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 دانشگاه اراک ،و منابع طبیعی کشاورزیگروه علوم دامی، دانشکده  مطلق:مهدی خدایی 
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 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک :علیرضا پسرکلو 
 

 1395 آبانتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 پیشگیری، از تواند از دیدگاهدر نواحی مختلف کشور می هاآنشناخت وضعیت پراکنش هستند که های خارجی ترین انگلمهماز ها کنه

سنی های دامی در همه گروه ای و فراوانی کنههدف این تحقیق شناسایی و بررسی میزان تنوع گونه ها مفید باشد.های مرتبط با آنبروز بیماری

چنین  تعیین میزان تغییرات فصلی آلودگی کنه در حیوانات مذکور در بخش مشهد میقان از توابع هم نشخوارکنندگان )شامل گاو، گوسفند و بز( و

عداد ایستگاه و در مجموع از ت 20سال انجام گردید و در طی این مدت از 1394شهرستان اراک است. این بررسی از اول فروردین تا اواخر اسفند 

های ها با کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی و دادهصورت ماهیانه صورت پذیرفت. سپس کنهگیری بهرأس دام نر و ماده، نمونه 1801

( %05/31)آرگازیده  از دو خانواده آوری شدههای جمعآنالیز گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که کنه SPSSافزار تفاده از نرمبا اسمربوطه 

(: شامل سه جنس و %95/68) اگزودیده ( وArgas persicus، A. reflexus، Ornithodorus lahorensisشامل: دو جنس و سه گونه )

( Rhipicephalus sanguines ،R. turanicus ،Hyalomma anatolicom، H. Asiaticum ،Haemaphysalis sulcataپنج گونه )

 یابد.ها در دمای باال افزایش میترین فراوانی را در فصل تابستان دارند و تراکم آنها بیشدهد که کنهنشان میچنین این مطالعه هم بودند.
 

          تنوع گونه، مشهد میقان اگزودیده، آرگازیده، کلمات کلیدی:

 a-shayestehfar@ArakU.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
 

 
 

  

mailto:a-shayestehfar@ArakU.ac.ir


 شهرستان اراک -های مشهد میقان های دامی در دامداریای کنهتنوع گونه                                                       اکبری و همکاران

364 
 

 مقدمه
ها اغلب براساس محل زندگی در بدن میزبان به دو گروه انگل       

(. 1386خارجی تقسیم می شوند )اطهری،  هایداخلی و انگل هایانگل

ویژه پستانداران و هداران بهای اجباری مهرههای دامی از انگلکنه

های ها دام( قرار دارند، آنAcariخزندگان هستند و در رده آکاری )

کنند ها تغذیه میکوچک و بزرگ را هدف قرار داده و از خون بدن آن

(James  وOliver ،1989گزش .) های مکانیکی، ها موجب آسیبکنه

شود. عالوه براین، ها میسوزش، التهاب و افزایش حساسیت در دام

خونی، ضعف و زمان تعداد زیادی کنه، حیوان را مبتال به کمتغذیه هم

چنین (. هم1380کند )توسلی، ناتوانی و در نهایت کاهش تولید می

را دچار مسمومیت و  های کنه، میزبانترشحات بزاقی بعضی از گونه

های پاتوژن در حیوانات اهلی و فلج کرده و با انتقال میکروارگانیسم

های بسیار دور برای ها از زماناگرچه کنهکند. انسان ایجاد بیماری می

( MiteوAkari ) طورکلی واژه کنههولی ب و آشنا بودند، شده بشر شناخته

و همکاران،  )رحمانی گرفت میالدی مورد استفاده قرار 1650 سال پس از

ها در ایران شناسی و انتشار کنه(. تحقیقات اولیه در مورد زیست1391

میالدی توسط دُپره انجام شد )رحمانی و همکاران،  1810در سال 

دانشکده دامپزشکی  اتفاقبه ایران پاستور و انستیتو رازی انستیتو (.1391

تحقیقات را تا به امروز ادامه و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران این 

(. نخستین منبع فارسی که در 1391نیا و همکاران، داده اند )فرزین

های دامی و بهداشت دام اشاره نموده، کتاب انگل شناسی ایران به کنه

است )رحمانی و همکاران،  1334نوشته رفیعی و راک به سال  بندپایان

ن زمینه در برخی از هایی در ایهای اخیر بررسی(. در سال1391

( 2004)و همکاران  Telmadarraiyمناطق کشور صورت گرفته است. 

