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Abstract

The Neuroptera is one of the most important orders of insects, including green and brown lacewing, ant 
lions, and several other families. The members of this order play a significant role in the natural control of the 
harmful arthropods of rangeland, crop, and horticultural products. Since there is little information about the 
fauna of this order in Iran and especially in Kurdistan province, an attempt has been made to study a part of 
the province's Neuroptera. Investigations were carried out to collect and identify species of this order using 
light trap and hand net in 2012. Samples after the collecting, transferred to the laboratory, and the labels 
related to them were attached. Species were identified by using valid sources. In this study, 19 species of the 
four families of Ascalaphidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, and Nemopteridae were studied. All species 
are reported for the first time in the province. Also, morphological characteristics and photos are provided for 
the studied regions.
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Introduction of some species of Neuroptera order as a 
predator from the rangelands and gardens from Kurdistan 

province
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چکیده
راسته  Neuroptera، یکی از راسته هاي مهم  حشرات و شامل بالتوري هاي سبز و قهوه  اي، شیر مورچه ها و چند 
خانواده  دیگر است. اعضای این راسته نقش بسیار مهمی را در کنترل طبیعی بندپایان زیان آور گیاهان مرتعی، زراعی 
و باغی ایفا می کنند. با توجه به وجود اطالعات اندک پیرامون فون افراد این راسته در ایران و به ویژه در استان 
کردستان، در این مطالعه سعی شده است، بخشی از فون بالتوری های استان مطالعه شود. طی سال 1391، گونه های 
این راسته با استفاده از تله نوری و تور دستی جمع آوری، شناسایی و بررسی شدند. نمونه ها بعد از جمع آوری، به 
آزمایشگاه منتقل، نمونه های بالغ، اتاله، برچسب مربوطه، نصب و سپس با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. در 
این مطالعه، درمجموع تعداد 19 گونه از چهار خانواده  Ascalaphidae ،Chrysopidae ،Myrmeleontidae و 
Nemopteridae بررسی شدند که تمامی گونه ها برای نخستین بار از استان گزارش می شوند. همچنین ویژگی های 

بارز ریخت شناسی، مختصات جغرافیایی و عکس های تعدادی از گونه ها برای مناطق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: بالتوری های راسته  Neuroptera، شکارگر، مرتع، استان کردستان، ایران.

تاریخ دریافت  1400/03/12            
تاریخ پذیرش 1400/06/2      

معرفی برخی از گونه های حشرات راسته بالتوری ها 
)Insecta: Neuroptera( به عنوان شکارگر از مراتع و 

باغ های استان کردستان
ابراهیم زرقانی1 و هدا زمانی2*



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 56i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 56

 مقدمه
 Neuroptera راسته  

(Dusty-Wings، Lace-
wings،Owlflies ، Dusty-

سته   باالرا به  متعلق   )wings
با داشتن 6000   ،Neuropterida

گونه در 17 خانواده، یکی از قدیمی ترین 
راسته ها ی حشرات محسوب می شود. اعضای 

این راسته از نظر تنوع ظاهری و زیستی دارای 
 Aspock, 1992;( هستند  وسیعی  طیف 
آخرین  طبق   .)Aspock et al., 2001
با عنوان  باالراسته ای  بالتوری ها،  طبقه بندی، 
Neuropterida را تشکیل داده اند که شامل 
 Megaloptera، Neuroptera راسته  سه 
 Aspock et al.,( است Raphidioptera و

 .)2001
 ،)Green lacewing(ا Chrysopidae  خانواده
از زیرراسته Hemerobiiformia و باالخانواده 
Hemerobioidea، حشرات کوچکی هستند 
که شاخک نخی، بدن سبز روشن تا سبز مایل 
دارند  قهوه ای و چشم های مرکب درشت  به 
)Richards et al., 1998(. حدود 1350 
از خانواده Chrysopidae در سراسر  گونه 
دنیا شناخته شده است. حشرات بالغ، در طول 
شب فعال هستند و از گرده و نکتار گیاهان و 
عسلک تولید شده توسط حشراتی مانند کنه ها، 
شته ها و دیگر بندپایان کوچک تغذیه می کنند، 
اما الروها شکارچی هستند، از شته ها، کنه ها و 
دیگر حشرات تغذیه می کنند و به دلیل تغذیه از 
 Richards( می نامند Aphidlion شته ها آنها را
et al., 1998(. گونه  های این خانواده به ویژه 
گونه Chrysopa carnea یک عامل کنترل 
زیستی است. تخم های این خانواده در انتهای 
یک ساقه باریک گذاشته می شوند )میرمؤیدی، 

 .)1385
خانواده Myrmeleontidae یکی از غنی ترین 
به   Planipennia زیرراسته  خانواده های 
شمار می رود، پراکندگی گسترده ای دارد و از 
باالخانواده Myrmeleontoidea است که به 
انگلیسی شیرمورچه )Antlions( نامیده  می شود 
)میرمؤیدی، 1385(. تعداد گونه های شیرمورچه  
که تاکنون در دنیا شناسایی شده  اند، بیش از 
2000 گونه است که از این تعداد، 1800 گونه 

متعلق به زیرخانواده  Myrmeleontinae است. تعداد گونه های 
شیرمورچه  ایران حدود 100 گونه برآورد می شود که بیش 
از 80 گونه از آنها برای فون ایران شناسایی شده  است 
)Mirmoayedi, 2008(. اگرچه حشرات کامل با 
شکمی طویل، شباهت بسیاری به آسیابک ها دارند، 
اما با ویژگی هایی ازجمله بدنی نرم، شاخک های 
گرزی و تعداد زیاد رگبال  به آسانی قابل  تشخیص 
هستند )مدرس اول، 1388(. در بال های جلویی، 
ناحیه کم و بیش طویلی به نام سلول زیراستیگمایی
)Hypostigmatic cell( وجود دارد، به این ترتیب 
تشخیص   Ascalaphidae ده  نوا خا ز  ا
 .)Richards et al.,1998( می شوند  داده 
دهانی  قطعات  دارای  بالغ  شیرمورچه های 
جونده هستند و از گرده  گل ها تغذیه می کنند 
)Mirmoayedi, 2008(. الروها دارای شکم 
پهن هستند و قطعات دهانی مکنده داسی شکل 
آنها طوری تغییر شکل داده  که می توانند مایعات 
درون بدن مورچه ها و سایر جانورانی را که 
شکار کرده اند، بمکند )حجت، 1382(. الروهای 
این خانواده از بالتوری ها، شکارگر هستند و در 

