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 درازگوش خارپشت ایکنه آلودگي
 (Mammalia: Erinaceidae)Hemiechimus auritus  

 سخت کنه توصیف همراه به

ايران در  Rhipicephalus turanicus )Acarina:Ixodidae)  

 

 

 

 19735-339 پستی:صندوق مشهد، فردوسی دانشگاه پایه، علوم دانشکده شناسی،زیست گروه :*کیوانفر نسرین  

 صندوق ، مشهد فردوسی دانشگاه پایه، علوم دانشکده شناسی،زیست گروه :زادهحسین ساداتمحبوبه

  19735-339 پستی:

 مشهد توس، علوم و شناسیدیرینه موزه: نیاواعظ پوریا  

 

 9311آبان  تاریخ پذیرش:                   9311تیر  تاریخ دریافت:

 

 چکیده

وسووی   از انوام مختلف  توانن  بر روی گسووتر م  و شووون های مختلف در دنیا محسوووم م مهم انتقال بیماریها از عوامل کنه            

از  خارپشت  92. پرداخته ش   درازای خارپشت گوش به بررس  وض یت آلودگ  کنه  تغذيه نماي . در اين تحقیق   جانوران اهل  و وحش 

صول بهار و ت     هفت شه  در ف ستگا  در اطراف م سال   اي ستان  ش  که  جمع 9821تا  9832اب شت آلود  به کنه بودن . در   92آوری  خارپ

ش  که از اين ت  اد     83ت  اد مجموم  سازی  ستفاد  قرار گرفت.      99نر و  92کنه ) 18کنه ج ا ساي  مورد ا شنا ماد ( بالغ بود  و برای 

 Rhipicephalusو  Hyalomma anatolicum ،H. excavatum ، H. marginatum هایهای شووناسوواي  شوو   مت لق به گونه کنه

turanicus  گونهاولین توصوویف . بودن R. turanicus  دراز در ايران م  باشوو . با توجه به اهمیت اين انگل در خارپشووت گوشبرای

 تری به منظورها، مطال ات بیشها به دام اریخارپشت  ها و رفت و آم  آزادانهها در منازل و باغزيست  خارپشت  ها و نیز همبه اشت  کنه 

 مورد نیاز است.ها درکشور ها توسط آنها و انتقال بیماریهای خارپشتشناخت آلودگ 

 

 میزبان کنه، مشهد، شهرستان وحش، حیات کوچک، پستانداران کلمات کلیدی:

 

 

 kayvanfar@staff.um.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
خوار های خارجی خونترین انگل( از مهمticksها )کنه       

تار لحاظ رفروند که بهشمار مییژه نشخوارکنندگان بهوجانوران به

-آورند. عمدهبار میخواری خسارات قابل توجهی بهای خونتغذیه

زا )باکتری، ویروس، ها در انتقال عوامل بيماریترین نقش کنه

عنوان ميزبان واسط به انسان و جانوران یاخته، قارچ و کرم( بهتک

بهداشت و سالمت جامعه از لحاظ  هرو در حوزو از این باشدمی

 در واقع  پزشکی و دامپزشکی حائز اهميت هستند.

ی هادر انتقال بيماری موثر ناقلين نیترمهماز را ها کنهتوان می

 ؛Uilenberg، 4991و Jongejan  ؛Garcia، 8002) زئونوز برشمرد

Mazlum، 4928.) توان تيلریوزیس، ها میجمله این بيماریاز

(.  Shearer، 8004 و Wall) وزیس و آناپالسموزیس را نام بردبابزی

های کنه جنس از خانواده 41گونه کنه متعلق به  208قریب 

اند که نقش مهمی در انتقال ( شناسایی شدهIxodidaeسخت )

های این خانواده ها دارند و روند روبه رشد شناسایی گونهبيماری

؛ 8040و همکاران،  Alberto) باشدحاکی از اهميت آن می

Rahbari  ،8002و همکاران.) 

