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  . ، همدان Acari  ،Laelapidaeفون، کنه،  : کلید واژه ها

  :چکیده

النه پرندگان،  از خاك، روي گیاهان، Laelapidae Berles، بخشی از کنه هاي خانواده 1386- 87رت گرفته در  سالهاي در تحقیق صو

 5جنس و  4زیر خانواده،  2گونه از  14در مجموع . النه مورچه ها و برخی حشرات در استان همدان جمع آوري و مورد شناسایی قرار گرفت 

گونه هایی که . گونه براي اولین بار از ایران گزارش می شوند 5گونه براي اولین بار از جهان و  2بین آنها  زیر جنس جمع آوري شدند که در

بشرح زیر، با توجه به (**) و گونه هایی که نیاز به مطالعات بیشتري دارند با عالمت (*) براي اولین بار از جهان گزارش می شوند با عالمت 

  . ربوطه مشخص شدندزیر خانواده ها و جنس هاي م

  

A) Subfamillies Hypoaspidinae :
Pseudoparasitus(Ololaelaps) placidus; Pseudoparasitus. sp** ; Hypoaspis(Cosmolaelaps) nr.gladii; H. (C.) 
sp.** ;  H. (Geolaelaps) nolli;  H. (G.) aculifer;  H. (G.)  queenslandica;  H. (Pneumolaelaps) sclerotarsa;
H. (Hypoaspis) surrii*; H. (H.) massoumii* ; H. (H.)  polyphylla & Holotaspis sp**. 

B) Subfamilies Laelapinae : Androlaelaps casalis & A. karawaiewi         

  

  

  

  



  و بررسی منابع مقدمه

Acari  شاملmite)کنه هاي معمولی ( وticks)  تـرین و  اسـت کـه یکـی از بـزرگ    ) کنه هـاي دامـی

دهنـد و از نظـر پراکنـدگی مشـابه     تشـکیل مـی   1هاي بیولـوژیکی را در رده عنکبوتیـان  ترین گروهمتنوع

ر سرتاسر دنیا پراکنده شده و حیات موفقیت آمیزي در زیستگاه هـاي آبـی و خشـکی دارنـد      حشرات د

وفور یافت شده و روي مواد آلـی بـه صـورت مـوقتی یـا      زارها بهها و چمننحوي که در خاك جنگلبه

  .آورندهایی را بوجود میدائمی توده

ت، مو و پرهـا پیـدا نمـود، گروهـی از     توان در اکثر زیستگاه هاي کوچک مثل پوسامروزه آنها را می

کنند سبب ایجاد بیماري گـري یـا   آنها که در پستانداران بصورت انگل خارجی داخل پوست زندگی می

ها به صورت هـم غـذا یـا    باشد، در حالیکه در پرندگان تعدادي از کنهجرب شده که با خارش همراه می

هـاي دیگـر کـه در    ود روي پرها به همراه انگلهاي موجهمزیست از روغن مترشحه روي پرها و نخاله

  ).1992ایونس،(کنند شاهپرها هستند تغذیه می

توان یافت کـه بـا ایـن تنـوع در شـکل، زیسـتگاه و رفتـار        هاي جانوري را میتعداد اندکی از گروه 

 شـباهت چنـدان زیـادي    Arachnidaهاي دیگربا سایر گروه Acariاعضاء زیر رده . توصیف شده باشند

هـایی در  هـا بـه صـورت انگـل    هستند در حالیکه بقیه گـروه  2تعدادي از آنها منحصراً گیاهخوار. ندارند

اند و تعدادي نیز بوسیله شـکار بنـدپایان نـامطلوب و مضـر     داران تکامل یافتهمهرگان و مهرهارتباط با بی

پردازنـد و یـا در   ها مـی جنگلهاي دیگري به تجزیه مواد آلی موجود در گروه. ها سودمنداندبراي انسان

و  tickهـاي  شـرح داده شـده در    با وجود تنوع بسـیار بـاالي زیسـتگاه   . بازیافت مواد غذایی نقش دارند

mite  هـا، سـاختارها و رفتارهـاي آنهـا صـفت چنـدان       ها، انـدازه این تنوع در برابر دامنه وسیعی از فرم

جـنس تـا بـه     1700در   Acariهـزار گونـه از    50از رود و بر این اساس  بیش شمار نمیاي بهبرجسته

هـزار گونـه برسـد     600شـود کـه ایـن رقـم بـه بـاالتر از       امروز توصیف شده است و تخمـین زده مـی  

  ).1978کرانتز،(

هـاي پوسـتی و   ها و قشرهاي عمیق خاك، بافـت هاي نامتعارفی همچون الیهمطالعات اخیر در حوزه

را ) mites fauna(هـا  رود به صورت کامل فون کنـه ها انتظار میقیانوسداران و اعماق ازیر پوستی مهره

هـاي مـا در مـورد    ایم آشکار سازد و این مطلب بیـانگر آن اسـت کـه یافتـه    که تاکنون از آنها غافل بوده

                                                            
1 -Arachnida
2 -Phytophagous



؛ 1978کرانتــز،(هــاي نــاقص مــا از فــون آنهــا شــکل گرفتــه اســت بــر دانســته Acarineسیســتماتیک 

  ).1992نس،؛ایو1982جونستون،

دامنـه  . هاي آبگرم سازگار شده انـد ها غارزي  بوده و براي زندگی در چشمههاي کنهبعضی از گروه

جهـت انتقـال و یـا     5و  بـه صـورت نـاقلین    4،  انگلی 3ها با سایر جانوران به صور  همزیستارتباط کنه

ی اسـت  کـه بـا تنـوع     هاي مختلف زیسـت این تنوع تکاملی بدلیل وجود روش. جابجایی موقت آنهاست

تـوان شـکل بـدن و    هاي موثر در تنوعات ساختاري مـی از فرم.  اندساختاري و سازگاري نیز همراه شده

ارزش قطعات دهانی عالوه بـر تغذیـه  در تولیـد مثـل حـائز اهمیـت  اسـت        . را نام برد 6قطعات دهانی