کنترل جمعیت مورچه ها نقش دارند. 
خانواده  Nemopteridae حدود 130 گونه 
متعلق به 40 جنس در جهان دارد. حشراتی با 

اندازه متوسط هستند و سر به شکل خرطوم به 
 Richards et( سمت جلو امتداد یافته است 
al., 1998(. از بارزترین مشخصات این خانواده 
امتداد یافتن بال های عقبی به شکل نوار یا نخ 
به سمت عقب است. حشرات کامل آرواره های 
فاقد چشم  و  دارند  متقارن  و  باالی ضعیف 
 ساده هستند. الروها شبیه به الرو بالتوری های 
مورچه خوار هستند. الروها سه سن الروی دارند 
و در حفره های غبارآلود یا زیر سنگ ها یافت 
می شوند. الروها دارای سر درشت، چهارگوش 
کمانی و حاوی  باالی طویل،  آرواره های  و 
دندانه های ظریف هستند. شفیره داخل پیله ای 
که به آن گرد و خاک و سنگ ریزه  چسبانیده شده 
است، تشکیل می شود. الروها در مدت یک تا سه 
سال رشد خود را به پایان می رسانند و مرحله 
زمستان گذرانی آنها هنوز مشخص نشده است. 
الروها بدن خود را با گرد و خاک می پوشانند، 
از  و  به دشواری مشاهده می شوند  بنابراین، 
شپش های چوب و انباری )Psocoptera( و 
سایر حشرات تغذیه می کنند. حشرات کامل از 
دانه های گرده تغذیه و شب هنگام فعالیت می کنند. 
گونه های این خانواده بیشتر با جمعیت انبوهی 
)Demirsoy, 1990(. در  مشاهده می شوند 

شکل 1- مناطق نمونه برداری شده در استان کردستان
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و   Dielocroce elegans ا).Mart(ا  این خانواده گونه های  از  ایران 
).Olivierina extensa )Ol به ترتیب از استان های هرمزگان و کرمانشاه 

گزارش شده اند )میرمؤیدی، 1374 الف و ب(. 
و   Myrmeleontiformia زیرراسته  از   Ascalaphidae خانواده 
باالخانواده Myrmeleontoidea، با نام عمومی Owlflies شامل 500 
گونه از 65 جنس است که دامنه  پراکنش وسیعی در مناطق گرمسیری 
دنیا دارد. اعضای این خانواده شباهت زیادی به سنجاقک های بزرگ 
دارند )Trujillo, 2009(. شاخک ها نخی و طویل و در انتها دارای گرز 
هستند، بنابراین، از سایر خانواده های زیر راسته Planipennia شناخته 
می شوند )Richards et al.,1998(. این گونه ها شبیه به آسیابک های 
)Anisoptera( درشت جثه هستند، البته شاخک در آسکاالفیده بسیار 
بلند و گرزی است، در حالی که در آسیابک ها بسیار کوتاه و از نوع مویی 
است )Trujillo, 2009(. سر و بدن توسط موهایی ظریف پوشیده شده 
است. حشرات کامل به خوبی پرواز می کنند. این گونه ها به دلیل نقش و نگار 
رنگین روی بال ها و بدن، همچنین شکل پرواز شباهت زیادی به پروانه ها 
دارند. بال ها دارای تعداد زیادی رگبال و فاقد سلول زیراستیگمایی طویل 
 .)Demirsoy, 1990( هستند. حشرات در حال پرواز را شکار می کنند
از نظر ساختار بدن کوتوله  خود و رفتارهای زیستی شباهت  الروها 
زیادی به الرو بالتوری های مورچه خوار دارند. تعداد زیادی از ماده ها 
تخم ها را به طور ردیفی روی شاخه و ساقه های گیاهان قرار می دهند. 
مرحله جنینی یک هفته یا بیشتر طول می کشد و الروهای جوان پس 
از ظهور با حرکت به  سمت خاک، ال به الی باقی مانده های مختلف به سر 
می برند. الرو تعداد اندکی از گونه ها روی درختان یافت می شود. الروها 
دارای آرواره های باالی درشت هستند و آنها را کاماًل از هم باز می کنند 
و در انتظار شکار باقی می مانند. مرحله شفیرگی داخل پیله ابریشمی 
سپری می شود و از چند هفته تا چندین ماه طول می کشد. این حشرات 
بیشتر در محل های خشک زندگی می کنند و بیشتر در نواحی استوایی 
و زیراستوایی پراکنده اند. در ایران از گونه های مربوط به این خانواده 
گونه Bubopsis hamatus از کرمانشاه و پارک جنگلی گلستان در 
شمال، همچنین گونه Macaronius libelloides از کرمانشاه توسط 
 Mirmoayedi et al.,( میرمؤیدی جمع آوری و گزارش شده است

.)1998 b
طی 150 سال اخیر، فون بالتوري هاي ایران توسط محققان مختلفی 
 McLachlan )1875( بررسی شده است که از مهم ترین آنها می توان به
و)Navas )1914 اشاره کرد، آنها فهرستی از بالتوری های خاورمیانه را 
منتشر کردند. )Morton )1921 براي نخستین بار فهرست راسته هاي 
Odonata، Mecoptera و Neuroptera موجود در ایران را منتشر 
کرد. همچنین، Holzel ا)1966، 1967، 1968 & 1969( بالتوري شناس 
اتریشی، گونه های جدید متعددی را برای فون بالتوری های ایران معرفی 
کرده است. مطالعاتی که به تازگی روی بالتوری های ایران انجام شده 
است مربوط به تحقیقات میرمؤیدی )1374 الف و ب(،Aspock  و 
همکاران )1980 & 2001(، Mirmoayediا )2002، 2001، 2000(، 
همکاران و   Mirmoayedi ا)2002(ا،   Thierry و   Mirmoayedi

)a & b ا1999(، Mirmoayedi ا)2007 & 2006( است که در استان های 

مختلف ایران از جمله همدان، کرمانشاه، تهران، گلستان، مرکزی، سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، خراسان، فارس و کردستان انجام شده است.

