تحقيقات آفات گياهي
1397 -8 )4(: 15-27

فون کنههای خانواده ) Cheyletidae (Acari: Trombidiformesدر زیستگاه-
های مختلف بخش مرکزی استان گیالن و تعیین گونههای غالب
صفورا ساالرزهی ،1جلیل حاجی زاده ،*1حسن پوربابائی 2و مسعود حکیمیتبار
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 -1گروه گياهپزشکي ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گيالن -2 ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه گيالن-3 ،
گروه گياه پزشکي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتي شاهرود ،شاهرود ،ایران
(تاریخ دریافت97/9/20 :

تاریخ پذیرش)97/11/1 :

چکیده
فون کنههای خانواده  Cheyletidaeدر بخش مرکزی استان گيالن در سالهای  1394-1396بررسي شد .فراواني و گونههای
غالب کنههای جمعآوری شده از پنج زیستگاه شامل فرآوردههای انباری برنج ،بقایای گياهي پوسيده ،برگ گياه ،خاک و کود دام
و طيور نيز مشخص شد .در این پژوهش در مجموع  19گونه متعلق به هشت جنس و پنج قبيله جمعآوری و شناسایي شد .یک کليد
برای شناسایي جنس و گونههای کنههای خانواده  Cheyletidaeاستان گيالن تهيه شده است .فرآوردههای انباری برنج با 73/02
درصد بيشترین فراواني نسبي کنههای جمعآوری شده را در بين زیستگاهها داشتند ،بعد از آن بقایای گياهي پوسيده با 12/82
درصد ،کود دام و طيور با  6/1درصد ،برگ با  4/41درصد در رتبههای دوم تا چهارم قرار داشتند .کمترین فراواني نسبي در خاک
به ميزان  3/64درصد مشاهده شد .در مقایسه فراواني گونه در زیستگاههای مختلف بيشترین درصد فراواني در کود دام و طيور و
مربوط به گونه  59/7( Cheyletus malaccensisدرصد) به دست آمد .گونههای Cheyletus carnifex ، C. malaccensis

و  Cheyletus eruditusبه ترتيب با  41/77درصد 23/59 ،درصد و  19/72درصد بيشترین فراوانيهای نسبي در ميان کل گونه-
های جمعآوری شده را داشتند .بر اساس شاخص غالبيت سيمپسون بيشترین ميزان غالبيت گونهها مربوط به خاک (کمترین تنوع) و
کمترین ميزان غالبيت مربوط به کود دام و طيور (بيشترین تنوع) بود .در روش غالبيت برگر-پارکر بر اساس فراواني گونه ،گونه C.

 malaccensisدارای بيشترین غالبيت در کود دام و طيور و کمترین غالبيت در خاک بود.
واژه های کلیدی :گونههای غالب ،فون ،پيشاستيگمایان ،Cheyletidae ،گيالن

*نویسنده مسئولhajizadeh@guilan.ac.ir :
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مقدمه
در دنيا گونههای متعددی از کنههای شکارگر روی
محصوالت انباری گزارش شده است ،اما در مقایسه با سایر
کنهها فراواني گونههای متعلق به خانواده  Cheyletidaeبه-
طور ویژهای بيشتر است ( ;Scholler and Flinn, 2000
 .)Gerson et al., 2003کنههای خانواده Cheyletidae

دارای پراکندگي وسيعي در سطح جهان هستند و در همه
قارهها یافت ميشوند ( Gerson et al., 1999; Bochkov

 .)and Fain, 2001کنههای این خانواده در زیستگاههای
متنوعي مانند خاک ،شاخه و برگ ،زیر تنه و پوست
درختان ،برگهای پوسيده ،گياهان در حال تجزیه ،انبارهای
غالت ،داالنهای حشرات پوستخوار ،کندوهای زنبور
عسل ،النههای زنبورها ،موریانهها ،مورچهها ،پرندگان،
خفاشها ،درون غارها ،غبارخانهها و روی بدن حشرات
یافت ميشوند ).(Gerson et al.,2003; Krantz, 2009
کنههای خانواده  Cheyletidaeگونههای شکارگر و انگل
را در بر ميگيرند و تاکنون  440گونه از آنها گزارش شده
است ( Zhang et al., 2011; Bochkov and

 .)Abramov, 2016بسياری از کنههای شکارگر این
خانواده از بندپایان کوچک زیانآور محصوالت کشاورزی
تغذیه ميکنند و از این نظر مفيدند ( Gerson et al.,

 .)1999., 2003تعداد اندکي از کنههای این خانواده به
عنوان عامل مهار زیستي مطرح هستند و اميد ميرود که در
آینده بتوان از آنها برای کنترل کنههای انباری در انبارهای
خالي یا کنههای آفت و پوره شپشکها روی گياهان استفاده
نمود ( Gerson and Smiley, 1990; Zdarkova et

