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بازنگری و کلید شناسایی کنههای خانواده Laelapidae (Acari:
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چکیده
در این بررسي فون کنههای خانواده  Laelapidaeاستان گيالن بازنگری شده است .نمونههای مورد بررسي متعلق به یک دوره
بيست ساله از  1377تا سال  1397از استان گيالن هستند که در کلکسيون کنهشناسي گروه گياهپزشکي دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گيالن در شهر رشت وجود دارند .تعداد نمونههای مورد بررسي قریب بر  2000کنه ميباشد که به صورت اسالید
ميکروسکوپي نگهداری ميشوند .در این بررسي تعداد  46گونه از کنههای خانواده  Laelapidaeاز  16جنس ،Androlaelaps
،Cosmolaelaps

،Euandrolaelaps

،Eulaelaps

،Gaeolaelaps

،Gymnolaelaps

،Haemogamasus

،Pseudoparasitus ،Pnemolaelaps ،Ololaelaps ،Laelaspisella ،Laelaspis ،Hypoaspis ،Haemolaelaps
 Reticulolaelapsو  Stratiolaelapsاز استان گيالن معرفي و کليدی برای شناسایي جنس و گونهها ارائه شده است .دو گونه
 Gaeolaelaps iranicus Kavianpour & Nematiو ) Hypoaspisella linteyini (Samsinakکه در بررسيهای اخير
جمعآوری شدند به عنوان گزارش جدید برای فون کنههای استان گيالن معرفي ميشوند .جنس نر گونه  G. iranicusکه تا کنون
در دنيا گزارش نشده است ،نيز از استان گيالن جمعآوری و توصيف شده است.
واژههای کلیدی :فون ،کليد تشخيص ،گزارش جدید ،توصيف ،گيالن

نویسنده مسئولhajizadeh@guilan.ac.ir :

حاجيزاده و جوهرچي ،بازنگری و کليد شناسایي کنههای خانواده  Laelapidaeاستان گيالن
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مقدمه

جمعبندی مطالعات انجام شده قبلي در خصوص شناسایي

کنههای خانواده  Laelapidaeمتعلق به باالخانواده

کنههای خانواده  Laelapidaeاستان گيالن ،گونههای

 Dermanyssoideaو راسته مياناستيگمایان 1هستند و

جدیداً جمعآوری و شناسایي شده از این استان معرفي مي-

دارای انتشار جهاني ميباشند .این خانواده دارای  9زیر

شوند و کليدی برای شناسایي جنس و گونههای موجود در

خانواده 90 ،جنس و  1316گونه است ( Beaulieu et al.,

استان گيالن ارائه ميشود .همچنين جنس نر گونه G.

 .)2011; Moreira and de Moraes, 2015اعضای این

 iranicusکه تا کنون در دنيا گزارش و توصيف نشده است

خانواده از نظر شکلشناسي و رفتار بسيار متنوع بوده و

نيز از استان گيالن جمعآوری و توصيف شده است.

آزادزی یا مرتبط با بندپایان ،پستانداران و پرندگان هستند
( .)Gerson et al., 2003; Zhang, 2003تعدادی از
گونههای این خانواده انگل خارجي مهرهداران بوده و برخي
نيز به حيوانات اهلي حمله ميکنند و اهميت دامپزشکي
دارند .دیگر گونههای این خانواده آزادزی و شکارگر بوده
و داخل خاک یا در انبارها یافت ميشوند .گونههای
زیرخانواده  Hypoaspinaeبهطور متداول در خاک ،بقایای
گياهي ،مواد انباری و آشيانه مهرهداران و بندپایان وجود
دارند .برخي از گونههای جنس  Hypoaspisداخل خاک،
شکارگر بندپایان بوده و تعدادی از گونهها مانند
) Stratiolaelaps miles (Berleseو

Hypoaspis

) aculeifer (Canestriniبرای کنترل کنهها ،نماتدها و
حشرات خاکزی در گلخانهها بهکار ميروند ( Gerson et

.)al., 2003; Zhang, 2003; Lindquist et al., 2009
در خصوص شناسایي کنههای خانواده Laelapidae

استان گيالن چند بررسي پراکنده و یک بررسي متمرکز
انجام شده است و طي این بررسيها  44گونه متعلق به 15
جنس و سه زیر خانواده جمعآوری و شناسایي شدند که
چهار گونه Cosmolaelaps dorfakiensis Ramroodi

،Cosmolaelaps pinnatus Ramroodi et al. ،et al.
 Gymnolaelaps longiseta Ramroodi et al.و
 Laelaspis guilaniensis Ramroodi et al.برای
اولين بار به عنوان گونه جدید برای دنيا توصيف شدند
( ;Noei et al., 2008; Hajizadeh et al., 2010
Joharchi and Halliday, 2011; Nazari-Tajani,
2012; Tajmiri and Hajizadeh, 2014; Ramroodi
 .)et al., 2013; 2014 a,b; 2015در این مقاله عالوه بر
Mesostigmata

