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١۶سي در این برر. انجام شد١٣٨٧- ١٣٨۵طي سالھاي ) ھمدان(نھاوند 
بھ شرح زیري پیش استیگمایانخانواده از راستھ٨گونھ متعلق بھ 

گونھ جزء ۶ھاي شناسایي شده از کل گونھآوري و شناسایي گردیدجمع
از .  ھاي گیاھخوار بودندگونھ متعلق بھ کنھ١٠ھاي شکارگر و کنھ

گونھ براي شھرستان ١۶گونھ براي استان ھمدان و ٨این تعداد 
.شوندنخستین گزارش تلقي مينھاوند

Prostigmata (Actinedida)
1- Anystidae
Anystis baccarum L. 1905
2- Camerobiidae
Neophyllobius asalii Khanjani & Ueckermann 2006
3- Cheyletidae 
Cheletogenes ornatus Can & Fanz 1876
4- Eriophyidae
Phytoptus pyri Pagenstecher 1857
5- Stigmaeidae 
Zetzellia mali Ewing 1917
Zetzellia pourmirzaii Khanjani & Ueckermann 2006
6- Tenuipalpidae 
Cenopalpus irani Dosse 1971
7- Tetranychidae 
Tetranychus urticae Koch 1836
Tetranychus turkestani U. & N. 1937
Bryobia rubrioculus Scheuten 1857
Panonychus ulmi Koch 1836
Eutetranychus orientalis Klein 1936 
Amphitetranychus viennensis Zacher 1920
Schizotetranychus sp. 
Oligonychus sp. 1886
8- Tydeidae 
Tydeus caryae Khanjani& Ueckermann 2003
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  مقدمه و مروري بر تحقیقات گذشته -1

  مقدمه-1-1

 يکشـاورز  مختلـف  يهاار در عرصهذرگیثتامهم و  يجانور يهااز مجموعه یکی) Acari(هاکنه   

شـده   تـر دهیچیپ یآل يهاکشژه بعد از ورود آفتیور بهیاخ يهادر سال هاآنل مربوط بهیمسا. هستند

ـ ا. اهخوار شـده اسـت  یـ گ يهـا کش سبب بروز مقاومت در کنهسموم آفت يهدگسترکاربرد . است ن ی

 ياهخوار و ممانعـت تارهـا  یـ گ يهـا ک تخمدان کنهی، تحریعین رفتن دشمنان طبیمقاومت در اثر از ب

يبعد از دهـه  .)1985هل و سابلیس،(باشد یم هاآنر یفعال در ز يهادن سم به کنهیده شده از رسیتن

.رونـق گرفـت   یکنـه شناسـ  علم ،هاي تارتنویژه  کنههاي گیاهخوار بهبروز مقاومت در کنهو1950

هـاي  میت  کنهـنوع و اهـبا توجه به ت. جام  شده استـیر انـم قرن  اخــیقات در نیــبیشتر این  تحق

بـاً  یصـورت گرفتـه و تقر   هـا آن  يبـر رو کیین مطالعات تاکسونومیشتریب استیگمایانپیش  يتهـراس

ا شـناخته شـده   یدن ییایـدر اکثر مناطق جغراف تهـاین راس اهخواریـگ يهاگونه یکیومت تاکسونیوضع

مضر انجام گرفته تا  يهاگونه ییبوده و در جهت شناسا ايصورت منطقههب ترـی بیشـاین بررس. است

جلـوگیري   هاآنبررسی و از خسارت  هاهاي کنترل آنچرخه زیستی و راه ،بودن يدر صورت اقتصاد

 یابیدسـت  ين منظور برایبد. استفاده از دشمنان  طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته استامروزه . دشو

-گونـه  ییشناسـا  و مختلف يهاستمیدر اکوس هاآنییجز شناسا وجود ندارد یراه یعیبه دشمنان طب

نتـرل  ک در جهتهاآنس از ـو مشخص نمود و سپ یرا بررس آن هاتوان  پرورش یم ي کهدیمف يها

داشـته و در   یعیپراکنش وسـ  هاکنه. گیري کردبهرهمختلف  يهاستمیدر اکوس هاي مضرجمعیت گونه

تواننـد بـا   یم يتا حدود يااز لحاظ تنوع گونه هاآن.شوندیافت مییو خاک یآب يستم هایتمام اکوس

 یار طـوالن یسـبـ ن قـدمت  یزمـ  يکره يسکونت در رو ياز لحاظ سابقه ها کنه. کنند يحشرات برابر

که از اسـکاتلند Protacarus craniيکنه لیفس. گرددبرمی 1نیدون يبه دوره هاآنقدمتو  دارند

ن ین ساکنیتریمیقد ها جزوبنابراین کنه. )1923هیرست،(است مربوط به این دوره شده  يجمـع آور

 از ت داشـته و یـ اهان فعالیگ يها بر رواز کنه یگروه .)1992اوانس، (شوند  ین محسوب میزم يکره
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ان یـ ن میـ ند که در اینمایه میتغذ یاهیگ يهااندام يان فعال بر رویبندپا یا و یاهیمختلف گ يهااندام

هـا و  ر کنهیسا ي جمعیت کننده عنوان عوامل کنترلبه یو برخ يبه عنوان آفات مهم کشاورز يتعداد

يمتعـدد  يهاکنهProstigmataي راستهدر  .دباشنید میعمل کرده و مف کوچک با بدن نرمحشرات 

سـبب خسـارت بـه    یاهیـ گ هـاي مختلـف  با تغذیـه از انـدام  وجود دارند که مختلف يهاخانواده از

