
تحقیقات آفات گیاهی
1392/سال 3/شماره 3جلد 

شکارگر فیتوزئیدههايگونه از کنه21و کلید شناساییمعرفی
)(Acari: Phytoseiidaeهاي اریوفید کنهمرتبط با)(Acari: Eriophyoidea

گیالندر استان 

3و رضا حسینی2زاده، جلیل حاجی*1سید محمد عادلی

پزشکی، دانشکده کشاوزي، دانشگاه گیالندانشیار و استادیار گروه گیاهارشد،به ترتیب دانشجوي کارشناسی3و 2، 1

)26/6/92تاریخ پذیرش: 14/1/92(تاریخ دریافت: 
چکیده

در اسـتان  1391طـی سـال   هاي اریوفیـد  مرتبط با کنهههاي شکارگر فیتوزئیدشناسایی کنهآوري و جمعجهتفونستیک بررسی
آوري و شناسـایی  زیـر خـانواده جمـع   سـه جـنس و  نهمتعلق به هفیتوزئیدهاي از کنهگونه 21گیالن انجام شد. در این بررسی تعداد 

بـا عالمـت  شـوند کـه  هاي اریوفید از ایران گزارش میارتباط با کنهبراي اولین بار در هاي خانواده فیتوزئیده از کنهگونه 13شدند. 
براي نیز کلیدیکباشد. به شرح زیر میهاآوري شده به تفکیک زیرخانوادههاي جمعاسامی گونه.شوندنمایش داده می)*(ستاره

.ستتهیه شده اهاي اریوفید در استان گیالن مرتبط با کنهههاي فیتوزئیدشناسایی کنه

Subfamily Amblyseiinae: Amblyseius herbicolus (Chant, 1959); Amblyseius rademacheri* (Dosse,
1959); Euseius amissibilis* Meshkov, 1991; Euseius finlandicus (Oudemans, 1915); Kampimodromus
abberans* (Oudemans, 1930); Neoseiulus barkeri* Hughes, 1948; Neoseiulus brevispinus* Kennett,
1958; Neoseiulus cucumeris* (Oudemans, 1930); Neoseiulus imbricatus* Corpuz & Rimando, 1967;
Neoseiulus multiporus* (Wu & Li, 1987); Neoseiulus umbraticus* (Chant, 1956); Transeius
wainsteini (Gomelauri, 1968). Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago,
1876); Phytoseius spoofi* (Oudemans, 1915). Subfamily Typhlodrominae: Neoseiulella tiliarum*
(Oudemans, 1930); Paraseiulus soliger (Ribaga, 1904); Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-
Shaul, 1982); Typhlodromus Kettanehi Wainstein & Arutunjan, 1967; Typhlodromus barkeri*
(Garman, 1948); Typhlodromus caudiglans (Schuster, 1959); Typhlodromus tubifer* Wainstein, 1961.

، ایران، شکارگر، گیالنفیتوزئیده،هاي اریوفیدکنههاي کلیدي: واژه

.deli6@yahoo.comamohammad*نویسنده مسئول: 
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همقدم
- گیاه) Eriophyoidea(باال خانواده هاي اریوفیدکنه

از گیاهان فعالیت دارند. روي انواعیخوار اجباري بوده و 
کنند و هاي گیاهی به جز ریشه حمله میها به همه قسمتآن
- ها، زنگوسیله ایجاد گال، نمد، پیچیدگی حاشیه برگبه

ها و شکلی جوانهاي شدن، ایجاد تاول، بدزدگی، قهوه
هاي گیاهی باعث خسارت به گیاهانهمچنین انتقال ویروس

Westpal and Manson, 1996; Oldfieldشوند (می

and Proeseler, 1996; Kamali, 2004 1390). تا سال
گزارش شد از ایران هاي اریوفید گونه از کنه104تعداد

)Babaei et al., 2008; Xiao-Feng et al., 2009;

Xiao-Feng et al., 2011; Doryanizadeh et al.,
متعددي داراي دشمنان طبیعی هاي اریوفید کنه). 2011
-حشرات از دشمنان طبیعی کنهو هاي شکارگر کنههستند،

هاي هاي شکارگر کنهدر بین کنه.هستنداریوفیدهاي 
,Sabelisاول اهمیت هستند (مقامدر 1فیتوزئیدهخانواده

در برخی از مناطقهاي اریوفید). اگر چه فون کنه1996
در اندکیبررسی شده است، اما تاکنون مطالعاتایران 

هاي اریوفید در ایران ارتباط با شناسایی دشمنان طبیعی کنه
هاي ی از دشمنان طبیعی کنهمکتعداد است.انجام شده 

اند به صورت تصادفی گزارش شدهاز ایران نیز که اریوفید 
آوري و شناسایی هاي اریوفید جمعضمن بررسی فون کنه

