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 های انباری گندم استان کردستان و گزارش یک گونه جدید برای ایرانفون کنه

 

 سنندج، كردستان دانشگاه كشاورزی، دانشكده پزشكی،گیاه گروه :*پورمعروف مصطفی 

 ایران، شیراز اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، واحد شناسی،حشره گروه :استوان هادی 

 

 1311 خردادتاریخ پذیرش:            1314 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 صورت كمي و كیفي است. آلودههها بكه خسارت آن باشند، آفات انباري ميو سیلوهاي گندم هاي كارخانجات آردترين آلودگيمهم         

هاي فونستیكي كنه منظور مطالعههشود. بها همراه با افزايش گرما و رطوبت است كه سبب كاهش كیفیت گندم ميشدن گندم انبار شده به كنه

برداري انجام شد. در اين استان كردستان نمونه هاي آرد شهرهاي مختلفاز سیلوها، كارخانه 3131 و  3131هاي سال انباري آرد و گندم در

شناسايي   Mesostigmataو  Trombidiformes, Sarcoptiformesاز سه راسته خانواده6 و جنس3 از كنه گونه 33تحقیق، در مجموع 

 ,Erythraeus southcotti (Goldarazena and Zhangها گونهباشند. در بین آنها براي فون استان كردستان جديد ميشدند كه همگي گونه

 Cheyletusهاي شكارگر مربوط به گونه اي در كنهترين فراواني و پراكنش گونههاي ايران جديد است. بیشبراي فون كنه( 3331

malaccensis (Oudemans)  از خانوادهChelytidae هاي آفت مربوط به  گونه و در گونهRhizoglyphus echinopus (Fumouze & 

Robin)  از خانواده Acaridae باشد:شرح زير ميهاي شناسايي شده بهبود. اسامي گونه 
 

Acaridae 

Acarus siro Linnaeus, 3571 

Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 3161) 

Tyrophagus putrescentiae Schrank, 3513  

Cheyletidae 

 Acaropsis sollers (Kuzin, 3311)   

Cheyletus malaccensis Oudemans, 3311 

Cheyletus eruditus  (Schrank, 3513) 

Blattisociidae 

Blattisocius keegani (Fox, 3315)  

Dermanyssidae 

 Liponyssoides sanguineus (Hirst, 3313)      

Laelapidae 

Pneumolaelaps lubrica  (Voigts and Oudemans, 3311)     
 

Erythraeidae 

Erythraeus shojaii Saboori and Babolmorad, 0111 

Erythraeus southcotti Goldarazena and Zhang, 3331 

 

 استان کردستان، غالت انباری، کنه کلمات کلیدی:

 M.maroufpoor@uok.ac.ir :پست الكترونیكی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
شود تنها به چه که اغلب تصور میمحصوالت انباری برخالف آن       

 طورکلی تمامهشود بلکه بچند قلم از غالت و یا حبوبات محدود نمی

مواد غذایی، صنعتی و غیره را که به نحوی در انبارها، سیلوها و منازل 

شود گیرند را شامل میوند و مورد حمله آفات قرار میشداری مینگه

ها، مانند حشرات، کنه (. عوامل متعددی0131 زنوز،)باقری

 ها، جوندگان و پرندگان به محصوالت انبار شده در طیمیکروارگانسیم

و همکاران،  )اردشیر کنندمی خسارت وارد داری صدمه ومدت نگه

والت غذایی انبار شده انسان و ها، محص(. طیف وسیعی از کنه0133

 هایفراورده دارینگه هایمحل سایر و غالت انبارهای حیوانات،

های انباری کنه .(Kells، 3101 وFreitag ) کنندمی کشاورزی را آلوده

و جاهایی  (Kells، 3101و Freitag)گرم و مرطوب  محیطی شرایط در

ها رچ و دیگر میکروارگانسیمکه مواد غنی از پروتئین مانند غالت، قا

های (. فعالیتAl-Nasser، 3100) کنندنمو پیدا می و رشد دارند، وجود

ها و ها باعث گرم شدن توده غالت، انتقال رطوبت، رشد کپکآن

های زنده و شود. آلودگی مواد غذایی توسط کنهزنی غالت میجوانه

انباری، برای  هایاندازی و فضوالت کنهمرده، جلد حاصل از پوست

، Hughes) کند، مضر استانسان که از این مواد غذایی مصرف می

ه ها و بندپایان دیگر سوسیله کنههآلودگی محصوالت انباری ب .(0631

 طور مستقیم باعثهای انباری بهکند: اول، کنهنوع خسارت ایجاد می

زا تحساسی هایآلودگی ایجاد طریق انسان از سالمتی انداختن خطربه

های سمی به مواد ها ناقل قارچشوند، دوم، کنهمواد غذایی می در

 طور غیرمستقیم باعث آلودگی مواد غذایی و خوراکیغذایی بوده و به

 باعث کاهش وزن غالت هاکنه سوم، شوند،می قارچی هایتوکسین با

  .(3111 ،همکاران و Lukas) شوندمی هاآن زنیجوانه کاهش و مهم

 هایتاکنون مطالعات متنوعی در سایر کشورها در مورد کنه       

ها چنین اهمیت کنهانباری با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوا و هم

