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  های  بررسی فون، پراکندگی جغرافیایی و فعالیت فصلی کنه
  1386-1387سخت در شهرستان ساری در سال 

 
  3 چراتی جمشید یزدانی       2 افسانه عمویی       1 احمد علی عنایتی      1فاطمه عسگریان

  

  چکیده
هـا   آن. باشـند  های سخت یکـی از مهمتـرین بنـدپایان خـون خـوار، متعلـق بـه رده عنکبوتیـان مـی           کنه :سابقه و هدف    

ها و عوامل انگلی را به انـسان و حیـوان انتقـال              ها، باکتری  های مختلفی از عوامل بیماریزا از قبیل آربوویروس        توانند گروه  می
 بـسیار   و در نتیجه پیـشگیری از بیماریهـا  ها های کنترل آن نامههای سخت در یک منطقه، در پایش بر      شناسایی فون کنه  . دهند

  .باشد حائز اهمیت می
 10 از روستاها و در هر روسـتا   درصد10توصیفی در شهرستان ساری در شمال ایران  در این مطالعه :مواد و روش ها 

 الـی خـرداد     1386ختلف سـال، از تیـر      از حیوانات، در فصول م     درصد 10و در هر گله     ) گاو، گوسفند و بز   (ها    از گله  درصد
 بـرای تهیـه   GIS (Geographical Information System) افـزار  بانک اطالعاتی نرم.  در هر ماه یک بار بررسی شدند1387

  .های کنه مورد بررسی با دقت دهستان تهیه شد نقشه موضوعی مربوط به پراکندگی گونه
دتریتـوم،    های سخت شـامل ریپـی سـفالوس بورسـا، هیالومـا      ز کنهشش گونه متعلق به شش جنس مختلف ا  :یافته ها   

آوری  بوئوفیلوس آنوالتوس، همافیزالیس پونکتاتا، ایکسودس ریسینوس و درماسـنتور مارژینـاتوس از روی حیوانـات جمـع                
 GIS نقـشه    .درصـد  78/1و   86/1،  63/7،  58/9،  35/15،  76/63: ها به ترتیـب عبـارت بـود از         فراوانی نسبی این جنس   . شدند

  .نیز تهیه شدهای صید شده  پراکندگی گونه
 . نتایج نشان داد که ریپی سفالوس بورسا گونه غالب کنه سخت بر روی حیوانات اهلی در شهرستان ساری است :استنتاج 

  

  ، فعالیت فصلیGISفون،  سخت،کنه های  :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 از  ای از جـانوران     دسته )Ixodidae(های سخت    کنه

ــدپایان  ــاخه بنـــ ــان ، )Arthropoda(شـــ رده عنکبوتیـــ
)Arachnida (  هـا     ها و هیـره     کنهراسته  و)Acari ( هـستند 

هـای   که دارای انتشار جهـانی بـوده و از مهمتـرین انگـل            
زی  خـوار اجبـاری و خـارجی مهـره داران خـشکی            خون

ای و    ایجاد فلـج کنـه     به خاطر بندپایان   این .)1،2(باشند می
های مهم و خطرناک ویروسی، ریکتزیایی،      یانتقال بیمار 

 در پزشــکی و ،اســپیروکتی و انگلــی بــه انــسان و حیــوان
  .)3-5(باشند می اهمیت دارایدامپزشکی 
  ر، گوشت وـد شیـا از دام، تولیـه ه کنهـر تغذیـدر اث
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   بررسی کنه های سخت
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هـای   یابد، این موضـوع بـه همـراه هزینـه          پشم کاهش می  
هـای اقتـصادی     هـا منجـر بـه زیـان        باالی کنترل این انگل   

ــروری مــی ز ــادی در صــنعت دامپ ــد ی ــل کــه . گردن برزی
حـدود  (باشـد    بزرگترین کشور پرورش دهنـده گـاو مـی        

 هـای  ها و بیماری   کنهآلودگی به    به علت    )رأس میلیون   170
 میلیون دالر ضرر    800ساالنه حدود   ها   منتقله به وسیله آن   
ــصادی متحمــل ــه 650 حــدود .)6(شــود  مــیاقت ــه کن    گون

