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  8931 اول اسفند ی /هفته557 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 8/81/8931تاریخ چاپ:  81/88/8931تاریخ پذیرش:  81/1/8931تاریخ دریافت: 

  
 7931بهار  در خوزستان استان گوسفندان سخت های کنه فون  تعیین و فراوانی بررسی

 
 3تابنده محمدرضا ،2نجات حمیدی حسین ،2جاللی راضی محمدحسین ،1فراهانی علیرضا

 
 

چکیده

 دامی و انسانی های پاتوژن مهم ناقلین که ها کنه با گوسفندان آلودگی . از دیگر سو،باشد می دام پرورش ی زمینه در کشور مهم های استان از خوزستان، استان مقدمه:

 تنوع کردن مطالعه، مشخص انجام این از هدف. کنند عمل ریکتزیاها و ها ویروس ها، باکتری ها، انگل برخی ناقل عنوان به توانند می ها، کنه است. مهم بسیار هستند،
 .خوزستان بود استان گوسفندان ی کننده آلوده های کنه

 منتقل آزمایشگاه به درصد 17 اتانول در سپس،. شدند آوری خوزستان جمع استان شهرستان 3 از آلوده گوسفندان بدن از 8931بهار  فصل طول در ها کنه ها: روش

 .گردیدند تفکیک ماده و نر ای کنه همچنین، و شدند گونه و جنس تعیین تشخیص، کلیدهای با آزمایشگاهی لوپ زیر و شدند

درصد،  Hyalomma anatulicum anatulicom 51 بین، این در. بودند ماده کنه 8817 و نر کنه8551 آزمایشگاه، انتقال یافته به ی کنه 1111 تعداد از ها: یافته

Rhipicephalus sanguineus 97  ،درصدHyalomma anatulicum excavatum 3 ،درصد Hyalomma asiaticum asiaticum 1 و درصد  
Hakea sulcata 8 دادند می تشکیل را ها کنه از درصد. 

 مطالعات منطقه، در مهم های بیماری عوامل انتقال در ها آن مهم و مشخص نقش و Rhipicephalus و Hyalommaهای  کنه بودن غالب به توجه با گیری: نتیجه

 .شود می توصیه ها گونه ژنتیک های تفاوت به توجه رویکرد با ها کنه کنترل ی زمینه در بیشتر

 گوسفند خوزستان، کنه، واژگان کلیدی:

 
 گوسفندان سخت های کنه فون  تعیین و فراوانی بررسی .تابنده محمدرضا نجات حسین، حمیدی جاللی محمدحسین، راضی فراهانی علیرضا، ارجاع:

 8911-8917(: 551) 91؛ 8931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . 7931بهار  در خوزستان استان

 

