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دانش گیاهپزشکی ایران
)69-79  (ص1397  بهار و تابستان،1  شمارة،49 دورة

) انگل بندپایان ازAcari: Trombidiformes( معرفی تعدادی از کنههای پارازیتنگونای خشکیزی
برخی مناطق شمال و مرکز ایران
5

 و مهسا سامانی پور4 سمیه محمدی،3 جواد نوعی،2 علیرضا صبوری،*1مسعود حکیمیتبار
 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکدۀ کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، استادیار.1
 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه گیاهپزشکی، استاد.2
 دانشگاه بیرجند، دانشکدۀ کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، استادیار.3
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، گروه گیاهپزشکی، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد.4

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، گروه گیاهپزشکی، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد.5
)1397/5/1 : تاریخ پذیرش- 1396/7/30 :(تاریخ دریافت

چکیده
 در مناطق شرقی استان1391  و1390  در منطقۀ مهریز و تفت استان یزد و سالهای1390  و1389 در بررسی و ارزیابیهای که در سالهای
. به ترتیب نه و هفت گونه از مرحلۀ الروی کنههای پارازیتنگونای خشکیزی از استانهای یزد و مازندران گردآوری شد،مازندران انجام گرفت
Charletonia  از استان یزد برای نخستین بار از آسیا گزارش میشود و گونههایAtractothrombium sylvaticum (C.L. Koch, 1835) گونۀ
Erythraeus (Erythraeus) ،Cicaditrombium weni Saboori & Lazarboni, 2008 ،terianae Hakimitabar, Saboori & Seiedy, 2013
Allothrombium ،Erythraeus (Zaracarus) rajabii Saboori, 2000 ،garmsaricus Saboori, Goldarazena & Khajeali, 2004
Charletonia  وNagoricanella bella (Zhang, 1996) ،Willmannella kazerunica Zhang & Saboori, 1997 ،triticium Zhang, 1995
Eatoniana  همچنین در بررسی فون کنههای شرق مازندران گونۀ. برای فون (جانورگان) استان یزد جدیدندkrendowskyi (Feider, 1954)
Erythraeus

 برای دومین بار در جهان گزارش میشود و گونههایgonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar & Saboori, 2012)

Eutrombidium sorbasiensis Mayoral & Barranco, ،(Zaracarus) ueckermanni Saboori, Nowzari & Bagheri-Zenouz, 2004

Charletonia  برای استان مازندران گزارش جدید هستند و گونههایMontenegtrombium milicae Saboori & Pešić, 2006 ،2004
Ralphaudyna iranensis Zhang &  وAllothrombium pulvinum Ewing, 1917 ،behshahriensis Hakimitabar & Saboori, 2014

. نیز از منطقۀ شرق مازندران گردآوری شدSaboori, 1995
.Chyzeriidae ،Trombidiidae ،Erythraeidae ، یزد، مازندران، پیشاستیگمایان:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In an investigation on terrestrial parasitengone mites in Mehriz and Taft regions of Yazd province and East
Mazandaran during 2010–2011 and 2011–2012, nine and seven species were collected respectively.
Atractothrombium sylvaticum (C.L. Koch, 1835) is a new record for the Asian mite fauna from Yazd province, Iran.
The other species Charletonia terianae Hakimitabar, Saboori and Seiedy, 2013, Cicaditrombium weni Saboori and
Lazarboni, 2008, Erythraeus (Erythraeus) garmsaricus Saboori, Goldarazena & Khajeali, 2004, Erythraeus
(Zaracarus) rajabii Saboori, 2000, Allothrombium triticium Zhang, 1995, Willmannella kazerunica Zhang & Saboori,
1997, Nagoricanella bella (Zhang, 1996) and Charletonia krendowskyi (Feider, 1954) are new to fauna of Yazd
province. Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar & Saboori, 2012) is recorded for the second time in the
world from East Mazandaran, Iran. Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni Saboori, Nowzari & Bagheri-Zenouz, 2004,
Eutrombidium sorbasiensis Mayoral & Barranco, 2004, Montenegtrombium milicae Saboori & Pešić, 2006 are new
for Mazandaran fauna. Allothrombium pulvinum Ewing, 1917, Charletonia behshahriensis Hakimitabar & Saboori,
2014 and Ralphaudyna iranensis Zhang & Saboori, 1995 were also collected from East Mazandaran.
Keywords: Chyzeriidae, Erythraeidae, Mazandaran, Prostigmata, Trombidiidae, Yazd.
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مقدمه
کنههای گروه پارازیتنگونا ( )Parasitengonaاز باالراستۀ
 ،Acariformesراستۀ  ،Trombidiformesزیرراستۀ
پیشاستیگمایان ( ،)Prostigmataباالگروه  ،Anystidesاز
متنوعترین گروههای ترومبیدیفرم ()Trombidiformes
( )Walter et al., 2009و از بزرگترین واحدهای
ردهبندی در بین کلیسرداراناند .در بین  84000گونه از
کلیسرداران ،در حدود  9000گونه مربوط به پارازیتنگونا
است که بیش از نیمی از گونههای ترومبیدیفرم را شامل
میشود .بیشتر گونههای توصیفشده بهطور مشخص به
کنههای آبزی (حدود  5000گونه که بیشتر گونههای
شناختهشده مربوط به مرحلۀ کنۀ کاملاند) و کنههای
موسوم به ( Chiggersبیش از  2000گونه از دو
خانوادة  Trombiculidaeو  Leeuwenhoekiidaeکه
بیشتر گونههای شناختهشده مربوط به مرحلۀ الروی و
انگل مهرهداراناند) تعلق دارند .کنـههای پارازیتنگونای
خشکیزی گروه بزرگی هستند که در سالهای آغازین
بیشتر مرحلۀ کامل آنها توصیف میشد ولی مرحلۀ
الروی آنها در دهههای اخیر مورد توجه بیشتری
قرار گرفته و توصیف شده است (.)Zhang, 2010
کنـههای پارازیتنگونا از نـظر اکولوژیـك (بومشناختی)
بـه دو گـروه پـارازیتنگونای خشـکیزی و
پارازیتنگونای آبزی تقسیم شده و درمجموع 16
باالخانواده ( 8باالخانوادة آبزی و  8باالخانوادة
خشکیزی) و  60خانواده دارند .این کنهها در محدودة
وسیعی از زیستگاههای خشکی و آبی حضور دارند
(.)Saboori et al., 2007; Zhang, 1998, 2010
رشد و نمو معمول کنههای پارازیتنگونای خشکیزی
شامل تخم ،پیشالرو ،الرو ،پورههای سن یکم ،دوم ،سوم
و کنههای کامل است .این کنهها در مراحل پیشالروی،
پورههای سن یکم و سوم ساکن بوده و در استراحت به
سر میبرند ،اما در مرحلۀ الروی انگل و در مرحلههای
پورة سن دوم و کامل شکارگرند .فرضیههای زیادی برای
به وجود آمدن مرحلههای استراحت در این کنهها ارائه
شده است (.)Wohltmann, 2000
کموبیش ،بیشتر کنههای پارازیتنگونا انگلبندپایاناند.
اما افراد خانوادههای  Trombiculidae ،Walchiidaeو
 Leeuwenhoekiidaeو یك جنس از کنههای آبزی

