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 چکیده

 Pediculus humanus capitis De Geerشپش سر انسان 

با دگردیسی ناقص از  Phthirapteraمتعلق به حشرات راسته 

ها انسان را در سراسر اشتی عمومی است که ساالنه میلیوندآفات به

صفات مورفومتریک پنج جمعیت  ای درباره کند. مطالعهدنیا آلوده می

. نمونه انجام شداین آفت در مناطق شهری جنوب شرق استان تهران 

 1331تا بهار  1333متوسطه دخترانه طی پاییز  ها از مدارسشپش

درصد نگهداری شدند. پانزده صفت  17آوری و در اتانول جمع

گیری از هر منطقه اندازهشپش مورفولوژیک برای افراد نر و ماده 

ها با روش طرفه و مقایسه میانگینها با آزمون واریانس یکداده .شد

تجزیه و تحلیل آماری قرار درصد مورد  33حتمال دانکن در سطح ا

گرفتند. نتایج نشان داد از نظر برخی صفات ریخت شناسی بین 

های نر و ماده موجود در شهرهای جنوب شرق استان جمعیت شپش

توان این حال می در عین وجود دارد، دار معنیتهران اختالف 

شپش  های جمعیتها را ناشی از تنوع ژنتیکی بسیار زیاد در تفاوت

 نست.سر دا

 

 Pediculus humanus capitis de کلیدی: هایهواژ

Geerشپش بالغ، مورفومتریک ،. 
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Abstract  

Head lice Pediculus humanus capitis De Geer 

belongs to heterometablian insects of Phthiraptera 

and is known as a very serious environmental 

health pest throughout the world that infests 

millions of people annually. This study was 

designed to investigate the morphometric 

characteristics of different populations of head lice 

in five countryside’s in south-east of Tehran 

province. Head lices were sampled from high 

school girls through autumn 2014 to spring 2015 

and preserved in ethanol 70%. Fifteen 

characteristics were measured for males and 

females and data were analyzed by ANOVA under 

99% confidence level. The means were compared 

by Duncan mean comparison tool. The results 

showed that there is high level of variations among 

the studied populations of head lice in the area and 

this variation would be due to the high level of 

genetic variations. 

 

Keywords: Adult lice, morphometric, Pediculus 

humanuc capitis de Geer. 
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 مقدمه
یافته هستند و در  تخصص زو آفات بسیارج ها شپش
ها  های مختلف دنیا پراکنده بوده و ساالنه میلیون قسمت

 ,.Zahirnia et alد )شو میدالر صرف کنترل آنها 

 Pediculus humanus capitis de(. گونه 2001

Geer باشد که بر روی سر  یک انگل خارجی اجباری می
کند؛ این فرآیند  انسان فعالیت و از خون سر تغذیه می

موجب بروز مشکالت متعدد مانند ص در کودکان بخصو
خونی، تحریک و خارش پوست و کهیر در محل  کم

 & Ramezaniگزش حشره گزارش شده است )

Atarodi, 2012های مختلف  (. مطالعه بر روی جمعیت
دهنده تنوع شکلی  این حشره در سراسر جهان نشان

مالحظه بر پایه ژنتیک است. تحقیقات بر روی  قابل
                                              سر در ایران عمدتا  بر میزان پراکنش و شیوع این  شپش

های مدیریتی آن متمرکز  آفت و همچنین ارزیابی روش
بوده و اطالعات عددی در مورد صفات مورفولوژیک 

های موجود در ایران در دسترس نیست. تاکنون  جمعیت
های مختلف ایران گزارش شده است  شپش سر از قسمت

(Davarpanah et al., 2013 .)Alborzi et al. 
آموزان  میزان شیوع شپش سر را در میان دانش (2016)

درصد بیان نمود.  1/8دختر شهرستان شهریار برابر با 
سطح کشور میزان  عالوه بر این تحقیقات دیگری نیز در

