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  چکیده
تعـداد  . در نتیجـه،  شـد  آوريجمعدر حوزه مرکزي استان گیالن  نهنمو 230 ،1388فصول مختلف سال  در طول  

 18 بـه  متعلقگونه  33 ،نتایجاساس  بر. دست آمدبههاي تمشک نقاط مختلف روي درختچهفعال استیگماي میان کنه 5323
اسـتان  هاي کنهون گونه براي ف 12 شدههاي شناساییمیان گونه. درتشخیص داده شداین راسته  ازخانواده  هفتجنس و 
هاي فراوانی کنه .اندترتیب با یک و دو ستاره مشخص شدهد که بهنباشهاي ایران جدید میگونه براي فون کنه دوگیالن و 

  :شامل شده بر حسب خانوادهآوريهاي جمعگونه . بود بیشترها هاي کنهسایر راسته در مقایسه با  استیگمامیان
Parasitus sp.*, (Parasitidae); Euseius amissibilis Meshkov, Neoseiulus marginatus (Wainstein), N. 
sugonjaevi* (Wainstein & Abbasova) , N. barkeri  Hughes, N. multiporus* (Wu & Li), N. umbraticus 
(Chant), N. tauricus* (Livshitz & Kuzenetsov), Amblyseius herbicolus (Chant), A. rademacheri (Dosse), 
Proprioseiopsis okanagensis* (Chant), Transeius wainsteini (Gomelauri), T. herbarius* (Wainstein), 
Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago), P. juvenis Wainstein & Arutunjan, P. spoofi (Oudemans), 
Paraseiulus soleiger (Ribaga), Paraseiulus triporus (Chant & Yoshida-Shaul), Typhlodromus (A.) 
georgicus* Wainstein, T.  (A.) kazachstanicus* Wainstein (Phytoseiidae); Androlaelaps casalis (Berlese), 
Geolaelaps aculeifer (Berlese), G. queenslandica (Womersley), G. lubrica Voigts & Oudemans, G. kargi 
Costa (Laelapidae); Iphidozercon sp.*, Lasioseius frankbakkeri Faraji & Karg, Proctolaelaps pygmaeus 
(Muller) (Ascidae); Rhodacarus sp.*, (Rhodacaridae); Ameroseius lidiae* Bregetova, A. lanceosetis** 
Livshitz & Mitrofanov, A. sculptilis** Berlese, (Ameroseiidae); Ologamasus sp.*, (Ologamasidae) 

  باشند.می
 

  استیگماهاي میانکنهتمشک، فون،  ،استان گیالن :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
 در تمشـک  هـاي درختچـه  از متنوعی هايگونه  
بـاغ  درمجاورت خودرو صورتبه گیالن استان سراسر

 هايچهدرختتاج ). 1381 ثابتی( دارند وجود  مزارع و ها
-پناه و ايتغذیه رطوبتی، دمایی، شرایط خاطربه تمشک
می هاکنه جمله از یمختلف بندپایان حاوي ،مناسب گاهی
 هـاي کنـه  از بزرگـی  گـروه  ،اسـتیگما میان راسته. باشند

 در وسـیعی  تنوع داراي که است 1فرمپارازیتی باالراسته
. هسـتند  گونـاگون  هـاي گـاه زیسـت  و زنـدگی  هايشیوه
 صـورتی  در آزادند زندگی با شکارچیانی هاگونه تربیش
 پرنــدگان، داران،پســتان بــا هــاآن از دیگــري دســته کــه

 از نیـز  کمـی  تعـداد  و نـد امـرتبط  بندپایان یا و خزندگان
 راسـته  ایـن  هـاي کنـه  کنند،می تغذیه شهد و گرده قارچ،

                                                             
1 Parasitiformes 
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 ها،الشه کود، پوسیده، چوب زباله، خاك، در است ممکن
 روي ا وهـ قـارچ  گلی،کاه هايخانه پرندگان، هايآشیانه
ــدن ــات ب ــدگی حیوان ــد زن ــر کنن ــز و والت  .  )2009 (کرانت

 اسـتیگما میـان هـاي  دي از وجـود کنـه  دمتعـ  هايگزارش
هاي تمشک در نقـاط مختلـف دنیـا وجـود     روي درختچه

