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 ، مشهد، ایرانفردوسی مشهد

 

 (1/10/1399تاریخ پذیرش:     14/7/1399)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012) ،Charletonia هایگونه 1398در سال 

saboorii Karimi Iravanlou, Kamali and Talebi, 2002  و Eutrombidium sorbasiensis Mayoral and 

Barranco, 2004  باالنراسته راست های ناشناخته ازگونه انگل بیرونیبه صورت (Orthoptera: Acrididae, 

Tettigoniidae)  گونه  .ندآوری و شناسایی شدجمع استان خراسان رضوی، ،دهبر شهرستان مشهدروستای ازE. 

gonabadensis  وC. saboorii  زیرخانواده  به متعلقبه ترتیبErythraeinae Robineau-Desvoidy, 1828  و

Callidosomatinae Southcott, 1957  از خانوادهErythraeidae (Acari: Prostigmata)  هستند. گونهE. sorbasiensis 

 .Eگونه است.  Eutrombidiinae Thor, 1935و زیرخانواده  Microtrombidiidae Thor, 1935نیز از خانواده 

gonabadensis شته  و به صورت انگل بیرونی شهرستان گناباد خراسان رضویاز  ترپیشAphis craccivora Koch, 1854  و

این دومین گزارش آن از  و توصیف شده است Dociostaurus cf. tartarus Stshelkanovtzev, 1921ملخ شاخک کوتاه 

ای شناسایی نشده از شهرستان پل سفید استان مازندران به صورت انگل بیرونی گونه این گونه همچنین استان خراسان رضوی است.

انگل از منطقه ورامین و به صورت  ترپیش نیز  C. sabooriiگونه آوری شده است.جمع Tettigoniidae های خانوادهاز ملخ

آوری، شناسایی و توصیف شده جمع Heteracris littoralis (Rambur, 1838) (Orthoptera: Acrididae)ملخ  بیرونی

 ؛نخستمعمولی روی زانو پاهای  یهشت مو) E. gonabadensis برای گونه شناسیهای جدید ریختدادهدر این بررسی  است.

وجود موی هیپوستومی جلویی ؛ 23، 23، 26نخست تا سوم به ترتیب  یفرمول پنجه پاها؛ سومران پاهای دو جفت مو بین پیش

(aHyو )  :فرمول پالپzωN4-2BBB-B-B-0fPp: گونه  های مختلف بدنهای جدید قسمتاندازه ( وsaboorii C. ه یارا

 شود.می

 

 .، میزبانCharletonia ،Eatoniana  ،Eutrombidium  ،Orthoptera های کلیدی:واژه

 noei.javad@birjand.ac.irنویسنده مسئول: 

                               تحقیقات آفات گیاهی

15-26 (:4)10- 1399  
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 مقدمه

 فهرستبر اساس  Erythraeidaeهای خانواده کنه

 ,Mąkol and Wohltmann, 2012ماکول و ولتمن )

