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 جلدي  لیشمانیوز کانون در ها  خاکی پشه ماهانه فعالیت و فون مطالعه
  1391 سال  قنوات استان قم،دهستان

 
  2عبایی محمدرضا ،2، یاور راثی1پور عابدین ثقفی

  
  قم، دانشگاه علوم پزشکی بهداشتی معاونت ها، مبارزه با بیماري گروه) 1

  تهران انشگاه علوم پزشکی بهداشت، د دانشکدهحشره شناسی پزشکی، گروه )2
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  فون، پشه خاکی، لیشمانیوز جلدي، قنوات، قم :واژه هاي کلیدي

                              
   قم، دانشگاه علوم پزشکی بهداشتی معاونت ها، مبارزه با بیماري گروه :نویسنده مسئول*

Email: abed.saghafi@yahoo.com 
 

  چکیده
، تب  ها نظیر انواع لیشمانیوزهاپشه خاکی ها حشراتی از راسته دوباالن هستند که در انتقال برخی بیماري :مقدمه

. هاي ماده آلوده، به انسان منتقل می شوند  وسیله پشه خاکیه ها ب این بیماري. پشه خاکی و بیماري کاریون  نقش دارند
ها، نقش اساسی در کنترل این  آن فعالیت فصلی و اي کیب گونهتر ها از جمله  آگاهی از وضعیت اکولوژیکی پشه خاکی

ها در کانون لیشمانیوز جلدي منطقه قنوات   خاکی پشه ماهانه فعالیت و این مطالعه با هدف تعیین فون. بیماري دارد
  . صورت گرفت

تخابی از منطقه ها، در روستاهاي ان  مقطعی بر روي پشه خاکی-صورت توصیفی این مطالعه به :ها مواد و روش
 عدد تله چسپان، 180وسیله ه بار پشه خاکی ها ب هفته یک هر دو.  صورت گرفت1391قنوات واقع در استان قم طی سال 

و پس از تهیه . آوري شدند  ماه، جمع   روستا، از اواخر فروردین لغایت آبان3در ) النه جوندگان(از اماکن داخلی و خارجی
  . ها نیز تعیین گردید ي معتبر تعیین هویت شده، فون و فعالیت فصلی آنها با کلیدها اسالید از آن

 عدد در اماکن 3861 عدد در اماکن داخلی و 2079( عدد پشه خاکی5940در این مطالعه، :ي پژوهشیافته ها
 گونه 4 و) هاي پاپاتاسی، سرژنتی و کوکازیکوس  گونه( گونه از جنس فلبوتوموس3 گونه شامل 7. جمع آوري شد) خارجی

هاي    از پشه6/81. شناسایی و تعیین هویت شدند) هاي سینتونی، دنتاتا، پاولووسکی،کالیدئی  گونه(از جنس سرژانتومیا
 پیک فعالیت در اوایل خرداد و اواخر 2ها در این منطقه   خاکی  پشه. شده در اماکن داخلی، فلبوتوموس پاپاتاسی بود صید
 . ماه داشتند مرداد

فلبوتوموس . ماه بود ها در این منطقه، اوایل خرداد و اواخر مرداد  خاکی  پیک فعالیت پشه :ه گیرينتیجبحث و 
به نظر می رسد این گونه می تواند ناقل احتمالی لیشمانیوز جلدي در . پاپاتاسی گونه غالب در اماکن داخلی و خارجی بود

  . این منطقه باشد
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  مقدمه 
، )Diptera(ته دوباالنـ به راسی هاــاکــه خــپش

 وادهــانــو خ) Nematocera(راــاتوسـته نمــراس زیر
)Psychodidae (ریف با ــ دوباالنی ظکهد ــتعلق دارن

 گونه از این 700پاهاي بلند و لوله اي هستند حدود 
 70حشرات شناسایی و تعیین هویت شده اند اما فقط 

ها از نظر پزشکی و بهداشتی حائز اهمیت  گونه از آن
پشه . بوده و در انتقال بیماري به انسان دخالت دارند

ردیسی کامل دارند و در سیکل زندگی خود خاکی ها دگ
امل را طی ــره کــفیره و حشــمراحل تخم، الرو، ش

