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ABSTRACT
Introduction and purpose: Ticks as biological vectors and reservoirs of 
diseases, such as Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF), have an important 
role in the transmission of pathogens to humans and animals. In this regard, this 
study aimed to determine the biodiversity indices, distribution, and fauna of the 
vectors of CCHF in Ahvaz, Iran.
Methods: The tick samples were collected and identified from the head, ear, 
groin, under the tail, and around the rectum of cattle, sheep, and goats in spring 
and autumn. Biodiversity indices were calculated based on the host type. 
Moreover, the frequency map of the ticks was drawn using ArcGIS software 
(version 10.4).
Results: A total of 287 livestock were examined in this descriptive cross-sectional 
study. Overall, five species of tick were identified from three genera. Frequency 
rates of Hyalomma marginatum, Hyalomma anatolicum, Rhipicephalus bursa, 
Rhipicephalus sanguineus, and Boophilus annulatus were calculated as 21.25%, 
2.5%, 61.25%, 11.25%, and 3.75%, respectively. According to the Shannon-
Weiner index, the species diversity of the goat host was less than that of the 
hosts of cow and sheep. In addition, based on the Simpson index, the diversity 
of dominant species in the goat host was less than that of the other two hosts. 
Furthermore, the species richness index in sheep host was the highest among the 
hosts. However, the evenness index of the species based on the host type was 
calculated to be the highest equal to 0.789 for the host of the cow.
Conclusion: According to the obtained results, there was a relation between 
biodiversity indices and tick-borne diseases. The aforementioned relationship 
provides useful information in terms of preventing diseases transmitted by ticks.
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مقاله پژوهشی  

بررسی تنوع زیستی و پراکندگی جغرافیایی کنه ها در اهواز، جنوب غربی ایران، سال 1397 

مقدمه و هدف: کنه ها به عنوان ناقلین بیولوژیک و مخازن بیماری هایی مانند تب خونریزی دهنده کریمه- 
با  این راستا، مطالعه حاضر  انسان و حیوانات دارند. در  به  بیماری زا  انتقال عوامل  کنگو، نقش مهمی در 
هدف تعیین شاخص های تنوع زیستی، پراکندگی و فون ناقلین بیماری تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو 

در  شهر اهواز در سال 1397 انجام شد.
روش کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر کنه ها در دو فصل بهار و پاییز از سر، گوش، کشاله ران، 
زیر دم و اطراف مقعد بدن 287 راس گاو، گوسفند و بز جمع آوری و شناسایی شدند. شاخص های زیستی 
بر حسب نوع میزبان محاسبه گردید. نقشه فراوانی کنه ها نیز با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10.4 ترسیم شد.

گونه های  فراوانی  شدند.  شناسایی  جنس  سه  از  کنه  گونه  پنج  مطالعه  این  در  کلی  به طور  یافته ها: 
بوافیلوس  و  سانگوینئوس  سفالوس  ریپی  بورسا،  ریپی سفالوس  آناتولیکوم،  هیالوما  مارژیناتوم،  هیالوما 
آنوالتوس به ترتیب معادل 21/25، 2/5، 25/ 61، 11/25 و 3/75 درصد محاسبه گردید. با توجه به شاخص 
Shannon-Wiener، تنوع گونه ای میزبان بز از میزبان های گاو و گوسفند کمتر است. همچنین براساس 

می باشد. عالوه براین،  میزبان دیگر کمتر  دو  از  بز  میزبان  در  غالب  تنوع گونه های   ،Simpson شاخص 
شاخص غنای گونه ای در میزبان گوسفند از میزبان های دیگر بیشتر است؛ اما شاخص یکنواختی گونه 

براساس نوع میزبان، برای میزبان گاو دارای بیشترین مقدار بود و معادل 0/789 محاسبه شد.
نتیجه گیري: بر مبنای نتایج می توان گفت که بین شاخص های تنوع زیستی و بیماری های منتقل شونده 
بیماری ها ی  از  پیشگیری  راستای  در  را  مفیدی  اطالعات  نتایج  این  و  دارد  وجود  ارتباط  کنه ها  توسط 

منتقل شونده توسط کنه ها در دسترس قرار می دهد.

کلمات کلیدی: تب هموراژیک کریمه- کنگو، پراکندگی، تنوع زیستی، فراوانی، کنه های سخت 
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مقدمه

