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 :Exochomus nigripennis (Coleopteraشدوزک ــمناطق فعالیت کف بررسي

Coccinellidae) رافیايي ـاطالعات جغ امانةزد با استفاده از ســدر استان ي 
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 چکیده
اطالعات  امانةطبیعی بین دشمنان طبیعی و عوامل محیطی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. استفاده از س بوم سامانةدر يک 

، هدف اين پژوهش .های اخیر افزايش يافته استدر تجزيه و تحلیل الگوهای مکانی جمعیت آفات در سال (GIS)جغرافیايی 

 Exochomus nigripennisشکارگر کفشدوزک( برای تعیین اين ارتباط در AHPفرايند درخت سلسله مراتبی )بکارگیری 

(Erichson)  مناطق مناسب فعالیت کفشدوزک بندی . در پهنهبودمهار زيستی آفات مکنده  در راستایE. nigripennis 

 ترين معیارهای تعیین کننده در نظر گرفته شدند.، رطوبت نسبی، بارندگی، ارتفاع و تغذيه به عنوان مهممامتغیرهايی نظیر د

 ArcMapافزارهای ها و امکان بررسی سناريوهای مختلف است. از نرماساس تحلیل سلسله مراتبی، مقايسه زوجی گزينه

های مربوط استفاده شد. نتايج پژوهش حاضر برای تشکیل پايگاه داده مکانی و تجزيه و تحلیل ArcCatalog 10.1و  10.1

های تفت، ابرکوه و مهريز بسیار مناسب هايی از شهرستاندرصد از مناطق استان از جمله بخش 34/4نشان داد که نزديک به 

شهرستان اردکان، بهاباد و میبد  ةعمد بخشدرصد از مناطق استان مانند  07/17زديک به باشند و نبرای فعالیت کفشدوزک می

با وزن ما د ،دهدشناخته شدند. همچنین مقايسه معیارهای مورد بررسی نشان میبسیار نامناسب برای فعالیت کفشدوزک 

متغیرهای تغذيه، رطوبت نسبی، ارتفاع  ده وبو E. nigripennisترين متغیر تاثیرگذار در فعالیت کفشدوزک مهم 529/0نهايی 

 بعدی اهمیت قرار گرفتند.  هایتبهو بارندگی به ترتیب در ر

 اطالعات جغرافیايی امانةس، فرايند درخت سلسله مراتبی، Exochomus nigripennis کفشدوزک های کلیدی:واژه
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Abstract  
In a natural ecosystem, there is a close relationship between natural enemies and environmental factors. 

Use of Geographic Information System (GIS) in analysis of spatial patterns of pest populations has 

increased during recent years. The purpose of this study was using Analytic Hierarchy Process (AHP) 

to determine the relationship in predatory ladybird, Exochomus nigripennis (Erichson) for biological 

control of the sucking pests. In order to determine the suitable areas for activity of E. nigripennis, the 

variables of temperature, humidity, rainfall, elevation and nutrition were selected as the most important 

criteria. The basis of AHP is the pair comparison of options and the possibility of examining different 

scenarios. ArcMap 10.1 and ArcCatalog 10.1 softwares were used to form spatial data and related an-

alytics. The results indicated that nearly 4.34% of the province's regions, including some parts of Taft, 

Abarkuh and Mehriz were very good for activity and nearly 17.07% of the province's areas, such as the 



  ددر استان يز Exochomus nigripennis فعالیت کفشدوزکمناطق  بررسی همکاران:و رونق ارکانی  310
 

 

major part of Ardakan, Bahabad and Meybod were determined as very unsuitable for activity. Further-

more, comparison of the studied factors showed temperature with the final weight of 0.0529 is the most 

important factor influencing the activity of E. nigripennis and nutrition, humidity, elevation and rainfall 

are important in the next categories, respectively.  
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 مقدمه
 باشند.می آفات گونه، از بهترين دشمنان طبیعی 6000با بیش از  Coccinellidae ةخانواد یهاکفشدوزک

مهار برنامة  درمتعددی موارد در  Exochomus nigripennis (Erichson)های شکارگر نظیر کفشدوزکبکارگیری 

 ;Biranvand et al., 2017; Lin & Pennings, 2018اند )شی داشتهــــبخ نتايج رضايت ،ندهـــات مکـــزيستی آف

Govindasamy & Khursheed, 2018; Qin et al., 2019 کفشدوزک .)E. nigripennis  در مناطق گرمسیری و

 Hasanpour et al., 2009; Hayat & Khan, 2013; Lakhalگرمسیری جهان به ويژه کشور ايران پراکنش دارد )نیمه

et al., 2018 .) کفشدوزک اولین بار در ايرانE. nigripennis  توسطDuverger (1983) های نیريز، ده از شهرستان

باال، اهواز و رايین گزارش شده است. اين کفشدوزک از مناطق بیابانی شهرستان مهريز واقع در استان يزد توسط 

Zare Khormizi et al. (2013) ها، اين کفشدوزک از دامنه وسیعی از حشرات آفت نظیر شپشکاست.  دهگزارش ش

فعالیت (. Rounagh-Ardakani et al., 2020کند )های تارتن و ديگر آفات با بدن نرم تغذيه میها، کنهشته

