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 چکیده
. شود ویژه منطقه زاگرس محسوب میی درختی موجود در غرب ایران بهترین گونه ترین و فراوان بلوط مهم

کننده جمله آفت، شکارگر و تجزیههای متفاوتی از باشند که نقش های بلوط میها از بندپایان فعال در جنگل کنه

در منطقه  spp.  Quercusمرتبط با جنگل بلوط پیش استیگمایهای منظور بررسی فون کنهبه. عهده دارندبه

از خاک و  7931و  7931های های متعددی از نقاط مختلف منطقه در سالبرداریشده بیستون، نمونهحفاظت

ها پس از انتقال به آزمایشگاه، با استفاده ازقیف برلیز جداسازی نمونه. جنگل بلوط به عمل آمد های هواییاندام

 72بررسی در مجموع،  در این. الکتیک، با استفاده از مایع هویر اسالید شدندشده و پس از شفاف سازی در اسید

در های گزارش شده از بلوط لیستی از کنههمچنین چک. خانواده شناسایی شدند 72 جنس و 71متعلق به  گونه

یشترین بلیست در این چک .باشدخانواده می71جنس و  77گونه متعلق به  17شامل  که ارائه شده است نیزایران 

ده از خانوا Molothrognathus mehrnejadi (Liang & Zhang, 1997)گزارش مربوط به گونه 

Caligonellidae های شناسایی شده در این بررسی به شرح زیر استگونه .است: 
Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Cyta coeruolipes (Duges, 1834); 

Cunaxidae: Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980; Tydeidae: Lorryia woolleyi (Baker, 1968), 

Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu Baker, 1970; Ereynetidae: Ereynetoides amplectorus 

Hunter, 1964; Iolonidae: Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932), Pronematus rykei Meyer 

& Rodrigues, 1966; Erythraeidae: Parerythraeus sp., Abrolophus sp.; Smarididae: Smaris 

sp., Fessonia sp.; Raphignatidae: Raphignatus sp.; Tetranychidae: Tetranychus urticae 

Koch, 1836; Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti 

(McGregor, 1952); Trombididae: Allothrombium sp.; Cheyletidae: Acaropsellina sollers 

Kuzin, 1940. 

 ایران ،خوار، کرمانشاههای خاکزی، شکارگر، گیاهفون، کنه بلوط، :هاواژهکلید
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 مقدمه

یدرختیموجودترینگونهترینوفراوانبلوط،مهم

شودویژهمنطقهزاگرسمحسوبمیبه،درغربکشور

(Hamzeh et al., 2008) بیستونمنطقهحفاظت. شده

درکوههکتاردررشته02111بهمساحت هایزاگرس،

دارد قرار کرمانشاه استان . ارتفاع در منطقه 1321این

 قرار دریا سطح از به.استگرفتهمتری مهمی آفات

آن به و کرده حمله بلوط میدرختان خسارت زنندها

(Darvish, 2010.)درکنه فعال بندپایان جمله از ها

میجنگل بلوط های Ripka, 2011)باشند هایکنه(.

کنهگیاه و آفت عنوان به بلوطخوار روی شکارگر های

 (,.Kabíček, 2017; McMurtry et al اندگزارششده

2013 ) کنه. مطالعه به زیادی بامحققین مرتبط های

پرداخته کنهبلوط با رابطه در مطالعه چندین و هایاند

دارد جنگلهایبلوطوجود در پیشاستیگما . لیستیدر

گونهمرتبطبابلوطپنج،شدههایایرانتهیهازکنهکه

درطیمطالعاتی.(Kamali et al., 2001)وجوددارد

درسبزمزارعساکنسودمندومضریهاکنهکهروی

یک،شدانجامرانیایشرقشمالمنطقهیشهرطیمح

کنه از گونه خانواده باTetranychidaeهای مرتبط

 بلوط ودرختان شناسایی   ,Namaghi)شدگزارش

رطیتحقیقاتیکهبهمنظورشناساییکنههاید.(2010

 خانواده جنگلAnystoideaباال منطقهدر بلوط های

 فارسانجام استان سرخی مجموعگرفتکوهمره در ،

ازاینباالبهگونهمتعلقپنج چهارجنسوسهخانواده

 Yazdanpanah)گردیدآوریوشناساییخانوادهجمع

and Ostovan, 2014).بررسی برایطی که هایی

 Adamystidaeهایخانوادهآوریوشناساییکنهجمع

خا خاک، سایهکدر سطح در هوموس و اندازبرگ

 بلوط انجاماکامفیروزدرختان فارس، دو،شدستان

 ,.Fuangarworn et al)گردیدیجدیدگزارشگونه

2012) گکاتالو. کنه از گزارشاستیگمایپیشهایی

 باالخانواده دو به متعلق وRaphignathoideaشده

Tetranychoideaاستتهیه گونه11کهدرآن،شده

 ( ,.Bayzavi et alداردوجودمرتبطبادرختانبلوط

(2013 . بررسی کنهدر باالخانوادهفون های

Raphignathoideaجنگلبلوطدرمنطقهسرابگیان

نهاوند شهرستان ،24 از پنج11گونه به متعلق جنس

کنه از باالخخانواده این وهای شناسایی  انواده

باهشتگونهStigmaeidaeخانوادهوآوریشد،جمع

 Saberfar)بیشترینتعدادگونهرادراینمطالعهداشت

et al., 2016).Farahmandi (2015)،طیتحقیقاتی

سال طی که جنگل1312-1314های بلوطدر های

 داد، انجام 11یاسوج از 14گونه خانوادهنهجنسو

در.آوریکردجمعلقبهزیرراستهپیشاستیگمایان،متع

 انجام مریوان در بلوط روی که مطالعاتی شدطی ،22

شناساییوگزارشخانوادهنهجنساز14گونهمتعلقبه

(Amini et al., 2016)گردید . کههاییبررسیطی

گونه11،صورتگرفترویدرختانبلوطاستانایالم

شیپرراستهیزازخانوادهپنجبهمتعلقوجنس12از

 ,Niyazi)شدییشناساوآوریجمعان،یگمایاست

2017) . رودر هاییکه یبررسی انجام دوشدبلوط ،

خانواد از هگونه وEriophyidaeهای

Diptilomiopidae علی، بلوطدر کتولمرتبطبا آباد

 گلستان، .(Gol et al., 2018)گردیدگزارشاستان

مطالعاتصورتگرفتهدرخصوصفونکنههایمرتبط

بلوطدرجدول آمدهاستیکبا باتوجهبهاهمیتو.

 وهایجنگلنقش کشور غرب اکوسیستم در بلوط

وبهمنظورفراهمآوردنهایفعالدراینجنگلکنه ها

اطالعاتبنیادیوبسترسازیبرایمطالعاتکاربردیو

هایپیشاستیگمایحاضر،فونکنهتر،درتحقیقوسیع

حفاظت منطقه در بلوط جنگل با بیستونمرتبط شده

 .گردیدبررسی

 

 هامواد و روش

نمونه بررسی این ازدر تصادفی صورت به برداری

اندام و منطقهخاک در و هوایی مساحتهای به ای

هایمتعددینمونهبرداری.ارصورتگرفتتهک02111
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،درفصلبهار1310و1312درسالهای،ازنقاطمختلف

،تابستان پاییز بارندگی)و به بسته گرفت( صورت به.

