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چکیده
نشـخوارکنندگان شـده در شـدید اقتصادي خسـارات ایجاد باعث که باشـند خارجی می انگلهاي مهمترین کنه ها
پراکنش،  بررسـی این در نقشدارند. یاختهاي تـک و باکتریایی ریکتزیایی، ، ویروسـی عوامل انتقـال در همچنیـن و
د ر سالهاي و کویري) دشت (کوهسـتانی،  اکولوژیکی مختلف منطقه دو در اصفهان اسـتان کنه در و گونههاي فراوانی
فصول و در انتخاب 3 گاود اري و 3 گوسـفند داري منطقه اکولوژیکی هـر گرفت. در قرار 1384-1382 مـورد مطالعـه
شـده جمع آوري دام بدن تمامی نواحی از کنهها گرفت. می انجام درصد دامها از 10 گیري نمونه بار 2 هرمـاه مختلـف
گوسـفند  گاو از کنه 1109 مطالعه طول 70% منتقل شـد ند. در الکل حاوي شیشـه مشـخصات نمونهها به ثبت پس از و
anatolicum anatolicum از: بودند عبارت ( جنس 3 به متعلق گونه 5) شـد ه شناسـایی هاي شـد.کنه آوري وبز جمع
%2 Rh .bursa ،% 20/83 H .marginatum marginatum  ،%31/1 Rhipicephalus sanguinus، %45/8 Hyalomma

و دشـت منطقـه در و (%53/39) Rhipicephalus sanguinus کوهسـتانی منطقـه در .%0/07 annulatus Boophilus

بودند. غالب کنههاي (%53/9) H. anatolicum anatolicumکویري

اکولوژیکی منطقه اصفهان، استان ، اهلی نشخوارکنندگان شناسایی، سخت، کنههاي کلید ي: کلمات
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مقدمه
مناطق در ــوص خص به دنیا درغالب نقاط کنهها ــکالت مش و ــائل مس
ــا و در نقاط دنی از ــیاري حاضردر بس در حال دارد. ــود وج و معتدل ــرم گ
به زیادي زیانهاي باعث ازکنهها ناشی اقتصادي و بهداشتی خسارات ایران

میشود. مرغداران و دامپروران
اهمیت زیادي برخورد ارند نیز از بهداشت انسان و نظر پزشکی از کنهها

موجودات به انسان  این بهوسیله خطرناکی و مهم ــت بیماریهاي اس ممکن و
انگلهاي ــال خطرانتق ــکی به جهت د امپزش د ر اهمیتکنه ها گردد. ــل منتق
ــت دوچندان اس ــموز آناپالس بابزیوز، تیلریوز، بیماريهایی ازجمله و خونی

.(4 ،1)
8 ــفالوس، س ریپی گونه هیالوما، 5 14 گونه حد اقل درایران ــون تاکن
ــده ش ــائی شناس گونه آرگاس 2 گونه همافیزالس، 11 ــودس، ایکس گونه
یاختههاي تک و باکتري ها ــا،  ویروسه از گونه 24 حداقل ناقل که ــت اس

.(7) بوده اند دامها بیماریزاي
ً ــران ظاهرا در ای د ام هر روي کنه تعداد نظر از ــه کن به دامها ــی آلودگ
روي را کنه تعداد شده انجام 1365 سال در که درمطالعاتی ندارد. ــدتی ش
بز محاسبه ــفند و گوس عدد در و3-4 گاو عدد در 10 ــط متوس بطور د ام هر
آلودگی میزبان دامها، روي بر کنه وجود عدم یا وجود نظر از ولی کردهاند
آلوده بز ها و ــفند ان گوس ٪82 و گاوها ٪88 حدود بطوریکه ــت اس ــدید ش

.(3) بودهاند
است. شد ه انجام ایران د ر کنهها تشخیص خصوص در فراوانی مطالعات
ایران تحقیقاتی در کنه گونههاي از برخی روي بر 1954 ــال س در Delpy

