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يزدانفر آهنگران  ،1علی افشاری  ،*1علیرضا صبوری  8و شهروز کاظمی

9

 1گروه گیاهپزشکی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران
 8گروه گیاهپزشکی ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 9گروه تنوع زيستی ،مرکز بینالمللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ،کرمان ،ايران

چکيده
در يک مطالعه فونستیک که طی سالهای  1922و  1923در شهرستتان نوشتهر (غتر استتان مازنتدران) انجتام شتد ،در
مجموع 89 ،گونه متعلق به هشت جنس و سته اتانواده از کنتههتای باخاتانواده  Eviphidoideaاز اتا
مختلت

و کودهتتای دامتتی جمتتعآوری و شناستتايی شتتدند کتته از میتتان آنهتتا ،پتتنن گونتته

زيستتگاههتای

Pachylaelaps insularis

)Onchodellus cf alpinus ،Olopachys caucasicus Koroleva ،Olopachys compositus Koroleva ،(Berlese

) Gamasholaspis incisus Petrova ،(Willmannو جنس  Gamasholaspis Berleseبرای فون کنههتای ايتران جديتد
بودند .از میان اانوادههای جمعآوری شده ،اانواده  Macrochelidaeاز بیشترين درصد فراوانی نسبی ( 22/77درصتد)
براوردار بود و اانوادههتای  Pachylaelapidaeو  Parholaspididaeبته ترتیتب بتا فراوانتیهتای نستبی  91/81و 11/18
درصد در رتبههای بعدی قرار داشتند .در اين مطالعه ،از اانواده  Eviphididaeهیچ نمونهای به دست نیامد .فتراوانتترين
گونتتههتتا در ستته اتتانواده اول بتته ترتیتتب عبتتارد بودنتتد از 2/28( Glyptholaspis americana (Berlese) :درصتتد)،
 3/9( Olopachys caucasicus Korolevaدرصد) و  19/82( Holaspina alstoni Evansدرصد).
واژههای کليدی :فون ،کنه ،Eviphidoidea ،میاناستیگمايان ،نوشهر

مقدمه
میاناستیگمايان ) (Mesostigmataيکی از راستههتای

صتتورد انگلتتی يتتا همزيستتت بتتا ستتاير جتتانوران زنتتدگی
میکنند .زيستگاه اين کنهها اا  ،اا برگ ،گیاهتان

بسیار متنوع کنهها هستند که تتاکنون نزديتک بته 18111

پوسیده ،کمپوست ،کتود ،اجستاد ،خنته جتانوران ،ستط

گونتته از آنهتتا شناستتايی شتتده استتت (Walter and

گیاهان و بدن جانوران است ).(Lindquist et al., 2009

) .Proctor, 1999اغلب کنههای اين راستته ،شتکارگران

کنتتههتتای باخاتتانواده  Eviphidoideaشتتامچ چهتتار

آزادزی هستند ،در حتالی کته تعتداد زيتادی از آنهتا بته

اتتتتتتتتتتتانواده،Pachylaelapidae ،Macrochelidae :
* afshari@gau.ac.ir
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 Parholaspididaeو  Eviphididaeاستتت و بتته دلیتتچ

يافت شدهانتد ) .(Lindquist et al., 2009نخستتین بتار

نقش مهم اين اانوادهها در افزايش تنوع زيستی اتا

 )1311( Krantzجايگتتتاه تاکستتتونومیکی زيراتتتانواده

و تغذيه از بندپايان و نماتودهای اتاکزی ،مطالعته فتون

 Parholaspinaeرا تتتتا ستتتط اتتتانواده ارتقتتتا داد و

آنهت تا همتتتواره متتتورد توجتتته محققتتتان بتتتوده استتتت

اانواده ای مستتقچ بتا نتام  Parholaspididaeرا معرفتی

).(Lindquist et al., 2009

کرد که شامچ  87گونه از نه جنس مختل

بود.

اانواده  Macrochelidaeبرای نخستتین بتار توست

اتتانواده  Eviphididaeبتترای نخستتتین بتتار توستت

 )1391( Vitzthumمعرفی شد و  )1332( Krantzآن را

 )1327( Evansمعرفتتی و تتتا ستتال  8111متتییدی181 ،

بتتتتته شتتتتتش جتتتتتنس ،Dissoloncha ،Geholaspis

گونتتته و  19جتتتنس مختلتت

از آن گتتتزارش گرديتتتد

 Glyptholaspis ،Holostaspella ،Macrochelesو

) )1319( Karg .(Hallan, 2000با توصتی

 Neopodocinumطبقهبندی نمتود .تتاکنون بتیش از 12

 Evimirusو  Crassichelesاز اتتانواده ،Eviphididae

جنس و  121گونه از اين اانواده در سط دنیا توصی

دو اتتتتتتانواده  Eviphididaeو  Macrochelidaeرا در

شده است و به دلیچ تغذيه آنها از تخم و مراحچ نتار

باخاانواده  Eviphidoideaقرار داد.

دوبتتاخن م تتر در کودهتتا ،از اهمیتتت زيتتادی در مه تار
زيستی براوردارند ).(Masan, 2003

دو جتنس

در ايتتتتران نیتتتتز فتتتتون کنتتتتههتتتتای باخاتتتتانواده
 Eviphidoideaدر سالهای اایر متورد توجته محققتان

اانواده  Pachylaelapidaeتوس  )1312( Kargبه

قرار گرفتته استت .از جملته مطالعتاد انجتام شتده روی

عنتتوان يتتک زيراتتانواده از اتتانواده Macrochelidae

کنههای اانواده  Macrochelidaeمتیتتوان بته استتوان

طبقتتهبنتتدی شتتد ،امتتا در مطالعتتاد بعتتدی ،جايگتتاه

( )1978در استان فتار  ،فتحتیپتور ( )1979در استتان

تاکستتتتونومیکی آن تتتتتا ستتتتط اتتتتانواده (اتتتتانواده

آذربايجتتان شتترقی ،لطیفتتی ( )1921در استتتان تهتتران،

 )Pachylaelapidaeارتقتتا يافتتت ;(Johnston, 1968

جیئیان ( )1928در استتان اصتفهان ،نتوعی و همکتاران

) .Evans and Till, 1979; Masan, 2007bتتاکنون

( )1927در استان گتیین ،کتاظمی ( )1927در شتمال و

حتتتدود  12جتتتنس و  811گونتتته از ايتتتن اتتتانواده از

شمال شرق ايران و ارجمنتدینتااد و همکتاران ()1927

زيستگاههای مختلفی مانند انواع اا  ،خشبترگهتا و

در منطقتته سیستتتان اشتتاره کتترد کتته گونتتههتتايی را از

مواد آلی در حال پوسیدن ،هومتو  ،بقايتای گیاهتان و

جتتتتتتتنسهتتتتتتتای ،Holostaspella ،Macrocheles

چو  ،خنه پستانداران ،پرنتدگان و مورچتههتا ،کودهتا،

 Glyptholaspisو  Neopodocinumشناسايی کردهاند.

