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چکیده
 کنهها با استفاده از. بررسی شد1331-1332 فون کنههای اریباتید شهرستان زنجان طی سالهای
 از آنها اسالیدهای،قیف برلز جداسازی شدند و پس از شفافسازی در محلول نسبیت
 همۀ. خانواده به شرح زیر شناسایی شد21  جنس متعلق به32  گونه از14 .میکروسکوپی تهیه شد
.گونهها برای نخستین بار از استان زنجان گزارش میشوند
Amerobelbidae: Amerobelba decedens; Brachychthoniidae: Brachychthonius gracilis;
Carabodidae: Austrocarabodes sp.; Cosmochthoniidae: Cosmochthonius foliatus,
Cosmochthonius sp. nr. reticulatus; Damaeidae: Belba sp.; Damaeolidae: Fosseremus
laciniatus; Epilohmanniidae: Epilohmannia cylindrica cylindrica; Euphthiracaridae:
Acrotritia ardua; Gymnodamaeidae: Jacotella frondeus; Galumnidae: Allogalumna sp.;
Galumna iranensis, G. karajica, Pergalumna sp.; Haplochthoniidae: Haplochthonius
sanctaeluciae, H. simplex; Haplozetidae: Haplozetes fusifer, Peloribates sp.;
Hypochthoniidae: Hypochthonius luteus; Licnodamaeidae: Licnodamaeus fissuratus,
Licnodamaeus sp. nr. itsukushima; Lohmanniidae: Papillacarus aciculatus; Nothridae:
Nothrus biciliatus; Oppiidae: Anomaloppia mazandaranica, A. ozkani, Corynoppia sp.,
Multioppia wilsoni laniseta, Oppia denticulata, Oppia sp., Oppiella (Oppiella) nova nova,
Rhinoppia bipectinata,
Ramusella (Ramusella) puertomonttensis, R. (Rectoppia)
damavandica, R. (Rectoppia) faciata, Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexa, O.
(Oribatula) pallida, O. (Zygoribatula) sp. nr. skrjabini; Passalozetidae: Passalozetes
africanus; Phthiracaridae: Phthiracarus sp. nr. incredibilis; Protoribatidae: Liebstadia
similis, Protoribates (Protoribates) paracapucinus, Sicaxylobates sp.; Scheloribatidae:
Scheloribates praeincisus, Scheloribates sp.; Sphaerochthoniidae: Sphaerochthonius
splendidus; Tectocepheidae: Tectocepheus velatus.

. شناسایی، ردهبندی، اریباتید:واژههای کلیدی
ایجادشده توسط آلودهکنندههای بادوام بسیار
آسیبپذیرند و بهعنوان معیارهای اکولوژیك در
آزمایشهای سمشناسی محیطی مورد توجه قرار
 در کشورهای.)Akrami & Saboori, 2012( میگیرند
 انگلشناسی، اکولوژی،مختلف در زمینۀ زیستشناسی
و بهویژه فون و ردهبندی کنههای نهاناستیگما
 در،پژوهشهای فراوانی انجام گرفته است؛ برای نمونه
،)Niedbala, 2004a( ،)Wallwork, 1966( قارة آمریکا
 در،(Ermilov & Kaluz, 2012) ،)Lindo et al., 2008(
Baran & Ayyildiz, ( ،)Noti et al., 1996( آسیا
E-mail: Rahmani@znu.ac.ir

مقدمه
 کم و، کنههایی با پراکندگی جهانی،نهاناستیگمایان
 میکرومتر1944  تا344  در اندازههای،بیش کمتحرک
3444 با بدنی سخت و اسکلروتینیاند و تاکنون بیش از
123  جنس و1444 گونه از این کنهها در قالب بیش از
Akrami & Saboori, ( خانواده توصیف شده است
 این کنهها نقش مهمی در تجزیۀ مواد پوسیدة.)2012
 چرخش مواد و در نهایت، تشکیل خاک،گیاهی
.)Behan-Pelletier, 1999( حاصلخیزی خاک دارند
برخی از کنههای نهاناستیگما به مسمومیتهای
43133492116 :* تلفن
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Bayartogtokh, ( ،)Toluk & Ayyildiz, 2011( ،)2004

