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  استان تهراندر ها در النه و بدن جوندگان انبارهاي گندم هيرهبررسي فون 
  1ويدا حجتي و 1، سعيده جبارپور2، فريبا اردشير1،*عبدالحسين شيروي

  شناسي، گروه زيستانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغانددامغان، ـ 1

  ؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشورمتهران، ـ 2

 23/8/90: ريخ پذيرشتا  26/10/89: تاريخ دريافت

  چكيده

ها و از سيلو، انبار كارخانه ،هاي النه و بدن جوندگان، از خاك النه و سطح بدن جوندگان انباريهيرهفون  مطالعه منظوره ب
النه و بدن  يهاهيرهاين اولين تحقيق در مورد فون . انجام شد نمونه برداري آسيابهاي آرد و گندم موجود در استان تهران

 Mus سه گونه جونده شامل  در اين مطالعه. باشدايران مي گندم فون جوندگان در انبارهايتعيين گان و همچنين جوند

musculus  =موش خانگي، Rattus rattus  = وموش سياه Rattus norvegicus  = متعلق به  هيرهگونه  27 وموش قهوه اي
ها در آسيابها هيرهاي و تعداد تنوع گونه. استيگمايان شناسايي شدنديب و استيگمايانخانواده از دو راسته پيش 11جنس و  21

از   Mus musculus، گونه اده در تمامي مناطق نمونه برداريدر مقايسه جوندگان به دام افت. ها بودبيشتر از سيلوها و كارخانه
سيلوها و آسيابها  ،ها بيشتر از انبارهار كارخانهتعداد جوندگان داي و تنوع گونه. است بودهنظر انتشار و پراكندگي گونه غالب 

  . ه استبود

  انبارهاي گندم، تهرانها، موش، جوندگان، هاهيره: كليديهاي  واژه

   shiravi738@yahoo.com :يترونيكك، پست ال0261-4411113: تلفن  ،نويسنده مسئول* 

  مقدمه
 70تا  65  باشد وترين منبع غذايي انسان مي مهم گندم

ها، پروتئينها و همچنين قسمت درصد از كربوهيدرات
و كم مقدار  عناصر امالح و ،Bزيادي از ويتامينهاي گروه 

رژيم غذايي مردم ايران از طريق غالت و ضروري 
راندمان توليد  تعله ب گندم. شود ميهاي آن تامين فرآورده

ترين غله در  در اكثر نقاط، مهمآن كاشت  امكان و باال
خواص منحصر به فرد  دليله بباشد و همچنين جهان مي

تواند اي نميهيچ غله ،العاده گلوتناي و كيفيت فوقتغذيه
حشرات، ( آفات از گروهيدر انبارها  .)6( ن رقابت كندآبا 
از آن براي  و سالم حمله كرده هايبه دانه فقط..) .ها،ههير
اين دسته را  كه نمايندمي گذاري استفادهتخمو ذيه تغ
گروه ديگري از . )Acarus siro مانند( نامندمي» ت اوليهاآف«

 بنابر ،كامل و سالم نيستند هايقادر به استفاده از دانهآفات 

و موجودات وسيله ساير ه هاي آسيب ديده باين يا از دانه
اين گروه را  كه نماينداستفاده مي اي شكستهههيا از دان

فعاليت آفات انباري كه در محيط  .دگوينمي »ثانويه تاآف«
و  شودانبارهاي غله انجام مي و هااي از جمله سيلوبسته

محصولي كه در اثر تغذيه اين آفات از بين  ميزانهمچنين 
 هفرآورد ).8(ماند د از نظر افراد عادي پوشيده مينرومي

بيشتر از طبيعت دستخوش  هاهاي غذايي و صنعتي در انبار
نباري ات افعاليت آفبا . روندحمله آفات شده و از بين مي

تغييرات نامطلوبي در كيفيت محصول و تركيب شيميايي 
ت انباري اآف .افتداتفاق مي محصول )رنگ، بو و مزه(

به محصول اصلي، بلكه به مواد نه تنها ممكن است 
شرايط ويژه  در و همجوار نيز خسارت سنگيني وارد سازند

اي از مواد غذايي را به مصرف تغذيه خود بخش عمده
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محيط را منتشر  ميكروبهاي موجود دربا اين كار  وبرسانند 
مسموميتها و ساير مشكالت  ،موجب عفونتها و كرده،

درصد كاهش محصوالت  35آفات باعث  .دشونبهداشتي 
آن  درصد 12گردند كه جهان مي قبل و بعد از برداشت در

در ايران ميزان ). 10( باشدها ميهيره به حشرات ومربوط 
خسارت آفات انباري با توجه به شرايط آب و هوايي و 

درصد محصول برداشت  20تا  10نوع محصول ساليانه به 
براي نيل به خودكفايي از طريق افزايش ). 8(رسد شده مي

يد بايست از يكسو كليه عوامل افزايش تولتوليد داخلي مي
 سوي ديگر كليه عناصر كاهش محصول را فراهم نمود و از

را حذف و يا  باشندترين آنها مي شك آفات از مهمكه بي
مقابله با  برايكه  يياز آنجا .به حداقل ممكن تقليل داد

ي و يافتن نقاط ضعف يآور شناساحمله اين عوامل زيان
و  ضرورت دارد لذا انجام مطالعات فونستيكها احتمالي آن

نظر به اينكه ايران . الزامي هستندشناخت آفات موجود 
تنوع  نيز آفات موجوداست متفاوت بسيار داراي اقليمهاي 

ي آفات بالفعل هر محصول ياين شناسا بنابر. دارندبااليي 
زراعي در نقاط مختلف و دشمنان طبيعي محدود كننده 