که عبارتند از دارند هفت زیرخانواده ( 2013

Abrolophinae Berlese ،Balaustiinae Grandjean ،

Callidosomatinae Southcott ،Erythraeinae 

Robineau-Desvoidy ،Leptinae Billberg ،

Myrmicotrombiinae Southcott  و

Phanolophinae.  ی )اسوسماکول وMąkol and 

Sevsay, 2015 ) جنسAbalakeus Southcott, 1994 

 مترادف Eatoniana Cambridge, 1898جنس با را 

 Erythraeinaeده از زیرخانوا Eatoniana. جنس کردند

یا الرو و  [L] بر اساس الرو تاکنون پنج گونه از آن بوده و

 اندشناسایی و توصیف شده [P, L]الروی مراحل پس

(Mąkol and Sevsay, 2015; Noei and Rabieh, 

ز ایران توصیف یا گزارش آن ا الروی سه گونه که (2019

 .E :از عبارتند های متعلق به این جنساند. گونهشده

plumipes (L. Koch, 1856) [P, L] (ی اماکول و سوس

(Mąkol and Sevsay, 2015 ) کنه کامل مراحل پوره و

-آن ،الرو برای به دست آوردن آوری وآن را از ترکیه جمع

را  و سپس تمام مراحل زندگی این کنه را پرورش دادند ها

الرو به دست  توصیف کردند و به این نتیجه رسیدند که

 توصیف شده از ایران الروی با گونه پرورشراه از  آمده

 Abalakeus jahromiensis Sedghi, Sabooriیعنی 

and Hakimitabar, 2010  مترادفو آن را  استیکی 

-. مرحله الروی جمعدر نظر گرفتند E. plumipesگونه 

پوره سن خانواده  انگل بیرونی ،آوری شده از ایران

Pentatomidae (Hemiptera) ده استبو) ،E. chekei 

(Southcott, 1994) [L] به صورت انگل بیرونی 
Hieroglyphus daganensis Krauss, 1877 

(Orthoptera: Acrididae) ؛E. bambusae (Zhang, 

2000) [L] های بامبو آوری شده از برگجمع

(Phyllostachys pubescens)؛ E. lorestanicus 

(Saboori and Lachinani, 2003) [P, L]  به صورت

 Acrididaeهای شناسایی نشده خانواده انگل بیرونی از ملخ

 :Sphingonotus sp. (Orthopteraهای جنس و ملخ

Acrididae: Oedopodinae)  وE. gonabadensis 

(Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012) [L]  به

 Aphis craccivoraشته بیرونی صورت انگل 

(Hemiptera: Aphididae)  و ملخ شاخک کوتاه
Dociostaurus cf. tartarus (Orthoptera: 

Acrididae) ؛(Southcott 1994; Zhang 2000; 

Saboori and Lachinani 2003; Sedghi et al., 

2010; Ahmadi et al., 2012). ( نوعی و ربیعهNoei 

and Rabieh, 2019) شناسی جدیدیخصوصیات ریخت 

 ،و برای این گونه ارایه E. lorestanicusرا برای گونه 

 Sphingonotus sp. (Orthoptera: Acrididae)جنس 

های گونه کلید شناسایی ومعرفی  جدید را به عنوان میزبان

ی اماکول و سوس ه شده توسطارای Eatonianaجنس 

(Mąkol and Sevsay, 2015 ) گونه  .کردنداصالح راE. 

sorbasiensis  از خانوادهMicrotrombidiidae Thor, 

 Eutrombidiinae Thor, 1935و زیرخانواده  1935

های شاخک کوتاه ملخ انگل بیرونیو به عنوان  است

، خانواده Acrididae (Orthoptera)خانواده 

Tarachodidae (Mantodea)  و خانواده

Cerambycidae (Coleoptera)  جداسازی و گزارش

 عی و ساندیکنو (.Felska et al., 2018شده است )

(Noei and Šundić, 2020) های کلید شناسایی گونه

را به همراه توصیف یک گونه  Eutrombidiumجنس 

بیش از  Charletoniaجنس  ه کردند.ارای از برزیل جدید

گونه دارد که از روی تعداد موهای بین پیش ران پاهای  90

-عدد( به سه گروه تقسیم می 4 یا بیش از 4، 2دوم و سوم )

( از این C. saboorii. تا کنون هفت گونه )از جمله شوند

جنس که دارای دو مو بین پیش ران پاهای دوم و سوم 

 ,.Hakimitabar et alاز ایران گزارش شده است ) ،است

2014.)  

شناسای جدیادی بارای    هاای ریخات  در این بررسی داده

-ارائاه مای   C. sabooriiو  E. gonabadensis هایگونه

 .شود
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 هامواد و روش

 1398 سال های انجام شده در تابستانبرداریطی نمونه

 59˚ 17΄26˝شمالی،  36˚ 14΄59˝)مشهد  روستای دهبر از

باالن از راستهای ناشناخته گونه، متر( 1655شرقی و ارتفاع 

(Orthoptera: Acrididae, Tettigoniidae ) آلوده به

ا ونی بهای انگل بیرهو کن به آزمایشگاه منتقلهای انگل کنه

 استفاده از سوزن ظریف، زیر استریومیکروسکوپ جداسازی

ر زی دها بعد از جداسا)با توجه به این که همه نمونه شدند

ا ههیک شیشه نگهداری شدند، در نتیجه میزبان هر یک از کن

توسط آرش  10/5/1398 در تاریخ هاگونه. مشخص نیست(

 محلول ی جداسازی شده درهاکنهآوری شدند. هنرمند جمع

شفاف و سپس با استفاده از  (Nesbitt’s Fluid)نسبیت 

 اسالید تهیه شد هااز آن (Faure's Mediumمایع فور )

