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بررسی تاکسونومیک زیرجنس Pauesiella Sedlag & Starý, 1980

) (Hym.: Braconidae, Aphidiinaeدر منطقه پالئارکتیک
3
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چکیده
گونههای کمياب زیرجنس  Pauesiella Sedlag & Starýاز جنس  Pauesia Quilisدر منطقه پالئارکتيک مورد بازبيني تاکسونوميک
قرار گرفتند .این زنبورها پارازیتویيد اختصاصي شتههای جنس  Cinara Curtisروی گونههای مختلف سوزنيبرگان در مناطق انتشار بومي
یا فضای سبز شهری هستند .نمونههای مورد بررسي با نگهداری و پرورش شتههای ميزبان و یا با استفاده از تله ماليز جمعآوری شدند .محدودة
جغرافيای زیستي این مطالعه از اروپا تا شرق روسيه (خاور دور) گسترده بوده و در برگيرندة برخي کشورهای آسيای مرکزی و غربي نيز
ميباشد .بررسي تاکسونوميک و افتراق گونهها بر اساس خصوصيات مرفولوژیک مهم شامل ،بندهای شاخک ،رگبندی بال جلو،
پروپودئوم ،ساقه و غالف تخمریز صورت گرفت .بر اساس این مطالعه چهار گونه بسيار نزدیک شامل Pauesia hazratbalensis
 Pauesia sachalinensis Davidian, 2007 ،Pauesia kunashirensis Davidian, 2007 ،Bhagat, 1981و Pauesia

 spatulata Sedlag & Starý, 1980در این زیرجنس شناسایي و اعتبار هر یک از گونهها بر اساس خصوصيات افتراقي تثبيت و کليد
شناسایي ارایه شد .همچنين توصيف مختصر هر یک از گونهها مبتني بر تصاویر ميکروسکوپي از جزیيات ریختشناسي خارجي تهيه شد.
گونة  P. hazratbalensisبرای اولين بار از کشور ازبکستان گزارش ميشود .این گونه در نوار شمالي از مرکز تا شرق رشتهکوه البرز و در
نواحي مرکزی ایران (کرمان) نيز انتشار دارد .گونة  P. spatulataنيز برای اولين بار از روسيه (اورال) گزارش ميشود .با توجه به اهميت
اقتصادی و ارزش زینتي سوزنيبرگان ،به نظر ميرسد محدودة انتشار این گونهها با جابجایي گياه و شته ميزبان در حال گسترش ميباشد.
واژههای کلیدی :بازبيني ،سيستماتيک ،انگل شتهها ،بالغشایيان ،مهار زیستي
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 1958طبقهبندی ميشدند ( )Starý, 1960که در حال

مقدمه
بين زنبورهای پارازیتویيد شتهها ،جنسهای محدودی

حاضر ،خود به عنوان یک زیرجنس ناهمگن شناخته

Protaphidius

ميشوند .حداقل دو گروه گونهای در این زیرجنس مشخص

شامل ،Pauesia Quilis, 1931

Metaphidius Starý & Sedlag, ،Ashmead, 1900

شدهاند ،اما تناسب خصوصيات مرفولوژیک ،توزیع گونهها و

 Diearetus Förster 1862 ،1959و Xenostigmus

همچنين وجود گونههای حد واسط ،اعتبار این طبقهبندی را

 Smith, 1944دربرگيرندة گونههایي هستند که تنها به

کاهش داده است .زیرجنس  Pauesiaنيز دربرگيرنده تعداد

شتههای زیرخانواده  Lachninaeروی سوزني برگان و

محدودی گونه است که وجه تمایز روشني از گونههای

برخي ميزبانهای دیگر حمله ميکنند .گونههای متعلق به

زیرجنس اول نداشته و به لحاظ فيلوژنيک نيز وضعيت مبهمي

جنس  Diaeretusو  Protaphidiusبه ترتيب تنها

دارند (.)Sanchis et al., 2001

پارازیتویيد شتههای جنس Eulachnus Del Guercio,

خصوصيات مرفولوژیک مورد استفاده در تفکيک

 1909و  Stomaphis Walker, 1870هستند .در حاليکه

گونهها بيشتر بر غالف تخمریز ،ویژگيهای سطحي

عمدة گونههای سایر جنسها با شتههای متعلق به جنس

پروپودئوم و تا حدی نيز تعداد بندهای شاخک استوار است.

 Cinara Curtis, 1835ارتباط دارند .گونة Pauesia

مورد آخر به دليل کم بودن صفات معتبر به شکلي استفاده

 antennata Mukerji, 1950پارازیتویيد اختصاصي شتة

شده که تفاوت در یک بند شاخک نيز گاهي به عنوان معيار

Pterochloroides

تفکيک گونهها استفاده شده است ( .)Starý, 1960عالوه بر

 (Cholodkovsky, 1899است ( Rakhshani et al.,

شکل و نسبت ابعاد غالف تخمریز ،ویژگي موهای روی آن

 )2005و سایر گزارشهای ميزباني نادرست هستند ( Starý,

نيز برای تفکيک زیرجنسها مورد توجه قرار گرفته است

 .)1965; Fulmek, 1968برخي گونههای شته از جنسهای

( .)Chiriac, 1993مشخص شده است که موهای روی

Schizolachnus

تخمریز بيضي شکل کشيده در گونههای زیرجنس

 Mordvilko, 1909نيز به عنوان ميزبان گونههایي از جنس

 Paraphidiusبيشتر دارای پایه لولهای هستند ،در حاليکه

 Pauesiaگزارش شدهاند.