;Kamali, 1998(اندشده Khanjani and Mirab-

balou, -هایی که در مورد شناسایی کنه. طی بررسی)2006

-هاي کنهاستان گیالن انجام شد برخی از گونههاي اریوفید

هاي اریوفید در مرتبط با کنهفیتوزئیدههاي شکارگر خانواده 
Hajizadehاستان گیالن معرفی شدند ( et al., 2002 .(

استان گیالن به واسطه مجاورت با دریاي خزر و کوه هاي 
البرز از شرایط آب و هوایی متنوعی برخوردار است. این 
ویژگی باعث شده که گیالن تنوع گیاهی و جانوري غنی 

در هاي خانواده فیتوزئیده کنهاهمیت توجه به باداشته باشد. 
ي شکارگر هاهاي اریوفید، شناسایی کنهکنترل کنهومدیریت 

هاي اریوفید در استان گیالن انجام شد.کنهفیتوزئیده مرتبط با 

١ - Phytoseiidae

هامواد و روش
ده مرتبط با هاي شکارگر فیتوزئیآوري کنهجهت جمع

1391سال تابستان و پاییز بهار، هاي اریوفید در فصول کنه
هاي شهرستانهاي متعددي از مناطق مختلفبردارينمونه

''02'15˚37(آستانه N, 49˚56'44'' E( ،انزلی
)37˚28'10'' N, 49̊ 28 '13'' E(رشت ،)40'16˚37'' N,

49˚35'40'' E(رضوانشهر ،)55'32˚37'' N, 49̊ 07 '22''

E(،رودبار)20'49˚36''N, 49˚25'28'' E(سیاهکل ،
)37˚09'10'' N, 49˚52'19'' E(شفت ،)30'09˚37'' N,

49˚24'12'' E(الش، ت)50'47˚37'' N, 48˚53'47'' E( ،
''10'13˚37(فومن N, 49˚18'25'' E( ،الهیجان

)37˚12'20'' N, 50˚00'12'' E( لنگرودو)30'11˚37''

N, 50̊ 09 '03'' E( برداري استان گیالن انجام شد. نمونهدر
هاي انار، انگور، انجیر، نارون، افرا، بید، درختبرگ از 

گنجشک، سیب، زبان، توسکا، به، ازگیل، گردو، بلوط، ون
انجام هاي اریوفیدآلوده به کنهوحشیزیتون و شمعدانی 

هاي پالستیکی بعد از نصب ها داخل پاکتگرفت و نمونه
اه منتقل آوري به آزمایشگبرچسب حاوي اطالعات جمع

شدند. 
هاي ها و جوانههاي اریوفید برگبه منظور جداسازي کنه

لول رقیق آب و وایتکس (به دقیقه در مح10آلوده را به مدت 
لیترآب) قرار داده و بهم زده 1لیتر وایتکس و میلی20نسبت 

هاي با قطرهاي دست آمده از الکهشدند. سپس مخلوط ب
آوري شده در هاي اریوفید جمعمختلف عبور داده شد. کنه

لیتر، اسید میلی240(اتانول AGAها در محلول پشت الک
لیتر و سوربیتول میلی30لیتر، گلیسیرین میلی30استیک غلیظ 

هاي گرم) نگهداري شدند. جهت شفاف سازي کنه8/23
1گرم کلرال هیدرات، Booster)5/2اریوفید از مخلوط
قطره اسید 8لیتر آب مقطر، میلی5گرم سوربیتول، 
قطره فنل و مقدار کمی کریستال ید) و 3کلریدریک غلیظ، 

هاي اریوفید از محلول سکوپی از کنهبراي تهیه اسالید میکرو
هاي اریوفید از طریق استفاده شد. جهت شناسایی کنههویر

هاي بررسی زیر میکروسکوپ و استفاده از کلیدها و کتاب
;Amrine and Stasny, 1994موجود (تاکسونومیکی 
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Sabelis, 1996; Baker et al., 1996; Ueckermann,
2010; Xiao-Feng et al., ها نزد ) و ارسال نمونه2011

دانشگاه باري هاي اریوفید شناس (دکتر دلیلو از متخصص
) اقدام از دانشگاه ویرجینیاي غربی امریکاو دکترآمرین ایتالیا
شد. 

