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 ، مرکز بهداشت استان قم، دانشگاه علوم پزشكي قميپزشك يشناسگروه حشره 2
 پزشكي تهران علوم دانشگاه بهداشت، ، دانشكدهيپزشك شناسيگروه حشره 0

 ، دانشگاه علوم پزشكي قم يدانشكده پزشك 3
 

 (5/7/32پذيرش مقاله:  -03/3/32دريافت مقاله: )

 چكيده
غرب کشور که از نظر اپيدميولوژي جزء مناطق پاك کشور  در دو دهه گذشته در مناطقي از شمال و شمال ماالرياشيوع مجدد  :زمينه

بردهاي اساسي ه اطالعات پايه و به روز را در ارتباط با ناقلين ماالريا آشكارتر کرد. کنترل ناقلين يكي از راهلزوم تهي شود،محسوب مي

ي در استان قم هاي الروو فعاليت ماهانه الرو آنوفليني در انواع زيستگاه ياباشد. در اين تحقيق ترکيب گونهها ميدر کنترل اپيدمي

 بررسي گرديده است.

انجام  2333، در هر پنج بخش از تقسيمات جغرافيايي استان قم در طول سال يمقطع -يروش توصيفبه يبررساين  :هاشمواد و رو

طبق  ماه،ماه لغايت آبانروز يكبار از انواع زيستگاه طبيعي و مصنوعي از ارديبهشت 25، هر يزنروش مالقهها بهيبردارشد. نمونه

با استفاده از  انجام گرديد. الروهاي صيد شده در داخل محلول الکتوفنل نگهداري و در آزمايشگاه استاندارد سازمان جهاني بهداشت

 محلول ليكيدوفور از آنها الم ميكروسكوپي تهيه گرديد و با استفاده از کليدهاي معتبر تا سطح گونه تعيين هويت شدند.

جنس  دست آمد که متعلق به دو زيرههاي مختلف استان قم بف در بخشهاي مختلنمونه الرو آنوفل از زيستگاه 033در کل،  :هايافته

Anopheles  وCellia و مشتمل بر چهارگونه marteri (Ano)An ،claviger (Ano)An ،superpictus (Cel)An و 

turkhudi (Cel)An هايآوري و شناسايي شدند. گونهجمع claviger (Ano)An ،marteri (Ano)An  وturkhudi (Cel)An بار اولين براي

هاي الروي اين استان يافت بوده و در انواع النه claviger (Ano)An گردد. گونه غالب در زيستگاه الروي استان قماز اين استان گزارش مي

 امه دارد.شد. اوج فعاليت گونه اخير در اواخر تير و اوايل مرداد و فعاليت فصلي آن از نيمه دوم ارديبهشت تا اواخر مهرماه اد

گونه غالب منطقه  claviger (Ano)An که در نقاط مختلف جهان و ايران ناقل ماالريا بوده؛ پس از superpictus (Cel)An :گيرينتيجه

همچنين آنوفل  باشد.يسيكل انتقال با وفور کم م يباشد از خصوصيات گونه نخست، دارا بودن پتانسيل باالي انتقال و امكان برقرارمي

خواري و وفور صيد گرديد. انجام مطالعات اختصاصي نظير تعيين عادات خون يژر نيز پتانسيل انتقال دارد و در بخش خلجستان بهکالو

 شود.ميشنهاد يپبالغ در اين منطقه  يهاميزبان ترجيحي پشه استراحت و

 يشناسي، پشه آنوفل، زيستگاه الروي، فون، فعاليت فصلبوم :واژگان کليدي

ISMJ 2013; 16(3): 233-40 
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 مقدمه
دليل نقشي كه در انتقال ماالريا، انواع ها بهپشه

