اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،1بهار1311
گی 

فون کنههای پیشاستیگمای ( )Trombidiformes: Prostigmataمرتبط با بلوط Quercus

 spp.درمنطقه حفاظت شده بیستون و فهرست گونههای گزارششده از بلوط در ایران

مریمدربامامیه

ناصرمعینینقده*2و

سحرسیاهکمری،1
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 - 1دانشجویکارشناسیارشد،گروهگیاهپزشکی،پردیسکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهرازی،کرمانشاه،ایران
* - 2نویسنده مسوول :اسﺘادیار ،گروه گیاهپزشکی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
()moeeny@razi.ac.ir
 - 3اسﺘادیار،گروهگیاهپزشکی،پردیسکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهرازی،کرمانشاه،ایران

تاریخدریافت11/11/31:تاریخپذیرش11/13/11:

چکیده
بلوط مهمترین و فراوانترین گونهی درختی موجود در غرب ایران بهویژه منطقه زاگرس محسوب میشود.
کنهها از بندپایان فعال در جنگلهای بلوط میباشند که نقشهای متفاوتی از جمله آفت ،شکارگر و تجزیهکننده
بهعهده دارند .بهمنظور بررسی فون کنههای پیش استیگمای مرتبط با جنگل بلوط  Quercus spp.در منطقه
حفاظتشده بیستون ،نمونهبرداریهای متعددی از نقاط مختلف منطقه در سالهای  7931و  7931از خاک و
اندامهای هوایی جنگل بلوط به عمل آمد .نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه ،با استفاده ازقیف برلیز جداسازی
شده و پس از شفاف سازی در اسیدالکتیک ،با استفاده از مایع هویر اسالید شدند .در این بررسی در مجموع72 ،
گونه متعلق به  71جنس و  72خانواده شناسایی شدند .همچنین چکلیستی از کنههای گزارش شده از بلوط در
ایران نیز ارائه شده است که شامل  17گونه متعلق به  77جنس و 71خانواده میباشد .در این چکلیست بیشترین
گزارش مربوط به گونه ) Molothrognathus mehrnejadi (Liang & Zhang, 1997از خانواده
 Caligonellidaeاست .گونههای شناسایی شده در این بررسی به شرح زیر 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.

کلیدواژهها :بلوط ،فون ،کنههای خاکزی ،شکارگر ،گیاهخوار ،کرمانشاه ،ایران
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پیشاسﺘیگمای( )Trombidiformes: Prostigmataمرتبطبا...
کنههای 
سیاهکمریوهمکاران:فون 


مقدمه

مرتبطبادرخﺘانبلوط وجوددارد ) Bayzavi et al.,

ترینوفراوانترینگونهیدرخﺘیموجود


بلوط،مهم

 .(2013در بررسی فون کنههای باﻻخانواده

ویژهمنطقهزاگرسمحسوبمیشود

درغربکشور ،به

 Raphignathoideaجنگلبلوطدرمنطقهسرابگیان

منطقهحفاظتشدهبیسﺘون

).(Hamzeh et al., 2008

شهرسﺘان نهاوند 24 ،گونه از  11جنس مﺘعلق به پنج

کوههایزاگرس،در
هکﺘاردررشﺘه 

بهمساحت 02111

خانواده از کنههای این باﻻخانواده  شناسایی و

اسﺘان کرمانشاه قرار دارد .این منطقه در ارتفاع 1321

جمعآوریشد،وخانواده Stigmaeidaeباهشتگونه


مﺘری از سطح دریا قرار گرفﺘهاست .آفات مهمی به

بیشﺘرینتعدادگونهرادراینمطالعهداشت( Saberfar

درخﺘان بلوط حمله کرده و به آنها خسارت میزنند

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

کنهها از جمله بندپایان فعال در
(  .)Darvish, 2010

که طی سالهای  1312-1314در جنگلهای بلوط

کنههای
جنگلهای بلوط میباشند (  .)Ripka, 2011

یاسوج انجام داد 11 ،گونه از  14جنس و نه خانواده

گیاهخوار به عنوان آفت و کنههای شکارگر روی بلوط


مﺘعلقبهزیرراسﺘهپیشاسﺘیگمایان،جمعآوریکرد.در

گزارششدهاند )Kabíček, 2017; McMurtry et al.,


طی مطالعاتی که روی بلوط در مریوان انجام شد22 ،

 .)2013محققین زیادی به مطالعه کنههای مرتبط با

گونهمﺘعلقبه14جنسازنهخانوادهشناساییوگزارش

بلوط پرداخﺘهاند و چندین مطالعه در رابطه با کنههای

گردید ( .)Amini et al., 2016طی بررسیهایی که

پیش اسﺘیگما در جنگلهای بلوط وجود دارد .در لیسﺘی

رویدرخﺘانبلوطاسﺘانایالمصورتگرفت11،گونه

کهازکنههایایرانتهیه شده ،پنج  گونهمرتبطبابلوط

از  12جنس و مﺘعلق به پنج خانواده از زیرراسﺘه پیش

وجوددارد).(Kamali et al., 2001درطیمطالعاتی

اسﺘیگمایان ،جمعآوری و شناسایی شد ( Niyazi,

کهرویکنه های مضر و سودمند ساکن مزارع سبز در

 .)2017در بررسی هایی که روی بلوط انجام شد ،دو
از

خانوادههای

Eriophyidae

و

محیط شهری منطقه شمال شرقی ایران انجام شد ،یک

گونه

گونه از کنههای خانواده  Tetranychidaeمرتبط با

 ،Diptilomiopidaeمرتبط با بلوط در علیآباد کﺘول

درخﺘان بلوط شناسایی وگزارش  شد ( Namaghi,

اسﺘان گلسﺘان ،گزارش گردید  (.)Gol et al., 2018

.)2010درطیتحقیقاتیکهبهمنﻈورشناساییکنههای

مطالعاتصورتگرفﺘهدرخصوصفونکنههایمرتبط

باﻻ خانواده  Anystoideaدر جنگلهای بلوط منطقه

بابلوطدرجدولیک آمدهاست.باتوجهبهاهمیتو

کوهمره سرخی اسﺘان فارس انجام گرفت ،در مجموع

نقش جنگلهای بلوط در اکوسیسﺘم غرب کشور و

پنج گونهمﺘعلق به چهارجنسوسهخانوادهازاینباﻻ

هایفعالدراینجنگلهاوبهمنﻈورفراهمآوردن


کنه

خانوادهجمعآوریوشناساییگردید( Yazdanpanah

اطالعاتبنیادیوبسﺘرسازیبرایمطالعاتکاربردیو

 .)and Ostovan, 2014طی بررسیهایی که برای

حاضر،فونکنههایپیشاسﺘیگمای

وسیعتر،درتحقیق


جمعآوریوشناساییکنههایخانواده Adamystidae

مرتبط با جنگل بلوط در منطقه حفاظتشده بیسﺘون

در خاک ،خاکبرگ و هوموس در سطح سایهانداز

بررسیگردید.

