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Background and Objective: Hard ticks (Acari: Ixodidae) are one of the most
important obligate ectoparasites of vertebrates, belonging to class
Arachnida, which transmit a wide range of pathological agents such as
viruses, bacteria, and parasites to humans and animals in Iran and around the
world. Identifying the distribution of hard ticks in a region is important to
monitor their control program, and thereby prevent disease transmission.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study, sampling
was carried out from different parts of the livestock body during four seasons
in four geographical directions and five villages of Famenin County,
Hamadan Province, Iran, during 2015-2016. The ticks were initially
stimulated by using chloroform solution and then separated from domestic
ruminants by forceps. The collected ticks were sent to a laboratory, and then
their sex and species were identified by using valid diagnostic keys.
Results: We studied 800 domestic ruminants, including cattle, sheep, and
goats, and found 150 (18.7%) cases of infestation. A total of 274 ticks were
collected, 259 of which were hard ticks including four genera of Hyalomma,
Dermacentor, Repicephlus, and Haemaphysalis. The greatest diversity
of species, including Hyalomma scopens (Hy. deteritum), Hyalomma
asiaticum, Hyalomma marginatum, and Hyalomma anatolicum belonged to
the genus Hyalomma. The frequency rates of Hyalomma, Dermacentor,
Rhipicephalus, and Hemaphysalis genera were 73.74%, 15.05%, 10.03%,
and 1.15 %, respectively. The highest abundance of ticks was observed in
spring (152).
Conclusion: The results of this study indicate the diversity of hard ticks in
the region and the highest abundance of ticks in spring. Considering the
importance of ticks in disease transmission among humans and domestic
ruminants, health authorities and respective organizations should take
appropriate health measures to control and combat these external parasites.
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پزشكی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :كنههای سخت يكی از مهمترين اكتوپارازيتهای اجباری خونخوار مهرهداران ،متعلق به رده
عنكبوتیان میباشند كه در انتقال عوامل بیماریزايی از قبیل آربو ويروسها ،باكتریها و انگلها به انسان و حیوانات
در ايران و سراسر دنیا نقش دارند .به همین منظور اين مطالعه با هدف شناسايی و تعیین انتشار و پراكندگی كنه
های سخت در يک منطقه ،بهمنظور پايش برنامه كنترل آنها و در نتیجه پیشگیری از بیماری ها انجام گرديد.
مواد و روشها :در اين مطالعه توصیفی -مقطعی نمونهبرداری از نقاط مختلف بدن دام و در چهارفصل از
چهار جهت جغرافیايی وپنج روستای شهرستان فامنین طی سال  1311 -19انجام گرديد .كنهها ابتدا با
استفاده از محلول كلروفرم تحريک و سپس بوسیله پنس از دامهای اهلی جدا شدند و با استفاده از كلید
تشخیص معتبر اقدام به تشخیص نمونهها در سطح جنس و گونه گرديد.
یافتهها :در اين بررسی از  088دام موردمطالعه شامل گاو ،گوسفند و بز 198،مورد آلودگی مشاهده شد
(10/7درصد) .از 271كنه جمعآوریشده تعداد  291كنه سخت شامل چهار جنس هیالوما ،درماسنتور ،ريپی
سفالوس و همافیزالیس تشخیص داده شد .بیشترين تنوع گونهای با چهار گونه مشتمل بر هیالوما اسكوپنس
(هیالوما دتريتوم) ،هیالوما آسیاتیكوم ،هیالوما مارژيناتوم و هیالوما آناتولیكوم به جنس هیالوما تعلق داشت.
جنس هیالوما با ( 73/71درصد) باالترين وفور بعدازآن جنس درماسنتور با (19/89درصد) ،ريپی سفالوس
(18/83درصد) و جنس همافیزالیس با ( 1/19درصد) كمترين وفور را داشته است.بیشترين وفور كنهها با تعداد
 192عدد مربوط به فصل بهار بوده است.
نتیجهگیری :نتايج اين مطالعه بیانگر حضور متنوعی از كنههای سخت در منطقه بود و بیشترين وفور آنها در
فصل بهار مشاهده شد .با توجه به اهمیت اين كنهها در انتقال انواع بیماریها به انسان ونشخواركنندگان اهلی،
مسئولین بهداشتی و سازمانهای ذیربط بايد اقدامات بهداشتی مناسب جهت كنترل و مبارزه با اين انگلهای
خارجی را به عملآورند.
واژگان کلیدی :حیوانات اهلی؛ فون؛ كنهها