خواري   خون،ادهــی هاي مــفقط پشه خاک. می کنند
می کنند و این کار را پس از غروب آفتاب و در طول 

این حشرات همانند پشه هاي . شب انجام می دهند
 .لب می شوندخانواده کولیسیده به بوي بدن میزبان ج

به دلیل کوتاه بودن قطعات دهانی پشه خاکی ها، تغذیه 
ل هاي باز و فاقد پوشش بدن ــو گزش فقط در مح

هاي زیر خانواده فلبوتومینه    پشه خاکی. انجام می شود
 ونلوزیســده، بارتــش   بیماري شناخته3ناقل حداقل 

)Bartonellosis(لیشمانیوز ،)Leishmaniasis ( و تب
در . )1(،به انسان هستند) Papatasi Fever( خاکیپشه

 .)2،3(، بیماري اخیر در ایران شایع استدواین میان 
مختلف کشور صید  گونه پشه خاکی از نقاط 45تاکنون 

لیشمانیوز یکی از مهم ترین  .)3-7(اند، و شناسایی شده
. هاي انگلی در ایران و جهان محسوب می شود بیماري

، احشایی )سالک(رت ضایعات پوستیصو این بیماري به 
عامل . دــکن  تی بروز میــپوس-، و مخاطی)کاالآزار(

نام لیشمانیا   یاخته به  بیماري لیشمانیوز، نوعی تک
Leishmaniaداران است که    از راسته کینتوپالست

تاژك   شکل بدون 2برحسب محیط زندگی خود به 
دار   ژكاــو ت) منــم لیشــا جســیگوت یــاستــآم(
داران   این انگل در مهره. شود  دیده می) پروماستیگوت(

اي زندگی   هسته خوار تک  هاي بیگانه  در درون سلول
شمانیوزها عموماً توسط ــلی. یابد  ثیر میــکرده و تک

سازمان  .)2،8(،شوند  هاي پشه خاکی منتقل می  گونه
 10، لیشمانیوزها را یکی از )WHO(بهداشت جهانی

ري مهم انگلی مناطق گرمسیري دنیا معرفی کرده بیما
   در طول زمان نیز همواره این بیماري به.)9،10(،است

علت دارا بودن اهمیت از نظر بهداشتی، مورد توجه این 

 بخش تحقیقات اًکه اخیر طوري  به. سازمان بوده است
   این بیماري را در گروه)TDR(هاي گرمسیري  بیماري

I  در . نشده قرار داده است  دید و کنترلهاي نوپ بیماري
هاي آسیا، اروپا،    کشور جهان در قاره88حال حاضر، 

اري آلوده ــتلف این بیمــآفریقا و آمریکا به انواع مخ
 میلیون مورد و 12-14میزان شیوع آن . باشند  می

زارش شده ـیون گــ میل5/1-2یانه آن ــمیزان بروز سال
وط به لیشمانیوز احشایی و  هزار مورد مرب500است که 

 90سالیانه . باشد  بقیه مربوط به لیشمانیوز جلدي می
 از موارد لیشمانیوز جلدي از کشورهاي افغانستان، درصد

برزیل، ایران، پرو، عربستان سعودي، سوریه، الجزایر و 
 موارد لیشمانیوز جلدي مخاطی از  درصد90سودان و 

شود این    میکشورهاي بولیوي، برزیل و پرو گزارش
بیماري در استرالیا و قطب جنوب مشاهده نشده 

رکز مدیریت ــهاي م زارشــاس گــاس بر. )11(،است
، تعداد مبتالیان به ي وزارت بهداشت ایراناه  بیماري

 نفر 20000انواع مختلف لیشمانیوزها در کشور سالیانه 
 4-5باشد، ولی بدون شک ارقام واقعی بیماري   می

لیشمانیوز جلدي به . ر از ارقام ثبت شده استمرتبه بیشت
تایی یا مرطوب و ــدي روســ شکل لیشمانیوز جل2

شود، که هر   لیشمانیوز جلدي شهري یا خشک دیده می
لیشمانیوز جلدي . دو نوع آن در کشور ایران وجود دارد

شهري در شهرهاي بزرگ نظیر تهران، مشهد، شیراز، 
 اصفهان، کاشان، زاهدان و کرمان، یزد، نیشابور، سبزوار،