آلوده هاي گیاهیاز طریق بررسی اندامهاي فیتوزئیدهکنه
قرار دادن این زیر استریومیکروسکوپ یا هاي اریوفیدبه کنه

% 75الکل اتیلیکسازي و در جدا1قیف برلیزها دراماند
ساعت در محلول 24-48مدت بههانگهداري شدند. کنه

روي الم میکروسکوپی شفاف و در محیط هویر،2نسبیت
ها زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار نصب شدند. نمونه

هاي موجود ها و توصیف، کتابهاگرفتند و با استفاده از کلید
Chant and McMurtry, 1994; Chant(شدندشناسایی

and McMurtry, 2003a; Chant and McMurtry,
2003b; Chant and McMurtry, 2004a; Chant and
McMurtry, 2004b; Chant and McMurtry,
2005a; Chant and McMurtry, 2005b; Chant and
McMurtry, 2005c; Chant and McMurtry, 2007;
Hajizadeh et al., 2009; Faraji et al., 2011;

Hajizadeh and Nazari, 2012(.
در موجود هاي و نمونهمیکروسکوپی يهااسالید

پزشکی دانشکده علوم گروه گیاهشناسی آزمایشگاه کنه
د.نشوکشاورزي دانشگاه گیالن نگهداري می

نتایج و بحث
هفیتوزئیــدهــايکنــهاز گونــه21تعــداددر ایــن بررســی 

گیـاه آلـوده   17هاي اریوفید از روي گونه از کنه20مرتبط با 
13تعـداد ي اریوفیـد جداسـازي و شناسـایی شـدند.    هابه کنه
هاي براي اولین بار در ارتباط با کنهههاي فیتوزئیدکنهاز گونه 

شناسایی ههاي فیتوزئیدکنه. شونداریوفید از ایران گزارش می
و Amblyseiinae ،Phytoseiinaeواده زیـر خـان  3شده از 

Typhlodrominae بودنـد. بـر اســاس   متفـاوت  نـه جـنس   و
هـاي موجـود در اسـالیدهاي تهیـه شـده      شمارش تعـداد کنـه  

، Amblyseiinaeسه زیر خـانواده  درصد فراوانی هر یک از 
Phytoseiinae وTyphlodrominae  33%، 60به ترتیـب %

% 30آوري شـده  جمـع هفیتوزئیـد هـاي  % بود. از کـل کنـه  7و 

1- Berlese funnel
2- Nesbitt’s fluid

ــه  ــه گون ــق ب .Pمتعل plumifer ،29 ــه ــه گون ــق ب .T% متعل

wainsteini متعلق به گونه 15و %A. herbicolus   بـود کـه
-ها روي گیاهان آلـوده بـه کنـه   نشان دهنده فراوانی این گونه

باشد.هاي اریوفید مورد مطالعه در استان گیالن می

Amblyseiinaeهخانوادزیر-1 Muma

ــه -1-1 Amblyseius herbicolusگون (Chant,

(1959
هاي آستانه، این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

الش، ، ترودبار، سیاهکل، شفت،، رضوانشهرانزلی، رشت
انار آلوده به کنه مولد هايدرختلنگرود روي برگ فومن و 

Aceria granatiپیچش برگ انار  (Canestrini and

Massalongo, 1894) ، انگور آلوده به کنه نمدي مو
Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857) ، انجیر آلوده

Aceriaبه کنه اریوفید  ficus (Cotte, 1920) ، نارون آلوده
Shevtchenkella ulmiاریوفیدبه کنه  (Farkas, 1960) ،

Neotegonotusآلوده به کنه اریوفیديافرا fastigatus

(Nalepa, 1892)،هاي اریوفیدبید آلوده به کنه
Acaphylla distata (Keifer, 1961)وAculops

rhodensis (Keifer, 1957) ،نمدي آلوده به کنهي توسکا
Acalitus britarsusتوسکا (Fockeu, 1890) و کنه

Tegonotus simusاریوفید (Keifer, 1940)، به آلوده به
Calepitrimerus baileyiاریوفیدکنه  Keifer, 1938 ،

Diptacus giganorhynchusازگیل آلوده به کنه اریوفید

(Nalepa, 1892) ، گردو آلوده به کنه نمدي گردوAceria

erineus (Nalepa, 1891) بلوط آلوده به کنه نمدي ،
Aceria ambixبلوط (Keifer, 1979) و سیب آلوده به

Calepitrimerus baileyiبکنه زنگ سی (Keifer,

آوري شد.جمع(1938
گردو هاي روي برگ درختقبل این کنه شکارگر از 
.Aآلوده به کنه نمدي گردو erineus توسکا آلوده به کنهو

.Aنمدي توسکا britarsus از استان گیالن)Hajizadeh

et al., 2002.گزارش شده است (
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هاي ماده)ویژگیهاي اریوفید در استان گیالن (بر اساس مرتبط با کنهههاي فیتوزئیدکلید شناسایی گونه
Amblyseiinae………….….......………………….……3خانواده زیر…………………………s6و z3فاقد موهاي -1
s6………………………........……………………………………………………..2و z3داراي یک یا هر دو موي -
Phytoseius…...…......……...13جنس .………Phytoseiinaeخانواده زیر.….……….……Z1 ،S2 ،S4 ،S5فاقد موهاي -2
Typhlodrominae………….....……….….14خانواده زیر..........………Z1 ،S2 ،S4 ،S5حداقل با یکی از موهاي موهاي -
……….........……………جنس……….……………S4فاقد موي -3 KampimodromusKampimodromus abberans

