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 چکیده
در مناطق شرقی استان  1391و  1390های در منطقۀ مهریز و تفت استان یزد و سال 1390 و 1389 هایسال درکه  هایو ارزیابی در بررسی
. آوری شدگرد های یزد و مازندرانزی از استانهای پارازیتنگونای خشکینه و هفت گونه از مرحلۀ الروی کنه به ترتیبانجام گرفت، مازندران 

 Charletoniaهای شود و گونهاز استان یزد برای نخستین بار از آسیا گزارش می Atractothrombium sylvaticum (C.L. Koch, 1835)گونۀ 

terianae Hakimitabar, Saboori & Seiedy, 2013 ،Cicaditrombium weni Saboori & 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)  وCharletonia 

krendowskyi (Feider, 1954) های شرق مازندران گونۀ برای فون )جانورگان( استان یزد جدیدند. همچنین در بررسی فون کنهEatoniana 

gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar & Saboori, 2012)  های شود و گونهرش میجهان گزا دربرای دومین بارErythraeus 

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

2004 ،Montenegtrombium milicae Saboori & Pešić, 2006 های برای استان مازندران گزارش جدید هستند و گونهCharletonia 

behshahriensis Hakimitabar & Saboori, 2014، Allothrombium pulvinum Ewing, 1917  وRalphaudyna iranensis Zhang & 

Saboori, 1995 .نیز از منطقۀ شرق مازندران گردآوری شد 
 

 .Erythraeidae ،Trombidiidae ،Chyzeriidaeیزد، ، مازندراناستیگمایان، پیش کلیدی: هایهواژ
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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

ۀ راستباالز ( اParasitengonaا )پارازیتنگون گروه هایکنه

Acariformes ،ۀ راستTrombidiformesۀ راست، زیر

، از Anystides گروهباال(، Prostigmata) استیگمایانپیش

( Trombidiformesهای ترومبیدیفرم )ترین گروهمتنوع

(Walter et al., 2009) واحدهای  ترینو از بزرگ

گونه از  84000در بین  .انددر بین کلیسردارانبندی  رده

وط به پارازیتنگونا بگونه مر 9000کلیسرداران، در حدود 

های ترومبیدیفرم را شامل که بیش از نیمی از گونهاست 

مشخص به  طور بهشده  های توصیف بیشتر گونه. شودمی

های گونه که بیشتر گونه 5000های آبزی )حدود کنه

های اند( و کنهمربوط به مرحلۀ کنۀ کامل شده شناخته

گونه از دو  2000)بیش از  Chiggersموسوم به 

که  Leeuwenhoekiidaeو  Trombiculidaeخانوادة 

و  مربوط به مرحلۀ الروی شده شناختههای بیشتر گونه

ی های پارازیتنگوناهـکن اند( تعلق دارند.نداراانگل مهره

های آغازین زی گروه بزرگی هستند که در سالخشکی

شد ولی مرحلۀ ها توصیف میبیشتر مرحلۀ کامل آن

های اخیر مورد توجه بیشتری ها  در دههالروی آن

(. Zhang, 2010قرار گرفته و توصیف شده است )

 شناختی()بومك ـژیوظر اکولـهای پارازیتنگونا از نهـکن

زی و کیـخشی ارازیتنگوناـروه پـه دو گـب

 16درمجموع  وتقسیم شده  یآبز یپارازیتنگونا

خانوادة باال 8خانوادة آبزی و باال 8باالخانواده )

ها در محدودة خانواده دارند. این کنه 60زی( و  خشکی

های خشکی و آبی حضور دارند وسیعی از زیستگاه

(Saboori et al., 2007; Zhang, 1998, 2010.) 

زی  های پارازیتنگونای خشکیرشد و نمو معمول کنه

های سن یکم، دوم، سوم الرو، الرو، پورهشامل تخم، پیش

الروی، ها در مراحل پیشهای کامل است. این کنهو کنه

های سن یکم و سوم ساکن بوده و در استراحت به پوره

های  انگل و در مرحله برند، اما در مرحلۀ الرویسر می

های زیادی برای پورة سن دوم و کامل شکارگرند. فرضیه

 ارائهها های استراحت در این کنه به وجود آمدن مرحله

 (. Wohltmann, 2000شده است )

. اند بندپایان تنگونا انگلیهای پاراز بیشتر کنه ،شیوب کم

 و Walchiidae، Trombiculidae  هایاما افراد خانواده

Leeuwenhoekiidae های آبزی و یك جنس از کنه 

Thermacarus spp. (Thermacaridae) اندار مهره انگل 

مارها، دوزیستان، پرندگان و  انگل ها الرو این کنه ند.هست

و  Trombiculidae های. افراد خانوادهاندپستانداران

Leeuwenhoekiidae ش نیز مولد خار های ه کنهب

دار های خارش یا ورم تاول ،از تغذیه پسه ند چراکامعروف

وجود  شده توسط کنه روی بدن میزبان به در محل تغذیه

از  دسته یك ةدهند ها انتقال این کنه همچنین،آید.  می

ها بوده و به همین علت از نظر پزشکی جزء بیماری

 ,.Saboori et alآیند )شمار میبه آور مهمبندپایان زیان

زی شامل  های پارازیتنگونای خشکی (. کنه2007

 ،Trombidoidea، Tanaupodoideaهای  باالخانواده

Chyzerioidea، Calyptostomatoidea ،Erythraeoidea ،

Trombiculoidea، Allotanaupodoidea  و

Amphotrombioidea ستیل چكبر آخرین هستند. بنا 

و  2012های )سیاهه و فهرست( منتشرشده در سال

خانواده  20گونه از  4000این گروه حدود از  2013

 Mąkol & Wohltmann, 2012شناسایی شده است )

(. تا زمان انجام این پژوهش هیچ کار مستقلی 2013 &

ها در شرق مازندران و ۀ بررسی فون این کنهنیدرزم

استان یزد انجام نشده بود. هدف از این مقاله گزارش 

از  شده یآورگردزی های پارازیتنگونای خشکیکنه

ها و پراکندگی آن های مازندران و یزدمناطقی از استان

 است.

