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چكيده
 هدف از اين مطالعه شناسايي گونه ها. مگس ها از حشرات حايز اهميت پزشكي براي نيروهاي نظامي بويژه در شرايط آب و هوايي گرم محسوب مي شوند:اهداف
.داراي اهميت پزشكي و بهداشتي و تعيين وفور نسبي آنها در جزاير تنب و ابوموسي مي باشد
مگس و نيز تله بطري پالستيكي-  براي اين منظور از تله. در سه جزيره مذكور انجام گرفت1389  صيد مگس ها به مدت يك سال و بصورت ماهانه در سال:روش ها
 وفور. مورد شناسايي قرار گرفتند، مگس هاي صيد شده با استفاده از كليدهاي تشخيص معتبر و نيز توصيف و شرح مشروح گونه ها.مدل مخروط وارونه استفاده شد
.نسبي مگس ها نيز از طريق محاسبه ميانگين وفور به تله در هر ماه تعيين شد
، ساركوفاگا اجيپتيكا، كاليفورا ويسينا، كرايزوميا آلبيسپس، كرايزوميا مگاسفاال، گونه از مگس هاي حائز اهميت پزشكي شامل لوسيليا سريكاتا10  در اين مطالعه:يافته ها
 ساركوفاژيده و موسيده صيد، موسينا استابوالنس به همراه موسكا دومستيكا و يك گونه از جنس پاسروميا از سه خانواده كاليفوريده، ولفارسيا مگنيفيكا،ساركوفاگا آفريكا
 بيشترين. مگس ها در جزاير مورد بررسي داراي دو اوج فعاليت در سال هستند. تعيين گرديد8/6)2/1±(  ميانگين وفور مگس به هر تله در جزاير مورد مطالعه.گرديد
. ارديبهشت و مهر و كمترين وفور در تابستان است،وفور مگس ها در ماه هاي فروردين
. تنوع مگس ها و وفور آنها بويژه در فصل بهار و اوايل پائيز در جزاير مورد بررسي باال است و اقدامات كنترلي در اين موقع از سال مي بايست صورت گيرد:نتيجه گيري
 جزاير خليج فارس، حشرات حائز اهميت پزشكي، دوباالن، مگس:كليدواژه ها
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Abstract
Aims: The flies are medically importance insects for military forces, especially in tropical climate. The aim of this
study is determination of medically important fly diversity and its abundance in Triple Iranian Islands (TII) in the
Persian Gulf, Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu-Muosa.
Methods: Flies trapping was done in TII by using fly traps including EAG Sintuz fly trap and Plastic water bottle
fly trap from March 2010 to March 2011. The captured flies identified with using valid flies systematic keys and
species description. The fly relative abundance was estimated by means of flies captured per each trap.
Results: In this study, 10 species of medically important flies including Lucilia sericata, Chrsomyia megacephala,
Ch.albiceps, Calliphora vicina, Sarcophaga aegyptica, S.africa, Wohlfartia magnifica, Passeromyia spp, Muscina
stabulans and Musca domestica were captured and identified. The relative abundance of flies in three mentioned
islands (TII) was estimated 6.8 (SE= ± 1.2).There are two peaks of activity in a year and more abundant in March
to May and September to October.
Conclusion: In studied islands, the fly diversity and its abundance especially in spring and early fall is high and
control programs must be made at this time of year.
Keywords: Flies, Diptera, Insects of Medical Importance, Persian Gulf Islands
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روش ها
بررسی حاضر یک نوع مطالعه توصیفی -مقطعی از نوع مطالعات فونستيك
است که در سال  1389به مدت  1سال كامل در جزاير تنب بزرگ ،تنب
كوچك و ابوموسي به انجام رسيد.
