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Abstract
Ticks, as usual groups of ecto-parasites, have
abundant importance in medicine due to their
ability in conservation and transmission of
important pathogens like zoonotic pathogens. They
choose different species as host including;
mammals, reptiles and birds. Hedgehog, a
mammal species which is related to humans and
animals, can be infested by ticks. Aim of current
study is identification and description of ticks
fauna in native hedgehogs located in central parts
of Iran. Six hedgehogs were collected from rural
areas in Najafabad (Isfahan province) and 10 ticks
were collected from different part of their bodies
in examination. Ticks were temporary preserved in
solution contained 95% Etanol 70° plus 5%
glycerin and then were cleared via KOH, mounted
and observed by light microscope and their
identifications were confirmed via wallker tick
systematic keys. Ticks were identified as
Rhipicephalus appendiculatus, Rhipicephalus
turanicus and Haemaphysalis concinna. This study
reports
the
hedgehog's
infestation
by
Haemaphysalis concinna for the first time in Iran.
Recognition of new hosts for ticks and dimension
of their dispersion are first steps in order to solve
their problems. Presence of ticks on new hosts and
their resistance against pesticides are also
important subjects that must be considered more
than past.
Keywords: Hedgehog, Iran, Tick.

چکیده
کنهها گروهی از انگلهای خارجی هستند که به خاطر توانایی انتقال
 آنها میتوانند طیف گستردهای از.عوامل بیماریزا اهمیت یافتهاند
 خزندگان و پرندگان را به عنوان،موجودات زنده شامل پستان داران
 جوجهتیغی گونهای پستاندار است که میتواند.میزبان انتخاب کنند
 این مطالعه با هدف شناسایی فون کنهای.میزبان مناسبی برای کنهها باشد
 به این منظور تعداد شش سر جوجهتیغی.در جوجهتیغی صورت گرفت
از مناطق روستایی شهرستان نجفآباد در فصل تابستان جمعآوری و
 نمونه کنه از نواحی مختلف بدن جوجهتیغیها جدا و10 .مطالعه گردید
 به، گلیسیرین%5  درجه و70  الکل%95 پس از انتقال به محلول حاوی
 پس از شفافسازی نمونهها با پتاس و.آزمایشگاه انگلشناسی ارسال شد
 تعیین گونه کنهها با استفاده از میکروسکوپ و،مونته کردن آنها
 نمونهها متعلق به گونههای.کلیدهای شناسائی صورت گرفت
Rhipicephalus