هاي ناشي از فيالريازيس، انواع آنسفاليت و ساير بيماري

عنوان ها و آزار ناشي از گزش دارند بهآربوويروس

ترين گروه بندپايان در پزشکي و بهداشت معرفي مهم

 (.1اند )شده

تي در ترين مسائل بهداشاز مهم ماالريا بيماري هم اكنون

بسياري از مناطق جهان از جمله كشورهاي در حال 

 (.2رود )توسعه در جنوب آفريقا به شمار مي

است كه  هاي بومي كشورماالريا يکي از بيماري

بار هاي اقتصادي و اجتماعي فراوان بهتاكنون زيان

هاي منتقله در زنجيره انتقال بيماري(. 3) آورده است

ناقل نقش  1ليسيدههاي كوتوسط بندپايان پشه

دارند. وجود شرايط زيستي مناسب يکي بيولوژيک را 

ها و در از مسائل بسيار مهم در افزايش جمعيت پشه

 .(8و  7) باشدها مينهايت بيماري

ناقلين فيزيولوژيک پيدايش مقاومت همچون مشکالتي 

ها، فراهم شدن امکان مقاومت رفتاري حشره كشبه 

با مشکالت پيچيده  همراه( 5و  4) هادر نزد آنوفل

هاي طوالني عدم استقبال مردم از برنامه ماننداجتماعي 

كنترل, مهاجرت غيرقابل كنترل افاغنه آلوده به انگل از 

مرزهاي شرقي و جنوب شرقي ايران موجب گرديده 

اينکه نظر به (.3ل گردد )کمشبيماري كه كنترل اين 

ود مستمر بر تقويت و بهب، براي كنترل اين بيماري

هاي تحقيقاتي ملي محلي و طرحهاي توانامکانات و 

سالمت جامعه محور  ييسوكيد گرديده است و از أت

زده و كنترل  برنامه توسعه بوده و صنعتي شدن شتاب

محيط زيست را به  تواند سالمت انسان ونشده مي

مالي فراوان  و منجر به خسارات جاني و خطر اندازد

 دخالت عوامل نشانگر د موجود،گردد، از طرفي شواه

                                                 
Culicidae1  

و رفتاري مربوط به ناقلين در افزايش اين گونه  يستيز

كند كه ضرورت ايجاب مي نيبنابرا .هاستبيماري

 هاي مبارزه بامطالعات بنيادي جهت طراحي برنامه

ها در سطح منطقه به موازات رشد اقتصادي انجام پشه

از جمله ها اكولوژي و بيونوميک پشه گيرد. مطالعه

بناي  تواند زيرهاي بسيار مهم است كه ميشاخص

هاي كنترل ناقلين باشد. شناخت دقيق از برنامه

ها در شرايط خصوصيات رفتاري و بيونوميک پشه

ريزي مختلف اكولوژيکي از فاكتورهاي مهم در برنامه

هاي كوليسيده و تعيين استراتژي مبارزه با پشه

 .(6شود )محسوب مي

زارش مركز بهداشت استان قم همه ساله تعداد بنا به گ

( از موارد مبتال به ماالريا مورد 55 حدوددر ) زيادي

براي مداوا به مراكز  ،كه اكثر آنها اتباع خارجي هستند

بهداشتي درماني مراجعه كرده و تحت درمان قرار 

 .گيرندمي

اينکه اين بيماران در مناطق شهري و روستايي با توجه به

هاي ناقل هستند و پشهرفت و آمد در حال استان 

خطر برقراري چرخه  ،ماالريا در منطقه وجود دارند

از  انتقال محلي بيماري همواره در استان قم وجود دارد.