 Hughes تر از همه، مطالعاتدر آن مناطق انجام شده است و شاید مهم

 Zakhvatkin های انباری انگلستان و مطالعاتروی کنه (0630)

 Sinha (0633)های انباری شوروی سابق باشد. روی فون کنه (0631)

هایی در مورد های انباری کانادا را مشخص کرد و بررسیفهرست کنه

های انباری انجام شده در ایران مطالعاتی روی کنه ها انجام داد.آن

 Freeman باشد:شرح زیر می طور خالصه بهها بهاست که مجموع آن

گونه از شش خانواده  6یران از روی محصوالت انباری ا (0635)

گونه  (0131)فرحبخش  آوری و گزارش کرده است.جمع

Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin ) را از روی

آوری و های روغنی جمعزمینی، پیاز، غده گیاهان زینتی و دانهسیب

 Glycephagus domesticus(، کنه 0133) زمردی گزارش کرده است.

(DeGeer) منش آوری کرده است. خلیلروی مواد انباری جمع را از

پنج گونه کنه انباری از سه خانواده را گزارش کرده است.  (0150)

سه گونه کنه از خانواده را از روی غالت و آرد  (0153)سپاسگزاریان 

آوری و گزارش نموده است. فرجی انباری در تبریز و ارومیه جمع

گونه کنه متعلق به  6رق مازندران از روی برنج انباری در ش (0113)

های ( کنه0113چنین استوان )خانواده را گزارش کرده است. هم 5

های مهم آن را مورد بررسی قرار داد. انباری کازرون و بیولوژی گونه

( اشاره کرد که 0113توان فرجی )های دیگر میازجمله بررسی

آوری و ران جمعهای انباری را در انبارهای برنج استان مازندکنه

 هایونهگ بیولوژی و خانگی هایشناسایی کردند. در تحقیق دیگر، کنه

 ( انجام شد. سیدی0111) میرفخرایی توسط ارومیه در آن غالب

ها را در منطقه کرج غذایی آن های انباری و ترجیح( فون کنه0133)

( فون و نوسانات جمعیت 0133بررسی کرد. اردشیر و همکاران )

وه و پرشکی انباری گندم را در تهران شناسایی کردند. یوسفیهاکنه

گندم  و آرد انباری هایکنه ای( جمعیت و تنوع گونه0161همکاران )

 استوان و نوعی کردند. شناسایی در پاییز و زمستان در استان تهران

استگمایان را در انبارهای برنج استان گیالن بی راسته هایکنه (0160)

 و شناسایی کردند. آوری جمع

 تولیدات روی انباری آفات خسارات مقدارهب کوتاه نظر یک       

اقتصاد  به تومان میلیاردها سال هر که دهدمی نشان مختلف کشاورزی

 اگر که شودمی وارد زیان راه این از توسعه و رشد حال در کشورهای

 این اریا مقد و بشود ضایعات این از جلوگیری به موفق انسان روزی

 اجتماعی زندگی بهبود در مسلماً دهد کاهش حداقلهب را هازیان

جایی که استان از آنشد.  خواهد موثر بسیار کشورها اقتصاد و مردم

جمله های آرد و گندم ازکردستان با داشتن سیلوهای غالت و آسیاب

دم گن که غالت خصوصاًشده و با توجه به این کشور شناخته هایقطب

ه انسان، دام و طیور نقش مهمی داشته و افزایش تولید آن در در تغذی

های باشد و با عنایت به عدم وجود بررسیراستای خودکفایی کشور می

های انباری در استان کردستان، این قبلی درخصوص شناسایی کنه

 های انباری انجام شد.آوری و شناسایی کنهمنظور جمعتحقیق به

 

 هامواد و روش
های انباری آرد و گندم کنه آوری و شناسایی فونجمع منظوربه       

ها و از سیلوها، کارخانه 0161-0163های استان کردستان، طی سال

های آرد و گندم در مناطق سنندج، بیجار، دیواندره، مریوان، آسیاب

برداری به عمل آمد. بانه، سقز، قروه، بیجار، دهگالن و کامیاران نمونه
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ها و برداری شامل دانه گندم انبار شده موجود در گونیهمواد نمون

