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چکیده
ي عنوان دو گونهبه Adalia. decempunctata(Linnaeus)وAdalia bipunctata(Linnaeus)يهاکفشدوزك

براي بررسی تنوع شکلی این دو گونه و تنوع .نقش مهمی دارندها خصوص شتهطبیعی آفات بکه در کنترلاند چند شکل معرفی شده
گیري و سینی سفید از تور حشرههاآوري نمونهبراي جمع. هاي وسیعی انجام شدبرداريهاي گیاهی نمونهحسب گونهبرپراکنش آنها 

از هاکفشدوزكبراي شناسایی . داده شدندقراردرصد 75هاي حاوي الکل ها به آزمایشگاه، در شیشهپس از انتقال نمونه. شداستفاده 
یات اس خصوصرأس بهاي مختلف جداسازي ریخت. هاي تناسلی نر و ماده استفاده شدشناسی خارجی و انداممشخصات شکل

Adaliaاز جنس ریخت 26در مجموع .گرده انجام شدهاي روي بالپوش و پیشازه خالتعداد و اندمرفولوژیکی مانند رنگ و الگو،

به جنگلی و زینتی گیاهان هاي دیگر روي نسبت به سایر گونهA. decempunctataوA. bipunctataدو گونه . شناسایی شد
Adaliaهاي چندشکل کفشدوزك معرفی گونه.دنرقرار دا% 15با فراوانی چهارمو در مرتبه %27با فراوانی دوم مرتبه در ترتیب 

کنترل بیولوژیک در هاي تاي برنامهرأس بعدي در شاهرود انجام شده است و می تواند زمینه تحقیقات منطقه براي اولین بار در 
.ي این منطقه باشدهاکفشدوزكخصوص استفاده کارآمدتر از 

Adalia bipunctata،Adaliaشناسی، ریخت:کلیديهايواژه decempunctata ،بسطام،شاهرود

مقدمه
افراد مختلف یک گونه بـا  ریختی حالتی است که چند
دیـده  در یـک جمعیـت  و مختلـف هـاي ظـاهري  ویژگی

ــی ــوند م Zare)ش Khormizi et al., 2013). ــه البت
هاي جنسبینبلکهریختی نه تنها بین افراد یک گونهچند

هـایی کـه از لحـاظ    ین جمعیتو باز یک گونه نر و ماده 
& Gullan)وجـود دارد  نیـز انـد  جغرافیایی جـدا شـده  

Cranston, 2004).    چندریختی شامل اشـکال روشـن تـا

مختلـف  هـاي  گـروه یـک گونـه در   هايتیره در جمعیت
ها، زنبورها، ها، شته، سنجاقکحشرات مانند بالپولکداران

اسـت  مطالعـه شـده  هـا کفشدوزكها، دو باالن و مورچه
(Zare et al., 2012).یک گـروه کالسـیک   هاکفشدوزك

Honek)انـد  چندریختی معرفی شدهبراي مطالعه et al.,

ي هـا گونهرنگی بسیار زیادي در بعضی تغییرات.(2012
و توجه محققین زیـادي را بـه   افتداتفاق میهاکفشدوزك

ــت   ــرده اس ــب ک ــود جل Honek)خ et al., 2005) .
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هـاي قرمـز،   اغلـب بـه رنـگ   هـا وزكکفشدي هابالپوش
هـا و  باشند کـه بـا لکـه   نارنجی، زرد، قهوه اي و سیاه می

هـاي مختلـف   ها و فـرم هاي درشت و ریزي به رنگخال
اند و حتی در افراد مختلف یک گونه نیز ممکن شدهتزیین 

هاکفشدوزكآمیزي نحوه رنگداشته باشداست تغییراتی 
و شناسایی اساس ،غلبو اآنها بوده صفات مشخص جزء 

باشـد مـی Coccinellidaeخـانواده هاينامگذاري گونه
)Vojdani, 1964 .(   تنوع رنگی افراد بالغ معمـوال شـامل

، تعـداد نیـز گرده و بـالپوش و  الگوي خاصی از سر، پیش
Honek(اندازه و شکل نقاط بالپوش است et al., 2005(.