) Thermacarus spp. (Thermacaridaeانگل مهرهداران
هستند .الرو این کنهها انگل مارها ،دوزیستان ،پرندگان و
پستانداراناند .افراد خانوادههای  Trombiculidaeو
 Leeuwenhoekiidaeبه کنههای مولد خارش نیز
معروفاند چراکه پس از تغذیه ،تاول یا ورمهای خارشدار
در محل تغذیهشده توسط کنه روی بدن میزبان بهوجود
میآید .همچنین ،این کنهها انتقالدهندة یك دسته از
بیماریها بوده و به همین علت از نظر پزشکی جزء
بندپایان زیانآور مهم بهشمار میآیند ( Saboori et al.,
 .)2007کنههای پارازیتنگونای خشکیزی شامل
باالخانوادههای ،Tanaupodoidea ،Trombidoidea
،Erythraeoidea ،Calyptostomatoidea ،Chyzerioidea
و
Allotanaupodoidea
،Trombiculoidea
 Amphotrombioideaهستند .بنابر آخرین چكلیست
(سیاهه و فهرست) منتشرشده در سالهای  2012و
 2013از این گروه حدود  4000گونه از  20خانواده
شناسایی شده است ( Mąkol & Wohltmann, 2012
 .)& 2013تا زمان انجام این پژوهش هیچ کار مستقلی
درزمینۀ بررسی فون این کنهها در شرق مازندران و
استان یزد انجام نشده بود .هدف از این مقاله گزارش
کنههای پارازیتنگونای خشکیزی گردآوریشده از
مناطقی از استانهای مازندران و یزد و پراکندگی آنها
است.
مواد و روشها
برای گردآوری و نمونهبرداری از این کنهها که قسمتی از
زندگی خود را در خاک و قسمت دیگری را روی گیاهان
سپری میکنند ،بهصورت هفتگی از نقاط مختلف منطقه
نمونهبرداری و روشهای زیر استفاده شد.
گردآوري حشرات گوناگون

با توجه به اینکه بسیاری از الروهای کنههای
پارازیتنگونا ،انگل بندپایان مختلف هستند ،بنابراین به
گردآوری بندپایان مختلف اقدام شد ،به این صورت که
با استفاده از تور حشرهگیری ،نمونهبرداری بهطور
تصادفی از باغها ،مرتعها ،پارکها و فضاهای سبز،
مناطق دستنخورده یا بکر و کوهستانی و همچنین
کنار رودها و آبگیرها انجام شد.

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار و تابستان 1397

تلۀ نوري

از میانههای اردیبهشتماه تا اوایل مهرماه هنگامیکه
حشرات شب فعال بهویژه شبپرهها و بیدها باالترین
اوج پرواز و تراکم را دارند در نقاط مختلف شهرستان
بهویژه در مناطق صحرایی و باغها تلۀ نوری کار
گذاشته شد تا در نیمۀ شب حشرات انگلیشده
گردآوری شوند.

درزگیری شد .بهمنظور شناسایی و اندازهگیری
ابعاد بدن کنهها از میکروسکوپ فاز کنتراست
 BX51مجهز به لولۀ ترسیم و تغییردهندة بزرگنمایی
استفاده شد .حشرات گردآوریشده به علت اینکه
برای مدت طوالنی در الکل باقیمانده بودند
و در هنگام جداسازی کنهها آسیب دیدند ،شناسایی
نشدند.