كنترل نقش مهمي در تواند فعاليت آنان در هر منطقه مي
با توجه به رشد روز افزون جمعيت ). 5(ت داشته باشد اآف

دنيا و نياز به توليد بيشتر گندم، ضرورت دارد كه بيشترين 
توجهات و مطالعات و تحقيقات صرف اين محصول 

بررسي  منظوره اين مطالعه ب ).7(گرانبها و استراتژيك شود 
سيلوها، در هاي النه و بدن جوندگان ههيرفونستيك 

در استان تهران و ها، انبارها و آسيابهاي آرد و گندم هكارخان
  .انجام شد  ،كه معموالً پر از محصول هستندفصل پاييز 

  مواد و روشها
در استان تهران ايسـتگاه  بيست :بردارينمونههاي ايستگاه

زاده ... سيلوي شهيد اسدا -1: كه عبارت بودند از تعيين شد
- 4سيلوي كرج  -3سيلوي ورامين  - 2) سيلوي تهران(

كارخانه آرد و گندم تابان  - 5 كارخانه آرد و گندم اطلس
كارخانه آرد و گندم  - 7كارخانه آرد و گندم آرياكار  -6

كارخانه آرد  -9كارخانه آرد و گندم منصوبي  - 8اسدي 
كارخانه آرد و  -11كارخانه آرد و گندم امين  -10ايران

دم كردان كرج كارخانه آرد و گن -12گندم واحد تهران 
 كارخانه آرد و گندم زر - 14كارخانه آرد و گندم تك  - 13

 - 17 انبار طريق القدس - 16انبار بهمن مركزي  - 15
آسياب  - 19 آسياب رمضان جوشقاني - 18  آسياب درويش
  .آسياب جعفر جوشقاني - 20اكبر جوشقاني 

هاي زنده توسط نمونه :روش نمونه برداري از جوندگان
ها بازرسي و تلههر روز بايد . صيد شدندگير هاي زندهتله

در  .شدميدر صورت لزوم طعمه گذاري در آنها تجديد 
هاي چسبي صورت گيري توسط تلهاين تحقيق ابتدا نمونه
كم آن در محيط انبار و سيلوها  ييآگرفت ولي به دليل كار

گيري و و نامساعد بودن شرايط جوي در فصل نمونه
ات كوچك برروي آن و آغشته شدن چسبيدن ساير موجود

از سطح بدن  هيرهبدن جونده به چسب، امكان جداسازي 
هاي به همين دليل در ادامه تحقيق از تله. آن غير ممكن بود

  . چسبي استفاده نگرديد

 در تشخيص جوندگان دانستن اندازه :شناسايي جوندگان
خصوص جمجمه، بسيار حائز ه هاي مختلف بدن و ببخش

در بسياري از موارد فقط اختالف اندازه است . تاهميت اس
زيرا ساير  سازدها و نژادها را از هم متمايز ميكه گونه

صفات ظاهري، از جمله رنگ موهاي بدن در افراد، سنين 
از  آنها براي شناسايي. و شرايط مختلف كامالً متغير است
 ).3(كتاب پستانداران ايران استفاده شد 

- در اين نمونه :ز خاك النه جوندگانبرداري اروش نمونه

و سطح رويي  شدگيري از بيلچه و قاشقك استفاده مي
سپس نمونه  .ه شدشتخاك النه جونده تا جاي ممكن بردا
و  بستهمحكم رب آنها در ظرفهاي مخصوص ريخته و د

و زمان مانند اطالعات  حاوي پس از چسباندن برچسب
به كننده، آوريع، نام ميزبان و نام جمگيرينمونهمكان 

  . گرديدآزمايشگاه منتقل 
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در اين  :النه جوندگانخاك ها از هيرهروش استخراج 
براي  هاي خاكنمونه. استفاده شدقيف برليز  ازتحقيق 
هاي مانند و براي نمونهروز در قيف باقي مي 4حداقل 

پس از اين مدت بشر . تري الزم استمرطوب دوره طوالني
داشته و براي جلوگيري از تبخير الكل را از زير قيف بر 

ها هيره. شودپوشيده مي فويلموجود در آن درب آن با 
نبايد به مدت طوالني درون الكل بمانند زيرا بافتهاي 

سپس محتويات بشر  . شودداخلي محكم آنها تخريب مي
هاي درب دار ريخته و در زير بينوكولر با ديشدرون پتري

اي موجود در آن جدا شده و درون ههيرهاستفاده از پنس، 
-در مورد نمونه. ريخته مي شودحاوي الكل  بميكروتيو

) مترميلي 1كمتر از (هاي ريزي هاي خاك كه حاوي دانه
به همين دليل و  نبودممكن قيف برليز ند استفاده از بود

ريخته شده و در ديش نمونه خاك النه مستقيماً درون پتري
 بميكروتيو داخلآن برداشته و  هايهيره زير بينوكولر،

   .نددشحاوي الكل ريخته مي

براي جداسازي  :ها از جوندگانهيرهروش استخراج 
گير به دام افتاده در اي كه توسط تله زندهها، نمونههيره

آزمايشگاه درون يك سطل درب دار كه از قبل كف آن با 
علت اينكه كف . شدكيسه پوشانده شده است قرار داده مي

هاي موجود هيرهكه  بودشد اين سطل با كيسه پوشانده مي
كننده جدا شده و در كف در بدن جونده در اثر ماده بيهوش

 در داخلسپس پنبه آغشته به كلروفرم يا اتر . سطل بريزند
قفس جونده را نيز به شدت  عالوهه ، بشد قرار دادهسطل 

