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 خالصه

های   بخصوص سوسک   بالپوشان به عنوان پارازیتوئیدهای الروهای سخت       Scoliidaeزنبورهای خانواده    
بندی   به منظور بررسی رده   . باشند می Curculionidae های خانواده  و بعضی از گونه    Scarabaeidae خانواده

های  و عالوه بر این نمونه      گردید 1380-1378های   آوری این حشرات طی سال      اقدام به جمع   Scoliidaeخانواده  
بندی حشرات    دانشگاه تهران و بخش تحقیقات رده       شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی    کلکسیون بخش حشره  

با . آوری شده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفت           های گیاهی که قبالً جمع       مؤسسه بررسی آفات و بیماری      
های نر و با استفاده از        های میکروسکپی و ماکروسکپی از بال، قفس سینه، شکم و آلت زاد آوری نمونه                 بررسی

 گونه و زیرگونه از جنس                     7ها توسط متخصصین مجموعاً      ها و زیر گونه    أیید نام علمی گونه   کلیدهای معتبردنیا و ت   
Scolia F. 1775به شرح زیر برای اولین بار از ایران گزارش شده است : 

Scolia (Scolia) fallax Eversmann, 1849 
Scolia (Scolia) galbula (Pallas, 1771) 
Scolia (Scolia) sexmaculata orientalis (Steinberg, 1962) 
Scolia (Scolia) luciformis Scopoli, 1786 
Scolia (Scolia)  flaviceps flaviceps, Eversmann, 1846 
Scolia (Scolia) flaviceps mangichlakensis (Radoskovsk, 1879) 
Scolia (Scolia) tukestanica Betrem, 1935 

 
 . زنبورهای پارازیتوئید، مرفولوژی،Megascolia ، آلت زادآوری،Scoliaس جن: هاي كليدي واژه

     
 مقدمه

 در كنترل طبيعي آفاتي نظير      Scoliidaeزنبورهاي خانواده   
خوار، سرخرطومي    هاي گرده   هاي سفيد ريشه، سوسك        كرم

ها با   ماده. حنايي خرما و سوسك كرگدني خرما نقش دارند           
ويي خاك را حفر كرده و در داخل          ها و پاهاي جل     كمك آرواره 

گردند و با فرو بردن نيش خود آن         زمين به دنبال الرو ميزبان مي     
با . گذارند را فلج كرده و سپس يك عدد تخم روي بدن آن مي             

توجه به اهميت اين زنبورها در پارازيته كردن الرو بعضي از                
افشاني بعضي از گياهان،      بالپوشان و نقش آنها در گرده         سخت

در . رسد نجام مطالعات بيشتر در مورد آنها ضروري به نظر مي           ا

ايران تحقيق مستقل و جامع بر روي زنبورهاي اين خانواده               
 ).١(تاكنون صورت نگرفته است

منابع مربوط به مطالعه اين زنبورها نسبتاً محدود بوده و در            
بندي اين گروه از حشرات مورد توجه           اغلب منابع موجود رده    

هاي دقيق رفتاري، تعيين      ه است و بيولوژي، ويژگي      قرار گرفت 
ها و نحوه فعاليت آنها كمتر مورد بررسي قرار گرفته                 ميزبان
 جنس   ١٧٧٥فابريسيوس براي اولين بار در سال             ).٩(است

Scolia ١٩٦٢به نقل از بتريم ( را معرفي نمود.( 
 ،  Scolia F.1775سايوسور اين جنس را به سه زير جنس          

Lacosi   و Campsomeris Betrere 1941     تفكيك نمود و در  
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 Triscolia Saussureهاي    براي اولين بار تاكسون    ١٩٨٣سال  
به نقل از   ( را ارائه نمود     Discolia Saussure 1863 و     1864
 گونه از اين خانواده را از آرژانتين        ٢٠اسكروتيكي  ). ١٩٧٤برادلي،

