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  در مزارع کلزاي استان گیالن و گزارش یک گونه جدید براي فون ایران
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  چکیده
باشند که تغذیه حشرات از آفات مهم کلزا می (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae)مانند هاي ککسوسک

  هاي متعلق به جنسکند. در این مقاله نمونهع ایجاد میکلزا خسارات شدیدي در مزار ها ازگیاهچهکامل آن
 Latreille Psylliodes هاي چسبی و بشقابی از مزارع کلزاي استان گیالن وسیله تلهبه 1399تا  1397هاي که در سال

 & Psylliodes anatolica Gök: اند، مورد مطالعه قرارگرفته و کلید شناسایی شش گونه از این جنسآوري شدهجمع

Çilbiroğlu, 2004 ،P. chalcomera (Illiger,1807)  ،P. chrysocephala (Linnaeus, 1758) ،P. circumdata 

(Redtenbacher, 1842)،P. cuprea (Koch, 1803)  وP. persica Allard, 1866 ها، اندام به همراه تصاویر گونه
گزارش جدید براي فون ایران   P. anatolica است. گونه هها ارائه شدزادآوري و نیز نکاتی در مورد تاکسونومی آن

  باشد.می
  Alticini، گزارش جدید، مانندهاي ککسوسک :هاي کلیديواژه 
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Abstract  
Flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae) are important pests of Canola, which the adult 
feedings on cotyledon cause severe damage to the crop. In this paper, Psylliodes Latreille species 
collected by sticky or pan traps during 2018–2020 from canola farms of Gilan province, Iran, have 
been studied and an identification key of the following species, Psylliodes anatolica Gök & Çil-
biroğlu, 2004; P. chalcomera (Illiger, 1807); P. chrysocephala (Linnaeus, 1758); P. circumdata 
(Redtenbacher, 1842); P. cuprea (Koch, 1803) and P. persica Allard, 1866 with photos of their habi-
tus and genitalia are provided. Also some taxonomic comments on the species are presented. Psylli-
odes anatolica is new record for the Iranian fauna. 
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  مقدمه
هاي ها با تغذیه از برگباشند که حشرات کامل آنترین آفات مزارع کلزا میمانند از مهمهاي ککسوسک

ها داخل بافت گیاه (ساقه، دمبرگ و رگبرگ) و یا گردند. الروهاي این سوسکاولیه کلزا موجب خسارت می
از  Alticiniخوار به قبیله هاي برگ. این سوسک)Barari & Serri, 2010( اي دارندروي ریشه کلزا فعالیت تغذیه

ها جنس آن 500گونه از  8000تعلق دارند که پراکنش جهانی داشته و تاکنون حدود  Chrysomelidaeخانواده 
بوده و بر اساس مطالعات اخیر در زیر خانواده  (monophyletic)تک نیا Alticini توصیف شده است. قبیله 

Galerucinae  متر) دارند و میلی 6تا  5/1قرار گرفته است. حشرات این قبیله اندازه بسیار ریز تا متوسط (حدود
شوند مانند خوانده میهاي ککبه دلیل پهن بودن ران پاهاي عقب قدرت جهیدن داشته و به نام سوسک

)Biondi & D’Alessandro, 2012( بندي و داشتن فرورفتگی در انتهاي  10. حشرات کامل این جنس با شاخک
هاي این جنس باشند.گونهمانند قابل شناسایی میاي ککههاي سوسکساق پاهاي عقبی به راحتی از سایر جنس

اي شکل با بدن بزرگتري داشته و شکل کلی بدن محدب و استوانه Alticiniهاي قبیله نسبت به سایر جنس
  باشد.موازي می هاي تقریباًکناره

 80د که گونه شناخته شده دار 200پراکنش جهانی وسیع داشته و حدود  Psylliodes Latreilleجنس 
گونه از  15گونه اندمیک) در منطقه پالئارکتیک پراکندگی دارد. تاکنون  145گونه، با  160صد آن (حدود در

