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 چکیده

انگل  )Acari: Prostigmata: Erythraeidae( پارازیتنگونایهای گونه از کنه سههای استان گيالن در بررسي فون کنه

 .Ophion spروی بدن زنبور Leptus (Leptus) trimaculatusالرو گونه و شناسایي شدند. آوری جمع حشرات

(Ichneumondae) و سوسکPaederus fuscipes (Staphylinidae) الرو گونه ،Erythraeus (Zaracarus) 

budapestensis هایروی بدن زنجرک Cicadella viridis (Cicadellidae) و Sogatella sp. (Delphacidae)  الرو و

  Stenotus binotatus(Miridae) و سن Delphacidaeاز خانواده  روی بدن زنجرک Charletonia krendowskyiگونه 

 اند.ها معرفي شدههای جدید نيز برای این گونهميزبانشوند. ميگونه برای اولين بار از استان گيالن گزارش  سهجداسازی شدند. هر 

 گزارش جدید، Leptus  ،Erythraeus ،Charletoniaرشت، رستم آباد، های کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

   hajizadeh@guilan.ac.irنویسنده مسئول:

https://iprj.guilan.ac.ir/article_4629.html
https://iprj.guilan.ac.ir/article_4629.html
mailto:hajizadeh@guilan.ac.ir
mailto:hajizadeh@guilan.ac.ir


 گيالناز استان حشرات  انگل زیخشکي های پارازیتنگونایگونه از کنهسه گزارش و همکاران،  حاجي زاده                                      84

 

 یپارازیتنگوناهای کنهگونه از  25تا کنون 

زی انگل خشکي )Acari: Prostigmata(ی پارازیتنگونا

جنس  20زیر خانواده و  14متعلق به شش خانواده، بندپایان 

اند گزارش شده از روی ميزبان و از خاک از استان گيالن

(Noei et al., 2013a,b; 2015a,b,c .) با توجه به تنوع

رود که پوشش گياهي استان گيالن انتظار مي و آب و هوایي

استان  این از پارازیتنگوناهای های کنهاز گونه بيشتریتعداد 

 شناسایي شوند. آوری وجمع

تا  1398های های انجام شده در سالبرداریطي نمونه

گيری استان گيالن توسط تله نوری و تور حشره در 1400

آوری جمع ارازیتنگوناپ های انگلکنهالرو آلوده به  حشرات

های انگل بيروني با استفاده کنه شدند. به آزمایشگاه منتقل و

 .از سوزن ظریف، زیر استریوميکروسکوپ جداسازی شدند

 Nesbitt’s) نسبيتمحلول  های جداسازی شده درکنه

Fluid)  هویر در محيطشفاف و سپس (Hoyer medium )

. (Walter and Krantz, 2009) ها اسالید تهيه شداز آن

های مختلف بدن گيری قسمتشناسایي و اندازه به منظور

مجهز به  Hp-41فازکنتراست مدل ها از ميکروسکوپ کنه

آوری شده بر جمعهای نمونه عدسي مدرج استفاده شد.

 Wendt  et al., 1992; Fain andاساس منابع مرتبط )

Ripka, 1998; Saboori, 2002; Saboori et al., 

2004; Haitlinger and Saboori, 2007; Saboori et 

al., 2020; Hakimitabar and Saboori, 2021) )

ای مورد مطالعه در هاسالیدهای کنهشناسایي شدند. 

 .شوندميداری شناسي دانشگاه گيالن نگهآزمایشگاه کنه

 
Family Erythraeidae  

Subfamily Leptinae 

Genus Leptus Latreille 

Leptus (Leptus) trimaculatus (Rossi, 1794)  
سولنيدی روی  5تا  3 دارای :تاکسونومیکخصوصیات 

ميکرون؛  130زانوی پای اول؛ اندازه ران پای اول کمتر از 

 ایميکرون؛ بند پایه 150اندازه ساق پای سوم کمتر از 

ای ران پاهای قاعدهکليسر دارای خطوط اثر انگشتي؛ بند 

دارای دو جفت موی هيپوستومي روی سوم دارای یک مو؛ 

 (.3-1های شکلگناتوزما )

