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 (ladybird)زندگی جنسی کفشدوزک 
  

  * محمدرضا محمد آبادی: ترجمه

  
  

برای .  افراد عادی و غير متخصص هم خطور کندفکر   موضوع اين قبيل مقاالت ممکن است به 

بيولوژيست مشکل توليد مثل جنسی به شکل کامل، که در موجودات گوناگون انجام می شود، تنها جنبه 

در واقع، هر موجود . وجه استجستجوگرانه و کنجکاوانه ندارد بلکه برای او از نظر تکاملی مورد ت

جداگانه و منفرد از نظر جسمانی فانی است، در حاليکه از نظر بيولوژيکی آن بالقوه جاودانه است 

اينجا مفهوم زندگی بشر را مورد بحث قرار نخواهيم (معنی و مفهوم زندگی موجود . وهرگز نخواهد مرد

 آميز اين مسئله موجود بايد تا می تواند برای حل موفقيت. حفظ ژنهای خود در فرزندان است) داد

فرزندان بيشتری توليد کند و سپس در همين مرحله از عمر يا در مرحله ای ديگر با وسايل مختلفی آنها 

نظر به اينکه اکثر ( متحد سازد مناسبهای همسری  را حفظ کند ودر نهايت ژنهای خود را با ژن

هرگونه به روش خودش اين مشکالت عمومی را ). نندموجودات عالی به روش جنسی توليد مثل می ک

روش های ناموفق دور انداخته شده اند، در حاليکه تعداد بسيار زيادی از ، در طی تکامل. حل می کند

انواع روابط متقابل افراد نر وماده گونه های مختلف، که بوسيله بيولوژيست ها مشاهده می شوند، بدون 

  . فراهم می کنند که بيشتر اوقات برای ما قابل درک استشک حفظ ژنها را در فرزندان 

  

                                                 
  Email: mmohammadabadi@yahoo.ca ، دانشجوی دکتری مهندسی ژنتيک آکادمی علوم روسيه *
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بحث ما در مورد حشرات رنگارنگ و زيبائی است که 

اين اسم عمومی آن، که خيلی قديمی . کفشدوزک نام دارند

است به اشکال گوناگون و به چندين زبان اروپايی و زبان 

سانسکريت تکرارشده است و منعکس سازنده عقايد 

برای آنها حشره . وام قديمی و کهن استگروهی از اق

قرمزی که در آسمان پرواز می کند وابسته و متعلق به خدا 

رفتار و وضعيت . است و به سوی او باز می گردد

. کفشدوزک ها در هنگام توليد مثل بخوبی مطالعه شده است

بعضی اوقات رفتارش با رفتار حشرات ديگر يکسان و 

  . گاهی متفاوت است

  