چــون یمهمــ يهــان راســته بــه خــاطر داشــتن خــانوادهایــ.شــوندمــییو بــاغ یمحصــوالت زراعــ

Tetranychidae ،Tenuipalpidae،Eriophyidaeيوادهخــــــانافــــــراد یو برخــــــ

Tarsonemidae،Pygmephoridae،StigmaeidaeوTydeidae فـت آاي در ویـژه  اهمیت 

عـالوه بـر    هـا آنبرخی از  .اندپیدا کرده یگیاهپزشکاي  در امروزه اهمیت ویژهو شناسی گیاهی دارند

 ویروسـی   کشـاورزي ناقـل بیماریهـاي   هاي مختلـف و کاهش محصول در عرصه يتوانایی گیاهخوار

کرانتـز، (باشـد مـی  هاآننتریمهماز  Eriophyidaeيهاي خانوادهاز این حیث کنه که یاهی هستندگ

1978(.  

ا یـ کننـد و   يزبـان سـپر  یاه میـ گ يخود را رو یزندگ يدورهاهخوار ممکن است تمام یگ يهاگونه   

کنـه  اکثر .ندینما يگر را در خاك سپرید یاه و بخشیگ يخود را در رو یاز زندگ یممکن است بخش

را سـوراخ   یاهیـ گسلول آني لهیبوس کههستند  شالق مانند 2یلهاست يدارا این راسته اهخواریگ يها

و در  يو برنـز  ينقـره ا  يهـا صـورت لکـه  هه و خسارت بیعالئم تغذ. مکندیرا م آنيرهینموده و ش

  .)2003گرسون و اسمیلی،(شود یاه ظاهر میشدن و خشک شدن گ يات قهوهینها

ک یـ د کـه بـا   نها دارا شانهیها 3رسیکل يدر قاعده2یتنفس يک جفت روزنهیاان اکثریگمایش استیپ   

 يدارا هـا آن. باشـد یم یژگین ویز همین راسته نیا يو علت نامگذار است مرتبط4یتنفس يجفت لوله

مشـاهده  6ست ناخنش يزائده ي پالپها در انتهاخانواده یبوده و در برخ يبند 1-5آزاد  يها5پالپ

 هـاي سـلول جهت سـوراخ کـردن    یسوزن يهالهیشکل است بهرها سکلیهاي گیاهخوار در کنه. شودمی

در بعضـی از  . باشـند یمـ هـاي تناسـلی   آمدگیبريدارا استیگمایانپیشبرخی از .درآمده است یاهیگ

                                               
2- Stylet    

2- Stigma     
3
 -Chelicer    4- Peritreme      

5
 -Palp      

6 - Thumb- claw process       7 -
Clapared
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برخـی دیگـر سـوراخ    و در  سوم و چهارم قرار دارد هاي جفتش ران پاین پیب یسوراخ جنسها گونه

 يالرو يدر مرحلـه  هـا کنه. جنسی و مخرجی با همدیگر ادغام شده ودر انتهاي بدن قرار گرفته است

اول و دوم  جفـت  يـن پاهـا یـ ب یضـ یهســتند که بـه اشــــکال گـرد و ب   7کالپارد یاندام حسـ يدارا

  ).1992اوانس،(شودیمشـــــاهده م

  مشخصات منطقه مورد مطالعه -1-2

 يدارای فـراوان  نـ یرزمیز يهـا آب وجـود و زاگرس يهارشته کوه علت استقرارهشهرستان نهاوند ب   

زاگـرس امتـداد    يهـا شهرستان به موازات رشته کـوه  یارتفاعات شمال. استياترانهیمد يآب و هوا

ـ  2533افته و کوه آردوشان با ارتفاع ی  ین در بخـش جنـوب  یشهرسـتان و کـوه گـر    یمتر در شمال غرب

 يریکم نظ يهاسارها و سرابن وجود چشمهیهمچن. نداهن نمودییمنطقه را تع یعیهرستان حدود طبش

ک قطـب  یـ راب و به یمنطقه را س یتمام... اب ، فارسبان، ملوسان ، بنفشه ، گنبد کبود و یچون گاماس

ـ   . )1378نام،بی(مبدل ساخته است  يمهم کشاورز ـ و بـه ف  یدر این منطقه باغـات سـیب، گالب  یراوان

خوشـخوي  (باشدیتن در هکتار م 100حدود  درخت سیب پاکوتاه ک هکتارعملکرد ی  .وجود دارد

هکتـار   200970حدود  1383در سال  دار در کشوردانه يهاوهیر کشت میسطح ز .)1381و همکاران ،

 47/19کـه حـدود   دینمایــد میتن تول 2557539معادل  یر کشت محصولین سطح زیو ا بوده است

 يکنـه هـا  .)1383زاده،حسـن (دهـد  یکشــور را بـه خـود اختصـــاص مـ     یدات باغیدرصد از تول

 يهـا شوند و در صـورت عـدم کنتـرل، خسـارت    یاین باغات محسوب م یجزو آفات دایم گیاهخوار

آور بایـد  زیـان  يهـا نهـکـ  ییقــبه منظور مدیریت تلف. سازندیوارد م این باغات به محصوالت يجد

 ي نهاونـد باغـات منطقـه   يهـا چون فون کنـه . خص شودــشـها در باغات مورد نظر منهــین کفون ا

هـاي کنـه  فون آوري و شناساییبه منظور جمع قین تحقیااست، لذا  قرار نگرفته  مطالعه مورد تاکنون

  .دیگرد انجامدر شهرستان نهاوند دار دانه يوهیم باغات
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  انجام شده در جهان مروري برمطالعات - 1-3