های سخت و نرم را گونه از کنه 15جنس و  7غربی در آذربایجان

های رپیسفالوس و جنسدر مطالعه مذکور  .شناسایی و گزارش دادند

های ترین فراوانی را در بین کنهدرصد بیش 41و  42 ترتیب باهیالوما به

های جنس رپیسفالوس در تابستان، هیالوما در گونه دارا بودند.سخت 

 Nasiri. تری داشتندپاییز و آرگاس در تابستان و زمستان فراوانی بیش

ایی بر روی گوسفندان در شهرستان نیز طی مطالعه (2010) و همکاران

آوری های سخت جمعگونه از کنه 5جنس و  2آبدانان در استان ایالم 

 هیالوما مارژیناتوم، آناتولیکوم، آسیاتیکوم، درومودوری هایگونه .کردند

ها فصلی کنه فعالیت ترینشدند. بیش هویت سولکاتا تعیین همافیلوسو 

 .گزارش گردید %11/41در بهار بود و میزان آلودگی گوسفندان به کنه 

ی ها به کنه، شناسایرسد تعیین میزان و شدت آلودگی دامنظر میبه

مناسبی   راه تواندمنطقه، آگاهی از فعالیت فصلی آنان می غالب هایکنه

ها وسیله آنههای منتقله بها، پیشگیری از بیماریبرای مبارزه با کنه

  ها باشد. های اقتصادی ناشی از تلفات دامو جلوگیری از ضرر و زیان

های گونه فعالیت فصلی شناسایی و تعیین میزاناین مطالعه با هدف 

های کوچک و بزرگ در های نرم و سخت بر روی داممختلف کنه

  .صورت گرفتتوابع شهرستان اراک  میقان از های بخش مشهددامداری

 

 هامواد و روش
ایستگاه مطالعاتی از فروردین الی اسفند ماه  20این پژوهش در        

)طول  از توابع شهرستان اراک مشهد میقاندر منطقه  1394

( انجام شد. 49˚41'73"و عرض جغرافیایی 34˚14'32"جغرافیایی 

و با کمک پنس و از داخل شکاف  برداری از سطح بدن دامنمونه

ها از های نرم شبداری دام صورت گرفت. کنهدیوارهای محل نگه

کنند و سپس از میزبان جدا شده و در شیار دیوارها میزبان تغذیه می

رو، با کمک یک چراغ قوه داخل شکاف دیوارها این گیرند. ازپناه می

چنین مقداری از خاک کف طویله نیز مورد جستجو قرار گرفت. هم

ریخته شد و در  کندها عبور میراحتی از آندر درون ظروفی که نور به

معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گرفت. بدین ترتیب پس از تحریک 

ها با کمک پنس گردید ی آنآورها به حرکت اقدام به جمعکنه

آوری شده به داخل های جمع(. کنه1388)تلمادره ای و همکاران، 

گلیسیرین انتقال یافتند.  %5و  %70های حاوی الکل اتیلیک اپندورف

ها جهت مطالعات بعدی به آزمایشگاه منتقل و با کمک سپس نمونه

و  Hosseini-Chegeniشناسی مانند کلیدهای شناسائی معتبر کنه

( شناسایی شدند. 2003و همکاران ) Walker( و 2013همکاران )

ها با درجه خاصی از رطوبت اند که هرگونه از کنهمطالعات نشان داده

ها در مناطق گرم با رطوبت کم اند، برخی از گونهو دما سازگاری یافته

و برخی دیگر در آب و هوای خشک فعال هستند )نعمان و همکاران، 

برداری دو فاکتور در همین راستا در مطالعه حاضر، حین نمونه(. 1386

زاری اب ا تحلیل همبستگی کهگیری شد و بمهم دما و رطوبت اندازه

متغیر کمی با طه یک متغیر کمی بو درجه را عرای تعیین نوبآماری 

  .قرار گرفت ارزیابی مورد 16 نسخه SPSS افزاربا استفاده از نرماست  دیگر

 

