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 دهیچک
در كنترل Carabidae شکارگر خانواده  یها ت سوسكیبا توجه به اهم

وه و یم یها د در باغین حشرات مفیا یا ك آفات، تنوع گونهیولوژیب

شد. بر  یبررس 1394-95 یها سال یمزارع برنج استان مازندران ط

ده متعلق به یگونه سوسك شکارگر كاراب 22آمده، دستج بهیاساس نتا

شدند. بر  ییرخانواده از مناطق مختلف مازندران شناسایز 10جنس و  16

های  سوسك یا ن تنوع گونهیانجام شده، باالتر یها یبردار اساس نمونه

ر منطقه د یا ن تنوع گونهیتر نیشهر و پائ شکارگر در مناطق آمل و قائم

شهر و بهشهر و  ها در مناطق قائم سوسك ین فراوانیبابلسر، اما باالتر

ان ید. از میدر مناطق بابلسر و نور مشاهده گرد ین فراوانیتر نیپائ

 ,Harpalus griseus (Panzer گونه، یمورد بررس یها گونه

 Acinopus megacephalus  یها ن و گونهیشتریب یدارا (1797

(Rossi, 1794) ،Bembidion menetriesi Kolenati, 

1845،Reitter, 1897  Carabus roseni،Quensel, 1806  

Chlaenius steveni  وCalosoma maderae dsungaricum 

Gebler, 1833 ین فراوانیرا داشتند. باالتر یزان پراكندگین میكمتر 

 Harpalus fuscicornisو  H. griseus یها مربوط به گونه

(Menetries, 1832) یها مربوط به گونه ین فراوانیتر نیو پائ  

A. megacephalus ،B. menetriesi ،C. steveni، 

Tschitschherine, 1903 Cicindela rhodoterena ، 

C. maderae dsungaricum وHampe, 1852  Zabrus 

spectabilis ج نشان داد كه یدست آمد. نتابهH. griseus  و 

H. fuscicornis غالب در اغلب مناطق مورد  یها جزو گونه

 بودند. یبردار نمونه

 

های  وه، مزارع برنج، فون، سوسكیم یها باغ :یدیكل یها واژه

 ، مازندران.Carabidaeشکارگر 
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Abstract 

The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) are 

powerful predators and have important role in 

biological control of agricultural pests. The fauna 

of these beneficial insects was studied in fruit 

orchards and rice fields of Mazandaran province 

during 2015-2016. In total, 22 species within 16 

genera and 10 subfamilies were identified in 

different regions of Mazandaran. The samplings 

indicated that the highest species diversity was 

observed in Amol and Qaemshahr, and the lowest 

species diversity in Babolsar; also the highest 

population density was observed in Qaemshahr 

and Behshahr, and the lowest one in Babolsar and 

Noor regions. Among the studied species, 

Harpalus griseus (Panzer, 1797) had the highest 

distribution and Acinopus megacephalus (Rossi, 

1794), Bembidion menetriesi Kolenati, 1845, 

Carabus roseni Reitter, 1897, Chlaenius steveni 

Quensel, 1806 and Calosoma maderae 

dsungaricum Gebler, 1833 the lowest one. Also, 

the highest population density was obtained for H. 

griseus and Harpalus fuscicornis Menetries, 1832 

and the lowest one for A. megacephalus, B. 

menetriesi, C. steveni, Cicindela rhodoterena 

Tschitschherine, 1903, C. maderae dsungaricum 

and Zabrus spectabilis Hampe, 1852, respectively. 

The results indicate that Harpalus griseus and 

Harpalus fuscicornis are the dominant species in 

the most sampled regions of Mazandaran province. 

