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چندشکلی کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamia variegate
در دو منطقه شاهرود و بسطام دراستان سمنان
مونا توزنده جانی ،6مریم عجم حسنی *2و سید ابراهیم صادقی
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 -9استاد پژوهش ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش31/41/25 :

تاریخ دریافت35/49/40 :

چکیده
کفشدوزکها بهعنوان شکارگرهای اصلی شتهها ،شپشکها ،پسیلها ،کنهها و تخم حشرات آفت ،یک گروه مهم برای
مطالعات چندشکلی محسوب میشوند.کفشدوزک ) Hippodamia variegata (Goezeبهعنوان یک گونه چندشکل
معرفی شده است .در این پژوهش ،چندشکلی کفشدوزک  H. variegataدر دو شرایط آب و هوایی مختلف

در دو

منطقه شاهرود و بسطام بررسی شد .نمونفهبفرداریهفا بفهطفور هفتگفی در فصفلهفای بهفار و تابسفتان  4931انجفام
شد.کفشدوزکها از روی گونههای گیاهی مختل

مانند درختهای مثمر و غیرمثمر ،مزارع غالت ،بوتههای علفی و

جالیز جمعآوری شدند .برای جمعآوری نمونهها ازتورحشرهگیری و سینی سفید استفاده شفد .سفپ

نمونفههفا بفه

آزمایشگاه منتقل وتوسط مشخصات شفکلشناسفی خفارجی و انفدامهفای زادآوری نفر شناسفایی شفدند .جداسفازی
ریختهای مختل

 H. variegataبراساس خصوصیات مرفولفوییکی ماننفد الگفو ،تعفداد و انفدازه لکفههفای روی

بالپوش و رنگ بالپوش و پیشگرده انجام شد .در مجموع ،از این کفشدوزک  62ریخت شناسایی شد که درپفن
گروه تقسیمبندی شدند .ریختهای  6و  66بهترتیب بیشترین فراوانی را بین نمونههای جمفعآوری شفده بفه خفود
اختصاص دادند .طبق مشاهدات ،فراوانی ریختها و تنوع آنها در منطقه بسطام بیشتر از شاهرود بود .معرفی انفواع
ریختهای کفشدوزک  H. variegataبرای اولین بار در شفاهرود و بسفطام انجفام شفده اسفت و مفیتوانفد زمینفه
تحقیقات بعدی در خصوص استفاده کارآمدتر از این کفشدوزک در برنامههای کنترل بیولوییک باشد.

کلید وایهها ،Hippodamia variegata :چندریختی ،شاهرود ،بسطام

مقدمه

کفشدوز

از ایران گزارش شاده اسات ( Jafari et al,

خااانواده کفشاادوز هااا ()Col.: Coccinellidae

 .)2013الگوی بالپاوش از لحاا رنا ،،تعاداد ،انادازه و

دارای بیش از  1444گونه در جهان هستند که حدود  34درصد

شکل لکهها در افراد مختلف ،متنوع اسات .کفشادوز هاا

آنهاا جاز شاکارگرهای مفیاد مایباشاند (Jafari, 2015؛

یک گروه کالسیک برای مطالعاه سااز و کارهاای ماؤثر در

Slipinsky, 2007؛  .)Vandenberg, 2002سوسکهای

چندشاکلی رنگای مایباشاند (.)Honek et al., 2012

ای ا خااانواده باازر تااری گااروه مهااارگر زیسااتی آفاااتی

چندشکلی شامل اشکال روش تا تیره در جمعیتهای یاک

مانند شتههاا ،سانک هاا ،ساپردارها و همننای تاریپ هاا

گونه در گروههای مختلاف حشارات مانناد باالپولکاداران،

وکنهها در سراسر جهان مایباشاند (Majerus, 1994؛

ساانجاقکهااا ،شااتههااا ،زنبورهااا ،مورچااههااا ،دو بااا ن و

 .)Morenton, 1969تا سال  6936حدود  692گونه

کفشدوز ها مطالعه شاده اسات (.)Zare et al., 2012
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توزنده جانی و همکاران :چندشکلی کفشدوز