  جنس ها، خواستگاری و جفتگيری مالقات 

در بعضی گونه های کفشدوزک، برای نمونه در يک 

گونه از سيبری ، کفشدوزک های نر وماده به آسانی از هم 

سر کفشدوزک نر سفيد و : تشخيص داده می شوند

تشخيص .  خال های سفيد استباکفشدوزک ماده سياه 

 کفشدوزک های نر و ماده گونه های اروپايی از روی 

برای . ظاهر آنها کار مشکلی است يا حتی غير ممکن است

اين امر الزم است آنها را کالبد شکافی کرد يا منتظر ماند 

 پشتتا لحظه ای فرا برسد که کفشدوزک نر از باال بر 

  . کفشدوزک ماده باال برود

اگر کفشدوزک های نر و ماده راچند روز قبل از 

-تريديشـها در پـن آنـبا گذاشت(م ـه کنيـگيری ايزولـجفت

Petri Dish- بعد به آنها اجازه جفتگيری دهيم، ) شفاف

. جفتگيری ممکن است در عرض چند ثانيه صورت گيرد

شناسايی جفت فورا  صورت می گيرد و اگر کفشدوزک 

ماده تجربه جفتگيری داشته باشد، آنگاه نياز به خواستگاری 

ام مالقات در مقابل، در هنگ. و حرکات آماده سازی نيست

يک کفشدوزک نر و ماده  باکره،صحنه های سرزنده و 

  . تعقيب، مبارزه و در نهايت جفتگيری روی می دهند

 توصيف می کنيم که اکثر مواقع در بين مالقات 

کنندگان در گونه های اروپايی و در بين اينها مخصوصا  

، که )Adalia bipunkiata( ای برای کفشدوزک دو نقطه

  .افتد ه شده است، اتفاقاتی میبخوبی مطالع

با کفشدوزک Adalia  در هنگام مالقات کفشدوزک نر

اگر .  او سعی می کند که بر پشت آنها باال برود،های ديگر

زير او کفشدوزکی از گونه ديگر يا کشدوزک نری قرار 

اگر هم . گيرد، کفشدوزک نر بالفاصله پياده می شود

می کند که با او کفشدوزک ماده در زيرش باشد او سعی 

  . جفتگيری کند

های   در هنگام جفتگيری کفشدوزک ماده فعاليت

. کند ، اگرچه از غذا هم امتناع نمیی ندارندزيادای  تغذيه

  در هنگام جفتگيری معموال  Adaliaکفشدوزک نر 

حرکت نمی کند، و حتی اگر با يک گونه خيلی بزرگی 

د کند، با برخور) برای نمونه، کفشدوزک هفت نقطه ای(

هيجان و با گرمی رفتار می کند و بطور متناوب و با شدت 

خودش را از چپ به راست حرکت می دهد، بنابراين 

شود که اين جفت های جوان و کم سن و سال  توصيه نمی

  . را بررسی و مشاهده کرد

  تنها گونه حيوانی است Adalia به نظر می رسد که 

 بار انزال ٣ تا ٢ی که نرهای آن قادرند در يک جفتگير

جفتگيری در آنها، مثل بقيه کفشدوزک ها، بطور . کنند

 تا چند ١استثنايی مدت زيادی طول می کشد تقريبا  از 

درشرايط ) .  ساعت٩ يا ٨بنظر می رسد تا ( ساعت 

 قادر است هر روز جفتگيری کند و حتی Adaliaمطلوب 

  . دهدچندين بار در روز هم می تواند اين کار را انجام 

 