کلش انباشته شده و وها و سیلوها، آرد، بقایای کاهای کارخانهفله

ا هکه کنهدلیل اینگردوخاک موجود در گوشه و کنار دیوارها بود. به

 ،Brett) شوندیافت می انباری مواد رویی سطح متریسانتی 5 در محدوده

گرم از سطح رویی مواد ذکر شده  511 ها،تمام نمونه(، در 0631

 )یوسفی دار قرار داده شدندآوری و در ظروف پالستیکی دربجمع

(. از هر محل چندین نمونه گرفته شد. در 0161پرشکوه و همکاران، 

برداری )طول و عرض تمام موارد اطالعات جغرافیایی محل نمونه

 ( و پس از یادداشت0)شکل  ثبت GPSوسیله جغرافیایی و ارتفاع( به

ها به آزمایشگاه ها چسبانده شدند. نمونهبر روی برچسب، روی نمونه

داری درجه سلسیوس نگه 5تر از منتقل و در یخچال در دمای کم

ساعت در قیف  33مدت ها بهها، نمونهشدند. جهت جداسازی کنه

های د. کنهها جداسازی شدنتولگرین قرار داده شدند و کنه -برلیز

نسبیت منتقل و پس از  جداسازی شده ابتدا به محلول شفاف کننده

ا هاطمینان از شفاف شدن نسبت به تهیه اسالید میکروسکوپی از آن

 یک قطره از مایع هویر ،برای تهیه اسالید میکروسکوپیاقدام شد. 

. سپس کنه در داخل شدروی یک الم قرار داده  متناسب با اندازه کنه

سپس اسالیدهای تهیه شده در . گرفتصب و المل روی آن قرار آن ن

هفته قرار  کیمدت بهسلسیوس درجه  51تا  35آون با دمای حدود 

 برای جلوگیریشدن اسالیدها،  خشک بعد از خشک شوند. تا شدند داده

کریستالیزه شدن اسالیدها اطراف المل با الک و جذب رطوبت از 

 اطالعات و گذاریبرچسب شده هیهت . اسالیدهایناخن محصور شد

 و کنندهآوریجمع نام برداری، میزبان،نمونه تاریخ مانند آوریجمع

 بررسی میکروسکوپ زیر شد. اسالیدها یادداشت بردارینمونه محل

  شدند شناسایی مربوطه کلیدهای منابع و از استفاده با هاکنه و

(Krantz و Walter ،3116؛ Hughes ،0630 0613؛.)  اسالیدهای

 کردستان کشاورزی، دانشگاه پزشکی، دانشکدهگیاه گروه در شده تهیه

  .شوندمی دارینگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : موقیت جفرافیایی مناطق مورد مطالعه در استان کردستان1شکل

 

 نتایج 
ان است و گندم و سیلوهای آرد هایآسیاب سیلوها، از بررسی این در       

 جنس 6 از کنه گونه 00 اری شد و در مجموع بردکردستان  نمونه

، Acaridae،Cheyletidae ، Blattisociidaeبه  متعلق خانواده 3 و

Dermanyssidae ،Laelapidae  وErythraeidae آوری شرح زیر جمعبه

(. تمامی این گونه نیز برای اولین بار از 0و شناسایی شدند )جدول 

برای اولین بار از    Erythraeus southcottiاستان کردستان و گونه 

 شوند.ایران گزارش می
 

 های آرد و سیلوهای گندم استان کردستانهای شناسایی شده در کارخانهتعداد گونه :1جدول
Mite Sanandaj Bijar Marivan Saqez Kamyaran Divandareh Total 

Sarcoptiformes       01 
Acaridae       01 

Acarus siro Linnaeus, 0153 - 1 - - - -  
Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 0333) - 1 - - 3 -  

Tyrophagus putrescentiae Schrank 0130 - - - 0 - -  
Mesostigmata       01 
Blattisociidae       3 

Blattisocius keegani (Fox, 0631) 3 - - - - -  
Laelapidae       1 

Pneumolaelaps lubrica   (Voigts & Oudemans, 0613) - 0 3 - - -  

Dermanyssidae       0 
Liponyssoides sanguineus  (Hirst, 0603) - - 0 - - -  

Trombidiformes       30 
Cheyletidae       03 

Acaropsis sollers (Kuzin, 0631) 5 - - - - -  
Cheyletus malaccensis Oudemans, 0611 3 3 - - 3 3  

Cheyletus eruditus  (Schrank, 0130) - - 0 - - -  
Erythraeidae       1 

Erythraeus shojaii Saboori and Babolmorad, 3111 - -  0 - -  
Erythraeus southcotti Goldarazena and Zhang, 0663 - -  3 - -  

       31 
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 Acaridaeخانواده 

 ,Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin  1181گونه )

