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های جنوبي بخشدر  (Acari: Oribatida) پیکنونوتیک اريباتید هایی فون کنهمطالعه

با  Licnodamaeus inaequalisی گونهتکمیلي توصیف  و شرقياستان آذربايجان
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 چکیده
در  ،5939-5931های سال طیشرقی استان آذربايجان (Acari: Oribatida) پیكنونوتیکاريباتید های بررسی فون كنهدر 

ی از اين میان سه گونه .دششناسايی آوری و جمعباالخانواده  59 وخانواده  53 ،جنس 31متعلق به  ،گونه 31مجموع تعداد 

Hypocepheus mirabilis Krivolutsky, 1971،Oppiella (Oppiella) nova palustris Laskova, 1980  و

Suctobelbella (Suctobelbella) acutidens sarekensis (Forsslund, 1941)  های كنهبرای نخستین بار برای فون

 & Licnodamaeus inaequalis (Baloghیتوصیف تكمیلی گونه. همچنین دنشومیاستیگمای ايران معرفی نهان

Mahunka, 1965) 31فهرست . عالوه بر اين، شودارائه می شرقیاستان آذربايجان آوری شده ازهای جمعبا تكیه بر نمونه 

 .شودمیارائه و كلید شناسايی آنها  مطالعهاين  در آوری شدهجمع گونه كنه اريباتید پیكنونوتیک

 شرقی، فون، آذربايجانLicnodamaeus inaequalisاستیگما، پیكنونوتیک، نهان های کلیدی:واژه
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Abstract  
Fauna of pycnonotic oribatid mites (Acari: Oribatida) in Eest Azerbaijan province was studied during 

2014–2016. In this survey, 27 species belonging to 25 genera, 19 families and 13 superfamilies were 

collected and identified, of which the species Hypocepheus mirabilis Krivolutsky, 1971; Oppiella (Op-

piella) nova palustris Laskova, 1980 and Suctobelbella (Suctobelbella) acutidens sarekensis 

(Forsslund, 1941) are recorded for the first time from Iran. Also an additional description is provided 

for Licnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965) based on specimens collected from the East 

Azerbaijan province. Moreover, a checklist and an identification key of 27 pycnonotic oribatid mite 

species collected in this survey, is presented. 
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 مقدمه
 امانههر بوم سی عوامل زندههای كاربردی و مديريتی، شناسايی دقیق نخستین گام در راستای انجام پژوهش      

ضر( می)اعم از گونه شد و در حقیقت بدون تعیین هويت اين عوامل، مبادلههای مفید و م ی ی اطالعات دربارهبا

های اريباتید با عنوان كنه ( كهCryptostigmataاستیگمايان )ی نهانهای زيرراستهپذير نخواهد بود. كنهها امكانآن

(Oribatid mites ،)كنه( های سووووسوووک مانندBeetle mitesكنه ،)( های خزهMoss mitesو كنه )پوش های زره

(Armored mitesنیز نامیده می )های تحرک بوده كه روزنهكم طور معمولجهانی و به هايی با انتشووارشوووند، كنه

سی آن ست )قرار دارد و از بیرون قابل  پاها رانپیش شكلها در داخل حفرات فنجانیتنف  & Akramiرويت نی

Saboori, 2012 ساس شده توسط ) فهرست(. بر ا سته دارای  ،Subías (2018ارائه   5311خانواده،  501اين زيررا

شناسی دارای های بومباشد. اعضای اين زيرراسته در تمام آشیانگونه و زيرگونه می 55890جنس و زيرجنس و 

ايای بق یتجزيهدر  را نقش بسیار مهمی و هزارپايان هاهمراه پادمانبه هاشوند. اين گروه از كنهمواد آلی يافت می

سمومیتكنندايفا میخاک  به آنها مواد آلیو افزودن  گیاهی شده با آالينده. اريباتیدها به م ادوام های بهای ايجاد 

امر موجب  بند لذا اينتوانند از فشار و استرس رهايی يانظیر فلزهای سنگین بسیار حساس بوده و به آسانی نمی

ست كه اين كنه سی در آزمايشعنوان معیار بومها بهشده ا سمشنا سی محیطی مورد توجه قرار گیرند های  شنا

(Akrami & Saboori, 2012شته ستهها در قالب چندان دور اين كنهی نه(. در گذ ستهباال ای متعلق بهزيررا  یرا

Acariformes ندشدشناخته می (Lindquist, 1984; Hammen, 1971)  همراه ها بهكنه جديد، اين بندیطبقه دراما

سته ستیگماتا ) یزيررا سته دو به عنوان (Endostigmataاندوا ستهزيررا ستقل در را قرار  Sarcoptiformesی ی م

سی(. Lindquist et al., 2009اند )گرفته ساس توالی ژن  هایبرر صورت گرفته بر ا سی  شنا و  (18S rDNA)تبار

 (.Dabert et al., 2010) باشدبندی میها نیز مؤيد اين طبقهكنه Iنیز توالی آمینواسیدهای آنزيم سیتوكروم اكسیداز 

شار جهانی بوده و بههانن ستیگمايان دارای انت شغال های زيستآمیزی تمام قسمتطور موفقیتا اند. ردهككره را ا

بهآن فاعات و عر طور عمده در اليهها  مام ارت تا قطب جنور در ت های های آلی خاک، از قطب شووومال 

سطحی خاک، اين كنهكنند. عالوه بر اليهمی خاک زندگیهای غیرآلی يهترين الجغرافیايی و نیز در عمیق ا ههای 

سازگاندر خاک شیرين و دهای آبی آرهای معدنی، بوم  ستگاههای  سطح مواد جنگلی، ريا، زي های زمینی مثل 

 دكننهای مرتفع زندگی میها و حتی بر روی كوهها و صووخرهی درختان، روی درختان، تخته سوون زير پوسووته

(Lebrun & Van Straalen, 1995; Behan- Pelletier, 1999)ها از انواع مواد غذايی از جمله مواد گیاهی . اين كنه

كنند و برخی نیز شوووكارگر ها تغذيه میی حیوانات و باكتریها، گلسووون  و خزه، الشوووهده، قارچزنزنده و غیر

های تجزيه كننده كمک ها و باكتریای خود در خاک به رشووود قارچها از طريق فعالیت تغذيهاين كنه .هسوووتند

ها از . در واقع اين كنهخاک شووركت دارند كنند و از طريق افزايش مواد دفعی به خاک، در تشووكیل سوواختارمی

 یطريق خرد كردن ذرات مواد آلی و تولید مواد دفعی، سووبب افزايش سووطح و افزايش فعالیت موجودات زنده

 ,Akrami & Saboori) گذارندشوند و با اين كار روی تجزيه و تشكیل ساختار خاک اثر میريز تجزيه كننده می

2012; Norton & Behan-Pelletier, 2009 .)سی بهای ريختويژگی از لحاظ های اريباتید پیكنونوتیکكنه ه شنا

شته و بدن در آنها  Holosomata Grandjean, 1969باالگروه  سكلروتینتعلق دا سوم  یا و به فرم هولوئید )پرودور

 هیچ حركتی بین پروتروزوما و هیستروزومااست و به همین دلیل  به هم جوش خورده كاملبه طور و نوتوگاستر 

؛ داشتن صفحات جنسی و مخرجی گرد و جدا (Norton & Behan-Pelletier, 2009)شود ديده می ندارد( وجود

صفحه شی از  شكمی را میاز هم )كه فقط بخ شتن اندامی  شانند( و ندا سیک های بالپو مانند و نواحی اكتوتاك

  .(Akrami & Saboori, 2012) باشدهای تفكیكی شاخص اين گروه میای( از ويژگیدار يا كیسه)نواحی روزنه
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 هامواد و روش
 هایشرقی و در طول فصول زراعی سالی جنوبی استان آذربايجانهای منتخب نیمهبرداری از بخشنمونه

درون شكاف  ،ی پای درختان، بقايای گیاهیهای روی هم انباشتهبرداری از برگ. نمونهشدانجام  5931-5939

ا هپس نمونهو سو مواد آلی سطح آن صورت گرفت ( متریسانتی 38تا عمق )ها، خاک سن ی درختان و شیار تنه

نمونه بررسی  581)در مجموع حدود  شناسی گروه گیاهپزشكی دانشگاه مراغه انتقال داده شدندبه آزمايشگاه كنه

ی ار قیف يک ظرف شیشهكه برای اين منظور در زير ه شدانجام  زاز قیف برل استفادهها با . استخراج كنهشد(

های خاک . بسته به رطوبت نمونهقرار داده شدAGA (1992 Smiley, )درصد و يا تركیب  18حاوی الكل اتیلیک 

ساعت متفاوت بود. به منظور  13ساعت تا  10و عمق خاک ريخته شده در بستر قیف، مدت زمان استخراج از 

)مدت زمان  استفاده شددرصد  38الكتوفنل و يا اسیدالكتیک ی كنندههای شفافها از محلولسازی نمونهشفاف

 ی اساليدهای میكروسكوپی از مايع هويرهای مختلف، متفاوت بود(. به منظور تهیهسازی بسته به گونهشفاف

(Hoyer’s Medium)  درجه سلسیوس نگهداری  11روز درون آون در دمای  38د. اساليدها به مدت شاستفاده

ری رن  و با هدف جلوگیاز رن  روغنی صنعتی يا الک بی استفادهخشک شدن، عمل درزگیری با شدند و پس از 

با استفاده از كلیدهای شناسايی و مقاالت در  هانمونهشناسايی  .شد انجاماز نفوذ رطوبت به داخل مايع هوير، 

، Balogh & Mahunka, (1983)، ها عبارت بودند ازترين آن)مهم گرفتدسترس داخلی و خارجی صورت 

(Balogh & Balogh, (1992a,b ( وBalogh & Balogh (2002a,b  و در صورت نیاز برای تأيید نهايی، اساليدهای

. ترسیم اشكال با استفاده از میكروسكوپ فازكنتراست شدمورد نظر به متخصصین تاكسونومی مربوطه ارسال 

Olympus BX41 افزاربا نرم ترسیم تصاويری ترسیم و مجهز به لولهAdobe Illustrator CS17   انجام شد. برای

استفاده  Norton & Behan-Pelletier (2009) و   Norton (1977) هاینامگذاری موهای سطح بدن و پاها از روش

شناسی گروه گیاهپزشكی ی كنهدر مجموعه و در حال حاضر هشد آوریها توسط نويسنده اول جمعنمونهشد. تمام 

 . شونددانشگاه مراغه نگهداری می

 

 نتايج و بحث
از  كه شدشناسايی آوری و جمعباالخانواده  59 وخانواده  53 ،جنس 31متعلق به  ،گونه 31 اين پژوهشدر 

 Hypocepheus mirabilis Krivolutsky, 1971،Oppiella (Oppiella) nova palustris یمیان آنها سه گونه

Laskova, 1980  وSuctobelbella (Suctobelbella) acutidens sarekensis (Forsslund, 1941)  برای نخستین بار

 Licnodamaeus inaequalisی توصیف تكمیلی گونهعالوه، . بهشوندمیاستیگمايان ايران معرفی برای فون نهان

(Balogh & Mahunka, 1965) شودارائه می شرقیاستان آذربايجان آوری شده ازهای جمعبا تكیه بر نمونه .

