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  9599اول آذر  ی /هفته395 ی /شمارهمو هشت  سال سی دانشکده پزشکی اصفهانمجله 
 7/9/9999تاریخ چاپ:  91/8/9999تاریخ پذیرش:  9/5/9999تاریخ دریافت: 

  
 7931 سال دزفول شهرستان در پوستی لیشمانیوز بومی کانون در  خاکی های پشه فون ارزیابی

 
 5چیان پسته نادر ،4محبی لیال ،3یوسفی حسینعلی ،2مریدنیا عباس ،1شفیعی اکرم

 
 

چکیده

. ابدی یم انتقال انسان به یخاک ي پشه يها گونه توسط که است وانیح و انسان نیب مشترك زاد ناقل هاي ماريیب نیتر مهم از یکی س،یازیشمانیل :مقدمه

 شهرستان در یخاک پشه يها گونه ییشناسا يبرا حاضر، ي مطالعه. باشد می مطرح یمهم بهداشتی مشکل عنوان به ایران مناطق شتریب در ،يجلد سیازیشمانیل
 .شد انجام دزفول

 پشه ي همه. شدند دیص 9997 سال در دزفول شهرستان مختلف يها بخش از یخارج و یداخل يها مکان از چسبان ي تله از استفاده با ها، یخاک پشه :ها روش

 و ییشناسا ماده و نر جنس دو هر یتناسل اندام و سر از یداخل و یخارج یشناس ختیر صفات اساس بر معتبر، ییشناسا يدهایکل از استفاده با شده، دیص يها یخاک
 .شدند گونه نییتع

 شناسایی Phlebotominae ي زیرخانواده و Psycodidae ي خانواده از خاکی پشه گونه 8 کلی، طور به. شد آوري جمع خاکی پشه 2992 مجموع در مطالعه، این در :ها افتهی

. شدند شناسایی منطقه مغلوب ي گونه عنوان به درصد 9 با Sergentomyia squamipleuris و غالب ي گونه عنوان به درصد 14 با Phlebotomus papatasi که شد
Phlebotomus papatasi، و شده صید ي پشه درصد 47/27 با داخلی اماکن در غالب ي گونه Sergentomyia tiberiadis درصد 19/29 با خارجی اماکن در غالب ي گونه 

 .بود مهر و شهریور مرداد، هاي ماه در ها خاکی پشه فعالیت اوج. گردید گزارش شده صید ي پشه

 ي گونه عنوان به ،Phlebotomus papatasi خاکی پشه. است زیاد  خاکی پشه هاي گونه تنوع و تعداد مناسب، اقلیمی شرایط به توجه با دزفول شهرستان در :یریگ جهینت

 .باشد می منطقه این در جلدي لیشمانیوز بیماري اصلی ناقل غالب،

 دزفول، ایران ؛Phlebotomus جلدي؛ لیشمانیوز خاکی؛ پشه :یدیکل واژگان

 
 در پوستی لیشمانیوز بومی کانون در  خاکی های پشه فون ارزیابی .نادر چیان پسته محبی لیال، یوسفی حسینعلی، مریدنیا عباس، شفیعی اکرم، ارجاع:

 .707-799 (:599) 98؛ 9999اصفهان مجله دانشکده پزشکی  .7931 سال دزفول شهرستان

 

 مقدمه

 اینن . است حیوان و انسان بین مشترك  بیماری یک لیشمانیازیس،

 ضنایاا   اشکال بنه و دارد وجنود جهنان نقاط اغلب در بیماری

 بنروز  جلندی -مخناطی و( کناالآزار) احشنایی ،(سنالک) پوستی

 نننا  بننه یاختننه تننک نننوعی لیشننمانیوز، بیمنناری عامنن . کننند مننی

Leishmania در کنننه اسنننت داران کنیتوپالسنننت ی راسنننته از 

 زنندیی  ای هسنته  تک خوار بیگانه های سلول درون در داران مهنره

 جهان کشور 88 در پوستی، لیشمانیازیس. یابد می تکثینر و کند می

 شنود کنه حندود     تخمنین زده منی  . دارد وجنود  آنندمیک  شک  به

میلینون منورد    5/2میلیون مورد لیشمانیازیس پوستی با حدود  21

 ن وجننود داشننته باشنند و جدینند سننالیانه در نقنناط مختلنن  جهننا

 لیشنمانیوز میلیون نفر در مارض ابتال به عفونت قرار دارنند.   053

 دلین   بنه  امنا  نیسنت،  ای کشننده  بیمناری  که این وجود با پوستی،

 همنواره  طوالنی، درمان روند و ها زخم با بیمار درازمد  درییری

 پژوهشیمقاله 
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 شنک   دو بنه  ایران در سالک بیماری. است بوده ویژه توجه مورد