.)al., 1991; Lucas et al., 2007
تنوع زیستي را ميتوان دگرگوني و تغييرپذیری
موجودات زنده در محيطهای گوناگون تعریف کرد که
تنوع درونگونهای و بينگونهای را نيز در بر ميگيرد .در
این دانش گوناگوني ،ساختار جمعيتي و الگوهای فراواني و
پراکنش موجودات مورد بررسي قرار ميگيرند و به عنوان
شاخصي برای سهولت مقایسه و ارزیابي جوامع و
اکوسيستمها کاربرد دارد ( Ashouri and Kheradpir,

 .)2009حضور گونههای بيشتر در یک اکوسيستم نشانگر
باال بودن تنوع زیستي ،پایداری و سالمت آن اکوسيستم
است ( .)Jenkins and Parker, 1998هدف اصلي از
حفاظت محيط نيز نگهداری بيشترین تعداد ممکن از گونه-
های بومي در یک ناحيه است و این هدف تنها از طریق
شناخت تنوع و راههای اندازهگيری آن حاصل ميشود
( .)Ejtehadi et al, 2009تخریـب زیسـتگاههـای طبيعـي
بـر اثـر فعاليـت انسـان و بـه ویـژه فعاليتهای کشاورزی به
عنوان عامل اصلي نابودی تنوع زیستي شناخته شده است که
تهدیدی جدی برای امنيت غذایي جهان محسوب ميشود
( Magurran, 1988; Tengberg et al., 1998; Meng
;et al., 1999., Mozumder and Berrens 2007
 .)Teodorescu and Cogălniceanu, 2005برای

حفاظت و بهرهبرداری مطلوب از اکوسيستمهای
کشاورزی ،شناخت گونههای موجود و فراواني آنها
ضروری است .بنابراین با توجه به مطالب مذکور ،شناخت
فون و تعيين فراواني گونههای یک خانواده از جانوران از
قبيل کنهها ميتواند به عنوان ابزاری در ارزیابي تنوع زیستي
زیستگاه نقش داشته باشد.
از روشهای سيمپيون و برگر-پارکر ( Simpson,

 )1949; Berger and Parker, 1970برای تعيين شاخص
غالبيت استفاده ميشود .شاخص غالبيت سيمپسون به شدت
متوجه گونههای غالب در نمونه است و مقدار این شاخص
بين صفر و یک متغير است .هرچه مقدار آن به صفر
نزدیکتر باشد تنوع جمعيت بيشتر است و هرچه به یک
نزدیکتر باشد تنوع کمتر و غالبيت بيشتر است ( Krebs,

 .)2001به عبارتي شاخص غالبيت سيمپسون نمایانگر
فراواني گونههای غالب اجتماع است و بيانگر این است که
اگر دو فرد به صورت تصادفي از جامعه مورد مطالعه
برداشت شوند چقدر احتمال دارد که این دو فرد متعلق یه
یک گونه باشند .این شاخص در محلي که تعداد گونهها
زیاد باشد و یا افراد گونههای مختلف در جامعه فراواني
یکساني داشته باشند کاهش ميیابد .در محيطهایي که
استرسهای محيطي باالست ،مقدار این شاخص افزایش مي-
یابد ،زیرا تعداد کمي از گونههای مقاوم توانایي تحمل چنين
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شرایطي را دارند و بقيه یا محيط را ترک ميکنند و یا از بين

به منظور شناسایي ،تعيين فراواني و گونههای غالب کنه-

ميروند ( .)Lamb et al., 2009شاخص برگر-پارکر

های خانواده  Cheyletidaeدر سالهای  1394تا  1396از

وفور نسبي گونههایي که بيشترین فراواني را دارند مشخص

فرآوردههای انباری مختلف برنج (سبوس ،شلتوک و آرد

ميکند .این شاخص به نحوی مشابه شاخص تنوع سيمپسون

پوسته برنج) ،بقایای گياهي پوسيده (خاک برگ ،چوب و

عمل ميکند و غالبيت گونهای یک منطقه را نشان ميدهد،

ميوههای پوسيده) ،خاک ،اندامهای گياهي (شاخه و برگ)

اما در این شاخص مبنای محاسبه وجود فقط یک گروه

و کود (کود دام و طيور) در شش منطقه (رشت ،خشک-

غالب است ( Berger and Parker, 1970; Marques et

بيجار ،خمام ،سنگر ،کوچصفهان و لشتنشاء) در بخش

.)al., 2009

مرکزی استان گيالن نمونهبرداری شد .مختصات جغرافيایي

تاکنون بررسيهایي در خصوص تعيين فون کنههای

مناطق نمونهبرداری در جدول  1آورده شده است .یک

خانواده  Cheyletidaeدر ایران انجام شده که در نتيجه آن

نوبت نمونهبرداری در اوایل هر فصل (شامل چهار نوبت

 43گونه شکارگر و انگل از نواحي مختلف کشور گزارش

نمونهبرداری در سال  )1395از هر یک از مناطق مورد

شده است ( Kamali et al., 2001; Bochkov et al.