درخﺘان بلوط کامفیروز اسﺘان فارس ،انجام شد ،دو
گونهیجدیدگزارشگردید( Fuangarworn et al.,

مواد و روشها

 .)2012کاتالوگی از کنه های پیشاسﺘیگمای گزارش

در این بررسی نمونهبرداری به صورت تصادفی از

شده مﺘعلق به دو باﻻخانواده  Raphignathoideaو

خاک و اندامهای هوایی و در منطقهای به مساحت

 Tetranychoideaتهیهشدهاست ،کهدرآن11گونه

02111هکﺘارصورتگرفت.نمونهبرداریهایمﺘعددی

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،1بهار1311


ازنقاطمخﺘلف،درسالهای1312و1310درفصلبهار،
تابسﺘان ،و پاییز (بسﺘه به بارندگی) صورت گرفت .به
منﻈور نمونهبرداری از خاک  ،یک بیلچه از خاک
سههای
سطحی در جنگل بلوط برداشﺘه ،به درون کی 
یهای نمونه دربرگیرنده،
پالسﺘیکی ریخﺘه شد و ویژگ 
محل نمونهبرداری ،تاریخ نمونهبرداری،زیستگاه ونام
نمونهبردارروی کیسه نوشﺘه شده  وبهآزمایشگاهانﺘقال

دادهشدند.بهمنﻈورنمونهبرداریازاندامهایهوایی
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Family: Anystidae
Anystis baccarum Linnaeus, 1758

اینگونهبدنیکوتاهوعریضدارد.دارایسهناخن
روی ساق پالپ ،سپر جلویی مسطح و صاف میباشد.
دوجفت مو در دهانه دسﺘگاه تناسلی دارند که هرکدام
روییک صفحهکوچکقراردارند .زانویپاهایاول
دارایدوسولونیدیوموبامویدوتایی ،دوجفتچشم
دراطرافسپرجلوییوجود دارد.پریﺘرمها درانﺘها پهن
شدهاند ،کلیسر دارای دو مو ،ساق پاهای اول و دوم

بهوسیله قیچی باغبانی قطعاتی ازبرگ،جداشدهو

دارای سه سولنیدی میباشد ( Meyer and

بهصورتجداگانهداخلکیسههای پالسﺘیکی با در

.)Uckerman, 1987 ;Meyer and Ryke, 1960

محکمشونده قرار داده و به یخچال در داخل
آزمایشگاه منﺘقل شدند .برای جداسازی کنههای
خاکزی ،از قیف برلیز اسﺘفاده شد .در این روش
نمونههایخاک جمعآوریشدهبهمدت24-40ساعت،

داخلقیفبرلیزقراردادهشدوکنههایجداشده،در
اتانول  %21قرار گرفﺘند .برای جداسازی کنهها از

اندامهایهوایی،در داخلآزمایشگاه قطعات برگ،

زیر اسﺘریومیکروسکوپ بررسی شده و کنهها به
وسیله قلمموی ظریف نرم و یا سوزن خیس جدا
شدند.باتوجهبهجثهکنه،نمونههامدتزمانمﺘفاوتی
در اسیدﻻکﺘیک جهت شفاف سازی قرار گرفﺘندواز
آنهااسالیدهایمیکروسکوپیدائمیدرمایعهویرتهیه
شد .در تشخیص نمونهها از منابع و کلیدهای مخﺘلف
داخلی و خارجی اسﺘفاده گردید .برخی نمونهها سپس
جهتتاییدبهمﺘخصصینگروههایمربوطهارسالشدند.
نمونههای جمعآوری شده ،در کلکسیون کنهشناسی
دانشگاهرازینگهداریمیشوند.واحدهایاندازهگیری
بهمیکرومﺘراست.

اطالعات جمعآوری :خاکپایبلوط♂12،و،♀0
در تاریخهای ،12/0/22 ،12/2/21 ،12/6/10 ،12/4/11
.10/1/11،10/1/0،12/1/11
مناطق انتشار و میزبانها :از همه اسﺘانها  ،مانند
اسﺘان همدان ،خوزسﺘان ،کرمانشاه ،سیسﺘان و
بلوچسﺘان ،هرمزگان ،خراسان رضوی ،تهران ،گیالن،
مازندران ،کرمان  ،فارس ،کرج ،کردسﺘان در
شهرسﺘان های قروه و نهاوند روی گیاهان مخﺘلف،
درخﺘان میوه دانه  دار و هسﺘه دار ،پسﺘه ،در ارتباط با
زنبورعسل،رویکلزاوگیاهانعلوفهایگزارششده
است );Ostovan, 2001; Kamali et al., 2001

.(Jamshidi et al., 2019
توضیحات :گناتوزوما (طول ،322/20±1/03 :عرض:
 ،)130/20±1/23کلیسر (طول ،)222/12±11/1 :پریﺘرم
(طول،)234/12±11/11:پالپ(طول.)343/42±13/60:
ایدیوزوما

(طول:

،1203/21±121/44

عرض:

 ،)010/01±66/21پا (پای اول ،024/20±0/22 :پای
دوم ،022/21±1/12 :پای سوم ،036/14±3/14 :پای
چهارم)016/14±0/11:میکرون.

