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مطالعه متغيرهای اکولوژيكي موثر بر ميزان شيوع 
کنه هاي سخت در گوسفندان شهرستان سمنان

چكيد ه
مطالعه اي درباره تاثير متغيرهای هواشناسی مانند مدت تابش خورشيد، رطوبت هوا، درجه حرارت محيط 
و ارتفاع از سطح دریا و تاثير آنها برفعاليت و استقرار جمعيت کنه هاي سخت روي سطح بدن گوسفندان 
نژاد سنگســري  در مناطق یيالقی و قشالقی  شهرستان ســمنان انجام گرفت.  نمونه برداري از 5 درصد 
جمعيت یک گله گوســفند مســتقر در محل با جمعيتی حدود 1000 راس، به صورت ماهيانه در طول سال 
صورت پذیرفت. در مجموع تعداد 1505 کنه ســخت شامل 635 کنه ماده و 870 کنه نر شامل گونه هاي  
Dermacentor marginatus، D. raskemensis و Hyalomma marginatum marginatum از 
سطح بدن گوســفندان جدا گردید. ميزان آلودگی از صفر درصد در 2 ماه آخر فصل پایيز و سراسر فصل 
زمســتان تا 82 درصد در شهریور ماه متغيربود. شــدت آلودگی جمعيت کنه روي هر گوسفند از صفر تا 
12/45 کنه در زمان های مختلف نمونه برداري متفاوت مالحظه شد. ارزیابي های آماري روي ميانگين داده 
هاي جمع آوري شده  نشــان داد  ارتباط معنی داری ميان طول زمان تابش خورشيد )به ساعت( و دمای 
 هوا با ميزان آلودگی دام به کنه وجود دارد )P>0/01 (.  ميزان شــيوع متوسط ابتال به کنه در حيوانات در 
ماه های آلوده سال 56/85 درصد و متوسط شــدت آلودگی در حيوانات آلوده 7/56 کنه به ثبت رسيد. 
همچنين مشاهده شد که ارتفاع از ســطح دریا، یكی از متغيرهای تاثير گذار در محل استقرار کنه ها بر 

روی سطح بدن گوسفند است. 
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مقد مه
مهم ترين كوچندگان دامنه های البرز، عشــاير سنگســری و 
فعاليت اصلی اين ايل، دامپروری اســت. هر ساله در اواسط فصل 
خرداد از نواحی قشــالقی واقع در جنوب اســتان ســمنان به راه 
 افتاده و در مناطــق ييالقی در دامنه های جنوبی البرز مســتقر 
می گردند )3(. در حدود يک ميليون و سيصد هزار راس گوسفند 
و بز در نقاط مختلف درمراتع اســتان ســمنان در گســتره ای به 
وســعت  5500000  هکتار به چرا مشــغول هستند )3(. چراي 
گوســفندان از گياهان مرتعی مانند گونه های مرتعی گندميان و 
 ،)Matthiola ovatifolia( ساير علوفه مرتعی مانند چليپای معطر
 Onobrychis( اســپرس ،)Melilotus officinali( يونجه زرد
aucheri(، چاودار هراتی )Secale afghanicum( و فســتوك 
قرمز )Festuca rubra( سبب لذيذ شدن گوشت اين گوسفندان 
می گردد )4( ولی در مقابل باعث می شــود اين گوســفندان در 
برابر تهديدهای گوناگونی مانند كنه های سخت قرار گيرند. همه 
ساله ضررهاي زيادي از جانب كنه هاي سخت از طريق ايجاد كم 
خوني، الغري، انتقــال اجرام بيماري زا، التهاب و خارش درناحيه 
گزش در ناحيه پرينه، قسمت های داخلی و خارجی گوش و ناحيه 
 ســينه، متوجه دامداران مناطق مختلف می گــردد و تعدادي از 

دام هاي مبتال نيز تلف مي گردند )23، 21(.
وجود جمعيت های بومی كنه و اســتقرار جمعيت های جديد 

