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  یزنبورها یا مطالعه تنوع گونه
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  دهیچك

 :Encarsia Förster (Hymenoptera یزنبورها

Chalcidoidea: Aphelinidae) كارآمد  یدهایتوئیجزو پاراز

 ,Hemiptera: Aleyrodidaeها و سپردارها ) دبالكیسف

Diaspididaeیار مهمیباشند كه نقش بس یا می( در اغلب مناطق دن 

 ایفاها  ن آفات در مزارع، باغات و گلخانهیت ایدر كاهش تراكم جمع

انجام شده در مناطق مختلف استان  یها یبردار نمونه یند. طینما یم

ها و  دبالكیسف یها و پرورش پوره یآور گلستان بر اساس جمع

در  .Encarsia spp یمهم زنبورها یها زبانیبه عنوان مسپردارها 

 Encarsia د شاملیتوئیگونه زنبور پاراز دوازده، مطلوبط یشرا

acaudaleyrodis Hayat, 1976 ،Encarsia auranti 

(Howard, 1894) ،Encarsia azimi Hayat, 1986 ،

Encarsia berlesei (Howard, 1906) ،Encarsia 

elegans Masi, 1911 ،Encarsia fasciata (Malenotti, 

1917) ،Encarsia formosa Gahan, 1924 ،Encarsia 

inaron (Walker, 1839)، Encarsia lounsburyi 

(Berlese & Paoli, 1916) ،Encarsia lutea (Masi, 

1909) ،Encarsia mineoi Viggiani, 1982  وEncarsia 

perniciosi (Tower, 1913) نددیگرد ییو شناسا یآور جمع. 

 یزنبورها ییو شناسا یآور ن پژوهش عالوه بر جمعیدر ا

Encarsia  ،پراكنش  ،نام هم یاساماز مناطق مختلف استان گلستان

ز ین یید شناسایشده و كل یآور جمع یها ف گونهیو توص ها گونه

 ارائه شده است. 
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Abstract 

Encarsia Förster (Hymenoptera: Chalcidoidea: 

Aphelinidae) are the powerful parasitoids of 

whiteflies and armored scales (Hemiptera: 

Aleyrodidae, Diaspididae) in most regions of the 

world which have efficient role in biological 

control of these pests in fields, orchards and 

greenhouses. The fauna of Encarsia was studied in 

Golestan province (Northern Iran) by collecting 

their main hosts, whiteflies (Hemiptera: 

Aleyrodidae) and scale insects (Hemiptera: 

Diaspididae), and rearing of hosts in optimum 

condition. In total, 12 Encarsia species including, 

Encarsia acaudaleyrodis Hayat, 1976, Encarsia 

auranti (Howard, 1894), Encarsia azimi Hayat, 

1986, Encarsia berlesei (Howard, 1906), Encarsia 

elegans Masi, 1911, Encarsia fasciata (Malenotti, 

1917), Encarsia formosa Gahan, 1924, Encarsia 

inaron (Walker, 1839), Encarsia lounsburyi 

(Berlese & Paoli, 1916), Encarsia lutea (Masi, 

1909), Encarsia mineoi Viggiani, 1982 and 

Encarsia perniciosi (Tower, 1913) were collected 

and identified. In this investigation, additionally to 

the faunistic study on Encarsia in Golestan 

province, synonymies, distribution, descriptions 

and identification key of species are given.  

 

Keywords: Aleyrodidae, Coccoidea, Fauna, 

Identification key, Golestan, Parasitoid. 
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 مقدمه

 (Chalcidoidea: Aphelinidae) یزنبورها
Encarsia spp. گونه 300 ش ازیا دارا بودن بب 

ه یاول یدهایتوئیعنوان پارازشناخته شده، اغلب به
و  (Hemiptera: Aleyrodidae)ها  دبالكیسف

( مطرح Hemiptera: Coccoidea)ها  شپشك
ن یا نر جنس .(Evans et al., 1995) باشند یم

 (Hyperparasitoid) دیتوئیپرپارازیه زنبورها عموماً
 یها ر گونهیا سایگونه و   همان ینرها ایها و   ماده

 ,Encarsia (Williams & Polaszekجنس 

ها  لیپس یدهایتوئیزاپرپاریا هی( و 1996
(Hemiptera: Psyllidae( )Polaszek et al., 

( Lepidopteraداران ) ا تخم بالپولكی( و 1992
(Hunter et al., 1996م )جنس  یها گونهباشند.  ی

Encarsia  كننده مهم و كارآمد  كنترلجزو عوامل
از محصوالت  یعیف وسیط یها رو دبالكیسف

 ,.Hoddle et al) گردند یمحسوب م یكشاورز

شده،  ییشناسا یها  گونه انیمكه از  یطور به ،(1998
ها  دبالكیسف یدهایتوئیعنوان پاراز گونه به 110

با  .(Babcock & Heraty, 2000) اند شناخته شده
 در كنترل Encarsiaجنس  یت زنبورهایتوجه به اهم

، مطالعه در یعنوان آفات مهم كشاورزها به دبالكیسف
ا یها در مناطق مختلف دن آن فون ییشناسا رابطه با

ن یدر ا یافته و مقاالت متعددی یادیار زیت بسیاهم
 ;Yasnosh, 1989) ده استیرابطه ارائه گرد

Polaszek et al., 1992; Evans et al., 1995;. 
Schauff et al., 1996; Krishnan & David,. 
1996; Trjapitzin et al., 1996; Huang &. 
Polaszek, 1998; Polaszek et al., 1999;. 
Schmidt et al., 2001; Ghahari et al., 2006 .)

استان گلستان به  یها دبالكین در رابطه با سفیهمچن
، Encarsia یزنبورها یها زبانین میتر عنوان مهم

 Ghahari et al. (2007)ن پژوهش توسط یمهمتر
ها  دبالكیسف یانگر تنوع باالیصورت گرفته است كه ب

اد یز اریتعداد و تنوع بسباشد.  یمزبور مه در منطق

ن را بر آن داشت ی، محققEncarsiaها در جنس  گونه
 یدارا یها ك، گونهیمرفولوژ یها تا بر اساس شباهت

كسان قرار دهند و ی یها شتر را در گروهیب یها شباهت
ن یتوسط متخصص  1گونه -گروه 29ن اساس یبر ا

مختلف بر اساس تشابه در  یها جاد و گونهیا
مشابه قرار  یها ك در گروهیات تاكسونومیخصوص
 ,Hayat, 1998; Heraty & Polaszek) گرفتند

2000; Abd-Rabou & Ghahari, 2007.) 
ران، یدر ا Encarsia یدر رابطه با فون زنبورها

ن رابطه یار معدود بوده و در ایانجام شده بس یها یبررس
 Ale-Mansoor شده توسط توان به مطالعات انجام یم
(1992)، Ghahari & Hatami (2000) ،Abd-

Rabou & Ghahari (2004) ،Ghahari et al. 
با توجه اشاره نمود.  Ghahari et al. (2011)و  (2006)

ك منطقه ی یعیق دشمنان طبیدق ییكه شناسا نیبه ا
ترین گام در كنترل آفات محسوب  ین و اساسیاول

ن در یبنابرا، (De Bach & Rosen, 1991گردد ) می
در استان  Encarsia یپژوهش حاضر فون زنبورها

الزم جهت  یها نهیقرار گرفت تا زم یگلستان مورد بررس
 یها ها در قالب برنامه ز شپشكیها و ن دبالكیكنترل سف

ت یریز مدیو ن 2یك و كاربردیكالسك یولوژیكنترل ب
  فراهم گردد. 3آفات یقیتلف

 
 ها مواد و روش

در استان  Encarsia یفون زنبورها یمنظور بررس به
ها و  دبالكیزبان سفیاهان میانواع گ یها گلستان، برگ

هرز،  یها ، علفینتی، زیاهان زراعیها شامل گ شپشك
حشرات  یها رمثمر كه به پورهیدرختان مثمر و غ