در مدارس ابتدایی دخترانه،  کولوزیس را شیوع پدی
، % در زابل8/13در کاشان و  %18/5% در یاسوج، 1/18

(. در مطالعه Afshari et al., 2013اند ) نشان داده
Davarpanah et al. (2009)  به در استان فارس

پیش دبستان در مناطق شهری و  آموز دانش بررسی
روستایی که در سه فصل پائیز، بهار و زمستان صورت 

% بیش از 83در فصل پائیز  شپش سرشیوع  پذیرفت،
و بیشترین آلودگی در بین  شده ها اعالم  سایر فصل

. گردد اعالم می P= 998/9دختران مناطق شهری 
 Gholamnia Shirvani همچنین بر اساس تحقیقات

et al. (2013)،  آلودگیمیزان P. h. capitis  در
 ، کرمان%3/19، در قشم %15/6آموزان در همدان  دانش

، بابل %1/3، املش %9/89، پاوه %7/7، سنندج 1/8%

در استان گیالن نیز به بوده است.  %6/7مشهد ، 1/1%
ان دختر و پسر آموز دانششپش سر در میان  آلودگی

ان دختر آموز دانشرا در میان  آلودگیاشاره کرده و درصد 
 Pourbabaد )شو میان گزارش چند برابر بیش از پسر

et al., 2005 )  بیان نمودند. همچنین در تحقیق وی
و همبستگی  P. h. capitis آلودگیمشخص گردید بین 

آن با اندازه مو در دختران، شیوع آلودگی در موهای بلند 
ی بیش از موهای کوتاه دار معنیبا اختالف   73/9%
ای در ر مطالعهد Javidi et al. (2004) بود. 11/8%

دختران دبستانی شهر  P. h. capitis آلودگی خصوص
در بخشی از  شپش سرمشهد با هدف بررسی شیوع 

 763جامعه و ارزیابی آن با سن نشان دادند از جمعیت 
 1سن ابتال و  نفر آلوده بودند 53 مورد آزمایش، تعداد نفر

 .Farzinnia et alطبق مطالعات  .اعالم شدسالگی 
در مدارس ابتدایی  سر آلودگی به رشک و شپش (2004)

دخترانه مناطق شهری اسالمشهر در حومه تهران به 
در مدارس دخترانه ابتدایی مناطق شهری  %3/1میزان 

در  %6/57و در مناطق روستایی آن  %9/13ایرانشهر 
، در مدارس ابتدایی دخترانه %/86مدارس ابتدایی شهریار 

 محاسبه شده بودند.  %1/18گیالن غرب 
شناسی منبع اطالعاتی بسیار  مطالعات ریخت

های مطالعات زیستی و  مهمی برای سایر زمینه
فراهم کرده و لذا انجام چنین مطالعاتی برای  جمعیتی

های احتمالی ژنتیکی  ها و تفاوت شناخت بهتر جمعیت
 ,.Prado et alو اکولوژیک میان آنها ضروری است )

ها و  (. در بررسی مورفومتریک از ابعاد، اندازه2006
عنوان مبنای  هشناسی ب های صفات ریخت فاصله

با توجه به اهمیت بهداشتی  د.شو میتحقیق استفاده 
شپش سر و همچنین افزایش جمعیت این آفت در 

ان این آفت بهداشتی از اهمیت به آموز دانشمیان 
منظور تأمین  سزایی برخوردار است. تحقیق حاضر به

اطالعات الزم در زمینه شناخت و بررسی صفات 
مورفومتریک این آفت بر روی جمعیت شپش سر در 

جنوب شرق استان تهران انجام برخی مناطق شهری 
 گرفت.
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 هامواد و روش
طور تصادفی از چهار مدرسه  ههای شپش سر ب نمونه

دخترانه مقطع متوسطه و یک خانه بهداشت در دو فصل 
پاییز و بهار در هر یک از مناطق شهری ورامین، قرچک، 
پاکدشت، پیشوا و جوادآباد واقع در جنوب شرق استان 