 ).١٩٧٤ز برادلي، به نقل ا.( معرفي كرد١٩١٠و پاراگوئه در سال 
اي را   در يك سفر طوالني تالش گسترده       ) ١٩٢٢(چارموي

 از ماداگاسكار تا موريتاني      Scoliidaeبراي شناسايي زنبورهاي    
ها و رفتارشناسي اين      انجام داد و تا حدودي به مطالعه ميزبان         

 .حشرات نيز پرداخت
 را در   Scoliidae هاي زنبورهاي خانواده   گونه) ١٩٦٣(بتريم  

 استرالين به صورت يك مونوگراف مورد بررسي قرار داد            -ندواي
 تاكسون را از    ٢٥وي  . ولي كار او داراي يك سري اشكاالت بود        

ايسلند گزارش نمود ولي بعضي از اين تاكسونها در واقع فازهاي            
هائي براي شناسايي تاكسونها محسوب        رنگي بودند كه ويژگي    

 .شوند نمي
سيستماتيك زنبورهاي منطقه   مطالعه بيو ) ١٩٧٨(كرومباين

ها از اندام    سيلون را انجام داد و براي تهيه كليد شناسايي گونه           
زنبورهاي خانواده  ) ١٩٨١(پورتر. زادآوري نرها استفاده نمود     

Scoliidae            دره ريوگراند و جنوب تكزاس در آمريكا را مطالعه و 
 دو  در زهر زنبورهاي  ) ١٩٧٨(پايك.  گونه از آنها را معرفي نمود      ٧

 يك رشته پلي پپتيد را          Vespidae و    Scoliidaeخانواده  
برادرز . نمايد مشخص نمود كه تشابه اين دو خانواده را تاييد مي          

را  Vespidae و Scoliidae تشابه دو خانواده  ) ١٩٩٣(و كارپنتر 
يو . دانند به علت فرم تگوال و رسيدن آن به پيش قفس سينه مي           

 Scoliinaeورهاي زير خانواده     با مطالعه زنب  ) ١٩٨٣(و كوربت   
 . هاي آن ارائه نمود در كره، كليدي براي شناسايي گونه

 گونه زنبور پارازيت از اين خانواده        ٢٦) ١٩٩٩(چانگ مينگ 
هاي  را از ايالت شاندانگ چين گزارش و سيكل زندگي و ميزبان            

بندي زنبورهاي   در مورد نامگذاري و طبقه     . آنها را معرفي نمود    
Scoliidae         گاهي . خورد  اختالف نظرهاي زيادي به چشم مي

هاي متفاوت نامگذاري    يك گونه توسط محققين مختلف با نام        
نام  شده است و بنابراين يك گونه ممكن است داراي چندين هم           

توان چنين توجيه نمود كه محققين در ابتدا،         اين امر را مي   . باشد
ر اساس    را تنها ب      Scoliidae هاي مربوط به خانواده       گونه

ها و عالئم ظاهري و رنگ بندي          خصوصيات ظاهري بويژه لكه    

كردند، عالوه بر اينكه آنها در نامگذاري از الگوي          آنها توصيف مي  
امروزه توجه به آناتومي ياتشريح        . كردند واحدي پيروي نمي   

بندي  هاي اندام زادآوري نوعي رده      دروني اين زنبورها و ويژگي     
 .اين خانواده بوجود آورده استپايدار را در بين اعضاي 

 را در    Scoliaجايگاه زنبورهاي جنس      ) ١٩٩٩ a(استن  
 .بندي جديد بترتيب زير ذكر كرده است طبقه

Order : Hymeneptera suborder: Apocrita 
Group:  Acupeata superfamily: Vespoidea 
Family: Scoliida subfamily: Scoliinae 
Trib: Campsomerini scoliini Genus: Scolia 