S4…………………………………………........……………….…...……………….……………..4داراي موي -
اند مخرجی و موهاي پیش مخرجی در یک ردیف عرضی مرتب شده-با فاصله از حاشیه جلویی صفحه شکمیJV1موي -4

Euseius……………………….……….........……………………….5جنس ……………...……………………
اند مخرجی واقع و موهاي پیش مخرجی در یک ردیف عرضی مرتب نشده-نزدیک حاشیه جلویی صفحه شکمیJV1موي -

......................................................................................................................................................................................…6
Euseius amissibilis.….رسد میj3میکرون) و به سطح موي 130بلند (بیشتر از 3اي مانند، پریتریملوله2اسپرماتکا1کالیکس-5

Euseius finlandicus....رسدمیz4میکرون) و به سطح موي 130کالیکس اسپرماتکا کوتاه و متورم، پریتریم کوتاه (کمتر از -

Neoseiulus………………….……..……....………….7جنس …..……روي پاي چهارم یا فاقد آن 4داراي ماکروستا-6
11.…………………...…………………………عالوه بر پاي چهارم حداقل روي زانوي پاي سوم ماکروستا وجود دارد -
اي با دیواره ضخیم است دو شاخه شده و یا دهلیز به شکل حفره6اسپرماتکا در محل اتصال به مجراي بزرگ5دهلیز-7

…………..…...........…………………...………………………………….………………...Neoseiulus barkeri

8………اي با دیواره ضخیم است دهلیز اسپرماتکا در محل اتصال به مجراي بزرگ دو شاخه نشده و یا دهلیز به شکل حفره-
Neoseiulus multiporus..……….…….………...………….....…...…………مخرجی دراز و باریک -صفحه شکمی-8

9………....…...….….….………….…………………….……………مخرجی دراز و باریک نیست -صفحه شکمی-
S4………………...………………………......………………Neoseiulus umbraticusتقریبا دو برابر موي Z4موي -9

10.…………………………………….…....….…………….………یا کمی بلندترS4اندازه موي تقریبا همZ4موي -
دندانه 2-3و انگشت متحرك با 10کل بشقاب کم عمق، انگشت ثابت کلیسر با کالیکس اسپرماتکا به ش-10

………………...…………….............…………………………………………………..Neoseiulus imbricatus

Neoseiulus cucumeris….....و انگشت متحرك با یک دندانه3اي شکل، انگشت ثابت کلیسر با کالیکس اسپرماتکا زنگوله-

Transeius………………......….……...Transeius wansteiniجنس …….………7/2: 1کمتر از s4به S4نسبت موي -11

Amblyseius………………………………...……......……12جنس ..…….…….…3: 1بیشتر از s4به S4نسبت موي -
Amblyseius.…..………...…………مخرجی گلدانی شکل، کالیکس اسپرماتکا قیفی شکل -صفحه شکمی-12 herbicolus

Amblyseius rademacheri…………...…مخرجی گلدانی شکل نیست، کالیکس اسپرماتکا فنجانی شکل -صفحه شکمی-

1- Calyx
2- Spermatheca
3- Peritreme
4- macroseta
1- Atrium
2- Major duct
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R1………..……………………..……..........……….…..………………………Phytoseius plumiferداراي موي -13

R1……………...……........……………...….……………..….……………………Phytoseius spoofiفاقد موي -

Paraseiulus.……………………......…….….15جنس ……………Paraseiuliniقبیله ……….……z6داراي موي -14
Typhodromini…….…….………........…….……….……..…….……...…….16قبیله …….……….z6فاقد موي -

Paraseiulus soliger………….…….…کالیکس اسپرماتکا باریک و بلند، بدون سه جفت منفذ بزرگ روي صفحه پشتی -15

Paraseiulus…….…………پشتیاي شکل، داراي سه جفت منفذ بزرگ روي صفحه کالیکس اسپرماتکا زنگوله-

triporus

Typhlodromus………………….…………….........…………17جنس ..………..…………..………Z1فاقد موي -16
Neoseiulella…...………….…...........……Neoseiulella tiliarumجنس ..……...….….……..……..Z1داراي موي -

S5……………………………….......………...……………..…..…………………………………18داراي موي -17
S5…………………….........……………..…….………………………………..Typhlodromus tubiferفاقد موي -

Typhlodromus caudiglans……………..………………………………….......…….………در انتها گرد Z5موي -18

19.………………...………………...….…..……………............………………………………نوك تیز Z5موي -
Typhlodromus bakeri…..……...………………...…………………رسد میj1و j3یا بین موي j1پریتریم به موي -19

