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Abstract 

 

Background and purpose: Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a dangerous viral 

zoonotic disease. Ticks are the main vector which transmit CCHF virus from livestock to human. The 

present study was done to provide a comprehensive database on major ticks in the CCHF virus transmission 

and their geographical dispersal in Iran. This would be of great benefit in planning for intelligent control of 

the disease based on the budget and personnel in areas where the incidence of the disease is high. 

Materials and methods: In this study, the articles published (2003-2017) on five important 

vectors of the CCHF in Iran were reviewed in electronic databases, including PubMed, Google scholar, 

SID, Iran Medex, Elsevier, and Scopus, using the following keywords: Tick Fauna, Iran, Ixodidae, CCHF, 

detection of CCHF and Tick distribution. Then, the data in Excel was exported to ArcGIS 9.3 to provide 

geographic dispersion and vector infection map. 

Results: Distribution map of five important tick species in transmission of CCHF virus including 

Hyalomma marginatum, Hy.anatulicum, Hy.asiaticum ،Hy.dromedarii, and Rhipicephalus sanguineus 

were drawn. The distribution map of these five tick species and molecular methods indicated that in 8 of 

31 provinces CCHF virus was identified in two species, including Hy. marginatum and Hy.anatulicum. 

Conclusion: More extensive studies are needed to detect the fauna and distribution of ticks. 

Also, isolation of disease agents from samples in areas where the disease was reported should be done. 

Current findings could be used to update the database for prediction and modeling of CCHF based on the 

effective factors. 
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 روریــم

 یزیناقل تب خونر یپنج گونه مهم کنه ها ییایجغراف یپراکندگ
 )مقاله مروری( 6931-6931 یهاسال  ران،یکنگو در ا-مهیدهنده کر

 
    1آرزو الیاسی

     2الهام جهانی فرد   

     2منا شریفی فرد  

 1فاطمه رجایی  
   3نصیبه حسینی واسوکالیی

 1غفله مرمضی  هدی    

 یدهچك
 انساان و دا  اسا   انیاخطرناا  شتاکر  ش یروسیو یماریب کیکنگو  مهیدهنده کر یزیتب خونر و هدف: سابقه

 یکنگاو و پراکناد  ماهیتاب کر روسیاشها  در انکاااو و یهاادر شاورد کناه یاطالعات گاهیپا هیاساس تهشطالعه حاضر بر 
بر اساس بودجه و پرسان   یبهداشک نیشسئول یرا برا یماریبباشد که اشکان کنکرو هوشمندانه یها در کتور شآن ییایجغراف

 آورد یباال اس  فراه  ش یماریکه بروز ب یدر شناطا
ناقا  شها   5در شاورد  6931-6931 یهاا شااالت شنکتر شاده سااو اطالعات ،یشطالعه شرور نیدر ا ها:مواد و روش

، Google scholar ،PubMed، Scopus، Medex Iran ،Elsevierداده  یهاگاهیجسکجو و پا یبا اسکفاده از شوتورها یماریب
SID، ی سیانگل یهاواژه دیو کل(Iran ،Ixodidae ،CCHF ،detection of CCHF ،Tick Fauna،) یفارسا یهااواژه دیاکل 
و  ییایاجغراف یناتاه پراکناد  هیااکسا  جها  ته  یاصاورت فاه داده ها ب  شد یآورجمع (کنه یپراکند  سخ ،)کنه 

 انکااو داده شد  ArcGIS 9.3افزار به نر  نیناقل یود آل
 ،Hyalomma marginatum، Hy.anatolicumکنگاو  ماهی ونه شه  در انکاااو تاب کرو وفور پنج یناته پراکند  ها:یافته

Hy.asiaticum، Hy.dromedarii و Rhipicephalus sanguineus وناه کناه شها  5 یآلود  یناته پراکند  .شد  یترس  
اساکان از  3که در  دهدینتان ششده،   یترس 6931تا  6931 یهاکنگو که بر اساس شطالعات ساو مهیدهنده کریزیناق  تب خونر

 شده اس   ییشناسا Hy.anatolicumو  Hy.marginatumدر دو  ونه  یماریعاش  ب یاسکان کتور به روش شولکول 96
 و هااآن یپراکناد  هاا،کناه فاون ییشناساا جها  یتار ساکرده طالعااتش دیابا با توجه به نکایج این شطالعه استنتاج:

 را آشاده دس ه ب یهاداده و ردی  انجا  اس  شده  زارش یماریب شوارد که یشناطا در هانمونه از یماریب عاش  یجداساز
  نمود هاضاف شوثر عواش  اساس بر یماریب یشدلساز و ینیب شیپ جه  هاکنه داده گاهیپا کردن روز به جه 
 

 ییایجعفراف اطالعات سک یس ،Hyalomma، Rhipicephalusکنگو،  مهیکر کیتب هموراژ سخ ، کنه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 از ینااوع ی،روساایو دهنااده زییخااونر هااایتااب

 کاه هساکند دا  و انساان نیب شتکر  یهای عفونمارییب
 و جاادیا دارRNA  هاایروسیو از ی روه شکنوع توسط
 خونریزی تب نا  با که ،شده یسکمیس چند ریمایب شوجب

