سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

آلودگي کنهای خارپشت گوشدراز
(Hemiechimus auritus )Mammalia: Erinaceidae

به همراه توصیف کنه سخت
) Rhipicephalus turanicus )Acarina:Ixodidaeدر ايران
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چکیده
کنهها از عوامل مهم انتقال بیماریهای مختلف در دنیا محسوووم م شووون و م توانن بر روی گسووتر وسووی از انوام مختلف
جانوران اهل و وحش تغذيه نماي  .در اين تحقیق به بررس وض یت آلودگ کنهای خارپشت گوشدراز پرداخته ش  92 .خارپشت از
هفت اي ستگا در اطراف م شه در ف صول بهار و تاب ستان سال  9832تا  9821جمعآوری ش که  92خارپ شت آلود به کنه بودن  .در
مجموم ت اد  83کنه ج ا سازی ش که از اين ت اد  18کنه ( 92نر و  99ماد ) بالغ بود و برای شنا ساي مورد ا ستفاد قرار گرفت.
کنههای شووناسوواي ش و مت لق به گونههای  H. marginatum ، H. excavatum ،Hyalomma anatolicumو

Rhipicephalus

 turanicusبودن  .اولین توصوویف گونه  R. turanicusبرای اين انگل در خارپشووت گوش دراز در ايران م باشوو  .با توجه به اهمیت
به اشت کنهها و نیز همزيست خارپشتها در منازل و باغها و رفت و آم آزادانه خارپشتها به دام اریها ،مطال ات بیشتری به منظور
شناخت آلودگ های خارپشتها و انتقال بیماریها توسط آنها درکشور مورد نیاز است.
کلمات کلیدی :پستانداران کوچک ،حیات وحش ،شهرستان مشهد ،کنه ،میزبان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

kayvanfar@staff.um.ac.ir
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آلودگی کنهای خارپشت گوش دراز ) Mammalia: Erinaceidae (Hemiechimus auritusبههمراه....

مقدمه
کنهها ( )ticksاز مهمترین انگلهای خارجی خونخوار
جانوران بهویژه نشخوارکنندگان بهشمار میروند که بهلحاظ رفتار
تغذیهای خونخواری خسارات قابل توجهی بهبار میآورند .عمده-
ترین نقش کنهها در انتقال عوامل بيماریزا (باکتری ،ویروس،
تکیاخته ،قارچ و کرم) بهعنوان ميزبان واسط به انسان و جانوران
میباشد و از اینرو در حوزه بهداشت و سالمت جامعه از لحاظ
پزشکی و دامپزشکی حائز اهميت هستند .در واقع
میتوان کنهها را از مهمترین ناقلين موثر در انتقال بيماریهای
زئونوز برشمرد (8002 ،Garcia؛  Jongejanو 4991 ،Uilenberg؛
 .)4928 ،Mazlumازجمله این بيماریها میتوان تيلریوزیس،
بابزیوزیس و آناپالسموزیس را نام برد ( Wallو .)8004 ،Shearer
قریب  208گونه کنه متعلق به  41جنس از خانواده کنههای
سخت ( )Ixodidaeشناسایی شدهاند که نقش مهمی در انتقال
بيماریها دارند و روند روبه رشد شناسایی گونههای این خانواده
حاکی از اهميت آن میباشد ( Albertoو همکاران8040 ،؛
 Rahbariو همکاران.)8002 ،
در بين کنههای سخت ،جنس  Rhipicephalusبا قریب 27
گونه ،ناقل مهمی در بيماری بابزیوزیس قوچها یا گوسفندهای
وحشی محسوب میشوند ( Chinikarو همکاران8009 ،؛  Beatiو
8004 ،Keirans؛  Jongejanو  .)4991 ،Uilenbergاغلب گونه-
های جنس رپیسفالوس میتوانند بهآسانی با محيطهای جنگل
و کوهستان و مناطق نيمهبيابانی سازگار شده و معموالً تعداد
بسياری از پستانداران و پرندگان و حتی خزندگان را آلوده نمایند.
برخی از گونههای رپیسفالوس در طول زندگی خود دو یا سه
ميزبان دارند و تعداد کمی از گونهها دارای ميزبان اختصاصی
هستند ( Larryو .(8002 ،Janovy
 Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, 4992در سيکل
زندگی خود معموالً میتواند تا سه ميزبان را درگير کند .مطالعات
نشان داده است که کنههای نابالغ این گونه بيشتر خارپشت و
جوندگانی مانند جربيلها و موشها را آلوده میکنند و کنههای
بالغ بهطور معمول گاو و گوسفند و سگ را ترجيح میدهند .در
مناطقی که غنای گونهای باالست مانند مناطق مدیترانهای دیده
شده است که کنههای رپیسفالوس تورانیکوس گرایش بيشتری
به گوشتخواران بزرگتر و پرندگانی که از زمين نيز تغذیه می-
کنند ،نشان میدهند .بهطورکلی دوره فعاليت این کنهها از بهار
تا آخر تابستان میباشد ( Youssefiو همکاران8044 ،؛ Estrada-
 Penaو همکاران.)8001 ،
28

