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11/2/93: پذیرش مقاله20/12/92: دریافت مقاله
 ـ      :مقدمه .دهنـد یکنه ها انواع  عوامل بیماریزا از قبیل آربوویروس ها، باکتري ها و انگل ها را به انـسان و حیوانـات انتقـال م

لذا شناسایی فون کنـه هـا در        . ده است یبه انسان، به اثبات رس    اهمیت آنها به عنوان ناقل ویروس تب خونریزي دهنده کریمه کنگو            
.یک منطقه، در پایش برنامه هاي کنترل آن ها و در نتیجه پیشگیري از بیماریها بسیار حائز اهمیت می باشد

   ـ   مورد مطالعه ما ر    تیآباد جمع شهرستان خرم  يروستاها يدام ها  و کنه ها     : هامواد و روش روسـتا   40از  . شـدند  یا شامل م
ر یسـخت روسـیه و سـا   يهـا کنهیصید تشخیمعتبر مانند کلیصیتشخيدهایجدا شدند و با استفاده از کل  یاهل يهاها از دام  کنه

.دیص نمونه ها در سطح جنس و گونه گردیموجود اقدام به تشخيدهایکل
 73(کنـه 2319د شده تعـداد یصيد از کل کنه هایعدد کنه سخت جدا گرد  3156تعداد   یدام مورد بررس   800از  : هایافته  (%

د شـده تعـداد چهـار جـنس     یصياز نظر تنوع کنه ها.د شدندیدر گاوها ص%) 1(کنه 14در بزها و %)  26(عدد 823در گوسفندان،  
الومـا  ی، هکومیالومـا آنـاتول  یه(الوما سـه گونـه   یاز جنس ه . دیگردسفالوس از دام ها جدا       یپیر س و یزالی، هماف الوما، درماسنتور یه
ـ یس گونـه سـولکاتا و از جـنس ر         یزالی، از جنس همـاف    ناتوسیز جنس درماسنتور گونه مارژ    ، ا )ناتومیالوما مارژ یکوم و ه  یاتیسآ یپ

.دندیگردیینوس شناسایسفالوس گونه سنگوو
ت یبا توجه به اهم. دیده از دامها جدا گردیگزودیاياچهار جنس و شش گونه از کنه هین بررسیدر ا: گیريبحث و نتیجه

مناسب جهت کنترل و ید اقدامات بهداشتیربط بایذيو سازمان هاین بهداشتی، مسئولها به انسانيماریها در انتقال بن گونه یا
.را به عمل آورندیخارجين انگل هایبا امبارزه 
ده، خرم آبادیگزودیکنه، فون، ا: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
ان ین رده بندپا  یان پس از حشرات مهمتر    یرده عنکبوت 

ار یت بـس  یـ نها کنه هـا اهم    ان آ یشوند که در م    یرا شامل م  
کنه ها در دو خانواده     . دارند یو دامپزشک  یدر پزشک  يادیز

2دهیسخت و آرگاز   يا کنه ها  ی1دهیگزودیا يبزرگ به نام ها   

که از هـر خـانواده جـنس هـا و            نرم قرار دارند   يا کنه ها  ی
جاد یتوانند باعث ایوجود دارند که میار مهمیبسيهاگونه

را به یمختلفيهايماریا ب یور گردند و    یصدمه در دام و ط    
).1(دهند انسان انتقال 

کی از مهمترین بندپایان خون خـوار   یکنه هاي سخت    
آن ها می توانند انواع  عوامل بیمـاریزا از قبیـل            . می باشند 

آربوویروس ها، باکتري هـا و عوامـل انگلـی را بـه انـسان و                
ين انگـل هـا  ین کنـه هـا از مهمتـر    یا .حیوان انتقال دهند  

بدن  ياقسمت ه  یباشند که در تمام    یدر دام ها م    یخارج
کـم مـو و پوسـت    یشتر به نـواح یبیشوند ول یده م یدام د 

، ر شـکم یضه ها، پستان ها، ز    ی، ب نازك بدن مانند کشاله ران    
ت یفصل فعال  معموالً .کنند یر دم و داخل گوش حمله م      یز

خطرنـاك  يهایماریاز بیخوع بریکنه ها مصادف با زمان ش    
ا مانند تب هيماریاز بيارین کنه ها ناقل بسیا. استیدام

ت ینـسفال ، ا يفـوس کنـه ا    ی، ت خونریزي دهنده کریمه کنگو   
يل، تـب کوههـا    یـ نگ ا ی، لوپ ی، تب بوتونوز، توالرم   يکنه ا 

).1(باشندیم... کلرادو و ي، تب کنه ایراک
اهمیت آنها بـه عنـوان ناقـل ویـروس تـب خـونریزي        

، کـه در صـورت      به انـسان   (CCHF)دهنده کریمه کنگو      
ـ  یـ و م  عدم درمان مـرگ    شتر یـ درصـد و ب    40تـا    15ن  یر ب

). 1(ده استیخواهد داشت، نیز به اثبات رس
ات از نقـاط مختلـف کـشور از         روس به کـرّ   یران و یدر ا 

نکـه  ی، کمـا ا   جمله در استان لرسـتان گـزارش شـده اسـت          
تب خـونریزي دهنـده کریمـه کنگـو در           يماریاز ب  يموارد

