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چكيده 
به دو  کنه ها انگل های خارجی اجباري و خون خوار مهره داران خشکي زي)دوزيستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران( می باشند که 
خانواده کنه های سخت وکنه های نرم تقسيم بندی می شوند. اين انگل ها به دليل داشتن اندازه بزرگ بدن)2 تا 30 ميلي متر(  و قطعات 
دهاني تخصص يافته، از بقيه انگل های خارجی متمايز هستند. کنه ها بر اثر گزش و خون خواري به ميزبان خود آسيب زده و باعث ايجاد 
کم خوني و کاهش محصوالت دامی مانند شير و گوشت می شوند. عالوه بر آن کنه ها باعث ايجاد حساسيت، مسموميت و فلج در دام 
و انسان مي شوند. از طرفی باعث انتقال انگل ها)مثل بابزيا، تيلريا و کوادريا( باکتری ها)مثل عامل بيماری اليم( و ويروس ها)مثل عامل 
بيماری کريمه کنگو( می شوند. با توجه به اهميت کنه ها، در اين مقاله ضمن معرفی کلی آن ها، با در نظر گرفتن فاکتورهای اقليمی و 

توجه به زيست بوم، روش های مناسب و مرسوم کنترل کنه ها مرور می گردد.

واژگانکليدی
کنترل کنه، انگل خارجی، دام  
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ولی  شده اند  شناخته  خارجی  انگل  عنوان  به  که  وجودی 
اهميتشان بيشتر به دليل نقش آن ها در انتقال بيماری ها است. 
در  مهم  بيماری زای  عوامل  از  بسياری  ناقل  پشه ها  چند  هر 
قلب  کرم  ماالريا،  مثال  عنوان  )به  می باشند  حيوان  و  انسان 
انتقال  در  تنوع  نظر  از  کنه ها  بندپايان،  ميان  در  ولی   )... و 
ريکتزياها،  ويروس ها،  قارچ ها،  جمله  از  بيماری زا  اجرام 
وجود  با   .)1( دارند  را  اول  مقام  تک ياخته ها،  و  باکتری ها 
پيشرفت های بدست آمده در کاهش بيماری های قابل انتقال 
کنه ها  توسط  منتقله  بيماری های  از  بسياری  بندپايان،  توسط 
هنوز هم غالب هستند. تب نقطه نقطه ای کوه های راکی )يک 
نوع بيماری ريکتزيايی خطرناک و شديد( در نواحی شرقی 
به  بيماری ريکتزيايی ديگری  اياالت متحده گسترش دارد، 

بيانمسئلهواهميتموضوع
کنه ها از رده عنکبوتيان، زيررده آکاری و راسته ايکسوديدا 
هستند )تصوير1(. اين بندپايان، خونخوار اجباری بوده و تقريباً 
در تمام نقاط جهان ديده می شوند. تاکنون تعداد 899 گونه 
از کنه ها شناخته شده اند )2(. اين گروه بزرگ به دو خانواده 
اصلی يعنی کنه های سخت )Ixodidae()به علت  داشتن يک 
)به   )Argasidae(نرم کنه های  و  اسکلروتيزه(  پشتی  صفحه 
تقسيم  انعطاف پذير(  و  شکل  چرمی  کوتيکول  داشتن  علت 
فقط يک  و خانواده سوم)Nuttalliellidae( شامل  می شوند 

گونه منفرد می باشد )تصوير 2(.
کنه ها باعث آلودگی مهره داران خشکی زی يعنی پستانداران، 
با  می شوند.  دوزيستان  حتی  و  خزندگان  از  بعضی  پرندگان 

تصوير شماره 1- طبقه بندی کنه ها و مايت ها و مشخصات و اندازه بعضی گونه های با اهميت از عنکبوتيان.
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اهميت آن ها در جدول شماره 1 ذکر گرديده است. 

