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 چكیده

ا  ید ریتوئدرصد از حشرات پاراز  20حدود  باشند و  می  ییانحشرات پس از بال غشا  یتوئیدهای پاراز  ترین گروه از مهم  ین دومدوباالن  

از   1500حدود    Tachinidaeخانواده  شوند.  شامل می بیش  و    ینشده در جهان دارد و بزرگتر  یف گونه توص  8500  جنس معتبر و 

پاراز  ترینمهم از  زیرخانواده    .باشدمی  Dipteraراسته    یتوئیدهایخانواده  چهار  شامل  خانواده  ،  Exoristinae  ،Tachininaeاین 

Dexiinae    وPhasiinae  بزرگ  ،است تعد  ترینکه  نظر  از  گونهآنها  خانواده    اد  گونه   باشد.می  Exoristinaeزیر  از    های تعدادی 

برنامه   Tachinidaeخانواده   ب  های در  اشباع  یککالس  یولوژیککنترل  نئوتروپ  یکنئارکت  قدر مناط  یژه بو  یو  مورد استفاده   یکالو 

و    به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثر آفات کشاورزی  Tachinidaeوئید  های پارازیت. با وجود پتانسیل باالی مگساندقرار گرفته

بلکه در بسیاری از نقاط جهان نیز   ،. نه تنها در ایرانکنترل آفات کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است، نقش آنها در  های طبیعیعرصه

  ، اند. در دهه اخیراده تکثیر انبوه شده های این خانونهباشند و تنها برخی از گوافراد این خانواده به صورت تجاری در دسترس نمی

در ایران انجام شده است و تاکنون بیش از    Tachinidaeبندی دوباالن خانواده  شناسایی و طبقه   در موردقابل توجهی    های پژوهش

مقاله  270 این  در  است.  شده  گزارش  کشور  در  خانواده  این  از  زیستجنبه  ،گونه  مختلف  وهای  های  مگسپرورش    شناسی 

های کنترل  شده در جهان و جایگاه آنها در برنامه یولوژیک انجام  کنترل ب   هایاز برنامه   هاییمثالو    Tachinidae  خانواده   پارازیتوئید

بررسی  آفاتبیولوژیک   این  از  است. هدف  گرفته  قرار  بررسی  نقش  آ  ،مورد  برنامه  های گونهشکار ساختن  در  های  این خانواده 

 باشد. های مدیریت تلفیقی آفات کلیدی کشور میها در برنامه کارگیری آن یولوژیک و بکنترل ب

 شناسی، رهاسازی، پرورش انبوه دوباالن پارازیتوئید، کنترل بیولوژیک، زیستهای کلیدی: اژهو

 

 مقدمه 

افزا به  توجه  جمع  یشبا  تام  یت،روزافزون    ینموضوع 

غذا پی  و    ییمواد  آلودگدر  اهم  یستز  یطمح  یآن    یت از 

چشمربرخو  ییبسزا خسارت  ساالنه  است.  توسط    یریگدار 

کشاورز محصوالت  به  م  ی آفات  نشودیوارد  به    یاز. 

 یی موثر کنترل آفات جهت فراهم کردن مواد غذا  یهاروش

ر  یت جمع  ی برا  سالم حال  اهم  شد در  از    ییباال  یت جهان 

م اباشدیبرخوردار  باروش   ین.  گونه   یدها  به   یابه  که    باشد 

شود    یستز  یطمح  یها موجب کاهش آلودگآن  یریکارگ

کمتر  یاو   برا  یآلودگ  ینحداقل    یجاد ا  یستز  یطمح  یرا 

افزا امروزه  خوشبختانه  به    یآگاه  یشکند.  نسبت  جامعه 

ب کاربرد  موجب  یمیاییش  هایکشآفت  رویهی عوارض   ،

کشاورز  یبترغ تول  یبخش  و  سموم  مصرف  کاهش    ید به 

سال ارگانمحصوالت  و  تک  یک م  ب   یهبا  کنترل   یولوژیکبر 

 Rezaei & Moharramipour, 2019; Silveira)شده است  

et al., 2019; Rezaei & Talebi, 2020). 

دگرد  یتوئیدهاپاراز با  حشرات  از  راسته  پنج    یسیدر 

م مشاهده  بال  شوند یکامل  شامل  دوباالن،    غشاییان، که 
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  78به    یکدنز  غشاییانبال.  باشدیم  هابالتوری  و باالنقاب

تعداد گونه  از  به    ینتخم  پارازیتوئید  هایدرصد  را  زده شده 

م اختصاص  حدود  درصورتیکه  .  دهندیخود    20دوباالن 

گونه کل  تعداد  از  تشک  یتوئیدهاپاراز  هایدرصد    یل را 

حشرات    یتوئیدهایپاراز  ترینگروه از مهم  یندوم  و  دهندیم

غشا بال  از  .  (Silveira et al., 2019)  باشند می  ییان پس 

  ی هایژگیبراساس و  دوباالن پارازیتوئید  هایاز گونه  یاریبس

را در    یزبانقادر هستند م  یو رفتار  یزیولوژیف  شناسی،زیست

از چشم    هاییمکان با    . کنند  جوودر خاک جست  یابه دور 

برنامه  ینا در  آنها  نقش  ب  های حال  کمتر    یولوژیککنترل 

از تعداد    ین است ناشگرفته است، که ممکقرار    مورد توجه 

  غشاییان بال  یتوئیدهای با پاراز  یسه کمتر آنها در مقا  های گونه 

.  (Feener & Brown, 1997; Stireman et al., 2006)  باشد 

–یزبانم  روابط   ،شناسیزیست  در زمینه   فراوانی  مطالعات  لذا 

امکان بکارگیری در  پرورش انبوه و هاینیکتک یتوئید،پاراز

بکنتر  هایبرنامه دوباالن    کاربردی  یولوژیکل  برای 

تاثیر    ترین عواملیکی از مهم.  باشدپارازیتوئید مورد نیاز می

از دشمنان طبیعی   یت موفق  گذار در  برنامه  این گروه    های در 

توسعه   ،(یاشباع  یرهاساز  یژه )بو  کاربردی  یولوژیککنترل ب

 ;Beneli, 2018)  باشدیم   انبوه   پرورش  ینهبه  هاییکتکن

Dindo et al., 2019)  و تکثیر  از  شماری  انگشت  موارد   .

دارد.   وجود  پارازیتوئید  دوباالن  انبوه    یکه درصورت تولید 

ازگونه  شکارگر    هایی  پشه  مانند  شکارگر  دوباالن 
Aphidoletes aphidimyza Rondani (Diptera: 

Cecidomyiidae)    گل مگس   Episyrphus balteatusو 

(De Geer) (Diptera: Syrphidae)    به عنوان عوامل کنترل

می  یکاربرد  یولوژیکب تولید  تجاری  سطح  شوند.  در 

های  برنامه در   یتوئیداز دوباالن پاراز یتحائز اهم  هایخانواده 

ب ،  Tachinidae  ،Sarcophagidaeشامل    یولوژیککنترل 

Phoridae  ،Cryptochaetidae    وBombyliidae  باشند یم  

(Feener & Brown, 1997; Dindo & Grenier, 2014 .) 

بیش    جنس معتبر و  1500حدود    Tachinidaeخانواده  

و با    ینشده در جهان دارد و بزرگتر  یفگونه توص  8500  از

  است.   غشاییان بال  یرغ  یتوئیدهایخانواده از پاراز  ترین یتاهم

از   پس  خانواده  راسته    Limoniidaeاین  خانواده  بزرگترین 

می و    (O’Hara, 2013; Kara et al., 2020)  باشد دوباالن 

از   گروه    Parasiticaگروه    غشاییان بالبعد  دومین 

از   اکولوژیک  پارازیتوئیدها  اهمیت  و  تنوع    است نظر 

(Seyyedi Sahebari & Talebi, 2021)  .های  در میان گونه

گونه    1345گونه در منطقه نئوتروپیکال،    2864این خانواده،  

از   بیش  نئارکتیک،  منطقه  در  2100در  منطقه    گونه 

گونه    725گونه در منطقه آفروتروپیکال،    1006الئارکتیک،  پ

و   اورینتال  منطقه  د  808در  توصیف  گونه  استرالین  منطقه  ر 

( است  چهار  (O’Hara, 2020شده  شامل  خانواده  این   .

و    Exoristinae  ،Tachininae  ،Dexiinaeزیرخانواده  

Phasiinae  می( باشدO’Hara, 2013  .)  341در کشور ترکیه  

افرا از  خانواده  گونه  که    Tachinidaeد  است  شده  گزارش 

بزرگ  139با    Exoristinaeزیرخانواده   زیر  گونه  ترین 

می زیرخانواباشدخانواده  آن  از  پس  ،  Tachininaeهای  ده . 

Phasiinae    وDexiinae    گونه تعداد  با  ترتیب  و    63،  91به 

 (.Kara et al., 2020)  قرار دارند 48

خانواده    هایگونه   یریبکارگز  ا  یادیز  موارد

Tachinidae  برنامه ب  های در  و    یککالس  یولوژیککنترل 

نئوتروپ  یکنئارکت  قدر مناط   یژه بو  یاشباع مهار    ی برا  یکال و 

  ین از ا  یکه برخ  وجود دارد  گیاهخواربالپولکداران    یتجمع

برخ  موفقیت   با   ها برنامه است   یو  شده  مواجه  شکست    با 

(Feener & Brown, 1997; Grenier, 1988)دال   یل . 