ش شده اسـت  گودرز گزاریالشتر، خرم اباد و ال     يشهرستانها
).1(ما محسوب شود يبرايتواند زنگ خطریکه م

گـر از   ید یکـ یز  یـ ده ن یـ نـرم خـانواده آرگاز     يکنه هـا  
تـب   يمـار یجـاد ب  یمهم کنه ها است کـه در ا        يخانواده ها 
ـ ا. را بـه عهـده دارنـد       یور نقش اصل  یدر ط  یراجعه مرغ  ن ی

کاهش تعـداد تخـم      ف شدن مرغ،  یباعث الغر و ضع    يماریب
که بـا   شود   یژه در جوجه ها م    ید به و  یشدیمرغ و کم خون   

١). 1(باشدیاد همراه مید و تلفات زیشدیدرد و ناراحت

کنه هاي سـخت و نـرم در         یشناسایی فون و پراکندگ   
یک منطقه، در پایش برنامه هاي کنترل آن ها و در نتیجـه          

ن یـ لذا ا . ماریها بسیار حائز اهمیت می باشد     پیشگیري از بی  
سـخت و    ين گونه کنه هـا    ییو تع  ییمطالعه با هدف شناسا   

يان شهرستان خرم آبـاد در سـال هـا      ینرم در دام ها و ماک     
. رفتیانجام پذ90- 91

هامواد و روش
28175معـادل    یبا وسـعت  استان لرستان در غرب کشور    

را به خود اختصاص   درصد مساحت کشور   73/1لومتر مربع     یک
و همـدان، از     يمرکـز ياز شمال بـه اسـتان هـا       داده است که    

خوزستان، از شـرق  بـه اسـتان اصـفهان و از             جنوب به استان    
ایـن  . کرمانشاه و ایـالم محـدود مـی شـود          يهابه استان غرب  

درصـد   5/5میلیون واحد دامـی      5/6استان با دارا بودن حدود      
داده و داراي رتبه شـشم       جمعیت دامی کشور را در خود جاي      

واحـد دامـی    درصـد   72.)1(در بین استان هاي کشور اسـت      
درصد دامهاي سنگین 28و ) گوسفند و بز(استان را دام سبک     

57000د یـ ن استان بـا تول یا. تشکیل می دهد) گاو و گوساله(
در  ینقـش مهمـ   تـن شـیر خـام        327000تن گوشت قرمز و     

1. Ixodidae

2. Argazidae
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ن اسـتان   یچنـ هم. ات کـشور دارد   یـ ن گوشـت قرمـز و لبن      یمتأ
تن تخم مرغ    5500گوشت مرغ و    تن   36000د  یلرستان با تول  

را در کشور دارا     يژه ا یگاه و ین دو محصول مهم جا    ین ا یمدر تأ 
.)2(باشد یم

1147باشـد کـه      یآباد مرکز استان لرستان مـ     شهر خرم 
لـومتر مربـع وسـعت    یک6233دارد و   ا ارتفـاع  یمتر از سطح در   

س دام استان در شهرسـتان خـرم آبـاد          أون ر یلیم 5/6از  . دارد
ــوع دام تعــداد  أر643223 س دام وجــود دارد کــه برحــسب ن
تعـداد  س بـز و بزغالـه و   أر232225گوسفند، سأر365291
.)2(باشند یگاو مسأر45707

در 1391ت بهــار یــلغا1390در بهــار ســال ین بررســیــا
دام هـا و    . آباد به مرحله اجـرا در آمـد       ان خرم شهرست يروستاها
ت مورد مطالعه مـا  یآباد جمع شهرستان خرم  يروستاها يکنه ها 

يبنـد طبقـه  يریبا استفاده از روش نمونه گ     . شدند یرا شامل م  
شهرسـتان  ) غرب، شرق، شـمال و جنـوب      (منطقه  شده از چهار    

ـ      20روسـتا و از هـر روسـتا          40رم آبـاد    خ ه دام بـه عنـوان نمون
کشاله ران، دمبه،    يتوسط پنس از رو    يریگنمونهانتخاب شده و    

. جـدا شـدند    یاهلـ  يهـا کنـه هـا از دام     انجام شده و    ... گردن و   
روسـتا بـصورت    5حـداقل   ر  یر و از هـر مـس      یمـس  8جستجو در   

:دیل انجام گردیبشرح ذيانتخاب و نمونه برداریتصادف
يجاده خرم آبـاد بـه بروجـرد شـامل روسـتاها           : 1ر  یسم

اه گوش و سراب زاغه     ی، س شان، فتح آباد، کله جوب    یویا ،یارعلی
انیک

چشمه يشامل روستاها  جاده خرم آباد به الشتر    : 2ر  یمس
ن یـ ملـه، زر  یپـشت ملـه ر     ،ید بسطام، سراب تلخ رباط نمکـ      یب

ن یو فلک الدی، قلعه سنگایعليچقا
يشـامل روسـتاها    يآباد به چغلونـد    جاده خرم : 3ر  یمس

