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


مصطفی معروفپور* :گروه گیاهپزشكی ،دانشكده كشاورزی ،دانشگاه كردستان ،سنندج



هادی استوان :گروه حشرهشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
تاریخ دریافت :اسفند 1314

تاریخ پذیرش :خرداد 1311

چکیده
مهمترين آلودگيهاي كارخانجات آرد و سیلوهاي گندم ،آفات انباري ميباشند كه خسارت آنها بهصورت كمي و كیفي است .آلوده
شدن گندم انبار شده به كنه ها همراه با افزايش گرما و رطوبت است كه سبب كاهش كیفیت گندم ميشود .بهمنظور مطالعه فونستیكي كنههاي
انباري آرد و گندم در سالهاي  3131و  3131از سیلوها ،كارخانههاي آرد شهرهاي مختلف استان كردستان نمونهبرداري انجام شد .در اين
تحقیق ،در مجموع  33گونه كنه از 3جنس و 6خانواده از سه راسته  Trombidiformes, Sarcoptiformesو  Mesostigmataشناسايي
شدند كه همگي گونهها براي فون استان كردستان جديد ميباشند .در بین آنها گونه Erythraeus southcotti (Goldarazena and Zhang,

 )3331براي فون كنههاي ايران جديد است .بیشترين فراواني و پراكنش گونهاي در كنههاي شكارگر مربوط به گونه
) malaccensis (Oudemansاز خانواده  Chelytidaeو در گونههاي آفت مربوط به گونه

Cheyletus

& Rhizoglyphus echinopus (Fumouze

) Robinاز خانواده  Acaridaeبود .اسامي گونههاي شناسايي شده بهشرح زير ميباشد:
Cheyletidae
)Acaropsis sollers (Kuzin, 3311

Acaridae
Acarus siro Linnaeus, 3571

Cheyletus malaccensis Oudemans, 3311

)Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 3161

)Cheyletus eruditus (Schrank, 3513

Tyrophagus putrescentiae Schrank, 3513

Dermanyssidae
)Liponyssoides sanguineus (Hirst, 3313

Blattisociidae
)Blattisocius keegani (Fox, 3315

Erythraeidae
Erythraeus shojaii Saboori and Babolmorad, 0111

Laelapidae
)Pneumolaelaps lubrica (Voigts and Oudemans, 3311

Erythraeus southcotti Goldarazena and Zhang, 3331

کلمات کلیدی :استان کردستان ،غالت انباری ،کنه
* پست الكترونیكی نویسنده

مسئولM.maroufpoor@uok.ac.ir :
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معروفپور و استوان

