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 1394، تابستان 2شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

 شهرستان جیرفت کشاورزيهاي اکوسیستم در Carabidaeبالپوشان خانواده فون سخت
  (ایران)

 
  3و پرویز شیشه بر 3، محمدسعید مصدق*2، مهدي اسفندیاري1لیال عادلی
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 08/04/94تاریخ پذیرش:     04/09/93  تاریخ دریافت:

  چکیده

 کشـاورزي  محصـوالت  آفات براي خوار عمومی شکارگران اغلب Carabidaeبالپوشان خانواده سخت
 فـون  ، در ایـن تحقیـق  در شهرستان جیرفـت  کشاورزيمحصوالت زیاد  تنوع و وسعت به توجه با. هستند
از  با اسـتفاده بررسی شد.  شهرستاناین  کشاورزي هاي مختلف اکوسیستم در این خانواده بالپوشان سخت
در  ،92-1391 هاي در سال گودالی و نوري هاي تلهو نصب  وري با دستجمع آ مانند هاي مختلفروش

 .گردید و شناسایی آوري جمع این خانواده زیرخانواده از 10 و جنس 21 از زیرگونه و گونه 30مجموع 
 بقیـه  که قبال از استان کرمان گزارش شده گونه 8بجز آوري شدند. ها توسط تله گودالی جمعاکثر گونه

 داراي بیشترین  Pheropsophus arabicus Arrowگونه .ندجدید بود گزارش استان این فون براي نتایج
ها از یکـدیگر و نیـز از   صفات تاکسونومیک براي شناسایی گونه بود. شدهجمع آوري  هاينمونه درتعداد 

ولـوژي  در مـورد بیولـوژي و اک  آوري اطالعـات  جمع هاي مشابه موجود در منطقه ارائه شده است.گونه
   پیشنهاد می شود. شکارگر بالپوشان مفیداین سختزیستگاه  و حفاظت از آوري شدههاي جمعگونه
  

  ، ایران.کرمان ،ي زمینیهاسوسک ها: واژهکلید 
 

 مقدمه
هاي یا سوسک Carabidaeخانواده  بالپوشانسخت

بالپوشان سختهاي ترین خانوادهشدهزمینی یکی از شناخته
این خانواده متعلق به زیرراسته  .)1998 ،1لوف( هستند

Adephaga باشد. گونه در جهان می 40000از شامل بیش  و
، بندهاي بوده بندي 5این حشرات داراي شاخک نخی و پنجه 

و کوکساي پاهاي عقبی به  ادغام شدهآنها اي شکم قاعده
اغلب . )1974 ،2لیندروث( طرف عقب برگشته است

 و ازهستند  خوار هاي عمومیشکارگر هاي زمینی سوسک

                                                             
1- Luff 
2- Lindroth 

شکارگر  ها از آن کنند. اما بعضیتغذیه می بدن حشرات نرم
- می را هاسوسک اختصاصی حلزون ها و هزارپاها هستند. این

میزان  ارزیابی براي بیولوژیکی شاخص عنوان به توان
 لووي و( کرد استفاده مختلف هاياکوسیستم دستکاري در

   .)1996 ،3ساندرلند
 بالپوشان سخت کاتالوگ در) 2003( 4سمتانا و لوبل

 که دادند ارائه Carabidae خانواده از فهرستی ،پالئارکتیک
 جمله از در ناحیه پالئارکتیک هاگونه پراکنش نواحی شامل

                                                             
1- Love & Sunderland 
2- Löbl & Smetana 
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 ...در Carabidaeبالپوشان خانواده فون سختعادلی و همکاران: 

گونه و زیرگونه  924بیش از  ،در این کاتالوگ .باشد می ایران
 متعلق به این خانواده از ایران گزارش شده است.

هاي زمینی در ایران پیشینه طوالنی ه فون سوسکمطالع
به مدت چند  1347مروان حشره شناس فرانسوي از سال دارد. 

پرداخت و از  ایران زمینی هايسوسکسال به بررسی فون 
، 1(مروان هاي زیادي را گزارش نمودگونهنقاط مختلف ایران 

تی جنوبی ایران تحقیقا در نواحی اخیر نیزهاي  در سال .)1355
 فرد محمدزاده روي فون این حشرات انجام شده است.