سخت هاي پراکندگی کنه 1961 سال در Abbasian داده است(14). انجام
د ر Mazlum .(10) نمود ــزارش گ وجیرفت) ــتان (بلوچس ایران جنوب د ر را
ــاي کنههاي میزبانه و فعالیت ــول فص جغرافیایی ، ــار انتش 1971 ــال س
در Filipova .(26) د اد ــرار ــی ق بررس مورد را ــران ای در ــده ــعآوري ش جم
قرار داد(17). مطالعه مورد را ایران جوندگان سخت کنه هاي 1976 ــال س
آذربایجان سخت هاي کنه اکولوژیکی هاي جنبه 1995 ــال س در Rahbari
گورزي در عبدي و ــارکی فش ــمی هاش قرارداد(29). ــی بررس مورد را غربی
قرار مورد شناسایی را ایران در ــودیده ایکس خانواد ه هاي گونه 1378 ــال س
هاي ایکسودیده کنه 2000 سال در AbdiGoudazi و Zariffard .(8)دادند
دادند(33). رفیعی قرار ــی بررس مورد ــهر بوش اهلی ــخوارکنندگان در نش را
نشخوارکنندگان در ــودیده ایکس خانواد ه هاي کنه 1374 ــال س در برزکی
و همکاران در د اد(5).رهبري قرار ــی بررس مورد را سمنان ــتان اهلی شهرس

پرداختند(6). ایران د ر ریپی سفالوس هاي گونه بررسی به 1384 سال
ایران مختلف کنه هاي ــایی شناس خصوص در فراوان با وجود مطالعات
ــترس دس ــتان اصفهان در اس هاي کنه خصوص د ر مدونی مطالعه تاکنون
عوامل ــایی شناس اول بیماريها قدم جهت کنترل اینکه به توجه با ــت نیس
، بابزیوز ــل مث بیماريها برخی از ــور ــد و ظه باش آنها می ــال د هنده انتق
با طرفی از و ــت اس مصادف کنهها فعالیت ــل فص با ــوز تیلری و ــموز آناپالس
امکان دور دست مناطق از دام ها وانتقال نقل سرعت و وضع کنونی به توجه
حاصل ظهور نو بیماریهاي ــال انتق بالتبع و بومی غیر نوع از ــه کن ــش پید ای
ــب مناس مبارزه انتخاب روش از قبل دارد.لذا بومی وجود غیر هاي ــه کن از
آب و وضع و ناحیه آلودگی موقعیت ــد ت آلودگی، ش ابتد ا باید نحوه با کنه
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Identification of hard ticks of domestic ruminants in two ecological zones of Isfahan province, Iran
By: Noaman V., Member of Scientific Board of Agriculture and Natural Resources Research Center of Isfahan,  Abdi-
Goudarzi, M., Member of Scientific Board of Razi Research Institute. Nabinejad,A.R., Member of Scientific Board 
of Agriculture and Natural Resources Research Center of Isfahan.Heidari, M, R., Member of Scientific Board of 
Agriculture and Natural Resources Research Center of Isfahan. Khalilifard, M., Expert of Isfahan Veterinary Office.
Ticks are the most important ectoparasites which cause heavy economic losses to livestock and transmit viral, 
rickettsial, bacterial and protozoal diseases. Distribution, frequency and species of hard ticks were studied in two 
different ecological zones (mountain zone and plain zone) of Isfahan province from Jan.2004 to March 2006; In two 
zones sampling was done in three traditional sheep-fold units and three traditional Cow-pen units.Tick sampling was 
made from each site twice a month during different seasons. At each site collection was made from 10% of available 
domestic animals.Ticks were collected from all parts of the body , each specimen was given field number and stored in a 
vial containing 70% ethyl alcohol. Labeling for all specimens included location, host, date and method of collection. 
During the study a total of 1109 ticks were collected from cattle, sheep and goats in two zones. The ticks were identified 
(Five species belonging to 3 genera.) as follows: Hyalomma anatolicum anatolicum (45.8%), Rhipicephalus sanguinus 
(33.1%), Hyalomma marginatum marginatum (20.83%), Rhipicephalus bursa (2%) and Boophilus annulatus (0.07%). 
In the mountain zone and plain zone R.sanguinus (53.39%) and H.anatolicum anatolicum. (53.9%) were the dominant 
species of tick respectively.

