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 چکیده

در استان گيالن  Camellia sinensis (L.)، مرتبط با گياه چای (Acari: Oribatida) یاناستيگماراسته نهانزیرهای فون کنه

های موجود و کنهز يهای خاک با استفاده از قيف برلنمونهموجود در های کنه .و شناسایي شد آوریجمع 1397-1398های طي سال

محيط هویر ها در کنه ازشفاف شدند. سپس  نسبيتو در محلول  یوميکروسکوپ جداسازیرروی برگ از طریق بررسي زیر است

آوری و شناسایي جمعاستيگما نهانهای خانواده از کنه 20جنس و  27 متعلق به گونه، 34اسالید ميکروسکوپي تهيه شد. در مجموع 

اسامي  شوند.از ایران گزارش مي در ارتباط با گياه چایخانواده برای اولين بار  9جنس و  20گونه،  30ها شدند که در بين آن

عالوه بر این  ها آورده شده است.آوری آنهای شناسایي شده در این بررسي به همراه اطالعات جمعها و گونهها، جنسخانواده

ها در سطوح خانواده، جنس و نبه همراه کليد شناسایي آ های اریباتيد مرتبط با گياه چای در ایرانکنه هایها و گونهجنس فهرست

 شده است.گونه نيز ارائه 

 ، چایگيالناستان  ،شناسایيکليد استيگما، نهانفون، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

به که  2ایا اریباتيد 1یانگماياستراسته نهانزیرهای کنه

از  خزه نيز شهرت دارندهای کنهسوسک مانند یا های کنه

ن یتراز فراوان يکی هاکنهاین . انتشار جهاني برخوردارند

؛ به هستندها تر خاکشيببخش آلي ان در یبندپا یهاگروه

تواند به صدها هزار فرد در متر مربع يها مطوری که تراکم آن

‐Norton, 1990; Norton and Behanبرسد )

Pelletier, 2009 ه یدر تجز ينقش مهم ی اریباتيدها(. کنه

ت یل خاک، چرخه مواد و در نهاي، تشکياهيده گيمواد پوس

د با خرد يباتیهای ارکنه حقيقت. در داک دارنخ یزيحاصلخ

ر دارند يه و ساختار خاک تأثیدر تجز يکردن مواد آل

(Behan-Pelletier, 1999; Walter and Proctor, 

-کنشو برهم هاله ارتباطيها به وسن کنهین ايهمچن (.1999

ت يساپروف یهاقارچ ویژهبهز یر یهاکنندههیکه با تجز یيها

 داشته یيمواد زنده نقش بسزاگر یاهان و ديه گیدارند، در تجز

کننده و هیتجز یهاسميکروارگانيو در واقع در پراکنش م

 Karasawa andشرکت دارند ) يکروبيت ميع فعالیتسر

Hijii, 2004.) در کنترل  گماياستهای نهانکنه توانایي بالقوه

های بيمارگر گياهي و نماتدهای مولد بيولوژیک برخي قارچ

 ,Enami and Nakamuraاست )گره نيز اثبات شده 

1996; Oliveira et al., 2007; Ramakrishnan and 

Neravathus, 2019 .) 

یکي از  Camellia sinensis يبا نام علمچای 

 نوشيدنيترین اساسي و استراتژیک کشور و ارزان محصوالت

چای  و مصرف توزیع، کشت و کار، توليد. بعد از آب است

با توجه به اهميت  ای دارد.ویژهاهميت  در اقتصاد کشور

مصرف چای در ایران و محدودیت مناطق کشت آن در 

هکتار از خاک  3۶000حدود  تنهاشرایط آب و هوای شمالي 

درصد در استان  10و  گيالن درصد در استان 90) کشور

 .(FAO, 2012) آن اختصاص داردکشت به  مازندران(

یک  مربوط بههای مضر و مفيد( شناخت بندپایان )اعم از گونه

                                                           
 

 

ای در مدیریت به عنوان گام اساسي و پایه ،گياه در هر منطقه

 .استتلفيقي آفات مرتبط با آن گياه 

در گما ياستنهانهای کنهشناسایي رابطه با در اگرچه 

انجام  هایي در گذشتهبررسيو مازندران گيالن  هایاستان

در خصوص و اختصاصي د هدفمنولي بررسي  ،شده است

 .بودانجام نشده های چای های مفيد در باغشناسایي این کنه

)به  در سطح جنسگونه  13قطعي و  گونه 7 در گذشته

های اریباتيد از کنه به عنوان گونه شناسایي نشده( .spصورت 

شده  گزارشهای گيالن و مازندران های چای در استاناز باغ

 ;Taghavi et al., 1998; Kamali et al., 2001) است

Nejadghanbar et al., 2010; Mortazavi et al., 

2011; Akrami, 2015 .)بندی در این مقاله عالوه بر جمع

های در خصوص شناسایي کنهقبلي انجام شده  هایپژوهش

-جمعاریباتيد های ، گونهچای در ایرانگياه مرتبط با  اریباتيد

 شوند و کليدمعرفي ميدر این پژوهش  شناسایي شدهآوری و 

باتيد مرتبط با یار هایو گونه هاجنسها، خانوادهشناسایي 

 شود. ارائه مي ایراندر گياه چای 

 

 هامواد و روش

-آوری کنهنسبت به جمع و پایيز تابستان در فصول بهار،

 نیا به .شد اقدام النيگ استان یچا یهاباغ از ديباتیراهای 

 یحاو یچا یهابرگ و یچا یهابوته ریز خاک ازمنظور، 

 مکان 5تعداد  ،يمورد بررس  باغ. از هر شد یبردارنمونه کنه

 ههر نمونه خاک بانتخاب شد.  یبردارنمونه یبرا مختلف

متر يسانت 20در  20به ابعاد  يدر سطح يلوگرم،ک یکمقدار 

های نمونهبرداشت شد.  يلچهب توسطمتر يسانت 15تا  10و عمق 

-جمع اطالعات برچسب نصب از بعدآوری شده خاک جمع

شدند.  منتقل شگاهیبه آزما يکيپالست یهاسهيک در یآور

استفاده شد. با  زيبرل فيق از خاک از هاکنه یجداساز یبرا

 ریز زيبرل فيق یآورجمع ظرف اتیمحتو يبررس

 پنس از استفاده با ديباتیار یهاکنه کروسکوپيومیاستر

. شدند منتقل درصد 70 کيليات الکل یحاو ظرف به فیظر

1 . Cryptostigamata 
2 . Oribatida 
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 زين یبرگ چا یرو بر ديباتیار یهاکنه یهانمونه  يگاه

 ریز برگ یروموجود  یهاکنه. (1)شکل  شدند مشاهده

 یظرف حاو به مو قلماستفاده از  با ،کروسکوپيومیاستر

 یسازشفاف یبرا. شدند داده انتقال درصد 70 کيليالکل ات

 دیاسال هيته یبرا. شد استفاده تينسب محلول از هاکنه

 بدن اندازه برحسب شده، شفاف یهانمونه از يکروسکوپيم

 يکروسکوپيم الم یرو ریهو محلول قطره چند تا کی کنه

 استفاده با. شد داده انتقال تيتثب طيمح مرکز به کنه و داده قرار

 کروسکوپيومیاستر ریز کنه بدن یهااندام فیظر یاز مو

 آن یالمل رو کیمناسب قرار داده شدند و سپس  درحالت

 وسيسلسدرجه  45 یدمادر آون در  دهایاسال قرار داده شد.

