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 3، علیرضا رسائی3، مظفر مسلم2، دکتر محمدعلی جوافشانی1شهیاد آذری حمیدیان
 

 
Title: Adult mosquito habitats and resting-places in Guilan province (Diptera: Culicidae) 
Authors: Azari Hamidian S,(MSc); Joeafshani MA,(MD); Mosslem M,(BSc); Rassaei AR,(MSc). 
Introduction: With regard to probable malaria epidemy and mosquito (Diptera: Culicidae) biting 
nuisance during their seasonal activity in Guilan province (North of Iran, Caspian littoral), and to study 
mosquito fauna and ecology, an investigation was carried out during April to December 2000 in the 
province.  
Methods: In 41 occasions, 1506 adult mosquitoes, resting or blood sucking, were collected from 64 
habitats including: inner places like house, stable, hen shelter and wash closet and natural outer places 
including vegetation, tree hole, rock hole and artificial outer places like open well and discarded tire by 
means of aspirator and captorator. Wall surface material of resting-places were recorded for each inner 
places including wood, plaster, mud and cement. Also, a few occasions of collecting were carried out by 
means of CDC light trap.  
Results: In this study, 14 species, as adult, were totally collected as follow: An. claviger, An. hyrcanus, 
An.maculipennis s.l., An.pseudopictus, Ae.vexans, Cq.richiardii, Cx.hortensis, Cx.mimeticus, Cx.pipiens, 
Cx.theileri, Cx.tritaeniorhynchus, Cs.annulata, Oc.caspius s.l. and Oc.geniculatus. 

As a whole, 66.4% specimens were collected from inner places and 33.6% ones from outer places and 
92.9% and 7.1% for the genus Anophele and 43.93% and 56.07% for the subfamily culicinae from inner 
places and outer places, respectively. Cx.hortensis, Cs.annulata and Oc.caspius s.l. were only collected from 
inner places, the two first species from stable and the third one from human house, with very little frequency. 
Also, An.claviger, Cq.richiardii and Oc.geniculatus were only collected from outer places with very little 
frequency.  
Conclusion: According to this study, stables are the most important inner places of malaria vectors for 
resting and blood sucking from their primary hosts, cows, in Guilan province. It is noteworthy during 
residual spraying.  

 
Keywords: mosquito, adult, ecology, biology, Iran. 
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 : چکیده
در فصل  ) کولیسیده: دوباالن(ان گیالن وآزار واذیت ناشی از گزش پشه ها           با توجه به امکان اپیدمی ماالریا در است         :مقدمه

 .  در این استان انجام شد1379فعالیت آنها بررسی فون و بوم شناسی پشه ها از فروردین ماه تا آذر ماه 
ه، منزل، مرغدانی،    زیستگاه از جمله اماکن داخلی شامل طویل       64 نوبت از    41 پشه بالغ طی     1506 در طی این تحقیق      :روش کار

صخره ها و محل های خارجی    حفره  مستراح و محلهای خارجی طبیعی شامل گیاهان علفی، حفره داخل تنه درختان، شکاف و                 
مصنوعی مانند چاه و از داخل الستیک مستعمل خودرو ضمن استراحت و یا خونخواری با استفاده از اسپیراتور و کاپتوراتور                      

همچنین در چند نوبت نمونه      . ر اماکن داخلی شامل چوبی، گچی، کاه گلی و سیمانی ثبت شد            جنس دیوا . جمع آوری گردید 
 . گیری با استفاده از تله نوری انجام گردید

 ،An.claviger، An.hyrcanus،An.maculipennis s.l. ، An.pseudopictus در این تحقیق مجموعاً چهارده گونه شامل          :یافته ها
Ae.vexans، Cq.richiardii، Cx.hortensis، Cx.mimeticus،Cx.pipiens، Cx.theileri، Cx.tritaeniorhynchus، Cs.annulata،

Oc.caspius s.l.    و Oc.geniculatus     از % 6/33نمونه ها از اماکن داخلی و       % 4/66در مجموع   .  بصورت بالغ جمع آوری شد
از محلهای خارجی و درمورد زیر خانواده کولیسینه        % 1/7از اماکن داخلی و     % 9/92محلهای خارجی و در مورد جنس آنوفل        

 .Cx.hortensis، Cs.annulata،Oc.caspius s.lگونه های  . از محلهای خارجی جمع آوری شدند    % 07/56از اماکن داخلی و     % 93/43
 ،An.claviger  ،Cq.richiardii و گونه های    - دوگونه اول از طویله و سومی از منزل         -با فراوانی خیلی کم فقط از اماکن داخلی        

Oc.geniculatusبا فراوانی خیلی کم فقط از محلهای خارجی جمع آوری شدند ، . 
 مطابق این تحقیق طویله مکان داخلی اصلی استراحت و خونخواری پشه ها به ویژه ناقلین ماالریا از میزبان اصلی                    :نتیجه گیری

 . ه سمپاشی ابقایی می تواند مد نظر قرار گیردآنها، گاو، در استان گیالن می باشد که در صورت نیاز ب
 

