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 1397 خردادتاریخ پذیرش:            1396 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 و شناسایی حاضر، مطالعه از هدف. دارند کلیدی نقش زای مختلفبیماری عوامل انتقال در پرندگان، از خواریخون با خارجی هایانگل

 روشبه شناسایی و بردارینمونه تحقیق، این انجام روش. بود گوربهرام شدهحفاظت منطقه وحشی هایکبک خارجی هایانگل پراکنش تعیین

 تصادفی روشبه کبک 29 تعداد. شد هانمونه آوریجمع به اقدام 1395 پاییز اواخر تا بهار اواخر از. بود شناسیتبار و مولکولی مرفولوژیک،

 آوریجمع کبک سر از پنس وسیلهبه خارجی هایانگل و گیریزنده منطقه اغیب و ماهوریتپه کوهستـانی، دشتی، هایزیستگاه بندی شده ازطبقه

 هایکلید و استریومیکروسکوپ دستگاه از شدند. داده انتقـال آزمایشگاه بـه شناسایی برای سپس و شدند منتقل درصد 70 الکل حاوی شیشه به و

 داده تشخیص کنه خارجی، هایانگل تمام. شد استفاده هاانگل شناسایی جهت مولکولی هایروش از چنینهم و شناسیانگل هایکتاب تشخیصی

 وOrnithodoros canestrini گونه  و Ornithodoros جنس به متعلق( % 95) کنه عدد 38 که شد آوریجمع کنه عدد 40 مجموع در. شدند

 در و( % 45) باغی زیستگاه در Ornithodoros canestriniگونه . بود  .Hyalomma spگونه و Hyalomma جنس به متعلق( % 5) کنه عدد 2

 حضور( % 5) بهار فصـل و( % 5) ماهوریتپه هازیستگ در تنها  .Hyalomma spگونه کهدرحالی داشت را فراوانی ترینبیش( % 5/57) پاییز فصل

 پرندگان به هابیماری انتقال در هاگونه این اهمیت به توجه با. شد شناخته منطقه غالب گونه Ornithodoros canestrini گونه این،بنابر. داشت

 شود. اعمال خارجی باید هایانگل این با مبارزه و کنترل جهت مناسب مدیریتی و بهداشتی وحش، اقداماتحیات هایگونه سایر و
 

  گور بهرام شده حفاظت زیستگاه، منطقه کبک، نرم، هایکنه سخت، هایکنه کلمات کلیدی:

 hnowzari@iauabadeh.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 ها،اکوسیستم از حفاظت و زیستیتنوع هایارزش مقابل در امروزه       

