
13 
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  چکیده

ي شناخته شده در دنیـا، یکـی    هزار گونه چهلبا داشتن بیش از ) کارابیده ي خانواده(زمینی  هاي سوسک
کـاهش جمعیـت آفـات و افـزایش      در و رونـد  یخوار به شمار مچندشکارگرهاي هاي  گروهترین  از مهم

در ایـن بررسـی کـه طـی     . هاي کشاورزي و غیرکشـاورزي نقـش مهـم دارنـد     سامانه  زیستی در بومتنوع
در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان  انجام گرفـت، بـا اسـتفاده از     1389و  1388هاي  سال

هاي مختلف زراعی،  هاي این خانواده از زیستگاه سوسکنوري، قیف برلز و نیز دست،  و هاي گودالی تله
در مجموع، پنجاه گونه متعلق به سیزده زیرخانواده، بیسـت  . آوري و شناسایی شدند باغی و جنگلی جمع

و  Paratachys turkestanicus (Csiki) ي  دو گونـه  ،هـا  آوري شدند که از میان آن جنس جمع 34قبیله و 
Notiophilus danieli Reitter با توجه به فعالیت چشمگیر ایـن   .شوند براي اولین بار از ایران گزارش می

هاي حفاظتی جهت حفـظ یـا افـزایش     ها و مزارع این شهرستان، اجراي برنامه گروه از شکارگرها در باغ
  .گردد ها توصیه می جمعیت آن

  

 Carabidaeهاي زمینی ، فون،  آزادشهر،  سوسک: ها کلیدواژه
 

  مقدمه
بالپوشان،  ي سخت به راسته 1هاي زمینیسکسو

 Carabidoideaي ، باالخانوادهAdephagaي زیرراسته
تریپلهورن و (تعلق دارند  Carabidaeي و خانواده

هزار گونه از  و تاکنون نزدیک به چهل) 2005،  2جانسون
، 3اند لوبل و سمتانا ها در سراسر دنیا شناسایی شده آن

                                                             

1- Ground beetles 
2- Triplehorn & Johnson  
3- Lobl & Smetana 

هاي زمینی شکارگرهاي چندخوار  بیشتر سوسک).  2003
ها،  هستند و به کنترل طبیعی آفات مختلف مانند شته

ها، بالپولکداران، دوباالن، ها، شپشکها، سن زنجره
نمایند  هاي هرز کمک می بالپوشان و بذرهاي علف سخت

با وجود ). 1996، 5؛ الوي و ساندرلند1999، 4کرامپ(
باشند و جزو  ر میخوا ها گیاهاین، تعدادي از این سوسک

هاي به عنوان مثال، الرو. روند شمار میآفات گیاهی به
                                                             

4- Kromp 
5- Lovei & Sunderland 
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  .. هاي زمینی فون سوسک: و همکاران رضایی نوده

هاي گندم و غالت ها و گیاهچهاز دانه Zabrusجنس 
هاي  و برخی از گونه) 1371بهداد، (کنند  دیگر تغذیه می

آوري و  هاي محصوالت کشاورزي را جمع دیگر نیز دانه
  ). 1990، 1بِل(نمایند  می  ذخیره

گران هاي زمینی توسط پژوهش ی سوسکتاکسونوم
) 1974( 2لیندراث. مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است

هاي  ي فون سوسک به ترتیب در زمینه) 1988( 3و تروتنر
زمینی انگلستان و اروپا اطالعات جامعی را ارائه 

آوري اطالعات  نیز با جمع) 1973( 4آرنت. اند نموده
بیله از این خانواده در ق 92زیرخانواده و  32مربوط به 

  ي آمریکا، کلید شناسایی و ویژگی ایاالت متحده
 5الروکل و الرویر.  ها را ارائه نمود هاي آن زیستگاه

ي  به ترتیب با مطالعه) 2007( 6و آوگین و امري) 2007(
هاي زمینی در زالندنو و ترکیه، براي  فون سوسک

مصوري را  ها، کلیدهاي هاي آن ها و گونه شناسایی جنس
  .ارایه نمودند

هاي زمینی در ایران از یک  ي فون سوسک مطالعه
شناس  حشره 7مروان. باشد ي طوالنی برخوردار می پیشینه

به مدت چند سال به بررسی فون  1347فرانسوي از سال 
هاي زمینی در ایران پرداخت و از نقاط مختلف  سوسک

 1974 مروان،(هاي زیادي را گزارش نمود  ایران گونه
در فهرست آفات ). 1981، 1977، 1976الف، ب، ج؛ 

مدرس اول، (ها کشاورزي ایران و دشمنان طبیعی آن
هاي زمینی  گونه و در فهرست سوسک 89) 1380
 760بیش از ) 2003لوبل و سمتانا، (ي پالئارکتیک  منطقه

  .اند ها از ایران گزارش شده گونه از این سوسک
هاي  زمینی استان هاي ي فون سوسک در مطالعه

هاي رضوي و جنوبی در مجموع، نوزده گونه  خراسان

                                                             

1- Bell 
2- Lindroth 
3- Trautner 
4- Arnet 
5- Larochelle& Lariviere 
6- Avgin & Emri 
7- Morvan 

متعلق به چهار زیرخانواده و  ده جنس مورد شناسایی قرار 
ها، سه گونه براي اولین بار از ایران  گرفتند که از میان آن

  ).2010صادقی و همکاران، (اند  شده گزارش
و   هـاي زمینـی مـزارع پنبـه     ي فون سوسـک  در مطالعه

گونه از شانزده  115زارهاي اطراف در شمال ایران،  علف
هـا   آوري شـدند کـه هشـت گونـه از آن     زیرخانواده جمـع 

  ).2009قهاري و همکاران، (براي فون ایران جدید بودند 
ــیکس ــه) 2008( 8موئیلویــک و فل ــد ســه گون  ي جدی

ــا  ــراي دنی ــه را از ب ــرب و   Trechiniي  قبیل ــوب غ از جن
، هـا  نمودنـد کـه از میـان آن   جنوب شـرق ایـران گـزارش    

از  Duvalius koeni Muilwijk & Felixي  گونــه
 D. mohammadzadehi ي  اسـتان خوزسـتان، گونـه   

Muilwijk & Felix ي از اســــتان فــــارس و گونــــه 
Perileptus jelineki Muilwijk & Felix   از

آوري  جمـع  بلوچسـتان و هرمزگـان   سیسـتان و  هـاي  استان
  .شده بود

هاي گودالی   با استفاده از تله) 1379(رد ف  محمدزاده
هاي زمینی متعلق به نه  گونه از سوسک 25و نوري  

ي شیراز زیرخانواده، ده قبیله و چهارده جنس را از منطقه
ي  با مطالعه) 1381(همایون . آوري و شناسایی کردجمع

هاي زمینی در  تنوع زیستی و دینامیسم جمعیت سوسک
گونه از  21ي مرودشت،  نجهمزارع ذرت، گندم و یو

نیز با ) 1381(عالیچی و مینایی . ها را گزارش نمود آن
گونه،  47هاي زمینی استان فارس،  بررسی فون سوسک

آوري  جنس و یازده زیرخانواده را جمع 33متعلق به 
هاي گودالی و  با استفاده از تله) 1383(شفیعی . نمودند

رخانواده، شانزده گونه، متعلق به ده زی 42نوري، تعداد 
هاي زمینی را از اهواز و  جنس از سوسک 28قبیله و 

  .رامشیر گزارش کرد
هاي زمینی در کنترل طبیعی  با وجود اهمیت سوسک     

ها در افزایش تنوع  ي آن جمعیت آفات و نقش برجسته

                                                             

8- Muilwijk & Felix 
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هاي کشاورزي و جنگلی، تاکنون در  سامانه  زیستی بوم
ها در استان گلستان  ي فون این گروه از سوسک زمینه

ي صورت نگرفته است، بنابراین در این پژوهش با  ا مطالعه
هاي مختلف کشاورزي و  برداري از زیستگاه نمونه

هاي ساکن در  غیرکشاورزي شهرستان آزادشهر، گونه
  .آوري و شناسایی گردید ها جمع آن
  

  ها مواد و روش
  برداري مکان و زمان نمونه

در  1389و  1388اي ه این پژوهش طی سال     
و ) 1جدول (هاي مختلف کشاورزي  سامانه بوم

ي عرض درجه 37(غیرکشاورزي شهرستان آزادشهر 
شهرستان . انجام گرفت) ي طول شرقیدرجه 55شمالی و 

کیلومتر مربع و ارتفاع  873آزادشهر به مساحت تقریبی 
متر از سطح دریا، از شمال به شهرستان  150

به شهرهاي نوده خاندوز و  گنبدکاووس، از جنوب
شاهرود، از شرق به شهرستان مینودشت و از غرب به 