 ،2002 و همکـاران  استونیچ ،1998همکاران و  (بلر دارد
    .)2005 راي و همکاران
جـامعی در   یـق تـا کنـون تحق   ،خل کشـور در دا

هــاي از جملــه کنــهخصــوص شناســائی فــون بنــدپایان 
و گــزارش  مــرتبط بــا تمشــک صــورت نپذیرفتــه اســت 

 بنـابراین ، موجود به صورت پراکنده بوده استبندپایان 
-از جمله میـان هاي موجود اي از کنهشدهفهرست تدوین

بــا توجــه بــه ، هــاي تمشــکدرختچــهروي اســتیگمایان 
-پراکندگی و فراوانی آنها در ایـران و اسـتان گـیالن بـه    

هـاي  درختچـه  یهـاي مهـم رویشـ   عنوان یکی از کـانون 
) 1380کمالی و همکـاران ( . باشددر دسترس نمی تمشک

را  اسـتیگما میـان کنه  گونه سههاي ایران در فهرست کنه
. محققـین  انـد نمودههاي تمشک گزارش روي درختچه از

اسـتیگما را  هاي میانگونه از کنه ندچمختلف دیگري نیز 
ــران تمشــک هــاي درختچــهاز روي  و  آوريجمــعدر ای
 و 1385 زادهحــاجی ،1365 (دانشــور انــدهکــرد گــزارش

 رحمانی و همکاران ،2002 زاده و همکارانحاجی ،1386
هـاي  بررسـی  ).1382نژاد و همکـاران  ایرانیحداد، 2010

-یا خانوادهو  نگمااستیفون راسته میان دربارهمشابهی 
وسـط  تهـا  روي سایر میربـان هاي متعلق به این راسته 

زاده و همکاران (حاجی محققین مختلفی انجام شده است
کـاظمی و   ،وب الـف  1388زاده و همکاران حاجی ،1389

-و درویـش  1390مرادیـان و همکـاران    ،1384همکاران 
و  ي زیـاد هاگونهد ابا توجه به تعد ).1388زاده و کمالی 

 چنـین هـم  اسـتیگما و هـاي میـان  کنـه انتشار دامنه باالي 
ایـن  نتـایج  ، زیسـتی هاي شـکارگر در کنتـرل   اهمیت کنه
هـاي شـکارگر   کنـه مبنایی براي کـاربرد  تواند تحقیق می

هاي مدیریت تلفیقی آفات در الب برنامهاستیگما در قمیان
  هاي استان گیالن باشد.مزارع و باغ

  

  هامواد و روش
ســال  مختلــف طــی فصــول نمونــه 230اد تعــد  

حوزه مرکزي استان گیالن در هاي تمشک از برگ 1388
هاي موجود روي بـرگ  کنه .شدند آوريجمع )شهر 11(

بسته به حجم و رطوبت نمونه  1با استفاده از قیف برلیز
 درصـد  75ساعت جداسـازي و در الکـل    24-48مدت به
ز محلـول  هـا ا سـازي کنـه  داري شدند. جهـت شـفاف  نگه

هـا  از کنـه استفاده شد، پس از شفافیت مطلـوب،   2نسبیت
سپس . گردیداسالید میکروسکوپی تهیه  3هویر محیط در

درجـه   45آون با دمـاي   روز در 12-14مدت ها بهنمونه
ها المل اطراف قرار گرفتند.شدن گراد جهت خشکسانتی

 ،و رطوبـت  نفوذ هواو  شدنکریستالهجهت جلوگیري از 
ها با استفاده از نمونه .رنگ درزگیري شدالك بی توسط

 مورد شناسـایی قـرار گرفتنـد.   کلیدهاي معتبر و موجود 
محققین  برايتائید شناسایی یا ها نیز جهت بعضی نمونه

  .گردیدندارسال  خارجی
  

  نتایج و بحث
هاي کنه از روي برگ 8235 تعداد در مجموع

 یالنهاي تمشک در حوزه مرکزي استان گدرختچه
) درصد 58کنه (بالغ بر  5323آوري شد که تعداد جمع
 ،کل)، در 1استیگمایان بود (شکل وط به راسته میانمرب

