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 چکیده
ه يتغذ يیاهان دارويو گ یمرتع یهاژه لگوميوبه یاهان مرتعيگ بذرهای از Eurytomidae خانواده یاز زنبورها یمتعدد یهاگونه

 بذرهایانجام شد،  92تا  88 یهاسال ین مطالعه که طيشوند. در ایاهان در مراتع مين گيو موجب خسارت و عدم استقرار ا کنندمی
و  یاريفارس، اصفهان، چهارمحال و بخت یهامراتع استان از  Asteraceaو  Apiaceae ،Fabaceae ،Lamiaceaeیهارهياز ت یاهيگ

شده، ی نمونه بررس 405ن يشدند. از بيی و شناسا یاهان مذکور جداسازيپرورش داده شده از گ یشدند. زنبورها یآوربوشهر جمع
، Systoleبه يک گونه ، Bruchophagus گونه به جنس 13ها شناسايی شد. از اين گونهEurytomidae  گونه زنبور از خانواده 16تعداد 

حشره بالغ و  یخارجی هااندام یها براساس مرفولوژنمونه يیشناسا .دارد تعلق Exeurytoma و يک گونه به Eurytoma يک گونه به
 ند.شویم یشده معرف یآورجمع یهاگونه ید برايجد یاهيزبان گيگونه م 27ن يزبان انجام شد. همچنياهان ميگ

Brochophagous abnormis Zerova, 1984, B. astragali Fedoseeva, 1954, B. desertus Zerova, 1994,  B. evolans 

szelenyi, 1961, B. glycyrrhizae  (Nikolskaja, 1952), B. kononovae Zerova, 1994, B. macronycis Fedoseeva, 1956, B. 

medicaginis Zerova, 1992, B. mutabilis (Nikolskaja, 1952), B. ononis (Mayr, 1878), B. platypterus (Walker, 1834), B. 

roddi (Gussakovsky, 1933), B. trigonellae (Zerova, 1970), Exeurytoma anatolica Cam, 1998, Eurytoma onobrychidis 

Nikol’skaya, 1933, Systole prangicola Zerova, 1972 

 .Eurytomidaeمرتع، فون،  زنبور بذرخوار،: يدیکل هایهواژ
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 مقدمه
وسيع  تنوع یدارا Eurytomidaeخانواده  زنبورهای

در  یو نقش مهم Bouček) ,(1988باشند ميزبانی گياهی می
 دارند دنيادر تمام نقاط  یمرتع ياهانگ یخسارت رو بروز

2007) et al.,(Lotfalizadeh .  خانواده هم  ايناگرچه افراد
 هستند خواریو هم حشره خواریگياهرفتار  دارای

a, 1978)(Zerov. خوار در اين خانواده، ياهفراد گا بيشتر
 بيشترکه حالیدر ،زا هستندگالخوار، يا ، ساقهبذرخوار

و  يهاول صورت پارازيتوييد خارجیبه خوارحشرههای گونه
(.  Huber, 1993 &Goulet) کنندهيپرپارازيتوييد رفتار می

کنند صورت پارازيتوييد اوليه عمل میهايی که بهگونه
توانايی حمله را به مراحل تخم، الرو و شفيره ديگر حشرات 

که دارای رفتار هيپرپارازيتی روی زنبورهای حالیدارند، در
Ichnomonoid  هستند، اين زنبورها پارازيتوييد اوليه

نبورها ز ينرفتار ا.  et al.,(Lotfalizadeh  (2007هستند
et Gibson است ) Torymidaeافراد خانواده  يهشب يلیخ

1977., al.)  
در  Eurytomidaeخانواده  یزنبورها بيشتر 

 Ashmead Bruchophagus ،Walker Systole هایجنس

 کنندمی يهتغذ ياهانگ بذرهایاز  Illiger Eurytoma و
(Simmonds, 1980.) جنس  یبراBruchophagus يادر دن 

خانواده  ينگونه از ا 34 يکتکرآهمنطقه پال یو برا 170
 Eurytoma. جنس (Zerova, 1995) گزارش شده است

(. جنس Noyes, 2018) ستياگونه در دن 703 یدارا
Systole گونه از آن در منطقه  20و  ياگونه در دن 40 یدارا

 (.,Zerova 1995( است )palearctic)  تيکآرکپاله

Saghaei ( چک2018و همکاران ،)مشتمل بر  يستی رال
منتشر کردند. گونه Eurytomidaeگونه زنبور خانواده  89
Bruchophagus هایشده متعلق به جنس یمعرف یها

 Ashmead ،WalkerSystole ، Illiger Eurytoma ،
Burks Exeurytoma،  Tetramesa

Walker،Ashmead  Macrorileya و s Aximopsi

Ashmead .بودندNaghizadeh  ( در 2017و همکارانش )
گونه از  13شرقی بررسی فون آذربايجان

  .Bگونه آن 4را گزارش کردند که  Brochophagous جنس

ponticus ،B. parvulus ،B. macronycis  و B. coluteae 
 ( گونه2018همکاران ) و  Zerovaبرای ايران جديد بود.

Cam anatolica Exeurytoma  را برای دومين بار در دنيا
و  Zerovaو اولين بار در ايران گزارش کرد. همچنين 

Systole( Systole Systole (( دو گونه 2019aهمکاران )

Sendi-Zerova and Al irana و) Systole( Systole

Zerova and Fursov dzintari  را که برای دنيا جديد است
 از ايران گزارش کردند. 

