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 مقدمه

از  یکه برخ (Acarina: Acaridae)بوده  انیاز عنکبوت یها گروهتیو ما هاکنه

 شیکه ب شودیمزده  نی(. تخم1) باشندیم یو اقتصاد یپزشک تیاهم یدارا هاآن

مختلف  طیوجود داشته باشند که در شرا نیکره زم یدررو تیگونه ما ونیلیم 3از 

هوا و در  ن،یریشور و ش یهاآب، یباران یهاجنگل، صحراهامانند  یکیاکولوژ

  عنوانبه توانندیم هاآناز  ی. تعدادکنندیم یزندگ گرید هامکاناز  یاریبس

پرندگان مطرح بوده و سبب آزار و  ور،یدام و ط ،یو انبار یآفات محصولات کشاورز

 از  ی(. برخ3و  2گردند ) یخسارت اقتصادو  زایماریبانتقال عوامل  ت،یاذ

  هارختخواب، هافرش، هاخانه رینظ یبوده و در اماکن انسان یهلا هاتیما نیا

 (. 5و  4) کنندیم یزندگ ییغذا یهافرآوردهو  یو محصولات انبار

از انواع مواد  یبرخ یکپک بر رو تیما ای Tyrophagus putrescentiae تیما

 شودمی هاآن ییکرده و سبب بروز خسارت و کاهش ارزش غذا تیفعال ییغذا

 یهاطیمحبه  تیما نی(. ا6نقش دارند ) زیها نآلرژن یبرخ دیدر تول نیبر ا اوهعل

  هیبا تغذ ییهاطیمح نی(. در چن8) دینمایمخسارت وارد  زیکشت قارچ ن

 مربوطه  یهایکلن بیکپک و مخمرها سبب تخر ف،یها، اسپر، هتیاز درماتوف

آلرژن  یاز منابع اصل یکی تیما نیکه ا دهدمی(. گزارشات نشان 9و  8شوند )یم

 مطالعه حاضر  نیبرابنا؛ (11و  11) شودمی منازل محسوب گردوغبار یها

 

در  یکشت قارچ یهاطیمحفعال و مخرب در  یهاتیما ییشناسا منظوربه

و خسارت  تیاز فعال یریجلوگ کارهایراهارائه  منظوربه یشناسقارچ شگاهیآزما

 .رفتیصورت پذ هاآن
 شرح مورد

 یدانشکده پزشک شناسیقارچو  شناسیانگلگروه  شناسیقارچ شگاهیدر آزما

دکستروز آگاروز به همراه  سابوروکشت  طیمح یظروف حاو یدانشگاه علوم پزشک

رشد کرده بودند  ومیکلادوسپور رهیت ییکه در آن قارچ رشته ا کلیکلرامفن

 نیسبب از ب شتک طیمح بیضمن تخر کهیطوربهقرار گرفتند.  تیما موردحمله

 .دندیگرد زیقارچ ن یرفتن کلن

 

 

 

 

 

 

 
دکستروز آگاروز آلوده به  سابو روکشت  طیمح یکروسکوپام ری: تصو6ه رشکل شما

 گروه  شناسیقارچ شگاهیدر آزما Tyrophagus putrescentiae تیما

 (.لیبابل )اص یدانشگاه علوم پزشک شناسیقارچو  شناسیانگل

 کیدهچ
  تیما. باشندیم یو اقتصاد یدامپزشک ،یپزشک تیبا اهم هاکنهاز  یگروه هاتیما سابقه و هدف:

Tyrophagus putrescentiae هاآنرفتن  نیسبب از ب هاقارچ یشگاهیکشت آزما یهاطیمحدر  تیبا فعال  

 .باشدیم یالزام هاآنو کنترل  یریشگیپ مؤثر یهاروش یریکارگبه یبرا هاتیما نیا یی. لذا شناساشودیم

مورد  هاتیماکشت مورد حمله  یهاطیمحبابل  یدانشکده پزشک یشناسقارچ شگاهیدر آزما :گزارش مورد

