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 چکیده

در استان البرز مورد مطالعه قرار گرفت. حشرات به صورت مستقيم و یا با  Carabidaeهای خانواده فون سوسک 7935در سال 
 ارکبیو پس از آن هر دو هفته بود ماه نیفروردچهارم ها هفته از تله دیبازد نياولآوری شدند. های گودالي و نوری جمعاستفاده از تله

آماربرداری تا آخر مهرهاه  انجام شد.روز  78هر  دیاز حد هوا، بازد شيب یگرما علت به ريخرداد و ت یها. در ماهانجام گردید دیبازد
گونه برای اولين بار از استان  2جنس بودند که  71گونه متعلق به  22آوری و شناسایي ادامه یافت. نتایج حاصل از این تحقيق جمع

 اند.البرز گزارش شدند که با عالمت * مشخص شده
Calomera fischeri fischeri (Adams, 1817)*, Calomera sturmi (Menetries, 1832), Cylindera (Cylindera) germanica 

germanica (Linnaeus, 1758), Scarites (Parallelomorphus) terricola terricola Bonelli, 1813*, Distichus (Distichus) 

planus Bonelli, 1813, Brachinus (Brachynolomus) explodens (Duftschmid, 1812)*, Bembidion (Nepha) menetriesii 

Kolenati, 1845, Bembidion (Peryphus) obscurellum turanicum Csiki, 1928, Bembidion (Peryphanes) dalmatinum 

haupti Reitter, 1908, Bembidion (Peryphus) subcostatum subcostatum (Motschulsky, 1850)*, Bembidion (Ocydromus) 

siculum durudense Marggi & Huber, 1999, Bembidion (Nepha) caucasicus (Motschulsky, 1844), Perileptus 

(Perileptus) areolatus areolatus (Creutzer, 1799), Deltomerus (Deltomerus) davatchii Morvan, 1970, Lionychus 

(Lionychus) orientalis K.Daniel, 1901, Chlaenius (Chlaeniellus) laetiusculus Chaudoir, 1856, Chlaenius (Chlaeniellus) 

vestitus Paykull, 1790, Harpalus (Harpalus) oblitus oblitus Dejean, 1829*, Harpalus (Harpalus) distinguendus 

(Duftschmid, 1812), Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781), Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (Degeer, 1774), 

Pterostichus (Pseudomaseus) fuscicornis (Reiche & Saulcy, 1855), Amara (Amara) aenea (DeGeer, 1774), Agonum 

(Olisares) lugens (Duftschmid, 1812)*, Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (Pontoppidan, 1763), Calathus (Calathus) 

syriacus Chaudoir, 1863. 
 

 استان البرز، فون، مرتع. های زميني،سوسک :های کلیدیواژه
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با دارا بودن نزدیک به  Carabidaeهای خانواده سوسک
عنوان پنجمين خانواده بزرگ گونه شناخته شده به 48888

 ثر در کنترلؤبالپوشان و یکي از عوامل مهم و مراسته سخت
های هرز و حفظ ویژه آفات خاکزی و علفهطبيعي آفات ب

 ندشوتعادل جمعيت سایر بندپایان در طبيعت محسوب مي
(Lobl & Smetana, 2003 .)هایي از اعضای این گونه

باشند نقش خواری ميخانواده که دارای رژیم غذایي دانه
های هرز دارند و با تغذیه از بذر مهمي در کنترل علف

های های هرز نقش مهمي در کاهش ذخيره بذری علفعلف
(. این حشرات Lundgren, 2005) کنندایفا مين هرز در زمي

ي منظور ارزیابشناختي بههای زیستي و بومعنوان شاخصبه
 (.Powell, 2009د )نشوزیست نيز استفاده ميسالمت محيط

زیرا این حشرات به سرعت به تغييرات زیستگاه خود واکنش 
 شناختي از فراوانيهای بومدر اغلب سامانهو  دهندنشان مي

های آساني به وسيله تلهو تنوع زیادی برخوردار هستند و به
(.  Lufft, 2010 &Avgin) شوندآوری ميگودالي جمع