 & Burckhardtمعمولی پسته ) لــــروی پسی E. nigripennisشدوزک ــــکامل کفة کارگری الرو و حشرـــش

Lauterer)Agonoscena pistaciae  (Mehrnejad, 2010 و )نارون خونیشپشکGossyparia spuria (Modeer) 

(2019., laet  Ardakani-Rounagh)  است. گزارش شده 

، فرايند تحلیل (Multiple Criteria Decision Making) چند معیارمبتنی بر گیری تصمیم هایروشدر میان 

( از شهرت بیشتری برخوردار است. فرايند تحلیل سلسله مراتبی Analytic Hierarchy Processسلسله مراتبی )

تواند هماهنگی و سازگاری تصمیم شناخته شده است که می معیارمبتنی بر چند گیری تصمیم برای روشتنها مدل 

سله مراتبی، مقايسه زوجی (. اساس تحلیل سلBevilacqua & Braglia, 2000گیری نمايد )گیرندگان را اندازه

پذيری، سازگاری، امکان استفاده برای حل مسائل  ها و امکان بررسی سناريوهای مختلف است. انعطافگزينه

 Lee etاست ) چند معیارمبتنی بر های ترين مزايای تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیریساده و پیچیده از مهم

al., 2009.) 

( در تجزيه و تحلیل الگوهای Geographic Information Systemرافیايی )ـــجغ استفاده از سیستم اطالعات

(، بر همین اساس الگوی پراکنش Milonas et al., 2016های اخیر افزايش يافته است )مکانی جمعیت آفات در سال

های کنششناسی، شرايط آب و هوايی، واموجودات مختلف تحت تاثیر عوامل محیطی طبیعی نظیر عوامل زمین

دهای مختلفی است که نه ـريت آفات شامل فراينــ(. مديDiminic et al., 2010باشد )زيستی يا عوامل انسانی می

 روزاطالعات به نیازمندشدت  ها بهپیگیری و ارزيابی فعالیت، هاتنها در مراحل اولیه، بلکه در مرحله اجرايی برنامه

ای از تواند بخش عمدهمیپارچه، با اطالعات يک اطالعات جغرافیايی(. سیستم Fatemi & Samih, 2017است )

(. تاکنون از سیستم اطالعات جغرافیايی برای تعیین Fatemi & Samih, 2017)را حل کند آفات  ديريتمسائل م

 آور و مفید در کشاورزی نیز استفاده شده است. پراکنش نماتد مولد گرهزيان انسنجی جانورپراکنش و مکان

های خیار استان يزد با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايی انهـدر گلخ  Meloidogyne javanica (Treub)ريشه

. (Aboi Ashkezari et al., 2013است )ی قرار گرفته ـــررسـم، مورد بــو تأثیر آن بر میزان مصرف کودهای کلسی

با تغذيه از  Menochilus sexmaculatus (Fabricius)سنجی مناطق مناسب رهاسازی کفشدوزک همچنین امکان

(. Fatemi & Samih, 2017) ه استدر استان يزد مورد بررسی قرار گرفت Aphis punicae  (Passerini)شته سبز انار
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 Termitidae و  Rehinotermitidaeهای مهاجم دو خانوادهها و پراکنش موريانهدر پژوهشی ديگر برآورد آلودگی

اطق مناسب برای فعالیت و ـسنجی منانــ(. مطالعه امکHochmair et al., 2013) ه استتــمورد بررسی قرار گرف

در استان  A. punicaeعلیه شته سبز انار  Oenopia conglobata contaminata (Menetries)رهاسازی کفشدوزک 

 (. et alFatemi ,.2018باشد )يزد از ديگر موارد کاربرد سیستم اطالعات جغرافیايی می

در سطح  E. nigripennisو تهیه نقشه فعالیت کفشدوزک  گسترش رــــمسیتعیین  ،شهوهدف انجام اين پژ

 ياد شده،باشد. همچنین تعیین مهمترين عامل محیطی تاثیرگذار در پراکنش کفشدوزک می فضای سبز استان يزد

مورد توجه بیشتری قرار  گسترش دشمنان طبیعی را داليلهای اجرايی کمک خواهد نمود تا به کارشناسان بخش

  داده و از نتايج به دست آمده در راستای بهبود مديريت انبوهی آفات میزبان استفاده نمايند. 

 

 هامواد و روش
 موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه

کره و روی کمربند خشک نیم کیلومتر مربع، در بخش مرکزی فالت ايران 73756استان يزد با وسعتی معادل 

موقعیت  جغرافیايیاز نظر . اين استان شده استمحصور میان کويرهای اين فالت در شمالی زمین قرار دارد و 

دقیقه طول  16درجه و  58دقیقه تا  50درجه و  52دقیقه عرض شمالی و  7درجه و  35دقیقه تا  35درجه و  29

رغم به ای است که (. شرايط حاکم بر استان به گونهHeydari Alamdarloo et al., 2019شرقی واقع شده است )

ار زياد است. استان يزد از نظر ناهمواری تنوع بسیاری دارد. ــخشکی حاکم بر محیط، نوسانات عوامل اقلیمی بسی

عظم استان يزد و تبخیر زياد موجب شده است که بخش اما به طور کلی بارندگی نامنظم و کم، نوسانات شديد د