نتایج
در این بررسی 12 ،گونه مﺘعلق  به  16جنس از 12
خانواده مﺘعلق به زیرراسﺘه پیشاسﺘیگمایان در منطقه
حفاظتشدهبیسﺘونبهشرحزیرجمعآوریوشناساییشد:

Family: Bdellidae
)Cyta coerulipes (Duges, 1834

موهای پشﺘی  sci، ve ،viدر یک ردیف قرار
نگرفﺘهاند.موی sciتقریباهمسطحباموی ،viدارای
تریکوبوتریرویساقپایاولوچهارموپنجهیپای

پیشاسﺘیگمای( )Trombidiformes: Prostigmataمرتبطبا...
کنههای 
سیاهکمریوهمکاران:فون 
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سوم میباشد .جلد بدن اسکلروتینه شده و رنگ بدن

سطح پشﺘی دندانهدار و خمیده ،گناتوزوما از باﻻ قابل

بنفشاست(.)Hernandes et al., 2011

رویت،پالپهاکشیده،یوپاتیدیپنجهپالپدرانﺘهاپهن


اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ،♂ 1 ،در

شده ،اطراف موهای انﺘهایی سطح پشﺘی دارای خطوط

تاریخهای.12/1/24،12/1/31،12/1/21

ظریفاستواطرافحفرهموبهشکلقطرهماننددیده

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای آذربایجان

میشود(.)Kaźmierski, 1998

غربی،آذربایجانشرقی ،مازندران،تهران،همدان،فارس

اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ،♀ 2 ،در

در نمونههای خاک ،روی سیب ،چمن گزارش شده-

تاریخ.10/6/31

است.

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای خوزسﺘان،

توضیحات :گناتوزوما (طول ،126/21±0/11 :عرض:

خراسان رضوی ،کرمانشاه و مازندران روی نخل خرما،

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

کندویزنبورعسلوگالبیگزارششده است گزارش

 .)112/1±2/64ایدیوزوما (طول ،311±14/60 :عرض:

شدهاست( Sadeghi et al., 2012; Darbemamieh,

 ،)103±11/22پا (پای اول ،211/1±4/43 :پای دوم:

.)2015

 ،221±2/10پای سوم ،112/21±1/2 :پای چهارم:
)224/1±3/41میکرون.
Family: Cunaxidae
Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980

پدیپالپ سه قسمﺘی ،دارای ناحیه شکمی
اسکلروتینی  ،هیپوسﺘوم به شکل مسﺘطیل است.
پروپودوزوما با یک صفحه پشﺘی که از جلوی
پروپودوزوما شروع شده و تا قسمت عقبی مﺘاپودوزوما

توضیحات :گناتوزوما (طول ،22/1±3/1 :عرض:
 ،)14±1/61کلیسر (طول ،)43/1±4/34 :ایدیوزوما
(طول ،213±4/24 :عرض ،)101±2/12 :پا (پای اول:
 ،2±141/12پای دوم ،113/1±4/14 :پای سوم:
،112/1±3/1پایچهارم)131±1/21:میکرون.
Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu
Baker, 1970
دراینگونه ωIکوتاه و طولآنکمترازیک-دوم

ادامهدارد.)Smiley, 1992(.

عرضپنجه،موهایسطحپشﺘیزانویسوم،ساقسومو

اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ، ♀ 6 ،در

ساقچهارمدرانﺘهابدوننوک،پیشرانهاممکناست

تاریخهای.10/6/16،12/0/12،12/2/11

دارای الگوهای شبکهای ضعیف باشند .موهای انﺘهایی

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای خراسان

اپیسﺘوزوما به صورت قاشقی و پهن شده درآمدهاند.

رضوی و همدان روی میزبانهای مﺘنوعی از جمله:

بدون ناخنامپودیومی،پالپکشیده،خطوطشکمیدر

خاکباغمرکبات،خاکبرگ،علفهرز،درختچای

منطقههیسﺘروزوماطولی،دارایتریکوبوتری ضخیم هسﺘند

ودرختسیبگزارششدهاست.
توضیحات :گناتوزوما (طول ،02±3/61 :عرض:
 ،)11/21±1/11کلیسر (طول ،)23/21±6/01 :پالپ
(طول .)01/1±1/44 :ایدیوزوما(طول،212/1±12/11 :
عرض)113/1±36/23:میکرون.
Family: Tydeidae
)Lorryia woolleyi (Baker, 1968

( .)Baker, 1970 ; Darbemamieh et al., 2016این
گونه قبالً از کرمانشاه گزارش شده است
(.)Darbemamieh et al., 2010, 2016

اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ،♀ 2 ،در
تاریخ.10/1/21
مناطق انتشار و میزبانها :کرمانشاه،تبریزمیزبانهای
مخﺘلف (.)Darbemamieh, et al., 2010, 2016

نوک آسپیدیوزوما ،یا نواحی کوچکی از بخش

توضیحات :گناتوزوما (طول ،41±1/41 :عرض:

جلویی پروپودوزوما خطوط شبکه مانند دارد ،موهای

،)11/1±3/13پالپ(طول ،)132±1/6 :ایدیوزوما(طول:

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،1بهار1311


 ،360/1±16/26عرض ،)240±2/02 :پا (پای اول:
 ،212±4/24پای دوم ،146 ±1/61 :پای سوم:
،126±1/41پایچهارم)221±2/02:میکرون.
Family: Ereynetidae
Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964

چشمها شبیه عدسی میباشند و خطوط کوتیکولی

اطراف چشمها قرار گرفﺘهاست .موهای ظریف پشﺘی و
موهای ccدرمقابلموهایحسیجلوییقرارگرفﺘهاند.
الگوی شلوغ روی صفحه پروپودوزومایی شامل یک

1

اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ،♀ 2 ،در
تاریخ.10/4/22
مناطق انتشار و میزبانها :کرمانشاه ،همدان،لرسﺘان
اصفهان ،خراسان رضوی و مرکزی ،روی درخﺘان
مخﺘلفدانهداروهسﺘهدار ،سورگوم،نخلخرما،نیشکر،

توت وحشی ،شاتوت ،انگور و انار گزارش شده است
( Sadeghi et al., 2012; Darbemamieh, et al.,
;.)2017; Ahmad-Hosseini et al., 2017, 2019
توضیحات :ساب کاپیﺘولوم (طول ،)43 :پالپ (طول:

قسمتمنحنیعقبیاستکهازقسمتصافیکهدرجلو

،)33کلیسر(طول،)31:پنجهپالپ(طول،)11:ایدیوزوما

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

(طول،111 :عرض،)311 :پا(پایاول،110 :پایدوم:

داراینقاطیاست،کهتعدادآنها

پشﺘیجلدمخططو 

،11پایسوم،14:پایچهارم)116:میکرون.