روز خشک و سپس با استفاده از الک شفاف  10به مدت 

استفاده از  باشده  یآورجمع یهاگونه شدند. یريدرزگ

 کروسکوپيم ریز يبررس با معتبر منابعو  یيشناسا یدهايکل

 Balogh and) شدند یيشناسا BH2مدل  مپوسيال

Balogh, 1992a, b; Balogh and Mahunka, 1983; 

Mortazavi Lahijani et al., 2011; Akrami and 

Saboori, 2012; Mortazavi et al., 2015; 

Ahaniazad et al., 2017; Niedbała and Liu, 2018; 

Corpuz-Raros and Ermilov, 2019)جمعهای . نمونه-

در  يکروسکوپيم دیاسال صورت به مطالعه نآوری شده در ای

 دانشکده يپزشکاهيگ گروه يشناسکنه شگاهیآزما مجموعه

-نمونه .شونديم ینگهدار النيگ دانشگاه یکشاورز علوم

 توسط نفر دوم نویسنده انجام شد. به طور عمده یبردار

 

 نتایج و بحث

های اریباتيد مرتبط با گياه چای در در بررسي فون کنه

 20جنس و  27گونه متعلق به  34استان گيالن، در مجموع 

درصد آوری و شناسایي شد. ها جمعخانواده از این کنه

های اریباتيد مرتبط با چای در استان های کنهفراواني خانواده

 2در شکل  بر اساس اسالیدهای موجود در مجموعهگيالن 

آوری شده های جمعفهرست گونه نشان داده شده است.

-های جمعمرتبط با گياه چای در کشور، با احتساب نمونه

-شود. گونهارائه مي 1آوری شده در این پژوهش، در جدول 

هایي که در این بررسي برای اولين بار در ارتباط با گياه چای 

شوند. فهرستي آوری شدند، با ستاره مشخص ميران جمعاز ای

های شناسایي شده در این ها و گونهها، جنساز خانواده

ها فراهم شده است. آوری آنبررسي به همراه اطالعات جمع

های اریباتيد مرتبط با گياه به عالوه، کليد شناسایي برای کنه

.شودچای در ایران ارائه مي

 

 

 آوری شده از شهرستان فومن در استان گيالنهای اریباتيد بر روی یک برگ چای جمعکنهتجمع  -1شکل 
Figure 1. Aggregation of oribatid mites on a tea leaf collected from Fuman city in Guilan province 
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 های اریباتيد مرتبط با گياه چای در ایرانفهرست کنه -1جدول 
Table 1. Checklist of oribatid mites related to with tea plant in Iran 

No. Species References 

1 Achipteria sp. Mortazavi Lahijani et al., 2011; Current study 

2 Acrotritia ardua (Koch, 1841)* Current study 

3 Amerobelba decedens Berlese, 1908* Current study 

4 Anomaloppia mazandaranica Akrami and Subías, 2007* Current study 

5 Camisia sp. Taghavi et al., 1998; Kamali et al., 2001 

6 Chamobates (Chamobates) subglobulus (Oudemans, 1900) Taghavi et al., 1998; Kamali et al., 2001; Akrami, 2015 

7 Chamobates (Xiphobates) sergienkae, Shaldybina, 1980 Mortazavi et al., 2011 

8 Conoppia sp. Nejadghanbar et al., 2010 

9 Dometorina (Siculobata) sicula (Berlese, 1892) Taghavi et al., 1998; Kamali et al., 2001; Akrami, 2015 

10 Epilohmannia cylindrica cylindrica (Berlese, 1904) Current study 

11 Eremulus avenifer Berlese 1913 Mortazavi et al., 2011 

12 Eupelops acromios (Hermann, 1804) Current study 

13 Eupelops sp. Nejadghanbar et al., 2010 

14 Euphthiracarus monodactylus (Willmann, 1919) * Current study 

15 Galumna dimidiata Engelbrecht, 1969* Current study 

16 Galumna tarsipennata Oudemans, 1913* Current study 

17 Gustavia microcephala (Nicolet, 1855) * Current study 

18 Humerobates sp. Nejadghanbar et al., 2010 

19 Liacarus sp. Nejadghanbar et al., 2010 

20 Liebstadia similis (Michael, 1888) Taghavi et al., 1998; Akrami, 2015; Current study 

21 Mesoplophora (Mesoplophora) michaeliana Berlese, 1904* Current study 

22 Metabelba sp. Nejadghanbar et al., 2010 

23 Multioppia (Hammeroppia) wilsoni wilsoni Aoki, 1964 * Current study 

24 Nothrus biciliatus Koch, 1841* Current study 

25 Oppia sp. Nejadghanbar et al., 2010; 

26 Oribatella sp.* Current study 

27 Oppiella (Oppiella) nova nova (Oudemans 1902) Mortazavi et al., 2011 

28 Oribatula (Oribatula) tibialis allifera Subías, 2000* Current study 

29 Oribatula (Oribatula) tibialis tibialis (Nicolet, 1855) * Current study 

30 Oribatula (Oribatula)  pallida, Banks, 1906* Current study 

31 Oribatula (Oribatula) translineata (Mahunka, 1985) Taghavi et al., 1998; Kamali et al., 2001; Akrami, 2015 

32 Parachipteria sp. * Current study 

33 Peloribates sp. * Current study 

34 Pergalumna sp. Nejadghanbar et al., 2010; Current study 

35 Perlohmannia dissimilis (Hewitt, 1908) Current study 

36 Phthiracarus (Phthiracarus) incredibilis Niedbała, 1983 Current study 

37 Protoribates (Protoribates) antillensis (Mahunka, 1985) * Current study 

38 Protoribates (Protoribates) capucinus Berlese, 1908* Current study 

39 Protoribates (Protoribates) paracapucinus (Mahunka, 1988) * Current study 

40 Protoribates (Protoribates) sp. Mortazavi Lahijani et al., 2011; Current study 

41 Protoribates sp. Nejadghanbar et al., 2010; Current study 

42 Ramusella (insculptoppia) insculpta (Paoli, 1908) * Current study 

43 Ramusella (Ramusella) puertomonttensis Hammer, 1962* Current study 

44 Scheloribates fimbriatus fimbriatus Thor, 1930* Current study 

45 Scheloribates praeincisus praeincisus (Berlese, 1910)* Current study 

46 Serratoppia sp. Current study 

47 Tectocepheus velatus (Michael, 1880) * Current study 

48 Trichoribates sp. Nejadghanbar et al., 2010 

49 Trimalaconothrus sp. Taghavi et al., 1998; Kamali et al., 2001; Akrami, 2015 

50 Xenillus singularis Golosova and  Ljashchev, 1984* Current study 
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ای موجود در مجموعه )دامنه های اریباتيد مرتبط با چای در استان گيالن بر اساس اسالیدههای کنهفراواني خانواده درصد -2شکل 

