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روش تحقنق :در این تحقنق اثرات ضدکنه ای عصاره ها و صمغ در مقایسه با م آفتکش شنمنایی



کنه

شامل عصاره های گناهان ارسک گل مننای صخره زیک گل راعی دیهنمی و زرین گناه و همچننن صمغ



ضدانگل

آنقوزه و باریجه در مقایسه با م ایپرمترین بر کنه هنالوما مارژیناتوم برر ی شده ا ت .در این



گياهان درویي

آزمایش غلظت های مختل

شامل 0/1ک 0/01ک و  0/001درصد از هر کدام از عصاره ها و صمغ های گناهی

مذکور تهنه شدند و اثر آنها بر نوزاد کنه هنالوما مارژیناتوم مورد مطالعه ترار گرفت.
نتایج و بحث :نتایج آزمایش نشان داد که در نهایت از بنن  6گناه مورد مطالعهک صمغ آنقوزه در غلظت
 0/1درصد باالترین تأثنر و عصاره ارس و گل مننای صخره زی در غلظت  0/1درصد در درجه بعدی تاثنر
گذاری ترار داشتند.
توصنه کاربردی /صنعتی :باتوجه به نتایج این تحقنق می توان جهت تولند موم ارگاننک ضد انگ ل و
ضد کنه از گناهانی نظنر صمغ باریجه و عصاره های برگ درخت اُرس و گل مننای صخره زی ا تااده نمود.

کنهها مهمترین انگلهای خونخوار اجباری خارجی میباشند که

;Parola & Raoult, 2001; Hashemi-Fesharki, 1997
Razmi et al., 2002; Razmi et al., 2003; Parola et al.,
 .) 2005همچنین کنهها میتوانند خود را به قسمت های مختلف

نسبت به سایر بندپایان خونخوار طیف گستردهتری از بیماریهای

بدن حیوانات چسبانده و باعث اضطراب ،ضایعات جلدی ،الغری

عفونی ناشی از میکروارگانیسمهایی از قبیل عوامل ویروسی،

ناشی از خونخواری ،ضعف ،ناتوانی ،تزریق سم و فلجی کنه ای

ریکتزیایی ،باکتریایی و تک یاختهای را به انسان و حیوانات در

گردیده و خسارات شدید اقتصادی به صنعت دامپروری وارد آورند.

سراسر جهان منتقل میکنند ( ;Samish & Rehacek, 1999

بنابراین آلودگی کنه ها از نظر پزشکی ،دامپزشکی و اقتصادی حائز

 .1مقدمه
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اهمیت می باشند ( .)Hoogstraal, 1980معموالً کنترل کنهها و

