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چکیده
ــد و شــامل راســته ها و خانواده هــای  ــان تشــکیل می دهن ــن رده را در شــاخه بندپای ــه: حشــرات بزرگتری مقدم
ــد.  ــیده می باش ــواده کولیس ــاالن و خان ــته دوب ــکی راس ــاظ پزش ــا از لح ــن آن ه ــه مهم تری ــتند ک ــددی هس متع
تعــدادی از گونه هــای ایــن خانــواده، بــه علــت خونخــواری از انســان بــه عنــوان مســوول انتقــال عوامــل بیمــاری 
ــا شــناخته  ــب دنگــی در دنی ــب زرد و ت ــس، آنســفالیت، ت ــا، فیالریازی ــل ماالری ــا از قبی زای بســیاری از بیماریه
شــده اند. از انجاییکــه درخصــوص تعییــن فــون پشــه های موجــود در شهرســتان پلدختــر تحقیقــی انجــام نشــده 
ــیده  ــه های کولیس ــون پش ــن ف ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــن رو ای ــت از ای ــت نیس ــی در دس ــات دقیق و اطالع

)Diptera: Culicidae( در شهرســتان مذکــور واقــع دراســتان لرســتان انجــام گرفــت.
روش کار: درایــن مطالعــه فونســتیک و مقطعــی - توصیفــی چهــار منطقــه شــهری و نیــز چهــار منطقه روســتایی 
در هریــک از جهــات جغرافیایــی چهــار گانــه شهرســتان پلدختــر انتخــاب گردیــد. درهــر یــک از مناطــق شــهری 
دو مــکان و در هــر منطقــه روســتایی چهــار مــکان کــه شــامل دو مــکان انســانی و دو مــکان حیوانــی بــود تعیین و 
از اوایــل فروردیــن 1394 تــا اوایــل دی مــاه 1394 بصــورت ماهانــه اقــدام بــه جمــع آوری الرو، شــفیره و پشــه های 
بالــغ خانــواده کولیســیده گردیــد. روش هــای نمونه گیــری بــرای الرو، شــفیره و بالــغ بصــورت مالقه زنــی، گــزش 
شــبانه جمــع آوری کلــی و اســتفاده ازآســپیراتور بــود. مشــخصاتی شــامل نــام جمــع آوری کننــده، تاریــخ جمــع 
ــوع بســتر،  ــوع پوشــش گیاهــی، ن ــت(، ن ــا موق ــه زیســتگاه، وضعیــت زیســتگاه )دایمــی ی ــوط ب آوری، کــد مرب
وضعیــت نــور خورشــید در فــرم مربــوط ثبــت شــد. بــه کمــک منابــع و کلیدهــای تشــخیص شناســایی معتبــر 
اقــدام بــه شناســایی نمونه هــا شــد و داده هــای بدســت آمــده بــه وســیله نــرم افــزار SPSS نســخه 19 تجزیــه و 

تحلیــل گردیــد.
ــغ و  ــر 1818 پشــه بال ــه از پشــه های کولیســیده مشــتمل ب ــن بررســی درمجمــوع 5392 نمون ــا: در ای یافته ه
3574 الرو در نقــاط تعییــن شــده از ســطح مناطــق شــهری و روســتایی مــورد مطالعــه شهرســتان پــل دختــر 
جمــع آوری شــد. بدیــن ترتیــب ســه جنــس شــامل آنوفــل )21/9 درصــد(، کولکــس )64/6 درصــد( و کولیســیتا 
 Cx.theileri،,Cx.mimeticus, Cx.perexiguus,Cx.hortensis,Cx.pipiens, :ــامل ــه ش ــد( و دوازده گون )13/5 درص
و   Cx.sitiens, Cx.tritaeniorhynchus Culiseta langiareolata, An. Superpictus An.stephensi,An.turkhudi
An.dthali. تشــخیص داده شــدند. کولکــس پــی پینــس گونــه غالــب )19/9 درصــد( و کولکــس تیلــری )19/5 

درصــد( پــس از آن بیشــترین وفــور را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
نتیجه گیــری: نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه بیانگــر حضــور گونه هــای مختلــف پشــه ها در سراســر شهرســتان 
ــی  ــش احتمال ــوص نق ــژه در خص ــر و وی ــات جامع ت ــام مطالع ــاز انج ــه س ــد زمین ــدو می توان ــی باش ــر م پلدخت

ــده باشــد. ــف پشــه ها در معضــالت بهداشــتی و پزشــکی انســان و دامپزشــکی در آین ــای مختل گونه ه

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مقدمه
حشــرات بزرگتریــن رده را در شــاخه بندپایــان تشــکیل می دهنــد 
ــش  ــند و بی ــن می باش ــره زمی ــاکنین ک ــن س ــزء قدیمی تری و ج
ــکونت  ــیاره س ــن س ــر روی ای ــه ب ــت ک ــال اس ــون س از 250 میلی
کــه  اســت  متعــددی  خانواده هــای  شــامل  رده  ایــن  دارنــد. 

