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Abstract

چكیده

Encarsia Förster (Hymenoptera: Chalcidoidea:

Encarsia

Aphelinidae) are the powerful parasitoids of

 جزو پارازیتوئیدهای كارآمدChalcidoidea: Aphelinidae)

whiteflies

and

armored

scales

(Hemiptera:

Aleyrodidae, Diaspididae) in most regions of the

Förster

(Hymenoptera:

زنبورهای

Hemiptera: Aleyrodidae, ( سفیدبالكها و سپردارها

world which have efficient role in biological

) در اغلب مناطق دنیا میباشند كه نقش بسیار مهمیDiaspididae

control of these pests in fields, orchards and

 باغات و گلخانهها ایفا،در كاهش تراكم جمعیت این آفات در مزارع

greenhouses. The fauna of Encarsia was studied in

 طی نمونهبرداریهای انجام شده در مناطق مختلف استان.مینمایند

Golestan province (Northern Iran) by collecting

گلستان بر اساس جمعآوری و پرورش پورههای سفیدبالكها و

their

(Hemiptera:

 درEncarsia spp. سپردارها به عنوان میزبانهای مهم زنبورهای

(Hemiptera:

Encarsia  دوازده گونه زنبور پارازیتوئید شامل،شرایط مطلوب

main

Aleyrodidae)

hosts,
and

whiteflies

scale

insects

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,

Encarsia auranti

،acaudaleyrodis Hayat, 1976

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

،Encarsia berlesei (Howard, 1906)

1986, Encarsia berlesei (Howard, 1906), Encarsia

Encarsia fasciata (Malenotti, ،elegans Masi, 1911

elegans Masi, 1911, Encarsia fasciata (Malenotti,

Encarsia ،Encarsia formosa Gahan, 1924 ،1917)

1917), Encarsia formosa Gahan, 1924, Encarsia

Encarsia lounsburyi

inaron (Walker, 1839), Encarsia lounsburyi

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

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

Encarsia  وEncarsia mineoi Viggiani, 1982 ،1909)

1909), Encarsia mineoi Viggiani, 1982 and

. جمعآوری و شناسایی گردیدندperniciosi (Tower, 1913)

Encarsia perniciosi (Tower, 1913) were collected
and identified. In this investigation, additionally to

،inaron (Walker, 1839)

در این پژوهش عالوه بر جمعآوری و شناسایی زنبورهای

the faunistic study on Encarsia in Golestan

 پراكنش، اسامی همنام، از مناطق مختلف استان گلستانEncarsia

province, synonymies, distribution, descriptions

گونهها و توصیف گونههای جمعآوری شده و كلید شناسایی نیز
.ارائه شده است

and identification key of species are given.
Keywords:

Aleyrodidae,

Coccoidea,

Fauna,

 كلید، فون، شپشك، سفیدبالك، پارازیتوئید:واژههای كلیدی

Identification key, Golestan, Parasitoid.

. گلستان،شناسایی
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مقدمه

زنبورهای ()Chalcidoidea: Aphelinidae
 Encarsia spp.با دارا بودن بیش از  300گونه
شناخته شده ،اغلب بهعنوان پارازیتوئیدهای اولیه
سفیدبالكها ) (Hemiptera: Aleyrodidaeو
شپشكها ( )Hemiptera: Coccoideaمطرح
میباشند ( .)Evans et al., 1995جنس نر این
زنبورها عموماً هیپرپارازیتوئید ()Hyperparasitoid
مادهها و یا نرهای همان گونه و یا سایر گونههای
جنس Williams & Polaszek, ( Encarsia
 )1996و یا هیپرپارازیتوئیدهای پسیلها
(Polaszek et al., ( )Hemiptera: Psyllidae
 )1992و یا تخم بالپولكداران ()Lepidoptera
( )Hunter et al., 1996میباشند .گونههای جنس
 Encarsiaجزو عوامل كنترلكننده مهم و كارآمد
سفیدبالكها روی طیف وسیعی از محصوالت
كشاورزی محسوب میگردند ( Hoddle et al.,
 ،)1998بهطوریكه از میان گونههای شناساییشده،
 110گونه بهعنوان پارازیتوئیدهای سفیدبالكها
شناخته شدهاند ( .)Babcock & Heraty, 2000با
توجه به اهمیت زنبورهای جنس  Encarsiaدر كنترل
سفیدبالكها بهعنوان آفات مهم كشاورزی ،مطالعه در
رابطه با شناسایی فون آنها در مناطق مختلف دنیا
اهمیت بسیار زیادی یافته و مقاالت متعددی در این
رابطه ارائه گردیده است ( ;Yasnosh, 1989
;.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
همچنین در رابطه با سفیدبالكهای استان گلستان به
عنوان مهمترین میزبانهای زنبورهای ،Encarsia
مهمترین پژوهش توسط )2007( Ghahari et al.
صورت گرفته است كه بیانگر تنوع باالی سفیدبالكها
در منطقه مزبور میباشد .تعداد و تنوع بسیار زیاد

گونهها در جنس  ،Encarsiaمحققین را بر آن داشت
تا بر اساس شباهتهای مرفولوژیك ،گونههای دارای
شباهتهای بیشتر را در گروههای یكسان قرار دهند و
بر این اساس  29گروه -گونه 1توسط متخصصین
ایجاد و گونههای مختلف بر اساس تشابه در
خصوصیات تاكسونومیك در گروههای مشابه قرار
گرفتند ( Hayat, 1998; Heraty & Polaszek,
.)2000; Abd-Rabou & Ghahari, 2007
در رابطه با فون زنبورهای  Encarsiaدر ایران،
بررسیهای انجام شده بسیار معدود بوده و در این رابطه
میتوان به مطالعات انجامشده توسط Ale-Mansoor
(Abd- ،)2000( Ghahari & Hatami ،)1992
Ghahari et al. ،)2004( Rabou & Ghahari
( )2006و  )2011( Ghahari et al.اشاره نمود .با توجه
به اینكه شناسایی دقیق دشمنان طبیعی یك منطقه
اولین و اساسیترین گام در كنترل آفات محسوب
میگردد ( ،)De Bach & Rosen, 1991بنابراین در
پژوهش حاضر فون زنبورهای  Encarsiaدر استان
گلستان مورد بررسی قرار گرفت تا زمینههای الزم جهت
كنترل سفیدبالكها و نیز شپشكها در قالب برنامههای
كنترل بیولوژیك كالسیك و كاربردی 2و نیز مدیریت
تلفیقی آفات 3فراهم گردد.
مواد و روشها

بهمنظور بررسی فون زنبورهای  Encarsiaدر استان
گلستان ،برگهای انواع گیاهان میزبان سفیدبالكها و
شپشكها شامل گیاهان زراعی ،زینتی ،علفهای هرز،
درختان مثمر و غیرمثمر كه به پورههای حشرات
مذكور آلوده بودند ،از مناطق مختلف استان گلستان
(شكل  )1جمعآوری و ضمن قرار دادن آنها در داخل
پتریهای پالستیكی با درپوش منفذدار ،پتریها داخل
1. Species-group
2. Classical and Applied Biological Control
3. Integrated Pest Management

قهاری :مطالعه تنوع گونهای زنبورهای ... Encarsia spp.