،Rhipicephalus appendiculatus

 این مطالعه. بودHaemaphysalis concinna  وturanicus
فون کنهای جداشده از گونه جوجهتیغی و همچنین حضور کنه
 در گونه جوجهتیغی را برای اولین بارHaemaphysalis concinna
 کشف گونههای میزبان جدید برای کنهها.در ایران گزارش میدهد
 شناسایی گونههای.میتواند به رفع مشکالت ناشی از آنها کمک کند
میزبان جدید برای کنهها حاکی از تالش آنها برای ادامه حیات بوده و
.اهمیت برنامههای کنترل و پیشگیری را بیشتر مینماید
. کنه، جوجهتیغی، ایران:واژههای کلیدی
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مقدمه
با گذشت  120میلیون سال از ابتدای پیدایش ،کنهها
هنوز قادرند که با موفقیت به حیات خود ادامه دهند ،که
تداوم این موفقیت در طول سالهای طوالنی نتیجه
توانایی باالی آنها در هماهنگی با شرایط هموستاز،
سیستم ایمنی و فرایند التهاب در بدن میزبانهای
مختلف است .کنهها میتوانند در هنگام خونخواری از
بدن میزبان ،هم زمان با تامین ترکیبات مغذی و مورد
نیاز برای ادامه حیات ،گستره وسیعی از ترکیبات تولید
شده و یا عوامل بیماریزای حاضر در بدن خود را به بدن
میزبان منتقل نمایند ،از جمله این ترکیبات مواد ضدانعقاد
خون و برخی از سموم میباشند که طی فرآیند
خونخواری توسط کنهها به بدن میزبان منتقل میگردند
(.)Bowman & Nuttall, 2008
در صنعت دامپروری ،حضور کنهها بر روی بدن
دامها ساالنه خسارتهای سنگین و جبرانناپذیری را
به صنعت دامپروری تحمیل میکند .حضور کنهها بر
روی بدن دامها با تحت تأثیر قرار دادن سالمتی دامها
سبب کاهش میزان تولیدات دامی میشود .بهعالوه
توانایی نگهداری و انتقال عوامل بیماریزای مهم
توسط کنهها نکته مهم دیگری است که با سطح
بهداشت و سالمت عمومی جمعیتهای انسانی در
ارتباط است ،موضوع نگرانکننده دیگر این است که
برخی از این عوامل بیماریزا بین انسان و حیوانات
مشترک بوده و در اصطالح به آنها زئونوز
( )Zoonosisمیگویند ( Jongejan & Ullenberg,
 .)2004ویروس عامل تب خونریزیدهنده کریمه
کونگو ،گونههای ریکتزیاها ،بورلیا ،آناپالسما و  ...از
عوامل بیماریزای مشترکی هستند که در بدن کنهها
به حیات خود ادامه داده و در پی فرآیند خونخواری
به راحتی به بدن میزبانهای جدید منتقل و باعث
آلودگی آنها میشوند ( ;Chinikar et al., 2009
.)Fernandez-Salasa et al., 2004
مبارزه با جمعیت کنهها همواره یکی از مهمترین
نگرانیهای مطرح در بحث بهداشت و سالمت عمومی

جامعه بوده که علیرغم تولید ،عرضه و استفاده از حجم
زیادی از سموم آفتکش ،کنهها همچنان با موفقیت به
حیات خود ادامه میدهند .استفاده بیرویه از این سموم
عالوه بر این که سبب آلودگی منابع طبیعی و خسارات
جبرانناپذیر به حیات سایر حشرات مفید نظیر گونههای
زنبور ،مورچه و حتی کرم خاکی میشود ،با سرعت دادن
به روند پدیده مقاومت دارویی در گونههای کنه سبب
شکست برنامههای کنترل و پیشگیری علیه آنها نیز
میشود (.)Bian et al., 2011
خانواده ایکسودیده بزرگترین خانواده کنه در
حیوانات اهلی محسوب میشود .این خانواده دارای 13
جنس و  720گونه مختلف است ( & Bowman
 .)Nuttall, 2008ریپی سفالوس و همافیزالیس از
معروفترین جنسهای متعلق به این خانواده هستند.
 )1971( Mazlum et al.موفق شدند که  5گونه
ریپی سفالوس و  11گونه همافیزالیس را در ایران
شناسایی و گزارش کنند.
گونه  Rhipicephalus appendiculatusیا
کنه قهوهای گوش که بیشتر در سواحل غربی آفریقا
یافت میشود ،گونهای است که در چرخه زندگی خود
سه میزبان مختلف دارد و در شرایط مناسب چرخه
زندگی این گونه سه ماه طول میکشد .کنه قهوهای
گوش بهطور آشکار در انتقال تکیاخته Theileria
( parvaعامل بیماری تیلریوز در گاو) نقش دارد .به
عالوه نقش این گونه ی کنه در انتقال Rickettsia
( conoriiعامل بیماری تیفوس کنهای انسان) نیز به
خوبی شناسایی شده است (.)Walker, 2003
گونه  Rhipicephalus turanicusنیز کنه با سه
میزبان در چرخه زندگی خود است که فرم بالغ آن در
اواخر بهار و تابستان به فراوانی یافت میشود .این
گونه در مناطق مدیترانهای ،گاو ،گوسفند و سگ را
آلوده میکند که آلودگی گوسفندان شایعتر است .فرم
نابالغ آن میتواند سایر گونههای جانوری نظیر
جوندگان و حتی جوجهتیغی را نیز درگیر کند.
گوشتخواران بزرگ و پرندگان خشکیزی از

پیرعلی و همکاران :شناسایی فون کنهای در جوجهتیغی ( )Hemiechinus auritusبومی ساکن ...

