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 چکیده
 Pegomya terebransشیی اسییی مگن می وز نارپ به، زيسییت ةهای صییحرايی و مزمايشییگاهی به م مور م ال بررسییی

(Rondani) های گیاهی میزبان اين مگن، محدود به سه گونه از گیاهان نتايج نشان داد که گونهارومیه انجام شد.  در م  قه

و دو گونه نارپ به به  .Carduus pycnocephalus Lنار ايتالیايی  ؛شامل Asteraceaeاز تیره  Cynareaeمت لق به قبیله 

شد. اين گونه می .O. leptolepis DCو  .Onopordum acanthium Lهای نام سال بوده و به  فقطبا سل در  دارای يک ن

گذرانی، در اوايل فروردين ماه ف ال شده و ک د. حشرات کامل مگن ب د از زمستانگذرانی میکامل زمستان ةصورت حشر

سط اين ماه  ،گیریجفتهای ماده بارور ب د از مگن صورت انفرادی و يا در ک  د. تخمشروع به تخمريزی میدر اوا ها به 

ستجات حداکثر پ ج شته مید صورت نام مم در زير برگ گیاهان میزبان گذا شرايتايی به  سته به دمای روزانه در  ط شوند. ب

شدن به درون برگ از بافت 41تا  6ها ب د از طبی ی، تخم صله با وارد  شده و الروهای جوان بالفا های بین دو روز تفريخ 

ک  د. اين مگن دارای سه سن الروی بوده و مدت زمان الزم برای کامل شدن دوره الروی در شرايط س ح برگ تغذيه می

متری ناک سانتی 3تا  4سن سوم با افتادن به ناک در عمق  ةکشد. الروهای کامالً رشد کردروز طول می 52تا  54طبی ی 

شفیره تبديل می شرات کامل مگن از اوانر مهر ماه مغاز و تا ماه طول می 2تا  1شوند که مدت زمان من به  شد. ظهور ح ک

ماه در پايیز و زمستان به صورت غیرف ّال باقی مانده و در اوايل بهار دوباره  2 يابد. حشرات کامل، تقريباًاوانر مبان ادامه می

شدهند. الروهای مگن شوف ّال می سط زنبور  ياد  پارازيته  ة مورد م ال هدر م  ق Biosteres spinaciae (Thomson)تو

 شود. برای اولین بار گزارش می P. terebransاين زنبور با مگن انگلی شوند. ارتباط می

 ش اسی، ارومیهمگن می وز نارپ به، زيست های کلیدی:واژه 
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Abstract  
Field and laboratory surveys were carried out to study the biology of cotton thistle leaf miner, Pegomya 

terebrans (Rondani) in Urmia region. The results showed that the host plant species of this fly are 

restricted to three species of plants belonging to tribe Cynareae (Asteraceae), including Italian thistle 

Carduus pycnocephalus L. and two species of cotton thistle namely Onopordum acanthium L. and O. 

leptolepis DC.. The species has only one generation per year and hibernates as adults. After overwintering, 

adults become active and mate in late March. Fertile females begin oviposition in early April. The eggs 
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are laid either singly or in groups of up to five in irregular shape under the leaves of the host plants. 

Depending on the daily temperature, they hatch within 6-10 days and young larvae immediately bores 

into the leaf and begins consumption in tissues between the leaf surfaces. The species has three larval 

instars and larval developmental time is 21 to 27 days in natural conditions. The full grown third instar 

larvae fall to the ground and pupate in the soil at a depth of 1 to 3 cm which its period lasts 4 to 5 

months. The emergence of flies begins in mid-October and continues until late-November. They remain 

inactive for about five months in autumn and winter and become active in early spring, again. The 

larvae of P. terebrans were parasitized by Biosteres spinaciae (Thomson) in the studied region. Para-

sitic association between B. spinaciae and P. terebrans is reported for the first time.    
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 مقدمه
های انی داشته و حشرات کامل منها در زيستگاهیار جهیانتش Anthomyiidae (Diptera) ةهای نانوادمگن

های ونهش اسی بسیاری از گشوند. زيستزمین از نواحی استوايی تا نواحی نزديک به ق ب يافت می ةمختلف کر

ست ممده در  ست. اطالعات به د ش انته ا ستمنها تاک ون نا سی گونهمورد زي شدش ا ش انته  اين نانواده  ةهای 

دارد.  دگاه و رفتار اين حشرات وجوش اسی، زيستتیزيساز نمر  ایردهییار گستیيد من است که ت وع بسؤنیز م

های هايی از ج ننوار هسییت د. اگر چه گونهچیزنوار و يا همهنوار، پوسیییدهگیاه هاونهیییییالرو بسیییاری از گ

Tettigoniomyia Hennig  وAcridomyia Stackelberg ک  د. ها تغذيه میهای تخم ملخالروی از توده ةلیدر مرح