 27با قریب  Rhipicephalusجنس  های سخت،در بين کنه       

ها یا گوسفندهای ناقل مهمی در بيماری بابزیوزیس قوچگونه، 

 و Beati؛ 8009همکاران، و  Chinikar) شوندوحشی محسوب می

Keirans، 8004؛ Jongejan  وUilenberg، 4991غلب گونه(. ا-

ل جنگ یهاطيبا مح یآسانبه توانندیمسفالوس های جنس رپی

 تعداد معموالًی سازگار شده و ابانيبمهيو کوهستان و مناطق ن

 .یندآلوده نماخزندگان را  یاز پستانداران و پرندگان و حت بسياری

 سه اد دو یخو یدر طول زندگ سفالوسرپی یهااز گونه یبرخ

 یاختصاص زبانيمدارای  هااز گونه یاد کمتعد و دارند زبانيم

  .)Janovy ،8002و  Larry) هستند

4992Pomerantsev,  Rhipicephalus turanicus  در سيکل

عات مطال را درگير کند. زبانيسه متواند تا زندگی خود معموالً می

 و خارپشتتر این گونه بيش نابالغ یهانهنشان داده است که ک

های کنهو  کنندمیرا آلوده  هاموشها و بيلجوندگانی مانند جر

 دردهند. را ترجيح میطور معمول گاو و گوسفند و سگ به بالغ

 دهای دیای باالست مانند مناطق مدیترانهی که غنای گونهمناطق

 تریبيش شیگراکوس سفالوس تورانیهای رپیکنه است که شده

-یم هیتغذ نيز نيکه از زمی و پرندگان تربزرگ خوارانگوشت به

هار از ب هاطورکلی دوره فعاليت این کنههدهند. بنشان می کنند،

-Estrada ؛8044، و همکاران Youssefi) باشدمیتابستان  آخر تا

Pena  ،8001و همکاران.) 

  ,Hemichimus auritus (Gmelin 4220) درازگوش خارپشت       

باشد که دارای میErinaceidae خواری متعلق به خانواده حشره

های دراز، پوزه نوک تيز، با ناحيه صورت سفيد زرد است گوش

تری دارد و کوچک که نسبت به خارپشت اروپایی غربی چثه

رود. این گونه از شرق مدیترانه در ميان نواحی تر راه میسریع

استپی و خشک آسيا تا غرب پاکستان و نواحی غربی چين تا 

و همکاران،   Stubbeشمال پراکنش دارد ) مغولستان و اوکراین در

 ژهویبه(. پراکندگی این خارپشت در ایران در اکثر نواحی 8002

؛ Hutterer، 8007) باشدی کشور از شرق تا غرب میشمال نيمه

Cupp ،4994یبرا یمناسب یهازبانيم توانندیم ها(. خارپشت 

 انتقال در و باشندها قارچ وها روسیو ها،از انگل یادیتعداد ز

سالمونال موثر  مثل جانورانمشترک انسان و  یهایماريب یبرخ

و همکاران،   Poglayen ؛8001و همکاران،  Estrada-Pena) باشند

(. Moor ،8000و  McCarthy  ؛8004و همکاران، Visser ؛8009

در مورد محدودی اطالعات  ها،خارپشت وجود پراکندگی وسيع با

از طرف دیگر، اغلب  .ها وجود داردآن یرجو خا یداخل یهاانگل

های سخت نيز، مربوط به مطالعات صورت گرفته روی کنه

ه کویژه گاو، گاوميش، گوسفند و بز است؛ حال آنجانوران اهلی به

های سخت به جانوران های ایجاد شده توسط کنهتر آلودگیبيش

ا هودگی( تعلق دارد و تنها سهم اندکی از این آل%90حيات وحش )

 (.Shearer، 8004 و Wall)اهلی اختصاص دارد  جانوران به (40%)