هـایی   کنـه ارد و از مهمتـرین   جنس وجود د   11سخت در   
ــی   ــد م ــسترش دارن ــران گ ــه در ای ــه  ک ــه گون ــوان ب ــای ت    ه

، Hyalomma ،Rhipicephalusمختلـــف جـــنس هـــای 
Haemaphysalis ،Ixodes و Dermacentor ــاره  اشـــــ

ــران . )7(نمــود ــاکنون در ای ــا، 14ت ــه هیالوم ــه 5 گون  گون
   گونه ایکسودس،   8 گونه همافیزالیس،    11سفالوس،   ریپی

 گونـــه درماســـنتور شناســـایی 3ه بوئوفیلـــوس و  گونـــ1
  .)8،9(اند شده

هــا،  مطالعـات متعــددی در خــصوص شناسـایی کنــه  
ها  وفور فصلی، انتشار جغرافیایی، اکولوژی و میزبانان آن       

مازندران، جنوب شرقی     از جمله  در مناطق مختلف ایران   
  و ، شـمال ایـران، اصـفهان      )بلوچـستان و جیرفـت    ( کشور

   .)10-17(صورت گرفته استآذربایجان غربی 
با توجه به اینکه کـشاورزی و دامپـروری از مـشاغل       
اصلی اغلـب روسـتائیان شهرسـتان سـاری اسـت، تعـداد             

هـا   زیادی دام در این منطقه وجود دارد که جابجـایی آن          
ــه    ــال کن ــبب انتق ــشالق، س ــیالق و ق ــه ی ــا   ب ــراه ب ــا هم ه

ت مطالعـا . گـردد  هـا مـی    های منتقله بـه وسـیله آن       بیماری
ها انجـام    محدودی در استان مازندران برای شناسایی کنه      

ــ)11،14،18،19(شــد ه  ولــی در ایــن مطالعــات، مازنــدران ب
عنوان یکی از مناطق مورد نمونه برداری در یک مطالعـه           
وسیع بوده و بدین دلیل مورد بررسی دقیق قـرار نگرفـت            

هـا   برداری و از طرف دیگر شهرستان ساری در این نمونه        
بنابراین برای انتخاب روش صحیح مبـارزه بـا       . شدلحاظ ن 
هـا و    های قابل انتقال به وسـیله آن       کنترل بیماری  ها و  کنه

های اقتـصادی، شناسـایی و تهیـه         جلوگیری از بروز زیان   

هــای ســخت  کنــه (GIS1)نقــشه پراکنــدگی جغرافیــایی 
شهرســتان ســاری بــر اســاس شــرایط اکولوژیــک، وفــور 

  .دیرس  به نظر میفصلی و نوع میزبان ضروری
  

  مواد و روش ها
شهرستان ساری، مرکز استان مازنـدران بـا مـساحتی          

 دهستان  15 بخش،   5 شهر،   3، دارای   2km3/3685معادل  
ایـن شهرسـتان از شـمال بـه دریـای           .  آبادی اسـت   470و  

های البرز و استان سمنان، از       خزر، از جنوب به رشته کوه     
سـتان قائمـشهر   شرق به شهرستان نکـا و از غـرب بـه شهر    

 درجـه و    52محدود و بر روی مدار طول شـرقی حـداقل           
ــداکثر  56 ــه و ح ــه و 53 دقیق ــرض  59 درج ــه و ع  دقیق

 درجه  36 دقیقه و حداکثر     58 درجه و    35شمالی حداقل   
هـای آزاد    ارتفاع آن از سطح آب    .  دقیقه واقع است   50و  
ــوبی،    12از  ــی جن ــستان رودپ ــر در ده ــر در 22/7 مت  مت

 متـر در دهـستان      2800ر در مهدشـت تـا        متـ  128ساری،  
توان آن را به سه      از لحاظ اقلیمی می   . پشتکوه متغیر است  

در . ای، جنگلـی و کوهـستانی تقـسیم کـرد          منطقه جلگـه  
 میـزان بارنـدگی سـالیانه ایـستگاه هواشناسـی           1386سال  

  و کیاســر  mm 4/489، دشــت نــاز  mm 3/676ســاری 
mm 7/508  ی متوسـط   گزارش شده است و همچنین دما