این شهرستان از سمت . گردد شهرستان رامیان محدود می
جنوب به مناطق کوهستانی و جنگلی و از سمت شمال 

شود و بنابراین، اقلیم  به دشت گنبدکاووس محدود می

و زراعی هاي جنگلی  سامانه زمان تحت تاثیر بوم آن هم
  . قرار دارد

  ها آوري نمونه ي جمع نحوه
هاي زمینی از چهار آوري سوسکبه منظور جمع     

براي (ي نوري، قیف برلز ي گودالی، تلهروش تله
. آوري با دست استفاده شدو جمع) زي هاي خاك گونه

بار مصرف هاي گودالی از ظروف یک براي نصب تله
 5/11متر و ارتفاع ه سانتیي دوازدپالستیکی به قطر دهانه

 به منظور جلوگیري از خورده شدن. متر استفاده شدسانتی

ها، در کف هر کدام ها توسط یکدیگر و یا مورچهنمونه
  . شد کش کارباریل ریخته می ها مقداري حشره از تله

ها پس از نصب، به فواصل زمانی معین مورد تله
ی  به دام افتاده هاي زمینگرفتند و سوسک بازدید قرار می

هاي غیرهدف، ها پس از حذف مواد زاید و نمونه در آن
هاي جداسازي شده پس از نمونه. شدندجداسازي می

شویی  انتقال به آزمایشگاه، به دقت با آب و مایع ظرف
. تر گرددها آسانشدند تا شناسایی آنشسته و تمیز می

و  هاي تاریخ ها و الصاق برچسب پس از تفکیک نمونه
درصد  75ها در الکل  آوري، تعدادي از آن محل جمع

  .شدند نگهداري و تعدادي دیگر نیز اتاله می
  

  برداري شده در شهرستان آزادشهر هاي کشاورزيِ نمونه سامانه فهرست بوم -1جدول 
  هاي زمینی ي فون سوسک به منظور مطالعه 

  برداري ت نمونهتعداد دفعا  برداريي زمانی نمونهدوره  سامانه نوع بوم
  مزارع گندم

 
    18/3/88تا  9/12/87
 15/3/89تا  12/11/88

20  
 

 10 6/2/89تا  5/11/88 مزارع کلزا

  20  9/6/88تا  4/3/88  فرنگی مزارع گوجه
  10  3/3/88تا  18/1/88  مزارع باقال
  مزارع سویا

 
  15/8/89تا  14/5/89

 
12  
 

   19/12/88تا  1/3/88 زیتون -هاي مخلوط هلو باغ
 25/8/89تا  14/4/89

31 

 14 25/8/89تا  14/4/89 هاي هلو باغ
 14 25/8/89تا  14/4/89 هاي زیتون باغ
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هایی به ارتفاع یک متر ي نوري، از تله  در روش تله
ها یک عدد المپ صد وات با نور زرد قرار که درون آن

هاي جلب شده به سمت  نمونه. شد داشت، استفاده می
ي حاوي الکلِ نصب شده  ي درون یک شیشههاي نور تله

هاي به دام افتاده به  نمونه. افتادند در زیر تله به دام می
شدند و براي تفکیک و  آوري می صورت روزانه جمع

در روش دستی، با . یافتند شناسایی به آزمایشگاه انتقال می
ها، مناطق جنگلی یا مرتعی، کنار  جستجو در مزارع، باغ

ها یا الک نمودن یر و رو کردن برگها، ززدن سنگ
ي دست یا پنس هاي مشاهده شده به وسیلهخاك، نمونه

درصد  75هاي محتوي الکل  آوري و درون شیشهجمع
چنین، به منظور استخراج  هم. شدند نگهداري می

هاي بوم  هایی از خاك زي، نمونه هاي خاك گونه
ه درون هاي مورد نظر پس از انتقال به آزمایشگا سامانه 

هاي احتمالی ساکن  سوسک. گرفتند قیف برلز قرار می
ي  در خاك پس از عبور از توري کف قیف درون شیشه

  .افتادند حاوي الکلِ نصب شده در زیر قیف به دام می
آوري شده در هر چهار روش         هاي جمعنمونه

هاي شناسایی معتبر تدریج و با استفاده از منابع و کلیدبه
به . شدندشناسایی می) 1988؛ تروتنر، 1974ث، لیندرا(

آوري شده،  هاي جمع منظور تایید نهایی هویت گونه
در کشور  1ها براي دکتر یان موئیلویک هایی از آن نمونه

. ها دریافت گردید ي آن هلند ارسال شدند و تاییدیه
ي  هاي تعیین هویت شده در مجموعه ي گونه کلیه

کی دانشگاه علوم کشاورزي پزش شناسی گروه گیاه حشره
  .شوند داري می و منابع طبیعی گرگان نگه

  
  نتایج و بحث

در این پژوهش، تعداد پنجاه گونه سوسک زمینی        
جنس از  34خانواده، بیست قبیله و متعلق به سیزده زیر

هاي زیتون، هلو و  باغ(هاي مختلف باغی  سامانه بوم

                                                             

1- Jan Muilwijk 

گندم، کلزا، باقال، مزارع (، زراعی )زیتون -مخلوط هلو
ها و  پارك(، جنگلی و شهري )فرنگی و سویاگوجه

ها، دو  از میان آن. آوري شدند جمع) مناطق مسکونی
و  Paratachys turkestanicus (Csiki)ي  گونه

Notiophilus danieli Reitter  براي اولین بار از ایران
  .شوند گزارش می

 آوري شده درهاي جمع کلید شناسایی گونه
  این تحقیق 

ي جلویی لب پیشانی و لب باال بسیار پهن؛ حاشیهزیر -1
؛ سر در باالي هر کدام از )1-1شکل (دار  باال دندانه

  2....................هاي مرکب داراي سه تا پنج عدد مو چشم
ي جلویی لب باال پیشانی و لب باال باریک؛ حاشیهزیر -1َ

ي هر کدام از ؛ سر در باال)2-1شکل(فاقد دندانه 
    3....................هاي مرکب داراي یک تا دو عدد مو چشم

انتهاي بند اول شاخک فقط داراي یک عدد مو  -2
متر؛ سر و میلی 13تا  11؛ طول بدن )3-1شکل (

ها به رنگ سبز اي براق؛ بالپوشگرده به رنگ قهوه پیش
ي سفیدرنگ نسبتا کوچک؛  براق و داراي سه عدد لکه

 .........................اي اي به رنگ قهوههاي آرواره پالپ
Cicindela germanical…………………….  

انتهاي بند اول شاخک داراي سه تا چهار عدد موي  -2َ
متر؛ سر و میلی 14تا  13؛ طول بدن )4-1شکل(بلند 
ها به رنگ سبز و  گرده به رنگ سبز براق؛ بالپوشپیش

اي  هاي آروارهسفیدرنگ؛ پالپي  داراي چهار عدد لکه
 .......................................................به رنگ سبز متالیک

Cicindela turkestanicoides Horn…………..                
ي قابل مشاهده  شکم داراي حداقل هفت حلقه -3
ها کوتاه، پهن و مربعی ؛ بالپوش)6-1و  5-1هاي  شکل(

  4..........................................................................شکل 
ي قابل مشاهده  شکم داراي حداکثر شش حلقه -3ََ

  5...........................ها متفاوتبالپوش  ؛ شکل)7-1  شکل(
 5/8تا  5/5ها فاقد مو؛ طول بدن  انتهاي غشایی بالپوش -4

رنگ قرمز و پوشیده از  متر؛ سطح زیرین بدن بهمیلی
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 ......................................................موهاي ریز و متراکم
Brachinus explodens Duftschmid……...…...   

هاي ظریف یا ها پوشیده از مو انتهاي غشایی بالپوش -4َ
  6)..................8-1شکل (ي مودار حداقل داراي یک لبه

هاي  ها تخت و حلقه ا کوتاه؛ انتهاي آنه  بالپوش -5
  7)..................................9-1شکل (انتهایی شکم نمایان 

ها گرد و سراسر شکم را  ها بلند؛ انتهاي آن بالپوش -5َ
   11.................................................................پوشانندمی

ها به گرده و پاتیره؛ سر، پیش ها به رنگ سبز بالپوش  -6
 12تا  5/9اي مایل به نارنجی؛ طول بدن رنگ قهوه

 ..........................................................................متر میلی
Brachinus brevicollis Motschulsky...............   

مایل به  ها به رنگ آبی مایل به بنفش یا سبز بالپوش -6َ  
تا  5رنگ؛ طول بدن ها قرمز کمگرده و پاآبی؛ سر، پیش

 .......................................................................مترمیلی 6
Brachinus psophia Servile………..………...   

