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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۳۸

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۳۹

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

بررسي فون وپراکندگي پشه هاي جنس كولكس
 (دو باالن: كوليسيده) در استان گيالن

 چكيده
 به منظور بررسـي فون و بوم شناسـي پشه ها (دوباالن: كوليسـيده) ( Diptera: Culicidae ) در استان گيالن ، مطالعاتي از فروردين 
ماه تا آذر ماه ۱۳۷۹ انجام شد . در طي اين تحقيق ۲۴۷۸ پشه بالغ از ۶۴ زيستگاه و ۶۶۵۶ الرو از ۱۲۷ النه الروي در استان گيالن 
 ،Culex (Culex) mineticus Noe,۱۸۸۹ : شـامل (Culex Linnaeus,۱۷۵۸) جمع آوري شـد و مجموعًا شـش گونه از جنـس كولكـس
 Cx. و  Cx. (Cux.)tritaeniorhynchus Giles, ۱۹۰۱  و Cx. (Cux.) theileri Theobald,۱۹۰۳و ، Cx. (Cux.) pipiens Linnaeus, ۱۷۵۸ و
hortensis Ficalbi, ۱۸۸۹ (Maillotia) و  Cx. (Neoculex)territans Walker,۱۸۵۶  به صورت الرو و بالغ جمع آوري و شناسـائي شـد. 
گونه هاي كولكس(پي پينز، تريتنيورينكوس ، ميمتيكوس) در مرحله الروي با ۱۹ /  ۴۷ ٪ ، ۹۹ / ۳۰ ٪ و ۲۹ / ۱۰ ٪ و در مرحله 
بالغ با ۱۸ /۵۸٪ ، ۴۲ / ۲۸٪ و۷۱ / ۱۱٪ به ترتيب بيشـترين فراواني و پراکنش را در اسـتان گيالن نشـان دادند. بوم شناسـي 
دقيق دو گونه Culex pipiens  و Culex tritaeniorhynchus که ناقل بيماري هاي متعددي مي باشند نيازمند مطالعه بيشتري در استان 

مي باشد. 

  كلمات كليدي :  ايران، بوم شناسي، پشه، فون، كولكس
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• شهياد آذري حميديان، عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گيالن
• محمد علي جو افشاني، عضو هيأت علمي گروه پزشكي اجتماعي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي گيالن
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Mosquito fauna and distribution of the genus Culex (Diptera:Culicidae) in Guilan province
By: S. Azari-Hamidian,Lecturer, School of Public Health, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ,M.A. 
Joeafshani, Assistant Professor, Department of  Social Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran, 
M. Mosslem, and, A.R. Rassaei, Experts, Disease Control Unit, Provincial Health Center, Guilan University of Medical 
Sciences, Rasht, Iran
To study mosquito (Diptera: Culicidae) fauna and ecology in Guilan province ( the Caspian Sea littoral, north of Iran), 
investigations were carried out during April to December 2000. The whole set of 2478 adult specimens from 64 habitats 
and 6656 larvae from 127 larval breeding places were collected. Six species of the genus Culex were identified as 
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follow: 
1. Cx. mimeticus 2. Cx. pipiens  3. Cx. theileri 4.Cx. tritaeniorhynchus 5.Cx. hortensis 6.Cx. territans
The species Cx. pipiens, Cx. tritaeniorhynchus and Cx. mimeticus with 47.19% , 30.99% and 10.29% , at larval stage, 
and 58.18% , 28.42% and 11.71% ,at adult stage, showed the most abundance and distribution in Guilan province 
respectively. Ecology of two species Cx. pipiens and  Cx. tritaeniorhynchus ,which transmit many diseases, needs more 
investigations.