سخت  کنه های  خانواده  دو  در  که  هستند  بندپایانی  می شوند. کنه ها  طبقه بندی  )آرگازیده(  نرم  کنه های  و  )ایکسودیده( 
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و  همافیزالیس  درماسنتور،  ریپی سفالوس،  هیالوما،  جنس های 
بوفیلوس متعلق به خانواده ایکسودیده هستند؛ درحالی که جنس های 
اورنیتودوروس و آرگاس به خانواده آرگازیده تعلق دارند ]1[. این 
ناقلین عوامل  بندپایان که انگل خارجی حیوانات هستند، به عنوان 
باکتریایی، ریکتزیایی و تک یاخته ای شناخته شده اند و  ویروسی، 
به طور عمده از نشخوارکنندگان به ویژه گاو، گوسفند و بز تغذیه 
به ویژه  میزبان  بدن  به قسمت هاي مختلف  دلیل  به همین  می کنند؛ 
بیضه ها،  ران،  کشاله  )مانند  باشد  نازك  آن  پوسـت  که  قسمتی 
داخل گوش( می چـسبند که خود  و  دم  زیر  زیر شکم،  پستان ها، 
بیانگر نقش به سزای کنه ها در انتقال بیماری های مختلف به دام ها 
به  می توان  کنه  به  دام  شدید  آلودگی  عالئم  از   .]2-4[ می باشد 

کم خونی، کاهش وزن و حتی مرگ اشاره کرد ]5[.
عالوه براین تب الیم، ارلیشیوز، بابزیوز، تب لکه ای کوه های 
تب  کنه ای،  آنسفالیت  کیو،  تب  کنگو،  کریمه-  تب  راکی، 
کنه ها  توسط  که  هستند  بیماری هایی  توالرمی  و  کلرادو  کنه ای 
]6[. تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو  منتقل می شوند  انسان  به 
یک بیماری ویروسی حاد تب دار مشترك بین انسان و دام است که 
 )Ribonucleic Acid( دار RNA عامل این بیماری، ویروس هاي
نایروویروس  جنس  و  بنیاوریده  خانواده  آربوویروس ها،  گروه  از 
به تب، درد عضالنی  بیماری می توان  این  از عالئم   .]7[ می باشند 
عامل   .]8-10[ نمود  اشاره  مرگ  و  خونریزي  بی حالی،  ،ضعف، 
بیماری عمدتاً از طریق کنه های سخت یا تماس با خون و بافت های 
آلوده احشام انتقال می یابد ]1[. کنه هایی که مهم ترین ناقلین و مخازن 
بیماری می باشند، به طور عمده متعلق به خانواده ایکسودیده و جنس 
هیالوما  مارژیناتوم،  هیالوما  گونه های  که  به طوری  هستند؛  هیالوما 
آسیاتیکوم، هیالوما آناتولیکوم و هیالوما درومداری از ناقلین قطعی 
تب کریمه- کنگو در ایران می باشند. گونه ای از جنس ریپیسفالوس 
به نام سانگوینئوس نیز به عنوان یکی دیگر از ناقلین مهم این بیماری 
برشمرده شده است ]11[. الزم به ذکر می باشد که ویروس عامل این 
بیماری در کنه های درماسنتور مارژیناتوس، هیالوما تریتیوم، هیالوما 

شولزه، همافیزالیس اینرمیس، همافیزالیس پونکتاتا، اورنیتودوروس 
شناسایی  مولکولی  روش  به  بورسا  ریپی سفالوس  و  الهورنسیس 
]1[. تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو در 30 کشور  است  شده 
در آفریقا، اروپای شرقی و آسیا )به ویژه بیشتر کشورهای همسایه 
و عراق( شایع می باشد.  ترکیه  پاکستان،  افغانستان،  از جمله  ایران 
در حال حاضر این بیماری در 26 استان از 31 استان کشور ایران 
مانند سیستان و بلوچستان، خراسان، اصفهان، فارس و خوزستان با 
 .]10،12،13[ است  میر 17/6 درصد گزارش شده  و  میزان مرگ 
نرخ آلودگی به این بیماری در استان خوزستان در مناطق روستایی 
35/ 7 درصد و در مناطق شهری 3/64 درصد ارزیابی شده است که 
طی سال های 2003 و 2010 منجر به کشته شدن به ترتیب پنج و دو 
نفر گردیده است ]7[. در این راستا، مطالعات گسترده ای در مناطق 
تعیین نوع میزبان و ترکیب گونه ای کنه ها  به منظور  ایران  مختلف 
انجام شده است. رمضانی و همکاران در شهرستان مشکین شهر، نه 
گونه از جنس های هیالوما، همافیزالیس، درماسنتور و ریپی سفالوس 
را گزارش نمودند. میزان آلودگی دام ها در این شهرستان معادل 44 
درصد برآورد شد ]14[. در این ارتباط، بررسی فراوانی و دینامیک 
فصلی کنه های سخت در استان اصفهان نشان داد که فراوان ترین 
گونه در انتهای فصل بهار و ابتدای فصل تابستان، هیالوما مارژیناتوم 
می باشد و فراوانی ریپی سفالوس سنگوئینوس در انتهای فصل بهار 
و زمستان قابل مشاهده است ]15[. همچنین در مطالعه ای در استان 
کردستان، فراوانی کنه ها در میزبان های گاو، گوسفند و بز به ترتیب 
فراوان ترین  و  آمد  به دست  و 6/53 درصد  معادل 33/ 11، 55/45 
گونه، ریپی سفالوس سنگوئینوس معرفی گردید ]16[. اسداللهی و 
همکاران نیز در سال 2014، هشت گونه کنه از چهار جنس را در 
استان خوزستان شناسایی نمودند که فراوان ترین آن ها کنه هیالوما 
آناتولیکوم )39 درصد( بوده و کمترین فراوانی مربوط به گونه های 
بوافیلوس آنوالتوس و هیالوما درومداری )2 درصد( می باشد ]17[. 
با توجه به گزارشاتی مبنی بر حضور این ویروس ، بیماری های 
و  ایران  در  رخ داده  اپیدمی های  و  کنه ها  وسیله  به  منتقل شونده 
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کویت،  عراق،  افغانستان،  مانند  آن  همسایه  کشورهای  آلودگی 
عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وجود دارد؛ از این 
رو تعیین پراکندگی و محدوده فعالیت جغرافیایی کنه ها، آگاهی از 
تنوع زیستی گونه ها و وجود آن ها در شهری مانند اهواز که عالوه 
نگهداری  دام  نیز  هستند  مرکز شهر  در  افرادی که  آن،  بر حاشیه 
می کنند و همچنین با توجه به وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های 
در  را  ارزشمندی  اطالعات  می تواند  کنه ها  وسیله  به  منتقل شونده 
گونه های  که  آنجایی  از  دهد ]1،18،19[.  قرار  مسئوالن  اختیار 
مختلف کنه ها در انتقال بیماری های مختلفی نقش دارند، شناخت 
کنترل  در  آن ها  فراوانی  از  اطالع  و  منطقه  هر  در  گونه ها  نوع 
بیماری ها بسیار مهم می باشد. با توجه به اینکه اخیراً مطالعه ای در 
جهت تعیین تنوع زیستی و پراکندگی کنه های سخت اهواز انجام 
نشده است، پژوهش حاضر با هدف تعیین ترکیب گونه ای، تنوع 
فراوانی  تعیین  و  جمع آوری شده  گونه های  فراوانی  تعیین  زیستی، 

