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  1389اسفند  - بهمن ، 6مجله گیاهپزشک و غذا، شماره 

  هاي مضر گیاهی و دامی در ایران بررسی پیامدهاي ورود و گسترش کنه
  

  2 و پروانه برادران1مسعود اربابی
  مربی پژوهش بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزي، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران 2دانشیار و 1

  marbabi18@yahoo.com :پست الکترونیکی
  چکیده

تلفی  بهداشـت، سـالمت انـسان، تولیـدات کـشاورزي، دامـی و            خهاي م   صورت ه حیوانی ب  وهاي مضر گیاهی      کنه
کیفی بسیاري آنها  اطالع دقیقی در دسـت نیـست و ورود    ازمیزان خسارت کمی و. اندازند به خطر میرا  زیست    محیط

ورود کنـه قرمـز   . شوند الی، اقتصادي و حتی جانی در کشور شده و میزا غیر بومی باعث مشکالت م هاي خسارت   کنه
هاي سیب درختی ارقـام زرد   زا  محصوالت کشاورزي، توسط نهال هاي خسارت از کنه) Panonychus ulmi(اروپایی 

. ر پی داشتدار را د ها هزار هکتار باغات میوه دانه و هسته  گستردگی مبارزه شیمیایی در سطح ده1330و قرمز در دهه 
اي، انبـاري، جنگـل و مراتـع کـشور،      هاي زراعی، باغی،  گلخانـه  هاي خسارتزا از دیگر نقاط جهان به محیط      ورود کنه 

هاي ملی، افزایش مخـاطرات مـصرف محـصوالت آلـوده، کـاهش اثـر بخـشی             سرمایه  باعث از بین تعادل اکولوژیک،    
هـاي آلـرژي زاي تنفـسی در بـین      گـسترش بیمـاري  . زه شده استهاي مبار هاي مدیریت پایدار و افزایش هزینه  برنامه

  هــــاي دســــت دوم آلــــوده بــــه کنــــه گــــردو هــــا و البــــسه کودکــــان ناشــــی از ورود اســــباب بــــازي
)Dermatophagoides pteronyssinus (  بیمـاري پوسـتی جـرب    گـسترش و غبارهـاي ) کنـه جـرب    بـا  )اسـکب
)Sarcoptes scabiei( ــارجی ــسافران خــ ــی مــ ــط  برخــ ــارجی  ور، توســ ــت خــ ــه وارووا پارازیــ   ود کنــ
)Varroa destructor و V. jacobsoni (     و داخلـی مجـراي تنفـسی زنبـور عـسل )Acarapis woodi (  از طریـق

ورود . همـراه داشـته اسـت      هاي زنبور وارداتی، کاهش تولید و خسارت اقتصادي در  بخش صنعت زنبورداري به               ملکه
را ) congo fever(اي استفاده از گوشت قرمز، انتقال بیماري تـب کنگـو   احشام زنده آلوده از مرزهاي شرقی کشور بر

شیوع . وجود آورد ه ب1379و تلفات انسانی در مناطق مرکزي کشور را در سال ) .Hyalomma sp(توسط کنه حیوانی 
ــوش      ــط خرگ ــی توس ــب خرگوش ــا ت ــوالرمی ی ــاري ت ــانی بیم ــه   ناگه ــه گون ــوده ب ــاي آل ــوانی  ه ــه حی   اي از کن

)Haemaphysalis leporispalustris (     و ناقل  نـوعی بیمـاري بـاکتري کـشنده)Francisella tularensis (  و بـا
باعث ... کاهش تحرك، شکار این جانور سریعتر و با مصرف گوشت آلوده تلفات انسانی را در مناطق خاش و سراوان 

د بروز مفاومت بـه سـموم در      هاي کشاورزي، تشدی    کش در محیط    عدم رعایت مسائل مدیریت مصرف سموم کنه      . شد
هـاي مختلفـی از    در این بررسی جنبه. همراه داشته است هاي دیگر کشاورزي به هاي تارتن و انتقال آنها را به محیط     کنه

  . هاي گیاهی و حیوانی در کشور مورد بحث قرار گرفته است اهمیت کنه
  
  . تولیدات کشاورزي و دامی، ایران ت اقتصادي،هاي گیاهی و جانوري، پیامدهاي ورود، اهمی  کنه:هاي کلیدي واژه

  

 مروري تحلیلی
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  مقدمه
  و2(محصوالت مختلف کشاورزي ....  در ابعاد  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و غیره     2 و حیوانی  1ها مضرگیاهی   کنه

عـدم  ). 26(سـازند   و سالمت و بهداشت انسان را دائما با خطر مواجـه مـی  ) 17) (ها مراتع و جنگل(زیست     محیط  ،)9
که طغیان جمعیت آفات کنـه در محـصوالت    ایی عموم مردم پراکنش وسیع و مخاطرات آنها را باعث شده، بطوري     آشن

اي یا ملی، بکارگیري غیراصولی بسیاري از سموم را در چند دهه اخیر سبب گردیـده اسـت              کشاورزي بصورت منطقه  
سالمت انـسان  الزم است تا تدبیر نامه اساسی و    هاي مضر، نیاز به تهیه بر       براي جلوگیري از پیامدهاي مخرب کنه     ). 4(