Key words: Culex, Ecology, Fauna, Iran, Mosquito

 مقدمه
و  از آربوويروسها بيماريهاي ناشي ساير و انسفاليت انواع فيالريازيس، انواع ماالريا، انتقال در كه ــي دليل نقش به ــهها پش
در .(۲۸،۲۷،۱۵) بهداشت معرفي شده اند ــكي و در پزش بندپايان عنوان مهمترين گروه به دارند گزش از ــي ناش اذيت آزار و
است(۲۶). شده گزارش گيالن استان همچنين و از ايران پشه ها به وسيله منتقله (West Nile) وست نايل ميان ويروس اين
دارد وجود ايران در نيز (Dengue Fever) دانگ تب و (Japanese Encephalitis) ــي ژاپن ــفاليت انس گزارشهاي قديمياز
(D.repens Railliet and Henry,۱۹۱۱) ــگل ان و (Dirofilaria immitis Leidy,۱۸۵۶) ــگ، ــگل قلب س ان ــرم ك .(۱۴،۵)
توسط منتقله بيماري مهمترين عنوان به ماالريا طرفي از ــت(۲۴). شده اس كشور مشاهده در نيز ــهها ــيله پش وس به منتقله
۳۹ قبيله، ده خانواده، زير سه ــامل ش كوليسيده خانواده بندي طبقه آخرين مطابق .(۲) ــد ميباش كشور مطرح در ــهها پش
۲۵ با ميان جنس كولكس ــن اي ۲۹،۲۷). در ،۲۵،۱۷) ــد مي باش زيرگونه و گونه از ۳۴۵۰ بيش جنس و ــر زي ۱۳۵ ــس، جن
.(۲۷) دارد قرار (Culicinae) ــينه كوليس زيرخانواده و (Culicini) ــيني كوليس در قبيله گونه حداقل ۷۵۱ و (۲۵) جنس زير
انواع تعيين .(۲۷) ميشوند مشاهده كه هستند پشههايي معمولترين و داشته جهاني وسيع انتشار كولكس جنس ــههاي پش
خود به را زيادي منابع نسبتًا و ــته داش بيشتري سابقه ــينه خانواده كوليس زير جنسهاي ــاير س به ــبت ايران نس در كولكس
Kalandadze،(۱۳،۱۲)۱۹۴۸ و ۱۹۴۳ ــالهاي در س Gutsevich به تحقيقات مي توان ميان آن از كه ــت اس داده اختصاص
،(۶) سال ۱۳۴۸ در گلستاني ،(۵) ۱۳۳۴ سال در غفاري ،(۱۱) ۱۹۵۳ ــال س در Dow ،(۱۶) ــال۱۹۴۷ س در Kaviladzeو
در  Minar ،(۱۰) سال ۱۹۷۵ در Danilov،(۲۰،۱۹،۱۸) ۱۹۷۶ و ۱۹۷۳ ،۱۹۷۰ سال هاي و در (۷)۱۳۵۳ سال لطفي در
كشور در كوليسينه خانواده زير در بررسي فون همكاران و Zaim اشاره نمود. همچنين (۲۲،۲۱) ۱۹۸۱ و ۱۹۷۴ سالهاي
Cranstonو Zaim ميتوان به گزارش تحقيقات ساير كردند (۴). از ــر منتش ۱۳۶۴ سال در را كولكس جنس ــي بررس نتايج
سال ۱۹۸۶ (۳۲)، Cranston در Zaim و ــط توس ايران كوليسينه ــايي شناس و كليد ــت فهرس تهيه و (۳۱) ــال ۱۹۸۴ س در
Zaim و همكاران تحقيقات و (۳۳) ۱۹۸۷ ــال در س Zaim توسط ــينه ايران كوليس ــخصات النههاي الروي مش و پراكندگي
جمله از فون پشهها ۱۳۷۹ سال در نيز همكاران آذري و ــاره نمود. اش (۳۰)۱۹۸۴ ــال س در Zaim و (۳۴)۱۹۹۵ ــال س در
جنس چهار زير از ايران در تاكنون فوق تحقيقات ــاس اس بر دادند(۱). ــي قرار بررس مورد ــت ــتان رش شهرس را در كولكس
Neoculex) نئوكولكس و (Maillotia Theobold,۱۹۰۷) ــا ميلوتي ــس، كولك ،(Barraudius Edwards,۱۹۲۱) ــوس بارودي
مورد جنس در آن (۲۹،۱۷) تكميلي مقاالت و جهان ــه هاي پش كاتالوگ ــاس اس بر معتبر گونه ۲۳ حداقل (Dyar,۱۹۰۵
دارند نظر اختالف ــور كش در گونهها برخي در خصوص وجود قطعي مختلف محققان كه چند ــت. هر ــده اس ش بحث گزارش
است اشاره شده ۲۰ گونه به كشور در كولكس جنس ــت فهرس در در نهايت و ــخيص بوده است درتش ــتباه اش نيز مواردي و
دارند ويژه آربوويروسها به بيماريزا عوامل انتقال در كولكس جنس خصوص به پشهها مهميكه به نقش توجه با .(۳۲،۳۰)

گرديد. اجرا گيالن استان در حاضر تحقيق بومشناسي آنها پراكنش و گوناگوني، درباره اطالعاتي براي كسب

و پراكندگي... فون بررسي
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روشها و مواد
آنها  درباره بومشناسي اطالعاتي كسب و پشهها فون بررسي منظور به
به امكانات توجه با استان شانزده شهرستان از يك هر در گيالن ــتان اس در
ماه فروردين از و انتخاب متغير ــتگاه ــه ايس س ــتگاه ثابت و ايس يك موجود
در نوبت ــه س در حداقل و الرو بالغ ــههاي پش نمونهگيري ۱۳۷۹ آذر ماه تا
استان تماميشهرستانهاي . بدين ترتيب از انجام شد. پائيز و تابستان بهار،
حداقل ۳ شهرستان هر از نهايت آمد و در عمل به نمونهگيري فصل در هر
ايستگاه هاي نمونهگيري از نوبت ۹ و ثابت ايستگاههاي نمونهگيري از نوبت
النه الروي يا بالغ در هر يك از زيستگاههاي نمونهگيري ــد. انجام ش متغير
وبصورت تصادفي انجام گرفت. بررسي بهطور متوسط درمدت پانزده دقيقه
لحاظ روششناسي از و فونستيك مطالعهاي حشرهشناسي حاضربراساس علم
از مالقه از استفاده با الروها ــت. توصيفياس و مقطعي ــافي، اكتش مطالعهاي
چاههاي مورد در ــدند ش آوري جمع ومصنوعي طبيعي النههاي الروي انواع
درختان داخل تنه مانندحفره محدود الروي النههاي در مورد از سطل و آب
درالكتوفنل ــده آوري ش جمع الروهاي ــتفاده گرديد. اس نيز چكان از قطره
شفاف و هفته يك حدود ازگذشت پس و ــدند ش نگهداري (Lactophenol)
ــكوپي ميكروس ــاليد اس از آنها Berlese از مايع ــتفاده اس با ، الروها ــدن ش
شناسايي كليدهاي و منابع كمك ــكوپ و به از ميكروس ــتفاده اس با تهيه و
آسپيراتور از استفاده با بالغ پشههاي شدند. شناسايي (۳۲،۲۰،۱۴،۸) معتبر
انساني طعمه از خونخواري ضمن (Captorator) كاپتوراتور و (Aspirator)
خارجي اماكن و داخلي ــن اماك در ــتراحت اس همچنين ضمن و حيواني يا
با نوبت نمونهگيري در چند همچنين آوري شدند. مصنوعي جمع و طبيعي
روي شدن بر كشته پس از بالغ پشههاي گرفت. نوري صورت تله استفاده از
و منابع ، و با استفاده از استريوميكروسكوپ گرديده مونته گوش ــه كاغذ س
شده صيد شفيرههاي شدند. شناسائي (۳۲،۱۴،۸) معتبر شناسائي كليدهاي
ــتيكي پالس ظروف در مربوط الروي آب النه الرو همراه با آوري جمع ــي ط
توسط ظروف مذكور روي ــد. ش كوتاه قرار داده با ديواره پهن مصرف يك بار
دست آمده از اين به بالغ پشه هاي گرديد و پوشيده ريز توري با دانه بندي