 (با ذکر نام خانواده منظور شده است درصد 5حضور بيش از 
Figure 2. Percentage of families of Oribatid mites associated with tea in Guilan Province base on the 

slides in the collection (threshold dominance of more than 5% is indicated by family name) 

 

-کنههای و گونه هاها، جنسکلید شناسایی خانواده

مرتبط با ( Acari: Oribatidaاستیگما )های نهان

 گیاه چای در ایران

 

: پرودورسوم استحداقل دارای یکي از صفات زیر  -1

ز نظر اساق و زانو  .قابليت خم شدن به زیر نوتوگاستر را دارد

صفحات جنسي و مخرجي  هستند.طول و شکل یکسان 

رسند و تمام يبه هم م به طور معمولبزرگ و کشيده بوده و 

 ایکنند )اریباتيدهای اوليه طول ناحية شکمي را اشغال مي

 Macropylina (Archoribatida)......................2 .ست(پ

وجود ندارد: یعني پرودورسوم  باالهيچ کدام از صفات  -

تر از ساق بزرگ .قابليت خم شدن به زیر نوتوگاستر را ندارد

صفحات جنسي و مخرجي  .شکل نيستزانو بوده و با آن هم

گرد و جدا از هم بوده و فقط قسمتي از صفحة شکمي را 

                                                           
 

 

 Brachypylina)اریباتيدهای عالي یا پيشرفته(  نندپوشامي

(Euoribatida) ...........................................................10 

یعني پرودورسوم زیر نوتوگاستر  است؛ 1کوئيدبدن پتي -2

بدن  .شود و حالتي شبيه به چاقوی جيبي کوچک داردخم مي

در  نمونهبنابراین  .از ناحية جانبي فشرده و کتابي شده است

 7.........................گيردقرار ميبه پهلو ميکروسکوپي اسالید 

 دهنش و هرگز از ناحيه پهلویي فشرده ستني کوئيدبدن پتي -

ر قراشکمي  -نمونه در اسالید به صورت پشتي بنابراین ؛است

 3............................................................................گيردمي

 بندیمفصل ،قسمتي دویا  2بدن دیکوئيد -3

hysterosomatic–Protero های یعني قسمت ؛وجود دارد

به  )نوتوگاستر( و هيستروزوما )پرودورسوم( پروتروزوما

1. Ptychoid 
2. Dichoid 

Scheloribatidae

19%

Protoribatidae

19%

Other families

27%

Other families:

Haplozetidae

Mesoplophoridae

Xenillidae

Phenopelopidae

Amerobelbidae

Oribatellidae

Euphthiracaridae

Epilohmannidae

Phthiracaridae

Alltognetidae

Damacidae

Gustaviidae

Nothridae

Perlohmannidae

Tectocepheidae
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ند اسکلروتيني به هم متصلوسيلة یک کوتيکول غشایي و غير

 ۶....................................هستندو قادر به حرکت یا خم شدن 

یعني پروتروزوما و  ،یا یک قسمتي 1بدن هولوئيد -

هيستروزوما به همدیگر چسبيده و قادر به حرکت و خم شدن 

 4...............................................................................نيستند

خرطوم دارای جفت مو یا بيشتر،  سه اپيمر دوم دارای -4

بلندتر از موی بين  بریدگي مياني، سنسيلوس مویي شکل و

 Nothridae...... Nothrus biciliatus Koch....المالیي.

، صفر( یا دوندرت ه جفت مو )باپيمر دوم دارای یک  -

-اغلب چماقي و همبریدگي مياني، سنسيلوس  بدونخرطوم 

 5.....................تر از آن......یا کوتاه موی بين المالیي با اندازه

دارای موی کنار جنسي، صفحه جنسي دارای کارن  -5

وشيده از بدن پ ای مودار، همه یا قسمتيجداکننده ناحيه حاشيه

 .Camisiidae........... Camisia sp.......از ذرات چسبنده..

بدون موی کنار جنسي، صفحه جنسي بدون کارن  -

 .....ای مودار، بدن بدون ذرات چسبندهجداکننده ناحيه حاشيه

.....Malaconothridae......... Trimalaconothrus sp. 

شکمي از تيپ شيزوگاستریک؛ یعني یک شيار  هصفح -۶

جفت  هشت .عرضي بين صفحات جنسي و مخرجي قرار دارد

 .عددی وجود دارد سه و پنجردیف طولي  دوموی جنسي در 

 ........Epilohmannidae......جفت مو 14نوتوگاستر دارای 

Epilohmannia cylindrica cylindrica (Berlese) 

هولوگاستریک؛ یعني صفحه شکمي  شکمي از تيپ هصفح -

تقسيم نشده است. صفحه جنسي با یک شيار عرضي تقسيم 

شش جفت موی جنسي در بخش باالیي و دو  ؛شده است

ای نوتوگاستر دارجفت دیگر در بخش پایيني آن قرار دارند. 

 .......Perlohmanniidae................................جفت مو 15

........................Perlohmannia dissimilis (Hewitt) 

                                                           
1. Holoid 
2. Brachypyline 
3. Macropyline 
4. Pteromorpha 
5. Pycnonotic  

یعني  است؛ 2پيليناز تيپ براکي مخرجي -ناحية جنسي -7

کوچک و گرد بوده و از  نسبتبهصفحات جنسي و مخرجي 

 ......Mesoplophoridae............................ هستند هم جدا

Mesoplophora (Mesoplophora) michaeliana 

Berlese 
مخرجي باریک یا پهن بوده و از تيپ -جنسيناحية  -

یعني صفحات جنسي و مخرجي به هم است؛  3ماکروپيلين

 8...................................................................هستند پيوسته 

صفحات  است.شکل  Vمخرجي باریک و  -ناحيه جنسي -8

جنسي و مخرجي در هم ادغام و طویل شده، بدن در سطوح 

 باالخانواده)جانبي به مقدار زیادی فشرده شده است 

Eupthiracaroidea)............. Euphthiracaridae ......9 

صفحات  است.شکل  Uپهن وتقریباً مخرجي  -ناحيه جنسي -

ولي درهم ادغام  ،هم نزدیک شده بهجنسي و مخرجي پهن و 

متر فشرده شده است نشده، بدن در سطوح جانبي ک

 ........Phthiracaroidea.....Phthiracaridae )باالخانواده

...Phthiracarus (Phthiracarus) incredibilis 

Niedbała,  

گوش، یکي بين صفحات جنسي و دارای دو رابط سه -9

 ............مخرجي................ مخرجي و دیگری بعد از صفحه
Euphthiracarus (Euphthiracarus) 

monodactylus (Willmann) 

گوش جلویي، بين صفحات جنسي تنها دارای یک رابط سه -

  Acrotritia ardua (Koch) ....................و مخرجي......

