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 3گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه ولی عصر(عج) ،رفسنجان ،ايران
 8گروه تنوع زيستی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته ،کرمان ،ايران

چکيده
کنههاي میاناستیگماي زيرگروه  Dermanyssiaeعموماً شکارگرانی آزادزي هستند که نقش مهمی در زنجی رهه اي
غ ذايی و اکوسیس تمه اي خ اکی دارن د ب ه منظ ور شناس ايی ف ون اي ن کن هه ا در ش مال غ ر اس تان کرم ان،
نمونه برداريهايی به صورت تصادفی از خاک زيستگاههاي مختلف در ساله اي  3137ت ا  3133انج ام ش د ک ه در
مجم وع  82گون ه متعل

ب ه  83ج ن

از  38خ انواده و  6باالخ انواده شناس ايی ش دند و از ب ین آنه ا ،گون ه

) Rhodacarus coronatus (Berleseبراي نخستین بار از ايران گزارش م یش ود از می ان خ انوادهه اي جم آوري
شده ،خانواده  Macrochelidaeاز بیشترين فراوانی نسبی ( 17/8درصد) برخوردار بود و خ انوادهه اي  Laelapidaeو
 Melicharidaeبه ترتیب با فراوانیهاي  84/4و  32/3درصد در رتبههاي بعدي قرار داشتند
واژههاي کليدي :فون ،کنههاي خاکزي ،Rhodacarus coronatus ،فراوانی نسبی ،ايران

مقدمه

بزرگ ت رين آنه ا اس ت اي ن زيرراس ته ش امل چن دين

کن هه اي راس ته می اناس تیگمايان گ روه بزرگ ی از

زيرگروه از جمله  Dermanyssiaeاست و خانواده هايی

کنه ها ب ا پراکن دگی جه انی هس تند ک ه در زيس تگاه و

را ش امل م یش ود ک ه معم والً ش کارگرهاي آزادزي،

شیوه زندگی آنها تن وع زي ادي وج ود دارد بیش تر اي ن

عوامل تنظیم زيستی و انگل مهرهداران هستند و در انواع

کنه ها شکارگرانی با زندگی آزاد هستند ،در ح الی ک ه

زيستگاههاي خشکی يافت میشوند گونهه اي آزادزي

تعدادي از آنها انگل پستانداران ،پرندگان ،خزن دگان و

اين گروه به طور معمول در سطح خاک و خاک ب رگ

يا بندپايان ديگر هستند )(Lindquist et al., 2009

زندگی می کنند و شکارگر نماتودها ،کمتاران ،بندپايان

راسته میان استیگمايان به سه زير راسته تقسیم میشود

يا تخم هاي آنها هستند؛ يا از قارچ ها ،باکتري ه ا و م واد

ک ه زيرراس ته  Monogynaspidaاز نظ ر تع داد گون ه

در حال پوسیدن تغذيه میکنند (Walter and Proctor,
* sh.kazemi@kgut.ac.ir, shahroozkazemi@yahoo.com
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1999؛  (Lindquist et al., 2009برخ ی از کن هه اي