را از شیراز  Carabidaeبالپوشان از سختگونه  25 )1379(
 بود.براي ایران جدید  ها آن از گونه 18که  نمودگزارش 

از  هاي زمینی را از سوسک گونه 21 تعداد )1381( همایون
گزارش مزارع ذرت، گندم و یونجه در شهرستان مرودشت 

 )1383( شفیعی براي ایران جدید بود. هاآناز گونه  15که  دکر
خانواده کارابیده در اهواز و  هايسوسکفون  ضمن بررسی

گونه  18 ،از این تعداد که نمودشناسایی را گونه  42 ،رامشیر
 صادقی و همکاران. شدند می رشایران گزا براي اولین بار از

در  )1390ی (نامق صادقی و سعدي و همچنین حسنی )2011(
 21ه اندکه کرد گزارش کرماناستان از گونه را  23مجموع 
 ذکربه عنوان گزارش جدید براي فون این استان  گونه را

   .ه اندکرد
با وجود تنوع باالي محصوالت کشاورزي در شهرستان 

 در ايمطالعه گونههیچ منطقه این در تاکنون ،جیرفت
 صورت Carabidae خانواده بالپوشانسخت فون خصوص

 کارابیده هايگونه شناسایی تحقیق این از هدف .است نگرفته
- می جیرفت شهرستان مختلف کشاورزي هاي اکوسیستم در

  .باشد
 

  هاروش و مواد
 شهرستان و ساردوئیه مرکزي هاي بخش در این مطالعه

و  1391 هايسال در در جنوب استان کرمان واقع جیرفت
گرفت  کشاورزي انجاماي ه اکوسیستم عمدتا درو  1392

نمونه برداري در دو منطقه گرمسیري (دشت  .)1(جدول 
 75جیرفت) و سردسیري (کوهستان ساردوئیه) به فاصله 

                                                             
3- Morvan 

سه  از ها نمونه جمع آوريبراي  کیلومتر از هم انجام گرفت.
و قطر دهانه  16 (ظروف پالستیکی با ارتفاع گودالی تله روش

. استفاده شددست  با آوري عجم نوري و ، تلهمتر)سانتی 10
جمع ي به دام افتاده نمونه هابه طور هفتگی بازدید و ها تله

ها . نمونهشدند تفکیکپس از انتقال به آزمایشگاه  آوري و
 شناسایی اولیه، )1988( 2تراتنرمانند  موجود کلیدهاي با ابتدا
آقاي یان  به نهایی تاییدشناسایی و یا سپس جهت  و ندشد
 هاينمونه از بخشی .گردید هلند ارسال کشور در 3یکولمو

 دانشگاه گیاهپزشکی گروه کلکسیون در شده آوريجمع
 شخصی کلکسیون در آنها از بخشی و اهواز چمران شهید
  .شوندمی نگهداري هلند در یکولمو آقاي

 
  و بحث نتایج

 21 از زیرگونه و گونه 30 مجموع در این تحقیق در
هاي  اکوسیستم هاي زمینی سوسک از خانواده زیر 10 و جنس

. از این جیرفت جمع آوري گردید شهرستان کشاورزي
براي دنیا جدید بود که  Acinopus اي از جنسگونه ،تعداد

هاي جمع  نمونهبین  هاي بیشتر روي آن ادامه دارد. ازبررسی 
و  انداز استان کرمان گزارش شده گونه قبالً 8 ،آوري شده

 فهرست گزارش می شوند.استان  از این ارب براي اولین بقیه
  باشد: به شرح زیر می آوري شدههاي جمعگونه

    Carabini، قبیله Carabinaeخانواده زیر
 ,Calosoma (Caminara) olivieri Dejean گونه

 ):  1- 1(شکل  1831

مزرعه  10/12/1391( ♀ عدد 11و  ♂ عدد 6به تعداد 
 تله مزرعه گندم، 5/2/1392 - گودالی  تله سیب زمینی،

آوري  جمع )گودالی باغ خرما، تله 19/2/1392 -  گودالی
هاي خراسان رضوي (مشهد و کاشمر)،  شد. در ایران از استان

کرمان (زرند، انار و جیرفت)، خوزستان (اهواز)، مازندران 
(بهشهر) و گلستان (رامیان) گزارش شده است (صادقی و 

شفیعی،  ؛ 2009کاران، قهاري و هم ؛2011،  2010همکاران، 
1383.(  

                                                             
1- Trautner 
2- Jan Muilwijk 
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   جیرفت شهرستان در Carabidaeبالپوشان سخت فون مطالعه جهت بردارينمونه مشخصات مناطق - 1 جدول

  
  

 ,Calosoma (Campalita) maderae Fabricius گونه
  : )2-1(شکل  1775

مزرعه سیب  10/12/1391( ♀ عدد 7و  ♂ عدد 4به تعداد 
 -  گودالی تله مزرعه گندم، 5/2/1392 - گودالی  تله زمینی،

آوري شد. در ایران از  جمع )گودالی باغ خرما، تله 19/2/1392

خراسان رضوي (مشهد)، خراسان جنوبی، فارس،  هاي استان
م، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد و مازندران گزارش شده ایال

  ).2011قهاري و کزدك، ؛2010است (صادقی و همکاران، 
ساق پاي وسط در این گونه داراي انحنا است اما در گونه 

olivieri  .فاقد انحنا و مستقیم است  

  هاي نمونه برداريتاریخ مختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا   نمونه برداري و روش مکان
 10 -مرکز تحقیقات کشاورزي ،باغ خرما

