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چکیده
کنهها از مهمترین انگلهای خارجی هستند که شناخت وضعیت پراکنش آنها در نواحی مختلف کشور میتواند از دیدگاه پیشگیری ،از
بروز بیماریهای مرتبط با آنها مفید باشد .هدف این تحقیق شناسایی و بررسی میزان تنوع گونهای و فراوانی کنههای دامی در همه گروه سنی
نشخوارکنندگان (شامل گاو ،گوسفند و بز) و همچنین تعیین میزان تغییرات فصلی آلودگی کنه در حیوانات مذکور در بخش مشهد میقان از توابع
شهرستان اراک است .این بررسی از اول فروردین تا اواخر اسفند 1394سال انجام گردید و در طی این مدت از  20ایستگاه و در مجموع از تعداد
 1801رأس دام نر و ماده ،نمونهگیری بهصورت ماهیانه صورت پذیرفت .سپس کنهها با کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی و دادههای
مربوطه با استفاده از نرمافزار  SPSSآنالیز گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که کنههای جمعآوری شده از دو خانواده آرگازیده ()%31/05
شامل :دو جنس و سه گونه ( )Ornithodorus lahorensis ،A. reflexus ،Argas persicusو اگزودیده ( :)%68/95شامل سه جنس و
پنج گونه ()Haemaphysalis sulcata ،H. Asiaticum ،Hyalomma anatolicom ،R. turanicus ،Rhipicephalus sanguines
بودند .این مطالعه همچنین نشان میدهد که کنهها بیشترین فراوانی را در فصل تابستان دارند و تراکم آنها در دمای باال افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :اگزودیده ،آرگازیده ،تنوع گونه ،مشهد میقان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولa-shayestehfar@ArakU.ac.ir :
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مقدمه
انگلها اغلب براساس محل زندگی در بدن میزبان به دو گروه
انگلهای داخلی و انگلهای خارجی تقسیم می شوند (اطهری.)1386 ،
کنههای دامی از انگلهای اجباری مهرهداران بهویژه پستانداران و
خزندگان هستند و در رده آکاری ( )Acariقرار دارند ،آنها دامهای
کوچک و بزرگ را هدف قرار داده و از خون بدن آنها تغذیه میکنند
( Jamesو  .)1989 ،Oliverگزش کنهها موجب آسیبهای مکانیکی،
سوزش ،التهاب و افزایش حساسیت در دامها میشود .عالوه براین،
تغذیه همزمان تعداد زیادی کنه ،حیوان را مبتال به کمخونی ،ضعف و
ناتوانی و در نهایت کاهش تولید میکند (توسلی .)1380 ،همچنین
ترشحات بزاقی بعضی از گونههای کنه ،میزبان را دچار مسمومیت و
فلج کرده و با انتقال میکروارگانیسمهای پاتوژن در حیوانات اهلی و
انسان ایجاد بیماری میکند .اگرچه کنهها از زمانهای بسیار دور برای
بشر شناخته شده و آشنا بودند ،ولی بهطورکلی واژه کنه ( Akariو)Mite
پس از سال  1650میالدی مورد استفاده قرار گرفت (رحمانی و همکاران،
 .)1391تحقیقات اولیه در مورد زیستشناسی و انتشار کنهها در ایران
در سال  1810میالدی توسط دُپره انجام شد (رحمانی و همکاران،
 .)1391انستیتو رازی و انستیتو پاستور ایران بهاتفاق دانشکده دامپزشکی
و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران این تحقیقات را تا به امروز ادامه
داده اند (فرزیننیا و همکاران .)1391 ،نخستین منبع فارسی که در
ایران به کنههای دامی و بهداشت دام اشاره نموده ،کتاب انگل شناسی
بندپایان نوشته رفیعی و راک به سال  1334است (رحمانی و همکاران،
 .)1391در سالهای اخیر بررسیهایی در این زمینه در برخی از
مناطق کشور صورت گرفته است Telmadarraiy .و همکاران ()2004
در آذربایجانغربی  7جنس و  15گونه از کنههای سخت و نرم را
شناسایی و گزارش دادند .در مطالعه مذکور جنسهای رپیسفالوس و
هیالوما بهترتیب با  42و  41درصد بیشترین فراوانی را در بین کنههای
سخت دارا بودند .گونههای جنس رپیسفالوس در تابستان ،هیالوما در
پاییز و آرگاس در تابستان و زمستان فراوانی بیشتری داشتندNasiri .
و همکاران ( )2010نیز طی مطالعهایی بر روی گوسفندان در شهرستان
آبدانان در استان ایالم  2جنس و  5گونه از کنههای سخت جمعآوری
کردند .گونههای هیالوما مارژیناتوم ،آناتولیکوم ،آسیاتیکوم ،درومودوری
و همافیلوس سولکاتا تعیین هویت شدند .بیشترین فعالیت فصلی کنهها
در بهار بود و میزان آلودگی گوسفندان به کنه  %41/11گزارش گردید.
بهنظر میرسد تعیین میزان و شدت آلودگی دامها به کنه ،شناسایی
کنههای غالب منطقه ،آگاهی از فعالیت فصلی آنان میتواند راه مناسبی
برای مبارزه با کنهها ،پیشگیری از بیماریهای منتقله بهوسیله آنها
و جلوگیری از ضرر و زیانهای اقتصادی ناشی از تلفات دامها باشد.
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این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین میزان فعالیت فصلی گونههای
مختلف کنههای نرم و سخت بر روی دامهای کوچک و بزرگ در
دامداریهای بخش مشهد میقان از توابع شهرستان اراک صورت گرفت.