Typhlodromus bagdasarjani………………...…………….......……………………رسد نمیz2پریتریم به موي -

Amblyseius rademacheriگونه-1-2 (Dosse,

(1959
هاي فومن، این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

افرا آلوده به کنه هايو لنگرود روي برگ درختالشت
.Nاریوفید fastigatus به آلوده به کنه اریوفیدوC.

baileyiاین اولین گزارش از ارتباط این کنه آوري شد.جمع
باشد.هاي اریوفید از ایران میشکارگر با کنه

Euseius amissibilisگونه -1-3 Meshkov, 1991

آستانه، هاياین گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع
، فومن، الشتانزلی، رشت، رضوانشهر، رودبار، سیاهکل، 

انار آلوده به کنه هايتدرخروي برگو لنگرود الهیجان
.Aمولد پیچش برگ انار  granati ، انگور آلوده به کنه

.Cنمدي مو  vitis ، انجیر آلوده به کنه اریوفیدA. ficus افرا ،
.Nآلوده به کنه اریوفید  fastigatus،هاي بید آلوده به کنه

.Aاریوفید distataوA. rhodensis کنه، توسکا آلوده به
.Aنمدي توسکا  britarsusد کنه اریوفیوT. simus، به

.Cآلوده به کنه اریوفید baileyi ، گردو آلوده به کنه نمدي
.Aگردو  erineus بلوط آلوده به کنه نمدي بلوط ،A.

ambixاریوفیدهاي زیتون آلوده به کنهوAceria oleae

(Nalepa, 1900)وTegonotus hassani (Keifer,

این اولین گزارش از ارتباط این کنه آوري شد.جمع(1959
باشد.هاي اریوفید از ایران میشکارگر با کنه

Euseius finlandicusگونه-1-4 (Oudemans,

1915)
سیاهکل، هاياین گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

انار آلوده به هاي ، فومن و لنگرود روي برگ درختتالش
.Aکنه مولد پیچش برگ انار  granati ، نارون آلوده به کنه

.Sاریوفید ulmi ، افرا آلوده به کنه اریوفیدN. fastigatus ،
.Cبه آلوده به کنه اریوفید baileyiگردو آلوده به کنه و

.Aنمدي گردو  erineusشد.آوري جمع
- این کنه شکارگر قبالً از سایر مناطق دنیا در ارتباط با کنه

Aculusاریوفید هاي  fockeui (Nalepa and

Trouessart, 1891) ،Aculus schlechtendali

(Nalepa, 1890) ،Calepitrimerus vitis (Nalepa,

1890)،Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1861)و
D. gigantorhynchus گزارش شده است(Sabelis,

گردو آلوده برگ درختروي. در ایران این گونه (1996
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.Aبه کنه نمدي گردو  erineus از استان گیالن
)Hajizadeh et al., 2002.گزارش شده است (

Kampimodromus abberansگونه-1-5

(Oudemans, 1930)
رشـت و  هاياین گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

.Dازگیل آلوده به کنه اریوفیدهايدرختروي برگالشت

giganorhynchusبلوط آلوده به کنـه نمـدي بلـوط    وA.

ambixآوري شد.جمع
این کنه شکارگر قبالً در ارتباط با کنه اریوفید 

Phytoptus avellanae Nalepa 1889گزارش شده است
(Ueckermann, 2010) . این اولین گزارش این کنه

باشد.ایران میهاي اریوفید از در ارتباط با کنهشکارگر

Neoseiulus barkeriگونه -1-6 Hughes, 1948

رشـت روي  این گونه از شهرسـتان آوري: اطالعات جمع
ــی  ــمعدانی وحش ــرگ ش )Geranium rotondifolium(ب

Aceriaآلـوده بـه کنـه اریوفیـد      gerani Farkas, 1963

آوري شد.جمع
اریوفید هاي شکارگر قبالً در ارتباط با کنهاین کنه 

Aceria tulipa (Keifer, 1938)وAceria dioscoridis

(Soliman and Abou-Awad, 1977) گزارش شده
Gersonاست ( et al., 2003; Sabelis, 1996 .( این

هاي اریوفید اولین گزارش از ارتباط این کنه شکارگر با کنه
باشد.از ایران می

Neoseiulus brevispinusگونه-1-7 Kennett,

1958
رشـت روي این گونه از شهرسـتان آوري: اطالعات جمع

ــد       ــه اریوفی ــه کن ــوده ب ــی آل ــمعدانی وحش ــرگ ش .Aب

geraniاین اولین گزارش از ارتباط این کنـه  آوري شد.جمع
باشد.هاي اریوفید از ایران میشکارگر با کنه

Neoseiulus cucumerisگونه -1-8 (Oudemans,

1930)

انزلـی روي  این گونـه از شهرسـتان  آوري: اطالعات جمع
.Aانار آلوده بـه کنـه مولـد پـیچش بـرگ انـار      برگ درخت 

granatiاین کنه شـکارگر قـبالً در ارتبـاط    آوري شد.جمع
ــه ــد بـــا کنـ ــاي اریوفیـ .Aهـ tulipa ــزارش شـــده اســـت گـ