مواد و روشها

زيرگروه  Dermanyssiaeعوامل بالقوهاي ب راي تنظ یم

از بهار  3137ت ا پ ايیز  3133نمون هب رداريه ايی در

زيستی آفات خاکزي و گلخانهاي محسو م یش وند

من اط مختل ف شهرس تانه اي رفس نجان ،س یرجان و

که از آن جمله می توان ب ه گون ه ه ايی از خ انوادهه اي

شهربابک واق در شمال غر استان کرم ان انج ام ش د

 Macrochelidae ،Laelapidaeو  Ascidaeاشاره ک رد

که مشخصات جغرافیايی اين من اط در ج دول  3اراي ه

)Krantz, 1998؛ Gerson et al., 2003؛ Mašán,

شده است براي جم آوري کن ه ه اي می اناس تیگماي

و 83

خاکزي ،نمونههايی از خاکهاي داراي م واد آل ی ت ا

خانواده از کن هه اي می اناس تیگمايان (ب ه ج ز خ انواده

عم  32-37سانتیمتري سطح خاک ،از چند مک ان در

 )Phytoseiidaeاز استان کرمان گزارش شده است ک ه

مناط مورد نظر ب ه ص ورت تص ادفی برداش ته ،توس

از اين تعداد ،تا پیش از پژوهش حاضر تنها چه ار گون ه

قیف برلز -تولگرين کنههاي آنه ا جداس ازي و پ

) 2003ت اکنون  33گون ه متعل

از شمال غر

ب ه  16ج ن

اين استان معرف یش ده بودن د (Kazemi

شفاف ش دن در محل ول نس بیت ،توس

از

محل ول ه وير

) and Rajaei, 2013ب ا توج ه ب ه تن وع ش راي آ و

روي اساليدهاي میکروسکوپی تثبیت ش دند در پاي ان،

هوايی و اطالعات بسیار اندک در مورد ف ون کن ه ه اي

مشاهده دقی جزيیات ريختشناسی و اندازهگیريها ب ا

میاناستیگماي خاکزي اين منطقه ،پ ژوهش حاض ر ب ا

اس تفاده از میکروس کور ن وري Olympus BX51

هدف شناسايی فون اين گروه از کنهها در ش مال غ ر

داراي سامانه فازکنتراست و مجهز به لوله ترس یم انج ام

استان کرمان اجرا شد که نتايج آن م یتوان د زمین ه س از

شد فراوانی نسبی کنهه ا نی ز ب ر اس اد تع داد آنه ا در

ساير بررسی هاي زيستی و بوم شناختی مانند مطالعه تنوع

مقايس ه ب ا ک ل نمون هه اي جم آوري و اس اليد ش ده

زيستی و قابلیت اين کنهها در تنظیم زيستی شود

محاسبه گرديد

جدول  -3مشخصات جغرافیايی مناط مختلف نمونهبرداري در شمال غر استان کرمان
شهرستان

سیرجان
رفسنجان

منطقه

کد منطقه

طول جغرافیايی (شرقی)

عرض جغرافیايی (شمالی)

ارتفاع از سطح دريا (متر)

زيدآباد

A

"22˚13'23

"83˚12'33

3336

حسینآباد

B

"22˚83'28

"83˚13'88

3333

پاريز

C

"22˚88'83

"83˚28'83

8177

بلورد

D

"26˚78'83

"83˚82'73

8733

گستوئیه

E

"22˚83'87

"83˚23'16

8733

دو چاهی

F

"22˚13'73

"83˚84'78

3382

راويز

G

"22˚82'81

"17˚83'84

8828

مغوئیه

H

"22˚24'88

"17˚37'13

8717

سرچشمه

I

"22˚84'32

"17˚77'72

8618

مانی

J

"22˚82'88

"83˚26'83

8231

الشکار

K

"22˚84'33

"83˚23'18

8336

مزرعه پژوهشی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

L

"22˚22'83

"17˚88'23

3288
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شهربابک

منطقه

کد منطقه

طول جغرافیايی (شرقی)

عرض جغرافیايی (شمالی)

ارتفاع از سطح دريا (متر)

خاتونآباد

M

"22˚88'16

"83˚24'13

3484

مرج

N

"22˚86'23

"17˚36'73

8878

ريسه

O

"22˚88'82

"17˚34'23

8178

پاقلعه

P

"22˚84'86

"17˚32'14

8768

میمند

Q

"22˚88'18

"17˚31'83

8343

سرخان

R

"22˚82'11

"17˚34'18

8883

جوزم

S

"22˚78'38

"17˚17'26

8364

دهج

T

"28˚28'24

"17˚83'83

8366

نتايج و بحث

 Protogamasellus Karg, 1962 ،Latreille, 1829و
از 38

 Saprosecans Karg, 1964نیز جم آوري ش دند ک ه

خانواده و شش باالخانواده از زيرگروه Dermanyssiae

صفات مورفولوژي ک آنه ا ب ا گون ه ه ايی ک ه ت اکنون

) (Mesostigmata: Gamasinaاز نمون هه اي خ اک

توصیف شدهاند هم اهنگی چن دانی ن دارد ک ه مراح ل

مناط مختلف شهرستان هاي شمال غر اس تان کرم ان

شناس ايی بیش تر و در ص ورت جدي د ب ودن ب راي دنی ا،

(رفسنجان ،سیرجان و شهربابک) جم آوري و شناسايی

توصیف آنه ا در ح ال انج ام اس ت اس امی گون ه ه اي

شد که در بین آنها يک گونه جديد براي فون کنه ه اي

شناس اي ی ش ده ،مح ل جم آوري و زيس تگاه آنه ا در

در مجم وع 82 ،گون ه متعل

ب ه  83ج ن

اي ران و س ه گون ه از ج ن ه اي

Macrocheles

جدول  8ارايه شده است

جدول  -8فهرست ،درصد فراوانی ،زيستگاه و مناط جم آوري گونههاي زيرگروه  Dermanyssiaeدر شمال غر کرمان
گونه

درصد

زيستگاه

فراوانی

Macrocheles merdarius (Berlese,
)1889

34/3

Macrocheles sp.

7/2

Macrocheles insignitus (Berlese,
)1881

33/1

خاک مخلوط با علفهاي هرز -خاک مخلوط با چو هاي پوسیده درخت -خاک
مخلوط با کود دامی و خاک کنار رودخانه
خاک مخلوط با کود دامی
خاک برگ پاي درخت انجیر -خاک مخلوط با کود دامی  -خاک مخلوط با کود
مرغی و خاک کنار رودخانه

کد مناط
جم آوري
A,E,F,H,J,N,O,
P,Q,R,S
S
C,J,N,O,Q,T

Holastaspella bifoliata (Trägårdh,
)1952

7/1

خاک مخلوط با کود دامی

N

)Holaspina alstoni (Evans, 1956

3/6

خاک برگ و خاک مخلوط با کود دامی

I,L

Alliphis halleri (G. & R.
)Canestrini, 1881
Onchodellus karawaiewi (Berlese,
)1920
Pachylaelaps pectinifer (G. & R.
)Canesterini, 1881

3/1

خاک کنار جوي آ و خاک مخلوط با کود دامی

I,L

7/4

خاک کنار رودخانه و خاک مخلوط با کود مرغی

R,T

1/7

خاک کنار رودخانه و خاک مخلوط با کود مرغی

O,T

Saprosecans sp.