در  هعمدبه طور شییوند که های اين نانواده نیز از مفات بسیییار مهم گیاهان زراعی محسییو  میت دادی از گونه

 دارند.  قرار Delia Robineau-Desvoidyو  Hylemya Robineau-Desvoidyهای ج ن

 باشد:های اين نانواده شامل موارد زير میش اسی مگنترين ويژگی شکلمهم

 شانک دارای مريستای کوتاه -

 بوده و به طرف من کج نشده است. 5R+4نزديک به انتهای بال، تقريباً موازی رگ   2M+1رگ  -

 هیپوپلورا  فاقد مو است.   -

  (.Suwa, 1974) ناحیه پشتی قفن سی ه دارای موهای فراوانی است  -

های اين نانواده به داليل مختلف مان د اهمیت اقتصادی های مت ددی از مگنش اسی گونهتاک ون زيست

های هرز مورد م ال ه قرار گرفته علف مهار زيستیمنها به ع وان مفت محصوالت کشاورزی و يا به ع وان عوامل 

 مهار زيستی به ع وان عامل  Botanophila turcica (Hennig)های ای مگنش اسی مقايسهاز جمله، زيست است.

تی ییمهار زيسوان عامل یبه ع  B. spinosa Rondani گونة و Carthamus lanatus L. (Asteraceae)هرز علف

 .(Vitou et al., 2001) است رفتهییررسی قرار گییمورد ب Onopordum acanthium L. (Asteraceae)علف هرز 

 .Pو  Pegomya bicolor Wiedmannهای نییتی مگییزيس ةییری از چرنییوانب ديگیج ش اسی وزيست

nigritarsis Zetterstedt مورد تحقیق پژوهشگران بوده است (Xue et al., 1991; Xue et al., 2001; Godfray, 

1986.) 

 Pegohylemyia jacobaeaeهای زيستی و تخصص میزبانی، مگن ةچرنهای مختلف از ب د از بررسی ج به

(Hardy) و  P. seneciella (Meade)  کالسیک علف هرز  مهار زيستیبرایSenecio jacobaea L.  از انگلستان به

 ;Kelsey, 1955; Holloway, 1983) نیوزيل د وارد و استقرار ب دی منها در اين کشور مورد تايید قرار گرفت

Miller, 1970; Dymock, 1987) . 

که  (Cargill et al., 1998)است مسیا  - اروپا ةگیاهی بومی م  ق ،O. acanthium ، با نام علمیهییارپ بیین

در اوايل قرن هیجدهم شود. اين گیاه و  مییر محسیهای هرز رايج مزارع، مراتع، باغات و اراضی باياز علف
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 Briese et al., 1990; CAB) گیاهی غیربومی وارد ممريکای شمالی و استرالیا شد ةمیالدی به ع وان يک گون

International, 2004)  کشور دنیا انتشار دارد 21و هم اک ون در بیش از (CAB International, 2004.)  

نام لومی از ج ن  ةدر بلغارستان، گون O. acanthiumنوار مرتبط با در بررسی مقدماتی حشرات گیاه

Pegomya های گیاه فوق بوده موری و گزارش شده است. اين مگن، می وز برگهای اين گیاه جمعاز روی برگ

 .   (Harizanova et al., 2010د )شوت زيادی به میزبان نود میو در م اطقی از اين کشور باعث نسار

 ةدر حوض .Onopordum sppهای مختلف نوار مرتبط با گونهای حشرات گیاهگونه در بررسی ترکیب

یا  از روی یکم ةوان يک گونیبه ع  P. terebransمگن  Briese et al., (1994)شمالی دريای مديترانه توسط 

O. nervosum  .گزارش شده است 

 نار ايتالیايی نیز بومی نواحی شمال مفريقا و حوضه مديترانه است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله

استرالیا، نیوزيل د، مفريقای ج وبی و بسیاری از کشورهای اروپايی به ع وان يک گونه مهاجم و هرز انتشار يافته 

 گاه اصلی من عموماً اراضییاست. اين گیاه )به ع وان يک علف هرز( در بسیاری از نقاط ايران انتشار دارد و رويش

های زيادی برای پیدا ها است. تاک ون بررسیتقال م  و چراگاههای انها و کانالزراعی و غیر زراعی، حاشیه جاده

کردن دشم ان طبی ی موثر برای ک ترل بیولوژيک کالسیک نارپ به و نارايتالیايی در استرالیا و ممريکای شمالی 

 صورت گرفته است که نتیجه من وارد کردن و رهاسازی ت دادی از عوامل مهارزيستی در اين م اطق بوده است

(Goeden, 1974; Dunn, 1976; Sindel, 1991; Heidarian et al., 2015.) 

