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 مجله علوم كشاورزي ايران
 )١-١٢ ( ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦جلد 

 
 Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera(بررسي تاكسونوميك خانوادة 

 در منطقه كرج
 

 ٤و عليمراد سرافرازي ٣ ، عزيز خرازي پاكدل٢، غالمرضا رسوليان١كتايون خردمند
  دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران ان، دانشيار، كارشناسي ارشدسابق دانشجوي ، ٣، ٢، ١

 هاي گياهي  استاديار پژوهشي مؤسسه بررسي آفات و بيماري،٤
 ٢٦/١/٨٣تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
هاي راستة نيم     گونة شناخته شده در دنيا، يكي از بزرگترين خانواده          ٤٠٠٠ با بيش از     Lygaeidaeخانوادة   

هاي شكارگر و خونخوار نيز      هاي اين خانواده گياهخوارند، البته گونه      اكثر گونه . شود سخت بالپوشان محسوب مي   
 در مزارع و باغات     ١٣٨٠ تا شهريور ماه     ١٣٧٩در اين تحقيقات كه از فروردين ماه        ).٩(شود   در بين آنها يافت مي    

آوري  مع نوري ج   گيري، آسپيراتور و تله    ها توسط تور حشره    هايي از اين سن    شهرستان كرج انجام گرفت نمونه     
شناسي  هاي كليدي در شكل     ها  از كليدهاي شناسائي مختلف استفاده شد و ويژگي              در تشخيص نمونه  . گرديد

 پاها و خارهاي     هاي ساده و مركب، شكل     خارجي و داخلي نظير بخش چرمي و غشائي بال روئي، وضعيت چشم            
پارامر و اداگوس نر مورد استفاده      هاي تنفسي، رنگ و طول بدن و بخصوص شكل            آن، محل قرار گرفتن سوراخ    

هاي بررسي   از نمونه  .تاييد گرديد ) فنالند (R.E. Linnavouriهاي شناسائي شده توسط     نمونه. قرار گرفت 
 :گردد  زير خانواده به قرار زير معرفي مي٥ جنس و ١١ گونه از ١٣شده، تعداد 

Subfamily : Lygaeinae 
1- Lygaeus pandurus (Scop.)  2- Lygaeus equestris (L.) 3- Lygaeus saxatilis (Scop.) 
Subfamily : Orsillinae 
4- Nysius cymoides (Spinola) 5- Nysius graminicola (Kolenati) 
 
Subfamily : Geocorinae 
6. Geocoris megacephalus (Rossi) 
Subfamily : Cyminae 
7. Cymus melanocephalus Fb. 
Subfamily : Rhyparochrominae 
8. Beosus quadripunctatus (Muller) 9. Peritrechus gracilicornis Puton 
10. Lamprodema maurum  (Fabricius) 11. Camptocera glaberrima (Waller) 
12. Bleteogonus circumcinctus Reuter 13. Emblethis denticollis  Horvath 
14. Eremocoris sp. 

 
 .بالپوشان، پارامر سخت ، تاكسونوميك، پراكنش، نيم Lygaeidae :هاي كليدي  واژه

 
 مقدمه

 گونه در جهان، يكي     ٥٠٠٠٠پوشان با بيش از      بال نيم سخت 
 هاي حشرات بوده و داراي بيشترين تنوع            از بزرگترين راسته   

 

تاريخچة مطالعات اين راسته نشان        ). ١١(باشند   زيستي مي 
شناسي كشاورزي   العاده آنها از ديد حشره        فوق دهندة اهميت 

 هاي متعددي از اين حشرات از جمله           است، به طوريكه گونه    
 غالمرضا رسوليان : مكاتبه كننده 
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خواري و   هاي گياهخواري، حشره   ، با رژيم  Lygaeidaeخانوادة  
اي  خونخواري از اهميت اقتصادي و بهداشتي قابل مالحظه             

 .باشند برخوردار مي
اين حشرات،   العادة        متأسفانه عليرغم اهميت فوق        

بندي آنها   هاي جامعي در مورد اين خانواده به ويژه رده            بررسي
دهد كه    منابع تاكسونوميك، نشان مي      . انجام نگرفته است    

ها و هر نوع آب و هوا        هاي مختلف اين خانواده در تمام اقليم       گونه
 ).٢٠(شوند  يافت مي

آركتيك، از جمله ايران داراي فون غني از اين             منطقة پاله 
تنها . اند باشد كه هنوز بسياري از آنها شناسايي نشده        شرات مي ح

بندي كه روي فون اين خانواده در ايران انجام          مطالعات جامع رده  
) ١٣٦٦(هاي محققين چك در سال          توان به بررسي    شده، مي 

هايي از مناطق شمالي، شمال غربي، جنوبي         اشاره نمود كه گونه   
 ).١٣(و مركزي ايران گزارش نمودند 
 تقريبا   Lygaeidaeهاي خانواده    همانطور كه ذكر شد، سن     

ها  ها، علف  روي تمام انواع گياهان شامل درختان ميوه، درختچه        
همچنين . شوند و بسياري از محصوالت زراعي و باغي يافت مي          

از آن  .  بوده و از نظر اقتصادي اهميت دارند        مضربسياري از آنها    
 اشاره نمود كه     Blissus leucopterusتوان به گونه      جمله مي 

Say        ترين سن مزارع     بعنوان مخرب  )١٩٩٨( اسالتر به نقل از
 سال خسارات جدي را     ١٥٠اين سن به مدت     . كند ذرت ياد مي  

 .به كشاورزي آمريكا وارد ساخته است
هاي Lygaeidae كه بر روي فون            )١٩٨٨( وينوكورو

Yakutia  خانواده،   زير ٦هاي آن منطقه را در        كرد سن   كار مي 
 .بندي نمود  گونه طبقه٣٧ جنس و ٣١

 در تركيه   Geocorinae روي زير خانوادة      )١٩٨٩(كاگاتايا  
 ).٨( و كليدي در سطح گونه ارائه نموده استهمطالعه كرد
 و  Lygaeidaeهاي    روي كاريوتيپ سن     )١٩٩٠(گروزوا  

 بررسيهاي وسيعي را     Lygaeidaeهاي   سيستم توليد مثل سن    
 .ستانجام داده ا
هاي Lygaeida بر روي فون         )١٩٨٥( كروپ و     باتيكر

 زير خانواده،   ١٢ها را در     عربستان سعودي كار كردند واين سن      
 .بندي نمودند طبقه