ــد.  ــیده می باش ــواده کولیس ــکی خان ــاظ پزش ــا از لح ــن انه مهمتری
ــل  ــال عوام ــی انتق ــورد قطع ــن م ــالدی اولی ــال 1878 می در س
ــه میزبانهــای مهــره دار توســط کولکــس  ــان ب بیمــاری زا از بندپای
ــل  ــال عوام ــزارش شــد. پشــه ها مســوول انتق کوینکوفاســیاتوس گ
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بیمــاری زای بســیاری از بیماریهــا، از قبیــل ماالریــا، فیالریازیــس، 
ــا  ــیری دنی ــق گرمس ــگ در مناط ــب دان ــب زرد و ت ــفالیت، ت آنس
ــواری از روی  ــا خونخ ــه ها ب ــر آن پش ــالوه ب ــده اند. ع ــناخته ش ش
دامهــا باعــث کــم خونــی، کاهــش وزن، شــیر و حتــی باعــث مــرگ 
خانــواده  طبقه بنــدی  آخریــن  مطابــق   .]1[ می شــوند  آن هــا 
کولیســیده شــامل دو زیرخانــواده، 112 جنــس و 3543 گونــه 
ــنه  ــس و کولیس ــامل 3 جن ــه ش ــواده آنوفلین ــر خان ــد. زی می باش
شــامل 109 جنــس جــدا از هــم درون 11 قبیلــه می باشــند، 
ــه،  ــل 482 گون ــس و حداق ــر جن ــامل 7 زی ــس ش ــس آنوفل جن
ــه  ــس و 769 گون ــر جن ــامل 26 زی ــس کولکــس ش ــن جن همچنی
ــرایط  ــه ها در ش ــل پش ــدرت تحم ــه ق ــا ک ــت ]2, 3[. از آنج اس
ــاران  ــاد و ب ــت، میــزان ب اقلیمــی ماننــد تغییــرات حــرارت و رطوب
ــاء  ــی بق ــی خاص ــت جغرافیای ــر طبیع ــن ه ــت بنابرای ــاوت اس متف
ــن و  ــا را تضمی ــیده ه ــایر کولیس ــل و س ــی از آنوف ــت نوع و زیس
ــا  ــازد ]4[. ب ــزل می س ــری را متزل ــوع دیگ ــاء و دوام ن ــاالً بق احتم
ــایه  ــاب و س ــور آفت ــه ن ــبت ب ــه ها نس ــه الرو پش ــه اینک ــه ب توج
واکنــش نشــان می دهنــد، وضعیــت نــور آفتــاب در یــک زیســتگاه 
ــی  ــت دارد. آلودگ ــا اهمی ــذاری بالغ ه ــادت تخمگ ــژه ع الروی بوی
ــر  ــل تأثی ــر از عوام ــی دیگ ــز یک ــی نی ــی و صنعت ــواد آل ــه م آب ب
 .]5[ اســت  الروی  زیســتگاه  یــک  پشــه های  فــون  در  گــذار 
فــون پشــه های موجــود در  تعییــن  آنجاییکــه درخصــوص  از 
ــی  ــات دقیق ــده واطالع ــام نش ــی انج ــر تحقیق ــتان پلدخت شهرس
ــدد  ــافرتهای متع ــام مس ــه انج ــه ب ــا توج ــت و ب ــت نیس در دس
ــردد  ــر، ت ــالهای اخی ــی س ــراق ط ــه ع ــتان ب ــی شهرس ــراد بوم اف
ــه(  ــه صــورت روزان ــی )ب ــدگان عراق ــردد رانن ــی، ت ــن افغان مهاجری
وجــود خانوارهــای عــرب تبــار ســاکن شهرســتان بــا تــردد متعــدد 
بــه کشــور عــراق و ایــن کــه آب و هــوای پلدختــر مســتعد بــرای 
انتقــال بیماریهــای منتقلــه توســط حشــرات بویــژه بیمــاری 
ــت،  ــان اس ــطح جه ــی در س ــاری انگل ــن بیم ــه مهمتری ــا ک ماالری
 Diptera:( می باشــد لــذا تعییــن فــون پشــه های کولیســیده
ــوان  ــتان بعن ــتان لرس ــر، اس ــتان پلدخت Culicidae( در شهرس
ــواده،  ــن خان ــای ای ــه ه ــس وگون ــخیص جن ــی وتش ــدف اصل ه
ــی آنهــا درطــی ماه هــا وفصــول ســال، مکان هــای  ــرات فراوان تغیی
ــاال  ــاز ب ــه س ــد زمین ــی می توان ــداف فرع ــوان اه ــتراحت بعن اس
بــردن ســطح هوشــیاری و آگاهــی نهادهــای دولتــی و مردمــی بــه 
ــه  ــر علی ــر ب ــی مؤث ــه کنترل ــک برنام منظــور طراحــی و اجــرای ی

پشــه های کولیســیده بخصــوص پشــه های آنوفــل باشــد.

روش کار
ایــن مطالعــه بــر اســاس علــم حشره شناســی، مطالعــه ای فونســتیک 

و از لحــاظ روش شناســی، مطالعــه ای مقطعــی و توصیفی اســت.