هـاي گیـاهی بـه     از عوامـل جابجـایی کنـه   . کش آسیب کمتري متحمل شـود   از مصرف محصوالت آلوده به سموم کنه      
همچنـین  بخـشی از جابجـایی    . )17( باشـد  اي می ها، وزش بادهاي منطقه هاي جدید کشاورزي، مراتع و جنگل   محیط

ورود . شـود  اي نیز انجام مـی   ، عدم رعایت مسائل قرنطینه    هاي گیاهی  سایر اندام  و هال، بذر ق ن هاي خسارتزا از طری     کنه
 از 1332 درختی در سال سیبارقام زرد و قرمز  به کشور توسط نهال) Panonychus ulmi Koch(ی یکنه قرمز اروپا

مز سیب درختـی در کـشور، محـصوالت    سازي اغلب ارقام زرد و قر     امروزه عالوه بر آلوده   . انجام گرفت فرانسه  کشور  
الی  50هاي  وابستگی به مصرف سموم، مهمترین روش مبارزه در دهه. اند زراعی و باغی نیز به این آفت کنه آلوده شده        

هـاي   کنـه ). 1(کـش در نقـاط مختلـف کـشور شـد       اي از سموم کنه  در کشور بوده و موجب مصرف قابل مالحظه      70
از جمله مشکالت تشدید شده از دیگر کشورها در صنعت ) 16( زنبورعسل ارجی بدن مجراي تنفسی و خاکتوپارازیت

هـاي گلخانـه    ها خسارتزا با آفات حشرات، گسترش آلودگی آنها را در محیط همسفر شدن کنه. زنبورداري کشور است 
 هـستند  داران در جهـان  هرهها م اکتوپارازیتهاي    بزرگترین گروه از  از گیاهی و حیوانی     اعم   ها کنه. ایدر پی داشته است   

هـا را در     سریع و جمعیت نسبتاً باالي دارند، گـسترش آلـودگی کنـه            ییقدرت جابجا که   جوندگان    و پرندگانو  ) 21(
در منـاطق شـهري و   ) 14 و 13(هـاي مـضر    آلودگی جوندگان به کنـه ).  20 و6(اند  مناطق مستعد کشور بوجود آورده   

  ). 26(جدي براي محیط زندگی و سالمت انسان محسوب گردد روستایی از معضالت مهم و زنگ خطري 
  

  ها مواد و روش
آوري و شناسایی  هاي مختلف طرح هاي تحقیقاتی راهبردي که از طریق جستجو، جمع       در این بررسی نتایج روش    

هـاي   ارت کنههاي کاربردي که درباره اکوبیولوژیک کنه و انواع خس ها بدست آمد و استخراج نتایج طرح     هاي کنه   نمونه
در محصوالت کشاورزي انجام شده و قسمی از ... اي و هاي کنترل شیمیایی، بیولوژیک، مکانیکی، قرنطینه مضر و روش

هـا، مراتـع و     جنگـل  هـا،  هـا در پـارك     اي و مـوردي از حـضور کنـه          این مطالعات اعالم شده ماحصل بررسی مشاهده      
ها از سـوي مراجعـه کننـدگان بـه         دریافت نمونه . کشور بوده است  هاي طبیعی در چند دهه اخیر در اغلب نقاط            محیط

پزشکی کشور و اعالم نتایج و راهبردها مبـارزه بـا نتـایجی       هاي گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه      آزمایشگاه تحقیقات کنه  

                                                
1 - Mite 
2- Tick  
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تـب و  هـاي تحقیقـاتی موجـود در ارشـیو موسـسه و ک      با تطبیق نتایج با منابع علمی و گزارشات فنی طرح    . همراه بود 
  . بندي مطالب شد  اقدام به جمع پژوهشی،-مقاالت علمی

  
   و بحثنتایج
هـا، دام و   هـاي کـشاورزي، مراتـع و جنگـل     هاي مضر گیاهی و حیوانی در محیط   هاي مختلف کنه    آلودگی به گونه    

 ضمن ایجاد .هاي اخیر درکشور همراه بوده است طیور، سالمت تولیدات و بهداشت انسان با مخاطرات مختلفی در دهه
 زیـست و  هاي اقتصادي در بخش تولیـدات دامـی، کـشاورزي، محـیط     نگرانی از گسترش آنها، پیامدهاي تحمیل هزینه     

  .سالمت و بهداشت انسان را بدین شرح بوجود آورده است
   اي خسارتزاي کشاورزيه کنه

)  .Eriophyes tristriatus Nal(اولین گونه کنه خسارتزا در محصوالت کشاورزي بنام کنه گالزاي گردوي ایرانی 
هاي مضر گیاهی از   سال، تنوع گونه70با گذشت نزدیک به .  معرفی شد1319توسط مرحوم دکتر جالل افشار در سال 

). 2(انـد   هاي آفت بالغ برسی گونه شـده  که امروزه تعداد کنه اي در کشور برخوردار شده بطوري     رشد شتابان و گسترده   
 که محدود به سه الی چهار گونه آفت کنـه و در چنـد   1340ارتزا در مقایسه با تعداد آن در دهه هاي خس این تعداد کنه 

دهـد عـواملی در تـشدید     اي وجود داشت نشان می محصول باغی و زراعی بود و پراکندگی آنان اغلب بصورت منطقه         
د آزاد  بسیاري از سموم در اواخر دهه ورو. اند زا ایفاي نقش کرده هاي خسارت  اي کنه   این آلودگی و افزایش تنوع گونه     