خشههای در حال تجزيه جانوران و نیز به صورد مرتب

در فهرستتت کنتتههتتای ايتتران ،در مجمتتوع  11گونتته و 9

با حشتراد جمتعآوری و شناستايی شتدهانتد (Masan,

جنس از کنههتای ايتن اتانواده از نقتا مختلت

).2007b

گزارش شده است (کمالی و همکاران.)1921 ،

اانواده  Parholaspididaeبا دارا بتودن  11جتنس،
اغلب در اا برگهای جنگلی ،اا  ،متواد گیتاهی
پوسیده ،ازه و حفراد دراتان در مناطق مختلت

دنیتا

ايتران

در ايتتتتران ،اتتتتانوادههتتتتای  Pachylaelapidaeو
 Eviphididaeبتترای نخستتتین بتتار بتته ترتیتتب توستت
فتحتتتتیپتتتتور ( )1979از اطتتتترار تبريتتتتز و اتتتتانواده

فون کنههای اا زی و کودزی باخاانواده  Eviphidoideaدر شهرستان نوشهر

 Parholaspididaeتوس حتداد ايرانتی نتااد ( )1977از

9

نسبی آنها انجام گرفت.

مزارع پنبه دشت مغان گزارش شدهاند .کاظمی ()1927
بتتا مطالعتته فتتون کنتتههتتای  Mesostigmataمتترتب بتتا
سوسکهای اانواده  Scarabaeidaeدر شمال و شتمال

مواد و روشها
کليات نمونهبرداری

شرق ايتران ،دو گونته Pachylaelaps pectinifer (G.

بترای انجتتام ايتتن پتاوهش ،از تیرمتتاه ستتال  1922تتتا

) & R. Canestriniو Onchodellus karawaiewi

مردادماه سال  1923از اا

باغها ،متزارع ،جنگتچهتا،

) (Berleseرا از اانواده  Pachylaelapidaeو پنن گونه

مراتع و چمنزارها و نیز مواد هوموستی ،خشبترگهتا،

را از اانواده  Eviphididaeجمعآوری و گزارش کترد

تنتتههتتای پوستتیده دراتتتان ،اتتا

چتتای

کتته از میتتان آنهتتا ،ستته گونتته Metacryptoseius

پوسیده ،متواد و ضتايعاد در حتال پوستیدن ،اتزههتا و

M. persicus ،khorasanicus Kazemi & Moraza

انواع کودهای دامی (کود گاو ،گوسفند ،اسب و مترغ)

 Kazemi & Morazaو Cryptoseius khayyami

 Kazemi & Morazaبترای فتون کنتههتای دنیتا جديتد
بودنتتتتد .جیئیتتتتان ( )1928در بررستتتتی کنتتتتههتتتتای

پیتتت ،اتتا

در حوزه شهرستان نوشهر (طول جغرافیتايی ˝21 81 29

تا ˝ 21 21 91شرقی و عرض جغرافیتايی ˝ 91 81 81تتا

˝ 91 93 82شمالی) نمونهبرداری بته عمتچ آمتد (شتکچ

 Mesostigmataباغتتتتاد میتتتتوه اصتتتتفهان ،جتتتتنس

 .)1نمونهبرداریها از ابتدای فصتچ بهتار تتا پايتان فصتچ

 Holaspinaو گونته Holaspina pulchella Berlese

پايیز ادامه داشت و از ارتفاع  -88متری سواحچ دريتای

از اتتانواده  Parholaspididaeرا بتترای نخستتتین بتتار از

اتتتزر تتتتا ارتفتتتاع  1772متتتتری از ستتتط دريتتتا را بتتتا

ايران گزارش کرد Latifi .و همکاران ( )8111نیز گونه

پوشتتتشهتتتای گیتتتاهی مختلت ت

شتتتامچ شتتتد .واحتتتد

جديد Holaspina persicum Latifi, Glida, Torabi

نمونهبرداری ،شامچ سته بیلهته اتا

 & Bertrandرا برای اولتین بتار از ايتران جمتعآوری و

 1/2کیلتتوگرم) از عمتتق  11تتتا  12ستتانتیمتتتری ستتط

توصی

فوقانی اا

نمودند.

(بته وزن تقريبتی

يا کود دامی بود .به هنگام نمونتهبترداری،

بتتا وجتتود مطالعتتاد انجتتام شتتده در منتتاطق مختلت

اطیعاد مربو به نوع بستر نمونهبرداری ،نتوع پوشتش

ايران ،هنوز در بسیاری از مناطق کشتور از جملته غتر

گیاهی ،محچ نمونهبرداری ،تاريخ نمونهبرداری ،ارتفتاع

استان مازندران و شهرستان نوشهر در زمینه فون کنههای

از سط دريا ،مختصتاد مکتان نمونتهبترداری نیتز تبتت

استت .بتا

شدند .روی هر کدام از نمونههتا يتک برچستب حتاوی

توجه به شراي اقلیمتی مناستب و وجتود زيستتگاههتای

يک عدد به عنوان شناسه محچ نمونهبرداری درج شتد و

متنوع در اين مناطق ،انتظتار متیرود کته کنتههتای ايتن

مشخصاد هر شناسه در دفتتر مخصتو

نمونتهبترداری

باخاتتانواده از تنتتوع زيستتتی بتتاخيی براتتوردار باشتتند.

تبت گرديد .مواد نمونهبرداری شده در درون کیسههای

بنتتابراين ،ايتتن تحقیتتق بتتا هتتدر شناستتايی اتتانوادههتتا،

پیستیکی ريخته و پس از نصب برچسب ،به آزمايشگاه

جتتنسهتتا و گونتتههتتای ايتتن باخاتتانواده در منتتاطق و

منتقتتتتچ شتتتتدند .در مجمتتتتوع ،تعتتتتداد  21نمونتتتته از

اين باخاانواده اطیعتاد انتدکی در دستتر

زيستگاههای مختل

شهرستان نوشهر و برآورد فراوانی

زيستگاههای مختل

جمعآوری گرديد.
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نمونتتههتتای جمتتعآوری شتتده پتتس از انتقتتال بتته

نمونه ها در اتتر گرمتا و نتور خمت  ،درون يتک ظترر

برلز قترار

تعبیه شده بود،

آزمايشگاه ،به مدد  12ساعت در دااچ قی

حاوی الکچ  72درصد که در پايین قی

داده شدند تا کنههای درون آنها استخراج شتوند .بتدين

جمعآوری شدند .سپس ،تمام کنههتای ريختته شتده بته

ريختته شتدند و

درون الکتتتتچ از آن جتتتتدا گرديدنتتتتد و درون متتتتواد

 11واد جهتت ايجتاد

شتتفارکنن تده قتترار گرفتنتتد تتتا بتترای تهیتته استتیيدهای

منظور ،نمونهها روی توری درون قیت
در باخی آنها يک عتدد خمت

نور و گرمای مناسب نصب گرديد .کنههای موجتود در

میکروسکوپی آماده شوند.

شکچ  -1نقشه مناطق نمونهبرداری شده در حوزه شهرستان نوشهر به منظور بررسی فون کنههای باخاانواده Eviphidoidea

تهيه اساليدهای ميکروسکوپي

يتتک قتتوطی دواد و درون مخلتتوطی از خکتوفنتتچ و

پتتس از جداستتازی کنتتههتتا ،بتتا استتتفاده از روش

نستتبیت (بتته نستتبت  1بتته  )1قتترار داده شتتدند و روی

 )1372( Krantzاز آنهتتتتا استتتتیيد میکروستتتتکوپی

هتتر قتتوطی شناستته حتتاوی مشخصتتاد نمونتتههتتا نصتتب

تهیتته گرديتتد .ابتتتدا جهتتت شتتفارستتازی نمونتتههتتا و

گرديد.

