بررسی فون و وضعیت انتشار پشههای آنوفل در شهرستان سیریک ،استان هرمزگان در
سال 3131
 4کارشناس حشرهشناسی پزشکی ،مرکز بهداشت شهرستان سیریک 2 ،استادیار حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء
سالمت 9 ،کارشناس ارشد مامایی ،مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مجله طب پیشگیری سال دوم شماره اول بهار  49صفحات 94-53

چکیده
مقدمه :ماالریا یکی از مهمترین بیماریهای منتقله بوسیله پشهها در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا محسوب
میشود .در ایران نیز ماالریا به عنوان مهمترین مشکل بهداشتی در جنوب و جنوب شرقی کشور به ویژه در مناطق شرقی
استان هرمزگان شناخته شده است .شهرستان سیریک جزء کانونهای بیماری ماالریا در جنوب ایران محسوب میشود .با
توجه به اهمیت پشههای آنوفل در انتقال بیماری ماالریا و کنترل ناقلین به عنوان یک استراتژی جهت برای پیشگیری از این
بیماری ،این مطالعه با هدف بررسی فون و وضعیت انتشار پشههای آنوفل در شهرستان سیریک انجام شد.

روش

ها :این مطالعه از نوع توصیفی  -مقطعی بود که در سال  4939انجام شد .الروهای آنوفل با استفاده از مالقه و به

روش استاندارد جمعآوری شدند .نمونههای جمعآوری شده در لولههای آزمایش حاوی الکتوفل ،کنسرو و به آزمایشگاه
منتقل شدند .الروها بر روی الم مونته و پس از خشک شدن بر اساس ویژگیهای مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای
شناسایی معتبر تعیین هویت شدند.
نتایج :در این مطالعه در مجموع  392الرو آنوفل جمعآوری و تشخیص داده شد .آنوفلهای جمعآوری شده بر اساس
صفات مرفولوژیک در  7گونه طبقهبندی شدند که عبارتند از :آنوفل دتالی ( ،)%23/92آنوفل استفنسی ( ،)%29/94آنوفل
مغولنسیس ( ،)22%33آنوفل سوپرپیکتوس ( ،)%41/39آنوفل کولیسی فاسیس ( )%3/37و آنوفل تورخدای ( .)%1/99در این
نویسنده مسئول:
دکتر موسی سلیمانی احمدی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در
ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان ،بندرعباس  -ایران
تلفن+33 67 99993339 :
پست الکترونیکی:
mussa.shamadi@gmail.com

مطالعه آنوفل دتالی یکی از ناقلین اصلی ماالریا ،به عنوان گونه غالب با انتشار وسیع از تمامی مناطق مورد مطالعه
جمعآوری گردید .همچنین آنوفل مغولنسیس به عنوان گونه غالب از منطقه کوهستانی گزارش گردید.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش ،پشههای آنوفل ناقل ماالریا در شهرستان سیریک دارای غنای گونهای و
انتشار زیادی هستند .به طوری که از  3گونه ناقل ماالریا در کشور 1 ،گونه در این منطقه فعالیت دارند و کاهش جمعیت این
گونهها میتواند نقش مهمی در موفقیت برنامه حذف ماالریا در این شهرستان داشته باشد.
کلیدواژهها :فون ،آنوفل ،سیریک ،هرمزگان ،ایران

دریافت مقاله 45/29/93 :اصالح نهایی 49/9/4 :پذیرش مقاله49/9/24 :

مقدمه:

ماالریا به عنوان مهمترین بیماری منتقله توسط پشهها،

پشهها به عنوان ناقل بسیاری از عوامل بیماریزا شناخته

سالمتی بشر را تهدید میکند .بر اساس گزارشات سازمان

شدهاند ،انتقال بیماریهایی نظیر ماالریا ،انواع فیلریازیس ،انواع

جهانی بهداشت ،بروز سالیانه ماالریا در جهان  433میلیون مورد

انسفالیتها ،تب زرد ،تب دانگ و آزار و اذیت ناشی از گزش ،این

تخمین زده میشود که سالیانه حدود  711هزار نفر بر اثر ابتالء

حشرات را به عنوان مهمترین گروه بندپایان در پزشکی و

به این بیماری جان خود را از دست میدهند (.)2

بهداشت مطرح کرده است (.)4

در ایران نیز ماالریا به عنوان مهمترین مشکل بهداشتی در
جنوب و جنوب شرقی کشور شناخته شده است و در سالهای
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محمدرضا مجنونپور  1دکتر موسی سلیمانی احمدی  2فاطمه پوراحمد گربندی
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محمدرضا مجنونپور و همکاران

