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هاي آنوفل در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان در سال بررسی وضعیت انتشار پشه
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شناسی پزشکی و گروه حشره،استادیار3،بندرعباسمرکز بهداشت، مامایی،کارشناس ارشد2بندر لنگه،مرکز بهداشت،شناسی پزشکیحشره،کارشناس1
.، بندرعباس، ایراندانشگاه علوم پزشکی هرمزگانمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاي سالمت،مبارزه با ناقلین،

.21-28صفحات94زمستانچهارمشماره دومسال طب پیشگیريمجله 

دهیچک
بیماري منتقله ان نیز ماالریا به عنوان مهمتریندر ایر.شودمحسوب میبهداشتی دنیاماالریا یکی از مهمترین مشکالت:مقدمه

ویژه در استان هرمزگان شناخته شده است. شهرستان بندرلنگه جزء ه شرقی کشور بها در جنوب و جنوببوسیله پشه
مهماستراتژيیکبه عنوانناقلین ماالریابا توجه به اهمیت کنترلشود.کانونهاي بیماري ماالریا در جنوب ایران محسوب می

هاي آنوفل در شهرستان بندرلنگه انجام شد.بیماري، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت انتشار پشهازپیشگیريبراي
انجام شد. الروهاي آنوفل با استفاده از مالقه و به روش1393مقطعی بود که در سال - این مطالعه از نوع توصیفی: کاروشر

هاي آزمایش حاوي الکتوفل، کنسرو و به آزمایشگاه منتقل شدند. وري شده در لولهآهاي جمعآوري شدند. نمونهاستاندارد جمع
الروها بر روي الم مونته و پس از خشک شدن بر اساس ویژگی هاي مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهاي شناسایی معتبر 

تعیین هویت شدند.
آوري شده بر اساس هاي جمعآوري و تشخیص داده شدند. آنوفلالرو آنوفل جمع710در مجموع ،العهدر این مط:نتایج

%)، آنوفل 53/32%)، آنوفل دتالی (18/37بندي شدند که عبارتند از: آنوفل استفنسی (گونه طبقه5صفات مرفولوژیک در 
در این مطالعه آنوفل استفنسی ناقل اصلی ماالریا %).7/1(%) و آنوفل تورخداي62/6(%)، آنوفل تورخداي97/21(سوپرپیکتوس

.آوري گردیددر مناطق جنوبی ایران، به عنوان گونه غالب با انتشار وسیع از تمامی نواحی مورد مطالعه جمع
یقی ناقلین گونه پشه ناقل ماالریا در شهرستان بندرلنگه فعالیت دارند. کنترل تلف3،بر اساس نتایج این پژوهش:گیريتیجهن

.تواند نقش مهمی در موفقیت برنامه حذف ماالریا در این شهرستان داشته باشدها میبا هدف کاهش جمعیت این گونه
بندرلنگه، هرمزگان، ایرانماالریا،آنوفل،ها:کلیدواژه

: پژوهشینوع مقاله
10/10/94پذیرش مقاله: 7/9/94اصالح نهایی: 23/8/94ریافت مقاله:د

آنوفل در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان در سال يهاانتشار پشهیتوضعیبررس. یرضاعليدهکردیصانع،یموسياحمدیمانیسل، فاطمهيپوراحمد گربند،جعفريگوربندیحاتم: عارجا
.28-21): 4(2؛ 1394. طب پیشگیري. 1393

مقدمه: 
تقالانوانسانآزارواذیتوخونخواريدلیلبههاپشه

پزشکی وبهداشتدربسیارياهمیتازعفونیبیماریهاي
ها، تب ماالریا، انواع فیلریازیس، انواع انسفالیتهستند.برخوردار

هاپشهوسیلهبهمنتقلهبیماریهايترینمهمزرد و تب دانگ از

مشکالتگرمسیرنیمهوکشورهاي گرمسیرکه درهستند
.)1(آورندوجود میبهرافراوانیبهداشتی

ها، پشهتوسطمنتقلهبیماريترینمهمعنوانبهماالریا
کند. بر اساس گزارش سازمان جهانی سالمتی بشر را تهدید می

214جهان در، بروز سالیانه ماالریا 2015بهداشت در سال 
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و همکارانجعفر حاتمی گوربنديهاي آنوفل بررسی وضعیت انتشار پشه