مقدمه
كنههای ايگزوديده (كنههای سخت) گروهی از جانوران
هستند كه در شاخه بندپايان ،رده عنكبوتیان و زير راسته متا
استیگماتا و راسته آكارينها طبقهبندی میشوند و از قدمت
بسیار طوالنی و همچنین تنوع و پراكندگی وسیعی دردنیا و در
میان بند پايان برخوردار هستند 18 .درصد آنها از حیوانات
اهلی به خصوص گاو  ،گاومیش ،گوسفند و بز تغذيه میكنند
[ .]1،2كنه ها در دو خانواده بزرگ به نام های ايگزوديده (كنه
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های سخت) و آرگازيده (كنه های نرم) قرار دارند كه از هر
خانواده جنسها و گونه های بسیار مهمی وجود دارند كه می
توانند بیماری های مختلفی را به انسان منتقل كنند و باعث
ايجاد صدمه در دام و طیور گردند ولذا دارای اهمیت فراوان در
پزشكی ودامپزشكی میباشند [ .]3كنهها در تمام نقاط دنیا به
خصوص در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری انتشار دارند و
از انگل های خارجی مهم حیوانات در نواحی گرم استوايی تا
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فیاض خو و همکاران

نواحی قطب شمال به شمار میروند[ . ]1معموال فصل فعالیت
كنهها مصادف بازمان شیوع برخی از بیماریهای خطرناک دامی
است ،كنهها ازجمله ناقلین خونخواری بوده كه با انتقال عوامل
بیماری زای مختلف نظیر تب خون ريزی دهنده كريمه كنگو تب
راجعه كنه ای ،آنسفالیت بهاره تابستانی روسی ،تب هموراژيک
امسک ،تب كنهای كلرادو  ،تب لكهای كوههای راكی ،بیماری
اليم ،تب كیو ،توالرمی و فلج كنهای دارای اهمیت ويژهای
میباشند [.]9،6
در مورد كنههای ايران مطالعات پراكندهای انجامشده است
كه میتوان به بررسی تنوع گونهای كنههای سخت كه برای
نخستین بار توسط دلپی انجام گرفت ،اشاره نمود [ .]7اين
مطالعات بعدها توسط پرومايسكی ،بالتازارد و نمنزو همكاران
ادامه پیدا كرد[.]0-18
عباسیان و لینتزن در سال  1168پراكندگی كنههای
ايكسوديده را در جنوب ايران (سیستان و بلوچستان و جیرفت)
منتشر نمودند [ ]11مظلوم در سال  1160توزيع جغرافیايی و
فصلی كنه های سخت را در كشور مطالعه نمود[ .]12رهبری
در سال  1119جنبههای اكولوژيكی كنهها را در آذربايجان
غربی مورد مطالعه قرار داد[ . ]13مطالعات متعددی در
خصوص شناسايی كنه ها ،انتشار جغرافیايی ،وفور فصلی،
اكولوژی و میزبانهای آن ها در مناطق مختلف ايران ازجمله
مازندران ،گلستان ،شمال ايران ،آذربايجان و اصفهان صورت
گرفته است[ ]11-17گرچه خسارات اقتصادی ناشی از كنهها
عمدتاً به دلیل بیماریهای منتقله بهوسیله آنها است اما زيان
های ناشی از تخريب پوست و كاهش ارزش آنها نیز قابلتوجه
میباشد [ . ]10در آلودگی شديد دامبا كنه  ،گاهی كنه در حفره
دهان و يا در معده آنها نیز مشاهده میگردد كه اين امر نتیجه
لیس زدن حیوان در موضع التهابی ناشی از كنهها است [.]11
به دلیل گسترش بیماریهای منتقله به وسیله بندپايان و
همچنین شرايط زندگی ساكنین روستاها و تماس مداوم آنها
با دام ها شناسايی فون و پراكندگی كنههای سخت و نرم در
يک منطقه ،در پايش برنامههای كنترل آنها و درنتیجه