میزبانهای این گونه در حیات وحش هستند .به عالوه
حضور این گونه در حیوانات علفخوار مثل اسب ،شتر
و گورخر نیز گزارش شده است ( ;Walker, 2003
.)Youssefi et al., 2011
گونه  Haemaphysalis concinnaکنهای نادر
و بومی مناطق شرق دریای خزر است که میزبان
اختصاصی آن موشهای جنگلی هستند ،امروزه
گزارشهای متعددی از آلودگی سایر جانوران مانند
مارمولک ،خوک ،سگ و دیگر گونههای موش با این
گونه کنه نیز وجود دارد .این گونه از کنه در
کشورهایی که پرورش خرگوش (با هدف تولید پشم)
دارند سبب بروز خسارتهای اقتصادی قابلتوجهی
میشود ( ;Hassel, 2003; Bian et al., 2011
 .)Rahbari et al., 2007تحقیقات جدید نشان
دادهاند که این گونه کنه عامل اصلی انتقال باکتری
( Francisella tularensisعامل بیماری توالرمی)
است (.)Gyuranecz et al., 2011
جوجهتیغی با نام علمی Hemiechinus auritus
پستانداری شبگرد و کوچک است که در گستره
وسیعی از مناطق جغرافیایی و در کشورهای متعددی
مانند ایران ،عراق ،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه و دیگر
به فراوانی یافت میشود (.)Colak et al., 1998
مطالعات زیادی در کشور ایران با هدف شناسایی
پراکنش و ویژگیهای این گونه در استانهای
سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،قم ،تهران،
شمال و غرب کشور انجام گرفته است و به نظر
میرسد که این گونه در نقاط مختلف کشور ایران به
فراوانی یافت میشود (.)Mohamadi et al., 2011
این گونه جانوری که بیشتر در مناطقی مانند
استپها ،بوتهزارها و کشتزارها و به دور از جمعیتهای
انسانی یافت میشود ،بهطور معمول از حشرات تغذیه
میکند و در ابتدا کم اهمیت شمرده میشد .ولی پس
از شناسایی بهعنوان ناقل اصلی در انتقال عامل
بیماری لپتوسپیروز در کشور ایتالیا ،مورد توجه قرار
گرفت و تاکنون عوامل بیماریزای مشترک متعددی