... Hippodamia variegate

در چندشکلی افراد مختلف یک گونه با ویژگیهاای ظااهری

صورت مثبت بودن ای فرضیهها مایتاوان از ریخاتهاای

مختلف در یک جمعیت دیده میشاوند ( Zarekhormizi

پرخوارتر و با فراوانی بیشتر بهعنوان گزینههاای مناسابتار

 )et al., 2013البته چندشکلی نه تنها بی افراد یاک گوناه

در کنترل آفات استفاده نمود .به عبارت دیگر ،با اطاالع از

بلکااه باای جاان هااای ناار و ماااده از یااک گونااه و باای

ویژگیهای ریختهای مختلف یک کفشدوز

جمعیتهایی که از لحا جغرافیایی جدا شدهاند نیاز وجاود

آنها و میزبانهای هر کدام ،شاید بتوان در استفاده از یک

دارد ( .)Gullan and Cranston, 2004تجربیااات

گونه کفشدوز

در برنامههاای پارورش انباوه بهتار بهاره

حاصل ازچندشکلی رنگی برخی از گونههای کفشدوز هاا

گرفت .با توجه به نقاش کفشادوز

میتواند زمینه مطالعات چندشاکلی ساایر گوناههاا را فاراهم

کنتاارل بیولوژیااک و فراواناای نساابی بااا ی آن در منطقااه

سازد .در مطالعات چندشکلی کفشدوز ها فاکتورهای مهمی

شاهرود و بسطام ،شناسایی ریختهای مختلف آن و تعیی

شامل رن ،و الگوی سطح پشتی سر ،پیشگرده و بالپاوش

فراوانی هر کدام ،از اهداف ای تحقیق محسوب شد.

و وضعیت نقاط بالپوش نقاش دارد (Blehman, 2007؛
Honek et al., 2005؛ .)Rogers et al., 1971
گزارشها حاکی از آن است که تغییرات رنگی بسیار زیاادی
در بعضی گونههای کفشدوز

ها اتفاق میافتد و توجاه

محققی زیادی را به خود جلب کرده است ( Honek et al.,
 .)2005در زمینه چندشکلی کفشدوز هااگزارشهاایی در
ایران و مناطق دیگر دنیا وجود دارد .بیشتری مطالعاات روی دو
گونه  Adalia bipunctataو  H. variegataانجام شاده
است که بهعنوان گوناههاای چندشاکل معرفای شادهاناد
( Beiranvand and Shakarami, 2015؛
Beiranvand et al., 2013؛ Honek et al, 2012؛
)2012( Honek et al. .)Zarekhormizi, 2013
در طااول سااالهااای  6399تااا  22 ،2466ریخاات مختلااف از
کفشدوز

 H. variegataرا معرفی کردند .کفشدوز

و فراوانی

 H. variegataدر

مواد و روشها
شاهرود در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشاک و
کویری در جنوب ،مرطاوب و پربااران در شامال ،جاای
گرفته که آب و هوایی معتدل برای ای شهر فراهم کرده
و آن را در ردیف شهرهای خوشآب و هوای ایران قرار
داده است .ای شهر در حاشیه شامالی دشات کاویر و در
دامنههای جنوبی رشته کوه البرز با موقعیت جغرافیایی 25
دقیقه و  91درجه عرضی و  5۵دقیقه و  50درجه طولی با
ارتفاعی معادل  69۵4متر از سطح دریا واقاع شاده اسات.
بسطام در  1کیلومتری شامال شارقی شااهرود قارار دارد.
بسطام آب و هوایی مطبوع در تابستان و سرد در زمساتان
دارد .ایا شااهر از سااویی بااه ساابب مجاااورت کااوههااای
شاااهوار دارای زمسااتانهااای ساارد و طااو نی اساات و از
طرف دیگار باه دلیال همجاواری باا کاویر دارای آب و