). Gruev & Döberl, 1997; 2005; Keyhanian et al., 2005(از ایران گزارش شده است  Psylliodes جنس
) Brassicaceae( اهان تیره چلیپاییانبوده و به گی (Oligophagus)هاي این جنس محدودخوار بیشتر گونه

هایی از این جنس در مزارع کلزاي ایران به عنوان آفت مهم گونه ).Gikonyo et al., 2019( وابستگی دارند
 باشندمی P. cuprea (Koch)و Psylliodes persica Allardها دو گونه ترین آناند که شایعمعرفی شده

)Keyhanian et al., 2005.(  

 مشخص نیست و بر اساس صفات متعددي از قبیل شکل اسپرماتکا ت سیستماتیک این جنس کامالًوضعی
)Spermatheca( و شکل اسپیکول )Spiculum ventrale ( و خصوصیات داخلی و خارجی دیگري تقسیم

به پنج   Psylliodesجنس  ).Biondi & D’Alessandro, 2012( هاي متعددي انجام شده استبندي
 Psylliodes Latreille ، Semicnema Weise ،Eupus Wollaston، Minicnema Nadein ،Psyllobactraزیرجنس

Lopatin تقسیم شده است )Gikonyo et al., 2019 .(هاي زیرجنساز این میان تنها گونهPsylliodes s.str.   در
هاي مختلف این بندي گونه. گروهشودایران پراکندگی دارند که در دنیا نیز بیشترین تعداد گونه را شامل می

ارایه شده است. در بسیاري از موارد مشاهده شده  Nadein (2006, 2007)و  Leonardi (1970)جنس توسط زیر
هاي مرتبط از گیاهان مشابهی تغذیه ها وجود دارد و گونهي آنها و گروه گونهکه ارتباطی بین گیاه میزبان گونه

وابستگی دارند Brassicaceae هاي این جنس به گیاهان خانواده درصد از گونه 50 کنند. با این حال حدودمی
)Gikonyo et al., 2019.(  

مانند در مزارع کلزي استان گیالن محدود به گزارش گونه هاي ککپیش از این اطالعات درباره فون سوسک
Phyllotreta corrugata Reiche از گیالن )Keyhanian, 2008(  هايگونهو گزارشPhyllotreta Çilbiroğlu  ،

Psylliodes hyoscyami (Linnaeus) وPsylliodes persica  از منطقه رودبار استان گیالن )Keyhanian et al., 

باشد. به دلیل اهمیت کشت کلزا در ایران به عنوان محصول استراتژیک کشاورزي و لزوم بررسی می )2005
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ست مانند مزارع کلزاي شمال کشور اهاي ککی از پروژه مطالعه فون سوسکآفات مهم آن، این تحقیق که بخش
 در استان گیالن انجام شد.

  
  هامواد و روش

هاي هاي زرد بشقابی و تلهوسیله تلهبه 1399تا  1397هايهاي مورد مطالعه در این مقاله در سالنمونه 
هاي بشقابی آوري شدند. براي تلهم و سوم جمعزرد چسبی در مزارع کلزاي استان گیالن توسط نگارندگان دو

استفاده شد و به اندازه نصف حجم ظرف آب متر سانتی 25 ×17×5از ظرف پالستیکی چهارگوش با ابعاد 
منظور از بین بردن کشش سطحی آب چند قطره مایع شوینده و کمی نمک طعام نیز به عنوان ضد ریخته شد. به

برداري در ارتفاعات، سنگی در داخل تله گذاشته شد ل بادگیر بودن مناطق نمونهیخ به محلول اضافه شد. به دلی
با پایه چوبی  مترسانتی 25×10ها با استفاده از چوب ثابت شدند. تله هاي چسبی زرد رنگ به ابعاد تقریبی و تله

   .در مزارع کلزا قرار داده شد
دارنده حاوي الکل منتقل شده و با به ظروف نگه آوري وروز جمع 20هاي تله بشقابی بعد از حدود نمونه