دام های آلوده در شهر اهواز انجام شد.

روشکار

منطقهموردمطالعه
استان خوزستان در جنوب غرب ایران قرار دارد و مرکز آن شهر 
اهواز می باشد. این شهر از شمال به شهرستان باوی، از شمال غرب 
به شهرستان حمیدیه و از جنوب به شهرستان کارون محدود شده 
است. طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395، این کالن شهر 
به عنوان هفتمین شهر پرجمعیت ایران محسوب می شود ]20[. اهواز 
دقیقه عرض شمالی و 48  در موقعیت جغرافیایی 31 درجه و 30 
با  و  خوزستان  جلگه ای  بخش  در  شرقی  طول  دقیقه   65 و  درجه 
ارتفاع 12 متر از سطح دریا واقع شده  است. متوسط درجه حرارت 
متغیر  تا 4 درجه در زمستان  تابستان  از 48 درجه در  این شهر  در 
 213 معادل  متوسط  به طور  اهواز  ساالنه  بارندگی  میزان  می باشد. 
شهر  در  نسبی  رطوبت  میزان  کمترین  و  بیشترین  و  بوده  میلی متر 

اهواز به ترتیب 65/3 و 28/2 می باشد.

جمعآوریکنهها
پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1397 طی دو فصل 
براساس  انجام شد.  به صورت یک مرتبه در هر فصل  پاییز  بهار و 
مطالعاتی که قبال در ایران انجام شده است، 175 راس گوسفند، 75 
راس گاو و 37 راس بز مورد بررسی و نمونه برداری قرار گرفت. 
در  غیزانیه  و  اسماعیلیه  بخش  دو  از  تصادفی  به صورت  نمونه ها 
11 منطقه اهواز )جدول 1( بر حسب حضور دام در آن مناطق از 

دام هایی همچون گوسفند، گاو و بز جمع آوری گردیدند. 

روشجداکردنوانتقالکنهها
 جداکردن کنه ها از روی بدن دام ها پس از مقیدکردن دام ها 
و جستجوی نواحی مختلف بدن مانند سر، گردن، گوش، کشاله 
گرفت.  صورت  پنس  از  استفاده  با  مقعد  اطراف  و  دم  زیر  ران، 

