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Abstract 
 

BACKGROUND: Ticks are important ectoparasites in ruminants which cause economic losses in animal husbandry 

of Iran and worldwide. 

OBJECTIVES: This study was aimed to determine geographic distribution, frequency and species diversity of hard 

ticks in domestic ruminants in Ilam province, Iran. 

METHODS: A total of 445 domestic ruminants (139 cattle, 162 sheep, 144 goats) from 120 flocks of 30 villages in 

north and south parts of Ilam province were randomly selected and examined in summer 2015. The ixodid ticks were 

collected from body surface of examined animals and identified.  

RESULTS: Of all examined ruminants, 44.6% cattle, 51.23% sheep, and 52.08% goats were infested with a total 

number of 1209 unfed ixodid ticks. The highest prevalence of hard ticks was found in 2-3 year-old female cattle 

(15.55%), 1-2 year-old female sheep (19.75%) and less than 1 year-old female goats (17.36%) in the region. The 

highest prevalence was found in 2-3 year-old female cattle (37.1%), 1-2 year-old ewes (38.55%) and less than 1 year-

old kids (33.33%). There was significant difference between prevalence and different age groups of infested sheep and 

cattle. Of 1209 collected ixodid ticks, tick indices (tick number per animal) were 6.1, 5.9 and 4.5 in cattle, sheep, and 

goats, respectively. The highest infestation in cattle (17 flocks, 14.1%), sheep (13 flocks, 10.8%) and goats (14 flocks, 

11.6%) was respectively found in north, south and southern parts of the region. The highest tick aggregation was found 

for ears in cattle (31.13%), sheep (34.41%) and goats (28.9%). Of all examined ticks (1209), two genera including 

Hyalomma (37.62%) and Rhipicephalus (62.38%) with seven, seven, and six species in cattle, sheep, and goats were 

respectively identified. The predominant infesting ticks were R. sanguineus (22.16% in cattle) from north (11.31%) 

and H. anatolicum anatulicum (21.8% in sheep and 24.77% in goats) from south (15.49% and 13.42%) part of the 

province.  

CONCLUSIONS: The results revealed that species diversity and frequency of ixodid ticks were prevalent in domestic 

ruminants of different parts of Ilam province. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Prevalence of ixodid ticks infestation in examined ruminants in Ilam province, Iran. 

Table 2. Identified ixodid ticks species in examined ruminants in Ilam province, Iran. 
Table 3. Body distribution of ixodid ticks in examined ruminants in Ilam province, Iran. 
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 استان ایالم  بعضی از مناطق کنه های سخت در نشخوارکنندگان  فراوانی
 

 3سعیدرضا نوراللهی فرد،  2محمد یخچالی،  1  امید قشقایی

 
 رانیا  ،باهنر کرمان، کرمان   دی دانشگاه شه  یدانشکده دامپزشک  ،یانگل شناس  یتخصص  گروه 1
   رانیا  ،هیاروم  ه،یدانشگاه اروم  یدانشکده دامپزشک   ،ی ولوژی گروه پاتوب 2
 ران یا  ،باهنر کرمان، کرمان   دیدانشگاه شه  یدانشکده دامپزشک   ،ی ولوژی گروه پاتوب 3
 

 1398شهریورماه  1 تاریخ انتشار آنالین:  1398ماه  فروردین 21 :تاریخ پذیرش  1397 ماه  دی 10تاریخ دریافت: 

 چکیده 
 

های سخت انگل های خارجی با اهمیت در نشخوارکنندگان می باشند و از نظر انتقال عوامل بیماری زا و ایجاد خسارات اقتصادی برای صنعت کنه  :زمینۀ مطالعه

 پرورش دام در ایران و جهان اهمیت دارند.

 .رفتگز مناطق استان ایالم مورد بررسی قرار در این مطالعه توزیع جغرافیایی، فراوانی و تنوع گونه ای کنه های سخت در نشخوارکنندگان بعضی ا :هدف

روستا واقع در استان ایالم به روش تصادفی در تابستان   30گله از    120راس  بز( در    144راس  گوسفند،    162راس  گاو،    139راس  دام نشخوارکننده )  445از    :کارروش

 ، کنه های ایکسودیده از سطح بدن دام های تحت مطالعه جمع آوری و بر اساس خصوصیات ریخت شناسی شناسایی گردیدند. 1394

(،  درصد  15/ 55ساله )   2- 3کنه بود. بیشترین فراوانی آلودگی در گاوهای ماده    1209با    درصد  52/ 08و بز    51/ 23، گوسفند  درصد  44/ 6فراوانی آلودگی کنه ای در گاو   :نتایج