 -2/3 تغییـرات با دامنه   ( درجه سانتیگراد    8/16شهرستان،  
ــسبی +) 39/ 2 و ــا رطوبــت ن ــا 70 و ب ــوددرصــد  83 ت . ب

اطالعات مربوط به آب و هـوای ایـن شهرسـتان از اداره              
های مورد نیاز ایـن      کل هواشناسی استان مازندران و نقشه     

ه مطالعه، از اداره کل اجتماعی اسـتانداری مازنـدران تهیـ          
صـورت  ه  برداری ب  در این مطالعه توصیفی، نمونه    . گردید
بـدین ترتیـب    . ای انجام شـد    ای تصادفی دو مرحله    خوشه

ای،  ها در مناطق سـه گانـه جلگـه         که پس از تعیین خوشه    
هـا، در داخـل هـر        جنگلی و کوهستانی بر اسـاس آبـادی       

ــه ــادی نمون ــصورت تــصادفی از  آب ــرداری ب   درصــد10ب
 الـی   1386 فصول مختلف سال، از تیـر        در ها ها و دام   گله

بـرای انجـام    .  در هر ماه یک بار انجـام شـد         1387خرداد  
                                                 
1. Geographical Information System 
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     فاطمه عسگریان و همکاران                هشی   پژو  
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معاینـه  ) گوسفند، بز و گاو   (برداری، حیوانات اهلی     نمونه
ها بـا اسـتفاده از یـک پـنس سـر             های روی بدن آن    و کنه 
هـا در پوسـت      جهت اطمینان از اینکه کاپیتولوم کنه     (کج  

، از نـواحی گـوش، گـردن،        )ندما بدن حیوانات باقی نمی   
هـای   درون لولـه هـا    کنـه . شکم و کشاله ران صـید شـدند       

 و برای هـر گلـه        شدند قرار داده لیتری   میلی 50پالستیکی
نوع منطقـه یـا     ،  برداری ای در زمینۀ تاریخ نمونه     پرسشنامه

بـرای  . شـد  تکمیـل    ، نوع دام و تعداد کنه روی آن       روستا
ــه  کــه درشــده فتــه ای در نظــر گر هــر گلــه کــد جداگان

  .دیبر روی لوله حاوی نمونه درج گرد پرسشنامه و
ــه ــه آزمایــشگاه تحقیقــات   لول ــه ب هــای حــاوی نمون
  شناســـی پزشـــکی دانـــشکده بهداشـــت ســـاری  حـــشره

  اضــافه ه  بــ درصــد70انتقــال یافتنــد، نمونــه هــا در اتانــل 
ــتفاده از    درصــد5 ــا اس ــداری شــدند و ب ــسیرین نگه    گلی

  و)Euromex, Hollandل مـد ( استرومیکروسکوپیک 
 تشخیص معتبر تـا سـطح گونـه مـورد شناسـایی       کلیدهای

  .)20-22(قرار گرفتند
هـای صـید شـده       های بدست آمده از تعداد کنه      داده

ــاطق      ــه من ــه ب ــا توج ــک و ب ــه تفکی ــوع دام ب ــر ن روی ه
افــزار  جغرافیــایی، مــورد آنــالیز آمــاری توصــیفی در نــرم

SPSS   هـای   اد کنـه  متوسـط تعـد    .قـرار گرفـت    16نسخه
آوری شده از هر گونه در هر دهستان به عنوان یک            جمع

. شاخص انبوهه برای کل آن دهستان در نظر گرفتـه شـد           
سپس با توجه به موقعیت جغرافیایی آن دهـستان، بانـک           

 برای ایجاد فیلد مربوط بـه گونـه         GISافزار   اطالعاتی نرم 
گـاه نقـشه موضـوعی       کنه مورد بررسی اصالح شـد و آن       

  .ها با دقت دهستان تهیه گردید های کنه گونهبه وط مرب
  

  یافته ها
 آبـادی   52 گله گاو، گوسفند و بـز از         150در بررسی   

ــاری    ــتان س ــف شهرس ــاطق مختل ــع در من ــستانی [واق   کوه
 ]) آبـادی 14(ای  و جلگه)  آبادی11(، جنگلی ) آبادی 27(