1394دوره دوم شماره چهارم زمستان یشگیري،مجله طب پ 22

هزار نفر بر 438میلیون مورد برآورد شده است که از این تعداد 
).2اند (جان خود را از دست دادهاثر ابتالء به این بیماري 

کنوناتکهاستایرانبومیهايبیماريیکی ازماالریا
برنامهاست.آوردهباربهفراواناقتصادي و اجتماعیزیانهاي
اجرامرحلهبهایراندر1329سالازبیماري ماالریابامبارزه
شاهداکنونمستمرمبارزهدهه5بیش ازطیودرآمده
شمالمناطقدربیمارياینکنترلدرچشمگیريهايموفقیت
غربیجنوبوغربدرزیاديتا حدودوزاگرسجبالسلسله
بیماريکهاستشرقیجنوب و جنوبدرفقطوهستیمکشور

طوري ه ب.کندمیودنماییبهداشتی خمعضلمهمترینعنوانبه
درصد از موارد بیماري از 95که در سالهاي اخیر حدود 

ستانهاي سیستان و بلوچستان، هرمزگان و مناطق جنوبی ا
). 3استان کرمان گزارش شده است (

میزبان، ازعبارتماالریابیماريانتقالدراساسیعاملسه
.باشدمیآنوفلپشهوپالسمودیومانگل

عامل سهبارندگیمیزانودرجه حرارتهوا،رطوبت
تمایل همچنین .باشندمیلتکامل انگل در بدن ناقبرموثرمحیطی

عمر و فراوانی ناقلین نقش طولانسان،ازهاخونخواري پشه
مهمی در انتقال و پایداري بیماري در مناطق مختلف جغرافیایی 

). 3(دارد
ازکهاستشدهآنوفل شناساییگونه436بیش ازدنیادر

.)4(هستندماالریاانتقالبهقادرگونه70حدود تعداداین
گونه آنوفل شناسایی 24بر اساس مطالعات انجام شده از 

گونه در استان هرمزگان گزارش شده 12شده در ایران، حداقل 
شناسی مشخص شده هاي حشرهاست. همچنین طی بررسی

گونه در نقاط 5گونه ناقل ماالریا در ایران، حداقل 7است که از 
).5- 9مختلف این استان فعالیت دارند (

آب و مختلفشرایطدرهاپشهتحملقدرتکهآنجااز
تغییرات دما، میزان بارندگی، رطوبت نسبی و وزش مانندهوایی

ممکن است جغرافیاییزیستگاه هربنابراین،استباد متفاوت
و بقاءوتضمینراهاآنوفلازايگونهزیستوبقاءموجبات

سازد.متزلزلراگونه دیگريدوام
هوایی، فون وو آباکولوژیکتغییراتهلذا با توجه ب

مطالعه فون وشودمیتغییراتدچارنیزمنطقههاي هرپشه

هاي آنوفل به خصوص در مناطق ماالریا خیز کامالً پشه
رسد.ضروري به نظر می

با توجه به نقش کلیدي کنترل ناقلین در اجراي موثر برنامه 
ار ناقلین ماالریا ملی حذف ماالریا، بررسی فون و وضعیت انتش

اولویت خاصی داشته و بر اساس آن دستیابی به مبارزه اصولی 
شود. پذیر میو موثر امکان

مناطق درخصوصمستمري بهمطالعاتکهاستالزملذا
.شودانجامناقلین بیماريبیولوژيوفونرويبرماالریا خیز

ن ماالریا تعیین فون و وضعیت انتشار ناقلیمنظوراین مطالعه به
انجام شده است. بندرلنگهدر شهرستان

کار:روش
1393مقطعی بود که در سال - ین مطالعه از نوع توصیفیا

بندرلنگه در غربدر شهرستان بندرلنگه انجام شد. شهرستان
کیلومتر8211مساحت آن.واقع شده استهرمزگاناستان
بین ستانمی باشد. این شهرنفر113713جمعیتدارايومربع

17ْ55َوشمالیعرض58ْ27َتا58ْ26َمختصات جغرافیایی
192دربندرلنگهشهر ت.ه اسشدواقعشرقیطول59ْ56تا  َ

این شهرستان داري دو دارد.استان قرارمرکزازیلومتريک
فصل مشخص است. فصل معتدل توام با بارندگی که از اوائل 

فندماه ادامه دارد و دیگري فصل آذرماه شروع و تا اواسط اس
ماه شروع و تا پایان گرم که از اواسط اسفندماه یا اوایل فروردین