به نيز قفس  هاي باقيمانده درتكان داده تا ساير اكتوپارازيت
محتويات كيسه داخل سطل درون پتري . دندرون كيسه بريز

-هيرهو در زير بينوكولر به وسيله پنس، شده ديش ريخته 

حاوي  بويهاي موجود در آن جداسازي و در ميكروت
در مورد جانور مرده، . شددرصد قرار داده مي 75- 80الكل 

فرم يا اتر را درون كيسه قرار داده و پنبه آغشته به كلرو آن
بدين وسيله تا بسته را را داخل كيسه نهاده و درب آن 

. دنبيفتبدن جونده به داخل كيسه  بر رويهاي موجود هيره

زنده و مرده  هايور كردن نمونهعالوه بر اين در اثر غوطه
ها از هيرهدرصد و شستشوي بدن آنها،  75- 80درون الكل 

  . دختنريميجدا شده و به درون الكل  هانمونهبدن 

ها و هيرهبررسي  :هاهيرهروش تهيه اساليد ميكروسكوپي 
روشن و  تشخيص دقيق آنها توسط ميكروسكوپ زمينه

هاي هيره. انجام شدبرابر  100با بزرگنمايي بيش از  پالريزه
و  رختهبه داخل پتري  بموجود در الكل از ميكروتيو

قرار روي پتري  بودونه يكسان برچسبي كه با اتيكت نم
هاي موجود در پتري هيرهسپس توسط بينوكولر . ه شدداد

ه به وسيله پنس به شيشه ساعت حاوي ماده شفاف كننده ب
در  ،هاهيرهپس از شفاف شدن . ه شددادنام الكتوفنل انتقال 

هاي ساعت كوچك در چند سري آب مقطر و الكل شيشه
روي الم به وسيله قطره چكان، ر سپس ب. گرديدشستشو 

با پنس از سطح  هاو نمونه شدقطره هوير ريخته  يك
اال باشد در رو به ب هيرهشكمي به طوري كه گناتوزوماي 

. نددشو با احتياط تا عمق فرو برده وسط هوير قرار داده 
 و )18( شدآرامي بر روي هوير قرار داده  هالمل ب سپس

درجه  50تا  45به مدت يك هفته در حرارت را اساليدها 
و آماده مطالعه تا خشك  هراد در اتوكالو قرار دادگسانتي
  . شوند

ها از منابع در تشخيص نمونه :هيرههاي تشخيص نمونه
و  18، 17، 9( استفاده گرديد مختلف داخلي و خارجي

19(.   

  نتايج
موش  در اين مطالعه سه گونه جونده شامل :جوندگان
و موش  Rattus rattus موش سياه ،Mus musculusخانگي
متعلق به زيرخانواده همگي  Rattus norvegicus ايقهوه

Murinae خانواده ،Muridae فوق خانواده ،Muroidea ،
 .شناسايي شدند Rodentiaو رده  Myomorphaزيرراسته 

-در بين جوندگان به دام افتاده در تمامي مناطق نمونه

از نظر انتشار و پراكندگي  Mus musculusبرداري، گونه 
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  .ها بيشتر از انبارها، سيلوها و آسيابها بودكارخانهاي و تعداد جوندگان در تنوع گونه. ب بوده استگونه غال
  هاي النه و بدن جوندگان در استان تهرانـ انتشار و فراواني هيره1جدول 

تعداد روي  جمع
  بدن ميزبان

 راسته خانواده  گونهتعداد در النه 

136  - 136 Acaropsellina sollersCheyletidae Prostigmata 

8  2  6  Cheyletus malaccensis

5  -  5  C.trouessarti

44  -  44 C.carnifex

1  -  1  C.bidentatus

10 - 10 Acarophenax triboliiAcarophenacidae 

84 - 84 Peymotes herfsiPeymotidae 

1  -  1 Tarsonemus sp. Tarsonemidae 

1 - 1 Tetranychus sp.Tetranichidae 

245 - 245 Tydeus sp.Tydeidae 

57 - 57 Spinibdella sp. Bdellidae 

49 49  - Myobia murismusculiMyobiidae 

40 40 - Radfordia affinis

1187 4 1183 Acarus siroAcaridae Astigmata 

31 - 31 Acarus farris

4 - 4 Acarus immobilis

48 - 48 Aleuroglyphus ovatus

2 - 2 Tyrolichus casei

4 - 4 Tyrophagus longior 

10 1 9 Tyrophagus putrescentiae

4 - 4 Cosmoglyphus oudemansi

2 2 - Caloglyphus berlesei

1 - 1 Acotyledon rhizoglyphoides

1 - 1 Tyroborus lini 

28 1 27 Lepidoglyphus destructorGlycyphagus 

5 - 5 Glycyphagus privatus

9 - 9 Myocoptes musculinusMyocoptidae 

  جمع كل  2092  99  2191

از خاك النه و  هيرهنمونه  2191در اين مطالعه  :هاهيره
 27و در مجموع . آوري گرديدسطح بدن جوندگان جمع

خانواده از دو راسته  11جنس و  21متعلق به  هيرهگونه 

تنوع  .استيگمايان شناسايي شدندبي و استيگمايانپيش
لوها و ها در آسيابها بيشتر از سيهيرهاي و تعداد گونه

هاي النه و هيرهانتشار و فراواني  1جدول . ها بودكارخانه
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استان تهران را نشان برخي انبارهاي غله بدن جوندگان در 
   :هاي شناسايي شده عبارت بودند ازهيره. دهدمي

I استيگمايانپيش راستهـ Prostigmata :  