طول جغرافیایی عرض جغرافیایی مناطق نمونه گیری شماره

48/684845 31/250394 کانتکس 1

48/629821 31/567579 روستای حالف سه 2

48/56346 31/582208 روستای حالف یک 3

48/695545 31/265909 مهدیس یک 4

48/695866 31/26081 مهدیس دو 5

48/820765 31/412801 کیان 6

48/638761 31/331543 آهن افشار 7

48/686398 31/300647 باهنر 8

48/695864 31/260812 بروایه 9

48/555429 31/377594 روستای سید هاشم 10

49/112232 31/23726 غیزانیه کوچک 11

جدول 1: مناطق نمونه گیری و موقعیت جغرافیایی آن ها در اهواز طی 
سال 1397
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کنه ها  ابتدا  آلوده،  مواضع  به  چسبیده  کنه های  خارج کردن  برای 
سر  پنس  توسط  سپس  و  شدند  بیحس  کلروفرم  به  آغشته  پنبه  با 
پوست  در  کنه ها  کاپیتولوم  اینکه  از  اطمینان یافتن  )به منظور  کج 
با زاویه 45 درجه نسبت به بدن  بدن حیوانات باقی نمانده است(، 
میزبان و در امتداد ضمائم دهانی آن ها جدا گردیدند. به منظور تهیه 
محل  مختصات  صیدشده،  نمونه های  جغرافیایی  پراکندگی  نقشه 
ثبت  موقعیت یاب جهانی  دستگاه  از یک  استفاده  با  نمونه ها  صید 
به تفکیک نوع دام، زمان و محل نمونه برداری در  گردید. کنه ها 
ظروف مخصوص نگهداری )حاوی 70 درصد اتانول و 5 درصد 
پزشکی  حشره شناسی  آزمایشگاه  به  و  گرفتند  قرار  گلیسرین( 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منتقل 
کلید  و  میکروسکوپ  استریو  دستگاه  یک  از  استفاده  با  و  شدند 

شناسایی معتبر تا سطح گونه مورد شناسایی قرار گرفتند ]21[.


ترسیمنقشهپراکندگیوفراوانی
محل  و  گونه  تفکیک  به  جمع آوری شده  نمونه های  فراوانی 
 Excel صید آن ها مشخص گردید. اطالعات به دست آمده در فایل
آماده شدند و به نرم افزار ArcGIS 10.4 انتقال یافتند. نقشه فراوانی 
براساس  و  دایره ای  نمودارهای  به صورت  شناسایی شده  گونه های 

دهستان های شهرستان اهواز ترسیم گردید.

محاسبهشاخصهایتنوعزیستی
شهر  در  میزبان  حسب  بر  زیستی  تنوع  به دست آوردن  برای 
 ،Shannon-Wiener و Simpson اهواز، شاخص های تنوع گونه ای
یکنواختی Pilo و غنای گونه ای Margalef مورد استفاده قرار گرفتند.

  Shannon- Wiener Index )H( =- ∑pi ln pi

Simpson Index )D( =1 - Σ )pi(2

افراد  تعداد  تقسیم  از  که  است  گونه i ام  نسبی  فراوانی   :Pi 
شاخص  می آید.  به دست  نمونه  در  افراد  کل  تعداد  بر  گونه i ام 

می دهد؛  نشان  را  گونه ها  همه  زیستی  تنوع   Shannon-Wiener

هستند،  غالب  که  گونه هایی  بر   Simpson شاخص  که  درحالی 
تأکید دارد ]22[.

میزبان  نوع  براساس  غنای گونه ای  بررسی  به منظور  رو  این  از 
از شاخص مارگالف استفاده شد که مقدار آن براساس فرمول زیر 

محاسبه می گردد:
 s: تعداد گونه های جمع آوری شده

  DMg= )s-1(/LN            تعداد کل افراد جمع آوری شده :N 
جمعیت  فراوانی  توزیع  نشان دهنده  پیلو  یکنواختی  شاخص 
گونه ها می باشد. این مقدار بین »1-0« قرار دارد که 0= حداقل و 

1= حداکثر یکنواختی افراد بین گونه ها است]22[.
 Shannon-Wiener شاخص :H

)S(E=H/Ln                    تعداد گونه های جمع آوری شده :S

یافتهها
 
 75 گوسفند،  رأس   175( دام  رأس   287 مطالعه  این  در 
نتایج  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  بز(  رأس   37 و  گاو  رأس 
کنه که  دام، 80 عدد  تعداد  این  از  است.  آمده   2 در جدول  آن 
جدا  دام  ها  بدن  سطح  از  بودند  سخت  کنه های  به  متعلق  همگی 
شدند که به طور کلی پنج گونه کنه از سه جنس )ریپی سفالوس، 
گونه های  فراوانی  حاضر  پژوهش  در  بودند.  بوفیلوس(  و  هیالوما 
بورسا،  ریپی سفالوس  آناتولیکوم،  هیالوما  مارژیناتوم،  هیالوما 
به ترتیب معادل  بوفیلوس آنوالتوس  و  ریپی سفالوس سنگوئینوس 

21/25، 2/5، 25/ 61، 11/25 و 3/75 درصد محاسبه گردید. 
الزم به ذکر است که از میان 175 رأس گوسفندی که در این 
مطالعه بررسی شدند، 57 رأس آلوده به کنه سخت بودند. در این 
راستا، کنه ریپی سفالوس بورسا به میزان 63/2 درصد از 36 رأس 
ریپی سفالوس  مارژیناتوم،  هیالوما  گونه  سه  گردید.  جدا  گوسفند 
شدند.  جدا  گاو  و  بز  میزبان های  از  آنوالتوس  بوفیلوس  و  بورسا 
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ریپی سفالوس  به  مربوط  نیز  گوسفند  و  گاو  در  آلودگی  بیشترین 
بورسا بود )جدول 2(.