مذكور آلوده بودند، از مناطق مختلف استان گلستان 
من قرار دادن آنها در داخل ضو  یورآ جمع( 1)شكل 

ها داخل  یبا درپوش منفذدار، پتر یكیپالست یها یپتر

                                                                      
1. Species-group 

2. Classical and Applied Biological Control 

3. Integrated Pest Management 
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گراد، رطوبت  یدرجه سانت 225 یدما با یورانكوبات
روز  در شبانه ییساعت روشنا 16درصد و  565 ینسب

 یجیقرار گرفتند. با گذشت زمان و خروج تدر
انكوباتور  یته شده، دمایپاراز یها دها از پورهیتوئیپاراز
گراد  یدرجه سانت 2ساعت به حدود  5مدت  یبرا

حركت شدن   یب با بین ترتیا و به كاهش داده شد
انكوباتور خارج و  ها از یدها در اثر سرما، پتریتوئیپاراز

ن ی. به اخته شدید ریذ سفغكا یات آنها بر رویمحتو
افته، ی پرورش یدهایتوئیپارازان انواع یب از میترت

پس دند. یگرد یآور جمع Encarsiaجنس  یها گونه
 یآور جمع یاز زنبورها یكروسكوپید میاساله یاز ته
با ها  نمونه، Noyes (1982)بر اساس روش شده 

ك مندرج در یات تاكسونومیخصوصاستفاده از 
، Hayat (1989)ص معتبر شامل یتشخ یدهایكل

Polaszek et al. (1992) ،Schauff et al. 
(1996) ،Krishnan & David (1996) ،Huang 

& Polaszek (1998) ،Polaszek et al. (1999) و 
Schmidt et al. (2001) منظور  . بهدندش ییشناسا

كار رفته  اكسونومیك بهصحیح از اصطالحات ت درك
رنده یكه دربرگ 2ها، شكل  ف گونهیدر بخش توص

 Encarsiaجنس  یك زنبورهایتاكسونوم یها یژگیو

 باشد، ارائه شده است. یم
 

 گیریو نتیجه بحث

انجام شده  یها یبردار ج حاصل از نمونهیبر اساس نتا
گونه زنبور از  دوازدهدر مناطق مختلف استان گلستان، 

ها  دبالكیسف یدهایتوئیعنوان پاراز به Encarsiaجنس 
(Hemiptera: Aleyrodidae ) سپردارها و
(Hemiptera: Diaspididae )ییو شناسا یآور جمع 

شده در پژوهش حاضر  ییشناسا یدند. زنبورهایگرد
 -گروه ،یورآ جمع خیو تار محل ،ها زبانیبه همراه م

 ییشناساد یز كلیو ن یف و پراكندگیتوص  ،1گونه
 .گردد یر ارائه میزدر ها  گونه

 
 Aphelinidae Thomson, 1876 خانواده

 Encarsia Förster, 1878 جنس

 Encarsia acaudaleyrodis Hayat, 1976گونه 

؛ 1391، خرداد : گنبدزبانیو م یآور جمعخ یو تارمحل 
 ,Acaudaleyrodes rachipora (Singhدبالك یسف

1931). 
 Encarsia parvella-group: گونه -گروه

(Hayat, 1989.) 

 

 
 نال(های مختلف آن )ارجی نقشه استان گلستان و بخش .1شكل 

 
 

1. Species-group 
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 (.Huang & Polaszek, 1998)اقتباس از  .Encarsia sppخصوصیات مهم تاكسونومیك زنبورهای  .2شكل 

 
 فیتوص

متر؛ سر زرد  یلیم 64/0تا  48/0حشره ماده: به طول 
 35/1ل به قرمز؛ عرض سر یما یا باال قهوهرنگ، لب 

ره به جز كالوا زرد رنگ؛ یبرابر طول آن؛ شاخك ت
 پاییندو عدد دندانه؛ پالپ آرواره  یباال دارا یها آرواره

؛ فرمول یك مفصلی پایینو پالپ لب  یدو مفصل
شتر یكول بی؛ طول مفصل اول فون2، 4، 1، 1 یشاخك

است؛ مفصل  سلیطول پد 65/0از عرض آن بوده و 
 یبرابر مفصل اول بوده و كم 25/1كول یدوم فون

باشد؛ مفاصل سوم و چهارم  یتر از مفصل سوم م كوتاه
كول یطول فون 72/0اندازه هستند؛ طول كالوا  هم

 یالهایكول فاقد سنسیاست؛ مفاصل اول و دوم فون
ك یصورت رئوس ه ساده ب یها هستند؛ چشم یشاخك

مركب  یها چشم یرو اند؛ بر دهیمثلث واقع گرد
نه زرد رنگ؛ سپر یواقع شده است؛ س یزیر یموها

ده هستند؛ ینقوش مشبك و كش یال دارایو آگز یانیم

عدد مو و هر  2+2 یدارا یانیدر سپر م یانیلوب م
ك عدد مو ی یفقط دارا یجانب یها ك از لوبی
سپرچه با فاصله نسبت به  یرو یالهاید؛ سنسنباش یم
برابر  08/3باً یتقر ییجلو یها اند؛ بال شدهگر واقع یكدی

 57/0در بال جلو  یجانب یها شكیعرض آن است؛ ر
بدون مو در اطراف رگبال  یا هیعرض بال است؛ ناح

رگبال  یگمال وجود دارد؛ دو عدد مو رویاست
رگبال  ییجلوه یعدد مو در حاش 6تا  5نال و یمارژ ساب
وجود  یا دهعدد مو در سلول قاع 3تا  2نال و یمارژ

 یف مویك ردی یا كوستال دارای یدارند؛ سلول كنار
برابر  25/8باً یتقر یباشد؛ طول بال عقب یكوتاه م

باشد؛  یم 5-5-5پاها، ه عرض آن است؛ فرمول پنج
؛ مفاصل دوم تا هفتم شكم یا ل به قهوهیشكم زرد ما

عدد  4و  1+1، 2+2، 1+1، 1+1، 1+1 یب دارایترت به
 یبرابر طول ساق پا 2/1ز یر طول تخمباشند؛  یمو م

 باشد. یم یانیم
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متر؛ از لحاظ  یلیم 52/0تا  45/0جنس نر: به طول 
تر از جنس ماده است؛  رهیت یتا حدود یزیآم رنگ

ل هستند؛ مفاصل یده و طویكول كشیمفاصل فون
 اند.   ق شدهیگر تلفیكدیپنجم و ششم شاخك با 

(، Heraty et al., 2007: هند )1نتالیارپراكنش: 
 (. Evans, 2007ا، مصر )یران، اسپانیا :2كیپالئاركت
 
 Encarsia auranti (Howard, 1894)گونه 

، مهر ی: كردكوزبانیو م یآور جمعخ یو تارمحل 
 ,Aonidiella aurantii (Maskell؛ سپردار 1389

 Aonidiella؛ سپردار 1391، خرداد گرگان. (1879

orientalis (Newstead, 1894). 
 Coccophagus aurantii نام: هم یاسام

Howard ،Prospalta aurantii (Howard) ،
Prospaltella aurontii (Howard). 

 Encarsia aurantii-group: گونه -گروه 
(Abd-Rabou & Ghahari, 2007.) 