نمونه خاکمنظور از خاکلچهیبکی،برداری از

سطح جنگل در ک،برداشتهبلوطی درون یهاسهیبه

شدیکیپالست وریخته دربرگیهایژگیو ،رندهینمونه

بردارنمونهخیتاری،بردارنمونهمحل ونامگاهستیزی،

وبهآزمایشگاهانتقالشدهنوشتهسهیکیبرداررونمونه

هایهواییبرداریازاندامبهمنظورنمونه.دادهشدند

ویقطعاتیباغبانیچیقلهیبهوس جداشده ازبرگ،

دربایکیپالستیهاسهیصورتجداگانهداخلکبه

دادهمحکم قرار شونده و داخلخچالیبه در

شدشگاهیآزما ندمنتقل جداسا. کنهبرای هایزی

 برلیز قیف از شدخاکزی، استفاده روش. این در

ساعت،24-40آوریشدهبهمدتجمعهایخاکنمونه

داده درشدوکنهداخلقیفبرلیزقرار شده، هایجدا

 21اتانول گرفت% کنه.ندقرار جداسازی ازبرای ها

،برگقطعاتشگاهیداخلآزمادرهایهوایی،اندام

کنهیبررسکروسکوپیمویاسترریز و بهشده ها

وفیظریموقلملهیوس خاینرم جداسیسوزن

باتوجهبهجثهکنه،نمونههامدتزمانمتفاوتی.شدند

گرفتند اسیدالکتیکجهتشفافسازیقرار ازودر

هویرتهیههایمیکروسکوپیدائمیدرمایعهااسالیدآن

شد تشخیصنمونه. مختدر کلیدهای و منابع از لفها

گردید استفاده خارجی و نمونه.داخلی سپسبرخی ها

.هایمربوطهارسالشدندجهتتاییدبهمتخصصینگروه

جمعنمونه شدههای کنه،آوری کلکسیون شناسیدر

گیریواحدهایاندازه.شونددانشگاهرازینگهداریمی

 .ومتراستبهمیکر

 

 نتایج

این  در گونه12بررسی، 16بهمتعلق 12جنساز

پیش زیرراسته به متعلق منطقهخانواده در استیگمایان

:آوریوشناساییشدشدهبیستونبهشرحزیرجمعحفاظت
 

Family: Anystidae 

Anystis baccarum Linnaeus, 1758 
دارایسهناخن.اینگونهبدنیکوتاهوعریضدارد

صاف و مسطح جلویی سپر پالپ، ساق .باشدمیروی

هرکد تناسلیدارندکه دستگاه دهانه در امدوجفتمو

زانویپاهایاول.صفحهکوچکقراردارندکرویی

دوجفتچشم ،دارایدوسولونیدیوموبامویدوتایی

پهنانتهادر هاپریترم.داردوجوددراطرافسپرجلویی

دومشده و اول پاهای ساق مو، دو دارای کلیسر اند،

سولنیدی سه  Meyer and) باشدمیدارای

Uckerman, 1987 ;Meyer and Ryke, 1960.)  

،♀0و♂12خاکپایبلوط،: آوریاطالعات جمع

تاریخ در 11/4/12های ،10/6/12 ،21/2/12 ،22/0/12،

11/1/12،0/1/10،11/1/10.

استاناز :هامناطق انتشار و میزبان ،هاهمه مانند

همدان استان و، سیستان کرمانشاه، خوزستان،

گیالن، تهران، رضوی، خراسان هرمزگان، بلوچستان،

 کرج، فارس،  کرمان، درکردستانمازندران،

نهاوندشهرستان و قروه مختلفهای گیاهان ،روی

 دانه میوه بادرختان ارتباط در پسته، دار، هسته و دار

 گزارششدهایوگیاهانعلوفهرویکلزازنبورعسل،

 (;Ostovan, 2001; Kamali et al., 2001 است

(Jamshidi et al., 2019. 

:توضیحات طول)گناتوزوما عرض03/1±20/322: ،:

23/1±20/130) ، طول)کلیسر پریترم(1/11±12/222: ،

(.42/343±60/13:طول)،پالپ(12/234±11/11:طول)

 طول)ایدیوزوما عرض44/121±21/1203: ،: 

21/66±01/010)،  اول)پا پای پای22/0±20/024: ،

دوم سوم12/1±21/022: پای ، پای14/3±14/036: ،

 .میکرون(14/016±11/0:چهارم

Family: Bdellidae 

Cyta coerulipes (Duges, 1834)   
پشتی قرارvi، ve، sciموهای ردیف یک در

اندنگرفته مویsciموی. همسطحبا دارای، viتقریبا

یپایتریکوبوتریرویساقپایاولوچهارموپنجه
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باشدمیسوم رنگبدن. و شده اسکلروتینه بدن جلد

 (.Hernandes et al., 2011)بنفشاست

: آوریاطالعات جمع بلوط، پای ♂1خاک در،

.21/1/12،31/1/12،24/1/12هایتاریخ

استاناز :هامناطق انتشار و میزبان آذربایجانهای

مازندران،تهران،همدان،فارس غربی،آذربایجانشرقی،

نمونه شدهدر گزارش چمن سیب، روی خاک، -های

 .است

: توضیحات عرض21/126±11/0:طول)گناتوزوما ،:

:طول)پالپ،(1/62±16/1:طول)کلیسر،(12/6±21/22

64/2±1/112.) عرض311±60/14:طول)ایدیوزوما ،:

22/11±103) پا اول)، دوم1/211±43/4:پای پای ،:

سوم10/2±221 پای چهارم2/1±21/112:، پای ،:

.میکرون(41/3±1/224
Family: Cunaxidae 

Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980 

شکمی ناحیه دارای قسمتی، سه پدیپالپ

 استاسکلروتینی، مستطیل شکل به .هیپوستوم

جلوی از که پشتی صفحه یک با پروپودوزوما

قسمتعقبیمتاپودوزوما تا و شروعشده پروپودوزوما

(.Smiley, 1992).ادامهدارد

: آوریاطالعات جمع بلوط، در ،♀6خاکپای

.11/2/12،12/0/12،16/6/10هایتاریخ

خراساناستاناز:هامناطق انتشار و میزبان های

همدان و میزبانرضوی جملهروی از متنوعی :های

خاکباغمرکبات،خاکبرگ،علفهرز،درختچای

.استودرختسیبگزارششده

 :توضیحات عرض02±61/3:طول)گناتوزوما ،:

11/1±21/11)، (21/23±01/6:طول)کلیسر پالپ،

1/01±44/1:طول) .) ،1/212±11/12:طول)ایدیوزوما

.میکرون(1/113±23/36:عرض
Family: Tydeidae 

Lorryia woolleyi (Baker, 1968)

بخش از کوچکی نواحی یا آسپیدیوزوما، نوک

موهای دارد، مانند شبکه خطوط پروپودوزوما جلویی

دندانه پشتی قابلدارسطح باال از گناتوزوما خمیده، و

هاکشیده،یوپاتیدیپنجهپالپدرانتهاپهنرویت،پالپ

دارایخطوط پشتی اطرافموهایانتهاییسطح شده،

ماننددیدهظریفاستواطرافحفرهموبهشکلقطره

(.Kaźmierski, 1998)شودمی

: آوریاطالعات جمع بلوط، پای در،♀2خاک

.31/6/10تاریخ

خوزستان،استاناز:هامناطق انتشار و میزبان های

خراسانرضوی مازندرانکرمانشاه، روینخلخرما،و

گزارشاستکندویزنبورعسلوگالبیگزارششده

 ,Sadeghi et al., 2012; Darbemamieh)شدهاست

2015.)

 :توضیحات عرض1/22±1/3:طول)گناتوزوما ،:

61/1±14) کلیسر (1/43±34/4:طول)، ایدیوزوما،

عرض213±24/4:طول) ،:12/2±101) پا اول)، :پای

دوم12/141±2 پای سوم14/4±1/113:، پای ،:

 .میکرون(131±21/1:،پایچهارم1/3±1/112

Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu 

Baker, 1970 

دوم-ترازیککمطولآنوکوتاه ωIدراینگونه

موهایسطحپشتیزانویسوم،ساقسوموعرضپنجه،

هاممکناسترانساقچهارمدرانتهابدوننوک،پیش

شبکه الگوهای ضعیفباشنددارای ای انتهایی. موهای

درآمده شده پهن و قاشقی صورت به .انداپیستوزوما

پالپکشیده،خطوطشکمیدربدون ناخنامپودیومی،

هستندضخیمتریکوبوتریمنطقههیستروزوماطولی،دارای

( Darbemamieh et al., 2016;Baker, 1970).این

است شده گزارش کرمانشاه از قبالً  گونه
(Darbemamieh et al., 2010, 2016.) 