در ایران و به ویژه در استان کردستان، مطالعات کافی در مورد فون این 
از  ایران  بالتوری های  بنابراین، مطالعه فون  نشده است،  انجام  راسته 
اهمیت زیادی برخوردار است. اعضای این راسته شکارگر و برای بشر 
مفید هستند، همچنین الروهای اشکال آبزی به عنوان مواد غذایی برای 
ماهی ها و الروهای اشکال خشکی زی به عنوان شکارچی گونه های آفت 
مانند شته ها، مورچه ها و سایر حشرات کوچک استفاده می شوند.  با 
توجه به اهمیت این راسته، هدف از این مطالعه، بررسی فون بالتوری های 
کردستان است تا مسیر برای بررسی و شناسایی سایر گونه های این 

راسته در سایر نقاط ایران هموار شود.

 مواد و روش ها
از   1391 مهر  تا  اردیبهشت  ماه هاي  طی  راسته  این  بالتوری های 
شهرستان های سقز، بانه، دیواندره، سنندج، مریوان و کامیاران در استان 
کردستان )شکل 1( جمع آوری شدند. برای جمع آوری نمونه های مورد مطالعه 
از تور حشره گیری استاندارد استفاده شد. حشرات کامل جمع آوری شده 
در داخل شیشه سم حاوی سیانید سدیم یا پتاسیم، خفه و همراه برچسب 
حاوی اطالعات مربوط به محل و تاریخ جمع آوری و با مراعات کامل 
و احتیاط های الزم، در میان الیه هایی از پنبه و دستمال کاغذی، در 
جعبه های مخصوص نگهداری شدند. برای جمع آوری نمونه هایی که 
در باغ ها، مزارع گندم و علف های هرز کنار جاده وجود داشتند، از 
تله نوری استفاده شد و نمونه ها پس از جمع آوری به شیشه محتوی 
الکل اتیلیک 60درصد منتقل شدند. حشرات به مدت یک یا دو روز در 
الکل نگهداری شدند، زیرا نگهداری بیشتر از این مدت آنها، باعث تغییر 
رنگ بدن آنها می شد. مشخصات ضروری با مداد روی کاغذ ثبت و 
داخل شیشه محتوی الکل قرار داده شد. مشخصات مناطق نمونه برداری 

در جدول 1 ارائه شده است.
منتقل شدند، گونه های  به آزمایشگاه  برای تشخیص   سپس، گونه ها 
اتاله شدند و گونه های مربوط به  با تور حشره گیری،  جمع آوری شده 
خانواده Chrysopidae جمع آوری شده با تله نوری درون الکل قرار 
گرفتند. گونه ها با استفاده از ویژگی هایی مانند رگبندي بال، وجود یا 
عدم وجود لکه رنگی روی بال، طول بال نسبت به طول بدن، تعداد 
رگبال های عرضی در میدان شعاعی داخلی، رنگ چشم ها، اندازه و رنگ 
شاخک ها و در نهایت با استفاده از ژنیتالیای حشره  نر شناسایی شدند. برای 
نگهداری ژنیتالیا پرپاراسیون از اندام ها تهیه شد. به این ترتیب که نمونه های 
شفاف شده بین الم و المل توسط چسب کانادا بالزام برای مطالعه آماده و 
زیر بینوکوالر بررسی شدند. همچنین ژنیتالیاي افراد نر و بال های برخی 
از گونه ها با استفاده از میکروسکوپ دارای لوله  ترسیم، روی کاغذ رسم 
شد و  توسط میکروسکوپ الیمپوس دوربین دار عکس برداری شد. برای 
تشخیص نمونه ها از کلیدها، مقاالت و توصیف های متعددی استفاده شد. 
Holzel کلیدهایی که به طور عمده در تشخیص نهایی استفاده شدند شامل

ا)1966، 1967، 1968 & 1969( و Aspock و همکاران )1980( 
بودند. درنهایت، نمونه ها در دانشکده  کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه 
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نگهداری  شدند.
 نتایج

طی این بررسی، از 220 نمونه بالتوری 
متعلق  تعداد 19 گونه  جمع آوری شده، 
به چهار خانواده از بالتوری های راسته  
Neuroptera به شرح زیر شناسایی و 
براي فون استان کردستان معرفی شدند. 

گونه ها براساس حروف الفبا مرتب شده اند.
 

Ascalaphidae Rambur, 1842    خانواده
اعضای این خانواده دارای قفسه  سینه محکم 
در  آنها  بزرگ  مرکب  چشم های  هستند، 
قسمت میانی باالی سر به  هم رسیده است. 
Haplogleniinae، چشم ها  زیرخانواده  در 
کامل )تقسیم نشده( هستند و در زیرخانواده 
Ascalaphinae به دو بخش شکمی و پشتی 

تقسیم شده است.

 Iranoidricerus iranensis گونه  
)kimmins, 1938(ا

ماده،  حشره   3 مطالعه شده:  نمونه های 
زمانی )جدول 1(.

چماقی؛  شاخک  افتراقی:  ویژگی های 
چشم های مرکب متورم، سیاه و بین دو چشم 
سفید؛  کوتاه  موی  دسته  یک  دارای  مرکب 
وجود  قهوه ای،  رگبال های  با  شفاف  بال ها 
چهار لکه گرد قهوه ای در قسمت انتهایی همه  
قهوه ای  لکه  دارای یک  بال  نوک هر  بال ها، 

تیره  بزرگ )شکل 2(.
اردن  و  ترکیه  ایران،  دنیا:  در  پراکنش 
 Monnerat & Ábrahám, 2020; Kemal(

.)& Seven, 2011

 Chrysopidae  خانواده
رگبال های عرضی کناری بال، ساده است. 
بال،  جلو  در   R1 و  زیرکناری  رگبال های 
نزدیک نوک بال ادغام نشده و رگبال Rs به 

 نظر می رسد، تقسیم نشده است.

 pallens Chrysopa  گونه
  )Rambur, 1838(

نمونه های مطالعه شده: 7 حشره نر و 5 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

