
  
  در شهرستان مشهد (Acari: Mesostigmata) استیگمایان ي میان هاي خاکزي راسته کنه
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  چکیده
هـاي خـاکزي    باشد. به منظور شناسایی کنـه  جود در منطقه میهاي مو تنوع زیستی و مدیریت تلفیقی آفات، شناسایی گونهمطالعات اولین گام در 

ضمن بازدید از مناطق مختلف شهرستان مشهد اقدام به جمع  1394و  1393هاي  سالي میان استیگمایان در شهرستان مشهد در فصول مختلف  راسته
هـاي کنـه    نمونـه تـولگرین   –ایشگاه با استفاده از قیف برلیزبه آزمهاي خاك  نمونهپس از حمل  هاي کشاورزي شد. از بوم نظامهاي خاك  آوري نمونه

و با استفاده از  تثبیتهاي میکروسکوپی داخل محلول هویر  روي المهاي شفاف شده  شدند.کنهنها با استفاده از محلول نسبیت شفاف آاستخراج و بدن 
اند به ترتیب  هایی که با یک و دو ستاره مشخص شده ی شدند. جنس و گونهخانواده شناسای 11گونه از  20در نتیجه تعداد  .منابع موجود شناسایی شدند

  باشد : هاي شناسایی شده بر حسب خانواده به شرح زیر می براي فون استان خراسان رضوي و شهرستان مشهد جدید هستند. فهرست گونه
Ameroseidae: Ameroseius plumosus*(Oudemans, 1902), A.parplumosus*(Nasr & Abou-Awad, 1986);  Ascidae: 

Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940);  Halolaelapidae: Halolaelaps sp.;  Laelapidae: Gaeololaelaps asperatus (Berlese, 
1904), G.angustus (Karg, 1965), G.queenslandicus (Womersley, 1956), G.sclerotarsus (Costa, 1968), Laelaspisella 
canestrinii* (Berlese, 1903), Haemolaelaps casalis (Berlese, 1887);  Macrochelidae: Macrocheles glaber* (Müller, 1860);  
Melicharidae: Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1859);  Pachylaelapidae: Onchodellus karawaiewi **(Berlese, 1920), 
Pachylaelaps sp.; Parasitidae: Parasitus fimetorum**(Berlese, 1904), P.consanguineus (Oudemans & Voigts, 1904), 
Pergamasus falculiger* (Berlese, 1906); Rhodacaridae: Multidentorhodacarus denticulatus *(Berlese, 1920); 
Urodinychidae:Uroobovella marginata** (Koch, 1839); Uropodidae: Uropoda orbicularis* (Müller, 1776).  

 
  خراسان رضوي، تنوع، Parasitiformesفون، : هاي کلیديواژه

  
  ١مقدمه

 راسـته  هـاي  ، کنـه Parasitiformesهاي باال راسته  در بین کنه
بزرگترین راسته هم از نظر تنوع و هم از نظر پراکنش  استیگمایان میان
هاي این راسته در خاك، زباله، چوب پوسیده، کود  کنه .)56( باشند می

ي پرنـدگان، بسـترهاي پـرورش     کود جانوري، الشه، آشـیانه  گیاهی،
). 41( شوند می قارچ، روي بدن حیوانات و روي گیاهان زندگی و یافت

تـرین نـواحی تـا     تواننـد در پسـت   زاد میآهاي خاکزي با زندگی  گونه
 .)17ها زندگی کنند ( بلندترین نقطه کوه
/. 2ی به اندازه های کنه استیگما میانهاي  شناسی کنه از نظر ریخت

اند که در سـطوح پشـتی و شـکمی     متر و با بدنی کشیده میلی 5/4تا 
یک جفت روزنه تنفسـی  باشند. داراي  داراي صفحات اسکلروتینی می

کـه در مراحـل   هسـتند  پیش ران پاهاي سوم تا چهـارم  حدفاصل در 
هـاي   در انـدازه آنهـا  پساالروي شیار لوله مانند (پریتریم) متصـل بـه   

