
 

 تحقيقات آفات گياهي
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 علمي پژوهشي

 های نوری در شهرستان رشتشده از تلهآوریهای جمعمعرفی کنه

 
 رضا حسینی و *جلیل حاجی زاده

 دانشگاه گيالن، رشت، ایران ،ورزیدانشکده علوم کشا ،پزشکيگروه گياه 

 

 (31/2/1401تاریخ پذیرش:     18/1/1401)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 24تعداد  (استان گيالن) های نوری در شهرستان رشتآوری شده از روی حشرات به دام افتاده در تلههای جمعدر بررسي کنه

های استان گيالن های جدید برای فون کنهشناسایي شدند. گزارشآوری و خانواده به شرح زیر جمع 14جنس از   22گونه متعلق به 

 . اندشدهبا یک ستاره در باالی نام گونه مشخص 
Mesostigmata: Ameroseius lidiae Bregetova, 1977 (Ameroseiidae); Lasioseius extremus (Daneshvar, 

1987) (Blattisociidae); Gaeolaelaps praesternalis (Willmann, 1949), Gymnolaelaps myrmophila 

(Michael, 1891), Hypoaspis maryamae Joharchi and Halliday, 2011٭, Laelaspis pennatus Joharchi and 

Halliday, 2012, Pseudoparasitus missouriensis (Ewing, 1909) (Laelapidae); Macrocheles insignitus 

(Berlese, 1918), Macrocheles scutatus (Berlese, 1904)٭ (Macrochelidae); Proctolaelaps holoventris 

Moraes, Britto, Mineiro and Halliday, 2016 (Melicharidae); Parasitus kempersi Oudemans, 1902 

(Parasitidae); Amblyseius meridionalis Berlese, 1914, Amblyseius ampellosus Wu and Lan, 1991٭, 

Neoseiulus barkeri Hughes, 1948, (Phytoseiidae); Trachyuropoda hirschmanni Pečina, 1980٭, 

Urojanetia excavata (Wasmann, 1899)٭ (Trachyuropodidae); Prostigmata: Coleoscirus simplex 

(Ewing, 1917) (Cunaxidae); Leptus (Leptus) trimaculatus (Rossi, 1794); Erythraeus (Zaracarus) 

budapestensis Fain and Ripka, 1998, Charletonia krendowskyi (Feider, 1954), (Erythraeidae); Eylais 

extendens (Müller, 1776) (Eylaidae); Hydrachna skorikowi Piersig, 1900 (Hydrachnidae); 

Allopygmephorus persicus Khaustov and Hajiqanbar, 2006٭ (Neopygmephoridae); Scutacarus 

sphaeroideus Karafiat, 1959٭ (Scutacaridae). 

 مسافر گزارش جدید، گيالن، استان ، کنه،انگلهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

با استفاده  .شوندبسياری از حشرات به سمت نور جلب مي

های نوری با طول موج توان از تلهاز همين خصوصيت مي

نوری متنوع برای جلب و گرفتن حشرات استفاده نمود 

(Schauff, 2001برخي از کنه .) ها به صورت انگل و برخي

شوند. از آنجا به صورت مسافر روی بدن حشرات یافت مي

های مختلفي برای جابجایي از روش ،ها فاقد بال هستندکه کنه

توانند به عنوان عامل شرات بالدار ميکنند. حاستفاده مي

ها روی روش انتقال کنه ها نقش داشته باشند.جابجایي کنه

نامند (  ميphoresyبدن جانوران دیگر را پدیده همسفری )