ترش سریع شهرها، احداث ــگس. میرجاوه شایع است
ونی جوندگان، تغییرات ــونی بر روي کلــاماکن مسک

محیط زیست بر اثر حرکات جمعیت، سدسازي، قطع 
پاشی برعلیه ناقلین ماالریا در بسیاري  هاي سم  برنامه

ت اغنه و باالخره مشکالــاز مناطق، ورود و خروج اف
کلی تغییرات  طور  ناشی از افزایش سریع جمعیت و به

اجتماعی، اقتصادي سبب شده است؛ تا امروزه لیشمانیوز 
عنوان یک معضل مهم بهداشتی در کشور مطرح   به

  ازبسیاري در ماريــروزه این بیــ ام.)12،13،14(،باشد
 شایع ، استان کشور30 از ، استان17تایی ــمناطق روس

تان اصفهان و منطقه ترکمن صحرا از اس. باشد  می
هاي بیماري لیشمانیوز جلدي   ترین کانون  جمله مهم

مطالعات راثی  .)15،16(،دــران هستنــروستایی، در ای
ارس شامل ــتان فــم اســ کانون مه3و همکاران در 
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 حاکی از تغییرات وضعیت  و مرودشت،ریز   نی،ارسنجان
 3 که در این  طوري  ه ب،مخازن این بیماري بوده است
  بهMeriones Libycusکانون براي اولین بار جونده 

در این . گردیدلی بیماري گزارش ــوان مخزن اصــعن 
عنوان    بهPhlebotomus Papatasiها گونه   کانون
شه خاکی ــپ .)17-20(،قطعی بیماري تعیین شد ناقل
 لی را بهــش اصــ نقPhlebotomus Papatasi گونه

ها   یــه خاکــرده و دیگر پشــا کــان ناقل ایفعنو 
 .P. Alexanderi, P. Mongolensis P لــامــش

Caucasicus   در استان . دارندش ثانویه ــ نقرهــغیو
 ،بلوچستان عالوه بر فلبوتوموس پاپاتاسیسیستان و 

  نقش مهمی را در انتقال بیماري بهنیز  P.salehi گونه
ت اخیر راثی و همکاران در منطقه در مطالعا. عهده دارد

 در دو Leishmania Majorانگلشاهرود آلودگی به 
 .P  و P. Papatasiامل ــاکی شــه خــه پشــونــگ

Caucasicusو جونده Rhombomys Opimus   به
ها در این   خاکی  روش مولکولی به اثبات رسید و پشه

ط  پیک فعالیت در اوایل خرداد و اواس2منطقه داراي 
 بنا به گزارش مرکز بهداشت .)21،22(،شهریورماه بودند

حدود ( همه ساله تعداد زیادي1377استان قم از سال 
از موارد مبتال به لیشمانیوز جلدي از بخش ) مورد 200

 و قنواتهاي   مرکزي شهرستان قم شامل دهستان
شود که تعداد موارد    تخمین زده می.بوده است قمرود

محل . باشد  ده میــش  بتــموارد ثواقعی چند برابر 
حسین آباد در روستاهاي  سکونت اکثر این مبتالیان

 سراجه و مومن آباد، جنت آباد، دولت آباد، میش مست
  استان بخش مرکزيواقع در  قنواتدهستانتوابع از 
 کیلومتري شمال شرقی شهر قم 30-50  بوده که درقم

شمانیوز جلدي در  لیافزایش مواردبا توجه به . قرار دارد
  و هم)گزارش مرکز بهداشت استان قم(سال هاي اخیر

علی  امامزاده آقا( درودجواري این منطقه با منطقه با
هاي فعال لیشمانیوز   و کاشان که جزء کانون) )ع(عباس

جایی که  شوند و از آن  جلدي در کشور محسوب می
اي اکولوژیک ـ ویژگی هوصــاي در خص   مطالعهاخیراً

 در منطقه ه خاکی ها به عنوان ناقلین لیشمانیوز هاپش
قیق با هدف ــ، این تحرفته استــورت نگــص قنوات