پیشگیری از بیماری ها دارای اهمیت زيادی است .لذا اين
مطالعه باهدف شناسايی و تعیین گونههای كنههای سخت در
دامها ی اهلی شهرستان فامنین طی سال  11-19انجام
پذيرفت.
مواد و روشها
اين مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی و منطقه مورد مطالعه
شهرستان فامنین بود كه در شمال شرق استان همدان قرار
دارد .بر اساس دانشنامه ويكیپديا اين شهرستان از سمت شمال
به شهرستان رزن ،از سمت جنوب به شهرستان همدان ،از سمت
شرق به استان مركزی و از سمت غرب به شهرستان
كبودرآهنگ محدودشده است .شهرستان فامنین با مساحتی
حدود  1368كیلومترمربع 6/7 ،درصد از مساحت كل استان
همدان را تشكیل میدهد و در  139كیلومتری جاده ساوه به
همدان و در  99كیلومتری همدان واقعشده است .اين شهرستان
در دشت فامنین -رزن قرار دارد و دارای آبوهوای معتدل
كوهستانی است .شهر فامنین از شهرهای قديمی همدان به
شمار میرود و از  2بخش(مركزی و پیشخور) 1 ،شهر و 1
دهستان تشكیلشده و  63آبادی دارای سكنه میباشد .بخش
مركزی شامل دهستان های خرمدشت و مفتح است .بخش
پیشخور شامل دهستان های پیشخور و زردشت است .ارتفاع آن
از سطح دريا  1631متر و طول و عرض جغرافیايی آن به ترتیب
 10 /90و  39/87درجه میباشد.
نمونهبرداری با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندیشده
از چهار منطقه (غرب  ،شرق  ،شمال  ،جنوب) شهرستان فامنین
شامل  9روستای :وزندان ،طواله ،قمشانه ،امینآباد و ده قرهچای
( نقشه  )1و از هر روستا نمونهبرداری بهصورت تصادفی از 18
درصد گلهها و دامها در فصول مختلف طی مدت يک سال ( از
زمستان  11تا پايیز  )19در هرماه يکبار انجام شد .ازجمله
عواملی كه در انتخاب روستاها نقش داشت عادات زيستی مردم،
چگونگی زندگی ،شغل ،شرايط طبیعی و محیطی روستاها و نحوه
نگهداری دامهای آنان بود .در طول مدت مطالعه در فصلهای

نقشه  :6موقعیت جغرافیايی شهرستان فامنین و روستاهای تحت مطالعه (
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پراکندگی و فعالیت فصلی کنههای سخت

بهار و تابستان و پايیز دامها در مرتع بودند و تغذيه آنها نیز از
پوشش گیاهی منطقه بود ،در فصل زمستان دامها در طويله
موردبررسی قرار گرفتند.

روش جدا کردن و انتقال کنههای سخت
جدا كردن كنههای سخت پس از گرفتن دام با بررسی
نواحی مختلف بدن آن ها (زير دم ،اطراف مقعد ،كشاله ران،
گوش،كیسه بیضه و اطراف پستان) و در فصول مختلف هر ده
روز يک بار انجام شد .نحوه نمونه برداری برای خارج كردن كنه
های چسبیده ،ابتدا استفاده از محلول كلروفرم جهت تحريک
وسپس بیرون كشیدن كنه از بدن دام توسط پنس و با زاويه
 19درجه موازی با محور هیپوستوم كنه بوده است .كنههای
جمعآوری شده به تفكیک نوع دام درون لولههای آزمايش قرار
گرفت و مشخصات محل ،شامل نام شهرستان ،نام روستا و تاريخ
جمع آوری و مشخصات دام (نوع ،سن ،جنس) ،محل جدا كردن
از سطح بدن دام و نیز تعداد كنه ثبت شدند .سپس كنههای
جمعآوری شده به آزمايشگاه حشره شناسی منتقل و درمحلول
الكل  78درصد و گلیسیرين  9درصد نگه داری شدند .بهمنظور
تشخیص ،كنهها به آرامی توسط پنس برداشتهشده و درون
پلیتی زير استريو میكروسكوپ با استفاده از كلید تشخیص
معتبر بررسی و شناسايی شدند [.]28 ،21

ارزیابی آماری
از آزمون مربع كای و نرمافزار  SPSSويرايش 28برای
ارزيابی آماری ارتباط بین نوع دام و جنسیت كنه ،نوع كنه و
فصل (به تفكیک در جنسیت نر و ماده كنهها) و نوع كنه و فصل
ها در هر دو جنس ،نوع دام و محل كنه در سطح بدن دام
استفاده شد .سطح معنیداری ( )P<8/881در نظر گرفته شد.
یافتهها
از  088دام مورد بررسی در مناطق تحت مطالعه در
شهرستان فامنین درمجموع  198دام آلوده ( 10/79درصد)