اين بندپا، تحت تاثير عوامل زنده و بيوتيک )تراكم ميزبان و رفتار 
آن هــا ( و عوامل غير زنده و محيطی مانند شــرايط آب و هوايی 
قــرار دارد )14، 19(. هر يک از اين عوامل، بقای كنه ها را تحت 
تاثيــر قــرار داده و تراكم جمعيت های بومــی را تغيير می دهد. 
متغيــر آب و هوا، بقای كنه را بخصوص در مواقعی كه كنه جدا از 
ميزبان به ســر می برد، تحت تاثير قرار می دهد. كنه ها خارج از 
محدوده دمايی مناســب و در دمای باالتر، قادر به زندگی نبوده و 
 خواهند مرد و در دمای پائين، توانايی جستجو ميزبان را از دست 
می دهنــد )17(. هنگامی كه كنه ها در محيط در حال پوســت 
 اندازی و يا كمين هســتند در معرض تشــنگی، گرســنگی و يا 
يخ زدن قرار دارند. آنها در معرض خورده شدن توسط شکارچيانی 
مانند مورچه، سوســک و بســياری از پرندگان هســتند. در يک 
بررسی كه بر روی تاثير مرغ و خروس بر روی جمعيت كنه انجام 
 شد، هر پرنده به طور متوسط 338 كنه در 5/5 ساعت خورده بود 
)13( آنها همچنين در معرض ابتال به انواع قارچ های انتموپاتوژن 
هســتند )2(. معموال كنه هاي حيواني در طي مراحل رشد خود 
)حداقل 1 مرحله در كنه های يک ميزبانه و حداكثر 3 مرحله در 
كنه های 3 ميزبانه ( و متناسب با  شعاع تحرك، فراواني و استمرار 
فعاليت جمعيت ميزبــان، پراكندگی پيدا مي كنند. در اين رابطه 
گونه هاي كنه D. marginatus ، اصوالً در ارتفاعات و در نواحی 

سرد و كوهستانی گزارش شده اند )26(.
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To assess hard ticks population on Sangsari sheep breed under the effect of weather’s parameters such 
as duration of sun shine, humidity, ambient temperature, altitude, 5% of a flock (almost 1000 sheep in 
mountains and fields of Semnan and Tehran provinces) were randomly separated and were observed 
monthly. During a year, a total of 1505 hard ticks (635 females and 870 males) containing Derma-
centor marginatus, Dermacentor raskemensis, Hyalomma marginatum marginatum were separated. 
Infestation rate were vary from 0% in two last months of autumn and winter to 82% in September. In-
tensity of infestation in different times, was vary from 0 to 12.45 ticks on each sheep. Results showed 
that there is a significant relation between duration of sun shine and humidity with prevalence of 
infestations (p<0.01). Average prevalence of infestation in different months was 56.85% and average 
of intensity of infestations was 7.56 ticks on each sheep. Also it was found out that altitude is one of 
the parameters which can affect the site of ticks on sheep’s body. 
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نيازهای كنه ها به هنگام استقرار بر روی ميزبان اساساً تغيير 
می كند زيرا ديگر در معرض خطر تشــنگی يا گرسنه ماندن قرار 
ندارند بلکه بايســتی با خنثی كردن واكنش های ايمنی ميزبان، 
بتوانــد مدت زمان زيادی به خونخواری خــود ادامه دهند. هدف 
كنه در اين تعامل، كســب خون با نفوذ به داخل پوست ميزبان و 
 ترشح موادی شامل مولکول های متسع كننده عروق و ضد انعقاد 
می باشد كه موجب تسريع جريان خون شده و به كنه اجازه تغذيه 

از خون را خواهد داد ) 24(. 
 لذا شــناخت دقيق متغيرهای مورد اشــاره و  نحوه ارتباطات 
كنــه هاي حيواني  با ميزبان جانوري خود، ســبب می گردد تا از 

روش هاي مبارزه مناسب تري استفاده نمود. 