اتتتارج شتتتدن محتويتتتاد بتتتدن آنهتتتا ،کنتتتههتتتای

پتتتس از اطمینتتتان از شتتتفار شتتتدن کنتتتههتتتا ،از

جداستتتازی شتتتده بتتته متتتدد  7تتتتا  11روز (بستتتته بتتته

محلتتول هتتوير يتتا متتايع فتتور بتته منظتتور ت بیتتت کنتتههتتا

گونتته ،انتتدازه و میتتزان ستتختی بتتدن کنتتههتتا) در دااتتچ

روی خم و تهیتته استتیيد استتتفاده شتتد .در مرحلتته بعتتد،

فون کنههای اا زی و کودزی باخاانواده  Eviphidoideaدر شهرستان نوشهر

2

برچستتب مربتتو بتته شناستته محتتچ جمتتعآوری روی

کتتچ کنتتههتتای جمتتعآوری شتتده ،فراوانتتی نستتبی آنهتتا

خم نصتتب گرديتتتد و استتتیيدها بتته متتتدد  18تتتتا 11

محاستتبه شتتد .تمتتام نمونتتههتتا در مجموعتته کنتتهشناستتی

روز در دااتتتتچ آون بتتتتا دمتتتتای  12تتتتتا  21درجتتتته

گتتتروه گیتتتاهپزشتتتکی ،دانشتتتگاه علتتتوم کشتتتاورزی و

سلستتتیو

قتتترار داده شتتتدند تتتتا اشتتتک شتتتوند .بتتته

منابع طبیعی گرگان نگهداری میشوند.

منظتتور جلتتوگیری از نفتتوذ رطوبتتت بتته دااتتچ متتايع و
بلتتورين شتتدن نمونتتههتتا ،بتتا استتتفاده از رن ت

روغنتتی،

اطتترار خمتتچهتتا درزگیتتری شتتدند .پتتس از اشتتک
شتتتدن استتتیيدها ،برچستتتب مربتتتو بتتته اطیعتتتاد
نمونتتهبتترداری شتتامچ مکتتان و تتتاريخ جمتتعآوری ،نتتوع

نتايج
در ايتتن پتتاوهش ،در مجمتتوع ستته اتتانواده شتتامچ
،Macrochelidae

Pachylaelapidae

و

 Parholaspididaeو  89گونتتتتتتتته از باخاتتتتتتتتانواده

جمتتعآوری کننتتده در ستتمت

 Eviphidoideaجمتتتعآوری و شناستتتايی شتتتدند کتتته

راستتت آنهتتا نصتتب گرديتتد و استتیيدها جهتتت انجتتام

نتتتام علمتتتی ،درصتتتد فراوانتتتی و زيستتتتگاه آنهتتتا در

مطالعتتتاد بعتتتدی (شناستتتايی) دااتتتچ جعبتتتههتتتای

جدول  1ارايه شده است.

زيستتتگاه و نتتام شتتخ

مخصو

در میتتان اتتانوادههتتای جمتتعآوری شتتده ،اتتانواده

اسیيد قرار داده شدند.

 Macrochelidaeاز بیشترين درصتد فراوانتی (22/77
درصد) براوردار بود ،اانوادههتای Pachylaelapidae

تشخيص ،توصيف و ترسيم اشکال نمونهها

نمونتتتههتتتای جمتتتعآوری شتتتده بتتتا استتتتفاده از

و  Parholaspididaeبتته ترتیتتب بتتا فراوانتتیهتتای نستتبی

کلیتتتدهای ارايتتته شتتتده توستت  Evansو )1373( Till

 91/81و  11/18درصد در رتبههای بعدی قرار داشتند و

و  Lindquistو همکتتتتتتتتتاران ( )8113در ستتتتتتتتتط

از اانواده  Eviphididaeهیچ نمونهای بته دستت نیامتد.

اتتتانواده شناستتتايی و دستتتتهبنتتتدی شتتتدند .بتتترای

از نظر غنای گونهای نیز همین روند مشاهده گرديتد ،بته

شناستتتتايی کنتتتتههتتتتا در ستتتتط جتتتتنس و گونتتتته از

طتتوری کتته از اتتانواده  Macrochelidaeستته جتتنس

کلیتتتدهای ارايتتته شتتتده توستت  Evansو )1373( Till

 Holostaspella Berlese ،Macrocheles Latreilleو

و ) استتتتتتتتفاده

 Glyptholaspis Filippon & Pegazzanoبا  11گونه،

گرديتتد .انتتدازه صتتفحاد پشتتتی و شتتکمی ايتتديوزوما

از اتتتتتتتانواده  Pachylaelapidaeستتتتتتته جتتتتتتتنس

میتتانگین انتتدازههتتای بتته دستتت آمتتده از

 Onchodellus Berlese ،Pachylaelaps Berleseو

تعتتداد نمونتتههتتای جمتتعآوری شتتده تعیتتین گرديتتد.

 Olopachys Berleseبتتا هفتتت گونتته و از اتتانواده

جتتتتنسهتتتتا و گونتتتتههتتتتای جديتتتتد بتتتتا استتتتتفاده از

 Parholaspididaeدو جتتتنس  Holaspina Evansو

و شتتتکچ

 Gamasholaspis Berleseبتتا دو گونتته جمتتعآوری

آنهتا بتا استتتفاده از لولته ترستیم رستتم گرديتد .پتتس از

شدند که کلیدهای شناسايی آنها بته تفکیتک اتانواده

و  8119( Masanو  8117التتتتتتت
بتتر استتا

میکروستتتکوا فتتتاز کنتراستتتت توصتتتی
شناستتايی تمتتام گونتتههتتا ،بتتر استتا

تعتتداد آنهتتا در

شرح داده شده است.
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جدول  -1فهرست ،درصد فراوانی و زيستگاه گونههای باخاانواده  Eviphidoideaجمعآوری شده از شهرستان نوشهر
گونه