 

Keywords: Carabidae, fauna, Mazandaran, 

Orchards, rice fields. 
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 مقدمه
ز یو نخانواده  100ش از یب یدارا بالپوشان سخت اگرچه

باشند، اما  یحشرات م ردهن تنوع در یشتریب یدارا
 خانوادهبالپوشان شكارگر اساساً به سه  سخت

Carabidae ،Coccinellidae و Staphylinidae 
مزبور در اغلب  خانوادهاز هر سه  ییها تعلق دارند كه گونه

عنوان شكارگران انواع آفات  به یكشاورز یها ستمیاكوس
 خانواده(. در این میان، Fisher, 1988فعال هستند )

Carabidae یها ن خانوادهیاز بزرگتر یكی 
شناخته  گونه 40000 یباشد كه دارا یبالپوشان م سخت
( Tertiaryسوم ) دورهباشد و از لحاظ قدمت به  یشده م

(. اغلب Frank & Reichhart, 2004گردد ) یمربوط م
شكارگر بوده و در  یحشرات Carabidae یها گونه

 Carabidae یها وجود دارند. سوسك یریمناطق گرمس
( هستند و از Omnivorousچیز خوار ) معموالً همه

ند ینما یه میطور توأم تغذاهان و جانوران بهیگ
(Bortmann, 1996البته برخ .)كنندگان  هیها تغذ گونه ی

 Harpalus گونهكه یطورباشند، به یم یتخصص

rufipes (Degeer, 1774) اهان، یاز بذور گ 
  Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) گونه

 Abax یها ( و گونهCollembolaاز پادمان )

parallelopipedus (Piller & Mitterpacher,. 
 ,Cychrus caraboides (Linnaeusو  (1783

 ;Stork, 1990ند )ینما یه میها تغذ از حلزون (1758

Sevola, 1999مختلف  یها ن گونهی(. همچنOffonus 

spp. اهان یعمل كرده و فقط از بذور گ یصار تخصیبس
كنند  یه می( تغذUmbelliferaان )یچتر خانواده

(Desender et al., 1994اگرچه اغلب ا .)ن ی
كنند،  یدا میپ یخود را به صورت اتفاق هها طعم سوسك

 ییایمیم شیبا استفاده از عال یاما شكارگران اختصاص
 & Loveiند )ینما یدا میمناسب خود را پ هطعم

Sunderland, 1996.) 
 Carabidaeشكارگر  یها سوسك یا تنوع گونه

 یها شامل مزارع و باغ یزراع یها ستمیدر اكوس
 طور بهن لحاظ یباشد و به ا یقابل مالحظه م یكشاورز

از  یاریت بسیدر كنترل جمع ینقش مؤثر یعیطب

 ,Stork, 1990; Gouletند )ینما یفاء میآفات ا

ها اثرات مخرب  كش حشره(. اگرچه مصرف 2003
دارند اما در رابطه با  یعیاغلب دشمنان طب یرو

قات نشان داده است یتحق Carabidae یها سوسك
 ییایمیاز سموم ش یارین حشرات نسبت به بسیكه ا

تحت  یها ز به سرعت از محلیمقاومت دارند و ن
ب از اثرات ین ترتیند كه به اینما یمهاجرت م یسمپاش

گر در صورت یمانند. از طرف د یمان مها در ا كش آفت
م یترم ییها، توانا كش د بر اثر كاربرد آفتیتلفات شد

خود  هدیب دی( آسPopulation recoveryت )یجمع
 (.Viestola, 1996را در كوتاه مدت دارند )

شكارگر  یها سوسك  ت قابل مالحظهیرغم اهمیعل
Carabidae آفات ) یعیدر كنترل طبThiele, 1977; 

Bortmann, 1996یعین گروه از دشمنان طبی(، فون ا 
نشده  ییران به طور كامل شناسایدر مناطق مختلف ا

باشد.  ین رابطه معدود میقات انجام شده در ایاست و تحق
توسط  Carabidae خانوادهگونه از  955اگرچه تاكنون 

Azadbakhsh & Nozari (2015) ران گزارش یاز ا
، تعداد یگرفتن تمام منابع علم شده است، اما با در نظر

باشد. با توجه به  یشتر از رقم مزبور میها به مراتب ب گونه
ران و یا یت استان مازندران به عنوان قطب كشاورزیاهم

