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 (Acari : Ixodidae ) پرورش طبيعي و مصنوعي كنه هاي سخت
گونه Hyalomma anatolicum anatolicum و مطالعه 
جداول رشد مربوط به چرخه زندگي اين كنه در شرايط 

آزمايشگاهي با استفاده از ميزبان اختصاصي  

چكيد ه
بـا توجه بـه اهميت مطالعه كنه غالب H.anatolicum anatolicum اين كنه انتخاب شـده اسـت. كنه هـاي ماده كامًال خون 
خـورده از صحرا جمع آوري شـدند. در آزمايشـگاه پـس از بيرون آمدن الرو از پوسـته تخم، خونخـواري الرو بر روي خرگوش 
سـفيد آزمايشگاهي و خونخواري بالغين روي گوسـفند انجام شده است. بطوركلي كنه هاي مربوط به منطقه لرستان از دو محل، 
كنه مربوط به منطقه كرج، اشـتهارد، يك محل و كنه هاي منطقه بوشـهر 5 محل مختلف پرورش داده شـدند. مشخصات مربوط 
به هر مرحله در جداول مناسـب تنظيم شـدند.  با پرورش كنه ها مشـخص شـد كه كنه هاي جمع آوري شـده از اين مناطق كنه 
H.anatolicum anatolicum بودنـد، بـا ادامه مطالعات پرورش، اين كنه ها رفتار دو ميزبانه از خود نشـان دادند. مدت زمان 
پيش از تخم گذاري براي كنه هاي اشـتهارد و بوشـهر به ترتيب 7 و 4 روز، دوره تخم گذاري 20 و 19 روز، مدت زمان الزم براي 
تبديـل تخـم به الرو 24 و 11 روز و مـدت زمان خونخواري دوره الروي و نوچه اى بر روي خرگوش 14 و 14 روز، مدت زمان قبل از 
پوسـت اندازي نوچه به بالغ 14 و 14 روز و زمان پوسـت اندازي 14 و 4 روز محاسـبه گرديد. حداقل مدت زمان كل چرخه زندگي 
H.anatolicum anatolicum منطقه اشـتهارد و بوشـهر به ترتيب 100 و 76 روز است كه به اين ترتيب كنه منطقه اشتهارد 3 
نسـل در سـال و در منطقه بوشهر در شرايط مناسب 4/8 نسل در سال مي تواند داشته باشد. در مورد كنه هاي جمع آوري شده 
از منطقه لرستان پس از سه نوبت پرورش حداقل مدت زمان كل چرخه زندگي بين 75 تا 80 روز محاسبه شد.  طول مدت تحمل 
گرسـنگي كنه هاي بالغ نر و ماده اشـتهارد 220 روز بود و طول مدت تحمل گرسـنگي كنه هاي بالغ نر و ماده بوشهر حداكثر 162 
روز محاسبه شد. تعداد كل تخم هاي محاسبه شده براي يك كنه ماده منطقه بوشهر (150±6000) عدد و وزن  يك عدد تخم كنه 

تقريبا 0/07 ميلي گرم محاسبه شد.  

كلمات كليد ي: پرورش آزمايشگاهي، كنه هاي سخت، ايكسوديده، H.anatolicum anatolicum، چرخه زندگي 

شماره 90، بهار1390

(پژوهش و سازندگى)



2   (پژوهش وسازند گى)

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 90 pp: 1-12

Tick rearing studies of Hyalomma anatolicum anatolicum (Acari: Ixodidac) and preparing of its life cycle data 
at laboratory conditions
By: M. Abdigoudarzi, Scientific Member of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran (Corresponding 
Author; Tel: +989124704537) Rivaz Sh. Expert of Razi Vaccine and Serum Research Institute Karaj, Iran.
Ixodidae family members have got their importance due to their ability to transmit different pathogens to their hosts. 
There are some losses due to their direct blood feeding that may lead to anemia, tick paralysis and hide damage too. 
In this study three geographical strains of Hyalomma were collected from fields. They have been reared at laboratory 
in incubator and on rabbit and sheep for blood feeding. Different characteristics related to their life cycle have been 
studied and data were put in special tables. Both strains act as two host ticks and species diagnosis was confirmed 
as H. anatolicum anatolicum. The preovipositon periods were 7 days and 4 days for Eshtehard and Boushehr strains 
respectively. Minimum durations for whole life cycle under optimal conditions are 100days and 76 days for Eshtehard 
and Boushehr strains respectively. It has been concluded that these strains could have three and 4.8 generations per year 
for Eshtehard and Boushehr strains respectively. Minimum duration for whole life cycle under optimal conditions for 
Lorestan strain was 75 to 80 days. Starvation tolerance times were 220 and 162 days for adult stages of Eshtehard and 
Boushehr strains respectively. Total eggs laid for a female tick (Boushehr strain) was (6000±150) and a 0.07 milligram 
weight for one egg was calculated.     
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مقد مه
ــي و بعد  ــاس فعاليت هاي ريخت شناس در بيولوژي مطالعات ابتدا بر اس
ــد. ــه فيزيولوژي، اطالعات مربوط به چرخه زندگي و غيره مي باش مطالع

ــاري زا با ناقل، پرورش نمونه هاي  ــي دقيق ارتباط عامل بيم جهت بررس
مختلف ناقل بندپا امري ضروري است و مطالعه چرخه زندگي نمونه هاي 
ــكي درآزمايشگاه و در طبيعت  ــكي ودامپزش بند پايان با اهميت در پزش
ــت.عالوه بر آن در  ــق فعاليت آنها الزم اس ــن زمان هاي دقي ــت تعيي جه
ــت كنه هاي دامي در انتقال بيماري هاي  ــه حاضر با توجه به اهمي مطالع
تيلريوز و بابزيوز و لزوم چالش واكسن تيلريوز گاوي توليد شده، در بخش 
انگل شناسي (آزمايشگاه رفرانس كنه شناسي) اقدام به پرورش گونه هاي 
ــوس و همافيزاليس گرديد. ــالوه بر آن بوفيل ــف جنس هيالوما و ع مختل