 . پشه، بالغ، بوم شناسی، زیست شناسی، ایران :واژگان گل
 
 

 :قدمهم
بـه دلیل انتقال ماالریا، انواع      ) کولیسـیده : دوبـاالن (پشـه هـا     

فــیلریازیس، انــواع انســفالیت هــا و ســایر بــیماری هــای ناشــی از 
ش مهمترین گروه بندپایان    آربوویروسها و آزار و اذیت ناشی از گز       

اگرچه استان گیالن سابقاً    ). 1(در پزشـکی و بهداشـت مـی باشند          
جـزو مـناطق پاک ماالریا قرار داشته اما اپیدمی های محدودی را             

بطوری که مطابق آمار واحد مبارزه با بیماری های         . شـاهد بـوده ایم    
مرکـز بهداشـت اسـتان گـیالن مـوارد ثبـت شده ماالریا در سال                

 مورد را انتقال محلی شامل      30 مـورد بـود کـه        46، حـدود    1376
 مورد  167 به   1377موارد ابتال با جهشی ناگهانی در سال        . می شد 

رسـید کـه منجر به اجرای برنامه های         )  مـورد انـتقال محلـی      72(
سم پاشی در برخی نقاط استان توسط کمیته مبارزه با ماالریا شد و             

 به ترتیب به 1381 تا 1378ل های بـا ایـن اقدام موارد ابتال در سا      
 مـورد کاهش یافت آنچنانکه موارد انتقال محلی         12 و   39،44،  50

با توجه به اهمیت ماالریا  . صـفر گردید 1381 و1380در سـالهای  
 در ایران و استان گیالن به عنوان مهمترین بیماری منتقله توسط           

 

د آن  پشه ها، که در صورت کم توجهی همیشه امکان اپیدمی مجد          
وجـود دارد و امکـان بـالقوه انـتقال سـایرعوامل بیماری زای قابل               

مطابق . انـتقال توسـط پشـه هـا ضرورت این مطالعه احساس شد            
 39آخرین طبقه بندی خانواده کولیسیده سه زیر خانواده، ده قبیله،           

). 1-3( گونه و زیرگونه دارد    3450 زیرجنس و بیش از      135جنس،  
 پشـه در هفت جنس تاکنون گزارش         گونـه  60در ایـران بـیش از       

در زمیـنه عـادات خونخواری، زیستگاه ها و         ). 5و4و2(شـده اسـت     
محـل هـای اسـتراحت و بطـور کلـی بوم شناسی و زیست شناسی              
پشه های بالغ به ویژه زیر خانواده کولیسینه مطالعات محدودی در           
ایـران انجـام شده و غالب اطالعات موجود نیز در رابطه با ناقلین              

تحقیقات انجام شده در استان گیالن، مخصوصاً       . الریـا می باشد   ما
پـس از تحـت کنـترل در آمـدن ماالریـا، حتـی محدودتـر و کم                  

 از   در ایران   ضمن بررسی فون پشه ها     1آقای داو . سـابقه تـر اسـت     
ــوم شــناختی و    ــبه هــای ب ــه برخــی جن ــیالن ب ــه اســتان گ جمل

مکاران نتایج  ادریسیان و ه  ). 6(زیسـت شـناختی آنهـا اشاره نمود         
                                                           
1 - Dow 
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بررسـی شـاخص خونخـواری از انسـان را برای برخی آنوفل های              
جمـع آوری شـده از نقـاط مخـتلف کشـور از جملـه استان گیالن                 

زعیم و همکاران ضمن بررسی فون کولیسینه       ). 7(منتشـر نمودند    
در کشـور از جملـه استان گیالن به جمع آوری برخی گونه ها طی               

دین پرست جدید و منوچهری     ). 9 و 8(گـزش انسانی اشاره کردند      
 را در شـمال  Anopheles maculipennis Complexبـوم شناسـی   

آذری حمــیدیان و همکــاران ضــمن ). 10(ایــران بررســی کــردند 
بررسـی فون پشه ها در شهرستان رشت به درصد ترکیب و برخی             

در طی مطالعه   ). 11(جنـبه هـای بـوم شـناختی آنها اشاره نمودند            
 گیالن که منجر به گزارش دو گونه و یک جنس           پشه ها در استان   

بـرای فـون پشه های استان گیالن و معرفی یک زیر جنس برای              
) 12-14(فـون پشـه های ایران توسط آذری حمیدیان و همکاران            

شـد، فهرسـت پشـه هـای استان گیالن تهیه واطالعاتی درزمینه             
ر هدف از مطالعۀ حاض   . بوم شناسی و زیست شناسی آنها بدست آمد       

بررسـی فـون پشـه ها و کسب اطالعاتی درباره بوم شناسی آنها و               
 . زیستگاه پشه های بالغ در استان گیالن می باشد

 

 : روش کار
در یک مطالعه مقطعی در هر یک از شانزده شهرستان استان           
مطـابق آخریـن تقسـیمات کشـوری و با توجه به امکانات موجود              

طور تصادفی انتخاب و از     یک ایستگاه ثابت و سه ایستگاه متغیر ب       
 نمونه گیری در سه نوبت در بهار،        1379فروردیـن مـاه تـا آذرمـاه         

