
 ۸۱-۸۸/ ۱۳۸۹زمستان / ه پانزدهمدور/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

زد و يها در شهرستان  بعنوان گونه غالب پشه  Culex pipiensک ي اکولوژيبررس
   کنترل آن يها روش

  ۴بهروز داوري ،۳يکاظم يموس حسن ديس ،۲صدرايي جاويد ،۱نيري دهقان حسين

  رانيا تهران، مدرس تربيت دانشگاه وم پزشكي،عل دانشکده ،يپزشک يس شنا حشره و شناسي انگل گروه ،ي پزشکيشناسارشد رشته حشره يکارشناس دوره ي دانشجو-۱

  رانيا تهران، مدرس، تربيت دانشگاه علوم پزشكي، دانشکده ،يپزشک يشناس حشره و شناسي انگل استاديار، گروه  -۲
  )مؤلف مسؤول (رانيا تهران، تهران، يکپزش علوم دانشگاه ،يبهداشت قاتيتوتحقيوانست بهداشت دانشکده ،نيباناقل ومبارزه يپزشک يشناس حشره گروه ار،ياستاد -۳

   moosakazemi@tums.ac.ir   ۰۲۱-۸۸۸۹۵۱۳۹۳: تلفن
 استاديار گروه انگل، قارچ و حشره شناسي پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران -۴

  
  چكيده

 اذيت و آزار در آنها نقش. هستند فعال بسيار شهري يهامحيط در خونخواري نظر از Culex pipiens   هايپشه :ينه و هدفمز
 صحيح اصول رعايت بدون هاشهرك ساخت. است كرده زياد را گونه اين اهميت هاويروس و فيلرها انتقال كنار در ها،انسان

 توجه با حاضر مطالعه. شود مطرح الروي هايزيستگاه ايجاد در اساسي عامل عنوان به تواندمي فاضالب سيستم بهسازي و بهداشتي
ها و   بعنوان گونه غالب پشهCulex pipiens با هدف شناخت اكولوژيك يزد شهرستان در ها پشه مزاحمت از ناشي مشكالت به

  .هاي كنترل آن انجام شد روش
 بـا  انتخـاب و  دداشـتن   را هاپشه  مزاحمت از ناشي مشكل بيشترين كه هيشهر زارچ و شاهد    دو  تجربي مطالعه اين در :بررسي روش
 از گيـري نمونـه . شـد  نيـي تع گيـري نمونـه  جهـت  مناسـب  هـاي مكـان  بـالغ،  هـاي پـشه  اسـتراحت  اماكن و الروي هايزيستگاه مطالعه

 صيد كلي، صيد  هايروش به بالغ و زنيمالقه روش به الرو گيرينمونه. شد انجام نوبت يازده در ۱۳۸۸ آذرماه لغايت ماهارديبهشت
  . شد انجام گودالي پناهگاه از صيد و نوراني تله با صيد دستي،
. شـد  گـزارش   گونـه ۵و  Culiseta و  Anopheles،Culex جـنس  سـه  در تنـوع  نظـر  از شده صيد هاينمونه مطالعه اين در :ها يافته
 بـه  را وفور بيشترين %۲/۸۲ باCx. pipiens  تعداد اين از که بود عدد ۱۹۰۵۴ منطقه الروي هايزيستگاه از شده صيد الروهاي تعداد
 .Cx  تعـداد،  ايـن  از. شـدند  صـيد  كلـي  صـيد  روش به آن عدد ۱۱۸ كه بود عدد ۵۲۳ شده صيد هايبالغ تعداد. داد اختصاص خود

pipiens گونه همچنين. شد شامل را وفور بيشترين %۹۰ با Cx. sinaiticusبراي اولين بار از استان گزارش شد .  
 عنـوان  بـه  گونـه  ايـن  و تعيين تيرماه اوايل تا خرداد اواخر ازCx. pipiens  فعاليت پيكرگيري فصلي،  با توجه به وفو:گيرينتيجه

 صـيد  بـا  آن مقايـسه  و گـودالي  پناهگـاه  روش در شـده  صيد هايبالغ شكمي فيزيولوژيك حاالت بررسي. شد مشخص غالب گونه
   .دهديم اننش را خارجي اماكن در استراحت براي گونه اين بيشتر تمايل كلي،

