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چکيده

کنهها مهمترین ناقلین بیماری در انســان و حیوان هســتند .آرگاس پرسیکوس کنهی نرم و مهم طیور و متعلق به خانواده
آرگازیده اســت .در اين مطالعه تاثير چهار غلظت از سموم سایپرمترین ،فوکسیم و المباداسایهالوترین بر جمعيت بالغ و الرو
كنه آرگاس پرســیکوس درشرايط آزمايشــگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت .در گروه های شاهد و تیمار كنههاي بالغ و نابالغ به
ترتیب در آب مقطر و رقت های مختلف سم به مدت  30ثانیه شناور گردیدند .هر آزمایش با سه تکرار و هر تكرار با تعداد  5کنه
بالغ و 5الرو انجام شــد .در استفاده از سایپرمترین تاثير غلظتهاي  0/5 ،5 ،10و  0/125میلی گرم بر میلیلیتر به ترتیب میزان
کشــندگی  %46/66 ،%80 ،%100و صفر بود .میزان کشندگی سم فوکسیم به ترتیب در غلظتهاي  0/5 ،5 ،25و  0/25میلیگرم
بر میلیلیتر  %26/66 ،%33/33 ،%66/66و  %20و میزان کشــندگی المبداســایهالوترین در غلظتهاي  0/5 ،1 ،2/5و 0/125
میلیگرم بر میلیلیتر به ترتيب  %33/33 ،%66/66 ،%100و  %26/66بود .نتایج نشان داد کنه آرگاس پرسیکوس در برابر سموم
استفاده شده حساس بوده و سایپرمترین نسبت به دیگر کنهکشها در برابر کنه تاثیر بیشتری داشت.
کلمات کلیدی :آرگاس پرسیکوس ،كنهكش ،كنترل ،آزمايشگاه
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)Ticks are known as the most important vectors of the human and animal diseases. The soft fowl tick (Argas persicus
belongs to Argasidae family. This investigation was carried out to evaluate effects of four doses of three acaricides: cypermethrin, phoxim and lambda-cyhalothrin in three replications on the soft tick under laboratory conditon. In control
group, ticks were dipped in distillate water. Five adult soft ticks were used for each treatment and similar treatments
were also evaluated for tick larvae. The adult tick mortality for the four doses of 10, 5, 0.5 and 0.125 mg/ml cypermethrin was recorded as 100%, 80%, 46.66%, and zero, respectively. The mortality rate of the four doses of phoxim and
lambda. Cyhalolothrin was recorded as 100%, 33.33%, 26.66%, 20% and 100%, 66.66%, 33.33%, 26.66%, respectively. A. persicus was controlled by all three acaricides, but cypermethrin was found to be more effective than the others.
Key words: Argas persicus, Acaricids, Control, Laboratory conditions