75

همچون انواع سالمونال ،یرسینیا ،مایکو باکتریوم ،و
ویروسهایی مانند هرپس ویروس انسان و حتی
ویروس عامل هاری را نیز از این گونه جانوری
جداسازی کردهاند (.)Chomel & Riley, 2005
با توجه به این نکته که جوجهتیغی در مناطق
مرکزی ایران به فراوانی یافت میشود و ارتباط
تنگاتنگی با سایر گونههای جانوری و حتی انسان دارد
و با در نظر گرفتن این نکته که تاکنون مطالعهای در
خصوص فون کنهای در جوجهتیغی در مناطق مرکزی
کشور ایران صورت نگرفته بود ،ضرورت انجام
مطالعهای با هدف بررسی فون کنهای جوجهتیغی در
مناطق مرکزی کشور ایران تشدید گردید ،لذا این
مطالعه با هدف جداسازی ،تشخیص و توصیف
گونههای کنه با میزبان جوجهتیغی در مناطق مرکزی
ایران صورت گرفت.
مواد و روشها
به منظور بررسی فون کنهای جوجهتیغی در مناطق
مرکزی کشور ایران ،در تیر ماه سال  1391تعداد شش
سر جوجهتیغی از مناطق روستایی مرکز کشور ایران
واقع در شهرستان نجف آباد ،استان اصفهان (عرض
جغرافیایی " 32ͦ 39' 30شمالی و طول جغرافیایی"47
' 51ͦ 14شرقی) به روش شکار شبانه و به صورت زنده
جمعآوری و پس از ثبت دقیق مشخصات محل شکار
هر سر جوجهتیغی بر روی ظروف نگهداری شیشهای
مخصوص و انفرادی به آزمایشگاه منتقل شد .در
آزمایشگاه بدن حیوانات در زیر لوپ آزمایشگاهی ،با
نوردهی کافی و با دقت مورد بازرسی ماکروسکوپی
قرار گرفت و نمونههای کنه از روی سطوح شکمی،
پشت گوش و اندامهای حرکتی آنها جداسازی
گردید .نمونههای جداشده تا زمان انجام بررسیهای
میکروسکوپی دقیق (با هدف تشخیص قطعی) ،در
ظرف حاوی  %95الکل  70درجه و  %5گلیسیرین
نگهداری شد .در مرحله بعد نمونهها با استفاده از
پتاس  %10شفاف و سپس بر روی اسالیدهای
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شیشهای با استفاده از تکنیک و مواد مخصوص مونته
گردید و در نهایت با استفاده از میکروسکوپ نوری و با
بهرهگیری از کلیدهای معتبر شناسایی ،گونه کنههای
جداشده به دقت مشخص شد ( & Hoogstraal
;.Kaiser, 1958; Babos, 1965; Walker, 2003
.)Estrada-Pena et al., 2011; Walker, 2005
پس از اتمام کار ،هر جوجهتیغی به محیط زیست اولیه
خود بازگردانده شد.
نتایج
در معاینات بالینی  10نمونه کنه از سطح بدن
جوجهتیغیها جداسازی گردید (تصویر .)A-1شناسایی
قطعی نمونههای جداسازیشده در آزمایشگاه و با
استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر برای شناسایی
کنهها صورت گرفت ( Hoogstraal & Kaiser,
.1958; Babos, 1965; Walker, 2003; Estrada.)Pena et al., 2004; Walker, 2005
کلیدهای تشخیص معتبر برای گونه
 Rhipicephalus appendiculatusبه این شرح
میباشد :نرها به رنگ قهوهای ،قرمز مایل به قهوهای
یا قهوهای بسیار تیره و با پاهای به رنگ قرمز مایل
به قهوهای دیده میشود .طول بدن آنها بین -4/4
 1/8میلیمتر متغیر است .در هر دو جنس نقطهگذاری
( )Punctuationبینابینی و با اندازه کوچک تا متوسط
و با توزیع پراکنده است و نکته تشخیصی بسیار مهم
که برای تفریق این گونه از گونههای مشابه این جنس
بهکار میرود این است که نقطهگذاری بهطور عمده در
نواحی مرکزی بدن دیده میشود و حضور این نقاط در
فضای خارج از شیارهای جانبی (بخشهای جانبی بدن)
بهطور معمول دیده نمیشود ( .)Walker, 2005در نر
ها اسپورهای قدامی ( )spurدر جلوی کوکسای ()Coxa
پای اول بهصورت برجسته قرار دارد و از سطح پشتی
قابل مشاهده است ،شیارهای پشتی به صورت متمایز
ولی با عمق کم و چین خورده است ،در سطح شکمی
صفحات مقعدی باریک و ذوزنقهای شکل و صفحات