انكوباتوری با دمای  252درجه سانتیگراد ،رطوبت
نسبی  655درصد و  16ساعت روشنایی در شبانهروز
قرار گرفتند .با گذشت زمان و خروج تدریجی
پارازیتوئیدها از پورههای پارازیته شده ،دمای انكوباتور
برای مدت  5ساعت به حدود  2درجه سانتیگراد
كاهش داده شد و به این ترتیب با بیحركت شدن
پارازیتوئیدها در اثر سرما ،پتریها از انكوباتور خارج و
محتویات آنها بر روی كاغذ سفید ریخته شد .به این
ترتیب از میان انواع پارازیتوئیدهای پرورشیافته،
گونههای جنس  Encarsiaجمعآوری گردیدند .پس
از تهیه اسالید میكروسكوپی از زنبورهای جمعآوری
شده بر اساس روش  ،)1982( Noyesنمونهها با
استفاده از خصوصیات تاكسونومیك مندرج در
كلیدهای تشخیص معتبر شامل ،)1989( Hayat
Schauff et al. ،)1992( Polaszek et al.
(Huang ،)1996( Krishnan & David ،)1996
 )1999( Polaszek et al. ،)1998( & Polaszekو
 )2001( Schmidt et al.شناسایی شدند .بهمنظور
درك صحیح از اصطالحات تاكسونومیك بهكار رفته
در بخش توصیف گونهها ،شكل  2كه دربرگیرنده
ویژگیهای تاكسونومیك زنبورهای جنس Encarsia
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میباشد ،ارائه شده است.
بحث و نتیجهگیری

بر اساس نتایج حاصل از نمونهبرداریهای انجام شده
در مناطق مختلف استان گلستان ،دوازده گونه زنبور از
جنس  Encarsiaبهعنوان پارازیتوئیدهای سفیدبالكها
( )Hemiptera: Aleyrodidaeو سپردارها
( )Hemiptera: Diaspididaeجمعآوری و شناسایی
گردیدند .زنبورهای شناسایی شده در پژوهش حاضر
به همراه میزبانها ،محل و تاریخ جمعآوری ،گروه-
گونه ،1توصیف و پراكندگی و نیز كلید شناسایی
گونهها در زیر ارائه میگردد.
خانواده Aphelinidae Thomson, 1876
جنس Encarsia Förster, 1878
گونه Encarsia acaudaleyrodis Hayat, 1976

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :گنبد ،خرداد 1391؛
سفیدبالك Singh, ( Acaudaleyrodes rachipora
.)1931
گروه -گونهEncarsia parvella-group :
(.)Hayat, 1989

شكل  .1نقشه استان گلستان و بخشهای مختلف آن (ارجینال)

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

حشره ماده :به طول  0/48تا  0/64میلیمتر؛ سر زرد
رنگ ،لب باال قهوهای مایل به قرمز؛ عرض سر 1/35
برابر طول آن؛ شاخك تیره به جز كالوا زرد رنگ؛
آروارههای باال دارای دو عدد دندانه؛ پالپ آرواره پایین
دو مفصلی و پالپ لب پایین یك مفصلی؛ فرمول
شاخكی 2 ،4 ،1 ،1؛ طول مفصل اول فونیكول بیشتر
از عرض آن بوده و  0/65طول پدیسل است؛ مفصل
دوم فونیكول  1/25برابر مفصل اول بوده و كمی
كوتاهتر از مفصل سوم میباشد؛ مفاصل سوم و چهارم
هماندازه هستند؛ طول كالوا  0/72طول فونیكول
است؛ مفاصل اول و دوم فونیكول فاقد سنسیالهای
شاخكی هستند؛ چشمهای ساده به صورت رئوس یك
مثلث واقع گردیدهاند؛ بر روی چشمهای مركب
موهای ریزی واقع شده است؛ سینه زرد رنگ؛ سپر
میانی و آگزیال دارای نقوش مشبك و كشیده هستند؛

لوب میانی در سپر میانی دارای  2+2عدد مو و هر
یك از لوبهای جانبی فقط دارای یك عدد مو
میباشند؛ سنسیالهای روی سپرچه با فاصله نسبت به
یكدیگر واقع شدهاند؛ بالهای جلویی تقریباً  3/08برابر
عرض آن است؛ ریشكهای جانبی در بال جلو 0/57
عرض بال است؛ ناحیهای بدون مو در اطراف رگبال
استیگمال وجود دارد؛ دو عدد مو روی رگبال
سابمارژینال و  5تا  6عدد مو در حاشیه جلویی رگبال
مارژینال و  2تا  3عدد مو در سلول قاعدهای وجود
دارند؛ سلول كناری یا كوستال دارای یك ردیف موی
كوتاه میباشد؛ طول بال عقبی تقریباً  8/25برابر
عرض آن است؛ فرمول پنجه پاها 5-5-5 ،میباشد؛
شكم زرد مایل به قهوهای؛ مفاصل دوم تا هفتم شكم
بهترتیب دارای  1+1 ،2+2 ،1+1 ،1+1 ،1+1و  4عدد
مو میباشند؛ طول تخمریز  1/2برابر طول ساق پای
میانی میباشد.

قهاری :مطالعه تنوع گونهای زنبورهای ... Encarsia spp.

جنس نر :به طول  0/45تا  0/52میلیمتر؛ از لحاظ
رنگآمیزی تا حدودی تیرهتر از جنس ماده است؛
مفاصل فونیكول كشیده و طویل هستند؛ مفاصل
پنجم و ششم شاخك با یكدیگر تلفیق شدهاند.
پراكنش :ارینتال :1هند (،)Heraty et al., 2007
پالئاركتیك :2ایران ،اسپانیا ،مصر (.)Evans, 2007
گونه )Encarsia auranti (Howard, 1894

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :كردكوی ،مهر
1389؛ سپردار Aonidiella aurantii (Maskell,
) .1879گرگان ،خرداد 1391؛ سپردار Aonidiella

).orientalis (Newstead, 1894
اسامی همنام:
،Prospalta aurantii (Howard) ،Howard
Coccophagus aurantii

).Prospaltella aurontii (Howard
گروه  -گونهEncarsia aurantii-group :

(.)Abd-Rabou & Ghahari, 2007
توصیف
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4+2+2؛ سپرچه دارای سلولهای بزرگ و منقوش
است؛ هر یك از لوبهای جانبی در سپر میانی دارای
دو عدد مو؛ سنسیالهای روی سپرچه با فاصله نسبت
به یكدیگر واقع گردیدهاند؛ اندازه ریشكهای جانبی
در بالهای جلو  0/45عرض بال؛ روی رگبال
سابمارژینال دو عدد مو ،در حاشیه جلویی رگبال
مارژینال  7تا  9عدد مو ،و در سلول قاعدهای  4تا 6
عدد مو وجود دارد؛ طول بالهای عقب  8برابر عرض
بال است؛ ریشكهای جانبی در بال عقب  1/50برابر
عرض بال است؛ فرمول پنجه پاها 5-5-5؛ شكم
قهوهای تیره؛ تخمریز به رنگ قهوهای مایل به زرد و
اندازه آن نصف طول ساق پای میانی است؛ مفاصل
دوم تا هفتم شكم به ترتیب دارای ،1+1 ،1+1 ،1+1
 2+2 ،2+2و  4عدد مو میباشند.
جنس نر :جمعآوری نگردید.
3
پراكنش :ارینتال ،پالئاركتیك ،نئوتروپیكال ،
استراالزین .)Heraty et al., 2007( 4گونهای با
پراكندگی بسیار وسیع میباشد كه از اغلب مناطق دنیا
گزارش شده است (.)Huang & Polaszek, 1998