       
با همكاري بوهارت با مطالعه      ) ١٣٥٣( اسماعيلي و رستگار  

 گونه  ٦ جنس و    ٤ Scoliidae  از خانواده  Aculeataزنبورهاي  
در ) ١٣٧٥( عالوه بر اين اسماعيلي    . براي ايران گزارش كردند    

هايي از   كتاب آفات مهم درختان ميوه ذكر كرده كه احتماالً گونه         
 وجود دارند كه پارازيت مؤثر        Tipha و    Scolia  ،Elisجنس  

هاي سفيد ريشه، سوسك كرگدني خرما و سرخرطومي              كرم
 .باشند حنايي خرما مي

هاي  ها و زير گونه     در اين تحقيق اقدام به شناسايي گونه         
 در مناطق    Scoliini و قبيله      Scoliidaeزنبورهاي خانواده    

تر  طالعات وسيع مختلف استان تهران گرديد تا امكان انجام م           
بعدي بمنظور استفاده از اين زنبورها در كنترل بيولژيك بعضي            

 . را هموار سازد هاي سفيد ريشه از آفات مهم به ويژه كرم
 

 ها مواد و روش
. اين تحقيق به روش صحرايي و آزمايشگاهي انجام گرديد           

ظهور حشرات كامل در كرج از اواسط خرداد تا اواخر شهريور ماه            
هاي تير و مرداد و اوج پرواز آنها در ساعات            ي آنها در ماه   و انبوه 

. بود)  بعدازظهر ٣ صبح تا     ١١بين ساعت    (گرم وآفتابي روز     
هايي برنگ قرمز    حشرات كامل غالباً از روي گياهان خودرو با گل        

) جهت جستجوي ميزبان  (و آبي و از سطح خاكهايي با بافت شني         
برداري، محل و    تاريخ نمونه . شدند آوري   گيري جمع  با تور حشره  

 .وضعيت پوشش گياهي نيز ثبت شد
آوري شده در آزمايشگاه به داخل  دسيكاتور         هاي جمع  نمونه

هاي كلكسيون قرار داده      منتقل و پس از اتاله شدن در جعبه          
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هايي كه طي سال هاي گذشته توسط            نمونه  همچنين. شدند
ناسي ش محققين ديگر گردآوري و در كلكسيون بخش حشره           

كشاورزي و موزه جانورشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران        
 هايك ميرزايانس در مؤسسه بررسي       چنين در موزه حشرات    و هم 

اند مورد مطالعه قرار      هاي گياهي نگهداري شده     آفات و بيماري  
ها كه در     در تشخيص اين زنبورها، مهمترين ويژگي        . گرفتند

بندي  طرز رگ : ره شده از جمله   به آنها اشا  ) ١٩٩٩ c(كليد استن   
 و  Marginal   ، Submarginalهاي   و وجود يا عدم وجود سلول     

Submedian            ،در بال جلو، ساختمان سه قسمتي پروپوديوم 
درزهاي افقي يا عمودي روي سر، خارهاي پاهاي جلو و عقب،              

ها و يا نوارهاي رنگي روي بدن،         بندي و طرح و الگوي لكه       رنگ
 . ر گرفتمورد مطالعه قرا

ها از اندام زادآوري     ها و زير گونه    بمنظور تشخيص دقيق گونه   
حشرات نر پرپاراسيون تهيه گرديد، به اين ترتيب كه دو بند               

 تا  ٢٠ درصد بمدت    ١٠انتهاي شكم حشره نر قطع و در پطاس          
 دقيقه جوشانده و سپس توسط سوزن و اسكالپل آلت                 ٣٠

 كه در   Penis valveو   Volselleaاي كه قطعات     زادآوري بگونه 
ها اهميت دارند صدمه نبينند از بدن آنها بيرون            شناسايي گونه 

 ٩٦ و   ٧٥،  ٥٠،  ٢٥هاي   سپس اين قطعات به الكل     . آورده شد 
درصد منتقل و  آبگيري شد و براي تثبيت به گزيلول منتقل و               
نهايتاً روي الم يك قطره كانادا بالزام قرار داده و پس از حالت                

