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-زیستگاهدر  Cheyletidae (Acari: Trombidiformes)خانواده  هایفون کنه

  های غالبتعیین گونه و  بخش مرکزی استان گیالنهای مختلف 
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 (1/11/97تاریخ پذیرش:     20/9/97)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های شد. فراواني و گونه ررسيب 1394-1396های مرکزی استان گيالن در سالدر بخش  Cheyletidaeهای خانواده فون کنه

، خاک و کود دام گياه های انباری برنج، بقایای گياهي پوسيده، برگآوری شده از پنج زیستگاه شامل فرآوردههای جمعغالب کنه

یک کليد آوری و شناسایي شد. قبيله جمع پنججنس و  هشتگونه متعلق به  19. در این پژوهش در مجموع مشخص شد نيزو طيور 

 02/73های انباری برنج با فرآوردهاستان گيالن تهيه شده است.  Cheyletidae های خانوادهکنههای برای شناسایي جنس و گونه

 82/12ده با ها داشتند، بعد از آن بقایای گياهي پوسيآوری شده را در بين زیستگاههای جمعدرصد بيشترین فراواني نسبي کنه

خاک  درکمترین فراواني نسبي های دوم تا چهارم قرار داشتند. در رتبهدرصد  41/4 درصد، برگ با 1/6 درصد، کود دام و طيور با

های مختلف بيشترین درصد فراواني در کود دام و طيور و زیستگاه فراواني گونه در در مقایسه. مشاهده شددرصد  64/3به ميزان 

 C. malaccensis ،Cheyletus carnifexهای . گونهدست آمد بهدرصدCheyletus malaccensis (7/59  ) مربوط به گونه

-های نسبي در ميان کل گونهبيشترین فراوانيدرصد  72/19و  درصد 59/23 درصد، 77/41به ترتيب با   Cheyletus eruditusو

و  (کمترین تنوع)خاک  مربوط بهها ميزان غالبيت گونهن بيشترین غالبيت سيمپسوشاخص  د. بر اساسنآوری شده را داشتهای جمع

 .Cپارکر بر اساس فراواني گونه، گونه -غالبيت برگر روش. در بود (بيشترین تنوع)کود دام و طيور  مربوط بهن غالبيت کمترین ميزا

malaccensis  بوددارای بيشترین غالبيت در کود دام و طيور و کمترین غالبيت در خاک. 

 گيالن ،Cheyletidaeاستيگمایان،  های غالب، فون، پيش: گونهواژه های کلیدی
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 مقدمه

های شکارگر روی کنه از متعددی هایدر دنيا گونه

اما در مقایسه با سایر  ،محصوالت انباری گزارش شده است

-به Cheyletidae انوادهخبه  متعلقهای ها فراواني گونهکنه

 ;Scholler and Flinn, 2000بيشتر است ) ایطور ویژه

Gerson et al., 2003های خانواده (. کنهCheyletidae 

وسيعي در سطح جهان هستند و در همه  دگيدارای پراکن

 Gerson et al., 1999; Bochkovشوند )ها یافت ميقاره

and Fain, 2001). های زیستگاه در ی این خانوادههاکنه

زیر تنه و پوست  ،خاک، شاخه و برگ مانندمتنوعي 

های پوسيده، گياهان در حال تجزیه، انبارهای درختان، برگ

پوستخوار، کندوهای زنبور  حشراتهای غالت، داالن

ها، پرندگان، ها، مورچههای زنبورها، موریانهعسل، النه

دن حشرات ب رویها و خانهغارها، غبار درونها، خفاش

 .(Gerson et al.,2003; Krantz, 2009)شوند یافت مي

های شکارگر و انگل گونه Cheyletidaeهای خانواده کنه

ها گزارش شده گونه از آن 440گيرند و تاکنون را در بر مي

 Zhang et al., 2011; Bochkov andاست )

Abramov, 2016 .)های شکارگر این بسياری از کنه

محصوالت کشاورزی  آوربندپایان کوچک زیان خانواده از

 ,.Gerson et al) کنند و از این نظر مفيدندتغذیه مي

های این خانواده به تعداد اندکي از کنه (.2003 ,.1999

رود که در اميد مي عنوان عامل مهار زیستي مطرح هستند و

 در انبارهایانباری  هایکنهبرای کنترل ها آینده بتوان از آن

ها روی گياهان استفاده های آفت و پوره شپشککنه لي یاخا

 Gerson and Smiley, 1990; Zdarkova et)نمود 

al., 1991; Lucas et al., 2007 .) 