های کنه در ایران دربارهجمله مطالعات محدود صورت گرفته از

 گزارش به توانمی دراز،گوش خارپشت ویژههب وحشحيات

Youssefi  اشاره کرد. در این مطالعه کنه (8044)و همکاران 

 Erinaceus) اروپایی خارپشت زا را کوستورانی سفالوسرپی

concolor)  گزارش نموده اند. پس از آنHajipour  و همکاران

ها را های خارجی خارپشتضرورت مطالعه روی انگل (8041)

اروپایی را با انواع  خاطر نشان کردند و ميزان آلودگی خارپشت

های شهری و خارج شهری، ها در غرب کشور در محيطکنه

به بررسی ( نيز 8041)و همکاران  Nematollahi گزارش نمودند.

های خارپشت اروپایی در ایران پرداختند و نشان دادند فون انگل

ها و ها ميزبانان بسيار مناسبی برای انواع انگلکه خارپشت

 (8047)و همکاران   Moshaveriniaشوند.ها محسوب میپاتوژن

ها اشاره ارپشتهای خارجی و داخلی خبه اهميت دارا بودن انگل

عنوان جانور خانگی از ها بهداری خارپشتکردند. تمایل به نگه

 سو و نبود اطالعات کافی از وضعيت آلودگی خارپشت گوشیک

دراز در شرق کشور از سوی دیگر، ضرورت مطالعه در این زمينه 

 Moshaverinia ؛8047 همکاران، و Hajipour) سازدتر میرا روشن

(. لذا Chomel  ،8007و Riley ؛8047و همکاران، 
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 درازپژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان آلودگی خارپشت گوش

های سخت و شناسایی و توصيف این شرق ایران به کنهدر شمال

سفالوس مطالعه اولين توصيف رپی نیاها صورت گرفت. کنه

در خارپشت است که ( Rhipicephalus turanicus)کوس تورانی

 .استایجاد آلودگی کرده  رانیادراز در گوش
 

 هامواد و روش
دراز در فصل بهار و ها از خارپشت گوشگيری کنهنمونه       

در باغات و روستاهای یيالقی  4991تا  4929هایتابستان سال

آن  شهر مشهد انجام شد. شهر مشهد و حاشيه اطراف و حاشيه

های اساس دادهباشد. براز آب و هوای گرم و خشک برخوردار می

ی دمای هوا در سازمان هواشناسی ميانگين بيشينه و کمينه

 باشدگراد میسانتیدرجه  7/0و در دی ماه  10مردادماه 

(http://www.accuweather.com/fa/ir/mashhad.) که جاییآن از

گيری با نور چراغ قوه در شب شند، نمونهبازی میها شبخارپشت

 ،Hoefer) ها صورت گرفتها و کنار دیوار باغها و آبراهدر ميان بوته

( و جداسازی 4922)ضيایی،  ها پس از شناسایی(. خارپشت4991

در طبيعت و زیستگاه خود رهاسازی  ها )در صورت وجود(کنه

شکل بدن  که جانور در هنگام احساس ترسجاییشدند. از آن

زیر  ویژههای بدن را بهقسمت توان کليهکند نمیخود را گلوله می

به  خوبی بررسی کرد. لذاهی گوش را بران و الله بغل، کشاله

سازی خارپشت از های کنه و مقيدمنظور جداسازی بهتر نمونه

دار قرار روش ابداعی زیر استفاده شد: جانور را در تشتک دیواره

شکم خارپشت ریخته شد.  ا فشار کم به روی ناحيهداده و آب ب

های به این ترتيب جانور بدن خود را باز کرده و جدا سازی کنه

هوشی و آسيب به جانور انجام شد. قسمت شکمی بدون بی

ها از پوست ميزبان با استفاده از پنس ظریف با جداسازی کنه

پس از درجه در امتداد ضمائم دهانی، صورت گرفت.  17زاویه 

ها در همان زیستگاه، خارپشت فيلد و رهاسازی ها درکنه جداسازی

دار ای دربهای شيشهآوری شده در داخل ظرفهای جمعکنه

 Wall)( قرار داده شد %7 و گليسيرین %20)محتوی الکل اتيليک 

و به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه فردوسی  (Shearer، 4992 و

