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1382، 225-233، ص 4مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة دهم، شمارة�

در استان گيالن) كوليسيده :دوباالن (هاي جنس كوليستا بررسي فونستيك پشه
3 و مظفر مسلم 3، عليرضا رسائي2، دكتر محمدعلي  جو افشاني1مهندس شهياد آذري حميديان

خالصه 

استان گيالن از فروردين تادر )كوليسيده : دوباالن (  كوليستاهايبه منظور بررسي فون پشهاين مطالعه

127 الرو از 6656 زيستگاه و 64 پشه بالغ از 2478 در طي اين تحقيق مجموعاً . انجام شد1379سال آذر ماه 

 شامل كوليستا (Culiseta)ا   مجموعاً سه گونه از جنس كوليست.گرديدآوري النه الروي در استان گيالن جمع

كوليستا آنوالتا و Cs.(Culicella)morsitansكوليستا مورسيتانس، Cs.(Allotheobaldia)longiareolataالنجي آرئوالتا 

Cs.(Culiseta)annulataدر طي اين  تحقيق گونه كوليستا . آوري و شناسايي گرديدبالغ جمعپشه صورت الرو و ه  ب

در مقاله حاضر پراكندگي . براي اولين مرتبه از ايران گزارش شد(Culicella)س آن كوليسال  زير جنومورسيتانس 

.شده است ارائه هاي جنس كوليستا در استان گيالن و درصد تركيب پشه

 ايران بوم شناسي ،پشه، كوليسيده ، كوليستا ، فون ،:واژه هاي كليدي

گيالن  درماني -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيها،  كارشناس واحد مبارزه با بيماري-3 استاديار گروه پزشكي اجتماعي، -2شناسي پزشكي، آموزشكده بهداشت ،  حشرهمربي،-1

پژوهشيمقالة
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ن و همكاران     آذري حميديا)... كوليسيده: دوباالن(هاي جنس كوليستا بررسي فونستيك پشه