شامل  28گاو 19 ،گوسفند و 39بز مشاهده گرديد كه به ترتیب
گوسفند ،بز و گاو بیشترين نوع دام مورد بررسی در فصول
مختلف سال بودكه بیشترين تعداد كنه از گوسفند جدا شد
(جدول .) 1از نشخواركنندگان  291عدد كنه سخت و  19عدد
كنه نرم جدا گرديد .مطالعه توزيع بدنی كنههای جداشده از
سطح بدن دام های منطقه نشان داد كه عمدتاً تجمع كنهها در
گاو در ناحیه كشاله ران ( 91/86درصد) و در گوسفند و بز در
گوش به ترتیب  68/71درصد و  13/10درصد بود .اما درمجموع
بیشترين كنه از گوش دام با  61/77درصد جدا شد (شكل.)1
اين اختالف در خصوص نوع دام و محل جدا شدن كنه ،فراوانی
توزيع بدنی كنه های سخت در سطح بدن گاو (كشاله ران)
نسبت به گوسفند و بز (گوش) ازنظر آماری معنیدار بود
(.)P<8/881
با شناسايی كنههای سخت جداشده از میزبانهای
نشخواركننده مشاهده شد كه تعداد  113عدد ( 99/21درصد)
از كنهها نر بالغ و تعداد  116عدد (  11/70درصد) از كنهها
ماده بالغ بودند ( ازنظر آماری ارتباط بین نوع دام و جنسیت
كنه معنی دار نشد) ،باالترين میزان آلودگی مربوط به فصل بهار
و تابستان كه از میان دام ها گو سفند آلوده ترين دام به كنه
مشاهده شد و كمترين میزان آلودگی مربوط به فصل پايیز بود
(جدول .) 2بر اساس ارزيابی آماری ،بین نوع كنه و فصلها در
جنسیت نر و ماده رابطه آماری قوی وجود دارد (.)P<8/881
ازنظر تنوع كنههای صیدشده ،چهار جنس (هیالوما ،ريپی
سفالوس  ،درماسنتور و همی فیزالیس) از كنههای سخت و دو
جنس (ارنیتودوروس و اتوبیوس) از كنههای نرم ،از دامها جدا
گرديد .از كنههای نرم ،جنس ارنیتودوروس گونه الهورنسیس و
از جنس اتوبیوس گونه مگنینی شناسايی شد.
بیشترين وفور مربوط به هیالوما اسكوپنس (دتريتوم) با
 11/81درصد و كمترين وفور مربوط به هیالوما مارژيناتوم
و همافیزالیس پونكتاتا با  8/30درصد بود .هیالوما اسكوپنس
(دتريتوم) بهعنوان گونه غالب كنهها بر روی نشخواركنندگان
اهلی در فصل بهار در شناخته شد.

جدول  :6فراوانی و توزيع آلودگی دامها به كنه در شهرستان فامنین
نوع دام

تعداد دام

دام آلوده
تعداد (درصد آلودگی)

دام آلوده
♂نر _ ماده♀
تعداد (درصد آلودگی)

کنه
تعداد (درصد)

گاو

79

)26/66( 28

)78-38( 11 – 6

)10/11( 17

گوسفند

918

)16/1( 19

)99-19( 92 - 13

)61/06( 160

بز

139

)29/12( 39

)66-31( 12 – 23

)16/10( 11

جمع كل

088

)11( 198

)92 – 10( 70 – 72

)188( 291
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کنه
♂نر _ ماده♀
تعداد (درصد)
28 – 27
17/21 – 10/00
71 – 11
63/71 – 69/73
22 – 22
10/16 – 19/30
116 – 113
188 - 188
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۱۰۰

۶۰
گاو

۴۰

گوسفند

۲۰

بز

فراوانی نسبی کنه

۸۰

۰
اطراف پستان

اطراف مقعد

كیسه بیضه

كشاله ران

گوش

نواحی مختلف بدن دام
شکل  :6فراوانی نسبی كنهها در نواحی مختلف بدن دام
جدول  :2وفور فصلی كنههای سخت در شهرستان فامنین
فصل
جنس و گونه

تعداد(درصد)

)Hy.detritum( Hy.scupense

)18/81( 111
)13/01( 36
)8/30( 1
)1/13( 9
)13/91( 39
)9/71( 19
)1/21( 11
)19/89( 31
)8/30( 1
)8/77( 2
)188( 291

Hy.asiaticum
Hy.marginatum
Hy.anatolicum
Hy.sp
R.sanguineus
R.bursa
D.marginatus
H.punctata
H.concinna