(Ueckermann, 2010) . اولین گزارش از ارتبـاط ایـن   این
باشد.هاي اریوفید از ایران میکنه شکارگر با کنه

Neoseiulus imbricatusگونه-1-9 Corpuz and

Rimando, 1967
رشـت روي این گونه از شهرسـتان آوري: اطالعات جمع

.Aبرگ شمعدانی وحشـی آلـوده بـه کنـه اریوفیـد       gerani

در ایـن کنـه شـکارگر بـا    این اولین گـزارش  آوري شد.جمع
باشد.هاي اریوفید از ایران میکنهارتباط با

Neoseiulus multiporusگونه -1-10 (Wu & Li,

1987)
رودبـار روي  این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

.Aهاي اریوفیدبید آلوده به کنهبرگ درخت  distataوA.

rhodensisاز ارتباط این این اولین گزارشآوري شد.جمع
باشد.هاي اریوفید از ایران میکنه شکارگر با کنه

Neoseiulus umbraticusگونــه-1-11 (Chant,

1956)
هاي آستانه، این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

-درخترشت، رودبار، سیاهکل، فومن و لنگرود روي برگ

.Dازگیل آلوده به کنه اریوفید هاي giganorhynchus،
.Cسیب آلوده به کنه زنگ سیب  baileyi، افرا آلوده به کنه

.Nاریوفید  fastigatusانجیر آلوده به کنه اریوفید ،A.

ficusاریوفیدهاي زیتون آلوده به کنهوA. oleaeوT.

hassaniآوري شد.جمع
.Aاین کنه شکارگر قبالً در ارتباط با کنه اریوفید 

schlechtendali گزارش شده است(Sabelis, 1996).
هاي این اولین گزارش از ارتباط این کنه شکارگر با کنه

باشد.اریوفید از ایران می
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Transeius wainsteiniگونه -1-12 (Gomelauri,

1968)
هاي شهرستانتمام این گونه از آوري: اطالعات جمع

''03'36˚38-''03'36˚36)گیالن استان  N; 48˚34'25''-

50˚26'42'' E)انار آلوده به کنه هايدرختروي برگ
.Aمولد پیچش برگ انار granati ، انگور آلوده به کنه

.Cنمدي مو  vitis ، انجیر آلوده به کنه اریوفیدA. ficus ،
.Sکنه اریوفیدنارون آلوده به  ulmi ، افرا آلوده به کنه

.Nاریوفید  fastigatus،اریوفیدهاي بید آلوده به کنهA.

distataوA. rhodensisنمدي ، توسکا آلوده به کنه
.Aتوسکا  britarsus و کنه اریوفیدT. simus، به آلوده به

.Cاریوفیدکنه  baileyi ازگیل آلوده به کنه اریوفید ،D.

giganorhynchus ، گردو آلوده به کنه نمدي گردوA.

erineus بلوط آلوده به کنه نمدي بلوط ،A. ambix سیبو
.Cآلوده به کنه زنگ سیب  baileyiآوري شد.جمع

انار آلوده هايدرختروي برگاین کنه شکارگر قبالً 
.Aپیچش برگ اناربه کنه مولد  granati ، انگور آلوده به

.Cکنه نمدي مو  vitis، کنه اریوفیدنارون آلوده بهS. ulmi

.Aنمدي توسکا ، توسکا آلوده به کنه britarsus و کنه
.Tاریوفید  simus، گردو آلوده به کنه نمدي گردوA.

erineus ، شمعدانی وحشی آلوده به کنه اریوفیدA.

gerani ،هاي اریوفید جنس کنهگیالس آلوده به
Phyllocoptusفندق آلوده به کنه اریوفیدو جوانه درخت

Phytoptus avellanae Nalepa 1889 از استان گیالن
Hajizadeh(گزارش شده است et al., 2002.(

Phytoseiinaeزیرخانواده-2 Berlese

Phytoseius plumiferگونه -2-1 (Canestrini and

Fanzago, 1876)
هاي شهرستانتمام این گونه از آوري: اطالعات جمع

''03'36˚38-''03'36˚36)گیالن استان  N; 48˚34'25''-

50˚26'42'' E)انگور آلوده به هايدرختبرگاز روي
.Cکنه نمدي مو  vitis ، انجیر آلوده به کنه اریوفیدA.

ficus ، اریوفیدنارون آلوده به کنهS. ulmi ، افرا آلوده به
.Nکنه اریوفید  fastigatus،اریوفیدهاي بید آلوده به کنهA.

distataوA. rhodensis کنه نمدي ، توسکا آلوده به
.Aتوسکا britarsus کنه اریوفید وT. simus، به آلوده به

