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 چکیده
که  کلکسیون حشرات بخش تحقیقات حفاظت و حمایت مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )تهران(ای ریز ارهزنبورهای تخم

گونه  22مجموع  در .بررسی قرار گرفتند آوری شده بودند، مورددران و تهران جمعنشرقی، اردبیل، گیالن، مازآذربایجانهای از استان
برای اولین بار از ایران  Pristiphora subbifida (Thomson, 1871)و  Allantus truncatus (Klug, 1818)های شناسایی و گونه

تعداد خانواده، ای، همچنین ریز ارهگزارش شدند. اطالعات مربوط به پراکنش و گیاهان میزبان دو رکورد جدید از زنبورهای تخم
 ارائه شده است. های مختلف کشورای در استانریز ارههای گزارش شده از زنبورهای تخمگونهها و جنس
 

 ای، شناسایی، مطالعه تاکسونومیک، فون، رکورد جدید، ایران.ریز ارهغشاییان، زنبورهای تخمبال های کليدی:واژه

 

 مقدمه
دارای دو  (Hymenoptera)یان یا زنبورها یغشابال راسته

بسیار  تعداد گونه  Symphytaباشد که زیرراستهزیرراسته می
 Quinlan& دارد )  Apocritaکمتری را نسبت به زیرراسته

1981 Gauld,)شامل داشته و  . این زیرراسته انتشار جهانی
جنس  800شود که تقریباً متعلق به گونه می 0008بیشتر از 
 Blank,  &Taeger) دگردبندی میخانواده طبقه 14بوده و در 

که پارازیتوئید حشرات  Orussidae جز خانواده. به(2011
های این زیرراسته دارای رژیم خوار هستند سایر خانوادهچوب

دلیل باشند. زنبورهای این زیرراسته را بهخواری میغذایی گیاه
گذاری ای نامریز ارهها، تخمگونه شترریز در بیشکل خاص تخم

 .(Viitasaari, 2002a)اند کرده

های توان از گونهرا می ymphytaS زنبورهای زیرراسته
ه از طریق اتصال عریض شکم به قفس Apocrita زیرراسته

جز های این زیرراسته بهسینه تشخیص داد. همه گونه
 دارای یک جفت زائده برآمده Cephidae خانواده

(Cenchri) باشند که سینه میه در سطح پشتی بند سوم قفس
همچنین  .شوددیده نمی Apocrita های زیرراستهدر زنبور

های )به استثنای گونهها گونه ( در همهTrochanterران )پی
ای در بال سلول قاعده 3دو بندی و ( Orussidaeخانواده 

شود های این زیرراسته دیده میعقب گونه
(; Smith, 1988; 1993 Zinovjev, &Zhelochovtsev 
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itasaari, 2002bVi .)نبورها در مرحله بعضی از این ز
الروی به گیاهان زراعی، درختان میوه و جنگلی خسارت 

از، که ( Zinovjev, &Zhelochovtsev 1993) زنندمی
 Cephus pygmaeus هایتوان به گونهاینها می جمله

(Linnaeus, 1767)،(Fabricius,  Trachelus tabidus

1775) ،spp. Hoplocampa ، Caliroa cerasi

 (Linnaeus, 1758) ،(Linnaeus, 1758) Athalia rosae ،
(Scopoli, 1763) Nematus ribesii ،Pristiphora 

(Hartig, 1837) pallipes، , (Linnaeus Diprion pini

1758) ،(Geoffroy, 1785) Neodiprion sertifer  و
(Matsumura, 1912) Acantholyda posticalis  اشاره

  نمود.
 تاکنون مطالعات تاکسونومی و فونستیک قابلدر ایران 

 al etKhayrandish ,2015 ,.) توجهی انجام شده است

Zirngiebl,  ;Benson, 1968 ;Chevin, 1985; 2017

., al et; Mohammadkhani 1931 Mallach,; 1956

Nadimi,  &; Khayrandish ., 2018al etBudak ; 2019

, 2018; Ebrahimi &2018; Khayrandish 

Farahani, 2019 &Khayrandish .)   با توجه به اهمیت
اقتصادی بعضی از زنبورهای مذکور در ایران و تعدادی از 
کشورهای جهان و همچنین گستردگی و تنوع شرایط 

 بعدوهوایی کشورمان، مطالعه و شناسایی این زنبورها و آب
در  آنهاشناسی و میزان خسارت آگاهی از زیست

 رسد.ها و مناطق مختلف کشور ضروری به نظر میاکوسیستم
 

 هامواد و روش
های موجود در کلکسیون در این مطالعه تمام نمونه

حشرات بخش تحقیقات حفاظت و حمایت مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. 