زيستگاه

اانواده

درصد فراوانی

)Holostaspella bifoliata (Tragardh

Macrochelidae

1/12

خشبرگ دراتان توسکا و زربین

)Glyptolaspis confusa (Foa

Macrochelidae

1/8

کود اسب ،خشبرگ دراتان توسکا و انجیلی

)G. americana (Berlese

Macrochelidae

2/28

کود گاو و چای پوسیده

)Macrocheles montanus (Willmann

Macrochelidae

1/22

خشبرگ راش

)M. carinatus (C.L. Koch

Macrochelidae

1/8

خشبرگ راش

)M. merdarius (Berlese

Macrochelidae

8/98

کود اسب و گاو

)M. insignitus (Berlese

Macrochelidae

1/77

کود اسب

M. kermani Glida et al.

Macrochelidae

1/77

کود اسب

M. kamalii Glida et al.

Macrochelidae

1/22

خشبرگ راش و کود گاو

)M. robustulus (Berlese

Macrochelidae

1/12

کود مرغ

)M. muscaedomesticae (Scopoli

Macrochelidae

1/8

کود گاو ،چای پوسیده و خشبرگ راش

)M. scutatus (Berlese

Macrochelidae

8/98

خشبرگ دراتان افرا ،توسکا و انجیلی

)M. perglaber (Filipponi & Pegazzano

Macrochelidae

8/98

کود گاو و خشبرگ افرا و توسکا

)M. glaber (Muller

Macrochelidae

7/72

کود گاو و خشبرگ دراتان افرا ،توسکا و راش

)Pachylaelaps pectinifer (G. & R. Canestrini

Pachylaelapidae

9/1

کود مرغ و کودهای دامی

)P. resinae (Karg

Pachylaelapidae

1/12

خشبرگ دراتان ممرز ،شمشاد ،زربین و آزاد

)P. insularis (Berlese

Pachylaelapidae

1/81

خشبرگ دراتان شمشاد ،ممرز و راش؛ اا

Olopachys caucasicus Koroleva

Pachylaelapidae

3/9

خشبرگ دراتان مختل

Ol. compositus Koroleva

Pachylaelapidae

9/27

خشبرگ دراتان انجیلی ،ممرز ،شمشاد ،انار و آزاد

)Onchodellus karawaiewi (Berlese

Pachylaelapidae

8/98

خشبرگ زربین ،کودهای گاو و گوسفند

1/77

خشبرگ دراتان راش

اره؛ کود دامی

جنگلی ،کود اسب ،هومو

)On. cf alpinus (Willmann

Pachylaelapidae

Holaspina alstoni Evans

Parholaspididae

19/82

خشبرگ و اا

پای درات ژينکوآ )(Ginkgo biloba

Gamasholaspis incisus Petrova

Parholaspididae

1/77

خشبرگ و اا

پای درات ژينکوآ )(Ginkgo biloba

خانواده Macrochelidae

 -1ال ) موهای عمودی  j1کوتاه و کر دار و روی جلوآمدگی صفحه پشتی قرار گرفتتهانتد .ران پاهتای دوم در
مادهها دارای يک عدد اار يا برآمدگی سخت و اسکلروتینی و پنجته پاهتای دوم در آنهتا دارای متوی اارماننتد
میتتتتتانی -شتتتتتکمی ) ،(mvصتتتتتفحه شتتتتتکمی -مخرجتتتتتی دارای ستتتتته جفتتتتتت متتتتتوی پتتتتتیشمخرجتتتتتی
Holostaspella bifoliata (Tragardh, 1952) ....................................................................................................

 ) -1موهای عمودی  j1صار يا کر دار و روی جلوآمدگی صفحه پشتی قرار ندارند .ران پاهای دوم در افتراد
ماده فاقد اار يا برآمدگی سخت و اسکلروتینی و پنجه پاهای دوم در آنهتا فاقتد متوی اارماننتد میتانی -شتکمی
)8 ............................................................................................................................................................... (mv
 -8ال ) حاشیه عقبی صفحه سینهای به شدد امیده و تا حاشیههای عقبی پیشران پاهای سوم کشیده شده استت.
صتتفحه ستتینهای بتته شتتکچ چندضتتلعی مشتتبک و منقتتوش و قستتمت اعظتتم صتتفحه جنستتی را احاطتته متتیکنتتد.
9 ............................................................................................ Glyptholaspis Filipponi & Pegazzano, 1960
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 ) -8حاشیه عقبی صفحه سینهای مستقیم يا اندکی امیده شده و به میانه پیشران پاهای ستوم نمتیرستد .صتفحه
سینه ای دارای نقش و نگارهتای متنتوع ،امتا فاقتد نقتوش کتامی مشتبک و صتفحه جنستی را احاطته نکترده استت.
1 ....................................................................................................................... Macrocheles Latreille, 1829
 -9ال ) صفحه پشتی دارای  1تا  8عدد موی میانی نامتقارن در بین موهای  j6و  ،J2موی  j5پروش و بلندتر از متوی
 z6و نو
-9

آن به قاعده موی  j6نمیرسد Glyptholaspis confusa (Foa, 1900) ..................................................

) صفحه پشتی فاقد موی میانی نامتقارن بین موهای  j6و  ،J2موی  j5سوزنیشکچ و انتهای آن به قاعده موی j6

میرسد ،موهای  j5و  z6تقريبا هماندازه Glyptholaspis americana (Berlese, 1888) ........................................

 -1ال ) دارای  1تا  9جفت صفحه کوچک (آپودم عقب جنسی) بین صفحاد جنسی و شکمی -مخرجی ،حاشیه
جلويی صفحه شکمی -مخرجی گرد و به وسیله يک نوار پهن غشايی بینسپرچهای از صفحه جنسی جدا میشتود،
قسمت انتهايی -جانبی موی پشت کلیسر ارهمانند 2 ...............................................................................................
 ) -1قسمت غشايی شکم فاقد آپودمهای عقب جنسی ،حاشیه جلويی صفحه شکمی -مخرجی مستقیم و موهای
پشتی کلیسر صار هستتند 1 ..................................................................................................................................
 -2ال ) صفحه پشتی دارای  82جفت متوی مختلت الشتکچ (متوی  J3وجتود نتدارد) ،متوی  j5بتر ماننتد ،طتول
ايديوزوما  1191تا  1121میکرومتر Macrocheles carinatus (C. L. Koch, 1839) ............................................

 ) -2صتفحه پشتتی دارای  83جفتت متوی مختلت الشتکچ (متوی  J3وجتود دارد) ،متوی  j5ستوزنماننتد ،طتتول
ايديوزوما  1121تا  1811میکرومتر Macrocheles montanus (Willmann, 1951) .............................................

 -1ال ) موهای  j1صار و ستاده 7 .......................................................................................................................
-1

) موهای  j1ناصتار 2 ..................................................................................................................................

 -7ال ) صفحه سینهای اندکی منقوش ،لبههای اطو روی صفحه سینهای دارای نقا ريز ،طول موی  J2کمتتر از
يتتتکستتتوم فاصتتتله بتتتین موهتتتای  J2و  Z4و طتتتول متتتوی  Z4در حتتتدود نصت ت

فاصتتتله بتتتین موهتتتای  Z4و Z5

Macrocheles merdarius (Berlese, 1889) ......................................................................................................

 ) -7صفحه سینهای به شدد منقوش ،اطو روی صفحه سینهای دارای نقا بزرگتر ،طول موی  J2در حتدود
نصت ت

فاصتتتله بتتتین موهتتتای  J2و  ،Z4طتتتول متتتوی  Z4در حتتتدود ستتتهچهتتتارم فاصتتتله بتتتین موهتتتای  Z4و Z5

Macrocheles insignitus (Berlese, 1918) .......................................................................................................

 -2ال ) تمام يا بیشتر موهای پهلويی و حاشیهای ،پروش ،کر دار يا دندانهدار و تعداد انتدکی از موهتای پشتتی
صار و سوزنماننتد 3 ...........................................................................................................................................
 ) -2تمام يا بیشتتر موهتای پهلتويی و حاشتیه ای ،صتار و ستاده و اغلتب موهتای پشتتی صتار و ستوزنماننتد
11 ......................................................................................................................................................................
 -3ال ) تمام موهای پهلويی و حاشیهای پروش ،کر دار يا دندانهدار؛ تعداد  1تا  7جفت از موهای پشتی ،صتار
و ساده و سوزنماننتد 11 .......................................................................................................................................
 ) -3بع تتی از موهتتای حاشتتیهای صتتار و ستتوزنماننتتد ،متتوی  S2در انتهتتا پتتروش ،متتوی  r4صتتار و ستتاده و
سوزنیشکچ Macrocheles kermani Glida et al., 2003 ..................................................................................