 311و عرض آن  365طول ایدیوزوما  : بندیرده هایویژگی       

، فاصله موهای 035، طول صفحه پشتی 033میکرون، طول کلیسر 

، 333باشد. طول پاهای اول میکرون می 030کتفی خارجی از یکدیگر 

باشد. میکرون می 111 و پای چهارم 331، پای سوم 333پای دوم 

میکرون،  313و عرض آن  101های نر طول ایدیوزوما در مورد کنه

، فاصله موهای کتفی 013، طول صفحه پشتی 033طول کلیسر 

، پای  065باشد. طول پاهای اول میکرون می 003خارجی از یکدیگر 

 باشد.میکرون می 333و پای چهارم  301، پای سوم 030دوم 

 از این (هیپوپوس 3 و نر 3ماده،  3)نمونه  01تعداد  :پراکنش      

انبارهای کامیاران و بیجار  از 10/5/63و  33/5/63های گونه در تاریخ

  .شد آوریجمع
 

 
 Rhizoglyphus echinopusکنه ماده  :2شکل 

 

 Linnaeus,   Acarus siro 1571گونه  

 بدن میکرون؛ 313نر  ایدیوزومای طولبندی: رده هایویژگی       

 سن، و غذایی رژیم براساس و متغیر پاها و گناتوزوما رنگ رنگ،بی

 موهای ؛ iV کلیسر نوک تا تقریباًقرمز به  مایل ایقهوه تا رنگکم زرد

 امتداد  Ve فوق موی تر،کوتاه قابل توجهی طورهموی ب ظریف، پشتی

 ضخیم، یهاشانه دارای و پهن قاعده رانی درموی پیش یابد،می

 منفذ کوتاه؛ موی جفت دو با مودار بدن عقبی 1Sae و Pa دو حاشیه و

 بلند نرها موی جفت 3Sai و Pa پای چهارم، رانپیش بین جنسی

 در بادکش یک جفت و چهارم پای پنجه قاعده در بادکش دو دارای

 قسمت در قوی زائده دارای یک و دفعی منفذ انتهایی قسمت نزدیکی

 مشخص طورهب کلیسرها شده؛ وضوح پهن به که ولا پای ران زیری

 باشند. می داردندانه

های آرد در اغلب نقاط جهان انتشار دارند و تا کنه: پراکنش

کنون از کشورهای زیادی گزارش شده است. این کنه همه جایی بوده 

کنه ماده، یک  3نمونه ) 1و در تمام مناطق دنیا وجود دارد. تعداد 

 شد.  آوریجمع از شهرستان بیجار 10/5/63 تاریخ در گونه از این نر( کنه
 

 
 Acarus siro: کنه نر 3شکل 

 

  1511Schrank,  Tyrophagus putrescentiaeگونه   

میکرون،  331ماده  ایدیوزومای طول: بندیرده هایویژگی       

 Veرفته،   فراتر کلیسر نوک از  Viروشن، موی و نرم کوتیکول دارای

  Supracoxalموی قاعده زانو، طول از بلندتر و Vi ازتر کمی عقب

موی  جفت ( یکHughes ،0616) Sceاز  ترطویلSci موی  پهن،

وجود  و مشخص تناسلی آلت وسیلههب نر روغنی، باالی غده laکوتاه 

 بادکش جفت و یک مخرجی شکاف انتهایی قسمت در بادکش عدد 3

  Tyrophagus در ایپنجه الف بادکشخبر )که چهارم پای پنجه روی

 تشخیص قابل ماده گیرد(، ازمی قرار پنجه جنس وسط هایگونه سایر

 باشد.می

های است و از گونه جهانی وسیع انتشار گونه دارای این: پراکنش       

یک کنه ماده از این  .باشددر انبارها می Tyrophagusغالب جنس 

 آوری شد. جمع 3/5/63خ سقز در تاری گونه از شهرستان
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 Tyrophagus putrescentiaeکنه ماده  :4شکل 

 

 Cheyletidae خانواده 

    1093Oudemans,   Cheyletus malaccensisگونه  

بزرگ است. پالپ کوتاه  گناتوزوما نسبتاً: بندیرده هایویژگی       

ر برابو حجیم، ران پالپ در قسمت بیرونی محدب که طول و عرض آن 

، جفت دوم 331بلند است. طول پاهای جفت اول  تاًباست. پاها نس

میکرون است. ساق پای  313و جفت چهارم  013، جفت سوم 053

تر از برابر بزرگ 5/0چهارم دارای یک مو، طول صفحه پروپودونوتال 

برابر با فاصله بین صفحات  3dصفحه هیسترونوتال است. طول موی 

ها دو تا سه برابر رونوتال است. طول ران پالپپروپودونوتال و هیست

 عرض آن است.