توان دگرگوني و تغييرپذیری تنوع زیستي را مي

 که تعریف کردهای گوناگون موجودات زنده در محيط

. در گيردمي در بر ای را نيزگونهای و بينگونهتنوع درون

این دانش گوناگوني، ساختار جمعيتي و الگوهای فراواني و 

عنوان د و به نگيرپراکنش موجودات مورد بررسي قرار مي

شاخصي برای سهولت مقایسه و ارزیابي جوامع و 

 ,Ashouri and Kheradpir) کاربرد داردها اکوسيستم

 نشانگر های بيشتر در یک اکوسيستمگونهحضور  (.2009

 آن اکوسيستم و سالمت پایداری ،زیستي تنوعباال بودن 

(. هدف اصلي از Jenkins and Parker, 1998است )

-حفاظت محيط نيز نگهداری بيشترین تعداد ممکن از گونه

های بومي در یک ناحيه است و این هدف تنها از طریق 

شود گيری آن حاصل ميهای اندازهشناخت تنوع و راه

(Ejtehadi et al, 2009.) هـای طبيعـي تخریـب زیسـتگاه

های کشاورزی به بـر اثـر فعاليـت انسـان و بـه ویـژه فعاليت

که  تنوع زیستي شناخته شده است نابودیعنوان عامل اصلي 

 شودجدی برای امنيت غذایي جهان محسوب ميتهدیدی 

(Magurran, 1988; Tengberg et al., 1998; Meng 

et al., 1999., Mozumder and Berrens 2007; 

Teodorescu and Cogălniceanu, 2005.) برای 

 هایاکوسيستم از مطلوب برداریهبهر و حفاظت

 هانهای موجود و فراواني آگونه شناخت کشاورزی،

شناخت با توجه به مطالب مذکور،  است. بنابراین ضروری

جانوران از  یک خانواده ازهای فون و تعيين فراواني گونه

تواند به عنوان ابزاری در ارزیابي تنوع زیستي ها ميکنهقبيل 

 زیستگاه نقش داشته باشد. 

 ,Simpson) پارکر-های سيمپيون و برگراز روش

1949; Berger and Parker, 1970 ) برای تعيين شاخص

شاخص غالبيت سيمپسون به شدت شود. مياستفاده غالبيت 

ر نمونه است و مقدار این شاخص های غالب دمتوجه گونه

هرچه مقدار آن به صفر  .بين صفر و یک متغير است

تر باشد تنوع جمعيت بيشتر است و هرچه به یک نزدیک

 ,Krebsتر باشد تنوع کمتر و غالبيت بيشتر است )نزدیک

نمایانگر  ونشاخص غالبيت سيمپسبه عبارتي  .(2001

انگر این است که های غالب اجتماع است و بيفراواني گونه

اگر دو فرد به صورت تصادفي از جامعه مورد مطالعه 

برداشت شوند چقدر احتمال دارد که این دو فرد متعلق یه 

ها د. این شاخص در محلي که تعداد گونهنیک گونه باش

های مختلف در جامعه فراواني زیاد باشد و یا افراد گونه

هایي که طيیابد. در محیکساني داشته باشند کاهش مي

-مقدار این شاخص افزایش مي ،ستهای محيطي باالاسترس

های مقاوم توانایي تحمل چنين زیرا تعداد کمي از گونه ،یابد
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کنند و یا از بين شرایطي را دارند و بقيه یا محيط را ترک مي

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

ي را دارند مشخص هایي که بيشترین فراوانوفور نسبي گونه

شاخص به نحوی مشابه شاخص تنوع سيمپسون این کند. مي

دهد، ای یک منطقه را نشان ميکند و غالبيت گونهعمل مي

اما در این شاخص مبنای محاسبه وجود فقط یک گروه 

 Berger and Parker, 1970; Marques et) غالب است

al., 2009.) 

های ن کنهفوتعيين ي در خصوص یهاتاکنون بررسي

که در نتيجه آن  در ایران انجام شده Cheyletidaeخانواده 

گزارش  ي مختلف کشوراز نواح شکارگر و انگل گونه 43

 .Kamali et al., 2001; Bochkov et alشده است )