 ،)2000در اروپا (( ،)Niedbala, 1986
Ermilov et ( ،)Kavac et al., 2001( ،)Solhoy, 2000
 ،)al., 2012در آفریقا (Niedbala, ( ،)Coetzee, 2001
)Mahunka & Mahunka-Papp, 2009( ،)2004b
مطالعاتی انجام گرفته است .حتی در قطب جنوب،
 (1998) Conveyو ،(2005) Hadgson & Convey
تحقیقاتی انجام دادهاند .در ایران اما دربارة این کنهها
پژوهشهای علمی جامعی صورت نگرفته است و گونهها
بهطور پراکنده از برخی نقاط کشور گزارش شدهاند.
برای نمونه (2000) Haddad Irani-Nejad et al. ،و
 (2003) Haddad Irani-Nejadو Haddad Irani-
 (2004) Nejad et al.و Lotfollahi & Haddad Irani-
 (2010) Nejadو  ،(2010) Mirzaei et al.در آذربایجان
شرقی (2000 a,b) Byartogtokh & Akrami ،در یزد،
 (2006) Akrami et al.و (2007) Akrami & Coetzee
و  (2007) Akrami & Subiasو Akrami & Subias
) (2008و  ،(2008) Akramiدر مازندرانMortazavi- ،
 (2010) Lahijani et al.در گیالنAkrami et al. ،
) (2011در فارس مطالعاتی در زمینۀ فون کنههای
اریباتید انجام دادهاند .بنابراین الزم است در زمینۀ فون
این کنهها در سراسر کشور بررسیهای بیشتری انجام
گیرد .امید است بررسی فون کنههای نهاناستیگمای
شهرستان زنجان در این پژوهش مفید باشد.
& Solhoy

نتایج
در این پژوهش  64گونه از  91جنس متعلق به 36
خانواده شناسایی شدند که در ادامه شرح داده میشوند.
اطالعات ریختشناسی دربارة گونههایی که به گونههای
توصیفشده و معتبر نزدیك بوده یا جنسهایی که گونۀ
آنها شناسایی نشدهاند ارائه شده است .در اندازههای
ارائهشده مربوط به طول و عرض بدن ،میانگین مقادیر
در بیرون پرانتز و بهترتیب کوچكترین و بزرگترین
مقدار درون پرانتز آورده شدهاند.
خانوادۀ Amerobelbidae Grandjean, 1954
گونۀ Amerobelba decedens Berlese, 1908

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از سورک و آمل
جمعآوری شده است ( .)Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش یك نمونه از خاکبرگ پای درخت تبریزی
شناسایی شد.
خانوادۀ Brachychthoniidae Thor, 1934
گونۀ Brachychthoniusgracilis Chinone, 1974

اطالعات جمعآوری :در این پژوهش یك نمونه از خاک
پای گل سرخ شناسایی شد.
خانوادۀ Carabodidae C. L. Koch, 1837
گونۀ Austrocarabodes sp.

طول بدن  )144-144( 136و عرض آن -919( 939

مواد و روشها
برای بررسی فون کنههای نهاناستیگما طی سالهای
 1931تا  1933در فصول بهار ،تابستان و پاییز ،سه بار
در هفته از خاک و بقایای موجود در خاک زمینهای
بایر ،مزارع ،کنار برکه و رودخانه و محل چرای دامها و
غیره در بیشتر روستاها و بخشهای واقع در شهرستان
زنجان و تا اعماق  14تا  11سانتیمتر نمونهبرداری به
عمل آمد .همۀ نمونههای جمعآوریشده در کیسههای
پالستیکی قرار گرفت و پس از نصب برچسب (شامل
اطالعات مربوط به محل و تاریخ جمعآوری و میزبان)
به آزمایشگاه منتقل شد .سپس با قیف برلز جداسازی و
توسط نسبیت شفافسازی شدند .در نهایت نمونهها با
استفاده از کلیدها شناسایی شدند.

 )991میکرومتر است (♀= .)1موهای خرطومی با فاصله
از یکدیگر قرار گرفتهاند .نوتوگاستر بیش از  13جفت
موی برگیشکل دارد .فرمول موهای جنسیمخرجی -6
 9-3-1است.
اطالعات جمعآوری :در این پژوهش  34نمونه از خاک
پای درختان صنوبر ،آلو ،سیب ،زردآلو ،زرشك و خاک
بایر شناسایی شد.
خانوادۀ Cosmochthoniidae Grandjean, 1947
گونۀ Cosmochthonius foliatus Subias, 1982

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از مازندران گزارش
شده است ( .)Akrami & Saboori, 2012از این گونه 3
نمونه از خاک پای درختان تبریزی و کاج شناسایی شد.