 -11ال ) صفحه سینهای به وسیله نقا و اطو ضتعیفی منقتوش گرديتده ،صتفحه شتکمی -مخرجتی کشتیده و
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باريک Macrocheles robustulus (Berlese, 1904) ..........................................................................................

 ) -11صفحه سینهای با الگوی مشخصی از نقا و اطو منقوش گرديده ،صفحه شکمی -مخرجتی عتريو و
پتتتتتننضتتتتتلعی 18 ...............................................................................................................................................
 -11ال

) موی  j5صار ،ساده و سوزنیشکچ Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli, 1772) .................

 ) -11متتتتوی  j5در انتهتتتتا پهتتتتن ،پتتتتروش و بتتتتر ماننتتتتد؛ متتتتوی  Z1صتتتتار ،ستتتتاده و ستتتتوزنیشتتتتکچ
Macrocheles kamalii Glida et al., 2003 .......................................................................................................

 -18ال ) ا قو دار صفحه سینه ای کوتاه ،مستقیم يا اندکی امیتده و بته دو انتهتای جلتويی پشتتی يتا پهلتويی
صفحه سینهای متصچ میگردد ،طول ايديوزوما  711تا  731میکرومتر 19 ..............................................................
 ) -18ا قو دار صفحه سینه ای بلند ،به طتور کامتچ امیتده و بته دو انتهتای جلتويی صتفحه ستینهای متصتچ
میگردد ،طول ايديوزوما  111تا  711میکرومتر Macrochles scutatus (Berlese 1904) ....................................

 -19التتت ) صتتتفحه ستتتینهای دارای دو اتتت قوستتتی؛ موهتتتای پشتتتتی  S6 ،Z2 ،j3 ،j2و  r4در انتهتتتا متتتا دار
Macrocheles perglaber (Filipponi & Pegazzano, 1962) ...........................................................................

 ) -19صتتفحه ستتینهای دارای يتتک اتت قوستتی؛ موهتتای پشتتتی  S6 ،Z2 ،j3 ،j2و  r4صتتار و ستتوزنماننتتد
Macrocheles glaber (Muller, 1860) .............................................................................................................
خانواده Pachylaelapidae

 -1ال ) اندام دريافتکننده اسپرم به پیشران پاهای سوم متصچ است ،زانوی پای اول دارای  18يا  11عتدد متو (8
 8 2/9يا  ،)8 1/1 8کورنیکولهای هیپوستومی کوتاه و شاخمانند ،پنجه پاهای دوم فاقد دو موی ضخیم و اارماننتد
انتهتتايی ( pl2 ،)al1همیشتته ستتاده و ستتوزنماننتتد و  pl1بتته نتتدرد ستتوزنماننتتد )Onchodellus (Berlese, 1904

8 .........................................................................................................................................................................
 ) -1اندام دريافتکننده اسپرم به پیشران پاهای چهارم متصچ است ،زانوی پای اول دارای  11يا  19عدد متو (8
 8 2/8يا  ،)8 1/9 8کورنیکولهای هیپوستومی بلند و انجرماننتد و پنجته پاهتای دوم معمتوخ دارای دو عتدد متوی
اارمانند و ضخیم انتهتايی  pl1و 9 ................................................................................................................... pl2
 -8ال ) موهای پشتی نسبتا بلند ،طول موهای  J4و  J5تقريبا برابر و يا اندکی با هم ااتیر دارند .کوتیکول جتانبی
و عقبتتتتتتی -شتتتتتتکمی دارای  18جفتتتتتتت متتتتتتو ،طتتتتتتول صتتتتتتفحه پشتتتتتتتی  221تتتتتتتا  111میکرومتتتتتتتر
Onchodellus alpinus (Willmann, 1953) .......................................................................................................

 ) -8موهای پشتی کوتاهتر ،طول موهای  J4و  J5کتامی متفتاود ،کوتیکتول جتانبی و عقبتی -شتکمی دارای 11
جفت مو ،طول صفحه پشتی  212تا  232میکرومتر Onchodellus karawaiewi (Berlese, 1920) .......................

 -9ال ) صفحه مخرجی مجزا نیست ،بلکه با صفحه جنسی -شکمی ادغام شتده و دارای سته تتا پتنن جفتت متوی
پتیشمخرجتی استت 1 ........................................................................................... Olopachys Berlese, 1910
 ) -9صفحه مخرجی مجزا ،به شکچ م لث ناق

و حامچ سه عدد متوی اطترارمخرجتی استت Pachylaelaps

)2 ............................................................................................................................................. (Berlese, 1888
 -1ال ) اندام دريافتکننده اسپرم به طور کامچ توسعه يافته ،بسیار بلند و دارای چند پتیچاتوردگی؛ طتول صتفحه
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پشتی  791تا  211میکرومتر Olopachys compositus (Koroleva, 1976) ..........................................................

 ) -1اندام دريافتکننده اسپرم کوتاه ،ضخیم و اسکلروتینی؛ اسکلريتهای پسپايی با حاشیههای جانبی صتفحه
جنسی -شکمی -مخرجی ادغام شدهاند Olopachys caucasicus (Koroleva, 1976) .........................................

 -2ال ت ) انتتدام دريافتتتکننتتده استتپرم بتته شتتکچ  Yو طتتول و عتترض صتتفحه جنستتی -شتتکمی تقريبتتا هتتمانتتدازه
Pachylaelaps pectinifer (G. & R. Canestrini, 1882) ..................................................................................

 ) -2اندام دريافتکننده اسپرم به شکچهای ديگتر 1 ..........................................................................................
 -1ال ) اندام دريافت کننتده استپرم باريتک ،در قاعتده نتاز

و در وضتعیت میتانی -جلتويی قترار گرفتته استت.

کوتیکتتول جتتانبی و عقبتتی -شتتکمی دارای  3تتتا  11جفتتت متتو و طتتول صتتفحه پشتتتی  121تتتا  211میکرومتتتر
Pachylaelaps resinae (Karg, 1971) ..............................................................................................................

 ) -1اندام دريافتکننده اسپرم ضتخیم و قاعتده آن پهتن شتده و در وضتعیت میتانی -عقبتی قترار گرفتته استت.
کوتیکتتول جتتانبی و عقبتتی -شتتکمی دارای  12تتتا  11جفتتت متتو و طتتول صتتفحه پشتتتی  221تتتا  1188میکرومتتتر
Pachylaelaps insularis (Berlese, 1920) .......................................................................................................
خانواده Parholaspididae

 -1ال ) صفحه شکمی -مخرجی دارای سه جفت موی پیشمخرجی ،صتفحه پشتتی يکپارچته و دارای  91جفتت
موی ساده ،انگشت متحر

کلیسر از کورنیکولها بلندتر Holaspina alstoni Evans, 1956 ..............................