 بيشتردر  حشرات تقریبا این شد، اشاره نيز پيشتر که همانطور
 ,Azadbakhsh & Nozari) شوندهای دنيا دیده مياکوسيستم

گذشته به  ن داخلي بيش ازادر چند سال اخير محقق (.2015
برده و به انجام مطالعات مختلف بر روی اهميت این خانواده پي

توان به مطالعات مي مياناین خانواده پرداختند که در این 
(., 2011et alSadeghi ) های کرمان و خراساندر استان، 
(., 2010et alSadeghi, ) هایو از استان در استان گيالن 

اشاره  (Azadbakhsh, 2017)هرمزگان و البرز  مازندران،
با انتشار  (Azadbakhsh & Nozari, 2015)همچنين  .کرد

گونه و  352های این خانواده، ليست از گونه اولين چک
پراکنش برای ایران معرفي  جنس با ذکر 755در را زیرگونه 

های این خانواده در نمودند که این اولين چک ليست گونه
Kirschenhofer (2872 ) و Azadbakhsh. باشدایران مي

 از جنوب ایران توصيف کردند.را یک زیرگونه جدید 

Azadbakhsh وWrase  (2872 ) یک گونه جدید از جنس
Acinopus  در استان البته  از غرب کشور توصيف کردند.را

ای البرز تاکنون مطالعات جامعي در مورد تنوع گونه
 4اگرچه  .انجام نشده است Carabidaeهای خانواده سوسک

از استان البرز گزارش شده  2871جنس در سال  9گونه از 
منظور باال بردن رو به. از این(Azadbakhsh, 2017)است 

ای این خانواده به انجام این سطح آگاهي و شناخت تنوع گونه
 تحقيق در استان البرز پرداخته شده است.

در  Carabidaeهای خانواده برداری از سوسکنمونه
های ها، زمينها، باغمناطق کوهستاني، حاشيه رودخانه

. شد انجامکشاورزی و مراتع در سطح استان بصورت تصادفي 
طور عمده از هبرداری از اعضای این خانواده بمنظور نمونهبه

های گودالي و تله سه روش جستجو و مشاهده مستقيم، تله
 مهين لیاز اوا یگذارتله نوری بصورت تصادفي استفاده شد.

از  دیبازد نياول .گردیدانجام  7935ماه سال فروردیندوم 
و پس از آن هر دو هفته بود ماه نیفروردچهارم  ها هفتهتله

 علت به ريخرداد و ت یهادر ماه .انجام شد دیبازد کباری
 رایز انجام گردید،روز  78هر  دیاز حد هوا، بازد شيب یگرما

 آب و ريتبخ ،بود که از آب نمک استفاده شده یيهادر تله
های نمونه .شدينمونه م ینمک منجر به نابود ماندهيباق

صورت زنده و به طور مستقيمبهآوری شده در این روش جمع
در درون ظرف مخصوص حاوی اتيل استات قرار داده شدند 

آوری شامل پوشش گياهي، نام و و اطالعات مکان جمع
برداری روی ظرف درج ریخ و روش نمونهآدرس مکان، تا

 شد. 
 Sergio, 2000( ،)et Turin) کتابهایشناسایي از  برای

2003al ( ،)Arndt, 2011)، (Lindroth, 1974( ،)Lompe, 

 ( استفاده شد. Geigenmüller, 1987 &Trautnerو ) (2014
  .ردیدگ یيدأت آزادبخش سعيد ها توسط دکترشناسایي نمونه

نمونه از مناطق مرتعي  سيصدتعداد  مطالعه،در این 
نتيجه این  آوری شد.شهرستانهای آسارا، کرج و طالقان جمع

 رد خانواده این ایتنوع گونه بودن غني دهندهنشان تحقيق،
 هایسوسک جامعه که داشت آن از حکایتالبرز و  استان
 باغي و مرتعي زراعي، هایسامانه بوم از بسياری در زميني
 در اهسوسک این ایگونه دارند که تنوع فعاليت البرز استان

 هب توجه باشد و بامي باغي از بيشتر زراعي هایسامانه بوم
 راوانيف و زميني هایهای سوسکبيشتر گونه شکارگری نقش
 يزراع و باغي هایسامانه بوم بيشتر در هاسوسک این باالی
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 باعث کاهش جمعيتطور طبيعي به هاگونه این استان، این
قبيله  72جنس،  71گونه،  22 ها دراین نمونه شوند.آفات  مي