با  بدنی  دارای  فتراقی:  ا ویژگی های 

سر  روشن؛  سبز  رنگ  به  و  متوسط  اندازه 
مثلثی شکل، شاخک ها نخی و کوتاه تر از طول 
بال جلو، اسکاپ بزرگ شده، قاعده شاخک 
و مابین دو شاخک هر کدام دارای یک لکه 
تیره؛ چشم های مرکب بزرگ و طالیی رنگ؛ 
میان گرده و پس گرده کاماًل سبز با یک لکه 

سیاه رنگ در طرفین )شکل 3(. 
تایوان،  کره،  سیبری،  دنیا:  در  پراکنش 
.)Holzel, 1972( چین، کامبوج، اروپا و ایران

Chrysoperla carnea  گونه
)Stephens, 1836( 

نمونه های مطالعه شده: 3 حشره نر و 4 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

سبز  رنگ  دارای  افتراقی:  ویژگی های 
کم رنگ؛ شاخک بلند و نخی؛ چشم های مرکب 
براق و طالیی؛ بال های بزرگ، غشایی و سبز 
عریض  جلویی  بال  کناری  ناحیه   کم رنگ، 
بین  عرضی  رگبال  الف(،   ،4 )شکل  نیست 
از  دورتر  خیلی   M1+2 و   Rs رگبال های 

سلول میانی بال قرار دارد )شکل 4، ب(.
پراکنش در دنیا: چین، ژاپن، تایوان، اروپا 
)بلژک، کورسیکا، کرت، قبرس، چکسلواکی، 
نروژ،  لیا،  یتا ا آلمان،  نسه،  فرا نمارک،  دا
سوئیس، پرتغال، ساردنیا، اسپانیا، انگلستان، 
یوگسالوی(؛ آفریقای شمالی )الجزایر، قناری، 
مصر، لیبی، مادیرا، تونس، سودان و سنگال(؛ 
عربستان  اردن،  عراق،  )ایران،  خاورمیانه 
سعودی، ترکستان، ترکیه، یمن، هند )کشمیر(، 

.)Brooks, 1994( چین

گونه
 Chrysoperla iranica Holzel, 1967
نمونه های مطالعه شده: یک حشره ماده، 

قاضی )جدول 1(. 
با  سر  رنگ،  سبز  افتراقی:  ویژگی های 
نوار باریک و قهوه ای تیره واضح روی گونه 
و جانبی کلیپوس، پرونوتوم دارای نوار طولی 
میانی زرد یا سفیدرنگ، بال پهن و گرد )شکل 
5، الف(، موی کوستال بلند، قاعده ناخن پنجه 
پا کوچک و یک سوم قالب ناخن )شکل 5، 
ب(، ترژیت های شکم دارای باند طولی میانی 
سفید یا زردرنگ، لب غشایی استرنیت 8 + 

9 باریک و کشیده )شکل 5، ج(.

.)Brooks, 1994( پراکنش در دنیا: ایران

Chrysoperla lucasina   گونه
)Lacroix, 1912( 

نمونه های مطالعه شده: 3 حشره نر و 5 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(. 

ویژگی های افتراقی: رگبال کناری کوتاه 
و لکه قهوه ای کم رنگ در ناحیه کناری این 
و  قفسه  سینه  پشتی  نخستین صفحه   رگبال، 
زیادی  تعداد  دارای  معمواًل  حلقه های شکم 
دومین  پهلویی  قسمت   سیاه رنگ،  رگه های 
حلقه  شکم دارای یک لکه  باریک و تیره که 
تا زیر صفحه  شکمی ادامه یافته و بیشتر وسیع 
شده و تا حلقه های 6-3 هم کشیده می شود، 
ناخن ها  مستطیل شکل،  پاها  تحتانی  اندام 

توسعه یافته و بزرگ )شکل 6، الف و ب(.
شمال  اروپا،  جنوب  دنیا:  در  پراکنش 

.)Brooks, 1994( آفریقا و خاورمیانه

 Chrysoperla kolthoffi گونه
)Navas, 1927(

نمونه های مطالعه شده: 5 حشره نر و یک 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: سر مثلثی، زرد رنگ 
و بدون لکه ، شاخک زرد و روشن، گونه مایل 
به قهوه ای؛ دارای یک نوار زرد رنگ در ناحیه  
پشت بدن که از نخستین حلقه  قفسه  سینه تا 
آخرین حلقه  شکمی کشیده شده، بال ها شفاف 
با رگبال های قهوه ای رنگ، رگبال کناری در 
بال جلو بلند و یک لکه  کشیده و بلند به رنگ 
قهوه ای در انتهای این رگبال، بخش تحتانی 
و  توسعه یافته  ناخن ها  مستطیلی شکل،  پاها 

بزرگ )شکل 7(.
پراکنش در دنیا: چین، شرق پالئارکتیک 

.)Brooks, 1994( )و شمال اروپا )فرانسه

 sillemi Chrysoperla  گونه
)Esben-Petersen, 1935(

نر و 4  نمونه های مطالعه شده: 6 حشره 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

افتراقی: سر دارای یک لکه  ویژگی های 
)در  کلیپئوس  و  گونه  کم رنگ روی  قهوه ای 
پالپ های  نمی شود(،  دیده  لکه  این  مواردی 
آرواره پایین قوی و رشد یافته؛ نخستین صفحه 
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شکل 2- نمای پشتی حشره  ماده گونه  Iranoidricerus iranensis )اصلی(

)Brooks, 1994 الف( حشره کامل )اصلی(، ب( بال جلو )برگرفته از ،Chrysoperla carnea )Stephens, 1836(  شکل 4- گونه

)Brooks, 1994 ؛ ب( ناخن پنجه پا؛ ج( استرنیت 8+9 )برگرفته ازChrysopa iranica  شکل 5- الف( بال جلو حشره  نر گونه

شکل 3- نمای پشتی حشره  نر گونه  Chrysopa pallens )اصلی(

شکل 7- حشره بالغ گونه Chrysoperla Kolthoffi شکل 6- الف( نمای جانبی گونه  Chrysoperla lucasina؛ ب( بال جلو و عقب گونه  C. lucasina )اصلی(
)اصلی(
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)Brooks, 1994 برگرفته از( Chrysoperla sillemi  شکل 8- ناخن در گونه

)New, 1992 برگرفته از( Chrysopa sp. بال جلو و عقب گونه )ب ،Italochrysa vartianorum شکل 9- الف( بال جلو و عقب گونه