1

مواد و روشها
در فصول بهار و تابستان نسبت به جمعآوری کنههای
خانواده  Laelapidaeاز استان گيالن اقدام شد .برای جمع-
آوری کنههای  Laelapidaeخاکزی از زیستگاههای
مختلف جنگلي ،زراعي ،باغي و زمين های بایر نمونههای
خاک برداشت شد .از هر زیستگاه ،تعداد ده نمونه از کف
زیستگاه انتخاب و خاک آن تا عمق  15سانتيمتر با بيلچه
برداشت شد .برای جمعآوری کنههای موجود در انبارها نيز
مقدار دو کيلوگرم از محصوالت انباری یا خاک کف
انبارها برداشت شد .نمونههای جمعآوری شده داخل کيسه -
های پالستيکي به آزمایشگاه حمل شدند .برای جداسازی
کنهها از نمونههای خاک و محصوالت انباری و خاک کف
انبار این نمونهها از قيف برليز استفاده شد .با بررسي
محتویات

ظرف

جمعآوری

قيف

برليز

زیر

استریوميکروسکوپ کنهها با استفاده از پنس ظریف بهداخل
ظرف حاوی الکل اتيليک  70درصد انتقال داده شدند .برای
شفافسازی کنهها از محلول نسبيت استفاده شد .برای تهيه
اسالید ميکروسکوپي از نمونههای شفاف شده ،برحسب
اندازه بدن کنه یک تا چند قطره محلول هویر روی الم
ميکروسکوپي قرار داده و کنه به مرکز محيط تثبيت انتقال
داده شد .با استفاده از موی ظریف اندامهای بدن کنه زیر
ميکروسکوپ در حالت مناسب قرار داده شدند و سپس یک
المل روی الم قرار داده شد .اسالیدها در آون با دمای 45
درجه سلسيوس به مدت  10روز خشک شدند و سپس با
استفاده از الک شفاف درزگيری شدند .با استفاده از کليدها
و منابع معتبر گونههای جمعآوری شده شناسایي شدند.
نمونههای شناسایي شده قبلي نيز به صورت اسالید در
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کلکسيون آزمایشگاه کنهشناسي دانشکده علوم کشاورزی

شبيه عدد  8فارسي ،صفحات پسپایي تقریباً بيضي شکل،

دانشگاه گيالن وجود داشتند و در این بررسي مورد استفاده

صفحه مخرجي گالبي شکل ،به طول  68-87و عرض (در

قرار گرفتند .برای نامگذاری موهای ایدیوزوما از روش

عریضترین قسمت)  ،63-87موی پس مخرجي ساده بهطول

ایوانز و تيل ) Evans and Till (1965,1966و

 ،23-25موهای اطراف مخرجي به طول  ،20غشای

ليندکویست ) Lindquist (1994پيروی شد .همه اندازهها

اپيستوگاستریک 2دارای نه جفت موی ساده ،پریتریم کوتاه

به ميکرون هستند .نمونههای جمعآوری شده در این مطالعه

و فقط تا سطح قاعده موی سينهای اول ( )St1امتداد یافته،

به صورت اسالید ميکروسکوپي در کلکسيون آزمایشگاه

صفحه پریتریمي بعد از سوراخ تنفسي به طرف ناحيه عقبي

کنهشناسي گروه گياهپزشکي دانشکده علوم کشاورزی

پيشران پای چهارم امتداد یافته است .شيار هيپوستومي

نگهداری ميشوند.

دارای شش ردیف عرضي دندانهدار ،کورنيکول 4شاخي

3

شکل ،تکتوم 5کماني و مضرس ،کليسر دارای انبرکهای

نتایج و بحث
تا کنون  46گونه از کنههای خانواده  Laelapidaeاز
استان گيالن گزارش یا توصيف شدهاند (جدول  .)1در این
بررسي دو گونه Gaeolaelaps iranicus Kavianpour
 & Nematiو )Hypoaspisella linteyini (Samsinak

به عنوان گزارش جدید برای فون کنههای استان گيالن
معرفي ميشوند .جنس نر گونه  G. iranicusکه تا کنون
گزارش نشده است نيز از استان گيالن جمعآوری و توصيف
ميشود .گزارش جنس نر گونه  G. iranicusبرای فون دنيا
و ایران جدید است.

کامالً رشد یافته ،انگشت متحرک به طول  53-62دارای 2
دندانه و انگشت ثابت به طول  53-62دارای  5دندانه ،زایده
پيلوس دنتيليس 6معموالً مویي شکل و کوچک ،پدیپالپ
دارای آپوتل دوشاخه است .پای اول به طول ،440-450
پای دوم  ،330-350پای سوم  290-310و پای چهارم -460
 ،420پنجه پای چهارم دارای  4موی بلند (دوعدد روی قطعه
قاعدهای و دو عدد روی قطعه انتهایي پنجه) است (شکل-
های .)1-3
مالحظات :نمونههای جنس ماده این گونه از استان گيالن
دارای خصوصيات کلي شبيه نمونههای تيپ توصيف شده

Gaeolaelaps iranicus Kavianpour & Nemati,
2013

مشخصات کنه ماده بر اساس نمونههای استان
گیالن ( 2نمونه) :صفحه پشتي به طول  450-500و عرض
(در ناحيه موی  ، 270-280 )j5سطح پشتي ایدیوزوما دارای
 36جفت موی ساده ،شبکهبندی مشخص و بخصوص در

توسط کاویانپور و همکاران ( Kavianpour et al.,

 )2013هستند ولي از نظر طول بدن ،صفحات شکمي،
کليسر و پاها کمي اندازه بزرگتری دارند .احتمال ميرود که
این اختالفات جزیي مربوط به تنوعات درون گونهای افراد
مختلف یک گونه در نقاط مختلف پراکنش آن ميباشند.

