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 4/2/85:      پذیرش15/5/84: دریافت

  
  چکیده

تـرین    مهـم ازاسـتان زنجـان   برخی از منـاطق  .  پشه ها حشرات خون خواري هستند که اهمیت پزشکی و بهداشتی فراوان دارند           : و هدف  زمینه
در سی سال اخیـر، قـدمت طـوالنی مطالعـات     ي مختلف ها از جنبهبا توجه به تغییر وضعیت استان . هستند ها در ایران هاي دائمی پشه  پرورشگاه
ها در استان زنجـان طـی    ها، این مطالعه با هدف تعیین فون و وفور پشه هاي منتقله از پشه هاي کنترل بیماري ضرورت تدوین برنامه    و انجام یافته 

  .  انجام گرفت1382 تا 1381سال 
ي دستی از  ها به شیوه ي نوري و الروهاي آن  و تله(PSS)ي پیرتروییدي  ي افشانه  شیوههاي بالغ به ي توصیفی پشه  در این مطالعه   :روش بررسی 

از شـهریور  (هاي زنجان، ماهنشان، طارم، خدابنده و ابهـر در ده نوبـت    هاي الروي شهرستان   مکان ثابت داخلی و خارجی در نزدیکی زیستگاه        5
هاي صید شده با میکروسکوپ بررسی و بـر اسـاس    نمونه. ي شدند گیر  روز نمونه15ي  به فاصله) 1382 و خرداد لغایت مرداد 1381لغایت مهر   

  .کلیدهاي استاندارد شناسایی شدند
و )  عـدد  12549( درصـد  74کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس بـیش از .  جمع آوري شدندPSSي  ي بالغ به شیوه  پشه16743 در این مطالعه :ها  یافته

پینز، کولیستا النگئورئوالتا، آنوفل سوپرپیکتوس و کولیستا سـاب   کولکس پی . پشه ها را شامل بودند    )  عدد 3520(درصد  21 /56کولکس تیلري   
هـاي ثابـت صـید شـد کـه الروهـاي         الرو از زیـستگاه 3723تعداد . ها را به خود اختصاص دادند       نمونه) عدد674( درصد   2/4اوکرا در مجموع    

، ) درصـد 4/8( عـدد  313، آنوفـل سـوپرپیکتوس   ) عدد607(درصد 16لکس آنوفل ماکولیپنیس ، کمپ) عدد2541( درصد   25/68کولکس تیلري   
. بودنـد )  درصد8/0( عدد 29و کولکس هورتنسیس )  درصد8/2( عدد   90، کولکس التیسینکتوس    ) درصد 2/3( عدد   132کولیستا النگئورئوالتا   

ي بـالغ    نمونه پشه47273ي نوري  در روش صید با تله. الروها وجود داشتندآنوفل هیرکانوس و کولیستا ساب اوکرا نیز به صورت نادر در میان   
  .  درصد آنوفل ماکولیپنیس بودند12/11ها کولکس تیلري و  آن  درصد93/87صید شد که 

ولکس تیلـري  هاي مختلف آنوفل ماکولیپنیس ،آنوفل سوپرپیکتوس و ک هاي اکولوژیکی و مولکولی سلولی بر جمعیت         انجام بررسی  :گیري  نتیجه
هاي آنوفل هیرکانوس، کولکس التیسینکتوس ، کولکس هورتنسیس، کولیستا النگئورئوالتا و کولیستا ساب اوکرا بایستی در  گونه. گردد توصیه می

  .هاي استان مد نظر قرار گیرند تشخیص افتراقی گونه
  آنوفل، کولکس، کولیستا، زنجان، ایران: واژگان کلیدي

  
  

  مقدمه
ترین حشرات خون خواري هـستند کـه بـراي            همها م   پشه

  رشـد تخمـک نیـاز بـه خـون خـواري از انـسان و حیوانـات         

  دارند و با آزار و اذیـت خـود هنگـام خـون خـواري ،ایجـاد                 
هـاي عفـونی از نظـر      هاي پوستی و انتقـال بیمـاري        حساسیت

تا به حال بـیش از      . باشند  پزشکی و بهداشتی حائز اهمیت می     

  ستادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتري حشره شناسی پزشکی، ا*
  دکتري حشره شناسی پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران**
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  هـا شناسـایی شـده کـه در تمـامی نقـاط              گونه از پـشه    3500
زنند   هایی که انسان را نیش می       ترین پشه   مهم. اند  جهان پراکنده 

، )Anopheles(و ناقل بیماري هـستند بـه جـنس هـاي آنوفـل        
ــاتوس  ــولکس) Ochlerotatus(اکلروتـ ــق )Culex(و کـ    تعلـ

ها زیستگاه خاصی دارنـد    هاي پشه   هر کدام از گونه   ). 1(دارند  
  ).2(ها در مناطق مختلف دنیا یکسان نمی باشد  آنو پراکنش 

مربـع و     متـر    هـزار کیلـو    40استان زنجان با وسعت نزدیک به       
ــر   ــون نف ــر یــک میلی ــالغ ب ــاطق ) 3(جمعیتــی ب   خــصوصاً من