  تله گودالی –ت جیرف يکیلومتر
28º 35′ 23″ N 57º 49′ 55″ E  

  24/4/1392- 3/3/1392-28/1/1392-19/2/1392  متر 644

تله  –جیرفت  يکیلومتر 15 -مزرعه ذرت 
  گودالی

33′ 39″ N 57º 50′ 48″ E  28º  
  29/2/1392 -20/2/1392  متر 626

کیلومتري جیرفت  15 –مزرعه گیاهان دارویی 
 تله گودالی –

28º 34′ 26″ N 57º 46′ 51″ E  
  27/3/1391 -18/2/1391 -8/2/1391 متر 612

تله - ، جیرفت باغ پرتقال اداره کشت و صنعت
  گودالی و جمع آوري دستی

28º 39′ 30″ N 57º 45′ 47″ E 
  14/2/1392- 5/4/1391-5/3/1391  متر 659

تله  -کیلومتري جیرفت 10 -مزرعه سیب زمینی
  گودالی

28º 36′ 24″ N 57º 49′ 19″ E  
  24/12/1391-10/12/1391-2/12/1391 متر 651

  28º 50′ 51″ N 57º 52′ 04″ E  کیلومتري جیرفت 10 –مزرعه یونجه 
  6/4/1392 - 20/3/1392-3/1/1392  متر 1703

تله  –کیلومتري جیرفت  15 -مزرعه گندم
  گودالی

28º 34′ 26″ N 57º 46′ 51″ E 
 متر 612

10/12/1391 -25/1/1392-5/2/1392 - 
16/2/1392  

حاشیه  –باغ مخلوط خرما، نارنگی و پرتقال 
  تله گودالی -جیرفت

28º 40′ 20″ N 57º 42′ 25″ E  
  2/6/1391-12/5/1391  متر 717

 75 - ، ساردوئیهباغ زردآلو و گیالس
  تله گودالی - کیلومتري جیرفت 

29º 13′ 45″ N 57º 18′ 39″ E  
 متر 2739

23/1/1392-30/1/1392-13/2/1392 -
20/2/1392-9/3/1392 -29/3/1392 -7/4/1392-  

 - کیلومتري جیرفت 75 -  ساردوئیه ،باغ سیب
  تله نوري، جمع آوري دستی

29º 13′ 40″ N 57º 18′ 44″ E  
  (دستی)14/6/1391 -(نوري)20/4/1392 متر 2741

کیلومتري جیرفت  75 -  ، ساردوئیهمزرعه سیر
  تله گودالی –

29º 13′ 43″ N 57º 18′ 41″ E  
  9/6/1391-14/5/1391-12/5/1391  متر 2741

کیلومتري  75- ساردوئیه  ،باغ سیب و گردو
  تله نوري –جیرفت 

29º 13′ 43″ N 57º 18′ 46″ E 
  15/6/1392-18/5/1392-31/3/1392 متر 2737

تله  –کیلومتري جیرفت  35 -، دلفاردباغ انار
  نوري

28º 58′ 05″ N 57º 38′ 33″ E 
  15/6/1392- 31/3/1392-18/2/1392-23/1/1392 متر 1673

کیلومتري جیرفت  35 - ، دلفارد باغ سیب و به
  تله نوري –

28º 58′ 57″ N 57º 37′ 18″ E 
  4/7/1392-20/4/1392 متر 1833

 28º 39′ 41″ N 57º 45′ 22″ E  جمع آوري دستی - جیرفت درباغچه 
  17/1/1392-20/7/1391-20/6/1391 متر 666
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 ...در Carabidaeبالپوشان خانواده فون سختعادلی و همکاران: 

   Cicindeliniقبیله ، Cicindelinaeزیرخانواده
 ,Lophyra (Lophyra) histrio (Tschitscherineگونه

  :)3- 1(شکل  (1903
باغ  5/3/1391( ♀ عدد 30و بیش از  ♂ عدد 3به تعداد  

از  و از ایران قبالً آوري شد. این گونه گودالی) جمع تله پرتقال،
صادقی  ؛2003گزارش شده است (لوبل و سمتانا، جمله کرمان 
  ).2011و همکاران، 

 ,L. persicola (W. Hornتفاوت این گونه با گونه 

دارد در این است که در  پراکنشکه در کرمان  (1934
persicola تري را هاي سبز رنگ بالپوش بخش وسیعلکه

  شوند.هاي بالپوش متصل میاشغال کرده و به حاشیه
 Myriochila (Myriochila) melancholica گونه

(Fabricius, 1798) : 4- 1(شکل(  
 مزرعه ذرت، 20/2/1392( ♀ عدد 3و  ♂ عدد2به تعداد 

 هاي استان از ایران در گونه وري شد. اینآجمع )گودالی تله
، 1ویسنر( است شده گزارش زنجان و) قائمشهر( مازندران

  ).2009قهاري و همکاران،  ؛2001
است با این تفاوت که  Lophyraهاي شبیه گونه ظاهراً

هاي سبز رنگ پوشیده شده تقریبا تمام سطح بالپوش با لکه
  است.