تلۀ گودالی

موفقترین روش برای کنههایی است که کوچك بوده و
تراکم بسیار پایینی دارند .این تله شامل یك ظرف
شیشهای دهانگشاد استوانهای است که درون خاک
گذاشته میشود بهطوریکه لبۀ آن همسطح زمین
قرار گیرد و مقداری اتانول  75درصد نیز درون آن
ریخته میشود .برای جلوگیری از ورود باران یك سقف
شیبدار در قسمت باالی آن نصب شد .برای گردآوری
مرحلههای آزاد کنهها و الروهایی که از میزبان خود
جدا میشوند از تلۀ گودالی در اغلب فصلها بهویژه در
فصل پاییز و بهار استفاده شد.
تکاندن گیاهان علفی درون سینی

در این روش یك سینی سفید در زیر اندامهای هوایی
گیاهان قرار داده شد و شاخهها و ساقهها درون این
سینی تکان داده شد و کنههای جداشده در کف
سینی سفید گردآوری شد.
نمونهها پس از یادداشت اطالعات گردآوری به
آزمایشگاه منتقل شدند و در آنجا زیر
استریومیکروسکوپ برای بررسی بیشتر قرار داده
شدند .نمونههای کنه گردآوریشده از روی بدن حشره
و نمونههایی که بهصورت مشاهدة مستقیم گردآوری
شدند ،با سوزن ظریف به ظرف حاوی مادة شیمیایی
نسبیت منتقل شدند .بسته بهاندازه و سختی بدن آنها
نمونهها از یك تا چند روز درون محلول شفافکننده
باقی ماندند و پس از آن روی الم حاوی یك قطره
مخلوط فور یا هویر نصب شدند و در آون با دمای
 45-50درجۀ سلسیوس به مدت یك هفته تا ده روز
نگهداری شدند .برای جلوگیری از نفوذ رطوبت،
دورتادور المل با رنگروغنی صنعتی یا گلیپتال
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نتایج
باال خانوادۀ Erythraeoidea Robineau-Desvoidy,
1828

باالخانوادة  Erythraeoideaبه دو خانوادة
 Erythraeidaeو  Smarididaeتقسیم میشود
( .)Southcott, 1961تاکنون در ایران گونههای زیادی
از زیرخانوادههای ،Callidosomatinae ،Erythraeinae
 Leptinaeو  Abrolophinaeاز خانوادة Erythraeidae
و همچنین تعداد کمی گونه از خانوادة Smarididae
شناسایی شدهاند ( & Saboori et al., 2007; Mąkol
 .)Wohltmann, 2012شناسایی شدهاند ( Saboori et
.)al., 2007
زیرخانوادۀ Erythraeinae Southcott, 1957
جنس Erythraeus Latereille, 1806
زیر جنس Erythraeus (Erythraeus) Latreille, 1806

گونۀ

Erythraeus (Erythraeus) garmsaricus

.Saboori, Goldarazena & Khajeali, 2004
نمونههاي مورد بررسی.

دو عدد الرو؛ استان یزد ،شهرستان مهریز ،منشاد
(˝ 31˚31΄51/49شمالی و ˝ 54˚13΄15/97شرقی و
ارتفاع  2250متر) 14 ،خرداد  1390و دو عدد الرو
استان یزد ،شهرستان تفت ،برفخانه (˝31˚32΄24/14
شمالی و ˝ 54˚10΄35/51شرقی و ارتفاع  2765متر)،
 20خرداد 1390؛ گردآوری با تکاندن گیاهان علفی
درون سینی و گردآوری کنهها از کف سینی.
پراکندگی در جهان.

ایران (گرمسار) (

& Saboori et al., 2004; Mąkol

 )Wohltmann, 2012و (یزد) (.)Mohammadi, 2013
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زیرجنس Erythraeus (Zaracarus) Southcott, 1995
گونۀ Erythraeus (Zaracarus) rajabii Saboori,
2000
نمونههاي مورد بررسی

سه عدد الرو (بدون میزبان و گردآوری با تکاندن
گیاهان علفی درون) ،استان یزد ،شهرستان مهریز،
مدوار (˝ 31˚31΄33/31شمالی و ˝54˚25΄26/09
شرقی و ارتفاع  1540متر) 13 ،خرداد  1390و استان
یزد ،شهرستان مهریز ،مزرعۀ سید (˝31˚34΄52/96
شمالی و ˝ 54˚28΄28/86شرقی و ارتفاع  1446متر)،
 20خرداد  1390و دو عدد الرو (بهصورت انگل روی
شبپرهای شناسایینشده از خانوادة ،)Noctuidae
استان یزد ،شهرستان مهریز ،مزرعۀ سید
(˝ 31˚34΄52/96شمالی و ˝ 54˚28΄28/86شرقی و
ارتفاع  1446متر) 31 ،خرداد .1390
این کنه برای نخستین بار از روی شبپرهها
گزارش میشود ،پیشازاین ،این کنه از روی گونهای
شناسایی نشده از زنجرکهای Cicadellidae
گردآوریشده بود.
پراکندگی در جهان
ایران (کرج) ( Saboori, 2000; Mąkol & Wohltmann,

 )2012و (یزد) (.)Mohammadi, 2013
گونۀ

Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni

.Saboori, Nowzari& Bagheri-Zenouz, 2004
نمونههاي مورد بررسی.

سه عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان زیرآب
(΄ 36˚9/897شمالی و΄ 52˚58/149شرقی و ارتفاع 648
متر) 3 ،تیر 1391؛ استان مازندران ،شهرستان شیرگاه،
مرزکال (΄ 36˚20/903شمالی و΄ 52˚44/787شرقی و
ارتفاع  149متر) و استان مازندران ،شهرستان شیرگاه،
شیردارکال (΄ 36˚19/817شمالی و ΄ 52˚47/838شرقی
و ارتفاع  140متر) 6 ،خرداد  ،1391گردآوری از روی
گونهای شناسایینشده از شتهها.

 )Wohltmann, 2012و (مازندران) (
.)2011

Samanipour,

جنس Eatoniana Cambridge, 1898

گونۀ

Eatoniana gonabadensis (Ahmadi,

).Hajiqanbar & Saboori, 2012
نمونههاي مورد بررسی.

سه عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان پل سفید،
شورمست (΄ 36˚5/248شمالی و΄ 53˚2/674شرقی و
ارتفاع  944متر) 4 ،تیر  ،1391گردآوری از روی
گونهای شناسایینشده از ملخهای  .Tettigoniidaeاین
کنه برای دومین بار از ایران و جهان گزارش میشود.
پراکندگی در جهان

ایران (گناباد) (

& Ahmadi et al., 2012; Makol

.)Sevsay, 2015
زیر خانوادۀ Callidosomatinae Southcott, 1957
جنس Charletonia Oudemans, 1910
گونۀ Charletonia terianae Hakimitabar, Saboori

.& Seiedy, 2013
نمونههاي مورد بررسی.