ــه  ــراف رودخان ــست اط ــزل پ ــم ي ق ــی از مه ــرین   اوزن یک ت
  ي فـون     در زمینـه  . باشـد   هـا مـی     هـاي دایمـی پـشه       پرورشگاه

ت محدودي در این استان انجـام یافتـه و غالـب      ها مطالعا   پشه
ــا مــی باشــد    ــاقلین ماالری ــه ن ــوط ب   . اطالعــات موجــود مرب

ــرل       ــس از کنت ــژه پ ــه وی ــات ب ــن مطالع ــال ای ــن ح ــا ای   ب
در مطالعات سـی سـال قبـل بـه          . ماالریا محدودتر شده است   

ــاکولیپنیس   ــل م ــراکنش آنوف ــل (An. maculipennis)پ ، آنوف
ـ 8 ((An. superpictus)سـوپرپیکتوس    پینـز   کـولکس پـی  ،)4ـ

(Cx. pipiens)،  کــولکس تیلــري(Cx. theileri) ،  کــولکس
 و اکلروتــاتوس  )Cx. quinqufasciatus(کوینکفاســیاتوس 

انـد    از استان زنجان گزارش شده(Oc. caspicus)کاسپیکوس 
در . اي نـشده اسـت   ها اشـاره  ولی بر وفور نسبی این گونه  ) 9(

زنجان از نظـر تقـسیمات کـشوري    طول سی سال اخیر استان  
در ایـن مـدت ماننـد سـایر         . دچار تغییرات زیادي شده است    

ي   مناطق دنیا وضعیت آب و هوایی حاصله از گرم شدن کـره           
) 10(ها مساعد سـاخته       محیط را براي رشد برخی گونه       زمین،

و تغییرات اکولوژي انسانی، میزان تمـاس مـردم را بـا نـاقلین          
ها با مردم،  زایش وفور ناقلین و تماس آن    اف. افزایش داده است  

و منجر ) 11(هاي منتقله را تغییر داده   ي اپیدمیک بیماري    چهره
هاي باز پدید و نوپدید در دنیـا شـده اسـت             به اپیدمی بیماري  

: هـاي همجـوار     اپیدمی ماالریاي بازپدیـد در اسـتان      ). 13،12(
یه ، کـشورهاي همـسا    )14(گیالن، اردبیل و آذربایجان غربـی       

گیري بیماري  و همه) 16(و ترکیه ) 15(ارمنستان : شمال غرب

ي زنجـان ـ گـیالن در     آربوویروسی ناشناخته به دنبـال زلزلـه  
نمونه هاي ) اطالعات منتشر نشده(ي استان    مناطق آسیب دیده  

. باشـد  ي مدیترانه شـرقی مـی       بارز تاثیر این تغییرات در منطقه     
آب و هـوایی ، اجتمـایی،       بنابراین با توجه به تغییر وضـعیت        

فرهنگی و سیاسی استان زنجان در بیست سال اخیـر، قـدمت           
طوالنی مطالعات انجام یافته، نامعلوم بـودن پـراکنش و وفـور          

ها، سطح بنـدي منـاطق مختلـف          هاي مختلف پشه    نسبی گونه 
هاي منتقله از     استان زنجان و تدوین برنامه هاي کنترل بیماري       

 و وفور نسبی پشه هاي کولیـسیده در  ها، تعیین فون  طریق پشه 
  .  انجام گرفت1382 تا 1381این استان طی سال 

  
  روش بررسی

 شهرستان از مناطق مختلف   5ي توصیفی از      در این مطالعه  
جغرافیـایی اسـتان زنجـان شــامل زنجـان، ماهنـشان، طــارم ،      

 مکـان   5هاي دائمی هستند،      خدابنده و ابهر که داراي زیستگاه     
هــاي الروي   خــارجی در نزدیکــی زیــستگاهثابــت داخلــی و

بوطـه    هـا از روسـتاهاي قـره        در این شهرسـتان   . انتخاب شدند 
ــان ( ــمایم  ) زنج ــیالن و ض ــاراغل، ل ــشان(س ــاد )ماهن ، هیرآب
) طارم(، قالت، سانسور و زهترآباد ) ابهر(، خیر آباد    )خدابنده(

و شهر زنجان، دو مکان ثابت داخلی و سه مکان خارجی کنار      
هاي انتخاب شده در ده       از مکان . ه الروي تعیین  شدند    زیستگا

 و خـرداد لغایـت مـرداد    1381نوبت از شهریور لغایـت مهـر       
ي  ي افـشانه   روز به طور منظم بـه شـیوه  15ي   به فاصله 1382

ي   و تلــه(Pyrethrum Space Spray [PSS])پیروتروییــدي 
گیـري الرو از طریـق        و نمونـه  ) 18،17(هـاي بـالغ       نوري پشه 

  . انجام گرفت) 19(دستی 
انتقـال  (هـاي داخلـی        بعد از آماده سازي مکان     PSSدر روش   

