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 1390سال پانزدهم، شماره اول، بهار مجله پزشكي هرمزگان، 

  :نويسنده مسئول
   كوروش عزيزي دكتر

دانشگاه و تغذيه دانشكده بهداشت 
  علوم پزشكي شيراز 

   ايران– شيراز
  +98 9177168336: تلفن 

  :پست الكترونيكي
azizik@hums.ac.ir 

  
 در شهرستان جاسك، كانون (Diptera: Psychodidae)  فون و بيولوژي پشه خاكي

  1378ليشمانيوز پوستي در استان هرمزگان، 
  

   2 سجاد فكري  1 كوروش عزيزيدكتر 
    هرمزگاندانشگاه علوم پزشكي ،  مبارزه با بيماريهاكارشناس  2   دانشگاه علوم پزشكي شيراز  ،شناسي پزشكي حشره گروه دانشيار 1

   8-15  صفحات 90 بهار  اول  شماره پانزدهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
شهرستان جاسك در شرق . همواره در حال گسترش در كشورمان بوده است بيماري سالك در ساليان اخير :مقدمه

جا كه تبيين هر گونه استراتژي استان هرمزگان در چند سال گذشته بيشترين آمار بيماري را بخود اختصاص داده و از آن
 مستلزم آگاهي از فون و بيولوژي ناقلين است، اين مطالعه براي اولين بار در اين Vector-borneكنترلي در بيماريهاي 

  .منطقه اجرا گرديده است
ك مورد  فون و بيواكولوژي پشه خاكي ها در شهرستان جاس1386-87اي توصيفي مقطعي طي سالهاي  در مطالعه :كاروش ر

 انجام و گونه ها بروش ميكروسكپيك CDCصيد پشه خاكي ها با استفاده از تله هاي چسبان و تله هاي نوري . بررسي قرار گرفت
پشه هاي ماده با تشريح و مشاهده ) درصد تخمگذاري كرده(نرخ پاريتي . تشخيص و وفور و فعاليت ماهيانه آنها نيز مشخص گرديد

  .. مورد بررسي قرار گرفته استELISA و تمايالت آنتروپوفيليك دو گونه غالب آنها بروش سرولوژيك غدد ضميمه دستگاه تناسلي
هشت .  درصد ماده بودند49/42 درصد آنها نر و 52/57 عدد پشه خاكي صيد شد كه 8123در اين تحقيق در مجموع  :نتايج

وميا بعنوان فون پشه خاكي هاي شهرستان تشخيص داده گونه پشه خاكي شامل سه گونه از جنس فلبوتوموس و پنج گونه سرژانت
 .Ph و Ph. papatasiهاي  گونه.  براي اولين بار در استان هرمزگان صيد و شناسايي گرديدPhlebotomus majorگونه  .شد

salehi داشتند درصد بيشترين وفور را دارا بودند و هر دو گونه تمايالت اندوفيليك نسبتأ بااليي 21/17 و 91/59 با .  
. فاي كم ولي با وفور بسيار باال فعالند و احتماأل دو گونه  ها با تنوع گونه در شهرستان جاسك پشه خاكي :گيري تيجهن

هاي غالب و ناقلين  با توجه به اندوفيل بودن نسبي گونه. دهند  انگل را از جوندگان مخزن به انسانها انتقال ميصالحي. ف و پاپاتاسي
كه عمليات سمپاشي با سموم پايرتروئيدي با پوشش مكاني و زماني مناسب و صرفأ در روستاهاي  رتياحتمالي در صو

تواند در كنترل   مي،هايپراندميك انجام و با عمليات مبارزه با مخازن و آموزش ساكنين در مورد راههاي پيشگيري از ابتال تلفيق گردد
  .بيماري مؤثر باشد

  ايران –  پشه خاكي–ي پوست ليشمانيوز :ها كليدواژه
  10/8/89:     پذيرش مقاله 18/7/89:      اصالح نهايي12/5/89: دريافت مقاله

  

  : مقدمه
اي  ليشمانيوز پوستي يا سالك عليرغم اينكه بيماري كشنده

نيست ولي بدليل درگيري دراز مدت بيمار با زخم حاد و روند 
 متأسفانه .درمان طوالني همواره مورد توجه ويژه بوده است