علت از بین رفتن تعادل اکولوژیک و نـابودي   هاي خسارتزا را به اي کنه  به کشور نه تنها تنوع گونه   50  و اوائل دهه      40
اي  ها روند افزایشی و گـسترده  بلکه دامنه میزبانی و شدت جمعیت برخی از گونه. بسیاري از دشمنان طبیعی باعث شد  

 درصد کل سموم مصرف 17 الی 13 بین 1360، 1370ها دردهه  کش که وابستگی به سموم اختصاصی کنه بطوري. یافت
هـاي کـشاورزي باعـث و عـدم      کش را در محیط عوامل متعددي افزایش مصرف سموم کنه     ). 1(شده در کشور گردید     

هاي تارتن از جمله عوامل مهم  لیه کنههاي غیر کار آمد مبارزه بخصوص ع آشنایی با بیواکولوژي آفت کنه، اعمال روش
عملکرد اغلب سموم استفاده شده نه تنها کنترل یا مدیریت نسبتاً پایداري را بوجود نیـاورد بلکـه بـا از بـین          . باشند  می

هاي خسارتزا با اهمیت اقتصادي درجه دو یا سه امروزه در فهرست  رفتن دشمنان طبیعی با پتانسیل بال موجب شد کنه        
بینی نمود تعـداد   توان پیش با ادامه این روند می   ). 2(اي قرار گیرند    م محصوالت باغی، مزرعی و محیط گلخانه      آفات مه 

هـاي کـشاورزي پیـدا     زاي بیشتري طی یک الی دو دهه آینده اهمیت آفت درجه اول در محـیط          هاي کنه خسارت    گونه
خسارت ). 2(کنند  والت کشاورزي ایران تهدید می گونه آفت کنه که تولیدات کمی و کیفی محص30از بیش از . نمایند

بنابراین اسـتفاده مکـرر از یـک    . برخی از آفات کنه درسطح وسیعی و بر روي چندین میزبان گیاهی تو اما وجود دارد       
بـا بـروز  پدیـده مقاومـت در     ) Tetranychus urticae(اي  هاي تارتن دو نقطـه  نوع سم یا ترکیب شیمیائی علیه کنه

هـاي   این کنه در مناطق مختلف کشور توام بوده و ضمن کاهش تدریجی عملکرد آنها موجب انتقال سوش         هاي    سوش
مقاوم به مناطق جدید و عدم آگاهی از سوابق گذشته مدیریت اعمال شده، تشدید پدیده مقاومـت بـه سـموم در ایـن             

  . هاي تارتن شده است هاي کنه گونه سوش
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   و نیمه گرمسیري کشور مناطق گرمسیري يهاي خسارتزا کنه
با رونق گرفتن کـشت درختـان   . اند هاي مختلفی از کنه هاي خسارتزا غیر بومی به مناطق گرمسیري کشور وارد شده        گونه

هـاي انبـه و    توسـط نهـال   )Oligonychus mangiferus (گرمسیري در مناطق جنوبی بلوچستان و هرمزگان، کنه تارتن انبه
شـرایط اقلیمـی مناسـب    . هاي جنوب شرقی کشور پراکنده شـدند    ایر کشورها در سطح استان    ازکشورهاي هند، پاکستان و س    

 است بـه  Aمنطقه افزایش جمعیت و خسارت کمی و کیفی کنه تارتن انبه را روي درختان انبه که میوه آن سرشار از ویتامین                
این مناطق توجیـه اقتـصادي دارد و کـشاورزان    از آنجائی که کشت انبه در    .  منتهی گردید  1370انجام مبارزه شیمیایی در دهه      

شـرایط دمـایی گـرم و    .  هکتـار رسـید  2000زیادي به ایجاد باغات انبه تمایل نشان دادند و سطح زیر کشت انبه به بـالغ بـر    
خشک باعث افزایش جمعیت این کنه و استفاده از سموم با درجه سمیت زیاد برهم خوردن تعـادل اکولوژیـک را در منـاطق         

هاي مبـارزه را در   هاي علمی و عملی افزایش دامنه میزبانی و هزینه          بنابراین عدم رعایت توصیه   . انبه بهمراه داشته است   کشت  
هاي آلـوده انبـه بـه کـشور       از طریق نهال )Aceria mangiferae Sayed(کنه اریوفید گل آذین انبه ). 12(پی خواهد داشت 

ذین انبه و از پیامدهاي ورود این آلودگی نیاز به استفاده از سـموم و افـزایش   وارد و شکل خسارت آن توقف در تشکیل گل آ 
گونـه دیگـري از  کنـه هـاي گیاهـان      ). 2(هاي تولید و تثبیت آفات غیر بومی کنه به فهرست آفات کشور شـده اسـت       هزینه

 روي برگ تعداد کمی از درختان  فقط بر1370 در دهه  )Raoiella indica Hirst(گرمسیري بنام کنه تارتن دروغین نارگیل 
هاي اخیـر نـشان    آوري شده یا دریافت شده در سال هاي جمع ولی نمونه ). 12 و   2(نارگیل در جنوب بلوچستان مشاهده شد       

). 12(گسترش پیدا کرده است  ) خور بیابانک، طبس  (هاي نخل خرما در مناطق مرکزي کشور          داد دامنه فعالیت کنه روي برگ     
هـا در منـاطق مرکـزي کـشور عـدم اطـالع کـافی و         سترش خسارت کنه تارتن دورغین نارگیـل روي نخـل  یکی از دالیل گ   