جنس ماده :به طول  0/42تا  0/58میلیمتر؛ سر به
رنگ قهوهای مایل به نارنجی؛ شاخك زرد رنگ؛ پالپ
آرواره پایین دو مفصلی و پالپ لب پایین یك مفصلی؛
فرمول شاخكی 3 ،3 ،1 ،1؛ پدیسل طویلتر از مفصل
اول فونیكول؛ مفصل اول فونیكول مربع شكل ،مفصل
دوم تقریباً دو برابر مفصل اول و تا حدودی طویلتر از
مفصل سوم؛ مفاصل چهارم تا ششم با یكدیگر برابر؛
كالوا سه مفصلی و تقریباً  1/47برابر فونیكول؛ قفس
سینه زرد مایل به نارنجی؛ در بال جلو ناحیهای بدون
مو در زیر رگبال مارژینال وجود دارد؛ پاها زرد رنگ به
جز پیشران و ران پاهای عقبی به رنگ قهوهای؛ لوب
میانی در سپر میانی و نیز آگزیال دارای نقوش مشبك
بوده و تعداد موهای موجود در لوب میانی عبارتند از:

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :رامیان ،اردیبهشت
1388؛ سفیدبالك Gennadius, ( Bemisia tabaci
 .)1889بندرگز ،مهر 1392؛ سفیدبالك
).Parabemisia myricae (Kuwana, 1927
اسامی همنامTrichaporus indicus Azim :
 & Shafeeو Encarsia adrianae Lopez-
.Avila
گروه -گونه :این گونه توسط Lopez-Avila
) (1987جزو گروه  Encarsia coryliقرار داده شد
اما بنابر عقیده  )1998( Hayatدر گروه Encarsia
) inaron (= E. partenopeaقرار میگیرد.

1. Oriental
2. Palaearctic

3. Neotropical
4. Australasian

گونه Encarsia azimi Hayat, 1986
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اسامی همنام:
 Howardو ).Prospalta berlesei (Howard
گروه -گونهEncarsia berlesei-group :
(.)Hayat, 1998; Abd-Rabou & Ghahari, 2007
Prospaltella berlesei

توصیف

جنس ماده :به طول  0/45تا  0/65میلیمتر؛ سر به
رنگ زرد روشن؛ شاخك زرد رنگ به جز پدیسل و
مفاصل انتهایی به رنگ قهوهای؛ پدیسل طویلتر از
مفصل اول فونیكول ،مفصل اول فونیكول كوتاهتر از
مفاصل دوم و سوم؛ طول مفصل اول فونیكول 1/5
برابر عرض آن است؛ تعداد سنسیالهای فالژلوم به
ترتیب 2 ،2 ،3 ،3 ،2 ،2؛ كالوا دو مفصلی؛ سینه به
رنگ قهوهای؛ سنسیالهای سپرچه با فاصله قابل
مالحظهای از یكدیگر قرار گرفتهاند؛ لوب میانی،
آگزیال و سپرچه دارای نقوش مشبك و لوب میانی
دارای هشت عدد مو؛ بال جلو دارای موهای ریز
فراوان اما با ناحیهای بدون مو در زیر رگبال
سابمارژینال؛ طول بال جلو  2/5تا  2/7برابر عرض
بال است؛ طول ریشك های جانبی در بال جلو 0/30
تا  0/35برابر عرض بال است؛ سلول قاعدهای در بال
جلو دارای  3تا  6عدد مو میباشد؛ فرمول پنجه پاها
5-5-5؛ خار انتهایی ساق پای میانی كوتاهتر از نصف
طول مفصل اول پنجه؛ شكم به رنگ زرد روشن؛
مفاصل اول تا هفتم شكم به ترتیب دارای ،2+2 ،2+2
 2+2 ،1+2+1 ،2+2 ،2+2و  6عدد مو میباشند؛
تخمریز كوتاهتر از ساق پای میانی.
جنس نر :بدن به رنگ قهوهای به جز لوب میانی و
سپرچه و نیز ساق و پنجه به رنگ زرد روشن؛ دو
مفصل انتهایی شاخك با یكدیگر تلفیق شدهاند.
پراكنش :استراالزین ،ارینتال ،پالئاركتیك
()Heraty et al., 2007؛ استرالیا ،ایران ،انگلیس،
چین ،هند ،ژاپن ،پاكستان ،تایوان ،ایتالیا و اسپانیا
(.)Huang & Polaszek, 1998; Evans, 2007
گونه )Encarsia berlesei (Howard, 1906

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :گنبد ،خرداد 1391؛
Pseudaulacaspis pentagona
سپردار
).(Targioni Tozzetti, 1886

توصیف

جنس ماده :سر به رنگ زرد مایل به نارنجی ،شاخك
قهوهای رنگ؛ پالپ آرواره پایین و لب پایین بهترتیب
دو و یك مفصلی؛ فرمول شاخكی 3 ،3 ،1 ،1؛ پدیسل
هماندازه مفصل اول فونیكول؛ طول مفصل اول
فونیكول  1/9برابر عرض آن و كمی طویلتر از
مفصل دوم و كمی كوتاهتر از مفصل سوم؛ مفصل
سوم عریضتر از مفاصل اول و دوم؛ تعداد
سنسیالهای فالژلوم بهترتیب 3 ،3 ،3 ،2 ،0 ،0؛ سینه
زرد رنگ بهجز پیشسینه ،آگزیال و سپر میانی به رنگ
قهوهای؛ لوب میانی و آگزیال دارای نقوش مشبك و
لوب میانی دارای  4+2+2عدد مو؛ بال جلو دارای
موهای ریز فراوان اما با ناحیهای بدون مو در زیر
رگبال مارژینال؛ هر یك از لوبهای جانبی دارای دو
عدد مو؛ سنسیالهای سپرچه با فاصله نسبت به
یكدیگر واقع گردیدهاند؛ طول بال جلو  2/45برابر عرض
بال است؛ طول ریشك های جانبی در بال جلو 0/30
برابر عرض بال است؛ روی رگبال سابمارژینال دو عدد
مو ،در حاشیه جلویی رگبال مارژینال  8تا  9عدد مو ،و در
سلول قاعدهای  2تا  3عدد مو وجود دارد؛ فرمول پنجه
پاها 5-5-5؛ شكم به رنگ قهوهای؛ تخمریز به رنگ
قهوهای مایل به زرد؛ مفاصل دوم تا هفتم شكم به
ترتیب دارای  3+3 ،2+2 ،1+1 ،1+1 ،1+1و  4عدد مو
میباشند؛ تخمریز هماندازه مجموع اندازه ساق پای میانی
و مفصل اول پنجه است.
جنس نر :جمعآوری نگردید.
پراكنش :استراالزین ،ارینتال ،پالئاركتیك،
نئاركتیك ،1نئوتروپیكال (.)Heraty et al., 2007
1. Nearctic

قهاری :مطالعه تنوع گونهای زنبورهای ... Encarsia spp.