خارپشت گوشدراز (Hemichimus auritus (Gmelin, 4220

حشرهخواری متعلق به خانواده  Erinaceidaeمیباشد که دارای
گوشهای دراز ،پوزه نوک تيز ،با ناحيه صورت سفيد زرد است
که نسبت به خارپشت اروپایی غربی چثه کوچکتری دارد و
سریعتر راه میرود .این گونه از شرق مدیترانه در ميان نواحی
استپی و خشک آسيا تا غرب پاکستان و نواحی غربی چين تا
مغولستان و اوکراین در شمال پراکنش دارد (  Stubbeو همکاران،
 .)8002پراکندگی این خارپشت در ایران در اکثر نواحی بهویژه
نيمه شمالی کشور از شرق تا غرب میباشد (8007 ،Hutterer؛
 .)4994 ،Cuppخارپشتها میتوانند ميزبانهای مناسبی برای
تعداد زیادی از انگلها ،ویروسها و قارچها باشند و در انتقال
برخی بيماریهای مشترک انسان و جانوران مثل سالمونال موثر
باشند ( Estrada-Penaو همکاران8001 ،؛  Poglayenو همکاران،
8009؛ Visserو همکاران8004 ،؛  McCarthyو .)8000 ،Moor
با وجود پراکندگی وسيع خارپشتها ،اطالعات محدودی در مورد
انگلهای داخلی و خارجی آنها وجود دارد .از طرف دیگر ،اغلب
مطالعات صورت گرفته روی کنههای سخت نيز ،مربوط به
جانوران اهلی بهویژه گاو ،گاوميش ،گوسفند و بز است؛ حال آنکه
بيشتر آلودگیهای ایجاد شده توسط کنههای سخت به جانوران
حيات وحش ( )%90تعلق دارد و تنها سهم اندکی از این آلودگیها
( )%40به جانوران اهلی اختصاص دارد ( Wallو .)8004 ،Shearer
ازجمله مطالعات محدود صورت گرفته در ایران درباره کنههای
حياتوحش بهویژه خارپشت گوشدراز ،میتوان به گزارش
 Youssefiو همکاران ( )8044اشاره کرد .در این مطالعه کنه
رپیسفالوس تورانیکوس را از خارپشت اروپایی ( Erinaceus
 )concolorگزارش نموده اند .پس از آن  Hajipourو همکاران
( )8041ضرورت مطالعه روی انگلهای خارجی خارپشتها را
خاطر نشان کردند و ميزان آلودگی خارپشت اروپایی را با انواع
کنهها در غرب کشور در محيطهای شهری و خارج شهری،
گزارش نمودند Nematollahi .و همکاران ( )8041نيز به بررسی
فون انگلهای خارپشت اروپایی در ایران پرداختند و نشان دادند
که خارپشتها ميزبانان بسيار مناسبی برای انواع انگلها و
پاتوژنها محسوب میشوند Moshaverinia .و همکاران ()8047
به اهميت دارا بودن انگلهای خارجی و داخلی خارپشتها اشاره
کردند .تمایل به نگهداری خارپشتها بهعنوان جانور خانگی از
یک سو و نبود اطالعات کافی از وضعيت آلودگی خارپشت گوش
دراز در شرق کشور از سوی دیگر ،ضرورت مطالعه در این زمينه
را روشنتر میسازد ( Hajipourو همکاران8047 ،؛ Moshaverinia
و همکاران8047 ،؛  Rileyو  .)8007 ،Chomelلذا
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پژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان آلودگی خارپشت گوشدراز
در شمالشرق ایران به کنههای سخت و شناسایی و توصيف این
کنهها صورت گرفت .این مطالعه اولين توصيف رپیسفالوس
تورانیکوس ( )Rhipicephalus turanicusاست که در خارپشت
گوشدراز در ایران ایجاد آلودگی کرده است.