این موها در گونههای زیرجنس  Pauesiaبيشتر ًساده هستند.

خالدار

هلو

(

persicae

 Lachnus Burmeister, 1835و

همة این تاکسونها به استثنای  Pauesiaتنها یک یا دو

غالف تخمریز در زیرجنس دوم باریک و کشيده و در انتها

گونه را شامل ميشوند .جنس  Pauesiaگروهي بزرگ و

باریک شده است ( .)Pike et al., 2002موهای روی

ناهمگن اما تکنيایي است ( .)Sanchis et al., 2000بيش

تخمریز زنبور ماده نقش مهمي در مهار شتة ميزبان در زمان

از  33گونه در این جنس طبقهبندی شدهاند ( Yu et al.,

تخمگذاری دارند .بر این اساس ،الگوی تغييرات این موها با

 )2016که دارای تخصص ميزباني بسيار زیاد روی شتههای

تخصص ميزباني هر گونه پارازیتویيد از این زیرجنس ارتباط

 Lachninaeبه ویژه روی سوزنيبرگان هستند ( Starý,

دارد ( .)Völkl and Mackauer, 2000زیرجنس سوم بر

 .)1960, 1976به طور کلي مشکالت تاکسونوميک و

اساس یک گونه جدید به نام )Pauesia (Pauesialla

فيلوژنتيک زیادی در این جنس وجود دارد و طبقهبندی

 spatulata Sedlag & Starý, 1980با تخمریز کامالً

زیرجنسها و اعتبار بسياری از گونهها غير شفاف است

متفاوت ،با یک زایده بزرگ جانبي ،متمایز و توصيف شد.

( .)Sanchis et al., 2001بخش اعظم گونههای جنس

گونه دوم از این زیرجنس به نام

Pauesia

 Pauesiaتا مدتها در جنس Paraphidius Starý,

 hazratbalensis Bhagat, 1981از هندوستان توصيف
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شده است .مصنف در همان سال ( )6316یک زیرجنس

پشتي و پهلویي آن را بررسي کرد .در این اسالیدها از مایع

جدید دیگر به نام  Kashmirpauesia Bhagatرا معرفي

برليز به عنوان ماده نگهدارنده دایمي استفاده شد .مقایسه و

نمود .این زیرجنس سپس بر اساس قانون تقدم به عنوان همنام

بررسي صفات اسکلت خارجي با استفاده از ميکروسکوپ

 Pauesiellaمعرفي شد (.)Starý and Ghosh, 1983

نوری  Nikon™ Eclipse E200صورت گرفت .تصاویر

گونة  P. hazratbalensisبه همراه  P. antennataتنها

بخشهای مهم دارای صفات افتراقي شامل بندهای شاخک،

گونههای جنس  Pauesiaگزارش شده از ایران هستند

بال جلو ،پروپودئوم ،ترژیت اول شکم و غالفهای تخمریز

( .)Rakhshani et al., 2005; Starý et al., 2005اعتبار

با استفاده از ميکروسکوپ ZeissTM Axio Imager M1

P.

انجام شد .جزیيات برخي از صفات مهم شامل بخش مرکزی

 spatulataمورد سوال بوده و توصيف دو گونه جدید دیگر

بال جلو و نمای پشتي پهلویي غالف تخمریز با استفاده از

از شرق روسيه ( )Davidian, 2007نيز باعث پيچيدگي

نرمافزار  AdobeTM Illustrator CS2ترسيم و در نرمافزار

شناسایي این گروه شده است .به طور کلي ،گونههای این

 Adobe Photoshop CSویرایش شدند .اندازهگيری

زیرجنس جزو تاکسونهای بسيار کمياب و نادر بوده و

بخشهای مختلف بر اساس نمونههای اسالید شده و با استفاده

گزارش بسيار اندکي از آنها تنها در منطقه دنيای قدیم

از لنز چشمي مدرج صورت گرفت .واژهشناسي خصوصيات

(پالئارکتيک) وجود دارد .هدف این تحقيق بازنگری

مرفولوژیک بهکار رفته از روش Sharkey and Wharton

تاکسونوميک گونههای زیرجنس  Pauesiellaو تعيين

) (1997پيروی ميکند.

گونه  P. hazratbalensisبه لحاظ همنامي با

اعتبار گونههای توصيف شده ميباشد.

