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  حشرات  ي در موزه Mutillidae (Hym.: Aculeata) ي خانواده يزنبورها ي مطالعه

  حصار استان تهران سرخه ي منطقه انس ويرزايک ميها
  

  ٣يشوشتر ييو رضا وفا �٢يميم ابراهي، ابراه١يديده حميسپ

  قات يبخش تحق - ٢؛ رانياراک، اواحد اراک،  يدانشگاه آزاد اسالم يکشاورز يشناس ارشد حشره يکارشناس ي تهآموخ دانش - ١

  ؛تهرانسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، کشور،  يپزشک اهيقات گيسسه تحقحشرات، مؤ يبند رده

  رانيواحد اراک، اراک، ا يدانشگاه آزاد اسالم ،يعيو منابع طب يکشاورز ي هددانشک - ٣

  )١٣٩٤ تير: ؛ تاريخ پذيرش۱۳۹۳ مرداد: تاريخ دريافت(

  دهيچک

 مؤسسهانس يرزايک ميحشرات ها ي موجود در موزه يها و نمونه تهران حصار استان سرخه ي در منطقه Mutillidae ي    خانواده يفون زنبورها

ن ياز ا گونه سه.گردد يم يرخانواده، معرفيز ۲جنس از  ۱۳گونه متعلق به  ۱۸ن مقاله يدر ا .قرار گرفت يبررس مورد پزشكي كشور تحقيقات گياه

ها و  فهرست جنس. شد ئهاراران و جهان يها در ا گونه ييايدر مورد پراکنش جغراف ياطالعات .شوند يران گزارش مين بار از اياول يبرا مجموعه

 :بودر يب زيترتق بهين تحقيدر ا ييمورد شناسا يها گونه
Dentilla dichroa (Sichel and Radoszkowski, 1869), Dentilla sabulosa (Skorikov, 1935), Dentilla zarudnyi (Lelej, 1985), Ephutomma 

angustata (Skorikov, 1935), Macromyrme sinuata (Olivier, 1811), Mutilla erschoffii (Sichel and Radoszkowski, 1870), Myrmylla caucasia 

(Kolentti, 1846), Nemka pondicherensis (Sichel and Radoszkowski, 1870), Skorikovia elongate (Radoszkowski, 1885), Smicromyrme 

standfussorum (Lelej, 2004), Tropidotilla litoralis (Petagna, 1787), Trogaspidia sp., Trogaspidia tobiasi (Lelej, 2004), Tropidotilla semirufa 

(Andre, 1893), Vanhartenidia dives (Smith, 1855). 

 يبرا) Lelej, 1984(Physetopoda desertaو Dentilla ursine) Suarez, 1979(Artiotilla afghanica ،)Nagy, 1972( ،ن سه گونه شامليهمچن

  .شوند      يران گزارش مين بار از اياول
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Abstract 
In this study the fauna of mutillid wasps in Sorkhe-h Hesar area (Tehran) was studied. The taxonomical studies were supplemented 

whit the material deposited in the Hayk Mirzayans Insect Museum (Tehran, Iranian Research Institute of Plant Protection) In total 806 

specimens were examined, among them 306 specimens were identified including 18 species belongs to 2 subfamilies and 13 genera, as 

follows: Dentilla dichroa (Sichel and Radoszkowski, 1869), Dentilla sabulosa (Skorikov, 1935), Dentilla zarudnyi (Lelej, 1985), 

Ephutomma angustata (Skorikov, 1935), Macromyrme sinuata (Olivier, 1811), Mutilla erschoffii (Sichel and Radoszkowski, 1870), 

Myrmylla caucasia (Kolentti, 1846), Nemka pondicherensis(Sichel and Radoszkowski, 1870), Skorikovia elongate (Radoszkowski, 1885), 

Smicromyrme standfussorum (Lelej, 2004), Tropidotilla litoralis (Petagna, 1787), Trogaspidia sp., Trogaspidia tobiasi (Lelej, 2004), 

Tropidotilla semirufa (Andre, 1893), Vanhartenidia dives (Smith, 1855). Three species including Artiotilla afghanica (Suarez, 1979), 

Dentilla ursine (Nagy, 1972) and Physetopoda deserta (Lelej, 1984) are recorded for the first time from Iran. 
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  ...انس و يرزايک ميی حشرات ها در موزه Mutillidae (Hym.: Aculeata)ی  ی زنبورهای خانواده مطالعه :حميدي و همكاران    ١١٢