    Scaritini قبیله،  Scaritinaeزیر خانواده 
 Scarites (Distichus) planus (Bonelli, 1813)گونه 
  :)5- 1(شکل 

باغچه منزل، جمع آوري  20/6/1391(  ♀عدد  3به تعداد  
 باغ مخلوط خرما و مرکبات، تله گودالی) 12/5/1391- دستی
ي، فارس، خراسان رضو هاي ایران از استاندر آوري شد.  جمع

د)، ایالم و تهران خوزستان، گلستان (آزادشهر)، کرمان (زرن
 ؛1383شفیعی،  ؛1379(محمدزاده فرد،  گزارش شده است

، 2010 ،صادقی و همکاران ؛1391، رضایی نوده و همکاران
   ).2011 ،قهاري و کزدك ؛2011

جنس خود در این تحقیق توسط وجود از دو گونه دیگر هم
شکم تشخیص  آخر بند سه درزهاي وازاتم به 2عرضی شیار

 شود.داده می

                                                             
1 - Wiesner 
2 - transversal furrow 

 Scarites (Scarites) procerus eurytus گونهزیر

Fischer von Waldheim, 1828  6- 1(شکل(:   
باغ خرما،  28/1/1392(  ♀ عدد 15 و ♂ عدد 9به تعداد 

خرما و مرکبات، تله  اتباغ 14/2/1392 -  تله گودالی و دست
مازندران  هاي استان از ایران درآوري شد.  جمعگودالی) 
 فارس، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و کرمان، (گلوگاه)،

 ؛1379(محمدزاده فرد،  است شده گزارش کردستان (سنندج)
، 2009 ،قهاري و همکاران ؛1383شفیعی،  ؛2003، سمتانالوبل و 
   ).2011صادقی و همکاران،  ؛2010
 Scarites (Parallelomorphus) terricola گونه

Bonelli, 1813  7- 1(شکل(:  
 جمع منزل، باغچه 17/1/1392(  ♀ 7 و ♂ عدد 4 به تعداد 

 تله مرکبات، و خرما مخلوط باغ 12/5/1391 -  دستی آوري
اصفهان،  استان هاي از ایران درآوري شد.  جمع )گودالی

و گلستان  آذربایجان شرقی (ارسباران)، فارس، خوزستان
 است شده رکمن و آزادشهر) گزارشبندر ت (رامیان،

 ؛1383شفیعی،  ؛2003، سمتانالوبل و  ؛1379(محمدزاده فرد، 
، 2009،قهاري و همکاران  ؛1391رضایی نوده و همکاران، 

 دوم این گونه در ساق پاي ).2011 ،ثمین و همکاران ؛2010
فقط  S. p. eurytusاما  خارجی است دندانه عدد دو خود داراي

  ارجی دارد.یک دندانه خ
    Trechiniقبیله ، Trechinaeزیر خانواده 

 ,Trechus  (Trechus) quadristriatus (Schrankگونه

  :)8- 1(شکل  (1781
 سیب باغ 20/4/1392( ♀عدد  یک و ♂ عدد یکتعداد  به

فارس  هاي در ایران از استان آوري شد. جمع )نوري تله گردو، و
(همایون،  شده است(مرودشت) و گلستان (آزادشهر) گزارش 

  .)1391رضایی نوده و همکاران،  ؛2003، سمتانالوبل و  ؛1381
که ممکن است شبیه این  Bembidiini قبیله هايدر گونه

تر و باریکتر کوتاه یپایین خیل گونه باشند بند انتهایی پالپ آرواره
بند  Trechus جنس هاياز بند ماقبل انتهایی است. اما در گونه

  بند ماقبل خود مشابه هستند. انتهایی و
    Bembidiini قبیله

 Bembidion (Ocydromus) atlanticumزیرگونه

megaspilum (Walker, 1871)  9- 1(شکل(:   
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 تله انار، باغ 15/6/1392( ♀عدد  یک و ♂ عدد 4تعداد به 
منطقه  بالپوشانسخت فهرست آوري شد. در جمع )نوري

، سمتانا(لوبل و  است شده ارشگز ایران از گونه این پالئارکتیک
2003.(   

دو خط اطراف درز جداکننده  Bembidionهاي در گونه
زیر گونه  گردد.ها، در انتهاي بالپوش به باال بر نمیبالپوش

megaspilum  ها لکه کرم روشن روي بالپوش 4با داشتن
  شود.شناسایی می

 Bembidion (Synechostictus) moschatum گونه

Peyron, 1858  10- 1(شکل(:   
 تله ، سیب و گردو باغ 31/3/1392( ♂ عدد 3به تعداد 

استان فارس  از فقط قبال آوري شد. این گونه جمع )نوري
  ).1392(مسعودي و همکاران،  است شده گزارش )مرودشت(