های گزارش .شودمی ارائه هاو كلید شناسايی آن آوری شده از اين منطقههای جمعتمام گونه فهرست  ،همچنین

 اند.ترتیب با يک و دو ستاره مشخص شدهجديد برای استان و ايران به

 

 Nanhermanniidae Sellnick, 1928 ینوادهباالخا

 Nanhermanniidae Sellnick, 1928 یخانواده

 Nanhermannia Berlese, 1913جنس 

 N. laevis* Sitnikova, 1975ی گونه
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پرودورسوم فاقد  ،تیزخرطوم گرد و تا حدودی نوک؛ میكرومتر 988–951و عر  آن  108–081طول بدن 

از موهای الماليی؛ سنسیلوس  الماليی بلندتركاستوال و المال؛ موهای الماليی در نزديكی خرطوم، موهای بین

-جنسی واحی، رشديافته و ساده؛ نشكلجفت موی مويی 51؛ نوتوگاستر دارای دارشكل و در انتها مويچهدوكی

 .یجفت مو؛ پاها تک ناخن 9،9،5،9و  9،3،3،3ترتیب دارای مخرجی و اپیمری به

 یهای معدودی از منطقهه و فقط از بخشاين گونه دارای پراكنش جغرافیايی بسیار محدودی بود :مناطق انتشار

 ,.Akrami et al) ی چالوستنها از جاده ايران اين گونه (. درSubías, 2018پالئاركتیک شرقی گزارش شده است )

آوری و گزارش شرقی جمع( گزارش شده است و در اين پژوهش برای نخستین بار از استان آذربايجان2008

 شود. می

رختان بادام دبرگ از خاک 89/81/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 9از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

(Amygdalus scoparia, Rosaceae) ،( 04.0'34°37روستای يارشهر"N, 46°20'12.6"Eجمع ) د.شآوری 

 

 Hermannielloidea Grandjean, 1934ی خانوادهباال

  Hermanniellidae Grandjean, 1934 یخانواده

 Hermanniella Berlese, 1908جنس 

 H. septentrionalis* Berlese, 1910ی گونه
 الماليیموهای بین ،پرودورسوم فاقد كاستوال و المال؛ میكرومتر 919–911و عر  آن  119–100طول بدن 

 و شكل سنسیلوس دوكی ،های ريزدارای مويچهشكل و موهای پرودورسومی مويی ،بلندتر از موهای الماليی

ها و منافذ ايجاد شده است )منافذ ی آرئولی آرايش ويژه؛ نوتوگاستر دارای تزئینات ويژه كه در نتیجهدارمويچه

ما هرگز اند امانند به يكديگر متصل شدههای نخها توسط رشتهاند(، تعدادی از اين آرئولها قرار گرفتهداخل آرئول

گاستر شكل دو طرف نوتوقیفی هایكنند؛ سوراخ غدد پهلويی روی لولهالت مشبكی روی نوتوگاستر ايجاد نمیح

بزرگ، ضخیم و خار مانند(؛   1fها مويی )موی جفت از آن51جفت مو،  51گرفته است؛ نوتوگاستر دارای ر قرا

 iadباشند؛ منفذ ترشحی می 9،3،5،9و  9،3،8،1ترتیب دارای فرمول مويی مخرجی و اپیمری به-نواحی جنسی

 .یصورت عرضی در حدواسط صفحات جنسی و مخرجی قرار گرفته است؛ پاها تک ناخنبه

ی هوالركتیک )پالئاركتیک غربی، ايران و آمريكا( گزارش شده است اين گونه تاكنون فقط از منطقه :مناطق انتشار

(Subías, 2018در .) ايران از نوشهر (Akrami & Doryanizadeh, 2013 )غربیو آذربايجان (Hashemi Khabir 

et al., 2015آوری و شرقی جمع( گزارش شده است و در اين پژوهش برای نخستین بار از استان آذربايجان

 شود. گزارش می

 تانخبرگ دراز خاک و خاک 98/83/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

 د.شآوری ( جمعN, 46°02'23.9"E"59.2'42°37روستای گواهیر )(، Prunus domstica, Rosaceae)سبز گوجه

 

 Neoliodoidea Sellnick, 1928ی خانوادهباال

 Neoliodidae Sellnick, 1928ی خانواده

 Neoliodes Berlese, 1888جنس 

 Neoliodes sp. 
خرطوم در قسمت جلويی خود دارای يک میكرومتر؛  131–083و عر  آن  5311–5301طول بدن 

دارد. ن ی بسیار ريز، موهای الماليی وجودالماليتیز، موهای بینموهای خرطومی صاف و نوک ،فرورفتگی كوچک
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 نوتوگاستر در قسمت كناری و انتهايی و،سطح نوتوگاستر محدر و فاقد م ؛سنسیلوس كوتاه و در انتها متورم

 ،یشیار عرض دارایی جنسی صفحه ؛تیزيک برجستگی نوک مجهز بهدر قسمت انتهايی  و مدارای نقوش منظ

  .جفت موی مخرجی 9جفت موی جنسی و  1ترتیب دارای صفحات جنسی و مخرجی هر يک به
 از خاک درختان گردو 39/83/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1تعداد  جنساز اين  آوری:اطالعات جمع

(Juglans regia L.; Juglandaceae ،)( 54.0'04°38روستای صفايش"N, 46°17'10.4"E)، 55 ی بالغ در عدد ماده

 ,N"55.6'18°37) خداجوروستای  (،Malus domestica; Rosaceaeاز خاک درختان سیب ) 51/81/5939تاريخ 

46°31'39.0"E)  ن سیب و توت از خاک درختا 33/89/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 3و(Morus alba; 

Rosaceae)، روستای صومعه( 22.2'19°37سفلی"N, 46°33'46.4"Eجمع ) د.شآوری  

 

 Plateremaeoidea Trägårdh, 1926ی خانوادهباال

  Licnodamaeidae Grandjean, 1954ی خانواده

 Licnodamaeus Grandjean, 1931جنس 

 (A-D9و  C-A5 ،I-A3های )شكل L. inaequalis* (Balogh & Mahunka, 1965)ی گونه

 میكرومتر.  533( 538–531و عر  آن ) 901( 903–900طول بدن ) (:=55nماده )

 .سروتگومنت گرانولهای روشن، جلد صاف پوشیده شده از هايی به رن  زرد تا قهوهكنه جلد:

. موهای خرطومی (A5)شكل خرطوم در نمای پشتی گرد، خطوط خرطومی و الماليی وجود ندارد پرودورسوم:

. موهای الماليی مويی (F3( )شكلro=30–93) اندمويی، خمیده و در موقعیت جانبی به پرودورسوم متصل شده

. (G3)شكل ( le=31–31) تر از موهای خرطومی بوده كه در موقعیت پشتی به پرودورسوم متصل شده استو كوتاه

 یباشند. سنسیلوس دارای ساقهيافته و مويی می ای تحلیلحفره و برون (H3)شكل (in=0–0)  الماليیموهای بین

. تمام (D3)شكل (ss=10–09) باشدباشد كه مجهز به خارهای متراكم میيافته و دوكی می كوتاه و سر كامالً رشد

 موهای پرودورسومی گرانوله هستند.

 
: نمای B: نمای پشتی، Licnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965)- Aی ی مادهكنه -5شكل 

 .: نمای جانبیCشكمی، 

Figure 1. Licnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965) (female) – A: Dorsal view, B: Ventral 

view, C: Lateral view. 
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، كاپیتولومسار: B، پالپ: Licnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965)- Aی ی مادهكنه -3شكل 

C : ،كلیسرD ،موی تريكوبوتری :E:   2موی نوتوگاستریh ،F:  خرطومیموی )ro( ،G:  موی الماليی)le( ،H: 

  .4bموی اپیمری  :I، (in)الماليی موی بین
 

Figure 2. Licnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965) (female) – A: Palp, B: Subcapitulum, 

C: Chelicera (Trägårdh’s organ not illustrated), D: Bothridial seta, E: Notogastral seta h2, F: Rostral 

seta (ro), G: Lamellar seta (le), H: Interlamellar seta (in), I: Epimeral seta 4b. 

 

باشد و ده میهای فرورفته و برآمشكل و كشیده بوده و در سطح پشتی دارای بخشنوتوگاستر: نوتوگاستر بیضی

 )ps2, ps1, ps2, h1h ,3(. پنج جفت موی نوتوگاستری (A5)شكل توسط سروتگومنت گرانوله پوشیده شده است

( در سطح پشتی نوتوگاستر وجود ia, ip, imمنفذ ترشحی ) شود. سه جفتبه وضوح مشاهده میمويی و گرانوله 

 1h( ،93-91 )93 2h( ،91-95 )98 1p( ،33-30 )31 91( 91-91. طول موهای نوتوگاستری: )(A,C5)شكل  دارد

2p( ،98-30 )30 3p. 