  دمهمق

از گـروه  اً بـزرگ  نسـبت  ي ا خـانواده Mutillidae  يزنبورهـا 

Aculeata  در  وگونـه در سـطح جهـان هسـتند      ۴۲۰۰با حدود

گونه از اين خـانواده گـزارش شـده اسـت      ۱۰۰ايران بيش از 

)Lelej and Osten, 2004; Ljubomirov and Ghahari, 2012; Lelej 

et al., 2008 .(بـالغ   مراحـل نـا   يانفرادد ييتوين زنبورها پارازيا

ن زنبورهـا  يالرو ا). Brother, 1974(باشند  يحشرات مختلف م

دوبـاالن،   يو برخـ  Aculeata يمختلـف زنبورهـا   يها از گونه

کننـد   يه مـ يـ هـا تغذ  يپولکداران و سوسر پوشان، بال بال سخت

)Lelej, 1985 .(ي خانواده Mutillidae ي راسته ريبه ز Aculeata  و

ن يــا). Sharkey, 2007(تعلــق دارد  Vespoidea ي ادهخــانو بــاال  

زنبورها در سراسر جهان وجـود دارنـد و عمومـاً در منـاطق و     

کـه   ييها نيزم يو خشک و اغلب رو يريگرمس يها ستگاهيز

 Triplehorn and(شوند  يافت مياند  ده شدهياز شن و ماسه پوش

Johnson, 2005 .(هـا   يبـه مورچـه مخملـ    موسـوم ن زنبورها يا

)Velvet Ants (،ـ  يـ ا يهـا  ماده رايز هستند بـال و   ين خـانواده ب

 Pitts and(باشـند   يبـدن مـ   يرو ياديـ ز يموهـا  ياغلب دارا

Manley, 2002 .(انسـان، احشـام و    يبـرا  يهـا تـا حـدود    ماده

-هـا را بـه   گونهاز  يليکنند، خ يجاد خطر ميا يوانات خانگيح

نهـا  يا ي جـود همـه  نامند امـا بـا و   يگاو م ي ل کشندهين دليهم

شود فقط در  يستند و گفته مين زنبورها مهاجم نيکدام از ا چيه

کننـد   يش زدن انسـان و دام مـ  يهنگام دفاع از خود اقدام به نـ 

)Meyer, 1996 .(ها  يمخمل  مورچه يها نرها و ماده يبه طور کل

 ي بال هسـتند و همـه   يب ها ماده ي همه .باشند يار متفاوت ميبس

جـز  به ،جفت بال دارند ۲ن راسته يا يزنبورها ي هينرها مثل بق

ــو ز  Wesmael, 1851(Myrmilla(از جــنس  يا گونــه رجنس ي

)Costa, 1882( Pseudomutilla با  .باشند يز فاقد بال ميکه نرها ن

 يبـال  ياز بـ  ير جنس به راحتـ ين زينرها در ا يبال ين حال بيا

 يا بنـدها ريـ شـود ز  يص داده مـ ين خـانواده تشـخ  يا يها ماده

 ين نرها به راحتـ يها نامشخص و در ا نه در مادهيس ي قفسه انيم

 ياز موهـا  ين خانواده پوششيافراد ا ي در همه. شوند يده ميد

زرد، (و روشـن  ) يبلـوط  يا قهـوه ره، يـ ت يا اه، قهـوه يسـ (ره يت

مختلف بدن  يها سمتق يرو) روشن يد، خاکستري، سفييطال

ــود دارد ــاملتر ).Muskovits and Gyorgy, 2009( وج ن ياز ک

ن خانواده انجام گرفته است يدر رابطه با ا کنونکه تا يقاتيتحق

 الوه بـر ک اشـاره کـرد کـه عـ    يـ در بلژ ييها يتوان به بررس يم

هـا   آن يپراکنـدگ  ن خانواده،يافراد ا يبرا ييد شناسايکل ي ارائه

مـن  يدر  ).Bradley and Beguaert, 1974( کردنـد  يز بررسيرا ن

ن يـ کـه در ا  شـد  گزارشاز اين خانواده  جنس ۱۹نه از گو ۴۰

من ثبـت شـد و   ين بار از ياول يجنس برا ۱۱و گونه  ۱۷ان يم

 ندشـد  فيتوص ن بارياول يبرا زين ديسه جنس جد و گونه ۱۰

)Lelej and van Harten, 2006(. ــدر ترک ــدگي ــه پراکن و  يه ب

ــب ــانواده يوگرافي ــه Mutillidae ي خ ــه از  ۶۵و  پرداخت  ۲۱گون

ــزارش  ــنس گـ ــد جـ در  .)Yildirim and Lelej, 2012(شـ

ــا      گــزارش ــه ا يه ــراجــع ب ــن راني ــه  ١٥١از  يفهرســتز ي گون

شـده   يآور که از مناطق مختلـف جمـع     Mutillidaeيزنبورها

 يبررسـ در  .)Ljubomirov and Ghahari, 2012( دشـ  منتشر بود

عـه  مـورد مطال ران يـ از شرق ا  شده يآور جمع يها نمونهگر يد

گونـه   ۴ انيـ من يـ کـه از ا  شـد  ييشناساگونه  ۸و  قرار گرفت

و  ،)Lelej et al., 2008( ديـ گردران گزارش ين بار از اياول يبرا

 ٦کـه   شـد  يمعرفـ ن خانواده يجنس از ا ١٣گر يد يدر گزارش

 Lelej( شـد  يران گزارش مـ ين بار از اياول يبرا از آنها ي گونه

and Osten, 2004( .ـ با توجه به ا ک يـ کـه مـوزه حشـرات ها    ني

در حـال   )کشـور  يپزشـک  اهيـ قـات گ يمؤسسـه تحق (انسيرزايم

ران است ياحشرات در  ي ن مجموعهيتر حاضر به عنوان بزرگ

ـ يـ ن تحقيا در  ن خـانواده يـ جـامع در مـورد ا   يرسـ ن بريق اول

همـوار  بيشـتر   تا امکان انجام مطالعات باشد يممذکور  ي موزه

  .گردد

  

  يروش بررس

ک يـ موجود در موزه حشرات ها يها نمونهق ين تحقيدر ا

از ) ۱۳۹۰تا  ۱۳۲۶ از سال(گذشته  يها سال يانس که طيرزايم

که از  ييها شده بودند و نمونه يآور ران جمعيمناطق مختلف ا

و  يبررســشــدند مــورد  يآور حصــار جمــع ســرخه ي منطقــه



 ١١٣  ۱۳۹۴، اسفند ۲اره ، شم۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

 يکـه رو  اسـاس اطالعـات موجـود   بر .قرار گرفتنـد  ييشناسا

ها  ن نمونهيا ثبت شده، موزه يها نمونهبه  مربوط يها چسب بر

منطقـه   يهـا  انـد و نمونـه   شـده  يآور جمـع  به طرق مختلـف 

 ي و تلـه  يگـودال  ي زدن، تلـه   تور ي لهيز به وسيحصار ن سرخه

 ن منطقهيا ي شده يآور جمع يها مونهن .شدند يآور ز جمعيمال

اتاله  وداده شگاه انتقال يآزمافشرده پنبه و الکل به  يها هيدر ال

ن خانواده از مشخصـات  يا يها نمونه ييمنظور شناسابه .شدند

بـه   هـا  نمونـه  ييد نهاييتأ يسپس برا د وياستفاده گرد يافتراق

ه يروس کشور والديوستوكو علوم خاک در  يولوژيب انستيتوي

قـرار   يمـورد بررسـ   Arkady S. Lelej و توسـط دکتـر  ارسـال  

ور بر حسـب جـنس و   مذک يها نمونه ييپس از شناسا. گرفت

ــه بر ــتانداردها گون ــاس اس ــد رده ياس ــول در دن يبن ــمعم ا ي

جداگانه  يها نگاشته و در قفسه و جعبه ييشناسا يها برچسب

  .شدند يدار نگه

  