کنار مقعدی بسیار کوچک دیده میشود .زائده دمی
( )Caudal appendageکوچک است ،فرورفتگی
ناحیه گردنی و شکل شیار جانبی مشخص است و
بافت آنها به شکل چینخورده دیده میشود ،چشمها
کمی فرو رفته و شیار پشتی کمعمق است ( Walker,
 .)2003; Walker, 2005در جنس ماده رنگ بدن
مشابه نرها میباشد ،اما شیارهای جانبی در این جنس
کمعمقتر و ظریفتر میباشد و در برخی موارد دیده
نمیشود ،زوایای جانبی کپیتولوم ( )Capitulumگرد
هستند ،رنگ اسکروتوم ( )Scrotumتیره و دارای
سینوس مشخص در حاشیه خلفی است ،پایههای پالپ
( )Palp pedicelsکوتاه هستند ،ناحیه گردنی دارای
چینهای عمیق و با شکلهای متفاوت است ،چشمها
کمی برآمده هستند و دستگاه تناسلی ماده دارای
لبهای پشتی ( )Posterior lipsبه شکل حرف V
است ( Hoogstraal & Kaiser, 1958; Walker,
.)2003; Walker, 2005
کلیدهای تشخیص معتبر برای گونه
 Rhipicephalus turanicusبه این شرح است :در
هر دو جنس رنگ بدن قهوهای روشن و پاها استوانهای
و مو دار است ،پالپها ( )Palpو هایپوستوم
( )Hypostomeکوتاه ،قاعده کپیتولوم ()Capitulum
شش گوش و طول پالپها برابر قاعده کپیتولوم است،
اسکروتوم به رنگ قهوهای و بدون الگو است و در
طرفین آن شیاری با بافت نرم دیده میشود و چشمها
پهن و کمی محدب است و کلید تشخیصی بسیار مهم
برای این گونه وجود صفحه تنفسی ( Spiracles
 )plateبا زوائد دمی شکل و با گستردگی مشابه و
برابر با فستون ( )Festoonدر هر دو جنس میباشد
( .)Estrada-Pena et al., 2004در جنس نر این گونه
فستون گنبدی شکل است و صفحه تنفسی در پشت
کوکسای پای چهارم دیده میشود .صفحات مقعدی فقط
در جنس نر وجود دارد و شیار مقعدی در در قسمت
انتهایی قابل مشاهده است .در جنس ماده این گونه،
محدوده پشتی اسکروتوم سینوسی شکل است ،میدان

پیرعلی و همکاران :شناسایی فون کنهای در جوجهتیغی ( )Hemiechinus auritusبومی ساکن ...