-( مويیa, m, h. موهای هیپوستومی )(B3)شكل باشدديارتريک و رشديافته می عكاپیتولوم از نوگناتوزوما: سار

 باشدیم 8،3،5،9،0(ωبندی بوده و دارای فرمول ) 1شكل و صاف. پالپ دهانی مويی شكل و گرانوله، موهای كنار

گرفته ر قرا acmصورت مستقل از يوپاتیدی يافته بوده و بهد ی پالپی باريک و رشولونیدی پنجه. س(A3)شكل

 .(C 3)شكل باشنددار میيچه( رشديافته، مويی و موcha, chbاست. موهای كلیسری )

-دارای شبكه I-IVهای باشند. آپودمها غیرقابل تفكیک میی اپیمری: نواحی اپیمری ادغام شده بوده و آپودمناحیه

 .(B5)شكل شكل و گرانوله هستند، موهای اپیمری مويی9،5،3،9ی اپیمری دارای فرمول مويی بندی. ناحیه

جفت  3(، ag: 1-1جفت موی كنارجنسی ) 5(، 6g–1g: 1-1موی جنسی )شش جفت مخرجی:  -ی جنسیناحیه

موهای جنسی و . ( وجود دارد3ad–1ad: 35-30جفت موی كنارمخرجی ) 9( و 2an–1an: 55-53موی مخرجی )

ی مخرجی قرار دارد. در عقب صفحه 1ad موی مخرجی صاف و موهای كنارجنسی و كنارمخرجی گرانوله هستند.

 .(B5)شكل مشاهده نشدمنفذ ترشحی 

فرمول . باشدبندی میران از نوع دست-زانو و زانو-ساق، ساق-بندی پنجههستند. مفصل یتمام پاها سه ناخن پاها:

، پای 5-1-9-1-51( 5-3-3: پای اول )(A-D9)شكل باشدپاهای اول تا چهارم در اين گونه بشرح زير می مو در

 .8-3-9-1-53( 8-5-8و پای چهارم ) 1-9-9-9-51( 5-5-8، پای سوم )5-9-9-1-50( 5-5-3دوم )
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پای اول )پای راست، : Licnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965)- Aی ی مادهكنه -9شكل 

: پای چهارم Dران تا پنجه(، پای سوم )پای چپ، پی: C، ران تا پنجه()پای راست، پی پای دوم: B، ران تا پنجه(پی

  ران تا پنجه(.راست، پی)پای 
 

Figure 3. Licnodamaeus inaequalis (Balogh & Mahunka, 1965) (female) – A. Leg I (right, trochanter 

to tarsus), B. Leg II (right, trochanter to tarsus), C. Leg III (left, trochanter to tarsus), D. Leg IV (right, 

trochanter to tarsus).   
 

ای هاستری بسیار شبیه گونههای ايرانی از نظر شكل ظاهری و نقش و نگارهای سطح نوتوگنمونه توضیحات:

 ;Balogh & Mahunka, 1965(، مغولستان )Grishina & Andrievsky, 1985) شده از قزاقستان گزارش

Bayartogtokh, 2001; Bayartogtokh & Smelyansky, 2002; Bayartogtokh, 2010, Bayartogtokh et al., 

-( میKrivolutsky 1971; Karppinen et al., 1986; Andrievsky, 1988; Rahimbaeva, 1995( و روسیه );2016

افته ( رشديbothridial ridgeهای ايرانی از لحاظ دارا بودن برجستگی بوتريديومی )د با اين تفاوت كه نمونهنباش

 د.شوهای غیرايرانی متمايز میاز گونه ،(5و نیز كتوتاكسی پا )جدول 

 

 L. inaequalis یايرانی و غیرايرانی گونههای نمونهپا در  فرمول موهای -5جدول 

Table 1. Legs chaetotaxy of L. inaequalis in Iranian and non Iranian specimens  

 

از  و در ايران ( انتشار داشتهBayartogtokh et al., 2016اين گونه در قزاقستان، مغولستان و روسیه ) :مناطق انتشار

( گزارش شده است و Iranpoor & Akrami, 2016شیراز ) و (Farzaneh & Akrami, 2016د )های مشهشهرستان

 شود. گزارش میآوری و شرقی جمعدر اين پژوهش برای نخستین بار از استان آذربايجان

 Pteridium) ، از روی خزه30/80/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 55از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

aquilinum; L.)،  ان وواش روستاهایو از(30°37' N, 46°17'E )وو گواه( 59.2'42°37یر"N, 46°02'23.9"E )

 د.شآوری جمع

 

 Licnobelbidae Grandjean, 1965ی خانواده

Species I II III IV 

L. inaequalis 
Iranian specimens 

1-5-3-4-17 

(1-2-2) 

1-3-3-5-16 

(1-1-2) 

3-3-3-4-15 

(0-1-1) 

0-2-3-4-12 

(0-1-0) 

L. inaequalis 
non Iranian specimens 

1-5-3-4-17 
(1-1-2) 

1-3-3-4-16 
(1-1-2) 

3-3-3-4-15 
(0-1-1) 

0-2-3-4-12 
(0-1-0) 
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 Licnobelba Grandjean, 1931 جنس 

 L. latiflabellata* (Paoli, 1908)  یگونه

موهای الماليی در مجاورت  ،پرودورسوم منقوطمیكرومتر؛  511–503و عر  آن  335–331طول بدن 

ای هسنسیلوس دوكی شكل و بزرگ؛ كنه م،الماليی كوتاه و ضخیموی بین ،بر روی آپوفیزواقع موهای خرطومی و 

-جفت موی پشتی 1نوتوگاستر دارای  ؛مراحل نابالغ )پوسته به صورت چنداليه و مشبک( یبالغ دارای پوسته

رتیب تمخرجی و اپیمری به -ی جنسیناحیه ،منافذ نوتوگاستری بسیار كوچک ،انتهايی كوتاه، باريک و صاف

 .یپاها سه ناخن ؛موجفت  9،9،5،9و  9،3،5،0دارای 

( گزارش شده است Akrami, 2015و ايران ) (Subías, 2018اين گونه تاكنون از شرق پالئاركتیک ) :مناطق انتشار

 د. شآوری و گزارش شرقی جمعو در اين پژوهش برای نخستین بار از استان آذربايجان

 Prunus)، از خاک زردآلو 51/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 3از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

armeniaca; Rosaceae) از روستای نرج( 29.5'19°37آباد"N, 46°10'30.7"E) د.شآوری جمع 

 

 Damaeoidea Berlese, 1896ی خانوادهباال

 Damaeidae Berlese, 1896ی خانواده

 Belba Heyden, 1826جنس 

 B. dubinini Bulanova-Zachvatkina, 1962ی گونه

يافته  خرطوم گرد، موهای خرطومی و الماليی رشد ،میكرومتر 918–911و عر  آن  109–131طول بدن 

ندازه اسنسیلوس بسیار طويل و مويی شكل و تقريبا هم شكل و هم(، كنندی جلويی پرودورسوم عبور میاز حاشیه)

جفت موی  9میانی( و -جفت موی خارمانند و صاف )موهای پشتی 0نوتوگاستر دارای  ؛الماليیی بینهابا مو

در  1dموی  ،موی بلند و يک موی كوتاه 3ی چهارم دارای هازانوی پا ؛ای(حاشیه-شالقی و بلند )موهای عقبی

 گیرد.ساق پای چهارم همراه با سولنیدی و از يک نقطه منشأ می

پور (. ايرانSubías, 2018ن فقط از شرق اروپای مركزی و ايران گزارش شده است )اين گونه تاكنو :مناطق انتشار

و در اين  ( برای نخستین بار اين گونه را از ايران و شیراز گزارش نمودندIranpoor & Akrami, 2016و اكرمی )

  د.شوشرقی گزارش میپژوهش برای نخستین بار از استان آذربايجان

 برگ سیب، از خاک و خاک35/80/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 0اين نمونه تعداد  از آوری:اطالعات جمع

(M. domestica; Rosaceae)روستای كرج ،( 05.0'22°37آباد"N, 46°21'30.7"E و تعداد )ی بالغ در عدد ماده 1

 (N, 46°14'29.5"E"30.6'20°37ن پوسیده، از روستای امیركندی )م، از خاک مخلوط با چ33/89/5931تاريخ 

 د.شآوری جمع

 

 Damaeus (Damaeus)* Koch, 1835جنس 

Damaeus (Damaeus)* sp. 

-، موهای خرطومی، الماليی و بینتیز خرطوم نوکمیكرومتر؛  390–313و عر  آن  189–155طول بدن 

جفت موی خارمانند و  0نوتوگاستر دارای  ؛دارسنسیلوس طويل، مويی شكل و مويچه؛ اندازهالماليی تقريبا هم

زانو و ساق پاهای اول تا  ،ای(حاشیه-جفت موی كوتاه و مويی )موهای عقبی 9میانی( و -صاف )موهای پشتی

 .همراهچهارم فاقد موی 
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-شرقی گزارش جديد میاستیگمايان استان آذربايجانبرای فون نهان زيرجنساين جنس و  آوری:اطالعات جمع

 ;M. domestica) برگ سیب، از خاک و خاک89/81/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1از اين نمونه تعداد باشد. 