شناسایی ناقلین بیماري و تعیین فون و فعالیت فصلی 
  .ها صورت گرفت  خاکی  پشه

  مواد و روش ها
مقطعی بر روي -صورت توصیفی  این مطالعه به

 1391 طی سال در) ناقلین لیشمانیوزها(ها  پشه خاکی
 استان قم،  قنواتدهستاندر روستاهاي انتخابی از 

ها   منظور صید پشه خاکی  در این پژوهش به. انجام شد
با توجه به آمار مرکز بهداشت استان قم در خصوص 

 قنوات باال بودن میزان بروز لیشمانیوز جلدي در منطقه
 حسین آباد  روستاي3 بخش مرکزي استان، واقع در

عنوان روستاهاي  به، دولت آباد، جنت آباد میش مست
 اتفاقیعنوان روستاي   بهراجه ــستاي ــثابت و روس

هایی   در این مطالعه سعی گردید خانه. انتخاب شدند
گوسفند، (انتخاب شود که محل نگهداري دام و ماکیان

صید و . تــاس) شتر، گاو، بز، مرغ و خروس و کبوتر
 استفاده از روش تله ها با  خاکی  آوري پشه  جمع

 روز 15 در روستاهاي ثابت هر )Sticky Trap(چسپان
 با ، از فروردین لغایت آبان ماه نوبت16بار و در   یک

هاي مسقف   مکان( تله در اماکن داخلی ثابت180نصب 
ویله، مرغدانی و النه ــام، طــاطاق نشیمن، حم: مانند

ر روستاها اوـمج دگانــو النه جون) اهدانــکبوترها، ک
هاي فاقد سقف   مکان(عنوان اماکن خارجی ثابت  به

ر یا حصار باغ، توده ــروبه، چپــحیاط، اماکن مخ: نظیر
رفت، و ــورت گــص) انهــواره رودخــها و دی  گــسن

بار در   ر فقط یکــاهاي متغیــگیري در روست نمونه
ساعت قبل از   در کلیه موارد، یک. شهریور انجام شد

 روستا رفته و در هر روستا با مراجعه 3ب آفتاب به غرو
 عدد تله 10 واحد مسکونی از قبل تعیین شده، 3به 

هاي نشیمن، خواب،   چسپان در هر واحد، در داخل اتاق
نصب  )Indoor(راهروها، توالت، حمام، طویله و حیاط

 عدد تله چسپان دیگر نیز در خارج 30زمان  هم. گردید
روبه، شکاف ــاکن مخــجلوي ام )Outdoor(از منازل

در تمام موارد، . ها و النه جوندگان گذاشته شد  سنگ
هاي چسپان   صبح روز بعد قبل از طلوع خورشید، تله

ایی و تعیین گونه به ــاســشن جهت  شده و آوري  جمع
ها   آزمایشگاه پشه خاکی در .شد آزمایشگاه انتقال داده 

ها   ه چسبانــي تلرو ریح ازــدقت با سوزن تش  به
 ، و جهت برطرف شدن روغن کرچک شدندآوري  جمع

 قرار استنداخل بوته چینی حاوي  ها  یــشه خاکــپ
یده و ــ را کشنــاستگ ــسپس توسط سرنگرفتند، 
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ها پس از چند نوبت تکرار عمل فوق، به   پشه خاکی
در  .شدندمنتقل   درصد70 لوله نگهداري محتوي الکل

در شده تا زمان مونتاز  هاي کنسرو  کینهایت پشه خا
 و تعیین  براي تشخیص.شدندنگهداري  C°4یخچال 

الید ــها اس آناز تدا ــها اب  یــه خاکــپشت ــویــه
براي برخی از  منظور  بدین.گردیدمیکروسکوپی تهیه 

 وريــیط پــم با محــه دائــاز روش مونتها   مونهــن
(Puri-s Media)شدندسریع بقیه مونته  و استفاده شد  

براي این کار پشه خاکی ها را به مدت یک دقیقه در 
 درصد جوشانده و با استفاده از الکتوفنل بین 10پتاس 

ه اسالید ــس از تهیــپ .دندــه شــالم و المل مونت
کلیدهاي  زها، با استفاده ا  خاکی  میکروسکوپی از پشه

 ص دکترخیــه کلید تشــ پشه خاکی، از جملتشخیص
 جوادیان ندیم و ،)1992سال (ندیم سیدي رشتی و