مجموع

بهار
♂
98
9
8
8
8
9
7
8
8
8
67

بحث
در اين مطالعه با بررسی انتشار كنهها در مناطق مختلف
شهرستان فامنین سعی شده تا اطالعاتی از پراكندگی فصلی
گونههای مختلف كنههای سخت و نوع میزبان آنها جمعآوری
گردد .درمجموع از  271عدد كنه جمعآوریشده از گاو،
گوسفند و بز چهار جنس و نه گونه از كنههای ايگزوديده و دو
جنس و دو گونه از كنههای آرگازيده از دامها جدا گرديد .بیش
ترين غنای گونه ای با چهار گونه هیالوما اسكوپنس (هیالوما
دتريتوم) ،هیالوما آسیاتیكوم ،هیالوما مارژيناتوم و هیالوما
آناتولیكوم به جنس هیالوما مربوط بود .جنس هیالوما با (73/71
درصد) باالترين وفور و بعدازآن به ترتیب جنس درماسنتور با
( 19/89درصد) و ريپی سفالوس( 18/83درصد) در ردههای
بعدی قرار داشتند و جنس همافیزالیس با ( 1/19درصد) كم
ترين وفور را داشت .جنسهای گزارش شده در اين مطالعه ،از
مهمترين كنه های سخت موجود در ايران هستند كه ازنظر
پزشكی و دامپزشكی حائز اهمیت میباشند .پیازک و همكاران
در پژوهشی در استانهای آذربايجانشرقی و غربی كنههای

♀
10
1
8
8
23
1
1
8
8
8
09

تابستان
♀
♂
8
8
3
29
8
8
8
9
1
8
8
8
8
8
2
16
8
1
8
8
6
17

پاییز
♂
8
8
8
8
8
8
8
13
8
8
13

♀
8
8
8
8
8
8
8
0
8
2
18

زمستان
♀
♂
3
13
8
2
8
1
8
8
11
8
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
19
16

جمع کل
♀
♂
91
63
1
32
8
1
8
9
39
8
18
9
1
7
18
21
8
1
2
8
116 113

سخت هیالوما ،ريپی سفالوس ،همافیزالیس ،درماسنتور و نیز
بوفیلوس را صید نمودند[ ]21كه با نتايج پژوهش جاری مشابه
است .كنه های هیالوما در مناطق گرمسیری مرطوب و آبوهوای
خشک ،در ناحیه گرمسیری آفريقا و نواحی جغرافیايی حیاتی
مناطق قطبی دنیای قديم و نواحی شرقی يافت میشوند .اين
كنهها به محیط های خشک و نواحی دارای رويش گیاهی كم
عادت دارند و معموالً در اطراف آشیانه پستانداران يا جايگاه دام
ها زندگی میكنند [ .]22برخی از گونههای آن در مناطقی مثل
استان های آذربايجان و مازندران در فصول گرم سال فعالیت می
نمايند [ . ]11،23رهبری وهمكاران در مطالعه ای در سال
 1119در شهرستان ارومیه ،بیش ترين زمان حضور كنه بر روی
بدن دام را از بهار تا پايیز گزارش كردند[ .]13درمطالعه انجام
گرفته نیز بیشترين زمان حضور كنه بر روی بدن دام در فصول
گرم سال بهار و تابستان بود اما در هر چهار فصل كنه در بدن
دام ها مشاهده شد .در مطالعه حاضر هیالوما اسكوپنس (هیالوما
دتريتوم) فراوان ترين كنه از جنس هیالوما بود كه به عنوان كنه
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پراکندگی و فعالیت فصلی کنههای سخت