چین ،ژاپن ،سریالنكا ،روسیه ،آرژانتین ،برزیل،
اروگوئه ،آمریكا (.)Polaszek et al., 1999
گونه Encarsia elegans Masi, 1911

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :علیآباد ،تیر 1392؛
سفیدبالك Quaintance, ( Aleurolobus marlatti
.)1903
اسامی همنامEncarsia bifasciafacies :
.Hayat
گروه -گونهEncarsia elegans-group :
(.)Polaszek et al., 1999
توصیف

جنس ماده :سر زرد رنگ پریده؛ یك نوار باریك و
مشخص در عرض قطعه زیرپیشانی وجود دارد؛ تعداد
زیادی درز در قسمتهای مختلف صورت ،حاشیه
داخلی و زیر چشمهای ساده و پشت سر قابل مشاهده
است؛ شاخك زرد رنگ به جز نیمه جلویی اسكاپ و
پدیسل كه قهوهای رنگ است؛ مفصل ششم شاخك و
نیز سنسیالهای شاخكی به رنگ قهوهای تیره
میباشد؛ فرمول شاخكی 2 ،4 ،1 ،1؛ پدیسل از مفصل
اول فونیكول طویلتر ،اما از مفصل دوم كوتاهتر است؛
مفصل اول فونیكول كوتاهتر از مفصل دوم است؛
اندازه طول مفاصل دوم ،سوم و چهارم فونیكول
یكسان میباشد؛ تعداد سنسیالهای شاخكی در
نمونههای مختلف عبارت است از-3 ،3-2 ،3-2 ،0 :
 4-2 ،4و 4-3؛ پالپهای آرواره پایین و لب پایین
یك مفصلی هستند؛ سینه زرد رنگ میباشد؛ بال
جلویی پوشیده از موهای ریز ،اما در زیر رگبال
مارژینال بدون مو است؛ پاها زرد رنگ پریده تا سفید
هستند به جز پیشران پاهای میانی و عقبی كه به
رنگ قهوهای هستند؛ لوب میانی در سپر میانی و
آگزیال دارای نقش و نگار مشبك بوده و نیز دارای 9
تا  13عدد مو هستند؛ هر یك از لوبهای جانبی
دارای سه عدد مو میباشند؛ سنسیالهای سپرچه تا حد
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زیادی به یكدیگر نزدیك بوده و فاصله آنها از یكدیگر
به اندازه  2تا  3برابر قطر سنسیالها میباشد؛ فاصله
بین جفت جلویی موهای سپرچهای با جفت عقبی برابر
است؛ اندازه طول بالهای جلویی  2/8برابر عرض آن
است؛ ریشكهای جانبی در بال جلویی حدود 0/25
عرض بال است؛ روی رگبال مارژینال دو عدد ،در
حاشیه جلویی رگبال مارژینال  7تا  9عدد و در سلول
قاعدهای  6عدد مو وجود دارد؛ فرمول پنجه پاها -5
 5-5است؛ شكم به رنگ تیره به جز قسمت انتهایی
مفصل هفتم كه به رنگ زرد است؛ تعداد موهای روی
مفاصل دوم تا هفتم شكم بهترتیب عبارت است از:
 3-2+3-2 ،3-2+3-2 ،1+1 ،1+1 ،1+1و .7-4
اندازه طول تخمریز از مجموع اندازه ساق پای میانی و
مفصل اول پنجه طویلتر است.
جنس نر :جنس نر این پارازیتوئید از لحاظ
مرفولوژی و رنگآمیزی شبیه جنس ماده است با این
تفاوت كه جنس نر فاقد نوارهای روی صورت بوده و
بالهای جلویی فاقد ناحیه بدون مو در زیر رگبال
مارژینال میباشد؛ همچنین جنس نر بر خالف جنس
ماده دارای تعداد بسیار زیادی سنسیالهای شاخكی
بوده و مفاصل پنجم و ششم فونیكول به یكدیگر
جوش خورده نیستند.
پراكنش :ارینتال ،پالئاركتیك ( Heraty et al.,
 .)2007ایران ،تایوان ،پاكستان ،اسپانیا ،ایتالیا ،مصر،
چین ،هند (.)Evans, 2007
گونه )Encarsia fasciata (Malenotti, 1917

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :گرگان ،اردیبهشت
1389؛ سپردار Chrysomphalus dictyospermi
( .)Morgan, 1889بندر گز ،مهر 1392؛ سپردار
.)Comstock, 1881( Diaspidiotus perniciosus
Prospaltella fasciata
اسامی همنام:
.Malenotti
گروه -گونهEncarsia aurantii-group :
(.)Hayat, 1998
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توصیف

جنس ماده :سر به رنگ زرد مایل به نارنجی؛
پالپهای آروارههای پایین و لب پایین یك بندی؛
فرمول شاخكی 3 ،3 ،1 ،1؛ پدیسل طویلتر از مفصل
اول فونیكول؛ طول مفصل اول فونیكول  1/5برابر
عرض آن و كوتاهتر از فونیكولهای دوم و سوم؛ تعداد
سنسیالهای شاخكی در مفاصل اول تا ششم فالژلوم
به ترتیب  3 ،2 ،2 ،1 ،1و 3؛ كالوا طویلتر از مجموع
طول پدیسل و فونیكول؛ لوب میانی دارای  4عدد مو
و هر یك از لوبهای جانبی و آگزیال دارای یك عدد
مو؛ بالهای جلویی تقریباً  2/96برابر عرض آن؛
ریشكهای جانبی نسبتاً طویل و  0/67برابر عرض
بال؛ دو عدد مو روی رگبال سابمارژینال 5-4 ،عدد
مو روی رگبال مارژینال و  3-2عدد روی سلول
قاعدهای؛ پاها به رنگ زرد و فرمول پنجه پاها 5-5-5؛
شكم به جز مفصل اول زرد رنگ؛ مفاصل دوم تا هفتم
شكم به ترتیب دارای  2+2 ،2+2 ،1+1 ،1+1 ،1+1و
 4عدد مو میباشند؛ تخمریز كوتاهتر از مجموع طول
ساق پای میانی و مفصل اول پنجه.
جنس نر :جمعآوری نگردید.
پراكنش :نئاركتیك ،پالئاركتیك ،ارینتال ( Heraty
 ،)et al., 2007چین ،ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا و آمریكا
(.)Huang & Polaszek, 1998
گونه Encarsia formosa Gahan, 1924

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :كالله ،آبان 1387؛
سفیدبالكهای Gennadius, ( Bemisia tabaci
 )1889و Trialeurodes vaporariorum
( .)Westwood, 1856مینودشت ،اردیبهشت 1388؛
سفیدبالك  .T. vaporariorumگرگان ،اردیبهشت
1389؛ سفیدبالك  .B. tabaciگنبد ،خرداد 1391؛
سفیدبالك  .B. tabaciعلیآباد ،تیر 1392؛ سفیدبالك
Haldeman, ( Trialeurodes abutiloneus
 .)1850بندر گز ،مهر 1392؛ سفیدبالك
).Dialeurodes citri (Ashmead, 1885

اسامی همنام:
).(Gahan
گروه -گونهEncarsia luteola-group :
(.)Polaszek et al., 1992
Trichaporus formosus