  ).1992ایونس،(

هاي مود آلی خاك یافت نمـود کـه در   در الیه توانهاي آزاد زي را میبیشترین تراکم جمعیت گونه

را بـه خـود اختصـاص داده و      mesofaunaاي فون  غالـب بنـدپایان   آنجا آنها از نظر تعداد و تنوع گونه

هـاي  ها  فـرم در  بین این الیه. هاي  شکارچی هستندو گونه 8، ریز خوار 7هاي گندیده خوارشامل گونه

بلعنـد  رند که خاك بـا منشـاء گیـاهی و جـانوري را بـه عنـوان غـذا مـی        استثنایی از عنکبوتیان وجود دا

هاي خاکی بسیارمتنوع بوده و پیوسـته از  ها در زیستگاهبطور کلی وسعت و پراکنش کنه). 1992ایونس،(

گونه مختلـف را بـراي هـر     77حدود  1982در سال 9پورویس: به عنوان مثال. تراکم باالئی برخوردارند

Core)1978کرانتز،(در مناطق علفی ایرلند گزارش داد ) سانتیمتر 3.25تیمتر و عمق سان 5طول.(

هـاي  ها و حیوانات اهلی ناقـل اورگانیسـم  داران شامل انسانبیشتر بر روي بدن مهره 10هاي دامیکنه

ل طـو .  دهنـد باشند که اغلب آنها لزوماً خونخوار بوده و حریصانه عمل تغذیه را انجام مـی زا میبیماري

که به صـورت وسـیعی در منـابع  مختلـف      11کلمه انگل. رسدمیلیمتر می 30تا  20ها به تعدادي از گونه

الزم . مهـره در ارتبـاط هسـتند    دار و نیز بیهاي مهرهشود که با میزباناطالق می miteشود به استفاده می

ن هنوز بطور کامـل مـورد شناسـایی     ها و میزبانانشااست که در برخی موارد نیز رابطه بین کنهیادآوريبه

  ).1992ایونس،(اند قرار نگرفته

                                                            
3 - Comensalism
4 - Parasitism
5 - Phoresy
6 - Motherparts
7 - Saprophagous
8 - Microphytiphagous
9 - Purvis
10 - Tick
11 - Parasite



ها در بقایاي مـواد آلـی و هوموسـی درون خـاك بـه صـورت       تعداد زیادي از بندپایان از جمله کنه 

هـا از  کنـه . کننـد داران زنـدگی مـی  همزیست با حشرات و بندپایان دیگر و بر روي گیاهان و بدن مهـره 

باشند که تنوع زیـادي در رژیـم غـذایی آنهـا     هاي غذایی در خاك میها و شبکهرهاجزاء بسیار مهم زنجی

کننـد   خوار بوده و از بقایاي موجـود در خـاك تغذیـه مـی    ها پوسیدهشود، تعدادي از این کنهمشاهده می

ار نماتودهاي درون خاك را مورد حمله قـر ... ، حشرات و )هااز جمله سایرکنه(برخی نیز بندپایان دیگر 

تعـداد  .  کننـد ها تغذیه مـی هاي زیر زمینی گیاهان و قارچهاي زنده قسمتعده اي نیز از بافت. دهندمی

تعلـق دارنـد شـکارگراند      Mesostigmataهاي خاکزي که به طور عمـده بـه راسـته    قابل توجهی از کنه

  ).1378نعمتی،(

تعلـق   monogynaspidزیر راسـته  و  Mesostigmataها به راسته هاي کنهحدود یک چهارم از گونه

در زنبور عسـل  و کنـه مـوش و     Varroaدارند که از جمله آنها  تعدادي از آفات مهم اقتصادي مثل کنه 

و  Laelapidae ،Macrochelidaeبهمـین دلیـل تعـداد قابـل تـوجهی از آنهـا نظیـر        . توان نام بردرا می... 

Phytoseiidae  ؛  1378نعمتـی،  (کننـد یکی  نقـش مهمـی را ایفـا مـی    هـاي بیولـوژ  در  زمره کنترل کننـده

  ).1958استراندتمن،

داران برخوردارند، اکثـراً پارازیـت   نیز از تنوع همزیستی با حشرات و مهره  Laelapidaeخـانواده  افراد 

 Hypoaspisهـاي  بوده ولی شکارگرانی با زندگی آزاد نیز در این خانواده وجود دارند، بعنوان مثال گونـه 

هـا و کنـه   هاي گیاهخوار و سایر بنـدپایان و نیـز تـریپس   بوده، ازکنهاغلب شکارگر  H. meles (Berles)نظیر

هاي مورچه ها و بعضـی همـراه   تعدادي از افراد این خانواده نیز همراه کلونی. کنندهاي تارتن تغذیه می

  ).1958استراندتمن،؛  1378نعمتی، (جمع آوري شده اند  Scarabaiedaeها ها و سوسکبا عنکبوت

یـا   12کنه هاي این خانواده عالوه برفعالیت در دامن خاك بر روي بدن بی مهرگان به صورت مسـافر 

در حالت مسافر کنه توسط میزبان خود از یک نقطه به نقطه دیگـر منتقـل مـی    . شونددیده می 13پارازیت

یزبان را براي تخـم گـذاري انتخـاب    اي نیز رابطه پارازیت با میزبان خود داشته و گاهی بدن معده. شود

اي نیز ناقـل برخـی از   کنند و عدههاي پارازیت از موها، پوست و خون بدن میزبان تغذیه میکنه. کنندمی

  ).1990؛ایکورت، 1378نعمتی،(عوامل بیماري زا هستند 

                                                            
12 - Phoretic
13 - Parasite



  با حشرات بدن مهره داران و ارتباط

یکـی از   Scarabaeidaeهـاي خـانواده   سوسک هاي مختلف حشرات در ارتباط هستندها با گروهکنه

زیـرا حشـرات ایـن خـانواده  عمـدتاً از  انـدازه هـاي بـاالتر از میـانگین          . باشـند ها میبهترین این گروه

برخوردارند و لذا مناطق مختلف بدن آنها مـی توانـد مکـان هـاي مناسـبی را بـراي اسـتقرار کنـه هـاي          

