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 هچکید

 ، شمال استان آذربایجان شرقیهای ارسباراندر جنگل Oribatida یراسته های زیرفون کنه، 1392 سالفصول مختلف  طی
جداسازی و با استفاده از قیف برلز  ها جنگلاین  خاک و بقایای گیاهیهای  نمونههای موجود در  کنه قرار گرفت. بررسیمورد 

 13 تعداد پی تهیه شد. در این مطالعهواسالید میکروسک آنها در محیط هویرسپس از  ه وسازی شد شفاف یتدر محلول نسب
 دوآوری و شناسایی گردیدند که از بین آنها رونوتیک جمعوپاریباتید های خانواده از کنه هفتجنس متعلق به  10از  گونه

   (**و دو ستاره ))*( به ترتیب با یک  که بودندهای ایران جدید کنه شرقی و دو گونه برای فون ربایجانگونه برای استان آذ
 Lucoppia feideri**, Oribatula :شامل های مربوطه آوری شده بر حسب خانواده های جمع . گونهاند شده مشخص

(Oribatula) tibialis alifera (Oribatulidae); Scheloribates fimbriatus (Scheloribatidae); Ceratozetella cf. 

sellnicki (Ceratozetidae); Eupelops cf. eximius, E. acromios, E. torulosus*, E. tardus (Phenopelopidae); 

Anachipteria cf. deficiens (Achipteriidae); Punctoribates cf. liber (Punctoribatidae); Pilogalumna 

tenuiclava*, Pergalumna longisetosa**, Galumna (Galumna) karajica (Galumnidae). 

 باشند. می

  گزارش جدید.، خاک ،بقایای گیاهیفونستیک،  بررسی ،ایران های کلیدی:واژه
 مقدمه

تررین  یکی از فراوان Oribatidaی های زیرراستهکنه     
 ،هرا هسرتند  های آلی بیشتر خراک های بندپایان در الیهگروه

 هر هزار فرد در تواند به صدهاها میبه طوری که تراکم آن
-ها در اکوسیسرتم این کنه (.1990متر مربع برسد )نورتون 

باشرند بره   تنرو  مری   های جنگلی دارای بیشترین فراوانی و
ترا   5000هرا در خراک جنگرل برین     فراوانری آن ای کره  گونه

بعرد از   از ایرن نررر   رسرد و در هر متر مربرع مری   500000
ندرا در مراتب بعدی قرار دارنرد  ومراتع، بیابان و ت ،ها جنگل

ی  شررده هررای حفا ررت جنگررل (.2004کررولمن و همکرراران  )
هرای گونراگون،   برو   ارسباران به دلیل در برداشتن زیسرت 

هررای گیرراهی و  بسرریار برراال و گونرره یختشررنازیسررتارزش 
هرای  گراه  ذخیرره  یکری از  عنوان فرد، بهجانوری منحصر به

ی گونره  10۷2. وجرود  اندشدهکره شناخته  زیست ارزشمند
گرر تنرو     ، نشران ی چروبی در ایرن منطقره   گونره  9۷علفی و 
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-ترین مشخصه زیستی و گیاهی بسیار زیاد آن است و مهم

ز نررر حفر    ایرن منطقره ا  . شرود  ی این منطقه محسوب مری 
-ای برخوردار است )علی العاده فوق اهمیت ذخایر ژنتیکی از

-تررین تجزیره   مهرم  از یک سو ی اریباتیدهاکنه (.1392نژاد 

کنندگان مواد آلی هستند که با خرد کرردن بقایرای گیراهی،    
جابجایی عمرودی مرواد آلری بره الیره هرای عمیرق خراک و         

در فراینرد تشرکیل هومروو موجرب افرزاید مرواد        شرکت
ی غرذایی  حرکت مواد در زنجیرره  غذایی در دسترو گیاه و

هرا بره   اریباتیرد از طرف دیگرر   (.19۷3 ه)پند و برت شوندمی
ای هر نسربت بره مسرمومیت   های خاص، دلیل داشتن ویژگی

-ی برادوا ، بسریار آسریب   ایجاد شده توسط عوامل آالینده

فراوانی و  ،با افزاید آلودگی مواردبیشتر و در   بودهپذیر 
و  1998 اسرترالن  ون) یابرد مری کراهد   هرا  آنت تنو  جمعیر 