رجبی و همکاران :فون کنههای نهاناستیگمای )... (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata

گونۀ

Cosmochthonius sp. nr. reticulatus

خانوادۀ Epilohmanniidae Oudemans, 1923

.Grandjean, 1947

زیرگونۀ

طول بدن  )993-994( 992و عرض بدن -311( 313
 )334میکرومتر است (♂= .)3نوتوگاستر از حفرات
نامنظم پوشیده شده است .موی روسترومی برگیشکل،
موی المالیی منشعب و تیشکل ،موی بین المالیی
منشعب و مویچههای روی موهای نوتوگاستری بلند و
یکنواخت است .موی  hو  psبرگیشکل است .موهای
ردیف  cساده و صاف است.

.Berlese, 1904

اطالعات جمعآوری :سه نمونه از خاک پای درخت
تبریزی و خار شناسایی شد .این گونه با گونۀ نزدیك خود،
در شکل حفرات نوتوگاستر و اندازة طول بدن اختالف دارد
بهطوری که در این گونه حفرات نامنظم است ،اما در گونۀ
 Cosmochthonius reticulatusحفرات گرد است و طول
بدن  944تا  964میکرومتر است.
خانوادۀ Damaeidae Berlese, 1896
گونۀ Belba sp.

طول بدن این کنه  )429-494( 414و عرض آن 619
( )693-921میکرومتر است (♂= .)9موی المالیی و
روسترومی بلند و تاژکمانند است .این کنه  3جفت
موی ضخیم نوتوگاستری دارد .فرمول موهای
جنسیمخرجی  9-3-1-1است.
اطالعات جمعآوری 16 :نمونه از خاک پای زرشك،
درختان تبریزی ،بید ،گوجهسبز ،بادام و گردو شناسایی
شد ،(2012) Akrami & Saboori .محل قرارگیری
موی همراه ( )dدر جنس  Belbaرا روی ساق پای
چهارم بیان کردهاند و به گفتۀ (2013) Walter et al.
ساق پاهای دوم تا چهارم نیز موی همراه  dدارد.
خانوادۀ Damaeolidae Grandjean, 1965

گونۀ

Fosseremus laciniatus Berlese, 1905 (Syn:

).Fosseremus quadripertitus Grandjean, 1965

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از رامسر ،داراب،
اصفهان و فوالدشهر نیز جمعآوری شده است ( & Akrami
 .)Saboori, 2012در این پژوهش  1نمونه از خاک پای
درختان کاج ،سیب ،گردو ،بادام و تبریزی شناسایی شد.
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Epilohmannia cylindrica cylindrica

اطالعات جمعآوری :این گونه از استرالیا ،چکسلواکی
سابق ،ایتالیا و فرانسه گزارش شده است (Mortazavi-
 )Lahijani et al., 2010و در ایران از ابرکوه ،میاندوآب،
تبریز ،کرج ،مریوان ،تهران ،اراک ،داراب ،اهواز و
مازندران نیز جمعآوری شده است ( & Akrami
 .)Saboori, 2012در این پژوهش  32نمونه از خاک
پای درخت کاج ،تبریزی ،شمشاد ،مزارع یونجه،
کدوتنبل ،خربزه ،درختان زردآلو ،بادام ،خاک بایر و
خاک کنار رودخانه شناسایی شد.
خانوادۀ Euphthiracaridae Jacot, 1930
گونۀ )Acrotritia ardua (C. L. Koch, 1841

اطالعات جمعآوری :گونهای نیمهجهانی است .در اروپا،
آسیا ،آمریکای شمالی ،شمال و شرق آفریقا انتشار دارد
( )Akrami et al., 2006و در ایران از مالیر ،ابرکوه،
میاندوآب ،اصفهان ،دشت مغان ،فیروزآباد ،داراب ،اراک،
اهواز ،همدان و مازندران نیز جمعآوری شده است
( .)Akrami & Saboori, 2012این کنه از مناطق
باتالقی و لجنزار نیز جمعآوری شده است ( Walter et
 .)al., 2013در این پژوهش  33نمونه از خاک پای گل
رز ،خار ،نی ،درخت کاج ،تبریزی ،بید ،چنار ،سپیدار،
چمن ،شمشاد ،مزارع یونجه ،لوبیاسبز ،کدوتنبل ،انگور،
خربزه ،درختان زردآلو ،هلو ،سیب ،گردو ،بادام ،سنجد و
خاک بایر شناسایی شد.
خانوادۀ Galumnidae Jacot, 1925
گونۀ Allogalumna sp.