                                                        
شناسـی، اسـتاد و    به ترتیب دانشجوي اسبق کارشناسـی ارشـد حشـره    -3و  2،  1

  پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه گیاه
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هاي ریخت شناسی در شناسایی آنها محسوب  یکی از ویژگی متفاوت
 شود.  می

عمومـا   هـاي خـاك،   استیگمایان به عنوان یک گروه از کنه میان
موجـودات زنـده خـاك     بر رشد دیگري داشته و شکارگررژیم غذایی 

هاي خاك، الرو و تخم حشـرات،   وانی جمعیت دیگر کنهاثرند و فرؤم
. بنابراین آنها یک اثر غیرمستقیم بر )9( کنند نماتدها و ... را کنترل می

ساختار و عملکرد اکوسیستم، تجزیه مواد آلـی و چرخـه مـواد مغـذي     
بهبود گیري و  همچنین به عنوان یک عامل مهم در شکل گذارند. می

تنها شبکه غذایی و چرخه . نه )38و  37، 8نقش دارند (کیفیت خاك 
ثیر مثبت حضور أنیز تحت ت هاي ساختاري خاك مواد مغذي بلکه جنبه

  .)36و  71، 42، 39( باشد ها در خاك می این کنه
ها تاکنون دستخوش تغییرات زیادي شده است  بندي این کنه طبقه

ونیم قرن گذشـته روي ایـن گـروه از     و افراد مختلفی طی حدود یک
سـال   50تـا  40اند که بطور حتم بیشترین فعالیت در  ها کار کرده کنه

 ,Berlese, Oudemansشـمندانی نظیـر   نشـده اسـت. دا   اخیر انجام
Koch, Kramer, Canestrini    در اواخر قرن نوزدهم و اوایـل قـرن

در قرن بیسـتم   Halliday, Hirschmann, Karg, Evans بیستم و

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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  745      ...استیگمایان ي میان ستههاي خاکزي را کنه

) 40(کرانتـز   .)41( انـد  هـا انجـام داده   مطالعات زیادي روي این کنـه 
بنـدي کـرده    خـانواده رده  66هاي راسته میان استیگمایان را در  گونه

خانواده و  70این راسته شامل  )69( پروکتراست. بر اساس نظر والتر و 
 27در ایران از این راسته تعداد  گونه توصیف شده است. 10000حدود 

آوري و شناسایی  گونه از نقاط مختلف جمع 183جنس و  85خانواده، 
  .)23(  شده است

هاي ایران  استیگما میانن فهرست هایی که در جدیدتری تعداد گونه
) نام بـرده شـده   27( به جز خانواده فیتوزئیده توسط کاظمی و رجایی

هاي این  باشد. این در حالی است که لیست گونه گونه می 348شامل 
مقایسه این دو عدد با  ).36( گونه است12000راسته در دنیا  بیش از 

در  استیگما میاناي ه دهد که بررسی فونستیک کنه یکدیگر نشان می
هاي علمی و عملی بیشـتري   تر و تحقیق وسیع اتایران نیاز به مطالع

مسلما ایران از لحاظ داشتن تنـوع اقلیمـی در منـاطق مختلـف      دارد.
هـاي مزواسـتیگماي خـاکزي     اي باالیی را از کنـه  تواند تنوع گونه می

از آنجا کـه هنـوز بسـیاري از منـاطق کشـور بـه لحـاظ         نشان دهد.
اکولوژیکی اهمیت ونستیک مطالعه نشده است و از طرفی با توجه به ف

ویژه از لحاظ به ها  هاي مزواستیگما در خاك، ضرورت مطالعه کنه کنه
باشد،  فونستیک که مبناي مطالعات بیواکولوژیک و مدیریت آفات می

اسـتیگماي   هاي میان الزم به ذکر است که شمار کنه گردد. روشن می
هـاي   ن خراسان رضوي اندك و محدود بـه  گـزارش  خاکزي در استا