 Hypoaspisدر اعضـاء جـنس   . افتدس یکی از علل زیر اتفاق میاین ارتباط بر اسا. پارازیت فراهم نماید

بیشـترین ارتبـاط را بـا حشـرات دارا      Mesostigmataافراد راسته   Laelapidaeاز جنس هاي خانواده 

  .شودهستند و این استقرار در روي بدن حشرات به صورت هاي مختلف انجام می

تـرین و  شـوند زیـرا حشـرات نزدیـک    متصل مـی ها براي گسترش دامنه انتشار خود به حشرات کنه

ها که پـراکنش  در مرحله اي از زندگی کنه. باشندترین گروه جانوري در زیستگاه هاي مختلف میفراوان

هـالفر و  (تـرین مرحلـه زنـدگی آنهـا اسـت      تـرین و طـوالنی  شـود، مقـاوم  آنها در آن مرحله  انجام مـی 

ار پیدا کند که یا جفت گیري کرده است و یا تولید مثـل آن  زمانی یک کنه می خواهد انتش). 1971متاویو

Cosmolaelapsگونه : گیرد مانندانجام می 14به صورت بکرزایی trifidus  از خانوادهLaelapidae) هانتر و

  ).1964مولین،

اي تغییر یافته است که براي چسبیدن به بدن حشرات سازگار شـده اسـت و ایـن    ها به گونهبدن کنه

ي به صورت اصالحاتی در شکل بدن اتفاق افتاده است به عنوان مثال در گونه هاي زیـر جـنس   سازگار

Julolaelaps هـا ي ایـن زیـر    باشد که بـر روي پاهـاي برخـی از کنـه    عامل اتصال موهاي خارمانندي می

  ).1986هانتر ؛ رزاریو ،;1959رك،(شود می Millipedesجنس قرار گرفته و سبب اتصال آنها با 

نـوار  ) فاز پراکنده شـدن (15اي در مرحله دئوتونمفها در حاشیه قدامی صفحه سینهر برخی از کنهد

شـود  نظیـر جـنس مـاده گونـه      رنگی بوجود می آید و این نوار عاملی براي اتصال به میزبـان واقـع مـی   

Proctolaelaps dioryctria هاي که در مخروط کاج و در ارتباط با پروانهDiorytria د، ایـن کنـه هـا    هستن

 Monogynaspidهـاي  در تعدادي از کنـه . اي هستندداراي موهاي تیغ مانند بزرگی در صفحه پیش سینه

کلیسـر نرهـا کـوچکتر شـده اسـت کـه مشـابه آن در         Laelapidaeهاي خـانواده  از جمله تعدادي از کنه

Hypoaspis شـوند،  تقـال اسـپرم نیـز مـی    شود، این تغییرات سبب سازگاري آنها براي تغذیه و اندیده می

  ).1975تریت،(تغییراتی که در کلیسر افراد نر صورت گرفته سبب کوتاه شدن طول عمر آنها شده است 

                                                            
14 - Parthenogenesis
15 - Deuotonymph



هایی که رابطه تنگاتنگی تنها با یک میزبان دارند اصوالً چرخـه زنـدگی آنهـا بـا چرخـه زنـدگی       کنه

اسـت کـه در کنـه     16)مرحله انتظـار (بنام اي در کنه ها میزبان هماهنگ است این هماهنگی نتیجه مرحله

و یا در مراحل بعـدي زنـدگی    17تواند در مراحل اولیه زندگیمرحله انتظار می. هاي مهاجر طبیعی است

عامـل محرکـی کـه ایـن مرحلـه      ). 1975لیندکوئیست،(هاي یک میزبان اتفاق افتد و یا بین نسل 18میزبان

هـاي  هاي مهاجر در صـرف مـدت زمـان   توانایی کنه. استانتظار را آغاز و به اتمام می رساند نامشخص 

هاي انتظار در طول تاریخ طوالنی تکامـل بدسـت آمـده اسـت     طوالنی بدون تغذیه و غیر فعال در دوره

Proctolaelapsمثالً در گونه  nauphoetas اسـت و   20هاي مناطق نئوتروپیکالسوسک 19که انگل خارجی

Naophoetaeاز جنس  cinerae شـوند و بسـیار سـریع    ها به صورت زنده متولّـد مـی  زادگان کنه. هستند

روزه بدون تغذیه سـپري   4در طول یک دوره ) الرو، پروتونمف و دئوتونمف(تمام مراحل غیر بالغی را 

  ).1975اگانس و هانتر،(می کنند 

Coprolaelapsهاي بالغین و نمونه caputmedusaeه اند  هاي میزبانشان جمع آوري شدکه از سوسک

فاقد مرحله الروي هستند و یا این مرحله نامعلوم است و هنگامی کـه آنهـا از پوسـته تخـم خـارج مـی       

  هستند 21شوند به فرم استراحت اول

وجـود   22بـه صـورت شـکارچی در النـه حشـرات اجتمـاعی      Hypoaspisهاي مختلف جـنس  گونه

نی هستند که در خـاك زنـدگی مـی    شکارگراGymnolaelapsو Cosmolaelapsهاي زیر جنس کنه.دارند

هـا معمـوالً از حشـرات    این کنه. دهندها را مورد حمله قرار میها و موریانهکنند و گهگاهی النه مورچه

  ).1990ایکورت،(گیرند بالغ فاصله می

هـاي پـارازیتی   ها با حشرات از حالت مسافر یا ارتباطی اتفاقی گرفته تـا حالـت  بطور کلی رابطه کنه

  ).1978کرانتز،(باشد میمتفاوت 

                                                            
16 - Waiting  phase       
17 - Prephoretic
18 - Postphoretic
19 - Ectoparasite
20 - Neotropicale
21 - Nymphiparus
22 - Social insects



است که ذکرکلیاتی در مورد کنه هاي مسافر بدلیل جمع آوري گونـه هـاي جدیـدي    یادآوريالزم به

است که در این پایان نامه از روي کرم سفید ریشه و در مراحل مختلف زنـدگی آنهـا در طـول فصـول     

