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 *165: پستی صندوق ارومیه، دانشگاه کشاورزی، دانشکده پزشکی،گیاه گروه  :شهرام میرفخرایی   

 165: پستی صندوق ارومیه، دانشگاه کشاورزی، دانشکده پزشکی،گیاه گروه :نقدهدورنا ببری   

 165: پستی صندوق ارومیه، دانشگاه کشاورزی، دانشکده پزشکی،گیاه گروه :ریس بدیعیاد   

 یز ر 

 1395 مردادتاریخ پذیرش:                    1395 اردیبهشتتاریخ دریافت: 

         چکیده

محوطه  متری خاکسانتی 25 مقاز عنقاط مختلف  تصادفی ازهای منظم و برداری، نمونههای خاکزیکنه و تنوع فراوانی تعیین منظوربه           

 ها و تعداد افراد هر گونه با توجه به زمان تعداد گونه. صورت گرفت 1393 ماهتا اواخر بهمن 1392ماه پردیس دانشگاهی ارومیه از اسفند

های متداول ها با استفاده از فرمولغالبیت کنه رده ای وای، غنای گونههای تنوع گونهاین اطالعات، شاخص وسیلههها ثبت و ببرداری آننمونه

که گونه  آوری و شناسایی شدندخانواده جمع 7جنس متعلق به  12از  گونه Mesostigmata  13برای راسته محاسبه گردیدند. در این تحقیق 

Rhodacarus epigynialis Sheals از خانواده Rhodacaridae  و جنسUrodiaspis sp. نوادهاز خا Urodinychidae  برای استان

، Lealapidae از خانواده Cosmolaelaps lutegiensis Shcherbekو  Androlaelaps casalis Berleseغربی و شش گونه آذربایجان

Pachylaelaps resinae Karg از خانواده Pachylaelapidae ،Amblyseius meridionalis Berlese وTyphlodromus bagdasarjani 

Wainstein and Arutunjan  از خانوادهPhytoseiidae و Parasitus hyalinus Willmann  از خانوادهParasitidae  برای شهرستان

های جامعه قرار دارد و در پژوهش حاضر بین صفر تا ای و افزایش تعداد گونهواینر که تحت تاثیر غنای گونه-باشند. شاخص شاننارومیه جدید می

شدت متوجه فراوانی نسبی به غالبیت سیمسون که ترین را در زمستان دارد. شاخصماه و کمبوده و باالترین تنوع را در خرداد تغییرات( )دامنه 78/1

  ه غالبماه است. در بررسی گونبوده و باالترین مقدار مربوط به شهریور 357/0  های غالب در نمونه است، دارای دامنه تغییرات بین صفر تاگونه

P. resinea  از خانوادهPachylaelapidae  های ترین فراوانی و گونهدرصد بیش 24/24باR. epigynialis ،Euseius sp.  وUrodiaspis sp. 

 اند.ترین فراوانی را داشتهکم33/0هر کدام با 
 

 دانشگاه ارومیه ،Acari ،Mesostigmataای، گونهتنوع کلمات کلیدی:

 sh_mirfakhraie@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 قدمهم
ها آن بين متقابل روابط و زنده موجودات كليه بهای گونه تنوع       

. دارند هم با ایبسيار پيچيده روابط كه شودمي گفته سيستم يك در

 محسوبای گونهتنوع  از كننده استفاده ترينبزرگ كشاورزیبخش 

است  وابسته آن به جهان سطح در غذا امنيت و زراعت كه شودمي

(Noruzzadeh 2009 ان،همکار و.) بوم درای گونهتنوع  رفتن بين از 

 نهايتا   و هانظام بوم اين بقاء برای جدی تهديدی زراعي، هاینظام

 (.2007و همکاران،  Koochekiشود )مي محسوب جهان غذايي امنيت

 هایاكوسيستمای گونه تنوع از مطلوب برداریبهره و حفاظت برای

 آن، اجزای زماني و مکاني گيپراكند و هاويژگي شناخت كشاورزی،

 (. 1389ابراهيم، آل) است ضروری سطوح همه در

 آن تبع به باشد تربيش بومزيست يك در ایگونه تنوع هرچه       

 برخوردار تریتنظيمي بيش خود شرايط از و ترپايدار و ترسالم محيط

 آن پايداری و كليد سالمتي منطقه هر درای گونه تنوع لذا است،

 ترينغني خاك(. 1389و همکاران،  زادهحاجي) درومي شماربه محيط

. است داده خود جای در را اكوسيستم هر زنده جامعه ترينو متنوع

 ها،مزوفون ها،ماكروفون اعم از موجودات از وسيعي طيف جامعه اين

 قسمت(. Barrios ،2007) گيرددربر مي را ميکروفلور و هاميکروفون

 شدن معدني آلي، مواد گردش نظير اكوسيستم كاركرد از ایعمده

-غير و مستقيم صورتبه گياهان، رشد و انرژی جريان غذايي، عناصر

 از گروهي به مزوفون. شودمي انجام اين موجودات توسط مستقيم

 تا نيم از هاآن بدن طول اندازه كه شودمي اطالق موجودات خاكزی

بهترين  هاكنه (.2007همکاران،  و Brevault) باشدمي مترميلي دو

و همکاران،  Bedano) شوندمي محسوب خاك در بندپايان نماينده

 راسته در ادامه معرفي 6 باال راسته و 2بنابر آخرين اطالعات (. 2005

 و Parasitiformes راستهباال جز استيگمايانميان راسته كه اندشده

 استيگمايانپيش هایراسته زير شامل خود كه Trombidiformes راسته

(Prostigmata) وSphaerolichida راسته عالوههب است sarcoptiformes 

باالراسته  از Oribatidaو  Endeostigmataكه شامل دو زير راسته

Acariformes باشدمي (Krantz وWalter  ،2009و همکاران،  صبوری ؛

از زير راستهعنوان يك گروه استيگمايان بهچنين بيهم .(1388

Oribatida باشدمي (Lindquist  ،2009و همکاران.) هايي كه گونه

خوار سبب ها و حشرات گياهشکارگر و انگل هستند با تغذيه از كنه

 و همکاران، Lindquistشوند )حفظ تعادل طبيعي در اكوسيستم مي
های بسيار ( يکي از راستهMesostigmataاستيگمايان )(. ميان2009

ها گونه از آن 1200ها هستند كه تاكنون نزديك به وع كنهمتن

ها كنه (. زيستگاه اينProctor ،1999و  Walterشناسايي شده است )