جديیید  ( گونییه2019bو همکییاران ) vaZeroهمچنییين 
 Zerova Bruchophagus ayadi ديگری را برای دنيا به نام

et Fursov کردند گزارش. Parsa ( 2020و همکاران)  تعداد
 نید گزارش کردرا  Eurytomidaeگونه زنبور از خانواده  17
و همکیاران   Alsendi. بیود  يدجد يرانا یگونه آن برا 5که 

 Eurytomidaeاز خیانواده  را گونه زنبور  17( تعداد 2018)

. هدف از بود يدجد يرانا یگونه آن برا 3که  ندکرد گزارش
بییییذرخوار  یزنبورهییییا يیشناسییییا يییییقتحق يیییینا

و دامنیه   يايیپراکنش جغراف يينتع و Eurytomidae خانواده
 ينتیدو  یبرا ایعنوان مقدمهها بهگونه يناز ا يکهر يزبانیم

در  یمرتعی  ياهیان کنترل حشرات بیذرخوار گ  يريتبرنامه مد
و اصیفهان   يیاری چهارمحال و بخت ،فارس ،بوشهر یهااستان

 باشد.یم
 

 هامواد و روش
در استان بوشهر  ی،مرتع ياهانگ بذرهایاز  یبردارنمونه

در استان  يستگاه،ا 8در استان فارس  ايستگاه، 10
 4و در استان اصفهان  گاهايست 3 ياریچهارمحال و بخت

در مناطق قرق و در مناطقی که کمتر دستخوش چرا  ايستگاه
. زمان گرديدانتخاب بود،  قرار گرفتهو سمپاشی و تخريب 

براساس شرايط اقليمی و رويشی گياهان و از  یبردارنمونه
ها تا تکامل بذر به فاصله هر شروع مرحله خميری شدن دانه

تاريخ  .شدانجام  1392تا  1388 یهاسال یهفته ط
آلوده هر نمونه، برای هر گونه ذکر شده  بذرهایآوری جمع

به مدت  یشده در ظروف پرورش یآورجمع یهانمونهاست. 



 167   2، شماره 18، جلد تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران نشريه علمی

بازبينی ها بار نمونهيک یاحداقل هفته شد. یماه نگهدار 18
 یش حاورو درصورت خروج حشره کامل، ظروف پرو شد

شد.  ینگهدار يخچال يخدانت در ساع يمها به مدت ننمونه
داخل و به یآورمو جمعحس شده با قلمیسپس حشرات ب

همزمان با  .شدنددرصد منتقل  70الکل  یامحتو یهايشهش
از طبيعت، يک نمونه کامل  بذرهاهای آوری غالفجمع

های گياهی آوری شد. نمونههرباريومی از گياهان نيز جمع
در الی تخته پرس قرار گرفته و يک کد نمونه تعريف شده 

آوری شده روی آن نصب شد. جمع بذرهایمشابه با کد 
های هرباريومی به همراه اطالعات نمونه نزد نمونه

شناسی مؤسسه شناسی در بخش گياهمتخصصان گياه
ها د. گونتحقيقات جنگلها و مراتع کشور تعيين هويت گردي

).spp Astragalus( اصغر معصومی و توسط آقای دکتر علی
اهلل مظفريان شناسايی ساير گياهان توسط آقای دکتر ولی

 شدند.
ها و ها با استفاده از کتابنمونه ی،سازپس از آماده

Zerova & شامل  حشرات ينا يیشناسا یهايدکل

Seregina (1994،) .et alGibson  (1997،) Zerova 

توسط  شدند وشناسايی Zerova (2010 ) ( و1995)
شده در  يیشناسا یهانمونه نهم تأييد نهايی شد. نويسنده

جنگلها و  يقاتسسه تحقؤم يعیمنابع طب يانبندپا يونکلکس
 .شوندیم یمراتع کشور نگهدار

طرح در استان بوشهر در  یمحل اجرا هایايستگاه
ره، چهوک، شهرستان دشتستان شامل تنگ ارم، شبانکا

الور و مناطق  ياه،شامل ارتفاعات کوه س یشهرستان دشت
. تنگستان بود و گناوه شهر،یشامل بوشهر، عال یساحل

ارائه شده  1جدول ها در مشخصات جغرافيايی اين ايستگاه
 3ها در نمونه ياری،در استان چهارمحال و بخت است.

. شد یآورکرسنک و ماربر جمع ياد،تنگ ص يستگاها
ارائه شده  2جدول ها در مشخصات جغرافيايی اين ايستگاه

 چشمه هایيستگاهدر استان فارس در اها نمونه است.
 يستگاهشرق ادر شمال استان، در شرق و جنوب یابوالمهد

 يرجنگل فسا، در غرب استان منطقه دشت ارژن با دو ز يانم
مهچش يستگاهکتل و در شمال از ا يانآباد و مينحوزه حس

آوری جمعو فراشبند  يدان، اقليد، آبادهو کمهر در سپ يرانج
 3 جدولها نيز در شد. مشخصات جغرافيايی اين ايستگاه

در چهار  نيزاستان اصفهان های نمونه ارائه شده است.
آوری جمعشهر يدونفر يگان وگلپا يرم،چادگان، سم يستگاها

ها در و بررسی شدند. مشخصات جغرافيايی اين ايستگاه
 ارائه شده است.  4 جدول

 

 ایجنت
 گونه زنبور از خانواده 16تعداد  ق،يتحق نيا در

Eurytomidae گونه به  13ها شدند. از اين گونه شناسايی
 ، يک گونه Systoleگونه ، يک Bruchophagusجنس 

Eurytoma يک گونه به  وExeurytoma دارند  تعلق
 (.5)جدول 

Walker, 1832Family Eurytomidae  
 Ashmead, 1888 Bruchophagus جنس (1

 Zerova, 1984  Bruchophagus abnormisگونه( 1-1

 مطالعه شده یهانمونه
 ،فرد نر 2فرد ماده و  10، چهوک :بوشهراستان 

کننده: آوری، جمعsp. Trigonellaاز روی گياه ، 22/2/91
 ،فرد نر 3ماده و فرد  4، یالور دشتو فرار؛  گلستانه

: کنندهآوریجمع، sp. Trigonellaاز روی گياه  22/2/91
 . فرار
Trigonella  بذرهای از داخل الروها :ياهیگ يزبانم

C.A. Meyer arcuata کنندیم تغذيه (1995, Zerova.) 
Zerova ,) قزاقستان شرقی: جنوبياپراکنش در دن

1995.) 
 Zarnegar,  &Lotfalizadeh)ين قزو :يرانا در پراکنش

 (،Haghighian, 2004) ياریبخت و چهارمحال ،(2014
 .( 2018et alAlsendi ,.) لرستان

Fedoseeva, astragali  Bruchophagus گونه( 1-2

1954 
 مطالعه شده یهانمونه

 فرد ماده، 2فرد نر و  1، چادگان: استان اصفهان
s Astragalus chrysostachyاز روی گياه  15/3/19
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Boiss از روی گياه  15/4/19فرد ماده،  2 ،يرممس ؛ A.