مقدمه

گزارش کرده است .زمردی ( ،)0133کنه

Glycephagus domesticus

محصوالت انباری برخالف آنچه که اغلب تصور میشود تنها به

) (DeGeerرا از روی مواد انباری جمعآوری کرده است .خلیلمنش

چند قلم از غالت و یا حبوبات محدود نمیشود بلکه بهطورکلی تمام

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

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

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

نگهداری میشوند و مورد حمله آفات قرار میگیرند را شامل میشود

انباری در تبریز و ارومیه جمعآوری و گزارش نموده است .فرجی

(باقریزنوز .)0131 ،عوامل متعددی مانند حشرات ،کنهها،

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

میکروارگانسیمها ،جوندگان و پرندگان به محصوالت انبار شده در طی

 5خانواده را گزارش کرده است .همچنین استوان ( )0113کنههای

مدت نگهداری صدمه و خسارت وارد میکنند (اردشیر و همکاران،

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

 .)0133طیف وسیعی از کنهها ،محصوالت غذایی انبار شده انسان و

ازجمله بررسیهای دیگر میتوان فرجی ( )0113اشاره کرد که

حیوانات ،انبارهای غالت و سایر محلهای نگهداری فراوردههای

کنههای انباری را در انبارهای برنج استان مازندران جمعآوری و

کشاورزی را آلوده میکنند ( Freitagو  .)3101 ،Kellsکنههای انباری

شناسایی کردند .در تحقیق دیگر ،کنههای خانگی و بیولوژی گونههای

در شرایط محیطی گرم و مرطوب ( Freitagو )3101 ،Kellsو جاهایی

غالب آن در ارومیه توسط میرفخرایی ( )0111انجام شد .سیدی

که مواد غنی از پروتئین مانند غالت ،قارچ و دیگر میکروارگانسیمها

( )0133فون کنههای انباری و ترجیح غذایی آنها را در منطقه کرج

وجود دارند ،رشد و نمو پیدا میکنند ( .)3100 ،Al-Nasserفعالیتهای

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

آنها باعث گرم شدن توده غالت ،انتقال رطوبت ،رشد کپکها و

کنههای انباری گندم را در تهران شناسایی کردند .یوسفیپرشکوه و

جوانهزنی غالت میشود .آلودگی مواد غذایی توسط کنههای زنده و

همکاران ( )0161جمعیت و تنوع گونهای کنههای انباری آرد و گندم

مرده ،جلد حاصل از پوستاندازی و فضوالت کنههای انباری ،برای

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

انسان که از این مواد غذایی مصرف میکند ،مضر است (،Hughes

( )0160کنههای راسته بیاستگمایان را در انبارهای برنج استان گیالن

 .)0631آلودگی محصوالت انباری بهوسیله کنهها و بندپایان دیگر سه

جمعآوری و شناسایی کردند.

نوع خسارت ایجاد میکند :اول ،کنههای انباری بهطور مستقیم باعث

یک نظر کوتاه بهمقدار خسارات آفات انباری روی تولیدات

بهخطر انداختن سالمتی انسان از طریق ایجاد آلودگیهای حساسیتزا

کشاورزی مختلف نشان میدهد که هر سال میلیاردها تومان به اقتصاد

در مواد غذایی میشوند ،دوم ،کنهها ناقل قارچهای سمی به مواد

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

غذایی بوده و بهطور غیرمستقیم باعث آلودگی مواد غذایی و خوراکی

روزی انسان موفق به جلوگیری از این ضایعات بشود و یا مقدار این

با توکسینهای قارچی میشوند ،سوم ،کنهها باعث کاهش وزن غالت

زیانها را بهحداقل کاهش دهد مسلماً در بهبود زندگی اجتماعی

مهم و کاهش جوانهزنی آنها میشوند ( Lukasو همکاران.)3111 ،

مردم و اقتصاد کشورها بسیار موثر خواهد شد .از آنجایی که استان

تاکنون مطالعات متنوعی در سایر کشورها در مورد کنههای

کردستان با داشتن سیلوهای غالت و آسیابهای آرد و گندم ازجمله

انباری با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوا و همچنین اهمیت کنهها

قطبهای کشور شناخته شده و با توجه به اینکه غالت خصوصاً گندم

در آن مناطق انجام شده است و شاید مهمتر از همه ،مطالعات Hughes

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

Zakhvatkin

راستای خودکفایی کشور میباشد و با عنایت به عدم وجود بررسیهای

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

قبلی درخصوص شناسایی کنههای انباری در استان کردستان ،این

فهرست کنههای انباری کانادا را مشخص کرد و بررسیهایی در مورد

تحقیق بهمنظور جمعآوری و شناسایی کنههای انباری انجام شد.

( )0630روی کنههای انباری انگلستان و مطالعات

آنها انجام داد .در ایران مطالعاتی روی کنههای انباری انجام شده
است که مجموع آنها بهطور خالصه به شرح زیر میباشد:

Freeman

مواد و روشها

( )0635از روی محصوالت انباری ایران  6گونه از شش خانواده

بهمنظور جمعآوری و شناسایی فون کنههای انباری آرد و گندم

جمعآوری و گزارش کرده است .فرحبخش ( )0131گونه

استان کردستان ،طی سالهای  0161-0163از سیلوها ،کارخانهها و

 )Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robinرا از روی

آسیابهای آرد و گندم در مناطق سنندج ،بیجار ،دیواندره ،مریوان،

سیبزمینی ،پیاز ،غده گیاهان زینتی و دانههای روغنی جمعآوری و

بانه ،سقز ،قروه ،بیجار ،دهگالن و کامیاران نمونهبرداری به عمل آمد.
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مواد نمونهبرداری شامل دانه گندم انبار شده موجود در گونیها و

( Krantzو 3116 ،Walter؛ 0630 ،Hughes؛  .)0613اسالیدهای

فلهای کارخانهها و سیلوها ،آرد ،بقایای کاهوکلش انباشته شده و

تهیه شده در گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان

گردوخاک موجود در گوشه و کنار دیوارها بود .بهدلیل اینکه کنهها

نگهداری میشوند.