 Bembidion (Bembidionetolitzkya)گونه 

peliopterum Chaudoir, 1850  11- 1(شکل(:  
 تله مزرعه سیب زمینی، 10/12/1391( ♀ عدد یکبه تعداد  

منطقه  بالپوشانسخت فهرست آوري شد. در جمع )گودالی
، سمتانالوبل و ( است شده گزارش ایران از گونه این پالئارکتیک

2003.(  
 گونه اما در ،ها یکدستپیش گرده تخت و رنگ بالپوش

moschatum داراي  پیش گرده باریک و محدب و هر بالپوش
  .ستلکه روشن در انتهایک 
 Tachyura frischi Coulon & Felix, 2009گونه

   :)12- 1(شکل 
 و سیب باغ 18/5/1392( ♀عدد  2و  ♂ عدد یکبه تعداد 

 از اولین باراین گونه براي  آوري شد. جمع )نوري تله گردو،
 است شده توصیفو  آوري جمع )هرمج: فارس استان(ن ایرا

 در گونه این از گزارش دومین این ) و2009، 1(کولون و فلیکس
 شود. محسوب می جهان

- این گونه با نداشتن خطوط کوتاه در طرفین سپرچه از گونه

  شود. تشخیص داده می Bembidionهاي 
    Brachininiقبیله،  Brachininaeزیر خانواده

                                                             
1- Coulon & Felix  

 ,Brachinus (Cnecostolus) bagdatensis Picگونه

  :)13- 1(شکل   1902
 جمعنوري)  تله انار، باغ 18/2/1392( ♀دد ع 3به تعداد  

خوزستان گزارش شده  جمله استان از و ایران از قبالً آوري شد.
   ).1383شفیعی،  ؛2003، سمتانالوبل و ( است

ها به همراه این گونه توسط لکه بزرگ تیره در وسط بالپوش
  شود. دو لکه کوچکتر در انتهاي آنها مشخص می

 Pheropsophus (Stenaptinus) arabicus گونه

Arrow, 1901  14- 1(شکل(:  
 ♀ عدد 100و بیش از   ♂ عدد 60به تعداد بیش از 

 – دارویی گیاهان مزرعه 8/2/1391 - پرتقال باغ 5/4/1391(
 آوري شد. در جمع )گودالی تله همگی ، خرما باغ 20/2/1392

، ناسمتا(لوبل و  است شده گزارش ایالم و کرمان هاياستان از ایران
  ).2011 ،قهاري و کزدك ؛2011صادقی و همکاران،  ؛2003

که در ایران  P. iranicus Reitter, 1919 گونه مشابه
 پراکنش دارد با داشتن لکه سیاه روي سر و پیش گرده کامالً

  گردد.متمایز می arabicus از گونه رنگسیاه
   Pterostichini قبیله، Pterostichinae خانواده زیر

 Poecilus (Ancholeus) wollastoni گونه

(Wollaston, 1854)  15- 1(شکل(:  
 آوري جمع باغچه منزل، 20/7/1391( ♀ عدد یک تعداد به

 غربی آذربایجان هاي استان از ایران شد. در آوري جمع )با دست
 ؛2003، سمتانالوبل و ( است شده گزارش خوزستان و) ارومیه(

    ).2010 ،قهاري و همکاران ؛1383شفیعی، 
این در هاي مشابه در این تحقیق تفاوت این گونه با سایر گونه

در میانه شاخک داراي یک برجستگی  3و  2است که بندهاي 
  همچنین زیرچانه داراي یک جفت مو است. باشند.خود می
    Zabriniقبیله

 Amara (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790)گونه
  :)16- 1(شکل 

 13/2/1392و  30/1/1392( ♀ عدد 2 و ♂عدد  6 تعداد به 
 ایران در .شد آوري جمع )گودالی تله گیالس و زردآلو، اتباغ
، سمتانالوبل و ( است شده گزارش اردبیل استانخلخال در  از

 ).2013 ،عطامهر ؛2003
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ي مو سه یا تعداد بیشترداراي بند یکی مانده به آخر پالپ لبی 
تر از نقاط فرورفته روي بالپوش عریض در قسمت جلویی خود و

   .است خطوط روي آن
   Chlaenini قبیله، Callistinaeزیر خانواده 

 Chlaenius (Amblygenius) dimidiatusگونه

Chaudoir, 1842  1- 2(شکل(:  
و  20/3/1392( ♀ عدد 11 و ♂ عدد 6 تعداد به 

 هگون این .شد آوري جمعگودالی)  تله یونجه، مزرعه6/4/1392
 گلستان ،)ارسباران( شرقی آذربایجان هاي استان از ایران در

