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 چکیده
ها در ایران وجهان ازنظر اقتصادی تأثیرگذار  یسم تکتوانند بر صنعت پرورش  باشند که می های خارجی می ترین انگل ها یکی از مهم کنه

 1398-1399صحرا بود. این مطالعه در طی سال  ها در منطقه ترکمن یمس تکهای سخت  های کنه باشند. هدف از این مطالعه، تعیین گونه

های سخت از سطح بدن  ی جدا شد. کنهسم تکرأس  240کنه سخت از  357صحرا صورت گرفت. درمجموع تعداد  در منطقه ترکمن

رأس  91شامل  یسم تک رأس 101درصد ) 08/42ها جداشده و مورد شناسایی قرار گرفت. فراوانی آلودگی در این مطالعه  یسم تک

های سه سال و بیشتر  یسم تکهای سخت در  ( بود. بیشترین فراوانی آلودگی کنهدرصد 16/4رأس االغ ) 10( و درصد 91/37اسب )

های سخت  ها وجود داشت. کنه یسم تکهای سنی مختلف  های سخت با گروه داری بین فراوانی آلودگی کنه بود. ارتباط معنی

 (،درصد 26/65)آناتولیکوم  آناتولیکوم هیالومابودند، شامل درماسنتور  وهیالوما، رپی سفالوس هار گونه از سه جنس شده چ شناسایی

( بودند. شاخص تعداد درصد 96/1) مارژیناتوس درماسنتور و (درصد 64/10)مارژیناتوم  هیالوما(، درصد 12/22) بورسا سفالوس رپی

ها در فصل بهار  دار بود و بیشترین میزان شیوع کنه ای در فصول مختلف سال معنی ی آلودگی کنهبود. فراوان 53/3ها  یسم تککنه به 

 .باشد میهای منطقه شایع  یسم تکهای سخت در  آلودگی به کنه. نتایج این مطالعه نشان داد که بود
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ABSTRACT 
Ticks are important ectoparasites in equids which causes economic losses in animal husbandry of Iran and 

worldwide. This study was aimed to determine frequency and species diversity of hard ticks in equids in Turkman 

sahra, Iran. 240 equids were randomly selected and examined from 2018-2019. Ixodid ticks were collected from body 

surface of examined animals and identified. Of all examined equids, 37.91% horses, and 4.16% donkeys were 

infested with a total number of 357 ixodid ticks. Tick indices (tick number per animal) were 3.53.  The highest 

prevalence of hard ticks was found in ≥3 years-old equids in the region. There was significant difference between 

prevalence and different age groups of infested animals. Of all examined ticks (357), three genera including 

Hyalomma spp., Rhipicephalus spp. and Dermacentor spp. with four species. i.e. Hyalomma anatolicum (65.26%), H. 

marginatum (10.64%), Rhipicephalus bursa (22.12%) and Dermacentor marginatus (1.96%) were identified. Ixodid 

ticks’ infestations occured throughout the year with the highest prevalence in spring. There was significant difference 

between prevalence of hard ticks and seasons in this study. The results revealed that species diversity and ixodid 

ticks’ infestations were prevalent in the equids of Turkman sahra, Iran. 
 

Keywords: Ticks, Equids, Turkman sahra. 
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 مقدمه