طول بدن  )612-623( 619و عرض آن -919( 926
 )931میکرومتر است (♀= .)3موهای روسترومی و
المالیی کوتاه و بسیار نزدیك به هم قرار گرفتهاند.
خطوط زیرالمالیی در این گونه دیده میشود 2 .جفت
موهای کوچك نوتوگاستری و  6جفت نواحی منفذدار
روی نوتوگاستر قرار دارد؛ بهطوری که  Aaبزرگتر از
نواحی دیگر است .منفذ میانی در این گونه مشاهده
میشود .فرمول موهای جنسیمخرجی  9-3-1-4است.
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اطالعات جمعآوری 31 :نمونه از خاک پای درخت بید،
سیب و مزرعۀ لوبیا شناسایی شد.

و همدان جمعآوری شده است (
 .)2012در این پژوهش  99نمونه از خاک پای درختان
کاج ،چنار ،تبریزی ،سیب ،بادام ،سنجد ،مزارع انگور،
یونجه ،خاک کنار مرداب و خار شناسایی شد.

اطالعات جمعآوری :در ایران از ابرکوه و بهشهر
جمعآوری شده است ( .)Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش سه نمونه از خاک پای درختان چنار و
تبریزی و مواد پوسیدة گیاهی شناسایی شد.

خانوادۀ Haplochthoniidae van der Hammen,

گونۀ Galumna iranensis Mahunka & Akrami,

Akrami & Saboori,

2001

گونۀ Galumna karajica Mahunka and Akrami,
2001

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از ابرکوه و
میانکاله جمعآوری شده است ( Akrami & Saboori,
 .)2012در این پژوهش  31نمونه از خاک پای درختان
سنجد ،آلو ،سیب ،زردآلو ،گردو ،بادام ،صنوبر ،تبریزی،
خار و مزرعۀ انگور شناسایی شد.

.1959
گونۀ H. sanctaeluciae Bernini, 1973

اطالعات جمعآوری :در ایران از اهواز و جادة هراز
جمعآوری شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش دو نمونه از خاک بایر و النۀ مورچه
شناسایی شد.
گونۀ Haplochthonius simplex Willmann, 1930

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از مالیر و ارومیه
جمعآوری شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش  2نمونه از خاک پای گل رز ،درخت کاج،
گردو ،خاک پوسیده ،بایر و النۀ مورچه شناسایی شد.

گونۀ Pergalumna sp.

طول بدن  992و عرض آن  313میکرومتر است
(♀= .)1خطوط المالیی و زیرالمالیی روی پرودورسوم
دیده میشود 6 .جفت نواحی منفذدار روی نوتوگاستر
وجود دارد؛ بهطوری که دایرهایشکل بوده Aa ،و A3
بزرگتر از  A1و  A2است و  A2از دیگران کوچكتر است.
 14جفت موی نوتوگاستری کوتاه و صاف وجود دارد.
صفحۀ جنسی مستطیلیشکل و مخرجی تقریباً
سهگوش است .فرمول موهای جنسیمخرجی 9-3-1-4
است .منفذ میانی دیده میشود.
اطالعات جمعآوری :از این جنس چند گونۀ ناشناخته
از تویسرکان ،نهاوند ،تبریز و مازندران جمعآوری شده
است (،)Lotfollahi & Haddad Irani-Nejad, 2010
( .)Akrami & Saboori, 2012در این پژوهش هفت
نمونه از خاک مزرعۀ لوبیا ،خاک پای درختان سیب،
بید و تبریزی شناسایی شد.
خانوادۀ Gymnodamaeidae Grandjean, 1954
گونۀ Plesiodamaeus ornatus Mahunka, 1979
)(Syn: Jacotella frondeus Kulijev, 1979

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از نوشهر ،داراب

خانوادۀ Haplozetidae Grandjean, 1936
گونۀ Haplozetes fusifer Berlese, 1908

اطالعات جمعآوری :یك نمونه از خاک پای درخت
سنجد شناسایی شد.
گونۀ Peloribates sp.