وش هـا و  بـالپ الگوي رنگـی درAdaliaيهاکفشدوزك
Adaliaي هاگونه.باشندمیریختی گرده داراي چندپیش

bipunctata (Linnaeus)وAdalia. decempunctata

(Linnaeus)آنها ریختی رنگی که چندهستند ییهانمونه
,Hodek & Honek).به طور گسترده بررسی شده است

1996, Majerus & Zakharov, 2000) ــی از بخش
.Aاينقطـه کفشدوزك دوجمعیت  bipunctata ًعمـدتا

طـول بـدن   . باشـند میر جمعیت روشن تیره و بخش دیگ
الگوهاي متنوعی و داراي مترمیلی5- 8/3افراد این گونه 

Zare)باشندمیسطح پشتیدر  et al., پرونوتوم . (2012
از باشـد مـی Mهاي سـیاه کـه شـبیه حـرف    لکهسفید با

طبـق  .ونـه اسـت  مشخصات دیگر بسـیاري افـراد ایـن گ   
تیـره و  به دو ریخت هاکفشدوزكن، این ابندي محققطبقه

هــاي تیــره، ریخــتدر.بنــدي شــده انــدتقســیمروشــن
اينقطـه چهار یا خال قرمز4با رنگ سیاه ،هاکفشدوزك

ولـی  شـوند میمشاهده اينقطهشش یا قرمز خال6و یا
ریخـت در گـروه  دو خال سـیاه  قرمز باي هاکفشدوزك

De Jong).گیرنـد مـی قـرار  یا ریخت معمولی ن روش &

Brakefield, 1998) کفشـدوزكA. bipunctataداراي
هـا  بوده و غالبا شکارگر شـته بسیار متنوعهايزیستگاه

روي درختان جنگلی و فضاي هاکفشدوزكاین .باشدمی
کننـده  سبز شهري مانند چنار، مخروطیان و درختان خزان

ـ کنصنوبر فعالیت میمانند انواع بید و د و گـاهی همـراه   ن
Coccinella septempunctataمانند هاکفشدوزكسایر 

quatuordecimpunctataPropylea,)Linnaeus(

)Linnaeus( در ضـــمن آنکـــه . شـــوندمـــیمشـــاهده
.خـواري دارد شتههاي باغ و مزرعه نیز فعالیتاکوسیستم
5/4تـا  A. dcempunctata5/3.کفشـدوزك  طول بدن 

که شودمیریخت در این گونه دیده سه.باشدمیمتر میلی
بـه  خت معمـولی  ری.استشامل تیره، شطرنجی و معمولی

ولـی  .اسـت نقطـه 15- 0و نارنجی بـا  زرد ، قرمزرنگ 
داشـته و عمـدتاً  فراوانی بیشـتري  اينقطه10کفشدوزك 

روي بلوط، لیمو، چنار، بید، زالزالک، آلوچـه جنگلـی و   
ــد انگــور و  ــوه مانن ــان می ــاج، گــل رز و درخت ــواع ک ان

ــت دارد ــیالس فعالی ــت.گ ــاي ریخ ــره ه ــدوزكتی کفش
A. decempunctataترین ریخت این گونه اسـت و  رایج

همچنـین  .فراوانی آن در فضاي سبز شهري بیشـتر اسـت  
در A. decempunctataگونه اينقطه10ریخت فراوانی

.Aگونــهاينقطــهریخــت دو غــات میــوه  کمتــر ازبا

bipunctataباشدمی)Roy et al., 2012(. به طور کلی
هـا مسـئول غالبیـت    رسـد تعـدادي از فـاکتور   به نظر می

کننده تیرگی، جـذب  تعیینمهم هستند و عامل ریختیچند
De Jong(باشـد مـی هـاي خورشـید   بیشتر اشعه et al.,

الـل  11تحت کنترل حـداقل  هاریختگوناگونی .)1996
ي سیاه نسبت به هاریختو روي یک لوکوس منفرد بوده 