های مساعدتر برای رشد و ها به مکانکه باعث پراکنش کنه

برخي از  بالغينها و پوره  (.Krantz, 2009شود )نمو مي

استيگما روی بدن استيگما و بياستيگما، پيشميان هایکنه

بي مهرگان از جمله حشرات و سایر بندپایان به  داران ومهره

ای ها به عنوان وسيلهشوند و از آنصورت مسافر جابجا مي

 Krantz, 2009; Walter) کنندبرای پراکنش استفاده مي

and Proctor, 2013 .)اری از پوره سن دوم و افراد بالغ بسي

، Parasitidaeهای ميان استيگما مانند کنه هایخانواده

Ologamasidae ،Ascidae ،Ameroseiidae ،

Lahapidae ،Digamasellidae ،Eviphididae ،

Macrochhidae ،Pachylaelapidae ،Uropodidae  و

Sejidae  رابطه همسفری نزدیکي با سایر بندپایان برقرار

های استيگما، بسياری از کنهميان هایاند. همانند کنهکرده

داران استيگما آزادزی با بندپایان و مهرهاستيگما و بيپيش

های هترواستيگما ارتباط نزدیکي دارند. بسياری از کنه

(Heterostigmataو پوره سن دوم کنه )استيگما های بي

(Hypopusبه صورت مسافر جابجا مي )شوند (Krantz, 

2009; Walter and Proctor, 2013.) 

-راسته بيشترمهرگان در داران و بيهای انگل مهرهگونه

-های انگل مرتبط با بياند. فون کنهها یافت شدههای کنه

-مهرگان نيز وسيع است. به عنوان مثال در راسته ميان

، Varroidaeهای توان از خانوادهاستيگمایان مي

Laelapidae ،Ascidae  وOtopheidomenidae  نام برد

 ;Krantz, 2009) های انگل حشرات هستندکه حاوی گونه

Walter and Proctor, 2013های پيش راسته کنه(. در زیر

و   Trombidiidaeهای های خانوادهاستيگما کنه

Erythraeidae زی های پارازیتنگونای خشکياز گروه کنه

(Terrestrial Parasitengonina در مرحله الروی انگل )

گي و در مرحله پور و بيروني بندپایان به ویژه حشرات هستند

(. Welborn, 1983; Southcott, 1999) بالغ شکارگرند

استيگمای آبزی نيز در مرحله الروی انگل های پيشکنه

 ,Prasad and Cook) آبزی هستندحشرات آبزی و نيمه

های های هترواستيگما برخي خانواده(. در گروه کنه1972

و  Pyemotoideaهای خانوادهباال لق بهمتع

Pymephoroidea  و خانوادهPodapolipidae  انگل

-بالپوشان، بالبيروني تعداد زیادی از حشرات از جمله سخت

 Gerson etغشائيان، بالپولکداران و راست باالن هستند )

al., 2003; Krantz, 2009 .)شناسان نيز با دانستن رابطه کنه

های انگل توانند کنهها با حشرات ميانگلي کنههمسفری و 

های مسافر روی بدن حشرات را به راحتي حشرات یا کنه

 آوری نمایند. جمع

های های محدودی در خصوص شناسایي کنهبررسي

های نوری در شده توسط تلهآوریمرتبط با حشرات جمع

. ها به قرار زیر هستندایران انجام شده است که برخي از آن

( گونه Kazemi et al., 2008کاظمي و همکاران )

Eviphis cultratellus (Berlese, 1910) خانواده از 

Eviphididae  را روی سوسکScarabaeus sacer L. 

 Joharchi andجوهرچي و هاليدی ). گزارش نمودند

Halliday, 2011های خانواده ( نه گونه از کنه

Laelapidae ها خانواده در ارتباط با سوسک

Scarabaeidae   از ایران گزارش دادند. بهرامي و همکاران

(Bahrami et al., 2011کنه )استيگمای مسافر های ميان

گونه از  37ها را در استان گلستان بررسي و روی سوسک

 Katlav etها را گزارش کردند. کاتالو و همکاران )کنه
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al., 2015مرتبط با  های هترواستيگمای( در بررسي کنه

 گونه را گزارش نمودند.  14حشرات در استان مازندران 

 Hajiqanbar andحاجي قنبر و ارجمندی )

Arjomandi, 2019های هترواستيگمای مرتبط با( کنه 

سي و در استان مازندران را بررغشائيان بالپوشان و بالسخت

 Seyedeinگونه را گزارش نمودند. سيدین و همکاران ) 13

et al., 2020خانواده های ( دو گونه از کنه

Microdispidae  که از روی بدن سوسک راLucanus 

ibericus (Lucanidae) توصيف  آوری شده بودندجمع

-Farmahinyو همکاران ) فراهاني فرمهينينمودند. 