بخش عقبي واضحتر ،تریتواسترنوم 1به طول  88با دو
السينيای پروش به طول  58-60و قسمت قاعدهای به طول
 ،27-28صفحات پيشسينهای دارای سطحي دانهای و
دارای خطوط افقي ضعيف ،صفحه سينهای صاف به طول
 115-125و عرض ( 100-88در ناحيه موی  ،)St2دارای
سه جفت مو و دو جفت منفذ ،صفحه جنسي زباني شکل به
طول  125-158و عرض (در ناحيه موی ،58-70 )St5
صفحه جنسي دارای یک جفت موی جنسي ساده و نقش
. Tritosternum

1

2

. Opisthogastric
3
. Hypostomal groove
4
. Corniculus
5
. Tectum
6
. Pilus dentilis

 استان گيالنLaelapidae  بازنگری و کليد شناسایي کنههای خانواده،حاجيزاده و جوهرچي

 استان گيالنLaelapidae  فهرست گونههای کنههای خانواده-1 جدول
Table 1. Checklist of the Guilan Province laelapid mite (Laelapide) species
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Species
Androlaelaps casalis (Berlese, 1887)
Cosmolaelaps claviger (Berlese, 1882)
Cosmolaelaps dorfakiensis Ramroodi et al.,
Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971)
Cosmolaelaps pinnatus Ramroodi et al.
Cosmolaelaps rectangularis (Sheals, 1962)
Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891)
Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese, 1903)
Euandrolaelaps sardoa (Berlese, 1911)
Eulaelaps stabularis (C.L. Koch, 1839)
Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1883)
Gaeolaelaps angusta (Karg, 1965)
Gaeolaelaps angustiscutatus (Willmann, 1951)
Gaeolaelaps iranicus Kavianpour & Nemati, 2013
Gaeolaelaps kargi (Costa, 1968)
Gaeolaelaps minor (Costa, 1968)
Gaeolaelaps nolli (Karg, 1962)
Gaeolaelaps praesternalis (Willmann, 1949)
Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956)
Gymnolaelaps longiseta Ramroodi et al., 2015
Gymnolaelaps messor Joharchi et al., 2011
Gymnolaelaps myrmecophilus (Berlese, 1892)
Gymnolaelaps myrmophila Michael, 1891
Haemogamasus pontiger (Berlese, 1904)
Haemolaelaps shealsi (Costa, 1968)
Hypoaspis integer Berlese, 1911
Hypoaspis (Hypoaspisella) linteyini (Samsinak, 1964)
Laelaspis astronomicus (Koch, 1839)
Laelaspis austriacus Sellnick, 1935
Laelaspis dariusi Joharchi & Jalaeian, 2012
Laelaspis equitans (Berlese, 1904)
Laelaspis guilaniensis Ramroodi et al. 2014
Laelaspis humeratus (Berlese 1904)
Laelaspis mosadegi Babaeian & Joharchi, 2013;
Laelaspis pennatus Joharchi & Halliday, 2012
Laelaspis persicus Joharchi & Halliday, 2012
Laelaspisella canestrinii (Berlese, 1903) = Gymnolaelaps
canestrinii (Berlese, 1903)
Ololaelaps gamagarensis Jordaan & Loots, 1987
Ololaelaps ussuriensis (Bregetova & Koroleva, 1964)*;
Pnemolaelaps lubrica (Voigts & Oudemans, 1904)
Pneumolaelaps sclerotarsus (Costa, 1968)
Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920)
Pseudoparasitus hajiqanbari Kazemi, 2014
Pseudoparasitus missouriensis (Ewing, 1909)
Reticulolaelaps faini Costa, 1968
Stratiolaelaps miles (Berlese,1892)
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Ramroodi et al., 2014c
Noei et al. 2008
Noei et al. 2008
Ramroodi et al., 2014c
Hajizadeh et al., 2010
This study
Hajizadeh et al., 2010
Ramroodi et al., 2014c
Hajizadeh et al., 2010
Ramroodi et al., 2014c
Hajizadeh et al., 2010
Ramroodi et al., 2015
Ramroodi et al., 2014c
Mahjoori et al., 2014
Nazari-Tajani, 2012
(Noei et al. 2008)
Mahjoori et al., 2014
Kazemi and Rajaei 2013
This study
Hajizadeh et al., 2010
Hajizadeh et al., 2010
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al. 2014
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al., 2014c
Mahjoori et al., 2014
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al., 2014c
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Mahjoori et al., 2014
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al., 2014c
Ramroodi et al., 2015
Noei et al. 2008
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 خط مقياس.) پای چهارم (اصلي-3 ، نمای شکمي-2 ، نمای پشتي-1 :Gaeolaelaps iranicus  کنه بالغ ماده-1-3 شکلهای
. ميکرون100  برابر2  و1 برای شکلهای
Figures 1-3. Gaeolaelaps iranicus adult female: 1- Dorsal view, 2. Ventral view, 3. Leg IV (Original).
Scale bar: 100 μm for figures 1 and 2.
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مشخصات کنه نر ( 2نمونه) :صفحه پشتي بهطول -388

خاکبرگ ( )90/3/19و از شهرستان فومن ،روستای قلعه

 375و عرض آن (در ناحيه موی  238-215 )j5است .تعداد

رودخان (( )37˚09'50'' N 48˚05'10'' Eیک نمونه

و آرایش موهای سطح پشتي شبيه به جنس ماده است.