عه مورد نظر، المل را با دقت روي آن قرار داده و               دادن به قط  
شد تا كامالً    ها به مدت چند روز داخل آون قرار داده            سپس الم 

خشك شوند و اطراف المل براي جلوگيري از نفوذ هوا با الك               
زادآوري با استفاده از          شكل آلت   . بيرنگ مسدود شد      

استريوميكروسكپ بر روي كاغذ كالك و با تعيين مقياس                
با مقايسه شكل قطعات زادآوري با منابع         . ها رسم گرديد   ندازها

ها  تا حد ممكن      گونه) ٢٠٠٠استن    و ١٩٧٨كرومباين  (موجود  
ها توسط تيل استن در موزه        شناسايي و  نام علمي تمام نمونه        

Staatliches     در شهر Stuttgart        در كشور آلمان مورد تاييد 
 .قرار گرفت

 
 نتايج

 ١٠هاي مورد مطالعه،       وميك نمونه پس از بررسي تاكسون     
  از زير    Megascolia , Scoliaگونه و زير گونه در دو جنس         

نام علمي  .   شناسايي شد   Scoliiniو قبيله    Scoliinaeخانواده  
ها توسط متخصصين زنبورهاي اين خانواده مورد تأييد           اين گونه 

  براي   گونه و زير گونه    ٧ هاي مشخص شده،   از نمونه . قرار گرفت 
شوند و يك گونه و دو زير گونه           اولين بار از ايران گزارش مي       

شناسي  هاي حشره  ديگر كه با نام علمي قديمي در كلكسيون           
موزه جانورشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران و موزه             

هاي  حشرات هايك ميرزايانس وجود دارند در اين بررسي با نام           
اي شناسايي شده   ه علمي جديد معرفي شدند و خصوصيات گونه      

 .بر اساس ترتيب فيلوژني آنها ذكر گرديده است
 Scoliiniقبيله 

 در اين قبيله قرار       Scoliidaeهاي خانواده      اكثر گونه  
ها  كوچكتر از ماده    اي كمي  حشرات نر داراي جثه     . گيرند مي

ها   بندي ولي ماده   ١٣ها بلند و كشيده و       در نرها شاخك  . هستند
اين قبيله  . باشد تاه و كمي خميده مي    بندي، كو ١٢داراي شاخك   

 هاي نام  جنس به    ٢در تمام منطقه پاله آركتيك داراي               
Megascolia   وScolia باشد  مي. 

 تنها داراي يك زير جنس بنام              Megascoliaجنس   
Betrem & Bradly, 1964 Regiscolia اين جنس  . باشد  مي

عضي ب. شامل بزرگترين زنبورها در راسته بال غشائيان است           
رسد  متر هم مي    سانتي ٨ها در بعضي نقاط دنيا طولشان به          گونه

از اين جنس زير     . ها داراي نيش بسيار قوي هستند        ماده). ٩(
        Megascolia maculata maculata  (Drury, 1773)گونه 

Syn =Sphex maculata Drury, 1773 
اد،  كمال آب در كرج از اكثر مناطق از جمله طالقان، كردان،           

آوري  ارنگه، اغشت، برغان و محوطه دانشكده كشاورزي جمع           
اي با نام    شده است و در بعضي از كلكسيونهاي حشرات گونه           

شود، در حالي كه در         مشاهده مي   Scolia flavifronsعلمي  
اي با اين نام  وجود ندارد و به عنوان زير             بندي جديد گونه   طبقه

 Megascolia maculata flavifrons (F., 1775)گونه   
 Megascolia maculataنامگذاري شده كه با زير گونه            

maculata (Drury, 1773)         از جنس       ، دو زير گونه 
Megascoliaباشند  مي . 