Farahani et al., 2022های مسافر همراه ( تعدادی از کنه

به  ها را از منطقه طالقان گزارش نمودند. با توجهبا سوسک

های قابل در خصوص شناسایي کنه هاپژوهشاندک بودن 

ین اهای نوری در ایران و عدم انجام آوری از طریق تلهجمع

نواع قبيل بررسي در استان گيالن هدف از این تحقيق  بررسي ا

 آوری شده به همراه حشرات بههای مسافر و انگل جمعکنه

 دام افتاده در تله نوری در شهرستان رشت است. 

 

 هامواد و روش

تا  1398های های انجام شده طي سالبرداریطي نمونه

-نوری کنهتوسط تله (استان گيالن) در شهرستان رشت 1400

آوری و به آزمایشگاه منتقل های همراه با حشرات جمع

دانشگاه  های نوری در شهر رشت،محل نصب تله شدند.

( بود. در N 49° 38′ 30″ E, 28 m ″44 ′11 °37گيالن )

های انگل بيروني حشرات با استفاده از سوزن آزمایشگاه کنه

ظریف، زیر استریوميکروسکوپ از بدن ميزبان جداسازی 

ها که به صورت مسافر همراه با حشرات به شدند. سایر کنه

يز از طریق بررسي مستقيم محتویات داخل تله آمده بودند ن

ها زیر استریوميکروسکوپ یا از طریق الک کردن تله

های حاوی شيشههای جداسازی شده جداسازی شدند. کنه

ها از سازی کنهبرای شفاف. درصد نگهداری شدند 75الکل 

ها در کنه ،استفاده شد. سپس 1اسيد الکتيک و محلول نسبيت

                                                           
1. Nesbitt’s Fluid 

ای ميکروسکوپي نصب شدند هروی اسالید 2محيط هویر

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

ها از ميکروسکوپ های مختلف بدن کنهگيری قسمتاندازه

مجهز به عدسي مدرج استفاده شد.  Hp-41فازکنتراست مدل 

و منابع موجود  هاکتابها با استفاده از کليدها، شناسایي کنه

(Wendt  et al., 1992; Fain and Ripka,1998; 

Mašán, 2001; Saboori, 2002; Saboori et al., 

2004; Khaustov and Hajiqanbar, 2006; 

Haitlinger and Saboori, 2007; Saboori et al., 

2008; Khaustov, 2008; Faraji et al., 2008; 

Hajizadeh et al., 2010; Hajizadeh et al., 2013; 

Nazari and Hajizadeh, 2013; Abo-Shnaf et al., 

2016; Hajizadeh and Faraji, 2016; Hajizadeh 

and Joharchi, 2018; Saboori et al., 2020; 

Hakimitabar and Saboori, 2021 )انجام شد. 

شناسي های مورد مطالعه در آزمایشگاه کنهاسالیدهای کنه

 شوند.دانشگاه گيالن نگهداری مي

 

 نتایج و بحث

 Mesostigmataراسته میان استیگمایان 

 Ameroseiidaeخانواده 

 Ameroseius lidiae Bregetovaگونه 

 16/4/1399یک کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

 Carabidaeهای خانواده به صورت مسافر همراه با سوسک

 آوری شد. از رشت جمع

آسيا گزراش شده است. از این گونه از اروپا،  :مالحظات

ارش های متعدد از جمله استان گيالن گزایران نيز از استان

-Hajizadeh and Karami, 2017; Khaliliشده است )

Moghadam and Saboori, 2021.) 

 

 Blattisociidaeخانواده 

 Lasioseius extremus (Daneshvar)گونه 

های ده کنه ماده در تاریخآوری: اطالعات جمع

به صورت  10/7/1398و  27/6/1398، 8/5/1398، 7/5/1398

2. Hoyer’s medium 
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 ،Staphylinidaeای های خانوادهمسافر همراه با سوسک

Chrysomellidae  خانواده از و مورچهFormicidae  از

 آوری شد. رشت جمع

این گونه شکارگر تاکنون فقط از ایران از جمله  :مالحظات

خاک و کود گزارش استان گيالن از روی گياهان و از داخل 

 (.Javadpour et al., 2018شده است )

 

 Laelapidaeخانواده 

 Gaeolaelaps praesternalis (Willmann)گونه 

 27/6/1398یک کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

های خانواده به صورت مسافر همراه با سوسک

Chrysomellidae آوری شد. از رشت جمع 

این گونه از آسيا، اروپا و افریقا گزارش شده  :مالحظات

های متعدد از جمله گيالن بيشتر از است. در ایران از استان

داخل خاک و بقایای گياهي گزارش شده است 

(Ramroodi, 2015; Hajizadeh and Joharchi, 

2018.) 