منطقه مطالعه 
اســتان لرســتان یکــی از اســتانهای کوهســتانی در غــرب ایــران اســت. 
ــوا در آن از  ــوع آب و ه ــت و تن ــوع اس ــتان متن ــن اس ــوای ای آب و ه
شــمال شــرق بــه جنــوب غــرب کاماًل مشــهود اســت. اســتان لرســتان 
بــا مســاحت 28064 کیلومتــر مربــع 1/7 درصــد مســاحت کشــور را به 
ــا اســتان های همــدان و مرکــزی،  خــود اختصــاص داده و از شــمال ب
ــا  ــا خوزســتان و از غــرب ب ــا اســتان اصفهــان، از جنــوب ب از شــرق ب
اســتان های کرمانشــاه و ایــالم همســایه اســت. همچنیــن ایــن اســتان 
ــیار  ــرز بس ــرقی دارای م ــوب ش ــمت جن ــه ای در س ــق باریک از طری
کوتاهــی بــا اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت. ایــن اســتان بیــن 
مدارهــای 32 درجــه و 37 دقیقــه تــا 34 درجــه و 22 دقیقــه عــرض 
ــه و  ــا 50 درج ــه ت ــه و 51 دقیق ــتوا و 46 درج ــط اس ــمالی از خ ش
30 دقیقــه طــول شــرقی از نصف النهــار گرینویــچ واقــع شــده اســت. 
شهرســتان پلدختــر بــا 86693 نفــر جمعیــت یکــی از شهرســتان های 
اســتان لرســتان اســت کــه در حــدود 110 کیلومتــری جنوب لرســتان 
ــه  ــه،9 دقیق ــول و 32 درج ــه ط ــه و 42 دقیق ــدوده 47 درج درمح
ــوب  ــا درجن ــطح دری ــر از س ــاع 660 مت ــی، در ارتف ــرض جغرافیای ع
اســتان لرســتان واقــع شــده اســت. ایــن شهرســتان از شــمال شــرقی 
بــه شهرســتان خــرم آبــاد، از جنــوب بــه شــهر اندیمشــک واز غــرب 
ــن  ــردد ای ــی می گ ــهر منته ــت ودره ش ــتان های کوهدش ــه شهرس ب
شهرســتان درناحیــه گــرم جنوبــی اســتان واقــع شــده وتحــت تأثیــر 
بادهــای گــرم خوزســتان وکــم بــودن عــرض جغرافیایــی حداکثــر دمــا 
را درتابســتان دارد. آب و هــوای آن نســبتاً گــرم و نیمــه خشــک اســت 
ــن درجــه  ــی برخــی از نواحــی آن بســیار ســرد هســتند. بیش تری ول
گرمــا 47 درجــه در تابســتان، کمتریــن دمــا 2- درجــه در زمســتان 
در شــهر پلدختــر بــه ثبــت رســیده و گرمتریــن شــهر اســتان لرســتان 
می باشــد. شهرســتان پلدختــر از نظــر تقســیمات کشــوری بــه دوبخش 
مرکــزی و معمــوالن و هفــت دهســتان بنام هــای معمــوالن، افرینــه، 
مــالوی، جایــدر، میانکــوه شــرقی، میانکــوه غربــی و جلوگیــر تقســیم 
ــر  ــهرهای پلدخت ــامل ش ــهری آن ش ــق ش ــن مناط ــود همچنی می ش

ــد ]6[. ــوالن می باش ومعم

نمونه گیری و جمع آوری داده ها
اجرای این طرح شــامل دو مرحله اصلی بود:

1 جمع آوری در فیلد
2 تشــخیص نمونه ها در آزمایشگاه

جمع آوری پشه ها
در ایــن مطالعــه بــا اســتناد بــه مطالعــات انجــام شــده مشــابه و نیــز 
ــز  ــهری و نی ــه ش ــار منطق ــدا چه ــود، ابت ــات موج ــدورات و امکان مق
چهــار منطقــه روســتایی در هریــک از جهــات جغرافیایــی چهــار گانــه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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شهرســتان پلدختــر )شــمال، جنــوب، شــرق و غرب( مشــخص شــدند. 
درهــر یــک از مناطــق شــهری دو مــکان )یــک مــکان ثابــت و یــک 
ــده  ــن ش ــتایی تعیی ــه روس ــر منطق ــانی( و در ه ــر انس ــکان متغیی م
ــری  ــت ودیگ ــی ثاب ــکان انســانی )یک ــه شــامل دو م ــکان ک ــار م چه
متغیــر( و دو مــکان حیوانــی )یکــی ثابــت ودیگــری متغیــر( انتخــاب 
ــار  ــده در چه ــاب ش ــتایی انتخ ــق روس ــر 1( )مناط ــد )تصوی گردی
جهــت جغرافیــای شهرســتان شــامل روســتاهای چــم گردلــه ومیــدان 
ــاغ گل گل،  ــرق ب ــوره در ش ــرد و دره ش ــتان- آبس ــرب شهرس در غ
ــز در  ــم گ ــر و چ ــمال ولیعصــر، جلوگی ــار در ش ــک بیشــه وآب ان کل
جنــوب بودنــد( و از اوایــل فروردیــن 1394 تــا اوایــل دی مــاه 1394 
بصــورت ماهانــه اقــدام بــه جمــع آوری الرو، شــفیره و پشــه های بالــغ 
خانــواده کولیســیده شــد. نمونــه گیــری در هــر یــک مناطــق شــهری 
 )Total Catch( ــه روش صیــد کلــی و روســتایی، در اوایــل صبــح ب
ــرای صیــد بالغیــن در چهــار مــکان )دومــکان  ــی ب و در اماکــن داخل
ــی  ــای خارج ــد. از پناهگاهه ــام ش ــی( انج ــکان حیوان ــانی و دوم انس
ــا  ــان، حفره ه ــای درخت ــا، حفره ه ــر پله ه ــا، زی ــتا )غاره ــراف روس اط
و شــکافهای کــوه، النــه جونــدگان و غیــره( نیــز هــر مــاه از فرودیــن تا 
دی مــاه توســط آســپیراتور دهانــی، پشــه های بالــغ در مکانهــای ثابــت 
ــه های  ــد ]7[. پش ــد گردی ــه صی ــدت 30 دقیق ــی م ــخص و ط و مش
ــا  ــا ب ــه درب آنه ــذی ک ــای کاغ ــکان در لیوان ه ــر م ــده ه ــد ش صی
تــوری پوشــیده شــده اســت قــرار داده شــد و مشــخصات هــر مــکان 
شــامل نــوع مــکان، تاریــخ صیــد، نــام روســتا، دهســتان و شهرســتان 
ــا در ظــروف مخصــوص جمــع آوری  ــد شــده و نمونه ه ــا قی روی آنه
ــر  ــز بهداشــت شهرســتان پلدخت ــه آزمایشــگاه مرک ــه ب وجهــت مونت
انتقــال داده شــد. شــفیره ها و تعــدادی از الورهــای جمــع آوری شــده 
از زیســتگاه های تحــت مطالعــه بعــداز جمــع آوری همــراه بــا آب النــه 
ــوار  ــا دی ــوط در ظــروف پالســتیکی یک بارمصــرف پهــن ب الروی مرب
کوتــاه قــرار داده شــد و روی ظــروف مذکــور توســط تــوری پوشــانیده 
و بالغیــن بدســت آمــده از ایــن طریــق بــرای شناســایی نهایــی آمــاده 
ــرای شناســایی در ســطح  ــد ]8, 9[. نمونه هــای مونتــه شــده، ب گردی
جنــس وگونــه بارعایــت اصــول حمــل نمونه هــا، بــه آزمایشــگاه حشــره 
شناســی پزشــکی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان 
حمــل شــد. درهــر زیســتگاه الروی شــهری و روســتایی از روش مالقــه 
زنــی )در هــر زیســتگاه بــه فواصــل منظــم( بــرای صیــد مراحــل قبــل 
از بلــوغ پشــه ها اســتفاده گردیــد. بــرای جمــع آوری الروهــا و شــفیره 
از مالقــه بــا قطــر 10 ســانتی متر کــه 100 تــا 150 میلی لیتــر آب را 
در خــود جــای می دهــد اســتفاده شــد. الروهــای جمــع آوری شــده 
ابتــدا در لولــه آزمایــش حــاوی محلــول نگهدارنــده الکتوفنــل کنســرو 
ــخ  ــام جمــع آوری کننــده، تاری شــده و ســپس مشــخصاتی شــامل ن
جمــع آوری، کــد مربــوط بــه زیســتگاه و وضعیــت زیســتگاه )دائمــی 
ــا موقــت( در فــرم مربوطــه ثبــت گردیــد ]10, 11[. ایــن نمونه هــا  ی