  يزد كنترل، كوليسيده، ،Culex pipiens اكولوژي، :هاه واژكليد 
   ۵/۱۰/۸۹ :     پذيرش مقاله ۱۰/۹/۸۹ :نهايي      اصالحيه ۱/۸/۸۹: وصول مقاله
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   ...Culex pipiensبررسي اکولوژيک       ٨٢

  ۱۳۸۹زمستان / ه پانزدهمدور/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  مقدمه
 از  Culex pipiens  Linnaeus هايپشه موجوديت

 سال از اـ، ام)۱۷۵۸ (ودـب دهـش مطرح شـپي هادتـم
 در آن اهميت و هاانسان به حمله و طغيان ليلد به ۱۹۶۰

 پراكندگي. شد مطرح جهاني مشکل عنوان به پزشکي
 ١ياحاره نواحي جنب اروپا، از کمپلکس اين هايپشه
 شمالي، آمريکاي مرکزي هايقسمت تا آفريقا و آسيا در

 دارد ادامه استراليا و جنوبي آمريکاي جنوبي سوم يک
 نواحي بيشتر در زعيم زارشگ طبق بر گونه اين). ۱(

   Cx. pipiensهايپشه وفور). ۲( دارد پراكندگي ايران
 هايقلمرو و اقتصادي هايفعاليت توسعه با نزديكي رابطه
 هايقلمرو احياي ها،تاالب تخريب و تغيير. دارد جديد

 آب، نگهداري استخرهاي و هاكانال ساختن خشك،
 ويژه به و تنوعم صنعتي هايفعاليت كشاورزي، احياي
 و فون در بااليي ثيراتأت هااين همه شهرها، توسعه

 الملليبين سمينار در. دارد منطقه يك در هاپشه فراواني
 دليل مهمترين ،۱۹۶۴ سال در جهاني بهداشت سازمان

 نواحي و اروپا شرق در Cx. pipiens فراواني و گسترش
 نواحي آفريقا، در Cx. quiquefasiatus و مديترانه شرق

 گسترش هايپروژه آمريكا شمال و آسيا جنوبي
 از هاجمعيت حركت حقيقت در. شد بيان شهرسازي

 در گسترده حجم با هاشهرك و شهر مركز به شهر حومه
 سريع گسترش باعث توسعه، حال در هايكشور

 معموالً امر اين كه حالي در شود؛مي بزرگ هايشهرك
 اصول رعايت و فاضالب سيستم بهسازي بهبود با

   Cx. pipiensپرورش محل. نيست همراه بهداشتي
 مثل جاري هايآب از شده ايجاد هايتاالب در يشترب

 هاسيالب و كشاورزي در اضافه هايآب فاضالب، ،آب
 روزميني مصنوعي مخازن آب، هايكانال همچنين و

                                                   
1. Extra tropical  

 روباز هايفاضالب دارد، اقتصادي هايجنبه كه متنوع
 مثل آلي مواد به آلوده هايآب با صنعتي هايكارخانه
 از كه و امثال آن دباغي كنسروسازي، هايكارخانه

 يافت كنند،مي تخلف بهسازي و بهداشتي استانداردهاي
  ). ۱( شودمي

 بين در توجهي قابل اکوفيزيولوژي هايتفاوت
 نظر از که حالي در شده مشاهده كمپلكس اين اعضاي

 .Cxگونه ). ۳( هستند هم به يهشب زيادي حد تا مرفولوژي

pipiens شامل زير گونه pipiens و فرم بيولوژيك  
molestus زيرگونه . باشد ميpipiens Cx.p. ، 

)Unautogenous2 (باز الروي هايزيستگاه در بيشتر 
 ولي دارد دياپوز مرحله يک نيز بالغ و يابدمي پرورش

 آبهاي و هاتونل در بيشتر )٣Autogenus (molestus فرم
 دياپوز بدون و يابدمي پرورش کم فضاي با سرپوشيده