Bornmmelanogramma فرد ماده از روی  3 ،يگانگلپا ؛
 .شناسحقکننده: آوریجمع، Boisspodolobus . Aگياه 

، 15/1/90 فرد نر، 5 ،(باچون دشت) فراشبند :استان فارس
فرد  6فرد نر و  6و  Bertol corrugatus. Aاز روی گياه 
کننده: آوریجمع ،Boiss A. faciculifoliusگياهماده از روی 

 از ،19/2/91 ،فرد ماده 3 ،یمنددشت :استان بوشهر سعادتی.
، دو فرد نر، شهریعال و .Bunge meridonalis A اهيگ یرو
کننده: آوریجمع ،L.hamosus . Aاز روی گياه  ،19/1/91

 ، از19/2/91فرد ماده،  2فرد نر و  3 گلستانه؛ برازجان،
 3فرد نر و  3، دشتستان و .Link cruciatus A روی گياه

 ، sp. Cicer، از روی گياه19/2/91فرد ماده، 
، از 21/12/90فرد ماده،  8مندشتی،  ؛فرارکننده: آوریجمع

 فرد نر، 1، برازجان و Pallhamosus . A روی گياه
و يک فرد ماده،  hamosus. Aاز روی گياه  19/3/90
 ،.Forssk  annularis A، از روی گياه 21/12/90

فرد  2فرد نر و  4ی، پشت کوه دشت ؛گلستانهکننده: آوریجمع
 و Pall arbusculius . A، از روی گياه21/12/90ماده، 

A .از روی گياه  ،19/12/88 فرد ماده، 2 دلوار تنگستان،

Bunge squarosus ،فرارکننده: آوریجمع.  
 هایاز گونه بسياری هایدر دانه: الروها يزبانیدامنه م

 DC  albicaulis. A :شامل Astragalus جنس

 L. cicer. A،. L glycyphyllos. A،. L onobrychis. A،. A

 Jacq asper،Weretschagin  caucasicus. A 

 (Pall.) DCdavuricus  .A کنند یم يتفعال يرهو غ
(1995, Zerova.) 

قفقاز، ، (Stojanova, 2007) : بلغارستانياپراکنش در دن
 مغولستان،، گرجستانشوروی سابق، آسيای مرکزی، 

Vidal ,) ، آلمان(Zerova ,1978)قزاقستان، ، ترکمنستان

 ,Erdösرومانی )، (Erdös, 1956) ، مجارستان(2001

Hedqvist ,) سوئد (،Fedoseeva ,1956) روسيه (،1956

.  2012et al(Stojanova ,. (؛)Cam ,2012( و ترکيه )2003
و : استان چهارمحال يرانپراکنش در ا

ی غربيجاناستان آذربا ،)Haghighian, 2004 (بختياری

)2008, et al. Zerova(ی، استان خراسان شمال 
(2017., et al Kalantary)شرقی )، آذربايجان Naghizadeh

2017., al et،) قم (., 2018et al Parsa)، همدان و لرستان 
(2018 al.,et Alsendi ). 

 Zerova, 1994 Bruchophagus desertus گونه( 1-3

 مطالعه شده یهانمونه
از  ،20/12/88 ،فرد نر يکبوشهر: برازجان،  استان
 .فرارکننده: آوریجمع ، .sk Fors annulariusAروی گياه

 فرد ماده، 2فرد نر و  2ير، انجاستان فارس: چشمه
،  .DC. cephalanthusA از روی گياه ،7/3/90

  کننده: سعادتی.آوریجمع
 BorissA. albescens یها: الروها در دانهيزبانیدامنه م

 .)Zerova ,1995) شوندیافت مي 

  Zerova, 1995).) : ترکمنستانياپراکنش در دن

همدان  و (2018et al.,  Parsa): قم يرانپراکنش در ا
(2018 et al.,Alsendi ). 

 Szelenyi, 1961 Bruchophagus evolans گونه( 1-4
 مطالعه شده یهانمونه

از روی  ،18/2/92، فرد ماده 2 ،دشتستان استان بوشهر،
 .گلستانه کننده:آوریجمع ،L. Medicago sativa گياه

 M. minima (.L) بذرهای: الروها در يزبانیدامنه م
 Zerova, 1995).( کنندیم يتفعال

 ).,Szelényi 1961(: مجارستان ياپراکنش در دن
et Naghizadeh شرقی )آذربايجان: يرانپراکنش در ا

2017., al( خراسان شمالی ،)., 2017 et al Kalantary و )
 .( et al.,Alsendi 2018)لرستان 

Bruchophagus glycyrrhizae  گونه( 1-5

(Nikolskaya, 1952) 

 مطالعه شده یهانمونه
از روی گياه  ،21/1/89فرد ماده،  3، برازجان: بوشهر

A. hamosus ،فرد  3، تنگستان ؛گلستانهکننده: آوریجمع
، Bing A. squarosusاز روی گياه  ،21/1/89 ،ماده
 .فرار کننده:آوریجمع

 G. echinoides ياهگ بذرهای: الرو در يزبانیدامنه م
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Willd ،L.G. hirsuta  ،L.Glycyrrhiza glabra  يتفعال 
  Zerova, 199).5 (کندیم

اروپا، غرب  شرقی: مناطق جنوبيادر دن پراکنش
et shi  -Liao Dingچين )هند و  ميانه، آسيایقزاقستان، 

., 1987al) ن ي: قزويرانراکنش در اپ(., 2004et alArbab ) 
 .( et al.,Alsendi 2018)و همدان 

Zerova,  Bruchophagus kononovae( گونه 1-6

1994 

 مطالعه شده یهانمونه
از روی گياه  ،21/2/90فرد ماده،  4 چهوک، :بوشهر

L.Medicago sativa 21/2/90 ،، يک فرد مادهارم تنگ ؛ ،
 BungeA. meridonalis  ،فرارکننده: آوریجمع. 