2005; Doğan et al., 20011; Hjizadeh et al., 

2011; Ardeshir, 2017; Paktinat-Saeij et al., 

2017; Salarzehi et al., 2018 a, b.)  به استان گيالن

های البرز از شرایط واسطه مجاورت با دریای خزر و کوه

 آب و هوایي و پوشش گياهي متنوعي برخوردار است و

 دليلبه  دیگر باشد. از طرفها ميدارای فون غني از کنه

، موقعيت جغرافيایي، واقع شدن در جلگه مرکزی

گيالن یکي از مناطق  ساعد،م و اراضي ،حاصلخيزی خاک

شود. به واسطه توليد کشور محسوب ميبرنج  عمده توليد

در  هااین فرآورده و ذخيرهبرنج و محصوالت جانبي آن 

های خانواده کنه برای زیست انبارها، محيط انبار

Cheyletidae با توجه به عدم انجام . مناسب خواهد شد

های خانواده کنهمطالعه متمرکز در خصوص شناسایي 

Cheyletidae  جامعي  بررسي در این تحقيق،استان گيالن

غالب های گونهو  فراواني و تعيين در خصوص شناسایي

در های مختلف در زیستگاه Cheyletidaeخانواده های کنه

  به عمل آمد.بخش مرکزی استان گيالن 

 

 هامواد و روش

 هابرداری و شناسایی گونهنمونه

-های غالب کنهسایي، تعيين فراواني و گونهشنابه منظور 

از  1396 تا 1394های در سال Cheyletidaeهای خانواده 

و آرد  ، شلتوکسبوسهای انباری مختلف برنج )فرآورده

و برگ، چوب  )خاک هپوسيدبقایای گياهي  پوسته برنج(،

های گياهي )شاخه و برگ( اندامخاک، پوسيده(،  هایميوه

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

( در بخش نشاءو لشت کوچصفهان، سنگربيجار، خمام، 

 جغرافيایيمختصات . برداری شدنمونهمرکزی استان گيالن 

یک  .آورده شده است 1داری در جدول برنمونهمناطق 

چهار نوبت شامل برداری در اوایل هر فصل )نوبت نمونه

مورد  مناطقهر یک از ( از 1395برداری در سال نمونه

برداری یک نمونه به در هر نوبت نمونه .بررسي انجام شد

های مورد نظر وزن یک کيلوگرم با سه تکرار از زیستگاه

. بعد های پالستيکي قرار داده شدبرداشت شد و داخل کيسه

، محل، تاریخآوری )جمع برچسب حاوی اطالعات از نصب

های کيسه (زیستگاهو  بردارینوع فرآورده مورد نمونه

های موجود در منتقل شدند، کنه حاوی نمونه به آزمایشگاه

 ده از قيف برليز جداسازی شده و در الکلاها با استفنمونه

سازی شفاف منظوربهنگهداری شدند.  درصد 75 ليکيات

 ،سازیها از محلول نسبيت استفاده شد. پس از شفافکنه

آنها اسالید ميکروسکوپي  ها در محلول هویر تثبيت و ازکنه

خشک شدن به مدت دو هفته  برایاسالیدها  سسپ .تهيه شد

اطراف  .درجه سلسيوس منتقل شدند 45درون آون با دمای 

توسط الک شفاف  نفوذ رطوبتها برای جلوگيری از المل

ها با استفاده از کليدهای معتبر و موجود درزگيری شد. نمونه

 ;Oudemans, 1906; Baker, 1949شناسایي شدند )

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, 2008).  پس از

-های موجود در هر یک از نمونهتعداد گونه هاشناسایي کنه

  شمارش شدند.نيز افراد هر گونه  ها و تعداد
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 در بخش مرکزی استان گيالن Cheyletidaeهای خانواده کنه از بردارینمونه هایو مکانمختصات جغرافيایي  -1جدول 
Table 1. Geographical coordinates and sampling sites of cheyletid mites (Cheyletidae) in 

central part of Guilan Province 

 

Altitude Longitude Latitude Site 

-70 m 49° 35′00″ 37° 17′ 00″ Rasht 

-28 m 49° 77' 32" 37° 28' 11" Khoshkebijar 

-17 m 49° 39' 30" 37° 23' 21" Khomam 

31 m 49° 41′ 38″ 37° 10′ 42″ Sangar 

00 m 49° 77' 32" 37° 28' 11" Kuchesfahan 

24 m 49° 85' 78" 37° 36' 44" Lashtnesha 

 

های موجود در هر یک از گونه تعداداز شمارش  بعد

، فراواني نسبي هر گونه از ها و تعداد افراد هر گونهنمونه

آوری شده جمع هایکنهيم تعداد هر گونه بر تعداد کل تقس

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

های ها، برای تعيين گونهاواني نسبي آنها و فرتعداد گونه

 (Simpson, 1949)غالب از شاخص غالبيت سيمپسون 

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

 استفاده شد. ( 3رابطه ) (1970

:  1رابطه 

1

i
i s

i

i

x
p

x





 

2: 2رابطه 

1

s

i

i

C p


 

   :3 رابطه

تعداد افراد در گونه مورد نظر،  Xi:ها در این رابطه

Xi=N∑تعداد کل افراد موجود در نمونه :، iP:  فراواني

-گونه تعداد افراد =maxN ها، : تعداد گونهS، امiنسبي گونه 

-مي هاتعداد کل گونهN: که بيشترین فراواني را دارند،  ای

 باشند.