و  یا ع، تنوع گونهیوس یها ز دارا بودن مزارع و باغین
 یها در باغ Carabidaeشكارگر  یها سوسك یفراوان

شد تا با  یمازندران بررسوه و مزارع برنج استان یم
 یها ستمین حشرات در اكوسیا یا تنوع گونه ییشناسا

ت از آنها در قالب یدر جهت حما ییمذكور، راهكارها
 Integrated Pestآفات ) یقیت تلفیریمد یها برنامه

Management, IPMیكشاورز ه( و با هدف توسع 
 ( در نظر گرفته شود.Sustainable agricultureدار )یپا

 

 ها مواد و روش
 یها سوسك یو پراكندگ ی، فراوانیا تنوع گونه

وه و مزارع برنج یم یها در باغ Carabidae خانواده
 یبررس 1394-95 یها سال یاستان مازندران ط

مركبات،  یها ن منظور مزارع برنج و باغیا ید. برایگرد
توت، انار و گوجه سبز در مناطق مختلف استان 
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با استفاده از  یبردار شد. نمونه ( در نظر گرفته1)شكل
 یگودال یها ، تلهیریگ سه روش استفاده از تور حشره

(Pit fall trapو تله ) انجام گرفت  ینور یها
(Desender & Maelfait, 1986; Mommertz 

et al., 1996م و یز به روش مستقین ییها  یبردار (. نمونه
صورت ( Aspiratorمكنده ) هبا استفاده از پنس و لول

ا یشده پس از اتاله كردن و  یآور جمع یها گرفت. نمونه
خ و ی% و نصب برچسب )تار75قرار گرفتن داخل اتانول 

ح است یدند. الزم به توضیگرد یی( شناسایآور محل جمع
شده، عالوه  یآور جمع یها نمونه اولیهص یكه در تشخ

 یها یژگیها بر اساس و گونه یبعض ییبر شناسا
 ییشناسا یدهایبا استفاده از كل یرك ظاهیمرفولوژ

 & Palaearctic( )Bellك )یپالئاركت منطقهمربوط به 

Bell, 1978, 1979; Bousquet & Larochelle,. 
1993; Hurka, 1996; Casale & Vigna. 
Taglianti, 1999; Löbl & Smetana, 2003;. 

Serap Avgin & Iskendir, 2007گوس ی(، اندام آد

(Aedeagus )ز جدا گردید و با یها ن از نمونه یتعداد
شدند.  ییص معتبر شناسایتشخ یدهایاستفاده از كل

 Kesdekر دكت ید براییها جهت تأ از نمونه یتعداد
(Muğla University, Turkeyو دك )ر تAvgin 
(Çukurova University, Turkey .ارسال شدند )

 یها سوسك یین پژوهش عالوه بر شناسایدر ا
در رابطه  یا سهیمقا یها ی، بررسCarabidaeشكارگر 

ن شكارگران در یا یو پراكندگ ی، فراوانیا با تنوع گونه
وه مناطق مختلف استان بر یم یها مزارع برنج و باغ

 Penevو  Magurran (1988) یها اساس روش
حاصل  یها ن منظور دادهیا یانجام شد. برا (1996)
ك تنوع و تعداد گونه یتفك فوق به یها یبردار از نمونه

 SAS یافزار آمار در مناطق مختلف با استفاده از نرم

ها  نیانگیل قرار گرفتند و میتحلو هیتجزمورد  (2000)
 Duncanدانكن ) ایبا استفاده از آزمون چند دامنه

Multiple Choice Testیبند سه و گروهی( مقا 
 شدند.