انبارهای  از این گونه از  نر( 3ماده،  01نمونه ) 03 تعداد: پراکنش       

، 31/5/63، 6/5/63های بیجار در تاریخ و سنندج، کامیاران، دیواندره

  .شد آوریجمع 10/5/63و 33/5/63
 

 
 Cheyleyus malaccensis : کنه ماده 7شکل 

     Cheyletus eruditus ( ,1511Schrankگونه   )

پالپ کوتاه و دارای یک برجستکی در : بندیرده هایویژگی       

تر از ایدوزوما هستند. طول پاهای جفت پاها کوتاه بخش بیرونی است.

میکرون  310و جفت چهارم  103 سوم ، جفت101 جفت دوم ،133 اول

کوتاه است و  0ω سولنیدیدارای دو مواست. است. ساق پای چهارم 

آن است. تر از ی پنجه پاهای اول بزرگرو (Guard  seta) محافظ موی

 یک تا دو موی شانهدارای معموالً  پنجه ای وجود ندارد.صفحات سینه

 طول بوده و فاقد چشم هستند.  مانند دارد. کلیسرها سوزنی شکل

بر صفحه هیسترونوتال است. طول برا 5/0تر از صفحه پروپودونوتال کم

 .پروپودونوتال و هیسترونوتال است تر از فاصله بین صفحاتکم 3dموی 

 A. siro کاهش جمعیت کنه در  C. eruditusفعالیت: پراکنش

یک کنه ماده باشـد. چشمگیری مؤثر می طرزوردهای انباری بهآدرفر

  آوری شد.عاز شهرستان مریوان جم 01/1/63از این گونه در تاریخ 
 

 
 Cheyletus eruditus: کنه ماده 8شکل 

 

   Acaropsis sollers(  ,1631Kuzinگونه    )

شکل، موی موجود در روی شانه نخی: بندیرده هایویژگی       

جفت مو  5تر از موی کناری است. در روی صفحه هیسترونوتال بزرگ

 ت.تر از بدن اسوجود دارد. جفت اول پاها کوتاه

نمونه کنه ماده از این گونه از سنندج در تاریخ  5تعداد  :پراکنش       

 آوری شد. جمع 3/3/63
 

 
 Acaropsis sollers: کنه ماده 5شکل 
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   Blattisociidae خانواده 

  Blattisocius keegani ( ,1045Fox)گونه  

محدب  تکتوم باریک، جدا و هاکورنیکول: بندیرده هایویژگی       

گذرد نمی دوم پای رانپیش از و رفته تحلیل و کوتاه پریتریم است.

 ( عموما1rًای )شانه موی باشد.عرض می کم تنفسی روزنه سطح که در

 و کوتاه کلیسر ثابت انگشت دارد، قرار کوتیکول پشتی صفحه کنار

دارد. انگشت متحرک  طول متحرک نصف انگشت موارد تربیش در

 ه است.دارای یک دندان

از  3/3/63کنه ماده از این گونه در تاریخ  3تعداد : پراکنش       

 آوری شد.شهرستان سنندج جمع
 

 
 Blattisocius keeganiکنه ماده  :1شکل 

 

 Dermanyssidae خانواده 

  Liponyssoides sanguineus(   ,1603Hirstگونه  )

 ، سپر پشتی کلیسر استایلی شکل: بندیرده هایویژگی       

پارچه یا دارای یک سپرچه خلفی است. صفحه پیژیدیال جدا است.  یک

جفت مو، صفحه جنسی دارای یک جفت مو  1صفحه شکمی دارای 

بزرگ است. پریترم خیلی  و خنجری شکل و صفحه مخرجی نسبتاً

 روی تریتو استرنوم وجود دارد.  1jکوتاه است. موی 

این گونه از شهرستان مریوان تعداد یک کنه ماده از : پراکنش

 آوری شد.جمع 00/1/63در تاریخ 
 

 
 Liponyssoides sanguineus: کنه ماده 0شکل 

 Laelapidae خانواده 

   Pneumolaelaps lubrica( ,1014Hirstگونه   )

تکتوم صاف، هر ردیف از شیار زیر دهانی : بندیرده هایویژگی       

 پیش میانی قسمت از بعد بلند و تا پریتریمدندانه است.  3تا 3دارای 

 پشتی صفحه دندانه و دو کلیسر متحرک دارد، انگشت امتداد اول ران

 توسعه جنسی میکرون است. صفحه 311و عرض  111 تقریبی طول به

 مخرجی وجود دارد. و جنسی بین صفحات مو جفت دو یا یک نیافته،

ین گونه در نر( از ا 0ماده  3) تعداد سه نمونه: پراکنش

های مریوان و بیجار از شهرستان 10/5/63و  01/3/63های تاریخ

 آوری شد.جمع
 

 
  Pneumolaelaps lubricaکنه نر  :19شکل 

 

 Erythraeidae خانواده 

 2999Saboori and Babolmorad,       Erythraeus shojaiiگونه  

و  365ول آن ایدوزوما بیضی شکل، ط: بندیرده هایویژگی       

میکرون است. سپر در قسمت پشتی ایدوزوما قرار داشته  163عرض 

سپر میکرون( است.  033تر از طول )میکرون( بیش 136و عرض آن )