 یهااز گونه ياریبس یهادر دانه :يزبانیدامنه م
، pps Astragalus. یهااز جنس ويژهبه ينوزها،لگوم

.spp Glycyrrhiza ،.spp Colutea و n Halimodendro

.spp (Zerova, 1995.) 

Seregnia & Zerova ,ترکمنستان ) :ياپراکنش در دن

 و  (Zerova, 1995)قزاقستان فرانسه، بلغارستان،، (1994
 . et al(Cam, 2011; Stojanova (2012 ,.يهترک

et Naghizadeh شرقی )آذربايجان: يرانا پراکنش در

2017., al)،  شمالی استان خراسان., et al(Kalantary 

 ، لرستان و همدان( 2018et alParsa ,.، قم )(2017
(2018 et al.,Alsendi ). 

 macronycis Bruchophagus گونه ( 1-7

1956, Fedoseeva 
 شده مطالعهی هانمونه

از روی  ،25/1/92 ،ی، يک فرد مادهدشت استان بوشهر،
 .گلستانه کننده:آوریجمع، meridonalis Astragalusگياه 

macronyx .A  بذرهای: الروها در يزبانیدامنه م

Bunge و Pall Sieversianus. A کنندیم يتفعال (Zerova, 

1995.) 
 ,Zerova) قزاقستان یشرق: جنوبياپراکنش در دن

فرانسه  و (Fedoseeva, 1956) ازبکستان(، 1995
(2007et al., Lotfalizadeh (. 

 et Naghizadeh) غربیآذربايجان :يرانپراکنش در ا 

., 2018al.) 
Zerova,  medicaginis Bruchophagusگونه( 1-8

 1992 
 مطالعه شده یهانمونه

از روی  ،3/7/89 ،فرد ماده 2، آباده-يداقل :استان فارس
 . کننده: سعادتیآوریجمع، sativa Medicago گياه

Medicago یهادر دانه: الروها یزبانيدامنه م

(L.)  orbicularis کنندیم تيفعال .(Zerova, 1995) 

 Zerova, 1995).)ين اوکرا يمهکر يرهپراکنش: جز

 et Kalantary) ی: استان خراسان شماليرانپراکنش در ا

., 2017al ،) قم(., 2018et alParsa ) همدان و (Alsendi 

2018 et al.,). 
Nikolskaja,  mutabilis Bruchophagus)گونه( 1-9

 1952) 

 مطالعه شده یهانمونه
از  ،11/2/90 ،فرد نر 4، جنگل فسا يانم :استان فارس

فرد نر  2ير، انج؛ چشمهBunge camptoceras. A روی گياه
A .از روی گياه  ،19/2/89فرد ماده،  2و 

Podlechbrevitomentosus ، کننده: سعادتی.آوریجمع 
از روی گياه  ،12/4/89 ،فرد نر 3، چادگان: استان اصفهان

Bunge effosus. Aاز روی  ،7/3/89 ،فرد نر 1يرم، مس ؛
فرد  1فرد نر و  7، شهريدونفر ؛melanagramma. Aگياه 
حق کننده: آوریجمع، sp. Astragalus،7/3/89 ،ماده

 2فرد نر و  1، کرسنکی: ارياستان چهارمحال و بخت شناس؛
brachycaudus . Aاز روی گياه، ،17/4/89 ،فرد ماده

Helichrysi4/4/90 ،فرد ماده 1فرد نر و  1، اديص تنگ ؛، 
Boisselliptica  Trigonella، يقيان. حقکننده: آوریجمع

فرد نر،  7و  6/4/91 ،فرد نر 7، چهوک :استان بوشهر
فرد  2فرد نر و  2و  hamosus. A ، از روی گياه25/1/90

، ؛ برازجانsp. Onobrychisه از روی گيا ،20/2/91ماده، 
، 19/3/91فرد ماده،  6و  20/2/89 ،فرد ماده 7فرد نر و  9

 .گلستانه کننده:آوریجمع ،hamosus. Aاز روی گياه 
 از روی گياه ،20/2/91، فرد ماده 3فرد نر و  3، چهوک
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sp. Cicer، فرد ماده 1فرد نر و  3تی، دشيسکان گ، 
فرد  2، برازجان ؛arbusculus. Aاز روی گياه  ،19/4/89
؛ سرکوه annularius. Aاز روی گياه ، 20/2/89 ،نر

 A. cruciatus از روی گياه ،21/1/89، فرد نر 1، برازجان

Linkاز روی گياه ،21/1/89 ،فرد ماده 1شهر، یعال ؛ . A

annulariusاز روی گياه ،20/2/89 ،فرد ماده 1، برازجان ؛ 
atuscrusi. A، 5فرد نر و  8 ،یدشت ؛فرار: کنندهآوریجمع 

 یدراز ؛cruciatus. Aروی گياه  ،22/1/91فرد ماده، 
 ؛hamosus. Aروی گياه  ،20/12/90فرد نر،  5 ،یدشت

.A روی گياه  ،21/2/91 يک فرد نر، ارم، تنگ

meridonalisروی  ،19/12/90دو فرد ماده،  شبانکاره، ؛
روی  ،10/4/88، يک فرد نر، چهوک ؛hamosus. Aگياه 
 .فرار کننده:آوریجمع، .arbusculius Aگياه 