ــتانداران كوچك و ميزبان هاي طبيعي  ــتفاده از پس پرورش كنه ها با اس
،پستانداران بزرگ (مانند گاو وگوسفند) انجام شد. نتايج پرورش به شكل 
ــه قرار گرفت،الزم به تذكر  جداول مخصوص تنظيم گرديد و مورد مقايس
ــه ها و تغذيه  ــرورش مصنوعي كن ــيوه هاي پ ــت كه درحال حاضر ش اس
ــي نقاط  ــا تدابيرخاص در بعض ــي ب ــاهاي مصنوع ــر روي غش ــه ها ب كن
 Rhipicephalus ــد ــي كنه ها مانن ــتراليا در مورد بعض ــد اس دنيامانن
ــه ضمن معرفي  ــت، دراين مقال ــال انجام اس appendiculatus در ح
ــيوه هاي  ــتفاده از ش ــه جداول خاص، احتمال اس ــاي كار و ارائ روش ه
ــا در دو  ــد. كنه ه ــد گردي ــز بحث خواه ــه ها ني ــي كن ــه مصنوع تغذي
ــوديده (كنه  ــرم) و ايكس ــده (كنه هاي ن ــامل آرگازي ــي ش ــواده اصل خان
 (Nutalliellidae) ــده ــخت) و يك خانواده فرعي بنام نوتاليلي هاي س
ــود دارد كه در  ــوع كنه (Ixodida) وج ــد. تقريباً 850 ن ــرار مي گيرن ق
ــا توجه به چاپ  ــنده: ب ــوند.  (توضيح نويس 13 جنس طبقه بندي مي ش
ــوديدا به 899 رسيده است. بنابراين  مقاله هاي جديد تر تعداد كل ايكس

 Nutalliellidae,) و (Ixodidae713spp.) (Argasidae185spp.)
species)1 را شامل مي شوند) (Barker و Murrell، 2004).  خانواده 
 (Metastariata) و متاستارياتا (Prostriata) ايكسوديده به پروستارياتا
ــي از ويروس ها،  ــود. كنه ها ناقلين مهم بيماري هاي ناش ــيم مي ش تقس
ريكتزياها، تك ياخته ها و ساير پارازيت ها در انسان و دام هستند. برحسب 
ــتجوي ميزبان و الگوهاي رفتاري تغذيه، كنه هاي سخت به3  ــيوه جس ش
ــوند. در روش اول بر اساس اختالفات موجود در  روش گروه بندي مي ش
ــتياق(appetance)كنه است كه يا توسط شكار فعال،  سطح تمايل واش
ــود  ــه عنوان مثال در مورد (Hyalomma asiaticum) انجام مي ش ب
ــت كه به عنوان مثال  ــتن (ambushing) اس و يا از طريق كمين نشس
ــود كه در اين نوع كنه تمايل به  در R. appendiculatus ديده مي ش
خونخواري به همراه جستجو و در عين حال آمادگي جهت كمين نشستن 
ديده مي شود. در روش دوم، براساس تعداد ميزبان هايي كه درطول چرخه 
 (Host changing behavior) (يعني، رفتار تغييردر ميزبان) زندگي
بر روي آنها، تغذيه انجام مي گيرد، كنه ها طبقه بندي مي شوند. به اين 
ــه (one-host ticks) (مثل كنه گاو  ــك ميزبان ــب كه كنه هاي ي ترتي
ــه  ــاي تغذي ــول 21 روز فازه ــه در ط (Boophilus microplus) ك
ــه همگي بر روي  ــه چرخه زندگي اين نوع كن ــت اندازي مربوط ب و پوس
ــورده براي تخم گذاري  ــوند.بالغين كامال خون خ يك ميزبان كامل ميش
ــود. ــن آمده وتخمگذاري بر روي زمين انجام مي ش ــان پايي از روي ميزب
ــل (R. evertsi) و (H.marginatum)، در  ــه مث ــه هاي دو ميزبان كن
ــكل 2) ميزبان مناسب خودرا يافته و سپس بعد  ابتدا در دوران الروي (ش
ــكل 2) از روي ميزبان  ــعه و خونخواري كامل در مرحله نمفي (ش از توس
پائين مي افتند. بعداز پوست اندازي و تبديل نمف به كنه بالغ (شكل 2)، 
مراحل بالغ ميزبان دوم را جستجو مي نمايند وسپس خونخواري كنه بالغ 
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ــذاري روي زمين مي افتد. كنه هاي  ــده و كنه جهت تخم گ نيز انجام ش
ــن نوع كنه ها جهت  ــل ،R. appendiculatus) در اي ــه ميزبانه (مث س
تكميل چرخه زندگي، براي هر كدام از مراحل (الرو، نيمف، بالغ) ميزبان 
ــوع ميزبان هاي  ــاس دامنه تن ــوم بر اس ــت. روش س جداگانه اي الزم اس
ــت. اكثر جنس هاي كنه هاي سخت داراي ميل  ــده اس مورد قبول بنا ش
ــي اختصاصي  ــواري از گروه هاي حيوان ــي جهت خونخ ــي اندك اختصاص
ــاي اختصاصي  ــا روي ميزبان ه ــي از كنه ه ــط تعداد كم ــتند و فق هس
ــاي آپونما روي  ــام گونه ه ــال، تقريباً تم ــد، به عنوان مث ــل مي كنن عم
مارمولك هاي بزرگ تغذيه مي كنند. گونه هاي مختلف جنس درماسنتور 
ــتانداران رامورد هدف  ــاً پس ــفالوس اساس و اعضاي مختلف جنس رپي س
ــي از گونه هاي جنس  ــه مراحل نيمفي بعض ــرار مي دهند. هر چند ك ق
ــده اند. بطور كلي در تمام  ــا اغلب از روي پرندگان مهاجر جدا ش آمبليوم
ــكارچي تا كمين كننده، يك ميزبانه تا چند ميزبانه  اين نوع كنه ها (از ش
و داراي ميزبان اختصاصي تا داراي ميزبان هاي متعدد) وقايع رفتاري كه 
ــتجوي ميزبان و انجام عمل خونخواري ميشوند، تحت تاثير  منجر به جس
ــي  ــط گيرنده هاي حس ــت كه توس ــيميايي اس محرك هاي فيزيكي وش
ــوند (Waladde و همكاران 1991) در  ــب مي ش از محيط اطراف كس
ــخت يك پروسه  ــاير بندپايان خونخوار، تغذيه كنه هاي س ــه با س مقايس
ــد.  ــد هفته طول مي كش ــن روز تا چن ــه چندي ــت ك ــده اس آرام وپيچي
كنه هاي سخت نسبت به هر بندپاي خونخوار ديگري مقدار خون بيشتري 
را مورد مصرف قرار مي دهند. در نتيجه  چنين خونخواري مفصل و طوالني 
ــنگين تر از ماده هاي  ماده هاي كامًال خونخورده داراي وزن صدها بار س