(شفیعی،  است شده گزارش تهران و خوزستان ،)آزادشهر(
رضایی نوده و همکاران،  ؛2009 ،قهاري و همکاران ؛1383
1391.(    

به بعد  4شاخک بدون مو یا با موي کم، بندهاي  3- 1بندهاي 
قرمز  - ده سبزرنگ سر و پیش گر و شاخک به شدت مودار

  متالیک است.
    Harpaliniقبیله،  Harpalinaeخانواده زیر

 ,Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (Degeerگونه

  :)2- 2(شکل  (1774
 مزرعه سیر، 14/5/1391( ♀ عدد 40 و ♂ عدد 23 تعداد به 

 و زردآلو اتباغ 13/2/1392 و 23/2/1392گودالی و دست،  تله
 هاياستان از ایران در .شد آوري معج )گودالی تله گیالس،

 مازندران ،)آباد پارس مغان، دشت( اردبیل ،)ورامین( تهران
 گلستان ،)کاشمر( خراسان ،)داراب( فارس کرمان، ،)قائمشهر(
) گرمسار( سمنان و بویراحمد و کهکیلویه ،)آزادشهر و گرگان(

صادقی و  ؛2010، 2009 ،(قهاري و همکاران است شده گزارش
 ،عطامهر ؛1391رضایی نوده و همکاران،  ؛2011ران، همکا
2013.(  

هاي زرد رنگ و ها داراي موفواصل خطوط روي بالپوش
نقاط فرورفته، سه بند انتهاي شکم در قسمت زیرین به طرف 

اغلب جوانب بدن داراي تعدادي نقطه و مو، اما در قسمت میانه 
   هستند. پاها زرد رنگصاف و بی مو، 

 Harpalus (Cryptophonus) tenebrosus گونه

Dejean, 1829  3- 2(شکل(:  
 13/2/1392 و 23/2/1392( ♀ عدد 7 و ♂ عدد 12 تعداد به

 باغ سیب، 14/6/1391 - گودالی تله زردآلو و گیالس، اتباغ

 هاي استان از ایران در. شد آوري جمع )جمع آوري دستی
 است شده گزارش شرقی آذربایجان و) آزادشهر( گلستان

  ). 2013 ،عطامهر ؛1391(رضایی نوده و همکاران، 
پاها ها اغلب بدون نقطه و مو، فواصل خطوط روي بالپوش

  هستند. ترها روشنسیاه اما پنجه
 ,Harpalus (Harpalus) metallinus Menetriesگونه

  :)4- 2(شکل  1836
سیب زمینی و  مزرعه 2/12/1391( ♂ عدد 2 تعداد به

 ایران در. شد آوري جمع )گودالی ، تلهمزرعه یونجه 3/1/1392
 ،(قهاري و همکاران است شده گزارش) رامیان( گلستان استان از

2009.(   
 يهابدن و پاها سیاه متالیک، لبهبر خالف دو گونه قبل 

و بدون برجستگی به سمت  گردگرده پیش هاي)(شانه جلویی
   بیرون بدن است. 

   :)5- 2(شکل  .Acinopus spگونه 
و  13/2/1392و  30/1/1392( ♀ و ♂ عدد 23عداد به ت

 جمع )دست گودالی و ، باغ گیالس و زردآلو، تله20/2/1392
 هايبررسیبه  ، اما نیازهبود جدید دنیا براي گونه این .شد آوري
  . دارد در آینده بیشتر

  :)6- 2(شکل  Ophonus sp.گونه 
 معج )نوري تله انار، باغ 18/2/1392( ♀ عدد 2 تعداد به
هاي نمونه آوريجمع نیاز به گونه این شناسایی. شد آوري

  .دارد بیشتري
  Platynini قبیله،  Platyninaeخانواده زیر

 Calathus (Neocalathus) cinctusگونه
Motschulsky, 1850  7- 2(شکل(:  

 )نوري باغ سیب، تله 18/5/1392( ♀ عدد یک تعداد به
 ،)آباد قائم- بغین( کرمان هاياستان از ایران در .شد آوري جمع
 است شده گزارش احمد بویر و کهکیلویه و فارس ،)مهران( ایالم

قهاري و  ؛2011صادقی و همکاران،  ؛1379(محمدزاده فرد، 
  ).2011 ،کزدك

 ,Calathus (Calathus) syriacus Chaudoirگونه

  :)8- 2(شکل  1863
و  13/2/1392( ♀ عدد 20بیش از  و ♂ عدد 12 تعداد به

. شد آوري جمع )گودالی تله ،گیالس و زردآلو اتباغ30/1/1392
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و برخی  بختیاري و چهارمحال و اردبیل هاي استان از ایران در
قهاري و  ؛2003(لوبل و سمتانا،  است شده گزارش مناطق دیگر

  ). 2013 ،عطامهر ؛2011ثمین و همکاران،  ؛2009همکاران، 
عقبی سر قسمت  cinctus در این گونه برخالف گونه

 ايمایل به قهوهبدن به طور یکدست سیاه  و (گردن) باریک شده
- سر و بالپوش لیپیش گرده حنایی و cinctusدر گونه  اما است.