 ,Cheyletidae :Acaropsellina sollers (Kuzinخانواده ـ 1

1940) ،Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903 ،
Cheyletus trouessarti Oudemans, 1903، Cheyletus 

carnifex Zachvatkin, 1935 (=Cheyletus aversor 

Rohdendorf, 1940)   وCheyletus bidentatus Fain 
& Nadchtram, 1980   

 Acarophenacidae :Acarophenax triboliiـ خانواده 2

(Newsted & Duvall, 1918)  
 ,Peymotidae :Peymotes herfsi Oudemansـ خانواده 3

1936  
  Tarsonemidae :Tarsonemus spـ خانواده 4

  Tetranychidae :Tetranychus spـ خانواده 5

  Tydeidae :Tydeus sp  ـ خانواده 6

  Bdellidae :Spinibdella sp ـ خانواده 7

 Myobiidae  :Myobia murismusculiـ خانواده8

(Schrank, 1781) وRadfordia affinis (Poppe, 1896)  

II استيگمايانبي راستهـ Astigmata   

، Acaridae :Acarus siro Linnaeus, 1758خانواده ـ 1
Acarus farris (Oudemans, 1905) ،Acarus immobilis 

Griffiths, 1964 ،Aleuroglyphus ovatus (Troupeau, 

1878) ،Tyrolichus casei Oudemans, 1910 ،
Tyrophagus longior (Gervais, 1844) ،Tyrophagus 

putrescentiae (Schrank, 1781) ،Cosmoglyphus 

oudemansi (Zachvatkin, 1937) ،Caloglyphus 

Berlesei (Michael, 1903) ،Acotyledon 

rhizoglyphoides (Zachvatkin, 1937) ،Tyroborus lini 

Oudemans, 1924.  

 Glycyphagidae:Lepidoglyphus destructorـ خانواده 2

(Schrank, 1781) ،Glycyphagus privatus Oudemans, 

1903  
 Myocoptidae: Myocoptes musculinusـ خانواده 3

(Koch, 1844)  
گاههاي مختلف گندم در نتايج حاصل از اختالف ذخيره

  :)2جدول ( ها به شرح زير استهيرهرابطه با انتشار 

برداريهاي انجام شده از سه در نمونه :سيلوهاي گندم - 1
از دو راسته پيش استيگمايان و هيره گونه  13سيلوي گندم 

 11استيگمايان شناسايي شد كه سيلوي كرج با داشتن بي
گونه  2اي و سيلوي تهران با گونه بيشترين تنوع گونه

بررسي . دكمترين تنوع گونه اي را به خود اختصاص دادن
هاي متعلق به راسته بي استيگمايان در پراكندگي گونه

كه مهمترين آفت آرد  Acarus siro سيلوها نشان داد گونه
 ,Aleuroglyphus ovatusهايو گندم است و گونه

Glycyphagus privatus Tyrophagus putrescentia,  تنها
هاي ترين گونه از مهم. در سيلوي كرج مشاهده شدند

گر از راسته پيش استيگمايان كه همراه با خانواده شكار
است كه  Acaropsellina sollersآكاريده يافت شد گونه 

 سيلوي ورامين در بقيه سيلوهاي نمونه برداري شده جزه ب
هاي مختلف ايج حاصله از بررسي فراواني گونهنت. ديده شد

هاي شناسايي شده هيرهدهد كه از بين در سيلوها نشان مي
عدد بيشترين  68در سيلوي كرج با  A. sollersونه گ

در سيلوي ورامين و  C. malaccensis فراواني و گونه 
 و  A. tribolii ،C. carnifex ،T. Putrescentiae هايگونه

G. Privatus  يك عدد در سيلوي كرج كمترين به تعداد
را  A. sollersتوان گونه به طور كلي مي. ندداشتفراواني را 

. دانست در بين سيلوهاگونه غالب  ،ز نظر انتشار و فراوانيا
ترين  فراوان هيرهعدد  127، سيلوي كرج با در مجموع

كمترين  هيرهعدد  13و سيلوي ورامين با  هيرهتعداد 
  .فراواني را در بين سيلوها به خود اختصاص دادند
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هاي انجام شده از برداريدر نمونه :هاي آردكارخانه - 2
استيگمايان و گونه از دو راسته پيش 17 آرد، كارخانهيازده 

 11استيگمايان شناسايي شد كه كارخانه آرد تابان با بي
اي و كارخانه آرد ايران، اسدي و گونه بيشترين تنوع گونه

 .اندهداشتاي را تك هر كدام با دو گونه كمترين تنوع گونه
در هاي مختلف نتايج حاصله از بررسي فراواني گونه

هاي شناسايي هيرهدهد كه از بين هاي آرد نشان ميكارخانه
عدد  113در كارخانه آرد تابان با  .Tydeus spشده گونه

 .C و C. malaccensis هايگونه ،بيشترين فراواني هيره

oudemansi ؛خانه آرد اطلسردر كاA. sollers ،C. 

malaccensis ،P. herfsi ، A. ovatus  وT. putrescentiae 

و  .Tarsonemus sp. ،Tydeus sp ؛در كارخانه آرد تابان
Myocoptes musculinus ؛در كارخانه آرد امين C. 

malaccensis در كارخانه آرد واحد تهران و T. 

putrescentiae  هيرهدر كارخانه آرد زر با تعداد يك عدد 
به طور كلي در . كمترين فراواني را به خود اختصاص دادند

و   A. sollersهايها با يكديگر گونهارخانهمقايسه ك
.Tydeus sp  در مجموع . داشتندبيشترين پراكندگي را

 هيرهترين تعداد فراوان ،هيرهعدد  181كارخانه آرد تابان با 
كمترين فراواني را در  هيرهعدد  3و كارخانه آرد امين با 