 ،H. variegataیک گونه با دامنه میزبانی وسایع اسات

هوایی کوهپایهای است و بیشک یکای از خاوش آب و

که به شدت از شتهها و شپشکهای گیاهی تغذیه میکند

هااواتری نقاااط اسااتان ساامنان اساات .بااهمنظااور شناسااایی

9-1

 H. variegataنموناهبارداری

( .)Morenton, 1969طول بدن ای کفشدوز

ریختهای کفشادوز

میلیمتر با بالپوشهای قرمز است که با لکههای سیاه رن،

بهطاور هفتگای در طاول ساال  6930انجاام شاد .در ایا

تزیی شده است .مطالعات چندشکلی مایتواناد مقدماهای بار

بررساای تمااام پوشااشهااای گیاااهی بااا هااا (درخااتهااای

مطالعااات مولکااولی ریخااتشناساای کفشاادوز هااا باشااد

زردآلو ،باادام ،سایب ،گایال،س ،گاردو ،گالبای ،انگاور)،

( .)Lower et al., 2004آیا فراوانی یاک ریخات در

مزارع (گندم ،جاو ،یونجاه و ترت) ،اناواع گیاهاان علفای

میزان شکارگری آن تاثیر دارد؟ آیا میازان تخامریازی و

(جوموشی ،بارهن ،،خارشتر و مریمگلی) ،جاالیز (خیاار،

طول عمار ریخات هاای مختلاف متفااوت مایباشاد؟ در

کدو ،بادمجاان و گوجاهفرنگای) و درخاتهاای زینتای و
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فضای سبز شهری مانند زبان گنجشک ،نارون ،صنوبر ،بید،

در دو منطقه شاهرود و بسطام جمعآوری و ریخاتهاای

کاج ،سرو ،شمشاد ،چنار ،بلاوط ،گال رز و ارغاوان ماورد

مختلف ای گونه برای اولی بار در ای منااطق شناساایی

بازدید قرار گرفت و حشرات بالغ کفشدوز های فعال باا

شد .نمونهها بر اسا،س تعداد لکاههاای باالپاوش باه پان

استفاده از روشهای مرسوم در جماعآوری حشارات مانناد

گروه تقسیم شدند .سپ

تور حشرهگیری ،استفاده از آسپیراتور ،تکان دادن شااخه در

شکل و رن ،بالپوش و الگوی پیشگرده در گروههاای

داخل سینی سافید جماعآوری شادند .باا تکاان دادن و زدن

مربوطه قرار گرفتند .با توجه به نمونهبارداری هاای انجاام

ضربه به شاخهها و بوتههاا ،کفشادوز هاا باه داخال ساینی

 H. variegataروی گیاهان

افتاده و در مواردی پ

شده فراوانی کفشدوز

ریختها بر اسا،س اندازه بادن،

از دیدن مستقیم کفشادوز هاا در

علفی و غالت حدود 94درصد و روی درخت-های میوه

اطااراف کلناای آفااات ،نمونااهباارداری بااا دساات انجااام شااد.

ودرختناااههاااای زینتااای  94درصاااد باااود .مشخصاااات

نمونههای جمعآوری شده به داخل شیشه سیانور منتقل شاده

ریختهای کفشدوز

 H. variegataبه شار تیال

و درون شیشههاای حااوی الکال  95درصاد باه آزمایشاگاه

میباشد (شکل .)6

منتقل شدند (.)Prakash and Push pendra, 2008

گروه اول

با استفاده از منابع و کلیدهای شناساایی نموناههاا شناساایی و

کفشدوز

هایی با بالپوش قرمز و  9لکه در انتهاای

تایید نهایی آنها توسط دکتر بیرانوند و دکتر ندود ،صاورت

هر بالپوش مایباشاند .نحاوه قرارگیاری ایا لکاههاا باه

با استفاده از بینوکو ر  ،NTX-3Cریختهای

گونهای است که  9را،س یک مثلث را تشاکیل مایدهناد

مختلف با توجه به خصوصیات مختلاف مرفولاوژیکی مانناد

(شکل  9 .)2ریخات کفشادوز

در ایا گاروه وجاود

رناا ،،الگااو ،تعااداد و اناادازه لکااههااای روی بااالپااوش و

دارد که از لحا شکل پیشگرده با هم متفااوت هساتند.

