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شناسایي گونه هاي کنه هاي سخت در 
شترهاي وارداتي منطقه زابل

چکید ه
   ب�ا توج�ه به اهمیت کنه ها از نظر انتقال بیماري در بین ش�ترها، ش�ناخت گونه ه�اي مختلف آنها در منطق�ه زابل مورد توجه 
قرار گرفت. در طي این بررس�ي که از اس�فند س�ال 1385 تا تیر ماه 1386 ادامه داش�ت 260 ش�تر از 5 منطقه به طور تصادفي 
انتخاب گردید. ش�ترهاي مورد بررس�ي از نوع جماز و وارداتي از افغانس�تان بودند. در این مطالعه تعداد 331 کنه از ش�ترهاي 
مزبور جمع آوري و جنس و گونه آنها مورد شناس�ایي قرار گرفت. نتایج بدس�ت آمده نشان داد در حدود 9 درصد شتران به کنه 
آل�وده بودن�د که از این میان 96/67 درصد کنه ه�ا )320 ع�دد( Hyalomma dromeelarri و 3/32 درصد کنه ها )11 عدد( 
 Hyalomma و Hyalomma dromedarri ب�ود. از آنجایي که در این بررس�ي فقط کنه ه�اي Hyalomma anatolicum
anatolicum تش�خیص داده ش�د به نظر مي رسد تنوع کنه هاي سخت در شترهاي این منطقه بسیار کم است و نیاز به بررسي 

بیشتر دارد. 

کلمات کلید ی: H. dromedarri، H. anatolicum، زابل، شتر.
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Identification of Ixodidae ticks of imported camels in Zabol area
By:V. Najarnezhad,Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, 
Mashhad, Iran(Corresponding Author, Tel: +989352230889), Z. Mishmast,Department of Clinical Sciences, School 
of Veterinary Medicine, University Of Zabol, Zabol, Iran, G. Razmi, M. Azad1, Department of Parasitology, School of 
Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
Considering the importance of ticks in terms of the spread of diseases among camels, various types of ticks in zabol 
were studied. During this study which started at February of 2006 till July of 2007, 260 camels were selected randomly 
from 5 regions. The breeds of camels were camelus dromedary (imported from Afghanistan). In this study the genus 
and species of 331 ticks were diagnosed. The results of this study showed that 9% of camels were infected. The fre-
quency of Hyalomma dromedarii and Hyalomma anatolicum were 96.67% and 3.32% respectively. As in this study, 
only 2 species of Hyalomma were diagnosed, it seems that the variety of Ixodidae ticks was very less and needs more 
investigation about tick fauna in camels.    
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مقد مه
  کن��ه هیالوم��ا در خانواده ايکس��وديده، زي��ر رده عنکبوتیان و ش��اخه 
بندپاي��ان ق��رار دارد. از خصوصیات کنه هیالوما مي توان به روس��تر بلند، 
رنگ تیره و خط مخرجي که آن را از عقب دور مي زند و تا خط تناس��لي 
ادامه مي يابد اش��اره کرد. در س��طح بطني کنه نر آکسون هاي زوج ديده 
مي ش��ود، صفحه اي که روزنه تنفس��ي را محصور مي سازد يعني پريترم 
واوي ش��کل و کشیده تر اس��ت، در لبه خلفي بدن فستون ديده مي شود. 
کنه هیالوما داراي چش��م مي باش��د)9( و س��یر تکاملي يک يا دو يا س��ه 
میزبانه دارد، س��ازش پذيري اين کنه با نواحي خش��ک چنان اس��ت که 
مي تواند به س��رعت بر روي زمین حرکت کرده خود را به میزباني که در 
آن نزديکي اس��تراحت مي کند برساند)6(. اين کنه ها نواحي شکم، کشاله 
ران، زي��ر بغل، ناحیه اطراف مخ��رج، پاها و راس دم میزبان را براي خون 
خواري انتخاب مي کنند)6(. در هواي گرم، س��یر تکاملي هیالوما س��ريعاً 
انجام مي پذيرد ولي در زمس��تان اش��کال جوان در حالت خواب زمستاني 
ب��وده و وقتي پوس��ت اندازي مي کنند که درجه ح��رارت محیط خارجي 
مناسب باشد)9(. کنه ها نه تنها باعث آزار و اذيت شترها مي شوند بلکه به 
انتقال بیماري هاي ت��ک ياخته اي کمک مي نمايند)11(. کنه هاي هیالوما 
قادرند به طور مکانیکي بیماري طاعون ش��تر را منتقل کنند، طاعون شتر 
در گذش��ته به عنوان يک بیماري زئونوز در روس��یه وجود داش��ته است، 
اخیرا نیز آلونس��و و کريستي ش��یوع طاعون شتر را در انسان و شتر هاي 
جماز نواحی موريانی و لیبی گزارش کرده اند)2(. شبه سل شتر در ايران، 
مصر، اتیوپي، کنیا، استرالیا، عربستان، هند و روسیه ديده شده است، اين 
 Corynebacterium pseudotuberculosis بیماري مزمن توسط
ايجاد مي ش��ود. محققان کش��ف کردند که ش��ترهاي مبتال به شبه سل 
ب��ه طور همزمان از يک آلودگي ش��ديد به کنه هیالوم��ا نیز رنج مي برند 
از  را   Corynebacterium pseudotuberculosis توانس��تند  و 
کنه ه��ا جدا کنن��د)2(. ويروس طاعون اس��بي در مصر از کنه هاي ش��تر 

