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 كيدهچ
 :.Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemi ،توتیا شپشک سپردار سفید 

Diaspididae) به منظور دکنخانواده گیاهی تغذیه می 5جنس در  121خوارکه از آفتی است چندین .
شهر انتخاب در شهرستان قائم کیوی باغ دوهای این آفت، پارازیتوییدتغییرات جمعیت مطالعه شناسایی و 
اده از و سپس با استف انجام 1951-55ها در طی دوره ی یک ساله آوری و شمارش نمونهشد و جمع

های شامل گونه پارازیتوییدهایی شده های شناسا. نمونهمورد آنالیز قرار گرفت SASآماری  افزارنرم
Encarsia perniciosi (Tower) ،Aphytis chrysomphali (Mercet) و Azotus sp.  .نتایج بودند

روی  ت اصلی جغرافیاییجه چهارها در پارازیتوئیدتجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میانگین جمعیت 
های مختلف، تفاوت هم نداشتند ولی در تاریخداری باتفاوت معنی درخت )جنوب، شمال، شرق و غرب(

 پارازیتوییدبیشترین تعداد  15/15/1951و  11/15/1951به صورتی که در تاریخ  .دار مشاهده شدمعنی
کمترین  12/11/1951و  18/11/51 ،1/11/51های تاریخ( و در عدد 91/8 ± 53/1و  55/5 ± 93/1)

از حشرات  یمختلف هایو گونه کیولوژیعوامل کنترل ب آوری گردید.جمعمشاهده و ( عدد صفرتعداد )
 .ندوآن استفاده ش می تواند در مدیریت تلفیقیحشره  نیا یرو وئیدتیشکارگر و پاراز

  
 ارازیتوییدپشناسایی، تغییرات جمعیت،  کیوی، سپردار سفید،کلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه  -1
طور طبیعی در طور کلی آسیای شرقی از جاوه تا هیمالیا است که بههای بومی جنوب چین و بهکیوی از میوه

-Pseudaulacaspis pentagona Targioni ،توتیا شپشک سپردار سفید  .(1د )کنهای آن منطقه رشد میجنگل

Tozzetti (Hemi.: Diaspididae) از د و کنخانواده گیاهی تغذیه می 5جنس در  121ن خوارکه از آفتی است چندی
 شد و به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی در شمال( های توت وارد ایران )استان گیالنهمراه با نهال 1915سال 

توت، ) ز جملههای متعدد اآذربایجان )دشت مغان( روی میزبان و های گیالن، مازندرانکشور، به سرعت در سراسر استان
فاژ بودن شپشک توت در بسیاری از باغات از جمله هلو و با توجه به پلی .(8گردو، هلو، گیالس و کیوی استقرار یافت )
به دلیل مشکالتی که  .(11باشد )ی آفت مناطق شرقی آسیا، چین و ژاپن میکیوی با تراکم باال حضور دارد. موطن اولیه

                                                 
 ، راست چين(B Nazanin .pt 11اول ) 
، B Nazanin .pt 11نويسنده دوم ) (، دانشکده و دانشگاه محل تحصيليا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 راست چين(
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ها، کنترل بیولوژیک بوده است. در ار سفید وجود دارد همواره هدف بسیاری از پروژهدر زمینه کنترل شیمیایی سپرد
استفاده شده است.  Aphytis (Hymenoptera: Aphelinidae)های خارجی جنس وئیدها از پارازیتبسیاری از این پروژه

 (.12باشد )های داخلی میوئیدارازیتاما به دلیل عدم موفقیت در این زمینه بیشتر تاکید بر به کار بردن شکارگرها و پ
های مختلفی از حشرات ی طوالنی دارد و گونهاستفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در کنترل شپشک توت سابقه

 (.9اند )کنند که جهت کنترل آن استفاده شدهشکارگر و پارازیت روی این حشره فعالیت می
 

 هاشمواد و رو -2
مراحل  .دیگرد نجاما استان مازندران ،شهرشهرستان قائمهای کیوی در سطح باغ مذکور تحقیقمراحل اجرائی 

انجام گردید. به  تهران دانشگاه شاهد در شناسی و انسکتاریوم دانشکده علوم کشاورزیآزمایشگاهی آن در آزمایشگاه حشره
دو باغ کیوی که سابقه آلودگی به  ،در شرایط طبیعی و روی درختان کیوی هاپارازیتوئیدمنظور مطالعه تغییرات جمعیت 

