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ABSTRACT

Background & objectives: Mosquitoes transmit the important diseases such as Malaria, West
Nail, Yellow Fever, Dengue fever, Rift Valley Fever, Sand Biz and Dirofilariasis. Sand Biz
and Dirofilariasis disease were reported from North regions of Iran. The aim of this study was
the determination of fauna and distribution of culicidae family larvae in Ardabil province.
Methods: This cross-sectional study was conducted in the year 2016. Thirty-thrre areas were
randomly selected from 10 counties. Larvae samples were collected during the seasonal
activity of mosquitoes 2 times per month. After the collection of mosquitos, microscopic
slides were prepared and identified using valid keys.
Results: In total, 2087 larvae were collected from 33 different areas that included 13 species
from 4 genus (Anopheles, Aedes, Culex and Culiseta). Most observed genus were Culex
(82%) and the lowest genus were Aedes (2.43%). In this study, Ae.flavisence was reported for
first time in the Ardabil province.
Conclusion: The Culex genus was the most common larva collected in this study and Culex
Pippins with 59% was the dominant species of Ardabil province.
Keywords: Culicidae; Fauna; Larva Habitat; Ardabil
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قدمهم
باشـد کـه   ها از راسته دوبـاالن مـی  خانواده کولیسیده

گونـه و 3543طبق آخرین تقسیم بندي حداقل داراي 
جنس در دو زیر خـانواده آنوفلینـه و کولیسـینه    112
زیرگونـه از  3گونه و 64،جنس7).1گیرند (میقرار

اسـایی شـده اسـت    در ایـران شن هاخانواده کولیسیده
خونخواري و خصوصیات زیست شناسی متفاوتی . )2،3(

دارند باعث شده که از نظر انتقـال بیمـاري   هاکه پشه
هاي ).  بیماري4به انسان جزو مهمترین ناقلین باشند (

،تب دانـگ ،تب زرد،وست نایل،مهمی از جمله ماالریا

هـا سند بیز و دایروفیالریا توسط پشـه ،تب دره ریفت
کـه بیمـاري ویروسـی سـند بیـز و      شـوند مـی منتقل
هـاي مختلفـی در شـمال ایـران     نایـل از قسـمت  وست

در یک محیط ها). تراکم پشه5-8گزارش شده است (
هاي الروي در محیط آب و بسته به تعامل بین زیستگاه

هـاي  شرایط اکولوژیکی منطقه دارد و هرچه زیسـتگاه 
در محـیط بیشـتر  الروي بیشتر باشد تراکم بالغین نیز

). در استان اردبیل مطالعات محـدودي  9،10شود (می
صـورت گرفتـه اسـت و    هـا در زمینه فون کولیسـیده 

ي کولیسیده مشخص نگردیده هانقش بیماریزایی پشه

چکیده
ـ سند ب،فتیتب دره ر،تب دانگ،تب زرد،لیوست نا،ایاز جمله ماالریمهميهايارمیبزمینه و هدف:  ـ الریروفیو دازی ای

گزارش شـده  رانیدر شمال ایمختلفيهااز قسمتلیو وست نازیسند بیروسیويماریب.شوندیتوسط پشه ها منتقل م
باشد. اردبیل میآنها در مناطق مختلف استانیو پراکندگدهیسیکوليهافون پشهنییتعمطالعه هدف از این.است

ـ اجـرا گرد 1395در سـال  مقطعی-یلیمطالعه بصورت تحلنیاروش کار:  10از یمنطقـه بصـورت تصـادف   33تعـداد  .دی
ينمونـه هـا  ينوبت در هر ماه اقدام بـه جمـع آور  2پشه ها در منطقه تیو در طول فصل فعالدیشهرستان انتخاب گرد

تشخیص داده شدند.معتبر ییشناسايدهایو به کمک منابع و کلهیتهیکروسکوپیمدیاسالو دیگرديالرو
4گونــه از 13کــه دیــگرديورآمنطقـه مختلــف در اســتان جمـع  33الرو در طــول مطالعــه از 2087عــداد تیافتـه هــا: 