برای موفق  گوناگونی  و  شده   هابرنامه   ینا  یتشکست    ارائه 

برنامهاست.   این  از  برخی  شکست  دالیل  کنترل  های  از 

می به  بیولوژیک    های ویژگی  از  دانش  کمبود توان 

و    یولوژیک عامل کنترل ب   ی و اکولوژ  ی رفتار  ،شناسیزیست

و نقل    و حمل  پرورش  ینه به   های یکعدم توسعه تکن  ینهمچن

کرد  مناسب  & Stireman et al., 2006; Dindo)  اشاره 

Grenier, 2014).  بارزتر  یکی بدست    هاییتموفق  یناز 

بکارگ پاراز  یریآمده،   Cyzenis albicansیتوئیدمگس 

Fallén   شب  یبرا  Operophtera  زمستانی  پره کنترل 

brumata L. (Lep.: Geometridae)  ا در  است.    ین بوده 

در    یتوئیدمگس پاراز  15000حدود    یولوژیکب کنترل    برنامه

کانادا    1980–1979  هایسال در  و  وارد  اروپا    ی رهاسازاز 

نتیجه  .شد رهاسازی  در   C. albicansمگس    یتجمع  این 
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جمع  یبخوب مهار  و  شد  داشت    یتمسقر  دنبال  به  را  آفت 

(Horgan et al., 1999 .) 

مگس  پتانسیل   وجودبا   پارازیتوئیباالی  د  های 

Tachinidae    موثر بیولوژیک  کنترل  عوامل  عنوان  آفات  به 

طبیعی های کنترل بیولوژیک  در برنامه کشاورزی، نقش آنها  

نه تنها در  .  های بسیار بیشتری داردو کاربردی نیاز به پژوهش 

این خانواده به    هایگونه  جهانبسیاری از نقاط  ایران بلکه در  

  ها برخی از گونهها  باشند و تن صورت تجاری در دسترس نمی

  های مگس عدم تکثیر انبوه اند. یکی از دالیل تکثیر انبوه شده 

باشد  ها میاندازه بزرگ آن   Tachinidae  خانواده   پارازیتوئید

نیاز به منبع غذایی و    ،غشاییان پارازیتوئیددر مقایسه با بال  که

 ;Dindo et al., 1999) دارندبرای تکثیر انبوه ی بیشتری فضا

مروری  د.  (2019 ;2003 مقاله  این  مختلف  جنبه ر  های 

و  زیست پارازیتوئید مگس  پرورششناسی    خانواده   های 

Tachinidae  برنامه  هاییمثال   و ب  هایاز    یولوژیک کنترل 

در شده  آن  انجام  جایگاه  و  در جهان  کنترل  برنامه   ها  های 

هدف از  مورد بررسی قرار گرفته است.    ایران   در  بیولوژیک

بررسی نقش  آ  این  ساختن  در  های  گونه شکار  خانواده  این 

های  برنامهها در های کنترل بیولوژیک و بکارگیری آنبرنامه

   باشد.مدیریت تلفیقی آفات کلیدی کشور می

 

 Tachinidaeشناسی دوباالن پارازیتوئید زیست

خانواده   دوباالن  پارازیتوئید    Tachinidaeالروهای 

بالپولکداران،  الباقاب  های راسته  حشراتداخلی   ن، 

بالراست دوباالن،  باالن،  ناجورباالن،  نیمغشاییان،  یا  باالن 

و  شیخک گونهسانان  چوبکها  از  کمی  تعدادی  ها  و 

نظیر عقربید سایر  پارازیتوئ ها هستند  و عنکبوت   هابندپایان 

(Kara et al., 2020 .)پارازیتوئید  این خانواده  هایاکثر گونه

کامل  راتحش  الروی  مرحلۀ دگردیسی  و  با  تاکنون    بوده 

تخم شناسایی نشده    مرحلۀبه عنوان پارازیتوئید    ایگونه هیچ  

گونه از  برخی  اگرچه  الرواست  پارازیتوئید   ه شفیر–ها 

های شناسایی شده برای  درصد از میزبان  70حدود  باشند.  می

متعلق به راسته بالپولکداران    Tachinidaeدوباالن پارازیتوئید  

های میزبان  درصد گونه  50ها بیش از  و در میان آن   دشابمی

  Noctuidae  ،Geometridae  ،Tortricidaeبه چهار خانواده  

که از منظر اقتصادی حائز اهمیت هستند، تعلق    Pyralidaeو  

براساس کاتالوگ جامع   (.Dindo & Grenier, 2014)  دارند

از  825پالئارکتیک،    منطقه های  میزبان تاکینید   2672  گونه 

ک  یافتند  پرورش  میزبان  میزبانگونه  این  به  ه  از    11ها  راسته 

داشتند  حشرا تعلق  صدپایان  از  راسته  یک  و  ت 

(Tschorsnig, 2017.)  گونه   خانواده های  اکثریت 

Tachinidae  میپلی این    . باشندفاژ  افراد  زندگی  چرخه 

سه   تخم،  شامل  حشره   مرحلۀخانواده  و  شفیرگی  الروی، 

پارازیتوئیدهای    های تاکینیدمگس   .(1شکل  )  دباشکامل می

در طول عمر خود  و  هستند  (gregariousیا تجمعی )  یانفراد

تولید    100حدود   از  .  کنندمیتخم  خروج  از  پس  الروها 

وارد   بدن  جلد  کردن  سوراخ  میزبان  طریق  با    شده بدن  و 

بدن  تغذیه محتویات  بدن    الروی  مراحلمیزبان    از  داخل  را 

  مرحلۀ ارج شده و  خ  سپس از بدن میزبان  ه ومودمیزبان طی ن

 (. Chen et al., 2020)   شودشفیرگی در خاک سپری می

تخمگذاریاستراتژی خانواده    های  افراد  در 

Tachinidae    پارازیتوئید گونه  به  توجه  به  با  است  ممکن 

دو   این  از  ترکیبی  ندرت  به  یا  غیرمستقیم  مستقیم،  صورت 

ممکن است   Ormiineگروه اد افراستراتژی باشد. برای مثال، 

میزب نزدیکی  در  یا  مستقیم(  صورت  )به  میزبان  بدن  ان  روی 

تخمگذاری   غیرمستقیم(  صورت  استراتژی  )به  کنند. 

بسی خانواده  این  پارازیتوئیدهای  در  رایجغیرمستقیم  از  ار  تر 

بال میپارازیتوئیدهای  از    40حدود  باشد.  غشاییان  درصد 

خانگونه  پالئارکتیک  برای    Tachinidaeه  واد های 

غیرمستقیم   استراتژی  قبیله  دارند.تخمگذاری  دارای  از  های 

می تخمگذاری  استراتژی  ،  Goniini  ،Blondeliiniتوان  این 

Tachinini  ،Dexiini    وPolideini  .برد نام  این گروه   را    در 

تخم ماده  را  افراد  میزبان میهای خود  نزدیک  گذارند و  در 

گونه برخی  )برادر  مها   Archytas marmoratus  ثالی 

(Townsend)  میزبان عبور  برای  پارازیتوئید  اول  سن  الرو   )

 Lixophagaها )برای مثال  در دیگر گونه ماند.  در انتظار می

diatraeae (Townsend))    برای اول  میزبان  یافتن  الرو سن 

جست میبه  گونه وجو  اکثر  قبیله  پردازد.    Goniiniهای 

میکرتخم را روی    (Microtype eggs)  پ یوتاهای کوچک 

می قرار  میزبان  تخم  غذای  در  گذارند.  تنها  پارازیتوئید 
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میصورتی   که  تفریخ  شود.  شود  بلعیده  میزبان  از  توسط 

میزان زنده که در روش  آنجایی مانی تخمگذاری غیرمستقیم 

گروه  باشد، پارازیتوئیدهای دارای این  ها بسیار پایین میتخم

با بسیار  هف)  یالیباروری  از  دارند. بیش  تخم(  هزار    ت 

افراد   در  دارد،  نام  مستقیم  تخمگذاری  که  دیگر  استراتژی 

این روش را به دو   باشد.بسیار رایج می  Tachinidaeخانواده  

  اند. خمگذاری مستقیم داخلی و خارجی تقسیم نموده گروه ت

خارجی  در   مستقیم  ماکروتایپهاتخمتخمگذاری    ی 

(Macrotype eggs)  گذاشته  سوپ  یرو میزبان  بدن  ت 

می  شوند.می گروه  این  افراد  به  از    Eryciiniهای  قبیلهتوان 

خانواده   گونه  Blondeliini(،  Exoristinae)زیر  ها(،  )اکثر 

Voriini  ،Strongygastrini  ،Exoristiini  ،Winthemiini ،

Blondeliini  گونه از  جنس  )برخی  )قبیله    Aplomyaها(، 

Eryciiniه داانو( و زیر خ Phasiinae .در گروه  اما اشاره کرد

داخلی مستقیم  پارازیتوئید  مانند   تخمگذاری   .C  مگس 

concinnata  بدن میزبان تزریق میتخم شوند.  ها به هموسل 

قبیله گونه  در  تخمگذاری  استراتژی  این  دارای    های 

Blondeliini  جنس مثال  و    Blondeliaهای  )برای 

Eucelatoria خانواده زیر  )قبیله    Dexiinaeهای  (، 

Palpostomatini  ،)Phasiinae    وExoristiinae   (  مثال برای 

مشاهده میPhoroceraجنس    ,.Strireman et al)  شوند( 

2006; Dindo & Nakamura, 2018)   . 