) بوده 62و  57، 55 ،26، 25،30،46، 24، 22، 16، 15، 10، 8پراکنده (
هـاي   کنـه روي فـون   اي گسـترده  تحقیـق است. به عبارتی، تاکنون 

  .انجام نشده استاستان خاکزي این راسته در 
  

  ها مواد و روش
عـالوه بـر    1394و  1393هاي  براي انجام این پژوهش، در سال

زارها و نیز مـواد هوموسـی، الش    مراتع و چمناز خاك  مزارع وها  باغ
طـول  ها و انـواع کودهـاي دامـی در حـوزه شهرسـتان مشـهد (       برگ

درجـه شـرقی و عـرض جغرافیـایی      60°:08´تا  58°:21´جغرافیایی 
برداري به عمل آمد (شکل  درجه شمالی) نمونه 36°:03´تا  °35:40´
1 .(  

 5/1 برداري شامل سه بیلچه خاك (بـه وزن تقریبـی   مونهواحد ن
کـود  توده یا و خاك عمق متري  سانتی 15 سطح تا حدودکیلوگرم) از 
ط بـه نـوع بسـتر    بـو بـرداري اطالعـات مر   ه هنگام نمونهبدامی بود. 

تـاریخ  و  بـرداري  بـرداري، نـوع پوشـش گیـاهی، محـل نمونـه       نمونه
درون هـاي کنـه    تـوي نمونـه  شد. خاك مح میبرداري نیز ثبت  نمونه
زمایشـگاه  آنصب برچسب، بـه   زهاي پالستیکی ریخته و پس ا کیسه
 قـرار  برلیز قیف داخل درساعت  48ا براي مدت ه ، سپس نمونهمنتقل

 موجود هاي کنه ند.شو استخراج ها آن درون هاي کنه تاشدند  می داده
 ظـرف اخل درون قیف به د المپ نور و گرمابراي فرار از  ها نمونه در

فـرار کـرده و    بود، شده تعبیه قیف پایین در کهد درص 75 الکل حاوي
ها، بـا   شدند. پس از جداسازي کنه می آوري عجمدرون مایع نگهداري 

 .ها اسالید میکروسکوپی تهیه شـد  ) از آن41استفاده از روش کرانتز (
حلول م درون به شدهآوري  جمع هاي کنههاي  در فرصت مناسب نمونه

ي نسبیت منتقل شدند. مدت زمان الزم براي شفاف شدن  کننده شفاف
ها از چند ساعت تا چند روز ، بسته به اندازه و سختی جلـد   بدن نمونه

از محلـول   هـا،  پس از اطمینان از شفاف شدن کنـه بدن متفاوت بود. 
در  ي اسالید استفاده شد. ها روي الم و تهیه هویر به منظور تثبیت کنه

آوري روي الم نصب  چسب مربوط به شناسه محل جمعمرحله بعد بر
 و بلورین تثبیت مایع داخل به رطوبت نفوذ از جلوگیري منظور به .شد

 درزگیـري  هـا  المل اطراف الك ناخن بی رنگاز استفاده با ،آن شدن
اطالعـات   بـه  مربـوط  برچسب ها، اسالید خشک شدن از پس شد. می

 نـام  و نـوع زیسـتگاه   آوري، جمـع  تـاریخ  و شامل مکان برداري نمونه
 جهـت  اسـالیدها  وشـده   نصب آنها سمت راست در کننده آوري جمع

 هـا  نمونه .شدند  داده قرار اسالید هاي مخصوص جعبه داخل شناسایی
 شناسایی صالح ذي توسط متخصصان نیز تعدادي و نگارندگان توسط

سی شـده  هاي برر هایی از تمام کنه نمونه .گرفتند قرار تأیید مورد یا و
دانشـکده   ،پزشـکی  هاي گـروه گیـاه   در این مطالعه در کلکسیون کنه