مواد و روشها
این پژوهش در  20ایستگاه مطالعاتی از فروردین الی اسفند ماه
 1394در منطقه مشهد میقان از توابع شهرستان اراک (طول
جغرافیایی " 34˚14'32و عرض جغرافیایی" )49˚41'37انجام شد.
نمونهبرداری از سطح بدن دام و با کمک پنس و از داخل شکاف
دیوارهای محل نگهداری دام صورت گرفت .کنههای نرم شبها از
میزبان تغذیه میکنند و سپس از میزبان جدا شده و در شیار دیوارها
پناه میگیرند .از اینرو ،با کمک یک چراغ قوه داخل شکاف دیوارها
نیز مورد جستجو قرار گرفت .همچنین مقداری از خاک کف طویله
در درون ظروفی که نور بهراحتی از آنها عبور میکند ریخته شد و در
معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گرفت .بدین ترتیب پس از تحریک
کنهها به حرکت اقدام به جمعآوری آنها با کمک پنس گردید
(تلمادره ای و همکاران .)1388 ،کنههای جمعآوری شده به داخل
اپندورفهای حاوی الکل اتیلیک  %70و  %5گلیسیرین انتقال یافتند.
سپس نمونهها جهت مطالعات بعدی به آزمایشگاه منتقل و با کمک
کلیدهای شناسائی معتبر کنهشناسی مانند  Hosseini-Chegeniو
همکاران ( )2013و  Walkerو همکاران ( )2003شناسایی شدند.
مطالعات نشان دادهاند که هرگونه از کنهها با درجه خاصی از رطوبت
و دما سازگاری یافتهاند ،برخی از گونهها در مناطق گرم با رطوبت کم
و برخی دیگر در آب و هوای خشک فعال هستند (نعمان و همکاران،
 .)1386در همین راستا در مطالعه حاضر ،حین نمونهبرداری دو فاکتور
مهم دما و رطوبت اندازهگیری شد و با تحلیل همبستگی که ابزاری
آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی
دیگر است با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج
در بررسی تاکسونومیکی کنههای دامی در  20ایستگاه در منطقه
مشهد میقان  8گونه متعلق به  2خانواده و 5جنس شناسایی شدند.
از خانواده اگزودیده ( )Ixodidaeجنس  Hyalommaبا دو گونه
 .H. anatolicumو  ، H. asiaticumجنس  Haemaphisalisبا گونه
 .H.sulcataو جنس  Riphicephalusبا دو گونه  .R. sanguineusو
 .R.turanicusشناسایی شدند (شکل  )1و همچنین از خانواده آرگازیده
( )Argasidaeجنس  Argasبا دو گونه  A. reflexus ،A. persicusو
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 )%0/5( Haemaphysalis sulcatمیباشد .همچنین توزیع فراوانی
کنههای شناسایی شده در دامهای مورد بررسی به تفکیک نوع میزبان
(گاو ،گوسفند و بز) و تنوع فصلی بهترتیب در جداول  2و  3ارائه شده
است.