مواد غذایی ظروف غذاخوري و حیوانات اهلـی بـه بیـرون از      
مکان، پاك نمودن سطح زمین، بستن در، دریچه و پنجره هاي           

ي سـفید بـه سـطح         ورودي و خروجی هوا و پهن کردن پرده       
 درصـد بـر فـضاي    2 پیرتـرم  ي  دقیقه افشانه3به مدت   ) زمین
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  شـــد و بعـــد از گذشـــت ده دقیقـــه،  مکـــان پاشـــیده مـــی
هاي ریختـه شـده روي پـرده      هاي مکان باز و پشه      در و پنجره  

  . شـدند  آوري و به ظروف پالسـتیکی دردار هـدایت مـی            جمع
هـاي   در هر کدام از مکان) Light Trap(ي نوري  در روش تله

ــه   ــک تل ــی ی ــی   بیرون ــصب م ــوري ن ــد ي ن ــهت. ش ــا از  ل   ه
شدند و روز بعد   صبح روز بعد روشن می     5 لغایت   21ساعت  
ــتیکی دردار   پـــشه   هـــاي صـــید شـــده بـــه ظـــروف پالسـ

  . گشتند هدایت می
هاي ثابـت   ها توسط مالقه از زیستگاه در صید دستی، الرو پشه  

هاي صید شده جهت  الروي به مدت نیم ساعت صید  و نمونه
در . شـدند  ر هـدایت مـی  تغلیظ شدن به سطل پالستیکی توردا   

هاي حاوي الکتوفنل منتقـل و مشخـصات       پایان الروها به لوله   
داري  شد و جهت نگه ها قید می محل و تاریخ صید بر روي آن    

. شدند هاي صید شده به آزمایشگاه منتقل می      و تشخیص نمونه  
هاي بالغ به مدت نیم سـاعت در هـواي آزمایـشگاه قـرار           پشه
هاي خشک شده تا تشخیص  نمونه. گرفتند تا خشک گردند می

داري  گــراد نگــه ي ســانتی  درجــه20نهــایی در دمــاي منهــاي
اي از پشه هـاي بـالغ بعـد از      در زمان تشخیص عده   . شدند  می

و ) 17(شـدند   مرطوب سازي روي سوزن هاي ریز مونته مـی        
  داري  هـاي چـوبی کلکـسیون نگـه     بعد از تـشخیص در جعبـه      

  

  و ) 17(یز بـر روي الم مونتـه        الروهاي صید شده ن   . گشتند  می
. داري مـی شـدند   بعد از خشک شدن در جعبه هـاي الم نگـه          

هاي الرو و بـالغ مونتـه شـده بـر اسـاس خـصوصیات                 نمونه
مورد تشخیص  ) 4،  20ـ24(مرفولوژیک و کلیدهاي استاندارد     

  .گرفتند قرار می
  

  ها یافته
 در  PSSي    ي بالغ بـه شـیوه        پشه 16743در مجموع تعداد    

هاي تیر، مرداد، شهریور و مهر جمع آوري شـدند ولـی در       ماه
نظـر بـه خنـک بـودن        . ي بالغ صید نـشد      طی خرداد ماه، پشه   

ها در این مـاه     ي الروي پشه    محیط در خرداد ماه ، فقط مرحله      
جمع آوري شد و در ماه هاي دیگر با گرم شدن محـیط، هـر               

صـید گـشت کـه     ) الرو و بـالغ   (هـا     ي زیستی پـشه     دو مرحله 
هاي جمـع   از پشه. ها مربوط به خرداد ماه بود  داکثر وفور آن  ح

نـر  )  عدد1891(ماده و مابقی    )  درصد 89( عدد   14852شده،  
)  عـدد  12549(هاي صید شـده        درصد پشه  74بیش از   . بودند

 3520( درصـد    21شامل کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس بودند و       
 هـاي کـولکس     گونـه . به کولکس تیلـري تعلـق داشـتند       ) عدد
، آنوفـل  (Cs. longeareolata)پینز، کولیـستا النگئورئوالتـا    پی

   ما بقی (Cs. subochrea)سوپرپیکتوس و کولیستا ساب اوکرا 
 

  1381ـ82ي پیروتروبیدي از داخل اماکن زنجان بر حسب زمان،  هاي صید شده به روش افشانه توزیع فراوانی مطلق پشه: 1جدول 
  ماه

  گونه      
  جمع  مهر  یورشهر  مرداد  تیر

  12549  2280  3892  5320  1057  آنوفل ماکولیپنیس
  92  7  45  35  5  آنوفل سوپرپیکتوس

  3520  145  750  1165  1460  کولکس تیلري
  529  19  72  256  182  پینز کولکس پی

  48  17  23  6  2  کولیستا النگئورئوالتا
  5  1  2  1  1  کولیستا ساب اوکرا

  16743  2469  4784  6783  2707  جمع
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  1381ـ82ي تله نوري از استان زنجان برحسب زمان،  هاي مختلف پشه هاي صید شده به شیوه توزیع فراوانی مطلق گونه: 2ول جد
  ماه