خانواده از روي  هفتاستیگمایان از راسته پیش
هاي تمشک مورد شناسایی قرار گرفت که درختچه

درصد  .)2هاي گوناگونی داشتند (شکل درصد فراوانی
استیگمایان نشان دهنده میانراسته هاي فراوانی خانواده

 هشت( خانواده ناچیز ششاین است که درصد فراوانی 
 92که بیشترین درصد فراوانی (در حالی ،بود )درصد
 با تعداد Phytoseiidae ) مربوط به خانوادهدرصد

 .Tکنه و گونه غالب این خانواده نیز  5259 فراوانی کل

wainsteini  فون . باشدمینه ک 1193تعداد فراوانی با

                                                             
1 Berlese’s funnel 
2 Nesbitt’s fluid 
3 Hoyer’s medium 
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 ،ارائه شده است مجزااي هاي فیتوزئیده در مقالهکنه
  .شوندارائه میدر این مقاله  استیگماي میانهاسایر کنه

1- Parasitus sp. :   عـرض بـدن در عـریض   ) 3(شـکل-
و با احتسـاب    370، طول بدن میکرومتر 220ترین نقطه 
بلند،  شاخهدو 1، تریتواسترنوممیکرومتر 520گناتوزوما 

جفــت مــوي  36داراي  ،منفــذ مخرجــی طــولی مشــخص
  د. باشپشتی ساده می

  

  
هاي تمشک شده از درختچهآوريهاي جمعدرصد فراوانی کنه -1شکل

  در حوزه مرکزي استان گیالن بر اساس راسته

  
از شده آوريجمع ياستیگماراسته میان هايدرصد فراوانی کنه -2شکل

  مرکزي استان گیالن بر اساس خانواده هاي تمشک در حوزهدرختچه

-صـومعه ) و 31/3/1388از رشت ( جمعیتاین 
  .آوري شد) جمع20/10/1388سرا (

2- Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) :  4(شـکل (
جفـت   39، داراي میکرومتر 906ماده  2طول ایدیوزوماي

اي ي منفـرد، صـفحه سـینه   دو یـا سـه مـو   موي ساده و 
                                                             
1 Tritosternum 
2 Idiosoma 

 دومران مو و تا قسمت میانی عقبی پیشداراي سه جفت 
از طـول آن،  اي بیشتر عرض صفحه سینهتوسعه یافته، 

و داراي یک جفت مو، صفحه  شکلصفحه جنسی بالونی
  باشد.میمو شکل و داراي سه یتقریبا مثلث 3آنال

 (ویلسـون  نه داراي انتشار جهانی اسـت این گو
 لف و خاكاز روي مواد انباري مخت نیز در ایران )،1967
) گـزارش شـده   1380 کمالی و همکاران( ط مختلفااز نق

ــن بررســیو  اســت، ــز در ای ــومن ( نی )، 23/7/1388از ف
ــت ( ــفهان (1/5/1388رش ــع2/3/1388) و کوچص -) جم

  .گردیدآوري و شناسائی 
3- Geolaelaps  aculeifer (Canestrini, 1883) :

صفحه پشتی ایدیوزوما به سمت عقـب باریـک   ) 5(شکل 
بنـدي  شـبکه  جفت موي بلند و باریک بـا  39، داراي هشد

طـول   کرده بااي رشدسینهعیف، صفحات پیشضبسیار 
داراي اي سـینه  اي، صـفحه سطح دانهو عرض یکسان و 

اي بسیار کوچک، صفحه سینهسه جفت مو، صفحات پس
بندي واضـح، انگشـت   جنسی داراي یک جفت مو و شبکه
دندانه  10ت ثابت داراي متحرك داراي دو دندانه و انگش

  هاي میانی ریزتر هستند.که دندانه
مناطق انتشار این گونه کشورهاي ایتالیا، هلند،   

کانـادا و   آلمان، سوئد، انگلستان، شوروي سابق، شـرق 
از در ایــران  ).1976 (هــاگز باشــدامریکــاي شــمالی مــی

گزارش شده  )1389 زاده و همکارانحاجی( استان گیالن
) و 11/2/1388سـرا ( از صـومعه  ن بررسـی در ایـ است. 