در محدوده  5سانتیمتری سطح رویی مواد انباری یافت میشوند (،Brett

 ،)0631در تمام نمونهها 511 ،گرم از سطح رویی مواد ذکر شده
جمعآوری و در ظروف پالستیکی دربدار قرار داده شدند (یوسفی
پرشکوه و همکاران .)0161 ،از هر محل چندین نمونه گرفته شد .در
تمام موارد اطالعات جغرافیایی محل نمونهبرداری (طول و عرض
جغرافیایی و ارتفاع) بهوسیله  GPSثبت (شکل  )0و پس از یادداشت
بر روی برچسب ،روی نمونهها چسبانده شدند .نمونهها به آزمایشگاه
منتقل و در یخچال در دمای کمتر از  5درجه سلسیوس نگهداری
شدند .جهت جداسازی کنهها ،نمونهها بهمدت  33ساعت در قیف
برلیز -تولگرین قرار داده شدند و کنهها جداسازی شدند .کنههای
جداسازی شده ابتدا به محلول شفاف کننده نسبیت منتقل و پس از
اطمینان از شفاف شدن نسبت به تهیه اسالید میکروسکوپی از آنها
اقدام شد .برای تهیه اسالید میکروسکوپی ،یک قطره از مایع هویر

شکل : 1موقیت جفرافیایی مناطق مورد مطالعه در استان کردستان

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

نتایج

آن نصب و المل روی آن قرار گرفت .سپس اسالیدهای تهیه شده در
آون با دمای حدود  35تا  51درجه سلسیوس بهمدت یک هفته قرار

در این بررسی از سیلوها ،آسیابهای آرد و گندم و سیلوهای استان

داده شدند تا خشک شوند .بعد از خشک شدن اسالیدها ،برای جلوگیری

کردستان نمونهبرداری شد و در مجموع  00گونه کنه از  6جنس

از جذب رطوبت و کریستالیزه شدن اسالیدها اطراف المل با الک

و  3خانواده متعلق به

،Blattisociidae ،Cheyletidae ،Acaridae

ناخن محصور شد .اسالیدهای تهیه شده برچسبگذاری و اطالعات

 Laelapidae ،Dermanyssidaeو  Erythraeidaeبهشرح زیر جمعآوری

جمعآوری مانند تاریخ نمونهبرداری ،میزبان ،نام جمعآوریکننده و

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

محل نمونهبرداری یادداشت شد .اسالیدها زیر میکروسکوپ بررسی

استان کردستان و گونه  Erythraeus southcottiبرای اولین بار از

و کنهها با استفاده از منابع و کلیدهای مربوطه شناسایی شدند

ایران گزارش میشوند.

جدول :1تعداد گونههای شناسایی شده در کارخانههای آرد و سیلوهای گندم استان کردستان

Mite
Sarcoptiformes
Acaridae
Acarus siro Linnaeus, 0153
)Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 0333
Tyrophagus putrescentiae Schrank 0130
Mesostigmata
Blattisociidae
)Blattisocius keegani (Fox, 0631
Laelapidae
)Pneumolaelaps lubrica (Voigts & Oudemans, 0613
Dermanyssidae
)Liponyssoides sanguineus (Hirst, 0603
Trombidiformes
Cheyletidae
)Acaropsis sollers (Kuzin, 0631
Cheyletus malaccensis Oudemans, 0611
)Cheyletus eruditus (Schrank, 0130
Erythraeidae
Erythraeus shojaii Saboori and Babolmorad, 3111
Erythraeus southcotti Goldarazena and Zhang, 0663
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خانواده Acaridae

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

گونه (Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 1181

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

ویژگیهای ردهبندی :طول ایدیوزوما  365و عرض آن 311
میکرون ،طول کلیسر  ،033طول صفحه پشتی  ،035فاصله موهای

زیری ران پای اول که به وضوح پهن شده؛ کلیسرها بهطور مشخص
دندانهدار میباشند.