 داخلی هایانگل ازجمله هابیماری کنترل و مدیریت ها،گونه و هازیستگاه

 هایجمعیت از حفاظت در اهمیت با فرایند یک عنوانبه نیز خارجی و

از  بسیاری شود. شیوعمی محسوب طبیعی زیست محیط در پرندگان

 محدوده در را پرندگان هایجمعیت از هزار چندین تاکنون ها،ماریبی

که  است انجامیده زیستی تنوع کاهش به و کرده نابود وسیعی بسیار

 های ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی علل آن بوده استبیماری

شوند می مشاهده پرندگان خارجی که در هایانگل (.1386 نسب،)امینی

خونی عوارض قراری و کمر و اذیت، تحریک، خارش، بیبا ایجاد آزا

گذاری و مرگ به پرندگان کاهش تخم صورت کاهش وزن،خود را به

چنین ( و هم1387 ،و همکاران فرهنگزادهنمایند )هاشمتحمیل می

ها به سایر های مختلف در پرندگان و انتقال بیماریباعث ایجاد بیماری

 هابیماری شوند.ها میبیعی و حتی انسانمناطق ط های موجود درگونه

 هایصورتبه و بوده زیاد نسبتاً پرندگان در خارجی و داخلی هایانگل و

 به خارجی هایانگل .شوندمی دیده پرندگان بدن و خون در مختلف

 از بعضی در اگرچه. دارند نامطلوب آثار پرندگان روی مختلف طرق

 زیان آثار پرنده، خود برای و دارد را لناق نقش صرفاً پرنده ها،انگل این

 مانند کنه، هامکنده گروه مخصوصاً دیگر بعضی ولی ،ندارند بخشی

 میر و مرگ نهایت در و خونی کم باعث توانندمی جرب و شپش کک،

ترین شاخه در شاخه بندپایان بزرگ (. 1379)منصوری،   ها گردندآن

کی ـداشتی، اقتصادی، پزشنه تنها از لحاظ بهکه  است میان جانوران

بلکه از جهت تعداد گونه  ،و دامپزشکی دارای اهمیت زیادی هستند

رده عنکبوتیان  (.1388شمسی و بهـرامی، )د باشننیز قابل توجه می

شود که در میان ترین رده بندپایان را شامل میمهم ،پس از حشرات

خوار های خونانگلترین جهانی بوده و از مهم دارای انتشار هاکنه ،هاآن

های چنین اکتوپارازیتو هم دوزیستان و خارجی پرندگان، پستانداران

ها در کنه وحشی هستند. ویژه حیواناتداران بهخوار مهرهاجباری خون

 Argasidaeهای سخت و یا کنه Ixodidaeهای دو خانواده بزرگ به نام

پور و ؛ ثقفی1393طاهریان و همکاران، های نرم قرار دارند )یا کنه

خوار ترین بندپایان خونهای سخت یکی از مهم(. کنه1391همکاران، 

ها، زا از قبیل اربو ویروستوانند انواع عوامل بیماریباشند که میمی

و پرندگان انتقال  ات، حیوانهاها و عوامل انگلی را به انسانباکتری

ای، د تیفوس کنهها ماننها ناقل بسیاری از بیماریدهند. این کنه

ها آن ترین بیماری منتقله ازد و مهمنباشتوالرمی می و ایکنه آنسفلیت

باشد و عامل آن نوعی از تب خونریزی دهنده کریمه کنگو می بیماری

 15است که در صورت عدم درمان مرگ و میر بین  Hyalommaکنه 

ان، طاهریان و همکار) اثبات رسیده استبه ن،درصد در انسا 40تا 

های بیماری د،های متعدعلت داشتن میزبانهای سخت به(. کنه1393

های نرم کنه (.1383دهقانی و طاالری، )د کننتری منتقل میبیش

تر مناطق خشک فراوان در جهانی دارند ولی اختصاصاً کم و بیش انتشار

 روندمی شمارهب هاانگل موقتی پرندگان، پستانداران و انسان و هستند

 بیماری تب راجعه مرغی عامل هااین کنه (.1388مسی و بهرامی، ش)