 ینا  Zoonotic cutaneous leishmaniasis) روستایی یا مرطوب

ZCL )عامنن  بننا Leishmania major شننهری یننا خشننک و 

(Anthroponotic cutaneous leishmaniasis یننا ACL )بننا 

 بننه فننر ، دو هننر کننه دارد وجننود Leishmania tropica عامنن 

 از هنننایی یوننننه ی مننناده هنننای خننناکی پشنننه یننن   ی وسننیله 

Phlebotomus  روسننتایی، فننر  در. (2-0) شننوند مننی منتقنن 

 شهری نوع در و صحرایی های مو  خصوص به وحشی جوندیان

  در بیمناری  مخن ن  عننوان  بنه  سانان سگ و بیمار انسان خشک، یا

  یننا خشننک ی یونننه در اصننلی ناقنن . شننوند مننی یرفتننه نظننر

 مرطنوب،  یا روستایی نوع در و Phlebotomus sergenti شهری

Phlebotomus papatasi (4) باشد می. 

 بنه  اسنت   افن ای   به رو همواره ایران، در بیماری این شیوع

 را افن ای   درصند  235 حدود 2083-84 های سال بین که طوری

 بیماری، این روستایی نوع ی شده شناخته های کانون. دهد می نشان

 سننرخس، نطننن ، صننحرا، تننرکمن اصننفهان، شننر  روسننتاهای از

 و کاشان شیراز، خراسان، ایال ، خوزستان، های شهرستان آباد، لط 

 مشنهد،  بنم،  کرمنان،  شنیراز،  تهنران،  شنهرهای  از آن شنهری  نوع

  اسنت  شنده  ین ار   شنهر  خمیننی  و رفسنناان  سب وار، نیشابور،

. (7) دارد وجنود  جلندی  لیشمانیوز نوع دو هر مناطق، باضی در(. 1، 6-5)

 2080 سنال  در کشنور،  پ شنکی  علنو   های دانشگاه های ی ار  اساس بر

 بنوده  نفنر  هن ار  یکصند  در 1/41 کشور در جلدی لیشمانیوز بروز میانگین

 ه ار یکصد در 53-99 متوسط بروز با نی  خوزستان استان و است

. (8) شنود  منی  بنندی  طبقنه  زیناد  آلنودیی  بنا  های استان ج ء نفر،

 پننشه  انتننشار  و اکولنويی  با زیادی ارتباط بیماری این پراکندیی

 مخن ن  عننوان  به جوندیان و بیمناری ناقن  عننوان بنه ها خناکی

 . (4) دارد بیماری

 پاهنای  بنا  ظری  دوباالنی Phlebotominae های خاکی پشه

 ی  نحوه روی از توان می را ها خاکی پشه. هستند شک  ای لوله بلند

 نظنر  بنه  V شنبیه  کنه  اسنتراحت،  حنین  در هایشنان  بال دادن قرار

 Psycodidae ی خانواده اعضای ویژه به دوباالن سایر از رسد، می

 جننس  دو. داد تشنخی   هسنتند،  آن بنه  متالنق  حشنرا   این که

Phlebotomus و قدیم دنیای در Lutzomyia جدیند،  دنینای  در 

 انننواع ننناقلین تننرین مهننم عنننوان بننه هسننتندکه هننایی یونننه دارای

 دارای یوننه  هنر  کلنی،  طنور  بنه . رونند  منی  شنمار  بنه  لیشمانیوز

 ها آن از مادودی ی عده و است خود خاص اکولويیکی احتیاجا 

 .(1) اند یافته انسانی اماکن در را شرایط این نی 

 در سنالک  بیمناری  بنه  مبتالینان  اف ای  به رو روند به توجه با

 کننون  تنا  که این به عنایت با و اخیر سال چند طی دزفول شهرستان

 اینن  در جلندی  لیشمانیوز ناقلین مورد در جامای و جدید مطالاا 

 سنال  چنند  در جدیند  اقلیمنی  شرایط به توجه با خصوص به منطقه

 انانا  ( منطقنه  غبار و یرد و بارندیی کاه  زمین، شدن)یر   اخیر

  را ای مطالاننه چنننین اناننا  ضننرور  بنننابراین،. اسننت نپذیرفتننه

 .کند می ایااب

 