  . مدیریت مصرف سموم را می توان اظهار داشت سوء
  

   مناطق سردسیرييهاي خسارتزا کنه
ـ     از طریق نهال) Panonychus ulmi(کنه قرمز اروپایی  ا  هاي ارقام قرمز و زرد سیب درختـی بـه تهـران وارد و ب

هاي آلوده به استان گلستان فعلی با هدف گسترش باغات مدرن که در نهایـت بـا نامناسـب یـافتن شـرایط           انتقال نهال 
هاي بسیاري بواسطه احـداث باغـات    اقلیمی منطقه در تولید کیفی سیب درختی، ضمن آنکه باعث از بین رفتن سرمایه      

این آفت کنه به دیگر نقاط کشور گسترش آلودگی در تمامی هاي آلوده سیب درختی به     همچنین انتقال نهال  . سیب شد 
 درصد باغات سیب در سطح کشور علیه کنه قرمز 50در حال حاضر بیش از . باغات ارقام زرد و قرمز باعث شده است

کش در کشور براي کنترل تخم   درصد از سموم کنه30شود و بیش از  اروپایی در یک تا چند نوبت مبارزه شیمیایی می    
یکی از معضالت گسترش و میزان خـسارت  . گردد مستانه یا خسارت تابستانه جمعیت فعال این آفت کنه استفاده می        ز

این آفت کنه عدم آگاهی و نگرانی باغداران از زمان مناسب مبارزه، کارآمدي سموم است کـه بـا عـدم رعایـت زمـان              
مقایـسه نتـایج فـون    . همراه خواهـد داشـت    کشور به مناسب یا ضرورت مبارزه ثبیت آفت کنه را در بسیاري از مناطق             

هـاي شـکارگر     هجري شمسی با فون و وفور کنه    60 و   50هاي    دشمنان طبیعی کنه قرمز اروپایی گزارش شده در دهه        
اي و فراوانی جمعیت دشمنان طبیعی در باغـات سـیب و      از کاهش زیاد  تنوع گونه80 و  70آوري شده در دهه       جمع

  . یشنر به مصرف سموم را در کشور به همراه داشته استتشدید وابستگی ب
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 ورود ارقام کیفی فندق از آمریکا براي کشت درمنطقه دشت مغان معلوم نمود آلوده بـه کنـه جوانـه               1340در دهه   
هاي  خسارت این این آفت کنه در سال. اند عنوان یک آفت غیر بومی بوده به )Phytocoptella avellana (خوار فندق

شدت تشدید شـده و باعـث عـدم تـشکیل      یابد به هاي بهاره افزایش می یزان رطوبت منطقه مغان ناشی از بارندگی که م 
اند و همین شرایط را کنه  هاي اریوفیده داراي فعالیت روي میزبان خاصی ی که بیشتر کنهیاز آنجا. میوه فندق شده است   

مستعد فعالیت این آفت کنه در دامنه البرز و در غرب استان درختان فندق کشت شده در مناطق    . خوار فندق دارد    جوانه
خـوار روي ارقـام     مورد بررسی و موردي از خسارت و جمعیت کنه جوانـه           1380 لغایت   1375هاي    مازندران در سال  

مغان هاي آلوده  فندق از دشت  عنوان یک عمل پیشگیرانه الزم است در انتقال نهال بنابراین به. بومی فندق مشاهده نشد 
  .به دیگر مناطق مستعد اقلیمی دقت الزم بعمل آید

  
  اي  هاي گلخانه هاي خسارتزاي محیط کنه

افزایش تقاضاي براي مصرف محصوالت کشاورزي در خـارج از فـصل طبیعـی و سیاسـت توسـعه محـیط هـاي          
تعد و مـستمر محـیط   اي ناشی از داشتن ارزش افزوده اقتصادي بسیار زیاد و از طرف دیگر شرایط دمـایی مـس             گلخانه
در این رابطه واردات پیاز یا کورم گیاهان زینتـی  . هاي غیر بومی در کشور را سبب شد اي، استقرار برخی از کنه   گلخانه

ــه       ــد ورود کن ــوردار بودن ــومی برخ ــام ب ــه ارق ــسبت ب ــري ن ــت بهت ــه از کیفی ــد   ک ــسارتزاي مانن ــاري خ ــاي انب   ه
 Rhizoglyphus echinophu Claparede و Rhizoglyphus robini Claparede  )  خانوادهAcaridae ( از طریق

 و 2( بهمراه داشته اسـت  1370 و 1360هاي  از اروپا به کشور در دهه... پیاز گیاهان زینتی  سنبل، نرگس، الله، زنبق و        
هـاي   اي در شهرستان محالت به جمعیـت کنـه   هاي گلخانه  اي پیوسته آلودگی خاك بستر محیط       مطالعات مشاهده ). 10

دهد و این نوع آلودگی در سایر نقاط کشور روي محـصوالت زراعـی ماننـد پیـاز خـوراکی، سـیر در                  انباري نشان می  
از آنجـائی کـه   . هاي خراسان جنوبی و رضوي گستردگی داشته است هاي  شمالی  و بنه یا پیاز زعفران در استان   استان

هاي مستمري از حضور و فعالیت این آفت  ت الزم است مراقبتعمده تولید کننده زعفران در جهان، متعلق به ایران اس       
کنه در کشت بنه زعفران ایجاد گردد تا افزایش خسارت موجب از بین رفتن درآمد و پیامدهاي اقتصادي، اجتمـاعی و            