,Lusis, 1928, 1932(تـر هسـتند  فراوانهاریختسایر 

Hodek, 1973(.     يهـا گونـه بـا توجـه بـه فراوانـیA.

bipunctataعامل کنترل بیولوژیک و اهمیت آن به عنوان
ــته    ــولی پس ــیل معم ــراي پس ,Mehrnejad, 2010)ب

Mehrnejad et al., 2011, Mehrnejad & Jalali,

2004 شناسـی آن بـه طـور تکمیلـی     مطالعـات ریخـت  (
ــی   ــر م ــه نظ ــروري ب ــدض ــت از40.رس ــهریخ گون

A. bipunctata ــط ) Hodek)1996و Honekتوسـ
در ).Salehi & Mehrnejad, 2013(اسـت شـده معرفی

. ریخــت از آن شناســایی شــد17تحقیــق حاضــر، تعــداد
هاي مختلف یک عامـل کنتـرل   شناسایی و معرفی ریخت

تواند زمینه مطالعات بعـدي  میهاکفشدوزكزیستی مانند 
گري هر ریخت را فـراهم  هاي شکارتاي ویژگیرأس در 



...هاي دو گونه از چندریختی کفشدوزك96

هـاي  به عبارت دیگر مشخص نمود که آیا ریخـت . سازد
ــاوت  ــه داراي تف ــک گون ــف ی ــک و مختل ــاي بیولوژی ه

و شکارگري ،چنانچه فراوانی. یا خیرباشندمیشکارگري 
ها بیشتر از سـایرین باشـد   بعضی ریختقدرت تولید مثل 

هـاي  هـاي پـرورش انبـوه از ریخـت    تـوان در برنامـه  می
تحقیقـی  تاکنون با توجه به اینکه . تر استفاده نموداسبمن

در شهرسـتان  اينقطهکفشدوزك دو ریختیچنددر مورد 
شاهرود انجام نشده لذا هدف از انجام این تحقیق شناخت 

هايکفشدوزك و پراکندگی و تعیین میزبانني ایهاریخت
.باشدمیآن جنگلی و زینتی 

هامواد و روش
د فاصل دو نوع آب و هواي خشـک و در حشاهرود

کویري، در جنوب و مرطوب و پربـاران در شـمال جـاي    
گرفته که آب و هوایی معتدل براي این شهر فراهم کرده و 

آب و هـواي ایـران قـرار    آن را در ردیف شهرهاي خوش
و در دشـت کـویر  این شهر در حاشیه شـمالی  . استداده 
25با موقعیت جغرافیایی البرزکوه هاي جنوبی رشتهدامنه

درجـه  54دقیقه و 58ی و شمالدرجه عرض36دقیقه و 
متـر از سـطح دریـا    1380با ارتفاعی معادل شرقیطول

بسطام .)Loloei and Ensafpour, 1999(واقع شده است 
شـهر  . داردقـرار  شـاهرود کیلومتري شمال شـرقی  6در 

در تابستان و سرد در زمستان بسطام آب و هوایی مطبوع 
هاي شاهوار این شهر از سویی به سبب مجاورت کوه. دارد

هاي سرد و طوالنی است و از طرفی دیگر داراي زمستان
اي به دلیل همجواري با کویر داراي آب و هوایی کوهپایه

یکـی از خـوش آب و   ها بسـطام را بـه   این ویژگی.است
گردشـگري تبـدیل   و قطـب  هواترین نقاط استان سـمنان  

کفشـدوزك  ي هـا ریخـت به منظور شناسـایی  . استکرده 
در دو شـرایط  ها به طور هفتگـی  بردارينمونهاينقطهدو

در بسـطام  وشـاهرود دو منطقهمتفاوت درآب و هوایی
در .انجام شد1394در سال ) بهار و تابستان(ماه 6طول 

ه از ي فعال با استفادهاکفشدوزكاین بررسی حشرات بالغ 
تـــور (آوري حشـــرات هـــاي مرســـوم در جمـــعروش

گیري، استفاده ازآسپیراتور، تکـان دادن شـاخه در   حشره
جنگلی و زینتی مانند روي درختان از) داخل سینی سفید