 صورت گرفـت، در  1387 الی تابستان    1386که از تابستان    
 عدد کنه سـخت در شـش گونـه متعلـق بـه              1231مجموع  

ــا       ــفالوس بورس ــی س ــامل ریپ ــف، ش ــنس مختل ــش ج   ش
ــد76/63( ــوم  ) درصـ ــا دتریتـ ــد35/15(، هیالومـ ، ) درصـ

 پونکتاتا  همافیزالیس ،) درصد 58/9(بوئوفیلوس آنوالتوس   
 و)  درصـد  86/1(  ریـسینوس   ایکـسودس  ،) درصد 63/7(

 ردیـد آوری گ  جمع)  درصد 78/1(مارژیناتوس  درماسنتور  
هـا نـشان     مقایسه فراوانی نسبی این گونه    . )1جدول شماره   (

داد که گونه ریپی سفالوس بورسا دارای بیـشترین فراوانـی           
فراوانـی  . های بعدی قرار داشتند    ها در رتبه   بود و سایر گونه   

ــود  کنــه  هــا در منــاطق کوهــستانی بــیش از ســایر منــاطق ب
از بیـشترین   ها    ترتیب فراوانی فصلی کنه    ).2جدول شماره   (

بهـار، تابـستان، پـاییز و       : تعداد بـه کمتـرین عبـارت بـود از         
هــا در  مقایــسه فراوانــی گونــه. )3جــدول شــماره (زمــستان 

دهد کـه بـاالترین میـزان فراوانـی          فصول مختلف نشان می   
ــی ــستان    ریپ ــار و پــس از آن در تاب ــا در به ســفالوس بورس

 هـا در درجـات بعـدی وفـور         مشاهده گردید و سایر گونـه     
ایکـــسودس ریـــسینوس و درماســـنتور   . قـــرار داشـــتند 

ــه ــاتوس از گون ــشاهده   مارژین ــد کــه در بهــار م هــایی بودن
ای کـه در     ها در پاییز و تنها گونه      بیشترین تعداد کنه  . نشدند

فصل زمستان گزارش گردیـد، بوئوفیلـوس آنوالتـوس بـر           
هـای بدسـت     از مقایسه فراوانی نـسبی گونـه      . روی گاو بود  
 مـشاهده   )4جـدول شـماره     (  گوسـفند و بـز     آمده از گـاو،   

شود که ریپی سفالوس بورسا گونه غالـب در گوسـفند            می
و بز و بوئوفیلوس آنوالتوس فراوانترین گونه در گـاو بـود            

ای  تنها کنـه  . و سایر گونه ها در درجات بعدی قرار داشتند        
که در مطالعه حاضر در گاو مـشاهده نگردیـد درماسـنتور             

 ونـه هیالومـا دتریتـوم بـا فراوانـی نـسبی           گ. مارژیناتوس بود 
نسبت به ریپی سـفالوس بورسـا در درجـه          )  درصد 35/15(

بعدی قرار گرفته که بـاالترین تعـداد از ایـن کنـه در بهـار                
مربــوط بــه منطقــه کوهــستانی بــود و از نظــر ) اردیبهــشت(

فراوانی در میزبـان گـاو، گوسـفند و بـز در رتبـه دوم قـرار         
ــت ــر . داش ــه حاض ــوس  در مطالع ــور بوئوفیل ــداکثر وف ، ح

در منطقه جنگلی و بیـشتر      ) شهریور(آنوالتوس در تابستان    
بــاالترین فراوانــی فــصلی . بــر روی گــاو مــشاهده گردیــد

همافیزالیس پونکتاتا در تابستان در ناحیه کوهستانی بـود و           
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بیشترین تعداد آن بر روی گوسـفند و بـز گـزارش شـد در           
سودس ریسینوس مربـوط    که باالترین تعداد از ایک     صورتی
در منطقـه جنگلـی، بـر روی گوسـفند و بـز             ) آبان(به پاییز   

گونه درماسنتور مارژیناتوس با کمتـرین وفـور نـسبی،          . بود
در این مطالعـه فقـط در تابـستان در ناحیـه کوهـستانی و از                

های   پراکندگی گونه  GISنقشه  . گوسفند و بز گزارش شد    
طـوری کـه     همان.  آمده است  1 شماره   شکلصید شده در    