شدند. آماده شناسائي و مطالعه براي الذكر فوق روش به نيز طريق

بحث و نتايج
آنوفلينه  ۸۰۷ پشه شامل بالغ پشه ۲۴۷۸ مجموعًا ــي بررس اين طي
۶۴ زيستگاه طي از (٪ ۶۷ / ۴۳) كوليسينه ــه پش و ۱۶۷۱ (٪ ۳۲ / ۵۷)
آمد. ــت دس به ــفيره پرورش ش از يا و جمع آوري نمونه گيري نوبت ۴۱
آنوفلينه، ــههاي پش فقط (٪ ۱۴ / ۶۰) ــورد م ۹ از ــتگاهها زيس ــان از مي
۲۲ از و ــينه و كوليس آنوفلينه ــههاي پش (٪ ۵۱ / ۵۶) ــتگاه زيس ۳۳ از
در گرديد آوري جمع ــه هاي كوليسينه پش فقط (٪ ۳۴ / ۳۸) ــتگاه زيس
۵۵ از و آنوفلينه هاي ــه ۶۵٪) پش / ــتگاه (۶۲ زيس ۴۲ از مجموعًا نتيجه
آوري جمع بالغ به صورت ــينه كوليس ــههاي پش (٪ ۸۵ / ۹۳) ــتگاه زيس
پشههاي الرو ــامل ۱۵۴۷ ش بررسي ۶۶۵۶ الرو طي اين همچنين ــد. ش
از (٪ ۷۶ / ۷۶) ــينه كوليس هاي ــه ۵۱۰۹ الرو پش و (٪ ۲۳ / ۲۴) آنوفلينه
ميان النههاي از جمع آوري شد. ۵۵ نوبت نمونهگيري طي الروي النه ۱۲۷
النه الروي ۷۶ از هاي آنوفلينه، ــه پش فقط (٪ ۱۱ / ۲۰) ۱۴ مورد از الروي
۱۴) الروي النه از ۳۷ و ــينه كوليس و آنوفلينه هاي ــه پش ٪) الرو ۵۹ / ۸۴)
از ۹۰ النه مجموعًا نتيجه در ــد ش ــههاي كوليسينه صيد پش ٪) فقط ۲۹ /

(٪ ۸۸ / ۹۷) النه الروي از ۱۱۳ و ــه آنوفلين ــههاي پش (٪ ۷۰ / الروي (۸۶
شد. جمعآوري صورت الرو كوليسينه به پشههاي

۴۹ از ــس كولكس جن بالغ ــه مجموعًا ۱۱۱۹ پش ــوق ــي ف بررس طي
دست پرورش شفيره به از يا و زيستگاهها) مجموع ٪ ۷۶ / ــتگاه (۵۶ زيس
٪ زيرخانواده ۶۶ / ۹۷ و ــغ بال ــاي ــوع نمونهه مجم ٪ ۴۵ / ــه ۱۶ ك ــد آم
٪ ۷۲ / ۹۲ النه الروي (۴۴ از الرو ۳۹۳۷ همچنين شد. شامل كوليسينه را
الروها مجموع ٪ ۵۹ / ۱۵ كه گرديد جمع آوري الروي) النههاي ــوع مجم
و بيشترين پراکنش كه گرفت بر در را كوليسينه خانواده زير ٪ ۷۷ / ۶۰ و
جنسهاي پشهها بين در را شده آوري جمع بالغ و الرو تعداد ــترين بيش

۱و۲). داد(جداول نشان گيالن استان در
 Culex شامل كولكس جنس از گونه ــش ش مجموعًا حاضر تحقيق در
Culex tritaeniorhynchus ،Culex theileri ،Culex pipienes و ،mimticus
Culex و ميلوتيا جنس از زير Culex territans و كولكس جنس ــر از زي
ماده و بالغ الرو براساس و نئوكولكس جمع آوري جنس زير از  hortensis

گرديد. شناسائي

Culex  mimeticus
 (Palaearctic) پالئاركتيك منطقه Culex mimeticus جهاني  انتشار
پراكندگي و (۱۷) ميشود ــامل ش (Oriental) را منطقه اورينتال و جنوبي
است شده گزارش كشور ــتان اس ۱۶ از حداقل ــيع بوده و وس ايران در آن
براي اولين ــرًا ــه اخي گون ــن اي .(۳۴، ۳۳ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۲،۱۱،۱۰،۷، ۵،۴،۱)
تحقيق اين Culex mimeticus طي گزارش شد(۱). گيالن استان از دفعه
ــتان شهرس ده از بالغ و الرو به صورت ۱۳۷۹ ــاه م آبان تا ــاه م ــرداد خ از
شده جمع آوري بالغ نمونه هاي مجموع .(۱ شد(جدول جمع آوري استان
شده جمع آوري الروهاي همچنين شفيره و پرورش از حاصل ــههاي و پش
ــترين كولكس تريتنيورينكوس بيش Culex و pipeens از مذكور بعد گونه
.(۲ ــان داد(جدول نش ــتان اس كولكس در جنس ــه هاي پش را در فراواني
و زيرگروه ميمتيكوس Cx. sitiens group ــيتينز س در گروه فوق ــه گون
خاصي بيماري ناقل عنوان ــه ب و ــته داش قرار Cx. mimeticus subgroup.