  گونه
  جمع  مهر  شهریور  مرداد  تیر

  5259  372  1870  2487  530  آنوفل ماکولیپنیس
  2  0  0  2  0  آنوفل سوپرپیکتوس

  41566  5821  11876  17814  6055  کولکس تیلري
  368  68  101  154  45  پینز ولکس پیک

  78  11  25  32  10  کولیستا النگئورئوالتا
  47273  6272  13872  20489  6640  جمع

  
  
  
  

  هـا در مجمـوع    دادند و فراوانی نـسبی آن      ها را تشکیل می     پشه
هـا در      درصد از پـشه    85بیش از   . بود)  عدد 674( درصد   2/4

 5/40نزدیـک بـه   هاي تیر، مرداد و شهریور صید شدند که        ماه
 درصد در شـهریور مـاه       57/28ها در مرداد ماه و        درصد از آن  

هـاي تیـر و       هاي کولیسیده در مـاه      وفور پشه . صید شده بودند  
  ).1جدول ( درصد بود 75/14 و 7/16مهر به ترتیب 

 PSSي  ي نوري مانند شیوه   در روش صید پشه هاي بالغ با تله       
هـاي   ید نگردید و در مـاه ي بالغ ص ي پشه  در خرداد ماه، نمونه   

 عـدد  47273هاي نصب شده  تیر، مرداد، شهریور و مهر از تله      
هـا    آن)  درصـد  22/90( عـدد    42654ي بالغ صید شد که        پشه

کولکس تیلري بیـشترین    . نر بودند )  عدد 4619(ماده و مابقی    
بود و فراوانی نسبی آنوفل     )  درصد 93/87(ي صید شده      نمونه

آنوفـل  . رسـید   مـی )  درصد 12/11(د   عد 5259ماکولیپنیس به   
پینـز بـه    سوپرپیکتوس، کولیستا النگئورئوالتـا و کـولکس پـی       

ها به یـک   میزان خیلی کم صید شده بودند و فراوانی نسبی آن   
ي نـوري     ها با تلـه     بیشترین فراوانی صید پشه   . رسید  درصد می 

)  عدد 20489(  درصد   34/43در این ماه که     . در مرداد ماه بود   
. هـا فعالیـت داشـتند     پنج گونـه از پـشه    ها صید گشتند،   از پشه 
هاي صید شده مربوط به شـهریور          درصد از پشه   34/28حدود

ها به  هاي تیر و مهر وفور نسبی پشه  با این حال در ماه    . ماه بود 
  ).2جدول ( درصد بود 27/13 و 05/14ترتیب 

 قـرار   4 تـا    3 الرو کـه در سـن        3723در طول بررسی حدود     

  در ایــن . هـاي ثابـت الروي صـید شـدند     ز زیـستگاه داشـتند ا 
میان الروهـاي کـولکس تیلـري بیـشترین وفـور را داشـتند و         

   درصـد  16نزدیک بـه  . بود) 25/68( عدد   2541ها    فراوانی آن 
از الروها متعلق به کمـپلکس آنوفـل مـاکولیپنیس          )  عدد 607(

، کولیـستا   ) درصـد  4/8( عدد   313پیکتوس    آنوفل سوپر . بودند
 ، کولکس التیسینکتوس) درصد2/3( عــدد 132گئورئوالتا الن

(Cx. laticinctus) 90 ــدد ــد8/2( عـ ــولکس )  درصـ و کـ
از الروهـا  )  درصد8/0( عدد 29  (Cx. hortensis)هورتنسیس

آنوفـل هیرکـانوس و کولیـستا       . را به خـود اختـصاص دادنـد       
اوکرا به صورت نادر در میـان الروهـا وجـود داشـتند و                ساب

بیـشترین میـزان صـید      . عـدد بـود    2 و   9ها به ترتیب      وفور آن 
ــاه    ــرداد م ــا در م ــد74/63(الروه ــود)  درص ــور الرو . ب   وف

 68/11 و 44/8هـاي خـرداد و تیـر بـه ترتیـب        ها در مـاه    پشه
   88/6 و 27/9هاي شهریور و مهـر بـه ترتیـب     درصد و در ماه 

  ). 3جدول(درصد بود 
 شده از اسـتان     کولکس تیلري، حجم زیادي از پشه هاي صید       

داد و در تمام مناطق استان پراکنده بود و فراوانی  را تشکیل می  
ي نوري  نسبی آن در پشه هاي صید شده از داخل اماکن و تله          

 درصد و در الروهـاي صـید شـده       64/98 و   56/20به ترتیب   
کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس تمایل زیـادي      .  درصد بود  25/68

اشـت و وفـور آن در داخـل    به استراحت در امـاکن داخلـی د     
  ل هاي داخ   درصد از پشه74این گونه بیش از . اکن باال بودــام
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  1381ـ82توزیع فراوانی مطلق الرو پشه هاي صید شده از استان زنجان برحسب زمان، : 3جدول 
                            ماه