گرسنه مي باشند (Waladde و همكاران 1991). 
ــوديده  ــاء غالب خانواده ايكس ــروع مطالعات روي اعض ــود ش ــا وج       ب
 ،(1953 ,Nemenz) (1938 ,1937 ,1936 Delpy) ــط در ايران توس
 ،(1961 ،1960،Abassian) ،(1964 ،Maghami) ،(1955 ،Rafyi)
ــتر صفات ريخت  ــده بيش ــات انجام ش (Djanbakhsh، 1956) مطالع
ــت ولي مطالعه چرخه  ــزارش گونه هاي غالب در منطقه اس ــي و گ شناس
ــتفاده از اين فاكتورهاي زيستي  ــپس اس ــگاه و س زندگي آنها در آزمايش
ــتقيم با درجه  ــا در طبيعت كه ارتباط مس ــف چرخه پيچيده آنه در كش
حرارت و رطوبت دارد، انجام نشده است. مطالعه چرخه زندگي گونه هاي 
ــت. مطالعه رشد، توسعه و  ــط محققين معتبر انجام شده اس ــخت توس س
بقاي كنه (Rh.appendiculatus) در كنيا توسط Branaga در سال 
ــعه كنه  ــد و توس ــخص نمود كه درجه حرارت روي ميزان رش 1973 مش
مذكور تاثير غالبي دارد. به نحوي كه در طول سال در مناطق خنك تر و 
مرطوب تر يك چرخه زندگي اين كنه كامل مي شود ولي در مناطق گرم تر و 
خشك تر 2 چرخه اززندگي اين كنه كامل مي شود. مطالعه چرخه زندگي 
كنه هاي نرم خانواده آرگازيده در ايران توسط رفيعي و مقامي در سال 1965 
انجام شده است. بسته به انجام جفت گيري كنه ياعدم جفت گيري كنه، 
ــوديده هاي ماده دو مرحله تغذيه (Feeding) مختلف و دو مرحله  ايكس
ــته است كه  ــند. مرحله اول تغذيه آهس پيش تغذيه مختلف دارا مي باش
ــن مرحله وزن كنه ماده  ــا يك افزايش وزن رخ مي دهد. در اي ــدا ب در ابت
ــاه ميلي گرم افزايش  ــدود دو هزار و پنج ــا ح (D. andersoni) از ده ت
مي يابد. مرحله تغذيه آهسته براي شش تا نه روز ادامه دارد كه زمان آن 
ــتگي دارد. مرحله دوم مرحله بلع سريع  ــرايط تغذيه كنه بس به گونه و ش

ــته رخ مي دهد. وزن  ــت كه بدنبال تغذيه آهس (Engorgement) اس
ــوني در طي مرحله بلع سريع تا حدود  ــنتور اندرس كنه هاي ماده درماس
ــه دوازده تا  ــش مي يابد، اين مرحل ــزار و پنجاه ميلي گرم افزاي ــت ه هف
ــان رخ مي دهد.  ــاعت قبل از افتادن كنه از روي ميزب ــت و چهار س بيس
ــريع  ــه D. variabilis، محرك مرحله  تغذيه س ــري در كن ــت گي جف
ــت. كامل شدن مرحله بلع سريع يك عالمت معمولي براي جدا شدن  اس
ــد. كنه هاي ايكسوديده در حال تغذيه  ــوديده ها از ميزبان مي باش ايكس
ــند، مرحله بلع  ــا زماني كه جفت گيري نكرده باش ــت گيري نكرده ت جف
ــريع را نخواهند داشت. بلع سريع شرايطي را براي كنه ماده جفتگيري  س
ــريع داراي دو  ــرده فراهم مي كند تا خون زيادي بخورد. مرحله بلع س ك
مرحله پيش تغذيه مي باشد: مرحله پيش تخم ريزي و  مرحله تخم ريزي. 
مرحله پيش تخم ريزي بين مرحله جدا شدن كنه از ميزبان و ظهور اولين 
تخم مي باشد، مرحله تخم ريزي مرحله اي است كه همه تخم ها گذاشته 
ــود. بعد از تخم ريزي كنه هاي ماده مي ميرند. ايكسوديده هاي نر  مي ش
  .(1991 ،Sonenshine) مراحل تغذيه متفاوت و يا پس تغذيه ندارند

مطالعه چرخه زندگي
ــال 1999  مطالعه چرخه زندگي Amblyomma neumanni در س
ــط Aguirre و همكارانش در آرژانتين انجام شده است. اين محقق  توس
با جمع آوري كنه هاي كامال خونخورده از روي گاو و سپس تخم گذاري 
ــگاهي الرو و نيمف اين كنه ها را بر روي  ــرايط آزمايش اين كنه ها در ش
ــپس بالغين را بر روي گوساله تغذيه كرده  خرگوش خونخواري داده و س
ــرايط  ــت. براي نگهداري مراحل غير انگلي اين كنه در انكوباتور در ش اس
ــراد و 83 تا 86 درصد  ــانتى گ ــي و درجه حرارت 1±27 درجه س تاريك
ــبي (RH) نگهداري نموده است و ميزان متوسط طول چرخه  رطوبت نس

 .(1999 ،Aguirre) زندگي را 205/7 روز بدست آورده است
ــتان  ــوژي H. marginatum isaaci در هندوس ــا بيول ــاط ب در ارتب
ــي انجام داده اند و اين گونه را  H.L.Das و G.subramanian مطالعات
ــوان يك كنه 2 يا 3 ميزبانه رفتار  ــه عنوان يك گونه كه مي تواند به عن ب
ــه عنوان يك كنه دو  ــد. در صورتي كه اين كنه را ب ــد معرفي كرده ان كن
ميزبانه درنظر بگيريم، حداقل دوره زمان الزم براي تكميل چرخه زندگي 
ــراي بالغين 101 روز  ــان خونخواري كامل ب ــر گرفتن مدت زم ــا در نظ ب
ــه ميزبانه در نظر  ــد. درصورتي كه كنه مذكور بعنوان يك كنه س مي باش
گرفته شود، حداقل مدت زمان الزم براي چرخه زندگي اين كنه 118 روز 
ــرح زير  ــات مراحل مختلف چرخه زندگي اين كنه به ش ــد. جزئي مي باش

است (جدول 1). 
(براي حفظ دقيق جزئيات جدول1 به زبان انگليسي نوشته شده است). 