(Walter and Krantz, 2009).  به منظور شناسایی و

 از میکروسکوپها بدن کنه های مختلفقسمتگیری اندازه

 عدسیز به مجه)ساخت کشور ژاپن(  CH30 المپیوس مدل

 موزه های مورد مطالعه دراسالیدهای کنه استفاده شد.مدرج 

 واقع در پردیس کشاورزی و جالل افشار دانشگاه تهران،

 شناسی وواژهدر  .خواهند شدنگهداری کرج  منابع طبیعی

ولتمن و  ،(Robaux, 1974باکس )ور از اصطالحات

صبوری و  و( Wohltmann et al., 2006همکاران )

 پیروی شده است.( Saboori et al., 2009ران )همکا

 

 نتایج

 ,Erythraeidae Robineau-Desvoidyخانواده 

1828 
 ,Erythraeinae Robineau-Desvoidyزیرخانواده 

1828 
 Eatoniana Cambridge, 1898جنس 

 گونه
Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, 

Hajiqanbar and Saboori, 2012) 

Syn.: Abalakeus gonabadensis Ahmadi, 

Hajiqanbar and Saboori, 2012 

دارای سولنیدی روی بند انتهایی ران : الرو صفات مشخصه

پاهای سوم دارای سولنیدی؛ دارای دو  یپاهای نخست؛ زانو

ران پاهای سوم؛ فرمول موهای معمولی جفت مو بین پیش

، 23، 26 )راست به چپ(: تا سوم نخستپنجه پاهای  روی

، 14: نخست تا سومهای معمولی روی ساق پاهای مو ؛23

، 8تا سوم  نخستوی زانو پاهای ؛ موهای معمولی ر15، 15

8 ،8. 

 توسط ترپیش (2و  1 های)شکل این گونه مالحظات:

به صورت ( Ahmadi et al., 2012احمدی و همکاران )

و ملخ شاخک کوتاه  A. craccivoraشته  ازانگل بیرونی 

D. cf. tartarus  از استان خراسان رضوی و شهرستان

 همچنین آوری، شناسایی و توصیف شده است.جمعگناباد 

های خانواده از استان مازندران و روی ملخاین گونه 

Tettigoniidae نیز گزارش شده است (Hakimitabar et 

al., 2018)های شناسایی . در این بررسی این گونه از گونه

از روستای دهبر شهرستان مشهد، باالن و نشده راسته راست

استان خراسان رضوی جداسازی و شناسایی شد، ولی 

هایی با نمونه توصیف شده داشت. بررسی دوباره تفاوت

های تایپ موجود در موزه جانورشناسی استاد جالل نمونه

ران پاهای سوم در افشار نشان داد که تعداد موهای بین پیش

( و 2( است )شکل 3aاین گونه دو جفت )شامل موی 

همچنین تعداد موهای معمولی روی زانو پاهای نخست نیز 

افزون بر این، تعداد موهای  عدد( است. 9هشت عدد )نه 

(، در صورتی که pHyو  aHyهیپوستومی دو جفت است )

( بر Ahmadi et al., 2012در مقاله احمدی و همکاران )

ین، ها یک جفت ذکر شده است؛ بنابرااساس متن و شکل

( نیز وجود دارد. ساق پالپ aHyموی جلویی هیپوستومی )

دار و یوپاتیدی پالپ نیز دارای یک دارای سه موی مژک

 :2BBB-B-B-0fPp-( است. فرمول پالپ: zموی همراه )

4Nωz1های مختلف بدن نیز در جدول . اندازه قسمت 

 آمده است.
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 (اصلی) Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012)سطح پشتی بدن در گونه  -1شکل 
Figure 1. Dorsal view of Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012) (original) 
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در عدد الرو از این گونه  11تعداد آوری: اطالعات جمع

توسط آرش هنرمند از روستای دهبر  10/5/1398 تاریخ

 1655شرقی و ارتفاع  59˚ 17΄26˝شمالی،  36˚ 14΄59˝)

 :Orthopteraباالن )راست به صورت انگل بیرونی، متر(

Acrididae, Tettigoniidae ( جداسازی شد )با توجه به

ها بعد از جداسازی در یک شیشه این که همه نمونه

ها مشخص نگهداری شدند، در نتیجه میزبان هر یک از کنه

 نیست(. 