 

 هامواد و روش

ها که قسمتی از برداری از این کنهآوری و نمونهبرای گرد

زندگی خود را در خاک و قسمت دیگری را روی گیاهان 

هفتگی از نقاط مختلف منطقه  صورت به کنند،سپری می

 زیر استفاده شد. هایروش برداری ونمونه

 

 گوناگونحشرات  آوري گرد

های با توجه به اینکه بسیاری از الروهای کنه

پارازیتنگونا، انگل بندپایان مختلف هستند، بنابراین به 

آوری بندپایان مختلف اقدام شد، به این صورت که گرد

 طور بهبرداری گیری، نمونه با استفاده از تور حشره

ها و فضاهای سبز، ، پارکها تعها، مرتصادفی از باغ

نخورده یا بکر و کوهستانی و همچنین مناطق دست

 کنار رودها و آبگیرها انجام شد. 
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 تلۀ نوري

که  ماه هنگامیماه تا اوایل مهرهای اردیبهشتاز میانه

ها و بیدها باالترین پرهشب ژهیو بهحشرات شب فعال 

شهرستان  اوج پرواز و تراکم را دارند در نقاط مختلف

ها تلۀ نوری کار ویژه در مناطق صحرایی و باغبه

شده  گذاشته شد تا در نیمۀ شب حشرات انگلی

 گردآوری شوند. 

 

 تلۀ گودالی

هایی است که کوچك بوده و  ترین روش برای کنه موفق

تراکم بسیار پایینی دارند. این تله شامل یك ظرف 

خاک ای است که درون  استوانه گشاد دهانای  شیشه

زمین  سطح هملبۀ آن  که یطور بهشود  گذاشته  می

درصد نیز درون آن  75قرار گیرد و مقداری اتانول 

شود. برای جلوگیری از ورود باران یك سقف  ریخته می

آوری در قسمت باالی آن نصب شد. برای گرد دار بیش

ها و الروهایی که از میزبان خود های آزاد کنه مرحله

ویژه در ها بهلۀ گودالی در اغلب فصلشوند از تجدا می

 فصل پاییز و بهار استفاده شد.

 

 تکاندن گیاهان علفی درون سینی

های هوایی در این روش یك سینی سفید در زیر اندام

درون این  ها ساقهو  ها شاخهگیاهان قرار داده شد و 

در کف  جداشدههای سینی تکان داده شد و کنه

 آوری شد.سینی سفید گرد

آوری به ها پس از یادداشت اطالعات گردمونهن

زیر  آنجا و درآزمایشگاه منتقل شدند 

استریومیکروسکوپ برای بررسی بیشتر قرار داده 

شده از روی بدن حشره  های کنه گردآوریشدند. نمونه

آوری مشاهدة مستقیم گرد صورت بههایی که و نمونه

یی شدند، با سوزن ظریف به ظرف حاوی مادة شیمیا

ها ه و سختی بدن آنانداز بهنسبیت منتقل شدند. بسته 

کننده  ها از یك تا چند روز درون محلول شفافنمونه

ماندند و پس از آن روی الم حاوی یك قطره باقی 

  مخلوط فور یا هویر نصب شدند و در آون با دمای

 روز دهبه مدت یك هفته تا  درجۀ سلسیوس 50-45

گیری از نفوذ رطوبت، نگهداری شدند. برای جلو

ی صنعتی یا گلیپتال روغن رنگالمل با  دورتادور

 گیری شناسایی و اندازه منظور بهدرزگیری شد. 

 ها از میکروسکوپ فاز کنتراست ابعاد بدن کنه

BX51  مجهز به لولۀ ترسیم و تغییردهندة بزرگنمایی

 به علت اینکه  شده یگردآورحشرات  استفاده شد.

 بودند  مانده یباقی در الکل برای مدت طوالن

آسیب دیدند، شناسایی  ها کنهو در هنگام جداسازی 

 نشدند.

 

 نتایج
 ,Erythraeoidea Robineau-Desvoidyباال خانوادۀ 

1828 

به دو خانوادة  Erythraeoideaباالخانوادة 

Erythraeidae  وSmarididae شود تقسیم می

(Southcott, 1961تاکنون در ایران گون .)های زیادی ه

 ،Erythraeinae ،Callidosomatinaeهای از زیرخانواده

Leptinae  وAbrolophinae  از خانوادةErythraeidae 

 Smarididaeو همچنین تعداد کمی گونه از خانوادة 

 & Saboori et al., 2007; Mąkolاند ) شناسایی شده

Wohltmann, 2012اند )(. شناسایی شدهSaboori et 

al., 2007.) 

 

  Erythraeinae Southcott, 1957زیرخانوادۀ

 Erythraeus Latereille, 1806جنس 

 Latreille, 1806 Erythraeus (Erythraeus)زیر جنس 

 Erythraeus (Erythraeus) garmsaricusگونۀ 

Saboori, Goldarazena & Khajeali, 2004. 