.(۱۴) است نشده معرفي بهداشت و پزشكي در

Culex pipiens 
هولئاركتيك مناطق و گسترده بوده در جهان Culex pipiens ــار انتش
و (Neotropical) نئوتروپيكال ،(Afrotropical) افروتروپيكال ،(Holarctic)
تقريبًا ايران در مذكور گونه .(۱۷) ميشود شامل را (Austalasia) استراالزيا

است گزارش شده كشور تمامي مناطق از
Culex pipiens .(۳۴،۳۳،۲۱،۱۹،۱۸،۱۶ ،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۷،۶،۵،۴،۱)
از تقريبًا ۱۳۷۹ ــاه آبان م تا ــاه م فروردين از ــده ش انجام ــي تحقيق ط در
(جدول شد آوري بالغ جمع و الرو صورت ــتان به اس شهرستانهاي تمامي
ــهود است گونه فوق بيشترين فراواني نمونههاي ۲ مش جدول از چنانكه .(۱
نمونههاي الرو و ــفيره ش آمده از پرورش ــت يا بدس ــده ش جمعآوري بالغ
Cx.) ــه ب فوق گونه داد. ــان نش ــده ش آوري ــع جم ــاي گونهه ــن بي در را
كه ــي جمعيتهاي ــه گون ــن اي در .(۲۷) دارد ــق تعل ( pipiens Complex
و انسان (Stenogamous) استنوگاموس ،(Autogenous) ــخصات اتوژن مش
تحت ــتند هس دياپوز فاقد و ميدهند ــان نش (Anthropophilic) ــتي دوس
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ــخصات مش كه ــي جمعيتهاي و Cx. molestus( Forskal,۱۷۷۵) ــوان عن
ــتي پرنده دوس و (Eurygamous) ائوريگاموس (Anautogenous) غيراتوژن
ماده بالغ ــورت ص ــته، به داش دياپوز و ــد ميدهن ــان نش (Ornithophilic)
در منابع ــابقًا س Culex pipiens ــوان عن تحت ميكنند گذراني ــتان زمس
ــتقل مطرح مس گونه حتي ــه و گون (Form)، زير ــرم ف ــطح در س ــف مختل
جهان ــدل معت مناطق در ــده ش ذكر ــت جمعي و يا ــكل ش ــدند. دو ميش
امروزه نيستند. افتراق قابل مورفولوژيك صفات ــاس براس و ــته داش ــار انتش
يك عنوان به ــكال ديگر اش همچنين برخي و فوق يا جمعيت و ــكل ش دو
شرايط در زيستي از انطباق ــي و تغييرات ناش رفتاري، فيزيولوژيك ــكل ش
ــتقل مس حتي زيرگونه و گونه يك طبقهبندي نظر و از ــده تلقي ش مختلف
Culex pipiens (Synonym) ــينونيم س عنوان به و ــوند نميش ــوب محس
ــينونيم هاي س ــورد بحث م گونه ــل دلي همين ــه ب .(۲۷) ــده اند ش ــي تلق
يا و ــكل دو ش به منابع مختلف ــران در اي در .(۲۹،۱۷،۱۴) دارد ــددي متع

.(۳۳،۳۲،۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۱،۷،۵،۱) ــت اس شده اشاره ــده ش جمعيت ذكر
فقط يا مختلف جمعيتهاي مديترانه ــه در ناحي كه دارد ــاره Clements اش
پرندگان هم ــتانداران و پس از هم يا و مي كنند ــتانداران خونخواري پس از
مي كنند. خونخواري پرندگان از غالبًا اكثر موارد ــمالي تر ش نواحي در ولي
ــغال اش را متروها) زيرزميني (مثل الروي النه كه اتوژن جمعيتهاي بهجز
جمله از پستانداران از مادهها هستند (Urban) ــهري ش جمعيت مي كنند و
ــت دوس پرنده جمعيت مثل توليد اول ــل نس خون خواري ميكنند. ــان انس
كه دارد ــدگان پرن خون خواري از ــه ب تمايل ــت دوس ــتاندار پس جمعيت و
گونه ــت(۹). اس ژن غالب پرندگان از به خونخواري تمايل مي دهد ــان نش
امروزه بحث مورد كمپلكس به ــق متعل  Cx.quinquefasciatus Say,۱۸۲۳
هيبريد دنيا نقاط برخي چه در محسوب مي شود اگر مستقل گونه عنوان به
محققان برخي اينرو از ميكند ايجاد Culex pipiens با طبيعي (Hybrid)
در گونه اين ميدهند. ــنهاد پيش Culex pipiens ــه گون زير ــرا به عنوان آن