Rosaceae)، از روستای گلستان( 09.0'17°37سفلی"N, 46°19'21.7"E و تعداد )ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1

آوری ( جمعN, 46°31'05.4"E"11.9'21°37علیا )ی درخت، از روستای گلستانی پوسیده، از تنه89/81/5931

 د.ش

 

 Zachvatkina, 1967-Bulanova Metabelbellaجنس 

 M. pulverulenta (C. L. Koch, 1839)ی گونه

الماليی بلندتر از موهای خرطوم گرد، موهای بینمیكرومتر؛  981–953و عر  آن  131–131طول بدن 

سطح پرودورسوم و نوتوگاستر پوشیده از نقش  ر،داسنسیلوس بسیار طويل، مويی و مويچه ی،خرطومی و المالي

جفت موی كوتاه  9میانی( و -دار )موهای پشتیجفت موی تاژكی و مويچه 0نوتوگاستر دارای  ؛و نگارهای ريز

 .همراهزانو و ساق پاهای اول تا چهارم فاقد موی  ؛ای(حاشیه-و مويی )موهای عقبی

اين گونه برای  (.Subías, 2018ی پالئاركتیک و آمريكا گزارش شده است )اين گونه تاكنون از منطقه :ق انتشارمناط

گزارش  شرقیی شندآباد استان آذربايجانمنطقهاز ( Mirzaie et al., 2010نخستین بار توسط میرزايی و همكاران )

 .دش

برگ روستای ، از خاک و خاک35/81/5931بالغ در تاريخ  یعدد ماده 3تعداد  از اين گونه آوری:اطالعات جمع

 د.شآوری ( جمعN, 46°20'12.6"E"04.0'34°37يارشهر )

 

 Parabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967جنس 
Parabelbella* sp. 
الماليی موهای خرطومی، الماليی و بین ؛خرطوم پهنمیكرومتر؛  311–301و عر  آن  910–903طول بدن 

جفت موی خارمانند  0ای و دارای كرهنوتوگاستر نیم ر؛داشكل و مويچهسنسیلوس طويل، مويی، اندازهتقريبا هم

ی جلويی حاشیه ،ای(حاشیه-جفت موی كوتاه و مويی )موهای عقبی 9میانی( و -و صاف )موهای پشتی

رمول موی پیوستی زانوی پاهای اول تا ف ،همراهزانو و ساق پاهای اول تا چهارم فاقد موی  ؛نوتوگاستر فاقد خار

 باشد.می 8،5،5،5 ترتیبچهارم به

 و در اينشرقی گزارش جديد بوده استیگمايان استان آذربايجاناين جنس برای فون نهان آوری:اطالعات جمع

 ;M. domestica)برگ سیب ، از خاک و خاک89/81/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 55پژوهش تعداد 

Rosaceae)، روستای گلستان علیا (11.9'21°37"N, 46°31'05.4"Eجمع ) د.شآوری 

 

 Eutegaeoidea Balogh, 1965ی باالخانواده

 Compactozetidae Luxton, 1988ی خانواده

 Hypocepheus Krivolusky, 1971جنس 

   H. mirabilis** Krivolutsky, 1971ی گونه

یكرومتر؛ خرطوم گرد، پرودورسوم دارای المالی م 113–111 بدنعر   ،میكرومتر 050–098طول بدن 

ها جهت برآمدگی)جفت برآمدگی  1ای مجهز به رودورسوم در بخش قاعده، پحقیقی، المالی عرضی و كاسپید
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از  بلندتر الماليیالماليی مويی و صاف، موهای بینموهای الماليی و بین ،سنسیلوس دوكی (،به سمت نوتوگاستر

میانی  قسمت ؛ایی شانه مجهز به يک برآمدگی شانهشیار سجوگال مستقیم و در ناحیه ؛ی پرودورسومیموها ساير

نوتوگاستر دارای يک جفت برآمدگی طولی نامنظم و موازی كه در قسمت انتهای نوتوگاستر توسط يک برآمدگی 

بر  1hو  lm ،lp، موهای در قسمت شانه 2cجفت مو، موی  58نوتوگاستر دارای  ؛شوندعرضی به هم متصل می

ای حاشیه-در قسمت عقبی pموهای سری  و بر روی خط طولی خارجی laو  2hموهای  ،روی خط طولی داخلی

1an–جفت موی مخرجی ) 3(، agجفت موی كنارجنسی ) 5(، 5g–1gجفت موی جنسی ) 1نوتوگاستر قرار دارند. 

2an 9( و ( 3جفت موی كنارمخرجیad–1ad.وجود دارد ) یپاها تک ناخن. 

و در اين پژوهش برای نخستین بار از  (Subías, 2018ی پالئاركتیک انتشار دارد )اين گونه در منطقه :مناطق انتشار

 د. شآوری و گزارش ايران جمع

 .P)سبز ، از خاک گوجه33/89/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 5از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

domstica, Rosaceae ،)( 30.6'20°37روستای امیركندی"N, 46°14'29.5"E)، 1 ی بالغ در تاريخ عدد ماده

 ,N"55.6'18°37جو )داروستای خ ،(M. domestica; Rosaceae)، از خاک درختان سیب 51/81/5939

46°31'39.0"E)  از خاک درختان سیب 30/83/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 9و ،(M. domestica; Rosaceae)، 

 د.شآوری ( جمعN, 46°20'19.5"E"24.3'21°37روستای هرق )

 

 Ameroidea Bulanova-Zachvatkina, 1957ی باالخانواده

 Ctenobelbidae Grandjean, 1965ی خانواده

 Ctenobelba Balogh, 1943جنس 

  Ctenobelba (Ctenobelba) mikaeeli Ahaniazad et al., 2017ی گونه

مانند، ی دندانخرطوم مخروطی و مجهز به زائدهمیكرومتر؛  331–931و عر  آن  111–111طول بدن 

انشعار كوتاه؛ شیار سجوگال  53-59مجهز به  طرفهكاستوال كیتینی و رشديافته، سنسیلوس مويی و بصورت يک 

موی جفت  3گوش، نوتوگاستر مجهز به ده جفت موی نوتوگاستری )مستقیم و مجهز به يک جفت برآمدگی سه

 از نویكاپیتولوم رشديافته و مورر؛ سار im( بادبزنی(، منفذ ترشحی 1pشكل و خاردار، جفت دهم )برگی

بندی با فرمول مويی  1شكل و خاردار، پالپ ( مويیa, m, hديارتريک و رشديافته، موهای هیپوستومی )

(ω)8،3،5،9،0ی پالپی ضخیم و رشديافته و مستقل از يوپاتیدی سولونیدی پنجه ؛acmشكل موهای اپیمری مويی ؛

، در حدواسط اپیمر دوم و سوم دو Spبر روی برآمدگی  3cو مجهز به يک غالف هیالینی ضعیف، موی اپیمری 

ای موه ی،تمام پاها تک ناخن؛ ی مخرجیدر عقب صفحه 1ad موی وجود دارد. ( Sp,Sa) گوشجفت برآمدگی سه

p شكل بوده و در طرفین ناخن قرار دارند. ی پاهای دوم تا چهارم خاریدر پنجه 

آزاد و همكاران توسط آهنی 3851در سال ( و Subías, 2018اين گونه فقط در ايران انتشار دارد ) :مناطق انتشار

معرفی ( Ahaniazad et al., 2017جهان )برای فون اريباتیدهای آوری و از شهرستان مراغه جمعبرای نخستین بار 

 گرديد. 

 ;.J. regia L)، از خاک گردو 30/80/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 0از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

Juglandaceae ) روستای اشان(30°37' N, 46°17'E )آوری گرديد.جمع 
 

 Amerobelbidae Grandjean, 1961ی خانواده

 Amerobelba Berlese, 1908جنس 
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 Amerobelba decedens* Berlese, 1908ی گونه

 الماليیی بینهامو ،پرودورسوم فاقد المال و كاستوالمیكرومتر؛  193–113و عر  آن  100–088طول بدن 

ويی و عدد سیجیال؛ سنسیلوس باريک و م 1الماليی مجهز به ی بین موهای بینناحیه ،ی الماليیهاتر از موكوتاه

نواحی اپیمری و تمام موهای ( و صاف؛ 50-98موهای نوتوگاستری مويی، كوتاه ) ؛دارای پنج انشعار كوتاه

 ی پای چهارم و دوم فاقد دوشكلی جنسی.مخرجی ساده و فاقد انشعار هستند. پنچه-جنسی

ساير نقاط جهان است های گزارش شده از آوری شده در اين پژوهش بسیار شبیه گونههای جمعنمونه توضیحات:

-111(، Weigmann & Schwalbe, 1994میكرومتر ) 198[ باشندها متفاوت میو فقط از لحاظ جثه اندكی از آن

میكرومتر  100-088( و Weigmann, 2006میكرومتر ) 018 -131(،Şimşek & Baran, 2012میكرومتر ) 088

 .])پژوهش حاضر(

در ايران تا كنون  .(Subías, 2018)و ايران گزارش شده است غربی اروپا اين گونه تاكنون از جنور :مناطق انتشار

  (Rajabi et al., 2014)( و زنجانMortazavi et al., 2011، رشت )(Akrami et al., 2008)های نوشهر از شهرستان

 . شودمیگزارش شرقی آذربايجاناستان  و در اين پژوهش برای نخستین بار از گزارش شده است

برگ ، از خاک و خاک95/81/5939نر در تاريخ  3ی بالغ و عدد ماده 1از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

ی بالغ در عدد ماده 3( و N, 46°04'39.6"E"18.6'43°37، روستای قرمزگل )(J. regia L.; Juglandaceae) گردو

( N, 46°17'E '30°37)روستای اشان  ،(M. domestica; Rosaceae)، از خاک درختان سیب 30/80/5939تاريخ 

 د. شآوری جمع

 

  Amerobelba saboorii Ahaniazad & Akrami, 2017ی گونه

كاستوال فاقد پرودورسوم خرطوم مخروطی و صاف، میكرومتر؛  111–101و عر  آن  389–390طول بدن 

گوش؛ نوتوگاستر مجهز به ده جفت موی نوتوگاستری مويی و المال؛ شیار سجوگال مستقیم و فاقد برآمدگی سه

ی ، موهای هیپوستومكاپیتولوم از نوی ديارتريکسار( رشديافته، ia, ip, imدار و سه جفت منفذ ترشحی )و مويچه

؛ acmباريک و رشديافته و مستقل از يوپاتیدی  پالپی یبندی، سولونیدی پنجه 1دار، پالپ شكل و مويچهمويی
موی اپیمری  ؛9،9،5،9 ی اپیمری دارای فرمول مويیها غیرقابل تفكیک، ناحیهنواحی اپیمری ادغام شده و آپودم

1b 3موی  ،بلندترين موی اپیمریb  1 موی، بر روی يک برآمدگیواقعad ی مخرجی قرار دارد. در عقب صفحه

 شكل بوده و در طرفین ناخن قرار دارند. ی پاهای دوم تا چهارم خاریدر پنجه pناخنه، موهای  تمام پاها تک

آزاد و همكاران توسط آهنی 3851در سال ( و Subías, 2018اين گونه فقط در ايران انتشار دارد ) :مناطق انتشار

( Ahaniazad et al., 2017جهان )يباتیدهای اربرای فون آوری و شیر جمعاز شهرستان عجببرای نخستین بار 

 معرفی گرديد.

