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 Introduction: Cotton or white gold (Gossypium spp., Malvaceae) is one of important and 

valuable crops which is used in textile and oil industries. There are diverse and key pests 

in all the cotton fields of Iran which cause severe damages to this crop. 

Materials & Methods: The fauna of natural enemies (predators and parasitoids) of cotton 

pests was studied in some cotton fields of Iran. 

Result:  In total, forty three species of predators within order Coleoptera (eight species of 

Coccinellidae and five species of Carabidae), order Diptera (seven species of the family 

Syrphidae), order Heteroptera (seven species of the family Anthocoridae, three species of 

the family Geocoridae, three species of the family Nabidae, four species of the family 

Reduviidae), order Neuroptera (one species of the family Chrysopidae, one species of the 

family Hemerobiidae), order Mantodea (one species of the family Empusidae, three 

species of the family Mantidae) and 37 species of parasitoids in two orders Diptera (three 

species of the family Tachinidae) and Hymenoptera (five species of the family 

Aphelinidae, seven species of the family Braconidae, two species of the family 

Chalcididae, two species of the family Eulophidae, 12 species of the family 

Ichneumonidae, four species of the family Pteromalidae and two species of the family 

Trichogrammatidae were collected and identified. 
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 ، ایرانقائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر، پزشکیگروه گیاه 1

 ایران ،شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی )ره( ،پزشکیگیاهگروه  2

 ایران ،شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی )ره( شناسی،زیستگروه  3
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ي و توليد ( يكي از محصوالت مهم و با ارزشي است كه در صنايع نساجGossypium spp., Malvaceaeپنبه يا طالي سفيد ) :مقدمه  

قابل دنيا و ازجمله ايران فعاليت دارند كه در اغلب موارد خسارت  هاي خوراكي كاربرد دارد. آفات متعدد و كليدي در مزارع پنبهروغن

 كنند.اي به اين محصول وارد ميمالحظه

ي مناطق كشور مورد بررسي بر اين اساس، فون دشمنان طبيعي )شامل شكارگران و پارازيتوئيدها( فعال در مزارع پنبه بعض ها:مواد و روش

 قرار گرفت.

گونه از  5ها و يا كفشدوزك Coccinellidae وادهگونه از خان Coleoptera (8هاي شكارگر از راسته گونه حشره 43در مجموع  نتايج:

 گونه از خانواده Anthocoridae ،3 گونه از خانواده Heteroptera (7(، Syrphidae گونه از خانواده 7) Carabidae ،)Dipteraخانواده 

Geocoridae ،3 گونه از خانواده Nabidae  گونه از خانواده 4و Reduviidae ،)Neuroptera (1 وادهگونه از خان Chrysopidae  1و 

گونه پارازيتوئيد  37( و نيز Mantidae گونه از خانواده 3و  Empusidaeگونه از خانواده  1) Hemerobiidae ،)Mantodea گونه از خانواده

 ز خانوادهاگونه  Aphelinidae ،7ده گونه از خانوا Hymenoptera (5( و Tachinidae گونه از خانواده 3) Dipteraاز دو راسته 

Braconidae ،2 گونه از خانواده Chalcididae ،2 گونه از خانواده Eulophidae ،12 گونه از خانواده Ichneumonidae ،4  گونه از

 گرديدند. آوري و شناسايي( جمعTrichogrammatidae گونه از خانواده 2و  Pteromalidae خانواده
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 مقدمه

 ديقتصاا همیتا داراي که ستاگرانبها  عیزرا نگیاهااز  یکی پنبه       

باشد و ایران می نجها در ايهیژو ريتجا و ورزيکشا موقعیتو 

(Ziaeian  ،؛ 2006و همکارانJabran  وSingh Chauhan ،2019 .)

بندي و پزشکی مورد استفاده قرار الیاف پنبه در صنایع پوشاك، بسته

و  سویااز  تئین پسوپر منبع میندو انعنوبه پنبه ربذگیرد. می

(. پنبه Zehr ،2010؛ Ramalho ،1994میباشد ) غنرو منبع پنجمین

هاي گلستان، خراسان، فارس، استان خصوصکشور به مختلف نواحی در

ترین گردد که بیشاردبیل، سمنان و برخی نواحی دیگر کشت می

باشد. زمان هاي خراسان و گلستان میترتیب در استانمیزان تولید به

کشت پنبه در مناطق مختلف و براساس درجه حرارت، کم و بیش 

گردد و در یمتفاوت است اما معموالً در اردیبهشت بذر پنبه کشت م

و همکاران،  Ziaeianگیرد )هاي آبان و آذر برداشت صورت میماه

مزارع پنبه در اغلب مناطق دنیا و ازجمله  (.Khanjani ،2006؛ 2006

خصوص حشرات طیف وسیعی از آفات کشاورزي به ایران مورد حمله

داري به این محصول گیرند و خسارت معنیهاي آفت قرار میو کنه

ترین آفات پنبه (. مهمTunstall ،1994و  Matthewsنمایند )میوارد 

 Helicoverpa armigeraدر ایران عبارتند از: کرم قوزه پنبه )

(Hübner, 1808) - Lepidoptera: Noctuidae کرم خاردار پنبه ،)

(Earias insulana Boisduval, 1833 - Lepidoptera: Nolidae کرم ،)

 - Platyedra subcinerea Haworth, 1828) پنبه خوارساقه

Lepidoptera: Gelechiidaeخوار پنبه (، کرم برگ(Spodoptera 

litura (Fabricius, 1775) - Lepidoptera: Noctuidae)،  کرم سرخ

 :Platyedra gossypiella (Saunders, 1844) - Lepidopteraپنبه )

Noctuidae عسلك پنبه ،)(Bemisia tabaci Gennadius, 1889 - 

Hemiptera: Aleyrodidae)( سن سبز پنبه ،Nezara viridula 

Linnaeus, 1758 - Hemiptra: Pentatomidae شته پنبه یا شته ،)

(، Aphis gossypii Glover, 1877 - Homoptera: Aphididaeجالیز )