، پژوهشرگران امر سبب شرده کره    همین. (1999پلتیه  -بهان
 هایزیستی در آزماید گرهای ها را به عنوان نشاناین کنه

ترا کنرون   محیطی مورد توجه قرار دهند.  شناسی زیستسم
در  خرانواده  164ی اریباتیرد متعلرق بره    گونه 10695حدود 
لی کره  در حرا  ،(2015)سوبیاو شناسایی شده است  جهان

گونره   50000-100000هرا  کنره  هرای ایرن  تعداد واقعی گونه
. (2008 پلتیرره -بهرران )شرراتز و تخمررین زده شررده اسررت  

 Oribatidaی هرای زیرراسرته  های کنهی انوا  گونهیشناسا
ی نقرد و  مطالعات بعردی در زمینره  یه و اساو تواند پامی

و ی جرامع  هدر اکوسیستم باشد. تاکنون مطالعها اهمیت آن
هررای در جنگررل هررای اریباتیرردکنرره فررون کرراملی در مررورد

 انجرا  تنهرا پرژوهد   صورت نگرفتره اسرت و در    ارسباران
نرژاد  توسرط قبلعلیونرد و حرداد ایرانری    منطقره،   در این شده

آوری و گرزارش شرده   ها جمرع گونه از این کنه 13(، 2014)
ی  ها در ایرن منطقره  کنه ی فون این گروه ازلذا مطالعه .است

 د.یرسجنگلی ضروری به نرر می

 هامواد و روش
هرای اریباتیرد   به منرور مطالعه و بررسری فرون کنره        

از  (1، شرکل  1در شد منطقه )جردول   ،های ارسبارانجنگل
طرور  بره  خاک و بقایای گیاهی انوا  گیاهان مرتعی و جنگلی

 1392و مهرر سرال   شهریور  تیر، مرداد، های  ماهطی  مجزا
هرای  ها در داخرل کیسره  نمونه برداری صورت گرفت. نمونه

ایسررتگاه آوری برره اطالعررات جمررع پالسررتیکی، پررس از  بررت
 کشاورزیو آموزش  تحقیقات مرکزتحقیقات جنگل و مرتع 

 55واقررع در  شرررقی آذربایجرران اسررتان طبیعرری منررابع و
انتقرال داده شردند. بررای     کیلومتری شمال غرب شهر کلیبر

های موجود در خاک و بقایای گیاهی، از قیف جداسازی کنه
حراوی   یقیرف یرک شیشره    برلز استفاده شرد. در زیرر هرر   

 24-48ها به مدت نمونه قرار داده شد. 1دمنوا مایعمقداری 
ساعت )با توجه به میزان رطوبت خاک( در قیف برلز قررار  

هرا در   بعد از انتقرال مرایع اودمرن محتروی کنره     داده شدند. 
 پزشرکی  بخد تحقیقات گیاه آزمایشگاهای به   روف شیشه

 اسرتان  طبیعی منابع و کشاورزیو آموزش  تحقیقات مرکز
بررا بررسرری محلررول درون  ،غربرری در ارومیرره آذربایجرران

هرای اریباتیرد برا    کنره  ،استریومیکروسرکو  شیشه در زیر 
سرازی،   جدا و به منررور شرفاف   موی  ریف قلماستفاده از 

هرای  از نمونره قررار داده شردند. سرپس     2در محلول نسبیت
 هرای میکروسرکوپی  اسرالید  3هرویر  محریط در  شفاف شرده 

شرده ترا   هرای میکروسرکوپی تهیره    . اسرالید تهیه شد دائمی
ی  درجرره  45-50زمرران خشررک شرردن کامررل در دمررای     

داری شرردند. پررس از خشررک سلسرریوو در داخررل آون نگهرر
 بلوریمنرور جلوگیری از به ها ، اطراف الملهاشدن اسالید

 رنر   بری  رطوبت به مایع هرویر، برا الک   هوا و ذنفوشدن و 
 هرای  کنهی هانمونه هویتشد. شناسایی و تعیین  درزگیری
با استفاده از منرابع داخلری و خرارجی     پورونوتیک اریباتید

هررا در کلکسرریون  . تمررامی نمونرره گردیرردموجررود انجررا   
تبریرز  واحرد  اه آزاد اسرالمی  شناسی دانشگآزمایشگاه کنه