غالب شهرستان فامنین با باالترين وفور فصلی در بهار مشاهده
شد وبه عنوان گونه غالب بر روی گوسفند معرفی شد .مظلوم و
همكاران مهمترين میزبان اينگونه را گاو معرفی نموده
است[ ]12در مطالعه اخیر هم از گوسفند ،گاو و بز جدا شد ولی
میزبان اصلی آن گوسفند بود .در مطالعات ديگری ،بررسی دام
های استان خوزستان ،مازندران ،آذربايجانغربی و بوشهر نیز
وجود اينگونه را تأيید نموده است[ .]11،23،21همچنین نبیان
و همكاران ( ) 2887طی تحقیقاتی به اين نتیجه رسیدند كه
اين گونه در تمامی نقاط ايران حضور دارد [ .]29يخچالی و
همكاران در تحقیقی كه در سال  02در شهرستان بوكان انجام
دادند  ،هیالوما اسكوپنس(هیالوما دتريتوم) را به عنوان كنه
غالب گاو مشاهده نمودند [.]26
هیالوما مارژیناتوم :اينگونه كمترين درصد از كنههای
شناسايیشده در اين مطالعه را به خود اختصاص داده است ازاين
گونه ،تنها يک كنه از گوسفند جداسازی و شناسايیشده است.
بر اساس تحقیقات مظلوم و همكاران اينگونه فراوانترين كنه از
جنس هیالوما در گوسفندان كنار دريا میباشد .شرايط آب و
هوايی و محیطی ،پوشش گیاهی می تواند از عوامل كم بودن اين
كنه در شهرستان فامنین باشد ،عباسیان و همكاران در تحقیقات
خود مهمترين میزبان آن را گاو و مظلوم و همكاران مهمترين
میزبان آن را گوسفند عنوان نموده است[.]11،12
جنس درماسنتور با  19/89درصد دومین درصد فراوانی كنه
های شناسايیشده در اين تحقیق را به خود اختصاص داده است،
از اين جنس تنها يکگونه تحت عنوان درماسنتور مارژيناتوس از
گاو و گوسفند جداسازی و شناسايی شد .اينگونه در بسیاری از
بخشهای غربی اروپا تا نواحی غربی قزاقستان بهويژه در زمین
های پست مناطق جنگلی برگريز يافت میشود .بر اساس
تحقیقات مظلوم و همكاران كه اينگونه را فقط از گوسفند
جداسازی نموده اند ،مقامی در تحقیقات خود اينگونه را عالوه بر
گوسفند از گاو نیز جداسازی و شناسايی كرده است كه با تحقیق
ما مشابه است[.]27،20
جنس ريپیسفالوس نیز با  18/83درصد جايگاه سومی را
بلحاظ درصد فراوانی كنههای شناسايیشده در اين تحقیق
بخوداختصاص میدهد .اغلب گونههای جنس ريپیسفالوس در
نواحی گرمسیری به سر میبرند و تعداد كمی از آنها در
آبوهوای گرمسیری و گرم مرطوب نواحی شرقی و مناطق
قطبی دنیای قديم وجود دارند [ .]21از اين جنس دو گونه
ريپی سفالوس سانگوينئوس و ريپی سفالوس بورسا در گوسفند
جداسازی و شناسايی شد.
ریپی سفالوس سانگوئینوس :اينگونه عمدتاً در سگ
مشاهده میشود ،ولی در حیوانات ديگر مثل گاو ،گوسفند و روباه
و جوجهتیغی و غیره نیز مشاهده میگردد .تحقیقات مظلوم و
همكاران ( )1171و عباسیان و همكاران ( )1168نشان داده است
كه فراوانی اينگونه در گوسفند بیشتر از گاو است .در مطالعه ای
221

در سال  1302تا  1301در استان اصفهان ريپی سفالوس
سانگوئینوس را گونه غالب گوسفندان در مناطق كوهستانی نشان
دادند [.]17
ریپی سفالوس بورسا :در مطالعات مختلف انجام گرفته اين
گونه در گاو و بهخصوص در گوسفند بیشترين درصد را به خود
اختصاص میدهد .اصوالً گوسفند مهمترين میزبان اينگونه است
[ .]38اين كنه از فراوانترين كنههای گوسفند و بز ايران است
[ .]27فعالیت اين كنه بیشتر در فصول بهار و تابستان است.
رهبری و همكاران ( )2880در مطالعات خود اينگونه را فراوان
ترين گونه از میان جنسهای ريپیسفالوس در ايران معرفی
نمودند [ .]31در اين مطالعه كنه مذكور در گوسفند  1/21درصد
از كل كنههای جداسازی شده را تشكیل داده است .اين گونه
فقط در فصل بهار مشاهده شد كه فراوانی آن در بهار ممكن است
به علت شرايط آب و هوايی ،میزان رطوبت نسبی ،پوشش گیاهی
مناطق فوق و در دسترس بودن میزبان مناسب باشد .جنس
همافیزالیس كمترين درصد از كنههای شناسايیشده در اين
مطالعه را به خود اختصاص داده است .از اين جنس ،دو گونه
تحت عنوان همافیزالیس كانسینا و همافیزالیس پونكتاتا از
گوسفند جداسازی و شناسايی شد.
همافیزالیس کانسینا :برخالف ساير گونههای همافیزالیس،
فعالیت آن در تمامی فصول سال متغیر است .اينگونه در استان
مازندران فقط از گاو جداشده است .رهبری ( )2880در مطالعات
خود نیز ضمن شناسايی شش گونه از كنه جنس همافیزالیس در
نقاط مختلف ايران گونه همافیزالیس كانسینا را نادرترين گونه در
میان گونههای شناختهشده معرفی نموده و پراكنش جغرافیايی
آن را محدود به مناطق مرطوب و نیمه مرطوب میداند [ .]31در
مطالعه حاضر نیز اين گونه از جنس همافیزالیس دو عدد با 8/77
درصد فقط در فصل پايیز مشاهده شد
همافیزالیس پونکتاتا :فعالیت اينگونه معموالً در ماههای
سرد سال میباشد .اينگونه تاكنون از نواحی مازندران ،گیالن،
گلستان ،خراسان و آذربايجان شناسايیشده است .جباری و
همكاران در مطالعات خود در قم نیز اين كنه را شناسايی كرده
است .اينگونه از جنس همافیزالیس هم در گاو و هم در گوسفند
میباشد [ .]33 ,32در اين مطالعه اين گونه يک عدد با 8/30
درصد و فقط در تابستان مشاهده شد .در مطالعه انجام
گرفته جنس همافیزالیس از كمترين تعداد برخوردار بود كه
همافیزالیس كانسینا فقط در فصل پايیز و همافیزالیس پونكتاتا
فقط در تابستان مشاهده شد.
مطالعه توزيع بدنی كنه های جداشده از سطح بدن دامهای
نشخواركننده منطقه نشان داد كه بیشترين تجمع كنههای
سخت در گاو در ناحیه كشاله ران و در گوسفند و بز در ناحیه
گوش بوده كه ازنظر آماری نیز معنی دار بود .در مطالعه ديگری
كه در روستاهای اطراف اشنويه بر روی گاوها ( 92/91درصد)
و گوسفندها ( 99/19درصد) صورت گرفت [ .]31اطراف پستان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ،دوره  ،22شماره  ،3پاییز 6331