نمونههای مورد مطالعه در کلکسيون گروه گياهپزشکي
دانشگاه زابل ،ایران ( ،)DPPZموسسه تحقيقات حشرهشناسي

مواد و روشها

آکادمي علوم جمهوری چک ( ،)PSCموسسه جانورشناسي

این تحقيق بر اساس نمونههای جمعآوری شده طي

آکادمي علوم روسيه ،سنپترزبورگ ( )ZISPو موزه

سالهای  6311تا  2161از شرق روسيه (خاور دور) تا آسيای

حشرهشناسي گروه جانورشناسي دانشگاه کشمير هند

مرکزی (ازبکستان ،قرقيزستان) ،آسيای غربي (ایران) و اروپا

( )KUZDقرار دارند.

(آلمان) انجام شد .تعدادی از نمونههای مورد مطالعه با
جمعآوری و پرورش شتههای ميزبان از روی سوزنيبرگان به

نتایج

دست آمده و بقيه موارد با نصب تله ماليز در جنگل درختان

با مقایسه دقيق خصوصيات افتراقي ،به ویژه ویژگيهای

سوزنيبرگ جمعآوری شده است .به منظور بررسي

شاخک ،بال جلو و غالفهای تخمریز اعتبار چهار گونه فعلي

خصوصيات مرفولوژیک افتراقي نمونهها ،پس از تشریح دقيق

زیرجنس  Pauesiella Sedlag & Starýتایيد شد .با توجه

قسمتهای مختلف ،از آنها اسالید ميکروسکوپي تهيه شد.

به وجود تفاوتهای بارز در تعداد بندهای فالژلوم ،نسبت ابعاد،

با توجه به شکل خاص و منحصر به فرد غالف تخمریز در

صفحات حسي طولي روی بند اول و رگبندی بال دو گونه

گونههای این زیرجنس ،مطالعه آنها در حالت مشابه سایر

 Pauesia hazratbalensis Bhagat, 1981و Pauesia

گونهها ميسر نيست .بنابراین در زمان آمادهسازی و تهيه

 spatulata Sedlag & Starý, 1980دو گونه کامالً جدا

اسالید بخش انتهایي شکم حشره ماده جدا و به همراه

بوده و همنام نيستند .دو گونة دیگر نيز متمایز و واجد صفات

غالفهای تخمریز به نحوی تثبيت شد که بتوان از دو نمای

افتراقي کافي در حد گونههای مستقل بودند .پراکنش

رخشاني و همکاران ،بررسي تاکسونوميک زیرجنس Pauesiella
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گونههای مورد مطالعه در مناطق شرق و غرب پالئارکتيک و

منطقه اورینتال در شکل ( ) 6نشان داده شده است.

شکل  :6نقشه پراکنش گونههای مختلف زیرجنس  Pauesiellaدر منطقه پالئارکتيک و اورینتال
Figure 1. Distribution map for species of the subgenus Pauesiella in the Palaearctic and Oriental
regions

بخش تاکسونومیک
خانواده Braconidae
زیرخانواده Aphidiinae
جنس Pauesia Quilis
زیرجنس Pauesiella Sedlag & Starý, 1980
Pauesia hazratbalensis Bhagat, 1981

نمونههای مطالعه شده (اطالعات بر اساس برچسب نمونهها)
)IRAN, Tehran, ex Cinara tujafilina (del Guercio
;♂on Thuja orientalis, 15.V.2002, 2♀♀ 1
Peykan-Shahr, 28.X.2003, 1♀ 1♂; TehranRodehen, 16.X.2005, 1♀; Peykan-Shahr,
;]21.IV.2005, 1♀ 2♂♂, leg.: E. Rakhshani [DPPZ
Kerman, Swept, 11.VII.2013, 1♀, leg.: M. AzadBiglari [DPPZ]; North Khorasan, Shirvan, ex
Cinara tujafilina (del Guercio) on Thuja
orientalis, 09.XI.2008, 25♀♀ 20♂♂, leg. S.
Kazemzadeh; INDIA, Kashmir, Srinagar
(Hazratbal), 15.VII.I979, ex. Lachnus sp. on Biota
;orientalis, 1♀ paratype, leg.: R.C. Bhagat
KIRGIZSTAN, Vicinity territory of Issyk-kul
Lake, ex Cinara tujafilina (del Guercio, 1909) on
Biota orientalis [=Thuja orientalis], 14.VIII.1983,
;]7♀♀ 10♂♂, leg.: N.V. Gabrid [ZISP
UZBEKISTAN, Jizzakh Region: Jizzakh

District, 5 km NW of Khamzaabad, 11.VII.1982,
3♀♀ 1♂, leg.: S.A. Belokobylskij [ZISP].