  گونه
  جمع  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد

  607  56  93  296  112  50  آنوفل ماکولیپنیس
  313  55  86  103  68  1  آنوفل سوپرپیکتوس
  9  1  1  7  0  0  کولکس هیرکانوس

  2541  102  120  1859  223  237  کولکس تیلري
  90  6  3  37  27  17  کولکس التیسینکتوس

  29  0  0  15  5  9  کولکس هورتنسیس
  132  36  42  54  0  0  کولیستا النگئورئوالتا
  2  0  0  2  0  0  کولیستا ساب اوکرا

  3723  256  345  2373  435  314  جمع
  

توسط )  درصد 35/1(داد و به میزان کمی        اماکن را تشکیل می   
هاي نوري صید شد ولـی در میـان الروهـاي صـید شـده،               تله

 درصد از الروها را به خود 32/16کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس 
جمعیت مختلف این کمپلکس در وضـعیت       . داد  اختصاص می 

هـاي    حلقـه  2ي    داد انشعابات موي شـماره    هاي بال و تع     فلس
بـالغ  .  با یکدیگر اختالف نداشتند(II-IV,V) شکمی الرو  4ـ5

پینز در همه جاي اسـتان بـه خـصوص شهرسـتان      کولکس پی 
زنجان وجود داشت و در بررسی نمونه هاي الروي ، الرو آن            

بالغ آنوفل سوپرپیکتوس نیز به میزان کـم در         . مشاهده نگردید 
الرو این گونـه بـرخالف      . ن در سرتاسر زنجان بود    داخل اماک 

هاي الروي    نوع بالغ آن به میزان قابل توجهی از تمام زیستگاه         
  . به خصوص شهرستان طارم صید شد

ــه ــانوس از    در نمون ــل هیرک ــی، الرو آنوف ــورد بررس ــاي م ه
به میـزان کـم     ) طارم(و زهترآباد   ) خدابنده(روستاهاي هیرآباد   

که الرو کولکس التیسینکتوس و کولکس صید شده بوده با آن 
هورتنسیس مشابه وفور الرو آنوفل هیرکانوس بود ولـی بـالغ           

ــشه ــان پ ــشد  آن در می ــشاهده ن ــا م ــستا . ه ــالغ کولی الرو و ب
النگئورئوالتا و ساب اوکرا از تمـامی منـاطق اسـتان بـه جـز               

  . شهرستان طارم صید شد

  بحث
نجـان،  در بررسی فون پـشه هـاي کولیـسیده در اسـتان ز             

هاي کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس، آنوفل سوپر پیکتـوس،          گونه
آنوفل هیرکانوس، کـولکس تیلـري، کـولکس التیـسینکتوس،          
ــستا      ــا و کولی ــستا النگئورئوالت ــسیس، کولی ــولکس هورتن ک

هـا کمـپلکس آنوفـل        اوکرا مشاهده شدند که در بـین آن         ساب
بی ماکولیپنیس،آنوفل سوپر پیکتوس و کولکس تیلري وفور نس   

هاي بالغ صـید شـده نیـزکمپلکس      در میان پشه  . زیادي داشتند 
تیلـري،    پیکتـوس ، کـولکس      آنوفل ماکولیپنیس، آنوفـل سـوپر     

اوکـرا    سـاب   النگئورئوالتـا و کولیـستا      پینز، کولیـستا    پی  کولکس
در (وفور نـسبی کمـپلکس آنوفـل مـاکولیپنیس        . وجود داشتند 
. بیـشتر بـود  ) هاي نوري در تله(تیلري   و کولکس ) داخل اماکن 

ي  اي دارد و میانگین درجـه       استان زنجان آب و هواي مدیترانه     
هاي خرداد لغایت مهـر بـه         ي آن معموأل در ماه      حرارت ماهانه 

در ایـن اسـتان     . رسـد   گـراد مـی     ي سـانتی     درجـه  25باالتر از   
ي قزل اوزن،  ي رودخانه   هاي حاشیه   ها، مانداب   شالیزارها، برکه 

هـایی کـه در منـاطق پـست اسـتان             هاستخرها و بستر رودخان   
هــاي  هــاي الروي پــشه تــرین زیــستگاه جــاري هــستند، مهــم

  .دهند کولیسیده را تشکیل می
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ــه طــور گــسترده در منــاطق   کمــپلکس آنوفــل مــاکولیپنیس ب
  ي شـرقی، آسـیاي مرکـزي و جنـوب اروپـا پراکنـده           مدیترانه

بر اساس مطالعات مورفولوژیک، سـیتولوژي،      ). 24ـ26(است  
   گونـه از ایـن کمـپلکس        9یمیایی و بیولـوژي مولکـولی       بیوش

  در دنیا شناسایی شده کـه هـر کـدام عـادت و رفتـار خاصـی        
   گونــه از ایــن کمــپلکس از 6بــا ایــن حــال ). 28،27(دارنــد 

ــاکولیپنیس    ایــران گــزارش شــده اســت کــه شــامل آنوفــل م
(An. maculipennis)،   ــل ســاکاروي   ،(An. sacharovi)آنوف