  و بحث هجينت

ــدر ا ــن تحقي ــه از  ۱۸ق ي ــه   ۱۳گون ــق ب ــنس متعل  ۲ج

قـرار   ييمـورد شناسـا  Myrmillinae و  Mutillinae ي خانواده ريز

ران گزارش ين بار از اياول يگونه برا ۳ن مجموعه ياز ا .گرفت

  .شود يم

  Mutillinae ي رخانوادهيز

   Radoszkowski, 1885( Skorikovia elongate( ي گونه -۱

مرنــد،      -يشــرق جــانيآذربا: شــده يبررســ يهــا نمونــه

؛ )نمونــه نــر  ۱(، متــر ۱۶۱۰، برومنــد،ي، پــازوک۴/۵/۱۳۵۵

، برومنــد، ۶/۵/۱۳۵۵ ،يندبازرگــان، باشــک -يغربــ جــانيآذربا

، ۱۳/۵/۱۳۶۲،  کاشـان، قهـرود   -؛ اصفهان)نمونه نر ۱(، يپازوک

کاشـان،   -؛ اصـفهان )نمونه نـر  ۱(، متر ۲۳۰۰ ،ي، هاشميپازوک

نمونه  ۱(، متر ۲۲۰۰،ي، هاشمي، پازوک۱۰/۵/۱۳۶۲کرکس،  کوه

 ۱۰۰ ،ي، براري، پرچميدي، مف ۲۳/۸/۱۳۷۷ اهرم، -؛ بوشهر)نر

ــر ــه  ۱(، مت ــرنمون ــران)ن ــرخه -؛ ته ــار، س ، ۲۳/۱/۱۳۹۲حص

؛ )نمونه نـر  ۳(، زيمال ي ، تلهيديحم ،۱۶/۴/۱۳۹۲، ۲۹/۳/۱۳۹۲

، ياللهـ  تيـ ، آ۱۰/۵/۱۳۵۰ گـز،  دره ، قوچـان  -يرضـو  خراسان

، ي، هاشـم ۳۰/۵/۱۳۷۰ ک،يدزل -؛ زنجان)نمونه نر ۱(، يپازوک

 آبـاد،  ه، اسـد يسلطان -؛ زنجان)نر نمونه ۴(، متر ۱۳۷۰ ،يپرچم

؛ )نمونـه نـر   ۱(، متـر  ۱۷۵۰ ،يافـراز  ، سريمي، ابراه۹/۹/۱۳۵۴

، متـر  ۲۱۰۰ ،يعي، بديمي، ابراه۳۱/۵/۱۳۷۰ ، رزاديشهم -سمنان

، ۳۰/۵/۱۳۷۲ شـاهوار،  شاهرود، نگارمان -؛ سمنان)نمونه نر ۱(

شـاهرود،   -؛ سـمنان )نمونـه نـر   ۱(، متـر  ۱۶۵ع،ي، بديميابراه

 نمونـه  ۳(، متر ۲۰۳۰ ،ي، برومند، پازوک۴/۶/۱۳۶۲ شاهوار، کوه

 ۱(، متر ۲۰۱۰، برومند،ي، پازوک۲۹/۵/۱۳۵۷ آباده، -؛ فارس)نر

 ۹( ،متـر  ۱۴۰۰،ي، هاشـم ۱۷/۵/۱۳۷۰ بشر، -ني؛ قزو)نمونه نر

 ۱۵۰۰ ،يبـرار  ،يديمف ،۲۰/۵/۱۳۷۶ آبگرم، -ني؛ قزو)نر نمونه

، ي، صــفو۲۹/۵/۱۳۵۶رفــت، يج -؛ کرمـان )نــر نمونــه ۴( متـر 

ـ   ۱(، متـر  ۸۲۰،يپازوک رفـت، بارگـاه،   يج -؛ کرمـان )رنمونـه ن

ــفو۲۵/۲/۱۳۵۶ ــازوکي، ص ــر ۵۵۰ ،ي، پ ــه ۲(، مت ــر نمون ؛ )ن

، يمـ ي، ابراه۳۰/۴/۱۳۷۵ سـولگرد،  گلستان، يمل پارک -گلستان

، ۶/۵/۱۳۸۰سولگرد،  -؛ گلستان)نمونه نر ۱(، متر ۱۱۵۰،ينظر

 -؛ گلسـتان )نـر  نمونه ۳(، متر ۱۲۵۰ان، مقدم، يالسيفر، گ وريغ

ــان،  ــازوک۲۵/۴/۱۳۶۸گرگ ــر ۱۱۰۰، ي، پ ــر  ۱(، مت ــه ن ؛ )نمون

 ۳(، متـر  ۱۶۰۰،ي، پـازوک ۲۹/۴/۱۳۶۴ گرگـان، آلمـه،   -گلستان

ــه ــر نمون ــا، قال -؛ لرســتان)ن ، ي، هاشــم۱۰/۴/۱۳۶۹ خــان،يازن

ــيابراه ــر ۲۴۴۰،يم ــر ۱( ،مت ــه ن ــز)نمون ســلفچگان،  -ي؛ مرک

؛ )نمونه نر ۱( ،متر ۱۵۵۰، ي، براريدي، مف۷/۵/۱۳۶۷ جان،يزيد

 ۲۳۰۰، يمـ ي، ابراهي، هاشـم ۷/۴/۱۳۶۹دهنو،   ،نيخم -يمرکز

، ۱۶/۴/۱۳۸۲جان، نراق، گلدر، يدل -ي؛ مرکز)نر نمونه ۷(، متر

ن، يجـ  الله -همدان؛ )نمونه نر ۱(، متر ۲۴۳۰ان،يان، نعمتيالسيگ

 ۱۷۳۰ان، يـ ان، نعمتيالسي، گيمي، ابراه۲۳/۵/۱۳۸۰ آباد، مانيسل

ــر ــه ۳(، مت ــر نمون ــان)ن ــيا -؛ هرمزگ ــو،  ، نيس ، ۶/۲/۱۳۶۵گن

ــرزايم ــد،ي ــر ۷۵۰انس، برومن ــه ۷( ،مت ــر نمون ــان)ن  -؛ هرمزگ

؛ )نر نمونه ۲(، متر ۱۱۴۰،ي، نظريعي، بد۴/۴/۱۳۶۷آباد،  يحاج

 ۵۰ ،ي، براريدي، مفيعي، بد۲۵/۹/۱۳۷۸ر، يبندرخم -هرمزگان

، برومنـد،  ۶/۲/۱۳۶۵ر، يـ خم بندر -؛ هرمزگان)نر نمونه ۲(متر، 

ــرزايم ــر ۵۰ انس،ي ــ ۱(، مت ــه ن ــان)رنمون ــوه -؛ هرمزگ ــو ک  ، گن



 ...انس و يرزايک ميحشرات ها ي در موزه Mutillidae (Hym.: Aculeata) ي خانواده يزنبورها ي مطالعه :حميدي و همكاران  ١١٤