ی، ــ و راث)1958ال ــس( Theodor،)1997سال (
 ها پس از  نمونه .استفاده گردید) 1385سال (حنفی بجد
جعبه جاي الم نگهداري   در و تعیین گونه،تشخیص

 در حین کار درجه حرارت و رطوبت اماکن داخلی .شدند
  .شد و خارجی ثبت می

  ي پژوهشته هایاف
ماه تا نیمه    ماه مطالعه، از نیمه دوم فروردین8در طی 

از )  درصد03/35( خاکی  عدد پشه5940ماه جمعاً   دوم آبان
از اماکن خارجی صید و )  درصد97/64(اماکن داخلی و 
 گونه پشه خاکی 7که در نتیجه، وجود . تعیین گونه شد

 از  گونه4و   Phlebotomus گونه از جنس3شامل 
. ــد گردیدییاقه تــ در این منطSergentomyiaجنس 

 عدد 100تعداد نرها در مقابل (مطالعه نسبت جنسی
نشان داد جنس نر فلبوتوموس پاپاتاسی با نسبت ) ماده

فعالیت . باشد  ، گونه غالب در منطقه می196جنسی 
ها در اماکن داخلی و خارجی از اوایل   این پشه خاکی

 نقطه اوج فعالیت 2وع شده و با ماه شر  اردیبهشت
)  ماهماه و دیگري در اواسط مرداد یکی در اوایل خرداد(

  )1نمودار شماره .(ماه خاتمه یافت  در اوایل آبان
  

  :شده شامل هاي صید  پشه خاکی
Phlebotomus Papatasi :گونه   میزان صید این

 35/52 اماکن خارجی  و از درصد6/81اماکن داخلی  از
اماکن  از هم اماکن داخلی و گونه هم از  این . بوددرصد

کل از   درصد59/62. شد ها صید  نوبتدر تمام  ،خارجی
 اختصاص شده به این گونه  صیدهاي   پشه خاکی

 چنین هم. گزارش گردید و گونه غالب منطقه داشت
  نیمه اول خرداد پیک فعالیت یکی در2 این گونه، داراي

  )1نمودار شماره .(داد بودنیمه اول مرو دیگري در ماه 
Phlebotomus Sergenti: اماکن  این گونه از

 و از اماکن خارجی به  درصد68/5داخلی به میزان 
 . گردید صید  درصد26/0 میزان

Phlebotomus Coucasicus: میزان صید این 
اماکن خارجی  از  و درصد49/2 گونه از اماکن داخلی

 صید هاي  تــبونه در نوــاین گ.  بود درصــد88/0
هاي خرداد، تیر، مرداد، شهریور،  ها در ماه  خاکی  پشه

  .صید شدمهر و آبان 
 Sergentomyia Sintoni: این گونه به میزان 

 از اماکن  درصد84/43 از اماکن داخلی و  درصد23/10
 پس از این گونه. گردیدها صید   تمام نوبتدر خارجی 

شده از اماکن  صید بیشترین گونه فلبوتوموس پاپاتاسی،
پیک فعالیت  2این گونه نیز داراي .  گزارش شدخارجی

نمودار (.باشد   می اوایل مردادماه و  اوایل خرداددر
  )2شماره 

Dentata Sergentomyia: صید این گونه به 
هاي   فقط از اماکن خارجی در ماه درصد93/0میزان 

  . صورت گرفت خرداد، تیر، مرداد و شهریور
:Sergentomyia Clydei ن گونه به ــ ایدـــصی

هاي  در ماه از اماکن خارجی  فقط درصد66/1میزان 
  .صورت گرفت تیر، مرداد و شهریور

Pawlowski Sergentomyia: این گونه فقط از 
 کل 05/0( عدد3یزان ــبه م) توالت(یــاماکن خارج

  .در نیمه دوم خردادماه صید شد) شده هاي صید  پشه
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  1391 سال قم،استان   قنواتمنطقه هاي مختلف در  فلبوتوموس پاپاتاسی به تفکیک ماه ماهانهفعالیت  . 1 شمارهنمودار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1391 سال قم،استان  قنوات، منطقه  در به تفکیک ماههاي مختلفسرژنتومیا سینتونی  ماهانهفعالیت  .2 شمارهنمودار 
  