 (. Dehghan Banadaki, 2010آب و هوای گرم و خشک داشته باشد )

 متغیرهای محیطي 
ايستگاه(  17شناسی استان يزد )های سینوپتیک و اقلیماستان يزد کلیه ايستگاه با توجه به موقعیت جغرافیايی

های مربوط به ها شامل کلیه دادهايستگاهبه عنوان نقاط قابل تعمیم به کل استان در نظر گرفته شد. اطالعات 

های باشد. اين آمار از سال، رطوبت نسبی و میزان بارندگی میمامختصات جغرافیايی، ارتفاع از سطح دريا، د

های بیست ها از میانگین دادهاز سازمان هواشناسی استان يزد دريافت شد و برای پردازش داده 1398تا  1378

 (.1لساله استفاده شد )شک
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 های هواشناسی موقعیت جغرافیايی استان يزد و ايستگاه -1شکل

Fig. 1. Geographical location of Yazd province and weather stations  

 

دماهای ، از ماهای مقايسه زوجی متغیر دتهیه جدول به منظورباشد. می مايکی از متغیرهای مورد نظر د

در اين پژوهش تاثیر دما روی رشد و  استفاده شد. Rounagh-Ardakani et al. (2020)استفاده شده در پژوهش 

 ةدرج 34و  31، 27، 23در دماهای  G. spuriaبا تغذيه از  E. nigripennisنمو و فعالیت شکارگری کفشدوزک 

وری شد، آهای درختان نارون موجود در فضای سبز استان جمعاز روی برگ G. spuria .سلسیوس بررسی شد

درجه سلسیوس با کمترين درصد مرگ  31طول دوره رشدی کاهش يافت و دمای  ،نتايج نشان داد با افزايش دما

انتخاب شد. ساير اطالعات در بین دماهای مورد بررسی ترين طول دوره رشدی به عنوان دمای بهینه و میر و کوتاه

بررسی و تايید شدند  Google Earthمک نرم افزار مربوط به مختصات جغرافیايی و ارتفاع از سطح دريا به ک

(Google Inc, 2016 همچنین .)های مقايسه زوجی متغیر تغذيه، از پژوهش انجام شده توسط تهیه جدول به منظور

(Rounagh-Ardakani et al. (2019  های جدول زندگی روی پراسنجهدر رابطه با بررسی ترجیح میزبانی و

به عنوان يکی  G. spuriaهای مختلف استفاده شد، در اين پژوهش با تغذيه از میزبان E. nigripennisکفشدوزک 

 .داشتها بررسی شد و باالترين نسبت جنسی را در مقايسه با دو میزبان ديگر از میزبان

ن خبره، های آزمايشگاهی، نظرات گروه کارشناساهای مورد نیاز از بررسیآوری اطالعات و دادهبرای جمع

ای، منابع علمی و اطالعات موجود و در دسترس استفاده شد. سپس به بررسی محدوده مورد مطالعات کتابخانه

در  فرايند تحلیل سلسله مراتبیدهی به معیارها از مدل پرداخته شد. برای وزنمطالعه از لحاظ متغیرهای تحقیق 

در محیط  ،معیارمبتنی بر چند گیری تفاده از روش تصمیماستفاده شد. سپس با اس Expert choiceمحیط نرم افزار 

در اين (. ESRI, 2008گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه پرداخته شد )به ارزش ArcGIS 10.3نرم افزار 

ها گزينه با توجه به امتیازهای تخصیص يافته در مقايسه با هم و نیز با توجه به امتیاز اهمیتی شاخص روش به هر

های تعريف شده است شود که نشان دهنده قابلیت بهتر آن گزينه با توجه به معیارهنسبت به هم، امتیازی داده می

میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان  روش،نمايد. همچنین اين که قضاوت و محاسبات را تسهیل می

. به عالوه از يک مبنای تئوری قوی است ارمعی بر پاية چندگیری ، تصمیمروشدهد. از مزايای ممتاز اين می

(. سپس به تهیه Parhizkar & Ghaffari Gilan Deh, 2006است )برخوردار بوده و بر اساس اصول بديهی بنا شده 

 فعالیتهای متناسب با معیارها پرداخته و در نهايت نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترين مکان برای نقشه

 استخراج شد. ،باشدمی E. nigripennisکفشدوزک 
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 ايجاد درخت سلسله مراتب
گیری با معیارهای های طراحی شده برای تصمیمترين سیستمفرايند درخت سلسله مراتبی يکی از جامع

کند و همچنین امکان چندگانه است زيرا اين تکنیک امکان تدوين مسايل را به صورت سلسله مراتب فراهم می

(. اولین مرحله در Hadidi et al., 2017) کندمعیارهای مختلف کمی و کیفی را در مساله مهیا میدرنظر گرفتن 

گیری به سلسله مراتب است. در ايجاد يک سلسله روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی، تجزيه کردن مساله تصمیم

آيد تا اينکه تر پايین میجزئیگیر است. سپس سلسله مراتب از کلی به مراتب، سطح باال، هدف نهايی يک تصمیم

ترين سطح سلسله گیری پايینهای تصمیمبه سطحی از صفات برسد. اين سطحی است که در مقابل آن، گزينه