 فوتمو  مالکالو مناطق  شهرمقائدر شهرستان  ،گردیدها اجرا نمیپاشی در آنهای قبل داشته و عملیات سمآفت را در سال
پاشی صورت نگرفت. جهت بررسی گونه سمدر این دو باغ طی یک سال بررسی هیچانتخاب گردید. برداری برای نمونه

هایی از هر برداریسال نمونهیک مدت به 1955اردیبهشت  11تا  1951اردیبهشت  11ها از پارازیتوئیدعیت تغییرات جم
به صورت هر دو هفته یک بار و از دوم بهمن تا فروردین  1951ها تا دوم بهمن ماه برداریدو باغ صورت گرفت. این نمونه
برداری در هر باغ، در هر تاریخ دو درخت به صورت تصادفی نمونهبار انجام شد. برای انجام سال بعد به صورت ماهی یک

ی اصلی گیاه روی شاخه و تنه ، سپردارهایی را کههاپارازیتوییدکه گذاری گردیدند. با توجه به اینانتخاب شد و نشانه
ایی شرق، غرب، شمال و از هر درخت چهار شاخه در چهار جهت جغرافی کردندکردند را پارازیته میمیزبان خود فعالیت می

های یکبار مصرف متر با قیچی باغبانی قطع شد و داخل لیوانسانتی 11به طول شاخه( انتخاب و  یکجنوب )هر جهت 
سپس  ی کش بسته شد تا هوای تازه در لیوان جریان داشته باشد.گذاشته شد و با پارچه توری سر لیوان به وسیله

  شدند.نگهداری  %55آوری شده و در الکل جمع شدندرج میپارازیتوییدهایی که از سپر آفت خا
های های کامل تصادفی به اجرا درآمد. دادهدر قالب طرح بلوك ها فوقبرداریهای حاصل از نمونهآنالیز آماری داده

نرم آماری از انجام شد. برای آنالیز  Duncanها به روش و مقایسه میانگین ANOVAآماری دست آمده با استفاده روشهب
و  بندیردههای آوری شده از کتابهای جمعبرای شناسایی نمونه .استفاده گردید SPSS version 9.1افزار آماری 

 حسینآوری شده برای دکتر های جمعه، نمونزنبورهاشناسایی  تایید همچنین متخصصین مربوطه استفاده شد. برای
( ارسال شد و توسط ایشان شرقیی و منابع طبیعی استان آذربایجانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورز) زادهلطفعلی

 شناسایی گردید.
 

 یج و بحثانت -3
و  آفت حشره بالغ مادهبودند که  Aphelinidaeهای از خانواده همگیکیوی  هایهای موجود در باغپارازیتوئید

ادامه به شرح خصوصیات مرفولوژیک و که در  کنندمی را پارازیته P. pentagona سپردار سفید کیوی، هایپوره
 .ها می پردازیمبیولوژیک آن

1-3- Encarsia perniciosi (Tower)  

های این خرین اطالعات، گونههستند. بر اساس آ Aphelinidae، بزرگترین جنس در خانواده Encarsiaزنبورهای جنس  
گونه  22باشد که گونه می 12است که شامل هترین آنغنی aurantiiاند که گروه گروه تقسیم شده 23جنس به 

-بدن کامالً زرد (.3باشند )( میAleyrodidaeها )گونه پارازیتویید سفیدبالک 91( و Diaspididaeپارازیتویید سپرداران )
و  3-1، 2-1های کناری ترژیت سپر، آگزیال، قسمت پشتی مزوزوما و بخشرنگ است باستثنا پرونوتوم، قسمت جلوی پیش
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( روی Placoid sensillaای شکل )ای متمایل به تیره است؛ اندام حسی صفحهاعده کوکسای پای عقبی برنگ قهوهق
تر از بند دوم و ( چهار گوش و بند اول کوتاه1Fسپرچه بیشتر از دو برابر قطر آن جدا شده است؛ بند اول تاژك شاخک )

مو؛  8-3( با mesoscutumشکل؛ لبه میانی سپر میانی ) ( با اندام حسی طولیF2-F6سوم است؛ بند اول تا ششم )
( valvulae( ترکیب شده است، . سومین تیغه تخمریز )basitarsusپنجه )تر از ساق پای وسط است و پستخمریز کوتاه