زیست بررسی  به  گوناگونی  دوباالن  مطالعات  شناسی 

است    Tachinidae  خانواده   پارازیتوئید  ,Hafez)پرداخته 

1953; Mellini et al., 1993; Simoes et al., 2004; 

Dindo et al., 2007; Elkinton & Boettner, 2012)  برای .

پاراز  یالروها مثال،    Exorista larvarum  یتوئید مگس 

(Linnaeus) (Diptera: Tachinidae)    در روز  سه  از  پس 

دورۀ  .  شوندیم  یختفر  یوسسلسدرجۀ    26  یطیمح  یطشرا

به    یوسسلسدرجۀ  26 یروز در دما 5 ات 3 یالرو  رشد و نمو

م شف انجامدیطول  م  هایره .  بدن  از    یل تشک  یزبانخارج 

و  .  شوندیم رشد  تا    مرحلۀ از    یتوئیدپاراز   نمو دورۀ  تخم 

 ;Hafez, 1953)  بردیروز زمان م  15حشرات کامل حدود  

Dindo et al., 1999)  انجام مطالعات  ا  شده .  نشان    یتالیادر 

  دورۀ رشد و نمو   ،یوسسلسدرجۀ    27  ی ار دمکه د  داده است

تا خروج حشرات کامل   تخم  به    وز ر  16  یانگین م  طوره  ب از 

م مراانجامدیطول  در    یرگیو شف  یالرو  تخم،زیستی  حل  . 

ترت  یدما به  شده  م  8و    6،  3  یبذکر  زمان   بردیروز 

(Marchetti et al., 2008) .   محل    یق سن اول از طر  یالروها

ا رو  یجادزخم  م  ،آفتو  الر  بدن   یشده  بدن    یزبان وارد 

الروها از همولنف    ی،الرو  ل و دومسن او   یدر ط.  شوندیم

اجزا م  یچرب  یو  تغذکنند.  یم  یهتغذ  یزبانبدن  از  از    یه پس 

را    یزبانپوست بدن م  ی،دوره الرو  یلو تکم  یزبانبدن الرو م

  یا برگ    یرو  یزبانم  یکیپاره کرده و پس از خروج، در نزد 

خاک    یرو شف  لیتبدسطح   & Ichiki)  شوندیم  یره به 

Shima, 2003).   بالفاصل کامل  ظهور  حشرات  از  پس  ه 

تخمگذار  یشپ  دورۀ .  کنندیم  گیریجفت است    یرمتغ  یاز 

دما  2–3اما   در  م  یوسسلسدرجۀ    25  یروز   بردیزمان 

(Dindo et al., 2007) ماده صورت  ها.  روزانه    میانگین   به 

مدت   در  را  تخم  م  20–25هفت   ,Hafez)  ندراگذیروز 

  گذاشته  شدن بالغ از پس اول  روز 10 در هااکثر تخم .(1953

  از   حشرات کامل  یعت در طب .  (Dindo et al., 1999)  شودمی

قند تغذ  یمواد  و عسلک  عمر .  کنندیم  یهمانند، شهد  طول 

افراد نر    یبرا  E. larvarum  یتوئیدمگس پارازحشرات کامل  

ترتیب   به  ماده  مر   21–22و    18و   ییفاکتورهاباشد.  یوز 

غذا منبع  شرا  یی مانند  حشرات  در    یطیمح  یط و  عمر  طول 

 یدر بررس.  (Dindo et al., 1999; 2019)  مؤثر هستند کامل  

شده   موضوعانجام  مگس  یهتغذ  با  بالغ   .E  حشرات 

larvarum  و ک   هاییژگیبراساس  عمر،    یفیتکنترل  )طول 

تعداد شف  تخم گذاشته شده،  هور  ظ   و   ده ش  یلتشک  یره تعداد 

مناسب عنوان  به  عسل  زنبور  گرده  کامل(    ترین حشرات 

بالغ گزارش شده است.    یهتغذ  ی برا  یی غذا  یبترک  حشرات 

مزا  یبرا   ییغذا  یمرژ  ینا از  بالغ    یز ن  یگری د  یایحشرات 

مثال،  باشدمی  مندبهره  عنوان  به  صورت.  قابل    یهفتگ  به 

مشکالت  یضتعو و  ماننداست  خشک    یقارچ  یآلودگ  ی  و 

 (. Dindo et al., 2019مراه ندارد )هبه   ن را شد

 Compsiluraشناسی مگس پارازیتوئید بررسی زیست 

concinnata (Meigen) (Diptera: Tachinidae)    در

 دورۀ طول   نشان داده است که مازندران  ییآب و هوا  یطشرا

روز به    7–9  یرگیشف  دورۀ روز و طول    7–12حدود    یالرو
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قرار دادن الرو در    مرحلۀز  ا  ن اابست. در فصل تانجامدیطول م

م حدود    حشراتظهور    مرحلۀتا    یزبانبدن  روز   20کامل 

می همچنبردزمان  پاراز  ینا  ین.  چهار   یتوئیدمگس    حداکثر 

ا نسل آ  کندمی  یجادنسل در سال  بدن  که  خر معموال داخل 

 & Abbasipour)  کندیم  گذرانیزمستان  یزبانم  الرو

Tschorsnig, 2008). 

 

 Exorista larvarum  (Dindo & Nakamura, 2018 )یتوئید مگس پاراز یچرخه زندگ –1ل شک

Figure 1. The life cycle of Exorista larvarum (Dindo & Nakamura, 2018

 

 Tachinidae خانواده پرورش دوباالن پارازیتوئید

حشرات   علم    یق تحق   اساسپرورش  در  پژوهش  و 

ن  یشناسحشره  که  برا  یاهتالش  د یازمناست  توجه    ی قابل 

پ و  م  یبرا  یژه و  های یکتکن  یشرفتتوسعه  .  باشدیهر گونه 

دهه  پرورش    یریگچشم  های یشرفتپ  ،یراخ  ی هادر  در 

ب  یهاحشرات از راسته  یهااز گونه   یاریبس ست  دگوناگون 

است حال    (. Morales–Ramos et al., 2013)  آمده  در 

کشاورز بخش  در  بو  ی حاضر  برنا  یژه و    یریت دم  یهامه در 

روش  یی باال  یازن  ،آفات  یقیتلف تکنبه  و    ینه به  هاییک ها 

مقرون به صرفه    و   قابل قبول   یفیتحشرات با ک   ید تول  پرورش

  یینقش بسزا  ید،تول  ینه به ی هاو روش   هایکتکن ین. اباشدیم

  کنند یم  یفاآفات ا  یقیت تلفیریمد  یهابرنامه   یترا در موفق

ب  زیرا کنترل  روش  در    ی اشباع  یولوژیکهدف 

(Augmentation biological control  آفت کنترل   ،)

رهاساز  یدیکل ز  یتوسط  کنترل   یادیتعداد  عامل  از 

مح  یولوژیکب رهاساز  . باشدیم  یط در  و  انبوه    یپرورش 

طب برنامه  یه پا  یعیدشمنان  اساس  ب  ی هاو    یولوژیککنترل 

نم  ین ا  .باشدیم  یاشباع محقق  توسعه   ،شودیهدف  با    مگر 

   یعبا سطح وس ید پرورش که تول  ینهبه یهاو روش   هایکتکن

 

 

 

سه عامل   یاز همزمان  یدپرورش حشرات مف  .یدنما  یلرا تسه

مف گونه  م  ید،شامل  گ  یزبانگونه   یمصنوع  یغذا  یا  یاه و 

)  یلتشک  یزبانم است   ,.Singh, 1982; Rezaei et alشده 

پاراز2018 آزما  یتوئیدها (.  در  مختلف  اهداف   یشگاه با 

مداد  ورشپر نیازمند  .  شوندیه  پارازیتوئیدها  دانش  پرورش 

ویژگیا  یقعم زیست ز  رفتاریهای  و  دامنه    یژه )بو  شناسی 

م  روابطو    گذاری تخم  های یاستراتژ  یزبانی،م –یزبانمتقابل 

به    Tachinidae  یتوئیدپاراز  های . مگسباشدیم  (یتوئیدپاراز

روش   و   روی دو  کشت    میزبان  شرایط  محیط  در 

 .یابندمی ورشرپگاهی آزمایش

میزبان پرورش  –1 حد روی  و  طبیعی  های 

 (In vivo rearing)واسط 

کاف  وجود م  یدانش  دامنه    هایمگس  یزبانیاز 

تکن  یتوئیدپاراز توسعه  برا  ینهبه  هاییک جهت    ی پرورش 

آزمایشگاهی برنامه   مطالعات  ب   هایو  مورد    یولوژیککنترل 

  یعیطب  هاین ایزبم.  (Dindo & Grenier, 2014)  باشد یم  یازن

آسان به  است  برا  ی ممکن  استفاده  از    ی قابل  نباشند،  پرورش 

و  توانیم  آن  یلدال وجود    یظاهر  هاییژگیبه  مانند  آنها 

که   یطیمح  ویژه   یطبه شرا  یازبدن الرو، ن  یرو  ییپوشش مو

ب است  رژ  یخوبممکن  فقدان  نباشد،  شده    یی غذا  یمشناخته 
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داشت  اشا  شپرور  یال با  هایینه هز  یحت  یاو    یمصنوع ره 