، از خاک گردو، روستای 30/80/5939نر در تاريخ  9ی بالغ و عدد ماده 1از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

 ;Triticum durum، از خاک مزارع گندم )55/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1و ( N, 46°17'E '30°37)اشان 

Poaceae،) ( 51.8'30°37روستای میهماندار"N, 45°56'51.7"Eجمع ).آوری گرديد 

 

 Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957ی خانواده

 Amerus Berlese, 1896جنس 

 A. (Amerus) polonicus* Kulczynski, 1902ی گونه
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موهای الماليی نزديک  ،دندانه 9خرطوم دارای  میكرومتر؛ 013–010و عر  آن  5881–5851طول بدن 

رفته و خار مانند؛ سنسیلوس رشديافته، مويی الماليی تحلیلموهای بین ،هااندازه با آنموهای خرطومی و تقريبا هم

بلندتر  1hو  lm, laجفت مو، موهای  58نوتوگاستر فاقد شیار سجوگال، مجهز به  ؛و متمايل به سمت انتهای بدن

جفت موی جنسی،  0سطح شكمی مجهز به  ؛شكل و خمیدهكمانی 2cو  la نوتوگاستری، موهایاز ساير موهای 

يک از باشد كه هیچجفت موی كنارجنسی می 58جفت موی كنارمخرجی و بیش از  9جفت موی مخرجی،  3

 ها منشعب نیستند. آن

 ابرود و نوشهراز چالوس، نمکدر ايران  ( وSubías, 2018اين گونه تاكنون از جنور اروپا ) :مناطق انتشار

(Akrami et al., 2008گزارش شده است و در اين پژوهش برای نخستین بار از استان گزارش می ) .گردد 

 ;.J. regia L)، از خاک گردو 30/80/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 51از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

Juglandaceae ،)( 04.0'34°37روستای يارشهر"N, 46°20'12.6"Eجمع ).آوری گرديد 

 

 Damaeolidae Grandjean, 1965ی خانواده

 Damaeolus Paoli, 1908جنس 

 D. ornatissimus Csiszár, 1962ی گونه

موهای الماليی نزديک موهای خرطومی و تقريبا میكرومتر؛  510–515و عر  آن  303–331طول بدن 

يافته، در ابتدا مويی  تر از موهای الماليی و خرطومی؛ سنسیلوس رشدالماليی كوتاهموهای بین ،هااندازه با آنهم

ی هامو ؛خطوط الماليی وجود دارد ؛و سپس به تدريج دوكی شده و در يک چهارم انتهايی حالت تاژكی دارد

وی در ر ؛انداطه شدههای سروتگیومنتی احنوتوگاستری مويی شكل، كوتاه و خمیده كه اين موها توسط غالف

موهای  يک از. هیچباشدمشاهده می قابل های سروتگیومنتی به وضوحهای چندضلعی از گرانولنوتوگاستر طرح

 منشعب نیستند.  سطح شكمی

در ايران  .(Subías, 2018)و ايران گزارش شده است ی پالئاركتیک اين گونه تاكنون از جنور منطقه :مناطق انتشار

  (Mirzaie, 2010)و شندآباد شبستر (Akrami, 2007)شهر زاد، آ(Akrami, 2006)های نور شهرستانتا كنون از 

 گزارش شده است. 

، از خاک گیاهان زينتی روستای 53/89/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

 آوری گرديد. ( جمعN, 46°36'53.8"E"41.1'29°37ايلخچی )

 

 Fosseremus Grandjean, 1954جنس 

 F. laciniatus (Berlese, 1905)ی گونه

 ،خطوط الماليی كوتاه و كمانی ،خرطوم گرد و پهنمیكرومتر؛  538–590و عر  آن  395–311 طول بدن

-جفت موی نوتوگاستری مويی 53نوتوگاستر دارای  ؛باشدسنسیلوس مويی و در انتها مجهز به يک سر مثلثی می

جفت موی  0سطح شكمی مجهز به  ؛اندهای سروتگیومنتی احاطه شدهشكل، كوتاه و خمیده كه توسط غالف

يک باشد كه هیچجفت موی كنارجنسی می 9جفت موی موی كنارمخرجی و  9جفت موی مخرجی،  3جنسی، 

 ها منشعب نیستند. از آن

 گزارش شده است ايران ( وتقريبا از غالب مناطقSubías, 2018اين گونه دارای انتشار جهانی بوده ) :مناطق انتشار

(Akrami, 2015.)  
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 ,A. scoparia)، از خاک بادام 58/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 0از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

Rosaceae )و گردوی روستای تازه( 42.8'19°37كند"N, 46°17'57.6"Eجمع ).آوری گرديد 

 

 Eremulidae Grandjean, 1965ی خانواده

 Eremulus Berlese, 1908جنس 

 E. flagellifer* Berlese, 1908ی گونه

كاستوالها رشديافته  ،تیزخرطوم گرد و تا حدودی نوکمیكرومتر؛  381–353و عر  آن  991–993طول بدن 

ی نوتوگاستری مويی شكل و هامو دار؛سنسیلوس شالقی و مويچه، موهای پرودورسومی مويی و ساده ؛و باريک

جفت  3جفت موی جنسی،  0سطح شكمی مجهز به  ؛ساده )موهای نوتوگاستری هرگز حالت شالقی ندارند(

نسی موهای اپیمری، جنسی و كنارج ؛جفت موی كنارجنسی 9جفت موی موی كنارمخرجی و  9موی مخرجی، 

  (.انشعار كوچک 3-1دارای منشعب )

 Akrami) ی نوشهرتنها از منطقه ايران ( و درSubías, 2018اين گونه دارای پراكنش جهانی بوده ) :مناطق انتشار

& Behmanesh, 2010گردد. ( گزارش شده است و در اين پژوهش برای نخستین بار از استان گزارش می 

 ;M. domestica) ، از خاک سیب89/81/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1نمونه تعداد از اين  آوری:اطالعات جمع

Rosaceae)،  44.0'29°37روستای آغاجری"N, 45°59'20.4"E)آوری گرديد.( جمع 

 

 Zetorchestoidea Michael, 1898ی باالخانواده

 Zetorchestidae Michael, 1898ی خانواده

 Zetorchestes Berlese, 1888جنس 

 Z. falzonii* Coggi, 1898ی گونه

موهای خرطومی واقع بر روی آپوفیزهای بلند و در میكرومتر؛  953–951و عر  آن  130–193طول بدن 

سنسیلوس برگی شكل و پهن، بوتريديوم در  ؛ی انتهايی بشدت باريکالمالها بلند و در نیمه ؛انتها دوشاخه

جفت( برگ بیدی و  55الماليی )يک جفت( و نوتوگاستری )موهای بین ؛يک دندانهی جلويی خود دارای حاشیه

های خارجی دندانه ای، صفحات جنسی و مخرجی در سطح خود دارای زوائد ريز؛ صفحات جنسی دارای لبه

صفحات جنسی و مخرجی ديده میشود؛ پاهای  یتعدادی نقوش مشبک و سلولی شكل در حاشیه ؛رشد يافته

 م رشد كرده و جهنده هستند.جفت چهار

( و تا كنون از نوشهر، ساری، Subías, 2018ی پالئاركتیک و ايران انتشار دارد )اين گونه در ناحیه :مناطق انتشار

( گزارش شده است و در اين پژوهش برای Akrami, 2010آبرود )ی چالوس و نمک( و جادهAkrami, 2006نكا )

 گردد. نخستین بار از استان گزارش می

 .M)، از خاک سیب 30/80/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 55از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

domestica; Rosaceae)،  روستای اشان(30°37' N, 46°17'E ) از 30/80/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 9و ،

( N, 46°20'12.6"E"04.0'34°37هر )ووو(، از روستای يارشCorylus avellana, Betulaceaeبرگ فندق )خاک

 د.شآوری جمع
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 Gustavioidea Oudemans, 1900ی باالخانواده

 Liacaridae Sellnick, 1928ی خانواده

 Liacarus Michael, 1898جنس 

 L. (Liacarus) coracinus (C. L. Koch, 1841)ی گونه

مستقیم و دارای دو دندانه، موهای الماليی،  خرطوممیكرومتر؛  038–011و عر  آن  301–5831طول بدن 

المالها رشديافته و  ؛های ريزای و مجهز به مويچهدار؛ سنسیلوس سرنیزهيچهمو الماليی و خرطومی مويی وبین

 ؛شوندها به المال متصل میيافته كه موهای الماليی در مجاورت آن كاسپیدهای رشد والمالی عرضی  مجهز به

 .یپاها سه ناخن ؛جفت موی بسیار كوتاه، نازک و صاف 55نوتوگاستر دارای 

های بهشهر و (، در ايران از شهرستانSubías, 2018ی پالئاركتیک انتشار دارد )اين گونه در منطقه :مناطق انتشار

 شرقیگزارش شده است و در اين پژوهش برای نخستین بار از استان آذربايجان (Akrami et al., 2008) نوشهر

 آوری و گزارش گرديد. جمع

برگ گالبی ، از خاک و خاک83/81/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 9از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

(Pyrus salicifolia, Rosaceae( روستای دانالو ،)15.7'29°37"N, 45°51'31.0"E و )ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1

( N, 46°20'12.6"E"04.0'34°37( روستای يارشهر )C. avellana, Betulaceae) برگ فندق، از خاک81/89/5939

 د.شآوری جمع

 

 Xenillidae Woolley & Higgins, 1966 ی خانواده

  Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839جنس 

 X. setosus Grobler, Ozman & Cobanoglu, 2003ی گونه

يافته و منتهی به  المالها رشد ،خرطوم گردمیكرومتر؛  031–093و عر  آن  003–5838طول بدن 