 ) -1صفحه شکمی -مخرجی دارای چهار جفت موی پیشمخرجی ،صفحه پشتی دارای  83جفتت متوی ستاده،
بلند و نو تیز و انگشت متحر

کلیسر از کورنیکولها کوتاهتر Gamasholaspis incisus Petrova, 1968 .......

توصيف مختصر گونههای جديد برای فون ايران

 1188میکرومتر و عرض  192تا  121میکرومتتر) ،بی تی

از میتتان گونتتههتتای جمتتعآوری شتتده ،پتتنن گونتته

شکچ (نسبت طتول بته عترض آن  1/1تتا  )1/1و دارای

)Onchodellus ،Pachylaelaps insularis (Berlese

نقوش مشبک؛ موی کلونال  J5بستیار کوتتاه و شتبیه بته

)Olopachys compositus ،cf alpinus (Willmann

 Olopachys caucasicus Koroleva ،Korolevaو

آتتتار ريتتز متتو ،ستتاير موهتتای پشتتتی هتتمشتتکچ ،ستتاده،
سوزنمانند ،بلند و طتول آنهتا تقريبتا نامستاوی (شتکچ

 Gamasholaspis incisus Petrovaبرای نخستتین بتار

 .)A8دو عدد لیريفیشر تغییر شکچ يافته و شتکارماننتد

مختصتری از

 gdZ1و  gdS4بسیار به يکتديگر نزديتک و نزديتک بته

از ايران گتزارش متیشتوند کته توصتی
آنها به شرح زير ارايه میگردد:

موی  Z2قرار دارند.
تمام صفحاد شکمی دارای نقوش مشتبک؛ صتفحه

گونه )Pachylaelaps insularis (Berlese, 1910

سینهای دارای يک ا عرضی برجستته قوستیشتکچ و

مشخصات ريختشناختي

ممتد بتین پتیشران پاهتای دوم و ستوم؛ طتول و عترض

صفحه پشتتی در متادههتا بتزرگ (بته طتول  221تتا

صفحه جنسی -شکمی نامساوی (طتول آن  832تتا 912
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میکرومتر ،عرض آن  981تا  912میکرومتر و نسبت طول

بلنتتد و طتتول آنهتتا نامستتاوی (طتتول موهتتای  J4و  J5بتته

بتتته عتتترض آن  1/23تتتتا ( )1/11شتتتکچ  .)B8صتتتفحه

ترتیب  18و  19میکرومتر) .انتهای موی  J3به قاعده موی

مخرجتتی نیمتتهم ل تتی شتتکچ و بتته عتترض  121تتتا 811

 J4نمیرسد .يک عدد لیريفیشر شتکار ماننتد  gdS4در

آن

هر دو حاشیه عقبتی -جتانبی صتفحه پشتتی نزديتک بته

بته حاشتتیه ستتط پشتتتی نزديتک بتته متتوی  z1متتیرستتد.

موی  S4وجود دارد .روزنه غدد  gdZ1تغییر شکچ نداده

کوتیکول در بخشهای جتانبی و عقبتی -شتکمی اتود

و حلقوی بوده و در جهتت محتور موهتای  Z1-Z2قترار

معموخ دارای  12تا  11جفت مو (هفت تا هشتت جفتت

دارد (شکچ .)A9

میکرومتتر .بخش جلويی پريتريم کوتاه نشده و نو

در حاشیه و هشت جفتت در قستمت عقبتی -شتکمی)؛

ناحیه سینهای کامی مشبک؛ صفحه سینهای بته طتول

تکتوم در قستمت میتانی دارای گردنتی باريتک و بلنتد؛

 811میکرومتر و عرض  111میکرومتر و نستبت طتول بته

پنجتته پتتای دوم متتادههتتا دارای دو عتتدد متتوی ضتتخیم و

عرض آن  .1/82صفحه جنسی -شتکمی دارای نقوشتی

اارمانند انتهايی  pl1و .pl2

از اطو مشبک و طول آن از عترض آن بتیشتتر (بته

مشخصات محلهای جمعآوری

طول  891میکرومتر ،عرض  881میکرومتر و نسبت طول

شش نمونه از اين گونه در تاريخهتای 1922/12/12

به عرض آن )1/11؛ صفحه مخرجی به شکچ نیمهم لث،

همتراه بتا خشبترگهتای

لبه آن صتار و عترض آن  111میکرومتتر (شتکچ .)B9

جنگلتتی

بخش جلويی پريتريم کوتاه نشده و انتهای آن به حاشیه

پتای دراتتان ممترز

ستتط پشتتتی بتتین موهتتای  z1و ( z2زيتتر حاشتتیه جلتتويی

در جنگچ دانشکده منابع طبیعتی ایرودکنتار در ارتفتاع

پیشران پاهای اول) متیرستد ،ولتی بته قاعتده متوی r1

 921متتتتری از ستتتط دريتتتا 1922/17/19 ،از کتتتتود

نمتتیرستتد؛ صتتفحاد پتتسپتتايی باريتتک و طويتتچ و

اره پوسیده در روستای ابتراهیمآبتاد

کوتیکول در بخشهای جتانبی و عقبتی -شتکمی اتود

نوشهر در ارتفاع  22متری از ستط دريتا1922/12/11 ،

دارای  18جفتتت متتو (چهتتار جفتتت حاشتتیهای و هشتتت

از خشبتتترگهتتتای دراتتتتان راش در جنگتتتچ چتتتو

جفت عقبی -شکمی).

اتا

از دااچ خيه هومو

دراتتتان شمشتتاد و ممتترز و نمتتدار در پتتار
سیسنگان 1922/12/88 ،از اا

گوسفندی و اا

بستاا

کدير در ارتفاع  1111متتری از ستط دريتا

مشخصات محلهای جمعآوری

جمعآوری گرديدند.
گونههه Onchodellus cf alpinus (Willmann,
)1953

مشخصات ريختشناختي

اندازه صفحه پشتی متوس (به طول  181میکرومتر و
عرض  111میکرومتر) ،بی توی شتکچ (نستبت طتول بته
عرض آن  )1/22و به طور کامچ مشبک .موهای  J4و J5

نمونههتايی از ايتن گونته در تتاريخ  1922/12/11از
خشبتترگهتتای دراتتتان راش در جنگتتچ چتتو بستتت
اا

روستای کتدير در ارتفتاع  1111متتری از ستط

دريا جمعآوری گرديد.
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گونه Olopachys compositus Koroleva, 1976

ممتترز و انجیلتتی در ارتفتتاع  121متتتری از ستتط دريتتا

مشخصات ريختشناختي

در روستتتتتتتتتای نتتتتتتتتارننبتتتتتتتتن 1922/17/17 ،و

صفحه پشتی ايديوزوما يکپارچه ،مشبک ،اندازه آن

 1923/11/19از دااتتتتچ خشبتتتترگهتتتتای دراتتتتتان

متوس تا بزرگ (به طول  311میکرومتر و عترض 111

زربتتین ،شمشتتاد ،آزاد ،داغتتداغان و انتتار در روستتتای

میکرومتر) و بی یشکچ تا کشیده (نسبت طول به عرض

نتتتتارننبتتتن در ارتفتتتتاع  11متتتتتری از ستتتتط دريتتتتا

آن  .)1/21صفحه پشتی يکپارچه ،دارای  91جفت مو و

جمعآوری گرديد.