پزشکی کشور ارسال شدند. در موسسه تحقیقات گیاه حشرات بنديهاي تله چسبی به بخش تحقیقات ردهنمونه
پوش، ، بالگردههاي مختلف بدن نظیر شاخک، پیشها با بررسی خصوصیات بخشآزمایشگاه قاب باالن نمونه

  هاي شناسایی شده و منابع موجودها با نمونهزادآوري و مقایسه آنساق پاهاي عقبی، اندام 
 )e.g. Warchalowski, 2010شخیص داده شدند. براي بررسی اندام زادآوري، شکم حشره به طور کامل جدا ) ت

شده و با شکافتن پهلوي شکم، اندام زادآوري خارج و در محلول اسید الکتیک قرار داده و بررسی شد. پس از 
هاي مخصوص اتاله چسبانده شدند. با استفاده از ها روي کارتها و اندام زادآوري آناسایی گونه، نمونهشن

 Olympusو میکروسکوپ  Olympus SZHمتصل به استریومیکروسکوپ مدل  650D Canonدوربین دیجیتال 

BH2 افزار ا استفاده از نرمها بهایی از سطح پشتی بدن حشره و اندام زادآوري گرفته شد. تنظیم عکسعکس
Helicon Focus 6 ها برداري و نام گونه، نمونهانجام شد. بعد از الصاق برچسب مشخصات محل و تاریخ نمونه
  باالن موزه هایک میرزایانس منتقل شدند.به کلکسیون قاب

  
 و بحث نتایج

،  Psylliodes anatolica Gök & Çilbiroğlu, 2004هاي مورد مطالعه در منطقه گیالن شش گونهدر نمونه
P. chalcomera (Illiger, 1807) ،P. chrysocephala (Linnaeus, 1758) ،P. circumdata (Redtenbacher, 

1842) ،P. cuprea (Koch, 1803) وP. persica Allard, 1866 شناسایی شدند که گونه P. anatolica  براي اولین
ها پوشبندي متنوعی دارند به طوري که رنگ بالبررسی شده رنگ هايشود. نمونهبار از ایران گزارش می

ها گرده و سر در برخی از گونههاي مسی یا آبی و پیشاي با درز تیره، سیاه یا آبی با جالي متفاوت به رنگقهوه
 ییشناسا دیکلهاي کک مانند در زراعت کلزا، باشد. با توجه به اهمیت موضوع خسارت زایی سوسکقرمز می

 شود.به شرح زیر ارائه می النیگ استان در Psylliodes جنس يهاگونه
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  در استان گیالن Psylliodesهاي جنس کلید شناسایی گونه
)؛ a1متر (شکل میلی 8/3 تا 8/2) واضح و برآمده؛ اندازه بدن a1برجستگی پیشانی (فلش قرمز در شکل  -1

 b1................................................................................ .........Psylliodes chalcomeraاندام زادآوري مانند شکل 

  2.........................................................................................................ناواضح وصاف......... برجستگی پیشانی -1'
پاهاي  ي عقبی شمشیرمانند، خمیده و پهن، در یک سوم انتهایی با خارهاي کوچک پراکنده؛ رانساق پاها -2

متر میلی 5/3 تا 5/2اندازه بدن  .ترندرت تیرهاي، بهعقب پهن و کوتاه؛ بدن اغلب زرد مایل به قرمز یا قهوه
  d, e, f1 ........................................................................ P. anatolicaهاي شکل )؛ اندام زادآوري مانندc 1(شکل

هاي باریک و کشیده؛ بدن با رنگ ساق پاهاي عقبی صاف یا با کمی خمیدگی؛ ران پاهاي عقب معموالً -2'
  3..........................................................................متفاوت و اغلب با جالي فلزي آبی، سبز یا برنزي.....................