   است.اي تیره ها قهوه
   Lebiiniقبیله،  Lebiinaeخانواده زیر

 ,Lebia (Lamprias) cyanocephala (Linne گونه

  :)9- 2(شکل  (1758
سیب و مخلوط  باغ 15/6/1392( ♀ عدد یک به تعداد

، کرمان هاياستان از ایران در .شد آوري جمع نوري) تله گردو،
(لوبل و سمتانا،  است شده گزارش و برخی مناطق دیگر اردبیل
  ).2011 ،صادقی و همکاران ؛2003

ان پراکنش ایرکه در  L. festiva Faldermann مشابه گونهدر 
 گونه است اما در آبی متالیک هاو بالپوش ، پرونوتومسر ،دارد

cyanocephala پرونوتوم و بند اول شاخک حنایی رنگ است.   
  :)10- 2(شکل Platytarus faminii (Dejean 1826) گونه
 جمع )نوري تله انار، باغ 18/2/1392( ♂ عدد دو تعداد به
(لوبل و  است شده گزارش خوزستان از ایران در .شد آوري

  ).1383شفیعی،  ؛2003سمتانا، 
تنها گونه از این جنس است که تاکنون از ایران گزارش شده 

هاي شانه انحناي کم بوسیله شیارهاي طولی روي پیشانی وو 
  شود.شناسایی می بیرون،به  گردهجلویی پیش

  :)11- 2(شکل  Apristus reticulatus Schaum, 1857 گونه
 یک و) نوري تله انار، باغ 23/01/1392( ♀ عدد 3 تعداد به

 جمع )گودالی تله، زمینی سیب مزرعه ،24/12/1391( ♀ عدد

 این پالئارکتیک منطقه بالپوشانسخت فهرست در. شد آوري
  ).2003(لوبل و سمتانا،  است شده گزارش ایران از گونه

 تر هستند.ها روشنولی بالپوش گرده سیاه براقسر و پیش
 مایل شدهباال مت به سمت زاویه جلویی پیش گرده در طرفین

 .Aجنس که از ایران گزارش شده این گونه دیگري از است. 

subaeneus Chaudoir که به واسطه داشتن پیش باشدمی -

 .Aتر که در طرفین کمتر از گونه فوق باال رفته از گرده پهن

reticulatus شود.متمایز می  
 ,Syntomus fuscomaculatus (Motschulsky گونه

  :)12- 2(شکل  (1844
 آوري جمع )نوري تله سیب، باغ 20/4/1392( ♀ عدد 8 تعداد هب

 است شده گزارش) نوده( گلستان و فارس هاي استان از ایران در .شد
  ).1391 ،رضایی نوده و همکاران ؛1381(عالیچی و مینایی، 

 Syntomus lateralis (Motschulsky, 1855) گونه
  ):13- 2(شکل 
 جمع )نوري تله انار، باغ 23/1/1392( ♀ عدد 3 تعداد به
 این پالئارکتیک منطقه بالپوشانسخت فهرست در. شد آوري
  ).2003(لوبل و سمتانا،  است شده گزارش ایران از گونه

ها کرم روشن است اما در در این گونه رنگ پاها و شاخک
اي تیره ها سیاه تا قهوهپاها و شاخک fuscomaculatusگونه 

اي هر بالپوش لکه ر در قسمت شانههستند. همچنین در گونه اخی
روشنی است که بوسیله نواري به یک لکه روشن در انتهاي 

این نوارهاي  lateralisشود. اما در گونه بالپوش متصل می
 روشن گستردگی بیشتري دارد.
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  هاي کشاورزي جیرفت آوري شده از اکوسیستمجمع Carabidaeهاي گونه -1شکل 
 
 

    
1- Calosoma olivieri 2- Calosoma maderae 3- Lophyra histrio 4- Myriochila 

melancholica 

  
  

5- Scarites planus 6- Scarites procerus eurytus 7- Scarites terricola 8- Trechus  quadristriatus 

 
   

9- Bembidion atlanticum 
megaspilum 

10- Bembidion moschatum 11- Bembidion peliopterum 12- Tachyura frischi 

  
  

13- Brachinus bagdatensis 14- Pheropsophus arabicus 15- Poecilus wollastoni 16- Amara apricaria 
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  هاي کشاورزي جیرفت آوري شده از اکوسیستمجمع Carabidaeهاي گونه - 2شکل

 
  

    Cyclosominiقبیله
 Tetragonoderus (Tetragonoderus)گونه

intermedius Solsky, 1874  14- 2(شکل:(  

 تله مزرعه سیب زمینی، 2/12/1391( ♀ عدد یک تعداد به
 همنطق بالپوشانسخت فهرست در. شد آوري جمع )گودالی