 :Tetranychus urticae Koch, 1836 - Acarinaپنبه ) تارعنکبوتی کنه

Tetranychidae( تریپس زرد پنبه ،)Thrips flavus Schrank, 1776 

- Thysanoptera: Thripidae( کك پنبه ،)Podagrica fuscicornis 

(Linnaeus, 1767) - Coleoptera: Chrysomelidae و سنك تخم )

 :Oxycarenus hyalinipennis (Costa, 1843) Heteropteraپنبه )

Lygaeidae) (Behdad، 1993؛ Khanjani ،2006.) آفات متعدد  بر عالوه

کشور گزارش  پنبه، دشمنان طبیعی متنوعی نیز از مزارع پنبه مزارع در

؛ a,b,c2009، a,b2011، 2008و همکاران،  Ghahariشده است )

Ghahari  وJussila ،2010 که بیانگر اهمیت دشمنان طبیعی در )

طور رفتار شکارگري به باشد.کنترل طبیعی آفات در مزارع پنبه می

ها و تعداد اي در بین حشرات پراکنده است و در اکثر راستهگسترده

اگرچه کارآیی و عملکرد شکارگرها  شود.می ها مشاهدهخانواده از زیادي

هاي کنترل بیولوژیك کالسیك تحت تأثیر پارازیتوئیدها قرار در برنامه

باالیی در چندین  گیرد اما در هر حال شکارگرها داراي اهمیتمی

. (Kidd ،1996و  Jervis)باشند کنترل بیولوژیك کالسیك می برنامه

قبل و بعد از بلوغ شکارگر  ها در هر دو مرحلهتعداد زیادي از گونه

کنند. تعدادي ها تغذیه نمیهستند اما ضرورتاً از انواع مشابهی از طعمه

الروي شکارگر  له( فقط در مرحNeuropteraها )دیگر مانند بالتوري

بلوغ از موادي مانند شهد گیاهان، عسلك و غیره  هستند و در مرحله

(. حشرات شکارگر در Rosen ،1991و  DeBachکنند )تغذیه می

ها(، )گوشخیزك Dermaptera)ناجورباالن(،  Hemipteraهاي راسته

Mantodea ها(، )آخوندكOrthoptera باالن(، )راستOdonata طیاره( 

ها(، )بالتوري Neuropteraریشکداران(، )بال Thysanopteraمانندها(، 

Coleoptera بالپوشان(، )سختDiptera  ،)دوباالن(Lepidoptera بال( 

 غشاییان( وجود دارند که البته )بال Hymenopteraپولکداران( و 

کنترل بیولوژیك آفات کشاورزي  هاي شکارگر از جنبهترین گونهمهم

غشائیان بالپوشان، دوباالن و بالهاي ناجورباالن، سختق به راستهمتعل

، Fisherو  Bellows؛ Messenger ،1973و  van den Boschهستند )

اند اما حشرات گزارش شده پارازیتوئیدها اگرچه از پنج راسته (.1999

باشند. غشائیان میهاي دوباالن و بالها متعلق به راستهاغلب گونه

 بالپوشان، بالهاي سختتعدادي از پارازیتوئیدها در راسته چنینهم

رغم ( وجود دارند. علیStrepsipteraها )خوردهچینبال پولکداران و

محدود بودن پارازیتوئیدها به پنج راسته، تعداد بسیار زیادي از 

، Greatheadهاي پارازیتوئیدها در سرتاسر دنیا وجود دارند )گونه

(. اکثر پارازیتوئیدهاي مورد استفاده در Kidd ،1996و  Jervis؛ 1986

 بعدي راسته و در درجهغشائیان بال کنترل بیولوژیك متعلق به راسته

غشائیان بال ترین گروه مورد استفاده در راستهدوباالن هستند. فراوان

 )از باالخانواده Ichneumonidaeو  Braconidaeهاي متعلق به خانواده

Ichneumonoideaهاي ( و خانوادهEulophidae ،Pteromalidae ،

Encyrtidae  وAphelinidae  از باالخانواده(Chalcidoideaمی ) .باشند

ترین گروه مورد استفاده در کنترل بیولوژیك، دوباالن فراوان در راسته

هاي چنین در راستهاست. پارازیتوئیدها هم Tachinidaeخانواده 

، Staphylinidaeهایی مانند بالپوشان )خانوادهسخت و هاخوردهچینبال

Meloidae  وRhipiphorideشوند، اگرچه پارازیتیسم ( مشاهده می

و  Beckagباشد )بالپوشان نمییك ویژگی شاخص در راسته سخت

با توجه به وجود آفات کلیدي  (.Godfray ،1994؛ 1994همکاران، 

( و Khanjani ،2006؛ Behdad ،1993کشور ) بهمتعدد در مزارع پن

ها، هدف کشمنظور اتخاذ تدابیري در جهت کاهش مصرف آفتنیز به

از انجام پژوهش حاضر شناسایی دشمنان طبیعی فعال در مزارع پنبه 

هایی در راستاي گام بیولوژیك، کنترل عوامل بالقوه تا با شناخت باشدمی
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هاي مفید و کارآمد در قالب برنامه کارگیري این عواملامکان به

 مدیریت تلفیقی آفات برداشته شود.
 

 هامواد و روش

 که شناسایی دشمنان طبیعی فعال در هربا توجه به این      

هاي کنترل بیولوژیك و مدیریت اکوسیستم، نخستین گام در برنامه

(، 2003و همکاران،  Maredia؛ Kogan ،1998باشد )تلفیقی آفات می

ان تدریجی و شناسایی دشمن آوريجمع پژوهش فونستیك براساس این

کشور  طبیعی )شامل شکارگران و پارازیتوئیدها( فعال در مزارع پنبه

 (.1انجام گرفته است )شکل 

واقع در هشت کاري کشور، نوزده منطقه از میان مناطق پنبه 

، رشتخوار )خراسان شمالی(، مانه و سملقان استان شامل اسفراین،

قال، رامیان، کاشمر، سبزوار )خراسان رضوي(، ساوه )مرکزي(، آق

آران و ، کاشانآباد کتول )گلستان(، گرگان، مینودشت، گنبد، علی

، داراب )اصفهان(، گرمسار )سمنان(، فسا )فارس(، بهشهر، بیدگل

برداري قرار هاي مختلف مورد نمونهمازندران( طی سالگلوگاه )

ها با استفاده از تور زدن در مزارع پنبه )روي آوري نمونهجمعگرفتند. 