قـرار  شناسایی  مورد آوري و) جمع27/10/1388سنگر (
  .گرفت

4- Geolaelaps queenslandica (Womersley, 1956) 
پریتریم  ،سوزنی ،موهاي صفحه پشتی عادي) 6(شکل  :

رسد، صفحه پشتی ران پاي دوم میکوتاه و فقط تا پیش
-ناحیه اپیستوزوما را نمی در انتها باریک و قسمت اعظم

ــاي   ــد موه ــاند، فاق ــوي   داراي، ران دوم Zxپوش ــک م ی
  باشد.ضخیم می
مناطق انتشار این گونـه کشـورهاي آمریکـا و     
 باشـد، در ایـران از اسـتان   می )1954 (ومرسلی استرالیا

                                                             
3 Anal  
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. ) گزارش شده است1389 زاده و همکارانگیالن (حاجی
مــورد ي و آور) جمــع10/8/1388ایــن گونــه از رشــت (

 .قرار گرفتشناسائی 
5- Geolaelaps lubrica Voigts & Oudemans, 

، میکرومتـر  650طول ایدیوزوماي ماده ) 7(شکل : 1968
 39 رايو بـا نقــوش مشــبک، دا اي صـفحه پشــتی قهــوه 

-اي توسـعه تیز، صـفحه سـینه  جفت موي صاف و نوك
با یک جفـت  سه جفت مو، صفحه جنسی مشبک  یافته با

مخرجـی تقریبـا مثلثـی بـا سـه مـوي دور       ، صـفحه  مو
، ي اول ادامه داردران پاپریتریم تا بعد از پیشجی، مخر

نه و انگشـت ثابـت   انگشت متحرك کلیسر داراي دو دندا
  باشند.دوشاخه می 1، آپوتلداراي سه دندانه

اشـــغالی، از کشـــورهاي انگلســـتان، فلســـطین
 مریکا گزارش شده استآچکسلواکی، شوروي سابق و 

ــ ــران ).1386 نقــل از نــوعیه(ب ایــن گونــه از  نیــز در ای
) گزارش شده 1386 نوعی الن (انبارهاي برنج استان گی

) 5/6/1388ســرا (از صــومعهدر بررســی اخیــر اســت. 
 .گردیدآوري و شناسایی جمع

6 - Geolaelaps kargi Costa, 1968 : طول ) 8(شکل
جفت  38صفحه پشتی داراي ، میکرومتر 500 ایدیوزوما

 و یک موي منفرد که در انتها باریک نیست، صفحهمو 
، 2و یک جفت منفذ اي صاف و داراي سه جفت موسینه

، Zx، داراي موي موصفحه جنسی داراي یک جفت 
صفحه جنسی به صفحه مخرجی نزدیک نیست، فاصله 

مخرجی،  بین این دو صفحه بیش از نصف طول صفحه
  .باشندتر میموهاي صفحه پشتی طویل

 گونه از اروپا و آمریکا گزارش شـده اسـت   این
ایـن گونـه از انبارهـاي بـرنج      ،در ایـران  ).1982 (کـارگ 

) گزارش شده 1389 زاده و همکارانحاجیاستان گیالن (
) و رشــت 12/5/1388از ســنگر ( در ایــن مطالعــه. اســت

  . قرار گرفتشناسائی مورد آوري و ) جمع23/7/1388(

                                                             
1 Apotele 
2 Lyrifissure 

7- Iphidozercon sp. : ــو  31داراي ) 9(شــکل ــت م جف
، j پــنج جفـت مــو در ردیــف داراي روي صـفحه پشــتی،  

 صفحه جنسی بدون مو، معموالً داراي صفحه مخرجـی، 
به سمت ناحیـه   3لیاآپریتریماز باال مخفی، نوك   1jي مو

پنجـه پاهـاي دوم تـا    دارد، شـکمی انحنـاي شـدید    عقبی
جانبی ماقبل انتهـایی  چهارم داراي یک یا دو موي پشتی

ــ ــهک ــیده ه میل ــکل و کش ــپ اي ش ــه پال ــد، پنج داراي  4ان
  .باشدمی 5ماکروستا

-) جمع24/8/1388سرا (صومعهاز  جمعیتاین 
  آوري و شناسایی شد.