 نتایج
ایستگاه در منطقه  20 های دامی دردر بررسی تاکسونومیکی کنه       

جنس شناسایی شدند.  5خانواده و 2گونه متعلق به  8مشهد میقان 

 با دو گونه Hyalomma( جنس Ixodidaeاگزودیده ) از خانواده

anatolicum .H.  وasiaticum . H جنس ،Haemaphisalis  با گونه 

sulcata.H . و جنسRiphicephalus با دو گونه  sanguineus.R.  و 

turanicus.R. چنین از خانواده آرگازیده ( و هم1 شناسایی شدند )شکل

(Argasidae جنس ) Argasدو گونه با A. persicus ،A. reflexus  و
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 Ornithodorus lahorensis با یک گونه  Ornithodorusجنس 

ها در ها و درصد فراوانی آنتعداد گونه(. 2)شکل  شناسایی شدند

 Argas گونه ترین فراوانی مربوط به بیان شده است. بیش 1جدول 

persicus (21/28%) گونه ترین فراوانی کنه صید شده مربوط بهو کم 

Haemaphysalis sulcat (5/0% )توزیع فراوانی چنین هم .باشدمی

میزبان ک نوع های مورد بررسی به تفکیهای شناسایی شده در دامکنه

ارائه شده  3و  2ترتیب در جداول و تنوع فصلی به( بزگوسفند و گاو، )

  است.

 
 ( به تفکیک نر و مادهIxodidaeهای مختلف خانواده اگزودیده ): گونه1شکل

 

 های دامی منطقه مشهد میقانها در بررسی کنههای شناسایی شده و تعداد آنتنوع گونه :1جدول 

 گونه کنه نر ماده الرو نیمف کل %

18/9 55 0 0 24 31 Hyalomma anatolicum 

35/8 50 0 0 23 27 Hyalomma asiaticum 

50/0 3 0 0 3 0 Haemaphysalis  sulcat 

71/26 160 5 0 73 82 Rhipicephalus sanguineus 

21/24 145 3 0 85 57 Rhipicephalus turanicus 

21/28 169 0 1 72 96 Argas  persicus 

00/1 6 0 0 2 4 Argas reflexus 

84/1 11 7 0 3 1 Ornithodoros lahorensi 

 کل 298 285 1 15 599 100



 شهرستان اراک -های مشهد میقان های دامی در دامداریای کنهتنوع گونه                                                       اکبری و همکاران

366 
 

 
 به تفکیک نر و ماده (Argasidaeآرگازیده ) های مختلف خانوادهگونه :2 شکل

 

 شده برحسب میزبانآوریهای جمعگونه :2جدول 

 میزبان
 گونه کنه

 گاو گوسفند بز

13 28 15 Hyalomma anatolicum 

0 24 26 Hyalomma asiaticum 

0 3 0 Haemaphysalis sulcata 

29 93 38 Rhipicephalus sanguineus 

5 116 24 Rhipicephalus turanicus 

0 17 0 Argas persicus 

0 3 0 Ornithodoros lahorensis 

 کل 103 284 47
 

های دامی در منطقه مورد مطالعهتوزیع فصلی کنه :3جدول   

 کل زمستان پاییز تابستان بهار فصل

کنه گونه  % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد 

Hyalomma anatolicum 12 00/2  38 34/6  4 067/  1 17/0  55 18/9  

Hyalomma asiaticum 31 18/5  19 17/3  0 00/0  0 00/0  50 35/8  

Haemaphysalis sulcata 0 00/0  0 00/0  3 50/0  0 00/0  3 50/0  

Rhipicephalus sanguineus 22 68/3  124 70/20  14 34/2  0 00/0  160 71/26  

Rhipicephalus turanicu 35 84/5  102 03/17  8 33/1  0 00/0  145 21/24  

Argas persicus 45 51/7  63 52/10  34 68/5  27 51/4  169 21/28  

Argas reflexus 0 00/0  4 67/0  0 00/0  2 33/0  6 00/1  

Ornithodoros lahorensis 2 33/0  0 00/0  0 00/0  9 5/1  11 84/1  

54/24 147 کل  350 43/58  63 52/10  39 51/6  599 100 
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آماری در بررسی  مطالعات دست آمده ازهب نتایج چنینهم       

های گونه و رطوبت و ارتباط آن بر تراکم دما محیطی فاکتورهای

دهد که فاکتور دما در اکثر مواقع ارتباط مختلف نشان می

داری منفی بر داری مثبت و فاکتور رطوبت ارتباط معنیمعنی

 (. 4های مورد مطالعه دارد )جدول روی تراکم گونه

 

، Argas persicus ،Hyalomma anatolicum ،Hyalomma asiaticumهای بررسی ارتباط فاکتورهای محیطی دما و رطوبت با تراکم گونه :4جدول 

Rhipicephalus sanguineus  وRhipicephalus turanicus. 