های  . نمونه(8)جدول  ی شدندآور جمعتهران 
% مخلوط با دو قطره 35شده در الکل اتانول  آوری جمع

گلیسیرین به آزمایشگاه منتقل شدند. برای انجام 
های شپش  مطالعات مورفومتریک، محتویات بدن نمونه

مدت  به Kakarsulemankhel (2010)براساس روش 
ساعت درون محلول پتاس قرار داده شدند تا  18

شفاف شود. سپس سه بار با آب مقطر  محتویات بدن
منظور آبگیری بهتر محتویات بدن،  شستشو داده شدند. به

% قرار گرفتند 39% و 19%، 79به ترتیب در الکل اتانول 
اتوکسی اتانول نگهداری شدند. -1دقیقه در  85 مدت بهو 

برای تهیه اسالید میکروسکوپی ثابت از کانادا بالزام 

شده در شکل  یآور جمعی ها نمونهاستفاده شد.  فراوانی 
                    ی صورت گرفته، جمعا  بردار نمونهاند. بنابر  ارائه شده 8

ی آور جمعپوره  91بالغ و  36نمونه به تفکیک  898تعداد 
گردید که از افراد بالغ به علت ثبات در ابعاد بدن جهت 

 های مورفومتریک استفاده شد. بررسی
 و عرض فولوژیک شامل طولپانزده صفت مور

ای نخک، پهشاسر، سینه، شکم، طول کل بدن، 
شاخک، طول پای اول، دوم،  سوم، طول پنچه پای 
اول، طول ناخن پای اول و طول اندام تناسلی نر 

ها از دستگاه ی اندامگیر اندازه منظور بهی شد. گیر اندازه
افزار استریومیکروسکوپ متصل به رایانه و نرم

TSView 6.2.4.5 های استفاده شد. در نهایت داده
 SPSS 20افزار آماری  ها در نرم گیری اندازهحاصل از 

رفه قرار گرفتند. مقایسه طو تحت آنالیز واریانس یک 
 33 احتمالها با آزمون دانکن و در سطح  دادهمیانگین 

 درصد انجام گرفت. 

 
 برداری مشخصات جغرافیایی نقاط مورد نمونه .1 جدول

 دریا )متر( ازسطح ارتفاع E عرض جغرافیایی Nطول جغرافیایی ایستگاه منطقه

 ورامین

88/5 '19 °95 خیر آباد '' 58° 96' 81/13 '' 67/383 
15/1 '18 °95 باغخواص '' 58° 95' 87/7 '' 89/316 
86/88 '83 °95 قشالق '' 58° 97' 95/1 '' 93/319 
61/1 '98 °95 کهریزک '' 58° 18' 85/96 '' 8999 

 پیشوا

99/51 '87 °95 پاچنار '' 58° 88' 83/8 '' 88/318 
89/5 '83 °95 طارند '' 58° 83' 89/5 '' 37/317 

89/5 '83 °95 جلیل آباد '' 58° 88' 58/5 '' 37/315 
38/85 '87 °95 سناردک '' 58° 89' 59/98 '' 88/396 

 قرچک

87/55 '19 °95 داودآباد '' 58° 98' 11/6 '' 79/398 
11/87 '16 °95 محمدآباد '' 58° 99' 39/86 '' 76/366 
58/11 '16 °95 فردیس '' 58° 98' 85/13 '' 67/379 

69/98 '11 °95 ریحان آباد '' 58° 97' 16/87 '' 86/383 

 جوادآباد

71/96 '81 °95 جوادآباد '' 58° 89' 58/59 '' 36/181 
89/98 '85 °95 محمدآباد عربها '' 58° 88' 69/9 '' 97/178 
83/59 '85 °95 قلعه خواجه '' 58° 93' 31/98 '' 86/177 
16/59 '89 °95 طغان '' 58° 93' 63/51 '' 31/198 