ها در بريتانيا     Lygaeidae روي فون       )١٩٩١(دالينك   
ها را    گونه از اين سن     ٨٠مطالعه كرد و در طي آن مطالعات،          

 .گزارش نمود

 ٥٠٠ در دنيا را در        Lygaeidae هاي سن) ١٩٩٨(اسالتر  
 .بندي نمود  گونه طبقه٤٠٠٠جنس و 

 روي فون اين خانواده در عراق كاركرد و           )١٩٩٥(ليناوري  
 . جنس تقسيم نمود٥١ زير خانواده و ١٢ها را به  اين سن

 زير   ١٢ را به       Lygaeidaeهاي     سن  )١٩٦٧(بي بينكو   
در .  كرد بندي  گونه طبقه  ٣٠٠ جنس و بيش از       ١٠٠خانواده ،   

اين مطالعات به دليل شباهت فون ايران و روسيه از كليد مذكور            
 .به طور اهم استفاده گرديده است

ها انجام   در ايران كارهاي زيادي روي سيستماتيك اين سن        
نگرفته است و از تحقيقات انجام شده اهم آنها در ذيل اشاره                

 .گردد مي
 ازرا    Lygaeus pandurus گونه     )١٣٤٠( فرحبخش

هاي كرمان، فارس، سيستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان          استان
 .كردو تهران از روي درخت توت و پسته گزارش 

در كتاب فهرست آفات كشاورزي ايران      ) ١٣٧٥(مدرس اول   
 گونه از اين سنها را در مناطق مختلف ايران گزارش             ١٨حدود  
 .نمود

 Lygaeusدو گونه     ) ١٣٦٩(اسماعيلي و همكاران        
prantesis    و Oxycarenus hyalipennis      را تحت عنوان 

آفات مهم و اقتصادي مزارع پنبه، آفتابگردان و چغندر قند در              
 .مزارع كرج و شاهرود نام بردند

 Geocoris سن شكارگر     به نقل از لطفي   ) ١٩٧٢(ليناووري  
quercicola               را روي شپشك آردآلود سرو و روي درختان 

 .ان گزارش نمودسروناز براي اولين بار در اير
 Geocoris يك گونه شكارگر       )١٣٧٩(قهاري و حاتمي     

megacephalus         را تحت عنوان دشمن طبيعي مگس سفيد در 
 .استان اصفهان گزارش نمودند

 در نقاط    را  جنس و گونه از اين خانواده      ٨،  )١٩٨٧(هابرلنت  
 .مختلف ايران گزارش نمود 

 از  Lygaeidae گونه سن    ١٣ جنس و    ١٣،  )١٩٨٩(هورواث  
 . مناطق مختلف ايران گزارش كرد

 براي  Lygaeidae گونه   ٩ جنس و    ٩،  )١٩٨٧(سيدنستاكر  
ايران گزارش نمود همچنين كليد شناسايي جهت تشخيص             

ها را    در ايران ارائه و آن گونه          Emblethisهاي جنس     گونه
 .توصيف كرد
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 جنس و گونه از نقاط مختلف ايران          ٥،  )١٩٦٩(كريتشنكو  
 .ودگزارش نم

هاي اين    بعضي از گونه   ١٩٩٨ در سال      اسالتر طبق گزارش 
همچنين . كنند خانواده در النه پرندگان و جوندگان زندگي مي         

 در آمريكاي التين    Clerada apicicornisخاصيت خونخواري   
تواند بعنوان ناقل    به محققين اين ايده را داده كه اين سن مي            

Trypanozoma cruzi     ١جاد بيماري شاگاز     عمل كند و باعث اي 
 Clerada apicicornisبعدها نظراتي مبني بر اينكه         . شود 

تواند بعنوان شكارچي و يك عامل كنترل بيولوژيك از زير               مي
 كه ناقل     Reduviidae و خانوادة       Triatominaeخانوادة   

Trypanozoma cruziاست مطرح گردد . 
ولوژيك  در مبارزة بي    Lygaeidaeهاي خانواده  بعضي از گونه  
 هاي چشم بزرگ     توان به سن    باشند كه مي    حائز اهميت مي   

) (Geocorinae  هاي جنس     سن. اشاره نمودGeocoris  از
براي مثال  . شود شكارگرهاي مهم بندپايان آفت محسوب مي        

Geocoris pallens      هاي  از شكارگرهاي سن(Miridae) 
Lygus نبه و  هاي تار عنكبوتي، الروهاي كرم غوزه خوار پ          كنه و

 .باشد ها مي ملخ
هاي كرم    تحقيقات انجام شده در مزارع آلوده به تخم              

 Geocorisخوار تنباكو كه در معرض شكارگري افراد بالغ           جوانه
 فرد در هر    ٠٠٠/٢٥٢حاكي از آن است كه رهاسازي       ،قرار گرفته   

 كاهش تراكم تخم را بدنبال       درصد ٥١ تا   ٣١ متر مربع ،     ٤٠٠٠
 ).٩(داشته است 

 
 ها اد و روشمو

  عمليات صحرايي–الف 
هاي مورد مطالعه از تور           آوري نمونه   به منظور جمع     

اي به   اين تور داراي حلقه   . گيري استاندارد استفاده گرديد    حشره
دسته تور  .  بود ٨ تا   ٦ متر و از نوع مفتول شمارة         ٣/٠-٤/٠قطر  

به طول تقريبي يك متر و ارتفاع كيسه تور دو برابر بلندتر از                 
 .رض دهانه آن بودع

 محتوي  ٢آوري شده را داخل شيشه سم      حشرات كامل جمع  
سيانيد سديم يا پتاسيم خفه كرده و آنها را همراه بر چسبي كه              

آوري و تاريخ انجام كار، روي آن ثبت شده           محل و موضع جمع   

                                                                                    
1 . Chagase disease 
2. Killing bottle 

هايي از پنبه    هاي الزم، در بين اليه     بود با مراعات كامل و احتياط     
 .هاي مخصوص نگهداري شدند ر جعبهو دستمال كاغذي، د

هاي نوري جلب     آوري عالوه بر تور زدن، از تله           در جمع 
 .كننده نيز استفاده گرديد

برداري بكار گرفته شد، استفاده از       روش ديگري كه در نمونه    
هاي از   هاي ريز، يا نمونه    آوري نمونه  جهت جمع .  بود ٣آسپيراتور
علفهاي هرز و يا جاهايي      ها و گياهان مختلف از جمله         زير بوته 