(De Clercq, 2008بنابرا .)،های جایگزین با  گونهمعموال    ین

می انتخاب  طبیعی  م  شوند. میزبان  که  است    یزبان ممکن 

شرا  یگزینجا پاراز  یعیطب  یطدر  حمله  قرار   یتوئید مورد 

شرا  یردنگ در  پاراز  یشگاهی آزما  یط اما    یت قابل  یتوئید مگس 

 ,Beneli)  باشدیم  ا ررا دا  ان یزبم  ین ا  ی رشد و نمو مستمر رو 

مثال،    (.2018 سه    ی رو  E. larvarumمگس    ییکارابرای 

خانواده   بالپولکدار  آفت  م  Noctuidaeگونه    یزبان و 

آن    :.Galleria mellonella (L.) (Lepحدواسط 

Pyralidae)  د بررس  ی ماهادر  مورد  گرفته    یمختلف  قرار 

از  است.   هر یک   Peridroma  ،پره شب سه گونه  الروهای 

saucia (Hubner)   ،Xestia c–nigrum (L.)     و

Pseudaletia unipuncta (Haw.)    خانواده   Noctuidaeاز 

  ی بارور  یزان م  و قرار گرفتند    یرشمورد پذ  یتوئید توسط پاراز

دماها  یزبانم  سه   یها الروروی    آن درجۀ    25و    20  یدر 

م  یوسسلس ب  یزباناز  همچنان  بود    یشترحدواسط   .Gاما 

mellonella   پارازیتوئید  پرور  برای   E. larvarumش مگس 

می توصیه  مطالعه  Simoes et al., 2004)باشد  قابل  در   .)

بودن و    یرشپذ  یزانم  یگری،د   ی الروها  مناسب 

Spodoptera littoralis (Boisd) (Lep.: Noctuidae)     و

G. mellonella  م عنوان  مورد    E. larvarum  یبرا  یزبانبه 

گرفت.  یابیارز ا  یک اح  یجنتا  قرار  که  است  آن    ین از 

م  یالروها  ،یتوئیدپاراز گونه  دو  به    یزبانهر  اندازه    یکرا 

  ی برا  G. mellonella  یاما الروها  دهدیقرار م  یرشمورد پذ

نمو   رشد  ,.Depalo et al)  ند هست  ترمناسب  یتوئید پاراز  و 

میزبانیمطالعه    ین همچن(.  2010  پره شب  ی الروها  ترجیح 

 :.Cydalima perspectalis (Walker) (Lep  ،شمشاد

Crambidae)   وG. mellonella  مگس پارازیتوئید  توسطE. 

larvarum   تخم تعداد  داد  رو  هگذاشت   هاینشان    ی شده 

طبیعی   میزبان  بود  الروهای  معن  یناولی  کمتر    داریتفاوت 

مقا(Martini et al., 2019)  نبود    یتیسم پاراز  یزانم  یسه. 

ابرالروهای    Lymantria dispar  ،ناجور  افب  یشمپروانه 

(L.) (Lep.: Erebidae)شب و   .G  بزرگ،  خوارموم  پره ، 

mellonellaپاراز مگس  توسط  در    E. larvarum  یتوئید، 

پاراز  یشگاهیآزما  یطشرا درصد  که  ساخت  سم  یتیمشخص 

در    (.Dindo et al., 1999)   بیشتر بود  G. mellonella  یرو

سوپرپاراز  یزبان م  یفیتک   یبررس مگس    لکردمعبر    میسیتو 

مشخص شد که افراد    Compsilura concinnata  یتوئیدپاراز

پاراز شب  یتوئیدماده  مختلف  سنین    پره الورهای 

Trichoplusia ni (Hübner) (Lep.: Noctuidae)    را

  الروهای   یاما نرخ ظهور حشرات کامل رو  کنندیم  یتهپاراز

ب  ینسن نشان  .  بود  یشتر باالتر  همچنین  تحقیق    داد این 

وزن    یتیسمزرااپسوپر کاهش  طول   هایره شفموجب    دورۀ   و 

-مینتاج نر    افزایش  و   یتوئیدبلوغ پارازاز    یشمراحل پ   رشد

 (.Caron et al., 2010)  شود

عنوان   G. mellonella  بزرگ،  خوارموم  پره شب به   ،

مگس  برایمناسب    یگزینجا  یزبانم  یک   های پرورش 

  ین . اشودیه متفنظر گرر  د   Tachinidae  خانواده   یتوئیدپاراز

رژ  یزبانم از  استفاده  مح  یمصنوع  ییغذا  یمبا  کامال    یطدر 

دم  یکتار نسب  یوسسلسدرجۀ    30  یابا  رطوبت    % 65  یو 

م آزمایشگاه    (.Campadelli, 1988)  یابدیپرورش  در 

شبحشره  )ایتالیا(  بولونیا  دانشگاه  مومشناسی  خوار  پره 

جایگزین   ن ابمیزنوان  به ع  است  های متوالی بزرگ برای دهه 

استفاده قرار    تاکینیدهای  پرورش مگس  برای  گیردمیمورد 

(Dindo et al., 2003; 2021 استفاده مورد  غذایی  رژیم   .)

  Campadelli (1987)میزبان جایگزین توسط    پرورشبرای  

خشک  شیر  پودر  شامل  که  است  کرده  پیدا  )منبع    توسعه 

مپروتئین( عسل،  ذرت،  آرد  گندم،  آرد  زنبور،  عسل،    وم 

آبجو  مخ گلیسیرین  مر  رژیم    .باشدمی  (Glycerin)و  این 

مدت   بلند  در  وکیفی  کمی  منظر  از  را  خود  کارایی  غذایی 

اقتصادی   لحاظ  از  اما  است  کرده  مورد  اثبات  و  نسبتا گران 

می تولید  چالش  برای  که  است  شده  گزارش    4/9باشد. 

حدود    کیلوگرم غذایی  می  97/53رژیم  هزینه  شود.  یورو 

شیرینهزهپر پودر  غذایی  رژیم  این  غیرطبیعی  جزء    ترین 

می با  باشد.  خشک  خشک  شیر  پودر  شده  انجام  بررسی  در 

ارزان بسیار  که  سویا  است  آرد  شده  جایگزین  این  تر  اما 

  بزرگ   خوار موم  پره شبجایگزینی برای پرورش بلند مدت  

نسل( دو  از  نمی  )بیش   ,Dindo & Francati)باشد  مناسب 

2022). 
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پاراز  ی ارب  مگس    ی رو  E. larvarum  یتوئید پرورش 

)G. mellonella  یزبانم مگس  بالغ  حشرات  فرد(    70–50، 

  یطیکنترل شده مح  یطگالس در شرا  یپلکس  های در قفس

و    ییروشنا  دورۀ و    یرطوبت نسب  %65  یوس،سلسدرجۀ    26)

نگهدار  16:8  یکیتار براشوندیم  ی ساعت(    یۀ تغذ  ی. 

آ از  بالغ  مقطر،  حشرات  به    هایعهطقب  آغشته  پنبه  و  قند 

م استفاده  عسل  آب  .  (Dindo et al., 2019)  شود یمحلول 

شبحدود   کامل  الرو  هر    ازای  به  بزرگ  خوارموم  پره سه 

پاراز ماده  م  یتوئیدفرد  قرار  قفس  اگیردیدر  در    ین.  عمل 

–6  یقه، دق  40–60از گذشت    پسشود.  یانجام م  یکبارهفته  

تعداد    ین . اباشدیقابل مشاهده م  نیزبارو مهر ال  یتخم رو  4

پاراز ازا   یتوئید تخم  م  یبه  آخر  سن  الرو    ی برا   یزبان هر 

(.  Mellini & Campadelli, 1996)  باشدیم  ینه به  پرورش

شوند  یاز داخل قفس خارج م   یزبانشده م  یته پاراز  یالروها

  دار یه( تهومتریسانت  8×    13×    24)  یکیپالست  هایو در قفس

شر تشک  ییطمح  یطادر  زمان  تا  شف   یلمشابه    های یره شدن 

پاراز م  یتوئید مگس  همچنگیرند یقرار  الرو    قابلیت   ین . 

Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae)  پرورش    ی برا

بررس  E. larvarumمگس    یشگاهیآزما قرار گرفته   یمورد 

( اDepalo et al., 2010است    میزبان   عنوان  به  پره شب  ین(. 