 گونه اين هايتخم. )۱و ۴-۶( کندمي گذران یزمستان
 قرار آب سطح روي يکديگر کنار دسته يک صورت به

 دماي در بالغ تا تخم از تکامل دوره طول). ۶( گيردمي
 در زمان اين. کشدمي طول روز ۱۷ تا ۱۲ بين درجه ۲۷

 ۱۰ درجه ۳۲ دماي براي و روز ۲۸ تا ۲۵ درجه ۱۹ دماي
 که هاييانسان به بيشتر بالغ هايپشه. کشدمي طول روز

 به الروي هايزيستگاه نزديکي در شب يا عصر هنگام
 دارند حضور مسکوني مناطق يا باز هايمکان در ويژه

 ۲ الي ۲۳ ساعت از ماده هايپشه هجوم. کنندمي حمله
 و پرواز ميزان بيشترين). ۱( رسدمي خود اوج به بامداد
 و باد جريان با ياديز رابطه الروي هايزيستگاه از فاصله
 در گونه نيا پروازي فعاليت حداکثر. دارد حرارت درجه

 بالغ يا الرو صورت به گونه اين. باشدمي درجه ۲۵ يدما
 ساير مانند نيز Cx. pipiens ).۶( کندمي گذراني زمستان

                                                   
 .دارند نياز ريزي تخم اولين جهت خونخواري به كه ايماده هايپشه. ۲

 .دارند را خونخواري بدون هاتخم از دسته اولين توليد توانايي كه ايماده هايپشه. ۳
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  ٨٣       يسيد حسن موسي كاظم

 ۱۳۸۹زمستان / ه پانزدهمدور/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 شامل که کندمي استفاده غذايي رژيم دو زا هاکوليسيده
 شهد و شيره از هاپشه تغذيه. است خون و گياهان شيره

 هاپشه زندگي در اوليه و پايه نياز يک عنوان به گياهان
 در فقط خون از تغذيه و هاپشه گزش. است مطرح

 منبع عنوان به ميزباني ترجيح. شودمي ديده ماده هاي پشه
 براي گونه يک پتانسيل تعيين صليا عامل خون، تغذيه
 .Cxتحقيقات آخرين طبق بر. است بيماري انتقال

pipiens فرم pipiens از تغذيه به بيشتري گرايش 
 تغذيه انسان از بيشتر آن molestus فرم و دارد پرندگان

 Cx. pipiens form ٤دوستي انسان مورد در اما. کندمي

molestus  هاييناستر چون شود؛ اغراق نبايد 
 و پرندگان از راحتي به توانندمي گونه اين آزمايشگاهي

 پس هاماده). ۷( كنند خونخواري نيز خوكچه و هاموش
 ها،آلونك خون هضم و استراحت جهت خونخواري از

 درجه با تاريک هايمکان و هاسردابه ها،زيرزمين
 ۶( کنند مي انتخاب را باال رطوبت و متوسط حرارت

 در بااليي پذيريانعطاف مختلف، يطشرا در). ۱و
 كمپلكس اين فيزيولوژي و اكولوژي هايويژگي
 پرورش و سازگاري ،هاالرو مورد در. شودمي مشاهده

 با طبيعي يا مصنوعي آبي منابع انواع در آنها سريع
 امكان صنعتي يا آلي مواد به آلودگي از بااليي درجات

 جديد هاييزبانم با راحتي به زين هابالغ و است پذير
 نظر ازCx. pipiens  هايپشه). ۱( كنندمي پيدا سازگاري

 در خونخواري نظر از آنها. دارند زيادي اهميت پزشکي
 گونه اين نقش. هستند فعال العادهفوق شهري هايمحيط

 در خارش ايجاد و زدن نيش از ناشي  آزار و اذيت در
 هاياپروتوز و هاويروس  فيلرها، انتقال كنار در هاانسان

 كرده دوچندان را گونه اين پزشكي اهميت ،پاتوژن
 توانمي کمپلکس اين توسط منتقله هايبيماري از. است

                                                   
 4. Antropophily  

 نيل تب مثل آربوويروسي هايبيماري فيالريازيس، به
 ژاپني و آنسفاليت شرقي، و غربي اسبي آنسفاليت غربي،