: آوریاطالعات جمع بلوط، پای ♀ 2خاک در،

.21/1/10تاریخ

تبریزمیزبانهای:هامناطق انتشار و میزبان کرمانشاه،

.(Darbemamieh, et al., 2010, 2016) مختلف

 :توضیحات عرض41±41/1:طول)گناتوزوما ،:

:طول)ایدیوزوما،(132±6/1:طول)،پالپ(13/3±1/11
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عرض26/16±1/360 ،:02/2±240) پا اول)، :پای

دوم24/4±212 پای سوم61/1±146:، پای ،:

.میکرون(221±02/2:،پایچهارم41/1±126
Family: Ereynetidae 

Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964 

عدسیچشم شبیه ومیها کوتیکولیباشند خطوط

اطرافچشم گرفتهها استقرار موهایظریفپشتیو.

.انددرمقابلموهایحسیجلوییقرارگرفته ccموهای

یک شامل پروپودوزومایی صفحه روی شلوغ الگوی

قسمتمنحنیعقبیاستکهازقسمتصافیکهدرجلو

 است شده جدا گرفته، سطح.(Hunter, 1964)قرار

هاداراینقاطیاست،کهتعدادآنپشتیجلدمخططو

است بیشتر پروپودزومایی صفحه روی سطح. موهای

خاردار و کشیده پشتی دندانههستند، حسی دار،موی

دندانه ظریف، شکمی سطح کوتاهموهای و ازدار تر

موهایسطحپشتی،ناحیهجنسیباپنججفتمو،موهای

دندانه بدن موهای از بیشتر شدهجنسی انددار

(Darbemamieh et al., 2013.)

: آوریاطالعات جمع بلوط، پای ♀2خاک در،

.6/3/12تاریخ

تهران: هامیزبان مناطق انتشار و خاک، کرمانشاه،

اسکولیت سوسکهای سفیدکداالن با مرتبط تبریز، ،

 (,.Akbari et al., 2014; Darbemamieh et alپودری

(2013; Farmahini-Farahani et al., 2017 .
 :توضیحات عرض01:طول)گناتوزوما کلیسر(31:، ،

(16:طول) پالپ ،(00:طول)، ،311:طول)ایدیوزوما

(211:عرض پا اول)، دوم211:پای پای پای221:، ،

 .میکرون(210:،پایچهارم214:سوم
Family: Iolinidae 

Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932) 

پایاولهم دوپنجه ساقپایاول، از بلندتر یا اندازه

مویانتهاییپنجهپایاولبلندترازخودبند،موهایانتهایی

موهایسطحشکمی.باشندمیداردرتمامطول،دندانهپنجه

صورتدوردیففاصلهبینخودشانوبهبهاندازهنصف

شده مرتب اندطولی ایرانای. مختلف مناطق از گونه ن

.(Sadeghi et al., 2012)استآوریشدهجمع

: آوریاطالعات جمع بلوط، پای ♀2خاک در،

.22/4/10تاریخ

لرستان،کرمانشاه:هاانتشار و میزبانمناطق  همدان،
رضویاصفهان خراسان مرکزی، درختانروی،و

سورگوم،نخلخرما،نیشکر،داروهستهدار،مختلفدانه
گزارششده انار و انگور شاتوت، وحشی، استتوت

(Sadeghi et al., 2012; Darbemamieh, et al., 

2017; Ahmad-Hosseini et al., 2017, 2019;).
:توضیحات کاپیتولوم (43:طول)ساب پالپ :طول)،

یدیوزوما،ا(11:طول)،پنجهپالپ(31:طول)،کلیسر(33

پا(311:،عرض111:طول) پایدوم110:پایاول)، ،:

 .میکرون(116:،پایچهارم14:،پایسوم11
Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966 

سومفاصلهسطحشکمیبلندترازیکموهایطول

یپالپودرانتهارویپنجهd ها،موییآنبینقاعده

سهپنجهتقریباًهماندازه،طولd1وc1 دوشاخهشده،موی

(.Darbemamieh et al., 2017)استωIمویبرابرطول

برگ: آوریاطالعات جمع در♀3بلوط، ،

.10/2/12و22/0/12هایتاریخ

،همدان،لرستانکرمانشاه:هامناطق انتشار و میزبان

است شده گزارش میوه باغات و مزارع در
Darbemamieh et al., 2017; Ahmad-) 

(Hosseini et al., 2017, 2019.

 :توضیحات کاپیتولوم ،(1/46±12/33:طول)ساب

،پنجهپالپ(44±1:طول)،کلیسر(1/21±1:طول)پالپ

طول) :2/2±2/66) ، ،212±14/0:طول)ایدیوزوما

،پای6/131±13/1:پایاول)،پا(33/133±12/1:عرض

سوم33/121±11/2:دوم پای چهارم3±133:، پای ،:

.میکرون(21/3±33/141
Family: Erythraeidae 

Abrolophus sp.  

کهدردوطرفنیمه یکچشمدرهرطرفبدن،

.ایدیوزومابدونحفرهحسی.عقبیتاجحسیقراردارند

هرطرفسپرداراییکجفتمویمعمولی،ناخنساق

پالپتقسیمنشده پالپقرارمویبرس. مانندرویپنجه

 (.(Saboori and Hajighanbar, 2005دارد
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: آوریاطالعات جمع بلوط، پای در♀2خاک ،

.11/3/12و1/2/12هایتاریخ

همدان،استاناز:هامناطق انتشار و میزبان های

خوزستان،مازندران و غربی نخود،،آذربایجان روی

-گندم،جو،سورگوم،انگور،زیتونوباقالگزارششده

.(Beyzavi et al., 2013)است

: توضیحات طول)گناتوزوما عرض62/12±1/132: ،:

61/1±36) کلیسر طول)، :40/0±126) پالپ  :طول)،

02/2±00) ، عرض411±21/21:طول)ایدیوزوما ،:

.میکرون(1/112±13/3:طول)،تاجحسی(31/31±221

نمونهبه بودن بالغ جمعدلیل امکانهای  شده، آوری

.شناساییدرسطحگونهمیسرنشد
Parerythraeus sp.  
یقه بدون جلویگناتوزوما در و انعطاف قابل ی

است ثابتشده پروپودوزوما . در هریکجفتچشم

ناحیهحسیقسمتطرفبدن دارایتاجحسی، دارند،

جلوییتاجحسی،درقسمتپشتیجلوییپروپودوزوما

ساقوزانویپا  ایشکلدارندموهایارههاقراردارد،

(Gabrys, 1989 .)
: آوریطالعات جمعا بلوط، پای در♀2خاک ،

  .22/3/12و10/2/12هایتاریخ

:هامناطق انتشار و میزبان واستاناز تهران های

 بختیاری نمونهازچهارمحال شدههای -خاکگزارش

.(Beyzavi et al., 2013)است

: توضیحات طول)گناتوزوما عرض61/1±126: ،:

کلیسر(24/4±41 طول)، پالپ(14/4±1/143:  :طول)،

13/3±1/13) ، طول)ایدیوزوما عرض21/21±101: ،:

12/12±1/226) حسی تاج طول)، .میکرون(16±122:

نمونهبه بودن بالغ جمعدلیل امکانهای  شده، آوری

.شناساییدرسطحگونهمیسرنشد
Family: Smaridiidae 

Fessonia sp. 

یقابلانعطافبهپروپودوزوماگناتوزومابهوسیلهیقه

است چسبیده جلوی. از کامال گناتوزوما که طوری به

است شده خارج  McDaniel, 1979).)ایدیوزوما

داراییکجفتچشمدرهرطرفبدن،کهدرجلوی

نواحیحسیکامالپساز.هردوناحیهحسیقراردارند

اندناسوقرارگرفته در.Smaris spتفاوتاینگونهبا.