 ها  روش

 .یردید طراحی مقطای -توصیفی بررسی یک صور  به مطالاه این

 اسنتان  هنای  شهرسنتان  از دزفنول  شهرستان مطالاه، مورد ی منطقه

  مسننناحت بنننا کنننه اسنننت اینننران غربنننی جننننوب در خوزسنننتان

 منطقنه،  اینن . دارد قنرار  خوزسنتان  استان شمال در کیلومترمربع 7884

 عننرض و شننرقی 49° 00 تننا 48° 28 جغرافیننایی طننول بننین دشننتی

 .(2)شک   دارد قرار شمالی 01° 57 تا 02° 59 جغرافیایی

 

 

 مورد مطالعه )شهرستان دزفول( ی و موقعیت منطقه  نقشه .1شکل 

 

 بنا  ،0/53 نسنبی  رطوبت درصد خشک، نسبت به آن هوای و آب

 با یر  های تابستان و یراد سانتی ی درجه 0/14 ی سالیانه دمای میانگین

 زمسنتانی  و ینراد  سنانتی  ی درجنه  8/52 دمای ی مطلق ساالنه ی هپیشین

 .(9) دارد یراد سانتی ی درجه -0 ی ساالنه مطلق ی کمینه با ماتدل

 از اطنالع  بنا  و دزفنول  شهرسنتان  بهداشت مرک  هماهنگی با

 از اسنتفاده  بنا  و مطالانه  منورد  ی منطقنه  در بیمناری  شنیوع  می ان

 ده تاداد تصادفی، جدول از استفاده با ، منطقه توپویرافیک ی نقشه

 پشنه  فنون  تایین جهت شده، مرزبندی روستایی و شهری ی منطقه

 هنر  و روسنتا  هنر  در. شندند  انتخناب  تصنادفی  طنور  به ها خاکی

 منن ل  هنر  در و انتخناب  مسکونی من ل باب 0 نی  شهری ی منطقه

 در. یردیند  نصنب ( خنارجی  و داخلنی ) مخصوص ی تله عدد 23

 و هنا  دا  نگهنداری  مح  نشیمن، ، خواب های اتا  در ها تله منازل

 ورودی محن   در هنا  تله خارجی اماکن در و توالت و حما  طیور،

 نصنب  غینره  و دیوارهنا  شکاف ها، سنگ شکاف جوندیان، ی النه
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 شنده  انتخناب  هنای  مح  در آفتاب غروب از قب  ها تله. شدند می

 شندند  منی  آوری جمع آفتاب طلوع از قب  باد، روز صبح و نصب

 تنا ( فروردین اوای ) فاالیت فص  آغاز از ها پشه آوری جمع. (23)