). ۱ و۸ و۹( کرد اشاره لوئيس سنت آنسفاليت
 طول در پشه بزاق با همراه توانندمي هاسآربوويرو

 يک اينکه براي ها پشه.شود تزريق بدن به خونخواري
 موفقيت با دارمهره ميزبان يک از را خود غذايي وعده

 با آن اساس که هاييمکانيسم کمکبه کنند، دريافت
 روي شودمي انجام تغذيه محل در بزاق کردن رها

 و التهاب ها،پالکت جمعخون، ت انعقاد ها،رگ انقباض
. دنگذارمي ثيرأت لنفاوي و خوني عروق و ايمني سيستم
 بزاق به نسبت است ممكن هاميزبان ديگر و هاانسان

 شديد هايپاسخ به منجر گاهي و داشته حساسيت ها پشه
 دقيقه سه الي دو از بعد. شودمي ايمني سيستم از

 در كه دشومي شروع ميزبان در زا حساسيت هاي واكنش
 تا ساعت چند از خيريأت هايواكنش هاانسان از بعضي

هدف از اين مطالعه  ).۱۰( كندمي پيدا ادامه نيز روز چند
  Culex pipiensک يتعيين برخي از خصوصيات اکولوژ

 يزد و روشهايها در شهرستان  بعنوان گونه غالب پشه
  . بوده استکنترل آن

  
  بررسي روش

  مطالعه مورد منطقه هايويژگي
 مختصات با يزد استان مركز عنوان به يزد شهرستان

 ۵۴ و شمالي عرض قهي دق۵۹ و درجه ۳۱ جغرافيايي
 کيلومتري ۶۷۷ فاصله در، شرقي طول دقيقه ۴ و درجه

 ۲۳۹۷ شهرستان نيا سعتو .دارد قرار تهران شرق جنوب
. باشدمي رمت ۱۲۳۰ دريا سطح از ارتفاع و  مربع لومتريك

 ايران آمار مرکز ۱۳۸۵ سال سرشماري طبق آن جمعيت
 شهرستان يمياقل وضعيت .است  بوده نفر ۴۲۳۰۰۶ با برابر

 شامل سرد يها گرم و خشک و زمستانيهابا تابستان
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   ...Culex pipiensبررسي اکولوژيک       ٨٤

  ۱۳۸۹زمستان / ه پانزدهمدور/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 ۶۲ ساالنه بارش و درجه ۱۹ ساالنه دماي ميانگين

 .باشدمي روز ۵۲ ساالنه يخبندان روزهاي و متر ميلي

 و حميديا ،شاهديه ،يزد شامل شهرستان اين هايشهر
 يزد شهر غرب کيلومتري ۵ در زارچ شهر. باشدمي زارچ

 سال در آن جمعيت. است گرفته قرار ايران مرکز در و
 مرکزي بخش در شاهديه. است بوده نفر ۱۲۳۷۷ ،۱۳۸۵

 نفر ۱۲۰۰۰ حدودا و است واقع شده يزد شهرستان
                  ).۱۱( است سبيدهچ يزد شهر به تقريباً و دارد جمعيت

   گيرينمونه روش 
 بهداشت مركز درخواست به بنا مطالعه اين در

 را آلودگي مشكل بيشترين كه شهري دو شهرستان،
 هايزيستگاه مطالعه با و انتخاب) شاهديه و زارچ (داشتند

  مشخصيريگجهت نمونه زيستگاه ٥ الروي، مختلف
 آذرماه لغايت از ارديبهشت بالغ و الرو گيرينمونه. شد
 روش با الرو صيد. صورت گرفت نوبت يازده طي

 طول در روش نيا در. شد انجام (Dipping) زنيمالقه
 الرو چکان قطره و مالقه از استفاده با صبح هنگام برنامه

 در سپس صيد، الروي هايزيستگاه از کوليسيده هايپشه
ه در مطالعات  حجم نمون.شد کنسرو الكتوفنول محيط

گيري و شرايط متغير  حشره شناسي بر اساس روش نمونه
 صيد برايآب و هوايي در منطقه متغير خواهد بود 