شود گونه ریپی سفالوس بورسـا از   در این نقشه مشاهده می 
 و گونـه بوئوفیلـوس آنوالتـوس از         کوهستانیبیشتر مناطق   
  ).1نقشه شماره ( گزارش شد جنگلیبیشتر مناطق 

  
های سخت بررسـی شـده در شهرسـتان          فراوانی کنه  :1جدول شماره   

  1387 تا تابستان 1386تابستان ساری از
  

 )درصد  (فراوانی کنهگونه 

 )76/63 (785 ریپی سفالوس بورسا

 )35/15 (189 هیالوما دتریتوم

 )58/9 (118 بوئوفیلوس آنوالتوس

 )63/7 (94 همافیزالیس پونکتاتا

 )86/1 (23 ایکسودس ریسینوس

 )78/1 (22 مارژیناتوسر درماسنتو

 )100 (1231 جمع

  

  درمناطق مختلف  سی شده های سخت برر   کنه فراوانی :2شماره  جدول  
بــه تفکیــک  1387 الــی تابــستان 1386تابــستان  شهرســتان ســاری از

  مناطق جغرافیایی
  

 نوع منطقه           
 گونه کنه

 جمع جلگه ای جنگلی کوهستانی

 785 29 28 728 ریپی سفالوس بورسا

 189 - 10 179 هیالوما دتریتوم

 118 - 67 51 بوئوفیلوس آنوالتوس

 94 12 14 68  پونکتاتاهمافیزالیس

 23 - 20 3 یسینوسرایکسودس 

 22 - - 22 مارژیناتوسر درماسنتو

 1231 41 139 1051 جمع

  

 کنه های سخت بررسـی شـده      فراوانی فصلی  توزیع :3شماره  جدول  
  1387 الی تابستان 1386تابستان  در شهرستان ساری از

  

 فصل
 گونه کنه

 جمع زمستان پاییز تابستان بهار

 785 _ 1 383 401 پی سفالوس بورساری

 189 _ 2 16 171 هیالوما دتریتوم

 118 1 51 59 7 بوئوفیلوس آنوالتوس

 94 _ 34 52 8 همافیزالیس پونکتاتا

 23 _ 22 1 _ یسینوسرایکسودس 

 22 _ _ 22 _ مارژیناتوسر درماسنتو

 1231 1 110 533 587 جمع

  

  
   های کنه های صید شده از مناطق مختلف شهرستان ساری گونهGISاطالعات   :1تصویر شماره 

Rb: Rhipicephalus bursa   Hd: Hyalomma detritum    Hp:Haemaphysalis punctata 
Ba: Boophilus annulatus   Ir: Ixodes ricinus   Dm: Dermacentor marginatus 
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 های مهای سخت بررسی شده در دا      فراوانی کنه توزیع  : 4 شماره   جدول
  به تفکیک نوع دام 1387  الی تابستان1386شهرستان ساری از تابستان 

  

 نوع دام
 گونه کنه

  گاو
 )درصد تعداد

  گوسفند و بز
 )درصد(تعداد

 جمع 

  785  )76/75 (766  )63/8 (19  ریپی سفالوس بورسا
 189 )18/10 (103 )09/39 (86 هیالوما دتریتوم

 118 )78/1( 18 )45/45 (100 بوئوفیلوس آنوالتوس

 94 )01/8 (81 )9/5 (13 همافیزالیس پونکتاتا

 23 )07/2 (21 )9/0 (2 ایکسودس ریسینوس

 22 )17/2 (22 — درماسنتور مارژیناتوس

 1231 )100 (1011 )100 (220 جمع 

  

  بحث
 بـا بررسـی انتـشار کنـه هـا در منـاطق              در این مطالعه  

کوهستانی، جلگه ای و جنگلـی شهرسـتان سـاری سـعی            
پراکنـدگی جغرافیـایی   فون و شده تا اطالعات جامعی از   

(GIS) هــای ســخت بــر اســاس  هــای مختلــف کنــه گونــه
ــان      ــوع میزب ــف و ن ــصول مختل ــک، ف ــرایط اکولوژی ش

 عدد کنـه سـخت      1231در مجموع از    . آوری گردد  جمع
آوری شده از گاو، گوسفند و بز، شش گونه متعلـق       جمع