افزار استفاده از نرمها با محاسبه مربوط به فراواني گونه

Excel 2007  محاسبه شاخص غالبيت سيمپسون و برگرو-

 Hammer etانجام شد ) Pastافزار ا استفاده از نرمپارکر ب

al., 2001.) 

 

 و بحث  نتایج

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

های انباری فرآوردهبرگ گياه، از  Cheyletidaeخانواده 

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

آوری و جمعمناطق مختلف بخش مرکزی استان گيالن 

 Cheyletus rashtiensisگونه . ندشدشناسایي 

Salarzehi et al., 2018  گونه 2برای دنيا وC. 

kivuensis (Fain, 1972) وEucheyletia flabellifera 

(Michael, 1878) هفتدید بودندایران جفون  برای . 

، Acaropsellina docta (Berlese, 1886) گونه

Cheletomimus congensis (Cunliffe, 1962) ،
Cheyletus bidentatus Fain and Nadchatram, 

1980 ،Cheyletus cacahuamilpensis Baker, 

1949،C. kivuensis (Fain, 1972)  ،C. rashtiensis 

Salarzehi et al., 2018 ،E.  flabellifera (Michael, 

 ,Zachvatkiniola reticulata (Cunliffeو  (1878

. شوندميرای اولين بار از استان گيالن گزارش ب (1962

خانواده های برای شناسایي گونهنيز یک کليد 

Cheyletidae .استان گيالن تهيه شده است 

های خانواده های کنهکلید شناسایی جنس و گونه

Cheyletidae (Acari: Trombidiformes)   استان

 گیالن

 3.......................... ........................پای اول دارای  ناخن -1

 2.........................................................پای اول فاقد ناخن -

در انتها دارای امپودیوم اما قاقد ناخن یا  پنجه پای اول -2

مو، زانوی  5ران پالپ دارای  اخن کوچک،دارای یک ن
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ایدیوزوما، پالپ فاقد مو، پاها بلند، پاهای اول بلندتر از طول 

 ..................بلند موی محافظ دارایسولنيدی پنجه پای اول 

.................... Cheletomorpha Oudemans, 1904 ... 

Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794) 

ران پالپ ، ناخنامپودیوم و فاقد در انتها  نجه پای اولپ -

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

سولنيدی پنجه پای اول فاقد ایدیوزوما، اول کوتاهتر از طول 

 Cheletogenes Oudemans, 1905 ...........محافظ موی

Cheletogenes ornatus (Canestrini and Fanzago, 

1876) 

 6............................................دارای یک جفت چشم.... -3

 4... .................................چشم................................. فاقد -

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

، يبادبزن غير ای یا کرکدار، موهای مخرجيباریک، نيزه

، باریک، ساده یا موهای پشتي مرکزی در صورت وجود

 Cheyletus Latreille, 1796.........11 ............مانندپرچم

، شکلبادبزني جانبي سطح پشتي ایدیوزوما با موهای -

شکل، موهای پشتي دارای یک جفت موی مخرجي بادبزني

زیاد، تا حد زیادی تغيير شکل  با تعدادمشخص،  مرکزی

     5............... .....شکل  ..........................فته، بادبزني یا ابرییا

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

 ,Eucheyletia Baker مشبکئينات صفحات پشتي فاقد تز

1949. Eucheyletia  flabellifera (Michael, 1878)  

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

 ..................مشبک مشخصیينات صفحات پشتي دارای تز

........Zachvatkiniola Volgin, 1969 .......................... 

