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 چکیده 

های ها طي سالمورچه استيگمای همراهميان هایکنه فون بررسي استيگما گروهي بزرگ با پراکنش جهاني هستند. درهای ميانکنه

جداسازی  از آوری شدند. پسها جمعاز النه مورچه مختلف مناطق از هایينمونه در استان چهارمحال و بختياری، 1399-1400

 بررسي مورد ،سپس و تهيه شد ها اسالید ميکروسکوپياز آن هویر با استفاده از اسيد الکتيک، در شدن شفاف و برلز قيف با هاکنه

ها دو شد. از بين آن آوریگونه مورچه جمع 15خانواده از النه  11و  جنس 23 به کنه متعلق گونه 35 ،مجموع گرفتند. در قرار

 15 ،شوند. همچنينخانواده، یک زیرخانواده، پنج جنس و هشت گونه برای نخستين بار از استان چهارمحال و بختياری گزارش مي

ترتيب با ستاره و دایره مشخص های شماره دو و سه بهشوند که در جدولها از ایران گزارش ميهگونه برای نخستين بار از النه مورچ

 ,Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus (G. and R. Canestriniهای بر این گونه اند. افزونشده

1882)،Laelaspis elongatus Kazemi, Mehrzad and Latifi, 2016  ،Pseudoalliphis sculpturatus Karg, 1963 

 شوند.  دومين گزارش از ایران محسوب مي Arctoseius minutus (Halbert, 1915)و 

 

 النه، گزارش  ،غشائيانبالایران، های کلیدی: واژه
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 مقدمه 

بزرگ از بندپایان  يگروه یاناستيگماميانهای راسته کنه

که از نظر زیستگاه و شيوه طوریبهند اجهاني با پراکنشو 

-ها گزارش شدهو بارها از النه مورچه ندازندگي بسيار متنوع

 ,.Joharchi et al., 2011, 2012; Babaeian et alاند )

2013, 2014; Khalili-Moghadam and Saboori, 

2015; Nemati and Gwiazdowicz, 2016a,b; 

Khalili-Moghadam et al., 2018.) سازی در النه

هایي که ها تغييرات موضعي در خاک یا دیگر مکانمورچه

کند. این ایجاد مي ،گيردها صورت ميسازی در آنالنه

تغييرات، بستری مناسب از لحاظ دسترسي آسان به منابع 

غذایي مغذی و تازه، دما و رطوبت مناسب در طول سال برای 

ها فراهم دوستي مانند کنههای مورچهزندگي ميکروارگانيسم

 به شدت خود هایالنه از طور معمولبه هاکند. مورچهمي

-مي دسترسي گونه اجازههم اعضا به فقط و کنندمي محافظت

استيگما این سد را شکسته و از منابع های مياناما کنه ،دهند

 ,Wheelerکنند )برداری ميها بهرهموجود در النه مورچه

1910; Laakso and Setälä, 1998; Paris, 2008 .)

 که کرد تشبيه جزایری به توانمي را هامورچه هایکلني

 عدم این .ارتباطي ندارند هيچ یا دارند یکدیگر با کمي ارتباط

ها از یک کلني به کلني دیگر توسط امکان انتقال کنه ارتباط

دهد و حتي ممکن است ميها را به شدت کاهش خود مورچه

پي داشته  ها را دردر برخي موارد تخصص ميزباني در کنه

، Uropodinaهایي از استيگمایان گونهباشد. در بين ميان

Antennophorina ،Laelapidae  وMacrochelidae  با

ها گزارش ها یا از النه آنتری همراه با مورچهفراواني بيش

های زیادی هرچند پژوهش(. Uppstrom, 2010اند )شده

-استيگما در دنيا انجام شده های مياندر زمينه فونستيک کنه

 ;Evans, 1963a, b; Karg, 1971, 1993است )

Bregetova, 1977; Masan and Halliday, 2014; 

Moraes et al., 2016; Masan, 2017)، های اما پژوهش

ها را مورد استيگمای همراه با مورچههای ميانتری کنهکم

شده، مورچه انجام هایپژوهشاند. در بيشتر بررسي قرار داده

 ميزبان یا کنه موجود در النه مورچه به خوبي مطالعه نشده

است و فقط در سطح خانواده یا حداکثر جنس به گروه دیگر 

 ,Mahunka and Mahunka-Pappاست ) اشاره شده

1980; Witte et al., 2008بررسي تاکنون (. در ایران نيز-

است  شده انجام راسته این هایکنه فون مورد در فرواني های

(Kamali et al., 2001; Kazemi and Rajaei, 2013; 