ماده) از نمونه خاک ( )89/3/29جمعآوری شد .این اولين

تریتواسترنوم به طول  ،76-88طول بخش قاعدهای ،18-20

گزارش این گونه از استان گيالن است .گزارش نمونه نر این

دارای دو السينيای پروش بهطول  ، 58-68دو صفحه پيش

گونه برای دنيا و ایران جدید است.

سينهای نرم و گرانوله وجود دارند ،صفحات جنسي -شکمي
و مخرجي با هم ادغام شده و صفحه هولوونترال 1را بوجود

linteyini

آوردهاند ،طول صفحه هولوونترال  313-338و دارای 8

linteyini

جفت مو است .این صفحه بهطور کامل دارای تزیينات
چندضلعي است ،موی پس مخرجي کوتاهتر ( )18-17از
موهای اطراف مخرجي ( ،)25منفذ مخرجي قابل مشاهده
است .صفحات برون پایي با حاشيه عقبي صفحه هولوونترال
ادغام نشدهاند .غشای اپيستوگاستریک دارای نه جفت موی
ساده ،پریتریم از محل پيشران پای چهارم تا ناحيه مياني
پيش ران پای دوم کشيده شده است .بند مياني کليسر به طول
 ،60-63انگشت متحرک کليسر بهطول  25-28با یک
دندانه بزرگ در ناحيه مياني ،انگشت ثابت کليسر به طول
 30-40با  4دندانه به اضافه دندانه انتهایي ،اسپرماداکتيل
بلندتر از انگشت متحرک و بهطول  35ميکرون ميباشد
(شکلهای .)4-8
مناطق انتشارایران :این گونه از ایران از استانهای
اصفهان ،چهارمحال و بختياری ،خوزستان و آذربایجان
شرقي از خاک ،النه مورچهها و از بقایای گياهي جمعآوری
و گزارش شده است ( .)Nemati et al., 2018هلوتيپ
ماده این گونه از شهرضا در استان اصفهان و پاراتيپهای آن
از شهرضا در استان اصفهان ،چهارمحال و بختياری و
خوزستان جمعآوری و شناسایي شده است ( Kavianpour

.)et al., 2013

Hypoaspis
)(Hypoaspisella
)(Samsinak, 1964
)Pneumolaelaps (Hypoaspisella
)(Samsinak, 1964

مشخصات کنه ماده بر اساس نمونههای استان
گیالن ( 3نمونه) :صفحه پشتي بهطول  360-400و عرض
(در ناحيه موی  ،208-237 )j5دارای  34جفت موی ساده
است .تریتو استرنوم به طول  75با دو السينيای پروش،
صفحه سينهای به طول  85و عرض ( 75در ناحيه موی ،)St2
دارای سه جفت موی سينهای ،ناحيه جلوی صفحه سينهای
مخطط ،صفحه جنسي قطرهای شکل به طول  125و عرض
(در ناحيه موی  ،55 )St5دارای یک جفت موی جنسي
ساده در حاشيه ،صفحه مخرجي مثلثي بهطول  53و عرض
( 50در عریضترین قسمت) ،موی پس مخرجي ساده بهطول
 ،17موهای اطراف مخرجي کوتاهتر و بهطول  15هستند.
غشای اپيستوگاستریک دارای  8جفت موی ساده ،پریتریم
کوتاه از محل پيشران پای چهارم تا سطح عقبي پيشران
پای دوم کشيده شده ،کورنيکول شاخي شکل ،انگشت
ثابت کليسر دارای دو دندانه در نوک و پيلوس دنتيليس
سوزني شکل در ناحيه مياني ،انگشت متحرک کليسر دارای
یک دندانه بزرگ در وسط ،اپيستوم کماني شکل با حاشيه
جلویي صاف ،پاها باریک و کشيده ،پای سوم کوتاهتر از
بقيه پاها است (شکلهای .)9-12

اطالعات جمعآوری از استان گیالن :این گونه از

مالحظات :نمونههای جنس ماده این گونه از استان گيالن

رشت ،روستای فلکده ()37˚06'18'' N 49˚32'12'' E

دارای خصوصيات کلي شبيه نمونههای تيپ توصيف شده

( 11نمونه ماده و  2نمونه نر) از خاک پای درختان بلوط

توسط سامسينک ( )Samsinak, 1964هستند .به نظر

()91/4/18؛ از شهرستان رضوانشهر ،بخش پونل

مي رسد که اختالفات جزیي در اندازه طول و عرض بدن و

(( )37˚31'45'' N 49˚06'41'' Eیک نمونه ماده) از

طول صفحات شکمي مربوط به تنوعات درون گونهای افراد
مختلف یک گونه در نقاط مختلف پراکنش آن ميباشند.

. Holoventral shield

1
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 پای چهارم-8 ، کلسير-7 ، گناتوزما-6 ، نمای شکمي-5 ، نمای پشتي-4 :Gaeolaelaps iranicus  کنه بالغ نر-4-8 شکلهای
. ميکرون100  برابر5  و4  خط مقياس برای شکلهای.))اصلي
Figures 4-8. Gaeolaelaps iranicus adult male: 4- Dorsal view, 5. Ventral view, 6. Gnathosoma, 7.
Chelicera, 8. Leg IV (Original). Scale bar: 100 μm for figures 4 and 5.
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 کليسر-12 ، گناتوزوما-11 ، نمای شکمي-10 ، نمای پشتي-9 :Hypoaspisella linteyini  کنه بالغ ماده-9-12 شکلهای
. ميکرون100  برابر10  و9  خط مقياس برای شکلهای.)(اصلي
Figures 9-12. Hypoaspisella linteyini adult female: 9- Dorsal view, 10. Ventral view, 11. Gnathosoma,
12. Chelicera (Original). Scale bar: 100 μm for figures 9 and 10.