یك عدد الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،منشاد
(˝ 31˚31΄51/49شمالی و ˝ 54˚13΄15/97شرقی و
ارتفاع  2250متر) 14 ،خرداد 1390؛ یك عدد الرو
استان یزد ،شهرستان مهریز ،مزرعۀ سید
(˝ 31˚34΄52/96شمالی و ˝ 54˚28΄28/86شرقی و
ارتفاع  1446متر) 20 ،خرداد  1390و دو عدد الرو
استان یزد ،شهرستان مهریز ،مزرعۀ سید
(˝ 31˚34΄52/96شمالی و ˝ 54˚28΄28/86شرقی و
ارتفاع  1446متر) 31 ،خرداد  ،1390گردآوری با
تکاندن گیاهان علفی درون سینی و گردآوری کنهها از
کف سینی .این کنه برای دومین بار از ایران گزارش
میشود.
پراکندگی در جهان.

پراکندگی در جهان.

ایران (شهریار) (

& Saboori et al., 2004; Mąkol

ایران (کرج) ( )Hakimitabar et al., 2013و (یزد)
(.)Mohammadi, 2013

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار و تابستان 1397
گونۀ )Charletonia krendowskyi (Feider, 1954

نمونههاي مورد بررسی.

دو عدد الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،مدوار
(˝ 31˚31΄33/31شمالی و ˝ 54˚25΄26/09شرقی و
ارتفاع  1540متر) 29 ،و  31خرداد  1390و دو عدد
الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،خورمیز
(˝ 31˚32΄16/80شمالی و ˝ 54˚26΄42/57شرقی و
ارتفاع  1510متر) 29 ،تیر  ،1391گردآوری با تکاندن
گیاهان علفی درون سینی و گردآوری کنهها از کف
سینی.
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سینی و یك عدد الرو (گردآوری از روی مگسهای
خانوادة  ،)Heleomyzidaeاستان یزد ،شهرستان مهریز،
منشاد (˝ 31˚31΄6/44شمالی و ˝ 54˚12΄29/14شرقی
و ارتفاع  2250متر) 13 ،خرداد .1390
پراکندگی در جهان.

ایران (بجنورد) ( )Saboori et al., 2007و (یزد)
( )Mohammadi, 2013و ترکیه (.)Saboori et al., 2016
باالخانوادۀ Trombidioidea Leach, 1815
Podothrombiidae ،Microtrombidiidae

پراکندگی در جهان.

ایران (تبریز ،کرج و یزد) ،رومانی ،بلغارستان ،کرواسی،
یونان ،ایتالیا ،مقدونیه ،مولداوی ،اوکراین ( Haitlinger
.)& Saboori, 2007; Mąkol & Wohltmann, 2012
گونۀ

Charletonia behshahriensis Hakimitabar

.& Saboori, 2014
نمونههاي مورد بررسی.

چهار عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان بهشهر ،قلعه
پایان (΄ 36˚42/771شمالی و ΄ 53˚41/176شرقی و
ارتفاع  19متر) 25 ،خرداد  ،1390گردآوری از روی
).Tettigonia sp. (Orthoptera: Tettigoniidae

خانوادههای
و  Trombidiidaeاز نقاط مختلف ایران گردآوری و
شناسایی شدهاند (.)Saboori et al., 2007
خانوادۀ Trombidiidae Leach, 1815

و
Trombidiinae
زیرخانوادههای
تاکنون
 Allothrombiinaeاز ایران گردآوری و شناسایی شدهاند
( .)Saboori et al., 2007در حال حاضر زیرخانوادة
 Podothrombiinaeبه خانواده  Podothrombiidaeتغییر
یافته است (.)Mąkol & Wohltmann, 2012
زیرخانوادۀ Trombidiinae Leach, 1815
جنس Cicaditrombium Saboori & Lazarboni,

.2008
پراکندگی در جهان

گونۀ Cicaditrombium weni Saboori & Lazarboni,

ایران (.)Hakimitabar et al., 2014

.2008
نمونههاي مورد بررسی.

زیرخانوادۀ Abrolophinae Witte, 1995
جنس Nagoricanella Haitlinger, 2009
گونۀ )Nagoricanella bella (Zhang, 1996

نمونههاي مورد بررسی.

هشت عدد الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،مدوار
(˝ 31˚31΄32/40شمالی و ˝ 54˚24΄7/87شرقی و
ارتفاع  1540متر) 13 ،خرداد  1390و سه عدد الرو،
استان یزد ،شهرستان مهریز ،منشاد (˝31˚31΄6/44
شمالی و ˝ 54˚12΄29/14شرقی و ارتفاع  2250متر)،
 25خرداد و  31خرداد  ،1390گردآوری با تکاندن
گیاهان علفی درون سینی و گردآوری کنهها از کف

دو عدد الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،خورمیز
(˝ 31˚32΄16/80شمالی و ˝ 54˚26΄42/57شرقی و
ارتفاع  1510متر) 29 ،تیر  1390و دو عدد الرو،
استان یزد ،شهرستان مهریز ،مزرعۀ سید
(˝ 31˚34΄52/96شمالی و ˝ 54˚28΄28/86شرقی و
ارتفاع  1446متر) 31 ،تیر  ،1390گردآوری از روی
شبپرهای از خانوادة .Noctuidae
پراکندگی در جهان.