دیلدرین در مناطق مختلف کشور می باشد ( Enayati et al.,

پیشگیری از بیماریهای ناشی از آنها به طور گستردهای وابسته به

 .)2010; Enayati et al., 2009; Eshghi et al., 2005لذا

استفاده از حشرهکشهای شیمیایی می باشد اما کاربرد متوالی و

مطالعات میزان حساسیت و یا مقاومت احتمالی در برابر سموم و

استفاده از دوزهای نامناسب سموم شیمیایی به ویژه در مناطق

ترکیبات گیاهی جایگزین به منظور جلوگیری از مقاومت سموم در

مستعد رشد و تکثیر کنهها ،باعث اثرات جانبی مضری از قبیل بروز

کنه ها ضروری به نظر میرسد ( .)Bagavan et al., 2009بنابراین

سریع مقاومت در کنه ها نسبت به آفتکشها ،آلودگی محیط

در این مطالعه سعی گردیده است اثر ضد کنه ای  6عصاره گیاهی

زیست ،مسمومیت و آسیبهای پاتولوژیک درحیوانات ،باقی ماندن

شامل زرین گیاه ( ،)Dracocephalam multicaleگل مینای

سموم در گوشت و شیر نشخوارکنندگان خصوصاً در کشورهای در

صخره زی ( ،)Tanacetum polycephalumگل راعی دیهیمی

حال توسعه گردیده است ( Brook et al., 2010; Sonenshine,

(Hypericum scabrum

) ،صمغ آنقوزه ( ،)Ferula assa-foetida

1993; Beugnet & Chardonnet, 1995; Yildirim et al.,
.)2006

باریجه ( )ferula gummosaو ارس ( )Juniperus excelsaبا
ضدانگل شیمیایی سایپرمترین مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج مطالعات انجام شده توسط دفتر بین المللی بیماریهای
واگیر دام نشان میدهد که بالغ بر  54/5درصد کشورها در یک گروه
انگلی 11 ،درصد کشورها حداقل در دو گروه انگلی و در 14/4
درصد کشورها در بیش از سه گروه انگلی پدیده مقاومت بروز نموده
است ( .)Nari & Hansen, 1999a,bلذا در سالهای اخیر در
بسیاری از مطالعات استفاده از برنامه های کنترلی جایگزین از قبیل
کنترلهای بیولوژیک ،ترکیبات ضد کنه جدید مانند هورمونها،
فرمون ها و به خصوص ترکیبات گیاهی دارویی شامل عصاره ها و
اسانس های گیاهی می تواند به عنوان منابع جایگزین عوامل کنترل
کنه ها در نظر گرفته شود ( Hassanain et al., 1997; Zhioua et
al., 1999; Onofre et al., 2001; Pirali Kheirabadi et al.,
.)2007; Pirali Kheirabadi et al., 2009

شكل  .1کنه هیالوما مارژیناتوم Hyalomma marginatum

کنهها در سراسر مناطق مختلف کشور ایران با میزان متفاوتی

 .2مواد و روش

پراکنده هستند و هیالوما مارژیناتوم یکی از شایعترین گونه های

 .1-2جمع آوري گياهان و شناسایي آنها

کنه سخت در بسیاری از نقاط ایران است که ناقل بیماریهای انسان

ابتدا گیاهان دارویی زرین گیاه ( Dracocephalam

و حیوان می باشد (شکل  .)2همچنین به دلیل بافت سنتی دامداری

،)multicale

در ایران و خسارات ناشی از بندپایان خصوصاً کنه ها ،واجد اهمیت

گل

مینای

صخره

زی

(

Tanacetum

 )polycephalumو گل راعی دیهیمی ( ) Hypericum scabrumاز

مضاعف می باشد ( Nabian & Rahbari, 2008; Rahbari et al.,

کوههای منطقه سبز کوه واقع در جنوب استان چهارمحال و

 )2007; Telmadarraiy et al., 2004از طرفی برنامه کنترلی کنه

بختیاری جمع آوری گردیدند پس از شناسایی دقیق آنها به کمک

در ایران غالباً براساس استفاده از حشره کش های شیمیایی است به

متخصص گیاه شناسی و مطابقت با فلور ایران اقدام به خشکاندن

گونه ای که سموم پریتروئید و ارگانوفسفره به طور گسترده جهت

گیاهان گردیده سپس ساقه و برگهای گل راعی و گل مینای صخره

مبارزه با کنه های سخت استفاده می شود .اما مطالعات انجام گرفته

زی جدا شد و عصاره گیری از قسمت گل این دو گیاه انجام گردید

بیانگر درجات متفاوتی از مقاومت گونه های مختلف هیالوما نسبت

در مورد ارس برگهای گیاه مورد استفاده قرار گرفتند.

به سموم سایپرمترین ،گاماسای هالوترین ،ماالتیون ،پروپکسور و
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شده و هر پاکت آغشته به غلظت های مختلف عصاره ها گردید .الرو

 .2-2عصاره گيري
به منظور خشکاندن از روش خشکاندن در دمای  95تا 40

های  25-12روزه کنه ها در معرض عصاره ها و سم سایپرمترین

درجه سانتی گراد و در سایه با تهویه استفاده شد .پس از خشکاندن،

قرار گرفتن و متعاقب آن پس از  14ساعت الروهای زنده ومرده

اقدام به خرد کردن قسمت های خشک شده مورد نظر گیاهان

شمارش گردید (.)FAO, 2002

نموده و عصاره گیری با استفاده از حالل اتانول  00درجه به کمک

 .3نتایج و بحث

سوکسیله شد .سپس عصاره با دستگاه روتاری (تقطیر در خال) اقدام
به جداسازی حالل ها و تغلیط عصاره شد .صمغ باریجه و آنقوزه از

جهت بررسی اثرات ضد کنه ای هر یک از گیاهان دارویی و

بازار گیاهان دارویی کرمان تهیه شدند.