Key words: Hard ticks, Identification, Domestic ruminants, Isfahan province, Ecological zones
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قرار مورد بررسی و مشخص موجود وسایر عوامل را امکانات و منطقه هواي
ــناخت ش منتقله، و بیماریهاي کنهها با و مبارزه کنترل جهت بنابراین داد.
فعالیت، ، فصول جغرافیایی انتشار اساس بر اصفهان موجود استان هاي کنه

باشد. مهم می و ضروري بسیار اکولوژیک شرایط میزبان ها و

مواد و روشها
27 درجه و 55 و دقیقه و31 درجه 49 د رمحدود ه ــتان اصفهان اس
دقیقه و 45 ــه 34 درج و دقیقه 35 و 30 درجه و ــرقی ش طول ــه دقیق
استانهاي ــمال به ش ــت.از قرار گرفته اس ایران مرکز در ــمالی ش عرض
کهکیلویه و بویر ــارس و ف ــتانهاي اس به جنوب از ــمنان، س و ــزي مرک
به استانهاي مغرب از و ــان یزد و خراس استان هاي به ــرق ش از احمد ،
با مجاورت ــل به دلی و بوده محدود بختیاري ــال و مح چهار و ــتان لرس
و جنوب جنوب و برفگیر در ییالقی مناطق داراي زاگرس جبال ــله سلس
می غربی ــمال ش تا ــرقی ش جنوب د ر وکویري ــک خش و مناطق ــی غرب
در و همکاران Skerman ــیمبندي تقس اساس بر اصفهان ــتان اس ــد . باش

د ارد (31). قرار اکولوژیک دو منطقه
اقلیم در دو ــق اصفهان این تحقی ــتان اس د ر حاکم ــه اقالیم ب توجه ــا ب
گلپایگان انجام گرفت.شهرستان وکویري و دشت ــتانی) سرد(کوهس استپی
شاخص میمه و ــتان برخوار شهرس و کوهستانی منطقه ــاخص ش عنوان به

شد. نظر گرفته در دشت وکویري منطقه
در تقریباًً ــع مرب کیلومتر 7372 ــعت وس با میمه و برخوار ــتان شهرس
ونیمه خشک شهرستان هواي و آب ــت. اس شده واقع اصفهان ــتان مرکزاس
جه 26- د ر به ــتان و در زمس 40 ــتان تابس د ر هوا حرارت و درجه کویري
از و ارتفاع میلیمتر 150 متوسط بطور بارندگی میزان ــد. میرس سانتیگراد

متر میباشد. 1500 دریا تقریباً سطح
مساحتی حدود با اصفهان غربی استان ــمال ش گلپایگان در شهرستان
و میزان متر 2000 یا در ــطح س از ارتفاع ــد. میباش مربع کیلومتر 2048/9
حداقل و درجه 35 آن ــاي دم اکثر حد 314/7 ــالیانه س بارند گی ــط متوس

درجه سانتی گراد میباشد. -19
ــفند گوس و3 گاوداري تصادفی 3 به طور ــتان، شهرس ازانتخاب پس
انتخاب شهرستان دامپزشکی شبکه مشورت با شهرستان درهر ثابت داري
در صد گله 10 از حداکثر ــده ش انتخاب یک از دامداريهاي هر د ر ــد . ش
ــی بررس مورد دام بطوریکه تعداد ــت گرف ــی انجام تصاد ف برداري ــه نمون
و اطراف زیردم ناحیه ــی با بررس دام هر نبود. در عدد کمتر 5 از ــل حداق
کنه وجود صورت ــتان د ر پس واطراف خارجی گوش ران ، ــاله کش مقعد ،
انجام یکبار دو هفته هر مختلف فصول د ر ــد. نمونهگیري میش اخذ نمونه
دام بدن از کنه ــیدن بیرون کش صورت برداري به ــی گرفت.نحوه نمونه م
در آوري نمونهها بود. جمع د ست ــط توس کنه ــتوم هیپوس با محور موازي
براي و بود ــیرین گلیس 70٪و٪5 اتیلیک ــکل ال حاوي ــوص مخص ظروف
اطالعات ثبت ــی وتمام ــده ش فرم تهیه ــده ش آوري جمع نمونههاي کلیه
کلید از ــتفاده اس با کنه نر ــوژي مورفول ــاس اس بر کنه ــایی میشد.شناس
نما برجسته ــکوپ میکروس با وگونه جنس حد )در ــایی(20،19،14 شناس
آوري جمع و ــا کنهه ــخیص تش از 20).پس ،19 گرفت(9، 14، ــام انج 1