ي اندازه  اولین بند شاخک بلند و طول آن اغلب هم -7
رنگ  ؛ سر سیاه)10-1ل شک(مجموع طول سه بند بعدي 

هاي  و داراي یک عدد مو در باالي هر کدام از چشم
ها به رنگ  متر؛ بالپوشمیلی 10تا  5/8مرکب؛ طول بدن 

رنگ در طرفین اي تیره با دو عدد خال بزرگ زرد  قهوه
................ رنگ در انتهاو یک عدد خال مثلثی شکل زرد

Zuphium olens (Rossi)…………………….  
ي مجموع  اندازه تر یا هم طول اولین بند شاخک کوتاه -7ََ

  8........................................................طول دو بند بعدي
طول خار انتهایی ساق پاهاي عقب از نصف طول بند  -8

طول ؛ )الف 11-1شکل (تر ي پاهاي عقب بلنداول پنجه
ها و سیاه؛ شاخکمتر؛ رنگ بدن میلی 5/7تا  5/6بدن 
گرده مقعر  ي جلویی پیشاي؛ حاشیه ها به رنگ قهوهپالپ

گرده و ها، پیش ي عقبی آن تخت؛ سطح بالپوشو حاشیه
 .............................................سر صاف و فاقد نقطه یا مو

Aephnidius ruficornis Chaudoir………….. 
کوتاه و حداکثر به  خار انتهایی ساق پاهاي عقبی -8ََ 

  9)...ب 11-1شکل(رسد  ها می ي آنوسط اولین بند پنجه

؛ )الف 12 -1شکل (شاخک پس از بند دوم مودار  -9
ي ؛ چانه فاقد دندانه)الف 13-1شکل (ها ساده ناخن
   10)............................................الف 14-1شکل (میانی 

 12-1شکل (چهارم مودار شاخک پس از بند سوم یا  -9َ
؛ چانه توسط )ب 13-1شکل (دار  ها دندانه ؛ ناخن)ب

-1شکل (ي میانی به دو قسمت تقسیم شده یک دندانه
متر؛ رنگ بدن سیاه و میلی 4تا  5/3؛ طول بدن )ب 14

....................... هاي روشن در طرفین ها داراي لکه بالپوش
Syntomus fuscomaculatus Motschoulsky…..  

ها و تمام بندهاي ها به طور کامل سیاه؛ پابالپوش -10
 ............متر میلی 6/3تا  4/3شاخک تیره رنگ؛ طول بدن 

Microlestes fissuralis Reitter……………….  
ي کرم رنگ تر و داراي یک لکه ها روشنبالپوش -10َ

بزرگ در وسط؛ ران پا تیره و ساق و پنجه اندکی 
ي تر از بقیه و بند اول شاخک بسیار روشنتر؛ دروشن

  ................................متر میلی 8/3تا  5/3بندها؛ طول بدن 
Microlestes plagiatus (Duftschmid).......…... 

ها باریک و بدن  گرده به بالپوشمحل اتصال پیش -11
      12.......)................................الف 15-1شکل ( 1دارساقه

ها پهن و بدن بدون  گرده به بالپوشمحل اتصال پیش -11َ
              17)...............................................ب 15-1شکل ( ساقه

شکل (هاي بلند پاي اول پهن و داراي دندانه  ساق -12
       13.....دارهاي باال دندانه؛ سر بزرگ و آرواره)الف 1-16

؛ سر )ب 16-1شکل (پاي اول فاقد دندانه   ساق -12َ
                 16..........................هاي باال فاقد دندانهمعمولی و آرواره

هاي مرکب داراي  سر در باالي هر کدام از چشم -13
ها داراي  و در زیر آن)  الف 1 -2شکل (یک عدد مو 

ول بدن شیاري جهت پنهان شدن بند اول شاخک؛ ط
  14.....................................................متر میلی 12حداقل 

هاي مرکب داراي دو  سر در باالي هر کدام از چشم -13َ
ها فاقد شیار؛ بدن  و در زیر آن) ب 1-2شکل (عدد مو 
اي متر و به رنگ قرمز تا قهوهمیلی 5/6تا  5/5به طول 

                                                             

1- Pedunculate  
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ونی ساق پاي میانی داراي یک ي بیرمایل به سیاه؛ حاشیه
گرده فاقد  ؛ پیش)2-2شکل (عدد خار بلند 

هاي طولی در دو طرف خط میانی           فرورفتگی
  Clivina fossor (L))................................3-2شکل (

شکل (سه استرنیت آخر شکم داراي شیار عرضی  -14
طول  ؛ بدن باریک، کشیده و به رنگ سیاه؛)الف 2-4

هاي مرکب درشت؛ متر؛ چشم  میلی 18تا  15بدن 
ها در انتها گرد و سراسر شکم را  بالپوش

  Scarites planus Bonelli .......................پوشانند می
-2شکل (سه استرنیت آخر شکم فاقد شیار عرضی  -14َ

   15...........).............................................................ب 4
متر؛ ساق پاي میانی داراي میلی 22تا  14طول بدن  -15

؛ سومین )الف 5-2شکل (ي بزرگ خارجی  یک دندانه
ها داراي یک تا دو  ي بین شیارهاي روي بالپوشفاصله

 ..........................................................ي مودار عدد نقطه
Scarites terrricola Bonelli………………….  

متر؛ ساق پاي میانی داراي میلی 30تا  24طول بدن   -15َ
؛ سومین )ب 5-2شکل (ي بزرگ خارجی دو دندانه

ها فاقد نقاط  ي بین شیارهاي روي بالپوشفاصله
  Scarites hespericus Dejean ........................مودار

د شیار، دار، فاقها اندکی مو بدن بسیار تخت؛ بالپوش -16
تا  9ي پراکنده و نامنظم؛ طول بدن داراي نقاط فرورفته

گرده قلبی شکل و داراي متر؛ فاقد بال؛ پیشمیلی 13
ي پاها از باال مودار؛ بند  موهاي متعدد در اطراف؛ پنجه

شکل؛ چهار بند اول شاخک  اول شاخک بلند و دوکی
نی هاي ساق پاي میاتر از سایر بندها؛ کنارهاندکی تیره

....................................داراي موهاي متراکم و زردرنگ  
Siagona europea Dejean………………….. 

ها صاف، بدون مو، داراي  بدن غیرتخت؛ بالپوش -16َ
متر؛  میلی 24تا  19عمق؛ طول بدن  شیارهاي بسیار کم

هاي  عرض و داراي لبهگرده کمها کامل؛ سر و پیشبال
ي پاها از باال بدون مو؛ اولین بند شاخک به  هباریک؛ پنج

اي؛ ساق پاي جلویی داراي یک رنگ قرمز مایل به قهوه
   Broscus karelini Zoubkoff..........فرورفتگی عمیق

تر ي پایین بسیار کوچکهاي آرواره بند آخر پالپ -17
  18) ..........الف 6-2شکل (تر از بند ماقبل آخر و باریک

ي پایین داراي رشد عادي هاي آرواره د آخر پالپبن -17ََ
  21) ...................................................د -ب 6-2شکل (

ي بیرونی انتهاي ساق پاي جلویی غیرمورب و گوشه-18
                                                                                              19) .......................................الف 7-2شکل (نسبتاً گرد 

ي بیرونی انتهاي ساق پاي جلویی مورب گوشه -18َ
  20) .........................................................ب 7-2شکل(

حداقل (ها  ها فاقد مو؛ شیارهاي روي بالپوش بالپوش -19
متر و به میلی 7تا  5/5به طول  مشخص؛ بدن) دومین شیار
ها به رنگ ي مایل به آبی متالیک؛ ران پارنگ تیره

هاي  تر؛ گوشهاندکی روشن اي تیره؛ ساق و پنجه قهوه
ي  گرده داراي یک عدد مو؛ قاعدهعقبی و کنارهاي پیش

اي به  هاي آرواره گرده منقوط؛ بند انتهایی پالپ پیش
اي روشن، بند ماقبل هشدت تحلیل رفته و به رنگ قهو

 .................هاي ریز اي تیره و پوشیده از موآخر آن قهوه
Bembidion dalmatinum haupti Reitter...……  

هاي کوتاه و نقاط نامنظم؛ ها پوشیده از مو بالپوش -19َ
عمق؛ بدن  ها نامشخص یا بسیار کم شیارهاي روي بالپوش

اي برنزه و براق؛ رنگ قهوهمتر و به میلی 2/4تا  4به طول 
ها به رنگ  اي مایل به زرد؛ شاخکها به رنگ قهوهپا

اي پوشیده از موهاي   هاي آرواره اي روشن؛ پالپقهوه
هاي  گرده فاقد مو اما لبه هاي عقبی پیش ظریف؛ گوشه

.............................. کناري آن داراي یک عدد موي بلند
Asaphidion flavicorne (Solsky)……………   

ها پوشیده از موهاي ریز و اولین شیار  سطح بالپوش -20
؛ )الف 8-2شکل (گردد ها به سمت باال بر نمی روي آن