  .اندها به خود اختصاص دادهبين كارخانه

  مورد مطالعه در استان تهرانآرد و گندم هاي ها و آسياباي شناسايي شده در سيلوها، كارخانههـ گونه2جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Acaropsellina sollers *  * * * * * *    *      * * * 
Cheyletus malaccensis    * * *     *   *    *  * 
C.trouessarti                  *  * 
C.carnifex   *  *      *       *  * 
C.bidentatus                    * 
Acarophenax tribolii   *               * * * 
Peymotes herfsi   *  *   *       *   * *  
Tarsonemus sp.          *           
Tetranychus sp.                   *  
Tydeus sp.  * * * * * * *        *  * *  
Spinibdella sp.         *         *   
Myobia murismusculi *  *  *   * *   * * * * * *    
Radfordia affinis *  *  *   * *   * * * * * *    
Acarus siro   *     *      *    * * * 
Acarus farris                  *   
Acarus immobilis                  *   
Aleuroglyphus ovatus   *  *             * * * 
Tyrolichus casei   *                * * 
Tyrophagus longior      *            *   
Tyrophagus putrescentiae     * *        *    *   
Cosmoglyphus oudemansi    *               * * 
Caloglyphus berlesei           *          
Acotyledon 
rhizoglyphoides 

                 *   

Tyroborus lini                    * 
Lepidoglyphus destructor     *         *    * * * 
Glycyphagus privatus   *    * *
Myocoptes musculinus   *  *     *           

 ـ7كارخانه آرد و گندم آرياكار  ـ6كارخانه آرد و گندم تابان  ـ5 كارخانه آرد و گندم اطلسـ 4سيلوي كرج ـ 3سيلوي ورامين  ـ2سيلوي تهران  ـ1
كارخانه آرد و گندم واحد تهران  ـ11دم امين كارخانه آرد و گن ـ10كارخانه آرد ايران ـ9كارخانه آرد و گندم منصوبي  ـ8كارخانه آرد و گندم اسدي 

 ـ17 انبار طريق القدس ـ16انبار بهمن مركزي  ـ15 كارخانه آرد و گندم زرـ 14كارخانه آرد و گندم تك  ـ13كارخانه آرد و گندم كردان كرج  ـ12
  .آسياب جعفر جوشقاني ـ20آسياب اكبر جوشقاني  ـ19 آسياب رمضان جوشقاني ـ18  آسياب درويش
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برداري انجام شده از دو انبار در نمونه :انبارهاي گندم - 3
گونه از دو راسته پيش استيگمايان و بي استيگمايان  3

در . باشنداي برابر ميكه از لحاظ تنوع گونه ندشناسايي شد
ترين تعداد فراوان هيرهعدد  96القدس با مجموع انبار طريق

مترين فراواني را در ك ،عدد 24و انبار بهمن مركزي با  هيره
  .اندبين انبارها به خود اختصاص داده

در نمونه برداري انجام شده از چهار : آسيابهاي گندم - 4
-استيگمايان و بيگونه از دو راسته پيش 24آسياب 

 18استيگمايان شناسايي شد كه آسياب رمضان جوشقاني با 
گونه  1اي و آسياب درويش با گونه بيشترين تنوع گونه

نتايج . اي را به خود اختصاص دادندگونه مترين تنوعك
هاي مختلف در آسيابها حاصله از بررسي فراواني گونه

هاي شناسايي شده گونه هيرهدهد كه از بين نشان مي
A.siro  عدد  1000در آسياب رمضان جوشقاني با حدود
از  A. rhizoglyphoidesبيشترين فراواني و گونه  هيره

 از Tetranychus sp.وشقاني و گونه آسياب رمضان ج
آسياب از  C. bidentatusاكبر جوشقاني و گونه  آسياب

كمترين فراواني  هيرهجعفر جوشقاني نيز با تعداد يك عدد 
به طور كلي در مقايسه آسيابها . را به خود اختصاص دادند

 .Lو A. sollers  ،A. siro ، A. ovatusهاي با يكديگر گونه

destructr در مجموع  داشتند وشترين پراكندگي را بي
ترين فراوان هيرهعدد  1351آسياب رمضان جوشقاني با 

 هيرهعدد  21و آسياب اكبر جوشقاني با  هيرهتعداد 
كمترين فراواني را در بين آسيابها به خود اختصاص 

  .اند داده

  بحث
در مورد فون جوندگان ايران مطالعات زيادي صورت 

ه لي در مورد انگلهاي خارجي آنها بو) 4و  3، 2(گرفته 
از . اي انجام نشده بودخصوص در انبارهاي غله مطالعه

آنجا كه استان تهران جمعيت زيادي را به خود اختصاص 
. رسيدداده است انجام چنين تحقيقي ضروري به نظر مي

طبق بررسيهاي به عمل آمده، مطالعه حاضر اولين گزارش 

نتايج . باشدوندگان از ايران ميهاي النه و بدن جفون هيره
ها اي آسيابها بيشتر از سيلوها، كارخانهتنوع گونه نشان داد

، فراواني هيرهو همچنين از نظر تعداد است  هو انبارها بود
تواند به دليل نوع انبار و كه ميمشاهده شد قابل توجهي 

روش ذخيره سازي، درجه حرارت و رطوبت آسياب، عدم 
عايت اصول بهداشتي آن باشد كه محيط سمپاشي و ر

 .مناسبي را براي عبور و مرور جوندگان فراهم كرده است
ر صورت فله به گندمها ب ،برداري شدهدر آسيابهاي نمونه

روي زمين قرار داشتند و ضايعات آسيابها كه خود منشاء 
هاي گندم قرار داشت و آلودگي بودند در كنار كيسه