برنامههايکنترلکنهها
ازآرسنيک،  کنه ها،  کنترل  برای  بيستم،  قرن  اوايل  در 
هيدروکربن های  مانند  ترکيبی  مولکول های  و ساير  روتنون 
ترکيبات  آميدين ها،  کربامات ها،  ارگانوفسفات ها،  کلرينه، 
ترکيبی  يا  و  مجزا  صورت  به  پيرتروئيدها  و  آميدين  شبه 
شيميايی،  کش های  کنه  از  گروه  چهار  می شد.  استفاده 
و   Formamidines پيرتروئيد ها،  ارگانوفسفات ها، 
کنترل  استفاده  مورد  اصلی  مواد   Macrocyclic lactones
کنه ها در هند هستند. ارگانوفسفات ها و پيرتروئيد ها  به طور 
و  آميتراز  می شوند.  استفاده  کشور  آن  سراسر  در  وسيعی 
دليل عدم  به  هستند که  آيورمکتين کنه کش های جديدی 
کفايت کنه کش های ارگانو فسفات )OP( و پيرتروئيدهای 

سنتزی )SP(، مصرف آن ها رو به افزايش است )11(. 
پس از مدتی مشخص گرديد به مرور زمان و بر اثر مصرف 
بی رويه سموم، عالوه بر بروز آلودگی زيست محيطی،کنه ها 
نسبت به اين مواد مقاومت نشان می دهند. مثال کنه بوافيلوس 
ميکروپلوس بر عليه ارگانوفسفات ها و پيرتروئيدهای سنتزی 

مقاومت پيدا کرده است )9 ، 10(. 
استخراج  روغنی  اسانس های  است،  شده  مشخص  امروزه 
شده از گل و  برگ گياهان، خاصيت کنه کشی دارند. مثال 
کوليان  سرخاب  و  مرزنجوش  ابری،  گل  کنه کشی  تاثير 
سفالوس  رپی  و  ميکروپلوس  بوافيلوس  کنه های  برعليه 
 .)4 الی   2 )تصاوير  است  تاييد و گزارش شده  تورانيکوس 
برگ  از  که   0ne-3-dien  -)15(  4,10-Cadina ترکيب 
باعث  است  شده  استخراج    Hyptis verticillata ساقه  و 

نام Fievre boutonneuse در نواحی وسيعی از شرق نزديک 
و نواحی مرکزی و شمال آسيا، آفريقا و نواحی جنوبی اروپا 
بيماری های اليم،  و ساير نواحی دنيای قديم گسترش دارد. 
بيماری های  جمله  از  نيز  انسانی  ارليشيوز  و  انسانی  بابزيوز 
توسط  منتقله  بيماری های  برخی  هستند.  کنه ها  توسط  منتقله 
و  ايل  لوپينگ  شرقی،  ساحل  تب   ،Heartwater مثل  کنه ها 
تب گوساله ای ، دام های اهلی را در معرض خطر قرار داده  و 

باعث نابودی منابع پروتئينی و صنايع دامی می شوند.
توقف  و  ساله  هفت  جنگ  يک  به  زيمبابوه  ورود  به دنبال 
اقدامات کنترلی در برابر کنه ها، حدود يک ميليون گوساله بر 
اثر بيماری کنه ای تلف شدند. در مطالعه ای که در سال 2006 
اقتصادی  انجام گرفت، مشخص گرديد خسارت  تانزانيا  در 
ناشی از بيماری های منتقله توسط کنه ها در يک سال، بيش از 
364 ميليون دالر بوده است )3(. هزينه تخمين زده شده برای 

کنترل کنه ها در هند 498/7 ميليون دالر در سال می باشد.
با توجه به موقعيت جغرافيايی و آب و هوايی ايران، شرايط 
مساعد زندگی برای کنه ها فراهم می باشد. به همين دليل در 
اکثر استان ها کنه ها بر روی دام ها قابل مشاهده هستند. با توجه 
به وجود دامپروری سنتی که در آن تغذيه دام ها از طريق چرا 
بهار،  فصل  شروع  با  می گيرد،  انجام  چراگاه ها  و  مراتع  در 
آلودگی به کنه در دام ها ديده می شود. بسته به درجه حرارت 
نوبت  دو  در  معمول  به طور  منطقه  هر  در  نسبی  رطوبت  و 
ديده  کنه ها  جمعيت  در  افزايش  ماه  شهريور  و  ارديبهشت 
مديترانه ای  هوای  و  آب  که  شمالی  استان های  در  می شود. 
دارند، کنه ها تقريبا در تمام طول سال فعاليت دارند. بر اساس 
و  فرهنگی  نکات  بعضی  گرفتن  نظر  در  و  اقليمی  مطالعات 
ميزان  و  کنه ها  جمعيت  افزايش  داليل  مهم ترين  مديريتی، 

تصوير شماره 2- سطح پشتی کنه هيالوما اجيپتيوم)سمت راست( و سطح شکمی هيالوما آناتوليکوم)سمت چپ(
)تصاوير تهيه شده توسط نويسنده(.
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قرار  مطالعه  مورد  نيز  آناتوليکوم  در خرگوش  هيالوما  عليه 
گرفته است)7(.