طول بدن در این کنه  )111-111( 114و عرض بدن
 )641-913( 931میکرومتر است (♂= 1و ♀=6 .)1
جفت ساکولی در سطح نوتوگاستر دیده میشود؛ بهطوری
که  Saبا فاصلۀ زیاد از  S1و  S2قرار گرفته و از آنها بزرگتر
است .فرمول موهای جنسیمخرجی  9-3-1-1است.
اطالعات جمعآوری :دو نمونه از خاک پای درخت
زردآلو و بوتۀ انگور شناسایی شد.
خانوادۀ Hypochthoniidae Berlese, 1910
گونۀ Hypochthonius luteus Oudemans, 1917

اطالعات جمعآوری :در هلند ،ایتالیا ،اسپانیا ،ترکیه،
روسیه ،ژاپن ،آمریکا و زالندنو انتشار دارد
( .)Byartogtokh & Akrami, 2000bدر ایران از
همدان ،یزد ،فارس ،نوشهر ( Akrami & Saboori,

رجبی و همکاران :فون کنههای نهاناستیگمای )... (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata
(Mortazavi-

 )2012و رشت جمعآوری شده است
 .)Lahijani et al., 2010در این پژوهش یك نمونه از
خاک پوسیده شناسایی شد.
خانوادۀ Licnodamaeidae Grandjean, 1954

گونۀ

Licnodamaeus fissuratus Balogh and
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اراک ،فیروزآباد ،داراب ،همدان و مازندران نیز
جمعآوری شده است ( .)Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش  94نمونه از خاک پای نی ،درخت کاج،
تبریزی ،شمشاد ،مزارع یونجه ،بادنجان ،کدوتنبل،
انگور ،درختان زردآلو ،سیب ،بادام ،خاک پوسیده و
خاک بایر شناسایی شد.

Mahunka, 1965

اطالعات جمعآوری :این گونه از نوشهر ،فارس و کرج
جمعآوری شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش یك نمونه از این گونه از خاک پای درخت
گردو شناسایی شد.
گونۀ

Licnodamaeus sp. nr. itsukushima

Fujikawa, 2006

طول بدن  316و عرض بدن  193میکرومتر است
(♀= .)1بدن دارای نقشونگارهای کرویشکل است.
نوتوگاستر  9جفت منفذ بزرگ دارد و در انتهای بدن 9
جفت موی برگیشکل و مویچهدار دیده میشود.
اطالعات جمعآوری :در این پژوهش یك نمونه از خاک
پای درخت گردو شناسایی شد .تفاوت این گونه با گونۀ
 Licnodamaeus itsukushimaجمعآوریشده از ژاپن
در طول بدن و شکل نقشونگارهای نوتوگاستر است.
خانوادۀ Lohmanniidae Berlese, 1916
گونۀ Papillacarus aciculatus Berlese, 1905

اطالعات جمعآوری :در ایران این گونه از یزد ،کرج،
استان مرکزی ،استان فارس و در خارج از ایران از
ایتالیا ،یوگسالوی ،مجارستان ،بلغارستان و شوروی
سابق گزارش شده است ( Mortazavi-Lahijani et al.,
 .)2010از این گونه  11نمونه از خاک مزرعۀ لوبیا و
گوجه ،درخت سیب و کاج شناسایی شد.

خانوادۀ Sellnick, 1937 Oppiidae
گونۀ Anomaloppia ozkani Ayyildiz, 1989 (Syn.:
Bayartoghtokh and
)Akrami, 2000

iranica

Anomaloppia

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از ابرکوه
جمعآوری شده است ( .)Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش سه نمونه از خاک پای درخت نارون،
درخت بادام و درخت تبریزی شناسایی شد.
گونۀ A. mazandaranica Akrami and Subias,
2007

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از مازندران
جمعآوری شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش  11نمونه از خاک پای درختان نارون،
تبریزی ،کاج ،گردو ،بادام ،النۀ مورچه ،باقیماندة
پوسیدة گیاهی مزرعۀ کدوتنبل شناسایی شد.
گونۀ Corynoppia sp.

طول بدن  934و عرض آن  111میکرومتر است
(♂= .)1موی  c2صاف و کوتاه است 1 .جفت موی
برگمانند و بزرگ نوتوگاستری وجود دارد .یك جفت
موی کنارجنسی 3 ،جفت مخرجی و  9جفت موی
کنارمخرجی وجود دارد.
اطالعات جمعآوری :یك نمونه از خاک پای درخت کاج
شناسایی شد.