 بـراي  هـاي تحقیقـاتی   ذکر است مطالعات در قالب طرح الزم به. اي براي تولید کنندگان زعفران را بوجود نیاورد   توسعه
هاي کشت و تاثیر ضدعفونی بنه زعفران  مدیریت و کاهش خسارت آفات کنه انباري در مزارع زعقران با ارزیابی روش

به هر حال ). 24 و 11(علیه آین آفت کنه صورت گرفته و راهکارهاي براي مقابله با آن براي اولین بار ارائه شده است 
  .توان ازگسترش خسارت کمی و کیفی کنه هاي انباري جلوگیري نمود میاي داخلی و خارجی  با اعمال مسائل قرنطینه

زمینـی جیرفـت و    در مزارع سیب) Polyphagtarsonemus latus Banks( ورود کنه زرد و پهن 1380در اوائل 
عالئم خسارت این کنه باعث چرمـی و   ). 3(اي وسیع این منطقه مشاهده شد         سپس با تراکم جمعیت بیشتر در گلخانه      

از اینـرو  . زمینی که در نهایت کاهش تولید کمی و کیفی این محـصول را باعـث شـد        هاي ارقام سیب    فرمه شدن برگ  د
از . زمینی در منطقـه جیرفـت ضـروري گردیـد      درسطح چندین هزار هکتار مزارع سیب 1380مبارزه شیمیایی در سال     

نی زمستانه و بهاره کشور می باشد که  از زمینی در جیرفت و کهنوج  تامین محصول سیب زمی     هاي کشت سیب   ویژگی
از طـرف دیگـر احـداث و    .  بود1376هاي    هاي بسیار موفق معاونت زراعت وزارت کشاورزي در سال          گذاري  سیاست
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منظور تولیـد صـیفی و سـبزیجات زمـستانه        اي با پوشش پالستیکی در بیش از هزار هکتار به           توسعه واحدهاي گلخانه  
اي در منطقه جیرفت با ورود این آفت کنه مشکالت بیشتري را در منطقه جیرفت و کهنـوج          نهویژه خیار گلخا    کشور به 

از طرف دیگر فقدان دشمنان طبیعی کارآمد بومی یا غیربومی مانع از بکارگیري مبارزه بیولوژیک و               ). 3(بهمراه داشت   
هاي زیرزمینی منطقـه را   اي و آب لخانهکش و مسئله افزایش باقی مانده سموم در خیار گ     تشدید وابستگی به سموم کنه    

امروزه فعالیت جمعیت و خسارت کنه زرد و پهن محدود به منـاطق جیرفـت و کهنـوج نیـست و              . بهمراه داشته است  
رو عـدم رعایـت مـسائل     از این . هاي یزد و اصفهان به این آفت کنه آلوده مالحظه شدند            هاي مختلفی در استان     گلخانه

بنـابراین، ورود   . هاي کـشور گـردد   سازي به تمامی گلخانه تواند منجر به آلوده   ه کنه زرد و پهن می     قرنطینه داخلی دربار  
اي مانند خیـار،   زمینی و صیفی جات گلخانه  یک تهدید جدي براي کشت براي سیب1380این آفت کنه در اوائل دهه      

تولیدات زراعی و باغی در مناطق جیرفـت  ...  و سبزیجات، توت فرنگی  گوجه فرنگی، بادنجان، هندوانه،  اي،  فلفل دلمه   
  .  باشد و کهنوج و دیگر مناطق کشور می

  
  هاي انسکتاریم کنه

اولویت استفاده از دشمنان طبیعی در مبارزه بیولوژیک یا مدیریت تلفیقـی آفـات از اهمیـت خاصـی بـراي تولیـد              
ر وزارتین جهاد کشاورزي و  بهداشت، درمـان  زیر نظ) کدگس(محصول ارگانیک دارد نظارت برقوانین باقی مانده سم     

هـاي   هاي بیمـاري  از پیامدهاي باقی مانده سموم در محصوالت کشاورزي ایجاد ناهنجاري    . باشد  و آموزش پزشکی می   
استفاده از دشمنان طبیعـی در مبـارزه   . هاي تنفسی بوده است هاي پوستی، گوارشی و بیماري   انسایی مانند انواع سرطان   

حمایـت از واحـدهاي مختلـف انـسکتاریم     . نجر به کاهش مخاطرات مصرف سموم پرخطر خواهـد شـد         بیولوژیک م 
دهنده و رهاسازي کننده دشمنان طبیعی در نقاط مختلف کشور، ضمن ایجاد حرکت در توسـعه پایـدار باعـث          پرورش

  ی ازیهــا گونــههــاي خــسارتزا ماننــد  آوري تعــدادي از کنــه نتــایج جمــع. کـاهش وابــستگی بــه ســموم خواهــد بــود 
.Pyemotes spp)   خانوادهPyemotidae ( مانندPyemotes tritici،    از واحد هاي انسکتاریم نـشان داد بـا تغذیـه از 

بدن دشمن طبیعی توان پارازیته کردن آفت را کاهش داده و بعضا تلفات دشمن طبیعی و حتی انتقال آلودگی به  سایر                  
لذا آلودگی ناگهانی و شدید برخی واحـدهاي انـسکتاریم بـه ایـن     . شته استواحدهاي تکثیر دشمنان طبیعی بهمراه دا     

