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چکیده
انگلهای خارجی با خونخواری از پرندگان ،در انتقال عوامل بیماریزای مختلف نقش کلیدی دارند .هدف از مطالعه حاضر ،شناسایی و
تعیین پراکنش انگلهای خارجی کبکهای وحشی منطقه حفاظتشده بهرامگور بود .روش انجام این تحقیق ،نمونهبرداری و شناسایی بهروش
مرفولوژیک ،مولکولی و تبارشناسی بود .از اواخر بهار تا اواخر پاییز  1395اقدام به جمعآوری نمونهها شد .تعداد  29کبک بهروش تصادفی
طبقهبندی شده از زیستگاههای دشتی ،کوهستـانی ،تپهماهوری و باغی منطقه زندهگیری و انگلهای خارجی بهوسیله پنس از سر کبک جمعآوری
و به شیشه حاوی الکل  70درصد منتقل شدند و سپس برای شناسایی بـه آزمایشگاه انتقـال داده شدند .از دستگاه استریومیکروسکوپ و کلیدهای
تشخیصی کتابهای انگلشناسی و همچنین از روشهای مولکولی جهت شناسایی انگلها استفاده شد .تمام انگلهای خارجی ،کنه تشخیص داده
شدند .در مجموع  40عدد کنه جمعآوری شد که  38عدد کنه ( )%95متعلق به جنس  Ornithodorosو گونه  Ornithodoros canestriniو
 2عدد کنه ( )%5متعلق به جنس  Hyalommaو گونه  Hyalomma sp.بود .گونه  Ornithodoros canestriniدر زیستگاه باغی ( )%45و در
فصل پاییز ( )%57/5بیشترین فراوانی را داشت درحالیکه گونه  Hyalomma sp.تنها در زیستگاه تپهماهوری ( )%5و فصـل بهار ( )%5حضور
داشت .بنابراین ،گونه  Ornithodoros canestriniگونه غالب منطقه شناخته شد .با توجه به اهمیت این گونهها در انتقال بیماریها به پرندگان
و سایر گونههای حیاتوحش ،اقدامات بهداشتی و مدیریتی مناسب جهت کنترل و مبارزه با این انگلهای خارجی باید اعمال شود.
کلمات کلیدی :کنههای سخت ،کنههای نرم ،کبک ،زیستگاه ،منطقه حفاظت شده بهرام گور
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
امروزه در مقابل ارزشهای تنوعزیستی و حفاظت از اکوسیستمها،
زیستگاهها و گونهها ،مدیریت و کنترل بیماریها ازجمله انگلهای داخلی
و خارجی نیز بهعنوان یک فرایند با اهمیت در حفاظت از جمعیتهای
پرندگان در محیط زیست طبیعی محسوب میشود .شیوع بسیاری از
بیماریها ،تاکنون چندین هزار از جمعیتهای پرندگان را در محدوده
بسیار وسیعی نابود کرده و به کاهش تنوع زیستی انجامیده است که
بیماریهای ویروسی ،باکتریایی ،قارچی و انگلی علل آن بوده است
(امینینسب .)1386 ،انگلهای خارجی که در پرندگان مشاهده میشوند
با ایجاد آزار و اذیت ،تحریک ،خارش ،بیقراری و کمخونی عوارض
خود را بهصورت کاهش وزن ،کاهش تخمگذاری و مرگ به پرندگان
تحمیل مینمایند (هاشمزادهفرهنگ و همکاران )1387 ،و همچنین
باعث ایجاد بیماریهای مختلف در پرندگان و انتقال بیماریها به سایر
گونههای موجود در مناطق طبیعی و حتی انسانها میشوند .بیماریها
و انگلهای داخلی و خارجی در پرندگان نسبتاً زیاد بوده و بهصورتهای
مختلف در خون و بدن پرندگان دیده میشوند .انگلهای خارجی به
طرق مختلف روی پرندگان آثار نامطلوب دارند .اگرچه در بعضی از
این انگلها ،پرنده صرفاً نقش ناقل را دارد و برای خود پرنده ،آثار زیان
بخشی ندارند ،ولی بعضی دیگر مخصوصاً گروه مکندهها مانند کنه،
کک ،شپش و جرب میتوانند باعث کم خونی و در نهایت مرگ و میر
