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  روي درختان پسته اهلي و وحشي در استان کرمان Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae) چند ريختي کفشدوزک
  

 ۲محمد رضا مهرنژاد و ۱به صالحييط

  ، تهرانيد بهشتي، دانشگاه شهيک جانوريستماتيوسيارشد ب يدانش آموخته کارشناس -۱
  يقات پسته کشور، رفسنجانموسسه تحق -۲

  )١٣٩٢ مرداد تاريخ پذيرش: ؛۱۳۹۱ آبانتاريخ دريافت: (
  

  چکيده
 ريختي چند حاضر تحقيق درچند ريختي است.  داراي در الگوي رنگي بالپوش و پيش گرده، L.  Adalia bipunctata اي دو نقطه کفشدوزک

 در ).Pistacia atlantica subsp. mutica F.&M( شيو وح (.Pistacia vera L) کفشدوزک روي درختان پسته اهلين اي در ها بالپوش رنگي الگوي
 اساس بر و معتبر موجود يها کليد از استفاده با و شدند آوري جمع زني ضربه روش با ها نمونه. شد مطالعه ۱۳۸۹-۱۳۸۸ يها سال در کرمان استان
ن گونه شناسايي گرديد. بيشترين فراواني در ميان اي  ريخت از ۱۲. در مجموع گرفتند قرار شناسايي مورد شناسي ريخت يها ويژگي و جنسي اندام

   (revelierei) ۱۲ريخت و  (typica) ۵ريخت هاي روشن مربوط به  و در مورد ريخت (sexpustulata) ۲ريخت  ي سياه مربوط بهها ريخت
  بدست آمد.

  .Coccinellidae پسته، درختان ،Adalia bipunctata ريختي، چند کليدي: ياه هواژ
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Abstract 
The two spotted ladybird, Adalia bipunctata L., has been known as a polymorphic species for the coloration pattern of elytra and 

pronotum. In present investigation, A. bipunctata was collected on planted- (Pistacia vera L.) and wild- (Pistacia atlantica subsp. mutica 

F.& M.) pistachio trees in Kerman province, south of Iran during 2009 - 2010. The specimens were collected using a white beating tray, then 

were illustrated and examined using morphological characters based on available taxonomic keys. In total, 12 morphs of this species were 

identified. The prevalent melanic form was morph 2 (sexpustulata) and the most frequent non-melanic forms were morph 5 (typica) and 

morph 12 (revelierei). 
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  مقدمه
هـا   ها در الگوي رنگي بالپوش چندين گونه از کفشدوزک

 کفشـدوزک ، هـا  ن گونهاي  باشند. در بين چند ريختي مي داراي
دامنـــه  Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) اي دو نقطـــه

 باشـد  مـي را دارا ي روشـن تـا سـياه    هـا  ريخـت از  اي گسترده
(Hodek, 1973; Majerus, 1994). پالئارکتيک در منطقه ن گونه اي

(Palaearctic)  و نئارکتيــــک(Nearctic) ۴۰و  پــــراکنش دارد 
در سطح  Hodek and Honek) 1996( ن گونه توسطاي ريخت از

تحـت کنتـرل    هـا  گونـاگوني ريخـت   دنيا معرفي شده اسـت. 
ي هـا  ريخـت  د بـوده و آلل روي يک لوکوس منفر ۱۱حداقل 

 ,Lusis, 1928فراوان تر هسـتند (  ها سياه نسبت به ساير ريخت

1932; Hodek, 1973      آزمايشـات اوليـه آميـزش بـين ريخـت .(
و دو ريخـت سـياه رنـگ     typicaفراوان قرمـز رنـگ بـه نـام     

)sexpustulata  وquadrimaculata     نيـز نشـان داد کـه ريخـت (
  .باشد بت به قرمز غالب ميسياه نس

شــکارگر بــه  حشـرات يکــي از  اي کفشـدوزک دو نقطــه 
ن گونـه  اي  .از شکار را دارد اي د که دامنه گستردهيآ حساب مي