%) 43/2جـنس ( نیو کمتـر %) مربـوط بـه کـولکس هـا     82جـنس ( نیشتریب) بودند.ستایآادس و کول،جنس(آنوفل، کولکس
.گرددیگزارش ملیبار از استان اردبنیاوليبراسنسیآ. فالوکه گونه ها بودندسآاد

ـ پیکه گونه کولکس پبودندجنس کولکس به متعلقدر این مطالعهشده دیصيگونه هااکثرنتیجه گیري: 59هـم بـا   نسی
معرفی گردید.لیدرصد گونه غالب استان اردب

اردبیل ،زیستگاه الروي،فون،کولیسیدهیدي:واژه هاي کل
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ي هـا آذري و همکاران فون پشـه 2006است. در سال 
کولیسیده و آلـودگی آنهـا بـه دایروفیالریـا را مـورد      

جنس را شناسایی 7گونه و 20که بررسی قرار دادند 
). با توجه به تغییـرات آب وهـوایی و تنـوع    11(کردند

زیستی در استان اردبیل بایستی مطالعات بیشـتري در  
ي کولیســیده و نقــش آنهــا در انتقــال هــامــورد پشــه

ي مهم بویژه آربوویروسی صورت گیرد که هابیماري
ي هــاایــن مطالعــه هــم در راســتاي تعیــین فــون پشــه

ولیسیده و پراکندگی آنها در مناطق مختلـف اسـتان   ک
طراحی و اجرا گردید. 

روش کار
مقطعی از اردیبهشت تـا  -توصیفیاین مطالعه بصورت 

بـراي تهیـه نقشـه پراکنـدگی     اجرا گردید.1395آبان 
استفاده Arcmap10.2.2الروها در استان از نرم افزار 

مربـع  کیلـومتر 17953استان اردبیل با مسـاحت د.ش
ارتفـاع ودرصد از مساحت کـل کشـور)  09/1(حدوداً 

ــا و در 1338 ــطح دری ــر از س ــمالی و 38/2514مت ش
شرقی در شمال غـرب ایـران قـرار گرفتـه     48/2973

10است. بر طبق آخـرین تقسـیمات کشـوري، شـامل     
شـود.  دهستان می66شهر و 21بخش، 25شهرستان، 

گسـترش  استان اردبیل در محور طـول جغرافیـایی بـا   
ها همراه با عامل ارتفاع دشت،دقیقه)35(یک درجه و 

هاي آن در ترکیبی هماهنگ با همجـواري  و کوهستان
-بوده و گستردگی زیاد در جهـت شـمال  دریاي خزر 

دقیقه) تنوع 31درجه و 2جنوب در عرض جغرافیایی (
ی زیادي به اسـتان اردبیـل بخشـیده اسـت     یآب و هوا

بافت کوهسـتانی بـا اخـتالف    حدود دوسوم آن داراي 
ارتفاع زیاد و بقیـه را منـاطق همـوار و پسـت تشـکیل      

(مغان) با ارتفـاع کـم   که شمال استاندهند. بطوريمی
داراي آب و هــواي نســبتاً گــرم و منــاطق مرکــزي و  

باشـند مـی جنوبی داراي آب و هواي کوهستانی سرد
(یـک روسـتا   روسـتا 3در این مطالعه تعـداد  .)12،13(

ـ ثاب ر) از هـر شهرسـتان از منـاطق    ت و دو روستا متغی
10شرق و غرب) از ،جنوب،جغرافیایی مختلف (شمال

و در طول فصـل فعالیـت   ندشهرستان انتخاب گردید
نوبت در هر ماه در طول مطالعـه  2در منطقه هاپشه

ي الروي گردید. الروها با هاآوري نمونهاقدام به جمع
و با مالقه اي استاندارد به استفاده از روش مال قه زنی 

ي الروي طبیعـی و هـا میلی لیتر از انواع النـه 350حجم
ــع ــنوعی جمـ ــدند.مصـ ــتگاه آوري شـ ــر زیسـ در هـ

ي مختلف آن صورت گرفـت  هاگیري از قسمتنمونه
بـار  10ي زده شده در هـر زیسـتگاه   هاو تعداد مالقه

ــود. در مــورد چــاه مــورد ي آب از ســطل و درهــاب
محدود مانند حفره داخل تنه درختـان  ي الرويهاالنه