  .تابستان و پاییز صورت گرفته است

  وضعیت  کنه ها در رده بندي 

باشند تشکیل شده ه بندپایان از هزاران گونه جانور که داراي صفات مشترك به شرح زیر میشاخ

  : است

پوشیده  24است که از اسکلت خارجی کیتینی 23هاي متماديبدن متشکل از یک سري حلقه-1

  .شوداندازي میهاي مختلف پوستشده و در زمان

دهند که بخش ی از بدن را میهایبه هم ملحق شده و تشکیل بخش 25هاتعدادي از حلقه -2

. شودگفته می 27)دم(و بخش عقبی بنام  26)سر(جلویی بنام 

هاي مفصلی باشد که در اثر رشد الیه ها ممکن است داراي ضمایم یا پیوستهر یک از حلقه-3

.انداکتودرمی بوجود آمده

.اندهاي سر به قطعات دهان تبدیل شدهپیوست-4

.28داراي حفره عمومی بدن-5

.داراي تقارن جانبیبدن -6

.شوداي است که از دهان شروع و به مخرج ختم میدستگاه گوارش شامل لوله-7

.29هاي جانبی قلبیدستگاه گردش خون به صورت لوله باز با روزنه-8

داراي سیستم مرکزي اعصاب متشکل از یک گره جلویی در سر بنام مغز که به یک طناب -9

.شودتصل میهاي عصبی مشکمی و تعدادي گره -عصبی

  .شودکه به لوله گوارش خالی می) هاي مالپیگیلوله(هاي دفعی لوله اي شکل داراي اندام  -10

  .هاي تنفسیو سوراخ 31هاي تنفسییا لوله 30تنفس از طریق آبشش -11

                                                            
23 - Metamere
24 - Exoskeleton  
25 - Somites
26 - Acron
27 - Telson
28 - Coelom
29 - Ostia
30 - Gills



  .باشدمی 32هاي نر و ماده مجزاء، تخم آنها محتوي زردهجنس -12

  هامشخصات عمومی زیر رده کنه

باشند، در بدن آنها به ندرت اثري از ترین گروه در رده عنکبوت مانندها میکی از متنوعها یکنه

ها در بخش پشتی بدن شیارهاي عرضی بعد از شود و در بعضی از گونهبند بند شدن مشاهده می

  ).1988ولی،(پاهاي دوم و گاهی بعد از پاهاي چهارم وجود دارد 

  میت داردها عموصفاتی که در قالب افراد کنه

هاي همراه آن و بدن از دو بخش اصلی گناتوزوما در برگیرنده قطعات دهانی و پیوست-1

  .را شامل می شود تشکیل شده است) پاها(ایدیوزوما که بقیه بدن و پیوست هاي آن 

بندي به اشکال مختلف انبرك مانند یا قالب مانند یا به اشکال  3-2داراي یک جفت کلیسر -2

.شوندهاي اصلی تغذیه و خورد کردن غذا محسوب میدیگر که از اندام

.اندبندي که در افراد مختلف به اشکال متفاوتی در آمده 5-1داراي یک جفت پالپ -3

ها دو یا سه جفت نیز دیده می پاها بند بند و عموماً به تعداد چهار جفت، در بعضی از گونه-4

ناخن و یک  2بندي و غالباً مجهز به  7تا  2ها بندي، در بعضی از گونه 6پاها عموماً . شود

.33ک میانیتبالش

ها انجام می هاي بزرگتر از طریق تراشههاي ریز از طریق نفوذ جلدي و در گونهتنفس در گونه-5

در رده بندي حائز اهمیت  34هاي تنفسیشود که در این صورت وضعیت قرار گرفتن سوراخ

.باشدمی

هاي شکمی بدن متفاوت بوده و در ماده در بخشهاي تناسلی وضعیت قرار گرفتن سوراخ-6

. باشندمی 35برخی از گونه نرها داراي آلت زاد آوري

  هاطرز زندگی و رفتار کنه

ها همانند تنوع شکل در آنها بسیار متفاوت است ولی از نظر هاي زندگی و رفتار در کنهروش

  .انگلی تقسیم کردتوان آنها را به دو گروه داراي زندگی آزاد و زندگی کلی می

                                                                                                                                                                                    
31 - Trachea
32 - Yolk
33- Empodium

34 - Stigmata
35 - Aedeagus = Penis



هاي کنه -خوار، بهاي گیاهکنه -الف: ها هستندمشتمل بر سه سري از کنه :هاي آزاد کنه

  .خوارخوار و پوسیدههاي قارچکنه -شکارگر و ج

را هم می توان در این ) ج(به سه دسته تقسیم می شوند که گروه : خوارها ي گیاهکنه -الف

  .ها قرار داددسته

تر ا ز شکارگرها ها کم تحركاین قبیل کنه: هاي هوایی گیاهاني موجود در قسمتهاکنه -1

به وسیله فرو بردن . شونددیده می... هاي مختلف زرد، قرمز، نارنجی، سبز و بوده و به رنگ

اکثراً از . کنندهاي گیاه میزبان و مکیدن محتویات آنها تغذیه میاستایلت سوزنی خود در سلول

ٍ، Tetranychidaeهاي مایان هستند مانند خانوادهپیش استیگ ٍEriophydae،   .Tenuipalpida    

اغلب . اي، متورم وگرد استتحرك و شکل عمومی بدن کیسهاصوالً کم: هاي انباريگونه -2

) انبرك مانند(دار و کلفت کلیسر در انتها دندانه. شونداي روشن دیده میهاي سفید تا قهوهبه رنگ

کنند انبرك مانند است ولی عکس آن صادق هایی که از مواد جامد تغذیه میکلیسر کنه(شد بامی

ها عالوه بر غالت انباري از خشکبار، از پیاز گیاهان زینتی و بذر گیاهان تغذیه این کنه). نیست

  .کنندمی

که  Acaridaeو  Tarsonemidaeهاي خانواده افراد :خوارخوار و پوسیدههاي قارچگونه -3

Mycophagousخوار هستند و به قارچ mites  ها هایی روي فضوالت دامگونه. معروف هستند

خوار ممکن است هاي پوسیدهگونه. 37خوارندیا پوسیده 36خوارکنند و جزو گروه پهنتغذیه می