 شوند.داری می نگه

 

 نتايج
خاک و  رونوتیکوهای اریباتید پدر بررسی فون کنه     

- آذربایجان )استانهای ارسباران جنگل بقایای گیاهی در

                                                           
1
Oudeman's fluid 

2
Nesbitt's fluid 

3
Hoyer's medium 
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 10گونه متعلق به  13، در مجمو  1392در سال  شرقی(
آوری و شناسایی گردید که از خانواده جمع هفتجنس و 

- های استان آذربایجانگونه برای فون کنه دوها آن بین

ایران جدید بودند که به ترتیب  دو گونه برای فون و شرقی
 :اند مشخص شده )**(و  با )*(

 

 .برداري نمونهدر برخی از روزهاي  مورد مطالعه مناطق جغرافیايی و آب و هوايی مشخصات -1جدول 

 تاريخ
ي  منطقه

 برداري نمونه

 میانگین دما

ي  )درجه

 سلسیوس(

میانگین رطوبت 

 )درصد( روزانه

طول جغرافیايی 

 )شرقی(

عرض جغرافیايی 

 )شمالی(

دريا ارتفاع از سطح 

 )متر(

9/20 1کالله 06/04/1392  8/56  46˚. ' 45 . " 315  38˚. ' 56 . " 252  1380 

3/24 گرمناب 09/04/1392  9/44  46˚. ' 47 . " 523  38˚. ' 54 . " 764  1450 

9/26 1آينالو 13/05/1392  3/40  46˚. ' 47 . " 919  38˚. ' 54 . " 678  1250 

6/20 2آينالو 15/05/1392  2/54  46˚. ' 47 . " 648  38˚. ' 53 . " 065  1700 

93/14 2کالله 17/06/1392  17/62  46˚. ' 45 . " 437  38˚. ' 56 . " 412  1150 

2/16 وايقان 24/06/1392  9/61  46˚. ' 45 . " 525  38˚. ' 56 . " 396  1200 

 

  Oribatulidae Thore, 1923 یخانواده  -1
  **Lucoppia feideri Subias, 2009ی گونه -1-1

 (ماده ی کنه)  اطالعات جمع آوری: از این گونه دو نمونه
، سره  13/5/1392از خاک مراتع روستای وایقان در تراری   

از خاک پای درختران کراد در روسرتای     (ماده ی کنه)نمونه 
 آوری گردید.جمع 1۷/6/1392در تاری   2کالله

این گونه برای اولرین برار از ایرران     در ایران: مناطق انتشار
  گزارش می شود.

 Oribatula (Oribatula) tibialis  یگونههه -1-2

alifera Subias, 2000  
از  (مراده ی  کنره ) نمونره  14تعرداد  آوری: اطالعات جمرع 

 نمونه 12، 9/4/1392ر تاری  د 1خاک مراتع روستای آینالو
، 10/5/1392تراری   از خاک مراترع وایقران در    (ماده ی کنه)

از بقایای گیراهی روسرتای گرمنراب     (ماده ی کنه) نمونه 1۷
از بقایرای   (مراده  ی کنره )نمونره   13و  20/6/1392در تاری  

آوری جمرع  30/۷/1392ر تراری   د 2گیاهی روسرتای کاللره  
 گردید.  

: ایرن گونره از مازنردران و گریالن     در ایرران  مناطق انتشرار 
الهرری و حررداد   )لطررف شرررقی آذربایجرران(، 2015)اکرمرری 

ی خبیررر و غربرری )هاشررم آذربایجرران (،2010نررژاد  ایرانرری
)کشاورز جمشریدیان و همکراران    ( و زنجان1392همکاران 

 گزارش شده است.( 2015
   Scheloribatidae Grandjean, 1933ی خانواده -2

 ,Scheloribates fimbriatus Thoreی گونههه -2-1

1930  

از خراک   (مراده  ی کنره ) نمونه 15تعداد آوری: اطالعات جمع
 آوری گردید. جمع 9/4/1392در تاری   1مراتع آینالو
غربری، گریالن،    شار: این گونه از یرزد، آذربایجران  مناطق انت

  مازندران، فارو، بوشرهر، خراسران رضروی و خوزسرتان    
 حررداد و الهرری لطررف) شرررقی ؛ آذربایجرران(2015 اکرمرری)