.Cکنه اریوفید baileyi ازگیل آلوده به کنه اریوفید ،D.

giganorhynchus ، گردو آلوده به کنه نمدي گردوA.

erineus ،کنه اریوفیدگنجشک آلوده به زبانونAculus

epiphyllus (Nalepa, 1892) ، بلوط آلوده به کنه نمدي
.Aبلوط  ambix و سیب آلوده به کنه زنگ سیبC.

baileyiآوري شد.جمع
.Aاین کنه شکارگر قبالً در ارتباط با کنه اریوفید  ficus

روي برگاین گونه .(Sabelis, 1996)گزارش شده است 
.Aانار آلوده به کنه مولد پیچش برگ انارهايدرخت

granati ، انگور آلوده به کنه نمدي موC. vitis ، انجیر
.Aآلوده به کنه اریوفید  ficusنمدي ، توسکا آلوده به کنه

.Aتوسکا  britarsus و کنه اریوفیدT. simus، به آلوده به
.Cکنه اریوفید baileyi، گردو آلوده به کنه نمدي گردوA.

erineus بلوط آلوده به کنه نمدي بلوط ،A. ambix سیبو
.Cآلوده به کنه زنگ سیب  baileyiو جوانه درخت فندق

.Pآلوده به کنه اریوفید avellanae از استان گیالن
)Hajizadeh et al., 2002.گزارش شده است (

Phytoseius spoofiگونــه-2-2 (Oudemans,

1915)
هاي رشت، این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

و فومن روي برگالشترضوانشهر، سیاهکل، شفت، 
.Aانجیر آلوده به کنه اریوفید هايدرخت ficus ، نارون

.Shاریوفیدکنه آلوده به  ulmi ، افرا آلوده به کنه اریوفیدN.

fastigatus،اریوفیدهاي بید آلوده به کنهA. distataوA.

rhodensisنمدي توسکا ، توسکا آلوده به کنهA.

britarsusو کنه اریوفیدT. simus ، ازگیل آلوده به کنه
.Dاریوفید  giganorhynchus ،گنجشک آلوده به کنه زبان
.Aاریوفید epiphyllus ،بلوط آلوده به کنه نمدي بلوطA.

ambix و سیب آلوده به کنه زنگ سیبC. baileyiجمع -

این اولین گزارش از ارتباط این کنه شکارگر با آوري شد.
باشد.هاي اریوفید از ایران میکنه
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Typhlodrominaeزیرخانواده -3 Wainstein

Neoseiulella tiliarumگونـه -3-1 (Oudemans,

1930)
رشـت روي  شهرسـتان این گونه از آوري: اطالعات جمع

.Aگردو آلوده به کنه نمدي گردو برگ درخت  erineus و
.Aشمعدانی وحشی آلـوده بـه کنـه اریوفیـد      gerani جمـع-

آوري شد.
.Aاین کنه شکارگر قبالً در ارتباط با کنه اریوفید 

schlechtendali گزارش شده است(Sabelis, 1996).
هاي شکارگر با کنهاین اولین گزارش از ارتباط این کنه 

باشد.اریوفید از ایران می

Paraseiulus soligerگونه -3-2 (Ribaga, 1904)

هاي آستانه، این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع
، الشترودبار، سیاهکل، شفت، انزلی، رشت، رضوانشهر،

انار آلوده به کنه مولد هايلنگرود روي برگ درختفومن و 
.Aپیچش برگ انار  granati ،نارون آلوده به کنه اریوفیدS.

ulmi ، افرا آلوده به کنه اریوفیدN. fastigatus، بید آلوده
.Aهاي اریوفیدبه کنه distataوA. rhodensis، توسکا

.Aنمدي توسکاآلوده به کنه britarsus و کنه اریوفیدT.

simus، ازگیل آلوده به کنه اریوفیدD. giganorhynchus

.Aگردو آلوده به کنه نمدي گردو و  erineusآوري جمع
شد.

توسکا هاي درختاین کنه شکارگر قبالً از روي برگ
.Aنمدي توسکاآلوده به کنه britarsus و کنه اریوفیدT.

simus ، ازگیل آلوده به کنه اریوفیدD.

giganorhynchus، گردو آلوده به کنه نمدي گردوA.

erineusهاي فندق آلوده به کنه اریوفیددرختو جوانهP.

avellanae از استان گیالن هاي اریوفیدکنهدر ارتباط با
)Hajizadeh et al., 2002.گزارش شده است (

Paraseiulus triporusگونـه -3-3 (Chant and

Yoshida-Shaul, 1982)
رشـت روي  این گونه از شهرسـتان آوري: اطالعات جمع

.Aگردو آلوده به کنه نمدي گردو برگ درخت  erineus و

.Aشمعدانی وحشی آلـوده بـه کنـه اریوفیـد     geraniمـع ج-

انـار  درخـت روي بـرگ این کنـه شـکارگر قـبالً    آوري شد.
.Aآلوده به کنه مولـد پـیچش بـرگ انـار      granati  از اسـتان