گرده پوشیده از  متر؛ سطح پیشمیلی 2/2تا  7/1طول بدن 
هاي آن داراي یک  هاي عقبی و کناره هاي ریز؛ گوشهمو

 ..........................................................................عدد مو
Lymnastis cf galilaeus Motschulsky…....…  

ها به  ها صاف و اولین شیار روي آن سطح بالپوش -20ََ
تا  2؛ طول بدن )ب 8-2شکل (گردد سمت باال بر می

ي شکل؛ قاعده گرده بسیار پهن و قلبیمتر؛ پیشمیلی 5/2
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س، زوایاي عقبی آن باز و تر از را گرده باریک پیش
........................................................... داراي دو عدد مو

Paratachys turkestanicus Csiki……………  
ساق پاي جلویی داراي یک فرورفتگی عمیق  -21

  24)........................................................الف 9-2شکل(
 9-2شکل (پاي جلویی فاقد فرورفتگی عمیق ساق  -21َ

                                              22)...........................................................................ب
؛ )الف 10-2شکل ( ها فاقد حاشیه ي بالپوش قاعده -22

تر؛ ها یازده عدد یا بیش تعداد شیارهاي روي بالپوش
سومین بند شاخک بلند و داراي یک برجستگی 

متر و به رنگ سیاه؛  میلی 30تا  20مشخص؛ بدن به طول 
هاي   گرده؛ آروارهها چهار برابر طول پیش طول بالپوش

 ).............11-2شکل (هاي عرضی متعدد باال داراي شیار
Calosoma olivieri Dejean………………….  

؛ )ب 10-2شکل (ا داراي حاشیه ه ي بالپوش قاعده -22ََ 
ها کمتر از یازده عدد؛ سومین  تعداد خطوط روي بالپوش

                                                                             23.............................بند شاخک کوتاه و فاقد برآمدگی
؛ )12-2شکل (پیشانی داراي شش شیار طولی  -23

ها حداقل داراي  هاي بالپوش ي بین شیارچهارمین فاصله
ي بین  ي فرورفته؛ پهناي دومین فاصله یک عدد نقطه
ي مجموع پهناي فواصل سه  اندازه ها هم شیارهاي بالپوش

متر؛ میلی 5/4تا  5/3؛ طول بدن )13-2شکل (تا پنج 
ها به طور کامل  ي تیره؛ بالپوشاي برنزهرنگ بدن قهوه

 ...........................تر ها اندکی روشن تنها انتهاي آنتیره و 
danieli Reitter………………..  Notiophilus  

ي بین پیشانی فاقد شیارهاي طولی؛ سومین فاصله -23َ
ي فرورفته؛  ها داراي چهار عدد نقطه شیارهاي بالپوش

اي ها به رنگ قهوهمتر؛ سر و بالپوشمیلی 9تا  8طول بدن 
گرده تر؛  کنارهاي پیشگرده اندکی روشنپیشتیره و 

دار، منقوط و داراي یک عدد موي بلند؛ راس     لبه
گرده داراي یک قسمت مثلثی شکل منقوط به رنگ پیش
  )...........................................14-2شکل (اي تیره قهوه

Nebria lacustris Casey …………………….    
  هاي مرکب داراي دو  هر کدام از چشمسر در باالي  -24

  25)................................................22-1شکل (عدد مو 

هاي مرکب داراي  سر در باالي هر کدام از چشم -24َ
  35)........................................23-1شکل (یک عدد مو 

مرغی  دار؛ بدن تخمهاي باال کوتاه و قوسآرواره -25
  26)...................................................15-2شکل (شکل 

مرغی هاي باال معمولی؛ بدن غیر تخمآرواره -25َ
  28.........................................................................شکل

 -16شکل (ي فرورفته  اي فاقد نقطهشیار سپرچه -26
  27...................................................................)......الف

ي فرورفته  اي داراي یک عدد نقطهشیار سپرچه -26َ
متر و به  میلی 10تا  8/7؛ بدن به طول )ب -16شکل (

رنگ سیاه با بازتاب برنزه؛ ساق پاها اغلب به رنگ قرمز 
چهارم  ي بندرنگ؛ بندهاي اول تا سوم و قاعدهکم

................................... شاخک به رنگ قرمز مایل به زرد
 Amara similata Gyllenhal…………….……  

ي بین شیارهاي اي روي اولین فاصلهشیار سپرچه -27
تا  8؛ بدن به طول )الف 1-3شکل (ها قرار دارد  بالپوش

 اي تیره با بازتاب برنزه؛متر و به رنگ  قهوهمیلی 5/9
اي مایل به ها به رنگ قهوهها، پاها و پالپ شاخک

  Amara fusgenua Hieke..................................قرمز
ي بین شیارهاي اي روي دومین فاصلهشیار سپرچه -27َ 

تا  2/6؛ طول بدن )ب 1-3شکل (ها قرار دارد  بالپوش
وم ي براق؛ بندهاي اول تا سمتر و به رنگ برنزهمیلی 8/8

هاي  شاخک به رنگ قرمز روشن؛ پاها تیره با ساق
   Amara aenea (De Geer)..........................رنگ کم
-3شکل (هاي مودار  ها داراي فرورفتگیبالپوش -28

2.............................................................................(29                                                                       
ي مودار؛ طول بدن  ها فاقد نقاط فرورفتهبالپوش -28َ

براق؛ هر کدام    متر؛ رنگ بدن سیاه نیمهمیلی 15تا  5/12
گرده داراي یک هاي پیش هاي عقبی و کناره از گوشه

دار؛ هر کدام از چهار ها از باال موعدد موي بلند؛ پنجه
 ..........................یت انتهایی شکم داراي دو عدد مواسترن

Laemostenus caspius Menetries……………   
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ي  هاي باال داراي یک یا چند نقطهآرواره 1اسکراب -29
 4تا  5/3؛ طول بدن )الف 3-3شکل (ي مودار  فرورفته

ها در انتها  هاي مرکب درشت؛ بالپوشمتر؛ چشممیلی
 ...................................پوشانند را می گرد و سراسر شکم

Trechus quadristriatus (Schrank)………...   
ي مودار  هاي باال فاقد نقاط فرورفته اسکراب آرواره -29َ

  30)..........................................................ب 3-3شکل(
پاهاي   قشاخک پس از بند چهارم مودار؛ انتهاي سا -30

                                                                                                   31)............................الف 4-3شکل (جلویی بسیار پهن 

پاهاي   شاخک پس از بند سوم مودار؛ انتهاي ساق -30َ
  32...............).............ب 4-3شکل (جلویی اندکی پهن 

هاي اول تا سوم شاخک و در موارد معدودي بند -31
شکل (تنها بند سوم داراي یک برجستگی طولی مشخص 

عرض و یا فقط اندکی  گرده همي پیش ؛ قاعده)الف 3-5
گرده اغلب  ها؛ دو سوم انتهایی پیش تر از بالپوش باریک

 متر؛میلی 13تا  9؛ طول بدن )الف 6-3شکل (منقوط 
 ........................................رنگ بدن سبز یا مسی متالیک

Poecilus cupreus (L.)……………………….      
 5-3شکل (هاي شاخک فاقد برجستگی طولی بند -31َ
گرده به طور مشخصی از عرض ي پیش؛ قاعده)ب

؛ بدن به شکل قابل )ب 6-3شکل (تر ها باریک بالپوش
متر؛ تمام میلی 15تا  12طول اي تخت و به مالحظه

در سطح زیرین خود فاقد مو و در سطح  هاي پنجه بند
هاي مرکب به شدت برجسته باالیی خود فاقد شیار؛ چشم

.................................... اندو از پهلوها به سمت جلو آمده
Pterostichus macer (Marsham)……………                                           

  33)..ب 13-1شکل (دار ها دندانهي داخلی ناخنلبه -32
  34)...........................ب 13-1شکل (ها ساده ناخن  -32َ
  هاي جلویی آن کشیده گرده عریض و گوشهپیش -33

متر و به  میلی 12تا  9؛ بدن به طول )الف 7-3شکل (
 ..................................شفاف رنگ زرد مایل به قرمزِ نیمه

Calathus ambiguus (Paykull)……………..  

                                                             

1- Scrobe 

هاي  آمدگی گوشه تر و پیش گرده باریکپیش -33َ
 10تا  7؛ بدن به طول )ب 7-3شکل (جلویی آن کمتر 

 .......................................اي تیرهمتر و به رنگ قهوه میلی
Calathus peltatus Kolenati……….………... 