روی صفحه پروپودزومایی بیشﺘر است .موهای سطح

Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966

پشﺘی کشیده و خاردار هسﺘند ،موی حسی دندانهدار،

طولموهایسطحشکمیبلندترازیک سومفاصله

موهای سطح شکمی ظریف ،دندانهدار و کوتاهتر از

بینقاعدهیآنها،موی  dرویپنجهیپالپودرانﺘها

موهایسطحپشﺘی،ناحیهجنسیباپنججفتمو،موهای

دوشاخهشده،موی c1وd1هماندازه،طولپنجهتقریباًسه

جنسی بیشﺘر از موهای بدن دندانهدار شدهاند
(.)Darbemamieh et al., 2013

برابرطولمویωIاست(.)Darbemamieh et al., 2017
اطالعات جمعآوری :برگ بلوط ،♀ 3 ،در

اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ،♀ 2 ،در

تاریخهای12/0/22و.12/2/10


تاریخ.12/3/6

مناطق انتشار و میزبانها  :کرمانشاه،همدان،لرسﺘان

مناطق انتشار و میزبانها :کرمانشاه ،خاک ،تهران

در مزارع و باغات میوه گزارش شده است

داﻻن سوسکهای اسکولیت ،تبریز ،مرتبط با سفیدک

Darbemamieh

پودری )Akbari et al., 2014; Darbemamieh et al.,

.(2013; Farmahini-Farahani et al., 2017
توضیحات :گناتوزوما (طول ،01 :عرض ،)31 :کلیسر
(طول ،)16 :پالپ (طول ،)00 :ایدیوزوما (طول،311 :
عرض ،)211 :پا (پای اول ،211 :پای دوم ،221:پای
سوم،214:پایچهارم)210:میکرون.
Family: Iolinidae
)Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932

پنجهپایاولهماندازهیابلندتر از ساقپایاول،دو


)et al., 2017; Ahmad-
.(Hosseini et al., 2017, 2019

توضیحات :ساب کاپیﺘولوم (طول،)46/1±33/12 :
پالپ(طول،)21/1±1 :کلیسر(طول،)44±1 :پنجهپالپ
(طول ،)66/2±2/2 :ایدیوزوما (طول،212±0/14 :
عرض،)133/33±1/12:پا(پایاول،131/6±1/13:پای
دوم ،121/33±2/11 :پای سوم ،133±3 :پای چهارم:
)141/33±3/21میکرون.
Family: Erythraeidae
Abrolophus sp.

مویانﺘهاییپنجهپایاولبلندترازخودبند،موهایانﺘهایی

یکچشمدرهرطرفبدن،کهدردوطرفنیمه

درتمامطول،دندانهدارمیباشند.موهایسطحشکمی

پنجه

عقبیتاجحسیقراردارند.ایدیوزومابدونحفرهحسی.

بهاندازهنصففاصلهبینخودشانوبه صورتدوردیف

هرطرفسپرداراییکجفتمویمعمولی،ناخنساق

طولی مرتب شدهاند .این گونه از مناطق مخﺘلف ایران

پالپ تقسیم نشده .موی برسمانند روی پنجه پالپ قرار

جمعآوریشدهاست(.)Sadeghi et al., 2012

دارد).)Saboori and Hajighanbar, 2005

6

پیشاسﺘیگمای( )Trombidiformes: Prostigmataمرتبطبا...
کنههای 
سیاهکمریوهمکاران:فون 


اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ،♀ 2 ،در

داراییکجفتچشمدرهرطرفبدن،کهدرجلوی

تاریخهای12/2/1و.12/3/11

هردوناحیهحسیقراردارند.نواحیحسیکامالپساز

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای همدان،

ناسوقرارگرفﺘهاند.تفاوتاینگونهبا Smaris sp.در

مازندران ،آذربایجان غربی و خوزسﺘان ،روی نخود،

صفحه پشﺘی ایدیوزوما است .که در این گونه صفحه

گندم،جو،سورگوم،انگور،زیﺘونوباقالگزارششده-

پشﺘیوجودندارد(.)Saboori et al., 2007

است).(Beyzavi et al., 2013

اطالعات جمعآوری :برگ بلوط ،♀ 3 ،در

توضیحات :گناتوزوما (طول ،132/1±12/62 :عرض:

تاریخهای12/4/11و.12/1/21


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

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای آذربایجان

 ،)00 ±2/02ایدیوزوما (طول ، 411±21/21 :عرض:

شرقی و خوزسﺘان روی بوته انگور و نمونههای خاک

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

گزارششدهاست).(Beyzavi et al., 2013

بهدلیل بالغ بودن نمونههای جمعآوری شده  ،امکان

توضیحات :گناتوزوما (طول ،122/333±2/3 :عرض:

شناساییدرسطحگونهمیسرنشد.

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

Parerythraeus sp.

گناتوزوما بدون یقهی قابل انعطاف و در جلوی
پروپودوزوما ثابت شده است .یک جفت چشم در هر
طرفبدندارند،دارایتاجحسی،ناحیهحسیقسمت
جلوییتاجحسی،درقسمتپشﺘیجلوییپروپودوزوما
قراردارد،ساقوزانویپاها موهایارهایشکلدارند

( .)Gabrys, 1989

(طول،)01/1±6:ایدیوزوما(طول،132±14/10:عرض:
 ،)322±2/1تاج حسی (طول )161±3/2 :میکرون .به
دلیل بالغ بودن نمونههای جمعآوری شده ،امکان
شناساییدرسطحگونهمیسرنشد.
Smaris sp.