 ییمعتبر شناسا یصیتشخ یدهایکلو با استفاده از  یآورجمع هاآن یفعال بر رو یهاتیماقرار گرفته و  یبررس

 .شدند

مستقر  هاشگاهیآزمادر  سرعتبه Tyrophagus putrescentiaeگونه  یهاتیما و بحث: یریگجهینت

 طیبه مح هایباکتراز  یو انتقال برخ هاآناز  هیبا تغذ یصیکشت تشخ طیکه علاوه بر خسارت به مح شوندیم

 .باشدیم یضرور هاآن. لذا کنترل کنندیم دایپ یشتریب تیآلرژن ها اهم یبرخ دیتول به علت زیکشت، و ن

 ،یدانشکده پزشک ،یو قارچ شناس یگروه انگل شناس -1
 .رانیبابل، بابل، ا یدانشگاه علوم پزشک

دانشکده بهداشت،  ،یپزشک یگروه حشره شناس -2
 .رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک

 

 یمحسن کرم دکتر نویسنده مسئول:* 

دانشکده  ،یو قارچ شناس یگروه انگل شناس - آدرس:

 .رانیبابل، بابل، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک

 تلفن:  32199592 11 98+

 پست الکترونیک:
m.karami@mubabol.ac.ir 

 
 

 Tyrophagus ت،یما کلیدی: یهاواژه

putrescentiaeکشت قارچ طی، مح  

 

ش مورد
 مقاله گزار
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شدند در  یدرصد نگهدار 01و در الکل  دهیگرد یآورجمع تیاز ظروف آلوده ما

با استفاده از محلول  هاآن یکروسکوپیم یدهایاسلا، هاتیما ییشناسا یادامه برا

بر  یمبتن یصیتشخ یدهایکلبر اساس  کروسکوپیم ریو سپس در ز هیته ریهو

 (.13و  12و  0) رفتیصورت پذ ییشناسا یکیرفولوژوم هایژگیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Tyrophagus putrescentiae : تصویر میکروسکوپی مایت2ه رشکل شما

 دکستروز آگاروز آلوده به مایت در آزمایشگاه  سابو رواز محیط کشت  جداشده

 .دانشگاه علوم پزشکی بابل )اصیل( شناسیقارچو  شناسیانگلگروه  شناسیقارچ

 یریگجهینت

نشان داد که  یکشت قارچ یهاطیمحموجود در  یهاتیما یهانمونه یبررس

 .اندبوده Tyrophagus putrescentiaeموجود از گونه  یهاتیما

 عیشا یپزشک شناسیقارچ یشگاهیآزما یهاطیمحدر  هاتیمابه  یاگرچه آلودگ

 طیدر مح کورگونه مذ تیما تیهو نییتع دهندهنشانکه  یاما گزارش باشدیم

 تیما نیمنتشر نشده است. ا دکستروز آگاروز باشد تاکنون در کشور سابو روکشت 

 نسبتاً  نیو پروتئ یکه چرب یدر مواد عموماًبوده و  عیشا اریبس یدر محصولات انبار

و  هادانهخشک، انواع  ریش د،ینان سف ر،یپن ا،یداشته باشند مانند گندم، سو ییبالا

 Tyrophagus putrescentiae(. 8) کندیم تیفعال گریاز محصولات د یاریبس

 گردوغبار، هاگلخانه رینظ یمختلف یهاطیمحبوده و در  یجهان یپراکندگ یدارا

 هامایت نیا (.9سپروفاژ هستند ) عموماًشده و  افتیکشت قارچ  یهاطیمحمنازل، 

 یدارا زین یشکو پز یدامپزشک ازنظربلکه  شودمی یاقتصادباعث خسارت  تنهانه

 گرددمیذکر  زین هاسگدر  دیدرمات جادیاز عوامل ا یکی عنوانبهبوده و  تیاهم

در  یالتهاب ندیفرآ توانندمی تیما نیا یکروبیفلور م یاز اعضا ی(. برخ15و  14)