 .هاي مورد بررسینمونه

تان مهریز، منشاد دو عدد الرو؛ استان یزد، شهرس

شرقی و  54˚13΄97/15˝شمالی و  31˚31΄49/51˝)

و دو عدد الرو  1390خرداد  14متر(،  2250ارتفاع 

 31˚32΄14/24˝استان یزد، شهرستان تفت، برفخانه )

متر(،  2765شرقی و ارتفاع  54˚10΄51/35˝شمالی و 

آوری با تکاندن گیاهان علفی ؛ گرد1390خرداد  20

 ها از کف سینی.آوری کنهرددرون سینی و گ

 
 .پراکندگی در جهان

 & Saboori et al., 2004; Mąkol) ایران )گرمسار(

Wohltmann, 2012 )یزد( و( (Mohammadi, 2013.) 
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 Erythraeus (Zaracarus) Southcott, 1995زیرجنس 

 گونۀ
Erythraeus (Zaracarus) rajabii Saboori, 

2000 
 هاي مورد بررسینمونه

آوری با تکاندن عدد الرو )بدون میزبان و گردسه 

گیاهان علفی درون(، استان یزد، شهرستان مهریز، 

 54˚25΄09/26˝شمالی و  31˚31΄31/33˝مدوار )

و استان  1390خرداد  13متر(،  1540شرقی و ارتفاع 

 31˚34΄96/52˝یزد، شهرستان مهریز، مزرعۀ سید )

متر(،  1446شرقی و ارتفاع  54˚28΄86/28˝شمالی و 

انگل روی  صورت بهو دو عدد الرو ) 1390خرداد  20

(، Noctuidaeنشده از خانوادة  ای شناساییهپرشب

استان یزد، شهرستان مهریز، مزرعۀ سید 

شرقی و  54˚28΄86/28˝شمالی و  31˚34΄96/52˝)

 .1390خرداد  31متر(،  1446ارتفاع 

ها پرهاین کنه برای نخستین بار از روی شب

ای ، این کنه از روی گونهنیازا شیپشود، زارش میگ

 Cicadellidaeهای شناسایی نشده از زنجرک

 بود. شده یگردآور

 

 پراکندگی در جهان

 ,Saboori, 2000; Mąkol & Wohltmann) )کرج(ایران 

 (.Mohammadi, 2013) )یزد( و( 2012

 

 گونۀ
Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni 

Saboori, Nowzari& Bagheri-Zenouz, 2004. 

 .هاي مورد بررسینمونه

سه عدد الرو، استان مازندران، شهرستان زیرآب 

 648شرقی و ارتفاع  52˚149/58΄شمالی و 36˚897/9΄)

؛ استان مازندران، شهرستان شیرگاه، 1391تیر  3متر(، 

شرقی و  52˚787/44΄شمالی و 36˚903/20΄مرزکال )

مازندران، شهرستان شیرگاه، متر( و استان  149ارتفاع 

شرقی  52˚838/47΄ شمالی و 36˚817/19΄شیردارکال )

آوری از روی ، گرد1391خرداد  6متر(،  140و ارتفاع 

 ها.نشده از شته ای شناساییگونه

 

 .پراکندگی در جهان

 & Saboori et al., 2004; Mąkol) ایران )شهریار(

Wohltmann, 2012 مازندران( )( و(Samanipour, 

2011.) 

 

 Eatoniana Cambridge, 1898جنس 

 ,Eatoniana gonabadensis (Ahmadiگونۀ 

Hajiqanbar & Saboori, 2012).  

 .هاي مورد بررسینمونه

سه عدد الرو، استان مازندران، شهرستان پل سفید، 

شرقی و  53˚674/2΄شمالی و 36˚248/5΄شورمست )

ی از روی آور، گرد1391تیر  4متر(،  944ارتفاع 

. این Tettigoniidaeهای نشده از ملخ ای شناساییگونه

 شود. کنه برای دومین بار از ایران و جهان گزارش می

 
 پراکندگی در جهان

 & Ahmadi et al., 2012; Makol) ایران )گناباد(

Sevsay, 2015). 

 

 Southcott, 1957  Callidosomatinaeزیر خانوادۀ

 Oudemans, 1910  Charletoniaجنس
 Charletonia terianae Hakimitabar, Sabooriگونۀ 

& Seiedy, 2013. 

 .هاي مورد بررسینمونه

یك عدد الرو، استان یزد، شهرستان مهریز، منشاد 

شرقی و  54˚13΄97/15˝شمالی و  31˚31΄49/51˝)

؛ یك عدد الرو 1390خرداد  14متر(،  2250ارتفاع 

ۀ سید استان یزد، شهرستان مهریز، مزرع

شرقی و  54˚28΄86/28˝شمالی و  31˚34΄96/52˝)

و دو عدد الرو  1390خرداد  20متر(،  1446ارتفاع 

استان یزد، شهرستان مهریز، مزرعۀ سید 

شرقی و  54˚28΄86/28˝شمالی و  31˚34΄96/52˝)

آوری با ، گرد1390خرداد  31متر(،  1446ارتفاع 

ها از کنه آوریتکاندن گیاهان علفی درون سینی و گرد

این کنه برای دومین بار از ایران گزارش  کف سینی.

 شود. می

 

 .پراکندگی در جهان

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

(Mohammadi, 2013.) 
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 Charletonia krendowskyi (Feider, 1954)گونۀ 

 .هاي مورد بررسینمونه

مدوار  دو عدد الرو، استان یزد، شهرستان مهریز،

شرقی و  54˚25΄09/26˝شمالی و  31˚31΄31/33˝)

و دو عدد  1390خرداد  31و  29متر(،  1540ارتفاع 

الرو، استان یزد، شهرستان مهریز، خورمیز 

شرقی و  54˚26΄57/42˝شمالی و  31˚32΄80/16˝)

آوری با تکاندن ، گرد1391تیر  29متر(،  1510ارتفاع 

از کف  ها کنهری آوگیاهان علفی درون سینی و گرد

 سینی.