و تلفات  در پرندگان است خونیکم و که باعث درد و ناراحتی هستند

های نرم در ایران ترین بیماری منتقله از کنههمراه دارند. مهمزیادی به

 Ornithodorosهای جنس های بازگرد می باشد که عامل آن کنهتب

در حال  (.1393؛ طاهریان و همکاران، 1383ی و طاالری، دهقان) است

  خسارات بهداشتی و اقتصادی ،ایران در در بسیاری از نقاط دنیا و حاضر

 و حیاتها مرغداری ،هادامپروری به زیادی هایزیان باعث ،هاازکنه ناشی

 هایبررسیدر این راستا، (. 1385نعمان و همکاران، شود )وحش می

پرندگان راسته  در خارجی هایانگل پراکنش رخصوص انتشار ود فراوانی

 212 از ایدر مطالعهعنوان مثال به .انجام شده است خارجدر ماکیان 

 بردارینمونه های خارجیانگل شناسایی جهت اسپانیا کبک پاقرمز در

 Haemaphysalis punctata،Hyalommaسخت هایکنه که کردند

lusitanicum  و Ixodes frontalis  و دو گونه داشتند را شیوع ترینکم 

. در (2003و همکاران،  Calveteداشتند ) را فراوانی ترینشپش بیش

 امالک در پاقرمز وحشی کبک 89 خارجی هایپژوهش دیگری انگل

 مقایسه هم با را مزرعه سه در پاقرمز پرورشی کبک 25 و شکار مجاز

 هکن گونه دو مگس، گونه یک وحشی هایکبک در. کردند

Hyalomma sp. از گونه دو شد اما تنها یافت شپش گونه هشت و 

. (2004و همکاران،  Millanشد ) یافت پرورشی هایکبک شپش در

 و جیرفتی خاکستری اهلی سیاه خارجی دراج هایدر یک تحقیق انگل

در این  های آلوده کنندهکنه. کردند شناسایی پاکستان را در وحشی و

و همکاران،  Khattakهای سخت بودند )گی از خانواده کنهدو گونه هم

 گونه هفت پرتغال در پرندگان در کنه از هایینمونه در بررسی .(2012

 و frontalis  Ixodesگونه شدند که دو آوریجمع پرندگان از کنه

sp. Hyalomma، گسترده پرتغال در و بوده پرندگان در هاکنه ترینشایع 

مطالعات فراوانی در چنین هم .(2015و همکاران،  Norteaاند )شده

عنوان به .ها در ایران انجام شده استخصوص انتشار و پراکنش کنه

 اکولوژیکی مختلف منطقه دو در کنه هایگونه پراکنش و فراوانیمثال 

 Hyalomma کویری کنه و منطقه دشت در گرفت کهمطالعه قرار  مورد

anatolicum anatolicum غالب شناخته شد )نعمان و همکاران،  گونه

های سخت و کنه نرم در فصول سرد سال هایت اکثر کنهیفعال (.1386

های خاک در Ornithodorosهای جنس. باشدسال می فصول معتدل در

در  د وشوندار درختان در باغات دیده میشنی و پیرامون مناطق سایه

چرخه  ،دنو خشک دارو آب و هوایی گرم بوده مناطقی که گرمسیری 

 رسدسریع به پایان می Hyalomma sp.های زندگی کنه
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تر در نواحی مرتعی بیش ،های سخت. کنه(1388)شمسی و بهرامی، 

منتظر میزبان  ،شوند و از گیاهان باال رفته و روی ساقه گیاهانیافت می

)توسلی،  خواری کنندخون مانند تا به میزبان منتقل شده ومناسب می

حضور  تردر مناطق خشک بیش Ornithodorosهای . جنس(1380

های اهلی آلودگی دام(. 1380؛ توسلی، 1388)شمسی و بهرامی،  دارند

در  Ornithodorosبه کنه در بهار و تابستان و  Hyalomma کنه به

؛ Rahbari ،2008و   Nabian؛1376است )توکلی،  پاییز و زمستان بوده

اما در مطالعات (. 1394کلووانق، ؛ شافعی1391همکاران،  و پورثقفی

 Hyalommaگونه  به اهلی هایدام فصلی آلودگی باالترین میزان معدودی
 (.1390فرهنگ،زادههاشم و نوری)خیاط است شده اعالم تابستان فصل در

ا هپراکنش کنه مطالعه مدونی درخصوص اما با وجود مطالعات فوق،

شده بهرام گور در ر منطقه حفاظتدوحش های حیاتدر میان گونه

 تلفات در رسد برای تعیین میزان و شدتنظر مینیست. به دسترس

آگاهی از فعالیت ها و های خارجی آنانگل شناساییی وحشی، هاکبک

، پیشگیری هاآنگشای مناسبی برای مبارزه با تواند راهفصلی آنان می

های گیری از ضرر و زیانها و جلووسیله آنههای منتقله باز بیماری

 ،این مطالعه از هدف باشد. منطقه سطح در هاکبک تلفات از ناشی اقتصادی

پراکندگی  و فصلی فعالیت و هاکبک خارجی هایانگل هویت تعیین

 بود. 1395در سال  ،شده بهرام گوردر منطقه حفاظتها آن جغرافیایی

 