 ایران. پراکنش:

 

 
 

 (اصلی) Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012)سطح شکمی بدن در گونه  -2شکل 
Figure 2. Ventral view of Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012) (original) 

 



 هاانگل ملخ های پارازیتنگونایکنههایی از گزارش گونه، هنرمندو  نوعی                                                                                                20

 

 ,Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Sabooriهای مختلف بدن در گونه اندازه قسمت -1جدول 

 ( در استان خراسان رضویAhmadi et al., 2012از شهرستان مشهد، روستای دهبر )در این بررسی( و شهرستان گناباد ) (2012
Table 1. Metric data for Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012) from 

Mashhad city, Dehbar village (present study) and from Gonabad city (Ahmadi et al., 2012) in 

Khorasan Razavi province 

Character n = 

11 

Mean (Range) 

Present study 

n = 

4 

Ahmadi et 

al., (2012) 

Character n = 

11 

Mean (Range) 

Present study 

n = 

4 

Ahmadi et 

al., (2012) 

SD 11 117 (107–125) 4 89–105 aHy 11 3 - - 

W 11 144 (127–155) 4 132–154 pHy 11 40 (37–45) 4 23–39 

AW 11 97 (90–105) 4 82–93 Ta I  11 154 (137–170) 4 139–155 

PW 11 94 (85–102) 4 81–86 Ti I 11 152 (135–162) 4 121–154 

MA 11 40 (37–42) 4 29–42 Ge I 11 139 (120–147) 4 110–129 

AA 11 17 (15–18) 4 16–20 TFe I 11 96 (80–105) 4 81–87 

SB 11 42 (37–45) 4 35–44 BFe I 11 91 (75–97) 4 76–84 

ISD 11 76 (65–80) 4 72–89 Tr I 11 70 (62–75) 4 50–60 

AP 11 54 (45–62) 4 47–59 Cx I 11 92 (82–100) 4 71–84 

AL 11 62 (52–70) 4 50–59 Leg I 11 796 (699–853) 4 670–735 

PL 11 47 (41–52) 4 32–43 Ta II  11 127 (107–137) 4 121–134 

AM 10 60 (55–66) 3 42–50  Ti II 11 122 (113–132) 4 102–118 

S 9 84 (75–95) 4 79–82 Ge II 11 113 (100–120) 4 81–110 

DS Min. 11 40 (32–42) 4 31–33 TFe II 11 87 (72–92) 4 68–79 

DS Max. 11 58 (52–65) 4 39–42 BFe II 11 69 (62–75) 4 63–76 

PDS Min. 11 36 (25–40) 4 36–38 Tr II 11 68 (62–75) 4 50–58 

PDS Max. 11 39 (32–42) 4 40–43 Cx II 11 87 (77–92) 4 76–84 

1a 11 36 (30–40) 4 28–38 Leg II 11 673 (608–708) 4 577–630 

2a 11 32 (25–37) 4 30–38 Ta III 11 133 (115–147) 4 116–136 

3a 11 31 (27–35) 4 22–29 Ti III 11 196 (175–212) 4 118–179 

1b 10 63 (55–72) 4 53–60 Ge III 11 108 (95–115) 4 95–108 

2b 10 36 (32–40) 4 26–37 TFe III 11 106 (90–115) 4 79–89 

3b 11 37 (32–47) 4 25–37 BFe III 11 80 (67–87) 4 60–76 

GL 11 181 (165–192) 4 145–190 Tr III 11 70 (65–75) 4 50–63 

PaScFed 11 38 (32–45) 4 31–37 Cx III 11 80 (72–87) 4 66–81 

PaScGed 11 32 (27–40) 4 22–29 Leg III 11 774 (687–827) 4 627–717 

Ga 9 39 (37–40) 4 21–26 IP 11 2243 (1994–2372) 4 1893–2015 

 

