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 چکیده

در ، شهرستان اهر است.لیشمانیوز احشایی در استان هاي اردبیل، فارس، آذربایجان شرقی اندمیک  ،در ایران مقدمه:
خاکی  يبا توجه به اینکه مطالعه فونستیک پشه ها.بنابراین، است هاي اندمیک این بیماري کانوناز  آذربایجان شرقی، یکی

خاکی در این ناحیه  ياین تحقیق به منظور تعیین فون پشه ها ،نخستین گام جهت تعیین گونه هاي ناقل این بیماري است
 .انجام شد

دیبهشت، تیر، مرداد لوده شهرستان اهر در ماه هاي ارآروستاي  6خاکی در  يجمع آوري پشه ها مواد و روش ها:
درصد  70به روش تله چسبان صورت گرفت. پشه ها بعد از جدا شدن از تله ها و شستشو با استن و نگهداري در الکل 81سال 

 در محیط پوري مونته و با استفاده از کلیدهاي معتبر تعیین گونه شدند. 
گونه پشه  19در نهایت  ووري گردید آ عدد پشه خاکی جمع 1405مجموعا  ،در این مطالعه یافته هاي پژوهش:

هاي گونه  .بودندsergentomyia جنس سه گونه از و  phlebotomusگونه از جنس 16مشخص گردید که 
P.andrejevi,P.sergenti,  P.perfiliewi, P.papatasi, P.kandelakii  کل  درصد 83 ،عدد1171مجموعاً به تعداد

  P.caucasicus  P.alexandri,  , ,P.mongolensisند و گونه هاي صید شده را تشکیل می دادی خاک يها پشه
P.halpensis  , P.jacusieli   , P. longiductus ,  P.balcanicus , P.major  P. tobbi, P. ansarii , ,     
P. bergeroti  ,S.dentata ,  S.sintoni  , S.pawlowskyi  شامل ه را باقیماند درصد 17عدد  234مجموعا به تعداد

 .می شد
بود، این تنوع گونه اي با توجه به مساحت نسبتا کم این شهرستان بسیار جالب و قابل توجه  نتیجه گیري: بحث و

در عین  دست یافت. نیز یا حتی گونه هاي جدید با مطالعه کاملتر به تعداد گونه هاي بیشتر و که انتظار می رود به طوري
 ور باال در شمال غربی ایران براي اولین بار گزارش می گردد.       با وف  p.anderjeviگونه  حال،
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  مقدمه
مشـترك   يهـا  يبیمـار  از جملـه لیشمانیوزها که 

 اي توسط تـک یاختـه   به شمار می روندانسان و حیوان 
ـ     خونی و ه نسجی به نام لیشمانیا ایجـاد مـی گردنـد و ب

دنیــاي  در فلبوتوموسمــاده( خـاکی  هــاي وسـیله پشــه 
بـیش   منتقل می شـوند. قدیم، لوتزومیا در دنیاي جدید) 

 اکی در جهان شناخته شده است کهگونه پشه خ 700 از
ناقلین اثبات شده لیشمانیوز در  ها گونه آن 30 در حدود

این بیماري از نظـر بـالینی بـه سـه شـکل       .هستنددنیا 
وقوع  و دپوستی، احشایی، مخاطی پوستی بروز می نمای

اسـت کـه   در جهـان  میلیون مـورد جدیـد    2 آنسالیانه 
لیشـمانیوز  . )1،2(،اسـت آن لیشمانیوز احشایی  500000
اگر تحت درمان قرار نگیرد در اغلـب   (کاال آزار)احشایی

صــورت ه بــ . ایــن بیمــاري مــوارد کشــنده اســت  
مـا   هـاي کشـور   اکثـر اسـتان   از (تک گیـر) اسپورادیک

ــده و  ــزارش گردی ــتان درگ ــارس،   اس ــل، ف ــاي اردبی ه
   .رخ می دهدبه صورت اندمیک(بومی) آذربایجان شرقی 

در شهرسـتان   81سـال   طی ،در آذربایجان شرقی
 2مورد)، تبریز(2، آذر شهر()مورد18اهر( مورد)، 19کلیبر(

مـورد)   1مـورد)، جلفـا(  1، سـراب( مـورد)  1مورد)، اسکو(
. گزارشات مختلف نشـان مـی   )3(،گزارش گردیده است

 دهد که آمار لیشـمانیوز احشـایی در آذربایجـان شـرقی    
نظر می رسد که منطقـه فـوق   ه سیر صعودي داشته و ب

هـاي انـدمیک ایـن     ویژه اهر یکـی دیگـر از کـانون   ه ب
با توجه بـه اینکـه مطالعـه فونسـتیک      اري باشد.ـــبیم

تعیـین گونـه هـاي    نخستین گام جهت  خاکی يها پشه
این تحقیـق بـا هـدف     تلقی می شود،ناقل این بیماري 

انجام  ،اهر شهرستان یعنی ،فوق در کانون بومی بیماري
  گرفت.