هاي مالی جبران ناپذیري براي تولیدکنندگان عوامل بیولوژیک در کـشور           زا ضمن آنکه خسارت     هاي خسارت   گونه کنه 
  . شدهاي مبارزه پایدار نیز خواهد  شود سبب کم رنگ شدن باورهاي کشاورزان در استفاده از روش باعث می

  
  هاي خوراکی هاي قارچ کنه

خصوص مرحله هیپوپوس آنها که از نظر رشـدي          هب) Acaridae(هاي انباري     ها خوراکی به کنه     آلودگی بستر قارچ  
  ماننــــد گونــــه) Tarsonemidae(هــــاي تارســــونومیده  شـــبیه بــــه مرحلــــه دئوتــــونمفی اســــت و کنــــه 

Tarsonemus myceliophagus ،Pygmephorus spp.سـختی قابـل    سیلیوم که به ها و پنی هاي قارچ لیوم که از میس
 در برخی از واحدهاي پرورش قـارچ خـوراکی در منطقـه کـرج          1379کنند اولین بار در سال        رویت هستند تغذیه می   

 هزار تـن تولیـد کـشور در اسـتان تهـران انجـام       30 درصد تولید قارچ خوراکی از مجموع      50نزدیک به   . مشاهده شد 
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اي داشـته و   هاي کشت قارچ خوراکی به آفات کنه پیامدهاي منفـی و گـسترده          ن هرگونه آلودگی محیط   بنابرای. شود  می
اي  لـذا دقـت درمـسائل قرنطینـه    . هاي خـوراکی خواهـد شـد        استفاده از سموم منجر به پدیده باقی مانده سم در قارچ          

 واحد پرورش 5نتایج یک بررسی از . هاي پرورش قارچ خوراکی جلوگیري نماید تواند از ورود آفات کنه به محیط      می
در بـستر  ) Parasitus nolii(هـاي پارازیـت    ي از کنه جمعیت بسیار زیاد گونهقارچ خوراکی در منطقه کرج نشان داد 

) .Aphelenchoides sp(خـوار   پرورش قارچ صدفی خوراکی اگرچه عامل موثري در کنترل بیولوژیـک نماتـد قـارچ   
هاي پوستی و خارشی بـراي تولیدکننـدگان ایـن محـصول را سـبب       اد آنها حساسیت ولی جمعیت زی  ) 5(گزارش شد   

تواند هم بـراي تولیـد محـصول و بـراي تولیدکننـده پیامـدهاي اقتـصادي،             بنابراین خسارت کنه می   ). 22 و   6(گردید  
  ). 19 و 15(اجتماعی و غیره بهمراه داشته باشد 

  
  واردات سموم کنه کش نامرغوب

کش فاقد استانداردهاي الزم و همچنین عدم رعایت مـسائل مـدیریت مبـارزه بـا جمعیـت و                 کنه استفاده از سموم  
اي و آزاد، سـبب     هـاي گلخانـه    گیاهان دارویی، زینتی در محیط هاي تارتن در محصوالت صیفی و سبزي،     خسارت کنه 

مـصرف  .  درمان شده گردیده استکش آلی در گیاهان مانده بیشتر سموم کنه     محیطی و باقی    هاي زیست   افزایش آلودگی 
زیـست بهمـراه    هاي زیادي را براي تولیدکننده و تخریـب محـیط           کش ضمن آنکه هزینه     محصوالت آلوده به سموم کنه    

هـاي گوارشـی، پوسـتی و حتـی      هـاي تنفـسی، سـرطان    توانـد در گـسترش هـر چـه بیـشتر بیمـاري       داشته و دارد می  
. اي را بهمراه داشـته باشـد   دکنندگان محصوالت آلوده بخصوص گلخانههاي آلرژي زا در میان مصرف و تولی     حساسیت

بنـابراین پیامـدها و   . اي مانند خیار درختی بیش از حدمجاز بـوده اسـت   میزان باقی برخی در عمده محصوالت گلخانه  
ان بخشی از هاي قلبی، عروقی، افزایش ناباوري در می کش در محصوالت آلوده با افزایش بیماري        اثرات سوء سموم کنه   

  . باشد جمعیت کشور نیز مرتبط می
  
  هاي قارچی و آلوده به آفات کنه هاي کشت بیماري محیط

هاي قارچی آلوده به چنـدین گونـه        هاي کشت آزمایشگاهی بیماري     هاي مختلفی از محیط     در چند سال اخیر نمونه    
و  )Tyrophagus putrescentiae، Rhizoglyphus sp. )Acaridae هـاي  کنه در جمعیت کم و زیـاد  ماننـد گونـه   

Tarsonemus sp.) Tarsonemidae (رسـد در انتقـال آنهـا تنهـا از طریـق       بنظـر مـی  . اند آوري شده مشاهده و جمع
پذیرد و مواد اولیه پودر مالت محـیط   هاي کشت آزمایشگاهی صورت نمی آوري شده از خاك به محیط    هاي جمع   نمونه

د آلوده باشد؟ نتایج یک بررسی آزمایشگاهی درباره ترکیبـات مختلـف پـودر کـشت          کشت نیز احتماال به تخم کنه بای      
هـاي تارسـونومیده    هاي مختلف به گونه از کنه در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور آلودگی در تراکم     ) منتشر نشده (
)Tarsonemus sp. (کنـه داشـت   هاي قارچی که شـرایط مناسـبی بـراي فعالیـت      هاي کشت بیماري در تمامی محیط