 Gymnolaelaps myrmophila (Michael)گونه 

کنه نر در  و چهارپنج کنه ماده آوری: اطالعات جمع

به صورت  17/3/1399و  7/3/1399، 1/3/1399های تاریخ

از رشت  Formicidaeاز خانواده  هامسافر همراه با مورچه

 آوری شد. جمع

این گونه از اروپا و آسيا گزارش شده است. در  :مالحظات

برگ ایران از جمله استان گيالن این گونه از خاک و خاک

 ;Ramroodi, 2015شده است )گزارش  و النه مورچه

Hajizadeh and Joharchi, 2018.) 

 Hypoaspis maryamae Joharchi andگونه 

Halliday 

 900ایدیوزوما بيضوی به طول   مشخصات افتراقی:

-جفت موهای بلند پشتي ، صفحه جنسي قطره 39ميکرون، با 

 JV5و  ZV5ای شکل، صفحه مخرجي مثلثي شکل، موهای 

. ران پای اول امتداد داردشکل، پریتریم تا پيشبلند و موجي 

دندانه  10دار، انگشت ثابت کليسر با تکتوم با حاشيه دندانه

کوچک و یک دندانه مياني بزرگ، انگشت متحرک کليسر 

ماکروستا، زانوی پای چهار با دو دندانه، پنجه پای چهارم با 

 . (A1)شکل چهارم دارای دو ماکروستا است 

کنه نر در  و دوکنه ماده  بيستآوری: اطالعات جمع

به صورت مسافر همراه  30/3/1398و 27/3/1398های تاریخ

 Carabidae و Staphylinidaeهای های خانوادهسوسک با

 آوری شد. از رشت جمع

های از استان این گونه تاکنون فقط از ایران :مالحظات

صورت به داخل خاک و  ها،روی بدن الرو سوسکاز  متعدد 

 ,.Farmahiny Farahani et alگزارش شده است ) مسافر

 Hypoaspis maryamaeاین اولين گزارش گونه  (.2022

 از استان گيالن است. 

 Laelaspis pennatus Joharchi andگونه 

Halliday 

 15/4/1399یک کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

از  Formicidaeبه صورت مسافر همراه با مورچه از خانواده 

 آوری شد. رشت جمع

های اصفهان و گيالن ایران از استاندر این گونه  :مالحظات

گزارش شده است  برگ و النه مورچهاز خاک و خاک

(Ramroodi, 2015; Hajizadeh and Joharchi, 

2018.) 

 Pseudoparasitus missouriensis (Ewing)گونه 

کنه نر در  یک یک کنه ماده وآوری: اطالعات جمع

به صورت مسافر همراه با مورچه از  15/4/1399 تاریخ

 آوری شد. از رشت جمع Formicidaeخانواده 

این گونه از اروپا، آسيا و امریکا گزارش شده  :مالحظات

جمله استان گيالن از های متعدد از از استاناست. در ایران 

 ,Ramroodiگزارش شده است ) برگخاک و خاک

2015; Hajizadeh and Joharchi, 2018.) 
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 Macrochelidaeخانواده 

 Macrocheles insignitus (Berlese)گونه 

های چهل کنه ماده در تاریخآوری: اطالعات جمع

27/3/1398 ،1/5/1398 ،3/6/1398 ،10/6/1398 ،

27/6/1398 ،10/7/1398، 30/3/1398 ،1/3/1399 ،

-همراه با سوسکبه صورت مسافر  15/4/1399و 17/3/1399

 و Staphylinidae ،Chrysomellidaeهای های خانواده

Carabidae  و مورچه از خانوادهFormicidae  از رشت

 آوری شد. جمع

این گونه از اروپا و آسيا از جمله ایران و استان  :مالحظات

 ;Mašán, 2003) گيالن )از خاک( گزارش شده است

Faraji et al., 2008; Nemati et al., 2018.) 