، )(An. messeae)آنوفـل مـزآ    ، (An. melanon)ون آنوفل مالن
و آنوفـل پرشینـسیس   ) An. atroparvus(آنوفل آتروپـاروس  

)An. persiensis ( ــستند ــ31(ه ــه). 29ـ ــر   در مطالع ي حاض
هـاي ایـن کمـپلکس        اختالفات بارز مورفولوژیک در جمعیت    

تواند   هاي بیولوژي مولکولی در آینده می       دیده نشد که پژوهش   
  .ژنتیکی این اختالفات را مشخص نمایدماهیت 

در بررسی حاضر کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس وفور نسبی زیاد    
زیاد بودن . به ویژه در مناطق مختلف زنجان و ماهنشان داشت     

هاي مناسـب و قـرار        وفور این آنوفل به خاطر وجود زیستگاه      
نگرفتن منطقه زیر فشار سمپاشی، یک وضعیت عادي به نظـر          

ي انجام یافته در استان گیالن نیز کمپلکس          ر مطالعه د. رسد  می
ي    درصد پـشه هـاي کولیـسیده       30آنوفل ماکولیپنیس بیش از     

بر اساس یافته هاي این بررسی      ). 32(داد    منطقه را تشکیل می   
هـاي تیـر لغایـت شـهریور       کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس در ماه    

واقع بنابراین جهت کاهش جمعیت آن در م      . وفور زیادي دارد  
حساس سمپاشی ابقایی اماکن منطقه در یک نوبت در اواخـر           

  .شود خرداد یا اوایل تیر پیشنهاد می
کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس که وفور نـسبی زیـادي در داخـل      
اماکن این استان داشت، ناقل ماالریا در فـالت مرکـزي ایـران     

ـ 8(معرفی شـده اسـت       هـایی از ایـن       از آنجـا کـه گونـه      ). 6ـ
گـیالن، آذربایجـان غربـی و       (هاي مجـاور      استانکمپلکس در   

ي شمال غربی، ماالریاي بازپدید       هاي همسایه   و کشور ) اردبیل
شـود کـه      ، بنابراین پـشنهاد مـی     )14ـ16( را انتقال داده است     

هاي کنترل و مراقبت بیماري ماالریا به طور جدي مورد            برنامه
  .گیردتوجه مسئولین بهداشتی و درمانی استان زنجان قرار 

   درصــد از الروهــاي جمــع آوري شــده 4/8علیــرغم آن کــه 
دهنـد ولـی    از استان زنجان را آنوفل سوپرپیکتوس تشکیل می      

بالغ آن وفور بسیار پایینی در داخل اماکن داشت و بـه نـدرت      
  ایـن گونـه کـه بـه طـور          . شـد   هاي نوري صید مـی      توسط تله 

یادي بـه   وسیع در مناطق مختلف ایران پراکنده است، تمایل ز        
ــایین .  بیرونــی دارد ه اســتراحت در پناهگــا   بــه ایــن ترتیــب پ

گـر    بودن وفور این آنوفل در داخل اماکن استان زنجان، نـشان          
  هاي اختصاصی، بـه ویـژه بـراي اسـتراحت            آن است که محل   

نظر به این که این گونه قـادر بـه انتقـال    . این گونه وجود دارد  
ترل دقیق آن انجام مطالعات     باشد، بنابراین جهت کن     ماالریا می 

ــال   ــارایی آن در انتق ــار و ک ــین عــادت، رفت ــراي تعی   جــامع ب
  . ماالریا ضروري است

ي حاضر الرو آنوفل هیرکانوس بـراي اولـین         بر اساس مطالعه  
  شـود، در حـالی کـه بـالغ           بار از اسـتان زنجـان گـزارش مـی         

  بالغ این گونه (Zahar)زهار. ها وجود نداشت آن در میان پشه
) 32(حمیـدیان و همکـاران      . معرفی نموده است  » وحشی«را  

هـاي خـارجی      تعداد معدودي از بالغ این گونـه را از پناهگـاه          
ــابراین بــه لحــاظ عــادت . انــد اســتان گــیالن صــید نمــوده   بن

ها ازاماکن اسـتان زنجـان    هاي بالغ، صید نشدن آن  وحشی پشه 
  . باشد امري بدیهی می

کولکس تیلري، ( گونه کولکس ي حاضر، پراکنش چهار مطالعه
پینــز، کــولکس التیــسینکتوس و کــولکس     کــولکس پــی 

در مطالعـات قبلـی     . را در استان زنجان نشان داد     ) هورتنسیس
پینز و کـولکس تیلـري از         ي کولکس پی    فقط دو گونه  ) 23،9(

  ي  از ایــن رو دو گونــه. اســتان زنجــان گــزارش شــده اســت
  بـراي اولـین    کولکس التیـسینکتوس و کـولکس هورتنـسیس         

شـود کـه در       شوند و پیـشنهاد مـی       بار از این استان معرفی می     
  هـاي کولیــسیده   مطالعـات بعـدي در تــشخیص افتراقـی پــشه   