 پاکدشت

19/89 '99 °95 خاتون آباد '' 58° 93' 89/11 '' 8988 
98/95 '15 °95 فیلستان '' 58° 91' 15/81 '' 56/313 
86/15 '13 °95 حاجی آباد '' 58° 96' 93/55 '' 31/313 
38/99 '11 °95 قوهه '' 58° 93' 18/83 '' 67/8981 

 (www.gsi.ir)منبع: 
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 نتایج
گیری و مقایسه صفات مورفولوژیک بین افراد اندازه

 برداریماده مناطق نمونه

شده برای صفات مورفولوژیک میانگین مقادیر محاسبه
با توجه به میانگین . ارائه شده است 1در جدول افراد ماده 

 در صفت طول سر ، P. h. capitisهای  نمونه
(311/9 f= ،869/9sig =  ،8df =  و صفت عرض سر )
(988/9 f= ،181/9 sig= ،8df = در افراد ماده بین )

های مناطق ورامین، قرچک، جواد آباد، پاکدشت،  جمعیت
  داری مشاهده نگردید. پیشوا اختالف معنی
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 های مورد بررسیستانشده از شهرآوریهای جمعفراوانی نمونهمیانگین  .1شکل 

 

شده، همراه با برداریدر مناطق نمونه P. h. capitisانحراف معیار(، صفات اندازه گیری شده افراد ماده  ±مقادیر میانگین ) .2 جدول

 %33های دانکن در سطح اعتماد میانگیننتایج حاصل از آزمون مقایسه 

 (n=3)) پیشوا (n=81) پاکدشت (n=7) جواد آباد (n=89)  قرچک (n=99) ورامین صفت

 a981/9±959/9 a998/9±957/9 a983/9±119/9 a981/9±968/9 a999/9±991/9 طول سر

 a985/9±138/9 a918/9±133/9 a951/9±111/9 a919/9±171/9 a918/9±157/9 عرض سر

 ab989/9±813/9 ab998/9±858/9 a999/9±951/9 a989/9±917/9 b999/9±838/9 طول سینه

 a919/9±599/9 a997/9±599/9 a978/9±985/9 a968/9±863/9 a988/9±589/9 عرض سینه

 b969/9±199/8 ab868/9±665/8 a986/9±88/8 b975/9±197/8 ab865/9±599/8 طول شکم

 a918/9±113/9 a979/9±753/9 a813/9±581/9 a977/9±786/9 a913/9±698/9 عرض شکم

 b971/9±571/1 ab193/9±865/1 a893/9±719/8 b939/9±511/1 ab187/9±915/1 طول کل بدن

 a981/9±171/9 a988/9±116/9 a911/9±191/9 a981/9±151/9 a999/9±166/9 طول شاخک

 a999/9±961/9 a971/9±896/9 a997/9±955/9 a996/9±955/9 a996/9±9669/9 عرض شاخک

 a991/9±875/9 a997/9±853/9 a919/9±881/9 a991/9±871/9 a989/9±858/9 طول ناخن

 a998/9±899/9 a998/9±815/9 a991/9±816/9 a998/9±896/9 a998/9±815/9 طول پنجه پای اول

 b999/9±176/9 ab983/9±911/9 a957/9±615/9 ab916/9±181/9 ab978/9±111/9 طول پای اول

 a983/9±735/9 a957/9±766/9 a977/9±963/9 a917/9±713/9 a961/9±798/9 طول پای دوم

 b911/9±166/9 b958/9±116/9 a937/9±651/9 ab998/9±188/9 b977/9±395/9 طول پای سوم
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در ، P. h. capitisی ها نمونهبا توجه به میانگین 
های  طول سینه در افراد ماده بین جمعیتصفت 

مشاهده  دار معنیی اختالف بردار نمونهمناطق مورد 
( که بنا بر  = f =  ،985/9 sig = ،8df 667/9شد )
های  ی ایستگاهها نمونهبندی آزمون دانکن  دسته