از ايران گزارش شده  Karimpour & Mohebbi- Nia (2018)پ به توسط  مگن می وز ناربرای اولین بار 

ران دانلی گنمر از توضیح ارائه شده توسط اين پژوهشگران، تاک ون هیچگونه بررسی توسط پژوهشاست. صرف

ش اسی هدف از انجام اين بررسی، م ال ه زيست ش اسی اين مگن انجام نشده است.در مورد زيست و نارجی

)های( من در م  قه ارومیه انگل وارهش اسی مراحل مختلف زيستی اين مگن و عمومی و برنی مشخصات شکل

 است. 

 

 هامواد و روش
 های صحراييبررسي

ای ههای من در روی بوتهشرايط صحرايی، با جستجوی تخمش اسی مگن می وز نارپ به در م ال ه زيست

O. acanthium  وO. leptolepis ش اسی گیاهان میزبان، ابتدا در مبان مغاز شد. برای اين م مور و با توجه به زيست

طور هروزت( ب ةاز هر گونه نارپ به )در مرحل بوته 51روزه، حدود  2تا  1در فواصل زمانی  4312سال ماه و مذر 

 ةبرابر برای مشاهد 51نمايی های منها با استفاده از ريزبین با بزرگتصادفی انتخا  و س ح زيرين تمام برگ

 های زمستانه، جستجو برای پیداگرفت. با تشديد سرما و مغاز يخب دانمورد بازرسی دقیق قرار  های مگنتخم

ها ادامه اسف د همان سال بررسی 42  و هوايی از مجدد با مساعد شدن شرايط مبه طور ها متوقف و کردن تخم

ها، وارد تخم ةو ثبت تاريخ اولین مشاهد O. acanthiumها روی گیاه ها با مشاهده اولین تخميافت. اين بررسی

 :مرحله جديد به شرح زير شد

در يک س ح  O. leptolepisو به همین ت داد بوته  O. acanthium ةبوت 31ها، حدود با مشاهده اولین تخم -

 گذاری شدند.هکتاری به طور تصادفی انتخا  و با نواری قرمز رنگ عالمت 5تقريباً 

و به ترتیب در يک مسیر  31تا  4 ةهای فوق از شمارها، بوتهتخمريزی مگن م مور ت یین زمان مغاز و پايان به -

زمانی يک روز در میان،  ةها در فاصلبوتههای هر يک از اين گذاری شدند. س ح زيرين برگای شکل شمارهدايره
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های موجود در روی هر بوته در مقابل شماره بوته با همان ريزبین، مورد بازديد دقیق قرار گرفته و ت داد تخم

 مربوطه، ثبت شد.

 به محض مشاهده اولین عالئم از تفريخ تخم و ورود الروها به درون برگ، تاريخ تفريخ تخم ثبت و بازه زمانی -

 مورد نیاز برای کامل شدن دوره رشد و نمو ج ی ی در شرايط طبی ی ت یین شد.

ا در ههای فوق برای ت یین زمان الزم برای کامل شدن رشد و نمو الروی ادامه يافت. اين بازرسیبازرسی بوته -

یره شدن )برای شف عالمتگذاری شده ةنهايت با ناپديد شدن الرو از روی بوتدر فواصل زمانی يک روزه پیگیری و 

موری ای جمعهدر ناک(، تاريخ ترک بوته توسط الرو و شماره بوته نیز ثبت شد. به اين ترتیب با استفاده از داده

 الروی در شرايط طبی ی به دست ممد.  ةشده، زمان الزم برای کامل شدن دور

و  31، عرض 61رنگ، به طول یها، دو عدد ظرف پالستیکی بدر زمان اوج کامل شدن الروها در درون برگ -

متر ريخته شد. سانتی 2نرم شستشو و ضدعفونی شده و تا ارتفاع  ةمتر تهیه و در کف منها ماسسانتی 11ارتفاع 

های ملوده به الروهای می وز روی همديگر ب ور مرتب چیده عدد از برگ 31سپن درون هر يک از منها ت داد 

رون های دروی ظروف برداشته شد و برگ ةپوشانده شد. سه روز ب د پارچ شدند و روی منها با پارچه سفیدرنگ

ند ها به شفیره تبديل شده بودمنها به مرامی و به ترتیب از روی همديگر برداشته شده و الروهايی که درون برگ

کف ظرف به ها، در با احتیاط و دقت به درون ماسه م تقل شدند. ت داد زيادی از الروها نیز ب د از ترک برگ

 درون ماسه رفته و در منجا شفیره شده بودند. 

مجدد با پارچه يک اليه پوشانده شد. به طور های ملوده از درون ظروف، در  ظروف ب د از نارج کردن برگ -

 مزمايشی دانشکده کشاورزی و شرايط طبی ی م تقل شدند. ةظروف فوق به محلی امن در مزرع

روزه بازديد و ت داد و تاريخ  3تا  5حشرات کامل، ظروف فوق در فواصل زمانی  برای ت یین زمان نارج شدن -

 نروج منها ثبت شد.