خصوصیات افتراقی (حشره ماده) :شاخک  21-63بندی،
طول بند اول فالژلوم (=تاژک)  2–6/1برابر عرض آن و –1/13
 1/33طول بند دوم (شکل  ،)2شاخص تنتوریال ،1/7-1/6
کليپئوس بيضي کشيده ،عرض آن  6/3–6/1برابر ارتفاع.
ميانگرده محدب ،دارای  5–2ردیف موهای کوتاه در امتداد
اثر باقيمانده شيار نوتااولي ،در بخش انتهایي بلندتر ،استيگمای بال
جلو (شکل  5 )6برابر عرض آن و  6/3–6/7برابر رگبال R1

(=متاکارپ) ،طول رگبال  6/7–6/6 rبرابر رگبال .3RSa
پروپودئوم (شکل  )61دارای حفره مرکزی بزرگ،
برجستگيهای طولي مورب کوتاهتر از برجستگيهای طولي
جانبي ،حفرههای باالیي دارای 23–21موی متراکم در هر
طرف .طرفين حفرههای جانبي دارای  6–3موی بلند در ناحية
زیر روزنة تنفسي .ترژیت اول شکم (شکل  )65کشيده ،طول آن
 2/3-2/7برابر عرض آن در محل روزنههای تنفسي ،ناحية بعد از
روزنههای تنفسي دارای فرورفتگيهای عميق جانبي ،سطح پشتي
بند مشبک ،با برجستگي طولي کشيده تا نزدیک به انتهای بند،
دارای تعداد زیادی موهای پراکندة بلند از ناحية روزنههای
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تنفسي تا بخش قاعدهای .غالف تخمریز (شکلهای  61و )22

برآمده ،بيضي به نسبت کشيده ،عرض کليئوس  2/2–2برابر

در طرفين دارای زایدة جانبي مشخص و به شکل دو شاخه ،طول

ارتفاع آن .ميانگرده محدب ،در بخش جلویي برآمده ،دارای

زایده جانبي  1/73–1/71غالف اصلي ،زایدة جانبي دارای 5

ردیف موهای کوتاه در امتداد اثر باقيمانده شيار نوتااولي،

موی بسيار بلند خميده در بخش انتهایي و سطح پشتي و سه موی

استيگمای بال جلو (شکل  5/6–2/3 ،)7برابر عرض آن و –1/1

کوتاهتر در محل اتصال به غالف اصلي.

 1/3برابر رگبال  ،R1طول رگبال  6/6–6 rبا برابر رگبال .3RSa

رنگ عمومی :قهوهای روشن ،شاخکها و بخش فوقاني سر،

پروپودئوم (شکل  )66دارای حفره مرکزی بسيار بزرگ،

متانوتوم و بخش مرکزی بندهای انتهایي شکم قهوهای تيره.

برجستگيهای طولي مورب به اندازه برجستگيهای طولي

بالها شفاف ،رگبندی قهوهای تيره.

جانبي ،حفرههای باالیي دارای  65–62موی بلند در هر طرف.

حشره نر :شاخک  25–22بندی ،بخشهای عمده سر ،قفس

طرفين حفرههای جانبي دارای  62–61موی بلند در اطراف و

سينه و شکم قهوهای تيره ،صورت و ساقه شکم ،قهوهای روشن.

زیر روزنة تنفسي .ترژیت اول شکم (شکل  )63کشيده ،طول آن

طول بدن  2/3 –2/2ميليمتر .

 5/5–5/5برابر عرض آن در محل روزنههای تنفسي ،ناحية بعد از

پراکنش :اورینتال (هندوستان) آسيای مرکزی( ،ازبکستان

روزنههای تنفسي دارای فرورفتگيهای به نسبت عميق جانبي،

]گزارش جدید[ ،قرقيزستان) ،آسيای غربي (ایران).

طرفين اندکي واگرا ،سطح پشتي بند به شدت مشبک ،فاقد

Pauesia kunashirensis Davidian, 2007

نمونههای مطالعه شده (اطالعات بر اساس برچسب نمونهها)
RUSSIA, Southern Kuril Islands, Kunashir, 7 km
N from Mendeleevo, mixed forest, 2.VIII.1981,
Holotype ♀ and 3♀ paratypes, leg.: S.
;Belokobylskij
Alekhino,
mixed
forest,
31.VII.1981, 1♀, leg.: S.A. Belokobylskij [ZISP].

خصوصیات افتراقی (حشره ماده) :شاخک  21-63بندی،
طول بند اول فالژلوم  6/1–6/7برابر عرض آن و برابر طول بند
دوم (شکل  ،)5شاخص تنتوریال  ،1/13–1/73کليپئوس اندکي

برجستگي طولي مرکزی ،دارای 7–6موی جانبي در طرفين و
 62–61موی بلند در بخش پشتي .غالف تخمریز (شکلهای 63
و  )25در طرفين دارای زایدة جانبي عریض و به شکل سه شاخه،
طول زایده جانبي  1/33 –1/53غالف اصلي و زایدة جانبي
دارای  5–5موی بسيار بلند خميده در بخش انتهایي که موی اول
رو یک دندانه بزرگ قرار گرفته ،بخش پشتي غالف جانبي
دارای  5موی بلند .طول بدن  5/3–2/3ميليمتر.