8- Lasioseius frankbakkeri Faraji & Karg, 

و بـا  جفت مـو   31داراي  صفحه پشتی) 10(شکل : 2005
جفـت در   15جفت در قسمت جلویی و  16 ،نقوش مشبک

 شـکل،  مثلثـی  مخرجـی -ت عقبی آن،  صفحه شـکمی قسم
شـکل، انگشـت ثابـت    ايداراي بالشـتک میلـه   4-2پاهاي 

کورنیکـول  شـکل،  مـویی  6کلیسر داراي پیلوس دنتیلـیس 
جفـت مـوي    سهایدیوزوما فقط داراي  جدا از هم و قوي،

  .می باشد ) روي جلد نرم4rو  5R ،1Rاي (حاشیه
(فرجـی   تاین گونه از فرانسه گزارش شده اسـ 

در ایران از استان گیالن گـزارش شـده    ).2005 و کارگ
از  ایـن نمونـه  ). الـف 1388 زاده و همکـاران ت (حاجیاس

سرا، فومن، کوچصفهان، خمـام  شهرهاي رشت، صومعه
آوري و جمــع 1388در تمــامی فصــول ســال و ســنگر 
  .گردیدشناسایی 

9- Proctolaelaps pygmaeus (Muller, 1859) : شکل)
جفــت مــوي  43 پارچــه و دارايفحه پشــتی یــکصــ) 11

- جفت موهاي حاشیه 10، ایدیوزوما داراي بیش از ساده
اي روي جلد نـرم، داراي یـک تـا چهـار     اي و زیرحاشیه

) روي کوتیکـول نـرم جـانبی،    Rاي (جفت مـوي حاشـیه  
بـدون   7تکتـوم مخرجی، صفحه مخرجی بدون موي پیش

                                                             
3 Peritremalia 
4 Palp  
5 Macroseta   
6 Pilus dentilis 
7 Tectum 
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-نسی بدون نقش، صفحه جهاي متعددزائده اما با دندانه
  باشد.دندانه می 2-1انگشت متحرك کلیسر با  نگار وو

فیلیپـین، قزاقسـتان، اروپـا و     ،این گونه از هنـد 
 نقـل از آمریکاي جنوبی و مرکزي گزارش شده است (به

در ایــــران از فــــارس، ). 2008 شمســــی و همکــــاران
آذربایجان غربی، همدان، لرسـتان و کردسـتان گـزارش    

این گونـه از فـومن   ). 1380 همکاران ده است (کمالی وش
  . قرار گرفتشناسایی  مورد آوري و) جمع5/6/1388(

10- Rhodacarus sp.:  125طول گناتوزومـا  ) 12(شکل 
ــر ــریض میکرومت ــدن در ع ــرض ب ــه ، ع ــرین ناحی  150ت
، طـول  میکرومتـر   250، طول جفـت اول پاهـا   میکرومتر

 50 ترین نقطهو عرض آن در عریض 70اي صفحه سینه
اي، داراي چهار جفت مـو روي صـفحه سـینه   ، میکرومتر

 1اسـکلرونودولی جفـت  ، چهار صفحه پشتی تقسیم شده
شاخه، زانو و سـاق  سه، آپوتل 2روي صفحه پودونوتال

    باشد.مو می 10 دارايپاي چهارم 
 آوري) جمـع 13/3/1388از رشـت (  جمعیتاین 
  .گردید و شناسایی

11- Ameroseius lidiae Bregetova, 1977 : شــکل)
و عـرض   431تا  330طول ایدیوزوما در افراد ماده ) 13

، در ایـن  میکرومتـر  203در  232و در نرها  256تا  192
هاي متفاوت دارند. طول گونه موهاي سطح پشتی اندازه

تـر اسـت،   بلندترین مو از نصف عرض ایدیوزوما کوتـاه 
  1jمـوي  ، باشـند اي مـی این موها نـواري بـا حاشـیه اره   

شکل است و بـا سـایر موهـاي سـطح     کامالً پهن و برگی
ــا حاشــیه عقبــی   2j، مــوي باشــدمــیپشــتی متفــاوت  ت
صفحه مخرجـی از صـفحه جنسـی    رسد. ایدیوزوما نمی