      شهرستان           

گونه
آستارا

آستانه اشرفيه

ش
امل

ي
بندرانزل

ش
تال

ت
رش

شهر
رضوان

رودبار

رودسر

سياهکل

ت
شف

سرا
صومعه

فومن

الهيجان

لنگرود

ماسال

Culex hortensis--٭-٭٭----٭-----
Cx. mimeticus٭--٭-٭٭٭٭٭٭--٭-٭

Cx. pipiens٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭-٭٭٭٭
Cx. territans٭٭٭-٭٭----٭-----
Cx. theileri٭٭------٭-٭--٭-٭

Cx. tritaeniorhynchus٭٭٭٭٭٭٭-٭٭٭-٭٭٭٭

گونه
الروبالغ

تعداد
کل درصد
ها نمونه

درصد زير
خانواده

درصد
جنس

تعداد
کل درصد
ها نمونه

درصد زير
خانواده

درصد
جنس

Culex hortensis۸۰/ ۳۲۰/ ۴۸۰/ ۷۱۲۵۶۳/ ۸۵۵/ ۰۱۶/ ۵
Cx. mimeticus۱۳۱۵/ ۲۹۷/ ۸۴۱۱/ ۷۱۴۰۵۶/ ۰۸۷/ ۹۳۱۰/ ۲۹

Cx. pipiens۶۵۱۲۶/ ۲۷۳۸/ ۹۶۵۸/ ۱۸۱۸۵۸۲۷/ ۹۲۳۶/ ۳۷۴۷/ ۱۹
Cx. territans۱۰/ ۰۴۰/ ۰۶۰/ ۰۹۱۱۰۱/ ۶۵۲/ ۱۵۲/ ۷۹
Cx. theileri۱۰۰/ ۴۰/ ۶۰/ ۸۹۸۸۱/ ۳۲۱/ ۷۲۲/ ۲۴

Cx. tritaeniorhynchus۳۱۸۱۲/ ۸۴۱۹/ ۰۳۲۸/ ۴۲۱۲۲۰۱۸/ ۳۳۲۳/ ۸۸۳۰/ ۹۹
كولكس جنس /۱۱۱۹۴۵جمع ۱۶۶۶/ ۹۷۱۰۰۳۹۳۷۵۹/ ۱۵۷۷/ ۰۶۱۰۰

کوليسينه خانواده زير /۵۱۰۹۷۶–۴۳ / ۱۶۷۱۶۷جمع ۷۶–
(خانواده) نمونهها کل –۶۶۵۶–۲۴۷۸جمع

و پراكندگي... فون بررسي

آذرماه ۱۳۷۹ تا ماه فروردين گيالن كولكسي در استان پشههاي جنسي پراكندگي -۱ جدول

۱۳۷۹ تا آذرماه ماه فروردين گيالن در استان جنس كولكس تركيب گونهاي پشههاي درصد جدول۲-
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در Cosmotropical) و ــه (گون دارد ــيع وس پراكندگي دنيا ــير گرمس مناطق
Aedes.vexans و Aedes aegypti Linnaeus,۱۷۶۲ ــاي گونه ه از ــد ــع بع واق
اين .(۲۷) دارد ــهها پش ميان جهاني را در ــار ــترين انتش بيش Meigen,۱۸۳۰
Cx. .(۳۳)ــده است ش گزارش ــور كش جنوبي نواحي از عمدتًا در ايران گونه
غيراتوژن و فاقد دياپوز دوست، انسان ــتنوگاموس، اس ،quinquefascicatus
ــت اس ــده ش هم ديده آن اتوژن جمعيتهاي در تانزانيا ــه چ اگر ــد مي باش
به بوده و اهميت ــز حائ العاده ــوق ف ــكي پزش ــاظ لح از Cx. pipiens .(۲۷)
آن جمله از كه است شده ــناخته ش متعددي ناقل عوامل بيماريزاي عنوان
،(۲۸،۲۷،۲۳،۱۵)Wuchereria bancrofti (Cobbold,۱۸۷۷) ــه ب مي توان
،(۱۵،۸) Avian Malariaپرندگان ــاي ماالري ،(۱۵،۸) Dirofilaria immitis
ــت نايل وس ويروس ،(۸) (Fowl Pox يا Avian Pox) پرندگان آبله ويروس
،(Japanese Encephalitis) ــي ژاپن ــفاليت انس ــاي ويروسه ،(۲۸،۲۶،۲۳)
غربي اسبي ــفاليت (Sindbis)، انس (St.Louis)، سيندبيس لوئيس ــنت س
اسبي ــفاليت انس ويروسهاي و (۲۸،۲۳)Wester Equine Encephalitis
تاهينا ،(La Crosse) الكراسه ،(Eastern Equine Encephalitis) شرقي

نمود. ــاره اش (۲۳)Rift Valley Fever ريفت دره تب ،(Tahyna)
Culex  theileri 

جنوبي نواحي افروترپيكال، مناطق در وسيعي انتشار Cx. theileri گونه
ــر سراس از نيز ايران و در دارد(۱۷) ــمالي اورينتال ش نواحي ــك و پالئاركتي
.(۳۴،۳۳،۲۲،۱۹،۱۸،۱۶،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۷،۵،۴،۱) است شده گزارش كشور
به اين گونه ۱۳۷۹ ماه ــرداد م تير ماه و ماه، خرداد در حاضر ــي تحقيق ط
و رودبار، لنگرود رشت، املش، آستارا، ــتانهاي از شهرس و بالغ الرو صورت
شده جمع آوري بالغهاي .(۱ (جدول گرديد شناسائي و جمع آوري ماسال
Cx. و Cx.territans از بعد ــفيره گونه فوق پرورش ش از آمده ــت دس يا به و
كمترين Cx. territans از ــد بع آن ــده آوري ش جمع الروهاي و hortensis
گونه .(۲ داد(جدول نشان استان در كولكس جنس ــههاي پش در فراواني را
و (۲۸،۲۳) نايل ــت ــيندبيس، وس س ريفت، دره تب ويروس هاي ناقل فوق