دارای یک جفت چشم در هر طرف بدن ،که
جلوینواحیحسیقراردارند.گناتوزومابهوسیلهیقه-

اطالعات جمعآوری :خاک پای بلوط ،♀ 2 ،در

ی قابلانعطافبهپروپودوزوماچسبیدهاست.بهطوری

تاریخهای12/2/10و.12/3/22

که گناتوزوما کامالً  از جلوی ایدیوزوما خارج شده

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای تهران و

است .نواحی حسی پس از ناسو قرار گرفﺘهاند .دارای

چهارمحال بخﺘیاری از نمونههای خاک گزارش شده-

صفحهپشﺘیدرایدیوزومامیباشد( Saboori et al.,

است).(Beyzavi et al., 2013

.)2007

توضیحات :گناتوزوما (طول ،126±1/61 :عرض:

اطالعات جمعآوری :برگ بلوط ،♀ 3 ،در

،)41±4/24کلیسر(طول،)143/1±4/14:پالپ(طول:
 ،)13/1±3/13ایدیوزوما (طول ، 101±21/21 :عرض:
 ،)226/1±12/12تاج حسی (طول )122±16 :میکرون.
بهدلیل بالغ بودن نمونههای جمعآوری شده  ،امکان
شناساییدرسطحگونهمیسرنشد.
Family: Smaridiidae
Fessonia sp.

تاریخهای12/1/13و.12/0/31

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای آذربایجان
شرقی ،همدان و مازندران از محل سکونتافراد ،روی
نخود و نمونههای خاک گزارش شدهاست )Beyzavi

.(et al., 2013

توضیحات :گناتوزوما (طول ،120±0/2 :عرض:

گناتوزومابهوسیلهیقهیقابلانعطافبهپروپودوزوما

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

چسبیده است .به طوری که گناتوزوما کامال از جلوی

 ،)11±3/6ایدیوزوما (طول ،116±14/42 :عرض:

ایدیوزوما خارج شده است ( .(McDaniel, 1979

،)322±12/1تاجحسی(طول )121±3/0:میکرون .به دلیل

2

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،1بهار1311


بالغبودننمونههایجمعآوریشده،امکانشناساییدر

مناطق انتشار و میزبانها :تقریبا از همه اسﺘانهای

سطحگونهمیسرنشد.

کشور مانند :همدان ،کرمانشاه ،کردسﺘان ،مرکزی،

Family: Raphignathidae
Raphignathus sp.

لرسﺘان،تهران ،سیسﺘانوبلوچسﺘان،مازندرانوسمنان،

بدن نرم تا اسکلروتینی ،زرد رنگ ،سطح پشﺘی

روی  11میزبانمخﺘلفازجمله:گوجه،سویا،شاتوت،

دارایسهصفحهپودوزومالویکصفحهاپیسﺘوزومال

خرما،سیر،کانوﻻ،انگور،پرتقالوباغمرکباتگزارش

میباشد .روی قسمت جانبی صفحه پودوزومال یک
جفتچشمقرارگرفﺘه است .سطحپشﺘیدارای 11تا12

جفتمومیباشد (.)Fan and Yin, 2000
اطالعات جمعآوری :برگ بلوط ،♀ 2 ،در تاریخ
.12/1/1
مناطق انتشار و میزبانها :همدان ،خوزسﺘان و
مازندران،ازرویانگور،چای،سروونمونههایخاک
گزارششدهاست).(Beyzavi et al., 2013
توضیحات :گناتوزوما (طول ،)61 :کلیسر (طول،)41 :
پالپ(طول،)141:ایدیوزوما (طول،301:عرض،)241:
پا (پایاول ،216 :پای دوم ،220 :پای سوم ،220 :پای
چهارم)213:میکرون .
Family: Tetranychidae
شناسایی گونه در خانواده  Tetranychidaeبر اساس

شکل Aedeagusجنسنرکنههاانجاممیگیرد.
Tetranychus urticae Koch, 1836

در این گونه ،افراد جنس نر از افراد جنس ماده
کوچکترهسﺘند .انﺘهایبدنافرادنردوکیشکلاست.
موهای دوتایی ( )duplex setaeدرپنجهپایاولجدا
از هم هسﺘند .دارای یک جفت موی اطراف مخرجی
( )para-analمیباشند .ادیاگوس دارای گره کوچکی
است که زوائد جلویی و عقبی آن هم اندازه هسﺘند.
سطح باﻻیی گره محدب است ( Jeppson et al.,

شدهاست).(Beyzavi et al., 2013
توضیحات :ماده ،گناتوزوما(طول،124±4/44:عرض:
 ،)121±2/44ایدیوزوما (طول ،112±16 :عرض:
 ،)326±0/36پا (پای اول ،210±4/10 :پای دوم:
 ،214±2/41پای سوم ،111±2/16 :پای چهارم:
)261±4/43میکرون.
نر ،گناتوزوما (طول ،124±2/40 :عرض،)112±2/10 :
ایدیوزوما (طول ،311±2/02 :عرض ، ،)211±1/61 :پا
(پایاول،220±2/64:پایدوم،236±2/23:پایسوم:
 ،211±1/13پای چهارم ،)260±4/3 :ادیاگوس (طول:
)11±1/41میکرون.
(Ugarov and
Nikolski), 1937

turkestani

Tetranychus

درمادهانﺘهایموهایپشﺘیازقاعدهمویبعدیهم
ردیفخودمیگذرند.اسﺘایلوفوردرجلوگرد ،پریﺘریم
قالبمانند،امپودیومپنجهپایاولتاچهارمناخنمانندو
دارای خار پشﺘی میباشد .موهای دوتایی ( duplex

 )setaeدر پنجه پای اول جدا از هم هسﺘند .ادیاگوس
دارایگرهبزرگیاستکهبیرونزدگیقسمتجلوی
آن گرد و قسمت عقبی آن زاویه کندی دارد .سطح
پشﺘیگرهصافودارایزاویهبهسمتعقباست .این
کنه از نﻈر تاکسونومیکی شباهت زیادی به کنه تارتن
دولکهایداردوتنهااخﺘالفآنهادراندازهبرآمدگی
انﺘهاییادیاگوسنرمیباشد،بهطوریکهدرگونه T.