    
1- Chlaenius dimidiatus 2- Harpalus rufipes 3- Harpalus tenebrosus 4- Harpalus metallinus 

   
 

5- Acinopus sp. 6- Ophonus sp. 7- Calathus cinctus 8- Calathus syriacus 

  
 

 

9- Lebia cyanocephala 10- Platytarus faminii 11- Apristus reticulatus 12- Syntomus 
fuscomaculatus 

 

 

  

13- Syntomus lateralis 14- Tetragonoderus 
intermedius 
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است  شده ایران جزو مناطق انتشار این گونه ذکر پالئارکتیک
  ).2003(لوبل و سمتانا، 

اي از این جنس است که از ایران گزارش شده است. تنها گونه
به رنگ سیاه متالیک بوده و طرفین پیش گرده محدب و به طرف 

عقبی داراي شود. خار انتهاي ساق پاهاي میانی و عقب باریک می
سه بند ابتداي شاخک متمایل به  ي دندانه دار می باشند.حاشیه ها

  اي رنگ هستند.قرمز و بقیه قهوه
بالپوشان سختروي با بررسی تحقیقات فونستیک گذشته 

گردد که هر کدام از در ایران مشخص می Carabidaeخانواده 
آوري کرده را به هاي جمعاین گزارشات تعداد زیادي از گونه

اند. به عنوان د براي فون ایران معرفی نمودهعنوان گزارش جدی
آوري کرده در خوزستان گونه جمع 42از ) 1383مثال شفیعی (

این در حالی است  گونه را براي فون ایران جدید دانسته است. 18
 و لوبل(پالئارکتیک  بالپوشان سخت کاتالوگکه با مراجعه به 

ها در این این گونه غالبگردد که مشخص می) 2003 ،سمتانا
فهرستی از  شامل این کاتالوگ اند.منبع از ایران گزارش شده

قرون توسط محققان خارجی در عمدتا هایی است که گونه
هاي یا در موزه آوري و منتشر شدهاز ایران جمع نوزدهم و بیستم

  شوند.خارجی نگهداري می
در خصوص فون  اطالعاتقبل از گردآوري در واقع 

 ،و انتشار آنها در کاتالوگ مذکور لئارکتیکپا بالپوشانسخت
منابع گزارشات ، Carabidaeتحقیقات فونستیک داخلی روي 

   اند.اند زیرا از وجود آنها اطالعی نداشتهرا نادیده گرفته خارجی
نشان  آوري شده در این تحقیقهاي جمعگونه تعدادبررسی 

 .Pهاي جمع آوري شده گونهدر میان گونه داد که

(Stenaptinus) arabicus  در جمع  داراي باالترین تعداد
 و پرتقال باغ، مزرعه گیاهان دارویی این گونه در ها بود.آوري
بیشترین تعداد ، مرکز تحقیقات کشاورزيدر خرما باغ و نیز  خرما

 . آوري شده داشتهاي جمعدر بین گونهرا 

به سایر تحقیقات فونستیک مشابا این پژوهش نتایج  مقایسه
 که دادنشان  که در مقدمه به برخی از آنها اشاره شد در ایران

 S. (Distichus) planus ،C. (Caminara)هايگونه

olivieri   وH. rufipesنسبت به سایر ی وسیعاي پراکنش را، د
 .C  گونه ایران هستند. گزارش شده از ي کارابیدههاگونه

olivieriآن شرات کاملح تغذیه می شود و جلب نور به شب در 
 Mythimnaاي برنج پره تک نقطه الروهاي شب از

unipuncta Haworth دریایی گزارش شده است و ملخ 
سیب  ه به جمع آوري این گونه از مزارع. با توج)1940 ،1(جینل

این گونه در شکار آفات  ممکن استزمینی و گندم و باغ خرما 
   نقش داشته باشد. ها اکوسیستم در این

 Carabidaeخانواده  ه به توانایی گسترده سخت بالپوشانبا توج
هاي مدیریت در شکار آفات، به منظور استفاده از آنها در برنامه

تلفیقی آفات، الزم است اطالعات دقیق تري در مورد بیولوژي و 
  آوري گردد.اکولوژي گونه هاي مختلف این خانواده جمع

 
  گزاريسپاس
 بخاطریک از کشور هلند مولونویسندگان مرهون آقاي یان 

همچنین از اداره هاي این تحقیق هستند. شناسایی نمونه کمک در
 و منابع طبیعی جهاد کشاورزي و مرکز تحقیقات کشاورزي

 آن مرکز دلیل اجازه نمونه برداري از مزارع هجیرفت ب
دانشگاه شهید مالی حمایت با این تحقیق گردد. گزاري میسپاس

  .ه استام گرفتچمران اهواز انج

                                                             
1- Jeannel 
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