226

مقدمه

و ساير ها انواع انسفاليتانتقال ماالريا، انواع فيلريازيس،

ناشي از و اذيتها و آزارهاي ناشي از آربوويروسبيماري

و بهداشت در پزشكيترين گروه بندپايانها را مهمگزش، پشه

بيماري ويروسي وست نايل.)13،24،26(قرار داده است

(West Nile)در ايران و استان گيالن ،هاوسيله پشه منتقله به 

و كرم انگل قلب سگ، دايروفيالريا ) 23(هگرديدگزارش 

و انگل ) Dirofilaria immitis Leidy,1856)) (22،5ايميتيس 

) 25،22((D.repens, Railliet and Henry,1911)دايروفيالريا ريپنز 

 همچنين .مشاهده شده استايران ها نيز در منتقله به وسيله پشه

ها دربه وسيله پشهترين بيماري منتقله ماالريا به عنوان مهم

).4(باشدمطرح ميايران 

خانواده كوليسيده شامل سه زير بندي،مطابق آخرين طبقه

3450ير جنس و بيش از ز135 جنس،39خانواده، ده قبيله، 

جنس ).28،27،24،21،15،14،10(باشدگونه و زير گونه مي

 گونه در قبيله 37كوليستا با هفت زير جنس حداقل 

(Culicinae)و زير خانواده كوليسينه  (Culisetini)كوليستيني 

تعيين انواع كوليستا در .)10،14،15،17،24،27،28(قرار دارد

ايران سابقه چنداني نداشته و منابع در اين زمينه محدود است 

1943 در سال Gutsevichان به تحقيقات توميو از آن جمله

)11( ،Dow 1953 در سال) 9(،Danilov1975 در سال) و ) 8

Minar زعيم و همكاران در .اشاره نمود) 18 (1981 در سال 

طي بررسي فون زير خانواده كوليسينه در كشور نتايج 

.)3(نمودند  منتشر 1365بررسي جنس كوليستا را در سال 

 فهرست و كليد شناسايي 1986 در سال Cranstonزعيم و 

زعيم همچنين . )29(دندكرهاي كوليسينه ايران را تهيه پشه

هاي الروي  پراكندگي و مشخصات النه1987در سال 

و باالخره آذري و ) 30(كوليسينه ايران را تهيه نمود

ها از جمله كوليستا را در  فون پشه1379همكاران در سال 

بر اساس ). 1(شهرستان رشت مورد بررسي قرار دادند

يا لدا از دو زير جنس آلوتئوب،در ايرانالذكرتحقيقات فوق

(Allotheobaldia Brolemann,1919) و كوليستا چهار گونه معتبر 

هاي جهان و مقاالت تكميلي آنكاتالوگ پشهبر اساس

است، اگر چه گرديده گزارش) 10،14،15،27،28(

در فهرست كوليسينه ايران تنها به سه گونه اشاره شده

). 29،3(است

ات موجود درباره اطالعشود چنانكه از منابع فوق مشاهده مي

هاي جنس كوليستا در كشور  از جمله استان گيالن بسيار پشه

باشند و تحقيق جامعي درباره اين كم، پراكنده و عمدتاً قديمي مي

 با .هاي اخير در استان اجرا نشده بودگروه از حشرات در سال

 در پزشكي و بهداشت و به منظور بررسي هاپشهتوجه به اهميت 

 از جمله جنس كوليستا اين پژوهش در آنهاناسي فون و بوم ش

. استان اجرا گرديد

مواد و روش بررسي

ها و كسب اطالعاتي درباره بوم به منظور بررسي فون پشه

شناسي آنها در استان گيالن در هر يك از شانزده شهرستان 

طور تصادفي ه  يك ايستگاه ثابت و سه ايستگاه متغير ب،استان

هاي گيري پشه نمونه1379ردين ماه تا آذر ماه انتخاب و از فرو

بالغ و الرو حداقل در سه نوبت در بهار ، تابستان و پاييز انجام 

هاي بالغ يا النه الروي گيري در هر يك از زيستگاه نمونه.شد

صورت تصادفي ه طور متوسط در مدت پانزده تا سي دقيقه و به ب

اي ره شناسي مطالعهبررسي حاضر بر اساس علم حش. انجام گرفت

اي مقطعي و توصيفي فونستيك و از لحاظ روش شناسي مطالعه

.است

والروي طبيعي هايالروها با استفاده از مالقه از انواع النه

هاي آب از سطل و در  در مورد چاه.آوري شدندمصنوعي جمع

هاي الروي محدود مانند حفره داخل تنه درختان از مورد النه
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4شماره, دوره دهممجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