نیز برای تشخیص نهایی به آزمایشگاه فوق الذکر ارسال شد.

ــر حســب  ــر 1: مکانهــای مــورد مطالعــه در ســطح شهرســتان پلدختــر ب تصوی
مناطــق شــهری و روســتایی

حشــره  آزمایشــگاه  در  نمونه هــا  تشــخیص 
شناســی

ــه و  از الروهــای کنســرو شــده و پــس از گذشــت حــدود یــک هفت
شــفاف شــدن آنهــا، بــا اســتفاده از مایــع کانادابالــزام از آنهــا اســالید 
ــک  ــه کم ــکوپ و ب ــتفاده از میکروس ــا اس ــه و ب ــکوپی تهی میکروس
منابــع و کلیدهــای تشــخیص شناســایی معتبــر، اقــدام بــه شناســایی 
ــا  ــده ب ــع آوری ش ــغ جم ــه های بال ــد. پش ــا ش ــه آنه ــس و گون جن
ــا  ــتی )hand catch( ب ــی )Total Catch( و دس ــد کل روش صی
مشــخصات ذکــر شــده در پرسشــنامه های مربوطــه نیــز بــا اســتفاده 
ــن  ــخیص، تعیی ــای تش ــع و کلیده ــی و مناب ــره شناس ــوپ حش از ل

ــت شــدند ]8, 12[. هوی

یافته ها
ــغ و الرو ســن 3 و  در ایــن مطالعــه، مجموعــاً تعــداد 5392 پشــه بال
ــغ و 3574  ــه بال ــامل 1818 پش ــیده ش ــواده کولیس ــه های خان 4 پش
الرو در نقــاط تعییــن شــده از ســطح شــهر و همچنیــن چهــار منطقــه 
روســتایی )شــامل 10 روســتا( مــورد مطالعــه شهرســتان جمــع آوری 
ــایی  ــر شناس ــخیصی معتب ــای تش ــاس کلیده ــر اس ــا ب ــد. نمونه ه ش
شــدند. بدیــن ترتیــب ســه جنــس شــامل: آنوفــل 1185 عــدد )21/9 
درصــد(، کولکــس 3483 عــدد )64/6 درصــد( کولیســیتا 724 عــدد 
)13/5 درصــد( تشــخیص داده شــد. از ایــن ســه جنــس جمعــاً دوازده 
گونــه تشــخیص داده شــدند. کولکــس پــی پینــس گونــه غالــب )19/9 
درصــد( و کولکــس تیلــری )19/5 درصــد( پــس از آن بیشــترین وفــور 
ــن مطالعــه از  ــد. در ای ــه خــود اختصــاص دادن را در مجمــوع صیــد ب
ــاه از  ــرداد م ــغ در م ــدد پشــه بال ــا 4 ع ــل استفنســی تنه ــه آنوف گون

مناطــق جنــوب شهرســتان جمــع آوری گردیــد )جــدول 1(.
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جدول 1: فراوانی گونه های جمع آوری شده کولیسیده )الرو و بالغ( در شهرستان پلدختر در سال 1394