ها و پوشرنگ بالگرده همرنگ با الگوي ثابت، ناحیه درز و لبه انتهایی تیره؛ پیشها زرد یا قرمز کمپوشبال-3
   b2.................. P. circumdata)؛ اندام زادآوري مانند شکل a2 متر (شکلمیلی 3تا  2تر؛ اندازه بدن یا گاهی تیره

  4.........................................بندي متفاوت و بدون الگوي باال..........................گرده با رنگها و پیشپوشبال -3'
یا فقط در  گرده قرمز، یا گاهی سر کامالًها آبی یا سبز متالیک، سر و پیشپوشبدن با دو یا سه رنگ: بال -4

 مترمیلی 5/4تا  4/3ها آبی یا سبز متالیک؛ اندازه بدن پوشگرده آبی یا سیاه متالیک و بال، پیشقسمت جلو قرمز

   d2.............................................................................. P. chrysocephala )؛ اندام زادآوري مانند شکلc2 (شکل 
  5 ..............................تیره با جالي فلزي به رنگ هاي آبی، سبز یا برنز....... موالًبدن همیشه با یک رنگ، مع -4'

) پهن و تا انتهاي برجستگی پیشانی کشیده شده؛ بدن برنزي رنگ، a 3شیار چشمی (فلش قرمز در شکل -5
 ي مانند شکل)؛ اندام زادآورa 3متر (شکلمیلی 3تا  5/2پوش کشیده؛ اندازه بدن تخت با بال

b3......................................................................................................................................................... P. persica   
؛ محدبب سبز متالیک، وسیله برجستگی پیشانی کوتاه و یا خمیده شده؛ بدن اغلشیار چشمی باریک و به -5'

  b3........................................... P. cuprea ) ؛ اندام زادآوري مانند شکلc3 متر (شکلیلیم 3/3 تا 7/2اندازه بدن 

  
  ) c1(شکل   Psylliodes anatolicaگونه

شمالی،  36° 52' 46"تفاع، متر ار 132آباد، نمونه، رودبار، رستم 12هاي مطالعه شده: استان گیالن: نمونه
متر  252، شیرکوه، وتکابننمونه، رودبار، ت 3، تله چسبی؛ 18/10/1397، 20/09/1397شرقی،  °49 30' 50"

متر  275نمونه،  82، تله چسبی؛ 10/10/1399، 05/09/1399شرقی،  49° 32' 9"شمالی،  36° 53' 29"ارتفاع، 
متر  258نمونه،  67، تله چسبی؛ 20/09/1397و 11قی، شر 49° 32' 13"شمالی،  36° 53' 33"ارتفاع، 
، 20/10/1398و  4، 20/09/1398و 6، 22/08/1398شرقی،  49° 32' 35"شمالی،  36° 54' 4/0"ارتفاع،

شرقی،  49° 32' 22"شمالی،  36° 53' 54"متر ارتفاع، 337نمونه،  14 ، تله بشقابی و چسبی؛12/11/1398
 6شرقی،  49° 32' 21"شمالی،  36° 53' 51"متر ارتفاع، 356نمونه،  30، تله بشقابی؛ 20/09/1398
 33' 25"شمالی،  36° 53' 19"متر ارتفاع،  393نمونه،  43، تله بشقابی و چسبی؛ 04/10/1398، 20/9/1398و
 32' 54"شمالی،  36° 53' 29"متر ارتفاع، 401نمونه،  46تله چسبی؛  04/10/1397و  11/09/1397 شرقی، °49
متر  -17کنار، مالسر، بشقابی؛ شفت، راسته ، تله20/10/1398و  4، 06/09/1398، 22/08/1398شرقی،  °49

  ، تله بشقابی. 11/10/1398، 27/09/1398شرقی،  49° 26' 53"شمالی،  37° 17' 46"ارتفاع، 



  ٢٦٧  1400, 41)3شناسی ایران، (نامه انجمن حشره
 

 

هان گرامینه موجود در جنوب غربی ترکیه از روي گیا  (Burdur)و بوردور  (Isparta)این گونه از مناطق اسپارتا
توصیف شده است. به دلیل شکل  2004در سال  Çilbiroğlu و  Gökآوري و توسط بین درختان صنوبر جمع