بود. بیشترین    4/ 5و بز    5/ 9، گوسفند  6/ 1دام در گاو  بود. نسبت تعداد کنه به هر راس     ( درصد  17/ 36( و بز های ماده زیر یک سال ) درصد  19/ 75ساله ) 1- 2گوسفند های ماده  

( مشاهده گردید. در این بررسی از بین گونه های کنه شناسایی شده ، گونه  درصد  28/ 9( و بز ) درصد  34/ 41(، گوسفند ) درصد  31/ 13آلودگی کنه های سخت در گوش گاو ) 

 ( بودند. درصد  24/ 77و بز )   درصد   21/ 8در گوسفند به میزان     هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم ( و  درصد  11/ 31)   درصد  22/ 16در گاو به میزان  ریپی سفالوس سنگوینوس  غالب  

 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که فراوانی و تنوع گونه ای کنه های ایکسودیده در نشخوارکنندگان اهلی مناطق مختلف استان ایالم قابل توجه  :نهایی گیرینتیجه

 کنه سخت، گاو، گوسفند، بزفراوانی،  :کلیدیکلمات 

 

 با ذکر منبع آزاد است.  کامل برداری، توزیع و نشر برای استفاده دسترسی آزاد؛ کپی: تحقیقات دامپزشکی  ©رایت کپی

 ایران سرو، ارومیه، آذربایجان غربی، ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، جاده  محمد یخچالی   نویسنده مسئول: 

  m.yakhchali@urmia.ac.ir : پست الکترونیکی 

 

مهمقد

کنه های ایکسودیده از مهمترین انگل های خارجی حیوانات به 

ویژه نشخوارکنندگان در سراسر دنیا و ایران به شمار می روند 

(. کنه های سخت سبب بروز عالیم بالینی نطیر خارش، 1،13،17،22) 

کم خونی، نگرانی حاصل از گزش، تورم، کاهش وزن دام شده و 

بزیوزیس، آناپالسموزیس و  تب خونریزی همچنین ناقل تیلریوزیس، با 

(.  گونه های کنه های سخت در 9،13باشند  ) دهنده کریمه کنگو می 

گونه(، 5)   ریپی سفالوس گونه(،  14)هیالوما  ایران عمدتا از جنس های  

 ایکسودسو بوفیلوس  گونه(،3) درماسنتور گونه(، 11)  همافیزالیس

گونه از کنه  14مختلف ایران (. تاکنون از مناطق 8،22می باشند ) 

 (.7- 26های خانواده ایکسودیده گزارش شده است ) 

، 1387براساس گزارش سازمان دامپزشکی کشور در سال 

 44710جمعیت نشخوارکنندگان اهلی در استان ایالم شامل گاو ) 

باشد که راس( می  776800راس( و بز )  911260راس(، گوسفند ) 

طقه دارند. دام ها در اکثر مناطق استان سهم زیادی در اقتصاد مردم من 

تاکنون به روش سنتی و نیمه صنعتی پرورش و نگهداری می شوند. 

در خصوص فراوانی کنه های ایکسودیده در نشخوارکنندگان اهلی 

مطالعه فراوانی در این  استان ایالم مطالعه کاملی صورت نگرفته است.  

ی آنها در نواحی مختلف آلودگی کنه های ایکسودیده و توزیع جغرافیای

 استان ایالم در گاو، گوسفند و بز تعیین گردید. 

 تحقیقات دامپزشکیمجله 
 1398، 3 شماره ،74دوره 

 

10.22059/jvr.2019.203153.2448 
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 کارروشمواد و  

راس گاو،   139راس  نشخوارکننده شامل  445در این مطالعه از 

  20روستا  شامل   30گله از   120راس بز در   144راس گوسفند و   162

کرمانشاه در  روستا در نیمه جنوبی استان  10روستا در نیمه شمالی و 

ای  نمونه برداری گردید. استان کرمانشاه ناحیه  1394تابستان سال 

دقیقه تا   36درجه و  33کوهستانی است که در میانه ضلع غربى ایران ) 

