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 در استان یزد (Coleoptera: Coccinellidae)ها کفشدوزکهای معرفی بخشی از طعمه
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کفشدوزک ها مي هاآن ترينيکي مهم که گيرندمي قرار گوناگوني يکننده مهار عوامل تاثير تحت طبيعت کشاورزي در آفات جمعيت
طيف وسيعي از آفات، باشند. بيشتر کفشدوزک ها حشراتي مفيد و شکارگر هستند که در دو مرحله الروي و حشره کامل شکارگر بوده و از 

شامل شته ها، شپشک ها، سفيدبالک ها، تريپس ها، کنه ها، زنجرک ها، الرو سخت بالپوشان و بالپولکداران و حشرات ديگر متعلق به 
راسته هاي مختلف تغذيه مي کنند. در ضمن ممکن است گاهي از شهد گل ها، آب و عسلک شته ها به عنوان مکمل غذايي استفاده کنند. 

 منظور است. به بوده همراه موفقيت با کشاورزي، مهم آفات بيولوژيک کنترل هاي برنامه در ها کفشدوزک هاي گونه از بسياري تفادهاس
 شامل مزارع، باغات، مراتع مختلف مناطق از مداوم طور به 1394 تا 1392 سال هاي جمع آوري و شناسايي طعمه هاي کفشدوزک ها طي

 مشاهده روش از ها کفشدوزک شکار تشخيص و آوري جمع براي. گرفت صورت برداري نمونه و بازديد ديز استان جنگلي مناطق و
 استاندارد قيف يک درون آلوده هاي قسمت تکاندن همچنين و آزمايشگاه به آلوده هايقسمت انتقال آسپيراتور، با آوري جمع مستقيم،
 آنها پرورش به نسبت اتاق معمولي شرايط در شدند مي مشاهده شکارگر هاي ککفشدوز الروهاي ها بررسي اين در چنانچه. شد استفاده

 در شکارگر و شکار بين اي تغذيه ندارند، ارتباط اتفاقي حالت گياهان روي از شده آوري جمع شکارهاي اينکه از اطمينان براي. شد اقدام
گونه شپشک گياهي و يک گونه پسيل  3گونه تريپس،  7ته، گونه ش 9گونه زنجرک،  15در مجموع  .گرفت قرار بررسي مورد آزمايشگاه

خانم دکتر ليدا فکرت، آقاي دکتر فرزاد  . تشخيص گونه ها توسط خانم دکتر فريبا مظفريان، آقاي دکتر محسن مهرپرور،شناسايي شد
 ت.ليست گونه هاي شناسايي شده به شرح زير اسپاکارپور و خانم مهندس معصومه مقدم انجام شده است. 

Hemiptera, Cicadellidae: Aconurella prolixa (Lethierry, 1885); Anaceratagallia sp.; Austroagallia 

sinuata (Mulsant & Rey, 1855); Euscelidius schenckii (Kirschbaum, 1868); E. variegatus 

Neoaliturus (Stal, 1864);  Fieberiella florii(L., 1758);  Edwardsiana rosae(Kirschbaum, 1858); 

Schäffer, 1834); -(Herrich Platymetopius rostratus; (Mulsant & Rey, 1855) haematoceps

 :Tettigometridae(Dlabola, 1964);  Sulamicerus ancorarius; 1850)(Dahlbom,  Psammotettix alienus

Tettigometra sp. 
 Diaspidiotus(Archangelskaya, 1930);  Chlidaspis asiatica: Diaspididae Hemiptera,

1899. Cockerell, spuria Gossyparia :Eriococcidae; (Leonardi, 1908) cecconii 
 Hemiptera, Aphididae: Acyrthosiphon malvae (Mosley, 1841); Brachycaudus amygdalinus 

(Schouteden, 1905); B. cardui (L., 1758); Hyalopterus sp.; Macrosiphum rosae (L., 1758); 

Metopolophium dirhodum (Walker, 1849); Pterochloroides persicae (Cholodkovsky, 1899); Slavum 

sp.; Therioaphis sp. 
 Thysanoptera, Aeolothripidae: Aeolothrips mongolicus Pelikan, 1985; Phlaeothripidae: 

(Kurdjumov, 1912);  H. triticiPriesner, 1950;  H. maroccanus(Fabricius, 1803);  Haplothrips aculeatus

 Thrips meridionalis: Thripidae(Bagnall, 1913);  Liothrips reuteri; (Priesner, 1930) H. clarisetis

(Priesner, 1926).  
Hemiptera, Psyllidae: Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, 1989. 

 .ها، يزد، شکارگرکفشدوزکهای کلیدی: واژه
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