بدون ؛ یعني 5نوتوگاستر پيکنونوتيک،  4پترومرف بدون -10

، نواحي  7دارنواحي روزنه مانند ۶اکتوتاکسيکهای اندام

 Pycnonotic Brachypylina(......11( 9منافذیا  8ایکيسه

؛ یعني 10نوتوگاستر پرونوتيک ،پترومرف دارا یا بدون -

)به  وجود دارد اکتوتاکسيکهای حداقل یکي از اندام

که دارای پترومرف ولي  Microzetidaeاستثنای خانواده 

 ...........................................بدون اندام اکتوتاکسيک است(

(Poronotic Brachypylina)....................................25 

6. Octotaxic 
7. Areae porosae 
8. Sacculi 
9. Pori 
10. Poronotic 
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 12....2 کستوال ، بدون 1المالی حقيقي بدونپرودورسوم  -11

 21................................3پرودورسوم دارای المالی حقيقي -

 هشکمي )صفح هصفحیعني نئوتریشي شکمي؛ دارای  -12

جفت مو  چهارکنارمخرجي( دارای بيش از  -يکنارجنس

 13........................(جفت موی کنارجنسي سهدارای حداقل )

 شکمي هصفحیعني ؛ نئوتریشي شکمي بدون به طور معمول -

 سهیک جفت موی کنارجنسي و ) جفت مو چهاردارای 

  14.......................................................(جفت کنارمخرجي

 ........موهای اپيمری دارای انشعاب...................... -13

Eremulidae..... Eremulus avenifer Berlese 1913 

 Amerobelbidae ...موهای اپيمری بدون انشعاب.......... -

...............................Amerobelba decedens Berlese 

پاها دارای بندهای متورم و کروی )تسبيحي شکل(  -14

............................Damaeidae.......... Metabelba sp. 

 Oppiidae.......15...........بندهای متورم و کروی فاقدپاها  -

 به خوبي مشخص، به طور معمول 2cدارای کریستا، موی  -15

، گاهي یک جفت برجستگي داخل بوتریدیومي وجود دارد

 1۶.......استبه صورت کنارمخرجي  به طور معمول iadمنفذ 

قایسه با یا وجود ندارد و یا اینکه در م 2cفاقد کریستا، موی  -

طور به سایر موهای نوتوگاستر کمتر توسعه یافته است، 

به  iadهای داخل بوتریدیومي، منفذ بدون برجستگي معمول

 17......................................... های متفاوت وجود داردشکل

بدون کوستوال ولي خطوط المالیي به صورت استثناء  -16

 .Serratoppia sp ...................................شودمشاهده مي

 Oppiella (Oppiella) nova ......دارای کوستوال -

nova (Oudemans) 

فاقد خطوط المالیي و المالی عرضي، سنسيلوس هرگز  -17

 .Oppia sp ....…....دار نيستوش، شعاعي یا مویچهشانه

دارای خطوط المالیي و )یا( المالی عرضي )اگر وجود  -

 18............(دار استوش یا مویچهنداشته باشد سنسيلوس شانه

                                                           
 

 

 

جفت موی به نسبت بلند و  12نوتوگاستر دارای -18

 Multioppia (Hammeroppia) ................مشخص......

wilsoni wilsoni Aoki  

ت بلند و جفت موی به نسب 10تا  9نوتوگاستر دارای  -

 19............................................................مشخص.............

  20.....................جفت مو................ 9نوتوگاستر دارای  -19

 Anomaloppia .....جفت مو.......... 10استر دارای نوتوگ -

mazandaranica Akrami and Subías 

اند، پایه موهای خرطومي موهای خرطومي زانویي -20

 Ramusella (Ramusella)..............نزدیک به هم.........

puertomonttensis Hammer 
ه اند، پایه موهای خرطومي با فاصلموهای خرطومي کماني -

 Ramusella (insculptoppia) insculpta.........از هم

(Paoli, 1908) 

، ایيلهطویل و مکليسرها آنارتریک،  ملووساب کاپيت -21

انگشت متحرک در قسمت انتها دارای  ثابت،بدون انگشت 

 Gustaviidae............ Gustavia...............های ریزدندانه

microcephala (Nicolet) 
-انهانبرک مانند و دندکليسرها رتریک، دیا ساب کاپيتولوم -

 22............................................................................دار.....

، تمام موهای قسمت مياني نوتوگاستر بدون مو -22

 ....Cephidae....نوتوگاستر در دو ردیف طولي قرار دارند

Conoppia sp.  
موهای  ،مو جفت دو دارایقسمت مياني نوتوگاستر  -

 23...........................وجود ندارند. pنوتوگاستر به جز ردیف 

و  c1نزدیک به هم ) cجفت موی ناحيه شانه دارای دو  -23

c2)،  مجموعه المال و المالی عرضي اغلبA 24..........لشک 

مجموعه  ،cناحيه شانه بدون مو یا دارای یک جفت موی  -

 Tectocepheidae... شکل Hالمال و المالی عرضي اغلب 

........................... Tectocepheus velatus (Michael) 

 .......Liacaridae..........براقسطح جلد صاف و اغلب  -24

................................................................Liacarus sp.. 

1.Delamellata 
2. Costula 
3.Lamellata 
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های سطح جلد دارای نقاط و برجستگي -

 Xenillidae.................. Xenillus singularis........ریز

Golosova and Ljashchev  

 2۶.يز.های بزرگ، الله گوشي یا نوک تدارای پترومرف -25

پترومرف در صورت وجود هرگز بزرگ، الله گوشي یا  -

 30............................................نوک تيز نيست...................

 ........................ف بزرگ، متحرک و الله گوشيپترومر -2۶

..............................Galumnidae...............................27 

پترومرف بزرگ بوده، به سمت جلو رشد یافته، باریک و  -

 Achipteriidae..............29.................نوک تيز شده است

 .............اندقرار گرفته Sو  Lموهای المالیي بين خطوط  -27

..........................................Galumna..........................28 

 ......................اندقرار گرفته Lموهای المالیي بين خطوط  -

..........................................................Pergalumna sp. 