م  وئیدتیپاراز  نیا  طبیعی شناخته   & Assal)  شودیدر مصر 

Koilab, 1984).  شف وزن  که  است  شده    های یره مشخص 

 .Sاز    یشترب  G. mellonella  یزباناز م  یتوئیدبدست آمده پاراز

littoralis  تمامباشدیم در    یتوئید پاراز  های گونه   ی. 

Tachinidaeموفق گونه    یتیسم پاراز  یت،  به  وابسته  تنها  نه 

فا  یزبانم به    مانند  یگرید  یورهاتک بلکه  تعداد تخم گذاشته 

م  یازا م  یزبانهر  م  یزن  یزبانو سن   & Dindo)  باشدیموثر 

Grenier, 2014یتوئید پاراز  های در مگس  یتیسم (. سوپرپاراز  

Tachinidae  م  یار بس ا  باشد یمعمول    ی برا  یدبا  یده پد  ین اما 

پاراز  ینه به  یدتول شود.    ید توئیاز  وقوع  محدود  با 

کاملتیسم  یزسوپرپارا حشرات  و  اندازه  شده  نیازهای    تولید 

 Baronio et)  یابدکاهش می  یزبان مدر بدن    هر فرد  غذایی

al., 2002 .) 

2–( کشت  محیط  روی   In vitroپرورش 

rearing) 

  ی،اشباع  یبا روش رهاساز  یولوژیککنترل ب  های برنامه

تکن طبیعیپرورش    هاییکتوسعه    یط مح  یرو  دشمنان 

جا  یمصنوع  یی اغذ  یمرژ  یا   کشت در  م  یگزینیرا    یزبان با 

است    یعیطب داشته  دنبال   ,Grenier & De Clercq)به 

برای    .(2003 مطالعاتی  راستا  همین  خانواده  های  گونه در 

Tachinidae    است   شده انجام  (Mellini & Campadelli, 

1993; 1996; Dindo et al., 2021)  ،مگس  . برای مثالE. 

larvarum  یمصنوع  بستر   ی که رو  است  ییاهگونه از    ییک  

پرورش   اولDindo & Grenier, 2014)  باشدمیقابل    ین (. 

 Mellini etتوسط    یتوئیدمگس پاراز   ین ا  ی برا  ی بستر مصنوع

al. (1993)   پ پرورش    یمصنوع  یطمحاین  کرد.    یدا توسعه 

تشک از سرم گاو  یل عمدتا  ترک   ی شده   .G  های یره شف  یب و 

mellonella  ت   یه ته  سازیساده   یبرا   یر دیگ  های الشبود. 

اجزا  ی کشت مصنوع  یطمح انجام    طبیعی  یزبانم  یو حذف 

شده از  یلکارآمد تشک یبستر پرورش مصنوع یجه،شد. در نت

و ساکاروز   مرغ زرده تخم  عصاره مخمر،    ی،بدون چرب  یرش

پ  Mellini & Campadelli (1996)توسط   کرد.    یداتوسعه 

کامل و  رات  شحملکرد  نظر عاز م  یکشت مصنوع  یط مح  ینا

شف نتا  یرگیوزن  با  م  یجمشابه  پرورش  از  آمده    یزبان بدست 

رژ  طبیعی همچنان  اما    یازمند ن  یمصنوع  ییغذا  هاییمبود. 

به  و  جلوگباشندیم  سازیینهتوسعه  منظور  به  غرق   ییر.  از 

الروها  ف  یتحما  یک   یتوئید،پاراز  یشدن   یزیکیکننده 

(.  Dindo et al., 2003)  باشدیم  زیاا پنبه مورد نیمانند، آگار  

کشت   یطمح  ،قارچی  هاییآلودگ  یجاداز ا  یریجلوگ  یبرا

با جنتام  به صورت    شود یم  یمارت(Gentamicin)   یسنمستمر 

با  یمواد مصرف  یه کل  ین و همچن   شوند   ی الکل ضد عفون  باید 

(Mellini & Campadelli, 1996; Dindo et al., 2021  .)

خانوا  غ بالحشرات    برایتاکنون     یم مستق  یتخمگذار  ه داین 

استپرورش    ی مصنوع  یط مح  یرو نکرده  پیدا  به  توسعه   .

م  یاز ن  یل دل  ینهم مستمر  پرورش  .  باشدیم  یعیطب  یزبانبه 

  های تخم  آوری با جمع  یکشت مصنوع  یط مح  یپرورش رو

م  ی رو  از   موجود الرو  محیط    یزبانبدن  روی  آنها  انتقال  و 

گذاشته    ی اهاز تخم  ین. همچنشودیانجام م  کشت مصنوعی

د به  قفس یوشده  پرورشاره  ن  های  بالغ    توان یم  یزحشرات 
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کرد    ,.Dindo et al., 2007; Marchetti et al)استفاده 

2008). 

 

بر  بیولوژیکبرنامه  مروری  کنترل  های  مگس  های 

 در جهان Tachinidaeپارازیتوئید 

ب  های برنامه در    یمتعددکاربردی    یولوژیککنترل 

بسراس جهان  بکارر    Tachinidae  خانواده دوباالن    یریگا 

اوا(1  )جدول   است شده  انجام   در  شانزده 1900دهه    یل.   ،

های شمالی  یاالت از اروپا به ا  ینیدتاک   یتوئید گونه مگس پاراز

ابر  یبرا  آمریکا پروانه  ناجور،   یشمکنترل  و    L. dispar  باف 

 Euproctis chrysorrhoea (L.)  ای،قهوه   دم   پره شب

(Lep.: Lymantriidae)  مگس گونه  دو  شد.  وارد   ،

 Parasetigena sylvestrisو  E. larvarum  یتوئیدپاراز

(Robineau–Desvoidy)   ابر  یبرا پروانه  باف    یشمکنترل 

در    ینو همچن  باشندیشناخته شده م  یناجور در اروپا به خوب

رهاساز  یاالتا روش  با  قالب    یحیتلق  یمتحده  کنترل  در 

جمع  هبکارگرفت  سیکالک   ژیکبیولو و  به    یتشدند  آنها 

شد    یخوب  & Feener & Brown, 1997; Dindo)مستقر 

Grenier, 2014)موفق استقرار  دوباالن    یتجمع  یزآم  یت. 

رهاساز  یشترب  یتوئیدپاراز مگس  تعداد  به  وابسته  آنکه    یاز 

منطقه  در    اقلیمیو    کیاکولوژ  یطبه شرا  یشده باشد، بستگ

  ین . معموال بهتر(Dindo & Grenier, 2014)دارد    یرهاساز

برنامه  یتموفق ب   های از  در    یککالس  یولوژیککنترل 

از کنترل   یمختلف هاینمونه  ین. همچنآیدیبدست م هایره جز

جمع ساقه  یتموثر   Diatraea  نیشکر،  خوارکرم 

saccharalis (Fabricius) (Lep.: Crambidae)  با  ،

  ق اط نمدر    L. diatraeae  یتوئید مگس پاراز  عیاشبا  یرهاساز

 King et)گزارش شده است  در آمریکا    یداو فلور  یزیانالوئ

al., 1981)ا باال   باوجود   یجنتا  ین .    و   هامگس  ین ا  یتحرک 

بس   هایالتا  ینا  ایقاره   موقعیت که  است  آمده    یاربدست 

رهاسازباشدیم  یدبخش ام   ی برا  L. diatraeae  یاشباع  ی. 

د  D. saccharalisکنترل   ساالب  یگرو    خوار هقپولکداران 

انجام شده    یزآم  یتصورت گسترده و موفقه  در کوبا ب   نیشکر

( کنترل  Nicholls et al., 2002است   .)D. saccharalis  

اساس  یکی اهداف   یمل  بیولوژیک  کنترلبرنامه    یبرا  یاز 

برنامه کنترل    ینا  یباشد. گزارش شده است که برایکوبا م

 .Lیتوئیدپاراز  گسم  یلیون م  100از    یشب  یولوژیکب

diatraeae    تول  یکدر    یوم انسکتار  54در و    ید سال  شد 

پاراز  ینا  یتجمع تمام  یتوئید مگس  ا  15  یدر    ین استان 

آمیز  ه  ب  یزه جر موفقیت  شد  صورت   & Dindo)مستقر 

renier, 2014)یتوئیدمگس پاراز  ین. همچن  L. diatraeae    به

برای)گوانگش  ینکشور چ   نیشکر،   زرد  خوارکنترل ساقه  ی( 

Chilo infuscatellus Snellen (Lep.: Pyralidae)یگر، و د  

ن بالپولکدار  کارا  یواردساز   یشکر آفات  که  است    ییشده 

و    یشگاهیآزما  یط شرادر    یولوژیکعامل کنترل ب  ین ا  ی باال

)  ییصحرا است  شده  در  Deng et al., 2008مشاهده   .)

 شامل  یتوئیدپاراز  ینیدهایتاک   یگرد  ،ینالت  یکایآمر

Lydella minense (Townsend)  برز  Billaeaو  یلاز 

claripalpis van de Wulp  مکز کنترل    ی برا  یک،از 

برنامه .Diatraea spp)  نیشکر   خوارساقه قالب  در    های ( 

ب اشباع  یککالس  یولوژیککنترل  شده   یو  گرفته    اند بکار 

(Weir et al., 2007کشورها در    ی جنوب  یکایآمر  ی(. 