شكل و خادار؛ موهای خرطومی مويی و خاردار، موهای الماليی سنسیلوس دوكی ؛كاسپیدهای الماليی بلند و پهن

شیار سجوگال مستقیم؛ سطح پشتی و شكمی بدن  ،شكل وارونه Uالماليی ی بینشكل، ناحیهالماليی خاریو بین

 واحین، 1cتقريبا دو برابر موی  2cای جفت مو؛ موی شانه 55نوتوگاستر دارای  ،منقوط و دارای حفره های منظم

 .یپاها سه ناخن ؛9،3،5،1 و 9،9،5،9 ترتیب دارای فرمول مويیمخرجی به -اپیمری و جنسی

 ,Mirzaieر )ی شندآباد شبست(. در ايران از منطقهSubías, 2018اين گونه در تركیه و ايران انتشار دارد ) :مناطق انتشار

  .( گزارش گرديده استIranpoor & Akrami, 2016و شیراز ) (2010

 .M)، از خاک سیب 30/80/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 53از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

domestica; Rosaceae)،  روستای اشان(30°37' N, 46°17'E )د.شآوری جمع 

 

 Oppioidea Sellnick, 1937ی باالخانواده

  Oppiidae Sellnick, 1937یخانواده

 Ramusella Hammer, 1962جنس 

 Ra. (Ramusella) puertomonttensis Hammer, 1962ی گونه

پرودورسوم بدون كاستوال، دارای خطوط الماليی و میكرومتر؛  510–511و عر  آن  311–313طول بدن 

ای انشعار بلند؛ نقوش ماهیچه 1وش، دارای دار؛ سنسیلوس شانهالمالی عرضی، موهای خرطومی زانويی و مويچه

تر جفت( وجود دارند؛ نوتوگاس 3الماليی )ها و موهای بینجفت( و بوتريديوم 9الماليی )در حدواسط موهای بین
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تقريبا در يک  lmو  laوجود ندارد، موهای  2cجفت موی صاف، موی  3مرغی شكل و دارای فاقد كريستا، تخم

 ؛ی مخرجی قرار گرفته استموازی با صفحه iadمنفذ ؛ ایی اپیمری دارای نقوش ماهیچهناحیه ؛سطح قرار دارند

 .یپاها تک ناخن

 (Subías, 2018شرق بنگال، شیلی، روسیه، نواحی جنوبی مديترانه ) ی تروپیكال،اين گونه در منطقه :مناطق انتشار

 ( انتشار دارد. Akrami, 2015های ايران )و اكثر بخش

 ;M. domestica)، از خاک سیب 33/89/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 3از اين نمونه تعداد  آوری:اطالعات جمع

Rosaceae )( 30.6'20°37روستای امیركندی"N, 46°14'29.5"E)، 9 از 51/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده ،

 خداجوروستای (، A. scoparia, Rosaceae)و بادام  (M. domestica; Rosaceae)خاک درختان سیب 

(37°18'55.6"N, 46°31'39.0"E)  از خاک درختان سیب روستای 30/83/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 55و ،

 د.شآوری جمع (N, 46°20'19.5"E"24.3'21°37هرق )

 

 Ra. (Rectoppia) damavandica* Akrami & Subias, 2008ی گونه

 ؛دارموهای خرطومی بلند، بدون خمیدگی و مويچهمیكرومتر؛  530–593و عر  آن  951–391طول بدن 

شكل و در دوكی سنسیلوس؛ اندازهالماليی و خرطومی تقريبا همموهای الماليی، بیندارای خطوط الماليی، 

وجود  الماليیها و در زير موهای بینی كیتینی در حدواسط بوتريديوميک جفت زائده ؛دارقسمت انتهايی مويچه

تقريبا در يک  laو  lmدار، موهای جفت موی نوتوگاستری مويچه 3دارد. شیار سجوگال محدر، نوتوگاستردارای 

  .مخرجی صاف-ی جنسیناحیه ،ت موی جنسیجف 1ی جنسی دارای اند. صفحهسطح قرار گرفته

 ، شیراز(Akrami & Subías, 2008)های آمل اين گونه تنها در ايران انتشار دارد و تاكنون ازشهرستان :مناطق انتشار

((Akrami & Behmanesh, 2015 و كرج(Keshavarz Jamshidian et al., 2015)   .گزارش شده است 

، از خاک 55/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 59از اين نمونه تعداد در اين پژوهش  آوری:اطالعات جمع

ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1 ،(N, 46°45'07.9"E"15.8'09°37تپه )روستای گل ،(M. domestica; Rosaceae)سیب 

ی بالغ در عدد ماده 55( و N, 46°23'15.6"E"30.8'20°37، از خاک درختان سیب روستای مردق )55/81/5939

 ,N"18.6'43°37ل )وروستای قرمزگ(، J. regia L.; Juglandaceae)ردو وو، از خاک گ85/81/5931تاريخ 

46°04'39.6"Eد.شآوری ( جمع 

 

   Anomaloppia Subías, 1978 جنس 

 A. differens* Mahunka & Topercer, 1983ی گونه

 ؛دارموهای خرطومی بلند، بدون خمیدگی و مويچهمیكرومتر؛  513–510و عر  آن  313–319 طول بدن

تر از موهای الماليی و ای كوتاهحفرهدار، موهای برونالماليی نازک، مويی شكل و مويچهموهای الماليی و بین

ماليی؛ الای در حدواسط موهای بینی ماهیچهجفت زائده 9دار؛ وجود سنسیلوس بلند، دوكی و مويچه ؛الماليیبین

جفت موی  1مخرجی دارای -ی جنسیدار؛ ناحیهجفت موی نوتوگاستری بلند و مويچه 58نوتوگاستر دارای 

 جفت موی كنارمخرجی.  9جفت موی مخرجی و  3جفت موی كنار جنسی،  5جنسی، 

بار توسط برای نخستین  3851( و در سال Subías, 2018اين گونه فقط در اروپا انتشار داشته ) :مناطق انتشار

برای فون ( و Keshavarz Jamshidian et al., 2015) گزارش شده است كشاورز جمشیديان و همكاران از ايران

 باشد.میاستیگمايان استان گزارش جديد نهان
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 .M)، از خاک سیب 55/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 59تعداد  از اين نمونه آوری:اطالعات جمع 

domestica; Rosaceae)، روستای گل( 15.8'09°37تپه"N, 46°45'07.9"E)  ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1و

 د.شآوری جمع (N, 46°23'15.6"E"30.8'20°37از خاک سیب روستای مردق ) 55/81/5939

 

 Rhinoppia Balogh, 1983جنس 

 Rh. (Rhinoppia) obsoleta (Paoli, 1908) ی گونه

خرطوم گرد، موهای خرطومی بلندتر از موهای میكرومتر؛  511–505و عر  آن  909–931طول بدن 

ها گرد و پهن؛ دارای مويچه؛ بوتريديوم 53شكل و دارای الماليی؛ سنسیلوس رشديافته، دوكیالماليی و بین

جفت موی  58شكل و دارای نوتوگاستر بیضی ؛ها. دارای كريستاای در جلوی بوتريديومتعدادی نقوش ماهیچه

 در يک راستا قرار دارند. laو  lmمشخص و كوتاه، موهای  2c، موی نازک

 (Akrami, 2015)و غالب نقاط ايران  (Subías, 2018ی پالئاركتیک، استرالیا )اين گونه در منطقه: مناطق انتشار

 انتشار دارد. 

 ,A. scoparia)، از خاک بادام 83/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1تعداد از اين گونه  آوری:اطالعات جمع

Rosaceae ،)روستای جوان( 50.8'29°37قلعه"N, 45°58'20.9"E)  از  83/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1و

( روستای دانالو Cydonia oblonga, Rosaceaeو به ) (Corylus avellana, Betulaceaeدق )نخاک ف

(37°29'15.7"N, 45°51'31.0"Eجمع ) د.شآوری 

 

 Oppiella Jacot, 1937جنس 

 O. (Oppiella) nova nova (Oudemans, 1902)ی زيرگونه

مده آپرودورسوم دارای كاستوالی رشديافته؛ خرطوم برمیكرومتر؛  511–513و عر  آن  301–983طول بدن 

؛ اندازهو تقريباً هم شكلمويی ،الماليی صافدار؛ موهای الماليی و بینو گرد، موهای خرطومی بلند و مويچه

نوتوگاستر  ؛ی كوتاهمويچه 0، دارای اندازه هستند()بخش ساقه و سر سنسیلوس تقريبا هم شكلسنسیلوس دوكی

بلندترين موی نوتوگاستری بوده و جلوتر  laموی  ،مشخص 2cجفت موی صاف، موی  58دارای كريستا، دارای 

 واقع شده است. انتهای اپیمر سوم حالت زيگزاگی دارد.  lmاز موی 

های ايران نیز گزارش شده و از اكثر بخش (Subías, 2018جازی بوده )ی همهاين گونه يک گونه: مناطق انتشار

 (. Akrami, 2015است )

برگ باغات و خاک، از خاک 80/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 51تعداد از اين گونه  آوری:اطالعات جمع

 ;M. domestica)، از خاک سیب 55/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 9 ،(N, 46°17'E '30°37)روستای اشان 

Rosaceae)، ( 30.8'20°37روستای مردق"N, 46°23'15.6"E)، 1 از خاک 85/81/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده ،

ی بالغ در عدد ماده 58 ،(N, 46°04'39.6"E"18.6'43°37مزگل )روستای قر(، J. regia L.; Juglandaceae)گردو 

عدد  1و  (N, 46°17'57.6"E"42.8'19°37كند )برگ باغات روستای تازه، از خاک و خاک80/81/5939تاريخ 

(، روستای علويان Vitis vinifera; Vitaceaeاز خاک باغات انگور ) 31/80/5939ی بالغ در تاريخ ماده

(37°25'28.0"N, 46°14'05.5"E) د.شآوری جمع 
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 O. (Oppiella) nova palustris** Laskova, 1980ی زيرگونه

پرودورسوم دارای كاستوالی رشديافته؛ خرطوم برآمده میكرومتر؛  593–510و عر  آن  301–330طول بدن 