ايي در خصوص گونه مطالعهكه تاكنون هيچآنجايي

عمل نيامده هاي پشه آنوفل در سطح استان بهتعيين گونه

نظير  يبه سئواالت يپاسخگوئ منظوراست، اين تحقيق به

در استان قم، تركيب  2يآنوفلين يالرو يهاانواع زيستگاه

ها در و پشهرو تعيين فعاليت ماهيانه ال يآنوفلين ياگونه

 شده است. يطراح يالرو يهازيستگاه

 

 هامواد و روش

مقطعي در سال  -صورت توصيفي به يبررساين 

                                                 
eAnophelin 2 
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)الرو سنين  ي، بر روي مراحل نابالغ آنوفلين1381

شناسي، ايستگاه ثابت حشره 1مختلف و شفيره( در 

هاي روستاهاي منتخب از پنج بخش استان شامل بخش

 )قمرود(، خلجستان )دستجرد و قاهان( و مركزي

كهک )امامزاده اسماعيل(، بخش سلفچگان )راهجرد( 

هاي توپوگرافيک و بخش جعفريه كه داراي موقعيت

 يبردارانجام شد. نمونه ،دندبو يمختلف و تنوع اقليم

ماه روز بک بار از ارديبهشت 15، هر يزنروش مالقهبه

هايي رودخانهالروها از كنار  انجام شد. 1388ماه تا آبان

آوري با جريان آرام و پوشش گياهي اندك نيز جمع

گيري داخل ، در محل نمونه4شدند. الروهاي سن 

ايشگاه الروهاي محلول الكتوفنل قرار گرفته و در آزم

سن سه و چهار با استفاده از محلول ليکيدوفور مونته 

ها شده و از آنها اساليد ميکروسکوپي تهيه گرديد. نمونه

شاهگوديان  يبا استفاده از كليد تشخيص معتبر يوگين

هاي ايران تعيين هويت شدند الرو سن چهار پشه يبرا

ده از آوري شده با استفادر پايان اطالعات جمع (.7)

 SPSS (SPSS Inc،Chicago، Il،USA)افزار نرم

مورد تجزيه  يمجذور كا يو با آزمون آمار 16 ويرايش

 و تحليل قرار گرفت.
 

 هايافته
 ماه جمعا  ، از ارديبهشت تا آبانيماه عمليات ميدان 7 طي

هاي الروي استان، صيد الرو آنوفل از انواع زيستگاه 281

ن پژوهش، وجود چهارگونه و تعيين هويت شدند. در اي

 گونه از زير 2ييد شد كه أپشه آنوفل در اين استان ت

جنس  گونه متعلق به زير 2و   Anophelesجنس

Cellia اي آنوفليني در انواع زيستگاه ودند. تركيب گونهب

، .claviger(Ano)An الروي شامل

superpictus(Cel)An.، marteri(Ano)An. و 

turkhudi(Cel)An. هاي . گونهبودند

claviger(Ano)An.، marteri(Ano)An.  و

turkhudi(Cel)An. براي اولين بار از اين استان گزارش 

 هاي اكولوژيک ناقلين ماالريا،در يافته گردند.مي

claviger(Ano)An.  گونه غالب منطقه بوده و در اكثر

مربوط  يهاي الروي منطقه يافت شد. بيشترين فراوانالنه

از كل  درصد 1/78 با .claviger(Ano)An گونهبه

 هايصيد شده بود. فراواني گونه يهانمونه

superpictus(Cel)An. ،marteri(Ano)An.  و
turkhudi(Cel)An. برآورد  7/5و  7/5، 7/11ترتيب به

 (. 1 )جدول شد

در انواع  يمختلف الرو آنوفلين يهااوج فعاليت گونه

ر اواخر تير و هاي الروي در استان قم دزيستگاه

از نيمه  ياوايل مرداد و فعاليت ماهانه الرو آنوفلين

، يفراوان ماه بوده است.دوم ارديبهشت تا اواخر مهر

الرو و فعاليت ماهانه الرو  يهاخصوصيات النه

 شرح زير بوده است:ها بهبه تفکيک گونه يآنوفلين
 

 هايآنوفلينه در انواع زيستگاه يها( مناطق صيد گونه2جدول 

 الروي استان قم 

 درصد تعداد بخش محل يروستاها گونه آنوفل

claviger  An 
 دستجرد، آغلک، قاهان،

 قلعه چم احمدآباد و
 1/78 228 خلجستان

An.marteri 7/5 2 سلفچگان راهجرد 

An.superpictus 
 امامزاده دستگرد،

 اسماعيل
 7/11 57 كهک

An.turkhudi 7/5 2 كهک دستگرد 

 