ـ  رز ماننـد  زبان گنجشک، نارون، کاج، سرو، علف هاي ه
بـا تکـان دادن و   . ندآوري شـد جمـع رزموشی و گل جو

ه ها به داخل سینی افتادفشدوزكک،هابه شاخهزدن ضربه 
در هـا کفشـدوزك مستقیم مشاهده و در مواردي پس از

شـد انجـام  بـرداري بـا دسـت    نمونـه ،آفاتاطراف کلنی 
)Prakash et al., 2008( .آوري شده بـه  ي جمعهانمونه

منتقل شده و درون شیشه هاي حاوي داخل شیشه سیانور 
& Jafari(دنشـد درجه به آزمایشـگاه منتقـل   75الکل 

Kamali, 2007; Hajizadeh et al., 2002;Zare

Khormizi et al., 2013) بـالغ  مشخصات حشـرات همه
Olympusبا دقت زیر میکروسکوپ  BH2  مطالعـه شـد .

، با کمک اينقطهشده کفشدوزك دو آوريجمعي هانمونه
,Hodek)کلیـدهاي شناســایی معتبــر   1975; Majrus

Kearns, 1989; Gordon, 1982; 1980, Iablokof

khenzorian,(ـ ارب هـاي  اس انـدام جنسـی و ویژگـی   س
جداسـازي  . شناسایی شدندهاگونهشناسی از سایر ریخت
ـ ر ابي مختلف هاریخت اس خصوصـیات مرفولـوژیکی   س

هاي روي بالپوش و تعداد و اندازه خال،الگو،مانند رنگ
;Dobzhansky, 1933(گرده انجام شـد پیش Honek et

al., 2005; Hodek, 1975(.

نتایج
در Adaliaجـنس نمونه کفشـدوزك  140در مجموع 

روي میزبان گیاهی جنگلی ازبسطام شاهرود و دو منطقه 
عـدد از  100تعـداد  کـه طوريبه.شدآوريجمعو زینتی

عـدد  40و تعـداد  A. bipunctataمربوط بـه گونـه   آنها
ریخت براي 18.ودبA. decempunctataگونهمتعلق به 

ــه ــراي  8و A. bipunctataگونـ ــت بـ .Aریخـ

decempunctataشناسایی شد.

.Aيهــاریخــتمشخصــات مرفولــوژیکی مربــوط بــه 

bipunctata
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هـاي زرد  بالپوش قرمز در مرکز هریک لکه- 1ریخت
گـرده کـرم   الگوي رنگی پیش. باشدمیرنگ یا بدون لکه 

روشـن  ه ها بسـیار که این لکباشدمیلکه 5رنگ داراي 
میلیمتـر  8/3این ریخت با طول . باشدمی3مانند ریخت 

. باشدمیهاریختاز نظر جثه کوچکتر از سایر 
. معروف استannulataاین ریخت با نام - 2ریخت 

بالپوش قرمز با دو لکه سیاه مرکزي بـا هالـه زرد رنـگ    
1گـرده ماننـد ریخـت    پـیش . باشـد میروي هر بالپوش 

. باشدمی
رنگ باشدمیي تیره هاریختاین ریخت از - 3ریخت

کـه  طـوري اي و نـارنجی بـه  بالپوش ها ترکیبـی از قهـوه  
هاي نارنجی در مرکز و گوشه بـاالیی بـالپوش دیـده    لکه
دو فرورفتگی اي با حاشیه سفید و قهوهگردهپیششود می

.در طرفین آن وجود دارد
نگ اسـت  ي سیاه رهاریختاین ریخت از - 4ریخت 

در ایـن  . شـود مـی شـناخته  quadrimaculatusو با نـام  
ریخت بالپوش سیاه است، یک لکه قرمز رنگ در گوشـه  
باالیی به سمت بیرون بالپوش و لکه گرد در مرکز بالپوش 