تحقيقات آفات گياهي ،جلد  ،8شماره  ،3سال 1397

مناطق انتشار ایران :این گونه از ایران از استانهای یزد،
فارس ،سيستان و بلوچستان ،آذربایجان شرقي و خوزستان از
خاک و مواد انباری گزارش شده است ( Kazemi and

 .)Rajaei, 2013; Nemati et al., 2018نمونههای تيپ
این گونه از کشور چين جمعآوری و شناسایي شده است
(.)Samsinak, 1964
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Haemogamasus pontiger (Berlese, 1904)............

 -5صفحه جنسي رشد یافته و در برخي موارد به صفحه
مخرجي ميرسد ،و در قسمت عقب پيشران پای چهارم
توسعهیافته6 ..................................................................... ..
 صفحه جنسي با اندازه معمولي ،ممکن است به صفحهمخرجي یا نزدیک آن برسد ولي در قسمت عقب پيشران

اطالعات جمعآوری از استان گیالن :سه نمونه ماده

پای چهارم توسعه نيافته 23...................................................

 )49°41′38″Eاز روی برگ مرکبات (تاریخ )1394/5/29

 -6صفحه مخرجي با صفحه جنسي ادغام شده.....................

از این گونه از شهرستان سنگر ( 37°10′52″N

جمعآوری شد .این اولين گزارش این گونه از استان گيالن
است.
کلید شناسایی جنسها و گونههای خانواده
 (Acari: Mesostigmata) Laelapidaeاستان
گیالن بر اساس ویژگیهای ماده
 -1صفحه اپيستونوتال با موهای متراکم و فراوان (بيش از 40

7................................. Ololaelaps................................
 صفحه مخرجي با صفحه جنسي ادغام نشده8.................... -7صفحه پشتي کامل و از اطراف به قسمت شکمي کشيده
شده است ( epipleuraمشخص) ،حاشيه عقبي صفحه
سينهای اندکي مقعر ،غشای پریتریمي قطور ،شيار
دئوتواسترنوم دارای  6ردیف دندانهکه هر ردیف دارای - 3
 2دندانه ميباشدOlolaelaps ussuriensis ......................

جفت2 ..............................................................................

Bregetova and Koroleva, 1964

 -صفحه اپيستونوتال با کمتر از  30جفت مو5......................

 -صفحه پشتي کامل ولي به قسمت شکمي کشيده نشده

 -2شيار دئوتواسترنال با کمتر از  6ردیف عرضي دندانه3.....

( epipleuraنا مشخص) ،حاشيه عقبي صفحه سينهای

 -شيار دئوتواسترنال با بيشتر از  6ردیف عرضي دندانه4.......

 -3هيپوستوم دارای دو لب غشایي ،فاقد موی.................st4

محدب ،غشای پریتریم نسبتا باریک ،شيار دئوتواسترنوم
دارای  6ردیف دندانه که هر ردیف دارای 1-4دندانه
ميباشدOlolaelaps gamagarensis Jordaan .............

Reticulaelaps faini Costa, 1968 ..Reticulaelaps

and Loots, 1987

 -هيپوستوم فاقد لب غشایي ،دارای موی st4

 -8صفحه جنسي بدون طرح و تزیينات خاص ،صفحههای

....................................................Laelaspisella............

پيشسينهای وجود دارند ،آپوتل  3شاخه که شاخه سوم

Laelaspisella canestrinii Costa, 1962..................

کوتاه شده یا بهندرت وجود ندارد9................................... .

 -4صفحه متاپودال بزرگ ،مثلثي شکل و در طرفين صفحه
جنسي -شکمي واقع شده؛ ردیفهای عرضي جلویي شيار

 صفحه جنسي دارای طرح و تزیينات خاص ،فاقد صفحهپيشسينهای ،آپوتل  2شاخه15........... .Laelaspis.............

دئوتواسترنال با  5تا  7دندانه در هر ردیف.............

 -9صفحه جنسي دارای  1-3جفت مو عالوه بر موهای

Eulaelaps stabularis (Koch, 1839)..Eulaelaps..

جنسي که همگي روی لبه صفحه قرار دارند.....

 -صفحه متاپودال کوچک ،تقریباً بيضي شکل؛ صفحه

10............................................. Gymnolaelaps..........

جنسي -شکمي باریک؛ ردیفهای عرضي جلویي شيار

 -صفحه جنسي دارای  4-5جفت مو که حداقل  2جفت

دئوتواسترنال با  2تا  3دندانه در هر ردیف ..........................

آنها داخل صفحه قرار دارد13......Pseudoparasitus.....

.................................. Haemogamasus.......................

حاجيزاده و جوهرچي ،بازنگری و کليد شناسایي کنههای خانواده  Laelapidaeاستان گيالن
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 -10موهای  J3و  J4کوتاه و به قاعده موهای بعدی در

کوچک پيش سينهای وجود دارد ........................................

سری  Jنميرسند 11...........................................................

Pseudoparasitus missuriensis (Ewing, 1909).....

 -موهای  J3و  J4بلند و به قاعده موهای بعدی در سری J

ميرسند و گاهي از قاعده آنها هم ميگذرند12............. .