دستاورد
در موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی ، در فاصله 
نام  به  فرانسوي  برجسته  محقق   1331 تا   1315 سال هاي 
به  را  ايران  دامي  کنه هاي  روي  تحقيقات  اولين  دلپي  لويی 
زبان فرانسوي منتشر نمود. بعد از آن نيز Nemenz، مقامي، 
جانبخش و عباسيان روي کنه ها مطالعه نمودند. دکتر مظلوم 
نتايج  رازی،  موسسه  در  ساله   5 مطالعه  دوره  يک  از  پس 
مطالعات خود را روي کنه هاي دامي ارائه نمود. در اين مطالعه 
از سراسر ايران، 24 گونه کنه تشخيص داده شده است. طبق 
محققين  )از  فشارکي  دکتر  و  راد  هوشمند  دکتر  مطالعات 
آناتوليکوم  آناتوليکوم  هيالوما  کنه  رازی(،  موسسه  برجسته 
)ناقل عمده تيلريوز گاوي و گوسفندي(  خسارت هاي قابل 

 )hatching( تداخل در مراحل تخم گذاری و باز شدن تخم
در مورد تخم های بوافيلوس ميکروپلوس می شود )12،13(. 

از  استفاده  روی  بر  تحقيقات  اصلی  تمرکز  حاضر  حال  در 
نوعی واکسن بر عليه کنه ها است. ايمن سازی در گوساله ها 
استفاده  با  مقايسه  در  مناسب  جايگزين  يک  کنه ها  عليه  بر 
نوعي  استراليا  در  مي باشد.  خطرناک  و  پرهزينه  سموم  از 
مياني  روده  از  )حاصل   Bm86 ژن  از  شده  ساخته  واکسن 
با موفقيت مورد  بوافيلوس ميکروپلوس  بر عليه کنه  کنه ها( 
واکسن  اين  مشابه  نوع   .)5  ،4( است  گرفته  قرار  آزمايش 
در کوبا ساخته شده و به نام تجاري GAVAC عرضه شده 
است )6(. استفاده از اين واکسن باعث ايجاد ايمني متقاطع 
بر عليه کنه هيالوما آناتوليکوم نيز می گردد. با انجام مطالعه 
 Bm86 در برزيل مشخص شده است که ايجاد ايمنی بر پايه
به  عفونت  کاهش  درصد   60 تا   25 باعث  گوساله ها،  در 
بر  اکتسابي  ايمني  ايجاد  حال  اين  با   .)8( است  شده  کنه ها 

جدول شماره 1- فهرست بعضی مشکالت )نقاط ضعف( و ميزان اهميت آن ها در افزايش آلودگی به کنه ها.

نقاطضعفرديف
ميزاناهميت/

حساسيت
اثربرعملكرديا

قابليترقابتيسازمان
اولويت

2باالباالعدم وجود ماموريت هاي الزم به صحرا1
3باالباالعدم هماهنگي با مجموعه حيات وحش2
4باالباالعدم وجود مديريت الزم کنترل جابجايي دام3
5باالباالناکافي بودن هماهنگي بين سازمان هاي مرتبط4
6باالباالعدم وجود قرنطينه الزم در موارد جابجايي دام از خارج به داخل5
12باالباالوجود بخش عظيمي از منابع دامي به شکل عشاير کوچ رو6
8متوسطمتوسطوجود وارياسيون هاي درون گونه اي در کنه ها7
9متوسطمتوسطوجود بعضي سويه هاي مقاوم به سموم8

ضعف در آموزش علمي دامداران و تکنسين هاي دامپزشکي و 9
11باالباالاطالع آن ها از اهميت کنترل کنه ها

7باالباالعدم اطالع از وضع آلودگي در حيات وحش10

عدم وجود بعضي ارتباط هاي الزم با سازمان هاي بين المللي مانند 11
FAO  و استفاده از بودجه آن ها

10باالباال

1باالباالعدم وجود بودجه کافي و مديريت الزم در بخش تحقيقات12
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کنه  عليه  بر   Bm86 از  حاصل  واکسن  گرديد،  ذکر  که 
چند  در  آميز  موفقيت  به طور  ميکروپلوس  بوافيلوس 
بر  اوليه  مطالعات  نيز  ايران  در  است.  شده  ساخته  کشور 
برای  تالش  و  شده  شروع  رازی  موسسه  در   Bm86 روي 
در  آناتوليکوم  هيالوما  کنه  در  آن  مشابه  آنالوگ  کشف 

حال بررسی و تحقيق است.