claviger(Ano)An:  در طي اين تحقيق الروهاي

درصد بيشترين  1/78آوري شده اين گونه با جمع

 هاي آنوفلينه استان نشان دادفراواني را در بين پشه

صورت ماه به ها از ارديبهشت تا مهر( نمونه1)جدول 

هاي بخش هاي الروي و رودخانهالرو از زيستگاه

اه )قاهان، آغلک، خلجستان در استان قم از پنج ايستگ

آوري شدند )نمودار چم( جمعدستجرد، احمدآباد و قلعه

 .در ضمن آنها در مرداد ماه بيشترين وفور را داشتند، (1
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 استان قم يالرو يها( فعاليت ماهانه الرو دو گونه غالب آنوفلينه در زيستگاه1نمودار 

 

superpictus(Cel)An.: ي شده آورالروهاي جمع

 1/17با  .claviger(Ano)Anگونه مذكور بعد از 

هاي آنوفلينه استان درصد بيشترين فراواني را در بين پشه

خرداد  فعاليت ماهانه اين گونه از .(1)جدول  نشان داد

مالحظه شد )نمودار  يالرو يهاتا مهرماه در انواع النه

هاي اين گونه شامل بستر آب يالرو يهاالنه .(1

كنار  يهاي سنگالخي، آبگيرهاق، نهرها و رودخانهعمكم

ها ها و گودالها و نهرهاي با بستر خاكي و چالهرودخانه

است كه در آنها آب جمع شده باشد.  ييدهابنو آب

 يدر روستاها يبردارگونه از دو ايستگاه ثابت نمونهاين

دستگرد و امامزاده اسماعيل واقع در بخش كهک 

 (.2ل آوري شد )جدوجمع
 

marterai(Ano)An.: آوري شده الروهاي جمع

گونه آنوفل مارتراي تنها با دو عدد الرو، كمترين 

 هاي آنوفلينه استان نشان دادفراواني را در بين پشه

صورت الرو گونه فقط در مردادماه به(. اين1)جدول 

از بخش سلفچگان در استان قم از يک ايستگاه 

 (.2ول آوري شد )جد)راهجرد( جمع
 

turkhudi(Cel)An.: آوري شده گونه الروهاي جمع

همراه گونه آنوفل تورخداي تنها با دو عدد الرو، به

ينه هاي آنوفلكمترين فراواني را در پشه آنوفل مارتراي،

گونه فقط در نيمه اين .(1)جدول در استان نشان دادند 

صورت الرو از بخش كهک به 1388اول شهريورماه 

آوري شد )دستگرد( جمع يک ايستگاه قم از در استان

 (.2)جدول 

 

 2333هاي الروي در استان قم سال هاي آنوفل در انواع زيستگاه( فعاليت ماهيانه الرو گونه0جدول

 هاي مختلففراواني الرو در ماه زمان صيد گونه آنوفل

 
 جمع صيد آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

ني گونه درصد فراوا

)%( 

claviger  An. 5 4 27 68 81 42 6 5 228 1/78 

An.superpictus 5 5 3 17 26 1 2 5 57 7/11 

An.martrai 5 5 5 5 2 5 5 5 2 7/5 

An.turkhudi 5 5 5 5 5 2 5 5 2 7/5 

 155 281 5 8 53 151 85 35 4 5 جمع صيد آنوفليني
 

 

 بحث

در مناطق جنوب  ياماالر يآندميک بيمار يهاكانون

سيستان و بلوچستان، جنوب  يهاشرق كشور در استان

 در عين .(8) از هرمزگان قرار دارند يكرمان و بخش

پديد كشور  باز يهاجزء بيماري يحال اين بيمار

دو دهه گذشته در  يكه ططوريهب ،گردديمحسوب م

ه از نظر كغرب كشور  مناطقي از شمال و شمال
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شود، مناطق پاك كشور محسوب مي اپيدميولوژي جزء