شکلهای  :2-3بندهای اول تا سوم فالژلوم در جنس ماده گونههای زیرجنس  -2 .Pauesiellaگونة -5 ،P.hazratbalensis
گونة  -5 ،P. kunashirensisگونة  -3 ،P. sachalinensisگونة P. spatulata
Figures 2–5: First to third flagellar segments in species of the subgenus Pauesiella (females). 2- P.
hazratbalensis, 3- P. kunashirensis, 4- P. sachalinensis, 5- P. spatulata

Pauesiella  بررسي تاکسونوميک زیرجنس،رخشاني و همکاران
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،P. hazratbalensis  گونة-6 .Pauesiella  ترسيم بخش مرکزی بال جلو در جنس ماده گونههای زیرجنس:6-3 شکلهای
P. spatulata  گونة-3 ،P. sachalinensis  گونة-1 ،P. kunashirensis  گونة-7
Figures 6–9: Line drawing of the central area of forewing in species of the subgenus Pauesiella
(females). 6- P. hazratbalensis, 7- P. kunashirensis, 8- P. sachalinensis, 9- P. spatulata

،P. hazratbalensis  گونة-61 .Pauesiella  نمای پشتي پروپودئوم در جنس ماده گونههای زیرجنس:61-65 شکلهای
P. spatulata  گونة-65 ،P. sachalinensis  گونة-62 ،P. kunashirensis  گونة-66
Figures 10–13: Dorsal aspect of propodeum in species of the subgenus Pauesiella (females). 10- P.
hazratbalensis, 11- P. kunashirensis, 12- P. sachalinensis, 13- P. spatulata
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رنگ عمومی بدن :قهوهای روشن ،صورت ،قطعات دهاني،

 6موی بسيار بلند خميده در بخش انتهایي  5–2موی بلند در

بندهای قاعدهای شاخک ،پاها ،شکم و پتيول زرد مایل به قرمز،

سطح پشتي.

سطح بال تيره و غير شفاف .یک نمونه به رنگ تيرهتر و

رنگ عمومی بدن :قهوهای تيره ،برخي قسمتهای سر

الگوهای رنگي قهوهای تيره در بخشهای از سر و قفس سينه.

(قطعات دهاني ،کليپئوس ،صورت ،فرق سر و گونهها) و پاها

حشره نر :یافت نشد.

قهوهای روشن.

پراکنش :پالئارکتيک شرق (روسيه).

حشره نر :یافت نشد .نمونه نر پاراتيپ متعلق به گونه دیگری از

Pauesia sachalinensis Davidian, 2007

نمونههای مطالعه شده (اطالعات بر اساس برچسب نمونهها)
RUSSIA, Southern Sakhalin, 5 km W from
Ozersk, coniferous forest, 11.VIII.1981, Holotype
;♀ and 1♀ 1♂ paratypes, leg.: S. Belokobylskij
Tymovskoye, 4.VII.1981, 1♀, leg.: S.
Belokobylskij; 12 km W from Aniva, mixed
forest, 16.VIII.1981, 1♀, leg.: S. Belokobylskij
[ZISP].

خصوصیات افتراقی (حشره ماده) :شاخک  26بندی ،طول
بند اول فالژلوم  6/3–6/7برابر عرض آن و برابر طول بند دوم
(شکل  ،)5شاخص تنتوریال  ،6–1/3کليپئوس بيضي کشيده،
عرض  2/5–2/5برابر ارتفاع .ميانگرده محدب ،دارای
ردیفموهای کوتاه در امتداد اثر باقيمانده شيار نوتااولي،
استيگمای بال جلو (شکل  5/2– 5 ،)1برابر عرض آن و –1/1
 1/3برابر رگبال  ،R1طول رگبال  6/3–6/5 rبرابر رگبال

جنس  Pauesiaميباشد.
پراکنش :شرق پالئارکتيک (روسيه).
Pauesia spatulata Sedlag & Starý, 1980

نمونههای مطالعه شده (اطالعات بر اساس برچسب نمونهها)
GERMANY,
Frauenstein
(Erzgebirge),
25.VI.1967, ex Cinara piceicola Chol./Cinara
pilicomis HTG. on Picea excelsa and
♀ Deschampaia flexuosa below Picea, Holotype
;]and 1♀ 1♂ paratypes, leg.: U. Sedlag [PSC
RUSSIA, Sverdlovsk Region, Irbit District,
Environs of Skorodomskoe Vill., 23–24.VI.2010,
1♀, leg.: T.S. Kostromina [ZISP]; KhantyMansiyskiy Autonomous Region: Mukhrino
Community (60.89° N, 68.79° E), 7–13.VIII.
2010, 1♀, leg.: K.P. Tomkovitch [ZISP].

خصوصیات افتراقی (حشره ماده) :شاخک  22–26بندی،
طول بند اول فالژلوم  2/2–2/6برابر عرض آن و برابر با طول بند
دوم (شکل  ،)3شاخص تنتوریال  ،1/1–1/3کليپئوس بيضي

 .3RSaپروپودئوم (شکل  )62دارای حفره مرکزی بزرگ،

کشيده ،عرض دو برابر ارتفاع .ميانگرده محدب ،دارای

برجستگيهای طولي مورب کوتاهتر از برجستگيهای طولي

ردیفموهای کوتاه در امتداد اثر باقيمانده شيار نوتااولي،

جانبي ،حفرههای باالیي دارای  61–66موی بلند در هر طرف.
طرفين حفرههای جانبي دارای  1–6موی بلند در اطراف روزنة