)حدود  میلیون گونه بندپایان با داشتن بیش از یک

ترین شاخه  بزرگ جانوران( انواع تمام چهارم سه

 ,.Heydarpour et alشوند ) جانوری محسوب می

زندگی  به موجودات انواع نظیر سایر ن(. بندپایا2010

بوده  تر مناسب ها آن ه ازنظر زیستی برایکدر مناطقی 

 تغییرات نیز املیکت نظر اند و حتی از خو گرفته است

 به زیست محیط برای تطابق با ها آن متعددی در بدن

 در هر ها وفور کنه زمان که طوری است، به وجود آمده

 و از امراض عفونی خی ازمنطقه، همواره با انتشار بر

 است بوده همراه ها امراض انگلی خونی در دام جمله

(Heydarpour et al., 2010.) ازجمله انگل  ها کنه

از  ها %( آن10) فقط باشند و می حیوانات وحشی

کنند.  تغذیه می ویژه گاو و گوسفند( حیوانات اهلی )به

 این موجودات در انتقال عالوه، با توجه به نقش به

تری، کزا )با مرحله و ارثی عوامل بیماری  به  مرحله

از  به انسان و دام (رمکیاخته، قارچ و  ویروس، تک

 Marquardtباشند ) برخوردار می اهمیت بهداشتی نیز

et al., 2000،) قابل انتقال از  بیماری 24در حدود  زیرا

اند  شده شناسایی و دام به انسان ها طریق کنه

(Heydarpour et al., 2010.) 

هایی هستند که در  انگل ،های سختخانواده کنه

سانان )آکارینا( از زیر راسته متااستیگماتا و راسته کنه

( و Wall & Shearer, 2001شاخه بندپایان قرار دارند )

کنند. اند و خون تغذیه میدر سراسر دنیا پراکنده

زیر  5جنس در  13گونه و در حدود  650تاکنون 

 Wallز راسته آکارینا گزارش گردیده است )خانواده ا

& Shearer, 2001های عوامل دهندهانتقال ها (. آن

ها، ها، باکتریزای مختلفی ازجمله ویروسبیماری

های منتقله ها هستند. بیمارییاختهریکتزیاها و تک

ای برای سالمت بسیاری ها مشکالت عمدهتوسط کنه

یری و نیمه از حیوانات خانگی در مناطق گرمس

 Jongejanگرمسیری در سراسر دنیا ایجاد کرده است )

& Uilenberg, 2004.) 

به دلیل تکثیر زیاد، نیاز به مواد غذائی و  بندپایان

نیز خساراتی که ازنظر بهداشتی و اقتصادی به صنعت 

آورند؛ بر اهمیت مطالعه  پروری و کشاورزی وارد می دام

های نرم  کنهافزاید.  می ها بندپایان و مبارزه با آن

یک از پیروپالسم های انگل  هیچ 1خانواده آرگازیده

 ,Jongejan & Uilenbergکنند ) اسب را منتقل نمی

ها  یسم تککننده  های کنه سخت آلوده (. گونه2004

هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم، هیالوما آسیاتیکوم  شامل
الوما آسیاتیکوم، هیالوما مارژیناتوم مارژیناتوم، هی

سفالوس  سفالوس بورسا، رپی درومداری، رپی
سانگوینوس، درماسنتور مارژیناتوس، ریپی سفالوس 

باشند میآنوالتوس، همافیزالیس سولکاتا  (بوفیلوس)

(Guglielmone et al., 2014). 

ها را  ها به کنه یسم تکمطالعات مختلفی آلودگی 

در مطالعاتی توسط اند.  در ایران گزارش نموده

Khosravi et al. (2012 و )Davoodi  (2014 ) هیالوما
ترین انگل اسب در مناطق مختلف  را شایع آناتولیکوم

 .Malekifard et alای  در مطالعه. اند ایران گزارش کرده

ها  های شهرستان ارومیه را به کنه آلودگی االغ( 2015)

گزارش نمودند. با توجه به باال بودن جمعیت 

ای  تنوع گونه ،صحرا قه ترکمنمنط ها در یسم تک

های سخت در ایران و نیز نقش برجسته این گروه  کنه

زای انسان و دام و  ها در انتقال عوامل بیماری از کنه

در  ها اینکه اطالعاتی از وضعیت زیستی آن

. این ستینهای این منطقه از کشور در دست  یسم تک

فراوانی منظور ارزیابی میزان  مطالعه برای اولین بار به

در  ها ای آن های سخت و تنوع گونه آلودگی به کنه

 صحرا صورت پذیرفت. منطقه ترکمن

 

 ها مواد و روش
 منطقه موردمطالعه

صحرا واقع در استان گلستان، در شمال  منطقه ترکمن

 مرز یدارا خزر و یایو در مجاورت در رانیشرق ا

این منطقه دارای مشترک با کشور ترکمنستان است. 