 .یافت ادامه( دی اواسط) آن پایان

 ینک  از اسنتفاده  بنا  A5 کاغنذ  ابتندا  هنا  تله سازی آمادهجهت 

 ی میلنه  بنردن  فنرو  با سپس، و شد آغشته کرچک روغن به مو قلم

 آمناده  طنرف  دو( از متنر  سنانتی  03-43 طنول )به  تی  نوك چوبی

 از پنس  شنده  صنید  هنای  نموننه . شند  منی  مناسنب  مح  در نصب

 شد وارد درصد 73 اتانول حاوی های ویال به استون با ییری چربی

 هنا،  خناکی  پشنه  ی یونه تایین جهت. شدند منتق  آزمایشگاه به و

 و یردیند  خنالی  دین   پتری یک در ها نمونه حاوی های ویال ابتدا

 مونتنه  جهنت  دایمنی  محنیط  ینک ) پوری محیط قطره یک سپس،

 اسید یلیسیرین، هیدرا ، کلرال عربی، صمغ شام  ها نمونه کردن

 بنا  و داده قنرار  تمین   ال  ینک  روی( مقطنر  آبو  یالسیال استیک

 از پنس  و شند  برداشنته  نمونه شناسی حشره سوزن یک از استفاده

 قنرار  محیط این در کن، خشک کاغذ یک با تماس در زدایی چربی

 در. یردید جدا بدن از خاکی پشه سر لوپ، زیر سپس،. شدند  داده

 بنه  رو را آن بود، Phlebotomus جنس از خاکی پشه که صورتی

 بنه  رو سر شکمی سطح بود، Sergentomyia ایر و داده قرار باال

 ها بال و پاها به سوزن با و یرفت می قرار پایین به رو ها آنتن و باال

 پنوری،  در کنه  طنوری  و احتیناط  با الم  یک وشد  می داده شک 

 انتهایی قطاا  و سر. شد می داده قرار نشود، وارد هوا های حباب

 جهنت  تنا  شند  مونته پوری محیط حاوی ال  روی بر و جدا شکم

 بنا  سنپس  ییرنند  قنرار  اسنتفاده  مورد خاکی، پشه های یونه تایین

 در ها آن شناسایی به نسبت موجود( 22) ماتبر کلیدهای از استفاده

 حنای   هنای  ویژینی  از. یردیند  اقندا   یوننه  و جنس خانواده، حد

 شنام   یردیند  اسنتفاده  یونه تایین برای که تاکسونومیکی اهمیت

 در Spermatheca شنک   نر، جنس در Clasper انتهایی خارهای

 همچنننین، و شنناخک بننندهای طننول ،Pharynx منناده، جنننس

 .باشد می جنس دو هر در Cibarium های دندان

 

 ها افتهی

 یرفنت،  صنور   دزفول شهرستان های خاکی پشه روی بر مطالاه این

 هنای  بررسنی  از پنس  .یردید جدا و صید خاکی پشه 1201ماموع در

  شنام   خناکی،  پشنه  یونه 8 کلی طور به میکروسکوپی، ماکروسکوپی

 هنای  پشنه  بنین  از Sergentomyia یونه 6 و Phlebotomus یونه 1

 .شد شناسایی شده آوری جمع

  پشننه ی یونننه موجننود، تشخیصننی کلینندهای از اسننتفاده بننا

از  عبننار  هننا آن نسننبی فراوانننی و شننده شناسننایی هننای خنناکی

Phlebotomus papatasi (46درصد ،)Phlebotomus sergenti 

 ،(درصننند  1/16) Sergentomyia tiberiadis ،(درصننند 8/2)

Sergentomyia sintoni (8  درصند ،)Sergentomyia dentata 

  ،(درصنننننند 23) Sergentomyia clydei ،(درصنننننند 0)

Sergentomyia iranica (4 درصنند) و Sergentomyia squamiplaris 

 (. 2)جدول بود ( درصد 2)

Phlebotomus papatasi،  بنا  یداخلن  امناکن  در غالنب  ی یوننه 

 و شنننده دیصننن یهنننا پشنننه درصننند 67/17 ی پشنننه 593 تانننداد

Sergentomyia tiberiadis  درصنند 40/12 پشننه، 457 تانندادبننا 

 ین ار   یخنارج  اماکن در غالب ی یونه عنوان به شده دیص یها پشه

 (.1 جدول) دییرد

 

 شده صید های خاکی پشه های گونه درصد و فراوانی .1 جدول

 گونه

 جنس

 نر

 تعداد )درصد(

 ماده

 تعداد )درصد(

 جمع

 تعداد )درصد به کل(

Phlebotomus papatasi  (11/80 )803 (75/15 )178 (00/14 )981 

Phlebotomus sergenti  (19/2 )22 (11/1 )14 (80/1 )38 

Sergentomyia tiberiadis  (98/8 )90 (15/11 )145 (200/24 )555 

Sergentomyia sintoni  (79/2 )28 (45/12 )113 (00/8 )171 

Sergentomyia dentata  (29/2 )23 (42/3 )11 (00/3 )41 

Sergentomyia clydei  (09/1 )11 (94/17 )203 (00/10 )211 

Sergentomyia iranica (99/1 )20 (81/5 )44 (00/1 )84 

Sergentomyia squamiplaris (50/0 )5 (59/1 )18 (00/1 )23 

 2132( 100) 1130( 100) 1002( 100) جمع
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 خارجی و داخلی اماکن از شده صید های گونه جنسی نسبت. 2 جدول