نمونه گیری در هر یک از زیستگاه ها        . تابسـتان و پایـیز انجـام شد       
بطـور متوسـط بـه مـدت پانـزده تا سی دقیقه و بصورت تصادفی                

 پشه های بالغ با استفاده از اسپیراتور و کاپتوراتور ضمن         . انجـام شد  
خونخـواری از طعمه انسانی یا حیوانی و همچنین ضمن استراحت           
ــه، مســتراح و   ــی، طویل در اماکــن داخلــی شــامل مــنزل، مرغدان
محـل هـای خارجی مصنوعی مانند دهانه چاه و از داخل الستیک             
مستعمل خودرو و پناهگاه های خارجی طبیعی مانند گیاهان علفی،          

. جمع آوری شدند  حفـره تـنه درخـتان، حفـره و شـکاف صخره ها              
همچنیـن در چند نوبت نمونه گیری با استفاده از تله نوری صورت             

مشخصات زیستگاه های داخلی و جنس سطح دیوار آنها و          . گرفت
ــی،    ــناهگاه هــای خارجــی  طبیع زیســتگاههای خارجــی شــامل پ

 . مصنوعی، دما و رطوبت درفرم های مخصوص ثبت گردید
ایی شده برای پروفسور    نمونـه هایـی از تمامی گونه های شناس        

 محقـق بازنشسـته انسـتیتو انگل شناسی جمهوری چک و            1مایـنار 
 متخصـص تاکسـونومی پشـه هـا ارسـال شد که در نهایت تعیین               

 

 
1 - Minar 

 

 . هویت های انجام شده مورد تأیید ایشان نیز واقع گردید
 

 : یافته ها
 41 زیستگاه طی    64 پشه بالغ از     1506طـی بررسـی حاضـر       

  مورد  9از میان زیستگاه ها از      . مـع آوری شد   نوبـت نمونـه گـیری ج      
%) 56/51( زیســتگاه 33فقــط پشــه هــای آنوفلیــنه، از %) 06/14(

فقط %) 38/34( زیستگاه   22پشـه هـای آنوفلیـنه و کولیسینه و از           
 42در نتیجه مجموعاً از     . پشـه هـای کولیسـینه جمـع آوری گردید         

%) 93/85(اه   زیستگ 55پشه های آنوفلینه و از      %) 62/65(زیستگاه  
از مجموع نمونه ها    . پشه های کولیسینه بصورت بالغ جمع آوری شد       

. از اماکن خارجی جمع آوری شد% 6/33از اماکن داخلی و  4/66%
 % 1/7از اماکن داخلی و % 9/92پشه های جنس آنوفل به میزان 

ــرخانواده . از محلهــای خارجــی جمــع آوری شــدند  پشــه هــای زی
از اماکن خارجی   % 07/56کـن داخلی و     از اما % 93/43کولیسـینه   

در ایـن تحقیق مجموعاً چهارده گونه از شش         . جمـع آوری شـدند    
 ,.An.claviger, An.hyrcanus, An.maculipennis s.l :جـنس شـامل  

An.pseudopictus, Ae.vexans, Cq.richiardii, Cx.hortensis, 
Cx.mimeticus, Cx.pipiens،Cx.theileri, Cx.tritaeniorhynchus, 

Cs.annulata, s.l. Oc.caspius  وOc.geniculatus بصــورت بــالغ 
جمع آوری  )Aedes) Ae.vexansتـنها گونه جنس     . جمـع آوری شـد    

از % 27/94از اماکــن داخلــی و  % 73/5شــده بصــورت بــالغ،   
تنها گونه شناخته شده از جنس . محـل های خارجی جمع آوری شد   

Coquillettidia در ایــــران (Cq.richiardii) 100 % از اماکــــن
از اماکن  % Culex 33/74پشه های جنس    . خارجـی جمع آوری شد    

تنها گونه  . از اماکـن داخلـی جمع آوری شدند       % 67/25خارجـی و    
 که بصورت بالغ جمع آوری شد،       Culiseta (Cs.annulata)جـنس   

ــد  % 100 ــع آوری ش ــی جم ــن داخل ــنس  . از اماک ــای ج ــه ه پش
Ochlerotatus 5/12 %  از اماکن خارجی   % 5/87لی و   از اماکن داخ

ترکیـب و درصـد ترکیب گونه های جمع آوری          . جمـع آوری شـدند    
شـده و انـواع زیسـتگاه و اماکـن اسـتراحت و جنس دیوار اماکن                

برخی مشخصات  .  آورده شده است   1-3داخلی مربوطه در جداول     
بـوم شناختی پشه های بالغ فوق در استان گیالن در این تحقیق به              

 : ده گردیدهشرح ذیل مشاه
 
An.claviger: 
گونـه فـوق فقـط از اماکـن خارجی طبیعی و از روی گیاهان               

 ).1عکس ) (2و1جدول (علفی با فراوانی بسیار کم جمع آوری شد 
 
An.hyrcanus: 