و یـک   مخرجـی موي پیشجفت  دوفاصله دارد و داراي 
  باشد. دوشاخه می 3کورنیکولمخرجی است، موي پس

ختـان، النـه   در هاي رويحفرهاین کنه از خاك، 
جوندگان و حشرات از نقاط مختلف دنیـا گـزارش شـده    

از مـزارع  ایـران   در ).1977 و همکاران گیلیاروف( است
                                                             
1 Scleronoduli 
2 Podonotal 
3 Corniculus 

) از شهرستان کرمـان، از روي  1387 پناهیونجه (نصرت
هاي فـارس و  در استانی شبدر و یونجه زمینپیاز، سیب

ایـن   گزارش شده است.) 1380 (کمالی و همکارانهمدان 
ــه ا ــومعهگونـ ــرا (ز صـ ــع27/5/1388سـ آوري و ) جمـ

  .شناسایی شد

12- Ameroseius lanceosetis Livshitz & 

Mitrofanov, 1975 : 29سـطح پشـتی داراي   ) 14(شکل 
-داسـی  انتهایی ایدیوزوما، موهاي شکلجفت موي برگی

بنـدي،  داراي الگوي مشـخص شـبکه   شکل، صفحه پشتی
روي  مـو  ، یـک جفـت  جفت مو دواي داراي صفحه سینه

، انگشـت ثابـت   دارنـد  قرارکشیده  4صفحات متااسترنال
و از کوکساي  ریم بلندپریت کلیسر با چهار دندانه بزرگ،

رود، شروع و تا ناحیه موهـاي عمـودي پـیش مـی     چهار
مخرجـی  شاخه، صفحه شکمیدوتریتواسترنوم در انتها 

  باشد.میمو  هفتدر عقب گرد و داراي 

ــزار    ــیه گ ــه از روس ــن گون ــت ای ــده اس  ش ش
از در ایـن بررسـی نیـز     ).1972 (لیوشیتز و کوزنتسـف 

-) جمــع6/6/1388) و رشــت (5/6/1388ســرا (صــومعه
 .گردیدآوري و شناسایی 

13 - Ameroseius sculptilis Berlese, 1916 : شکل)
تمام دار، موي دندانهجفت  29صفحه پشتی داراي ) 15

 ایناندازه اي که الگوهاي شبکه صفحه پشتی پوشیده با
تر از نیمه در نیمه عقبی صفحه بسیار کوچک هاشبکه

-هاي ماده بهباشند، صفحه جنسی در کنهجلویی آن می
-مخرجی کنهصفحه شکمی و شدت اسکلروتینی شده، 

، عرض ايشبکه نقوشهاي نر با هاي ماده همانند کنه
صفحه جنسی در قسمت عقب کمتر از قسمت جلو، جفت 

گرد  متااسترنالصفحات اي روي ي سینهسوم موها
  خوبی توسعه یافته است.به 5قرار دارند، اسپرماتوداکتیل

                                                             
4 Metasternal 
5 Spermatodactyl 
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 (برگتوا این گونه از روسیه گزارش شده است
از شــــهر فــــومن  فــــوق گونــــه ).1977 و همکــــاران

  .گردیدآوري و شناسایی ) جمع23/7/1388(
14 - Ologamasus sp.:  عرض بدن در ) 16(شکل

و با  200، طول بدن میکرومتر 150ترین نقطه عریض
مو  جفت هفتداراي ، میکرومتر 310احتساب گناتوزوما 

-مخرجی اسکلروتیو یک جفت منفذ روي صفحه شکمی
با چهار جفت مو و سه اي بزرگ سینه فحه، صشده

مخرجی ، سطح شکمی با صفحات شکمیجفت منفذ

مانند، ها معموالً شاخکورنیکولبزرگ پوشیده شده، 
 .باشندمی اطراف مخرجیي ه جفت موسداراي 

- ) جمع10/8/1388سرا (از صومعه جمعیتاین 
  .قرار گرفت شناسایی مورد و آوري

  

  گزاريسپاس

جناب آقاي دکتر فرید فرجی به از همکاري 
استیگماي مرتبط هاي میانخاطر شناسایی برخی از کنه