منافذ متعددي وجود داشت كه به همچنين در كف آسيابها 
توانستند از طريق اين راحتي جوندگان و ساير حيوانات مي

به غير از آسياب درويش  عالوهه ب، سوراخها تردد كنند
در ضمن آسياب . شدندساير آسيابها ضدعفوني نمي

درويش كمترين تنوع و جمعيت را داشت كه به علت 
ها نيز تنوع و هكارخان .گيري بودسمپاشي در روز نمونه

علت عدم ه داشتند كه ممكن است ب هيرهفراواني زيادي در 
كنترل دما و رطوبت و نيز مدت زمان طوالني نگهداري 
گندم در آنها و ذخيره گندم بيش از ظرفيت كارخانه در 

قديمي بودن ساختمان و عدم تعمير منافذ آن  ،محيط روباز
يايي مناسب و استفاده نكردن از روشهاي فيزيكي و شيم

براي مبارزه با موشها و عدم رعايت اصول بهداشتي در اين 
در سيلوها تنوع و فراواني كمتري مشاهده شد  .مناطق باشد

به علت وجود مخزنهاي بتوني گندم و جدا تواند ميكه 
بودن انبار ضايعات و رعايت اصول بهداشتي و سمپاشي 

به سيلو محيط اطراف سيلو باشد كه مانع نفوذ جوندگان 
 هيرهدر انبارهاي گندم كمترين تنوع و جمعيت  .شودمي

مشاهده شد كه ممكن است دليل آن مدت زمان كوتاه 
كشها در اين ها و موشنگهداري گندم و استفاه از تله

در مقايسه پراكندگي و فراواني جوندگان  .انبارها باشد
ان توانبارها مي ها، آسيابها وموجود در سيلوها، كارخانه

ها و يا از علت محدوديت در استفاده از انواع تلهه گفت ب
بين بردن جوندگان به دام افتاده و استفاده از سموم براي 
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برداري كه امكان بدست مبارزه با موشها در مناطق نمونه
اي توان مقايسه، نميبرداز بين ميآوردن حتي الشه را 

در مناطق  گذاريهاي انجام شدهدر تله .درست انجام داد
-جمععدد موش از سه گونه  50نمونه برداري مجموعاً 

مقايسه جوندگان به دام  باطور كلي ه ولي ب. آوري گرديد
-توان گفت كه گونه غالب در تمامي مناطق نمونهافتاده مي

پس از آن دو گونه  وباشد مي Mus musculusبرداري 
Rattus rattus  وRattus norvegicus داراي فراواني 

گونه  13خانواده و  10در اين پژوهش  .باشنديكساني مي
آوري و شناسايي شد كه از از راسته پيش استيگمايان جمع

 2گونه شكارگر و قارچ خوار و انگل و تنها  11اين تعداد 
گونه گياهخوار بودند كه ممكن است در حين حركت 
موشها و يا نقل و انتقال گندم يا به وسيله باد از درختان 

هاي هيرهدر بين  .اطراف به سيلو و انبارها راه يافته باشند
گونه بيشترين تنوع  5با  Cheyletidaeشكارگر، خانواده 

در كنترل  ياين خانواده نقش بسزاي. اي را داشتگونه
-هيرههاي آفت از جمله هيرهبيولوژيك و كاهش جمعيت 

برخي از . دارند Acarus siro هاي انباري به ويژه گونه
ساير  ،انگل پرندگان، جوندگان ،هاي اين خانوادهگونه

پستانداران و يا حشرات آفت بوده و ممكن است از بدن 
هاي اين خانواده هيرهاز جمله . )1( آنها نيز تغذيه نمايند

است كه در النه  Cheyletus trouessarti شكارگر هيره
 1970در Price و   Summersتوسط  .Neotoma spموش 
 هيرهدر همان سال  محققهمچنين اين دو . )20( ديافت ش

از النه جوندگان نيز را  Cheyletus malaccensisشكارگر 
تحقيق  در هانتايج شناسايي نمونه ).20(گزارش نمودند 

نشان داد كه گونه غالب با پراكنش زياد مربوط به حاضر 
است كه  Acaropsellina sollersاين خانواده گونه 

 .C هاي انباري است و پس از آن گونههيره شكارگر ساير

malaccensis  بيشترين فراواني و پراكنش را به خود
در اين مطالعه از خانواده . اختصاص داده است

Cheyletidae  تنها گونهC .malaccensis  براي اولين بار در
 Acarophenaxگونه  .سطح بدن موشها مشاهده شد

tribolii كه  از آنجا. آوري شدمعنيز از النه جوندگان ج
هاي ها انگل حشرات آفت هستند و بر روي گونههيرهاين 

  Tribolium confusum ،T. castaneum:شپشهاي آرد شامل
تواند دليلي بر مي) 17(د نكنفعاليت مي  T. ferrugineumو

 Tydeusگونه  .آلودگي النه جوندگان به حشرات آفت باشد

sp.  از خانوادهTydeidae هاي شكارگري هيرهجمله  از
است كه در النه جوندگان و پرندگان يافت شده كه برخي 
از آنها نيز به انسان يا حيوانات مختلف حمله كرده و 

 نمايندتحريكات و خارشهاي مختلف پوستي را ايجاد مي
 هيرهكه  Bdellidaeاز خانواده  Spinibdella sp.گونه  .)17(

در النه جوندگان ديده  شكارگر بندپايان كوچك است نيز
از راسته بي  .شد كه دليلي بر وجود بندپايان در النه است

گونه جمع آوري و شناسايي  14خانواده و  3استيگمايان 
راسته را  درصد زيادي از اين Acaridaeشد كه خانواده 