استيگمای بال جلو (شکل  2/3–2/1 ،)3برابر عرض آن و –6/6
 6/2برابر رگبال  ،R1طول رگبال  6/6–6/3 rبرابر رگبال

تنفسي .ترژیت اول شکم (شکل  )66کشيده ،طول آن 5/2–5/6

 .3RSaپروپودئوم (شکل  )65دارای حفره مرکزی بزرگ،

برابر عرض آن در محل روزنههای تنفسي ،ناحية بعد از

برجستگيهای طولي مورب ساده و بدون انشعاب ،کوتاهتر از

روزنههای تنفسي دارای فرورفتگيهای جانبي و از طرفين

برجستگيهای طولي جانبي ،حفرههای باالیي دارای 21–61

برآمده ،سطح پشتي بند مشبک با یک برجستگي طولي کشيده

موی متراکم در هر طرف .طرفين حفرههای جانبي دارای 6–3

شده تا بخش مياني بند ،دارای  5–5موی جانبي در طرفين و –61

موی بلند در ناحية زیر روزنة تنفسي .ترژیت اول شکم (شکل

 62موی بلند در بخش قاعدهای .غالف تخمریز (شکلهای  21و

 )67کشيده ،طول آن  5–2/3برابر عرض آن در محل روزنههای

 )25در طرفين دارای زایدة جانبي عریض و به شکل چندشاخه،

تنفسي ،ناحية بعد از روزنههای تنفسي دارای فرورفتگيهای

طول زایده جانبي  1/7–1/6غالف اصلي ،زایدة جانبي دارای –3

عميق جانبي ،سطح پشتي بند مشبک ،با یک برجستگي طولي

رخشاني و همکاران ،بررسي تاکسونوميک زیرجنس Pauesiella

61

کوتاه ،پوشيده از تعداد زیادی موهای پراکندة بلند از ناحية

 .)66زایده جانبي تخمریز کوتاه ،طول آن  1/33–1/53برابر

روزنههای تنفسي تا بخش قاعدهای .غالف تخمریز (شکلهای

طول غالف اصلي (شکل  .)25شاخک  21–63بندی........ .

 26و  )23در طرفين دارای زایدة جانبي مشخص و به شکل دو

Pauesia kunashirensis...............................................

شاخه ،طول زایده جانبي  1/73–1/71غالف اصلي ،زایدة جانبي

 .-طول رگبال  6/3–6/5 rبرابر رگبال ( 3RSaشکل .)1

دارای  5موی بسيار بلند خميده در بخش انتهایي و سطح پشتي و

پروپودئوم دارای حفره مرکزی بزرگ ،برجستگيهای

سه موی کوتاهتر در محل اتصال به غالف اصلي.

طولي مورب کوتاهتر از برجستگيهای طولي جانبي (شکل

رنگ عمومی بدن :قهوهای روشن ،شاخکها و بخش فوقاني

 .)62زایده جانبي تخمریز بلند ،طول آن  1/7–1/6برابر طول

سر ،متانوتوم و بخش مرکزی بندهای انتهایي شکم قهوهای تيره.

غالف اصلي (شکل  .)25شاخک  26بندی..................... .

بالها شفاف ،رگبندی قهوهای تيره.

Pauesia sachalinensis................................................

حشره نر :شاخک  25–25بندی ،بخشهای عمده سر ،قفس
سينه و شکم قهوهای تيره ،صورت و ساقه شکم ،قهوهای روشن.
پراکنش :غرب پالئارکتيک (روسيه ،ناحيه اورال ]گزارش
جدید[ ،آلمان).
کلید شناسایی گونههای زیرجنس  Pauesiellaبر
اساس جنس ماده
 .1استيگمای بال جلو  6/3–6/6برابر طول رگبال ( R1شکلهای

بحث
گونههای مختلف جنس  Pauesiaدر سرتاسر نيمکره
شمالي انتشار دارند ( .)Starý, 1960, 1976, 1979گونههای
زیادی از شرق پالئارکتيک ( Watanabe and Takada,
1965; Takada, 1968; Starý and Raychaudhuri,
;1977; Samanta and Raychaudhuri, 1984
 ،)Davidiam 2007, 2015اروپا ( ;Starý, 1960

 6و  .)3طول ترژیت اول شکم کمتر از سه برابر عرض آن

 )Tremblay, 1969; Starý and Leclant, 1977و

(شکلهای  65و 2 ....................................................... .)67

آمریکای شمالي ( Pike and Starý, 1996; Pike et al.,

 .-استيگمای بال جلو  1/3–1/1برابر طول رگبال R1

 )2002توصيف شدهاند .در این بين گونههای زیرجنس

(شکلهای  7و  .)1طول ترژیت اول شکم بيش از سه برابر

 Pauesiellaبسيار نادر بوده و گزارشهای بسيار اندکي از آنها

عرض آن (شکلهای  63و 3 ........................................)66

وجود دارد .با وجود این ،بيشتر گزارشها مربوط به شرق

 .2شاخک  21–63بندی .طول بند اول فالژلوم  2–6/1برابر

پالئارکتيک ( ;Bhagat, 1981; Davidian, 2007

عرض آن ،دارای  61–7صفحه حسي طولي (شکل .)2

 )Rakhshani et al., 2012بوده و تنها یک گونه از بخش

استيگمای بال جلو  6/3–6/7برابر رگبال ( R1شکل ...... .)6

مرکزی اروپا ( )Sedlag and Starý, 1980گزارش شده

Pauesia hazratbalensis..............................................