بااا کمااک دورباای ،

بهطوریکه در ریخت  6پیشگرده دارای یک لکه کامالً

گرفت .سپ

پاایشگاارده جداسااازی شاادند و سااپ

عکسبرداری ازسطح بالپوش و پیشگرده انجام گرفت.

تیااره و یکپارچااه بااا  2لکااه بساایار کوچااک در طاارفی
(شااکل  )C -9ولاای در ریخااتهااای  2و  9بااهترتیااب بااا

نتای

فرورفتگیهای ضعیف یا عمیق مشاهده مایشاود (شاکل

در مجموع 544نمونه کفشادوز

گروه اول

H. variegata

گروه دوم

گروه سوم

.)H ،G ،F ،D -9

گروه چهارم

گروه پنجم

شکل  -4الگوی بالپوش در پن گروه کفشدوزک  H. variegataدر شاهرود و بسطام
Figure 1. Pattern of elytra in 5 groups of H. variegata in Shahrood and Bastam
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گروه دوم
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نااامنظم ضااعیف یااا عمیااق هسااتند و در نتیجااه الگوهااای
متنوعی به وجود آمده است (شکل .)I ،A -9

کفشدوز هایی با بالپاوش قرماز و  0لکاه در روی
هر بال پوش هساتند .باه طاوریکاه یاک لکاه در گوشاه

گروه سوم

با یی بالپوش وجود دارد (شکل  .)6سایزده ریخات در

کفشدوز هایی باا باالپاوشهاای قرماز یاا ناارنجی و

ای گاروه وجاود دارد کاه از لحاا جثاه بادن و انادازه

دارای  1لکااه در روی هاار بااالپااوش هسااتند .نحااوه اساتقرار

لکهها ،باهم متفاوت میباشند .اندازه ای لکهها در بعضی

لکهها در هر بالپاوش باه نحاوی اسات کاه  9لکاه در نیماه

ریخت ها کوچک ودر بعضی درشات تار اسات.گاهی 9

انتهای بالپوش باهم در را،س یک مثلث قارار گرفتاهاناد و 9

لکه نیمه انتهایی هر بالپوش به هم متصل میشوند (شکل

لکه نیز در نیمه ابتدایی بالپوش در  9را،س یک مثلاث دیاده

 .)9شکل پیشگرده در ریخت های ای گروه نیاز باا هام

میشوند (شاکل  6و  .)0پان ریخات در ایا گاروه وجاود

متفاوت است بهطوریکه یکپارچه و یا یکپارچه با دو لکه

دارد که از نظر شکل پیشگرده نیز با هم متفااوت مایباشاند

کوچااک روش ا در طاارفی و گاااهی دارای فرورفتگاایهااای

(شکل  0و .)I ،F،E ،D ،C ،B ،A -9

2a

6

2b

9b

9a

شکل  -6ریختهای  4تا 9کفشدوزک  H. variegataدر شاهرود و بسطام
Figure 2: Morphs 1-3 of H. variegata in Shahrood and Bastam
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شکل  -9ریختهای  1تا  42کفشدوزک  H. variegataدر شاهرود و بسطام
Figure 3. Morphs 4-16 of H. variegata in Shahrood and Bastam
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شکل  -1ریختهای  41تا  66کفشدوزک  H. variegataدر شاهرود و بسطام
Figure 4. Morphs 17-22 of H. variegata in Shahrood and Bastam