عليرغم تالشهاي فراوان مسؤولين بهداشتي كشور اين فرم از 
بيماري در چند دهه اخير همواره در كشور در حال گسترش 

بوده كه شايد يكي از داليل آن قطع عمليات سمپاشي اماكن 
  ). 1(جهت مبارزه با بيماري ماالريا بوده است 

قل برد رسد اين بيماري با ديگر بيماري مهم نا بنظر مي
(Vector-borne) كشور يعني ماالريا مثل دو كفه يك ترازو 

ند و هر چه كنترل ماالريا موفق بوده بيماري سالك   ا عمل نموده
. همواره در حال افزايش گستره جغرافيايي خود بوده است
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بيماري سالك در ايران به دو شكل مرطوب يا روستايي 
(Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis = ZCL) با 

 و خشك يا شهري Leishmania majorعامل 
(Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis = ACL) 

 وجود دارد كه هر دو فرم Leishmania tropicaبا عامل 
هايي از جنس  هاي ماده گونه بوسيله گزش پشه خاكي

Phlebotomusدر فرم روستايي ). 2،3،4(شوند   منتقل مي
 خانواده ژربيلينه مخزن بوده و گونه جوندگان دم جارويي زير

فلبوتوموس پاپاتاسي در اكثر كانونهاي بيماري بعنوان ناقل 
 (ACL)در فرم خشك بيماري . نمايد قطعي و اصلي عمل مي

انسان و سگ بعنوان مخزن عمل نموده و گونه فلبوتوموس 
  ).5،6(باشد  سرژانتي ناقل مي

يران مربوط به اولين مطالعه در مورد فون پشه خاكيهاي ا
باشد كه در مناطقي از استانهاي تهران،   مي1310سال 

كرمانشاه، همدان و رشت انجام شده و هفت گونه شناسايي 
اولين بررسي جامع و مدون در رابطه با فون پشه ). 7(گرديد 

وي .  انجام شد1341خاكيهاي ايران توسط مثقالي در سال 
گونه گزارش نمودند  34 همراه با تئودور، 1344سپس در سال 

هاي  در دهه). 8) ( گونه سرژانتوميا14 گونه فلبوتوموس و 20(
بعد محققين سراسر كشور بخصوص دانشكده بهداشت و 
انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه تهران اقدام به بررسي فون 

اند و بر طبق  اين حشرات در مناطق مختلف كشور نموده
كشور در حال حاضر خاكيهاي  آخرين مطالعات فون پشه

 گونه 18 گونه فلبوتوموس و 27( گونه است 45متشكل از 
  ).9-11) (سرژانتوميا

اولين مطالعه بر روي پشه خاكيهاي استان هرمزگان مربوط 
). 12(باشد كه توسط مثقالي صورت گرفت   مي1333به سال 

 6( گونه 16 در تحقيقاتش در اين استان 1368عشاقي در سال 
). 13(را معرفي نمود )  گونه سرژانتوميا10وس و گونه فلبوتوم

 دوازده گونه 1376در آخرين مطالعه، سليماني احمدي در سال 
 گونه سرژانتوميا را از دهستان 8 گونه فلبوتوموس و 4شامل 

  ).14(كهورستان شهرستان بندرعباس گزارش نمود 
شهرستان جاسك در منتهي اليه شرقي استان هرمزگان و 

الي خليج فارس در چند سال اخير همواره رتبه در ساحل شم
اول را از نظر تعداد موارد بيماري سالك در استان بخود 

از آنجا كه تاكنون هيچگونه ). 15(اختصاص داده است 

اي بر روي ناقلين ليشمانيوز در اين ناحيه از كشور  مطالعه
ريزي يك  انجام نشده بود و نيز با عنايت به اينكه طرح

شك وابسته به   كنترلي در بيماريهاي ناقل زاد بياستراتژي
باشد، مطالعه  اطالعات دقيق از بيولوژي ناقلين آن بيماري مي

ها و بيولوژي آنها و  حاضر بمنظور تعيين فون پشه خاكي
ناقل بيماري سالك در اين كانون طراحي و ) هاي(تعيين گونه 