 طوالنی مدت، چه جنبه گيری جفتاین عمل 

  بيولوژیکی دارد؟ 

حشرات، به : به نظر می رسيد که اين امر مضر است

نوعی نر ها، در اين مورد خيلی کم حرکت می کنند و 

تقريبا  ثابت هستند و عرق هم نمی کنند و حتی ممکن است 

چرا تکامل مرحله . مورد صيد شکارچيان قرار گيرند

ری آنها را اين همه طوالنی کرده است ؟ به اين جفتگي

اين برای کفشدوزک : سئوال فقط يک جواب می توان داد

نر بسيار مفيد است، چرا که او از جفتگيری کفشدوزک 

ماده با کفشدوزک های نر ديگر جلوگيری می کند و 

بنابراين شانس خودش را در انتقال ژنها يش به نتاج 



 20 ٢٠ 

ر های پستانداران معموال  اگر چه ن. افزايش می دهد

تاکتيک های فعال و جدی را متحمل می شوند، چرا که با 

اين تاکتيک ها بايد رقيب ها را از فرد مورد نظر خودشان 

دور کنند، ولی تاکتيک های کفشدوزک نر ) محبوبشان(

غير فعال است، بخاطر اينکه او مدت طوالنی روی 

اوم و بدون کفشدوزک ماده می نشيند و با وی تماس مد

استراحتی را انجام می دهد و به اين دليل ديگر رقيبان را 

  . از جفتگيری با کفشدوزک ماده محروم می کند

 دريافت Adalia ذخيره اسپرم، که کفشدوزک ماده از 

در .  تخم لقاح شده کافی است ۵۵٠می کند، برای گذاشتن 

 - ٢٠هنگام تخمگذاری معمولی کفشدوزک ماده تلقيح شده 

در هر بار می گذارد که او را )  تخم۴٠ماکزيمم تا (تخم ١۵

. قادر می سازد در طی يک ماه تخم ها يش را توسعه دهد

با جفتگيری های مکرر در هر فصل کفشدوزک ماده می 

  .  تخم بگذارد١٠٠٠تواند بيشتر از 

 اگر اسپرم هايی که کفشدوزک ماده از نر دريافت می 

 در مدت طوالنی کافی است، کند برای لقاح بيشتر تخم ها

 توجيه بيولوژيکی جفتگيرهايی مکرر و طوالنی مدت  پس

او . چيست؟ فايده اين امر برای کفشدوزک نر آشکار است

آرزوی خودش، که انتقال ژنها تا حد ممکن به تعداد 

برای کفشدوزک ماده . بيشتری نتاج است، را عملی می کند

 ولی به احتمال جواب اين سئوال آشکار و معلوم نيست،

زياد کفشدوزک ماده با دريافت نتاج از هر کفشدوزک نر 

قلمرو ژنتيکی خودش را متنوع می سازد، که در اين قلمرو 

يکی از کفشدوزک های نر . ژنهای او هم وجود دارند

اضافی که با کفشدوزک ماده جفتگيری می کنند ممکن است 

و هم ژن های خوبی داشته باشد  و دقيقا  از ژنهای ا

بيشترين نتاج موفق بوجود آيند، که اين نتاج به نوبه خود 

بطور موفقيت آميز توليد مثل می کنند و ژنهای کفشدوزک 

  . ماده را حفظ می کنند

  

  نتخاب جفت ا

بخاطر اين جالب است Adalia  برای بيولوژيست گونه 

در يک ناحيه : است) پلی مورفيسم(که اين گونه چند شکلی 

حشرات رنگ های گوناگون قراردارند، مشخص از بدن 

در جمعيت . که اين رنگها گروه واحدی را تشکيل می دهند

 بال -های اروپايی دو نوع بال در حشرات وجود دارد 

در .   نقطه قرمز۶ يا ۴قرمز با دو نقطه سياه و بال سياه با 

مکان های گوناگون از نظر تعداد و شماره يا تعداد نقاط 

و يا )  درصد٩٠نه، در مسکو بيشتر از برای نمو( قرمز 

. غالب هستند)  درصد٨٠درسنت پطر بورگ(نقاط سياه 

 درصد ۶٠، جمعيت )Ylta(برای نمونه، اگر در يالتا 

حشرات قرمز باشند و آنها بطور تصادفی آميزش کنند، 

بدون توجه به رنگ افرادی که با او آميزش می کنند می 

  :کردتوان تشکيل جفت ها را پيش بينی 

احتمال آميزش کفشدوزک ماده قرمز با نر قرمز 

 درصد، ماده سياه با نر سياه ١۶برابر ) قرمز× قرمز(

 درصد و ماده سياه با قرمز و ٣۶برابر ) سياه× سياه (

 درصد ۴٨برابر ) سياه× قرمز و قرمز × سياه (بالعکس 

  . است

 ها در طبيعت چگونه اتفاق Adaliaاينکه جفتگيری 

رای اولين بار در آغاز قرن گذشته در آلمان می افتد، ب

 جانور شناس و ١٩۶١مورد مطالعه قرار گرفت و در سال 

ج ي نتاYanic Yanovich Luicژنتيک دان روسی 

مشاهدات و مطالعات وسيع خود را، که در مسکو و ريگا 

)Riga ( اطالعات . بدست آورده بود، چاپ و منتشر کرد

  . فی بوداو در مورد جفتگيری غير تصاد

بهترين محل برای اجرای چنين تحقيقاتی ساحل دريای 

در چند صد متری در طول ساحل . می باشد) Ylta(يالتا 

) tamarisk(ای ازدر ختچه های درخت گز  دريا منطقه

قرار دارند، که در ماه ژوئن در روزهای آفتابی روی اين 

 . درختان جفتگيری های بسيار زيادی انجام می شود

آميزشهای هيبريد ، ر که ما محاسبه می کنيمهمانطو

در اين مکان بطور معنی ) آميزش حشرات قرمز و سياه(

 درصد ۴٨بجای (دار بيشتراز بقيه آميزش ها رخ می دهد 

  ).  درصد است۶٢اين عدد 

ما . عالوه بر اين يک نتيجه جالب ديگر نيز بدست آمد

 جفتگيری را نه تنها در يالتا، بلکه در سواستوپول
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)Seavastopol ( هم، جايی که حشرات سياه در جمعيت ها