یز از گیری و تله مالها با استفاده از تور حشرهکلیه نمونه
دران و تهران نشرقی، اردبیل، گیالن، مازهای آذربایجاناستان

توسط اعضای این بخش  1390تا  1370های طی سال
برچسب که  است یادآوری شوداند. البته الزم آوری شدهجمع

آوری شده در کلکسیون مؤسسه های جمعبسیاری از نمونه
استاندارد بود. تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فاقد اطالعات 

ها با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی معتبر ازاین نمونه
، Gussakovskij  (1935)، Benson  (1951 ،1952ه جمل

1958 ،8196،) Gauld  &Quinlan  (1981،) Smith  
(1979،) Zinovjev &Zhelochovtsev  (1993و ) 

Zombori  (1981 ،1982a ،1982b ،1984 ) مورد
 یی قرار گرفتند.شناسا

 

 نتایج
خانواده شناسایی  4گونه متعلق به  22از این زیرراسته 

گونه از آنها برای اولین بار از ایران گزارش  2شد که 
ها و اند. خانوادهشوند که با عالمت ستاره مشخص شدهمی

ترتیب حروف الفبا ارائه های شناسایی شده در ذیل بهگونه
 اند.هگردید

 
  Argidae خانواده

1- (Jakowlew, 1891) Arge cingulata 

 810چوالن ) شرقی،های بررسی شده: آذربایجاننمونه
 50درجه و  38) آبادعلی شرقی، کلیبر،؛ آذربایجان1♂متر(، 

 1720دقیقه شرقی، ارتفاع  55درجه و  46دقیقه شمالی، 
 50درجه و  38) شرقی، کلیبر، مکیدی؛ آذربایجان1♂(، متر
 1750دقیقه شرقی، ارتفاع  54درجه و  46ه شمالی، دقیق
کننده: آوری، جمع04/04/1381؛ 1♂آباد،؛ شجاع1♂(، متر

 ح. یارمند.
 گیاهان میزبان: نامشخص. 

2- (Forster, 1771) Arge cyanocrocea 
درجه  38) علیاشرقی، کاللهنمونه بررسی شده: آذربایجان

دقیقه شرقی، ارتفاع  46درجه و  44دقیقه شمالی،  56و 
 کننده: ح. یارمند.آوری، جمع1♀(، متر 1400

و گونه  Rubusگیاهان میزبان: الرو این زنبور از 
Sanguisorba officinalis کند عنوان میزبان تغذیه میبه

(., 1998al etTaeger .) 
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3- (Linneus, 1767)Arge enodis  

درجه  37) سر، پیلمبراهای بررسی شده: گیالن، پرهنمونه
 70دقیقه شرقی، ارتفاع  4درجه و  49دقیقه شمالی،  35و 

 کننده: ح. یارمند.آوری، جمع2♂ (،متر
گیاهان میزبان: الرو این زنبور اولیگوفاژ است و از 

 .Sو  alba Salix ،S. fragilis ،S. purpureaهای گونه

babylonia کند )عنوان میزبان تغذیه میبه., al etTaeger 

1998.) 
4- (Gmelin, 1790) Arge melanochra 

 آبادعلی شرقی، کلیبر،های بررسی شده: آذربایجاننمونه
دقیقه شرقی،  55درجه و  46دقیقه شمالی،  50درجه و  38)

 38)علیا شرقی، کالله؛ آذربایجان1♀ (،متر 1720ارتفاع 
دقیقه شرقی،  44درجه و  46دقیقه شمالی،  56درجه و 

 کننده: ح. یارمند.آوری، جمع1♂ (،متر 1400ارتفاع 
 Crataegus laevigataگیاهان میزبان: تاکنون فقط از 

 etTaeger عنوان میزبان این زنبور نام برده شده است )به

., 1998al.) 
5- Konow, 1887 Arge simulatrix 

کننده: آوری، جمع1♂سی شده: مازندران، نمونه برر
 نامشخص.