آنها گردند (منصوری .)1379 ،شاخه بندپایان بزرگترین شاخه در
میان جانوران است که نه تنها از لحاظ بهداشتی ،اقتصادی ،پزشـکی
و دامپزشکی دارای اهمیت زیادی هستند ،بلکه از جهت تعداد گونه
نیز قابل توجه میباشند (شمسی و بهـرامی .)1388 ،رده عنکبوتیان
پس از حشرات ،مهمترین رده بندپایان را شامل میشود که در میان
آنها ،کنهها دارای انتشار جهانی بوده و از مهمترین انگلهای خونخوار
خارجی پرندگان ،پستانداران و دوزیستان و همچنین اکتوپارازیتهای
اجباری خونخوار مهرهداران بهویژه حیوانات وحشی هستند .کنهها در
دو خانواده بزرگ به نامهای  Ixodidaeیا کنههای سخت و Argasidae
یا کنههای نرم قرار دارند (طاهریان و همکاران1393 ،؛ ثقفیپور و
همکاران .)1391 ،کنههای سخت یکی از مهمترین بندپایان خونخوار
میباشند که میتوانند انواع عوامل بیماریزا از قبیل اربو ویروسها،
باکتریها و عوامل انگلی را به انسانها ،حیوانات و پرندگان انتقال
دهند .این کنهها ناقل بسیاری از بیماریها مانند تیفوس کنهای،
آنسفلیت کنهای و توالرمی میباشند و مهمترین بیماری منتقله از آنها
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو میباشد و عامل آن نوعی از
کنه  Hyalommaاست که در صورت عدم درمان مرگ و میر بین 15
تا  40درصد در انسان ،بهاثبات رسیده است (طاهریان و همکاران،
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 .)1393کنههای سخت بهعلت داشتن میزبانهای متعدد ،بیماریهای
بیشتری منتقل میکنند (دهقانی و طاالری .)1383 ،کنههای نرم
کم و بیش انتشار جهانی دارند ولی اختصاصاً در مناطق خشک فراوانتر
هستند و انگل موقتی پرندگان ،پستانداران و انسانها بهشمار میروند
(شمسی و بهرامی .)1388 ،این کنهها عامل بیماری تب راجعه مرغی
هستند که باعث درد و ناراحتی و کمخونی در پرندگان است و تلفات
زیادی بههمراه دارند .مهمترین بیماری منتقله از کنههای نرم در ایران
تبهای بازگرد می باشد که عامل آن کنههای جنس Ornithodoros
است (دهقانی و طاالری1383 ،؛ طاهریان و همکاران .)1393 ،در حال
حاضر در بسیاری از نقاط دنیا و در ایران ،خسارات بهداشتی و اقتصادی
ناشی ازکنهها ،باعث زیانهای زیادی به دامپروریها ،مرغداریها و حیات
وحش میشود (نعمان و همکاران .)1385 ،در این راستا ،بررسیهای
فراوانی درخصوص انتشار و پراکنش انگلهای خارجی در پرندگان راسته
ماکیان در خارج انجام شده است .بهعنوان مثال در مطالعهای از 212
کبک پاقرمز در اسپانیا جهت شناسایی انگلهای خارجی نمونهبرداری
کردند که کنههای سختHyalomma ،Haemaphysalis punctata
 lusitanicumو  Ixodes frontalisکمترین شیوع را داشتند و دو گونه
شپش بیشترین فراوانی را داشتند ( Calveteو همکاران .)2003 ،در
پژوهش دیگری انگلهای خارجی  89کبک پاقرمز وحشی در امالک
شکار مجاز و  25کبک پاقرمز پرورشی در سه مزرعه را با هم مقایسه
کردند .در کبکهای وحشی یک گونه مگس ،دو گونه کنه
 Hyalomma sp.و هشت گونه شپش یافت شد اما تنها دو گونه از
شپش در کبکهای پرورشی یافت شد ( Millanو همکاران.)2004 ،
در یک تحقیق انگلهای خارجی دراج سیاه و جیرفتی خاکستری اهلی
و وحشی را در پاکستان شناسایی کردند .کنههای آلوده کننده در این