در زير گونه اول دستگاه تناسلي نر درشت و اسكلروتينه              
 هاي ريز   دندانه Volselleaشده است در حاشيه بيروني      ) سخت(
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هاي   ز موهاي متراكم وجود دارد و دندانه      متراكم و در قاعده ني    و  
Penis valve       اين گونه بيشتر   ). ١شكل( سخت و متراكم است

 فعاليت  Lucanus cervus و   .Polyphilla sppهاي     روي گونه 
 .پارازيتي دارد

 Scolia F., 1775جنس 
ها تك رنگ    هاي اين جنس متوسط تا بزرگ، بال       اندازه گونه 

اين . باشد ول كوبيتال در بال جلو مي      يا دو رنگ و داراي دو سل       

بندي قديم   شود كه در طبقه    جنس به دو زير جنس  تقسيم مي        
 Scolia F.,1775در زير جنس     . به عنوان جنس مطرح بودند     

 در اندام تناسلي نر مجهز به موهاي           Volsellea قاعده قطعه 
 ،   Discolia Saussure, 1863زيرجنس  در و) ٢شكل  (متراكم  

 ). ١٢) (٣شكل ( پراكنده است داراي موهاي
بار از ايران    كه براي اولين   Scolia هاي جنس  مشخصات گونه 

 . ارائه شده است١ اند در جدول گزارش  شده
 

  استان تهرانScoliini مشخصات تاكسونومي زنبورهاي قبيله -١جدول

محل جمع آوري  Volselleaمشخصات 
 )زاد آوري جنس نر اندام(

روي ها و نوارهاي  لكه
سطح (هاي شكم  ترژيت

 )هاي شكم پشتي حلقه
 رنگ عمومي بدن و تزئينات اسكاپوال ها رنگ آميزي بال

 سر و شاخك
طول بدن 
به ميليمتر

نام علمي گونه و 
 زيرگونه

 شهريار و مالرد

فرورفتگي حاشيه بيروني 
Volsellea رشد كرده و 

٥شكل(داراي موهاي متراكم 
( 

سطح پشتي شكم درماده 
يكنواخت و در نر سياه 

هاي دوم سطح پشتي حلقه
و سوم شكم سياه با 
 نوارهاي پهن زرد رنگ

ها به رنگ آبي  تيره  بال
 يكنواخت

داراي نقاطي با 
پراكندگي يكنواخت
 و با حاشيه براق

 )٤شكل(

حشره ماده به رنگ  سياه 
يكنواخت و تاژك شاخك به 

. اي مايل به سياه  رنگ  قهوه
 و ترژيت حشره نر به رنگ سياه

دوم و سوم شكم مجهز به نوار 
 پهن زرد رنگ

٢١ -١٨*
١٨-١٠**

Scolia (Scolia) 
fallax 

Eversmann, 
1849 

 نمرك  و ارنگه
 بطور Volselleaسطح 

كامل از موهاي متراكم 
 )٦شكل(پوشيده شده 

سطح پشتي شكم در هردو
جنس پوشيده از موهاي 
متراكم سياه با دو نوار 
 عريض زرد رنگ روي
 ترژيت دوم و سوم شكم

ها به رنگ آبي تيره  بال
باشد، قاعده يكنواخت نمي

 و لبه كناري زرد رنگ

ندرتاً منقوط 
 باشد مي

حشره ماده به رنگ  سياه با 
نوارهاي زرد روي پيشاني 

تاسينوسهاي چشمي، حشره نر 
سياه رنگ و بدون نقش و نگار 

 روي پيشاني

٢١ -١٨ *
٢٠-١١**

Scolia (Scolia) 
galbula 

(Pallas,1771) 