ــازوک۱۸/۲/۱۳۵۶ ــر ۴۱۰، ي، پ ــر  ۱(، مت ــه ن ــان ؛ )نمون خراس

، متـر  ۱۸۰۰، يعي، بـد يمـ ي، ابراه۲۱/۵/۱۳۷۲ نالود،يب -رضوي 

 ،ي، بـرار يديـ ، مف۱۷/۵/۱۳۷۶ بـرات،  -همـدان  ؛)نمونه نـر ۱(

ــر،  ۲۳۵۰ ــه ۴(مت ــر نمون  ،۱۲/۵/۱۳۶۶معــروف،  -؛ همــدان)ن

ــارزيم ــمي ــر ۲۱۰۰ ،يانس، هاش ــه ۷(، مت ــر نمون ــدان ؛)ن  -هم

 ۲(، متـر  ۲۲۴۰ ،يانس، هاشـم يـ رزاي، م۷/۵/۱۳۶۶فوت،  ارزون

، ي، نظري، براري، پرچم۳۰/۵/۱۳۷۵آوج،  -همدان ؛)نر نمونه

ـ ب مراد  دره -همدان ؛)نمونه نر ۱(، متر ۲۰۸۰ ، ۱۹/۵/۱۳۷۶ک، ي

، ۱۲/۵/۱۳۶۶نــان، يماه -متــر؛ همــدان ۲۱۰۰ ،ي، بــراريديــمف

  ).نر نمونه ۳(متر،  ۲۱۰۰ ،يانس، هاشميرزايم

سـاده و   يهـا  سـر، چشـم  : )جنس نر(يات افتراقيخصوص

 يا قهـوه ) انـد  اهيها که س رهبه جز دندانه آروا( ها مرکب، آرواره

هـا شـفاف و    ، بالرهيو به رنگ ت يبند ۱۴-۱۳ها  شاخک، رهيت

 يداراشـکم   يترگوم دوم شکم تا انتها يرو ،يا ها قهوه رگبال

ده از يره و پوشيت يا شکم و پاها قهوه ،از مو ييطال يها هيحاش

ن گونه يا  Lelej)2002( طبق گزارش .پراکنده زرد رنگ يموها

ه، قزاقسـتان،  يـ ران، ازبکستان، گرجسـتان، ترک يً از جنوب ا قبال

  .ه گزارش شده استيافغانستان و شرق روس

   Skorikov, 1935( Ephutomma angustata( ي گونه-۲

ــه  مرنــد، -يشــرق جــانيآذربا: مطالعــه شــده يهــا نمون

 -يشـمال  ؛ خراسان)نمونه نر ۱(، ي، هاشمي، صفو۲۷/۵/۱۳۴۹

؛ )نمونــــه نــــر ۱(، ياللهــــ تيــــ، آ۲۴/۵/۱۳۴۶ بجنــــورد،

 ۶۵۰ ،يعي، بـد يمـ ي، ابراه۲۴/۵/۱۳۷۲بـاد،  يتا -يرضو خراسان

ــر ــر  ۱(، مت ــه ن ــان)نمون ــو ؛ خراس ــدوره،   دره -يرض ــز، تن گ

 ۱(، متـر  ۱۰۵۰ ،يعي، بـد يمـ ي، ابراه۱۸/۵/۱۳۷۲جب، ر هشمچ

انس، برومند، يرزاي، م۲۲/۶/۱۳۶۳سولگرد،  -؛ گلستان)نمونه نر

ــر ۱۱۰۰ ــر ۱(، مت ــه ن ــولگرد، -؛ گلســتان)نمون ، ۶/۵/۱۳۸۰ س

 -؛ گلسـتان )نـر  نمونه ۲(، متر ۱۲۵۰ان، مقدم، يالسيفر، گ وريغ

 ۵( ي، نظـر يمـ ي، ابراه۳۱/۴/۱۳۷۵ گلستان، سولگرد، يمل پارک

  ). نر نمونه

نه و شـکم  يسـ  سر، قفسـه : )جنس نر( ياقافتر اتيخصوص

و  يا هـا قهـوه   بـال  ،دهيـ رنـگ پر  يموهـا  ياه رنـگ و دارا يس

 يـي طال يهـا  هيترگوم دوم شکم تا انتها با حاشـ ره، يها ت رگبال

  .است ده شدهيپوش

ران، يـ ن گونـه تـا کنـون از ا   يا Lelej )2002( طبق گزارش

ان قزاقســتازبکســتان، ترکمنســتان، گرجســتان و  کســتان،يتاج

 .گزارش شده است

   Lelej, 2004 Trogaspidia tobiasi ي گونه -۳

، سـراوان  -بلوچسـتان  و  سـتان يس :مطالعه شده يها نمونه

؛ )نمونه نر ۱(، متر ۱۵۰ ،يعي، بديمي، ابراه۲۳/۹/۱۳۷۱ ،نيشيپ

، اسـتن،  يمـ ي، ابراه۲۷/۲/۱۳۸۰راسک،  -بلوچستان و  ستانيس

ــر ۵۰۰ ــر ۱(، مت ــه ن ــتان وي؛ س)نمون ــتانبل س ــک،  -وچس راس

  ).نمونه نر ۱( متر ۱۰۰ ، استن،يمي، ابراه۲۵/۲/۱۳۸۰

متـر،   يلـ يم ۸طول بـدن   :)جنس ماده(يافتراق اتيخصوص

 )يحفـرات شـاخک  به جـز  (ها  و شاخک يقسمت شکمسر و 

 يا هيحاشـ  ي هيو ناح قرمز رنگ، نهيسها و  آرواره ،رهيت يا قهوه

 :)نس نـر جـ (يافتراقـ  اتيخصوص .متر يليم ۶ ياز سطح شکم

اه، رنـگ شـکم زرد   يمتر، رنگ بدن س يليم ۸/۱-۴/۱طول بدن 

 يا هـا قهـوه   پالـپ  هـا قرمـز،   ، آروارهيا به جز بند اول که قهوه

رنـگ، تگـوال و    يا ها قهوه ره و رگباليها ت ل به قرمز، باليمتما

ــپرچه ــوأل دارا س ــا يمعم ــ يموه ــوم يا ارهاه يس و  ۷-۲، ترگ

سر گـرد و   ،ده شدهيپوش ييالزرد و ط يبا موها ۸-۲استرنوم 

ـ از افقـط   ن گونـه قـبالً  يا). Lelej and Osten, 2004( مقعر ران ي

  ).Lelej and Osten, 2004(گزارش شده است 

   Suarez, 1979(Artiotilla afghanica( ي گونه -۴

ن، يشـ يپ -بلوچسـتان  و  سـتان يس :مطالعـه شـده   يها نمونه

؛ )نمونـه نـر   ۱(، متـر  ۱۵۰ ، ارده،يعيبد ،ي، پرچم۲۳/۸/۱۳۷۵

 ۱(، انسيـ رزاي، م۱۰/۱/۱۳۲۸رانشـهر،  يا -بلوچستان و  ستانيس

، ۲۱/۱/۱۳۴۹شـهر،   کيـ ن -بلوچسـتان  و  سـتان يس ؛)نمونـه نـر  

، ۲۱/۱۲/۱۳۵۶رفت، يج -؛ کرمان)نمونه نر ۱(، يبرومند، صفو

 رفت، بارگاه،يج -کرمان متر؛ ۱۰۰۰-۸۸۰)نر نمونه ۲(، يپازوک

ــفو۲۵/۲/۱۳۵۶ ــازوکي، ص ــر ۶۵۰ ،ي، پ ــر  ۱(، مت ــه ن ؛ )نمون

 ۶(متـر،   ۲۰۰، ي، پازوک۱۳/۱۲/۱۳۵۶ سرزه،،  رودان -هرمزگان

، ي، پـازوک ۱۸/۲/۱۳۵۶تنگ،  باغ، گنو کوه -هرمزگان ؛)نر نمونه