درجه    48دقیقه تا    24درجه و    45دقیقه عرض شمالى و    15درجه و    35

ار گرفته  النهرین قر دقیقه طول شرقى( و بین فالت ایران و جلگه بین   30و  

و دشت های مرتفع کوهستانی درمیان آنها شکل گرفته و بستر  

 های مهم زاگرس را به وجود آورده است. گذرگاه 

جهت جداسازی کنه ها، پس از ضد عفونی ناحیه آلوده به کنه با   

، هر کنه توسط پنس از نزدیک ترین فاصله  درصد 70پنبه آغشته به اتانول  

راس تای محور ضمایم دهانی )با زاویه    ممکن به پوست گرفته شده و در 

(. کنه های جمع آوری شده به تفکیک نوع  23درجه( جدا گردیدند )   45

  درصد  5و گلیسیرین  درصد  70دام در ظروف مخصوص حاوی اتانول 

گذاشته شدند. اطالعات مربوط به هر دام از قبیل زمان و محل نمونه  

نیز تعداد کنه جدا   برداری، سن، جنس، محل اتصال کنه، سم پاشی و 

شده از هر دام ثبت شدند. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه انگل  

شناسی بندپایان، جنس و گونه کنه ها به تفکیک مرحله تکاملی )نوزاد،  

نوچه، بالغ(، جنسیت )نر یا ماده( و تغذیه )خون خورده یُا خون نخورده(  

یدهای تشخیصی شناسایی  با استفاده از استریومیکروسکوپ و بر اساس کل 

 (. 6شدند ) 

تعیین ارتباط بین فراوانی آلودگی کنه های سخت با فاکتور های  

مربع مربع  کای   جغرافیایی، سن و جنس دام و از آزمون    توزیع   خطر چون 

 در نظر گرفته شد.   (  P>  0/ 05) سطح معنی داری    استفاده شد . 

 یجانت

آلودگی کنه های ایکسودیده در گاو  فراوانی در این تحقیق 

(.  1بود )جدول  درصد  52/ 08و بز  درصد  51/ 23، گوسفند درصد 44/ 6

 ساله   2- 3در گاوهای ماده  بیشترین فراوانی آلودگی کنه های سخت در  

و بز های  (  درصد   19/ 75) ساله  1- 2  ماده   ، گوسفند های ( درصد   15/ 55) 

فراوانی  ی آلوده، اختالف  گاوها در  بود.   ( درصد   17/ 36) ماده زیر یک سال  

  2χ  =7/ 012در گروه های سنی مختلف معنی دار بود ) فقط آلودگی 

 ،190 /0 = P و  ( درصد  38/ 7) ( ولی فراوانی آلودگی در دو جنس نر

(. شیوع  P < 0/ 05اختالف معنی داری نداشت ) ( درصد  61/ 3) ماده 

و  ( درصد  45/ 33) آلودگی در گروه های سنی مختلف با دو جنس نر 

 بزهای آلوده نیز ارتباط معنی داری نداشت  ( درصد  54/ 66) ماده 

 (05 /0 > P ولی .) فراوانی آلودگی با گروه های سنی گوسفند  اختالف

فراوانی  اختالف  (.  2χ    ،170 /0  = P  =6/ 048های آلوده معنی دار بود ) 

(  درصد  65/ 07) و ماده ( درصد  34/ 93) آلودگی در جنس های نر 

 (.  2χ    ،110 /0  = P  =9/ 447گوسفند های آلوده نیز معنی دار بود ) 

بر اساس نتایج آنالیز آماری هیچگونه تفاوت معنی داری در میزان  

آلودگی کنه ای در گله های گاو ، گوسفند  وبز  در نیمه شمالی و جنوبی  

(. به ترتیب این شاخص  2و    1( )جدول P <  0/ 05استان مشاهده نگردید )  

برای فراوانی آلودگی کنه های سخت در گله های گاو برای شهرستان های  

(، ملکشاهی  P < 0/ 05(، ایالم ) P < 0/ 05(، شیروان ) P < 0/ 05ان ) ایو 

 (05 /0 > P ( چرداول ،)0/ 05 > P ( و مهران )0/ 05  > P  فراوانی آلودگی ،)

( برای شهرستان های  درصد   10/ 8کنه های سخت در گله های گوسفند ) 

( و نیز  P =  0/ 043( و دهلران) P =  0/ 042)   (، آبدانان P =  0/ 043دره شهر ) 

نی آلودگی کنه های سخت در گله های بز برای شهرستان های دره  فراوا 

. ( تعیین شد P <  0/ 05( و دهلران) P <  0/ 05(، آبدانان) P <  0/ 05شهر ) 

 ایالم. فراوانی و توزیع جغرافیایی آلودگی کنه های سخت جدا شده از گروه های سنی مختلف و دو جنس نشخوارکنندگان اهلی آلوده در استان  .  1جدول  