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

پراکنش :کنههای آرد در اغلب نقاط جهان انتشار دارند و تا

پای دوم  ،333پای سوم  331و پای چهارم  111میکرون میباشد.

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

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

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

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

کنه نر) از این گونه در تاریخ  63/5/10از شهرستان بیجار جمعآوری شد.

خارجی از یکدیگر  003میکرون میباشد .طول پاهای اول  ، 065پای
دوم  ،030پای سوم  301و پای چهارم  333میکرون میباشد.
پراکنش :تعداد  01نمونه ( 3ماده 3 ،نر و  3هیپوپوس) از این
گونه در تاریخهای  63/5/33و  63/5/10از انبارهای کامیاران و بیجار
جمعآوری شد.

شکل  :3کنه نر Acarus siro

گونه

Tyrophagus putrescentiae Schrank, 1511

ویژگیهای ردهبندی :طول ایدیوزومای ماده  331میکرون،
دارای کوتیکول نرم و روشن ،موی  Viاز نوک کلیسر فراتر رفته،
شکل  :2کنه ماده Rhizoglyphus echinopus

گونه

Acarus siro Linnaeus, 1571

ویژگیهای ردهبندی :طول ایدیوزومای نر  313میکرون؛ بدن
بیرنگ ،رنگ گناتوزوما و پاها متغیر و براساس رژیم غذایی و سن،
زرد کمرنگ تا قهوهای مایل به قرمز تقریباً تا نوک کلیسر  Vi؛ موهای
پشتی ظریف ،موی بهطور قابل توجهی کوتاهتر ،موی فوق  Veامتداد
مییابد ،موی پیشرانی در قاعده پهن و دارای شانههای ضخیم،
حاشیه و دو  Paو  Sae1عقبی بدن مودار با دو جفت موی کوتاه؛ منفذ
جنسی بین پیشران پای چهارم Pa ،و  Sai3جفت موی بلند نرها
053

کمی عقبتر از  Viو بلندتر از طول زانو ،قاعده موی

Ve

Supracoxal

پهن ،موی  Sciطویلتر از  )0616 ،Hughes( Sceیک جفت موی
کوتاه  laباالی غده روغنی ،نر بهوسیله آلت تناسلی مشخص و وجود
 3عدد بادکش در قسمت انتهایی شکاف مخرجی و یک جفت بادکش
روی پنجه پای چهارم (که برخالف بادکش پنجهای در Tyrophagus

سایر گونههای جنس وسط پنجه قرار میگیرد) ،از ماده قابل تشخیص
میباشد.
پراکنش :این گونه دارای انتشار وسیع جهانی است و از گونههای
غالب جنس  Tyrophagusدر انبارها میباشد .یک کنه ماده از این
گونه از شهرستان سقز در تاریخ  63/5/3جمعآوری شد.

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316
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گونه ()Schrank, 1511

Cheyletus eruditus

ویژگیهای ردهبندی :پالپ کوتاه و دارای یک برجستکی در
بخش بیرونی است .پاها کوتاهتر از ایدوزوما هستند .طول پاهای جفت
اول  ،133جفت دوم  ،101جفت سوم  103و جفت چهارم  310میکرون
است .ساق پای چهارم دارای دو مواست .سولنیدی  ω0کوتاه است و
موی محافظ ( )Guard setaروی پنجه پاهای اول بزرگتر از آن است.
صفحات سینهای وجود ندارد .پنجه معموالً دارای یک تا دو موی شانه
مانند دارد .کلیسرها سوزنی شکل بوده و فاقد چشم هستند .طول
صفحه پروپودونوتال کمتر از  0/5برابر صفحه هیسترونوتال است .طول
موی  d3کمتر از فاصله بین صفحات پروپودونوتال و هیسترونوتال است.
شکل  :4کنه ماده Tyrophagus putrescentiae

پراکنش :فعالیت  C. eruditusدر کاهش جمعیت کنه A. siro

درفرآوردهای انباری بهطرز چشمگیری مؤثر میباشـد .یک کنه ماده
خانواده
گونه

Cheyletidae

از این گونه در تاریخ  63/1/01از شهرستان مریوان جمعآوری شد.