مقایسه آن با سم شیمیایی سایپرمترین  200نوزادان  25تا  10روزه

 .3-2جمع آوري و پرورش کنهها

کنه هیالوما مارژیناتوم دو مرتبه در معرض پاکتهای آغشته به

کنهها از دو رأس گاو بومی نر و ماده در یک منطقه مسکونی

غلظتهای مختلف عصارهها و سم مورد نظر قرار گرفته سپس مرگ

حومه شهر اصفهان طی سه مرحله به فاصله زمانی سه روز صید

و میر کنهها با مشاهده حرکت نوزادان کنهها در زیر

گردیده به گونه ای که اکثراً کنهها از اطراف مقعد بین رانها و

میکرواستروسکوپ به طور مداوم شمارش و ثبت گردیدند .نمودار 2

اطراف پستان گاو ماده جدا شده اند .جهت جداسازی کنهها بعد از

اثر هر یک از عصارههای گیاهان دارویی در مقایسه با سم

مقید کردن گاو و انتخاب کنههایی که به اندازه کافی خونخواری

سایپرمترین بر میزان مرگ و میر نوزاد کنه ها برحسب درصد بیان

کرده و بزرگ شده بودند ،پس از آغشته کردن آنها با کمی الکل به

میدارد .براساس نتایج حاصله صمغ آنقوزه در غلظت  0/2بهترین

وسیله پنبه با پنس سرکج اقدام به تکان دادن آنها به آرامی به سمت

تأثیر و مینای صخره زی و عصاره ارس در غلظت  0/2درصد درجه

چپ و راست نموده بدین صورت کم کم اتصال آنها به دام که در

بعدی تاثیر گذاری قرار داشتند .البته در مقایسه با سم سایپرمترین

حال خونخواری از آن بودند ،سست شد و آنها به آرامی جدا

اثر کمتری داشته که جهت افزایش اثر این گیاهان باید از غلظت

گردیده به صورتی که سر و ضمایم دهانی آنها سالم بماند و به

های باالتری استفاده گردد.

آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد منتقل
گردید .سپس جنس و گونه کنههای نر به وسیله کلید شناسایی کنه
ها مشخص گردیدند .در مجموع پس از سه بار جداسازی کنهها 04
کنه ماده از آنها جدا شدند .به منظور پرورش کنه ابتدا کنههای
ماده خون خورده را در الکل  00درجه شستشو داده و پس از خشک
کردن ،آنها را در لولههای استریل به قطر  20میلیمتر و طول 250
میلیمتر قرار داده و درب آنها را با پنبه مسدود و در انکوباتور تحت
رطوبت  00-05درصد و دمای  13-13درجه سانتیگراد تا تولید

شاهد سایپرمترین زرین گیاه آنقوزه باریجه گل راعی گل مینا ارس

تخم نگهداری و سپس تخم های حاصل از هر کنه را در لوله های
کشت تقسیم و مجدداً جهت تولید نوزاد به انکوباتور منتقل گردیدند.

نمودار  .1اثر عصاره و صمغ گیاهان دارویی در مقایسه با سم سایپرمترین

 .4-2بررسي تيمارها

بر درصد مرگ و میرنوزاد کنه سخت هیالوما مارژیناتوم

جهت بررسی اثرات ضد کنه ای عصاره گیاهان فوق الذکر از
روش آزمایش پاکتی الروها ( )Larva Packet Testبا بهره گیری از

در مطالعاتی در خصوص بررسی اثرات ضد کنهای گیاهان بابونه،

کاغذ صافی واتمن شماره 4استفاده شد .بدین منظور ابتدا کاغذ

شمعدانی عطری (ژرانیوم) و اکالیپتوس بر کنه سخت

صافی به اندازه  20×0سانتیمتر بریده شدند و به صورت پاکت تهیه

 Rhipicephalus (Boophilus) annulatusانجام گرفته است
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