ها  نمونه. كه خار و تيغ وجود داشت از اين وسيله استفاده گرديد          
  درصد ٦٠آوري به شيشه محتوي الكل اتيليك           پس از جمع   
 .انتقال يافت

آوري شده يك يا دو روز در الكل نگهداري              حشرات جمع 
. گرديد  باعث تغيير رنگ بدن آنها مي        زمان طوالني  زيرا   شدند

اي از كاغذ ثبت و داخل        ضروري با مداد روي باريكه     مشخصات  
ها از مزارع مختلف،      شيشه محتوي الكل قرار داده شده، نمونه        

ات غها، البالي برگها و با      هاي هرز كنار جاده، كناره جوي        علف
 :برداري عبارت بودند از مناطق مورد نمونه. آوري گرديد جمع
مال غربي و   واقع در شمال و ش     ( ارتفاعات جاده چالوس      -

هاي آسارا، ارنگه،    شامل بخش )  كيلومتر ٦٠شرقي كرج تا شعاع     
 .آزادبر، كلوان ، شهرستانك، سرزيادت

طالقان، ): واقع در شمال و مركز كرج        ( طالقان      بخش -
 .كالنك، شهرك

نظرآباد، ) واقع در جنوب غربي كرج       (  بخش اشتهارد   -
 .بادآ  فرامرز، حسن آباد، مردآباد، مالرد، قلعه فتح

و كردان، بخش   ) ناحيه جنوبي كرج   (هاي شهريار      بخش -
 ).مركز كرج(اعشت و برغان 

 ).جنوب شرقي كرج(آباد، محمدآباد،  هاي كمال  بخش-
ها به طور هفتگي در مناطق فوق از خردادماه             برداري نمونه

ها  در اين مسافرت  .  ادامه داشت  ١٣٨٠ آغاز و تا مهرماه       ١٣٧٩
داري از مناطق مختلف كرج در مناطق        بر شد كه نسخه   سعي مي 

هاي مختلف    رشدي گياهان ميزبان، درجه حرارت و تاريخ            
 .چندين مرتبه انجام گيرد

آوري اين گروه از حشرات      بطور تجربي ثابت گرديده كه جمع     
به . مزرعه صورت گيرد  درگرم   و هواي    بايد در شرايط  بدون باد     

اشتهارد، (رج  برداري از مناطق گرمتر ك        همين منظور نمونه   
                                                                                    

3. Aspirator 
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در اوايل فصل آغاز و به ترتيب به سمت مناطق            ) …شهريار و   
 .سردتر انجام پذيرفت

  عمليات آزمايشگاهي-ب
 )Genitalia(سازي ژنيتاليا  آماده

هاي بدن، كه جهت تشخيص استفاده         از مهمترين قسمت   
ژنيتاليا در اين حشرات داراي     .  بود )ژنيتاليا(شد اندام تناسلي نر   

به منظور استخراج اين اندام از         . اسكلروتيني است ساختمان  
 استفاده  )١٩٥٧(آشالك   و   )١٩٩٥(اسالتر  تلفيقي از روشهاي     

 :مراحل كار به شرح زير است .گرديد
ابتدا انتهاي شكم با يك قيچي نازك و تيز جدا شده، سپس             

بايد توجه داشت كه در اين      . قرار داده شد  % ١٠در محلول پتاس    
در صورت  . از پتاس سرد يا گرم استفاده كرد         توان   مرحله مي 

استفاده از پتاس سرد انتهاي شكم را در شيشه محتوي پتاس              
قرار داده و بسته به كوچكي يا بزرگي حشره و ميزان                 % ١٠

اسكلروتيني بودن اندام مورد مطالعه، مدت زمان قرار دادن نمونه          
 . ساعت متغير است١٠-١٢در پتاس سرد بين 
. اف كردن شكم از پتاس گرم استفاده شد          براي نرم و شف    

در حمام  % ١٠ دقيقه در پتاس     ٣-٢بدين ترتيب كه شكم حدود      
 .جوش قرار داده شد

پس از انجام مراحل فوق به منظور حذف باقيمانده پتاس             
 دقيقه داخل پتري حاوي آب مقطر قرار داده           ٥نمونه به مدت    

، ٥٠ اتيليك ها به ظروف محتوي الكل     شد، و جهت آبگيري، نمونه    
 . درصد، هر كدام به مدت سه دقيقه منتقل گرديدند٩٠ و ٧٠

دار محتوي   مطالعه و بررسي اندام تناسلي در الم حفره            
 .گليسيرين و در زير استرئوميكروسكوپ دو چشمي انجام گرفت

 نگهداري ژنيتاليا
 :جهت نگهداري ژنيتاليا به دو روش اقدام گرديد

هاي  ا در داخل ميكروتيوب    در اين روش ژنيتالي    : روش اول 
 ميلي متر قرار     ٤متر و قطر    ميلي ١٠حاوي گليسيرين به طول      

 .داده شد و اطالعات مربوطه به نمونه، با برچسب مشخص گرديد
ها بود بدين    شامل تهيه پرپاراسيون از اين اندام      : روش دوم 

ها بين الم و المل توسط چسب كانادا بالزام              ترتيب كه نمونه   
 .آماده شدندجهت مطالعه 

 رسم تصاوير و عكسبرداري
. هاي گوناگوني اهميت دارند    در شناسايي اين حشرات اندام     

لذا با استفاده از استرئوميكروسكوپ دو چشمي مجهز به لوله              

ها  ها به دقت تصاويري با تعيين مقياس اندازه            از اندام  ١ترسيم
هايي از حشرات توسط دستگاه             و عكس  . تهيه گرديد  
 .وسكوپ دو چشمي عكاسي تهيه شداسترئوميكر

 ها شناسايي نمونه
هاي اين خانواده بر اساس شكل شناسي             شناسايي سن 

هاي كليدي كه در       از ويژگي . خارجي و داخلي انجام گرفت      
 :توان به موارد زير اشاره نمود  ها به كار رفتند مي تشخيص نمونه

هاي ساده و مركب، نقاط       طول بندهاي شاخك، فرم چشم     
هاي سطح چرمي بال روئي، شكل پيش گرده، وجود يا           تگيفرورف

عدم وجود خار روي ران و ساق پا، شكل و طول سپرچه، تعداد               
هاي  ومحل قرار گرفتن موهاي تريكويوتري، محل و تعداد سوراخ        