وجه به . با ت(1-13فعال شدند ) يهائكانون مجددا 

در كنترل ماالريا،  يجايگاه با ارزش مطالعات بيونوم

، يالرو يهااين پژوهش خصوصيات زيستگاه يط

و  ياي و فعاليت ماهيانه آنوفلينه بررستركيب گونه

گونه آنوفلينه مشخص گرديد و گونه  حضور چهار

An.superpictus ناپايدار  يكه جزء ناقلين ماالريا

گردد با درجه غالب بودن دوم در يكشور محسوب م

منتخب در بخش  ياز روستاها يالرو يهازيستگاه

كهک استان قم صيد شد. در اين تحقيق براي اولين 

 يتا فالت مركز An.turkhudiانتشار  يمحدوده بار،

هاي گر به نامدو گونه دي ايران نشان داده شد.

turkhudi.An  وAn.marteri هاي كه از آنوفل

اولين بار از  ي( با وفور كم برا14باشند )غيرناقل مي

اين استان صيد شدند. دو گونه آنوفل تورخداي و 

 آنوفل مارتراي در برخي از مناطق كشور نظير

كردستان، آذربايجان غربي، گيالن، ايرانشهر و فارسان 

 .(15-11اند )گزارش شده

هاي ناقل، بيشترين فراواني مربوط به در بين آنوفل

An.claviger الرو آنوفل  يط زندگيبوده است. مح

باشد، يان متوسط ميجر ن بايريش يهاژر در آبيكالو

اهان كناره يگ يالبال ه دوست هستند وين الروها سايا

 كنند.يم يرودخانه زندگ

متر  1855ر و معتدل كه يمناطق سردس ن گونه دريا

ست يز نيكند، نورگريم ياست زندگيباالتر از سطح در

گونه نيكند. ايم يخوارخون يو در طول روز به آسان

كردستان و چهارمحال و  همدان، يهاران از استانيدر ا

 د شده است.يبختياري، آذربايجان غربي و گيالن ص

(15 ،25-17). 

هاي الروي روستاهاي در اين مطالعه نيز از زيستگاه

بخش خلجستان كه داراي پوشش گياهي مناسب و آب 

از ارديبهشت تا مهرماه به  شيرين با جريان ماليم است؛

هاي وفور صيد گرديد. با آگاهي از زمان فعاليت گونه

توان در عمليات مبارزه عليه الرو و بالغ در ناقل، مي

 داد.ؤثر را انجام ها اقدامات ممواقع بروز اپيدمي

هاي جنوب و كه در دامنه An.superpictusگونه 

شمال سلسله جبال زاگرس و فالت مركزي انتشار 

اي سلسله ( و در مناطق كوهستاني و كوهپايه21دارد )

ها عنوان ناقل ثانويه در بروز اپيدميجبال زاگرس به

 .(22ثر بوده است )ؤم

نيز، از نواحي كوهستاني بخش  يكنوندر پژوهش 

اقع در شرق استان به وفور صيد شد. فعاليت كهک و

كه از نيمه اول  An.superpictusماهيانه گونه 

خردادماه تا نيمه دوم مهرماه ادامه داشت و اوج فعاليت 

هاي اين گونه اواخر تير و اوايل مرداد بود با يافته

و  صائبي كه از مطالعه و تشخيص مرفولوژيکي الرو

دست آمده بود مطابقت ههاي ايران بپراكندگي آنوفل

 (. 25داشته است )