گونه غالب با پراكنش زياد مربوط به اين . شودشامل مي
- ه كه در اكثر مناطق نمونهبود Acarus siro گونه خانواده،

با توجه به اينكه اين گونه قادر است . برداري مشاهده شد
-ترين گونه از مهم ،مستقيماً از دانه هاي سالم تغذيه كند

تحت شرايط  شده وزا در تمام دنيا محسوب خسارت هاي
 60رطوبت نسبي باالي ( تكثير يافتهمناسب به سرعت 

الت بهداشتي را به و زيانهاي اقتصادي و مشك) درصد
كه افزايش توليد گندم در كشور  از آنجا. آوردمي وجود

سازي و حفظ كيفيت و مستلزم افزايش ظرفيت ذخيره
ه جلوگيري از تغييرات نامطلوب در دانه است حضور و ب

تهديدي براي اقتصاد كشور  Acarus siroويژه فراواني 
 Aleuroglyphus ovatusپس از آن گونه . خواهد بود

 .بيشترين پراكنش و فراواني را در النه جوندگان داشت
از النه پستانداران كوچك و  Acarus farrisهاي گونه

Aleuroglyphus ovatus  توسط از النه موش كورHughes 
- همچنين گونه. )17(ه است گزارش شدنيز  1976در سال 

از النه موش خانگي و  Tyrolichus casei هاي
Acotyledon rhizoglyphoides  يافت نيز در النه پستانداران

از خانواده  Lepidoglyphus destructor گونه). 21(شد 
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Glycyphagidae ه پستانداران مشاهده شدو النه رتها  در
، Acarus farris هايهمچنين گونه). 17( است

Tyrophagus longior وAcotyledon rhizoglyphoides  از
در آذربايجان مشاهده و  Microtus arvalisالنه موش 

يوشيزاوا و همكاران  ).11( اندهآوري گرديدجمع
Tyrophagus putrescentiae  را از بدن موشRattus 

norvegicus تحقيق  در .)22( در برزيل گزارش كردند
 ،Caloglyphus berlesei، Acarus siro هايگونهحاضر 

Tyrophagus putrescentiae وLepidoglyphus 

destructor تمام گونه .سطح بدن موشها گزارش شدند از-

 و  Acaridaeدو خانوادهشناسايي شده از هاي 
Glycyphagidae  ن بار از النه نخستيبراي در اين مطالعه

-گونه همچنين .جوندگان در ايران گزارش شدند

 ، Acarus siro  ،Acarus immobilis،Tyroborus liniهاي
T.putrescentiae ،Cosmoglyphus oudemansi و 

Glycyphagus privatus  از خاك النه جوندگان
 و Myobia murismusculiهاي گونه .آوري شدند جمع

Radfordia affinis  از خانوادهMyobiidae  و گونه
Myocoptes musculinus  از خانوادهMyocoptidae  بر

 هيرهبوچكوف . روي سطح بدن جوندگان يافت شدند
و نيز فن و ) Myobiidae )12جديدي از خانواده 

كه با موشها  Myobiidaeهاي هيرهگونه از  پنجبوچكوف 
يك  آنها همچنين  .)16(اند شناسايي كرده در ارتباط هستند

روي موش  بررا  Myobiidaeگونه جديد از خانواده 
Sigmodon alstoni شناسايي و  آمريكاي مركزي در

 هيره يك گونه بوچكوف و همكاران .)15( اندگزارش كرده
را  Trichoecius calomysei (Myocoptidae)جديد به نام 

از ايران ) Calomyscus sp. )Cricetidaeروي جونده  بر
و در اين تحقيق  )13( گزارش و توصيف كردند

شناسايي از اين خانواده   Myocoptes musculinusهيره
جوندگان از خانواده  انگلهاي هيرههمچنين آنها . درديگ
)Myobiidae (دو گونه  ه ورا توصيف كردMyobia 

murismusculi و Radfordia affinis  معرفي نمودندرا نيز 

مشخص و  گزارشاتي از اين دستاميد است با ارائه . )14(
به جوندگان  انبارهاي غله و آرد ميزان باالي آلودگينمودن 

انبارهاي غالت ادارات غله و هاي مربوطه، مسئولين هيرهو 
بيشتري به رعايت اصول بهداشتي و نظارت كشور توجه 
  .نشان دهند

هـاي النـه و بـدن    هيـره هـاي  كليد شـناسايي راستهـ 1
  جوندگان انبارهاي آرد و گندم اسـتان تهران

وي انتهاي ساق پاي رداراي سولنيدي بلند و شالقي بر .1
بدون  رود،مي اول و دوم كه معموالً از پنجه پا فراتر

  2.......................................................... مشخص استيگماي
بدون ميله حسي بلند و شالقي، اغلب داراي استيگماي  _

  3............................................................................ مشخص
بدن به خوبي اسكلرتيني و سخت، حاشيه عقبي  .2

راي يك جفت سولنيدي بسيار مشخص، با پروپودوزوما دا
  Cryptostigmata = Oribatidae. استيگماي مشخص

بدون استيـگما، داراي سولنـيدي بلند در انتهاي ساق  _
پاي اول و دوم كه معموالً از پنجه پا فراتر 

   Astigmata= Acaridae ..................................رود مي
-روي لبهر شود و معموالً به مياستيگما بطور واضح ديد .3

اي پريترم لوله دارايهاي جانبي ايديوزوما قرار گرفته، 
 Mesostigmata= Gamasidae  .........................شكل

استيگما در صورت وجود بروي قاعده گناتوزوما قرار  _
 گرفته و معموالً با پريترم در ارتباط است

