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چكید ه 
برخی از کنه های سخت از ناقلین مهم عوامل بیامری زا به حیوانات و انسان ها هستند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی کنه های 
گوسفند و تغییرات فصلی جمعیت کنه ها در شهرستان سبزوار انجام شد. این مطالعه در بهار 95 تا زمستان 95 انجام شد. در مجموع ۸۰۰ 
راس گوسفند به طور تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 4۰۰ کنه بالغ جمع آوری شد و سپس در الکل اتانول %7۰ 
و 5% گلیسیرین نگهداری شده و با استفاده از کلیدهای تشخیصی تعیین گونه گردید. براساس نتایج حاصله در این بررسی، دو جنس و 
 ،)%3۰( )Rhipicephalus turanicus( ریپی سفالوس تورانیکوس ،)%4۰( )Hyalomma anatolicum( چهار گونه از جمله هیالوما آناتولیکوم
هیالوما اگسکاواتوم )Hyalomma excavatum( )16/25%( و ریپی سفالوس بورسا )Rhipicephalus bursa( )13/75%( شناسایی گردید. 
شایع ترین کنه، هیالوما آناتولیکوم بود. شیوع کنه ها در گوسفندان 22/5% بود و بیشرتین میزان آلودگی در فصل بهار )53%( مشاهده 
گردید. در این مطالعه بیشرتین میزان آلودگی کنه ای در ناحیه رس و گوش )49/5%( گزارش گردید. کنه ها در انتقال بیامری هایی مانند 
تیلریوز، بابزیوز، آناپالسموز و ارلیشیوز نقش دارند. بنابراین نتیجه این مطالعه می تواند در پایش برنامه های کنرتل آن ها و در نتیجه 

پیشگیری از بیامری های منتقله بسیار حائز اهمیت و مفید باشد.  
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Some of ticks are major vectors of pathogens for animals and humans. This study was conducted to determine tick infesta-
tion rate of sheep and seasonal variations of tick population in Sabzevar city. This survey was carried out during April 2016 
until March 2017. A total of 800 sheep were randomly selected and examined. A total number of 400 adult ticks were col-
lected and then were preserved in 70% Ethanol alcohol with 5% glycerin and were identified using diagnostic keys. Based 
on the results obtained in this study, two Genera and four species including Hyalomma anatolicum (40%), Rhipicephalus 
turanicus (30%), Hyalomma excavatum  (16.25%) and Rhipicephalus bursa (13.75%) were identified. The most prevalent 
tick was Hyalomma anatolicum. The prevalence of ticks on sheep was 22.5%.  The highest amount of infestation was ob-
served in spring (53%). In this study, the highest infestation rate was reported in the head and ear area with 49.5%. Ticks 
are important due to their role in transmission of diseases such as theileriosis, babesiosis, anaplasmosis and ehrlichiosis. So 
the result of this study can be useful for implementation of disease control.

Keywords: Nigella sativa; Parascaris equorum; equid; anthelmintic drugs

مقدمه
رده  زیر  و   (Arachnida )آراکنیدا:  عنکبوتیان  رده  به  متعلق  کنه ها 
)آکارینا: Acarina( و ازجمله بندپایان خونخواری هستند که انگل بسیاری 
از مهره داران بوده و به دو خانواده اصلی کنه های سخت )ایکسودیده: 
می گردند  تقسیم   )Argazidae )آرگازیده:  نرم  کنه های  و   )Ixodidae
که  دارند  وجود  مهمی  بسیار  گونه های  و  جنس ها  خانواده  هر  در  که 
می توانند باعث ایجاد صدمه در دام و طیور گردند )20(. تا کنون 65 گونه 
و در حدود 25 جنس در 5 زیر خانواده از کنه ها گزارش گردیده است. 
کنه ها عامل مهم انتقال بیامری های مختلف انگلی، ویروسی، ریکتزیایی 
و  پزشکی  لحاظ  از  لذا  می باشند  حیوانات  و  انسان ها  به  اسپیروکتی  و 
و  انسفالیت  فلجی،  باعث  می توانند  که  هستند  مهم  بسیار  دامپزشکی 