از اینرو بـا  . شود بینی می احتماالً بخشی از آلودگی از طریق انتقال تخم کنه از درون پودر مالت آگار پیشی . مشاهده شد 
تـوان از ورود برخـی از    هاي کامالً ایزوله مـی  اقدام پیشگیرانه و کشت آزمایشی پودرهاي مالت آگار وارداتی در محیط         

  .ها جلوگیري کرد تحمیل هزینهکنه هاي آفت و معضالت پیش رو و 
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  هاي خسارتزا زیست به کنه آلودگی درختان غیر مثمر در محیط
ــ کنــه اولــین گــزارش  از ــومی ب ــامبو  ظلحــاه هــاي غیــر ب ــارتن ب  گــستردگی گیاهــان غیــر مثمــر دربــاره کنــه ت

Schizotetranychus celarius ــاه زینتــی در ) .Dracaena sanderiana Sander ex Mast( از روي ایــن گی
اي توسط بخش خصوصی موجب پـراکنش آن در    ناشی ازعدم رعایت قوانین قرنطینه1385هاي واردتی در سال     نمونه

هـاي آزاد تهـران جمـع     در محـیط ) Salix matsudana(هاي اخیر این کنه از روي درختان بید فري  کشور و در سال
بنـابراین  . هاي حساس دیگري وجود دارد ه روي میزبانی که فعالیت و تغذیه این کن    یاز آنجا ). 7(آوري و گزارش شد     

هـاي   محیطی در فـضاي پـارك   هاي شیمیایی و مخاطرات زیست هاي مبارزه عدم اعمال مدیریت صحیح، افزایش هزینه   
 پرورشـی  هـاي سـرو شـیراز     دهنـده نهـال   هـاي بـرگ   جوانـه همچنـین آلـودگی     . داخل شهرها بهمراه خواهـد داشـت      

)Cupressus sempervirens L. ( اریوفیـد هـاي منطقـه ورامـین بـه کنـه       که از طریق بذر در نهالـستانTrisetacus 

juniperinus   وخـشک  ، سـوختگی خـسارت ماننـد   بـروز عالئـم   و توقف کامل رشد  آلوده شدند و تغذیه موجب 
طریـق بـذر از   شـود آلـودگی از    بینی مـی    پیش83 و 1382هاي  در سالهاي انتهایی به رنگ سبز     جارویی شدن جوانه  

هاي گرم وخشک توام با خشکسالی باعث از بین رفتن  اروپا به ایران وارده شد و شدت خسارت این آفت کنه در سال       
  .)8(خواهد شد کمربند سبز اطراف شهرها سروها تولید شده و به خطر افتادن 

  
  هاي مضر دامپزشکی و انتقال بیماریهاي دامی کنه

ی از طریق دام از کشورهاي همسایه به ایران وارد و شیوع چندین بیماري مهلک را          هاي حیوان   در سالهاي اخیر کنه   
هـاي حیـوانی    هاي مبارزه از راهکارهاي کاهش خـسارت کنـه    افزایش اگاهی عموم و اعمال روش     . بهمراه داشته است  

تان ایران که عامل مشاهده بیماري توالرمی در منطقه خاش در قسمت میانی استان سیستان و بلوچس. گردد محسوب می
 و ) Haemaphysalis leporispalustris(  توسط یک کنه حیوانیFrancisella tularensisآن یک نوع باکتري بنام 

 به انـسان شـده و اثـرات مرگبـاري بـراي انـسان، خرگـوش، گربـه،              1واسطه خرگوش موجب انتقال تب خرگوشی      هب
ي آلوده به بیماري مذکور دچار ضعف فعالیت و سبب صید ها از آنجائی که خرگوش. خرگوش، حیوانات کوچک دارد  

هـاي آلـوده کـه معمـوالً کـامال پختـه        با مصرف گوشـت خرگـوش   . سریع آنها توسط شکارچیان در منطقه خاش شد       
رود بلکه با انتقال آن به انسان موجب تلفات تعدادي از ساکنین  شوند نه تنها بیماري باکتري مورد اشاره از بین نمی نمی
اي درباره این بیماري بـراي منطقـه خـاش و منـاطق همجـوار نداشـته                  بررسی منابع سابقه  . رستان خاش اعالم شد   شه

بنابراین احتمال زیاد از انتقال آلودگی از مرزهاي شرقی به کشور و تهدیدي براي سالمت مردمان مناطق آلوده بـشمار                   
  . آید می

 توسـط  .Hyalomma spهاي حیـوانی از جـنس    ونه از کنه توسط گ2 بنام تب کنگو1379بیماري دیگري در سال 
هاي آلوده باعث مرگ تعـدادي   احشام زنده از افغاستان و در مناطق مرکزي ایران مانند اصفهان وارد و مصرف گوشت              

یـز   تاکنون ن1388 از تابستان  ایجاد شده و اخیرا1379ًاز مردم استان اصفهان بویژه در میان کشتار کنندگان دام درسال       
                                                
1- Rabbit fever  
2- Congo feve 
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ـ )گیاهی و حیـوانی  (هاي دامی ی که کنهیاز آنجا. در بین همین صنف در منطقه یزد باعث تلفات انسانی شده است       ه   ب
هاي مهلک را از مناطق مرزي، یا دیگر نقاط جهان بـه داخـل کـشور      راحتی توسط جوندگان و پرندگان برخی بیماري      