است ایدیوزوما پشتی صفحه صفحه. گونه این در که

(.Saboori et al., 2007)پشتیوجودندارد

برگ: آوریاطالعات جمع در♀3بلوط، ،

.21/1/12و11/4/12هایتاریخ

:هامناطق انتشار و میزبان آذربایجاناستاناز های

نمونهبوتهرویخوزستانوشرقی و هایخاکانگور

.(Beyzavi et al., 2013)شدهاستزارشگ

:توضیحات طول)گناتوزوما عرض3/2±333/122: ،:

11/3±66/11) کلیسر طول)، پالپ(2/3±33/131: ،

:،عرض132±10/14:طول)ایدیوزوما،(1/01±6:طول)

1/2±322) حسی تاج طول)، به.میکرون(2/3±161:

نمونه بودن بالغ جمعدلیل شده،های امکانآوری

.شناساییدرسطحگونهمیسرنشد
Smaris sp. 

 در چشم جفت یک دارای کههر بدن، طرف

-گناتوزومابهوسیلهیقه.جلوینواحیحسیقراردارند

بهطوری.قابلانعطافبهپروپودوزوماچسبیدهاستی

کامالً گناتوزوما شدهکه خارج ایدیوزوما جلوی از

است گرفته. قرار ناسو پساز اندنواحیحسی دارای.

 ,.Saboori et al)باشدمیصفحهپشتیدرایدیوزوما

2007.) 

برگ: آوریاطالعات جمع در♀3بلوط، ،

.31/0/12و13/1/12هایتاریخ

آذربایجاناستاناز:هامناطق انتشار و میزبان های

مازندران همدانو رویازشرقی، محلسکونتافراد،

نمونه و  (Beyzaviاستشدهگزارشهایخاکنخود

(et al., 2013.
: توضیحات طول)گناتوزوما عرض2/0±120: ،:

13/4±43) کلیسر طول)، :4±6/144) پالپ :طول)،

6/3±11) ، طول)ایدیوزوما عرض42/14±116: ،:

دلیلبه.میکرون(121±0/3:طول)،تاجحسی(1/12±322
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.سطحگونهمیسرنشد
Family: Raphignathidae 

Raphignathus sp. 

سطح رنگ، زرد اسکلروتینی، تا نرم پشتیبدن

دارایسهصفحهپودوزومالویکصفحهاپیستوزومال

باشدمی یک. پودوزومال صفحه جانبی قسمت روی

12تا11سطحپشتیدارای.استجفتچشمقرارگرفته

(.Fan and Yin, 2000) باشدمیجفتمو
برگ: آوریاطالعات جمع تاریخ♀2بلوط، در ،

1/1/12. 

و،همدان :هامناطق انتشار و میزبان خوزستان

ازرویانگور،چای،سروونمونه هایخاکمازندران،

 .(Beyzavi et al., 2013)استگزارششده

: توضیحات طول)گناتوزوما :61) کلیسر طول)، :41)،

طول)پالپ ،عرض301:طول) ایدیوزوما،(141: :241)،

 پایاول)پا پایدوم216: ، پایسوم220: ، پای220: ،

 .میکرون(213:چهارم
Family: Tetranychidae 

خانواده در گونه اساس Tetranychidaeشناسایی بر

 .گیردانجاممیهاجنسنرکنهAedeagus شکل

Tetranychus urticae Koch, 1836 

ماده جنس افراد از نر جنس افراد گونه، این در

 .افرادنردوکیشکلاستانتهایبدن .ترهستندکوچک

درپنجهپایاولجدا (duplex setae) دوتاییموهای

هستند هم از یکجفتموید.  اطرافمخرجیارای
(para-anal) دباشنمی کوچکی. گره ادیاگوسدارای

هستند اندازه هم آن عقبی و جلویی زوائد که .است

 است محدب گره باالیی  ,.Jeppson et al)سطح

1975). 
بلوطوخاکپایبلوط،برگ: آوریاطالعات جمع

2 ♂ تاریخ♀23و در ، 16/2/12های ،2/3/12،

10/3/12 ،11/4/12 ،12/1/12 ،11/1/12 ،16/6/12،

24/1/12 ،4/11/12 ،26/2/10 ،4/3/10 ،11/3/10،

.11/6/10و11/4/10،31/1/10

از:هامناطق انتشار و میزبان هایاستانهمهتقریبا

مرکزی،:مانندکشور کردستان، کرمانشاه، همدان،

تهران مازندرانوسمنان،،لرستان، سیستانوبلوچستان،

شاتوت،:ازجملهمیزبانمختلف11روی سویا، گوجه،

خرما،سیر،کانوال،انگور،پرتقالوباغمرکباتگزارش

.(Beyzavi et al., 2013)استشده

:،عرض124±44/4:طول)گناتوزوما ماده،: توضیحات

44/2±121) ، طول)ایدیوزوما عرض16±112: ،:

36/0±326) پا اول)، پای دوم10/4±210: پای ،:

سوم41/2±214 پای ، چهارم16/2±111: پای ،:

.میکرون(43/4±261

 نر، طول)گناتوزوما عرض40/2±124: ، :10/2±112)،

 طول)ایدیوزوما عرض02/2±311: ، پا(61/1±211: ، ،

پایاول) پایدوم64/2±220: ، پایسوم23/2±236: ،:

چهارم13/1±211 پای ، :3/4±260) ، :طول)ادیاگوس

.میکرون(41/1±11
Tetranychus turkestani (Ugarov and 

Nikolski), 1937  

درمادهانتهایموهایپشتیازقاعدهمویبعدیهم

پریتریم،استایلوفوردرجلوگرد.گذرندردیفخودمی

ناخنمانندوتاچهارمامپودیومپنجهپایاول،مانندقالب

پشتی خار دوتایی.باشدمیدارای  duplex) موهای

setae) هستند هم از جدا پایاول پنجه در ادیاگوس.

دارایگرهبزرگیاستکهبیرونزدگیقسمتجلوی

دارد کندی زاویه آن عقبی قسمت و گرد سطح .آن

این.سمتعقباستیهبهاوپشتیگرهصافودارایز

تارتن کنه به شباهتزیادی تاکسونومیکی نظر از کنه

برآمدگی اندازه در اختالفآنها ایداردوتنها دولکه

 .Tانتهاییادیاگوسنرمیباشد،بهطوریکهدرگونه

urticaeبهطولقسمتپشتیمحور نسبتعرضگره

 T. turkestaniادیاگوسیکششمودرگونه یک

  .(Jiang et al., 2017)سوممیباشد

بلوطوخاکپایبلوط،برگ: آوریاطالعات جمع

.11/4/10و26/1/12های،درتاریخ♀2
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:هامناطق انتشار و میزبان استاناز اردبیل،های

کرمان،چهارمحالبختیاری،خوزستان،،اصفهان،همدان

 شرقی، آذربایجان غربی، آذربایجان گلستان،گیالن،

بوشهر البرز، خراسان رضوی، شمالی،،جنوبی،های

 سویاتهران سیب، زمینی، سیب قند،،روی چغندر

نیشکر زردآلو، ،شاتوت، شاتوتسیاه و گزارشکتان

.(Beyzavi et al., 2013)استشده

: توضیحات طول)گناتوزوما عرض14/4±136: ،:

6/11±122) ، طول)ایدیوزوما :22/12±311 :عرض،

14/14±211) پا اول)، پای دوم02/2±231: پای ،:

سوم24/4±216 پای ، چهارم02/2±216: پای ،:

 .میکرون(13/3±224

 (McGregor, 1952) Eotetranychus frosti 

قالب گونه این در استپریترم مانند در.  امپودیوم

شده شاخه چند استانتها دوتایی موهای ،(duplex 

setae)ساقپایاول.اندپایاولبههمچسبیدهدرپنجه

ایهشتمویداراینهمویحسیوساقپایدومدار

(para-anal)اطرافمخرجیتعدادموهای.حسیاست

نامنظم پرودورسوم جلدی خطوط آرایش جفت، دو

است شکلبهاگوسیدیاومانندقالبمیتریپریانتها.

