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 ( در شهرستان ساری و حومهCol: Carabidaeفون سوسک های زمینی )
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هاي مزروعي جهان از تنوع گونه اي غني و غالب برخوردارند. اين سوسکها نسبت هر زيستگاد (Carabidaeهاي زميني )خانواده سوسک
به تغييرات محيطي ناشي از فعاليت هاي انساني بسيارحساس بوده و به عنوان يک شاخص زيستي در بوم نظام هاي کشاورزي مورد 

اني پلي فاژ هستند نقش بالقوه مهمي درکنترل طبيعي آفات دارند. بدليل آنکه اين حشرات از نظر تغذيه شکارگر استفاده قرار مي گيرند.
درکشاورزي پايدار اين خود تنظيمي جمعيت توسط  بندپايان شکارگر، نقش بسيار مهمي در جلوگيري از طغيان آفات دارد.سوسک هاي 

د پايان در اکوسيستم هاي کشاورزي هستند. گونه توصيف شده يکي از بزرگترين گروه بن 40000جنس و 2000خانواده کارابيده با بيش از 
که  Harpalus subtruncatusگونه را باستثناء گونه 955در فهرست انتشار يافته مربوط به سوسک هاي خانواده کارابيده در ايران تعداد 

اده است. در اين مطالعه از يک زيرخانو 26جنس متعلق به  155از  از نقاط مختلف ايران جمع آوري و گزارش شده نام برده است. اين تعداد
مزرعه برنج، يک باغ مرکبات وپارک جنگلي شهيد زارع شهرستان ساري در استان مازندراننمونه برداري شد. براي جمع آوري سوسک هاي 

تله ها همتراز با سانتي متر بودند.  5/11سانتي متر و ارتفاع  12کارابيده از تله گودالي استفاده شد که شامل ظروف يکبار مصرف به قطر 
سطح زمين در خاک قرار گرفتند و در کف تله ها مقدار کمي آب همراه با چند قطره مايع ظرفشويي ريخته شد. روي  تله ها با صفحه اي 

به  سانتي متري پوشانده شد تا از ريزش باران در تله ها جلوگيري شود، سوسک هاي کارابيده  4پالستيکي و سه عدد ريگ در ارتفاع حدود 
دام افتاده از ساير حشرات و بند پايان ديگر جداسازي شدند و يعد از شمارش به خوبي با آب و مايع ظرفشويي شستشو شدند تا شناسايي 

 درصد نگهداري و تعدادي اتاله شدند. 75آنها تسهيل گردد.سپس نمونه ها با قيد تاريخ و محل جمع آوري تفکيک و تعدادي در الکل 
زيرخانواده جمع آوري و شناسايي 9جنس  و 13گونه از  18آوري شده توسط نگارنده چهارم شناسايي شدند.در اين بررسي اي جمع هنمونه
  شدند.

SubfamilyHarpalinae (Horn, 1881): 1.Harpalus distinguendus Duftschmid. 2. Harpalus rufipes 

DeGeer. 3. Harpalus dimidiatus Rossi. 4. Harpalus subtruncatus Chaudoir. 5. Stenolophus persicus 

Mannerheim. 6. Acinopus laevigatus Ménétriés,Subfamily Platyninae (Bonelli, 1810): 7. Anchomenus 

dorsalis Pontoppidan, Subfamily Pterotichinae (Bates, 1881) 8. Amara aenea DeGeer. 9. Amara ovate 

Fabricius. 10. Poecilus cupreus Dejean Subfamily Licininae(Bonelli,1810). 11. Chlaenius  

aeneocephalus  Dejean, Subfamily Scaritinae (Bonelli, 1810) 12. Scarites planus Bonelli 13. 

Distichus planus Bonelli, Subfamily Carabinae (Latreille, 1802) 14. Calosoma sycophanta 

Linnaeus.SubfamilyPterostichinae (Bonelli, 1810). 15. Calathus fuscipes Goeze. 16. Laemostenus 

caspius Ménétriés. Subfamily Brachininae (Bonelli, 1810), 17. Brachinus psophia Servile. Subfamily 

Broscinae (Hope, 1838): 18. Broscus karelini Zoubkoff 
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