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 چکیده
آوری های مختلف جمعهايی از زيستگاهدر مرکز استان کرمان، نمونه استیگمای خاکزی شهر ماهانهای میاندر بررسی فون کنه

تولگرين و شفاف شدن در محلول نسبیت، در مايع هوير روی اساليدهای -های آنها پس از جداسازی با قیف برلزشدند و کنه

 ةخانواد 15از جنس  26گونه متعلق به  34میکروسکوپی تثبیت شدند و سپس مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 

 Pergamasus (Thenargamasus) ةهای ماده و نر گونآوری شدند که شامل نمونهاستیگمايان از اين منطقه جمعمیان

quisquiliarus (G. & R. Canestrini) های ايران جديد محسوب بودند. گزارش اين زيرجنس و گونه برای فون کنه

شوند. افزون بر اين، معرفی مینیز شناسی اين گونه های ريختشده، ويژگیآوری های جمعشود. ضمن معرفی نمونهمی

های ها و گونهبندی آنها بازبینی و کلیدی برای جنسگزارش شده از ايران و طبقه Pergamasinae ةهای زيرخانوادکنه

 Hypoaspisella Bernhardبه جنس  Hypoaspis sclerotarsus Costaی گزارش شده از کشور ارايه شد. همچنین گونه

  های افتراقی آن نیز معرفی شدند.انتقال داده شد و ويژگی

 ، ترکیب جديد.Hypoaspisellaبندی، ، شکارگران، طبقهParasitoidea های کلیدی:واژه
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Abstract  
In a faunistic study on the edaphic Mesostigmata in Mahan City in center of Kerman Province, soil 

samples were collected from different habitats, their mites extracted using Berlese-Tullgren funnels, 

cleared in Nesbitt’s fluid and then identified after mounting in Hoyer's medium on microscope slides. 

Totally, 34 species belonging to 26 genera and 15 families of Mesostigmata were collected, including 

female and male specimens of Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus (G. & R. Canestrini) that 

was considered as the first record of the subgenus and species from Iran. List of the collected mites and 

also morphological attributes of the new recorded mite were presented. Additionally, the pergamasine 

mites of Iran and their classification were revised and a key to the Iranian genera and species was 

provided. Additionally, Hypoaspis sclerotarsus Costa was transferred to the genus Hypoaspisella Bern-

hard and diagnostic morphological features of the species were presented. 
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 مقدمه
شوند، اما تا های متنوعی يافت میشکارگرانی آزادزی هستند که در زيستگاه ،استیگماهای میانبیشتر کنه

مدی در  وها ممکن است در نواحی جزر آبزی از اين راسته يافت نشده است، گرچه معدودی از گونه ةکنون کن

مهار هم مها از عوامل (. برخی از اين کنهLindquist et al., 2009زير آب به سر ببرند )سواحل مدت زيادی را 

 Gerson et al., 2003; Carrilloهای مديريت آفات دارند )زيادی در برنامه ةشوند و استفادمحسوب میزيستی 

et al., 2015ت، اما کماکان ايران انجام شده اسهای اين راسته در های متعددی در مورد فون کنه(. تاکنون بررسی

ران به جز استیگمايان ايفون اين جانوران در مناطق بسیاری از کشور ناشناخته است. در فهرست مشروح میان

ی هاضمن اصالح برخی از گزارش ارائه شده بود، Kazemi & Rajaei (2013)که توسط ، Phytoseiidae ةخانواد

جنس  35تعلق به گونه م 76خانواده را معرفی کردند که از اين تعداد  39س از جن 128گونه متعلق به  348پیشین، 

ند که شامل اديگر از ايران گزارش و يا توصیف شده ةاز استان کرمان گزارش شده بودند. پس از آن چندين گون

 e.g. Arjomandi et al., 2013; Joharchi) دنآنها جديد بود ةمعرفی شده از استان کرمان است که پنج گون ةگون 39

et al., 2014; Kazemi et al., 2014; Kazemi, 2015; Kazemi & Abolghasemi, 2016; Hajizadeh et al., 2017; 

Khalesi & Kazemi, 2018; Saeed & Kazemi, 2019; .)  