٢٢٧

آوري شده در  الروهاي جمع.گرديدنيز استفاده قطره چكان 

حدود گذشت  نگهداري شدند و پس از (Lactophenol)الكتوفنل 

(Berlese)يك هفته و شفاف شدن الروها، با استفاده از مايع برليز 

از آنها اساليد ميكروسكوپي تهيه و با استفاده از ميكروسكوپ و 

)6،12،17،29(به كمك منابع و كليدهاي شناسايي معتبر

.شناسايي شدند

 و كاپتوراتور (Aspirator)هاي بالغ با استفاده از اسپيراتور پشه

(Captorator)خواري از طعمه انساني يا حيواني  خوندر حين

همچنين ضمن استراحت در اماكن داخلي و خارجي طبيعي و و

همچنين در چند نوبت . آوري شدندمصنوعي مانند چاه جمع

هاي بالغ پشه. با استفاده از تله نوري صورت گرفتگيري نمونه

و با شده مونته ، پس از كشته شدن بر روي كاغذ سه گوش

 ، منابع و كليدهاي شناسايي معتبراستريوميكروسكوپاستفاده از

طي در شفيره هاي صيد شده . شناسايي شدند) 6،12،17،29(

در ظروف را هآوري الروها همراه با آب النه الروي مربوطجمع

 روي وپالستيكي يكبار مصرف پهن با ديواره كوتاه قرار داده 

هاي  پشه.دشبندي ريز پوشيدهتوري با دانهظروف توسط اين 

اي الذكر بر فوقدست آمده از اين طريق نيز به روشه بالغ ب

. مطالعه و شناسايي آماده شدند

نتايج

شه  پ807 پشه بالغ شامل 2478مجموعاً طي اين بررسي

64از %) 43/67 ( پشه كوليسينه1671و %) 57/32(آنوفلينه 

از پرورش آوري و ياگيري جمع نوبت نمونه41زيستگاه طي 

فقط%) 06/14( مورد9ها از از ميان زيستگاه.دست آمده شفيره ب

آنوفلينه و هاي پشه%)56/51( زيستگاه33آنوفلينه، از هاي پشه

 كوليسينه هاي پشهفقط%) 38/34( زيستگاه22كوليسينه و از 

%)62/65( زيستگاه42در نتيجه مجموعاً از . آوري گرديدجمع

كوليسينه هاي پشه%)93/85( زيستگاه 55 آنوفلينه و ازهايپشه

6656همچنين طي اين بررسي . آوري شدبه صورت بالغ جمع

 پشه  الرو5109و %) 24/23 (آنوفلينه پشه  الرو1547الرو شامل 

 نوبت 55 النه الروي طي 127از %) 76/76(يسينه كول

 مورد14هاي الروي از از ميان النه. آوري شدگيري جمعنمونه

%) 84/59( النه الروي76 آنوفلينه، از هاي پشهفقط%) 02/11(

%) 14/29( النه الروي 37 آنوفلينه و كوليسينه و از هاي پشهالرو

 النه الروي90 از ع در مجمو. كوليسينه صيد شدهاي پشهفقط

%)97/88( النه الروي113 آنوفلينه و از هاي پشه%)86/70(

در. گرديدآوري كوليسينه به صورت الرو جمعهايپشه

 زيستگاه2 پشه بالغ جنس كوليستا از 37طي بررسي مجموعاً 

و يا از پرورش شفيره به دست) هامجموع زيستگاه% 12/3(

زير خانواده % 21/2ي بالغ و هامجموع نمونه% 49/1آمد كه 

 النه الروي16 الرو از 643همچنين . كوليسينه را شامل شد

% 66/9آوري گرديدكه جمع) هاي الرويمجموع النه% 59/12(

گيرد كوليسينه را در بر ميزيرخانواده%59/12مجموع الروها و 

). ١جدول (

در تحقيق حاضر سه گونه از جنس كوليستا شامل كوليستا 

نجي آرئوالتا از زير جنس آلوتئوبالديا، كوليستا مورسيتانس از ال

زير جنس كوليسال و كوليستا آنوالتا از زير جنس كوليستا 

آوري و شناسايي شد كه كوليستا مورسيتانس و زير جنس جمع

. شودميآن براي اولين مرتبه از ايران گزارش 

پراكندگي گونه هاي فوق در اسـتان گـيالن بـه تفكيـك             

. آورده شده است2شهرستان در جدول 
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                                 آذري حميديان و همكاران)... كوليسيده: دوباالن(هاي جنس كوليستا بررسي فونستيك پشه

٢٢٨

1379فروردين تا آذر ماه از هاي جنس كوليستا در استان گيالن پشه درصدتركيب:1جدول 

الروبالغ

درصددرصد

                   فراواني بر حسب 

                         درصد تركيب

خانواده، زيرخانواده،

جنس و گونه
تعداد

دركل

ها نمونه

زير در

انوادهخ
در جنس

در كل تعداد

هانمونه

زير در

خانواده
ر جنسد

1352/078/014/354669/090/015/7كوليستا آنوالتا

2497/043/186/6439492/571/728/61كوليستا النجي آرئوالتا كوليستاجنس

20305/398/357/31----كوليستا مورسيتانس

3749/121/210064366/959/12100جمع جنس كوليستا

-510976/76-167143/67جمع زيرخانواده كوليسينه

24786656)خانواده(ها جمع كل نمونه

1379فروردين تا آذر ماه از  در استان گيالن برحسب گونههاي جنس كوليستاپراكندگي پشه: 2جدول 
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**-*-*--*-------كوليستا آنوالتا