 هامواد و روش

ریز و در بین شرق شهرستان نی گور درشده بهرام منطقه حفاظت       

قسمت اعظم آن در  که استشده  های کرمان، یزد و فارس واقعاستان

هکتار  404،000استان فارس است. وسعت کل منطقه در حال حاضر 

هکتار و وسعت منطقه  32000است که وسعت پارک ملی قطرویه 

مهندسین مشاور باشد )میهکتار  372،000شده بهرام گور حفاظت

 بود. برداری و شناساییحقیق نمونهروش انجام ت (.1389، جامع ایران

 تصادفی روشکبک به 29، 1395 ، تابستان و پاییزبهار فصول در

شده بهرام گور اعم از نواحی مختلف منطقه حفاظت بندی شدهطبقه

 گیری و مورد ارزیابی قرارندهتپه ماهوری و باغی ز وهستانی،ک دشتی، از

 زیستگاه -1 زیر انجام شد: هایزیستگاه جستجو در. (1)شکل  گرفتند

، مزرعه کنه، چاه غوری، تل خرمایی یه، مزرعه نگینو،وشور شامل دشتی

خ، چشمه سفید، شیالباد، کوه سر بزی، کوه شامل کوهستانی زیستگاه -2

ده برین، چشمه  واجه،خ یرشامل انج ماهوریتپه زیستگاه -3، گلو معدن

نه، باغ ماهور، ده باغی شامل ده برین، بش زیستگاه -4، شیرین، بشنه

 برین وزیر، ده

 جدا پرنده قسمت سر از وسیله پنسبه( 2)شکل های انگلنمونه       

 ه شدند و سپسدرصد قرار داد 70ای حاوی الکلهای شیشهو در ظرف

شناسایی  ،در این مطالعه ند.ارسال گردید به آزمایشگاه مولکولی

های انگل به سه روش مورفولوژیک، روش مولکولی و روش نمونه

و  Sambrook؛ 2016و همکاران،  Kumar) تبارشناسی انجام شد

Russell ،2001)  اسکور نوع طریق آزمون کای ها ازداده .(4و  3)شکل

 Independent) غیرجفتی تی آزمون ، (Chi-square analysis)دوم و اول

samples t-test) آزمون غیرپارامتریک ،(Non-parametric test) ،

با  (Factorial test) و آزمون فاکتوریل (ANOVA) واریانس تجزیه آزمون

 تجزیه و مورد SPSS (SPSS, Chicago, IL, 2008)افزار استفاده از نرم

 Excel 2013 افزارنرم کمک با نهایت در و گرفتند قرار تحلیل

(http://www.microsoft.com/excel) .نمودارهای مربوطه رسم شدند 
 

        
 کنه موجود بر ناحیه سر یک کبک :2شکل

 

 
 ایران فارس، قطرویه، ملی پارک و گور بهرام شدهحفاظت منطقه نقشه :1شکل

 

http://www.microsoft.com/excel
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 .Hyalomma spونه کنه گ :3شکل 

 

 
 جهت   Ornithodoros canestriniشکمی گونهبرش بافت  :4شکل 

 مولکولیش روبه DNA نمونه گیری
 

 نتایج
قطعه کبک آلوده به انگل  15تعداد  گیری شدهزنده کبک 29 زا       

در (. % 3/48قطعه کبک آلوده به انگل نبودند ) 14( و % 7/51بودند )

که همگی  آوری شدهای آلوده جمعکبک انگل از عدد 40مجموع، 

 دو متعلق به های صید شدهکنه ،از نظر تنوعکنه شناسایی شدند. 

