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مطالعه فونستیک پشههای کولیسیده ) (Diptera: Culicidaeدر منطقه سیاهو بندرعباس ,استان هرمزگان
الهام بیابانگرد اصفهانی  ،محمد سعید دایر و سید حسن موسی کاظمی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2استادیار گروه انگلشناسی و حشرهشناسی پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
Elham.biabangardesf@modares.ac.ir

پشههاي کوليسيده در انتقال انواع بيماريها مانند ماالريا ،انواع فيلريازيس و بيماريهاي آربوويروسي مانند تب دنگ ،تب زرد  ،وست نايل
و ...نقش دارند .از سوي ديگر گزش هاي دردناک پشههاي کوليسيده همواره بصورت يک مشکل مهم بهداشتي در مناطق مختلف ايران
مطرح بوده است .عدم درمان بسياري از بيماريهاي آربوويروسي منتقله توسط پشه هاي کوليسيده و پيشگيري بيماري هاي انگلي ديگر با
کنترل اين ناقلين نيز ،نشاندهنده اهميت بررسي پشههاي کوليسيده در جهت اتخاذ استراتژي صحيح مبارزه شيميايي و تلفيقي است .در
نتيجه هدف از اين مطالعه ،تعيين فون پشههاي  Culicidaeو پراکندگي آنها در منطقه سياهو بندرعباس ،استان هرمزگان بود تا ابعاد
اپيدميولوژيکي بيشتري از بيماريهاي ناشي از پشههاي کوليسيده در اين منطقه بهدست آيد .بر اساس تکنيکهاي استاندارد سازمان جهاني
بهداشت ،در اين تحقيق روستاهاي تل سورو و درگز با ارتفاع 1040متر از سطح دريا به عنوان ناحيه کوهستان ،حوضه آبريز سياهو با
پوشش گياهي درختچه هاي گز در ارتفاع  632متر از سطح دريا به عنوان ناحيه دامنه و نخلستان سياهو با ارتفاع  620متر از سطح دريا به
عنوان ناحيه دشت انتخاب شد .نمونهگيري نيز در سه فصل پاييز ،زمستان و بهار در طي سال 95-94انجام گرفت .صيد الرو به روش
مالقه زني  Dippingو روشهاي نمونه برداري بالغ شامل؛ صيد دستي  ،Hand Cathتله پشه بند با طعمه انساني ،Bed Net Trap
تله نوراني  CDCو شلترپيت  Shelter pitبود .نمونههاي صيد شده همراه مشخصات و کدهاي مربوطه به محل آزمايشگاه حشره
شناسي پزشکي دانشگاه تربيت مدرس منتقل و تشخيص داده شدند .در مجموع  1263عدد الرو و بالغ پشههاي کوليسيده در چهار جنس
 Culiesta ،Culex ،Anophelesو  Ochlerotatusدر  8گونه شامل Cx.theileri ،Cx.pipiens ،An.dthali ،An.stephensi
 Cu.longiareolata ،Cx.prexiguus ،Cx.sitiens ،و  Oc.caspiusدر  3ناحيه (کوهستان،دامنه،دشت) جمع آوري و تشخيص
داده شد .در اين ميان بيشترين تنوع گونه اي مربوط به فصل پاييز در ناحيه دشت و کمترين آن در فصل تابستان در ناحيه کوهستان
مشاهده شد Cx.pipiens .با  % 51.3و  An.dthaliبا  %0.08به ترتيب بيشترين و کمترين فراواني گونههاي صيد شده را تشکيل مي
دادند .در اين مطالعه Culex pipiens ،گونه غالب منطقه گزارش شد .بنابراين احتمال خطر بيماريهايي همچون ويروس نيل غربي که
ناقل اصلي آن  Culex pipiensاست ،با توجه به وجود پرندگان مهاجر آفريقايي و هندي در اين منطقه که مخزن اصلي اين بيماري
هستند ،بيشتر ميشود .از سوي ديگر وجود النه الروي دائمي و بارندگي در اواخر فصل زمستان با معدل درجه حرارت حداقل 22.3
سلسيوس در مقايسه با مناطق خشک ،زمينه مناسب تري را براي فعاليت پشههاي کوليسيده و امکان تنوع گونهايشان را فراهم مينمايد
که اين تنوع مايه پويايي و پايايي اکوسيستم طبيعي سياهو نيز ميشود.
واژههای کلیدی :پشه  ،فون ،تغييرات فصلي ،سياهو ،بندرعباس.
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