ها مشخصات قل گردید. روی شيشهمشهد، برای شناسایی منت

ها، محل جدا آوری نمونهنمونه )تاریخ نمونه برداری، محل جمع

کننده( ثبت شد. در شناسایی کردن کنه، نوع ميزبان و جمع آوری

و روش مونته کردن استفاده و مشخصات  %40ها از پتاس نمونه

ها، شامل جنس، محل جداسازی از بدن خارپشت ثبت گردید. کنه

های کنه با استفاده از استرئوميکروسکوپ بررسی و براساس مونهن

شناسی طراحی شده برای جنس نر کليدهای آرایه شناسی ریخت

 و Wall ؛8002و همکاران،  Walker) مورد شناسایی قرار گرفت

Shearer ،8004؛ Pomerantzev،4970). 
 

 نتايج  
کامل از طور سالم با قطعات دهانی کنه به 22تعداد        

دراز از حومه شهرستان مشهد جداسازی شد های گوشخارپشت

ماده( بالغ بوده و برای  84نر و  87کنه ) 12که از این تعداد 

های مورد مطالعه از ميان شناسایی مورد استفاده قرار گرفت. کنه

ران خارپشت برداشت شد که  گوش و کشاله خارهای بدن، الله

ر بين خارهای بدن خارپشت بود. درصد ها، دترین مکان کنهبيش

براساس ایستگاه محاسبه  هادراز به کنهگوش هایخارپشت آلودگی

اه های آرامگترین آلودگی مربوط به ایستگاه(. بيش4شد )جدول 

ین ترها آلوده بوده و کمفردوسی، ناظریه و سيدی که تمام نمونه

 سی مشهدهای پردیس دانشگاه فردوآلودگی مربوط به خارپشت

ه ترین آلودگی مربوط بباشد. نتایج حاصل نشان داد که بيشمی

 .R. turanicus  Hبوده و %22با   Hyalomma anatolicumگونه

excavatum,  وH. marginatum 49و  %87، %97ترتيب با به% 

 آلودگی داشتند. 

 
 هاای به تفکیک ایستگاه و تعداد خارپشتدرصد آلودگی کنه :1جدول 

 برداریستگاه نمونهای
 درازتعداد خارپشت گوش مختصات جغرافیایی

92 N= 

های تعداد خارپشت

 =92Nآلوده به کنه 

درصد 

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی آلودگی

 27% 9 1 79° 94′ 97″ 92° 42′ 91″ پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

 %400 7 7 79° 94′ 09″ 92° 89′ 09″ آرامگاه فردوسی

 %22 8 9 79° 09′ 11″ 92° 91′ 4″ آباد )حوالی گلبهار(سنمح

 %400 8 8 79° 88′ 80″ 92° 89′ 08″ ناظریه

 %20 1 7 79° 42′ 12″ 92° 94′ 49″ کاهو

 %400 9 9 79° 92′ 87″ 92° 49′ 18″ سيدی

 %27 2 2 79° 88′ 82″ 92° 42′ 92″ طرقبه

http://www.accuweather.com/fa/ir/mashhad


  ....همراهبه  Mammalia: Erinaceidae (Hemiechimus auritus)دراز گوش خارپشت ایکنه آلودگی             و همکاران   کیوانفر 