 Prostigmataي هاي راستهفون کنه اخصوصهاسطح جهان مطالعات وسیعی روي فون کنهدر      

  .گرددصورت گرفته است که در این بخش به تعدادي از این مطالعات اشاره می

ي   خـانواده ي جدید از بـاال گونه 9هاي آفریقاي جنوبی ي کنهدر مطالعه) 1959(3میر و همکاران     

Erythraeoidea   هـاي هـاي گیـاهخوار خـانواده   تاکسونومی کنه ایشان .نمودندشناسایی وتوصیف

Teranychidae وTenuipalpidae  العه و ـویژه آفریقاي جنوبی را مطـ ي آفریقا به در قاره موجود

کـه در حـال    انـد هاي این دو خانواده در جهان کلید شناسایی جنس ارائـه کـرده  راي جنسـهمچنین ب

ي مهـم   ونومیک ایـن دو خـانواده  ــــ العات تاکســــ حاضر یکی از معتبرتـرین منـابع موجـود در مط   

  ). 1996، 1974، 1959میر و همکاران، (شوندوب میـاهخوار محسـگی

ياز خـانواده Neophyllobiusموقعیـت تاکسـونومیکی جـنس   طی یک مطالعـه  )  1961(2اتیو     

Camerobiidae شناسـایی و   را ي جدیـد از ایـن خـانواده   گونـه  یـک  و یـک جـنس و  بررسی   را

ــیف ــود توص ــاران . نم ــون و همک ــه )1999، 1968، 1967(3گرس ــايکن  Pseudocheyletidaeه

،Raphignathidae ،Cheyletidaeي  هــاي خــانوادهو بــراي جــنسمطالعــه فلســطین اشــغالی را

Cheyletidae نمودند هایکلید شناسایی ار.  

                                               
3 - Meyer et al.                      2- Atyeo                        

3
 -Gerson et al  .                             

4
- Jepson 

et al.       
5
 - Den Heyer                           6 -Ueckermann
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 16ایـن مطالعـه   در بررسـی نمـود و  را آفریقاي جنوبی Stigmaeidaeهايفون کنه) 1969(میر     

و جپسـون . نمـود  براي اولین بار شناسـایی و توصـیف    را  Pilonychiopusگونه توصیف و جنس

از لحـاظ  مرفولـوژي،  راآمریکاي شـمالی   هاي گیاهخوارهاي متعددي از کنه گونه )1975(4همکاران

ي عهـــ طالـدر م )1980، 1979، 1978(5رـــ هیدن. رح داده اسـت ـــ شار شــــ ناطق انتـي و مبیولوژ

 6اوکرمن.ي جدید شناسایی و توصیف نمودچندین جنس و گونه Cunaxidaeيانوادهـهاي خنهــک

دو پارك جنگلی در آفریقاي جنـوبی   Stigmaeidaeي هاي خانوادهکنه ي مطالعه طی) 1987(و میر 

  .نمودندها کلید شناسایی ارائه ي جدید شناسایی و توصیف و براي آنونهگ 14

از خانواده BollandNeophyllobius aesculiي جدید یک مطالعه گونهدر ) 1983(4بوالند    

  فون کنه هاي پارك ملی )1989(و اوکرمن  یرم. نمودشناسایی و توصیف  را Camerobiidaeي 

Kalahari Gemsbok آوري و گونه جمع 22در این مطالعه  .بررسی نمودندرا قاي جنوبیآفری

گونه کنه براي اولین  10بود و  Prostigmataيراسته گونه متعلق به 21در این میان  .شدشناسایی 

  .بار شناسایی و توصیف گردید 

دید از ي جهاي چین دو گونههاي یکی از پاركدر بررسی فون کنه) 1996(2یه و لیچینگ     

شناسایی و توصیف را  Stigmaeidaeي  متعلق به خانواده Ledermuelleriopsisجنس

ي جدید از جنس هاي ترکیه یک گونهطی بررسی فون کنه) 1996(3کوك و آیلدیز.نمودند

Neophyllobius ي از خانوادهCamerobiidae1998(کوك. نمودندو توصیف  ا شناساییر( 

ي  ازخانوادهGersonAcaropsella volginiي جدید بررسی نمود و گونههاي ترکیه را  فون کنه

Cheyletidae  کرد شناسایی و توصیفرا.  

 Bisetulobiusجنس جنوبیهاي آفریقايدر بررسی فون کنه) 1998(4دوتویت و همکاران    

توصیف و کلید  ي جدید راو چهار گونهشناسایی  را براي اولین بار Camerobiidaeي  ازخانواده

.شناسایی تهیه نمودند

                                               
4
- Bolland                             

2
- Cheng-ye & Lee                

3
- Koc & 

Ayyildiz        
4
- Dutoit et al.                 

5
- Slone & Croft                   

6
-

Jeferson et al.                    
7

- Fan et al.                    8 - Dogan et al.
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هاي گیاهخوار و شکارگر هاي درختان سیب ،کنهي فون کنهدر مطالعه )2001(5اسلون و کرافت    

معرفی  را  Tetranychidaeو Eriophyidae ،Phytoseiidae ،Stigmaeidaeهايخانواده

از  خـانواده 4و  جنـس 22علق به ــگونه مت 32) 2002(6جفرسـون و همکاران. دنو توصیف نمود

  .نمودنداز برزیل گزارش  را استیگمایاني پیشتهـــراس

و بررسی جنس  Stigmaeidaeي  خانوادههايي کنهطی مطالعه )2003(7و همکارانفن    

Ledermuelleriopsis ، براي اولین  را گونه 4هاآن در بین و آوريجمعگونه کنه 31در استرالیا

هاي در بررسی فون کنه )2004، 2003، 2003(8دوگان و همکاران. نمودندشناسایی و توصیف بار

ي جدید از جنس   گونه 4وEustigmaeusي جدید از جنس  گونه 2ترکیه 

Ledermuelleriopsisي  از خانوادهStigmaeidae را شناسایی و توصیف نمودند.  