در قسمت جلویی محدب و در قسمت انتهایی مقعر و دارای دو جفت  

 وملیاست. طول جفت عقبی سنس معمولی مویجفت  دوو  وملیسنس

  انبیج -خاردار است. در قسمت پشتی و ر جفت جلوییتر از دو براببیش

ایدوزوما دارای دو جفت چشم هستند. ایدوزوما در قسمت پشتی 

جفت مو است. در قسمت شکمی ایدوزوما یک جفت موی  03دارای 

میکرون  010( بین پیش ران پای اول به طول Sternalae 0aشکمی )

( به طول Sternalae 1aو یک جفت دیگر بین پیش ران پاهای سوم )

جفت دیگر بعد از پیش ران پای سوم قرار  5و  میکرون وجود دارد 31

دارند. گناتوزوما مخروطی شکل، فشرده و فالسکی شکل است. پاها 

 .تر از طول بدن استها بیشسه جفت که طول ان

های تعداد یک نمونه الرو از این گونه در تاریخ :پراکنش

 آوری شد.عسقز جم از شهرستان 3/5/63



 1316 بهار، 1، شماره نهمل سا                                                                پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

955 
 

 
 Erythraeus shojaiiالرو  :11شکل 

 

   0663Goldarazena and Zhang, Erythraeus southcottiگونه   

 بندیرده هایویژگی

( fvموی سطح شکمی ) 33 (fD) پشتی ایدیوزوما سطح موی: الرو       

، 0-0-0 (fnTrران)، پی0-0-0( fnCxپاها) رانپیش موهای ، فرمول03

، 3-3-3( fnGe) (، زانوtelo) 5-5-5( و basi) 1-1-1( fnFe) ران

)طول  ، ایندکس پا33-31-33 (fnTa) ، پنجه05-05-03 (fnTi) ساق

پاهای اول تا سوم در یک طرف بدن الرو است که از نوک قاعده 

ران تا انتهای پنجه به استثنای قاعده ناخن و امپودیوم محاسبه پیش

 باشد.می 3536( برابر با IPمی شود، 

و دو  ی معمولیسپر در قست پرودورسوم دارای دو جفت مو       

( در لبه عقبی سپر S) یلوماست. جفت عقبی سنس ومجفت سنسیل

هستند.  Sتر از ای و نازکاره PLو  AL در روی سپر موهای قرار دارد.

شرح زیر است: فاصله بین قاعده های استاندارد روی سپر بهاندازه

( AM(، موی جلویی میانی )33-3) 01( AAی میانی )موهای جلوی

(، فاصله بین 33-11) 31( AL(، موی جلوی جانبی )11-01) 03

(، فاصله بین موهای 31-51) 53( AW) موهای جلویی جانبی سپر

 ( PL) (، موی عقبی جانبی033-013)013( PW) عقبی جانبی سپر

قاعده موی  (، فاصله بین دو13-33)33( S) (، موی حسی11-33) 33

باشد. ( می61-55)55( SD) (، طول سپر31-01)03( SB) حسی

 باشند.دارای دو جفت چشم در طرفین بدن می

 Cبند جفت مو در قسمت پشتی است.  33هیستروزوما دارای        

 H 3مو و بند  E  3و  D(، بند 3+01) مو در دو ردیف است 03دارای 

مت قاعده دارای یک صفحه تمام موها خاردار و در قسمو دارند. 

جفت مو در قسمت شکمی  31چنین هیستروزوما کوچک هستند. هم

دارد که یک جفت آن بین پیش ران پاهای اول، یک جفت آن بین 

پیش ران پاهای دوم و سوم و در قسمت عقبی پیش ران پاهای سوم 

اها پجفت مو می باشد. کلیسر در سطح  پشتی واضح است.  1درای 

م امپدیوبند )ران تقسیم شده( که به دو ناخن کناری و یک  1دارای 

ترتیب زیر است: پای اول .  طول پاها بهمانند ختم می شوند قالب

ای، ( با یک موی اره33-51)33(، پیش ران اول 336-103)133

ای، بخش ( با سه موی اره015-61) 63( basifemur) قاعده ران اول

ای، ( با پنج موی اره001-61) 013( telofemur) جلویی ران اول

و یک  ای، یک سولنیدی موی اره 3( با 013-051) 051زانوی اول 

ای، یک موی اره 33( با 031-031) 031، پنجه اول میکرو سیتا 

 136. پای دوم و یک فامولوس  ، دو یوپاتیدی  سولنیدی 

 ای، بخش( با یک موی اره53-31) 53(، پیش ران دوم 335-313)