 استراحت اماكن شناسايي و بررسي از پس بالغ، هاي پشه
 بالغ گيرينمونه هايروش. شد انجام گيرينمونه ها،پشه

 هنگام روش دراين :)Total Catch(كلي صيد) ١شامل 
 و زارچ هايشهر از يك هر در آفتاب طلوع از قبل بحص

 مناسب حيواني مکان چهار و انساني مکان چهار شاهديه
 متغير مكان دو و ثابت آن مكان شش كه کرده انتخاب

 منافذ و پوشانيده سفيد پارچه با را اماکن کف سپس. بود
 با كش حشره اسپري از و شده بسته درها و ها پنجره

 .ميکرد استفاده) پايروتروئيد (سريع ناكداون خاصيت

 هاپشه آوريجمع به اقدام دقيقه، ١٥ از گذشت پس
 در روش اين در :)Hand Catch( دستي صيد) ٢. نموديم

 آنها در سمپاشي که مطالعه تحت هايمحله از يك هر
 را مناسب حيواني و انساني اماکن ،است نشده انجام

 و قوه چراغ تور،آسپيرا از استفاده با کرده، انتخاب
 نوراني تله با صيد) ٣. نموديم هاپشه صيد به اقدام كاپس

)Light Trap(: اقدام منتخب هايمحله در روش در اين 
 نصب آفتاب غروب هنگام هاتله. شد نوراني تله نصب به
 آوري جمع به اقدام آفتاب طلوع از قبل صبح هنگام و

 گودالي پناهگاه از صيد) ٤. مينمود آنها داخل از ها نمونه
)Pit Shelter(: منتخب هايمحله در روش اين در 

 در و حفر متر سانتي ١٥٠×٩٠×١٥٠ ابعاد به هايي چاله
 متر سانتي ٣٠×١٥×١٠ ابعاد به ييها سوراخ آنها ديواره
 نظر در شلترپيت حلقه يك شهر هر براي. ميکرد ايجاد
 طلوع از قبل صبح هنگام در برنامه طول در. شد گرفته
 به اقدام كاپس و قوه چراغ اسپيراتور، از استفاده با آفتاب

). ١٢ و١٣( نموديم آنها داخل از ها نمونه آوري جمع
 در ثبت و هويت تعيين جهت شده آوريجمع هاي نمونه

 دانشكده شناسيحشره آزمايشگاه به استاندارد فرمهاي
 استفاده با و منتقل تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت

 نه ايرانيسيکول هايپشه بالغ و الرو تشخيص ليدک از
دكتر  ، كليد تشخيص كوليسيده ها از)کرانستون و زعيم(

الرو و بالغ  تشخيص كليد آذري حميديان و هاربك و
 شدند شناسايي) شاهگوديان(ران يا نهي آنوفليهاپشه

 Exell افزار نرمرسم نمودارها با استفاده از . )۱۶-۱۴(
  .شد انجام

  
   ها هيافت

 در تنوع نظر از شده صيد هاينمونه مطالعه اين در
 گونه ۵ و Culiseta و  Anopheles،Culex جنس سه
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  ٨٥       يسيد حسن موسي كاظم

 ۱۳۸۹زمستان / ه پانزدهمدور/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

An. superpictus ، Cx. pipiens، Cx. sinaiticus ،
Cx.  theileri وCs. Longiaroelata تعداد. دارند قرار 

 ۱۹۰۵۴ منطقه الروي هايزيستگاه از شده صيد الروهاي
 .An الرو عدد ۲ تعداد اين از كه باشدمي عدد

superpictus  ٠١/٠% ،۱۵۶۸۹ الرو عدد  Cx. pipiens 
 عدد ۳۳۹۰ و% Cx. sinaiticus ۲/۰ الرو عدد ۴، ۲/۸۲%

 اختصاص خود به را% Cs. Longiaroelata۷۷/۱۷ الرو
 بود عدد ۵۲۳ شده صيد هايبالغ تعداد). ۱ نمودار( دادند

 صيد روش از عدد ۸۵ كلي، صيد روش از عدد ۱۱۸ كه
 از عدد ۳۰۰ و نوراني تله طريق از عدد ۲۰ دستي،
 در شده دـصي هاينمونه از. شدند صيد گودالي پناهگاه