هاي اين پژوهش، از چهار گونه آنوفل با توجه به يافته

كه ناقل  An.superpictusصيد شده در اين منطقه، گونه 

بودن آن در نقاط مختلف دنيا و در ايران ثابت شده است 

اساس اينکه اوج فعاليت الرو اين آنوفلينه  و همچنين بر

اواخر تير و اوايل مرداد بوده و فعاليت  در اين منطقه،

ماهيانه آن از نيمه دوم ارديبهشت تا اواخر مهرماه ادامه 

يز ناقل بوده و در ن claviger َAn.گونه دارد و همچنين 

هاي الروي هاي ارديبهشت تا مهرماه در زيستگاهطي ماه

لذا در فاصله زماني فوق، كنترل ناقلين و  ،استان فعال بوده

ويژه در روستاهاي بخش كهک و خلجستان هيابي ببيمار

 شود.يتوصيه م يدر شرايط بروز انتقال محل

 An.superpictus هاي اين پژوهش گونهبا توجه به يافته

 .تواند نقش اصلي را در انتقال ايفا كنددر اين استان مي

شود كه با توجه به رفتار اگزوفيلي و پيشنهاد مي نيبنابرا
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ها، ، در موقع بروز اپيدميAn.superpictus اگزوفاژي

عمليات الروكشي بر سمپاشي ابقايي ارجحيت  ياجرا

ها گونه غالب در بين آنوفل An.claviger دارد. همچنين

ها در روز خواري آناينکه زمان خون بوده و با توجه به

هاي حفاظت فردي براي افراد در معرض باشد روشمي

منظور پيشگيري ان منطقه بهخطر مثل كشاورزان و دامدار

طور كلي تعيين بيونومي گردد و بهاز گزش آنها توصيه مي

 شود.بالغ آنوفلينه در منطقه نيز پيشنهاد مي

 و قدرداني سپاس

دانند از همکاري جناب خود الزم مي نگارندگان بر

دكتر محمديان، رياست مركز بهداشت استان قم،  يآقا

ر گروه مبارزه با دكتر باقر محمودي مدي يآقا

آستانه هاي استان قم و خانم فاطمه عابديبيماري

هاي زئونوز استان براي همکاري در كارشناس بيماري

 نمايند. قدردانياجراي اين طرح 
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Abstract 

Background: There is need to develop updated database related to malaria mosquito, because there is back 

prevalence of malaria in the past two decades in some areas of north and northwest of Iran categorized as 

epidemiologically clean areas previously. Vectors control is one of the main strategies in controlling the 

epidemics. In this study, species composition and monthly activity of anopheles mosquito larva in different 

breeding places in Qom province was assessed. 

Material and Methods: The present study was a cross-sectional one. It was carried out in all 5 parts of 

geographical areas of Qom province. Samples were collected every 15 days from the natural and artificial 

breeding places from April to October 2010, using dipping standard method of WHO. Mosquito larvae 

conserved in lactophenol medium. In the laboratory, the specimens were mounted in likidophor medium and 

microscopic slides were prepared from larvae, and identified using illustrated keys for Iranian mosquitoes.  

Results: A total of 298 larvae samples were collected and identified from different breeding places in various 

areas of Qom province. This larvae belonged to two subgenus of Anopheles and Cellia and including four 

species of An.(Ano.)marteri, An.(Ano.)claviger, An.(Cel.)superpictus, and An.(Cel.)turkhudi. An.(Ano.) 

claviger, An.(Ano.)marteri, and An.(Cel.)turkhudi are reported for the first time in this province. 

An.(Ano.)claviger was dominant species of larvae in the breeding places in Qom province and found in 

different larva habitats. The peak of activity of recent species is in late July and early August and its seasonal 

activity is in late April to late October.  

Conclusion: An.(Cel.)superpictus which is Malaria vector in different parts of the world and Iran is the 

dominant species of the area had the second frequency. Having high potential for transmission and possibility 

of establishing a transmission cycle with low abundance is the characteristics of first species. Anopheles 

claviger also has the transmission potential and was caught in Persian Gulf area. Specific studies such as 

determination of biting and resting habits and host preference of adult mosquitoes in this area is 

recommended. 
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