 
 E-mail:jahanifardelham2017@gmail.com     دانتگاه علو  پزشکی جندی شاپور اهواز، دانتکده بهداش : اهواز -الهام جهانی فرد مولف مسئول:

 دانتگاه علو  پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران ، حتره شناسی پزشکی شبارزه با ناقلین، کمیکه تحایاات دانتجویی،دانتجوی کارشناسی ارشد  6
 دانتگاه علو  پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران، حتره شناسی پزشکی شبارزه با ناقلین، دانتکده بهداش ،   اسکادیار1
 علو  پزشکی شازندران،ساری، ایران، دانتگاه پژوهتکده اعکیاد، حتره شناسی پزشکی شبارزه با ناقلین، شرکز تحایاات علو  بهداشکی، اسکادیار  9

 :  9/5/6932تاریخ تصویب :            12/61/6931تاریخ ارجاع جه  اصالحات :            11/61/6931 تاریخ دریاف 
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 آرزو الیاسی و همکاران     

 299     6931، آبان  611دوره بيست و هشتم، شماره                                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                          

 مــروری

 

 ینیباال ساندرو  با شعموال  یعال  ندشویش دهنده شناخکه

 در و زییخاونر ،یحاالیبا ضاع،، ،یدرد عضاالن تب،

 شتاخ  شرگ و شو  ،اف  فتارخون با شوارد یبعض

 هاایبیمااری نیتراین بیماری یکی از سکرده  (6،1)شوندیش

باشاد هایی از اروپا شایویروسی در آفریاا، آسیا و بخش

 نیاوکارا  ماهیدر کر 6311باار در سااو  نیاولا یکه برا

شتاخ  شاد کاه  6351ساس  در سااو  و شد ییشناسا

اسا  و از آن  سانکیعاش  آن با عاش  بیماری در کنگو 

 در  (9،1)کنگو خوانده شد-مهیپ  این بیماری به نا  کر

 کیاهموراژ تاب روسیو هیعل یبادیآنک بار نیاول رانیا

 و ، ازارش 6321 سااو در یداشا نمونه ازکنگو -مهیکر

   ردیااد یجداساااز هاااکنااه از روسیااو 6323 ساااو در

 انسانی شورد 513 تعداد، 1113 تا 6333 ساو در چنینه 

 یمااریب نیاا حاضار حاو در  شد  زارش بیماری این از

 1/62 ریشرگ و ش زانیش با رانیا اسکان 96 از اسکان 11 در

از  یروسایو یماریب نیدرصد شتاهده شده اس   عاش  ا

و جاان   دهیاااوریهااا، خااانواده بنروسی ااروه آربااوو

 در چرخاه انکاااو یمااریشولد ب روسیاس   و روسیرووینا

 یاز شهره داران اهل یفیها و طکنه نیب در یو عمود یافا

 آن در انساان وعیباشد که شایدر حاو  سکرش ش یو وحت

هسکند که  یانیپا ها بند  کنه(5)شده اس   زارش ترشیب

 وناه از  11باشاند  ینر  شا یهاسخ  و کنه یهاشاش  کنه

 ،Hyalomma، Rhipicephalus یهاابه جن  رانیا یهاکنه

Dermacentor، Haemaphysalis، Boophilus، Ixodes، 
Argas  وOrnithodoros هاااز کناه ی  تعداد(1)تعلق دارند 