های گیاهان میزبان دسته تخم در روی برگ 411تخم، ت داد  ةهای موجود در هر دستبرای شمارش ت داد تخم -

 به صورت تصادفی انتخا  و ت داد تخم موجود در هر دسته شمارش شد. 

برگ از  21ه تخم گذاشته شده در يک برگ از گیاهان میزبان، ت داد یبه میانگین ت داد تخم و دستیمحاسبرای  -

سته تخم و تخم سی دقیق قرار گرفته و ت داد د شمارش هر کدام از منها مورد بازر شده در زير منها  شته  های گذا

 شد. 

ويش اين گیاهان مورد بازديد قرار گرفته محل مختلف ر 51مگن به گیاهان میزبان،  ةبرای بررسی شدت حمل -

های ملوده متر مرب ی، بوته 411تا  21های هر يک از منها در واحد سیی ح حدود و ضییمن شییمارش ت داد بوته

 شمارش شد. 

، عالئم مشابهی از 4311ش اسی اين مگن در بهار سال های صحرايی مربوط به زيستهمزمان با بررسی

 Carduus pycnocephalus L. (Asteraceae)ايتالیايی،  های گیاه نارز به بوتهن می ویییه مگییینسارت يک گون

 Karimpour & Mohebbi-Nia (2018)الروهای اين مگن براسییار روش ارائه شییده توسییط  .مشییاهده شیید

شدند. نمونهجمع سب نگهداری  شرايط م ا شرات کامل منها در  ست ممده به موری و تا ظهور ح های مگن به د

از موزه تاريخ طبی ی کپ هاگ )دانمارک(  Michelsenمورد ش اسايی قرار گرفت د که توسط دکتر  P. terebransنام 

د زبان جديد برای اين مگن وارییییايی به ع وان میییییايتالی ه، گیاه نارییییمورد تايید قرار گرفت د. ب د از اين يافت

 های حاضر شد.بررسی
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 های آزمايشگاهي بررسي

ها ت داد متفاوتی از هر کدام از تخم و الروهای س ین اول تا سوم و همچ ین شفیره برای بررسی مشخصات

منها به مزمايشگاه م تقل و در زير استريومیکروسکوپ بررسی شدند. برای توزين الروها از ترازوی ديجیتالی با 

ان استراحت( از کولین با ها و الروها )در زمها، شفیرهگیری طول و ق ر تخمگرم و برای اندازهدقت دهم میلی

 متر استفاده شد.دقت صدم میلی

برگ  O. acanthium ،21های برگ ملوده از بوته 21های اين مگن، حدود وارهانگليابی به به م مور دست 

( در اوايل C. pycnocephallusهای از برگ 4311مین ت داد )فقط در سال ه و به O. leptolepisهای ملوده از بوته

موری و ب د از انتقال به مزمايشگاه در ظروف پالستیکی با شرايط از طبی ت جمع 11و  4311های نرداد سال

 انگل وارههای درصد نگهداری شدند. نمونه 62±2و رطوبت نسبی ة سلسیور درج 55±5پیش گفته در دمای 

 موری و اطالعات مربوط به هر نمونه ثبت شد.به دست ممده جمع

 

 و بحث نتايج
 شناسي عمومي زيست

دارای يک نسل در سال بوده  P. terebransهای صحرايی نشان داد که مگن می وز نتايج حاصل از بررسی

شر صورت ح ستانگاههکامل در پ ا ةو به  ک د. در اوايل فروردين ماه، همزمان با گرم گذرانی میهای مختلف زم

گیری و تخمريزی در سی ح زيرين برگ گیاهان به جفتشیده و شیروع شیدن هوا، حشیرات کامل مگن ف ّال 

يابد. های ماده از اواسییط فروردين ماه مغاز و تا اواسییط ارديبهشییت ماه ادامه میک  د. تخمريزی مگنمیزبان می

م با حفر یییییها تفريخ شییده و الرو جوان ب د از نروج از تخرشیید و نمو ج ی ی، تخم ةب د از کامل شییدن دور

ک د. عالئم ناشییی از تغذيه الروها از برگ، ابتدا به ها تغذيه میبرگ نفوذ و از پارانشیییم برگ سییورانی به درون

ها های کوچک و نام مم ظاهر شییده و در ادامه با بزرگ شییدن الروها و تغذيه بیشییتر، اندازه لکهصییورت لکه

شده و کلّ برگ را فرامیبزرگ شی از تغذيهاايی، لکههای نار ايتالیگیرد. به علت کوچک بودن برگتر   5ه ی نا