 نوع دام 

 )راس( 

 تعداد دام آلوده 

 )درصد(

 جنس دام آلوده )درصد(  گروه سنی دام آلوده )درصد( توزیع جغرافیایی 

 نیمه 

 شمالی

 نیمه 

 جنوبی
 ماده نر <1 2-1 3-2 >3

 گاو

(139) 

62 

(6 /44 ) 

37 

(67 /59) 

25 

(33 /40) 

15 

(2 /24) 

Sc23 

(1 /37) 

13 

(96 /20) 

11 

(74 /17) 

24 

(7 /38) 

38 

(3 /61) 

گوسفند 

(162) 

83 

(23 /51) 

32 

(55 /38) 

Ss151 

(45 /61) 

17 

(48 /20) 

19 

(9 /22) 

Ss232 

(55 /38) 

15 

(07 /18) 

29 

(93 /34) 

Ss354 

(07 /65) 

 بز

 (144 ) 

75 

(08 /52) 

32 

(66 /42) 

43 

(33 /57) 

17 

(66 /22) 

17 

(66 /22) 

16 

(33 /21) 

25 

(33 /33) 

34 

(33 /45) 

41 

(66 /54) 

جمع 

 کل

220 

(43 /49) 

101 

(9 /45) 

119 

(1 /54) 

49 

(27 /22) 

59 

(82 /26) 

61 

(73 /27) 

51 

(18 /23) 

87 

(55 /39) 

133 

(45 /60) 

Sc Sc- :گاو (3df= ،099/11=  2χ  ،001 /0 =P                    )Ss1-  گوسفند(1df= ،078/4=  2χ  ،031 /0 =P) 

Ss2- گوسفند (3df= ،099/11=  2χ  ،001 /0 =P)                 Ss3- گوسفند (3df= ،883/16=  2χ  ،001 /0 =P) 
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 . فراوانی و توزیع جغرافیایی آلودگی کنه های سخت جدا شده از گروه های سنی مختلف و دو جنس نشخوارکنندگان اهلی آلوده در استان ایالم .  2  جدول 

 نوع دام 

 )راس( 

 تعداد دام آلوده 

 )درصد(

 جنس دام آلوده )درصد(  دام آلوده )درصد(گروه سنی  توزیع جغرافیایی 

 نیمه 

 *شمالی

 نیمه 

 **جنوبی
 ماده نر <1 2-1 3-2 >3

 گاو

(139) 

62 

(6 /44 ) 

37 

(67 /59) 

25 

(33 /40) 

15 

(79 /10) 

Sc23 

(55 /15) 

13 

(35 /9) 

11 

(91 /7) 

24 

(27 /17) 

38 

(34 /27) 

گوسفند 

(162) 

83 

(23 /51) 

32 

(75 /19) 

Ss151 

(48 /31) 

17 

(49 /10) 

19 

(73 /11) 

Ss232 

(75 /19) 

15 

(26 /9) 

29 

(90 /17) 

Ss354 

(33 /33) 

 بز

 (144 ) 

75 

(08 /52) 

32 

(22 /22) 

43 

(86 /29) 

17 

(81 /11) 

17 

(81 /11) 

16 

(11 /11) 

25 

(36 /17) 

34 

(61 /23) 

41 

(47 /28) 

 جمع کل
220 

(43 /49) 

101 

(91 /45) 

119 

(1 /54) 

49 

(27 /22) 

59 

(82 /26) 

61 

(73 /27) 

51 

(18 /23) 

87 

(55 /39) 

133 

(45 /60) 

 جنوبی )دره شهر، آبدانان، دهلران(   نیمه **   نیمه شمالی )ایوان، شیروان، ایالم، ملکشاهی، چرداول، مهران( *

Sc -   گاو   (2  =7/ 012χ    ،190 /0  = P )     Ss1 -    گوسفند (2  =3/ 564χ    ،270 /0  = P ) 

Ss2 -   گوسفند  (2  =6/ 048χ    ،170 /0  = P )     Ss3 -   گوسفند  (2  =9/ 447χ    ،110 /0  = P ) 

 

  1062عدد کنه سخت )  1209ز نشخوارکنندگان آلوده، تعداد ا 

نسبت تعداد   کنه خون خورده( جدا گردید.  147کنه خون نخورده و 

  (. 3بود )جدول   4/ 5و بز    5/ 9، گوسفند  6/ 1کنه به هر راس  دام در گاو  

بررسی توزیع بدنی کنه های سخت جدا شده از نشخوارکنندگان آلوده  

(  % 31/ 84نشان داد که بیشترین تجمع کنه ها در هر سه نوع دام گوش ) 