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

 ......sulمانند پنجه پالپ فقط دارای یک یوپاتيدی شانه -6

Acaropsellina Summers, 1976............................10 

 acm...... 7و  sul مانندشانه پنجه پالپ دارای دو یوپاتيدی -

 Chelacheles ........سطح پشتي ایدیوزوما بدون صفحه -7

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

1958 

 ....................صفحه 3یا  2طح پشتي ایدیوزوما دارای س -

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

کناری، موهای صفحه هيستروزوما دارای یک جفت  -8

 .......................................شکل.ایو نيزه سطح پشتي باریک

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

منفرد مياني، موهای سطح هيستروزوما دارای یک صفحه  - 

 9.........................................بادبزني........... ورقه ای یا پشتي

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

 ....مياني و جانبي هم شکل، همه موهای پشتي بادبزني شکل

...........Cheletomimus congensis (Cunliffe, 1962)  

جفت موی مياني، موهای  6سطح پشتي ایدیوزوما دارای  -

 ای شکل وهم شکل، موهای مياني ستارهنامياني و جانبي 

 های جانبي بادبزنياسکلروتيني و مو

 Cheletomimus wellsi (Baker, 1949)...............شکل

برابر بيشترین عرض آن؛  7/1 -6/1طول ران پالپ  -10 

تر از ران، سولنيدی پنجه پای اول اهموی پشتي ران پالپ کوت

 ,ft. ..Acaropsellina docta (Berleseفاقد موی محافظ 

1886) 

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

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

 ......................................................کوچک ftموی محافظ 

.........................Acaropsellina sollers Kuzin, 1940 

 eruditus group.12ميانيصغحات پشتي فاقد موهای  -11

 15....... .......................صفحات پشتي دارای موهای مياني -

 ......................................ران پای چهارم دارای دو مو   -12

......................Cheyletus eruditus (Schrank, 1781) 

 13 ........................ران پای چهارم دارای یک مو............. -

برابر  5/1یا بيشتر از  5/1پروپودوزومایي صفحه طول  -13

بين این دو صفحه و طول صله فا ،هيستروزومایيصفحه طول 

تقریبا روی حاشية جلویي  l2موی  ،برابر تقریباً l1موی 

 ...........................................صفحة هيستروزومایي قرار دارد

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

  ، l1بين این صفحات کمتر از نصف طول موی  هفاصل، برابر
ه فاصله داشت هيستروزومایيصفحه جلویي شيه حا با l2موی 

  14.......................................و در قسمت پایين آن قرار دارد

 .........................ت دندانه جانبيخرطوم دارای یک جف -14
Cheyletus bidentatus Fain and Nadchatram, 

1980 

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

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

فحه شکل، صمانند یا ابریموهای مياني پرچم -15

اني، صفحه جفت موی مي 1-3پروپودوزومایي با 

 ................................جفت موی مياني 1-5هيستروزومایي با 

........................trouessarti group.............................16 

 1با  شکل، صفحه پروپودوزومایيایموهای مياني ميله - 

جفت موی  1-3جفت موی مياني، صفحه هيستروزومایي با 

 .....................................nidicolus group ..............مياني

............................Cheyletus kivuensis (Fain, 1972) 

 Mم ، پریتری یيروی صفحه هيستروزوما d2موی  -16 

 17......................................................................شکل.......

 Πپریتریم  ، یيخارج از صفحه هيستروزوما d2موی  - 

 Cheyletus carnifex Zachvatkin, 1935............شکل

، صفحه  یيروی صفحه هيستروزوما l1موی  -17

 ..........................جفت موی مياني هيستروزومال دارای یک

.......... Cheyletus cacahuamilpensis Baker, 1949 

، صفحه یيج از صفحه هيستروزوماخار l1موی   -

 18 .................جفت موی مياني 3یا  2دارای  یيهيستروزوما

ني، جفت موی ميا 2دارای  یيصفحه هيستروزوما -18

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

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

جفت موی مياني، زانوی  3دارای  یيصفحه هيستروزوما -

 ......................................................پای اول دارای سولنيدی

.................Cheyletus trouessarti Oudemans,1902 

 در مجموع گونه و 14 آوری شدههای جمعنمونه بين از 

در  گونه و 10های انباری برنج، فرد به فرآورده 1603

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

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

فرد به کود دام و طيور  134 در مجموع گونه و 7خاک و 

-های جمعتعداد و درصد فراواني نسبي کنه تعلق داشت.

 3و  2 هایهای مختلف در جدولآوری شده از زیستگاه

 02/73های انباری برنج با رآوردهف .شده است شان دادهن

آوری شده را در های جمعاني نسبي کنهدرصد بيشترین فراو

آن بقایای گياهي پوسيده با ها داشتند، بعد از بين زیستگاه

 41/4درصد، برگ با  1/6درصد، کود دام و طيور با  82/12

درصد کمترین فراواني  64/3درصد و در آخر هم خاک با 

 Cheyletus malaccensis گونه نسبي را داشتند.