شکل 10- الف( نمای پشتی حشره  ماده، ب( نمای جانبی حشره  نر گونه  Suarius nanus )اصلی(
شکل 11- قسمت پشتی قفسه سینه و نوک بال 

 Myrmecaelurus varians حشره ماده
)Navas, 1913(
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پشتی قفسه  سینه در بخش میانی دارای یک 
سبز،  رنگ  به  رگبال ها  زرد،  یا  سفید،  لکه 
رگبال کناری کوتاه و به سمت نوک بال انحنا 
پیدا کرده، اندام تحتانی پاها مستطیلی شکل، 

ناخن ها دارای اندازه متوسط )شکل 8(.
پراکنش در دنیا: هند، ایران، پاکستان و 

.)Brooks, 1994( شرق پالئارکتیک

 Italochrysa vartianorum گونه 
Hölzel, 1967

نمونه  مطالعه شده: یک حشره ماده، قاضی 
)جدول 1(

بال  کناری  سلول  افتراقی:  ویژگی های 
در   Chrysopa sp. به جنس  نسبت  جلو 
داخلی  میانی  سلول  است.  باریک تر  قاعده 
تقریبًا چهارضلعی است )شکل 9، الف و ب(.

قفقاز،  گرجستان،   : دنیا در  پراکنش 
 Aspöck et( ارمنستان، آذربایجان و ترکیه

.)al. 2001

 Suarius nanus (McLachlan,  گونه
)1893

نمونه های مطالعه شده: 2 حشره نر و 4 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: بدن به رنگ قهوه ای 
روشن با لکه های قهوه ای تیره در نقاط مختلف، 
بین  رگبال عرضی   15 دارای دست کم  بال 
رگبال کناری و زیرکناری، ناحیه  قفسه  سینه 
شاخک  نخست  بند  روی  شکم،  از  تیره تر 
یک نوار قهوه ای و در قسمت جانبی گردن 
یک نوار پهن قهوه ای وجود دارد که تا روی 
قفسه سینه امتداد پیدا می کند )شکل 10، ب(.

لبنان،  قبرس،  ترکیه،  دنیا:  در  پراکنش 
بالکان،  شبه جزیره  قرقیزستان،  افغانستان، 
ن  نا یو و  ن  گرجستا  ، نیه مقدو سی،  کروا
 Podlesnik et al., 2016; Aspock et(

.)al., 2001; Dobosz et al., 2018

 Myrmeleontidae Latreille,   خانواده
1802

     قفسه  سینه دارای اندازه طبیعی بوده 
و دراز نیست. شاخک گرزی یا چماقی بوده 

و دارای شکم بلند و باریک هستند.

 Acanthaclisis occitanica گونه  
)Villers, 1789(

نمونه های مطالعه شده: یک حشره نر و 
یک حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

از  پوشیده  بدن  افتراقی:  ویژگی های 
سیاه،  مرکب  سفیدرنگ؛ چشم  ریز  موهای 
شاخک ها چماقی و قهوه ای رنگ؛ وجود دو 
خط قهوه ای  تیره در وسط پیش  قفسه  سینه؛ 
قهوه ای  رگبال های عرضی  با  شفاف  بال ها 
بین  عرضی  رگبال  ردیف  دو  دارای   تیره، 
رگبال کناری و زیرکناری )شکل 12، الف(.

ارمنستان،  روسیه،  دنیا:  در  پراکنش 
اروپا،  جنوب  و  مرکز  ترکیه،  افغانستان، 
قزاقستان،  ازبکستان،  آذربایجان،  اسرائیل، 
 ، ن کمنستا تر  ، ن ستا قیز قر  ، ن جیکستا تا
گرجستان، چین و شمال آفریقا )مصر، مراکش، 
 Holzel, 1972; Kuznetsova et( )تونس

.)al., 2019; Dobosz et al., 2018

 Creoleon remanei )Hölzel(,  گونه
1972

نمونه های مطالعه شده: 2 حشره نر و یک 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

بدن زرد رنگ، سر  افتراقی:  ویژگی های 
با چشم های برآمده زردرنگ، وجود دو لکه 
قهوه ای که به صورت قرینه در دو طرف گردن 
قرار گرفته، شاخک ها چماقی و وجود یک 
لکه X مانند به رنگ قهوه ای بین دو شاخک؛ 
پیش  قفسه  سینه دارای طول و عرض مساوی، 
بال های جلو و عقب زرد شفاف و فاقد لکه 

)شکل 12، ب، ج و د(.
.)Holzel, 1972( پراکنش در دنیا: عراق

 Dis toleon nuris tanus Hölzel,  گونه
 1972

  نمونه های مطالعه شده: 7 حشره نر و 
10 حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: سر دارای دو چشم 
برجسته و قهوه ای متمایل به زرد، شاخک ها 
قفسه  سینه  پیش   قهوه ای  تیره؛  و  چماقی 
دارای دو خط قهوه ای  تیره در قسمت میانی 
شفاف  بال ها  عرض،  از  بیشتر  آن  طول  و 
پترواستیگما  تیره،  عرضی  رگبال های   با  و 
کاماًل مشخص، بال جلو دارای هفت رگبال  

بال  عرضی در قسمت شعاعی داخلی، ولی 
عقب فقط دارای یک رگبال  عرضی در این 

قسمت )شکل 12، ه(.
 Holzel,( افغانستان  دنیا:  در  پراکنش 

.)1972

 Myrmecaelurus trigrammus  گونه
)Pallas, 1771(ا

  نمونه  مطالعه شده: یک حشره نر، زمانی 
)جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: بدن زردرنگ طالیی، 
سر و قفسه  سینه زردرنگ، چشم های مرکب 
قهوه ای رنگ،  گرزی  قهوه ای  تیره، شاخک 
صلیبی شکل  عالمت  یک  دارای  سر  روی 
قهوه ای  تیره و دو نقطه در قسمت جانبی آن؛ 
بال های جلو و عقب زردرنگ شفاف بدون 
هیچ نقطه ای، پترواستیگما سفیدرنگ، میدان 
شعاعی داخلی بال عقبی دارای چهار رگبال 
رگبال  دارای شش  جلویی  بال  و  عرضی 
پشتی  طولی  زردرنگ، خط  شکم   عرضی؛ 
شکم  حلقه  آخرین  تا  نخستین  از  قهوه ای 
حلقه های  جانبی  قسمت های  یافته،  امتداد  
شکمی 6 و 7 دارای زائده پلئوریتوسکواما 
همراه با موهای بلند متراکم به ویژه در قسمت 