ایران (کرج ،آستانه (استان مرکزی)) (

& Saboori

.)Lazarboni, 2008; Noei, 2013; Noei et al., 2017
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زیر خانوادۀ Allothrombiinae Thor, 1935

پراکندگی در جهان.

جنس Allothrombium Berlese, 1903

ایران ،چین ،انگلستان ،مجارستان ،آمریکا و اسپانیا

گونۀ Allothrombium triticium Zhang, 1995

(.)Mąkol & Wohltmann, 2012

نمونههاي مورد بررسی.

سه عدد الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،خورمیز
(˝ 31˚32΄16/80شمالی و ˝ 54˚26΄42/57شرقی و
ارتفاع  1510متر) 15 ،اردیبهشت  ،1390گردآوری از
روی شتههای خانوادة .Aphidiidae

خانوادۀ Microtrombidiidae Thor, 1935
جنس Montenegtrombium Saboori & Pešić, 2006
گونۀ & Montenegtrombium milicae Saboori

.Pešić, 2006
نمونههاي مورد بررسی.

پراکندگی در جهان.

ایران ،ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،قزاقستان،
مولداوی ،رومانی ،اسپانیا ،اوکراین و ترکیه ( & Zhang

یك عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان بهشهر ،دریای
چهارفصل (΄ 36˚45/029شمالی و ΄ 53˚32/723شرقی
و ارتفاع  2متر) 28 ،خرداد  ،1390گردآوری از روی
گونهای شناسایینشده از ملخهای .Tettigoniidae

گونۀ Allothrombium pulvinum Ewing, 1917

پراکندگی در جهان.

.)Norbakhsh, 1995; Mąkol & Wohltmann, 2012

& Saboori & Pešić, 2006; Mąkol

نمونههاي مورد بررسی.

مونتهنگرو (

یك عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان ساری،
ساالردره (΄ 36˚26/804شمالی و ΄ 53˚05/642شرقی و
ارتفاع  185متر) 17 ،مهر  ،1390گردآوری از روی تنۀ
درختان؛ یك عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان نکا،
(΄ 36˚30/675شمالی و ΄ 53˚26/776شرقی و ارتفاع
 734متر) 16 ،مهر  ،1390گردآوری از روی تنۀ درختان؛
یك عدد الرو ،استان مازندران ،زیرآب (΄36˚09/897
شمالی و ΄ 52˚58/149شرقی و ارتفاع  648متر) 2 ،تیر
 ،1391گردآوری از روی شتۀ شناسایینشده؛ یك عدد
الرو ،استان مازندران ،شهرستان ساری ،گوهرباران
(΄ 36˚49/978شمالی و ΄ 53˚13/037شرقی و ارتفاع
 26متر) 4 ،خرداد  ،1391گردآوری از روی علف هرز؛
یك عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان بهشهر ،شهرک
صنعتی (΄ 36˚44/619شمالی و ΄ 53˚29/324شرقی و
ارتفاع  -13متر) 3 ،خرداد  ،1391گردآوری از روی علف
هرز؛ یك عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان عباسآباد
(΄ 36˚36/220شمالی و ΄ 53˚22/986شرقی و ارتفاع
 891متر) 29 ،شهریور  ،1390گردآوری از روی تنۀ
درختان؛ یك عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان
قائمشهر (΄ 36˚20/475شمالی و ΄ 52˚53/628شرقی و
ارتفاع  185متر) 15 ،اردیبهشت  ،1391گردآوری از
روی علف هرز.

 )Wohltmann, 2012و ایران (.)Samanipour, 2011
جنس Willmanella Feider, 1952

گونۀ

& Willmannella kazerunica Zhang

Saboori, 1997

نمونههاي مورد بررسی.

سه عدد الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،مزرعۀ سید
(˝ 31˚34΄52/96شمالی و ˝ 54˚28΄28/86شرقی و
ارتفاع  1446متر) 13 ،خرداد و  20تیر،1390
گردآوری با تکاندن گیاهان علفی درون سینی و
گردآوری کنهها از کف سینی.
پراکندگی در جهان.

ایران (کازرون) ( )Zhang & Saboori, 1997و (یزد)
(.)Mohammadi, 2013
جنس Atractothrombium Feider, 1952
گونۀ Atractothrombium sylvaticum (C. L. Koch,

). 1835
نمونههاي مورد بررسی.

دو عدد الرو ،استان یزد ،شهرستان مهریز ،منشاد
(˝ 31˚31΄51/49شمالی و ˝ 54˚13΄15/97شرقی و

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار و تابستان 1397

ارتفاع  2250متر) 13 ،خرداد  ،1390گردآوری از
روی گونهای شناسایینشده از مگسها (.)Brachycera
پراکندگی در جهان.
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عباسآباد (΄ 36˚42/771شمالی و ΄53˚41/176
شرقی و ارتفاع  1988متر)  25خرداد ،1390
گردآوری از روی گونهای شناسایینشده از خانوادة
.Tettigoniidae

اتریش ،فرانسه ،مجارستان ،ایرلند ،آلمان ،ایتالیا ،نروژ،
لهستان ،رومانی ،سوئیس و هلند (

& Mąkol

 )Wohltmann, 2012و ایران (.)Mohammadi, 2013
جنس Eutrombidium Verdun, 1909

پراکندگی در جهان.

ایران (بهشهر ،نوشهر و آستارا ،اسالم ،رشت ،رودبار و
ماسوله) ( & Zhang & Saboori, 1995; Mąkol
)Wohltmann, 2012; Samanipour, 2011

گونۀ & Eutrombidium sorbasiensis Mayoral

بحث

.Barranco, 2004
نمونههاي مورد بررسی.