 .بندی است 5ها ای تیره؛ تمام پنجهبرنگ قهوه
2-3- Aphytis chrysomphali (Mercet) 

و  Chalcidoideaو باالخانواده  Aphelinidaeخانواده  Aphelininaeخانواده ، زیر Aphytisاز جنساین گونه 
 Aphelinus chrysomphali،Aphelinusه های مشابچنین دارای ناماست. هم  Hymenopteraراسته

quaylei ،Aphytis (Prospaphelinus) chrysomphali  ،Aphytis chrysomphali mazandaranica،Aphytis 

quaylei  ،Prospaphelinus silvestrii و  Aphytis silvestrii های باال توسعه پیدا کردهآرواره (.5باشد )می، 
تر از دو سوم ساق پای میانی. ریز کوچکاست. طول تخم (metanotumپس گرده) بلندیو بهپروپودئوم خیلی بلند بوده 

سینه در انتها تیره و با یک خط سیاه طولی آشکار در تنه است. شاخک طور نسبی باریک است. استرنوم قفسبال جلو به
سپرچه  دوم طول ساق وسط نیست. بیشتر از یک (sheaths) غالف بلند و فونیکول سه بندی و مربعی شکل است. طول

 شکل است.گرده مثلثیرنگ است. صفحه پیشطور کلی زردمو است. شفیره به 11معموالً با  (Mesoscutum) میانی
3-3- Azotus sp. 

متر است. رنگ سر، سینه و شکم میلی 1/2تا  1/52بدن طول باشد. می Coccophaginaeی این گونه از زیر خانواده
قسمت انتهایی  وها بندهای اول و دوم سیاه و تمام تاژك بجز بند آخر تیره باشد. در شاخکجالی سبز فلزی میتیره با 

زمستان گذرانی به شکل الرو زیر  .باشدها را دارا میگرز تیره است. بال رویی نقش و نگار متمایزی نسبت به سایر گونه
 . شودهای میزبان سپری میسپر شپشک

 پارازیتوییدهاجمعیت  تغییرات -4-3
 اختالف درصد 5 سطح برداری درنمونه مختلف هایتاریخ بین ها،پارازیتویید واریانس، تعداد تجزیه نتایجبر اساس 

 بیشترین ها،مقایسه میانگیننتایج  به توجه با مختلف مشاهده نشد. هایجهت دارد اما این اختالف بین وجود داریمعنی
 بین داریمعنی تفاوت ولی بودند، هاپارازیتویید جمعیت تعداد ترینکم دارای (15/5 ± 99/1( و در پی آن شمال )51/1 ± 91/1) غرب و جهت ( بوده است33/5 ± 19/1( و در پی آن جنوب )38/5 ± 25/1) شرق جهت در هاپارازیتویید جمعیت

 .نشد ها مشاهدهاز جهت یکهیچ

-تاریخ بین داریمعنی اختالف که دهدمی نشان( 1) مختلف هایتاریخ در هاییدپارازیتو تعداد میانگین مقایسه نتایج
و  15/15/1951، 11/15/1951 هایتاریخ به ترتیب در هاپارازیتویید تعداد و دارد وجود برداریمختلف نمونه های
 جمعیت میزان ترینکم. ندارد وجود داریمعنی تفاوت تاریخ سه این بین البته که است بوده مقدار بیشترین 12/13/1951
داششتند ولی باهم  هاتاریخ سایر با داریمعنی تفاوت که شد مشاهده 12/11/1955و  18/11/55، 1/11/55های تاریخ در

 نداشتند.اختالفی 
-می جمعیت اوج دارای چهار 1951-55 طی سال پارازیتوییدهای سپردار سفید کیوی در که است آن بیانگر نتایج

یدها کاهش پیدا کرده و تا پس از آن جمعیت پارازیتوی باشدمی 11/12/1951 تاریخ به مربوط جمعیت اوج لیناو. باشد
 25/15/1955در تاریخ  .کندسیر نزولی دارد ولی بعد از آن با شیب تندی جمعیت آن افزایش پیدا می 18/11/1951تاربخ 

 بعد ار آن در افت ناچیزی در جمعیت دارد ولی مجدداً رسد،به بیشترین جمعیت خود که دومین اوج جمعیت است می
پس از آن جمعیت  .باشدرا دارا می 12/13/1951جمعیت آن افزایش پیدا کرده و سومین اوج جمعیت را در تاریخ 