توصیف

جنس ماده :سر به رنگ قهوهای؛ شاخك زرد رنگ؛
فرمول شاخكی 2 ،4 ،1 ،1؛ كالوا دو مفصلی؛ پدیسل
طویلتر از مفصل اول فونیكول؛ طول مفصل اول
فونیكول  1/7برابر عرض آن و كوتاهتر از مفاصل دوم
و سوم؛ مفاصل دوم و سوم با یكدیگر هماندازه؛ تعداد
سنسیالهای شاخكی در مفاصل اول تا ششم فالژلوم
به ترتیب 2 ،3 ،3 ،2 ،2 ،0؛ سینه به رنگ قهوهای
تیره؛ بال جلو از موهای ریزی پوشیده شده است؛ پاها
زرد رنگ به جز پیشران پاهای جلویی و عقبی
قهوهای؛ خار انتهایی ساق پا كوتاهتر از نصف طول
مفصل اول پنجه؛ لوب میانی و آگزیال دارای نقوش
مشبك و كشیده و لوب میانی دارای  18تا  20عدد
مو؛ هر یك از لوبهای جانبی دارای  3عدد مو و هر
آگزیال دارای یك عدد مو؛ سنسیالهای اسكوتلوم با
فاصله نسبت به یكدیگر قرار گرفتهاند؛ بال جلو تقریباً
 2/4برابر عرض بال است؛ ریشكهای جانبی  0/25تا
 0/32برابر عرض بال؛ دو عدد مو روی رگبال
سابمارژینال 3 ،تا  4عدد مو در سلول قاعدهای؛
فرمول پنجه پاها 5-4-5؛ شكم به رنگ قهوهای
روشن؛ مفاصل دوم تا هفتم شكم بهترتیب دارای
 2+2 ،2+2 ،1+1 ،1+1 ،1+1و  4عدد مو میباشند؛
تخمریز كوتاهتر از ساق پای میانی.
جنس نر :سر به رنگ قهوهای؛ شاخك  8مفصلی و
بدون كالوا؛ پدیسل كوتاه و  0/53برابر مفصل اول
فونیكول؛ هر یك از مفاصل تاژك دارای  5تا  6عدد
سنسیال؛ سینه و شكم به رنگ قهوهای تیره؛ فرمول
پنجه پاها 5-4-5؛ اندازه طول ژنیتالیا برابر طول ساق
پای میانی.

قهاری :مطالعه تنوع گونهای زنبورهای ... Encarsia spp.

پراكنش :گونهای با انتشار جهانی 1محسوب
میگردد ( Schmidt et al., 2001; Heraty et al.,
.)2007; Evans, 2007
گونه )Encarsia inaron (Walker, 1839

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :مینودشت،
اردیبهشت 1388؛ سفیدبالك Aleyrodes lonicerae
 .Walker, 1852گرگان ،اردیبهشت 1389؛
Siphoninus phillyreae
سفیدبالكهای
) (Haliday, 1835و Aleyrodes singularis
 .Danzig, 1964علیآباد ،تیر 1392؛ سفیدبالك
).Bemisia tabaci (Gennadius, 1889
اسامی همنام،Encarsia partenopea Masi :
Aphleinus
،Aphelinus Idaeus Walker
،Encarsia borealis Hulden ،Inaron Walker
Encarsia ،Trychaporus aleyrodis Mercet
 indifferntis Mercetو Encarsia brassicae

.Shafee & Darvas
گروه -گونهEncarsia inaron-group (=E. :
)partenopea-group

(

&

Abd-Rabou

.)Ghahari, 2007
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دارای  5تا  8عدد مو میباشند؛ طول بال عقب  7تا 8
برابر عرض آن است؛ پاها زرد رنگ به جز پیش ران و
ران در پاهای میانی و عقبی قهوهای؛ خار ساق پای
میانی نصف طول مفصل اول پنجه؛ لوب میانی ،سپرچه
و آگزیال دارای نقوش مشبك؛ لوب میانی دارای  10تا
 14عدد مو و هر یك از لوبهای جانبی دارای  3عدد مو
میباشند؛ سنسیالهای سپرچه با فاصله نسبت به یكدیگر
واقع شدهاند؛ ریشكهای جانبی در بال جلو خیلی كوتاه
هستند؛ فرمول پنجه پاها 5-5-5؛ شكم به رنگ قهوهای
تیره؛ مفاصل اول تا هفتم شكم به ترتیب دارای ،1+1
 2+2 ،2+2 ،3-2+3-2 ،2+2 ،2+2و  4عدد مو هستند؛
تخمریز زرد رنگ و كوتاهتر از مجموع اندازه ساق پای
میانی و مفصل اول پنجه پا میباشد.
جنس نر :بهطور كامل به رنگ قهوهای؛ تعداد
سنسیالهای شاخكی بیشتر از جنس ماده است؛ تمام
مفاصل شاخكی از یكدیگر مجزا هستند.
پراكنش :ارینتال ،پالئاركتیك ،نئاركتیك ( Heraty
 .)et al., 2007بلغارستان ،انگلیس ،فرانسه ،یونان،
ایتالیا ،اردن ،مصر ،هند ،شمال آفریقا ،پاكستان و
تایوان ( & Polaszek et al., 1999; Abd-Rabou
 ،)Ghahari, 2004آمریكا ،مجارستان ،فلسطین،
ژاپن ،اسپانیا ،استرالیا ،ایرلند ،روسیه ،فنالند ،پرو
(.)Evans, 2007

توصیف

جنس ماده :به طول  0/60تا  0/70میلیمتر؛ سر به رنگ
قهوهای تیره؛ شاخك قهوهای و فرمول شاخكی ،4 ،1 ،1
2؛ مفصل اول فونیكول طویلتر از پدیسل؛ مفصل دوم
فونیكول تا حدودی كوتاهتر از مفصل سوم؛ ترتیب
سنسیالهای فالژلوم به صورت ،4-3 ،4-3 ،3-2 ،2-1
 3-2و  3میباشد؛ كالوا دو مفصلی؛ سینه به رنگ
قهوهای تیره؛ طول بال جلو تقریباً  2/5برابر عرض آن و
در زیر رگبال سابمارژینال ناحیهای بدون مو وجود دارد؛
رگبال مارژینال دارای  7تا  9عدد مو و سلول قاعدهای
1. Worldwide

گونه Encarsia lounsburyi (Berlese & Paoli,
)1916

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :بندر گز ،مهر
Chrysomphalus
سپردارهای
1392؛
) dictyospermi (Morgan, 1889و Aonidiella
).aurantii (Maskell, 1879
Prospalta lounsburyi
اسامی همنام:
Aspidiotiphagous
 Berlese & Paoliو
.lounsburyi Berlese & Paoli
گروه -گونهEncarsia citrina-group :
(.)Polaszek et al., 1999
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توصیف