 .شاخک  22–26بندی .طول بند اول فالژلوم  2/2–2/6برابرعرض آن ،دارای  5–2صفحه حسي طولي (شکل .)3
استيگمای بال جلو  6/2–6/6برابر رگبال ( R1شکل ...... .)3
Pauesia spatulata.........................................................

 .3طول رگبال  6/6–6 rبا برابر رگبال ( 3RSaشکل .)7
پروپودئوم دارای حفره مرکزی بسيار بزرگ ،برجستگيهای
طولي مورب به اندازه برجستگيهای طولي جانبي (شکل

است .گونة ناشناختة گزارش شده از سوریه ( Sanchis et al.,

 )2001نيز تاکنون توصيف نشده و امکان دسترسي به نمونه آن
فراهم نشده است .در این تحقيق گونة P. hazratbalensis

برای اولين بار از کشور ازبکستان و گونة  P. spatulataنيز
برای اولين باز از روسيه گزارش ميشود.
گونة  P. haratbalensisبه دليل شباهت زیاد به عنوان
همنام احتمالي گونة  P. spatulataدر نظر گرفته شده بود ،اما
بررسي دقيق نمونههای اصلي و جدید نشاندهنده تمایز این دو
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گونه از یکدیگر ميباشد .از طرف دیگر گونة  P. spatulataبه

جنگلهای طبيعي سوزنيبرگان است .بر این اساس ،انتظار

لحاظ برخي صفات مانند پروپودئوم و شکل عمومي غالف

ميرود مرکز انتشار گونههای زیرجنس  Pauesiellaمناطق

تخمریز شباهت زیادی با گونة  P. sachalinensisدارد .تفاوت

مرتفع شرق پالئارکتيک بوده و از آنجا به سایر مناطق منتشر شده

عمده بين این دو گونه در رگبندی بال ،رنگ بدن و نسبت

باشند.

طول به عرض ترژیت اول شکم ميباشد .با وجود دشواری تعيين

به استثنای ویژگي تخمریز ،سایر ویؤگيهای مرفولوژیک

مرزهای بينگونهای در جنس Sanchis et al., ( Pauesia

ظاهری و عملکردی ،در گونههای زیرجنس  Pauesiellaبا

 )2001و همچنين محدودیت ویژگيهای معتبر برای تفکيک

سایر گونهها همپوشاني دارد .اعتبار این زیرجنس به عنوان یک

گونهها ،نمونههای این دو تاکسون در تعدادی از صفات افتراقي

گروه مستقل تکنيایي نيز مورد سوال قرار گرفته ( Sanchis et

مهم به ویژه رگبندی بال و اندامهای حسي روی شاخک با

 )al., 2001و ارتباط آن با سایر گروهها به ویژه زیرجنس

یکدیگر متفاوت هستند .تفاوت در تعداد بندهای شاخک–63 ،

 Pauesiaدارای تخمریز بلند وکشيده نامشخص هست .با وجود

 21در  P. hazratbalensisو  22–26در  P. spatulataهر

این ،ویژگي خاص و منحصر به فرد غالف تخمریز در گونههای

چند بسيار جزیي و در سایر جنسها به عنوان تنوع داخل گونهای

این گروه ارتباط زیادی با زیستگاه و رفتار پرتحرک شتههای

در نظر گرفته شده ( ،)Pungerl, 1983به عنوان صفت کليدی

ميزبان ( )Cinara spp.داشته و به احتمال زیاد نقش زیادی در

در تمایز گونههای این جنس استفاده شده است ( Starý,

تخمریزی سریع و گریز از حمله مورچههای مرتبط با کلني این

 .)1960تفاوت در دامنه ميزباني گزارش شده ( Sedlag and

شتهها دارد ( .)Sedlag and Starý, 1981ميزبان دو گونه P.

Starý, 1980; Starý et al., 2005; Rakhshani et al.,
 )2012نيز در این زمينه قابل تامل است .تشخيص گونه شته در

 kunashirensisو  P. sachalinensisمشخص نشده ،اما

زمان توصيف اصلي  P. hazratbalensisناقص انجام شده
( ،)Bhagat, 1981اما بر اساس گياه ميزبان ،به احتمال زیاد
گونه  Cinara thujafilinaاست که از ایران نيز از روی سرو
بادبزني Thuja orientalis ،گزارش شده است .این گونه در
نوار شمالي ایران از بخش مياني (استان تهران) تا شرقي (خراسان
شمالي) البرز انتشار داشته و برای اولين بار از بخشهای مرتفع
مرکزی (استان کرمان) نيز گزارش شد .نمونههایي که به تازگي
از کشور ازبکستان جمعآوری شدهاند ،فاقد اطالعات ميزباني
هستند .نکته قابل توجه ارتباط همه گونهها با سوزنيبرگان
ميباشد که بسياری از آنها به عنوان گياه زینتي به مناطق