گونه برای اولين بار از  2بندی و تعداد زیرخانواده طبقه 3و 
  د.شواستان البرز )با عالمت *( گزارش مي

  Cicindelinae Latreille, 1802ه زیرخانواد -1
   Adams, Calomera fischeri fischeri)(1817* گونه

های تهران، خوزستان، فارس، سيستان از استان :پراکنش
و بلوچستان، کرمانشاه و اصفهان گزارش شده است 

(2015, Nozari&  Azadbakhsh از این گونه .)نمونه در  9
آوری از حاشيه رودخانه طالقان جمع 7935خردادماه سال 

 شد.
  sturmi Calomera (Menetries, 1832) گونه

های گيالن و مازندران این گونه در ایران از استانپراکنش: 
(Azadbakhsh & Nozari, 2015و )  از استان البرز
(Azadbakhsh, 2017) 9از این گونه  .گزارش شده است 

 آوری شد.نمونه از طالقان جمع
germanica) Cylindera( Cylindera  گونه

(Linnaeus, 1758) germanica  
های مازندران، البرز، گونه از استانپراکنش: در ایران این 

شرقي، گلستان و خراسان رضوی گزارش گيالن، آذربایجان
 7. از این گونه ( Nozari, 2015 &Azadbakhsh) شده است

 آوری شد.نمونه از منطقه کرج جمع
 Bonelli, 1810 Scaritinaeزیرخانواده  -2

terricola) Parallelomorphus( Scarites * گونه

Bonelli, 1813 terricola  
پراکنش: در ایران از مناطق مختلف کشور از جنوب تا 

Azadbakhsh & ) شمال، از غرب تا شرق پراکنش دارد

, 2015 Nozari .)نمونه از منطقه طالقان  9ونه از این گ
 آوری شد.جمع

  Bonelli, 1813 planus) Distichus( Distichusگونه 

 تهران، البرز، گلستان، رمانشاه،کهای این گونه از استان
غربي، لرستان، خراسان شمالي، سيستان و آذربایجان

 خراسان، (Azadbakhsh & Nozari, 2015)بلوچستان 

et al Sadeghi ,.) کرمانو   et al(Sadeghi(2010 ,. رضوی

نمونه از منطقه کرج  7ن گونه از ای گزارش شده است.( 2011
 آوری شد.جمع
 Brachininae Bonelli, 1810زیرخانواده  -9

explodens) Brachynolomus( Brachinus * گونه

(Duftschmid, 1812)  
های مازندران، کنش: این گونه در ایران از استانپرا

کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، گلستان و اردبيل گزارش 
 9ونه . از این گ( Nozari, 2015 &Azadbakhsh)شده است 

 .آوری شداز منطقه طالقان جمعنمونه 
 Trechinae Bonelli, 1810خانواده زیر -4

 Kolenati,  menetriesii )Nepha(Bembidion گونه

1845  
پراکنش: این گونه در ایران از مناطق شمالي و غربي کشور 

(Azadbakhsh & Nozari, 2015 )گزارش  البرز و استان
آوری طالقان جمع نمونه از منطقه 9از این گونه  .شده است

 .شد
obscurellum(Peryphus)  Bembidion گونه 

Csiki, 1928 turanicum  
این گونه در ایران از مناطق مرکزی کشور مانند  پراکنش:

 ,Azadbakhsh & Nozari) خراسان ،استان تهران، کرمان

 ,Azadbakhsh) گزارش شده است البرز استان و( 2015

 . آوری شدنمونه از منطقه طالقان جمعنه دو از این گو. (2017
 dalmatinum  )Peryphanes(Bembidionگونه

Reitter, 1908 haupti   
های البرز، تهران، کنش: این گونه در ایران از استانپرا

 گلستان و چهارمحال و بختياری گزارش شده است
(Azadbakhsh & Nozari, 2015) .نمونه از  4ونه از این گ