توان به یباشد که شیها شاز پاتوژن یقادر به انکااو تعداد

Borrelia ،Anaplasma ،Coxiella ،Francisella، 

Rickettsia ،Thieleria ،Ehrlichia ،Babesia  اشااااااره

هاا و تاب شنکاله توسط کنه یاه یآنسفال نیچنکرد  ه 

 یروسیو یهایماریب گریکنگو از د-مهیکر کیهموراژ

 الوشاای  کنه جن  ه(2)باشدیها کنه شهسکند که ناق  آن

 یاسا  دارا  یقاد یایاآن شحدود باه دن یکه پراکند 

 قادر جن  نیا یها ونه واس   یشه  اقکصاد یها ونه

اشاا   (3)دباشانیشا کنگاو ماهیکر تاب روسیاو انکاااو به

، Ixodes ،Boophilusاز جملااااه  گاااارید یهااااا ونااااه

Rhipicephalus و Dermacentor تواننااد ناقاا  شاای زیاان

 یهااانگا  نیتارهاا از شها کنه نی  ا(3،61)بیماری باشند

بدن  یهاقسم  یباشند که در تماشیها شدر دا  یخارج

کا  شاو و  یباه ناواح تارشیبا یولا ،شاوندیش دهیدا  د

هاا، هاا، پساکانضاهیبدن شانند کتاله ران، ب پوس  ناز 

 کنند  شعماوالید  و داخ   وش حمله ش ریشک ، ز ریز

از  یبرخا وعیهاا شصاادب باا زشاان شاکناه  یفص  فعال

ها ناش شهمی   کنه(66)اس  یخطرنا  داش یهایماریب

ها در رفکار انگلی کنه  در باای ویروس در طبیع  دارند

، خونخاواری بایش از حاد طی تما  شراحا  زند یتاان

هاای روی شیزباان، تغيیاه از شحادوده وسایعی از شیزباان

شهااره دار، قاادرت تولیااد شداا  زیاااد، طااوو عماار زیاااد و 

هاای قابا  تاوجهی ژ ایوی ،ساز اری با شرایط ساخ 

توان به عنوان ناق  بخش وسایعی ها را شیهسکند که کنه

بااا توجااه بااه   (61)زا شعرفاای کااردیماااریاز عواشاا  ب

از  یناشا یماری، بروسیو نیبر حضور ا یشبن ی زارشات

 یآلاود  نیو همچنا رانیادر ا رخ داده یهایدشیآن و اپ

افغانسکان، عارا،،  ه،یشانند ترک رانیجوار اه  یکتورها

و  کسکانیتاج ،یعمان، عربسکان سعود  ،یقزاقسکان، کو

ناق   یهادر کنه یماریعاش  ب نییتع یاشارات شکحده عرب

هاا در آن یآلاود  زانیاو ش نینااقل یپراکناد  ،یمااریب

 نیاجه  کنکارو ا یزیربرناشه یبرا رانیشناطق شخکل، ا

  هادب (1،69)رسادیبه نظر ش یخطرنا  ضرور یماریب

 ساک یبار س یشبکنا یباناک اطالعاات هیاشطالعاه، ته نیاز ا

و  یشکاان یناته پراکناد   یترس و ییایاطالعات جغراف

 مهیدهنده کریزیناق  تب خونر  ونه شه  کنه 5 یفراوان

  (61-5،1،61)اس  رانیدر ا یقبل ااتیکنگو بر اساس تحا

 باا تا کرد خواهد کمک یبهداشک نیشسئول به هاناته نیا

 جهاا  در ناقاا  شهاا  یهاااکنااه یپراکنااد  از یآ اااه

  کننااد اقاادا  یماااریب کنکاارو و هاااآن  یااجمع کاااهش

 کنگو-مهیکر کیهموراژ تب کهنیا به توجه با نیهمچن

 شاده شطار  کتور در یبهداشک شه  شسئله کی عنوانبه

 یرو بار هااآن دادن قارار و هااناتاه نیا جادیا با اس ،
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 کنگو -مهیدهنده کر یزیناقل تب خونر یکنه ها
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 شحا  تاوانیشا کیاواکولوژ یطایشح یفاککورها ناته

 باه اشار نیاا کاه کارد ینایبشیپا را نیناقل وجود احکماو

 کااهش و نینااقل کنکارو جها  در حیصاح یزیاربرناشه

  خواهدکرد کمک یماریب شوارد
 

 مواد و روش ها
کتاور بازرگ  نیهجدهم رانیا شنطاه شورد شطالعه

شربع  شکر لویک 6113635حدود  یجهان اس ، که شساحک

درجه و  93تا  اهیدق 9درجه و  15 یهاعرض نیدارد و ب

 63درجه و  19تا  اهیدق 5درجه و  11و  یشمال اهیدق 12

 در کتور یآشار شهسالنا اساس برقرار دارد   یشرق اهیدق

  (62)باشادیشا نفر 23311121 رانیا  یجمع، 6935 ساو

و  جاااانیاز شاااماو باااا ارشنساااکان و آ ربا کتاااور نیاااا

 ترکمنساااکان و از شااار، باااا افغانساااکان و پاکساااکان و از 

ن و از غرب باا عارا، عما جیفارس و خل جیجنوب با خل

 جوار اس  ه 

 