 Macrocheles scutatus (Berlese)گونه 

 600ایدیوزوما بيضوی به طول  مشخصات افتراقی:

ای مشبک، دارای خطوط و نواحي منفذ ميکرون، صفحه سينه

معقر، صفحه شکمي مخرجي  Linea arcuataمانند، خط 

 (.B1پنج وجهي است )شکل 

و  7/5/1398دو کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

های های خانوادهبه صورت مسافر همراه با سوسک3/6/1398

Staphylinidae و Chrysomellidae آوری از رشت جمع

 شد. 

این گونه از اروپا و آسيا از جمله ایران )از  :مالحظات

 Mašán, 2003; Faraji et) خاک( گزارش شده است

al., 2008; Kazemi and Rajaei, 2013; Nemati et 

al., 2018.)   این اولين گزارش از گونهMacrocheles 

scutatus .از استان گيالن است 

 

 Melicharidae خانواده 

 ,Proctolaelaps holoventris Moraes گونه 

Britto, Mineiro and Halliday 

 1/3/1399شش کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

 هایبه صورت مسافر همراه با سوسک 27/6/1398و 

 و Staphylinidae، Chrysomellidae    های خانواده

Carabidae آوری شد. از رشت جمع 

گونه از مصر و ایران )استان گيالن، برگ  این: مالحظات

( گزارش  L acetosellaOxalis. شبدر ترشک جنگلي

 ;Abo Shnaf and Moraes, 2016شده است )

Ghasemi and Hajizadeh, 2021). 

 

 Parasitidae خانواده 

 Parasitus kempersi Oudemans گونه 

یک کنه در مرحله پوره سن دو آوری: اطالعات جمع

به صورت مسافر همراه با  7/5/1398)دئوتونمف( در تاریخ 

 آوری شد. از رشت جمع Formicidaeمورچه از خانواده 

این گونه از اروپا و آسيا از جمله ایران و استان  :مالحظات

 Nazari andگزارش شده است ) (خاک و کودگيالن )

Hajizadeh 2013; Nemati et al., 2018; Ghasemi 

and Hajizadeh, 2021b .) 

 

 Phytoseiidae خانواده 

  Amblyseius meridionalis Berlese گونه

 10/7/1398یک کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

های خانواده به صورت مسافر همراه با سوسک

Chrysomellidae آوری شد. از رشت جمع 

باشد و از ایران جهاني مي این گونه دارای انتشار :مالحظات

های متعدد از جمله گيالن از روی گياهان و خاک نيز از استان

 ;Hajizadeh and Faraji, 2016گزارش شده است )

Demite et al., 2022; Kazemi et al., 2022 .)  

 Amblyseius ampullosus Wu and Lan گونه 

 360ایدیوزوما بيضوی به طول  مشخصات افتراقی:

  j1پریتریم تا سطح موی  جفت موهای صاف، 17ميکرون، با 

 از بلندتر کمي Z5موی امتداد دارد، اسپرماتکا قيف مانند، 
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 دو با کليسر متحرک انگشت، Z4 و Z5 موی دو بين فاصله

 (.C1)شکل است  دندانه

 10/7/1398یک کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

به صورت مسافر همراه با سوسک های خانواده 

Chrysomellidae آوری شد. از رشت جمع 

، کود، بقایای از چين و ایران از خاکاین گونه : مالحظات

 Hajizadeh) گزارش شده است گياهي و چوب پوسيده

and Faraji, 2016; Demite et al., 2022; Kazemi 

et al., 2022 این اولين گزارش از گونه .)Amblyseius 

ampullosus  استاز استان گيالن. 

 Neoseiulus barkeri Hughes گونه 

 5/7/1398یک کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

از  Formicidaeبه صورت مسافر همراه با مورچه از خانواده 

 آوری شد. رشت جمع

ایران در باشد و جهاني مي این گونه دارای انتشار: مالحظات

های متعدد از جمله گيالن از روی گياهان و خاک نيز از استان

 ;Hajizadeh and Faraji, 2016گزارش شده است )

Demite et al., 2022; Kazemi et al., 2022.) 