Nemati et al., 2018)ایران و  تنوع اقليمي باتوجه به اما ؛

های متنوعي را ها که زیستگاهای بسيار زیاد مورچهتنوع گونه

های کنه فون به مربوط هایپژوهش سهم اند،اشغال کرده

بسيار  کشور بيشتر مناطق در هااستيگمای همراه با مورچهميان

-اندک و پراکنده هم طي سال هایبررسياندک است. همين 

-ای از سالهای اخير انجام شده و در منابع، مطالعه قابل توجه

-خورد که در ادامه به برخي از مهمهای دورتر به چشم نمي

شود. جوهرچي و همکاران ا اشاره ميهای آنهترین

(Joharchi et al., 2011, 2012چندین گونه از کنه ) های

 Myrmozerconهای متعلق به جنس Laelapidaeخانواده 

Berlese, 1902 ،Pseudoparasitus Oudemans, 

1902 ،Gymnolaelaps Berlese, 1916  وLaelaspis 

Berlese, 1903 کرمان، یزد، تهران  های خراسان،را از استان

-های مختلف مورچه یا النه آنها جمعو البرز همراه با گونه

آوری، توصيف و گزارش کردند. بابائيان و همکاران 

(Babaeian et al., 2013, 2014ضمن مطالعه کنه ) های

های های البرز و یزد گونهها در استانهمراه با مورچه
Myrmozercon sternalis Babaeian, Joharchi and 

Saboori2013  وHolostaspis iranicus Babaeian 

and Nemati, 2014 آوری و توصيف کردند. را جمع

 Khalili-Moghadam and)مقدم و صبوری خليلي

Saboori, 2015 )استيگما در استان های ميانبا مطالعه کنه

های این راسته چهارمحال و بختياری چندین گونه از کنه

های های مختلف را از النه مورچهها و جنسنوادهمتعلق به خا

 ,Kazemiآوری و گزارش کردند. کاظمي )مختلف جمع

 ,.Kazemi et alکاظمي و همکاران ) ،( و همچنين2015

ها در مورد ( ضمن بازنگری و انجام برخي اصالح2016

، دو گونه از همين Laelaspisهای جنس شناسي کنهریخت

های خوزستان، های مختلفي در استانمورچهجنس را از النه 

آوری و توصيف کردند. نعمتي کرمان و خراسان رضوی جمع

( Nemati and Gwiazdowicz, 2016a, bو ویازدویچ )

ضمن بازنگری و انجام برخي اصالحات در سيستماتيک 
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، Laelaspisella Marais and Loots, 1969های جنس

Cosmolaelaps Berlese, 1903  وGymnolaelaps ،

 Pogonolaelaps Nemati andجنس جدید 

Gwiazdowicz, 2016 های را از النه مورچه در استان

آوری، توصيف و خوزستان و چهارمحال و بختياری جمع

 ,Khalili-Moghadamمقدم )گزارش کردند. خليلي

 Khalili-Moghadamمقدم و بابائيان )خليلي و (2021

and Babaeian, 2021های مياندین گونه از کنه( چن-

ها در استان چهارمحال و بختياری استيگما را از النه مورچه

-کنه اهميت به توجه با ،آوری و گزارش کردند. بنابراینجمع

 شناخت ،همچنين ها واستيگمای همراه با مورچهميان های

این گروه از بندپایان در استان  فون به نسبت کم خيلي

بختياری، این مطالعه طراحي و انجام شد. در این چهارمحال و 

استيگمای های ميانمطالعه ضمن معرفي بخشي از فون کنه

ها، دو خانواده، یک زیرخانواده، پنج جنس و همراه مورچه

هشت گونه برای نخستين بار از استان چهارمحال و بختياری 

گونه برای نخستين  15 ،(. همچنين1)شکل  شوندگزارش مي

-ها )زیستگاه جدید( از ایران گزارش مياز النه مورچه بار

 Pergamasusهای بر این گونهشوند. افزون

(Thenargamasus) quisquiliarus (G. and R. 