 آغشت و برغان

Volsellea پوشيده از
موهاي متراكم و فرورفتگي 
پهلويي كامالً رشد كرده و 

Penis valve داراي 
هاي متراكم  دندانه
 )٧شكل(است

روي ترژيت دوم و سوم 
شكم نوارهاي زرد متمايل 
 به خاكستري يا نارنجي

نصف (ها دو رنگ  بال
سطح بال به رنگ  زرد و 

 )ه ديگر آبي تيرهنيم
به رنگ  يكنواخت

و ) آبي تيره(دو جنس هم رنگ 
اي  ها سياه مايل به قهوه شاخك

 است

١٥-١٠* 
١٤-٩** 

Scolia (Scolia) 
sexmaculata 

orientalis 
(Steinberg, 

1962) 

مزرعه دانشكده 
كشاورزي كرج  و 

 ماهدشت

پوشيده از موهاي طويل و 
متراكم و حاشيه بيروني آن 

شكل(هاي ريز  دندانهداراي  
٨( 

روي ترژيت دوم و سوم و 
گاهي  چهارم دو لكه 

 بزرگ زرد

به رنگ  كهربايي روشن و
بخش زرد رنگ بال طويل
و عموماً دورنگي در بال 

 شود مشاهده مي

داراي نقش و نگار 
 زرد رنگ

اي  هر دو جنس به رنگ  قهوه
هاي زرد يا  روشن با  لكه

 سر باريك و كشيده  و -نارنجي
 ها طويل شاخك

٢٢-١٦* 
٢٩-١٣**

Scolia (Scolia) 
luciformis 

Scopoli , 1786 

 غشت و برغان آ
 Volselleaسطح بيروني 

پوشيده از موهاي پراكنده  
 )٩شكل(

داراي نوارهاي زرد باريك 
هاي دوم تا  روي ترژيت

چهارم شكم و بندرت نوار 
شكسته زرد رنگ روي 

 ترژيت پنجم

ها به رنگ  سياه  بال
اسكاپوال نامشخص كنواختي

بدن به رنگ  سياه متمايل به 
اي با نوارهاي زرد روي  قهوه
 سر كامالً زرد رنگ و -شكم 

پيشاني و فرق سر داراي نقش و
 نگار زرد رنگ

٢٢-٢٠* 
٢١-١١**

Scolia (Scolia) 
flaviceps 
flaviceps 

Eversmann, 
1846 

طالقان، وليان و 
 كردان

Volselleaدر وسط داراي  
 )١٠شكل(موهاي متراكم  

داراي نوارهاي زرد روي 
ترژيت دوم تا چهارم و دو 
لكه سياه در سطح جانبي 

 ترژيت دوم

زرد (سطح بال دو رنگ 
به رنگ  يكنواخت )روشن و سياه

رنگ عمومي بدن قرمز متمايل 
اي و پيشاني و فرق سر  به قهوه

زرد رنگ، شاخكها طويل و قرمز
 رنگ

٢٤-١٩* 
٢٠-١٢**

Scolia (Scolia) 
flaviceps 

mangichlakensis
(Radoskovsk, 

1879) 

 اوين و شميران
داراي اسكلريت سياه با 

موهاي تيره و قاعده آن پهن 
 )١١شكل (

اي يكنواخت به رنگ  قهوه تيره با جالي آبي متاليك
قرمز يا قرمز 

متمايل به نارنجي و
پراكندگي نقاط 
روي آن يكنواخت

ه با جالي رنگ عمومي بدن تير
آبي متاليك سربه رنگ  قرمز 
نارنجي، سينوس چشمي با نقش

 و نگار سياه و زرد

١٣ * 
١٢-١٠**

Scolia 
(Discolia) 

turkestanica 
Betrem, 1935 

 
  اندازه حشرات كامل نر= **   اندازه حشرات كامل ماده = *
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١٤١٧

 
  آلت زادآوري نر در زير گونه-١شكل 

Megascolia maculat maculat (Original) 
 

 
 Scolia (Scolia) در زير جنس Volsellea قطعه -٢شكل 

(Original) 
 