جنس  Ornithodorusبا یک گونه
شناسایی شدند (شکل  .)2تعداد گونهها و درصد فراوانی آنها در
جدول  1بیان شده است .بیشترین فراوانی مربوط به گونه Argas
 )%28/21( persicusو کمترین فراوانی کنه صید شده مربوط به گونه
Ornithodorus lahorensis

شکل :1گونههای مختلف خانواده اگزودیده ( )Ixodidaeبه تفکیک نر و ماده
جدول  :1تنوع گونههای شناسایی شده و تعداد آنها در بررسی کنههای دامی منطقه مشهد میقان
گونه کنه

نر

ماده

الرو

نیمف

کل

%

Hyalomma anatolicum

31
27
0

24
23
3

0
0
0

0
0
0

55
50
3

9/18
8/35
0/50

Hyalomma asiaticum
Haemaphysalis sulcat
Rhipicephalus sanguineus

82

73

0

5

160

26/71

Rhipicephalus turanicus

57

85

0

3

145

24/21

Argas persicus

Ornithodoros lahorensi

96
4
1

72
2
3

1
0
0

0
0
7

169
6
11

28/21
1/00
1/84

کل

298

285

1

15

599

100

Argas reflexus
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) به تفکیک نر و مادهArgasidae(  گونههای مختلف خانواده آرگازیده:2 شکل
 گونههای جمعآوریشده برحسب میزبان:2 جدول
بز
13
0
0
29
5
0
0

میزبان
گوسفند
28
24
3
93
116
17
3

گاو
15
26
0
38
24
0
0

Hyalomma anatolicum
Hyalomma asiaticum
Haemaphysalis sulcata
Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus turanicus
Argas persicus
Ornithodoros lahorensis

47

284

103

کل

گونه کنه

 توزیع فصلی کنههای دامی در منطقه مورد مطالعه:3 جدول
%
9/18
8/35
0/50

کل
تعداد
55
50
3

زمستان
%
تعداد
0/17
1
0/00
0
0/00
0

%
/067
0/00
0/50

تعداد
4
0
3

%
6/34
3/17
0/00

26/71
24/21
28/21
1/00
1/84
100

160
145
169
6
11
599

0/00
0/00
4/51
0/33
1/5
6/51

2/34
1/33
5/68
0/00
0/00
10/52

14
8
34
0
0
63

20/70
17/03
10/52
0/67
0/00
58/43

0
0
27
2
9
39

پاییز

تابستان
تعداد
38
19
0
124
102
63
4
0
350

بهار

فصل

%
2/00
5/18
0/00

تعداد
12
31
0

3/68
5/84
7/51
0/00
0/33
24/54

22
35
45
0
2
147

گونه کنه

Hyalomma anatolicum
Hyalomma asiaticum
Haemaphysalis sulcata
Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus turanicu
Argas persicus
Argas reflexus
Ornithodoros lahorensis

کل
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هم چنین نتایج ب ه دست آمده از مطالعات آماری در بررسی
فاکتورهای محیطی دما و رطوبت و ارتباط آن بر تراکم گونه های
مختلف نشان می دهد که فاکتور دما در اکثر مواقع ارتباط

معنی داری مثبت و فاکتور رطوبت ارتباط معنی داری منفی بر
روی تراکم گونه های مورد مطالعه دارد (جدول .) 4