 مقدمه

همچنان،،وخاواجخاونخااجی هایانگلعنوانبهسخت،هایکنه

مویاودبناپاانانتاین،مهمازانسان ودام هایبنماجیعواملناقل

کاهکنناپمنتقالجاگونااگون هاایبنماجیتواننپم ها،کنه.باشنپم 

یکینمااهیدهنااپ خااونین یتاا ازعباااج هاااآنازبیخاا 

Babesiosis،Anaplasmose،Rickettsiosis،Borreliosisکنگاو،

یواما سالمتوبهپاشتها،بنماجیان،.باشنپم Ehrlichiosisو

اوسات،اشتهاا خاون ،کام.کشانپما چااش بهجادام وانسان 

کاههساتنپدنگییمشکال ها،کنهگ شازناش فلجومسمومنت

هاا،باهراوجکناه.باشانپما مطیحایوجیداموعموم بهپاشتدج

وبهپاشات زناانوضایجباعثوانپایاکنپ انیانسیاسیدجتقینب 

توسا بااجاوشن،انیاندجهاکنهیمطاشعه.شونپم هنگفت اقتصادی

Delpyدجدساتانا،ازمطاشعاات آن،ازبعاپ(.1)استشپ انجام

مظلاومتوسا کهایمطاشعهدج.گیفتصوج کشوجگوناگونمنارق

شناساان انایانهاایدامجویاززنیگوناهوگوناه42گیفت،انجام

(.4)شپنپ

Filippovaکنناپگاننشخواجسختهایکنهازگونه11همکاجان،و

Hoogstraalهمچنان،،(.3)انپکید گ اجشجاانیاناستانپاجانوکوچک

ب هاایوگوسافنپانازجاسختیکنهیزنیگونهوگونهValdez،11و

وایتلمااادج دنگاایی،یمطاشعااهدج(.2)اسااتکااید گاا اجشکشااوج

اناپنماود گا اجشغیبا آذجبانجاانازجاسختیکنهگونه1همکاجان،

دنگاییتحقناقدجمازناپجانگاوهاایازسختیکنهگونه9شنوع(.1)

 مقاله پژوهشی
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اززنیگوناهوگوناه46همکااجان،وجهبایی(.6)اساتشاپ داد نشان

ساختیکناهیگوناه9(.1)انپنمود گ اجشانیاندججاسختهایکنه

(.8)استشپ گ اجشق ون،استانازایمطاشعهدج

هاایکنهباوسن آشودگ دست،ان،ازمطاشعات وتحقنقا ان،

واجدا علاتباهویاود،انا،باا.دهاپما نشانجاانیاندجسخت

بااا یاهمناتهمچناان،،وهاادامهااییااان یاباهودامجوزافا ون

ننا وگساتید اقلنما تغننیا ها،کنهقابلانتقالتوس هایبنماجی

انجاامخوزساتان،مایزیاساتاندجیاام ویپناپیمطاشعاهفقپان

.جسنپم نظیبهضیوجیحاضییمطاشعه



 ها روش

بااو1391بهااجدجکاهاساتاژوهشا ایمطاشعاهحاضی،یمطاشعه

.گیفاتانجامEE/97.24.3.49921/SCU.AC.IR اخالق یتأننپنه

بااانایانغیبا یناو دجخوزساتاناساتانمطاشعاه،موجدیمنطقه

تاادقنقاه21ودجیاه21بان،کنلومتیمیبا 62011حپودمساحت 

18ودجیاه49ومباپ اشنهاجنصفازشیق رولیدقنقه39ودجیه10

شاپ واقا اساتواخا ازشاماش عای یدقنقه2ودجیه33تادقنقه

متفاو بخ دواز.است اساتنافتهتشکنلکوهستان واییلگهبسناج

گایم،وفیاخشاکتااایمپنتیاناهومیراو ننماهازهوایآن،وآ و

یدجیاه3/41اساتانیساا نهمپ بلنپدمایمنانگن،.باشپم متفاو 

گا اجشربقدجصپ3/24استان مپ بلنپجروبتمنانگن،وگیادسانت 

.استشپ بیآوجدخوزستاناستانهواشناس کلیاداج 

اشاتنبان کلیاداج آماجربقخوزستاناستانسبکدامیمعنت

.اساتبود 1396سالدجج س3281000خوزستان،استانداماموج

مناارقبیخ ازگوسفنپج س1113تعپاد،1391بهاجفصلرولدج

هاون  ،جامهیم ،جامشنی،اهواز،شاملاستان بااوی،شاوش،شوشاتی،

ازکناههااینموناهوگیفتناپقایاجبازدناپماوجدسلنمانمسجپوکاجون

جانیکشااشهودنبه،گاوشزنیشاملآشود گوسفنپانبپنمختلفمنارق

.شپنپاجسالآزمانشگا بهوداد قیاجدجصپ10اتانولدجوآوجییم 

ویانسدجحاپبااش نایهاایکنهوینسحپدجماد هایکنه

هاایکناهتشاخن کلناپهایرباقوآزمانشاگاه شاو زنیگونه

چشام،فقپانناویوددهان ،ضمانمبودنبلنپناکوتا ماننپسخت،

یااناهشاکلنخسات،ااایکوکساایمهمن یانپاز فستون،داشت،

یصافحهبایواقا شناجهاینی،ینستناسل ضمانمدهان ،ضمانم

.شپنپشناسان تنفس یصفحهشکلومیک یفستونجنگاشت ،



 ها افتهی

تعاپاد،انا،از.باودعاپد4144شاپ آوجییما هایکنهکلتعپاد

هاااازکنااهعااپد1114وماااد (دجصااپ23)هاااکنااهازعااپد1110

Hyalommaهاااییاانسهااا،آنباان،از.بودنااپناای(دجصااپ11)