بـر روي گياهـان مختلـف     هـا  به عنوان شـکارگر شـته  اصوالً 
ــين،  (Omkar and Pervez, 2005)شــود مــيشــناخته  . همچن

لوژيـک بـراي پسـيل    عامـل کنتـرل بيو   اي کفشدوزک دو نقطه
، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lautererمعمولي پسـته  

ــت  ــمکــه آف ــان پســته اســت محســوب   مه ــيدرخت شــود  م
)Mehrnejad and Jalali, Mehrnejad, 2010; 2004; Mehrnejad  

et al. 2011   بر اساس منابع در دسترس، اطالعـاتي در زمينـه .(
ي پسته موجود نيسـت.  ها ن گونه در باغاي  ي مختلفها ريخت

بر روي درختـان  ن گونه اي  يها در تحقيق حاضر انواع ريخت
  .شده است بررسيپسته اهلي و وحشي 

  
  روش بررسی

ـ  نمونـه   A. bipunctata يهـا  ريخـت  شناسـايي  منظـور  هب
ــرداري ــواحي از ب ــته ن ــاري پس    Pistacia vera Linnaeus ،ک

 وحشـي  تهپسـ  يهـا  رويشـگاه  و) متر ۱۸۶۴ – ۱۵۹۰ ارتفاع(

Pistacia atlantica subsp. mutica (Fischer & C.A. Meyer). 
 يهـا  سال در ن بررسياي شد. انجام )متر ۲۳۶۴-۲۱۰۳ ارتفاع(

 انجـام  کرمـان  اسـتان  در مهـر  تـا  فروردين از ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸
ستگاه از درختان پسته در مناطق اي  ۲۱از . نمونه برداري گرديد

، چتـرود و رايـن)، رفسـنجان    پسته کاري شامل کرمان (باغين
(عبدل آباد، بياض، کبوتر خان، کشکوييه، نوق بهرمان و نـوق  
فردوسيه)، راور (جالل آباد)، زرنـد (همـت آبـاد)، شـهربابک     

)، سـيرجان  برفه و سهراب زار، الله(خاتون آباد، مزراع، رباط، 
(جواديه، ملک آباد و زيدآباد) و انار (حسين آباد) انجـام شـد.   

 سـتگاه شـامل  اي  ۱۱ي پسته وحشي مجموعاً از ها گاهدر رويش
ميمند، ريسـه  شهربابک ( )،و ماني راويز، سرچشمه(رفسنجان 

، محمـد  جيرفت (جبال بـارز  سيرجان (پاريز)،و محمد آباد)، 
انجـام شـد،    از درختان بنه) آباد مسکون، ده بکري و حشرآباد

ديگـر   يها ن مناطق داراي پوشش گياهي از گونهاي  در حاليکه
نيــز بودنــد. پوشــش گيــاهي در منــاطق پســته کــاري شــامل  

، کــاتوس (گــز پــيچ)  Alhagi maurorum Medikusخارشــتر
Cynanchum acutum Linnaeus ،  سنجدElaeagnus angustifolia 

Linnaeusــ ــار  Peganum harmala Linnaeusند پ، اسـ   ، انـ
Punica granatum Linnaeus شــور ،Salsola kali Linnaeus، 

 Zygophyllum، اسفند سگ Seidlitzia rosmarinus Ehrenbاشنان 

fabago Linnaeus  شيرين بيـان ،Linnaeus Glycyrrhiza glabra 
 Amygdalusارژن  ي بنه گياهان غالب شاملها در رويشگاه بود.

scoparia Spach، بادام کوهي Amygdalus lycioides Linnaeus، 
 Astragalus گــــون ، Juniperus excelsa M.Biebارس

glaucacanthos Fisch  و خنجـوک Stocks Pistacia khinjuk  و
با روش ضربه زني  ها نمونه بود. Acer monspessulanumکيکم 