آن تـا  رأس تیره با خط روشـن در  گردهپیش. قرار دارد
.گرده کشیده شده استپیشمرکز 

زمینــه تیــره ش بــابــالپو،ایــن ریخــتدر- 5ریخـت 
در وسط بالپوش نقاط بـه هـم متصـل    وشودمیمشاهده 
که دو لکـه درگوشـه   طوريبهکند ایجاد میلکه 4شده و 

. قرار داردباالیی و دو لکه دیگردر حاشیه و مرکز بالپوش 
سیاه رنـگ  بالپوش با زمینه در این ریخت - 6ریخت

انتهـاي  هـا در  بالپوشبدن کشیده و ،لکه قرمز روشن4و 
.باشدمیبدن گرد ن
3این ریخت داراي بالپوش صورتی رنگ و - 7ریخت

. درشت استردیف نقطه تیره و نسبتاً
3د رنـگ و داراي  این ریخت بالپوش سـفی - 8ریخت

. باشـد مـی و تیره و به هم متصل شده ردیف نقطه درشت
است با این تفاوت که در طرفین 1مانند ریخت گردهپیش
ایـن  . م متصل شده، لکـه تیـره وجـود دارد   هاي به هلکه

.باشدمیریخت هم از نظر جثه کوچک 

ردیف نقطه در هر بـالپوش  3این ریخت با - 9ریخت
و به ردیف میانی نقاط به هم متصل شده استکهطوريبه

. شودمیصورت یک خط پیوسته  مشاهده 
ي روشـن  هـا ریختاین ریخت  در گروه - 10ریخت

کـه  طوريبه. شودمیرشت و تیره دیده ردیف نقطه د3با 
به هـم متصـل و   گردهپیشنقاط در ردیف باالیی نزدیک 

. باشدمیvشبیه حرف 
کـه طوريبهردیف نقطه 3بالپوش داراي - 11ریخت

پـش  . باشـد مینقاط در ردیف آخربه هم متصل و درشت 
. باشدمی9گرده مانند ریخت 

. باشدمیشن ي روهاریختاین ریخت از - 12ریخت 
تـرین  از فـراوان ،درصـد 96/14بـا فراوانـی   این ریخت

بالپوش قرمز رنگ و لکـه سـیاه   typicalبا نام هاریخت
لکه 5کرم داراي گردهپیش. باشدمیدر مرکز هر بالپوش 

انـدام  . استMسیاه اما گاهی نقاط به هم متصل به شکل 
ده نشان داده شـ 3تناسلی و خارجی این ریخت در شکل 

.است
درمرکز بالپوش قرمز رنگ و یا زرد رنگ - 13ریخت

5داراي گردهپیش. رنگ وجود داردآن لکه کوچک سیاه
. باشدمیلکه سیاه 
معـروف  sexpustulataاین ریخت با نـام  - 14ریخت

لکـه قرمـز   3در این ریخت بالپوش سـیاه و داراي  . است
رنگ است که حاشیه لکه گوشه باالیی زیگـزاك اسـت و  

سـیاه  گـرده پـیش . داردیک لکه در انتهاي بالپوش وجود
رنگ با دو فرورفتگی در طرفین خط سفید رنگ مرکـزي  

. باشدمی
لکه 2در این ریخت، بالپوش سیاه رنگ با - 15ریخت

هـاي  لکـه . باشـد مـی قرمز رنگ در نزدیک شیار بالپوش 
باعث شده زمینه سـیاه  گوشه باالیی با حاشیه زیگزاك و

بالپوش به صورت نقاط به هم متصل شده دیـده  در مرکز
گـرده پیش. بالپوش مانند طرح ستاره  باشدرأس شود و 

.باشدمیتیره با دو فررفتگی در طرفین خط سفید مرکزي 
بـالپوش صـورتی   ، هـا کفشـدوزك در این - 16ریخت

نقطه در هـر بـالپوش   فردی3داراي یا سفید رنگ رنگ
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ی نقـاط  ضـ بعکـه طوريبهت باهم متفاوت اسنقاط اندازه 
دو لکـه  لکـه و 5هم داراي گردهپیش. باشدمیکوچکتر 

. باشدمیلکه جانبی نو گاهی بدودرشت 
ردیف  نقـاط تیـره و   3این ریخت داراي - 17ریخت