3

خاک درون تنه پوسیده درخت

S

Halolaelaps sexclavatus (Berlese,
)1921

3

خاک مخلوط با برگهاي پوسیده کنار جوي آ

C

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال ششم ،شماره بیستم ،پايیز 3131

87

گونه

درصد

زيستگاه

فراوانی

کد مناط
جم آوري

Rhodacarus coronatus (Berlese,
)1921
Rhodacarellus silesiacus
Willmann, 1936
Gaeolaelaps aculeifer (G.
)Canestrini, 1884
Gaeolaelaps queenslandicus
)(Womersley, 1956
Cosmolaelaps vacua (Michael,
)1891
Euandrolaelaps karawaiewi
)(Berlese, 1903
Antennoseius bacatus AthiasHenriot, 1961
Arctoseius cetratus (Sellnick,
)1940
Arctoseius semiscissus (Berlese,
)1892
Iphidozercon gibbus (Berlese,
)1903

7/1

خاک مخلوط با برگهاي پوسیده

C

7/1

خاک مخلوط با برگهاي پوسیده کنار جوي آ

C

36

خاک مخلوط با میوههاي پوسیده -خاک مخلوط با کود دامی

A,B,C,D,E,F,G
,K,M,Q

4/6

خاک مخلوط با برگهاي پوسیده -خاک مخلوط با کود دامی

B,E,G,I,J,M

1/3

خاک برگ کنار جوي آ و خاک مخلوط با کود دامی

7/1

خاک برگ کنار جوي آ

7/4

خاک مخلوط با میوههاي پوسیده و خاک برگ

4/3

خاک برگ پاي درخت بادام -خاک مخلوط با کود دامی  -خاک مخلوط با کود مرغی

7/1

خاک برگ

C

3/6

خاک مخلوط با برگهاي پوسیده

N

Protogamasellus sp.

7/1

خاک کنار جوي آ

H

خاک مخلوط با کود دامی

C

C

Ameroseius lidiae Bregetova,
1977
Proctolaelaps pygmaeus (Müller,
)1860
Lasioseius youcefi AthiasHenriot, 1959

32/3

خاک برگ -خاک مخلوط با کود دامی و خاک مخلوط با کود مرغی

8/6

خاک برگ و خاک مخلوط با کود دامی

)Veigaia exigua (Berlese, 1917

7/2

خاک برگ پاي درخت بادام

3

گونه )Rhodacarus coronatus (Berlese, 1921

ويژگیهاي مهم ريختشناسی :ط ول اي ديوزوما در
نمونه جم آوري شده  123میکرومتر

H,L

B,E
C,D,E,F,N,P

C,E,G,I,J,L,M
C,E
C

حاشیه جلويی صفحه داراي نواري منقوط است
سطح شکمی ايديوزوما :ناحی ه پ یشس ینه اي کم ی
اس کلروتینی ،منق وط و ح اوي موه اي st1؛ ص فحه

س طح پش تی اي ديوزوما (ش کل  :)A-3س طح پش تی

سینه اي داراي سه جف ت م و ()st2-st4؛ ص فحه جنس ی

ايديوزوما داراي دو صفحه پش تی ،ص فحه پودونوت ال ب ه

کوچک ،حاشیه عقبی صفحه کمی مح د و م زين ب ه

طول  363و عرض  383میکرومتر ،در حاش یهه ا غالب اً ب ا

يک نوار منقوط عقبی ،موهاي  st5روي لبههاي کن اري

يک نوار منقوط مزين شده ،داراي  83جفت مو ،موه اي

صفحه واق هس تند؛ ص فحه ش کمی -مخرج ی تقريب اً

 j2 ،z1 ،s1و  j1در حاش یه جل ويی ص فحه پودونوت ال و

بیضی شکل ،بزرگ و بخش زيادي از س طح ش کمی را

تقريباً در يک راستا ،شیار می انی در راس تاي موه اي  j4و

پوشانده ،مزين به يک ناحیه منق وط در جل وي ص فحه،

 s2قرارگرفته ،داراي سه اسکلرونودولی پايین موه اي j5؛

داراي پ نج جف ت م وي پ یشمخرج ی ( JV1-JV3و

صفحه اُپیستونوتال باريکتر و کشیده تر از پودونوتال ،ب ه

 )ZV1-ZV2بهعالوه موهاي اطراف مخرجی است

طول  337و عرض  374میکرومتر ،داراي  33جف ت م و،

گناتوزوم ا :تکت وم داراي س ه زائ ده ،زائ ده می انی
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83

بلندتر از زوائد کناري و در انتها دندان هدار ،داراي ي ک

نظیر خاک ،خاکبرگ ،برگه اي پوس یده ،هوم ود،

برآمدگی نوک تیز کوچک در بخش پش تی آن ک ه در

خ زه و آش یانه پس تانداران گ زارش ش ده اس ت

فاص له دو س وم از قاع ده ق رار گرفت ه (ش کل )B-3؛

)Bregetova and Shcherbak, 1977؛ (Karg, 1993

انگش ت ثاب ت کلیس ر داراي ش ش دندان ه و انگش ت

ي ک نمون ه م اده ب ال از اي ن گون ه در نمون هه اي

متحرک داراي سه دندانه بزرگ است

جم آوري شده از خاک مخلوط با برگه اي پوس یده

پراکندگي و زيستگاه :اي ن گون ه پ یش از اي ن از
اوکراين ،الجزاير ،غر اروپا ،روسیه و از زيستگاههايی