بررسي انجام شد .در هر نوبت نمونهبرداری یک نمونه به

2005; Doğan et al., 20011; Hjizadeh et al.,
2011; Ardeshir, 2017; Paktinat-Saeij et al.,
 .)2017; Salarzehi et al., 2018 a, bاستان گيالن به

وزن یک کيلوگرم با سه تکرار از زیستگاههای مورد نظر

واسطه مجاورت با دریای خزر و کوههای البرز از شرایط
آب و هوایي و پوشش گياهي متنوعي برخوردار است و
دارای فون غني از کنهها ميباشد .از طرف دیگر به دليل
موقعيت جغرافيایي ،واقع شدن در جلگه مرکزی،
حاصلخيزی خاک ،و اراضي مساعد ،گيالن یکي از مناطق
عمده توليد برنج کشور محسوب ميشود .به واسطه توليد
برنج و محصوالت جانبي آن و ذخيره این فرآوردهها در
انبارها ،محيط انبار برای زیست کنههای خانواده
 Cheyletidaeمناسب خواهد شد .با توجه به عدم انجام
مطالعه متمرکز در خصوص شناسایي کنههای خانواده
 Cheyletidaeاستان گيالن در این تحقيق ،بررسي جامعي
در خصوص شناسایي و تعيين فراواني و گونههای غالب
کنههای خانواده  Cheyletidaeدر زیستگاههای مختلف در
بخش مرکزی استان گيالن به عمل آمد.
مواد و روشها
نمونهبرداری و شناسایی گونهها

برداشت شد و داخل کيسههای پالستيکي قرار داده شد .بعد
از نصب برچسب حاوی اطالعات جمعآوری (تاریخ ،محل،
نوع فرآورده مورد نمونهبرداری و زیستگاه) کيسههای
حاوی نمونه به آزمایشگاه منتقل شدند ،کنههای موجود در
نمونهها با استفاده از قيف برليز جداسازی شده و در الکل
اتيليک  75درصد نگهداری شدند .بهمنظور شفافسازی
کنهها از محلول نسبيت استفاده شد .پس از شفافسازی،
کنهها در محلول هویر تثبيت و از آنها اسالید ميکروسکوپي
تهيه شد .سپس اسالیدها برای خشک شدن به مدت دو هفته
درون آون با دمای  45درجه سلسيوس منتقل شدند .اطراف
الملها برای جلوگيری از نفوذ رطوبت توسط الک شفاف
درزگيری شد .نمونهها با استفاده از کليدهای معتبر و موجود
شناسایي شدند ( ;Oudemans, 1906; Baker, 1949
;Summers and Price, 1970; Fain, 1979, 1997
;Volgin, 1987; Corpuz-Raros,1988, 1998
Gerson et al., 1999; Fain and Bochkov, 2001a,
 .)b; Bochkov et al., 2005; Bochkov, 2008پس از

شناسایي کنهها تعداد گونههای موجود در هر یک از نمونه-
ها و تعداد افراد هر گونه نيز شمارش شدند.
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جدول  -1مختصات جغرافيایي و مکانهای نمونهبرداری از کنههای خانواده  Cheyletidaeدر بخش مرکزی استان گيالن
Table 1. Geographical coordinates and sampling sites of cheyletid mites (Cheyletidae) in
central part of Guilan Province
Altitude

Longitude

Latitude

-70 m
-28 m
-17 m
31 m
00 m
24 m

49° 35′00″
"49° 77' 32
"49° 39' 30
49° 41′ 38″
"49° 77' 32
"49° 85' 78

37° 17′ 00″
"37° 28' 11
"37° 23' 21
37° 10′ 42″
"37° 28' 11
"37° 36' 44

Site
Rasht
Khoshkebijar
Khomam
Sangar
Kuchesfahan
Lashtnesha

بعد از شمارش تعداد گونههای موجود در هر یک از

در این بررسي  19گونه متعلق به  8جنس و  5قبيله از

نمونهها و تعداد افراد هر گونه ،فراواني نسبي هر گونه از

خانواده  Cheyletidaeاز برگ گياه ،فرآوردههای انباری

تقسيم تعداد هر گونه بر تعداد کل کنههای جمعآوری شده

برنج ،بقایای گياهي پوسيده ،خاک و کود دام و طيور از

در هر واحد نمونهبرداری ،محاسبه شد (رابطه  .)1با توجه به

مناطق مختلف بخش مرکزی استان گيالن جمعآوری و

تعداد گونهها و فراواني نسبي آنها ،برای تعيين گونههای

شناسایي شدند .گونه

Cheyletus rashtiensis

غالب از شاخص غالبيت سيمپسون ()Simpson, 1949

 Salarzehi et al., 2018برای دنيا و  2گونه C.

(رابطه  )2و غالبيت برگر-پارکر ( Berger and Parker,

) kivuensis (Fain, 1972و Eucheyletia flabellifera

( )1970رابطه  )3استفاده شد.