رضـا و شـاه   کاکایر، دره دزدان، چوالن آب یده پ  ینمکالن، هوک 
يدیجمش

يشامل روسـتاها   جاده خرم آباد به سراب دوره     : 4ر  یمس
، خاطره فرج و سـراب      یارت، د ، دم دوش برآفتاب   یرآباد سفل یخ
یک

يشـامل روسـتاها    انیسیـ جاده خرم آبـاد بـه و      : 5ر  یمس
ــورآباد مح ــل کوماســ  ش ــد، ت ــالب، دوآبیمودون ــار ی، ق ، چن

چناریچهارگوش و پشت تنگ
يشامل روسـتاها   د دشت یجاده خرم آباد به سپ    : 6ر  یمس

ل، کنگـر زرد ازنـا، چالـه کمالونـد و           یـ دره دراز، حسن آباد مم    
باد دآیرش

دره  يشامل روستاها  جاده خرم آباد به چمشک    : 7ر  یمس
و  ی، چنار بگال  ورآب، ش ییطا يد، گوشه شهنشاه، پشت جو    یس

چمشک 
انگوز،  يشامل روستاها ان  یجاده خرم آباد به نوژ    : 8ر  یمس

، قلعـه گـل و      ن، چشمه کول  یر محمد بابا حس   یا، پ یسرخ ده عل  
چوب تراشان  

دام  يکـه دارا   ییخانـه هـا    یپس از ورود به روستا و بررس      
قـرار داده    یبودند تک تک دام ها از نظر وجود کنه مـورد بررسـ            

ر شـکم،  یتمام بدن دام از جمله گوش ها، زین بررس یدر ا  .شدند
افتن کنـه بـه     یـ پس از   . دیگرد یجستجو م ... دنبه، کشاله ران و     

يجمع آور  يکمک پنس کنه ها را از دام جدا نموده و نمونه ها           
قـرار داده و مشخـصات       يشه ا یـ شده از هر روستا را در ظرف ش       

. دیگردید میآنها قيد رویخ صیروستا و تار
شده هـر روسـتا توسـط    يجمع آور  يسپس نمونه کنه ها   

یو حـشره شناسـ     یشگاه انگـل شناسـ    یـ همکاران طرح بـه آزما    
و دانـشکده بهداشـت دانـشگاه       ) يکشاورزقات جهاد   یمرکز تحق (

شگاه با اسـتفاده    یدر آزما . دیگرد یلرستان ارسال م   یعلوم پزشک 
يهـا کنـه  یصیـ د تشخ یـ معتبر ماننـد کل    یصیتشخ يدهایاز کل 

,Pomerantzev(ســخت روســیه  يدهایــر کلیو ســا) 1950
- یص نمونه ها در سطح جنس و گونـه مـ         یموجود اقدام به تشخ   
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مطالعـات پـرورش     ينمونـه زنـده از هـر گونـه بـرا           يتعداد. شد
و یشگاهیــدر نتــاج آزماین آلــودگییــانــاً تعیو احیشگاهیــآزما

ام به  د 800حداقل  در مجموع   . کنار گذاشته شد   يمطالعات بعد 
.دیبدن آنها جدا گرديرويعنوان نمونه انتخاب شده و کنه ها

آنهـا   يمرغ و خروس بودند النه هـا       يکه دارا  ییدر روستاها 
قرار گرفته و تمام درزهـا و شـکاف هـا و            یز به دقت مورد بازرس    ین

افتن کنـه هـا مـورد       یـ يا خارج النه بـرا    یداخل النه و     يخاك ها 
يشه ا یـ د شـده در ظـرف ش      یصـ  يکنه هـا  . جستجو قرار گرفتند  

د و زمـان جـستجو      یخته شده و پس از ثبت مشخصات محل ص        یر
شگاه انتقـال داده    یـ بـه آزما   یشگاهیـ آزما يص و کارها  یتشخ يبرا

.شدند

هایافته
3156قـرار گرفتـه تعـداد        یدام مورد بررسـ    800از حداقل   

در کـل    بـه کنـه     یزان آلـودگ  یـ د کـه م   یعدد کنه سخت جدا گرد    
نـر و  ) %7/59(عـدد  1883ن تعداد  یاز ا . عدد بود  95/3برابر  ها  دام

د شده تعـداد    یص ياز کل کنه ها   . ماده بودند %) 3/40(کنه   1273
ــفندان  2319 ــا در گوس ــدد آنه ــا  823، %)5/73(ع ــدد در بزه ع

ــا 14و %) 1/26( ــه در گاوه ــه میصــ%) 4/0(کن ــد شــدند ک زان ی
نـشان  1جـدول  برحسب دام و درصد نـر و مـاده آنهـا در             یآلودگ

. داده شده است
، 1الومـا ید شـده چهـار جـنس ه       یصـ  ياز نظر تنوع کنه هـا     

. دیـ از دام ها جدا گرد     4سفالوس یپیو ر 3سیزالی، هماف 2درماسنتور
6کومیاتیالوما آسـ ی، ه5کومیالوما آناتولیه(الوما سه گونه    یاز جنس ه  

، از  8نـاتوس ی، از جنس درماسنتور گونـه مارژ      )7ناتومیالوما مارژ یو ه 
سفالوس گونـه    یپیو از جنس ر   9س گونه سولکاتا  یزالیجنس هماف 