مزارع پنبه  هاي هرز داخل مزارع( و نیز حاشیههاي پنبه و علفبوته

نوري و تله مالیز در مناطق مختلف  )گیاهان زراعی و غیرزراعی(، تله

مزارع پنبه  هاي هرز داخل و حاشیهرفت. انواع علفکشور صورت گ

ها مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و دشمنان طبیعی موجود بر روي آن

آوري و پرورش برخی چنین در مواردي با جمعگردیدند. هم آوريجمع

( و Hemiptera: Aleyrodidaeها )هاي سفیدبالكها مانند پورهمیزبان

( در داخل Lepidopteraپولکداران )بالیا مراحل مختلف زیستی 

گراد، رطوبت سانتی درجه 25±2انکوباتور و در شرایط بهینه )دماي 

روز(، پارازیتوئیدهاي ساعت روشنایی در شبانه 14درصد و  65نسبی 

هاي داخل ویال درشت هاينمونه شدند. شناسایی و آوريجمع شده خارج

هاي ریز )مانند گرفتند و از نمونه+ گلیسیرین قرار  %75اتانول  محتواي

( Trichogrammatidae و Aphelinidae زنبورهاي ،Anthocoridae هايسن

 تهیه گردید. پس از تفکیك و شناسایی اولیهمیکروسکوپی اسالید 

ها جهت تشخیص یا تأیید نزد متخصصین ها، تعدادي از نمونهنمونه

آوري هاي جمعنمونهمربوطه ارسال گردیدند و در برخی موارد نیز 

هاي ي مربوط به سالهاي شناسایی شدهشده از مزارع پنبه با نمونه

مورد مقایسه و شناسایی  دارند، مسئول قرار کلکسیون نگارنده در که قبل

 P. Mouletهاي شکارگر براي دکتر قرار گرفتند. در این رابطه سن

براي  Syrphidae )فنالند(، دوباالن R.E. Linnavuori)فرانسه(، دکتر 

 K. Schuetteدکتر  براي Mantodeaهاي نمونه )ترکیه(، R. Hayat دکتر

 M. Kesdekبراي دکتر  Carabidae بالپوشان خانواده)آلمان(، سخت

)مجارستان( و  J. Pappبراي دکتر  Braconidae)ترکیه(، زنبورهاي 

تر براي دک Ichneumonidae)اتریش(، زنبورهاي  M. Fischerدکتر 

N.S. Gadallah  مصر( و دکتر(R. Jussila  زنبورهاي ،)فنالند(

Chalcidoidea  براي دکترS. Abd- Rabou  مصر(، دکتر(Z.A. 

Yefremova  روسیه( و دکتر(G. Viggiani  .ارسال گردیدند )ایتالیا(

هاي شناسایی شده در کلکسیون شخصی نگارنده مسئول برخی نمونه

 گردند.داري میو تعدادي نیز نزد متخصصین مربوطه نگه

 

 نتایج
براساس نتایج این پژوهش هشتاد گونه از دشمنان طبیعی آفات 

گونه(  37گونه( و پارازیتوئید ) 43کشاورزي شامل حشرات شکارگر )

 آوري و شناسایی شدند.مناطق مختلف کشور جمع از مزارع پنبه

هایی از بندپایان شکارگر که اغلب نقش گروه: شكارگران -الف       

خانواده  32ها دارند شامل مهمی در کنترل آفات کشاورزي و جنگل

، Anthocoridae ،Pentatomidaeهاي هستند که از این میان خانواده

Reduviidae از راسته( Heteroptera ،)Carabidae ،Coccinellidae ،

Staphylinidae از راسته( Coleoptera ،)Chrysopidae از راسته( 

Neuroptera ،)Cecidomyiidae ،Syrphidae  از راسته(Diptera و )

Formicidae  از راسته(Hymenopteraداراي گونه ) هایی هستند که

؛ Hassell ،1978کنند )آفت تغذیه می اي از حشراتطور گستردهبه

van Driesche  وBellows ،1996.)  گونه از  43در این پژوهش

 Carabidae)هشت گونه از هفت جنس(،  Coccinellidaeهاي خانواده

)هفت گونه از شش جنس(،  Syrphidae)پنج گونه از پنج جنس(، 

Anthocoridae  ،)هفت گونه از دو جنس(Geocoridae  سه گونه از(

)چهار  Reduviidae)سه گونه از یك جنس(،  Nabidaeیك جنس(، 

)یك  Hemerobiidae)یك گونه(،  Chrysopidaeگونه از چهار جنس(، 

)سه گونه از سه جنس(  Mantidae)یك گونه(،  Empusidaeگونه(، 

 آوري گردیدند.از مزارع پنبه کشور جمع

 

 
 رمسارگ: يك مزرعه پنبه در منطقه 1 شكل
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 بالپوشان()سخت Coleoptera راسته

 ها()کفشدوزك Coccinellidae نوادهخا

آوري: تاریخ جمع و محل - Adalia bipunctata (Linneaus, 1758) گونه

 .1392مرداد  رامیان، گلستان، (،♀♂) .1389 تیر ،کاشان اصفهان، ،(♀♂)

 محل و تاریخ - Coccinella septempunctata Linneaus, 1758گونه 

ان، (، مازندر♀♂. )1388فارس، داراب، مهر  ،(♀♂)آوري: جمع

 (،♀♂. )1386(، گلستان، مینودشت، تیر ♀. )1393گلوگاه، شهریور 

مانه و (، خراسان شمالی، ♂. )1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان 