انتهایی )شکل 12، و(.
تاجیکستان،  ایران،  دنیا:  در  پراکنش 
 Holzel,( گرجستان  و  روسیه  قزاقستان، 
1972; Kuznetsova et al.,2019; Do-

.)bosz et al., 2018

 Myrmecaelurus varians گونه  
Navás, 1913

نمونه های  مطالعه شده: یک حشره نر و 
یک ماده، زمانی )جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: بدن با بال های باز 
کمتر از 25 میلی متر؛ بال ها بیضی گرد، نوک 
بال   subapical عقب  حاشیه  بیضی،  بال 
رگبال ها  نقش و نگار،  بدون  بال ها  محدب؛ 
پوشانده شده اند.  تیره  لکه های  با  کمی  فقط 
قسمت پشتی قفسه  سینه دارای یک نوار طولی 
در وسط و دو نوار باریک تر در قسمت های 

جانبی )شکل 11(.
قستان،  قزا یران،  ا دنیا:  در  پراکنش 
 Krivokhatsky,( افغانستان  و  ترکمنستان 
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.)1994; Holzel, 1972

 Palpares libelloides  گونه
 )Linnaeus, 1764(

و  نر  مطالعه شده: یک حشره  نمونه های 
یک حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: بدن زردرنگ، سر، 

Cre� د( بال جلویی گونه ،Creoleon remanei ج( بال عقبی گونه ،Creoleon remanei ب( گونه ،Acanthaclisis occitanica 12- الف( حشره نر گونه  شکل
oleon remanei، ه ( حشره  نر گونه  Distoleon nuristanus، و( گونه  Myrmecaelurus trigrammus، ز( گونه   Palpares libelloides، ح( حشره کامل گونه 

Palpares solidus )اصلی( 

کلیپئوس و گونه زردرنگ، شاخک زردرنگ 
امتداد  قهوه ای رنگ  طولی  نوار  چماقی،  و 
یافته از فرق سر تا پیش  قفسه  سینه و روی 
ترژیت های شکمی، پرونوتوم زردرنگ، مربعی 
در  قهوه ای رنگ  طولی  نوار  با  همراه  شکل 
نقاط  با  همراه  شفاف  بال ها  میانی؛  قسمت 
متعدد قهوه ای و بسیار چندشکل در نمونه ها؛ 

شکم زردرنگ همراه با نوار قهوه ای بلند روی 
بلند  اپی پروکت  حلقه،  هر  پشتی  میانی  خط 

)شکل 12، ز(
دنیا: آذربایجان، گرجستان،  پراکنش در 
ترکیه، سوریه، اطراف دریای مدیترانه، ایتالیا 
 Holzel, 1972; Dobosz( خاورمیانه  و 
  .)et al., 2018; Badano et al., 2017
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حشره ماده، زمانی )جدول 1(.
بدن  زمینه  رنگ  افتراقی:  ویژگی های 
به  پهن  لکه   تعدادی  دارای  ولی  زردرنگ 
رنگ قهوه اي  تیره روي قفسه  سینه وحلقه هاي 
پشتی شکم؛ چشم ها سیاه رنگ؛ عرض پیش 
بال جلو  از سایر حلقه ها،  کمتر   قفسه  سینه 
شفاف، وجود موهاي کوتاه سیاه رنگ روي 
رگبال هاي  عرضی و طولی حاشیه  جلو بال، 
پترواستیگما زرد روشن، بال عقبی باریک و 
دراز شده و دارای یک قسمت قاشقک مانند 
بال  انتهایی  قسمت  در  تیره  قرمز  رنگ  به 

)شکل 14؛ ب(.
متحده  امارات  عراق،  دنیا:  پراکنش در 
عربی، عمان پاکستان، خاورمیانه و شرق و 
 Abraham, 2014; Hassan( غرب هند

.)et al., 2019

Lertha ledereri )Sélys-Long-  گونه 
)champs, 1866

نمونه های مطالعه شده: 2 حشره نر و یک 
حشره ماده، زمانی )جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: در ماه تیر و مرداد 
پرواز می کند، همچنین شب و روز نیز فعال 
اندام های  از  هر یک  در  نر  است. حشرات 
تناسلی دارای شش فولیکول بوده و بیضه ها 
هستند  روشن  زرد  رنگ  به  و  دوکی شکل 

)شکل 13(.

ن  یرا ا رمنستان،  ا  : نیا د در  کنش  پرا
.)Kuznetsova et al., 2019(

 Nemoptera rachelli Aspock,  گونه
 2006

نمونه های مطالعه شده: 5 حشره نر و 4 حشره 
ماده، زمانی )جدول 1(.

ویژگی های افتراقی: شاخک ها نخی تیره، ولی 
بند نخست شاخک زردرنگ، چشم های مرکب 
سبز کم رنگ و دارای دو لکه  بزرگ، طول بال 
جلویی کوتاه تر از طول بال عقبی ولی عرض 
آن بیشتر، بال جلو شفاف و دارای خط های 
رگبال های  با  همراه  قهوه ای  بزرگ  موازی 
قهوه ای، دو سوم قاعده بال عقبی بلند و باریک 
و دو تاول قهوه ای تیره قبل از نوک و نوک 

بال  سفیدرنگ )شکل 14، الف(.
 Aspock et al.,( ایران  دنیا:  در  پراکنش 

.)2006

 بحث
مناطق  از  بسیاری  در  بالتوری ها  فون 
ایران ناشناخته مانده است. اگرچه تحقیقاتی 
اکولوژی،  از  اعم  مختلف  زمینه های  در 
تعدادی  در  سیستماتیکی  و  زیست شناسی 
از استان های ایران انجام شده، اما احتمااًل 
هنوز بسیاری از گونه ها در مناطق غربی و 
سایر مناطق ایران ناشناخته باقی مانده اند. به 