  . مد نظر قرار گیرند
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کولکس تیلري که وفور نسبی بـاالیی در اسـتان زنجـان دارد،           
تیپیک بـوده و بـه طـور وسـیع در پاآلرکتیـک       ي پلی  یک گونه 

ي آفریقا، ناقل و مخـزن         این گونه در قاره    ).22(پراکنده است   
و بنـابراین  ) 34(گزارش شـده اسـت   » تب نیل غربی «بیماري  
هاي بعدي در مورد عادت خون خواري و آلودگی آن            پژوهش

دو . رسد ها در استان زنجان ضروري به نظر می      به آربوویروس 
گونه کولیستا النگئورئوالتا و کولیستا ساب اوکرا بـه صـورت           

هـاي جمـع آوري شـده از اسـتان زنجـان       در میان نمونـه  نادر  
ــه از زنجــان ) 33،9(در مطالعــات قبلــی . بودنــد ایــن دو گون

رسد که عدم گـزارش ایـن دو       به نظر می  . گزارش نشده بودند  
ها در مطالعات قبـل مربـوط     گونه، به ناکافی بودن حجم نمونه     

 در بایـست درمطالعـات آینـده    البته این دو گونه نیز مـی   . باشد
  .تشخیص افتراقی الروهاي کولیسیته در نظر گرفته شوند

 
  نتیجه گیري 

  هـاي    ي غالـب آنوفـل      کمپلکس آنوفل مـاکولیپنیس گونـه     
  دهـد و تمایـل زیـادي بـه اسـتراحت در       استان را تشکیل مـی   

  هـاي   شـود برنامـه   داخل امـاکن دارد، از ایـن رو پیـشنهاد مـی      
د توجـه مـسئولین     کنترل و مراقبت ماالریا به طور جدي مـور        

هـاي    بهداشتی و درمانی استان قرار گیرد و در آینـده بررسـی           
هـاي مختلـف ایـن        اکولوژیکی و مولکولی سلولی بر جمعیت     

ي غالـب کولیـسینه    کولکس تیلري گونـه . کمپلکس انجام یابد  
هایی براي تعیین عادات و       استان زنجان است و انجام پژوهش     

هاي   ها در جمعیت    وویروسچنین آلودگی به آرب     رفتار آن و هم   
هـاي آنوفـل هیرکـانوس،        گونـه . شـود   مختلف آن پیشنهاد می   

ــسیس، کولیــستا      ــولکس هورتن ــسینکتوس، ک ــولکس التی ک
 اوکرا براي اولین بار است که از         النگئورئوالتا و کولیستا ساب   

شوند، بهتر است در تشخیص افتراقی  استان زنجان گزارش می   
  .ها مد نظر قرار گیرند گونه

 
  تشکر و قدردانی

به این وسیله از معاونت محترم پژوهـشی دانـشگاه علـوم           
پزشکی زنجان به لحاظ حمایـت مـالی و همکـاري مناسـب،            

  .شود کمال تشکر و قدردانی می
  

  منابع
1- Service MW. Medical Entomology for Students. 2nd ed. London & Newyork: Cambridge University Press; 2000, 1-

81. 

2- Clements AN. The Biology of Mosquitoes. Vol.II. London: CABI Publishing; 1999, 552-643. 

، 1383 سازمان مدیریت برنامـه و بودجـه اسـتان زنجـان،    :  زنجان.آمار نفوس و مسکن زنجان. سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان زنجان ـ3
  .92 تا 40صفحات 

4- Shaghudian ER. A key to the anophelines of Iran. Acta Med Iran. 1960; 3: 38-48. 

5- Motabar M, Tabibzadeh I, Manouchehri AV. Malaria and its control in Iran. Trop Geor Med. 1975; 27: 71-8. 

6- Manouchehri AV, Zaini A, Motaghi M. Susceptibility of Anopheles maculipennis to insecticides in northern of Iran. 

Mosquto News. 1976; 35: 314-6. 

7- Manouchehri AV, Zaim M, Emadi AM. A review of malaria in Iran, 1975-90. J Am Mosq Control Assoc. 1992; 4: 

381-5. 

8- Zaim M. Malaria control in Iran. Present and future. J Am Mosq Control Assoc. 1987; 3: 392-6.  

، 15؛ سـال  1365 مجله بهداشت ایران). کولیسیده: دوباالن( پشه هاي ایران . زعیم مرتظی، منوچهري عبدالوهاب، یعقوبی ارشادي محمد رضا ـ9
  .9 تا 1صفحات : 4 تا1هاي شماره



 محمد باقر قوامی و دکتر حسین لدنیدکتر 

84، زمستان 53، شماره 13مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، دوره   

53

10- Githeko AK, Linsay SW, Gonfalonieri VE, Patz JA. Climatic change and vector borne disease. A regional analysis. 

Bull World Health Organ. 2000; 78 (9): 1136-49. 

11- Mauchet J, Carnevale P. Impact of changes in the environment and vector transmitted diseases. Sante. 1997; 7 (4): 

263-9. 