  .انجام گرديده است
  

  :روش كار
ها، ناقلين بيماري ليشمانيوز  ه خاكيفون و بيواكولوژي پش

ي اسفند طاي توصيفي مقطعي  ، در مطالعه)سالك(پوستي 
.  در شهرستان جاسك بررسي گرديد87 لغايت ديماه 1386

 دقيقه 24 درجه و 25شهرستان جاسك در محدوده جغرافيايي 
 دقيقه 11 درجه و 57 دقيقه عرض شمالي و 58 درجه و 26تا 
اليه شرقي استان  يقه طول شرقي در منتهي دق15 درجه و 59تا 

هرمزگان و در همسايگي استان سيستان و بلوچستان و 
موارد بيماري . سواحل شمالي خليج فارس قرار گرفته است

سالك در اين شهرستان در چند سال اخير همواره بيشترين 
تعداد را در استان هرمزگان بخود اختصاص داده است 

 195 و 245، 223 به ترتيب 1385-87بطوريكه طي سالهاي 
  ).15(مورد بيماري از اين شهرستان گزارش شده است 

ها بمنظور تعيين فون آنها از هفت  صيد پشه خاكي
روستاي نگر، گوهرت، سورك، جاسك كهنه، ليردف، داربست 

دشت (و جگين باال كه از مناطق و شرايط توپوگرافيك متفاوت 
عمليات صيد عمدتأ با . يدباشند، انجام گرد مي) و كوهستاني
 انجام شد بدليل (Sticky Papers)هاي چسبان  استفاده از تله

 اين CDCهاي نوري مينياتوري  اينكه در چند نوبت نصب تله
از هر روستا . ها چندان موفق عمل نكردند ها در صيد پشه تله

 30( تله 60گيري بعمل آمد و در هر نوبت تعداد  سه بار نمونه
)  تله در اماكن خارجي30كن داخلي سه باب منزل و تله در اما

ها پيش از غروب آفتاب نصب و در صبح  تله). 16(گرديد  نصب 
هاي صيد شده پس  آوري شده و پشه خاكي زود روز بعد جمع

به % 70زدايي بوسيله استن در ويالهاي حاوي اتانول  از چربي
ه محيط ها در يك قطر اين پشه. شدندآزمايشگاه انتقال داده 

پيك مونته شده و با وبر روي المهاي ميكروسك) 17(پوري 
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 و 18(هاي ايران  استفاده از كليد مصور تشخيصي پشه خاكي
  .گرديدند تعيين هويت مي) 19

ها سه روستاي نگر،  براي تعيين فعاليت ماهيانه پشه خاكي
ها از نيمه دوم  گوهرت و سورك انتخاب و صيد پشه خاكي

 و در فواصل زماني معين 87ايت نيمه اول ديماه  لغ86اسفند ماه 
هاي صيد و  آمار پشه خاكي. انجام پذيرفت) هر ماه يكبار(

شناسايي شده در جدول و نمودار توصيفي ثبت و نشان داده 
بمنظور تعيين سن فيزيولوژيك ). 1 و جدول 1نمودار (شده است 
ميمه هاي ماده تشريح و غدد ض ها، تعدادي از نمونه پشه خاكي

 آنها بيرون آورده شده (Accessory Glands)دستگاه تناسلي 
نمونه ) بعلت وجود رنگدانه(و در صورت داشتن رنگ زرد تيره 

 و در غير (Parous)موردنظر تخمگذاري كرده يا پاروس 
الزم . شد  محسوب مي(Nulliparous)پاروس  اينصورت نولي

ها فقط  اكيبه ذكر است كه در تعيين سن فيزيولوژيك پشه خ
  ).4(باشد   مقدور ميParityتعيين 

ها  بمنظور تعيين نوع خون خورده شده توسط پشه خاكي
(Anthropophilic Index)ها،   در زمان اوج فعاليت پشه خاكي
هاي ماده خون خورده بر روي  خون موجود در معده نمونه

گذاري، جهت  كاغذهاي واتمن كشيده شده و پس از شماره
شناسي   به گروه انگلELISAش سرولوژيك انجام آزماي