جنس ماده :سر به رنگ زرد؛ شاخك قهوهای؛ فرمول
شاخكی 3 ،3 ،1 ،1؛ پدیسل طویلتر از مفصل اول
فونیكول؛ طول مفصل اول فونیكول  1/7برابر عرض آن
بوده و تقریباً هماندازه با مفاصل دوم و سوم است؛ تعداد
سنسیالهای شاخكی از مفصل اول فونیكول تا مفصل
ششم عبارت است از3 ،3 ،3 ،0 ،0 ،0 :؛ سینه زرد رنگ
به جز پیش سینه ،لوب میانی و آگزیال به رنگ قهوهای
تیره؛ بال جلو پوشیده از موهای ریز و دارای ناحیهای
بدون مو در زیر رگبال مارژینال و نیز ناحیهای بدون مو
در اطراف رگبال استیگمال میباشد؛ پاها زرد رنگ؛ لوب
میانی دارای  2+2عدد مو؛ هر یك از لوبهای میانی
دارای یك عدد مو؛ سنسیالهای سپرچه با فاصله نسبت
به یكدیگر واقع گردیدهاند؛ طول بال جلو تقریباً  4برابر
عرض بال است؛ طول ریشكهای جانبی در بال جلو
 1/25برابر عرض بال است؛ بر روی رگبال سابمارژینال
فقط یك عدد مو ،در حاشیه جلویی رگبال مارژینال چهار
عدد مو و در سلول قاعدهای یك عدد مو وجود دارد؛
فرمول پنجه پاها 5-5-5؛ شكم به رنگ قهوه به جز
قسمت انتهایی مفصل هفتم به رنگ زرد؛ مفاصل دوم
تا هفتم به ترتیب دارای  2+2 ،2+2 ،1+1 ،1+1 ،1+1و
 4عدد مو میباشند؛ تخمریز كوتاهتر از مجموع اندازه
ساق پای میانی و مفصل اول پنجه پا میباشد.
جنس نر :جمعآوری نگردید.
پراكنش :ارینتال ،پالئاركتیك ،نئوتروپیكال
( .)Heraty et al., 2007چین ،تایوان ،مصر
(.)Huang & Polaszek, 1998
گونه )Encarsia lutea (Masi, 1909

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :رامیان ،اردیبهشت
1388؛ سفیدبالك Gennadius, ( Bemisia tabaci
 .)1889كردكوی ،مهر 1389؛ سفیدبالك
Aleurolobus niloticus Priesner & Hosny,
 .1934گنبد ،خرداد 1391؛ سفیدبالك Aleurolobus

).marlatti (Quaintance, 1903

اسامی همنام.Prospaltella lutea Masi :
گروه -گونهEncarsia lutea-group :
(.)Polaszek et al., 1992
توصیف

جنس ماده :به طول  0/50تا  0/57میلیمتر؛ سر به رنگ
زرد روشن به جز شاخكها به رنگ قهوهای؛ آروارههای
باال دارای دو عدد دندانه؛ پالپهای آرواره پایین و لب
پایین هر دو یك مفصلی؛ فرمول شاخكی 3 ،3 ،1 ،1؛
پدیسل طویلتر از مفصل اول فونیكول؛ مفصل اول
فونیكول مربع شكل و كمی كوتاهتر از مفاصل دوم و
سوم؛ تعداد سنسیالهای شاخكی فالژلوم عبارت است از:
3-2 ،3-2 ،2 ،1-0 ،0 ،0؛ كالوا  3مفصلی؛ چشمهای
مركب از موهای ریز پوشیده شده است؛ سینه به رنگ به
جز سپر میانی و آگزیال به رنگ قهوهای؛ بال جلو پوشیده
از موهای ریز؛ طول بال جلو  2/75برابر عرض آن است؛
ریشكهای جانبی در بال جلو  0/45تا  0/60برابر عرض
بال است؛ روی رگبال سابمارژینال  2عدد مو ،در حاشیه
جلویی رگبال مارژینال  4تا  6عدد مو و در سلول
قاعدهای یك عدد مو وجود دارد؛ طول بال عقب  8/5تا
 9/5برابر عرض آن و طول ریشكهای آن  1/5برابر
عرض بال است؛ پاها زرد روشن؛ خار انتهایی ساق پای
میانی طویلتر از نصف طول مفصل اول پنجه؛ لوب
میانی دارای  4تا  8عدد مو؛ سنسیالهای سپرچه با
فاصله نسبت به یكدیگر واقع شدهاند؛ فرمول پنجه
پاها 5-5-5؛ شكم به رنگ زرد به جز در قسمتهای
قاعدهای و جانبی به رنگ تیره؛ مفاصل دوم تا هفتم
به ترتیب دارای  2+2 ،2+2 ،1+1 ،1+1 ،1+1و  4عدد
مو میباشند؛ تخمریز زرد رنگ و كوتاهتر از مجموع
اندازه ساق پای میانی و مفصل اول پنجه و نیز به
اندازه  0/95تا  1/20برابر طول كالوا.
جنس نر :به طول  0/45تا  0/55میلیمتر؛ بدن به
رنگ قهوهای تیره به جز سپرچه ،قسمت عقبی لوب
میانی و پاها به رنگ زرد روشن؛ شاخك زرد رنگ و
دو مفصل انتهایی با یكدیگر جوش خوردهاند.

قهاری :مطالعه تنوع گونهای زنبورهای ... Encarsia spp.

پراكنش :استراالزین ،ارینتال ،پالئاركتیك،
آفروتروپیكال .)Heraty et al., 2007( 1ایتالیا،
روسیه ،هند ،چین ،پاكستان ،تایوان و استرالیا
( Huang & Polaszek, 1998; Schmidt et al.,
.)2001
گونه Encarsia mineoi Viggiani, 1982

محل و تاریخ جمعآوری و میزبان :مینودشت،
اردیبهشت 1388؛ سفیدبالك Acaudaleyrodes
).rachipora (Singh, 1931
گروه -گونهEncarsia parvella-group :
(.)Polaszek et al., 1999
توصیف

جنس ماده :سر به رنگ زرد اما شاخك سیاه رنگ
است؛ آروارههای باال دارای دو عدد دندانه و یك زائده
داخلی هستند؛ پالپهای آرواره پایین دو مفصلی اما
پالپهای لب پایین یك مفصلی هستند؛ فرمول
شاخكی عبارت است از2 ،4 ،1 ،1 :؛ طول مفصل اول
فونیكول طویلتر از مفصل دوم بوده و تقریباً 0/60
طول پدیسل میباشد؛ طول مفصل دوم فونیكول 1/3
برابر طول مفصل اول و كمی كوتاهتر از مفصل سوم
است؛ طول مفاصل سوم و چهارم فونیكول و نیز
پدیسل با یكدیگر برابر است؛ مفاصل اول و دوم
فونیكول فاقد سنسیالهای شاخكی میباشند؛ سینه به
رنگ زرد به جز پیشسینه و لوب میانی كه به رنگ
تیره میباشند؛ طول پروپودیوم دو برابر طول پسسینه
بوده و دارای دو عدد مو در حاشیه منافذ تنفسی
میباشد؛ لوب میانی و نیز آگزیال دارای نقش و نگار
مشبك و كشیده هستند؛ لوب میانی دارای  2+2و هر
یك از لوبهای جانبی دارای فقط یك عدد مو
هستند؛ سنسیالهای سپرچه با فاصله نسبت به
یكدیگر قرار گرفتهاند بهطوریكه فاصله آنها از
1. Afrotropical
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یكدیگر  5تا  6برابر عرض هر یك از سنسیالها
میباشد؛ فاصله میان جفت جلویی موهای سپرچه تا
حدودی بیشتر از جفت عقبی است؛ بالهای جلویی با
موهای ریزی پوشیده شده است؛ طول بالهای جلویی
حدود  3/25برابر عرض آن است؛ طول ریشكهای
جانبی در بالهای جلویی حدود  0/65عرض بال است؛
یك ناحیه بدون مو در اطراف رگبال استیگمال وجود
دارد؛ دو عدد مو روی رگبال سابمارژینال 5 ،تا 6
عدد مو در حاشیه جلویی رگبال مارژینال ،و  2تا 3
عدد مو در سلول قاعدهای وجود دارد؛ طول خار ساق
پای میانی بسیار كوتاه بوده و طول آن كوتاهتر از طول
مفصل اول پنجه میباشد؛ فرمول پنجه پاها 5-5-5
است؛ شكم زرد رنگ است؛ تعداد موهای روی مفاصل
اول تا هفتم شكم به ترتیب ،2+2 ،1+1 ،1+1 ،1+1
 1+1و  4عدد میباشد؛ طول تخمریز كوتاهتر از طول
ساق پای میانی است؛ والویفر دوم حدود دو پنجم
طول تخمریز است.
جنس نر :طول مفاصل فونیكول در جنس نر با
یكدیگر برابر بوده و هر یك دارای  2تا  3عدد
سنسیالی شاخكی میباشد؛ مفاصل پنجم و ششم
فونیكول تا حدودی با یكدیگر تلفیق شدهاند.
پراكنش :آفروتروپیكال ،استراالزین ،پالئاركتیك
( .)Heraty et al., 2007استرالیا ،سودان ،لیبی،
ایران ،مصر (.)Evans, 2007
گونه )Encarsia perniciosi (Tower, 1913