  و، مطالعه) درصد ٢۵(بطور معنی دارای کمتر است 

نشان داده شد که در هردو شهر حشراتی . بررسی کرديم

بيشتر با هم جفتگيری می کنند که رنگ آنها نادرتراز بقيه 

در يالتا قرمزها و در سواستوپول سياه ها بيشتر : است 

بعبارت ديگر، نادرترين جفتگيری .  می کنندجفتگيری

  . برای هر جمعيت با موفقيت بيشتری انجام می شود

 محققان انگليسی در مجموعه کارهای خود جفتگيری 

ها را، همانطور که درجمعيت اتفاق می افتد، در آزمايشگاه 

آنها گزارش کردند که کفشدوزک های ماده . بررسی کردند

Adalia آميزی شخصی و منحصر بفرد، ، مستقل از رنگ

درجه . ترجيح می دهند با کفشدوزکهای سياه جفتگيری کنند

چنين ارجحيتی را موفق شدند از نظر کيفی تغيير و نشان 

برای ماده هايی، که از طبيعت جمع آوری شده . دهند

در ادامه طوری . دبو درصد ٢٠بودند، اين درجه برابر 

دوزک های ماده با انتخاب را انجام دادند که اين کفش

 نسل اين ١٠در طی . کفشدوزک های نر سياه آميزش کنند

موفقيت انتخاب .  درصد افزايش يافت۶٠ارجحيت تا 

مصنوعی براساس چنين صفت رفتاری مشکلی، نشان داد 

که افزايش نسبت کفشدوزک های ماده بر کفشدوزک های 

ت ازاين تجربيا. نر سياه بوسيله ژنهای آنها تعيين می شود

می توان پی برد، که کفشدوزک ها رنگ جفت مقابل را 

بطور تجربی موفق شدند که شرايط . تشخيص می دهند

که اين همان . انتخاب جفت را بصورت مدل در آورند

کشف بزرگ  داروين است که مکانيسم داروين نام دارد 

واين مکانيسم در گروههای مختلفی از موجودات، که چنين 

برای . د بوجود می آورند رخ می دهدآرايشی را در افرا

نمونه دم های مجلل و کرکی، يا رنگ روشن ماده ها در 

  .... پرندگان، شاخ در گوزن، ريش در مردها و 

  