 

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه، استان مازندران .1شكل 

 



 1397سال هفتم، شماره اول، پیاپی بیست و پنجم، تابستان شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   100

 

 
 

 جینتا
وه مناطق یم یها ها از مزارع برنج و باغ یبردار ج نمونهینتا

گونه  22مختلف استان مازندران نشان داد كه در مجموع 
 10جنس و  16متعلق به  Carabidaeسوسك شكارگر 

، Brachininae ،Carabinaeرخانواده شامل یز
Cicindelinae ،Harpalinae ،Licininae ،

Nebriinae ،Platyninae ،Pterostichinae ،
Scaritinae  وTrechinae یها از مزارع برنج و باغ 

شدند. فهرست  ییو شناسا یآور استان مازندران جمع
ر ارائه ین پژوهش در زیشده در ا یآور جمع یها گونه

 گردد. یم

 
  Brachininae Bonelli, 1810رخانواده یز

 .Brachinus Weber, 1801جنس 

 Brachinus (Brachynolomus) costatulus گونه

(Quensel in Schoenherr, 1806) 

(، سوادكوه 1394: آمل )بهار یآور خ جمعیمحل و تار
 (.1395اكال )تابستان ی(، ك1395)تابستان 

 

 Brachinus (Cnecostolus) cruciatus گونه

(Quensel in Schoenherr, 1806). 

(، آمل 1395ز ی: قائمشهر )پائیآور خ جمعیمحل و تار
 (.1395ز ی(، بهشهر )پائ1394)بهار 

 
 Carabinae Latreille, 1802رخانواده یز

 . Calosoma Weber, 1801جنس 

 Calosoma (Campalita) maderae گونه

dsungaricum Gebler, 1833. 

(. با 1394: بهشهر )تابستان یآور خ جمعیمحل و تار
ن پژوهش در رابطه با جنس ینكه در ایتوجه به ا

Calosomaیگذار ، منبع مورد استفاده جهت نام ،
Bruschi (2013) ح یصح یباشد لذا نام علم یم 

(C. maderae dsungaricum بر اساس منبع ) 
 Calosoma (Campalita)ن نام یگزیفوق جا

auropunctatum dsungaricum ن یگردد. همچن یم
گونه در  نیق و وجود ایدق یینكه در شناسایر به اظن
ن یا یایتالیلذا شكل ژن ،وجود دارد ییدهایران تردیا

 (.2)شكل گردد  یگونه ارائه م

 

 
 C. maderae dsungaricum Gebler, 1833تصویر حشره كامل )الف( و آدیگوس )ب و ج( گونه  .2شكل 

 

http://carabidae.org/taxa/brachininae
http://carabidae.org/taxa/carabinae?country=55
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 Carabus Linnaeus, 1758جنس 

 Carabus (Mimocarabus) roseni roseni گونه

Reitter, 1897. 

(، قائمشهر 1394: آمل )بهار یآور خ جمعیمحل و تار
 (.1395ز ی)پائ

 
 Cicindelinae Latreille, 1802رخانواده یز

 Cicindela Linnaeus, 1758جنس 

 Cicindela (Cicindela) rhodoterena گونه

Tschitschherine, 1903. 

(، 1394ز ی: قائمشهر )پائیآور خ جمعیمحل و تار
 ی(، سار1394(، سوادكوه )تابستان 1395ز یبار )پائیجو

 (.1394)بهار 
 

  Harpalinae Bonelli, 1810رخانواده یز
 .Acinopus Dejean, 1821جنس 

 Acinopus (Oedematicus) megacephalus گونه

(Rossi, 1794) . 

 (.1394)تابستان : قائمشهر یآور خ جمعیمحل و تار
 

 Ditomus Bonelli, 1810جنس 

 Ditomus calydonius (Rossi, 1790) گونه

(، نوشهر 1394ز ی: بهشهر )پائیآور خ جمعیمحل و تار
 (.1394ز یبار )پائی(، جو1394)تابستان 

 
 Harpalus Latreille, 1802جنس 

 Harpalus (Harpalus) fuscicornis گونه

Menetries, 1832. 

(، نوشهر 1394: آمل )بهار یآور خ جمعیتارمحل و 
ز ی(، نور )پائ1394(، بابل )تابستان 1394)تابستان 

(، 1395)بهار  یسار  (،1394رامسر )تابستان   (،1395
 (.1394ز یقائمشهر )پائ  (،1394بار )تابستان یجو

 
 Harpalus (Pseudoophonus) griseus گونه

(Panzer, 1797) . 