 
 فیتوص

متر؛ سر به  یلیم 58/0تا  42/0جنس ماده: به طول 
شاخك زرد رنگ؛ پالپ ؛ یل به نارنجیما یا رنگ قهوه

؛ یك مفصلی پایینو پالپ لب  یدو مفصل پایینه آروار
تر از مفصل  لیسل طوی؛ پد3، 3، 1، 1 یفرمول شاخك

كول مربع شكل، مفصل یكول؛ مفصل اول فونیاول فون
تر از  لیطو یباً دو برابر مفصل اول و تا حدودیدوم تقر

گر برابر؛ یكدیمفصل سوم؛ مفاصل چهارم تا ششم با 
كول؛ قفس یبرابر فون 47/1باً یو تقر یكالوا سه مفصل

بدون  یا هی؛ در بال جلو ناحیل به نارنجینه زرد مایس
نال وجود دارد؛ پاها زرد رنگ به یر رگبال مارژیمو در ز

؛ لوب یا به رنگ قهوه یعقب یران و ران پاها شیجز پ
نقوش مشبك  یال دارایز آگزیو ن یانیدر سپر م یانیم

ی عبارتند از: انیموجود در لوب م یداد موهابوده و تع

                                                                      
1. Oriental 

2. Palaearctic 

بزرگ و منقوش  یها سلول ی؛ سپرچه دارا2+2+4
 یدارا یانیدر سپر م یجانب یها ك از لوبیاست؛ هر 

سپرچه با فاصله نسبت  یرو یالهایدو عدد مو؛ سنس
 یجانب یها شكیره اند؛  انداز دهیگر واقع گردیكدیبه 

رگبال  یعرض بال؛ رو 45/0جلو  یها در بال
رگبال  ییجلوه ینال دو عدد مو، در حاشیمارژ ساب
 6تا  4 یا عدد مو، و در سلول قاعده 9تا  7نال یمارژ

برابر عرض  8عقب  یها عدد مو وجود دارد؛ طول بال
برابر  50/1در بال عقب  یجانب یها شكیبال است؛ ر

؛ شكم 5-5-5پاها ه عرض بال است؛ فرمول پنج
ل به زرد و یما یا ه رنگ قهوهز بیره؛ تخمریت یا قهوه
است؛ مفاصل  یانیم یآن نصف طول ساق پاه انداز

، 1+1، 1+1، 1+1ی ب دارایدوم تا هفتم شكم به ترت
 باشند.    یعدد مو م 4و  2+2، 2+2

 د.ینگرد یآور جنس نر: جمع
، 3كالیك، نئوتروپینتال، پالئاركتیپراكنش: ار

با  یا گونه(. Heraty et al., 2007) 4نیاستراالز
ا یاغلب مناطق دن ازباشد كه  یع میار وسیبس یپراكندگ

 (.Huang & Polaszek, 1998) گزارش شده است
 
 Encarsia azimi Hayat, 1986گونه 

بهشت یان، اردیرامزبان: یمو  یآور جمعخ یو تارمحل 
 ,Bemisia tabaci (Gennadiusدبالك یسف؛ 1388

 دبالكیسف؛ 1392. بندرگز، مهر (1889
Parabemisia myricae (Kuwana, 1927) . 

 Trichaporus indicus Azimنام:  هم یاسام

& Shafee  وEncarsia adrianae Lopez-

Avila. 
 Lopez-Avilaن گونه توسط یا :گونه -گروه

قرار داده شد  coryli Encarsiaجزو گروه  (1987)
 Encarsia  در گروه Hayat (1998)ده یبر عقاما بنا

inaron (= E. partenopea)  ردیگ یمقرار. 

                                                                      
3. Neotropical 

4. Australasian 
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 فیتوص

متر؛ سر به  یلیم 65/0تا  45/0جنس ماده: به طول 
سل و یرنگ زرد روشن؛ شاخك زرد رنگ به جز پد

تر از  لیسل طوی؛ پدیا به رنگ قهوه ییمفاصل انتها
تر از  كول كوتاهیكول، مفصل اول فونیمفصل اول فون

 5/1كول یفون مفاصل دوم و سوم؛ طول مفصل اول
فالژلوم به  یالهایبرابر عرض آن است؛ تعداد سنس

نه به ی؛ سی؛ كالوا دو مفصل2، 2، 3، 3، 2، 2ب یترت
قابل ه سپرچه با فاصل یالهای؛ سنسیا رنگ قهوه

، یانیاند؛ لوب م گر قرار گرفتهیكدیاز  یا مالحظه
 یانینقوش مشبك و لوب م یال و سپرچه دارایآگز
ز یر یموها یهشت عدد مو؛ بال جلو دارا یدارا

ر رگبال یبدون مو در ز یا هیفراوان اما با ناح
برابر عرض  7/2تا  5/2نال؛ طول بال جلو یمارژ ساب

 30/0در بال جلو  یجانب یشك هایبال است؛ طول ر
در بال  یا برابر عرض بال است؛ سلول قاعده 35/0تا 

پاها ه ول پنجباشد؛ فرم یعدد مو م 6تا  3 یجلو دارا
تر از نصف  كوتاه یانیم یساق پا یی؛ خار انتها5-5-5

طول مفصل اول پنجه؛ شكم به رنگ زرد روشن؛ 
، 2+2، 2+2 یب دارایمفاصل اول تا هفتم شكم به ترت

باشند؛  یعدد مو م 6و  2+2، 1+2+1، 2+2، 2+2
 .  یانیم یتر از ساق پا ز كوتاهیتخمر

و  یانیجز لوب مه ب یا جنس نر: بدن به رنگ قهوه
ز ساق و پنجه به رنگ زرد روشن؛ دو یسپرچه و ن
 اند. ق شدهیگر تلفیكدیشاخك با  ییمفصل انتها

ك ینتال، پالئاركتین، اریپراكنش: استراالز
(Heraty et al., 2007 ؛)س، یران، انگلیاا، یاسترال
ا یا و اسپانیتالیوان، ایهند، ژاپن، پاكستان، تان، یچ
(Huang & Polaszek, 1998; Evans, 2007.)  

 
 Encarsia berlesei (Howard, 1906)گونه 

؛ 1391گنبد، خرداد زبان: یمو  یآور جمعخ یو تارمحل 
 Pseudaulacaspis pentagonaسپردار 

(Targioni Tozzetti, 1886). 

 Prospaltella berleseiنام:  هم یاسام

Howard  وProspalta berlesei (Howard). 
 Encarsia berlesei-group :گونه -گروه

(Hayat, 1998; Abd-Rabou & Ghahari, 2007.) 
 
 فیتوص

، شاخك یل به نارنجیجنس ماده: سر به رنگ زرد ما
ب یترت به پایینو لب  پایینه رنگ؛ پالپ آروار یا قهوه
سل ی؛ پد3، 3، 1، 1 ی؛ فرمول شاخكیك مفصلیدو و 

اول  كول؛ طول مفصلیاندازه مفصل اول فون هم
تر از  لیطو یبرابر عرض آن و كم 9/1كول یفون

تر از مفصل سوم؛ مفصل  كوتاه یمفصل دوم و كم
تر از مفاصل اول و دوم؛ تعداد  ضیسوم عر

نه ی؛ س3، 3، 3، 2، 0، 0ب یترتفالژلوم به یالهایسنس
به رنگ  یانیال و سپر مینه، آگزیس شیجز پهزرد رنگ ب

نقوش مشبك و  یداراال یو آگز یانی؛ لوب می ا قهوه
 یعدد مو؛ بال جلو دارا 4+2+2 یدارا یانیلوب م

ر یبدون مو در ز یا هیز فراوان اما با ناحیر یموها
دو  یدارا یجانب یها ك از لوبینال؛ هر یرگبال مارژ

سپرچه با فاصله نسبت به  یالهایعدد مو؛ سنس
برابر عرض  45/2اند؛ طول بال جلو  دهیگر واقع گردیكدی

 30/0در بال جلو  یجانب یشك هایت؛ طول ربال اس
نال دو عدد یمارژ رگبال ساب یبرابر عرض بال است؛ رو

عدد مو، و در  9تا  8نال یرگبال مارژ ییجلوه یمو، در حاش
ه عدد مو وجود دارد؛ فرمول پنج 3تا  2 یا سلول قاعده

ز به رنگ ی؛ تخمریا ؛ شكم به رنگ قهوه5-5-5پاها 
زرد؛ مفاصل دوم تا هفتم شكم به ل به یما یا قهوه

عدد مو  4و  3+3، 2+2، 1+1، 1+1، 1+1 یب دارایترت
 یانیم یمجموع اندازه ساق پاه انداز ز همیباشند؛ تخمر یم

         و مفصل اول پنجه است.
 د.ینگرد یآور جنس نر: جمع

ك، ینتال، پالئاركتین، اریپراكنش: استراالز
(. Heraty et al., 2007كال )ی، نئوتروپ1كینئاركت

                                                                      
1. Nearctic 
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ل، ین، برزیه، آرژانتیالنكا، روسین، ژاپن، سریچ
 (. Polaszek et al., 1999كا )یاروگوئه، آمر

 
 Encarsia elegans Masi, 1911 گونه

؛ 1392ر یآباد، ت یعل زبان:یمو  یآور جمعخ یو تارمحل 
 ,Aleurolobus  marlatti (Quaintance دبالكیسف

1903). 
 Encarsia bifasciafaciesنام:  هم یاسام

Hayat. 
 Encarsia elegans-group: گونه -گروه

(Polaszek et al., 1999.) 
 