توالرمی در انسان شوند  )4 و 6 و 8(.
کنه ها با گزش خود باعث ایجاد جراحات کوچک شده که زمینه مساعدی 
را برای جلب توجه مگس های گوناگون ایجاد می کنند و بدین ترتیب منجر 
به میاز ثانویه می شوند )24(. فلجی حاصل از کنه در اثر گزش کنه هایی 
نظیر ایکسودس (Ixodes)، درماسنتور (Dermacentor) و اورنیتودوروس 
الهورنسیس (Ornithodoros Lahorensis) ایجاد شده که مرگ معموال ۱ 
الی 4 روز بعد ظهور عالیم بالینی اتفاق می افتد )28(.  بیامری دیگری 
نیز بر اثر سموم حاصل از گزش کنه ها دیده می شود که بیامری عرق آور 
نامیده می شود. این بیامری در گاو، گوسفند، بز و خوک در فصل تابستان 
گزارش شده است و کنه هایی از جنس هیالوما در ایجاد این بیامری نقش 
دارند )28(. مطالعات در مورد توزیع و تنوع کنه ها در افزایش دانش در 

تاثیر دما و  از کنه ها اساسی هستند. بر اساس  مورد بیامری های منتقله 
رطوبت بر شیوع و تنوع زیستی کنه ها، رشایط آب و هوایی یک منطقه 
باید در مطالعه کنه ها و بیامری های منتقله از آنها در نظر گرفته شود )۱(.
 وجود میزبان های مناسب و رشایط آب و هوایی در مناطق مختلف ایران 
تلقی می شوند  مهم  آنها  از  منتقله  بیامری های  و  کنه ها  برای حفظ  نیز 

.)35(
انتقال  از کنه، شناسایی عوامل  بیامری های منتقله  اول جهت کنرتل  گام 
دهنده آنها می باشد. لذا قبل از انتخاب روش مبارزه مناسب با کنه باید 
شیوع  بررسی  گردد.  مشخص  مختلف  فصول  در  ناحیه  آلودگی  شدت 
انگلی کنه های سخت در اکرث نقاط ایران از جمله استان خراسان رضوی 
)23( صورت گرفته است ولی مطالعه ای بر روی فراوانی گونه های کنه 
لذا  ندارد.  وجود  سال  مختلف  فصول  در  سبزوار  شهرستان  گوسفندان 
بررسی حارض مبنظور تعیین گونه های کنه ی سخت شهرستان سبزوار در 

فصول مختلف سال صورت گرفته است.

مواد و روش  کار
در  گرفت.  انجام  سال  مختلف  فصول  در  و   ۱395 سال  در  بررسی  این 
 800 از  مجموعا  سبزوار  شهرستان  مختلف  قسمت های  از  بررسی،  این 
رأس گوسفند به صورت تصادفی منونه برداری به عمل آمد. برای جمع 
و  شده  مهار  گوسفندان  ابتدا  دامداری ها  به  مراجعه  با  منونه ها  آوری 
سپس متامی قسمت های مختلف بدن مورد مشاهده قرار گرفت. کنه ها 
با استفاده از پنس با زاویه 45 درجه نسبت به بدن میزبان جدا گردیدند 
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و كلیه كنه های بالغ و نوچه موجود در بدن با توجه به مرحله تکاملی 
و تغذیه )خون خورده و خون نخورده( جمع آوری و تعداد، محل كنه ها 
و تاریخ منونه برداری یادداشت گردید. كنه های جمع آوری شده، داخل 
ظرف منونه برداری حاوی مخلوطی از الکل اتانول 70% و گلیسیرین %5 
نگهداری می شدند. منونه های جمع آوری شده جهت تعیین جنس وگونه 
شناسایی  تشخیص  كلید های  از  استفاده  با  و  منتقل شده  آزمایشگاه  به 
نرم افزار  از  استفاده  با  آمده  بدست  نتایج   .)32 و   9 و   7 و   3( گردید 
 T-test independent-samples توسط آزمون های آماری SPSS۱6 آماری
و  one-way ANOWA مورد بررسی و تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.