 Pergamasinaeو  Parasitinae ةشکارگرانی آزادزی هستند که به دو زيرخانواد Parasitidae ةهای خانوادکنه

 ةشوند در مرحلهای ناپايايی مانند فضوالت حیوانات يافت میهايی که بیشتر در زيستگاهشوند و گونهتقسیم می

غشايیان بال وپوشان بالهای مناسبی مانند برخی سختسن دوم به صورت مسافر يا فورتیک همراه با میزبان ةپور

 ,Hyatt)نخست گزارش شده است  ةاين پديده تنها در زيرخانوادشوند که به زيستگاه مناسب جديد منتقل می

ای زيادی تقسیم های آن را به جنسهای اين خانواده دچار تغییرات فراوانی شده است و عدهبندی کنه(. طبقه1980

در نظر های بسیار کمتری برای اين خانواده نسج(، در حالی که برخی ديگر e.g. Athias-Henriot, 1971اند )کرده

 Fenďaو  Hrúzováتوسط  Parasitidae ةهای خانواد(. در آخرين بررسی کنهe.g. Micherdziński, 1969اند )گرفته

ده شمعرفی  Pergamasinae ةجنس برای زيرخانواد 22و  Parasitinaeة جنس برای زيرخانواد 23، 2018در سال 

از آمريکای شمالی  Juvara-Balş (2019)توسط  Pergamasinae ةاست. يک سال بعد، جنس جديدی از زيرخانواد

 توصیف و به اين تعداد افزوده شد.

 Kazemi & Rajaei, 2013; Mehrzadهای اين خانواده از ايران گزارش شده است )گونه از کنه 30تاکنون 

et al., 2013; Farahi et al., 2019ةهای خانواد(. در بررسی و مرور کنه Parasitidae  ايران توسط کاظمی و

های های ايران، کلیدی برای جنسجديد برای فون کنه ة(، ضمن گزارش يک جنس و سه گون2013همکاران )

جنس زير بودند:  12مختلف اين خانواده که تا آن زمان از ايران گزارش شده بودند نیز ارايه شد که شامل 

Eugamasus Berlese  ،Neogamasus Tichomirov ،Parasitellus Willmann ،Cornigamasus Evans & Till ،

Poecilochirus G. & R. Canestrini ،Trachygamasus Berlese ،Gamasodes Evans ،Parasitus Latreille ،

Vulgarogamasus Tikhomirov ،Holoparasitus Oudemans ،Pergamasus Berlese  وLeptogamasus 

Trägårdh . همینطورNazari & Hajizadeh (2013) 14را از استان گیالن گزارش کردند  گونه متعلق به اين خانواده

 Eugamasus berlesei Willmannn ،Gamasodesهای های ديگری برای فون ايران به نامکه شامل گزارش گونه

fimbriatus Karg ،Parasitus kempersi Oudemans  وParasitus loricatus (Wankel) .ژوهش ديگری در پ بود

Mehrzad et al. (2013) ةگون Trachygamasus ambulacralis Willmann آوری و معرفی را از استان کرمان جمع

های اين خانواده از جديد از کنه ةنخستین گون  2019کردند که نخستین گزارش اين گونه از ايران بود. در سال 
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 Farahiآوری و توصیف شد )از استان خوزستان جمع Trachygamasus karuni Farahi & Witalińskiايران به نام 

et al., 2019 .) 

وای معتدلی است. های جوپار و پلوار قرار دارد و دارای آب و هکوه ةشهر ماهان در مرکز استان کرمان و در دامن

انگور و درختان  آلو و های فراوان از درختان مثمری مانند سیب، به، انار، زردآلو، گیالس،اين شهر با وجود باغ

تیگما و همچنین اسهای میانبا توجه به اهمیت کنهشود. غیر مثمر به ويژه چنار و نارون، يک باغ شهر محسوب می

ر ماهان، از های کشاورزی و فضاهای سبز شهها، زمینهای اين راسته در باغشناخت خیلی کم نسبت به فون کنه

تا تابستان  1397ای در مناطق مختلف اين شهر انجام شد، اما از تابستان ههای پراکندبردارینمونه 1390سال 

اين مقاله ضمن  استیگمايان خاکزی اين منطقه اقدام شد. درآوری و شناسايی فون میانبه طور ويژه به جمع 1398