 فیتوص

ك و یك نوار باریده؛ یجنس ماده: سر زرد رنگ پر
وجود دارد؛ تعداد  یشانیرپیزه مشخص در عرض قطع

ه یمختلف صورت، حاش یها درز در قسمت یادیز
سر قابل مشاهده  ساده و پشت یها ر چشمیو ز یداخل

اسكاپ و  ییجلوه میاست؛ شاخك زرد رنگ به جز ن
رنگ است؛ مفصل ششم شاخك و  یا سل كه قهوهیپد
ره یت یا به رنگ قهوه یشاخك یالهایز سنسین
سل از مفصل ی؛ پد2، 4، 1، 1 یباشد؛ فرمول شاخك یم

تر است؛  تر، اما از مفصل دوم كوتاه لیكول طویاول فون
تر از مفصل دوم است؛  كوتاهكول یمفصل اول فون

كول یطول مفاصل دوم، سوم و چهارم فونه انداز
در  یشاخك یالهایباشد؛ تعداد سنس یكسان می

-3، 3-2، 3-2، 0مختلف عبارت است از:  یها نمونه
 پایینو لب  پایینه آروار یها ؛ پالپ4-3و  2-4، 4
باشد؛ بال  ینه زرد رنگ میهستند؛ س یك مفصلی

ر رگبال یز، اما در زیر یز موهاده ایپوش ییجلو
د یده تا سفینال بدون مو است؛ پاها زرد رنگ پریمارژ

كه به  یو عقب یانیم یران پاها شیهستند به جز پ
و  یانیدر سپر م یانیهستند؛ لوب م یا رنگ قهوه

 9 یز داراینقش و نگار مشبك بوده و ن یال دارایآگز
 یجانب یها ك از لوبیعدد مو هستند؛ هر  13تا 
سپرچه تا حد  یالهایباشند؛ سنس یسه عدد مو م یدارا

گر یكدیآنها از ه ك بوده و فاصلیگر نزدیكدیبه  یادیز
ه باشد؛ فاصل یالها میبرابر قطر سنس 3تا  2به اندازه 

برابر  یبا جفت عقب یا سپرچه یموها یین جفت جلویب
برابر عرض آن  8/2 ییجلو یها است؛ اندازه طول بال

 25/0حدود  ییدر بال جلو یجانب یها شكیاست؛ ر
نال دو عدد، در یرگبال مارژ یعرض بال است؛ رو

عدد و در سلول  9تا  7نال یرگبال مارژ ییجلوه یحاش
-5عدد مو وجود دارد؛ فرمول پنجه پاها  6 یا قاعده

 ییره به جز قسمت انتهایاست؛ شكم به رنگ ت 5-5
 یرو یهامفصل هفتم كه به رنگ زرد است؛ تعداد مو

ب عبارت است از: یترتمفاصل دوم تا هفتم شكم به
. 7-4و  2-3+2-3، 2-3+2-3، 1+1، 1+1، 1+1

و  یانیم یز از مجموع اندازه ساق پایطول تخمره انداز
 تر است.  لیمفصل اول پنجه طو

د از لحاظ یتوئین پارازیجنس نر: جنس نر ا
ن یه جنس ماده است با ایشب یزیآم و رنگ یمرفولوژ

صورت بوده و  یرو یتفاوت كه جنس نر فاقد نوارها
ر رگبال یه بدون مو در زیفاقد ناح ییجلو یها بال
ن جنس نر بر خالف جنس یباشد؛ همچن ینال میمارژ

 یشاخك یالهایسنس یادیار زیتعداد بس یماده دارا
گر یكدیكول به یبوده و مفاصل پنجم و ششم فون

 ستند.یجوش خورده ن
 ,.Heraty et al) كیپالئاركت نتال،یپراكنش: ار

ا، مصر، یتالیا، ایوان، پاكستان، اسپانیران، تای. ا(2007
 (. Evans, 2007هند )ن، یچ
 

 Encarsia fasciata (Malenotti, 1917)گونه 

بهشت ی، اردزبان: گرگانیمو  یآور جمعخ یو تارمحل 
 Chrysomphalus dictyospermi سپردار ؛1389

(Morgan, 1889) .؛ سپردار 1392، مهر گز بندر
Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881). 

 Prospaltella fasciataهمنام:  یاسام

Malenotti. 
 Encarsia aurantii-group: گونه -گروه

(Hayat, 1998.) 
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 فیتوص

؛ یجنل به ناریجنس ماده: سر به رنگ زرد ما
؛ یك بندی پایینو لب  پایین یها آرواره یها پالپ

تر از مفصل  لیسل طوی؛ پد3، 3، 1، 1 یفرمول شاخك
برابر  5/1كول یكول؛ طول مفصل اول فونیاول فون

تعداد دوم و سوم؛  یها كولیتر از فون عرض آن و كوتاه
در مفاصل اول تا ششم فالژلوم  یشاخك یالهایسنس

تر از مجموع  لی؛ كالوا طو3و  3، 2، 2، 1، 1 بیبه ترت
عدد مو  4 یدارا یانیلوب مكول؛ یسل و فونیطول پد

ك عدد ی یال دارایو آگز یجانب یها ك از لوبیو هر 
برابر عرض آن؛  96/2باً یتقر ییجلو یها مو؛ بال

برابر عرض  67/0 ل و ینسبتاً طو یجانب یها شكیر
عدد  5-4نال، یمارژ رگبال ساب یدو عدد مو روبال؛ 

سلول  یعدد رو 3-2نال و یرگبال مارژ یمو رو
؛ 5-5-5پاها ه ؛ پاها به رنگ زرد و فرمول پنجیا قاعده

مفاصل دوم تا هفتم شكم به جز مفصل اول زرد رنگ؛ 
و  2+2، 2+2، 1+1، 1+1، 1+1 یب دارایشكم به ترت

تر از مجموع طول  ز كوتاهی؛ تخمرباشند یعدد مو م 4
 و مفصل اول پنجه. یانیم یساق پا

 د.ینگرد یآور جمع جنس نر:
 Heratyنتال )یارك، یك، پالئاركتیاركتپراكنش: نئ

et al., 2007 ،)كا یا و آمریا، فرانسه، اسپانیتالین، ایچ
(Huang & Polaszek, 1998.)   

 
 Encarsia formosa Gahan, 1924 گونه

؛ 1387كالله، آبان  زبان:یمو  یآور جمعخ یو تارمحل 
 ,Bemisia tabaci (Gennadius یها دبالكیسف

 Trialeurodes vaporariorumو  (1889
(Westwood, 1856)؛ 1388بهشت ینودشت، اردی. م

بهشت ی. گرگان، اردT. vaporariorumدبالك یسف
؛ 1391گنبد، خرداد . B. tabaci دبالكیسف؛ 1389

 دبالكیسف؛ 1392ر یآباد، ت ی. علB. tabaci دبالكیسف
Trialeurodes abutiloneus (Haldeman, 

 دبالكیسف؛ 1392هر بندر گز، م .(1850
Dialeurodes citri (Ashmead, 1885). 