بندرلنگهشهرستاندرسالیانهبارندگیماه ادامه دارد. میزانآبان
میلیمتر و میانگین دماي سالیانه هوا آن 7/24متوسططوربه
تان از گراد برآورد شده است. این شهرسدرجه سانتی2/27

لحاظ اقلیمی جزء اقلیم گرم و خشک بوده و در هیچ یک از 
. )10(رسدروزهاي سال درجه حرارت به زیر صفر نمی

در این مطالعه با هماهنگی واحد مبارزه با بیماریهاي مرکز 
بهداشت شهرستان بندرلنگه، این شهرستان به دو منطقه دشت

ه دو روستا بتقسیم شد. در هر منطقه ايپایهو کوهساحلی
صورت تصادفی جهت انجام مطالعات حشره شناسی انتخاب 

شدند.
هاي روشازآنوفلهايپشهالروصیدجهت، مطالعهایندر

ازهر یکدرگیريشد. نمونهاستفادهچکانقطرهوزنیمالقه
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  و همكاران جعفر حاتمي گوربندي                                                                                                      هاي آنوفل بررسي وضعيت انتشار پشه

 ٢٣   ١٣٩٤دوم شماره چهارم زمستان  دوره يشگيري،مجله طب پ
 

و با توجه به وسعت زيستگاه  تصادفي شيوه به الروي هايالنه

  شد.  انجام هدقيق ١٥- ٣٠مدت در الروي،

آوري شده از هر زيستگاه، توسط قطره چكان الروهاي جمع

اي محتوي محلول الكتوفنل منتقل و در لوله آزمايش جداگانه

براي شفاف  جهت تشخيص به آزمايشگاه منتقل شدند. الروها

مي نگهداري الكتوفنل محلول در روز ٢شدن، حداقل به مدت 

ه و پس از خشك شدن بر شدند. سپس الروها بر روي الم مونت

هاي مرفولوژيك و با استفاده از كليدهاي شناسايي اساس ويژگي

  ). ١١،١٢( شدندمعتبر تعيين هويت مي

افزارهاي ها و رسم نمودارها از نرمجهت تعيين فراواني

EXCELL  وSPSS  .استفاده گرديد  
  

  :نتايج

آنوفــل از زيســتگاههاي  والر ٧١٠در مجموع  ،در اين مطالعه

آوري شده بــر هاي جمعآوري گرديد. آنوفلمختلف الروي جمع

بندي شدند كه عبارتند گونه طبقه ٥اساس صفات مرفولوژيك در 

از آنوفل استفنسي، آنوفل دتــالي، آنوفــل ســوپرپيكتوس، آنوفــل 

  ). ١تورخداي و آنوفل آپوكاي (نمودار 

گونــه آنوفــل صــيد شــده، آنوفــل استفنســي داراي  ٥از بين 

هاي جمعدرصد نمونه ١٨/٣٧طوري كه ه ن فراواني بود ببيشتري

آوري شده متعلق به اين گونه بود و اين گونه با انتشار وســيع از 

آوري شد. همچنــين در ايــن تمامي روستاهاي مورد مطالعه جمع

آوري درصد) جمع ٧/١بررسي آنوفل آپوكاي با وفور نسبتاً كم ( 

اي مختلــف آنوفــل در هــگرديد. تركيب و درصــد فراوانــي گونــه

  ذكر شده است. ١نمودار 
  

  
  

آوري درصد و تركيب گونه اي پشه هاي آنوفل جمع - ١نمودار 

  ١٣٩٣شده از شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان، 

الرو ســن ســه و چهــار از  ٣٠١در اين مطالعــه در مجمــوع 

آوري يد. الروهاي جمعآوري گرداي بندرلنگه جمعمنطقه كوهپايه

شده شامل پــنج گونــه: آنوفــل دتــالي، آنوفــل استفنســي، آنوفــل 

  سوپرپيكتوس، آنوفل تورخداي و آنوفل آپوكاي بود. 