ی منطقه ها نمونهجوادآباد و پاکدشت در یک گروه و 
اما در مورد  ند.بندی شدپیشوا در یک گروه دیگر طبقه

ی نشان ندادند دار معنیتفاوت  ها نمونهعرض سینه 
(176/8f= ،889/9 sig= ،8df=.)  با توجه به میانگین

در صفت طول شکم ، P. h. capitisی ماده ها نمونه
ی منطقه جواد آباد با ها جمعیتدر افراد ماده بین 

ی مشاهده دار معنیمناطق ورامین و پاکدشت اختالف 
ی مشاهده دار معنیگردید و بین سایر مناطق اختالف 

(. صفت  =169/9f =  ،918/9 sig= ،8df)نگردید 
ی مناطق ها جمعیتعرض شکم در افراد ماده بین 

،  =115/8f)ی نشان نداد دار معنیپنجگانه اختالف 
883/9 sig= ،8df = .)  ی ها نمونهبا توجه به میانگین

P. h. capitis ،فت طول کل بدن در افراد ماده در ص
ی منطقه جواد آباد با مناطق ورامین و ها جمعیتبین 

،  = 139/1fمشاهده گردید ) دار معنیپاکدشت اختالف 
991/9 sig=  ،8df=.)  ی ها نمونهبا توجه به میانگین

P. h. capitis ، 135/9)در صفت طول شاخکf =  ،
873/9 sig =  ،8df =  819/8)( و عرض شاخکf = ،
997/9sig =  ،8df= ی ها جمعیت( در افراد ماده بین

 ی مشاهده نگردید.دار معنیمناطق پنجگانه اختالف 
در ، P. h. capitisی ها نمونهبا توجه به میانگین 

( =888/8f =  ،189/9 sig = ،8df)صفت طول ناخن 
ی مناطق پنجگانه اختالف ها جمعیتدر افراد ماده بین 

با توجه به میانگین ردید. ی مشاهده نگدار معنی
در صفت طول پنجه پای ، P. h. capitisی ها نمونه

ی مناطق ورامین، ها جمعیتاول در افراد ماده بین 
ی دار معنیقرچک،جواد آباد، پاکدشت، پیشوا اختالف 

 (. =113/9f =  ،587/9 sig=  ،8dfمشاهده نگردید )
 در، P. h. capitisی ها نمونهبا توجه به میانگین 

ی ها جمعیتصفت طول پای اول در افراد ماده بین 

 دار معنیمنطقه ورامین با منطقه جواد آباد اختالف 
( ولی  =117/9f=  ،919/9 sig= ،8dfوجود داشت )

ی دار معنیگونه اختالف  در مورد طول پای دوم هیچ
،  =313/9fهای مناطق پنجگانه وجود نداشت ) بین نمونه

811/9 sig= ،8df=  عین حال طول پای سوم در (. در
دار  شده حاکی از اختالف معنی برداری های نمونه شپش

 بودبین مناطق جوادآباد با ورامین، قرچک و پیشوا 
(931/9f= ،999/9sig= ،8df= .) 

 
ی و مقایسه صفات مورفولوژیک در افراد گیر اندازه

 یبردار نمونههای مورد  نر جمعیت

های تصادفی نمونه نر  یبردار نمونهکه طی  ه به اینبا توج
ی نگردید، لذا این ایستگاه از آور جمعاز منطقه پیشوا 

های مربوط به افراد نر حذف شد. میانگین  آنالیز داده
شده برای صفات مورفولوژیک افراد نر در  مقادیر محاسبه

، =379/9fاز نظر طول سر ) شده است.ارائه  9جدول 
889/9sig= ،9df= در افراد نر و همچنین عرض سر )

(558/9f= ،657/9sig= ،9df= بین )ی ها جمعیت
مناطق ورامین، قرچک، جوادآباد، پاکدشت اختالف 

