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 باغات سیب منطقه سلماس، Raphignathidae( Acari: Prostigmata)ی های خانوادهکنه فون
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 تعلق دارد Raphignathoidea به باالخانوادهکشف شد. اين خانواده  1877اولين بار توسط کرامر،  Raphignathidae يهخانواد     
که شامل خانواده هايي است که در زيستگاههاي خشکي و نيمه آبزي در سرتاسر دنيا وجود دارند. اين باالخانواده از گروه هاي قديمي کنه 

هاي تار عنکبوتي،  ميليون سال قبل بر مي گردد. همچنين اهميت اين باال خانواده در کنترل بيولوژيک کنه 65ي آن به سابقهها است که 
شکارگر هستند و در کنترل بيولوژيک  Raphignathidaeخانواده اعضاي  کنه هاي گالزا و شپشک هاي گياهي به اثبات رسيده است.

حيوانات، محصوالت انباري و حتي در  ي هاي مختلفي مانند: برگ، شاخه، تنه، الشبرگ، خاک، النه ستمنقش مهمي دارند. آنها در اکوسي
هاي کشاورزي  د. گونه هاي شکارگر، با تغذيه از کنه ها و حشرات گياه خوار سبب تعادل طبيعي در اکوسيستمشونگرد و غبار خانه يافت مي

فوقاني خاک و داخل مواد آلي پوسيده و فضوالت حيوانات به فراواني يافت شده و از  مي شوند. گونه هاي شکارگر خاکزي در طبقات
ها عموما داراي پاهاي بلند با حرکات سريع و کليسرهاي دندانه دار قوي با بندپايان کوچک، تخم آنها و غيره تغذيه مي کنند. اين کنه
ترين جنس در اين خانواده  قديمي  Raphignathus Dugés, 1834 . پالپهاي شکاري جهت گرفتن و خرد کردن طعمه مي باشند

. در اين خانواده سه توان آنها را به عنوان عامل کنترل مفيد در خاک در نظر گرفتکنند. بنابراين، مياست و از بندپايان کوچک تغذيه مي
ايديوزوماي بيضي شکل هستند. براي اينکه به  ميکرومتر با بدن نرم و 600تا  200گونه جاي دارند. کنه هايي به درازاي  57جنس با 

براي بررسي تنوع زيستي کنه دشمنان طبيعي دست يابيم، اولين گام شناسايي دشمنان طبيعي در اکوسيستم هاي مختلف است. بنابراين 
اغات سيب شهرستان از خاک و بقاياي گياهي پوسيده ب 1389، نمونه برداريهايي در طول فصل زراعي Raphignathidaeهاي خانواده 

ها با استفاده از محلول  ها از قيف برليز استفاده شد. کنه آوري و شناسايي شدند. براي استخراج کنه سلماس در استان آذربايجان غربي جمع
يي شدند. در هاي ميکروسکوپي داخل محيط هوير نصب و با استفاده از منابع موجود شناسا هاي شفاف شده روي الم نسبيت شفاف و نمونه

براي فون استان آذربايجان غربي جديد بودند. گونه  2جنس مورد شناسايي قرار گرفتند. از اين تعداد يک زير متعلق به گونه  9اين بررسي، 
 شده اند. مشخص  (*)عالمت يک ستاره که با 

Raphignathus zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995  

Raphignathus giselae Mayer & Ueckermann, 1989 

Raphignathus gracilis (Rack, 1962)  

Raphignathus hecmatanaensis Khanjani & Ueckermann, 2002 

Raphignathus protaspus Khanjani & Ueckermann, 2003 

Raphignathus africanus Mayer & Ueckermann, 1989 

Raphignathus emirdagiensis Akyol & koç, 2006 

Raphignathus aciculatus* Fan, 2000 

Raphignathus sceptrum* Chaudhri, 1979 

 ، شکارگر، ايديوزوما.Raphignathoideaکنترل بيولوژيک،  های کلیدی:واژه
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