در جدول 3 فراوانی کنه های صیدشده در 11 منطقه نمونه گیری 
مناطقی  از  که  ساخت  خاطرنشان  باید  می دهد.  نشان  را  اهواز  در 

مانند کانتکس، باهنر و آهن افشار، کنه ای صید نگردید. همچنین 
از  و  سنگوئینوس  ریپی سفالوس  کنه  تنها  سه  حالف  روستای  از 
مهدیس دو، کنه ریپی سفالوس بورسا جمع آوری شد. این درحالی 
سنگوئینوس  ریپی سفالوس  مارژیناتوم،  هیالوما  کنه های  که  است 

  جدول 2: فراوانی گونه های مختلف کنه بر حسب میزبان در اهواز طی سال 1397

کل
میزبان

گوسفندگونه گاو بز

تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

)21/25( 17 )14( 8 )44/4( 8 )20( 1 هیالوما مارژیناتوم

)2/5( 2 )3/5( 2 )0( 0 )0( 0 هیالوما آناتولیکوم

) 11/25( 9 )15/8( 9 )0( 0 )0( 0 ریپی سفالوس سنگوئینوس

) 61/25( 49 )63/2( 36 )50( 9 ریپی سفالوس بورسا 4 )80(

)3/75( 3 )3/5( 2 )5/6( 1 )0( 0 بوفیلوس آنوالتوس

جدول 3: فراوانی کنه های صیدشده بر حسب مناطق مورد مطالعه در اهواز طی سال 1397

بوفیلوس آنوالتوس

تعداد )درصد(

ریپی سفالوس سنگوئینوس

تعداد )درصد(

ریپی سفالوس بورسا

تعداد )درصد(

هیالوما آناتولیکوم

تعداد )درصد(

هیالوما مارژیناتوم

تعداد )درصد(
مناطق مورد مطالعه

)0( 0 )0( 0 )0( 0 )0( 0 )0( 0 کانتکس

)0( 0 )100( 1 )0( 0 )0( 0 )0( 0 روستای حالف سه

)0( 0  )34/6( 9 )46/1( 12 )0( 0 )19/3( 5 روستای حالف یک

)9/5( 2 )0( 0  )90/5( 19 )0( 0 )0( 0 مهدیس یک

)0( 0 )0( 0 )100( 1 )0( 0         )0( 0 مهدیس دو

)0( 0 )0( 0 )0( 0 )83/4( 10 )16/6( 2 کیان

)0( 0 )0( 0 )0( 0 )0( 0 )0( 0 آهن افشار

)0( 0 )0( 0 )0( 0 )0( 0 )0( 0 باهنر

)0( 0 )58/6( 71 )24( 29 )0( 0 )17/4( 21 بروایه

)14/3( 2 )0( 0 )0( 0 )0( 0  )85/17( 12 روستای سید هاشم

)6/7( 1 )0( 0 )0( 0 )0( 0 غیزانیه کوچک 14 )93/3( 
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درصد   58/6 که  گردیدند  صید  بروایه  از  بورسا  ریپی سفالوس  و 
کنه  بودند.  سنگوئینوس  ریپی سفالوس  گونه  به  متعلق  نمونه ها  از 
با باالترین فراوانی )83/4 درصد( از منطقه  هیالوما آناتولیکوم نیز 

کیان جمع آوری گردید )جدول 3(.
گونه  که  می دهد  نشان  را  کنه ها  پراکندگی  نقشه   1 شکل 
و  غیزانیه  دهستان های  در  کنه  فراوان ترین  مارژیناتوم  هیالوما 
جنس  اهواز،  مرکزی  بخش  در  اما  می باشد؛  بزرگ  گمبوعه 

ریپی سفالوس فراوانی بیشتری دارد.

 جدول 4 نتایج تعیین تنوع زیستی نمونه های جمع آوری شده 
را   Shannon-Wiener و   Simpson شاخص های  از  استفاده  با 
نشان می دهد. براساس کنه های جمع آوری  شده، شاخص های تنوع 
و   1/3 معادل  به ترتیب   Simpson و   Shannon-Wiener گونه ای 
و   Shannon-Wiener به شاخص های  با توجه  به دست آمد.   0/7
Simpson، تنوع گونه ای میزبان بز از میزبان های گاو و گوسفند 

از  گوسفند  میزبان  در  گونه ای  غنای  شاخص  اما  می باشد؛  کمتر 
میزبان های دیگر بیشتر است. باید خاطرنشان ساخت که بر مبنای 

شکل 1: نقشه پراکندگی و فراوانی کنه های صیدشده در اهواز در سال 1397

جدول 4: محاسبه تنوع زیستی گونه ای کنه ها براساس نوع میزبان در اهواز طی سال 1397

شاخص مارگالوف شاخص یکنواختی پیلو Simpson شاخص Shannon-Wiener شاخص نوع میزبان

0/621 0/72 0/32 0/5 بز

0/691 0/789 0/799 0/867 گاو

0/99 0/678 0/554 1/092 گوسفند
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میزبان  برای  میزبان  نوع  براساس  گونه  یکنواختی  نتایج، شاخص 
گاو دارای بیشترین مقدار بود و معادل 0/789 محاسبه گردید.