) (Michael, 1878برای فون ایران جدید بودند .هفت

xi

رابطه :1

s

i

x

pi 

i 1

s

رابطه C   p i2 :2
i 1

رابطه :3

گونه )،Acaropsellina docta (Berlese, 1886
)،Cheletomimus congensis (Cunliffe, 1962
Cheyletus bidentatus Fain and Nadchatram,
Cheyletus cacahuamilpensis Baker, ،1980
C. rashtiensis ،C. kivuensis (Fain, 1972) ،1949
E. flabellifera (Michael, ،Salarzehi et al., 2018

در این رابطهها  :Xiتعداد افراد در گونه مورد نظر،

) 1878و Zachvatkiniola reticulata (Cunliffe,

 :∑Xi=Nتعداد کل افراد موجود در نمونه :Pi ،فراواني

) 1962برای اولين بار از استان گيالن گزارش ميشوند.

نسبي گونه iام :S ،تعداد گونهها =Nmax ،تعداد افراد گونه-

یک کليد نيز برای شناسایي گونههای خانواده

ای که بيشترین فراواني را دارند :N ،تعداد کل گونهها مي-

 Cheyletidaeاستان گيالن تهيه شده است.

باشند.
محاسبه مربوط به فراواني گونهها با استفاده از نرمافزار
 Excel 2007و محاسبه شاخص غالبيت سيمپسون و برگر-
پارکر با استفاده از نرمافزار  Pastانجام شد ( Hammer et

.)al., 2001
نتایج و بحث

کلید شناسایی جنس و گونههای کنههای خانواده
) Cheyletidae (Acari: Trombidiformesاستان
گیالن
 -1پای اول دارای ناخن3 ..................................................
 پای اول فاقد ناخن2......................................................... -2پنجه پای اول در انتها دارای امپودیوم اما قاقد ناخن یا
دارای یک ناخن کوچک ،ران پالپ دارای  5مو ،زانوی
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پالپ فاقد مو ،پاها بلند ،پاهای اول بلندتر از طول ایدیوزوما،

 -سطح پشتي ایدیوزوما دارای  2یا  3صفحه....................

سولنيدی پنجه پای اول دارای موی محافظ بلند..................

8...........................Cheletomimus Oudemans, 1904

... Cheletomorpha Oudemans, 1904 ....................
)Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794

 -8هيستروزوما دارای یک جفت صفحه کناری ،موهای

 -پنجه پای اول در انتها فاقد امپودیوم و ناخن ،ران پالپ

سطح پشتي باریک و نيزهایشکل........................................

دارای  4مو ،زانوی پالپ دارای یک مو ،پاها کوتاه ،پاهای

Cheletomimus berlesei (Oudemans, 1904)..........

اول کوتاهتر از طول ایدیوزوما ،سولنيدی پنجه پای اول فاقد

 -هيستروزوما دارای یک صفحه منفرد مياني ،موهای سطح

موی محافظCheletogenes Oudemans, 1905 ...........

پشتي ورقه ای یا بادبزني9....................................................

Cheletogenes ornatus (Canestrini and Fanzago,
)1876

 -9سطح پشتي ایدیوزوما دارای  4جفت موی مياني ،موهای

 -3دارای یک جفت چشم6................................................
 -فاقد چشم4 .....................................................................

مياني و جانبي هم شکل ،همه موهای پشتي بادبزني شکل....
Cheletomimus congensis (Cunliffe, 1962) ...........

 -سطح پشتي ایدیوزوما دارای  6جفت موی مياني ،موهای

 -4سطح پشتي ایدیوزوما با موهای جانبي دوکي ،قاشقي،

مياني و جانبي ناهم شکل ،موهای مياني ستارهای شکل و

باریک ،نيزهای یا کرکدار ،موهای مخرجي غير بادبزني،

اسکلروتيني

بادبزني

موهای پشتي مرکزی در صورت وجود ،باریک ،ساده یا

شکلCheletomimus wellsi (Baker, 1949)...............

پرچممانند11......... Cheyletus Latreille, 1796............
 سطح پشتي ایدیوزوما با موهای جانبي بادبزنيشکل،دارای یک جفت موی مخرجي بادبزنيشکل ،موهای پشتي

و

موهای

جانبي

 -10طول ران پالپ  1/7 -1/6برابر بيشترین عرض آن؛
موی پشتي ران پالپ کوتاهتر از ران ،سولنيدی پنجه پای اول
فاقد موی محافظ Acaropsellina docta (Berlese, ...ft

مرکزی مشخص ،با تعداد زیاد ،تا حد زیادی تغيير شکل

)1886

یافته ،بادبزني یا ابریشکل 5 ..............................................

 -طول ران پالپ  2/2 -2برابر بيشترین عرض آن؛ موی

 -5ساق پای اول دارای پنج مو و یک سولنيدی کوتاه؛

پشتي ران پالپ بلندتر از ران ،سولنيدی پنجه پای اول دارای

صفحات پشتي فاقد تزئينات مشبک Eucheyletia Baker,
Eucheyletia flabellifera (Michael, 1878) .1949

موی محافظ  ftکوچک......................................................
Acaropsellina sollers Kuzin, 1940.........................