- برخی از گونه. روي مواد انباري و خانگی و همچنین در خاك و فضوالت حشرات زندگی کنند

  .خوارنداستیگمایان پوسیدهاستیگمایان و بیراسته میانهاي 

هاي مسافرکنه
هاي آزاد به حشرات و دیگر گاهی مراحل رشدي دئوتونمف و بالغ کنه :38

 این گونه رابطه بین. کندبندپایان چسبیده و از آنها به عنوان یک وسیله نقلیه براي انتشار استفاده می

توان یک استیگمایان را میدر بی Hypopusمرحله . گویند) phoresy(ها و بندپایان را مسافرت کنه

 Analgestidaeو  Acaridae  ،Histiostommatidaeهاي فرم مسافر نامید که به عنوان مثال در خانواده

Analاستیگمایان، دئوتونمف ها بوسیله هاي راسته میاندر کنه. شوددیده می pedicel  که در اثر

                                                            
36 - Coprophagous mites
37 - Saprophagous mites
38 - phoretic mites



شود و به کنه به صورت نخ باریکی در آمده و در اثر مجاورت با هوا خشک می ترشح از مخرج

ها ممکن بعضی از کنه. چسبندهاي شکم میهاي مختلف بدن میزبان از قبیل پاها و بندقسمت

بعضی از . هاي مخرجی خود محکم به میزبان بچسبندها و یا بادکشها، ناخناست توسط کلیسر

ز جابجایی ممکن است از ترشحات بدن میزبان در دوره سفر نیز استفاده هاي مسافر غیر اگونه

  .کنند 

  :شوندبه سه دسته تقسیم می :هاي شکارگرکنه -ب

هاي هوموسی و زراعی در بقایاي فضوالت جانوران که معموالً در خاك: هاي خاکزيگونه -1

هاي گاهی گونه. کنندتغذیه میها و بندپایان کوچک یا از تخم آنها زندگی کرده و از سایر کنه

برخی از . ها اغلب براي انسان مفید هستنداین گونه. کنندمختلف شکارگر از یکدیگر تغذیه می

کلیسر . کنندکنند، معموالً پاهاي بلند داشته و به سرعت حرکت میتخم مگس خانگی تغذیه می

  .مانند استآنها معموالً سوزنی شکل و تیز شده و شبیه استایلت یا انبرك 

ها پاهاي بلند دارند و به این کنه: هاي هوایی گیاهان هاي شکارگر موجود در قسمتگونه -2

کنند و معموالً به رنگ هاي گیاهی یا تخم آنها تغذیه میکنند اغلب آنها از کنهسرعت حرکت می

  .است... کلیسر آنها انبرك مانند، سوزنی و. شوندهاي قرمز شفاف، زرد یا سبز دیده می

است که از راسته پیش  Hidrachnidiaها گروه مهمترین گروه این کنه: هاي آبزيگونه -3

که صفت بارز آنها داشتن موهاي بلند مخصوص شنا در  H.limnesidaeباشد مانند استیگمایان می

ز سایر ا. شوندهاي مختلف نارنجی، قرمز، سبز یا آبی دیده میهاي آبزي به رنگگونه. پاها است

ها دلیل بر عدم آلودگی آبها کنند، وجود این کنهها  و حشرات آبزي تغذیه میها، خرچنگکنه

  .است

این . ها و حیوانات هستندهایی دارند که انگل انسانها گونههاي کنهتمام راسته: هاي انگل کنه

د خارش و حساسیت در هاي مختلف از قبیل تب راجعه و ایجاها از لحاظ انتشار بیماريقبیل کنه

هاي انگل کنه -الف: ها به دو گروه تقسیم می شونداین گروه از کنه. محل تغذیه اهمیت دارند

  هاي انگل داخلیکنه -خارجی ب



ها داراي مهرگان فعالیت دارند و اکثر گونهداران و بیروي مهره: هاي انگل خارجیکنه -الف

هاي داران از طریق سوراخ کردن پوست بدن یا روزنههاي انگل مهرهکنه. میزبان تخصصی هستند

هاي هاي آبکی و یا بافتسطحی بدن به میزبان حمله کرده و از خون، ترشحات چربی بدن، خلط

Dermanyssus(کنند مثل کنه مرغ قابل هضم بدن میزبان تغذیه می galinae.(  

و  Laelapidaeهستند مانند  استیگمایان انگل حشرات مختلفهاي راسته میانبرخی از گونه

Uropodidae) ،1988ولی. (  

به علت دارا بودن زندگی . داران فعالیت دارندروي مهرهاغلب  :هاي انگل داخلیکنه -ب

رشد قطعات دهان و پاها به . انگلی، بدنی نرم داشته و سختی پوست در آنها کاهش پیدا کرده است

برخی . ها اکثراً در دستگاه تنفسی میزبان فعالیت دارندنهاین ک. باشندحداقل رسیده و فاقد چشم می

هاي ها یا ششها، برونشیها، نایچهاستیگمایان در سوراخ هاي بینی، سینوسهاي راسته میاناز کنه

- برخی در داخل دستگاه گوارش عوارضی چون تورم روده ایجاد می. میزبان خود فعالیت دارند

که در اثر خوردن غالت . شوندان سبب اسهال و استفراغ میبرخی هم در نشخوارکنندگ. کنند

  ).     1988ولی، (شود هاي زنده ایجاد میانباري داراي کنه

  Laelapidaeخانواده 

بـه   "Laelaps"کلمـه .عنوان شده اسـت   1892در سال  Berleseاولین بار توسط  Laelapidaeخانواده 

بعلت وجـود حالـت   . اي قدرت شکارگري زیادي بودندشود که دارهاي شکاري گفته میبعضی از سگ

کلمـه مـذکور تحـت    . هاي این خانواده این نام براي آنها انتخاب گردیدشکارگري قوي در بعضی از کنه