 
 Discolia  در زير جنسVolsellea قطعه -٣شكل 

(Original) 

 
 Scolia (Scolia) fallax در گونه Scapula قطعه -٤شكل 

(Original) 
 

 
 Scolia (Scolia) fallax آلت زادآوري نر در گونه -٥شكل 

(Original) 
 

 
 Scolia (Scolia) galbula آلت زادآوري نر در گونه -٦شكل 

(Original) 



 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٤١٨

 

 

 
 Scolia (Scolia) آلت زادآوري نر در گونه-٧شكل 

orientalis (Original) 
 

 
 Scolia (Scolia) آلت زادآوري نر در گونه -٨شكل 

luciformis  (Original) 
 

 
 Scolia (Scolia) flaviceps آلت زادآوري نر در گونه-٩شكل 

(Original) 

 
 Scolia (Scolia) آلت زادآوري نر در زير گونه -١٠شكل 

flaviceps mangichlakensis  (Original) 
 

 
 Scolia (Discolia) آلت زادآوري نر در گونه-١١شكل 

turkestanica  (Original) 
 

 بحث
ل  در برخي نقاط دنيا در كنتر      Scoliidaeزنبورهاي خانواده   

هاي   و حتي بعضي گونه        Scarabaeidaeآفاتي از خانواده       
از آنجايي كه   . اند نقش موفقي داشته   Curculionidaeخانواده  

اين زنبورها بيشتر در مناطق گرمسير فعال هستند و نمونه                
باشد، لذا جستجوي    برداريهاي صورت گرفته مؤيد اين نظريه مي      

تان، بلوچستان،  تر در استانهاي گرم كشور نظير سيس          گسترده
 .گردد پيشنهاد مي. …كرمان، هرمزگان و 

رويه مصرف سموم     هاي اخير در كرج، افزايش بي        در سال 
دارها بر عليه     دارها و دانه    هاي ميوه هسته    كش در باغ    حشره
هاي گيالس و غيره سبب       هاي سفيد ريشه و سرخرطومي      كرم

اي ه كاهش جمعيت بسياري از پارازيتوئيدها از جمله گونه             
چنين از بين    گرديده است و هم     Scoliidaeمتعلق به خانواده     

رفتن پوشش گياهي، به ويژه گياهاني كه زنبورهاي بالغ                  
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١٤١٩

Scoliidae       هاي كشاورزي    روي آن فعال هستند و تخريب زمين
سازي، زيستگاه طبيعي اين       و استفاده از آن براي ساختمان        

نوع و تراكم   حشرات را از بين برده و در نهايت سبب كاهش ت             
 گونه و زير گونه      ٧معرفي  . هاي اين خانواده گرديده است      گونه

جديد از اين خانواده براي ايران گام كوچكي در جهت معرفي              
اين دسته از حشرات مفيد بوده است و جهت كاربرد مطلوب اين            

 : زنبورهاي مفيد نياز به 
هاي بيشتر در كل     براي شناسايي گونه   تر مطالعه گسترده  -

 استانهاي كشور 
بررسي بيولوژي، خصوصيات رفتاري و تعيين درصد              -

 پارازتيسمي آنها

پيدا كردن راههاي حمايت و افزايش جمعيت اين                 -
 .باشد زنبورهاي مفيد مي

 
 يسپاسگزار

اين  تحقيق در قالب طرح تحقيقاتي مصوب امور پژوهشي            
 دانشگاه تهران اجرا شده و هزينه آن از طرف معاونت محترم              
پژوهشي دانشگاه تهران تأمين گرديده است كه بدينوسيله              

از دكتر تيل استن متخصص     . آيد نهايت سپاسگزاري به عمل مي    
 در اشتوتكارت آلمان كه      Staatlichesموزه   راسته زنبورها در  

اند تشكر و قدرداني     ها را تاييد نموده    ها و زيرگونه   نام علمي گونه  
.شود مي
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