ها در يک پايگاه داده سیستم اطالعات شوند. هر سطح بايد به سطح باالتر قبلی متصل شود. گزينهمراتب ارزيابی می

ها تخصیص داده شده و هر گزينه مرتبط با اليه شامل مقادير صفاتی که به گزينهشوند. هر جغرافیايی ارائه می

های سیستم اطالعات عناصر سطح بااليی است. مفهوم صفت، روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی را به روش

 (.Hadidi et al., 2017کند )جغرافیايی متصل می

  کفشدوزک فعالیت بندی مناطق مناسبانتخابي در تحلیل پهنه متغیرهای

متفاوتی دخالت داده شدند. معموال  متغیرهای E. nigripennisکفشدوزک  فعالیتبرای تعیین مناطق مناسب 

شود. با توجه به دسترسی نداشتن به کلیه تر میهر چه متغیرهای بیشتری در مدل به کار برده شوند نتايج دقیق

ترين متغیرهای محیطی يابی اين مناطق در ناحیه مورد مطالعه، موثرترين و ضروریاطالعات دخیل در بحث مکان

 در نظر گرفته شدند. 

شوند و د از تجزيه مساله به سلسله مراتب، عناصر سطوح مختلف به صورت دوتايی با هم مقايسه میبع

گیرد، به عبارتی، در اين روش ابتدا عناصر هر گذاری صورت میسپس بر اساس میزان ارجحیت دو معیار، ارزش

ريس مقايسه زوجی تشکیل عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقايسه شده و مات اسطح نسبت ب

نتايج به دست آمده در نتیجه استفاده  شود.شود. سپس با استفاده از اين ماتريس وزن نسبی عناصر محاسبه میمی

پذيری آن و همچنین محاسبه دهد که با توجه به سادگی و انعطافها نشان میاز اين روش برای تعیین وزن اليه

باشد  يابی کاربرد مطلوبی داشتهبررسی موضوعات مربوط به مکان تواند درها، میسازگاری در قضاوت

(Omkarprasad & Sushil, 2004; Hill & Braaten, 2005در مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبی معیارها و گزينه .) ها

وند. شبه صورت زوجی مقايسه می 9تا  1در يک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته و با اختصاص وزنی در مقیاس 

شود. استفاده از های موجود تعیین میها از طريق استانداردسازی بر اساس يکی از روشسپس ارزش نهايی آن

های هر سطح نسبت به سطح باالتر باعث افزايش دقت و ايجاد های زوجی برای تعیین اهمیت نسبی مولفهمقايسه

 (.Cimren et al., 2007) ها در هر سطح خواهد شدامکان مقايسه داده

 هاتجزيه داده

برای تشکیل پايگاه داده  ArcGIS 10.3افزارهای از زيرنرم ArcCatalog 10.1و  ArcMap10.1افزار نرماز 

استفاده  E. nigripennisهای مربوط به مناطق مناسب فعالیت کفشدوزک و تجزيه وتحلیل( Geodatabase) مکانی

 موثر استفاده شد.  برای تعیین متغیرهای Expert choiceشد. همچنین از نرم افزار 
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 نتايج 
ها در يک نظام سلسله مراتبی با اختصاص مقايسه معیارها و گزينه ،در مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبی

های ها، وزن کالسآمده است. با توجه به فراوانی جدول 1به صورت زوجی در جدول 9تا  1وزنی در مقیاس 

 های مقايسه زوجی همه معیارها خودداری شد.ها، از نمايش جدولهر معیار و تشابه موضوعی آن
 

 در مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبیزوجی معیارها  ةمقايسبه منظور کمی و کیفی مورد استفاده مقیاس  -1جدول  
        Table 1. Qualitative and quantitative scale used to compare the test criteria in AHP model 

The amount of score The importance compared two by two 
9 Extremely preferred 
7 Very strongly preferred 
5 Strongly preferred 
3 Moderately preferred 
1 Equally preferred 

2,4,6,8 Between Preferred 
 

به صورت درصد و هکتار نشان  فرايند تحلیل سلسله مراتبیمساحت پنج کالس حاصل از مدل  2در جدول

 داده شده است. 

 

 در مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبی ها بر حسب هکتار و درصدمساحت کالس -2جدول               
                     Table 2. Area in hectare and the percentage of classes in AHP model 

Area (Hectare) Area (%) Classes 
242814.58 4.34 Very good 

1264813.9 22.6 Good 

1436349.43 25.66 Average 

955346.9 17.07 Unsuitable 
1696225.51 30.31 Very unsuitable 

5595550.32 100 Sum 

 

 اهمیت متغیرهای محیطي

نشان  Expert Choiceافزار های نهايی استخراج شده از نرمگانه اصلی به همراه وزنمتغیرهای پنج 2در شکل

ترين مهم 529/0با وزن نهايی  ماد ،دهدداده شده است. مقايسه بین متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش نشان می

متغیرهای تغذيه، رطوبت نسبی، ارتفاع و بارندگی به  بود و E. nigripennisمتغیر تاثیرگذار در فعالیت کفشدوزک 