 Callidosomatinae Southcott, 1957زیرخانواده 

 Charletonia Oudemans, 1910جنس 

 گونه
Charletonia saboorii Karimi Iravanlou, 

Kamali and Talebi, 2002 

کریمی  بار را نخستین C. sabooriiگونه  مالحظات:

( Karimi Iravanlou et al., 2002ایروانلو و همکاران )

های از قاعده بال انگل بیرونیو به صورت از منطقه ورامین 

آوری، شناسایی معج ،Heteracris littoralisزیرین ملخ 

روستای دهبر در این بررسی این گونه از  .و توصیف کردند

راسته  از بدن افراد استان خراسان رضویشهرستان مشهد 

های جدید اندازهآوری و شناسایی شد. باالن جمعراست

 آورده شده است. 2جدول گونه مذکور در 

در تعداد چهار عدد الرو از این گونه آوری: اطالعات جمع

توسط آرش هنرمند از روستای دهبر  10/5/1398 تاریخ

 1655شرقی و ارتفاع  59˚ 17΄26˝شمالی،  36˚ 14΄59˝)

 :Orthopteraباالن )، به صورت انگل بیرونی از راستمتر(

Acrididae, Tettigoniidaeی شد )با توجه به ( جداساز

ها بعد از جداسازی در یک شیشه این که همه نمونه

ها مشخص نگهداری شدند، در نتیجه میزبان هر یک از کنه

 نیست(. 

 پراکنش: ایران.
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 ,Charletonia saboorii Karimi Iravanlou, Kamali and Talebiهای مختلف بدن در گونه اندازه قسمت -2جدول 

 (.Karimi Iravanlou et al., 2002( و در منطقه ورامین )a–dحاضر ) در بررسی 2002
Table 2. Metric data for Charletonia saboorii Karimi Iravanlou, Kamali and Talebi, 2002 in the 

present study (a–d) and from Varamin region (Karimi et al., 2002) 
Character a b c d Range Karimi et 

al., 2002 

SD 102 100 100 105 100–105 86 

W 98 97 97 103 97–103 90 

AW 75 70 73 77 70–77 69 

MW 82 77 81 82 77–82 76 

PW 87 82 85 90 82–90 80 

AA 15 13 15 20 13–20 15 (SBa) 

SB 20  20 20 22 20–22 19 (SBp) 