گردنی بلند ،خمیده و بدون چروک است و دستگاه
تناسلی در جنس ماده به شکل حرف  Uدیده میشود
( ;Hoogstraal & Kaiser, 1958; Walker, 2003
.)Estrada-Pena et al., 2004; Walker, 2005
در نهایت کلیدهای تشخیصی معتبر برای گونه
 Haemaphysalis concinnaبه این شرح میباشد:
اندازه این گونه بین  2/8-3/8میلیمتر متغیر است و
رنگ این گونه در هر دو جنس قهوهای روشن است و
چینها نیز در هر دو جنس به رنگ قهوهای تیره دیده
میشود ،در هر دو جنس کورنوا ( )Cornuaبرجسته و
بند دوم پالپها نوک تیز است ،کلید تشخیصی بسیار
مهم برای این گونه حضور اسپور ( )spurخلفی
دوشاخه و واضح در کوکسای پای اول است که از
سطح پشتی به وضوح دیده شده و داری مهمیز
دوشاخه است و از سطح شکمی به صورت داخلی دیده
میشود .در هر دو جنس منفذ تناسلی در سطح شکمی
بهصورت خط صاف و عرضی دیده شده اما گاهی
ممکن است در جنس نر به صورت خمیده نیز دیده
شود ،در جنس ماده در نمای پشتی ،کپیتولوم
( )Capitulumبه صورت گسترده و با قاعده کوتاه
دیده میشود و زوایای کورنوئا ( )Cornuaخمیده
است ،در نمای شکمی جنس ماده کوکسای ()Coxa
پای اول دارای اسپور ( )spurداخلی مشخص است و
کوکسای ( )Coxaپاهای دوم و چهارم دارای اسپور
( )spurداخلی کوتاه است .در نمای پشتی جنس نر،
کورنوا ( )Cornuaمشخص و برجسته است ،در نمای
شکمی جنس نر کوکسای ( )Coxaپای اول دارای
اسپور ( )spurداخلی مشخص است و همانند جنس
ماده ،کوکسای ( )Coxaپاهای دوم و چهارم دارای
اسپور ( )spurداخلی کوتاه است (.)Babos, 1965
در این مطالعه از  10نمونه کنه جداسازی شده ،یک
نمونه کنه با جنسیت نر و متعلق به گونه
( Rhipicephalus appendiculatusتصویر،)B -1
Rhipicephalus
چهار نمونه متعلق به گونه
 turanicusو به تفکیک جنسیت سه نر و یک ماده
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(تصویر  C -1و  )Dو پنج نمونه کنه باقی مانده همگی
با جنسیت نر و متعلق به گونه Haemaphysalis
 concinnaشناسایی شد (تصویر  E -1و .)F
بحث و نتیجهگیری
گونههای مختلف کنه توانایی انتقال عوامل بیماریزای
مختلف نظیر باکتریها ،ویروسها ،پروتوزواها و  ...را
دارند ،لذا شناسایی گونههای مختلف کنهها در هر
منطقه و اطالع از میزان فراوانی و پراکنش آنها در
میزبانها ،تأثیر زیادی در تعیین اپیدمیولوژی و در
نهایت کنترل بیماریهای منتقله توسط کنهها دارد.
امروزه تحقیقات زیادی در خصوص ساخت واکسنهای
ضد کنه در حال انجام میباشد که شناسایی گونههای
کنه ی هر منطقه از این جنبه نیز اهمیت فراوانی دارد
(.)Imamura et al., 2008
جوجهتیغی پستانداری متعلق به زیرخانواده
اریناسینا ( )Erinaceinaeاست که میتواند حامل
گونههای مختلف کنه و کک باشد .تفاوت در فون
انگلهای خارجی در گونههای مختلف جوجهتیغی
ناشی از تفاوتهای ساختاری در گونههای مختلف این
جانور است ،بهنحویکه گونههای خاص کنه جذب
رایحه یا فرومونهای خاص هر گونه از جوجهتیغیها
میشوند که این مطلب گویای تأثیرپذیری کنهها از
ترکیبهای شیمیایی خاص هر گونه از میزبانهاست
(.)Khaldi et al., 2011
نتایج این تحقیق حضور گونههای مختلف کنه شامل
Rhipicephalus ،Haemaphysalis concinna
 turanicusو  Rhipicephalus appendiculatusرا
در گونه جوجهتیغی در مناطق مرکزی ایران برای اولین
بار نشان داد .نتایج این مطالعه در خصوص حضور گونه
 Rhipicephalus appendiculatusبر روی
جوجهتیغی با مطالعه انجامشده توسط یوسفی در شمال
ایران همخوانی دارد .حضور این گونه در مناطق نیمه
خشک گویای توانایی این کنه در سازگاری با اقلیمهای
مختلف میباشد.
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شکل  (A .1حضور کنه در اطراف گوش و روی دست جوجهتیغی )B .سطح شکمی کنه نر ریپی سفالوس اپندیکوالتوس ،صفحات مقعدی ،کنار
مقعدی و زائده دمی نشان داده شده است ( (C .)10Xکپیتولوم جنس نر ریپی سفالوس ترانیکوس ،پالپها و هایپوستوم کوتاه و قاعده کپیتولوم
شش گوش دیده می شود )D .نمای شکمی جنس نر ریپی سفالوس ترانیکوس ،صفحات مقعدی باریک نوک تیز و با اندازهای برابر و فستون
مرکزی گنبدی شکل دیده میشود (E .کپیتولوم جنس نر همافیزالیس کانسینا ،بند دوم پالپها نوک تیز و مهیزدو شاخه از سطح پشتی دیده
میشود ( (F .(10Xنمای شکمی جنس نر همافیزالیس کانسینا ،مهمیزهای داخلی از سطح شکمی دیده میشود (.)10X