و شوني (Shuni)(۲۳) ميباشد. (Germiston) جرميستون

Culex tritaeniorhynchus 
ــكال  افروتروپي و ــال اورينت ــق مناط در Culex tritaeniorhynchus
از در ايران نيز .(۱۷) دارد ــيعي وس ــار انتش پالئاركتيك ــي جنوب ــق مناط و
تمامي و شرقي آذربايجان ــتان اس و خزر درياي ــيه ــمال خراسان، حاش ش
است ــده ش گزارش ــتان اس از ۱۳ مجموعًا حداقل ــور و كش جنوبي نواحي
حاضر تحقيق طي در فوق ــه گون .(۳۴ ،۳۳ ،۱۹ ، ۱۸،۱۳،۱۲،۱۰،۷،۵،۴،۱)
گيالن استان تمامي شهرستان هاي از ۱۳۷۹ تقريبًا ماه آبان تا ماه خرداد از
و يا ــده ش آوري جمع بالغهاي .(۱ ــدول (ج ــد ش ــائي شناس جمع آوري و
ــترين بيش Cx. pipiens از بعد آن الرو گونه و اين ــفيره ش پرورش از حاصل
گونه داد(جدول ۲). ــان ــتان نش اس در بحث مورد جنس را در ــي فراوان
معموًال و نموده خون خواري ــتانداران پس از عمدتًا Cx. tritaeniorhynchus
چين درياي در چه اگر پرواز ميكند ــطح زمين س نزديك پائين و در ارتفاع
جابجا باد ــط احتماًال توس كه ــكي خش از كيلومتري حدود ۲۰۰ ــه فاصل در
و اهميت بوده حائز ــكي اين گونه از لحاظ پزش .(۹) گرديد صيد بود ــده ش
چيكونگونيا ويروسهاي (۱۵) D. immitis ،W.bancrofti ــل ناق به عنوان
تب ،(۲۸،۲۳) نايل وست ژاپني، انسفاليت ــيندبيس، س ، (Chikungunyia)

و (۲۸)(Tembusu) تمبوسو ،(Sagyiama) ساجياما ،(Dengue Fever) دانگ
است ضروري نکته اين توضيح است. شده شناخته (۳)(Getah) گتا ويروس
ــفاليت انس ناقل عنوان به و عراق در ايران Culex tritaeniorhynchus ــه ک

است(۱۴). شده معرفي ژاپني

Culex  hortensis 
هند،  مركزي، عراق، ــاي منطقه مديترانه، اروپ Cx. hortensis ــار انتش
ميشود (۱۷). را شامل قناري جزاير و سابق ــوروي ش مختلف مناطق ايران،
۲۳ (حداقل ــور كش تمام و تقريبًا از ــوده ب ــيع ايران وس در ــي آن پراكندگ
گونه .(۳۳،۱۹،۱۸،۱۶،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۷،۵،۴) ــت اس شده گزارش ــتان) اس
ماه آبان و ماه مرداد ماه، ارديبهشت طي تحقيق اين طي در Cx. hortensis
بالغ الرو و صورت شفت به رودسر و شهرستانهاي املش، رودبار، ۱۳۷۹ از
حاصل و بالغهاي ــده ش آوري جمع بالغهاي .(۱ (جدول گرديد آوري جمع
آوري جمع الروهاي .Cx و theileri و Cx.territans بعد از پرورش شفيره از
نشان را Cx.territans كمترين فراواني و Cx. theileri بعد از بهترتيب ــده ش
آن تيپيك كه زيرگونه دارد زيرگونه دو Cx. hortensis گونه .(۲ داد(جدول
ايران در و داشته انتشار وسيعي (Cx.hortensis hortensis Ficalbi,۱۸۸۹)
(Cx.hortensis maderensis Mattingly,۱۹۵۵) ديگر زيرگونه و دارد وجود
شرايط در Cx. hortensis .(۱۷) است شده توصيف (پرتغال) ماديرا جزاير از

