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پيدايش و ظهور دارد. حيوان و انسان سالمت روي مهمي اثر كه باشد مي غذا طريق از منتقله بيماري عامل و داشته فراواني پراكندگي سالمونال باكتري هدف: و مقدمه
مقاومت الگوهاى بررسى مطالعه اين از هدف شوند. مي پخش جهان سراسر در مقاوم هاي سويه و است افزايش به رو مشكل يك سالمونالها در بيوتيكى آنتى مقاومت

باشد. مى حيوانى و انسانى هاى نمونه از جداشده سالمونالهاى بيوتيكى آنتى
آنتي بيوتيك از استفاده با ديسك انتشار روش به حيوانى و انسانى هاى ازنمونه شده جدا سالمونالي 83 در بيوتيكي آنتي مقاومت ميزان مطالعه اين در كار: روش و مواد

شد. ارزيابي NCCLs دستورالعمل اساس بر بيوتيكي آنتي مقاومت الگوي گرديد. بررسى جديد نسل و معمول هاي
به حساسيت ميزان بودند. حساس ها بيوتيك آنتي همه به نسبت (%28) نمونه 83 از شده جدا سويه 23 كه داد نشان بيوتيكى آنتى حساسيت نتايج و بحث: نتايج
مشاهده (%73) پيپراسيلين و (%53) مروپنم ،(%56) سفترياكسون ،(%74) زوكسيم سفتي ،(%85) نورفلوكساسين ،(%71) سفيپيم ،(%74) كالو كوآموكسي ،(%84) آميكاسين
حساس مي جديد نسل هاي بيوتيك آنتى به هنوز اما هستند مقاوم معمول هاي بيوتيك آنتى به سالمونال هاى سويه از بااليي نسبت كه داد نشان حاضر مطالعه گرديد.

شود. انجام نيز محتاطانه كنترلي اقدامات و كرده گوشزد ها كننده مصرف به را بيوتيك آنتي رويه بي مصرف مخاطرات بايستي ما وجود اين با باشند.
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اى، تعيين كنه فلج و خونى كم جمله از دام به وارده هاى آسيب و اقتصادى خسارات ايجاد مهم، ى بيماريزا اجرام انتقال در ها كنه نقش به توجه با هدف: و مقدمه
و جيرفت منطقه در حاضر بررسى لذا است. ضرورى امرى درمانى اقدامات و پيشگيرى و كنترل منظور به هوايى و آب مختلف هاى دوره در منطقه هر در اى كنه فون

پذيرفت. صورت منظور اين به 89 درتابستان كرمان استان كهنوج
هوائى ميانگين و آب شرايط (با كهنوج و جيرفت منطقه روستاى 14 از بز 27 و گوسفند 26 گاو، 39 شامل: دام راس از92 تصادفى طور به گيرى نمونه كار: روش و مواد
درجه 27 موقعيت در و دريا سطح از متر ارتفاع470 داراى و , گيرى نمونه زمانى بازه در گراد سانتى درجه دماى38/5 متوسط و %36 نسبى رطوبت متر، ميلى صفر بارش
منطقه جهت دامپزشكى شبكه توسط و نگهدارى %70 الكل در نمونه¬ها گرفت. انجام است) شده واقع شرقى طول دقيقه چهل و درجه 57 و شمالى عرض دقيقه 50 و
،(1956) هوگسترال تشخيص هاى كليد به توجه با و ارسال تهران دانشگاه دامپزشكى، دانشكده توسط كنه"، منتقله ييمارى¬هاى و "كنه مركز به گونه و جنس تعيين

گرفتند. قرار شناسايى مورد (2004) استرادا واكر(2003)،
گاو مورد در دام راس هر در كنه تعداد ميانگين بودند. (% 87/95) نر كنه 197 و (%12/05) ماده كنه 27 شده، آورى جمع سخت كنه 224 مجموع از و بحث: نتايج
اكسكاواتوم(17/7 آناتوليكوم هيالوما ،(% 59/4) آناتوليكوم آناتوليكوم هيالوما شامل: گونه 6 و جنس 2 در نر هاى كنه شد. تعيين بز 1/1 در و 3/70 گوسفند در ، 2/50
شايع شد. داده )تشخيص % بورسا(0/5 سفالوس ريپى و (% تورانيكوس(13/2 سفالوس ريپى ،(% 1/5) آسياتيكوم آسياتيكوم هيالوما ،(% 7/7 ) مارژيناتوم هيالوما ،( %
هاى: گونه گاو در شد. تعيين بز در ( % 70/83) و گوسفند در ( % 51/15) گاو، )در % 64/70) فراوانى با آناتوليكوم آناتوليكوم هيالوما بررسى، اين در كنه گونه ترين
هيالوما آناتوليكوم، آناتوليكوم هيالوما هاى: گونه گوسفند در و آسياتيكوم آسياتيكوم هيالوما مارژيناتوم، هيالوما اكسكاواتوم، آناتوليكوم هيالوما آناتوليكوم، آناتوليكوم هيالوما
آناتوليكوم هيالوما آناتوليكوم، آناتوليكوم هيالوما هاى: گونه بز در و تورانيكوس سفالوس ريپى و آسياتيكوم آسياتيكوم هيالوما مارژيناتوم، هيالوما ، اكسكاواتوم آناتوليكوم

گرديد. مشاهده بورسا سفالوس ريپى و تورانيكوس سفالوس ريپى مارژيناتوم، هيالوما اكسكاواتوم،
كرمان كهنوج، و جيرفت منطقه فون، سخت، كنه كليدى: هاى واژه