Canestrini, 1882)، Laelaspis elongatus Kazemi, 

Mehrzad and Latifi, 2016 ،Pseudoalliphis 

sculpturatus Karg, 1963  وArctoseius minutus 

(Halbert, 1915) شوند.  برای دومين بار از ایران گزارش مي 

 

 هامواد و روش

استيگمای همراه با های ميانمنظور بررسي فون کنهبه 

برداری از النه ها در استان چهارمحال و بختياری نمونهمورچه

-1400های ها در مناطق مختلف این استان طي سالمورچه

یا چوب  از خاک یمقداربرداری برای نمونهانجام شد.  1399

-همراه با مورچه ،ای که النه مورچه در آن قرار داشتپوسيده

های آوری و درون کيسهبه کمک بيلچه جمعهای آن 

موقعيت  شامل. اطالعات الزم گرفتپالستيکي مناسبي قرار 

موارد زیستگاه و  ،(، نام مکان، تاریخGPS بادقيق جغرافيایي )

ها . فرآیند جداسازی نمونهشد یاداشتضروری دیگر مهم و 

های با استفاده از قيف برلز انجام شد. برای نگهداری مورچه

های سازی کنهشفاف منظوربهدرصد و  70ميزبان از الکل 

استيگما از اسيد الکتيک استفاده شد. برای تهيه اسالید ميان

ها با . نمونهها از محلول هویر استفاده شدميکروسکوپي از کنه

های کنه و استفاده از منابع معتبر موجود شناسایي شدند. نمونه

-آوری شده در این مطالعه در کلکسيون کنهمورچه جمع

شناسي گروه گياهپزشکي دانشگاه شهرکرد و شناسي و حشره

پردیس  )دانشگاه تهران، موزه جانورشناسي جالل افشار

 شوند. مينگهداری کشاورزی و منابع طبيعي کرج( 

 

 نتایج و بحث

 11 از جنس 23به  متعلق گونه کنه 35پژوهش  این در

اطالعات جغرافيایي  شد. شناسایي و آوریجمع خانواده

-های ميانمناطق مورد مطالعه در جدول یک و اسامي کنه

های استيگمای شناسایي شده )براساس حروف الفبا( مورچه

ه ارائه شده است. از های دو و سميزبان و کد مناطق در جدول

این تعداد دو خانواده، یک زیرخانواده پنج جنس و هشت 

گونه برای نخستين بار از استان چهارمحال و بختياری )شکل 

ها از ایران و گونه برای نخستين بار از النه مورچه 15(، 1

 Pergamasus (Thenargamasus)های گونه ،همچنين

quisquiliarus (G. and R. Canestrini, 1882) 
،Laelaspis elongatus Kazemi et al. 2016  ،

Pseudoalliphis sculpturatus Karg, 1963  و

Arctoseius minutus (Halbert, 1915)  برای دومين بار

با هشت  Laelapidaeخانواده  .شونداز ایران گزارش مي

 52ترین فراواني نسبي )حدود گونه از بيش 18جنس و 

جنس و  Ascidae (2های درصد( برخوردار بوده و خانواده

و  Halolaelapidae  ،Ologamasidaeگونه(، 3

Eviphididae  گونه( با فراواني نسبي  2جنس و  2)هرکدام

های بعدی قرار داشتند. در این درصد در رتبه 6و  8حدود 

 10ها متعلق به گونه از مورچه 15های متعلق به مطالعه از النه

نه گونه متعلق به پنج  Formicinaeجنس و سه زیرخانواده 

 Lasius neglectus Van Loon, Boomsmaجنس )

and Andrasfalvy ،Camponotus bakhtiariensis 

Salata, Khalili-Moghadam and Borowiec، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTqazR8pDaAhUFCiwKHSyjAGAQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gbif.org%2Fspecies%2F8423281&usg=AOvVaw25VQlooiT_DKGecBw7Omxc
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Camponotus xerxes Forel،Plagiolepis 

pallescens Forel  ،Cataglyphis fritillariae 

Khalili-Moghadam, Salata and 

Borowiec،Cataglyphis bazoftensis Khalili-

Moghadam, Salata and Borowiec  ،Cataglyphis 

kurdistanica  Pisarski ،Plagiolepis perperamus 

Salata, Borowiec and Radchenko و Lepisiota 

semenovi (Ruzsky) زیرخانواده ،)Myrmicinae  پنج

 Messor platycerasگونه متعلق به چهار جنس )

Crawley ،Messor caducus (Motschoulsky) ،

Pheidole koshewnikovi Ruzsky ،Solenopsis sp. 