ایـن نقـاط بـه    کهطوريبهباشدمیدرشت در هر بالپوش 
9ماننـد ریخـت  گردهپیش. باشدمیصورت روشن وتیره 

.باشدمی
6در این ریخت بالپوش قرمـز رنـگ بـا    - 18ریخت

نقطه در وسط بالپوش 3کهطوريبهنقطه روي هر بالپوش 
نقطـه  2و در انتهـاي بـالپوش   . باشـد مـی در یک امتـداد  

لکـه بهـم متصـل    5داراي گردهپیش. کوچک وجود دارد
. و دو لکه در طرفین آن وجود داردMشده شبیه حرف 

ــات  ــوژمشخص ــه  مریکیمرفول ــوط ب ــتب ــاریخ .Aي ه

dcempunctata

ردیف نقطـه  3بالپوش سفید رنگ و داراي - 1ریخت 
خـر بسـیار   نقـاط در ردیـف آ  کهطوريبهکوچک و تیره 

.باشدمی10مانند ریخت گردهپیش.  باشدمیکوچک 
ردیـف نقطـه در هـر    2داراياین ریخـت  - 2ریخت

. اسـت محـدب  هـا ریخـت سـایر نسبت بهبدنوبالپوش 
. است16هم مانند ریخت گردهشپی

ردیـف نقطـه در هـر    3ایـن ریخـت داراي   - 3ریخت
نقاط کوچکتر است و هاریختبالپوش اما نسبت به سایر 

این ریخت بیشـترین  .باشدمی10مانند ریخت گردهپیش

درصـد 85/12فراوانی را در افراد این گونـه بـا فراوانـی    
.دارد

ت انتهـایی  این ریخـت بـالپوش در قسـم   - 4ریخت
داراي . باشدمیهاریختکشیده و نوك تیز نسبت به سایر 

هـم ماننـد   گـرده پـیش . باشـد مینقطه کم رنگ ردیف2
. است16ریخت 

نقطـه  5این ریخـت روي هـر بـالپوش    در- 5ریخت 
در یـک  کهطوريبهنقطه در وسط بالپوش 3.  وجود دارد

دیگـر در  و یک نقطـه در انتهـا و نقطـه    باشندمیامتداد ن
لکـه و  5داراي گردهپیش. باشدمیگوشه باالیی بالپوش 

.باشدمیدو  لکه در طرفین 
و بسـیار  5/3جثه بدن کوچـک بـا طـول    - 6ریخت 

بالپوش قرمز رنگ با یک نقطـه در نزدیـک   . محدب است
شیار بـالپوش و نقطـه دیگـر در گوشـه بـاالیی بـالپوش       

.باشدمیلکه 5داراي گردهپیش. باشدمی
ي تیره ایـن گونـه   هاریختاین ریخت جزء - 7ریخت

و بالپوش سیاه رنگ و در گوشه باالیی یک لکـه  باشدمی
کامال سیاه با گردهپیش. قرمز به صورت هالل وجود دارد

.باشدمیحاشیه سفید رنگ 
ردیـف نقطـه وجـود دارد    4در این ریخت - 8ریخت

هـا بـا هـم    در افراد این ریخـت تعـداد نقطـه   کهطوريبه
ودر باشـد مینقطه 3متفاوت است دو ردیف وسط داراي 

کرمـی  گردهپیش. شودمیبعضی افراد یکی از نقاط حذف 
رنگ و عالوه بر  لکـه داراي نقـاط زیـادي بـه صـورت      

.  باشدمیمتقارن 
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A. bipunctataزك شده کفشدوآوريجمعي هاریختو میزبان گیاهی آوريجمعمحل، پراکنش، فراوانی نسبی- 1جدول