گر دي ةدر حالی که تغذيه کامل از پارانشیییم دو گون ،گیردها کل برگ را فرا میعدد الرو از پارانشیییم برگ 1تا 

ب د از کامل شییدن، برگ گیاه میزبان را ترک و با افتادن به  (. الروها4)شییکل د باشییعدد الرو می 1تا  6نیازم د 

شوند. شفیره شدن الروها از اواسط ارديبهشت مغاز متری ناک به شفیره تبديل میسانتی 3تا  4ناک، در عمق 

ها باقی سییوم همین ماه هیال الروی در درون برگ ةطوری که در دهه ب ،رسییدو در اوانر نرداد ماه به پايان می

 شییود. ب ابراين طول دورهماند. مگن دارای دياپوز تابسییتانه بوده و در مرحله شییفیرگی وارد اين دياپوز مینمی

کشیید. حشییرات کامل مگن از اوانر مهر ماه به تدريج از ماه طول می 2تا  1شییفیرگی نسییبتاً طوالنی بوده و 

در بهار سال ب د با مساعد شدن شرايط  ک  د وگذرانی میم اسب زمستانهای ی شفیرگی نارج و در مکانپوسته

   (.5)شکل د گیرنيی ف الیّت نود را از سر میم  و هوا
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و  A )Onopordum leptolepis  ،B )O. acanthium هایعالئم نسارت مگن می وز نارپ به به برگ -1شکل 

C )Carduus pycnocephalus.  
Fig. 1. Damage symptoms of cotton thistle leaf miner fly on the leaves of Onopordum leptolepis (A), 

O. acanthium (B) and Carduus pycnocephalus (C).   
 

 
 .در شريط طبی ی P. terebransپ به،  زندگی مگن می وز نار ةچرن -2شکل 

Fig. 2. Life cycle of cotton thistle leaf miner, P. terebrans under natural conditions. 
 

 مراحل مختلف زيستي مگس 

 حشرات کامل

ستدر افراد نر اين گونه، رنگ کلی بدن تیره  شکم می ا سی ه و  سر، قفن  شی از تیره بودن  شد. بکه نا ا

ای ها زرد کثیف و سییاق پاها، قهوهبال ةمتر اسییت. قاعدمیلی 6تا  2/2ها متر و طول بالمیلی 2/6تا  6طول بدن 

زرد  interfrontaliaو  parafrontalia ،profrons ،parafacialia ،cheekهای سییر قسییمتناحیة روشیین اسییت. در 

 3/2تا  1/2کثیف و صییورت ناکسییتری اسییت. در افراد ماده، نمای کلی بدن شییبیه نرها بوده ولی طول من بین 

ست. رنگ قاعده بالمیلی 2/6تا  1/6ها بین و طول بالمتر میلی شبیه افراد نر متر ا ساق پاها  شد،میها و  ولی  با

سمترنگ ران پاها برنالف افراد نر قهوه ست. ق شن ا شبیه نرها ای رو سر  ست،های مختلف  سمت  ا ولی ق

interfrontalia ً(.   3ای پر رنگ است )شکل قهوه نسبتا 

 تخم

 هایفروردين ماه در سیی ح زيرين برگ 42در تاريخ  4311های ماده در سییال نیییییمگ اولین تخمريزی

 O. acanthium  های  ح زيرين برگیییروردين ماه در سیییف 42خ یییدر تاري 4311و در سالC. pycnocephalus 

ارديبهشت  55میزبان اين مگن در تاريخ  تخمريزی نشده از گیاهان ةبوت 21مشاهده شد. بازرسی دقیق بیش از 
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نشان گذاری شده بودند( های منها عالمتارديبهشت به علت عدم وجود تخم در روی برگ 45ماه )که در تاريخ 

شرات کامل مگن در دور شده ةداد که عمر ح سیده و با از بین رفتن منها، هیچگونه تخمريزی در به  ياد  پايان ر

های ماده تا اواسط ارديبهشت ماه ادامه گذاری مگنگیرد. به عبارت ديگر، تخمنمیروی گیاهان میزبان صورت 

منها نمايی  بهم پیوسته ةبرابر ن وط برجست 21نمايی ها نیاری شکل و سفید رنگ بوده و در بزرگيابد. تخممی

 16/1و حداکثر  21/1متر )حداقل میلی 25/1±44/1ها ین طول تخمیییییدهد. میانگها میمشییبک به سیی ح تخم

عدد(  51، ت داد 35/1ثر یو حداک 54/1ل ی)حداق 53/1±11/1ین عرض منها یعدد( و میانگ 51داد یمتر، ت میلی

های گیاهان میزبان و در عددی در سیی ح زرين برگ 2تا حداکثر  4ها در دسییتجات نام مم محاسییبه شیید. تخم