به ویژه طویله و به      %) 24/88(ایـن گونـه عمدتاً از اماکن داخلی         
ع آوری  مـیزان خیلی کمتر از مستراح و منزل مسکونی انسانی جم          
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جنس دیوار اماکن داخلی غالباً سیمانی و به میزان خیلی کم           . شـد 
% 76/11همچنین  . بود) در مورد منزل مسکونی   (کاه گلی و گچی     

نمونـه های گونه فوق از زیستگاه خارجی طبیعی و از روی گیاهان             
وفور به اماکن داخلی    ). 1عکس  ) (2جدول  (علفـی جمع آوری شد      

 10 محاسبه گردید و از مجموع       87/1ایـن گونـه در ایـن تحقیق         
 .  مکان داخلی بود8مکان جمع آوری آن، 

 

 تعـداد و درصـد ترکیب پشه های بالغ جمع آوری            -1جـدول   
 1379فروردین ماه تا آذرماه  شده در استان گیالن

درصددر 
 جنس 

درصد در 
 زیرخانواده

درصدکل 
 گونه  تعداد )خانواده(

43/0 43/0 2/0 3 An.claviger 
46/2 46/2 13/1 17 An.hyrcanus 
48/81 48/81 38/37 536 An.maculipennis s.l.  
63/15 63/15 17/7 108 An.pseudopictus 

  آنوفل جمع 691 88/45 100 100
100 82/42 17/23 349 Ae.vexans 
100 74/0 4/0 6 Cq.richiardii 

22/0 12/0 07/0 1 Cx.hortensis 
34/1 74/0 4/0 6 Cx.mimeticus 

3/66 44/36 72/19 297 Cx.pipiens 
34/1 74/0 4/0 6 Cx.theileri 

8/30 93/16 16/9 138 Cx.tritaeniorhynchus 
 ع کولکسجم 448 75/29 97/54 100
100 49/0 27/0 4 Cs.annulata 

5/12 12/0 07/0 1 Oc.caspius s.l.  
5/87 86/0 46/0 7 Oc.geniculatus 

100 98/0 53/0 8 Ochlerotatus          جمع 
 کولیسینهجمع  815 12/54 100  -
 جمع کل  1506 100  -  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونـه ای از زیسـتگاه هـای خارجـی طبیعـی، محل              -1شـکل 
 :جمع آوری پشه های بالغ گونه های

An.claviger, An.hyrcanus, An.pseudopictus, Ae.vexans, 
Cx.pipiens 

رسـتان رضوانشهر، روستای اهللا بخش محله میان رود         اسـتان گـیالن، شه    
 ، هوا ابری با باد مالیم79%، رطوبت نسبی C°15دما. 16/8/1379

 

An.maculipennis s.l.: 
 در ایــن تحقــیق بــه An.maculipennis Complexاعضــای 

از اماکن داخلی و غالباً از طویله و برخی نمونه ها از            % 6/93میزان  
. نه در یک نوبت از منزل جمع آوری شد        مسـتراح و فقـط یک نمو      

جـنس دیـوار اماکـن داخلـی جمـع آوری عمدتـاً بترتیب سیمانی،               
. کـاه گلـی و در یـک نوبت جمع آوری از منزل مسکونی گچی بود               

مـوارد از اماکن خارجی     % 4/6برخـی اعضـای ایـن کمـپلکس در          
جمع آوری شدند که عمدتاً از روی گیاهان علفی و حفره داخل تنه             

). 2جدول  (ان و همچنین با استفاده از تله نوری صید شدند           درخـت 
 و از   96/15وفـور بـه اماکـن داخلی اعضای کمپلکس مورد بحث            

 .  مکان داخلی بود33 مکان جمع آوری آنها، 36
An.pseudopictus: 

نمونه های گونه فوق از اماکن داخلی و        % 6/92در این تحقیق    
می از مستراح و منزل مسکونی      غالـباً از طویله و به میزان بسیار ک        

جنس دیوار اماکن جمع آوری نمونه ها کاه گلی و          . جمـع آوری شـد    
. سـیمانی و در یـک نوبـت جمع آوری از منزل مسکونی گچی بود              

نمونـه های گونه فوق از اماکن خارجی و از روی           % 4/7همچنیـن   
وفور به مکان   ). 1عکس) (2جدول  (گـیاهان علفی جمع آوری شد       

 مکان 16 مکـان جمع آوری آن،   19 و از    25/6گونـه   داخلـی ایـن     
 . داخلی بود

Ae.vexans: 
و از   %) 27/94(نمونـه هـای ایـن گونه غالباً از اماکن خارجی            

روی گیاهان علفی و یا زمانی که برای خونخواری جلب جمع آوری            
و در یک مورد نیز از شکاف و حفره         ) 1عکس(کنـندگان می شدند     

نمونـه های گونه فوق از اماکن        % 73/5. صـخره جمـع آوری شـد      
داخلـی کـه عمـده آن طویله و فقط در یک نوبت منزل مسکونی               

جنس دیوار اماکن جمع آوری عمدتاً سیمانی و        . بـود جمع آوری شد    
جدول(کمـتر کاه گلی و در یک نوبت از منزل مسکونی گچی بود              