  ).1975تریت،(بکار برده شد "Koch"توسط  1839این معنی، اولین بار در سال 

Dermanyssoidaeخانواده ها، این خانواده را جزو باال بندي کنهامروزه در طبقه Kolenati در . میدانند

. وجـود دارد  Laelapidaeو  Dermanyssidaeهـاي خـانواده   افراد این باال خانواده شباهت زیادي بین کنه

اي بنام را در خانواده Dermanysidaeهاي خانواده در گذشته بعضی از متخصصین، تعداد زیادي از کنه

Laelaptidae ولی بعدها این نام به اندقرار دادهLaelapidae    تغییر یافت و به عنوان یک خانواده مسـتقل

بـراي   Laelapinaeدر بعضی از منابع این خانواده را بعنـوان یـک زیـر خـانواده تحـت نـام       . شناخته شد

نامنــد مـی  Laelapidaeامـا امــروزه ایـن خـانواده را بنـام     . انـد در نظـر گرفتـه   Dermanyssidaeخـانواده  

  ).1975؛ تریت،1978انتز،کر(



هاي این خانواده زندگی انگلی دارند که بعضی از آنهـا در ایـن زمینـه تخصـص     تعداد زیادي از کنه

شـان  تعدادي نیز داراي زندگی آزاد هستند که در مورد زندگی آنها و مـواد مـورد تغذیـه   . اندزیادي یافته

  ).1961هاگس،(اطالعات چندانی وجود ندارد 

  Laelapidaeادهخانوشناسایی 

. شـود -هاي این خانواده از صفات مرفولوژیکی مختلفی به شرح زیر اسـتفاده مـی  براي شناسایی کنه

Ololaelapsتکتوم در این خانواده به اشکال مختلف، آپوتل دوشاخه و در بعضی از زیـر جنسـها نظیـر    

Berles ها به خـوبی رشـد کـرده    ونهها به صورت انبرکی و در اکثر گکلیسر. ممکن است سه شاخه باشد

هـاي  هـا و گونـه  هاي روي انگشت ثابت و متحـرك در جـنس  ها و تعداد دندانهمیزان رشد کلیسر. است

هـاي زیـر   در بعضـی از گونـه  . ها رشـد عـادي دارد  ها در بیشتر جنسکورنیکول. مختلف متفاوت است

. لی کم یا خیلی زیاد باشدرشد کورنیکول ممکن است خی Androlaelapsو جنس  Cosmolaelapsجنس 

اي یـا اینکـه   هاي گوناگون، قطـره داراي تریتواسترنوم و السینیا، صفحه جنسی در سطح شکمی به شکل

در بعضـی  . کندبعد از پیش ران پاي چهارم رشد زیادي کرده، سطح زیادي از ناحیه شکمی را اشغال می

ادغام شده و بصـورت یـک صـفحه     شکمی و مخرجی -صفحات جنسی Ololaelapsها مانند زیر جنس

صفحه جنسی در حالت کلـی داراي یـک جفـت    . پوشاندیکپارچه در آمده که بیشتر سطح شکمی را می

در ناحیـه    39داراي دو سـوراخ تنفسـی  . مو، اما تعداد این موها ممکن اسـت چنـدین جفـت نیـز باشـد     

اول  داراي دو مـوي جلـویی   زانـو و سـاق پاهـاي    . ، قـرار دارنـد   40هیستروزوما که در صفحه پریترمی

باشـد  هـا مثلثـی شـکل و داراي سـه مـو مـی      در اکثـر جـنس   42صـفحه مخرجـی  . است) al(41پهلویی

  ).1978؛ استراندتمن،1979؛ مک دانیل،1978کرانتز،(

هاي آن کاربرد ها و گونهکه در شناسایی جنس Laelapidaeخصوصیت مرفولوژیکی خانواده 

  دارد

هاي مختلفـی از بـدن   هاي این خانواده از صفات مرفولوژیکی قسمتونهها و گبراي شناسایی جنس

  :آیدشود که شرح آنها در زیر میاستفاده می

                                                            
39 - Stigma
40 - Peritremal plate
41 - Antero - lateral
42 - Anal plate



  :43گناتوزوما)الف

. هاي میان اسـتیگما مـی باشـد   شکل گناتوزوما در این خانواده شبیه  به حالت کلی گناتوزوما در کنه

هـا در  هاي آن و کورنیکولم، شیار هیپوستومی دندانهها، تکتوم، هیپوستوهاي مختلفی نظیر کلیسرقسمت

  :شود که بطور مختصر تشریح می شوندهاي مختلف این خانواده استفاده میها و گونهشناسایی جنس

Pilusکلیسرها در این خانواده سه مفصـلی و انبرکـی شـکل،  زایـده     :   44کلیسرها)1 dentilus  در

ایـن خصوصـیت در جـنس    . اهی اوقات در قاعـده پهـن اسـت   ها رشد زیادي یافته و گبعضی از جنس

Androlaelaps  همچنین در جنس . شودبخوبی دیده میLaelaps Berles    نیز این زایده به شـکل خاصـی

  .ها نیز زایده مذکور خیلی کوچک استدر بعضی از جنس. است

هی تعداد آنها بـراي  هاي مختلف متفاوت، گاهاي روي انگشت ثابت و متحرك در گونهتعداد دندانه

همینطـور در قاعـده انگشـت متحـرك     . شـود هاي مختلف استفاده میهاي جنسشناسایی بعضی از گونه

Arthrodialمویی بنام Processes هاي زیـر جـنس   وجود دارد که شکل آن براي شناسایی بعضی از گونه

Cosmolaelaps ت است1988کارگ،(حائز اهمی.(  

لیسر ممکن است تغییراتی داشته باشد، این وضـعیت بـه خصـوص در    انگشت ثابت و متحرك در ک

در ) اسـپرماداکتیل (اندام انتقال اسپرم . شودمشاهده می Androlaelapsهاي جنس جنس نر بعضی از گونه

به صـورت   Androlaelapsبه صورت انگشتی و در جنس  Geolaelapsهاي نر زیر جنس بعضی از نمونه

-به خوبی مـی  Laelapsهاي نر جنس تغییرات بندهاي کلیسر را در نمونه. است یک زایده کشیده و بلند