)Speight, 2005; Mills, 2005    جمـع آوري گرديدنـد. سـپس (
نتقل و در نهايت مي جمع آوري شده به شيشه سيانور ها نمونه

کمـک لولـه ترسـيم متصـل بـه       بـا شـدند.  اتاله  ها کفشدوزک
با  ها يي از الگوي متنوع بالپوشها ترسيم ،استريوميکروسکوپ

ــد.   ــه گردي ــب تهي ــايي مناس ــاليدبزرگنم ــين اس ــا همچن ي ه
ن کفشدوزک اي  يها ميکروسکوپي از اندام جنسي انواع ريخت
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 اي از کفشدوزک دو نقطهي جمع آوري شده ها نمونه. تهيه شد
 و Gordon )1990( از جملـه  معتبر ي شناساييها با کمک کليد

)1989(Majerus and Kearns ،  و جنسـي  انـدام  اسـاس  بـر و 
 coccinellid يهـا  از سـاير گونـه   شناسـي  ريخـت  يها ويژگي

در مـوزه   (Fürsch)توسط دکتر فورش نهايتاً  و شناسايي شدند
ــونيخ  جانورشناســي ــورد م ــد و تبررســي م ــرار گرفتن ــد أق يي

  .گرديدند
 

  جه و بحثينت
جمع  A. bipunctata کفشدوزک نمونه از ۱۶۶در مجموع 
) ۳و  ۲، ۱ي ها (شکل مختلف ريخت ۱۲و  )۱آوري (جدول 

بـه   هـا  ن گونه شناسايي گرديد. نام و مشخصـات ريخـت  اي  از
  شرح زير است:

 ي سياه رنگ گونـه ها ريخت از ريخت ناي  :۱ريخت  -۱

A. bipunctata و با نام  استquadrimaculatus شود مي تهشناخ .
ن ريخت بالپوش سياه اسـت، يـک لکـه قرمـز رنـگ در      اي  در

و لکـه ديگـر در مرکـز     بـالپوش  به سمت بيرون گوشه بااليي
). پـيش گـرده سـياه بـا     ۳-۱و  ۱-۱بالپوش قرار دارد (شـکل  

خط قرمـز رنـگ کـه تـا      داراي جوانب قرمز رنگ و راس آن
  ).۲-۱مرکز پيش گرده کشيده شده است (شکل

ي جمع ها ن ريخت از فراوان ترين ريختاي :۲ريخت  -۲
معروف  sexpustulataو با نام آوري شده در تحقيق حاضر بود 

لکـه قرمـز رنـگ     ۶ن ريخت بالپوش سياه و داراي اي در .است
ن تفـاوت کـه   اي باشد با مي ۱مانند ريخت  ها است. ترتيب لکه

و  ۱-۲يک لکه قرمز نيز در انتهاي بالپوش وجود دارد (شکل 
اندام  باشد. مي ۱). الگوي رنگي پيش گرده همانند ريخت ۲-۳

  باشد. مي شده داده نشان ۴-۸ شکل در که صورتي به ماده تناسلي

  
  از روي  A. bipunctataي جمع آوري شده کفشدوزک ها فراواني نسبي، پراکنش و زمان جمع آوري ريخت -۱جدول 

  ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸ي ها درختان پسته اهلي و وحشي در سال
Table 1. Relative abundant, distribution and collection times for morphs of Adalia bipunctata collected  

on planted- and wild - pistachio trees through 2009 and 2010 

  انواع ريخت
Morphs 

  فراواني نسبي %
Relative abundance % 

  پراکنش
Distribution 

  زمان جمع آوري
Collection time 

1  3.61  ☼ ■ Spring, summer (2009, 2010) 
2  16.86  ☼ ■ Spring, summer, autumn (2009, 2010) 
3  1.8  ☼ Summer (2010) 
4  1.2  ■ Spring (2010) 
5  12.65  ☼ ■  Spring, summer, autumn (2009 and 2010) 
6  2.4  ☼ Summer (2010) 
7  1.8  ■ Summer (2009) 
8  6.63  ☼ ■  Spring, summer (2009, 2010) 
9  1.8  ☼ Summer (2010) 
10  8.43  ☼ Spring, summer (2010) 
11  6.02  ☼ ■  Summer (2009, 2010) 
12  36.74  ☼ ■  Spring, summer, autumn (2009 and 2010) 