Palpares solidus Navas 1928  گونه
نمونه های مطالعه شده: 2 حشره نر و یک 

حشره ماده، زمانی )جدول 1(.
ویژگی های افتراقی: بدن قهو ه ای روشن؛ 
کلیپئوس و سر زردرنگ، شاخک قهوه ای  تیره؛ 
قفس ه سینه دارای موهای سفید، بال ها شفاف 
همراه با لکه های متعدد تیره، بال جلو دارای 
دو رگبال عرضی- شعاعی؛ شکم زردرنگ و 
دارای نوارهای قهوه ای رنگ و تیره در سطح 

پشتی، اپی پروکت بلند )شکل 12، ح(.
Hol-( روسیه و افغانستان  پراکنش در دنیا:
 .)zel, 1972; Kuznetsova et al.,2019

Nemopteridae  خانواده 
باالی  آرواره های  دارای  کامل  حشرات 
ضعیف، متقارن و فاقد چشم ساده، شاخک ها 
الروها  گرزی  شکل؛  انتهای  فاقد  و  طویل 
شبیه الرو بالتوری های مورچه خوار؛ تشکیل 
و  گرد و خاک  آن  به  که  پیله ای  داخل  شفیره 
کامل  سنگ ریزه ها چسبانیده شده؛ حشرات 
به   از دانه های گرده تغذیه می کنند و شب ها 
سمت نور جلب و برخی از آنها به منازل وارد 
می شوند. این حشرات فعالیت شبانه دارند و 

پرواز آنها با صدای خاصی همراه است.

  Halter nutans  )Navás 1910(  گونه
 3 نر و  6 حشره  نمونه های مطالعه شده: 

 Lertha  شکل 13- الف( نمای پشتی حشره  نر گونه
ledereri )اصلی(

 Halter  ؛ ب( نمای پشتی حشره  نر گونهNemoptera rachelli  شکل 14- الف( نمای پشتی حشره  نر گونه
nutans )اصلی(
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جدول 1- مشخصات گونه های جمع آوری شده از راسته  Neuroptera در استان کردستان 

ارتفاع از سطح ردیف
دریا )متر(

طول و عرض 
)UTM( جغرافیایی

تاریخ 
نام علمی گونهخانوادهروش جمع آوریمحل جمع آوریجمع آوری

11141
x=640784.7

y=3876171.6
Ascalaphidaeتور حشره گیریکامیاران91/5/11

 Iranoidricerus
iranensis

21850
x=682447.7

y=3934936.9
ChrysopidaeChrysopa iranicaتله نوریدیواندره91/5/18

31776
x=630410.4

y=4009647.6
ChrysopidaeChrysopa pallensتور حشره گیریسقز91/3/12

41850x=682447.7 
y=3934936.9

ChrysopidaeChrysoperla carneaتله نوریدیواندره91/5/18

51733x=622931.2 
y=3910623.1

ChrysopidaeChrysoperla kolthoffiتله نوریمریوان91/3/18

61308x=596493.1 
y=3908459.7

ChrysopidaeChrysoperla lucasinaتله نوریمریوان91/3/18

71308x=596493.1 
y=3908459.7

ChrysopidaeChrysoperla sillemiتله نوریمریوان91/3/18

81300x=614864.1 
y=3901642.3

Chrysopidaeتله نوریمریوان91/5/12
 Italochrysa
vartianorum

91319x=597337.0 
y=3906927.0

ChrysopidaeSuarius nanusتله نوریمریوان91/6/18

101548x=545686.9 
y=3936562.3

Myrmeleontidaeتور حشره گیریبانه91/5/12
 Acanthaclisis

occitanica

111457x=611035.6 
y=3909581.2

MyrmeleontidaeCreoleon remaneiتور حشره گیریمریوان91/5/12

122196x=627398.2 
y=3936578.1

MyrmeleontidaeDistoleon nuristanusتور حشره گیریدیواندره91/4/8

131494
x=593351.9

y=3889526.1
Myrmeleontidaeتله نوریسنندج91/5/11

 Myrmecaelurus
trigrammus

141500
x=622152.0

y=3892941.2
Myrmeleontidaeتور حشره گیریسنندج91/5/11

 Myrmecaelurus
varians

151633
x=611953.2

y=3905965.2
MyrmeleontidaePalpares solidusتور حشره گیریمریوان91/5/12

161632
x=686108.9

y=3882244.9
NemopteridaeHalter nutansتله نوریسنندج91/6/26

171500
x=622152.0

y=3892941.2
NemopteridaeLertha ledereriتله نوریسنندج91/5/11

181457
x=611035.6

y=3909581.2
NemopteridaeNemoptera rachelliتله نوریمریوان91/5/22

191670
x=629436.3

y=4010465.3
MyrmeleontidaePalpares libelloidesتور حشره گیریسقز91/5/12
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همین منظور فون بالتوری های استان کردستان 
بررسی و درمجموع 19 گونه متعلق به چهار 

خانواده جمع آوری و شناسایی شدند. 
حشرات  به عنوان  راسته  این  اعضای 
مفید و شکارگر از اهمیت زیادی برخوردار 
جهان  سراسر  در  گسترده  به طور  هستند، 
پرورش داده شده اند و در برنامه های کنترل 
 Brooks, ( می شوند  استفاده  بیولوژیک 
شیره  و  گرده  از  کامل  حشرات   .)1994
به وسیله شته ها  گیاهان و عسلک تولید شده 
نند  می توا که  می کنند  تغذیه  شپشک ها  و 
به عنوان حشرات گرده افشان در طبیعت مفید 
باشند. الروها، از دامنه وسیعی از حشرات 
با بدن نرم مانند شته ها، شپشک ها، تریپس، 
تخم و حشرات  کنه ها، همچنین  زنجرک ها، 
نابالغ پروانه ها تغذیه می کنند که از آفات مهم 
جنگل ها و مراتع کشور هستند، آنها همچنین، 
می توانند در برنامه های توسعه ای جنگل ها، 
 Karimi &( استفاده  شوند  باغ ها،  و  مراتع 
Madadi, 2021(. در این پژوهش دو گونه  
 Suarius nanus و Chrysopa pallens
از  استفاده  با   Chrysopidae خانواده   از 
 Acanthaclisis گونه های  و  نوری  تله 
 Distoleon nuristanus occitanica و 
از خانواده  Myrmeleontidae با توردستی 
از مراتع و باغ ها جمع آوری شدند، این دو 
گونه به دلیل تعداد زیاد شته روی درختان، 
باغ ها  و  مراتع  در  تراکم  بیشترین  دارای 
یادشده  گونه های  است،  ذکر  شایان  بودند. 
غروب  هنگام  در  گندم  و  ذرت  مزارع  در 
آفتاب دارای بیشترین تراکم بودند. گونه های 
 Halter nutans و Nemoptera rachelli
نوری  تله  با   Nemopteridae از خانواده 
با توجه  میوه جمع آوری شدند.  باغ های  از 
به اینکه شب ها  فعال هستند، بیشترین تراکم 