هوای شبه مدیترانه ای بوده و آب و هوا از غرب  آب و

منطقه شامل  نیا به سمت شرق معتدل تر می شود.

تپه، گناباد، بندر  مراوه شان،یقال، گم های آق شهرستان

که جهت تعیین میزان آلودگی به  ترکمن و کالله است

 های سخت موردبررسی قرار گرفتند.    کنه

 

                                                                               
1. Argasidae 
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 گیری آوری و نمونه روش جمع

تا زمستان سال  1397مطالعه، از زمستان سال این 

رأس  240صحرا، بر روی  در منطقه ترکمن 1398

رأس االغ( صورت  86رأس اسب و  154)ی سم تک

(. حیوانات ازنظر سن )تعیین سن بر 1گرفت )جدول 

متر از کهای شیری و دائمی( به  اساس وضعیت دندان

دند. بندی شسه سال و باالتر یا مساوی سه سال دسته

، پشت گردن، سطح بدن حیوانات آلوده شامل گوش

شاله ران ازنظر وجود کها، پستان و ، بیضهدو راهمیان 

ای در فصول مختلف بررسی و در صورت  نهکآلودگی 

ها از محل چسبیدن در امتداد ضمایم نهکوجود، 

 70ل کی حاوی الها وبیت کرویمدهانی جداشده و به 

نه از بدن کجدا کردن  گردیدند. محلدرصد منتقل 

نه( کدام، مشخصات حیوان )جنس، سن و آلودگی به 

. شدنامه و به تفکیک نوع دام ثبت در هر پرسش

استفاده از  با شمارش از بعد شده آوری های جمع نهک

 Estrada-Pena et) شدند شناسایی تشخیص لیدهایک

al., 2004.) 

 
Table 1. Characteristics of studied equids in the 

Turkman Sahra region 

Animal 
Age Sex 

3≤ 3> Male Female 

Horse 93 61 69 85 

Donkey 48 38 29 57 

Total 139 99 98 142 

 

 آماری وتحلیل تجزیه

ها از  وتحلیل آماری داده ، برای تجزیهدر این مطالعه

و مربع کای  t-test( و آزمون 26)نسخه  SPSS برنامه

(2χ و )One Way ANOVA  استفاده شد. سطح

 در نظر گرفته شد. >05/0Pدار، معنی

 
 نتایج و بحث

سمی شامل رأس تک 240در طی این مطالعه، از مجموع 

رأس  101رأس االغ موردمطالعه،  86رأس اسب و  154

سمی آلوده به کنه بودند. فراوانی آلودگی به کنه تک

 درصد بود 08/42های تحت مطالعه  یسم تکسخت در 

رأس االغ  10( و درصد 91/37رأس اسب ) 91شامل که 

های  یسم تک( بودند. مشخصات درصد 16/4)

 آورده شده است. 2موردمطالعه در جدول 

Table 2. Characteristics of infected equids with hard 

ticks in Turkman Sahra region 

Animal 
Age (%) Sex (%) 

3≤ 3> Male Female 

Horse 
66 (72.52) 25 (27.47) 42 (46.51) 49 (53.84) 

X2=13.700, P=0.000 X2=0.164, P=0.686 

Donkey 
9 (0.9) 1 (0.1) 4 (0.4) 6 (0.6) 

X2=5.362, P=0.021 X2=2.144, P=0.143 

 

ودیده کنه بالغ خانواده ایسکعدد  357درمجموع 

آوری شد. سمی جمعرأس تک 101از روی بدن 

 ،هیالوما شده شامل آوری معهای سخت ج کنه
جنس شامل  سهبودند. این  درماسنتورو سفالوس  ریپی

، درصد( 26/65)هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم گونه  4
رپی سفالوس  (،درصد 64/10)هیالوما مارژیناتوم 