ــت بدس منطقه، اطالعات دو در کنه مختلف هاي ــات فراوانی گونه اطالع
تحلیل آماري قرار گرفت. و مورد تجزیه کاي آمده توسط آزمون مربع

نتایج
میباشد: ذیل آمده به شرح بدست نتایج

از کل ــده ش کنه جدا گونه هاي مختلف ــبی نس ــه فراوانی مقایس در
Hyalomma anatolicum anatolicum که، ــود ــاهده میش مش ــتان اس

گونههاي ترتیب به و میزان ــترین بیش
 Rhipicephalus sanguinus، Hyalomma marginatum  
در Boophilus annulatus و marginatum ، Rhipicephalus bursa

.(1 ــماره ش (نمود ار (p<0/0001)د ارند قرار بعد ي رتبههاي
منطقه از شده جدا مختلف کنه هاي ــبی گونه نس فراوانی ــه مقایس در
ترتیب به و میزان بیشترین R. sanguinus که میشود مشاهده ــتانی کوهس
در R.bursaو .H. anatolicum.ana ،H.marginatum margــاي گونهه

.(p<0/0001)قرار دارند بعدي رتبههاي
منطقه از ــده ش جد ا کنه مختلف گونههاي ــبی ــه فراوانی نس مقایس در
به ــزان و ــترین می که H. anatolicum.ana بیش ــود میش ــاهد ه مش کویري
B.annulatus و R. sanguinus، H.marginatum marg ــاي. گونهه ــب ترتی

.(p<0/0001)د ارند قرار بعدي رتبههاي د ر
در کل ازگاو کنه جدا شده مختلف فراوانی نسبی گونههاي ــه مقایس در
ترتیب به و میزان بیشترین H. anatolicum.ana که میشود مشاهد ه استان
ــاي رتبهه در R.bursa و R. sanguinus، H.marginatum marg ــاي گونه ه

.(p<0/0001)دارند قرار بعدي
در ــده ازگاو ش جدا کنه گونههاي مختلف ــبی نس فراوانی ــه مقایس در
بیشترین H. anatolicum.ana. ــود که می ش ــاهده مش ــتانی کوهس منطقه

گونههاي ترتیب به و میزان
بعدي  هاي رتبه در R.bursaو R. sanguinus ،.H.marginatum marg 

.(p<0/0001)دارند قرار
در گاو از ــده کنه جدا ش مختلف ــبی گونههاي نس فراوانی ــه مقایس در
و میزان بیشترین H. anatolicum.ana که ــود میش مشاهده کویري منطقه
رتبههاي در R. sanguinus و H.marginatum marg ــاي، گونهه به ترتیب

.(p<0/0001)دارند قرار بعدي
ــده از جدا ش کنه مختلف ــاي گونهه ــبی نس ــی فراوان ــه مقایس در
بیشترین R. sanguinus که ــود میش استان مشاهد ه کل در ــفند گوس

ــاي، ــبگونه ه ــهترتی ــزان وب می
 H.marginatum marg.،  H. anatolicum.ana ، R.bursa  

.(p<0/0001) ــد ــراردارن ــديق ــاي بع دررتبهه B.annulatus
گوسفند از شده جد ا کنه مختلف گونههاي ــبی ــه فراوانی نس مقایس در
و میزان بیشترین R. sanguinus مشاهده میشود که ــتانی کوهس منطقه در

هاي ترتیب گونه به
ــاي  رتبهه در R.bursaو H. anatolicum.ana ،H.marginatum marg

.(p<0/0001) د ارند قرار بعدي
در گوسفند از شده جدا کنه مختلف گونههاي نسبی فراوانی مقایسه در
میزان بیشترین H.marginatum marg که مشاهده میشود کویري منطقه
Boophilus و H. anatolicum.ana ،R. sanguinus ــاي گونهه ترتیب به و