دو عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان بهشهر ،قلعه
پایان (΄ 36˚42/771شمالی و ΄ 53˚41/176شرقی و
ارتفاع  19متر) و دو عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان
بهشهر ،پابند (΄ 36˚29/764شمالی و ΄53˚57/244
شرقی و ارتفاع  1848متر) 25 ،خرداد  ،1391گردآوری
از روی گونهای شناسایینشده از خانواده .Acrididae
پراکندگی در جهان.

اسپانیا و ایران (

;Mąkol & Wohltmann, 2012

.)Samanipour, 2011
باالخانوادۀ Chyzeroidea Womersley, 1954

در این باالخانواده تنها خانوادة  Chyzeriidaeقرار دارد
(.)Saboori et al., 2007
خانوادۀ Chyzeriidae Womersley, 1954

تاکنون هر سه زیرخانوادة ،Pteridopodinae
 Ralphaudyninaeو  Chyzeriinaeاز این خانواده از مناطق
مختلف ایران گردآوری شدهاند (.)Saboori et al., 2007
زیرخانوادۀ Ralphaudyninae Southcott, 1987
جنس Ralphaudyna Vercammen-Grandjean,
Kumada, Newell, Robaux & Suzuki, 1974
گونۀ Ralphaudyna iranensis Zhang & Saboori, 1995

نمونههاي مورد بررسی.

یك عدد الرو ،استان مازندران ،شهرستان بهشهر،

زیرگروه  Erythraeinaدارای دو باالخانوادة
( Calyptostomatoideaخانوادة )Calyptostomatidae
و ( Erythraeoideaخانوادههای  Erythraeidaeو
 )Smarididaeاست ( )Walter et al., 2009که هر دو
باالخانواده از ایران گزارش شده است .از خانوادة
 Calyptostomatidaeکه خانوادهای تكجنسی
( )Calyptostomaاست نمونهای یافت نشد ،الرو
کنههای این جنس انگل خارجی دوباالن Tipulidae
هستند .در نمونهبرداریهای انجامشده تعداد زیادی از
این دوباالن بررسی شد ،ولی نمونهای روی آنها یافت
نشد که احتمال دارد نمونهبرداری در زمان مناسب ظهور
الروهای این کنه انجام نشده باشد .از خانوادة
 Smarididaeبهطورکلی دو زیرخانواده و سه جنس در
ایران یافت شده است ( )Saboori, 1994که همگی از
مرحلۀ بالغ بودند .در سال  1388برای نخستین بار از
ایران سه نمونه الرو از کنههای جنس  Smarisاز خاک
در مراغه گردآوری و توصیف شد ( Saboori & Bagheri,
 .)2011خانوادة  Erythraeidaeهفت زیرخانواده داشته که
،Leptinae
،Erythraeinae
زیرخانوادة
پنج
 Balaustiinae ،Callidosomatinaeو  Abrolophinaeدر
ایران یافت شدهاند ( Saboori, 1994; Saboori et al.,
 .)2007; Mąkol & Wohltmann, 2012در این بررسی
بهاستثناء  Balaustiinaeو  Leptinaeنمونههایی از سه
زیرخانوادة دیگر گردآوری شد.
از زیرخانوادة  ،Erythraeinaeتاکنون از ایران شش
جنس گردآوری شده است .در این پژوهش از دو
جنس  Eatonianaو  Erythraeusگونههایی یافت شد.
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گونۀ  Ea. gonabadensisبرای دومین بار از جهان
گزارش میشود .هولوتایپ از روی Aphis craccivora
 Kochولی پاراتایپها از روی Dociostaurus cf.
.tartarus
)(Stshelkanovtzev
(Orthoptera:
) Acrididaeگردآوری شدهاند ( Ahmadi et al.,
 .)2012در این بررسی اینگونه از روی ملخی
شناسایینشده از خانوادة  Tettigoniidaeگردآوری شد
که میزبانی جدید برای اینگونه به شمار میآید .به
نظر میرسد ،ارتباط نزدیکی بین اینگونه و راستۀ
راستباالن برقرار باشد و گونۀ هولوتایپ بهصورت
اتفاقی و در نبود میزبان شته را پارازیته کردهاند.
جنس  Erythraeusپراکندگی جهانی دارد .این
جنس دو زیرجنس ) Erythraeus (Erythraeusو
) Erythraeus (Zaracarusدارد که در این بررسی
نمونههایی از هر دو زیرجنس یافت شده است.
زیرجنس ) 29 ،Erythraeus (Zaracarusگونۀ الروی
در جهان دارد ( )Noei et al., 2017که  9گونۀ آن از
ایران ( ،)Mahmoudi et al., 2014یك گونه از
پاکستان ،دو گونه از قسمت آسیایی ترکیه ،یك گونه
از استرالیا و  8گونه از اروپا توصیف شده است
( .)Makol & Wohltmann, 2012از این میان11 ،
گونه بهصورت آزاد و از روی گیاهان پیدا شده است و
 7گونه از روی حشرات راستۀ  4( Homopteraگونه از
روی شته ،دو گونه از روی زنجرک و یك گونه از روی
پسیل) ،یك گونه از روی مگس ،یك گونه از روی سن
(راستۀ  )Heteropteraو یك گونه از روی بالتوری
بهصورت انگل گردآوری شده است.
زیرجنس ) 36 Erythraeus (Erythraeusگونۀ
الروی در جهان دارد ( Makol & Wohltmann,
 .)2012تاکنون از این زیرجنس  21گونه بهصورت
آزاد 11 ،گونه از روی حشرات راستۀ 9( Homoptera
گونه از روی شتهها ،دو گونه از روی زنجرک (که یك
گونه هم از روی زنجرک و هم از روی مورچه
گردآوریشده است)) ،از روی حشرات راستۀ
ناجورباالن ( )Heteropteraدو گونه و از روی تریپسها
( )Thysanopteraو دم ریشکداران ((Thysanura
هرکدام ،یك گونه پیدا شده است .از این زیرجنس
شش گونه از ایران توصیف شده است ( & Makol