(، گوسفند در اطراف  % 7/ 12بود ولی کمترین تجمع آنها در گاو زیر دم ) 

 .  ( 3)جدول   ( P<  0/ 05) ( بود  % 5/ 01( و بز در ناحیه پرینه ) % 4/ 68چشم ) 

در مطالعه آزمایشگاهی و تعیین تنوع گونه ای کنه های سخت  

جدا شده، در هر سه نوع از دام ها در شهرستان های تحت مطالعه واقع  

در دو نیمه شمالی و جنوبی، آلودگی به گونه های مختلف کنه ای  

. به طوری که کنه های سخت جدا شده از  ( 2)جدول شناسایی گردید 

( بودند. از این  % 62/ 38)  هیالوما ( و 73%/ 62)  ریپی سفالوس دو جنس 

گونه در بز بودند. گونه    6گونه در گوسفند و    7گونه در گاو،    7دو جنس  

در نیمه  (  % 22/ 16در گاو ) ریپی سفالوس سنگوینوس  های غالب از کنه  

در  هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و گونه ( 11%/ 31) استان ایالم شمالی 

(  15%/ 49استان ایالم ) در نیمه جنوبی    % 12/ 79گوسفند و بز به ترتیب  

  (.  P <0/ 05( بودند ) 13%/ 42استان ایالم )   در نیمه جنوبی   % 24/ 77و  

 
 فراوانی و ننوع گونه ای کنه های سخت شناسایی شده در نشخوارکنندگان آلوده استان ایالم.. 3جدول 

 نوع دام 

 تعداد کنه 
 نسبت کنه 

 به دام 
خون   .H a.a. H.a.e. H. m. H.as.as. R.s. R.tu. R.bu توزیع جغرافیایی 

 خورده

خون  

 نخورده 

 6/ 1 337 42 گاو
 NSc   7 /10 45 /8 67 /10 11 /3 31 /11 7 55 /3شمالی نیمه

 2/ 25 5/ 13 10/ 85 2/ 43 8/ 59 6/ 32 9/ 61 نیمه جنوبی

 5/ 9 432 59 گوسفند
 1/ 25 2/ 74 4/ 01 0/ 79 4/ 8 6/ 97 6/ 3 شمالی  نیمه

 Ss1 49 /15 19 /13 28 /11 65 /1 96 /16 33 /12 21 /2نیمه جنوبی

 4/ 5 293 46 بز
 1/ 63 3/ 38 9/ 94 0 11/ 89 11/ 44 11/ 35 شمالی  نیمه

 NSs2   42 /13 16 /9 52 /10 0 41 /10 58 /4 2 /2نیمه جنوبی

 4/ 3 12/ 15 21/ 17 2/ 72 18/ 85 18/ 61 22/ 16  - 1062 147 جمع کل

 

.H.a.a هیالوما آناتولیکم آناتولیکم؛ ،H.a.e. هیالوما آناتولیکم اکسکاواتوم؛ ،H.m.  هیالوما مارژیناتوم؛ ،H.as.as. هیالوما آسیاتیکوم آسیاتیکوم؛ ،R.s. ریپی سفالوس سانگوینوس؛ ،R.tu.  ، 

 بورسا. ، ریپی سفالوس  .R.buریپی سفالوس تورانیکوس؛  

NSc -   ( 42/ 466گاو = χ    ،05 /0  > P )  Ss1 -   ( 42/ 078گوسفند = χ    ،031 /0  =P )  NSs2 -   گوسفند  (12/ 265 = χ    ،05 /0  > P ) 
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 توزیع بدنی کنه های سخت جدا شده از نشخوارکنندگان آلوده در استان ایالم.. 4جدول 

 نوع دام 
 محل جدا کردن کنه سخت از روی بدن دام )درصد(

 کیسه بیضه پستان پرینه  دم یا دمبه اطراف چشم کشاله ران گوش

 9/ 23 15/ 56 9/ 76 7/ 12 8/ 17 18/ 99 31/ 13 گاو

 7/ 94 15/ 47 7/ 73 9/ 97 4/ 68 19/ 75 34/ 41 گوسفند

 12/ 38 18/ 28 5/ 01 7/ 37 6/ 19 21/ 82 28/ 9 بز

 9/ 59 16/ 29 7/ 6 8/ 35 6/ 2 20/ 09 31/ 84 جمع کل

 