 گیاهان میزبان: نامشخص. 
 Cephidaeخانواده 

6- (Spinola, 1843) Syrista parreyssii 
، 1♂، 1♀ های بررسی شده: فاقد مشخصات،نمونه

 کننده: نامشخص.آوریجمع
های الروهای این حشره به داخل ساقه گیاهان میزبان:

 Smith,  &Weiکنند )نفوذ می Rosaهای جنس گونه

های یکساله (؛ همچنین این الروها به شاخه2010
 Shahrokhi& زنند )های زرشک نیز خسارت میدرختچه

Zare, 1995.) 
 Siricidaeخانواده 

7- (Fabricius, 1787) Tremex fuscicornis 
 38) شرقی، ارسبارانهای بررسی شده: آذربایجاننمونه

(، دقیقه شرقی 47درجه و  46دقیقه شمالی،  53درجه و 
 کننده: ح. یارمند.آوری، جمع3♀

فاژ است و از گیاهان میزبان: الرو این حشره پلی
، Acer ،Salix ،Picea ،Ulmusهای های جنسگونه

Rubinia وregia Juglans کند تغذیه می
(., 2008al etShahmohammadi  ؛)Prunus x 

yedoensis ،propinqua Ulmus ،serrata Zelkova ،
Acer negundo ،Alnus japonica ،Betula ،Carpinus 

betulus ،Celtis sinensis ،Quercus ،Fagus sylvaticus ،
Salix  وPopulus tremula های این زنبور عنوان میزبانبه

 (. 1998al etTaeger ,.اند )ذکر شده
 Tenthredinidaeخانواده 

8- (Klug, 1818)* catusAllantus trun 
Klug,  truncata) Emphytus( Tenthredoها: همنام

1818 ،Fallen, 1829 fulvipes Tenthredo ، Tenthredo

Dahlbom, 1835  schönherri) Emphytus( ، Tenthredo

Zetterstedt, 1838 angustata ، Emphytus truncatus

Hellen, 1943unicolor ab  

کننده: آوری، جمع1♀نمونه بررسی شده: اردبیل، 
 نامشخص.

 10تا  5/8شناسی: به طول خصوصیات مهم ریخت
ویژه در متر، سر و شاخک سیاه ولی بندهای انتهایی بهمیلی

سطح زیرین کمی مایل به قرمز؛ قفسه سینه سیاه و براق، در 
گرده سفید مایل به های عقبی پیشها گوشهبعضی از نمونه

زرد، سپرچه و قطعه زیرپیشانی تقریباً کدر با سطح ناهموار، 
ای تیره، رگبال کناری ها و استیگما قهوهها شفاف، رگبالبال

 a-Cuتر از استیگما، رگبال عرضی و قاعده استیگما روشن
گیرد، پاها ( منشأ می1Mتقریباً از نزدیک اولین سلول میانی )

های عقبی قرمز تیره، هران سیاه، پنجران و پیقرمز، پیش
سنچری سفید کثیف؛ شکم سیاه و تاحدی براق، در حشرات 
ماده سطح پشتی بند پنجم سفید و در نرها کامالً سیاه، غالف 

 باشد.ریز نیز کامالً سیاه میتخم

 پراکنش در ایران: اردبیل.
پراکنش در جهان: این گونه تاکنون از کشورهای آلمان، 
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کی، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، اتریش، استونی، اسلووا
بلژیک، جمهوری چک، چین، روسیه، رومانی، سوئد، 
سوئیس، فرانسه، فنالند، لهستان، لیتوانی و مجارستان 

 . Blank, 2011) &(Taegerگزارش شده است 
های گیاهان میزبان: از چند گونه گیاهی به نام