جماز )H.dromedarri( جدا ش��ده اس��ت. با اين حال ش��ترهايي که 
مورد حمل��ه کنه هاي آلوده قرار گرفته بودند هی��چ عالمتي از بیماري را 
نشان نمي دادند. الرو و شفیره آلوده کنه هیالوما نیز عامل ايجاد کننده ي 
بیم��اري را به حیوانات حس��اس )اس��ب( منتقل کرده و اي��ن بیماري را 
ايجاد مي کنند. مش��خص شده که شترهاي جماز تنها مخزن اين ويروس 
مي باش��ند و انتقال بیماري از ش��تري به شتر ديگر توس��ط کنه ها بسیار 
 Babesia cabali، Theileria دش��وار مي باش��د)2(. هیالوما در انتقال
mutans، Theileria parva، ت��ب کیو و اپريتروزون ونیوني  نقش��ي 

بسیار مهم ايفا مي کند)9(.
 ب��ا توج��ه به موقعیت جغرافیايي و آب و هواي گرم اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان شرايط مطلوب جهت حضور کنه ها وجود دارد. نظر به اهمیت 
شتر به عنوان يک منبع مهم شیر، گوشت، پشم و همچنین نقل و انتقال 
و بارب��ري)2( و باتوجه به اينکه تاکن��ون در اين مورد تحقیقي در منطقه 
زابل صورت نگرفته است، شناسايي گونه هاي فعال کنه و آگاهي از انتشار 

آنها مورد توجه و مطالعه قرار گرفت. 

مواد و روش کار 
اين بررس��ي ب��ه منظ��ور تعیین گونه ه��اي کنه در ش��ترهاي جماز 
شهرس��تان زابل از اسفند 1385 تا تیر ماه 1386 در 5 منطقه شیب آب، 
بخش مرکزي، پش��ت آب، میانکنگ و ش��هرکي نارويي برروي 260 شتر 
صورت گرفت. از هر منطقه 50 ش��تر به طور تصادفي انتخاب گرديد. در 
هر بازرسي کلیه کنه هاي موجود در سطح بدن دام هاي انتخاب شده، جدا 
شدند. براي جداسازي کنه از بدن میزبان، کنه را به کمک پنس گرفته و 
در محور اتصال به بدن دام، از بدن میزبان جدا کرده و در ظروف شیشه اي 
درب دار حاوي فرمالین قرار داده ش��دند. بر روي هر لوله برچسب حاوي 
کد مش��خصي زده شد. مش��خصات الزم از جمله نام دامدار، تاريخ نمونه 
برداري، تع��داد دام و منطقه جمع آوري در فرم ويژه ثبت گرديد و جهت 

شناسایي گونه هاي کنه  هاي سخت ...
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تش��خیص جنس و گونه کنه به دانش��کده دامپزش��کي دانشگاه فردوسي 
مش��هد منتقل ش��دند. کنه هاي جمع آوري ش��ده در آزمايشگاه بر اساس 

کلید تشخیص hoogstraal تعیین گونه گرديدند )17(.