Cheyletus malaccensis Oudemans,1093

ویژگیهای ردهبندی :گناتوزوما نسبتاً بزرگ است .پالپ کوتاه
و حجیم ،ران پالپ در قسمت بیرونی محدب که طول و عرض آن برابر
است .پاها نسبتاً بلند است .طول پاهای جفت اول  ،331جفت دوم
 ،053جفت سوم  013و جفت چهارم  313میکرون است .ساق پای
چهارم دارای یک مو ،طول صفحه پروپودونوتال  0/5برابر بزرگتر از
صفحه هیسترونوتال است .طول موی  d3برابر با فاصله بین صفحات
پروپودونوتال و هیسترونوتال است .طول ران پالپها دو تا سه برابر
عرض آن است.
پراکنش :تعداد  03نمونه ( 01ماده 3 ،نر) از این گونه از انبارهای
سنندج ،کامیاران ،دیواندره و بیجار در تاریخهای ،63/5/31 ،63/5/6
 63/5/33و 63/5/10جمعآوری شد.

شکل  :8کنه ماده Cheyletus eruditus

گونه (Acaropsis sollers )Kuzin, 1631

ویژگیهای ردهبندی :موی موجود در روی شانه نخیشکل،
بزرگتر از موی کناری است .در روی صفحه هیسترونوتال  5جفت مو
وجود دارد .جفت اول پاها کوتاهتر از بدن است.
پراکنش :تعداد  5نمونه کنه ماده از این گونه از سنندج در تاریخ
 63/3/3جمعآوری شد.

شکل  :7کنه ماده Cheyleyus malaccensis

شکل  :5کنه ماده Acaropsis sollers
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گونه
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Blattisociidae

(Blattisocius keegani )Fox, 1045

خانواده

Laelapidae

گونه ()Hirst, 1014

Pneumolaelaps lubrica

ویژگیهای ردهبندی :کورنیکولها جدا و باریک ،تکتوم محدب

ویژگیهای ردهبندی :تکتوم صاف ،هر ردیف از شیار زیر دهانی

است .پریتریم کوتاه و تحلیل رفته و از پیشران پای دوم نمیگذرد

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

که در سطح روزنه تنفسی کم عرض میباشد .موی شانهای ( )r1عموماً

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

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

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

در بیشتر موارد نصف انگشت متحرک طول دارد .انگشت متحرک

نیافته ،یک یا دو جفت مو بین صفحات جنسی و مخرجی وجود دارد.
پراکنش :تعداد سه نمونه ( 3ماده  0نر) از این گونه در

دارای یک دندانه است.
پراکنش :تعداد  3کنه ماده از این گونه در تاریخ  63/3/3از
شهرستان سنندج جمعآوری شد.

تاریخهای  63/3/01و  63/5/10از شهرستانهای مریوان و بیجار
جمعآوری شد.

شکل  :1کنه ماده Blattisocius keegani

خانواده

شکل  :19کنه نر

Pneumolaelaps lubrica

Dermanyssidae

گونه ()Hirst, 1603

Liponyssoides sanguineus

ویژگیهای ردهبندی :کلیسر استایلی شکل ،سپر پشتی
یکپارچه یا دارای یک سپرچه خلفی است .صفحه پیژیدیال جدا است.
صفحه شکمی دارای  1جفت مو ،صفحه جنسی دارای یک جفت مو
و خنجری شکل و صفحه مخرجی نسبتاً بزرگ است .پریترم خیلی
کوتاه است .موی  j1روی تریتو استرنوم وجود دارد.
پراکنش :تعداد یک کنه ماده از این گونه از شهرستان مریوان
در تاریخ  63/1/00جمعآوری شد.