جدول  :4بررسی ارتباط فاکتورهای محیطی دما و رطوبت با تراکم گونههای ،Hyalomma asiaticum ،Hyalomma anatolicum ،Argas persicus

 Rhipicephalus sanguineusو .Rhipicephalus turanicus
نام گونه

فاکتور
دما

Argas persicus

رطوبت
دما
Hyalomma anatolicum

رطوبت
دما
Hyalomma asiaticum

رطوبت
دما
Rhipicephalus sanguineus

رطوبت
دما
Rhipicephalus turanicus

رطوبت

بحث
نتایج بهدست آمده در این مطالعه نشان میدهد که کنههای دامی
در منطقه مورد مطالعه از نظر تعداد جنس و گونه از تنوع زیادی
برخوردار هستند و شامل انواع کنههای سخت (هیالوما ،ریپی سفالوس
و همافیزالیس) و کنههای نرم (آرگاز و اورنیتودوروس) میشوند .در
سایر نقاط کشور نیز گزارشهایی از این جنسهای کنه ،وجود دارد
( Rahbariو همکاران )2007 ،که حاکی از گستره وسیع پراکندگی
این کنه است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که در منطقه مورد
مطالعه بیشترین تنوع گونهای مربوط به جنسهای  Hyalommaو
 Rhipicephalusاز خانواده  Ixodidaeو جنس  Argasاز خانواده
 Argasidaeبودند که از هر کدام این جنسها دو گونه شناسایی و