 

 .پراکندگی در جهان

رومانی، بلغارستان، کرواسی،  ایران )تبریز، کرج و یزد(،

 Haitlingerیونان، ایتالیا، مقدونیه، مولداوی، اوکراین )

& Saboori, 2007; Mąkol & Wohltmann, 2012.) 

 

 Charletonia behshahriensis Hakimitabarگونۀ 

& Saboori, 2014. 
 .هاي مورد بررسینهنمو

چهار عدد الرو، استان مازندران، شهرستان بهشهر، قلعه 

شرقی و  53˚176/41΄شمالی و  36˚771/42΄پایان )

آوری از روی ، گرد1390خرداد  25متر(،  19ارتفاع 

Tettigonia sp. (Orthoptera: Tettigoniidae). 

 

 پراکندگی در جهان

 .(Hakimitabar et al., 2014ایران )

 

 Witte, 1995 Abrolophinaeزیرخانوادۀ 

 Nagoricanella Haitlinger, 2009جنس 

 Nagoricanella bella (Zhang, 1996)گونۀ 

 .هاي مورد بررسینمونه

هشت عدد الرو، استان یزد، شهرستان مهریز، مدوار 

شرقی و  54˚24΄87/7˝شمالی و  31˚31΄40/32˝)

ه عدد الرو، و س 1390خرداد  13متر(،  1540ارتفاع 

 31˚31΄44/6˝استان یزد، شهرستان مهریز، منشاد )

متر(،  2250شرقی و ارتفاع  54˚12΄14/29˝شمالی و 

آوری با تکاندن ، گرد1390خرداد  31خرداد و  25

ها از کف آوری کنهگیاهان علفی درون سینی و گرد

های آوری از روی مگسسینی و یك عدد الرو )گرد

استان یزد، شهرستان مهریز،  (،Heleomyzidaeخانوادة 

 شرقی 54˚12΄14/29˝و  شمالی 31˚31΄44/6˝)منشاد 

 .1390خرداد  13، متر( 2250و ارتفاع 
 

 .پراکندگی در جهان

( و )یزد( Saboori et al., 2007) (بجنورد)ایران 

(Mohammadi, 2013( و ترکیه )Saboori et al., 2016.) 

 

 Leach, 1815  Trombidioideaباالخانوادۀ 

 Microtrombidiidae ،Podothrombiidaeهای خانواده

آوری و از نقاط مختلف ایران گرد  Trombidiidaeو

 (.Saboori et al., 2007اند )شناسایی شده

 

 Leach, 1815 Trombidiidae خانوادۀ 

و  Trombidiinaeهای تاکنون زیرخانواده

Allothrombiinae اند  یی شدهآوری و شناسااز ایران گرد

(Saboori et al., 2007 در حال حاضر زیرخانوادة .)

Podothrombiinae  به خانوادهPodothrombiidae  تغییر

 (.Mąkol & Wohltmann, 2012یافته است )

 

 Trombidiinae Leach, 1815زیرخانوادۀ 

 ,Cicaditrombium Saboori & Lazarboniجنس 

2008. 

 ,Cicaditrombium weni Saboori & Lazarboniگونۀ 

2008. 

 .هاي مورد بررسینمونه

دو عدد الرو، استان یزد، شهرستان مهریز، خورمیز 

شرقی و  54˚26΄57/42˝شمالی و  31˚32΄80/16˝)

و دو عدد الرو،  1390تیر  29متر(،  1510ارتفاع 

استان یزد، شهرستان مهریز، مزرعۀ سید 

شرقی و  54˚28΄86/28˝شمالی و  31˚34΄96/52˝)

آوری از روی ، گرد1390تیر  31متر(،  1446ارتفاع 

  .Noctuidaeای از خانوادة پرهشب

 

 .پراکندگی در جهان

 & Saboori) ((یمرکز)استان  آستانه)کرج، ایران 

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

 Allothrombium Berlese, 1903جنس 

  Allothrombium triticium Zhang, 1995 گونۀ

 .هاي مورد بررسینمونه

سه عدد الرو، استان یزد، شهرستان مهریز، خورمیز 

شرقی و  54˚26΄57/42˝شمالی و  31˚32΄80/16˝)

آوری از ، گرد1390اردیبهشت  15متر(،  1510ارتفاع 

  .Aphidiidaeهای خانوادة روی شته

 

 .انپراکندگی در جه

 قزاقستان، مجارستان، ونان،ی آلمان، فرانسه، ا،یتالیا ران،یا

 & Zhang) هیترک و نیاوکرا ا،یاسپان ،یرومان ،یمولداو

Norbakhsh, 1995; Mąkol & Wohltmann, 2012.) 