، ، موهای المالیي بدون مژککوتاهموهای بين المالیي  -28

 Galumna dimidiata کشيده ... Aaناحيه منفذدار 

Engelbrecht 
 موهای بين المالیي بلند، موهای المالیي دارای  مژک، -

 Galumna tarsipennatan گرد....... Aaناحيه منفذدار 

Oudemans 

 .Achipteria sp...ای..نوتوگاستر دارای نواحي کيسه -29

 .Parachipteria sp..دار.وتوگاستر دارای نواحي روزنهن -

 المالها بسيار بزرگ و پهن، در قسمت وسط به هم وصل -30

-ميیا ادغام شده و تقریبا تمام پرودورسوم را 

 ..Oribatellidae.............. Oribatella sp..........دنپوشان

 ؛اندالمالها در صورت وجود در قسمت وسط ادغام نشده -

گاهي در حاشيه پرودورسوم قرار دارند و گاهي توسط 

 31..........................اند.........رضي به هم وصل شدهالمالی ع

 به طور معمولو المال  1دارای توتوریومپرودورسوم  -31

 32 .................................................................دارای کاسپيد

                                                           
 

 

بدون  به طور معمولبدون توتوریوم، المال پرودورسوم  -

 35......................................................................کاسپيد.....

ستودیوم ایا دارای ک 2ستودیومابدون ک -32

 Chamobatidae...................................33...........کوچک

 34.....................مشخص و بزرگ کامالًستودیوم ادارای ک -

بلندتر از سایر موهای اپيمری ردیف 3bموی اپيمری  -33

 Chamobates (Chamobates).............است 4و  3های 

subglobulus (Oudemans) 
ی هابلندتر از سایر موهای اپيمری ردیف 3bموی اپيمری  -

 Chamobates (Xiphobates).....................نيست 4و  3

sergienkae, Shaldybina 

-المالها توسط المالی عرضي به یکدیگر متصل شده -34

 ..Ceratozetidae.......... Trichoribates sp .............اند

 ......الی عرضي ناقص....فاقد المالی عرضي، یا دارای الم -

..........Humerobatidae.............. Humerobates sp.   

 ..................مانندالیي بزرگ، ضخيم و پرالمموهای بين -35

...............Phenopelopidae ..... Eupelops acromios 

(Hermann) 
 3۶.............................................المالیي طبيعيموهای بين -

جفت ناحيه  چهاردارای  به طور معمولنوتوگاستر  -3۶

 37.........................................................................دارروزنه

 4۶..................ایجفت ناحيه کيسه چهارنوتوگاستر دارای  -

 Oribatulidae.........38.......نوتوگاستر بدون پترومرف -37

 Protoribatidae.....42...نوتوگاستر دارای پترومرف ثابت -

یک خط عرضي وجود  المالیيی بينهاموبين  -38

 Oribatula (Oribatula) translineata ...........دارد....

(Mahunka) 
 39.......................المالیيی بينهاموبدون خط عرضي بين  -

 ...خرطومي......ی هامو تر ازکوتاهالمالیي ی بينهامو -39

...................Oribatula (Oribatula) pallida Banks 

 40.....خرطومي..ی هامواندازه تفریباً همالمالیي ی بينهامو -

1. Tutorium 
2. Custodium 
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ر از تضخيم 1cجفت موی نوتوگاستری، موی  14دارای  -40

 .Oribatula (Oribatula) sp........ سایر موها.................

ه سایر بمشا 1cجفت موی نوتوگاستری، موی  13-14دارای  -

 41............................................................موها...................

جفت موی  14، دارای نوتوگاستر کشيده، خرطوم گرد -41

 Oribatula (Oribatula) tibialis..............نوتوگاستری

tibialis (Nicolet) 

جفت موی  13، دارای نوتوگاستر گرد، خرطوم مستقيم -

 Oribatula (Oribatula) tibialis ............نوتوگاستری

allifera Subias 

 Protoribates.........43....جفت موی جنسي.. 5ی دارا -42
 Liebstadia similis .........جفت موی جنسي... 4دارای  -

(Michael) 

ی هاموتر یا بلندتر از کوتاهالمالیي بينی هامو -43

 44..........................................................................المالیي

 ..............اندازهیي و المالیي تقریباً همالمالموهای بين -

..............................Protoribates (Protoribates) sp. 

و ی المالیي هامواز تر کوتاهالمالیي ی بينهامو -44

باریک و در قسمت مياني پرودورسوم  هاالمال ،خرطومي

 Protoribates (Protoribates) antillensisواقعند

(Mahunka) 
، خرطوميو المالیي ی هاموبلندتر از المالیي ی بينهامو -

 45.......شيه پرودورسوم واقعند..ها در قاعده پهن و در حاالمال

صاف، طول سنسيلوس یک و نيم  المالیيی بينهامو -45

با سر شکل دوکي، سنسيلوس المالیيموی بينبرابر 

 Protoribates (Protoribates) capucinus......ضخيم

Berlese 
های ظریف، طول سنسيلوس دو ا مژکب المالیيی بينهامو -

نامتقارن ، انتهای سنسيلوس به طور المالیيموی بينبرابر 

 Protoribates (Protoribates) ....................متورم شده

paracapucinus (Mahunka) 

 ............Hemileiidae.....نوگاستر بدون اندام بال مانند -4۶

Dometorina (Siculobata) sicula (Berlese, 

1892) 

 47.......................................اندام بال مانند  داراینوگاستر  -

 .Haplozetidae. Peloribates sp..پترومرف متحرک -47

 Scheloribatidae....................48...........ثابتپترومرف  -

المالیي و اندازه با موهای بينموهای المالیي تقریباً هم -48

داشته و سایر  وجود  pخرطومي، موهای نوتوگاستری ردیف

 1S و Sa ای کيسهها مشخص است، آن یحفرهموها فقط 

 کوچک............... 3Sو  2Sای بزرگ و حفرات کيسه

..........Thor Scheloribates fimbriatus fimbriatus 

المالیي و بلندتر از تر از موهای بينموهای المالیي کوتاه -

وجود  pو  hموهای خرطومي، موهای نوتوگاستری ردیف 

ها مشخص است، حفره آن یحفرهداشته و سایر موها فقط 

 کوچک.. 3Sو  1S ،2Sای بزرگ و حفرات کيسه Saای کيسه

Scheloribates praeincisus praeincisus 

(Berlese) 
 

های اریباتید آوری گونهفهرست و اطالعات جمع

 شناسایی شده در این پژوهش

 Achipteriidaeخانواده 

 .Achiptera sp گونه

شهرستان رودسر، بخش از  گونه: این آوریجمعاطالعات 

 1) ،(N, 50°21'01.05"E"40.58'01°37)آباد رحيم

( 15/7/97) ، از خاک متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع 

 شد. آوریجمع

های چای خاک پای بوتهاز  پيش از اینمالحظات: این گونه 

 Mortazavi etاست )در رشت، الکان شهر گزارش شده 

al., 2011 .) 