 .)Wohltmann, 2012همۀ گونههای گردآوری شده از
ایران جز گونۀ ( Er. (Er.) shojaiiانگل خارجی
سنكهای  )Tingidaeاز روی شته گردآوری شدهاند.
این زیرجنس را میتوان با فرمول موهای روی بند
قاعدهای ران به دو دسته تقسیم کرد .گروهی که روی
بند قاعدهای ران پاهای اول تا سوم دو مو دارند که
پنج گونه در این گروه قرار میگیرد (البته گونۀ
 Er. (Er.) yangshuonicusروی بند قاعدهای پای
سوم یك مو دارد که حالتی غیرمعمول است) و
گروهی که سه مو روی بند قاعدهای ران پاها دارند که
همۀ گونههای گزارش شده از ایران جزء این گروه (سه
مو روی بند قاعدهای ران) هستند.
درمجموع از  65گونۀ این جنس بهجز32 ،
گونهای که بهصورت آزاد گزارش شده است ،از روی
راستۀ  19( Homopteraگونه) بیشترین تعداد گونه
پیدا شده است که شتهها در بین آنها بیشترین تعداد
( 13گونه از روی شته گردآوری شده است) را دارند.
به نظر میرسد بیشتر میزبانهای کنههای این
زیر جنس حشرات راستۀ  Homopteraو بهویژه
گونههای مختلف شتهها باشند .در پژوهش انجام شده
نمونههای یافت شده از این کنهها از کف سینی و با
تکاندن گیاهان گردآوری شدند که درون سینی شتهها
و تریپسها هم حضور داشتند ،لذا این احتمال وجود
دارد که این حشرات میزبان کنههای گردآوری شده
است و با تکاندن گیاهان کنهها جدا شدهاند ،همچنین
گونۀ  Er. (Z.) rajabiiاز روی شبپرهای از خانوادة
 Noctuidaeگردآوری شد که این حشره میزبانی جدید
برای کنههای این جنس به شمار میآید .بااینکه این
کنهها ارتباط تنگاتنگی با حشرات راستۀ جورباالن دارند
و به نظر میرسد کموبیش تخصص میزبانی دارند ،ولی در
صورت نبود میزبان کافی امکان دارد میزبانهای دیگر را
نیز انگلی کنند .گونۀ  Er. (Z.) ueckermanniاز مناطق
دیگر کشور نیز گزارش شده است ( Saboori et al.,
.)2004; Noei, 2013; Samanipour, 2011
از زیرخانوادة  Callidosomatinaeدر این بررسی
جنس  Charletoniaیافت شد .این جنس دامنۀ
میزبانی گستردهای دارد .گونۀ  Ch. terianaبرای
نخستین بار در سال  2013از ایران (کرج) گزارش
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شده ( )Hakimitabar et al., 2013و در این پژوهش
برای دومین بار از ایران و جهان گزارش میشود .این
کنه در کرج از روی عنکبوت ،عنکبوتهای پابلند و
شبه عقرب و در یزد بهصورت آزاد گردآوری شد .با
توجه به حضور عنکبوتها در کنار این کنهها روی
گیاهان احتمال دارد این کنهها ،انگل این بندپایان
باشند و در اثر تکاندن گیاهان روی سینی از آن جدا
شده باشند .گونۀ  Ch. krendowskyiاز کشورهای
رومانی ،بلغارستان ،کرواسی ،یونان و در سال 2007
برای نخستین بار از ایران (نمونههای مورد بررسی در
سال  1993از تبریز (میزبانChrysops sp. (Diptera: :
) )Simulidaeو در سال  1997از کرج (میزبان:
گونهای شناسایینشده از  )Orthopteraگردآوری شده
بود ،گزارش شد ( .)Haitlinger & Saboori, 2007در
این پژوهش این گونه برای سومین بار از ایران گزارش
میشود و به نظر میرسد در مناطق مختلف کشور
پراکنده باشد .همچنین گونۀ  C. behshahriensisنیز
از این استان گزارش شد.
زیرخانوادة  Abrolophinaeچهار جنس دارد
(،Grandjeanella Southcott ،Abrolophus Berlese
Marantelophus
 Nagoricanella Haitlingerو
 )Saboori et al., 2016( )Haitlingerکه از هر چهار
جنس گونههایی از ایران گزارش شده است .در این
بررسی گونۀ  N. bellaاز ایران گزارش میشود.
پیشازاین ،این کنه از روی یك گونه تریپس
( )Sericothrips sp.و یك گونه شپشك ( Parlatoria
) )oleae (Colveeگردآوری شده بود ( Saboori et al.,
 .)2007در این بررسی این کنه از روی مگسی از خانوادة
 Heliomyzidaeو گیاهان علفی گردآوری شده بود.
زیرگروه  Trombidinaشش باالخانواده دارد و همۀ
باالخانوادهها بهجز دو باالخانوادة Amphotrombidioidea
و  Allotanaupodoideaاز ایران گزارش شدهاند .در این
بررسی نمونههایی از باالخانوادههای Trombidioidea
و  Chyzeroideaیافت شد .از پنج خانوادة باالخانوادة
 ،Trombidioideaاز خانوادههای  Trombidiidaeو
 Microtrombidiidaeنمونههایی یافت شد .گونۀ
 A. triticiumو  Ci. weniبه ترتیب از روی شتهها و
شبپرههای  Noctuidaeگردآوری شدند .گونۀ
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 Ci. weniبرای پنجمین بار از ایران گزارش میشود.
گزارشهای پیشین از اراک (زنجره) و جهرم ،کرج
(شبپره) و گیالن (خاک) بودند .در این بررسی نیز
این گونه از روی شبپره پیدا شد .به نظر میرسد ،این
گونه در ایران پراکندگی خوبی دارد و میزبان اصلی آن
شبپره است .جنس  24 ،Allothrombiumگونه در
مرحلۀ الروی دارد و تاکنون هفت گونه از آنها از
ایران گزارش شده است ( Makol & Wohltmann,
 .)2012گونۀ  A. triticiumگونهای همهجایی است و
در قسمتهای مختلف ایران (بهاستثناء استانهای
شمالی کشور) پراکندگی دارد .میزبان اصلی این گونه
شته است .در نمونهبرداریهای انجام شده ،بیشتر
نمونههای  Allothrombiumبهصورت آزاد و یا از روی
شتههایی که در یونجهزارها فعال بودند پیدا شد ،شاید
ارتباطی بین این کنهها و شتههای فعال در یونجهزارها
موجود باشد .گونۀ دیگر پیداشده  A. pulvinumاست
که از مازندران گزارش شد و در نیمۀ شمالی کشور
پراکندگی دارد.
در خانوادة  Microtrombidiidaeدو زیرخانوادة
 Eutrombidiinaeو  Microtrombidiinaeوجود دارند.
از زیرخانوادة  Microtrombidiinaeسه گونۀ
 W. kazerunica ،M. milicaeو A. sylvaticum
بهترتیب از روی ملخی از خانوادة ،Tettigoniidae
بهصورت آزاد و از روی مگس شناسایینشده گزارش شد.
جنس  Montenegtrobiumدو گونه داردM. milicae .
برای نخستین بار از مونتهنگرو گزارش شد .میزبان این
)Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758
کنه
Carpocoris
) (Orthoptera: Acrididaeو
.purpureipennis (De Geer, 1773) (Hemiptera:
) Pentatomidaeاست ( .)Saboori & Pešić, 2006در
این بررسی این گونه برای دومین بار در آسیا از روی
ملخی از خانوادة  Tettigoniidaeگردآوری شد .گونۀ
.M. baloutchi Masoumi, Saboori & Seiedy, 2016
گونۀ دیگر این جنس است که از منطقۀ کندوان استان
البرز گزارش شده است .میزبان این کنه ملخهای
Oedipoda schochii Brunner von ،Acridia sp.
 Wattenwylو )Chorthippus brunneus (Thunberg
از خانوادة  Acrididaeهستند (.)Masoumi et al., 2016
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احتمال میرود گونههای این جنس با ملخها در ارتباط
باشند و میزبانهای دیگر مانند سنهای
 Pentatomidaeمیزبانهای اتفاقی برای این کنهها
هستند .جنس  Willmannellaچهار گونه در مرحلۀ
الروی دارد که گونۀ  W. kazerunicaتنها گونۀ یافت
شده از آسیاست و این دومین گزارش از کنههای این
گونه از آسیا است .جنس  Atractothrombiumپنج گونه
دارد .چهار گونۀ آن از اروپا گزارش شده است و گونۀ
 A. amirkabiriاز ایران گردآوری شده است ( Noei et
 .)al., 2015در این بررسی گونۀ  A. sylvaticumبرای
نخستین بار از ایران و آسیا گزارش میشود.
جنس
،Eutrombidiinae
زیرخانوادة
از
 7( Eutrombidiumگونه) پیشتر از ایران گردآوری و
شناسایی شده است (.)Makol and Wohltmann, 2012
در این بررسی گونۀ  E. sorbasiensisبرای نخستین بار از
استان مازندران گزارش میشود .این گونه نیز در بیشتر
مناطق ایران پراکندگی دارد .گونههای این جنس
ارتباط نزدیکی با حشرات راستۀ راستباالن و بهویژه
ملخها دارند .این جنس را میتوان به دو گروه تقسیم
کرد :گروهی که در آنها موی جانبی پیشران پای
یکم و موی پیشرانی پاهای دوم و سوم معمولی است
و دو شاخۀ آن شکاف عمیق ندارند .از  22گونۀ این
جنس  18گونه به این گروه تعلق دارند و در  4گونهای
که در گروه دوم قرار میگیرند ،شکاف عمیق و