--------*-*--*--كوليستا النجي آرئوالتا

*----*-----*----مورسيتانسكوليستا

بحث و نتيجه گيري

:كوليستا النجي آرئوالتا

(Palaearctic)در منطقه پالئاركتيك كوليستا النجي آرئوالتا 

 تا آسياي مركزي و منطقه (Azores)جنوبي از جزاير آزورس 

.)14( و هند و پاكستان انتشار دارد (Afrotropical)افروتروپيكال 

نقاط كشور گزارش شده استدر ايران از تمامي گونه اين 

در طي تحقيق حاضر اين گونه از ). 3،8،9،11،29،30(

 و 1379هاي املش و رودبار در ارديبهشت و آبان ماه شهرستان

Archive of SID

www.SID.ir
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٢٢٩

جدول(آوري و شناسايي گرديد جمع1380رشت در خرداد ماه 

آوري شده و  مشهود است الروهاي جمع1چنانكه از جدول ).2

ه از پرورش شفيره هاي گونه فوق هاي بالغ به دست آمدپشه

اين گونه . بيشترين درصد تركيب را در جنس كوليستا نشان داد

  از شمال كشور 1943 در سال Gutsevichبراي اولين دفعه توسط 

آباد و بندر آنرا از گرگ1953در سال Dow. )11(گزارش شد 

آوري كرد شرفخانه و مراغه در شمال غرب كشور جمع

)9(.Danilov را از شمال غرب ايران گزارش  آن1975 نيز در سال

 گونه فوق را تقريباً از 1365 درسال  زعيم و همكاران).8(نمود

، زيستگاه اين گونه.)3(آوري نمودندتمامي نقاط كشور جمع

 دشت و يا كوهستان را شامل شده و اغلب ،مناطق غير جنگلي

وق غالباً از گونه ف). 17(شود در مجاورت انسان نيز ديده مي

خواري خواري نموده و بندرت از انسان نيز خونپرندگان خون

خواري از انواع پستانداران بزرگ همچنين مواردي خون. كندمي

 در عين حال.)17(و كوچك در مورد آن گزارش شده است 

خواري آن از حيوانات اهلي بزرگ گزارش در فرانسه خونكه 

اند آن فقط پرندگان ذكر شدهشده ولي در شمال افريقا ميزبان

 به عنوان ناقل تب مالت، ويروس كوليستا النجي آرئوالتا. )13(

 ، ويروس وست نايل(Avian Enfluenza )آنفوالنزاي پرندگان

شناخته شده ) 13 ((Avian Malaria)و ماالرياي پرندگان ) 17(

.است

:تانسيكوليستا مورس

 غرب منطقه انتشار وسيعي دركوليستا مورسيتانس 

 گونه فوق و .)14( دارد(Nearctic)پالئاركتيك و منطقه نئاركتيك 

زير جنس آن طي اين تحقيق براي اولين دفعه براي فون 

در طي تحقيق  اين گونه ).2 ( گرديدهاي كشور گزارشپشه

 از 1379حاضر فقط به صورت الرو طي آبان ماه و آذر ماه 

آوري و شناسايي شدهاي شفت، تالش و ماسال جمعشهرستان

الرو كوليستا مورسيتانس بعد از كوليستا .)2جدول (

در استان گيالن  جنس آرئوالتا بيشترين فراواني را در اينالنجي

 در ،در اين تحقيق الرو گونه مورد بحث. )1جدول(نشان داد

 آب بدون پوشش گياهي و با بستر هايمناطق جنگلي از گودال

اكثراً از  فوق گونه.آوري گرديدسايه جمعگلي و در سايه و نيم 

.خواري از انسان داردخواري نموده و بندرت خونپرندگان خون

خواري از انواع پستانداران بزرگ و همچنين مواردي نيز خون

 به صورت ً و معموالكوچك در مورد آن گزارش شده است

در سال Clements).17 (الرو و گاهي به صورت تخم دياپوز دارد

نيز ميزبان اصلي اين گونه را پرندگان ذكر كرده است1999

 كيلومتري از النه الروي براي اين 10 پرواز تا فاصله حدود .)7(

 اشاره دارد 1967در سال Maslov ) .7(گونه گزارش شده است 

 دشت وجود داشته و به وكه گونه فوق غالباً در مناطق جنگلي 

تمايل اين .)17(شوديده ميطور اتفاقي در مجاورت انسان نيز د

عادات وحشي (خواري از پرندگانگونه به مناطق جنگلي و خون

تواند دليل مي) دوستيدوستي و پرندهخواري، برونشامل برون

آوري بالغ آن در طي اين تحقيق باشد چراكه عدم جمع

ها عمدتا از اماكن داخلي انساني و يا حيواني گيري بالغنمونه

خواري جلب طعمه ها براي خونكه پشه زمانيو يا) طويله(

همچنين . شدند صورت گرفتمي)  گاوغالباً(انساني و يا حيواني 

ها كاهش يافته و  جمعيت پشه،آوري گونه فوقهاي جمعدر ماه

ها وارد مرحله دياپوز و يا زمستان هاي سرد پشهبا شروع ماه

 صورت الرو طي  بهًشوند كه در مورد اين گونه غالباگذراني مي

آوري آن فقط به صورت تواند دليل جمع موارد فوق مي.شودمي

 كه سابقاً به Cs.dyari(Coquillett,1902)كوليستا دايري . الرو باشد

و يا گونه ) 17(مورسيتانس اي از كوليستاعنوان زير گونه

 آن در (Synonym)شده امروزه سينونيم محسوب مي) 6(مستقل 

 در مقدمه ترجمه انگليسي Wardو ) 27([شود نظر گرفته مي

 زير جنس كوليسال در مرحله الروي بر .])Maslov) 17كتاب 

ـ نسبت طول آنتن(اساس انديكس سيفون و انديكس آنتن 
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كه به صورت )  به طول سر-بدون مو و ضمايم انتهايي آن