شاهرودبسطاممیزبان گیاهیانواع ریخت
99/20زبان گنجشک و گل رز1
18/739/2نارون زبان گنجشک جوموشی گل رز2
59/00نارون3
59/00نارون4
59/00نارون5
39/259/0زبان گنجشک 6
19/10نارون7
59/019/1نارون8
59/00زبان گنجشک9
79/119/1نارون10
99/299/2کاج و نارون11
77/1019/4زبان گنجشک جو موشی گل رز12
79/159/0زبان گنجشک و جوموشی13
59/379/1نارون14
19/10زبان گنجشک 15
29/279/1نارون16
73/10نارون17
71/00بلوط18

A. dcempunctataشده کفشدوزك آوريجمعي هاریختو میزبان گیاهی آوريجمعمحلفراوانی نسبی ، پراکنش، - 2جدول

شاهرودبسطاممیزبان گیاهیانواع ریخت
82/271/0نارون1
71/542/1نارون2
57/828/4نارون3
42/10نارون4
71/00بلوط 5
71/00بلوط 6
71/00بلوط7
71/00کاج8
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A. bipunctataکفشدوزكهايریختدربالپوشگیرنالگوي-1شکل
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A. decempunctataکفشدوزكهايریختدربالپوشرنگیالگوي-2شکل

A. bipunctatکفشدوزك17، 12،14،15، 11، 8، 2،5هايریختدر(A-H)گردهپیشرنگیالگوي-3شکل
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A. decempunctataکفشدوزك8، 7، 6، 5هايریختدر(A-D)گردهپیشرنگیالگوي-4شکل

کفشدوزك در عقب پاي .حاندام تناسلی ماده . چاندام تناسلی نر . شاخک ث و ج. تآرواره باال.آرواره پایین پ. سطح شکمی ب. الف-5شکل
A. bipunctata

۵ ٧۶
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پاي عقب. نر حاندام تناسلی . شاخک ث و ج. آرواره باال ت. آرواره پایین پ. سطح شکمی ب. الف-6شکل
A. decempunctataکفشدوزك 

بحث
انجام 1394هایی که در بهار و تابستان بردارينمونهدر 

شده از روي آوريجمعي هاکفشدوزكگرفت از مجموع 
ي مختلف جنگلی و زینتی در منطقه شاهرود و هامیزبان
ن عدد، بیشتری230تعداد بهکفشدوزك هفت نقطه،بسطام

مرتبه دومینA. bipunctataکفشدوزك.اشتدفراوانی را 
را در بین مرتبه چهارمینA. dcempunctataو کفشدوزك 

نتیجه این . ددند اختصاص داگونه کفشدوزك به خو20
ك کفشدوزدو گونه ریخت از 26دهد که مطالعه نشان می

.در منطقه شاهرود و بسطام وجود دارد،Adaliaجنس 
A. bipunctataي گونه هاریختبیندربیشترین فراوانی 

بیشترین فراوانی در گونه و)1جدول(12مربوط به ریخت 
A. dcempunctata به دست )2جدول(3مربوط به ریخت

در کنترل آفات مهم گیاهی A. bipunctataکفشدوزك.آمد
و دیگرMyzus persicae(sulzer)مانند شته سبزهلو

Wyss)ها کارآمد بوده شته et al., و به عنوان یک (1999
(Hodek, 1973).شودشکارگر چندخوار محسوب می

خوار جهان را تشکیل هاي چنداز کل گروه% 6که طوريهب
از کل تولید تجاري این % 75دهد و در غرب اروپا حدود می

هاي درختان فضاي سبز شهري شکارگر براي کنترل شته
با توجه به ).Hamalainen, 1977, 1980(شودمیاستفاده 

توان با یاهمیت این کفشدوزك در کنترل بیولوژیک آفات م

۵ ٧۶
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، تعیین میزبان ن در منطقه، پراکنش آتعیین فراوانی هر ریخت
زمینه کنترل بیولوژیک این اي، اطالعاتی درگیاهی و تغذیه

bipunctataA.،A. decempunctataدو گونه کفشدوزك 

وجه به تحقیقاتی که در زمینه با ت. قرار دادنادر اختیار محقق
ي مختلف کفشدوزك انجام شده چندین هاگونهریختیچند

اکثردرکهطوريبه. باشدمیمؤثر ریختی چنددر فاکتور
به شرایط آب و هوایی ووابسته هاریخت،مواقع ظهور