 هاهداد زیو آنال یآورجمع

 ،باشادیشا یشطالعاه شارور کیاه، که شطالع نیدر ا

 یبا اسکفاده از شوتورهاا 6931-6931 یهااطالعات ساو

 ، Google scholar،PubMedداده  یهاگاهیجسکجو و پا

Scopus، Elsevier،Iran Medex  ،SID یهااواژهدیاو کل 

 Iran، Ixodidae، CCHF، Detection of CCHF)ی سایانگل

)کناه  یفارسا یهااواژه دیاکل نیهمچنا (Tick Fauna و

 دیااساکخرا   رد شطالعاه 513کناه(  یسخ ، پراکند 

کاه  شطالعاتی، حيب یتکرار شطالعاتکه بعد از حيب 

نماوده و  یها را بررساشنکاله توسط کنه یهایماریب ریسا

هاا را  ازارش  وناه ریکه سا یکیفونسک شطالعاتحيب 

  الز  باه  کار دیاانکخااب  رد شطالعاه 15کرده بودناد، 

 یهااکاه فاون کناه شطالعاتیورود شاش   اریکه شعاس  

را  ازارش کارده و  رانیاکنگو در امهیشه  ناق  تب کر

 یهااکنگاو را در  وناهمهیتب کر روسیکه و یشطالعات

 نماوده ییشناساا یبه روش شولکول این شطالعه شورد نظر

ناشه ارشد انیپا 1اطالعات  از ه اس   همچنینبودبودند، 

شاورد نظار در  یاطالعاات گااهیپا  (63،63)اسکفاده شاد زین

 نیترشیکه ب یاو بر اساس پنج  ونه Excel  یفرش  فا

اند آشاده شد  کنگو داشکهمهیتب کر یشوارد شدب  را برا

شاااده  یآورتعاااداد جماااع ،یاطالعاااات گااااهیپا نیاااادر 

شاورد  یهااها در شح آن یفراوان و نظر شورد یها ونه

و تناوع  کیشطالعات فونسک نی  همچندیشطالعه ثب   رد

 نینااقل نیایجها  تع یها و شطالعات شولکاولکنه یسکیز

شنظاور  نیاا یکنگاو بارا ماهیدهناده کر یزیتب خاونر

از اسکفاده  یریجلو  یاسکفاده شد  الز  به  کر اس  برا

که توسط افراد شناخکه شده  یاشکباه، شطالعات یهااز داده

اکسا    یفا  دیردانجا  شده بود انکخاب   نهیزش نیدر ا

و  انکاااو داده شادArcGIS 9.3 افازار شاوردنظر باه نار 

شهاا  تااب  یهااا ونااه یشکااان یپراکنااد  یهاااناتااه

  دی رد  یترس کنگو مهیکر کیهموراژ

 

 یافته ها

بااار اسااااس شطالعاااات انجاااا  شاااده کناااه نااار  

Ornithodoros lahorensis ساااخ   یو کناااه هاااا

Dermacentor marginatus ،Hyalomma anatolicum، 

H.asiaticum ،H.detritum، H.dromedarii ،

H.marginatum،Hschulzei ، inermis Haemaphysalis، 

Ha.punctata ،Ripicephalus bursa  وR. sanguinus 

کنگاو در  ماهیدهناده کریزیتاب خاونر نیبه عنوان ناقل

  وناه شها   5 شطالعاه نیا  در ا(1)انادشاده یشعرفا رانیا

 شاورد دارناد، یانااش عماده یمااریب کنه که در انکااو

  قرار  رف  یبررس
 

 Genus Hyalommaکنه 
باشااد کااه انحصااارا یشاا زبانااهیسااه ش ایاادو  یاکنااه

 کاااهیرا پاراز یو وحتااا یپساااکانداران و پرناااد ان اهلااا

 ،Hyalommastaجان   ریز 9جن  شاش   نی  ا(11)کندیش

Hyalommina  وHyalomma ی  تتااخ(16)باشاادیشاا  

 کیاشرفوشکر اتیبر اساس خصوصا الوشاین  هج یها ونه

کاه از  یا ونه 3 نیاس  که از ب زیو بحث برانگ دهیچیپ
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هااا  ونااه از آن 1 ،وجااود دارد رانیااجاان  در ا نیااا

Hy.marginatum ،Hy.anatolicum ،Hy.asiaticum  و

Hy. dromedarii کنگااو ناااش  مااهیدر انکااااو تااب کر

 و Hy.detritumدارناد  الز  باه  کار اسا  کاه  ییبسزا

Hy. Schulzei باشاند یش الوشایجن  ه یها ونه ریاز سا

 ییهاا شناساادر آن یباه روش شولکاول یماریکه عاش  ب

  (1)شده اس 
 

  Hy.marginatum Koch 1844کنه 
و  یشامال یااایدر آفر یعیوسا یپراکناد این کنه 

ارشنساکان،  ر،یاشانناد الجزا ییدارد کاه از کتاورها ایآس

 شاراکش،  ،یعارا،، اسارا  ران،یا ،یوپیات ر،شص جان،یآ ربا

  (11) زارش شاده اسا  هیتون  و ترک ه،یسودان، سور

  (19،11)دارد یعیوساا یپراکنااد  رانیاا ونااه در انیااا

 دیصا همادان اسکان از  ونهنیا یهاکنه تعداد نیترشیب

کردساکان،  ال ،یاشانناد ا گارید یهااو اساکان اسا  شده

 تصویر) اسکان قرار دارند نیا پ  از زیو  لسکان ن  یاردب

 وناه  نیا  بر اساس شطالعات انجا  شاده ا(61) (6شماره 

  (15-13 ،66)وفور را در فص  تابسکان داشکه اس  نیتکریب

باااه جوناااد ان  یدر شرحلاااه الرو نااااتو یشارژ الوشاااایه

و پرناد ان کوچاک  ییصاحرا یهاکوچک، خر وش

جدا  زبانیاز ش یو نمف یچسبد و در تما  شراح  الرویش

و انسااان  یاهلاا واناااتیکنااه بااال  از ح یشااود ولااینماا

  (91)کندیش یخونخوار

 یآلاود  زانیاش 1161در سااو و همکاران  یرینص

  ازارش درصد Hy.marginatum، 13/11 وسفندان را به 

 یوانیاح یهاا زباانیش یکناه از رو نیاا نیچنکردند  ه 

ه شاد دیصا زیااحتاا  ن ریشانند  ااو، شاکر و ساا یگرید

 ییشناسا جه  در که یشطالعات براساس  (11،96،91)اس 

 شاد، انجاا  کناه نیاا یرو بر کنگو مهیکر تب روسیو

  ،یاااردب یهااااسااکان از شااده یآورجمااع یهااانمونااه

 خراسااان ال ،یااا هماادان،  لسااکان، ،یشاارق جااانیآ ربا

 تصاویر) ه اسا شاد  ازارش شدبا  زدیا و قا  ،یجنوب

  (1،63،99)( 1شماره 
 

 