شود به راحتي از دو زير جنس ديگر گزارش شده درصد بيان مي

 يعني آلوتئوبالديا و كوليستا قابل تفكيك است به از ايران

5كه انديكس سيفون در زير جنس كوليسال بيشتر از طوري

 ويا كمتر و 2و در زير جنس آلوتئوبالديا ) 6 بيشتر از الًمعمو(

 همچنين انديكس آنتن . ويا كمتر است5در زير جنس كوليستا 

و در %) 100ز  بيش االًمعمو % (70در زير جنس كوليسال بيش از

ودر زير جنس %) 30الًمعمو% (40زير جنس آلوتئوبالديا حداكثر

). 17(باشد مي%) 50 كمتر ازالًمعمو% (70كوليستا كمتر از

ترتيب كوليستا مورسيتانس با آنتن بلند و بزرگ نسبت به بدين

طول مجموعه  و همچنين5سر و انديكس سيفون بيشتر از 

رم طول سيفون و طول دسته خارهاي پكتن كمتر از يك چها

به راحتي از )17(موي سيفون در حدود يك سوم طول سيفون

هاي گزارش شده جنس كوليستا در ايران قابل تمايز ساير گونه

تانس به عنوان ناقل ويروس انسفاليت يمورسكوليستا. باشدمي

 ويروس ،)19،24 ((Eastern Equine Encephalitis)اسبي شرقي

و ) Encephalitis)(Western Equine)24 ربيغانسفاليت اسبي 

.شناخته شده است) 16 ((Sindbis)ويروس سيندبيس

:كوليستا آنوالتا

منطقه پالئاركتيك غربي كوليستا آنوالتا انتشار جهاني 

 اين گونه در ايران پراكندگي وسيعي داشته و از .)14(باشدمي

زاگرس و هاي البرز و مناطق كوهستاني در مسير رشته كوه

 گونه فوق .)30،3(همچنين از شهر بوشهر گزارش شده است

)11( از مازندران 1943در سال Gutsevichبراي اولين دفعه توسط 

 از ربات ترك گزارش 1981در سال Minar توسط همچنينو 

پشه  اين گونه در طي تحقيق حاضر به صورت الرو و .)18(شد 

فومن، لنگرود و ماسال طي هاي رودبار، شفت، بالغ از شهرستان

آوري و شناسايي  جمع1379ارديبهشت، خرداد و آبان ماه 

هاي هاي بالغ صيد شده و نمونه مجموع نمونه.)2جدول(گرديد 

كمترين فراواني را گونه فوقالرو و حاصل از پرورش شفيره 

1967سال  درMaslov).1جدول (نشان داد كوليستا در جنس

ونه اغلب از پستانداران بزرگ و انسان اشاره دارد كه اين گ

خواري از پرندگان و ندرت خونهكند و بخواري ميخون

1999 در سال Clements ولي .)17(پستانداران كوچك نيز دارد

خواري زياد آن از پرندگان عالوه بر طيف وسيعي از به خون

 در سال Horsfall در يك مورد نيز .)7(پستانداران اشاره دارد 

كرده اشاره خواري از پستانداران بزرگ در طويله به خون1955

خواري وجه در مجاورت آن محل براي خونكه به هيچدر حالي

 به 1365 در سال زعيم و همكاران) . 13(جلب انسان نشده است 

هاي  طي برنامهايران گزش انساني گونه فوق در مناطق جنوبي 

در طي تحقيق حاضر ). 3(هاي بالغ اشاره دارندآوري پشهجمع

گونه . آوري گرديد هاي بالغ اين گونه از طويله جمعنيز نمونه

در دشت و يا كوهستان وجود داشته ، فوق در مناطق غيرجنگلي

كوليستا ). 17(شودو اغلب در مجاورت انسان نيز ديده مي

به عنوان ناقل ويروس آنفوالنزاي پرندگان و ويروس آنوالتا 

و ماالرياي پرندگان ) Fowl Pox) ( 17يا  (Avian Poxآبله پرندگان 

.شناخته شده است ) 26، 19 ((Tahyna)و ويروس تاهينا ) 12(

هاي محققين مختلف در مقايسه نتايج به دست آمده با بررسي

هاي گذشته درباره جنس كوليستا در ايران كه محدود و سال

دهد كه با مينشان ) 3،8،9،11،18،29،30(باشدپراكنده نيز مي

در  كه آوري كوليستا مورسيتانس مجموع اعضاي اين جنسجمع

عالوه بر . پنج گونه افزايش يافته است بهايران گزارش شده اند

در اين مقاله گونه كوليستا آالسكا نسيس شدهسه گونه ذكر

Cs.alaskaensis(Ludlow,1906) توسط زعيم و همكاران در سال 

منطقه نه جديد براي فون ايران از  به عنوان گوً رسما1365

قريه قلعه منطقه  و )استان آذربايجان شرقي(تبريز در گرگان نو 

 و در )3( گزارش گرديد)استان تهران(شهرستان ري در پور سپه

پيش از اگر چه ،)29(فهرست كوليسينه ايران نيز ذكر شد
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 در كتاب جامع خود درباره جنس 1967 در سال Maslovآن 