 مکان 23 و از  5وفـور بـه اماکـن داخلـی گونـه مـورد بحـث               ). 3
 . مکان داخلی بود4ی آن، جمع آور

Cq.richiardii: 
نمونـه هـای گونـه فوق فقط از اماکن خارجی از روی گیاهان              
علفـی و یـا زمانـیکه بـرای خونخواری جلب جمع آوری کنندگان              
مـی شـدند در زیستگاه جنگلی و یا با پوشش انبوه گیاهی بصورت              

 ).3و1جدول (بالغ ماده با فراوانی خیلی کم جمع آوری شدند 
 
 

Cx.hortensis: 
گونه فوق فقط در یک نوبت بصورت بالغ ماده از مکان داخلی            

 ).3جدول(با دیوار کاه گلی جمع آوری شد ) طویله(
 

Cx.mimeticus: 
و از  % ) 67/66(نمونـه هـای این گونه عمدتاً از اماکن خارجی           

روی گـیاهان علفـی و همچنین با استفاده از تله نوری جمع آوری              
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نمونه های جمع آوری شده از اماکن داخلی همگی         % 33/33. شدند
از طویلـه صـید شـدند که نیمی دیوار کاه گلی و نیمی دیگر دیوار                

وفور به اماکن داخلی این گونه یک و        ). 3جدول(سـیمانی داشـتند     
 . مکان داخلی بود2 مکان جمع آوری آن، 6از 

Cx.pipiens: 
رین گونـه فـوق در بیـن گونـه هـای جمـع آوری شـده متنوع ت          

نمونه ها از اماکن    %  33/66زیسـتگاه هـا را اشغال نمود بصورتیکه         
داخلـی شامل عمدتاً طویله و به ترتیب مستراح، منزل و مرغدانی            
جمـع آوری شـد کـه جـنس دیـوار این اماکن عمدتاً سیمانی ودر                

% 67/33مواردی کاه گلی و گچی و همچنین چوبی بود، همچنین           
، )1عکس  (تاً از روی گیاهان علفی      نمونـه ها از اماکن خارجی عمد      

و مـواردی نـیز از دهانـه چـاه، داخـل الستیک مستعمل خودرو و                

). 3جدول(شکاف و حفره صخره و با استفاده ازتله نوری صید شد            
 مکان جمع آوری    45 و از    29/7وفـور بـه مکـان داخلی گونه فوق          

 . مکان داخلی بود27آن، 
Cx.theileri: 

ونـه از مکان داخلی که طویله با        نمونـه هـای ایـن گ      % 67/66
نمونه ها از   % 33/33جـنس دیـوار کـاه گلـی بـود جمع آوری شد و             

بدین ترتیب ازدو ) 3جدول(مکـان خارجی با تله نوری صید گردید   
 . مکان جمع آوری گونه مورد بحث، یک مکان داخلی بود

 
Cx.tritaeniorhynchus: 

ن داخلی و از اماک% 48/93هـای گونـه فوق به میزان    نمونـه 
آوری  بیشـتر بـه ترتیب از طویله و منزل مسکونی و مستراح جمع  

جـنس دیـوار محل جمع آوری آن بیشتر سیمانی و همچنین            . شـد 

 1379 درصد جمع آوری پشه های بالغ آنوفل از زیستگاه های مختلف در استان گیالن، فروردین ماه تا آذر ماه -2  جدول 
 یداخل خارجی 

 جنس دیوار طبیعی مصنوعی

ری
ه نو

تل
ک  

ستی
ال

رو 
خود

مل 
ستع

م

 چاه 

ره 
حف

ف و 
شکا

خره
ص

لی  
داخ

ره 
حف
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ه در

تن
فی 

ه عل
گیا

 

انی
سیم

لی 
اه گ

ک
چی  

گ
بی  

چو
 

راح
مست

 

ویله
ط

ری 
غدا

مر
 

زل
من

 

 
 زیستگاه    

 
 
 
 

   گونه 
- - - - - 100 - - - - - - - -   An.claviger
- - - - - 100 66/86 67/6 67/6 - 33/13 80 - 67/6   An.hyrcanus
55/5 - - - 67/41 78/52 23/77 58/22 19/0 - 6/18 21/81 - 19/0   An.maculipennis s.l.
- - - - - 100 49 50 1 - 3 96 - 1   An.pseudopictus
08/4 - - - 61/30 31/65 05/73 48/26 47/0 - 04/16 49/83    جمع آنوفل 47/0 -

 
 1379 درصد جمـع آوری پشـه های بالغ کولیسینه از زیستگاههای مختلف در استان گیالن فروردین ماه تا آذر ماه -3 جدول 

 داخلی خارجی 
 جنس دیوار طبیعی مصنوعی

ری
ه نو

تل
ک  

ستی
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رو 
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مل 
ستع

م
 

 چاه 

ره 
حف
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مست

 

ویله
ط

ری 
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مر
 

زل
من

 

 
 زیستگاه    

 
 
 
 

   گونه 
- - - 3/0 - 7/99 70 25 5 - - 95 - 5   Ae.vexans
- - - - - 100 - - - - - - - -   Cq.richiardii
- - - - - - - 100 - - - 100 - -   Cx.hortensis