بزر سر  یابکلم  یل،)شامل،  پرو(،  توسط    ییباال  گذارییهماو 

برا ب  ید تول   ی دولت  کنترل  عوامل  همچن  یولوژیک انبوه    ین و 

پاراز  ینا مگس  گونه   van)است    شده انجام    یتوئیددو 

Lenteren & Bueno, 2003)  دهه در  تعداد  1980.   ،7/5 

از    یلیونم   P. claripalpisو    L. minenseهای  گونهمگس 

اتانول و    یانمپک   ین)بزرگتر  Copersucar  یوم انسکتار  17در  

بزر تولیلشکر  همچن  ید(  است.    های مگس  ینشده 

توسط   L. minenseو    P. claripalpis  یتوئیدپاراز

کلمب  ی تجار  های یوم انسکتار و  پرو   سازیانبوه   یز ن  یا در 

ا  1990و    1980  یهادهه   در.  اندشده    ی جنوب  هاییاالتدر 

 Archytas marmoratus  گونه  یتجمع  ،آمریکا

(Townsebd) (Diptera: Tachinidae)پاراز   ی الرو  یتوئید، 

شف صورت ،  Noctuidae  هایپره شب  یرگیو    یت موفق  به 

برا   سازیانبوه   یزیآم و  قوزه،    یشد  کرم  کنترل 

Helicoverpa zea (Boddie) (Lep.: Noctuidae)  و  ،

 :.Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lep  پره شب

Noctuidae)  انجام    یاشباع  یسازرها  ت و کار ذرتکش  در

مگس  Dindo & Grenier, 2014)  شد   یتوئید پاراز(. 
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Trichopoda pennipes (Fabricius)بوم   ی جنوب  یاالتا  ی، 

اباشدیم  جنوبی  یکایآمر  کشورهای   و  آمریکا مگس،    ین. 

سبز    یتوئیدپاراز کشورها  N. viridulaسن  در  و    ی بوده 

  یز آم  یتقموف  به صورت  فتآ  ینکنترل ا  یمختلف جهان برا

  ی واردساز  یانجام شده برا  هایشده است. تالش  یواردساز

Trichopoda giacomelli (Blanchard)  استرال   یا در 

طبیعیموفقیت   ( یزلند)کوئ دشمن  این  جمعیت  و  بود    آمیز 

پتانس  ی بخوب و  جمع  یل مستقر  کاهش  در   .Nسن  یتآن 

viridula  ( شد  مگس    (.Coombs & Sands, 2001اثبات 

مهم  یکی  E. larvarumید  یتوئپاراز طب  تریناز    یعی دشمنان 

ابر م  یشمپروانه  ناجور   ;Beneli et al., 2017)  باشدیباف 

در    یکا،باف ناجور به آمر یشم. پس از ورود پروانه ابر(2018

از    یعیدشمنان طب  یسازوارد  ی برا  یادی ز  های تالش  20قرن  

ب  مخر فتآ ینا یتمهار جمع یبرا  یشمال یکایاروپا به آمر

درحالشدم  اجان ا  یاریبس  یتجمع  یکه .  طب  ین از    یعیدشمنان 

جمع نشد،  پاراز   یتمستقر  با    E. larvarum  یتوئیدمگس 

صورت  ایدوره   یحیتلق  هاییرهاساز   یزی آم  یتموفق  به 

موثر نقش  و  شد  پروانه  یمستقر  کنترل  در  باف    یشمابر  را 

( داشت  دنبال  به  (.  Kenis & Vaamonde, 1998ناجور 

حشره   شده ام  نجا  لعاتمطا گروه  بولون  شناسیدر    یا دانشگاه 

برا  ایکننده   یدوارام  یجنتا  یتالیا،ا   ی اشباع  یرهاساز  یرا 

 .Xهمچون    یآفات  یتمهار جمع  یبرا  E. larvarumمگس  

c–nigrum  ،P. unipuncta  ،P. saucia  ،S. littoralis    و
Mythimna unipuncta (Haworth) (Lep.: Noctuidae)  

 ,.Simoes et al., 2004; Depalo et al)  نمودمشخص  

از خانواده  گونه همچنین    .(2012 مختلفی    Tachinidaeهای 

ز کشورهای گوناگون  به عنوان پارازیتوئید آفت سن گندم ا

از زیر خانواده    Phasiaجنس    هایگونه.  گزارش شده است

Phasiinae    دارای شده    21که  توصیف  منطقه  گونه  در 

ترین پارازیتوئیدهای سن گندم،  ماز مهباشند، تیک میپالئارک 
Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: 

Scutelleridae)  می شمار  به   ,.Gilasian et al)آیند  ، 

کاباردینو کشور  .  (2013 و  بالکاریا  مناطق  درصد    روسیه در 

 :Eliozeta helluo (F.) (Dipteraگونه    پارازیتیسم

Tachinidae)  گندم  ی  رو سن  صد  در   78حدود  آفت 

گونه   این  مناسب  محیطی  شرایط  در  است.  شده  گزارش 

آستانه   به  گندم  سن  جمعیت  افزایش  از  جلوگیری  توانایی 

 (.  Abdulhai et al., 2007زیان اقتصادی را دارد )

 

در    Tachinidae  خانواده  دوباالن پارازیتوئید  مطالعه

 ایران

اخیر دهه  قابل بررسی  ،در  ب  های  موضوع  توجهی  ا 

در ایران    Tachinidaeبندی دوباالن خانواده  قهو طب  اساییشن

از   بیش  گونه از    270انجام شده است و تاکنون در مجموع 

است   شده  گزارش  کشور  در  خانواده  –Seyyedi)این 

Sahebari et al., 2018; O’Hara et al., 2020).    تعداد

ف و دامنه  مختلهای  ه های شناسایی شده در زیرخانواده گون

آمیزب دانی  جدنها  نشان  ا  دو ول  ر  نتایج  این  است.  شده  رائه 

های شناسایی شده مربوط به  دهد که بیشترین تعداد گونهمی

که  می  Exoristinaeزیرخانواده     ید پارازیتوئ  عمدتاباشد 

 باشند.  غشاییان میباالن و بال بالپولکداران، قاب

وباالن خانواده  گیالسیان و همکاران طی بررسی فون د 

Tachinidae    ،گونه از    86در منطقه هفتاد قله استان مرکزی

  46آوری و شناسایی کردند که از این تعداد  جنس جمع  67

و   شد    19گونه  گزارش  ایران  از  بار  اولین  برای  جنس 

(Gilasian et al., 2022  .)( 1400سیدی صاحباری و طالبی  )

ع  فراوانی نسبی و تنو هفت منطقه از استان گیالن ارزیابی  در  

ای این خانواده را بررسی کردند. آنها در مجموع تعداد  هگون

جنس و چهار زیرخانواده   45گونه و    57نمونه مگس از    249

جمع خانواده  این  گونه از  که  کردند  شناسایی  و  های  آوری 

و    Exoristinae  (26زیرخانواده   بیشترین    25گونه  جنس( 

م مورد  مناطق  در  را  از   داشت طالعه  فراوانی  پس  ز  و  یر  آن 

و    Tachininae  (15خانواده   قرار    11گونه  . گرفتجنس( 

گونه فراوانی  و  ترکیب ساختاری  گیالن  مطالعه  استان  در  ها 

به گونه  می  نشان نسبی مربوط  فراوانی  بیشترین   .Cدهد که 

concinnata    از پس  گونه  و   Peribaea tibialisآن 

(Robineau–Desvoidy)  باشد می  (Seyyedi Sahebari & 

Talebi, 2021) .    جنسSusamyia Ziegler & Gilasian 

gen. nov.    و گونه تایپ آنSusamyia mira Ziegler & 

Gilasian gen. et sp. nov.   منطقه    از   ایران   دربرای اولین بار
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 Gilasian)گزارش شده است  جنوب غربی استان خوزستان  

et al., 2021).  اارشگز متعددی  گونه های  خانواده ز    های 

Tachinidae   از نقاط مختلف ایران تاکنون انجام گرفته است  
(Gheibi et al., 2010; Gilasian et al., 2016; Seyyedi–

Sahebaei et al., 2021)  ،مثال برای    E. larvarumمگس  . 

پاراز  یناول  یبرا عنوان  به  ،  L. dispar  یتوئیدبار 

Malacosoma neustria L. (Lep.: Lasiocampidae)  ،

Mamestra brassicae L. (Lep.: Noctuidae)    و

Spodoptera exigua (Hubner) (Lep.: Noctuidae)    از

اSamet et al., 1977گزارش شده است )  یرانا   ین (. سپس 

جمع با    فرفیون،   برگخوار   پره شب  های نمونه  آوری گونه 

Simyra dentinosa Freyer (Lep.: Noctuidae)  در  ،

کر  یهاروم ه  پوریمتوسط  شد 1384)  نامکار و  گزارش   )  

(Karimpour et al., 2005) یتوئیدمگس پاراز  ین. همچن  E. 

larvarum  سف  بار   ین اول  ی برا کلم،    یده از   Pierisبزرگ 

brassicae (L.) (Lep.: Pieridae)اروم از  گزارش شده    یه ، 

 یتجمع  ینامیسمد  یبررس  در(.  Razmi et al., 2011)  است

غرب  M. unipunctaبرنج،    ای نقطهک  ت  ۀ پرشب در   ،

پاراز  های نمونه   ،مازندران از    C. concinnata  یتوئیدمگس 

شب گزارش    آوریجمع  فوق  پره الرو  مگس  شدو   .C. 

concinnata  فعال جمله   .Mالرو    یتوئیدهایپاراز  تریناز 

unipuncta  م مازندران  غرب  برنج  مزارع  از    باشدیدر  و 

ز  یرو ب  یادیتعداد  خانوادالپولاز  ،  Noctuidaeه  کداران 

Zygaenidae  ،Nymphalidae  ،Pieridae  ،Sphingidae  ،

Goemetridae    وLasiocampidae  است    یزن شده  گزارش 

(Abbasipour & Tschorsnig, 2008بررس در    های ی(. 