 

  Allothrombium pulvinum Ewing, 1917 گونۀ

 .هاي مورد بررسینمونه

ساری،  استان مازندران، شهرستان الرو، عددیك 

شرقی و  53˚642/05΄شمالی و  36˚804/26΄ساالردره )

آوری از روی تنۀ ، گرد1390مهر  17متر(،  185ارتفاع 

استان مازندران، شهرستان نکا،  الرو، عدددرختان؛ یك 

شرقی و ارتفاع  53˚776/26΄شمالی و  36˚675/30΄)

آوری از روی تنۀ درختان؛ ، گرد1390مهر  16متر(،  734

 36˚897/09΄استان مازندران، زیرآب ) الرو، عددیك 

تیر  2متر(،  648شرقی و ارتفاع  52˚149/58΄شمالی و 

 عددنشده؛ یك  آوری از روی شتۀ شناسایی، گرد1391

استان مازندران، شهرستان ساری، گوهرباران  الرو،

شرقی و ارتفاع  53˚037/13΄شمالی و  36˚978/49΄)

وری از روی علف هرز؛ آ، گرد1391خرداد  4متر(،  26

استان مازندران، شهرستان بهشهر، شهرک  الرو، عددیك 

شرقی و  53˚324/29΄شمالی و  36˚619/44΄صنعتی )

آوری از روی علف ، گرد1391خرداد  3متر(،  -13ارتفاع 

آباد  استان مازندران، شهرستان عباس الرو، عددهرز؛ یك 

تفاع شرقی و ار 53˚986/22΄شمالی و  36˚220/36΄)

، گردآوری از روی تنۀ 1390شهریور  29متر(،  891

استان مازندران، شهرستان  الرو، عدددرختان؛ یك 

شرقی و  52˚628/53΄شمالی و  36˚475/20΄) شهر قائم

آوری از ، گرد1391اردیبهشت  15متر(،  185ارتفاع 

 روی علف هرز.

 .پراکندگی در جهان

کا و اسپانیا ایران، چین، انگلستان، مجارستان، آمری

(Mąkol & Wohltmann, 2012.) 

 

 Microtrombidiidae Thor, 1935خانوادۀ 

 Montenegtrombium Saboori & Pešić, 2006جنس 

 & Montenegtrombium milicae Sabooriگونۀ 

Pešić, 2006. 

 .هاي مورد بررسینمونه

یك عدد الرو، استان مازندران، شهرستان بهشهر، دریای 

شرقی  53˚723/32΄شمالی و  36˚029/45΄چهارفصل )

آوری از روی ، گرد1390خرداد  28متر(،  2و ارتفاع 

 .Tettigoniidaeهای نشده از ملخ ای شناساییگونه

 

 .پراکندگی در جهان

 & Saboori & Pešić, 2006; Mąkol) نگرو مونته

Wohltmann, 2012( و ایران )Samanipour, 2011.) 

 

 Willmanella Feider, 1952جنس 

 & Willmannella kazerunica Zhangگونۀ 

Saboori, 1997  
 .هاي مورد بررسینمونه

سه عدد الرو، استان یزد، شهرستان مهریز، مزرعۀ سید 

شرقی و  54˚28΄86/28˝شمالی و  31˚34΄96/52˝)

، 1390تیر 20خرداد و  13متر(،  1446ارتفاع 

و گردآوری با تکاندن گیاهان علفی درون سینی 

 ها از کف سینی.گردآوری کنه

 

 .پراکندگی در جهان

( و )یزد( Zhang & Saboori, 1997ایران )کازرون( )

(Mohammadi, 2013.) 

 

 Atractothrombium Feider, 1952جنس 

 ,Atractothrombium sylvaticum (C. L. Koch گونۀ 

1835) . 

 .هاي مورد بررسینمونه

ن مهریز، منشاد دو عدد الرو، استان یزد، شهرستا

شرقی و  54˚13΄97/15˝شمالی و  31˚31΄49/51˝)
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آوری از ، گرد1390خرداد  13متر(،  2250ارتفاع 

 (.Brachyceraها )نشده از مگس ای شناساییروی گونه

 

 .پراکندگی در جهان

نروژ،  ا،یتالیآلمان، ا رلند،یفرانسه، مجارستان، ا ش،یاتر

 & Mąkol) دنلو ه سیسوئ ،یلهستان، رومان

Wohltmann, 2012 )( و ایرانMohammadi, 2013.) 

 

 Eutrombidium Verdun, 1909جنس 

 & Eutrombidium sorbasiensis Mayoralگونۀ 

Barranco, 2004. 

 .هاي مورد بررسینمونه

دو عدد الرو، استان مازندران، شهرستان بهشهر، قلعه 

شرقی و  53˚176/41΄شمالی و  36˚771/42΄پایان )

متر( و دو عدد الرو، استان مازندران، شهرستان  19تفاع ار

 53˚244/57΄شمالی و  36˚764/29΄بهشهر، پابند )

آوری ، گرد1391خرداد  25متر(،  1848شرقی و ارتفاع 

 .Acrididaeنشده از خانواده  ای شناساییاز روی گونه

 

 .پراکندگی در جهان

 ;Mąkol & Wohltmann, 2012) اسپانیا و ایران

Samanipour, 2011). 

 

 Womersley, 1954 Chyzeroideaباالخانوادۀ 

قرار دارد  Chyzeriidae در این باالخانواده تنها خانوادة

(Saboori et al., 2007.) 

 

 Chyzeriidae Womersley, 1954 خانوادۀ 

، Pteridopodinaeتاکنون هر سه زیرخانوادة 

Ralphaudyninae  وChyzeriinae اده از مناطق از این خانو

 (.Saboori et al., 2007اند ) آوری شده مختلف ایران گرد

 

 Southcott, 1987 Ralphaudyninaeزیرخانوادۀ 

 ,Ralphaudyna Vercammen-Grandjeanجنس 

Kumada, Newell, Robaux & Suzuki, 1974 
 Ralphaudyna iranensis Zhang & Saboori, 1995 گونۀ

 .هاي مورد بررسینمونه

یك عدد الرو، استان مازندران، شهرستان بهشهر، 

 53˚176/41΄شمالی و  36˚771/42΄آباد )عباس

، 1390خرداد  25متر(  1988شرقی و ارتفاع 

نشده از خانوادة  ای شناساییگردآوری از روی گونه

Tettigoniidae. 