25 - - - - 75 50 50 - - - 100 - -   Cx.mimeticus
1 3 27 2 - 67 03/69 26/17 68/11 03/2 77/17 52/68 03/2 68/11   Cx.pipiens

100 - - - - - - 100 - - - 100 - -   Cx.theileri
- - - 11/11 - 89/88 49/53 18/13 33/33 - 33/2 34/64 - 33/33   Cx.tritaeniorhynchus
48/3 61/2 48/23 61/2 - 82/67 86/61 12/17 82/19 2/1 41/11 57/67 2/1 82/19  کواکس جمع 
- - - - - - 75 25 - - - 100 - -   Cs.annulata
- - - - - - - - 100 - - - - 100 s.l.  Oc.caspius
- - - - - 100 - - -- - - - - -   Oc.geniculatus
Ochlerotatus  جمع           100 - - - - 100 - - 100 - - - - -
87/0 66/0 91/5 87/0 - 69/91 29/62 6/17 99/18 12/1 62/10 27/69 12/1 99/18   جمع کولیسینه
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 مجله پژوهشي حكيم 

نمونه های این گونه از اماکن خارجی       % 52/6. گچی و کاه گلی بود    
جمـع آوری شـدند که غالب موارد از روی گیاهان علفی و مواردی              

 وفور به اماکن داخلی این      .)3جدول (از شـکاف و حفره صخره بود      
 .  مکان داخلی بود11 مکان جمع آوری آن، 14 و از 72/11گونه 

  Cs.annulata: 
) طویله(نمونه های این گونه در دو نوبت فقط از اماکن داخلی            

کـه جـنس دیـوار آنهـا عمدتـاً سیمانی و در مواردی کاه گلی بود                 
 ).3جدول(جمع آوری گردید 

Oc.caspius s.l. 
بصورت ) منزل(گونـه فـوق فقط در یک نوبت ازمکان داخلی           

 ).3جدول(پشه ماده جمع آوری شد 
Oc.geniculatus: 
نمونـه های گونه فوق فقط از اماکن خارجی و از روی گیاهان             

 ).3و1جدول (علفی و با فراوانی خیلی کم جمع آوری شد 
 
 :بحث

 ،,.An.maculipennis s.lطـی تحقـیق انجـام شده گونه های    
 Cx.tritaeniorhynchus, Cx.pipiens, An.pseudopictus, و 

Ae.vexans            بـه ترتیـب بیشـترین وفـور بـه مکان داخلی را نشان
گونـه ای جمـع آوری شـده از اماکن داخلی عمدتاً از طویله              . دادنـد 

 که فقط در یک نوبت از  .Oc.caspius s.lجمـع آوری شـدند بجـز   
 بـر گونـه اخیر گونه های        عـالوه . مکـان انسـانی جمـع آوری شـد        

An.hyrcanus, An.maculipennis s.l., An.pseudopictus,   
Cx.pipiens, Cx.tritaeniorhynchus و Ae.vexans  نیز از منزل 

ولی فقط دو گونه آخر به تعداد قابل        . مسـکونی جمـع آوری شـدند      
مالحظـه از مـنازل جمـع آوری شـدند و سـایر گونه ها در اماکن                 

 نــیز بــه جمــع آوری دو گونــه 1داو. ت صــید شــدندانســانی بــندر
Cx.pipiens و Cx.tritaeniorhynchus  ــن ــالغ از اماک  بصــورت ب

 انسـانی در اسـتان گیالن در میان گونه های کولیسینه اشاره نمود             
همچنیـن بـر اساس نقوش تخم گرفته شده از پشه های ماده             ). 6(

An.maculipennis s.s. و An.subalpinus) رگونه ای از بصورت زی
An.melanoon (         جمع آوری شده از اماکن انسانی و همچنین بطور

 جمـع آوری شده از طویله در        An.melanoonمشـکوک بـه گونـه       
اســتان گــیالن اشــاره داشــت و در عیــن حــال ذکــر کــرد کــه   

An.maculipennis Complex و An.superpictus در اماکــــن 
ریای خزر نیز فقط    انسـانی بسـیار کم مشاهده شدند و در حاشیه د          

 در   از مکان انسانی   An.superpictusدر یـک نوبت یک پشه ماده        
در تحقیق حاضر نیز این پدیده      .  جمـع آوری شد    اسـتان مـازندران   

 
1 - Dow 
 

 بصورت الرو  An.superpictusمشاهده شد و علی رغم جمع آوری        
و بدست آوردن بالغ آن از پرورش شفیره، بالغ آن از اماکن داخلی             

 ). 14و12(ان گیالن جمع آوری نشد یا خارجی است
در ایـن مطالعـه متأسـفانه امکـان شناسـایی دقیق گونه های              

ــتلف  ــتلف  Complex An.maculipennisمخ ــن مخ ــه از اماک  ک
ولی اماکن  . جمـع آوری شـدند بـر اسـاس نقوش تخم فراهم نشد            