کنند  جادیرا ا یآسم دیو مشکلات شد دهیرا شدت بخش آسم یماریب یافراد دارا

حشرات  یو غذا یکشت قارچ طیمح یآلودگ جادیسبب ا تیما نیا لی(. در برز16)

 تیما نیکه ا اندداشته انی( ب2116و همکاران ) Erban(. 0شده است ) میانسکتار

 یمدفوع خود منتقل کرده و با آلودگ قیاز عوامل آلرژن را از طر یبرخ تواندمی

(. 4) دیمشکل نما جادیخود، ا ستیهمز هایباکتری قیکشت از طر هایمحیط

Gazeta ( ثابت کردند که ا2111و همکاران )از  یبرخ توانندمی هامایت نی

 Pseudomonasو  Staphylococcus aureus رینظ هاباکتری

aeruginosa  هابررسیاز  ی(. برخ10کشت انتقال دهند ) هایمحیطرا به 

 هامایت نیسبب جذب ا هاقارچاز  یاز برخ منتشرشدهکه مواد  دهدیمنشان 

در حال رشد در  یهاقارچ یکشت حاو طیقرار دادن مح نی( بنابرا8) شودمی

به  یریجلوگ یمواد شده و از آلودگ نیمانع از انتشار ا تواندمیمحفوظ  هایمحیط

 گرید طیکشت به مح طیمح کیدر مهاجرت از  هامایت نیا ییتوانا آورد. عمل

به نظر  تیما نیا تیفعال هایمحیط. با توجه به تنوع گرددمی یسبب انتقال آلودگ

 یسبب آلودگ یراحتبه تواندمی ینکات حفاظت تیدر صورت عدم رعا رسدیم

را  شاتیآزما جینتا تواندیمسبب خسارت شود بلکه  تنهانهکشت شده و  هایمحیط

در  یدیدما و رطوبت نقش کل رینظ یطیمح طیقرار دهد. شرا ریتأثتحت  زین

درصد و  01تا  61در رطوبت  کهیبطور کندیم فایا هامایت نیا ریپرورش و تکث

لذا در صورت  کنندیم دایپرورش پ یراحتبه( 6) گرادیسانتدرجه  25درجه حرارت 

قرار  گردد. هامایت تیسبب کاهش جمع تواندمیامکان کاهش رطوبت و حرارت 

 24به مدت  گرادیسانتدرجه  18 یمنها یرا در دما تیبه مادادن ظروف آلوده 

بکار بردن مواد  نی(. همچن18دانسته است ) مؤثر هامایت یکنشهیررا در  ساعت

 (.8آورد ) به عمل یریجلوگ یاز آلودگ تواندمیکشت  هایمحیطدر  کشکنه
 

 تشکر و قدردانی

 

 میسرکار خانم مر شگاهیکارشناسان آزما ژهیوبه شناسیانگلهمکاران گروه  هیاز کل

 یکه در مراحل مختلف مساعدت و همکار پوریجابر عل یو آقا یعیالسادات شف

 .دیآیم به عمل یدانتشکر و قدر اندنموده
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Keywords: Mite, fungal cultures, 

Tyrophagus putrescentiae. 

Abstract 

Background and Objective: Mites are small arthropods with economical, 

medical and veterinary importance. Tyrophagus putrescentiae invade the fungal 

cultures and can lead to several damages in cultures. Thus, the aims of this 

study were to identify and control of mites in contaminated fungal cultures. 

Case Report: Mites were collected from contaminated fungal cultures in the 

mycology laboratory of mycology department in Babol University of Medical 

Sciences. Then, the collected mites were identified at the species level using 

valid diagnostic keys. 

Conclusion: T. putrescentiae is a detrimental pest which damages fungal 

cultures. Moreover it can lead to allergies. Therefore, preventive approaches are 

essential to minimize the pest infestations. 
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