 .Parachipteria sp گونه

الهيجان شهرستان از  گونه: این آوریجمعاطالعات 

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )4  ارتفاع ،)2نمونه 

شهرستان از (؛ 1۶/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

 ,N"40.58'01°37) آبادرحيمرودسر، بخش 

50°21'01.05"E( )2  متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع، 

، سراصومعهشهرستان (؛ از 15/7/97از خاک و برگ )

 N, 49°13'11.30"E( )5"00.98'18°37)روستای تطف 

(؛ 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع 

 ,N"51.30'12°37هتل معين )فومن، شهرستان از 



 ایرانمرتبط با چای در های اریباتيد رفي و کليد شناسایي کنهمع ،حاجي زاده و همکاران                                                                                48

49°15'37.57"E( )4  متری از سطح دریا، 70نمونه(، ارتفاع 

 شد. آوریجمع( 30/7/97از خاک )

ها و مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.برگ چای در ایران گزارش مي

 Amerobelbidae خانواده

 Amerobelba decedens Berlese گونه

هتل معين ، شهرستان فومن: این گونه از آوریجمعاطالعات 

(37°12'51.30"N, 49°15'37.57"E( )4  ارتفاع ،)نمونه

 شد. آوریجمع( 30/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 70

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Damaeidae خانواده

 .Metabella spگونه 

، شهرستان الهيجاناز گونه : این آوریجمعاطالعات 

( N, 50°01'23.19"E"17.11'12°37)پژوهشکده چای 

( 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 9نمونه(، ارتفاع  1)

 شد. آوریجمع

های چای از خاک پای بوته پيش از اینمالحظات: این گونه 

 Nejadghanbarدر شرق استان گيالن گزارش شده است )

et al., 2010.) 

 Epilohmannidae خانواده

 Epilohmannia cylindrica cylindrica گونه

(Berlese) 
دهستان  شهرستان لنگرود: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°06'21.94"E( )2"34.27'10°37)دیوشل 

-جمع( 1/11/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 199ارتفاع 

 شد. آوری

های از خاک پای بوته مالحظات: این گونه برای اولين بار

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Euphthiracaridaeخانواده 

 Acrotritia ardua (Koch) گونه

 شهرستان الهيجان: این گونه از آوریجمعاطالعات 

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )1  ارتفاع ،)2نمونه 

شهرستان صومعه (؛ 1۶/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

 ,N"23.01'18°37) روستای مهویزان، سرا

49°11'28.01"E( )1  متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع، 

 شد. آوریجمع( 27/7/97از خاک )

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Euphthiracarus monodactylus (Willmann) گونه

دهستان ، شهرستان لنگرود: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°06'21.94"E( )1"34.27'10°37)دیوشل 

-جمع( 1/11/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 199ارتفاع 

 شد. آوری

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Galumnidae خانواده

 Galumna dimidiata Engelbrecht گونه

، روستای شهرستان الهيجان: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°05'27.43"E( )1"18.83'05°37)سراش 

از (؛ 21/۶/97از خاک ) ،متری از سطح دریا ۶8ارتفاع 

 ,N"40.58'01°37) آبادرحيمشهرستان رودسر، بخش 

50°21'01.05"E( )1  متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع، 

 شهرستان الهيجاناز (؛ 15/7/97از خاک و برگ )

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )1  ارتفاع ،)2نمونه 

شهرستان (؛ از 1۶/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

 ,N"23.01'18°37) روستای مهویزانسرا صومعه

49°11'28.01"E( )1  متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع، 

 مالط، روستای شهرستان لنگرود(؛ از 2۶/7/97از خاک )

(37.1637° N, 50.1588° E( )1  ارتفاع ،)متری  21نمونه

 شد. آوریجمع( 20/7/97از خاک ) ،از سطح دریا

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

  Galumna tarsipennata Oudemans گونه

 شهرستان الهيجان: این گونه از آوریجمعاطالعات 

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )1  ارتفاع ،)2نمونه 

شهرستان از (؛ 1۶/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

 N, 50°06'52.01"E( )1"31.85'06°37)اطاقور -لنگرود

(؛ 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 50نمونه(، ارتفاع 

 ,N °37.1637، روستای مالط )شهرستان لنگروداز 
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50.1588° E) (3  ارتفاع ،)از  ،متری از سطح دریا 21نمونه

 شد. آوریجمع( 20/7/97خاک )

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 .Pergalumna sp گونه
روستای ، شهرستان الهيجان: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°05'27.43"E( )2"18.83'05°37)سراش 

-جمع( 21/۶/97از خاک ) ،متری از سطح دریا ۶8ارتفاع 

 شد. آوری

های چای از خاک پای بوته پيش از اینمالحظات: این گونه 

 Nejadghanbarدر شرق استان گيالن گزارش شده است )

et al., 2010.) 

 Gustaviidaeخانواده 

 Gustavia microcephala (Nicolet)  گونه

از آستانه اشرفيه، روستای : این خانواده آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 49°51'07.80"E( )1"17.92'14°37)کيسم 

-جمع( 1/11/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -1ارتفاع 

 شد. آوری

های بار از خاک پای بوتهمالحظات: این گونه برای اولين 

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Haplozetidae نوادهخا

 .Peloribates sp گونه

شهرستان رودسر، بخش : این جنس از آوریجمعاطالعات 

 N, 50°21'01.05"E( )۶"40.58'01°37) آبادرحيم

( 8/7/97از برگ ) ،متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع 

 شد. آوریجمع

های چای در مالحظات: این گونه برای اولين بار از برگ بوته

 شود.ایران گزارش مي

 Mesoplophoridae خانواده

 Mesoplophora (Mesoplophora.) گونه

michaeliana Berlese  
،  بخش شهرستان لنگرود: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )4"26.02'09°37)کومله 

(؛ 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 ,N"23.01'18°37)روستای مهویزان ، شهرستان صومعه سرا

49°11'28.01"E( )1  متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع، 

 تطف، روستای شهرستان صومعه سرا(؛ از 2۶/7/97از خاک )

(37°18'00.98"N, 49°13'11.30"E( )1  ارتفاع ،)نمونه

 شد. آوریجمع( 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Nothridae خانواده

  Nothrus biciliatus Koch گونه

لنگرود،  بخش شهرستان : این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )1"26.02'09°37)کومله 

-جمع( 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 شد. آوری

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Oppiidae خانواده

 Ramusella (insculptoppia) insculpta گونه

(Paoli) 
شهرستان رودسر، بخش : این گونه از آوریجمعاطالعات 

 N, 50°21'01.05"E( )1"40.58'01°37) آبادرحيم

از خاک و برگ  ،متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع 

پژوهشکده چای -شهرستان الهيجاناز (؛ 15/7/97)

(37°12'17.11"N, 50°01'23.19"E( )1  ارتفاع ،)9نمونه 

 شد. آوریجمع( 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

ها و مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.برگ چای در ایران گزارش مي

 Ramusella (R.) puertomonttensis Hammer گونه

لنگرود،  بخش شهرستان : این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )1"26.02'09°37)کومله 

-جمع( 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 شد. آوری

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Multioppia (Hammeroppia) wilsoni گونه

wilsoni Aoki 
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روستای  شهرستان لنگرود: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°09'59.30"E( )1"38.01'08°37)پرشکوه 

 آوریجمع( 20/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا ۶ارتفاع 

 شد.