 یهااز گونه ياریبس یهادر دانه :يزبانیم دامنه
، spp. Astragalus یهااز جنس ويژهبه ينوزها،لگوم

.spp Glycyrrhiza ،.spp Colutea و  Halimodendron

.spp (Zerova, 1995). 
 ، فرانسه(Stojanova, 2007) : بلغارستانياپراکنش در دن

(Nikolskaya, 1952)منطقه قفقاز، آسيای ، قزاقستان ،
 ,Cam) يهترک و Zerova) ,(1978 مرکزی، شوروی سابق

 ., 2012et alStojanova  ;2011) 
 Zarnegar,  &Lotfalizadeh) قزوين :يرانپراکنش در ا

., 2004et al2014; Arbab  ،)( 2018 ,.قمet alParsa  ،)
 .( et al.,Alsendi 2018) همدان و لرستان

 Mayr, 1878 ononis Bruchophagus)گونه )( 1-10
يک  آباده،-يداقل :مطالعه شده: استان فارس یهانمونه

Ononis روی گياه  ،7/3/1389 و يک فرد ماده، فرد نر

L. spinose، ی.سعادتکننده: آوریجمع  
Ononis  ياهانگ بذرهای: الرو در يزبانیدامنه م

L. spinosa  وL. arvensis. O کندیم يتفعال (Zerova, 

 يونمجارستان، فدراس يش،: اترياپراکنش در دن(. 1995
 .(Zerova, 1995) ينکراو)منطقه ولگاگراد( و ا يهروس

 .(Alsendi, 2018) : همدانيرانپراکنش در ا
Walker,  platypterus Bruchophagus)( گونه 1-11

1834) 

 مطالعه شده یهانمونه
corniculatus  Lotus، 16/3/89 ،يدانسپ :استان فارس

L.،  (سعادتی)يک زنبور نر. 
 corniculatus Lotus یها: الروها در دانهيزبانیدامنه م

 .(Zerova, 1995) کنندیم يتفعال

: غرب، مرکز، جنوب و شرق اروپا ياپراکنش در دن
.(Zerova, 1995) 
همدان  و ( 2018et alParsa ,.) قم: يرانپراکنش در ا

(2018 et al.,Alsendi ). 
Gussakovsky,  roddi Bruchophagus)گونه (1-12

 1933) 
 مطالعه شده یهانمونه

از روی  ،27/4/89 فرد ماده، 1 ،يدانسپ :استان فارس
فرد  4 ،یچشمه ابوالمهد ؛laciniata  Medicago(.L)گياه 

؛ M. sativa از روی گياه ،8/3/90فرد ماده،  3نر و 
M . از روی گياه ،28/1/90فرد نر و يک ماده،  2 کازرون،

.L polymorpha، استان  ی.سعادت کننده:آوریجمع
روی   ،4/5/91يک فرد ماده،  ماربر، ياری:بختو چهارمحال 

 :استان بوشهر يقيان.حق کننده:آوریجمع، radiata. M گياه
M . روی گياه ،19/1/91 فرد ماده، 6فرد نر و  1 چهوک،

L.lupulina ،1و  15/2/91ماده،  5فرد نر و  3 ؛ پشتکوه 
 ؛radiata. M ، روی گياه20/1/91فرد ماده،  13فرد نر و 
M . روی گياه ،17/2/88 ماده، 9فرد نر و  4چهوک، 

laciniata،20/1/91 فرد ماده، 3فرد نر و  2 ؛ چهوک، 
فرد ماده،  9فرد نر و  2 ؛ چهوک،radiata. M روی گياه

فرد نر  7 ؛ دشتستان،Lrigidula . Mروی گياه . ،21/3/91
الور  ؛.rigidula Mروی گياه  ،21/2/91 فرد ماده، 11و 

M .روی گياه  ،21/2/91فرد ماده،  9فرد نر و  4 ،یدشت

L.lupulina  ،روی گياه ،20/2/88 فرد نر، 1؛ چهوک . M

laciniata فرد ماده، 2و  21/2/91فرد نر،  4چهوک، ؛ 
 )فرار(؛ الور زنبورنر sativa M. ،1 ، روی گياه19/2/88
، sp. Medicago روی گياه ،21/2/91 فرد نر، 1 ،یدشت

 .فرارجمع آوری کننده: 
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 ياهگ یهاگونه یبرخ یهادر دانه :يزبانیدامنه م
  (Zerova, 1995).ونجهي

بلغارستان،  يش،اتر يا،ترالاس ين،آرژانت :ياپراکنش در دن
چک، فرانسه، آلمان، مجارستان، ی جمهور يلی،کانادا، ش

هلند،  ی،مولداو يک،قزاقستان، مکز يل،هند، عراق، اسرائ
 يه،ترک ی،اسلواک يه،روس ی،پرو، رومان لهستان، يوزيلند،ن

يوگسالوی ازبکستان و  يکا،متحده آمر التياا ين،اوکرا
.(Zerova, 1995)  

آذربايجان شرقی،آذربايجان های: استانيراندر اپراکنش 
 تهران، همدان، کرمانشاه، کردستان، زنجان غربی،

., 2009)et al(Fallahzadeh ( 2018 ,.، قمet alParsa )، 
 .( et al.,Alsendi (2018 لرستان و همدان

Zerova,  trigonellae Bruchophagus)گونه ( 1-13

1970) 

 مطالعه شده یهانمونه
 فرد ماده، 17فرد نر و  8 تنگستان، :استان بوشهر

فرد نر  12 ؛ تنگستان،sp. Trigonella روی گياه ،19/1/91
؛ sp. Trigonella ، روی گياه21/2/91فرد ماده،  14و 

 ، روی گياه21/2/91، فرد ماده 2فرد نر و  7، چهوک
sp. Trigonella، فرار( کننده:آوریجمع(. 

tenuis Trigonella ی هادانهدر  : الروهايزبانیدامنه م

Bieb M. کنندیم يتفعال (Zerova, 1995). 