 بحث  

شیوع آلودگی کنه های سخت درگاو، گوسفند و   مطالعه، این  در 

بز قابل توجه بود. این نتایج با مطالعات قبلی در ایران و سایرکشورها تا  

حدودی مشابهت داشت. شیوع آلودگی کنه های سخت در گاو در  

در استان   2007و همکاران در سال  Rahbariمقایسه با مطالعه 

(. در صورتی که  12بود )  ( به مراتب کمتر درصد  62آذربایجان غربی ) 

Ranjbargarmabolia   وYakhchali   در مطالعه ای که    2008در سال

بر روی گوسفندها و بزهای صالح آباد شهرستان تربت جام انجام دادند  

  درصد  10و  درصد  14/ 5شیوع آلودگی کنه های سخت را به ترتیب 

(.  24)   گزارش کردند که با نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی نداشت 

Yakhchali  شیوع آلودگی کنه ای    2012و همکاران در سال

درنشخوارکنندگان اهلی حومه شهرستان سنندج در گاو، گوسفند و بز  

گزارش نمودند   درصد  41/ 9و  درصد  37/ 2، درصد  34/ 42به ترتیب 

 (26  .)Sohrabi  شیوع آلودگی کنه های   2013و همکاران در سال

،  درصد  24/ 63ستان کرمانشاه به ترتیب سخت درگاو، گوسفند و بز ا 

(. در مطالعه  16گزارش کردند )  درصد  27/ 25و  درصد  25/ 12

Taherian  فراوانی آلودگی کنه سخت در   2014و همکاران در سال

  درصد   73/ 5،  درصد  0/ 4گاو، گوسفند و بز در استان لرستان به ترتیب 

  2015و همکاران در سال  Vahedi Noori(. 18بود )  درصد  26/ 1و 

( را از  درصد   39( و گوسفند ) درصد   61آلودگی کنه های سخت درگاو ) 

و همکاران    Taibدر دهوک عراق  (.  20) استان مازندران گزارش نمودند  

  55، گوسفند  درصد   40شیوع کنه های سخت را در گاو    2007در سال  

و همکاران   Asmaaدر مصر  (. 19گزارش کردند )  درصد  5و بز  درصد 

شیوع آلودگی کنه های سخت در نشخوارکنندگان را   2014در سال 

این مطالعات  اختالف شیوع آلودگی در  (.  3گزارش نمودند )   درصد   30/ 1

ممکن است به دلیل استفاده از سموم آفت کش )حمام ضد کنه ای و  

سمپاشی جایگاه های نگهداری دام(، تفاوت در شرایط آب و هوایی و  

اقلیمی، سیستم های مدیریتی و پرورشی و اختالف حساسیت انواع دام  

(. به عالوه توزیع فراوانی  26،22،14ها به آلودگی های کنه ای می باشد ) 

کنه های سخت در استان ایالم در ارتباط با نوع دام در دو منطقه شمال  

 و جنوب استان فاقد اختالف بود.  

در تحقیق حاضر بیشترین فراوانی آلودگی کنه های ایکسودیده  

سال   1سال و بز های زیر  1- 2سال، گوسفند های  2- 3در گاو های 

  2013و همکاران در سال  Sohrabiبا گزارش وجود داشت. این یافته 

که بیشترین شیوع آلودگی کنه های سخت را در   در استان کرمانشاه 

 ( و بزهای درصد  55/ 6( و گوسفندان ) درصد  38سال )  3- 4گاوهای 

(. در بنگالدش  16)  ( گزارش کردند کمتر بود % 63/ 04سال )  2-1

(. در پاکستان  8بیشترین شیوع آلودگی در گاوهای جوان ثبت گردید ) 

Sajid  ارتباط معنی داری از لحاظ شیوع   2009و همکاران در سال

آلودگی کنه های سخت گاوهای بالغ نسبت به گاوهای جوان تر گزارش  

بیشترین شیوع   2007در سال  Yakhchaliو  Azizi(. 14نمودند ) 

ساله روستاهای اطراف   1- 2آلودگی کنه ای را در گوسفند و بزهای 

(. دلیل این اختالف ممکن است به دلیل  23ارش کردند ) ارومیه گز 

تفاوت در سطح ایمنی حیوان، مقاومت ذاتی و اینکه کنه های  

باشد    ، ایکسودیده در مراحل مختلف چرخه زندگی خود خونخواری دارند 

(. در این مطالعه شیوع آلودگی کنه های سخت در دام های ماده  5-14) 

