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مانند برای فون ایرانهای ککاولین گزارش دو گونه از سوسک  
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 هايگروهترين و بزرگ ترينيکي از متنوعباشند و مي Alticini و قبيله  Galerucinaeمانند متعلق به زيرخانوادهکک هايسوسک
 ي افراد ايني پاهاي عقب خود از بقيهوسيله ساختار جهندهبه دهند کهمي را تشکيل Chrysomelidae خوار خانوادهبرگ باالنقاب

از قبيل جات و سبزيجات )صيفي ،کلزا(به ويژه هاي روغني )در دنيا به عنوان آفات مهم دانهباشد. اين حشرات قابل شناسايي مي خانواده
چنين پوشش و هم کشاورزيچغندر قند( و بسياري ديگر از محصوالت  ه،تربچه(، گياهان صنعتي )پنب گوجه فرنگي، سيب زميني، بادمجان،

باالن با تغذيه از برگ و ريشه، باعث کندي و يا توقف رشد . الرو و حشرات کامل اين قاباندگياهي طبيعي مناطق مختلف گزارش شده
هاي هرز کارايي موثري قبيله در کنترل بيولوژيک علف هاي ايننمايند. با اين وجود برخي از جنسگياه شده و خسارت شديدي را ايجاد مي

 هاي قبيلهترين جنسگونه در دنيا، يکي از بزرگ 250با بيش از Chevrolat  Phyllotretaشمول جنس جهان اند.را نشان داده

Alticini هاي آن از آفات مهم بسياري از گياهان از قبيل تيره است که برخي از گونهBrassicaceae گونه از اين  27باشند. تاکنونمي
موجود در مجموعه   Phyllotreta مانند جنسهاي ککروي سوسک 94تا  92جنس از ايران گزارش شده است. با تحقيقاتي که از سال 

گزارش پزشکي کشور صورت گرفت، دو گونه زير براي اولين بار از ايران باالن موزه حشرات هايک ميرزايانس موسسه تحقيقات گياهقاب
 مي شوند:

 Phyllotreta maculosa Khnzorian, 1968 گونه
ها لکه عقبي ها اغلب دو لکه زرد رنگ دارند که در برخي از نمونهپوشاست و هر يک از بال تيره هاپوشزمينه بال در اين گونه توضيحات:

ن گونه از ارمنستان توصيف شده است. بنابراين گزارش آن باشد. ايمتر ميميلي 1.7-2.3 پوش محو شده است. اندازه بدن اين حشرههر بال
 باشد.ترين حد انتشار اين گونه در دنيا مياز استان خوزستان در ايران جنوبي

 Phyllotreta tenuimarginata Jacoby, 1899 گونه
تر است و يک نوار محو درز و حاشيه آن تيره اي مايل به زرد دارند و بدون لکه واضح بوده وها زمينه قهوهپوشدر اين گونه بال توضيحات:

باشد. اين گونه در شمال آفريقا، در متر ميميلي 1.6-2ها وجود دارد. اندازه بدن اين حشره پوشتيره در عقب قسمت مياني هر يک از بال
رد. گزارش اين گونه از منطقه جنوب صحراي بزرگ آفريقا و همچنين در شبه جزيره عربستان )امارات متحده عربي و يمن( پراکنش دا

 باشد. کرخه در استان خوزستان شمالي ترين حد پراکنش جهاني اين گونه مي
ها از زيستگاه گوزن زرد ايراني در منطقه حفاظت شده کرخه خوزستان توسط مهراد پرچمي ) موزه حشرات هايي از هر دو اين گونهجمعيت

 اند. آوري شدهجمع 1392تيرماه  9-7کشور( با تله ماليز در تاريخ  پزشکيهايک ميرزايانس موسسه تحقيقات گياه

 ، گزارش جديد براي فون ايران.Alticiniمانند، قبيله هاي ککسوسک های کلیدی:واژه
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