، رنگ عمومي   ٢تنفسي، طول خرطوم و اندازة صفحة خرطومي        
 .بدن، شكل سومين شيار شكمي و شكل پارامرها

هاي  ها از كليدها، مقاالت و توصيف         خيص نمونه جهت تش 
 .متعددي استفاده گرديد

كليدهايي كه به طور عمده در تشخيص نهايي به كار رفتند            
 :عبارت بودند از

 Bei-Bienko 1967كليد شناسايي  -
  Slater (1998), Lygaeidaeهاي  كليدشناسايي سن -
 ،  Yakutia در منطقه  Lygaeidaeهاي   كليدشناسايي سن  -

Vinokurov (1988) 
 Buttiker , Krupp (1986)فون عربستان سعودي  -
 Dolling (1991)نيم باالن  -
 Kent ،Masse(1985)هاي منطقه Lygaeidaeفون  -
 Linnavuori (1995) در عراق، Lygaeidaeهاي  سن -
  در ايران،    Emblethisهاي جنس     كليدشناسايي گونه  -

)Seidenstucker (1987 
هاي زير خانوادة        شناسايي جنس و گونه          كليد -

Geocorinae ،در تركيه Cagatay (1989)  
كليدشناسايي چندين جنس و گونه از خانوادة                -١٠

Lygaeidaeدر ايران  .Hoberlandt (1987) 
هاي موجود در    ها پس از شناسايي و مقايسه با نمونه          نمونه

وسط بندي حشرات جهت تأييد نهايي ت      موزة بخش تحقيقات رده   
R.E. Linnavuoriبه فنالند ارسال گرديد . 

                                                                                    
1. Drawing tube 
2. Rostellar Plate 
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 نتايج
 ١١ گونه از     ١٣آوري شده، تعداد       نمونه سن جمع    ٢٦٥از  

 تشخيص  Lygaeidae زير خانوادة متعلق به خانوادة       ٧جنس و   
هاي منطقه كرج تهيه گرديده، كه به ارائه         و كليدشناسايي جنس  

 :پردازيم اين نتايج مي
 ي كرج وري شده از منطقهآ هاي جمع كليدشناسايي جنس

هاي چهارم و پنجم شكم      سومين شيار شكمي بين حلقه    . ١
 ٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مستقيم

هاي چهارم و پنجم       سومين شيار شكمي بين حلقه       . ١ 
 ٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خميده
لبه انتهايي كوريوم صاف و مستقيم؛ رنگ عمومي بدن            . ٢

 Lygaeus  . . . . . . . . . . . . . . . .قرمز همراه با نقوش سياهرنگ
  دار؛ رنگ عمومي بدن زرد  لبه انتهايي كوريوم موج. ٢ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Nysius 
 ٤ . . . . .تر از لبة جلوئي پيش گرده سر باريك، كم عرض. ٣
 ٥ . . . . . . . . . .تر از لبة  جلوئي پيش گرده سرپهن، عريض. ٣ 

 ٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .داراي چشم ساده. ٤
 ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاقد چشم ساده. ٤ 

ها دو   هاي مركب بيضي شكل و كشيده، طول چشم        چشم. ٥
 Geocoris . . . . . . . . .برابر عرض آنها، رنگ عمومي بدن سياه 

 Beosus  . .هاي مركب كروي شكل، رنگ بدن زرد چشم. ٥ 
روئي دو  سپرچه كوتاه، طول شيار اصلي بخش چرمي بال         . ٦

 Cymus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .برابر سپرچه
 بار بلندتر از شيار اصلي        ٥ تا   ٤سپرچه بلند وكشيده،     . ٦ 

 Lamprodema . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش چرمي بال روئي 
 ٨. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . پيش گرده فاقد فرورفتگي. ٧
 ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . پيش گرده فاقد خصوصيات باال. ٧ 

، بدن  »٧«اي به شكل      بخش انتهاي سپرچه داراي لكه     . ٨
 . . . . . . . . . زرد رنگ، ران پاهاي جلوئي سياه، صاف و بدون لكه         

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Peritrechus 
هاي باال، بدن به رنگ خاكستري،         سپرچه بدون ويژگي  . ٨ 

ران پاي جلوئي به رنگ خاكستري، داراي موهاي متراكم                
 Emblethis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عمودي
. . . . . . .  . . بدن پهن و براق، به طول يك تا دو ميلي متر          . ٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Camptocera 

 ١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميلي متر٧ الي ٦طول بدن . ٩ 
بند اول شاخك بلند، به طوري كه در نصف طول خود             . ١٠

داراي يك  رسد، ران پاي جلويي ضخيم شده و          به نوك سر مي   
 . . اي     عدد خار بزرگ و چندين عدد خار ريز، بدن به رنگ قهوه           

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .Eremocoris 
بند اول شاخك كوتاه، ران پاي جلويي معمولي و فاقد            . ١٠ 

مو، شاخك داراي موهاي عمودي، بدن به رنگ سياه با نقوش              
 leteogonus . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نارنجي

ها و   آوري شده با توجه به جنس        هاي جمع  توصيف گونه 
 :ها  زيرخانواده

١- Spilostethus saxatilis Scop.( Lygaeinae) 
Syn: Lygaeus saxatilis  

يري و  اين گونه در سراسر دنيا، در نقاط گرمس          : پراكنش
در ايران اين گونه از         ). ٢٠(گرمسيري پراكنده است        نيمه

گزارش ) ١٣٧٦(آذربايجان شرقي و خراسان توسط مدرس اول          
 . شده است
هايي از اين گونه در آساراي كرج، محمدآباد كرج و               نمونه

 .جمع آوري گرديد) دانشكده كشاورزي(
متر، برنگ    ميلي ٧-٦حشرات به طول تقريب     : شناسي شكل

رمز تيره همراه با نقوش سياهرنگ، بخش كناري قسمت چرمي          ق
اي و   ي برنگ قهوه   يي بال رو   يي سياهرنگ، بخش غشا    يبال رو 

شاخك و پاها سياهرنگ و طول         . فاقد لكه سفيدرنگ است     
پارامر . ١سپرچه به اندازه طول شيار اصلي بخش چرمي بال است         

نتها  كامال  مقعر و داسي شكل و در ا             ٢نر در بخش هيپوفيز     
هاي متعدد   بخش پشتي پارامر داراي برجستگي     . تيز است  نوك
شود  پارامر در بخش تنه پهن و به طرف نوك باريك مي             . است