 .شتقرار داهای بعدی اهمیت هدر رد مورد مطالعه،ترتیب برای فعالیت کفشدوزک 

 
 Expert Choiceافزار ارزش متغیرها در نرم -2شکل               

           Fig. 2. Weighting of invoices in Expert Choice software 
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 در استان يزد E. nigripennis نقشه مناطق فعالیت کفشدوزک
مرسوم شامل بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و ، به پنج طبقه AHPنقشه نهايی حاصل از روش 

در استان يزد،  E. nigripennisبر اساس نقشه نهايی، مناطق فعالیت کفشدوزک  بندی شد.بسیار نامناسب طبقه

شامل طیف رنگی زرد تا قرمز بوده و مناطقی که  ،ها وجود داردمناطقی که پتانسیل فعالیت اين کفشدوزک در آن

ترين مناطق (. مطلوب3باشند )شکل ای فعالیت کفشدوزک مورد نظر نیست شامل طیف رنگی آبی میپتانسیل بر

استان برای فعالیت اين کفشدوزک نواحی شرقی ابرکوه، نواحی شرقی شهرستان تفت و نواحی غربی شهرستان 

ای مرکزی، جنوبی و همناطق زيادی از جمله قسمت 3مهريز هستند و بسیار مناسب به دست آمدند. مطابق شکل 

غربی شهرستان ابرکوه، نواحی شمالی خاتم، نواحی جنوبی شهرستان تفت، شمال تا جنوب شهرستان مهريز و 

هستند. نقشه نهايی همچنین ياد شده نواحی جنوبی شهرستان يزد جزو مناطق مناسب برای فعالیت کفشدوزک 

اردکان جزو مناطق نامناسب فعالیت کفشدوزک فوق  نشان داد که قسمتی از شهرستان يزد، بافق و نواحی مرکزی

ای از شهرستان اردکان برای فعالیت کفشدوزک مذکور بسیار نامناسب های عمدههستند. بر اساس نتايج قسمت

 (.3هستند )شکل 

 
 نظر مورد معیارهای از نظر مختلف مناطق بررسی از نهايی حاصل نقشه -3شکل 

Fig. 3. The final map obtained from the study of different regions in terms of the desired criteria 

 

 گیریبحث و نتیجه
داد، ها نشان مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن اليهاز بکارگیری نتايج به دست آمده 

يابی کاربرد مطلوبی تواند در بررسی موضوعات مربوط به مکانپذيری میخصوصیاتی نظیر سادگی و انعطاف

نواحی شرقی ابرکوه، نواحی شرقی  فرايند تحلیل سلسله مراتبی، مناطقی از استان نظیربر اساس مدل داشته باشد. 

هستند. بسیار مناسب  E. nigripennisشهرستان تفت و نواحی غربی شهرستان مهريز برای فعالیت کفشدوزک 

ترين متغیر تاثیرگذار برای فعالیت مهم 529/0با وزن نهايی  مااز عوامل تاثیرگذار هستند، دما متغیرهای ارتفاع و د

های مرکزی، جنوبی و (. پس از آن مناطقی از استان نظیر قسمت2 معرفی شد )شکل E. nigripennisکفشدوزک 

نواحی شمالی خاتم، نواحی جنوبی شهرستان تفت، شمال تا جنوب شهرستان مهريز و  غربی شهرستان ابرکوه،

نواحی جنوبی شهرستان يزد به واسطه متغیر ارتفاع، بارندگی و تغذيه برای فعالیت کفشدوزک فوق مناسب هستند. 
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اهش متغیر تغذيه شده و کما ها، نمکزارها و کويرهای متعدد منجر به افزايش متغیر درسد وجود باتالقبه نظر می

قسمتی از شهرستان يزد، بافق و نواحی مرکزی اردکان جزو مناطق نامناسب برای فعالیت  همین دلیل،است و به 

کوه و رشته  اردکان، بزرگترين دشت استان يزد بین دو رشته کوه شمالی سیاه -کفشدوزک فوق هستند. دشت يزد

کوه و کوير نمک اردکان منتهی  متر که به کوير سیاه 1000حدود  کوه مرکزی شیرکوه قرار دارد. ارتفاع متوسط

های شود و همانند مانعی در مسیر جريانات رطوبی قرار دارند. انتهای آن تا کفه بهادران ادامه دارد. مخروط افکنهمی

زارها و زارها، شنباشد. شورهدرصد می 15تا  5/0ها بین ها وجود دارد که شیب آنمتعددی در محدوده دشت

ها قرار های آبريز نیز برکهپوشانند، در منتهی الیه حوضهرا می ياد شدههای یعی از دشتهای وسزارها قسمتريگ

ها به سوی گودترين نقطه يعنی با باتالق نمک های سطحی و زير زمینی به داخل اين برکهدارند که با ورود آب

ن اردکان در محدوده بسیار هايی از شهرستارسد قرار گرفتن قسمتيابند. به نظر میيا کوير نمک جريان می

 (. Yazdani, 2012باشد )نامناسب بدين دلیل می

بسیار  E. nigripennisکفشدوزک فعالیت برای هايی از استان يزد نتايج پژوهش حاضر نشان داد قسمت

ر (. نواحی شرقی شهرستان ابرکوه به عنوان منطقه بسیا3 دهند )شکلتحت تاثیر قرار میآن را مناسب هستند و 

های مرکزی های شیرکوه قرار دارد که جزو رشته کوهمناسب انتخاب شدند. در شرق شهرستان ابرکوه رشته کوه