 (،♀. )1392(، گلستان، رامیان، مرداد ♂. )1391، شهریور سملقان

 (،♀♂. )1390، تیر (، سمنان، گرمسار♂. )1392مرکزي، ساوه، مهر 

 .1390، مهر آران و بیدگل اصفهان،

حل و م -Coccinella undecimpunctata Linneaus, 1758 گونه 

گلستان،  (،♂) .1390گلستان، گنبد، مرداد  ،(♂)آوري: تاریخ جمع

 .1390قال، آبان آق

 محل و تاریخ - Chilocorus bipustulatus (Linneaus, 1758)گونه 

 (، گلستان،♂. )1392مرکزي، ساوه، مهر ، (♀♂)آوري: جمع

 .1386مینودشت، تیر 

محل و  - Exochomus quadripustulatus (Linneaus, 1758)گونه 

ندران، (، ماز♀. )1388فارس، فسا، مهر  ،(♀♂)آوري: تاریخ جمع

 .1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♂) .1393بهشهر، شهریور 

 محل و تاریخ - Hippodamia variegata (Goeze, 1777)گونه 

(، مازندران، ♂. )1386قال، شهریور گلستان، آق، (♀♂)آوري: جمع

، مانه و سملقان(، خراسان شمالی، ♀♂. )1393بهشهر، شهریور 

 .1391شهریور 

 محل و تاریخ - Oenopia conglobata (Linneaus, 1758)گونه 

ران، گلوگاه، (، مازند♂. )1390گلستان، گنبد، مرداد  ،(♀)آوري: جمع

 .1393شهریور 

 محل و تاریخ - Stethorus gilvifrons (Mulsant, 1850)گونه 

گلستان،  (،♀♂. )1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♀)آوري: جمع

 .1392رامیان، مرداد 

 Carabidae خانواده

 محل و تاریخ - Amara (Amara) aenea (DeGeer, 1774)گونه 

ن رضوي، خراسا ،(♂). 1390سمنان، گرمسار، تیر  ،(♀♂)آوري: جمع

 .1389کاشمر، آبان 

 محل و تاریخ - Cicindela campestris Linnaeus, 1758گونه 

 .1388فارس، فسا، مهر ، (♂)آوري: جمع

محل و  - Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781)گونه 

 .1387 مازندران، بهشهر، مرداد ،(♀♂)آوري: تاریخ جمع

محل و  - Lebia (Lamprias) cyanocephala Linnaeus, 1758گونه 

 .1388فارس، داراب، مهر  ،(♂)آوري: تاریخ جمع

آوري: و تاریخ جمع محل - Stenolophus steveni Krynicki, 1832 گونه

(، مرکزي، ساوه، ♀♂. )1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♂)

 .1387شهریور 

 )دوباالن( Diptera راسته

 Syrphidae خانواده

محل و  - Chrysogaster coemiteriorum (Linnaeus, 1758)گونه 

یور ، شهرمانه و سملقانخراسان شمالی، (، ♀) آوري:تاریخ جمع

 .1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♀♂) .1391

آوري: محل و تاریخ جمع - Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) گونه

 .1392مرکزي، ساوه، مهر ، (♀♂)

آوري: محل و تاریخ جمع - Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)گونه 

 .1392(، گلستان، رامیان، مرداد ♀. )1389گلستان، گرگان، تیر ، (♀)

: آوريمحل و تاریخ جمع - Syritta flaviventris Macquart, 1842 گونه

 .1392گلستان، رامیان، مرداد (، ♀♂. )1389 تیر ،کاشان اصفهان، (،♀)

آوري: محل و تاریخ جمع - Volucella inanis (Linnaeus, 1758) گونه

خراسان  )دو نمونه(، .1390، مهر آران و بیدگلاصفهان، ،  (♀♂)

 .1389رضوي، کاشمر، آبان 

محل و تاریخ  - Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)گونه 

مانه و  . خراسان شمالی،1388فارس، داراب، مهر  ،(♀♂) آوري:جمع

 .1391، شهریور سملقان

محل  - Paragus (Paragus) compeditus (Wiedemann, 1830) گونه

 .1392مرکزي، ساوه، مهر (، ♂) آوري:و تاریخ جمع

 ها(بالپوشان يا سنسخت)نيم Heteropteraراسته 

 Anthocoridae خانواده

حل و م -( 2)شکل  Anthocoris minki minki Dohrn, 1860گونه 

ریور ، شهمانه و سملقانخراسان شمالی،  ،(♀♂) آوري:تاریخ جمع

(، مازندران، گلوگاه، ♂. )1390قال، آبان (، گلستان، آق♂. )1391

 .1393شهریور 
 

 
از  Anthocoris minki minki Dohrn, 1860: سن شكارگر 2شكل 

 Anthocoridae خانواده
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محل و تاریخ  - Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)گونه 

ستان، (، گل♂. )1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♀♂) آوري:جمع

 .1390قال، آبان آق

محل و تاریخ  - Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)گونه 

 ینوگلستان، م(، ♂. )1392مرکزي، ساوه، مهر  ،(♀♂) آوري:جمع

 .1393(، مازندران، گلوگاه، شهریور ♂. )1386دشت، تیر 

محل  - Orius (Dimorphella) albidipennis (Reuter, 1884)گونه 

گلستان،  (،♂. )1390سمنان، گرمسار، تیر ، (♀♂) آوري:و تاریخ جمع

 .1389بان آخراسان رضوي، کاشمر،  ،(♀♂) .1392 مهر آبادکتول،علی

محل و  - Orius (Heterorius) minutus (Linnaeus, 1758)گونه 

راسان خ(، ♀♂. )1390گلستان، گنبد، مرداد ، (♂) آوري:تاریخ جمع

 .1391، شهریور مانه و سملقانشمالی، 

محل و تاریخ  - Orius (Orius) niger niger (Wolff, 1811)گونه 

. 1391شهریور ، مانه و سملقانخراسان شمالی،  ،(♀♂) آوري:جمع

 .1392(، گلستان، رامیان، مرداد ♂)