سر و قسمتهاي . گرديد دانشكده بهداشت دانشگاه تهران ارسال 
ها جهت تعيين هويت پشه خاكي مورد  انتهايي شكم اين نمونه

  .گرديد نظر بر روي الم مونته مي
  

  :نتايج
 عدد پشه خاكي صيد 8123در اين تحقيق در مجموع 

عدد در مطالعات تعيين فون و  2799گرديد كه از اين تعداد 
از مجموع .  عدد در مطالعات فعاليت ماهيانه صيد گرديد5324
 نمونه 3451نر و  %) 52/57( نمونه 4672هاي صيد شده  نمونه

از  %) 07/39( نمونه 3174ماده بودند و از اين تعداد  %) 49/42(

از اماكن خارجي صيد  %) 93/60( نمونه 4949اماكن داخلي و 
  ).1  شمارهجدول(شدند 

سه گونه از جنس (اي متشكل از هشت گونه  مجموعه
بعنوان فون پشه ) فلبوتوموس و پنج گونه از جنس سرژانتوميا

از بين . هاي شهرستان جاسك تعيين هويت گرديد خاكي
 4867هاي شناسايي شده گونه فلبوتوموس پاپاتاسي با  گونه

%) 21/17(مونه  ن1398، فلبوتوموس صالحي با %)91/59(نمونه 
از كل  %) 32/7( نمونه 595و سرژانتوميا تيبرياديس با 

 به ترتيب در  بودنهاي صيد شده از نظر وفور و غالب نمونه
در مورد ). 1  شمارهجدول(هاي اول تا سوم قرار داشتند  رده

از  %) 13/41( نمونه 2002 ،پاپاتاسي كه گونه غالب بود. گونه ف
از اماكن خارجي صيد  %) 87/58(ه  نمون2865اماكن داخلي و 

  ).1  شمارهجدول(شد 
ها، فعاليت اين حشرات  در مطالعه فعاليت ماهيانه پشه خاكي

از اواخر اسفندماه شروع و در اواخر آذر ماه خاتمه يافته و اوج 
 خرداد ماه و - فعاليت آنها در دو نوبت يكي در ارديبهشت

در مورد دو ). 1 اره شمنمودار(ماه بود   آبان– ديگري در مهر
هاي غالب بودند نيز  صالحي كه گونه. پاپاتاسي و ف. گونه ف

هاي  دوره فعاليت و پيك فعاليت از طرح كلي فعاليت پشه خاكي
  ).1  شمارهنمودار(نمود  شهرستان تبعيت مي

 59 و 92ها تعداد  در مطالعه سن فيزيولوژيك پشه خاكي
صالحي كه . اتاسي و فپاپ. هاي ماده دو گونه ف نمونه از پشه

 صيد شده بودند، تشريح شدند 87 مهر –طي ماههاي شهريور 
.  درصد آنها پاروس بودند66/79 درصد و 65/70كه به ترتيب 

ها از انسان  در مطالعه تمايالت خونخواري پشه خاكي
(Anthropophilic Index) نمونه از دو 50 و 54، به ترتيب 

تست سرولوژيك اليزا بررسي الذكر با استفاده از  گونه فوق
 در صد از 18 درصد گونه پاپاتاسي و 6/29شدند كه به ترتيب 

  .گونه صالحي از انسان خونخواري نموده بودند
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هاي صيد شده به تفكيك تعداد و درصد صيد در اماكن داخلي و خارجي و جنسيت در كل مطالعات   آمار كلي پشه خاكي-1جدول شماره 

  1386-87تان جاسك، اكولوژيك، شهرس
  مكان  صيد هر گونه به كل  )درصد(كل صيد به تفكيك جنسيت براي هر گونه   اماكن خارجي  اماكن داخلي

  درصد  تعداد  كل  ماده  نر  درصد  تعداد  درصد  تعداد  گونه
  91/59  4867  )100 (4867  )11/40 (1952  )89/59 )2915  87/58  2865  13/41  2002 توموس پاپاتاسيلبوف
  21/17  1398  )100 (1398  )22/47 (660  )78/52 (738  88/62  879  12/37  519  صالحيوس لبوتومف
  39/1  113  )100 (113  )4/35 (40  )6/64 (73  56/49  56  44/50  57  ماژوربوتوموسفل