يِ  اي برنزهقهوهرنگ و به رنگ  بدن کامال تک -34
گرده نسبتا  متر؛ پیشمیلی 12تا  11متالیک؛ طول بدن 

  Agonum viridicupreum (Goeze) .................پهن
ها زرد تا  ها دورنگ، قسمت باالیی آن بالپوش -34َ

اي از انتهاي  اي روشن مایل به زرد و سطح گسترده قهوه
؛ سر و )8-3شکل (اي یا سبز تیره ها به رنگ قهوه بالپوش

ها؛  تر از بالپوش گرده باریکگرده سبزرنگ؛ پیشپیش
 ..........................................متر میلی 7/7تا  6/5طول بدن 

Agonum dorsale (Pontoppidan)…….………  
اي شاخک بدون مو؛ بدن معموالً به  سه بند قاعده -35

                                            36................................................الیک و موداررنگ مت
اي شاخک بدون مو؛ بدن معموالً به  دو بند قاعده -35َ

                                           40..................................................رنگ معمولی و تیره
دار و ها لبه ي آندار؛ حاشیهها معموالً مو بالپوش -36

ها داراي یک خمیدگی جزئی به سمت عقب  انتهاي آن
      37).......................................................الف 9-3شکل (

شکل (ها بدون لبه  ي آنها صاف و حاشیه بالپوش -36َ
گرده داراي  متر؛ پیشمیلی 14تا  13؛ طول بدن )ب 3-9

ها قرمز رنگ؛ ها و پالپها، پا اي؛ شاخکهاي حاشیهمو
 .............................اي مایل به قرمز سطح باالیی بدن قهوه

Zabrus morio Menetries…………..………..    
ها به طور مشخصی به رنگ  ي بالپوش حاشیه -37

  38...........................................................................زرد
                                                                                            39.......................ي زرد رنگها فاقد حاشیه بالپوش -37َ
هاي  گرده به رنگ سبزِ مایل به قرمز و حاشیهپیش -38
هاي زرد رنگ در انتهاي  رنگ؛ حاشیه نبی آن کمجا

تا  5/8؛ طول بدن )الف 10-3شکل (ها بسیار پهن  بالپوش
  Chlaenius vestitus (Paykull)..............متر میلی 11
هاي جانبی آن گرده به رنگ قرمز و حاشیهپیش -38َ

ها  هاي زردرنگ در انتهاي بالپوشتر؛ حاشیه پررنگ
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 17تا  5/14؛ طول بدن )ب 10-3شکل (باریک 
   Chlaenius festivus (Panzer) ....................متر میلی

ها کم و بیش منقوط و مودار؛  تمام سطح بالپوش -39
 11تا  10گرده به رنگ سبز مایل به آبی؛ طول بدن پیش
   Chlaenius flavipes Menetries................. مترمیلی

؛ هاي ریز و پراکندهها داراي مو وشفقط انتهاي بالپ -39َ
 5/17تا  15گرده به رنگ قرمز مسی؛ طول بدن پیش
   Chlaenius dimidiatus Chaudoir............. مترمیلی

 11-3شکل (ها کامل  ي بالپوش ي قاعدهحاشیه -40
  43)........................................................................الف

ها ناقص و کوتاه   ي بالپوش ي قاعدهحاشیه -40َ
                                       41) .......................................................ب 11-3شکل(

 12-3شکل (گرده گرد هاي جلویی پیش گوشه -41
اي  متر؛ رنگ بدن قهوهمیلی 5/8تا  8؛ طول بدن )الف

تر؛ انتهاي بند اول ها اندکی روشنو پا  مایل به سیاه
هاي شاخک در هر سمت داراي دو عدد موي بلند؛ بند

گرده و ها؛ سر، پیش ي بندتر از بقیهانتهایی شاخک روشن
هاي ریز؛ ها به شدت منقوط و پوشیده از مو بالپوش
 .............................................ي سر فاقد نقطه و موقاعده

Carterus angustus Menetries……………….                                       
تیز و به سمت  گرده نوكهاي جلویی پیش گوشه -41َ

               42).........................ب 12-3شکل (اند  جلو کشیده شده
مانند در بخش جلویی که سر داراي یک اندام شاخ -42

تر؛ پهناي سر ها خیلی بزرگ به مادهدر حشرات نر نسبت 
هاي مرکب بسیار گرده؛ چشمتر از پهناي پیشکم

متر؛ سر،  میلی 14تا  12برجسته و تیره رنگ؛ طول بدن 
ها به ها و شاخکها سیاه رنگ؛ پا گرده و بالپوشپیش

 ........................................................اي تیره رنگ قهوه
Ditomus calydonius oriens Dvorak…..….. 

ي  مانند و پهناي آن به اندازهسر فاقد اندام شاخ -42َ
ها عادي و به رنگ خاکستري گرده؛ چشمپیش پهناي

متر؛ رنگ بدن  میلی 9تا  7روشن؛ طول بدن 
     Dixus eremita Dejean.....................................سیاه

 1-4شکل (ش گرده داراي موهاي عقبی پیگوشه -43
ها به رنگ  ها دورنگ؛ بخش ابتدایی آنبالپوش) الف

ها داراي یک عدد  زرد مایل به قرمز و بخش انتهایی آن
؛ )2-4شکل (شکل به رنگ آبی مایل به سیاه  ي قلبیلکه

گرده به رنگ سیاه با متر؛ پیشمیلی 10تا  5/7طول بدن 
مایل به  بازتاب آبی یا سبز؛ سر نارنجی

   Diachromus germanus (L.) .........................قرمز
 1-4شکل (گرده فاقد مو هاي عقبی پیش گوشه -43َ
    44....................................ها یکدست؛ رنگ بالپوش)ب
ها منقوط و  تمام فواصل بین شیارهاي روي بالپوش -44

                                                                45............................................مودار؛ پنجه از باال مودار
ي  ها یا همه بیشتر فواصل بین شیارهاي روي بالپوش -44َ
                                      46..................ها فاقد مو یا نقطه؛ پنجه از باال بدون مو آن
گرده به طور کامل و متر؛ پیشمیلی 8تا  6طول بدن  -45

یکنواخت منقوط؛ سر به جز در قسمت قاعده منقوط و 
ها، ي ظریف و کوتاه؛ رنگ بدن سیاه؛ پالپهاداراي مو

ي اي؛ طول اولین بند پنجه ها به رنگ قهوهها و شاخکپا
تر از مجموع طول بندهاي دوم و پاي عقبی کوتاه

  Ophonus melletii Heer...................................سوم
گرده به  ي پیشمتر؛ قاعده میلی 17تا  10طول بدن  -45َ

شدت منقوط اما بخش جلویی آن صاف؛ رنگ بدن 
ها محدب و ها قرمزرنگ؛ چشماي تیره تا سیاه؛ پاقهوه

هاي باال قوي و به شدت  برجسته؛ آرواره
  Harpalus rufipes (De Geer)......................خمیده

ي پاي آخر در سطح زیرین حداقل اولین بند پنجه -46
ي پاي آخر در  هاي ظریف؛ بند اول پنجهفقط داراي مو

سطح بیرونی داراي یک شیار طولی و یک برجستگی 
؛ بند ماقبل آخر پالپ لب پایین )الف 3-4شکل (ظریف 

 7تا  5ي بدن اندازه ؛)الف 4-4شکل (داراي دو عدد مو 
ي سیاه و دو سوم  ها داراي دو لکهمتر؛ سطح چشممیلی

 ............ي بزرگي تیرهها داراي یک لکه انتهایی بالپوش
Stenolophus persicus Mannerheim………. 

ي پاي آخر در هر دو طرف حداقل اولین بند پنجه -46َ
-4شکل (سطح زیرین داراي یک ردیف موي خارمانند 
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47)............................................ب 4-4شکل ( عدد مو ؛ بند ما قبل آخر پالپ لب پایین داراي بیش از دو )ب 3
گرده یا فقط اندکی از آن  ي پیش اندازه سر هم -47

تر؛ گونه داراي شیاري براي قرار گرفتن بندهاي  باریک
 5/10ل رنگ به طو اي شاخک؛ بدن باریک و سیاه قاعده

تر از دو برابر طول  گرده کممتر؛ عرض پیشمیلی 5/15تا 
 Acinopus laevigatus Menetries .....................آن

تر؛ گونه  گرده باریک سر به طور مشخصی از پیش -47َ
  48......................................................فاقد شیار شاخکی

یاه غیرمتالیک با یک جالي ها به رنگ س بالپوش -48
 -4شکل (گرده باز رنگ؛ زوایاي عقبی پیش خفیف آبی

 ..................................مترمیلی 11تا  8؛ طول بدن )الف 5
Harpalus tenebrosus Dejean……..………… 

گرده  ها متالیک؛ زوایاي عقبی پیش رنگ بالپوش -48َ
  49............................)...........ب 5 -4شکل (اغلب قائمه 

ها بیشتر براق و  ها سبز متالیک؛ نر رنگ بالپوش -49
ماقبل آخر شکم  ها بیشتر رنگ پریده؛ دو استرنیتماده

عالوه بر یک جفت موي متحرك داراي تعداد زیادي 
گرده به ي پیش؛ قاعده)الف 6-4شکل (موي ظریف 