ISD 70 70 68 75 68–75 63 

AP 40 40 42 45 40–45 38 

AL 42/40 40 42 46 40–46 23 

ML 37/40 40 41 42/44 37–44 - 

PL 40 40 41 50/47 40–50 34 

AM 75 65 67 80 65–80 55 

S 82 80 87 107 80–107 80 

DS Min. 35 35 35 40 35–40 - 

DS Max. 52 52 50 62 50–62 - 

PDS Min. 35 35 35 - 35 - 

PDS Max. 37 35 37 - 35–37 - 

1a 47 47 47 47 47 - 

1b 70 65 72 65 65–72 - 

2a 52 52 52 52 52 - 

2b1 67 67 67 65 65–67 - 

2b2 65 65 65 60 60–65 - 

3a 47 42 45 50 42–50 - 

3b1 47 50 50 52 47–52 - 

3b2 50 50 47 50 47–50 - 

GL 150 150 142 152 142–152 - 

Ga 32 32 35 35 32–35 - 

aHy 20 20 20 20 20 - 

pHy 40 40 40 40 40 - 

PaScFed 57 52 60 62 52–62 - 

PaScGed 35 > 20 37 35 35–37 - 

Ta I 180 167 175 180 167–180 149 

Ti I 172 172 175 200 172–200 155 

Ge I 135 131 140 150 131–150 129 

TFe I 85 82 85 92 82–92 - 

BFe I 100 100 102 105 100–105 - 

Tr I 62 62 62 62 62 - 

Cx I 65 65 67 75 65–75 - 

Leg I 799 779 806 864 779–864 713 

Ta II 165 160 162 165 160–165 145 

Ti II 157 150 155 175 150–175 151 

Ge II 125 122 125 135 122–135 108 

TFe II 77 75 77 85 75–85 - 

BFe II 92 90 90 102 92–102 - 

Tr II 60 62 62 62 60–62 - 

Cx II 67 72 72 82 67–82 - 

Leg II 743 731 746 806 731–806 688 

Ta III 180 175 182 180 175–182 158 

Ti III 217 212 215 212 212–217 215 

Ge III 140 135 142 142 135–142 125 

TFe III 102 98 102 105 98–105 - 

BFe III 110 105 105 115 105–115 - 

Tr III 67 67 70 70 67–70 - 

Cx III 67 75 72 85 67–85 - 

Leg III 883 867 888 909 867–909 813 

IP 2425 2372 2440 2579 2372–2579 2214 
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 Microtrombidiidae Thor, 1935خانواده 

 Eutrombidiinae Thor, 1935زیرخانواده 

 Eutrombidium Verdun, 1909جنس 

 گونه
Eutrombidium sorbasiensis Mayoral and 

Barranco, 2004 

آوری شده از استان جمع هایمشخصات نمونه مالحظات:

مایورال و  های متریک و مریستیکخراسان رضوی با داده

عظیمی و  و( Mayoral and Barranco, 2004برانکو )

 مطابقت دارد.( Azimi et al., 2011همکاران )

 در تاریخین گونه یک عدد الرو از ا آوری:اطالعات جمع

 14΄59˝)توسط آرش هنرمند از روستای دهبر  10/5/1398

، به متر( 1655شرقی و ارتفاع  59˚ 17΄26˝شمالی،  36˚

 :Orthopteraباالن )صورت انگل بیرونی از راست

Acrididae, Tettigoniidae ( جداسازی شد )با توجه به

ها بعد از جداسازی در یک شیشه این که همه نمونه

ها مشخص گهداری شدند، در نتیجه میزبان هر یک از کنهن

 نیست(. 

 اسپانیا، ایران، ساردینیا، کرواسی، کورسیکا و یونان پراکنش:

(Mąkol and Wohltmann, 2012; Noei 2013, 

2017; Felska et al., 2018). 

 

 بحث

که بر اساس الرو یا الرو  Eatonianaهای جنس گونه

اند به عنوان انگل یا گزارش شده و بالغ شناسایی، توصیف

و  Acrididae ،Aphididaeبیرونی خانواده 

Pentatomidae های شوند. گونهشناخته میE. 

bambusae (Zhang, 2000) ،E. chekei (Southcott, 

 E. gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbarو  (1994

and Saboori, 2012) ًبر اساس مرحله الرو و  منحصرا

 ,E. lorestanicus (Saboori and Lachinaniی هاگونه

بر اساس  E. plumipes (L. Koch, 1856)و  (2003

بر  افزوناند. الرو و بالغ شناسایی و توصیف یا گزارش شده

، کنه کاملهای توصیف شده بر اساس الرو یا الرو و گونه

 E. claviger (Berlese, 1916) ،E. halleriچهار گونه 

(Banks, 1900) ،E. namaquensis (Lawrence, 

نیز فقط بر  E. plumifer (Birula, 1893)و  (1937

اند. پیش از شناسایی و توصیف شدهکنه کامل اساس مرحله 

از خراسان جنوبی  E. lorestanicusبررسی حاضر، گونه 

شناسی جدیدی های ریختآوری و گزارش شد و دادهجمع

های مقایسه نمونهبرای آن گزارش شد که در این بررسی 

های تایپ نشان داد که تعداد موهای آوری شده و نمونهجمع

عدد(، تعداد  14عدد )به جای  15 نخستروی ساق پاهای 

موهای هیپوستومی دو جفت )به جای یک جفت( بوده و 

( وجود دارد و aHyجفت جلویی موهای هیپوستومی )

 دار و سه مویهمچنین پنجه پالپ دارای یک موی مژک

موی فاقد مژک( و موی یوپاتیدی پالپ  4معمولی )به جای 

( است )به جای فاقد موی همراه( zنیز همراه موی همراه )

(Noei and Rabieh, 2019 در این بررسی نیز نتایج .)