 ).١شكل (
٢-  (Lygaeinae) Spilostethus pandurus (Scop) 

Syn: Lygaeus pandurus, Cimex civilis 
در ) ١٨ (اين گونه در سراسر دنيا گسترش دارد        : پراكنش

، كرمان توسط حاتمي    )١٣٤٠( سمنان توسط فرحبخش     ن از ايرا
گزارش گرديده  ) ١٣٧٦(، تهران توسط مدرس اول          )١٣٧١(

 .است

                                                                                    
1. Commisure of Hemyelytra 
2. Hypophysis 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦

 
 Spilostethus saxatilis  پارامر-١شكل 

 
هايي از اين گونه از مناطق محمدآباد، اشتهارد، اغشت           نمونه

 .آوري گرديد و آساراي كرج جمع
متر، برنگ    سانتي ٢-٥/١حشراتي به طول     : شكل شناسي 

هاي جانبي بخش چرمي بال      قرمز همراه با نقوش سياهرنگ، لبه     
روئي قرمز همراه با دو لكه بزرگ سياهرنگ، بخش غشائي بال              

بخش هيپوفيز در پارامر     . ي و فاقد لكه سفيدرنگ است        ا قهوه
 Spilostethus saxatilisداراي تقعر كمتري نسبت به گونه        

نبوده و در بخش جلويي داراي دو          است و در انتها نوك تيز          
بخش پشتي پارامر در ناحيه تنه داراي يك         . باشد برجستگي مي 

هيپوفيز در بخش پشتي داراي     . باشد برجستگي كامال  محدب مي   
 ).٢شكل (موهاي متراكم است 

 
  اداگوس-ب     پارامر -الف 

 )اصل (Spilostethus pandurus پارامر و اداگوس در -٢شكل 
 
٣- Spilostethus  equestris (L.) (Lygaeinae) 

اين گونه در سراسر دنيا در نقاط گرمسيري و             : پراكنش
گونه مزبور از اصفهان توسط   ). ٢٠(نيمه گرمسيري پراكنده است     

 و در خراسان توسط مدرس اول          ) ١٣٧٩(قهاري و حاتمي      
 ).٤ ،٣(گزارش گرديده است ) ١٣٧٦(

اغشت از روي گل گندم،      هايي از اين گونه در منطقه         نمونه
 .آوري شده است هاي هرز جمع يونجه و علف
متر و    ميلي ٧-٦اي به طول تقريبي       حشره: شناسي شكل

برنگ قرمز با نقوش خاكستري مايل به سياه، لبه جانبي بخش             
.  قرمز رنگ همراه با دو لكه سياهرنگ است           ييچرمي بال جلو  

گ، سپرچه  بخش غشايي بال روئي همراه با يك لكه سفيد رن            
تر از شيار اصلي بخش        بار كوتاه  ٤-٣برنگ  سياه و طول آن         

 .پاها و شاخك سياهرنگ است. چرمي بال است
ر بسيار كمي است به طوري      قعبخش هيپوفيز پارامر داراي ت    

هيپوفيز در انتها نوك تيز بوده و       . رسد كه تقريبا  صاف به نظر مي     
بخش . اشدب در بخش جلويي داراي يك فرورفتگي كوچك مي          

دب آن از گونه قبلي       حپشتي هيپوفيز داراي برجستگي كه ت       
بسيار كمتر است و داراي موهاي كمتري نسبت به گونه قبلي              

 ).٣شكل (باشد  مي

 
  اداگوس-ب       پارامر - الف 

 )اصل (Lygaeus equestris پارامر چپ و اداگوس در -٣شكل 
 
٤- Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Orsillinae) 

Syn : Artheneis cymoides Spinola, 1837 
اين گونه در سراسر دنيا و بخصوص نقاط                : پراكنش

 گونه از خراسان و      اين). ٢٠(شود   گرمسيري و ساحلي يافت مي    
 .گزارش گرديده است) ١٣٧٦(توسط مدرس اول  اردبيل 

اين گونه از مناطق اشتهارد، برغان و اغشت از روي پنبه و               
 .آوري گرديد هرز كناره جوي جمعهاي  علف

متر، سر،    ميلي ٢-١اي به طور تقريبي      حشره: شناسي شكل
اي تيره، پيش گرده پهن،       گرده، شاخك و پاها برنگ قهوه       پيش

هاي مركب برجسته و       چشم. پهناي آن دو برابر طول است        
  و سر، پيش گرده  . اي روشن  سپرچه به رنگ قهوه   . مشخص است 

بار ٢-٥/١طول سپرچه     . ي ريز است    سپرچه داراي فرورفتگ    
بخش غشايي  . تر از طول شيار اصلي بخش چرمي بال است        طويل
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بال رشد كرده و بلندتر از طول شيار اصلي بخش چرمي بال                 
بخش غشايي بال رشد كرده و بلندتر از طول شكم                 . است
 .باشد مي

). ٤شكل  (باشد دربخش جلويي فاقد دندانه مي     نرمنفذ تناسلي 
امر در بخش جلويي مقعر بوده و در بخش تنه داراي            هيپوفيز پار 

بخش انتهايي هيپوفيز كامال  نوك تيز        . باشد دو برجستگي مي   
شده، پارامر در بخش تنه داراي يك فرورفتگي كامال  مشخص             

 ).٥شكل (است 

 
 )اصل. (دهد  منفذ تناسلي نر كه پيكان لبة جلويي آن را نشان مي-٤شكل 

 

 
 )اصل( Nysius cymoides در پارامر چپ -٥ شكل 

 
٥- Nysius graminicola (Kolenati, 1849) 

Syn : Corizus graminicola Kolenati, 1849 
اين گونه در سراسر دنيا و بخصوص نقاط                : پراكنش

در ايران از   ). ٢٠(شود    يافت مي  ١اي گرمسيري و شبه مديترانه    
 ).٤(آذربايجان شرقي و خراسان گزارش شده است 

نه از آساراي كرج و ارنگه از روي گل عروس و                  اين گو 
 .آوري گرديد هاي هرز كنار آب جمع علف

متر، برنگ     ميلي  ٤-٣اي به طول         حشره  :شناسي شكل
 فرورفتگي ريز وتيره    دارايسپرچه   و   گرده عمومي زرد، سر، پيش   

 بار از عرض آن كمتر       ٥/١ طول پيش گرد تقريبا         بوده و  رنگ
 . هستنداي روشن قهوهشاخك و پاها برنگ . است