شناسا خصوص  در  شده  طب  ییانجام  کنترل   یعیعوامل 

 .Cمگس    یرکانی،ه  های جنگل  در  شمشاد  پره شب 

concinnata  چشمه بلبل منطقه بندر گز    شادشم  گاه یره از ذخ

جمع گلستان  استان  در   ,.Farahani et al)  شد  آوری واقع 

در منطقه ارسنجان فارس به    پارازیتوئید  ینا همچنین،.  (2018

پاراز خاکستر  یتوئیدعنوان  برگخوار  بنه،    یپروانه 
Thaumetopoea solitaria (Freyer) (Lep.: 

Notodontidae)معرف است    ی،  مشده  آن    یتیسم پاراز  یزان و 

است    تعییندرصد    16/2  Dehghani Zahedani et)شده 

al., 2006).    استوان و  غیبی  توسط  شده  انجام  بررسی  در 

مجموع  1388) در  فارس  استان  در  به    63(  متعلق    50گونه 

زیرخانواده   وجنس   خانواده   چهار  گزارش   Tachinidae  از 

بررسی   .(Gheibi & Ostovan, 2008)  شد در 

شبوئپارازیت بومی  پاییزی،  یدهای  تارتن   Hyphantriaپره 

cunea (Drury) (Lep.: Erebidae)  ،  سه گیالن  استان  در 

خانواده   دوباالن  از   .Cشامل    Tachinidaeگونه 

concinnata  ،E. larvarum    جنس از  گونه  یک    Palesو 

 (.  Karami et al., 2023شناسایی شدند )

ایران   خانواهای  گونه در  دلیل    Phasiinaeده  زیر  به 

گندم سن  مطالعه     E. integriceps، اهمیت  و  توجه  مورد 

اندبیش گرفته  قرار   & Amir–Maafi, 2001; Ebadi)  تری 

Jozeyan, 2001; Jozyan, 2004; Iranipour et al., 2010; 

Javanmard & Abbasipour, 2017) گونه این  .  های 

پارازیتوزیر سنین  پوره   یدئخانواده    حشرات   و   5و    4های 

در شرایط آب و هوایی مزارع گندم  .  باشندها میکامل سن

پارازیتوئید   مگس  گونه  چهار  پراکنش  ایالم   .Eاستان 

helluo ،Phasia subcoleoptrata L. ،Elomyia lateralis 

Meg.    وEctophasia sp.    8/63به ترتیب با درصد فراوانی ،

اسگزارش    1/3و    6/5،  5/27 در  ت.  شده  غالب  این  گونه 

کارایی باشد  می  E. helluoاستان   میزان  لومار  منطقه  در  که 

ماه   اواخر فروردین  است    46آن در  بوده   ,Jozyan)درصد 

گونه    .(2004 سه  لرستان  استان  الشتر  منطقه  در  همچنین 

پارازیتوئید و    E. helluo  ،P. subcoleoptrataشامل    مگس 

E. lateralis   ک   از و جمعگندم    سن  املحشرات    آوری 

جمعیت   که  شدند  گونه    E. helluoشناسایی  دو  به  نسبت 

( بود  بیشتر    (. Javanmard & Abbasipour, 2017دیگر 

مگس   غالب  و  گونه  آب  شرایط  در  گندم  سن  پارازیتوئید 

گزارش شده است. این   P. subcoleoptrataهوایی اصفهان، 

سال در  نسل  دو  دارای  مذکور  شرایط  در  و  بامی  گونه  شد 

بزمستا را  بوتهه ن  زیر  خاک،  در  شفیره  اماکن صورت  های 

زمستانتابستان و  میگذرانی  سر  به  گندم  سن  برد گذرانی 

(Ebadi & Jozeyan, 2001.)   گون  Phasia obesa  ۀدو 

(Fabricius)    وPhasia pusilla Meigen    از بار  اولین  برای 

اس شده  گزارش  همکاران  و  گیالسیان  توسط  ت  ایران 
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(Gilasian et al., 2013)  .  همچنین در مطالعه دیگری، هفت

برای اولین    Xystaو    Opesia  ،Subclytiaگونه و سه جنس  

 (. Gilasian et al., 2017شدند )بار از ایران گزارش 

 

 اند.هگرفت که در قالب کنترل بیولوژیک کالسیک آفات در دنیا مورد استفاده قرار Tachinidaeدوباالن خانواده  –1 جدول

Table 1. Tachinidae parasitoids utilized in classical biological control programs throughout  the world. 
Tachinid species Target pests Collected and released areas References 
Siphona samarensis 

(Villeneuve) 
Lymantria dispar (L.) Europe – Canada, Northern 

USA 
Fuester et al. (2001) 

Bessa remota (Aldrich) Levuana iridescens 

Bethune–Baker 
Malaysia – Fiji islands Hoddle (2006) 

Blepharella lateralis 

Macquart 
Penicillaria jocosatrix 

Guenée 
India – Guam Nafus (1991) 

Blepharipa pratensis 

(Meigen) 
L. dispar, Nygmia 
Phaerrhoea Don. 

Europe – Northern USA Blumenthal et al. 

(1979) 
Compsilura concinnata 

(Meigen) 
L. dispar, N. 
phaerrhoea 

Europe – Northern USA Blumenthal et al. 

(1979) 
Cyzenis albicans Fallén Operophtera brumata 

(L.) 
Europe – Canada Horgan et al. (1999) 

Panzeria consobrina 

(Meigen) 
Mamestra configurata Germany – Canada Mason et al. (2002) 

Eurysthaea scutellaris 

(Robineau–Desvoidy) 
Yponomeuta malinellus France – USA, Washington 

state 
Unruh et al. (2003) 

Exorista larvarum 

(Linnaeus) 
L. dispar Europe – Northern USA Sabrosky & Reardon 

(1976) 
Lixadmontia franki Wood 

& Cave 
Metamasius callizona 

(Chevrolat) 
Mexico – Southern USA 

(Florida) 
Cooper et al. (2011) 

Lixophaga diatraeae 

(Townsend) 
Diatraea saccharalis 

(Fabricius), other 

lepidopterous sugarcane 

borers 

China, Cuba, etc – Southern 

USA, West Indies 
islands, South America, 

Southeast Asia 

Deng et al. (2008; 

2010) 

Lydella Jalisco Woodley Eoreuma loftini (Dyar) Mexico – USA (Texas) Lauziere et al. 

(2001) 
Lydella minense 

(Townsend) 
Billaea claripalpis van de 

Wulp  

Diatraea spp. Mexico – Brazil, Colombia and 

Peru 
Weir et al. (2007) 

Myxexoristop hertingi 

Mesnil 
Acantholyda 

erythrocephala L. 
Italy – Canada Lyons (2013) 

Ormia depleta 

(Wiedemann) 
Neoscapteriscus spp. Brazil – Southern USA 

(Florida) 
Frank & Parkman 

(1999) 
Parasetigena sylvestris 

(Robineau–Desvoidy) 
L. dispar Europe – Northern USA Kenis & Lopez 

Vaamonde (1998) 
Trichopoda giacomelli 

(Blanchard) 
Nezara viridula (L.) Southern United States,  

South America – Australia 
Coombs & Sands 

(2000) 
Trichopoda pennipes 

(Fabricius) 
N. viridula Southern United States,  

South America – Different 

countries 

O’Hara (2008) 
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 و دامنه میزبانی آنها در ایران.  Tachinidaeای مختلف خانواده هه زیرخانواد ه های شناسایی شده در تعداد گون  –2جدول 

Table 2. The number of identified species in Tachinidae subfamilies and their host range in Iran. 

Subfamily Number of 

species 

(percentage) 

Main hosts References 

Dexiinae 35 (13%) Lep., Coleoptera O’Hara et al. (2020); 

Seyyedi–Sahebari et al. (2021); Gilasian 

et al. (2022) 
Exoristinae 97 (36%) Lep., Coleoptera, 

Hymenoptera 

Phasiinae 66 (24%) Heteroptera 

Tachininae 76 (27%) Lep., Coleoptera, 

Hymenoptera 

. 