.(۱۵) است پرندگان معرفي شده ماالرياي ناقل عنوان به آزمايشگاهي

Culex territans
ــكا،  آالس كانادا، آمريكا، متحده ــاالت Cx.territans اي جهاني ــار انتش
ــمالي، ش افريقاي ــه، تركي ــابق، س ــوروي جماهير ش ــاد ــرب اتح غ ــا، اروپ
ــتان هاي ايران از اس در فوق (۱۷). گونه ــود مي ش ــامل ش را و ايران ــراق ع
ــت ــده اس ش گزارش هرمزگان و ــان اصفه ــان، خراس ــتان، كردس ــالن، گي
فروردين طي Cx.territans حاضر ــق در تحقي .(۳۳،۱۹،۱۳،۱۲،۱۰،۷،۵،۴)
رودسر، رضوانشهر، آستارا، رشت، ــتان هاي شهرس ۱۳۷۹ از ماه آبان تا ماه
.(۱ (جدول شد شناسائي الرو جمع آوري و صورت به فقط شفت سياهكل،
ــت آمده از پرورش بدس نمونه بالغ ــت يك اس ــهود مش ۲ جدول چنانكه در
جمع آوري ــاي بالغ نمونهه بين در را فراواني ــن كمتري فوق گونه ــفيره ش
فراواني كمترين Cx. theileri از بعد آن ــده ش جمع آوري الروهاي و ــده ش
در ميان فوق داد. گونه ــان نش ــتان در اس كولكس جنس ــه هاي پش در را
دوزيستان از غالبًا چرا كه ــد ميباش توجه قابل كشور موجود در ــههاي پش
نموده خونخواري مارمولك مارو مانند خزندگان و قورباغه و وزغ ــه از جمل
در ــتانداران پس از خون خواري و دارد پرندگان از خون خواري ٪۱ از كمتر و
تغييرات از گرفتن ــاه پن براي گونه اين .(۹) ــت اس ــده نش گزارش آن مورد
به گذراني آن ــتان و زمس گرفته ــاه پن زيرزميني ــاي پناهگاهه ــي در اقليم
ــده است ش ــاهده مش كمتر حتي و صفر زير درجه ۱۸ در دماي صورت بالغ
ايميتيس دايروفيالريا ناقل ــگاهي ــرايط آزمايش ش در Cx.territans .(۱۵)
را B. prodigiosum باكتري و (Tularemia)توالرمي ــل عام باكتري بوده و
اما (۱۵) است كرده حفظ خود در هفته دو براي ــگاهي آزمايش ــرايط ش در
طبيعي بيماري ناقل ــرد خونس مهره داران از عادت خونخواري به با توجه
Cx.apicalis Adams,۱۹۰۳ گونه گزارش موارد ــد. نميباش انساني خاص
ــمال ش از نيز Gutsevich ــط توس و گرفته صورت ــابقًا از پالئاركتيك س كه
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فوق موارد و بوده ــخيص تش در ــتباه اش واقع در (۱۳) گرديده گزارش ايران
Cx.territans به ــبيه ش كه Cx.apicalis گونه ــد. ميباش تريتانس كولكس

دارد (۱۷،۸). انتشار نئاركتيك منطقه در ميباشد فقط
در  مختلف محققان كه ــا تحقيقاتي ب حاضر مطالعه نتايج ــه مقايس

دادهاند انجام ــته ــالهايگذش س
(۳۴،۳۳،۳۲،۳۱،۳۰،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۷،۶،۵،۴)
ــتان اس اين از از پيش كه ــاًتماميگونههايي تقريب كه ــان ميدهد نش
فقط ــد. ش جمعآوري اين تحقيق در طي بود ــده گردي گزارش ــالن گي
Cx. quinquefasciatus ــه گون ۱۹۸۸ ــال در س Harbach مورد ــک ي در
از فوق گونه ــزارش نمود(۱۴). گ ــزارش گ گيالن ــتان اس در ــي انزل از را
نظر به ــور کش آن در ــادي ع پراکنش ــارج از خ ــران اي ــمالي ش ــي نواح
بوده ــور کش جنوبي آن ازنواحي ــوارد گزارش تمامي م که چرا ــد ميرس
فوق گزارش ــاره درب ــتري بيش اطالعات .( ــت(۳۳،۱۹،۱۸،۱۱،۷،۵،۴ اس
هر يا و ( Harbach با پروفسور مقاله شخصي نگارنده اول الذکر(مکاتبات
ايران ــمال ش و گيالن ــتان در اس مورد بحث گونه درباره ديگري گزارش
كه كولكس جنس گونههاي برخي وجود امكان ــد. نميباش ــترس دس در
نيست. اين استان منتفي در شدهاند گزارش گيالن مجاور ــتانهاي اس از
ــاره اش Cx.modestus Ficalbi,۱۸۸۹ ــه گون به ــوان مي ت ــه جمل آن از
هرمزگان و ــان غربي، اصفه و ــرقي آذربايجان ش ــتانهاي اس كه از كرد
كه Cx.perexiguus Theobald,۱۹۰۳ ــه گون (۳۳،۴) و گزارش گرديده
آذربايجان و استانهاي مازندران از و دركشور داشته ــيعي وس پراكندگي
همچنين .(۳۳،۴) شده است نيز گزارش گيالن استان درمجاورت شرقي
ــط لطفي توس الرو صورت به كه Cx.torrentium Martini,۱۹۲۵ ــه گون
سال در Danilov توسط (۱۸) و ــد ش فارس) گزارش ــتان (اس كازرون از
کوليسينه فهرست در و گرديد(۱۰) گزارش ايران غرب ــمال ش از ۱۹۷۵
جنيتالياي ــاس اس بر فقط گونه اين حاليكه در گرفت(۳۲)، قرار ــور کش
ــال س Harbach در ــت، اس Cx. pipiens از قابل افتراق قطعي طور به نر
ــت(۱۴). اس کرده ذکر ترديد ــا ب ايران در ــه را گون ــن اي ــود وج ۱۹۸۸
بررسي ميباشد نيازمند و نبوده ــخص ايران مش در فوق گونه پراكندگي
گونه ــن همچني ــت. اس امكانپذير ــالن ــتان گي اس در ــز آن ني ــود وج و
Kaviladzeو Kalandadze توسط Cx.deserticola Kirkpatrick,۱۹۲۴
ــکوک مش بهطور (ماکو) ــران اي ــرب غ ــمال ش از (۱۶) ۱۹۴۷ ــال س در
Zaim توسط Cx.bitaeniorhynchus Giles,۱۹۰۱ و گونه ــد ش گزارش
آنها وجود که ــد ش گزارش مازندران از (۳۴) ۱۹۹۵ ــال س و همکاران در
از غالبًا كولكس جنس گونههاي ــاير س ــت. اس محتمل گيالن ــتان اس در
جداول از چنانكه شدهاند (۳۳،۴). جنوبيكشور گزارش و مركزي نواحي
تقريبًا كه Cx. triaeniorhynchus .Cx و pipiens ــت اس ــهود مش و ۲ ۱
پراكندگي و ــترين بيش ــده اند ش جمعآوري گيالن ــتان اس تمامينقاط از
توجه با ميباشند. گونههاي غالب و ــته داش كولكس جنس فراواني را در
کرمهاي و آربوويروسها در انتقال انواع فوق گونه دو مهميكه نقش ــه ب
عادات دقيق ــي بررس ــان، انس از خونخواري به آنها تمايل انگل دارند و
با در رابطه مهم ــوارد ــاير م س و جمعيت فصلي تغييرات و ــواري خونخ