  37/5  436  )100 (436  )81/43 (191  )19/56 (245  01/61  266  99/38  170  سرژانتوميا سينتوني
  77/5  469  )100 (469  )26/49 (231  )74/50 (238  76/63  299  24/36  170  سرژانتوميا تئودوري

  32/7  595  )100 (595  )22/46 (275  )78/53 (320  59/70  420  41/29  175  تيبرياديسسرژانتوميا 
  38/1  112  )100 (112  )75/43 (49  )25/56 (63  18/65  73  82/34  39  سرژانتوميا دنتان

  64/1  133  )100 (13  )1/36 (48  )9/63 (85  43/68  91  57/31  42  سرژانتوميا كليدئي
  100  8123  )100 (8123  )38/41 (3451  )62/58 (4672  93/60  4949  07/39  3174  جمع كل صيد شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1387ها و دو گونه غالب آنها در شهرستان جاسك، استان هرمزگان،   فعاليت ماهيانه پشه خاكي-1نمودار شماره 
  

  :يگير بحث و نتيجه
 در 1386-87كه در سالهاي مقطعي در اين مطالعه توصيفي 

اليه شرق استان هرمزگان انجام  شهرستان جاسك واقع در منتهي
 (Family Psychodidae)ها  شد، فون و بيولوژي پشه خاكي

  . بررسي شد
شهرستان جاسك در چند ساله اخير شاهد افزايش ناگهاني 

دي اپيدميولوژيك بيماري بن بروز بيماري بوده است و در تقسيم
) API≤ 1000/1(همراه با شهرستان بستك جزء استراتوم يك 

 در اين 1385-87قرار گرفته و آمار بيماري در سالهاي 
 مورد گزارش شده است 195 و 245، 223شهرستان به ترتيب 

اين افزايش ناگهاني و استمرار گزارش موارد در اين ). 15(
نوني اندميك را نزد مسؤولين گيري كا شهرستان احتمال شكل

بهداشتي استان مطرح و مقرر گرديد كه چرخه اپيدميولوژيك 
اي  در مطالعه. بيماري در اين كانون مورد مطالعه قرار گيرد

همزمان، مخازن حيواني و عفونتهاي انساني بيماري نيز مورد 
مطالعه قرار گرفت كه نتايج آن مشخص و در حال انتشار 

اي متشكل از هشت گونه پشه  لعه مجموعهدر اين مطا .است
سه گونه فلبوتوموس و پنج گونه (خاكي فلبوتومينه 

هاي صيد شده   درصد نمونه5/78صيد گرديد كه ) سرژانتوميا
 درصد از جنس سرژانتوميا بودند 5/21از جنس فلبوتوموس و 
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اي  رسد تنوع گونه هر چند بنظر مي). 1  شمارهجدول(
وس زياد نباشد ولي وفور اين بخصوص در جنس فلبوتوم

 نمونه از آنها 8123حشرات در منطقه بسيار باالست بطوريكه 
صيد شده و دو گونه فلبوتوموس پاپاتاسي و فلبوتوموس 
صالحي كه هر دو از ناقلين بيماري سالك نوع مرطوب در 
مناطق مختلف كشور بوده و در مطالعه حاضر نيز آلوده پيدا 

پاپاتاسي ناقل قطعي . ف. اند اند، وفور بسيار بااليي داشته شده
(Proven Vector) و اصلي (Primary Vector) اين فرم از 

بيماري در تمام كانونهاي مطالعه شده در سراسر كشور بوده 
 هر ،در مطالعات سليماني احمدي و حنفي بجد). 1،9،20(است 

ي تشريح شده اين ها چند هيچگونه آلودگي لپتومونايي در نمونه
و ) بخش كهورستان(گونه در شهرستانهاي بندرعباس 

آباد پيدا نشد ولي شواهد اپيدميولوژيك، آنها را ناگزير به  حاجي
  ).14،21(معرفي اين گونه بعنوان ناقل احتمالي بيماري نمود 

در اين مطالعه، پشه خاكي گونه فلبوتوموس ماژور براي 
در مطالعات . گردد زارش مياولين بار از استان هرمزگان گ