 M. S. jagannath و Ch. Neal) ،S. abdol Rahman) ــور در بنگل
چرخه زندگي Hyalomma hussaini را در سال 1983 مطالعه نمودند 
ــپس وزن شدند و مورد  ــده و س و بالغين ماده اين كنه از روي گاو جدا ش
ــخيص قرار گرفتند. مراحل مختلف در حرارت 28 درجه سانتى گراد  تش
ــدند. مراحل الروي و نمفي روي  ــبي 80 درصد نگهداري ش و رطوبت نس
ــوش خونخواري كردند و كنه هاي بالغ روي گاو وادار به خونخواري  خرگ
ــندگان گزارش نموده اند كه bionomics گونه هاي  ــدند. اين نويس ش
ــط Das و  ــي توس H. marginatum isaaci و .H. ana. ana بخوب
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ــال 1971 و  توسط Sardey و Chaffoor در  Subramanian در س
سال 1971 و Jagannath در سال 1972 توصيف شده اند. 

ــل از تخم گذاري (Pre – oviposition) در مورد 9 كنه تحت  دوره قب
مطالعه بين 14-7 روز طول كشيد كه به نظر مي رسد در مقايسه با مدت 
 H. marginatum ــراي ــراي .H. ana. ana و 6-3 روز ب 7-6 روز ب

isaaci بيشتر باشد.

طول دوره تخم گذاري 
ــذاري، ( 15-6 ) روز طول  ــذاري بعد از دوره قبل از تخم گ ــم گ دوره تخ
ــده و در طي دوره،  ــروع ش ــد. روند تخم گذاري بطور ناگهاني ش مي كش
ــد از آن بتدريج با  ــد و بع ــك حداكثر مي رس ــه ي ــوم ب روز دوم و روز س
ــود. تعداد كل تخم ها كه توسط يك كنه ماده  آهنگ تدريجي كم مي ش
ــت و باالترين تعداد ثبت شده  ــته مي شود از 50 تا 4320 عدد اس گذاش
ــاعت است. يك ارتباط مستقيم بين تعداد تخم هاي  893 عدد در 24 س
ــته شده و وزن كنه ماده مشاهده شده است. مقايسه چرخه زندگي گذاش

H. hussaini ،H. marginatum isaaci و .H. ana. ana مشخص 
نمود كه يك تفاوت قابل توجه در دوره تخم گذاري وجود دارد كه براي كنه 
ــت و اين دوره زماني متفاوت با مقادير  H. hussaini بين 15-6 روز اس
 H.marginatum و 29-18 روز براي H. ana. ana. 10-9 روز براي
isaaci مي باشد. باز شدن تخم ها به يك روش منظم بعد از 30-28 روز 
ــم گذاري صورت مي گيرد، الروها بعد از خونخواري از روي ميزبان  از تخ
ــورت گرفته (27-16) روز   ــت اندازي ص نمي افتندو در روي ميزبان پوس
ــوند.  ــنه از روي ميزبان مي افتد و متصل به ميزبان نمي ش و نيمف گرس
بعد از يك دوره زماني 5-3 روز نيمف ها شروع به خونخواري از خرگوش 
نموده (6-3) روز و بعد پايين افتاده و در مدت 30-24 روز پوست اندازي 
ــود. بالغين پس از يك  فاصله زماني 3 تا 5  كرده و به بالغ تبديل مي ش
ــروع به خونخواري كرده و خونخواري كنه هاي بالغ از روي  گوش  روز ش
ــاله 25-20 روز طول مي كشد (جدول 2). در مطالعه ياد شده طول  گوس
مدت تحمل گرسنگي براي مراحل مختلف الرو، نيمف و بالغين به ترتيب 

108، 10-8 و 140 روز بوده است.

مواد الزم و روش كار 
ــد. اين  ــه ماده كامًال خونخورده از صحرا انجام ش ــاب نمونه هاي كن انتخ
ــوص پرورش  ــگاه در انكوباتور مخص ــه آزمايش ــس از انتقال ب ــه ها پ كن
ــتم  ــتم تامين رطوبت 80-75 درصد و سيس ــا كه مجهز به سيس كنه ه
ــراد نگهداري  ــانتى گ ــب بود و درجه حرارت 28 درجه س نوردهي مناس
ــال بر روي  ــوزاد كنه ها با اتص ــذاري كنه ماده، ن ــس از تخم گ ــدند. پ ش
ــكل 1) و پس  ــگاهي خونخواري انجام شده (ش ــفيد آزمايش خرگوش س
ــتگاه  ــگاه منتقل و مجددا در دس ــازي  نيمف كنه ها به آزمايش از رها س
ــورد كنترل  ــده م ــدند. نيمف هاي جمع آوري ش ــته ش ــور گذاش انكوبات
ــمارش شده  ــت اندازي كنه هاي بالغ ش روزانه قرار گرفتند و پس از پوس
ــاده بر روي  ــدد كنه جنس م ــس نر و 10 ع ــدد كنه جن ــداد 10 ع و تع
گوسفند منتقل شده درون كيسه مخصوص بر روي گوش گوسفند بسته 
ــدن  ــورد كنترل روزانه قرار گرفت و پس از رها ش ــد. حيوان ميزبان م ش
كنه هاي ماده كامًال خونخورده، كنه ها به دستگاه انكوباتور منتقل شدند 

ــول اين دوره پرورش تعداد روزهاي الزم مربوط به چرخه زندگي  و در ط
ــدند. كنه  ــبه گرديد و جداول الزم تهيه ش كنه ها مانند جدول 1 محاس
ــترين بوشهر 3 نسل متوالي پرورش داده  هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم اس
ــات مربوط به اين  ــدند. (جداول 8و9) اطالع ــد و جداول الزم تهيه ش ش
كنه ها با جدول كلي مربوط به پرورش گونه هاي هيالوما جدول 2، جدول 
ــط (هوگسترال  پرورش كنه هاي H.anatolicum anatolicum توس
ــال 1959) جدول 3، (رفرانس و جدول پرورش كنه هاي دلپي .....  در س