محل و تاریخ  - Orius (Heterorius) vicinus (Ribaut, 1923)گونه 

امیان، ر(، گلستان، ♂) .1389گلستان، گرگان، تیر  ،(♂) آوري:جمع

 .1392مرداد 

 Geocoridae خانواده

 )شکل Geocoris (Geocoris) megacephalus (Rossi, 1790)گونه 

(، ♂؛ )1392مرکزي، ساوه، مهر  ، (♀♂) آوري:محل و تاریخ جمع - (3

 .1388آباد کتول، تیر گلستان، علی

محل  - Geocoris (Piocoris) quercicola (Linnavuori, 1962)گونه 

لستان، (، گ♂. )1388فارس، فسا، مهر  ، (♂)آوري: و تاریخ جمع

 .1392رامیان، مرداد 
 

 
 Geocoris (Geocoris) megacephalus: سن شكارگر 3شكل 

(Rossi, 1790) از خانواده Geocoridae 
 

محل و تاریخ  - Geocoris (Piocoris) luridus (Fieber, 1844)گونه 

ران، (، مازند♂. )1386گلستان، گنبد، شهریور  ،(♀♂) آوري:جمع

 .1393بهشهر، شهریور 

 

 Nabidae خانواده

محل و تاریخ  - Nabis (Aspilaspis) viridulus Spinola, 1837گونه 

 .1390سمنان، گرمسار، تیر  ،(♀♂)آوري: جمع

حل م -( 4)شکل  Nabis (Nabis) palifer Seidenstücker, 1954گونه 

 .1391 شهریور ،سملقان و مانه شمالی، خراسان ،(♀♂) آوري:جمع تاریخ و

محل و  - Nabis (Tropiconabis) capsiformis Germar, 1838گونه 

(، ♂. )1390، مهر آران و بیدگلاصفهان، ، (♂)آوري: تاریخ جمع

 .1392گلستان، رامیان، مرداد 

 Reduviidae خانواده

محل و  - Coranus (Coranus) aegyptius (Fabricius, 1775)گونه 

 . 1390سمنان، گرمسار، تیر  ،(♀♂)آوري: تاریخ جمع

محل و تاریخ  - Ectomocoris ululans (Rossi, 1790) گونه

 .1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♂)آوري: جمع

آوري: محل و تاریخ جمع - Reduvius pallipes Klug, 1830گونه 

 .1390، مهر آران و بیدگل اصفهان،، (♂)

)شکل  Rhynocoris punctiventris (Herrich-Schaeffer, 1846)گونه 

(، ♂. )1389گلستان، گرگان، تیر  ،(♀)آوري: محل و تاریخ جمع -( 5

 .1391، شهریور مانه و سملقانخراسان شمالی، 

 ها()آخوندك Mantodea راسته

 Empusidae خانواده

محل  - Blepharopsis mendica mendica (Fabricius, 1775)گونه 

 

 
 Nabis (Nabis) palifer Seidenstücker, 1954: سن شكارگر 5و  4 هايشكل

 Rhynocoris punctiventris )راست( و سن شكارگر  Nabidaeاز خانواده 

(Herrich-Schaeffer, 1846) وادهاز خان Reduviidae )چپ( 
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 Mantidae خانواده

 محل و تاریخ - Armene pusilla pusilla (Eversmann, 1859)گونه 

 مینو گلستان، (،♂) .1386 شهریور گنبد، گلستان، ،(♀) آوري:جمع

 .1392(، گلستان، رامیان، مرداد ♀♂. )1386دشت، تیر 

محل و  -( 6)شکل  Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773)گونه 

 .1390سمنان، گرمسار، تیر  ،(♂)آوري: تاریخ جمع

محل  -( 7)شکل  Mantis religiosa religiosa Linnaeus, 1758گونه 

 ،(♂). 1390، مهر آران و بیدگلاصفهان،  ،(♀♂)آوري: و تاریخ جمع

. 1392(، مرکزي، ساوه، مهر ♂. )1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان 

 .1393(، مازندران، گلوگاه، شهریور ♀♂)
 

 
 Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773): گونه 7و  6هاي شكل

)چپ(  Mantis religiosa religiosa Linnaeus, 1758 )راست( و گونه

 Mantidae خانواده
 

 ها()بالتوريNeuroptera  راسته

 Chrysopidae خانواده

 محل و تاریخ - Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)گونه 

. )سه 1390، مهر و بیدگل رانآاصفهان،  آوري: )سه نمونه الرو(،جمع

 -کامل  . )چهار نمونه حشره1391نمونه الرو(، گلستان، گنبد، تیر 

. )دو نمونه الرو(، مرکزي، ساوه، 1390قال، آبان (، گلستان، آق♀♂

  .1387شهریور 

 Hemerobiidae خانواده

 محل و تاریخ - Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758گونه 

 .1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♀)آوري: جمع

پارازیتوئیدها با کاهش جمعیت آفات مختلف  :پارازيتوئيدها -ب       

نمایند و هاي کنترل بیولوژیك ایفا میمهمی در برنامه کشاورزي نقش

تر از شکارگران است. بدیهی مراتب بیش ها در این رابطه بهاهمیت آن

ها را پارازیته هایی که تخم میزبانمیان انواع پارازیتوئیدها، گونه است از

تري ( از اهمیت بیش.Trichogramma sppکنند )مانند زنبورهاي می

دهند زایی را به آفات نمیگونه خسارتهیچ هستند زیرا اجازه برخوردار

(Waage  وGreathead ،1986 ؛Beckag  ،1994و همکاران .) در این

 Tachinidaeهاي گونه پارازیتوئید از خانواده 37در مجموع پژوهش 

)پنج گونه از سه جنس(،  Aphelinidae)سه گونه از سه جنس(، 

Braconidae  ،)هفت گونه از شش جنس(Chalcididae  دو گونه از(

 Ichneumonidae)دو گونه از دو جنس(،  Eulophidaeدو جنس(، 

)چهار گونه از چهار  Pteromalidae)دوازده گونه از دوازده جنس(، 

 )دو گونه از یك جنس( از مزارع پنبه Trichogrammatidaeجنس( و 

 آوري گردند.کشور جمع

 )دوباالن( Diptera راسته

 Tachinidae خانواده

آوري: حل و تاریخ جمعم - Aplomyia confinis (Fallén, 1820)گونه 

 .1392مرکزي، ساوه، مهر  ،(♀)