 

 .پراکندگی در جهان

آستارا، اسالم، رشت، رودبار و ایران )بهشهر، نوشهر و 

 & Zhang & Saboori, 1995; Mąkolماسوله( )

Wohltmann, 2012; Samanipour, 2011)                                                     
 

 بحث

خانوادة دارای دو باال Erythraeinaزیرگروه 

Calyptostomatoidea  خانوادة(Calyptostomatidae )

و  Erythraeidaeهای )خانواده Erythraeoideaو 

Smarididae( است )Walter et al., 2009 که هر دو )

باالخانواده از ایران گزارش شده است. از خانوادة 

Calyptostomatidae ی جنس تكای که خانواده

(Calyptostomaاست نمونه ) ای یافت نشد، الرو

 Tipulidaeاین جنس انگل خارجی دوباالن  های کنه

شده تعداد زیادی از  ی انجامهابرداریهستند. در نمونه

ها یافت ای روی آناین دوباالن بررسی شد، ولی نمونه

برداری در زمان مناسب ظهور نشد که احتمال دارد نمونه

الروهای این کنه انجام نشده باشد. از خانوادة 

Smarididae خانواده و سه جنس در ی دو زیرطورکل به

ه همگی از ( کSaboori, 1994ایران یافت شده است )

برای نخستین بار از  1388مرحلۀ بالغ بودند. در سال 

از خاک  Smarisهای جنس ایران سه نمونه الرو از کنه

 ,Saboori & Bagheriآوری و توصیف شد )در مراغه گرد

هفت زیرخانواده داشته که  Erythraeidaeخانوادة (. 2011

 ،Erythraeinae ،Leptinaeخانوادة پنج زیر
Callidosomatinae ،Balaustiinae  وAbrolophinae  در

 ,.Saboori, 1994; Saboori et alاند )ایران یافت شده

2007; Mąkol & Wohltmann, 2012 در این بررسی .)

هایی از سه نمونه Leptinaeو  Balaustiinae استثناء به

  آوری شد.گردزیرخانوادة دیگر 

ز ایران شش ، تاکنون اErythraeinaeاز زیرخانوادة 

آوری شده است. در این پژوهش از دو جنس گرد

 هایی یافت شد.گونه Erythraeusو  Eatonianaجنس 
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جهان  برای دومین بار از Ea. gonabadensis ۀگون

 Aphis craccivoraشود. هولوتایپ از روی گزارش می

Koch ها از روی ولی پاراتایپDociostaurus cf. 

tartarus (Stshelkanovtzev) (Orthoptera:. 

Acrididae) اند )آوری شدهگردAhmadi et al., 

از روی ملخی  گونه نیا(. در این بررسی 2012

آوری شد گرد Tettigoniidaeنشده از خانوادة  شناسایی

آید. به به شمار می گونه نیاکه میزبانی جدید برای 

و راستۀ  گونه نیارسد، ارتباط نزدیکی بین نظر می

 صورت بهباالن برقرار باشد و گونۀ هولوتایپ راست

 اند.اتفاقی و در نبود میزبان شته را پارازیته کرده

پراکندگی جهانی دارد. این  Erythraeusجنس 

 و Erythraeus (Erythraeus)جنس جنس دو زیر

Erythraeus (Zaracarus)  دارد که در این بررسی

ت. جنس یافت شده اسهایی از هر دو زیرنمونه

گونۀ الروی  Erythraeus (Zaracarus)، 29زیرجنس 

گونۀ آن از  9 ( کهNoei et al., 2017در جهان دارد )

(، یك گونه از Mahmoudi et al., 2014ایران )

پاکستان، دو گونه از قسمت آسیایی ترکیه، یك گونه 

گونه از اروپا توصیف شده است  8از استرالیا و 

(Makol & Wohltmann, 2012.)  ،11از این میان 

آزاد و از روی گیاهان پیدا شده است و  صورت بهگونه 

گونه از  Homoptera (4گونه از روی حشرات راستۀ  7

روی شته، دو گونه از روی زنجرک و یك گونه از روی 

پسیل(، یك گونه از روی مگس، یك گونه از روی سن 

( و یك گونه از روی بالتوری Heteroptera)راستۀ 

 .آوری شده استانگل گرد تصور به

گونۀ  Erythraeus (Erythraeus) 36زیرجنس 

 ,Makol & Wohltmannالروی در جهان دارد )

 صورت بهگونه  21(. تاکنون از این زیرجنس 2012

 Homoptera (9گونه از روی حشرات راستۀ  11آزاد، 

ها، دو گونه از روی زنجرک )که یك گونه از روی شته

زنجرک و هم از روی مورچه گونه هم از روی 

شده است((، از روی حشرات راستۀ  گردآوری

ها ( دو گونه و از روی تریپسHeteropteraناجورباالن )

(Thysanoptera( و دم ریشکداران )(Thysanura 

از این زیرجنس . هرکدام، یك گونه پیدا شده است

 & Makolشش گونه از ایران توصیف شده است )