  Plain areas (cultivated pistachio plantations)                                                                                     ي پسته)، ها مناطق دشت (باغ ☼
  Mountainous areas (wild pistachio growing areas)                                                            ،ي پسته وحشي)ها مناطق کوهستاني (رويشگاه ■



 روي درختان پسته اهلي و وحشي در استان کرمان  Adalia bipunctata چند ريختي کفشدوزکصالحي و مهرنژاد: 

 

١٣٨

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

۷  ١١  ١٠  ٩  ٨    

a۱۲  b۱۲  c۱۲  

      

  

  (شکل اصلي)استان کرمان موجود روي درختان پسته  A. bipunctataي کفشدوزک ها الگوي رنگي بالپوش در ريخت -۱ شکل
Fig. 1. Elytral color pattern of A. bipunctata's morphs on pistachio trees in Kerman province (original) 
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  (شکل اصلي) استان کرمان موجود روي درختان پسته A. bipunctata مختلفي ها الگوي رنگي پيش گرده در ريخت -۲ شکل
Fig. 2. Pronotum color pattern of A. bipunctata's morphs on pistachio trees in Kerman province (original) 
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٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

۹  ١١  ١٠  a۱۲  b۱۲  c۱۲  

    

  موجود روي درختان پسته استان کرمان (شکل اصلي) A. bipunctataي کفشدوزک ها ترسيم الگوي بالپوش در ريخت -۳شکل 
Fig. 3. Elytral pattern in different forms of A. bipunctata's morphs on pistachio trees in Kerman province (original) 
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  ؛۱۲. اندام تناسلي ماده ريخت ۷نر؛ اندام تناسلي.  ۶. آرواره پايين؛ ۵. آرواره باال؛ ۴ . شاخک؛۳. ساق و پنجه پا؛ ۲. پيش قفسه سينه؛ ۱ -۴شکل 
 ۱۰ماده ريخت  اندام تناسلي. ۱۰؛ ۵ماده ريخت  اندام تناسلي. ۹؛ ۲. اندام تناسلي ماده ريخت ۸ 

Fig. 4. 1. Prosternum; 2. tibia and tarsus; 3. antenna; 4. mandible; 5. Maxilla; 6. male genitalia; 7. female genitalia (morph 12);  

8. female genitalia (morph 2); 9. female genitalia (morph 5); 10.female genitalia (morph 10) 
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باال فراوان  ن ريخت نسبت به دو ريختاي  :۳ريخت  -۳
 مرکـزي اسـت   لکه قرمز رنگ و داراي سياه ها نيست. بالپوش

س بـالپوش داراي لکـه   أ، رباشد ميکه به شيار بالپوشي متصل 
قرمز با انتهاي زيگزاکي شکل که در آن دو لکـه سـياه وجـود    
دارد و در انتهاي بالپوش نيز لکه قرمز رنگ ديگـري مشـاهده   

). الگوي رنگي پيش گرده هماننـد  ۳-۳و  ۱-۳شود (شکل  مي
 دو ريخت باال است.