مشابهی به دست آمد که در بخش مالحظات ذکر  تقریباً

این  های الرویخصوصیاتی که در تمایز گونهشده است. 

عبارتند از: وجود یا عدم وجود  ،یت دارنداهم جنس

سولنیدی روی بند انتهایی ران پاهای نخست، وجود یا عدم 

(، وجود یا عدم وجود سولنیدی 2aای دوم )وجود موی سینه

ران پاهای روی زانوی پاهای سوم، تعداد موهای بین پیش

و  E. bambusaeهای گونه سوم و طول ساق پاهای سوم.

E. plumipes قد سولنیدی روی بند انتهایی ران پای فا

 .E. chekei ،Eهای در صورتی که گونه ،نخست هستند

gonabadensis  وE. lorestanicus  دارای سولنیدی

 .Eروی بند انتهایی ران پای نخست هستند. گونه 

plumipes  وE. bambusae ها فاقد بر خالف بقیه گونه

 ,Zhangانگ )ژ هستند )هر چند( 2aای دوم )موی سینه

 2aران پاهای سوم را یک جفت از موهای بین پیش( 2000

 .Eو  E. gonabadensis. گونه در نظر گرفته است(

lorestanicus  روی زانو پاهای سوم دارای سولنیدی

 .Eها فاقد آن هستند. گونه ولی بقیه گونه ،هستند

bambusae ،E. gonabadensis  وE. lorestanicus 

در  ،ران پاهای سوم هستندمو بین پیش دارای دو جفت
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یک جفت  E. plumipesو  E. chekeiصورتی که گونه 

 .Eهای در گونه نخستپنجه پاهای  مو در این قسمت دارند.

bambusae  وE. plumipes نزدیک  دارای فمولوس(

 .E. chekei ،Eهای در گونهولی  ،سولنیدی( است

gonabadensis و ،E. lorestanicus ن فمولوسبدو 

ولی نزدیک سولنیدی یک یوپاتیدی به همراه موی  ،است

 ( وجود دارد.zهمراه )

برای دومین بار از ایران گزارش  C. sabooriiگونه 

ن یک تک نمونه از آ ترپیششود و با توجه به اینکه می

های متریک جدید به شناسایی این آوری شده دادهجمع

با در نظر گرفتن  گونه کمک بهتری خواهد کرد. همچنین

ز از شهرستان ورامین و نمونه دوم ا نخستاین که نمونه 

ر نقاط دیگر آوری شده احتمال پراکنش آن دمشهد جمع

 تری دارد.های بیشبررسی به وجود دارد که نیاز

مایورال و برانکو  را E. sorbasiensisگونه 

(Mayoral and Barranco, 2004 ) از اسپانیا با استفاده از

 ،. سپسناسایی و توصیف کردندآوری، شتله گودالی جمع

این گونه را به ( Azimi et al., 2011عظیمی و همکاران )

 Calliptamusصورت انگل بیرونی از ملخ ایتالیایی )

italicus (Linnaeus, 1758) ) از استان آذربایجان شرقی

 شناسیریختهای آوری و دادهو شهرستان مرند جمع

ه ح فرمول موهای پاها( برای آن ارایمله اصالجدیدی )از ج

 ,Mayoral and Barrancoمایورال و برانکو ) کردند.

اند که این گونه به در بخش مالحظات ذکر کرده( 2004

 .E( شبیه گونه lanceolateای )نیزه ALداشتن موی  دلیل

feldmanmuhsame Feider, 1977 عظیمی و  ولی ،است

اند که این مو ذکر کرده( Azimi et al., 2011همکاران )

نوعی  شود.( میtaperingاز قاعده به سمت انتها باریک )

(Noei, 2013) ای از جنس گونهEutrombidium  را از

های خانواده استان گیالن و به صورت انگل بیرونی از ملخ

Acrididae جداسازی کرد و با توجه به کلید شناسایی 

آن را ( Saboori and Pešić, 2006صبوری و پسیک )