بالغالروگونه

درصدتعداددرصدتعداد
Anopheles superpictus48113/51819/9

Anopheles turkhudi1253/5573/1
Anopheles dthali1775/01166/4

Anopheles stephensi0040/2
Culex theileri65618/439321/7

Culex mimeticus63217/720511/2
Culex pipiens59516/548126/5
Culex sitiens00361/9

Culex perexiguus3359/41206/7
Culex tritaeniorhynchus50/1351/9

Culex hortensis330/900
Culiseta langiareolata53515/019010/5

35741001818100جمع کل

تعــداد النه هــای الروی مــورد بررســی 27 مــورد بــود کــه از ایــن 
تعــداد 22 النــه الروی طبیعــی و 5 عــدد مصنوعــی بــود. کمتریــن 
ــورد بررســی 12 درجــه  ــای الروی م ــت شــده در النه ه ــای ثب دم
ســانتی گــراد در خــرداد مــاه و بیشــترین دمــا 34 درجــه ســانتی 
ــدای  ــوا در ابت ــای ه ــل دم ــد. حداق ــت گردی ــرداد ثب ــراد در م گ
اردیبهشــت کــه اولیــن مــوارد بالــغ صیــد شــد 21 درجــه ســانتی 
گــراد و حداکثــر دمــا در اواســط مــرداد مــاه بــه 46 درجــه ســانتی 
گــراد رســید. در دمــای هــوای 37 درجــه شــاهد بیشــترین وفــور 
ــغ 39/2% در  ــای بال ــداد کل نمونه ه ــم. از تع ــا بودی کولیســیده ه
ــدند،  ــع آوری ش ــتاها جم ــطح روس ــهر و 60,8% در س ــطح ش س
همچنیــن 34/5% الروهــا از زیســتگاهای الروی شــهری و %65/5 
از زیســتگاهای الروی روســتایی جمــع آوری شــدند. بیشــترین 
ــواده کولیســیده جمــع آوری شــده در ســطح  ــور پشــه های خان وف
ــن  ــوب شــهر و کمتری ــه شــماره 2 در جن ــه منطق ــوط ب شــهر مرب
ــود.  ــر ب ــی در شــرق شــهر پلدخت ــه شــماره 3 یعن ــور در منطق وف
ــاغ گل گل در  ــتاهای ب ــه روس ــورد مطالع ــتایی م ــق روس در مناط
ــترین  ــب بیش ــه ترتی ــتان ب ــوب شهرس ــر در جن ــمال و جلوگی ش
و کمتریــن وفــور از گونه هــای جمــع آوری شــده را بــه خــود 
اختصــاص داد. نتایــج نشــان داد، ســه گونــه الرو جنــس آنوفلینــه 
شناســایی شــده، بیشــتر از زیســتگاهای دایمــی جمــع آوری 
ــوپرپیکتوس،  ــل س ــه )آنوف ــه گون ــر س ــی ه ــت و فراوان ــده اس ش

ــتر  ــاری بیش ــای ج ــی( در آب ه ــل دتال ــدای و آنوف ــل تورخ آنوف
بــوده اســت. شــرایط آب در النه هــای الروی هــر ســه گونــه 
بیشــتر صــاف و بــدون کــدورت بــوده اســت. النه هــای الروی 
ــش  ــتر )بی ــور بیش ــر ن ــه از نظ ــن مطالع ــل در ای ــای آنوف گونه ه
ــتگاه های  ــد زیس ــن 100 درص ــود. همچنی ــایه روش ب از 60%( س
الروی جنــس آنوفلینــه طبیعــی بودنــد. از گونه هــای جنــس 
را  فراوانــی  بیشــترین   Cx.tritaeniorhynchus کولیســینه، 
در النه هــای الروی دایمــی و آبهــای جــاری داشــت )%100(. 
آوری  راکــد جمــع  از آب  تنهــا   Cx.mimeticus در حالیکــه 
 ،Cx.perexiguus شــد )100%(. زیســتگاه الروی گونه هــای 
بیــن  در   Cx.mimeticus  ،Cx.tritaeniorhynchus
ــی  ــش گیاه ــترین پوش ــده دارای بیش ــع آوری ش ــای جم گونه ه
 Cs.langiareolata بــود در مقابــل 70% از النه هــای الروی
فاقــد پوشــش گیاهــی بــود. الرو گونــه کولکــس تیلــری در 
ــی و دارای آب شــفاف  ــا بســتر گل زیســتگاه های دایمــی و راکــد ب
ــا  ــی اریوالت ــیتا النج ــه کولیس ــد. الرو گون ــاهده ش ــی مش و آفتاب
ــدون پوشــش  ــا آب راکــد کــه ب بیشــتر از زیســتگاه های دایمــی ب
گیاهــی غوطــه ور و بســتر ماســه ای بــود، جمــع آوری گردیــد. 
ــن گونه هــای  ــه ای ــوط ب ــی جنــس کولیســینه مرب بیشــترین فراوان
ــری )19/5  ــس تیل ــد( و کولک ــس )19/9 درص ــی پین ــس پ کولک

ــدول 2(. ــود )ج ــد( ب درص
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جدول 2: مشخصات النه های الروی و درصد فراوانی الرو پشه ها برحسب نوع گونه شهرستان پلدختر در سال 1394