نیــز اســتفاده گردیــد. الروهــاي    از قطــره چکــان 
شده در محلول الکتوفنل نگهداري شدند و آوريجمع

پس از گذشت حدود یک هفته و شفاف شدن الروهـا، 
استفاده از مایع برلیز از آنهـا اسـالید میکروسـکوپی    با

ـ    ابع و تهیه و با استفاده از میکروسکوپ و بـه کمـک من
شدند.بررسیکلیدهاي شناسایی معتبر 

یافته ها
منطقــه 33الرو در طــول مطالعــه از  2087تعــداد 

گونـه از  13که ندگردیدآوريجمعمختلف در استان 
آادس و کولیسـتا) بودنـد.  ،(آنوفـل، کـولکس  جنس4

و کمتـرین  ها) مربوط به کولکس%82بیشترین جنس (
از جـنس  .)1ودارنمـ (ها بودنـد س%) آاد43/2جنس (
از ،گونـه آ. مـاکولی پنـیس و آ. کالویـژر    2هـا آنوفل

،ك. مدستوس،گونه ك. هورتنسیس7جنس کولکس 
ــنس ــري،ك. پپی ــیکوس،ك. تیل ــراي ،ك. پرکس ك. ت

3تنیورینکوس و ك. میمـی تکـوس و از جـنس آادس    
آ.وگزنس و آ. فالویسنس که براي ،گونه آ. کاسپیوس

گردد و از جنس میدبیل گزارشاولین بار از استان ار
کولیستا یک گونه شامل ك.لونجی یـا دوالتـا شناسـایی    
شدند. بیشترین وفور الروي مربوط به گونه کـولکس  

%) و کمتـرین وفـور مربـوط بــه آادس    7/58(پپیـنس 
%) بــود. بیشــترین تنــوع گونــه اي در 23/0وگــزنس (
هــاي پــارس آبــاد و خلخــال و کمتــرین در شهرســتان
%) 86/26(بیشـترین الرو مین صید گردید.شهرستان ن
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%) از نمین صید شد8/2(از پارس آباد و کمترین الرو
بـرداري شـده جـنس    منطقه نمونـه 33از ).1(جدول 

درصـد و  7/57درصد نقاط و آنوفل از 97کولکس از 
درصـد  21جـنس آادس از  درصد و2/21کولیستا از 

الروهـا  درصـد  87. بیش از )1نقشه(نقاط صید شدند
جـنس  4ي طبیعی صـید شـدند و از بـین    هازیستگاهاز 

ها بیشتر از الروهاي جنس آادس نسبت به سایر جنس
درصـد  49ي مصنوعی صید شـده بودنـد.   هازیستگاه

ــان  ــا از مک ــایه و   الروه ــه س ــاي نیم ــد از 26ه درص
ــابی صــید شــدند.هــازیســتگاه درصــد 70آب ي آفت
ـ   30کـدر و  هازیستگاه د و بسـتر  درصـد شـفاف بودن
درصد خاك رسـی  50هاي الروي در بیش از ه زیستگا

ي الروي در ایـن  هازیستگاهبودند. از خصوصیات دیگر 
از نوع دایمـی و بـیش از   هازیستگاهدرصد 63مطالعه 

درصـد داراي  69درصد داراي آب راکـد بـوده و   80
.)3(جدولپوشش گیاهی متفاوت بودند

1395هاي استان اردبیل در شهرستانهاو پشهمناطق مختلف صید الر. 1جدول 
سرعیننمیننیرکوثرخلخالبیله سوارگرمیپارس آبادمشگین شهراردبیلجنس پشه

**********آنوفل
**********کولکس
*---**-*--آادس
---**-***-کولیستا

درصد الروهاي صید شده بر حسب جنس در استان اردبیل. 1نمودار
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1395تعداد و نوع گونه الروهاي صید شده در استان اردبیل.2جدول 
گونه پشه کوثر سواربیله سرعین خلخال آبادپارس اردبیل نمین نیر شهرمشگین گرمی جمع درصد