  شود. کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد نگهداري می
  

  نتایج و بحث
خـانواده متعلـق بـه     11جـنس و   16گونـه از   20در این بررسی 

ایـن  . در شـد آوري و شناسـایی   جمع یاناستیگما میانهاي راسته  کنه
گونه براي  10اي فون استان خراسان رضوي و گونه بر 7تعداد میان، 

، هـا  باشند. اطالعاتی دربـاره میزبـان   فون شهرستان مشهد  جدید می
هاي هر خانواده به ترتیب حـروف الفبـا    آوري گونه تاریخ و محل جمع

  .داده شده است
  

 Evans (in Hughes 1961) Ameroseiidae  خانواده

 ,Ameroseius parplumosus (Nasr & Abou-Awadگونـه  
1986)  

کنه نـر در تـاریخ    2کنه ماده و  6 مواد بررسی شده: از این گونه
از خـاك مـزارع    22/12/93از پردیس دانشـگاه فردوسـی،    10/9/93

از مزرعـه یونجـه در    8/3/94چغندر در روستاي شـترك و در تـاریخ   
  شد.و شناسایی آوري  ربیع جمع منطقه خواجه
مرکبـات   ياهـ  گونه اولین بار از باغ: این در ایران انتشارمناطق 

همچنـین از خـاك و کـود دامـی در اسـتان       و )29شهرستان جهرم (
استان در این گونه وجود ). این اولین گزارش 72( شد جداسازيزنجان 

  باشد. خراسان رضوي می
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  Ameroseius plumosus (Oudemans, 1902)گونه 
از  15/8/93تاریخ کنه ماده در  12مواد بررسی شده: از این گونه 

از خاك مزارع یونجه در روستاي  1/11/93پردیس دانشگاه فردوسی، 
  شد. و شناسایی آوري جمعکالت -در جاده مشهد کیجوگ

  

  
  اند در نقشه نشان داده شدههاي قرمز  برداري با مربع نقشه شهرستان مشهد، خراسان رضوي، مناطق نمونه -1شکل 

Figure 1- Map of Mashhad County, red squares are showing the sampling sites  
  

در ارومیـه از   2006: این گونـه در سـال   در ایران انتشارمناطق 
). همچنین از خـاك مـزارع   23( روي گرد و غبار خانگی گزارش شد

میوه اصفهان  ياه خاك باغ )،18( در شهرستان میاندوابچغندر قند 
مواد انباري در استان سیستان و  )،5( اهوازنیشکر )، خاك مزارع 21(

و  )68)، خاك مزارع آفتابگردان در شهرستان خـوي ( 63( بلوچستان
) گـزارش شـده   3( سیب در شهرستان سلماسهاي  خاك و برگ باغ

این اولین گزارش ایـن گونـه بـراي اسـتان خراسـان رضـوي        است.
  باشد. می

 
 Oudemans, 1905 Ascidae  خانواده

  Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940) گونه
 18/10/93کنه ماده در تاریخ  12مواد بررسی شده: از این گونه 

پـارك  از خاك پاي درختان سرو در  22/1/94از روستاي بازه شیخ، 
 روسـتاي شـیر حصـار   جـان  ماز مزرعـه باد  13/6/94طرق، جنگلی 

  آوري شد. جمع
ن روي از استان همـدا تاکنون : این گونه در ایران انتشارمناطق 

هاي سـیب اسـتان البـرز     )، خاك و بقایاي گیاهی باغ23چچم (گیاه 
هـاي   خـاك در اسـتان  ، )34)، کود آلی و قارچ از استان سـمنان ( 3(

)، 51( )،خوزستان و گلسـتان 6بختیاري (و )، چهارمحال 54گیالن (
)، خـاك  64کود و خاکبرگ از منطقه دامغـان (  ها، خاك مزارع و باغ