ورســا بــه شــش جــنس مختلــف شــامل ریپــی ســفالوس ب
، )درصـــد 35/15(، هیالومـــا دتریتـــوم ) درصـــد76/63(

 ، همافیزالیس پونکتاتـا   ) درصد 58/9(بوئوفیلوس آنوالتوس   
و ) درصـد  86/1(، ایکـسودس ریـسینوس      )درصد 63/7(

مـورد شناسـایی    ) درصـد  78/1(درماسنتور مارژینـاتوس    
های گزارش شده در تحقیـق حاضـر،         جنس. قرار گرفت 

 موجود در ایران هستند که از       های سخت  از مهمترین کنه  
شـایقی   .باشـند  نظر پزشکی و دامپزشکی حائز اهمیت می      

 1380الـی    1379ای کـه در سـال        و همکاران طی مطالعه   
 جــنس بوئوفیلــوس، 6 انجــام دادنــددر اســتان مازنــدران 

ــفالوس و     ــی س ــا، ریپ ــسودس، هیالوم ــافیزالیس، ایک هم
ان در واحدی و همکـار  . )18(درماسنتور راگزارش کردند  
 74/35( جـنس بوئوفیلـوس      6بررسی در استان مازندران     

ــد ــفالوس  )درص ــی س ــد 8/33(، ریپ ــسودس )درص ، ایک
ــد 89/1( ــافیزالیس )درص ــد 23/9(، هم ، هیالومــا )درص
را گــزارش ) درصـد  29/0( و درماسـنتور ) درصـد  61/2(

ــد ــال   . )13(نمودن ــاران در س ــفی و همک ــی 1385یوس  ط

 جـنس فـوق را   6ت، ای در منطقه کالردش   درصد مطالعه
نتایج مطالعه حاضـر در خـصوص تعـداد        . )19(نشان دادند 

  .های صید شده کنه با مطالعات فوق مشابهت دارد جنس
هـا مربـوط بـه       در مطالعه حاضر بیشترین تعـداد کنـه       

 در فـصول    ها منطقه کوهستانی بود و حداکثر فراوانی آن      
رین ها در فصول گرم بیشت کنه. بهار و تابستان مشاهده شد   

فعالیت را دارند مشروط به اینکه بارندگی به میزان کافی          
منـاطق کـه پوشـش گیـاهی        ایـن   در  . وجود داشـته باشـد    

کـه گرمـا بـرای تکمیـل         مناسب وجود دارد به علت ایـن      
چرخه زنـدگی در بیـشترین بخـش سـال مناسـب اسـت،              

عنـوان  ه  ها عمدتاً تحت تـأثیر بارنـدگی بـ         پراکندگی کنه 
ای  رهبری در مطالعه  . )23(گیرد رار می کننده ق  عامل تعیین 

 بیشترین زمان حضور    ، در شهرستان ارومیه   1995در سال   
. )24(گزارش کـرد  کنه بر روی بدن دام را از بهار تا پاییز           

یخچالی و حاجی حسن زاده زرزا طـی بررسـی در سـال             
در شهرســـتان اشـــنویه، آلـــودگی فعـــال  1381و  1380

دتاً در فـصل بهـار،      نشخوارکنندگان با کنه سخت را عمـ      
  .)25(تابستان و اوایل پاییز مشاهده کردند

در مطالعه حاضر ریپی سفالوس بورسـا بعنـوان کنـه           
غالب شهرستان ساری با بـاالترین وفـور فـصلی در بهـار             

و در درجه بعدی تابستان مشاهده و بعنوان گونه         ) خرداد(
غالب بر روی گوسفند و بز در مناطق کوهستانی معرفـی           

 طی مطالعه ای در ایـران نـشان         1971لوم در سال    مظ. شد
داد که ریپی سفالوس بورسا گونه غالـب منـاطق شـمالی            

هـای سـه میزبانـه       ریپی سفالوس از کنـه    . )26(کشور است 
هــای تــک میزبانــه و دو  اســت کــه احتمــاالً بــیش از کنــه

 را انتقـال    آنهـا میزبانه بـه عوامـل بیمـاریزا آلـوده شـده و             
ــی ــد م ــه . )1(ده ــن کن ــوز و   ای ــابزیوز، تیلری ــال ب  در انتق