21 
 

، شاهداتم براساس :Rhipicephalus turanicus کنه توصیف       

ای روشن تا تيره، کوس دارای رنگ قهوهسفالوس تورانیکنه رپی

. قطعات دهانی قابل (pulvilliویلی)پاها کشيده و باریک دارای پال

ها و هيپوستوم کوتاه و قطعات دهانی رویت از نمای پشتی، پالپ

ا هضلعی و طول پالپطور مشخص ششهکوتاه، پایه کاپيتلوم ب

برابر طول کاپيتلوم، اسکوتوم فاقد نقش و الگوی خاص و  تقریباً

چپ و راست اسکوتوم با بافت  ای، طرفين حاشيهبه رنگ قهوه

هایی مسطح و اندکی برجسته، با چشم ،صاف و هموار، واجد چشم

گسترده دارای فستون در نرها، فستون  ضمائم خلفی وسيع و

ی رشد یافته است. هاطور واضحی قطورتر، آدانال شيلدمرکزی به

ود. شصفحات اسپيراکل در قسمت پسين پاهای چهارم یافت می

ناحيه صفحات اسپيراکل دارای موهای پراکنده، ورودی و دم 

 Analیافته است. سپرهای مخرجی ) اسپيراکل اندکی توسعه

shieldsر، ای براب( تنها در نرها قابل رویت، باریک و نواری با اندازه

 (.   4و8خلفی قرار دارد )شکل  ناحيهشيار مخرجی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سپرهای  دهنده فستون مرکزی و درشتفلش نشاناز سطح پشتی )چپ( و شکمی )راست(.    Rhipicephalus turanicus: تصویر کنه سخت 1شکل 

 مخرجی است.

 

 
سطح  از   Rhipicephalus turanicus : تصویر کنه سخت9شکل 

 دهنده صفحات اسپيراکل گسترده است.انفلش نشجانبی. 

 

 بحث
های مهم در ها نقش مهمی در انتقال بسياری از بيماریکنه       

سالمت و بهداشت جامعه دارند. داشتن دانش کافی از  حوزه

واند تها میپراکنش جغرافيایی، زیستگاه و جانوران ميزبان کنه

جلوگيری از ها و اطالعات ارزشمندی را در جهت کنترل کنه

 ویژه از دیدگاهها، بههای قابل انتقال از طریق کنهشيوع بيماری

های سخت جنس هيالوما، توجه به کنه سازد. فراهم شناسیاپيدمی

عمده گوسفند  طورهب اهلی ها از احشامجداسازی آن سفالوس ورپی

هایی از گيرد و گزارشهاست که صورت میو بز، در ایران سال

 گرددهای مختلف در نقاط مختلف ایران ارائه میشيوع بيماری

(Razmi  ،؛ 8002و همکارانHashemi-Fesharki ،4992 توجه .)

به آلودگی پستانداران حيات وحش در دهه اخير توسط محققين 

 هایدر ایران مورد توجه واقع شده است. بررسی آلودگی خارپشت

لودگی ترین آداد که بيش نشان یستگاها براساس هاکنه دراز بهگوش

ترین مربوط به حوالی آرامگاه فردوسی، ناظریه و سيدی و کم

های پردیس دانشگاه فردوسی مشهد آلودگی مربوط به خارپشت

ه تواند به وابسته بها میباشد. ميزان آلودگی در این ایستگاهمی

ناطق ها در این معنوان ميزبان کنهميزان چرای گوسفندان به

 R. turanicusو    H. anatolicumهای باشد. در مطالعه حاضرگونه

های جنس هيالوما باالترین آلودگی را نشان دادند. فراوانی کنه

تواند یکی از علل های سخت میهای کنهنسبت به سایر جنس

این افزایش باشد. گزارشات مشابهی از فراوانی جنس هيالوما با 
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غربی و ناحيه کوهستانی زاگرس ربایجانميزان شيوع باال در آذ