 .)1975
اطالعات جمعآوری :برگبلوطوخاکپایبلوط،

 urticaeنسبت عرض گره بهطول قسمت پشﺘی محور

 ♂ 2و  ،♀23در تاریخهای ،12/3/2 ،12/2/16

ادیاگوسیکششمودرگونه  T. turkestaniیک

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

سوممیباشد(.)Jiang et al., 2017

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

اطالعات جمعآوری :برگبلوطوخاکپایبلوط،

10/1/31،10/4/11و.10/6/11

،♀2درتاریخهای12/1/26و.10/4/11

0

پیشاسﺘیگمای( )Trombidiformes: Prostigmataمرتبطبا...
کنههای 
سیاهکمریوهمکاران:فون 


مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای اردبیل،

پنجه پا دارای دو امپودیوم پروش ،زانوی پاهای دوم و

اصفهان،همدان ،کرمان،چهارمحالبخﺘیاری،خوزسﺘان،

سومدارایدوسولنیدی،پیشرانپاهایدومدارایدو

آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،گیالن ،گلسﺘان،

مومیباشد(.)Saboori et al., 2007

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

اطالعات جمعآوری :برگ بلوط ،♀ 1 ،در تاریخ

تهران روی سیب زمینی ،سیب ،سویا ،چغندر قند،

.12/4/11

شاتوت ،زردآلو ،نیشکر ،کﺘان و شاتوت سیاه گزارش

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای همدان،

شدهاست).(Beyzavi et al., 2013

اصفهان،کرمانشاه،سمنانوتهران،رویچای،مرکبات،

توضیحات :گناتوزوما (طول ،136±4/14 :عرض:

کندوی زنبور عسل ،کاج ،سیب و نمونههای خاک

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

گزارششدهاست).(Beyzavi et al., 2013

 ،)211±14/14پا (پای اول ،231±2/02 :پای دوم:

توضیحات :گناتوزوما (طول ،01 :عرض،)11 :

 ،216±4/24پای سوم ،216±2/02 :پای چهارم:

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

)224±3/13میکرون.

(طول،)21:ایدیوزوما(طول، 114:عرض .)332:بهدلیل

(Eotetranychus frosti )McGregor, 1952

بالغبودننمونههایجمعآوریشده،امکانشناساییدر

پریﺘرم در این گونه قالبمانند است .امپودیوم  در
انﺘها چند شاخه شده است ،موهای دوتایی ( duplex

)setaeدرپنجهپایاولبههمچسبیدهاند.ساقپایاول
داراینهمویحسیوساقپایدومدارایهشتموی
حسیاست.تعدادموهای اطرافمخرجی()para-anal
دو جفت ،آرایش خطوط جلدی پرودورسوم نامنﻈم

سطحگونهمیسرنشد.
Family: Cheyletidae
Acaropsellina sollers Kuzin, 1940

پایاولناخندارد،داراییکجفتچشمویک
یوپاتیدیشانهماننددرپنجهپالپمیباشد.طولرانپالپ
 2/2- 2برابر بیشﺘرین عرض آن؛ موی پشﺘی ران پالپ

است .انﺘهای پریﺘریم قالب مانند و ایدیاگوس به شکل

بلندتر از ران ،سولنیدی پنجه پای اول دارای موی

سیگموئیداست(.)Jeppson et al., 1975

محافظ  ftکوچک ( ;Salarzehi et al., 2018

اطالعات جمعآوری :برگبلوطوخاکپایبلوط،

.)Gerson et al., 1999

♀2و،♂1درتاریخهای12/4/22و.10/1/11

اطالعات جمعآوری :خاکپایبلوط،♀1،در

مناطق انتشار و میزبانها :خراسانرضویوجنوبی،

تاریخهای12/6/10،12/1/2:و.12/0/20

آذربایجانشرقی،لرسﺘان وکرمانشاه ،رویدرخﺘانمیوه

مناطق انتشار و میزبانها :از اسﺘانهای گیالن،

مانندسیبوزردآلو).(Beyzavi et al., 2013
توضیحات :گناتوزوما (طول ،112±0/40 :عرض:
 ،)06±4/24ایدیوزوما (طول ،316±1/61 :عرض:
 ،)264±2/02پا (پای اول ،246±4/24 :پای دوم:
 ،211±2/12پای سوم ،214±3/13 :پای چهارم:
،)232±2/63ادیاگوس(طول)11±1/1:میکرون.
Family: Trombidiidae
Allothrombium sp.

بهرنگقرمز،باتعدادیموکهایدیوزوماراپوشانده
است .بدون صفحه اسکلروتینی در جلوی تاج حسی،

مازندران ،فارسالبرزوآذربایجانشرقی ،رویغالت،
برگ گیاهان  ،از سیلوهای آرد ،آسیابهای آرد،
فرآوردههای انباری برنج ،کود دام و طیور ،بقایای
گیاهی پوسیده و نمونههای خاک گزارش شده است
(.)Salarzehi et al., 2018
توضیحات :گناتوزوما (طول ،112±3/16 :عرض:
 ،)116±1/3ران پالپ (طول ،62/6±2/2 :عرض:
 ،)41±2/11ایدیوزوما (طول ،131/4±2/26 :عرض:
)322±1/13میکرون.

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،1بهار1311


بحث

1

قبال رویدرخﺘانبلوطاسﺘانایالم ) )Niyazi, 2017و

هایکنههایموجوددرمنطقه


تعدادزیادیازگونه

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

هایمفیدتشکیلمیدهند .از


هایشکارگروکنه

راکنه

این گونه ،گونهای همهجازی است و از اکثر شهرهای

میان کل گونههای جمعآوری شده گونه Anystis

 baccarum L.از خانواده  Anystidaeو گونه
 Tetranychus urticae K.ازخانوادهTetranychidae
از بیشﺘرین فراوانی نسبت به بقیه خانواده های این مطالعه
برخورداربودند.
در این مطالعه ،گونه Anystis baccarum

Linnaeus, 1758جمعآوریوشناساییشد،اینگونه
قبال توسط )Yazdanpanah and Ostovan (2014

درجنگلهایبلوطمنطقهکوهمرهسرخیاسﺘانفارس
گزارش شده بود .این گونه تاکنون در ایران ،از مناطق
مخﺘلفکشورورویمیزبانهایمﺘنوعگزارششدهاست.