  چه تعداد کفشدوزک نر الزم است 

اگر يک کفشدوزک نر بتواند چندين دوجين، بعنوان 

 عدد کفشدوزک ماده را تلقيح کند، آنگاه چندين ٣۶-۶٠مثال 

فشدوزک نر در جمعيت نياز است؟ در هنگام تولد، مثل ک

 درصد ماده توليد می ۵٠ درصد نر و ۵٠انسان، معموال 

 تعيين Y وXجنسيت بوسيله کروموزم های جنسی . شوند

می شود و چنين مکانيسم کروموزومی نسبت های جنسی 

را فراهم می کند، يعنی نصف افراد نرها و نصف  ١:١

 در هنگامی که منابع غذايی زياد .ديگر ماده ها هستند

هستند کفشدوزک های نر با ماده بر سر غذا رقابت نمی 

. کنند و وجود آنها به تعداد زياد برای جمعيت مضر نيست

اما در هنگام محدوديت منابع کفشدوزک های نر در تمام 

مراحل زندگی با کفشدوزک های ماده رقابت می کنند، که 

فراد نسل بعد بستگی به تعداد و ظهور و وجود تعداد کافی ا

فعاليت جنسی باالی کفشدوزک . قدرت باروری آنها دارد

های نر را می توان چنين توضيح داد که در شرايط سخت 

 درصد ۵٠و نامساعد تعداد آنها بطور معنی داری کمتر از 

 ۵٠ درصد بجای ١٠در جمعيت می شود، برای نمونه 

: گر را به حساب آورددر حقيقت بايد يک فاکتور دي. درصد

در هنگامی که تعداد کفشدوزک های نر کم است، احتمال 

جفتگيری آنها با خواهرانشان و دخترانشان شديدا  افزايش 

می يابد، و در چنين ازدواج های داخل خانوادگی نتاج 

حاصله ضعيف و حساس می شوند، و اين امر برای 

نشان ای در آزمايش های زيادی  کفشدوزک های دو نقطه

  . داده شده است

 بنابراين تعداد مطلوب کفشدوزک های نر در جمعيت 

به حضور منابع غذايی، فعاليت جنسی آنها و نتيجه مضر و 

منفی حاصل از تالقی های خويشاوندان نزديک بستگی 

فاکتور اول بطور واضع و روشنی بايد به شرايط . دارد

ه ساختار در حقيقت، مطالع. اکولوژيکی بستگی داشته باشد

 در قسمت های مختلف اروپا Adaliaجنسی جمعيت های 

نشان داده که، هم در غرب و هم در شرق اروپا تعداد 

کفشدوزک های نر از جنوب، که از نظر منابع غذايی خيلی 

اگر در شمال . غنی تر است، به شمال کاهش می يابد

نسبت  ) Crimea(فرانسه و در شبه جزيره کريمه 

 است ولی در پتربورگ ۵٠ : ۵٠ به ماده کفشدوزکهای نر

 ) Stockholm( درصد و در استکهلم ٣٠اين نسبت 

  .  درصد است١٨حداکثر 



 22 ٢٢ 

چگونه نسبت جنسی تنظيم می شود؟ قسمت اعظم 

کفشدوزک های ماده در نتاج برابر تعداد نرها و ماده ها 

حفظ می شود که مربوط به مکانيسم کروموزمی تعيين 

در سال  )G. Luis(نطور که لويس اما هما. جنسيت است

 توصيف کرد، قسمتی از کفشدوزک های ماده فقط ١٩۴٧

اين خاصيت ويژه قابل توارث . نتاج ماده توليد می کنند

است، چرا که دختران و نوه های ماده کفشدوزک های 

ماده، که با کفشدوزک های نر از خانواده های طبيعی 

توليد می ) unisexual( اند، نتاج يک جنسی  آميزش کرده

  .کنند

، زمانی که در کمبريج ٩٠کشف لويس تا آغاز دهه 

گروهی از محققان انگليسی مشاهدات و تجربيات او را 

اما اين . تکرار کردند، توجه خاصی را به خود جلب نکرد

تنها ( گروه فاکتور اثر کننده را، که ظهور و پيدايش خالص 

نشان . ص کردندنتاج ماده نام دارد، مشخ) و منحصربفرد

 باکتريهايی Adaliaداده شد که در سيتوپالسم سلولهای 

ساکنند که برای کفشدوزک های ماده همزيست های 

)symbiont ( بدون ضرری هستند و برای کفشدوزک های

چگونه باکتريها جنس . ای می باشند نر پاتوژنهای کشنده

جنين ها را در سلولی که آنها ساکن هستند، شناسايی می 

نند؟ تا کنون مشخص نشده که بر اساس چه مکانيسمی آنها ک

  . کفشدوزک های نر را می کشند

باکتريهای کشف شده در انگلستان به گروه ريکتسياها 

)Rickettsia (  تعلق دارند و اين گروه باکتريها بطور

عامل بيماريهای خطرناکی برای (وسيعی شناخته شده اند

اما ). تسياها تعلق داردبه ريک) typhus( فرد چون تيفوس 

ريکتسياهای کفشدوزک ها برای خونگرمان، آنچنان 

  . خطرناک نيستند

 های روسيه از Adalia تحقيقات برای تعيين جنسيت  

 آغاز شده است و اين تحقيقات نتايج غير ١٩٩۴سال 

منتظره ای داده اند يعنی خود اين اثر غير منتظره بود، 

ژنها و وراثت در نسل ها بعبارت ديگر در هنگام انتقال 

دليل توانايی توليد نتاج ماده خالص کامال  متفاوت با آنچه 

حقيقت اين . که در انگلستان گزارش شده بود گزارش گرديد

در به مقدار خيلی کمی مشاهده شده و است که ريکتسيا ها 