) Trombiculid mites(هـاي ترمبوکولوئیـدا    س توسـط کنـه  هاي اخیر انتقال بیمـاري تیفـو   سازند و در سال منتقل می
)Trombicula delinese (        توسط گونه موش از مناطق صـحرائی و بعـضا مـشترك بـا مرزهـاي جغرافیـایی ایـران و

هـاي   هاي حیوانی متعلق به خـانواده  هاي مختلفی از کنه  همچنین گونه). 23(داخل کشور گزارش شده است        پاکستان به 
Argasidae  و Ixodidae  هـاي جـانوري و بیـشتر     از منطقه سیستان همجوار با مرزهاي افغاستان و پاکـستان از گونـه

هاي از شیوع آنها در مناطق مرزي انجـام تـا باعـث گـسترش      اند الزم است اقدامات پیشگیري آوري شده  ها جمع   موش
  .عوامل بیماریزا به داخل کشور و خسارت انسانی نگردد

  
  ي زنبور عسلهاي خسارتزا کنه

 گونـه   100هاي خسارتزا کندوهاي زنبور عسل در جهان گزارش و تعداد آنها بالغ بـر   هاي متعددي بعنوان کنه     گونه
ــده ــالم شـ ــد اعـ ــد  . انـ ــه ماننـ ــدین گونـ   وVarroa jacobsoni ،V. destructor ، Acarapis woodiچنـ

Triopillaelaps clareaeراي تنفسی زنبورهاي عسل  اهمیت بیشتري  که بصورت اکتوپارازیت خارجی و داخلی مج
 سربازان و ملکه زنبور عسل در کنـدو و بـین زنبورهـاي عـسل            ی این کنه معموالً توسط کارگران،     یجابجا). 25(دارند  

کاهش فعالیت و توانایی زنبورهاي عسل با کاهش تولید و خسارت اقتصادي در برخـی زنبـورداري         . پذیرد  صورت می 
هاي خـسارتزا بـه سـموم     هاي مقاوم کنه نابراین ورود و آلودگی کندوهاي عسل به هریک از سوشکشور همراه بوده، ب  

  . تواند در سطح زنبورداري کشور بوجود آورد اي می کش اثراب مخرب و گسترده کنه
  

  هاي خسارتزاي دامی سایر کنه
   بز، االغ، اسب، قاطر، خرگوش،گوسفند، گاو،(ها و پرورش شترمرغ و دیگر مراکز پرورش احشام  آلودگی مرغداري

هاي حیوانی با کتین  ها بخصوص کنه هاي حیوانی و مایت هاي مختلفی از کنه به گونه....) سگ و گربه، موش شکول، و     
که از طریق مکیدن خون جانور میزبان ضعف فعالیتی و حتی مرگ جانور و           ) Ixodidae(و سخت   ) Argasidae(نرم  

هـا از طـروق مختلـف،     ورود  برخی از این گونـه کنـه  ). 18(شوند  لک و مسري باعث میهاي مه   انتقال برخی بیماري  
اي کنـه از   توسط گونه) Leptotrombidium depense( هاي ریکتزیا بیماري. معضالت دامنه داري در پی داشته است

ـ      شـود و  بیمـاري   منتقل می از روي موش به انسان   Trombiculaجنس   ه یکـدیگر در  هـاي کـه از طریـق جـانوران ب
 که اکتوپارازیت الکپشت است ضمن شـیوع  بیمـاري در میـان    .Hyaloma sppهاي جنس  هاي بسته مانند کنه محیط

اي در  همراه داشته ولی در این بـاره تـاکنون مطالعـه    حیوانات باغ وحش، آلودگی در افراد مراقب را کشورهاي دیگر به      
توسط دو گونه کنه حیـوانی بـا پوسـت نـرم     )  Borrelionsis ansernia(بیماري بورلیوز . کشور انجام نگرفته است

و در میان جمعیت طیور، بوقلمون و گله ماکیان انجـام و مهـاجرات دسـته     A. minitusو  Argas persicusهاي  بنام
کـه در پـنج سـال        بطـوري . ها در سطح کشور شده اسـت        جمعی پرندگان آلوده، موجب گسترش سریع برخی بیماري       

  هـاي حیـوانی   بـه جمعیـت چنـدین گونـه از کنـه     ) در تهـران (هاي متعددي از آلودگی پرنـدگان شـهري       نمونهگذشته  
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)Argas sp. (ها شدت یافتن دامنـه آلـودگی پرنـدگان     ها بسیار گسترده شده و از دالیل افزایش تنوع گونه کنه و مایت
  ). نگارنده(ره در دست اقدم قرار دارد باشد که مطالعاتی در اینبا هاي شهري می مورد عالقه انسان در محیط

  
  هاي مضر براي بهداشت و سالمت انسان کنه

هـاي   هاي ساخته شده از قسمت هاي آلرژي زاي تنفسی در میان کودکان ناشی از ورود اسباب بازي   افزایش بیماري 
 هستند House dust mite  (Dermatophagoides pteronyssinus)يها پوست حیوانات که اغلب آلوده به کنه/  پر

آلـوده و  ) Sarcoptes scabiei(جـرب  هـاي ماننـد    هاي دست دوم خارجی که برخی به کنـه  و  یا استفاده از پوشاك
شوند  از دیگر تهدیدات در سالمت و  توسط برخی مسافران از مرزهاي هوایی، زمینی، دریایی به داخل کشور وارد می      

  . گردد هاي ملی در مراقبت و پیشگیري آنها محسوب می هبهداشت عمومی جامعه همراه با تحمیل هزین
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