Filipendula ulmaria ،vesca Fragaria ، Rosa

pendulina ،recta Potentilla ،pendula Betula ،
fruticosa Dasiphora  وofficinalis Sanguisorba به

 et alTaeger ,.) استعنوان میزبان این حشره نام برده شده

1998.) 
9- (Schrank, 1781) Allantus viennensis 

شهر، باغ ملی تهران، پیکان های بررسی شده:نمونه
درجه و  51دقیقه شمالی،  44درجه و  35) ایرانشناسی گیاه
کننده: آوری، جمع2♂(، متر 1270دقیقه شرقی، ارتفاع  10

 ناصری.
هایی از الرو این حشره روی گونه گیاهان میزبان:

Berland, 1947 ;) فعالیت دارد Rubusو  Rosaهای جنس

; Liston, 19951993;  Zinovjev, &Zhelochovtsev 

Lacourt, 1999; 1997 l,Modarres Awa .) الرو این
تغذیه دارد ولی  Rosaزنبور روی چند گونه از جنس 

عنوان میزبان مورد تأیید نیستند به Rubusهای جنس گونه
(., 1998al etTaeger .) 

10- (Linnaeus, 1758)Athalia rosae  

کننده: آوری، جمع1♀نمونه بررسی شده: اردبیل، 
 نامشخص.

گیاهان میزبان: الروهای این زنبور اولیگوفاژند و از 
 Armoracia rusticana ،Barbarea ،Brassicaهای گونه

juncea،napus B. ،B. nigra ،B. rapa ،B. oleracea ،
Rorippa amphibian ،Sisymbrium 

officinale،raphanistrum Raphanus ، Sinapis

arvensis ،S. alba  وmajus Tropaeolum کنند تغذیه می
(., 1998al etTaeger .) 

11- s Benson, 1968Dolerus hyrcanu 
کننده: آوری، جمع3♂نمونه بررسی شده: اردبیل، 

 نامشخص.
 گیاهان میزبان: نامشخص.

12- (Geoffroy, 1785)Macrophya annulata    
 1400لو )شرقی، تمبکنمونه بررسی شده: آذربایجان

 کننده: ح. یارمند.آوریجمع، 1♀متر(، 
، Origanum vulgareهای گیاهان میزبان: از گونه

Potentilla reptans ،Rosa و Rubus عنوان میزبان این به
 (. 1998al etTaeger ,.حشره نام برده شده است )

13- (Fabricius, 1775) Macrophya blanda 
 آبادعلی شرقی، کلیبر،های بررسی شده: آذربایجاننمونه

دقیقه شرقی،  55درجه و  46دقیقه شمالی،  50درجه و  38)
، 3♀؛ اردبیل، 1♂، 3♀(، متر 1720ارتفاع 

 کننده: نامشخص.آوریجمع
 گیاهان میزبان: نامشخص.

14- (Schrank, 1782) Macrophya diversipes 
کننده: آوری، جمع1♀بررسی شده: اردبیل،  نمونه

 نامشخص.

 sp. Fragariaالرو این زنبور از گونه گیاهان میزبان: 
 (. Özbek, 2004 &Çalmaşurکند )تغذیه می

15- (Brullé, 1832)Macrophya postica  
 38) ناپشته شرقی،آذربایجان های بررسی شده:نمونه
دقیقه شرقی،  56درجه و  46دقیقه شمالی،  53درجه و 

 38) علیاشرقی، کالله؛ آذربایجان1♀(، متر 1400ارتفاع 
دقیقه شرقی،  44درجه و  46دقیقه شمالی،  56درجه و 

 810شرقی، چوالن )؛ آذربایجان1♂(، متر 1400ارتفاع 
 کننده: ح. یارمند.آوری، جمع2♀متر(، 

 گیاهان میزبان: نامشخص.

16- (Schrank, 1781)Macrophya ribis  
درجه و  38) تبریز شرقی،نمونه بررسی شده: آذربایجان

 1365دقیقه شرقی، ارتفاع  16درجه و  46دقیقه شمالی،  5
 کننده: نامشخص.آوری، جمع1375، 1♂(، متر

 Sambucusگیاهان میزبان: از سه گونه گیاهی از جنس 
عنوان به S. ebulusو  S. nigra ،S. racemosaهای به نام

 al etTaeger ,.میزبان این حشره نام برده شده است )



 145   2، شماره 18، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

9981.) 