هاي طبیعی متعلق به پیش استیگمایان از خاك ،خانواده 10گونه از  58در یک مطالعه ) 2004(5بدانو 

- هاي آفریقايي فون کنهدر مطالعه) 2004(اوکرمن و خانجانی .نمود و زراعی در آرژانتین گزارش

  .را شناسایی و توصیف نمودند  Anoplocheylusگونه جدید از جنس  2جنوبی 

  مطالعات انجام شده در ایران - 1-4

ي اولیه را تهیه هاي ایران انجام داده و شناسنامهالعات فونستیک را بر روي کنهخلیل منش اولین مط

گونه کنه از ایران گزارش شده است 1040حدود  1380تا سال . )1351منش، خلیل(است  نموده

  .)1380کمالی و همکاران، (

ـ  هـفون کنـ ) 1368(شـیــشه بر      ي گونـه وعهطالـــ مرا در جـــنوب غربـی ایــران     جیرـهـاي ان

Pritchard & BakerEotetranychus hirstiي گیـاهخوار معرفـی   نهترین گوبه عنوان مهم ار

ي هـگونـ و عهـــ طالـتان مـــا را در خوزسـخرم يهاهـــــون کنـف) 1370(واال کجبــــاف.نمود

McGregorsiaticusafraOligonychusــم ــه را مه ــرین گون ــی   يت ــاهخوار معرف ــودگی . نم

Ewingpulvinumي کنـه وبررسـی  را ازندرانـبات شـرق مـ  ـهاي مرکـ کنهونـف) 1371(فرجی

Allothrombium نمودگونه شکارگر معرفی ترینوان  مهمـبه عنرا.  

                                               
5 -Bedano



ط

دار شهرستان شهریار را مطالعه نموده و بیولوژي ي دانه هاي درختان میوهفون کنه )1372(نوذري   

هاي فون کنه)1372(نامقی و کمالی صادقی. شهرستان را شرح داده است آن آورانهاي مهم زیگونه

را  هاي مختلف گیاهخوار و شکارگرو گونه دادند مورد مطالعه قرار را نیشکر و غالت خوزستان

Oligonychus sacchariي نیشکر،   کنه وهمچنینمعرفی  McGregor ،ترین را به عنوان مهم

  .ندروي نیشکر معرفی نمودزا ي خسارتگونه

هاي مطالعه و گونه را هاي غالت شرق استان چهارمحال بختیاريفون کنه) 1372(بخش نور   

  M.، اي گندمي قهوههمچنین بیولوژي کنه معرفی نمود ورا و شکارگرمختلف گیاهخوار

Petrobia latens ،کردبررسی نیز را.  

دانشور . ي خوزستان مطالعه نمودرا در منطقه Anystidae  يهاي خانوادهکنه )1373(محیسنی   

هاي فون کنه) 1373(کمالی . نمود اي مطالعهبه صورت منطقه را هاي آذربایجانفون کنه)1373(

هاي این اي مناسبی از فون کنهو اطالعات پایه نمودهاي متعددي معرفی مطالعه و گونه را خوزستان

دیدــي جگونههاي نوشهرهـفون کن ي در مطالعه) 1995(6گ و صـــبوريزان. بدست آمدتان ـــاس

Zhang & SabooriRalphaudyna iranensis ي خانوادهازChyzeriidae   شناسایی ورا

  .نمودندتوصیف 

و  دادمـورد مطالعـه قـرار     را الردشت مازندرانـي سوزنی برگان کفون کنه) 1375(ورندي بریمانی   

ي  هایی از خانوادهالعه کنهــــدر این مط. نمودآوري هاي مختلف جمعتهــاي متعددي از راسهونهـگ

          Tuckerellidae ــع ي تـــارتن کـــاج   همچنـــین بیولـــوژي کنـــه   .آوري گردیـــدجمـ

Oligonychus  ununguisنوئل، Jacobi ،شدبررسی  نیز.  

 4هاي متعددي ازدر همدان گونه Fabaceaeهاي گیاهان طی بررسی فون کنه)1375(جانینخا   

و  نمودند العهـمط را هاي چاي مازندارانفون کنه)1377(تقوي و همکاران . نمودندراسته را گزارش 

ي هایی از خانوادهکنههمچنین .نمودند خوار معرفیـــــي گیاهترین گونههمـــم را ي قرمز چايکنه

    Phytoseiidaeنیز معرفی کردند.  

                                               
6- Zhang & Saboori   



ي

 )1999(صبوري.  ارع پنبه دشت مغان را گزارش نمودهاي مزفون کنه )1377(نژادحداد ایرانی   

Zhangshirazicumي بالغ کنه ،ارـهاي باغات انار گرمسطی بررسی فون کنه

Allothrombium   ي خانوادهازTrombidiidae زاده و ملک. را شناسایی و توصیف نمود

-تعدادي از گونهي دزفولهاي درختان مرکبات در منطقهررسی فونستیک کنهب طی ) 1379(همکاران 

  .نمودند گزارشرا  ي شرقی ي قهوه اي مرکبات یا کنههاي شکارگر و دشمنان طبیعی کنه

راسته  4هاي متعلق به هاي مزارع چغندرقند میاندوآب کنهفون کنه بررسیطی)  1380(قنبر حاجی    