مواد و روش کار 
نمونه گيری

گله ای با جمعيتی در حدود 1000 راس گوســفند انتخاب و 
بــا هماهنگی های به عمل آمــده از 5 درصد جمعيت گله مذكور 
متشــکل از ميش و بره به فواصل 1 ماه و در طول يک ســال در 
مناطق مختلف واقع در ناحيه قشــالقی درجزين ) منطقه ای گرم 
و خشــک در نزديکی سمنان با طول جغرافيايی ´´7 ´35 °53 و 
عــرض جغرافيايی ´´9 ´63 °35  و ارتفاع 1300 متر از ســطح 
دريا ( و در ناحيه ييالقی و كوهســتانی نجفدر ) منطقه ای سرد و 
38 °52  و   ́3´ كوهستانی در شمال فيروزكوه با طول جغرافيايی́ 
78 °35  و ارتفاع 2600 متراز سطح دريا (   ́3´  عرض جغرافيايی́ 
نمونه گيری صورت گرفت. پس از جستجوی بدن دام، كنه ها را با 
استفاده از پنس استيل با اندازه متوسط با نوك كند از روی بدن دام 
جدا شد. در هنگام جدا كردن، سعی شد كه نوك پنس، ضمائم دهانی 
كنه را هر چه نزديک تر به پوست گرفته و پس از گرفتن كنه، بايد 
 آن را محکم به صورتی كه كنه عمود بر ميزبان باشد، كشيده شود.  
كنه های ســخت جدا شــده  ازهر حيوان شــمارش شده و جهت 
مطالعات تکميلی به آزمايشــگاه ارســال گرديد. در آزمايشگاه ابتدا 
نمونه ها جهت تثبيت در محلول AFA با دمای 60 درجه سانتيگراد 
انداخته شد. نمونه ها بر اساس اندازه كاپيتولوم و منقش بودن سطح 
پشتی در حد جنس تشــخيص داده می شدند ) جدول 2(. تفکيک 
گونه های درماســنتور بر اســاس جدول 3  صورت گرفت.  كنه های 
هيالوما جدا شــده بر اســاس شــيار جانبی كوتاه، وجود حلقه های 
رنگ پريده بر روی پا، وجود 2 برآمدگی پشــتی و مربع بودن انتهای 
صفحات مخرجــی، H. marginatum marginatum تشــخيص 
داده شــدند.  )6،10، 8، 11، 20، 26(. نمونه ها پس از تشخيص، 
به محلول الکل 70 و 5% گليســيرين  منتقــل گرديدند. جداول 
متغيرهای مربوط به خصوصيات هواشناسی، شامل درجه حرارت، 
ميزان بارندگی، ميــزان تابش آفتاب و ميانگين درصد رطوبت در 
دو ايســتگاه واقع در منطقه قشالقی ) ايستگاه سمنان( و منطقه 
  SPSSييالقی ) ايستگاه فيروزكوه( اخذ گرديد و به كمک نرم افزار
روابط احتمالی متغيرهای هواشناســی با شــدت و ميزان آلودگی 

گوسفندان به كنه های سخت، مورد تجزيه آماري  قرار گرفت.  

نتایج
در مجموع  طی 12 نوبت نمونه گيری به فواصل تقريبي يک 
ماه از گوسفندان سنگسري، 630 راس دام متشکل از 353 ميش 
و 277 بره مورد معاينه قرار گرفتند و تعداد 1505 كنه ســخت، 
 متشــکل از 635 كنه ماده و 870 كنه نر از بدن آنها جدا شــدند. 
گونه هاي جمع آوري و شناسايي شــده درنواحی ييالقی نجفدر 
 D. marginatus  واقع در شهرستان فيروزكوه شامل گونه های
و D. raskemensis بوده و درنواحی قشــالقی در شهرســتان 
مهديشــهر و شــهردرجزين گونه H. m marginatum تعيين 
هويــت گرديد. نتايج جدول 1 نشــان مي دهد فعاليت و جمعيت 
كنه هاي سخت از فروردين ماه تدريجاً افزايش يافت. در فصل بهار 
 H. m marginatum تنها كنه جدا شده از بدن گوسفندان گونه
و اين كنه بيشــتر از روی سطح گوش، زير دم حيوان و در ناحيه 
 پرينه جمع آوري شــد. در اواخر خرداد با ســم پاشــی با ســم 
مک توميل 10درصد ) 1 سي سي  در هر ليتر آب( عليه كنه هاي 
حيواني ســخت به صورت  حمام كنه در شروع حركت به نواحی 
ييالقی، جمعيت كنه ها با كاهشــي شــديدي مواجه شد. ولی با 
اســتقرار دام ها در نواحی ييالقی،  جمعيت كنه ها و مجددا بعلت 
آلودگي محيــط دوباره رو به افزايش گذاشــت بطوريکه حداكثر 
آلودگي آنها روي دام در شهريور ماه، مالحظه شد. در اين مناطق، 
D. raske- در ابتدای تابســتان و D. marginatus  كنــه غالب