 

 
 

 کنگو مهیناق  تب کر یوفور پنج  ونه شه  کنه ها :1شماره  تصویر

 6931-6931 یها ساو ران،یا در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 15

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-11564-fa.html


 کنگو -مهیدهنده کر یزیناقل تب خونر یکنه ها
 

 6931، آبان  611شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و هشتم،         291

 

 

 

 

 
 

 کنگومهیکر تب روسیبه و یآلود  یناته پراکند  :2شماره  تصویر

 6931-6931 یها ساو ران،یا در کنه شه   ونه پنج در

 

 Hyalomma asiaticum Schulze & Schlottke, 1930 کنه

، Xinjang ،Inner Mongoliaدر  یبه خاوب این کنه

Ningxia (91)پراکنده شده اسا  ایو شر کز آس نیدر چ  

 دارد  رانیادر ا یعیوسا یپراکناد  زباناه،ی ونه سه ش نیا

 ادعااا کاارد  6326و  6313 یهااادر ساااو Mazlumاشااا 

  یساااحل یبااه جااز نااواح رانیاا ونااه در تمااا  ا نیااکااه ا

 کنااااه  (95،91)اساااا شااااده  افاااا یخاااازر  یایاااادر

Hyalommamarginatum یهاااز اساکان ادیابه تعداد ز 

شااده اساا   دیصاا ال یااخوزسااکان و ا ،یخراسااان رضااو

 ی(  الز  به  کار اسا  ناتاه پراکناد 6 شماره تصویر)

  تصااویرشااده اساا  )  یترساا رانیااکنااه در ا نیااا یشکااان

 وناه در نیا(  با توجه به شطالعات انجاا  شاده ا9شماره 

شااده  دیصا یتارشیو تابسااکان باه تعاداد باا فصاوو بهاار

  نیااباار شدباا  بااودن ا یشبناا ی زارشااات  (15،96-13)اسا 

  جاااانیآ ربا ال ،یاااکرشانتااااه، ا یهااااکناااه از اساااکان

 تصویر) وجود دارد زدیتهران و  ،یخراسان جنوب ،یشرق

  ،یاااط ی وناااه بااار رونیااا  ا(1،65،92،93)( 1 شاااماره

  زانیاااشااا بااه ش کناادیشاا یهااا زنااد زبااانیاز ش یعیوساا

 اااااو و  وساااافند شتاااااهده شااااده  یدر رو یادیااااز

دو  قیادق  یتتخ کهنیا  یبه دل  (66،11،13،93،11)اس 

هماااواره باااا  Hy.asiaticumو  Hy.anatolicum وناااه 

 در  یدرساکه هاا با وناه نیاشتک  همراه بوده اسا  و ا

  ،اناادنتااده ،یتوصاا رانیااا یهاااکنااه ییشناسااا دیااکل

 اناادا  هااالر  6936 ساااو در یماایدل و یچگناا ینیحساا

 یجها  جداسااز کیصف  تاکسونوش کیرا به عنوان 

 وناه عاالوه بار  نیا  ا(16)انادکرده یدو  ونه شعرف نیا

کنگاو قاادر اسا  باه  مهیدهنده کریزیانکااو تب خونر

دهناده یزیو تاب خاونر ویاعنوان ناقا  و شخازن تاب ک

Xingiang (11)عم  کند  
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ناقا  تاب  یپنج  ونه شه  کنه ها یشکان یپراکند  :2 شماره تصویر