نتیجهگیری بحثو
 
در پژوهش حاضر از پنج گونه کنه شناسایی شده، چهار گونه 
به عنوان ناقلین قطعی تب کریمه- کنگو معرفی شدند. الزم به ذکر 
می باشد که در مطالعات گذشته در تمامی گونه ها به جز بوافیلوس 
آنوالتوس، ویروس تب کریمه- کنگو به روش مولکولی شناسایی 

گردیده است ]1[. 
در   1393 سال  در  همکاران  و  شریفی نیا  که  مطالعه ای  در 
شهرستان دره شهر استان ایالم انجام دادند، وجود کنه های هیالوما 
تأیید  مارژیناتوم و ریپی سفالوس سنگوئینوس  هیالوما  آناتولیکوم، 
به  آلوده  هیالوما،  جنس  گونه های  تمام  مطالعه  این  در  گردید. 
تب  ویروس  به  آلودگی   .]23[ بودند  تب کریمه- کنگو  ویروس 
اردبیل،  استان های  در  مارژیناتوم  هیالوما  کنه  در  کنگو  کریمه- 
شده  گزارش  یزد  و  قم  جنوبی،  خراسان  ایالم،  همدان،  گلستان، 
است. همچنین آلودگی به ویروس تب کریمه- کنگو کنه هیالوما 
خراسان  همدان،  شرقی،  آذربایجان  استان های  در  آسیاتیکوم 
گردیده  گزارش  مثبت  مولکولی  روش  به  یزد  و  تهران  جنوبی، 
است ]1[. در مطالعه حاضر نیز این دو گونه گزارش گردید که به 
بالقوه تب کریمه- کنگو، همجواری دو استان  دلیل وجود ناقلین 
ایالم و خوزستان و امکان ورود دام آلوده به این استان و شهرهای 
مختلف آن الزم است هرچه سریع تر نسبت به آموزش و افزایش 

سطح آگاهی افراد در معرض خطر این بیماری اقدام نمود.
به  همگی  که  شد  مشاهده  کنه  جنس  سه  پژوهش  این  در 
و  ریپی سفالوس  به ترتیب  که  داشتند  تعلق  ایکسودیده  خانواده 
پس از آن هیالوما دارای فراوانی بیشتری نسبت به جنس بوفیلوس 
بودند. همچنین، ریپی سفالوس بورسا فراوان ترین کنه در شهر اهواز 
بز و گاو گزارش گردید.  به عنوان کنه غالب در گوسفند،  و  بود 

در  ریپی سفالوس  جنس  فراوان  گونه های  از  یکی  گونه  این  البته 
ایران می باشد ]24[. میزان آلودگی ریپی سفالوس بورسا به ویروس 
تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو در استان های اردبیل، همدان، 
خراسان جنوبی و مازندران به ترتیب معادل 8/ 13، 1/2، 0/9 و 2/4 
گلستان،  استان  در  پژوهشی  در   .]25[ است  شده  گزارش  درصد 
فراوانی  بیشترین  که  گردید  شناسایی  جنس  شش  از  گونه   14
مربوط به جنس ریپی سفالوس و سپس هیالوما بود ]26[. در پارك 
از چهار جنس  گونه  استان خراسان رضوی، شش  تندوره  طبیعی 
درماسنتور  به جنس  مربوط  آن ها  فراوان ترین  که  شد  جمع آوری 
گونه   10 لرستان،  استان  الشتر  در شهرستان  ]27[. عالوه براین  بود 
ریپی سفالوس  گونه  که  شد  مشاهده  جنس  چهار  به  متعلق  کنه 
در   .]28[ بود  آن ها  فراوان ترین  درصد   43/63 با  سنگوئینوس 
مطالعاتی که در مناطق مختلف ایران به منظور بررسی فون و ترکیب 
گونه ای کنه ها انجام شده است، گونه های غالب، متفاوت بودند که 
به نظر می رسد دلیل این تفاوت ها اختالف در فصل، شرایط آب و 

هوایی و فاکتورهای اکولوژیکی در مناطق باشد.
پراکنده  کشور  سراسر  در  بورسا  ریپی سفالوس  سخت  کنه 
فراوانی  با  را  این گونه  در سال 1393  و همکاران  سارانی  است. 
استان گلستان گزارش  منطقه روستایی در  تنها در یک  و  اندك 
 50  ،80 باالی  فراوانی  با  گونه  این  مطالعه حاضر  در  اما  کردند؛ 
صید  گوسفند  و  بز  گاو،  میزبان های  از  به ترتیب  درصد   63/2 و 
با  گونه  غالب ترین  به عنوان  کنه  این  عالوه براین،   .]29[ گردید 
شده  مشاهده  زاگرس  کوهستانی  مناطق  در  درصد   21/9 شیوع 