آناپالسموز دخالت دارد و مهمترین ناقـل بابزیـا اوویـس           
وفور باالی ریپی سـفالوس بورسـا       . )17،27(در ایران است  

ه سـاز مهمـی در    نـ در مطالعه حاضر مـی توانـد عامـل زمی         
فراوانـی بـاالی ایـن      . انتشار این بیماری ها در منطقه باشد      

ــاطق     ــز در من ــفند و ب ــستان در گوس ــار و تاب ــه در به گون
کوهستانی، ممکن است به علـت شـرایط آب و هـوایی،            
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میزان رطوبت نـسبی و پوشـش گیـاهی منـاطق فـوق، در              
هـای مـشترک و      دسترس بودن میزبـان مناسـب، چراگـاه       

ای و  تلمــادره. هــای مجــاور باشــد هــا بــه گلــه هانتقــال کنــ
 در استان آذربایجان غربی جنس      1998همکاران در سال    

ریپی سفالوس را با حداکثر فراوانی در تابستان در مناطق          
آنها ریپی سـفالوس را بعنـوان   . کوهستانی مشاهده کردند 

نبیـان و   . )16(گونه غالب گوسفند و بـز گـزارش نمودنـد         
ر نواحی کوهـستانی زاگـرس، نـشان        رهبری در بررسی د   

گونــه ) درصــد 9/21(دادنــد کــه ریپــی ســفالوس بورســا 
هـای   هـا بـاالترین تعـداد کنـه        آن. غالب این نـواحی بـود     

های فـروردین تـا شـهریور گـزارش          سخت را در طی ماه    
ای و همکــاران طــی مطالعــه ای در  تلمــادره. )28(نمودنــد

 را ) درصــد3/34(مـشکین شـهر، ریپـی سـفالوس بورسـا      
گونه غالب این شهرستان معرفی نمودند و حداکثر وفـور          

رهبری و همکـاران    . )29(فصلی آن را در بهار نشان دادند      
 در ایــران نــشان دادنــد کــه 2007طــی تحقیقــی در ســال 

شـود و    سفالوس بورسا در تمام نقاط ایران یافت می        ریپی
حــداکثر وفــور آن را در منــاطق کوهــستانی گــزارش     

چالی و حسینی طی بررسی در شهرسـتان        یخ. )17(نمودند
ارومیه، ریپی سفالوس بورسا را گونه غالب گوسفند و بز          

 و  2006 و داودی و همکاران در سـال         )30(معرفی کردند 
، دادنـد  در تحقیقی که در آذربایجان غربـی انجـام     2007
سفالوس بورسا را گونه غالب بـز و بوفـالو گـزارش             ریپی
تعداد کمی از گزارش هـا      از طرف دیگر در     . )31(کردند
نعمـان و   . های دیگری بعنوان غالـب معرفـی شـدند         گونه

در اسـتان    1384تـا    1382ای در سال     همکاران در مطالعه  
اصــفهان، ریپــی ســفالوس ســانگوئینوس را گونــه غالــب  

طـی  . )15(گوسفندان در منـاطق کوهـستانی نـشان دادنـد         
ام  در مشهد انج2003تحقیقی که به وسیله رزمی در سال     

)  درصـد 4/33(شد، ریپی سفالوس بورسا از نظر فراوانـی   
قرار )  درصد 1/61(در رتبه دوم بعد از هیالوما مارژیناتوم        

ای در سـال     میرزایی و همکاران طـی مطالعـه      . )32( داشت
مارژیناتوم   در جنوب شرقی ایران، هیالوما     2009 و   2008

 همکاران طـی  نبیان و   . )33(را گونه غالب گزارش نمودند    

، وفــور بــاالی  در شــمال کــشور2007ای در ســال  مطالعــه
ــی ــتان    ریپ ــفندان اس ــانگوئینوس را در گوس ــفالوس س س

  .)14(مازندران مشاهده کردند
در مطالعه حاضر بوئوفیلوس آنوالتوس گونه غالـب        

ــستان   ــا حــداکثر فراوانــی در تاب در ) شــهریور(در گــاو ب
بوئوفیلـوس آنوالتـوس    . منطقه جنگلی گـزارش گردیـد     