 

 Trachyuropodidaeخانواده 

 Trachyuropoda hirschmanni Pečinaگونه 

 750ایدیوزوما بيضوی به طول  مشخصات افتراقی:

ميکرون، سطح پشتي ایدیوزوما دارای یک جفت خطوط 

ای و یک برجستگي دایره شکل در ناحيه مياني Sسخت 

 (.D1)شکل باشد شکل در جلو مي

 27/3/1398دو کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

از  Formicidaeبه صورت مسافر همراه با مورچه از خانواده 

 آوری شد. رشت جمع

از اروپا و آسيا از جمله ایران )از خاک  این گونه: مالحظات

 ;Nemati et al., 2018و کود( گزارش شده است )

Mašán, 2001 .) این اولين گزارش از

از استان گيالن   Trachyuropoda hirschmanniگونه

 باشد.مي

 Urojanetia excavata (Wasmann)گونه 

 800ایدیوزوما بيضوی به طول  مشخصات افتراقی:

نعل  ميکرون، سطح پشتي ایدیوزوما دارای چهار برجستگي

 (.E1)شکل اسبي شکل مياني ویک بر جستگي در جلو است 

های چهارده کنه ماده در تاریخآوری: اطالعات جمع

و 17/3/1399، 1/3/1399، 30/3/1398 ،1398 /27/3

-همراه با سوسک های خانواده به صورت مسافر 15/4/1399

و مورچه از خانواده  Carabidae و Staphylinidaeهای 

Formicidae آوری شد. از رشت جمع 

از اروپا و آسيا از جمله ایران )از خاک  این گونه: مالحظات

 ;Mašán, 2001و بقایای گياهي( گزارش شده است )

Nemati et al., 2018 .) این اولين گزارش از گونه

Urojanetia excavata   استاز استان گيالن. 

 

 Trombidiformesراسته 

 Prostigmataزیر راسته پیش استیگمایان 

 Cunaxidae خانواده 

 Coleoscirus simplex (Ewing) گونه 

 27/6/1398دو کنه ماده در تاریخ آوری: اطالعات جمع

های خانواده به صورت مسافر همراه با سوسک

Chrysomellidae آوری شد. از رشت جمع 

اروپا و و آسيا از امریکا، این کنه شکارگر از : مالحظات

جمله ایران و استان گيالن )از خاک( گزارش شده است 

(Den Heyer et al., 2011; Ghasemi and 

Hajizadeh, 2021a.) 

 

 Erythraeidae خانواده 

 Leptus (Leptus) trimaculatus (Rossi) گونه 
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های در تاریخانگل دو عدد الرو  :یآورجمع اطالعات

 .Ophion spترتيب از روی بدنبه 8/5/1398و  1/5/1398

(Ichneumonidae) و Paederus fuscipes Curtis 

(Staphylinidae) ،توسط تله دانشگاه گيالن  از شهر رشت

 آوری شد. نوری جمع

مختلف اروپایي و  کشورهای زااین گونه  مالحظات:

-جمعگيالن  ( از جمله استانایرانو ژاپن ) آسيایي کشورهای

 ;Saboori et al., 2020)و گزارش شده است آوری 

Hajizadeh et al., 2021 .) 

 Erythraeus (Zaracarus) budapestensis گونه 

Fain and Ripka, 1998 

های : دو عدد الرو در تاریخآوریاطالعات 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)  از شهر رشت، دانشگاه گيالن توسط تله

 آوری شد. نوری جمع

این گونه از کشورهای مختلف اروپایي گزارش  مالحظات:

از جمله استان  مختلف ایرانهمچنين از نقاط . شده است

 ;Xu et al., 2019شده است )و گزارش آوری جمع گيالن

Hajizadeh et al., 2021.) 

 Charletonia krendowskyi (Feider) گونه 

عدد الرو در تاریخ  یکتعداد آوری: اطالعات جمع

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

آوری توسط تله نوری جمع گيالناز شهر رشت، دانشگاه 

 شد. 

