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  ها ترین یافته همم
 جنگلی یافـت  مناطق  کفبرگ  و خاكتر در خاك   بیش Melicharidaeو   Blattisociidaeهاي   هاي خانواده  کنه ◄

   .شدند

از منـاطق مختلـف شـهر گرگـان        Melicharidaeي   و یک گونه از خانواده     Blattisociidaeي    گونه از خانواده   8 ◄
   .آوري و شناسایی شدند جمع

 L. thermophilusو  Lasioseius inconspicous Westerboer، L. muricatus (C. L. Koch)هاي    گونه◄

Willman بودند جدید گزارش ایران فون براي.   
  

 ، فون، گرگان Blattisociidae، Melicharidae استیگما، کنه، میان : کلیديهاي واژه

  91-306-91  ي  شناسهي شمارهبه طرح تحقیقاتی  :منبع یافته

   شاهکویی علیرضا نعمتی، ثمانه ملک،  علی افشاري:نویسندگان

در  Melicharidaeو  Blattisociidae (Acari: Mesostigmata)هـاي   هـاي خـانواده   فـون کنـه  ي  مطالعه :عنوان
  شهرستان گرگان

  91- 306-91 :شماره

 4/12/1393  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  :باشند هاي شناسایی شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می فهرست گونه

  Blattisociidae ي خانواده
Blattisocius tarsalis (Berlese), Lasioseius inconspicuus Westerboer*, L. lawrencei Evans,  
L. muricatus (C. L. Koch)*, L. pencilliger (Berlese), L. thermophilus Willman*, L. youcefi Athias-
Henriot, Cheiroseius serratus (Halbert) 

 Melicharidae ي خانواده

Proctolaelaps pygmaeus (Müller) 
  

  اهمیت موضوع
هاي بسیار متنوعی  هاي زندگی و زیستگاه  که داراي شیوهروند به شمار میها  ي مهمی از کنه  راستهاستیگمایان میان

. کنند هاي مختلف مانند خاك و کود زندگی می ارگرهایی با زندگی آزاد هستند که در زیستگاهها شک تر آن  اما بیشباشند می
از پتانسیل هاي خاکی  نظام ي مهار زیستیِ بندپایان آفت خاکزي و افزایش تنوع زیستی در بوم ها در توسعه این راسته از کنه

عنوان شکارگر تخم و الروهاي  بهBlattisocius tarsalis  ها مانند هاي آن برخی از گونههمچنین، . زیادي برخوردار هستند
نتایج این مطالعه که با هدف شناسایی فون دو  .اند اي آرد گزارش شده ي مدیترانه پره  آفات انباري مانند شب برخی ازجوان

تواند از سوي  گرفت، میانجام ) Melicharidae و Blattisociidaeهاي  خانواده(استیگماي خاکزي  هاي میان  از کنه خانواده
 به شمار شناسی کنهمورد استفاده قرار گیرد، زیرا مطالعات فونستیک ستون اصلی سایر تحقیقات در نیز گران دیگر  پژوهش

ها در استان گلستان و شهر گرگان  ي فون این دو خانواده از کنه  در زمینه به عالوه، تا قبل از انجام این مطالعه،.روند می
  .نبودفی در اختیار اطالعات کا

  

  )شرح مساله(مقدمه 
هـاي   نظـام  ي میان استیگمایان در کنترل بیولوژیک بندپایان خاکزي و افـزایش تنـوع زیـستی در سـطح بـوم       هاي راسته  کنه

رود که ایـن   هاي متنوع در شمال ایران، انتظار می    دلیل مساعد بودن شرایط اقلیمی و وجود زیستگاه        به. دارندنقش مهمی    خاکی
اسـتیگما در نـواحی    هـاي میـان   ي فون کنه چه در زمینه اگر. ها در این ناحیه از تنوع زیستی باالیی برخوردار باشند      راسته از کنه  

 و Blattisociidaeهـاي   ویـژه خـانواده   ههـا بـ   ي فـون ایـن راسـته از کنـه         اما در زمینـه     است  دهانجام ش مطالعاتی  مختلف ایران   
Melicharidae    بـا   و1390 تـا  1389هـاي   این مطالعه طی سالبنابراین، . باشد در شمال ایران اطالعات اندکی در دسترس می 

  .استیگما در شهرستان گرگان انجام گرفت هاي میان  از کنه تر شناخته شده ي کم هدف شناسایی فون این دو خانواده
 