 ةنوادخا هایکنهاستیگمايان خاکزی شهر ماهان، شامل گزارش جديد يک زيرجنس و يک گونه از معرفی میان

Parasitidae ةهای زيرخانوادبندی کنهبرای ايران، طبقه Pergamasinae ی آنها ارايه ايران بازبینی و کلیدی برا

 Hypoaspisellaهای آن به جنس بر اساس ويژگی Hypoaspis sclerotarsus Costaهمچنین گونة  شود.می

Bernhard گونه نیز معرفی شدند.شناسی اين های ريختمنتقل شد و تمام ويژگی 

 

 هامواد و روش
فضاهای  وها، مزارع های مختلف شهر ماهان شامل باغهای مورد بررسی در اين پژوهش از خاک بخشنمونه

الی سه روز )بسته  ها به مدت يکهای آنها با قرار دادن نمونهآوری و کنهجمع 1398تا تابستان  1390سبز از سال 

دند. با استفاده از استريومیکروسکوپ شتولگرين جدا -های خاک( در قیف برلزر نمونهبه میزان رطوبت و ساختا

ای شفاف شدن ها جدا شدند و سپس برهای ريخته شده در الکل زير قیفاستیگمای موجود در نمونههای میانکنه

اده دون قرار درجه سلسیوس در محلول نسبیت در ظروف سربسته داخل آ 45به مدت يک الی دو روز در دمای 

ها ند. نمونههای شفاف شده، با استفاده از مايع هوير روی اساليدهای میکروسکوپی تثبیت شدشدند. اين نمونه

 Olympusسلسیوس، با میکروسکوپ  ةدرج 45پس از خشک شدن به مدت حدود دو هفته در آون با دمای 

BX51  .مورد بررسی قرار گرفتند 

های بخش یریگاندازه ة. نحوشده استهای اعالم شده در اين مقاله بر اساس میکرومتر ارايه تمام اندازه

ها و در صفحه ی جلويی تا عقبیها از حاشیههای مختلف نمونهمختلف بدن در اين مقاله عبارتند از: طول صفحه

ترين و پهن st2ای و جنسی به ترتیب در راستای موهای ای سینههمیانی؛ عرض صفحه -راستای خط طولی

های ايديوزوما گذاری موپنجه. برای نامران تا انتهای پنجه بدون احتساب پیشی پیشقسمت؛ طول پاها از قاعده

. پیروی شده است Evans (1963)گذاری موهای پالپ از روش و برای نام Lindquist & Evans (1965)از روش 

ت تکمیلی های گروه تنوع زيستی در دانشگاه تحصیالکنه مجموعةآوری شده در اين پژوهش در جمع هاینمونه

   شوند.داری میصنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نگه

 

 نتايج
ها که فهرست اين کنهآوری و شناسايی شد خانواده جمع 15جنس از  26گونه متعلق به  34در اين پژوهش 

 گونه 10با  Laelapidae ةاست. خانواد ارائه شده 1زيستی يافت شده در اين منطقه در جدول  ةبه همراه مرحل
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های متعلق به اين يکی از گونهاشت. دهای يافت شده در اين پژوهش را جنس بیشترين تعداد گونه 6متعلق به 

 ,Hypoaspis G. Canestrini ، در توصیف اولیه در جنسHypoaspisella sclerotarsus (Costa)خانواده به نام 

خواهد  بیان Hypoaspisella Bernhard, 1971قرار داده شده است که در ادامه، داليل انتقال آن به جنس  1884

ها عبارتند از: شوند که اين گونهافزون بر اين، پنج گونه برای نخستین بار از استان کرمان گزارش میشد. 

Epicriopsis palustris ،Macrholaspis recki ،Leitneria pugio ،Dendrolaelaps foveolatus  وD. zwelferi .