Oudemans, 1903  ها وجود داشت و مام زیستگاهر تد

ها را به خود باالترین درصد فراواني نسبي در بين زیستگاه

گونه در همه این  ،فراواني نسبي بر اساس اختصاص داد و

 .C گونه عالوه بر این،  ها غالب بودزیستگاه

malaccensis دارا های این خانواده را يشترین تعداد کنهب

های مختلف زیستگاه ه دره فراواني گون. در مقایسبود

 C. malaccensisبيشترین درصد فراواني نسبي را گونه 

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

با  C. malaccensisها فراواني نسبي کل در بين گونه

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

بعد از  . ب استگونه غالآوری شده های جمعدر ميان کنه

 .Cو Zachvatkin, 1935  C. carnifexهایآن گونه

eruditus (Schrank, 1781)  72/19و  59/23با به ترتيب 

 گونهسه را بودند. ن درصد فراواني نسبي کل را داباالتری
Cheletogenes ornatus (Canestrini and Fanzago, 

1876)، Cheletomimus berlesei (Oudemans, 

 ,Zachvatkiniola reticulate (Cunliffe و  (1904

 ،A. doctaپنج گونه درصد و  3/0با  (1962
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 بخش مرکزی استان گيالن در   Cheyletidaeخانواده های شکارگرو فراواني نسبي کنه توزیع-2جدول 

Table 2. Distribution and relative abundance of predatory mites of the family Cheyletidae in central 

part of Guilan Province 

 

Number (relative abundance %) 

 Species A B C D E 

Acaropsis docta 4(0.24) - - - - 

Acaropsellina sollers 16(0.99) - - - - 

Chelacheles strabismus 12(0.74) - - - - 

Cheletogenes ornatus - 2(0.71) 6(6.18) - - 

Cheletomorpha 
lepidopterorum 

51(3.18) 12(4.27) 9(9.27) 6(7.5) 7(5.22) 

Cheletomimus berlesei - - 8(8.24) - - 

Cheletomimus congensis 4(0.24) - - - - 

Cheletomimus wellsi - - 4(4.12) 12(15) - 

Cheyletus bidentatus 4(0.24) - - - - 

Cheyletus cacahuamilpensis 20(1.24) 8(2.84) - 4(5) 4(2.98) 

Cheyletus carnifex 400(24.95) 70(24.91) 20(20.61) 16(20) 12(8.95) 

Cheyletus eruditus 300(18.71) 75(26.69) 15(15.46) 18(22.5) 25(18.65) 

Cheyletus malaccensis 700(43.66) 80(28.46) 35(36.08) 22(27.5) 80(59.70) 

Cheyletus malayensis - 2(0.71) - - 2(1.49) 

Cheyletus rashtiensis 45(2.80) 4(1.42) - - - 

Cheyletus trouessarti 4(0.24) - - - - 

Eucheyletia flabelifera 38(2.37) 26(9.25) - 2(2.5) 4(2.98) 

Zachvatkiniola reticulata 5(0.31) 2(0.71) - - - 

Total 1603(73.02) 281(12.82) 97(4.41) 80(3.64) 134(6.1) 

A ،فرآورده های انباری برنج :B ،بقایای گياهي پوسيده :C ،برگ :D ،خاک :Eکود دام و طيور : 

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

poultry manure 

 

 بخش مرکزی استان گيالن درCheyletidae های شکارگر خانواده توزیع و فراواني نسبي کل کنه -3جدول 
Table 3. Distribution and total relative abundance of predatory mites of family Cheyletidae in central 

part of Guilan Province 

 

Species Number Total relative abundance (%) 

Acaropsis docta 4 0.1 
Acaropsellina sollers 16 0.7 
Chelacheles strabismus 12 0.5 
Cheletogenes ornatus 8 0.3 
Cheletomorpha lepidopterorum 85 3.87 
Cheletomimus berlesei 8 0.3 
Cheletomimus congensis 4 0.1 
Cheletomimus wellsi 16 0.7 
Cheyletus bidentatus 4 0.1 
Cheyletus cacahuamilpensis 36 1.6 
Cheyletus carnifex 518 23.59 
Cheyletus eruditus 433 19.72 
Cheyletus malaccensis 917 41.77 
Cheyletus malayensis 4 0.1 
Cheyletus rashtiensis 49 2.2 
Cheyletus trouessarti 4 0.1 
Eucheyletia flabelifera 70 3.1 
Zachvatkiniola reticulata 7 0.3 

Total 2195 100% 
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C. (H.) congensis ،C. bidentatus، C. malayensis 

Culiffe, 1962  و Oudemans, 1903 C. trouessarti 
 .Cهای را داشتند. گونه کمترین فراواني نسبيدرصد  1/0با 

malaccensis ،C. carnifex ،C. eruditus و 
lepidopterorum (Shaw, 1794) Cheletomorpha 