دو گونه همگی از خانواده کنههای سخت بودند ( Khattakو همکاران،
 .)2012در بررسی نمونههایی از کنه در پرندگان در پرتغال هفت گونه
کنه از پرندگان جمعآوری شدند که دو گونه  Ixodes frontalisو
 ،Hyalomma sp.شایعترین کنهها در پرندگان بوده و در پرتغال گسترده
شدهاند ( Norteaو همکاران .)2015 ،همچنین مطالعات فراوانی در
خصوص انتشار و پراکنش کنهها در ایران انجام شده است .بهعنوان
مثال پراکنش و فراوانی گونههای کنه در دو منطقه مختلف اکولوژیکی
مورد مطالعه قرار گرفت که در منطقه دشت و کویری کنه Hyalomma
 anatolicum anatolicumگونه غالب شناخته شد (نعمان و همکاران،
 .)1386فعالیت اکثر کنههای نرم در فصول سرد سال و کنههای سخت
در فصول معتدل سال میباشد .جنسهای  Ornithodorosدر خاکهای
شنی و پیرامون مناطق سایهدار درختان در باغات دیده میشوند و در
مناطقی که گرمسیری بوده و آب و هوایی گرم و خشک دارند ،چرخه
زندگی کنههای  Hyalomma sp.سریع به پایان میرسد
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(شمسی و بهرامی .)1388 ،کنههای سخت ،بیشتر در نواحی مرتعی
یافت میشوند و از گیاهان باال رفته و روی ساقه گیاهان ،منتظر میزبان
مناسب میمانند تا به میزبان منتقل شده و خونخواری کنند (توسلی،
 .)1380جنسهای  Ornithodorosدر مناطق خشک بیشتر حضور
دارند (شمسی و بهرامی1388 ،؛ توسلی .)1380 ،آلودگی دامهای اهلی
به کنه  Hyalommaدر بهار و تابستان و به کنه  Ornithodorosدر
پاییز و زمستان بوده است (توکلی1376 ،؛  Nabianو 2008 ،Rahbari؛
ثقفیپور و همکاران1391 ،؛ شافعیکلووانق .)1394 ،اما در مطالعات
معدودی باالترین میزان آلودگی فصلی دامهای اهلی به گونه Hyalomma
در فصل تابستان اعالم شده است (خیاطنوری و هاشمزادهفرهنگ.)1390،
اما با وجود مطالعات فوق ،مطالعه مدونی درخصوص پراکنش کنهها
در میان گونههای حیاتوحش در منطقه حفاظتشده بهرام گور در
دسترس نیست .بهنظر میرسد برای تعیین میزان و شدت تلفات در
کبکهای وحشی ،شناسایی انگلهای خارجی آنها و آگاهی از فعالیت
فصلی آنان میتواند راهگشای مناسبی برای مبارزه با آنها ،پیشگیری
از بیماریهای منتقله بهوسیله آنها و جلوگیری از ضرر و زیانهای
اقتصادی ناشی از تلفات کبکها در سطح منطقه باشد .هدف از این مطالعه،
تعیین هویت انگلهای خارجی کبکها و فعالیت فصلی و پراکندگی
جغرافیایی آنها در منطقه حفاظتشده بهرام گور ،در سال  1395بود.
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به آزمایشگاه مولکولی ارسال گردیدند .در این مطالعه ،شناسایی
نمونههای انگل به سه روش مورفولوژیک ،روش مولکولی و روش
تبارشناسی انجام شد ( Kumarو همکاران2016 ،؛  Sambrookو
( )2001 ،Russellشکل  3و  .)4دادهها از طریق آزمون کایاسکور نوع
اول و دوم ) ،(Chi-square analysisآزمون تی غیرجفتی (Independent
) ،samples t-testآزمون غیرپارامتریک )،(Non-parametric test
آزمون تجزیه واریانس ) (ANOVAو آزمون فاکتوریل ) (Factorial testبا
استفاده از نرمافزار  (SPSS, Chicago, IL, 2008) SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند و در نهایت با کمک نرمافزار Excel 2013
) (http://www.microsoft.com/excelنمودارهای مربوطه رسم شدند.