های نیز يافت شدند که شامل نمونه Parasitidae ةسه گونه متعلق به سه جنس از خانواد اين مجموعههمچنین در 

 بودند که از باغ Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus (G. & R. Canestrini)ی نر و ماده از گونه

 ةآوری شدند و اين نخستین گزارش از زيرجنس و گونهای سیب داخل اين شهر جمعشاهزاده در ماهان و نیز باغ

 شود. مزبور از ايران محسوب می

 .P که عبارتند از: ودـبزارش شده ــاز ايران گ Pergamasus Berlese, 1906ونه از جنس ـگ 3 پیش از اين

falculiger Berlese, 1906آوری شده از باغ، جمع( های شهر شیرازKhezri et al., 2006 ؛)P. crassipes Halbert, 

، P. brevicornis Berlese, 1903( و Maleki et al., 2016تهران )شهر آوری شده از بوستان پلیس جمع 1903

نخست توسط برخی از متخصصان  ةگون(. Saberi et al., 2016آوری شده از باغ اکولوژی شهرستان نوشهر )جمع

 Athias-Henriot، اما در همان سال ه بودقرار داده شد Lysigamasus Karg, 1971در جنس  Karg (1971)مانند 

-معرفی کرد. در آخرين طبقه Tomeogamasus Athias-Henriot, 1971تايپ جنس  ةآن را به عنوان گون (1971)

دوم مورد استفاده قرار گرفته است  ة، نظريFenďaو  Hrúzováتوسط  Parasitidae ةهای خانوادبندی کنه

(Hrúzová & Fenďa, 2018بر اين اساس .)،  در اين مقاله نیز اين گونه به جنسTomeogamasus  انتقال داده

 ة( به ويژه به دلیل وجود حاشیP. brevocornis و P. crassipesديگر گزارش شده از ايران ) ةشود. دو گونمی

در بند زانوی پالپ، در زيرجنس  alمثلثی شکل و نیز موهای ساده  ةآمدبزرگ پیش ةجلويی تکتوم با پنج زائد

Pergamasus (Pergamasus) گیرند و از دو زيرجنس ديگر قرار میPergamasus  قابل تفکیک هستند. در ضمن

معرفی  Leptogamasusيران در جنس های ادر فهرست گونه Pergamasus leruthi Cooreman ةپیش از اين گون

 Ernogamasusتايپ جنس  ةکه آن را به عنوان گون Athias-Henriot (1971) ةشده بود، اما در اينجا مطابق نظري

Athias-Henriot, 1971 شود.تعريف کرده است در اين جنس قرار داده می 
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 زيستی آنها. ةماهان و مرحل های يافت شده در شهرخانواده، جنس و گونه -1جدول 
Table 1. The collected families, genera and species in Mahan City and their stages.  

 

Family, genus and species Stage 

Family Ameroseiidae  

Epicriopsis palustris (Karg) 

Family Ascidae 

Antennoseius gwiazdowiczi Kavianpour & Nemati 

Antennoseius hispaniensis Bernhard 

Arctoseius cetratus (Sellnick) 

Family Melicharidae 

Proctolaelaps pygmaeus (Müller) 

Family Eviphididae 

Alliphis halleri (G. & R. Canestrini) 

Family Macrochelidae 

Macrholaspis recki Bregtova & Koroleva 

Macrocheles merdarius (Berlese)* 

Family Pachylaelapidae 

Onchodellus karawaiewi (Berlese) 

Pachylaelap pectinifer (G. & R. Canestrini) 

Family Laelapidae 

Androlaelaps shealsi Costa 

Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak) 

Cosmolaelaps vacua (Michael) 

Gaeolaelaps aculeifer (G. Canestrini) 

Gaeolaelaps nolli (Karg) 

Gaeolaelaps oreythiae (Walter & Oliver) 

Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley) 

Hypoaspisella sclerotarsus (Costa) comb. nov. 

Pseudoparasitus missouriensis (Ewing)* 

Stratiolaelaps miles (Berlese) 

Family Ologamasidae 

Gamasiphis lanceolatus Karg* 

Family Parasitidae 

Parasitus fimetorum (Berlese)* 

Pergamasus quisquiliarum (G. & R. Canestrini) 

Rhabdocarpais consanguineous (Oudemans & Voigts) 

Family Veigaiidae 

Veigaia planicola (Berlese) 

Veigaia exigua (Berlese) 

Family Trematuridae 

Nenteria stylifera (Berlese) 

Family Urodinychidae 

Uroobovella marginata (C.L. Koch)* 

Uroobovella difoveolata Hirschmann & Z.-Nicole* 

Family Uropodidae 

Uropoda orbicularis (Müller) 