.(1959 ،Hoogstraal) مقايسه شدند

نتايج
ــق گونه هاي مربوط به  ــايي دقي كنه هاي مناطق مختلف با هدف شناس
جنس هيالوما پرورش داده شدند. در اين مطالعه جداول پرورش مربوط به 
چرخه زندگي كنه هاي گونه .H. ana. ana جمع آوري شده اند. مناطق 
ــتهارد) مطالعه شدند،  ــتان) و مركزي (اش ــهر)، غربي (لرس جنوبي (بوش
ــده با توجه به كنه هاي جنس نر همراه اين  كنه هاي ماده جمع آوري ش
ــي كنه هاي جنس  ــي خصوصيات ريخت شناس ــپس با بررس كنه ها و س
ــدند. شناسايي كنه هاي  ــل اول حاصل از پرورش آنها شناسايي ش نر نس
ــتفاده از كليدهاي شناسايي كنه هاي سخت ايران  جنس نر هيالوما با اس
و مقايسه اين كنه ها با كنه هاي رفرانس موجود در آزمايشگاه (پاراتيپ) 
ــدند. وجود شيار جانبي كوتاه، شيار مياني بدون  بطور دقيق شناسايي ش
ــطح پشتي اسكوتوم جنس نر  ــكل در س اتصال به پارما، پارماي بيضي ش
واستقرار بالشك زير مخرجي در امتداد بالشك نزديك مخرجي در سطح 

شكمي در تعيين هويت جنس نر مفيد بودند(عبدي گودرزي، 1382). 
ــان  ــهر رفتار دوميزبانه از خودنش   در اين مطالعه، كنه هاي هيالوما بوش
 H.anatolicum anatolicum ــد، مدت زمان كل چرخه زندگي دادن
ــن كنه در منطقه  ــد كه به اين ترتيب اي ــهر 76 روز مي باش منطقه بوش
ــهر در شرايط مناسب 4/8 نسل در سال مي تواند داشته باشد. طول  بوش
ــهر حداكثر 162 روز  ــنگي كنه هاي بالغ نر و ماده بوش مدت تحمل گرس
ــده براي يك كنه ماده  ــبه گرديد. تعداد كل تخم هاي محاسبه ش محاس
ــك عدد تخم كنه 0/07 ميلي گرم  ــهر (150 ±6000) عدد و وزن ي بوش

محاسبه شد.
ــتهارد  ــده از منطقه كرج – اش ــرورش كنه هاي جمع آوري ش ــا پ 1-  ب
ــخص شد كه اين كنه دو ميزبانه است و با بررسي مشخصات ظاهري  مش
ــد. مدت  ــخيص داده ش با توجه به مطالب فوق گونه .H. ana. ana تش
زمان هاي مراحل مختلف چرخه زندگي تعيين شد (جدول 11). با توجه 
ــد و چون  طول مدت  ــده جمع مقادير 93 روز مي باش ــه مقادير ياد ش ب
خونخواري كنه مادر در دست نيست، با توجه به مقدار به دست آمده براي 
ــه زندگي اين كنه 100 روز  ــل اول (7 روز)، جمع مدت چرخ بالغين نس
مي باشد كه در اين صورت در منطقه اشتهارد در شرايط مناسب اين كنه 
ــال مي تواند داشته باشد. (جدول 11) مدت زمان محاسبه  3 نسل در س
ــده طول مدت گرسنگي براي كنه هاي نر و ماده بالغ گرسنه نسل اول  ش

220 روز محاسبه شد. 
2- با پرورش كنه هاي جمع آوري شده از منطقه بوشهر مشخص شد كه 
اين كنه در آزمايشگاه رفتار دو ميزبانه دارد. با بررسي مشخصات ظاهري 
گونه .H. ana. ana تشخيص داده شد.  مدت زمان هاي مراحل مختلف 

پرورش طبيعى و مصنوعى ...
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ــد (جدول 13). حداقل مدت چرخه زندگي براي  چرخه زندگي تعيين ش
هيالوماي بندر بوشهر (با فرض يك هفته زمان گرسنگي براي الروها قبل 
ــرايط مناسب در بندر  از اتصال براي خونخواري) 76 روز و بنابراين در ش
بوشهر اين كنه مي تواند بيش از 4 نسل (4/8) داشته باشد (جدول13). 
ــورد تخم هاي حاصل از يك كنه ماده F1 (تخم هاي F2) وزن كل  در م
توده تخم محاسبه گرديد (405) ميلي گرم و بر همين اساس تخم ها به 
ــيم شد كه تعداد هر دسته يك هزار  ــته هركدام 70 ميلي گرم تقس 6 دس
عدد تخمين زده شد. تعداد كل تخم ها برابر با (150±6000) عدد و وزن 

يك عدد تخم كنه تقريباً 0/07 ميلي گرم محاسبه شد.
ــده از منطقه  3- مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما جمع آوري ش
ــد. (جدول 5) با توجه به دوره گرسنگي  اليگودرز – آب باريك مطالعه ش
ــغ (7 روز) طول مدت زمان الزم  ــنگي كنه بال ــدت گرس الرو (4 روز) و م
ــبه شد. كنه هاي ياد شده  براي يك دوره از چرخه زندگي 67 روز محاس

دو نسل پرورش داده شدند(جداول 5 و 6). 
ــده از منطقه  4- مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما جمع آوري ش
ــد. (جدول 7). با توجه به دوره گرسنگي  اليگودرز – كاظم آباد مطالعه ش
ــغ (7 روز) طول مدت زمان الزم  ــنگي كنه بال ــدت گرس الرو (4 روز) و م
ــبه شد. كنه مذكور 1 نسل  براي يك دوره از چرخه زندگي 67 روز محاس

پرورش داده است.