برگ، گياهان پوسيده، كمپوست، كود، اجساد، النه خاك، خاك

و همکاران،  Lindquist)جانوران، سطح گياهان و بدن جانوران است 

-ميان راسته به مربوط عمده طوربه خاكزی شکارگر هایكنه (.2009

  (.Karg ،1971باشند )استيگمايان مي

ميان استيگمايان را فرحبخش  های راستهاولين گزارش از كنه       

 Phytoseiidae های شکارگر خانوادهگونه از كنه 2با معرفي  (1340)

های كنه فونيستيك بررسي در (1373) در ايران ثبت كرد. ميرفخرايي

 15خانواده و  7های غالب در اروميه تعداد انگي و بيولوژی گونهخ

گونه برای فون  5ميان استيگمايان گزارش كرد كه  گونه از راسته

های مزارع سيب( فون كنه1382های ايران جديد بود. موسوی )كنه

 30گونه متعلق به  34زميني شهرستان اروميه را بررسي نمود و 

( در بررسي 1384شناسايي كردند. بهارلو )خانواده را  21جنس و 

جنس  16خانواده،  8ی اهواز در مجموع های خاكزی منطقهفون كنه

آوری و شناسايي كرد. استيگمايان جمعگونه از راسته ميان 30و 

 باالخانواده خاكزی هایكنه ایگونه تنوع (1384كاظمي و همکاران )

Mesostigmata) (Acari: Uropodoidea  تهران را بررسي  نطقهدرم

خانواده را از خاك باغات و  3جنس و  4گونه از  10كردند كه تعداد 

( طي 1388بابائيان و همکاران ) آوری و شناسايي نمودند.جمع پارك

گونه را گزارش  15در شهركرد  Laelapidae های خانوادهبررسي كنه

های نهگونه از ك 8( تعداد 1388زاده و همکاران )كردند. حاجي

آوری و شناسايي را از استان گيالن جمع Macrochelidae خانواده

آهنگران  گونه برای فون ايران جديد بودند. 2كردند كه از اين ميان 

زی در زی و كودهای خاك( در بررسي فون كنه1391و همکاران )

 ،Macrochelidaeخانواده  3جنس و  8گونه متعلق به  23مجموع 

Pachylaelapidae و Parholaspididae  از شهرستان نوشهر، كه پنج

بلوچ شهرياری و  های ايران جديد بودند.ها برای فون كنهگونه از آن

 راسته خاكزی هایگونه از كنه 12( تعداد 1391همکاران )

Mesostigmata (Laelapidae) آوری و را از شهرستان جيرفت جمع

كنه ميان  5323( تعداد 1392)زاده ميری و حاجتاج شناسايي نمودند.

دست آوردند كه های تمشك مختلف بهاستيگمای فعال روی درختچه

خانواده از اين راسته  7جنس و  18گونه متعلق به  33براساس نتايج 

گونه برای  12 های شناسايي شدهتشخيص داده شد كه در ميان گونه

ايران جديد های های استان گيالن و دو گونه برای فون كنهفون كنه

های ( روی كنه2013همکاران ) و Arjomandiهای باشند. پژوهشمي

 به متعلق گونه 36استيگمای در شهرستان كرمان نشان داد كه ميان

و شناسايي شدند كه دو گونه از  آوریجمع خانواده 14 و جنس 23

و همکاران  رامرودی های ايران جديد بودند.ها برای فون كنهآن

جنوب  Mesostigmataهای خاكزی بررسي فون كنه ( در1394)

آوری و شناسايي كردند كه جنس را جمع 8گونه از  18استان گيالن 
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چنين شش گونه هم ،دو گونه برای فون دنيا و يك گونه برای ايران

 برای اولين بار استان گيالن گزارش شدند. 

 هایهبندی گونهدف از انجام اين تحقيق شناسايي و طبقه       

  ای )شانونگونه تنوع آوردندستهب و Mesostigmata راسته زیخاك

ها در محدوده پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه واينر و سيمسون( آن

 باشد.مي
 

 هامواد و روش
 شناسايي و تعيينآوری، منظور جمعبه: برداریمکان نمونه       

 برداری از اسفنديه نمونهاروم دانشگاهي پرديس خاكزی هایكنه فراواني

صورت يك هفته در ميان و تصادفي به 1393تا اواخر بهمن  1392ماه 

متری سانتي 25از نقاط مختلف صورت گرفت. نمونه خاك از عمق 

متری سانتي 7×11ای به ابعاد خاك برداشته و داخل ظرف استوانه

 ريخته شد تا حجم خاك يکساني از تمامي مناطق مورد مطالعه

های پالستيکي قرار داده مورد نظر داخل كيسه هاینمونه شود. برداشته

پزشکي دانشگاه اروميه شناسي گروه گياهشد و به آزمايشگاه حشره

 منتقل گرديد.

 
 برداری در پردیس دانشگاهی ارومیه: مکان نمونه1شکل 

 

سازی، تهیه اسالید میکروسکوپی و ی، شفافجداساز       

های موجود در خاك از جهت استخراج نمونه: هاشناسایی نمونه

ساعت در قيف برليز  48مدت ها بهقيف برليز استفاده گرديد. نمونه

درون های استخراجي بهوات قرار داده شدند. كنه 40دارای المپ 

در انتهای قيف نصب شده بود  %75 ای محتوی محلول الکلشيشه

و به ظروف پالستيکي زير استريوميکروسکوپ جداسازی و افتاده 

و همکاران،  Krantz) شفاف كوچك حاوی محلول اودمان منتقل شدند

، پنج قسمت %70قسمت الکل  87 . محلول اودمان شامل(2009

 مزايای تركيبباشد كه از استيك ميگلسيرين و هشت قسمت اسيد

 پس از افتادن به درون آن است كه اين امر باز شدن پاهای كنه

 ،بدن محتويات سازیجهت شفاف كند.دی را تسهيل ميبع هایبررسي

 و Krantz) شدند منتقل الكتوفنولدرون استخراج شده به هایكنه

های اساليد تهيه اقدام بهها كنه سازیشفاف از پس .(2009 همکاران،

 ها از منابع معتبر داخليبرای شناسايي آن شد وميکروسکوپي دائمي 

 ؛Özkan ،2009 و Bal) ( و خارجي1389زاده و همکاران، )حاجي

Okassa ؛2009 ،همکاران و Faraji ،؛2008 و همکاران Masan ،2007؛ 

Hyatt، 1980) هایكنه نمونه همه گرديد. استفاده كليد عنوانبه 

 اروميه دانشگاه پزشکيگياه گروه شناسيحشره كلکسيون در موردنظر

 .دنشوداری مينگه

 یتغنا، تنوع و غالب محاسبه

ای يا تعداد گونه در يك غنای گونه :ایغنای گونه محاسبه       

گيری تنوع ترين راه اندازهترين و سادهجامعه يا در واحد سطح، قديمي

 :(Gaston ،2002و  Owen؛ 1388باشد )اجتهادی و همکاران، مي
R=N 

Nها: تعداد گونه 

Rای: غنای گونه 

 ( Schowalter ،1996) ایشاخص تنوع گونه محاسبه       

 واینر -شاخص تنوع شانن-1

 
Hواينر -: شاخص تنوع شانن 

iP:  سهم افراد از گونهiصورت ام نسبت به كل نمونه كه بهN/i=niP 

 شود.تعريف و محاسبه مي

N: هاتعداد گونه 

in: تعداد گونه i ام 

 شاخص تنوع سیمسون  -2

 
D شاخص تنوع سيمسون : 