12- Tol RSJ, Dovlatabadi H. Vector borne disease, development and climatic change. Integrated Assessment. 2001; 2: 

173-181. 

13- Zell R. Global climatic change and the emergence/ re emergence of infectious diseases. Int J Med Microbiol. 2004; 

37: 16-26. 

14- Edrissian GH. History and status of malaria in Iran. Iranian J Public Health. 2000; 1: 50-61.  

15- Romi R, Boccolini D, Hovanesyan L, Grigorian G, Luca DM. Anopheles sacharovi A reemerging malaria vector in 

the valley of Armania. J Med Entomol. 2002; 39: 446-50. 

16- Alten B, Caglar SS, Ozel O. Malaria and its vectors in Turkey. Eur Mosq Bull. 2000; 7: 27-33. 

17- World Health Organization. Manual on Practical Entomology in Malaria. Geneva: WHO Offset Publ; 1975, 160. 

18- Service MW. Ecology of Mosquitoes: Field Sampling Methods. 2nd ed. London & New York: Elsevier Applied 

Science; 1993, 988. 

19- World Health Organization. Malaria Entomology and Vector Control. Geneva: Learner’s Guide, WHO Press; 

2002, 1-114. 

20- Zaim M, Cranston PS. Checklist and keys to the Culicinae of Iran (Diptera: Culicidae). Mosquito Systematics. 

1986; 18: 233-45. 

21- Harbach RE. Pictorial keys to the genera of mosquitoes, subgenera of Culex and the species of Culex (Culex) 

occurring in southwestern Asia and Egypt, with note on the subgeneric placement of Culex deserticola  (Diptera: 

Culicidae). Mosquito Systematic. 1985; 17 (2): 83-107. 

22- Harbach RE. The mosquitoes of the subgenus Culex in southwestern Asia and Egypt (Diptera: Culicidae). Contrib 

of the Am Entomol Institute. 1988; 24(1): 1-90. 

23- Glick JI. Illustrated key to the female Anopheles of southwestern Asia and Egypt (Diptera: Culicidae). Mosquito 

Systematics. 1992; 24: 125-53. 

24- Bates M. Variation in the antepalmate hairs of larvae of the Anopheles maculipennis complex. Riv Malariol. 1939; 

17: 299-312. 

25- Zahar AR. Vector Bionomics in the Epidemiology and Control of Malaria: Part II. Geneva: the WHO European 

region & the WHO Eastern Mediterranean Region. WHO / VBC/ 90.3 -MAL/90.3. 1990. 

26- Ward RA. A catalog of the mosquitoes of the world (Diptera: Culicidae). Mosquito Systematic. 1992; 24: 177-230. 

27- Harbach RE. The classification of genus Anopheles (Diptera: Culicidae) a working hypothesis of phylogenetic 

relationships. Bull Entomol Res. 2004; 94: 537-53. 

28- Nicolescu G, Linton YM, Viadimireescu A, Howard TM, Harbach RE. Mosquitoes of the Anopheles maculipennis 

group (Diptera: Culicidae) in Romania with the discovery and formal recognition of new species based on molecular 

and morphological evidence. Bull Entomol Res. 2004; 94: 525-35. 



 در استان زنجان) کولیسیده: دوباالن(ها  فون و وفور پشه

84، زمستان 53، شماره 13مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، دوره   

54 

ي کارشناسی ارشد حـشره شناسـی پزشـکی و مبـارزه بـا       پایان نامه. لوژي آنوفل ماکولیپنیس در استان گیالناکو. ـ دین پرست جدید نوید  29
  .110ي  ، صفحه1368دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، : تهرانناقلین، 

پایـان نامـه   . هـا  کـش  ي گیالن و مازندران و تعیین حساسیت آن به حـشره ها پراکندگی کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس در استان . ـ مؤمنی سهراب  30
دانـشگاه علـوم پزشـکی     دانـشکده بهداشـت و انـستیتو تحقیقـات بهداشـتی،      :تهرانکارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین،     

  .95ي  ، صفحه1370تهران،
31- Sedaghat MM, Linton YM, Oshaghi MA, Vatandoost H, Harbach RE. The Anopheles maculipennis complex 

(Diptera:Culicidae) in Iran: molecular characterization and recognition of new species. Bull Entomol Res. 2003; 93: 

527-35. 

هاي استراحت پشه هاي بـالغ در اسـتان گـیالن     لها و مح زیستگاه. ـ آذري حمیدیان شهیاد، جوافشانی محمدعلی، مسلم مظفر، رسایی علیرضا 32
  .62 تا 55: صفحات:  دوره ششم، شماره سوم؛1382ي پژوهشی حکیم  مجله). کولیسیده: دوباالن(

33- Zaim M. The distribution and larval habitates charactristic of Iranian Culicidae. J Am Mosq Control Assoc. 1987; 

3: 568-73. 

34 - McIntosh BM, Jupp PG, Dos Santos I, Meenehan GM. Epidemic of West Nile and Sindbis viruses in south Africa 

with Culex mosquitoes. South Afr J Sci. 1974; 72: 295-300. 

 
  