هاي هـي فون کنمطالعهدر) 2001(بوالند و مهر نژاد .نمودگونه گزارش  96نس و ج 68خانواده ، 36،

از  Bolland. & MehrnejadNeophyllobius   pistaciaeي رفسنجان گونهدرختان پسته

  .نمودند براي اولین بار شناسایی و توصیف را Camerobiidaeي  خانواده

اي هـ مطالعـه نمـوده و گونـه    ایـران را Stigmaeidaeهـاي فون کنه )2002( خانجانی و اوکرمن   

Zetzelliaي شـکارگر  کنـه آوري ومتعددي با رژیـم غـذایی متفـاوت جمـع     mali (Ewing) دررا 

ایشـان  .نمودنـد ي قرمـز اروپـایی گـزارش     ي ارومیه به عنوان شـکارگر مهـم کنـه    باغات سیب منطقه

را براي اولین بار در دنیا شناسـایی   Erythraeidaeي ي جدید از خانواده همچنین یک گونه )2005(

ي جدیـد از   گونه 3ایران غرب هايفون کنه بررسیطی )2003، 2002(نامبردگان .ندو توصیف نمود

بـار در دنیـا   براي اولین را Tydeidaeي ي جدید از خانوادهگونه 4و  Camerobiidaeي  خانواده

ــیف  ــایی و توص ــد شناس ــ . نمودن ــان همچن ــه ایش ــه دو گون ــک مطالع ــنس   يین در ی ــد از ج جدی

Raphignathus 2003خانجانی و اوکرمن، (نمودند  از ایران گزارش.(  

 30گونه کنه شامل  34زمینی شهرستان ارومیه سیب در بررسی مزارع)1383(و همکارانموسوي   

هاي باال کنه فون در یک مطالعه)1383(رستگار و همکاران . نمودندخانواده گزارش  21جنس و 

ي خانوادهBdelloidea بررسی و چندین گونه از این باال خانواده گزارش  را ي کرج در منطقه

 38و بررسیرا هاي غربیان میوه استانـهاي درختفون کنهدر یک مـطالعه )1383(خانجانی  .نمودند

بطور اختصاصی  ر این تحقیقد ولینمود، آوري جمع را ي مفیدکنهگونه  26ي گیاهخوار و کنهگونه

  .نگردیددار منطقه معرفی فون درختان دانه



ك

 را ايدرمحیط آزاد و گلخانه را هاي گیاهان زینتیفون کنه  )1383(انارکی و همکاران برادران    

 را هاي مزارع توت فرنگی استان کردستانفون کنه) 1383(منصور قاضی . دادندمورد مطالعه قرار 

  .نمود ي جدید براي دنیا گزارشگونه 2ي جدید براي ایران و گونه 7ین مطالعه ا و در بررسی

.& U(يدینامیسم جمعیت و پارامترهاي زیستی کنه)1384(نعمتی      N(T. turkestani  را

، ي گالی گالبیي خسارت کنهبیولوژي و نحوه) 2004(خانجانی و غالمی .نموددر اهواز بررسی 

PagenstecherPhytoptus pyri خانجانی و اوکرمن . نمودند در مناطق غربی ایران مطالعه، را

 Camerobiidae  يي جدید از خانوادهطی مطالعات فونستیک در استان لرستان یک گونه) 2006(

Khanjaniنامبه  & UeckermannNeophyllobius  asalii  شناسایی و توصیف و کلید  را

گردو و دشمنان طبیعی  ههاي اریوفیدکنه )1385(خانجانی و میراب  .نمودندتهیه ها شناسایی براي آن

ي  گونه 3گردید کهخصــطالعه مشـمایندر .دادندمطالعه قرارمورددر غرب ایران را هاآن

erineusEriophyes،E.tristriatusوE.brachytarsus در گردوکاریهاي غرب ایران

هاي هرز هاي علففون کنه )1385(برادران انارکی و همکاران . نمایندیاي ایجاد مخسارت عمده

Kochد ــطالعه مشخص گردیـدار استان تهران را بررسی نمودند در این مي دانهدرختان میوه

Tetranychus urticae  ،Eutetranychus sp.  ،KochPanonychus ulmi  و  

ScheutenBryobia rubrioculus فراوانی را دارندبیشترین .  

 دادند ومورد مطالعه قرار  را استیگماي اهوازفون کنه هاي خاکزي پیش) 1385(لو و همکاران بهار    

گونه و  10آوري و شناسایی گردید که در این میان خانواده جمع 21گونه متعلق به  36در این مطالعه 

جدید  ي گونه 7  )1385(مکارانـانی و هـضرم. دیا جدید بوـگونه براي دن 2جنس براي ایران و  5

  . را شناسایی و معرفی نمودند که براي فون ایران جدید بود Eriophyidaeي هاي خانوادهاز کنه

جهرم  هايدر نخلستان Prostigmataهاي ي فون کنهدر مطالعه )1385(صحراییان و همکاران     

جنس و یک  5گونه،  8ها که در بین آن نمودند ییخانواده شناسا 17جنس و  30گونه متعلق به  39

ي هاي باال خانوادهفون کنه) 1385(باقري و همکاران  .خانواده براي اولین بار از ایران گزارش گردید

Raphignatoidea جنس  5گونه از  6در این مطالعه  .نمودندمطالعه  را در استان آذربایجان شرقی

  .ها براي فون ایران جدید بودکه چندین گونه از آن شد خانواده شناسایی 4متعلق به 



ل

 مطالعه را استان آذربایجان شرقی  Scutacaridaeي هاي خانوادهفون کنهایشان همچنین     

 فون ها برايکه تعدادي از این گونه شد جنس شناسایی 2گونه متعلق به  5در این بررسی  .نمودند

هاي در کتاب کنه )1385(خانجانی و حداد ایرانی نژاد). 1385باقري و همکاران، (ایران جدید بود

Brevipalpus pulcher Canestriniهايران کنهـــاورزي ایـــــکشآور محصوالتزیان &

Fanzago, Eriophyes  Pyri ،Tetranychus urticae،KeiferCalepitrimerus 

baileyi  وPanonychus ulmi ندمورد مطالعه قرار دادرا.  