مواد و روشها
منطقه حفاظتشده بهرام گور در شرق شهرستان نیریز و در بین
استانهای کرمان ،یزد و فارس واقع شده است که قسمت اعظم آن در
استان فارس است .وسعت کل منطقه در حال حاضر  404،000هکتار
است که وسعت پارک ملی قطرویه  32000هکتار و وسعت منطقه
حفاظتشده بهرام گور  372،000هکتار میباشد (مهندسین مشاور
جامع ایران .)1389 ،روش انجام تحقیق نمونهبرداری و شناسایی بود.
در فصول بهار ،تابستان و پاییز  29 ،1395کبک بهروش تصادفی
طبقهبندی شده از نواحی مختلف منطقه حفاظتشده بهرام گور اعم
از دشتی ،کوهستانی ،تپه ماهوری و باغی زندهگیری و مورد ارزیابی قرار
گرفتند (شکل  .)1جستجو در زیستگاههای زیر انجام شد -1 :زیستگاه
دشتی شامل شورویه ،مزرعه نگینو ،مزرعه کنه ،چاه غوری ،تل خرمایی،
 -2زیستگاه کوهستانی شامل کوه بزی ،کوه سرخ ،چشمه سفید ،شیالباد،
گلو معدن -3 ،زیستگاهتپهماهوری شامل انجیر خواجه ،ده برین ،چشمه
شیرین ،بشنه -4 ،زیستگاه باغی شامل ده برین ،بشنه ،باغ ماهور ،ده
وزیر ،ده برین
نمونههای انگل (شکل )2بهوسیله پنس از قسمت سر پرنده جدا
و در ظرفهای شیشهای حاوی الکل 70درصد قرار داده شدند و سپس

شکل :1نقشه منطقه حفاظتشده بهرام گور و پارک ملی قطرویه ،فارس ،ایران

شکل :2کنه موجود بر ناحیه سر یک کبک
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شکل  :3گونه کنه Hyalomma sp.

شکل  :4برش بافت شکمی گونه  Ornithodoros canestriniجهت
نمونه گیری  DNAبهروش مولکولی

نتایج
از  29کبک زندهگیری شده تعداد  15قطعه کبک آلوده به انگل
بودند ( )%51/7و  14قطعه کبک آلوده به انگل نبودند ( .)%48/3در
مجموع 40 ،عدد انگل از کبکهای آلوده جمعآوری شد که همگی
کنه شناسایی شدند .از نظر تنوع ،کنههای صید شده متعلق به دو
جنس  Hyalommaو  Ornithodorosبودند .از جنس هیالوما ،گونه
 )%5( Hyalomma sp.و از جنس اورنیتودروس ،گونه Ornithodoros
 )%95( canestriniشناسایی گردید که این کنه بیشترین فراوانی را
دارا بود (شکل  3و  .)4پارامترهای اندازهگیری شده در منطقه حفاظت
شده بهرام گور ،شامل تعداد کنهها در زیستگاههای دشتی ،کوهستانی،
تپه ماهوری و باغی ،همچنین تعداد کنهها در فصلهای بهار ،تابستان
و پاییز در منطقه حفاظتشده بهرام گور در سال  95در شکلهای 5
و  6آورده شده است .بیشترین فراوانی گونه Ornithodoros canestrini
در زیستگاه باغی و در فصل پاییز و بیشترین فراوانی گونه Hyalomma
 spدر زیستگاه تپهماهوری و در فصل بهار بود .نتایج آزمون کای اسکور
نوع اول نشان داد که بین گونههای کنه و زیستگاههای متفاوت ،همچنین
بین گونههای کنه و فصول مختلف ،تفاوت معنیداری وجود دارد
( P≤0/05و )P≤0/50؛ اما بین تعداد کنهها و زیستگاههای متفاوت و
نیز بین تعداد کنهها و فصول مختلف تفاوت معنیداری وجود ندارد
( P=0/7و ( )P=0/3شکلهای  5و  .)6چون گونه  O. canestriniبیشترین
فراوانی را داشت ،فراوانی آن در زیستگاههای مختلف و همچنین
فراوانی آن در فصلهای مختلف سال ،توسط آزمون کای اسکور نوع
دوم بررسی شد .نتایج نشان داد که بین فراوانی گونه کنه Ornithodoros