 6931-6931ی ها ساو ،رانیا در کنگو مهیکر

 Hyalomma anatolicum Koch, 1844کنه 

 یها ونه نیرا در ب یپراکند  نیترفراوان  ونهاین

 نیاا یشکاان ی  پراکند (19)دارد رانیدر ا الوشایجن  ه

و  ی، شارقیغرب یدر نواح ترشیدهد که بی ونه نتان ش

(  9 شااماره تصااویرشتاااهده شااده اساا  ) رانیااا یشاامال

 وناه  نیاوفور ا نیترشیشطالعات  يشکه نتان داد که ب

  (11،13،96،11)شربوط به فصوو تابسکان و بهار بوده اسا 

 نیاا تعاداد نیتارشیدهد که باینتان ش 6شماره  تصویر

  اسااا  شاااده یآورجمااع خوزساااکان اساااکان از  ونااه

 زین  لسکان و یجنوب خراسان کردسکان، ال ،یا یاهاسکان

 ونه بعد از اساکان خوزساکان در درجاه  نیاز نظر وفور ا

 وناه پساکانداران  نیا زبانی  ش(96)قرار دارند  یدو  اهم

 وناه باه  نیاشا ا، اس  یو وحت یبزرگ و کوچک اهل

شااده  یآوراز  اااو،  وساافند و احتااا  جمااع یفراواناا

الز  به  کار اسا  کاه انکاااو از   (19،11،13،96،11)اس 

کنه توساط پرناد ان  داده وکنه رخ ن نیتخ  در ا قیطر

 ریاو غ ریاصاورت تاک  ه ب یماریليا ب ،ابدییانکااو نم

کاه باا احتاا  سار و کاار دارناد رخ  یافاراد نیب یفصل

شانند  ییها ونه با  ونه نیشباه  ا  ی  به دل(15)دهدیش

Hy.asiaticum  وHy.excavatum قیاااشکااان عااد  تفر 

در سااو  یچگنا ینیوجاود دارد  حسا گریکادیها از آن

 کیااعنااوان اسااکوتو  را بااه یجااانب اریطااوو شاا 1161

 الوشاایه یا وناه نیبا  یکاراککر قاب  اعکمااد در تتاخ

 ی ردن اریعمق ش نیعالوه بر ا و کرد یشعرف کو یآناتول

دو  یافکراقا کیاسکوتو  را به عناوان صاف  تاکساونوش

 الوشااایو ه کو یآناااتول الوشااایبااه هاا  ه کیاانااه نزد و

کنه باه عناوان ناقا   نیا از  (19) زارش کرد کو یاتیآس

 ناقااا  نیچنااا، هاا Trypanosoma theileri یاحکمااال
lestoquardi Theileria  وT.annulata  اازارش شااده 

و  ویاتب ک ،ی او وزیتیتواند ارلیکنه ش نیا زینو  اس 

Eperythrozoonesis  (11-13)را انکاااااو دهاااد احتاااا  

 یشدب  برا یهااز  ونه یکیبه عنوان  کو یآناتول الوشایه

  (1)شده اس  یکنگو شعرف-مهیدهنده کر یزیتب خونر

در  نااتو یشارژ الوشاایه یکاه بار رو یشطالعاات شولکاول
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خراساان  همادان،  لساکان، ال ،یاکرشانتااه، ا یهااسکان

 نیاا ، رفا  انجاا  زدیفارس و  یخراسان شمال ،یجنوب

کنگاو شدبا  -ماهیدهنده کریزیتب خونر ی ونه را برا

    (5،1،65،92،93)( 1 شماره تصویر)  زارش کردند

 

 Hyalomma dromedarii Koch, 1844 کنه
غرب، شرکز  یشمال هیناح اا،یدر شماو آفراین کنه 

پراکناده  ایشرکاز و جناوب آسا کرانه،یشد اا،یو شر، آفر

 یباه پراکناد  1169در ساو  یچگن ینی  حس(51)شده اس 

  ناتااه (13 ،19)اشاااره کاارد رانیاا ونااه در سراساار انیااا

  وناه بار اسااس شطالعاات انجاا   نیاا یشکان یپراکند 

 کناه ( 9 شاماره تصاویرشده اس  )  یترس رانیشده در ا

Hyalommadromedarii یتوان باه عناوان کناه ایرا ش 

 زباناهیدو ش ک یسانا  برد اشا ظاهرا  زبانهیدو و سه ش ک،ی

  در اکدار شطالعاات شاکر را باه عناوان (51)اس  عیآن شا

اند  الز  به  کر اس  کرده ی ونه شعرفنیا یاصل زبانیش

 نیاا  یافصوو بهار و تابساکان باه عناوان فصا  فعال که،

 از کناه تعاداد نیترشیب  (11،13،96) ونه  کر شده اس 

 اسا  شاده دیصا کرشاان و یجناوب خراساان یهاااسکان

 از ییبااال تعاداد باه کنه نیا نیچنه (  6 شماره تصویر)

 از شده دیص یها کنه و اس  شده  زارش نیقزو اسکان

 یبرا  لسکان و زدی همدان، ،یشرق جانیآ ربا یهااسکان

 یشولکاول روش بااکنگاو -ماهیکر دهنادهیزیخونر تب

  (61،65،56،51)(1 شااماره تصااویر) شاادند  اازارش شدباا 

و  .Spotted Fever group Rickettsia sp نیااعالوه بر 

Theileria annulata در  یکناه باا روش شولکاول نیاز ا

 اتی  خصوصاا(59)جاادا شاادند یاشااارات شکحااده عرباا

 ییشناساا دیادر کل یخاوبه ب Hy.dromedarii کیشرفولوژ

 ری وناه از ساا نیاا ییلايا شناساا ،شر  داده شده اسا 

  (19)اس  ریپياشکان الوشایه یهاجن 

 

 Genus Rhipicephalusکنه 
 R.sanguineusدو  ونه  یدارا رانیجن  در ا نیا
 در  و همکاااااران یاباشاااد  تلماااادره یشااا R.bursaو 

  یکاایرا بااه عنااوان  R. sanguineusکنااه  1165 ساااو

 دهنااده یزیغالااب در انکااااو تااب خااونر یهااااز  ونااه

  (1)کرد یکنگو شعرف-مهیکر
 

 Rhipicephalus sanguineus Latreille, 1806کنه 
 یاکنه ودر جهان دارد  یعیوس یپراکند این  ونه 

اوقاات  یها و  ااهسگ یاس  که اساسا رو زبانهیسه ش

  (51،55)کنادیشا هیاز جمله انسان تغي گرید یهازبانیش یرو

 یکنااه در نااواح نیااانسااان بااه ا یاز آلااود  ی زارشااات

د وجااو اااایاروپااا و آفر ،یشرکااز یکااایآشر کرانااه،یشد

 یاز رو R. sanguineusکناه  دیاز صا ی زارشاات  (51)دارد

  (11،96،52،53-13) وسااافند، باااز و  ااااو وجاااود دارد

نتاان داده  رانیادر ا R. sanguineus یشکاان یپراکند 

  شطالعات  يشکه نتان (52) (9 شماره تصویرشده اس  )