 -ساق پای اول دارای چهار مو و یک سولنيدی کوتاه؛

 -11صغحات پشتي فاقد موهای مياني12.eruditus group

صفحات پشتي دارای تزیينات مشبک مشخص..................

 -صفحات پشتي دارای موهای مياني15 ..............................

.......................... Zachvatkiniola Volgin, 1969........
Zachvatkiniola reticulata (Cunliffe, 1962) ........

 -6پنجه پالپ فقط دارای یک یوپاتيدی شانهمانند ......sul
10............................Acaropsellina Summers, 1976

 -12ران پای چهارم دارای دو مو ......................................
Cheyletus eruditus (Schrank, 1781)......................

 ران پای چهارم دارای یک مو13 ..................................... -13طول صفحه پروپودوزومایي  1/5یا بيشتر از  1/5برابر

 -پنجه پالپ دارای دو یوپاتيدی شانهمانند  sulو 7 ......acm

طول صفحه هيستروزومایي ،فاصله بين این دو صفحه و طول

 -7سطح پشتي ایدیوزوما بدون صفحهChelacheles ........

موی  l1تقریباً برابر ،موی  l2تقریبا روی حاشية جلویي

Chelacheles strabismus Baker, .....Baker, 1958
1958

صفحة هيستروزومایي قرار دارد...........................................
Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903 .............
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 -طول صفحات پروپودوزومایي و هيستروزومایي تقریبا

از بين نمونههای جمعآوری شده  14گونه و در مجموع

برابر ،فاصله بين این صفحات کمتر از نصف طول موی ، l1

 1603فرد به فرآوردههای انباری برنج 10 ،گونه و در

موی  l2با حاشيه جلویي صفحه هيستروزومایي فاصله داشته

مجموع  281فرد به بقایای گياهي پوسيده 7 ،گونه و در

و در قسمت پایين آن قرار دارد14.......................................

مجموع  97فرد به برگ 7 ،گونه و در مجموع  80فرد به

 -14خرطوم دارای یک جفت دندانه جانبي.........................

خاک و  7گونه و در مجموع  134فرد به کود دام و طيور
تعلق داشت .تعداد و درصد فراواني نسبي کنههای جمع-

Cheyletus bidentatus Fain and Nadchatram,
1980

آوری شده از زیستگاههای مختلف در جدولهای  2و 3

 -خرطوم فاقد یک جفت دندانه جانبي................................

نشان داده شده است .فرآوردههای انباری برنج با 73/02

Cheyletus malayensis Culiffe, 1962......................

درصد بيشترین فراواني نسبي کنههای جمعآوری شده را در

 -15موهای مياني پرچممانند یا ابریشکل ،صفحه

بين زیستگاهها داشتند ،بعد از آن بقایای گياهي پوسيده با

پروپودوزومایي با  1-3جفت موی مياني ،صفحه
هيستروزومایي با  1-5جفت موی مياني................................
16.............................trouessarti group........................
 موهای مياني ميلهایشکل ،صفحه پروپودوزومایي با 1جفت موی مياني ،صفحه هيستروزومایي با  1-3جفت موی
مياني..................................... nidicolus group..............
Cheyletus kivuensis (Fain, 1972)............................
 -16موی  d2روی صفحه هيستروزومایي  ،پریتریم M

شکل17.............................................................................
 -موی  d2خارج از صفحه هيستروزومایي  ،پریتریم Π

 12/82درصد ،کود دام و طيور با  6/1درصد ،برگ با 4/41
درصد و در آخر هم خاک با  3/64درصد کمترین فراواني
نسبي را داشتند .گونه

Cheyletus malaccensis

 Oudemans, 1903در تمام زیستگاهها وجود داشت و
باالترین درصد فراواني نسبي در بين زیستگاهها را به خود
اختصاص داد و بر اساس فراواني نسبي ،این گونه در همه
زیستگاهها غالب بود

عالوه بر این ،گونه

C.

 malaccensisبيشترین تعداد کنههای این خانواده را دارا
بود .در مقایسه فراواني گونه در زیستگاههای مختلف
بيشترین درصد فراواني نسبي را گونه C. malaccensis

( 59/70درصد) در کود دام و طيور داشت .در محاسبه

شکلCheyletus carnifex Zachvatkin, 1935............

فراواني نسبي کل در بين گونهها  C. malaccensisبا

 -17موی  l1روی صفحه هيستروزومایي  ،صفحه

 41/77درصد باالترین درصد فراواني نسبي کل را داشت و

هيستروزومال دارای یک جفت موی مياني..........................
Cheyletus cacahuamilpensis Baker, 1949..........

-

موی  l1خارج از صفحه هيستروزومایي ،صفحه

هيستروزومایي دارای  2یا  3جفت موی مياني18 .................

در ميان کنههای جمعآوری شده گونه غالب است .بعد از
آن گونههای  C. carnifex Zachvatkin, 1935و C.

) eruditus (Schrank, 1781به ترتيب با  23/59و 19/72
باالترین درصد فراواني نسبي کل را دارا بودند .سه گونه

 -18صفحه هيستروزومایي دارای  2جفت موی مياني،

Cheletogenes ornatus (Canestrini and Fanzago,
)(Oudemans, Cheletomimus berlesei ،1876

زانوی پای اول فاقد سولنيدی..............................................