 و جمشرریدیان  کشرراورز ) زنجرران  و ،(2010 نررژاد  ایرانرری
 گزارش شده است. (2015 همکاران

  Ceratozetidae Jacot, 1925ی خانواده -3

 ,Ceratozetella cf. sellnicki Rajskiی گونهه  -3-1

1958  

از بقایای گیاهی  (ماده ی کنه) آوری: دو نمونهاطالعات جمع
 ی کنره )و چهار نمونره   5/5/1392در تاری   2روستای کالله

ر ترراری  داز بقایررای گیرراهی روسررتای گرمنرراب     (مرراده
 آوری گردید.جمع 18/6/1392
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: این گونه از مازندران و گیالن در ایران مناطق انتشار
 .گزارش شده است (2015 اکرمی)
 ,Phenopelopidae Petrunkevitchی خانواده -4

1955  

 ,Eupelops cf. eximius Sitnikova  ی گونه -4-1

1967  
از بقایای  (ماده ی کنه)نمونه  21تعداد آوری: اطالعات جمع

، چهار نمونه 16/6/1392در تاری   2گیاهی روستای کالله
 13/5/1392از بقایای گیاهی گرمناب در تاری   (ماده ی کنه)

در تاری   2از بقایای گیاهی آینالو (ماده ی کنه) و یک نمونه
 آوری گردید.جمع 15/5/1392
گزارش ( 2015 اکرمی) انتشار: این گونه از مازندران طقمنا

  .شده است
  Eupelops acromios Hermann, 1804ی گونه -4-2

 ی کنه)نمونه  13 تعداد اطالعات جمع آوری: از این گونه
، 6/6/1392ر تاری  د 1از بقایای گیاهی روستای کالله (بالغ
در  1از بقایای گیاهی روستای کالله (ماده ی کنه) نمونه 14

از بقایای گیاهی  (ماده ی کنه) نمونه 13، 5/5/1392تاری  
 ی کنه) نمونه 15و 15/5/1392در تاری   2روستای آینالو

در تاری  از بقایای گیاهی روستای گرمناب  (ماده
 آوری شده است.جمع 18/6/1392

 آذربایجان ،ین گونه از مازندران: ادر ایران مناطق انتشار
 گزارش شده است. (2015 اکرمی)شرقی و رشت 

 *Eupelops torulosus Koch, 1839ی گونه -4-3
از  (مراده  ی کنره ) آوری: از این گونه یک نمونهاطالعات جمع

و سره   5/5/1392در تراری    2بقایای گیاهی روستای کاللره 
در  از بقایای گیراهی روسرتای گرمنراب     (ماده ی کنه) نمونه
 آوری گردید.جمع 13/5/1392تاری  

 اکرمرری) : ایررن گونرره از مازنرردراندر ایررران منرراطق انتشررار
 گزارش شده است.( 2015

  Eupelops tardus Koch, 1835ی گونه -4-4
از  (مراده  ی کنره ) آوری: از این گونه یک نمونهاطالعات جمع

-جمع 13/5/1392در تاری  بقایای گیاهی روستای گرمناب 

 آوری گردید.

 (2015 اکرمری ): این گونره از تبریرز   در ایران مناطق انتشار
 گزارش شده است.

  Achipteriidae Thore, 1929ی خانواده -5

 Anachipteria cf. deficiensی  گونههههه -5-1

Grandjean, 1932  

 (ماده ی کنه) نمونه 9 تعداد آوری: از این گونهاطالعات جمع
 30/۷/1392در ترراری    2از بقایرای گیراهی روسررتای کاللره   

 آوری گردید.جمع
 شررقی  : ایرن گونره از آذربایجران   در ایرران  ق انتشرار مناط

 گزارش شده است. (2010 نژاد ایرانی حداد و الهی لطف)
 Punctoribatidae Thore, 1937ی خانواده -6

 Punctoribates cf. liberی گونهههههه -6-1

Paulitchenko, 1991  

 (مراده  ی کنره ) آوری: از این گونه چهار نمونهاطالعات جمع
آوری جمررع 9/4/1392در ترراری   1از خرراک مراتررع آینررالو 

 گردید.
شررقی،   ایرن گونره از آذربایجران    : در ایرران مناطق انتشرار 

گررزارش شررده ( 2015 اکرمرری) گرریالن، فررارو و مازنرردران
 است.

