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بررسي میزان آلودگي گوسفندان به کنه هاي دامي 
و تعیین پراکندگي کنه ها در شهرستان بهار 

چکید ه
کنه ه�ا یکي از اکتوپارازیت ه�اي اجباري خونخوار مهره داران به ویژه دام ها بوده که باعث خس�ارات اقتصادي، کاهش 
محص�والت دام�ي، انتقال بیماري هاي مختلف به دام ها مي ش�وند. این مطالعه به منظور تعیین میزان و ش�دت آلودگي 
گوس�فندان به کنه ها و شناس�ایي کنه هاي غالب در شهرس�تان بهار)اس�تان هم�دان( انجام گرفت. نتایج نش�ان داد 
که 9/37 درصد از گوس�فندان آلوده به کنه ها بودند و میزان آلودگي در فصل بهار بیش�تر از س�ایر فصول مي باش�د 
و همچنی�ن از گوس�فندان آل�وده به کنه ها تع�داد 424 عدد کنه جم�ع آوري گردید که در چهار جن�س و یازده گونه 
طبقه بندي گردیدند. بنابراین با توجه به باال بودن آلودگي گوس�فندان به کنه ها و وجود گونه هاي مختلفي از کنه ها در 
این منطقه الزم اس�ت که مس�ئولین و پرسنل محترم اداره دامپزشکي شهرستان و دامداران استرتژي مناسب را براي 

کنترل کنه ها بکار ببرند. 
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جنس و گونهدرصد

33/9Rhipicephalus bursa
11/3Rhipicephalus sanguineus
./23Rhipicephalus turanicus
8/4Hyalomma dromedarii 
6/1Hyalomma margintum
2/5Hyalomma anatolicum
2/1Hyalomma detritum
0/94Haemaphysalis concina
0/7Haemaphysalis pucntata
./47Haemaphysalis sulcata
33/2Ornithodoros lahorensis

جدول 1- فراواني کنه ها بر حسب جنس و گونه

مقد مه
کنه ها بند پاياني هستند که بعنوان اکتوپارازيت هاي اجباري خونخوار 
مه��ره داران به ويژه حیوانات وحش��ي؛ فقط حدود 10 درصد از گونه هاي 
آن از انسان و حیوانات اهلي به ويژه گوسفند و گاو تغذيه مي کنند. کنه ها 
جزو حشرات نبوده و با چند صفت مشخصه از جمله دارا بودن چهار جفت 
پا، فقدان ش��اخک، بال و بندهاي مش��خص در بدن به راحتي از حشرات 
قابل تمايز هس��تند)9(. دوره ي زيستي کنه ها شامل يک مرحله ي الروي 
ش��ش پا و يک يا چند مرحله نمفي هشت پا است که مراحل نابالغ شبیه 
بال��غ بوده و هر کدام از اين مراحل قبل از ورود به مرحله ي بعدي به يک 
خونخواري نیاز دارد)5(. اگر چه کنه ها از زمان هاي بس��یار دور براي بشر 
ش��ناخته ش��ده و آش��نا بودند؛ اما اهمیت آنها از نظر ايجاد مشکالت در 
دامداريها، از نیمه قرن نوزدهم ش��ناخته ش��د و اثرات آنها بر روي میزبان 
به صورت کاهش خون، کاهش وزن، انتقال میکروارگانیس��م هاي پاتوژن، 
فلجي ناشي از خونخواري میزبان، صدمه زدن به الشه و پشم و حتي مرگ 
مي باش��د و بیماري هائي از قبیل لوپینگ، تب خوك آسیائي، ارلیکوزيس، 
تب لکه اي کوه هاي راکي، تب کیو، بورلیوزيس، بابزيوزيس، تیلريوزيس و 

آناپالسموزيس توسط کنه ها به دام منتقل مي شوند)1، 7(.
شهرس��تان بهار در نیمه غربي اس��تان همدان ب��ا 6/8 درصد از کل 
مس��احت اس��تان يکي از مراکز مهم دامداري و دامپروري استان همدان 
بوده که حدود 40 درصد از خانوارهاي آن به دامداري و دامپروي اشتغال 
دارند. در اين مطالعه با هدف تعیین میزان و ش��دت آلودگي گوس��فندان 
به کنه ها و شناس��ايي کنه هاي غالب منطقه؛ از 33 روس��تاي شهرس��تان 
نمونه برداري کنه ها از گوسفندان به صورت فصلي )فصول تابستان،پايیز و 
زمستان 1385 و بهار 1386( انجام گرفت؛ از هر روستا به صورت تصادفي 
2 دامداري و از هر دامداري 3 گوس��فند انتخاب گرديد؛ کنه هاي در حال 
تغذيه از گوس��فندان بوس��یله پنس جمع آوري و در آزمايشگاه با استفاده 
از کلیدهاي معتبر تش��خیص دنیا ومنطقه تا حد جنس و گونه شناسايي 

و تعیین هويت شدند.
نتايج نش��ان داد که از 907 راس گوس��فند مورد بررسي قرار گرفته؛ 
تعداد 85 راس گوس��فند)9/37 درصد( آلوده به کنه ها بودند، در حالي که 
اين میزان در مطالعات انجام ش��ده در اهواز  و ارومیه بترتیب 5 درصد و 
6/4 درصد بوده است)4، 10( که بیانگر افزايش میزان آلودگي گوسفندان 
به کنه ها در اين منطقه نس��بت به ساير مناطق کشور مي باشد. بیشترين 
میزان آلودگي گوس��فندان به کنه ه��ا در فصل بهار )20 درصد( وکمترين 
می��زان آلودگ��ي در فصل پايی��ز)4/3 درصد(بود و در فصول زمس��تان و 
تابستان آلودگي بترتیب 8/4 درصد و 6/9 درصد بود و در مطالعات انجام 
ش��ده در لرستان)8(، زنجان)2( نیز بیشترين فعالیت فصلي کنه ها مربوط 
به فصل بهار بوده است که دلیل آن آغاز فعالیت کنه هاي بالغ با گرم شدن 