د شـده   یص يکنه ها  يگونه ها . دندیگردییاساشن10نوسیسنگوو

گوسـفند،  يب برا یبه ترت 4و2،3نها در جداول  و درصد نر و ماده آ     
١.بز و گاو ارائه شده است

عـدد،  5/4به کنه در هر راس گوسفند برابر       ین آلودگ یانگیم
الوما بـا سـه     یکنه ه . عدد بود  27/1عدد و در گاوها    3در بزها برابر    

ر جنس ها از هـر      یرا دارا بود و از سا      ين تنوع گونه ا   یشتریجنس ب 
ت کنـه گونـه     یاز نظر تعداد جمع    .دید گرد یک گونه ص  یکدام فقط   

ت یـ جمع يدارا %)73(کنـه    2314نوس بـا    یسفالوس سنگو یپیر
از یین گونـه بـه تنهـا   یـ ا يکه کنه هـا   يبود به طور   يادیار ز یبس

ن یـ ن ایـ نا بر اشتر بود بید شده بیسخت صير کنه ها  یمجموع سا 
کنـه  پـس از آن     . گردد یم یب منطقه معرف  کنه به عنوان کنه غال    

را %)23(کنـه    725الوما با سه گونـه ذکـر شـده کـه مجموعـا              یه
.گردد در رده دوم قرار داردیشامل م

در روسـتاها   مرغ و خروس     يالنه ها  ین در بررس  یچنهم
به گونه   آنها ید که همگ  یاز آنها جدا گرد   کنه نرم    يادیتعداد ز 

د یصـ  يوع کنه ها  تعداد و ن  . متعلق بودند  11کوسیآرگاس پرس 
.آورده شده است5شده در جدول

1. Hyaloma

2. Dermacentor

3. Haemaphysalis

4. Rhipicephalus

5. H.anatolicum

6. H.asiaticum

7. H.marginatum

8. D.marginatus

9. Sulcata

10. Sanguinus

11. Argas persicus
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1390- 91شهرستان خرم آباد  در ساليبه کنه در دام هایآلودگیفراوان. 1جدول 

ن کنه به هر دامیانگیم)درصد(تعداد کنه ماده )درصد(تعداد کنه نر )یدرصد آلودگ(تعداد کنه تعداد دامنوع دام
9145/4) 4/39(1405)6/60(2319)5/73(515گوسفند

3543)43(469)57(823)1/26(274بز
527/1)7/35(9)3/64(14)4/0(11گاو

127395/3)34/40(1883)66/59(3156) 100(800جمع
1390- 91سخت مطالعه شده در گوسفندان شهرستان خرم آباد در ساليکنه هایفراوان. 2جدول

درصد کل)درصد(ماده )درصد(نر تعداد نام کنه
11006/14)75/33(216)25/66(326کومیالوما آناتولیه
997/10)40(149)60(248کومیاتیالوما آسیه
1003/0)100(1ناتومیالوما مارژیه

7165/4)4/66(36)6/33(107س سولکاتایزالیهماف
626/0) 100(60ناتوسیدرماسنتور مارژ

6283/70)5/38(1003)5/61(1631نوسیسفالوس سنگویپیر
23191405914100جمع

1390- 91شهرستان خرم آباد در ساليسخت مطالعه شده در بزهايکنه هایفراوان. 3جدول

درصد کل)درصد(ماده )درصد(نر تعداد نام کنه
2995/9)37/35(53)63/64(82کومیالوما آناتولیه
273/7)45(33)55(60کومیاتیالوما آسیه

249/0)50(2)50(4س سولکاتایزالیهماف
29626/82)72/43(381)28/56(677نوسیسفالوس سنگویپیر

823469354100جمع
1390- 91شهرستان خرم آباد در ساليسخت مطالعه شده در گاوهايکنه هایفراوان. 4جدول 

درصد کل)درصد(ماده )درصد(نر تعداد نام کنه
13/14)50(1)50(2کومیالوما آناتولیه
285/42)33/33(4)67/66(6کومیاتیالوما آسیه

285/42) 33/33( 4)67/66(6نوسی.سفالوس سنگویپیر
1495100جمع

1390- 91ور  شهرستان خرم آباد در سالینرم مطالعه شده در طيکنه هایفراوان. 5جدول
درصد کل)درصد(ماده)درصد(نرتعداد نام کنه
13324/38) 2/27(169) 56/34(489کوسیآرگاس پرس

يریگجهیبحث و نت
يچهار جـنس و شـش گونـه از کنـه هـا             ین بررس یدر ا 

با سـه    ين تنوع گونه ا   یشتریب. دیجدا گرد  ده از دام ها   یگزودیا

ناتوم یالوما مارژ یکوم و ه  یاتیالوما آس ی، ه کومیآناتول الومایگونه ه 
. شدیالوما مربوط میبه جنس ه

ــ ــط  یبررس ــده توس ــام ش ــالیانج ــاران در یخچ و همک
در یدام ها نشان داد کـه درصـد آلـودگ       يشهرستان بوکان رو  
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%32/18و در گـاو هـا       %03/31در گوسـفندان     ،%57/88بزها  
ن یشتریـ س ب یزالیهمـاف سـفالوس و     یپیدو جنس ر  . بوده است 