(، نور 1394: قائمشهر )بهار یآور جمعخ یمحل و تار
(، 1394(، آمل )بهار 1395(، بابل )تابستان 1394ز ی)پائ

(، بهشهر 1394)بهار  ی(، سار1395سوادكوه )تابستان 
نوشهر )تابستان   (،1395بار )تابستان ی(، جو1395ز ی)پائ

 (.1395رامسر )تابستان   (،1395
 

  Harpalus (Pseudoophonus) rufipes گونه

(De Geer, 1774) . 

(، رامسر 1394: آمل )بهار یآور خ جمعیمحل و تار
ز ی(، نور )پائ1394(، بابل )تابستان 1394)تابستان 

 (.1395(، بابلسر )تابستان 1395
 

 Licininae Bonelli, 1810رخانواده یز
 Chlaenius Bonelli, 1810جنس 

 Chlaenius (Trichochlaenius) steveni گونه

Quensel, 1806 

 (.1395ز ی: بهشهر )پائیآور خ جمعیمحل و تار
 

 Oodes Bonelli, 1810جنس 

 Oodes gracilis A. Villa et G.B. Villa, 1833 گونه

(، بابل 1395: آمل )بهار یآور خ جمعیمحل و تار
 (.1395قائمشهر )بهار (، 1394)تابستان 

 
 Stenolepta Semenov, 1889جنس 

 Stenolepta transcaspica Semenov, 1889 گونه

(، 1394ز ی: قائمشهر )پائیآور خ جمعیمحل و تار
 (.1395(، نوشهر )تابستان 1394ز یبهشهر )پائ

 
  Nebriinae Laporte, 1834رخانواده یز

 Nebria Latreille, 1802جنس 

 Nebria (Alpaeus) wiedemanni Fischer گونه

von Waldheim, 1844. 

 (.1395: قائمشهر )بهار یآور خ جمعیمحل و تار

 
  Platyninae Bonelli, 1810رخانواده یز

 Calathus Bonelli, 1810جنس 

 Calathus (Calathus) libanensis گونه

pluriseriatus Putzeys, 1873. 

(، سوادكوه 1394: نور )بهار یآور خ جمعیمحل و تار

http://carabidae.org/taxa/cicindelinae
http://carabidae.org/taxa/harpalinae
http://carabidae.org/taxa/licininae-bonelli-1810
http://carabidae.org/taxa/platyninae-bonelli-1810
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(، بابل )بهار 1395(، رامسر )تابستان 1394)تابستان 
1395.) 
 

  Pterostichinae Bonelli, 1810رخانواده یز
  Amara Bonelli, 1810جنس

 Amara (Amara) aenea (De Geer, 1774) گونه

(، آمل 1395: بهشهر )بهار یآور خ جمعیمحل و تار
(، سوادكوه 1394(، رامسر )تابستان1395)تابستان
 (.1394بار )بهار ی(، جو1395زی)پائ ی(، سار1394)تابستان

 
 Zabrus Clairville, 1806 جنس

 Zabrus (Pelor) spectabilis Hampe, 1852 گونه

ز ی(، نور )پائ1395: آمل )بهار یآور خ جمعیمحل و تار
 (.1394(، بابلسر )تابستان 1394
 

 Scaritinae Bonelli, 1810رخانواده یز
 Coryza Putzeys, 1866جنس 

 Corysa carinifrons Reitter, 1900 گونه

 (.1395: آمل )تابستان یآور خ جمعیمحل و تار
 

 Scarites Fabricius, 1775جنس 

 Scarites (Parallelomorphus) گونه

subcylindricus Chaudoir, 1843. 

(، سوادكوه 1395)بهار  ی: ساریآور خ جمعیمحل و تار
 (.1394اكال )تابستان ی(، ك1395)تابستان 

 
 Scarites (Parallelomorphus) terricola گونه

Bonelli, 1813. 