از نظر طول سینه در افراد نر  ی مشاهده نگردید.دار معنی
ی شده منطقه قرچک با بردار نمونهی ها جمعیتبین 

سایر  یندیده شده و ب دار معنیمنطقه جوادآباد اختالف 
،  =f 885/8) ی مشاهده نگردیددار معنیمناطق اختالف 

991/9 sig= ،9df= .)  از نظر عرض سینه نیز در افراد نر
ی مناطق ورامین، قرچک، جواد آباد، ها جمعیتبین 

، =889/8f)ی مشاهده نگردید دار معنیپاکدشت اختالف 
113/9 sig= ،9df=.)  ی ها جمعیتدر افراد نر بین

منطقه جواد آباد با مناطق ورامین، قرچک و پاکدشت از 
( و  =f =  ،989/9sig=  ،9df 913/6)نظر طول شکم 

( اختالف  =f= ،199/9sig= ،9df 168/8)عرض شکم 
ی دیده نشد. از نظر طول بدن در افراد نر بین دار معنی

ی منطقه جواد آباد با مناطق ورامین، قرچک و ها جمعیت
، =317/6f)مشاهده گردید  دار معنی پاکدشت اختالف

991/9sig=  ،9df= .)  از نظر طول شاخک در افراد نر
 دار معنیی مناطق پنجگانه اختالف ها جمعیتبین 
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(.  =161/9f =  ،985/9 sig=  ،9df)مشاهده نگردید 
همین حالت در مورد صفت عرض شاخک نیز مصداق 

از نظر طول  (. =158/1f=  ،885/9 sig= ،9df)داشت 
ی مناطق ورامین، ها جمعیتناخن نیز در افراد نر بین 

ی مشاهده دار معنیقرچک، جواد آباد، پاکدشت اختالف 
در افراد نر  (. = 717/1f=  ،896/9 sig= ،9df)نگردید 

ی ها جمعیتشپش سر از نظر طول پنجه پای اول بین 
مناطق ورامین و جواد آباد با منطقه پاکدشت اختالف 

مشاهده شد و بین سایر مناطق اختالف  دار معنی
، =569/6f=  ،981/9 sigی مشاهده نگردید )دار معنی

9df= .)  از نظر طول پای اول در افراد نر بین
ی منطقه جواد آباد با مناطق ورامین، قرچک و ها جمعیت

ی مشاهده گردید بین سایر دار معنیپاکدشت اختالف 
،  = 873/1fنگردید )ی مشاهده دار معنیمناطق اختالف 

996/9 sig =  ،9df=  از نظر طول پای دوم در افراد .)
ی مناطق ورامین، قرچک، جواد آباد، ها جمعیتنر بین 

، =658/1fی مشاهده نگردید )دار معنیپاکدشت اختالف 
896/9 sig= ،9df= تنها از نظر طول پای سوم، افراد .)
مین، ی منطقه جواد آباد با مناطق وراها جمعیتنر 

،  = 938/3fداشت ) دار معنیقرچک، پاکدشت اختالف 

999/9 sig= ،9df=.)  ی ها نمونهبا توجه به میانگین
در صفت طول اندام جنسی نر بین ، P. h. capitisنر 

آباد،  ی مناطق ورامین، قرچک، جوادها جمعیت
ی مشاهده نگردید دار معنیپاکدشت اختالف 

(388/9f=  ،857/9 sig= ،9df= .) 
 

