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ها هستند که از لحاظ مورفولوژيکي، بيولوژيکي و اکولوژيکي از تنوع بسيار زيادي برخوردار استيگمايان مجموعه بزرگي از کنهزيرراسته پيش
هاي شکارگر يا انگلي هستند. ي گونهها تا حد زيادي در برگيرندهبعضي از آنکه  است باالخانواده 36باشند. اين زيرراسته داراي مي
بدني نرم تا اسکلروتيني دارند و به واسطه وجود دو جفت موي حسي بر روي پرودورسوم، وجود Bdelloidea باالخانواده هاي کنه

چهارم، داشتن گناتوزوماي کشيده و کليسر آزاد که  تريکوبوتري روي ساق پاي چهارم و گاهي روي ساق پاي اول و پنجه پاهاي سوم و
شامل مجموعه بسيار  باالخانوادههاي اين کنهشود. استيگمايان متمايز ميهاي زيرراسته پيشداراي قابليت حرکت جانبي است از ديگر گروه

اعضاي اين  شوند.مي بنديگروه  Cunaxidaeو Bdellidaeهاي شکارگر با گسترش جهاني هستند که در دو خانواده زيادي از گونه
هاي کشاورزي دارند. شکارگرهاي فعال بندپايان کوچک هستند و توانايي زيادي به عنوان عوامل کنترل بيولوژيک در اکوسيستمباالخانواده 

زندگی های هرز و خاک پوستک درختان، علف های هوایی واندام های مختلف مانند برگ، خاکبرگ،ها در زیستگاهاین کنه

با توجه به اينکه شهرستان آمل از مناطق مهم کشاورزي استان مازندران است و از نظر توليد محصوالت زراعي و باغي از اهميت  کنند.می

عنوان يکي از عوامل کنترل به  Bdelloideaي خانوادهباالهاي شکارگر آوري و شناسايي کنهبه منظور جمع خاصي برخوردار است، 
از مناطق مختلف اقليمي اين  1392-1394هاي هايي در طي سالبرداريهاي کشاورزي اين شهرستان، نمونهر اکوسيستمدبيولوژيک 

سازي در محلول نسبيت، در مايع هوير قيف برليز جداسازي و پس از شفافکمک آوري شده با هاي جمعشهرستان انجام گرفت. نمونه
 ,Neobonzia Smileyو   Armascirus Den Heyer, 1978هايي از جنساي جديدهگونه  تثبيت شدند. در طي اين پژوهش،

 Lupaeusو  Bdella muscorum Ewing, 1909هايشناسايي شدند که در آينده نزديک توصيف خواهند شد. همچنين گونه 1992

valentinae Sergeyenko, 2011   .به  شهرستان آمل در اين مطالعه شده هاي شناساييگونهداراي بيشترين فراواني در منطقه بودند
 شرح زير هستند:

Bdellidae: Bdella farabii Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Bdella longicornis (Linnaeus, 1758); 

Bdella muscorum Ewing, 1909; Biscirus iranensis Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Cyta latirostris 

Hermann, 1804; Odontoscirus meridionalis (Thor, 1931); Spinibdella cronini (Baker & Balock, 

1944); Spinibdella tabarii Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Cunaxidae: Armascirus sp. nov.; 

Neobonzia sp. nov.; Coleoscirus buartsus Den Heyer, 1980, Coleoscirus tuberculatus Den Heyer, 

1978; Cunaxa capreolus (Berlese, 1889); Cunaxa setirostris (Hermann, 1804); Cunaxoides croceus 

(Den Heyer, 1978); Lupaeus damavandiani Paktinat-Saeij & Castro, 2016; Lupaeus iranensis Den 

Heyer, 2013; Lupaeus sativae Den Heyer, 2013; Lupaeus valentinae Sergeyenko, 2011; Pulaeus 

aryani Paktinat-Saeij & Castro, 2016; Pulaeus karma (Chaudhri, 1977); Pulaeus glebulentus Den 

Heyer, 1980. 
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