 Trichaporus formosusهمنام:  یاسام

(Gahan). 
 Encarsia luteola-group: گونه -گروه

(Polaszek et al., 1992.) 
 
 فیتوص

؛ شاخك زرد رنگ؛ یا جنس ماده: سر به رنگ قهوه
سل ی؛ پدی؛ كالوا دو مفصل2، 4، 1، 1 یفرمول شاخك

كول؛ طول مفصل اول یتر از مفصل اول فون لیطو
تر از مفاصل دوم  برابر عرض آن و كوتاه 7/1كول یفون

اندازه؛ تعداد  گر همیكدیو سوم؛ مفاصل دوم و سوم با 
در مفاصل اول تا ششم فالژلوم  یشاخك یالهایسنس

 یا نه به رنگ قهوهی؛ س2، 3، 3، 2، 2، 0ب یبه ترت
ده شده است؛ پاها یپوش یزیر یره؛ بال جلو از موهایت

 یو عقب ییجلو یران پاها شیزرد رنگ به جز پ
تر از نصف طول  ساق پا كوتاه یی؛ خار انتهایا قهوه

نقوش  یال دارایو آگز یانیمفصل اول پنجه؛ لوب م
عدد  20تا  18 یدارا یانیده و لوب میمشبك و كش

عدد مو و هر  3 یدارا یجانب یها ك از لوبیمو؛ هر 
اسكوتلوم با  یالهایك عدد مو؛ سنسی یراال دایآگز

باً یاند؛ بال جلو تقر گر قرار گرفتهیكدیفاصله نسبت به 
تا  25/0 یجانب یها شكیبرابر عرض بال است؛ ر 4/2

رگبال  یبرابر عرض بال؛ دو عدد مو رو 32/0
؛ یا عدد مو در سلول قاعده 4تا  3نال، یمارژ ساب

 یا قهوه؛ شكم به رنگ 5-4-5فرمول پنجه پاها 
 یب دارایترتروشن؛ مفاصل دوم تا هفتم شكم به

باشند؛  یعدد مو م 4و  2+2، 2+2، 1+1، 1+1، 1+1
 .         یانیم یتر از ساق پا ز كوتاهیتخمر

و  یمفصل 8؛ شاخك یا جنس نر: سر به رنگ قهوه
برابر مفصل اول  53/0سل كوتاه و یبدون كالوا؛ پد

عدد  6تا  5 یداراك از مفاصل تاژك یكول؛ هر یفون
ره؛ فرمول یت یا نه و شكم به رنگ قهوهیال؛ سیسنس
ا برابر طول ساق یتالیطول ژنه ؛ انداز5-4-5پاها ه پنج

 .یانیم یپا
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محسوب  1یبا انتشار جهان یا گونهپراكنش: 
 ,.Schmidt et al., 2001; Heraty et alگردد ) یم

2007; Evans, 2007.)   
 
 Encarsia inaron (Walker, 1839)گونه 

نودشت، یزبان: میو م یآور جمعخ یو تارمحل 
 Aleyrodes loniceraeدبالك ی؛ سف1388بهشت یارد

Walker, 1852؛ 1389بهشت ی. گرگان، ارد
 Siphoninus phillyreae یها دبالكیسف

(Haliday, 1835) و Aleyrodes singularis 

Danzig, 1964دبالك ی؛ سف1392ر یآباد، ت ی. عل
Bemisia tabaci (Gennadius, 1889). 

، Encarsia partenopea Masiنام:  هم یاسام
Aphelinus Idaeus Walker ،Aphleinus 

Inaron Walker ،Encarsia borealis Hulden ،
Trychaporus aleyrodis Mercet ،Encarsia 

indifferntis Mercet  وEncarsia brassicae 

Shafee & Darvas. 
 .Encarsia inaron-group (=Eگونه:  -گروه

partenopea-group) (Abd-Rabou & 

Ghahari, 2007.) 

 
 

 فیتوص

متر؛ سر به رنگ  یلیم 70/0تا  60/0جنس ماده: به طول 
، 4، 1، 1 یو فرمول شاخك یا ره؛ شاخك قهوهیت یا قهوه

سل؛ مفصل دوم یتر از پد لیكول طوی؛ مفصل اول فون2
ب یتر از مفصل سوم؛ ترت كوتاه یكول تا حدودیفون

، 4-3، 4-3، 3-2، 2-1فالژلوم به صورت  یالهایسنس
نه به رنگ ی؛ سیباشد؛ كالوا دو مفصل یم 3و  2-3

برابر عرض آن و  5/2باً یره؛ طول بال جلو تقریت یا قهوه
بدون مو وجود دارد؛  یا هینال ناحیمارژ ر رگبال سابیدر ز

 یا دد مو و سلول قاعدهع 9تا  7 ینال دارایرگبال مارژ

                                                                      
1. Worldwide 

 8تا  7باشند؛ طول بال عقب  یعدد مو م 8تا  5 یدارا
ش ران و یبرابر عرض آن است؛ پاها زرد رنگ به جز پ

 ی؛ خار ساق پایا قهوه یو عقب یانیم یران در پاها
، سپرچه یانینصف طول مفصل اول پنجه؛ لوب م یانیم

تا  10 یدارا یانینقوش مشبك؛ لوب م یال دارایو آگز
عدد مو  3 یدارا یجانب یها ك از لوبیعدد مو و هر  14

گر یكدیسپرچه با فاصله نسبت به  یالهایباشند؛ سنس یم
كوتاه  یلیدر بال جلو خ یجانب یها شكیاند؛ ر واقع شده

 یا ؛ شكم به رنگ قهوه5-5-5پاها ه هستند؛ فرمول پنج
، 1+1 یب دارایره؛ مفاصل اول تا هفتم شكم به ترتیت
عدد مو هستند؛  4و  2+2، 2+2، 2-3+2-3، 2+2، 2+2

 یتر از مجموع اندازه ساق پا ز زرد رنگ و كوتاهیتخمر
 .باشد یو مفصل اول پنجه پا م یانیم

؛ تعداد یا طور كامل به رنگ قهوهجنس نر: به
شتر از جنس ماده است؛ تمام یب یشاخك یالهایسنس

 گر مجزا هستند.یكدیاز  یمفاصل شاخك
 Heratyك )یك، نئاركتینتال، پالئاركتیپراكنش: ار

et al., 2007 .)ونان، یس، فرانسه، یبلغارستان، انگل
قا، پاكستان و یا، اردن، مصر، هند، شمال آفریتالیا

 & Polaszek et al., 1999; Abd-Rabouوان )یتا

Ghahari, 2004)ن، یكا، مجارستان، فلسطی، آمر
ه، فنالند، پرو یرلند، روسیا، ایا، استرالیژاپن، اسپان

(Evans, 2007.) 
 
 ,Encarsia lounsburyi (Berlese & Paoliگونه 

1916) 
زبان: بندر گز، مهر یو م یآور جمعخ یو تارمحل 
 Chrysomphalus ی؛ سپردارها1392

dictyospermi (Morgan, 1889) و Aonidiella 

aurantii (Maskell, 1879). 
 Prospalta lounsburyiنام:  هم یاسام

Berlese & Paoli و Aspidiotiphagous 

lounsburyi Berlese & Paoli . 
 Encarsia citrina-groupگونه:  -گروه

(Polaszek et al., 1999.) 
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؛ فرمول یا جنس ماده: سر به رنگ زرد؛ شاخك قهوه
تر از مفصل اول  لیسل طوی؛ پد3، 3، 1، 1 یشاخك

برابر عرض آن  7/1كول یكول؛ طول مفصل اول فونیفون
اندازه با مفاصل دوم و سوم است؛ تعداد  باً همیبوده و تقر

كول تا مفصل یاز مفصل اول فون یشاخك یالهایسنس
نه زرد رنگ ی؛ س3، 3، 3، 0، 0، 0ششم عبارت است از: 

 یا ال به رنگ قهوهیو آگز یانینه، لوب میش سیبه جز پ
 یا هیناح یاراز و دیر یده از موهایره؛ بال جلو پوشیت