 نام گونه فاکتور جنس ارتباط آماره

60/0=r ،%5 P  (+) ماده 
 دما

Argas persicus 
60/0=r ،%5 P (+) نر 

62/0- =r ،%1 P  (-) ماده 
 رطوبت

62/0- =r ،%1 P  (-) نر 

71/0=r ،%5 P  (+) ماده 
 دما

Hyalomma anatolicum 
77/0=r ،%1 P  (+) نر 

71/0=r ،%5 P  (-) ماده 
 رطوبت

77/0- =r ،%1 P  (-) نر 

 ماده خنثی -
 دما

Hyalomma asiaticum 
90/0=r ،%1 P  (+) نر 

 ماده خنثی -
 رطوبت

 نر خنثی -

94/0=r ،%1 P  (+) ماده 
 دما

Rhipicephalus sanguineus 
76/0=r ،%1 P  (+) نر 

74/0- =r ،%1 P  (-) ماده 
 رطوبت

70/0- =r ،%5 P  (-) نر 

69/0=r ،%5 P  (+) ماده 
 دما

Rhipicephalus turanicus 
72/0=r ،%5 P  (+) نر 

65/0- =r ،%5 P  (-) ماده 
 رطوبت

72/0- =r ،%1 P  (-) نر 

 بحث
های دامی دهد که کنهمی نشان این مطالعه دست آمده درهنتایج ب       

در منطقه مورد مطالعه از نظر تعداد جنس و گونه از تنوع زیادی 

های سخت )هیالوما، ریپی سفالوس برخوردار هستند و شامل انواع کنه

شوند. در )آرگاز و اورنیتودوروس( میهای نرم و همافیزالیس( و کنه

های کنه، وجود دارد هایی از این جنسسایر نقاط کشور نیز گزارش

(Rahbari  ،که حاکی از گستره وسیع پراکندگی 2007و همکاران )

دهد که در منطقه مورد نشان میاین تحقیق این کنه است. نتایج 

و  Hyalommaهای ای مربوط به جنسترین تنوع گونهمطالعه بیش

Rhipicephalus خانواده از Ixodidae جنس و Argas خانواده از 

Argasidae ها دو گونه شناسایی و بودند که از هر کدام این جنس

 Ornithodorosو  Haemaphysalis هایقرار گرفت. جنس بررسی مورد

ها تری برخوردار بودند و از هرکدام از این جنسبه نسبت از تنوع کم

شده در این های مهم شناساییگونه شناسایی شد. یکی از جنسیک 

محققین قاره آفریقا را مبدأ انتشار  است. Rhipicephalus تحقیق جنس

های گونه (. اغلب2011همکاران،  و Youssefi) اندکرده معرفی جنس این

و همکاران  Rahbariکنند، این جنس در نواحی گرمسیری زندگی می

 R. sanguineus گونه را از سرتاسر ایران گزارش دادند. گونه این (2007)

از این جنس در این پژوهش شناسایی شد که با فراوانی کلی 

های یا کنه Ixodidaeترین فراوانی در خانواده ( دارای بیش71/26%)

( %70/20در فصل تابستان با فراوانی ) R. sanguineusسخت است. 

