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 روهدرختان میوه شهرستان ق  (Acari: Prostigmata)خوارشکارگر و گیاه هایفون کنه

 و معصومه خانجانی  ، محمد خانجانیفاطمه امینی

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران 
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 فونستيکهاي سيربر ضرورت ،باشندتحت فشار سمپاشي مي اثرهاي ميوه اکله که باغأو نيز اين مس خوارهاي گياهکنهاقتصادي  اهميت
جهت اقدامات به موقع و حساب روي آفات محصوالت باغي ثر و فعال ؤشکارگر مهاي غالب گونهو شناسايي خوار هاي شکارگر و گياهکنه

خوار در باغات ميوه از قبيل آلو، آلبالو،  ياههاي شکارگر و گ. بنابراين فون کنهسازدشکار ميآ آفات در باغات را کنترل شده در مديريت
ها بررسي شد. به اين منظور، کنه 1393-1395هاي گيالس، هلو، زردآلو، شليل، سيب، به، گالبي، بادام و گردو در شهرستان قروه طي سال

جنس از  15گونه متعلق به  25در مجموع با استفاده از قيف برليز و روش تکاندن جداسازي شده و مستقيما در محيط هوير قرار داده شدند. 
هاي گونه ديگر فعاليت شکارگري دارند. در بين کنه 19خوار و گونه گياه 6ها تنها آوري و شناسايي شد. در ميان آنها جمعخانواده از کنه 8

اي، خانواده ز لحاظ تنوع گونهبود. ا Raphignathoideaدرصد متعلق به باالخانواده  2/65شکارگر شناسايي شده، بيشترين فراواني 
Stigmaeidae هاي خانواده بيشترين تنوع را داشت. کنهStigmaeidae اي به عنوان دشمن طبيعي در کنترل بيولوژيک توانايي بالقوه

هاي ب برنامهتوان در راستاي کنترل کاربردي آفات مذکور در قالدارند، بديهي است از اين پتانسيل غني فونستيکي موجود در منطقه مي
اي عمليات لذا الزم است در مديريت باغات منطقه در صورت نياز به کارگيري ترکيبات آفتکش، به گونهکنترل تلفيقي آفت بهره برد. 

-گونه .خطر استفاده گرددانتخابي و کم هايکشآفت المقدور ازو حتي ريزي شود که حداقل آسيب به اين عوامل وارد گرددسمپاشي برنامه

به ترتيب از روي گردو،  Caligonella humilisو   Aceria tristriatus،Cenopalpus irani ،Bryobia rubrioculusهاي 
 Aegyptobia nazari ،Zetzellia mali ،Prostigmaeus khanjani ،Stigmaeusهايآوري شدند. گونهسيب، آلبالو و آلو جمع

kurdistaniensis ، Anystis baccarum  وMolothrognathus bahariensis  ها به طور مشترک از از سيب و مابقي گونه
 باشند:هاي شناسايي شده به شرح زير ميها گزارش شدند. گونهروي ميزبان

Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Spinibdella cronini Baker & Balock, 1944; 

Caligonellidae: Caligonella humilis Koch, 1838; Molothrognathus bahariensis Ueckermann & 

Khanjani, 2003; M. fulgidus Summers & Schlinger, 1955; M. mehrnejadi Liang & Zhang, 1997; 

Eriophyidae: Aceria tristriatus Nalepa, 1890; Raphignathidae: Raphignathus giselae Smith-Meyer 

& Ueckermann, 1989; R. hecmatanaensis Khanjani & Ueckermann, 2003; R. protaspus Khanjani & 

Ueckermann, 2003; R. zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995; Stigmaeidae: Eustigmaeus ioanninensis 

Kapaxidi & Papadoulis, 1999 ; E. segnis Koch, 1836; E. setiferus Bagheri, Saber, Ueckermann, 

Ghorbani & Navaei-Bonab, 2011; Ledermuelleriopsis punicae Khanjani, Mohammadi, Ghiasi, Izadi 

& Mirmoayedi, 2012; L. zahiri Khanjani & Ueckermann, 2002; Prostigmaeus khanjani Bagheri & 

Ghorbani, 2010; Stigmaeus kurdistaniensis Khanjani, 2014; S. pilatus Kuznetzov, 1978; Zetzellia mali 

Ewing, 1917; Tenuipalpidae: Aegyptobia nazari Khanjani, Khanjani & Seeman, 2012; Cenopalpus 

bakeri Düzgünes, 1966; C. irani Dosse, 1971; Tetranychidae: Bryobia rubrioculus Scheuten, 1857; 

Tetranychus urticae Koch, 1836. 

 .استيگما، باغات ميوه، کردستان، غرب ايرانهاي پيشکنه های کلیدی:واژه
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