مخـتلف جمـع آوری را تـاحدی مـی توان ناشی از وجود گونه های                
 اسـتان گیالن و عادات متفاوت آنها        مخـتلف کمـپلکس فـوق در      

بـرای اسـتراحت بعـد از خونخـواری در اماکـن داخلـی مخصوصاً               
طویلـه و اماکن خارجی، روی گیاهان علفی و تنه درختان دانست            

دین . کـه ایـن موضـوع نیازمـند بررسی جامع جداگانه ای می باشد             
نـیز مناسبترین محل استراحت     ) 10(پرسـت جدیـد و مـنوچهری        

پلکس فوق را در استانهای مازندران و گیالن طویله         اعضـای کمـ   
حـیوانات اهلـی ذکر نمودند، عالوه بر آن از اماکن انسانی و حتی              

علی رغم معرفی اماکن    . اماکـن خارجـی نـیز آنهـا را صـید کردند           
استراحت و زیستگاه پشه ها، چنانکه داو اشاره دارداماکن استراحت          

طی ). 6(آنها نمی باشد    روزانـه پشـه هـا لـزوماً محـل خونخـواری             
 ,An.maculipennis s.l., Cx.mimeticusبررسی حاضر گونه های

Cx.theileri   و Cx.pipiens          بـا استفاده از تله نوری نیز جمع آوری
در . شـدند ولـی در مجموع تعداد بسیار کمی جلب تله نوری شدند          

این تحقیق دفعات نمونه گیری با تله نوری زیاد نبود و جزو اهداف             
رح نـیز در نظر گرفته نشده بود که مقایسه ای بین این روش با               طـ 

سایر روشها مانند استفاده از طعمه انسانی و حیوانی و سمپاشی در            
) 15(زعیم و همکاران    . شـرایط اقلیمی استان گیالن صورت گیرد      

طـی تحقیقـی در جنوب ایران این مقایسه را انجام داده و استفاده        
 آوری و مطالعه ناقلین ماالریا مناسب       از تلـه نـوری را بـرای جمـع         

  ,Ae.vexans, Cx.pipiensهمچنیـن گونـه های   . گـزارش نمودنـد  
 تـنها گونـه هایی بودند که از شکاف و           Cx.tritaeniorhynchusو  

 Cx.pipiensحفـره موجود در صخره جمع آوری شدند و فقط گونه            
 محلهایی که (از دهانـه چـاه و از داخـل الستیک مستعمل خودرو             

و مرغدانی  ) جـزو النـه هـای الروی آن نـیز محسـوب مـی شوند              
این گونه متنوع ترین اماکن استراحت و       . بصورت بالغ جمع آوری شد    
ــان داد  ــتگاه را نشـ ــواری . زیسـ ــایل خونخـ  و Ae.vexansتمـ

Cq.richiardii            کـه گزشـهای دردناکـی دارند از طعمه انسانی در 
ه در زیستگاه های    اماکن خارجی در این تحقیق مشاهده شد به ویژ        

طبیعـی کـه النـه های الروی گونه های فوق در آنها وجود دارند،               
عمدتاً در مناطق جنگلی و یا با پوشش گیاهی انبوه، که به محض             

همچنین این پدیده در مورد     . ورود فرد را مورد حمله قرار می دهند       
An.hyrcanus, An.maculipennis s.l. An.pseudopictus, 

Cx.mimeticus, Cx.pipiens, Cx.tritaeniorhynchus و 
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Oc.geniculatus       زعیم و  .  البته با فراوانی بسیار کمتر مشاهده شد
 در اسـتانهای مازندان و      Ae.vexansبـه جمـع آوری    ) 8(همکـاران   

 در  Oc.caspius در استان مازندران و      Oc.geniclatusهرمـزگان،   
همچنین . رندبـرنامه هـای جمـع آوری بـالغ از روی انسان اشاره دا             

بــه خونخــواری  ) 9(زعــیم و همکــاران در مطالعــه دیگــری    
Cs.annulata  ــران و ــرندگان در شـــمال ایـ ــتانداران و پـ  از پسـ

خونخواری از انسان در برنامه های گزش انسانی در مناطق جنوبی           
ــردند ــر اســت کــه  . کشــور اشــاره ک ــن نکــته شــایان ذک  .s.lای

Oc.caspius   تحت عناوین  شـامل دو گونـه نامگذاری نشده A و 
B       و در مـورد شناسایی آنها در ایران تاکنون         ) 16( در اروپـا اسـت

در تحقـیق حاضـر اســتراحت و   . تحقیقـی صـورت نگرفـته اسـت    
جمـع آوری پشـه هـای بـالغ در زیسـتگاه های طبیعی عمدتاً سطح                
زیرین برگ گیاهان علفی و یا بوته ای مثل اقطی، گزنه، شمشاد و             

 Cx.pipiensچنین در مواردی گونه های      هم. چمن مشاهده گردید  
 از طویله اشغال نشده، در حالیکه دام ها  .An.maculipennis s.lو 
. بـه یـیالق منتقل شده بودند و طویله خالی بود صید شدند            ) گـاو (