ایران ) آسيایي این گونه از کشورهای اروپایي و مالحظات:

آوری و جمله استان گيالن جمعاز  (و عربستان سعودی

 ;Hajizadeh et al., 2021)گزارش شده است 

Hakimitabar and Saboori, 2021.) 

 

 Eylaidaeخانواده 

  Eylais extendens (Müller) گونه 

عدد الرو کنه به صورت  50بيش از آوری: اطالعات جمع

و  Noteridaeهای خانواده انگل روی بندهای شکم سوسک

Dytiscidae  تا  1398های سالدر فصول بهار و تابستان

آوری توسط تله نوری از محوطه دانشگاه گيالن جمع 1400

 شد. 

آسيایي ازجمله  این گونه از کشورهای اروپایي و: مالحظات

گزارش شده است. الروهای انگل این  ایران و استان گيالن

 Corixidaeهای آبزی از خانواده کنه آبزی از روی بدن سن

، Haliplidaeهای آبزی و سوسک Nepidaeو 

Dytiscidae  وNoteridae ت گزارش شده اس

(Hajizadeh and Hosseini, 2022; Zawal, 2003.) 

 

 Hydrachnidaeخانواده 

 Hydrachna skorikowi Piersig گونه 

عدد الرو کنه به صورت  50بيش از آوری: اطالعات جمع

های آبزی خانواده سنبندهای مختلف پاهای انگل روی 

Corixidae  1400تا  1398های سالدر فصول بهار و تابستان 

 آوری شد. توسط تله نوری از محوطه دانشگاه گيالن جمع

آسيایي ازجمله  این گونه از کشورهای اروپایي و: مالحظات

گزارش شده است. الروهای انگل این  ایران و استان گيالن

 Corixidaeهای آبزی از خانواده کنه آبزی از روی بدن سن

 ;Davids, 1972; Smith, 1977گزارش شده است )

Davids et al., 2005; Hajizadeh and Hosseini, 

2019.) 

 

  Neopygmephoridaeخانواده 

 Allopygmephorus persicus Khaustov گونه 

and Hajiqanbar 

 190ایدیوزوما بيضوی به طول  مشخصات افتراقی:

، h2و  h1دارای اندازه برابر با موهای  fميکرون، موهای 

 (.F1)شکل سولنيدی روی ساق پنجه پای اول است  4دارای 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=83151
https://www.google.com/search?hl=en&q=Nepidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM8uLDZYxMrul1qQmZKYCgA09eIwFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZjY3BgrfxAhXQ_7sIHcSOAuUQmxMoADAoegQIQxAC
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دد های متعصد کنه ماده در تاریخآوری: اطالعات جمع

به صورت  1398-1400های درفصول بهار و تابستان سال

های های خانوادهاز روی بدن سوسکمسافر 

Hydrophilidae آوری شد. از رشت جمع 

س بر اسا 2006در سال این گونه برای اولين بار  :مالحظات

ران تله نوری از استان مازند شده توسط آوریهای جمعنمونه

به صورت مسافر از روی بدن سوسک خانواده 

Hydrophilidae توصيف شد ) جداسازی وKhaustov 

and Hajiqanbar, 2006به طور مجدد این گونه از استان .) 

-ادههای خانومازندران به صورت مسافر از روی بدن سوسک

آوری شده جمع Heteroceridaeو  Hydrophilidaeهای 

(. این Katlav et al., 2015توسط تله نوری گزارش شد )

 اولين گزارش گونه ذکر شده از استان گيالن است.

 

 Scutacaridae خانواده 

 Scutacarus sphaeroideus Karafiat گونه 

 260بدن گرد، ایدیوزوما به طول  مشخصات افتراقی:

ی پوشيده شده، موها Cوسيله ترژیت هميکرون، پرودورسوم ب

واضح، فاصله بين محل نصب پاهای  صفحه پرودورسوم نا

 دوم و سوم برابر فاصله بين محل نصب پاهای سوم و چهارم

 (.G1)شکل است 

های متعدد پنجاه کنه ماده در تاریخآوری: اطالعات جمع

از روی بدن  1398-1400های فصول  بهار و تابستان سال در

از رشت  Hydrophilidaeهای های خانوادهسوسک

 آوری شد. جمع

در  این گونه دارای گسترش جهاني است و :مالحظات

شود و به ها یافت ميخاک نواحي ساحلي و کنار رودخانه

ها ها و سوسکصورت مسافر روی بدن مورچه

(Staphylinidae, Heteroceridae و موش گزارش شده )