Anopheles.claviger 14 3 3 1 20 4 10 6 15 11 87 4
An.maculipennis 32 2 12 6 31 14 15 15 30 18 175 8
Culex.modestus 8 0 0 12 14 6 0 2 8 0 50 3,2

cx.hortensis 19 7 4 14 26 12 0 16 12 8 118 4/5
cx.pipiensis 79 72 0 231 381 236 36 9 217 18 1279 7/58
cx.theileri 49 5 41 37 57 16 0 18 68 10 301 8/13

cx.perexiguus 2 10 0 0 6 0 0 0 0 0 18 83/0
cx.tritaeniorhynchus 2 6 0 0 6 0 0 0 0 2 15 69/0

cx.mimeticus 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8 37/0
Aedes.caspius 0 10 3 1 23 0 0 0 0 0 37 7/1
Ae.flavescens 0 2 0 1 8 0 0 0 0 0 11 5/0

Ae.vexans 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 23/0
Culiseta.longiareolata 15 0 0 32 2 0 0 0 15 10 74 4/3

جمع 12 117 63 335 585 290 61 66 365 77 2178 100
درصد 10 37/5 9/2 38/15 86/26 3/13 8/2 3 76/16 53/3 100 -

1395در استان اردبیل هامشخصات زیستگاه الروهاي صید شده پشه.3جدول

A
n. claviger

A
n. m

aculipennis

C
x.hortensis

C
x.m

odestus

C
x.pipiens

C
x.theileri

C
x.perexiguus

C
x.tritaeniorhynchus

C
x.m

im
eticus

A
e. C

aspius

A
e.flavesces

A
e.vexans

C
s. longiareolata

مشخصات زیستگاه الروي

89 92 95 90 75 5/71 68 71 95 0 0 0 70 (%)دایمی 11نوع زیستگاه 8 5 10 25 5/28 32 29 5 100 100 100 30 (%)موقتی
8 15 18 27 33 30 14 5/15 15 0 0 0 35 (%)جریان 92آب 85 82 73 67 70 86 5/84 85 100 100 100 65 (%)ساکن
4 7 3 15 23 5/22 20 19 5/21 54 75 100 34 (%)ندارد 96پوشش گیاهی 93 97 85 77 5/76 80 81 5/78 16 25 0 66 (%)دارد

45 4 15 30 45 47 43 44 70 67 75 100 74 (%)رسی
5بسترنوع 25 25 15 35 30 20 25 20 33 25 0 12 (%)ماسه

50 71 60 55 15 23 37 31 10 0 0 0 14 (%)سنگالخ
6 15 12 2 10 5 25 30 80 50 50 50 60 (%)کدر 94آبکیفیت 85 88 98 90 95 75 70 20 50 50 50 40 (%)شفاف
2 35 0 4 12 26 15 38 40 5/11 50 100 3 (%)آفتابی نور وضعیت

35خورشید 20 5 36 17 20 19 17 20 5/34 50 0 27 سایه دار(%)
63 45 95 60 61 54 66 45 40 54 0 0 70 سایه(%)نیمه
98 80 92 85 78 86 5/95 5/87 75 84 75 100 95 (%)طبیعی 2اهزیستگساختار 20 8 15 22 14 5/4 5/12 25 16 25 0 5 (%)مصنوعی
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1395ي صید شده خانواده کولیسیده در استان اردبیل هانقشه پراکندگی الرو پشه.1نقشه

بحث
کـه  ندگونه در این مطالعه شناسایی شد13جنس و 4

بیشترین جنس کولکس و کمترین جنس آادس بودند. 
ویسـنس بـراي اولـین بـار از     در این مطالعه آادس فال

فقـط یکبـار توسـط    استان اردبیل گزارش شد که قـبالً 
در آذربایجـان غربـی   1973زعیم و همکاران در سال 

ولـی در ایـن   )14(براي یک بـار گـزارش شـده بـود    
،مطالعه این گونه جدیـد از سـه منطقـه پـارس آبـاد     

دهنـده ایـن   خلخال و سرعین گزارش گردید و نشـان 
آ. فالویسـنس بیشـتر در شـمال غربـی     که گونه است

کند. بیشترین تنوع و بیشترین وفـور  میایران زندگی
در شمال اسـتان اردبیـل شناسـایی    هاالروي کولیسیده