توصيهترويجی
سطح  در  کنه ها  جمعيت  کنترل  برای  زير  روش های 

دامداری ها توصيه شده است:
-  انتخاب محل مناسب برای ساخت جايگاه نگهداري دام 

توجهي در بخش فرآورده هاي دامي ايجاد می کند. با وجود 
شيميايي  کش هاي  کنه  توسط  دامي  کنه هاي  کنترل  امکان 
)سموم شيميايي( ولی توسعه مقاومت نسبت به بعضي سموم 
شيميايي، پايداري سموم کلره و فسفره و در نتيجه آلودگي 
محيط زيست و تمايل جهاني نسبت به  استفاده از مواد سالم 
در محيط زيست، باعث تمرکز تحقيقات بر روي روش هاي 
توسعه  يا  و  کنه ها  بيولوژيک  کنترل  عوامل  مثل  جايگزين 
نوعي واکسن در سال هاي اخير شده است. ايجاد ايمني در 
نسبت  مناسب  جايگزين  راه  يک  کنه ها  عليه  بر  گوساله ها 
پرهزينه و خطرناک مي باشد. همانطور  از سموم  استفاده  به 

.Ageratum houstonianum تصوير شماره 2- گل ابری)نوعی مرزنجوش( با نام علمی

 .Origanum onites تصوير شماره 3- مرزنجوش با نام علمی
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آهن  و  سيمان  از سنگ،  دام  نگهداری  جايگاه  - ساخت 
سيماني  پالستر  پوشش هاي  و 

- رعايت بهداشت و تميزی جايگاه نگهداری 
و  فصول  در  دام  نگهداری  جايگاه  مرتب  سمپاشي   -

مناسب زمان هاي 
سموم  از  استفاده  با  کنه   ضد  حمام  و  دام  سمپاشی   -
Flu-( آن پور  بايتيکول  سنتزی  پيرتروئيد های  مثل   مجاز 

  )methrin 10g/L
- شعله دادن سطوح جايگاه نگهداری دام

به  آن ها  انتقال  و  فضوالت  و  کود  مرتب  وري  جمع آ   -
خارج از جايگاه نگهداری دام

مانده  باقي  و  کلش  و  کاه  ساختن  خارج  و  جمع آوري   -
خوراک دام 

- اجازه تابش مرتب نور خورشيد به جايگاه نگهداری دام
مقاوم  کنه  جمعيت های  کنترل  برای  گذشته  سال  چند  در 
 ،SP سنتزی(  )پيرتروئيدهای  و   OP فسفات ها(  به)ارگانو 

تصوير شماره 4- يک گونه از تيره سرخاب کوليان  با نام علمی  Petiveria alliacea حاوی 
متابوليت های BTS )بنزيل تری سولفيد ( و BDS )بنزيل دی سولفيد ( که دارای فعاليت 

کنه کشی قوی است.

ميلی گرم   10 حاوی  ميلی ليتر  هر  در   (  %1 ايورمکتين 
وزن  کيلوگرم  پنجاه  هر  ازای  به  که  است(  ايورمکتين 
جلدی  زير  راه  از  و  دز  تک  به صورت  ميلی ليتر   1 دام، 
در ناحيه شانه دام تزريق می شود. زمان پرهيز از مصرف 
با  حال  اين  با  است.  روز   35 گوسفند  و  گاو  گوشت 
عليه  بر  مقاومت  بروز  مورد  در  گزارش  انتشار  به  توجه 
استفاده شده و  اين ترکيب  از  احتياط  با  بايد  ايورمکتين، 
از آن خودداری شود  برنامه  بدون  و  بی رويه  استفاده  از 

 .)16 ، 15(
دستور  در  بايد  گياهی  منشا  با  کش های  کنه  از  استفاده 
کيفيت  با  و  سالم  دام  طريق  اين  از  تا  گيرد  قرار  کار 
کننده های  آلوده  از  نيز  زيست  محيط  و  باشيم  داشته 

شود. پاک  شيميايی 
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