خانوادۀ Nothridae Berlese, 1896
گونۀ Nothrus biciliatus C. L. Koch, 1841 (Syn.:

زیرگونۀ

)N. anauniensis Canestrini and Fanzago, 1876

1966

اطالعات جمعآوری :این گونه از آلمان ،ایرلند ،گرینلند،
هلند ،دانمارک ،سوئد ،استرالیا ،چکسلواکی سابق،
مجارستان ،ایتالیا ،شوروی سابق و ژاپن (Mortazavi-
 )Lahijani et al., 2010و در ایران از ابرکوه ،تبریز،

اطالعات جمعآوری :یك نمونه از خاک مزارع لوبیا و
گوجه شناسایی شد ،(2003) Coetzee & Brink .گونۀ
 Multioppia wilsoniرا از مزارع سبزیجات در آفریقا
جمعآوری کردند .گونۀ  Multioppia lanisetaدر ایران

Multioppia wilsoni laniseta Moritz,
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از بهشهر و گونۀ  Multioppia wilsoniاز میاندوآب،
فیروزآباد ،مازندران و سیستان و بلوچستان جمعآوری
شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012هماکنون این
دو گونه به یك زیرگونه تبدیل شده است بهطوری که
 Multioppia lanisetaبهصورت زیرگونهای برای
 Multioppia wilsoniمطرح میشود.
گونۀ Oppia denticulata G and R Canestrini,

.1882

اطالعات جمعآوری :این گونه از سورک و نوشهر
گزارش شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012از این
گونه یك نمونه از خاک پای درخت بادام شناسایی شد.
 ،(2006) Akramiطول بدن را  134تا  414و عرض
بدن را  914تا  924میکرومتر بیان کرده است که از
اندازهگیریهای این پژوهش بیشتر است.
گونۀ Oppia sp.

طول بدن این گونه  146و عرض بدن  962میکرومتر
است (♂= .)1موهای روسترومی در انتهای خرطوم و
بهصورت موازی و صاف قرار گرفتهاند .بدن دوکی و
نوتوگاستر  14جفت مو دارد .فرمول موهای
جنسیمخرجی  9-3-1-1است .پدوتکتوم اول ضخیم
شده است.
اطالعات جمعآوری :دو نمونه از خاک پای درخت گردو و
مواد پوسیدة گیاهی پای درخت تبریزی شناسایی شد.

است .در این پژوهش سه نمونه از این گونه از خاک
پای درختان گردو و سیب شناسایی شد.
گونۀ

Ramusella (Rectoppia) damavandica

.Akrami & Subias, 2008

اطالعات جمعآوری :گونه
 damavandicaدر ایران از نزدیکی کوه دماوند
جمعآوری شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012از
این گونه سه نمونه از خاک مزرعۀ یونجه ،خاک پوسیدة
پای درخت بید و خاک بایر شناسایی شد.
)Ramusella (Rectoppia

گونۀ Ramusella (Rectoppia) faciata Paoli, 1908

اطالعات جمعآوری :این زیرگونه در غرب پالئارکتیك
( ،)Palearcticفلوریدا ،سومالی ،هند و آمستردام انتشار
یافته است (Mirzaei & .)Mirzaei et al., 2010
) ،Akrami (2012نیز این زیرگونه را برای اولین بار از
ایران گزارش کردند .از این گونه یك نمونه شناسایی
شد که مربوط به خاک درخت بادام است.
گونۀ Rhinoppia bipectinata Akrami & Subias,

.2007

اطالعات جمعآوری :این گونه از خاکهای جنگلی غنی از
هوموس از استان مازندران توصیف شده است ( Akrami
 .)& Subias, 2007در این پژوهش  19نمونه از این گونه
از خاک پای زرشك ،هوموس پای درخت تبریزی ،سیب،
انگور و مواد پوسیدة گیاهی شناسایی شد.

زیرگونۀ .Oppiella (O.) nova nova Oudemans, 1902

خانوادۀ Oribatulidae Thor, 1929

اطالعات جمعآوری :این زیرگونه از اراک و مازندران
جمعآوری شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012از
این زیرگونه چهار نمونه از خاک پای درختان سیب و
بادام شناسایی شد.

گونۀ Oribatula (Oribatula) pallida Banks, 1906

گونۀ Ramusella (Ramusella) puertomonttensis

اطالعات جمعآوری :این گونه در هوالرکتیك
( )Holoarcticو هند انتشار دارد (.)Mirzaei et al., 2010
در این پژوهش  4نمونه از کود حیوانی ،خاکبرگ
تبریزی ،خاک مزرعۀ جارو ،انگور ،خاک پای درختان
زردآلو و تبریزی شناسایی شد.