در دامـی  قـارچ و کـود    بستر) و خاك، 30( داراب گندم و مزارع پنبه
دومین گـزارش  مطالعه حاضر گزارش شده است.  )72استان کرمان (

از این استان قبال این گونه  .این گونه از استان خراسان رضوي است

  . گزارش شده بود) 31توسط خالق آبادیان و همکاران (
 

    Berlese, 1892Laelapidaeخانواده 

  Gaeololaelaps asperatus (Berlese, 1904)گونه 
کنه نر در تـاریخ   2و  کنه ماده 5مواد بررسی شده: از این گونه 

 کـالت و در تـاریخ  -مشهدگردو در حاشیه جاده هاي  باغاز  4/7/94
کــالت -مشــهدمیــوه در حاشــیه جــاده هــاي  از بــاغنیــز  12/8/94

  شد. و شناسایی آوري جمع
در قنـد  : این کنه از خاك مزرعـه چغنـدر   اندر ایر انتشارمناطق 

)، اسـتان  49)، شـهرکرد ( 60( )، خاك مزارع در ارومیه18( میاندواب
زمینـی در اسـتان    )، خـاك مزرعـه سـیب   58( )، کرمان33اصفهان (

و اسـتان   آوري ذکـر نشـده)   (شهرستان محل جمـع  خراسان رضوي
  .گزارش شده است )7( تهران
 
  Gaeololaelaps angustus (Karg, 1965)گونه 

کنه ماده در تاریخ  20مواد بررسی شده: از این گونه در مجموع 
از کود حیوانی در روستاي  23/1/94از روستاي خالق آباد،  10/9/93

  .شد و شناسایی آوري از روستاي همت آباد جمع 13/4/94امرغان و 
)، یـزد  49( از شـهرکرد تاکنون : این کنه در ایران انتشارمناطق 

هـاي   خاك بـاغ  )،14)، درختان نخل در کرمان (33اصفهان ( )،13(
) 7خاك مزارع سـیب زمینـی در تهـران (    ) و57تربت جام ( ردمیوه 

  گزارش شده است. 
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   Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956) گونه
کنـه مـاده در تـاریخ     21مواد بررسی شده : از این گونـه تعـداد   

از خـاك   28/5/94منطقه توس، در میوه هاي  خاك باغ از 14/8/93
 هاي از خاك باغ 22/7/94میوه واقع در حاشیه جاده قوچان،  هاي باغ

  شد.و شناسایی آوري  میوه در منطقه گلمکان جمع
خـاك   )،48 و 30انتشار: این کنـه از خـاك مـزارع خوزسـتان (    

خـاك و گیاهـان در حـال     )،58)، شهرکرد (35میوه جهرم ( هاي باغ
)، خـاك و کـود در   19و مـواد انبـاري در منطقـه گـیالن (    پوسیدن 
 هـاي  )، خاك و بقایاي گیـاهی بـاغ  17( خاك در یزد )،59( اصفهان

 زمینی در خراسان رضوي مزارع سیب و )2سیب در آذربایجان غربی (
   ) گزارش شده است.7((منطقه ذکر نشده) 

  
  Gaeolaelaps sclerotarsus (Costa 1968)گونه 

از  27/2/94کنه ماده در تاریخ  8شده: از این گونه مواد بررسی 
از خـاك   30/3/94و در تاریخ خاك پاي درختان سرو در کمپ غدیر

  شد . و شناسایی وريآ باد جمعآمزارع صیفی جات در ملک 
هاي آذربایجان شرقی،  : این گونه از استاندر ایران انتشارمناطق 

و نیز خاك کف انبارها  فارس، همدان و گیالن از مواد انباري و خاك
ها  همچنین از شهرکرد در ارتباط با مورچهو ) 52 و 23گزارش شده (

  ). 32(ه است گزارش شد
  
  Haemolaelaps casalis (Berlese, 1887)گونه 

عـدد   1عدد کنه مـاده و   6گونه تعداد  مواد بررسی شده: از این
 گاه فردوسیاز کود حیوانی در گلخانه دانش 18/1/94کنه نر در تاریخ 