نتایج
 ۱80 گوسفند،  راس   800 مجموع  از  که  داد  نشان  حارض  مطالعه  نتایج 
در  مطالعه  مورد  گوسفندان  از  بودند.  کنه  به  آلوده   )%22/5( گوسفند 
مجموع 400 عدد کنه )209 عدد ماده، ۱9۱ عدد نر( جداسازی و شناسایی 
گردید. میزان آلودگی گوسفندان به هیالوما آناتولیکوم ۱60 عدد )%40(، 
 65 اگسکاواتوم  هیالوما   ،)%30( عدد   ۱20 تورانیکوس  سفالوس  ریپی 

عدد )۱6/25%( و ریپی سفالوس بورسا 55 عدد )۱3/75%( تعیین گردید. 
)جدول ۱(.

از نظر فصل آلودگی، در فصل بهار 2۱2 عدد )53%(، فصل تابستان ۱29 
زمستان  فصل  در  و   )%۱3/5( عدد   54 پاییز  فصل  در   ،)%32/25( عدد 
اینکه تعداد  به  با توجه  5 عدد )۱/25%( بر روی گوسفندان یافت شد. 
دام های مورد بررسی در متام فصول یکسان بود، باالترین میزان آلودگی 
در فصل بهار و کمرتین میزان آلودگی در فصل زمستان مشاهده گردید. 
بر  سال  فصول  تاثیر  خصوص  در   ANOWA آزمون  آماری  آنالیز  نتایج 
به کنه، نشان دهنده تفاوت آماری معنی داری در تعداد  آلودگی  میزان 
کل کنه ها در بین فصول مختلف سال بوده است. )p > 0/05( )جدول 2(

از لحاظ میزان پراکندگی کنه ها در قسمتهای مختلف بدن گوسفندان، در 
رس و گوش ۱98 عدد کنه )49/5%(، در دنبه 99 عدد )24/75%(، در کشاله 
ران 56 عدد )۱4%(، در زیر بغل 27 )6/75%( و سایر نقاط بدن 20 عدد 
)5%( مشاهده گردید. آنالیز واریانس یکطرفه ی ANOWA نشان دهنده 
عدم تفاوت معنی داری در بین آلودگی نواحی مختلف بدن به جنس های 

مختلف کنه ها بود. )p > 0/05( )منودار ۱(.

 جدول1- شیوع گونه های کنه های سخت شناسایی شده از گوسفندان سبزوار طی سال 1395

درصدمجموعمادهنرگونه های کنه

659516040 هیالوما آناتولیکوم

487212030ریپی سفالوس تورانیکوس

45206516/25هیالوما اگسکاواتوم

33225575/13ریپی سفالوس بورسا

191209400مجموع

 جدول 2- میزان آلودگی گوسفندان به کنه ها در فصول مختلف سال در شهرستان سبزوار بر حسب درصد در سال 1395

