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چکیده

كنهه�ا يکي از اكتوپارازيته�اي اجباري خونخوار مهرهداران به ويژه دامها بوده كه باعث خس�ارات اقتصادي ،كاهش
محص�والت دام�ي ،انتقال بيماريهاي مختلف به دامها ميش�وند .اين مطالعه به منظور تعيين ميزان و ش�دت آلودگي
گوس�فندان به کنهها و شناس�ايي کنههاي غالب در شهرس�تان بهار(اس�تان هم�دان) انجام گرفت .نتايج نش�ان داد
كه  9/37درصد از گوس�فندان آلوده به کنهها بودند و ميزان آلودگي در فصل بهار بيش�تر از س�اير فصول ميباش�د
و همچني�ن از گوس�فندان آل�وده به كنهها تع�داد  424عدد کنه جم�عآوري گرديد كه در چهار جن�س و يازده گونه
طبقهبندي گرديدند .بنابراين با توجه به باال بودن آلودگي گوس�فندان به کنهها و وجود گونههاي مختلفي از کنهها در
اين منطقه الزم اس�ت كه مس�ئولين و پرسنل محترم اداره دامپزشکي شهرستان و دامداران استرتژي مناسب را براي
کنترل کنهها بكار ببرند.
كلمات کلیدی :گوسفند ،كنه دامي ،شهرستان بهار
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مقدمه