 کلدرصد  ماده نر صید محل گونه

 (درصد) تعداد (درصد) تعداد
Phlebotomus papatasi  47/27 115( 41/81) 115( 11/55) داخلی 

 33/18 33( 53/18) 358( 58/11) خارجی

Phlebotomus sergenti  90/0 9( 25/54) 10( 15/15) داخلی 

 90/0 7( 75/13) 12( 55/51) خارجی

Sergentomyia tiberiadis  59/1 43( 01/12) 35( 89/38) داخلی 

 13/21 102( 94/87) 55( 11/41) خارجی

Sergentomyia sintoni  82/1 33( 08/23) 4( 13/21) داخلی 

 19/4 110( 92/74) 22( 57/78) خارجی

Sergentomyia dentata  70/0 11( 83/24) 1( 10/17) داخلی 

 29/2 30( 17/73) 19( 40/82) خارجی

Sergentomyia clydei  90/0 14( 89/7) 3( 28/27) داخلی 

 11/9 187( 11/92) 8( 72/72) خارجی

Sergentomyia iranica  93/0 15( 73/22) 5( 0/25) داخلی 

 09/3 51( 27/77) 15( 0/75) خارجی

Sergentomyia squamiplaris 18/0 3( 47/14) 1( 0/20) داخلی 

 89/0 15 (33/83) 1( 0/80) خارجی

 

 .است آمده 1 شک  در شده مطالاه های یونه فصلی فاالیت

 

 

 خاکی پشه های گونه فصلی فعالیت. 2 شکل

 

مطالانه را   منورد  مناطق اساس بر ها خاکی  پشه وفور 0 شک 

 دهد. نشان می

 

 

 مطالعه مورد مناطق اساس بر ها خاکی  پشه وفور. 3 شکل

 

 بحث

 بنروز  نایهنانی  افن ای   شاهد اخیر، سال چند این در دزفول شهرستان

 سناکنین  اصنلی  شنغ   که این به توجه با. است بوده جلدی لیشمانیوز

 جافنر،  بنن  روسنتاهای  خصنوص  بنه  دزفنول  شهر اطراف روستاهای

 ی النننه وجننود باشند،  مننی دامنداری  و کشنناورزی ننور  سننید و سننار 
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 محن   و کشناورزی  هنای  زمنین  اطراف در فاال های کلنی و جوندیان