آنها نیز در شب بود.
راسته سبب حفظ  این  اعضای  همچنین 
می شوند.  باغ ها  و  مراتع  در  طبیعی  تعادل 
بنابراین، ضروری است مناطق مختلف استان 
از  بتوان  تا  شود  بررسی  بیشتری  دقت  با 
گونه های شکارگر اختصاصی این خانواده ها 
کرد.  استفاده  آفات  مدیریت  برنامه های  در 
گونه های زیادی از نقاط مختلف ایران توسط 
انتظار  اما  است،  شده  گزارش  متخصصان 

و  استان  این  از  بیشتري  گونه هاي  می رود، 
سایر مناطق ایران گزارش شوند.

 منابع 
حجت، ح.، 1382. حشرات )راهنمای جمع آوری و شناسایی 
حشرات(. انتشارات دانشگاه امیرکبیر، تهران، 376 

صفحه.
مدرس اول، م.، 1388. رده بندی حشرات )جلد اول(. 
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 913 صفحه.
الف. معرفی گونه های جدید  میرمؤیدی، ع.ن.، 1374 
بالتوری های )Neuropteroidea( استان کرمانشاه. 
دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج، 16-11 

شهریور 1374، صفحه 343.
میرمؤیدی، ع. ن.، 1374 ب. معرفی گونه های جدید 
بالتوری های )Neuropteroidea( استان هرمزگان. 
دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 11-16 شهریور 

1374، صفحه 345. 
میرمؤیدی، ع. ن.، 1385. اصول رده بندی حشرات. انتشارات 

دانشگاه رازی، کرمانشاه، 820 صفحه.

Abraham, L., 2014. Contribution to the 
khowledge of the genus Halter nu-
tans )Nemoptera: Nemopteridae(. 
Natur Somogyiensis, 167-186.

Aspock, H., Holzel, H. and Aspock, 
U., 2001. Kommentiert Katalog 
der Neuroptera der westpalaarktis. 
Denisia Publisher Oberesterreiches 
Landes Museums, 2: 1-606.

Aspock, U., 1992. Crucial points in the 
phylogeny of the Neuroptera )In-
secta(. Current research in Neurop-
terology. Proceedings of the fourth 
International Symposiom on Neu-
ropterology, Bagneres-de-Luchon, 
France, 10: 63-73. 

Aspock, U., Letardi, A. and Aspock, H., 
2006. Nemoptera rachelli n. sp. 
-a new species of the family Ne-
mopteridae from Iran )Neuropterida, 
Neuroptera(. Entomologische Na-
chrichten und Berichte, 50: 29-34.

Badano, D., Aspöck, A., Aspöck, U. 
and Haring, E., 2017. Eyes in the 
dark Shedding light on the antlion 
phylogeny and the enigmatic genus 
Pseudimares Kimmins )Neuropteri-
da: Neuroptera: Myrmeleontidae(. 
Arthropod Systematics & Phylog-
eny, 75)3(: 535–554.

Brooks, S.J., 1994. A taxonomic review 
of the common green lacewing 
genus Chrysoperla )Neuroptera: 
Chrysopidae(. Bulletin of the British 
Museum )Natural History( Entomol-
ogy, 63)2(: 137-210.

Demirsoy, A., 1990. Foundation Principles 
of Life Entomology. Meteksan Co., 
Ankara, 2: 941p.

D o b o s z ,  R . ,  J a p o s h v i l i ,  G . , 
Krivokhatsky, 

V. and Wąsala, R., 2018. Contri-
butions to the knowledge of neu-
ropterid insects )Neuropterida: Ra-
phidioptera, Neuroptera( of Georgia 
)Sakartvelo(. Part II. Annals of the 
Upper Silesian Museum in Bytom 
Entomology, 26: 1-21.

Hassan, M.A., Oswald, J.D., Zia, A. 
and Liu, X.Y., 2019. Neuropterida 
)Insecta: Megaloptera, Raphidi-
optera, Neuroptera( of Pakistan: 
a catalogue and faunistic review. 
Zootaxa, 4686)4(: 497-541.

Holzel, H., 1966. Beitrage zur kenntnis 
der Chrysopiden des Iran )Pla-
nipennia, Chrysopidae(. Stuttgarter 
Beitrage zur naturkunde, 148: 1-7.

Holzel, H., 1967. Die Neuroptera 
Vorderasiens. II. Chrysopidae. 
Beitrage zur naturkundlichen For-
schung in Südwesterdeutschland, 
26)1(: 19-45.

Holzel. H., 1968. Zur kenntnis der 
Myrmeleoniden des Iran )Planipen-
nia, Myrmeleonidae(. Stuttgarter 
Beitrage Zur Naturkunde, 181: 
1-32.

Holzel. H., 1972. The neuropterans of 
the Near East )IV. Myrmeleonidae(. 
Contribution natural Forschungs. 
SüdwDtl. Supplement 1, 103 p

Holzel, H., 1969. Beitrag zur Systematik 
der Myrmeleoniden )Neurop-
tera-Planipennia, Myrmeleonidae(. 
Annalen des Naturhistorischen 
Museums in Wien, 73: 275-320.

Karimi, J. and Madadi, H. 2021. 
Biological Control of Insect and 
Mite Pests in Iran: A Review from 
Fundamental and Applied Aspects. 
Springer, 621 p.

Kemal, M. and Seven, E., 2011. Iranoid-
ricerus iranensis, little known as-
calaphid species in South East 
Turkey )Planipennia(. Centre for En-
tomological Studies Ankara, 69-70.