درصــد و   ٨٩/١شترين فراواني مربوط به آنوفل دتالي بــا يب

درصــد بــود(  ٣/٠كمترين فراواني مربوط به آنوفــل آپوكــاي بــا 

  ). ٢نمودار 
  

  
  

  

آوري شده از فون و فراواني پشه هاي آنوفل جمع - ٢نمودار 

مناطق مختلف جغرافيايي در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان، 

١٣٩٣  

  

الرو آنوفل از منطقه دشت و  ٤٠٩همچنين در اين مطالعه 

آوري و تشخيص داده شد. ساحلي شهرستان بندرلنگه جمع

هاي: آنوفل استفنسي، آنوفل امل پشههاي مورد بررسي شآنوفل

 دتالي، آنوفل سوپرپيكتوس آنوفل تورخداي و آنوفل آپوكاي بود

  ). ٢نمودار (

درصد، دتالي با  ٣/٤٢استفنسي با  هايدر اين بررسي گونه

درصد داراي بيشتري  ٧٦/٢١درصد و سوپرپيكتوس با  ٠١/٣٣

   .در منطقه دشت ساحلي بودند ،وفور بودند

اين منطقه آنوفل استفنسي و آنوفل دتالي با انتشار  همچنين در

آوري شدند. در اين وسيع از تمامي مناطق مورد مطالعه جمع

درصد) جمع ٥٤/٤آنوفل تورخداي با وفور نسبتاً كم ( ،بررسي

  ). ٢نمودار آوري گرديد (

هاي مختلف آنوفل در مناطق تركيب و درصد فراواني گونه

  ذكر شده است. ١در جدول  بندرلنگه مختلف جغرافيايي شهرستان
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و همکارانجعفر حاتمی گوربنديهاي آنوفل بررسی وضعیت انتشار پشه

ونه هاي مختلف الرو آنوفل در وضعیت انتشار گ- 1جدول 
مناطق مختلف جغرافیایی در شهرستان بندرلنگه ، استان هرمزگان، 

1393

گونه آنوفل

منطقه جغرافیایی
جمع (درصد) 

تعداد
اي کوهپایه

(درصد) تعداد

دشت و ساحلی 

(درصد) تعداد

264)18/37(173)3/42(91)23/30(استفنسی
231)53/32(135)01/33(96)89/31(دتالی

156)8997/21)76/21(67)26/22(سوپرپیکتوس
47)62/6(9)20/2(38)62/12(تورخداي
12)7/1(3)73/0(9)3/0(آپوکاي
710)100(409)100(301)100(جمع

گیري:بحث و نتیجه
64جنس،7نتایج مطالعات انجام شده حاکی از وجود حداقل 

ي کولیسیده در ایران دههاي خانواگونه و زیرگونه از پشه
8باشند و از این تعداد گونه آن آنوفل می28- 33باشد که می

آنوفل گونه با اسامی آنوفل ماکولی پنیس، آنوفل ساکارووي، 
آنوفل کولیسی فاسیس، آنوفل ،استفنسی، آنوفل سوپرپیکتوس

در انتقال بیماري آنوفل پولکریموس وآنوفل فلوویاتیلیس،دتالی
).3،5،13(نقش دارند ماالریا

گونه، استفنسی، 3گونه یافت شده، 5در این مطالعه از میان 
دتالی و سوپرپیکتوس به علت نقش آنها در انتقال ماالریا از نظر 

هاي تورخداي و ). گونه13(باشندپزشکی حائز اهمیت فراوان می
).9،14(دنباشهاي غیرناقل میآپوکاي جزء آنوفل
آنوفل استفنسی با انتشار وسیع از تماتی ،در این مطالعه

آوري اي شهرستان بندرلنگه جمعکوهپایهمناطق دشت ساحلی و
شد. این گونه به عنوان ناقل اصلی ماالریا در مناطق جنوب و 

). آنوفل استفنسی در 13(جنوب شرقی ایران شناخته شده است
ناقل مناطق ساحلی هرمزگان تقریباً در تمام سال فعال بوده و 

. این گونه داراي دو پیک باشددر این مناطق میاصلی ماالریا 
بهاره و پاییزه است و دوره فعالیت آن در مناطق کوهستانی 

مهمناقلپنجازیکیاستفنسیآنوفل).15،16(باشدتر میکوتاه
جنوبیهايدامنهازاین گونهایراندر.استدنیادرماالریا

هاي خوزستان،استاندرمتري900عارتفاتازاگرسهايکوه
بلوچستان،وسیستانهرمزگان،فارس،بوشهر،کرمان،

.استشدهگزارشایالموکرمانشاهو بویراحمد،کهکیلویه

خلیجساحلیمناطقتربیشدرماالریاناقلاستفنسیآنوفل 
. باشدمیچابهاروبندرعباستاآبادانازعمان،دریايوفارس