 فرانسه، ( (Zerova, 1995تاجيکستان: ياپراکنش در دن

(2007et al., Lotfalizadeh ) ایران و ( &Lotfalizadeh 

Zarnegar, 2014). 
 et alNaghizadeh ,.) غربیآذربايجان :يرانپراکنش در ا

 Zarnegar,  &Lotfalizadeh) ينقزو استان(، 2018

 et Alsendi) لرستان و ( 2018et alParsa ,.قم )(، 2014

2018 al.,). 

2) 1832, Walker Systole 
 Zerova prangicola Systole ,1972 گونه( 2-1

 شده مطالعه یهانمونه
 فرد ماده، 6فرد نر و  2 آباد،ينحس :استان فارس

 ،Lindl ferulaceae Prangus (.L)، روی گياه 2/5/89
 ی.سعادتکننده: آوریجمع

 Lindl pabularia. Pی ها: الروها در دانهيزبانیدامنه م
 نواحی: يادر دن پراکنشZerova, 1995).کنند )یم يتفعال

 Zerova, 1995).تاجيکستان ) کوهستانی
 لرستان و ( 2018et alParsa ,.) قم: يرانپراکنش در ا

(2018 et al.,Alsendi ). 

3) 1807, Illiger Eurytoma 
Hedqvist onobrychidis Eurytoma,  گونه(  3-1

1966  
 شده مطالعه یهانمونه

 فرد ماده، 1فرد نر و  1 دشت باچون، :استان فارس
 ،crystagalli Onobrychis (.L) روی گياه ،15/1/90

 ی.سعادتکننده: آوریجمع
چند گونه  بذرهای: الرو از يزبانیدامنه م

 Zerova). ,(1995 کندیم يهتغذ sp.  Onobrychisاسپرس
 يایسآ يه،روس يیقسمت اروپا ين،کراو: اياپراکنش در دن

 و يامونگول ،)فرانسه و مجارستان( یغرب ی، اروپایمرکز
 Zerova). ,(1995ی شمال يکایامر

منطقه لردگان  ،چهارمحال و بختياری :يرانپراکنش در ا
(., 2018et alSakenin Chelav  و )( لرستانet Alsendi 

2018 al.,). 

4 .1971, Burks Exeurytoma 
 Cam Exeurytoma anatolica ,1998 گونه( 4-1

 مطالعه شده یهانمونه 
، فرد نر و دو فرد ماده 1 شهر،يدونفر :استان اصفهان

12/3/88، Lam angustifolius Astragalus، 
 .شناسحقکننده: آوریجمع

lagurus. A  بذرهایاز  گونه احتماالً ين: ايزبانیدامنه م

Wild کند.یم يهتغذ 
 .(Cam, 1998) يه: ترکياپراکنش در دن

 .( et al.,Zerova 2018اصفهان ) : يرانپراکنش در ا
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 بوشهر استان در یبردارنمونه یهاستگاهیا مشخصات -1 جدول
 یبردارنمونه ستگاهیا نام یيايجغراف عرض یيايجغراف طول متر حسب بر ایدر سطح از ارتفاع

 تنگستان ʹ53  28° ʹ17  51° 66

52 35 °  0ʹ 72 °  01 یدشت ʹ  

28 05  شبانکاره ʹ28  29° ʹ58  °

874 51°  13 ارم تنگ ʹ9  29° ʹ  

55 51°  3ʹ 28°  55 شهریعال ʹ  

 پشتکوه ʹ29  33° ʹ16  51° 196

80 51°  31 ʹ 92  برازجان ʹ16  °

یدشت سکانيگ ʹ20  29° ʹ12  51° 1600  

یمنددشت ʹ16  24° ʹ20  43° 60  

دشتستان چهوک ʹ18  29° ʹ12  53° 80  

 
 

 یاريبخت و چهارمحال استان در یبردارنمونه یهاستگاهیمشخصات ا -2 جدول

 یبردارنمونه ستگاهیا نام یيايجغراف عرض یيايجغراف طول متر حسب بر ایدر سطح از ارتفاع

2416 05 °  11 ʹ 33 °  01 ʹ 

 

 ماربر

2436 50°  27ʹ 32°  30ʹ 
 

 کرسنک

3114 50 ° 59ʹ 32°  3ʹ 
 

اديص تنگ  

 

 فارس استان در یبردارنمونه یهاستگاهیا مشخصات -3 جدول
 یبردارنمونه ستگاهیا نام یيايجغراف عرض یيايجغراف طول متر حسب بر ایدر سطح از ارتفاع

 فراشبند ʹ51  28° ʹ5   52° 800

1767 35 ريانجچشمه  ʹ32   28° ʹ12  °  

کهنه ده دانيسپ ʹ58  33° ʹ4  57° 2200  

1943 25 آبادنيحس ʹ42  27° °  

فسا جنگل انيم ʹ9  29° ʹ23  53° 1764  

1720 25 یابوالمهد چشمه ʹ6  30° ʹ85  °  

834 51°  38ʹ 92 °  63   کازرون ʹ

 آباده ʹ9  31° ʹ38  52° 2008

 اقليد ʹ53  30° ʹ41  52° 2223
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 اصفهان استان در یبردارمونهن یهاستگاهیا مشخصات -4 جدول
 یبردارنمونه ستگاهیا نام یيايجغراف عرض یيايجغراف  طول متر حسب بر ایدر سطح از ارتفاع