هوا از اوايل يا اواسط بهار مي باشد.
وفور کنه هاي س��خت در فص��ول بهار و تابس��تان و کنه هاي نرم در 
فصول پايیز و زمس��تان بیش��تر بود که با مطالعه خ��رم روز)3( مطابقت 
داش��ته اما مطالعه رفیعي)6( در س��منان نشان داده اس��ت که کنه هاي 
س��خت در فصول پايیز و تابستان فعالیت بیش��تري داشته اند؛ بطور کلي 
پراکندگي فصلي کنه ها را دقیقاً نمي توان وابس��ته به فصل معیني دانست 
ولي با مطالعات متعدد مي توان س��یماي واقعي انتشار فصلي کنه ها را در 

مناطق مختلف تعیین نمود. 
می��زان آلودگ��ي به کنه ه��ا در گوس��فندان م��اده 10/2 درصد و در 

گوسفندان نر 8/41 درصد بود.
 از گوسفندان آلوده به کنه ها تعداد 424 عدد کنه جمع آوري گرديد 
ک��ه از ه��ر دو خانواده اگزوديده )کنه س��خت( به می��زان 66/7 درصد و 
آرگازيده)کنه نرم( به میزان 33/2 درصد بودند که در چهار جنس و يازده 

گونه طبقه بندي گرديدند)جدول 1(.
بنابري��ن با توجه به اينکه گونه هاي مختلف��ي از کنه ها در اين ناحیه 
وج��ود دارد و به دلیل باال بودن آلودگي گوس��فندان ب��ه کنه ها در فصل 
بهار و همچنی��ن افزايش فعالیت فصلي کنه ها در اين فصل ضرورت دارد 
که مس��ئولین و پرسنل محترم اداره دامپزشکي شهرستان و دامداران در 
کنت��رل کنه ها به اين مهم توجه بیش��تري داش��ته و در صورت مبارزه با 
کنه ها، زمان شروع مبارزه و تکرار آن را در نظر داشته باشند و با آموزش 
تکنولوژي هاي جديد به دامداران؛ برنامه هاي کنترل و مبارزه با انگل هاي 
خارجي دام )کنه ها( را با توجه به ش��رايط آب و هوايي منطقه در فصول 
گسترش کنه ها )ماهیانه( انجام داده و عالوه بر سمپاشي جايگاه نگهداري 
دام ه��ا، حمام دادن دام ه��ا در حمام ضد کنه را نیز به طور هم زمان انجام 

دهند.

منابع مورد  استفاد ه 
1- آقاي��ي س��یروس. )1367(. انگل هاي خارجي دام ها ع��وارض مربوطه و طرق 

مبارزه، انتشارات کشاورزي و دامپزشکي اکسیر، تهران، 263 صفحه.
2- حمیديه هرمز، رهبري صادق، صفري خس��رو. )1376(. ارزيابي حساس��یت 
کنه هاي سخت دامي استان زنجان به سموم متداول، مجله پژوهش و سازندگي، 

شماره 31، ص 106-107.
3- خ��رم روز علمدار، ش��ايقي منصوره و پیازك نويرا. بررس��ي انتش��ار کنه هاي 
آرگازي��ده و ايکس��وديده در شهرس��تان هاي دنا و بوير احم��د. )1381-1383(. 



28   )پژوهش وسازند گی(

پايان نامه فوق لیس��انس، دانشکده بهداشت، دانش��گاه علوم پزشکي تهران، 125 
صفحه.

4- ش��جاعي مهر حس��ن، چنگیزي عماد، لطف اله زاده صمد. )1378(. بررسي 
آلودگ��ي گوس��فند، بز و گاو به ش��پش و کن��ه در اطراف اهواز در فصل س��رد. 

يازدهمین کنگره دامپزشکي ايران، اسفند 1378، تهران.
5- ش��ادان فضل اله. )1377(. انگل شناس��ي بندپايان، انتشارات دانشگاه شیراز، 

چاپ اول، صفحات 473- 478.
6- رفیعي برزکي محمد. شناس��ايي کنه هاي س��خت در نشخوار کنندگان اهلي 
شهرس��تان س��منان. )1374(. مرکز تحقیقات و امور دام اس��تان س��منان، بهار 

.1378

7- Kocan, A. and K.M. Kocan. (1991). Tick-transmitted protozoan 
diseases of wildlife in North America. Bulletin of the Society of 
Vector Ecology. 16: 94-108..
8- Tavakoli M. (1997). Survey on geographical distribution 
of ticks in Lorestan province (western Iran). Tarbiat Modarres 
University, MSc thesis, p. 112.
9- Tavassoli, E., S., Zare, F., Ghaderi Pakdel, AA., Tehrani, M., 
Tavassoli, (2007). Histopathogical Features of Ornithodoros 
lahorensis Bite on Rat, Iranian Journal Parasitol: vol. 2, No. 4, 
pp. 17- 24.
10- Telmadarraiy Z , Bahrami A , Vatandoost H. (2004). A Survey 
on Fauna of Ticks in West Azerbaijan Province, Iran. Iranian J 
Publ Health,Vol. 33, No. 4, pp.65-69. 

 

بررسي میزان آلودگي گوسفندان ...