 (. 3شکل شوند )البالی الیاف نازک و سفید رنگ من قرار داده می

 24درصد( يک عدد، در  6/2دسته )  6يد شده، ت داد تخم گذاشته شده در تخم بازد دسته 411از مجموع 

دسته  3عدد و در  1درصد(  3/1دسته ) 1درصد( سه عدد در  1/43دسته ) 42درصد( دو عدد، در  2/62دسته )

صد(  1/5) ضیح که در  2در سته 36عدد بود.  با اين تو شده در روی برگ د شمارش   های گیاهتخم بازديد و 

 C. picnocephalus  های های جفتی بین ت داد تخمنمونه ةعدد تخم وجود مشییاهده نشیید. مقايسیی 3بیشییتر از

ستجات تخم مگن  موجود شان داد که از اين نمر بین دو گیاهیییییاهان مییییییروی گی P. terebransدر د  زبان ن

 O. acanthium  وO. leptolepis  داری وجود ندارد ولی هر دو گیاه فوق با  یییییانتالف مC. picnocephalus 

 باش د. دار میدارای انتالف م  ی

 4311برگ(  در سییال  21برگ تخمريزی شییده از گیاهان میزبان )هر گونه  421نتايج حاصییل از بررسییی 

شان داد شته شده  ،ن  O. acanthium (3/1 ± 4/3های ملوده برگ رویمیانگین ت داد دسته تخم و ت داد تخم گذا

 2عدد( بود که در س ح احتمال  3/41 ±1/1دسته( و ) 1/1±6/3) O. leptolepisعدد( ، در  3/1±1/1دسته( و )

  C. pycnocephalusهای برگ رویته شده یییم گذاشییین ت داد دسته تخیییدار بیشتر از میانگیدرصد ب ور م  ی
سته( و ) 6/1±1/4) ساحت برگمیعدد(  2/3±1/1د شد. از منجايی که م  O. leptolepisو  O. acanthiumهای با

ساحت برگه ب ضوح از م شکل  C. pycnocephalusهای و ست ) شتر ا شت که ( ب ابراين می5بی توان انتمار دا

شده در ای در بین نتاج نود، ت داد تخمهای ماده برای جلوگیری از بروز رقابت درون گونهمگن شته  های گذا

مختلف نشان داده است که حشرات ماده با توجه به  هایک  د. نتايج بررسیروی برگ گیاهان میزبان را ت میم می

ان قرار دادن منها روی میزبان ت میم یییهای نود را در زممیییابع غذايی ت داد تخیییمیزان دسترسی نتاج نود به م 

 (.Godfray, 1986; Hespenheide, 1991; Auerbach et al., 1995; Kagata & Ohgushi, 2001) ک  دمی

سیار متفاوت بود. ب ةمکانی به نق  ةمگن می وز به گیاهان میزبان، از يک نق  ةشدت حمل طوری  هديگر ب

 ةل هیال بوتیییانی نزديک به همان محیییه و در مکیییله قرار گرفتیییها مورد حمدرصد بوته 411که در يک مکان 

 .Oدرصیید،  O. acanthium 5/44±6/23های نشیید. اما میانگین ملودگی بوته ای از گیاهان میزبان مشییاهدهملوده

leptolepis 6/1±1/64  درصد وC. pycnocephalus 5/2±1/35     .درصد محاسبه شد 

شرايط م  و هوايی دوره سته به  شد و نمو ج ی ی ب  52روز، ت داد  2و حداکثر  1)حداقل  3/2±6/4ی ر

 کشد. ی تخم دو تايی( طول میدسته

 روال

های مگن نیز از اوانر فروردين ماه در طبی ت مغاز ، تفريخ تخمهای مادهمگنتخمريزی ادامه همزمان با 

 هییایفروردين مییاه در روی برگ 51در تییاريخ  4311هییای مگن در سییییال شیییود. اولین تفريخ تخممی

 O. acanthium  های فروردين ماه در روی برگ 51در تاريخ  4311و در سالO. acanthium  مشاهده شد. طول
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رد امتر بوده و بالفاصله ب د از نارج شدن از تخم، با سوراخ کردن اپیدرم برگ ومیلیيک الروهای جوان حدود 

شده و به طرف ر شیم برگ  شد به طرف رگبرگ ةهای فرعی و در ادامگگبرپاران شیدهر صلی ک د. شونمی های ا

 برگ اصلیییییه مان د موجود در رگییییالی و لولییییها از فضای نرگییییب الروها ضمن رشد و تغذيه از پارانشیم

 O. acanthium  وO. leptolepis ک  د. الروها کرمی شیکل های درونی برگ اسیتفاده میبرای جابجايی در بافت

های بدن، محتويات بوده و نمای کلی مخروطی دارند. رنگ منها سییفید مات بوده و به علت کم رنگ بودن بافت

ست ) ضوح قابل رويت ا شده به و ستگاه گوارش و غذای نورده  شد 3شکل درونی د (. طول الروهای کامالً ر