مقدمه
بندپايان با بدن قطعه قطعه و پوشــش بدني كيتيني با شرايط مختلف
آب و هوايــي كره زمين خود را وفق داده و گروهي به صورت آزاد و گروهي
به صورت انگلي زندگي ميكنند .بندپايان انگلی خســارات زيادي از طريق
كاهــش توليدات دامي و انتقال بيماري هــا ،در صنعت دامپروري به وجود
میآورند (.)6
در ميان بندپايان ،كنههاي حيواني به دليل عادت خاص خونخواري و
انتقــال بيماري اهميت اقتصادي دارند ( .)10كنههاي حيواني قادرند طيف
وسيعي از عوامل بيماريزاي ويروسي ،ريكتزيايي ،باكتريايي و تك ياختهاي
را منتقل نمايند ( .)10همچنين كنهها باعث ايجاد اضطراب و اســترس در
حين تغذيه از ميزبان و فلجی ناشي از گزش در ميزبان خود ميشوند (.)10
آرگاس پرسيكوس مهمترين كنه ماکیان است .اين كنه عالوه بر ايجاد
اســترس ،باعث كمخوني ،فلــج ،كاهش توليد گوشــت ،تخممرغ و انتقال
بيماريهاي مختلف مانند اســپيروكتوز پرندگان ،اژيپســيانلوزيس و وباي
ماكيان در طيور ميگردد .فلج ناشــي از كنه آرگاس پرســيكوس ،که نوع
فلجي شل در اعصاب حركتي است كه در اثر يك توكسين پاراليتيك خاص
ایجاد ميشود (.)9
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با توجه به اينكه مردم در روســتاهاي كشور بطور گسترده به نگهداري
ســنتي طيور بومي ميپردازند ،كنترل كنهها و عوارض ناشــي از آنها به
صورت يك مســئله جدي پيگيري ميشــود .مطالعه حاضر در مورد تاثير
حشــرهکشهای سایپرمترین (مک تومیل =  ،)C22H19Cl2NO3فوکسیم
(سباســیل=  )PS C12H15N2O3و المباداسایهالوترین (المبدا اچ ای اف
) = C23H19ClF3NO3بر کنه آرگاس پرســيكوس در شرايط آزمايشگاهي
انجام شد.
مواد و روش  کار
كنههاي بالغ آرگاس پرســيكوس ،از مرغداريهاي ســنتي شهرستان
مرند(دو ناحیه) و ارومیه جمعآوري گرديد و به آزمايشــگاه انگلشناســي
دانشکده دامپزشکی دانشــگاه ارومیه انتقال داده شد .با توجه به كليدهاي
اســتاندارد تشــخيصي ،جنس و گونه آن تأييد گرديد .الزم به ذکر اســت
جهت شناســایی کنهها از مرحله بالغ آنها اســتفاده شــد ( 3و .)7پس از
شناسايي جنس و گونه ،كنهها تا يك ماه در دماي اتاق و رطوبت نسبي 80
درصد در داخل دسيكاتور نگهداري شدند و كنههاي زنده فعال در آزمايش
مورد اســتفاده قرار گرفتند .در اين مدت كنههاي ماده خونخواري كرده و
در
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المبداســایهالوترین ،در غلظتهای مختلف100 ،درصد به ثبت رسيد ،اما
در گروه شاهد كه نوزادان كنههاي نرم در آب غوطهور گرديدند تلفاتی دیده
نشــد .آنالیز واریانس دادهها در کنههای بالغ نشان داد که بین غلظتهای
مختلف ســم از لحاظ میزان کشــندگی اختالف معنیداری وجود داشــت
(جدول  .)1همچنين نتايج تأثير غلظتهاي مختلف این ســه كنهكش در
مدت  24ساعت بر کنهی بالغ نتایج متفاوتی داشت .نتایج به دست آمده در
جدول و نمودار  1آورده شده است.