بدون مو  یا هیز ناحینال و نیر رگبال مارژیبدون مو در ز
باشد؛ پاها زرد رنگ؛ لوب  یگمال میدر اطراف رگبال است

 یانیم یها ك از لوبیعدد مو؛ هر  2+2 یدارا یانیم
سپرچه با فاصله نسبت  یالهایك عدد مو؛ سنسی یدارا
برابر  4باً یاند؛ طول بال جلو تقر دهیگر واقع گردیكدیبه 

در بال جلو  یجانب یها شكیعرض بال است؛ طول ر
نال یمارژ رگبال ساب یبرابر عرض بال است؛ بر رو 25/1

نال چهار یرگبال مارژ ییجلوه یك عدد مو، در حاشیفقط 
ك عدد مو وجود دارد؛ ی یا عدد مو و در سلول قاعده

؛ شكم به رنگ قهوه به جز 5-5-5پاها ه فرمول پنج
مفصل هفتم به رنگ زرد؛ مفاصل دوم  ییاقسمت انته

و  2+2، 2+2، 1+1، 1+1، 1+1 یب دارایتا هفتم به ترت
تر از مجموع اندازه  ز كوتاهیباشند؛ تخمر یعدد مو م 4

 .باشد یپا مه و مفصل اول پنج یانیم یساق پا
 د.ینگرد یآور جنس نر: جمع
كال یك، نئوتروپینتال، پالئاركتیپراكنش: ار

(Heraty et al., 2007 .)مصر  ،وانین، تایچ
(Huang & Polaszek, 1998.)  

 
 Encarsia lutea (Masi, 1909)گونه 

بهشت یان، اردیزبان: رامیو م یآور جمعخ یو تارمحل 
 ,Bemisia tabaci (Gennadius  دبالكی؛ سف1388

دبالك ی؛ سف1389، مهر یكردكو .(1889
Aleurolobus niloticus Priesner & Hosny, 

 Aleurolobus دبالكیسف؛ 1391. گنبد، خرداد 1934

marlatti (Quaintance, 1903). 

 .Prospaltella lutea Masiنام:  هم یاسام
 Encarsia lutea-groupگونه:  -گروه

(Polaszek et al., 1992.) 
 
 فیتوص

متر؛ سر به رنگ  یلیم 57/0تا  50/0جنس ماده: به طول 
 یها ؛ آروارهیا گ قهوهها به رن زرد روشن به جز شاخك

و لب  پایینه آروار یها دو عدد دندانه؛ پالپ یباال دارا
؛ 3، 3، 1، 1 ی؛ فرمول شاخكیك مفصلیهر دو  پایین

كول؛ مفصل اول یتر از مفصل اول فون لیسل طویپد
تر از مفاصل دوم و  كوتاه یكول مربع شكل و كمیفون

فالژلوم عبارت است از:  یشاخك یالهایسوم؛ تعداد سنس
 یها ؛ چشمیمفصل 3؛ كالوا 2-3، 2-3، 2، 0-1، 0، 0

نه به رنگ به یده شده است؛ سیز پوشیر یمركب از موها
ده ی؛ بال جلو پوشیا ال به رنگ قهوهیو آگز یانیجز سپر م

برابر عرض آن است؛  75/2ز؛ طول بال جلو یر یاز موها
برابر عرض  60/0تا  45/0در بال جلو  یجانب یها شكیر

ه یعدد مو، در حاش 2نال یمارژ رگبال ساب یبال است؛ رو
عدد مو و در سلول  6تا  4نال یرگبال مارژ ییجلو

تا  5/8ك عدد مو وجود دارد؛ طول بال عقب ی یا قاعده
برابر  5/1آن  یها شكیبرابر عرض آن و طول ر 5/9

 یساق پا ییانتها عرض بال است؛ پاها زرد روشن؛ خار
تر از نصف طول مفصل اول پنجه؛ لوب  لیطو یانیم
سپرچه با  یالهایعدد مو؛ سنس 8تا  4 یدارا یانیم

ه اند؛ فرمول پنج گر واقع شدهیكدیفاصله نسبت به 
 یها ؛ شكم به رنگ زرد به جز در قسمت5-5-5پاها 
ره؛ مفاصل دوم تا هفتم یبه رنگ ت یو جانب یا قاعده
عدد  4و  2+2، 2+2، 1+1، 1+1، 1+1 یب دارایبه ترت
تر از مجموع  ز زرد رنگ و كوتاهیباشند؛ تخمر یمو م
ز به یو مفصل اول پنجه و ن یانیم یساق پاه انداز
        .برابر طول كالوا 20/1تا  95/0ه انداز

متر؛ بدن به  یلیم 55/0تا  45/0جنس نر: به طول 
لوب  یره به جز سپرچه، قسمت عقبیت یا رنگ قهوه

به رنگ زرد روشن؛ شاخك زرد رنگ و و پاها  یانیم
 اند. گر جوش خوردهیكدیبا  ییدو مفصل انتها
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ك، ینتال، پالئاركتین، اریپراكنش: استراالز
ا، یتالیا(. Heraty et al., 2007) 1كالیآفروتروپ

ا یوان و استرالین، پاكستان، تایه، هند، چیروس
(Huang & Polaszek, 1998; Schmidt et al., 

2001.) 
 
 Encarsia mineoi Viggiani, 1982گونه 

نودشت، یزبان: میو م یآور جمعخ یو تارمحل 
 Acaudaleyrodesدبالك ی؛ سف1388بهشت یارد

rachipora (Singh, 1931). 
 Encarsia parvella-groupگونه:  -گروه

(Polaszek et al., 1999.) 
 
 فیتوص

اه رنگ یجنس ماده: سر به رنگ زرد اما شاخك س
ه ك زائدیدو عدد دندانه و  یباال دارا یها آروارهاست؛ 

اما  یدو مفصل پایینه آروار یها هستند؛ پالپ یداخل
هستند؛ فرمول  یك مفصلی پایینلب  یها پالپ

؛ طول مفصل اول 2، 4، 1، 1عبارت است از:  یشاخك
 60/0باً یتر از مفصل دوم بوده و تقر لیكول طویفون

 3/1كول یدوم فونباشد؛ طول مفصل  یسل میطول پد
تر از مفصل سوم   كوتاه یبرابر طول مفصل اول و كم

ز یكول و نیاست؛ طول مفاصل سوم و چهارم فون
گر برابر است؛ مفاصل اول و دوم یكدیسل با یپد
نه به یباشند؛  س یم یشاخك یالهایكول فاقد سنسیفون

كه به رنگ  یانینه و لوب میس شیرنگ زرد به جز پ
نه یس وم دو برابر طول پسیطول پروپودباشند؛  یره میت

 یمنافذ تنفسه یدو عدد مو در حاش یبوده و دارا
نقش و نگار  یال دارایز آگزیو ن یانیباشد؛ لوب م یم

و هر  2+2 یدارا یانیده هستند؛ لوب میمشبك و كش
ك عدد مو یفقط  یدارا یجانب یها ك از لوبی

سپرچه با فاصله نسبت به  یالهایهستند؛ سنس
آنها از ه كه فاصلیطوراند به گر قرار گرفتهیكدی

                                                                      
1. Afrotropical 

الها یك از سنسیبرابر عرض هر  6تا  5گر یكدی
سپرچه تا  یموها ییان جفت جلویمه باشد؛ فاصل یم

با  ییجلو یها است؛ بال یشتر از جفت عقبیب یحدود
 ییجلو یها ده شده است؛ طول بالیپوش یزیر یموها

 یها شكیبرابر عرض آن است؛ طول ر 25/3حدود 
عرض بال است؛  65/0حدود  ییجلو یها در بال یجانب

گمال وجود یبدون مو در اطراف رگبال استه یك ناحی
 6تا  5نال، یمارژ رگبال ساب  یدارد؛ دو عدد مو رو