mensis در انتهای تابســتان است ) جدول 1 و 6(. وضعيت استفرار 
كنه هاي حيوانی روي قســمت هاي بدن در اين مناطق،  بطور عمده 
روی جناغ ســينه تا زير گردن مشاهده شد. با شــروع فصل پائيز و 
حركت دام ها به سوی نواحی قشالقی از جمعيت كنه ها كاسته شده 
و با اســتقرار دام ها دراين مناطق  ، جمعيت كنه به صفر می رسد و 
در انتهای زمســتان و با شروع فصل بهار، مجددا فعاليت كنه ها 
 آغاز می گردد. ميزان آلودگی گوســفند به كنه های سخت از 
صفر درصد در 2 ماه آخر فصل پاييز و سراســر فصل زمستان 
تا 82 درصد در شــهريور ماه متغير بوده و شــدت آلودگی هر 
گوسفند آلوده به كنه نيز از 0 تا 12/65 كنه روی هر دام آلوده 
در زمان های مختلف نيز متغير است. تحليل شدت آلودگی دام 
با كنه به همراه متغيرهای هواشناســی ميزان يارندگی، ساعت 
تابش خورشــيد، دمای هوا و ميانگين رطوبت نشــان داد كه 
ارتبــاط معنی داری ميان درجه حرارت و ميزان آلودگی دام با 
كنه وجود دارد )P>0/01 (. همچنين ارتباط معنی داری ميان 
ســاعت تابش خورشــيد و ميزان آلودگی دام با كنه نيز وجود 
دارد. ارتباط مذكور مســتقيم و از نوع خطی درجه 1 اســت و 
بــا افزايش يک متغير، ديگری نيــز افزايش می يابد. به عبارت 
ديگــر با باال رفتن زمان تابش خورشــيد و يا درجه حرارت در 
فصول بهار و تابســتان، به ميزان آلودگی دام به كنه نيز افزوده 
می شــود.  معادله اين ارتباط در مورد ساعت تابش خورشيد و 

درجه حرارت عبارت است از:
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تعداد دام آلوده در 50 راس گوسفند= 
-80/264+10/418×sunshine+ 0/488×RRR =

در معادله مذكور تايش آفتاب به ساعت و ميزان متوسط  بارندگی 
)ARR( به ميلی متر می باشــد. همچنين ارتباطی ميان جمعيت 
كنه نر و ساعت تابش خورشيد نيز وجود دارد. )P>0/05 (ارتباط 
مذكــور خطی درجه 1 بوده و تعداد كنه نر ارتباط مســتقيمی با 

تابش خورشيد به ساعت و بارندگی به ميلی متر دارد. 

 تعداد كنه نردر 50 راس گوسفند  =
-417/519+51/863×sunshine + 2/949×RRR= 

در تمامــی ماه های ســال بجز در فروردين ماه ، تعــداد كنه های نر به 
علــت اينکه پس از جفت گيری با كنه مــاده، ميزبان را ترك نکرده و بر 
روی ميزبان باقی می ماندند، از تعداد كنه های ماده بيشتر بودند. ميزان 
شــيوع متوسط ابتال به كنه در حيوانات در ماه های آلوده سال %56,85 

و متوسط شدت آلودگی در حيوانات آلوده 7,56 كنه بود ) جدول 1(.
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جدول 1- توزیع فراوانی کنه بر روی گوسفند در ماه های مختلف در دو منطقه درجزین و فيروزکوه

تاریخ

تعداد 
کنه 
جدا 
شده

تعداد 
دام 
آلوده

درصد 
آلودگی

کنه 
ماده

کنه 
نر

ميانگين 
کنه روی 
هر دام 

آلوده

ميانگين کنه ماده 
روی هر دام آلوده

ميانگين کنه نر روی 
هر دام آلوده

محل نمونه 
گيری

محل اتصال 
کنه

نام کنه

زير دمبه و درجزين33 راس 3/7 كنه27 راس 2 كنه86/2/251793570541255/11
گوش

هيالوما

30 راس 2/23 86/4/201703774671034/59
كنه

درماسنتورجناغ سينهفيروزكوه32 راس 3/21 كنه

22 راس 3/31 86/5/151852550731127/4
كنه

درماسنتورجناغ سينهفيروزكوه21 دام 5/33

40 راس 5/52 86/6/12519418222129812/65
كنه

سينهفيروزكوه36 راس 8/27 
 
درماسنتورجناغ

41 راس 4/26 86/6/1535836721751839/83
كنه

درماسنتورجناغ سينهدرجزين36 راس 5/58 كنه

درجزين86/8/2000000000

درجزين86/9/1400000000

درجزين86/10/1000000000

درجزين86/11/1500000000
درجزين86/12/2500000000

دمبه م درجزين11 راس 1/81 كنه8 راس 3 كنه87/1/1544112224204
گوش

هيالوما

درماسنتورجناغ سينهفيروزكوه9 راس 3/2 كنه10 راس 2/1 كنه87/2/1050142821293/57
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اندازهضمائم دهانیمشخصاتنام کنه