 

خانواده   پارازیتوئید  دوباالن    Tachinidaeاهمیت 

 پره شمشاد در کنترل شب

شمشاد،  شب مC. perpectalisپره  از  یکی  و ین  ترهم، 

یا شمشاد خزری  ترین آفات دمخرب رختان شمشاد جنگلی 

شرقی   آسیای  کشورهای  بومی  که  است  جهان  و  ایران  در 

و بخش کره(  و  تایوان  ژاپن،  ر)چین،  از شرق  و  هایی  وسیه 

ایران    از   1395  آفت برای اولین بار در سال  باشد. اینهند می

را   های چشمگیریخسارت شد و طی مدت کوتاهی گزارش

شویشگاه ر  هب مختلف  استانهای  شمالیمشاد    کشور   های 

گلستان(  و  مازندران  کرد  )گیالن،   ,Ahangaran)  وارد 

2016; Farahani et al., 2016; 2018).    چرخه زندگی این

های هیرکانی(  آفت در شرایط آزمایشگاهی و طبیعی )جنگل

دارای   که  است  شده  گزارش  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

ک  ودونسل  د  یک  امل  زمستانگذران  مینسل  سال  باشد  ر 

(Farahani et al., 2021.) در پره شمشاد  که شباز آنجایی

ایر از  اخیر  مطالعات دهه  تاکنون  است  شده  گزارش  ان 

موضوع ای  گسترده  کنترل  با  طبیعیعوامل  انجام  آن    کننده 

 Beauveria bassianaقارچ بیمارگر  برای مثال،  نشده است.  

(Balsamo) Vuillemin (Ascomycota: Hypocreales)  
آفت  استان گیالن،جمع  روی الروهای  از  شده  برای    آوری 

(.  Zamani et al., 2017گزارش شد )جداسازی و  اولین بار  

 ، مگس1397های هیرکانی در بهار  برای اولین بار در جنگل
C. concinnata    پارازیتوئید عنوان  شمشادشببه  از    پره 

بد چشمگاه شمشاذخیره  بندر گز  ه  منطقه  استان  لبل  واقع در 

جمع شدگلستان  گزارش  و  فعالیت  آوری  منطقه  این  در   .

اواسط  C. concinnataپارازیتیسم   در  اول،  نسل   در 

میان   از  همچنین  شد.  مشاهده  ماه  شفیره   581اردیبهشت 

 .Cآوری شده آفت، از چهار نمونه مگس پارازیتوئید  جمع

concinnata  است  خارج شده(Farahani et al., 2018) .   

مگسگزارش پتانسیل  از  گوناگونی  پارازیتوئید  های  های 

پره شمشاد از نقاط  در کنترل آفت شب  Tachiniadeخانواده  

می موجود  جهان   ;Wan et al., 2014)باشد  مختلف 

Martini et al., 2019).    در بررسی آزمایشگاهی انجام شده

ایتالیا بولونیا  دانشگاه  پتادر  پارازیتوئید  نسی،  مگس   .Eل 

larvarum   اثبات به  آفت  جمعیت  کاهش  است    در  رسیده 

(Martini et al., 2019 .)    فعالیت رومانی  غربی  شمال  در 

پارازیتوئید   پره شمشاد  روی آفت شب  E. larvarumمگس 

الروهای   روی  آن  پارازیتیسم  درصد  و  است  شده  گزارش 

از   مختلف  شهرهای  در  زتخمی  4/13تا    1/5آفت  ده شده  ن 

( از خانواده (.  Hulujan et al., 2021است  سه گونه مگس 

Tachinidae    شاملExorista sp.  ،Pseudoperichaeta 

nigrolineata (Walker)    وC. concinnata    آسیا به  در 

شب الروی  پارازیتوئید  میعنوان  شناخته  شمشاد    شوند پره 

(Shima, 1973; Wan et al., 2014)شی شهر  در  گ  یانن. 

 مراحل گ و میر  درصد مر  ، ور چیناقع در استان هنان کشو

شفیرگی و  گونه   آفت   الروی  جنس  توسط   Exoristaهای 

است  5/47و    6/32ترتیب  به شده   ,Shi & Hu)  گزارش 

مگس  (2007  .P. nigrolineata    پارازیتوئید عنوان  به 

.  (Shima, 1973)  پره شمشاد از ژاپن گزارش شده استشب 

پ مگس  میزبا  دارایید  توئارازیاین  باالیی  دامنه  بسیار  نی 

گونهمی به  از    9حداقل  که  ای  باشد  راسته  خانواده 

بویژه  و    Crambidae  ،Pyralidae  هایخانواده   بالپولکداران 
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Torticidae  می قرار  حمله  مورد   .Cگونهدهد.  را 

concinnata    تاکینیدهای از  دیگر  یکی  ژاپن  کشور  در 

شب اشمشا  پره پارازیتوئید  میزبد  دامنه  دارای  که  انی  ست 

از راسته  180حداقل    شاملوسیعی   بالپولکدران و  گونه  های 

این گونه به عنوان  (. Wan et al., 2014باشد )غشاییان میبال

پره شمشاد از  منطقه جنوب غربی اروپا  پارازیتوئید آفت شب

)معج است  شده  شناسایی   (.López et al., 2022آوری 

طب  شدشمنان  نشا  ره پبیعی  فرانسه  در  که  شمشاد  داد    22ن 

پارازیتوئیدهای جمع از  خانواده  درصد  به  متعلق  شده  آوری 

Tachinidae    و پارازیتوئیدبودند  مگس  غالب   .Cگونه 

concinnata  83/1. میانگین درصد پارازیتیسم این گونه  بود 

 (. Morel et al., 2021)  گزارش شده است

 

 گیرینتیجه
دو مهم  روه گ  ین مدوباالن  حشرات    هاییتوئید پاراز  ترین از 

بال غشا از  های  که در کنترل طبیعی گونه باشندمی  ییانپس 

های طبیعی و کشاورزی نقش بسیار  گیاهخوار در اکوسیستم

دارند ا.  مهمی  برنامه  ین با  در  آنها  نقش  کنترل    هایحال 

گرفته است، که    کاربردی کمتر مورد توجه قرار  یولوژیکب

با    یسهنها در مقاکمتر آ  هایاز تعداد گونه  یشست نا ممکن ا

 ;Dindo & Grenier, 2014)  باشد  پارازیتوئید  غشاییانبال

Dindo et al., 2019)درصد    20حدود    یتوئیدپاراز  ن . دوباال

 ,.Marchetti et al) شوند یرا شامل م یتوئید از حشرات پاراز

ن  ای  افرادشناسی  های زیستبا در نظر داشتن ویژگی.  (2008

های حد واسط و  ها روی میزبانآنخانواده و امکان پرورش  

بکارگیری  برای  بیشتری  مطالعات  مصنوعی  غذایی    رژیم 

خانواده   کنترل  برنامهدر    Tachinidaeدوباالن  های 

می  کاربردی  بیولوژیک نیاز  تجاری   باشد.مورد    تولید 

مگسگونه  مختلف  بکارگیری    تاکینید  هایهای  به  وابسته 

بیولوژیبرنامهدر  ها  نآ کنترل   .باشدمیکاربردی  ک  های 

برنامه مثال از  شده  ذکر  بیولوژیکهای  کنترل   های 

روی    مطالعات بیشتربکارگیری و انجام    انگیزه   آمیز،تیموفق

با در نظر داشتن    کند.را دو چندان می  این خانواده   هایگونه 

 .Cو    E. larvarumهایی همچون  گونه  ،مطالعات انجام شده 

concinnata    قابل پتانسیل  آفات  از  کنترل  برای  قبولی 

کشور شب  کلیدی  شمشادبویژه  می  پره    . باشندبرخوردار 

تکنیکبهینه پرورش  سازی  کنترل  های  عوامل  این 

برنامهآن  از   استفاده   ،بیولوژیک بیولوژیک  ها در  های کنترل 

مطالعات  .  کندمیتسهیل  را   زمینه همچنین  در    بیشتری 

گونشناسای استضر  Tachinidaeخانواده  ای  هه ی  تا    وری 

گسترده  استفاده  این  امکان  از  های  برنامه   درپارازیتوئیدها  تر 

 .  فراهم شودبیولوژیک کنترل 
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Abstract  

Dipteran flies are the second most important group of insect parasitoids after hymenopteran parasitoids and they 

represent about 20% of all insect parasitoids. The Tachinidae comprises approximately 1500 valid genera and 

more than 8500 described species in the world and is the largest and most important family of dipteran 

parasitoids. This family is divided into four subfamilies: Exoristinae, Tachininae, Dexiinae, and Phasiinae, of 

which the Exoristinae is the most species–rich subfamily. Some species of the Tachinidae have been used in 

classical and augmentative biological control programs, especially in the Nearctic and Neotropical regions. 

Despite the high potential of Tachinidae parasitoids as effective biological control agents, their role in pest 

management programs has been less studied. Not only in Iran, but also in many parts of the world, the tachinid 

species are not commercially available and only some species of the family have been mass reared. In the last 

decade, considerable research has been conducted on the identification and classification of Tachinidae in Iran, 

and more than 270 species of this family have been reported in the country. In the current review, various aspects 

of the Tachinidae have been investigated including, biology, rearing methods, and examples of application and 

their potential in biological control programs. This review aims to reveal the role of the tachinid flies in 

biological control programs and to use them in the integrated management programs of key pests in Iran. 

Keywords: dipteran parasitoids, biological control, biology, release, mass rearing 

 