 3تا  2نال، و یرگبال مارژ ییه جلویعدد مو در حاش
وجود دارد؛ طول خار ساق  یا عدد مو در سلول قاعده

تر از طول  كوتاه بوده و طول آن كوتاه اریبس یانیم یپا
 5-5-5پاها ه باشد؛ فرمول پنج یمفصل اول پنجه م

مفاصل  یرو یاست؛ شكم زرد رنگ است؛ تعداد موها
، 2+2، 1+1، 1+1، 1+1ب یاول تا هفتم شكم به ترت

تر از طول  ز كوتاهیباشد؛ طول تخمر یعدد م 4و  1+1
دو پنجم فر دوم حدود یاست؛ والو یانیم یساق پا

 ز است. یطول تخمر
كول در جنس نر با یجنس نر: طول مفاصل فون

عدد  3تا  2 یك دارایگر برابر بوده و هر یكدی
باشد؛ مفاصل پنجم و ششم  یم یشاخك یالیسنس
 اند. ق شدهیگر تلفیكدیبا  یكول تا حدودیفون

ك ین، پالئاركتیكال، استراالزیپراكنش: آفروتروپ
(Heraty et al., 2007.) یبیا، سودان، لیاسترال ،
 (.Evans, 2007ران، مصر )یا

 
 Encarsia perniciosi (Tower, 1913)گونه 

؛ 1391زبان: گرگان، خرداد یم یآور جمعخ یو تارمحل 
. Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758)سپردار 
 Diaspidiotus؛ سپردار 1392، مهر یكردكو

perniciosus (Comstock, 1881). 
 Prospaltella perniciosiنام:  هم یاسام

Tower. 
 Encarsia aurantii-groupگونه:  -گروه

(Hayat, 1989.) 
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متر؛ سر به  یلیم 75/0تا  52/0جنس ماده: به طول 
پشت سر به رنگ  ییجز قسمت بااله ب یا رنگ قهوه

؛ یل به قهوه ای؛ شاخك زرد مایل به نارنجیزرد ما
تر از مفصل  لیشكل و طوكول مربع یمفصل اول فون

 سهتر از مفصل سوم؛ كالوا  لیدوم؛ مفصل دوم طو
جز سپرچه به رنگ ه ب یا نه به رنگ قهوهی؛ سیمفصل

ران و ران  شیزرد روشن؛ پاها زرد روشن به جز پ
تا  5/2؛ طول بال جلو یا قهوه یو عقب ییجلو یپاها
بدون مو در  یا هیناح یبرابر عرض آن و دارا 65/2

عدد  9تا  6 ینال داراینال؛ رگبال مارژیال مارژر رگبیز
عدد مو؛ طول  4تا  2 یدارا یا مو و سلول قاعده

ك ششم عرض بال؛ یدر بال جلو  یجانب یها شكیر
ه برابر عرض آن؛ فرمول پنج هفتطول بال عقب 

ره به جز مفصل یت یا قهوهبه رنگ ؛ شكم 5-5-5پاها 
اندازه طول ؛ یل به نارنجیما یا هفتم به رنگ قهوه

 .دوم یتر از طول والووال سوم كوتاه یوالووال
تر،  ه ماده اما اندازه بدن آن كوچكیجنس نر: شب

تر، تعداد  عیبدون مو در بال جلو وسه یوسعت ناح
تر از مفصل  لیسل طویشتر، پدیب یشاخك یالهایسنس

گر یكدیفالژلوم از  ییكول، و دو مفصل انتهایاول فون
 مجزا هستند.
 Heratyكال )یك، نئوتروپینتال، پالئاركتی: ارپراكنش

et al., 2007 .)هیوان، روسین، تایهند، پاكستان، چ، 
ن، ی، آرژانت(Huang & Polaszek 1998كا )یآمر

ا، صربستان و یتالیچك، ا یفرانسه، آلمان، جمهور
 (.Heraty et al., 2007نگرو ) مونته
 

در استان  Encarsiaجنس  یها گونه یید شناسایكل

 مازندران

( 5-4-5)فرمول پنجه  یبندچهار یانیم یپنجه پا -1
 ................................................E. formosa Gahan 

( 5-5-5)فرمول پنجه  یپنج بند یانیم یپنجه پا -1'
.................................. ............................................2  

اند و  قرار گرفته یصورت عرضسپرچه به یالهایسنس -2

ها  ك سنسبال است؛ بالیشتر از عرض ین آنها بیفاصله ب
 3.. .............................. لیا طویكوتاه  یها شكیر یدارا
 یها ر رگبالیره در زیبخش ت یها دارا بال -3

 4......................... ..................گمال .....ینال و استیژمار
 10................................. ....ها كامالً شفاف ...... بال -3'

ه بدون مو فقط در یك ناحی یدارا ییجلو یها بال -4
 E. acaudaleyrodis Hayatگمال. یاطراف رگبال است

بدون مو فقط در ه یك ناحی یدارا ییجلو یها بال -4'
ا فقط در یگمال و ینال و استیمارژ یها اطراف رگبال

 5. ..................نال ......................یاطراف رگبال مارژ
ه بدون یك ناحی یدارا یینال بال جلویرگبال مارژ -5

 6 ..................................مو مشخص ...................
 یدارا یینال بال جلویگمال و مارژیاست یها لرگبا -5'
 9 ..................ه بدون مو مشخص ..................یك ناحی
طور كامل به یانینه میره؛ سیفاقد نوار ت ییبال جلو -6
 7.................... ..ست ..........................................یاه نیس
 ی؛ فالژلوم دوم كمیكالوا در شاخك سه بند -7

 یا دو نوار عرضیك یتر از فالژلوم سوم؛  لیطو
 یه صورت و در باالیره در ناحیت یا ا قهوهی یا قهوه

 8................................ ............................ یبخش تورول
ه انداز ؛ فالژلوم دوم همیكالوا در شاخك دو بند -7'

ا ی یا هرگونه نوار قهوهفالژلوم سوم؛ صورت فاقد 
 .......................... یبخش تورول یره در باالیت یا قهوه

..............................................  .....E. elegans Masi 
برابر عرض(؛  6/2تا  5/2ل )یطو ییبال جلو -8

فر دوم یبرابر طول والو 5/0سوم كمتر از  یوالوال
..................................... ....E. pernicioci (Tower) 

برابر عرض(؛  1/4باً یل )تقریطو ییبال جلو -8'
............... ..فر دوم .یبرابر طول والو 65/0سوم  یوالوال

 ..........................................E. aurantii (Howard) 
ك عدد ی یبال جلو دارانال در یمارژ رگبال ساب -9

 یطول یالیسه سنس یمو؛ فالژلوم چهارم دارا
 .......................E. lounsburyi Berlese & Paoli 

 یالیك سنسیحداقل  یفالژلوم اول شاخك دارا -10
 11................... .................................................... یطول
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 یطول یالیچ سنسیشاخك بدون هفالژلوم اول  -10'
......................................................................... ........12 

تر از فالژلوم  لیسل شاخك طویپد -11
تر از فالژلوم دوم، سوم و چهارم   فالژلوم اول كوتاهاول؛

 یال و سپرچه دارایسپر، آگز یانی؛ لوب مییبه تنها
 یبال دارا یها ز و مشخص؛ سلولیر یبند شبكه

     E. azimi Hayat..........................  یداخل یبند خط
تر از فالژلوم اول؛ فالژلوم  سل شاخك كوتاهیپد -11'

؛ ییاندازه با فالژلوم دوم، سوم و چهارم به تنها اول هم
ز یر یبند ال و سپرچه بدون شبكهیسپر، آگز یانیلوب م

 یداخل یبند بال بدون خط یها و مشخص؛ سلول
....................................... ..........E. inaron Walker 

 13 رواضح .........یا غی یكالوا به وضوح دو مفصل -12
 14 ............................ یوضوح سه مفصلكالوا به -12'