آوري: تاریخ جمع و محل - Exorista segregata (Rondani, 1859) گونه

 .1386تیر ،مینودشت ،گلستان(،♂.)1386شهریور قال،آق گلستان،،(♀♂)

 محل و تاریخ - Tachina magnicornis (Zetterstedt, 1844)گونه 

 .1388آباد کتول، تیر گلستان، علی ،(♀)آوري: جمع

 غشاييان()بال Hymenoptera راسته

 Aphelinidae خانواده

آوري: حل و تاریخ جمعم - Aphelinus varipes (Förster, 1841)گونه 

 Aphis gossypiiمیزبان: شته پنبه،  .1389 تیر گرگان، گلستان، ،(♀♂)

Glover, 1877 (Hemiptera: Ahididae.) 

، (♀♂) آوري:محل و تاریخ جمع - Encarsia azimi Hayat, 1980 گونه

 Bemisiaالك پنبه، سفید ب میزبان: .1383قال، خرداد آقگلستان، 

tabaci (Gennadius, 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae.) 

 آوري:حل و تاریخ جمعم - Encarsia formosa Gahan, 1924گونه 

رداد (، گلستان، رامیان، م♀♂) .1385 شهریور گلوگاه، مازندران، ،(♀♂)

 .Bemisia tabaci میزبان: .1387 (، مرکزي، ساوه، شهریور♀) .1392

 ،(♀♂) آوري:حل و تاریخ جمعم - Encarsia lutea Masi, 1909گونه 

رداد (، گلستان، رامیان، م♀) .1391خراسان شمالی، اسفراین، مرداد 

 .Bemisia tabaciان: میزب .1390قال، آبان (، گلستان، آق♀♂) .1392
 آوري:محل و تاریخ جمع - Eretmocerus mundus Mercet 1931 گونه

(، مازندران، ♀♂. )1393خراسان رضوي، رشتخوار، مرداد  ،(♀♂)

 Bemisia hancockiو   Bemisia tabaciمیزبان: .1393 شهریور گلوگاه،

Corbett, 1936. 

 Braconidae خانواده

 محل و تاریخ - Baryproctus barypus (Marshall, 1885)گونه 

 .1386قال، شهریور گلستان، آق ،(♀)آوري: جمع
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( 8)شکل  Bracon (Lucobracon) fumarius Szépligeti, 1901گونه 

خراسان شمالی، اسفراین، مرداد  ،(♀)آوري: محل و تاریخ جمع -

 .1386(، گلستان، مینودشت، تیر ♀. )1391
 

 
 Bracon (Lucobracon) fumarius: زنبور پارازيتوئيد 8شكل 

Szépligeti, 1901  از خانوادهBraconidae 
 

 Bracon (Glabrobracon) fumipennis (Thomson 1892)گونه 

مانه و خراسان شمالی،  ،(♀♂)آوري: حل و تاریخ جمعم -( 9)شکل 

 .1391، شهریور سملقان
 

 
 Bracon (Glabrobracon) fumipennis: زنبور پارازيتوئيد 9شكل 

(Thomson 1892) از خانواده Braconidae 

محل و  -( 10)شکل  Iphiaulax impostor (Scopoli, 1763)گونه 

(، فارس، ♀. )1385مازندران، گلوگاه، شهریور  ،(♂)آوري: تاریخ جمع

 .1388فسا، مهر 
 

 
 Iphiaulax impostor (Scopoli, 1763): زنبور پارازيتوئيد 10شكل 

 Braconidae از خانواده
 

 محل و تاریخ - Microplitis tuberculifer (Wesmael, 1837)گونه 

 .1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♀♂)آوري: جمع

محل و  - Opius (Nosopoea) maculipes Wesmael, 1835گونه 

 .1387مازندران، بهشهر، مرداد  ،(♀)آوري: تاریخ جمع

آوري: حل و تاریخ جمعم - Vipio tentator (Rossi, 1790)گونه 

 .1391خراسان شمالی، اسفراین، مرداد  ،(♀♂)

 Chalcididae خانواده

 محل و تاریخ - Brachymeria inermis (Fonscolombe, 1840)گونه 

 .1387مازندران، بهشهر، مرداد  (،♀آوري: )جمع

آوري: حل و تاریخ جمعم - Euchalcis magna (Boucek, 1952)گونه 

 .1386(، گلستان، مینودشت، تیر ♀. )1389گلستان، گرگان، تیر  (،♀)

 Eulophidae خانواده

حل و تاریخ م - Aprostocetus crino (Walker, 1838)گونه 

 .1391خراسان شمالی، اسفراین، مرداد  (،♀آوري: )جمع

آوري: تاریخ جمع و محل - Colpoclypeus florus (Walker, 1938) گونه

 .1390، مهر آران و بیدگل اصفهان، ،(♀♂)

 Ichneumonidaeخانواده 

حل و تاریخ م - Buathra tarsoleucos (Schrank, 1781)گونه 

ان، (، گلست♂. )1390گلستان، گنبد، مرداد  ،(♀♂)آوري: جمع

 .1392رامیان، مرداد 

حل و م - Colpognathus celerator (Gravenhorst, 1807)گونه 

 .1388فارس، فسا، مهر  ،(♀♂) آوري:تاریخ جمع

حل و تاریخ م - Cratichneumon viator (Scopoli, 1763)گونه 

 .1388آباد کتول، تیر ، گلستان، علی(♂) آوري:جمع

محل و  -( 11)شکل  Cryptus viduatorius Fabricius, 1804گونه 

 (،♀). 1389خراسان رضوي، سبزوار، مهر  (،♀آوري: )تاریخ جمع

 .1391الی، اسفراین، مرداد خراسان شم
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 Cryptus viduatorius Fabricius, 1804: زنبور پارازيتوئيد 11شكل 