الماليی ، موی بینشكلصاف و مويیالماليی دار؛ موهای الماليی و بینو گرد، موهای خرطومی بلند و مويچه

ی سنسیلوس بسیار بلندتر از قسمت سر آن )ساقه شكل؛ سنسیلوس دوكیباشدتقريباً دو برابر موی الماليی می

بزرگ و  2cجفت موی صاف، موی  58نوتوگاستر دارای كريستا، دارای  ؛های كوتاه، دارای مويچهباشد(می

 واقع شده است.  lmجلوتر از موی  la(، موی رشديافته )بلندترين موی نوتوگاستری

و در اين پژوهش  (Subías, 2018شرق آمريكا گزارش شده است )اين گونه تاكنون فقط از جنور: مناطق انتشار

 د. شآوری و گزارش برای نخستین بار از ايران جمع

از خاک باغات سیب  35/81/5931ی بالغ در تاريخ تاريخ عدد ماده 1تعداد از اين گونه  :آوریاطالعات جمع

(M. domestica; Rosaceae)، ( 30.8'20°37روستای مردق"N, 46°23'15.6"E) د.شآوری جمع 

 
 Oribelloidea** Kunst, 1971ی باالخانواده

 Oribellidae Kunst, 1971 ی خانواده

 Oribella Berlese, 1908جنس 

 O. fujikawae Mahunka, 1982 ی گونه

كیتینی و ی كاستوالمیكرومتر؛ پودورسوم دارای يک جفت  530–338و عر  آن  911–910طول بدن 

 سنسیلوس در قسمت تر هستند؛ای پهن و در محل اتصال موهای الماليی باريكدر قسمت قاعده كه رشديافته

ده جفت موی ؛ نفوذ كرده استدر پرودورسوم  تا حدودیشیار سجوگال محدر و  دار؛میانی دوكی و مويچه

كاپیتولوم از نوی ديارتريک و يافته بوضوح قابل مشاهده است. ساردار و رشدنوتوگاستری صاف، مويچه

آپودم ؛ 8،3،5،9،3(ωبندی بوده و دارای فرمول ) 1شكل و خاردار، پالپ رشديافته، موهای هیپوستومی مويی

در عقب  1ad ؛ موی9،9،5،9 مويی ی اپیمری دارای فرمولناحیه سجوگال و آپودم دوم دارای ساختار خاری شكل؛

 . یموازی با صفحات مخرجی، تمام پاها تک ناخن iadی مخرجی، منفذ ترشحی صفحه

برای نخستین بار توسط  3850و در سال  (Subías, 2018)اين گونه در گرجستان انتشار داشته  :مناطق انتشار

برای فون اريباتیدهای ايران آوری و ( از شهرستان مراغه جمعAhaniazad et al., 2016)آزاد و همكاران آهنی

 د. شگزارش 

 ;M. domestica)، از خاک سیب 30/80/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1تعداد از اين گونه  آوری:اطالعات جمع

Rosaceae)، وستای تازهر( 42.8'19°37كند"N, 46°17'57.6"E) د.شآوری جمع 

 

 Trizetoidea Ewing, 1917ی باالخانواده

 Suctobelbidae Jacot, 1938ی خانواده

 Suctobelbella Jacot, 1937جنس 

  S. (Suctobelbella) acutidens sarekensis** (Forsslund, 1941)ی زيرگونه

ی بزرگ؛ دندانه 9-1خرطوم پهن و كشیده و دارای میكرومتر؛  518–510و عر  آن  930–991دن طول ب

( knobدار، نواحی تكتوپديال صاف و رشديافته؛ برجستگی )ای مويچهی قاعدهموهای خرطومی زانويی و در نیمه

سنسیلوس دوكی و در بخش متورم انتهايی مجهز به  ؛ضلعی و در بخش عقبی محدود نشدهالماليی تقريبا پنج
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 فذ ترشحی من ؛شديافته و نه جفت موی نوتوگاستری صافهای كوتاه؛ نوتوگاستر دارای دو جفت كونديل رمويچه

imجفت  3جفت موی كنارجنسی،  5پنج جفت موی جنسی،  مخرجی دارای -ی جنسیناحیه ؛رشديافته و مورر

موازی با  iadی مخرجی و منفذ ترشحی در عقب صفحه 1ad موی جفت موی كنارمخرجی، 9موی مخرجی و 

 هستند.   یپاها تک ناخنصفحات مخرجی قرار دارند؛ تمام 

 و در اين مطالعه برای نخستین (Subías, 2018)اين زيرگونه در پالئاركتیک و شرق آسیا انتشار داشته  :مناطق انتشار

 شود. بار از ايران گزارش می

 ;M. domestica)، از خاک سیب 30/80/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 0تعداد از اين گونه  آوری:اطالعات جمع

Rosaceae)، ( 30.6'20°37روستای امیركندی"N, 46°14'29.5"E) آوری گرديد.جمع 

 

 Tectocepheoidea Grandjean, 1954ی باالخانواده

 Tectocepheidae Grandjean, 1954ی خانواده

 Tectocepheus Berlese, 1896جنس 

 T. minor Berlese, 1903 ی گونه

ل شكخرطوم گرد و فاقد برآمدگی؛ سنسیلوس چماقیمیكرومتر؛  535–530آن و عر   991–913طول بدن 

رشديافته و مورر؛ منفذ كنارمخرجی  imای مشخص؛ منفذ و خاردار؛ نوتوگاستر مجهز به يک جفت برآمدگی شانه

iad رار قی جانبی شیار مخرجی صورت مايل و تقريبا موازی با حاشیهی جلويی صفحات مخرجی و بهدر حاشیه

جفت موی مخرجی  3جفت موی كنارجنسی،  5جفت موی جنسی،  0مخرجی دارای -ی جنسیگرفته است؛ ناحیه

 .یجفت موی كنارمخرجی؛ پاها تک ناخن 9و 

ايران غالب نقاط ( و Subías, 2018كه تاكنون از غالب نقاط جهان ) ای با انتشار نیمه جهانیگونه :مناطق انتشار

(Akrami, 2015 گزارش )است شده.  

از خاک  55/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 59تعداد در پژوهش حاضر از اين گونه  آوری:اطالعات جمع

 9ی بالغ و عدد ماده 55(، N, 46°48'52.3"E"32.0'15°37روستای آغبالغ ) (M. domestica; Rosaceae)سیب 

عدد  53 ،(N, 46°10'30.7"E"29.5'19°37آباد )از خاک زردآلو روستای نرج 51/81/5939عدد پوره در تاريخ 

روستاهای امیركندی (، P. domstica, Rosaceae)سبز از خاک سیب و گوجه 33/89/5931ی بالغ در تاريخ ماده

(37°20'30.6"N, 46°14'29.5"E( كرمجوان ،)44.9'22°37"N, 46°30'50.9"E( و علويان )28.0'25°37"N, 

46°14'05.5"E ،)35 ی درختان ی پوسیدهاز خاک و تنه 51/89/5931عدد پوره در تاريخ  1ی بالغ و عدد ماده

عدد  1(، N, 45°54'16.4"E"20.9'47°37و گوگان ) (N, 46°07'46.1"E"57.9'27°37دار روستاهای زوارق )هسته

 ,N"59.2'42°37)روستای گواهیر (، J. regia L.; Juglandaceae)از خاک گردو  85/81/5939ی بالغ در تاريخ ماده

46°02'23.9"E از خاک گیالس 55/81/5931ی بالغ در تاريخ عدد ماده 3( و (Prunus cerasus; Rosaceae و )

 د.شآوری جمع (N, 45°54'03.2"E"14.9'38°37(، روستای پیرچوپان )C. avellana, Betulaceaeفندق )

 

 

  T. velatus (Michael, 1880)یگونه

آمدگی بدن كشیده و باريک؛ نوک خرطوم دارای پیشمیكرومتر؛  503–531عر  آن و  991–910طول بدن 

ی جلويی در حاشیه iadرشديافته و مورر؛ منفذ كنار مخرجی  imشكل؛ منفذ به سمت جلو؛ سنسیلوس چماقی
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درجه نسبت به محور بدن  08ی صفحات مخرجی و تقريبا عمود بر محور طولی صفحات مخرجی و يا در زاويه

 .یجفت مو؛ پاها تک ناخن3و  0ترتیب دارای ی جنسی و مخرجی بهرار دارد؛ صفحهق

 ,Akramiايران )غالب نقاط ( و Subías, 2018كه تاكنون از تمام نقاط جهان ) ای با انتشار جهانیگونه :مناطق انتشار

  .( گزارش شده است2015

از خاک و  33/81/5939ی بالغ در تاريخ عدد ماده 1تعداد در پژوهش حاضر از اين گونه  آوری:اطالعات جمع

عدد پوره در تاريخ  1ی بالغ و عدد ماده 3(، N, 45°55'59.6"E"01.7'25°37برگ به روستای رازيان )خاک

و  (N, 45°58'20.9"E"50.8'29°37قلعه )روستاهای جوان(، A. scoparia, Rosaceae)از خاک بادام  98/80/5939

 .M)ب وواز خاک سی 30/81/5931ی بالغ در تاريخ ادهووعدد م 51(، N, 45°52'59.9"E"48.8'27°37شیشوان )

domestica; Rosaceae)، ووومیم اهایووووروست( 00.7'23°37ونق"N, 46°24'29.5"Eه ،)24.3'21°37رق )وو"N, 

46°20'19.5"E) و آغجه( 25.7'30°37اوبه"N, 45°51'26.4"E ،)9 از خاک  51/89/5931در تاريخ  ی بالغعدد ماده

ی بالغ در تاريخ عدد ماده 0(، N, 46°07'46.1"E"57.9'27°37دار روستای زوارق )ی درختان هستهی پوسیدهو تنه

( N, 46°02'23.9"E"59.2'42°37روستاهای گواهیر )(، J. regia L.; Juglandaceae) از خاک گردو 85/81/5939

 د.شآوری ( جمعN, 46°04'39.6"E"18.6'43°37و قرمزگل )

 