این گونـه از   . ای بود که در زمستان مشاهده شد       نها گونه ت
نظر دامپزشکی دارای اهمیت بوده و کنه ای تک میزبانـه           

هایی چون آناپالسموز و بابزیوز در گاوهـا    و ناقل بیماری  
سیر تکاملی بوئوفیلوس درتابستان بسیار سریع بوده       . باشد می

. )27(افـت تـوان ی   ها را به فراوانی مـی      و در شمال ایران آن    
ــال    ــاران در ســ ــی و همکــ ــی 2005 و 2004رزمــ    طــ

ای در غرب استان مازندران بوئوفیلوس آنوالتوس        مطالعه
ــد    ــی نمودن ــا معرف ــب گاوه ــه غال ــوی و . )11(را کن   رض

  هـای ســخت در شهرسـتان آمــل،     کنــهبررسـی سـیفی در  
بوئوفیلوس آنوالتوس را کنـه غالـب در گاوهـا گـزارش            

 در  2005 تـا    2003ن در سـال     نبیان و همکارا  . )34(کردند
ها در شمال ایـران، بوئوفیلـوس آنوالتـوس و           بررسی کنه 

هـای مـشاهده شـده در        ایکسودس ریسینوس را تنها گونه    
یخچـالی و حـاجی     . )14(مناطق جنگلـی گـزارش کردنـد      

 در  1381 و   1380زاده زرزا طـی تحقیقـی در سـال           حسن
م کنـه    نشان دادند که هیالوما آسـیاتیکو      ،شهرستان اشنویه 
یخچالی و عزیزی در تحقیقـی کـه        . )25(غالب گاوها بود  

، هیالومـا   دادنـد  در شهرستان بوکان انجـام       1382سال  در  
  .)35(عنوان کنه غالب گاو مشاهده نمودنده دتریتوم را ب

هـای   های سخت، شناسـایی گونـه     برای مبارزه با کنه   
موجود در هـر منطقـه، انتـشار، وفـور فـصلی و وفـور بـر                 

اسـاس کنتـرل    . باشد ها ضروری می    میزبان آن  اساس نوع 
های مختلـف کنـه مبتنـی بـر شـناخت            آمیز گونه  موفقیت

نحوه آلودگی، شدت آلـودگی، نـوع آلـودگی، چرخـه           
 زندگی، موقعیت محلـی و وضـع آب و هـوایی منطقـه و             
اجــرای عملیــات ســم پاشــی مناســب در فــصول فعالیــت 

 ده و درهای خون خـور  ها و جلوگیری از تکامل ماده   کنه
در . باشـد  ها مـی  گذاری زیاد آن  نهایت جلوگیری از تخم   
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هــای محلــی قابــل  منــاطق مختلــف ممکــن اســت تفــاوت
ها وجود داشته باشد که توجه به        توجهی در بیولوژی کنه   

بنـابراین  . )23(های کنترل، ضـروری اسـت      ها در برنامه   آن
به نقش و   ها در شهرستان ساری باید        مبارزه با کنه   بررسی

آمـوزش مـردم    ،  ها در بهداشت و اقتصاد جامعه      ثیر کنه تأ
هـای   اجرای طرح ،  در مورد بهسازی اماکن نگهداری دام     

کنـه در منـاطق      ضد   های احداث حمام ا،  بهسازی روستاه 
هـا   کـش  یافته توزیع و مصرف آفت   کنترل سازمان آلوده،  

  پــایش مــداوم   وهــا و آمــوزش چگــونگی اســتفاده از آن

  

  . توجه جدی شوداستفاده ی موردها کش اثربخشی کنه
  

   سپاسگزاری
ــن  ــات و ف ــت تحقیق ــوم   از معاون ــشگاه عل آوری دان

پزشکی مازندران برای حمایت مالی ایـن تحقیـق تـشکر           
دامپزشـکی اسـتان    کـل   ازکارشناسان اداره   . آید بعمل می 

آوری نمونـه هـا تـشکر        مازندران برای همکاری در جمع    
 نامه دانـشجوی    پایانبخشی از    این مقاله حاصل     .گردد می

  .باشد کارشناسی ارشد خانم فاطمه عسگریان می
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