ها كه تاكنون در استان هرمزگان  پيشين تعيين فون پشه خاكي
 گونه 10 گونه سرژانتوميا و 12( گونه 22 ،انجام شده بود

گزارش شده بود ولي تاكنون اين گونه در ) فلبوتوموس
، هر چند كه در )13،14،21(هيچكدام از مطالعات يافت نشده بود 

 39/1 نمونه صيد شده تنها 113ين گونه با مطالعه حاضر نيز ا
  .ها را به خود اختصاص داده است درصد صيد از كل نمونه
ها از اماكن  از نمونه% 13/41پاپاتاسي . در مورد گونه ف

. از اماكن خارجي و در مورد گونه ف% 87/58داخلي و 
از اماكن % 88/62ها از اماكن داخلي و  نمونه% 12/37صالحي 

گرديد كه بيانگر تمايالت نسبي اندوفيليك هر دو خارجي صيد 
هاي اين دو  باشد بطوريكه درصد قابل توجهي از نمونه گونه مي

گونه ناقل به اماكن داخلي روي آورده و ساكنين و بخصوص 
هر چند كه افرادي كه معموأل در هنگام غروب . گزند اطفال را مي

رد هجوم بخش برند نيز مو آفتاب در خارج از اماكن به سر مي
.  جمعيت اين دو گونه قرار خواهند گرفت(Exophile)زي  برون

اين دو گونه هم در اماكن داخلي و هم در اماكن خارجي از نظر 
اند بطوريكه  هاي اول و دوم قرار داشته وفور و غالبيت در رده

هاي صيد  نمونه% 82/61پاپاتاسي با .در اماكن داخلي گونه ف
 53/14صالحي با . گونه غالب و گونه فها،  شده از كل گونه

در اماكن خارجي نيز گونه . درصد در رده دوم قرار داشت
 درصد صيد در 53/18و صالحي با % 17/53پاپاتاسي با 

  .هاي اول و دوم قرار داشتند رده
ها  پشه خاكيماهيانه در مطالعاتي كه بمنظور تعيين فعاليت 

گوهرت و سورك و پيك فعاليت آنها در سه روستاي نگر، 
انجام شد مشخص گرديد كه فعاليت ماهيانه آنها از نيمه دوم 

رسد و دو  اسفند ماه شروع و در نيمه دوم آذرماه به پايان مي
خرداد ماه و ديگري در - پيك فعاليت يكي در فاصله ارديبهشت

ها  گستردگي دوره فعاليت پشه خاكي. باشد آبان ماه مي - مهر
گيرد با توجه به شرايط آب  ل را در بر مي ماه از سا9كه حدودأ 

بيني بود و گرماي  و هوايي گرم و شرجي منطقه قابل پيش
شديد هوا در تابستان و وزش بادهاي شديد در منطقه در اين 

ها در فصل تابستان و در  فصل دليل اصلي كاهش فعاليت پشه
گذراني  نتيجه وجود دو پيك در دو سوي اين دوره تابستان

(Aestivation)فعاليت ماهيانه هر دو گونه ناقل . باشد  مي
بر اين اساس در . نمود بيماري نيز از همين الگو تبعيت مي

صورت تمايل به سمپاشي جهت مبارزه با ناقلين بهتر است 
عمليات سمپاشي در تلفيق با سمپاشي بر عليه ناقلين ماالريا و 
 در دو نوبت در سال يكبار در اسفندماه و ديگري در
. شهريورماه و صرفأ در روستاهاي هايپراندميك انجام گردد

و آموزش ساكنين در ) جوندگان(مبارزه با مخازن بيماري 
مورد نحوه انتقال بيماري و راههاي پيشگيري نيز بايستي بطور 

  .جدي و همزمان انجام گردد
 بمنظور 1387آبان  - در مطالعاتي كه طي ماههاي شهريور

 59 و 92 تعداد ،ها انجام شد ك پشه خاكيتعيين سن فيزيولوژي
صالحي تشريح گرديد كه . پاپاتاسي و ف. نمونه از دو گونه ف