از منطقه پاريز جم آوري و شناسايی شد گ زارش اي ن
گونه براي فون کنههاي ايران جديد است

شکل  -3گونه  ،Rhodacarus coronatusماده  :Aسطح پشتی ايديوزوما :B ،تکتوم (شکل اصلی)
گونه )Veigaia exigua (Berlese, 1916

ناحیه اُپیستونوتال داراي  38جفت م و (موه اي  J5روي

ويژگ یه اي مه م ريخ تشناس ی :ط ول و ع رض

کوتیکول نرم قرار دارند) ،موهاي ص فحه پش تی س اده،

اي ديوزوما در نمون هه اي جم آوري ش ده ب ه ترتی ب

اکثراً صاف و از نظر طول تقريب اً ه م ان دازه هس تند (ب ه

 826-883و  321-383میکرومتر

استثناي موهاي  j1که بلندتر و موه اي  s1 ،s2و  r4ک ه

سطح پشتی ايديوزوما (ش کل  :)A-8ص فحه پش تی

به طور مشخصی کوتاهترند)

داراي شکافهاي جانبی نسبتاً ک م عم و تم ام س طح

س طح ش کمی اي ديوزوما (ش کل  :)B-8داراي ي ک

پشتی را نپوشانده ،ناحیه پودونوتال داراي  83جفت م و،

جفت صفحه پیشسینهاي باريک؛ صفحه سینهاي بزرگ و
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رشد کرده؛ صفحه جنسی عالوه بر موه اي  st5دو جف ت

متح رک کلیس ر داراي ي ک دندان ه کوچ ک در نیم ه

موي  JV1و  ZV1را نیز در برگرفته و در گوشههاي عقبی

جلويی است

به طور ب اريکی ب ه ص فحه ش کمی متص ل ش ده؛ ص فحه

پراکندگي و زيستگاه :اي ن گون ه پ یش از اي ن از

شکمی تقريباً مستطیلیش کل و داراي چه ار جف ت م وي

شوروي ساب  ،ايتالیا ،الجزاي ر و از زيس تگاه ه ايی نظی ر

از

خاک ،خاک برگ ،خزه و آش یانه جون دگان گ زارش

 ZV2 ،JV3 ،JV2و ZV3؛ ص فحهه اي منف ذدار پ
پیشران پاهاي چهارم تحلیل رفته يا وجود ندارد

شده است )Bregetova, 1977؛  (Karg, 1993پیش از

گناتوزوما :حاشیه جل ويی تکت وم داراي س ه زائ ده،

اين گزارش اين کنه براي اي ران ب ه اختص ار و از نت ايج

زائده میانی باريک ،بلند و در انتها دندانهدار ،زائدهه اي

همین پ ژوهش معرف ی ش ده اس ت (Masnavipour et

جانبی ان دکی په نت ر و در حاش یه دندان هدار؛ انگش ت

)al., 2011

شکل  -8گونه  ،Veigaia exiguaماده  :Aسطح شکمی ايديوزوما :B ،سطح پشتی ايديوزوما (شکل اصلی)

ب ا توج ه ب ه ارتفاع ات مختل ف من اط م ورد

چهارم  3گونه قرار م یگی رد ب ر اي ن اس اد ،بیش ترين

نمونه برداري که از حدود  3277ت ا  8477مت ر از س طح

تعداد گونهها در ارتفاع  8327تا  8832متر ياف ت ش دند

درياي آزاد را شامل م یش د ،اي ن ارتفاع ات ب ه چه ار

که بیانگر اين است که احتماالً در اين محدوده ارتف اع،

گروه مشخص تقسیم گرديد (به ازاي هر  182مت ر) ک ه

شراي زيس تی ب راي حض ور گون هه ا مس اعدتر اس ت

به ترتیب و از کمترين ارتفاع ،در گروه اول  6گونه ،در

همچن ین س ه گون ه ،Gaeolaelaps aculeifer

گروه دوم  37گونه ،در گروه سوم  33گونه و در گ روه

merdarius

 Macrochelesو

Proctolaelaps
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 pygmaeusدر تمامی چهار گروه ارتفاع مشخص ش ده

