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 مقاله کوتاه علمي

 :.Encarsia perniciosi (Tower) (Hymدییتویگزارش زنبور پاراز

Aphelinidae)  توت دیسپردار سف یاز رو، (Pseudaulacaspis pentagona 

Targioni-Tozzetti) در ایران 

 

 2زادهیو حسین لطفعل 1، حبیب عباسی پور*1امیرحسین طورانی

پزشکي، مرکز تحقيقات و آموزش بخش تحقيقات گياه -2 ،پزشکي، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانگروه گياه -1

 ، تبریز، ایرانشرقيکشاورزی و منابع طبيعي استان آذربایجان

 

 (29/2/01تاریخ پذیرش:  11/19/01)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

آفتي  Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)  (Hemiptera: Diaspididae)توت،  شپشک ایسپردار سفيد 

در استان  این آفت هایدیيتویپاراز شناسایي منظور . بهکنديم هیتغذ ياهگي خانواده 11 در جنس 129 از که است خوارچندین

درخت قطع شدند. سپس هر شاخه درون  یاز رو يباغبان يچيحامل سپردار با استفاده از ق یويدرختان ک هایيمازندران، شاخه

با درپوش توری و با نصب پنبه مرطوب در انتهای شاخه قرار گرفت و  متريسانت 1و عرض  12مصرف به ارتفاع  بارکی هایوانيل

 :.Encarsia perniciosi (Tower) (Hymشده گونه  یيشناسا هایشدند. در بين نمونه یاتاق نگهدار طیدر شرا

Aphelinidae) شودياز ایران گزارش م ديسپردار سف یبرای اولين بار از رو . 

 

 ، کنترل بيولوژیک، مازندرانیيد، پارازیتوEncarsia، هلوسپردار سفيد  های کلیدی:واژه
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  مقدمه

شپشک توت،  ای یويسپردار سفيد ک
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-

Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae)  آفتي

 ياهيانواده گخ 11 در جنس 129 از که است خوارچندین

 Miller and Davidson, 2005; Wei et) کنديم هیتغذ

al., 2010 .)شهرشهرستان قائم یويمنظور دو باغ ک نیبد 

 N=36°21´, E=52°43´, 51.2 m) مازندران استان

a.s.l). سپردار بودند  یکه حاو هایيانتخاب شده و شاخه

وانيهای شاخه در لقطع شده و نمونه يباغبان يچيتوسط ق

با  متريسانت 1و عرض  12مصرف به ارتفاع  بارکی های

شاخه قرار  درپوش توری و با نصب پنبه مرطوب در انتهای

 یا شفيره از شده خارج نر حشرات بعد روز 11. گرفت

 نگهداری الکل در و آوریجمع شده خارج هایيدیپارازیتو

 دهایيتویپاراز شتريب یآوربه منظور جمع نچنيشدند. هم

 رمتيسانت 51و ارتفاع  29و عرض  19به طولجعبه مقوایي 

وده به که آل یويدرخت ک یاهشد و داخل آن شاخه هيته

 پوشانده هاروزنه يسپردار بودند، قرار داده شد سپس تمام

 2در سپس  جعبه ممانعت شود.نور به درون  از ورود  تا شد

روز  19قرار داده شد و بعد از  شیزماآلوله  1، جعبه طرف 

 یياو شناس آوریجمع شیداخل لوله آزما هایدیيتویپاراز

آوری شده جمع و پارازیتویيدهای توتسفيد سپردار  شد.