 ١١٥  ۱۳۹۴، اسفند ۲اره ، شم۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

  ).نر نمونه ۵(متر،  ۴۱۰

ــيخصوصــ ــر( يات افتراق ــدن : )جــنس ن  ۱۶-۱۵طــول ب

ها شـفاف و   بال ،همقعر شد يشانيپريزها گرد و  ، چشممتر يليم

بنـد   قرمـز و  يبند اول و دوم شکم از سطح پشت ،رهيها ت رگبال

زرد  يـي طال يهـا  هيبـا حاشـ   يانيم يبندها اه رنگ،يس يياانته

ن گونه يا ).جنس ماده شناخته نشده است(ده شده، يرنگ پوش

 قـبالً از کشـور   شـود و  يران گـزارش مـ  يـ ن بـار از ا ياول يبرا

  ).Lelej, 2002(افغانستان گزارش شده است

  Lelej, 2004 Smicromyrme standfussorum ي گونه -۵

ــه ــا نمون ــده يه ــه ش ــان :مطالع ــاه، يج -کرم ــت، بارگ رف

ــفو۲۵/۲/۱۳۵۶ ــازوکي، ص ــر،  ۶۵۰ ،ي، پ ــه ۲(مت ــر نمون ؛ )ن

متـر،   ۴۱۰ ،ي، پـازوک ۱۷/۲/۱۳۵۶ تنگ، باغ  ، گنو کوه -هرمزگان

  ).نر نمونه ۳(

 ۴/۱۰- ۸/۸ طـول بــدن : )جـنس نـر  ( يات افتراقـ يخصوصـ 

 يشکم يبندها ي هي، بقرنگ اهيس يتر، بدن و بند اول شکمم يليم

هـا و   پالـپ  ،ل بـه قرمـز  يـ ما يا ها قهـوه  و قسمت عقب شاخک

اه، پاها قرمز رنـگ، امـا   يس يها ل به قرمز با دندانهيها متما آرواره

و  يانيـ م يخـار پاهـا  ناخن،  ۳- ۲همراه با  يا ا قهوهياه يها س ران

کـه   يدر حـال  يا ها قهوه و رگبالها شفاف  ، بالد رنگيسف يعقب

از بـدن و پاهـا    تـر،  رهيـ اغلـب ت  ييجلو ي بالها ييجلو ي هيحاش

 يدارا يشـکم  ۶- ۲، بنـد  ده شـده يرنـگ پوشـ   بلنـد کـم   يموها

ترگـوم و   يرنـگ رو  کـم  يـي ا طاليـ د يسـف  يمخمل يها هيحاش

 Lelej and(تـر   نه پهـن يس ي بار از قفسه ۸/۰عرض سر ، استرنوم

Osten, 2004 .(رانياز ا فقط ن گونه از قبالًيا) هرمزگان، بوشـهر (

  ).Lelej and Osten, 2004( گزارش شده است

   F.Smith, 1855( Vanhartenidia dives( ي گونه -۶

 ۱(، ۱۰/۱/۱۳۴۴ ناب،يم -هرمزگان: مطالعه شده يها نمونه

  ).نمونه ماده

ا يـ ن بند شـکم و  يسوم :)جنس ماده( يات افتراقيخصوص

بنـد    ،از وسط جـدا شـده   يا نقره يارم با باندهاسوم و چهبند 

سـر  ه، يا حاشيره يهارم فاقد داو بند چ يا نقره ي رهيدو دا سوم،

جـنس  (يات افتراقيخصوص ،ز شدهيت يپشت -يدر قسمت جانب

ک چهـارم  يـ  ره ويـ چهـار بـال ت   اه رنگ هريس نهيسسر و  ):نر

د اول آن اه رنگ و بنيس نهيس قفسه انيم ،آنها زرد شفاف ييانتها

 ,Lelej and van Harten(متر  يليم۱۲۰-۲ اندازه آنهاو  رهيقرمز ت

ـ ا :ييايپراکنش جغراف). 2006  Lelej and(پاکسـتان  هنـد و  ران،ي

van Harten, 2006.( 

 Sichel and Radoszkowski, 1869(Nemka(ي گونــه  -۷

pondicherensis   
 راسـک،  -بلوچسـتان  و  سـتان يس: مطالعه شـده  يها نمونه

  ).نمونه ماده ۱(، ۱/۴/۱۳۲۹

 ۱۱-۸طــول بــدن : )جــنس مــاده( يات افتراقــيخصوصــ

ترگوم  يعقب ي هيو حاش يا ن، پاها قهوهييها پا متر، شاخک يليم

 يده در سمت جانبيپر رنگ يوهااز م يباند يدارا يدوم شکم

، هرمزگـان (رانيـ ن گونـه جنـوب ا  يا ييايپراکنش جغرافخود، 

  ).Lelej, 2002(قا يو آفر هندوستان، )نابيم

   Olivier, 1811(Macromyrme sinuata( ي گونه - ۸

، گـوش  بز ه، انيم -يشرق جانيآذربا: مطالعه شده يها نمونه

نمونـه   ۱(، متـر  ۲۲۵۰ ،ي، پرچمـ يعي، بـد ۹/۵/۱۳۷۱ ،غشدويا 

 ۱(، ، ارقنـد ۱۷/۴/۱۳۴۶ ان،غل، مياردب -يشرق جاني؛ آذربا)ماده

ــ، دزفول۱۸/۴/۱۳۴۷ جــار،يب -؛ کردســتان)نمونــه مــاده  ۲(ان، ي

  ).ماده نمونه

ــيخصوصــ ــنس( يات افتراق ــاده ج ــ: )م ــزرگ و از س ر ب

رنگ  رهيشکم ت ،ها کوچک و گرد ، چشمتر ضينه عريس ي قفسه

زرد رنــگ از مــو بــه  ي رهيــدو دا يترگــوم دوم شــکم يو رو

ز بـا  يـ ن يبعـد  يو بندها قرار گرفته در کنار هم يصورت طول

ـ ا ييايـ پـراکنش جغراف  ،شدهده يپوش ييزرد مو يها هيحاش ن ي

 ه اسـت ي، لبنـان، مـراکش و سـور   ين اشغاليفلسطران، يگونه ا

)Lelej, 2002.(  

 ,Mutilla erschoffii Sichel and Radoszkowskiي گونـه  -۹

1870   
ــه ــا نمون ــده يه ــه ش ــانيآذربا :مطالع ــرق ج ــاردب - يش ل، ي

؛ )نمونـه نـر   ۱(، متـر  ۲۳۵۰، ي، نظـر ۳۰/۵/۱۳۷۶ور، ئن ي اچهيدر

نمونـه   ۱(، ي، صفو۲۸/۹/۱۳۶۵ل، مغان، ياردب - يشرق جانيآذربا

م، ي، نعـ ۱۱/۵/۱۳۴۹ شـهر،  نيل، مشکياردب - يشرق جاني؛ آذربا)نر



 ...انس و يرزايک ميحشرات ها ي در موزه Mutillidae (Hym.: Aculeata) ي خانواده يزنبورها ي مطالعه :حميدي و همكاران  ١١٦