........................................Prostigmata= Actinedida  
-هــاي راســـته پــيشكليــد شـــناسايي خـــانواده ـــ2

اسـتيگمايان النـه و بــدن جونــدگان انبارهـاي آرد و    
  گندم استان تهران

با هيستروزومايي كه ) μm400-100(هاي كوچك ههير. 1
دهد بخصوص در اثراتي از بندبندي شدن را نشان مي

  2.............................................................. ................جوانب
بدن معموالً بزرگ تر و بدون اثري از بند بندي  ـ

   4..................................................................................شدن
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شكل و هاي جلويي پروپودوزوما گنبديبدن گرد و لبه. 2
   Acarophenax......... ي گناتوزوما بيرون زده استاز باال

هاي جلويي پروپودوزوما گنبدي شكل و لبهبدن بيضي ـ
  3.......................................................................شكل نيستند

ها و پري در جنس ماده به ناخن IVتارس پاي . 3
جنس نر، به سمت در   IVپاهاي. شودتارسوس ختم مي
اپيستوزومايي كه  دارايها اغلب ماده. اندداخل خم شده

   Peymotes................اند   ها رشد كردهبراي تكامل جنين
در جنس ماده به دو موي بلند ختم  IVتارس پاي  ـ

در جنس نر  IVپاهاي . شود كه هم اندازه نيستند مي
ت و داراي بصورت خنجرمانند به سمت داخل خم شده اس

شكل هاي بيضيها معموالً تخمماده. باشديك زاويه تيز مي
  Tarsonemidae..............................................گذارند مي
گناتوزوما تشكيل يك پوزه بلند را داده است، كليسرها  .4

   8..............................شوندمضرس يا به يك قالب ختم مي
زوما اندازه نرمال دارد، كليسرها به صورت سوزني گناتو ـ

  5............................................................... اندشكل درآمده
 Penultimate(tibia)پدي پالپ حجيم شده، قطعه . 5

تارسوس معموالً يك تا دو موي . كندتوليد يك ناخن مي
 كليسرها سوزني شكل. شانه مانند دارد

 Cheyletidae..........................................................هستند

پدي پالپ اندازه نرمال  ـ
   6.................................................................................. دارد

اي كليسر فيوز شده بخش قاعده. 6
   7..................................................................................است

اي كليسرها فيوز نشده است، پاها استوانه اي بخش قاعده ـ
و خيلي بلندتر از طول بدن، امپوديوم مجهز به موهاي 
چسبنده، هر يك از زانوهاي پا مجهز به يك موي شالقي 

هاي پا بلند، ناخن پالپ بزرگ و مشهور به كنه
   Camerobiidae.........................................................دراز

اي كليسرها اندام پريترم وجود دارد، بخش قاعده. 7
  :دهداستايلوفور را تشكيل مي

اي كليسرها تشكيل استايلوفور مخروطي بخش قاعده. 7.1
را مي دهد، پريترم در بخش پشتي آن به صورت يك جفت 

سي وجود لوله تنفسي سينو
   Caligonellidae.......................................................دارد

پريترم بر روي بخش جلويي پشتي گناتوزوما حضور . 7.2
در كليسرها زايده متحرك بسيار بلند و سوزني . يافته است
   Tetranychidae.............................................شكل است

يترم حضور ندارد، زايده متحرك كليسرها كوتاه و پرـ 
  Tydeidae..............................................داسي شكل است

قطعه . كليسرها به قيچي هاي كوچك ختم مي شوند .8
انتهايي پالپ توليد دو يا سه موي بلند را مي كند اما نه 

 Bdellidae..........هاي جنسيناخن، با سه جفت از مكنده

استيگمايان النه و هاي راسته بيليد شناسايي خانوادهـك3
  بدن جوندگان انبارهاي آرد و گندم استان تهران

پنجه داراي يك جفت كونديلوفور مشخص  - الف .1
پيوسته به ناخن نسبتاً بزرگ، نرها داراي يك جفـت 
بادكش مخرجي و دو جفت بادكش پنجه اي در پاهاي 

گال، موهاي روي ايـديـوزوما معـموالً داراي سجو. چهارم
 Acaridae..................................................................ساده

پنجه معموالً بدون كونديلوفور، كه بروي آن ناخن در  - ب
روي پيش پنجه غشايي واقع شده، نرها فاقد بادكش 
 مخرجي، فاقد شيار سجوگال، موهاي روي ايديوزوما

   Glycyphagidae................................ معموالً شانه وش
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The Study of Mites Fauna in the Nests and Bodies of the Rodents 

in Wheat Stores in Tehran Province, Iran 
Shiravi A.H.1, Ardeshir F.2, Jabbarpour S.1 and Hojati V.1 

1- Biology Dept., Damghan Branch, Islamic Azad Univercity, Damghan, I.R. of Iran 

2- Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, I.R. of Iran 

Abstract  

In order to study the mites in the nest and body of rodents existing in silos, wheat stores 
and flour factories of Tehran we collected the samples from the rodents' bodies and their 
nest’s dust. This research is the first report of the mites' fauna in the nest and body of 
the rodents, and also the rodents’ fauna of wheat stores in Iran. In this research, three 
species of mice include Mus musculus, Rattus rattus and Rattus norvegicus and 27 
species of mites belonging to 21 genera and 11 families of 2 orders Prostigmata and 
Astigmata were identified. The variety of species and the number of mites in mills was 
more than silos and factories. In comparison of trapped rodents in all localities, Mus 
musculus was dominant and wide distributed species. The variety and number of 
rodents in factories was more than silos, mills and stores.  

Keywords: Mites, Rodents, Mice, Wheat stores, Tehran 

 