17- Tischbein, 1852superba  nearMacrophya  

کننده: آوری، جمع1♀اردبیل،  نمونه بررسی شده:
 نامشخص.

 گیاهان میزبان: نامشخص.
18- (Linnaeus, 1758)Rhogogaster viridis  

، 1♀شرقی، نمونه بررسی شده: آذربایجان
 کننده: ع. ا. دردایی.آوریجمع

فاژ هستند و از الروهای این زنبور پلی میزبان: گیاهان
، Circaea ،Frangula alnus ،Populusهای گونه

Quercus ،Ranunculus ،Rubus ،Stellaria ،Betula ،
Alnus incana ،Salix caprea ،S. viminalis ،Vicia 

cracca  وFilipendula ulmaria کنندتغذیه می (Taeger 

., 1998al et.) 
19- Benson, 1949 genistae Rhogogaster 

درجه  38)علیا شرقی، کاللهنمونه بررسی شده: آذربایجان
دقیقه شرقی، ارتفاع  44درجه و  46دقیقه شمالی،  56و 

 کننده: نامشخص.آوری، جمع1♀ (،متر 1400
 ،Cytisus scopariusهای از گونه گیاهان میزبان:

Lembotropis nigricans، tinctoria Genista  وG. 

germanica های الرو این زنبور نام برده عنوان میزبانبه
 (. 1998al etTaeger ,.شده است )

20- (Thomson, 1871)* Pristiphora subbifida 

، Hartig, 1840 depressus Nematusها: همنام
Thomson, 1871 subbifidus Nematus ، Pristiphora

Konow, 1902 carpentieri 
درجه و  36) سی شده: مازندران، نوشهرهای بررنمونه

دقیقه شرقی، ارتفاع  29درجه و  51دقیقه شمالی،  38
کننده: آوری، جمع16/05/1373، 3♀(، متر -16

 نامشخص.
 5/7تا  5شناسی: به طول خصوصیات مهم ریخت

متر؛ سر سیاه، دورتادور چشم مرکب یا حداقل میلی
ها زرد، گاهی اوقات بیشتر سر زرد و قسمت باالی چشم

فقط ناحیه جلویی آن سیاه، شاخک سیاه، سطح شکمی 
گرده، تر یا کمی مایل به زرد؛ قفسه سینه زرد، میانروشن

سینه )مزواسترنوم( و در انگرده، میقسمت میانی پس
استرنوم میانی سیاه، ها بیشتر قسمت عقبی اپیبعضی نمونه

طور کامل یا بیشتر آن )نیمه باالیی( زرد ]پهلوی میانی به
ای تیره، پاها زرد، ها شفاف، استیگما قهوهرنگ[، بال

ها قسمت انتهایی ساق و پنجه پاهای عقبی سیاه، پنجه
د انتهایی شکم و بیشتر غالف دار؛ شکم زرد، بنشکاف

 باشد.ریز سیاه رنگ میتخم

پراکنش در ایران: این گونه برای اولین بار از ایران 
 شود.گزارش می

تاکنون از کشورهای آمریکا،  پراکنش در جهان: این گونه
آلمان، اتریش، استونی، اسلوواکی، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، 

س، فرانسه، قبرس، جمهوری چک، روسیه، سوئد، سوئی
مجارستان، نروژ و یونان گزارش شده  لهستان، کرواسی،

 (. Blank, 2011 &Taegerاست )
 Acerهای گیاهان میزبان: از دو گونه گیاهی به نام

platanus-pseudo  وA. campestre عنوان میزبان این به
 (. 1998al etTaeger ,.حشره نام برده شده است )

21- Muller, 1766 F. O. bifasciata Tenthredo 
 38) ارسباران شرقی،آذربایجان های بررسی شده:نمونه
دقیقه شرقی(،  47درجه و  46دقیقه شمالی،  53درجه و 

 کننده: ح. عسکری.آوری، جمع04/04/1381، 1♂، 1♀

عنوان میزبان به Aegopodiumگیاهان میزبان: از جنس 
 (.n, 1995Listoاین حشره نام برده شده است )

22- sp. Tenthredo 

 38) علیاشرقی، کاللهآذربایجان های بررسی شده:نمونه
دقیقه شرقی،  44درجه و  46دقیقه شمالی،  56درجه و 

کننده: آوری، جمع1♀؛ اردبیل، 1♀(، متر 1400 ارتفاع
 نامشخص.