( دارای %0ل زمستان با فراوانی )ترین فراوانی و در فصدارای بیش

( 1350های مظلوم )ها با بررسیباشد که این یافتهترین فعالیت میکم
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های ایران، انتشار جغرافیایی و فصول فعالیت که در مورد انواع کنه

های شناسایی شده از کند، مطابقت دارد. از دیگر گونهها بحث میآن

است که مطالعه حاضر نشان  R. turanicus گونه Rhipicephalus جنس

ترین تعداد گونه را بر روی گوسفندان دارد. این گونه در داد که بیش

( مشاهده %03/17( و در تابستان )% 84/5فصول بهار با فراوانی )

که نشان از پراکندگی باالی آن در فصل تابستان دارد و تأییدکننده  شد

در  R. turanicus. ( است2011و همکاران ) Youssefiنتایج مطالعه 

( فعالیت بسیار کمی داشته و در زمستان با %33/1پاییز با فراوانی )

 دهد. گونه فعالیتی از خود نشان نمی( هیچ%فراوانی )

 Hyalomma، جنس Ixodidaeخانواده  از شده شناخته جنس دیگر       

های هیالوما در مناطق گرمسیری مرطوب و آب و هوای است، کنه

ناحیه گرمسیری آفریقا و نواحی جغرافیایی حیاتی مناطق  خشک، در

نوری و همکاران، شوند )واحدیدنیای قدیم و نواحی شرقی یافت می

(. در این مطالعه دو گونه از این جنس شناسایی شده است که 1394

ترین گسترده هیالوما از گونه است. این H. anatolicum هاگونه از این یکی

و همکاران،  Hosseini-Chegeni) باشدایران می در هیالوما جنس گونه از

( و تابستان با فراوانی %2(. این گونه در فصول بهار با فراوانی ) 2013

( و %67/0( دارای وفور باال است ولی در پاییز با فراوانی )34/6%)

گذارد ( فعالیت این گونه رو به کاهش می%17/0زمستان با فراوانی )

 H. asiaticumدارد. گونه مطابقت (1389) رسولی و همکاران با نتایج که

شرقی ایران در مرز ( در جنوب1962بار توسط عباسیان )اولین

( پراکندگی این 1350) (. مظلوم1350)مظلوم،   پاکستان شناسایی شد

کند. جز در سواحل دریای خزر تأیید میگونه را در سرتاسر ایران به

خود گونه در گاو میزان شیوع باالتری را بهدر مطالعه حاضر این 

 و همکاران اختصاص داده است که با نتایج حاصل از تحقیق کیهانی

( در شهرستان آمل که فراوانی آن را در گاوها نسبت به دیگر 1391)

 خوانی دارد. داند همتر میها بیشمیزبان

اد ترین تعدجهان شمول بوده و بیش Haemaphysalisجنس        

بار توسط شرقی آسیا گزارش شده است و اولینهای آن از جنوبگونه

و همکاران،  Hosseini-Chegeniدلپی از ایران گزارش شده است )

در طی این پژوهش  H. sulcata(. از این جنس تنها گونه  2014

ترین شناسایی شده که از گوسفند جدا شده است. این گونه فراوان

بار توسط در ایران است که اولین Haemaphysalisگونه از جنس 

در فصل پاییز  H. sulcataعباسیان توصیف شد. در این پژوهش 

های بررسی نیز در (1350) شد، مظلوم آوریکم جمع و با تعداد (5/0%)

در ایران  Haemaphysalisترین گونه از جنس خود این گونه را فراوان

داند که گونه را پاییز میاینترین زمان فعالیت کند و بیشمعرفی می

 خوانی دارد.مآمده در این تحقیق هدستبا نتایج به

در فصول  Ixodidaeهای خانواده توان گفت گونهطورکلی میهب       

ترین فراوانی و در ( دارای بیش%24/47( و تابستان )%7/16بهار )

یابد طور قابل توجهی کاهش میها به( فراوانی آن%17/0زمستان )

 دهد در فصل زمستان فعالیت این خانواده بسیار کم که نشان می

و همکاران  Ramezaniشود، این یافته با نتایج حاصل از تحقیق می

 ( در شمال ایران مطابقت دارد.2014)