است که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد ]30[.
تمامی  خارجی  انگل  آناتولیکوم  هیالوما  و  مارژیناتوم  هیالوما 
نشخوارکنندگان اهلی هستند ]31[. در این راستا از میان 11 گونه ای 
که در استان مازندران گزارش شد، فراوانی کنه هیالوما مارژیناتوم 
انجام  ]2[. در مطالعه دیگری که در اصفهان  بود  معادل 1 درصد 
شد، بیشترین فراوانی مربوط به هیالوما آناتولیکوم )85/5 درصد( 
بود و پس از آن هیالوما مارژیناتوم )8/7 درصد( و ریپی سفالوس 
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سنگوئینوس )6/5 درصد( قرار داشتند ]15[. فاطمیان و همکاران نیز 
در سال 2018 فراوانی هیالوما مارژیناتوم و هیالوما آسیاتیکوم را در 
شهر بویراحمد به ترتیب معادل 0/12 و 0/37 درصد گزارش نمودند. 
در این راستا، هیالوما آسیاتیکوم )0/43 درصد( به میزان بیشتری از 
هیالوما مارژیناتوم )0/22 درصد( در شهر دنا در استان کهگیلویه 
هیالوما  کنه  حاضر  مطالعه  در   .]26[ شد  مشاهده  بویراحمد  و 
مارژیناتوم به عنوان یکی از فراوان ترین گونه های شهر اهواز معرفی 
گردید. هیالوما مارژیناتوم به طور یکسانی از روی گاو و گوسفند 
جمع آوری  گوسفند  میزبان  روی  از  تنها  آناتولیکوم  هیالوما  و 
هیالوما  سال 1397،  در  همکاران  و  راستا صوفی زاده  این  در  شد. 
مارژیناتوم  هیالوما  و گونه  و گوسفند  گاو  از روی  را  آناتولیکوم 
را از میزبان های گاو، بز و شتر صید نمودند ]17[. علت تفاوت در 
نوع میزبان و فراوانی کنه  های جنس هیالوما با سایر مطالعات، عالوه 
بر تفاوت شرایط آب و هوایی می تواند ناشی از تفاوت در پوشش 
اثر  این موارد  باشد که  نمونه گیری  تعداد دفعات و فصل  گیاهی، 
قابل توجهی بر نتایج مطالعه خواهند داشت. الزم به ذکر می باشد که 
آلودگی این گونه به ویروس تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو 
ایالم،  همدان،  گلستان،  اردبیل،  استان های  در  مولکولی  روش  به 

خراسان جنوبی، قم و یزد تأیید شده است ]12[.
فراوانی  با  سنگوئینوس  ریپی سفالوس  کنه  نتایج،  مبنای  بر 
11/25 درصد سومین گونه پس از هیالوما مارژیناتوم می باشد. الزم 
به ذکر است که این کنه یکی از کنه های مهم در شمال ایران بوده و 
فراوانی آن در استان خوزستان معادل 25/4 درصد گزارش گردیده 
است ]2[. ناقل بیماری هایی مانند تب کیو، ارلیشیوز، تب بوتونوز 
و تب لکه ای نیز کوه های راکی می باشد ]23[. میزان آلودگی این 
کنه به ویروس تب کریمه- کنگو در استان های گلستان، همدان، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران و تهران به ترتیب معادل 
0/7، 2/3، 0/9، 3، 2/4 و 2 گزارش شده است ]1[. در این راستا در 
مطالعاتی که در استان گلستان انجام شد، این گونه از میزبان هایی 
میزبان هایی  از  زابل  اما در  بز صید گردید؛  مانند گاو، گوسفند و 

پژوهش  در  گونه  این   .]3،26،29[ شد  صید  بز  و  گوسفند  مانند 
حاضر تنها در گوسفند مشاهده شد. 

شاخص  براساس  زیستی  تنوع  که  ساخت  خاطرنشان  باید 
Simpson بین "1-0" می باشد که 0 بیان کننده تنوع زیستی نامحدود 

Shano- و 1 نشان دهنده عدم وجود تنوع زیستی است. مقدار شاخص
بین 3/5-1/5 می باشد( ]2[.  Weiner نیز بین "5-0" بود )که غالباً 

در این مطالعه تنوع زیستی براساس شاخص Simpson معادل 0/7 
محاسبه گردید که این مهم حاکی از آن است که تنوع گونه های 
Shannon- شاخص  میزان  می باشد.  پایین  اهواز  شهر  در  غالب 