ــد. ــتان ضروريبهنظرميرس در اس ــيآنها بومشناس ــيو زيستشناس
دانشكده  ــي پزشكي حشرهشناس موزه در ــده ش آوري جمع نمونههاي

ميشود. نگهداري گيالن پزشكي علوم دانشگاه بهداشت

سپاسگزاري
مقدم  بلوكي ــكاري خانم دكتر ميدانند از هم الزم برخود ــدگان نگارن
ــكي پزش علوم ــگاه دانش ــي ــابق پژوهش رودباري معاونان س دكتر ــاي آق و
بيماريهاي ــا ب مبارزه واحد ــئول مس مدير رضواني ــر دكت آقاي ، ــالن گي
از تشكر نمايند. طرح اين اجراي در همكاري براي ــتان اس ــت مركز بهداش
دانشكده پزشكي حشرهشناسي گروه ــابق س مدير ــت دوس وطن آقاي دكتر
نمونههاي موجود بررسي امكان تهران كه ــكي پزش علوم دانشگاه ــت بهداش
ميگردد. ــكر تش كردند فراهم مقاله اول نگارنده براي را گروه آن ــوزه م در
چك)، جمهوري ــراگ، پ طبيعي تاريخ ــوزه (م Jezek ــور پروفس ــان آقاي از
Gelbic چك)، پروفسور جمهوري انگلشناسي، پروفسور Rettich (انستيتو
تاريخ (موزه Harbach پروفسور چك) و جمهوري ــي (انستيتو حشرهشناس
به ويژه شان ارزنده راهنمائيهاي و همكاري براي انگلستان) طبيعي لندن،
چك) جمهوري انگلشناسي، ــتيتو انس بازنشسته Minar (محقق ــور پروفس
پروفسور از همچنين ميشود. سپاسگزاري ــالي بررسي نمونههاي ارس براي
براي دامپزشكي، آمريكا) و كشاورزي پزشكي، (مركز حشرهشناسي Reinert

مي گردد. تشكر ايشان ارزش با مقاالت ارسال

فون ــي "بررس ــي طرح پژوهش نتايج ــي از حاضر بخش توضيـح: مقاله
با كه ــد ۱۳۷۹" ميباش ــتان گيالن، اس در ــيده (دوباالن) ــههاي كوليس پش
آموزشكده در گيالن ــكي پزش علوم ــگاه ــتي دانش بهداش معاونت همكاري

اجرا گرديد. بهداشت رشت

استفاده مورد  منابع
الدين  عزت و جواديان، محمد رضا ، ارشادي يعقوبي ، شهياد ؛ حميديان آذري -۱ 
مجله رشت . شهرستان در ــيده) كوليس (دوباالن: ها ــه پش فون ۱۳۷۹؛ نگاهي به .

. ۶۵-۷۰ ص ، ۲ شماره جلد ۳ ، ، مدرس پزشكي علوم
مجله  در ايران. ــا ماالري بر وضعيت ــروري م .۱۳۸۱؛ ــين غالمحس ، ــيان ادريس -۲

. ص ۵۰-۶۱ ، ۱ شماره ، جلد ۱ بهداشتي، وانستيتو تحقيقات دانشکده بهداشت
انسان بين قابل انتقال ۱۳۷۵؛ زئونوزها، بيماريهاي . اسماعيل (ترجمه) ، ذوقي -۳
و واكسن تحقيقات مؤسسه . اول جلد ويروسي زئونوزهاي ، ب بخش (۳) حيوان و

. صفحه ۷۶۷ ، رازي سازي سرم
رضا  محمد , ــادي ارش يعقوبي و عبدالوهاب ، ــري منوچه ؛ ــي ، مرتض ــم زعي -۴ 
مجله ــها. كولكس -۲ ــيده) (دوباالن: كوليس ايران ــههاي پش فون ــي ۱۳۶۴؛ بررس .

. ص ۱-۱۲ ، شماره ۱-۴ ، ۱۴ ، جلد بهداشت ايران
ــيده (ديپترا ، تيره کوليس بندي رده درباره کليات . ۱۳۳۴؛ اميرنظام ، ــاري غف -۵
پزشکي، دانشکده ، تهران دانشگاه . ايران در لينائوس کولکس ژانر مطالعه نماتوسرا)

. صفحه ۱۸۹
کنگره . دومين شهر تهران کولکس مسئله بررسي ؛ ۱۳۴۸ . ، جمشيد گلستاني -۶

. ص ۳۷۲-۳۷۹ ، تهران ، گياهپزشکي ايران
ايران ، در ــس کولکس جن درباره چند مطالعاتي .۱۳۵۳؛ ــت مهيندخ ، ــي لطف -۷
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