                                     ها مواد و روش
در شـمال   کـه  شهرستان اهر منطقه مورد مطالعه:

ــران  ــی ای ــایی  وغرب طــول  و 38ْ 28َدر عــرض جغرافی
در منطقه کوهستانی ارسـباران قـرار    47ْ و  4َجغرافیایی 
نفر در سـال   158581جمعیت آن بالغ بر  و گرفته است

هـواي  از آب و شهرستان  این .گزارش گردیده است 81
حداکثر  که به طوري ،سرد و نیمه خشک برخوردار است

درجه سانتیگراد باالي صـفر   34به آن در تابستان  دماي

. فعالیـت  مـی رسـد  درجه زیر صفر  27 به و در زمستان
  )4(.کشاورزي و دامداري است این ناحیه عمده مردم
جهـت  : یخـاک  يهـا  و تعیـین هویـت پشـه    صید

ـ  ،ون منطقـه فـ مشخص نمـودن   -توصـیفی  اي همطالع
 ،مرادلـو  آقا کندي، چینـاب،  روستاي افیل، 6در  مقطعی
وب ـــــ که از روسـتاهاي آلـوده محس   ،کرم لو نواسر و

بـار   3در هر روسـتا   ،. مجموعاًصورت گرفت ،می شوند
 30 ،تله چسـبان  60بار  هر تله گذاري صورت گرفت که

ــی و   ــاکن داخل ــبان در ام ــه چس ــه  30تل ــاکن  تل در ام
ام غـروب آفتـاب   گـ تله ها بـه هن  .گردید نصب ،خارجی

 قبل از طلـوع آفتـاب جمـع آوري    نصب و صبح روز بعد 
هـا بـه   ، انتقال  پشه بعد از جمع آوري تله ها می شدند.

داري  نگـه   و جهـت روغـن گیـري     70˚و الکل  استن
 وونتـه  مپشه ها در محیط پـوري   سپس صورت گرفت.

شـایان   شـدند.  مـی  با استفاده از کلید معتبر تعیین گونه
در هر بـار تلـه گـذاري رطوبـت و حـداقل و       ذکر اینکه

  می گردید. ثبت نیز حداکثر دما
  یافته هاي پژوهش  

عدد پشه خاکی صید گردید کـه از   1405مجموعاً 
) از امـاکن داخلـی و   درصد 54/27(مورد 387 این تعداد 

) از اماکن خارجی جمع آوري درصد 46/72عدد ( 1018
نـر   درصـد   84/64مـاده و   پشه هـا  درصد 16/35 شد.

زیـر جـنس    6گونـه پشـه خـاکی از     19بودند که نهایتاً 
تومیا نو سـرژ  فلبوتومـوس مختلف متعلق بـه دو جـنس   

  مشخص گردید.
ـــگ   ,p.andrejevi, P.sergenti هــاي ونهـــ

P.perfiliewi, P.papatasi, P.kandelakii، 
 يهـا  کل پشه)درصد 83عدد ( 1171به تعداد مجموعاً 

  ونه هايـــصید شده را تشکیل می دادند و گ یاکـــخ
P.caucasicus  P.alexandri, P.mongolensis  
P.halpensis P.jacusieli , P. longiductus ,  
P.balcanicus , P.major  P. tobbi, P. ansarii , 
P.bergeroti ,S.dentata,S.sintoni , 
S.pawlowskyi   

را  بقیه پشـه هـا  ) درصد 17د (عد 234مجموعاً به تعداد 
  تشکیل می داد.

  یجه گیري  تبحث و ن
ـ  کـه  نتایج این مطالعه نشان داد  هـاي  ون پشـه ف

  اً باالییـــشهرستان اهر از تنوع گونه اي نسبت خاکی
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گونه پشـه   19تعداد  که طوريه ب ،استبرخوردار  
زیــر جــنس مختلــف متعلــق بــه دو جــنس  6خــاکی از 

 .در این شهرستان صـید گردیـد   و سرژنتومیا فلبوتوموس
چنـین مـی تـوان     را طقـه نعلت تنوع گونه اي در این م

طـور کلـی   ه که این شهرستان ب علی رغم این :ذکر کرد
هـر یـک از    ،کوهستانی و سردسـیر اسـت   اي هــمنطق
هاي تحت مطالعه با توجه به خصوصیات طبیعـی   مکان

 هـوا)   ، دما(آب وارتفاع از سطح دریا  مانندو اقلیمی خود 
ــوع و  ــی، تن ــاي محل ــاهی،  وزش باده ــون گی ــود ف وج