تخمريزي نمودند .تخمها براي تهيه نوزادان جدا گرديدند و در داخل ظروف
ديگر تا زمان خروج نوزادان در داخل دســيكاتور با رطوبت  80درصد قرار
داده شدند (.)12
در این بررســی از سه حشره كش سایپرمترین  10درصد (نام تجاری:
مــک تومیل) با  4غلظــت  5 ،0/5 ،0/125و  10میلی گرم بر میلی لیتر و
فوکســیم  50درصد (سباسیل) با غلظتهاي  5 ،0/5 ،0/25و  25میلیگرم
بر میلیلیتر و المبداسای-هالوترین  5درصد (نام تجاري :المبدا اچ ای اف)
 1 ،0/5 ،0/125و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر اســتفاده شد .در گروه کنترل
کنهها در آب مقطر به مدت  30ثانیه غوطهور شدند .در هر واحد آزمایشی
تعداد  5کنه و برای هر غلظت  3تکرار در نظر گرفته شــد .کنهها به مدت
 30ثانیه در ســم غوطهور شدند .ســپس در پلیت حاوی کاغذ صافی قرار
داده شــده و به دسیکاتور با رطوبت  80-60درصد منتقل شدند و به مدت
 24ســاعت در دمای آزمایشگاه نگهداری شدند ( .)12تعداد کنههای مورد
استفاده با در نظر گرفتن گروههای تيمار و شاهد  225عدد بود.
تيمارها و غلظتهاي مورد اشــاره بر روي كنههاي نوزاد نيز انجام شد.
ظروف حاوي نوزادان كنه ،در ابتدا به مدت چند دقيقه روي يخ قرار گرفتند
تا مقداري از تحرك آنها كاســته شــود .در اين ارزيابي از چهار غلظت هر
يك از كنهكشها در ســه تكرار به همراه گروه شــاهد استفاده شد .در هر
ظرف پتري تعداد  5الرو و در مجموع  225الرو اســتفاده شد .مبنای زنده
نبودن کنهها مشــاهده عدم تحرک آنها بعد از تحریک ،پس از بیســت و
چهار ساعت در زیر لوپ آزمایشگاهی ( )12بود.
با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمونهای  Student's t-testو ANOVA
یکطرفه تاثیر معنیدار غلظتهای مختلف هر سم بر میزان کشندگی آن بر
روی کنه درسطح احتمال  5درصد ( )p>0/05مورد بررسی قرار گرفت.

بحث و نتیجهگیری
در مطالعــه حاضر نتایج نشــان داد که تأثیر غلظتهای مختلف ســم
ســایپرمترین بر روی کشــندگی کنههای بالغ معنیدار بود اما بین غلظت
 0/125میلیگرم بــر میلیلیتر و گروه کنترل اختــاف معنیداری وجود
نداشــت ( ( )p>0/05نمودار  .)1در استفاده از سایپرمترین در غلظتهاي
 5 ،0/5 ، 0/125و  10میلیگــرم بر میلی لیتر میزان کشــندگی به ترتیب
 %80 ،%46/66 ،%0و  %100مشاهده گردید.
نتایج نشــان داد که تأثیر غلظتهای مختلف ســم فوکســیم و گروه
شاهد بر روی کشــندگی معنیدار بود (( )p>0/05نمودار  .)1فوکسیم در
غلظتهــاي  5 ،0/5 ،0/25و  25میلی گرم بــر میلی لیتر به ترتیب میزان
کشندگی  %33/33 ،%26/66 ،%20و  %66/66داشت.
همچنین در اســتفاده از المبداسایهالوترین بین غلظت هاي  1و 2/5
میلی گرم بر میلی لیتر و بین همهی غلظتها و گروه شــاهد اختالف معنی
داری مشــاهده گردیــد ( ( )p>0/05نمودار  .)1المبداســایهالوترین در
غلظــت هاي  2/5 ،1 ،0/5 ،0/125میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب میزان
کشندگی  %66/66 ،%33/33 ،%26/66و  %100نشان داد.
برای کنترل کنه ،باید آگاهی و اطالعات الزم از مقدار غلظت مصرفي،
تكرار مصرف و تناوب مصرف آنها داشته باشیم .افزایش مقاومت و مقاومت
متقاطع ناشــی از استفادهی بیش از حد از هر نوع آفتکش بوجود ميآيد.
یکی از اهداف تحقیقات در ارزيابي کارایی سموم تأثير كارامد در جلوگیری

نتایج
درصد کشــندگی همه ســموم پــس از غوطــهور کــردن نوزادهای
كنه آرگاس پرســيكوس با غلظتهاي مختلف ســایپرمترین ،فوکســیم و

جدول  -1تاثیر غلظتهاي مختلف سموم سایپرمترین ،فوکسیم و المبدا سای هالوترین بر کنه آرگاس پرسیکوس
سایپرمترین

غلظت

فوکسیم

تعداد کنه های زنده

درصد

درهررقت( 15عدد)