بررسی فون و وضعیت انتشار پشههای آنوفل در سیریک

اخیر حدود  33درصد از موارد بیماری از استانهای سیستان و

شهر سیریک در  463کیلومتری از مرکز استان هرمزگان قرار

بلوچستان ،هرمزگان و مناطق جنوبی استان کرمان گزارش شده

دارد .این شهرستان داری دو فصل مشخص است .فصل معتدل

است (.)9

توام با بارندگی که از اوایل آذرماه شروع و تا اواسط اسفندماه

است و در این راستا کنترل ناقلین با استفاده از سمپاشی ابقایی،

فروردین ماه شروع و تا پایان آبان ماه ادامه دارد .میزان بارندگی

الروکشی و پشه بندهای آغشته به حشرهکش به عنوان بخشی

سالیانه در شهرستان سیریک به طور متوسط  11/7میلیمتر و

از برنامه ملی کنترل ناقلین محسوب میشود.

میانگین دمای سالیانه هوا آن  27/3درجه سانتیگراد برآورد

بر اساس مطالعات انجام شده از  21گونه آنوفل شناسایی

شده است .این شهرستان از لحاظ اقلیمی جزء اقلیم گرم و خشک

شده در ایران ،حداقل  42گونه در استان هرمزگان گزارش شده

بوده و در هیچ یک از روزهای سال درجه حرارت به زیر صفر

است  .همچنین طی بررسی های حشره شناسی مشخص شده

نمیرسد (.)3

است که از  6گونه ناقل ماالریا در ایران ،حداقل  3گونه در نقاط
مختلف این استان فعالیت دارند (.)1-3

در این مطالعه با هماهنگی واحد مبارزه با بیماریهای مرکز
بهداشت شهرستان سیریک ،این شهرستان به دو منطقه دشت و

از آنجا که قدرت تحمل پشه ها در شرایط مختلف آب و

کوهستانی تقسیم شد ودر هر منطقه دو روستا که در سال های

هوایی مانند تغییرات دما ،میزان بارندگی ،رطوبت نسبی و وزش

اخیر به عنوان کانون بیماری شناخته شده بودند ،به صورت

باد متفاوت است بنابراین هر زیستگاه جغرافیایی ممکن است

تصادفی جهت انجام مطالعات حشره شناسی انتخاب شدند.

موجبات بقاء و زیست گونهای از آنوفلها را تضمین و بقاء و

در این مطالعه ،جهت صید الرو پشههای آنوفل از روشهای

دوام گونه دیگری را متزلزل سازد .لذا با توجه به تغییرات

مالقهزنی و قطره چکان استفاده شد .نمونهگیری در هر یک از

اکولوژیک و آب و هوایی ،فون پشههای هر منطقه نیز دچار

النههای الروی به شیوه تصادفی و با توجه به وسعت زیستگاه

تغییرات میشود و مطالعه فون پشههای آنوفل به خصوص در

الروی ،در مدت  43-91دقیقه انجام شد .الروهای جمعآوری

مناطق ماالریاخیز کامالً ضروری به نظر میرسد.

شده از هر زیستگاه ،توسط قطره چکان در لوله آزمایش

با توجه به نقش کلیدی کنترل ناقلین در اجرای مؤثر برنامه

جداگانهای محتوی محلول الکتوفنل منتقل و جهت تشخیص به

ملی حذف ماالریا ،بررسی فون و وضعیت انتشار ناقلین ماالریا

آزمایشگاه منتقل شدند .الروها برای شفاف شدن ،حداقل به مدت

اولویت خاصی داشته و بر اساس آن دستیابی به مبارزه اصولی

 2روز در محلول الکتوفنل نگهداری میشدند .سپس الروها بر

و مؤثر امکانپذیر میشود .لذا الزم است که مطالعات مستمری

روی الم مونته و پس از خشک شدن بر اساس ویژگیهای

به خصوص در مناطق ماالریاخیز بر روی فون و بیولوژی

مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر تعیین هویت

ناقلین بیماری انجام شود .این مطالعه به منظور تعیین فون و

میشدند (.)41،44

وضعیت انتشار ناقلین ماالریا در شهرستان سیریک انجام شد.

جهت تعیین فراوانیها و رسم نمودارها از نرمافزارهای
 EXCELLو  SPSSاستفاده گردید.

