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 هاترین یافتهمهم

ی منطقه های مختلف کشاورزی و جنگلی و نیز مناطق مسکونیسامانههای زمینی در بومسوسک ◄

 گرگان فعال بودند.

های زمینی از مناطق مختلف شهر گرگان جنس از سوسک 04زیرخانواده و  13گونه متعلق به  55 ◄

 آوری و شناسایی شدند.جمع

برای فون  در صورت تعیین هویت قطعی، Bembidion cf. lunulatum (Fourcroy)ی گونه ◄

 باشد.های ایران گزارش جدید میکارابیده

 

  

  

 

 فون، گرگان کارابیده، های زمینی،سوسک کلیدي: هايواژه

 94-490-35 یشناسه یشمارهبه طرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 الدین خرمالیعلی افشاری و جالل نویسندگان:

 ی گرگانمنطقهدر ( زمینی )کارابیده هایبررسی فون سوسک عنوان:

 

 99-492-53 شماره:

 59/09/0594 تاریخ:

  علمی هاي کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

های کشاورزی و سامانهتنوع زیستی بومهای زمینی در کنترل طبیعی جمعیت آفات و افزایش سوسک

اند اما با ها از ایران گزارش شدهگونه از این سوسک 064تاکنون بیش از  نقش بسیار مهمی دارند. جنگلی

ها از این آنواقعی های تعداد گونه احتمالا  و شرایط اقلیمی متنوع ایران، هاای زیاد آنتوجه به غنای گونه

شناسی و ی سایر مطالعات حشرهعنوان پایهاهمیت مطالعات فونستیک به دلیلبه اشد.بتر میرقم بسیار بیش

 ،گرگان یمنطقهو  ها در استان گلستانی فون این گروه از سوسکدر زمینه تحقیقاتی ءوجود یک خال

 د.نمحققان مورد استفاده قرار گیرسایر د از سوی نتوانمیاین پژوهش  نتایج

 قدمه )شرح مساله(م

ی شناخته شده در سراسر هزار گونه حدود چهلداشتن  با( Carabidaeی های زمینی )خانوادهسوسک

 های کشاورزی و جنگلیسامانهبوماغلب در  روند وشمار میخوار بهترین شکارگرهای عمومییکی از مهم دنیا

و  باشندها اغلب شکارگر میلروها و حشرات کامل این سوسک. ندبرخوردار ای بالییاز فراوانی و غنای گونه

های هرز های بالپولکداران، دوبالن مینوز و بذر علفها، لروها و شفیرهدر کاهش جمعیت آفاتی مانند شته

های متنوع و مساعد در با توجه به وجود زیستگاهنمایند. های کشاورزی نقش مهمی را ایفا میدر سامانه

های آوری و شناسایی سوسکجمعبا هدف این پژوهش ، بالپوشانگروه از سخت این برای گرگان یمنطقه

این های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی زیستگاه در آوری با دستهای گودالی و جمعتلهزمینی از طریق 

 انجام شد. منطقه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 باشد:به شرح زیر می هابه تفکیک زیرخانواده آوری شدهی جمعفهرست گونه

 Harpalinae: Harpalus rufipes (De Geer)، Harpalus angulatusی ( زیرخانواده0

subangulatus Reitter، Harpalus smyrnensis medicus Kataev، Acinopus laevigatus 

Menetries، Acinopus megacephalus (Rossi)، Acupalpus elegans (Dejean)، Acupalpus 

maculatus (Schaum)، Amblystomus niger Heer، Bradycellus heinzi Jaeger، Carterus 

angustus Menetries، Diachromus germanus (L.)، Dicheirotrichus sp.،Ophonus melletii 

Heer، Ophonus rebellus (Schauberger)، Ophonus sabulicola (Panzer)، Parophonus 

planicollis (Dejean)، Stenolophus abdominalis persicus Mannerheim 

، Pterostichinae: Amara aenea (De Geer)، Amara fusca Dejean ی( زیرخانواده4

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan) ،Calathus peltatus Kolenati ،Laemostenus caspius 

Menetries، Poecilus cupreus (L.) ،Pterostichus macer (Marsham) ،Zabrus morio Menetrie 

 Broscinae: Broscus karelinii Zoubkoff ،Apotomus rufithorax Pecchioliی ( زیرخانواده5

 Bembidiinae: Asaphidion flavicorne (Solsky) ،Bembidion dalmatinumی ( زیرخانواده2

haupti Reitter ،Bembidion incommodum Netolitzky ،Bembidion cf. lunulatum (Fourcroy) ،

Bembidion tenellum Erichson ،Tachys cf. angustulus Reitter 

 Brachyninae :Brachinus explodens Duftschmid ،Brachinus brevicollisی ( زیرخانواده3

Motschulsky 
 Carabinae :Calosoma auropunctatum dsungaricum Gebler ،Calosomaی زیرخانواده (6

inquisitor (L.) ،Carabus stroganowi Zoubkoff ،Carabus talyschensis Menetries 

 Callistinae :Chlaenius vestitus (Paykull) ،Chlaenius cruralis Fischer vonی ( زیرخانواده7

Waldheim ،Chlaenius aenocephalus Dejean 

 .Cicindellinae :Cicindela talychensis mofidii Deuve ،Cylindera germanica Lی ( زیرخانواده8

 Scaritinae: Distichus planus Bonelli، Clivina fossor (L.)ی زیرخانواده( 9

 Trechinae: Elaphropus hoemorroidalis (Ponza) ،Trechus quadristriatus (Schrank)ی ( زیرخانواده09

 Lebinae :Lebia cruxminor (L.)، Microlestes sp. ،Paradromius linearisی (زیرخانواده00

(Olivier)، Syntomus fuscomaculatus Motschoulsky 

 Nebriinae :Leistus lenkoranus Reitter ،Notiophilus aestuans Dejeanی ( زیرخانواده04

 Siagoninae :Siagona europea Dejeanی ( زیرخانواده05

 

 
 

 