متر و  میلی 10تا  9شدت منقوط؛ طول بدن حشرات نر 
 .....................................متر میلی5/11تا  10حشرات ماده 

Harpalus distinguendus Duftschmid…..…...  
 10اي برنزه متالیک؛ طول بدنها قهوهرنگ بالپوش -49َ
متر؛ دو استرنیت ما قبل آخر شکم فاقد میلی 5/12تا 

شکل ( رك موهاي ظریف و تنها داري دو عدد موي متح
  Harpalus cf Subtruncatus Chaudoir)... ب 4-6

هاي  فهرست و مشخصات زیستگاه گونه
آوري شده از آزادشهر  هاي زمینی جمع سوسک

  Brachiniae Kolbe, 1898يخانوادهزیر
  Brachinini Bonelli, 1809ي قبیله

Brachinus brevicollis Motschulsky, 1844  
فرد  171ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون، هلو  و  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 71و  ♀101(
فرنگی، باقال، سویا و گندم  مزارع کلزا، گوجه

ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شد جمع

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

Servile, 1821 psophia Brachinus  
 51(فرد  73ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون و مزارع  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 22و  ♀
در فهرست . آوري شدکلزا، باقال و گندم جمع

ي پالئارکتیک این گونه از ایران  بالپوشان منطقه سخت
  ).2003لوبل وسمتانا، (گزارش شده است 

explodens Duftschmid, 1812  Brachinus  
ي گودالی و به تعداد بیست فرد ي تلهاین گونه به   وسیله

زیتون  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂و هشت  ♀دوازده (
ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شد جمع

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

  Hope, 1838 Broscinae يخانوادهزیر
  Broscini Hope, 1838ي قبیله

Broscus karelinii Zoubkoff, 1837  
فرد  2600و به تعداد  ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله

زیتون  و  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 679و  ♀ 1921(
در . آوري شد مزارع کلزا، باقال، سویا و گندم جمع

ین گونه از ي پالئارکتیک ا بالپوشان منطقه فهرست سخت
  ).2003لوبل و سمتانا، (ایران گزارش شده است 

  Callistinae Kolbe, 1898ي خانوادهزیر
  Callistini Back, 1851ي قبیله

 )Chlaenius vestitus (Paykull 1790  
و به تعداد پنج فرد  ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله

رع زیتون و مزا -هاي مخلوط هلو از باغ) ♀و دو  ♂سه (
این گونه قبال . آوري شدفرنگی و گندم جمع کلزا، گوجه

) 1383شفیعی، (و اهواز ) 1379محمدزاده فرد، (از شیراز 
  .گزارش شده است

 festivus (Panzer, 1796)  Chlaenius  
و به تعداد هیجده فرد  ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله

و  زیتون -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂و شش  ♀دوازده (
این گونه در ایران . آوري شد فرنگی جمعمزارع گوجه



23 

 1391 زمستان، 4شماره  35، جلد )مجله علمی کشاورزي( گیاهپزشکی

و سپس ) 1379محمدزاده فرد، (براي اولین بار از شیراز 
) 2009قهاري و همکاران، (ي استان گلستان  از سالیکنده

  .گزارش گردید
  Chlaenius flavipes  Menetries 1832  

د و به تعداد دوازده فر ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله
زیتون و  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂و چهار  ♀هشت (

در فهرست . آوري گردیدمزارع کلزا و گندم جمع
ي پالئارکتیک این گونه از ایران  بالپوشان منطقه سخت

  ).2003لوبل و سمتانا، (گزارش شده است 
Chlaenius dimidiatus Chaudoir, 1842   

 در تاریخ) ♀یک (این گونه به تعداد یک فرد 
ي دست از حیاط یک منزل مسکونی  به وسیله 3/6/1389

این گونه در ایران . آوري گردید در شهر آزادشهر جمع
و سپس از ) 1383شفیعی، (براي اولین بار از اهواز 

) 2009قهاري و همکاران، (ورامین و آذربایجان شرقی 
  .گزارش شد

   Carabinae Horn, 1881يخانوادهزیر
  Carabini Erichson, 1837ي قبیله

Calosoma olivieri Dejean, 1813  
در تاریخ ) ♀یک (این گونه به تعداد یک فرد 

ي یک منزل  ي نوري از محوطهي تله به وسیله 9/3/1389
این گونه قبال از . آوري گردیدمسکونی در رامیان جمع
و نیز ) 2009قهاري و همکاران، (کاشمر، رامیان و بهشهر 

گزارش شده ) 2010همکاران،  صادقی و(زرند کرمان 
  .است
  Latreille, 1802 Cicindelinaeي خانوادهزیر
 Latreille, 1802 Cicindeliniي قبیله

Cicindela turkestanicoides Horn, 1938  
ي گودالی و به تعداد چهار فرد ي تلهاین گونه به وسیله

و  18/2/1388هاي  در تاریخ) ♂و یک  ♀سه (
) شهر -باغ(ي مسکونی  منطقهاز یک  29/2/1388

ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شد جمع
لوبل و (پالئارکتیک این گونه از ایران گزارش شده است 

  ).2003سمتانا، 
germanica Linnaeus, 1758   Cicindela  

ي گودالی و به تعداد سی فرد ي تلهاین گونه به وسیله
زیتون،  -وط هلوهاي مخل از باغ) ♂و یازده  ♀هفده (

. آوري شدفرنگی و گندم جمع هلو  و مزارع کلزا، گوجه
صادقی و ) (خراسان رضوي(این گونه قبال از چناران 

  . گزارش شده است) 2010همکاران، 
  Harpalinae Horn, 1881ي خانوادهزیر
    Harpalini Leconte, 1861يقبیله

)(De Geer, 1774 Harpalus rufipes  
فرد  3720ي گودالی و به تعداد ي تلهوسیله این گونه به

هاي زیتون، هلو، مخلوط  از باغ) ♂ 1208و  ♀ 2512(
فرنگی، باقال و سویا  زیتون و مزارع کلزا، گوجه -هلو

این گونه در ایران براي اولین بار از . آوري شدجمع
و سپس از مزارع ) 1381همایون، (مزارع ذرت مرودشت 

ي  و پنبه) 2010همکاران،  صادقی و(ي مشهد  یونجه
قهاري و همکاران، (ورامین، گرگان، کاشمر و اردبیل 

  .گزارش گردید) 2009
    Harpalus cf subtruncatus Chaudoir, 1843 

فرد  160ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله
زیتون و مزارع  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 71و  ♀ 89(

در . آوري گردیدفرنگی جمعو گوجهگندم، کلزا، باقال 
ي پالئارکتیک این گونه از  بالپوشان منطقه فهرست سخت

  ).2003لوبل و سمتانا، (ایران گزارش شده است 
Harpalus distinguendus Duftschmid, 1812 

فرد  700ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله
زیتون   -لوهاي هلو، مخلوط ه از باغ) ♂ 279و  ♀ 421(

آوري فرنگی، باقال و گندم جمعو مزارع کلزا، گوجه
این گونه از مزارع گندم مشهد، چغندرقند نیشابور،  .شد

ي کاشمر ي تربت حیدریه و تربت جام و پنبه یونجه
  .گزارش شده است) 2010صادقی و همکاران، (

Harpalus tenebrosus Dejean, 1829  
دالی و به تعداد شش فرد ي گوي تلهاین گونه به وسیله

زیتون و  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂و چهار  ♀دو (
در . آوري شدفرنگی و گندم جمع مزارع کلزا، گوجه
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ي پالئارکتیک این گونه از  بالپوشان منطقه فهرست سخت
  ).2003لوبل و سمتانا، (ایران گزارش شده است 

Stenolophus persicus Mannerheim, 1844  
در تاریخ ) ♀یک (ه تعداد یک فرد این گونه ب

از زیر نور المپ در حیاط یک منزل مسکونی  9/4/1389
داراي درختان زیتون، ازگیل، مرکبات، انار و غیره 

ي  بالپوشان منطقه فهرست سخت. آوري گردید جمع
این گونه از ایران و ) 2003لوبل و سمتانا، (پالئارکتیک 

گزارش نموده  آن را از شیراز) 1379(محمدزاده فرد 
  .است

Heer, 1837 Ophonus melletii  
 25(فرد  52ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون و مزارع  -هاي هلو، مخلوط هلو از باغ) ♂ 27و  ♀
در فهرست . آوري شدکلزا، باقال و گندم جمع

ي پالئارکتیک این گونه از ایران  بالپوشان منطقه سخت
  ).2003لوبل و سمتانا، ( گزارش شده است

Diachromus germanus (L. 1758)  
به  3/2/1388در تاریخ ) ♀دو (این گونه به تعداد دو فرد 

آوري ي باقال جمع ي گودالی از یک مزرعه ي تلهوسیله
شهر گزارش  هاي سیب قائم این گونه قبال از باغ. گردید