روش کار:
این مطالعه از نوع توصیفی  -مقطعی بود که در سال 4939

نتایج:

در شهرستان سیریک انجام شد .شهرستان سیریک در شرق

در این مطالعهه در مجمهوع  392الرو آنوفهل از  3زیسهتگاه

استان هرمزگان واقع شده است ومساحت آن  9934کیلومتر

الروی جمعآوری گردید .آنوفلهای جمعآوری شده بهر اسهاس

مربع است .جمعیت این شهرستان  19433نفر میباشد.

صفات مرفولوژیک در  7گونه طبقهبنهدی شهدند کهه عبارتنهد از

شهرستان سیریک بین مختصات جغرافیایی َ 27ْ 7تا َ27ْ 33

آنوفههل دتههالی ،آنوفههل استفنسههی ،آنوفههل مغولنسههیس ،آنوفههل

عرض شمالی و َ 37ْ 36تا َ 36ْ 92طول شرقی واقع شده است.
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در ایران برنامه حذف ماالریا از سال  4933شروع شده

ادامه دارد و دیگری فصل گرم که از اواسط اسفندماه یا اوایل
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بررسی فون و وضعیت انتشار پشههای آنوفل در سیریک

سههوپرپیکتوس ،آنوفههل کولیسههی فاسههیس و آنوفههل تورخههدای

الرو آنوفل از منطقه کوهستانی شهرستان سیریک جمعآوری و

(نمودار شماره .)4

تشخیص داده شهد .آنوفهلههای مهورد بررسهی شهامل :آنوفهل
مغولنسههیس ،آنوفههل کولیسههی فاسههیس ،آنوفههل دتههالی ،آنوفههل
شماره .)2
در این بررسی ،گونههههای مغولنسهیس بها  91/73درصهد،
کولیسی فاسیس بها  21/13درصهد و دتهالی بها  46/13درصهد
دارای بیشههتری وفههور بودنههد .همچنههین در ایههن منطقههه آنوفههل
مغولنسیس و آنوفل کولیسی فاسیس با انتشار وسهیع از تمهامی
مناطق مورد مطالعه جمهعآوری شهدند .در ایهن بررسهی آنوفهل
تورخدای با وفور نسبتاً کهم ( 1/31درصهد) جمهعآوری گردیهد

نمودار شماره  -4درصد و ترکیب گونهای پشههای آنوفل

(نمودار شماره  .)2ترکیب و درصد فراوانی گونههههای مختلهف

جمعآوری شده از شهرستان سیریک ،استان هرمزگان4939 ،

آنوفل در مناطق مختلف جغرافیایی شهرستان سیریک در جدول
شماره  4ذکر شده است.

از بین  7گونه آنوفل صید شده در شهرستان سیریک ،آنوفل
دتالی دارای بیشترین فراوانی بود .به طوری کهه  23/92درصهد
نمونههای جمعآوری شده متعلق به این گونه بود و این گونهه بها
انتشار وسیع از تمامی روستاهای مورد مطالعه جمعآوری شهد.
همچنین در این بررسی ،آنوفل تورخدای با وفور نسبتاً کم (1/99
درصد) جمعآوری گردید .ترکیب و درصهد فراوانهی گونههههای
مختلف آنوفل در نمودار شماره  4ذکر شده است.
در این مطالعه در مجمهوع  937الرو سهن سهه و چههار در
منطقه دشت جمعآوری گردید .الروهای جمعآوری شده شهامل
 7گونه :دتالی ،استفنسی ،مغولنسهیس ،سهوپرپیکتوس ،کولیسهی
فاسیس و تورخدای بود .بیشترین فراوانی مربوط به آنوفل دتالی

نمودار شماره  -2فون و فراوانی پشههای آنوفل جمعآوری شده
از مناطق مختلف جغرافیایی در شهرستان سیریک ،استان هرمزگان،
4939

با  93/11درصد و کمترین فراوانی مربوط به آنوفل تورخدای با
 1/24درصد بود (نمودار شماره  .)2همچنین در این مطالعه467 ،

جدول شماره  -4وضعیت انتشار گونههای مختلف الرو آنوفل در مناطق مختلف جغرافیایی در شهرستان سیریک ،استان هرمزگان4932 ،
گونه آنوفل

منطقه جغرافیایی
کوهستانی (درصد) تعداد)

دشت ساحلی (درصد) تعداد

جمع (درصد) تعداد

(91)46/13

(427)93/11

(437)23/92

استفنسی

(27)41/63

(411)23/41

(421)29/94

مغولنسیس

(31)91/73

(77)43/31

(421)22/33

سوپرپیکتوس

(22)42/31

(92)3/33

(37)41/39

کولیسی فاسیس

(97)21/13

(46)1/66

(39)3/37

(3)1/31

(43)1/24

(29)1/99

(171 )111

351( 111

(532 )111

دتالی

تورخدای
جمع
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استفنسی ،آنوفل سوپرپیکتوس و آنوفل تورخدای بود ( نمهودار