در بررسی  Gök & Çilbiroğlu (2004)تعلق دارد.  picinaاي پهن شمشیر مانند ساق پاهاي عقبی به گروه گونه
 Psylliodes drusei Furth ، P. cretica Weise ،P. laevifrons هايصفات افتراقی این گونه را با گونه

Kutschera و P. libanicola Pic  اند. نکته قابل توجه این است که اندام زادآوري گونه مقایسه کردهP. 

anatolica  تشابه کمی با چهار گونه ذکرشده داشته و در دید اول بیشتر باP. wachsmanni Csiki  وP. 

pallidicolor Pic  حدودي با و تاP. leonhardi Heikertinger شباهت دارد. از نظرLeonardi (2007) 
نامیده شده  form b در قبرس که در مقاله با نامP. wachsmanni هاي جنوبی محدوده پراکنش گونه جمعیت

اي ه که نمونهدر این مقاله اشاره کرد Leonardiشباهت زیادي دارد. اگرچه  P. anatolicaتر بوده و به است تیره
  ترین صفات افتراقی آن از گونهرا ندیده است ولی با توجه به توصیف، مهم P. anatolicaاز گونه 

 P. wachsmanni .را نقاط روي پیشانی و شکل اسپرماتکا عنوان کرده است  

آباد و بخش رحمت از توابعبه تعداد زیاد از مزارع کلزاي روستاي شیرکوه   P. anatolicaندر استان گیال
آوري شده است. شایان ذکر است که در برخی از جمع بشقابیهاي چسبی و توسط تله شهرستان رودبار بلوکات

عدد  50وده است (تا بیش از هاي کک مانند بیشتر بهاي مورد بررسی تعداد افراد این گونه از سایر سوسکتله
شود به عنوان آفت احتمالی در مزارع کلزاي منطقه در آینده مورد نمونه در یک تله چسبی) که پیشنهاد می

ها و رنگ سطح پشتی بدن مشاهده گردید. این مطالعه اولین مطالعه قرار گیرد. تنوعات زیادي در اندازه نمونه
هاي آوري شده است. میزبانن است و براي اولین بار در مزارع کلزا جمعدر ایرا P. anatolicaگزارش از حضور 

بوده و همچنین ) Bolu, 2016( و پسته )Gök & Çilbiroğlu, 2004( گزارش شده این گونه شامل انواع گرامینه
  ).Aslan & Ayvaz, 2009( به طور پراکنده در جنگل بلوط دیده شده است

  )a1کل (ش Psylliodes chalcomera گونه
 36° 53' 33"متر ارتفاع،  275نمونه، رودبار، توتکابن، شیرکوه،  1هاي مطالعه شده: استان گیالن: نمونه

 32' 35"شمالی،  36° 54' 4/0"متر ارتفاع، 258نمونه،  4، تله چسبی؛ 20/9/1397شرقی،  49° 32' 13"شمالی، 
 29"متر ارتفاع، ، 337نمونه،  2، تله بشقابی؛ 12/11/1398، 20/10/1398، 20/9/1398، 22/8/1398شرقی،  °49
شمالی،  36° 53' 51"متر ارتفاع، 356نمونه، 1، تله بشقابی؛ 22/8/1398شرقی،  49° 32' 54"شمالی،  °36 53'

 49° 32' 54"شمالی،  36° 53' 29"متر ارتفاع، 401نمونه، 2، تله بشقابی؛ 20/9/1398شرقی، °49 32' 21"
  ه بشقابی.، تل20/10/1398شرقی، 

از ایران گزارش شده  باشد که قبالًمی Psylliodes hyoscyami (Linnaeus)این گونه بسیار شبیه 
هاي برآمده نداشته، برجستگی گرده کناره. ولی بر خالف آن بخش جلویی پیش(Keyhanian et al., 2005)است