سن می 51متر )ت داد میلی 5/2±1/1کرده  سه  شد. مرحله الروی اين مگن دارای  سبه  شد که اب اد عدد( محا با

سه گانه الروی من در جدول  ضی و وزن مراحل  ست. 4طولی و عر شده ا شدن در  ارائه  شرايط طبی ی کامل 

 کشد. روز( طول می 52و حداکثر  41روز )حداقل  3/42±2/1ی رشد و نمو الروی دوره

 

 
 

 P. terebransنر و ماده(، تخم و الروهای مگن حشرات کامل ) -3شکل 
Fig. 3. Adults (male & female), eggs and larvae of P. terebran 

 

 ±)ن ای استاندارد  P. terebransگرم( س ین مختلف الروی مگن وزن )میلیمتر( و اب اد )میلی -1جدول 

 .میانگین(
Table 1. Dimensions (mm) and weight (mg) of three larval instars of P. terebrans (Mean ± SE). 

 
Larval stage Weight (mg)  Length (mm)  Width (mm)  

L1 42.6 ± 3.1 1.1 ± 0.2 0.83 ± 0.23 
L2 93.1 ± 4.2 3.1 ± 1.4 2.14 ± 0.17 

L3 162.1 ± 6.3 7.2 ± 0.4 3.81 ± 0.12 

 

 

 شفیره

زبان را یهای گیاه میراحل مختلف رشدی و کامل شدن، برگیب د از سپری کردن م P. terebransالروهای 

فیره تبديل یمیزبان نود به شاک و در اطراف گیاهان یمتری نسانتی 3تا  4ادن به ناک در عمق یترک و با افت

شفیرهمی شن و ب داً به تدريج رنگشوند. رنگ   شود. میانگین طولای تیره میمنها کامالً قهوه ها ابتدا قرمز رو

شد.  51متر )ت داد میلی 1/4±5/1عدد( و میانگین ق ر منها  51متر )ت داد میلی 4/2±3/4ها شفیره سبه  عدد( محا
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ماه به ب د  نرداد . از اوانريابدماه ادامه میدوم ارديبهشت مغاز و تا دهه سوم نرداد  ةیمشفیره شدن الروها از ن

 شود.  ها مشاهده نمیهیال الروی در درون برگ

 مگس مینوز برگ خارپنبه ةانگل وار

ز اوئید یور پارازيتیونه زنبیوز،  يک گیهای ملوده به می داری برگیروف نگهیدهای روزانه از ظیدر بازدي

 به دست ممد که  به شرح زير ش اسايی شد.  Braconidae ةنانواد
Biosteres spinaciae (Thomson, 1895) (Braconidae: Opiinae) 

Syns.: Opius pegomyiae Gahan, 1917 

  Opius hyoscyamiellus Viereck, 1925 

  Opius (Opius) spinaciæ Thomson 1895 

ات مربوط به هر یور نر بود که اطالعیزنب 1زنبور ماده و  45زنبور شامل ت داد های م ال ه شده اين نمونه 

 باشد:نمونه به شرح زير می

تیر  3نرداد تا  51انی ینر در بازه زم 5ماده و  4و  4311تیر  1تا  4انی ینر در بازه زم 4اده و یم 3ت داد 

ور در اواسط ییییهای ملوده به میزبان اين زنبرگییییبه دست ممدند. ب O. acanthiumهای های بوتهاز برگ 4311

درجه  11دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  32ات جغرافیايی یییی عمومی دشت نازلو به مختصنرداد از م  قه

 موری شده بودند.  متر جمع 4332دقیقه طول شرقی و به ارتفاع  21و 

های از برگ 4311تیر  2ماده در تاريخ  4و  4311تیر  1نرداد تا  52نر در بازه زمانی  3اده وییییم 2ت داد 

نرداد ماه از اطراف زبان اين زنبور در اواسیط یییییهای ملوده به میبه دسیت ممدند. برگ O. leptolepisهای بوته

 11و  درجه 12دقیقه عرض شمالی و  54درجه و  32روستای کوکیا در مسیر دره شهدا به مختصات جغرافیايی 

 موری شده بودند.متر جمع 4335اع دقیقه طول شرقی و به ارتف

 C. pycnocephalusهای های بوتهرگیییاز ب 4311تیر  4نرداد تا  52انی ییینر در بازه زم 3ماده  و  5ت داد 

عمومی دشیییت نازلو  ةاز م  ق 4311های ملوده به میزبان اين زنبور در اواسیییط نرداد به دسیییت ممدند. برگ

 موری شده بودند.   جمع

سط ين گونه ااولین بار  ستان  Ghahari & Fischer (2012)تو با يک نمونه فرد ماده و بدون ذکر میزبان از ا

با يک نمونه فرد ماده و بدون ذکر میزبان از اسییتان کرمان  Safahani et al., (2018)توسییط  کرمانشییاه  و ب داً

 گزارش شده است. 