نتایج
مطالعات انجام ش��ده بر روي نمونه هاي جمع آوري ش��ده در شهرس��تان 
زابل در مناطق ش��یب آب، پشت آب، بخش مرکزي، میانکنگ و شهرکي 
نارويي نشان داد در حدود 9 درصد شتران وارداتی به کنه آلوده بودند که 
درصد آلودگی ش��تران در مناطق مختلف در جدول ش��ماره 1 به تفکیک 

آورده شده است. 
کلی��ه کنه ه��اي جدا ش��ده از ش��تر ب��ا خصوصی��ات مرفولوژي��ک کنه 
H.dromedarri )تصوي��ر 1( و H.anatolicum )تصوير 2( مطابقت 
دارد و اي��ن مناط��ق از نظر جن��س و گونه کنه از تنوع زي��ادي برخوردار 

شهرکی نارويیمیانکنگبخش مرکزیپشت آبشیب آبنام منطقه

8%8%6%10%12%درصد آلودگی

جدول 1- درصد آلودگی شتران مناطق مختلف شهرستان زابل از اسفند 1385 تا تیر ماه 1386.

 H.dromedarri تصویر 1- کنه

نیستند.
در مجموع از 260 شتر، 331 کنه جمع آوري شده از شتران 5 منطقه، 
ش��یب آب )50 عدد(، پش��ت آب )82 عدد(، بخش مرک��زي )52 عدد(، 
  H.dromedarri میانکنگ )80 عدد( و شهرکي نارويي )67 عدد(، کنه
 3/32  H.anatolicum با بیشترين فراواني 96/67 درصد )320 عدد( و
درصد )11( عدد تش��خیص داده شد که از اين تعداد 315 عدد کنه نر و 

16 عدد کنه ماده بود.

بحث
باتوجه به اهمیت بهداش��تي کنه هاي س��خت در ايج��اد کم خوني و 
انتقال بیماري از يک طرف و اهمیت شتر در استان سیستان و بلوچستان 
از ط��رف ديگر، در اي��ن مطالعه فق��ط دو جن��س H.dromedarri و 