 -15موهای صفحه پشتي بلند ،موهای قسمت مرکزی
اوپيستونوتال از قاعده موی بعدی خود ميگذرند16.............

 -11صفحه جنسي -شکمي نسبتا باریک ،با دو جفت مو،

 -موهای صفحه پشتي کوتاهتر ،موهای قسمت مرکزی

موهای  st2بلند و به قاعده موهای  st3ميرسند.....................

اوپيستونوتال کوتاه ،بعضي به قاعده موی بعدی خود ميرسد

Gymnolaelaps myrmecophilus (Berlese, 1892)..

ولي هرگز از آن نميگذرند 20............................................

 -صفحه جنسي -شکمي نسبتا پهن ،با سه جفت مو ،موهای

 -16انگشت متحرک کليسر بدون دندانه 17........................

st2خيلي بلند نيستند و به قاعده موهای  st3نميرسند...........

 -انگشت متحرک کليسر دارای دندانه18............................

Gymnolaelaps myrmophila Michael, 1891..........

 -17بيشتر موهای سطح پشتي بهخصوص موهای

 -12همه موهای سطح پشتي بلند و ساده هستند بهجز  Z5که
ارهای استGymnolaelaps longiosetae Ramroodi .
et al., 2015

اوپيستونوتال موجدار و خيلي بلند ( بيشتر از  110ميکرون)،
موی پسمخرجي ساده ،موی  v1پيران پالپ ضخيم
نشدهLaelaspis equitans (Michael, 1981)..............

 -موهای ناحيه اپيستوزما بلند ،همگي مختصری ارهای

 -بيشتر موهای سطح پشتي بهخصوص موهای اوپيستونوتال

Gymnolaelaps messor Joharchi et al., 2011........

بلند (کمتر از  105ميکرون) ،موی پسمخرجي ارهای ،موی

 -13موهای روی صفحه پشتي بلند ،شيار دئوتواسترنوم
دارای  8ردیف دندانهدار ،غشای پریتریم در ناحيه عقب
استيگما طویل ،به سطح موهای  Zv1ميرسد و صفحات
متاپودال را دربر ميگيرد ،کورنيکولها مستقيم....................

 v1پيران پالپ ضخيم شده...............................................
Laelaspis guilaniensis Ramroodi et al., 2014....
 -18حاشيه عقبي صفحه جنسي -شکمي مستقيم ،مویv1

پيران پالپ معمولي............................................................

Pseudoparasitus hajiqanbari Kazemi, 2014......

Laelaspis humeratus (Berlese, 1904)....................

 -موهای روی صفحه پشتي کوتاه ،شيار دئوتواسترنوم دارای

 -حاشيه عقبي صفحه جنسي -شکمي گرد ،موی  v1پيران

 6ردیف دندانهدار ،غشای پریتریم در ناحيه عقب استيگما

پالپ ضخيم شده 19............................................................

کوتاه ،حداکثر به سطح عقبي پيشران پای چهارم ميرسد و
از

صفحات

متاپودال

جدا

است،

کورنيکولها

شاخيشکل 14....................................................................
 -14صفحات برونپایي بعد از پيشران پای چهارم بزرگ و
مثلثي ،انگشت متحرک کليسر دارای دو دندانه ،معموالً 5
صفحه کوچک پيشسينهای وجود دارد...............................
Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920)..........

 صفحات برونپایي بعد از پيشران پای چهارم نسبتاًباریک ،انگشت متحرک کليسر بدون دندانه ،فقط  2صفحه

 -19صفحه جنسي -شکمي پهن و تخم مرغي شکل ،تقریبا
به حاشيه عقبي پيشران پای چهارم ميرسدLaelaspis ......
pennatus Joharchi and Halliday, 2012

 صفحه جنسي -شکمي کوچکتر و گرد ،تقریبا تا سطحمياني پيشران پای چهارم توسعه یافتهLaelaspis ............
mosadegi Babaeian and Joharchi, 2013

 -20انگشت متحرک کليسر بدون دندانه.............................
Laelaspis persicus Joharchi and Halliday, 2012

 -انگشت متحرک کليسر دارای دندانه21............................
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 -21موهای صفحه پشتي در ناحيه پدونوتال خيلي بلند،

پسمخرجي قاشقي شکلCosmolaelaps ........................

بهخوبي به قاعده موی بعدی خود ميرسند...........................

dorfakiensis Ramroodi et al., 2014

 -موهای صفحه پشتي قاشقي و فاقد یا دارای زائده در

Laelaspis dariusi Joharchi and jalaeian, 2012....

قاعده ،دارای موهای انفرادی  ،Jxانگشت متحرک کليسر با

 -موهای صفحه پشتي در ناحيه پدونوتال کوتاه ،هرگز به

کمتر از  12دندانه ،موی پسمخرجي ساده28.......................

قاعده موی بعدی خود نميرسند 22.....................................

 -28موهای صفحه پشتي قاشقي شکل و دارای زائده در

 -22صفحه جنسي بسيار پهن ،نسبت طول به عرض آن برابر

قاعده ،دارای فقط دو موی انفرادی  ،Jxموی Z5کوتاهتر از

8:7؛ ایدیوزوما بلندتر از  520ميکرون..................................

سایر موها ،انگشت ثابت کليسر با  6دندانه ،صفحه پریتریمي

Laelaspis astronomicus Koch, 1839)....................

 صفحه جنسي زیاد پهن نيست ،نسبت طول به عرض آنبرابر 5:3؛ ایدیوزوما کوتاهتر از  520ميکرون.......................