(، 1395ز ی: قائمشهر )پائیآور خ جمعیمحل و تار
 (.1394(، رامسر )تابستان 1394اكال )تابستان یك
 
  Trechinae Bonelli, 1810رخانواده یز

 Bembidion Latreille, 1802جنس 

 Bembidion (Peryphanes) dalmatinum گونه

haupti Reitter, 1908. 

(، بابل 1394: آمل )بهار یآور خ جمعیمحل و تار
 (.1395)تابستان 

 Bembidion (Nepha) menetriesi گونه

menetriesi Kolenati, 1845. 

 (.1395ز ی: بهشهر )پائیآور خ جمعیمحل و تار
 

 یریگ جهیبحث و نت
 ین فراوانیشده، باالترانجام یها یبردار بر اساس نمونه

 11در مناطق آمل ) Carabidaeشكارگر  یها سوسك
ن تنوع در یتر نیگونه( و پائ 10گونه( و قائمشهر )

(. 3د )شكلیبابلسر )دو گونه( مشاهده گرد منطقه
ن یشده در ا یآور جمع خانوادهریز 10ن ین از بیهمچن

ن یشتریبا دارا بودن پنج گونه ب Harpalinaeپژوهش، 
ج یها دارد. نتا رخانوادهیر زیان سایرا در م یا تنوع گونه

 یانجام شده در رابطه با بررس یها یبردار نمونه
نشان داد  Carabidaeشكارگر  یها سوسك یفراوان

شهر و بهشهر و  در مناطق قائم ین فراوانیكه باالتر
و نور مشاهده  در مناطق بابلسر ین فراوانیتر نیپائ

به  یطینكه عوامل محیبا توجه به ا (.4د )شكل یگرد
رگذار در ین عوامل تأثیخصوص آب و هوا از مهمتر

و  Carabidaeشكارگر  یها سوسك یا تنوع گونه
ا یمناطق مختلف دن یها ستمیپراكنش آنها در اكوس

ح ی(. الزم به توضGoulet, 2003گردد ) یمحسوب م
و  یستیتنوع ز یكه رو یگر عواملیاست كه از د

ر یتأث Carabidaeشكارگر  یها پراكنش سوسك
و  یزان پستیو م یاهیگذارد، تنوع پوشش گ یم

را یباشد، ز یموجود در مناطق مختلف م یها یبلند
قات نشان داده است كه در ارتفاعات مشخص، یتحق
 ییها ن گونهیند و چنینما یست میز یخاص یها گونه

 ,Sevolaشوند ) یمشاهده نم ر ارتفاعاتیهرگز در سا

1999; Goulet, 2003یها یبردار ج نمونهی(. نتا 
مختلف  یها گونه یزان پراكندگیم یمربوط به بررس

 یها ان گونهینشان داد كه از م Carabidaeشكارگر 
ن یشتریب یدارا H. griseus گونه، یمورد بررس

مازندران بود به  یكشاورز یها ستمیدر اكوس یپراكندگ
 10مزبور از اغلب مناطق مازندران ) گونهكه  یطور

  یها ن گونهید. همچنیگرد یآور منطقه( جمع

http://carabidae.org/taxa/pterostichinae-bonelli-1810?country=55
http://carabidae.org/taxa/scaritinae
http://carabidae.org/taxa/trechinae
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A. megacephalus ،B. menetriesi ،C. roseni ،
C. steveni و C. maderae dsungaricum 

 (.5را دارا بودند )شكل  ین پراكندگیكمتر
 یها گونه ین فراوانییتع یج بررسیبر اساس نتا

  ین فراوانی، باالترCarabidaeمختلف شكارگر 

 H. fuscicornisو  H. griseus یها مربوط به گونه
  یها مربوط به گونه ین فراوانیتر نیو پائ

A. megacephalus ،B. menetriesi ،C. steveni، 
C. rhodoterena ،C. maderae dsungaricum  

 (.6دست آمد )شكل به Z. spectabilisو 
 

 
 های میوه مناطق مختلف مازندران.  در مزارع برنج و باغ Carabidaeهای شكارگر  ای سوسك تنوع گونه .3شكل 