) 1904و Zachvatkiniola reticulate (Cunliffe,

Cheyletus rashtiensis Salarzehi et al., 2018........

) 1962با  0/3درصد و پنج گونه ،A. docta

 صفحه هيستروزومایي دارای  3جفت موی مياني ،زانویپای اول دارای سولنيدی......................................................
Cheyletus trouessarti Oudemans,1902.................
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 در بخش مرکزی استان گيالنCheyletidae توزیع و فراواني نسبي کنههای شکارگر خانواده-2 جدول
Table 2. Distribution and relative abundance of predatory mites of the family Cheyletidae in central
part of Guilan Province

Species
Acaropsis docta
Acaropsellina sollers
Chelacheles strabismus
Cheletogenes ornatus
Cheletomorpha
lepidopterorum
Cheletomimus berlesei
Cheletomimus congensis
Cheletomimus wellsi
Cheyletus bidentatus
Cheyletus cacahuamilpensis
Cheyletus carnifex
Cheyletus eruditus
Cheyletus malaccensis
Cheyletus malayensis
Cheyletus rashtiensis
Cheyletus trouessarti
Eucheyletia flabelifera
Zachvatkiniola reticulata
Total

Number (relative abundance %)
A
B
C
4(0.24)
16(0.99)
12(0.74)
2(0.71)
6(6.18)
51(3.18)
12(4.27)
9(9.27)

D
6(7.5)

E
7(5.22)

8(8.24)
4(0.24)
4(4.12)
12(15)
4(0.24)
20(1.24)
8(2.84)
4(5)
4(2.98)
400(24.95)
70(24.91)
20(20.61)
16(20)
12(8.95)
300(18.71)
75(26.69)
15(15.46)
18(22.5)
25(18.65)
700(43.66)
80(28.46)
35(36.08)
22(27.5)
80(59.70)
2(0.71)
2(1.49)
45(2.80)
4(1.42)
4(0.24)
38(2.37)
26(9.25)
2(2.5)
4(2.98)
5(0.31)
2(0.71)
1603(73.02)
281(12.82)
97(4.41)
80(3.64)
134(6.1)
 کود دام و طيور:E ، خاک:D ، برگ:C ، بقایای گياهي پوسيده:B ، فرآورده های انباری برنج:A

A: stored rice and decayed rice bran, B: decayed plant material, C: leaf, D: soil, E: livestock and
poultry manure

 در بخش مرکزی استان گيالنCheyletidae  توزیع و فراواني نسبي کل کنههای شکارگر خانواده-3 جدول
Table 3. Distribution and total relative abundance of predatory mites of family Cheyletidae in central
part of Guilan Province
Species
Acaropsis docta
Acaropsellina sollers
Chelacheles strabismus
Cheletogenes ornatus
Cheletomorpha lepidopterorum
Cheletomimus berlesei
Cheletomimus congensis
Cheletomimus wellsi
Cheyletus bidentatus
Cheyletus cacahuamilpensis
Cheyletus carnifex
Cheyletus eruditus
Cheyletus malaccensis
Cheyletus malayensis
Cheyletus rashtiensis
Cheyletus trouessarti
Eucheyletia flabelifera
Zachvatkiniola reticulata
Total

Number
4
16
12
8
85
8
4
16
4
36
518
433
917
4
49
4
70
7
2195

Total relative abundance (%)
0.1
0.7
0.5
0.3
3.87
0.3
0.1
0.7
0.1
1.6
23.59
19.72
41.77
0.1
2.2
0.1
3.1
0.3
100%
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C. malayensis ،C. bidentatus ،C. (H.) congensis

استان گيالن با یکدیگر تفاوت داشتند که ميتواند تابعي از

 Culiffe, 1962و C. trouessarti Oudemans, 1903

عوامل مختلف مانند ميزان شکار موجود در زیستگاه و

با  0/1درصد کمترین فراواني نسبي را داشتند .گونههای C.

شرایط محيطي زیستگاه باشد.

 C. eruditus ،C. carnifex ،malaccensisو

در بررسيهای سينها ( )Sinha, 1964که روی کنههای

)Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794

Cheyletus

هر کدام با جمعآوری از پنج زیستگاه دارای بيشترین
پراکندگي از نظر زیستگاه در بين کنههای جمعآوری شده
بودند .مقادیر محاسبه شده شاخص غالبيت سيمپسون و
برگر-پارکر برای هر یک از زیستگاههای مورد بررسي در
جدول  4آورده شده است .بيشترین ميزان شاخص غالبيت
سيمپسون در زیستگاهها مربوط به خاک با  0/80و کمترین
در کود دام و طيور با  0/67به دست آمد و مقادیر شاخص
غالبيت برای برگ ،بقایای گياهي پوسيده و فرآوردههای
انباری برنج به ترتيب  0/77 ،0/78و  0/70بود که نشانگر
باالترین ميزان تنوع در کود دام و طيور و کمترین ميزان
تنوع در خاک است و بعد از آن هریک از فرآوردههای
انباری برنج ،برگ و بقایای گياهي با توجه به ميزان محاسبه
شده شاخص غالبيت به ترتيب در درجات دوم ،سوم و
چهارم از نظر ميزان تنوع قرار دارند .شاخص غالبيت برگر-
پارکر برای کود دام و طيور بيشترین ( )0/52و برای خاک
کمترین ( )0/27مقدار را نشان داد .در فرآوردههای انباری
برنج ،برگ و بقایای گياهي پوسيده مقدار این شاخص
 0/36 ،0/43و  0/28بود .بر این اساس گونه