. Hammer, 1962

اطالعات جمعآوری :این گونه در پالئارکتیك و نواحی
گرمسیری انتشار دارد ).(Mirzaei et al., 2010
) ،Akrami (2006این گونه را از ایران گزارش کرده

زیرگونۀ

Oribatula (Z.) connexa connexa

.Berlese, 1904

اطالعات جمعآوری :این زیرگونه در ایران از استان یزد

رجبی و همکاران :فون کنههای نهاناستیگمای )... (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata

و در خارج از ایران از ایتالیا ،بلغارستان ،اسپانیا،
استرالیا ،زالندنو و شیلی گزارش شده است
( .)Bayartogtokh & Akrami, 2000aاز تبریز ،ابرکوه،
مغان ،مازندران ،میاندوآب ،تهران ،اهواز ،داراب و همدان
نیز جمعآوری شده است ()Akrami & Saboori, 2012
و در نواحی نیمهگرمسیری انتشار دارد ( Mirzaei et
 .)al., 2010از این زیرگونه  1نمونه از خاک پای
درختان تبریزی ،چنار ،هلو ،سیب ،توت ،گالبی ،شمشاد
و خاک بایر شناسایی شد.
گونۀ Oribatula (Zygoribatula) sp. nr. skrjabini

.Bulanova-Zachvatkina, 1967

طول بدن  941و عرض آن  131میکرومتر است
(♀= .)1موهای روسترومی با فاصله از یکدیگر قرار
گرفتهاند .المال بهصورت کامالً مشخص روی پرودورسوم
دیده میشود .سطح نوتوگاستر  11جفت موی ساده
دارد 6 .جفت نواحی منفذدار روی نوتوگاستر وجود
دارند که از میان آنها  Aaاز نواحی دیگر بزرگتر است.
فرمول موهای جنسیمخرجی  9-3-1-6است .اپیمر
سوم ضخیم و مشخص است.
اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از بهشهر
جمعآوری شده است ) .(Akrami & Saboori, 2012در
این پژوهش یك نمونه از خاک کنار مرداب شناسایی شد.
خانوادۀ Passalozetidae Grandjean, 1954
گونۀ Passalozetes africanus Granjean, 1932

اطالعات جمعآوری :در ایران از فیروزآباد ،تبریز،
ابرکوه ،آمل و رینه نیز جمعآوری شده است ( Akrami
 )& Saboori, 2012و در خارج از ایران از اسپانیا،
الجزیره ،ایتالیا ،اتریش ،فنالند ،فرانسه ،چکسلواکی،
تاجیکستان ،اوکراین ،مالدیو ،قزاقستان و ترکیه گزارش
شده است .در این پژوهش  14نمونه از دانشگاه زنجان،
سارمساقلو ،گاوازنگ و نقطهبند شناسایی شد.
خانوادۀ Phthiracaridae Perty, 1841
گونۀ Phthiracarus sp. nr. incredibililis Niedbala,

.1983

طول پرودورسوم  ،311طول نوتوگاستر  114و ارتفاع
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آن  634میکرومتر است (♀= .)1کارن جانبی
پرودورسوم بهطور کامل مشخص است .نوتوگاستر 11
جفت موی ضخیم و بلند دارد .صفحات جنسی و
مخرجی پهن است 3 .جفت موی جنسی و  9جفت
موی مخرجی وجود دارد.
اطالعات جمعآوری :جنس  Phthiracarusدر ایران از
نمكآبرود ،نور ،چالوس ،ماسوله ،مازندران ،سبزوار،
ابرکوه و اراک و گونۀ  Phthiracarus incredibilisاز
سبزوار و مازندران جمعآوری شده است ( & Akrami
 .)Saboori, 2012در این پژوهش  9نمونه از خاک پای
زرشك شناسایی شد.
خانوادۀ Protoribatidae J. and P. Balogh, 1984
گونۀ Liebstadia similis Michael, 1888
( & Akrami

اطالعات جمعآوری :این گونه از مازندران
 )Saboori, 2012و در خارج از ایران از لجنزارهای
روسیه جمعآوری شده است ( )Walter et al., 2013و
در هوالرکتیك ،هند و زالندنو انتشار دارد ( Mirzaei et
 .)al., 2010از این گونه یك نمونه از خاک کنار مرداب
شناسایی شد.
گونۀ

Protoribates (Protoribates) paracapucinus

. Mahunka, 1988

اطالعات جمعآوری :در ایران از مازندران ،اراک ،تهران،
ابرکوه و فیروزآباد جمعآوری شده است ( & Akrami
 )Saboori, 2012و در مناطق آسیایی و شرق
پالئارکتیك انتشار دارد (.)Mirzaei et al., 2010
 ،(2000a) Bayartogtokh & Akramiاین گونه را از
استان یزد گزارش کردند .در این پژوهش  1نمونه از
خاک پای درختان کاج ،سرو ،سیب ،تبریزی و مزرعۀ
یونجه شناسایی شد.
گونۀ Sicaxylobates sp.