بخش جلویی ران دوم  ای،ارهبا سه موی (31-011) 61 دوم قاعده ران

( با 001-011) 011ای، زانوی دوم ( با پنج موی اره001-31) 013

موی  05( با 031-301) 311، ساق دوم مو و یک میکروسیتا  3

ای، موی اره 31( با 013-015) 015پنجه دوم  ،ای، دو سولنیدیاره

 613. پای سوم و یک فامولوس  و یوپاتیدی ، د یک سولنیدی 

( با یک موی صاف، بخش 51-33) 53(، پیش ران سوم 633-311)

بخش جلویی ران  ای،اره( با سه موی61-033) 031قاعده ران سوم 

( 013-053)033ای، زانوی سوم اره موی با پنج (011-033) 031 سوم

موی  05( با 333-113) 363، ساق سوم مو و یک میکروسیتا  3با 

موی  33( با 033-051) 051پنجه سوم  ،ای، یک سولنیدیاره

 . ای و یک  یوپاتیدی اره

 5/5/63های تعداد دو نمونه الرو از این گونه در تاریخ: پراکنش

 آوری شد.سقز جمع هااز شهرستان 3/5/63و 
 

 
   Erythraeus southcotti: الرو 12شکل

 

 بحث

خوار و های قارچهای موجود در انبارها به دو گروه کنهکنه       

های (. در بین کنهAl-Shammery ،3103) شوندگیاهی تقسیم می

 استگمایان های موسوم به بیآور محصوالت غذایی انباری کنهزیان

کنند که تحت ترین خسارت را وارد میبیش Acaridaeویژه خانواده هب

 سرعت زیاد شده و جمعیت انبوهی را هتوانند بشرایط مناسب می
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شده مربوط های شمارشکل کنه %36وجود آورند. در این تحقیق هب

 Rhizoglyphus echinopus(. گونه 0)جدول  به این خانواده بودند

(Fumouze & Robin) 36% شده در این خانواده های شمارشکل کنه

. جار بوده استترین تراکم آن در شهرستان بیرا شامل شده که بیش

ر ها بوده و دها گروهی از کنه در انبارها شکارگر سایر کنهعالوه بر این

های انباری نقش دارد. یکی از ایجاد تعادل بیولوژیک جمعیت کنه

از زیر راسته  Chelytidaeها در این زمینه خانواده ترین خانوادهمهم

 هایخانواده هایکنه شکارگر آن هایگونه که باشدمی استیگمایان پیش

Acaridae  وGlycyphagidae  ،(. در 0133است )اردشیر و همکاران

 Chelytidaeترین تراکم و پراکنش مربوط به خانواده این بررسی، بیش

 ( که گونه0است. از این خانواده گونه شناسایی شده است )جدول 

Cheyletus malaccensis (Oudemans)  های کل کنه %31با فراوانی

ا بود. هترین تراکم در بین کل گونهشمارش شده در انبارها دارای بیش

های استان وجود داشت. مطالعات انجام تر شهرستاناین کنه در بیش

 %51های انباری استان تهران نشان داد که این گونه در شده روی کنه

برداری وجود داشته و در کارخانه آرد استان البرز های نمونهمکان

(. عالوه 0133)اردشیر و همکاران،  ترین فراوانی بوده استارای بیشد

های دیگر مانند شیراز و تر انبارهای استانبر این این گونه از بیش

( مازندران و گلستان 0113( کازرون )استوان، Freeman ،0635اهواز )

(Ardeshir، 3113) هایدانه روی شده انجام مطالعات است. شده گزارش 

 در C. malaccensis (Oudemans) گونه که دهدمی نشان عراق در ریانبا

 .C کنه (.Mahmood، 0663) است بوده غالب گونه گندم هاینمونه تمام

malaccensis در ( جنوب اروپاAthanassiou  ،آسیا 3113و همکاران ،)