2122 50°  37 ʹ  32°  64  چادگان ʹ 

2404 51°  33 ʹ 13 °    42     رميسم ʹ 

1810 50°  17ʹ 33 گانيگلپا ʹ27   °  

2544 05 °  6ʹ 32°  56 شهردونيفر ʹ  
 

 این تحقيق  آوری شده درهای جمعليست گونه -5جدول 

 گونه و جنس گياهي ميزبان یآورجمع محل

 Trigonella sp. Bruchophagus. abnormis بوشهر

 A. cyclophyllus, A. brachycaudus B. abnormis یاريبخت و چهارمحال

 A. corrugatus, A. faciculifolius B. astragali فارس

 A. chrysostachys, A. melanagramma, A. podolobus B. astragali اصفهان

 ,.A. meridonalis, A. hamosus, A. crusiatus, Cicer sp بوشهر
A. annularius, A. squarosus, A. arbusculius B. astragali 

 Astragalus cephalanthus B. desertus فارس
 Astragalus annularius B. desertus بوشهر

 Medicago radiata بوشهر
Medicago sativa B. evolans 

 Astragalus squarosus,  Astragalus hamosus B.glycyrrhizae بوشهر

 Astragalus meridonalis بوشهر
Medicago sativa B. kononovae 

 Astragalus meridonalis B. macronycis بوشهر

 M. sativa B.medicaginis فارس

 A. camptoceras, A. brevitomentosus B. mutabilis فارس
 A. calliphysa, A. jazdianus B. mutabilis زدي

 A. brachycaudus, Trigonella elliptica B. mutabilis یاريبختو  چهارمحال

 A. effosus, A. melanagramma B. mutabilis اصفهان

 بوشهر
A. hamosus, A. arbusculius 
A. annularius, A. crusiatus 
Onobrychis sp., Cicer sp. 

B. mutabilis 

 Medicago lacianata, M. sativa, M.  polymorpha B.roddi فارس
 M. lupulina, M. radiate, M. laciniata, , M.  rigidula B.roddi بوشهر

 M. radiata B. roddi یاريبخت و چهارمحال
 Lotus corniculatus B. platypterus فارس
 Ononis spinosa B. ononis فارس
 Trigonella sp. B. trigonellae بوشهر

 Prangus ferulaceae Systole prangicola فارس

 Onobrychis crystagalli Eurytoma onobrychidis فارس

 Astragalus angustifolius Exeurytoma anatolica اصفهان
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 بحث
در استان فارس از  B. ononisگونه  يقتحق يندر ا
و پرورش داده  یآورجمع spinosa Ononis ياهگ بذرهای

O . ياهانگ بذرهایگونه را از  يناZerova  (1955 )شد. 

spinose  وarvensis. O ينهمچن داده است. پرورش 
Popescu بذرهایزنبور را از  ينا 2006سال  در . O

spinose داده است پرورش.Alsendi  (2018 )زنبور را  ينا
هب يجنتا از همدان گزارش کرده که  يزبانم ينهم یاز رو

مطابقت قبلی  يقاتتحق يجبا نتا يقتحق يندست آمده در ا
 دارد.

استان بوشهر از  در macronycis. Bگونه  يقتحق يندر ا
و  یآورجمع meridonaliss Astragalus ياهگ بذرهای

گونه  ينا یبرا يدیجد يزبانعنوان مپرورش داده شد که به
گونه را از  ينا 1995سال  در Zerovaشود. یم یتلق

جمع sieversianus. A و macronyx. Aياهان گ بذرهای
بار  يناول یزنبور برا ينو پرورش داده است. ا کرده یآور
 (2017) و همکاران  Naghizadehتوسط يرانفون ا یبرا
 است. زارش شدهگ

در استان بوشهر از  evolans. Bگونه  یبررس يندر ا
 یآورجمع spp. Medicagoو  sativa M . ياهانگ بذرهای

 بذرهایگونه از  ينا اين نيزازپيشو پرورش داده شد. 
spp. Medicago یآورجمع ( شده استZerova, 1995.) 

بدون ذکر نام گونه  يرانفون ا یبار برا يناول یگونه برا ينا
 et Kalantary)گزارش شده است  یاز خراسان شمال يزبانم

., 2017al)ين. همچنAlsendi  (2018 )یزنبور را از رو ينا 
 گزارش کرد.از استان همدان  sativa. M ياهگ

در استان چهارمحال  abnormis. B مطالعه گونه يندر ا
cyclophyllus. A، . Aياهان گ بذرهایاز  ياریو بخت

Brachycaudus  ياهگ بذرهایو در استان بوشهر از 
sp. Trigonella ينو پرورش داده شده است. ا یآورجمع 

 بذرهایاز  ياریدر استان چهارمحال و بخت اينازپيشزنبور 
E.H.L. ponticus  Rumex و ferulacea Prangos ياهانگ

Kruse توسطHaghighian  (2004) و توسط 

Lotfalizadeh  وZarnegar  (2014 )ياهانگ بذرهای از . A

.L guttatus  وL. avisinus. A پرورش  يناستان قزو از
الرو Fursov  (2015 )و  Zerovaنظر طبق داده شده است.

C.A. arcuate  Trigonella بذرهایگونه در داخل  ينا

.Mey ينهمچن کند.یم يتفعال Alsendi (2018 )زنبور  ينا
glabra Glycyrhiza ،L.vegetus .A ، . A ياهانگ یرا از رو

angustiflorus ياهگ یاز همدان و در لرستان از رو 
(Boiss)deveroides  Pimpinella .ينبنابرا گزارش کرد 

 ياهدو گ يشين،با مطالعات پ یبررس ينا يجهنت ضمن مطابقت
 يناول یحشره برا ينا یبرا يدیجد یهايزبانعنوان ماول به
 شوند.یگزارش م يرانبار از ا

 ياهانگ یرواز پژوهش  يندر ا glycyrrhizae. Bگونه 
hamosus.A  وsquarrosus A. گونه از  ينا شد. یآورجمع

کند یم يهتغذ Glycyrrhizaمختلف جنس  یهاگونه بذرهای
(Zerova, 1995)يرانفون ا یبار برا يناول یگونه برا ين. ا 

 يندر استان قزو .glabra G يانبيرينش ياهگ بذرهایاز 
و  Alsendi (.2004et al Arbab ,.گزارش شده است )