طول متوی  111 ،J4تتا  181میکرومتتر (شتکچ  .)A1دو
عدد لیريفیشر تغییرشتکچ يافتته و شتکارماننتد  gdZ1و

گونه Olopachys caucasicus Koroleva, 1976

 gdS4در موقعیت عقبی -جانبی صفحه پشتتی کتامی در

مشخصات ريختشناختي

کنار يکديگر و بین موهتای  Z2و  S4قترار دارنتد .غتدد

صفحه پشتی ايديوزوما يکپارچه ،مشبک ،اندازه آن

 gdZ1نزديک به موی  Z2و غدد  gdS4نزديک به متوی

متوست تتتا بتتزرگ (بتته طتتول  291تتتا  391میکرومتتتر و

 S4واقع هستند.

عرض  291تا  221میکرومتر) و بی یشتکچ تتا کشتیده

صتتفحاد شتتکمی بتته طتتور کامتتچ مشتتبک؛ صتتفحه

(نسبت طول به عرض آن  1/21تا  .)1/11صتفحه پشتتی

سینهای با اسکلريتهای درونپايی و پسستینهای ادغتام

يکپارچه و دارای  91جفت مو؛ موی کلونال  J5بته طتور

شده و دارای دو نقش برجستته عرضتی و کمتانیشتکچ

کامچ تحلیچ رفته اما بقیه موهای پشتی همشتکچ ،ستاده،

بین پیشرانهای پاهای دوم و ستوم و دو ات برجستته

سوزن مانند ،نستبتا بلنتد و طتول آنهتا تقريبتا نامستاوی

طولی کته در لبته جلتويی صتفحه ستینهای بته يکتديگر

(طول موی  111 J4تا  181میکرومتر) .دو عدد لیريفیشتر

میرستند .کوتیکتول جتانبی و عقبتی -شتکمی معمتوخ

تغییرشکچ يافته و شکارمانند  gdZ1و gdS4در قستمت

دارای  11جفت مو (پنن جفت در حاشیه و شش جفتت

عقبی -جانبی صتفحه پشتتی کتامی در کنتار هتم و بتین

در قسمت عقبی -شکمی) (شکچ .)B1
انتتدام دريافتتتکننتتده استتپرم (استتپرماتکا) طويتتچ و
باريک و به طور وياهای تغییتر شتکچ داده و بته حاشتیه

موهای  Z2و  S4قرار دارند .غدد  gdZ1نزديک بته متوی
 Z2و غدد  gdS4نزديک به موی  S4واقع هستتند (شتکچ
.)A2

داالی پیش ران پاهای چهارم متصچ است (شتکچ .)C1

صتتتفحاد شتتتکمی مشتتتبک؛ صتتتفحه ستتتینهای بتتتا

تکتوم دارای گردنی پهن و عريو و بدون دندانتههتای

اسکلريتهتای درونپتايی و پتسستینهای ادغتام شتده،

جانبی ،شانههای آن دارای زوايد اارمانند و لبه انتهتايی

دارای چهار جفت مو و سه جفتت روزنته و طتول آن از

آن دارای زوايتتدی بلنتتد (شتتکچ  .)D1کورنیکتتولهتتا

عترض آن بتتیشتتر (بتته طتول  821تتتا  911میکرومتتتر و

انجرمانند و به طول  198میکرومتر.

عرض  892میکرومتر ،نسبت طول به عترض آن .)1/82

مشخصات محلهای جمعآوری

صفحه جنسی -شکمی -مخرجی يکپارچه ،لوزیشتکچ

پتتتتنن نمونتتتته از ايتتتتن گونتتتته در تتتتتاريخهتتتتای

و نسبتا پهن (بته طتول  111تتا  211میکرومتتر و عترض

 1923/17/17از دااتتتتچ خشبتتتترگهتتتتای دراتتتتتان

 191تا  111میکرومتر ،نسبت طول به عرض آن  1/17تا
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 .)1/11صتتتفحه پريتريمتتتی کتتتامی رشتتتد نمتتتوده ،بتتتا

ايتتديوزوما را بتته طتتور کامتتچ نمتتیپوشتتاند و دارای 83

اسکلريتهای برونپايی ادغام شتده و تتا زيتر پتیشران

جفت موی ساده ،نسبتا بلند و صار (شکچ  .)A1صفحه

پاهای چهارم امتداد میيابد .کوتیکول جتانبی و عقبتی-

سینهای منقو  ،دارای سه جفت موی سوزنیشکچ و تتا

شتتکمی معمتتوخ دارای  11جفتتت متتو (پتتنن جفتتت در

میانههای پیشرانهای پاهای ستوم کشتیده شتده استت.

حاشیه و شش جفت در قسمت عقبی -شتکمی) (شتکچ

موهای چهتارم صتفحه ستینهای ) (st4روی صتفحه قترار

.)B2

گرفتهاند (شکچ  ،)B1صفحه پسستینهای بی تیشتکچ،

اندام دريافتکننده استپرم کوتتاه ،بته طتور ويتاهای

آزاد و دارای يک عدد مو و يتک عتدد روزنته؛ صتفحه

تغییتتر شتتکچ داده و بتته حاشتتیه داالتتی پتتیشران پاهتتای

شتتتتکمی -مخرجتتتتی دارای چهتتتتار جفتتتتت متتتتوی

چهارم متصچ است (شتکچ  .)C2تکتتوم دارای گردنتی

پیشمخرجی ،حاشتیه جلتويی آن صتار و بتا صتفحاد

پهن و عريو و بدون دندانههای جتانبی ،شتانههتای آن

پايی -پريتريمی ادغام نشده است.

دارای زوايتتد اارماننتتد و لبتته انتهتتايی آن دارای زوايتتد

نرها دارای صفحه شکمی يکپارچه؛ کورنیکولها از

مرکزی بلند (شکچ  .)D2کورنیکولها انجرماننتد و بته

انگشت متحر

کلیستر

طول  192میکرومتتر؛ تريتواستترنوم دارای پايتهای نستبتا

دارای اندام انتقالدهنده اسپرم و يک عدد موی بتزرگ

بلند و دو عدد خسینیای پروش و بلند در انتها.

پتتروش در قاعتتده (شتتکچ  .)C1موهتتای پشتتتی آنهتتا

مشخصات محلهای جمعآوری

نو تیز و گوهمانند و موهتای شتکمی آنهتا بته شتدد

کلیسر بلندتر ،انگشت متحر

تعتتتداد  11نمونتتته از ايتتتن گونتتته در تتتتاريخهتتتای

رشديافته .تکتوم دارای يک زايده دندانتهدار میتانی کته

 1922/12/88از خشبتتترگهتتتای دراتتتتان جنگلتتتی

ممکن است دو زايده باريتک و نستبتا کوتتاه دندانتهدار

توستتکا در جنگتتچ دانشتتکده منتتابع طبیعتتی ایرودکنتتار

ديگر در دو طرر قاعده آن ايجاد و موجتب ستهشتااه

در ارتفتتاع  21متتتری از ستتط دريتتا 1922/17/12 ،از

شدن شوند .پاهای اول به طور معمول انتدکی از صتفحه

دااتتچ خشبتترگهتتای دراتتتان افتترا و توستتکا و راش

پشتی بلندتر و فاقد پیشپنجه.