نمونـه   ۱(، اني، صـلوات ۲۳/۳/۱۳۲۰ کـرج،  - ؛ البـرز )نر نمونه ۲(

؛ )نمونـه مـاده   ۱(، ۲۱/۵/۱۳۲۶کوه، نمـرود،   روزيف - ؛ تهران)ماده

انس، يــرزايم، ۱۹/۴/۱۳۶۲ن، چزقــا تنگــه - ياريــبخت محــال چهــار

ــد،  ــاده ۱(برومن ــه م ــد - ؛ کردســتان)نمون ــزل واني ــالغ دره، ق ، ب

؛ )نمونــه مــاده ۱(، متــر ۲۱۰۰ ،يديــ، مفيمــي، ابراه۲۴/۵/۱۳۸۰

 ،يديـ ، مفيمـ ي، ابراه۳۰/۵/۱۳۸۰ ،يوفتـ  وان، درهيـ مر - کردستان

ــر ۱۳۷۰ ــاده ۱(، مت ــه م ــارک - ؛ گلســتان)نمون ــ پ  ،گلســتان يمل

ــي، ابراه۲۹/۴/۱۳۷۵ ــر ۱۶۵۰ ،ي، نظــريم ــاده ۱(، مت ــه م  ؛)نمون

متـر،   ۲۲۰۰ ،يخي، مشـا ۵/۵/۱۳۶۹کـوه،   يرز، قالگوديال - لرستان

 ۱(، ي، هاد۲۳/۴/۱۳۸۰ه، ين، شهابيخم - ي؛ مرکز)ماده نمونه ۲(

، ي، هاشـم ۲۱/۸/۱۳۷۳مـالر،   ، گزنـک  - ؛ مازنـدران )نمونه مـاده 

ــد ــاده  ۱(، يعيارده، ب ــه م ــان)نمون ــارس،   - ؛ هرمزگ ــيج ف خل

 ۱(، يمـ ي، ابراهيديـ ان، مفيالسي، گ۱۶/۴/۱۳۸۱، يهندوراب هريجز

 ۱(نـژاد،   ، ضـرغام ۱۰/۵/۱۳۸۴بـار،  يجو - ؛ مازنـدران )نمونه ماده

  ).نمونه ماده

نه از يرنـگ سـر و سـ   : )جنس مـاده ( يات افتراقيخصوص

ده يزرد مشـخص پوشـ   يو بـا موهـا  متفـاوت   يا اه تا قهوهيس

 گرفتـه، رگوم قرار ت يزرد رنگ رو ياه و باندهايشکم س،  شده

قرمـز و   يا قهوهسپرچه کامالً  ):جنس نر( يات افتراقيخصوص

و  يا قهـوه  هـا  اه، بـال يهـا سـ   ، پاها، شـکم و شـاخک  صمشخ

ــهــا ت رگبــال ــاتــر،  رهي ــه قــبالً از اي کســتان، يران، تاجيــن گون

ــتان، آذربا  ــتان، ازبکس ــتان   يترکمنس ــتان، افغانس ــان، ارمنس ج

  ).Lelej, 2002(وگرجستان گزارش شده 

   Lelej, 1984(Physetopoda deserta( ي گونه -۱۰

ــه ــا نمون ــده  يه ــه ش ــل :مطالع ــان،  - اردبي  ۸/۲/۱۳۴۶مغ

، ۱۷/۴/۱۳۴۶ل، مغـان، يـ ؛ اردب)نمونه نر ۳(، ي، دمناب۳۰/۳/۱۳۴۶،

 نمونـه  ۲(، يي، عبا۴/۴/۱۳۴۶ل، مغان، ياردب ؛)نمونه نر ۱(، رقندآ

 ۵۶۵، يمـ يابراه، يديـ ، مف۲۳/۵/۱۳۹۰ وه،ي، زيل، گرمي؛ اردب)نر

، يمـ ي، ابراه۳۱/۵/۱۳۷۵ س،يکرج، فرد - ؛ البرز)نمونه نر ۱(، متر

انس، يـ رزاي، م۱۹/۳/۱۳۵۵نطنز، کـرکس،   - ؛ اصفهان)نمونه نر ۱(

نـوال،    رم، پادنا، دنگزلو، تنگهيسم - اصفهان ؛)نمونه نر ۱(، ييعبا

 - ؛ تهران)نر نمونه ۲(متر،  ۲۲۰۰، يعي، بديمي، ابراه۲۲/۶/۱۳۷۱

، يديـ ، حم۲۰/۵/۱۳۹۲، ۲/۷/۱۳۹۲، ۲۵/۲/۱۳۹۲حصـار،   سرخه

 ،۴/۵/۱۳۷۵شاهرود، بسـطام،   - ؛ سمنان)نر نمونه ۹(ز، يمال ي تله

 ،ي، برومنـد، پـازوک  ۲۷/۴/۱۳۵۵ - ارس؛ فـ )نمونـه نـر   ۱(، يبرات

گنبـدان،   دو - احمـد  ريبـو  و هيـ لوي؛ کهک)نمونـه نـر   ۱(، متر ۲۲۱۰

ــي، ابراه۱۹/۶/۱۳۵۰ ــديم ــر ۲۰۰۰ ،يعي، ب ــر  ۱(، مت ــه ن ؛ )نمون

انس، يـ رزاي، م۲/۶/۱۳۶۳، سـولگرد پارك ملي گلستان،  - گلستان

، پـارك ملـي گلسـتان    - ؛ گلستان)نر نمونه ۳(متر،  ۱۱۰۰برومند،

 گنابـاد،  - خراسان؛ )نمونه نر ۱(پناه،  يچشمه، عال قوشه  - راه تنگ

؛ )نمونـه نـر   ۱(، متـر  ۸۱۰ ،ييعبا ،ي، پازوکي، صفو۱۷/۳/۱۳۵۶

، يديـ ، مفيمـ ي، ابراه۳۰/۴/۱۳۸۰گنو، کوه بندرعباس، - هرمزگان

ــتن، ــر،  ۱۴۵۰ اس ــر  ۲(مت ــه ن ــان)نمون ــخت،يس - ؛ هرمزگ  س

ــازوک ۲۴/۵/۱۳۵۷ ــد، پ ــر،  ۱۹۲۰ ،ي، برومن ــر  ۶(مت ــه ن ؛ )نمون

 ۱(، ي، پـازوک ي، صـفو ۲۴/۲/۱۳۵۶ ارت،يز  ، کيريس - هرمزگان

  ).نمونه نر

به جز (نه يس ي سر، قفسه: )جنس نر( يات افتراقيخصوص

 ياه و با موهـا يشکم و پاها س) ل به قرمزيمتما يا هقهو سپرچه

 يهـا  هيحاشـ  يدارا يشده و ترگـوم شـکم  ده يده پوشيپر رنگ

 .شود يران گزارش مين بار از اياول ين گونه برايا ،دهيرنگ پر

 و ن گونــه در ترکمنســتان، ازبکســتانيــا ييايــپــراکنش جغراف

  ).Lelej, 2002( است قزاقستان بوده

   Petagna, 1787( Tropidotilla litoralis( ي گونه -۱۱

ــه ــا نمون ــده يه ــه ش ــانيآذربا :مطالع ــرق ج ــتبر -يش ز، ي

ــ۲۲/۴/۱۳۴۰ ــاده  ۲(، يبا، دمن ــه م ــ؛ ا)نمون ، ۱۱/۳/۱۳۶۶الم، ي

بــالغ،  دره، قــزل وانيــد -؛ کردســتان)نمونــه مــاده ۱(، يلــيوک

 -؛ گلســتان)نمونــه مــاده ۱(، يمــي، ابراهيديــ، مف۲۴/۴/۱۳۹۰

  ).نمونه نر ۱(ف، يشر ،۲۶/۴/۱۳۲۷ گرگان،

ــيخصوصــ ــاده( يات افتراق ــدن : )جــنس م -۵/۷طــول ب

ل بــه قرمــز و يــمتما يا هقهــو نهيســهــا و  متــر، آرواره يلــيم۱۵

بنـد دوم   يقسمت عقبـ  کوچک، يدندانه داخل يدارا ها آرواره

 يدارا ۵-۳ماننـد و ترگــوم   قــوس يا بانــد نقـره  يداراترگـوم  

طـول بـدن   : )نس نـر ج( يات افتراقيخصوص .يا نقره ي هيحاش

ـ از ترگـوم دوم   يمتر، قسـمت  يليم۹-۱۸  يا آن قهـوه  ي همـه ا ي



 ١١٧  ۱۳۹۴، اسفند ۲اره ، شم۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

مقعـر   يشـان يرپيزهـا بـدون دندانـه و     ، آروارهل به قرمـز يمتما

)Lelej and Egger, 2005 .(ا، پرتغـال،  ياسـپان  ييايپراکنش جغراف

ه، ارمنسـتان، گرجسـتان،   ين، روسـ يا، اکرايتاليا، ايفرانسه، استرال

 Lelej and( ياشـغال  نيران و فلسطيا  ه، جنوبيرکجان، تيآذربا

Egger, 2005.(   

   André, 1893( Tropidotilla semirufa( ي گونه -۱۲

 آبـاد،  راز، صـدف يشـ  -فـارس  :مطالعـه شـده   يهـا  نمونه

  ).نمونه ماده ۱(، ۱۰/۴/۱۳۵۰

 يا سـر و بـدن قهـوه   : )جـنس مـاده  ( يات افتراقيخصوص

زرد رنـگ   يموهـا  يدارا وماه و از بند دوم ترگيقرمز، شکم س

 و جـان، ارمنسـتان  يران، آذربايـ قـبالً از ا تکـه،   کيـ به صورت 

   ).Lelej, 2002( ه گزارش شدهيروس

   Dentilla zarudnyi Lelej, 1985 ي گونه -۱۳

، ۱۷/۳/۱۳۵۶گنبـد،   -گلسـتان  :مطالعـه شـده   يهـا  نمونـه 

 و  سـتان ي؛ س)نمونـه نـر   ۱(، متـر  ۸۳۰، يي، عباي، پازوکيصفو

نمونـه   ۱(، ي، برومند، صفو۱۶/۵/۱۳۷۲شهر،  کين -ستانبلوچ

؛ )نمونـه نـر   ۱(، ي، صـفو ۳/۱/۱۳۴۴ لنگه، بندر -؛ هرمزگان)نر

ــان ــگ،  يم -هرمزگ ــاب، رون ــتن، ابراه۲/۵/۱۳۸۰ن ــي، اس ، يم

 ارت،يــز ، کيريســ -مزگــان؛ هر)نمونــه نــر  ۱(، يپــازوک

ــفو۲۴/۲/۱۳۵۶ ــازوکي، ص ــه ۴(، ي، پ ــر نمون ــان)ن  -؛ هرمزگ

 ، اسـتن، يدي، مفيمي، ابراه۶/۵/۱۳۸۰دوکا،  ي برکهبندرچارک، 

 ي رهيـ جزخلـيج فـارس،    -؛ هرمزگـان )نمونـه نـر   ۱(، متر ۵۰

  ).نمونه نر ۱(ان، يالسي، گيدي، مفيمي، ابراه۱۰/۴/۱۳۸۲ فارور،

و شـکل   يليسـر مسـتط   ):جنس نـر ( يات افتراقيخصوص

نه پاهــا و يســ ي قفســه، بــدن يهــا قســمت ي هيــتــر از بق رهيــت

هـا   بـال  رنگ، يا ل به زرد و شکم قهوهيمتما يا قهوه ها شاخک

بدن و پاها  بال شفاف، يگمايره و محل استيها ت شفاف، رگبال

ــايپوشــ ــگ يده از موه ــپر رن ــدده و ي ــا بن  يدارا يشــکم يه

فعـال در منـاطق    شـب  يهـا  گونـه : يولوژيب. ييمو يها هيحاش

ادر کنند و در موارد نـ  يم يزندگ يسنگ يها ابانيو ب يکوهستان

ـ  قـبالً از امـارات   و شـوند  يافـت مـ  ي يشن يها ابانيدر ب ، يعرب

  ران، افغانســتان و ترکمنســتان گــزارش شــده يــمــن، ايعمــان، 

)Lelej and van Harten, 2006(.  