 Dolichoderinae( و زیرخانواده .Tetramorium spو 

( Tapinoma karavaievi Emeryیک جنس و گونه )

 برداری انجام شد. نمونه

 
 

 
)ماده(،  C- Halolaelaps sexclavatus)ماده(،  B- Arctoseius pulvisculus)ماده(،  A- Arctoseius minutus -1شکل 

D- Leitneria pugio  ،)ماده(E- Gymnolaelaps prestoni  ،)ماده(F- Pergamasus quisquiliarum  ،)نر(G- 

Uroobovella fracta  ،)ماده(H- Trichouropoda ovalis خط مقياس .)های برای شکل ميکرون 100 )دئوتونمفA-H 

Figure 1. A) Arctoseius minutus (female) ،B) Arctoseius pulvisculus (female) ، C) Halolaelaps 

sexclavatus (female) ،D) Leitneria pugio (female) ،E) Gymnolaelaps prestoni (female) ،F) Pergamasus 

quisquiliarum (male) ،G) Uroobovella fracta (female) ،H) Trichouropoda ovalis (deutonymph). Scale 

bar 100 μm for A–H figures 

  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halolaelaps_sexclavatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Leitneria_pugio
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergamasus_quisquiliarum&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichouropoda_ovalis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Halolaelaps_sexclavatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Halolaelaps_sexclavatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Leitneria_pugio
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergamasus_quisquiliarum&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergamasus_quisquiliarum&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichouropoda_ovalis&action=edit&redlink=1
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 هاآوری نمونههای جمعشهرستان، شهر/ منطقه و اطالعات جغرافيایي محل -1جدول 
Table 1. County, city/region, geographical coordinates, and place of collected specimens 

Geographical coordinates C
o

d
e

 

City/Region County Height 

(m.s.l.) 

Longitude 

(North) 

Latitude 

(East) 

2274 32° 30' 25" 50° 13' 35" A Dimeh  

Koohrang 

2400 32° 35' 19" 50° 12' 02" B Dashte laleh  

1754 32° 17' 49" 49° 56' 09" C Bazoft (Taraz) 

1882 32° 39' 08" 49° 44' 50" D Bazoft (Shykhali) 

1760 31° 59' 40" 50° 53' 39" E Bazoft (Sartang) 

2319 32° 11' 06" 50° 12' 37" F Samsami (Dezhdaran) 

2143 32° 33' 33" 50° 21' 02" G Sodejan 

1595 32° 12' 39" 50° 01' 14" H Chamangoli 

2389 32° 11' 16" 50° 11' 58" I Samsami (Cheri) 

1775 32° 14' 45" 49° 59' 09" J Baghchendar 

2531 32° 31' 15" 50° 28' 25" K Karsenak 

Ben 2371 32° 33' 50" 50° 31' 47" L Bardeh 

2425 32° 35' 14" 50° 40' 27" M Larak 

1942 32° 28' 27" 50° 54' 21" N Hoseinabad 

Saman 
2015 32° 30' 38" 50° 56' 13" O Shoorab 

1959 32° 41' 58" 50° 48' 20" P Gharaghoosh 

1950 32° 41' 13" 50° 48' 42" Q Garmdareh 

2120 32° 12' 17" 50° 46' 03" R Hafshejan 

Shahrekord 
2094 32° 22' 95" 50° 47' 18" S Nafch 

2104 32° 21' 56" 50° 45' 48" T Chaleshtor   

2047 32° 15' 47" 50° 51' 093" U Kian (Bahramabad) 

1756 31° 31' 03" 50° 29' 32" W Ooreh Lordegan 

2295 31° 51' 12" 50° 56' 30" V Boldagi (Cheghakhor) Boorujen 

2120 31° 59' 40" 50° 53' 39" X Gahroo 
Kiar 

218 32° 10' 57" 50° 52' 50" Y Kharaji 

2008 32° 12' 41" 50° 37' 30" Z Cholicheh Farsan 

 