C.

 malaccensisگونه غالب بود و باالترین غالبيت را در
کود دام و طيور و بعد از آن در فرآوردههای انباری برنج،
برگ ،بقایای گياهي پوسيده داشت و در خاک کمترین
غالبيت را دارا بود.
عوامل مختلفي بر ميزان فراواني نسبي و شاخصهای
تنوع زیستي در زیستگاههای متفاوت موثرند ( Cortet et

 .)al., 2002; Wu et al., 2005از مهمترین عوامل موثر
در تغيير فراواني نسبي و شاخصهای تنوع زیستي کنهها در
زیستگاههای مختلف شرایط غذایي زیستگاه و نوع فعاليت
کشاورزی ميباشد ( .)Peverieri et al., 2009در این
مطالعه نيز فراواني و توزیع کنههای شکارگر خانواده
 Cheyletidaeدر زیستگاههای مختلف در بخش مرکزی

مواد و دانههای انباری انجام شد گونه

 eruditusدر تمام انبارهای گندم ژاپن گونه غالب بود .در
بررسي حاضر گونه  C. eruditusدر فرآوردههای انباری
برنج پس از گونههای  C. malaccensisو C. carnifex

دارای بيشترین فراواني بود این گونه در تمام زیستگاهها
وجود داشت .محمود ( )Mahmood, 1992در مطالعاتي
که روی دانههای انباری در عراق انجام داد مشاهده نمود که
گونه  Acaropsellina sollersدر تمام نمونههای غالت و
گونه  C. malaccensisفقط در نمونههای گندم گونههای
غالب بودند .در این پژوهش گونه  C. malaccensisعالوه
بر فرآوردههای انباری در سایر زیستگاهها شامل کود دام و
طيور و بقایای گياهي پوسيده ،برگ گياهان و خاک نيز
گونه غالب بود .لي و همکاران ( )Li et al., 2005نيز در
بررسيهای خود دریافتند که شرایط اقليمي به ویژه دما و
رطوبت فراواني و تنوع گونههای کنهها را تحت تاثير خود
قرار ميدهند .در پژوهش حاضر نيز برخي گونهها مانند C.

 malayensisفراواني اندکي داشتند .با توجه به اینکه
برخي مطالعات در خصوص زیستشناسي کنههای
 Cheyletidaeنشان داده که رطوبت نسبي باال باعث
افزایش جمعيت گونه طعمه و کاهش زادآوری کنههای
شکارگر خانواده  Cheyletidaeميشود ( Gerson et al.,

 ،)2003شاید باال بودن رطوبت نسبي در مناطق مورد بررسي
در استان گيالن بتواند یکي از دالیل کاهش فراواني این
گونه در مطالعه اخير باشد .اردشير ()Ardeshir, 2017
کنههای خانواده  Cheyletidaeمرتبط با غالت را در 12
استان از زیستگاههایي شامل سيلوهای مواد انباری ،آسياب
گندم و کارخانههای برنج بررسي نمود .در بررسي اردشير
 13گونه از کنههای خانواده  Cheyletidaeشناسایي شدند
که گونه  A. sollersباالترین پراکندگي و گونه C.

 malaccensisباالترین فراواني در بين کل گونههای جمع-
آوری شده داشتند .در این بررسي نيز C. malaccensis
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گونه غالب بود ،از همه زیستگاهها جمعآوری شد و باالترین

درصد مکانهای نمونهبرداری وجود داشت و در کارخانه

فراواني را در بين کل گونههای جمعآوری شده داشت اما

آرد البرز دارای بيشترین فراواني بود .در این بررسي نيز

گونه A. sollersتنها از فرآوردههای انباری برنج جمع-

گونه  C. malaccensisدر تمام زیستگاهها و مواد مورد

آوری شد .سيدی و همکاران ( )Seiedy et al., 2012در

نمونهبرداری بيشترین فراواني داشت اما در مقایسه گونه A.