و   18/11/1955، 18/11/55، 1/11/55های تاریخکند تا اینکه در پارازیتوییدها با گذشت زمان کاهش پیدا می

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphelininae&action=edit&redlink=1
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افزایش پیدا کرده و در تاریخ  رسد. در نهایت جمعیت آفت مجدداًبه کمترین میزان جمعیت خود می 12/11/1955
 رسد.به چهارمین اوج جمعیت خود می 11/12/1955

 
 

 همراه با خطای استاندارد P. pentagona ،های سپردار سفید کیویپارازیتوییدمقایسه میانگین تعداد  (1) جدول
 .1951-55های شهر، در طی سالهای کیوی قائمبرداری در باغمونههای مختلف ندر تاریخ

 Mean± SD بردارینمونه تاریخ Mean± SD بردارینمونه تاریخ

11/12/1951 *ab 55/1 ± 35/5 15/18/1951 efgh 11/1 ± 32/1 

21/12/1951 abcd 55/1 ± 51/3 21/18/1951 efgh 85/1 ± 11/1 

5/19/1951 abcd 29/1 ± 55/3 15/15/1951 ghi 11/1 ± 81/9 

21/19/1951 bcde 12/1 ± 13/3 15/15/1951 hi 55/1 ± 12/9 

11/11/1951 defg 89/1 ± 11/5 11/11/1951 i 11/11 ± 11/11 

18/11/1951 efg 25/1 ± 51/1 18/11/1951 i 11/11 ± 11/11 

11/15/1951 a 93/1 ± 55/5 12/11/1951 i 11/11 ± 11/11 

15/15/1951 a 53/1 ± 91/8 12/12/1951 ghi 51/1 ± 81/9 

25/15/1951 abc 95/1 ± 91/5 12/11/1955 fgh 53/1 ± 11/1 

12/13/1951 a 91/1 ± 15/8 13/11/1955 def 85/1 ± 53/5 

23/13/1951 cde 11/2 ± 11/3 11/12/1955 abcd 19/1 ± 85/3 

15/15/1951 bcde 51/1 ± 13/3 11/12/1955 abcd 15/1 ± 51/3 

29/15/1951 cde 11/1 ± 51/5 
 .اعداد است یداریحروف مختلف در جدول نشان دهنده معن *                    

 
 سپردار به که اندشده دنیا شناخته سرتاسر در شکارگر گونه 85 و پارازیتویید گونه 31بر اساس اطالعات موجود، 

و   Aphelinidaeهایسفید به خانواده سپردار پارازیتوییدهای از چهارده گونه (.1کنند )می حمله کیوی سفید
Encyrtidae جنس زنبورهای خانواده  99گونه از  1151تاکنون حدود  (.12) دارند تعلقAphelinidae  از دنیا گزارش

راکندگی دارند و که در تمام دنیا پ( 5ترین دشمنان طبیعی آفات هستند )یکی از مهم Aphelinidaeخانواده (. 5اند )شده
، Ablerus ،Aphelinus، Aphytis، Coccobius ،Coccophagus ،Coccophagoidesهای گونه از جنس 111

Encarsia ،Eretmocerus ،Marietta ،Myiocnema  وPteroptrix ( 2از ایران گزارش شده است.) 
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Abstract 
The white scale, Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemi.: Diaspididae) 

is a polyphagous pest that feeds on 120 genera of 5 plant families. In order to identify 

and study of population fluactuations of pest parasitoids, two kiwi orchards in 

Qaemshahr city were selected and collecting and counting the samples was carried 

out during the one-year period 1394-95 and then data were analyzed using SAS 

statistical software. Samples of identified parasitoids which includes species Encarsia 

perniciosi (Tower), Aphytis chrysomphali (Mercet) and Azotus sp., respectively. 

Results of statistical analysis showed that the average population of parasitoids in the 

geographical directions of the tree (South, North, East and West) were not 

significantly different from each other but in different dates, the difference was 

significant. So that on 1.05.1394 and 15.05.1394, the highest number of parasitoids 

(7.75 ± 1.36 and 8.31 ± 0.96  number) and on 4.10.94, 18.10.94 and 2.11.1394 the 

lowest number (0 number) were observed and collected. Biological control agents and 

various species of the insect predators and parasitoides can be used in integrated pest 

management. 
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