 هایعدد الرو در تاریخدو  :یآورجمع اطالعات

 .Ophion spاز روی بدن به ترتيب  8/5/1398و  1/5/1398

(Ichneumondae) و Paederus fuscipes Curtis 

(Staphylinidae)  ،37)دانشگاه گيالن  از شهر رشت° 

11′ 44″ N 49° 38′ 30″ E, 28 m ) توسط تله نوری

به عنوان  برای اولين بارمذکور دو ميزبان  آوری شد.جمع

 شوند.ميزبان این گونه برای دنيا معرفي مي

 

بر اساس تعداد موهای روی   Leptusجنس  مالحظات:

ران و زانوی پالپ و تعداد موهای بين پيش ران پاهای دوم و 

این گونه  .شودميای متعددی تقسيم های گونهسوم به گروه

که روی ران و تعلق دارد  trimaculatusای گونهبه گروه 

ران پاهای دوم و  مو و بين پيش 1و  2ترتيب زانوی پالپ به

گونه  -1ای دو گونه دارد: . این گروه گونهمو دارند 4سوم 

L. (L.) southcotti  آوری و توصيف جمعکه از استراليا

که از  L. (L.) trimaculatusگونه  -2شده است. 

مختلف اروپایي و کشورهای ایران و ژاپن )آسيا(  کشورهای

 (.Saboori et al., 2020آوری شده است )جمع

 
Subfamily Erythraeinae  

Genus Erythraeus Latreille 
Erythraeus (Zaracarus) budapestensis Fain 

& Ripka, 1998 

ران فرمول موهای روی پيش: خصوصیات تاکسونومیک

؛ فرمول موهای روی ساق پاهای 2،2،2پاهای اول تا سوم: 

 250؛  طول ساق پاهای سوم کمتر از 14،15،15اول تا سوم: 

-است )شکلعدد  12ميکرون؛ تعداد موهای سطح شکمي 

 (.6-4های 

های عدد الرو در تاریخ دو: آوریاطالعات جمع

 Cicadella viridisاز روی بدن  7/3/1399و  1/5/1398

(Linnaeus) (Cicadellidae)عدد الرو در تاریخ  2 ؛

 .Sogatella spاز روی بدن 17/5/1400و  4/5/1400

(Delphacidae)  11 °37)از شهر رشت، دانشگاه گيالن′ 

44″ N 49° 38′ 30″ E, 28 m )توسط تله نوری جمع-

https://species.wikimedia.org/wiki/Erythraeidae
https://species.wikimedia.org/wiki/Leptus
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دو ميزبان مذکور برای اولين باربه عنوان ميزبان آوری شد. 

 شوند.مياین گونه برای دنيا معرفي 

دارای دو زیر جنس   Erythraeusجنس  مالحظات:

Erythraeus   وZaracarus جنس است .Zaracarus  را

سپر  جانبي توان بر اساس شکل موی معمولي جلویيمي

(AL )در آنها گروهي که  -: الفبه دو گروه تقسيم کرد

سپر در نزدیک قاعده متورم  جانبي موی معمولي جلویي

گروهي که نزدیک قاعده این مو در آنها متورم  -است و ب

 به گروه الف تعلق دارد. E. budapestensis نيست. گونه
این گونه از کشورهای مختلف اروپایي گزارش شده است، 

 Xuاست ) شدهآوری همچنين از نقاط مختلف ایران جمع

et al., 2019.) 