in: ز گونه تعداد افراد اi  ام در نمونه 

N: تعداد كل افراد در نمونه 

های گونه كميت غالبيت رده :(Domination class) رده غالبیت       

كند كه براساس فرمول زير سي در اكوسيستم را بيان ميرمورد بر

 :(Sobolewska، 2011و  Pobozniakشود )محاسبه مي
 

 
iD: ای خاص غالبيت گونه 

in :اد گونه خاصتعداد افر 

N: هامجموع تعداد افراد همه گونه 
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 ای و ردهای، غنای گونههای تنوع گونهجهت محاسبه شاخص       

ها و تعداد افراد هر گونه با توجه به زمان ها تعداد گونهغالبيت كنه

 Excel 2010برنامه برداری در جدول مخصوصي ثبت شدند و از نمونه

واينر و شاخص تنوع -های تنوع شاننخصهای شابرای محاسبه فرمول

 سيمسون استفاده گرديد. 

 

 نتایج 
های خاكزی در پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه در بررسي كنه     

از راسته  خانواده 7جنس متعلق به  12، گونه 13در مجموع 

Mesostigmata های كه برطبق بررسي آوری و شناسايي شدند.جمع

 از خانواده  Rhodacarus epigynialis Shealsانجام گرفته كه گونه

(Rhodacaridae) جنس و Urodiaspis خانواده از(Urodinychidae) 

 Androlaelaps casalis Berleseگونه  6غربي و برای استان آذربايجان

 ،Lealapidaeاز خانواده  Cosmolaelaps lutegiensis Shcherbekو 

Pachylaelaps resinae Karg انوادهخ از Pachylaelapidae ،

Amblyseius meridionalis Berlese و Typhlodromus bagdasarjani 

Wainstein and Arutunjan از خانواده Phytoseiidae و Parasitus 

hyalinus Willmann از خانواده Parasitidae  برای شهرستان اروميه

آوری جمع هاینمونه تشخيص جهت زير شناسايي باشند. كليدمي جديد

 شده تدوين گرديد.

آوری شده کلید شناسایی گونه، جنس و خانواده جمع       

 )تدوین شده توسط نگارنده( Mesostigma راسته

 2جفت مو................ 1جفت يا بيش از  1جنسي دارای صفحه -الف-1

 post صفحه جنسي فاقد مو، صفحه پشتي متفاوت از صفحه  -ب-1

dorsal حه حاشيه ای ، صفحه و صفpost dorsal ای با صفحه حاشيه

 (Urodinychidae)..............................................................تركيب شده.......

ای  در خط كناری بدن، يك جفت ، موهای  حاشيه5stدارای موی  -

 جفت موی در جلو برس مانند، موهای 2موی پشتي در لبه خلفي و 

ای مو، حاشيه جفت 30 تا26وخارمانند، صفحه پشتي دارای  كوتاه پشتي

 .Urodiaspis sp.. (2)شکل مو جفت 6 دارای post dorsalجفت مو و  15

ای بزرگ سينهكه روی صفحه پس 4st ها دارای مویماده -الف-2

 (Parasitidae.......)........واقع شده است، صفحه جنسي مثلثي شکل...

تر و دوشاخه، كورنيکول لويي، كناری روی زانوی پالپ ضخيمموی ج-

ای اول دارای انتهای چنگالي و روی سپرچه يکپارچه، موی سينه

  Parasitus consanguineous.....(...3كوچکي واقع شده است )شکل 

جفت مو، صفحه  30تر از صفحه اپيستونوتال شامل كم -

 P. hyalinus......................(.4جفت مو )شکل  8اپيستوگاستری دارای 

ای كوچك سينهكه يا روی صفحه پس st 4 ها دارای مویماده -ب-2

جز هو يا روی جلد واقع شده است، صفحه جنسي در اشکال مختلف ب

 3........................................................................مثلثي شکل...........................

ای ادغام شده و شامل سينهبا صفحه پس معموال  ایسينه صفحه-الف-3

جفت مو، صفحه جنسي از صفحه مخرجي جدا شده و دارای فاصله،  4

 انگشت ثابت و متحرك كليسر قوی، صفحه پشتي تقسيم شده، دارای

 Rhodacaridae ......پيشين پشتي صفحه برروی سکلريتيا برآمدگي 2-4

برروی حاشيه صفحه پودونوتال، فاقد پيش پنجه  چهار جفت مو-

برروی پای يك، انتهای بدن گرد، دارای پنج جفت مو روی صفحه 

  Rhodacarellus epigynialis .. ............(.....................5مخرجي)شکل 

ای ادغام نشده، فاقد سينهبا صفحه پس ای معموال صفحه سينه-ب-3

ای، فاقد سينهجلد يا روی صفحه پس جفت موی چهارم بر روی

 4...........پشتي و پيشين............. های اسکلريتي بر روی صفحهبرآمدگي

زائده  2-1غشاء آرتروديال در قاعده انگشت متحرك دارای -الف-4

ها دارای صفحات جنسي و مخرجي واضح، ميله ای يا برس مانند، ماده

دارای  ورده و زانوی پای يك معموال پيچ خ بخش ابتدايي پريترم عموما 

 (Macrochelidae.................. )..............................دو موی شکمي ............

های 3دارای - حه مخرجي، مو فت مو بر روی صفففف  8Mg-5Mg ج

شان، مویكوتاه صله بين  ، عرض 1M تر ازتر و پهنبزرگ 1D تر از فا

ای بدون نقوش رازای آن، صفففحه سففينهتر از دصفففحه مخرجي بيش

 Holocelaeno melisi................  ....( ................................6ثانويه )شکل 

وجود ندارد و درصفففورت وجود فاقد  غشفففاء آرتروديال معموال -ب-4

 5..................................................زوائد ميله مانند يا برس مانند ................