Wohltmann, 2012.) آوری شده از های گردهمۀ گونه

)انگل خارجی  Er. (Er.) shojaiiایران جز گونۀ 

اند. آوری شده( از روی شته گردTingidaeهای سنك

توان با فرمول موهای روی بند این زیرجنس را می

ای ران به دو دسته تقسیم کرد. گروهی که روی قاعده

رند که ای ران پاهای اول تا سوم دو مو دابند قاعده

 گیرد )البته گونۀ پنج گونه در این گروه قرار می

Er. (Er.) yangshuonicus  ی پای ا قاعدهروی بند

است( و  رمعمولیغسوم یك مو دارد که حالتی 

ای ران پاها دارند که گروهی که سه مو روی بند قاعده

گزارش شده از ایران جزء این گروه )سه  های گونههمۀ 

 ی ران( هستند.امو روی بند قاعده

 32، جز بهگونۀ این جنس  65از  درمجموع

آزاد گزارش شده است، از روی  صورت بهای که  گونه

گونه( بیشترین تعداد گونه  19) Homopteraراستۀ 

ها بیشترین تعداد ها در بین آنپیدا شده است که شته

 گونه از روی شته گردآوری شده است( را دارند. 13)

های این های کنهشتر میزبانرسد بیبه نظر می 

ویژه و به Homopteraزیر جنس حشرات راستۀ 

ها باشند. در پژوهش انجام شده مختلف شته های گونه

ها از کف سینی و با های یافت شده از این کنهنمونه

ها آوری شدند که درون سینی شتهتکاندن گیاهان گرد

ود ها هم حضور داشتند، لذا این احتمال وجو تریپس

آوری شده های گرددارد که این حشرات میزبان کنه

اند، همچنین ها جدا شدهاست و با تکاندن گیاهان کنه

ای از خانوادة پرهاز روی شب Er. (Z.) rajabii  گونۀ

Noctuidae آوری شد که این حشره میزبانی جدید گرد

این  نکهیبااآید. های این جنس به شمار میبرای کنه

باط تنگاتنگی با حشرات راستۀ جورباالن دارند ها ارتکنه

تخصص میزبانی دارند، ولی در  شیوب کمرسد و به نظر می

های دیگر را صورت نبود میزبان کافی امکان دارد میزبان

از مناطق  Er. (Z.) ueckermanniنیز انگلی کنند. گونۀ 

 ,.Saboori et alدیگر کشور نیز گزارش شده است )

2004; Noei, 2013; Samanipour, 2011.) 

در این بررسی  Callidosomatinaeخانوادة از زیر

یافت شد. این جنس دامنۀ  Charletonia جنس

برای  Ch. teriana ای دارد. گونۀمیزبانی گسترده

از ایران )کرج( گزارش  2013نخستین بار در سال 
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( و در این پژوهش Hakimitabar et al., 2013شده )

شود. این ر از ایران و جهان گزارش میبرای دومین با

های پابلند و کنه در کرج از روی عنکبوت، عنکبوت

آوری شد. با آزاد گرد صورت بهشبه عقرب و در یزد 

ها روی ها در کنار این کنهتوجه به حضور عنکبوت

ها، انگل این بندپایان گیاهان احتمال دارد این کنه

سینی از آن جدا  باشند و در اثر تکاندن گیاهان روی

از کشورهای  Ch. krendowskyiشده باشند. گونۀ 

 2007رومانی، بلغارستان، کرواسی، یونان و در سال 

های مورد بررسی در برای نخستین بار از ایران )نمونه

 :Chrysops sp. (Dipteraاز تبریز )میزبان: 1993سال 

Simulidae) از کرج )میزبان:  1997( و در سال

آوری شده ( گردOrthopteraنشده از  ناساییای ش گونه

(. در Haitlinger & Saboori, 2007بود، گزارش شد )

این پژوهش این گونه برای سومین بار از ایران گزارش 

رسد در مناطق مختلف کشور شود و به نظر میمی

نیز  C. behshahriensisپراکنده باشد. همچنین گونۀ 

 از این استان گزارش شد.

چهار جنس دارد  Abrolophinaeوادة زیرخان

(Abrolophus Berlese، Grandjeanella Southcott ،

Nagoricanella Haitlinger و Marantelophus 

Haitlinger( )Saboori et al., 2016 که از هر چهار )

هایی از ایران گزارش شده است. در این جنس گونه

شود. از ایران گزارش می N. bellaبررسی گونۀ 

، این کنه از روی یك گونه تریپس نیازا شیپ

(Sericothrips sp.( و یك گونه شپشك )Parlatoria 

oleae (Colvee)آوری شده بود )( گردSaboori et al., 

(. در این بررسی این کنه از روی مگسی از خانوادة 2007

Heliomyzidae آوری شده بود.و گیاهان علفی گرد  

االخانواده دارد و همۀ شش ب Trombidinaزیرگروه 

 Amphotrombidioideaدو باالخانوادة  جز بهها باالخانواده

اند. در این ایران گزارش شده از Allotanaupodoideaو 

 Trombidioideaهای از باالخانواده هاییبررسی نمونه

یافت شد. از پنج خانوادة باالخانوادة  Chyzeroideaو 

Trombidioideaی ها، از خانوادهTrombidiidae  و

Microtrombidiidae هایی یافت شد. گونۀ نمونه 

A. triticium  وCi. weni و ها به ترتیب از روی شته

 آوری شدند. گونۀ گرد Noctuidaeی ها پره شب

Ci. weni شود. برای پنجمین بار از ایران گزارش می

های پیشین از اراک )زنجره( و جهرم، کرج گزارش

یالن )خاک( بودند. در این بررسی نیز پره( و گ)شب

رسد، این پره پیدا شد. به نظر میاین گونه از روی شب

گونه در ایران پراکندگی خوبی دارد و میزبان اصلی آن 

گونه در  Allothrombium، 24پره است. جنس شب

ها از مرحلۀ الروی دارد و تاکنون هفت گونه از آن

 ,Makol & Wohltmannایران گزارش شده است )

جایی است و ای همهگونه A. triticium(. گونۀ 2012

های استان استثناء بههای مختلف ایران )در قسمت

شمالی کشور( پراکندگی دارد. میزبان اصلی این گونه 

های انجام شده، بیشتر برداریشته است. در نمونه

آزاد و یا از روی  صورت به Allothrombiumهای نمونه

فعال بودند پیدا شد، شاید  زارها ه در یونجههایی کشته

زارها های فعال در یونجهها و شتهارتباطی بین این کنه

است  A. pulvinumموجود باشد. گونۀ دیگر پیداشده 

که از مازندران گزارش شد و در نیمۀ شمالی کشور 

 پراکندگی دارد. 