کشندگی

غلظت

المبدا سای هالوترین

تعداد کنه های زنده

درصد

درهررقت( 15عدد)

کشندگی

تعداد کنه های
زنده درهررقت(15

غلظت

عدد)

درصد
کشندگی

10mg/ml

-

100

mg/ml 25

5

66/66

mg/ml 2/5

-

100

mg/ml 5

3

80

mg/ml 5

10

33/33

mg/ml 1

5

66/66

mg/ml 0/5

8

46/66

mg/ml 0/5

11

26/66

0mg/ml/5

10

33/33

mg/ml 0/125

15

-

mg/ml 0/25

12

20

mg/ml 0/125

11

26/66
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از توسعه مقاومت در جمعیت كنهها و حشرات میباشد (.)14
مطالعات درباره تأثير ســایپرمترین بر روی کنــهی نرم اورنیتودروس
الهورنسیس در نیجريه توسط احمد و همکاران در سال ( )2003نشان داد
در غلظت  ،%0/5ميزان كشندگي  %82/5و در غلظت  ،%1ميزان تلفات كنه
 %100بود ( .)1در بررسي ديگري که توسط تلمادرهای و همکاران ()2007
روی تأثیــر ســایپرمترین بر  2کنهی آرگاس و اورنیتودوروس انجام شــد،
میزان کشندگی سایپرمترین به ترتیب  %97/6و  %43/3گزارش شد (.)15
عزیــزی و همــکاران ( )۲۰۱۰المبدا-ســایهالوترین  %0/05را در کنترل
آنوفل استفنســی مورد بررسی قرار دادند .این سم  %98اثر کشندگی روی
پشهها داشت ( .)۲لیموئی و همکاران ( )2003تأثیر سایپرمترین را بر روی
دو سویه از سوسک بالتال ژرمانیکا مورد بررسی قرار دادند و با اثرات متفاوت
اين سم روی این دو سویه مواجه شدند ( .)11ملهورن و همکاران ()2011

تأثیر دلتامترین را بر روی کنه ســخت رپی ســفالوس و پشه کولیکوئیدس
مــورد ارزيابي قرار دادند و نشــان دادند دلتامترین در مدت ســه هفته اثر
مطلوبی در نابودی آنها داشته است ( .)13گزارشات و مشاهدات اعالم شده
در ایران نشــان میدهد وجود آلودگی به این کنه میتواند باعث خســارات
عمدهای مخصوصا در پرورش طیور بومی کشور شود (.)15
با توجه به نتایج بهدســت آمده مشخص شد کنه آرگاس پرسیکوس در
برابر ســموم استفاده شده (سایپرمترین ،فوکســیم و المبداسایهالوترین)
حساس بوده و میتوان از این ترکیبات در کنترل این کنه استفاده نمود.
تشکر و قدردانی
نگارندگان مقاله از مدیریت و پرسنل محترم کارخانجات آریا شیمی و مشکفام
فارس به خاطر همکاری و در اختیار قرار دادن سموم تشکر و قدردانی مینمایند.

نمودار -١مقایسه تاثیر سموم سایپرمترین و المبدا سایهالوترین و فوکسیم بر روی کنه آرگاس در 3منطقه
الف -نشان می دهدکه مقاومت کنه آرگاس در رقت های پایین در ارومیه نسبت به مرند بیشتر است ورقت مورد استفاده برای از بین بردن همه
کنه ها با این سم غلظت  %١۰است ب -نشان می دهدکه مقاومت کنه آرگاس در برابر سم المبدا سای هالوترین در ٣منطقه تقریبا برابر ورقت
مورد استفاده برای از بین بردن همه کنه ها با این سم غلظت  %٥است ج-نشان می دهدکه مقاومت کنه آرگاس به سم فوکسیم در ٣منطقه
تقریبا برابر ورقت مورد استفاده برای از بین بردن همه کنه ها با این سم غلظت باالی %٥است
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