 .(Jeppson et al., 1975)استدیگموئیس

بلوطوخاکپایبلوط،برگ: آوریاطالعات جمع

.11/1/10و22/4/12های،درتاریخ♂1و♀2

خراسانرضویوجنوبی،:هامناطق انتشار و میزبان

رویدرختانمیوه،وکرمانشاه،لرستانآذربایجانشرقی

.(Beyzavi et al., 2013)مانندسیبوزردآلو

: توضیحات طول)گناتوزوما عرض40/0±112: ،:

24/4±06) ، طول)ایدیوزوما عرض61/1±316: ،:

02/2±264) پا اول)، پای دوم24/4±246: پای ،:

سوم12/2±211 پای ، چهارم13/3±214: پای ،:

 .میکرون(11±1/1:طول)ادیاگوس،(63/2±232
Family: Trombidiidae 

Allothrombium sp. 

تعدادیموکهایدیوزوماراپوشاندهبهرنگقرمز،با

است حسی،. تاج جلوی در اسکلروتینی صفحه بدون

و زانویپاهایدوم پروش، امپودیوم دارایدو پا پنجه

پیش دارایدوسولنیدی، دارایدوسوم رانپاهایدوم

(.Saboori et al., 2007)باشدمیمو

برگ: آوریاطالعات جمع تاریخ♀1بلوط، در ،

11/4/12.

استان:هامناطق انتشار و میزبان همدان،از های

سمنانوتهران،رویچای،مرکبات،کرمانشاه،اصفهان،

 عسل، زنبور کندوی نمونهکاج، و خاکسیب های

.(Beyzavi et al., 2013)استگزارششده

: توضیحات طول)گناتوزوما عرض01: ، :11)،

(41:طول)کلیسر پالپ طول)، :111) پالپ، پنجه

دلیلبه.(332:،عرض114:طول)ایدیوزوما،(21:طول)

آوریشده،امکانشناساییدرهایجمعبالغبودننمونه

.سطحگونهمیسرنشد
Family: Cheyletidae 

Acaropsellina sollers Kuzin, 1940 

پایاولناخندارد،داراییکجفتچشمویک

رانپالپطول.باشدمیپالپماننددرپنجهیوپاتیدیشانه

بیشتر2-2/2 مونیبرابر پالپیعرضآن؛ ران پشتی

سولنید ران، از پایبلندتر دارایپنجه یمویاول

 ;Salarzehi et al., 2018)کوچک ft محافظ

Gerson et al., 1999). 

در،♀1خاکپایبلوط،: آوریاطالعات جمع

.20/0/12و2/1/12،10/6/12:هایتاریخ  

استان:هامناطق انتشار و میزبان گیالناز ،های

،رویغالت،فارسالبرزوآذربایجانشرقی،مازندران

گیاهان ،برگ آرد سیلوهای آردآسیاب،از ،های

برنجفرآورده انباری طیور،های و دام بقایای،کود

نمونه و پوسیده شدهگیاهی گزارش خاک استهای

(Salarzehi et al., 2018). 

: توضیحات طول)گناتوزوما عرض16/3±112: ،:

3/1±116)، پالپ طول)ران عرض2/2±6/62: ،:

11/2±41)، طول)ایدیوزوما عرض26/2±4/131: ،:

.میکرون(13/1±322
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 بحث

هایموجوددرمنطقههایکنهتعدادزیادیازگونه

کنه از. دهندهایمفیدتشکیلمیهایشکارگروکنهرا

گونه کل جمعمیان های شده  Anystisگونهآوری

baccarum L.خانواده گونه Anystidae از و

Tetranychus urticae K.ازخانوادهTetranychidae

مطالعه این های خانواده بقیه نسبتبه فراوانی بیشترین از

.برخورداربودند

 این  Anystis baccarumگونه،مطالعهدر

Linnaeus, 1758اینگونه،آوریوشناساییشدجمع

توسط  Yazdanpanah and Ostovan (2014)قبال

سرخیاستانفدرجنگل رساهایبلوطمنطقهکوهمره

بودگزارش شده ایران. در تاکنون گونه مناطق،این از

.استگزارششدهمتنوعهایرویمیزبانمختلفکشورو

با گزارشاینوجود،فقطدریکمطالعهرویبلوطاما

وCyta coerulipes (Duges, 1834)گونه.استشده

 .Smaris  spهایجنس این.Fessonia  spو در

قبالتوسطبررسیجمع  Farahmandiآوریشدندکه

.هایبلوطیاسوجگزارششدهبودندازجنگل(2015)

،جزبلوطبهCyta coerulipes (Duges, 1834)گونه

هایدیگرازجملهرویمیزبانازمناطقمختلفکشورو

.استهایخاکنیزگزارششدهسیبوهمچنیننمونه

درمنازلمسکونیجزبلوط،همبه.Smaris  spجنس

.استهایدیگرهمچوننخودهمگزارششدهومیزبان

بجزبلوط،ازمناطقدیگرکشورو.Fessonia spگونه

نیز،هایخاکهایدیگریهمچونانگورونمونهمیزبان

 Tetranychus urticaeگونههمچنین.استگزارششده

Koch, 1836 نیزکهاینگونه،آوریوشناساییشدجمع

(Niyazi, 2017رویدرختانبلوطاستانایالمقبال و(

.گزارششدهبود،,.Amini et al)(2016شهرمریوان

گونه گونه، همهاین استای شهرهایجازی اکثر از و

.هایمختلفگزارششدهاستکشوروازرویمیزبان

با اما در فقط وجود گزارش2این بلوط روی مطالعه

استشده . مطالعه، این 1در و همکنهجنس4گونه

یکازجمع هیچ در تاکنون که گزارششد و آوری

صورتگرفتهرویبلوطدرایرانگزارشقبلیمطالعات

.نشدهاست

اینکهبا،گزارششدهازبلوطهایدرفهرستگونه

 Molothrognathus mehrnejadi (Liangیگونه

& Zhang, 1997)متعلقبهخانوادهCaligonellidae
این،باراستچهاردارایبیشترینگزارشیعنی در اما

نشده گزارش گونه این استپژوهش هایگونه.
Neognathus terrestris Summers and Schlinger, 

 Caligonellidae،Raphinathusمتعلقبهخانواده1955

gracilis (Rack, 1962)وR. hecmataniensis 

Khanjani and Ueckermann, 2003متعلقبهخانواده
Raphignathidaeازسه گزارشبار مختلف مناطق

.اندامادراینپژوهشگزارشنشده،اندشده


 گزاری سپاس

دکترعلیرضا آقای جناب از مقاله، نویسندگان

همکاریدرشناساییصبوریاستاددانشگاهتهران،بابت

نمونه تایید و وTerrestrial Parasitengonaهای

در همکاری بابت پاکطینت دکترسعید آقای جناب

نمونه تایید و شناسایی Rhaphignathoideaهای

.نمایندسپاسگزاریمی

 
 

 

 

 

 



 ...بامرتبط(Trombidiformes: Prostigmata)استیگمایپیشهایکنهفون:همکارانوکمریسیاه

 

11 

REFERENCES 

Ahmad-Hosseini, M., Khanjani, M. & Karamian, R. 2017. A new species of 

Neopronematus and a re-description of Pronematus rykei Meyer & Rodrigues (Acari: 

Iolinidae) from Iran. Zootaxa, 4337(4): 493–508.  

 

Ahmad-Hosseini, M. Khanjani, M. & Karamian, R. 2019. Study on predatory mites of 

Aceria tristriatus (Nalepa, 1890) from Hamedan and Lorestan provinces, western Iran. 

Persian Journal of Acarology, 8(2): 125-145. 

