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کنترل بيولوژيک  اهميت استفاده از تر شدنرنگسبب پر ،هاي غير قابل جبران آنها و زيانها و سمکشاستفاده روز افزون از انواع آفت
يا  آورگيري عوامل زنده مفيد عليه موجود زنده زيانل بيولوژيکي يا مهار زيستي، به بکارکنتر  استهبردن آفات گياهي گرديدبراي از بين

شود ويا اينکه جمعيت آن به اندازه به صورت موضعي حذف مي آور، موجود زنده زيانشود. با اعمال اين روش کنترلآفات گفته ميهمان 
ها، خوار، شکارگرموجودات زنده حشره .شودو ديگر آفت محسوب نمي اي کاهش مي يابد که خسارت تغذيه اي آن اقتصادي نبوده

نقش اساسي هستند که آفات ها از دشمنان طبيعي باشند کفشدوزکمهمترين عامل کنترل کننده آفات مي زاها و عوامل بيماريپارازيتوئيد
هم در مرحله الروي و هم در مرحله حشره کامل از شته  ،ياها مانند کفشدوزک هفت نقطه. گونه هايي از کفشدوزکها دارنددر کنترل شته
که از چهار ايستگاه در فضاي  Pinus mugoهاي درخت کاج هاي شکارگر شتهاي کفشدوزک. طي بررسي تنوع گونهکنندها تغذيه مي

ه ها و کفشدوزک هاي متر انتهايي سر شاخه هاي آلوده به شتفصل متوالي صورت گرفت، بيست سانتي 4سبز شهرستان مشهد طي 
هاي آن ها بريده و توسط کيسه هاي پالستيکي جداگانه به آزمايشگاه منتقل شد، سپس شته ها و کفشدوزک هاي مرتبط با شکارگر و الرو

هاي مخصوص در منتقل و الرو هاي آن ها نيز تا ظهور حشره کامل درقفس %70آن ها توسط قلم مويين به شيشه هاي محتوي الکل 
ها، از جمله هاي مختلف بدن کفشدوزکها و از قسمتهاي ميکروسکوپي ازکل بدن شتهاتور پرورش داده شد. پس از تهيه اساليدژرمين

 Cinara pinihabitans (Mordvilko 1894)، Cinaraهاي هاي معتبر شناسايي شدند. شتهها به وسيله کليدژنيتاليا، نمونه

palaestinensis (Hille Ris Lambers, 1948)  وCinara pini (Linnaeus, 1758) هاي و هشت گونه کفشدوزک از شاخه
از دانشگاه مونترال در کشور  Colin Favretهاي شته و کفشدوزک براي تاييد به ترتيب به دکتر ها جمع آوري شدند. نمونهآلوده به شته

 Coccinellaهايهاي کفشدوزکفرستاده شد. گونهاز دانشگاه مينوت استيت در کشور آمريکا Guy Hanley کانادا و دکتر 

septumpunctata  وOenopia conglobata درصد و با در نظر گرفتن شاخص سيمپسون به  %31و  %43به ترتيب با فراواني نسبي
 هاي کفشدوزک شناسايي شده به شرح زير است:هاي غالب شناخته شدند.گونهعنوان گونه

Coccinella septumpunctata (Linnaeus, 1758), Hippodamia variegate (Goeze, 1777), Oenopia 

conglobata (Linnaeus 1758), Coccinella undecimpunctata (Linnaeus, 1758), Exochomus 

nigromaculatus (Goeze, 1777), Nephus bipunctatus (Kugelann, 1794), Chilocorus bipustulatus 

(Linnaeus 1758). 

براي اولين بار از استان خراسان رضوي گزارش مي شوند. تمامي  Nephus bipunctatusي هاي شناسايي شده، گونهين کفشدوزکاز ب
 ها در کلکسيون حشرات دانشگاه فردوسي مشهد نگهداري مي شوند.هاي ميکروسکوپي آنها به همراه اساليدنمونه

 .کفشدوزک، مشهد، فضاي سبز، آفات های کلیدی:واژه
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