ــه -۱۴   )Sichel and Radoszkowski,1869( ي گونــــ
 Dentilla dichroa  
ــه ــا نمون ــده  يه ــه ش ــفهان :مطالع ــان، ن -اص ــر، يکاش اس

ــم، ه۱۷/۵/۱۳۶۷ ــر ۱۶۵۰ ،ياش ــر ۱(، مت ــه ن ــهر)نمون  -؛ بوش

 نمونـه  ۲( متـر،  ۱۱۰ ،ي، هاشـم ي، پازوک۳۱/۱/۱۳۵۶ ،جخرمو

؛ )نمونـه نـر   ۱(، يديـ ، مفي، بـرار فروري، غ۱۳۶۷ -؛ بوشهر)نر

؛ )نمونـه نـر   ۱(، يي، عبـا ۲۲/۵/۱۳۶۷، ژن، ابـرد يورامـ  -تهران

، ۲۰/۵/۱۳۹۲، ۱۵/۴/۱۳۹۲، ۲۹/۳/۱۳۹۲حصـار،   سرخه -تهران

کـالت،   -يرضـو  ؛ خراسـان )نـر  نمونه ۵(ز، يمال ي ه، تليديحم

سـرخس،   - يرضـو  ؛ خراسان)نمونه نر ۱(، زارع، ۲/۵/۱۳۵۱

 ۲(متـر،   ۳۰۰، يعي، بـد يمـ يابراه ،۲۵/۵/۱۳۷۲نـور،   ي چشمه

 ۱(، انيصـلوات  ريـ ، م۴/۵/۱۳۳۰ اهـواز،  -؛ خوزسـتان )نـر  نمونه

؛ )نمونــه نــر ۱(، ۱۴/۳/۱۳۷۰اهــواز،  -؛ خوزســتان)نمونــه نــر

، ارده، يعي، بدي، پرچم۱۰/۴/۱۳۷۴ه، يدياهواز، حم -تانخوزس

ــر ۱۶۵۰ ــر ۱(، مت ــه ن ــمنان)نمون ــرا،   -؛ س ــه س ــاهرود، دان ش

ــر ۱(، متــر ۱۸۲۰انس، برومنــد، يــرزاي، م۴/۶/۱۳۶۳ ؛ )نمونــه ن

، مقـدم،  ۹/۴/۱۳۷۲آبـاد،   راسک، احمـد  -بلوچستان و  ستانيس

، رقندقص شهر، کين -بلوچستان و  ستاني؛ س)نمونه نر ۱(، يسر

 -؛ فـــارس)نـــر نمونـــه ۲(، برومنـــد، ي، صـــفو۲۱/۱/۱۳۵۲

؛ )نــر نمونــه ۲( ،ي، هاشــمي، صــفو۱۷/۸/۱۳۴۹ ،صــطهباناتا

؛ )نمونه نر ۱(، يي، عبا۲۳/۳/۱۳۵۵کشک،  کازرون، گاو -فارس

، يمــي، ابراه۱۵/۳/۱۳۶۹شــان، يپر درياچــه کــازرون،  -فــارس

، ۲۹/۵/۱۳۵۵، دامنه دنا -؛ فارس)نر نمونه ۲(، متر ۹۰۰، يعيبد

روزآباد، يف -؛ فارس)نمونه نر ۱۷(متر،  ۲۲۱۰ ،يبرومند، پازوک

ــمهکو ــرزاي، م۱۷/۳/۱۳۶۵ه، ي ــمي ــر ۱۴۵۰ ،يانس، هاش  ۱(، مت

متـر؛   ۲۰۱۰، ي، برومنـد، پـازوک  ۲۹/۵/۱۳۵۷؛ فارس، )نمونه نر

 ۲(متـر،  ۱۹۴۰، يعي، بـد يمي، ابراه۱۹/۳/۱۳۶۹راز، يش -فارس

، يعي، بـد يمـ يابراه ،۱۹/۳/۱۳۶۹وند، يسـ  -؛ فـارس )نـر  نمونه

، ۱۲/۳/۱۳۶۹روز، يـ ف ماکـ  -؛ فـارس )نمونـه نـر   ۱(، متر ۱۷۱۰

ه، يـ ريام -؛ فـارس )نمونـه نـر   ۱(، متر ۱۷۰۰ ،يعي، بديميابراه

 -متـر؛ کرمانشـاه   ۱۹۵۰، يدي، مفيمي، استن، ابراه۱۵/۳/۱۳۸۰



 ...انس و يرزايک ميحشرات ها ي در موزه Mutillidae (Hym.: Aculeata) ي خانواده يزنبورها ي مطالعه :حميدي و همكاران  ١١٨