H.anatolicum مشاهده گرديد.
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تاکن��ون 14 گونه از اين جنس در ايران گزارش ش��ده اس��ت)1(. از 
ان��واع آنها به گونه H.dromedarri مي توان اش��اره کرد که در جنوب 
شرقي ايران به وفور يافت مي شود. مهم ترين میزبان اين کنه شتر مي باشد 
ول��ي مظل��وم آن را در گوس��فند، ب��زو گاو و عباس��یان آن را در االغ نیز 
گ��زارش کرده اند)13(. مظلوم آلودگي به اين کنه را در آذربايجان، تهران 
و خوزس��تان و عباسیان عالوه بر مناطق فوق وجود H.dromedarri را 
در کرمانش��اه، قسمت مرکزي ايران، فارس و سواحل خلیج فارس گزارش 
کرده ان��د)13(. درکل آلودگي ب��ه اين کنه در ايران، عراق، افغانس��تان، 
 ش��وروي و کشورهاي ديگر ديده شده اس��ت)9(. مؤلفان غیر روسي کنه
H.asiaticum asiaticum را همان H.dromedarri مي دانند)9(. 
گونه ديگر، H.anatolicum اس��ت که در اي��ران فراوان ترين کنه 
از خانواده ايکس��وديده مي باش��د، در آب و هواي خشک به فراواني يافت 
مي ش��ود و در سواحل درياي خزر بسیار نادر است. میزبان اصلي اين کنه 
گاو است ولي دام هاي ديگر )از جمله گوسفند، بز، شتر، اسب و گاو میش( 
نیز مورد حمله اين کنه قرار مي گیرند. Hogestral و Kaser براي گونه 
 H.anatolicum anatolicum دو تح��ت گون��ه H.anatolicum
و H.anatolicum excavatum قائ��ل مي باش��ند )13(. کنه هیالوما 
مخزن مهم و ناقل بس��یاري از بیماري هاي انسان و دام مي باشد)9(. کنه 
H.anatolicum همچنین به عنوان يک کنه ناقل مهم در کش��ورهاي 
مصر، هند، ترکیه و تاجیکس��تان شناسايي شده است)8(. نعمان در سال 
1383 وج��ود هیالوما را در اصفه��ان گزارش کرد و به نقش آن در انتقال 
بیماري بابزيوز در گوس��فند و بز اش��اره نم��ود)14(. همچنین پورنیا در 
بررس��ي هايي که در منطقه س��رخس انجام داده، نقش هیالوما در انتقال 
بیماري بابزيوز را گزارش کرده اس��ت)3(. ش��اهقلیان و همکاران در سال 
1380 ارتب��اط بین ش��یوع تیلري��وز گاوي و افزايش کن��ه هیالوما را در 

شهرستان شهرکرد مورد بررس��ي قرار دادند)10(. دهقاني و همکاران در 
بررس��ي خود در شهرس��تان کاش��ان فراوان ترين کنه جمع آوري شده را 
هیالوما گزارش کرده اند)7(. در حالي که فشارکي در سال 1377 جمعیت 
اي��ن کنه ها را در منطقه قم کم مي ش��مارد )5(. حقوقي و همکاران 83 
درص��د کنه از جنس هیالوما را در گاوه��اي اهواز جدا نمودند)7(. توکلي 
و همکاران نیز در مطالعات خود در اس��تان لرستان 7 گونه کنه از جنس 
هیالوما را شناس��ايي کرده اند)4(. رزمي نیز از میان گاوهاي مش��کوك به 
تیلريوز در مش��هد بیشترين کنه جمع آوري شده را هیالوما گزارش نموده 
است )8(. در بررسي هايي که يخچالي و همکاران در دامداري هاي اطراف 
شهرستان اشنويه انجام دادند گونه هاي متنوعي از کنه هیالوما را مشاهده 
کردند)Kady .)15 در سال 1998 اين کنه را از شترهاي مصر جدا نموده 
و آلودگي آن را به اس��پورو بالست تیلريا نشان داده است )Diab .)18 و 
همکاران در س��ال 1999، 6 گونه و زير گونه هیالوما را در شترهاي مصر 
شناس��ايي کردند )Mazyad .)16 نیز در س��ال 2001 وجود آلودگي به 
H.dromedarri و H.anatolicum را در شترهاي مصر گزارش کرد 

.)20(
 Zeleke کنه هیالوم��ا به طور فصلي فعالیت دارد. بر طبق تحقیقات
در اتیوپي بیش��ترين میزان ش��یوع کنه در ش��تر در ماه هاي باراني بوده 
اس��ت)21(. بررسي هاي فرازي و مظلوم نیز نش��ان مي دهد که گونه هاي 
هیالوم��ا بیش تري��ن فراواني را در فصل بهار و تابس��تان زماني که درجه 
حرارت باال و رطوبت نس��بي پايین است دارند)12، 13(. با توجه به اينکه 
کنه H.dromedarri تنها کنه غالب موجود در ش��ترهای اين اس��تان 
بود، الزم اس��ت در خصوص بیولوژی اين کنه و امکان انتقال بیماری های 

خونی در شتر بیشتر مطالعه گردد.

شناسایي گونه هاي کنه  هاي سخت ...

 H.anatolicum تصویر 1- کنه
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