  شده ییشناسا يهاخانواده یمعرف- 1-5

ها و خرهـطوح پهن صـهاي خشک مانند سطــترده درمحیـطورگسهب Anystidaeخانواده افــراد    

عنوان عوامل ها هستند و بههاي آنشکارگر بندپایان کوچک و تخم هاآن .شودیافت میها برگ

ها نسبت به بیشتر بندپایان آفت پایین بوده و از نظر مثل آننرخ تولید. شوندسوب میـترل محـبیوکن

که  Phytoseiidaeهاي شکارگر همچنین برخالف کنه. باشداقتصادي تولید انبوه آن به صرفه نمی

ي ها مرحلهبعضی گونه. باشندکارگرهاي عمومی میــتخصص شکارگري دارند، این خانواده ش

الروي یک نوع ي فعال و متحرك پیشقدند که مرحلهـمعتبرخی محـققین . الروي متحرك دارندپیش

هاي خشک فرار کنندشوند از محیطهایی که تازه خارج میدهد کنهازگاري است که اجازه میـس

  ).2003گرسـون،  ؛2001والـتر و پروکتر، (

 يهاکنه وجنس است که جز 6گونه و  100کوچک با ي ک خانوادهیCamerobiidaeيخانواده   

خار مانند و  يموها ؛پاها بلند ؛بدن گرد. شوندیمحسوب م Raphignathoidea  يخانوادهالبا

جایگاه  .سازدیز مین باالخانواده متمایا يگر اعضایاز د یها را به سادگمنحصر به فردشان آن

ن یدترید نظر قرار گرفته است و جدیمورد تجد) 1983(بوالند  يلهیسوبهن خانواده یا تاکسونومیکی

ن خانواده یا يهاکنه. شده است ارایه )1998(ن خانواده توسط دوتوئت و همکاران یا يد برایکل

، هدیوفیار يهاان کوچک مانند کنهیشوند و از بندپایافت مییاهیگ يایا در بقایاهان یگ يعموما بر رو

 ؛2001، 1983بوالند، (ندینمایه میتغذ Tenuipalpidaeيهاک سپردارها و کنهیسن  يپوره

  ).1996کاستاگونیل و الدفیلد، 



م

حدود . ار متنوع هستندیبس یکیو اکولوژ یکیاز نظر تاکسونوم Cheyletidaeيخانواده يهاکنه     

ها، پوست برگ ين گروه رویا. ف شده استیها تاکنون توصگونه از آن 400ش از یجنس و ب 75

پرندگان، در محصوالت  صاداران و مخصوان و مهرهمهرگیب ي، النهیبرگ يایها، بقادرختان، خزه

ها شکارگر ن کنهیاز ا ياریبس. شوندیافت میان، پرندگان و پستانداران یبدن بندپا يو رو يانبار

از پوست  یبرند و گاهیسر موانات بهیح يرو 7مسافربه صورت  یگاه. ان کوچک هستندیبندپا

  ).2001والتر و پروکتر، (کنندیه میزبان تغذیم

 .هستندگیاهخوار بوده و داراي تخصص میزبانی باالیی  اتمام Eriophyidaeيهاي خانوادهکنه   

ها داراي آن. هاي هرز داشته باشنداي در کنترل علفها جایگاه ویژهاین امر باعث شده این کنه

یی، معتدله، سـردسیر تلف اعـم از اســتواـباشــند و در مناطق مخپراکنش وسیعی در سراسر دنیا می

عالوه بر  .)1982کیفر و همکاران، ؛1975جپسون و همکاران، (شوند و حتی یخبنـــدان یافت می

هاي ویروسی نیز هاي گیاهی، ناقل بیمارياي و ایجاد گال و زنگار در بافتخسارت تغذیه

ها و شناسایی این کنهآوري جمعیعی بهـدر سطح وس 3نالپا .)1996، 2کاستاگونیل و الدفیلد(هستند

  .)1889نالپا، (در این رابطه انجام داده استاي و مهمیپرداخته و مطالعات پایه

زبان در یاه مین برگ گیریدر سطح ز اغالب. کنندیار آهسته حرکت مین خانواده بسیا يهاکنهياعضا   

 ی نیز درختان و برخ يهتن يها در رواز گونه یت دارند و برخیفعال یو فرع یاصل يهارگبرگکنار

  ).1981میر، (ت دارند ینه فعالیگرام برگ ر غالفیز

ها و خمـلب از تـاغ. ندـکنتان و در خاك زندگی میــبر روي درخ Stigmaeidaeيخانواده 

هاي و دیگر کنه Tenuipalpidaeو  Tetranychidaeهايخانواده هايحرکت کنهمراحل بی

. کنندها را پارازیته میها را شکار یا مگسها، شپشکتعداد کمی از گونه. دنماینخوار تغذیه میـگیاه

  .)2002خانجانی و اوکرمن، (گونه از این خانواده نامگذاري شده است  300تاکنون بیش از 

جنس  20ش از یمعروفند ب8نیتارتن دروغ يهاکه به نام کنهTenuipalpidaeيخانواده يهاکنه   

که به یها هنگامدن آنیدبدن  ادیز یبه علت پهن .دهندیل میکـرا تش یاهیفات گگونه از آ 600و 