خانواده
گونه

Erythraeidae

Saboori and Babolmorad, 2999

Erythraeus shojaii

ویژگیهای ردهبندی :ایدوزوما بیضی شکل ،طول آن  365و
عرض  163میکرون است .سپر در قسمت پشتی ایدوزوما قرار داشته
و عرض آن ( 136میکرون) بیشتر از طول ( 033میکرون) است .سپر
در قسمت جلویی محدب و در قسمت انتهایی مقعر و دارای دو جفت
سنسیلوم و دو جفت موی معمولی است .طول جفت عقبی سنسیلوم
بیشتر از دو برابر جفت جلویی و خاردار است .در قسمت پشتی -جانبی
ایدوزوما دارای دو جفت چشم هستند .ایدوزوما در قسمت پشتی
دارای  03جفت مو است .در قسمت شکمی ایدوزوما یک جفت موی
شکمی ( )Sternalae 0aبین پیش ران پای اول به طول  010میکرون
و یک جفت دیگر بین پیش ران پاهای سوم ( )Sternalae 1aبه طول
 31میکرون وجود دارد و  5جفت دیگر بعد از پیش ران پای سوم قرار
دارند .گناتوزوما مخروطی شکل ،فشرده و فالسکی شکل است .پاها
سه جفت که طول انها بیشتر از طول بدن است.

شکل  :0کنه ماده Liponyssoides sanguineus

053

پراکنش :تعداد یک نمونه الرو از این گونه در تاریخهای
 63/5/3از شهرستان سقز جمعآوری شد.
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قالب مانند ختم می شوند .طول پاها بهترتیب زیر است :پای اول
 ،)103-336(133پیش ران اول  )33-51(33با یک موی ارهای،
قاعده ران اول ( )61-015( 63 )basifemurبا سه موی ارهای ،بخش
جلویی ران اول ( )61-001( 013 )telofemurبا پنج موی ارهای،
زانوی اول  )013-051( 051با  3موی ارهای ،یک سولنیدی  و یک
میکرو سیتا  ،پنجه اول  )031-031( 031با  33موی ارهای ،یک
سولنیدی  ، دو یوپاتیدی  و یک فامولوس  .پای دوم 136
( ،)313-335پیش ران دوم  )53-31( 53با یک موی ارهای ،بخش

شکل  :11الرو Erythraeus shojaii

گونه

قاعده ران دوم  )31-011( 61با سه مویارهای ،بخش جلویی ران دوم

Erythraeus southcotti Goldarazena and Zhang,0663

 )31-001( 013با پنج موی ارهای ،زانوی دوم  )001-011( 011با
 3مو و یک میکروسیتا  ،ساق دوم  )031-301( 311با  05موی

ویژگیهای ردهبندی
الرو :موی سطح پشتی ایدیوزوما ( 33 )fDموی سطح شکمی ()fv

ارهای ،دو سولنیدی ،پنجه دوم  )013-015( 015با  31موی ارهای،

 ،03فرمول موهای پیشران پاها( ،0-0-0 )fnCxپیران(،0-0-0 )fnTr

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

ران ( )basi( 1-1-1 )fnFeو  ،)telo( 5-5-5زانو (،3-3-3 )fnGe

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

ساق ( ،03-05-05 )fnTiپنجه ( ،33-31-33 )fnTaایندکس پا (طول

قاعده ران سوم  )61-033( 031با سه مویارهای ،بخش جلویی ران

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

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

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

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

می شود )IP ،برابر با  3536میباشد.

ارهای ،یک سولنیدی ،پنجه سوم  )033-051( 051با  33موی

سپر در قست پرودورسوم دارای دو جفت موی معمولی و دو

ارهای و یک یوپاتیدی .

جفت سنسیلوم است .جفت عقبی سنسیلوم ( )Sدر لبه عقبی سپر
قرار دارد .در روی سپر موهای  ALو  PLارهای و نازکتر از  Sهستند.

پراکنش :تعداد دو نمونه الرو از این گونه در تاریخهای 63/5/5
و  63/5/3از شهرستانها سقز جمعآوری شد.

اندازههای استاندارد روی سپر بهشرح زیر است :فاصله بین قاعده
موهای جلویی میانی ( ،)3-33( 01 )AAموی جلویی میانی ()AM
 ،)01-11( 03موی جلوی جانبی ( ،)11-33( 31 )ALفاصله بین
موهای جلویی جانبی سپر ( ،)51-31( 53 )AWفاصله بین موهای
عقبی جانبی سپر ( ،)013-033(013 )PWموی عقبی جانبی ()PL
 ،)33-11( 33موی حسی ( ،)33-13(33 )Sفاصله بین دو قاعده موی
حسی ( ،)01-31(03 )SBطول سپر ( )55-61(55 )SDمیباشد.
دارای دو جفت چشم در طرفین بدن میباشند.
هیستروزوما دارای  33جفت مو در قسمت پشتی است .بند