 ,Khaustov, 2008; Baumann and Ferragutاست )

ها سوسکو روی بدن   در ایران نيز از خاک (.2018

(Hydrophilidae  وDryopidaeگزارش )  شده است

(Hajiqanbar, 2008; Tajodin, 2013; Seyedein et 

al., 2020; Rahiminejad et al., 2020;2022 این .)

 اولين گزارش گونه ذکر شده از استان گيالن است.

 

 سپاسگزاری

گروه گياه)مسعود حکيمي تبار از آقای دکتر  وسيله بدین

( به دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتي شاهرودپزشکي 

سپاسگزاری  های پارازیتنگوناهمکاری در شناسایي کنهخاطر 

 . شودمي
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 -A- Hypoaspis maryamae ،B- Macrocheles scutatus، C- Amblyseius ampullosus ،D: 1 شکل

Trachyuropoda hirschmanni ،E- Urojanetia excavata  ،F- Allopygmephorus persicus ،G- Scutacarus 

sphaeroideus ميکرون برای  255 مقياس . خطA ، 185   ميکرون برایB ،160  ميکرون برایC ،365  ميکرون برایD ،370 

  Gميکرون برای  170و  Fميکرون برای E ،110ميکرون برای 
Figure 1. A. Hypoaspis maryamae; B. Macrocheles scutatus; C. Amblyseius ampullosus; D. 

Trachyuropoda hirschmanni; E. Urojanetia excavata; F. Allopygmephorus persicus; G. Scutacarus 

sphaeroideus. Scale bar 255 μm for A, 185 μm for B, 160 μm for C, 365 μm for D, 370 μm for E, 110 

μm for F, 170 μm for G  
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Abstract  

In a study on mites associated with captured insects by light traps in Rasht city, Guilan province, 

Iran, 24 species belonging to 22 genera of 14 families were collected and identified as follows. New 

records for mite’s fauna of Guilan province are marked with one asterisk above each species name. 

Mesostigmata: Ameroseius lidiae Bregetova, 1977 (Ameroseiidae); Lasioseius extremus (Daneshvar, 

1987) (Blattisociidae); Gaeolaelaps praesternalis (Willmann, 1949), Gymnolaelaps myrmophila 

(Michael, 1891), Hypoaspis maryamae Joharchi and  Halliday, 2011٭, Laelaspis pennatus Joharchi and  

Halliday, 2012, Pseudoparasitus missouriensis (Ewing, 1909) (Laelapidae);  Macrocheles insignitus 

(Berlese, 1918), Macrocheles scutatus (Berlese, 1904)٭ (Macrochelidae); Proctolaelaps holoventris 

Moraes, Britto, Mineiro and Halliday, 2016 (Melicharidae); Parasitus kempersi Oudemans 1902 

(Parasitidae); Amblyseius meridionalis Berlese, 1914, Amblyseius ampellosus Wu and Lan, 1991٭, 

Neoseiulus barkeri Hughes, 1948, (Phytoseiidae); Trachyuropoda hirschmanni Pečina, 1980٭, 

Urojanetia excavata (Wasmann, 1899)٭ (Trachyuropodidae); Prostigmata: Coleoscirus simplex 

(Ewing, 1917) (Cunaxidae); Leptus (Leptus) trimaculatus (Rossi, 1794); Erythraeus (Zaracarus) 

budapestensis Fain and  Ripka, 1998, Charletonia krendowskyi (Feider, 1954), (Erythraeidae); Eylais 

extendens (Müller, 1776) (Eylaidae); Hydrachna skorikowi Piersig, 1990 (Hydrachnidae); 

Allopygmephorus persicus Khaustov and Hajiqanbar, 2006٭ (Neopygmephoridae); Scutacarus 

sphaeroideus Karafiat, 1959٭ (Scutacaridae). 
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