شده از النه این آوریاستيگما جمعهای مياندر بين کنه

 10های هر سه زیرخانواده، گونه از النه مورچه 11ها مورچه

های مذکور، های یکي از زیرخانوادهگونه فقط از النه مورچه

و  Formicinaeهای زمان از النه مورچههشت گونه هم

Myrmicinaeهای زمان از النه مورچه، چهار گونه هم

Formicinae  وDolichoderinaeزمان از ، دو گونه هم

و در  Myrmicinaeو  Dolichoderinaeهای النه مورچه

گونه  Formicinae ،24های گونه از النه مورچه 32 ،مجموع

-گونه از النه مورچه 18و  Myrmicinaeهای از النه مورچه

آوری و شناسایي شدند. از بين جمع Dolichoderinaeهای 

گونه از النه یک جنس و  10اسيگما فقط گونه کنه ميان 35

آوری شدند که اغلب هم برای فون استان گونه مورچه جمع

النه گونه دیگر از  25چهارمحال و بختياری جدید هستند و 

آوری شدند بنابراین به نظر بيش از یک جنس و گونه جمع

آوری شده تخصص ميزباني های جمعرسد اغلب گونهمي

 58گونه )حدود  20آوریشده های جمعندارند. در بين گونه

 Lasius neglectus ها( از النه مورچهدرصد کل گونه

Van Loon, Boomsma and Andrasfalvy, 1990  که

 احتمالبهآوری شدند که جمع ،سيده قرار داشتدر چوب پو

-های این جنس با قارچاین موضوع به رابطه همزیستي مورچه

های ها توسط مورچهگردد. این قارچميهای آسکوميست بر

برای معماری و ساخت النه در چوب کشت  Lasiusجنس 
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 را هاشرایط کشت و رشد قارچ هامورچه ،شوند. در واقعمي

 ایماده و کنندفراهم مي خردکردن چوب و عسلک توليد با

های شود که برای رشد قارچایجاد مي مانند کارتن

 ,.Schlick-Steiner et al)آسکوميست بسيار مناسب است 

این محيط بستری بسيار مناسب برای  ،. در مجموع(2008

استيگما از نظر داشتن رطوبت مناسب و های ميانحضور کنه

بر این ممکن است کند. افزوني فراهم ميمواد غذایي کاف

 قارچي هایگونه یا هاقارچ استيگما از اینهای ميانبرخي کنه

 داشته کلني در تریپيچيده هاینقش کنند و تغذیه رقيب

 این که جالب .باشند همزیست عنوان به فقط کهاین تا باشند

 بر این که افزون Lasiusجنس  توسط شده تشکيل هایکلني

 به استيگما را نسبتهای مياناز کنه تریبيش هایگونه تعداد

از نظر تعداد هر گونه  ،دیگر در خود جای داده بود هایگونه

 ،ترین فراواني را در هر کلني داشت. همچنينکنه نيز بيش

 و Messor platyceras Crawley, 1920های مورچه
Tapinoma karavaievi Emery, 1925  18با ميزباني از 

استيگما در رتبه بعدی قرار دارند. الزم به ذکر ميان گونه کنه

ها برداری، اثبات رابطه بين مورچهاست با توجه به نحوه نمونه

 طور ها بسيار دشوار است. بههای موجود در النه آنو کنه

 هایمورچه از تغذیه با هاکنه تربيش که رسدمي نظر به کلي

 رابطه یک در هامورچه النه در قارچي و باکتریایي منابع مرده،

 هاآن از کمي تعداد که حالي در هستند، هامورچه با مشترک

 با آشکاری انگلي روابط شوند یانابالغ یافت ميافراد بدن  در

 های جنسمانند کنه) دارند خود ميزبان هایمورچه

Antennophorus .)یزیرخانوادهکه  زماني ،در مجموع 

 النه ، بسترLasius هامورچه جنس ،Formicinae هامورچه

 ایجاد انگلي صورت به را خود النه هاچوب پوسيده و مورچه

 هاکنه ایگونه و غنای ترها پرجمعيتمورچه کلني کردند،مي

باتوجه  ،بود. در نهایت تربيش هاکلني در توجهي قابل طور به

ها در ایران گونه برای نخستين بار از النه مورچه 15به گزارش 

رسد فون ها در ایران( به نظر مي)زیستگاه جدید برای این کنه

ها در ایران و استان استيگمای همراه با مورچههای ميانکنه

تر از مطالعه حاضر باشد و چهارمحال و بختياری بسيار غني

تری در سایر مناطق طراحي و يشب هایبررسيالزم است 

 انجام شود. 