در جنگتتچ کلیتتک کجتتور در ارتفتتاع  1172متتتری از

مشخصات محلهای جمعآوری

ستتط دريتتا 1923/17/17 ،از دااتتچ کتتود استتب در

از اين جنس تنها يک نمونه در تتاريخ 1923/19/81

روستتتای نتتارننب تن در ارتفتتاع  11متتتری از ستتط دريتتا

از اتتتا

و خشبتتترگهتتتای زيتتتر دراتتتتان ژينکتتتوآ

و  1922/12/11از دااتتتچ خشبتتترگهتتتای دراتتتتان

) (Ginkgo bilobaدر باغ اکولوژی نوشهر جمتعآوری

راش جنگتتچ چتتو بستتتاتتا

کتتدير در ارتفتتاع

 1111متری از سط دريا جمعآوری گرديد.
گونه Gamasholaspis incisus Petrova, 1968

مشخصات ريختشناختي

صتتفحه پشتتتی يکپارچتته بتتوده ،ولتتی ستتط پشتتتی

گرديد.
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شتتتکچ  -8گونتتته )( Pachylaelaps insularis (Berleseمتتتاده):

شتتکچ  -9گونتته )( Onchodellus cf alpinus (Willmannمتتاده):

 (Aصفحه پشتی ايديوزوما (B ،صفحاد سینهای ،جنسی -شتکمی و

 (Aصفحه پشتی ايديوزوما (B ،صفحاد سینهای ،جنسی -شتکمی و

مخرجی ايديوزوما

مخرجی ايديوزوما

شکچ  -1گونه ( Olopachys compositus Korolevaماده) (A :صتفحه پشتتی ايتديوزوما (B ،صتفحاد ستینهای و جنستی -شتکمی -مخرجتی
ايديوزوما (C ،اسپرماتکا (D ،تکتوم و  (Eکلیسر

شکچ  -2گونه ( Olopachys caucasicus Korolevaماده) (A :صتفحه پشتتی ايتديوزوما (B ،صتفحاد ستینهای و جنستی -شتکمی -مخرجتی
ايديوزوما (C ،تکتوم و  (Dاسپرماتکا
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شتکچ  -1گونته ( Gamasholasp incisus Petrovaمتتاده) (A :صتفحه پشتتتی ايتديوزوما (B ،صتتفحاد ستینهای ،جنستتی و شتکمی -مخرجتتی
ايديوزوما و  (Cکلیسر

مازندران که نسبت به منطقه نوشهر اشکتر استت ،ايتن

نتيجهگيری و بحث
تتتا پتتیش از انجتتام ايتتن بررستتی ،در زمینتته فونستتتیک

احتمال وجود دارد که بتاخ بتودن درصتد رطوبتت نستبی

کنتتههتتای باخاتتانواده  Eviphidoideaدر غتتر استتتان

برای فعالیتهای زيستی اين اانواده يک عامچ بازدارنتده

مازندران هیچگونه اطیعتاتی در دستت نبتود .نتتاين ايتن

باشد .همهنین ،با توجه به فورزی بودن اغلتب گونتههتای

پاوهش نشان داد کته کنتههتای ايتن باخاتانواده از تنتوع

اين اانواده پیشنهاد میگردد با بررسی فون کنههتای ايتن

زيستتتی بتتاخيی در منطقتته براتتوردار هستتتند و در تعتتداد

اتتانواده روی حشتتراد میزبتتان احتمتتالی ،در زمینتته تنتتوع

زيادی از زيستگاههای ااکی و کودی يافت میشوند.

آنها در منطقه اطیعاد بیشتری به دست آورده شوند.

در میتتان اتتانوادههتتای جمتتعآوری شتتده در ايتتن

در اين پاوهش ،کنههای اتانواده Parholaspididae

پاوهش ،کنههای اانواده  Macrochelidaeاز بیشتترين

فقتت از خشبتتترگ و اتتتا

پتتتای دراتتتتان ژينکتتتوآ

غنای گونتهای براتوردار بودنتد و بتا فراوانتی بتاخيی در

) (Ginkgo bilobaجمتعآوری شتدند کته ايتن موضتوع

بته ويتاه کودهتای دامتی مشتاهده

افراد اين اتانواده

زيستگاههتای مختلت

شدند .افراد اين اانواده از مناطق مختل

ايتران گتزارش

ممکن است نشاندهنده نیازهای اا

از نظر ترکیب شیمیايی ،بافت فیزيکی و يا اسیديته اتا

شدهانتد (کمتالی و همکتاران )1921 ،و بته دلیتچ قابلیتت

باشد و انجام بررسیهتای بتیشتتر در ايتن زمینته ،توصتیه

تغذيتته آنهتتا از تختتمهتتا و خروهتتای جتتوان مگتتسهتتای

میگردد.

کودزی ) (Kinn, 1966و نیز نماتودها و بندپايان ااکزی

در اين پاوهش ،هیچ گونهای از اين باخاتانواده در

) ،(Lindquist et al., 2009از اهمیت بومشنااتی زيادی

اا

براوردارند.

است به دلیچ پايین بودن میزان مواد آلی در ک

باغها يا مزارع يافت نشد که اين موضتوع ممکتن
باغاد

در ايتتتتن پتتتتاوهش ،هتتتتیچ نمونتتتتهای از اتتتتانواده

و مزارع و يا مصرر زيتاد نهتادههتايی ماننتد کودهتا يتا

 Eviphididaeجمعآوری نشتد .بتا توجته بته جمتعآوری

آفتکشهای شیمیايی در اين بومنظتامهتا (اکوسیستتم)

گونههايی از اين اانواده توس کتاظمی ( )1927از روی

باشد کته تأيیتد آن بته انجتام بررستیهتای بتومشتنااتی

ستتتختبتتتالپوشتتتان اتتتانواده  Scarabaeidaeدر شتتترق

بیشتر نیاز دارد.

فون کنههای اا زی و کودزی باخاانواده  Eviphidoideaدر شهرستان نوشهر
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Abstract
In a faunistic study, eviphidoid mites (Acari: Mesostigmata) in Nowshahr county (western
Mazandaran province) during 2009-2010, a total of 23 species from superfamily Eviphidoidea
belonging to eight genera and three families were collected and identified from different soil
and manure habitats. Five species of Pachylaelaps insularis (Berlese), Olopachys compositus
(Koroleva), Olopachys caucasicus (Koroleva), Onchodellus cf alpinus (Willmann),
Gamasholaspis incisus Petrova and the genus Gamasholaspis Berlese were new records from
Iran. Among collected families, Macrochelidae had the highest relative frequency (55.77
percent), and the families Pachylaelapidae and Parholaspididae with frequencies of 30.21 and
14.02 percents were in next ranks, respectively. No specimen of Eviphididae was collected in
this study. The most frequent species of the first three families were Glyptholaspis americana
(Berlese) (8.52 percent), Olopachys caucasicus (Koroleva) (9.3 percent), and Holaspina alstoni
Evans (13.25 percent).
Key words: Fauna, Acari, Eviphidoidea, Mesostigmata, Nowshahr
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