 گیاهان میزبان: نامشخص.
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 های مختلف کشورای در استانریز ارهخانواده، جنس و گونه گزارش شده از زنبورهای تخمتعداد  -1 جدول

 

 های کشوراستان

 های موجود در هر استانتعداد تاکسون

 گونه جنس خانواده

شرقیآذربایجان  5 10 27 

غربیآذربایجان  2 5 6 

 10 6 2 اردبیل

 6 4 2 اصفهان

 43 23 5 البرز

 23 16 4 تهران

 6 5 3 خراسان رضوی

 1 1 1 خراسان جنوبی

 3 2 1 خوزستان

 6 4 1 زنجان

 2 1 1 سمنان

 2 2 2 سیستان و بلوچستان

 9 7 4 فارس

 31 16 4 قزوین

 1 1 1 قم

 2 2 1 کردستان

 3 3 2 کرمان

 5 3 2 کرمانشاه

 3 3 3 کهگیلویه و بویراحمد

 50 22 4 گلستان

 80 38 8 گیالن

 18 11 6 لرستان

 81 36 5 مازندران

 4 4 2 مرکزی

 1 1 1 همدان

 

 بحث
کند که بررسی تحقیقات انجام شده در ایران مشخص می      

گونه از این زیرراسته گزارش شده است  190تاکنون 

(Khayrandish et al., 2017; Khayrandish & 

Ebrahimi, 2018; Khayrandish & Nadimi, 2018; 

Budak et al., 2018; Mohammadkhani et al., 2019; 



 147   2، شماره 18، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

Khayrandish & Farahani, 2019  خانواده  9(. از بین
، خانواده Symphytaگزارش شده از زیرراسته 

Tenthredinidae  گونه دارای بیشترین غنای  139با
باشد. با های موجود در ایران میای در میان خانوادهگونه
 2رکورد جدید برای فون ایران که هر  2به گزارش  توجه

باشند تعداد می Tenthredinidaeگونه متعلق به خانواده 
های زیرراسته و تعداد گونه 141های این خانواده به گونه

Symphyta  یابد. همچنین با توجه عدد افزایش می 192به
از استان مازندران  Pristiphora subbifidaبه گزارش گونه 

های گونه و استان 80گونه، استان گیالن با  81این استان با 
گونه از تعداد گونه  43و  50ترتیب با گلستان و البرز به

(. 1ها برخوردار هستند )جدول بیشتری نسبت به سایر استان
برداری کاملی در بسیاری از مناطق ایران در عین حال نمونه

های تکمیلی، آوریرود با جمعانتظار میانجام نشده است و 
های جدیدی برای فون ایران و دنیا شناسایی و گزارش گونه
 شود.

  
 سپاسگزاری
های موجود رو نتیجه مطالعه و بررسی نمونهتحقیق پیش

در موزه بخش تحقیقات حفاظت و حمایت مؤسسه تحقیقات 
و وسیله از مساعدت بدین .باشدجنگلها و مراتع کشور می

های و کمک (رئیس بخش)همکاری آقای دکتر فرآشیانی 
کنندگان آوریارزشمند آقای دکتر ابراهیم صادقی و جمع

 .نماییمها صمیمانه تشکر و قدردانی مینمونه
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Abstract 
     Sawflies of the Insect collection of conservation and protection of forest and rangeland 

research group, Iranian Research Institute of Forest and Rangeland collected from Azarbaijan-

Sharghi, Ardabil, Guilan, Mazandaran and Tehran provinces were studied. In total, 22 species 

were identified in which the Allantus truncatus (Klug, 1818) and Pristiphora subbifida 

(Thomson, 1871) are newly recorded from Iran. The distribution and host plants of the two new 

records of sawfly species as well as the families, genera and species of sawflies recorded from 

different provinces are presented. 
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