کشوروازرویمیزبانهایمخﺘلفگزارششدهاست.
اما با این وجود فقط در  2مطالعه روی بلوط گزارش
شدهاست .در این مطالعه1 ،گونه و  4جنس کنه هم
جمعآوری و گزارش شد که تاکنون در هیچ یک از
مطالعاتقبلیصورتگرفﺘهرویبلوطدرایرانگزارش
نشدهاست.
درفهرستگونههای گزارششدهازبلوط ،با اینکه
گونهی  Molothrognathus mehrnejadi (Liang

) & Zhang, 1997مﺘعلقبهخانوادهCaligonellidae
دارایبیشﺘرینگزارشیعنیچهار باراست ،امادراین
پژوهش این گونه گزارش نشده است .گونههای

امابا اینوجود،فقطدریکمطالعهرویبلوطگزارش

Neognathus terrestris Summers and Schlinger,

شدهاست.گونه ) Cyta coerulipes (Duges, 1834و

1955مﺘعلقبهخانوادهRaphinathus ،Caligonellidae

جنسهای  Smaris sp.و  Fessonia sp.در این


) gracilis (Rack, 1962و R. hecmataniensis

بررسیجمعآوریشدندکهقبالتوسط Farahmandi


 Khanjani and Ueckermann, 2003مﺘعلقبهخانواده

ازجنگلهایبلوطیاسوجگزارششدهبودند.

) (2015
گونه)Cyta coerulipes (Duges, 1834بهجزبلوط،
ازمناطقمخﺘلفکشورورویمیزبانهایدیگرازجمله

 Raphignathidaeسه بار از مناطق مخﺘلف گزارش
شدهاند،امادراینپژوهشگزارشنشدهاند.



سپاسگزاری

سیبوهمچنیننمونههایخاکنیزگزارششدهاست.

نویسندگان مقاله ،از جناب آقای دکﺘرعلیرضا

جنس  Smaris sp.همبه جزبلوط ،درمنازلمسکونی

صبوریاسﺘاددانشگاهتهران،بابت همکاریدرشناسایی

ومیزبانهایدیگرهمچوننخودهمگزارششدهاست.

و تایید نمونههای  Terrestrial Parasitengonaو

گونهFessonia sp.بجزبلوط،ازمناطقدیگرکشورو

جناب آقای دکﺘرسعید پاک طینت بابت همکاری در

میزبانهایدیگریهمچونانگورونمونههایخاک ،نیز

شناسایی و تایید نمونههای Rhaphignathoidea

گزارششدهاست.همچنینگونه Tetranychus urticae

Koch, 1836جمعآوریوشناساییشد،کهاینگونهنیز

سپاسگزاریمینمایند.
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Table1- Reported species associated to Quercus sp. from Iran
Row
Species
Family

1
2
3
4

Adamystis theroni Fuangarworn and
Beyzavi, 2012
A. ueckermanni Fuangarworn and
Beyzavi, 2012
Anystis baccarum Linnaeus, 1758
Erythracarus pyrrholeucus Hermann,
1804

Host

Reference

Adamystidae

Quercus sp.

Fuangarworn et al., 2012

Adamystidae

Quercus sp.

Fuangarworn et al., 2012

Anystidae

Quercus sp.

Yazdanpanah and Ostovan, 2014

Anystidae

Quercus sp.

Yazdanpanah and Ostovan, 2014

Camerobiidae

Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.

Yazdanpanah and Ostovan, 2014
Farahmandi, 2015
Farahmandi, 2015
Farahmandi, 2015
Farahmandi, 2015
Farahmandi, 2015
Farahmandi, 2015
Farahmandi, 2015
Saberfar et al., 2016
Bayzavi et al., 2013
Saberfar et al., 2016

Camerobiidae

Quercus sp.

Saberfar et al., 2016

Camerobiidae

Quercus sp.

Saberfar et al., 2016

Camerobiidae

Oak

Amini et al., 2016

Camerobiidae

Oak

Bayzavi et al., 2013

Camerobiidae
Camerobiidae
Caligonellidae

Oak
Oak
Quercus sp.

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

Caligonellidae

Quercus sp.

Niyazi, 2017
Saberfar et al., 2016
Niyazi 2017
Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016
Bayzavi et al., 2013
Farahmandi, 2015
Niyazi, 2017

5

E. parietinus Hermann, 1804

Anystidae

6
7
8
9
10
11

Cyta coerulipes (Duges, 1834)
Octobdellodes sp.
Hexabdella sp.
Spinibdella sp. (A)
Spinibdellasp. (B)
Neophyllobius sp.
N. astragalusi Khanjani and
Ueckermann, 2002
N. zolfigolii Khanjani et al., 2010
N. persiaensis Khanjani and
Ueckermann, 2002
N. asalii Khanjani and Ueckermann,
2007
N. edwardi Khanjnai, 2013
Tycherobius farsiensis Khanjani et al.,
2012
T. iranensis Khanjani et al., 2012
T. ueckermanni Khanjani et al., 2012
Caligonella humilis (Koch, 1838)
C. humilis Summers and Sclinger,
1955
Molothrognathus azizi Ueckermann
and Khanjani, 2002

Bdellidae
Bdellidae
Bdellidae
Bdellidae
Bdellidae
Camerobiidae

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

14

Camerobiidae

23

M. mehrnejadi Liang and Zhang, 1997

Caligonellidae

24

M. shirazicus Khanjani et al., 2016
M. tumipalpus Meyer and
Ueckermann, 1989
Neognathus ueckermanni Bagheri et
al., 2010

Caligonellidae

Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Quercus sp.

Caligonellidae

Quercus sp.

Niyazi, 2017

Caligonellidae

Quercus sp.

Saberfar et al., 2016

Caligonellidae
Caligonellidae

Oak
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.

Cryptognathidae

Quercus sp.

Cryptognathidae

Quercus sp.

Amini et al., 2016
Saberfar et al., 2016
Niyazi, 2017
Niyazi, 2017
Niyazi, 2017
Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016
Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016

22

25
26
27
28
29
30
31

N. terrestris Summers and Schlinger,
1955
N. sinaei Samadpour et al., 2014
N. ozkani Akyol and Koç, 2011
Favognathus alvandii Khanjnai et al.,
2014,
F. guilanicus Khanjnai et al., 2014

Caligonellidae

Caligonellidae
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Table1- Continued
Table1- Reported species associated to Quercus sp. from Iran
Row
Species
Family

32
33
34

F. mirazii Khanjani and Ueckermann,
2008
Cunaxa capreolus (Berlese, 1890)
Brevulacus cornifrontis Gol et al.,
2018

Host

Reference

Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Quercus
castaneifolia
Quercus
castaneifolia
Quercus robur
L.
Oak
Quercus sp.
Oak
Oak
Oak
Quercus sp.
Quercus sp.
Oak

Saberfar et al., 2016
Bayzavi et al., 2013
Farahmandi, 2015

Kamali et al., 2001
Yazdanpanah and Ostovan, 2014
Farahmandi, 2015
Amini et al., 2016
Amini et al., 2016
Saberfar et al., 2016
Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016

Raphignathidae

Quercus sp.