اگـرچه در ایـن تحقـیق تمـایل غالب پشه ها برای استراحت روی         
 دیوار سیمانی   دیوارهای تیره، در سایه مخصوصاً در داخل طویله با        

و کـاه گلـی مشـاهده شـد و کمتر پشه ها از اماکن انسانی با دیوار                  
گچـی و روشـن جمـع آوری شدند اما بنظر می رسد درصد ترکیب               
جمع آوری انواع پشه ها از انواع خاص دیوار، به دلیل استفاده بیشتر             

برای ساخت اماکن داخلی    ) سنگ بلوک (مصـالحی مانـند سیمان      
در مقاله حاضر مشاهدات    . ر استان گیالن باشد   مخصوصـاً طویله د   

موجـود بـیان شـده اسـت و بررسـی آمـاری برای مقایسه تمایل                
گونـه هـای مخـتلف پشـه هـا نسـبت بـه جنس سطوح دیوارهای                 

همچنین توضیح این نکته ضروری     . مخـتلف انجـام نشـده اسـت       
اسـت کـه در بسـیاری مـوارد در مـناطق روسـتایی استان گیالن                

یک مکان جداگانه در محوطه حیاط منازل و در         مسـتراح بصورت    
مجـاورت طویلـه قـرار دارد، ارقام داده شده شامل پشه هایی است            
کـه از مسـتراح داخل منازل مسکونی و یا بصورت مکان جداگانه             

 . جمع آوری شده اند
 

 : نتیجه گیری
 در An.maculipennis Complexبـا توجـه بـه اینکه اعضای    

ریـا بـوده و غالـباً در طویله ها استراحت           اسـتان گـیالن نـاقل ماال      
مـی کنـند در صورت نیاز به سمپاشی ابقایی بنظر می رسد که یک               

 ماه اثر ابقایی مفید     2-3نوبـت سمپاشـی حتـی با سمی که حدود           
در استان گیالن نیمه    (داشته باشد قبل و یا در اوایل فصل فعالیت          
ویله ها می تواند    در ط ) دوم فروردیـن ماه و نیمه اول اردیبهشت ماه        

درکاهش جمعیت اعضای کمپلکس فوق و شکستن پیک جمعیت         
همچنین استفاده از دام ها و      . آنها به میزان قابل توجهی مؤثر باشد      

طویلـه ها در مناطقی که بالقوه در معرض ماالریا هستند به عنوان             
تله حیوانی برای جلب و کاهش جمعیت پشه های ناقل و محاسبه            

ن در کاهش ماالریا می تواند موضوع مناسبی برای         مـیزان تأثـیر آ    
بـا توجـه بـه فراوانـی بسیار کم جمعیت           . تحقـیقات بعـدی باشـد     

ــای ، An.claviger ،Cq.richiardii ،Cx.hortensis گونـــــه هـــ
Cx.mimeticus ،Cx.theileri،Cs.annulata ،Oc.caspius s.l.   و 

Oc.geniculatus     ال شده   اطالعات کمی درباره زیستگاههای اشغ
مطالعه دقیق بوم  . توسـط آنهـا در طـی ایـن تحقـیق بدسـت آمد             

شناسـی و زیسـت شناسـی هر یک از گونه های جمع آوری شده و                
بیوسیسـتماتیک گونـه هـای کمپلکس می تواند موضوع تحقیقات           

 . بیشتر واقع گردد
شـایان ذکـر اسـت کـه نمونـه هـای جمع آوری شده، در موزه          

بهداشــت رشــت نگهــداری حشــره شناســی پزشــکی آموزشــکده 
 . می شود

 
 :تشکر و قدردانی

نگارندگـان از همکـاری خانم دکتر بلوکی مقدم و آقای دکتر            
رودبـاری معاونـان سـابق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن،           
آقـای دکـتر رضوانی مدیر مسئول واحد مبارزه با بیماریهای مرکز            

بــرای بهداشــت اســتان گــیالن و آقــای آزاد تکنســین آن واحــد 
همچنین از  . همکـاری در اجـرای ایـن تحقـیق تشـکر می نمایند            

، )مـوزه تـاریخ طبیعـی پراگ، جمهوری چک         (J.Jezekپروفسـور   
، )انســتیتو انگــل شناســی، جمهــوری چــک (F.Rettichپروفســور 
برای ) انسـتیتو حشره شناسی، جمهوری چک      (I.Gelbicپروفسـور   

ــه ویــژه پروفســور   ــده شــان و ب محقــق  (J.Minarهمکــاری ارزن
برای بررسی  ) بازنشسـته انسـتیتو انگـل شناسـی، جمهـوری چک          

مرکز حشره شناسی    (J.F.Reinertنمونـه هـای ارسـالی و پروفسور         
برای ارسال مقاالت با    ) پزشـکی، کشـاورزی و دامپزشکی، آمریکا      

 . ارزش ایشان تشکر می گردد
بررسی فون  «مقالـه حاضـر بخشـی از نـتایج طـرح پژوهشی             

می باشد  » 1379،   در استان گیالن  ) دوباالن(سیده  پشـه هـای کولی    
کـه با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در           

 . آموزشکده بهداشت اجرا گردید
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