Haemaphysalisو(دجصاااپ30)Rhipiceohalus،(دجصاااپ69)

شپنپ.داد تشخن (دجصپ1)

شناساان مطاشعهان،دجHyalommaینسبهمتعلقیگونهسه

دجغاشا یگونهHyalomma anatulicum anatulicomکهشپنپ

هاایکناهنموناهکالازدجصاپ14واق ،دجوبودنپحاضییمطاشعه

.شپشاملجاهاآنازعپد1211نعن شپ آوجییم 

Hyalomma anatulicum excavatumعااپد،421تعااپادبااا

عاپد،418باتعپادHyalomma asiaticum asiaticumودجصپ9

شپ.شاملجاهانمونهمجموعازدجصپ8

Rhipicephalus sanguineus،یگونااهتنهاااRhipiceohalus

ان،ازشپ آوجییم هاینمونهازعپد811کهاستشپ شناسان 

 .شپم شاملجاهاکنهمجموعازعپد41نن Hakea sulcataوبودگونه

ماوجدمناارقدجکنههایگونهایاکنپگ وفیاوان ،1یپولدج

.آمپ استمطاشعه


 مطالعه مورد مناطق در کنه های گونه پراکندگی و فراوانی. 1 جدول

 شهرستان کنه های گونه
Hakea sulcata Rhipicephalus 

sanguineus 
Hyalomma anatulicum 

excavatum 
Hyalomma 

asiaticum asiaticum 
Hyalomma anatulicum 

anatulicom 

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد
 اهواز 166 - 86 66 -

 ریرامش 617 36 - 11 -

 رامهرمز 98 - - 159 -

 شوشتر 65 61 36 161 7
 زهیهو 319 18 - - -

 شوش 663 57 - 11 -

 یباو 691 - 61 - -

 کارون 81 57 66 - -

 مانیسل مسجد 37 - - 311 61
 مجموع 1115 618 615 817 67
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یشپ یپاهایگونهازنکهیمجموعتعپادی،مقانسه1شکل

.دهپم نشانجاکنه




 کنه ی شده جدا های گونه از یک هر مجموع تعداد ی مقایسه. 1 شکل



 بحث

هواآ تأثنی شاپ شاناختهخوب بهربنعتدجهاکنهایاکنپگ بیو

ایگوناهتناوعباعاثتواناپما هوان وآ تغننیا بنابیان،،است.