 

Akbari A., Haddad Irani Nejhad K., Khanjani M., Arzanloo M. 2014 . Introducing a part 

of mites family Tydeidae (Acari: Prostigmata) in Shabestar area (East Azerbaijan 

province). In: Proceedings of 21th Iranian Plant Protection Congress; Urmia: Iran. P. 

994. 

 

Amini, F., Khanjani, M., and Khanjani, M. 2016. Survey of mites (Acari: 

Trombidiformes: Prostigmata) associated with oak trees in Marivan. 

3
rd

 National electronic Congress on Biology and Natural Sciences in Iran. Tehran, Iran, 

P. 1346. (In Farsi). 

 

Baker E.W. 1970. The genus Tydeus: subgenera and species groups with a description of 

new species (Acarina: Tydeidae) .Annals of the Entomological Society of America, 

63(1): 163-177. 

 

Beyzavi, Gh., Ueckermann, E. A., Faraji, F. and Ostovan, H. 2013. A catalog of Iranian 

prostigmatic mites of superfamilies Raphignathoidea & Tetranychoidea (Acari). Persian 

Journal of Acarology, 2 (3): 389-474. 

 

Darbemamieh, M., Kamali, K. and Fathipour, Y. 2010. First report of Tydeus caudatus 

(Acari: Tydeidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 30 (1): 63-65. 

Darbemamieh, M., Hajiqanbar, H., and Khanjani, M. 2013. First record of the genus and 

species Ereynetoides amplectorus (Acari: Ereynetidae) from Iran. 2
nd

 International 

Persian Congress of Acarology, Tehran, Iran, P. 63. 

 

Darbemamieh, M. 2015. Systematic mites of the two superfamilies Tydeoidea and 

Eupodoidea (Acari: Prostigmata) in Kermanshah province. Ph.D. Thesis. in Agricultural 

Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University. (In Farsi). 

 

Darbemamieh, M., Hajighanbar, H., Khanjani, M., Gwiazdowicz, D. J. and Kaźmierski, 

A. 2016. Some Tydeus mites (Acariformes: Prostigmata: Tydeidae) of Kermanshah 

province, western Iran, with remarks on Tydeus caudatus. Acarologia, 54(6):603-611. 

 

Darbemamieh, M., Hajighanbar, H., Khanjani, M., Gwiazdowicz, D. J. and Kaźmierski, 

A. 2017. Pronematus (Acari: Iolonidae) mites of Kermanshah province with first record 

of P. rykey from Iran. Program & Abstract book of the third International Persian 

Congress of Acarology, Tehran, Iran, P. 70. 

 

Darvish, M. 2010. Imagining Iran without Zagros or Zagros without Quercus! Which is 

more terrible? (In Farsi). 

 



 1311بهار،1شماره43،جلد(مجلهعلمیکشاورزی)پزشکیگیاه

 
 

 

11 

Fan, Q. H. and Yin, X. M. 2000. The genus Raphignathus (Acari: Raphignathidae) from 

China. Systematic and Applied Acarology, 5: 83–98. 

 

Farahmandi, R. 2015. Fauna of the prostigmatic mites in Yasuj oak forests. M. Sc. thesis 

in Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Marvdasht unit. (In 

Farsi). 

 

Farmahiny Farahani, V., Ahadiyat, A. and Darbemamieh, M. 2017. Mite associated with 

the Mediterranean pine engraver beetle, Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: 

Curculionidae: Scolytinae), attacking pines in parks and forests of Markazi Province, 

Iran. Proceedings of 2nd Iranian International Congress of Entomology. Karaj, Iran, P. 

200. 

 

Fauangarworn, M., Beyzavi, G. R., and Ostovan, H. 2012. Adamystis Cunliffe, 1957 

(Acari: Prostigmata: Adamystidae) in Iran: two new species and a key to the Iranian 

species. Systematic and Applied Acarology, 17(4): 448-457. 

 

Gabrys, G. 1989. Erythraeus mirjavehi (Acari: Actinedida: Erythraeidae) from Iran with 

remark on the genus Parerythraeus. Acarologia, 30 (1): 60-65. 

 

Gerson, U., Fain, A and Smiley, R. L. 1999. Further observations on the Cheyletidae 

(Acari), with a key to the genera of the Cheyletinae and a list of all known species in the 

family. Entomologie, 69: 35-86. 

 

Gol, A., Sadeghi Nameghi, H., and DE Lillo, E. 2018. Two new eriophyoid mite species 

(Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Quercus castaneifolia in Iran. Systematic and 

Applied Acarology, 23 (11): 2104-2112. 

 

Hamzeh, B., Khan Hasani, M., Khodakarami, Y. and Nemati Pikhani, M. 2008. Floristic 

study and plant sociology of Kermanshah forests. Iranian Forest and Poplar Researches, 

16: 211-229.  

 

Hernandes, F. A., Bernardib, L. F. O. and Ferreirac, R. L. 2011. Snout mites from caves 

in Brazil, with description of a new species (Acari: Trombidiformes: Bdellidae). Journal 

of Natural History, 45: 799-812.  

 

Hunter, P. E. 1964. Five new mites of the subfamily Ereynetinae (Acarina: Ereynetidae). 

Florida Entomologist, 47: 181-193.  

 

Jamshidi, A.,Vahedi, H., Zamani, A. and Farhadi, B. 2019. Introduction of Anystis 

baccarum(Acari: Anystidae) as natural enemy of Idiocerus stali (Hem.: Cicadellidae) in 

Kermanshah  province. Proceedings of first conference of basic researches in Agriculture 

and Biology, Tehran, Shahid-Beheshti University. 

 

Jeppson, L. R., Keifer, H. H. and Baker, E. W. 1975. Mites injurious to economic plants. 

University of California Press, Berkley, California, P. 914. 

 



 ...بامرتبط(Trombidiformes: Prostigmata)استیگمایپیشهایکنهفون:همکارانوکمریسیاه

 

12 

Jiang, J. Y. Q., Zhang, Y. N., Guo, D. D., Zhang, J. P. and Chen, J. 2017. Morphology 

and ultrastructure of Tetranychus turkestani Ugarov and Nikolskii (Acari: 

Tetranychidae). Systematic and Applied Acarology, 22 (8): 1181-1198.  

 

Kabíček, J. 2017. Phytoseiid mites on Quercus cerris in an urban park - short 

communication. Plant Protection Science, 53: 181-186. 

 

Kamali, K., Ostovan, H. and Atamehr, A. 2001. A catalog of mites and ticks (Acari) of 

Iran. Islamic Azad University Scientific pulication center.  

 

Kaźmierski, A. 1998. Tydeinae of the world: generic relationships, new and redescribed 

taxa and keys to all species. A revision of the subfamilies Pretydeinae and Tydeinae 

(Acari: Actinedida: Tydeidae) - part IV. Acta Zoologica Cracoviensia, 41: 283–455. 

 

McDaniel, B. 1979. How to know mites and ticks: The pictured key. Nature Series. 

Brown Co. Pub. Dubuque, Iowa. P. 335. 

 

McMurtry, J. A., Moraes, G. J. D. and Sourassou, N. F. 2013. Revision of the lifestyles 

of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) and implications for biological control 

strategies. Systematic and Applied Acarology, 18: 297-320. 

 

Meyer, M. K. P and Ryke, P. A. J. 1960. Acarina of the families Anystidae, 

Pseudoceylidae and Cheyletidae (Prostigmata) found associated with plant in South 

Africa. Jornal of the Entomological Society of Southern Africa, 23 (1): 177-193. 

 

Meyer, M. K. P and Ueckermann, E. A. 1987. A taxonomic study of some Anystidae 

(Acari: Prostigmata). Entomology memoir. Department of Agriculture and water supply. 

P: 37. 

 

Namaghi, H. S. 2010. Mites (Acari: Prostigmata and Mesostigmata) inhabiting green 

plantings in urban environment of north-eastern Iran, including six new records. Munis 

Entomology and Zoology, 5 (1): 123-130. 

