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از ایران همراه با گزارش دو گونه برای  Pomerantziidae (Acari: Trombidiformes)ی ارش خانوادهاولین گز

 اولین بار از آسیا

 الناز موحدزاده و پریسا لطف الهی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
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 ,Pomerantzia charlesi Baker( با توصيف 1949توسط بيکر ) Pomerantziidae (Acari: Trombidiformes)ي خانواده

 ,Pomerantzia Bakerگذاري شد. اين خانواده داراي دو جنس آوري شده از خاک باغ هلو در جنوب اياالت متحده پايهجمع 1949

هاي اين خانواده در جهت زندگي در اعماق )با دو گونه( است. کنه  Apomerantzia Fan & Chen, 2005ه( و )با چهار گون 1949
هاي ستبر، از دست دادن امپوديوم و پاهاي اول به شدت بزرگ شده براي نقب زدن در خاک مناسب شده است. اند. ناخنخاک سازگار شده

ي شود. وجود موهاي شکمي بزرگ در ساق و پنجهها در داخل خاک مييل حرکت آنها باعث تسهاي شکل طويل در آنبدن استوانه
-هاي خانوادهاي روي فون کنهکند. طي مطالعهها را در داخل خاک پشتيباني ميها حرکت رو به جلوي آنپاهاي دوم و چهارم آن

ها با کمک انجام، کنه 1393طي اواخر شهريور سال هايي برداريخاک باغات، مزارع و مراتع دشت مرند، نمونه  Pomerantziidaeي
ها اساليد ميکروسکوپي تهيه شده و دو گونه متعلق به ي هوير از آنسازي و با کمک آميختهقيف برلز جداسازي، با محلول نسبيت شفاف

-115از افق سوم )به عمق  Apomerantzia kethleyi (Price, 1975)ي دو جنس اين خانواده شناسايي شد: تعداد يک ماده از گونه
حدود و ارتفاع  شرقي 45° 52' 22/59"، عرض جغرافيايي شمالي 38°25' 19/29"ي گندم با طول جغرافيايي سانتيمتر( خاک مزرعه 58

سانتيمتر( و  18-41از افق دوم )به عمق  Pomerantzia benhami Price, 1974ي از سطح دريا و تعداد يک عدد ماده متر 1376
ي گندم با طول سانتيمتر( خاک مزرعه 41-90ي سن سوم از همان گونه از افق سوم )به عمق ي سن دو و يک پورهماده، يک پورهيک 

ي نخست با از سطح دريا. گونه متر 1350حدود و ارتفاع  شرقي 45° 53' 39/55"، عرض جغرافيايي شمالي 38°26' 45/37"جغرافيايي 
ران ، چهار موي جنسي، چهار موي کنارجنسي، سه مو در پيشc1در موقعيتي جلوتر از  c2با هفت حجره، داشتن مجموع صفات هر پريترم 

مو، هفت سولنيدي و يک  19موي زانوي پاي اول، شش موي زانوي پاي چهارم،  10باريک،  Hو  Fي صفحات پاي چهارم، فاصله
باشد. اين گونه قبال تنها از هاي اين خانواده قابل تشخيص مياير گونهي پاي چهارم از سموي پنجه 12ي پاي اول و يوپاتيدي در پنجه

 .Pي دوم يعني ي آسيا است. گونهاياالت متحده )اياالت اينديانا، ايلينويز و مينسوتا( گزارش شده است و اين اولين گزارش اين گونه از قاره

benhami   ،نيز با داشتن مجموع صفات هر پريترم با چهار حجرهc2 تر از در موقعيتي عقبc1 ،پنج موي جنسي، چهار موي کنارجنسي ،
ي پاي مو، هفت سولنيدي و يک يوپاتيدي در پنجه 19موي زانوي پاي اول، پنج موي زانوي پاي چهارم،  12ران چهارم، چهار موي پيش

اياالت متحده )کاليفرنيا( شناسايي و توصيف شده باشد. اين گونه از ها قابل تشخيص ميي پاي چهارم از ساير گونهموي پنجه 11اول و 
 شود. است و در اين مطالعه براي اولين بار از آسيا گزارش مي

 Apomerantzia ،.Pomerantziaمرند، فون،  های کلیدی:واژه
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