بحث
ــده از  ــه با جداول 5، 6 و 7 در مورد كنه هيالوما جمع آوري ش ــا مراجع ب
ــه جزئيات مراحل  ــل مختلف با توجه به اينك ــه اليگودرز – دو مح منطق
چرخه زندگي اين دو كنه يكسان مي باشد. كنه هاي جمع آوري شده از 
ــتند. در واقع بررسي هاي مورفولوژيك به عمل آمده در  يك اكوتيپ هس
ــازي  ــده از دو محل مختلف براي جدا س مورد كنه هيالوما جمع آوري ش
اين دو نوع كنه كافي نبود و براي تعيين دقيق شباهت و تفاوت احتمالي 
ــد و نتايج پرورش كنه هاي ياد شده مبني  اقدام به پرورش اين كنه ها ش

بر شباهت اين دو نوع كنه مي باشد.
ــده از  ــاي جمع آوري ش ــورد كنه ه ــذاري – در م ــم گ ــول دوره تخ ط
محل هاي مختلف حداقل 15 و حداكثر 20 روز مي باشد و شباهت كلي 
ــده ديده  ــذاري در مورد كنه هاي پرورش داده ش ــول دوره تخم گ در ط
 H. marginatum ــه ــذاري در مورد كن ــود. طول دوره تخم گ مي ش
ــم ها (hatching) روي  ــدن تخ isaaci (جدول 1) با طول دوره باز ش
ــت. طول دوره تخم  ــده اس ــبه و مقدار 34-23 روز گزارش ش هم محاس
ــبه شده است  گذاري طبق گزارش Soulsby 1982، 59-37 روز محاس
كه غير واقعي به نظر مي رسد و يا مربوط به محاسبه اين مقدار در شرايط 
 Hoogstraal ،1959 فيزيولوژيك خاص مي باشد. در مطالعه مربوط به
ــول دوره تخم گذاري  ــت. ط ــده اس ــز طول دوره تخم گذاري ذكر نش ني
ــت كه اين روند  ــورد نمونه هاي H. hussaini 15-6 روز بوده اس در م
ــده و در طي دوره روز دوم و روز سوم به حداكثر  ــروع ش بطور ناگهاني ش
مي رسد و پس از آن به تدريج كم مي شود. ارتباط مستقيمي بين تعداد 
تخم هاي گذاشته شده و وزن كنه ماده مشاهده شده است. نظاير چنين 
ــط Snow و  ــورد  .H .ana.ana و H. m.  isaaci توس ــي در م ارتباط
ــال 1971  ــال Das ،1966 و Subramanian در س Arthur در س

ــده است. مقايسه  ــال 1972 گزارش ش و Jagannath و همكاران در س
 H. m. isaaci H. hussaini و  .H. ana. ana و  ــي  ــه زندگ چرخ
ــذاري وجود  ــل توجه در دوره تخم گ ــه يك تفاوت قاب ــخص نمود ك مش
 H. ana. ana. (15-6 روز) و براي H. hussaini ــه ــه براي كن دارد ك
ــد. با توجه به  (10-9 روز) و براي H. m. isaaci (29-18 روز) مي باش
ــل 15 و حداكثر 20 روز براي  ــت آمده در اين مطالعه حداق ــر بدس مقادي
ــق مختلف ايران و  ــده از مناط ــه هاي .H. ana. ana جمع آوري ش كن
 9-10) Arthurو Snow ــط ــده توس ــده مقدار ذكر ش پرورش داده ش
ــرايط فيزيولوژيك خاص  ــت و احتماالً مربوط به ش ــل قبول نيس روز) قاب
ــرايط اكولوژيك هندوستان  ــترين خاصي از .H. ana. ana در ش و يا اس
ــرايط دو ميزبانه بر  ــد. طول دوره خونخواري- الرو و نيمف در ش مي باش
ــاص ’ گونه كنه ’ نوع ميزبان  ــرايط فيزيولوژيك خ روي خرگوش تابع ش
ــاير  ــد و درجه حرارت و س ــرايط فيزيولوژيك ميزبان مي باش ــي ش و حت
فاكتورهاي محيطي در دوره خونخواري موثر است. با اين وجود در مطالعه 
ــواري الرو و نيمف در مجموع از حداقل 13 تا حداكثر  حاضر دوره خونخ
ــط  H. L. Das  و  ــت. اين مقدار در مطالعه توس 23 روز متغير بوده اس
ــق گزارش Soulsby، از حداقل 13  G. Subramanian، 15 روز و طب
ــت. طبق گزارش Hoogstraal در سال 1959 اين  تا 45 روز متغير اس
 H. ana. exc. ــت كه در مورد ــده اس مقدار بين 13 تا 17 روز گزارش ش
بوده است اين مقدار با مقادير بدست آمده در مطالعه حاضر كامال مطابقت 
دارد. دوره پوست اندازي نيمف هاي خونخورده به مرحله بالغ - در مطالعه 
ــده از منطقه  ــورد كنه هاي جمع آوري ش ــل 5 روز در م ــر از حداق حاض
ــتان – اليگودرز و يك مورد  ــهر، 8 روز در مورد كنه هاي منطقه لرس بوش
ــهر، 28 روز در مورد كنه هيالوما منطقه اشتهارد و 18 روز  كنه هاي بوش

در مورد كنه هاي بوشهر (دو مورد) متفاوت مي باشد. 
 19-27 ،G. Subramanian ــت اندازي طبق مطالعات طول دوره پوس
 Hoogstraal 95-14 روز و طبق گزارش Soulsby روز، طبق گزارش
ــت. مطابق اطالعات بدست آمده  در مورد .H. ana. exc، 15-14 روز اس
ــرايط نامناسب  ــت اندازي احتماالً مربوط به ش دامنه باالي نياز مدت پوس
محيطي است و مقدار 15-14 روز به عنوان مقدار متوسط مقدار مناسبي 
است. در هر حال توجه به دوره نيمفي كنه ها به عنوان يك دوره حساس 
ــنه بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و در اين  ــت و نيمف گرس ضروري اس

مرحله تحمل گرسنگي از ساير مراحل بسيار كمتر است.
طول دوره خونخواري مرحله بالغ (كنه ماده)- در مطالعه حاضر حدود 7 تا 
8 روز مي باشد كه با توجه مطالعه G. Subramanian اين مدت 19-

  Hoogstraal 6- 5 روز و در گزارش’ Soulsby 14 روز، طبق گزارش
طول دوره خونخواري كنه بالغ ذكر نشده است.