کنهها بند پاياني هستند که بعنوان اكتوپارازيتهاي اجباري خونخوار
مه��ره داران به ويژه حيوانات وحش��ي؛ فقط حدود  10درصد از گونههاي
آن از انسان و حيوانات اهلي به ويژه گوسفند و گاو تغذيه ميكنند .کنهها
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( .)9دورهي زيستي کنهها شامل يک مرحلهي الروي
ش��ش پا و يک يا چند مرحله نمفي هشت پا است که مراحل نابالغ شبيه
بال��غ بوده و هر کدام از اين مراحل قبل از ورود به مرحلهي بعدي به يک
خونخواري نياز دارد( .)5اگر چه کنهها از زمانهاي بس��يار دور براي بشر
ش��ناخته ش��ده و آش��نا بودند؛ اما اهميت آنها از نظر ايجاد مشکالت در
دامداريها ،از نيمه قرن نوزدهم ش��ناخته ش��د و اثرات آنها بر روي ميزبان
به صورت کاهش خون ،کاهش وزن ،انتقال ميکروارگانيس��مهاي پاتوژن،
فلجي ناشي از خونخواري ميزبان ،صدمه زدن به الشه و پشم و حتي مرگ
ميباش��د و بيماريهائي از قبيل لوپينگ ،تب خوك آسيائي ،ارليكوزيس،
تب لكهاي كوههاي راكي ،تب كيو ،بورليوزيس ،بابزيوزيس ،تيلريوزيس و
آناپالسموزيس توسط كنهها به دام منتقل ميشوند(.)7 ،1
شهرس��تان بهار در نيمه غربي اس��تان همدان ب��ا  6/8درصد از كل
مس��احت اس��تان يكي از مراكز مهم دامداري و دامپروري استان همدان
بوده كه حدود  40درصد از خانوارهاي آن به دامداري و دامپروي اشتغال
دارند .در اين مطالعه با هدف تعيين ميزان و ش��دت آلودگي گوس��فندان
به کنهها و شناس��ايي کنههاي غالب منطقه؛ از  33روس��تاي شهرس��تان
نمونه برداري كنهها از گوسفندان به صورت فصلي (فصول تابستان،پاييز و
زمستان  1385و بهار  )1386انجام گرفت؛ از هر روستا به صورت تصادفي
 2دامداري و از هر دامداري  3گوس��فند انتخاب گرديد؛ كنههاي در حال
تغذيه از گوس��فندان بوس��يله پنس جمعآوري و در آزمايشگاه با استفاده
از كليدهاي معتبر تش��خيص دنيا ومنطقه تا حد جنس و گونه شناسايي
و تعيين هويت شدند.
نتايج نش��ان داد كه از  907راس گوس��فند مورد بررسي قرار گرفته؛
تعداد  85راس گوس��فند( 9/37درصد) آلوده به کنهها بودند ،در حاليکه
اين ميزان در مطالعات انجام ش��ده در اهواز و اروميه بترتيب  5درصد و
 6/4درصد بوده است( )10 ،4که بيانگر افزايش ميزان آلودگي گوسفندان
به کنهها در اين منطقه نس��بت به ساير مناطق کشور ميباشد .بيشترين
ميزان آلودگي گوس��فندان به کنهه��ا در فصل بهار ( 20درصد) وکمترين
مي��زان آلودگ��ي در فصل پايي��ز( 4/3درصد)بود و در فصول زمس��تان و
تابستان آلودگي بترتيب  8/4درصد و  6/9درصد بود و در مطالعات انجام
ش��ده در لرستان( ،)8زنجان( )2نيز بيشترين فعاليت فصلي کنهها مربوط
به فصل بهار بوده است که دليل آن آغاز فعاليت کنههاي بالغ با گرم شدن
هوا از اوايل يا اواسط بهار ميباشد.
وفور کنههاي س��خت در فص��ول بهار و تابس��تان و کنههاي نرم در
فصول پاييز و زمس��تان بيش��تر بود که با مطالعه خ��رم روز( )3مطابقت
داش��ته اما مطالعه رفيعي( )6در س��منان نشان داده اس��ت که کنههاي
س��خت در فصول پاييز و تابستان فعاليت بيش��تري داشتهاند؛ بطور کلي
پراکندگي فصلي کنهها را دقيقاً نميتوان وابس��ته به فصل معيني دانست
ولي با مطالعات متعدد ميتوان س��يماي واقعي انتشار فصلي کنهها را در
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مناطق مختلف تعيين نمود.
مي��زان آلودگ��ي به کنهه��ا در گوس��فندان م��اده  10/2درصد و در
گوسفندان نر  8/41درصد بود.
از گوسفندان آلوده به كنهها تعداد  424عدد کنه جمعآوري گرديد
ک��ه از ه��ر دو خانواده اگزوديده (کنه س��خت) به مي��زان  66/7درصد و
آرگازيده(کنه نرم) به ميزان  33/2درصد بودند كه در چهار جنس و يازده
گونه طبقه بندي گرديدند(جدول .)1
بنابري��ن با توجه به اينكه گونههاي مختلف��ي از کنهها در اين ناحيه
وج��ود دارد و به دليل باال بودن آلودگي گوس��فندان ب��ه کنهها در فصل
بهار و همچني��ن افزايش فعاليت فصلي کنهها در اين فصل ضرورت دارد
که مس��ئولين و پرسنل محترم اداره دامپزشکي شهرستان و دامداران در
کنت��رل کنهها به اين مهم توجه بيش��تري داش��ته و در صورت مبارزه با
کنهها ،زمان شروع مبارزه و تکرار آن را در نظر داشته باشند و با آموزش
تکنولوژيهاي جديد به دامداران؛ برنامههاي کنترل و مبارزه با انگلهاي
خارجي دام (کنهها) را با توجه به ش��رايط آب و هوايي منطقه در فصول
گسترش كنهها (ماهيانه) انجام داده و عالوه بر سمپاشي جايگاه نگهداري
دامه��ا ،حمام دادن دامه��ا در حمام ضد کنه را نيز به طور همزمان انجام
دهند.
جدول  -1فراواني كنهها بر حسب جنس و گونه

درصد

جنس و گونه

33/9

Rhipicephalus bursa

11/3

Rhipicephalus sanguineus

./23

Rhipicephalus turanicus

8/4

Hyalomma dromedarii

6/1

Hyalomma margintum

2/5

Hyalomma anatolicum

2/1

Hyalomma detritum

0/94

Haemaphysalis concina

0/7

Haemaphysalis pucntata

./47

Haemaphysalis sulcata

33/2

Ornithodoros lahorensis
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