موی قوی  2يا  1در ناحيه انتهايي دارای  پنجه پای دو معموال -الف-5

 نحوی كه اين موها به خارهای قوی تبديل شدند، تمام صفحاتشده به

 (Pachylaelapidae)...... شده نزديك همبه و يافته توسعه شکمي بخش در

پ دارای دو زائده پنجه پای دو دارای يك موی خار مانند، سففاق پال-

تيز اسففت، طول صفففحه پشففتي  ها نوكمجزا كه حداقل يکي از آن

 Pachylaelaps resinae....  ...........( ...7ميکرون )شکل  700 تر ازكم

پنجه پای دو بدون موهای خار مانند ، صفحات در بخش شکمي -ب-5

 6...................................................دار............................................از هم فاصله

جفت مو روی  20تر از ها بريده، كمصفحه جنسي در ماده-الف-6

متناسب با ساير پاها و كشيده نيست،  صفحه پشتي، پای يك معموال 

 (Phytoseiidae.. )..مو 6دارای  4مو و ساق پای  7ساق پای دو دارای 

مو  جفت 4 اراید 6Z دو وجود دارند، فاقد موی يا هر 6S يا و 3Z موی -

رسد، مي 3J و 1J موهای حداقل به ناحيه پريترم-جنسي قبل از صفحه

ای دارای دو جفت مو، صفحه غشايي، صفحه سينه بخش فاقد اسپرماتکا

جفت روزنه بزرگ، انگشت  5مخرجي فاقد روزنه، صفحه پشتي دارای 
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  Typhlodromus bagdasarjani.(...8)شکل دندانه فاقد كليسر متحرك
صفحه مخرجي دارای موی پيش مخرجي،  –6Sو يا  3Z دارای موی -

و  4Zتر از فاصله بين كوتاه 4Z ، موی2J ، دارای موی4S دارای موی

4S 5، مویZ تر از پهنای صفحه پشتي، اسپرماتکا دارای كوتاه

كاليکس فنجان مانند، صفحه پشتي صاف، انگشت متحرك كليسر 

 Amblyseius meridionalis ..…(9)شکل دندانه 1دندانه يا دارای  دونب

جفت موی جلويي پهلويي رو صفحه پشتي، برخي از موهای 4دارای -

، 4S، موهای 5Jو  2Jموهای دارای ، 1Jيا بلندتر از موی  اندازههم پشتي

4Z 5 وZ های اندازهتر موهای سطح پشتي بهشالقي نيستند، بيش

 .Euseius SP....(10)شکل است( ريز كه 5Jجز )به نيستند ريز و مختلف

صفحه جنسي گالبي شکل و صفحه مخرجي مثلثي، ساق و -ب-6

جفت  3كناری، دارای  -زانوی پای يك هر كدام دارای دو موی جلويي

موی شکمي، زانوی  2دارای  موی هيپوستومي، ساق پای يك معموال 

 (Laelapidaeی...................... )موی عقبي كنار 2دارای  معموال  4پای 

دار، كورنيکول اسکلروتيني و توسعه يافته، ضمائم هيپوستومي ريشك-

نرمال،  5Zمساوی ، موی  برروی صفحه پشتي تقريبا  4Jو  1Jموی 

 3ی بر روی صفحه پشتي، ساق پا 1px پاها فاقد برآمادگي، فاقد موی

مو،  10ای دار 4رمال، زانوی متحرك كليسر ن و ثابت مو، انگشت 8 دارای

تر(، پيلوس دنتيليس باريك، كم جفت10) پشت كم شکمي سطح موهای

 Androlaelaps casalis(11)شکل مو دومين محل در پهن جنسي صفحه

، صفحه پشتي دارای 1ی پريترم بلند و حداقل به ناحيه كوكسای پا -

ل، برخي تر از حد معمودارای موهای ضخيم 4طبيعي، پنجه پای  شکل

موهای اپيستونوتال، انگشت ثابت  برابر 2از موهای پودونوتال كشيده و 

  Gaeolaelaps aculeifer( .........12دندانه )شکل 14-12كلسير دارای 

سطح پشتي ايديوزوما فاقد موهای متراكم و زياد، صفحه جنسي  -

تاه مو، پيلوی دنتيليس كو 9موهای اضافي تکي، زانو چهارم دارای  فاقد

و مويي، تکتوم اره ای، موهای صفحه پشتي مويي شکل، انگشت ثابت 

 )شکل طويل بندیدندانه با تکتوم دندانه، 3 دارای كليسر

13)……………………………….  Cosmolaelaps lutegiensis 

جفت مو، صفحات سطح شکمي رشد كرده  39صفحه پشتي دارای   -

، پيلوس دنتيليس ایجفت صفحه پيش سينه 1 از عرض،تر طول بيش و

كوتاه ظريف و نوك تيز، زانوی پای دو دارای خار كوتاه و گرد، روی 

زانو و ساق يك خار نوك تيز و روی پنجه دو تا سه خار، صفحه 

 Euanderolaelaps karawaiewi(.....14پايي كوتاه و باريك )شکلپس

 
 (Özkan ،2009 و Bal) .Urodiaspis spکنه ماده جنس : 2شکل 

 tritosternum-5،اپيستوم-4 ،گناتوزوما-3 ،شکمي سطح-2 ،پشتي طحس-1 

 پای چهارم -10 ،پای سوم -9، پای دوم -8 ،پای اول-7 ،كليسر-6
 

 
 Parasitus consanguineous (Hyatt ،1980)کنه ماده  :3شکل 

ساب -5 ،پای دوم -4، كليسر -3 ،سطح شکمي -2 ،سطح پشتي-1

 ن، ران و زانوی پالپراپي -7 ،تکتوم-6 ،كاپيتولوم
 

 
 Parasitus hyalinsus (Hyatt ،1980) ماده  کنه و دوم سن پوره :4شکل

ران، ران و پي -5 ،ایصفحه سينه-4 ،تکتوم-3-2 ،سطح پشتي-1پوره: 

 ،سطح پشتي -7كنه ماده:  ،ساب كاپيتولوم -6 ،زانوی پالپ ساب كاپتولوم

 ،سطح شکمي اسکلروتيني-11 ،ساب كاپيتولوم -10 ،كليسر -9 ،تکتوم -8

 ران و زانو پالپ-12
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 Rhodacarellus epigynialis (Sheals، 1956): کنه ماده 5شکل 

 تکتوم-5 ،پنجه پای اول-4 ،كليسر-3 ،سطح شکمي-2 ،سطح پشتي-1

 

 
 Holocelaeno melisi (Krantz، 1957 )کنه ماده  :6شکل 

 سطح شکمي -3 ،صفحه جنسي -2 ،سطح پشتي -4و1

 

 
 Pachylaelaps resinae (Masan، 2007): کنه ماده 7شکل 

 سطح شکمي -2 ،سطح پشتي-1

 