.(p<0/0001) د ارند قرار بعدي هاي رتبه در annulatus
دو در بز از شده جدا کنه مختلف گونه هاي ــبی نس ــه فراوانی مقایس در
میزان بیشترین R. sanguinus که میشود مشاهد ه میمه) و (برخوار منطقه

... شناسایی کنههاي سخت
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1382-1384 در سال اصفهان استان اکولوژیکی منطقه دو از شد ه جد ا کنه مختلف گونههاي نسبی فراوانی مقایسه شماره 1- نمودار

1382-1384 استان اصفهان در سال اکولوژیکی دو منطقه د ر گاو از شده جدا کنه گونههاي مختلف نسبی شماره 2- مقایسه فراوانی نمودار
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1382-1384 استان اصفهان در سال اکولوژیکی دو منطقه د ر گوسفند از شده جدا کنه گونههاي مختلف نسبی شماره 3- مقایسه فراوانی نمودار

1382-1384 در سال و میمه برخوار منطقه در از بز شده جد ا کنه گونههاي مختلف نسبی مقایسه فراوانی شماره 4- نمودار

... شناسایی کنههاي سخت
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.H در anatolicum.ana و H.marginatum marg ــاي، گونهه ــب ــه ترتی ب و
.(p<0/0001)قرار دارند بعدي رتبههاي

نتیجهگیري و بحث
استان در وکویري ــت ودش ــتانی کوهس ناحیه با انتخاب 2 طرح این در
دو مختلف در این هاي گونه پراکنش از جامعی اطالعات ــت اس شده سعی

گردد. جمعآوري منطقه
ــه از دوناحی ــده ش آوري ــع جم ــه ــوع 1109کن مجم از ــی کل ــور بط
R.sang کنه ٪33/1 ،H.ana.ana کنه ٪45/8 کویري، ــت و دش ــتانی کوهس
B.annalutus کنه و07/٪ R.bursaــه ،0/2٪کن H.marg.margــه کن ،20/83

گرد ید. جدا
فراوانی( 53/39 ٪) بیشترین R.sang ــتانی(گلپایگان) کوهس منطقه در
فراوانی( بیشترین H.ana.ana ومیمه) کویري(برخوار و ــت منطقه دش در و

د اشت. ٪)را 53/9
میانه به ــاور خ منطقه در کنهها ــایعترین ش از H.ana.ana یکی ــه کن
و ایران د ر شد ه انجام تحقیقات در بطوریکه ــت ــک اس خش خصوص مناطق
با است.که تحقیقات انجام شده شده جدا وفور کنه به کشورهاي اطراف این

د ارد. همخوانی گرفته انجام تحقیق
تحقیقاتی در طی 2000میالدي ــال در س عبدي گودرزي و فرد ــف ظری
H.detritum8/99٪کنه ، R.sang38/12٪کنه ،H.ana.anaکنه بوشهر٪45/22

سازي کرد ند(33). جدا H.dromedarii کنه ٪، 5/36
از کنه هاي جدا  ٪61/1 تحقیقی در مشهد ــال 2003در س د ر Rami
گزارش H.marg.marg را و٪0/05 R.bursa را ٪33/42 H.ana.ana را شده

کرد(30).
کنه هاي جمع آوري کلیه ترکیه د ر بررسی دریک 2004 در سال Aktas
را از گاو ــده ــدا ش ج ــاي و63/1٪ از کنهه H.ana.ana را ــگاه جای از ــده ش

کرد(11). H.ana.anaگزارش
H.ana.ana، که کرد ــاهد ه ــتان مش پاکس ــال1986در س Hussain در
بدن روي ــتند که هس کنه هایی ــن عمده تری R.turanicus و H.dromedarii

شوند(22). می دیده دامها
H.ana.anaکنه هاي کرد ند که هند مشاهده تحقیقی در در Jagannath

هستند(24). منطقه غالب کنه هاي B.annalatusو
کنه که پاکستان نشان داد در بررسی یک ــال 2004 در در س Wahid