فیاض خو و همکاران

و كشاله ران عمدهترين مواضع تجمع كنههای سخت گزارش
شدند .بیشترين آلودگی كنهای از دنبه گوسفند ( 61/9درصد)
و دم بز ( 71/9درصد) در دامداریهای روستاهای صالحآباد
تربت جام [ ]33و دنبه ( 99/0درصد) و دم ( 16/3درصد)
گوسفندها و بزهای شهرستان ارومیه گزارش گرديد [.]23
رهبری و همكاران در سال  2880بیشترين محل جدا كردن
كنه های سخت از گاوها را گوش و صورت آنها گزارش كردند
[ .]31از علل تمايل كنه های ايكسوديده به چسبیدن و خون
خواری از اين بخش از بدن دام میتواند تجمع دام در مكانهای
مشجر (محل انتظار كنه های خون نخورده) نازكی پوست محل
گزش و سطحی تر بودن عروق خونی محل باشد [ ]31-36در
مطالعه ديگری در اردبیل توسط تلمادرهای تعداد  2808كنه از
دام های آلوده جدا گرديد .وفور آلودگی به كنه مشابه تحقیق
جاری در گوسفندان بوده است و پس ازآن گاوها و بزها بیش
ترين آلودگی را داشتند .ازنظر تنوع گونهای جنس هیالوما
بیشترين تنوع را داشته [ ]37كه بامطالعه جاری همخوانی دارد.
در مطالعه ديگری توسط بخشايی و همكاران در شهرستان
جیرفت و كهنوج در استان كرمان از  221كنه صیدشده
بیشترين آلودگی به دو جنس هیالوما و ريپیسفالوس تعلق
داشت .ازنظر تنوع گونه ای ،كنه هیالوما با چهار گونه آناتولیكوم،
اكسكاواتوم ،مارژيناتوم و آسیاتیكوم بیشترين تنوع گونهای را
داشته است [ ]30كه با مطالعه جاری نیز همخوانی دارد .در
بررسی ديگری توسط شايقی و همكاران در شهرستانهای آمل،
بابل و نور در استان مازندران كه بر روی دامهای مختلف شامل
گاو ،گوسفند و بز صورت گرفته است ،شش جنس از كنههای
سخت مشاهده گرديد كه جنس هیالوما با سه گونه آناتولیكوم،
مارژيناتوم و شولزهای بیشترين تنوع گونهای را داشته است
[ ]31كه با يافتههای اين مطالعه همخوانی دارد .در مطالعه
انجام شده توسط يخچالی و حاجی حسنزاده روی دامهای
شهرستان اشنويه در آذربايجان غربی كه روی  798رأس دام
انجام شد ،شش جنس از كنههای سخت جدا شد كه جنس
هیالوما با گونههای آسیاتیكوم ،مارژيناتوم ،آناتولیكوم،
اكسكاواتوم و درومداری بیشترين تنوع گونهای را داشته است
و ازنظر تعداد كنه درماسنتور مارژيناتوس با  29/19درصد و
كنه ريپیسفالوس سنگوينوس با  23/76درصد بیشترين
فراوانی را داشته كه با پژوهش جاری مطابقت دارد [.]31
پژوهش انجامگرفته توسط شمشاد و همكاران در بوئینزهرا
و تاكستان نشان داد كه كنه هیالوما با  6گونه آناتولیكوم،
آسیاتیكوم ،اسكوپنس (دتريتوم) ،درومداری ،مارزيناتوم و شولزه
ای تنوع گونهای بسیار گستردهای در منطقه داشته است (92
درصد) پسازآن ريپیسفالوس با دو گونه جای داشته است (10
درصد) [ ]18در مطالعه حاضركنه هیالوما با چهار گونه و بعد از
آن ريپی سفالوس و درماسنتور هركدام با دو گونه جای دارند .در
مطالعه ديگری كه در كاشان توسط دهقانی و همكاران انجامشده