Family Halolaelapidae 

Halolaelaps sexclavatus (Berlese)* 

Leitneria pugio Karg 

Family Digamasellidae 

Dendrolaelaps zwelferi Hirschmann 

Dendrolaelaps foveolatus (Leitner) 
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♀ 
 (.1398تا تابستان  3971آوری شده از تابستان جمع یهاگونه)ساير  1397تا  1390های سالطی  ماهان ةاز منطق آوری شدهجمعهای گونه* 

* The collected mite species during 2011-2017 in Mahan region (others were collected during summer 2017 - summer 

2018). 
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 .Hypoaspisella sclerotarsus (Costa, 1968) comb. nov ةگون

ناری پشتی کم و بیش بیضی شکل، بخش زيادی از غشای ک ةصفح های مهم افتراقي )نر و ماده(:ويژگي

-3ارای ، دZ5و  J4 ،J5جفت موی صاف )به جز موهای  39پوشاند، دارای و عقبی سطح پشتی ايديوزوما را نمی

اسکلروتینی کم ةک جفت صفحيدارای  ؛جفت مو 8-9 غشای کناری دارای ؛کوچک( و به نسبت کوتاه ةمويچ 1

ل و عرض ای با طوسینه ةبندی مشبک، صفحای، جنسی و مخرجی ماده دارای نقشهای سینهصفحه ؛ایسینهپیش

پاهای  رانهای باريک بین پیش، اما صفحهgv1عقبی صفحه بدون غدد  ة( يکسان، حاشیst2)در راستای موهای 

حل مجنسی ماده پس از  ةاند؛ صفحای متصل شدهسینه ةهای صفحکه به گوشه gvbيکم و دوم دارای غدد 

جفت  10هولوونترال نر دارای  ةصفح ؛اندکی عريض شده و سپس در طرفین کمی فرورفته st5قرارگیری موهای 

-صفحه ،يابنده میران پاهای دوم ادامانی پیشها کوتاه و تا راستای میپريترم ؛مخرجیاطراف مو افزون بر موهای 

 ةد. حاشیسرران پاهای چهارم میبه تقريب تا راستای عقبی پیش های پريترمی بعد از استیگما باريک شده و

 h3موهای  ؛دندانه 2-6دار، هر يک دارای جلويی تکتوم محدب و صاف؛ دئوتواسترنال دارای شش رديف دندانه

ه در انتها کای بزرگ و مثلثی شکل قاعده ة؛ انگشت ثابت کلیسر ماده دارای يک دندانh2 و h1بلندتر از موهای 

و شاخه ددنتیلیس مويی شکل و نوک انگشت ثابت هم در انتها کوچک پیش از پیلوس ةيک دندان ؛دو شاخه شده

ر و ماده انگشت متحرک در ن ،تر از انگشت متحرک، اندکی خمیده و شست ماننداسپرماداکتیل نر کوتاه ،شده

 ،ن موهای بلندی پای چهارم بدوپنجه ،ی میانی است. موهای پاها اغلب نازک و به نسبت کوتاهدارای يک دندانه

 تا حدودی pl2و  ad1 ،pd1-pd2زانو و ساق پای دوم و تمام موهای تلوتارسوس پای دوم بجز  avدر ماده موهای 

مقداری ضخیم  pl1و  al1 ،av1-av2 ،md ،mv ،pv1-pv2ساق سوم و موهای  pvو  avموهای  ،ضخیم و خار مانند

-al2 ،ad1-ad2 ،pd1موهای تلوتارسوس پنجه بجز  ةساق و هم pvو  avزانو،  avدر پای چهارم موهای ، اندشده

pd2  وهای جز م اند. بر خالف ماده، تمام موهای پاهای نر نازک هستند، بهضخیم و خار مانند شدهتا حدودی

al1-al2 ،av1-av2 ،pv1-pv2 ،pl1 ،md  وmv اند. قداری ضخیم و خار مانند شدهمپای دوم که  ةدر پنج 

معرفی و   Hypoaspis sensu latoدر جنس  Costa (1968)ديگر همگی توسط  ةاين گونه در کنار نُه گون

رفی موافق قرار يکديگر آگاه بود، اما از طتوصیف يا بازتوصیف شدند، در حالی که وی از اختالفات مهم آنها با 

( هم Evans & Till, 1966تعريف شده بودند ) Hypoaspisهايی که در آن زمان برای جنس دادن آنها در زيرجنس