باشد. تر میده و در دید پشتی باریکطولی خارجی ساق پاهاي عقبی معموال بدون دندانه و برآمدگی بزرگ بو
هاي استپی و این گونه با زیستگاه Nadein (2010)اندام زادآوري نر نیز در انتها بیشتر گرد شده است. طبق نظر 

  دارد. (Asteraceae)هایی از گیاهان تیره کاسنیان علفزارهاي خشک شده در ارتباط بوده و میزبان
 P. chalcomera   در اروپا دارد و در الجزایر، مراکش و تونس در شمال آفریقا و در آسیا از پراکنش وسیعی

گزارش این گونه در ایران تاکنون بدون  .ترکیه، سوریه و منطقه قفقاز تا آسیاي میانه و شرق سیبري انتشار دارد
ي کنترل برارا   P. chalcomera 1997در سال ). Gruev & Döberl 1997( آوري بوده استذکر منطقه جمع



  سوسک هاي کک مانند، مزارع کلزا، استان گیالنو همکاران:  يسرّ  268
 

 

در مزارع کلزا در ). Gikonyo et al., 2019( بیولوژیک علف هرز تاتاري سرخمیده به شمال آمریکا وارد کردند
  آوري شده است.وسیله تله بشقابی جمعمنطقه رودبار بیشتر به

  

 
-c اندام زادآوري نر از نماي شکمی ؛ .bسطح پشتی بدن،  :a-b:  Psylliodes chalcomera .a -1شکل

f:Psylliodes anatolica  ، c :،سطح پشتی بدن d.  ،اندام زادآوري نر از نماي شکمیe : اندام زادآوري نراز نماي
  متر. میلی f  :25/0متر، یک میلی: a-e. اسپرماتکا. مقیاس fجانبی، 

Fig. 1. a-b: Psylliodes chalcomera a. habitus, b. ventral view of aedeagus; c-f: Psylliodes anatolica c. 
habitus, d. ventral and e. lateral view of aedeagus, f. spermatheca. Scale a-e: 1mm, f: 0.25mm. 

  
 

  )c2 (شکل  Psylliodes chrysocephalaگونه
 36° 53' 29"متر ارتفاع، 401 نمونه، رودبار، توتکابن، شیرکوه، 1هاي مطالعه شده: استان گیالن: نمونه

  ، تله بشقابی.20/10/1398شرقی،  49° 32' 54"لی، شما
که در  P. tricolor Weise, 1888در بسیاري از خصوصیات و تنوعات مشاهده شده این گونه شبیه به 

گرده و به ویژه هاي جلویی پیشباشد ولی به دلیل برآمدگی کمتر گوشهمی )Alavi, 2006( ایران نیز وجود دارد
شود که میشود. تشابهات این دو گونه اغلب باعث اندام زادآوري نر از آن متمایز می برآمده بودن بخش میانی

براي تغذیه از گیاهان تیره  P. chrysocephalaها بدون بررسی اندام زادآوري امکان پذیر نباشد. تفکیک آن
  باشدترین آفات کشت کلزا در شمال اروپا میاست و یکی از مهمچلیپاییان تخصص یافته

 )Gikonyo et al., 2019 .( پراکنش این گونه در اروپا وسیع بوده و همچنین در شمال آفریقا و آسیا از شرق
از  این سوسک کک مانند بزرگ که قبالً). Gruev & Döberl 1997( مدیترانه تا قفقاز و ایران پراکندگی دارد

، براي اولین بار از استان گیالن گزارش )Barari & Serri, 2010( مزارع کلزاي استان مازندران گزارش شده است
   شود.می

  )a2(شکل   Psylliodes circumdataگونه
 36° 54' 4/0"متر ارتفاع،  258نمونه، رودبار، توتکابن، شیرکوه،  1هاي مطالعه شده: استان گیالن: نمونه

 ، تله بشقابی.12/11/1398شرقی،  49° 32' 35"شمالی، 
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ها قابل تشخیص ها به سادگی از بقیه گونهپوشبودن ناحیه درز و لبه انتهایی بالتیره این گونه با ویژگی 
براي این گونه  Nadein (2010)شود. ها به رنگ زرد یا قرمز روشن دیده میپوشاي از بالباشد. بخش عمدهمی