است از  1028كنه سخت جداشده از دامها چهار جنس هیالوما،
همافیزالیس ،ريپیسفاوس و درماسنتور شناسايی گرديد[ ]11كه
با مطالعه جاری ازنظر تنوع جنس مطابقت دارد .هیالوما
آسیاتیكوم با  66/9درصد بیشترين فراوانی را داشته است .بررسی
انجامشده در آبادان توسط نصیری و همكاران نشان داد كه 021
عدد كنه سخت از دامها جدا گرديده است كه به دو جنس هیالوما
و همافیزالیس تعلق داشتند ،كنه هیالوما با چهار گونه درومداری،
آناتولیكوم ،آسیاتیكوم و مارژيناتوم بیشترين تنوع گونهای را دارا
بوده است و كنه هیالوما با  11/67درصد بیشترين آلودگی را دارا
بوده است [.]12
نتیجهگیری
مطالعه حاضر و مطالعات مشابه ديگر كه در مناطق مختلف
كشور صورت گرفته است ،نشان میدهد كه با توجه به اقلیم و
شرايط جغرافیايی هر منطقه مانند شرايط آب و هوايی كوهستانی
يا دشت بودن منطقه ،میزان بارش و نوع دام ،كنه غالب هر منطقه
با كنه غالب ساير مناطق متفاوت میباشد .اين نكته حتی در
خصوص مناطق مختلف يک شهرستان نیز تا حدودی میتواند
درست باشد .شهرستان فامنین ازنظر اقلیمی ،برای فعالیت
بسیاری از گونههای كنه سخت مناسب میباشد .نتايج اين
تحقیقات نشان داد كه تنوع گونهای كنههای سخت در سطح
شهرستان زياد بوده بهطوریكه در اين تحقیق  1گونه از چهار
جنس شناسايی شدند .با توجه به آلودگی به كنه در بین گاو،
گوسفندان و بز و با توجه به اهمیت آنها ازنظر انتقال بیماریها
به انسان اين مسئله توجه و حمايت جدی مسئولین بهداشتی
شهرستان و استان ،شبكه دامپزشكی و جهاد كشاورزی شهرستان
را جهت كنترل و مبارزه با اين انگلهای خارجی میطلبد .برای
مبارزه با كنههای سخت ،شناسايی گونههای موجود در هر
منطقه ،انتشار ،وفور فصلی و وفور بر اساس نوع میزبان آنها
ضروری میباشد .آموزش به دامداران در خصوص اهمیت كنهها
و نظافت دام و محل زندگی آنها و حمام دادن دام ها در
استخرهای حاوی افت كش مناسب ازجمله راههای ساده و مؤثر
جهت مبارزه و كنترل میباشد.
تشکر و قدردانی
اين مقاله برگرفته ار بخشی از پايان نامه كارشناسی ارشد
حشره شناسی پزشكی مصوب دانشگاه علوم پزشكی همدان است.
نويسندگان الزم میدانند از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه و شورای محترم پژوهشی دانشكده پزشكی كه حمايت و
بودجه الزم برای انجام اين تحقیق را فراهم نمودند و همچنین از
زحمات مسئولین محترم اداره دامپزشكی شهرستان همدان و
مركز بهداشت شهرستان فامنین تشكر و قدردانی نمايند.ضمنا
تضاد منافعی گزارش نشد.
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