                                                                                    
1. Holomediterranean 

). ٦شكل(منفذ تناسلي نر در بخش جلوئي داراي دندانه است        
بخش هيپوفيز پارامر محدب بوده و داراي يك برجستگي در              

هيپوفيز در  . بخش باال و يك فرو رفتگي در بخش پائين است            
تي شپارامر در بخش پ   .  گرد بوده و نوك تيز نيست      انتهاييبخش  

 ).٧شكل(باشد  ستگي ميمقعر بوده و داراي دو برج
 

 
  )اصل(، Nysius granminicola منفذ تناسلي نر در -٦شكل 

 

 
 N.graminicola پارامر چپ در -٧شكل 

 
٦- Geocoris megacephalus (Rossi, 1970) (Geocorinae) 

Syn : Cimex megacephalus Rossi, 1970 
Ophthalmicus phaeopterus Germar, 1837 
Geocoris phaeophterus  Stal, 1874 

 
اين گونه در سراسر دنيا در مناطق گرم وخشك           : پراكنش
در ايران اين گونه از خراسان گزارش        ). ٢٠( دارد   يانتشار وسيع 

 ).٤(گرديده است 
هايي از اين گونه در مناطق محمد آباد، شهريار و                 نمونه

آوري  هاي هرز جمع    اشتهارد از مزارع يونجه و همچنين علف         
 .استگرديده 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٨

متر و برنگ      ميلي ٤-٣حشراتي به طول      : شناسي شكل
 كه در نزديك      است  دو لكه زرد رنگ     دارايسر  . مي باشد  سياه
اي بوده كه     شاخك برنگ قهوه   . هاي مركب قرار دارد      چشم

. تر از بندهاي سوم و چهارم است        بندهاي اول و دوم كمي تيره      
 هاي عقبي زرد رنگ بوده و داراي               گرده در گوشه     پيش

 .باشد هاي پراكنده مي فرورفتگي
 طول آن از عرضش بيشتر است      بوده و سپرچه بلند و كشيده     

كوريوم زرد رنگ   . باشد ميها و موهاي پراكنده      و داراي فرورفتگي  
هاي متقارن در دو طرف بوده و بخش غشائي              فرورفتگي داراي

 ،پوشاند  بطوري كه تمام طول شكم را مي       ،بال شفاف و بلند است    
 .  هستند برنگ زردپاها

منفذ تناسلي در نر پهن بوده و داراي دو برآمدگي در                  
» S « بشكل و بخش هيپوفيز در پارامر     ) ٨شكل  (طرفين است   

 ).٩شكل (باشد  مي

 
 .Geocoris megacephalus منفذ تناسلي نر در -٨شكل 

 )اصل(
 

 
كه ، Geocoris megacephalus پارامرراست در -٩شكل 

 )اصل(.دهد شكل را نشان مي» S«پيكان برآمدگي 

 بالكها سفيداين گونه از نظر شكارگري         : زيست شناسي 
هاي گياهان   بطوري كه در تمام قسمت      . اهميت بسياري دارد   

ها به فراواني     ، در خارج و داخل گلخانه        سفيد مگسآلوده به    
 مگسهاي سفيد رابطه شكارگري سن مذكور با         . شود مي      يافت

 قهاري  بار توسط   اولين Bemisia tabaci پنبه،   عسلكبخصوص  
گذراني  زمستان. از استان فارس گزارش گرديد    ) ١٣٧٩ (و حاتمي 

اين سن شكارگر در طبيعت بصورت پوره و در زير خار و خاشاك             
 ).٧(باشد هاي ريخته شده در زير گياهان زينتي مي و برگ

٧- Cymus melanocephalus Fiber, 1861 (Cyminae) 
ن گونه بسيار كمياب بوده و بيشتر در مناطق           اي: پراكنش  

در ايران از اين گونه      ). ٢٠(مرطوب و كنارة  نهرها انتشار دارد         
 ).٤(گزارشي موجود نيست 

آوري  اين گونه از منطقة آساراي كرج، روي گل عروس جمع          
 .گرديد

 همراه با     ،اي سر باريك و برنگ قهوه         : شناسي شكل
كب كوچك و باالتر از لبة        هاي مر  هاي عميق، چشم    فرورفتگي

شاخك زرد رنگ و بند چهارم آن        . جلويي پيش گرده قرار دارد     
ي باريك و   يپيش گرده در بخش جلو    . تر از بند سوم است      كوتاه

 در اين بخش نيز         و تر شده  به تدريج در بخش عقبي پهن        
سپرچه كوتاه و    . شود هاي درشت و عميق ديده مي        فرورفتگي

ل شيار اصلي بخش چرمي بال دو برابر         اي بوده و طو    برنگ قهوه 
كوريوم و كالووس زرد رنگ و داراي             . طول سپرچه است    

هاي سر و پيش گرده         تر از فرورفتگي    هايي عميق  فرورفتگي
. باشد، بخش غشائي بال شفاف و بلندتر از طول شكم است              مي

 .باشد پاها برنگ زرد و داراي موهاي ريز و متراكم مي
٨-Beosus quadripunctatus (Muller, 1766) 

(Rhyparochrominae) 
 دنيا در نواحي گرمسير و        سرتاسراين گونه در     : پراكنش  

 و بطور پراكنده و اندك       ١ پاله  آركتيك  منطقهنيمه گرمسيري،   
اي گسترش    همچنين نواحي شبه مديترانه     ٢ نئاركتيك ناحيةدر

و در ايران اين گونه از آذربايجان شرقي، خراسان             ). ٢٠(دارند  
 ).٤(اردبيل گزارش گرديده است 

                                                                                    
1. Palearctic 
2. Nearctic 
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در اين تحقيقات اين گونه از مناطق كمال آباد، محمد آباد و            
 .آوري گرديد برغان از روي گياه يونجه جمع

سر، پيش گرده، بخش چرمي بال، شاخك و        : شكل شناسي 
ي ها    ران پا . پاها فاقد مو و يا داراي موهاي ريز و پراكنده است             

طول سپرچه  . راي يك خار بزرگ است     ي متورم شده و دا     يجلو
رنگ .  با طول شيار اصلي بخش چرمي بال است             برابر تقريبا 

 ٦-٥ و طول بدن     بوده  با نقوش سياه     و عمومي بدن زرد رنگ    
پارامر در بخش پائين پهن و داراي                 . متر است   ميلي