مواد و روشها
نمونهگيری کنهها از خارپشت گوشدراز در فصل بهار و
تابستان سالهای 4929تا  4991در باغات و روستاهای یيالقی
اطراف و حاشيه شهر مشهد انجام شد .شهر مشهد و حاشيه آن
از آب و هوای گرم و خشک برخوردار میباشد .براساس دادههای
سازمان هواشناسی ميانگين بيشينه و کمينهی دمای هوا در
مردادماه  10و در دی ماه  0/7درجه سانتیگراد میباشد
( .)http://www.accuweather.com/fa/ir/mashhadاز آنجاییکه
خارپشتها شبزی میباشند ،نمونهگيری با نور چراغ قوه در شب
در ميان بوتهها و آبراهها و کنار دیوار باغها صورت گرفت (،Hoefer
 .)4991خارپشتها پس از شناسایی (ضيایی )4922 ،و جداسازی
کنهها (در صورت وجود) در طبيعت و زیستگاه خود رهاسازی
شدند .از آنجاییکه جانور در هنگام احساس ترس شکل بدن
خود را گلوله میکند نمیتوان کليه قسمتهای بدن را بهویژه زیر
بغل ،کشاله ران و اللهی گوش را بهخوبی بررسی کرد .لذا به
منظور جداسازی بهتر نمونههای کنه و مقيدسازی خارپشت از
روش ابداعی زیر استفاده شد :جانور را در تشتک دیوارهدار قرار
داده و آب با فشار کم به روی ناحيه شکم خارپشت ریخته شد.
به این ترتيب جانور بدن خود را باز کرده و جدا سازی کنههای
قسمت شکمی بدون بیهوشی و آسيب به جانور انجام شد.
جداسازی کنهها از پوست ميزبان با استفاده از پنس ظریف با
زاویه  17درجه در امتداد ضمائم دهانی ،صورت گرفت .پس از
جداسازی کنهها در فيلد و رهاسازی خارپشتها در همان زیستگاه،

کنههای جمعآوری شده در داخل ظرفهای شيشهای دربدار
(محتوی الکل اتيليک  %20و گليسيرین  )%7قرار داده شد (Wall
و  )4992 ،Shearerو به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد ،برای شناسایی منتقل گردید .روی شيشهها مشخصات
نمونه (تاریخ نمونه برداری ،محل جمعآوری نمونهها ،محل جدا
کردن کنه ،نوع ميزبان و جمع آوریکننده) ثبت شد .در شناسایی
نمونهها از پتاس  %40و روش مونته کردن استفاده و مشخصات
کنهها ،شامل جنس ،محل جداسازی از بدن خارپشت ثبت گردید.
نمونههای کنه با استفاده از استرئوميکروسکوپ بررسی و براساس
کليدهای آرایه شناسی ریختشناسی طراحی شده برای جنس نر
مورد شناسایی قرار گرفت ( Walkerو همکاران8002 ،؛  Wallو
8004 ،Shearer؛ .)4970،Pomerantzev

نتايج
تعداد  22کنه بهطور سالم با قطعات دهانی کامل از
خارپشتهای گوشدراز از حومه شهرستان مشهد جداسازی شد
که از این تعداد  12کنه ( 87نر و  84ماده) بالغ بوده و برای
شناسایی مورد استفاده قرار گرفت .کنههای مورد مطالعه از ميان
خارهای بدن ،الله گوش و کشاله ران خارپشت برداشت شد که
بيشترین مکان کنهها ،در بين خارهای بدن خارپشت بود .درصد
آلودگی خارپشتهای گوشدراز به کنهها براساس ایستگاه محاسبه
شد (جدول  .)4بيشترین آلودگی مربوط به ایستگاههای آرامگاه
فردوسی ،ناظریه و سيدی که تمام نمونهها آلوده بوده و کمترین
آلودگی مربوط به خارپشتهای پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
میباشد .نتایج حاصل نشان داد که بيشترین آلودگی مربوط به
گونه  Hyalomma anatolicumبا  %22بوده و H. R. turanicus
 excavatum,و  H. marginatumبهترتيب با  %87 ،%97و %49
آلودگی داشتند.