محل و تاریخ جمعآوری میزبان :گرگان ،خرداد 1391؛
سپردار ).Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758
كردكوی ،مهر 1392؛ سپردار Diaspidiotus
).perniciosus (Comstock, 1881
Prospaltella perniciosi
اسامی همنام:
.Tower
گروه -گونهEncarsia aurantii-group :
(.)Hayat, 1989
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توصیف

جنس ماده :به طول  0/52تا  0/75میلیمتر؛ سر به
رنگ قهوهای به جز قسمت باالیی پشت سر به رنگ
زرد مایل به نارنجی؛ شاخك زرد مایل به قهوه ای؛
مفصل اول فونیكول مربع شكل و طویلتر از مفصل
دوم؛ مفصل دوم طویلتر از مفصل سوم؛ كالوا سه
مفصلی؛ سینه به رنگ قهوهای به جز سپرچه به رنگ
زرد روشن؛ پاها زرد روشن به جز پیشران و ران
پاهای جلویی و عقبی قهوهای؛ طول بال جلو  2/5تا
 2/65برابر عرض آن و دارای ناحیهای بدون مو در
زیر رگبال مارژینال؛ رگبال مارژینال دارای  6تا  9عدد
مو و سلول قاعدهای دارای  2تا  4عدد مو؛ طول
ریشكهای جانبی در بال جلو یك ششم عرض بال؛
طول بال عقب هفت برابر عرض آن؛ فرمول پنجه
پاها 5-5-5؛ شكم به رنگ قهوهای تیره به جز مفصل
هفتم به رنگ قهوهای مایل به نارنجی؛ اندازه طول
والووالی سوم كوتاهتر از طول والووالی دوم.
جنس نر :شبیه ماده اما اندازه بدن آن كوچكتر،
وسعت ناحیه بدون مو در بال جلو وسیعتر ،تعداد
سنسیالهای شاخكی بیشتر ،پدیسل طویلتر از مفصل
اول فونیكول ،و دو مفصل انتهایی فالژلوم از یكدیگر
مجزا هستند.
پراكنش :ارینتال ،پالئاركتیك ،نئوتروپیكال ( Heraty
 .)et al., 2007هند ،پاكستان ،چین ،تایوان ،روسیه،
آمریكا ( ،)Huang & Polaszek 1998آرژانتین،
فرانسه ،آلمان ،جمهوری چك ،ایتالیا ،صربستان و
مونتهنگرو (.)Heraty et al., 2007
كلید شناسایی گونههای جنس  Encarsiaدر استان
مازندران

 -1پنجه پای میانی چهاربندی (فرمول پنجه )5-4-5
E. formosa Gahan ................................................
' -1پنجه پای میانی پنج بندی (فرمول پنجه )5-5-5
2 ..............................................................................
 -2سنسیالهای سپرچه بهصورت عرضی قرار گرفتهاند و

فاصله بین آنها بیشتر از عرض یك سنسبال است؛ بالها
دارای ریشكهای كوتاه یا طویل 3 ................................
 -3بالها دارای بخش تیره در زیر رگبالهای
مارژینال و استیگمال 4 ................................................
' -3بالها كامالً شفاف 10 ...........................................
 -4بالهای جلویی دارای یك ناحیه بدون مو فقط در
اطراف رگبال استیگمالE. acaudaleyrodis Hayat .
' -4بالهای جلویی دارای یك ناحیه بدون مو فقط در
اطراف رگبالهای مارژینال و استیگمال و یا فقط در
اطراف رگبال مارژینال 5 .........................................
 -5رگبال مارژینال بال جلویی دارای یك ناحیه بدون
مو مشخص 6 .....................................................
' -5رگبالهای استیگمال و مارژینال بال جلویی دارای
یك ناحیه بدون مو مشخص 9 ....................................
 -6بال جلویی فاقد نوار تیره؛ سینه میانی بهطور كامل
سیاه نیست 7 ................................................................
 -7كالوا در شاخك سه بندی؛ فالژلوم دوم كمی
طویلتر از فالژلوم سوم؛ یك یا دو نوار عرضی
قهوهای یا قهوهای تیره در ناحیه صورت و در باالی
بخش تورولی 8 ............................................................
' -7كالوا در شاخك دو بندی؛ فالژلوم دوم هماندازه
فالژلوم سوم؛ صورت فاقد هرگونه نوار قهوهای یا
قهوهای تیره در باالی بخش تورولی ..........................
E. elegans Masi ...................................................
 -8بال جلویی طویل ( 2/5تا  2/6برابر عرض)؛
والوالی سوم كمتر از  0/5برابر طول والویفر دوم
E. pernicioci (Tower) .........................................
' -8بال جلویی طویل (تقریباً  4/1برابر عرض)؛
والوالی سوم  0/65برابر طول والویفر دوم ..................
E. aurantii (Howard) ..........................................
 -9رگبال سابمارژینال در بال جلو دارای یك عدد
مو؛ فالژلوم چهارم دارای سه سنسیالی طولی
E. lounsburyi Berlese & Paoli .......................
 -10فالژلوم اول شاخك دارای حداقل یك سنسیالی
طولی 11 .......................................................................

قهاری :مطالعه تنوع گونهای زنبورهای ... Encarsia spp.