 96/1)درماسنتور مارژیناتوس ( و درصد 12/22)بورسا 

ن درصد (. در این مطالعه بیشتری3درصد( بود )جدول 

 هیالومابود. هیالوما مارژیناتوم آلودگی مربوط به 

 و داشته عادت سرد و گرم های اکوسیستم به خوبی به

 آفریقا و اروپا شرقی جنوب -آسیایی مناطق در

ترین گونه در  فراوان هیالوما اناتولیکوم. هستند پراکنده

شده  ایران بوده و در مناطق مختلف جغرافیایی گزارش

همچنین گزارش شده  (.Kamali et al., 2001است )

ترین کنه  شایع آناتولیکوم آناتولیکوم هیالومااست که 

 Kamali et) استسخت در استان آذربایجان غربی 

al., 2001همچنین .) Malekifard et al. (2015 ،)

کننده  ترین گونه آلوده را فراوان هیالوما اناتولیکوم

  ودند.های شهرستان ارومیه معرفی نم االغ

در منطقه می  هیالومابودن میزان آلودگی به باال 

مقاومت باالی این جنس به وضعیت  علت تواند به

وهوای منطقه باشد. این نتایج با نتایج مطالعات صورت  آب

 Malekifard et al. (2015 ،)Davoodiگرفته توسط 

که  مطابقت دارد Khosravi et al. (2012)و  (2014)

ها در  یسم تکترین انگل  را شایع کومهیالوما آناتولی

هیالوما که  اند. ازآنجایی مناطق مختلف ایران گزارش کرده
تیلریا اکویی و بابزیا های مختلفی ازجمله  ناقل پاتوژن

، بنابراین آلودگی با است( Walker et al., 2003) کابالی

ها منطقه  یسم تکاین کنه در انتقال پیروپالسموزیس در 

. همچنین در این مطالعه کمترین استحائز اهمیت 

درماسنتور آلودگی کنه شناسایی شده مربوط به 
در  بابزیاناقل درماسنتور مارژیناتوس بود.  مارژیناتوس

(. در Heyman et al., 2010) استها  یسم تک
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  .Nabian et al( و2007) .Rahbari et alهایی  مطالعه

را از مناطق  درماسنتور مارژیناتوس( توانستند 2008)

کوهستانی ایران شناسایی کنند. در این مطالعات آلودگی 

در تمام طول سال دیده شد  درماسنتور مارژیناتوسبه 

(Rahbari et al., 2007; Nabian et al., 2008.) 

در این مطالعه، میزان آلودگی به کنه در حیوانات 

ها  ماده بیشتر دیده شد ولی بررسی آماری این داده

داری در فراوانی ز عدم وجود اختالف معنیحاکی ا

های مختلف دام بود ها در جنسآلودگی به کنه

 .Khosravi et al(. این نتایج با نتایج مطالعه 2)جدول 

یان منطقه سم تک( در مورد آلودگی به کنه در 2012) 

ای دیگر،  در مطالعه .جنوب ایران هم خوانی دارد

Malekifard et al. (2015در ) های  رسی کنهبر

های شهرستان ارومیه نشان دادند که ارتباط  االغ

ها و جنس دام  داری بین فراوانی آلودگی به کنه معنی

در  ها کنهوجود نداشت. در مطالعه حاضر آلودگی به 

های سه سال و بیشتر از سه سال بیشتر  یسم تک

(05/0P< که نشان2( دیده شد )جدول )  دهنده وجود

در  ها ر فراوانی آلودگی به کنهدار دتفاوت معنی

های مختلف دام بود که این نتایج با نتایج  سن

Malekifard et al. (2005هم )  داشتخوانی. 

ها در نتایج حاصل از بررسی فراوانی آلودگی به کنه

صحرا در جدول  های ترکمن یسم تکفصول مختلف در 

آمده،  دست آورده شده است. با توجه به نتایج به 4

های سخت در سراسر سال دیده شد که بیشترین کنه

ترین میزان در زمستان میزان آلودگی در بهار و کم

(05/0P< این نتایج با نتایج مطالعات 4( بود  )جدول .)