دو زیرخانوادة  Microtrombidiidaeدر خانوادة 

Eutrombidiinae  وMicrotrombidiinae  .وجود دارند

 سه گونۀ  Microtrombidiinaeاز زیرخانوادة 

M. milicae،W. kazerunica   وA. sylvaticum 

، Tettigoniidaeترتیب از روی ملخی از خانوادة  به

گزارش شد.  نشده آزاد و از روی مگس شناسایی صورت به

 M. milicaeدو گونه دارد.  Montenegtrobiumجنس 
میزبان این  نگرو گزارش شد.برای نخستین بار از مونته

 Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)کنه 

(Orthoptera: Acrididae)  وCarpocoris 

purpureipennis (De Geer, 1773) (Hemiptera:. 

Pentatomidae) ( استSaboori & Pešić, 2006 در .)

ر در آسیا از روی این بررسی این گونه برای دومین با

آوری شد. گونۀ گرد Tettigoniidaeملخی از خانوادة 

M. baloutchi Masoumi, Saboori & Seiedy, 2016. 

گونۀ دیگر این جنس است که از منطقۀ کندوان استان 

ی ها ملخالبرز گزارش شده است. میزبان این کنه 

Acridia sp. ،Oedipoda schochii Brunner von 

Wattenwyl و Chorthippus brunneus (Thunberg) 

 (.Masoumi et al., 2016هستند ) Acrididaeاز خانوادة 
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ها در ارتباط های این جنس با ملخرود گونهاحتمال می

های های دیگر مانند سنباشند و میزبان

Pentatomidae ها های اتفاقی برای این کنهمیزبان

مرحلۀ چهار گونه در  Willmannellaهستند. جنس 

تنها گونۀ یافت  W. kazerunicaالروی دارد که گونۀ 

های این شده از آسیاست و این دومین گزارش از کنه

پنج گونه  Atractothrombiumگونه از آسیا است. جنس 

 دارد. چهار گونۀ آن از اروپا گزارش شده است و گونۀ 

 A. amirkabiriآوری شده است )ایران گرد ازNoei et 

al., 2015 در این بررسی گونۀ .)A. sylvaticum  برای

 شود.نخستین بار از ایران و آسیا گزارش می

، جنس Eutrombidiinaeزیرخانوادة  از

Eutrombidium (7 پیشتر از ایران گرد )آوری و گونه

(. Makol and Wohltmann, 2012شناسایی شده است )

ار از برای نخستین ب E. sorbasiensisدر این بررسی گونۀ 

گونه نیز در بیشتر  شود. ایناستان مازندران گزارش می

های این جنس  مناطق ایران پراکندگی دارد. گونه

 ژهیو بهباالن و ارتباط نزدیکی با حشرات راستۀ راست

توان به دو گروه تقسیم ها دارند. این جنس را میملخ

ران پای ها موی جانبی پیشکرد: گروهی که در آن

رانی پاهای دوم و سوم معمولی است پیشیکم و موی 

گونۀ این  22و دو شاخۀ آن شکاف عمیق ندارند. از 

ای گونه 4گونه به این گروه تعلق دارند و در  18جنس 

گیرند، شکاف عمیق و که در گروه دوم قرار می

ران پای یکم مشخصی بین دو شاخۀ موی جانبی پیش

 شود. رانی پاهای دوم و سوم دیده میو موی پیش

از  R. iranensisگونۀ  Chyzerioideaاز باالخانوادة 

دارد و گونۀ  دو گونهمازندران گزارش شد. این جنس 

R. iranensis بهشهر )این بررسی( و نوشهر  از

)مازندران( و مناطق مختلف استان گیالن )آستارا، 

اسالم، رشت، رودبار و ماسوله( به ترتیب از روی ملخی 

، بدون میزبان و از روی Acrididae نشده از شناسایی

گزارش  Phalangiidaeهای پابلند خانوادة عنکبوت

 (.Noei, 2013شده است )

های مختلفی یافت شد که در این پژوهش گونه

نشانگر این است، این دو استان با توجه به داشتن 

ها را طبیعت گوناگون، فون غنی از این گروه از کنه

دار ادامه صورت بههای بیشتر و دارد که کارها و پژوهش

 طلبد. را می

ها، ها روی شتهبا توجه به انبوهی جمعیت این کنه

گیاهی به نظر  های آفت گریدها و پرهها، شبملخ

ها پتانسیل )توان بالقوة( خوبی برای رسد این کنه می

کنترل )مدیریت و مهار( طبیعی آفات داشته زیرا در 

شد که در مناطقی که از سمها مشاهده بردارینمونه

ها های شیمیایی استفاده زیادی نشده است، این کنه

های حفاظتی به جمعیت زیادی دارند، بنابراین برنامه

ها ها و جلوگیری از انقراض سریع آنکنه ازدیاد این

  کند.کمك شایانی می
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