)مشابه در  E. feldmanmuhsameای مشابه با گونه گونه

ای( ولی متفاوت با آن )تفاوت در نیزه ALداشتن موی 

تعداد موهای معمولی روی پنجه و ساق پاهای نخست و 

طول و دوم، ران پاهای دوم و ساق پاهای سوم، در اندازه 

دی در نظر عنوان گونه جدی عرض سپر و عرض سپرچه( به

های بعدی معلوم شد که این گونه ولی در بررسی ،گرفت

( Noei, 2017نوعی ) است. E. sorbasiensisهمان گونه 

دیگری در استان خراسان جنوبی این گونه را به  پژوهشدر 

های شاخک کوتاه خانواده صورت انگل خارجی از ملخ

Acrididae آوری و و از استان خراسان جنوبی جمع

ای بوده و شکل در این گونه نیزه ALموی  کرد. گزارش

این مو بستگی به جهت قرار گرفتن آن هنگام تهیه اسالید 

کلید  (Noei and Šundić, 2020نوعی و ساندیک ) دارد.

را  Eutrombidiumهای جنس شناسایی اصالح شده گونه

که از  هاییویژگیدر این کلید شناسایی از  ه کردند.ارای

مانند  ،تری در شناسایی اهمیت دارند استفاده شداعتبار بیش

ران و موی پیش نخستران پاهای شکل موی کناری پیش

پاهای دوم و سوم از جهت این که دارای شکاف عمیق 

سپر، تعداد موهای معمولی  ALباشند یا نباشند، شکل موی 

روی ران، زانو و ساق پاهای نخست تا سوم، تعداد سولنیدی 

ی نخست تا سوم و روی ساق نخست و دوم، روی زانو پاها

 هایویژگیطول پنجه پاهای نخست و دوم و اندازه برخی 

  .مربوط به سپر و اندازه موهای عقبی ایدیوزوما

 

 سپاسگزاری

)دانشگاه تهران، پردیس از آقای دکتر علیرضا صبوری 

کشاورزی و منابع طبیعی کرج، گروه گیاهپزشکی، موزه 

های ( به خاطر بررسی نمونهالل افشارجاستاد جانورشناسی 

و  C. saboorii و E. gonabadensis هایگونه تایپ

گروه ) تبارو آقای دکتر مسعود حکیمی ارسال مقاالت

 (گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

تشکر و  C. sabooriiکمک در بررسی گونه به خاطر 

 شود. قدردانی می
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Abstract 

Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar and Saboori, 2012), Charletonia saboorii Karimi 

Iravanlou, Kamali and Talebi, 2002 and Eutrombidium sorbasiensis Mayoral and Barranco, 2004 were 

collected and identified ectoparasitic on Acrididae and Tettigoniidae (Orthoptera) from Dehbar 

village, Mashhad city, Khorasan Razavi province in 2019. Eatoniana gonabadensis and C. saboorii 

belong to the subfamily Erythraeinae Robineau-Desvoidy, 1828 and Callidosomatinae Southcott, 1957 

(Acari: Prostigmata: Erythraeidae), respectively. Eutrombidium sorbasiensis belongs to the family 

Microtrombidiidae Thor, 1935 and subfamily Eutrombidiinae Thor, 1935. Eatoniana gonabadensis 

has been described before from Gonabad city, Khorasan Razavi province ectoparasitic on Aphis 

craccivora Koch, 1854 (Hemiptera: Aphididae) and Dociostaurus cf. tartarus Stshelkanovtzev, 1921 

(Orthoptera: Acrididae) and it is the second record from this province. Also, this species was recorded 

ectoparasitic on an unidentified grasshopper (Tettigoniidae) from Pol-e Sefid city, Mazandaran 

province, Iran. Charletonia saboorii has been described before from Varamin region ectoparasitic on 

Heteracris littoralis (Rambur, 1838) (Orthoptera: Acrididae). In the present paper, the new 

morphological data for E. gonabadensis (eight normal setae on Ge I; two pairs of setae between Cx II 

and III; fn Ta I–III 26-23-23; anterior hypostomalae (aHy) present; fPp: 0-B-B-BBB2-4Nωz) and new 

metric data for C. saboorii are presented.  

 

Key words: Charletonia, Eatoniana, Eutrombidium, host, Orthoptera 
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