.(32) بود فراوانی نظر از کنه دومین H.ana.ana
بود ــر فراوانی نظ از کنه د ومین کل د ر R.sang ــه کن ــق تحقی ــن ای در
در R.sang. ــه کن ــت. اس از نظر فراوانی کنه ــگان اولین گلپای ــه منطق د ر و
اي کنه است بز و ــفند گوس کنههاي جزو فراوان ترین ــرقی ایران جنوب ش
جنوبی ــا، آمریکاي (اروپا، آفریق ــا دنی مناطق اغلب ودر ــت اس میزبانه ــه س
شرایط با است توانسته کنه یافت میشود. این هندوستان و مصر ــوریه، س ،
متنوعی میزبانهاي و با متفاوت ــک اکولوژی مناطق در مختلف ــی و هوای آب

سازگاري یابد.
ــیوع فصلی ش ــی بررس در جنوبی آفریقاي 1982در ــال س در Horak
ــت.که اس توصیف نمود ه کنه این ــراي ب ــی را اوج آلودگ دو ،R.sang ــه کن
نوچهها به مربوط ــتانه زمس وآلود گی بالغ هاي کنه بهاره مربوط به آلودگی

میباشد(21).

که داد نشان اسپانیا در یک بررسی در 1992 ــال در س Estrada-pena
-1000 ارتفاع با بیابانی ــه و نیم ــتپی اس اي، ــه مد یترانه منطق در R.sang
شده انجام با تحقیق که .(16) ــود میش یافت دریا ــطح س از باالتر 190 متر

همخوانی دارد.
که  د اد نشان یک بررسی در جنوبی آفریقاي 2001 در سال د ر Jacobs 

است.(23) بود ه سگ بر روي فراوانترین کنه R.sang کنه
ریپی سفالوس هاي گونه بررسی در 1384 سال در و همکاران رهبري
و ــود . یافت میش اکولوژیک ایران ــه منطق 4 د ر R.sang که ــد د ادن ــان نش

بوده است(6). بهار در کنه این فصلی بیشترین شیوع
ــیوع ش ــه ــت ک یاف در ــک مکزی 1999در ــال س در Cruz-vazquez
ارتباط و ــتر بود ه بیش ــتان از زمس و پائیز ــتان تابس ، د ر بهار R.sang کنه
پائیز و ــتان تابس بهار ، فصول د ر باران ــه وبارش کن حضور بین ــتقیمی مس

دارد (13). وجود
دو در گاو از ــده ش جدا مختلف گونههاي ــبی نس فراوانی ــه مقایس در
بوده گاو شده از جدا غالب کنه H.ana.ana که ــود ش می ــاهده مش منطقه
نکته این همسایه موید و کشورهاي در ایران شده تحقیقات انجام که است.

است.
٪92/35 گاو کنههاي روي اي بر در مطالعه 2003 سال د ر نیز Razmi
یک 2004در ــال س در و همکاران نیز Aktas .(30)نمود ــدا ج H.ana.ana
بودند H.ana.ana گاو از ــده هاي جدا ش ــه که63/1٪کن یافتند در ــی بررس

.(11)
شود می گلپایگان مشاهده منطقه گوسفند در از جدا شده هاي کنه در
رتبه در H.marg.marg و ــت اس ــفندان گوس در غالب R.sang کنه کنه که

است. قرار گرفته بعدي
ــاهده مش میمه و منطقه برخوار د ر ــفند گوس از ــد ه ش جد ا کنههاي در
در R.sang و است گوسفندان در غالب کنه H.marg.marg کنه که میشود

رتبه بعدي قرار گرفته است.
ــهد، مش د ر 2003 ــال س در رزمی د رایران ــد ه انجام ش ــات در تحقیق
و R.sang ــز نی ــهر بوش د ر 2000 ــال گودرزي در س عبد ي ــرد و ف ــف ظری
گزارش در گوسفند کنه غالب سومین و عنوان دومین را به H.marg.marg

.(33 نمود هاند(30،
ــاي ــد نیز کنهه هن در ــی بررس ــک 1988دری ــال س Hiregoudar در
معرفی ــک خش مناطق غالب هاي کنه را H.anatulicum و H.marg.marg