؛ Rahbari ،8002 و Nabian) های اهلی وجود داردنيز در دام

Telmadarraiy  ،سفالوس که در جنس رپی(. 8001و همکاران

ای در این تحقيق مورد بررسی قرار گرفت، حائز اهميت ویژه

ان عنوکه در همدان به  R. sanguineusگونه ،هاستریانتقال بيما

ناقل بيماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو گزارش شده است 

 Theileriaترین ناقل که مهم R. appendiculatus چنين کنهو هم

parva باشندمی جنس این هایگونه جملهاز ،باشدمی (Tahmasebi 

و  Razmi ؛Hasani ،8002 و Azimi  Hasani؛8040و همکاران، 

ای هدام در کوس تاکنونتورانی سفالوسرپی کنه .(8002همکاران، 

شده کاله قاضی در اصفهان( نيز گزارش شده اهلی )ناحيه حفاظت

 .R گونهگزارش شيوع باالی  (.Nabian  ،8002و Rahbariاست )

sanguineus  در گوسفندها و بزهای اهلی ناحيه زابل در سيستان

  هآلودگی به کن نيز حاکی از گستردگی دامنه و بلوچستان

استان (. در 8041و همکاران،  Ganjaliباشد )سفالوس میرپی

های جنس حضور کنه (8041)و همکاران  Saraniگلستان نيز 

 در سفالوس را در گوسفند، بز، شتر و گاو گزارش کردند.رپی

دراز، از جنس کننده خارپشت گوشهای آلودهحاضر کنه مطالعه

 .Hو   H. anatolicum ،H. excavatumسه گونه  هيالوما،

marginatum شمار ها، بههای رایج خارپشتازکنهباشند که می

ها بر روی یک ميزبان واحد آید و ممکن است همراه سایر کنهمی

کنه رپی سفالوس  (. 8044و همکاران،  Youssefiدیده شوند )

 Erinaceus)کوس به شکل نابالغ از خارپشت اروپاییتورانی

concolor) غرب و شمال ایران گزارش شده استدر شمال 

(Hajipour  ،؛ 8047و همکارانYoussefi   8044همکاران، و). 

ها، جوندگان و پستانداران براساس مطالعات گذشته، خارپشت

عات که مطالدرحالی ،های نابالغ بودندجثه تنها ميزبان کنه کوچک

بزرگ و های غير از دامهای بالغ را بهکنونی نشان داده است کنه

و  Youssefi) توان مشاهده کردها میها، روی خارپشتسگ

جایی (. از آن8001و همکاران،  Estrada-Pena؛ 8044همکاران، 

رتع روی متواند تا دو سال می کوسرپی سفالوس تورانی که گونه

ير تغيهای متداول چون روشتوان با نمی بماند، بدون تغذیه زنده

. لذا شناسایی دقيق این کنترل نمودرا  هاجمعيت این کنه مرتع

که جاییاز آنها بسيار حائز اهميت است. کنه از سایر گونه

در   R. sanguineus و R. turanicus شناسایی و تفکيک دو گونه

زم ال ،شناسی دشوار استنمونه های نابالغ براساس صفات ریخت

 است شناسایی براساس صفات ریختی بالغ در جنس نر صورت

های نابالغ برای شناسایی ریختی استفاده نشود. گيرد و از نمونه

 اهت دو گونهچه نمونه بالغ نباشد، با توجه به شبچنان

 اساس مطالعات مولکولی صورت گيردبهتر است شناسایی بر

(Gorgani-Firouzjaee  ،؛8049و همکاران Ioffe-Uspensky  و

ات وحش درتنوع با توجه به اولویت حفظ حي (.4992همکاران، 

های تهدیدکننده ذخایر زیستی از زیستی کشور، شناخت آلودگی

چنين گرایش روزافزون به اهميت ویژه برخوردار است. هم

ها و یيالقات اطراف شهر در فصول گرم ویالسازی و زندگی در باغ

انی زیستی انسان با جانورها باالست و نزدیکی و همکه فعاليت کنه

ها در خارپشت ز یک سو و عبور و مرور آزادانهمانند خارپشت، ا

 هایانگل در زمينه بين مراکز پرورش دام از سوی دیگر مطالعه

جایی از آنسازد. خارجی جانوران را بيش از پيش خاطر نشان می

 در اینها های بررسی شده در برخی ایستگاهتعداد خارپشتکه 

ر تنتایج دقيقارائه ت جهتر برداری بيشنمونه بود،اندک مطالعه 

 گردد.توصيه می
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