وارونه است  »   S  «  هيپوفيز شكل . هاي متعدد است   برجستگي
ك تيز شده و داراي يك برجستگي كوچك         نو ، دو انتها   در هر  و

 ).١٠شكل (باشد مي گوس  پيچ خوردهآداباشد در بخش جلوئي مي

 
   اداگوس-ب     پارامر چپ-الف 
 Beosusدآگوس در ا پارامر چپ و -١٠شكل 

quadripunctatus  )اصل( 
 

٩-Peritrechus gracilicornis Puton, (Rhyparochrominae) 
 از جمله نواحي      و تمام نقاط دنيا   اين گونه در     : پراكنش

). ٢٠(ساحلي تركستان، ايران، عراق و روسيه گزارش شده است           
از اردبيل و    ) ١٣٧٦(در ايران اين گونه توسط مدرس اول             

 .ه استخراسان گزارش گرديد
در اين تحقيقات اين گونه از منطقه طالقان و از روي                  

 .آوري گرديد هاي كنارة جوي جمع پونه
 پيش گرده    بوده و  رنگ عمومي بدن سياه     :شناسي شكل

بخش جلوي پيش گرده    . داراي موهاي خاكستري متراكم است     
هاي مركب برجسته و     چشم. هاي مركب است   تر از چشم   باريك  

به است   كشيده    نيز  سپرچه  و شاخك بلند و كشيده   . كروي است 
 از طول شيار اصلي بخش      برابر ٥/٢-٣طوري كه طول آن تقريبا       

تر بوده و    سپرچه در انتها از نظر رنگ روشن        . ال است  ب كوريوم
 .شكلي را در انتها داراست » ٧«بخش 

هاي درشت    با فرورفتگي  وكوريوم و كالووس برنگ زرد تيره       
ي ي بخش غشائي بال جلو      .باشد  مي هاي سياه  سياهرنگ و رگه   

طول . باشد اي رنگ مي   بندي قهوه   با رگ   و اي روشن  برنگ قهوه 
 . متر است  ميلي٤ - ٣تقريبي بدن 

١٠-Lamprodema maurum (Fabricius, 1803) 
Rhyparochrominae Syn : Lygaeus marum Fabricius  

اي انتشار دارد    اين گونه در مناطق شبه مديترانه      : پراكنش 
 ).٤(در ايران اين گونه از خراسان گزارش گرديده است ). ٢٠(

ي كرج از روي     در اين تحقيقات اين گونه از منطقه آسارا          
 .آوري گرديد گياه يونجه جمع

اي،   برنگ سياه مايل به قهوه         و بدن براق : شناسي شكل
كالووس . باشد ميي كامال  مقعر    يپيش گرده پهن و در بخش جلو      

.  است اي و داراي حاشيه زرد رنگ و فرورفتگي درشت         برنگ قهوه 
. هاي ريزتر از بخش كالووس      اي با فرورفتگي   كوريوم برنگ قهوه  

بخش چرمي بال روئي و سر فاقد مو بوده و بخش غشائي بال                 
شاخك و پاها   . يابد برنگ سفيد است و تا انتهاي شكم امتداد مي        

 .باشد  ميلي متر مي٤-٣اي و طول بدن  برنگ قهوه
١١-Camptocera glaberrima (Walker, 1872) 

(Rhyparochrominae) Syn: Rhyparochromus glaberrimus 
Walker 

 پاله آركتيك و اتيوپي      شرق ناحية اين گونه در     : راكنشپ
در ايران از اين گونه گزارشي موجود نيست         ). ٢٠(پراكنده است   

)٤.( 
در اين تحقيق، اين گونه از منطقه آساراي كرج از روي گل             

آوري  عروس و همچنين توسط تله نوري از محمدآباد جمع              
  .گرديد

 ٢يبي   اي كوچك به طول تقر         حشره: شكل شناسي 
  و  بدن پهن و براق است       بوده اي روشن  متر و برنگ قهوه     ميلي

 بند سوم آن از ساير        وشاخك برنگ زرد     . اند فاقد چشم ساده  
پيش گرده داراي موهاي ريز و متراكم و فاقد         . بندها بلندتر است  

 ٢-٥/١ بطوري كه     بوده سپرچه بلند و كشيده   . فرورفتگي است 
كالووس زرد  . رمي بال است  بار بلندتر از شيار اصلي بخش چ        

. اي و متقارن است      قهوه ،هاي درشت     فرورفتگي و داراي رنگ  
اي و بخش غشايي بال روئي        كوريوم زرد رنگ با نقاط ريز قهوه       



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠

پارامر در بخش پايه پهن و       . شفاف و بلندتر از طول شكم است       
شود هيپوفيز در بخش جلوئي داراي       به تدريج در انتها باريك مي     

ي مشخص و نوك تيز است و بخش پشتي پارامر             يك برجستگ 
 كه در انتها گرد شده است        باشد ميداراي يك برجستگي بزرگ     

 ).١١شكل (

 
 از نماي Camptocera glaberrima پارامر در -١١شكل 

بااليي كه پيكان، برجستگي نوك تيز بخش جلوئي هيپوفيز را 
 )اصل. (دهد نشان مي

 
١٢-Bleteogonus circumcinctus Reuter (Rhyparochrominae) 

 پاله آركتيك بيشتر پراكنده      ناحيةاين گونه در     : پراكنش
 در ايران اين گونه از خراسان گزارش گرديده است           ). ٢٠(است  

 .در اين بررسيها نمونه از منطقة آسارا جمع آوري گرديد ).٤(
كنده راهاي پ   سر برنگ سياه همراه با لكه        :شكل شناسي 
 بوده  هرنگ همراه با موهاي عمودي متراكم      نارنجي، شاخك سيا  

پيش گرده پهن و در     .  بلندتر است  ين بند دوم شاخك از ساير     و
 پشتي پيش   ٣/١ي و جانبي و     يلبة جلو . ي مقعر است  يبخش جلو 

 بخش  ٣/٢. باشد  مي  نقاط ريز سياهرنگ   و داراي گرده زرد رنگ    
سپرچه . اول پيش گرده برنگ سياه و فاقد فرورفتگي است              

 برنگ سياه همراه با نقاط نارنجي پراكنده و              ، و بلند   كشيده
كالووس در بخش حاشيه برنگ       . موهاي ريز و متراكم است      