 
 Typhlodromus bagdasarjani (Arutunjan، 1977)کنه  :8شکل 

، اسپرماتکا-5 ،اسپرماتوداكتيل-4 ،كليسر-3 ،مخرجي-شکمي صفحه-2 ،پشتي سطح-1

 پای چهارم-6

 
 (2008 همکاران، و Faraji) Amblyseius meridionalis ماده کنه :9شکل

 ،سوراخ تنفسي و پريترم-5 ،كليسر-4 ،اسپرماتکا -3 ،سطح شکمي -2 ،سطح پشتي-1

 زانو، ساق و پنجه پای چهارم-6
 

 
 (2009و همکاران،  Okassa) .Euseius spکنه جنس : 10شکل 

 Ventrianal shield -2 ،سطح پشتي-1
 

 
 (1994 همکاران، و Casanueva) Androlaelaps casalis ماده کنه :11شکل
 سطح شکمي  4-2 ،سطح پشتي-1-3

 

 
 Gaeolaelaps aculeifer  (Hughes ،1976)کنه ماده :12شکل 

 پای چهارم-4 ،پای دوم-3 ،سطح شکمي-2 ،سطح پشتي-1
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 (1389، همکاران و زادهحاجی) Cosmolaelaps lutegiensis ماده کنه :13شکل

 تکتوم-5 ،كليسر-4 ،سطح شکمي گناتوزوما-3 ،سطح شکمي-2 ،طح پشتيس-1
 

 
 Euanderolaelaps karawaiewi (Costa ،1968): کنه ماده 14شکل 

 sacculus-5 ،سطح شکمي گناتوزوما-4 ،پای دوم -3 ،سطح شکمي-2 ،سطح پشتي-1

foemineus،6-كليسر 

 

عداد تاز پژوهش حاضر  دست آمدهطبق نتايج به :ایغنای گونه       

 گونه شناسايي شده و دو گونه شناسايي نشده( 11)شامل  گونه 13

بق بر طباشد. مي 13ای آوری گرديد. غنای گونهاز اين راسته جمع

ر ( د1دست آمده مقدار شاخص شانون واينر )جدول شماره هنتايج ب

وده كه بدارای نوسان 78/1ماه بين  صفر تا های فروردين تا اسفندماه

ارد. با دترين را در فصل زمستان ماه و كمباالترين تنوع را در خرداد

خرداد اهمای در ترين غنای گونهتوان پي برد كه باالتوجه به نتايج مي

دول چنين با توجه به )جباشد. همماه ميو پس از آن در ارديبهشت

ين ماه بهای فروردين تا آذر ( مقدار شاخص سيمسون در ماه1شماره 

ين و )و در فصل زمستان برابر صفر بوده( كه باالتر 357/0تا  163/0

 وده است. های شهريور و مهر بترتيب مربوط به ماهترين مقدار بهپايين

 Pachylaelaps مطالعه گونه مورد (2)جدول بررسي گونه غالب منطقه در

resinea  از خانوادهPachylaelapidae  ن فراواني تريدرصد بيش 24/24با

های مورد ترين فراواني را در بين گونهكم 13و  12، 11های و گونه

 اند.مطالعه داشته

 

واینر و سیمسون در راسته  -ای شانون: شاخص تنوع گونه1جدول 

Mesostigma  1393تا بهمن  1392از ماه اسفند 

 برداریماه نمونه
شاخص تنوع 

 وینر –شانون 

شاخص تنوع 

 سیمپسون

 257/0 44/1 وردينماه فر

 197/0 74/1 ماه ارديبهشت

 180/0 78/1 ماه خرداد

 200/0 72/1 ماه تير

 286/0 23/1 ماه مرداد

 357/0 09/1 ماه شهريور

 163/0 64/1 ماه مهر

 321/0 12/1 ماه آبان

 215/0 62/1 ماه آذر

 00/0 0 ماه دی

 00/0 0 ماه بهمن

 00/0 0 ماه اسفند

 

 

در  Mesostigmaهای راسته ی رده غالبیت کنهبررس : 2جدول 

 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

 خانواده گونه ردیف
رده 

 غالبیت%

1 Pachylaelaps resinea Pachylaelapidae 24/24* 

2 Parasitus hyalinus Parasitidae 29/20 

3 Anderolaelaps casalis Lealapidae 42/18 

4 Parasitus consanguineus Parasitidae 51/16 

5 Geolaelaps aculeifer Lealapidae 17/12 

6 Cosmolaelaps lutegiensis Lealapidae 76/3 

7 Euanderolaelaps karawaiewi Lealapidae 99/0 

8 Holocelaeno melisi Macrochelidae 99/0 

9 Typhlodromus bagdasarijani Phytoseiidae 99/0 

10 Amblyseius meridionalis Phytoseiidae 66/0 

11 Euseius sp. Phytoseiidae 33/0* 

12 Rhodacarus epigynialis Rhodacaridae 33/0* 

13 Urodiaspis sp. Urodinychidae, 33/0* 
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 بحث
  Parasitidae  خانواده

 ،Voigts و Parasitus consanguineous (Oudemans گونه       

( 1386فرد )در مزارع يونجه از اصفهان، بابك (1370) حاتميرا  (1902

( از كازرون گونه های 1372روی درختان ميوه از ريجاب و استوان )

ع سيب زميني ( از مزار1382از اين جنس را گزارش كردند. موسوی )

 اروميه گونه مذكور را گزارش نمودند.

( برای فون Willmann ،1949) Parasitus hyalinus گونه       

شهرستان اروميه جديد است. اين كنه برای اولين بار از ايران توسط 

چنين احمدی ( از مزارع يونجه اصفهان گزارش شد. هم1370حاتمي )

های ميوه ( از باغ1382ئيان )( از گرمسار و ورامين و جال1375)

برای اولين بار از سلماس آن را   (1391) اصفهان و عليزاده و شيردل

 آوری و گزارش نمودند.جمع

 Rhodacaridae  خانواده

( برای فون Sheals ،1956) Rhodacarus epigynialis گونه       

كنه از باشد. اين غربي و شهرستان اروميه جديد مياستان آذربايجان

شکارگرهای فعال خاك بوده و از حشرات كوچك و ديگر بندپايان 

( از 1375(. اين گونه را خانجاني )Evans، 1992نمايد )تغذيه مي

 .اندآوری و گزارش كرده( از اهواز جمع1384همدان و بهارلو )

 Pachylaelapidae خانواده 

شهرستان  فون ایبر Pachylaelaps resinae (Karg، 1971) گونه       

( از اروپا 1971) Kargاين گونه اولين بار توسط  باشد.اروميه جديد مي

( اين كنه را از روی شبدر 1375گزارش و توصيف شد. خانجاني )

( از درختان ميوه منطقه ريجاب 1386فرد )شي از همدان و بابكحو

در خاك مزارع آفتاب گردان در شهرستان  (1391)همکاران  طاهر وو 

 خوی )فقط از اين شهر از استان( گزارش نمودند.