C

شکل :12الرو

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

Erythraeus southcotti

مو دارند .تمام موها خاردار و در قسمت قاعده دارای یک صفحه

بحث

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

گیاهی تقسیم میشوند ( .)3103 ،Al-Shammeryدر بین کنههای

کوچک هستند .همچنین هیستروزوما  31جفت مو در قسمت شکمی
پیش ران پاهای دوم و سوم و در قسمت عقبی پیش ران پاهای سوم
درای  1جفت مو می باشد .کلیسر در سطح پشتی واضح است .پاها
دارای  1بند (ران تقسیم شده) که به دو ناخن کناری و یک امپدیوم

کنههای موجود در انبارها به دو گروه کنههای قارچخوار و

زیانآور محصوالت غذایی انباری کنههای موسوم به بیاستگمایان
بهویژه خانواده  Acaridaeبیشترین خسارت را وارد میکنند که تحت
شرایط مناسب میتوانند بهسرعت زیاد شده و جمعیت انبوهی را
955
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بهوجود آورند .در این تحقیق  %36کل کنههای شمارششده مربوط

کشاورزی وجود دارد .غالت بیشتر از محصوالت دیگر انباری مورد

Rhizoglyphus echinopus

حمله آفات قرار میگیرند ( Stejskalو همکاران .)3113 ،افزایش تقاضا

) %36 (Fumouze & Robinکل کنههای شمارششده در این خانواده

برای مصرف محصوالت سالم و با کیفیت اقدامات کنترلی را تحت

را شامل شده که بیشترین تراکم آن در شهرستان بیجار بوده است.

تاثیر قرار داده است ،بهطوریکه استفاده از سموم در کنترل آفات

عالوه بر اینها گروهی از کنه در انبارها شکارگر سایر کنهها بوده و در

بهحداقل رسیده و دیگر روشهای کنترلی جایگزین بیشتر مورد توجه

ایجاد تعادل بیولوژیک جمعیت کنههای انباری نقش دارد .یکی از

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

مهمترین خانوادهها در این زمینه خانواده  Chelytidaeاز زیر راسته

مهمی را ایفا میکنند ( Zdarkovaو همکاران .)3111 ،شناسایی

پیش استیگمایان میباشد که گونههای آن شکارگر کنههای خانوادههای

بندپایان ازجمله کنههای موجود در انبارها گام اصلی در مدیریت

 Acaridaeو  Glycyphagidaeاست (اردشیر و همکاران .)0133 ،در

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

این بررسی ،بیشترین تراکم و پراکنش مربوط به خانواده Chelytidae

محیط زیست میباشد .با توجه به اهمیت و خسارت کنهها و عدم

است .از این خانواده گونه شناسایی شده است (جدول  )0که گونه

وجود بررسیهای قبلی درخصوص شناسایی کنههای انباری در استان

) Cheyletus malaccensis (Oudemansبا فراوانی  %31کل کنههای

کردستان ،این تحقیق بهمنظور جمعآوری و شناسایی کنههای انباری

شمارش شده در انبارها دارای بیشترین تراکم در بین کل گونهها بود.

انجام شد .در این تحقیق بیشترین تراکم کنههای شکارگر مربوط به

این کنه در بیشتر شهرستانهای استان وجود داشت .مطالعات انجام

کنه  C. malaccensisاز خانواده  Chelytidaeو بیشترین تراکم

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

کنههای آفت مربوط به کنه  R. echinopusاز خانواده

مکانهای نمونهبرداری وجود داشته و در کارخانه آرد استان البرز

میباشد .تراکم هردو گونه در انبارهای مشابه بیانگر این است که

دارای بیشترین فراوانی بوده است (اردشیر و همکاران .)0133 ،عالوه

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

بر این این گونه از بیشتر انبارهای استانهای دیگر مانند شیراز و

مشابه هم است .با عنایت به اینکه دما مهمترین فاکتورهای در

اهواز ( )0635 ،Freemanکازرون (استوان )0113 ،مازندران و گلستان

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

( )3113 ،Ardeshirگزارش شده است .مطالعات انجام شده روی دانههای

 )3116 ،Emmanouelو با توجه به وجود کنه  C. malaccensisدر

انباری در عراق نشان میدهد که گونه ) C. malaccensis (Oudemansدر

بیشتر شهرهای استان ،میتوان نتیجه گرفت که این کنه دارای

تمام نمونههای گندم گونه غالب بوده است ( .)0663 ،Mahmoodکنه C.