تنوع  که  دارد  آن  از  نشان  امر  این  بود.   1/3 با  برابر  نیز   Wiener

راستا، صوفی زاده  این  می باشد. در  اندك  اهواز  در شهر  گونه ای 
و همکاران در سال 1397 تنوع زیستی کنه های سخت را براساس 
میزبان بررسی کردند که تنوع گونه ای در میزبان شتر باالتر از سایر 
میزبان ها بود. بر مبنای نتایج، غنای گونه ای برای میزبان های شتر، 
گاو و گوسفند یکسان بود؛ اما براساس شاخص Simpson، تنوع 
گونه های غالب در میزبان بز، کمتر از سایر میزبان های مهم به دست 
به ویژه  جامعه  یک  در  گونه ای  تنوع  در  تغییر  هرگونه   .]26[ آمد 
نایل،  مانند الیم، وست  ناقلین  منتقل شونده توسط  بیماری های  در 
تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو و غیره می تواند بر تعیین سطح 
آلودگی و بیماری تأثیر بگذارد که این موضوع براساس مبحثی به 
نام رقت اثر )Dilution Effects( مطرح می گردد. به این صورت 
که حضور یک میزبان مهره دار به عنوان میزبان ناسازگار که ظرفیت 
اندکی برای آلوده کردن میزبان های خونخوار دارد، می تواند خطر 

بیماری را کاهش دهد ]32،33[.
Shannon-Wiener محاسبه شده برای  در مطالعه حاضر تنوع 
گونه ای  غنای  میزبان  این  همچنین  بود.  بیشتر  گوسفند  میزبان 
باالتری نسبت به سایر میزبان ها داشت. الزم به ذکر است که مقدار 
به ترتیب  میزبان گوسفند  غالب بودن و یکنواختی محاسبه شده در 
باالتر و کمتر از میزبان بز بود. مقدار عددی تنوع، همواره تابعی 
افزایش غنا  از نوسانات غنا، غالب بودن و یکنواختی می باشد که 
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افزایش  موجب  مجموع  در  غالب بودن  کاهش  و  یکنواختی  و 
مقدار  مطالعه  این  در  اگرچه  می شود.   )Shannon( تنوع  عددی 
غالب بودن و یکنواختی در میزبان گوسفند به ترتیب بیشتر و کمتر 
از  بیشتر  بز می بایست  تنوع در میزبان  به ظاهر  بود و  بز  از میزبان 
بیشتر در گوسفند نسبت  اما غنای گونه  گوسفند محاسبه می شد؛ 
به بز، تأثیر بیشتری نسبت به غالب بودن و یکنواختی بر میزان تنوع 
باالی گوسفند  به وفور  با توجه  از سوی دیگر،  داشت ]34،35[. 
در بین دام هایی که ساکنین این شهر نگهداری می کنند و آلودگی 
آن ها به کنه های مهمی که اهمیت پزشکی دارند، به پایش فعال این 
به  میزبان پرخطر و کنترل آن ها در صورت آلودگی  به عنوان  دام 
کنه نیاز می باشد. عالوه براین الزم است از طریق آموزش دامداران، 
به  نسبت  خطر  معرض  در  گروه های  و  کشتارگاه ها  کارگران 

پیشگیری از این بیماری ویروسی اقدام نمود.
به عنوان یک  می تواند  کنه ها  فراوانی  و  پراکندگی  از  آگاهی 
توسط  منتقل شونده  بیماری های  اپیدمیولوژی  در  کلیدی  مبحث 
از  گزارش شده  فون  که  می باشد  ذکر  شایان  گردد.  مطرح  کنه ها 
شهر اهواز به گونه ای است که پنج گونه از چهار کنه شناسایی شده 
به عنوان ناقلین اصلی تب کریمه- کنگو در ایران تأیید شده اند؛ از 
این رو مطالعه حاضر به دلیل گزارش گونه های مفید ناقل بیماری 
می تواند اطالعات ارزشمندی را در اختیار مسئوالن بهداشتی قرار 

ویروسی  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  در  بهتری  عملکرد  تا  دهد 
در  شناسایی شده  کنه های  بیشتر  باشند.  داشته  کنگو  کریمه–  تب 
تب  اصلی  ناقلین  انگلی،  بیماری های  انتقال  بر  عالوه  مطالعه  این 
خونریزی دهنده کریمه- کنگو در قسمت های مختلف ایران بودند؛ 
از این رو پیشنهاد می گردد با توجه به ارتباط بین تنوع زیستی کنه ها 
همچنین  و  آن ها  توسط  منتقل شونده  بیماری های  پراکندگی  و 
مطالعه  احشام،  نگهداری  به  شهر  این  مردم  عادات  و  دام  وفور 
استان  کوهستانی  و  جلگه ای  موقعیت های  براساس  گسترده تری 
خوزستان طی یک سال به منظور تعیین فعالیت زمانی کنه ها و نیز 
تعیین شاخص های تنوع زیستی بین جوامع براساس موقعیت مکانی 
بررسی  جهت  مولکولی  مطالعات  انجام  همچنین  گیرد.  صورت 
آلودگی کنه ها با توجه به وضعیت بیماری در این منطقه ضروری 

به نظر می رسد.
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