در قسمت عقبي آزاد......................................... ..................
Cosmolaelaps rectangularis (Sheals, 1962).......

 -موهای صفحه پشتي قاشقي شکل ،بدون زائده در قاعده،

Laelaspis austriaca Sellnick, 1935........................

دارای  2-5موی انفرادی  ،Jxموی Z5کوتاهتر از سایر موها

 -23موهای روی صفحه پشتي قاشقي ،شمشيری ،کاردی یا

نيست ،انگشت ثابت کليسر دارای  4دندانه ،صفحه پریتریمي

پروش 24............................................................................

در عقب با صفحات برونپایي پيشرانهای  3و  4ادغام

 -موهای روی صفحه پشتي ،ساده 30...................................

شدهCosmolaelaps claviger (Berlese, 1882).........

 -24انگشتهای کليسر و کورنيکولها بلندتر از حالت

 -29دارای  37جفت موی چاقویي شکل در سطح پشتي،

معمول ،نوک کورنيکولها از قسمت مياني یا جلویي ران

انگشت ثابت کليسر دارای  5دندانه ،اپيستوم دارای

پالپها ميگذرد........................ Stratiolaelaps.............

دندانههای کوتاه ،صفحه پشتي به طول -450

Stratiolaelaps miles Berlese, 1892.........................

Cosmolaelaps vacua (Michaels, 1891)..........420

 -انگشتهای کليسر و کورنيکولها اندازه معمولي دارند،

 -دارای  38جفت موی نيزهای شکل در سطح پشتي،

نوک کورنيکولها حداکثر به بخش عقبي ران پالپها مي

انگشت ثابت کليسر دارای  3دندانه ،اپيستوم با دندانههای

رسد25................................... Cosmolaelaps..............

بلند ،صفحه پشتي به طول ....................................530-580

 -25موهای روی سطح پشتي پهن ،برگيشکل و فاقد زائده
در قاعده موها .....................................................................

Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971).....

 -30اپيستوم بدون دندانه ،پریتریم قطور ،زانوی پای چهارم

Cosmolaelaps pinnatus Ramroodi et al., 2014

دارای  2مو در سطح شکمي31 .........Pneumolaelaps...

 -موهای سطح پشتي قاشقي ،چماقي ،نيزهای یا

 -اپيستوم دارای دندانه ،پریتریم باریک ،زانوی پای چهارم

شمشيریشکل و اکثراً دارای زائده در قاعده موها26............

دارای  1مو در سطح شکمي33............................................

 -26موهای سطح پشتي قاشقي شکل27..............................

 -31پریتریم کوتاه؛ انگشت متحرک کليسر با یک دندانه؛

 -موهای سطح پشتي باریک ،نيزهای یا شمشيری شکل29....

طول ایدیوزوما کمتر از  450ميکرون 32.............................

 -27بيشتر موهای صفحه پشتي قاشقي شکل ،فاقد زائده در

 -پریتریم بلند ،تا بعد از قسمت مياني پيشران اول امتداد

قاعده موها ،بدون موهای انفرادی ( Jxبين موهای سری ،)J

دارد؛ انگشت متحرک کليسر با دو دندانه؛ طول تقریبي

انگشت متحرک کليسر دارای 12 -13دندانه ،موی

ایدیوزوما  700ميکرونPnemolaelaps lubrica ............
)(Voigts & Oudemans, 1904

26
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 -32پریتریم تا قسمت مياني پيشران دوم امتداد دارد؛ طول

 -37موی  Z4خيلي بلند و موجدار؛ پاها دارای ماکروستا

تقریبي ایدیوزوما  430ميکرون ...........................................

.............................................................. Hypoaspis.......
Hypoaspis integer Berlese, 1911.......................
 -موی  Z4خيلي بلند نيست؛ پاها فاقد ماکروستا

Pneumolaelaps sclerotarsus (Costa, 1968).......
 پریتریم تا قسمت ابتدای پيش ران دوم امتداد دارد؛ طولتقریبي ایدیوزوما  380ميکرونPneumolaelaps ..............

38.............................. Gaeolaelaps..............................

)(Hypoaspisella) linteyini (Samsinak, 1964

 -38پریتریم کوتاه ،حداکثر به بخش مياني پيشران پای

 -33پای دوم فاقد موی تغيير شکل یافته در سطح شکمي35.

دوم ميرسدGaeolaelaps nolli Karg, 1962)..............

 -پای دوم دارای موی تغيير شکل یافته در سطح

 -پریتریم بلند ،حداقل به بخش عقبي پيشران پای اول

شکمي34........................................Euandrolaelaps....

ميرسد 39..........................................................................

 -34صفحه جنسي -شکمي عریض شده ،بهطوریکه

 -39انگشت متحرک کليسر با دو دندانه بلند و چندین

عریضترین بخش آن دو برابر بزرگتر از باریکترین

دندانه کوچک ....................................................................

بخش آن است ،روی پای دوم خارهای ضخيمي وجود دارد

)Gaeolaelaps angustiscutatus (Willmann, 1951

(  1خار روی ران 1 ،خار روی زانو 2،خار روی ساق و 1

 -انگشت متحرک کليسر دارای دو دندانه40.......................

خار روی پنجه)...................................................................

 -40صفحه پشتي در قسمت عقبي بهطور ناگهاني باریک

Euandrolaelaps sardoa (Berlese, 1911)...............