 

 سپاسگزاری

این مطالعه با حمایت مالي دانشگاه شهرکرد با قراداد 

انجام شده است که مراتب سپاس و قدراني  4280/141شماره 

آید. از آقای پروفسور لخ بروویچ )گروه تنوع به عمل مي

تایيد شناسایي  منظوربهزیستي دانشگاه وروسالو، لهستان( 

 شود.ها سپاسگزاری ميهای مورچهنمونه
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 آوری شده در این مطالعهها، جمعهای ميزبان آناستيگما و مورچههای ميانکنه -2جدول 
Table 2. The collected mesostigmatic mites and ant hosts in this study 

Region Code Ant/ants host 
Habitat (place of 

ant nest) 
Family, genus and species 

   Family Ascidae  
P Lasius neglectus  rooting wood Antennoseius masoviae Sellnick 

P L. neglectus rooting wood Arctoseius minutus (Halbert)   

P L. neglectus rooting wood A. pulvisculus (Berlese)   

    Family Digamasellidae 

L, Y, W 
L. neglectus; Messor platyceras; Tapinoma 

karavaievi  
soil, rooting wood Dendrolaelaps angulosus (Willmann)  

L, Y, L, W 
L. neglectus; M. platyceras; Pheidole 

koshewnikovi; T. karavaievi 
soil, rooting wood D. presepum (Berlese)  

   Family Eviphididae  

A, N, P, L, S, 

X, Y, K, F, G 

Camponotus bakhtiariensis; Camponotus 

xerxes; L. neglectus; M. platyceras; P. 

koshewnikovi; Plagiolepis pallescens; 

Solenopsis sp. 

soil, rooting wood Alliphis halleri (G. and R.Canestrini) 

B, M, J, W 
Cataglyphis fritillariae; M. platyceras; P. 

koshewnikovi; T. karavaievi 
soil, rooting wood Pseudoalliphis sculpturatus (Karg)  

   Family Halolaelapidae  

N, B, W, P, 

C, M, W 

C. xerxes; C. fritillariae; 

L. neglectus; M. platyceras; T. karavaievi 
soil, rooting wood 

Halolaelaps sexclavatus (Oudemans) 

 

L, W L. neglectus; T. karavaievi soil, rooting wood Leitneria pugio (Karg)  

   Family Laelapidae  

D, K, P, C, X 

Cataglyphis bazoftensis; Cataglyphis 

kurdistanica; L. neglectus; M. platyceras; P. 

pallescens 

soil Androlaelaps schusteri (Hirschmann) 

O, B, K, P, 

C, X, Y, I, G, 

W, Q 

C. xerxes; C. fritillariae; 

C. kurdistanica; L. neglectus; M. caducus; M. 

platyceras; P. pallescens; Solenopsis sp.; T. 

karavaievi; Tetramorium sp. 

soil, rooting wood A. shealsi Costa 

A, O, K, P, 

L, C, M, G, 

T, F, X, Q 

C. bakhtiariensis; C. xerxes; C. kurdistanica; 

L. neglectus; M. caducus; M. platyceras; P. 

pallescens; P. perperamus; Solenopsis sp. T. 

karavaievi; Tetramorium sp. 

soil, rooting wood Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese) 

W, X P. pallescens; T. karavaievi soil Eulaelaps stabularis (C.L. Koch) 

C, E Lepisiota semenovi; M. platyceras soil Gaeolaelaps kargi (Costa) 

V, F P. pallescens; T. karavaievi soil G. nolli (Karg) 

O, B, P, E, C, 

X, F, G, V 

C. xerxes; C. fritillariae; L. neglectus; L. 

semenovi; M. caducus; M. platyceras; Pl. 

pallescens; Solenopsis sp.; T. karavaievi 

soil, rooting wood G. oreithyiae (Walter and Oliver)  

C M. platyceras soil G. praesternalis (Willmann) 

P L. neglectus rooting wood Gymnolaelaps myrmecophilus (Berlese) 