مقابل دو گروه ديگر از باکتريها يعنی اسپيروپالسما و 

در مسکو يکی از . الب هستندغ) Wolbachia(والباخيا 

 را Adalia درصد کفشدوزک های ماده  ١٠اين باکتريها 

 ۴٠آلوده کرده در حاليکه در سنت پطربورگ تقريبا  

 بوسيله Adaliaدرصد از کفشدوزک های ماده 

 درصد ۵٠اسپيروپالسما آلوده شدند و در استکهلم در حدود 

گر نصف ا. کفشدوزک های ماده اسپيروپالسما مشاهده شد

تمام کفشدوزک های ماده فقط دختر و نصف ديگر هم دختر 

و هم پسر توليد کنند اين امر قابل فهم است، اما نسبت جنس 

: ها در جمعيت نادرست و بر خالف امر باال نشان داده شد

 ١٨همانطور که قبال  گفته شد در حقيقت در استکهلم فقط 

  . درصد کفشدوزک نر را مشاهده کردند

) Androcyde( بوسيله باکتريهای آندروسيد عفونت 

ايجاد می شود که نسبت جنسی در ) کشنده های جنس نر(

در . جهت مطلوب  بوسيله اين مکانسيم تنظيم می شود

شمال، جايی که شرايط زيستی نامطلوب و بدتر است، 

عفونی شدن بيشتر از جنوب يا منطقه يا نوار ميانی بين 

ی کنيم که باکتريها آندروسيد مشاهده م. شمال و جنوب است

)Androcyde ( در واريته های ديگر حشرات شناخته شده

اما در مهره داران اينها وجود ندارند، برای نمونه، در . اند

  . انسان در جنس مرد و زن يکسان عمل می کنند

  

   انحرافات جنسی

بدون اين انحرافات جنسی کفشدوزک ها هدايت و 

ط آزمايشگاهی بيشتر اوقات در شراي. رهبری نمی شوند

: را مشاهده کرد ) necrophilia(می توان نکروفيلی 

وحتی بعضی (کفشدوزکهای نر با کفشدوزکهای ماده مرده 

در . جفتگيری می کنند) اوقات با کفشدوزک های نر مرده

اين مورد جفتگيری همانند جفتگيری با جفت های زنده می 

  . تواند مدت زيادی طول بکشد

عت در کفشدوزک ها بندرت می توان حالت  در طبي

کفشدوزک های نر يک . را مشاهده کردبازی  همجنس

گونه می توانند با کفشدوزک های ماده گونه ديگر آميزش 
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در بعضی حالتها نتيجه چنين انحرافاتی وحشتناک . کنند

بدليل فرم وشکل نامناسب و نامشابه ارگا نهای . است

تالقی . احت می شوندجنسی، جفت ها دچار آسيب و جر

های بين  گونه ای توليد نتاج نمی کنند و جفتگيری 

کفشدوزک های نر با ماده های گونه ديگر را از نظر 

  . حتی مضر دانست بيولوژيکی می توان کار احمقانه و

 بدون توجه به اسم و عنوان کفشدوزک ها و ظاهر و 

يژه قيافه جالب توجه و زيبای آنها، اين خاصيت و رفتار و

مخصوصا  . است) cannibalism(آنها به دليل همخواری 

اما در . شود اين خاصيت در الرو وحشره بالغ ظاهر می

افراد بالغ هم بطور کامل از آن دوری نمی کنند و بيشتر 

اگر کفشدوزک . خورند اوقات تخم های گونه خود را می

ماده غذای ديگری پيدا نکند تخم های گذاشته شده را 

چگونه بايد چنين رفتاری را توجيه و تفسير . خورد می

کرد؟ کمبود غذا خبر از اين می دهد که او نمی تواند برای 

الرو حشره، که از تخم بيرون خواهد آمد، غذا پيدا کند و 

کفشدوزک ماده با خوردن . بدون غذا بزودی خواهد مرد

تخم ها منابع خودش را ذخيره می کند چرا که برای تغذيه 

 جديد الزم هستند و در جای راحت تر و زمان تخم های

در کفشدوزک ماده . مناسب تر دوباره تخمگذاری می کند

گرسنه تأخير در تخمگذاری امکان پذير است و او نخواهد 

توانست بيشتر از اين برای نتاج بالقوه خودش شرايط را 

بنابراين، همخواری مادری توجيه . مطلوب و مناسب سازد

ی از دو دليل بااليی، يعنی تمايل بيولوژيکی بهتر

  . يا نکروفيلی، می باشدبازی   همجنسکفشدوزک های نر به

  

  ) آميزشی(بيماری مقاربتی 

همانطور که نشان داده شده، سستی جنسی نه تنها در 

در دنيای : انسان بلکه در کفشدوزک ها قابل مجازات است

 ها بيماری مقاربتی بندرت مشاهدهAdaliaبی مهرگان در

  . می شود

 ها، که در Adalia در هنگام مطالعه و بررسی  

انستيتوی ژنتيک عمومی آکادمی علوم در مسکو از پاييز 

تا تابستان انجام شد، روشن شد که تقريبا  نصف حشرات 

-اينها به شکل صليب زرد. ها آلوده می شوند بوسيله کنه

فقط الروها قادر به . نارنجی ثابت و بی حرکتی هستند

روی يک حشره می . ير مکان فعاالنه هستندغيت و تحرک

در ابتدا پارازيت های شبيه .  کنه  بالغ را شمرد٢٠توان تا 

و يکسانی در کفشدوزک های نواحی گرمسيری پيدا شدند و 

Coccipolypusنام گرفتند  .  