 ، جنسArgasidaeهای شناخته شده در خانواده یکی از جنس       

Argas شناسایی شده است که  است که تنها سه گونه از آن در ایران

مانده ها اختصاصاً انگل خفاش است و دو گونه باقییکی از این گونه

ترین دارای بیش A.persicusنیز در این مطالعه شناسایی گردید. گونه 

باشد. البته تعداد کمی از این میArgas تعداد کنه مربوط به جنس 

ز این گونه از تری اگونه از روی میزبان جدا شده است و تعداد بیش

ها یافت شد که ها طویلهها و درزها و سوراخهای آغلالی دیوارالبه

ها در کنار گلی منازل و قرار گرفتن مرغدانیاحتمال دارد وضعیت کاه

ها در مناطق آلوده به این کنه از عوامل مهم گسترش این دامداری

( در 1391نیا و همکاران )کنه باشند. این یافته با مطالعات فرزین

در تمام فصول سال فعالیت  A. persicusخوانی دارد. شهرستان قم هم

ترین فراوانی فصلی این گونه مربوط به فصل تابستان با داشته و بیش

 ( است. %52/10فراوانی )

 A. persicusنسبت به گونه  تریکم بسیار فراوانی A .reflexus گونه       

شده آوریداشته و در این مطالعه در فصول تابستان و زمستان جمع

 ( نیز فراوانی این گونه را نسبت به گونه2003) Vatandoostاست. 

A. persicus چنینهم .تر گزارش کرده استدر استان همدان کم 

Shayeghi ( نیز درصد فراوانی این گونه را در بین 2005و همکاران )

تر در استان مازندران بسیار کم Argasidaeنواده های خادیگر گونه

خوانی دارد. نتایج این گزارش کرده است که با پژوهش حاضر هم

ترین وفور را در بین کم A. reflexusدهد که گونه مطالعه نشان می

ترین فراوانی این گونه در فصل دارد و بیش Argasidaeخانواده 

 ( است. %33/0فصلی ) ترین وفور( و کم%67/0تابستان با )

در ایران گزارش شده است  Ornithodorosپنچ گونه از جنس        

(Rahbari ،1995 که تنها یک گونه از این جنس )Ornithodoros 

lahorensis ترین این پژوهش صید شده است. بیش در گوسفندی( )کنه

ترین فعالیت این ( و کم%5/1فعالیت این کنه در فصول زمستان )

( است و در دیگر فصول سال این گونه %33/0ه در فصل بهار )گون

دارای فعالیت نبوده است که احتمال دارد افزایش تعداد و فعالیت 

O.lahorensis شدت وابسته به حضور یا عدم حضور گوسفند در به

ترین آغل باشد. نتایج این مطالعه مبین آن است که، این گونه بیش

باشد. دارا می A.persicusبعد از گونه  Argasidaeفراوانی را در خانواده 



 1396 پاییز، 3، شماره همنسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

369 
 

Vatandoost ( نیز گونه 2003) و همکارانO. lahorensis  را دارای

 اند.گزارش شده کرده A. persicusفراوانی بعد از گونه  ترینبیش

ترین فاکتورهای قابل بررسی در محیط طبیعی دما از جمله مهم       

ها، زمان مستقیم بر روی فراوانی و رشد کنهطور هتواند باست که می

اندازی، تأثیرگذار باشد بیرون آمدن الرو از تخم و طول دوره پوست

(. مطالعات روی تأثیر دما بر گسترش و رشد 1386)نعمان و همکاران، 

 -c030در دمای بین  نشان داد که Haemaphysalis longicornisگونه 

و  Yanoها است )گونه از کنهر اینبهترین دما برای رشد و تکثی 12

انجام گرفت  Rahbari (1995)(. در بررسی که توسط 1987همکاران، 

درجه  10-20ترین متوسط تعداد کنه بر روی دام در دمای بیش

دهد که دست آمده در این مطالعه نشان میگراد بود. نتایج بهسانتی

ه با مطالعات سایرین دما در اکثر مواقع تأثیر مثبتی با تراکم داشته ک

های مهم و قابل بررسی در مطابقت دارد. رطوبت نیز ازجمله فاکتور

ترین متوسط تعداد که بیشطوریهها است، بمحیط اکولوژیک کنه

درصد مشاهده شده است  70-50کنه بر روی دام در رطوبت نسبی 

د یابشدت کاهش میهها بو در خارج از این محدوده رطوبتی تعداد کنه

(Rahbari ،1995 در این پژوهش رطوبت نسبی در اکثر مواقع باعث .)

 Rahbari ایجاد تاًثیر منفی بر تراکم شد. که در تضاد با مطالعه

نظر ( است، لذا مطالعات تکمیلی آینده در این زمینه ضروری به1995)

 رسد.می
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