 ۱-۴الگوي رنگي بـالپوش هماننـد شـکل     :۴ريخت  -۴
 است. ۱باشد. الگوي رنگي پيش گرده مانند ريخت  مي

 و شود ميشناخته  typicaبا نام  ريختن اي  :۵ريخت  -۵
ـ   قرمز رنـگ اسـت. در   يها ريختترين  از فراوان خـت  ن رياي

(شـکل   استبالپوش  هر سياه در مرکز اي بالپوش قرمز و لکه
لکــه ســياه  ۵). پــيش گــرده کــرم رنــگ و داراي ۳-۵و  ۵-۱

گاهي نقاط به يکديگر متصـل شـده و بـه شـکل      اما ،باشد مي
اندام تناسلي مـاده در   ).۲-۳شود (شکل  ميمشاهده  M حرف
 نشان داده شده است. ۴-۹شکل 

معروف اسـت.   annulataه نام ن ريخت باي  :۶ريخت  -۶
قرمـز   هـا  ن ريخت بـالپوش اي  آوري شده از ي جمعها در نمونه

زرد رنـگ   اي لهها  بابالپوش يک لکه سياه هر و در مرکز بوده 
. الگوي رنگي پيش گرده )۳-۶و  ۱-۶(شکل  شود ميمشاهده 

 است. ۵مانند ريخت 

 هـر يـک  در مرکز  رنگ کهقرمز  ها بالپوش :۷ريخت  -۷
). الگـوي  ۳-۷و  ۱-۷لکه زرد رنـگ وجـود دارد (شـکل    دو 

 .است )۲-۳(شکل  ۵رنگي پيش گرده همانند ريخت 

کامالً قرمز و بـدون   ن ريختاي در بالپوش : ۸ريخت  -۸
). الگـوي رنگـي پـيش گـرده     ۳-۸و  ۱-۸(شـکل  اسـت  لکه 

 باشد. مي ۶همانند ريخت 

قرمز کم رنـگ و   ها ن ريخت بالپوشاي  در :۹ريخت  -۹
لکه سياه است. يک لکه در گوشه بـااليي و   ۳کدام داراي  هر

بيروني بالپوش، يک لکه در وسط بالپوش و يک لکه در مرکز 

). پيش ۳-۹و  ۱-۹و نزديک با شيار بالپوشي قرار دارد (شکل 
 باشد. مي ۷گرده مشابه ريخت 

رنـگ   قرمز کم ها ن ريخت بالپوشاي در :۱۰ريخت  -۱۰
 ۳. الگـوي قرارگيـري   وجود داردوش لکه بر روي هر بالپ ۴و 

در مرکز بـالپوش و بـه    چهارمو لکه  ۹لکه آن همانند ريخت 
). الگـوي رنگـي   ۳-۱۰و  ۱-۱۰سمت بيرون قرار دارد (شکل

در شـکل   باشـد.  مـي  ۸و  ۷، ۶ي هـا  پيش گرده همانند ريخت
 تصوير اندام تناسلي ماده نشان داده شده است. ۱۰-۴

قرمـز رنـگ و    ها بالپوش ن ريختاي  در :۱۱ريخت  -۱۱
). پـيش گـرده   ۳-۱۱و  ۱-۱۱باشـد (شـکل    مـي لکه  ۵داراي 

 باشد. مي ۹و  ۸، ۷، ۶ يها مشابه ريخت

ـ  :۱۲ريخت  -۱۲ معـروف   reveliereiن ريخـت بـا نـام    اي
 ۲ن ريخت بعـد از ريخـت   اي ي روشن،ها است. در بين ريخت

ـ  ن ريختاي بيشترين فراواني را دارد. در گ بالپوش قرمز کم رن
 a, b, c  ۱۲-۳يهـا  لکه سـياه بـه صـورتي کـه در شـکل      ۷با 

لکه  ۵که  ،لکه سياه رنگ ۷. پيش گرده کرم با شود ميمشاهده 
شکل قرار  Mلکه  ۵ آن و دو لکه ديگر در طرفين Mبه شکل 

آرواره بـاال؛   پيش قفسه سينه؛ ساق و پنجه پا؛ شـاخک؛  دارند.
 ۴سـلي مـاده در شـکل    آرواره پايين؛ اندام تناسلي نر؛ اندام تنا