در (يج رهای مسکويی در کمب  در هنگام مطالعه کنه

اوال  . يقت مهم آشکار شددو حق) انگلستان اينها وجود ندارند

 ها به روش جنسی زياد  در ميان کفشدوزک ها  کنه

 جفت گيریشوند، دليل اصلی اين امر اين است که  می

ها  کفشدوزکها طوالنی مدت است و الروهای متحرک کنه

در هنگام جفتگيری کفشدوزک ها موفق می شوند از روی 

ثانيا، . دکفشدوزک ماده به روی نر بخزند وتغيير مکان دهن

ها بطور قابل توجهی در رفتار و سلوک  اگرچه کنه

حشرات و طول عمر و مدت زندگی آنها تأثير نمی گذارند، 

ولی آنها بطور کامل فيزيولوژی کفشدوزک های ماده را 

 در نتيجه اين امر کفشدوزک ماده بارور و ،تغيير می دهند

مان لقاح يافته زودتر شروع به تخمگذاری می کند و اين ز

ها در هنگام  انتقال کنه. برای توسعه تخم نامناسب است

تولوژيکی در کفشدوزک های ماده پاجفتگيری و تغييرات 

و ) Coccipolypus(آلوده امکان می دهد رابطه پارازيت 

در مورد انتقال بيماری به روش جنسی ) Adalia(ميزبان 

چنين بيماريهايی در انسان . را مطالعه و بررسی کرد

ی شناخته شده هستند و در مورد موجودات پست بخوب

در فصول مختلف و جداگانه . تقريبا  مشاهده نمی شوند

ها آلوده   ها شايد بوسيله کنهAdalia درصد ١٠٠تقريبا  

  . شوند

ممکن است از مطالب گفته شده در مورد زندگی 

زندگی جنسی انسانها از کفشدوزکها برای خواننده مواردی 

رای چنين شباهتی دو دليل را می توان ب. يادآوری شود

توليد مثل جنسی در تمام حيوانات تنها يک . توضيح داد

هدف را دنبال می کند و به شکل رابطه متقابل دو جنس 

احتماال  اين . انجام می شود) نر و ماده(گوناگون و متفاوت 

صفت و صفات ديگر تشابه مراحل جنسی در موجودات 
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ل و بطور زيادی منجربه تکامل کامال  مختلف بطور مستق

می شوند، بنابراين طبيعت با مجموعه ای از تجهيزات و 

اما توضيح . وسايل عالی اين مشکل را حل کرده است

در هنگام مطالعه ژنوم فرد . ديگری هم امکان پذير است

آشکار شد که قسمت اعظم ژنهای او در ژنوم های کشف 

ل و کرم های  از قبيل مگس دروزوفي–شده بی مهرگان 

آيا ژنهای ويژه و غير معمولی رفتار .  وجود دارند-نماتود

و حرکات مشابهی را همانطور که در حشرات برنامه 

ريزی می کنند، در مهره داران عالی هم برنامه ريزی می 

  کننديا خير؟ 

) Ilia Artemevich Zakharov( زاخاروف-ايليا آرتيمويچ

ادمی علوم، دکتر علوم عضو کميته مفسران و نويسندگان آک

بيولوژيکی، معاون رئيس انستيتوی ژنتيک عمومی آکادمی 

 کار در قسمت های گوناگون ٢٠٠علوم و نويسنده بيشتر از 

ژنتيک تشعشع و موتاسيون زايی، ژنتيک (ژنتيک 

، )ميکروارگانيسمها، توارث سيتوپالسمی، تاريخچه ژنتيک

درسی که از جمله چندين پژوهش منحصر به فرد و کتاب 

 ژنتيک و بيولوژی ١٩٧۵از سال. چاب و منتشر شده اند

  .  کفشدوزکها را مطالعه می کند–جمعيت حشرات 

  

☺☺☺ 
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