 canestriniدر زیستگاهها و نیز بین فراوانی گونه کنه Ornithodoros
 canestriniدر فصول مختلف سال تفاوت معنیداری وجود دارد
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( P≤ 0/01و ( )P≤0/01شکلهای  5و  .)6نتایج مقایسات دو بهدویی
این آزمون نشان داد که فراوانی کنه  Ornithodoros canestriniدر
دو زیستگاه باغ و دشت و فراوانی آن در دو زیستگاه باغ و تپهماهور
( P≤0/05و ( )P≤0/01شکل  )5و همچنین فراوانی کنه Ornithodoros
 canestriniدر فصول پاییز و بهار و فراوانی آن در فصول پاییز و
تابستان ( P≤0/01و  )P≤0/05تفاوت معنیداری دارد (شکل  .)6قبل
از انجام آزمونهای تی تست غیرجفتی و تجزیه واریانس نرمال بودن
توزیع دادهها با آزمون نرمالیتی بررسی شد و دادهها نرمال بودند .با
آزمون تی غیرجفتی مقایسه بین فراوانی کنههای Ornithodoros
 canestriniو  Hyalomma sp.در فصول مختلف سال انجام شد .نتایج این
آزمون نشان داد که بین فراوانی کنهها در فصول پاییز و بهار ،و تابستان
و بهار تفاوت معنیداری وجود ندارند ( ،)P=0/5 ،P=0/9همچنین این
آزمون تنها برای بررسی فراوانی گونه کنه Ornithodoros canestrini
در فصول مختلف انجام شد .نتایج این آزمون نشان داد که بین فراوانی
گونه کنه  Ornithodoros canestriniدر فصول پاییز و بهار ،پاییز و
تابستان ،و تابستان و بهار تفاوت معنیداری وجود ندارد (،P=0/2
 .)P=0/4 ،P=0/5با آزمون تجزیه واریانس مقایسه بین فراوانی کنههای
 Ornithodoros canestriniو  Hyalomma sp.در زیستگاههای مختلف
و همچنین فراوانی کنهها در فصول مختلف سال انجام شد .نتایج نشان
داد که بین زیستگاهها و فراوانی کنهها و همچنین بین فصول مختلف
و فراوانی کنهها تفاوت معنیدار وجود ندارد ( .(P=0/7 ،P=0/4از طرف
دیگر ،چون نرمال بودن توزیع دادههای زیستگاه و فراوانی کنهها تست
شدند و نرمال نبودند از آزمون غیرپارامتریک استفاده شد .با ین آزمون
مقایسه بین زیستگاهها و تعداد کنههای  Ornithodoros canestriniو
 Hyalomma sp.انجام شد .نتایج نشان داد که بین زیستگاهها و تعداد
کنهها تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)P=0/3همچنین این آزمون تنها
برای بررسی فراوانی گونه  Ornithodoros canestriniدر زیستگاههای
مختلف انجام شد .نتایج نشان داد که بین فراوانی گونه کنه Ornithodoros
 canestriniو زیستگاههای مختلف تفاوت معنیداری وجود ندارد
( .)P=0/2با آزمون فاکتوریل تاثیر همزمان زیستگاههای متفاوت و فصول
مختلف بر روی فراوانی کنهها انجام شد .نتایج نشان داد که زیستگاههای
متفاوت و فصول مختلف همزمان بر روی فراوانی کنهها موثر نیستند
(.)P=0/2

بحث
با انجام این مطالعه برای اولینبار در ایران ،انگلهای خارجی
کبکهای وحشی شناسایی گردید .در این مطالعه با بررسی انگلهای
خارجی کبکها ،تشخیص و شناسایی کنهها و انتشار آنها در مناطق
کوهستانی ،تپه ماهوری ،دشتی و باغی در منطقه حفاظت

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شده بهرام گور سعی شد تا اطالعات جامعی از فراوانی و پراکندگی
زیستگاهی و فصلی گونههای مختلف کنههای نرم و سخت ارائه گردد.