 ،ي، نظـر ي، بـرار ي، پرچمـ ۲۷/۵/۱۳۷۵ن، نصـرآباد،  يريش قصر

جــاب، ير، داالهــو -مانشــاه؛ کر)نــر نمونــه ۲(متــر،  ۴۵۰

نمونـه   ۱(، متـر  ۱۰۵۰ ،ي، پرچمـ يان، بـرار ي، نظر۲۶/۴/۱۳۷۵

، ي، بــراري، پرچمــ۳۱/۴/۱۳۷۵دشــت،  قهــار -؛ کرمانشــاه)نــر

، ۲۳/۶/۱۳۶۷ن، يـ را -؛ کرمـان )نمونه نر ۱(، متر ۱۵۰۰ ،ينظر

رفـت،  يج -؛ کرمـان )نمونه نـر  ۱(، متر ۲۱۵۰ ،ي، هاشميعيبد

؛ )نمونه نـر  ۴(، متر ۶۵۰، يپازوک، ي، صفو۲۵/۲/۱۳۵۶بارگاه، 

 ونـه نم ۵( متـر،  ۸۲۰، ي، پـازوک ي، صـفو ۲۹/۲/۱۳۵۶رفت، يج

، متـر  ۵۴۰، ي، پازوکي، صفو۲۶/۲/۱۳۵۶رفت، يج -؛ کرمان)نر

، ۱۸/۶/۱۳۵۰اسـوج،  ي -احمـد  ريه و بـو يلوي؛ کهک)نمونه نر ۱(

محـالت،   -ي؛ مرکز)نمونه نر ۱(، متر ۱۶۵۰ ،يمي، ابراهيعيبد

ــديمــيراه، اب۱۲/۶/۱۳۷۰ ــر ۱۵۰۰، يعي، ب ــر ۱(، مت ــه ن ؛ )نمون

 ۱۷۸۰ ، برومنـد، ي، پـازوک ۸/۵/۱۳۶۰جان، ين، دليخم -يمرکز

، ۷/۵/۱۳۷۶جـان،  يزيسـلفچگان، د  -ي؛ مرکز)نمونه نر ۶(متر، 

 -ي؛ مرکـز )نـر  نمونـه  ۳(متـر،   ۱۵۵۰ ،ي، پرچميدي، مفيبرار

 نمونـه  ۲(متر،  ۱۸۶۰ انس، برومند،يرزاي، م۱۱/۴/۱۳۶۲ن، يخم

ــر ــو، ا کــوه -هرمزگــان ؛)ن ــرزاي، م۵/۲/۱۳۶۵ن، يســيگن انس، ي

، ۲۴/۳/۱۳۷۱گنـو،   -؛ هرمزگان)نر نمونه۱۹(متر،  ۷۵۰ برومند،

ــرزايم ــدي ــر ۳۲۰ ،يعيانس، ب ــر ۱(، مت ــه ن ــان)نمون  -؛ هرمزگ

 نمونـه  ۴(متـر،   ۶۰ ،ي، پـازوک ي، هاشـم ۶/۲/۱۳۵۶کهورستان، 

 ۲۲۰۰ انس، برومند،يرزاي، م۱۰/۲/۱۳۶۴ناب، يم -؛ هرمزگان)نر

انس، يـ رزاي، م۹/۴/۱۳۶۳نـاب،  يم -هرمزگـان  ؛)نر نمونه ۴(متر،

چـارک،   بنـدر  -؛ هرمزگـان )نـر  نمونـه  ۳(، متـر  ۲۲۰۰ برومند،

 -؛ هرمزگان)نمونه نر ۱(، ، استنيدي، مفيميدوکا، ابراه ي برکه

 نمونـه  ۲(متـر،   ۴۱۰ ،ي، پـازوک ۱۸/۲/۱۳۵۶ تنـگ،  باغ، گنو کوه

؛ هرمزگـان،  ي، مقدم، سـر ۲۵/۳/۱۳۸۳ گنو، کوه -؛ هرمزگان)نر

ــرزاي، م۷/۲/۱۳۶۴ ــد، ي ــر ۵۰انس، برومن ــر  ۱(، مت ــه ن ؛ )نمون

 ۲(، ي، صـفو ي، پـازوک يي، عبـا ۱۷/۳/۱۳۵۶گنابـاد،   -خراسان

، اسـتن،  يمي، ابراه۳۰/۴/۱۳۸۰کوه گنو،  -؛ هرمزگان)نر نمونه

ارت، يـ ز،  کيريسـ  -؛ هرمزگان)نمونه نر ۱(، متر۱۴۵۰، يديمف

ــفو۲۴/۲/۱۳۵۶ ــازي، ص ــه ۴(، يوک، پ ــر نمون ــان)ن  -؛ هرمزگ

 ۸۳۰ ، اسـتن، يمـ ي، ابراهيدي، مف۳/۵/۱۳۸۰خوران، يس و، اهيس

  ). نمونه نر ۱(متر، 

نه، پاهـا و  يسـ  سر، قفسـه ): جنس نر( يات افتراقيخصوص

هـا   بـال  رنگ، يا ل به زرد و شکم قهوهيمتما يا ها قهوه شاخک

پاها  بدن و ،بال شفاف يگمايره و محل استيها ت شفاف، رگبال

 يدارا يشـکم  يهـا  مده و ترگـو يـ پر رنـگ  يده از موهـا يپوش

ـ ا ييمـو  يها هيحاش ، افغانسـتان،  نيران، فلسـط يـ ن گونـه از ا ي

  ).Lelei, 2002(مصر گزارش شده   ترکمنستان و شرق

   Skorikov, 1935(Dentilla sabulosa( ي گونه -۱۵

 مـان، يناروز، خيـ ف کـام  -فـارس  :مطالعـه شـده   يها نمونه

؛ )نمونـه مـاده   ۱(، متـر  ۱۷۰۰، يعي، بـد يميابراه، ۱۲/۳/۱۳۶۹

متـر،   ۸۰۰، يمـ ي، ابراهي، سرافراز۱/۶/۱۳۷۳اسدآباد،  -همدان

  ).نمونه ماده ۱(

 نه قرمـز، يس سر و قفسه): جنس ماده( يات افتراقيخصوص

ک يـ  يدارا يترگـوم دوم شـکم   يرو ،اه و گـرد يهـا سـ   چشم

 يدارا ۴-۲ يبنـدها  ي، و درانتهـا رنگ خال مانند زرد ي رهيدا

 ران بودهيافقط ن گونه يا ييايپراکنش جغراف ،ييمو يها هيحاش

)Lelei, 2002.(   

   Nagy, 1972( Dentilla ursine( ي گونه -۱۶

ــه ــا نمون ــده  يه ــه ش ــفهان :مطالع ــه،  -اص ــز، طعم  نطن

؛ )نمونــه مــاده ۱(متــر،  ۲۰۰۰، يعي، بــدي، هاشــم۲۳/۹/۱۳۶۷

؛ )نمونه ماده ۱(، ي، هاشمي، صفو۳۱/۴/۱۳۴۹دماوند،  -تهران

؛ )نمونـه مـاده   ۱(، يديـ ، حم۲/۷/۱۳۹۲حصـار،   سرخه -تهران

   ).نمونه ماده ۵(، ، الکساندروف۱۶/۳/۱۳۲۸وند، يس -فارس

نه، پاهـا،  يس ي سر، قفسه ):جنس ماده(يات افتراقيخصوص

ترگـوم  اه رنـگ،  يل به زرد و شکم سـ يمتما يا ها، قهوه شاخک

هـر بنـد ترگـوم     يو انتهاره زرد رنگ يدا ۱ يدارا يدوم شکم

ن يـ ده شـده ا يزرد رنـگ پوشـ   يها هيبا حاش ييبه جز بند انتها

ه يـ ترکاز قـبالً   و شود يران گزارش مين بار از اياول يگونه برا

  ).Yildirim and Lelej, 2012( است گزارش شده

  .Trogaspidia sp ي گونه -۱۷



 ١١٩  ۱۳۹۴، اسفند ۲اره ، شم۸۳جلد : هاي گياهي    آفات و بيماري

، ۲۸/۲/۱۳۲۵رامهرمز،  -خوزستان: مطالعه شده يها نمونه

  ). نمونه ماده ۳(يبامند

 Myrmillinaeي  زيرخانواده

   Kolentti, 1846( Myrmylla caucasia( ي گونه -۱۸

، ۹/۵/۱۳۶۹ازنا، کمندان،  -لرستان: مطالعه شده يها نمونه

  ).نمونه ماده ۱(متر  ۲۰۵۰، يهاشم ،يميابراه

متر،  يليم ۶/۸طول بدن ): جنس ماده( يات افتراقيخصوص

و ) رهيـ کوکسا ت(قرمز يا مز رنگ، پاها قهوهنه قريس يسطح پشت

ـ  يبدن س ياعضا ي هيبق  ي قفسـه  شياه رنگ با انعکاس قرمـز، پ

ات يده شـده، خصوصـ  يماننـد پوشـ   شيکوتاه ر ينه با موهايس

دو  ييدر بـال جلـو   يا هيطول سلول حاشـ ): جنس نر( يافتراق

 ي هيـ اه و بقيمه سـ يضـم  يهـا  گما، بـدن و انـدام  ياست برابر پترو

ـ ا). Ljubomirov, 2011( يا بدن قرمز قهـوه  ياعضا ن گونـه از  ي

ه گزارش شده يه و روسياروپا، ترک يا و جنوب شرقيآس ي قاره

)Bogusch, 2006.(  

شـتر متعلـق بـه جـنس     يران بيـ ا يهـا  ق گونهين تحقيدر ا

Dentilla )۴ گونــه (ي رخــانوادهيو ز Mutillinae )۱۷ گونــه (

 Dentilla ي ق بـه گونـه  ت متعلـ يجمع ين فراوانيشتريب .هستند

dichroa ي ران را گونـه يـ ت در اين پراکنش جمعيشترياست، ب 

Skorikovia elongate )۱۵ ــوژ) اســتان ــوع مرفول  يکيدارد و تن

  .شتر استيها ب ر گونهياز سا Mutilla erschoffii ي گونه
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