به مواردي از گزارش زير گونه كوليستا آالسكانسيس كوليستا 

 از ايران اشاره كرده Cs.alaskaensis indica  (Edwards,1920)اينديكا 

 Cs.subochreaكوليستا سوبوكري ، ونه ديگرگ.)17(بود

(Edwards,1921)باشد كه در منابع مختلف قديمي به عنوان  مي

وليستا آنوالتا و يا حتي اي از ك و يا زيرگونه(Variant)واريانت 

در كاتالوگ اين گونه ).20(گرديد مستقل معرفي ميايگونه

نيز به عنوان زير ) 17 (Maslovو كتاب ) 14(هاي جهان پشه

اي از كوليستا آنوالتا معرفي شده بود تا اينكه باالخره به گونه

هاي  داده شد و در مقاله تكميلي كاتالوگ پشهسطح گونه ارتقاء

نيز اين موضوع درج گرديد و امروزه چنانكه ) 27(ن جها

) Maslov) 17 در مقدمه ترجمه انگليسي كتاب Wardپروفسور 

زعيم و .  به عنوان گونه مستقل پذيرفته شده است،نوشته است

همكاران در طي بررسي فون كوليسينه كشور به كوليستا 

ره اشا) اي از كوليستا آنوالتابه صورت زير گونه(سوبوكري 

مناطق كوهستاني در مسير رشته در نموده و پراكندگي آنرا 

اند هاي البرز و زاگرس و همچنين در شهر بوشهر ذكر كردهكوه

اما با ارتقاء كوليستا سوبوكري به سطح گونه در مقاله) 3(

، در فهرست به ″فهرست و كليد شناسايي كوليسينه ايران″

سايي به كوليستا كوليستا آنوالتا ولي در متن و كليد شنا

 در كهدر حالي،)29(سوبوكري اشاره شده است 

″هاي الروي كوليسينه ايرانپراكندگي و مشخصات النه″مقاله

فقط به گونه كوليستا سوبوكري اشاره شده و پراكندگي آن در 

 و همكارانRamsdale). 30( استگرديده استان كشور ذكر16

) 29 (Cranstonعيم و نيز بر اساس مقاله ز) 20 (2001در سال 

 ابراز همچنينگونه غالب در ايران را كوليستا سوبوكري دانسته و

اند كه فقط كوليستا آنوالتا تاكنون از تركيه تعجب كرده

) Minar) 18در هيچيك از منابع فوق به مقاله . گزارش شده است

كه در آن كوليستا آنوالتا از شمال ايران گزارش شده اشاره 

آوري شده هاي جمعا بر اساس تحقيق حاضر نمونهام. نشده است

 كوليستا آنوالتا تشخيص داده شد كه توسط ،در استان گيالن

ييد گرديد أ نيز تعيين هويت انجام شده تMinarپروفسور

همچنين در فرصتي كه براي نگارنده اول ). مكاتبات شخصي(

هاي موجود در موزه حشره شناسي مقاله براي بررسي نمونه

ي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران فراهم شد پزشك

هاي بالغ موجود در موزه از نقاط مختلف تقريباً تمامي نمونه

آوري شده در استان گيالن و گونه هاي جمعكشور، مشابه نمونه

فقط يك نمونه ماده . كوليستا آنوالتا تعيين هويت گرديده بود

1363مزگان در سال آوري شده از چلو ميناب هرمشكوك جمع

كننده و تعيين آوريكه چندان مناسب و سالم نبود و نام جمع

كوليستا كننده آن نيز مشخص نشده بود به عنوان هويت

سوبوكري تعيين هويت شده بود كه به دليل نامناسب بودن 

 امكان قضاوت قطعي در مورد وضعيت تاكسونوميك آن ،نمونه

. وجود نداشت

در مراحل مختلف الرو، شفيره بالغ نر و گونه مورد بحث دو