- Capsella bursa(شیشکیسه ک)، Brassica nigra( مانند خردل سیاه Brassicaceaeهاي متعددي از تیره میزبان

pastoris( هایی از تیره و همچنین گونهSolanaceae و همچنین جنس بلوط )Quercus( .را عنوان کرده است  
 P. circumdata  و ایران در اروپاي مرکزي و کشورهاي حوزه بالکان، شمال آفریقا و شرق مدیترانه تا قفقاز

این گونه ). Gruev & Döberl 1997( آوري بوده استنطقه جمعگزارش آن در ایران بدون ذکر مانتشار دارد که 
ن بار از این آوري شده است و براي اولیاز مزارع کلزاي شهرستان رودبار استان گیالن جمعوسیله تله بشقابیبه

  شود.استان گزارش می
  

  
 c-d :Psylliodesنماي شکمی؛ : اندام زادآوري نر از b. سطح پشتی بدن a-b: .Psylliodes circumdata a  -2شکل

chrysocephala .c ..،سطح پشتی بدنd. متر.اندام زادآوري نراز نماي شکمی. مقیاس یک میلی 
Fig. 2. a-b: Psylliodes circumdata a.habitus, b. ventral view of aedeagus; c-d: Psylliodes chryso-
cephala c. habitus, d. ventral view of aedeagus. Scale: 1mm. 
 

  )c3(شکل   Psylliodes cupreaگونه
 37° 17' 46"متر ارتفاع،  -17کنار، مالسر، نمونه، شفت، راسته 78هاي مطالعه شده: استان گیالن: نمونه

متر  132آباد، نمونه، رودبار، رستم 2، تله بشقابی؛ 11/10/1398، 27/09/1398و13شرقی،  49° 26' 53"شمالی، 
، تله چسبی؛ رودبار، توتکابن، 18/10/1397، 20/9/1397شرقی،  49° 30' 50"شمالی،  36° 52' 46"ارتفاع، 

، 18/10/1397و  4، 20/09/1397شرقی،  49° 30' 18"شمالی،  36° 53' 36"متر ارتفاع،  144نمونه،  5شیرکوه، 
 673، تله چسبی؛ 10/10/1399شرقی،  49° 32' 9"شمالی،  36° 53' 29"متر ارتفاع،  252 نمونه، 7تله چسبی؛ 

و  4، 20/9/1398 و 6، 22/8/1398شرقی،  49° 32' 35"شمالی،  36° 54' 4/0"متر ارتفاع، 258نمونه، 
 32' 13"شمالی،  36° 53' 33"متر ارتفاع،  275نمونه،  16، تله بشقابی و چسبی؛ 12/11/1398، 20/10/1398

 32' 22"شمالی،  36° 53' 54"متر ارتفاع، 337نه، نمو 3، تله چسبی؛ 04/10/1397، 20/09/1397شرقی،  °49
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 6 شرقی، 49° 32' 21"شمالی،  36° 53' 51"متر ارتفاع، 356نمونه،  398، تله بشقابی؛ 20/9/1398شرقی،  °49
 19"متر ارتفاع، ، 393نمونه،  9، تله بشقابی و چسبی؛ 60/09/12،1398/11/1398، 04/10/1398، 20/09/1398و
 36° 53' 29"متر ارتفاع، 401نمونه،  480، تله چسبی؛ 04/10/1397شرقی،  49° 33' 25"شمالی،  °36 53'

  ، تله بشقابی.20/10/1398و  4، 06/09/1398، 22/08/1398شرقی،  49° 32' 54"شمالی، 
Psylliodes cuprea  گرده و همچنین شکل اندام زادآوري پوش و پیشدر صفاتی از قبیل نقاط روي بال