در مجموع از  29کبک زندهگیری شده  15مورد دچار انگل بودند و
از  40عدد کنه سخت و نرم که فقط در قسمت سر پرندهها وجود
داشتند %95 ،از جنس کنههای نرم با نام  Ornithodorosو گونه
 Ornithodoros canestriniو  %5از جنس کنههای سخت با نام Hyalomma
و گونه  Hyalomma sp.شناسایی شدند .جنسهای گزارش شده در
تحقیق حاضر از مهمترین کنههای سخت و نرم موجود در ایران هستند
که از نظر پزشکی و دامپزشکی حائز اهمیت میباشند (عسکریان و
همکاران .)1390 ،نتایج این مطالعه نشان داد گونه  O. canestriniدر
چهار زیستگاه پراکنش دارد و گونه  Hyalomma sp.تنها در زیستگاه
تپه ماهوری یافت میشود.

شکل  :5نمودار فراوانی گونههای کنه  Ornithodoros canestriniو
 Hyalomma sp.در زیستگاههای مختلف در منطقه حفاظتشده بهرام گور

شکل  :6نمودار فراوانی گونههای کنه  Ornithodoros canestriniو
 Hyalomma sp.در فصول مختلف سال  1395در منطقه حفاظتشده
بهرام گور

بنابراین گونه  O. canestriniبیشترین فراوانی را در زیستگاه باغی
( )%45داشت و گونه  Hyalomma sp.تنها در زیستگاه تپه ماهوری ()%5
حضور داشت و تفاوت معنیداری بین فراوانی گونههای کنه در زیستگاههای
مختلف وجود داشت (شکل .)5همچنین گونه کنه  O. canestriniبیشترین
فراوانی را در فصل پاییز ( )%57/5داشت و گونه  Hyalomma sp.فقط

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

در فصل بهار ( )%5یافت شد و تفاوت معنیداری بین فراوانی گونههای
کنه در فصول مختلف سال وجود داشت (شکل .)6فراوانی گونه کنه O.
 canestriniدر زیستگاههای مختلف نشان داد که از مجموع  38عدد
کنه بهترتیب فراوانی در زیستگاه باغی ( ،)%47/37کوهستانی (23/68
 ،)%دشتی ( )% 18/42و تپه ماهوری ( )% 10/53یافت شدند ،بنابراین
تفاوت معنیداری بین فراوانی گونه کنه  O. canestriniدر زیستگاه-
های مختلف وجود داشت و این گونه بهطور معنیدار بیشتر در باغات
و کمتر در دشتها و تپه ماهورها حضور و فعالیت دارد (شکل .)5فراوانی
گونه کنه  O. canestriniدر فصلهای بهار ،تابستان و پاییز نشان داد
که از مجموع  38عدد کنه بهترتیب فراوانی در فصل پاییز (،)%60/53
تابستان ( )% 28/94و بهار ( )%10/53یافت شدند ،در نتیجه تفاوت
معنیداری بین فراوانی  O. canestriniدر فصول مختلف سال وجود
داشت و این گونه بیشتر در پاییز و کمتر در بهار و تابستان کبکها
را دچار میکند (شکل  .)6نتایج این مطالعه ،با نتایج شمسی و بهرامی
( )1388و توسلی ( )1380که بیان کردند جنسهای Ornithodoros
در مناطق خشک بیشتر حضور دارد ،مطابقت دارد .در رابطه با کنه-
های گونه  Hyalomma sp.که در منطقه مطالعاتی بهندرت یافت شد،
با نتایج شمسی و بهرامی ( )1388که اعالم کردند در مناطقی که آب
و هوایی گرم و خشک دارند ،چرخه زندگی کنههای Hyalomma sp.
