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چکیده
، ه، فیلوداکتلیده، آگامیدهخانواده (السرتیده، جکونید6نمونه از سوسماران مشتمل بر 120در این مطالعه تعداد 

نظر آوري و ازیالم جمعگونه از مناطق اطراف شهرستان مهران در استان ا11جنس و 11سینسیده و اوبلوفاریده)، 
دة از خانوا4ت اعضايهاي که در این مطالعه انجام گرفبررسی قرار گرفتند. در بررسیوجود اکتوپارازیت مورد 

اخل ها، دشمر اطراف چاي معموالً دهاي کنهاي در نقاط مختلف بدن بودند. پاکتهاي کنهسوسماران واجد پاکت
گونه از سوسماران شامل  5در هاطورکلی اکتوپارازیتهند. بدشهاي پوستی دیده ها و چینالي فلسها، البهگوش

Ophisops elegans  ،از خانوادة السرتیدهAsaccus elisa ،از خانوادة فیلوداکتیلیدهLaudakia nupta از
شاهده از خانوادة جکونیده مCarinatogecko heteropholisو Cyrtopodion scabrumخانوادة آگامیده و 

Geckobiaو )Trombiculidae(خانوادةTrombiculaی از دو جنس  هایها شامل کنهشدند. این اکتوپارازیت

بر روي دیگر با فراوانی زیاد وOphisops elegansبودند که بر روي سوسمار )Pterygosomatidae(خانوادة  
جنس تراکم  آلودگی درهیچ تفاوتی از نظر تعداد وAssacus elisaتر یافت شدند. در گونۀ سوسماران با تراکم کم
نر و ماده مشاهده نشد.

اي، سوسمار، شیگرهاي کنهپاکت،اکتوپارازیت:کلمات کلیدي

ahgharzi@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
ز اصورت اکتوپارازیت بر روي سطح بدن بسیاري هها بکنه

ت داران از جمله پرندگان، خزندگان و پستانداران زیسمهره
و رهااي بین سوسماارتباط دیرینه. )20و 18، 11، 9(کنند می

تفاوت که در نواحی مطوريههاي پارازیت وجود دارد، باین کنه
هاي پوستی به نام بدن بعضی سوسمارها یک سري چین

مع ها تمایل به جاي تکامل پیدا کرده که کنههاي کنهپاکت
هاي تاستدالل شده که تکامل پاک.)16(ها را دارندشدن در آن

نش ي محدود کردن پراکاي در واقع خود نوعی سازگاري براکنه
منجرباشد که از این طریقها روي بدن سوسمار میاکتوپارازیت

. )22(گردد ها میبه کم کردن خسارت وارده توسط این پارازیت
وانیکی هاي مکها در برابر شوكاي معموالً از کنههاي کنهپاکت

ي هاعالوه بر این پاکت. )2(کنند دهیدراته شدن محافظت می
جهی طور قابل تواند که بهي از ساختارهایی پوشیده شدهاکنه

ي ا برارباشند که امکان تغذیه بهتر هاي گرانوالر میداراي فلس
هاي ه. البته باید توجه داشت که کن)3(کنند ها فراهم میکنه

Pterygosomatidaeاز خانواده Geckobiellaباالرونده مانند 

از .)10و 5، 4(شوند فت نمیاي یاهاي کنهمعموالً در پاکت
که در جنس استاینPetrygosomatidaeمشخصات خانوادة 

ماده منفذ تناسلی در نزدیکی مخرج قرار گرفته و توسط یک
ا بشوند، ولی در نرها این منافذ جفت چین مشترك پوشیده می

رها یا شیگTrombiculidaeهاي خانوادة اند. کنههم ادغام شده
)chiggersت عنوان پارازیهر سراسر جهان وجود دارند و ب) د

کنند. در اینداران زیست میروي سطح بدن بسیاري از مهره
اده در . الرو این خانو)17(انگل هستند ،تنها الروها،خانواده
دیدهمتر قطر داشته و معموالً به رنگ قرمز روشنمیلی2حدود 

