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Abstract  
During a parasitoids sampling in Arasbaran forest in East Azarbaijan province, a male specimen of an 

interesting Trichogrammatid wasp (Hymenoptera: Chalcidoidea) was collected.  This specimen was 

collected on Matricaria camomilla L. (Asteraceae) in July 2020. It was identified as Pterandrophysalis 

levantina Nowicki, 1935. This is the first record of the genus and species from Iran. 
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  ةر از خانوادــور نــای از يک گونه زنبباران، نمونهــهای به عمل آمده از منطقه ارسبرداریونهــمدر جريان ن

Trichogrammatidae شودشرح زير شناسايی شد که اولین گزارش آن از ايران محسوب میآوری و به جمع: 

 

   Pterandrophysalis levantina Nowicki, 1935 ةگون

است. میزبان اولیه آن  Trichogrammatini و قبیله Trichogrammatinae اين زنبور متعلق به زيرخانواده

از اين جنس فقط يک گونه در دنیا باشد. می Curculionidae خصوص خانواده هبالپوشان بحشرات راسته سخت

به  Heraty, 2015 &Burks, Pinto  plasmans Pterandrophysalisدوم تحت عنوان ة و گونگزارش شده است 

 (. 2015et alBurks ,.صورت فسیل يافت شده است )

( از منطقه مکیدی در جنگل .Matricaria camomilla Lيک زنبور نر روی گیاه بابونه ) نمونه مطالعه شده:

 آوری شده است. جمع (N, 46°55'1"E, 1398m"14'51°38ارسباران )

متر(، میلی 9 ها اندکی بزرگتر )حدودمتر ولی در مادهمیلی 0/2بدن در افراد نر  افتراقي:شناسي ريختصفات 

با فونیکل يک  (A9)شکل  ، شاخکاست زرد رنگ پا ساق ةزانو و قاعد، تیره یعمومی بدن سیاه با پاهارنگ 

پهن و رشد يافته و حاوی موهای متراکم، با رگبال استیگمال مشخص ( B9)شکل ها بندی و آنلی سه بندی، بال
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کوتاه و  ایمرغی شکل و تیره رنگ، در افراد ماده رگبال حاشیهای بسیار متورم، تخمو اغلب کوتاه، رگبال حاشیه

 رگبال استیگمال.ه درازای بضخیم تقريباً 

  
 Pterandrophysalis levantinaبندی بال جلويی در جنس نر زنبور رگ (B) شاخک و (A) -1شکل 

Fig. 1. A. Antenna and B. fore wing venation, in the male of Pterandrophysalis levantina 
 

(، آمريکا Peck et al., 1964; Polaszek et al., 2009اين گونه از برخی از کشورهای اروپايی ) پراکنش جغرافیايي:

برای نخستین بار ولی از ايران . (Noyes, 2020و در خاورمیانه از ترکیه، تونس و سوريه گزارش شده است )

 شود. گزارش می

رقی شحقیقات و منابع طبیعی استان آذربايجانمرکز تبخش تحقیقات گیاه پزشکی اين گونه در آزمايشگاه  ةنمون

 شود. نگهداری می
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