گونه ، از جنس هیالومابودند.  Ornithodorosو  Hyalommaجنس 

.Hyalomma sp (5%و از جنس اورنیتودروس )گونه ، Ornithodoros 

canestrini (95%شناسایی گردید ) ترین فراوانی را بیش کنه نکه ای

گیری شده در منطقه حفاظت پارامترهای اندازه (.4و  3)شکل  دارا بود

های دشتی، کوهستانی، ها در زیستگاهشامل تعداد کنه ،شده بهرام گور

های بهار، تابستان ها در فصلچنین تعداد کنههم، تپه ماهوری و باغی

 5های شکلدر  95در سال شده بهرام گور و پاییز در منطقه حفاظت

 Ornithodoros canestriniگونه  فراوانی تریناست. بیش شده آورده 6و 

 Hyalomma گونهترین فراوانی بیش فصل پاییز و در و باغی زیستگاه در

sp آزمون کای اسکور  نتایج .بود فصل بهار ماهوری و درزیستگاه تپه در

چنین هم متفاوت، یهازیستگاه و های کنهگونه که بین نشان داد نوع اول

 داری وجود داردتفاوت معنی ،های کنه و فصول مختلفبین گونه

(05/0P≤ 50/0 وP≤)و  ی متفاوتهاها و زیستگاهاما بین تعداد کنه ؛

 داری وجود نداردها و فصول مختلف تفاوت معنیبین تعداد کنه نیز

(7/0P= 3/0 وP=) (6 و 5 هایشکل.) گونه چونO. canestrini  ترین بیش

چنین های مختلف و همدر زیستگاه آن فراوانی فراوانی را داشت،

، توسط آزمون کای اسکور نوع های مختلف سالدر فصل آن فراوانی

 Ornithodorosبین فراوانی گونه کنه  که داد نشان نتایج شد. بررسی دوم

canestrini بین فراوانی گونه کنه  نیزها و در زیستگاهOrnithodoros 

canestrini داری وجود داردیدر فصول مختلف سال تفاوت معن 

(01/0P≤  01/0 وP≤) (6و  5های شکل.) دویی نتایج مقایسات دو به

در  Ornithodoros canestriniاین آزمون نشان داد که فراوانی کنه 

 ماهوردر دو زیستگاه باغ و تپه آندو زیستگاه باغ و دشت و فراوانی 

(05/0P≤ 01/0 وP≤) (5 شکل) فراوانی کنه  چنینهم وOrnithodoros 

canestrini در فصول پاییز و  آن در فصول پاییز و بهار و فراوانی

قبل  (.6 شکل)داری دارد تفاوت معنی (≥05/0Pو  ≥01/0P) تابستان

تست غیرجفتی و تجزیه واریانس نرمال بودن  های تیاز انجام آزمون

 با ها نرمال بودند.آزمون نرمالیتی بررسی شد و داده ها باتوزیع داده

 Ornithodoros هایکنه فراوانی بین مقایسه غیرجفتی تی آزمون

canestrini  وHyalomma sp. این  نتایج شد. انجام سال مختلف فصول در

بهار، و تابستان  ها در فصول پاییز وآزمون نشان داد که بین فراوانی کنه

چنین این هم ،(=9/0P=، 5/0P) داری وجود ندارندنیو بهار تفاوت مع

 Ornithodoros canestriniآزمون تنها برای بررسی فراوانی گونه کنه 
در فصول مختلف انجام شد. نتایج این آزمون نشان داد که بین فراوانی 

اییز و فصول پاییز و بهار، پ درOrnithodoros canestrini گونه کنه 

 ،=P 2/0) داری وجود نداردان و بهار تفاوت معنیتابستان، و تابست

 5/0P=، 4/0P=های کنه واریانس مقایسه بین فراوانی تجزیه (. با آزمون

Ornithodoros canestrini و Hyalomma sp. های مختلف در زیستگاه

ها در فصول مختلف سال انجام شد. نتایج نشان فراوانی کنه چنینو هم

چنین بین فصول مختلف ها و هما و فراوانی کنههداد که بین زیستگاه

از طرف . ) =4/0P=، 7/0P) دار وجود نداردها تفاوت معنیو فراوانی کنه

ها تست های زیستگاه و فراوانی کنهدیگر، چون نرمال بودن توزیع داده

شدند و نرمال نبودند از آزمون غیرپارامتریک استفاده شد. با ین آزمون 

و   Ornithodoros canestriniهای تعداد کنه ها وتگاهبین زیس مقایسه

Hyalomma sp. ها و تعداد انجام شد. نتایج نشان داد که بین زیستگاه

چنین این آزمون تنها (. هم=3/0P) وجود ندارد داریمعنی تفاوت هاکنه

 هایدر زیستگاه Ornithodoros canestriniفراوانی گونه  برای بررسی

 Ornithodoros کنه گونه راوانیف بین که داد نشان نتایج شد. امانج مختلف

canestrini ندارد وجود داریمعنی تفاوت مختلف هایزیستگاه و 

(2/0P=.) های متفاوت و فصول زمان زیستگاههم تاثیر فاکتوریل آزمون با

های نتایج نشان داد که زیستگاه شد. ها انجامکنه روی فراوانی مختلف بر

ها موثر نیستند زمان بر روی فراوانی کنهو فصول مختلف هممتفاوت 

(2/0P=.)  
 