شناسي دانشگاه شاهد تهران آن، در آزمایشگاه حشره

     .شودمينگهداری 

جنس در  نی، بزرگترEncarsiaجنس  یزنبورها

اطالعات،  نیهستند. بر اساس آخر Aphelinidaeخانواده 

 گروه که اندشده ميگروه تقس 21جنس به  نیا هایگونه

aurantii باشدمي گونه 52 شامل که هاستآن نتریيغن 

 99( و Diaspididaeسپرداران ) دیيتویگونه پاراز 22که 

 باشندي( مAleyrodidae) هادبالکيسف دیيتویگونه پاراز

(Heraty et al., 2007زنبور پاراز .)دیيتویE. perniciosi 

 Quadraspidiotus perniciosus ژوزه،از سپردار سان

Comstock گزارش شده است ) رانیاز اModarres 

awal, 1997سپردار  یاز رو اينقاط دن ریسا رد نچني(. هم

، سپردار Aonidiella aurantii Maskell قرمز مرکبات،

، سپردار ((.Lepidosaphes ulmi Lنارون،  یواو

Parlatoria acalcarata McKenzie  ،و سپردار کاج
Quadraspidiotus gigas (Thiem & Gerneck) 

 (.Heraty et al., 2007گزارش شده است )

بدن کامالً : (5تا  1های )شکل مشخصات ریختی

 سپر،شيپ جلوی قسمت پرونوتوم، یاستثناهب رنگزرد

 تیترژ یکنار هایمزوزوما و بخش يقسمت پشت ال،یآگز

به  لیمتما ای قهوه يعقب یپا یو قاعده کوکسا 5-1، 1-2

( Placoid sensillaشکل ) ایصفحه ي؛ اندام حس رهيت

؛ بند اول  هاز دو برابر قطر آن جدا شد شتريسپرچه ب یرو

 بند از تر( چهار گوش و بند اول کوتاهF1تاژک شاخک )

( با اندام F2-F6) ششم تا اول بند ؛(9)شکل  سوم و دوم

( با mesoscutum) گردهميان يانيشکل؛ لبه م يطول يحس

 پنجهوسط و پس پای ساق از ترکوتاه زیمو؛ تخمر 1-7

(basitarsusترک )زیتخمر غهيت نيسوم ،شده بي 

(valvulaeب )بندی 1 هاتمام پنجه ره؛يت ایرنگ قهوهه 

به  لیزرد پررنگ. صورت ما ایپشت سر زرد و  ،(5)شکل 

شاخک  هیپا یباال ينوار عرض کیو معموالً با  ایقهوه

(toruli؛ ر)ایهيحاش شکی (Marginal fringe بال جلو )

 غهيت ني؛ طول سوم(1)شکل بال عرض  چهارمکیحداقل 

بال جلو در  ،زی( دوم تخمرvalifer) هیکمتر از پا زیتخمر

 ی( و کنارsubmarginal) یرکناریرگبال ز ریز

(marginal نامشخص و با )رگبال  رینوار مشخص ز کی

کمتر از  به طور معمول يانيلبه م ،(stigmal vein) گماياست

 .نصف عرض بال

نر،  19ماده و  29: بررسی مورد هاینمونه

، از روی سپردار سفيد 1905اردیبهشت ماه 

(Pseudaulacaspis pentagona)، های کيوی قایمباغ-

 .کننده: اميرحسين طوراني آوریجمع استان مازندران، شهر،
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 .(اصلي) بال جلویي( 1( پا؛ )5( شاخک؛ )9( نمای جلوی سر؛ )2( بدن زنبور ماده؛ )1) Encarsia perniciosi -1تا  1شکل 
Figures 1-5. Encarsia perniciosi. (1) Habitus, female; (2) head, frontal view; (3) antenna; (4); leg (5) 

fore wing.  
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Abstract  
     The White peach scale (WPS), Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: 

Diaspididae) is a polyphagous pest that feeds on many plants from 120 genera in 55 families. This 

survey was carried out in order to identify parasitoids of the WPS, in Mazandaran province. Infested 

branches of Kiwi trees were cut using gardening scissor. Each branch was placed into disposable cups 

with 12 cm height and 5 cm width, with wet cotton at the end of the branches. The cups were stored 

under room temperature until emergence of parasitoids. Among the identified specimens, Encarsia 

perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae) is here recorded for the first time as parasitoids of WPS in 

Iran.  
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