P, T L. neglectus; P. perperamus soil, rooting wood 
G. prestoni Joharchi, Halliday, Saboori 

and Kamali 

W C. fritillariae soil Hypoaspisella linteyini (Samšiňák) 

B, G C. fritillariae; M. platyceras soil 

Laelaspis angustiseta Khalili-

Moghadam, Saboori, Nemati and Zahedi 

Golpayegani  

Z T. karavaievi soil 
L. elongatus Kazemi, Mehrzad and 

Latifi 

A, W C. bakhtiariensis; T. karavaievi soil L. imitatus Reitblat 

B, P, I, X C. bakhtiariensis; L. neglectus; Ph. 

koshewnikovi; P. pallescens 
soil L. kamalii Joharchi and Halliday 

O, M, Q, T M. caducus; M. platyceras; T. karavaievi soil Myrmozercon brevipes Berlese 

B, G, I C. bakhtiariensis; Cataglyphis fritillariae 

M. platyceras; P. koshewnikovi 
soil 

M. sternalis Babaeian Joharchi and 

Saboori 

L, P L. neglectus rooting wood Pogonolaelaps beaulieui N. and G. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTqazR8pDaAhUFCiwKHSyjAGAQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gbif.org%2Fspecies%2F8423281&usg=AOvVaw25VQlooiT_DKGecBw7Omxc
https://en.wikipedia.org/wiki/Halolaelaps_sexclavatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Leitneria_pugio
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 آوری شده در این مطالعههای ميزبان آنها، جمعاستيگما و مورچههای ميانکنه -3جدول 
Table 3. The collected mesostigmatic mites and ant hosts in this study 

 
Region 

Code 
Ant/ants host 

Habitat (place of 

ant nest) 
Family, genus and species 

    Family Melicharidae 

L, K, W L. neglectus; P. koshewnikovi; T. 

karavaievi 
rooting wood 

Proctolaelaps pygmaeus (J. 

Müller) 

   Family Ologamasidae  

M M. platyceras 
soil Allogamasellus castilhoi Nemati 

and Vatankhah 

B, M, J C. fritillariae; M. platyceras; P. 

koshewnikovi  

soil 
Sessiluncus hungaricus Karg 

 
  

Family Parasitidae  

(Subfamily Pergamasinae)  

P L. neglectus rooting wood 
Pergamasus quisquiliarum (G.  

and R. Canestrini)  

   Family Trematuridae  

B, W C. fritillariae; T. karavaievi 
soil, rooting 

wood 
Trichouropoda ovalis (C.L. Koch) 

 

   Family Urodinychidae  

B, C, W 
C. fritillariae; M. platyceras; T. 

karavaievi 

soil, rooting 

wood 
Uroobovella fracta (Berlese)  

   Family Veigaiidae  

P, L, K L. neglectus; P. koshewnikovi 
soil, rooting 

wood 
Veigaia nemorensis (C.L. Koch) 

A, B, P, L, 

K, E, Y, 

W, N 

C .bakhtiariensis; L. neglectus; P. 

koshewnikovi; L. semenovi; M. 

platyceras; T. karavaievi 

soil, rooting 

wood V. planicola (Berlese) 
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Abstract 

Mesostigmatid mites are a large group with a global distribution. In a faunistic study on 

mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata) associated with ants in Chaharmahal va Bakhtiari Province 

during 2020–2021, samples were collected from different parts, their mites extracted using Berlese 

funnels, cleared in lactic acid and then identified after mounting in Hoyer's medium on microscope 

slides. Totally, 35 mite species belonging to 23 genera and 11 families of Mesostigmata were collected 

from the nests of 15 species of ants. Among them, two families, one subfamily, five genera and eight 

species are reported for the first time from Chaharmahal va Bakhtiari Province, also 15 species are 

recorded for the first time from ant nests from Iran, which are marked with asterisk and circle in tables 

2 and 3, respectively. Additionally, Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus (G. and R. Canestrini, 

1882), Laelaspis elongatus Kazemi, Mehrzad and Latifi, 2016, Pseudoalliphis sculpturatus Karg, 1963 

and Arctoseius minutus (Halbert, 1915) are reported for the second time from Iran. 

   

Key words: Hymenoptera, Iran, nest, report 
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