بررسی فون و وضعیت انتشار پشههای آنوفل در سیریک

بحث و نتیجهگیری:

محمدرضا مجنونپور و همکاران

فارس ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ،کهکیلویه و بویراحمهد،

آنوفل ساکارووی ،آنوفل کولیسی فاسیس ،آنوفل دتهالی ،آنوفهل

ماالریا در بیشتر مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ،از

پولکریموس ،آنوفهل استفنسهی ،آنوفهل سهوپرپیکتوس و آنوفهل

آبادان تا بندرعباس و چابهار میباشهد .آنوفهل استفنسهی ناقهل

فلوویاتیلیس به عنوان ناقل ماالریا شناخته شدهاند (.)42

عمده ماالریا در جنوب ایران اسهت کهه آلهودگی طبیعهی آن بهه

در این مطالعه از میان  7گونهه یافهت شهده 1 ،گونهه دتهالی،

پالسمودیوم طی تحقیقات مختلفی در آبادان ،دزفول ،کازرون و

استفنسی ،کولیسی فاسیس و سوپرپیکتوس به علت نقش آنها در

بندرعباس مشخص شده است (.)42

انتقال ماالریا از نظر پزشکی حائز اهمیت فراوان میباشهند (.)42

در این مطالعه آنوفل کولیسی فاسیس با وفور نسبتاً باال از منطقه

گونهههای مغولنسهیس و تورخهدای جهزء آنوفهلههای غیرناقهل

کوهستانی شهرستان سیریک جمع آوری شد .نتایج این پژوهش

میباشند (.)3،49

با مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در شهرستانهای همجوار

در این مطالعه آنوفل دتالی بهه عنهوان گونهه غالهب ،دارای

منطقه مورد مطالعه(میناب ،بشهاگرد و رودان) مطابقهت دارد .در

بیشترین فراوانی در شهرستان سیریک بود و با انتشار وسهیع

این مطالعات آنوفل کولیسهی دارای انتشهار وسهیعی در نهواحی

از تمامی مناطق دشت و کوهستانی این شهرسهتان جمهعآوری

کوهستانی داشت( . ) 3 -9،6آنوفل کولیسی به عنوان ناقل ماالریا

شد .این گونه به عنوان ناقل ثانویهه ماالریها در منهاطق جنهوب و

در جنوب و جنوب شرقی ایران معرفهی شهده اسهت .ایهن گونهه

جنوب شرقی ایران شناخته شهده اسهت ( .)42در ایهران آنوفهل

دارای رفتار اندوفیلی ،اگزوفاژی و زئوفیلی است و دارای انتشار

دتالی بیشتر در مناطق کوهپایهای و با وفور کم در منطقه دشهت

وسیعی در مناطق جنوبی و جنوب شرقی ایران است()42

ساحلی یافت میشهود .ایهن آنوفهل در جنهوب رشهته کوهههای

این آنوفل از استانههای خوزسهتان ،بوشههر ،هرمزگهان و

زاگرس و سهواحل خلهیج فهارس فعهال اسهت و از اسهتانههای

سیستان و بلوچستان ،کرمان و خراسان جنوبی و یزد گهزارش

بوشهر ،چهارمحال بختیاری ،فهارس ،همهدان ،هرمزگهان ،ایهالم،

شهده اسهت و در اسهتانهای جنهوبی دارای دو پیهک فعالیههت در

اصفهان ،کرمان ،کرمانشاه ،خوزسهتان ،کهکیلویهه و بویراحمهد،

فصول بهار و پاییز می باشد (.)42،46

لرستان ،سیستان و بلوچستان و یزد گزارش شده است(.)42
آنوفل دتالی به عنوان ناقل ثانویه ماالریا در برخهی منهاطق
جنوبی ایران به ویژه مناطق کوهستانی استان هرمزگان شناخته
شده است و در ماههای شهریور ،مهر و آبان با افزایش رطوبهت
هوا میتواند بیماری ماالریا را انتقال دهد (.)42،41

آنوفل کولیسی فاسهیس دارای انتشهار وسهیعی در آسهیا و
شبه قاره هند می باشد و به عنوان ناقل ماالریها در ایهن منهاطق
شناخته شده است()42
نتایج این مطالعه حاکی از انتشهار آنوفهل سهوپرپیکتوس در
شهرستان سیریک است .به طوری که این گونه از تمامی منهاطق