نسبت به  دام های نر باالتر بود و اختالف آماری از لحاظ درصد آلودگی  

  2013و همکاران در سال    Sohrabiمعنی دار بود. این نتایج با گزارشات  

(. از مهمترین  16،8مطابقت داشت )   2011و همکاران در سال    Kabirو  

االتر بودن آلودگی دام های ماده به کنه های ایکسودیده می  عوامل ب 

تواند تمایل دامداران برای نگهداری دام های ماده به منظور تولید شیر  

و زایش همچنین باال بودن سطح هورمون های پروژسترون و  

پروالکتین، استرس های آبستنی و شیرواری که موجب افزایش  

 (. 8ی انگلی می گردد ) حساسیت دام ها نسبت به آلودگی ها 

مناطق تحت  میانگین تعداد کنه سخت جداشده از دام های 

بود. این نتایج از   4/ 5و بز  5/ 9، گوسفند 6/ 1مطالعه به هر راس  گاو 

و بز    3، گوسفند  1- 2میزان گزارش شده در دام های اشنویه که در گاو  

به  (. این شاخص در نشخوارکنندگان کوچک ایالم 21بیشتر بود )  1/ 5
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( آلوده در روستاهای  4/ 3( و بزهای ) 2/ 5مراتب بیشتر از گوسفندها ) 

  2013و همکاران در سال    Sohrabi(.  22اطراف شهرستان ارومیه بود ) 

  7/ 1و بز   7/ 9، گوسفند  4/ 6شده از گاو  میانگین تعداد کنه سخت جدا 

  2014و همکاران در سال  Taherianدر مطالعه (. 16گزارش کردند ) 

،  1/ 27شده از گاو  میانگین تعداد کنه سخت جدا لرستان در استان 

و   Ghashgaei(. در مطالعه 18گزارش شد )  3و بز  4/ 5گوسفند 

میانگین تعداد کنه سخت   در استان کرمانشاه   2015همکاران در سال 

  0/ 01- 0/ 36جدا شده از گاو  هیالوما برای گونه های کنه شده  جدا 

(. علت باال بودن حضور آلودگی کنه سخت در منطقه  7گزارش گردید ) 

به دلیل عدم آگاهی دامداران از اهمیت بهداشتی و اقتصادی کنه ها،  

 سمپاشی به موقع جایگاه دام ها و اسپری و حمام ضد کنه می باشد. 

بدن  در این مطالعه توزیع بدنی کنه های جدا شده از سطح 

میزبان نشان داد که بیشترین محل تجمع کنه های سخت در  

نشخوارکنندگان مورد بررسی در ناحیه گوش بود. این یافته ها با نتایج  

در گوسفندها   2013و همکاران در سال  Sohrabiبدست آمده توسط 

  . داشت  خوانی  هم  ( در استان کرمانشاه درصد  43( و بزها ) درصد  54) 

بر روی گاوهای   2007و همکاران در سال  riRahbaهمچنین مطالعه 

مناطق مختلف ایران انجام دادند بیشترین محل جدا کردن کنه های  

(. از مهمترین علل  12،16سخت را از ناحیه گوش آنها گزارش کردند ) 

تجمع کنه ها برای چسبیدن به این نواحی جهت خونخواری می توان  

روق خونی، گرم و  به نازک تر بودن محل گزش، سطحی تر بودن ع 

مرطوب بودن این نواحی و عدم دسترسی دام جهت نظافت )لیس زدن  

 (.  26،23،5بدن( اشاره کرد ) 

ریپی  در این تحقیق از نظر تنوع گونه ای بر حسب نوع میزبان، کنه  
هیالوما آناتولیکوم  در گاو در شمال استان و  سفالوس سانگوینوس 

در گوسفند و بز در جنوب استان بیشترین فراوانی را در بین   آناتولیکوم 

کنه های شناسایی شده داشتند. این یافته با گزارش های گونه غالب از  

(. در  26،25،16،9شرق، مرکز، جنوب و غرب ایران همخوانی داشت ) 

بررسی که بر روی کنه های سخت جدا شده از گاو و گوسفند در اشنویه  

و  هیالوما آسیاتیکوم آسیاتیکوم یب، گونه های صورت گرفت به ترت 

در سال   Nasiri(. 21گونه های غالب بودند )  درماسنتور مارژیناتوس 

از گوسفندان منطقه آبدانان   را  همافیزالیس  و  هیالوما  دو جنس  2010

 بیشترین تنوع  ( درصد  44/ 67)  هیالوما استان ایالم گزارش نمود و کنه 

و    Noamanدر مطالعه ای که در اصفهان توسط    (. 18داشت )  را  ای  گونه 

هیالوما آناتولیکوم  صورت پذیرفت گونه غالب را    2007همکاران در سال  
ریپی سفالوس  در گوسفند و ، ریپی سفالوس بورسا در گاو  آناتولیکم 