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 .Serratoppia sp گونه
لنگرود، بخش شهرستان : این جنس از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )2"26.02'09°37)کومله 

-جمع( 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 شد. آوری

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Anomaloppia mazandaranica Akrami and گونه

Subías  
لنگرود،  بخش شهرستان : این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )1"26.02'09°37)کومله 

از ؛ (18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 ,N"34.27'10°37)شهرستان لنگرود، دهستان دیوشل 

50°06'21.94"E( )2  متری از سطح  199نمونه(، ارتفاع

 شد. آوریجمع( 1/11/97، از خاک )دریا

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Oribatellidae خانواده

 .Oribatella sp گونه
 شهرستان الهيجان: این جنس از آوریجمعاطالعات 

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )1  ارتفاع ،)2نمونه 

شهرستان از (؛ 1۶/7/97از خاک ) ،از سطح دریامتری 

 ,N"31.85'06°37)اطاقور ، دهستان لنگرود

50°06'52.01"E( )2  متری از سطح دریا 50نمونه(، ارتفاع، 

روستای مالط  ،؛ از شهرستان لنگرود(18/7/97از خاک )

(37.1637° N, 50.1588° E( )1  ارتفاع ،)متری  21نمونه

 شد. آوریجمع 20/7/97)، از خاک از سطح دریا

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Oribatulidae خانواده

 Oribatula (Oribatula) tibialis allifera گونه

Subías  
روستای ، شهرستان الهيجان: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°05'27.43"E( )3"18.83'05°37)سراش 

(؛ 21/۶/97از خاک و برگ ) ،متری از سطح دریا ۶8ارتفاع 

 ,N"40.58'01°37) آبادرحيمشهرستان رودسر، بخش از 

50°21'01.05"E( )2  متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع، 

 شهرستان الهيجاناز (؛ 15/7/97از بقایای خاک و برگ )

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )1  ارتفاع ،)2نمونه 

شهرستان از (؛ 1۶/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

 ,N"38.01'08°37)پرشکوه ، روستای لنگرود

50°09'59.30"E( )2  متری از سطح دریا ۶نمونه(، ارتفاع، 

روستای ، شهرستان صومعه سرا(؛ از 20/7/97از خاک )

نمونه(،  N, 49°11'28.01"E( )1"23.01'18°37) مهویزان

-جمع( 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶ارتفاع 

 شد. آوری

و  هامالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي برگ

 Oribatula (Oribatula) tibialis tibialis گونه

(Nicolet) 
، شهرستان صومعه سرا: این گونه از آوریجمعاطالعات 

( N, 49°11'28.01"E"23.01'18°37) روستای مهویزان

از خاک  ،متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع  2)

 تطف، روستای شهرستان صومعه سرا(؛ از 2۶/7/97)

(37°18'00.98"N, 49°13'11.30"E( )1  ارتفاع ،)نمونه

 شد. آوریجمع( 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Oribatula (Oribatula) pallida  گونه
-شهرستان الهيجان: این گونه از آوریجمعاطالعات 

 N, 50°05'27.43"E( )3"18.83'05°37)روستای سراش 

(؛ 21/۶/97از خاک ) ،متری از سطح دریا ۶8نمونه(، ارتفاع 

 ,N"40.58'01°37) آبادرحيمشهرستان رودسر، بخش از 

50°21'01.05"E( )1  متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع، 
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، شهرستان لنگروداز (؛ 15/7/97از بقایای خاک و برگ )

( N, 50°09'59.30"E"38.01'08°37)پرشکوه روستای 

(؛ 20/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا ۶نمونه(، ارتفاع  1)

روستای مهویزان ، شهرستان صومعه سرااز 

(37°18'23.01"N, 49°11'28.01"E( )2  ارتفاع ،)نمونه

شهرستان (؛ 2۶/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶

 ,N"00.98'18°37)روستای تطف ، صومعه سرا

49°13'11.30"E( )1  متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع، 

روستای مالط  شهرستان لنگرود(؛ از 27/7/97از خاک )

(37.1637° N, 50.1588° E )(1  ارتفاع ،)متری  21نمونه

 شد. آوریجمع( 20/7/97از خاک ) ،از سطح دریا

و  هامالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي برگ

 Perlohmanniidae خانواده

 Perlohmannia dissimilis (Hewitt) گونه

-شهرستان لنگرود: این خانواده از آوریجمعاطالعات 

 N, 50°06'21.94"E( )1"34.27'10°37)دهستان دیوشل 

( 1/11/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 199نمونه(، ارتفاع 

 شد. آوریجمع

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.ایران گزارش ميچای در 

 Phenopelopidae خانواده

 Eupelops acromios (Hermann) گونه

شهرستان رودسر، بخش : این گونه از آوریجمعاطالعات 

 N, 50°21'01.05"E( )2"40.58'01°37) آبادرحيم

از (؛ 15/7/97از برگ ) ،متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع 

 ,N"51.30'12°37هتل معين )، شهرستان فومن

49°15'37.57"E( )2  متری از سطح دریا 70نمونه(، ارتفاع، 

؛ از شهرستان الهيجان (30/7/97از برگ )

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )1  ارتفاع ،)2نمونه 

 شد. آوریجمع ( 1۶/7/97، از خاک )متری از سطح دریا

ها و مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.برگ چای در ایران گزارش مي

 Phthiracaridae خانواده

 Phthiracarus (Phthiracarus) incredibilis گونه

Niedbała  
، روستای شهرستان لنگرود: این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°09'59.30"E( )1"38.01'08°37)پرشکوه 

؛ از (20/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا ۶ارتفاع 

 ,N"51.30'12°37هتل معين )، شهرستان فومن

49°15'37.57"E( )1  متری از سطح دریا 70نمونه(، ارتفاع، 

 شد. آوریجمع( 30/7/97از برگ )

ها و مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.برگ چای در ایران گزارش مي

 Protoribatidae خانواده

 Liebstadia similis (Michael) گونه

، شهرستان صومعه سرا: این جنس از آوریجمعاطالعات 

 N, 49°13'11.30"E( )15"00.98'18°37)روستای تطف  

(؛ 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع 

 ,N"25.46'12°37) شهرستان الهيجاناز 

50°00'12.12"E( )1  متری از سطح دریا 2نمونه(، ارتفاع، 

لنگرود، بخش کومله شهرستان از (؛ 1۶/7/97از خاک )

(37°09'26.02"N, 50°10'21.47"E( )2  ارتفاع ،)نمونه

 شد. آوریجمع( 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14

 چالوسچای در  برگاز  پيش از اینمالحظات: این گونه 

 .Taghavi et al., 1998; Kamali etگزارش شده است )

al., 2001; Akrami, 2015 .) 