آرگاس، اورنيتودوروس
اسکوتوم ندارد
بزرگشکمی و كوتاهپولويلی ندارد

هيالوما
حلقه های بيرنگ بر روی پاها

بزرگقدامي و بلندچشمان بزرگ

ايکسودس
پاهای تيره و صاف

كوچکقدامي و بلندچشم ندارد

درماسنتور

چشمان بزرگ
مينا روی اسکوتوم

كوكسای شماره يک دارای يک جفت 
مهميز

متوسطقدامي و كوتاه

ريپي سفالوس

چشمان بزرگ
كوكسای شماره يک دارای يک جفت 

مهميز
متوسطقدامي و كوتاه

همافيزاليس

چشم ندارند يا چشمان كوچک دارند
كوكسای شماره يک دارای جفت مهميز و 

يا يک عدد مهميز
كوچک تا متوسطقدامي و كوتاه

جدول  2 - خصوصيات اصلی کنه هاي حيوانات اهلی

جدول  3- مشخصات گونه های مختلف کنه نر درماسنتور 

طول کورنوآنقوش پشتینام کنه
خار لبه پشتی بند دوم 

پالپ
خار خارجی کوکسای 

اول
خار پشتی روی تروکانتر 

بند اول پا

D. raskemensis لکه های قهوه ايی كمتر و
كوچکترند

بلندكوتاه
طول  خار خارجی با 
خار داخلی مساوی

كوتاه

D. marginatus لکه های قهوه ايی بيشتر و
بزرگترند

كوتاهكوتاه
طول خار خارجی 

كوتاه تر از خار داخلی
كوتاه

D. reticulatus لکه های قهوه ايی بيشتر و
بزرگترند

بلندبلند
طول خار خارجی با 
خار داخلی مساوی

بلند
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بحث
همانطور كه در بخش نتايج ذكر گرديد، در طی نمونه گيری های 
به عمل آمده، جمعيت كنه مســتقر بر روی دام در ماه های مختلف 
متفاوت می باشــد )جدول 1(. اســتقرار جمعيت كنه در يک منطقه 
جديــد و تبديل آنها به يک جمعيت آندميک بــه عوامل زنده مانند 
تراكــم ميزبان و گياهان و عوامل غير زنده مانند آب و هوا بســتگی 
دارد )17(. آب و هــوا هنگامی جمعيت كنه هــا را تحت تاثير خود 
قرار می دهد كه كنه بر روی ميزبان مســتقر نبوده و در محيط قرار 
داشته باشــد. كنه ها موجوداتی هستند كه در خارج از يک محدوده 
مشــخص بارندگی و يا حرارت، توانايی جســتجو برای ميزبان جديد 
را از دســت می دهند و يــا اصوال  قادر به زندگی نيســتند. در اين 
ميــان درجه حرارت پائين، رشــد كنه را به تعويق مــی اندازد و باال 
رفتن درجه حرارت موجب مرگ كنه خواهد شد )17(. حساس ترين 
مرحله زندگی يک كنه، الروهای خارج شده از تخم های تفريخ شده 
از يک كنه ماده خون خورده اســت )17(.  وضعيت آب و هوا موجب 
تغيير درنحوه گســترش كنه خواهد شد بعنوان مثال دامنه گسترش 
Ixodes scapularis به سمت شمال كشور كانادا با گرم شدن زمين 
در طول يک دهه از يک نقطه به هفت نقطه افزايش پيدا كرده است 

 .)18(
اغلب كنه های مرتعی تنها در فواصل زمانی مشــخصی از ســال 
 بدنبال ميزبان مناســب هســتند )17( . اين شــکل فعاليت فصلی، 
كنه ها را قادر می سازد كه در برابر شرايط نامساعد فصلی، بخصوص 
خطر انجماد در فصل زمســتان، مصون و محفوظ بمانند. اين كنه ها 
معموالً در فصل زمســتان وارد مرحله دياپوز خواهند شــد )17(. به 
عنوان مثالــی از اين الگو می تــوان Ixodes scapularis ) كنه پا 
ســياه( را نام برد. هر مرحله از زندگی اين كنه در زمان های متفاوتی 
از ســال فعال می باشــد. در قسمت های شــمالی مانند نيويورك و 
 نيــو انگلند، فعاليت الرو در اواخر تابســتان به اوج خود می رســد. 
نوچه هايی كه از پوست اندازی الروهای خون خورده بوجود آمده اند 
تا اواخر تابســتان و اوائل پائيز فعاليتی نخواهند داشت. با كوتاه شدن 
طول روز و كاهش مقدار تابش اشــعه خورشيد، نوچه ها تا آغاز فصل 
بهار، وارد مرحله دياپوز خواهند شــد )17(. در مطالعه حاضر، رابطه 
مســتقيمی ميان ســاعت تابش آفتاب و فعاليت كنه بدست آمد كه 