 آوری شد.جمع منطقه طالقان
 subcostatum  )Peryphus(Bembidion* گونه

(Motschulsky, 1850)subcostatum   
پراکنش: این گونه در ایران تاکنون از استان مازندران 

از این . (Azadbakhsh & Nozari, 2015) گزارش شده است
 آوری شد.نمونه از منطقه آسارا جمع 9گونه 

 siculum  )Ocydromus(Bembidion گونه



 زميني...های سوسک فون  254

Marggi & Huber, 1999durudense  
 Lobl) این زیرگونه تنها در ایران پراکنش دارد پراکنش:

2003 & Smetana,). های این گونه در ایران تاکنون از استان
ای هتهران، مازندران، اصفهان، لرستان، همدان و بيشتر استان

 ozari, N &Azadbakhsh) غربي کشور گزارش شده است

از منطقه  7935دادماه نمونه در خر 2از این گونه . (2015
  آوری شد.آسارا جمع

 caucasicus  )Nepha(Bembidionگونه 

(Motschulsky, 1844)  
 های البرز واین گونه در ایران تاکنون از استان :پراکنش
 Azadbakhsh& )شرقي گزارش شده است آذربایجان

ozari, 2015N) نمونه از منطقه آسارا  9. از این گونه
 شد. آوریجمع

areolatus areolatus )Perileptus( Perileptus  گونه

(Creutzer, 1799) 
 آوریجمعاز این گونه یک نمونه از منطقه آسارا  :پراکنش

 شد.
davatchii) Deltomerus( Deltomerus  گونه

Morvan, 1970 
و منطقه گچسر پراکنش این گونه تنها در ایران  :پراکنش

 & Azadbakhsh)( و ,Lobl & Smetana 2003دارد )

Nozari, 2015)این گونه یک نمونه از منطقه آسارا  . از
 شد. آوریجمع
 Lebiinae Bonelli, 1810زیرخانواده  -5

orientalis) Lionychus( Lionychus  گونه:

K.Daniel, 1901 
در ایران تاکنون از منطقه پلور کوه دماوند  پراکنش:

(Azadbakhsh & Nozari, 2015) و استان البرز 
(Azadbakhsh , 2017 ) گزارش شده است. از این گونه یک

 شد. آوریجمعنمونه از منطقه آسارا، طالقان و کرج 
 Licininae Bonelli, 1810زیرخانواده  -2

culuslaetius) Chlaeniellus( Chlaenius  گونه

Chaudoir, 1856  
در ایران از مناطق شمالي کشور گزارش شده  پراکنش:

گونه  9این گونه از  (.Azadbakhsh & Nozari, 2015)است 
 شد. آوریجمعاز منطقه کرج 

 Paykull, Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus گونه

1790  

این گونه در ایران تقریبا در تمامي مناطق بجز  پراکنش:
 ,Azadbakhsh & Nozari)حاشيه جنوبي پراکنش دارد 

 شد. آوریجمعاز منطقه آسارا نمونه  9این گونه از  .(2015
 Harpalinae Bonelli, 1810زیرخانواده  -1

Harpalus (Harpalus) oblitus oblitus * گونه

Dejean, 1829  
های اصفهان و در ایران از استان این گونه پراکنش:

 ,Azadbakhsh & Nozari) خراسان گزارش شده است

 شد.  آوریجمعاین گونه یک نمونه از منطقه آسارا از . (2015
distinguendus) Harpalus( Harpalus  گونه

(Duftschmid, 1812) 
این گونه در ایران در بيشتر مناطق کشور پراکنش  پراکنش:

نمونه  9این گونه از  .(hsh & Nozari, 2015Azadbak) دارد
 شد. آوریجمعاز منطقه طالقان 

Harpalus( Harpalus (Schrank,  affinis) گونه

1781)  
این گونه در ایران از مناطق شمالي کشور گزارش : پراکنش
 9ین گونه ااز  .(Azadbakhsh & Nozari, 2015)شده است 

 شد. آورینمونه از منطقه آسارا جمع
rufipes) Pseudoophonus( Harpalus  گونه

(Degeer, 1774)  

این گونه در ایران از مناطق شمالي کشور گزارش  پراکنش:
 9این گونه از  .(Azadbakhsh & Nozari, 2015)شده است 