 .Protoribates (Protoribates) sp گونه
شهرستان رودسر، بخش : این جنس از آوریجمعاطالعات 

 N, 50°21'01.05"E( )3"40.58'01°37) آبادرحيم

از خاک و برگ  متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع 

پژوهشکده چای ، شهرستان الهيجاناز (؛ 15/7/97)

(37°12'17.11"N, 50°01'23.19"E( )4  ارتفاع ،)9نمونه 

لنگرود، شهرستان (؛ 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

 N, 50°10'21.47"E( )1"26.02'09°37)بخش کومله 

(؛ 18/7/97از خاک ) متری از سطح دریا -14نمونه(، ارتفاع 

 ,N °37.1637روستای مالط ) شهرستان لنگروداز 

50.1588° E )(1  ارتفاع ،)از  ،متری از سطح دریا 21نمونه

 شد. آوریجمع( 20/7/97خاک )



 ایرانمرتبط با چای در های اریباتيد رفي و کليد شناسایي کنهمع ،حاجي زاده و همکاران                                                                                52

های چای از خاک پای بوته پيش از اینمالحظات: این گونه 

شهر و شرق استان گيالن گزارش شده است در رشت، الکان

(Nejadghanbar et al., 2010; Mortazavi et al., 

2011 .) 

 Protoribates (Protoribates) antillensis گونه

(Mahunka) 
شهرستان رودسر، بخش : این گونه از آوریجمعاطالعات 

 N, 50°21'01.05"E( )1"40.58'01°37) آبادرحيم

از خاک و برگ  متری از سطح دریا 52نمونه(، ارتفاع 

 روستای مهویزان، شهرستان صومعه سرا(؛ از 15/7/97)

(37°18'23.01"N, 49°11'28.01"E( )1  ارتفاع ،)نمونه

 شد. آوریجمع( 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶

ها و مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.برگ چای در ایران گزارش مي

 Protoribates (Protoribates) capucinus گونه

Berlese  
لنگرود،  بخش شهرستان : این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )1"26.02'09°37)کومله 

-جمع( 18/7/97از خاک ) متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 شد. آوری

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Protoribates (Protoribates) گونه

paracapucinus (Mahunka) 
، شهرستان الهيجان: این گونه از آوریجمعاطالعات 

( N, 50°01'23.19"E"17.11'12°37)پژوهشکده چای 

( 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 9نمونه(، ارتفاع  1)

 شد. آوریجمع

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Scheloribatidae خانواده

 Scheloribates fimbriatus fimbriatus Thor گونه

لنگرود،  بخش شهرستان : این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )5"26.02'09°37)کومله 

(؛ از 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 ,N"23.01'18°37)روستای مهویزان ، شهرستان صومعه سرا

49°11'28.01"E( )8  متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع، 

روستای تطف ، شهرستان صومعه سرا(؛ از 27/7/97از خاک )

(37°18'00.98"N, 49°13'11.30"E( )4  ارتفاع ،)نمونه

 شد. آوریجمع( 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶

های خاک پای بوتهمالحظات: این گونه برای اولين بار از 

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Scheloribates praeincisus praeincisus گونه

(Berlese) 
لنگرود، بخش شهرستان : این گونه از آوریجمعاطالعات 

نمونه(،  N, 50°10'21.47"E( )13"26.02'09°37)کومله 

از (؛ 18/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا -14ارتفاع 

 ,N"51.30'12°37هتل معين )، فومنشهرستان 

49°15'37.57"E( )2  متری از سطح دریا 70نمونه(، ارتفاع، 

 شد. آوریجمع( 30/7/97از برگ )

ها و مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.برگ چای در ایران گزارش مي

 Tectocepheidae خانواده

 Tectocepheus velatus (Michael) گونه

، سراشهرستان صومعه: این گونه از آوریجمعاطالعات 

 N, 49°13'11.30"E( )1"00.98'18°37)روستای تطف 

( 27/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 2۶نمونه(، ارتفاع 

 شد. آوریجمع

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي

 Xenillidae خانواده

 Xenillus singularis Golosova and گونه

Ljashchev, 1984 
 شهرستان الهيجاناین گونه از : آوریجمعاطالعات 

(37°12'25.46"N, 50°00'12.12"E( )5  ارتفاع ،)2نمونه 

 شهرستان لنگروداز (؛ 1۶/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا

نمونه(،  1)( N, 50.1588° E °37.1637روستای مالط )

-جمع( 20/7/97از خاک ) ،متری از سطح دریا 21ارتفاع 

 شد. آوری

های مالحظات: این گونه برای اولين بار از خاک پای بوته

 شود.چای در ایران گزارش مي
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 سپاسگزاری

نویسندگان از آقای دکتر محمد علي اکرمي )استاد 

-علمي و راهنمایيدانشگاه شيراز( به خاطر ارسال برخي منابع 

و از آقایان دکتر محمد خانجاني و دکتر جواد نوعي های الزم 

و خانم دکتر شبنم مرتضوی به خاطر بررسي و ارائه نکات 

این مقاله . کنندسپاسگزاری ميالزم جهت اصالح مقاله 

 جامعه مطالعه"بخشي از نتایج طرح پژوهشي تحت عنوان: 

 است که "ایران چای بذری هيبرید هایباغ با مرتبط بندپایان

چای ایران به پژوهشکده از دانشگاه گيالن و  بدین وسيله

 .شودخاطر حمایت مالي از طرح مذکور سپاسگزاری مي
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Abstract 

During 2018-2019, fauna of the oribatid mites (Acari: Oribatida) related to tea plant, Camellia 

sinensis (L.) in Guilan Province was collected and identified. Mites were extracted from soil samples 

by Berlese funnel and from leaves by direct examination under a stereomicroscope and cleared in 

Nesbitt’s solution. Cleared mites were mounted in Hoyer’s medium on microscopic slides. In this study 

totally, 34 species belonging to 27 genera and 20 families of oribatid mites were collected and identified. 

Among them, 30 species, 20 genera and 9 families reported related to tea plant, for the first time from 

Iran. List of the identified families, genera, and species in this study and their collection information are 

provided. Moreover, a checklist of the genera and species of oribatid mites related to tea plant in Iran 

and an identification key to them (in family, genus and species levels) are provided. 
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