  شود. این تحقیق صمیمانه سپاسگزاري می با

  
ب) ،  Androlaelaps casalis الف) سطح پشتی بدن گونه -4، کمیب) سطح ش، .Parasitus sp الف) سطح پشتی بدن گونه -3، 4 و 3هاي شکل

  (اصلی) سطح شکمی

  
 Geolaelaps الف) سطح پشتی بدن گونه - 6، کمیب) سطح ش، Geolaelaps aculeifer الف) سطح پشتی بدن گونه -5، 6و  5هاي شکل

queenslandica، (اصلی) ب) سطح شکمی  
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 Geolaelaps الف) سطح پشتی بدن گونه -8 ج) آپوتل، ،ب) سطح شکمی، Geolaelaps lubrica الف) سطح پشتی بدن گونه -7، 8و  7هايشکل

kargi ،(اصلی) ب) سطح شکمی  
  

  
 Lasioseius پشتی بدن گونه الف) سطح -10، ب) سطح شکمی، .Iphidozercon sp الف) سطح پشتی بدن گونه -9، 10و  9هاي شکل

frankbakkeri ، (اصلی) ب) سطح شکمی  
  

  
 الف) سطح پشتی بدن گونه -12 ج) تکتوم، ،ب) سطح شکمی، Proctolaelaps pygmaeus الف) سطح پشتی بدن گونه -11، 12و  11هايشکل

Rhodacarus sp. ،(اصلی) ، ج) آپوتلب) سطح شکمی  
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 Ameroseius بدن گونهپشتی سطح  - 14، ب) سطح شکمی، Ameroseius lidiae پشتی بدن گونه الف) سطح -13، 14و  13هاي شکل

lanceosetis  ،(اصلی) ب) سطح شکمی  
  
  

  
ب) ، .Ologamasus sp الف) سطح پشتی بدن گونه - 16، ب) سطح شکمی، Ameroseius sculptilis الف) سطح پشتی بدن گونه -15، 16و  15هاي شکل 

  لی)(اص سطح شکمی
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 منابع

  .هاي ایران. انتشارات دانشگاه یزد. جنگلها، درختان و درختچه1381 ،ثابتی ح
 Typhloderminaeخانواده رزی اول هاي فیتوزئیده استان گیالن، بخشکنهفون  معرفی بخشی از .1385، زاده جحاجی

(Phytoseiidae). 64تا  48هاي . صفحه1جلد ششم، شماره  ،مجله پژوهش کشاورزي .  
هاي خانوادهرزیدوم  استان گیالن، بخش  (Acari:   Phytoseiidae) هاي فیتوزئیدهکنهفون  .1386 ،زاده جحاجی

Amblyseiinae Muma  وPhytoseiinae Berlese. 7هاي . صفحه1جلد هفتم، شماره  ،مجله پژوهش کشاورزي 
  . 25تا 
گیالن، گزارش  Ascidae (Acari: Mesostigmata)اي خانواده ه. کنهالف1388 ،م فردو رفعتی ف ، فرجیزاده جحاجی

جلد  پزشکی ایران،هاي شمال ایران. مجله دانش گیاهیک جنس و چهار گونه جدید براي ایران و کلید شناسایی گونه
 . 50تا  35هاي . صفحه2چهلم، شماره 

هاي خانواده شت گونه از کنه. معرفی و کلید شناسایی هب1388 ،م فردو رفعتی فزاده ج، فرجی حاجی
Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) ،جلد  در استان گیالن. مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی

 . 10تا  1هاي . صفحه3شانزدهم، شماره 

گیالن، شامل  Laelapidae (Acari: Mesostigmata)هاي خانواده . کنه1389 ،م فردو رفعتی فزاده ج، فرجی حاجی
. 2بیست و چهارم، شماره هاي گیالن. نشریه حفاظت گیاهان، جلد هار گونه جدید براي ایران و کلید شناسایی گونهچ

   . 209تا  196هاي صفحه
) Mesostigmataاستیگمات (هاي میان. معرفی برخی از کنه1382چایچی پ. قنبر ح و طالبینژاد ك، حاجیایرانیحداد