  ).1988کرگ،(توان مشاهده کرد

  :45تکتوم)2

در ناحیـه گناتوزومـا در منتهـی     شود و آن معموالًتکتوم گفته می به سطح پشتی گناتوزوما اصطالحاً

هـاي مختلـف ، متفـاوت    آن در گـروه  سطح پشتی گناتوزوما و شکل. شودها دیده میالیه قاعده پدیپالپ

شود به همین دلیل به عنوان یـک صـفت افتراقـی در    بوده و در تشخیص آنها در سطح گونه استفاده می

  ).1979ساکاموتو،( شوداي استفاده میتشخیص گونه

                                                            
43 - Gnathosoma
44 - Chelicerae
45 - Tectum



  :اشکال مختلف تکتوم -

. شـود اسـتفاده مـی   هاي این خـانواده ها و گونهاز آن به عنوان یک صفت افتراقی در شناسایی جنس

هـاي مختلفـی   هاي مختلف یک جـنس بـه شـکل   هاي مختلف و حتی گونهتکتوم ممکن است در جنس

  .شوداستفاده می Hypoaspisهاي جنس این خصوصیت بیشتر براي شناسایی زیر جنس. باشد

Hyopaspisهاي مختلف جنس بندي زیر جنسهاي طبقهیکی از پایه Canestrini بنـدي  در طبقهKarg 

بنـدي شـکل تکتـوم ممکـن     بر اساس این طبقه). 1982کارگ،(شکل تکتوم بوده است ) 1982(در سال 

ایـن اشـکال   . تواند باشدهاي گوناگونی میاست به دو حالت کلی دیده شود که هر حالت خود به شکل

  :عبارتند از

ــف ــز :ال ــوك تی ــزه اي ن Hypohastaایــن حالــت در جــنس :نی Karg,1979  وجــود دارد

  ).1982کارگ،(

اي نـوك تیـز نباشـد و حالـت کمـانی داشـته       شکل تکتوم ممکن است بصورت نیزه  :کمانی -ب

  :در این صورت ممکن است حاالت مختلفی دیده شود. باشد

در این حالت تکتوم کمانی شکل است امـا در حاشـیه جلـویی فاقـد دندانـه و      :کمانی صاف)1

ــه    ــبیه ب ــویی آن ش ــطح جل ــام«س ــی» ب ــدم ــنس   ا. باش ــر ج ــی از زی ــت در بعض ــن حال ــد ی ــا مانن : ه

H.(pneumolaelaps)berles 1982کارگ،(شود دیده می.(  

. دار اسـت در این حالت تکتوم به شکل کمانی و در حاشیه جلویی دندانـه  :کمانی دندانه دار)2

ـ  . باشدها مختلف میتعداد این دندانه وك تیـز  در این مورد گاهی ناحیه جلویی میانی تکتوم به صـورت ن

هـاي  ها ناحیه جلـویی میـانی تکتـوم صـاف و حاشـیه     شود و در بعضی از گونهو نیزه اي شکل دیده می

  .باشددار میجانبی آن دندانه

شود که رشـد آنهـا از بقیـه    ها نیز در طرفین تکتوم دو دندانه نوك تیز مشاهده میاي از گونهدر عده

ها در طرفین خط میانی آنهـا ممکـن اسـت متقـارن باشـد      نهتعداد و شکل این دندا. ها بیشتر استدندانه

هاي کلی گفته شده گاهی در بعضی از جـنس  عالوه بر شکل. ها حالت نامتقارن داردولی در بیشتر گونه

 Androlaelapsهـاي جـنس   بعنوان مثال در بعضی از گونـه . شودهاي خاصی از تکتوم دیده میها حالت



هـاگس،  (اشـکال گونـاگونی دارد   H. (Cosmolaelaps)ر در زیر جـنس  طوتکتوم به شکل کاله و همین

  ).1989، 1988، 1985، 1982، 1981،  1978؛ کارگ، 1978؛ استراندتمن، 1961

  ):Hypostomal groove and it,s teeth(هاي آنشیار هیپوستومی و دندانه) 3

شـیاري کـه در ناحیـه میـانی      .گویندبه سمت جلو را هیپوستوم می G.b.rسطح شکمی گناتوزوما از 

هـاي  هـایی از دندانـه  ایـن شـیار داراي ردیـف   . شـود گفته مـی  46هیپوستوم وجود دارد شیار هیپوستومی

هـاي هـر   شـمارش تعـداد ردیـف و دندانـه    . گویندمی 47هاي هیپوستومیمضرس است که به آنها دندانه

هـاي هـر ردیـف از    عـداد دندانـه  ت. ها مهـم اسـت  جنسردیف در این شیار براي شناسایی بعضی از زیر

این خصوصیت براي شناسـایی  . عدد باشد 6هاي موجود در شیار هیپوستومی ممکن است بیش از دندانه

H. (Cosmolaelaps)و H. (Geolaelaps) Tragarch,1952,H. (Hypoaspis) Can.1885هــاي جــنسزیــر

عـدد باشـد کـه ایـن خصوصـیت در       6تا2ها ممکن است بینهمچنین تعداد این دندانه. شوداستفاده می

؛ اسـتراندتمن،  1982کـارگ، (کـاربرد دارد H. (Laelaspis)وH. (pneumolaelaps)هـاي  شناسایی زیرجنس

1978.(  

بخصـوص در بعضـی   . هاي مذکور در اسالید میکروسکوپی کار مشکلی استشمارش تعداد دندانه

شود همچنـین در  اشته باشد این کار مشکلتر هم میها که اسالید تهیه شده آنها کیفیت خوبی نداز نمونه

ها ممکن است بر اثر فشار ناشی از المـل و حرکـت هـویر در زیـر آن گناتوزومـا کمـی       بعضی از نمونه

ها می توان از یک صفت دیگر  اسـتفاده  جابجا شود، بنابراین براي اطمینان از شمارش صحیح این دندانه

عـدد   6تـا 2هاي هیپوستومی در آنهـا بـین   هایی که تعداد دندانهسکرد بدین صورت که در بیشتر زیرجن