  ).2009قهاري و همکاران، (شده است 
Carterus angustus Menetries, 1832   

در تاریخ ) ♂و یک  ♀یک (این گونه به تعداد دو فرد 
ي  هاي نصب شده در محوطه از زیر المپ 12/5/1389

در فهرست . آوري شد یک پارك جنگلی جمع
ي پالئارکتیک این گونه از ایران  بالپوشان منطقه سخت

  ).2003لوبل و سمتانا، (گزارش شده است 
Menetries, 1832 Acinopus laevigatus  

فرد  151ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله
زیتون و  -هاي هلو، مخلوط هلو از باغ) ♂ 52و  ♀ 99(

این  .آوري شدفرنگی و گندم جمعمزارع کلزا، گوجه
گونه از مزارع چغندرقند مشهد و گندم فردوس نیز 

  ).2010صادقی و همکاران، (گزارش شده است 
Ditomus calydonius oriens Dvorak, 1993  

ي به وسـیله ) ♂و یک  ♀یک (این گونه به تعداد دو فرد 
از یک بـاغ مخلـوط    29/5/1389ي گودالی در تاریخ تله

افشـار،  (این گونـه از  تهـران   . آوري شدزیتون جمع -هلو
ي گرگان و کاشمر نیز گزارش شـده   و مزارع پنبه) 1944
  ).2009قهاري و همکاران، (است 

Dixus eremita Dejean, 1825  
ي ي تلهبه وسیله) ♀دو (این گونه به تعداد دو فرد 

و ) 5/5/1388(فرنگی ي گوجه گودالی از یک مزرعه
در . آوري گردید جمع) 18/2/1388(ي باقال  یک مزرعه

ي پالئارکتیک این گونه از  بالپوشان منطقه فهرست سخت
  ).2003، لوبل و سمتانا(ایران گزارش شده است 

 Lebiinae Kolbe, 1898 ي خانوادهزیر
   Lebiini Bonelli, 1810يقبیله

Microlestes fissuralis Reitter, 1901   
فرد  103ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون، هلو،  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 36و  ♀ 67(
و گندم  فرنگی، باقال، سویازیتون و مزارع کلزا، گوجه

ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شد جمع
لوبل و (پالئارکتیک این گونه از ایران گزارش شده است 

  ).2003سمتانا، 
Microlestes plagiatus Duftschmid, 1812  

ي گودالی و به تعداد پانزده فرد ي تلهاین گونه به وسیله
هاي هلو و مزارع سویا  از باغ) ♂و هفت  ♀هشت (

ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شد معج
لوبل و (پالئارکتیک این گونه از ایران گزارش شده است 

  ).2003سمتانا، 
Syntomus fuscomaculatus Motschoulsky, 

1844  
در تاریخ ) ♂یک (این گونه به تعداد یک فرد 

ي نوري نصب شده در ي تله به وسیله 25/1/1388
خاندوز  گلی در شهر نودهي جن ي یک منطقهحاشیه

این گونه در ایران براي اولین بار از استان . آوري شدجمع
 . گزارش شده است) 1381عالیچی و مینایی، (فارس 

   Zuphiini Bonelli, 1810يقبیله
)olens (Rossi, 1790 Zuphium  
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در تاریخ ) ♀یک (این گونه به تعداد یک فرد 
ي  از یک مزرعه ي گودالی ي تله به وسیله 5/6/1388

آوري گردید و قبال از استان فارس فرنگی جمع گوجه
  .نیز گزارش شده است) 1381عالیچی و مینایی، (

  Masoreinae Chaudoir, 1870 يخانوادهزیر
   Masoreini, Chaudoir, 1870ي قبیله

Chaudoir, 1850 Aephnidius ruficornis  
خ در تاری) ♀یک (این گونه به تعداد یک فرد 

ي گودالی از یک باغ مخلوط ي تلهبه وسیله 15/5/1389
بالپوشان  در فهرست سخت. آوري شد زیتون جمع -هلو

ي پالئارکتیک این گونه از ایران گزارش شده است  منطقه
  ).2003لوبل و سمتانا، (

 Nebriinae Laporte, 1834ي خانوادهزیر
  Motschulsky, 1850 Notiophiliniي قبیله

danieli Reitter, 1897  Notiophilus  
ي گودالی و به تعداد سی فرد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون،  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂و سیزده  ♀هفده (
آوري و براي هلو، زیتون و مزارع کلزا و گندم جمع

 . گردد اولین بار از ایران گزارش می

  Laporte, 1834 Nebriiniي قبیله
Casey, 1913  Nebria lacustris  

ي به وسیله) ♂و یک  ♀یک (این گونه به تعداد دو فرد 
از  7/8/1389و  6/6/1389هاي  ي گودالی در تاریختله

بالپوشان  در فهرست سخت. آوري شدیک باغ هلو جمع
ي پالئارکتیک این گونه از ایران گزارش شده است  منطقه

  ).2003لوبل و سمتانا، (
  Pterostichinae Bates, 1881يخانوادهزیر
 Amarini Bonelli, 1810يقبیله

Amara aenea (De Geer, 1774)  
فرد  548ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون و  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 212و  ♀ 336(
. آوري شدفرنگی، باقال و گندم جمعمزارع کلزا، گوجه
این گونه از ایران بالپوشان پالئارکتیک  در فهرست سخت

ي دیگر، از  و در یک مطالعه) 2003لوبل و سمتانا، (

) 2009قهاري و همکاران، (ي گنبد و کاشمر مزارع پنبه
  .گزارش شده است

Amara similata Gyllenhal, 1810  
 29(فرد  35ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زارع زیتون و م -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂شش  ♀
در فهرست . آوري شدکلزا، باقال و گندم جمع

ي پالئارکتیک این گونه از ایران  بالپوشان منطقه سخت
  ).2003لوبل و سمتانا، (گزارش شده است 

Amara fusca Dejean 1828  
 42(فرد  64و به تعداد  ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله

ن زیتو -هاي زیتون و مخلوط هلو از باغ) ♂ 22و  ♀
ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شدجمع

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

  Pterostichini Bonelli, 1810ي قبیله
Pterostichus macer (Marsham, 1802)  

فرد  257و به تعداد   ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله
زیتون و  -هاي هلو، مخلوط هلو از باغ) ♂ 41و  ♀ 216(

در فهرست . آوري شد فرنگی و سویا جمعمزارع گوجه
ي پالئارکتیک این گونه از ایران  بالپوشان منطقه سخت

  ).2003لوبل و سمتانا، (گزارش شده است 
)(L. 1758 Poecilus cupreus  

فرد  490و به تعداد   ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله
 -هاي هلو، زیتون، مخلوط هلو از باغ) ♂ 160و  ♀ 330(

فرنگی، باقال، گندم و سویا زیتون و مزارع کلزا، گوجه
این گونه قبال از آزادشهر، اردبیل، . آوري گردید جمع

)  2009قهاري و همکاران، (ورامین، بهشهر و گرمسار 
 .آوري و گزارش شده است جمع

  Bonelli, 1810 Zabriniي  قبیله
Zabrus morio Menetries, 1832   

) ♀یک (ي دست و به تعداد یک فرد این گونه به وسیله
از حیاط یک منزل مسکونی  17/4/1389در تاریخ 

هاي  این گونه قبال از مزارع غالت استان. آوري شد جمع
 ).1944افشار، (شمال شرق ایران گزارش شده است 

  ,Bonelli Platynini 1810 يقبیله



26 

  .. هاي زمینی فون سوسک: و همکاران رضایی نوده

Agonum dorsale (Pontoppidan, 1763)  
فرد  485ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون و  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 174و  ♀ 311(
. آوري شدفرنگی، باقال و گندم جمعمزارع کلزا، گوجه

محمدزاده (لین بار از شیراز این گونه در ایران براي او
و گرمسار ) 1383شفیعی، (و سپس از اهواز ) 1379فرد، 

  .گزارش گردید)  2009قهاري و همکاران، (
Agonum viridicupreum (Goeze, 1777)  

ي ي تلهبه وسیله) ♀یک (این گونه به تعداد یک فرد 
 -از یک باغ مخلوط هلو 18/8/1389گودالی در تاریخ 

بالپوشان  در فهرست سخت. وري شدآ زیتون جمع
ي پالئارکتیک این گونه از ایران گزارش شده است  منطقه

  ).2003لوبل و سمتانا، (
Calathus ambiguus (Paykull, 1790)  

در تاریخ ) ♂یک (این گونه به تعداد یک فرد 
ي گودالی از یک باغ مخلوط ي تلهبه وسیله 20/6/1389
گونه قبال از آذربایجان  این. آوري شد زیتون جمع -هلو

  ).1977باروقی، (شرقی گزارش شده است 
Calathus peltatus Kolenati, 1845   

ي به وسیله) ♂ 50و  ♀112(فرد  162این گونه به تعداد 
زیتون  -هاي هلو، زیتون، مخلوط هلو ي گودالی از باغتله