 كه در    بوده  نقاط ريز  و داراي نارنجي و در بخش وسط برنگ زرد        
هاي جانبي   كوريوم برنگ سياه با لبه    . باشد نميدو طرف متقارن    

 به  بوده، بخش غشائي بال سياهرنگ و بلند        .  است زرد رنگ 
هائي برنگ   طوري كه تا انتهاي شكم امتداد دارد و داراي رگبال          

 .متر است  ميلي٧-٥/٦طول بدن تقريبا  . زرد است

١٣- Emblethis denticollis  Horvath, 1878 
(Rhyparochrominae) Syn : Emblethis pallens 

Reuter, 1885 
 ر دارد  اي انتشا  اين گونه در مناطق شبه مديترانه      : پراكنش

  سيدنستاكر  در ايران اين گونه از تهران و زابل توسط            ). ٢٠(
 افراد  ).٤ (.ه است  و از آذربايجان شرقي گزارش گرديد       )١٩٨٧(

 .آوري به فراواني يافت شدند اين گونه در نقاط مختلف جمع
رنگ عمومي بدن خاكستري، چشمهاي         : شناسي شكل

و لبة  مركب درشت و مشخص، لبة جلويي پيش گرده صاف              
 رشد كرده، و داراي      هطرفين پيش گرد  .  مقعر است    آن عقبي

سپرچه كشيده و   . باشد اي رنگ مي   هاي متراكم قهوه   فرورفتگي
هاي سياهرنگ پراكنده در بخش جلو، وسط و                داراي لكه  

 ازتر   بخش چرمي بال روئي از نظر رنگ، روشن           . هاست كناره
اي و   هوههاي ق   و داراي فرورفتگي     بودهبخشهاي ديگر بدن      

شاخك به رنگ زرد تيره و داراي موهاي عمودي          . متقارن است 
و فاصله آن از چشم مركب و نوك          ) ١٢شكل(باشد   متراكم مي 

. باشد ساير بندها مي  بند سوم شاخك بلندتر از      . سر مساوي است  
پاها برنگ زرد تيره و در ناحيه ساق داراي خارهاي سياهرنگ              

پارامر، در قاعده بسيار    . استمتر    ميلي ٤-٣ بدن به طول     .است  
ي برآمده و در انتها باريك        يپهن شده، هيپوفيز در بخش جلو       

 ).١٣شكل  ( استشده

 
  شاخك و موهاي متراكم عمودي آن در -١٢شكل 

Emblethis denticollis) اصل( 
 

 
  از نماي پهلوئي Emblethis denticollis پارامر در  -١٣شكل 

 )اصل(
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١٤- Eremocoris, Fieber  
هاي بسيار نادر و كمياب        اين جنس، از نمونه    : پراكنش  

). ٢٠(است اين نمونه در ناحية پاله آركتيك بيشتر پراكنده است         
هاي  از اين جنس يك گونه در منطقه كمال آباد و از روي پونه              

اين گونه، براي فون دنيا جديد        . آوري گرديد  كناره جوي جمع  
 حشره و همچنين وجود      است اما بدليل مناسب نبودن وضعيت      

 .تنها يك نمونه و آن هم ماده، گونه توصيف نگرديد
اي   رنگ عمومي بدن تيره، سر برنگ قهوه        :شكل شناسي   

هاي مركب و درشت بطوري كه عرض سر از لبه              تيره با چشم  
 ابتدايي برنگ   ٣/٢پيش گرده در    . جلويي پيش گرده كمتر است    

د با فرورفتگي هاي      انتهايي به رنگ زر      ٣/١سياه براق و در       
لبه جانبي پيش گرده در بخش ميانه به سمت          . باشد اي مي  قهوه

 .داخل امتداد يافته است

سپرچه كشيده و سياه رنگ بوده به طوريكه طول آن دو               
كوريوم و كالووس   . برابر طول شيار اصلي بخش چرمي بال است       

اي رنگ   در ابتدا به رنگ زرد و به تدريج به سمت انتها قهوه                
اي روشن همراه با       بخش غشايي بال به رنگ قهوه        . شود يم

بند . يابد چندين لكه سفيد رنگ بوده و تا انتهاي شكم امتداد مي          
اول شاخك كشيده و بلند است به طوري كه در نصف طول                 

بندهاي شاخك بجز بند اول و       . يابد خود، تا نوك سر امتداد مي      
پاها نيز برنگ   . ستاي روشن ا   اند برنگ قهوه   چهارم كه تيره رنگ   

ران پاي جلويي شديدا  ضخيم و داراي يك         . اي روشن است   قهوه
ساق پاهاي وسط   . عدد خار بزرگ و يك رديف خار كوچك است        

 تا  ٤طول بدن   . باشد و عقب داراي خارهاي ظريف و پراكنده مي       
 . ميلي متر است٥
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SUMMARY 
 
The Lygaeids (seed-bugs) constitute one of the largest families of the order 

Heteroptera, with more than 4000 known species in the world. Most are phytophagous, 
with some being either entomophagous or hematophagous. In this study which was 
carries out during 2000-2001, specimens were collected from fields and gardens in the 
Karaj area. Identification was carried out using keys based on morphological characters 
namely shape and venation of membrane, compound eyes and ocelli, spines of legs, 
color and length of body, and paramere of male genitalia. The identified specimens were 
confirmed by R. E. Linnavouri (Finland). Among the collected specimens 5 subfamilies, 
11 genera and 13 species were identified as followes:  

I. Subfamily: Lygaeinae 
Lygaeus pandurus (Scop.) 2.Lygaeus equestris (L.)3. Lygaeus saxatilis (Scop.) 
II. Subfamily: Orsillinae 
4.Nysius cymoides (Spinola) 5.Nysius graminicola (Kolenati) 
III. Subfamily: Geocorinae 
6.Geocoris megacephalus (Rossi) 
IV. Subfamily: Cyminae 
*7. Cymus melanocephalus Fb. 
V. Subfamily: Rhyparochrominae 
8. Beosus quadripunctatus (Muller) 9. Peritrechus gracilicornis Puton 
10. Lamprodema maurum (Fabricus) *11. Camptocera glaberrima (Walker) 
12. Bleteogonus circumcinctus Rellter 13. Emblethis denticollis Horvath 
*14. Eremocoris sp. 
Four species marked with astrisks are new for Iran fauna. All species except the first 

three are new for Karaj. One species namely Eremocoris sp. is new for science, not 
described here because of being in an unfit state. 
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