وضعیت زیستگاه

A
n. superpictus

A
n.turkhudi

A
n.dthali

C
x.m

im
eticus

C
x. theileri

C
x.perexiguus

C
x.pipiens

C
x.tritaeniorhynchus

C
s.langiareolata

C
x.hortensis

نوع زیستگاه

20/625/62227/516/64029/1021/566/7موقت

79/474/47872/583/46070/910078/533/3دایمی

وضعیت آب

657680012/372/28/9013/133/3جاری

35242010087/727/891/110086/966/7راکد

شرایط آب

10010010010087/772/291/186/910066/7صاف

000012/327/88/913/1033/3کدر

شرایط گیاهی

2332/83864/96156/741/2893033/3دارای گیاه

7767/26235/13934/358/8117066/7بدون گیاه

شرایط نور

74/435/234/58181/487/86559/110015/2روشن

52/664/865/51918/612/23540/9084/8سایه روشن

نوع زیستگاه

10010010010098/886/610010010063/6طبیعی

00001/213/400036/4مصنوعی
An.=Anopheles, Cx.=Culex,Cs.=Culiseta

 

 , ,56

 , ,529

 , ,749

 , ,125
 , ,45

 ,  ,
151  , ,126

 , ,37

 , ,1818

ــن  ــک اماک ــه تفکی ــده ب ــع آوری ش ــیده جم ــغ کولیس ــی بال ــر 2: فراوان تصوی
ــال 1394 ــر در س ــتان پلدخت ــی در شهرس ــی و خارج داخل

نتایــج بدســت آمــده از وفــور بالغیــن جمــع آوری شــده بــه تفکیــک 
ــن  ــد بالغی ــه 82/7 درص ــان داد ک ــی نش ــی و خارج ــن داخل اماک
جمــع آوری شــده در اماکــن داخلــی و 17/3 درصــد در اماکــن 
خارجــی می باشــند. همچنیــن بالغیــن جمــع آوری شــده در اماکــن 
داخلــی بــه ترتیــب 3/1 درصــد دراتــاق هــای نشــیمن، 29/1 درصــد 
ــا  ــر پله ه ــد در زی ــا، 2/5 درص ــد در توالت ه ــا، 6/8 درص در انباره
ــوده و  ــد ب ــزان 41/2 درص ــه می ــا ب ــور در طویله ه ــترین وف و بیش
بالغیــن جمــع آوری شــده در اماکــن خارجــی بــه ترتیــب 8/3 درصــد 
در شــکاف صخــره و حفــره ســنگها، 6/9 درصــد در زیــر پل هــا، 2/1 

ــر 2(. ــد )تصوی درصــد روی خــزه و ســنگها جمــع آوری گردی
 Total Catch ــه روش جمــع آوری ــغ صیــد شــده ب نمونه هــای بال
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ــهر و  ــطح ش ــا در س ــد کل نمونه ه ــی( 71/1 درص ــع آوری کل )جم
روســتا را بخــود اختصــاص داد. در ایــن روش بخش هــای مــورد نظــر 
ــت و محــل  ــا و توال ــر پله ه ــاری، زی شــامل اطــاق هــای خــواب، انب
نــگاه داری حیوانــات )طویلــه( بــوده اســت. بالغینــی کــه از روی دام 
ــع آوری  ــتی( جم ــع آوری دس ــه روش Hand Catch )جم )گاو( ب
ــدای  ــل تورخ ــای آنوف ــامل گونه ه ــدد ش ــان 22 ع ــدند تعدادش ش
وکولکــس  درصــد   31/8 پرســیگوس  کولکــس  درصــد،   27/2
ســیتینس 27/2 درصــد بــود. گونــه Cx.hortensis تنهــا بــه 
 Cx.sitiens ــای ــه گونه ه ــد در حالیک ــع آوری ش ــورت الرو جم ص
ــق  ــدند. در مناط ــع آوری ش ــغ جم ــورت بال و An.stephensi بص
شــهری بیشــترین جمــع اوری الرو )32 درصــد( و بالــغ )25 درصــد( 
ــر 19 و 18  ــب براب ــه بترتی ــه س ــن در منطق ــه دو و کمتری در منطق
ــد  ــه های صی ــغ پش ــی الرو و بال ــج فراوان ــت. نتای ــوده اس ــد ب درص
شــده برحســب ماههــای ســال در تصویــر 3 نشــان داده شــده اســت.
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ــای  ــر حســب ماه ه ــای جمــع آوری شــده ب ــی کولیســیده ه ــر 3: فراوان تصوی
ــر درســال 1394 ســال در شهرســتان پلدخت

بحث
ــا موضــوع تعییــن  ــد ب ــژه و هدفمن ــن اولیــن مطالعــه جامــع، وی  ای
ــتان  ــر، اس ــتان پلدخت ــون پشــه های کولیســیده در ســطح شهرس ف
لرســتان بــود کــه طــی آن 12 گونــه از ســه جنــس، خانــواده 
ــع  ــل جم ــای آنوف ــن گونه ه ــد. در بی ــایی گردی ــیده شناس کولیس
آوری شــده در ایــن مطالعــه، آنوفــل ســوپرپیکتوس بیشــترین وفــور 
ــا نتایــج تحقیقــی کــه توســط امانــی  را دارا می باشــد. ایــن یافتــه ب
ــان  ــاه هم ــت آذر م ــت لغای ــال 1376 از اردیبهش ــکاران در س و هم
ســال درشهرســتان الیگــودرز، اســتان لرســتان صــورت گرفتــه اســت 
همخوانــی دارد ]13[. نتایــج ایــن مطالعــه بــا پژوهــش دیگــری کــه 
ــتان  ــتان لرس ــال 1380 در اس ــکاران در س ــری و هم ــط کثی توس