جنس

ارتباط

آماره

ماده
نر
ماده

)(+

P

)(+

P

()-

5%، r=0/60
5%، r=0/60
P
1%، r= -0/62

نر

()-

P

ماده
نر
ماده
نر

)(+

()-
()-

5%، r=0/71
P
1%، r=0/77
P
5%، r=0/71
P
1%، r= -0/77

ماده

خنثی

-

)(+

)(+

1%، r= -0/62

P

P

نر
ماده

خنثی

-

نر

خنثی

-

ماده
نر
ماده
نر

)(+

P

)(+

P

1%، r=0/94
1%، r=0/76
P
1%، r= -0/74
P
5%، r= -0/70

ماده
نر
ماده
نر

()-
()-

1%، r=0/90

)(+

P

)(+

P

()-
()-

5%، r=0/69
5%، r=0/72
P
5%، r= -0/65
P
1%، r= -0/72

مورد بررسی قرار گرفت .جنسهای  Haemaphysalisو Ornithodoros

به نسبت از تنوع کمتری برخوردار بودند و از هرکدام از این جنسها
یک گونه شناسایی شد .یکی از جنسهای مهم شناساییشده در این
تحقیق جنس  Rhipicephalusاست .محققین قاره آفریقا را مبدأ انتشار
این جنس معرفی کردهاند ( Youssefiو همکاران .)2011 ،اغلب گونههای
این جنس در نواحی گرمسیری زندگی میکنند Rahbari ،و همکاران
( )2007این گونه را از سرتاسر ایران گزارش دادند .گونه R. sanguineus
از این جنس در این پژوهش شناسایی شد که با فراوانی کلی
( )%26/71دارای بیشترین فراوانی در خانواده  Ixodidaeیا کنههای
سخت است R. sanguineus .در فصل تابستان با فراوانی ()%20/70
دارای بیشترین فراوانی و در فصل زمستان با فراوانی ( )%0دارای
کمترین فعالیت میباشد که این یافتهها با بررسیهای مظلوم ()1350
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که در مورد انواع کنههای ایران ،انتشار جغرافیایی و فصول فعالیت
آنها بحث میکند ،مطابقت دارد .از دیگر گونههای شناسایی شده از
جنس  Rhipicephalusگونه  R. turanicusاست که مطالعه حاضر نشان
داد که بیشترین تعداد گونه را بر روی گوسفندان دارد .این گونه در
فصول بهار با فراوانی ( )% 5/84و در تابستان ( )%17/03مشاهده
شد که نشان از پراکندگی باالی آن در فصل تابستان دارد و تأییدکننده
نتایج مطالعه  Youssefiو همکاران ( )2011است R. turanicus .در
پاییز با فراوانی ( )%1/33فعالیت بسیار کمی داشته و در زمستان با
فراوانی ( )%هیچگونه فعالیتی از خود نشان نمیدهد.
دیگر جنس شناخته شده از خانواده  ،Ixodidaeجنس Hyalomma
است ،کنههای هیالوما در مناطق گرمسیری مرطوب و آب و هوای
خشک ،در ناحیه گرمسیری آفریقا و نواحی جغرافیایی حیاتی مناطق
دنیای قدیم و نواحی شرقی یافت میشوند (واحدینوری و همکاران،
 .)1394در این مطالعه دو گونه از این جنس شناسایی شده است که
یکی از این گونهها  H. anatolicumاست .این گونه از هیالوما گستردهترین
گونه از جنس هیالوما در ایران میباشد ( Hosseini-Chegeniو همکاران،
 .) 2013این گونه در فصول بهار با فراوانی ( )%2و تابستان با فراوانی
( ) %6/34دارای وفور باال است ولی در پاییز با فراوانی ( )%0/67و
زمستان با فراوانی ( )%0/17فعالیت این گونه رو به کاهش میگذارد
که با نتایج رسولی و همکاران ( )1389مطابقت دارد .گونهH. asiaticum
اولینبار توسط عباسیان ( )1962در جنوبشرقی ایران در مرز
پاکستان شناسایی شد (مظلوم .)1350 ،مظلوم ( )1350پراکندگی این
گونه را در سرتاسر ایران بهجز در سواحل دریای خزر تأیید میکند.
در مطالعه حاضر این گونه در گاو میزان شیوع باالتری را بهخود
اختصاص داده است که با نتایج حاصل از تحقیق کیهانی و همکاران
( )1391در شهرستان آمل که فراوانی آن را در گاوها نسبت به دیگر
میزبانها بیشتر میداند همخوانی دارد.
جنس  Haemaphysalisجهان شمول بوده و بیشترین تعداد
گونههای آن از جنوبشرقی آسیا گزارش شده است و اولینبار توسط
دلپی از ایران گزارش شده است ( Hosseini-Chegeniو همکاران،
 .) 2014از این جنس تنها گونه  H. sulcataدر طی این پژوهش
شناسایی شده که از گوسفند جدا شده است .این گونه فراوانترین
گونه از جنس  Haemaphysalisدر ایران است که اولینبار توسط
عباسیان توصیف شد .در این پژوهش  H. sulcataدر فصل پاییز
( )%0/5و با تعداد کم جمعآوری شد ،مظلوم ( )1350نیز در بررسیهای
خود این گونه را فراوانترین گونه از جنس  Haemaphysalisدر ایران
معرفی میکند و بیشترین زمان فعالیت اینگونه را پاییز میداند که
با نتایج بهدستآمده در این تحقیق همخوانی دارد.