شود و ه میشوند. بدن توسط ساختارهاي مومانندي پوشیدمی
.)14(باشند داراي فشردگی مشخصی در بخش جلوي بدن می

هم مهاي ها جزء آفتکه الرو بعضی از کنهبا توجه به این
هاي سوسماران هستند که موجب آماس پوست و بعضی گروه

) فونیهاي واگیر (فاسد کننده، عاتالف خون شده و ناقل بیماري
هاازیتاکتوپارد به بررسی ، در این مطالعه سعی ش)20(باشند می

هاي سوسمار ساکن منطقۀ مهران استان ایالم بر روي گونه
پرداخته شود.

هامواد و روش
ر اینهاي توابع استان ایالم است. دمهران یکی از شهرستان

ز، هاي مختلف (تعقیب و گرینمونه سوسمار با روش120تحقیق 
دام هب90حفر چاله و تفنگ بادي) در طول فروردین ماه 

ر و دهاي گرفته شده به آزمایشگاه منتقلانداخته شدند. نمونه
ر دشناسایی شدند. )1(جا بر مبناي کلید شناسایی معتبر آن

ا سوسماران پس از جدا کردن بهاي روي بدنهمین اثنا کنه
ف کمک پنس روي اسالید قرار داده شده و با محلول هویر شفا

در زیر میکروسکوپ ده سپساسالیدهاي تهیه شگردیدند.
)15(ها با استفاده از منابع و کلیدهاي مربوطه بررسی و کنه

شناسایی شدند.

نتایج 
نمونه 25سوسمار مطالعه شده تنها حدود 120از بین 

Asaccus elisa ،Cyrtopodionگونۀ 5شامل سوسمارانی از 

scabrum, ،Ophisops elegans ،Laudakia nuptaو
Carinatogecko heteropholis واجد اکتوپارازیت بودند و در

نمونۀ دیگر در این مطالعه پارازیتی بر سطح بدن سوسماران 95
ها بر روي پوست هاي واجد انگل، پارازیتیافت نشد. در گونه

هاي دمی، الي فلسهناحیۀ شانه، بر روي انگشتان دست، در الب
خل مجراي گوش ها و دادر سطح پوست ناحیۀ شکم، دور چشم

. )1شکل(مشاهده شدند
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Ophisops elgansهاي شکمی و دمی سوسمار گونۀ الي فلسهها) در الباي (فلشهاي کنهاي از پاکتنمونه:1شکل

هاي خارجی که بر ها، این انگلبا توجه به شناسایی پازایت
Geckobiaکنند شامل دو جنس روي بدن خزندگان زیست می

، متعلق )2شکل(Geckobiaباشند. جنس میTrombiculaو 

و زیر Prostigmata، راستۀ Petrygosomatidaeبه خانوادة
باشند ) میArachnidaeاز ردة عنکبوتیان (Acariردة 

Pterygosomatidaeاز خانوادة  Geckobiaنماي خارجی اکتوپارازیت متعلق به جنس :2شکل

) در 3شکل(Trombiculaهاي جنس ه کنهکدر حالی
از زیر ردة Trombidiforms، راستۀ Trombiculidaeخانوادة 
Acariهاي خانوادة . در کنهگیرندقرار میTrombiculidae یا

) تنها الروها انگل هستند. الرو این خانواده  chiggersشیگرها (
ز روشن رنگ قرممتر قطر داشته و معموالً بهمیلی2در حدود 

شوند.دیده می
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Trombiculidaeهاي خانوادة  از اکتوپارازیتTrombiculaنماي ظاهري الرو (شیگر) جنس :3شکل

ها انجام گرفت تک نمونههایی که روي تکبا بررسی
Asaccus elisa ،Cyrtopodionهاي مشخص گردید که گونه

scabrum وCarinatogecko heteropholisهاي حامل کنه
هاي که کنهحالیدر.هستندPetrygosomatidaeخانوادة 
Ophisopsبر روي بدن سوسمار Trombiculidaeخانوادة  

elegans مشاهده شدند. عالوه بر این مطالعات نشان داد که
هاي مذکور واجد هر دو خانواده از کنهLaudakia nuptaگونۀ 