گروه چهارم

کفشدوز

در مناطق مختلف شاهرود و بسطام انجام شاد از مجماوع
های ای گروه دارای بالپوشهای قرمز یا

کفشدوز

هاای جماع آوری شاده از روی میزباانهاای

نارنجی و  5لکه روی هر بالپاوش هساتند 9 .لکاه در نیماه

مختلف شامل درختهای مثمر و غیرمثمر ،گیاهاان زراعای،

انتهایی بالپوش در  9را،س یک مثلث قرار گرفته کاه گااه

زینتی و جالیز ،کفشادوز

 H. variegataدومای رتباه

به هم متصل شدهاند .دولکه در قسمت با یی هر بالپاوش

با فراوانی  544عدد بعاد از کفشادوز

وجود دارد که معمو ً کوچکتار از  9لکاه انتهاایی دیاده

 130عدد (تحقیقاات منتشار نشاده نویساندگان) را باه خاود

ماایشااوند (شااکل  6و  )5در ایا  9ریخاات از نظاار شااکل
پیشگرده تفاوتهایی وجود دارد (شکل .)F ،G -9
گروه پنجم

کفشدوز های ای گروه دارای بال پوش قرماز و 5
لکه روی هر بالپوش هساتند باه طاوریکاه  9لکاه در 9
را،س یک مثلث در نیمه انتهایی بالپوشها دیده میشوند
و  2لکه با ی بالپوش وجود دارد (شکل  )6یکی از ای
لکه ها نزدیک به خط میانی بالپوش هاست و لکاه دیگار
در گوشه با یی بالپوش نزدیک به پایشگارده مشااهده
می شود .انتهای بالپوش گارد مایباشاد (شاکل  .)1تنهاا
یک ریخت در ای گروه وجود دارد .پیشگارده در ایا
ریخت سیاه با سه فرورفتگی عمیق است (شکل .)G -9
بحث
در نمونهبرداریهایی که در بهار و تابستان سال 6930

 9لکاهای باا تعاداد

اختصاص داد .بیست و شش ریخت از  H. variegataدر
بی نمونههای جمعآوری شده شناسایی شد که ریخاتهاای
 2و  22بااهترتیااب بااا تری فراواناای را داشااتند (شااکل .)۵
کفشااادوز

 H. variegataیاااک گوناااه چنااادخوار

باااا پاااراکنش جهاااانی اسااات (Franzmann, 2002؛
Gordon, 1987؛  )Krafsur et al., 1996کااه
از شتهها وشپشکهای درختهای میاوه و غاالت تغذیاه
میکند (.)Morenton, 1969
در با های پسته ،ای کفشدوز

در ابتادای بهاار روی

علفهای هرز آلوده به شته فعالیت دارد و در طول بهار و
تابستان روی درخت هاای پساته نیاز رفتاه و از پاورههاای
پسیل معماولی پساته تغذیاه مایکناد (.)Asghari, 2010
کفشدوز

 H. variegataبهعنوان مهمتری شاکارگر

شته ترت در اکرای ( ،)Gumovskaya, 1985شته
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 در شاهرود و بسطامH. variegata  کفشدوزک65  تا69  ریختهای-5 شکل
Figure 5. Morphs 23-25 of H. variegata in Shahrood and Bastam

21
 در شاهرود و بسطامH. variegata  کفشدوزک62  ریخت-2 شکل
Figure 6. Morph 26 of H. variegata in Shahrood and Bastam

 در شاهرود و بسطامH. variegata ( در ریختهای کفشدوزکA-I)  الگوهای رنگی پیشگرده-1 شکل
Figure 7. Color pattern of pronotum in morphs of H. variegata in Shahrood and Bastam
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شکل  -8درصد فراوانی  62ریخت مختل کفشدوزک  H. variegataدر دو منطقه شاهرود و بسطام در بهار و تابستان سال 4931
Figure 8. Abundance percendage 26 morphs of H. variegata in Shahrood and Bastam in spring
and summer