ســفالوس یپــیرگونــه شــدند کــه یکنــه را شــامل مــتعــداد
را دارا بود کـه بـا        ین آلودگ یشتریدرصد ب  7/85نوس با   یسنگو

.)3(مطابقت کامل دارد يج پژوهش جارینتا
ــگ و    ــه انجــام شــده توســط هاشــم زاده فرهن در مطالع

کنـه جـدا شـده از      643همکاران در شهرستان مهاباد از تعداد       
یپـ یس و ر  یزالی، همـاف  الومـا یسفندان آلـوده سـه جـنس ه       گو

جـنس   يگونـه ا  از نظـر تنـوع      . دیـ افت گرد یسفالوس در آنها    
یپـ یو جـنس ر    1کوم و اکـسکاواتوم   ینـاتول الوما با دو گونـه آ     یه

گونـه  نوس هر کدام بـا دو     یو سنگو  2سفالوس با دو گونه بورسا    
کوم و  یآنـاتول  الومـا یکنه ه . را داشته اند   يان تنوع گونه  یرشتیب
درصد  1/28را با    ین موارد آلودگ  یشتریسفالوس بورسا  ب    یپیر
.)4(درصد به خود اختصاص داده اند8/25و 

عـداد  تيل توسـط تلمـادره ا     یـ ردبدر ا  يگریدر مطالعه د  
به کنـه    یوفور آلودگ . دیجدا گرد آلوده   يکنه از دام ها    2080

ن گاوها ازآدر گوسفندان بوده است و پس يق جار یمشابه تحق 
ياز نظـر تنـوع گونـه ا   . را داشـته انـد  ین آلودگیشتریها ب و بز 

ن تنـوع را داشـته اسـت کـه بـا مطالعـه             یشتریالوما ب یجنس ه 
سـفالوس بـه     یپـ یالوما و ر  یجنس ه دو. دارد یهم خوان  يجار
از . را داشته اندین آلودگیشتریدرصد ب  3/34و   5/65ب با   یترت

ین وفور کنه به جنس اورن  یشتریل ب ینرم در اردب   ينظر کنه ها  
از آن جـنس آرگـاس قـرار     متعلق بوده است و پس     3تودوروس

.)5(داشته است
د و همکـاران در سـال     انجام شده توسط مقصو    یدر بررس 

کنـه جـدا شـده از         100بـاد از    یا، سـبزوار و ت    در مشهد  1391
را در   ین آلـودگ  یشتریـ سفالوس ب  یپیالوما و ر  یها دوکنه ه  دام

.)6(ن منطقه داشته اند اگوسفند

در مطالعه صـورت گرفتـه توسـط هاشـم زاده فرهنـگ و           
ــرج  از    ــتان ک ــاران در شهرس ــده از   665همک ــدا ش ــه ج کن

يسفالوس کنه ها   یپیالوما و ر  یه يگوسفندان منطقه، کنه ها   
الومـا بـا دو     ید شده بودند که مشابه پژوهش حاضر جنس ه        یص

. را داشت  يتنوع گونه ا   نیشتریکوم و اکسکاواتوم ب   یگونه آناتول 
ن یشتریدرصد ب 31/34کوم با   یالوما آناتول یاز نظر تعداد گونه ه    
ـ      یپـ یه رگونـ يبـر خـالف پـژوهش جـار       یتعداد را داشـت ول

کنه هـا    ینن فراوا یدرصد کمتر 84/16نوس با   یسفالوس سنگو 
١.)7(را در منطقه داشته است 

و همکاران در شهرسـتان  ییگر توسط بخشا یدر مطالعه د  
د شـده   یکنـه صـ    224رفت و کهنوج در اسـتان کرمـان از          یج
سـفالوس تعلـق     یپـ یالوما و ر  یهبه دوجنس    ین آلودگ یشتریب

الومــا بــا چهــار گونــهیکنــه هياز نظــر تنــوع گونــه ا. داشــت
نـوع  ن ت یشتریکوم ب یاتیناتوم و آس  ی، مارژ اکسکاواتوم ،کومیآناتول

. ز مطابقـت دارد   ین يهش جار را داشته است که با پژو      يگونه ا 
ــه ین آلــودگیانگیــمو همکــارانییدر مطالعــه بخــشا کنــه ب

بـا مـشابه    یگـزارش شـده اسـت کـه تقر        عـدد   7/3گوسفندان  
ن کنه به گوسفندان در پژوهش حاضر است و پس از آن    یانگیم

.)8(رندعدد کنه قرار دا1/1بزها با و سپسعدد 5/2گاو با
ان و  یتوسط عسکر  يدر شهرستان سار   يگریدر مطالعه د  

ییسخت شناسايش گونه از کنه ها    همکاران شش جنس و ش    
یک گونه مشابه بودند ول    یهمه با    يکه از نظر تنوع گونه ا      شد

ن یشتریـ ن تعـداد و ب یشتریـ سـفالوس ب یپیاز نظر تعداد کنه ر  
ن نظـر   یکه از ا  درصد در دام ها داشته است        76/63را   یآلودگ

ين اخـتالف کـه در سـار       یدارد با ا   یبا مطالعه حاضر هم خوان    
سـفالوس  یپـ یسفالوس بورسا و در خرم آباد گونه ر      یپیگونه ر 