(.9)شودیغیافنان یناحنهنکدجهاکنه

دهاپم قیاجتأثنیتحتجاهوان وآ شیان زمن،،شپنگیم

توانناپما هاآنقابلانتقالتوس هایبنماجیوکنهیپنپهایوگونه

گوناگونهایینسمناندج.باشنپداموانسانبهپاشتعلنهتهپنپی

ناهیکناهگونهتین،فیاوانHyalommaینسیکنه،شپ شناختهو

.اساااتخاوجمناناااهیمنطقاااهتماااامدجبلکاااهانااایان،دجتنهاااا

انااایان،دجHyalommaباااوم وغاشااا یگوناااه9منااااندج

Hyalomma anatulicum anatulicom(.10)فیاوان بنشتییداجد

وکوچاکحنواناا اززناادیتعاپادخاجی انگلشکب کنه،ان،

گوسفنپ.باشپم انیانوحش واهل ب جگ مااکشاوجدجب وگاو،

دجگوناه،ان،(.11)هستنپگونهان،من باناهل حنوانا تین،شان 

ینو اجواا،ینو صغنی،آسناین دنک،خاوجگستیدگ بهایاهنه

(.14)شودم نافتهنپوجوسنه

Hyalomma anatulicum anatulicomن دناکیگوناهدوو

،Hyalomma asiaticumوHyalomma excavatumنعنا آنباه

باان،دجHyalomma anatulicum excavatumگاایو عنااوانبااه

وجادحقاوق یمطاشعاهدج(.10)شاونپما شاناختهانیانا محققن،

وهااگوناهواز،اهایمنطقاههاایکناهتعنان،بااجابطاههمکاجان،دج

،Hyalommaیاااانسازشااااپ شناسااااان هااااایزنیگونااااه

Hyalomma anatulicum anatulicomوHyalomma anatulicum 

excavatumینس(.13)بودنپHyalommaانایان،هاایکنهبن،دج

کنگاویکینمهیدهنپ خونین یت ونیوسانتقالعاملتین،عمپ 

،Hyalomma anatulicum anatulicomیگونه.(12-11)باشپم 

شای وخاوجمناناهاجوااا،ینو دجTheileriosisعاملاصل ناقل

(.14)باشپم دوج

بااااپخنم،Theileriosisعاماااالناقاااالنناااا اناااایاندج

Theileria lestocuardiوTheileriosis ایحااجTheileria annulata

اساتCrimean-Congo haemorrhagic fever(CCHF)ونایوسو

،Hyalomma anatulicum anatulicomیگوناهحاضای،تحقنقدج(.10)

واساپاشه توسا کاهدنگاییدجتحقناق.اساتباود غاش یکنه

انجاامخوزساتاندجاستانگاوازشپ یپاهایکنهجویبیهمکاجان

Hyalomma anatulicum anatulicomغاشا ،یکنهنن استشپ 

عناوانبه،Hyalomma anatulicum anatulicom.(16)استبود 

(.11-18)استشپ مطیحنن دنگییتحقنقا دجمنطقه،غاش یگونه

Hyalomma anatulicum excavatum،عاماااالناقاااال

Ehrlichiosisتااا وگااااودج(کناااوQ Feverکاااه) توسااا

Coxiella burnetiiننا ازگوناهانا،(.19)باشپم گیدد،م انجاد

واسپاشه یمطاشعهدج(.10)استشپ گ اجشانیانبوم هایگونه

گیدنپ گ اجشاستاندجشان ایکنهعنوانبههمکاجاننن ان،گونه،

شاان یگوناهدومان،ننا حاضایتحقناقدجان،گونه،(.16)است

Hyalommaبودخوزستاناستاندج.

Hyalomma asiaticumسااومی،گونااهHyalommaنظاایاز

ناقاالتوانااپماا گونااه،اناا،.بااودحاضاایتحقنااقدجفیاواناا 

Theileria annulataعامالبایایمهما ناقلهمچنن،،و(4)باشپ

رباق(.10)کنگاواساتیکینماهیدهناپ خاونین یتا بنماجی

مناارقساانیدجخا ج،سااحلازغنایان،گونهبهمظلوم،مشاهپا 

اناپکاید بنانهمکاجان،ونبنانهیچنپ(.4)استشپ مشاهپ انیان

اساتشپ مشاهپ انیان،ان،گونههوان وآ اقلنمچهاجهیدجکه

با اس ،شتی،گاو،ب ،گوسفنپ،خاجی انگلتوانپم کنه،ان،(.1)