 Phytoseiidae خانواده

، Arutunjanو  Typhlodromus bagdasarjani (Wainseinگونه        

اين گونه را دانشور  باشد.برای فون شهرستان اروميه جديد مي (1977

( از درختان 1371به، نوذری ) ( در كرمانشاه از روی سيب و1359)

( روی گياهان مختلف 1381دار در شهريار و شيردل )ه دانهسيب ميو

آوری و شرقي جمعاز جمله برخي درختان ميوه از استان آذربايجان

چنين تنها در شهرستان سلماس از توابع گزارش نمودند. اين گونه هم

از شاخ و برگ درختان  (1390) همکاران و عليزاده توسط غربيآذربايجان

 .آوری و گزارش نمودندی پوسيده باغات جمعسيب، خاك و بقايا
برای فون  Amblyseius meridionalis (Berlese، 1914) گونه       

اين گونه برای اولين بار در ايران  باشد.شهرستان اروميه جديد مي

آوری و ( از خاك مناطق آمل جمع2008) همکاران و  Farajiتوسط

در شهرستان سلماس از توابع  چنين تنهاگزارش نمودند. اين گونه هم

از شاخ و برگ درختان  (1390) همکاران و عليزاده توسط غربيآذربايجان

 .آوری و گزارش نمودندسيب، خاك و بقايای پوسيده باغات جمع
( در باغات 1388زاده و كمالي )درويش را  .Euseius spجنس        

آوری و گزارش دادند كه آباد خوزستان اين گونه را جمعانگور صيفي

ميری های ايران جديد بود. تاجبرای فون كنه Euseius obtectusگونه 

های تمشك در ( طي تحقيقاتي بر روی درختچه1392زاده )و حاج

آوری و گزارش كردند را جمع Euseius amissibilis استان گيالن گونه

 شده شگزار تبريز سيب در هایباغ كف هایعلف روی چنينهم و

چنين شيرودبخشي و همکاران هم (.2010 همکاران، و Rahmani) است

عنوان شکارگر روی درختان را به Euseius amissibilis ( كنه1386)

 مركبات در غرب مازندران گزارش دادند.

 Lealapidae خانواده

 فون برای Androlaelaps casalis (Berlese، 1887) گونه       

پراكنش جهاني دارد  A.casalisكنه  باشد.جديد ميشهرستان اروميه 

شوند. اين گونه اولين بار در ايران روی ها يافت ميو در اكثر زيستگاه

(. 1372)استوان،  آوری و گزارش گرديدكازرون جمع انباری محصوالت

ان، د( از روی محصوالت زراعي و مرتعي استان هم1375خانجاني )

زاده و همکاران انباری از سلماس و حاجي( از روی مواد 1386عابدی )

های برنج كوبي و خاك انبارهای برنج( از داخل بقايای كارخانه1389)

های آوری و گزارش كردند. افراد اين گونه از كنهاز استان گيالن جمع

چنين در النه كنند و همها تغذيه مياستيگمايان و تخم آنگروه بي

شوند و مورچه مخملي نيز يافت ميپستانداران كوچك، پرندگان 

 (.1386)عابدی، 

شکارگر  Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini، 1888)گونه        

ها كوچك تغذيه ها، حشرات و نماتدچندخوار است كه از ساير كنه

كند. در اروپا، آسيا و آمريکای شمالي پراكندگي وسيعي دارد. عضو مي

های هوايي گياهان ديده در قسمت ندرتدائمي فون خاك است و به

( اين گونه را از 1372(. استوان )1388شود )صبوری و همکاران، مي

 روی برنج و جو انباری و از روی سيب زميني آلوده به كنه

Rhizoglyphus sp. آوری نموده و آن را در حال تغذيه از نماتد، جمع

( اين 1375ي )چنين خانجانهای ريز مشاهده نمود. همحشرات و كنه

( از مزارع سيب 1382گونه را از مناطق استان همدان، موسوی )

( از مواد انباری در مناطق مختلف 1386زميني اروميه و عابدی )

آوری و گزارش نمودند. با توجه به اختالف شهرستان سلماس جمع

رسد كه اين گونه در اكثر مناطق نظر ميآب و هوايي مناطق مذكور به

 دارد. كشور وجود
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برای  Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak ،1971) گونه       

 توسط باراولين گونه اين باشد.مي جديد اروميه شهرستان فون

Shcherbak (1971 در كشور اكراين از بقايای پای درختان كاج )

زاده آوری و گزارش كرد. در ايران برای نخستين بار توسط حاجيجمع

( از مناطق مختلف استان گيالن از پای درختان 1389و همکاران )

( روی آفتاب گردان در 2015) Shirdelو  Taherمختلف و توسط 

 آوری و گزارش شد.جمع خوی )فقط در اين شهر در استان( شهرستان

كه  Euandrolaelap karawaiewi (Berlese ،1903)گونه        
از همدان گزارش نمود. ين بار ل( اين گونه را برای او1375) خانجاني

نژاد زميني اروميه و حدادايراني( آن را از مزارع سيب1382موسوی )

آوری و گزارش ب جمعآ( از مزارع چغندرقند مياندو1382و همکاران )

 كردند.