نمود(18).
یافته، ــازگاري وحرارت س رطوبت از ــی خاص جه در ــا ب گونه کنه ــر ه
هاي ــه کن عنوان تحت وتعد اد ي ــم ک رطوبت ــرم با گ مناطق د ر ــداد ي تع

خشک فعال میباشند. و هواي در آب زمستانه
ــم وتاثیر مه ــور فاکت ــا دم ــه ک ــت دریاف 2003 ــال س در Alahmad
و اندازي ــت پوس دوره طول ، تخم از ــدن الرو آم بیرون ــان زم ــذاري د ر گ
متابولیکی هاي فعالیت افزایش باعث دماي باال و دارد H.dromedariiتکامل
کاهش و تخم فیزیولوژیکی ــاي ه فعالیت میزان افزایش باعث ــه ودر نتیج
طوالنی باعث دما کاهش عالوه به ــود. می ش تخم ــیون دوره انکوباس طول
1998نشان سال در وهمکاران Letha.(12)ــود می ش مراحل الروي ــدن ش
دو ــن 6-4ماه س الروهاي با ، ولی 3ماه 3میزبانه ــن س با الروهاي که دادند
مورد در این هوایی و آب ــرایط ش الرو و ــن س بنابراین ــند. باش می میزبانه
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مطالعه اي در ــال پرتغ در ــال2005 س Estrada-pena در دارند(25). نقش
D.marginatus , R.bursa H.marginatum ــاي گونهه ــه ک ــخص نمود مش
گرم و هواي مدیترانهاي آب در پرتغال و ــرقی ش جنوب در B.annulatus و
بررسی 1988در سال در Hiregoudar دارند(15).همچنین انتشار ــک وخش
ــک خش غالب منطقه کنههاي را H.marg.marg و H.ana.ana نیز ــد هن در
گیاهی هاي ــه گون (الگوي تیپ واکو ــم براین اقلی عالوه ــت(18). یاف ــد هن
ــال س در Pegram بطو ریکه ــت اس تاثیر گذار کنه ها ــت جمعی ــه)در منطق
منطقه گیاهی الگوي تغییر باعث بارندگی کاهش که کرد ــخص مش 1989
ــود . ولی میش مراتع در تعداد کنههاي بالغ آمبلیوما افزایش و باعث ــد ه ش

می شود(28). R.appendiculus تعد اد کاهش باعث
که مهمترین عواملی از یکی که دارد می 1979اظهار ــال س در Norval
نماید. غالب تظاهر ــورت ص منطقه به کنه در از گونهاي ــردد گ موجب می
در ــت هاس کنه و نابالغ) (بالغ مختلف ــراي مراحل ب ــان یکس میزبان وجود
دار باشدچون مرحله سم غیر میزبان یک روي کنه حالیکه اگرمرحله نابالغ
ــرایطی ش چنین نمود در جدا توان می دار ــم س حیوان از را معموالً آن بالغ

می گردد(27). معرفی منطقه در نادر کنه عنوان به فوق کنه
ــتقیم با مس ــبت نس کنه جمعیت کاهش مهاباد در منطقه تحقیقی در
حرارت جه در با ــی معکوس بارندگی و رابطه ــبی ومیزان کاهش رطوبت نس
در سال Rahbari توسط که بررسی در دیگر طرف از است. (2) ــان داده نش
حرارت درجه د ر دام ــر ب کنه تعداد ــط متوس ــترین بیش گرفت 1995انجام

بود(29). صد نسبی 70-50در سانتیگراد ورطوبت جه 20-10در
زمین ــطح س به بقا براي بالغ هاي کنه ــک گرم وخش فصول طول در
بنابراین برنامه ــد. میگیرن قرار خاك ــطح س از پایینتر مقد اري و ــده آم
ــپري معطوف گرد د.اس هاي بالغ کنه بین برد ن از در جهت باید ــرل کنت
توصیه بسیار وخشک گرم فصل ــروع ش در کش ها کنه با حیوانات کردن