ميشود ،پای دوم با خارهای ضخيم ،آپوتل سه شاخه41......

 -صفحه جنسي -شکمي کمي باریکتر ،روی پای دوم

 -صفحه پشتي در قسمت عقبي حالت معمولي دارد و یا

موهای خار مانند وجود دارد ( 1خار روی ران 1 ،خار روی

کمي باریک ميشود ،فاقد خارهای ضخيم روی پای دوم،

زانو 1 ،خار روی ساق و  2-3خار در سطح شکمي پنجه).....

آپوتل دو شاخه 42..............................................................

Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese, 1903)......

 -41پای اول کوتاهتر از ایدیوزما ،اپيستوم با یک ردیف

 -35صفحه جنسي کشيده و به صفحه مخرجي و یا نزدیک

عرضي از دندانه هماندازه ،صفحه پشتي بدون انحنا..............

آن ميرسد؛ پيلوس دنتيليس در کليسر مادهها رشد کرده و

Gaeolaelaps angusta (Karg, 1965)........................

طویل شده (ميلهای یا متورم) ،زانوی پای چهارم دارای 10

 -پای اول بلندتر از ایدیوزما ،اپيستوم با یک ردیف عرضي

عدد مو 36..........................................................................

حاوی دو دندانه بلند و تعدادی دندانه کوتاه ،صفحه پشتي با

 -صفحه جنسي اندازه معمولي دارد ،پيلوس دنتيليس کوتاه،

یک انحنا در قسمت عقبيGaeolaelaps .........................

زانوی پای چهارم دارای  9عدد مو 37.........Gaeolaelaps

)queenslandicus (Womersley, 1956

 -36سطح شکمي ران پای دوم در ماده و نر دارای موی
قوی خميده یا خاری شکل..........Androlaelaps.............

 -42پنجه پای چهارم با موهای خار مانند که ضخيمتر از
حالت عادی هستند ،برخي از موهای پدونوتال طویل شده و
دو برابر موهای اوپيستونوتال ميباشند ،انگشت ثابت دارای

Androlaelaps casalis (Berlese, 1887)..................

 12 -13دندانه................................................. ....................

 -سطح شکمي ران پای دوم در ماده و نر فقط دارای موهای

Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1883)............

ساده.......................................... Haemolaelaps ............
Haemolaelaps shealsi (Costa, 1968).....................

 پای چهارم فاقد موهای خار مانند ،موهای سطح پشتيتقریبا هماندازه هستند ،انگشت ثابت دارای کمتر از 13
دندانه 43.............................................................................
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 موی بلند روی پنجه پای چهارم؛ موی پس4  دارای-

 صفحه جنسي تا، در خارج از صفحه سينهایst1  موی-43

Gaeolaelaps مخرجي بلندتر از موهای اطراف مخرجي

............................نزدیکي صفحه مخرجي توسعه یافته است

iranicus Kavianpour & Nemati, 2013

Gaeolaelaps minor (Costa, 1968)..........................

سپاسگزاری
بدین وسيله از همکاری سرکار خانم مهندس فاطمه

 صفحه جنسي از صفحه، روی صفحه سينهایst1 موی44........................................................مخرجي فاصله دارد

کرمي دانشجوی اسبق کارشناسي ارشد حشرهشناسي به

 موهای سطح پشتي کوتاه و به قاعده موی بعدی-44

Hypoaspisella

خاطر جمعآوری نمونههای گونه

......................... پنجه پای چهارم فاقد موهای بلند،نميرسند

 از سرکار خانم دکتر سارا رامرودی به خاطر، linteyini

Gaeolaelaps prasternalis (Willmann, 1949)......

بررسي اوليه برخي از نمونهها و از آقای دکتر هاليدی از

 بعضي از آنها به قاعده موی، موهای سطح پشتي نسبتا بلند-

-) استراليا به خاطر همکاریCSIRO( بخش حشرهشناسي
.های علمي و ارسال مقالههای الزم سپاسگزاری ميشود

45................................................................ بعدی ميرسند
 موی بلند روی پنجه پای چهارم؛ موهای2  دارای-45
اطراف مخرجي هم اندازه یا کمي کوتاهتر از موی پس
Gaeolaelaps kargi (Costa, 1962)..............مخرجي
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Abstract
In this study, fauna of laelapidae mites (Laelapidae) of Guilan province have been reviewed. The
examined specimens of Guilan province belonged to a period of twenty years from 1998 to 2018 that
are present in mite collection of Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences at
University of Guilan, Rasht Iran. The number of examined specimens was about 2000 mites, which
are preserved as slide-mounted specimens. A total of 46 species from 16 genera Androlaelaps,
Cosmolaelaps, Euandrolaelaps, Eulaelaps, Gaeolaelaps, Gymnolaelaps, Haemogamasus, Hypoaspis,
Laelaspis, Laelaspisella, Ololaelaps, Pnemolaelaps, Pseudoparasitus, Reticulolaelaps Stratiolaelaps
and Stratiolaelaps of laelapid mites were introduced from Guilan province, an identification key to
genus and species were also provided. Gaeolaelaps iranicus Kavianpour & Nemati and Hypoaspis
(Hypoaspisella) linteyini (Samsinak) which collected in recent surveys are introduced as new record
for Guilan province mites fauna. The male specimen of G. iranicus, which has not been reported so
far, is also collected and described from Guilan province.
Key words: Fauna, Identification key, New record, Laelapidae, Description, Guilan
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