مويد عبارت اخير می باشد.
D. variabilis مثالی ديگر از فعاليت وابسته به فصل در كنه ها 
اســت ولی بر خالف Ixodes scapularis  فعاليت اين كنه محدود 
به فصل بهار و تابســتان اســت. در كنه مذكور، مراحل الروی و بالغ 
در فصل زمســتان در زير اليــه های برگ و خاك از ســرما خود را 
محافظت می نمايند. با شــروع فصل بهار و گرم شدن زمين، الرو از 
خواب زمستانه بيدار شده و به جانوران كوچک مانند موش حمله ور 
شــده و خونخواری كرده و به نوچه تبديل می شوند )25(. در بعضی 
از كنه ها  كه در ماه های سرد سال بخصوص در ماه پائيز و زمستان 
 فعال هســتند، در طی فصــل گرم وارد مرحله دياپوز خواهند شــد.

D. albipictus كنه ايی يک ميزبانه اســت. الرو و نوچه انگل مذكور 
بر روی ميزبان تغذيه كرده و پوســت اندازی می كند. كنه بالغ پس 

 از جفــت گيری از دام جدا شــده و در خاك تخــم گذاری می كند. 
كنه های بالغ معموال تا اواخر زمســتان ظاهر نمی گردند. با شــروع 
فصــل بهار بالغين تخمگذاری كرده و الروهای بيرون آمده با شــروع 
گرما وارد دياپوز خواهند شد. با شروع پائيز الروها از خواب بيدار شده 

و سير تکاملی مجددا تکرار می گردد  )25(.
 D. marginatus، در مطالعه انجام گرفته در اشنويه، ظهور كنه ها مانند
 Haemaphysalis inermis، Rhipicephalus ( Boophilus)
annulatus و R. . bursa بــر روی دام از اوائل ماه ارديبهشــت 
لغايت اواخر مهر ماه می باشــد. در اواســط فصل پائيز و در ماه آبان 
جمعيت كنه بر روی دام صفر می گردد و اين وضعيت تا ارديبهشــت 
ماه ســال بعد ادامه دارد ) 7(. منطقه اشنويه نسبت به منطقه تحت 
مطالعه ) ســمنان( بسيار سردتر اســت و به نظر می رسد كه در ماه 
ارديبهشــت در مقايســه با ماه فروردين در منطقه سمنان، زمين به  

اندازه  كافی گرم می گردد كه كنه ها شروع به فعاليت نمايند.  
رهبری در مطالعه ايی كه در ســال 1995 در خصوص بعضی 
از جنبــه هــای اكولوژيک جمعيــت كنه در روســتاهای اطراف 
شهرستان اورميه انجام داد، بيشترين حضور كنه را از بهار تا پائيز 
گزارش نمود )21(. در مطالعه ديگر توسط ساالری لک در استان 
آذربايجان غربی نيز جمعيت كنه سخت در فصل زمستان از ديگر 

فصول كمتر بود )23(.
در مطالعه حاضر شــدت آلودگی گوسفندان به كنه در ماه های 
مختلف ســال متفاوت بود. در منطقه قشــالقی با شروع  فصل بهار 
با گرم شــدن زمين، آلودگی گوســفندان به كنه آغــاز گرديد. تنها 
 H. m. كنه ســخت كــه از روی دام از اين منطقه جداگرديــد كنه
marginatum بود. شــدت آلودگی از 1/81  تا 3/7 كنه بر روی هر 
دام آلوده در فصول مختلف متغير بود. ميزان شــيوع از 22درصد 
تا 70درصد در اواســط ماه خرداد رو به افزايش بود. در اواســط 
ماه خرداد و با شــروع حركت دام ها به ســمت ييالق، سم پاشی 
 صورت گرفت  و موجب كاهش  ميزان حضور كنه هيالوما بر روی 
دام ها شد و با اســتقرار دام ها در مناطق كوهستانی نجفدر واقع 
در فيروزكوه، با توجه به تغيير اقليم و حضور شرايط نامساعد برای 
ادامــه زندگی اين گونه كنه، اين كنه از روی دام ها پاك شــده و 
شــروع آلودگی با كنه درماسنتور مشــاهده می شود بطوريکه از 
3/57 كنه بر روی هر دام آلوده در آغاز فصل تابســتان به 13 كنه 
در ماه شــهريور رسيد. ميزان شيوع نيز از 54درصد در تير ماه به 
82درصد در اواخر ماه شهريور رسيد. با شروع فصل پائيز و حركت 
دام به ســمت مناطق ييالقی، با توجــه به تغييرات درجه حرارت 
و تغيير اقليم، دام های مبتال از آلودگی به كنه های درماســنتور 
پاك شدند و با شروع فصل بهار چرخه مذكور دوباره تکرار گرديد. 
 متوســط ميزان آلودگــی در ماه های آلوده ســال 56/85درصد 
)54/6درصد در درجزين و 58/75درصد در فيروزكوه( و متوسط 