 پشنه  وفور عل  از تواند می مسکونی منازل ن دیکی در ها دا  نگهداری

 بیمناری  منوارد  دار ماننی  اف ای  و مناطق این در شده صید های خاکی

 شهر مرک ی مناطق سایر به نسبت شهر ای حاشیه و روستایی مناطق در

 (.1 شک ( )21) باشد دزفول

 یروین ن یها گانی در وزیشمانیل یفراوان یبررس در رزاد،یش و یجهان

 نیشنتر یب خوزستان استان 2076-78 یها سال یط استان چند در یانتظام

طنور   بنه  ،ینظنام  مراکن  . است داشته گرید یها استان انیم در را انیمبتال

 از انین نظام و سنربازان  یرایپذ و دارند وجود شهرها ی هیحاش در مامول

 کنه  باشند یم حراست و آموز  ت،یمأمور اناا  جهت رانیا نقاط یاقص

 یمنار یب انتقنال  در و ماریب انگ ، انتقال با پرسن  ییآشنا عد  صور  در

 شنده  دیصن  ناقن   حشرا  ما، ی مطالاه در. (8) داشت خواهند نق  هم

 ین ار   شنتر یب ینظام یها پادیان استقرار مح  دزفول شهر ی هیحاش در

 شهرسنتان  در همکناران  و ینانات  ی مطالانه  با حاضر، یبررس جینتا. شد

 بنه  یمنار یب ی شنده  ثبنت  منوارد  ،یبررس نیا در. بود متفاو  مشکیاند

 نننوع از شننتریب 2084-88 یزمننان ی بننازه در یشننهر وزیشننمانیل علننت

 بنه  شنهر  به انییروستا مهاجر   ،یاف ا نیا  یدال. بود یشهر وزیشمانیل

 یکوهسنتان  ی منطقنه  در شهر ی توساه و ریاخ یها سال یخشکسال علت

 .(20) بود Phlebotomus sergenti وفور  یاف ا و

 هنا  یخناک  پشه یا یونه تنوع لحاظ از منطقه، نیا داد نشان پژوه  نیا

 ی یونننه 1 شننام  ،یخنناک پشننه ی یونننه 8 ،یکلنن طننور بننه. اسننت متنننوع

Phlebotomus  ی یونه 6و Sergentomyia یآور جمنع  حشنرا   نیب از 

 یراسنتا  در کنه  شد یبند طبقه منطقه نیا در بار نیاول یبرا و ییشناسا شده

 پشنه  تین فاال اوج(. 2)جندول   اسنت  رانیا حشرا  و جانوران فون نییتا

هنای   نکنانو  شنتر یبکننه بنا    بنود  مهر و وریشهر مرداد، یها ماه در ها یخاک

 .(24-25) است مشابهدر کشور  وزیشمانیلآندمیک بیماری 

 هنای  مناه  طنول  در منطقنه  اینن  در شده صید های پشه ماموع از

 از را وفننور بیشننترین Phlebotomus papatasi ی یونننه وری، جمننع

 یوننه،  اینن . داد اختصناص  خود به فراوانی درصد 46 با داخلی اماکن

ناق   عنوان به و است نسبی آنتروپوفیلیک اندوفیلیک و تمایال  دارای

 ی منطقه در جوندیان و انسان به یینوع روستا یجلد یشمانیوزل یقطا

 دیگنر  در هنا  ین ار   بیشنتر  مشنابه  کنه  شنود  می شناخته مطالاه مورد

 آلنودیی . باشند  منی  اینران  در روسنتایی  جلندی  لیشنمانیوز  های کانون

 فنارس و  خوزسنتان  یلسنتان،  اصنفهان،  هنای  اسنتان  از آن لپتوموننایی 

 .(5، 25) است شده ی ار 

 کنه  همکناران  و زاده کویری ی مطالاه با حاضر ی مطالاه های یافته

(. 26) دارد مطابقنت  دادنند،  اناا  موسیان در خاکی پشه 183 روی بر

  هنننای یوننننه آبننناد، خنننر  در همکننناران و کایننندی ی مطالانننه در

Phlebotomus papatasi و Sergentomyia dentata بیشنننترین 

 و خنارجی  امناکن  از همچننین، (. 27) بودند ترتیب به غالب های یونه

 ی یوننه  عنوان به Sergentomyia Tiberias ی یونه جوندیان، ی النه

 و زیننوداری ی مطالاننه بننا کننه یردینند ینن ار  منطقننه ایننن در غالنب 

 .(28) دارد مغایر  دختر پ  ی منطقه در همکاران

 شننرایط . باشند  منی  ای مدیتراننه  تا خشک نیمه دزفول شهرستان اقلیم

 رشند  برای دزفول دشت و خوزستان مناسب ییاهی پوش  و هوایی و آب

 بسنیار  کننند،  منتق  را بیماری این توانند می کنه هایی پشه تکثیر و جوندیان

 ناقن   Phlebotominaeهنای   خناکی  که پشه توجه به اینبا . است مناسب

 ایشنمان یل بنه  آلنوده  جوندیان و انسان از خواری خون با که باشند می بیماری

هنا   آن ن،ی. همچنن دهند  یمن  انتقال گرید های  بانیم به را مارییب عام  مايور

 ی اختنه ی تک کیو  Papatasiتب  مث  ها روسیآربوو یماریام  بوع نیناقل

 شناسنایی  بننابراین، . باشنند  یمن  Bartonellosis ینا  ونیکنار  یمنار یمولد ب

 هنای  بیمناری  کنتنرل  و ری ی برنامه در اساسی نق  ها خاکی پشه های یونه