ترين نقطه شهرستان ابرکوه های زاگرس قرار دارد، مرتفعکوه ايران است و در سمت غربی و جنوبی اين کوير پیش

های متعددی احاطه کرده رستان تفت را رشته کوه(. همچنین شهHashemi, 2012متر است ) 2378ای به ارتفاع تپه

 & Fattahiتوان اين شهرستان را ناحیه عمده کوهستانی استان يزد به شمار آورد )ای که میاست به گونه

Mehrshahi, 2017 (، بر اين اساس نواحی غربی شهرستان تفت )کاريز( به عنوان منطقه بسیار مناسب انتخاب

های مطلوب و کوهستانی بودن در نواحی غربی، بسیار ناسب، بارندگیمای مواسطه د شدند. شهرستان مهريز به

 انتخاب شدند.  E. nigripennisکفشدوزک مناسب برای فعالیت 

یشتر از متغیرهای ديگر ما بمناسب در سه شهرستان فوق، متغیر دمای با توجه به نتايج پژوهش حاضر و د

سنجی امکان Fatemi & Samih (2017)باشد. در پژوهش انجام شده توسط در فعالیت کفشدوزک فوق تاثیرگذار می

در استان يزد بررسی  A. punicaeبا تغذيه از شته سبز انار  M. sexmaculatusکفشدوزک  مناطق مناسب فعالیت

عنوان متغیرهای اصلی و تاثیرگذار مطرح شدند و باالترين وزن را ا و تغذيه به مشد، در اين پژوهش متغیر د

های مهريز، هايی از شهرستانبه خود اختصاص دادند. در پژوهش فوق قسمت 219/0و  541/0ترتیب با مقادير به

های مختلف دهد گونهتفت و ابرکوه بسیار مناسب تعیین شدند که با پژوهش حاضر مطابقت دارد و نشان می

 Jalali etباشند )تغذيه و ساير فاکتورهای محیطی می ما،ای ترجیح زيستگاهی متفاوتی هستند که مرتبط با ددار

al., 2019تاثیر بیشتری نسبت به ساير متغیرها  که ما است(. وجه اشتراک پژوهش حاضر با پژوهش فوق متغیر د

با تغذيه از  O. conglobata contaminataکفشدوزک  سنجی مناطق مناسب فعالیتدارد. در پژوهشی ديگر امکان

A. punicae ( در استان يزد بررسی شدFatemi et al., 2018با توجه به نتايج و بررسی نقشه ،) های به دست آمده

 .Oو تغذيه از تاثیرگذارترين عوامل برای فعالیت کفشدوزک  مااز متغیرهای محیطی مختلف، متغیرهای د

conglobata contaminata به خود اختصاص  210/0و  513/0ترتیب با مقادير سوب شدند و باالترين وزن را بهمح

و ما و پژوهش حاضر، د Fatemi & Samih (2017)همانند پژوهش  ،نیز Fatemi et al. (2018)دادند. در پژوهش 

و تغذيه، متغیر ارتفاع  ماتغذيه به عنوان متغیرهای محیطی اصلی و تاثیرگذار به دست آمدند. در کنار متغیرهای د

نیز به نقش ارتفاع   Maveety et al. (2014)نیز در سه شهرستان فوق از عوامل تاثیرگذار مطرح شد. در پژوهش 

دهد نیازهای اشاره شد. اين نتايج نشان می Carabaeidaeهای خانواده های سوسکدر پراکنش برخی از گونه

 ها نقش دارد.آندر پراکنش  ،های مختلفگونهشناختی بوم
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 هستند )شکل E. nigripennisکفشدوزک مناطق مناسب يکی ديگر از مناطق مشخص شده برای فعالیت 

است. بخش عمده اين شهرستان زير پوشش جنگلی ترين نقطه استان يزد قرار گرفته (. شهرستان خاتم در جنوبی3

(. وجود منابع Anonymous, 2011شود )سوب میقطب کشاورزی استان يزد مح ترينمهمقرار دارد. اين شهرستان 

های زيرزمینی، همجواری با شهرستان سرسبز بوانات )فارس( و قرار های وسیع آبآبی فراوان از جمله سفره

 ترينمهمای را ايجاد کرده است. به همین دلیل متغیر بارندگی به عنوان گرفتن در مسیر رودخانه بوانات شرايط ويژه

فعالیت  برایجزو مناطق مناسب اين شهرستان متغیر و سپس متغیر تغذيه باعث شده است تا نواحی شمالی 

های فصلی باعث بهبود متغیر رطوبت کفشدوزک تعیین شود. در شهرستان تفت شرايط جغرافیايی و بارندگی

هستند.  E. nigripennisزک کفشدواست و نواحی جنوبی اين شهرستان مناسب برای فعالیت  نسبی و تغذيه شده

بارندگی به عنوان يکی از متغیرهای محیطی تاثیرگذار در پراکنش پسیل  Lashkari et al. (2013)در پژوهش 

های خاتم و تفت از شده است اما برخالف شهرستانمعرفی  Diaphorina citri (Kuwayama)آسیايی مرکبات 

شهرستان مهريز هرچه از شمال به جنوب و از غرب به شرق پیش  نظر اهمیت بعد از متغیر تغذيه قرار دارد. در