 شد. آوریجمعنمونه از منطقه آسارا 
 Pterostichinae Bonelli, 1810زیرخانواده  -1

 fuscicornis  )udomaseusPse(Pterostichusگونه

 (Reiche & Saulcy, 1855)  

این گونه در ایران از مناطق غربي کشور گزارش  پراکنش:
این گونه از  .( ozari, 2015N &Azadbakhsh)شده است 

 شد. آوریجمعیک نمونه از منطقه آسارا 
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 aenea) Amara( Amara (DeGeer, 1774) گونه
این گونه در ایران در بيشتر مناطق کشور پراکنده : پراکنش

نمونه  4این گونه از  .(Azadbakhsh & Nozari, 2015)است 
 شد. آوریجمعاز منطقه طالقان 

 Platyninae Bonelli, 1810زیرخانواده  -3

Olisares( Agonum (Duftschmid,  lugens)* گونه

1812) 
ده شمالي کشور پراکناین گونه در ایران در مناطق پراکنش: 

نمونه  4این گونه از  .( ozari, 2015N &Azadbakhsh) است
 شد. آوریجمعاز منطقه آسارا 

dorsalis) Anchomenus( Anchomenus  گونه

(Pontoppidan, 1763)  
در  کشور شمالي مناطق در ایران در گونه این :پراکنش

 پراکنده تهران و مازندران گلستان، گيالن، اردبيل،های استان

 نمونه 4 گونه این از(.  ozari, 2015N &Azadbakhsh)است 

  .شد آوریجمع آسارا منطقه از

 Chaudoir,  syriacus )Calathus(Calathus گونه

1863 
این گونه در ایران در مناطق مرکزی، غربي و  پراکنش:

 ari, zoN &Azadbakhsh)جنوبي کشور پراکنده است 

 شد. آوریجمعنمونه از منطقه طالقان  4این گونه از  .(2015
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Abstract 
     The fauna of ground beetles (Carabidae) in Alborz province were studied in 2016. The beetles 

were collected either directly or using pitfall and optical traps from rangelands. The first visit to 

the traps was on the fourth week of April and then every two weeks until the end of August. In 

June and June due to the overheating of the air, the collecting was done every ten days. In this 

study 26 species belonging to 17 genus and 9 subfamilies were collected. Among them 6 species 

are reported for the first time from Alburz province that marked by asterisk as follow: Calomera 

fischeri fischeri (Adams, 1817)*, Calomera sturmi (Menetries, 1832), Cylindera (Cylindera) 

germanica germanica (Linnaeus, 1758), Scarites (Parallelomorphus) terricola terricola Bonelli, 

1813*, Distichus (Distichus) planus Bonelli, 1813, Brachinus (Brachynolomus) explodens 

(Duftschmid, 1812)*, Bembidion (Nepha) menetriesii Kolenati, 1845, Bembidion (Peryphus) 

obscurellum turanicum Csiki, 1928, Bembidion (Peryphanes) dalmatinum haupti Reitter, 1908, 

Bembidion (Peryphus) subcostatum subcostatum (Motschulsky, 1850)*, Bembidion (Ocydromus) 

siculum durudense Marggi & Huber, 1999, Bembidion (Nepha) caucasicus (Motschulsky, 1844), 

Perileptus (Perileptus) areolatus areolatus (Creutzer, 1799), Deltomerus (Deltomerus) davatchii 

Morvan, 1970, Lionychus (Lionychus) orientalis K.Daniel, 1901, Chlaenius (Chlaeniellus) 

laetiusculus Chaudoir, 1856, Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus Paykull, 1790, Harpalus 

(Harpalus) oblitus oblitus Dejean, 1829*, Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid, 

1812), Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781), Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (Degeer, 

1774), Pterostichus (Pseudomaseus) fuscicornis (Reiche & Saulcy, 1855), Amara (Amara) aenea 

(DeGeer, 1774), Agonum (Olisares) lugens (Duftschmid, 1812)*, Anchomenus (Anchomenus) 

dorsalis (Pontoppidan, 1763), Calathus (Calathus) syriacus Chaudoir, 1863. 
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