بررسي کنههای مرتبط با گندم ،جو ،تفاله چغندر و کنجاله

 sollersدر بين گونهها با فراواني  0/7و در ميان زیستگاهها

پنبه در پنج کارخانه از خانواده  Cheyletidaeچهار گونه

با فراواني نسبي  0/99تنها در فرآوردههای انباری برنج یافت

 C. malaccensis ،C. carnifex ،A. Sollersو C.

شد و در سایر زیستگاهها مشاهده نشد .بنابراین تفاوت

 malayensisبه ترتيب با فراواني نسبي 17/2 ،34/5 ،41/2

جمعيت و فراواني کنههای خانواده  Cheyletidaeدر

و  1/3درصد را گزارش نمودند .در این پژوهش دو گونه

محيطهای انباری ميتواند به دليل وفور طعمههای مورد

 C. malaccensisو  C. carnifexبا  41/77و 23/59

تغذیه باشد .در محيطهای طبيعي کمبود طعمه و فعاليتهایي

درصد فراواني نسبي به ترتيب باالترین فراواني نسبي را در

که محيط را دستخوش تغيير ميکند ميتواند در فراواني

بين کل گونههای جمعآوری شده داشتند اما گونه A.

کنههای خانواده  Cheyletidaeنقش داشته باشد .نتایج این

 sollersدارای فراواني نسبي  0/7بود و  C. malayensisبا

بررسي نشان داد که با توجه با باالترین ميزان فراواني سه

فراواني نسبي  0/1کمترین فراواني را در ميان کل گونههای

گونه شکارگر  C. carnifex ،C. malaccensisو C.

جمعآوری شده داشت که پایين بودن فراواني گونه C.

 eruditusکارایي آنها در کنترل زیستي آفات بویژه در

 malayensisنتيجه تقریبا مشابهي با بررسي سيدی و

محيطهای انباری ميتواند در آینده مورد بررسي قرار گيرد.

همکاران ( )Seiedy et al., 2012داشت .اردشير و

با توجه به اهميت باالی انبارداری محصوالت کشاورزی و با

همکاران ( )Ardeshir et al., 2007فون و نوسانهای

عنایت به طوالني بودن مدت نگهداری برنج در محيط انبار

جمعيت کنههای انباری در منطقه تهران را در سه نوع انبار

افزایش جمعيت کنههای آفت ميتواند برای بخش

گندم شامل سيلو ،کارخانه آرد و آسياب گندم بررسي

کشاورزی زیانبار باشد .بنابراین به نظر مي رسد که بعد از

نمودند .مشخص شد که در ميان کنههای جمعآوری شده

مشخص نمودن فون کنههای آفت و شکارگر موجود در

بيشترین فراواني مربوط به خانواده  Cheyletidaeو بيشترین

انبار ،بررسي رفتار ،عادتهای تغذیهای و عوامل موثر در

فراواني و پراکندگي گونهای مربوط به گونه شکارگر A.

تغييرات جمعيت کنههای شکارگر از قبيل کنههای خانواده

 sollersبود ،این گونه در  90درصد از مکانهای نمونه

 Cheyletidaeنيز ضرورت دارد.

برداری وجود داشت .گونه  C. malaccensisدر 50
جدول  -4تعداد افراد ،تعداد گونهها ،شاخص غالبيت سيمپسون و برگر-پارکر کنههای شکارگر خانواده  Cheyletidaeدر
زیستگاههای مختلف بخش مرکزی استان گيالن
Table 4. Number of individuals, number of species, Simpson and Berger-Parker dominance index of
different species of predatory cheyletid mites (Cheyletidae) collected from various habitats in central
part of Guilan Province
Habitat
Number of Number of
Simpson
Berger-Parker
individuals species
Stored rice and decayed rice bran
1603
14
0.70
0.43
Decayed plant material
281
10
0.77
0.28
Leaf
97
7
0.78
0.36
Soil
80
7
0.80
0.27
Livestock and poultry manure
134
7
0.67
0.52
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Abstract
Fauna of cheyletid mites (Cheyletidae) in central part of Guilan Province, northern Iran, was
studied during 2016-2017. The abundance and dominant indices of collected species were also
evaluated in five habitats including stored rice products, decayed plant material, plant leaf, soil and
livestock and poultry manure. In this research, totally 19 species belong to 8 genera and 5 tribes were
collected and identified. An identification key to genera and species of cheyletid mites in Guilan
Province is provided. Stored rice products with 73.02% has the highest abundance of mites among
habitats, subsequently, decayed plant material (12.82%), livestock and poultry manure (6.1%), and
leaf (4.41%) were in second to fourth ranks. The lowest relative abundance was observed in soil
(3.64%). In comparison the frequency of species in different habitats, the highest percentage of
abundance in livestock and poultry manure was due to Cheyletus malaccensis Oudemans (59.7%).
Cheyletus malaccensis, Cheyletus carnifex Zachvatkin and Cheyletus eruditus (Schrank) with 41.77%,
23.59% and 19.72%, abundance respectively, have the most relative abundance among the total
collected species. Based on the Simpson dominance index, the highest species dominance was due to
soil (lowest diversity) and the lowest dominance was in livestock and poultry manure (the most
diversity). In the Burger-Parker dominance method based on species abundance, Cheyletus
malaccensis had the highest dominance in livestock and poultry manure and the lowest dominance in
the soil.
Key words: Dominant species, Fauna, Prostigmata, Cheyletidae, Guilan
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