حاضر ،کنه ه اي خ انواده  Macrochelidaeب ا فراوان ی

حضور داشتند و ع الوه ب ر آن ،در اغل ب من اط م ورد

نسبی ب االيی ( 17/8درص د) در زيس تگاهه اي مختل ف

نمونه ب رداري نی ز ياف ت ش دند ک ه نش انگر پراکن دگی

مشاهده شدند اين کنه ه ا ب ه دلی ل تغذي ه از تخ م ه ا و

گسترده و سازگاري باالي اين گونهها با شراي مختلف

الروهاي برخی بندپايان و نیز نماتودها اهمیت زيادي در

محیطی است و با توجه به کارآيی آنه ا در ش کارگري،

برنامهه اي تنظ یم زيس تی برخ ی آف ات دارن د (Kinn,

به ويژه گونه  Gaeolaelaps aculieferک ه توان ايی آن

1966؛  (Axtell, 1991دو خ انواده  Laelapidaeو

به عنوان يک عامل تنظیم زيستی بارها به اثب ات رس یده

 Melicharidaeبه ترتیب با فراوان ی ه اي نس بی  84/4و

اس ت )Gillespie and Quiring, 1990؛ Conijn et

 32/3درص د در رتب هه اي بع دي ق رار داش تند و

) ،al., 1996بايس تی در برنام هه اي م ديريت کنت رل

فراوانترين گونهها در اين سه خانواده به ترتیب عب ارت

تلفیقی آفات توجه وي ژهاي ب ه حض ور اي ن گون ه ه اي

بودن د از 34/3( Macrocheles merdarius :درص د)،

شکارگر داشت

 36( Gaeolaelapsدرص

aculeifer

از سوي ديگر ،با توجه به وجود تن وع آ و ه وايی

د) و

 32/3( Proctolaelaps pygmaeusدرصد)

در ش مال غ ر اس تان کرم ان ،م یت وان گون هه اي

از نظ ر گس تره پ راکنش جغرافی ايی ،بیش ترين

جم آوري شده را بر اساد شراي اقلیمی مناط م ورد

پراکندگی به ترتیب مربوط به گونههاي Gaeolaelaps

نمون هب رداري نی ز طبق هبن دي ک رد ب ا توج ه ب ه اي ن

 aculeiferو merdarius

( Macrochelesاز ده

طبقه بندي ،مناط زي دآباد ،رفس نجان و خ اتون آب اد ب ا

منطقه)( Proctolaelaps pygmaeus ،از هشت منطقه)،

اقلیمی نسبتاً گرم و خشک ،داراي شش گونه متعل ب ه

queenslandicus

شش جن  ،مناط بلورد ،گس توئیه ،دو چ اهی ،راوي ز،

( cetratusاز شش منطقه) بود در پ ژوهش حاض ر اي ن

مغوئیه ،مرج ،پاقلعه ،ريسه ،میمند ،سرخان ،حس ین آب اد،

گون هه ا ب ه هم راه س ه گون ه ،Alliphis halleri

جوزم و دهج ب ا اقلیم ی معت دل و کوهس تانی داراي 32

 Cosmolaelaps vacuaو  Lasioseius youcefiه م از

و مناط سرچشمه ،مانی ،پ اريز

مناط گرم و هم از مناط سرد و کوهستانی جم آوري

و الشکار ب ا اقلیم ی س رد و کوهس تانی  33گون ه از 38

شدند که اين گونه ها پیش از اي ن نی ز از نق اط مختل ف

را در بر داشتند که بیانگر حضور بیش ترين تع داد

کشور با اقلیمهاي متفاوت گزارش شدهاند (Kamali et

گونه در نواحی معتدل تا س رد و کوهس تانی اي ن ناحی ه

al., 2001؛  (Kazemi and Rajaei, 2013ک ه اي ن

است همچنین ،در بین مناط بررسی شده ،منطقه پ اريز

موضوع نشان دهنده سازگاري زياد اين کنهها با ش راي

با داشتن  38گونه متعل به  38جن  ،غنیترين ناحی ه از

آ و ه وايی گون اگون اس ت کمت رين پراکن دگی و

نظر تنوع گونهاي بود که دلیل آن را میت وان ب ه وج ود

فراوان ی مرب وط ب ه گون هه اي Euandrolaelaps

گیاهان متنوع و نیز مناب نسبتاً خ و آ در اي ن ناحی ه

،Arctoseius

گونه متعل به  38جن
جن

نسبت داد
در میان خانواده ه اي جم آوري ش ده در پ ژوهش

 Gaeolaelapsو

semissiscus ،karawaiewi
bifoliata

،Holastaspella

Arctoseius

Rhodacarellus

 silesiacusو  Rhodacarus coronatusب ود و تنه ا
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يک نمونه از آنها در نمونهبرداريها يافت شد
پ یش از پ ژوهش حاض ر گون ه

نمونه هاي شناسايی شده با اين نام ،مشخص گردي د ک ه

Ameroseius

نمونهها مربوط به گونه  A. lidiaeهستند و شناس ايی آن

 ornatus Womersley, 1956از اي ن ن واحی گ زارش

گونه نادرست بوده است شايان ذکر است که توص یف

شده بود ) (Mohammadi et al., 2012که در بررس ی

و گزارش گونه فوق مربوط به کشور استرالیا است

کلید شناسايی کنههاي زيرگروه  Dermanyssiaeجم آوري شده از شمال غر استان کرمان
( 3ال ف) -آپوت ل داراي ي ک زائ ده فل

مانن د غش ايی در قاع ده؛ اينترن المال ه ) (internal malaeس بیل مانن د
(Veigaiidae) Veigaia exigua

8

 -) ( 3آپوتل فاقد زائده فل مانند غشايی؛ اينترنال ماله سبیل مانند نیست

( 8ال ف) -ص فحه س ینهاي عموم اً داراي دو جف ت م و (موه اي س ینهاي اول و دوم) ،موه اي س ینهاي س وم روي
صفحات کوچک مجزا و همجوار صفحه سینهاي يا روي کوتیکول نرم واق هستند؛ صفحه پشتی فاق د موه اي J5؛
کورنیکولها منش عب