(. نواحی شمال تا Anonymous, 2011شود )ها کاسته شده و بر خشکی محیط افزوده میبرويم از میزان بارندگی

مناسب برای فعالیت کفشدوزک  ،و به واسطه متغیر تغذيه ندجنوب مهريز از نظر پوشش گیاهی شرايط خوبی دار

 نواحی مرکزی، جنوبی و غربی ابرکوه ؛واقع شده است کويری . از آنجا که شهرستان ابرکوه در حاشیهندشد تعیین

به عنوان مناطق مناسب هستند. با توجه به اينکه بلندترين ارتفاعات در جنوب غربی شهر يزد )ارتفاعات  نیز

(. نواحی جنوبی Anonymous, 2011گذارد )منطقه تاثیر میهای ويژگیشیرکوه( قرار دارد، از نظر اقلیمی نیز بر 

به دارند و بدين دلیل در وضعیت بهتری قرار از نظر پوشش گیاهی و بارندگی  مای محیطو د ارتفاع دلیليزد به 

 Jalaeianدر پژوهش انجام شده توسط  .روندبرای کفشدوزک به شمار میواسطه متغیر تغذيه جزو مناطق مناسب 

et al. (2017)خوار از دو خانواده های ساقه، پراکنش جغرافیايی شب پرهCrambidae  وNoctuidae  مورد ارزيابی

 Chilo suppressalisخوار برنج پروانه ساقه آمده ورود اين آفات خصوصاً به دستقرار گرفت، بر اساس نتايج 

(Walker) وجود  به واسطهکاری مازندران، گیالن و گلستان ها نظیر مناطق برنجاستان از و استقرار آن در برخی

و  مامتغیر دبه خصوص باشد. در اين پژوهش نقش شرايط اقلیمی های گیاهی و شرايط اقلیمی مناسب میمیزبان

 تغذيه در پراکنش آفات مورد نظر جزو عوامل تاثیرگذار معرفی شدند که با پژوهش حاضر مطابقت دارد.

مشخص شدند. اين مناطق  E. nigripennisدر نقشه نهايی مناطقی از استان متوسط برای فعالیت کفشدوزک 

های هرات و مروست مناطق شهرستانبیشتر های تفت و میبد و هايی از شهرستانبافق، قسمتشامل نواحی جنوبی 

بارندگی به عنوان يکی از متغیرها از جايی به میزان هستند، متغیرهای بارش و ارتفاع در اين نتايج دخیل هستند. 

شتن اقلیم خاص خود شرايط به طوری که هر منطقه با دا ،کندجای ديگر بر حسب شرايط جغرافیايی تغییر می

 ,Fatemi Ghiri & Yazdan Panah(. در پژوهش Arbabi Sabzevari, 2010دارد )را بارندگی مخصوص به خود 

داری دارد و نقش اين دو متغیر در شکل مشاهده شد بارندگی با ارتفاع و طول جغرافیايی رابطه معنی (2012)

 دهد.را نشان می گرفتن مناطق متوسط برای فعالیت کفشدوزک فوق

گیری اند که منجر به شکلشده E. nigripennisمتغیرهای محیطی متفاوتی بازدارنده فعالیت کفشدوزک 

واقع  خرانقو  شیرکوههای ای خشک و پهناور بین کوهدر دره ،(. شهرستان يزد3 مناطق نامناسب هستند )شکل

 285شهری ) سبز فضای از  /84حدود  1397 سال تا  1392سال  ، ازKhezri et al. (2019)است. در پژوهش  شده

رسد قسمتی از مناطق شهرستان يزد از نظر متغیر تغذيه به شد و به نظر می تبديل عمرانی هایکاربری به هکتار(

ها و نمکزارها های وسیعی از شمال، شرق و غرب شهرستان بافق را باتالققسمت. عنوان مناطق نامناسب تعیین شد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87_(%DB%8C%D8%B2%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87_(%DB%8C%D8%B2%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82
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باال از آن جمله است و  مایدر شمال شرق بافق با ددهد که کوير بزرگ دره انجیر و کويرهای متعدد تشکیل می

های در هم ريخته و تحت تاثیر های لخت و تپهدر حاشیه کناری دشت يزد تا کفه بافق حوزه کويری با بیابان

، جزو مناطق ما(. بر اين اساس قسمتی از شهرستان بافق با باالبودن دAnonymous, 2002های روان قرار دارد )شن

ها در نواحی غربی و همچنین پوشش گیاهی رغم مناسب بودن بارندگیستند. در شهرستان اردکان علینامناسب ه

باشد، نامناسب می ،شودمتغیر تاثیرگذار محسوب می ترينمهمکه  مامناسب در نواحی مرکزی، اما از نظر متغیر د

-Solhjouyهای مورد استفاده لی مدلبررسی کبا  بر اين اساس نواحی مرکزی اردکان جزو مناطق نامناسب هستند.