Saberfar et al., 2016

Quercus sp.
Oak

Niyazi, 2017
Amini et al., 2016
Saberfar et al., 2016

Cryptognathidae
Cunaxidae
Diptilomiopidae

35

Cecidophyes aliabadi Nalepa, (1989)

Eriophyidae

36

Aceria ilicis (Canestrini, 1890)

Eriophyidae

37

A. quercinus (Canestrini, 1891)
Anoplocheylus malayeriensis
Ueckermann & Khanjani, 2004
A. marivaniensis Khanjani et al., 2014
A. sinai Bagheri et al., 2013
anaensis sp.
Raphignathus protaspus Khanjani and
Ueckermann, 2003
R. collegiatus Atyeo, Baker and
Crossley, 1961

Eriophyidae

38
39
40
41
42
43

Pseudocheylidae
Pseudocheylidae
Pseudocheylidae
Raphignathidae
Raphignathidae

44

R. gracilis (Rack, 1962)

Raphignathidae

45

R. zhaoi Hu, Jing and Liang, 1995

Raphignathidae

46

R. aciculatus Fan, 2000

Raphignathidae

47

R. hecmataniensis Khanjani and
Ueckermann, 2003

Raphignathidae

48
49
50
51
52
53

R. giselae Meyer and Ueckermann,
1989
Rhyncaphytoptus spp.
Smaris sp.
Fessonia sp.
Estigmaeus dogani Khanjani et al.,
2011
E. ioanninensis Kapaxidi and
Papadoulis, 1999

Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.

Stigmaeidae

Quercus sp.

Kamali et al., 2001
Farahmandi, 2015
Farahmandi, 2015
Saberfar et al., 2016
Saberfar et al., 2016

Stigmaeidae

E. segnis Koch, 1836

Stigmaeidae

59
60

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

Rhyncaphytoptidae
Smarididae
Smarididae

55

58

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

Niyazi, 2017

Stigmaeidae

57

Kamali et al., 2001

Quercus sp.

E. sculptus Doğan and Fan, 2003

E. nasrinae Khanjani and
Ueckermann, 2002
E. setiferus Bagheri et al., 2011
Ledermuelleriopsis zahiri Khanjani
and Ueckermann, 2002
L. aminiae Nazari and Khanjani, 2017
L. ariyai Khanjani et al., 2012

Gol et al., 2018

Raphignathidae

54

56

Quercus sp.
Oak
Oak
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Oak
Oak

Gol et al., 2018

Stigmaeidae
Stigmaeidae
Stigmaeidae
Stigmaeidae
Stigmaeidae

Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Quercus sp.
Oak
Oak
Oak
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Oak

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

...)مرتبطباTrombidiformes: Prostigmata (پیشاسﺘیگمای
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Table1- Continued
Table1- Reported species associated to Quercus sp. from Iran
Row
Species
Family

61
62
63
64

Stigmaeus shendabadiensis Haddad
Irani-Nejad and Lotfollahi, 2010
S. boshroyehensis Khanjani et al.,
2010
S. pilatus Kuznetzov, 1978
S. malekii Haddad et al., 2006
Zetzellia kamalii Kheradmand and
Fathipour, 2007

16

Host

Reference

Stigmaeidae

Quercus sp.

Saberfar et al., 2016

Stigmaeidae

Quercus sp.

Niyazi, 2017

Stigmaeidae
Stigmaeidae

Amini et al., 2016
Amini et al., 2016
Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016
Saberfar et al., 2016
Amini et al., 2016
Niyazi, 2017
Niyazi, 2017
Saberfar et al., 2016
Saberfar et al., 2016

66

Z. mali Ewing, 1917

Stigmaeidae

67
68

Z. mali (Ewing) Summers, 1960
Storchia robustus (Berlese, 1885)
Estigmaeus dogani Khanjani et al.,
2011
Austroteneriffia shirazicum Khanjani,
2013

Stigmaeidae
Stigmaeidae

Oak
Oak
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Quercus sp.

Stigmaeidae

Quercus sp.

Teneriffiidae

Quercus sp.

Yazdanpanah and Ostovan, 2014
Niyazi, 2017
Bayzavi et al., 2013
Kamali et al., 2001
Amini et al., 2016
Bayzavi et al., 2013

65

69
70

Stigmaeidae

Tenuipalpidae
Tenuipalpidae
Tenuipalpidae

Oak

Amini et al., 2016

Tetranychidae
Tetranychidae

Quercus sp.
Oak

Farahmandi, 2015
Bayzavi et al., 2013

Tetranychidae

Oak

Kamali et al., 2001

78
79

C. backeri Düzgünes, 1967
C. quercusi Khanjani et al., 2012
Tenuipalpus zahiri Khanjani and
Seeman, 2012
Eotetranychus sp.
E. carpini (Oudemans, 1905)
E. carpini borealis Pritchard and
Baker, (1952)
Petrobia sp.
P. latens (Müller, 1776)

Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Oak
Oak

Tetranychidae
Tetranychidae

80

Tetranychus urticae Koch, 1836

Tetranychidae

81
82
83
84
85

Eutetranychus orientalis (Klein, 1836)
Oligonychus coffeae McGregor, 1952
O. coffeae (Nietner, 1861)
O. bicolor (Banks, 1894)
Paralorrya sp.

Tetranychidae
Tetranychidae
Tetranychidae
Tetranychidae
Tydeidae

Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Oak
Quercus sp.
Quercus sp.
Oak
Oak
Quercus sp.

Farahmandi, 2015
Bayzavi et al., 2013
Niyazi, 2017
Amini et al., 2016
Niyazi, 2017
Namaghi, 2010
Bayzavi et al., 2013
Bayzavi et al., 2013
Farahmandi, 2015

71
72
73
74
75
76
77

Cenopalpus abaii Khosrowshahi and
Arbabi, 1997

Tenuipalpidae
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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.
Keywords: Quercus, Fauna, Soil mites, Predator, Phytophagous, Kermanshah, Iran

