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 چکیده
 آوری و شناسایی کنه های زیرراستهبرای جمع 9833-9831هایی که بین سالهای بررسی طی

Prostigmata سجنهای کنهاز  جدیدی صورت گرفت، گونه فارس استان جنوبی کامفیروز در بخش 

Adamystis Cunliffe, 1957  متعلق به خانوادهAdamystidae شناسایی شد. این اولین  جمع آوری و

 ایران است.  جنس در های این خانواده وگزارش از کنه
 

 ، ایران Prostigmata ،Adamystidae ،Adamystisکنه ، :های کلیدی واژه
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 و در نهایت  (Ueckermann, 1989) داد تغییرAdamystidae را به  Saxidromidaeی خانواده

Coineau et al. (2006) هایی مستقل با نامدو خانواده Adamystidae   با یک جنس و

 دادند. ی متفاوت قراربا سه جنس و شش گونه را در دو خانواده Saxidromidae چهارده گونه و

Fuangarworn & Lekprayoon (2010)  توصیف یک گونه جدید از  عالوه بر تایلند درکشور

. الزم به ذکر دادندهای این دو خانواده در دنیا ارائه کلید تشخیص گونه ،Adamystisجنس 

 Coineau et al. (2006)است که در  پژوهش نامبرده کلید شناسایی به تبعیت از تقسیم بندی 

 اند.ارائه شده (Adamystidae)قالب یک خانواده  ها درها و گونهو تمامی جنس نوشته نشده 

و  باشندمی Prostigmataی متعلق به زیرراستهAdamystidae ی های خانوادهکنه

زندگی آزاد هستند. دارای یک صفحه پشتی هستند که ممکن  شکارگرانی با حرکات سریع و

-ه می تواند تمام سطح پشتی را پوشش دهد یا بخشاست صاف یا مشبک باشد و این صفح

روی آن  Viموهای بوتریدی  ها رشد یافته ودر این کنه (Naso)هایی از آن را بپوشاند. دماغه 

قرار دارد. کلیسرها آزاد، دارای یک یا دو مو و قاعده کلیسر متورم و درانتها چنگک مانند است. 

ها صاف و در برخی ر بوده و در برخی ازگونهانگشت متحرک کلیسر از انگشت ثابت کوچکت

ران پاها ها مستقیم و بدون زائده شست ناخن و چهار بندی است. پیشباشد. پالپدار میدندانه

ها ممکن مجاور و به هم پیوسته بوده و پنجه پا دارای ناخن است که این ناخن در برخی گونه

، پروتونمف، دئوتونمف، تریتونمف و کنه بالغ تخم، الرو مراحل زندگی شامل است دوشاخه باشد.

باشند های بالغ دو جفت برجستگی جنسی دارند و نرها دارای ژنیتالیای داخلی میاست. ماده

 (Walter et al., 2009). ها قابل تشخیص هستند ماده که به واسطه این اندام به راحتی از

 
 مواد و روش ها 

مناطقی در منطقه کامفیروز جنوبی به صورت  9831و  9833های تحقیقی طی سالدر 

انداز درختان بلوط و پسته در سطح سایه تصادفی انتخاب و نمونه برداری از خاک و خاک برگ

  ها در های نمونه برداری نوشته شده و نمونهوحشی )بنه( انجام شد. مشخصات محل

ی تیره رنگ ریخته و به آزمایشگاه انتقال داده شد و در قیف برلز به مدت دو روز تا هاپالستیک

ها جداسازی و پس از سپس با استفاده از استریومیکروسکوپ کنه. یک هفته قرار داده شدند

مایع هویر اسالیدهای میکروسکوپی تهیه و پس از  الکتوفنل با استفاده از شفاف شدن در

درجه سلسیوس به مدت حداقل هفت روز، با استفاده از منابع  19دمای خشک شدن در آون با 

 های شناسایی شده توسط نویسنده چهارمیید نهایی کنهأموجود شناسایی صورت گرفت. ت

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ی حشره نمونه کنه مورد نظر در موزه گرفته است. صورت

 شود. علوم و تحقیقات فارس نگهداری می
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 تایجن

در  Prostigmataجمع آوری و شناسایی کنه های زیرراسته  به منظوراین تحقیق که در 

 Adamystisهای جنس جنوبی استان فارس صورت گرفت، گونه جدیدی از کنه بخش کامفیروز

جمع آوری و شناسایی شد. این اولین گزارش از وجود این  Adamystidaeمتعلق به خانواده 

ترین صفاتی که این گونه جدید را از های ایران است. مهمبرای فون کنهخانواده و این جنس 

 :ها جدا می کند عبارتند ازسایرگونه

دارای دو مو، پالپ چهار  درکنه ماده دارای چهار جفت مو، کلیسر Subcapitulumناحیه 

 بندی، صفحه پشتی مشبک و بزرگ به نحوی که کل سطح پشتی را میپوشاند. این گونه فاقد

هم ادغام شده و فضای  پایی مشبک بوده و باساختارهای چشم مانند و واکوئل است. صفحه پس

الزم  .رنگ طبیعی این گونه در طبیعت بنفش رنگ است به عالوه را می پوشاند. هارانبین پیش

 ذکر شده است )شکل به ذکر است که در تمامی منابع مورد بررسی رنگ افراد این خانواده قرمز

 توصیف کامل این گونه به صورت مقاله مجزایی به چاپ خواهد رسید.(. 9
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 نر سطح شکمی کنه، ب( ماده سطح شکمی کنهالف(  .Adamystis n.spکنه مشخصات ظاهری  -1شکل 

 ها اصلی()عکس
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