است(12). شده
ریپی و ــا هیالوم جنسهاي ــق از تحقی ــده آم ــت بد س نتایج ــاس براس
اصفهان استان در کنه ها فراوانترین میزبانی) سه و دو هاي ــفالوس(کنه س
روي در کنه میزان ــترین ماه بیش تیر تا اواسط خرداد اواسط و ــند باش می

میشود. مشاهده دام بدن سطح
که کنهها اي دوره د ر میزبانی سه و د و هاي کنه مهار و معموالً مبارزه
براي موقع ــن ای گیرد.در می انجام ــتند هس دام انگل و ــوغ بود ه بل دوره در
کنه برحسب نوع زمانهاي سمپاشی فاصله بین ــاختن آنها س نابود مبارزه و
این فاصله هیالوما و ــفالوس س ریپی هاي کنه براي و ــت اس متفاوت موجود
نوچه اي و نوزادي مرحله د وره و در که ــت الزم اس ولی ــد. میباش 5-4 روز

پذیرد. انجام کنهها نوع این علیه مبارزه هم
که است این سه میزبانی و د و هاي کنه با در مبارزه توجه قابل موضوع
کشاله ، فرج مقعد، اطراف مانند فاقد مو و پشم نواحی د ر بیشتر انگل ها این

مییابند. استقرار گوش الله داخل پستان و و بیضهها ران،
به اندازه هاي بالغ ماده کنه براي اینکه که نکته توجه نمود به این باید
بدن روي در 3 روز ــوند فقط ش ریزي تخم براي آماده خورده و خون کافی
ــبه محاس به توجه با ــیها پاش ــم براین براي س بنا کرد. خواهند زندگی د ام
باید در ــی پاش ــم س فواصل اکثر 8-7 روز حد دام بدن روي ــموم س بقاي
جلوگیري ریزي براي تخم آماده کنه هاي تولید از ــود تا بتوان ش گرفته نظر
در را ذیل نکات باید اصفهان منطقه در ــه کن با جهت مبارزه این ــر کرد.بناب

گرفت. نظر
جایگاه و د امها است الزم میزبانی وسه دو هاي کنه با براي مبارزه - 1

شود سمپاشی یکبار اي هفته کنه آلودگی اوج در
یکبار سم روز 5 تا 3 هر است شد ید بسیار آلودگی که مناطقی - در 2
بطریق دارند به کنه آلودگی که احتمال بدن از و مناطقی گیرد انجام پاشی

شود کش آغشته به کنه دستی
ــت متفاوت اس نوچه کنهها و نوزاد فعالیت اینکه فصل به ــا توجه ب - 3
معاینه بالغ هاي کنه وفور از فصول غیر در فصولی د امها است الزم این بنابر

شوند . پاشی سم آلودگی صورت در و
انگل سیکل زندگی متناسب با زمان مناسب و سموم در استفاده از - 4

شود. انجام فصلی آن پراکنش و
کارخانه طبق دستورالعمل مناسب سم غلظت رعایت - 5

مطلوب شرایط سم در نگهداري - 6
دام و جایگاه همزمان و سمپاشی سمپاشیها بموقع تکرار - 7

کنه از ناشی بیماریهاي خطرات با دامداران آگاهی ــطح س باالبردن - 8
باکنه مبارزه اصول و

پاورقی
1- Stereomicroscope 

استفاده مورد منابع
ــرق ط و ــه مربوط ــوارض ع ــا ، دامه ــی خارج ــاي انگله س.1367؛ ، ــی آقای - 1

صفحه. اکسیر.تهران.263 دامپزشکی و کشاورزي مبارزه.انتشارات
دکتري نامه مهاباد.پایان شهرستان کنههاي اکولوژیک بررسی ع.1365؛ اسد ي، - 2

صفحه. 75 شماره1541، تهران، تهران، دانشگاه دامپزشکی ‚
در ایران.پایان دامی حشره کشهاي کیفی علی.1365؛ ارزیابی محمد انتخابی،  – 3

.33 528.ص شماره تهران.تهران، دامپزشکی دانشکده نامه
تهران. ــارات د انشگاه بند پایان.انتش ــی شناس انگل ه.راك.1364؛ و ، ع. رفیعی - 4

صفحه. 500 ،264 تهران.شماره
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