شدت آلودگی در هر حيوان آلوده 7/56 بود.
متغير ديگری كه در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، موقعيت 
مکانی كنه بر روی ميزبان بود. در فصل بهار و در منطقه درجزين، 
كنه هــا معموالً به نواحی گــوش و ناحيه پرينــه حيوان متصل 

مطالعه متغيرهاي اکولوژیكي  ...
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بودند. با شــروع فصل تابســتان و حركت گله ها به سمت مناطق 
 مرتفع واقع در مناطق كوهســتانی فيروزكوه ) روســتای نجفدر(، 
 جنــس و گونه كنه ها نيــز تغيير يافــت و D. marginatus  و

 D. raskemensis جای كنه های قبل را گرفت. محل اســتقرار 
كنه های مذكور بيشــتر در ناحيه جناغ سينه به سمت زير گردن 

بود.
در مطالعه Ketchum  و همکاران در سال 2005 بر روی دو 
هزار نوچه  Ambyomma maculatum انجام گرفت نشان داده 
شد كه قسمت اعظم نوچه ها به خط ميانی پشت بدن گاو از پشت 
ســر تا نزديکی دم متصل گرديده بودنــد و در نواحی ديگر كمتر 
ديده شــدند. در مطالعه مذكور نوچه ها، تمايل مشابهی نسبت به 
يک نقطه مشــخص از خود نشــان ندادند. ولی در عوض حركت 
نوچه ها بر خالف جاذبه زمين و به سمت قسمت های بااليی بدن 
گاو بود و در انتها بر روی خط ميانی بدن واقع در پشــت بدن گاو 
مستقر شدند. نوچه ها معموال در مناطقی در ناحيه مذكور متصل 
شــدند كه دارای موی متراكمی بود )15(. در مطالعه ديگر نشان 
داده شده است كه كنه بالغ Ambyomma maculatum ترجيح 
می دهد كه بر روی گوش گاو مستقر گردد )9(. لونز بری در سال 
  A. hebraeum 1899 گزارش كرده اســت كه كنه بالغ و نوچه
تمايل دارد به مناطقی از بدن گاو مانند پســتان، ناحيه تناسلی و 
فضای ميان انگشــتان متصل گردد كه كــه عاری از موی متراكم 
باشــد )15(. عالوه بر اينکه به نظر می رسد كه جنس و گونه كنه 
در محــل اتصال كنه به ميزبان نقش بازی می كند، محيط نيز در 
اتصال مذكور نقــش ايفاء می نمايد.  كنه D. andersoni در دو 
منطقه دشت و كوهستانی در دو محل متفاوت از بدن گاو مستقر 
می گردد. در مناطق كوهستانی كنه مذكور در مناطق بااليی بدن 
گاو مســتقر می شود ولی در دشت و مناطق پست كنه مذكور در 
مناطق پائينی بدن گاو مستقر می گردد )27(. عالوه بر نوع كنه و 
محيط، عامل سوم كه در بعضی كنه ها نقش مهمی ايفاء می كند، 
 فصل ابتال اســت. در مطالعات صحرايی ديده شــده است كه الرو

R. ( Boophilus) annulatus  در فصــل تابســتان، مناطقــی 
 از بــدن حيوان كه دارای موی كم و كوتاه اســت مانند پشــت و 
جلــوی ران و ناحيه عقب حيوان را ترجيح می دهد ولی در فصل 
زمســتان، كنه مذكــور در مناطقی كه موی متراكم و پر پشــتی 
 را دارد، ديده می شــود. اين ترجيح فصلی شــايد ناشی از دمای 
 بــدن  ميزبان باشــد )12، 22(. امــا در مطالعات آزمايشــگاهی 
بــر روی كنه مذكور، اتصال كنه از هيچ قاعــده ايی پيروی نکرد 