(Ameroseiidae) Ameroseius lidiae

 -) ( 8صفحه سینهاي مادهها عموماً داراي سه يا چهار جفت مو ،موهاي سینهاي س وم روي ص فحه س ینهاي واق
هستند؛ صفحه پشتی داراي موهاي J5؛ کورنیکول ها غیر منشعب

1

( 1الف) -صفحه سینهاي داراي چهار جفت مو (موهاي سینهاي چهارم روي صفحه)

8

 -) ( 1صفحه سینهاي داراي سه جفت مو (موهاي سینهاي چهارم خارج از ص فحه)

3

( 8الف) -صفحه پشتی دو قسمتی؛ موهاي  j2تقريباً در راستاي عرض ی موه اي  j1و  z1ق رار گرفت هان د؛ در ناحی ه
پودونوتال بین موهاي  ،z5داراي دو تا چه ار ع دد اس کلرونودولی )(scleronoduli؛ موه اي س ینهاي اول واق در
ناحیه کم اسکلروتینی جلوي صفحه سینهاي

)2 (Rhodacaridae

 -) ( 8صفحه پشتی يک قسمتی؛ موهاي  j2عقب موهاي  j1قرار گرفته اند؛ فاقد اسکلرونودولی؛ موه اي س ینه اي
اول واق در روي صفحه سینه اي اسکلروتینی شده

)6 (Pachylaelapidae

( 2الف) -جفت میانی اسکلرونودولیهاي صفحه پودونوتال در هم ادغام شده؛ سومین جفت موهاي هپوستومی بین
جفت دوم موهاي هپوستومی و موهاي کاپیتوالر قرار گرفته؛ زائده میانی تکتوم داراي يک برآمدگی ن وکتی ز در
فاصله دو سوم قاعده زائده می انی

Rhodacarus coronatus

 -) ( 2اسکلرونودولیهاي میانی صفحه پودونوتال مجزا؛ دومین و سومین جف ت از موه اي هپوس تومی تقريب اً در
يک راستا؛ زائده میانی تکتوم فاقد برآمدگی نوکتیز

Rhodacarellus silesiacus

( 6الف) -پنجه پاهاي دوم در افراد ماده داراي يک عدد موي خار مانند؛ سیستم دريافت اسپرم متص ل ب ه پ یشران
پاهاي سوم؛ کورنیکولها کوتاه و شاخی شکل؛ اسپرماتکا لولهاي شکل و باريک

Onchodellus karawaiewi

 -) ( 6پنجه پاهاي دوم در افراد ماده داراي دو عدد موي خار مانن د؛ سیس تم درياف ت اس پرم متص ل ب ه پ یش ران
پاهاي چهارم؛ کورنیکولها بلند و شمشیر مانند؛ اسپرماتکا چماقیشکل و کوتاه

Pachylaelaps pectinifer

( 3الف) -صفحه هاي کوچک بین پايی ) (endopodalمیان پیشران پاهاي اول تا سوم موج ود تحلی ل رفت ه ،ي ا در
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)4 (Halolaelapidae

صورت وجود ،مجزا از صفحه سینه اي
 -) ( 3صفحههاي بینپايی میان پیشران پاهاي اول تا سوم با صفحه سینهاي ادغام شدهاند

3

( 4الف) -صفحه اُپیستونوتال ماده به صفحات مزونوتال و پیجیديال تقسیم شده؛ ناحیه عقبی صفحه پیجیديال داراي
دو برجستگی انتهايی

Saprosecans sp.

 -) ( 4صفحه اُپیس تونوتال م اده کام ل و نزدي ک ب ه ص فحه پودونوت ال؛ ناحی ه عقب ی ص فحه اُپیس تونوتال فاق د
برجستگیهاي انتهايی

Halolaelaps sexclavatus

( 3الف) -زائده آرتروديال ) (arthrodial processقاعده انگشت متحرک کلیسر به شکل يک يا دو موي پُرزدار يا
37

اندام رشتهمانند يا يک اندام بردمانند به همراه کمان منشعب کن اري

 -) ( 3در صورت وجود اندام آرتروديال در قاعده انگشت متحرک کلیسر ،به شکل کمانی پُرزدار و همواره فاقد
38

موي پُرزدار ،رشتهايشکل يا بردمانن د

( 37الف) -پريترم در محل اتصال به استیگما خمیده؛ زان وي پاه اي اول معم والً داراي دو م وي ش کمی؛ م ادهه ا
داراي يک جفت اسکلريت در دو طرف صفحه جنسی؛ پارداکتیلیهاي پیشپنجه پاهاي دوم تا چهارم معموالً په ن
)33 (Macrochelidae

و تا نوک ناخن ادامه يافته و در انتها تقسیمشده يا دندانهدار هستند

 -) ( 37اتصال پريترم به استیگما مستقیم؛ زانوي پاهاي اول معموالً داراي سه موي شکمی؛ مادهها فاقد اس کلريت
در دو طرف صفحه جنسی؛ هر دو پاراداکتیلی پیشپنجه پاهاي دوم تا چهارم معموالً مويی ش کل و در انته ا تقس یم
نشده