تحقیقاتطیپالسمودیومیعی آنوفل استفنسی بهطبآلودگی
بندرعباس گزارش شدهوکازروندزفول،آبادان،درمختلفی

).13(است
بر اساس نتایج این مطالعه، آنوفل دتالی نیز داراي پراکندگی 

طوري که این گونه از ه ب.وسیعی در شهرستان بندرلنگه بود
آوري ستان جمعتماتی مناطق دشت ساحلی و کوهپایه این شهر

گردید. آنوفل دتالی به عنوان ناقل ثانویه ماالریا در مناطق جنوب 
). این گونه بیشتر 13(و جنوب شرقی ایران شناخته شده است

اي و با وفور کم در منطقه دشت ساحلی یافت در مناطق کوهپایه
شود و در ماههاي شهریور، مهر و آبان با افزایش رطوبت می

). 17(ماري ماالریا را انتقال دهدتواند بیهوا می
سواحلوزاگرسهايکوهرشتهجنوبدردتالیآنوفل

چهارمحالبوشهر،اي هاستانازوفعال استفارسخلیج
کرمان،ایالم، اصفهان،هرمزگان،همدان،فارس،بختیاري،

ولرستان، سیستانو بویراحمد،کهکیلویهخوزستان،کرمانشاه،
ثانویه ماالریاناقلگونهینست. ااشدهگزارشیزدوبلوچستان

استان کوهستانیمناطقویژهبهایرانجنوبیمناطقبرخیدر
.)13(استهرمزگان

نتایج این مطالعه حاکی از انتشار آنوفل سوپرپیکتوس در 
خاورمیانه،ازسوپرپیکتوسشهرستان بندرلنگه است. آنوفل

گزارش شده استوانپاکستمنطقه مدیترانه،سابق،شوروي
ها و این گونه در همه فالت مرکزي ایران، دشتهمچنین ).13(

کوههاي سواحل خلیج فارس و دریاي مازندران، دامنه رشته

). 18(زاگرس و البرز گزارش شده است
اي و کوهستانی سلسله این گونه در نواحی کوهپایه

ریا ماالجبال زاگرس و مناطق جنوبی به عنوان ناقل ثانوي
هاي در بروز اپیدمینقش مهمیشناخته شده است و

بیشترینگونه). این18(دارددر این مناطقبیماري
دارد وایراندرآنوفلهايگونهسایربهنسبتراپراکندگی

استشدهگزارشقزوینجزبهایرانهاياستانتمامدر
)19،20.(
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گونه پشه ناقل 3،بر اساس نتایج این پژوهش
الریا در شهرستان بندرلنگه فعالیت دارند. کنترل ما

تواند ها میکاهش جمعیت این گونهتلفیقی ناقلین با هدف
نقش مهمی در موفقیت برنامه حذف ماالریا در این 

. همچنین ضروري است مطالعات شهرستان داشته باشد
ناقلین بیماري بیولوژيواکولوژيتکمیلی در خصوص
ود.در این منطقه انجام ش

سپاسگزاري:
وتحقیقاتمعاونتنویسندگان مقاله از زحماتبدینوسیله

بامبارزهگروههرمزگان،علوم پزشکیدانشگاهفناوري
شهرستانهايبیماريواحدبهداشت استان،مرکزياریهابیم

مشارکتمطالعهاینانجامدرهمکارانی کهسایروبندرلنگه
.را دارندو امتنان تشکرکمالداشتند،
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Abstract 

 

Introduction: Malaria remains the most important vector-borne disease globally. It is one of 
the most important mosquito-borne diseases in south and southeast of Iran, especially in 
Hormozgan Province. Bandar Lengeh County is one of the important malaria endemic areas 
in south 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 distribution of anopheleline mosquitoes in Bandar Lengeh 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. 

Results: In this study, in total 710 anopheline mosquitoes were collected and identified. They 
comprised of six species: Anopheles stephensi (37.18%), An. dthali (32.53, An. superpictus 
(21.97%), An. turkhudi (6.62%) and, An. apoci (1.7%). In this study An. stephensi as the main 
malaria vector was the most abundant species and collected from all of the study areas. 

Conclusion: This study showed three anopheline species which are known to be malaria 
vectors in Iran collected from Bandar Lengeh County. Integrated vector control aimed at 
reducing the population of this species can have a great impact on successful malaria 
elimination program in this county. 

 

Key words: Anopheles, Bandar Lengeh, Hormozgan, Iran, Malaria. 
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