 بحث
های  بین نمونهگیری صفات مورفولوژیک،  نتایج اندازه
های مناطق ورامین، پیشوا، پاکدشت،  سویهمتعلق به 

داری  جوادآباد و قرچک در مجموع اختالف معنی
حاصل از  P. h. capitisجز  هشود؛ ب مشاهده نمی

و  اولمنطقه جوادآباد که از نظر طول بدن، طول پای 
حاصل از مناطق  P. h. capitisبا  سومطول پای 

همچنین طول  ؛دار نشان دادند دیگر اختالف معنی
ماده پاکدشت و جوادآباد با سایر  P. h. capitisسینه 
دار نشان دادند و  های مناطق اختالف معنی نمونه

های مناطق اختالف  نرهای جواد آباد با سایر نمونه
 P. h. capitisدار نشان دادند؛ و پنجه پای اول  معنی

های مناطق  نرهای ورامین و جوادآباد با سایر نمونه
 داری داشتند. اختالف معنی

 

 

 
یج شده، همراه با نتابرداریدر مناطق نمونه P. h. capitisشده افراد نر گیریازهانحراف معیار(، صفات اند ±مقادیر میانگین ) .3جدول 

 %33های دانکن در سطح اعتماد مقایسه میانگینحاصل از آزمون 

 (n=8) پاکدشت (n=9) جواد آباد (n=6) قرچک (n=81) ورامین صفت
 a983/9±985/9 a918/9±978/9 a989/9±989/9 a995/9±985/9 طول سر
 a919/9±171/9 a963/9±989/9 a998/9±163/9 a995/9±997/9 عرض سر
 ab983/9±888/9 b958/9±835/9 a998/9±113/9 ab999/9±931/9 طول سینه
 a916/9±897/9 a955/9±853/9 a997/9±838/9 a991/9±511/9 عرض سینه
 b898/9±958/8 b983/9±886/8 a996/9±151/9 b995/9±535/8 طول شکم
 a969/9±517/9 a953/9±698/9 a991/9±891/9 a916/9±678/9 عرض شکم

 b817/9±976/1 b181/9±119/1 a515/9±931/8 b997/9±511/1 طول کل بدن
 a983/9±189/9 a911/9±919/9 a997/9±119/9 a991/9±138/9 طول شاخک
 a997/9±953/9 a997/9±787/9 a113/9±179/9 a991/9±967/9 عرض شاخک

 a9187/9±839/9 a911/9±198/9 a9995/9±881/9 a9995/9±183/9 طول ناخن
 a997/9±898/9 ab991/9±857/9 a998/9±891/9 b 991/9±867/9 طول پنجه پای اول

 b 991/9±131/9 b959/9±111/9 a996/9±689/9 b981/9±331/9 طول پای اول
 a959/9±776/9 a958/9±158/9 a999/9±537/9 a988/9±196/9 طول پای دوم
 b913/9±939/9 b957/9±173/9 a993/9±693/9 b987/9±377/9 طول پای سوم
 a915/9±788/9 a915/9±783/9 a995/9±765/9 a999/9±619/9 طول ژنیتالیا
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ای با مالحظهتفاوت قابلبا  ی جوادآبادها نمونه
در عین حال  تشکیل داده بودند تر کوتاهطولی  ابعاد

ترین صفت عنوان شاخص صفت طول بدن به
 .Bonilla et alهای  به یافته مورفومتریک نسبت 

های  نزدیک تر بود؛ این محقق طی بررسی (2013)
طور میانگین  ماده را به P. h. capitisخود طول بدن 

گزارش کشورهای مختلف جهان متر از  میلی 9/9-8/1
منطقه جوادآباد،   P. h. capitisجز  هکه ب ه است.نمود

 Bonilla etسایر مناطق ابعادی مشابه با گزارشات 

al. (2013) ؛ نتایج مربوط به طول بدن نشان دادند
تاکنون  .کرد افراد نر نیز از همین قاعده تبعیت می

انجام نشده  تخصصی در این زمینه  طور بهتحقیقی 
در  P. h. capitisاست. تحقیقات انجام شده بر روی 

                                                ایران صرفا  به میزان شیوع و اپیدمیولوژی این آفت 
بهداشتی متمرکز شده و تحقیقات نوینی نیز به ارزیابی 

اند؛ لذا  های مختلف مدیریتی این آفت پرداخته روش
مطالعه دقیق توصیف مورفولوژیک در مورد 