جدول  :1درصد آلودگی کنهای به تفکیک ایستگاه و تعداد خارپشتها
ایستگاه نمونهبرداری
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
آرامگاه فردوسی
محسنآباد (حوالی گلبهار)
ناظریه
کاهو
سيدی
طرقبه

مختصات جغرافیایی

تعداد خارپشت گوشدراز

تعداد خارپشتهای

درصد

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

N=92

آلوده به کنه N=92

آلودگی

92° 42′ 91″
92° 89′ 09″
92° 91′ 4″
92° 89′ 08″
92° 94′ 49″
92° 49′ 18″
92° 42′ 92″

79° 94′ 97″
79° 94′ 09″
79° 09′ 11″
79° 88′ 80″
79° 42′ 12″
79° 92′ 87″
79° 88′ 82″

1
7
9
8
7
9
2

9
7
8
8
1
9
2

27%
%400
%22
%400
%20
%400
%27
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توصیف کنه  :Rhipicephalus turanicusبراساس مشاهدات،
کنه رپیسفالوس تورانیکوس دارای رنگ قهوهای روشن تا تيره،
پاها کشيده و باریک دارای پالویلی( .)pulvilliقطعات دهانی قابل
رویت از نمای پشتی ،پالپها و هيپوستوم کوتاه و قطعات دهانی
کوتاه ،پایه کاپيتلوم بهطور مشخص ششضلعی و طول پالپها
تقریباً برابر طول کاپيتلوم ،اسکوتوم فاقد نقش و الگوی خاص و
به رنگ قهوهای ،طرفين حاشيه چپ و راست اسکوتوم با بافت
صاف و هموار ،واجد چشم ،با چشمهایی مسطح و اندکی برجسته،

ضمائم خلفی وسيع و گسترده دارای فستون در نرها ،فستون
مرکزی بهطور واضحی قطورتر ،آدانال شيلدهای رشد یافته است.
صفحات اسپيراکل در قسمت پسين پاهای چهارم یافت میشود.
ناحيه صفحات اسپيراکل دارای موهای پراکنده ،ورودی و دم
اسپيراکل اندکی توسعه یافته است .سپرهای مخرجی ( Anal
 )shieldsتنها در نرها قابل رویت ،باریک و نواری با اندازهای برابر،
شيار مخرجی در ناحيه خلفی قرار دارد (شکل 8و.)4

شکل  :1تصویر کنه سخت  Rhipicephalus turanicusاز سطح پشتی (چپ) و شکمی (راست) .فلش نشاندهنده فستون مرکزی و درشت و سپرهای
مخرجی است.

شکل  :9تصویر کنه سخت  Rhipicephalus turanicusاز سطح
جانبی .فلش نشاندهنده صفحات اسپيراکل گسترده است.

بحث
کنهها نقش مهمی در انتقال بسياری از بيماریهای مهم در
حوزه سالمت و بهداشت جامعه دارند .داشتن دانش کافی از
پراکنش جغرافيایی ،زیستگاه و جانوران ميزبان کنهها میتواند
اطالعات ارزشمندی را در جهت کنترل کنهها و جلوگيری از
21