پاي درختان سـرو  از خاك پردیس دانشگاه  در 26/4/94و در تاریخ 
  شد. و شناسایی آوري جمع

: ایـن گونـه بـراي اولـین بـار توسـط       در ایـران  انتشـار منـاطق  
گـزارش شـد. همچنـین از     )66( سپاسگزاریان از روي مـواد انبـاري  

از  )،23( تبریـز  هاي ، خاك باغ)23مزارع کتان اردبیل ( )،23تهران (
خـاك و بـرگ    )،23( در همـدان  Fabaceaeروي گیاهـان خـانواده   
مانده  )، انبارهاي برنج و کاه و کلش باقی18مزارع چغندر میاندوآب (
) و از روي نمونه حشرات موجود در موزه 52( از آن در منطقه گیالن

) نیز گزارش شده است. این دومین گزارش این گونه از 50( از بوشهر
باشد و اولین گزارش از این استان توسـط   ان رضوي میاستان خراس

  ) ارائه شد.31خالق آبادیان و همکاران (
  
  Laelaspisella canestrinii (Berlese, 1903)گونه 

از  20/2/94کنه ماده از این گونه در تاریخ 15 مواد بررسی شده:
از کـود   22/3/94در تـاریخ   جات روستاي بازه شـیخ و  مزارع صیفی

  شد. و شناسایی آوري در روستاي میامی جمع حیوانی

کـود و هومـوس در    : این گونه از خـاك، در ایران انتشارمناطق 
 هاي )، از خاك باغ32ها از شهرکرد ( )، در ارتباط با مورچه11تهران (

این اولین گزارش این گونه  ) گزارش شده است.44زیتون در گیالن (
  باشد. براي استان خراسان رضوي می

  
   Macrochlidae Vitzthum, 1930 واده خان

  Macrocheles glaber (Müller, 1860)گونه 
کنـه مـاده در تـاریخ     14مواد بررسی شده: از این گونـه تعـداد   

از خاك پاي درختان سرو در پردیس دانشگاه و در تـاریخ   26/4/94
  آوري و شناسایی شد. از خاك مزارع گندم در تپه سالم جمع 9/6/94

 ،شار در ایران: این گونه قبال از مزارع شبدر در همدانمناطق انت
 ،خـاکبرگ  ،خـاك  ،و غبار خانه در ارومیـه  گرد ،ها در تبریز خاك باغ

اهـواز   ،)65از خاك در استان مرکزي ( ،)23مواد ارگانیگ در تهران (
) 45ها و کود در خراسان شمالی ( باغ ،و خاك مزارع )67فارس ( ،)5(

اولین گزارش این گونه براي استان خراسـان  گزارش شده است. این 
  باشد. رضوي می

  
 Melicharidae Hirschmann, 1962خانواده 

  Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1859)گونه 
از  12/2/94کنه نر در تاریخ  5کنه ماده و  15مواد بررسی شده: 

از مزرعـه   15/5/94کی و در تـاریخ  جوگـ کود حیـوانی در روسـتاي   
  شد. شناسایی و وريآ ر روستاي زشک جمعیونجه د

هاي فـارس،   : در ایران این گونه از استانایران در انتشارمناطق 
آذربایجان غربی، همدان، لرستان و کردستان از روي مواد انبـاري و  

) 61منطقه آمل از روي مواد انباري ( در )،23( اماکن مسکونی داخل
 )64مواد پوسیده گیاهی (منطقه دامغان از خاك پاي درختان و  در و

گزارش شده است. این دومین گزارش این گونـه از اسـتان خراسـان    
خالق آبادیان و همکـاران  بار این گونه توسط اولین  .باشد رضوي می

  از خراسان رضوي گزارش شده است.) 31(
 

  Pachylaelapidae Berlese 1913 خانواده
  Onchodellus karawaiewi (Berlese, 1910)گونه 