1. Axcavatum

2. Bursa

3. Ornitodoros

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             6 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1663-fa.html


همکارانوانیطاهرنرمو سخت يهان فون کنه ییتعویپراکندگ

93تابستان هم، شانزدیافته، دوره / 11

الوما بـا  یپس از آن کنه ه . غالب بوده اند   ينوس گونه ها  یسنگو
).9(گرفته استيجايدر رده بعدیلودگدرصد آ35/15

همکـــاران در و یتوســـط شـــائقيگـــریدیدر بررســـ
ـ   آمل، يهاشهرستان يور در اسـتان مازنـدران کـه رو   بابـل و ن

، گاو و بز صـورت گرفتـه اسـت          مختلف شامل گوسفند   يهادام
الومـا  یهد که جنسیسخت مشاهده گرد  يشش جنس کنه ها   

ن تنـوع  یشتریـ ب1يناتوم و شولزه ایمارژکوم،یبا سه گونه آناتول  
ین پژوهش همخـوان یايافته هایرا داشته است که با     يگونه ا 

شتر بـه گونـه     یـ ده ب د ش ینرم ص  يفوق کنه ها   یدر بررس . دارد
ج یتعلـق داشـتند کـه بـا نتـا         % 36با حدود   کوس  یآرگاس پرس 

.)10(مطابقت دارديجاریبررس
زاده حـسن یو حاج  یخچالیه توسط   در مطالعه انجام شد   

يکـه رو   یغربـ جـان   یه در آذربا  یشهرستان اشنو  يهادام يرو
به دام   یزان آلودگ یم شد م  س گاو انجا  أر 400گوسفند و    350

بـر آورد شـده     عـدد    5/1عدد و در گوسفندان     5ها برابر   در گاو 
شـد کـه جـنس   سـخت جـدا  يشش جنس از کنـه هـا   . است

ــه هــا یه ــا گون ــاتولیکوم، مارژیاتیآســيالومــا ب ــاتوم، آن ، کومین
ته را داشـ   ين تنـوع گونـه ا     یشتریـ ب 2ياکسکاواتوم و درومـدار   

45/25نـاتوس بـا   یاست و از نظر تعـداد کنـه درماسـنتور مارژ      
ن یشتریـ ب76/23نوس بـا      یسفالوس سنگو  یپیدرصد و کنه ر   

در دامهــا بــا ین وفــور آلــودگیشتریــب. را داشــته انــدیفراوانــ
5/44هـا بـا     در گوسفندان بوده است و پس از آن گاو        % 14/47

.)11(درصد قرار داشته اند 
گـر در منطقـه اصـفهان توسـط     یده دانجام شـ یدر بررس 

د کـه    یـ جـدا گرد  کنه از دام ها      1109نعمان و همکاران تعداد     
لوس متعلق بودند    یسفالوس و بوئوف  یپی، ر الومایبه سه جنس ه   

یپـ ینـاتوم و ر یکوم و مارژیآناتول يالوما با گونه ها   یکه جنس ه  
ر کدام با دو گونـه      نوس و بورسا ه   یسنگو يسفالوس با گونه ها   

الومـا  ینه ه و از نظر تعداد ک    . را داشتند  يگونه ا ن تنوع   یترشیب

نوس بـا  یسفالوس سنگویپیدرصد و کنه ر   8/45کوم با     یآناتول
الزم به ذکـر اسـت      . را داشته اند   ین فراوان یشتریدرصد ب 3/31

و دشـت انجـام      یه کوهستان یمطالعه منطقه اصفهان در دو ناح     
ــه در ناح  ــود ک ــشــده ب ــه ریهــستانه کوی ــیکن ســفالوس یپ

. را داشـته اسـت  ین فراوان یشتریدرصد ب 39/53نوس با   یسنگو
واقـع   یه کوهـستان  یـ م شهر خرم آبـاد در ناح      یریاگر در نظر بگ   

کامـل   یته پـژوهش حاضـر همخـوان      افیافته با   ین  یشده است ا  
١.   )12(دارد 

پـژوهش صــورت گرفتــه توســط شمــشاد و همکــاران در  
الوما با شـش گونـه      یه ه ن زهرا و تاکستان نشان داد که کن       یبوئ

ــاتول ــاتوم و ی، مارژي، درومــدار3تــومی، دترکومیاتیکوم، آســیآن ن
در منطقـه داشـته      يرده ا ار گـست  یبس يتنوع گونه ا   يشولزه ا 

داشته يگونه جاسفالوس با دو  یپیو پس از آن ر    ) %52(است  
.)13%) (48(است 

نـشان داد    يو همکاران در خراسان رضـو      یزممطالعات ر 
و   ین آلـودگ  یشتریـ درصـد ب   23/59سفالوس بـا     یپیکه کنه ر  

4کـوم ی، اکـسکاواتوم و توران    کومیالوما با سه گونه آنـاتول     یه ه کن

.)14(را داشته استين تنوع گونه ایشتریب
و همکــاران در یولکــه توســط رســيگــریدر مطالعــه د

دام تعـداد  1200یشهرستان مراغه انجام شده اسـت از بررسـ    
چهار جنس   یصیدر مطالعات تشخ  . کنه جدا شده است    1279