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بهطورکلی میتوان گفت گونههای خانواده  Ixodidaeدر فصول
بهار ( )%16/7و تابستان ( )%47/24دارای بیشترین فراوانی و در
زمستان ( )%0/17فراوانی آنها بهطور قابل توجهی کاهش مییابد
که نشان میدهد در فصل زمستان فعالیت این خانواده بسیار کم
میشود ،این یافته با نتایج حاصل از تحقیق  Ramezaniو همکاران
( )2014در شمال ایران مطابقت دارد.
یکی از جنسهای شناخته شده در خانواده  ،Argasidaeجنس
 Argasاست که تنها سه گونه از آن در ایران شناسایی شده است که
یکی از این گونهها اختصاصاً انگل خفاش است و دو گونه باقیمانده
نیز در این مطالعه شناسایی گردید .گونه  A.persicusدارای بیشترین
تعداد کنه مربوط به جنس  Argasمیباشد .البته تعداد کمی از این
گونه از روی میزبان جدا شده است و تعداد بیشتری از این گونه از
البهالی دیوارهای آغلها و درزها و سوراخها طویلهها یافت شد که
احتمال دارد وضعیت کاهگلی منازل و قرار گرفتن مرغدانیها در کنار
دامداری ها در مناطق آلوده به این کنه از عوامل مهم گسترش این
کنه باشند .این یافته با مطالعات فرزیننیا و همکاران ( )1391در
شهرستان قم همخوانی دارد A. persicus .در تمام فصول سال فعالیت
داشته و بیشترین فراوانی فصلی این گونه مربوط به فصل تابستان با
فراوانی ( )%10/52است.
گونه  A .reflexusفراوانی بسیار کمتری نسبت به گونه A. persicus
داشته و در این مطالعه در فصول تابستان و زمستان جمعآوریشده
است )2003( Vatandoost .نیز فراوانی این گونه را نسبت به گونه
 A. persicusدر استان همدان کمتر گزارش کرده است .همچنین
 Shayeghiو همکاران ( )2005نیز درصد فراوانی این گونه را در بین
دیگر گونههای خانواده  Argasidaeدر استان مازندران بسیار کمتر
گزارش کرده است که با پژوهش حاضر همخوانی دارد .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که گونه  A. reflexusکمترین وفور را در بین
خانواده  Argasidaeدارد و بیشترین فراوانی این گونه در فصل
تابستان با ( )%0/67و کمترین وفور فصلی ( )%0/33است.
پنچ گونه از جنس  Ornithodorosدر ایران گزارش شده است
( )1995 ،Rahbariکه تنها یک گونه از این جنس Ornithodoros
( lahorensisکنه گوسفندی) در این پژوهش صید شده است .بیشترین
فعالیت این کنه در فصول زمستان ( )%1/5و کمترین فعالیت این
گونه در فصل بهار ( )%0/33است و در دیگر فصول سال این گونه
دارای فعالیت نبوده است که احتمال دارد افزایش تعداد و فعالیت
 O.lahorensisبهشدت وابسته به حضور یا عدم حضور گوسفند در
آغل باشد .نتایج این مطالعه مبین آن است که ،این گونه بیشترین
فراوانی را در خانواده  Argasidaeبعد از گونه  A.persicusدارا میباشد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 Vatandoostو همکاران ( )2003نیز گونه  O. lahorensisرا دارای
بیشترین فراوانی بعد از گونه  A. persicusگزارش شده کردهاند.
دما از جمله مهمترین فاکتورهای قابل بررسی در محیط طبیعی
است که میتواند بهطور مستقیم بر روی فراوانی و رشد کنهها ،زمان
بیرون آمدن الرو از تخم و طول دوره پوستاندازی ،تأثیرگذار باشد
(نعمان و همکاران .)1386 ،مطالعات روی تأثیر دما بر گسترش و رشد
گونه  Haemaphysalis longicornisنشان داد که در دمای بین -300c
 12بهترین دما برای رشد و تکثیر اینگونه از کنهها است ( Yanoو
همکاران .)1987 ،در بررسی که توسط  )1995( Rahbariانجام گرفت
بیشترین متوسط تعداد کنه بر روی دام در دمای  10-20درجه
سانتیگراد بود .نتایج بهدست آمده در این مطالعه نشان میدهد که
دما در اکثر مواقع تأثیر مثبتی با تراکم داشته که با مطالعات سایرین
مطابقت دارد .رطوبت نیز ازجمله فاکتورهای مهم و قابل بررسی در
محیط اکولوژیک کنهها است ،بهطوریکه بیشترین متوسط تعداد
کنه بر روی دام در رطوبت نسبی  70-50درصد مشاهده شده است
و در خارج از این محدوده رطوبتی تعداد کنهها بهشدت کاهش مییابد
( .)1995 ،Rahbariدر این پژوهش رطوبت نسبی در اکثر مواقع باعث
ایجاد تاًثیر منفی بر تراکم شد .که در تضاد با مطالعه Rahbari
( )1995است ،لذا مطالعات تکمیلی آینده در این زمینه ضروری بهنظر
میرسد.
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