  بحث و نتیجه گیري
ها   ش نشان داد فعالیت ماهانه پشه خاکیاین پژوه
 واقع در بخش مرکزي استان قم از قنواتدر دهستان 

 نقطه اوج فعالیت 2ماه شروع شده و با   اوایل اردیبهشت
تا ) ماه و دیگري در اواسط مرداد یکی در اوایل خرداد(

چنین این  هم. ماه به طول انجامیده است  اوایل آبان
ها بسیار   اي پشه خاکی  ونهمنطقه از لحاظ تنوع گ

ها در طی این   گونه از آن7که   طوري  متنوع بوده؛ به
چنین در مطالعه حاضر، از  هم. مطالعه شناسایی شدند

وس پاپاتاسی ــوتومــمیان جنس فلبوتوموس، گونه فلب
بیشترین وفور را در اماکن داخلی و خارجی، و النه 

 59/62ن گونه، ای. خود اختصاص داده بود  جوندگان به
شده در طی پژوهش را  هاي صید  از کل پشه خاکی

. داد و گونه غالب منطقه گزارش گردید  تشکیل می
گونه فلبوتوموس پاپاتاسی با توجه به غالب بودن در 

 چنین النه جوندگان، به اماکن داخلی و خارجی، هم

عنوان ناقل انگل بیماري به انسان و جوندگان مطرح  
هاي لیشمانیوز جلدي   ه در دیگر کانوناین گون. است
د و آلودگی ــباش  ب میــالـونه غــز گــتایی نیــروس
هان، گلستان، ــفــهاي اص  انــونایی آن از استــلپتوم

گزارش شده ... ر و ــهــخراسان، خوزستان، فارس، بوش
ها در    فعالیت این پشه خاکی).2،11،16،23،24(،است

ماه شروع   از اوایل اردیبهشتاماکن داخلی و خارجی 
یکی در اوایل خردادماه و ( نقطه اوج فعالیت2شده و با 

ایان ــماه به پ  در اوایل آبان) دیگري در اواسط مرداد
هاي آندمیک بیماري در   رسد که با اکثر کانون  می

رسد که این   نظر می   به.)12،15(،کشور مشابه است
مانیوز جلدي در بین ــال لیشــ خاکی در انتق گونه پشه

نهاد ــلذا پیش. همی داردــش مــمردم این منطقه نق
گردد در زمینه تعیین آلودگی لپتومونایی آن در   می

تري انجام ــالعات بیشــاستان قم مطقنوات منطقه 
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طبق مطالعات، گونه سرژانتومیا سینتونی از  .)25(،شود
نظر فراوانی در رتبه دوم قرار دارد، ولی توانایی انتقال 

تر در اماکن خارجی ــبیماري به انسان را نداشته و بیش
عه، ــطالــن مــ در ای.)15،26(،ودــش  یــد مــصی

وموس از ــبوتــهایی نیز از جنس پارافل  پشه خاکی
 از کل  درصد60/3رجی صید و حدود اماکن داخلی و خا

از این گروه . شده را شامل شدند هاي صید  پشه خاکی
 سرژنتی اشاره  وهاي کوکازیکوس  توان به گونه  می

ها گونه کوکازیکوس در انتقال  نمود، که از میان آن
هاي دیگري   بیماري به انسان نقش داشته و از کانون

کن است در به همین دلیل مم. اند  هم معرفی شده
 .)27،28(،عنوان ناقل مطرح باشد   هم بهقنواتکانون 

شده از این جنس،  یدــهاي ص  ونهــیکی دیگر از گ
شمانیوز ــفلبوتوموس سرژنتی است که ناقل اصلی لی

حسوب ــور مــشــري در کــهــوع شــدي نــلــج
صید این گونه از روستاهاي دهستان . )1،2،29(،شود  می

بخشد که امکان شیوع   ت می این احتمال را قوقنوات
لیشمانیوز جلدي نوع شهري نیز در این منطقه وجود 
دارد؛ لذا باید در خصوص لزوم پوشاندن زخم سالک به 

چنین در خصوص  بیماران آموزش کافی داده شود، هم
هاي ولگرد در این منطقه باید اقدامات  اتالف سگ