د بیشترین الرو مربوط بـه  ندهمینتایج نشانگردید.
گونه کولکس پپینس بود کـه در تمـام منـاطق اسـتان     

ر بــاالي بــا توجــه بــه وفــووفــور الروي اش بــاال بــود.
ي کـولکس در ایـن منطقـه لـزوم توجـه بـه       هـا جنس

هـا بایسـتی بیشـتر    ي منتقله بوسیله کـولکس هابیماري
نظر قــرار گیــرد و مطالعــات الزم در ایــن مــورد مــد

صورت گیرد. آذري حمیدیان در یک مطالعه دو ساله 
را شناسایی کرده بود گونه 20در استان اردبیل تعداد 
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). در مطالعه 11(که بیشترین گونه کولکس تیلري بود
ــتان     ــده در اس ــید ش ــترین الرو ص ــم بیش ــار ه نیکوک

ولــی در ،)15(باشــدمــیمازنــدران کــولکس پپیــنس
مطالعه ثقفی پور در قم بیشترین گونه آنوفل کالویژر

دهـد کـه وفـور    مـی ). ایـن نتـایج نشـان   16(باشدمی
هاي شمالی و شـمال غربـی   در قسمتکولکس پپینس 

،شده آنوفـل ي صیدهاست. در بین گونهاایران بیشتر 
وفور الروي آ.ماکولی پنـیس دو برابـر گونـه دیگـري     
بود و با توجه به اینکه این گونـه ناقـل اصـلی بیمـاري     

سـت در نتیجـه   اشمال غربی ایـران  ماالریا در شمال و
باشــدمـی ایـن مطالعــه تاییـد کننــده مطالعـات قبلــی   

ي هـا شـده گونـه  درصد کل الروهاي صید3). 17،18(
نـاقلین  هـا باشد و با توجه به اینکه این گونهمیآادس

ي آربوویروســی هســتند هــابیمــاريمهمــی از نظــر 
ي هازیستگاهشده از اکثر الروهاي صیدچون) و19،20(

منطقـه اردبیـل از نظـر    درلذا بایسـتی  ،مصنوعی بود
ولی بیشتر صورت گیردري ها مطالعه بیشتفون آادس

آنوفــل و کولیســتا در ایــن ،الروهــاي جــنس کــولکس
کـه در  نـد ي طبیعی صید گردیدهازیستگاهمطالعه در 

) 16ی پـور ( ) و ثقفـ 22کثیري (، )21مطالعات نیکوکار (
ي طبیعـی  هـا زیستگاهشده در هم بیشتر الروهاي صید

کـه  دادگزارش شده است. نتایج ایـن مطالعـه نشـان   
می بودند و این به احتمال زیاد در ئداهایستگاهزبیشتر 

درصـد  50باشـد و بـیش از   مـی مـوثر هـا وفور پشـه 
.گیـاهی مختلـف بودنـد   هايها داراي پوششاهگزیست

همسو با نتایج ایـن  نیز) 23،24نتایج مطالعات دهقانی (
مطالعه بودند. 

نتیجه گیري
ي صید شـده را جـنس کـولکس در    هادرصد گونه82

مطالعه تشکیل داد که گونه کولکس پیپینس هم بـا  این 
باشـد. در ایـن   میدرصد گونه غالب استان اردبیل59

کـه  نـد گونه از جنس آادس معرفی گردید3مطالعه 
یک گونه آادس فالویسنس براي اولین بـار گـزارش و   

امـر  ایـن کـه ي اسـتان اضـافه گردید  هابه لیست گونه
یشـتري در مـورد   مطالعـات ب منجر به انجامتواند می

گردد.ي مختلف هابیمارينقش آنها در 

و قدردانیتشکر
داننـد از زحمـات   مـی الزمگان مقاله بر خـود  نویسند

ــانی     ــتی و درم ــز بهداش ــرم در مراک ــاران محت همک
ها تقدیر و تشکر بعمـل آورنـد. ایـن مقالـه     شهرستان

کـه بـا   بـود  9502به شماره تحقیقاتی قسمتی از طرح 
اونت بهداشتی دانشگاه علـوم پزشـکی   حمایت مالی مع

.اردبیل طراحی و اجرا گردید
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