 
Subfamily Callidosomatinae 

Genus Charletonia Oudemans 

Charletonia krendowskyi (Feider, 1954) 

نزدیک  دو سولنيدی دارای: خصوصیات تاکسونومیک

ا دو بای ران پای سوم روی ساق پای اول؛ بند قاعده به هم

اندازه طول ساق پای سوم  ؛Ti I/W < 2.2موی معمولي؛ 

پشتي بدن ی سطح وميکرون؛ تعداد موهای ر 310تا  260

 (.9-7های عدد است )شکل 120بيش از 

عدد الرو در تاریخ  1تعداد آوری: اطالعات جمع

 Sogatella sp. (Delphacidae)از روی بدن  1/5/1398

 N 49° 38′ ″44 ′11 °37)از شهر رشت، دانشگاه گيالن 

30″ E, 28 m )عدد الرو در  10تعداد  و توسط تله نوری

 Stenotusاز روی بدن سن  22/3/1400تاریخ 

)Miridae( )1794 ,Fabricius( binotatus  از شهر

 N ″86 ′79 °37) دشت توتکابنآباد، روستای سيرستم

48° 83′ 26″ E, 1008 mگيری جمعتور حشره ( توسط-

به عنوان ميزبان  برای اولين بار مذکور دو ميزبانآوری شد. 

 شوند.ميمعرفي برای دنيا  این گونه

بر اساس تعداد موهای  Charletoniaجنس  مالحظات:

ران پاهای دوم و سوم، موقعيت سولنيدی روی بين پيش

زانوی پای اول و موقعيت موهای حسي جلویي نسبت به 

-ميای تقسيم موهای معمولي روی سپر به چند گروه گونه

که بين پيش ران ) brunniای شود. این گونه به گروه گونه

ای عدد مو دارد( و زیرگروه گونه 4پاهای دوم و سوم 

cardinalis   که سولنيدی زانوی پای اول در آن بعد از

موهای معمولي یا هم ردیف آخرین موی روی زانو است و 

موی حسي جلویي روی سپر جلوتر از موی معمولي مياني 

های اروپایي و ایران این گونه از کشور قرار دارد تعلق دارد.

آوری شده است و عربستان سعودی از آسيا جمع

(Hakimitabar and Saboori, 2021.) 
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کنه روی بدن  -3گناتوزما و سپر پشتي،  -2کلي بدن، نمای  -Leptus (Leptus) trimaculatus 1گونه  1-3: 1-9های شکل

Paederus fuscipes (Staphylinidae) گونه  4-6؛Erythraeus (Zaracarus) budapestensis 4-  5کلي بدن، نمای- 

  Charletonia krendowskyiگونه  7-9؛ Sogatella sp. (Delphacidae)کنه روی بدن زنجرک  -6گناتوزما و سپر پشتي، 
 260خط مقياس به ميکرون   Miridae( binotatusStenotus( کنه روی بدن -9گناتوزما و سپر پشتي،  -8کلي بدن، نمای  -7

 .9برای  4200و  8برای  180، 7برای  780، 6برای  4800، 5برای  190، 4برای  180، 3برای  3400، 2برای  160، 1برای 

Figures 1-9: 1-3 Leptus (Leptus) trimaculatus 1. Body shape, 2. Gnathosoma and scutum, 3. Mite on 

Paederus fuscipes (Staphylinidae); 4-6 Erythraeus (Zaracarus) budapestensis 4. Body shape, 5. 

Gnathosoma and scutum, 6. Mite on Sogatella sp. (Delphacidae); 7-9 Charletonia krendowskyi 7. 

Body shape, 8. Gnathosoma and scutum, 69 Mite on Stenotus binotatus (Miridae). Scale bar in 

micrometer 260 for1, 160 for 2, 3400 for 3, 180 for 4, 190 for 5, 480 for 7, 180 for 8 and 4200 for 9. 
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Abstract 

During investigation on Guilan province mites fauna three species of parasitengone (Acari: 

Prostigmata: Erythraeidae) mites were collected and identified. Larval stage of Leptus (Leptus) 

trimaculatu, were separated on Ophion sp. (Ichneumondae) and Paederus fuscipes (Staphylinidae); 

Erythraeus (Zaracarus) budapestensis on Cicadella viridis (Cicadellidae) and Sogatella sp. 

(Delphacidae) and Charletonia krendowskyi on Stenotus binotatus (Miridae) and Sogatella sp. 

(Delphacidae) respectively. All three species are recorded for the first time from Guilan province. New 

hosts also have been introduced for these species. 
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