الوما بـا سـه     یس ه ص داده شده است که جن     یکنه سخت تشخ  
سـفالوس بـا     یپـ یو ر کوم  ی، اکسکاواتوم و آناتول   ناتومیگونه مارژ 

کـدام بـا سـه     هـر  5کـوس ینوس و ترات  ی، سنگو بورسا يگونه ها 

1. Shulzei

2. Dromedarii

3. Detritum

4. Turanicum

5. Teraticus
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سـفالوس   یپـ یکنه ر . را داشته اند   ين تنوع کنه ا   یشتریگونه ب 
ر دام هـا بـه      را د  ین آلـودگ  یشتریدرصد ب 51/48کوس با یترات

.)15(خود اختصاص داده است
ــده توســط   ــام ش ــژوهش انج ــالیپ ــاران در یخچ و همک

نشان  یاسان جنوب شهرستان صالح آباد تربت جام در استان خر       
يکنه سخت جدا شده از گوسـفندان و بزهـا         1725از  داد که   

کنـه در بزهـا      527کنه در گوسفندان و      1200ن شهرستان   یا
و 3فند برابـر  س گوسـ  أن تعداد کنه به هـر ر      یانگیم. است بوده

ییچهار جـنس کنـه شناسـا      . عدد بوده است  5/1در بزها برابر    
نـاتوم یکوم و مارژیاتیالومـا بـا دو گونـه آسـ    یشدند که جنس ه   

ن یشتریـ ن ب یهمچنـ . را داشـته اسـت     ين تنوع گونـه ا    یشتریب
و  یدرصـد آلـودگ   80ناتوم بـا    یالوما مارژ یز به کنه ه   ین یفراوان

.)16(وده است بیدرصد آلودگ15سفالوس با یپیپس از آن ر
الن یو همکـاران در گـ      يدیکه توسط صـ    يگریمطالعه د 

س أر 850ه اسـت نـشان داده اسـت کـه از            غرب انجـام گرفتـ    
کنه جدا شده اسـت      407شده تعداد    ی، بز و گاو بررس    گوسفند

. سفالوس محـدود شـده اسـت       یپیالوما و ر  یکه به دو جنس ه    
ــه رک ــین ــا  یپ ــه بورس ــه گون ــا س ــفالوس ب ــنگوس نوس و ی، س

الوما بـا دو    یرا دارا بوده و ه     ين تنوع گونه ا   یشتریکوس ب یتوران
کنـه  . ته است واتوم پس از آن قرار داش     کوم و اکسکا  یگونه آناتول 

را داشـته  ین آلـودگ یشتریـ رصـد ب د42/47سفالوس بـا   یپیر
.)17(است

ــه د ــراه یدر مطالع ــط اب ــر توس ــاران دریگ م زاده و همک
1190) ، محمود آبـاد آمـل و بابـل     يقائم شهر، سار  ( مازندران  

شد که شامل شش جـنس و        يدام جداساز  320کنه سخت از    
س با سه گونـه    یزالیفسفالوس و هما   یپیکنه ر . گونه بودند  11

ــه ایشتریــب یپــین کنــه ریچنــهم. را داشــتندين تنــوع گون
.)18(را داشته استین فراوانیشتریدرصد ب47سفالوس با 

ا و همکـاران    یـ ن ن یپژوهش انجام شده در قم توسط فـرز       
72قـرار گرفتـه   یگوسـفند مـورد بررسـ   750نشان داد که از     

کنـه سـخت از     326تعداد  . د آلوده به کنه سخت بودند     گوسفن
سـفالوس متعلـق     یپیالوما و ر  یآنها جدا شد که به دو جنس ه       

، ي، شــولزه ايالومــا بــا چهــار گونــه درومــداریه هکنــ. بودنــد
را داشته اسـت     ين تنوع گونه ا   یشتریکوم ب یناتوم و آناتول  یمارژ

)19(.
و همکـاران   یقانگر که در کاشان توسط ده     یدر مطالعه د  
شده از دام ها چهـار    کنه سخت جدا   1820انجام شده است از   

ســفالوس و درماســنتور  یپــی، رسیزالیالومــا، همــافیجــنس ه
ک یـ بـا   هـر کـدام      يدند که از نطر تنوع گونه ا      یگرد ییشناسا

صـد  در5/66کوم بـا    یاتیالوما آس یه. داشتند یگونه تنوع مشابه  
.)20(را داشته استین فراوانیشتریب

نشان داد کـه     يریه در آبادان توسط نص    انجام شد  یبررس
ده اسـت کـه بـه دو       یـ عدد کنه سخت از دام ها جدا گرد        824

الوما با چهار   یه ه کن. س تعلق داشتند  یزالیالوما و هماف  یجنس ه 
ن یشتریـ نـاتوم ب  یکوم و مارژ  یاتی، آس کومی، آناتول يگونه درومدار 
ــا الیرا دارا بــوده اســت و کنــه هيتنــوع گونــه ا 67/44ومــا ب

.)21(را دارا بوده است ین آلودگیشتریب
یمنته يرهاینوس در اغلب مس   یسفالوس سنگو یپیکنه ر 