(Putatunda ،3113ب )عنوان شکارگر اصلی در انبارهای غالت معرفی ه

کارایی موثرتری را در  C. eruditus. این کنه نسبت به کنه شده است

-Al) از خود نشان داده است Acaridaeهای آفت خانواده کنترل کنه

Shammery ،3103.) های چندین تحقیق در زمینه استفاده از کنه

های آفات انجام شده در کنترل حشرات و کنه Chelytidaeخانواده 

، Al-Shammeryمراه داشته است )ههبخشی باست که نتایج رضایت

 ؛0661 همکاران، و Zdarkova ؛3113 همکاران، و  Pekar؛3103

Zdarkova، 0633  ال در س 11(. با این وجود در تحقیقی که در طول

انجام شد مشخص گردید Haines (0660 )رابطه با آفات انباری توسط 

 در حال از بینکه بندپایان شکارگر در انبارها نادیده گرفته شده و 

رفتن هستند. در حال حاضر تنها محصولی که بیولوژیکی که در انبارها 

باشد است که یک عامل زنده فعال می TMCheyletin شوداستفاده می

بر طبق آمار سازمان است.  C. eruditusهای بکرزای که حاوی کنه

 والتمحص سازیانبار دخیره 011تعاون استان کردستان بالغ بر 

تر از محصوالت دیگر انباری مورد بیش غالت دارد. وجود کشاورزی

(. افزایش تقاضا 3113و همکاران،  Stejskalگیرند )حمله آفات قرار می

برای مصرف محصوالت سالم و با کیفیت اقدامات کنترلی را تحت 

که استفاده از سموم در کنترل آفات طوریهتاثیر قرار داده است، ب

وجه تر مورد تهای کنترلی جایگزین بیشرسیده و دیگر روشحداقل به

قرار گرفته است و در این بین استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک نقش 

شناسایی  (.3111و همکاران،  Zdarkova) کنندمهمی را ایفا می

های موجود در انبارها گام اصلی در مدیریت بندپایان ازجمله کنه

طبیعی، کاهش مسموم مصرفی و احیای آفات، حمایت از دشمنان 

ها و عدم باشد.  با توجه به اهمیت و خسارت کنهمحیط زیست می

های انباری در استان های قبلی درخصوص شناسایی کنهوجود بررسی

اری های انبآوری و شناسایی کنهمنظور جمعکردستان، این تحقیق به

 به طمربو شکارگر یهاترین تراکم کنهدر این تحقیق بیش  انجام شد.

ترین تراکم و بیش Chelytidaeاز خانواده  C. malaccensis کنه

 Acaridaeاز خانواده  R. echinopusهای آفت مربوط به کنه کنه

 ست کها باشد. تراکم هردو گونه در انبارهای مشابه بیانگر اینمی

شرایط فیزیکی )رطوبت، درجه حرارت( برای رشد و نمو هر دو کنه 

 ترین فاکتورهای درکه دما مهمابه هم است. با عنایت به اینمش

 و Palyvosو شکارگرها است ) آفات جمعیت پویایی و بیولوژی اکولوژی،

Emmanouel ،3116و با توجه به وجود کنه ) C. malaccensis  در

توان نتیجه گرفت که این کنه دارای تر شهرهای استان، میبیش

ایی باشد. توانبا شرایط مختلف محیطی می پتانسیل باال برای وفق

وهوایی سرد منطقه مانی آن در دمای پایین با توجه به شرایط آبزنده

عنوان یک عامل زیستی کارا تواند این کنه را بهدر طول زمستان، می

در انبارها معرفی کند. با توجه به عدم استاندارد بودن انبارها، عدم 

های مکرر علیه پاشیچنین سممفید و همهای شناخت و آگاهی از کنه

 ها برای زیسترسد این مکاننظر میآفات در طول سالیان متمادی، به

تر حالی است که بیشهای مفید نامطلوب باشد. این دراین کنه

های مدیریتی بر پایه استفاده از شکارگرها و پارازیتوئیدها فعالیت

ل های شکارگر در کنترکنهاست، بنابراین شناسایی و آگاهی از نقش 

ا بتوان باشد تبیولوژیک و تعادل طبیعی بیش از بیش حائز اهمیت می

های کنترلی بر پایه حفظ شکارگرها با زمان مناسب و با تلفیق روش

 تولید با مناسب، کنترلی داشتن ضمن ها،سمپاشی تعداد کاهش

که جاییمحصوالت سالم در بازارهای جهانی وارد رقابت شوند. از آن

گندم از محصوالت مهم در جهت خودکفایی کشور است و گسترش 

ها داری درازمدت در انبارها دارد حضور کنهتولید آن نیاز به نگه

ولید که افزایش تجاییتواند تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد از آنمی
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غالت در کشور مستلزم حفظ کیفیت و جلوگیری از تغییرات نامطلوب 

 هایت و با عنایت به توجه روز افزون افکار عمومی به روشدر دانه اس

ا های شکارگر بتوان با حمایت از کنهخطر، میکنترلی کم خطر و بی

استفاده از تصحیح الگوی مبارزه اعم از انتخاب صحیح سموم مصرفی، 

 بردن کارهب چنینهم و هاسمپاشی تعداد کاهش مصرف، زمان

داری تا حد امکان گام موثری در نگهسازی و های مدرن آمادهسیستم

 حفظ مناسب کیفیت و ارزش غذایی و صنعتی دانه برداشت. 

 
 تشکر و قدردانی

 پیشتیبانیخاطرهب کردستان پژوهشی دانشگاه محترم معاونت از       
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دکتر  از همکاری آقای چنینشود. همقدردانی می کردستان استان

اری ها صمیمانه سپاسگزخاطر شناسایی برخی از کنهبه صبوری علیرضا

 شود.می
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