Fard et al. (2013) ها و همچنین مناطق با های نمکی، بیاباننواحی مرکزی ايران به خاطر درياچه ،دهدنشان می

 Nysius cymoides (Spinola)برای حضور سن  ،باشنداال و طوفان شديد میمای بای که دارای دهای ماسهتپه
های بافق و اردکان در پژوهش حاضر در مورد شهرستان هايی ازبا قسمت ياد شده. پژوهش می باشندنامناسب 

 د.بومشابه  ماد ةعامل محدود کنند

مناطق بسیار نامناسب هستند  E. nigripennisترين مناطق روی نقشه نهايی برای فعالیت کفشدوزک سخت

(. اردکان در قلب بیابان مرکزی ايران، آب و هوايی خشک دارد و بیشترسطح آن پوشیده از بیابان است، 3)شکل 

های آبی، عرض جغرافیايی باال و وجود دو سلسله جبال زاگرس اردکان به علت دور بودن از گستره -دشت يزد

کنند، در قلمرو مناطق ايفا میرا های مرطوب نقش ديوار در مقابل جريان در غرب و البرز در شمال که در مجموع

های مرطوب جنوب غربی خشک و فرا خشک جهان قرار گرفته است. شیرکوه و سلسله جنوبی در مقابل جريان

(، بديهی است بخش اعظم بار رطوبتی Motamed, 1990آيد )اردکان به حساب می -نیز مانعی نسبت به دشت يزد

ها، قبل از رسیدن به منطقه تخلیه های وسیع و همچنین عبور از کوهستانها به علت پیمايش خشکیين سیستما

(. بنابراين بیشتر مناطق اين شهرستان بر Ekhtesasi et al., 1996شود، به اين دلیل بارندگی آن ناچیز است )می

تعیین شد.  E. nigripennisفعالیت کفشدوزک  برایاساس مقادير پايین متغیر بارندگی جزو مناطق بسیار نامناسب 

برای محیط را که  ،شهرستان به وجود آورداين نقاط  بیشتردر پژوهش حاضر پايین بودن بارندگی شرايطی را در 

های انجام شده برای نشان دادن اهمیت متغیر بارندگی . از پژوهشنموده استفعالیت کفشدوزک فوق دشوار 

بینی اندازه و شیوع جمعیت پروانه برگخوار چغندر های طوالنی مدت برای پیشارندگیتوان به تاثیر بمی

Spodoptera exempta (Walker)  در کنیا اشاره کرد، افزايش جمعیت اين آفت همزمان با تقارن بارندگی و آغاز

اين  ،گذاردأثیر میرطوبت نسبی تمیزان بارندگی بر طرف ديگر با توجه به اينکه از  .فصل رشد اين حشره بود

. بر اين اساس جمعیت (Rajabi, 2003) آوردوجود میدر منطقه بهرا ای همراه با دما و باد شرايط اقلیمی ويژهمتغیر 

 . (Rajabi, 2003)به نقل از وابسته است محیط حشرات به تغییرات فصلی، مقدار بارندگی و رطوبت نسبی 

، رطوبت مامتغیرهای دبا در نظر گرفتن  ،درصد از مناطق استان 94/26که  داد نشان نتايج پژوهش حاضر

باشند. میبسیار مناسب و مناسب  E. nigripennisبرای فعالیت کفشدوزک نسبی، بارندگی، ارتفاع و میزان تغذيه 

ف فشار که موجب تشديد اختالباشد  ها در حد فاصل ارتفاعات و دشتتواند قرارگیری اين بخشداليل آن می

درصد از مناطق استان،  38/47شود. همچنین نزديک به و ايجاد جريانات هوايی از کوه به دشت و برعکس می

مای توان به داز داليل آن میکه  ار نامناسب و نامناسب شناخته شدندـــبسیمورد بررسی برای فعالیت کفشدوزک 

 بسیار باال و نبودن تغذيه کافی اشاره نمود.

کند تا تولید های مهم کشاورزی پايدار است و اين امکان را فراهم میيکی از الزمه ،قی آفاتمديريت تلفی

بوم ، حفظ محیط زيست و تعادل طبیعی موجودات در کشاورزیمحصوالت کشاورزی با حداقل باقیمانده سموم 

 اطالعات کافی در موردقی آفات، الزم است که ـــصورت گیرد. به منظور مديريت تلفیاورزی ـــسامانة کش

در مورد توزيع فضايی و عوامل موثر بر توزيع فضايی  ، به ويژهآفت داشته باشیم شناسیبومشناسی و زيست
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سیستم اطالعات باشند. قابل بررسی می سیستم اطالعات جغرافیايیها توسط های مورد نظر که همه آنگونه

های فضايی د و امکان ذخیره، بازنگری، پردازش و نمايش دادهشومطرح می يک فناوریاغلب به عنوان جغرافیايی 

توان انطباق و در رابطه با پنج متغیر اصلی در نظر گرفته شده میدر پژوهش حاضر  .دهدرا به متخصصان می

ه تغذيو ما ها با مناطق به دست آمده در نقشه نهايی را مشاهده نمود و به اهمیت بسیار باالی دهمبستگی باالی آن

 اشاره داشت. E. nigripennisکفشدوزک  فعالیت برایدر به دست آمدن شرايط اقلیمی مناسب 
 

 سپاسگزاری
های ارزنده و همکاری از رياست ايستگاه تحقیقات پسته اردکان آقای مهندس سلطانی به سبب راهنمايی

 شود.ستفاده از تجهیزات آزمايشگاهی صمیمانه تشکر میايشان به منظور ا
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