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 در استان فارس، ایران Tydeoidea (Acari: Prostigmata) های باالخانوادهفون کنه

 عظیم نعمتی محمد خانجانی و، سمیرا بخشی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 
 mirabakhshi92@gmail.comsa 

 

حال باشد  و تا بهيم Tydeidaeو  Ereynetidae ،Iolinidae ،Triophtydeidaeداراي چهار خانواده  Tydeoideaخانواده باال
اند، از قطب جنوب تا مناطق استوايي، از سواحل تا  هاي اين باال خانواده در سراسر جهان پراکنده گونه از آن گزارش شده است. کنه  620

خاک، هوموس، هاي اين باالخانواده در سطح برگ، شوند. کنه هاي خشک و گرم يافت مي مراتع کوهستاني، از سردترين مناطق تا بيابان
آشيانه  در ها همچنين بر روي حشرات و، گياهان وحشي و محصوالت انباري وجود دارند. آن ها، درختچه هابر روي خزه، گلسنگ، علف 

ها بيشتر شناخته ها نسبت به اکولوژي، بيولوژي و اهميت اقتصادي آنشوند. مورفولوژي و سيستماتيک آن پرندگان و پستانداران يافت مي
ها و محل زيستشان وجود دارد. عادت هاي تغذيه اي اين کنه ها به  شده است. اطالعات کمي در مورد تعامالت اکولوژيکي بين اين کنه

خوار، گرده خوار و  شکارگر بوده اما بيشترين آن ها قارچ خوار و الشه خوار مي باشند.  ها گياهخوبي شناخته نشده است، تعدادي از آن
باشد. ميونه شناخته شده گ 125حدود  و Tydaeolinaeو   Iolininae, Pronematinaeشامل سه زير خانواده   Iolinidae خانواده

يک پروژه  1393-1394در طي سال هاي  گونه مي باشند.  340بزرگترين خانواده در اين باال خانواده و شامل حدود  Tydeidaeخانواده 
در استان فارس صورت گرفت.  در اين بررسي کنه ها از نمونه هاي اندام  Tydeoideaتحقيقاتي به منظور مطالعه کنه هاي باالخانواده  

ها و در محيط هوير از آن وسيله محلول نسبيت شفافها به  هي و خاک جمع آوري و توسط قيف برليز جداسازي شدند. سپس کنههاي گيا
و  قرار داده شدند تا خشک شوند گرادسانتيدرجه  50در داخل آون با دماي  يک هفتهها به مدت  اساليد اساليد ميکروسکوپي تهيه شد.
آوري و  جنس جمع 2متعلق به  گونه  6در مجموع  شناسايي شدند.  51Olympus BXتراست مدل سپس با ميکروسکوپ فاز کن

مشخص شده است، اين گونه  (*)شناسايي شد يکي از اين گونه ها به عنوان رکورد جديد براي فون کنه هاي ايران مي باشد که با عالمت 
استان فارس جمع آوري و شناسايي شده است. کنه هاي شناسايي شده به از شهرستان قير و کارزين  19/9/93از خاک خرما در تاريخ  

 شرح زير مي باشد:

Neopronematus rapidus Kuznetzov, 1972; Neopronematus sepasgosariani Sadeghi, Łaniecka & 

Kaźmierski, 2012; Neopronematus lundqvisti Sadeghi, Łaniecka & Kaźmierski, 2012; 

Neopronematus aegeae Panou, Emmanouel & Kaźmierski, 2000; Tydeus kochi Oudemans, 1928; 

Tydeus diversus* Kuznetzov, 1973. 
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