ــه H.anatolicum anatolicum در  ــدت چرخه زندگي- كن طول م
ــبه Hoogstraal در سال 1959 ’ 58-68  حالت دو ميزبانه طبق محاس
ــت (جدول 3). در مطالعه حاضر در مورد كنه هاي اليگودرز 63- روز اس
ــد. بنابراين كنه  ــهر 76 روز مي باش 53 روز و براي كنه هاي منطقه بوش
ــه غرب و يا جنوب ايران مي تواند حداكثر 5  H.anatolicum در منطق
نسل داشته باشد. در مورد كنه جمع آوري شده از منطقه كرج – اشتهارد 
(جدول11) كه مدت چرخه زندگي كنه حدود 100 روز تخمين زده شده 
ــال مي تواند داشته  ــرايط مناسب 3 نسل در س ــت. اين كنه در در ش اس
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ــط G. Subramanian كه روي كنه ــد. در يك مورد مطالعه توس باش
ــده است. (جدول 1) در صورتي كه كنه مذكور  .H. m. isaaci انجام ش
ــت دوميزبانه را طي كند، حداقل دوره زمان الزم براي تكميل چرخه  حال
ــده از منطقه  ــابه كنه جمع آوري ش ــد كه مش زندگي 101 روز مي باش
اشتهارد است و مي تواند در شرايط مناسب 3 نسل در سال داشته باشد. با 
توجه به نكات فوق جمع آوري مجدد كنه هاي هيالوما از منطقه اشتهارد 
ــه و خصوصيات  ــن كنه مجددا مطالع ــت تا چرخه زندگي اي ضروري اس
ــباهت اين كنه به  ــي شود و احتمال ش ــي آن مجددا بررس ريخت شناس

H.marginatum isaaci هندوستان مورد مطالعه مجدد قرار گيرد.
ــخت توسط Soulsby در سال  ــنگي- در كنه هاي س قدرت تحمل گرس
ــده است. جدول 2 با توجه به اين گزارش قدرت تحمل  1982 گزارش ش
ــنه 3 ماه و بالغين  ــنه 82 ماه، نيمف گرس ــنگي براي الروهاي گرس گرس
ــت. در مطالعه حاضر در يك مورد  ــنه 14 ماه يا بيشتر ذكر شده اس گرس
ــتهارد، حداكثر زمان  ــده از منطقه اش ــا جمع آوري ش ــه هاي هيالوم كن
ــده  ــبه ش ــنه 220 روز (حدود 7 ماه) محاس نگهداري كنه هاي بالغ گرس
ــنگي كنه هاي بالغ نر و ماده  ــت. (جدول 11) طول مدت تحمل گرس اس
ــهر حداكثر 162 روز محاسبه شده است. باالخره در مطالعه جديدي  بوش
ــال 2007 جزئيات مراحل مختلف چرخه زندگي  ــط Ghosh در س توس
ــت و  ــده اس ــگاه گزارش ش كنه .H. ana. ana، پرورش يافته در آزمايش
ــابه طول دوره تخم گذاري در  طول دوره تخمگذاري 22-18 روز كه مش
مطالعه حاضر (20-15 روز) مي باشد. طول دوره خونخواري براي مراحل 
الروي و نيمفي 21-13 روز كه مشابه مقدار 23-13 روز در مطالعه انجام 
ــد. طول دوره پوست  ــه رازي مي باش ــده در پرورش كنه ها در موسس ش
ــده  ــط Ghosh، (22-17) روز ذكر ش اندازي مرحله نيمفي به بالغ توس
ــت كه در مطالعه حاضر، اين مقدار از حداقل 5 روز در مورد كنه هاي  اس
ــتان و يك مورد كنه هاي  ــهر (8 روز در مورد كنه هاي منطقه لرس بوش
بوشهر)، (28روز در مورد كنه هيالوما منطقه اشتهارد) و( 18 روز در مورد 

كنه هاي بوشهر، دو مورد) متفاوت مي باشد.

سپاسگزاري
بدين وسيله نويسندگان مقاله، مراتب تشكر و قدرداني خود را از آقاي دكتر 
ــان غفار الكائي  ــي و آقاي ــا كريمي رئيس محترم بخش انگل شناس غالمرض
ــتمرار پرورش كنه ها در آزمايشگاه  نژاد و ابراهيم خدري در نگهداري و اس
ــي دارند. همچنين از  ــي ابراز م ــي در بخش انگل شناس رفرانس كنه شناس
آقاي دكتر بهمن غالمحسين گودرزي و خانم حوريا گودرزي در جمع آوري 

نمونه هاي اوليه از مناطق لرستان، اليگودرز تشكر مي شود.  
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جدول 1 - جزئيات مراحل مختلف چرخه زندگي كنه H. marginatum isaaci به شرح زير است تحت شرايط آزمايشگاهي (درجه حرارت متوسط 
(G.Subramanian, H.L.Das) 1 -+ 27 درجه سانتيگراد) و رطوبت نسبي 86-83  درصد

چرخه زندگىدوره (برحسب روز)
9-10Pre-oviposition     

4-23Oviposition and hatching

10-7Pre feeding of Larvae

8-6Feeding of Larvae on rabbits

5-3Moulting of engorged larvae in situ

16-13Moulting of engorged larvae away from the body

2-1Pre feeding of Nymph 

6-5Feeding of Nymph when behaving as -2host tick

9-7Feeding of Nymph when behaving as -3host tick

27-19Moulting of nymph

7Pre feeding of adult

19-14Feeding of female

جدول 2 - جزئيات مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هاي جنس Hyalomma به طور كلي به شرح زير است

چرخه زندگىدوره (برحسب روز)
4-12Pre-oviposition period

37-59Oviposition lasts

34-66Larvae hatch

5-7Larvae engorge

2-15Larvae moult

7-10Nymphs engorge

95 14-Nymph moult

-45 13Larvae and Nymphs on host

5-6Females engorge

(months) 12Unfed larvae survive

(months) 3Unfed Nymphs survive

(months or longer) 14Unfed Adults survive
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جدول 3 - جزئيات مراحل مختلف چرخه زندگي يك كنه ماده an. ex. Hyalomma   كامًال خونخورده جدا شده از شتر و نگهداري آن در درجه 
حرارت محيط(تابستان) در قاهره’ مصر

جدول 5 - مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما (سـوش لرسـتان، اليگودرز، آب باريك، 
1387/1/30) (تيپ دو ميزبانه) تحت شـرايط آزمايشـگاهي (درجه حرارت متوسـط 1 ± 27 

درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي 75 درصد. (كنه ماده جمع آوري شده از صحرا). 