  رقیشن آذربايجانستاهای جنوبی ابخشآوری شده از جمعپیكنونوتیک اريباتید های كلید شناسايی كنه

  3...........................................پرودورسوم بدون المالی حقیقی، دارا يا بدون كاستوال ............................. -1

 31...........................................................................دارای المالی حقیقی ...........................پرودورسوم  -

، اندای كه به سمت عقب بدن كشیده شدهی عقبی دارای دندانه يا زوائد ويژهپرودورسوم در حاشیه -2

جنسی  تمانند در حدواسط صفحاادغام شده و يک جفت شیار هاللی شكمی ی عقبی نوتوگاستر با ناحیهحاشیه

 Nanhermannia laevis......  ..............................................................................................و مخرجی وجود دارد  

ده و ی شكمی ادغام نشتر با ناحیهی عقبی نوتوگاسی عقبی فاقد دندانه، حاشیهپرودورسوم در حاشیه -

 9.........  .......................................مانند در حدواسط صفحات جنسی و مخرجی وجود ندارد  ............شیار هالل

در دو طرف های اپیستوزومايی( )محل خروج ترشحات غدهشكل لوله قیفیدارای يک جفت  -3

 Hermanniella septentrionalis .................  ....................................................................................وتوگاستر وون

 1...............................................................................................................های جانبی ............بدون لوله -

  .Neoliodes sp ..........................................صفحات جنسی دارای شیار عرضی .................................... -4

 1......................................................................صفحات جنسی فاقد شیار عرضی ................................. -

يک  دارایوهای پشتی میانی يا ووبدون م ،ایحاشیه -جفت موی عقبی 0تا  3استر دارای ووونوتوگ -5

 0 .........................................................................................................................................مو..................... جفت

    1 ........................................نیی موهای پشتی میادارا، جفت مو يا حفره مو 51تا  3نوتوگاستر دارای  -

جفت  1-0انتهايی دارای -ی مراحل پیش از بلوغ،  نوتوگاستر در بخش عقبیهای بالغ فاقد پوستهكنه -6

  Licnodamaeus inaequalis  .............................................................................. رشديافته مو، منافذ نوتوگاستری

جفت  1-1انتهايی دارای -ی مراحل پیش از بلوغ، نوتوگاستر در بخش عقبیهای بالغ دارای پوستهكنه -

 Licnobelba latiflabellata  ....................................................رفته و كوچک ..........حلیلمو ، منافذ نوتوگاستری ت
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های كشیده و لوله مانند؛ كلیسرها تنومند گناتوزوما دارای روتلوم بزرگ، نازک و برگ مانند، يا روتلوم -7

 0  .................دارای يک موهای بزرگ، يا باريک و كشیده ولی بدون دندانه، كلیسرها بدون مو يا و دارای دندانه

 58.............. .........................مو ........ 3دار و گناتوزوما و روتلوم طبیعی، كلیسرها دارای بندهای دندانه -

 Suctobelbella (S.) acutidens sarekensis  .ددهنیل لوله میروتلوم ها تشكم آنارتريک، سار كاپیتولو -8

 3........ ............................................... و برگ مانند روتلوم ها خیلی بزرگديارتريک، سار كاپیتولوم  -

 Fosseremus laciniatus............ ......................ای   ..............دايرهفرورفتگی نیم 1نوتوگاستر مجهز به  -9
  Damaeolus ornatissimus............. ........ای   ............................دايرهنیمفرورفتگی  1نوتوگاستر فاقد  -

ش عقبی پرودورسوم با قسمت جلويی نوتوگاستر در هم ادغام شده )فاقد شیار سجوگال(؛ موهای بخ  -11

 Amerus (Amerus) polonicus   ................................................................ های متفاوتنوتوگاستری دارای اندازه

بخش عقبی پرودورسوم با داشتن شیار سجوگال از قسمت جلويی نوتوگاستر مجزا میگردد؛ موهای  -

 55................................................................................................................. های يكساننوتوگاستری دارای اندازه

 جفت موی كنارجنسی منشعب(  9حالت پرمويی )دارای بیش از  دارایی كنارجنسی ناحیه  -11

.......................................................................................................................................... Eremulus flagellifer  

 53 ..................ساده( نارجنسیجفت موی ك 3 اكثردح حالت پرمويی )دارای فاقدی كنارجنسی ناحیه -

 59......... ......................................... مانند ی پاهای دوم تا چهارم تحلیل رفته و خاردر پنجه pموهای   -12

 51....... ........................پاهای دوم تا چهارم عادی و مشابه پنجه پاهای اول  ........ی در پنجه pموهای  -

جفت موی  3جفت مو ) 58نوتوگاستر مجهز به  ،پرودورسوم دارای يک جفت كاستوالی رشديافته  -13

هیالینی ه يک غالف شكل و مجهز باپیمری مويی ( بادبزنی(، موهای1pشكل و خاردار، جفت دهم )برگی

  Ctenobelba (Ctenobelba) mikaeeli .......................................................................................................ضعیف

، موهای اپیمری فاقد غالف شكل جفت موی مويی 58نوتوگاستر مجهز به  ،پرودورسوم فاقد كاستوال -

 51... ............................................................................................................................................................هیالینی

، و صاف میكرومتر( 50-98موهای نوتوگاستری كوتاه ) ،عدد سیجیال 1الماليی مجهز به ی بینناحیه  -14

ی پاهای چهارم و دوم  فاقد دوشكلی جنسی در پنچه ،مخرجی ساده-اپیمری و جنسیموهای نواحی 

.............................................................................................................................. .........Amerobelba decedens 

و  میكرومتر( 18-588موهای نوتوگاستری بلند ) ،عدد سیجیال 53-58الماليی مجهز به ی بینناحیه -

ی پاهای چهارم و دارای دوشكلی جنسی در پنچه ،دارمخرجی مويچه-موهای نواحی اپیمری و جنسی ،دارمويچه

  Amerobelba saboorii....... .............................................................................................................دوم ..............

 50.......................... ..........................................................................  ی اپیمر چهارم وجود داردحاشیه -15

 38........................ ............................................................................ی اپیمر چهارم وجود ندارد حاشیه -

 ؛ستی جنسی ای بین آنها كمتر از نصف طول صفحهفاصله ، صفحات جنسی و مخرجی خیلی بزرگ  -16

  Oribella fujikawae ............................................................................. ران پای چهارم مجهز به يک آپوفیز بزرگ

پای  ران ؛ی جنسیی بین آنها بیشتر از نصف طول صفحهفاصله، صفحات جنسی و مخرجی كوچک -

 51 .............................................................................................................................................. چهارم فاقد آپوفیز

 50.....................  ........................ (d)موی حداقل يكی از ساق پاهای اول تا چهارم دارای موی همراه  -17

 53........................................  ...................................ساق پاهای اول تا چهارم فاقد موی همراه  ........... -

  Belba dubinini................. ...........................................ساق پای چهارم دارای موی همراه ................. -18
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  Metabelba  pulverulenta.......... ...........................ساق پای چهارم بدون موی همراه ........................ -

 .Damaeus (Damaeus) sp.... ..................ی شاخ مانند ..........ی جلويی نوتوگاستر دارای زائدهحاشیه -19

 .Parabelbella  sp........... .....................شاخ مانند ..............ی زائده بدوننوتوگاستر ی جلويی حاشیه -

  35.........  .........................................به خوبی مشخص ..................................... 2cدارای كريستا، موی   -21

 39.........  ........................................................ تحلیل رفته 2cيا دارای موی  2cبدون كريستا، فاقد موی  -

  Rhinoppia (Rhinoppia) obsoleta ............................................................. ستوالاپرودورسوم فاقد ك -21

 33................. ...............................................................................................ستوالاپرودورسوم دارای ك -

)بخش ساقه و سر سنسیلوس  شكلاندازه؛ سنسیلوس دوكیالماليی تقريباً همموهای الماليی و بین -22

 Oppiella (Oppiella) nova nova   ......................... بلندترين موی نوتوگاستری  la، موی اندازه هستند(تقريبا هم

ی سنسیلوس بسیار بلندتر )ساقه شكلدوكیالماليی تقريباً دو برابر موی الماليی؛ سنسیلوس موی بین -

  palustris nova) Oppiella( Oppiella ...............وی نوتوگاستری...بلندترين م 2c، موی باشد(از قسمت سر آن می

 Anomaloppia differens .........................................................جفت مو  ........... 58نوتوگاستر دارای   -23

 31........ ...................................................... جفت موی كم و بیش بلند و مشخص 3نوتوگاستر دارای  -
 ...........................................................انشعار 1رای وش، داسنسیلوس شانه ،موهای خرطومی زانويی -24

..................................................................................................... Ramusella (Ramusella) puertomonttensis 

 ..................................دارشكل و در قسمت انتهايی مويچهسنسیلوس دوكی ،موهای خرطومی مستقیم -

............................................................................................................. Ramusella (Rectoppia) damavandica 

 Zetorchestes falzonii   .........پای چهارم معموال جهنده  ،مخرجی دارای يک يا دو جفت موناحیه كنار -25

 30 .............................................پای چهارم معمولی .................. ،جفت مو 9مخرجی دارای ناحیه كنار -

  Hypocepheus mirabilis.......... ......................................................  نوتوگاستر بدون موقسمت میانی  -26

 31................ ........................................................................جفت مو 3قسمت میانی نوتوگاستر دارای  -

 30................ .............................................................. نزديک به همc جفت موی  3ناحیه شانه دارای   -27

 c ................................................................................................... 33 جفت موی  5ناحیه شانه دارای   -

 1ی جنسی دارای ل، صفحهها و نقاط دايره ای شكجلد پوشیده از برجستگی -28

  Xenillus setosus .........و............................................................................................................................مجفت
  Liacarus (Liacarus) coracinus ...جفت مو   0ی جنسی دارای نقش و نگار، صفحه قدبراق و فاجلد  -

  Tectocepheus minor  ...........................فاقد المالی عرضی ................ ،فاقد برآمدگیخرطوم گرد و  -29

  Tectocepheus velatus...............عرضی.........دارای المالی  ،آمدگی به سمت جلوخرطوم دارای پیش -
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