تننداو   اقلیمننی، تغییننرا . (26-27) دارد حشننرا  توسننطانتقننال  قابنن 

 و حشنرا   ی افن ا  یبنرا  یاملوعن  ینزمن  ییرمنا  ی ینده و پد یخشکسال

 دزفنول  ی منطقنه در  هنا  بیمناری  از باضی مخ ن و ناق  عنوان به جوندیان

 عند   و روسنتاها  و شنهرها  ی توسناه  روینه،  بنی  سازهای و ساخت. است

 و شنهر  پیرامون در ها نخاله و ها زباله نامطلوب دفع محیط، بهداشت رعایت

 ایاناد  و هنا  خناکی  پشنه  افن ای  جونندیان و   ی یننی  الننه  باعث روستاها

 بنه  تاناوز  بننابراین، . شنود  منی  روستاها و شهر ی حاشیه در فاال های کلنی

 از اسنت  سنالک   یماریب احتمال ی اف ا باعث جوندیان،( یها )النه حریم

 و هنا  پشه غالب ی یونه تایین و منطقه های خاکی پشه فون از اطالع طرفی،

 بیمناری  انتقنال  الگنوی  ینافتن  مؤیند  هنا،  یوننه  بیولنويی  و رفتنار  شناخت

 اقنداما   منظور به الز  مدیریت و راهبرد تدوین آن موازا  به و لیشمانیوز

 ابقنایی،  خاصیت با سم مناسب نوع انتخاب شام  مفید کنترلی و ییرانه پی 

 .بود خواهد اقداما  دیگر و پاشی سم مناسب زمان و رو  مکان، انتخاب

 

 یریگ جهینت

در شهرستان دزفول با توجه به شرایط اقلیمی مناسنب، تانداد و تننوع    

هنای   هزیاد است. در راستای شناسنایی فنون پشن     های پشه خاکی یونه

خنناکی  یونننه شناسننایی شنند .پشننه   8خنناکی ایننن منطقننه  تاننداد  

Phlebotomus papatasi   بیمناری  ناقن  اصنلی   به عنوان یوننه غالنب 

 باشد لیشمانیوز جلدی در این منطقه می

 

 یقدردان و تشکر

 علنو   مرک ی تحقیقا  آزمایشگاه پرسن  زحما  از مقاله نویسندیان

 ینروه  دزفنول،  شهرسنتان  بهداشت مااونت دزفول، شهرستان پ شکی

 پ شنکی  علو  دانشگاه پژوهشی مااونت و شناسی قارچ و شناسی انگ 

 تشنکر  و تقندیر  نمودنند،  یناری  پژه  این اناا  در را ما که اصفهان
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 وینرای   جهنت  بنه  تنوکلی  ساناز خانم سرکار از همچنین،. نمایند می

  ی نامنه  پاینان  طنر   از بریرفتنه  مقالنه،  اینن . ینردد  می قدردانی مطالب

 

 دانشنگاه  در مصوب 097037ی  شماره به ارشد کارشناسی دانشاویی
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Abstract 

Background: Leishmaniasis is one of the most important vector-born zoonosis diseases that transmits to human 

by sandfly species. Cutaneous leishmaniasis is one of the most important public health problems in majority 

areas of Iran. The current study was carried out to identify species of sand flies in Dezful District, Khuzestan 

Province, Iran. 

Methods: Sandfly specimens were collected by using sticky traps from indoors and outdoors of different parts of 

Dezful City during the years 2018-2019. All sandflies were identified by valid identification keys based on 

external and internal morphological characters of the head and genitalia of both males and females. 

Findings: 2132 sandflies were collected. 8 species of sandflies from the Psychodidae family and the 

Phlebotomine subfamily were identified. Phlebotomus papatasi (46%) was the dominant species and 

Sergentomia squamiplaris (1%) was the non-dominant species in the area. Phlebotomus papatasi with 27.67% of 

mosquitoes caught as the dominant species indoors, and Sergentomia tibriadis was the dominant species in 

outdoors with 21.43% of mosquitoes caught. The peak activity of sandflies was in August, September, and October. 

Conclusion: Due to the suitable climate, prevalence and species diversity of sanflies in Dezful is high. 

Phlebotomus papatasi sandfly is as the dominant vector species of cutaneous leishmaniasis in this region. 
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