گونه از اين  13دست آمده از پژوهش حاضر تعداد طبق نتايج به       

ترين روش ادهباشد. سمي 13ای دست آمد و غنای گونههراسته ب

های شاخص ای است و مبنای محاسبهگيری تنوع، غنای گونهاندازه

ها و افراد موجود در اساس تعداد كل گونهای برگيری غنای گونهاندازه

ای اولين بار (. واژه غنای گونهMagurran ،2004باشد )يك منطقه مي

ای يا كار برده شد. غنای گونهبه 1967توسط مك اينتاش در سال 

ترين و همان تعداد گونه در يك جامعه يا در واحد سطح، قديمي

ای بر تنوع باشد. تاثير غنای گونهگيری تنوع ميترين راه اندازهساده

تری گونه داشته ای كه تعداد بيشمشخص است چرا كه جامعه كامال 

؛ 1388تری خواهد داشت )اجتهادی و همکاران، باشد تنوع بيش

Owen  وGaston ،2002 .) 
باشد كه متغير مي 5/4واينر بين صفر تا  -مقدار شاخص شانن       

های جامعه و افزايش تعداد گونه ای بودهتر تحت تاثير غنای گونهبيش

ای كه يابد. با وجود تنها يك گونه در نمونه و يا جامعهافزايش مي

تحت استرس )نظير تخريب( باشد، مقدار اين شاخص برابر صفر 

ها، گونه شود كه همهمي حاصل شد. حداكثر مقدار آن نيز زماني خواهد

؛ 1388تعداد افراد يکساني داشته باشند )اجتهادی و همکاران، 

Krebs، 1999 ای ( از داليل تنوع گونه1(. شاخص شانون واينر )جدول

هوايي از جمله نور،  و توان به شرايط آبتر( ميباال )غنای گونه بيش

بت، عوامل خاكي از جمله مقدار رطوبت و بافت خاك، حرارت و رطو

عوامل زيستي كه شامل روابط متقابل بين موجوات اشاره كرد 

(. در بين عوامل ذكر شده رطوبت و Krebs ،1999؛ 1386)اردكاني، 

ترين تاثير را در تنوع تر مد نظر بوده و بيشدما در تحقيق حاضر بيش

ای رطوبت خاك با افزايش غنا گونه باال بودن ای دارد، كه معموال گونه

Salmane (2000 )(. كارهای Wolters، 2005و  Taylorهمراه است )

 شيكاه روند زمستان تا بهار فصل از هاجمعيت كنه كه داد نشان

كند. مي تغيير رطوبت و دما تحت تاثير هاآن تنوع زيستي و داشته

و  خشك فصول اثر( 2011)و همکاران   Perez-Velazquezچنينهم

 منطقه از دو در استيگماميان هایكنه ایگونه تنوع بر را پرباران

 رطوبت و دما كه بهار فصل در داد نشان نتايج كردند، بررسي مکزيك

  سال فصول ساير از تربيش هااين كنه ایگونه عتنو است مناسب

چنين دما نقش خود هم .دارد شباهت بررسي اين با نتايج كه باشد.مي

مسقيم از طريق تاثير بر مقدار غذا، شکارگر و يا از صورت غيررا به

نمايد ها ايفا ميهای زيستي كنهطريق تاثير مستقيم بر فعاليت

(Gergocs  وHufnagel، 2009)  كه با نتايج تحقيق حاضر منافاتي

 های ( روی كنه2013همکاران ) و Arjomandiندارد. تحقيقات 

استيگمای كودزی نشان داد كه حداكثر و حداقل مقدار شاخص ميان

و صفر بوده كه با نتايج تحقيق حاضر  2/2ترتيب برابر واينر به-شانون

ندم و مو( در واينر )گ -گيری شاخص شانونمخالفتي ندارد. اندازه

 Laelapidaeخانواده  زيستي تنوع روی (1394) همکاران و اماني پژوهش

ترين های اسفند تا مرداد نشان داد كه در شهرستان سامان بيشدر ماه

ترين آن مربوط اسفند مقدار شاخص مربوط به ماه ارديبهشت و كم

واني خباشد كه با نتايج اين تحقيق همماه و پس از آن در فروردين مي

و دليل تفاوت اندك در نتايج مربوط به تفاوت در عرض جغرافيايي  دارد

 باشد.و اقليمي مي
يك )تنوع  مقدار شاخص سيمسون از صفر )تنوع كم( تا تقريبا        

شدت ( و بهMagurran ،1988 ؛Krebs ،1999)باشد باال( متغيير مي

ه ولي به غنای های غالب در نمونه بودتحت تاثير فراواني نسبي گونه

چنين با استفاده هم (.Magurran، 2004) ای حساسيت اندكي داردگونه

كه طوریبرد بهميزان يکنواختي پيتوان بهاز شاخص سيمسون مي

ترين يکنواختي و اعداد نزديك به يك اعداد نزديك به صفر بيانگر كم

، Magurran ؛Krebs ،1999)دهند ترين يکنواختي را نشان ميبيش

( دليل باال بودن شاخص سيمسون در شهريور 1(. طبق )جدول 1988

ی گرفته شده در آن ماه  هاماه در واقع وجود يك گونه غالب در نمونه

ترين يکنواختي ها بوده است و در شهريور ماه بيشنسبت به ساير ماه

 زيستي تنوع روی (1394) قشقاييپوركشکولي تحقيقات دارد. را

اول سال در اروميه روی گياهان نعناع و يونجه  ها در سه ماهتريپس

ترين مقدار شاخص سيمسون در ماه فروردين زرد نشان داد كه بيش

يق حاضر در قنسبت به ارديبهشت و خرداد بوده است كه با نتايج تح

های زمستان عدد صفر در ماه سه ماه اول سال مطابقت دارد. ضمنا 

تر از عمق ر اعماق پايينها دگذراني كنهدليل زمستانهتواند بمي

ها در اين برداری در كار حاضر و يا عدم فعاليت بيولوژيکي آننمونه

گيری شاخص سيمسون )درخت مو( در های سرد باشد. اندازهماه

 Laelapidaeخانواده  زيستي تنوع روی (1394) همکاران و اماني پژوهش

تغييرات جمعيتي و تنوع زيستي كنههای خاكزی راسته ميان 

استيگما را در فصول مختلف سال در جنگلهای سوزني برگ لتوني 
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امان اين های اسفند تا مرداد نشان داد كه در شهرستان سدر ماه

شاخص از ماه ارديبهشت تا تير ماه روند افزايشي و در مرداد با اندكي 

كاهش همراه است كه با نتايج اين تحقيق تنها در شروع يك ماه زودتر 

روند افزايشي بوده كه نشان از متفاوت بودن شرايط آب وهوايي در دو 

غنای  تر تحت تاثيرواينر بيش-در واقع شاخص شانون باشد.منطقه مي

 های غالب قرارای، اما شاخص سيمسون تحت تاثير فراواني گونهگونه

(. كه با نتايج تحقيق Krebs، 1999؛ Magurran، 2004گيرد )مي

( 1394و همکاران ) رامرودیدر پژوهش  مطابقت دارد. حاضر كامال 

 G. aculeiferزراعي گونه  مناطق در شده آوریكنه جمع 190بين  در

 ، Cosmolaelaps praesternalisهای نسبي و گونه نيفراوا ترينبيش

Cosmolaelaps vacua و C. lutegiensis  .در مراحل بعدی قرار داشتند

مطابقت  G. aculeiferگونه باالی فراواني بر مبني حاضر تحقيق نتايج با كه

ها در ساير موارد دليل متفاوت بودن منطقه و گونهداشته اما به

  خورد.ها به چشم ميظر وجود و يا فراواني گونهاختالفاتي از ن
دليل توان چنين بيان كرد كه بهگيری كلي ميعنوان نتيجهبه       