                                               
7- Phoresy                      2- Castagonil  & Oldfield                 3- Nalepa  
8 - False spider mite            2- Spider mite



ن

. سازدیها را مشخص مقرمزشان آن يهاچشم یباشد، گرچه گاهیاند مشکل مدهیسطح برگ چسب

. کنندیاهان را آلوده میاز گ یعیوس يدارند و دامنه يادیتنوع ز يریگرمس ین خانواده در نواحیا

والتر و  ؛1997زانگ و لی، (باشندیم یزبانیتخصص م يدارا افاژ هستند اما اکثریها پلگونه یبعض

اه ین برگ گیریدر سطح ز اغالب. کنندیار آهسته حرکت مین خانواده بسیا يهاکنه).2001پروکتر، 

ن و درختا يتنه يها در رواز گونه یت دارند و برخیفعال یو فرع یاصل يهارگبرگزبان در کناریم

  ).1981میر، (ت دارند ینه فعالیگرام برگ ر غالفیز ی نیز برخ

ده ینام2تارتن يهاکنه تنندبه دلیل اینکه تار می    Tetranychidaeيمتعلق به خانواده يهاکنه   

- یمحسوب م يمحصوالت کشاورز يادـاز آفات مهم و اقتص ان خانواده اکثریا ياعضا. شوند یم

ک یاهان آلوده هستند و یدر سطح شاخ و برگ گ یشمیابر يد تارهایتول ییوانات يها داراآن. شوند

ه و یذـتغ يبرا یاهگاهـــنوان پنـعجاد نموده و از آن بهیآلوده ا يهاتــدر سطح باف يتور يشبکه

اه منجر به جذب گرد و خاك و یدر سطح گ یشمیابر ين تارهایوجود ا. ندینمایاستفاده م يزیرخمـت

 ینتیز ی و، باغیاهان زراعـیانواع گ يفاژ هستند و بر رویار پلـیبس هاآن. شودیاه مید شدن گگردآلو

سبز  تا رهیرنگ بدن  از سبزت ؛کرونیم 500تا 300طول شکل و نرم به یضیبدن ب. ندینمایت میـفعال

-ف گونهیصاست که در تو یاتیاز خصوص یکیرنگ بدن  .ی متغیر استل به زرد تا قرمز و نارنجیما

  .)1978کرانتز، ( ردیگیمورد استفاده قرار م يادیخسارتزا تا حد ز يها

تقسیمات زیر خانواده و جنس  .است گونه شناسایی شده 400بیش از  Tydeidaeيخانوادهاز   

-که جنس است پیشنهاد کرده ااخیر یکی از محققین. آنها اغلب طبق نظریات مختلف، متفاوت است

ها از توان با فقدان سولنیديافراد این خانواده را می. ي مجزا قرار گیرندخانواده 3آن در هاي کنونی 

والتر و (هاي مشابه متمایز ساختي پاهاي اول و دوم، از دیگر خانوادههر نوع روي ساق و پنجه

آفت  هاکنه از این بعضی. ها یافتتوان در خاك یا روي سطوح برگها را میاین کنه. )2001پروکتر، 

گروه دیگري از این . کنندها تغذیه میها یا قارچاز گرده ها، گلسنگ و بعضی دیگرگیاهان هستند، 

هاي صحرایی و بیابانی حتی در بعضی خاك. باشندمهرگان کوچک میها و دیگر بیها شکارگر کنهکنه

شود که نماتدها ا باعث میشوند و شکار بیش از حدشان از نماتدهها یافت میها و سنگزیر صخره

ي مواد در خاك می هاي خاك تغذیه کنند که در نتیجه باعث کاهش میزان تجزیهنتوانند از باکتري
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اند آوري شدهیا همراه با زنبورها جمع Noctuidaeپره هاي گاهی نیز در اندام شنوایی شب. شوند

  ).2003گرسون و همکاران،  ؛2001والتر و پروکتر، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مواد و روش تحقیق -2

  برداريمحل نمونه مشخصات جغرافیایی -2-1

امتـداد  در  ان همـدان و ـلومتر مربع در جنـوب استـ  یک 1461ب به یقر یشهرستان نهاوند با وسعت     

هسـتان و  د 7بخش ،  4يدارانهاوند واقع شده است و ییر دشت دلتاــیرس و مسگزا يهارشته کوه

 يقـه یدق 11درجـه و   34و ییایطول جغراف يقهیدق 22درجه و  48ن ین شهرستان بیا باشدیشهر م 4



ع

 يباشـد و دارا یمتر م 1660ا حدود یدر حارتفاع آن از سط ).1-2شکل (واقع است  ییایعرض جغراف

  ).1378نام، بی(استياترانهیمد يآب و هوا

  هاکنه برداري ازنمونه-2-2

ـ تـا پا  1385بهشـت مـاه   یارد ابتـداي از باغـات شهرسـتان نهاونـد از     ينمونه برداردر این تحقیق   انی

ها بـه دو صـورت زیـر تهیـه     نمونه. انجام شدیبه صورت تصادفبار یکياهفته 1387ماه  اردیبهشت

  :گردید

  هاي گیاهیمهاي فعال در روي برگ و انداکنه و جداسازي آوريجمع -2-2-1

ـ بـه کنـه   اصله درخت آلوده 10باغ تعداد  از هر يبرداردر هر بار نمونه     انتخـاب  یه طـور تصـادف  ب

ها یک نمونه نهایی حاوي شاخه و برگ تهیـه گردیـد و بـه داخـل      جهت جغرافیایی آن 4گردید و از 