غالت در هند ( ،)Hammed et al., 1975شاته پنباه

گونه چندشکل معرفای و ماورد مطالعاه قارار گرفات .در

در ترکمنساتان (،)Kontodimas and Stathas, 2005

نمونهبرداری هاای هفتگای در ساال  21 ،6930ریخات از

زنجر ها ( ،)Singh et al., 1991رو سارخرطومیهاا

ای کفشدوز

جمعآوری و شناسایی شاد .نتاای نشاان

( ،)Sadeghi and Esmailli, 1992شااته روساای

داد که فراوانی ای ریخاتهاا در منطقاه بساطام بیشاتر از

گناادم ( )Elliss et al., 1999و 62گونااه شااته و پساایل

شاهرود بود .با توجه به تحقیقاتی که در زمینه چندشکلی

روی واریتااههااای گیاهااان زراعاای و زینتاای در اسااترالیا

گونه های مختلف کفشدوز

انجام شاده مشاخش شاد

( )Franzmann, 2002گزارش شده است .زمانی کاه

که چندی فاکتور در فراوانای ریخاتهاا ماؤثرمی باشاد.

به میازان کاافی غاذای اصالی (اناواع شاتههاا) در اختیاار

بهطوریکه در اکثر مواقاع ،ظهاور ریخات هاا وابساته باه

کفشدوز

نباشد ،حشرات بالغ و روهای کفشدوز

شرایط آب و هاوایی و آلاودگی هاای صانعتی مایباشاد

از کناه دو لکاهای نیاز تغذیاه مایکنناد ( Wang et al.,

( .)Zakharov, 2003مطالعاااتی باارای اولاای بااار در

 .)1984در ایااران نیااز گاازارشهااای متعااددی مبناای باار

ارتباط میان آب و هوا و رن ،ریخت ها در چندی گونه

از انواع شتههاا وجاود دارد.

توسط  )1933( Dobzhanskyانجام شد.

تغذیه با ی ای کفشدوز

همنناای شااکارگری ایاا کفشاادوز
زیانآور مرکبات و تریپ

روی شپشااک

گندم (،)Vojdani, 1964

کفشدوز

در نمونهبرداری از کفشدوز

های منااطق پالاارکتیاک،

ثابت شد که بی ریخات هاای تیاره و ناواحی جغرافیاایی

شااته جااالیز ( ،)Hatami et al., 2015پساایل معمااولی

سرد یا مرطوب ارتبااط مساتقیم وجاود داشات .همننای

پسااته ( )Izadi et al., 2012گاازارش شااده اساات.

فراواناای ریخااتهااای روش ا در مناااطق گاارم و خشااک

 H. variegataبااارخالف بسااایاری از

بهطور معنیداری بیشتر باود (.)Honek et al., 2005

ها تمایل کمی به همخاواری دارد از ایا رو

ای موضوع در ارتباط با ساایر کفشادوز هاا نیاز گازارش

می تواند در برنامه های پرورش انبوه ،گزینه بسیار مناسابی

شده است .چنانکه ،محققی نقش تغییرات جغرافیاایی روی

باشد ( .)Gibson et al., 1992در ای تحقیاق ،اناواع

دو لکاهای A. bipunctata

کفشااادوز
کفشدوز

ریختهاای کفشادوز

 H. variegataباهعناوان یاک

وفور ریختهای کفشدوز

را ماؤثر ارزیاابی کارده اناد ( Lees et al., 1973؛
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 .)Lusis, 1961چندشااکلی همنناای ماایتوانااد در