' -10فالژلوم اول شاخك بدون هیچ سنسیالی طولی
12 .................................................................................
 -11پدیسل شاخك طویلتر از فالژلوم
اول؛فالژلوم اول كوتاهتر از فالژلوم دوم ،سوم و چهارم
به تنهایی؛ لوب میانی سپر ،آگزیال و سپرچه دارای
شبكهبندی ریز و مشخص؛ سلولهای بال دارای
خطبندی داخلی E. azimi Hayat ..........................
' -11پدیسل شاخك كوتاهتر از فالژلوم اول؛ فالژلوم
اول هماندازه با فالژلوم دوم ،سوم و چهارم به تنهایی؛
لوب میانی سپر ،آگزیال و سپرچه بدون شبكهبندی ریز
و مشخص؛ سلولهای بال بدون خطبندی داخلی
E. inaron Walker .................................................
 -12كالوا به وضوح دو مفصلی یا غیرواضح 13 .........
' -12كالوا بهوضوح سه مفصلی 14 ............................
 -13سپر میانی دارای فقط چهار عدد مو؛ فاصله بین
موهای جلویی سپرچه بیشتر از فاصله بین موهای
عقبی؛ بال جلویی  3/2-3/3برابر عرض آن؛ خار
انتهایی ساق پای میانی خیلی كوتاه و طول آن به
وضوح كمتر از نصف طول مفصل اول پنجه؛ تخمریز
كوتاهتر از ساق پای میانی؛ والوالی سوم 0/55-0/60
برابر طول والویفر دوم E. mineoi Viggiani .........
 -14فالژلوم اول به صورت مربع یا به طور عرضی
است؛ سلول قاعدهای دارای یك عدد مو؛ ریشكهای
مارژینال  0/45-0/60برابر عرض بال .....................
E. lutea (Masi) .......................................................
' -14طول فالژلوم اول بیشتر از عرض آن؛ سلول
قاعدهای دارای دو تا سه عدد مو؛ ریشكهای مارژینال
به اندازه  0/25-0/30عرض بال 15 ............................
 -15شاخك قهوهای؛ پدیسل هماندازه و یا كمی
طویلتر از فالژلوم اول؛ فالژلوم اول كمی طویلتر از
فالژلوم دوم و كمی كوتاهتر از فالژلوم سوم؛ هشت تا
نه عدد مو بر روی لبه جلویی رگبال مارژینال؛ حلقه
ششم شكم دارای  3+3عدد مو؛ لوب میانی در سپر
میانی دارای  4+2+2یا  4+1+2عدد مو
E. berlesei Howard ............................................
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' -15شاخك دارای فرمول 2 ،4 ،1 ،1؛ فالژلوم اول
طویلتر از پدیسل؛ طول فالژلوم دوم و سوم بیشتر از
عرض؛ سینه میانی و بخش اعظم سر بهطور كامل
تیره؛ تخمریز هماندازه پنجه میانی اما كوتاهتر از
مجموع ساق پای میانی و بند اول پنجه ....................
E. fasciata (Malenotti) ......................................
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،اغلب گونههای
مهم سفیدبالكها و شپشكها در استان گلستان دارای
پارازیتوئیدی از جنس  Encarsiaمیباشند كه به نظر
میرسد نقش كارآمدی در كاهش تراكم جمعیت این
آفات ایفا مینمایند كه البته انجام پژوهشهایی در این
رابطه ضروری میباشد .مقایسه فون زنبورهای
 Encarsiaدر استان گلستان با سایر مناطق دنیا نشان
میدهد كه فون مزبور دارای شباهت قابل مالحظهای
با فون مناطق شمالی دریای خزر میباشد ( Schauff
 .)et al., 1996یكی از دالیل مهم تنوع در فون
زنبورهای  Encarsiaدر مناطق شمالی ایران ،وجود
تنوع فراوان در میزبانهای مهم این پارازیتوئیدها
(سفیدبالكها و شپشكها) و نیز تنوع در فلور گیاهان
زراعی و غیر زراعی میباشد ،بهطوریكه تاكنون 24
گونه سفیدبالك و  34گونه شپشك ( 27گونه متعلق
به خانواده سپردارها) از استان گیالن گزارش گردیده
است ( Ghahari et al., 2007; Moghaddam,
 .)2013با توجه به پراكنش بسیار وسیع زنبورهای
خانواده  Aphelinidaeو به خصوص Encarsia
 spp.در اغلب مناطق دنیا ،تحقیقات فونستیك در
رابطه با این زنبورها همچنان در مناطق مختلف دنیا
ادامه داشته و بر تعداد گونههای این جنس مرتباً افزوده
میگردد .در هر حال انجام بررسیهای جامع در رابطه با
فون زنبورهای مزبور در سایر مناطق ایران و نیز نقش و
كارآیی پارازیتوئیدهای شناسایی شده در تحقیق حاضر در
كنترل جمعیت سفیدبالكها و شپشكهای استان
گلستان حائز اهمیت بوده و میتواند بهعنوان یكی از
زمینههای تحقیقاتی جالب مطرح باشد.
در این پژوهش از بین میزبانهای مختلف
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افزایش توان دشمنان طبیعی در كنترل بیولوژیك آفت
 دارای پراكنشE. formosa  همچنین.مزبور گردد
وسیعتری نسبت به سایر گونههای جمعآوری شده بوده
.و از شش منطقه مورد نمونهبرداری جمعآوری گردید
 دارایE.inaron بهعالوه پارازیتوئید مزبور به همراه
بیشترین تعداد میزبان در منطقه گلستان میباشد
بهطوریكه هر یك از این دو گونه دارای چهار گونه
.)1 میزبان از گروه سفیدبالكها میباشند (جدول
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 عسلك،Encarsia جمعآوری شده برای زنبورهای
) دارای چهار گونه مختلفBemisia tabaci( پنبه
،E. formosa ،E. azimi پارازیتوئید شامل
 با توجه به اینكه. میباشدE. lutea  وE. inaron
عسلك پنبه جزو یكی از مهمترین آفات پنبه در
 لذا حمایت از پارازیتوئیدهای،منطقه گلستان میباشد
مزبور و نیز شكارگران متعدد فعال در این منطقه
) میتواند باعثGhahari & Ostovan, 2006(

 در استان گلستان و میزبانهای آنهاEncarsia spp.  فهرست زنبورهای.1 جدول
گونه پارازیتوئید

گونه میزبان

خانواده میزبان

محل جمعآوری
گنبد

Encarsia acaudaleyrodis

Acaudaleyrodes rachipora

Aleyrodidae

Encarsia auranti

Aonidiella aurantii
Aonidiella orientalis

Diaspididae
Diaspididae

Encarsia azimi

Bemisia tabaci
Parabemisia myricae

Aleyrodidae
Aleyrodidae

Encarsia berlesei

Pseudaulacaspis pentagona

Diaspididae

گنبد

Encarsia elegans

Aleurolobus marlatti

Aleyrodidae

علیآباد

Encarsia fasciata

Chrysomphalus dictyospermi
Diaspidiotus perniciosus

Diaspididae
Diaspididae

Encarsia formosa

Bemisia tabaci
Trialeurodes vaporariorum
Trialeurodes abutiloneus
Dialeurodes citri

Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae

Aleyrodes lonicerae
Siphoninus phillyreae
Aleyrodes singularis
Bemisia tabaci

Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae

Encarsia lounsburyi

Aonidiella aurantii
Chrysomphalus dictyospermi

Diaspididae
Diaspididae

Encarsia lutea

Aleurolobus marlatti
Aleurolobus niloticus
Bemisia tabaci

Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae

كردكوی

Encarsia mineoi

Acaudaleyrodes rachipora

Aleyrodidae

مینودشت

Encarsia perniciosi

Diaspidiotus perniciosus
Lepidosaphes ulmi

Diaspididae
Diaspididae

Encarsia inaron

كردكوی
گرگان
رامیان
بندرگز

گرگان
بندر گز
 گنبد، گرگان،كالله
 مینودشت،كالله
علیآباد
بندر گز
مینودشت
گرگان
گرگان
علیآباد
بندر گز
بندر گز
گنبد
رامیان
كردكوی
گرگان
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ایتالیا) در شناسایی نمونهها و ارسال منابع علمی
 هزینه انجام این.مورد نیاز قدردانی میگردد
پژوهش از اعتبارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام خمینی(ره) شهر ری تأمین و پرداخت گردیده
.است
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