مطالعاتی براي (Zakharov, 2003).باشدمیآلودگی صنعتی 
در چندین هاریخترنگ برهوا آب وتأثیر اولین بار روي 

. انجام شدDobzhansky (1933)گونه کفشدوزك توسط 
با نواحی جغرافیایی ي تیرههاریختها نشان داد بین داده

فراوانی ارتباط مستقیمی وجود دارد همچنینسرد یا مرطوب 
. استبیشترمناطق گرم و خشک ي روشن درهاریخت

)Honek et al., تغییرات مشخص شدهکهطوريبه.)2005
اينقطهي کفشدوزك دوهاریختجغرافیایی بر روي وفور 

Lusis, 1961, Lee).گذار استتأثیرنیز  et al.,

مايدتاي تنظیمراسدر تواندمیهمچنین چندریختی(1973
;De-Jong & Brackenfield, 1998).باشد با محیطبدن

Forsman 1999; Forsman et al., 2002)تا،راسن در ای
گیري در شکلنور خورشید رطوبت هوا و مقدارنقش 
,Lusis, 1961).مثبت گزارش شده استهاریخت Creed,

1966, 1971,1974, Lees et al., 1973, Benham et al.,

ثابت ، عالوه بر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی(1974
به منظور پنهان هاکفشدوزكهاي چندریختیشده که برخی 

Petrankaگیردمیدن از شکارچیان مانند پرندگان صورت ش

et al; 1998) .(در سایر اينقطهکفشدوزك دو چندریختی
چندریختی که چنان. نیز مطالعه شده استمناطق ایران

روي درختان پسته اهلی و وحشی براينقطهکفشدوزك دو 
و استان ) Salehi & Mehrnejad, 2013(در استان کرمان 

در نتایج حاصل .تعیین شده استet al.,(Zare(2012یزد
هاي این تحقیق مشخص شد که منطقه بسطام بردارینمونهاز 

وA. bipunctataهايراي تعداد و تنوع بیشتري از ریختاد
A. dcempunctataهاکفشدوزكهمچنین فراوانی . باشدمی

اظ بسطام به لح.در فصل بهار بیشتر از تابستان مشاهده شد

هاي ابر تر و به دلیل همجواري با جنگلپوشش گیاهی وسیع
وجود درختان همچنین تر از شاهرود است، و اولنگ غنی

مانند زبان گنجشک، نارون، استفاده شده در فضاي سبز
. باشدمیتر از شاهرود صنوبر و چنار در بسطام متراکم

اي ه، مانند انواع شتهدرختانبنابراین فراوانی آفات این 
در بسطام مشهودتر ... هاي صنوبر ونارون، شپشک کاج، شته

ي دو هاکفشدوزكاین موضوع، غالبیت فراوانی . است
جمعیت از طرفی،. کنددر منطقه بسطام توجیه میرا اينقطه

در فصل ها هستندشتهاغلبکه هاکفشدوزكاین ي هامیزبان
در واقع، .شودمیمشاهده بیشتر بر روي درختان میزبانبهار

ي شته، در شرایط گرما به نواحی خنک و هاگونهبسیاري از 
هاي علفی مهاجرت کرده و جمعیتشان روي سایه مانند بوته

رسد با کاهش به نظر می.یابدگیاه میزبان اولیه کاهش می
نیز در تابستان به هاکفشدوزكپراکندگی طعمه در دسترس، 

کنند و حرکت میهاي امن و خارج از گرماي شدید محل
این . آیدها پایین میبردارينمونهدر بالتبع، جمعیتشان

مطالعه اولین بار در منطقه شاهرود و بسطام براي تعیین 
با . انجام شده استAdaliaکفشدوزك جنس ریختیچند

در مباحث کنترل اينقطهتوجه به اهمیت کفشدوزك دو
تحقیقات تواند مقدمههاي این تحقیق مییافتهزیستی، 

اینهاي انواع ریختترمؤثرتکمیلی در زمینه کاربرد 
.باشدپرورش انبوههاي کفشدوزك در برنامه
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