)Holaspina alstoni (Parholaspididae

( 33الف) -موهاي  j1واق ب ر جل وآم دگی دماغ ه مانن د جل وي ص فحه پش تی؛ ران پاه اي دوم داراي اس پور ي ا
برجستگی اسکلروتینی شده؛ موي mvپنجه پاي دوم خارمانند؛ صفحه شکمی-مخرجی داراي س ه ت ا چه ار جف ت
موي پیشمخرج ی

Holostaspella bifoliata

 -) ( 33صفحه پشتی فاقد جلوآمدگی دماغه مانند؛ ران پاهاي دوم فاقد برجستگی اسکلروتینی شده؛ پنجه پاه اي
دوم فاق د م وي  mvتغیی ر ش کل يافت ه؛ ص فحه ش کمی-مخرج ی داراي س ه جف ت م وي پ یشمخرج ی
38 Macrocheles Latreille
( 38الف) -موهاي صفحه پشتی به جز  J5صاف؛ صفحه سینهاي در ناحیه جلويی خ

می انی داراي ي ک ت ا چه ار
31

خ عرضی و فاقد نقوش مش بک

 -) ( 38صفحه پشتی داراي پنج جفت موي پُرزدار ( )S5 ،Z5 ،z5 ،j4 ،j1عالوه بر موهاي J5؛ صفحه س ینهاي در
ناحیه جلويی خ میانی مشبک ،فاقد خطوط عرضی

Macrocheles sp.

( 31الف) -ساختارهاي برجسته به ويژه در ناحیه عقبی صفحه سینه اي بسیار کوچک؛ خ
سینهاي مستقیم يا اندکی به عقب خمیده شده

می انی-عرض ی ص فحه

Macrocheles merdarius

 -) ( 31ساختارهاي برجسته به ويژه در ناحیه عقبی صفحه سینهاي درشت؛ خ میانی-عرضی ص فحه س ینهاي ب ه
سمت جلو خمیده ش ده

Macrocheles insignitus

( 38الف) -صفحه جنسی ماده در ناحیه عقبی بريده ي ا داراي تح د ان دک؛ داراي ص فحه ش کمی-مخرج ی ي ا
صفحه جنسی که به طور باريکی از صفحه شکمی-مخرجی جدا يا به آن متصل شده ،يا به ط ور ع ريض از ص فحه

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال ششم ،شماره بیستم ،پايیز 3131

86

مخرجی دايرهاي يا بیضیشکل فاصله دارد و صفحه مخرجی عموماً به شکل نیمه مثلث معکود نیست

32

 -) ( 38صفحه جنسی ماده به طور عريض يا باريک در حاش یه عقب ی مح د ش ده ،عموم اً از ص فحه مخرج ی
نیمهمثلثی شکل معکود فاصله دارد ،يا صفحه جنسی به يک صفحه جنسی-شکمی يا جنسی-شکمی-مخرج ی در
83

تعدادي از اعضاي خانواده  Laelapidaeتبديل شده

( 32الف) -در مادهها لیريفیشرهاي  iv3واق در حاشیه عقبی صفحه سینه اي؛ انگشت متحرک کلیسر معموالً داراي
دو دندانه؛ نرها داراي صفحات بینپايی میان پیشران پاهاي سوم و چهارم ک ه عموم اً آزاد ي ا ب ه ط ور ب اريکی ب ه
صفحه سینه اي-جنسی متصل شده (به جز جن

)36 (Ascidae

)Antennoseius

 -) ( 32در مادهها لیريفیشرهاي  iv3خارج از صفحه سینهاي؛ انگشت متحرک کلیس ر معم والً داراي س ه دندان ه؛
صفحات بینپايی نرها با صفحه سینهاي-جنسی ادغام ش ده

87

( 36الف) -صفحه پشتی دئوتونمفها و بال ها کامل يا داراي شکاف پهل ويی

33

 -) ( 36صفحه پشتی دئوتونمف ها و بال ها دو قسمتی

33

( 33الف) -پنجه پاهاي دوم تا چهارم داراي موهاي  al1و al2بلند و باريک؛ جلوي ص فحه پش تی ب ه س مت پ ايین
کشیده شده و موهاي  j1از باال ديده نمیش وند

Iphidozercon gibbus

 -) ( 33موهاي  al1و  al2پنجه پاهاي دوم تا چهارم کشیده و باريک نیستند؛ جلوي صفحه پشتی به س مت پ ايین
34 Arctoseius Thor

کشیده نشده و موهاي  j1از باال ديده میش وند

( 34الف) -طول موهاي سري  Z1-Z4هم اندازه يا بلندتر از فاصله تا قاعده موهاي بعدي همین سري؛ انگشت ثابت
کلیس ر در م ادهه ا داراي چه ار دندان ه؛ موه اي  Z5بس یار بلن دتر از س اير موه اي پش تی نیس تند
Arctoseius semiscissus

 -) ( 34طول موهاي سري  Z1-Z4کوتاهتر از فاصله تا قاعده موهاي بعدي همین سري؛ انگشت ثاب ت کلیس ر در
مادهها داراي شش تا هشت دندانه؛ موهاي  Z5بسیار بلندتر از ساير موهاي پشتی نیستند

Arctoseius cetratus

( 33الف) -پاهاي اول داراي پیشپنجه؛ انگشت متحرک کلیسر فاقد برآمدگی شکمی در قاعده؛ صفحه پودونوتال
داراي ي ک خ

عرض ی در س طح موه اي  z6و اُپیس تونوتال داراي ي ک خ

عرض ی در س طح موه اي J1
Protogamasellus sp.