ته در نظر گرف Hypoaspisهای تر به عنوان زيرجنسهای مختلفی که پیشنبود. پس از معین شدن مرز جنس

يی که پیش از اين هااند، با اين حال يکی از گونههای ديگر منتقل شدهبه جنس اد شدهيهای شدند، بیشتر گونهمی

است. اگرچه اين گونه گاهی در جنس  Hypoaspis sclerotarsusکماکان وضعیت جنس آن نامشخص مانده بود، 

Pneumolaelaps Berlese, 1920  و يا زيرجنسHypoaspis (Pneumolaelaps) بندی شده استطبقه (e.g. Karg, 

1993; Kazemi & Rajaei, 2013وجود دو  را ندارد )مانندياد شده و يا زيرجنس  های افتراقی جنس(، اما ويژگی

های ن ويژگیموی شکمی در زانوی پای چهارم و استیگما و پريترم پهن(. از سوی ديگر، اين گونه به دلیل داشت

دندانه  2-6جلويی صاف و همچنین وجود  ةم محدب با حاشی، به ويژه تکتوHypoaspisellaمهم افتراقی جنس 

 شود.دار دئوتواسترنال، به اين جنس منتقل میدر هر رديف از شیارهای دندانه

 (1 )شکل Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus (G. & R. Canestrini, 1882) ةگون

ای سینه ة، طول صفح750-785عرض ايديوزما ، 1249-1297(: طول ايديوزوما n = 2) های مادهاندازه

، 348-374جنسی  ة، عرض صفح310-327جنسی  ة، طول صفح257-260ای سینه ة، عرض صفح183-180
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، طول 200-203و  170-172های ثابت و متحرک کلیسر به ترتیب ، طول انگشت140-144طول بند دوم کلیسر 

 .1809-1850و  1249-1243، 1357-1297، 1921-2073پاهای اول تا چهارم به ترتیب: 

ه ترتیب: ، طول پاهای اول تا چهارم ب591، عرض ايديوزما 984طول ايديوزوما  (:n = 1)های نر اندازه

 .1454و  946، 1036، 1419

 
 .Bنمای سطح شکمی بدن ؛  .A، ماده. Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus -1 شکل

پالپ،  زانوی .Eپالپ؛  .Dتکتوم؛  .Cای؛ ی سینهجنسی و قسمت عقبی صفحه ای وسینههای پسصفحه

 : ستیپوال.sti: سفرول؛ sph. اختصارات: al2و  al1موهای 

Fig. 1. Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus, female. A. Ventral view of body; B. 

Metasternal and genital shields and posterior part of sternal shield; C. Tectum; D. Palp; E. 

Palp genu, setae al1-al2. Abbreviations: sph: Spherule; sti: Stipula.  
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 شناسيهای مهم ريختويژگي
ماده ادغام شده است،  های پريترمی در نر وو در طرفین با صفحه ديوزوما را پوشاندهـــپشتی کل اي ةصفح 

شوند، هولوونترال نیز متصل می ةپشتی، در انتها به صفح ةهای پريترمی در نر افزون بر متصل شدن به صفحصفحه

اُپیستونوتال دارای موهای زياد )هیپرتريکی(؛  ةاند، ناحیهم اندازه پشتی صاف و بلند و تقريباً ةبیشتر موهای صفح

يک  ،آزاد و پروش ای شکل و السینیاهای کامالًاستوانه ةبه خوبی رشد کرده، دارای پايتريتواسترنوم در نر و ماده 

ای با سینه ة(؛ صفحA-1اند )شکل ی تريتواسترنوم را در برگرفتهای آزاد و بزرگ قاعدهسینهپیش ةجفت صفح

-صورت پهنی با صفحه دار و فرورفته، صفحه بهعقبی صفحه به شدت زاويه ةی جلويی اندکی مقعر، حاشیحاشیه

پشتی و در عقب  ةاسکلروتینی به صفح ةران پاهای يکم و دوم متصل شده که در جلو با يک باريکهای بین پیش

-1شود )شکل مخرجی متصل می -شکمی ةپايی بین پاهای يکم تا چهارم و سپس به صفحهای برونبه صفحه