طول بدن  )614-611( 619و عرض آن -323( 316
 )313میکرومتر است (♀= 6 .)3جفت منفذ در سطح
نوتوگاستر دیده میشود بهطوری که  Aaو  A2تقریباً از
لحاظ اندازه با هم برابر و از منفذ  A1بزرگتر است.
فرمول موهای جنسیمخرجی  9-3-1-1است.
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اطالعات جمعآوری :دو نمونه از این گونه از خاک پای
شمشاد و سیب شناسایی شد.
خانوادۀ Scheloribatidae Grandjean, 1933
گونۀ Scheloribates paraeinsisus Berlese, 1910

اطالعات جمعآوری :در ایران از ابرکوه جمعآوری شده
است ( )Akrami & Saboori, 2012و در خارج از ایران
از فیلیپین ،اندونزی و استرالیا گزارش شده است
( .)Bayartogtokh & Akrami, 2000aایشان طول بدن
این کنه را  646و عرض آن را  994میکرومتر بیان
کردهاند که از اندازهگیریهای این پژوهش کوچكتر
است .از این گونه یك نمونه از خاک پای درخت
تبریزی شناسایی شد.
گونۀ Scheloribates sp.

طول بدن  463و عرض آن  926میکرومتر است
(♂= 6 .)1جفت ساکولی روی نوتوگاستر دیده میشود؛
بهطوری که  Saاز ساکولیهای دیگر بزرگتر است،S1 .
 S2و  S3به یکدیگر نزدیك و در نیمۀ انتهایی نوتوگاستر
قرار گرفتهاند .فرمول جنسیمخرجی  9-3-1-6است.
اطالعات جمعآوری :دو نمونه از خاک مزرعۀ یونجه و
خاک پای درخت نارون شناسایی شد.
خانوادۀ Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947

گونۀ

Sphaerochthonius splendidus (Berlese,

)1904

اطالعات جمعآوری :این گونه در ایران از ابرکوه،
مازندران ،تبریز ،اراک و همدان نیز جمعآوری شده

است ( ،)Akrami & Saboori, 2012همینطور در
کشورهای ایتالیا ،یونان ،اسپانیا ،قزاقستان ،ترکیه ،ژاپن
و جنوب استرالیا انتشار دارد ( Mortazavi-Lahijani et
 .)al., 2010در این پژوهش  14نمونه از خاک پای
درخت کاج ،تبریزی ،انگور ،سیب ،گردو و بادام
شناسایی شد.
خانوادۀ Tectocepheidae Grandjean, 1954
گونۀ Tectocepheus velatus Michael, 1880

اطالعات جمعآوری :این گونه را
) ،(2000در رسوبات و تهنشستهای دریاچهای در نروژ
یافتند .همینطور از شمال آمریکا جمعآوری شده است.
گونههای جنس  Tectocepheusمعموالً در زیستگاههای
تخریبشده و خاکهای امروزی دیده میشوند ( Walter
 .)et al., 2013در ایران این گونه از ابرکوه ،تبریز ،اراک،
داراب ،فیروزآباد ،مازندران و همدان جمعآوری شده
است ( .)Akrami & Saboori, 2012در این پژوهش
 149نمونه از خاک بایر و پوسیده ،کود حیوانی ،نی،
خاک کنار مرداب ،خاک پای درختان کاج ،تبریزی،
بید ،چنار ،سپیدار ،نارون ،سنجد ،گردو ،بادام ،زردآلو،
شلیل ،سیب ،گوجهسبز ،چمن ،بومادران ،شمشاد،
مزرعۀ جارو ،ذرت ،بادنجان ،یونجه ،کدوتنبل ،انگور و
زرشك شناسایی شد.
Solhoy & Solhoy

سپاسگزاری
از جناب دکتر علیرضا صبوری استاد محترم گروه
گیاهپزشکی دانشگاه تهران به دلیل در اختیار گذاشتن
برخی منابع سپاسگزاری میشود.
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