اين مسأله .  درصد آنها پاروس بودند66/79 و 65/70به ترتيب 
ها در اين دوره زماني كه  بيانگر مسن بودن پشه خاكي

ها در منطقه بوده است  مصادف با پيك دوم فعاليت پشه خاكي
 انگل Extrinsicهمين مسأله شانس تكميل چرخه  اشد وب مي

ليشمانيا در بدن پشه خاكي و در نتيجه احتمال انتقال فرم 
اين مسأله در ساير ). 22(دهد  متاسيكليك انگل را افزايش مي

مطالعات مشابه نيز بخوبي مورد اشاره و تأييد قرار گرفته 
  ).9،10،11،23(است 
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الذكر بمنظور  گونه فوق نمونه از دو 50 و 54تعداد 
تشخيص نوع خون موجود در معده شان با استفاده از روش 

از  % 6/29 مورد بررسي قرار گرفتند كه ELISAسرولوژيك 
 درصد از گونه 18هاي خون خورده گونه پاپاتاسي و  نمونه

وفيل بودند كه صالحي نسبت به خون انسان مثبت و آنتروپ
ها به خونخواري از انسان  گونه باالي اين اًبيانگر تمايل نسبت

باشد كه اين نيز گواه ديگري بر شانس انتقال بيماري  مي
  .باشد ها مي بوسيله اين گونه

مطالعه حاضر اولين مطالعه در مورد فون و بيولوژي 
باشد كه بر  ناقلين ليشمانيوز در شرق استان هرمزگان مي

ي ها اساس آن هشت گونه پشه خاكي بعنوان فون پشه خاكي
اين منطقه از كشور معرفي و گونه فلبوتوموس ماژور براي 

. گونه ف. گردد اولين بار از استان هرمزگان معرفي مي
پاپاتاسي گونه غالب است با تمايالت نسبي اندوفيليك كه 

فعاليتش از نيمه دوم اسفند ماه هر سال شروع و تا نيمه آذر 
 6/29اين گونه . ماه سال بعد ادامه يافته و دو پيك فعاليت دارد

  .درصد تمايل به خونخواري از انسان دارد
  

  :سپاسگزاري
اين مطالعه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

نويسندگان از همكاري . پزشكي بندرعباس انجام شده است
شناسي  صميمانه خانم مريم رحيمي كارشناس آزمايشگاه حشره

 همكاري در پزشكي دانشكده بهداشت بندرعباس بخاطر
ها و بهورزان محترم مراكز بهداشتي درماني  مونتاسيون نمونه

زاده صميمانه  زرين... مناطق مورد بررسي بخصوص آقاي عبدا
  .نمايند سپاسگزاري مي
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ABSTRACT 
 

Introduction: The cutaneous leishmaniasis has been regularly spread in Iran. Jask County 
which has been located in the eastern part of Hormozgan province had the most cases of 
patients. The present study aimed to investigate on the fauna and biology of sand flies. 

Methods: In this descriptive, cross sectional study, during 2007-2008, sand flies were 
captured using sticky papers and CDC miniature light traps. Flies species were identified 
using microscopic method. Parity rate was examined by dissection to cheqeur accessory 
glands for pigments. The ELISA method was used for detection of anthropophagic index. 

Results: A total of 8123 sand flies were caught, so as 57.52% were male and 42.49% 
female (39.07% and 60.93% were caught indoor and outdoor, respectively). The fauna was 
identified 8 species (2 Phlebotomus and 6 Sergentomyia). Phlebotomus major was reported 
for the first time in Hormozgan province. P. papatasi and P. salehi were the dominant 
species. Monthly activity of sand flies begins at the end of Esfand, lasting to mid Azar with 
two peaks, the first in Ordibehesht – Khordad and the second one in Mehr-Aban. The 
parous rate was high (≥70%) at the second peak. The dominant species showed high 
anthropophagic index (29.6% and 18%, respectively). 

Conclusion: Although the sand flies fauna is poor in Jask County but they are highly 
diverse. P. papatasi and P. salehi transmit the Leishmania parasite from reservoir rodents to 
human. According to the endophility, residual spraying twice a year (Esfand and Shahrivar) 
could be effective in hyperendemic villages. 
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