موجود در ایران در  P. h. capitisهای  زیرگونه
ترین بررسی  نزدیک باشد. در عین حال دسترس نمی

مورفولوژیک از نظر جغرافیایی، تحقیقات 
Kakarsulemankhel (2010, 2007)  است که به

 های مورفولوژیک  مطالعه دقیق ویژگی
P. h. capitis   وP. h. humanus  در استان

بلوچستان پاکستان پرداخته است؛ طی مقایسه نتایج 
های  داده آمده از افراد ماده در این تحقیق با دست هب

Kakarsulemankhel (2010, 2007)  این نتیجه
شایع در  P. h. capitisزیرگونه دست آمد که  هب

شرقی استان تهران از نظر طول  های جنوب شهرستان
 زیرگونهتر از  سر، عرض سر، عرض سینه کوچک

  زیرگونهپاکستانی بودند؛ در مورد صفت طول سینه 
P. h. capitis  پاکدشت در دامنه منطقه جوادآباد و

ی پاکستانی قرار گرفتند و ها شپشهای مربوط به  داده
 زیرگونهها طول سینه کمتری نسبت به  زیرگونهسایر 

های  زیرگونهپاکستانی داشتند. از نظر طول شکم 

های  شپشمنطقه ورامین، قرچک و پاکدشت بلندتر از 
های  منطقه پیشوا در محدوده داده زیرگونهپاکستانی و 

 P. h. capitisپاکستانی قرار داشته و  یها شپش
تری داشتند. از نظر  های بسیار کوتاه جوادآباد شکم

های مورد مطالعه در  زیرگونهیک از  عرض شکم هیچ
و  پاکستانی مشابهت نداشتند یها شپشاین تحقیق با 

های مورد بررسی  ونهمی نیز بین ندار معنیاختالف 
ط به طول شاخک در های مربو . یافتهمشاهده نشد

 Kakarsulemankhel دیگری مانند مطالعات
چندان دقیق نبود؛ با در نظر گرفتن  (2007 ;2010)

این فرض که طول پای دوم بهترین معیار مقایسه 
باشد،  Pediculusهای مختلف جنس  زیرگونه

های  زیرگونههای حاصل از این تحقیق بر روی  داده
جنوب شرق استان تهران دارای پاهای بلندتری نسبت 

 ی پاکستانی بودند. همچنین طول بدن ها شپشبه 
P. h. capitis  ی نسبت به گزارش بردار نمونهمورد

Busvine (1978) تر بود؛ همین  از اتیوپی بسیار کوتاه
محقق در مطالعات خود پیشنهاد نمود که شاید بهترین 

های جنس  ها و زیرگونه نهصفت برای شناسایی گو
Pediculus  از یکدیگر طول ساق پای دوم باشد؛ ولی

هیچ مطالعه دیگری این پیشنهاد را تأیید نکرده است؛ 
ماده و نر در  P. h. capitisطول بدن همچنین 

 Prattی نسبت به گزارش بردار نمونهتمامی مناطق مورد 

& Littig (1973) دهنده  بلندتر بود. که همین امر نشان
 های مختلف  زیرگونه های ژنتیکی میان وجود تفاوت

P. h. capitis  در نقاط مختلف جهان است. با در نظر
در سراسر جهان  P. h. capitisگرفتن این اصل که 

دارای سه کالد با ساختار ژنتیکی متفاوت در 
توان این  (، میLi et al., 2010میتوکندری هستند )

 ک را توجیه نمود. تفاوت در صفات مورفولوژی
البته در سطح این تحقیق امکان وجود کالدهای 

               دارد و احتماال  مختلف در این بعد جغرافیایی وجود ن
دلیل تنوع ژنتیکی باال و در عین  شده به اختالفات مشاهده

 ی مورد بررسی باشد.ها نمونهمورفیسم(  )پلیچندشکلی 
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