پتانسیل باال برای وفق با شرایط مختلف محیطی میباشد .توانایی

 malaccensisدر جنوب اروپا ( Athanassiouو همکاران ،)3113 ،آسیا

زندهمانی آن در دمای پایین با توجه به شرایط آبوهوایی سرد منطقه

( )3113 ،Putatundaبهعنوان شکارگر اصلی در انبارهای غالت معرفی

در طول زمستان ،میتواند این کنه را بهعنوان یک عامل زیستی کارا

شده است .این کنه نسبت به کنه  C. eruditusکارایی موثرتری را در

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

کنترل کنههای آفت خانواده  Acaridaeاز خود نشان داده است (Al-

شناخت و آگاهی از کنههای مفید و همچنین سمپاشیهای مکرر علیه

 .)3103 ،Shammeryچندین تحقیق در زمینه استفاده از کنههای

آفات در طول سالیان متمادی ،بهنظر میرسد این مکانها برای زیست

خانواده  Chelytidaeدر کنترل حشرات و کنههای آفات انجام شده

این کنههای مفید نامطلوب باشد .این درحالی است که بیشتر

است که نتایج رضایتبخشی بههمراه داشته است (،Al-Shammery

فعالیت های مدیریتی بر پایه استفاده از شکارگرها و پارازیتوئیدها

3103؛  Pekarو همکاران3113 ،؛  Zdarkovaو همکاران0661 ،؛

است ،بنابراین شناسایی و آگاهی از نقش کنههای شکارگر در کنترل

 .)0633 ،Zdarkovaبا این وجود در تحقیقی که در طول  11سال در

بیولوژیک و تعادل طبیعی بیش از بیش حائز اهمیت میباشد تا بتوان

رابطه با آفات انباری توسط  )0660( Hainesانجام شد مشخص گردید

با تلفیق روشهای کنترلی بر پایه حفظ شکارگرها با زمان مناسب و

که بندپایان شکارگر در انبارها نادیده گرفته شده و در حال از بین

کاهش تعداد سمپاشیها ،ضمن داشتن کنترلی مناسب ،با تولید

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

محصوالت سالم در بازارهای جهانی وارد رقابت شوند .از آنجاییکه

استفاده میشود  CheyletinTMاست که یک عامل زنده فعال میباشد

گندم از محصوالت مهم در جهت خودکفایی کشور است و گسترش

که حاوی کنههای بکرزای  C. eruditusاست .بر طبق آمار سازمان

تولید آن نیاز به نگهداری درازمدت در انبارها دارد حضور کنهها

تعاون استان کردستان بالغ بر  011انبار دخیرهسازی محصوالت

میتواند تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد از آنجاییکه افزایش تولید

به این خانواده بودند (جدول  .)0گونه
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

غالت در کشور مستلزم حفظ کیفیت و جلوگیری از تغییرات نامطلوب
در دانه است و با عنایت به توجه روز افزون افکار عمومی به روشهای
کنترلی کم خطر و بیخطر ،میتوان با حمایت از کنههای شکارگر با
استفاده از تصحیح الگوی مبارزه اعم از انتخاب صحیح سموم مصرفی،
زمان مصرف ،کاهش تعداد سمپاشیها و همچنین بهکار بردن
سیستمهای مدرن آمادهسازی و نگهداری تا حد امکان گام موثری در
حفظ مناسب کیفیت و ارزش غذایی و صنعتی دانه برداشت.

تشکر و قدردانی

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کردستان بهخاطرپیشتیبانی

مالی در انجام طرح پژوهشی شناسایی فون کنههای انباری آرد و گندم
استان کردستان قدردانی میشود .همچنین از همکاری آقای دکتر
علیرضا صبوری بهخاطر شناسایی برخی از کنهها صمیمانه سپاسگزاری
میشود.
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