 

Niyazi, S. 2017. Fauna of prostigmatic mites associated with Forests Quercus spp. in 

Ilam province. M. Sc. Thesis in Entomology, Faculty of Agriculture, Boo-Ali Sina 

University. (In Farsi). 

 

Ostovan, H. 2001. Biodiversity of edaphic predatory mites associated with rapeseed in 

the Karaj region. The management of the Diamond Back Moth and other crucifer pests, 

Proceedings of the Fifth International Workshop, 209-213. 

 

Ripka, G. 2011. New Quercus-feeding Brevulacus species, redescription of 

Rhyncaphytoptus cerrifoliae Farkas and new Eriophyoid mite records from Hungary 

(Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. 

46: 129-138. 

 

Saberfar, F., Khanjani, M. and Khanjani, M. 2016. Investigation of fauna of 

Raphignathoidea Superfamilies in Quercus spp. forest of Nahavand, county of Iran. 22
nd

 

Iranian Plant Protection. Congress. Karaj, Iran, P: 341. (In Farsi). 



 1311بهار،1شماره43،جلد(مجلهعلمیکشاورزی)پزشکیگیاه

 
 

 

13 

Saboori, A. and Hajighanbar, H. 2005. A new species of larval Abrolophus (Acari: 

Erythraeidae) from Iran. Systematic and Applied Acarology, 10: 149-154.  

 

Saboori, A., Hosseini, M. and Asadi, M. 2007. Iranian mites: Parasitonguna mites. 

University of Tehran Publications. (In Farsi). 

 

Sadeghi, H., Łaniecka, I. and Kaźmierski, A. 2012. Tydeoid mites (Acari: 

Triophtydeidae, Iolinidae, Tydeidae) of Razavi Khorasan Province, Iran, with description 

of three new species. Annales Zoologici, 62 (1): 99–114.  

 

Salarzehi, S., Hajizadeh, J., Pourbabaei, H. and Hakimitabar, M. 2018. Fauna of 

Cheyletidae (Acari: Trombidiforms) mites in different habitats of central part of Guilan 

Province and determination of dominant species. Plant Pests Research, 8 (4): 15-27. (In 

Farsi with English abstract). 

 

Smiley, R. L. 1992. The predatory mite of family Cunaxidae (Acari) of the world with a 

new classification. Indira Publishing House, Michigan USA.  

 

Yazdanpanah, Sh. and Ostovan, H. 2014. The role of predatory mites Anystoidea (Acari: 

Prostigmata) in Quercus spp. forest of Kohmare Sorkhi Fars Province.Second National 

Conference on Iranian Natural Resources Focusing on Forest Sciences. Kurdestan 

University, College of natural resources, forest Department. P:601. (In Farsi). 

 

 

 

 

 © 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open 

access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...بامرتبط(Trombidiformes: Prostigmata)استیگمایپیشهایکنهفون:همکارانوکمریسیاه

 

14 

Table1- Reported species associated to Quercus sp. from Iran 

ReferenceHost Family Species Row

Fuangarworn et al., 2012 Quercus sp. Adamystidae 
Adamystis theroni Fuangarworn and 

Beyzavi, 2012 
1 

Fuangarworn et al., 2012 Quercus sp. Adamystidae 
A.  ueckermanni Fuangarworn and 

Beyzavi, 2012 
2 

Yazdanpanah and Ostovan, 2014Quercus sp. Anystidae Anystis baccarum Linnaeus, 1758 3 

Yazdanpanah and Ostovan, 2014 Quercus sp. Anystidae
Erythracarus pyrrholeucus Hermann, 

1804 
4 

Yazdanpanah and Ostovan, 2014
Farahmandi, 2015

Quercus sp. 

Oak 
AnystidaeE. parietinus  Hermann, 18045 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Bdellidae Cyta coerulipes (Duges, 1834) 6 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Bdellidae Octobdellodes sp. 7 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Bdellidae Hexabdella  sp. 8 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Bdellidae Spinibdella sp. (A) 9 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Bdellidae sp. (B) Spinibdella 10 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Camerobiidae Neophyllobius sp. 11 

Saberfar et al., 2016
Bayzavi et al., 2013 

Quercus sp. 

Oak 
Camerobiidae 

N. astragalusi Khanjani and 

Ueckermann, 2002 
12 

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Camerobiidae N. zolfigolii Khanjani et al., 2010 13 

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Camerobiidae 
N. persiaensis Khanjani and 

Ueckermann, 2002 
14 

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Camerobiidae 
N. asalii Khanjani and Ueckermann, 

2007 
15 

Amini et al., 2016 Oak Camerobiidae N. edwardi Khanjnai, 2013 16 

Bayzavi et al., 2013 Oak Camerobiidae 
Tycherobius farsiensis Khanjani et al., 

2012 
17 

Bayzavi et al., 2013 Oak Camerobiidae T. iranensis Khanjani et al., 2012 18 

Bayzavi et al., 2013 Oak Camerobiidae T. ueckermanni Khanjani et al., 2012 19 

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Caligonellidae Caligonella humilis (Koch, 1838) 20 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Caligonellidae 
C. humilis Summers and Sclinger, 

1955 
21 

Saberfar et al., 2016
Niyazi 2017 

Quercus sp. 

Quercus sp. 
Caligonellidae 

Molothrognathus azizi Ueckermann 

and Khanjani, 2002 
22 

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016

Bayzavi et al., 2013
Farahmandi, 2015 

Quercus sp. 

Quercus sp. 

Oak 

Quercus sp. 

Caligonellidae M. mehrnejadi Liang and Zhang, 1997 23 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Caligonellidae M. shirazicus Khanjani et al., 2016 24 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Caligonellidae 
M. tumipalpus Meyer and 

Ueckermann, 1989 
25 

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Caligonellidae 
Neognathus ueckermanni Bagheri et 

al., 2010 
26 

Amini et al., 2016

Saberfar et al., 2016
Niyazi, 2017 

Oak 

Quercus sp. 

Quercus sp. 

Caligonellidae 
N. terrestris Summers and Schlinger, 

1955
27 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Caligonellidae N. sinaei Samadpour et al., 2014 28 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Caligonellidae N. ozkani Akyol and Koç, 2011 29

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016Quercus sp. Cryptognathidae 

Favognathus alvandii Khanjnai et al., 

2014, 
30 

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016 

Quercus sp. Cryptognathidae F. guilanicus Khanjnai et al., 2014 31 
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Table1- Reported species associated to Quercus sp. from Iran 

ReferenceHost Family Species Row

Saberfar et al., 2016
Bayzavi et al., 2013 

Quercus sp. 

Oak 
Cryptognathidae 

F. mirazii Khanjani and Ueckermann, 

2008 
32 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Cunaxidae Cunaxa capreolus (Berlese, 1890) 33 

Gol et al., 2018 
Quercus 

castaneifolia  
Diptilomiopidae 

Brevulacus cornifrontis  Gol et al., 

2018 
34 

Gol et al., 2018 
Quercus 

castaneifolia  
Eriophyidae Cecidophyes aliabadi Nalepa, (1989) 35 

Kamali et al., 2001 
Quercus robur 

L. 
Eriophyidae Aceria ilicis (Canestrini, 1890) 36 

Kamali et al., 2001 Oak Eriophyidae (Canestrini, 1891) A. quercinus 37 

Yazdanpanah and Ostovan, 2014 

Farahmandi, 2015 

Quercus sp. 