بر اساس نتایج این مطالعه آنوفل استفنسی با انتشار وسهیع

مورد مطالعه جمعآوری شد .آنوفل سوپرپیکتوس در خاورمیانه،

از تمامی مناطق مورد مطالعه جمع آوری گردید و از نظر فراوانی

شوروی سهابق ،منطقهه مدیترانهه ،پاکسهتان و افغانسهتان دارای

در مرتبه دوم قرار داشت .آنوفهل استفنسهی در منهاطق سهاحلی

پراکندگی میباشد ( .)42این گونه در همه فهالت مرکهزی ایهران،

هرمزگان تقریباً در تمام سال فعال بهوده و ناقهل اصهلی ماالریها

دشتها و سواحل خلیج فارس و دریای مازندران ،دامنهه رشهته

شناخته میشود .این گونه دارای دو پیک بهاره و پاییزه اسهت و

کوههای زاگرس و البرز گزارش شده اسهت ( .)43ایهن گونهه در

دوره فعالیت این آن در منهاطق کوهسهتانی کوتهاهتهر مهیباشهد

نواحی کوهپایهای و کوهستانی سلسله جبهال زاگهرس و منهاطق

( .)43،47آنوفل استفنسی یکی از پنج ناقل مههم ماالریها در دنیها

جنوبی به عنوان ناقل ثانوی در انتقال ماالریا و بروز اپیدمیههای

است .در ایران این گونه از دامنه های جنوبی کوههای زاگرس تا

بیماری نفش داشته است ( .)43این گونهه بیشهترین پراکنهدگی را

ارتفاع  311متری در استانههای خوزسهتان ،کرمهان ،بوشههر،
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در ایران تاکنون  3گونه آنوفل شامل :آنوفل مهاکولی پنهیس،

کرمانشاه و ایالم گهزارش شهده اسهت .آنوفهل استفنسهی ناقهل

محمدرضا مجنونپور و همکاران

بررسی فون و وضعیت انتشار پشههای آنوفل در سیریک

 بیماریابی و، همچنین ضروری است برنامههای مراقبت.باشد

نسهبت بهه سهایر گونههههای آنوفهل در ایهران دارد و در تمهام

.کنترل ناقلین با جدیت و نظارت بیشتری پیگیری شود

.)43،21( استانهای به جز قزوین گزارش شده است
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 پشههای آنوفل ناقل ماالریا در،بر اساس نتایج این پژوهش
شهرستان سیریک دارای غنای گونهای و انتشار زیادی هستند
 گونه در این1 ، گونه ناقل ماالریا در کشور3 به طوری که از
منطقه فعالیت دارند و کاهش جمعیت این گونهها میتواند نقش
مهمی در موفقیت برنامه حذف ماالریا در این شهرستان داشته
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ABSTRACT
Introduction: Malaria is a major mosquito-borne disease in tropical and sub-tropical
countries. It is one the most important health problem in south and southeast of Iran, especially
in eastern parts of Hormozgan Province. Sirik County is one of the important malaria endemic
areas in southeast of Iran. Considering the importance of anopheline mosquitoes in malaria
transmission and vectors control strategy for prevention and control of disease, this study was
conducted to determine the fauna and distribution of anopheleline mosquitoes in Sirik County.
Methods: This cross-sectional study was conducted in 2014. The anopheline larvae were
collected using the standard dipping method. Specimens were preserved in test-tubes
containing lacto-phenol and transferred to the laboratory. In the laboratory, each of third and
fourth instar anopheline larvae were individually mounted on a microscope slide and identified
to species by morphological criteria and using identification keys.
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Results: In this study, in total 532 anopheline mosquitoes were collected and identified. They
comprised of six species: Anopheles dthali (29.32%), Anopheles stephensi (23.31%),
Anopheles moghulensis (22.55 %), Anopheles superpictus (10.53%), Anopheles culicifacies
(9.96%), and Anopheles turkhudi (4.33%). In this study An. dthali as the main malaria vector
was the most abundant species and collected from all of the study areas. Moreover, An.
moghulensis was predominant species in mountainous areas.
Conclusion: This study showed a high anopheline species richness in Sirik so that four out of
eight anopheline species which are known to be malaria vectors in Iran collected from this
county and reduction of mosquito density can have a great impact on successful malaria
elimination program in this county.
Key words: Fauna, Anopheles, Sirik, Hormozgan, Iran
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