بود.
هاي انجام شده نشان ها، بررسیاز نظر تراکم اکتوپارازیت

ها متفاوت است داد که تعداد و شدت آلودگی سوسماران به کنه
که در Ophisops elegansهایی مثل که در نمونهطوريهب

هنگام حرکت در محیط طبیعی سطح زیرین بدنشان در تماس 
تر از ها بیشگیرد تعداد اکتوپارازیتمستقیم با زمین قرار می

هاياندامروي تربیشاست که Laudakia nuptaمثل هاییگونه
دوند و سطح تحتانی بدنشان تر خود میحرکتی بلندتر و قوي

کار با توجه به باشد. در اثناي اینتر در تماس با بستر میکم
هانمونهزمان جریان بود و در آن به تشریح مطالعۀ دیگري که هم

از نظر Asaccus elisaنمونه از سوسمار 7نیاز بود تعداد 
تفاوت جنسیتی نیز مورد مقایسه قرار گرفتند و تعداد 

ها بر اساس جنسیت با هم هاي شمارش شدة آناکتوپارازیت
). 1مقایسه شد (جدول 

Asaccus elisaنمونه از مارمولک 7هاي شمارش شده در تعداد کنه-1جدول 

دم پشت هاي حرکتیاندام سر شکم جنسیت نمونه

25 4 30 3
6 15 ماده 1

12 9 32 3
3 28 ماده 2

9 - 28 2
9 30 ماده 3

19 10 19 3
7 19 ماده 4

29 9 14 4 9 نر 5



.....هايبررسی اولیه اکتوپارازیتقارزي و  فیلی                  

28

4

17 13 24 3
2 34 نر 6

22 5 35 2
5 23 نر 7

آنالیز آماري این اطالعات در مورد گونۀ مذکور نشان داد که 
هاي نر و ها تفاوت معنی داري بین نمونهاز نظر تراکم پارازیت

٠<Pه وجود ندارد (ماد ). 2) (جدول ٠۵

Asaccus elisaنمونه از مارمولک 7هاي مشاهده بر روي اطالعات  توصیفی از شمارش تعداد کنه-2جدول 

انحراف ±میانگین حداکثرحداقلهااندام
)Pتفاوت جنسیت ()SEمعیار (

57/22898/0±93434/3شکم
71/33988/0±254430/2سر

26653/0±143582/2هاي حرکتیدامان
14/7378/0±01365/1پشت
19268/0±92966/2دم

ون که بدها عملی نشد چرااین مقایسه در مورد سایر گونه
تشریح و مشاهدة مستقیم دستگاه تناسلی تشخیص قطعی 

شکل هاي مورفولوژیکی مها صرفاً با توجه به ویژگیجنسیت آن
باشد.می

بحث
گونه از سوسماران 5در این تحقیق نشان داده شد که در 

ها وجود هاي اکتوپارازیت بر سطح بدن نمونهمنطقۀ مهران کنه
ها مشاهده نشدند. هاي دیگر این کنهکه در گونهدارند در حالی

Asaccusها یعنی هاي که روي یکی از گونهچنین بررسیهم

elisaاین گونه تفاوتی بین انجام گرفت مشخص کرد که در
ها وجود ندارد.جنس نر و ماده از نظر تعداد و شدت تراکم کنه

ها پوستی در سایر سطوح بدن مثل الي چینها عالوه بر البهکنه
ها مشاهده شدند. یکی از ها و گوشها، دور چشمالي فلسهالب

ها ها و نمونهها بر روي بدن سایر گونهعلل عدم مشاهدة کنه
ها از روي بدن میزبان جدا شدن و پراکنده شدن پارازیتشاید

هرچند که .دام انداختن سوسمار باشددر جریان تالش براي به
رسد و قاطعانه نظر میاین مطلب کامالً درست و منطقی به

آوريجمعها در حین توان پذیرفت که حداقل تعدادي از کنهمی

اه فرار کرده باشند. ولی ها به آزمایشگسوسماران و یا انتقال آن
این نکته را نیز باید در نظر داشت که در این مطالعه شرایط 