شيوع بيماریهای قابل انتقال از طریق کنهها ،بهویژه از دیدگاه
اپيدمیشناسی فراهم سازد .توجه به کنههای سخت جنس هيالوما،
رپیسفالوس و جداسازی آنها از احشام اهلی بهطور عمده گوسفند
و بز ،در ایران سالهاست که صورت میگيرد و گزارشهایی از
شيوع بيماریهای مختلف در نقاط مختلف ایران ارائه میگردد
( Razmiو همکاران8002 ،؛  .)4992 ،Hashemi-Fesharkiتوجه
به آلودگی پستانداران حيات وحش در دهه اخير توسط محققين
در ایران مورد توجه واقع شده است .بررسی آلودگی خارپشتهای
گوشدراز به کنهها براساس ایستگاه نشان داد که بيشترین آلودگی
مربوط به حوالی آرامگاه فردوسی ،ناظریه و سيدی و کمترین
آلودگی مربوط به خارپشتهای پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
میباشد .ميزان آلودگی در این ایستگاهها میتواند به وابسته به
ميزان چرای گوسفندان بهعنوان ميزبان کنهها در این مناطق
باشد .در مطالعه حاضرگونههای  H. anatolicumو R. turanicus
باالترین آلودگی را نشان دادند .فراوانی کنههای جنس هيالوما
نسبت به سایر جنسهای کنههای سخت میتواند یکی از علل
این افزایش باشد .گزارشات مشابهی از فراوانی جنس هيالوما با
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ميزان شيوع باال در آذربایجانغربی و ناحيه کوهستانی زاگرس
نيز در دامهای اهلی وجود دارد ( Nabianو 8002 ،Rahbari؛
 Telmadarraiyو همکاران .)8001 ،جنس رپیسفالوس که در
این تحقيق مورد بررسی قرار گرفت ،حائز اهميت ویژهای در
انتقال بيماریهاست ،گونه  R. sanguineusکه در همدان بهعنوان
ناقل بيماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو گزارش شده است
و همچنين کنه  R. appendiculatusکه مهمترین ناقل Theileria
 parvaمیباشد ،ازجمله گونههای این جنس میباشند (Tahmasebi
و همکاران8040 ،؛  Hasani Azimiو 8002 ،Hasani؛  Razmiو
همکاران .)8002 ،کنه رپیسفالوس تورانیکوس تاکنون در دامهای
اهلی (ناحيه حفاظتشده کاله قاضی در اصفهان) نيز گزارش شده
است ( Rahbariو  .)8002 ،Nabianگزارش شيوع باالی گونه R.
 sanguineusدر گوسفندها و بزهای اهلی ناحيه زابل در سيستان
و بلوچستان نيز حاکی از گستردگی دامنه آلودگی به کنه
رپیسفالوس میباشد ( Ganjaliو همکاران .)8041 ،در استان
گلستان نيز  Saraniو همکاران ( )8041حضور کنههای جنس
رپیسفالوس را در گوسفند ،بز ،شتر و گاو گزارش کردند .در
مطالعه حاضر کنههای آلودهکننده خارپشت گوشدراز ،از جنس
هيالوما ،سه گونه  H. excavatum ،H. anatolicumو H.
 marginatumمیباشند که ازکنههای رایج خارپشتها ،بهشمار
میآید و ممکن است همراه سایر کنهها بر روی یک ميزبان واحد
دیده شوند ( Youssefiو همکاران .)8044 ،کنه رپی سفالوس
تورانیکوس به شکل نابالغ از خارپشت اروپایی (Erinaceus
) concolorدر شمالغرب و شمال ایران گزارش شده است
( Hajipourو همکاران8047 ،؛  Youssefiو همکاران.)8044 ،
براساس مطالعات گذشته ،خارپشتها ،جوندگان و پستانداران
کوچک جثه تنها ميزبان کنههای نابالغ بودند ،درحالیکه مطالعات
کنونی نشان داده است کنههای بالغ را بهغير از دامهای بزرگ و
سگها ،روی خارپشتها میتوان مشاهده کرد ( Youssefiو
همکاران8044 ،؛  Estrada-Penaو همکاران .)8001 ،از آنجایی
که گونه رپی سفالوس تورانیکوس میتواند تا دو سال روی مرتع
بدون تغذیه زنده بماند ،نمیتوان با روشهای متداول چون تغيير
مرتع جمعيت این کنهها را کنترل نمود .لذا شناسایی دقيق این
کنه از سایر گونهها بسيار حائز اهميت است .از آنجاییکه
شناسایی و تفکيک دو گونه  R. turanicusو  R. sanguineusدر
نمونه های نابالغ براساس صفات ریختشناسی دشوار است ،الزم
است شناسایی براساس صفات ریختی بالغ در جنس نر صورت
گيرد و از نمونههای نابالغ برای شناسایی ریختی استفاده نشود.
چنانچه نمونه بالغ نباشد ،با توجه به شباهت دو گونه
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بهتر است شناسایی براساس مطالعات مولکولی صورت گيرد
( Gorgani-Firouzjaeeو همکاران8049 ،؛  Ioffe-Uspenskyو
همکاران .)4992 ،با توجه به اولویت حفظ حيات وحش درتنوع
زیستی کشور ،شناخت آلودگیهای تهدیدکننده ذخایر زیستی از
اهميت ویژه برخوردار است .همچنين گرایش روزافزون به
ویالسازی و زندگی در باغها و یيالقات اطراف شهر در فصول گرم
که فعاليت کنهها باالست و نزدیکی و همزیستی انسان با جانورانی
مانند خارپشت ،از یک سو و عبور و مرور آزادانه خارپشتها در
بين مراکز پرورش دام از سوی دیگر مطالعه در زمينه انگلهای
خارجی جانوران را بيش از پيش خاطر نشان میسازد .از آنجایی
که تعداد خارپشتهای بررسی شده در برخی ایستگاهها در این
مطالعه اندک بود ،نمونهبرداری بيشتر جهت ارائه نتایج دقيقتر
توصيه میگردد.

تشکر وقدردانی
سپاس فراوان از اداره کل حفاظت محيط زیست استان
خراسان رضوی که در انجام این تحقيق همکاری نمودند .از خانمها
یلدا ظریفزرگریان و طوبی محمدیانکالت که در جمعآوری تا
فيکسه کردن نمونهها همکاری داشتند ،سپاس و قدردانی میگردد.
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