  .157تا  147هاي . صفحه2مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، جلد دهم، شماره  مزارع چغندرقند میاندواب.
جلد  هاي گیاهی،. چند کنه شکارگر از ایران با شرح یک جنس و شش گونه جدید. مجله آفات و بیماري1365 دانشور ه،

  . 73تا  55هاي . صفحه4و  3هاي پنجاه و چهارم، شماره

آباد خوزستان. فصلنامه هاي صفیهاي انگور در موستان. بررسی فونستیک کنه1388 و کمالی ك، زاده ادرویش
 . 93تا  79هاي . صفحه1جلد اول، شماره شناسی، تخصصی تحقیقات حشره

 :Uropodoida (Acariهاي خاکزي باالخانوادهاي کنهنهتنوع گوبررسی . 1384 پور ي،کاظمی ش، کمالی ك و فتحی

Mesostigmata) تا  885هاي . صفحه4جلد سی و ششم، شماره  نطقه تهران. مجله علوم کشاورزي ایران،در م
894 .  
 .هاي ایران. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی. فهرست کنه1380 ،ا و عطامهر ه ، استوانکمالی ك

در مزارع ذرت و کلزاي منطقه  Mesostigmataهاي راسته . بررسی فونستیک کنه1390 م، دیان ح، استوان ه و حقانیمرا
 . 84تا  73هاي . صفحه1جلد سوم، شماره  شناسی،گچساران. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره

 در یونجه مزارع) Acari: Mesostigmata( استیگمایانمیان راسته خاکزي هايکنه فون بررسی. 1387 ،س پناهنصرت
سیستان و  دانشگاه ،، دانشکده کشاورزيکشاورزي شناسیحشره ارشد کارشناسی نامهپایان. کرمان شهرستان
 .بلوچستان

 ارشدکارشناسی نامهپایان. گیالن استان در انباري متفاوت شرایط در برنج انباري هايکنه شناسایی. 1386 ،ج نوعی
  .گیالن دانشگاه ،دانشکده کشاورزي کشاورزي شناسیحشره
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Abstract 

During different seasons of 2009-2010 a number of 230 samples were collected from central area of Guilan 
province, Iran, and as a result, 5323 Mesostigmatic mites on raspberry shrubs (Rubus spp.) in different 
regions were recovered. According to the results, 33 species belong to 18 genera and seven families of the 
order were identified. Among the identified species, 12 are new record for Guilan province mite fauna and 
two species for Iran mite fauna as well. The abundance of Mesostigmatic mites compared with other mite 
orders was found higher. The collected species according to related families are including:  
Parasitus sp.*, (Parasitidae); Euseius amissibilis Meshkov, Neoseiulus marginatus (Wainstein), N. 
sugonjaevi* (Wainstein & Abbasova) , N. barkeri  Hughes, N. multiporus* (Wu & Li), N. umbraticus 
(Chant), N. tauricus* (Livshitz & Kuzenetsov), Amblyseius herbicolus (Chant), A. rademacheri (Dosse), 
Proprioseiopsis okanagensis* (Chant), Transeius wainsteini (Gomelauri), T. herbarius* (Wainstein), 
Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago), P. juvenis Wainstein & Arutunjan, P. spoofi (Oudemans), 
Paraseiulus soleiger (Ribaga), Paraseiulus triporus (Chant & Yoshida-Shaul), Typhlodromus (A.) 
georgicus* Wainstein, T.  (A.) kazachstanicus* Wainstein (Phytoseiidae); Androlaelaps casalis (Berlese), 
Geolaelaps aculeifer (Berlese), G. queenslandica (Womersley), G. lubrica Voigts & Oudemans, G. kargi 
Costa (Laelapidae); Iphidozercon sp.*, Lasioseius frankbakkeri Faraji & Karg, Proctolaelaps pygmaeus 
(Muller) (Ascidae); Rhodacarus sp.*, (Rhodacaridae); Ameroseius lidiae* Bregetova, A. lanceosetis** 
Livshitz & Mitrofanov, A. sculptilis** Berlese, (Ameroseiidae); Ologamasus sp.*, (Ologamasidae). 
New records for Guilan province and Iran mite fauna are marked by one and two asterisk, respectively. 
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