و هر دو در جنوب غربي آسيا و در ) 17(ماده بسيار شبيه بوده 

و زيست ) 14،17،20(انتشار وسيع) پالئاركتيك غربي(اروپا 

 در بسياري نقاط گونه ها هم .)20(شناسي مشابهي نيز دارند 

اشغال هاي الروي مشابهي را نيز  بوده و النه(Sympatric)مكان 

 نيز در نقشه انتشار، ايران را جزو Maslov). 17،13(نمايندمي

هايي از كوليستا به صورت زير گونه(منطقه انتشار هر دو گونه 

رسد تا كسونومي و به نظر مي). 17(آورده است) آنوالتا

پراكندگي دو گونه اخير نيازمند بررسي كاملي در كشور 

 است كوليستا آنوالتا  مشهود2چنانكه از جدول .باشدمي

بيشترين پراكندگي را در سطح استان در جنس مورد بحث دارا 

 كوليستا النجي آرئوالتا بيشترين 1باشد ولي مطابق جدول مي

توجه به طيف وسيع ميزبانان دو گونهبا.دهدفراواني را نشان مي

خواري كه پرندگان، انسان و انواع پستانداران را فوق براي خون
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شناسي و خواري و كالً زيست بررسي عادات خون،شودميشامل 

كه ناقل به ويژه اين، شناسي آنها حائز اهميت استبوم

گونه . باشندهاي متعدد مشترك بين انسان و حيوان ميبيماري

خواري كوليستا مورسيتانس نيز كه عمدتاً از پرندگان خون

اند موضوع توكند با توجه به اولين گزارش آن در كشور ميمي

 در ،آوري شدههاي جمعنمونه.مناسبي براي تحقيقات بعدي باشد

موزه حشره شناسي پزشكي آموزشكده بهداشت رشت نگهداري 

.شودمي

: سپاسگزاري 

هاي پژوهشي بررسي فون پشه”مقاله حاضر بخشي از نتايج طرح 

ي باشد كه با همكارمي“ 1379در استان گيالن، ) دوباالن(كوليسيده 

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گيالن در آموزشكده بهداشت 

نگارندگان از همكاري خانم دكتر بلوكي مقدم و . رشت اجرا گرديد

آقاي دكتر رودباري معاونان سابق پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

هاي ول واحد مبارزه با بيماريؤ آقاي دكتر رضواني مدير مس،گيالن

براي همكاري در اجراي اين طرح مركز بهداشت استان 

گروه حشره سابق از آقاي دكتر وطن دوست مدير.نمايندميتشكر

شناسي پزشكي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران كه 

هاي موجود در موزه آن گروه را براي نگارنده اول امكان بررسي نمونه

موزه (Jezekفسورواز آقايان پر.گرددمقاله فراهم كردند تشكر مي

انستيتو  (Rettichفسورو، پر) تاريخ طبيعي پراگ، جمهوري چك

انستيتو حشره (Gelbicفسور و، پر)شناسي ، جمهوري چكانگل

شان هاي ارزندهييبراي همكاري و راهنما) شناسي، جمهوري چك

شناسي، محقق بازنشسته انستيتو انگل (Minarفسور وو به ويژه پر

. شودهاي ارسالي سپاسگزاري مي نمونهبراي بررسي) جمهوري چك

شناسي پزشكي، حشرهمركز (Reinertفسور وهمچنين از پر

براي ارسال مقاالت با ارزش ايشان ) كشاورزي و دامپزشكي، آمريكا

.گرددتشكر مي
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