Oak 
Pseudocheylidae 

Anoplocheylus malayeriensis  

Ueckermann & Khanjani, 2004 
38 

Amini et al., 2016 Oak Pseudocheylidae A. marivaniensis Khanjani et al., 2014 39 

Amini et al., 2016 Oak Pseudocheylidae A.  sinai Bagheri et al., 2013 40 

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Raphignathidae anaensis sp. 41 

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Raphignathidae 

Raphignathus protaspus Khanjani and 

Ueckermann, 2003 
42 

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Raphignathidae 
R. collegiatus Atyeo, Baker and 

Crossley, 1961 
43 

Niyazi, 2017
Amini et al., 2016

Saberfar et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Raphignathidae R. gracilis (Rack, 1962) 44 

Bayzavi et al., 2013
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 

Oak 

Raphignathidae R. zhaoi Hu, Jing and Liang, 1995 45 

Niyazi, 2017
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Raphignathidae R. aciculatus Fan, 2000 46 

Niyazi, 2017
Bayzavi et al., 2013
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 

Oak 

Raphignathidae 
R. hecmataniensis Khanjani and 

Ueckermann, 2003 
47 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Raphignathidae 
R. giselae Meyer and Ueckermann, 

1989 
48 

Kamali et al., 2001 Quercus sp. Rhyncaphytoptidae spp.Rhyncaphytoptus  49 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Smarididae Smaris sp. 50 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Smarididae Fessonia sp. 51 

Saberfar et al., 2016
Saberfar et al., 2016 

Quercus sp. Stigmaeidae 
Estigmaeus dogani Khanjani et al., 

2011 
52 

Amini et al., 2016 
Quercus sp. 

Oak 
Stigmaeidae 

E. ioanninensis Kapaxidi and 

Papadoulis, 1999 
53 

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Stigmaeidae E. sculptus Doğan and Fan, 2003 54 

Saberfar et al., 2016
Niyazi, 2017 

Quercus sp. 

Quercus sp. 
Stigmaeidae E. segnis Koch, 1836 55 

Amini et al., 2016
Bayzavi et al., 2013 

Oak 

Oak 
Stigmaeidae 

Khanjani and  E. nasrinae

Ueckermann, 2002 
56 

Amini et al., 2016 Oak Stigmaeidae E. setiferus Bagheri et al., 2011 57 

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Stigmaeidae 

Ledermuelleriopsis zahiri Khanjani 

and Ueckermann, 2002 
58 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Stigmaeidae L. aminiae Nazari and Khanjani, 2017 59 

Amini et al., 2016 Oak Stigmaeidae L. ariyai Khanjani et al., 2012 60 

Table1- Continued 
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Table1- Reported species associated to Quercus sp. from Iran 

ReferenceHost Family Species Row

Saberfar et al., 2016 Quercus sp. Stigmaeidae 
Stigmaeus shendabadiensis Haddad 

Irani-Nejad and Lotfollahi, 2010 
61 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Stigmaeidae 
S. boshroyehensis Khanjani et al., 

2010 
62 

Amini et al., 2016 Oak Stigmaeidae Kuznetzov, 1978 S. pilatus 63 

Amini et al., 2016 Oak Stigmaeidae S. malekii Haddad et al., 2006 64 

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Stigmaeidae 

Zetzellia  kamalii Kheradmand and 

Fathipour, 2007   
65 

Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Stigmaeidae Z. mali Ewing, 1917 66 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Stigmaeidae Z. mali (Ewing) Summers, 1960 67 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Stigmaeidae Storchia robustus (Berlese, 1885) 68 

Saberfar et al., 2016
Saberfar et al., 2016 

Quercus sp. Stigmaeidae 
Estigmaeus dogani Khanjani et al., 

2011 
69 

Yazdanpanah and Ostovan, 2014Quercus sp. Teneriffiidae 
Austroteneriffia shirazicum Khanjani, 

2013 
70 

Niyazi, 2017
Bayzavi et al., 2013
Kamali et al., 2001 

Quercus sp. 

Oak 

Quercus sp. 

Tenuipalpidae 
Cenopalpus abaii Khosrowshahi and 

Arbabi, 1997 
71 

Amini et al., 2016 Oak Tenuipalpidae Düzgünes, 1967C. backeri  72 

Bayzavi et al., 2013 Oak Tenuipalpidae C. quercusi Khanjani et al., 2012 73 

Amini et al., 2016 Oak Tenuipalpidae 
Khanjani and  Tenuipalpus zahiri

2012 Seeman, 
74 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Tetranychidae Eotetranychus sp. 75 

Bayzavi et al., 2013 Oak Tetranychidae E. carpini (Oudemans, 1905) 76

Kamali et al., 2001 Oak Tetranychidae 
E. carpini borealis Pritchard and 

Baker, (1952) 
77 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Tetranychidae Petrobia  sp. 78 

Bayzavi et al., 2013 Oak Tetranychidae P. latens (Müller, 1776) 79 

Niyazi, 2017
Amini et al., 2016 

Quercus sp. 

Oak 
Tetranychidae Tetranychus urticae Koch, 1836 80 

Niyazi, 2017 Quercus sp. Tetranychidae Eutetranychus orientalis (Klein, 1836) 81 

Namaghi, 2010 Quercus sp. Tetranychidae Oligonychus coffeae McGregor, 1952 82 

Bayzavi et al., 2013 Oak Tetranychidae O. coffeae (Nietner, 1861) 83 

Bayzavi et al., 2013 Oak Tetranychidae O. bicolor (Banks, 1894) 84 

Farahmandi, 2015 Quercus sp. Tydeidae Paralorrya sp. 85 
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Abstract 

Background and Objectives 

Quercus spp. is the most important and most abundant tree species in west of Iran, 

especially the Zagros region. The Zagros Mountains have been the original habitat for 

various Quercus species in Iran. Important pests attack Quercus spp. trees and often 

cause serious damage. Mites are active arthropod species in oak forests and act as pest, 

decomposer and predator.  

Mateials and Methods 

The bisotun natural preserved area in Kermanshah province is located in height of 1320 

meters above sea level. To investigate the fauna of Prostigmatic mites associated with 

Quercus spp. in bisotun natural preserved area, samples were taken from different parts 

of location in 2018 -2019 from the soil and aerial parts of the Quercus spp. forest trees. 

Specimens were transferred to the laboratory, separated using berlese funnel, clarified in 

lactic acid and mounted in Hoyer’s liquid. 

Results  

In this study in total 12 species and 16 genera belonging to 12 families were identified.    

The most abundant species was Molothrognathus mehrnejadi (Liang and Zhang, 1997), 

from Caligonellidae. Identified species are as follows: 

Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Cyta coerulipes (Duges, 

1834); Cunaxidae: Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980; Tydeidae: Lorryia woolleyi 

(Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu Baker, 1970; Ereynetidae: 

Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964; Iolinidae: Pronematus ubiquitus (McGregor, 

1932), Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966; Erythraeidae: Parerythraeus sp., 

Abrolophus sp.; Smarididae: Smaris sp., Fessonia sp.; Raphignathidae: Raphignathus 

sp.; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836; Tetranychus turkestani (Ugarov 

and Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti (McGregor, 1952); Trombididae: 

Allothrombium sp.; Cheyletidae: Acaropsellina sollers Kuzin, 1940. 

Discussion 

In this study, the collected species Anystis baccarum Linnaeus, 1758, was previously 

reported by Yazdanpanah and Ostovan (2014) in the oak forests of the Fars Province. 
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The collected species Cyta coerulipes, Smaris sp. and Fessonia sp. were previously 

reported by Farahmandi (2015) from the oak forests of Yasuj. In addition, Tetranychus 

urticae, collected in this study, was previously reported by Niyazi (2017) on oak trees in 

Ilam province and Amini et al. (2016) from oak in Marivan city. In this study nine 

species and four genera were collected and reported, which have not been reported 

previously from oak which include:   Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980, Lorryia 

woolleyi (Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834), Ereynetoides amplectorus 

Hunter, 1964, Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932, Pronematus rykei Meyer & 

Rodrigues, 1966, Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski), 1937, Eotetranychus 

frosti (McGregor, 1952), Acaropsellina sollers  Kuzin, 194, Parerythraeus sp, 

Abrolophus sp, Raphignatus sp. and Allothrombium sp. 

A Checklist of reported prostigmatic mites from oak forests of Iran is provided as well. 

This list included 74 species belonging to 10 genera and 17 families. 
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