ها یکسان بود. در نتیجه دام اندازي و تیمار براي تمام نمونهبه
دام اندازي از میزبان خود ها در حین بهاگر قرار بود همۀ کنه

ها اي بر سطح تمام نمونهجدا شوند در آن صورت هیچ کنه
رو با توجه به یکسان بودن بایست وجود داشته باشد. از ایننمی

کند که شدت آلودگی شرایط نتایج این مطالعه حداقل ثابت می
، ,Asaccus elisa ،Cyrtopodion scabrumگونۀ 5

Ophisops elegans ،Laudakia nuptaوCarinatogecko

heteropholisهاي دیگر بررسی شده در این نسبت به گونه
,Trapelus lessonae, Bunopus tuberculatusمطالعه (

Tropicolotes helenae, Acanthodactylus boskianus,
Mabuya aurata, Eublepharis hardwickiتر ) بسیار بیش

است. با وجود این منابع متعددي وجود دارد که از همین شیوه 
. )6، 22،13(اند ها استفاده کردهدام انداختن نمونههبراي ب

هاي چنین، تحقیق حاضر مشخص کرد که اکتوپارازیتهم
سوسماران در منطقۀ مطالعاتی متعلق به دو خانوادة 

Petrygosomatidae وTrombiculidae هستند و پیش از
هاي مذکور بر روي بدن سایر سوسماران شناسایی این نیز کنه

خارجی بیشتر انگل Geckobiaهاي جنس . کنه)10(اند هشد
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مارها و سایر خزندگان هستند ولی بر روي سوسماران نیز 
که Trombicula. شیگرهاي جنس )16و 12(اند مشاهده شده

هاي خارجی روي ترین پارازیتالرو حالت انگلی دارند مهم
ها بر روي تعداد زیادي از روند و وجود آنشمار میهخزندگان ب

.)22و 17(است سوسماران گزارش شده
گونه 11هاي اکولوژیکی و مورفولوژیکی که بین تفاوت

ه لودسوسمار مورد مطالعه وجود دارد احتماالً تفاوت در شدت آ
طالعه مدهد. در این ها را توضیح میها به اکتوپارازیتشدن آن

ترین میزان آلودگی به بیشOphisops elegansسوسمار 
ه در گونۀ کهاي اکتوپارازیت را نشان داد در حالیکنه

Laudakia nuptaتر و بعضی میزان این آلودگی از دیگران کم
نشاندست آمدهنتایج بهها نیز اصوالً فاقد انگل بودند. گونه
که نوع زندگی و زیستگاهی که توسط سوسماران دهدمی

ر ها تاثیتواند روي سطح آلودگی به کنهمیشوداستفاده می
دگی ها در خاك زناین پازایتکه مراحل آزادداشته باشد چرا

ر تماس دها غالباً رو سوسمارانی که بدن آن. از این)7(کنند می
ن به تر مستعد آلوده شدباشد از نظر تئوریکی بیشبا زمین می

اي است که گونهOphisops elegansها هستند. سوسمار کنه
باشد بدن آن در حین حرکت دائماً در تماس با زمین می

هاي خشک درختان که در مناطقی که زمین با برگيطورهب
شود و پوشیده شده حرکات آن با صداي خش خشی همراه می

سیر هاي نرم رد مشخصی از بدن بر مدر نواحی پوشیده از ماسه
میزان،گذارد. با توجه به این سبک زندگیجاي میهحرکت ب

ج تاینا ها باال است و این یافته بآلوده شدن این گونه به کنه
Tropidurusنشان داده شده در مورد گونۀ  erythrocephalus

د چنین شواهدي وجود دارد که پیشنها. هم)22(مطابقت دارد 
هاي بزرگتري هستند هایی که داراي فلسکند که گونهمی

ند نسبت ها بچسبتوانند به آنتر میها راحتکه کنهدلیل اینهب
لودگیآریزتري برخوردارند میزان هايهایی که از فلسبه نمونه