.)22(
مطالعــه يخچالی و حاجی حســن زاده زرزا )1383( بر روی 
كنه های ســخت منطقه اشنويه ) 1432 متر باالتر از سطح دريا( 
نشان داد كه در گاو، گاوميش و گوسفند بيشترين محل اتصال در 
ناحيه كشاله ران و غدد پستانی می باشد. نواحی كه معموال عاری 
از موی متراكم می باشد و كمترين محل اتصال نيز در نواحی سر، 
گوش و گردن می باشــد )7(. در مطالعه مذكور متاســفانه محل 
D. mar-  اتصال كنه ها به تفکيک آورده نشده است ولی دو كنه

ginatus و R. bursa به ترتيب دو كنه ايی هستند كه بيشترين 
 D. .فراوانی را در روی گوسفند در منطقه مذكور نشان می دهند
marginatus  نيز فراوانترين كنه در مناطق كوهســتانی ) بيش 
از 2600 متر باالتر از ســطح دريا(  طرح پژوهشی اخير می باشد 
ولــی مکان غالبی كه كنه ها از روی گوســفند جدا گرديد، جناغ 
ســينه و زير گردن بود. ولی در منطقه درجزين )1300 متر باالتر 
 H. از ســطح دريا( با آب و هوای كامال گرم وخشک و كنه غالب
m. marginatum، محل اتصال كنه بيشــتر گوش و ناحيه پرينه 
و پســتان ها بود. بديهی اســت كه به علت متفاوت بودن شرايط 
 آب و هوايــی ميان اشــنويه و درجزين، جنــس و گونه كنه فرق 
D. margin-  می كند ولی به نظر ميرســد علی رغــم اينکه كنه

atus در دو منطقــه متفــاوت به لحاظ آب و هــوا در يک فصل 
جدا شــده اســت، تنها متغير متفاوت ميان دو منطقه، ارتفاع از 
 سطح دريا و نوع پوشش گياهی منطقه است. به عبارت ديگر كنه

D. marginatus در اشنويه از مناطق پست و دشت مانند جدا شده 
است ولی در سمنان، كنه مذكور از مناطق كوهستانی جدا گرديده 
 اســت. بنظر می رسد تفاوت موجود ســبب گشته كه كنه در دو 
 منطقــه كاماًل متفاوت از يکديگر بر روی بدن دام مســتقر گردد. 
 ولی در مــورد منطقه پســت درجزين علی رغم پوشــش كاماًلً

متفــاوت گياهــی دو منطقــه، مشــابهت دو منطقه بــه لحاظ 
 دشــت بودن و ارتفاع تقريبا مشــابه سبب گشــته دو كنه كاماًل 
 متفــاوت مکان های مشــابهی را بــرای اتصال انتخــاب نمايند

) شکل هاي 1 و 2(.
حداكثر شدت آلودگی گوســفند به كنه سخت در مقايسه با 
مطالعات ديگر بيشــتر بود )12/65 كنــه روی هر دام آلوده.(. در 
مطالعه انجام گرفته توســط يخچالی در اشــنويه ميزان آلودگی 
گوسفند به كنه در حدود 1 تا 2 عدد بود )7(. در مطالعه ديگر كه 
در سال 1365 انجام گرفته بود، تعداد كنه بر روی هر گوسفند 3 
تا 4 عدد بــود ) 5(. در مطالعه ديگر ميانگين كنه بر روی هر دام 

آلوده 1/43 بود )16(.
در مطالعات انجام گرفته توســط محققين در مناطق مختلف 
كشور بر روی گوسفند، تاكنون كنه های مختلفی از روی بدن اين 
حيوان جدا شده اســت. به عنوان مثال در منطقه اشنويه از روی 
 H. asiaticum asiaticum گوسفند در فصول مختلف كنه های
R. bursa، H. inermis، D. marginatus،  D. silvarum ،و 

R. (Boophilus) annulatus  جدا گرديد )7(. 

پيشنهاد  
 بــا توجه بــه اينکــه بيشــترين مواقع بــروز كنه بــر روی 
گوســفندان در فصــل تابســتان و در روی جناغ ســينه دام می 
باشــد، پيشنهاد می شود  كه سم پاشی دام ها به صورت موضعی  
 در محــدوده زمانی مذكــور نيز عالوه بر ســم پاشــی رايج كه 
قبل از حركت گوســفند به مناطق ييالقی انجام می پذيرد، انجام 
 شــود. اين نحوه از سم پاشی ســبب صرفه جويی در مصرف سم 

می شود.   
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