فصل
کنه های شناسایی شده

هیالوما آناتولیکوم 
ریپی سفالوس 

تورانیکوس
مجموعریپی سفالوس بورساهیالوما اگسکاواتوم

5054/1669/234053بهار

34/3732/5023/0736/3632/25تابستان

14/3712/506/1521/1813/5پاییز

1/250/831/531/811/25زمستان
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بحث
شهرستان  گوسفندان  در  کنه  گونه ای  تنوع  شناخت  جهت  مطالعه  این 
منطقه حارض  در  آن  اپیدمیولوژیک  ابعاد  تا  است  گرفته  انجام  سبزوار 
تعیین گردد. براساس نتایج حاصله از این بررسی، تنوع گونه ای کنه های 
تورانیکوس،  سفالوس  ریپی  آناتولیکوم،  هیالوما  از  عبارت  یافت شده 
حارض  مطالعه  در  بودند.  بورسا  سفالوس  ریپی  اگسکاواتوم،  هیالوما 
با مطالعه یخچالی  شیوع کنه ها در گوسفند 22/5% بود که در مقایسه 
و حسینی در سال 2006 در شهرستان ارومیه )56/۱%( )34( کمرت و در 
مقایسه با مطالعه یخچالی و رنجربگرمابولیا در سال ۱387 در گوسفندان 
روستای صالح آباد شهرستان تربت جام )۱4/5%( )33( بیشرت بود. ایرشاد 
و همکاران در سال 20۱0 آلودگی کنه های سخت را در گوسفندان اسالم 
آباد پاکستان 43/37% گزارش کردند )۱0(. تیب و همکاران در سال 2007 
شیوع آلودگی کنه های سخت را در گوسفندان عراق 55% گزارش کردند 
)29(. فراوانی کنه های اکسودید در گوسفندان ناحیه زارای ترکیه %24 
یافته ها ممکن است بدلیل رشایط آب و  گزارش شد )۱2(. اختالف در 
به  هوایی مختلف، کیفیت مدیریت پرورشی، اختالف حساسیت دام ها 

آلودگی کنه ای و آموزش دامداران باشد.
در مطالعه حارض بر اساس شیوع فصلی، کنه های سخت در گوسفندان در 
رسارس سال حضور داشتند که بیشرتین فراوانی در بهار و کمرتین فراوانی 
مربوط به زمستان بود. یافته های مطالعه حارض با مطالعات پیشین که 
نشان دهنده فعالیت کنه ها در ماه های خرداد و مرداد در نواحی شامل و 
شامل غرب ایران بود، مطابقت دارد )34 و 35(. در مطالعه صورت گرفته 
توسط نصیری و همکاران در شهرستان آبدانان ایالم، بیشرتین فراوانی 
کنه های سخت در فصل بهار بوده است )۱8( که با مطالعه صورت گرفته 

توسط یخچالی و همکاران در سال 20۱۱ مطابقت دارد )35(. در حالی که 
در تحقیق صورت گرفته توسط تلامدره ای در سال 2004 )30( و ساالری 
لک و همکاران در سال 2008 )25( در شامل غرب ایران بیشرتین تعداد 
کنه ها در تابستان جمع آوری گردید. این ممکن است بدین دلیل باشد که 
رشایط آب و هوایی و فلور شامل غرب ایران در تابستان مشابه رشایط 
آب و هوایی منطقه مورد مطالعه ما در بهار است. در مطالعات انجام 
شده در ایران و همچنین در مطالعه ما، کمرتین تعداد کنه ها در طول 
زمستان جمع آوری شد، در حالی که در تامیل نادوی هندوستان شیوع 
آلودگی کنه در گوسفند در زمستان )ژانویه تا مارس( 6۱% گزارش گردید 
در  و هوایی هند  آب  دلیل شباهت رشایط  به  می تواند  امر  این   .)3۱(
فصل زمستان با رشایط آب و هوایی ایران در فصول بهار و تابستان باشد.
آناتولیکوم  هیالوما  به  مربوط  کنه  آلودگی  بیشرتین  مطالعه حارض،  در 
بود که با نتیجه بررسی نبیان و همکاران )2007( در شامل کشور مبنی 
مطابقت  آناتولیکوم  هیالوما  شیوع  به  گوسفندان  آلودگی  بودن  باال  بر 
داشت)۱5(. همچنین در مطالعه ی مشابه صورت گرفته بوسیله آکتاس 
بعنوان  آناتولیکوم  هیالوما  ترکیه،  رشق  در   2006 سال  در  همکاران  و 
گونه های  مطالعات،  از  تعدادی  در  گردید)2(.  گزارش  گاو  غالب  گونه 
گرفته  صورت  مطالعه  در  شدند.  معرفی  غالب  گونه ی  بعنوان  دیگری 
توسط یخچالی و حسینی در شهرسـتان ارومیه، ریپی سفالوس بورسا را 
گونه غالب گوسفند و بز معرفی کردند )34(. با توجه به تحقیق انجام 
گرفته بوسیله رزمی در سال 2002 در مشهد، ریپی سفالوس سانگئینوس 
بعنوان گونه غالب گوسفند معرفی گردید )22(. همچنین گونه اخیر در 
حیوانات اهلی تایلند از فراوانی باالیی برخوردار بود )۱9(. در مطالعه 
انجام گرفته توسط شمشاد و همکاران در قزوین، تنوع گونه های هیالوما 