 یتارشیبا  یا وناه در فصا  بهاار فعال نیدهد که ایش

 نیادهد که اینتان ش 6شماره تصویر  (11،12،96،53)دارد

شاده  دیاز اساکان خوزساکان صا یتارشیکنه به تعاداد با

 یهاادر اساکان ی از این کنهاشا به وفور قاب  توجه ،اس 

 تاوان اشااره کارد  یلرسکان، همدان،  لسکان و فاارس شا

شاننااد  هااایاز آلفااا باااککر یتوانااد  روهاایکنااه شاا نیااا

Coxiella burentii، Ehrlichia canis، Rickettsia rickettsi 

 ییهاادر بخش  (55،53)انکااو دهد را Rickettsia conoriiو 

کنگاو  مهیدهنده کریزیتب خونر یماریعاش  ب رانیاز ا

 ه کنااه شدباا   اازارش شااد نیاادر ا یبااه روش شولکااول

   (5،1،11)( 6شماره  تصویر)اس  
 

 بحث
باوده کاه  ییاز کتاورها یکی رانیدهه  يشکه ا در

  (16)در جهاان را داشاکه اسا  CCHF وعیشا نیترشیب

 اسا  دیبع ،ندارند یا  سکرده یپراکند  که ییها ونه

 یماااری( بenzootic) کیااانزوت انکااااو در یشهماا ناااش

 یهااکنه نیتر ونه از شه  5شطالعه  نیدر اداشکه باشند  

قارار  یکنگاو شاورد بررسا ماهیکر کیناق  تب هموراژ

  نیاا یو فراوانا یپراکناد در این شطالعاه   رفکه اس  و
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داده شتخ   گاهیها و پاصورت ناتهبه رانی ونه در ا 5