Aای کم و کوتاه، دو جفت پوروئید شکاف مانند کوچک ای دارای موهای کم و بیش بلند با پرزهسینه ة(. صفح

ای پهن و دارای سینههای پس(؛ صفحهB-1)شکل  st3( زير موهای gv1و يک جفت غده ) st2و  st1زير موهای 

کم و بیش پنج ضلعی و آزاد؛ جنسی  ةصفح ،iv3و يک جفت پوروئید شکاف مانند کوچک  st4يک جفت موی 

بلند و قائم به طرفین دارد  ةای شکل که در انتها دارای دو زائد( استوانهstipulaستیپوال ) اِندوجینوم دارای ةقاعد

( به صورت spherulesها ))گاهی دارای خارهای کوچک در سطح بااليی و يا انشعابات کوچک انتهايی(، سفرول

برجستگی مثلثی شکل و  تکتوم نر و ماده دارای پنج ،(B-1ستیپوال )شکل  های بزرگ و مشبک در طرفینحباب

دنتیلیس مويی انگشت ثابت ماده افزون بر پیلوس ؛(C-1ها )شکل های کوچکی بین اين برجستگیگاهی دندانه

بسیار کوچک بین  ةدندان 20-25به نسبت بزرگ، دارای  ةانتهايی کوچک و پنج دنداننیمه ةشکل، دارای يک دندان

انگشت متحرک  ،بزرگة و انگشت متحرک ماده دارای چهار دندان بزرگ بعدی ةای و دندانبزرگ قاعده ةدندان

ران پالپ در انتها پهن و غشايی، موهای  al1موی  ؛دندانه 9-10کلیسر نر دارای هشت و انگشت ثابت آن دارای 

al1-al2  شکل( 1زانوی پالپ در انتها منشعب هستند که شکل آنها متنوع است-D ،E در پاهای دوم نر بند ران .)

ارای يک اسپور شکمی بزرگ و در انتها پهن، زانو با يک برچستگی محدب و به نسبت کوچک و ساق دارای د

 يک اسپور قالب مانند است.

 گزارش شده از ايران Pergamasinae ةهای زيرخانوادکلید شناسايي کنه

شت ــانگ ؛انداده در قسمت عقبی متصل شدهـمخرجی در نر و م -های پشتی، پريترمی و شکمیصفحه -1

به طور کامل ايديوزوما به تقريب کروی شکل و  ؛متحرک کلیسر ماده دارای سه دندانه

 H. minimus (Hozmann)....Holoparasitus Oudemans.........................................................اسکلروتینی............

پشتی  ةمخرجی در قسمت عقبی از صفح -شکمی ةجدا، صفح های پشتی و پريترمی متصل يادر ماده صفحه -

 2.....…ايديوزوما تخم مرغی شکل ؛دندانه 3-4انگشت متحرک کلیسر ماده دارای  ؛ها متصلدر نر تمام صفحه ،جدا

های شکمی اتصال اند و با صفحهپشتی ادغام شده ةبا صفحبه طور کامل های پريترمی ماده صفحه -2

 Pergamasus Berlese........3.........................................................................................................................ندارند

اند، اما در انتها پشتی متصل شده ةهای پريترمی ماده تنها در قسمت جلويی و به صورت باريکی با صفحصفحه -

 5....................................................................................................................اند.........شکمی متصل شده ةبه صفح

 Berlese.... Pergamasus (Pergamasus).......4 .....................دانران پالپ در انتها منشعب نشدهپی al2و  al1موهای  -3

 ..................................................................(...4اند )شکل ران پالپ در انتها منشعب شدهپی al2و  al1موهای  -

...................................................................................................Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus 
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 .....................................................................تا نصف طول آن..... ستیپوال دارای يک شکاف عمیق میانی، تقريباً -4

.............................................................................................. Pergamasus (Pergamasus) brevicornis Berlese 

 ....................................................های کوچک انتهايی.ستیپوال فاقد شکاف عمیق میانی، دارا يا بدون شکاف -

............................................................................................ Pergamasus (Pergamasus) crassipes (Linnaeus) 

 ،ران پالپ در يک راستا قرار دارندپی v2و  v1(؛ موهای r2و  s1 ،s3 ،z3پودونوتال بدون چهار جفت مو ) ةناحی -5