هايي كه ای در ماهوابسته بودن شاخص شانون واينر به غنای گونه

تر است مقادير اين هم نزديكها بهتر و فراواني گونهها بيشتعداد گونه

ترتيب خرداد، ارديبهشت و تحقيق به شاخص باالتر است كه در اين

دليل شرايط محيطي مناسب تير ماه باالترين مقدار را دارا بوده و به

باشد. بنابراين در منطقه مورد مطالعه شروع فعاليت ها ميدر اين ماه

ها آذر ماه بوده و از اوايل فروردين ماه و خاتمه فعاليت آن هاكنه

چنين با توجه به باشد. همد دارا ميترين فعاليت را در ماه خردابيش

هايي شاخص سيمسون كه به فراواني گونه غالب وابسته است در ماه

صورت غالب وجود داشته كه يك يا چند گونه محدود در منطقه به

باالترين مقدار  دباشاز لحاظ نوع گونه نواختي محيط يک باشد و تقريبا 

ور كه چهار گونه وجود داشته و گونه باشد و در ماه شهريرا دارا مي

Anderolaelaps casali ترين فراواني را دارد باالترين مقدار و بيش

  ها به خود اختصاص داد.يکنواختي را نسبت به ساير  ماه
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سال كشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد.  اصفهان. مجله علوم و صنايع

 . 175تا  167 اتصفح ،2شماره  ،5

معرفي و  .1388، .م ،رفعتیفرد و. ف ،فرجی ؛.ج زاده،حاجی .16

 :Macrochelidae(Acari گونه از خانواده 8كليد شناسايي 

Mesostigmata)   در استان گيالن. مجله علوم كشاورزی و منابع

  .9تا  1 اتصفح ،3، شماره 16 سالطبيعي. 

 هایكنه 1389 .،م ،فردرفعتی و. ف ،فرجی ؛.ج زاده،حاجی .17

 چهار شامل گيالن، Laealapidae(Acari: Mesostigmata) خانواده

 نشريه .گيالن هایگونه شناسايي كليد و ايران برای جديد گونه

 . 206تا  196 اتصفح، 2شماره  ،24 سال .گياهان حفاظت

چایچی، پ.، قنبر، ح. ر. و طالبیاجینژاد، ک.؛ ححدادایرانی .18

 (Mesostigmata)های ميان استيگمايان معرفي برخي از كنه .1382

 سالمزارع چغندر مياندوآب. مجله علوم كشاورزی و منابع طبيعي. 

 .158تا  147 اتصفح ،2 شماره ،10

و  Fabaceaeهای گياهان بررسي فون كنه .1375خانجانی، م.،  .19

های تارتن در همدان. رساله دكتری روی كنه كارآيي چند شکارگر

 صفحه. 431مدرس.  تربيت دانشگاه كشاورزی. دانشکده .شناسيحشره

های شکارگر شمال و غرب های از كنهگونه .1359دانشور، ه.،  .20

 .96تا  87 اتصفح ،50 سالهای گياهي. ايران. مجله آفات و بيماری

  .1394  ،مالطی، آ.یمیکر و .ج زاده،حاجی ؛رامرودی، س. .21

 Laelapidaeخانواده  خاكزی هایكنه زيستي تنوع و فون بررسي

(Acari :Mesostigmata) گيالن. مجله تحقيقات استان جنوب در 

  . 84تا  73صفحه  ،2شماره ، 5 سالگياهي.  آفات

شیرودبخشی، م.؛ استوان، ه.؛ آقاجانزاده، س. و فرجی، ف.،  .22

 :Euseius amissibilis (Acari: گزارش كنه . مقاله كوتاه علمي1386

Phytoseiidae) های مركبات غرب مازندران. نامه انجمن حشره از باغ

 .36تا  35 اتصفح ،2شماره  ،27 سالشناسي ايران. 

های كنه .1388گلپایگانی، آ.، زاهدی و ف. ر.؛ فرجی،ع. صبوری، .23

انشگاه تهران. شناسي و كنترل(. انتشارات دگلخانه )شناسايي، زيست

 صفحه. 289چاپ اول. 

فون  .1391دوست، ح.، طاهر، ه.؛ شیردل، د.؛ عطامهر، ا. و عدل .24

مزارع  در (Acari: Mesostigmata) ميان استيگمايان، های راستهكنه

غربي. بيست و دومين شهرستان خوی استان آذربايجان آفتابگردان

 .حهصف 465، 1كنگره گياهپزشکي ايران. شيراز. جلد 

های انباری شهرستان بررسي فونستيك كنه .1386عابدی، ل.،  .25

شناسي كشاورزی. دانشگاه ارشد حشرهنامه كارشناسيسلماس. پايان

 صفحه. 161آزاد اسالمي واحد اراك. 

. 1390علیزاده، ص.؛ شیردل، د.؛ عدلدوست، ح. و عطامهر، ا.،  .26

ماس در استان در باغات سيب سل Phytoseiidae های خانوادهفون كنه

 .3 شناسي ايران. صفحهآذربايجان غربي. نخستين كنگره كنه

 ،سلماس منطقه سيب هایباغ . در1391علیزاده، ص. و شیردل، د.،  .27

(Acari: Mesostigmata) ميان راسته هایكنه از برخي معرفي 

ايران. بيست و دومين كنگره  غربي،آذربايجان استيگمايان استان

 .صفحه 497 ،1 سالان. شيراز. گياهپزشکي اير

های كشاورزی فهرست آفات نباتات و فرآورده .1340فرحبخش، ق.،  .28

 يك. انتشارات سازمان نباتات وزرارت كشاورزی. ايران. نشريه شماره

 ایگونه تنوع .1384پور، ی.، کاظمی، ش.؛ کمالی، ک. و فتحی .29

 Uropodoidea (Acari: Mesostigmata) باالخانواده زیخاك هایكنه

 ،4شماره  ،36سال تهران. مجله علوم كشاورزی ايران.  منطقة در

 .894تا  885 اتصفح

های سيب زميني شهرستان بررسي فون كنه .1382موسوی، س.ح.،  .30

شناسي كشاورزی. دانشگاه نامه كارشناسي ارشد حشرهاروميه. پايان

 صفحه. 120آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران. 

های خانگي و بيولوژی بررسي فونستيك كنه .1373 ش.، فخرایی،میر .31

شناسي ارشد حشرهكارشناسي نامههای غالب در اروميه. پايانگونه

 صفحه. 167مدرس تهران.  تربيت دانشگاه كشاورزی. دانشکده كشاورزی.

دار  و های درختان ميوه دانهبررسي فون كنه. 1371نوذری، ج.،  .32

 آور آن در شهرستان شهريار. پايانای مهم زيانگونه ی بيولوژیمطالعه

شناسي كشاورزی. دانشکده كشاورزی. نامه كارشناسي ارشد حشره

 صفحه. 238دانشگاه شهيد چمران اهواز. 
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