آوری از پنج زیستگاه دارای بيشترین هر کدام با جمع

آوری شده های جمعاز نظر زیستگاه در بين کنه دگيپراکن

بودند. مقادیر محاسبه شده شاخص غالبيت سيمپسون و 

های مورد بررسي در پارکر برای هر یک از زیستگاه-برگر

آورده شده است. بيشترین ميزان شاخص غالبيت  4جدول 

و کمترین  80/0 ها مربوط به خاک بادر زیستگاهسيمپسون 

شاخص  به دست آمد و مقادیر 67/0 در کود دام و طيور با

های برگ، بقایای گياهي پوسيده و فرآوردهغالبيت برای 

که نشانگر  بود 70/0و  77/0، 78/0انباری برنج به ترتيب 

باالترین ميزان تنوع در کود دام و طيور و کمترین ميزان 

های در خاک است و بعد از آن هریک از فرآورده تنوع

انباری برنج، برگ و بقایای گياهي با توجه به ميزان محاسبه 

در درجات دوم، سوم و شده شاخص غالبيت به ترتيب 

-. شاخص غالبيت برگرقرار دارندتنوع از نظر ميزان  چهارم

خاک  برایو  (52/0) کود دام و طيور بيشترین برایپارکر 

های انباری در فرآوردهاد. را نشان د( مقدار 27/0) کمترین

مقدار این شاخص برنج، برگ و بقایای گياهي پوسيده 

 .Cبر این اساس گونه بود.  28/0و  36/0، 43/0

malaccensis  و باالترین غالبيت را در بود گونه غالب

های انباری برنج، کود دام و طيور و بعد از آن در فرآورده

و در خاک کمترین داشت گياهي پوسيده برگ، بقایای 

 .را دارا بودغالبيت 

های عوامل مختلفي بر ميزان فراواني نسبي و شاخص 

 Cortet et) های متفاوت موثرندتنوع زیستي در زیستگاه

al., 2002; Wu et al., 2005)ترین عوامل موثر . از مهم

ر ها دهای تنوع زیستي کنهدر تغيير فراواني نسبي و شاخص

زیستگاه و نوع فعاليت  شرایط غذایيهای مختلف زیستگاه

در این (. Peverieri et al., 2009) باشدکشاورزی مي

های شکارگر خانواده مطالعه نيز فراواني و توزیع کنه

Cheyletidae  های مختلف در بخش مرکزی زیستگاهدر

تواند تابعي از استان گيالن با یکدیگر تفاوت داشتند که مي

و  زیستگاهختلف مانند ميزان شکار موجود در وامل مع

 . باشد زیستگاه شرایط محيطي

های ( که روی کنهSinha, 1964سينها ) هایدر بررسي

 Cheyletus شد گونههای انباری انجام مواد و دانه

eruditus در  .بودژاپن گونه غالب  تمام انبارهای گندم در

های انباری رآوردهدر ف C. eruditusبررسي حاضر گونه 

 C. carnifex و C. malaccensisهای برنج پس از گونه

ها دارای بيشترین فراواني بود این گونه در تمام زیستگاه

( در مطالعاتي Mahmood, 1992محمود )وجود داشت. 