  T. falculiger (Berlese)... Tomeogamasus Athias-Henriot ................اده دارای چندين دندانهانگشت متحرک کلیسر م

، ران پالپ در يک راستا قرار ندارندپی v2و  v1(؛ موهای s3و  s2و يا  s3جفت مو ) 2يا  1پودونوتال بدون  ةناحی -

 6................................................................................................................سر ماده دارای چهار دندانه....انگشت متحرک کلی

ای سینههای پیشصفحه ،کنندادامه پیدا می j2ها تا راستای موهای ؛ پريترمs3و  s2پودونوتال بدون موهای  ةناحی -6

 ..................................................................جفت دندانه..... 0-32وم دارای یپیجینا ؛ماده مثلثی شکل و متصل

..................................................................................... E. leruthi Cooreman.....Ernogamasus Athias-Henriot 

 r2و يا  j2ها متفاوت، تحلیل رفته و يا تا راستای موهای ؛ طول پريترمs3پودونوتال تنها بدون موهای  ةناحی -

های کوچک اسکلروتینی کل نیستند، گاهی دارای صفحهـای ماده مجزا، مثلثی شسینههای پیشيابند؛ صفحهمی ادامه

 L. bidens Sellnick.........Leptogamasus Trägard .............................جفت دندانه 0-2؛ اپیجینیوم دارای آنهابین 

 

 بحث

های گوناگون مانند استیگما شکارگرانی آزادزی هستند و تعداد زيادی از آنها از خانوادههای میانبیشتر کنه

Phytoseiidae ،Macrochelidae ،Ascidae ،Melicharidae ،Parasitidae ،Laelapidae  وBlattisociidae  به

های مديريت آفات ای در برنامهبرخی از آفات موثرند و گاهی به صورت گسترده مهار زيستیصورت موفقی در 

تر اشاره شد، ماهان يک (. چنان که پیشGerson et al., 2003; Carrillo et al., 2015گیرند )مورد استفاده قرار می

های شیمیايی بدون کششود و متاسفانه برای کنترل آفات کشاورزی در بیشتر موارد از آفتشهر محسوب می باغ

های مختلف حتی در کودکان سرطاندر مورد شود. از سوی ديگر، اطالعات غیر مدونی نظارت دقیق استفاده می

های استفاده از برنامه ،کنترل آفات مرتبط باشد. بر اين اساس ةدر اين شهر وجود دارد که ممکن است با اين نحو

سايی عوامل کند. به اين منظور، شنامیت به مراتب بیشتری پیدا میمديريت تلفیقی آفات در چنین مناطقی اه

اقدام مهمی  ،اين آفات عمل کنند مهاربه عنوان عوامل موثر در  توانندمیها که سامانهبومشکارگر موجود در اين 

 .خواهد بودهای مديريتی برای استفاده از آنها در چنین برنامه

گونه از آنها توصیف  430استیگمايان است که بیش از های میانترين خانوادهيکی از بزرگ Parasitidae ةخانواد

ديگر از اين خانواده  ةگزارش جديد يک گوندر نظر گرفتن با  ،(. با اين حالBeaulieu et al., 2011شده است )

های گونه متعلق به اين خانواده از ايران گزارش شده است که در مقايسه با برخی خانواده 31در اين مقاله، تنها 

 گزارش شده از ايران است ةگون 40شامل بیش از و  گونه از آن توصیف شده 370که حدود  Ascidaeديگر مانند 

های های بسیار کمی به طور مشخص در مورد کنهتاکنون پژوهش(. Kazemi, 2019) که رقم قابل توجهی نیست

 ;Ahmadi, 1996; Jalaeian & Ahmadi, 2003; Kazemi et al., 2013اين خانواده در ايران انجام شده است )

Nazari & Hajizadeh, 2013; Farahi et al., 2019های معرفی شده از کشور بیشتر به صورت پراکنده و ( و گونه

های اين خانواده در شود که فون کنهبینی میبر اين اساس پیش اند.ها گزارش شدهدر کنار بررسی فون ديگر کنه
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به عنوان شکارگران فعال بايستی توجه  بوم سامانهها در تر بوده و با توجه به اهمیت اين کنهايران به مراتب غنی

 صورت پذيرد.ها در کشور بیشتری به شناسايی اين گروه از کنه
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