جدي صورت گیرد، تا از بروز احتمالی اپیدمی سالک 
ها مخزن    شهري پیشگیري به عمل آید؛ زیرا سگنوع

 هم. شوند  ثانویه نوع شهري این بیماري محسوب می
چنین در این پژوهش، از جنس سرژانتومیاها عالوه بر 

هاي تئودوري، دنتاتا، کالیدئی و   گونه سینتونی گونه
  یوز درـپاوولووسکی نیز صید گردید که در انتقال لیشمان

توجه به اطالعات به دست با . خزندگان نقش دارند
حفاظت فردي، بهسازي ، کشی   عملیات جونده،آمده

محیط، دفع صحیح فاضالب و زباله و آموزش بهداشت 
 و کاهش موارد د در پیشگیري از بروز بیمارينتوان  می

  )1،2،15،30،31.( بسیار مؤثر باشدابتال
ها در   نتایج این مطالعه نشان داد فون پشه خاکی

توانند ناقل انواع   ار متنوع بوده و میاین منطقه بسی
اساس  چنین بر لیشمانیوزهاي شایع در کشور باشند، هم

 پیک 2ها در این منطقه داراي   خاکی  که پشه این
اند؛ لذا در   ماه و اواخر مرداد بوده فعالیت در اوایل خرداد

این فاصله زمانی انجام اقدامات پیشگیري و کنترل 
و خود مردم منطقه بیماري توسط مسئولین بهداشت 

  .باید به حداکثر برسد
  پیشنهادات

ن فون پشه ــمانیوز و تعییــین لیشــبررسی ناقل
 براي بسیاري از تحقیقات در  عنوان مقدمه ها به  خاکی
وژي و طراحی برنامه کنترل ــیدمیولــاي اپــه  زمینه

با این حال پیشنهاد . رسد  نظر می  بیماري، ضروري به
هاي    سایر جنبه موردمطالعاتی در در آیندهگردد   می
مخزن، (شمانیوزــماري لیــ بیکــیولوژیــدمــاپی

انجام  ن منطقهــدر ای) عامل بیماري و عفونت انسانی
  .  شود

  سپاسگزاري
اب آقاي دکتر ــله از زحمات جنــن وسیــبدی

داشت ــترم مرکز بهــ، ریاست محمدیانــید محــمج
ق ــحقیــجام این تــا را در انــم که مــتان قــاس

  .شود   میودند، تقدیر و تشکرــیاري نم
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Abstract 

Introduction: Sand flies are insects from the 
order of diptera that transmit a variety of 
diseases, such as all type of leishmaniasis, 
sand fly fever and bartonellosis.  The dise-
ases are transmitted by the infected female 
sand flies. The knowledge on the ecology of 
sand flies has an essential role to restrain the 
cutaneous leishmaniasis (CL). The study 
was carried out to determine the fauna and 
monthly activity of sand flies at cutaneous 
leishmaniasis focus in Ghanavat district of 
Qom province during 2012.  

Materials & Methods: The present research 
was a cross-sectional study that was condu-
cted on sand flies in Ghanavat district of 
Qom province during 2012.  Sand flies were 
collected biweekly from indoors and out-
doors (rodent burrows) of three villages, 
using 180 sticky traps from the beginning of 
May to the end of November of the active 
season. For species identification, sand flies 
were identified using the valid keys. Then, 
their fauna and seasonal activity were also 
determined.  

Findings: A total of 5940 sand flies (2079 
from indoors and 3861 from outdoors) were 
collected and identified. Seven species, incl-
uding three species of the genus phlebot-
omus (Phlebotomus papatasi, P. sergenti, P. 
caucasicus) and 4 species of the genus Serg-
entomyia (S. sintoni, S. dentate, S. clydei, S. 
pawlowski) were identified.The most com-
mon sand flies in indoors resting places we-
re P. papatasi (81.6%). Two active peaks of 
the sand flies were observed in late of May 
and late of August. 
  
Discussion & Conclusion:  sand flies peak 
activity in this area was the early of June 
and the late of August. P. papatasi was the 
dominant species in indoors and outdoors 
areas. It seems this species could be the 
potential vector for CL in the region under 
study.  
 
Keywords:  fauna, sand fly, cutaneous leis-
hmaniasis, ghanavat, Qom 
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