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Abstract 
During fauna survey of parasitoids wasps in Ardabil province and surrounding cities at 2019-2020, one 
species of parasitoids were collected as Schizoprymnus rimosus Tobias, 1966 belonging to Braconidae. 
The parasitoid wasp identified by Dr. Matthias Riedel from Germany. This parasitoid is new for Iranian 
fauna.  
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گونه در جهان را شامل  100000گروه بزرگی بالغ بر  Ichneumonoideaزنبورهاي متعلق به باالخانواده     

  Braconidae). زنبورهاي خانواده  et alAquino., 2010( باشندشوند و پارازیتوئید مراحل نابالغ حشرات میمی
هاي موجود در خانواده بیشتر گونه). van Achterberg, 2014باشد (گونه در دنیا می 19801جنس و  1071شامل 

ا همذکور پارازیتوئید داخلی و خارجی حشرات دوباالن، پروانه ها، سخت بالپوشان ، زنبورها و به ندرت عنکبوت
اند. شناسایی هاي کنترل بیولوژیک در سراسر دنیا همراه شده) که با برنامهÇoruh & Kolarov, 2010باشند (می

  اشد.بهاي کنترل تلفیقی آفات به منظور کنترل موفق آفات میترین قدم در برنامهولین و مهمدشمنان طبیعی ا
 آوري الروزدن و همچنین جمع ي زنبورهاي پارازیتوئید توسط تورآوربرداري و جمعدر این بررسی نمونه

انجام  1399-1398هاي لهاي مختلف استان اردبیل و اطراف آن طی ساهاي آلوده بید کلم از شهرستانشفیرهو 
منظور شناسایی قطعی  آوري شده با استفاده از منابع معتبر تا حد امکان شناسایی و سپس بهشد. زنبورهاي جمع

سی دانشگاه محقق اردبیلی شناهاي مورد بررسی در بخش حشرهبه متخصص خارج از کشور ارسال شدند. نمونه
 Schizoprymnusآوري و شناسایی شده گونه زنبور پارازیتوئید شوند. در میان زنبورهاي جمعمی نگهداري
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rimosus  که مشخصات مرفولوژیک کلیدي آن به همراه اطالعات تاریخ و محل  باشدبراي فون ایران جدید می
  به شرح ذیل ارائه شده است. آوري جمع

  Schizoprymnus rimosus Tobias, 1966گونه  
  هاي مرفولوژیکویژگی

بند بوده که بندهاي یک سوم انتهایی  20الی  18باشد. فالژلوم داراي متر میمیلی 2/3-8/2حدود طول بدن 
از  باریک است. طول بخش میانی بدن بیشتر ها متوسط و تقریباًباشند. گیجگاه در پشت چشممربعی شکل می

هاي گرد جانبی و دندانه ویلهاي طاي به همراه حاشیهدار نقطهعرض آن است. پروپودئوم بطور یکنواخت چین
تا  carapax، در بخش میانی هاي ریزاي، چین خوردگی متشکل از سلولبخش انتهایی بدن چیندار و نقطه است.

 75/0باشد. غالف تخمریز اي شکل میهاي صفحهدر راس خم نیست، داراي برآمدگی carapaxحدي گرد است.  
 ها در قسمت پایه وها شفاف و رگبالها سیاهرنگ، بالران اهرنگ،سیباشد. بدن و پاها برابر ساق پاي عقب می

  رنگی است.   میانی بال کمی
  آورياطالعات جمع

زدن از مزرعه کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی از  توسط تور 1399سال  هاین زنبور در دوم شهریور ما 
  etFarahani که توسط  Braconidaeزنبورهايلیست آوري شده است. بر اساس آخرین چکاستان اردبیل جمع

., 2016al منتشر گردید، زنبور rimosus Schizoprymnus  شود.   بار از ایران گزارش میبراي اولین  
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