 منودار 1- درصد فراوانی تعداد کنه های جداسازی شده از قسمتهای مختلف بدن گوسفندان شهرستان سبزوار
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توجه  با   .)27( بود  کم  آناتولیکوم  هیالوما  گونه  فراوانی  و  بوده  بیشرت 
به آلودگی کنه ای در گوسفند، هیالوما بعنوان جنس غالب معرفی شد 
و 2۱(.  و ۱7   ۱6( بود  گزارش شده  ایران  در  این  از  پیش  که  هامنطور 
لستوگاردی  تیلریا  و   (Theileria annulata) آنوالتا  تیلریا  انتقال  بعلت 
(Theileria lestoquardi) توسط جنس هیالوما )5 و ۱۱( ، انتظار وجود 

این بیامری در ناحیه مورد مطالعه وجود دارد.
 در این مطالعه بیشرتین میزان آلودگی کنه ای در ناحیه رس و گوش با 
میرزایی دهاقی  توسط  انجام شده  بررسی  با  که  گردید  گزارش   %49/5
و همکاران )20۱۱( در گوسفندان شهر کرمان )۱4( همخوانی دارد. در 
از دمبه ی گوسفند  کنه ای  آلودگی  بیشرتین  حالی که در سایر مطالعات، 
گوسفندان  دمبه  و   )33( صالح آباد  روستای  دامداری های  در   )%64/5(
به  شاید  اختالف  این  گردید.  گزارش   )34(  )%55/8( ارومیه  شهرستان 
دلیل این باشد که اکرث گونه های کنه، محل های خاصی از بدن را جهت 

خونخواری ترجیح می دهند.

نتیجه گیری كلی
با توجه به مطالب ذکر شده و تنوع گونه های کنه در گوسفندان، کنرتل و 
مهار آنها برای جلوگیری از اشاعه عوامل بیامریزای منتقله از کنه بسیار 
مهم است و این مسئله توجه و حامیت جدی مسئولین بهداشتی استان، 
شـبکه دامپزشـکی و جهاد کشاورزی شهرستان را از دامداران می طلبد. 
پراکندگی کنه ها ممکن است بعلت جابجایی میزبان و تغییر  از طرفی 
آب و هوا در هر زمانی اتفاق بیفتد)۱3 و 26(. بنابراین آموزش دامداران 
در خصوص اهمیت کنه ها و نظافت دام و محل زندگی آن ها، سمپاشی 
دام ها در استخرهای ضد کنه ای بـا حرشه کش های مناسـب و سمپاشـی 
با استقبال دامداران  از راه های ساده ای است که  محـل زنـدگی دام هـا 
نتایج  آنها را در بر خواهد داشت و می تواند  بـوده و همکاری  همراه 

مـؤثری در بر داشته باشد. 
عالوه برارتقا سطح بهداشت دام ها، بهبود مدیریت پرورشی، بکارگیری 
روش های پیشگیری از جمله استفاده از حامم ضد کنه، سم پاشی جایگاه 
کنه ها  جمعیت  کنرتل  برای  موثری  راهکار  می تواند  نیز  دام،  نگهداری 

باشد. 
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