از  9/3/94کنه ماده از این گونه در تاریخ  12مواد بررسی شده: 
از خـاك   18/7/94هـاي سـیب در حاشـیه بلـوار تـوس و       خاك باغ

  آوري و شناسایی شد. هاي میوه در گلبهار جمع باغ
مناطق انتشار در ایران: این گونه از خاك در اسـتان آذربایجـان   

 ،)58خـاك در کرمـان (   ،)12خوزستان ( هاي انگور باغ ،)23شرقی (
خـاك در   ،)29هـاي میـوه جهـرم (    بـاغ  ،)4( هاي میوه کرمانشاه باغ

ها  ) خاك مزارع و باغ62( هاي انگور کاشمر باغ ،)1نوشهر مازندران (
) گزارش شده است. این اولین گـزارش  45در استان خراسان شمالی (
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  این گونه براي شهر مشهد است.
  

  Parasitidae 0udemans, 1901 خانواده

 Parasitus fimetorum (Berlese, 1904)گونه 
کنه نر در تاریخ  2کنه ماده و  16مواد بررسی شده: از این گونه 

از  10/4/94از کود حیوانی واقع در روسـتاي شیرحصـار و    27/2/94
  آوري و شناسایی شد. مزرعه خیار در روستاي زین الدین جمع

اردبیـل و   ،)71 از تهران (مناطق انتشار در ایران: این گونه قبال
) نیـز توسـط   44هاي زیتون اسـتان گـیالن (   ) و از باغ23مازنداران (

این اولین گـزارش   گزارش شد. 2015مهجوري و همکاران در سال 
  باشد. این گونه براي شهر مشهد می

  
 ,Parasitus consanguineus (Oudemans & Voigtsگونه 
1904)  

از  15/4/94کنه ماده در تاریخ  16 مواد بررسی شده: از این گونه
 94/ 5/7آباد و در تاریخ  از باغ وکیل 19/6/94 ،هاي اطراف طرقبه باغ

  آوري و شناسایی شد. از خاك پردیس دانشگاه جمع
 ،مناطق انتشار در ایران: این گونه تا به حال از آذربایجان شرقی

هـاي   انـدام  ،)27( خاك و کود حیوانی گـاو در کرمـان   ،)23( همدان
خـاك   ،)47زمینـی در ارومیـه (   هوایی گیاهان و خاك مـزارع سـیب  

 ،)53خـاك جنگلـی سـرخه حصـار (     ،)21هاي میوه در اصفهان ( باغ
و  )45خاك مزارع در خراسـان شـمالی (   ،)4هاي میوه کرمانشاه ( باغ

  ) شده است.27( خراسان رضوي گزارش
  
  Pergamasus falculiger (Berlese, 1906)گونه 

 9/7/93کنه ماده در تاریخ  5بررسی شده: از این گونه تعداد مواد 
  آوري و شناسایی شد. از کود حیوانی در روستاي نیزه جمع

مناطق انتشار در ایران: این گونه قبال از شیراز در استان فـارس  
) گزارش شده است و این دومین گـزارش وجـود آن در ایـران و    35(

  باشد. رضوي می اولین گزارش این گونه براي خراسان
 

 Rhodacaridae Oudemans, 1902 خانواده 

 ,Multidentorhodacarus denticulatus (Berleseگونــه 
1920)  

کنه نر در  2کنه ماده و  10مواد بررسی شده: از این گونه تعداد 
از  12/2/94از روستاي کارده و در تاریخ  1/3/94و  25/8/93تاریخ 

  آوري و شناسایی شد. جمع مزرعه یونجه در روستاي گوجکی
مناطق انتشار در ایران: این گونه اولین بـار از شـیراز در اسـتان    

) گزارش شده است. ایـن اولـین گـزارش بـراي خراسـان      35فارس (
  باشد. رضوي می

  
  Urodinychidae  Berlese, 1917خانواده 

  Uroobovella marginata (Koch, 1839)گونه 
کنـه مـاده در تـاریخ     35تعـداد   مواد بررسی شده: از این گونـه 