وجود تغييرات و برجستگيهای قاعدهای موهای روی زایده
جانبي نشاندهنده واگرایي جزیي و تفاوت در دامنه ميزباني با
یکدیگر و سایر گونهها است .نسبت طول رگبالها ،به ویژه
استيگما و رگبال  R1در این دو گونه مشابه و یکي از
ویژگيهای متمایز کننده با دو گونة دیگر است .این صفت به
ندرت برای تفکيک سایر گونههای جنس  Pauesiaاستفاده
شده است ( .)Starý, 1960انجام پژوهشهای مولکولي و
بررسي توالي ژنهای شناساگر برای تفکيک دقيق گونههای
این زیرجنس و سایر گونههای جنس  Pauesiaضروری
بوده و اهميت زیادی دارد.

مختلف منتقل ميشوند ( Richardson and Rejmánek,

 .)2004سرو بادبزني گونهای زینتي وارداتي به ایران است که

سپاسگزاری

شتة  Cinara thujafiliniaنيز به طور قطع همراه با گياه ميزبان

حمایت مالي این تحقيق از محل گرنت شماره UOZ-GR-

به ایران وارد شده است .اما پراکنش این گونه در آسيای مرکزی

( 9517-2دانشگاه زابل) به نویسنده اول و گرانت شماره

(ازبکستان) احتماال نشاندهندة منطقه انتشار بومي آن در

( N 15-29-02466فدراسيون روسيه) به نویسنده سوم

Pauesiella  بررسي تاکسونوميک زیرجنس،رخشاني و همکاران

.برای همکاری در تهيه نقشه پراکنش صميمانه قدرداني ميشود
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) از آقای مصطفي غفوری (دانشگاه زابل.صورت گرفته است

P.  گونة-65 .Pauesiella  نمای پشتي ترژیت اول شکم در جنس ماده گونههای زیرجنس:65-67 شکلهای
P. spatulata -67 ،P. sachalinensis -66 ،P. kunashirensis  گونة-63 ،hazratbalensis
Figures 14–17: Dorsal aspect of propodeum in species of the subgenus Pauesiella (females). 14- P.
hazratbalensis, 15- P. kunashirensis, 16- P. sachalinensis, 17- P. spatulata

P.  گونة-61 .Pauesiella  نمای پشتي بند آخر شکم و غالفهای تخمریز در جنس ماده گونههای زیرجنس:61-26 شکلهای
P. spatulata  گونة-26 ،P. sachalinensis  گونة-21 ،P. kunashirensis  گونة-63 ،hazratbalensis
Figures 18–21: Dorsal aspect of the last abdominal segment and ovipositor sheath in species of the
subgenus Pauesiella (females). 18- P. hazratbalensis, 19- P. kunashirensis, 20- P. sachalinensis, 21P. spatulata
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 گونة-22 .Pauesiella  ترسيم نمای پشتي پهلویي غالف تخمریز در جنس ماده گونههای زیرجنس:22-23 شکلهای
P. spatulata  گونة-23 ،P. sachalinensis  گونة-25 ،P. kunashirensis  گونة-25 ،P.hazratbalensis
Figures 22–25: Line drawing of the ovipositor sheath in species of the subgenus Pauesiella, lateral
aspect. 22- P. hazratbalensis, 23- P. kunashirensis, 24- P. sachalinensis, 25- P. spatulata
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Abstract
A taxonomic review was done on species of the rare subgenus Pauesiella Sedlag & Starý, of the
genus Pauesia Quilis in the Palaearctic region. They are exclusively parasitoids of Cinara Curtis
(Hemiptera, Aphididae, Lachninae) on the coniferous trees, both in natural habitats and urban areas.
The studied specimens were collected either by rearing the host aphids or using the Malaise traps.
The biogeographical area is expanded from the Europe to Russia, including some parts of the central
and western Asia. Identification of the species and taxonomic studies were done based on the reliable
diagnostic characters including antennal segments, forewing venation, propodeum, first metasomal
tergit and ovipositor sheath. As a result, four closely related species including Pauesia hazratbalensis
Bhagat, 1981, Pauesia kunashirensis Davidian, 2007, Pauesia sachalinensis Davidian, 2007 and
Pauesia spatulata Sedlag & Starý, 1980 were identified and their validity was confirmed on the basis
of reliable diagnostic characters. An identification key, as well as brief description of each species
are also provided, and supplemented with illustrations from the external morphological details.
Paueisa hazratbalensis is recorded for the first time from Uzbekistan. This species was found in the
northern border of Iran from central to eastern part of Alborz mountains, and in central highlands
(Kerman), as well. Pauesia spatulata is also recorded from Russia (Ural region) for the first time.
Considering the economic and ornamental importance of their coniferous host plant, it seems the
distribution of this species is yet expanding.
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