 ،جونـدگان در حـوالی منطقـه    يرودخانه، وجود النه هـا 
کــه  هنــدمــی د را تشــکیل متنــوعی اکوسیســتم هــاي

فـراهم   مختلـف محیطی مساعد براي رشد گونـه هـاي   
ـ بن آورده بود. کـه مطالعـه    بـا توجـه بـه ایـن     ابراین،ـــ

ــراــــفونستی ــوان مقدمــه اي ب ــه عن ي بســیاري از ک ب
ــی ــاي اک بررســ ـــهــ ــک و ــــ ولوژیک و بیولوژیــ

اذعـان  وان ـــــ می ت ،دمیولوژیک ضروري می باشدـاپی
ان ــــــ امکوسیع تر  وتر  با مطالعه کامل ود کهــــنم

ونه هــاي بیشــتر و یــا حتــی ـــــــبــه گ دســت یــابی
  .  وجود دارد تردیدـــج

  

ــر   ــه هــاي فلبوتومــوس کانــدالکی و پ صــید گون
 ایـن گونـه  باال حاکی از ایـن اسـت کـه    وفور فیلیوي با 

پتانسیل انتقال بیماري لیشمانیوز احشـایی را در منطقـه   
این دو گونه آلوده بـه پروماسـتیگوت از    لودگیاآزیر د،دار

و گرمـی از   هاي مشـگین شـهر(مجاور اهـر)    شهرستان
به ترتیب به عنوان نـاقلین    ه واهدــــاستان اردبیل مش

شـده  ري در استان اردبیل گزارش قطعی و احتمالی بیما
ـ بـا وف  گونه فلبوتومـوس آنـدروي   .)5-8(،دـــان ور ــــ

یکـی   ،صید شده خاکی هاي کل پشه درصد 10بیش از 
با میزان بـاال در ایـن شهرسـتان    از گونه هایی است که 

ایـن اولـین گـزارش از     .با ایـن وجـود،  جمع آوري گردید
ـ ایوفور باالي این گونه در منطقه شمال غربی  ران ـــــ

ورت گرفتـه در کلیبـر، گرمـی،    ـزیرا تحقیقات صـ  ،است
ور خیلـی  ــــ آذربایجان غربی حاکی از وف مشکین شهر،

  )6-9(.بوده استاطق پایین این گونه در این من
  سپاسگزاري

ی کـه  از آقاي ذبیح اهللا زارعی و خانم فرشته نـائین 
ودند صمیمانه تشـکر  من ما را یاريم این تحقیق در انجا

  می نمایم. تقدیرو 
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Abstract 
 
Introduction: Visceral leishmaniasis (kala-
azar) is endemic in Iranian provinces of  Fars, 
East Azarbyjan , and Ardebil . Ahar, a district 
of East Azarbyjan, is another endemic foci of 
this disease; thus, considering the fact that 
fulfilling a faunestic study of sand-flies is 
regarded be the first step to identify the vector 
species of such a disease, we decided to carry 
out our research in the mentioned area. 
 
Matrials & Methods: The researchers 
collected sand-flies using sticky trap in six 
villages of Iranian Province of Eastern 
Azarbayjan infected with visceral 
leishmaniasis during May, June, and July 
2002. The trapped sand-flies were then washed 
using Aceton and preserved in 70% Eithelic 
Alcohol. All the samples were, afterward, 
categorized into specific species using 
reliable keys.   
                                                                             
Findings: Of all the 1405 collected sand-flies, 
19 species were identified as follows: 16 
species of phlebotomus, and 3 species of 
sergentomyia. The  species p.kandelakii, p. 

paptasi , p. perfiliewi , p. sergenti, p.anderjevi 
with atotal   number of 1171 ones covered 83% 
of the total number of trapped sand-flies .The 
species of P.caucasicus  P.alexandri, 
P.mongolensis  , P.halpensis  , P.jacusieli   , P. 
longiductus ,  P.balcanicus , P.major  P. tobbi, 
P. ansarii ,   P. bergeroti  , S.dentata ,  
S.sintoni ,  S.pawlowskyi covered totally 234 
ones equal to 17% of all the collected sand-
flies. 
 
Discussion & Conclusion: It is concluded 
that, considering the much limited coverage 
of the searched area, the species variety 
seems to be very interesting and attention-
worthy. It also indicates that more species and 
even new species can be found by carrying 
out more comprehensive studies in future. 
The P. anderjevi specie with frequency of 11%, 
being reported for the first time, showed the 
highest prevalence in west northern Iran. 
 
Key words: fauna, Sand-flies, visceral 
leishmaniasis, Ahar (Eastern Iran) 
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