 (.باشد دار بین مناطق می دهنده اختالف معنیها نشان وف غیر مشابه باالی ستون)حر
 

 
 های میوه مناطق مختلف مازندران. در باغ Carabidaeهای شكارگر  فراوانی سوسك .4شكل 

 باشد.( دار بین مناطق می دهنده اختالف معنیها نشان )حروف غیر مشابه باالی ستون
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 های میوه مناطق مختلف مازندران. در باغ Carabidaeهای مختلف شكارگر  میزان پراكندگی گونه .5شكل 

 باشد.( دار بین مناطق می اختالف معنیدهنده ها نشان )حروف غیر مشابه باالی ستون

 

 
 های میوه مناطق مختلف مازندران. در باغ Carabidaeهای شكارگر  های مختلف سوسك فراوانی گونه .6شكل 

 باشد.( دار بین مناطق می دهنده اختالف معنیها نشان )حروف غیر مشابه باالی ستون

 
در فراوانی در مناطق مختلف به ها  وجود تفاوت

شرایط آب و هوایی و نیز پوشش گیاهی منطقه بستگی 
های  دارد. همچنین توانایی زادآوری در سوسك

Carabidae  به تغذیه، سن ماده بارور و عوامل محیطی
 ;Halme & Niemelä, 1993بستگی دارد )

Bortmann, 1996 تحقیقات نشان داده است كه .)

های بارور  بدن مادهولید شده با اندازه های ت تعداد تخم
تر  های كوچك كه مادهطوریرابطه عكس دارد، به
 ,.Desender et alگذارند ) تعداد تخم بیشتری می

در مراحل تخم و  Carabidaeهای  (. سوسك1994
گردند كه دو عامل  الروی دچار تلفات شدیدی می

ترین  زای قارچی از مهم خشكی و عوامل بیماری
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گردند. در رابطه با  ها محسوب می ه تخمكنند تلفعوامل 
آبی، گرسنگی و شكار شدن توسط دشمنان  الروها، كم

ها  طبیعی از عوامل مهم در تلفات الروها و شفیره
(. Thiele, 1977; Sevola, 1999شوند ) محسوب می

حشرات كامل نیز دارای دشمنان طبیعی فراوانی هستند، 
 Bembideonات حشرات كامل كه میزان تلفطوریبه

spp.  40ها در نروژ بیش از  وسیله نماتدها و قارچبه %
باشد. همچنین پستانداران كوچك و نیز پرندگان از  می

ها هستند  مهمترین شكارگران حشرات كامل این سوسك
(Lovei & Sunderland, 1996.) 

از  ین پژوهش، فون غنیج ایبا توجه به نتا
 یها در اغلب باغ Carabidaeشكارگر  یها سوسك

ت یانگر نقش و اهمین امر بیت دارند كه ایمازندران فعال
ت یدر كاهش تراكم جمع یعین گروه از دشمنان طبیا

ن یباشد. بنابرا یمازندران م یها آفات موجود در باغ
در  ین گروه از شكارگران كارآمد گام مؤثریت از ایحما
ز آفات یآم تیل موفقجه كنتریآنها و در نت ییش كارآیافزا

 ,Godfray, 1994; Gouletگردد ) یمحسوب م

ا یدن هشرفتیپ یر در كشورهایاخ یها (. در سال2003
 ICMبوده و در قالب  IPMكنترل آفات فراتر از  هبرنام

(Integrated Crop Managementانجام م )رد یپذ ی
ش عملكرد ین رابطه تمام عوامل مؤثر بر افزایكه در ا

مناسب، كود دادن، كنترل آفات،  یاریند آبمحصول مان
ره مورد توجه همزمان یو غ یعیت از دشمنان طبیحما

ر یمس ین طی(. بنابراKogan, 1998رند )یگ یقرار م
 یها تواند افق یم ین داخلیمحقق یمزبور برا

و در  یو باغ یت آفات زراعیریرا در مد یزتریآم تیموفق
 د.یم نمایترس ییخودكفال به یش محصول و نیجه افزاینت
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