چرخه زندگىزمان (روز)
7Incubation period (pre-oviposition period)

27Hatching time

4Starvation time for larvae 

13-17Blood feeding time ( L+N)

14-15Molting time for engorged Nymphs to develop to adult

58-68Total time for (two host ) type of life cycle

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)

20-15طول دوره تخم گذاري

7دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو

4-3دوره گرسنگي الرو

18-13دوره خونخواري الرو و نيمف

8دوره پوست اندازي نيمف

7دوره خونخواري بالغ

 Azhahianambi, و .Ghosh, S) پرورش يافته در آزمايشگاه توسط an. an. Hyalomma جدول 4 - جزئيات مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هاي
P., 2007 و نگهداري نمونه ها در درجه حرارت 28  درجه سانتى گراد ورطوبت نسبي 80 درصد

چرخه زندگىزمان (روز)

10-12.2Incubation period (pre oviposition period)

18-22/4Oviposition period

20-28Hatching time

7Starvation time for larvae 

13-21Blood feeding time ( L+N)

17-22Molting time for engorged Nymphs to develop to adult

8-15 daysBlood feeding time(adult)

جـدول 6 - مراحـل مختلـف چرخه زندگـي كنه هيالوما (سـوش لرسـتان، اليگـودرز، آب 
باريك،1387/1/30) (تيپ دو ميزبانه) تحت شـرايط آزمايشگاهي (درجه حرارت متوسط 1 ± 

27 درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي 75 درصد. (كنه ماده بالغ نسل اول) 

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
20-17طول دوره تخم گذاري

7دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو

5-4دوره خونخواري الرو

10-8دوره پوست اندازي الرو

پرورش طبيعى و مصنوعى ...
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جدول 9- مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما (سـوش بوشـهر، 1384/7/3) (تيپ دو ميزبانه) تحت شرايط 
آزمايشگاهي (درجه حرارت متوسط 1 ± 27 درجه سانتيگراد) و رطوبت نسبي 75 درصد.

جدول 7 - مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما (سـوش لرستان، اليگودرز، كاظم آباد، 6/8/ 1387) (تيپ دو 
ميزبانه) (گوسـاله) تحت شـرايط آزمايشگاهي (درجه حرارت متوسـط 1 ± 27 درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي 

75 درصد. (كنه ماده جمع آوري شده از صحرا).

جدول 8- مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما آناتوليكوم (سـوش بوشـهر’كره بند) (تيپ دو ميزبانه) تحت 
شرايط آزمايشگاهي (درجه حرارت متوسط 1 ± 27 درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي 75 درصد.

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
14طول مدت گرسنگي الرو

15دوره خونخواري الرو و نيمف

8دوره پوست اندازي نمف به بالغ

42دوره گرسنگي بالغ

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
20-15طول دوره تخم گذاري

8دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو

5-4دوره گرسنگي الرو

15-13دوره خونخواري الرو و نيمف

8دوره پوست اندازي نيمف

8دوره خونخواري بالغ

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
8دوره خونخواري بالغ

18طول دوره تخم گذاري

7دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو

10دوره گرسنگي الرو

14دوره خونخواري الرو و نيمف

5دوره پوست اندازي نيمف

24طول مدت گرسنگي بالغ

8دوره خونخواري بالغ

14طول دوره تخم گذاري

9دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو

20طول مدت گرسنگي الرو

23دوره خونخواري الرو و نيمف

5دوره پوست اندازي نيمف



10   (پژوهش وسازند گى)

جدول 10- مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما (سـوش بوشـهر، باغملك، دويره، گوسـفند 1385/8/23) 
(تيپ دو ميزبانه) تحت شـرايط آزمايشـگاهي (درجه حرارت متوسـط 1 ±27 درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي 

75 درصد.

جدول 11- مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما (سـوش ايپك) (تيپ دو ميزبانه) تحت شرايط آزمايشگاهي 
(درجه حرارت متوسط 1 ± 27 درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي 75 درصد.

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
15طول دوره تخم گذاري

6دوره تبديل به الرو

26طول مدت گرسنگي الرو

15دوره خونخواري الرو و نيمف

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
7دوره قبل از تخم گذاري

20طول دوره تخم گذاري

24دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو

14دوره خونخواري الرو و نيمف

28دوره پوست اندازي نمف به بالغ

220حداكثر زمان نگهداري كنه هاي بالغ گرسنه

جدول 12- مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما (سوش بوشهر) (تيپ دو ميزبانه) تحت شرايط آزمايشگاهي 
(درجه حرارت متوسـط 1 ± 27 درجه سـانتي گراد) و رطوبت نسـبي 75 درصد و (نگهداري در شـرايط تاريكي 

كامل)

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
+دوره قبل از تخم گذاري

+طول دوره تخم گذاري
 دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو *

6دوره خونخواري الرو 

9دوره خونخواري نيمف

17دوره پوست اندازي نمف به بالغ

* اين مراحل محاسبه نشده است، چون الرو كنه در طول انتقال نمونه از صحرا به آزمايشگاه به دنيا آمده است. 

پرورش طبيعى و مصنوعى ...
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جدول 13 - مراحل مختلف چرخه زندگي كنه هيالوما (سوش بوشهر) (تيپ دو ميزبانه) تحت شرايط آزمايشگاهي 
(درجه حرارت متوسط 1 ± 27 درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي 75 درصد و (نگهداري ابتدا در شرايط تاريكي 

كامل و بعد در يك دوره 12 ساعت نور و 12 ساعت تاريكي)

شكل 1- كنه هاي پرورش يافته بر روي گوش خرگوش (مرحله نيمف خونخورده) مشاهده مي شوند. 

دوره ( بر حسب روز)چرخه زندگي (مرحله)
112طول مدت گرسنگي بالغ

7دوره خونخواري بالغ

4دوره قبل از تخم گذاري

19طول دوره تخم گذاري

13دوره باز شدن تخم ها و تبديل به الرو

6دوره خونخواري الرو 

8دوره خونخواري نيمف

18دوره پوست اندازي نمف به بالغ
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شكل 2- مراحل مختلف تخم، الرو، نيمف و بالغ كنه H.ana.ana (جنس مذكر) بترتيب شماره ديده مي شوند. 
دانه هاي موجود در تصوير كنه بالغ مواد گوانين هستند كه از بدن كنه ها دفع مي شوند. 

پرورش طبيعى و مصنوعى ...