 حثب
های خارجی بار در ایران، انگلبا انجام این مطالعه برای اولین       

 هایانگل بررسی با مطالعه این در های وحشی شناسایی گردید.کبک

 قمناط در هاآن انتشار و هاکنه شناسایی و تشخیص ها،کبک خارجی

 حفاظت منطقه در باغی و دشتی تپه ماهوری، کوهستانی،
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 پراکندگی و فراوانی از جامعی اطالعات تا شد سعی گور بهرام شده

 .سخت ارائه گردد نرم و هایکنه مختلف هایگونه فصلی و زیستگاهی

 مورد دچار انگل بودند و 15گیری شده کبک زنده 29در مجموع از 

 ها وجوده فقط در قسمت سر پرندهعدد کنه سخت و نرم ک 40 از

 و گونه Ornithodorosنام  اهای نرم باز جنس کنه %95، شتنددا

Ornithodoros canestrini نام اب سخت هایکنه جنس از % 5 و Hyalomma 

های گزارش شده در . جنسندشناسایی شد .Hyalomma spو گونه 

در ایران هستند های سخت و نرم موجود ترین کنهحاضر از مهم تحقیق

عسکریان و باشند )که از نظر پزشکی و دامپزشکی حائز اهمیت می

در  O. canestriniداد گونه  نشان این مطالعه (. نتایج1390همکاران، 

تنها در زیستگاه  .Hyalomma spچهار زیستگاه پراکنش دارد و گونه 

 شود.  یافت می ماهوری تپه

در زیستگاه باغی  را فراوانی ترینبیش O. canestriniگونه  بنابراین       
 (% 5ماهوری ) تپه زیستگاه تنها در .Hyalomma spگونه  و داشت (% 45)

 هایزیستگاه در کنه هایگونه فراوانی بین داریمعنی تفاوت و داشت حضور

 ترینبیش O. canestrini کنه گونه چنینهم (.5شکل) داشت وجود مختلف
فقط  .Hyalomma spو گونه شت ( دا% 5/57فصل پاییز ) فراوانی را در

های گونه داری بین فراوانی( یافت شد و تفاوت معنی% 5در فصل بهار )
 .Oکنه  گونه فراوانی (.6شکل) وجود داشت مختلف سال کنه در فصول

canestrini عدد  38مجموع  ازهای مختلف نشان داد که در زیستگاه
 68/23) (، کوهستانی% 37/47انی در زیستگاه باغی )ترتیب فراوبه کنه

بنابراین  ،( یافت شدند% 53/10و تپه ماهوری ) (% 42/18) دشتی (،%
-در زیستگاه O. canestriniداری بین فراوانی گونه کنه تفاوت معنی

باغات  در تربیشدار طور معنیو این گونه بهشت وجود دا مختلفهای 
 فراوانی (.5شکل) دارد و فعالیت ها حضورماهور تپه و هادشت تر درو کم

های بهار، تابستان و پاییز نشان داد در فصل O. canestriniکنه  گونه
(، % 53/60ترتیب فراوانی در فصل پاییز )کنه بهعدد  38مجموع  از که

 تفاوت نتیجه در ،( یافت شدند% 53/10) ( و بهار% 94/28تابستان )

در فصول مختلف سال وجود  O. canestriniداری بین فراوانی معنی
ها تر در بهار و تابستان کبکتر در پاییز و کمو این گونه بیششت دا

بهرامی  و شمسی با نتایج ،نتایج این مطالعه (. 6شکل کند )را دچار می
 Ornithodorosهای کردند جنسبیان ( که 1380( و توسلی )1388)

-دارد. در رابطه با کنه مطابقت حضور دارد، تردر مناطق خشک بیش

 ،ندرت یافت شدکه در منطقه مطالعاتی به .Hyalomma spهای گونه 
آب  که( که اعالم کردند در مناطقی 1388بهرامی )و با نتایج شمسی 

  Hyalomma sp.های چرخه زندگی کنه ،دنو هوایی گرم و خشک دار
همکاران نعمان و  د و با مطالعهمطابقت دار ،رسدسریع به پایان می

اعالم   .Hyalomma sp( که گونه غالب مناطق کویری را گونه 1386)
 .Oترین فراوانی گونه کنهبیشچنین هم .خوانی نداردکردند هم

canestrini  ( 1388بهرامی ) و در زیستگاه باغی بود که با نتایج شمسی
های شنی و در خاک Ornithodorosهای کردند جنسگزارش که 

مطابقت  ،شونددار درختان در باغات دیده میایهپیرامون مناطق س
با  ،یافت شد ه ماهورهاکه در تپ .Hyalomma spگونه  . در مورددارد

 تر در نواحیسخت بیش هایکنه نشان داد( که 1380نتایج توسلی )

شوند و از گیاهان باال رفته و روی ساقه گیاهان منتظر مرتعی یافت می
، خواری کنندخون ه میزبان منتقل شده ومانند تا بمیزبان مناسب می