   Cx. pipiens ۹۰%، Cx. sinaiticus كلي، دـصي روش
 اختصاص خود به را% Cs. longiaroelata  ۳/۸و% ٧/١

 يبرا Cx. sinaiticus فوق هاي گونه از ).۲ نمودار( داد
  . شودمي گزارش استان از بار اولين

 شامل الروي هايزيستگاه مهمترين مطالعه اين در
  راكدآب هايحوضچه شهر، داخل فرسوده هايقنات
 سرپوش، بدون هايانبارآب ها،گاوداري آبخوري شامل

 و آب چاه کنار يا هاباغ داخل راکد آب هايحوضچه
 و کارخانجات توسط شده رها راکد هايآب

 تصفيه حواشي شده رها هايآب و صنعتي هايکارگاه
 براي باال پتانسيل با بالقوه الروي زيستگاه که يزد خانه
 تصاوير( شد شناسايي بود،  هاپشه تکثير و ريزيتخم

  .)٢و١
 فعاليت بررسي با شده انجام هايگيرينمونه در
 فصلي فعاليت دوره حداکثر و بالغ وفور بيشترين فصلي،

Cx. Pipiens مشخص مرداد اوايل تا خرداد اواخر از 
 اواسط از گونه اين الروي اوج وفور، در حالي كه شد

 حاالت  مقايسه).٣ نمودار( شد تيرتعيين اواسط تا خرداد

 پناهگاه از شده صيد هايپشه شكمي فيزيولوژيك
 اماكن از كلي روش به شده ديص يهاپشه با گودالي
 باردار مرحله هايپشه كه هددمي نشان انساني و حيواني

 به خارجي مصنوعي پناهگاه از شده صيد باردار مهين و
   ).١ جدول( است كلي صيد از بيشتر مراتب
  
 Culex pipiens مقايسه حاالت فيزيولوژيك شكمي گونه : ١جدول 

صيد شده به روش صيد كلي و پناهگاه مصنوعي در طول فصل 
 در شهر زارچ و شاهديه ۱۳۸۸ فعاليت آن از ارديبهشت تا آذر ماه

  شهرستان يزد

  
  

  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  
  
  

نيمه   خون خورده  خالي  حالت فيزيولوژيك شكمي
  باردار  باردار

  ۲  ۳  ۰  ۷۱  صيد كلي
  ۱۹  ۱۳  ۷  ۸۹  گاه گودالي صيد از پناه
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   ...Culex pipiensبررسي اکولوژيک       ٨٦

  ۱۳۸۹زمستان / ه پانزدهمدور/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  ۱۳۸۸ يزد، سال  در زارچ و شاهديه، شهرستانCulex pipiensفعاليت فصلي الرو و بالغ : ٣نمودار 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٨٨هاي الروي، سال  عكس هوايي از موقعيت شهر زارچ و شاهديه و موقعيت زيستگاه: ١شكل 
  
  
  
  
  
  

 
 

  ١٣٨٨ها، شهرستان يزد سال  هاي فرسوده داخل شهر و آبخوري دام هاي الروي شامل قنات زيستگاه: ٢شكل 
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  ٨٧       يسيد حسن موسي كاظم

 ۱۳۸۹زمستان / ه پانزدهمدور/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  حثب
 غالب گونه Culex pipiens  مطالعه اين اساس بر

 هايگزش بيشتر احتماالً که بود منطقه در شده صيد
. باشدمي گونه همين به مربوط زاحساسيت و دردناک
 داشته مطالعه اين با مشابهي نتايج کشور در قبلي  مطالعات

 کاظمي موسي توسط گرفته انجام مطالعات اساس بر. است
 ،گونه اين اصفهان، مبارکه منطقه در )۲۰۰۰ (همکاران و

 است بوده منطقه اين در شده صيد مهم هاي گونه از ييک
 که داد نشان نيز) ۲۰۰۷ (آذري مطالعات آن بر عالوه). ۶(

 استان در کوليسيده هاي پشه ترين فراوان از يکي ،گونه اين
 تنوع به توجه با و اساس اين بر). ۵ (باشد مي گيالن