که  نمودهای انباری در عراق انجام داد مشاهده که روی دانه

 های غالت ونمونه در تمام Acaropsellina sollersگونه 

های های گندم گونهنمونه در فقطC. malaccensis  گونه 

عالوه  C. malaccensisدر این پژوهش گونه  .غالب بودند

ها شامل کود دام و های انباری در سایر زیستگاهبر فرآورده

برگ گياهان و خاک نيز  ،طيور و بقایای گياهي پوسيده

( نيز در Li et al., 2005لي و همکاران ) غالب بود.گونه 

های خود دریافتند که شرایط اقليمي به ویژه دما و بررسي

ها را تحت تاثير خود های کنهرطوبت فراواني و تنوع گونه

 .Cها مانند دهند. در پژوهش حاضر نيز برخي گونهقرار مي

malayensis که فراواني اندکي داشتند. با توجه به این

های شناسي کنهزیستبرخي مطالعات در خصوص 

Cheyletidae  نشان داده که رطوبت نسبي باال باعث

های افزایش جمعيت گونه طعمه و کاهش زادآوری کنه

 ,.Gerson et alشود )مي Cheyletidaeشکارگر خانواده 

باال بودن رطوبت نسبي در مناطق مورد بررسي  (، شاید2003

اواني این کاهش فر در استان گيالن بتواند یکي از دالیل

( Ardeshir, 2017اردشير ) .گونه در مطالعه اخير باشد

 12را در  غالتمرتبط با  Cheyletidaeخانواده های کنه

هایي شامل سيلوهای مواد انباری، آسياب از زیستگاه استان

 اردشيرنمود. در بررسي  بررسي های برنجکارخانه گندم و

شناسایي شدند  Cheyletidaeهای خانواده از کنه گونه 13

 .C باالترین پراکندگي و گونه A. sollers گونهکه 

malaccensis های جمعباالترین فراواني در بين کل گونه-

 C. malaccensisدر این بررسي نيز  .داشتند آوری شده
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آوری شد و باالترین ها جمعبود، از همه زیستگاه گونه غالب

شده داشت اما آوری های جمعفراواني را در بين کل گونه

-های انباری برنج جمعتنها از فرآورده A. sollersگونه

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

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

گونه  چهار Cheyletidaeپنبه در پنج کارخانه از خانواده 

A. Sollers ،C. carnifex، C. malaccensis و C. 

malayensis  2/17، 5/34، 2/41فراواني نسبي با به ترتيب 

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

C. malaccensis  وC. carnifex 59/23 و 77/41 با 

درصد فراواني نسبي به ترتيب باالترین فراواني نسبي را در 

 .A آوری شده داشتند اما گونههای جمعبين کل گونه

sollers  بود و  7/0دارای فراواني نسبيC. malayensis  با

های کمترین فراواني را در ميان کل گونه 1/0فراواني نسبي 

 .Cآوری شده داشت که پایين بودن فراواني گونه جمع

malayensis  و  سيدینتيجه تقریبا مشابهي با بررسي

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

 هایفون و نوسان (Ardeshir et al., 2007)اران همک

در سه نوع انبار  را های انباری در منطقه تهرانجمعيت کنه

بررسي  گندم شامل سيلو، کارخانه آرد و آسياب گندم

آوری شده جمع هایکنهدر ميان نمودند. مشخص شد که 

و بيشترین  Cheyletidaeخانواده  مربوط بهبيشترین فراواني 

 .A ای مربوط به گونه شکارگر گونه دگيي و پراکنفراوان

sollers ،های نمونهدرصد از مکان 90این گونه در  بود

 50در  C. malaccensisگونه  .برداری وجود داشت

برداری وجود داشت و در کارخانه های نمونهدرصد مکان

بررسي نيز این در  .آرد البرز دارای بيشترین فراواني بود

مورد ها و مواد در تمام زیستگاه C. malaccensisگونه 

 .A اما در مقایسه گونه برداری بيشترین فراواني داشتنمونه

sollers ها در ميان زیستگاهو  7/0ها با فراواني در بين گونه

های انباری برنج یافت تنها در فرآورده 99/0با فراواني نسبي 

ن تفاوت بنابرای .ها مشاهده نشدشد و در سایر زیستگاه

در  Cheyletidaeهای خانواده جمعيت و فراواني کنه

های مورد طعمهتواند به دليل وفور های انباری ميمحيط

هایي فعاليت کمبود طعمه وهای طبيعي در محيطتغذیه باشد. 

تواند در فراواني ميکند که محيط را دستخوش تغيير مي

نتایج این  نقش داشته باشد. Cheyletidaeهای خانواده کنه

بررسي نشان داد که با توجه با باالترین ميزان فراواني سه 

 .Cو  C. malaccensis،C. carnifex گونه شکارگر

eruditus ها در کنترل زیستي آفات بویژه در کارایي آن

 تواند در آینده مورد بررسي قرار گيرد.مي های انباریمحيط

ت کشاورزی و با با توجه به اهميت باالی انبارداری محصوال

داری برنج در محيط انبار عنایت به طوالني بودن مدت نگه

تواند برای بخش های آفت ميافزایش جمعيت کنه

بار باشد. بنابراین به نظر مي رسد که بعد از کشاورزی زیان

های آفت و شکارگر موجود در مشخص نمودن فون کنه

ل موثر در ای و عوامهای تغذیهانبار، بررسي رفتار، عادت

های خانواده های شکارگر از قبيل کنهتغييرات جمعيت کنه

Cheyletidae .نيز ضرورت دارد 

 

در  Cheyletidaeهای شکارگر خانواده کنهپارکر -، شاخص غالبيت سيمپسون و برگرهاگونه، تعداد افرادتعداد  -4جدول 

 های مختلف بخش مرکزی استان گيالنزیستگاه
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 

individuals 

Number of 

species 

Simpson 
 

Berger-Parker 
 

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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