ن وفـور و در  یشتریـ ر و خنـک شهرسـتان از ب    یسـ به نقاط سرد  
ـ  یشتریـ الوما ب یر کنه ه  یبه نقاط گرمس   یمناطق منته  ین فراوان

وا در  ر آب و هـ    یثانگر تـأ  یـ تواند ب  ین امر م  یاشد و ا  ب یرا دارا م  
. کنه ها باشدیپراکندگ

یجینتـا ز  یـ ا ن یـ ر نقـاط دن   یمطالعات صورت گرفته در سا    
د یص يجنس ها  ژه از نظر  یبه و (ه پژوهش حاضر    یش شب یکماب

از آنهـا    یبه دست آمده است که به برخ      ) يشده و تنوع گونه ا    
.گرددیاشاره م
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و همکـاران در  یامـائوچ یانجـام شـده توسـط      یدر بررس 
دام هـا جـدا      تعداد ده جـنس کنـه سـخت از         ژاپن يکوگویش

ن تنـوع   یشتریـ س با شـش گونـه ب      یزالیفهماد که جنس    یگرد
.)22(را داشته است يگونه ا

و همکـاران در  یوکیکـار در مطالعه انجام گرفتـه توسـط       
هشت جنس کنه سخت از دام ها جدا شـد کـه دوجـنس          ا  یکن
ـ   یترشیسفالوس با سه گونه ب     یپیالوما و ر  یه را  يه ا ن تنوع گون

.)23(دارا بودند
لوا و همکـاران   یس -سانتوسانجام شده توسط     یدر بررس 

گونه کنه سخت از دام ها جـدا شـده اسـت کـه           20در پرتقال   
را داشته اسـت     ين تنوع کنه ا   یشتریگونه ب  5گزودس با   یکنه ا 

چهار گونه در مقام دوم بوده       سفالوس با یپین کنه ر  و پس از آ   
.)24(است

و همکـاران در  انیـ جونجنجـام شـده توسـط    ا یدر بررس 
ين تنوع گونه ا   یشترینوس ب یسفالوس سنگو  یپیسودان کنه ر  

.)25(را داشته است 
21یدر کرواسـ   کارسـمار انجام شده توسـط        یدر بررس 

گـزودس، یا يد که کنه هـا    ید گرد یس ص گونه کنه از شش جن    
،7بـا    را ين تنوع گونه ا   یشتریسفالوس ب  یپیس و ر  یزالیفهما

.)26(گونه دارا بوده اند 4و 6
و اسالم آباد در پاکـستان       يانجام شده در راولپند    یبررس

یو همکاران نشان داده است کـه آلـودگ      د الرحمان یوحتوسط  
الوما محدود یس و ه یزالین منطقه به دو جنس هماف     یا يدام ها 

ــه همــاف  ــوده اســت و گون ــا یزالیب ــو% 74س ســولکاتا ب یدگآل
ن یشتریـ الوما با سه گونـه ب یه. را داشته است  ین آلودگ یشتریب

.)27(را دارا بوده است يتنوع گونه ا
گـر کـه در منـاطق       یمطالعه حاضـر و مطالعـات مـشابه د        
دهد که با توجه به     یمختلف کشور صورت گرفته است نشان م      

، ییآب و هـوا    تیهـر منطقـه ماننـد وضـع        ییایـ ط جغراف یشرا

کنـه غالـب هـر       ،دام ا دشت بـودن منطقـه و نـوع        ییکوهستان
ـ ا. باشـد  یر مناطق متفاوت م   یمنطقه با کنه غالب سا     ن نکتـه   ی

يز تا حدود  یک شهرستان ن  یدر خصوص مناطق مختلف      یحت
بـه کنـه     یدر شهرستان خرم آباد آلودگ    . تواند صادق باشد   یم

ن مسئله توجه و یع بوده و ایار شاین گوسفندان و بزها بس  یدر ب 
و  ی، شـبکه دامپزشـک    استان ین بهداشت یمسئول يت جد یحما

.طلبدیمشهرستان را از دامداران يورزجهاد کشا
ا و نظافت دام    ت کنه ه  یآموزش دامداران در خصوص اهم    

بـا  يکنه ا يدر استخر ها   دام ها  ی، سمپاش آنها یو محل زندگ  
دام هـا از   یمحـل زنـدگ    یمناسـب و سمپاشـ     يهاحشره کش 

دامداران همراه بـوده    است که هم با استقبال       يساده ا  يراهها
يثرمـؤ ج  یتواند نتا  یر خواهد داشت و م    آنها را در ب    يو همکار 

. در بر داشته باشد

یتشکر و قدردان
دانــشگاه علــوم يقــات و فنــاوریاز معاونــت محتــرم تحق

مـصوب   یقـات یاز طـرح تحق    یت مـال  یلرستان که حما   یپزشک
ن از ســازمان جهــاد ی، همچنــنــشگاه بــه عمــل آورده اســتدا

ــشاورز ــات آزما يک ــه امکان ــک ــود را در اختیشگاهی ــخ ار ی
مـورد مطالعـه کـه       يروسـتاها  یسندگان قرار داد و از اهـال      ینو
یدانن طرح انجام داده اند تشکر و قدر       با محققا  يت همکار ینها
.گرددیم
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