این گونه در ایران . آوري شدو مزارع کلزا و سویا جمع
  .گزارش گردید) 2005، 1راس(ین بار از مشهد براي اول

Laemostenus caspius Menetries, 1832  
 41(فرد  73و به تعداد  ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله

زیتون و مزارع  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 32و  ♀
در فهرست . آوري شد کلزا، باقال، گندم و سویا جمع

این گونه از ایران  ي پالئارکتیک بالپوشان منطقه سخت
  ).2003لوبل و سمتانا، (گزارش شده است 

 Scaritinae Chaudoir, 1855ي خانوادهزیر
  Scaritini Chaudoir, 1879ي  قبیله

Scarites planus Bonelli, 1813   
فرد  329و به تعداد  ي گودالیي تلهاین گونه به وسیله

 -هلو هاي هلو، زیتون، مخلوط از باغ) ♂ 128و  ♀ 201(
                                                             

1- Wrase 

فرنگی، باقال، سویا و گندم زیتون و مزارع کلزا، گوجه
محمدزاده فرد، (این گونه قبال از شیراز . آوري شدجمع

گزارش ) 2010صادقی و همکاران، (و کرمان ) 1379
  .شده است

Scarites terrricola Bonelli,1813  
در تاریخ ) ♂یک (این گونه تنها به تعداد یک فرد 

ي  ي گودالی از یک مزرعهي تله لهبه وسی 14/2/1388
محمدزاده (این گونه قبال از شیراز . آوري شد باقال جمع

و اهواز ) 2009قهاري و همکاران، (، رامیان )1379فرد، 
  .گزارش شده است) 1383شفیعی، (

Scarites hespericus Dejean, 1831   
در تاریخ ) ♀یک (این گونه تنها به تعداد یک فرد 

ي گودالی از یک باغ زیتون ي تله وسیله به 29/5/1389
ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شد جمع

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

  Clivinini Rafinasque, 1815ي قبیله
Clivina fossor (L. 1761)  

در تاریخ ) ♀یک (این گونه تنها به تعداد یک فرد 
آوري شده از و از طریق قرار دادن خاك جمع 7/4/1388

در فهرست . آوري گردید جنگل درون قیف برلز جمع
ي پالئارکتیک این گونه از ایران  بالپوشان منطقه سخت

  ).2003لوبل و سمتانا، (گزارش شده است 
  Siagoninae Chaudoir, 1876يخانوادهزیر
  Siagonini Redt, 1874ي قبیله

Siagona europea Dejean 1826  
 116ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

زیتون، هلو،  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 27و  ♀ 79(فرد
فرنگی، سویا و گندم زیتون و مزارع کلزا، گوجه

این گونه در ایران براي اولین بار از . آوري شد جمع
  .گزارش گردید) 1379محمدزاده فرد، (شیراز 

  Trechinae Bonelli, 1810ينوادهخازیر
  Bonelli, 1810 Trechiniي قبیله

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)  
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فرد  208ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله
زیتون، هلو،  -هاي مخلوط هلو از باغ) ♂ 69و  ♀ 139(

ي نوري در زیتون و مزارع کلزا و گندم و توسط تله
) شهر -باغ(از مناطق مسکونی  26/3/1389تاریخ 

همایون، (این گونه قبال از مرودشت . آوري شد جمع
 .گزارش شده است) 1381

  Stephens, 1827 Bembidiiniي قبیله
Reitter, 1908 Bembidion cf dalmatinum 

haupti   
فرد  26ي گودالی و به تعداد ي تلهاین گونه به وسیله

هاي  از مزارع کلزا، گندم و باغ )♂و  یازده  ♀پانزده (
ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شد هلو جمع

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

Paratachys turkestanicus Csiki, 1928   
ي  ي تله به وسیله) ♀یک (این گونه به تعداد یک فرد 

ز حیاط یک منزل مسکونی ا 12/5/1388نوري در تاریخ 
. گردد آوري و براي اولین بار از ایران گزارش می جمع

)Solsky, 1874( Asaphidion flavicorne  
ي  ي تلهبه وسیله) ♀یک (این گونه به تعداد یک فرد 

آوري  جمع) 25/1/1388(ي گندم گودالی از یک مزرعه
ي پالئارکتیک این  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. شد
  ).2003لوبل و سمتانا، (نه از ایران گزارش شده است گو

Lymnastis cf galilaeus Motschulsky, 1862   
ي ي تلهبه وسیله) ♂یک (این گونه به تعداد یک فرد 

از حیاط یک منزل مسکونی  3/2/1389نوري در تاریخ 
ي  بالپوشان منطقه در فهرست سخت. آوري شدجمع

لوبل و (ن گزارش شده است پالئارکتیک این گونه از ایرا
  ).2003سمتانا، 

  گیري نتیجه
در این پژوهش، در مجموع پنجاه گونه از      

هاي مختلف کشاورزي و  هاي زمینی از زیستگاه سوسک
آوري و شناسایی  غیرکشاورزي شهرستان آزادشهر جمع

 Paratachys ي  گونهها، دو  شدند که از میان آن

turkestanicus (Csiki) و Notiophilus danieli 

Reitter ها براي فون استان  براي فون ایران و بیشتر گونه
  .گلستان جدید بودند
هاي گزارش شده از ایران، فهرست  در مورد گونه

هایی که در  باشد و  بسیاري از گونه دقیق در دسترس نمی
گران داخلی به عنوان  چند سال اخیر توسط پژوهش

تر  ها پیش اند، سال دهگزارش جدید از ایران منتشر ش
آوري و  توسط محققان داخلی یا خارجی از ایران جمع

هاي گزارش  اند، به طوري که تعداد گونه گزارش شده
بالپوشان  شده از مناطق مختلف ایران در فهرست سخت

لوبل و (باشد  گونه می 760ي پالئارکتیک بیش از  منطقه
  ).2003سمتانا، 

ي  بود که جامعه نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن
هاي زراعی و  سامانه هاي زمینی در بسیاري از بوم سوسک

پژوهش دیگري . باغی شهرستان آزادشهر فعالیت داشتند
ها در شهرستان  ي تنوع زیستی این سوسک که در زمینه

نشان داد که ) 1389نوده،  رضایی(آزادشهر انجام گرفت 
هاي  نهساما در بوم  ها ي این سوسک تنوع زیستی جامعه

  .باشد کشاورزي این منطقه بسیار زیاد می
ترین محصوالت  گندم، کلزا، هلو و زیتون مهم

ها از  باشند و شته ي آزادشهر می زراعی و باغی در منطقه
ترین آفات  هاي غالت از مهم ي سبز هلو و شته جمله شته

مکاتبات شخصی با (روند  این محصوالت به شمار می
باتوجه به ). رستان آزادشهري حفظ نباتات شه اداره

ي  سامانه هاي زمینی در بیشتر بوم فراوانی باالي سوسک
ي برخی از  باغی و زراعی این منطقه و نیز گزارش تغذیه

؛ 2007الروکل و الرویر، (ها  ها از شته هاي آن گونه
توانند در کاهش  ، این شکارگرها می)1988تروتنر، 

  .توجه ایفا نمایندجمعیت این گروه از آفات نقش قابل 
باتوجه به اهمیت حفاظت از شکارگرهاي چندخوار 

هاي زمینی در کاهش جمعیت آفات و در  مانند سوسک
گردد  تر، مدیریت تلفیقی آفات، پیشنهاد می سطح کالن

هاي  هاي بعدي، تاثیرات احتمالی کنترل که در پژوهش
ترین  مهم(هاي هرز  علف) زدن شخم(شیمیایی و زراعی 
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ها یا درون مزارع  در حاشیه) هاي زمینی اه سوسکپناهگ
هاي زمینی مورد  هاي منطقه بر تنوع زیستی سوسک و باغ

  . توجه قرار گیرد

  
    Carabidaeي هاي مختلف خانواده شناختی مورد استفاده در تشخیص گونه هاي مهم ریخت ویژگی - 1  شکل

  ).توضیحات بیشتر به متن کلید مراجعه شودجهت (
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    Carabidaeي هاي مختلف خانواده شناختی مورد استفاده در تشخیص گونه هاي مهم ریخت ویژگی - 2  شکل

  ).جهت توضیحات بیشتر به متن کلید مراجعه شود(
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    Carabidaeي هاي مختلف خانواده شناختی مورد استفاده در تشخیص گونه هاي مهم ریخت ویژگی - 3  شکل

  ).جهت توضیحات بیشتر به متن کلید مراجعه شود(
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   Carabidae    يهاي مختلف خانواده شناختی مورد استفاده در تشخیص گونه هاي مهم ریخت ویژگی - 4  شکل

  ).متن کلید مراجعه شودجهت توضیحات بیشتر به (
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