بر اساس اطالعات موجـود کفشـدوزک   نشان داده شده است. 
ـ آ به حسـاب مـي   ها به عنوان حشره شکارگر شته اي دولکه  دي

(Hodek and Honek, 1996; Kalushkov, 1998) در بسياري از  که
ي مختلف از معتدل تـا گـرم گـزارش    ها و اقليم کشورمناطق 

ين حال از وضعيت تنوع و ). در عBromand, 2001شده است (
ي آن در سراسـر کشـور اطالعـي در دسـت     ها فراواني ريخت

بـين   در Mehrnejad et al. (2011) بـر اسـاس گـزارش   نيست. 
  کننـد گونـه    مييي که روي درختان پسته زندگي ها کفشدوزک

A. bipunctata     داراي بيشــترين فراوانــي اســت. همچنــين  
ـ   روي درختان پسـته وحشـي،   عـد از کفشـدوزک   ن گونـه ب اي

Brumus undulatus Weise  ن اي  باشد. ميداراي باالترين فراواني
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 (revelierei) ۱۲، ريخـت  (typica) ۵حضور ريخت محققين به 
 در مناطق پسته کاري کفشدوزکن اي  ي سياه رنگها و ريخت

ي هـا  کـه بـر روي کفشـدوزک    اي مطالعـه  انـد. در  اشاره نموده
پسـته وحشـي در شهرسـتان     يهـا  درختان پسـته و رويشـگاه  

ن گونه به عنوان سومين گونه فراوان در اي  شهربابک انجام شد،
تـرين   فـراوان ي پسـته وحشـي گـزارش گرديـد و     ها رويشگاه
ــه ريخــت  هــا ريخــت  ۵ريخــت  ،(sexpustulata) ۲مربــوط ب
(typica) ۱۲ريخت  و (revelierei) ) بودندSalehi et al. 2011 .(

ن گونه و نقش آن به عنوان عامل کنتـرل  يا  با توجه به فراواني
ــاغ  ــک در ب ــا بيولوژي ــواع   ه ــر ان ــق حاض ــته، در تحقي ي پس

ن گونه بررسي شد. بر اساس نتايج بدست آمـده  اي يها ريخت
شناسـايي گرديـد.    اي ريخت بـراي کفشـدوزک دو نقطـه    ۱۲

 ۲ريخـت  به ي سياه مربوط ها بيشترين فراواني در ميان ريخت
 ۱۲ريخت و  ۵ريخت وشن مربوط به ي رها و از ميان ريخت

بر اساس منابع موجود الگـوي رنگـي توسـط     ).۱بود (جدول 
 )،Lusis, 1928, 1932; Hodek, 1973شود ( ميچندين آلل کنترل 

ي هــا تغييــرات جغرافيــايي بــر روي وفــور ريخــتهمچنــين 
ـ  اي کفشدوزک دو نقطه    Lusis 1961; Lees(ثير گـذار اسـت   أت

et al. 1973( تفاوت با آلودگي هوا، رطوبت هوا و مقدار ن اي  و
 ,Lusis, 1961; Creed, 1966, 1971( شود ميشيد مرتبط رنور خو

(1974; Lees et al. 1973; Benham et al. 1974ـ  . در ن ارتبـاط  اي
Timofeeff-Ressovesky (1940)   ــه ــت ک ــد اس ــي  معتق فراوان

ؤثر م عواملبررسي  .کند ميي مختلف تغيير ها در ماه ها ريخت
ي مختلف مانند مناطق کوهسـتاني  ها در اقليم ها در حضور فرم

ـ   و دشت و همچنين شـرايط دمـا و رطوبـت متفـاوت در     ن اي
ـ   مطالعه امکان پذير نشـد و  ن مـوارد نيـاز بـه بررسـي دارد.     اي

و مطالعه عوامل موثر بر روي وفـور هـر    DNAآناليز همچنين 
پيشـنهاد  ته ن گونه بـر روي درختـان پسـ   اي  يها يک از ريخت

  شود.  مي
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