ر و این موضوع در این مطالعه د)13(تر است ها بیشدر آن
تر دمی هاي شکمی بزرگالي فلسهها در البوجود پارازیت

گردد.سوسماران حاوي اکتوپارازیت تایید می
ها عواملی چون تعداد، در بارة میزان آلودگی توسط پارازیت

. )20(تواند مؤثر باشد اي نیز میکنههاي عمق و بزرگی پاکت
Asaccusهاي که مشاهده شد میزان آلودگی در جنسطوريهب

اي در هاي کنهعلت کم بودن حضور پاکتبهCyrtopodionو 
تر از ها، کمهاي دمی و شکمی براي قرارگیري پارازیتبین فلس

ها در تر پارازیتها بیشباشد و در آنمیOphisopsجنس 
شود. دربارة عملکرد ها مشاهده میاف چشم و داخل گوشاطر

ها واقعاً یک که آناي در سوسماران و اینهاي کنهاصلی پاکت
در بین ،کنند یا نهمزیت گزینشی براي سوسماران فراهم می

اي . ایجاد پاکت کنه)3و 2(محققین اختالف نظر وجود دارد
ها پاکتشاید خود امتیازي براي سوسمارهاي واجد این

محسوب شود چرا که در سوسمارهاي آلوده دیده شد که در 
ها داخل گوش و اطراف اي، کنههاي بدون پاکت کنهنمونه
اي در سطح رو وجود پاکت کنهشوند. از اینها جمع میچشم

ها متمرکز ها در داخل این پاکتشود که کنهپوست سبب می
ها به مناطق عمقی و گردند و احتماالً مانع از ورود این انگل
گردد و از آسیب ها میحساس بدن مثل سوراخ گوش و چشم

د. در این مطالعه از نکنتر به میزبان جلوگیري میرسیدن بیش
ها هیچ تفاوتی بین جنس نر و ماده در نظر شدت آلودگی به کنه

دست همشاهده نشد و این یافته با نتایج بAsaccus elisaگونۀ 
. داردمطابقت Tropidorus hispidiusوسمار آمده در مورد س

دهد در برخی لیکن شواهدي وجود دارد که نشان می
Sceloporusسوسماران (از قبیل  occidentalis( جنس نر

باشد و ها بر سطح بدن میتري از اکتوپارازیتداراي تراکم بیش
دلیل آن وجود غلظت باالتري از هورمون تستوسترون در خون 

که هورمون هنوز مشخص نیست. )19و 8(شده است ها ذکرآن
هااکتوپارازیتتر مذکور از طریق چه مکانیسمی سبب جذب بیش

.شودمی
نها روي زندگی سوسماران روشدر کل تاثیر اکتوپارازیت

اي دال بر کاهش نیست. بعضی محققین معتفدند هیچ نشانه
دارد، درها وجود نواسطۀ اکتوپارازیتهسالمت سوسماران ب

شان نکه دیگران بر این باورند که شواهدي وجود دارد که حالی
ان ها داراي اثرات مضري روي زندگی سوسماردهد این انگلمی
هاي متعدديهاي پوستی و عفونتد و سبب ایجاد زخمنباشمی

ها بر ازیت. قطع نظر از تاثیر این پار)21(د نگردها میبر بدن آن
که بسیاري از اران، با توجه به اینروي سالمت خود سوسم

اي سوسمار در تماس مستقیم یا غیر مستقیم با انسانگونه
ر دداران هاي داخلی و خارجی این مهرهباشند شناخت انگلمی

رسد و امید نظر میهموضوع بهداشت جوامع انسانی ضروري ب
هاياست که با توجه به این واقعیت، موضوع شناخت پارازیت

تر مورد توجه قرار گیرد.بدن این خزندگان بیشساکن 

دانیو قدرتشکر
از آقاي دکتر مجید توکلی از مرکز تحقیقات کشاورزي و 

حسینی چگنی هللاآقاي مهندس اسدامنابع طبیعی و
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شود.هاي  ارزشمندشان سپاسگزاري میبه خاطر راهنمایی
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