 Ichneumonidae از خانواده
 

( 12)شکل  Ctenichneumon divisorius (Gravenhorst 1820)گونه 

 .1387مازندران، بهشهر، مرداد  ،(♀♂)آوري: محل و تاریخ جمع -

 .1393خراسان رضوي، رشتخوار، مرداد  (،♀)

 
 Ctenichneumon divisorius: زنبور پارازيتوئيد 12شكل 

(Gravenhorst 1820) از خانواده Ichneumonidae 
 

آوري: جمع تاریخ و محل - Gambrus incubitor (Linnaeus, 1758) گونه

ن، رامیا، گلستان، (♂. )1391خراسان شمالی، اسفراین، مرداد  (،♂)

 .1392مرداد 

حل و تاریخ م - Homotherus varipes (Gravenhorst, 1829)گونه 

 .1389، تیر کاشاناصفهان،  (،♂آوري: )جمع

حل و تاریخ م - Ichneumon balteatus Wesmael, 1845گونه 

 .1390، مهر آران و بیدگلاصفهان، (، ♀آوري: )جمع

حل و م - Rictichneumon lombardi (Berthoumieu,1897)گونه 

 .1390، سمنان، گرمسار، تیر (♀) آوري:تاریخ جمع

حل و م - Stenodontus marginellus (Gravenhorst, 1829)گونه 

، (♂). 1389، خراسان رضوي، کاشمر، آبان (♂) آوري:تاریخ جمع

 .1386گلستان، مینودشت، تیر 

محل و تاریخ  - Trychosis legator (Thunberg, 1824)گونه 

 .1388فارس، داراب، مهر  ،(♀♂) آوري:جمع

محل و  - Virgichneumon digrammus (Gravenhorst, 1820)گونه 

ن، ، مازندرا(♀) .1387مازندران، گلوگاه، مرداد  (،♀آوري: )تاریخ جمع

 .1393بهشهر، شهریور 

 Pteromalidae خانواده

حل و تاریخ م - Cyrtoptyx latipes (Rondani, 1874)گونه 

 .1393فارس، داراب، آبان ، (♀)آوري: جمع

 محل و تاریخ - Mesopolobus diffinis (Walker, 1834)گونه 

منان، (، س♂. )1387مازندران، بهشهر، مرداد  ،(♀♂)آوري: جمع

 .1390گرمسار، تیر 

 آوري:تاریخ جمع ومحل  - Spalangia nigra Latreille, 1805گونه 

 .1389خراسان رضوي، کاشمر، آبان  ،(♀♂)

حل و تاریخ م - Trichomalus nanus (Walker, 1836) گونه

 .1389خراسان رضوي، سبزوار، مهر ، (♀)آوري: جمع

 Trichogrammatidae خانواده

 -( 13)شکل  Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968گونه 

(، ♀♂. )1390گلستان، گنبد، مرداد  ،(♀♂)آوري: محل و تاریخ جمع

پنبه،  ي قوزهپره. میزبان: تخم شب1387مرکزي، ساوه، شهریور 

Heliothis armigera Hübner, 1808 (Lepidoptera: Noctuidae.) 

( 14)شکل  Trichogramma embryophagum (Hartig, 1838)گونه 

ان خراسان رضوي، کاشمر، آب ،(♀♂)آوري: محل و تاریخ جمع -

 پره. میزبان: تخم شب1392(، گلستان، رامیان، مرداد ♀♂. )1389

 .Heliothis armigera پنبه، قوزه

  حثب

براساس نتایج این پژوهش و نیز سایر تحقیقات انجام شده در        

خصوص دشمنان طبیعی )پارازیتوئیدها و شکارگران( در مزارع پنبه 

؛ a, b, c2009 ،a, b2011، 2008و همکاران،  Ghahariکشور )مانند 

Ghahari و Jussila، 2010،) و  شکارگران انواع از متنوعی فون

 

 
: ژنيتاليا و شاخك در دو گونه زنبور تريكوگراما 14و  13هاي شكل

(Trichogramma brassicae راست؛ :Trichogramma embryophagum )چپ :

 (Ebrahimi ،1999)اقتباس از 
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زارع پنبه و حاشیه مزارع پنبه فعالیت دارند )جدول پارازیتوئیدها در م

خصوص برداري، نواحی شمالی کشور بهاز میان مناطق مورد نمونه (.1

(. 15باشد )شکل تري میاستان گلستان داراي دشمنان طبیعی متنوع

هاي وجود انواع علف تنوع باالي پوشش گیاهی در شمال ایران از جنبه

مزارع پنبه و گیاهان زراعی و غیرزراعی و نیز  هرز در داخل و حاشیه

درختان میوه در اطراف مزارع پنبه موجب افزایش انواع بندپایان و از 

شکارگر و پارازیتوئید در مزارع پنبه استان گلستان شده  جمله حشرات

گونه و از  23گونه شکارگر شناسایی شده،  43که از طورياست، به

آوري نه از مزارع پنبه استان گلستان جمعگو 16گونه پارازیتوئید،  37

هاي منظم برداريانجام تحقیقات فونستیك براساس نمونه گردیدند.

هاي متعدد دیگري کشور قطعاً منجر به یافتن گونه در سایر مزارع پنبه

گردد بنابراین پیشنهاد میاز شکارگران و پارازیتوئیدها خواهد شد. 