 6هـا در آنهـا بـیش از    هایی که تعداد این دندانهباشد تکتوم آنها بصورت کمانی صاف است و زیرجنس

  .شوداي دیده میعدد باشد تکتوم بصورت کمانی اره

نواده متفـاوت اسـت و   هاي مختلف این خـا ها در جنسمیزان رشد کورنیکول:48هاکورنیکول)4

مـورد   Androlaealpsو جنسH. (Cosmolaelaps)جنس هاي زیربعضی از گونهاین صفت براي شناسایی

  ).1979؛ ساکاموتو، 1988کارگ، (گیرد استفاده قرار می

                                                            
46 -Deutosternal groove 
47 - Hypostomal teeth
48 - Corniculi



  :49ایدیوزوما)ب

هـا و  خصوصیات مرفولوژیکی مختلفی در سطح پشتی و شکمی ایـدیوزوما بـراي شناسـایی جـنس    

  .شودهاي مختلف این خانواده استفاده میگونه

  :سطح پشتی)1

-پوشیده مـی  51سطح پشتی ایدیوزوما توسط یک صفحه پشتی:50شکل و میزان سختی -الف

صفاتی که در مورد این صفحه بـراي  . هاي مختلف متفاوت استمیزان سختی این صفحه در گونه. شود

انتهایی صـفحه پشـتی اسـت کـه در بعضـی از       شود شکل قسمتها استفاده میشناسایی بعضی از گونه

 Hypoaspisاي دیگر نیـز ماننـد   در انتها گرد است و در عده Hypoaspis (Geolaelaps) nolliها مانند گونه

(Geolaelaps) queenslandica در ایـن حالـت صـفحه تمـام     . باشدبصورت نوك تیز و گوه اي شکل می

  .پوشاندصفحه پشتی را نمی

هاي مختلـف  شود که در گونهبر روي صفحه پشتی نقش و نگاري خاصی دیده می :تزئینات  -ب

 .Hو  H. (Laelaspis)هـاي  هـاي زیـر جـنس   یک جنس متفاوت است و این وضعیت در بعضی از گونه

(Geolaelaps)حائز اهمیت است.  

ف هـاي مختلـ  ها و گونهموهاي روي صفحه پشتی از صفات مهم براي شناسایی جنس :موها  -ج

گیرد عبارتند از شکل، طول، تعـداد  این خانواده است خصوصیاتی که در این زمینه مورد استفاده قرار می

هاي گونـاگون  موهاي روي صفحه پشتی در این خانواده به شکل. و فاصله موهاي مختلف نسبت به هم

مختلـف ایـن موهـا     که انواع... شود، از جمله سوزنی، خاري، پروش، چنگالی، قاشقی، مویی و دیده می

بطـور کلـی بـراي شناسـایی     . مشاهده کردH. (Cosmolaelaps)هاي مختلف زیرجنس توان در گونهرا می

  .شودهاي مختلف این زیرجنس از شکل موهاي سطح پشتی استفاده میگروه

                                                            
49 - Idiosoma
50 - Scleration
51 - Dorsal shield



موهاي مهمی که مقایسه طول آنهـا اهمیـت   . طول موها از صفات دیگري است که کاربرد زیاد دارد

در صفحه پشتی و مقایسـه آن   jگیري طول موهاي ردیف بعالوه اندازه. است j5و Z5،J5 ،j4موهاي  دارد

.شوداستفاده می H. (Geolaelaps)هاي زیرجنس با بین دو موي متوالی نیز در تفکیکی گونه

نیز وجـود دارد کـه   52در ناحیه عقبی صفحه پشتی گاهی تعداد موهاي منفرد Jدر بین ردیف موهاي 

هـاي مختلـف   تعداد آنها و حتی در مواردي وجود یا عدم وجود آنها بـراي تفکیـک و شناسـایی گـروه    

  ).1978؛ استراندتمن، 1982کارگ، (گیردوابسته به یک زیرجنس مورد استفاده قرار می

  :سطح شکمی) 2

53تریتواسترنوم-الف
در  تریتواسـترنوم بالفاصـله در قاعـده گناتوزومـا قـرار دارد و قاعـده آن      : 

-طور شکل آنها در گونـه طول قاعده و السینیاها و همین. اي واقع شده استحاشیه جلویی صفحه سینه

  .هاي مختلف متفاوت است

54سینه ايصفحات پیش-ب
بصورت دو صفحه کوچک در طـرفین حاشـیه جلـویی صـفحه      :

. وبی سخت شده اسـت خها این صفحات رشد بیشتري یافته و بهدر بعضی گونه. اندسینه اي قرار گرفته

مشاهده می شـود  P. (Gymnolaelaps)وH. (Geolaelaps)هاي هاي زیرجنساین حالت در بعضی از گونه

  .اي نیز میزان سختی آنها کمتر است و تقریباً حالت غشایی دارندو در عده

اي قرارگرفتـه و  اي در قسمت زیرین صفحات پـیش سـینه  صفحه سینه:55ايصفحات سینه-ج

هاي مختلف متفـاوت و در  شکل این صفحه درگونه. ها تا پیش ران پاي سوم امتداد داردضی گونهدر بع

یـک حالـت فرورفتگـی وجـود     P. (Gymnolaelaps)هاي زیرجنس حاشیه جلویی آن در بعضی از گونه

 اي نیز ممکـن حاشیه عقبی صفحه سینه. ها نیز بصورت مستقیم و صاف استاي از گونهداشته و در عده

هاي مختلفی باشد که شکل آنها و نوك تیز یا صـاف بـودن آن بـراي شناسـایی بعضـی از      است بصورت

  .حائز اهمیت استP. (Ololaelaps)و H. (Geolaelaps)هاي زیرجنس گونه

  

                                                            
52 - unpair setae
53 - Tritosternum
54- Presternal plates  
55 Sternal plate
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A) Subfamillies Hypoaspidinae :
Pseudoparasitus(Ololaelaps) placidus; Pseudoparasitus. sp** ; Hypoaspis(Cosmolaelaps) nr.gladii; H. (C.) 
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