(.2)باشپغ الوخوکوحش ،

Rhipicephalus sanguineus ازوساانع یدامنااهتوانااپ،ماا

همچنان،،وکوهساتان مناارقدجوساازدآشود جااهل نشخواجکننپگان

شاانوعدجمهماا نقاا کنااه،اناا،.(40)شااودماا دنااپ مسااط منااارق

BabesiosisوAnaplasmoseداجد.Rhipicephalus sanguineus،

هایکنهی ء(18)(ونن باقیی16همکاجان)واسپاشه مطاشعا دج

ان،نن بیآفتاب حسنن یمطاشعهدج.استشپ گ اجشبا فیاوان با

دج(.11)استگیدنپ گ اجشبا فیاوان باکنه تحقناقانا،گوناه،

کناهینستین،فیاوان،Hyalommaینسهایازکنهبعپنن حاضی

شناساان ایکناهاشگاویباشپ شناسان هایکنهفیاوان .استبود 

باهتطبناقان،داجد.مطابقتزنادیحپودتامشابهتحقنقا دجشپ 

گااوازشپ یپاایکنهفونجویشپ انجامیمطاشعهدجخاصروج

ویانسکما ،اخاتال بااکاهاساتمشاهودخوزساتاناستاندج
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نشاانموضوع،ان،(.16)استگیفتهقیاجتأننپموجدغاش هایگونه

گنییچشمتغننیاخنیهایسالدجاستاندجغاش ایکنهفوندهپم 

.استبود بیخوجداجنسب ثبا ازونپاشته

دججاHaemaphysalisینسازگونهش همکاجان،وجهبیی

عنوانبهانیاندجHaemaphysalisینس(.1)انپکید گ اجشانیان

،Hakea sulcata.اساتشاپ انشنهادکنوت وCCHFعاملناقل

انایانفااجسخلانجیحاشنهاستنواح هوان وآ منارقدج از

بایهمکاجانواسپاشه یمطاشعهدجگونهان،(.1)استشپ گ اجش

گیدناپ گا اجشننا خوزساتاناساتانگاوهایایکنهآشودگ جوی

باهفیاوانا بااننا حاضییمطاشعهگفته،دجیان گونه(.16)است

 .استشپ مشاهپ اانن،نسبت

حاضی،یمطاشعهدجشپ نافتهایکنهذکیاستشاناندجاانان،

انساان ،ودام ییامعهبهپاشتوسالمتدجبا ن اهمنتهمگ 

کشاوجکلحت ویواجهمهایاستانبلکهخوزستان،استاندجتنهانه

ااناپمنوشوینک،مطاشعاا بایعاالو هااآنکنتایلیهتدجکهداجنپ

وهااگوناهتایدقناقشناساان یهاتموشکاوش وینتناکتحقنقا 

.باشپمفنپتوانپم هازنیگونه



 تشکر و قدردانی

محتاایممعاونااتازجاخااودسپاسااگ اجیمیاتاا مقاشااهنونساانپگان

دججاااژوه ان،هایه ننهکهاهوازچمیانشهنپدانشگا اژوهش 

یحاضایبیگیفتاهازمقاشاه.کننپم ابیازنمودنپ،تأمن،اژوهانهقاش 

313ییلساهصاوج یشاماج باامصاو دانشاجون ینامهاانان

 .باشپم ان،دانشگا ا شک دامیدانشکپ 
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Abstract 

Background: Khuzestan Province is one of the most important provinces of Iran in the field of livestock 

breeding. On the other hand, the infection of sheep with ticks that are important carriers of human and animal 

pathogens is significant. Ticks can act as carriers of parasites, bacteria, viruses, and rickettsia. The aim of this 

study was to determine the variety of ticks on sheep in this province.  

Methods: The ticks were collected from sheep body in 9 cities of Khuzestan Province. They were then 

transferred to the laboratory in 70% ethanol. Subsequently, sex, genus, and species were identified under a 

stereomicroscope with diagnostic keys. 

Findings: A total of 2,722 collected ticks and species of ixodid ticks from 4 genera were identified (1552 male 

and 1170 female ticks). Hyalomma anatolicum was found as the most abundant tick (52%), whereas 

Rhipicephalus sanguineus (30%) and Hyalomma excavatum (9%) were also prevalent in this south-west region 

of Iran. Other observed ticks were Hyalomma asiaticum (8%) and Hakea sulcata (1%). 

Conclusion: According to the prevalence of Hyalomma and Rhipicephalus ticks, further studies on the control 

of ticks based on their genetic differences are recommended. 
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