 -) ( 33پاهاي اول بدون پیش پنجه؛ انگشت متحرک کلیسر داراي يک برآم دگی ن وکتی ز ش کمی در قاع ده؛
صفحه پودونوتال و اُپیستونوتال فاقد خطوط عرضی اشاره شده
( 87الف) -انگشت ثابت کلیسر داراي زائده پیلوددنتیلی

Antennoseius (Antennoseius) bacatus

) (pilus dentilisتغییر شکل يافته ب ه ي ک زائ ده په ن

غشايی؛ سطح شکمی انگشت متحرک کلیسر داراي يک زائده خاريشکل )(mucro؛ ص فحه پريترم ی ب ال ه ا در
انتها آزاد يا به طور باريکی به صفحه برونپايی کنار پیشران پاهاي چهارم متصل ش ده؛ ص فحه جنس ی م ادهه ا در
عق ب مح د ؛ ص فحه مخرج ی عموم اً بیض یش کل و داراي س ه م وي اط راف مخرج ی
(Melicharidae) Proctolaelaps pygmaeus

 -) ( 87انگشت ثابت کلیسر داراي زائده پیلوددنتیل

مويی شکل؛ انگشت متحرک فاقد زائده موکرو در سطح

شکمی؛ صفحه پريترمی بال ها در انتها به طور عريض با صفحه ب رونپ ايی پاه اي چه ارم ادغ ام و ب ه س مت پ ايین
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فون کنههاي خاکزي زيرگروه  (Mesostigmata: Gamasina) Dermanyssiaeدر شمال غر استان کرمان

پیشران پاهاي چهارم خمیده شده؛ صفحه جنسی در انتها بريده؛ صفحه شکمی-مخرجی عالوه ب ر س ه ع دد م وي
اطراف مخرجی داراي دو تا هفت جفت مو

(Blattisociidae) Lasioseius youcefi

( 83الف) -ساق و زانوي پاهاي اول هر کدام داراي يک موي جلويی–جانبی؛ تکتوم داري يک زائده میانی بلند و
پُ رزدار

(Eviphididae) Alliphis halleri

 -) ( 83ساق و زانوي پاهاي اول هر کدام داراي دو عدد موي جلويی–جانبی؛ تکتوم صاف يا در حاش یه جل ويی
)88 (Laelapidae

دندان هدار

( 88الف) -داراي صفحه جنسی-شکمی عريض که تا صفحه مخرجی امتداد يافته ،شامل دو خ تقريب اً م وازي 4
مانن د

Laelaspis calidus Berlese, 1924

 -) ( 88داراي ص فحه جنس ی قط رهاي ش کل و فاص لهدار از ص فحه مخرج ی و فاق د دو خ

م وازي  4مانن د
81

( 81الف) -موهاي صفحه پشتی مقداري پهن و برگیش کل

Cosmolaelaps vacua

 -) ( 81موهاي سطح پشتی مويی يا سوزنیشکل و ص اف

88

( 88ال ف) -حاش یه جل ويی تکت وم ص اف؛ انگش ت ثاب ت و متح رک کلیس ر تحلی ل رفت ه
Euandrolaelaps karawaiewi

 -) ( 88حاش یه جل ويی تکت وم دندان هدار؛ انگش ت ثاب ت و متح رک کلیس ر ک امالً رش د يافت ه
82 Gaeolaelaps Evans & Till
( 82الف) -صفحه پشتی از ناحیه شانهاي به صورت گوهمانند به سمت انتهاي بدن باري ک ش ده ،فاق د موه اي Px؛
آپوتل سه ش اخه

Gaeolaelaps queenslandicus

 -) ( 82صفحه پشتی تقريباً بیضیشکل ،داراي دو جفت موي Px؛ آپوتل دو شاخه

سپاسگزاري
بخشی از پژوهش حاضر ب ا حماي ت م الی دانش گاه
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته ،پژوهشگاه

Gaeolaelaps aculeifer

علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیط ی و ب ا ق رارداد
شماره  3/8313انج ام ش ده اس ت ک ه مرات ب س پاد و
قدردانی به عمل میآيد
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Fauna of edaphic mites of the subcohort Dermanyssiae
(Mesostigmata: Gamasina) in northwestern area of Kerman Province
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Abstract
Mesostigmatic mites of the subcohort Dermanyssiae (Monogynaspida: Gamasina) are mostly
free living predators that have important roles in edaphic ecosystems and food-chains. A
faunistic survey was carried out on edaphic Dermanyssiae in northwestern area of Kerman
Province during 2011–2012. The samples were taken from habitats randomly. A total of 25
species belonging to 21 genera, 12 families and 6 superfamilies were collected and identified
from which Rhodacarus coronatus (Berlese) was regarded as the first record of the species
from Iran. Among the collected specimens, Macrochelidae had the highest relative frequency
(30.2%) and the families Laelapidae and Melicharidae with 28.8% and 15.7% frequencies,
respectively, were situated in the next ranks.
Key words: Fauna, Soil mites, Rhodacarus coronatus, Relative frequency, Iran
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