 

 
 .Biosteres spinaciae (Braconidae)های زنبور ب دی بالحشرات کامل و رگ -4شکل 

Fig. 4. Adults and wing venation of Biosteres spinaciae (Braconidae). 
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به شییکل جانبی وجود  (Occipital carina)سییری کاري ای پن Biosteres  Försterدر زنبورهای ج ن    

شکمی مرواره باال دارای لبه يا دندانه قاعده شیه  شده  ةه و لب باال در زير ق  ای بوددارد. حا شانی پ هان  زيرپی

ست. تخم شکمی لب باال م موالً محد  ا شیه  ست. حا شکم بوده و ق  هريز م موالً کوتاها ی زيرمخرجی تر از 

 یانتهايی من کم و بیش سییرتخت اسییت. پیشییانی براق و در قسییمت میانی و ب د از حفره نیز کوتاه و حاشیییه

ها، سییپر م موالً براق اسییت. در بیشییتر گونههای ظريف و کوچک اسییت. میانینوردگشییانکی دارای چین

های ريز است. شکم ب د از اولین ترژيت بدون نقش و نگار است. دومین سلول نوردگیپروپوديوم دارای چین

ی کمتر از اولین محور طولی من است ولی در موارد میانی کوتاه، دومین محور طولی رگ ش اعی کوتاه -ش اعی

 (.Tobias, 2000) مختصری از من بل دتر است

سیاه ةگون  صات فوق، دارای بدنی  شخ شتن م ضمن دا ضر  ست که طول من به حا متر میلی 4/1-5/1رنگ ا

ای روشن هست د. پ جه ای و میانی شانک زرد مايل به قهوهرنگ و ب دهای قاعدهب دی و تیره 35رسد. تاژک می

در انتها نوک تیز و تر تاژک از قاعده به رار باريکدهای یای روشن، ب وهیها و پاها قهپیای تیره، پالپاها قهوه

شانک تا اندازهشوند. بالمی  2/4متر( و طول ب دهای تاژک میلی 2/1ای بل دتر از بدن بوده )حدود های جلو و 

 ولی بیشترين په ای من در وسط رانشود تر میبرابر په ای منها است. ران پای عقبی از قاعده به رار پهن 6/4تا 

 ارائه شده است. 4در شکل  B. spinaciaeهای جلو و عقب زنبور ب دی بالاست. رگ

(.  Tobias, 2000) هست د Anthomyiidaeهای نانواده د مگنیییپارازيتوئی .Biosteres Fزنبورهای ج ن   

روی  P. hyoscyami (Panzer)و  Pegomya betae (Curtis)های نیبه ع وان پارازيتوئید مگ B. spinaciaeزنبور 

از کشورهای  Rumex acetosella Linnaeusیاه یروی گ Pegomya nigritarsis (Zetterstedt)چغ در ق د و مگن 

ستان،  سوئد، ترکیه، لیتوانی، مغول سیه،  ستان، رو ستان، دانمارک، ف الند، له ستان، ايتالیا، بلغار ملمان، اتريش، انگل

 ;Godfray, 1988; Fischer & Koponen, 1999; Papp, 2009) ممريکا، هل د گزارش شیییده اسیییت کانادا و

Beyarslan & Fischer, 2011.) 

تاريخ طبی ی دانشگاه  ةحشرات موز ةوعیییتاريخ طبی ی مجارستان و مجم ةور در موزیییهای اين زنبنمونه

  شوند.           ارومیه نگهداری می

ش اسی مگن می وز نارپ به مورد م ال ه و تحقیق قرار گرفت و اولین بار زيستدر بررسی حاضر، برای 

 Vitou et) يک نسلی بوده B. turcicaو  B. spinosaجزئیاتی از چرنه زيستی من مشکار شد. اين مگن همان د 

al., 2001)  و چرنه زندگی نود را بخوبی با ف ولوژی گیاهان میزبانش ت بیق داده و همزمان با رشد و نمو

ای هشود. از منجايی که براسار يافتهها وارد دياپوز میک د و با نشک شدن بوتههای تازه از منها تغذيه میبرگ

 ,Briese et al., 1994; Harizanova et al., 2010) اين تحقیق و گزارشات انتشار يافته از پژوهشگران ديگر

Heidarian et al., 2015 )های های اين مگن به نامحداقل دو تا از میزبانO. acanthium  وC. pycnocephalus 

 انی که تواين مگن می وز برگ نارپ به به ع وان يکی از عوامل شوند ب ابرهای هرز رايج محسو  میاز علف

    .شودم رفی می دارد،را  اين گیاهان مهار زيستی
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