تواند از سبز متالیک تا مسی دهند. رنگ بدن هم در یک جمعیت میعیت تنوع زیادي نشان میدر داخل جم
کند و آفت بسیاري تغذیه می Brassicaceaeخوار است، از گیاهان زیادي از تیره متفاوت باشد. این گونه محدود

، آسیاي صغیر تا آسیاي مرکزي باشد. در اروپا پراکندگی وسیع داشته و در شمال آفریقااز سبزیجات چلیپایی می
 ,Alavi( گزارش شده است این گونه از مزارع کلزا در استان گلستان ).Gruev & Döberl 1997( انتشار دارد

هاي چسبی و بشقابی به تعداد بسیار زیاد (بیش از برداري با تلهدر استان گیالن در تمامی مناطق نمونه ).2002
   آوري شده است.نمونه) جمع 1600
  )a3(شکل   Psylliodes persicaگونه

 37° 17' 46"متر ارتفاع،  -17کنار، مالسر، نمونه، شفت، راسته 1هاي مطالعه شده: استان گیالن: نمونه
 50"شمالی،  36° 52' 46"متر ارتفاع،  132نمونه،  2، تله بشقابی؛ 27/09/1398شرقی،  49° 26' 53"شمالی، 

 36° 53' 29"متر ارتفاع،  252نمونه،  7ه چسبی؛ رودبار، توتکابن، شیرکوه، ، تل20/09/1397شرقی،  °49 30'
 35"شمالی،  36° 54' 4/0"متر ارتفاع، 258نمونه،  17، تله چسبی؛ 10/10/1399 شرقی، 49° 32' 9"شمالی، 

متر  275نمونه،  1، تله بشقابی؛ 12/11/1398، 20/10/1398و  4، 20/09/1398، 22/08/1398شرقی،  °49 32'
 53' 51"متر ارتفاع، 356نمونه،  8، تله چسبی؛ 04/10/1397شرقی،  49° 32' 13"شمالی،  36° 53' 33"ارتفاع، 

 53' 29"متر ارتفاع، 401نمونه،  4تله بشقابی؛  04/10/1398، 06/09/1398 شرقی، 49° 32' 21"شمالی،  °36
  ، تله بشقابی.20/10/1398شرقی، 49° 32' 54"شمالی،  °36

تري داشته و بر اساس شکل کلی بدن و هاي هم جنس بدن تختنسبت به بقیه گونه P. persica گونه
ها و همچنین خصوصیات اندام زادآوري به سادگی قابل تشخیص است. با پوشگرده و بالترتیب نقاط پیش

دهند. را نشان میهاي مختلف تنوع بسیار کمی وجود پراکندگی وسیع این گونه در مزارع کلزاي ایران، جمعیت
باشد. این گونه از ایران توصیف شده است و از می Brassicaceaeاز تیره  P. cupreaتغذیه این گونه نیز مانند 

در ایران از مزارع کلزاي رودبار،  ).Gruev & Döberl 1997( اردن و عربستان تا آسیاي مرکزي انتشار دارد
وشهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی  )Keyhanian et al., 2005( خوزستان، گرمسار و بهبهان

)Alavi, 2006(  آوري شده است.هاي منطقه مورد مطالعه در استان گیالن جمعو به تعداد کم در تلهگزارش 
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 c-d :Psylliodesاندام زادآوري نر از نماي شکمی؛  .b. سطح پشتی بدن، a-b :Psylliodes persica a -3شکل

cuprea c.  سطح پشتی بدنd: متر.اندام زادآوري نراز نماي شکمی. مقیاس یک میلی 
Fig. 3. a-b: Psylliodes persica a. habitus, b. ventral view of aedeagus; c-d: Psylliodes cuprea c. habi-
tus, d. ventral view of aedeagus. Scale: 1mm. 
 
 

  سپاسگزاري
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و براي حمایت مالی و از زشکی کشور پموسسۀ تحقیقات گیاهاز 

  . شودقدردانی می پژوهش نیا خاطر همکاري در اجراين بهمنابع طبیعی استان گیال
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