 یهاا از شاااالت  الز  باه  کار اسا  کاه دادهشده اسا 

شعکباار  یدهایاااز کل  یتتااخ یاسااکخرا  شااد کااه باارا

 نیااسکفاده کرده و شااالت توساط افاراد شکخصا  در ا

ها بار کنه یشکان ید نگارش شده بود  ناته پراکن نهیزش

 1شاش   رانیا  دیشهرها ارا ه  رد یاسیاساس شحدوده س

سرد شکنوع شاش  شعکدو و شرطوب،  ر  و ختک،   یاقل

آب و  ليا از لحاا  ،باشدیو  ر  و شرطوب ش یو کوهسکان

از شماو تا جنوب  کهی طوره شکنوع اس  ب اریبس ییهوا

ت شواجهاه شکفااو ییبا شناطق آب و هوا جیکتور به تدر

 یپراکند  یرو ییآب و هوا طیشرا راتیی  تغ یشویش

 یهاایمااری ساکرش ب یرو نیهاا همچناکنه ییایجغراف

  (11) ياردیش ریها تاثها و بروز آنشنکاله توسط کنه

که دشا  شد زارش  Ogden & Lindsayدر شطالعه 

طاوو دوره   ،یافصا  فعال ،ییایاجغراف یپراکند  یرو

 رییاتغ ی  شطالعات قبلا(19)دارد ریوز تاثناق  در ر  یفعال

و به دنباو  یرا عل   ر  شدن جهان ییآب و هوا طیشرا

 یتفااوت در پراکناد   یرا دل کیاکولوژ طیشرا رییآن تغ

  در شطالعاه حاضار علا  (11)کارده اسا  یشعرف نیناقل

 ونااه شهاا  در  5 نیااا یو فراواناا یتفاااوت در پراکنااد 

اخکالب   ین اس  به دلشخکل، شمک یها و شهرهااسکان

جهاا   زبااانیو انکخاااب نااوع ش ییآب و هااوا طیدر شاارا

نمونه باشد  ثب  کردن اطالعات شرباوط باه  یآورجمع

 سااک یس کیاهاا آن یناقاا  و پراکناد  یهاافاون  وناه

در   (15)باشادیها در شوقع لزو  شاآن شیپا یهتدار برا

( بااااا www.vectormap.si.edu) vectormap  یسااااا

  ،یشاو یروبرو شا tickmapتح  عنوان  یداده ا گاهیپا

اطالعاات  یشنبع قاب  دسکرس و ارزشمند حااو کیکه 

 ،یماااریناقاا  ب یهااااساا  کااه در شااورد  ونااه یدیااشف

کاااربران قاارار  اریاادر اخک نیناااقل یپراکنااد  یهاااشاادو

 یاطالعات گاهیپا نیا جادیو ا هیدهند  الز  اس  که تهیش

کاه در شعاارض  ییشااورد توجاه کتااورها ژهیاطااور وه با

  باا ردیاهاا هساکند قارار بگشنکاله توسط کنه یهایماریب

 ماهیشه  ناق  تب کر یهاکنه یپراکند  هیاسکفاده از ال

شده اسا  اشکاان  جادیداده کتور ا گاهیکنگو که در پا

کنگاو  مهیدهنده کر یزیخطر احکماو تب خونر یابیارز

در شاورد  تارشیباه انجاا  شطالعاات با دیبا و وجود دارد

 اطالعاات نیاا رایاکرد ز دیها در کتور تاککنه یپراکند 

 نیشسائول یریا  یدر تصم یتواند ناش شهمیش کاویجید

 ریکنگو و ساا-مهیدهنده کر یزیجه  کنکرو تب خونر

با توجاه باه  کند  فایها اتوسط کنه ییایباککر یهایماریب

 یادیااز نیشحاااا ب،یاانوترک DNA ینولااوژتک شیافاازا

شنکاله توساط  یهای ماریب ،یشلکول  یقادرند تا با تتخ

 ی  تااکنون شطالعاات انادک(11)کنناد ییرا شناساا نیناقل

ها انجاا  کنگو از کنه-مهیتب کر روسیو ییشناسا یبرا

  یجه  تتاخ ،ی رفکه اس   اشروزه شطالعات شولکول

 ماهیدهناده کریزیتب خاونر روسیها به وکنه یآلود 

 ،1161در سااو و همکاران  بایرود  فکور زیکار شه کنگو ب

تاب  روسیاو یرا بارا الوشایدر اسکان کردسکان، جن  ه

در  نی  همچناا(12)کنگااو شدباا   اازارش کردنااد مااهیکر

 Hy.marginatumو  Hy.dromedoriiاسکان ق  دو  ونه 

 یا  در شطالعه(13)شدب   زارش شدند یبه روش شولکول

از  درصاد 3/9کاه در اساکان خراساان انجاا  شاد،  گرید

 شدبا  CCHF روسیاو یبرا یشورد بررس یهاکنه  یجمع

، Hy. asiaticumهاا شااش   وناه نی زارش شدند که ا
Hy.marginatum ،Rh.turanicus  وRh.appendiculatus 

 یاز  ونه هاا درصد 51باشند  الز  به  کر اس  که یش

 یشاا شطالعاه نیاادر ا یبررسا ونااه شاورد  5آلاوده جاز  

و همکاران در ساو  یتلمادره ا چه شطالعه  را  (13)باشند

،  R. sanguineus ،Hy.anatolicum یهااا، کنااه1165
Hy.asiaticum ،Hy. dromedarii  وHy.anatolicum 

 مهیکر تب روسیحاش  و یهاکنهنیترعنوان فراوانرا به

 Ornithodros lahorensisاشا کنه  ،ندکرد یکنگو شعرف

از  CCHFلاوده باه آبه عنوان کنه نر   زینر  ن یهااز کنه

از   (1،21)دیاا اازارش  رد رانیااو شرکااز ا یشااماو شاارق

 زارش  رانیکه از ا ی ونه کنه سخ  و نرش 11شجموع 

 وناه  کیا ونه کنه نار  و  66شده، دوازده  ونه کنه )

 .(1)کنگو آلوده بودند مهیتب کر روسیکنه سخ ( به و
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بلکه به عنوان شخازن  یماریه ها نه تنها به عنوان ناق  بکن

عااالوه باار   (26)دارنااد یناااش شهماا عاا یدر طب روسیااو

 -ماهیتاب کر روسیاو یکه ناق  اصال الوشایه یها ونه

، Rhipicephalusکنه شانند  یهاجن  ریکنگو هسکند سا

Haemaphysalis  وDermacentor تواننااد شخاازن  یشاا

 یاحتا  ناش شهم که نیوجه به اباشند  با ت روسیو نیا

لايا بهکار  ،به عهاده دارناد ع یدر طب روسیو  یدر تاو

 یهااکناه یبار رو یتار ساکرده یاس  شطالعات شلکول

شخازن  نیای وناا ون جها  تع یها زبانیجدا شده از ش

که  یدر شناطا ژهیوه ب یماریب نیشخازن بالفع  ا ای یینها

 نیچن  ه ردی   دارد انجا ییباال وعیکنگو ش مهیتب کر

تاوان یشا ران،یکنه در ا یهاداده گاهیپا  یبه شنظور تکم

کناه،   یانا  شح  شورد شطالعه، ساو شطالعاه، فصا  فعال

کناه هاا را باه  یآلود  زانیکنه، جن ،  ونه و ش زبانیش

 نیاکاه بار اسااس ا ییهااضافه نمود  ناته یقبل یهاداده

از  یکل یند آ اهتوانیشوند، ش یش هیته یاطالعات گاهیپا

 یبهداشاک نیشسائول یشه  بارا نیناقل یپراکند   یوضع

بار اسااس  یمااریب نیکند تا در هنگا  کنکارو نااقل جادیا

بهکر اس  شطالعات  نیچن  ه ندیو پرسن  اقدا  نما نهیهز

 یشارز یهاا در ناواحکناه یآلود  نییتع یبرا یشبسوط

  هیهمسااا یجااا تبااادو دا  بااا کتااورهاکتااور کااه در آن

  دیا  الز  به  کر اسا  کاه باردیانجا    ،ردی یانجا  ش

  یمااریشها  ب یهاا وناه یو زشاان یشکاان یبه پراکند 

بااال اسا   یمااریکاه شاوارد ب یدر شناطا هاو کنکرو آن

 توجه نمود 
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