و پرورش مراحل مختلف زیستی  آوريتحقیقات بعدي براساس جمع

خصوص دستجات تخم و الروهاي موجود در مزارع پنبه باشد آفات به

 تا به این ترتیب پارازیتوئیدهاي آفات پنبه شناسایی گردند. حمایت

(Conservation ) خصوص هاي مختلف بهاز دشمنان طبیعی از جنبه

هاي گاههاي شیمیایی و نیز حفظ زیستکشمصرف آفت کاهش براساس

ها طبعاً به افزایش جمعیت و نیز افزایش کارآیی گذرانی آنزمستان

 Ghahari ،2017ها در مبارزه بیولوژیك آفات منتج خواهد گردید )آن

عواملی وجود دارند که عملکرد  (.Wratten ،2000و  Gurr؛ 2018و 

انواع کارگیري غیر از بهدهند. بهدشمنان طبیعی را تحت تأثیر قرار می

کش، وجود گرد و خاك روي شاخ و برگ گیاهان و ترکیبات آفت

ها ها و شپشكطور فعال از حشراتی نظیر شتهها که بهوجود مورچه

جمله این عوامل کنند، ازها دفاع میبراي استفاده از عسلك آن

باشند. عوامل دیگري نیز ممکن است تأثیر منفی روي دشمنان می

شخم، انهدام بقایاي محصول،  انند تاریخ و نحوهطبیعی داشته باشند، م

گذرانی هاي زمستانانداره و محل قطعات محصول و حذف محل

، Rosenو  DeBachها( و موارد دیگر )دشمنان طبیعی )مانند پرچین

هاي بشر نیز تا حد زیادي بر روي (. فعالیتBarbosa ،1998؛ 1991

اظت و حمایت از دشمنان گذارد. حفکارآیی دشمنان طبیعی تأثیر می

عنوان نوعی از کنترل بیولوژیك، مطالعه و کاربرد چنین طبیعیی به

تأثیراتی است. این روش در جستجوي تشخیص و اصالح اثرات منفی 

عنوان کشاورزي به مزارع و بهبود طبیعی جمعیت دشمنان دهندهکاهش

یك زیستگاه مناسب براي دشمنان طبیعی است. اساس کنترل بیولوژ

فرض استوار است که دشمنان طبیعی  و حمایت بر این حفاظت طریق از

موجود در محل، توانایی کاهش مؤثر جمعیت آفات را دارند. این 

فرضیه احتماالً در مورد بسیاري از آفات بومی صادق است اما در مورد 

آفات وارداتی، هنگامی صادق است که وارد نمودن دشمنان طبیعی 

و  Huffakerد ارزیابی دقیق قرار گرفته باشد )مناسب قبالً مور

Messanger، 1978؛ Samways، 1981 ؛Maredia  ،2003و همکاران.) 

هایی است جهت مرتفع حفاظت و حمایت شامل تالش مثبت هايشکل

کردن نیازهاي دشمنان طبیعی و در نتیجه افزایش براي رشد جمعیت 

 ایجاد هایی شاملتالشها در اکوسیستم. چنین و کارآیی آن

 هاي ثانوي، منابع کربوهیدرات، متعادلفیزیکی، میزبان هايگاهپناه

طریق استفاده از پوشش زمین، استفاده از  فیزیکی از شرایط کردن

طور داري و حفاظت بههاي نگهباشد. روشروش برداشت نواري می

محل اساسی به دانستن چگونگی تأثیر یك اقدام حفاظتی در شرایط 

هاي بستگی دارد که البته ممکن است به تحقیقات محلی و آزمایش

، Bellowsو  van Driescheصحرایی متعددي نیاز داشته باشد )

 (.Fisher ،1999و  Bellows؛ 1997و همکاران،  Upadhay؛ 1996
 

 اي دشمنان طبيعي )حشرات شكارگر و پارازيتوئيد( فعال در مزارع پنبه ايران: تنوع گونه1جدول 
 هاي گزارش شدهتعداد گونه  خانواده راسته

Diptera Syrphidae 6 گونه (Ghahari  ،2008و همکاران))هفت گونه )پژوهش حاضر ، 
Coleoptera Carabidae 115 گونه (Ghahari  ،و همکارانc2009))پنج گونه )پژوهش حاضر ، 
Coleoptera Coccinellidae 40 گونه (Ghahari  ،و همکارانb2009))هشت گونه )پژوهش حاضر ، 
Heteroptera Anthocoridae 15 گونه (Ghahari  ،و همکارانa2011))هفت گونه )پژوهش حاضر ، 
Heteroptera Geocoridae 5 گونه (Ghahari  ،و همکارانa2011))سه گونه )پژوهش حاضر ، 
Heteroptera Nabidae 6 گونه (Ghahari  ،و همکارانa2011))سه گونه )پژوهش حاضر ، 
Heteroptera Reduviidae 12 گونه (Ghahari  ،و همکارانa2011))چهار گونه )پژوهش حاضر ، 
Neuroptera Chrysopidae  گونه )پژوهش حاضر(یك 
Neuroptera Hemerobiidae )یك گونه )پژوهش حاضر 
Mantodea Mantidae )سه گونه )پژوهش حاضر 
Mantodea Empusidae )یك گونه )پژوهش حاضر 
Diptera Tachinidae 16 گونه (Ghahari  ،2008و همکاران))سه گونه )پژوهش حاضر ، 

Hymenoptera Aphelinidae  پژوهش حاضر(پنج گونه( 
Hymenoptera Braconidae 8  گونه(Ghahari  ،و همکارانa2009) ،44  گونه(Ghahari  ،و همکارانb2011))هفت گونه )پژوهش حاضر ، 
Hymenoptera Chalcididae )دو گونه )پژوهش حاضر 
Hymenoptera Eulophidae )دو گونه )پژوهش حاضر 
Hymenoptera Ichneumonidae 18 گونه ( GhahariوJussila  ،2010) ،12 )گونه )پژوهش حاضر 
Hymenoptera Pteromalidae )چهار گونه )پژوهش حاضر 
Hymenoptera Trichogrammatidae )دو گونه )پژوهش حاضر 

405



 

 

 تشکر و قدردانی
انجام این پژوهش توسط دانشگاه آزاد اسالمی )واحدهاي  هزینه

یادگار امام خمینی )ره( شهرري و قائمشهر( تأمین و پرداخت گردیده 

ها، آوري بخشی از نمونهاست. از همکاران و دانشجویانی که در جمع

اصالحی ارزشمند  نکات ها و نیز ازنمونه در شناسایی مختلف متخصصین

 گردد.داوران محترم قدردانی می
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