ــل  ــق آنوف ــن تحقی ــه در ای ــی داشــته چــرا ک ــد همخوان انجــام دادن
ســوپرپیکتوس بیشــترین وفور را در دهســتانهای ماهرو و سپیددشــت 
 Cx. شهرســتان سپیددشــت داشــته اند ]14[ دو گونــه کولکــس
ــن  ــور در بی ــترین وف ــب بیش ــه ترتی pipiens و Cx. theileri ب
گونه هــای شناســایی جنــس کولکــس در شهرســتان پلدختــر را دارا 
 )Cx. theileri ،Cx. pipiens( ــه ــن دو گون می باشــند. حضــور ای
ــورهای  ــر کش ــران ]15-20[ و دیگ ــه در ای ــری ک ــات دیگ در مطالع
همســایه از جملــه بخــش شــرقی ترکیــه و کشــور عــراق ]21[ نشــان 
ــد ]22[.  ــه می باش ــا در منطق ــن گونه ه ــترده ای ــع گس ــده توزی دهن
ــع  ــتان واق ــتان لرس ــه اس ــن نقط ــر در جنوبی تری ــتان پلدخت شهرس
شــده کــه دارای مناطــق مختلــف بــا شــرایط اقلیمــی متفــاوت اســت. 
ایــن شــرایط آب و هوایــی متنــوع می توانــد محیــط مناســبی جهــت 
ــی  ــن ویژگ ــد و ای ــم کن ــه را فراه ــف پش ــای مختل ــرورش گونه ه پ
ــد توجیهــی در خصــوص تنــوع و غنــای ترکیبــی گونه هــای  می توان
ــایی  ــای شناس ــی از گونه ه ــد. بعض ــتان باش ــن شهرس ــه در ای پش
ــای  ــوژن ه ــوع از پات ــد ن ــن چن ــتان، ناقلی ــه ها در شهرس ــده پش ش
ــروس  ــی و وی ــل غرب ــروس نی ــل وی ــه ها از قبی ــط پش ــه توس منتقل
ــن  ــه گزارشــاتی کــه از وجــود ای ــا توجــه ب دره ریفــت می باشــند. ب
بیمــاری در کشــور مــا ]23[ وکشــورهای اطــراف ]24[ وجــود دارد 
نیــاز اســت تحقیقاتــی بیشــتری در خصــوص گونه هــای موجــود در 
شهرســتان کــه ناقــل ایــن بیمــاری هســتند انجــام گیــرد. همچنیــن 
بــا توجــه بــه چرخــه انتقــال بیمــاری وســت نائــل، وجــود تاالبهــای 
ــک،  ــری بلم ــون گ ــتان )همچ ــن شهرس ــوب ای ــه در جن ــازده گان ی
گــری جمجمــه، تکانــه، لفانــه 1 و 2، زردابــه، کبــود، تــاف 1 و 2، گلم 
ســوزه و گــری پیکــه( کــه محــل زیســتگاه پرنــدگان مهاجــر وحشــی 
بــه عنــوان مخــازن ایــن بیمــاری می باشــند وهمچنیــن وفــور بــاالی 
ــی  ــن اصل ــوان یکــی از ناقلی ــه عن ــس ب ــی ان ــی پ ــه کولکــس پ گون
بیمــاری، لــذا احتمــال کامــل شــدن چرخــه انتقــال ایــن بیمــاری در 
 Cx. pipiens ــر ــویی دیگ ــد. از س ــور می باش ــل تص ــتان قاب شهرس
ــه  ــده اند ب ــایی ش ــر شناس ــه حاض ــه در مطالع و Cx. Theileri ک
عنــوان ناقلیــن بیمــاری ویروســی تــب دره ریفــت گــزارش شــده اند 

.]25[
 در بیــن پشــه های جمــع آوری شــده از جنــس آنوفــل، گونــه 
آنوفــل ســوپرپیکتوس گونــه غالــب بــود. از خصوصیــات النــه الروی 
ایــن گونــه در ایــن مطالعــه، بیشــتر زیســتگاههای طبیعــی حاشــیه 
ــا  ــراه ب ــفاف، هم ــاری، ش ــم و ج ــای دائ ــا آبه ــا ب و بســتر رودخانه ه
پوشــش گیاهــی خارجــی و یــا غوطــه ور و آقتــاب گیــر بــود. آذری 
حمیدیــان در ســال 2008 در مطالعــه خــود در اردبیــل ایــن گونــه 
ــی  ــش گیاه ــا پوش ــت ب ــم و موق ــای الروی دائ ــتر از النه ه را بیش
غوطــه ور و از چاله هــای بســتر رودخانــه گــزارش نمــود ]26[ 
ــه  ــه ب ــن مطالع ــده در ای ــل آم ــه عم ــی های ب ــه بررس ــه ب ــا توج ب
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ــتان  ــه در شهرس ــن گون ــتگاه الروی ای ــن زیس ــد بهتری ــر می رس نظ
ــم، جــاری، بســتر  ــا آب دائ ــی ب ــر زیســتگاه های الروی طبیع پلدخت
ــا  ــه عنــوان ناقــل ماالری ــه ب ــن گون گلــی و آبهــای شــفاف باشــد. ای
ــا گــزارش  ــا و شــمال آقریق ــاره آســیا، اروپ در بســیاری از نواحــی ق
شــده اســت و در ایــران نیــز در بســیاری از نقــاط کشــور انتشــار دارد 
]27[ مطالعــات نجاتــی در ســال 1391 و ســلیمانی احمــدی نشــان 
ــوب و  ــه در جن ــن گون ــت ای ــال فعالی ــرم س ــول گ ــه در فص داد ک
جنــوب شــرق کشــور افزایــش می یابــد. دمــای آب در زیســتگاههای 
ــه  ــه 29-10 درج ــن گون ــرای ای ــور ب ــرق کش ــوب ش الروی در جن
ســانتی گــراد، باعمــق 50-10 ســانتیمتر و 7/2PH-7/8 می باشــد. 
زیســتگاه الروی ایــن گونــه در جنــوب شــرق کشــور ایــران هماننــد 
مطالعــه حاضــر اغلــب زیســتگاه بــا آب دائــم بــدون پوشــش گیاهــی 