سریع به پایان میرسد ،مطابقت دارد و با مطالعه نعمان و همکاران
( )1386که گونه غالب مناطق کویری را گونه  Hyalomma sp.اعالم
کردند همخوانی ندارد .همچنین بیشترین فراوانی گونه کنه O.
 canestriniدر زیستگاه باغی بود که با نتایج شمسی و بهرامی ()1388
که گزارش کردند جنسهای  Ornithodorosدر خاکهای شنی و
پیرامون مناطق سایهدار درختان در باغات دیده میشوند ،مطابقت
دارد .در مورد گونه  Hyalomma sp.که در تپه ماهورها یافت شد ،با
نتایج توسلی ( )1380که نشان داد کنههای سخت بیشتر در نواحی
مرتعی یافت میشوند و از گیاهان باال رفته و روی ساقه گیاهان منتظر
میزبان مناسب میمانند تا به میزبان منتقل شده و خونخواری کنند،
گونه
فراوانی
بیشترین
دارد.
مطابقت
 O. canestriniدر فصل پاییز و گونه  Hyalomma sp.در فصل بهار در
میان کبکها بود که با نتایج شمسی و بهرامی ( )1388که بیان داشتند
فعالیت اکثر کنههای نرم در فصول سرد سال و کنههای سخت در فصول
معتدل سال میباشد و با مطالعه توکلی ( ،)1376مطالعه  Nabianو
 ،)2008( Rahbariثقفیپور و همکاران ( )1391و شافعیکلووانق ()1394
که اعالم کردند آلودگی دامهای اهلی به  Hyalommaدر بهار و Ornithodoros
در پاییز و زمستان بوده است ،همسو میباشد .اما با مطالعه خیاط
نوری و هاشمزادهفرهنگ ( )1390که اعالم کردند بیشترین آلودگی
فصلی دامهای اهلی به گونه کنه Hyalomma anatolicum anatolicum
در فصل تابستان بوده است همخوانی ندارد .نتایج مطالعه  Calveteو
همکاران ( Millan ،)2003و همکاران ( Khattak ،)2004و همکاران
( )2012و  Norteaو همکاران ( )2015حاکی از آن است که کنههای
شناسایی شده در گونههای مختلف پرندگان راسته ماکیان غیربومی
ایران همگی از خانواده کنههای سخت هستند که با نتایج این پژوهش
که گونه کنه غالب را از خانواده کنههای نرم اعالم کرد ،همخوانی ندارد.
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براساس نتایج بهدست آمده در این تحقیق )1 :بیشترین فراوانی گونه
کنه مربوط به کنه  O. canestriniبوده که در قسمت سر کبکها
مشاهده شد )2 .بیشترین پراکنش زمانی  O. canestriniدر فصل
پاییز و بیشترین پراکنش مکانی آن در زیستگاه باغی بود .اما گونه
 Hyalomma sp.تنها در زیستگاه تپه ماهوری و در فصل بهار یافت
شد .بنابراین گونه کنه غالب منطقه ،گونه کنه نرم O. canestrini
شناخته شد )3 .از آنجاکه کنههای جنس  Ornithodorosدر مناطق
خشک مانند منطقه مطالعاتی فعالیت دارند و همچنین ،این کنهها
بیشتر در دخمهها و سوراخها ،خاکهای شنی و النه پرندگان در باغات
زیست میکنند از این محیطها به کبکهای منطقه حفاظتشده بهرام گور
منتقل میشوند و عمدتاً در قسمت سر کبکها خونخواری میکنند
و به مرور موجب کمخونی ،ضعف و بدحالی آنها شده و در نهایت منجر
به مرگ پرنده میشوند .بر این اساس پیشنهاد میگردد -1 :پراکنش
کنهها در کبکهای منطقه حفاظتشده بهرام گور در یک دورة کامل
یکساله و یا دورههای چندساله بررسی گردد -2 .چنین مطالعهای
روی سایر گونههای حیات وحش منطقه حفاظتشده بهرام گور نیز
جهت بررسی فعالیت کنههای سایر گونهها صورت گیرد -3 .سطح
آگاهی محیطبانان که وظیفه حفاظت و نگهبانی از پرندگان و حیوانات
وحشی را بر عهده دارند ،از خطرات ناشی از کنهها و اصول مبارزه با
کنهها افزایش یابد.
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