 H. variegataدر منطقه بسطام را نیز توجیه مایکناد.

راستای تنظیم درجه حرارت بدن باا محایط نمایاان شاود

از طرفی ،جمعیات میزباانهاای ایا کفشادوز هاا کاه

( De-Jong and Brackenfield, 1998؛

عمدتاً شتهها هستند در فصل بهار روی درختهاای ،غاالت

Forsman, 1999؛  .)Forsman et al., 2002در

و سااایر گیاهااان مشاااهده ماایشااود .در واقااع ،بساایاری از

تحقیقاتی نیز ،نقش رطوبت هوا و مقدار نور خورشاید

گونههای شته ،در شرایط گرما به نواحی خنک و ساایهاناداز

در شکل گیری ریخات هاا مثبات گازارش شاده اسات

زیر بوتههای علفای مهااجرت کارده و جمعیات آنهاا روی

(Benham et al., 1974؛ Creed, 1966, 1971,

گیاه میزبان اولیه کاهش مییابد .به نظر مایرساد باا کااهش

1974؛ Lees et al., 1973؛  .)Lusis, 1961عاالوه

جمعیت طعمه در دستر،س ،کفشدوز ها نیز در تابستان باه

باار شاارایط آب و هااوایی و جغرافیااایی ،ثاباات شااده کااه

محل های ام و خارج از گرمای شدید حرکت میکنناد

گاهی چندشکلی کفشادوز هاا باهمنظاور پنهاان شادن

و تعدادشان در نموناهبارداری هاا پاایی مایآیاد .مطالعاه

از شااکارگرهایی ماننااد پرناادگان صااورت ماایگیاارد

چندشکلی کفشادوز

 H. variegataدر شااهرود و

( .)Petranka et al., 1998به عبارت دیگر ،ریخاتهاایی

بسطام برای اولی بار انجام شده است .یافتههاای ایا تحقیاق

که الگوی رن ،بندی و تزئینات بالپوشهای آنها ساده

میتواند مقدمه تحقیقات تکمیلای در زمیناه کااربرد ماؤثرتر

تر است کمتر از ریختهایی کاه جلاوه ظااهری بیشاتری

ای کفشدوز

در برنامههای کنترل زیستی باشد.

دارند مورد تهاجم پرندگان قرار میگیرند .بسطام به دلیل
همجواری باا جنگال هاای ابار و اولنا ،از نظار پوشاش

سپاسگزاری
باادی وساایله از معاوناات پژوهشاای دانشااگاه صاانعتی

آفاتی ،مانند انواع شتهها و شپشکها در بسطام مشاهودتر

شاااهرود و آقااای بهاارام تااوکلی بااه خاااطر همکاااری در

به نظر میرسد .ای موضوع ،غالبیت فراوانی کفشدوز

نمونهبرداریها قدردانی میگردد.

گیاهی وسیعتر و غنیتر از شاهرود است ،بنابرای فراوانی
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Abstract
Ladybirds as principle predators of aphids, scales, psylles, mites and egg of pests are an
important group to study on polymorphism. H. variegata ladybird is known as polymorphic
species. In this research, polymorphism of this coccinellid in two different weather
conditions of Shahrood and Bastam regions was determined. Sampling was carried out
weekly in spring and summer in 2015. The samples were collected from different plants
such as fruit trees, ornamental trees, cereal and cucurbit fields by net and white-tray.
Having been transferred to the laboratory, the semples were placed in vials with ethanol
75%. Identification was conducted based on general morphological characters as well as
of male genitalia. Different morphs were identified based on morphological characteristics
including body size, color, pattern and spots numbers on dorsal surface of the elytra and
pronotum. 26 morphs with great variation in patterns were identified in H. variegata
which were didvided into five groups. The morphs No. 2 and No. 22 had the highest
frequency among the other morphs. Results showed that ferquency and diversity of morphs
in Bastam were higher than those in Shahrood. Identification of morphs of H. variegata
was carried out in the Shahrood and Bastam regions for the first time and could be
effective for further research in relation to better use of this coccinellid in biological control
programs.
Keywords: Hippodamia variegata, Polymorphism, Shahrood, Bastam