هـا  پـس از  انتقـال بـه     نمونـه  .پاکت  کاغذي ریخته و براي جداسـازي به آزمایشگاه  منتقـل گردیـد  

  .سازي گردیدهاي زیر جداشآزمایشگاه  به یکی از  رو

ن یـ در ا: یلعاب سیاهینیک سیيباال ، غربال يتکاندن شاخ و برگ آلوده رو سازي از طریقجدا -1  

گرفـت  یقرار مـ  ید لعابیسف ینیک سیيکه باال یغربال يم رویروش شاخ و برگ آلوده به طور مستق

خته شـوند   یر ینیآلوده به داخل س یاهیگ يمهاوارده به اندا يشد تا کنه ها در اثر ضربه یتکان داده م

کروسـکوپ ،  یومیر استریـ بـرس نمـوده و در ز   يپتر ظروف را به داخل ینیات داخل سیسپس محتو

مـواد نگهدارنـده منتقـل     يدار حـاو ک و بـه داخـل ظـرف درپـوش    یتفک یاهیگ يایگر بقایها از دکنه

  .دندیگرد

 در :ظریـف يقلم مو يبه وسیلهبرگ آلودهياز روه سازي از طریق برداشت  مستقیم کنجدا -2   

بـه  و برداشـته شـده  آلـوده   هـاي برگ از سطحسیخ يتوسط قلم مو طور مستقیمبههاکنه روشنیا

  .گردیدندمنتقل  ينگهدارداخل محلول

ن روش یـ در ا: ز یـ ر يهـا صاف کردن بـا الـک  ع ویها در ماکنه يسازمعلق سازي ازطریقجدا -3   

به نسـبت  ( تکس یق از آب و وایک محلول رقیقه در یدق 10به مدت  یاهیگ ير اندامهایها  و سابرگ

ـ ) ییع دستشـو یدو قطره مـا  يتر آب به اضافهیل یک تکس ویتر وایل یلیم 20 و سـپس   شـد هـم زده هب



ف

که به صورت طبـق  ) ش م200و   80،  20( متفاوت  يهابا سوراخ الکیک سري مخلوط حاصله از 

،  یاهیـ گ يب انـدامها یـ ها بر حسب اندازه بـه ترت در پشت الک .شدداده شد عبور یده میهم چيرو

و  يآورعـاهخوار جمـ ـیگـ  يهـا نهـشکارگر کوچک وک يهاکارگر بزرگ ، کنهـش يهاحشرات ، کنه

علت در این تحقیق به .د یمنتقل گرد% 75لک یالکل ات يحاو يپتر ظروف شده به يآورجمع يهاکنه

  .ها در اکثر موارد از روش سوم استفاده گردیدم باالي نمونهحج

  زيهاي خاککنه و جداسازي آوريجمع  -2-2-2

فعال درسطح خاك  ياهاز کنه یبعض يآورجمع يبرا :هاي زمینیآوري با استفاده از تلهجمع -1

-منظور در کف بشقابن یبد. دیاستفاده گرد ینیزم يهاز تلهاAnystidaeي هاي خانوادهکنه نظیر

هاي به دام افتاده در ساعت کنه 24شد و پس از گذشت  ختهیر% 5ن یفرمال يمقدار یکیپالست هاي

  .آوري گردیدندجمعباغ  هاي کفبشقاب

انداز هر درخت برداري از سایهدر این روش نمونه: برداري با بیلچه آوري از طریق نمونهجمع -2     

طور تصادفی چندین بیلچه خاك برداشته شده و بر روي یک ورق ري بهسانتیمت20آلوده تا عمق 

بیلچه از خاك  3ي بیلچه کامال مخلوط گردید و سپس سپس نمونه بوسیله. پالستیک ریخته شد

ي نــهایی در داخل یک نایلون پالســـتیکی ریخته شد و مشخصات محل عنوان نمونهمذکور به

شته شده و در داخل کیسه قرار داده شد و پس از انتقال به برداري بر روي یک کاغذ نونمونه

اي برداري به این روش هفتهنمونه. ها انجام گرفتبرلـیز جداسازي کنهي قـیفآزمایـشگاه بوسیله

  .شدنمونه تهیه می   8تا  4طور متوسط برداري بهبار انجام گرفت و در هر بار نمونهیک
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Abstract: 

The fauna of pome fruit trees Prostigmata mites was studied during 2006-2008.  
Samples were collected from different  parts of North , South, East and West of the 
county. 16 species belonging to 8 families were collected, from Prostigmata which 6 
species were predator and the remaining 10 species were phytophagous. From the 16 
species collected 8 species were the first record  to the Hamadan province and 16 
species were the first record  to the Nahavand county.
Prostigmata (Actinedida)
1- Anystidae
Anystis baccarum L.1905
2- Camerobiidae
Neophyllobius asalii Khanjani & Ueckermann 2006
3- Cheyletidae 
Cheletogenes ornatus Can & Fanz 1876
4- Eriophyidae
Phytoptus pyri Pagenstecher 1857
5- Stigmaeidae 
Zetzellia mali Ewing 1917
Zetzellia pourmirzaii Khanjani & Ueckermann 2006
6- Tenuipalpidae 
Cenopalpus irani Dosse 1971 
7- Tetranychidae 
Tetranychus urticae koch 1836 
Tetranychus turkestani U. & N. 1937
Bryobia rubrioculus Scheuten 1857
Panonychus ulmi koch 1836
Eutetranychus orientalis klein 1963
Amphitetranychus vienensis Zacher 1920 
Schizotetranychus sp. 
Oligonychus sp. 1886
8- Tydeidae 
Tydeus caryae Khanjani& Ueckermann 2003
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