 انواع در باال سازگاري توانايي و الروي هاي زيستگاه
 Cx. pipiens بالغين، استراحت اماكن و الروي ها يستگاهز

 نظر از كه يمناطق خصوصاً نواحي از بسياري در تواند مي
 را بهداشتي استانداردهاي فاضالب و بهداشتي سيستم
 مطالعات. باشد باال وفور با و غالب گونه ،اند نكرده رعايت
 نشان اصفهان مبارکه در) ۲۰۰۰ (همکاران و کاظمي موسي

 انتشار منطقه اين در نيز Culiseta longiaroelata داد
 در زعيم گزارش اساس بر ،گونه اين). ۶ (دارد وسيعي

 هاي داده اساس بر). ۲ (دارد پراکندگي ايران نواحي بيشتر
 .Cx هاي پشه شکمي فيزيولوژيک حاالت از آمده بدست

pipiens پناهگاه و حيواني انساني، اماکن از شده صيد 
 هاي پناهگاه بيشتر ،گونه اين گفت توان مي ي،گودال

. دهد مي ترجيح داخلي اماکن به استراحت براي را خارجي
 آسپيراتور از استفاده با كه دستي صيد روش در حال اين با

 توجهي قابل تعداد شد انجام حيواني و انساني اماكن در
Cx. pipiens كه است مدتي ناقلين تلفيقي كنترل. شد صيد 

 كنترل در استراتژي بهترين عنوان به محققين توسط
 مطرح بهداشت در آنها، از منتقله هاي بيماري و بندپايان

 همه از تركيبي ناقلين، تلفيقي كنترل حقيقت در. است شده
 محيطي، شيميايي، شامل كنترلي هاي تكنيك و اقدامات

 كه است هماهنگ و منظم مديريت با فيزيكي و بيولوژيكي
 پراكندگي و اپيدميولوژي دقيق و كامل لعاتمطا كنار در

   .شود مي انجام آن ناقالن و بيماري
  

  گيرينتيجه
بعنوان  فرسوده هايقنات ن مطالعه نشان داديج اينتا

 .رود يبشمار م  Cx. pipiensالروي زيستگاه مهمترين
 از راکد آب حاوي هاي حوضچهدر  گردد يشنهاد ميپ

. شود استفاده گامبوزيااهيم ويژه به بيولوژيک کنترل روش
 اطراف، هايزمين و هاکارگاه و کارخانجاتهاي  مانداب
 تصفيه حواشي در شده رها هايآب.شود بهسازي يا حذف

 جهت و شده تصفيه ،زهکشي سيستم از استفاده با نيز خانه
 .شود پمپاژ مناسب مکان به کشاورزي بخش در استفاده

 اثر با سم به آغشته يهابندپشه گردد يه مين توصيهمچن
شود و  توزيع خانوارها بين مناسب قيمت و باال ابقايي

. ها به توري مجهز شوند ورودي اماكن مسكوني و پنجره
 صنعتي هايها و كارگاه شود دامداري ن پيشنهاد مييهمچن

با سموم مناسب و داراي اثر ابقايي باال از جمله سموم گروه 
هالوترين  -ين و المبداسلتامتريپايروتروئيدها مانند د

 منطقه مردم  آموزششتر بهي توجه ب.شوند ابقايي سمپاشي
 كنترل روشهاي الروي، هايزيستگاه شناخت زمينه در

  .گردد توصيه مي
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   قدرداني و تشکر
 همكاري از كه دانندمي الزم خود بر مقاله اين نويسندگان

 ه،شاهدي و زارچ هايشهر بهداشت مركز كاركنان صميمانه
ن يهمچن نژاد، عيوزي نجفي و دكتر دكتر دايا، دكتر آقايان

 محترم مسئولين نيز و رضايي و اسالمي كالنتري، انيآقا

 و تشكر هابيماري با مبارزه گروه بخصوص يزد استان بهداشت
 اهالي محترم مساعدت و همكاري از تيدر نها. دننماي قدرداني
  .دارند رتشك و تقدير شاهديه کمال و زارچ شهرهاي
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