هاي  از باغ 4/7/94 ،هاي سیب روستاي آب قد از خاك باغ 20/6/94
هـاي   از خاکبرگ 17/7/94ي جاده کالت و در تاریخ  میوه در حاشیه

  آوري و شناسایی شد. موجود در گلخانه گروه باغبانی دانشگاه جمع
ط منـاطق انتشـار در ایـران: ایـن گونـه بـراي اولـین بـار توسـ         

بعدها این گونـه   ).66سپاسگزاریان در ایران شناسایی و گزارش شد (
 ،)20خاك در کرمـان (  ،)24ها و فضاي سبز در تهران ( خاك باغ از

خراسان رضوي (منطقـه ذکـر    ،)21هاي میوه در اصفهان ( خاك باغ
خاك مزارع  ) و52انبارهاي برنج گیالن ( ،)27نشده است)، مازندران (

این اولین  ) گزارش شده است.45خراسان شمالی ( درهاي میوه  و باغ
  گزارش این گونه براي شهرستان مشهد است.

 
  Uropodidae Kramer, 1881خانواده

  Uropoda orbicularis (Müller, 1776)گونه 
کنه نر در  2کنه ماده و  11مواد بررسی شده: از این گونه تعداد 

هاي  از باغ 3/4/94 ،کاهو هاي میوه در روستاي از باغ 10/7/93تاریخ 
هـاي میـوه در روسـتاي مغـان      گیالس روستاي بالندر و خـاك بـاغ  

  آوري و شناسایی شد.  جمع
 ،مناطق انتشار در ایـران: ایـن کنـه قـبال از آذربایجـان شـرقی      

 ،)24مناطق غنی از پوشش گیاهی در تهـران (  ،)23فارس ( ،همدان
خـاك در   ،)47ارومیه (زمینی در  هاي هوایی و خاك مزارع سیب اندام

 ،)45( هـاي میــوه خراسـان شــمالی   خـاك مــزارع و بـاغ   ،)5اهـواز ( 
) گزارش شده است. این اولین 27کود و خاکبرگ در مازندران (،خاك

  باشد. گزارش این گونه براي فون استان خراسان رضوي می
 

  سپاسگزاري
نگارندگان بدین وسیله از دکتر امیـد جـوهرچی ( دانشـگاه آزاد    

پزشکی دانشگاه آزاد مرودشت) و  دکتر هادي استوان (گروه گیاه ،یزد)
علـوم و تکنولـوژي پیشـرفته و علـوم     سسه ؤدکتر شهروز کاظمی (م

ییـد تعـدادي از   أمحیطی کرمان) بـراي کمـک در شناسـایی و یـا ت    
نامـه نگارنـده    نمایند. این مقاله قسمتی از پایان ها قدردانی می نمونه

 فردوسی انجام گرفت.اول است که در دانشگاه 
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 گونه -ب ،  Ameroseius parplumosusگونه -الفهاي جدید  میان استیگما براي فون شهرستان مشهد:  شکل ظاهري گونه -2 شکل

Macrocheles glaber ، گونه -پOnchodellus karawaiewiگونه -،ت Parasitus fimetorum، گونه -ث Pergamasus falculiger، ج- 
 (تصاویر از نگارنده) اUropoda orbicularis گونه -ح ،Uroobovella marginata گونه -چ ،Multidentorhodacarus denticulatusگونه

Figure 2- Habitus of new record species of Mesostigmatic mites for Fauna of Mashhad region: A- Ameroseius parplumosus , 
B-Macrocheles glaber  ، C- Onchodellus karawaiewi , D-Parasitus fimetorum, E- Pergamasus falculiger, F-Multidentorhodacarus 

denticulatus, H-  Uroobovella marginata،,  G-Uropoda orbicularis (Photos origibnal) 
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