داد بیشترین میزان آلودگی به  قبلی که نشان می

های سخت در شمال و شمال غرب ایران در فصل  کنه

 ;Nabian et al., 2007) داشتبهار بود، مطابقت 

Yakhchali & Hosseini, 2006 در این (. همچنین

ها بعد از فصل بارش و افزایش دما  مطالعه میزان کنه

عنوان یک عامل  بنابراین بارش باران به؛ یافت افزایش می

ها مؤثر  مهم آب و هوایی که در تغییرات فصلی تعداد کنه

طالعات در تواند شناخته شود. این نتایج با سایر م بود، می

 ;Yakhchali & Hosseini, 2006خوانی دارد ) ایران هم

Yakhchali & Hajihasanzadezarza, 2004; 

Yakhchali et al., 2011.) 

یان مورد سم تکهای مختلف بدن  از قسمت ها کنه

شاله ران و روی کراه، دو مطالعه شامل گوش، میان

ترین محل ه بیشکبیضه یا پستان جدا شدند 

 (. 5)جدول  ن مربوط به دم و کشاله ران بودچسبید

 
Table 3. Number of ticks collected from the bodies of equids studied by sex 

Tick species 
Male Tick (%) Female (%) 

Total 
Horse Donkey Total Horse Horse Total 

Hyalomma anatolicum anatolicum 75 28 103 89 41 130 233 (65.26) 

Hyalomma marginatum marginatum 19 9 28 9 1 10 38 (10.64) 

Rhipicephalus bursa 32 16 48 23 8 31 79 (22.12) 
Dermacentor marginatus 2 1 3 2 2 4 7 (1.96) 

Total 83 24 153 (48.11) 65 27 165 (51.88) 357 (100) 

 
Table 4. Tick’s infestation rate in different seasons of the year in the equids of Turkman Sahra region 

Season 

Species diversity of hard ticks identified 

Hyalomma anatolicum 

anatolicum 
Rhipicephalus bursa 

Hyalomma marginatum 

marginatum 
Dermacentor marginatus 

Horse Donkey Total Horse Donkey Total Horse Donkey Total Horse Donkey Total 

Spring 128 58 
186 

(79.82) 
44 19 

63 

(79.74) 
19 9 

28 

(73.68) 
4 3 

7 

(100) 

Summer 28 11 
39 

(16.73) 
11 5 

16 

(20.25) 
7 1 8 (21.05) 0 0 0 (0) 

Autumn 6 0 6 (2.57) 0 0 0 (0) 2 0 2 (5.26) 0 0 0 (0) 
Winter 2 0 2 (0.85) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 

Total 164 69 233 55 24 79 28 10 38 4 3 7 

 

Table 5. Number of ticks clinging to different parts of the body of equids in the Turkman Sahra region. 

Tick species 
Areas of the body (%) 

Groin Testes Udder Tail Rectogenital  Ear 

Hyalomma anatolicum anatolicum 20.7 11.4 10.3 43.1 4.3 10.2 

Hyalomma marginatum marginatum 25 2.9 10.8 49.6 5.3 6.4 

Rhipicephalus bursa 14.7 7.4 8.7 55.3 3.7 10.2 
Dermacentor marginatus 23.4 5.1 9.3 43.4 8.4 10.4 
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 تواند به می ینواح این آلودگی میزان بودن باال

 و گرم مرطوب، های ها مکان کنه که آن باشد علت

 را نازک پوست و وسیع عروقی شبکه با همراه مخفی

در مطالعه  (.Muchenje et al., 2008) دهند می ترجیح

(، ارتباط بین ضخامت 2002) .Verrismo et alای 

 .نمودندها را بیان  پوست و طول موها با تعداد کنه

 

 گیری نتیجه

ها به  یسم تکهای این تحقیق حاکی از آلودگی یافته

عالوه  .صحرا بود های ایکسودیده در منطقه ترکمن کنه

ای،  براین، با توجه به باال بودن میزان آلودگی کنه

ها به  های حاصل از کنه احتمال افزایش انتقال بیماری

 .وجود دارداین حیوانات در منطقه 
 

 سپاسگزاری

که با دانشگاه ارومیه  یژوهشاز معاونت محترم پ

 انجام مطالعه را فراهم امکانو حمایت مالی  بیتصو

 .گردد و قدردانی میتشکر  ،آوردند
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