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اولین گزارش زنبور ) Baryscapus bruchophagi (Hym.: Eulophidaeاز ايران
عارف معروف و ابراهیم ابراهیمی
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Abstract
A larval parasitoid of alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi (Gussakovskii) was collected during a
survey on alfalfa seed chalcid from an alfalfa field in Zanjan, Iran in July 2017. This parasitoid is first
recorded from Iran. It was identified as Baryscapus bruchophagi (Gahan) (Hym.: Eulophidae).
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در نمونه برداریهای انجام شده به منظور جمعآوری زنبور بذرخوار يونجه در تیر ماه  ،9311از میان تعدادی از الروهای
پارازيته شدة زنبور بذرخوار يونجه ،نمونههايی از يک گونه زنبور از خانوادة  Eulophidaeجمع آوری و به شرح زير
شناسايی شد .اين اولین گزارش از حضور اين گونه زنبور در ايران میباشد:
)* Baryscapus bruchophagi (Gahan, 1913
نمونههای زنبور مطالعه شده از بذور يونجه آلوده به زنبور بذرخوار يونجه Bruchophagus roddi Gussakovskii

) (Hym.; Eurytomidaeبه دست آمد ،كه توسط نگارنده دوم شناسايی شد .نمونههای بذور آلوده ،از يک مزرعه يونجه در
هفت كیلومتری شمال غرب شهر زنجان در ارتفاع  9161متری از سطح دريا ،عرض جغرافیايی  31درجه و  63دقیقه ،و طول
جغرافیايی  68درجه و  22دقیقه جمعآوری شد .نمونهها حاصل از الروهای پارازيته شدة زنبور بذرخوار يونجه بود .تعداد
 91عدد از زنبورها (مخلوط نر و ماده) برای شناسايی مورد استفاده قرار گرفت .نمونهها در حال حاضر در بخش تحقیقات
رده بندی موسسه تحقیقات گیاهپزشكی كشور و همینطور در بخش تحقیقات گیاهپزشكی مركز تحقیقات و آموزش
كشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان نگهداری میشوند.
اين گونه تاكنون از يمن ) ،(Yefremova & Ekaterina,2009تركیه ،ناحیه میانی رودخانه ولگای روسیه
) ،(Yegorenkova et al., 2007آر ژانتین ،ارمنستان ،اتريش ،بلژيک ،بلغارستان ،قرقیزستان ،كانادا ،آلمان ،مجارستان،
هندوستان ،مكزيک ،زالندنو ،روسیه ،سوئد ،اياالت متحده آمريكا ،اروگوئه و ازبكستان گزارش شده است (.)Noyes, 2018
طول بدن حشرات كامل با استفاده از استريومیكروسكوپ و لنز چشمی مدرج اندازهگیری شد .بر اين اساس طول بدن
حشرات كامل از حدود  9/2تا  9/1میلیمتر بدست آمد .رنگ عمومی بدن سبز -آبی با جالی فلزی .نیمة ابتدايی بند اول
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شاخک قهوهای تیره و بقیه بندها ،زرد مات تا قهوهای روشن (شكل  .)9نیمة ابتدايی ران پاها به رنگ سبز متالیک و نیمة
انتهايی به رنگ زرد روشن .ساق پاها زرد روشن ،پنجهها چهار بندی ،سه بند ابتدايی پنجه ها زرد روشن تا كرم رنگ و بند
آخر پنجه و ناخن به رنگ قهوهای .عرض قفس سینه كمتر از عرض سر .ناحیة گونه كشیده ،معادل و يا نزديک به معادل با
ارتفاع چشمها و دارای شیار گونهايی خمیده (شكل .)2
اين زنبور الروهای میزبان خود را در مراحل میانی و انتهايی رشد پارازيتويیده میكند .اين حشره اغلب به صورت
پارازيتويید خارجی روی بدن الرو میزبان ديده می شود .زمستان را بصورت الرو در بذور آلوده به زنبور بذرخوار سپری
میكند .ظهور حشرات كامل در مزرعه تقريباً هم زمان با گلدهی بوتههای يونجه میباشد .اين حشره به عنوان يكی از
پارازيتويیدهای مهم و قابل توجه در كنترل يكی از گونههای زنبور بذرخوار يونجه )Bruchophagus funebris (Walker

در ايالت كالیفرنیا در اياالت متحده امريكا شناخته شده است ) .(Peterson et al., 1991هم چنین به عنوان پارازيتويید
مینوزهای ) Phyllonorycter coryli (Nic.و ) P. nicelli (Stt.روی برگ فندق از كشور لهستان ( Gorska-Drabik et
 )al., 2017و پارازيتويید الرو مینوز گوجه فرنگی ) Tuta absoluta (Meyrickدر تركیه )(Doganlar & Yigit, 2011

گزارش شده است.

شكل  -9حشره بالغ زنبور  ،Baryscapus bruchophagiجنس ماده
Fig. 1. Female adult of Baryscapus bruchophagi

شكل  -2سر و قفس سینه جنس نر زنبور  Baryscapus bruchophagiاز ديد پهلويی
)Fig. 2. Lateral view of head and thorax of Baryscapus bruchophagi (Male
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