Hajizadeh(گیالن  et al., ) گزارش شده است.2002

ــه -3-4 Typhlodromusگونــ kettanehi

Wainstein & Arutunjan, 1967
هاي رشـت و  این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

انار آلوده به کنه مولد پـیچش  هايدرخترودبار روي برگ
.Aبرگ انار granati،نارون آلوده به کنه اریوفیدS. ulmi

.Aاریوفیدهاي زیتون آلوده به کنهو oleaeوT. hassani

آوري شد.جمع
انار آلوده به کنه درختروي برگاین کنه شکارگر قبالً 

.Aمولد پیچش برگ انار  granati از استان گیالن
)Hajizadeh et al., 2002 (روي برگ و در غرب ایران

.Aکنه نمدي گردو درخت گردو آلوده به  erineus گزارش
Khanjani(شده است and Mirab-balou, 2006(.

3-5-Typhlodromus bakeri (Garman, 1948)

شـفت روي  این گونـه از شهرسـتان  آوري: اطالعات جمع
.Aگردو آلوده به کنه نمـدي گـردو   برگ درخت  erineus

این اولین گزارش از ارتباط این کنه شکارگر آوري شد.جمع
باشد.اریوفید از ایران میهايبا کنه

Typhlodromus caudiglansگونـــــه -3-6

(Schuster, 1959)
هاي سیاهکل، این گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

نـارون آلـوده بـه کنـه     هـاي درخـت و فومن روي برگالشت
.Sاریوفید ulmi ،   نمـدي توسـکا   توسکا آلـوده بـه کنـهA.

britarsus و کنه اریوفیدT. simus گردو آلـوده بـه کنـه    و
.Aنمدي گردو  erineusآوري شد.جمع

گردو آلوده به این کنه شکارگر قبالً روي برگ درخت 
.Aکنه نمدي گردو erineus از استان گیالن)Hajizadeh

et al., 2002.گزارش شده است (
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Typhlodromus tubiferگونـه  -3-7 Wainstein,

1961
رشـت و  هاياین گونه از شهرستانآوري: اطالعات جمع

.Aاریوفیدهاي بید آلوده به کنههايدرختروي برگالشت

distataوA. rhodensis بلوط آلوده به کنه نمدي بلوط و
A. ambixاین اولین گزارش از ارتبـاط ایـن   آوري شد.جمع

باشد.هاي اریوفید از ایران میکنه شکارگر با کنه

سپاسگزاري
(از دانشگاه ویرجینیاي غربی Amrineبدینوسیله از دکتر 

(از دانشگاه باري ایتالیا) به خاطر De Lilloامریکا) و دکتر 
هاي اریوفید و ارسال مقاالت همکاري در شناسایی کنه
هاي اریوفید صمیمانه بندي کنهارزشمندشان در مورد رده

شود.سپاسگزاري می
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Abstract
A faunistis survey was conducted to collect and identify the predatory phytoseiid mites associated

with eriophyid mites in Guilan province, Iran, during 2012-2013. In this study 21 species of
phytoseiid mites from three subfamilies and nine genera were collected and identified. Thirteen
phytoseiid species were recorded in association with eriophyoid mites for the first time in Iran. These
species are marked with an asterisk (*). The list of identified species base on their subfamilies is as
follow. A key is also provided for identification of phytoseiid mites associated with eriophyid mites
in Guilan province.

Subfamily Amblyseiinae: Amblyseius herbicolus (Chant, 1959); Amblyseius rademacheri* (Dosse,
1959); Euseius amissibilis* Meshkov, 1991; Euseius finlandicus (Oudemans, 1915); Kampimodromus
abberans* (Oudemans, 1930); Neoseiulus barkeri* Hughes, 1948; Neoseiulus brevispinus* Kennett,
1958; Neoseiulus cucumeris* (Oudemans, 1930); Neoseiulus imbricatus* Corpuz & Rimando, 1967;
Neoseiulus multiporus* (Wu & Li, 1987); Neoseiulus umbraticus* (Chant, 1956); Transeius
wainsteini (Gomelauri, 1968). Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago,
1876); Phytoseius spoofi* (Oudemans, 1915). Subfamily Typhlodrominae: Neoseiulella tiliarum*
(Oudemans, 1930); Paraseiulus soliger (Ribaga, 1904); Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-
Shaul, 1982); Typhlodromus Kettanehi Wainstein & Arutunjan, 1967; Typhlodromus barkeri*
(Garman, 1948); Typhlodromus caudiglans (Schuster, 1959); Typhlodromus tubifer* Wainstein, 1961.

Keywords: Eriophyoid mites, Phytoseiidae, Predator, Guilan Province, Iran
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