 2012همکاران در سال   و   Seidi(. 10در بز گزارش نمودند ) سانگوینوس  

را از   هیالوما  ( و درصد  47/ 42غالب، کنه )  سفالوس  ریپی  کنه های 

(.  15از استان کرمانشاه گزارش کردند )  گیالنغرب  در  گاو  و  بز  گوسفند، 

Yakhchali    25/ 32گونه غالب را در نوع گاو )   2012و همکاران در سال  

( از مناطق مختلف  درصد  28/ 45( و بز ) درصد 28/ 36(، گوسفند ) درصد 

گزارش نمودند. همچنین در  یکم هیالوما آناتولیکوم آناتول سنندج کنه 

هیالوما  دامداری های روستا های صالح آباد شهرستان تربت جام 
(.  26شایع ترین کنه سخت انگل گوسفند و بز گزارش گردید )   مارژیناتوم 

Sohrabi   ریپی سقالوس  به ترتیب کنه  2013و همکاران در سال
را در  یپی سقالوس تورانیکوس  ( و ر درصد  26/ 26را در گاو ) سنگوینوس  

( گونه غالب در استان  درصد  40/ 55( و بز ) درصد 54/ 23گوسفند ) 

و همکاران در   Ghashgaei(. در حالی که 16کرمانشاه گزارش نمودند ) 

جدا شده از گاو را در استان  هیالوما فراوانی گونه های کنه  2015سال 

غالب جدا شده از  گزارش کردند. در این تحقیق گونه  % 18/ 8کرمانشاه 

و همکاران در   Taherian(. 7( بود ) درصد  36/ 8)  هیالوما مارژیناتوم گاو 

(، گوسفند  % 42/ 85در استان لرستان کنه غالب را از گاو )  2014سال 

گزارش کردند    ریپی سفالوس سانگوینوس (  درصد   82/ 26( و بز ) %70/ 3) 

بوفیلوس  (. شایع ترین کنه سخت انگل گاو در استان مازندران 18) 
(. در حالی که در گزارش  24( گزارش گردید ) درصد 51/ 3)  آنوالتوس 

Vahedi Noori  کنه سخت غالب در گاو   2015و همکاران در سال

بود  ریپی سفالوس ( از جنس درصد  74/ 3( و گوسفند ) درصد  65/ 27) 

هیالوما  کنه  2004در تحقیق صورت گرفته در ترکیه در سال (. 20) 
به عنوان گونه غالب در گاو های مورد بررسی گزارش    م آناتولیکوم آناتولیک 

ریپی  و  هیالوما گونه های  2007و همکاران در سال  Taib(. 1گردید ) 
را به ترتیب از گاو و گوسفند در دهوک عراق گزارش کردند   سفالوس 

(. از علل اختالف در تنوع گونه ای کنه های سخت گزارش شده از  19) 

شورها می توان به به تفاوت های اقلیمی، روش  سایر نقاط ایران و دیگر ک 

های نمونه برداری و مطالعه کنه ها، سازگاری کنه های مختلف با شرایط  

 (. 4،2آب و هوایی و نحوه مدیریت و پرورش اشاره کرد ) 

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق،  نهایی گیرینتیجه

فون متنوع و فعالی از کنه های سخت در نشخوارکنندگان استان ایالم  

  هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و    ریپی سفالوس وجود گونه های  وجود دارد.  

به عنوان شایع ترین کنه های سخت در نشخوارکنندگان استان، از نظر  

نگلی و عفونی حایز اهمیت می باشد. بنابراین  امکان انتقال بیماری های ا 

طراحی و انجام مطالعات تکمیلی در خصوص نقش کنه ها در انتقال  

عوامل بیماری زا، اجرای برنامه های آموزشی به منظور باال بردن سطح  

 بهداشت دام و مدیریت پرورشی ضروری به نظر می رسد. 
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 سپاسگزاری

اران استان ایالم بدینوسیله نویسندگان از همکاری دامد

 قدردانی نموده و از آقای جواد خدری نیز تشکر می نماییم.

 تعارض منافع

 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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