از گونههای مشابه
 appendiculatusمیتوان به Rhipicephalus
 Rhipicephalus pravus ،punctatusو
 Rhipicephalus zambeziensisاشاره کرد که در
مقایسه با سایر گونهها ،جنس نر Rhipicephalus
 appendiculatusدارای ناحیه گردنی پهنتر با حاشیه
افراشته و نوک تیز میباشد ،به عالوه در این گونه
نقطهگذاری ،تحدب چشمها و فرورفتگی شیار پشتی
کمتر است (.)Youssefi et al., 2011
گونه کنه  Rhipicephalus sanguineusاز
Rhipicephalus

گونههای مشابه به Rhipicephalus turanicus

است ولی  Rhipicephalus turanicusدارای ناحیه
گردنی کم عمق است .زائده دمی در جنس نر گونه
 Rhipicephalus turanicusپهنتر و برآمدهتر
است اما این زائده در گونه Rhipicephalus
 sanguineusبرآمدگی کمتری دارد .هر دو جنس نر
و ماده  Rhipicephalus turanicusدارای صفحه
تنفسی هستند که در دو انتها به صورت پهن است و
عرضی به اندازه فستون مجاور خود دارد درحالیکه در
 Rhipicephalus sanguineusانتهای صفحه
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... ) بومی ساکنHemiechinus auritus(  شناسایی فون کنهای در جوجهتیغی:پیرعلی و همکاران

 در روسیه نیز.)Tekin et al., 2012( آلوده باشد
) ازSpotted-fever( باکتری عامل بیماری تب خالدار
این گونه جدا شده است ولی این گونه تنها در شرایط
آزمایشگاهی قادر به انتقال تکیاخته آناپالسما
.)Sun & Xu, 2003( میباشد
Ixodes  وIxodes hexagonus بهطورکلی
 دو گونه معمول از کنههایی هستند کهricinus
Youssefi et al., ( جوجهتیغی را آلوده میکنند
 مطالعات جدید آلودگی این پستاندار به.)2011
 وRhipicephalus turanicus گونههای کنه
 را گزارش میدهندHyalomma marginatum
 مطالعه حاضر اولین.)Foldvaria et al., 2011(
Haemaphysalis گزارش جداسازی گونه کنه
 به نظر. از جوجهتیغی در ایران استconcinna
میرسد به علت تغییر میزان بارندگی و در پی آن
 کنهها برای ادامه حیات خود،کاهش احشام در مراتع
.به میزبانهای جدید روی آوردهاند
سپاسگزاری
نویسندگان کمال تشکر و قدردانی خود را از معاونت
.پژوهشی دانشگاه شهرکرد اعالم میدارند

 در جنس.تنفسی باریکتر از فستون مجاورش است
 منفذ تناسلیRhipicephalus sanguineus ماده
Rhipicephalus turanicus پهنتر از این ساختار در
.)Youssefi et al., 2011( است
 برای اولین بار فرم بالغ1317 در ایران در سال
 گوسفند و، از گاوHaemaphysalis concinna
اسب در مناطق کوهستانی اطراف دریای خزر گزارش
 از اینرو برخی آن را متعلق به شرق دریای خزر.شد
میدانند ولی حضور آن در مناطق دیگر دنیا باعث شده
است که اغلب توزیع این گونه کنه را جهانی بدانند
Rahbari et al.  نتایج تحقیقات.)Bian et al., 2011(
) نشان داد که این گونه بیشتر در مناطق مرطوب2007(
 اما مطالعه،و بر روی چهار پایان اهلی یافت میشود
حاضر وجود این گونه در مناطق مرکزی کشور با آب و
هوای خشک و بر روی میزبان جانوری بهجز
Rahbari et al., ( چهارپایان را گزارش میدهد
 محققان در کشور ترکیه با استفاده از تکنیک.)2007
.Real Time Reverse TranscriptionRRT-PCR  یاPolymerase Chain Reaction
Haemaphysalis concinna دریافتند که گونه
میتواند به ویروس تب خونریزیدهنده کریمه کنگو
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