ن یفقط چهار عدد مو؛ فاصله ب یدارا یانیسپر م -13
 ین موهایشتر از فاصله بیسپرچه ب ییجلو یموها
برابر عرض آن؛ خار  2/3-3/3 یی؛ بال جلویعقب

كوتاه و طول آن به  یلیخ یانیم یساق پا ییانتها
ز یوضوح كمتر از نصف طول مفصل اول پنجه؛ تخمر

 55/0-60/0سوم  ی؛ والوالیانیم یتر از ساق پا كوتاه
 E. mineoi Viggianiفر دوم ......... یبرابر طول والو

 یا به طور عرضیفالژلوم اول به صورت مربع  -14
 یها شكیك عدد مو؛ ری یدارا یا است؛ سلول قاعده

 .......برابر عرض بال .............. 45/0-60/0نال یمارژ
 .......................................................E. lutea (Masi) 

از عرض آن؛ سلول شتر یطول فالژلوم اول ب -14'
نال یمارژ یها شكیدو تا سه عدد مو؛ ر یدارا یا قاعده

  15. .عرض بال .......................... 25/0-30/0به اندازه 
 یا كمیاندازه و  سل همی؛ پدیا شاخك قهوه -15
تر از  لیطو یتر از فالژلوم اول؛ فالژلوم اول كم لیطو

تر از فالژلوم سوم؛ هشت تا  كوتاه یفالژلوم دوم و كم
ه نال؛ حلقیرگبال مارژ ییجلوه لب ینه عدد مو بر رو
در سپر  یانیعدد مو؛ لوب م 3+3 یششم شكم دارا

عدد مو  4+1+2ا ی 4+2+2 یدارا یانیم
 ............................................E. berlesei Howard  

فالژلوم اول  ؛2، 4، 1، 1فرمول  یشاخك دارا -15'
شتر از یسل؛ طول فالژلوم دوم و سوم بیتر از پد لیطو

طور كامل و بخش اعظم سر به یانینه میعرض؛ س
تر از  اما كوتاه یانیاندازه پنجه م ز همیره؛ تخمریت

 .................... و بند اول پنجه یانیم یمجموع ساق پا
. .....................................E. fasciata (Malenotti) 

 یها ج پژوهش حاضر، اغلب گونهیبر اساس نتا
 یدارا گلستانها در استان  ها و شپشك دبالكیمهم سف

به نظر باشند كه  یم Encarsiaاز جنس  یدیتوئیپاراز
ن یت ایدر كاهش تراكم جمع ینقش كارآمدرسد  یم

ن یدر ا ییها كه البته انجام پژوهش ندینما یم ایفاآفات 
 یفون زنبورهاه سی. مقاباشد یم یرابطه ضرور

Encarsia  ا نشان یر مناطق دنیبا سا گلستاندر استان
 یا شباهت قابل مالحظه یدهد كه فون مزبور دارا یم

 Schauff)باشد  یخزر م یایدر یبا فون مناطق شمال

et al., 1996) .ل مهم تنوع در فون یاز دال یكی
ران، وجود یا یدر مناطق شمال Encarsia یزنبورها

دها یتوئین پارازیمهم ا یها زبانیتنوع فراوان در م
اهان یز تنوع در فلور گیو ن (ها ها و شپشك دبالكیسف)

 24كه تاكنون یطوربه ،باشد یم یر زراعیو غ یزراع
گونه متعلق  27گونه شپشك ) 34دبالك و یگونه سف
ده یگزارش گردالن یسپردارها( از استان گه به خانواد

 ,Ghahari et al., 2007; Moghaddamاست )

 یع زنبورهایار وسی. با توجه به پراكنش بس(2013
 Encarsiaو به خصوص  Aphelinidaeخانواده 

spp. ك در یقات فونستیا، تحقیدر اغلب مناطق دن
ا ین زنبورها همچنان در مناطق مختلف دنیرابطه با ا

افزوده  ن جنس مرتباًیا یاه ادامه داشته و بر تعداد گونه
جامع در رابطه با  یها یگردد. در هر حال انجام بررس یم

و ز نقش یران و نیر مناطق ایمزبور در سا یفون زنبورها
ر در ضق حایشده در تحق ییشناسا یدهایتوئیپاراز ییكارآ

استان  یها ها و شپشك دبالكیت سفیكنترل جمع
از  یكیعنوان تواند به یت بوده و میحائز اهم لستانگ
  جالب مطرح باشد. یقاتیتحق یها  نهیزم

مختلف  یها زبانین مین پژوهش از بیدر ا
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، عسلك Encarsia یزنبورها یشده برا یآور جمع
چهار گونه مختلف  ی( داراBemisia tabaciپنبه )

 ، E. azimi ،E. formosaد شامل یتوئیپاراز
E. inaron  وE. lutea كه نیباشد. با توجه به ا یم

ن آفات پنبه در یاز مهمتر یكیعسلك پنبه جزو 
 یدهایتوئیت از پارازیباشد، لذا حما یمنطقه گلستان م

ن منطقه یز شكارگران متعدد فعال در ایمزبور و ن
(Ghahari & Ostovan, 2006م )تواند باعث  ی

ك آفت یولوژیدر كنترل ب یعیش توان دشمنان طبیافزا
پراكنش  یدارا E. formosaن یمزبور گردد. همچن

شده بوده  یآور جمع یها ر گونهینسبت به سا یتر عیوس
د. یگرد یآور جمع یبردار و از شش منطقه مورد نمونه

 یدارا E.inaronد مزبور به همراه یتوئیعالوه پاراز به
باشد  یزبان در منطقه گلستان مین تعداد میشتریب

چهار گونه  یدارا  ن دو گونهیك از ایكه هر یطور به
 (.1باشند )جدول  یها م دبالكیزبان از گروه سفیم

 
 ها آن های در استان گلستان و میزبان .Encarsia sppفهرست زنبورهای  .1جدول 

 گونه پارازیتوئید گونه میزبان خانواده میزبان وری آ محل جمع

 Aleyrodidae Acaudaleyrodes rachipora Encarsia acaudaleyrodis گنبد

 كردكوی

 گرگان

Diaspididae 
Diaspididae 

Aonidiella aurantii 
Aonidiella orientalis 

Encarsia auranti 

 رامیان

 بندرگز

Aleyrodidae 
Aleyrodidae 

Bemisia tabaci 
Parabemisia myricae Encarsia azimi 

 Diaspididae Pseudaulacaspis pentagona Encarsia berlesei گنبد

 Aleyrodidae Aleurolobus marlatti Encarsia elegans آباد علی

 گرگان

 بندر گز

Diaspididae 
Diaspididae 

Chrysomphalus dictyospermi 
Diaspidiotus perniciosus Encarsia fasciata 

 كالله، گرگان، گنبد

 كالله، مینودشت

 آباد علی

 بندر گز

Aleyrodidae 
Aleyrodidae 
Aleyrodidae 
Aleyrodidae 

Bemisia tabaci 
Trialeurodes vaporariorum 
Trialeurodes abutiloneus 
Dialeurodes citri 

Encarsia formosa 

 مینودشت

 گرگان

 گرگان

 آباد علی

Aleyrodidae 
Aleyrodidae 
Aleyrodidae 
Aleyrodidae 

Aleyrodes lonicerae 
Siphoninus phillyreae 
Aleyrodes singularis 
Bemisia tabaci 

Encarsia inaron 

 بندر گز

 بندر گز

Diaspididae 
Diaspididae 

Aonidiella aurantii 
Chrysomphalus dictyospermi Encarsia lounsburyi 

 گنبد

 كردكوی

 رامیان

Aleyrodidae 
Aleyrodidae 
Aleyrodidae 

Aleurolobus marlatti 
Aleurolobus niloticus 
Bemisia tabaci 

Encarsia lutea 

 Aleyrodidae Acaudaleyrodes rachipora Encarsia mineoi مینودشت

 كردكوی

 گرگان

Diaspididae 
Diaspididae 

Diaspidiotus perniciosus 
Lepidosaphes ulmi Encarsia perniciosi 
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