 ياهیگ یهايزبانم یزنبور را از رو ين( ا2018) همکاران
glabra. G ،L.pretense  Trigonella ، curvirostris. A

Boiss و singarensis. A که  انداز همدان گزارش کرده
 گزارش است. ينا يجنتامتفاوت با 

چند  بذرهایاز  onobrychidis Eurytomaالرو زنبور 
کند و پراکنش آن یم يهغذت sp Onobrychis .اسپرسگونه 
، یمرکز يایسآ يه،روس يیقسمت اروپا ين،کراودر ا يادر دن
 يکایامر و يامونگول ،)فرانسه و مجارستان( یغرب یاروپا
از  اينازپيشگونه  ينا(. Zerova, 1995) باشدیم یشمال

)استان اصفهان(  يرانو ا يااسپرس در دن ياهگ بذرهای
Zerova,  ;Abdul Razagh, 1989) پرورش داده شده است

 1995 .)Alsendi گونه را در  ينا (2018) و همکاران
گزارش  L.  trionum Hibiscusياهگی لرستان از رو

در ظروف  .onobrychidis Eمطالعه گونه  يندر ااند. کرده
جمع crystagalli Onobrychis ياهگ بذرهایپرورش از 

 .شد یآور
روی از  atoliaan Exeurytomaگونه  یبررس يندر ا
گونه  ينا آوری شد.جمع .angustifolius A ياهگ بذرهای
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و  یآورجمع A. lagurus بذرهایاز  يهاز کشور ترک قبالً
 ما متفاوت است. يجکه با نتا (Cam, 1998) شده بود يفتوص

درواقع اين گونه برای اولين بار از ايران و برای دومين بار 
 شود.برای دنيا گزارش می

 بذرهایاز  يهبا تغذ prangicola Systole گونه
pabularia Prangos زند )یبه آن خسارت م, Zerova

توسط  L ferolacea .P.گياه ی ن گونه از روي. ا(1995
Parsa  ن يهم ی( از استان قم و از رو2018)همکاران و

از استان لرستان گزارش Alsendi  (2018 )زبان توسطيم
P . ياهیگونه گ یزنبور از رو ينا يزن يقتحق ينشد. در ا

.LFerulacea  ما متفاوت است. يجکه با نتا شد یآورجمع 

مطالعه  ينعنوان اولکه به روپيش يقبراساس تحق
در  Eurytomidaeخانواده  یمتمرکز زنبورها يکفونست
چهارمحال و  و يزداصفهان، فارس، بوشهر،  یهااستان

خانواده  يننمونه متعلق به ا 405عمل آمد، تعداد به ياریبخت
 16شد. از  يیگونه هستند شناسا 16جنس و  4که شامل 

گونه زنبور متعلق به  13مقاله،  ينشده در اگونه گزارش 
 ميزبانگونه  27بوده که تعداد  Bruchophagusجنس 

اصفهان و  ،فارس يزد، ،بوشهر یهاآنها که از استان ياهیگ
 است. يدجد يادن یشود برایگزارش م ياریبخت چهارمحال و

Parsa ( تعداد 2018و همکاران )ينگونه از ا 18 
desertus. B ،. Bگونه  5که  نددخانواده را گزارش کر

hippocrepidis، parvalus. B، dentata .E و . B

platypterus نمودندگزارش  يرانبار از ا يناول یرا برا .
Alsendi (2018) خانواده را گزارش  ينگونه از ا 21 تعداد

 coronillae. B، colutea. B، tilicola. E کرد که سه گونه
 باشد.یم يدجديران ا یبرا

 

 یسپاسگزار
در قالب  يقتحق يندر ا های بررسی شدهزنبور نمونه
اصفهان، بوشهر، چهارمحال  یهااستانی )استان یهازيرپروژه

و فارس(، طرح جامع تحقيقاتی با عنوان جمع ياریو بخت
و شناسايی حشرات بذرخوار گياهان مرتعی و  یآور

 - 09 - 09 - 8705آنها با شماره مصوب:  یپارازيتوييدها
جنگلها و مراتع کشور وابسته به  يقاتسسه تحقؤم در 01

وزارت جهاد  ی،سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز
مسئوالن محترم شده است. از  يهو ته یآورجمع یکشاورز

دليل حمايت مالی از اين دانشگاه تهران به پرديس ابوريحان
 .شودمی قدردانیو  پژوهش تشکر
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Abstract 
     Several species of chalcid wasps of the family Eurytomidae feed on seeds of various pasture plants. Due to a high 

damage caused to seeds by some eurytomid species, plants settlement are diminished in the pastures. This study was 

carried out during 2015-2017. Plant seeds were collected from 4 provinces of Iran including: Fars, Isfahan, Bushehr 

and Chaharmahal – Bakhtiyari. Studied plant species were belonged to the families Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae 

and Asteraceae. Totally, 16 eurytomid species were identified among 405 reared specimens. The list of identified 

wasps includes 13 species of Bruchophagus, one species of Eurytoma, one species of Exeurytoma and one species 

from Systole. Species identification was done on the base of adult external morphology and host plants. Furthermore, 

27 plant species are firstly indicated here as host plants of Eurytomidae wasps. Collected and identified species of 

Eurytomidae are as following: Brochophagous abnormis Zerova, 1984, B. astragali Fedoseeva, 1954, B. desertus 

Zerova, 1994, B. evolans szelenyi, 1961, B. glycyrrhizae (Nikolskaya, 1952), B. kononovae Zerova, 1994, B. 

macronycis Fedoseeva, 1956, B. medicaginis Zerova, 1992, B. mutabilis (Nikolskaya, 1952), B.ononis (Mayr, 1878), 

B. platypterus (Walker, 1834),B. roddi (Gussakovsky, 1933), B. trigonellae (Zerova, 1970), *Exeurytoma anatolica 

Cam, 1998, Eurytoma onobrychidis Nikol’skaya, 1933, Systole prangicola Zerova, 1972. 
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