  Galumnidae Jacot, 1925ی خانواده -7

 ,Pilogalumna tenuiclava Berleseی گونههه -7-1

1908*  

 ی کنره ) نمونره  11 تعرداد  آوری: از ایرن گونره  اطالعات جمع
در  ترراری    1از بقایررای گیرراهی روسررتای کاللرره    (مرراده

از بقایرررای گیررراهی  (مررراده ی کنررره) نمونررره 18، 5/5/1392
 ی کنرره) نمونرره 16، 5/5/1392در ترراری   2روسررتای کاللرره

از بقایای گیاهی و خاک روستای گرمنراب  در تراری     (ماده
از بقایررای گیرراهی   (مرراده ی کنرره)نمونرره  9و  13/5/1392

 آوری گردید.جمع 15/5/1392در تاری   2روستای آینالو
مرکرزی  ، : این گونره از یرزد، فرارو   در ایران مناطق انتشار

 همکراران  و جمشریدیان  کشراورز )زنجان  و (2015 اکرمی)
 گزارش شده است.( 2015

 
 ,**Pergalumna longisetosa Baloghی گونه -7-2

1960 
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 ی کنره )نمونره   1۷ تعرداد  آوری: از ایرن گونره  اطالعات جمع
در تراری    1از خاک پای درختان کاد روسرتای کاللره   (ماده
از خاک مراتع وایقران   (ماده ی کنه) نمونه 21و  1۷/6/1392

 آوری شده است.جمع 10/5/1392در تاری  
: این گونه گزارش جدید بررای فرون   در ایران مناطق انتشار

 کنه های ایران محسوب می شود.
 Galumna (Galumna) karajicaی گونهههه -7-3

Mahunka and Akrami, 2001  

از  (ماده ی کنه) آوری: از این گونه هفت نمونهاطالعات جمع
 9و  5/5/1392در ترراری   1بقایررای گیرراهی روسررتای کاللرره

در  2از بقایرای گیراهی روسرتای کاللره     (مراده  ی کنه) نمونه
 آوری گردید.جمع 5/5/1392تاری  
شرقی، یزد،  : این گونه از آذربایجاندر ایران ق انتشارمناط

، (2015 اکرمی)فارو، مازندران، مرکزی، خراسان رضوی 
و ( 2015 همکرررراران و جمشرررریدیان کشرررراورز) زنجرررران
 (.1392خبیر و همکاران  غربی )هاشمی آذربایجان

 

                            

 

 

 .هاي ارسبارانبرداري در جنگلمناطق نمونه -1شکل 

A: 1کالله  

C: گرمناب 

E: 1آینالو  

F: 2آینالو  

H: 2کالله  

J: وایقان 
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 گزاریسپاس
از ه گرروتز -بدینوسرریله از خررانم دکتررر الیزابررت هوگررو 

کمرک در شناسرایی    خراطر به ی ملی آفریقای جنوبی  موزه
 شود. گزاری می ها سپاونمونه
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Abstract 

During different seasons of 2013, a faunistic survey was carried out on oribatid mites (Acari: Oribatida) 

in Arasbaran forests, north of East Azerbaijan Province of Iran. Mites were extracted from soil and 

plant litter samples using a Berlese's funnel and cleared in Nesbitt's fluid. Then, they were mounted in 

Hoyer's medium as microscope slides. In this study, 13 species, belonging to 10 genera and 7 families 

of poronotic oribatid mites were collected and identified, of which two species for East Azerbaijan 

Province and two species for the Iran mite fauna were new records which were marked with (*) and 

(**) respectively. The collected species according to related families are as follows: 

Lucoppia feideri**, Oribatula (Oribatula) tibialis alifera (Oribatulidae); Scheloribates fimbriatus 

(Scheloribatidae); Ceratozetella cf. sellnicki (Ceratozetidae); Eupelops cf. eximius, E. acromios, E. 

torulosus*, E. tardus (Phenopelopidae); Anachipteria cf. deficiens (Achipteriidae); Punctoribates cf. 

liber (Punctoribatidae); Pilogalumna tenuiclava*, Pergalumna longisetosa**, Galumna (Galumna) 

karajica (Galumnidae). 

Keywords: Faunistic survey, Iran, New record, Plant litter, Soil. 

 

 

 

 

mailto:dshirdel@yahoo.com