ــد. ــی می باش ــی و آفتاب ــتر گل ــفاف، بس ــا آب ش ب

نتیجه گیری
ــف  ــای مختل ــور گونه ه ــر حض ــه بیانگ ــن مطالع ــل از ای ــج حاص نتای
پشــه ها در سراســر شهرســتان پلدختــر بدلیــل وجــود مناطــق 

مســتعدی کــه بــرای رشــد و پــرورش الرو خانــواده کولیســیده 
آب،  حوضچه هــای  ماندآب هــا،  برکه هــا،  جملــه  )از  ضروری انــد 
رودخانه هــا و نهرهــا( بــوده و برخــی ازآنهــا ناقلین احتمالــی بیماریهای 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ــذا ب ــه توســط پشــه ها می باشــد. ل مهــم منتقل
ــن  ــه ای ــیلی ک ــاری زا و پتانس ــل بیم ــال عوام ــواده در انتق ــن خان ای
ــند،  ــد دارا می باش ــد و بازپدی ــای نوپدی ــور بیماری ه ــه ها در ظه پش
تحقیــق و نظــارت در ایــن مکان هــا امــری ضــروری بــه نظــر می رســد. 
نتایــج ایــن مطالعــه می توانــد زمینــه ســاز انجــام مطالعــات جامع تــر 
ــف پشــه ها در  ــی گونه هــای مختل ــژه در خصــوص نقــش احتمال و وی
معضــالت بهداشــتی و پزشــکی انســان و دامپزشــکی در آینــده باشــد. 
ــا از  ــل ماالری ــل ناق ــای آنوف ــتردگی گونه ه ــه گس ــر ب ــن نظ همچنی
جملــه آنوفــل ســوپر پیکتــوس در مناطــق مختلــف شهرســتان لــزوم 
ــای  ــخیص گونه ه ــت تش ــاری جه ــق و انحص ــات دقی ــام مطالع انج
ــدن  ــردد. چی ــد می گ ــل ســوپرپیکتویس X,Y,Z تاکی کمپلکــس آنوف
ــه عنــوان زنــگ بیــدار باشــی  ــد ب ایــن حقایــق در کنــار هــم می توان
جهــت سیســتم بهداشــت و درمــان منطقــه جهــت برقــراری هــر چــه 

ــه توســط پشــه ها باشــد. ــای منتقل ــت از بیماریه ــر نظــام مراقب بهت
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Abstract
Introduction: Insects as the largest category of arthropods include numerous groups 
and families that the most important of them belong to order Diptera, family Culicidae. 
Because of feeding on the human's blood, a number of species of this family have been 
known as responsible for the transmission of pathogens for many diseases such as malaria, 
filariasis, encephalitis, yellow fever and dengue fever in the world. Given that no research 
has been conducted to determine the fauna of existing mosquitoes in the city of Poldokhtar, 
Lorestan Province, the present study aimed to exactly determine the mosquitoes' fauna in 
this city to perform appropriate prevention measures.
Methods: In this faunistic and cross-sectional descriptive study, four urban areas and four 
rural areas in four geographic directions in the city of Poldokhtar were determined. In 
each urban area, two places and in each designated rural area, four places including two 
human places and two animal places were selected. From the early of April 2015 to the 
early of January 2016, larvae, pupae and adult mosquitoes of the Culicidae family were 
collected. Sampling methods for larvae, pupae and mature were ladling, night catch, total 
and hand catch with an aspirator. Characteristics including the name of the collector, 
date of collection, code related to habitat, habitat status (permanent or temporary), type 
of vegetation cover, type of substrate, and the situation of sunlight were recorded in the 
related form. The samples were identified by resources and valid identification keys. The 
data were analyzed using the SPSS software version 19.
Results: Totally, 5392 mosquito adults of the Culicidae family including 1818 mosquito 
adults and 3574 larvae in designated areas in the city as well as four rural areas were 
collected. The three genera Anopheles (21.9%), Culex (64.6%), and Culiseta (13.5%) were 
diagnosed. Also, from three genera, 12 species were identified as follows: Culex theiler, Cx. 
mimeticus, Cx. perexiguus, Cx. hortensis, Cx. pipiens, Cx. sitiens, Cx. tritaeniorhynchus, 
Culiseta langiareolata, Anopheles superpictus An. stephensi, An. turkhudi and An. dthali.
Culex pipiens (19.9.5%) and Culex theileri (19.5%) were the most abundant species, 
respectively.
Conclusion: The results of this study indicate the presence of various species of mosquitoes 
throughout the city of Poldokhtar. Also, the results can lay the groundwork for doing more 
comprehensive and special studies particularly regarding the possible role of different 
species of mosquitoes in human and animal health in the future.
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