مشخصی بین دو شاخۀ موی جانبی پیشران پای یکم
و موی پیشرانی پاهای دوم و سوم دیده میشود.
از باالخانوادة  Chyzerioideaگونۀ  R. iranensisاز
مازندران گزارش شد .این جنس دو گونه دارد و گونۀ
 R. iranensisاز بهشهر (این بررسی) و نوشهر
(مازندران) و مناطق مختلف استان گیالن (آستارا،
اسالم ،رشت ،رودبار و ماسوله) به ترتیب از روی ملخی
شناسایینشده از  ،Acrididaeبدون میزبان و از روی
عنکبوتهای پابلند خانوادة  Phalangiidaeگزارش
شده است (.)Noei, 2013
در این پژوهش گونههای مختلفی یافت شد که
نشانگر این است ،این دو استان با توجه به داشتن
طبیعت گوناگون ،فون غنی از این گروه از کنهها را
دارد که کارها و پژوهشهای بیشتر و بهصورت ادامهدار
را میطلبد.
با توجه به انبوهی جمعیت این کنهها روی شتهها،
ملخها ،شبپرهها و دیگر آفتهای گیاهی به نظر
میرسد این کنهها پتانسیل (توان بالقوة) خوبی برای
کنترل (مدیریت و مهار) طبیعی آفات داشته زیرا در
نمونهبرداریها مشاهده شد که در مناطقی که از سم
های شیمیایی استفاده زیادی نشده است ،این کنهها
جمعیت زیادی دارند ،بنابراین برنامههای حفاظتی به
ازدیاد این کنهها و جلوگیری از انقراض سریع آنها
کمك شایانی میکند.
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