 ترین فراوانی گونهمطابقت دارد. بیش
O. canestrini  در فصل پاییز و گونهHyalomma sp.  در فصل بهار در

 بیان داشتند( که 1388بهرامی )و که با نتایج شمسی  ها بودکبک میان
 لهای سخت در فصوو کنه نرم در فصول سرد سال هایکنه اکثر تیفعال

و  Nabian (، مطالعه1376و با مطالعه توکلی ) باشدمی سال معتدل
Rahbari (2008)، ( 1394) کلووانقشافعی و (1391) همکاران و پورثقفی

 Ornithodoros و بهار در Hyalomma به اهلی هایدام آلودگی کردند المعا که
طخیاباشد. اما با مطالعه سو میاست، هم در پاییز و زمستان بوده

ترین آلودگی بیش ( که اعالم کردند1390فرهنگ )زادههاشم و نوری
 Hyalomma anatolicum anatolicumبه گونه کنه  اهلی هایدام فصلی

و  Calveteنتایج مطالعه  خوانی ندارد.در فصل تابستان بوده است هم
 و همکاران Khattak ،(2004) و همکاران Millan (،2003همکاران )

های کنه ( حاکی از آن است که2015و همکاران ) Nortea( و 2012)
های مختلف پرندگان راسته ماکیان غیربومی در گونه شناسایی شده

نتایج این پژوهش های سخت هستند که با همگی از خانواده کنه ایران
 خوانی ندارد.هم های نرم اعالم کرد،گونه کنه غالب را از خانواده کنه که

 
 و Ornithodoros canestrini کنه یهاگونه فراوانینمودار : 5شکل 

Hyalomma sp. شده بهرام گورمنطقه حفاظت در مختلف هایزیستگاه در 
 

 
و  Ornithodoros canestriniکنه  هایگونه فراوانی نمودار: 6شکل 

Hyalomma sp. شده در منطقه حفاظت 1395 در فصول مختلف سال

 بهرام گور
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ترین فراوانی گونه بیش( 1 :آمده در این تحقیق دستاساس نتایج بهبر
ها بوده که در قسمت سر کبک O. canestriniکنه مربوط به کنه 

در فصل  O. canestriniترین پراکنش زمانی بیش( 2مشاهده شد. 
. اما گونه بوددر زیستگاه باغی  آنترین پراکنش مکانی بیشو پاییز 

Hyalomma sp. و در فصل بهار یافت  هوریما تنها در زیستگاه تپه
 O. canestriniنرم گونه کنه  منطقه، غالب کنه شد. بنابراین گونه

در مناطق    Ornithodorosهای جنس که کنهجااز آن( 3 شناخته شد.
ها این کنه ،چنینخشک مانند منطقه مطالعاتی فعالیت دارند و هم

 در باغات دگانپرن شنی و النه هایها، خاکها و سوراختر در دخمهبیش
بهرام گور  شدهحفاظت منطقه هایکبک به هامحیط این از کنندمی زیست

کنند خواری میها خوندر قسمت سر کبک شوند و عمدتاًمنتقل می
نهایت منجر  ها شده و درخونی، ضعف و بدحالی آنمرور موجب کم و به

پراکنش  -1 :گرددبر این اساس پیشنهاد میشوند. به مرگ پرنده می
گور در یک دورة کامل  شده بهرامحفاظت های منطقهها در کبککنه
 ایچنین مطالعه -2 .ساله بررسی گرددهای چندساله و یا دورهیک

گور نیز  شده بهراممنطقه حفاظت های حیات وحشگونه روی سایر
سطح  -3 گیرد. صورت هاگونه های سایرجهت بررسی فعالیت کنه

وظیفه حفاظت و نگهبانی از پرندگان و حیوانات  که انانبآگاهی محیط
 ها و اصول مبارزه بااز خطرات ناشی از کنه ،عهده دارند بروحشی را 

 ها افزایش یابد.کنه
 

 تشکر و قدردانی
قای دکتر اسداهلل حسینی چگنی از آزمایشگاه مولکولی مرکز آاز        

ن از خانم دکتر پورفخر چنیتحقیقات منابع طبیعی استان لرستان، هم
 گردد.از آزمایشگاه پرهام در شیراز، نهایت تشکر و قدردانی ابراز می
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