مشخصات جغرافیایی مکان هاي مورد مطالعه :سه جزیره مورد بررسي،
در پهنه خلیج فارس در جنوبي ترين نقطه ايران واقع شده و جزء استان
هرمزگان محسوب می شوند (شكل .)1
جزیره ابوموسی با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب'54°26'-55°19
و' 25°51'-26°19و با  12كيلومتر مربع وسعت ،به همراه جزيره
سيري ،جنوبی ترین و دورترين جزیره ایرانی آبهای خلیج فارس به
حساب مي آيند .جزیره تنب بزرگ در' 55°28'-55°34طول غربی و
'26°34'-26°30عرض شمالی و با وسعت  3/10كيلومتر مربع و تنب
كوچك با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب' 55°8و' 26°14و مساحت
 1/2كيلومتر مربع در پهنه خليج فارس و بين جزاير قشم و ابوموسي واقع
شدهاست [( ]21،23شكل.)1
روش صيد مگس :در اين مطالعه فقط صيد مگس هاي بالغ مورد
نظر بود .براي اين منظور تعدادي تله صيد مگس با نام تجاري تله سانتوز
( )EAG Sintuz fly trapبا طعمه هاي پروتئيني و نيز پودر خون
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مگس ها گروه بزرگي از حشرات مي باشند كه در راسته دوباالن (ديپترا) و
زيرراسته سيكلورافا يا موسكومورفا طبقه بندي مي شوند [ .]1اين حشرات
داراي تنوع گونه اي زياد هستند و تا كنون حدود  000/150گونه در 158
خانواده از آنها شناسايي و توصيف شده است .در اين بين تعداد  285گونه
از خانواده فانيده 5000 ،گونه از خانواده موسيده 1500 ،گونه از خانواده
كاليفوريده و 2500گونه نيز از خانواده ساركوفاژيده مي باشند[.]2،3
مگس هاي حايز اهميت پزشكي كه اغلب مگس هاي آلوده (Filth
 )fliesنيز ناميده مي شوند شامل گونه هايي از چهار خانواده موسيده،
فانيده ،كاليفوريده و ساركوفاژيده و برخي مگس هاي مشابه مي باشند
[.]4
مگس ها حشرات روزفعال هستند كه اغلب در محيط انسان و پيرامون آن
زيست ميكنند و به لحاظ نوع رفتار ،تغذيه و قدرت پرواز و جابجايي سريع،
عوامل بيماريزاي متعددي را بصورت مكانيكي به غذا و محيط زندگي
انسان انتقال ميدهند[ .]1،4اين حشرات از طريق مكانيكي و بطور مستقيم
و غيرمستقيم در انتقال بسياري از عوامل بيماريزا به انسان و بخصوص
در فصول گرم سال نقش دارند .مگس ها از طريق پاها ،موهاي بدن و
ضمائم دهاني خود و يا مدفوع و استفراغ بر روي مواد غذايي ،قادر هستند
بيش از  100نوع عوامل بيماريزاي ويروسي ،باكتريايي و تك ياخته اي
از قبيل فلج اطفال ،تراخم ،هپاتيت ها ،كوكسيال بورنتي (عامل تب كيو)،
شيگال ،كلرا ،سالمونال ،ليستريا ،انواع استرپتوكك ها و استافيلوكك ها،
انتاميب و ژيارديا ،نماتودها ،تخم برخي از سستودها و بسياري از عوامل
بيماريزا ديگر را به انسان منتقل نمايند [ .]4،5عالوه بر اين نوزاد يا الرو
مگس ها نيز مي توانند با آلودگي بافت ها و اندام هاي بدن انسان و
حيوانات ديگر باعث ايجاد بيماري مياز شوند [.]1،5
برخي از مگس ها نيز داراي توانايي گزش و خونخواري هستند كه از
جمله آنها مي توان از مگس تسه تسه نام برد كه ناقل بيماري خواب
(تريپانوزوميازيس آفريقايي) به انسان است .ساير مگس هاي نيش زن
مانند مگس اصطبل (استموكسيس) ،مگس هاي هيپوبوسيده و برخي
ديگر در انتقال بيماريهاي دامي از جمله انواع تريپانوزوم ها و نيز انتقال
هموپروتئوس به پرندگان نقش دارند [.]5
مطالعات انجام گرفته در كشورهاي در حال توسعه نشان داده است كه
كنترل مگس ها ارتباط معني داري با كاهش بيماريهاي اسهالي و برخي
از عفونت هاي چشمي از قبيل تراخم داشته است [ .]6،7بطوريكه با
كنترل مگس ها در مناطق روستايي پاكستان ،بيماريهاي اسهالي بطور
چشمگيري كاهش يافته است [ .]8عالوه بر اين ،بررسي ديگري نيز نشان
داده است كه ميزان آلودگي انسان به شيگال با وفور مگس هاي آلوده در
هر منطقه ارتباط بسيار نزديك دارد .مطالعات نشان داه است كه با كنترل
و كاهش جمعيت مگس ها در محيط-هاي نظامي ،ميزان مراجعات
سربازان مبتال به بيماري هاي اسهالي و گاستروانتريت به كلينيك هاي
نظامي به شدت كاهش يافته است [ .]9همچنين ثابت شده است كه در
برخي از نواحي كشور انگلستان ميزان شيوع بيماريهاي گاستروآنتريت
ناشي از كامپلوباكترها رابطه بسيار نزديكي با وفور جمعيت مگس ها دارد
و همچنين شيوع بيماري هاي اسهالي ناشي از آن هم اغلب در تابستان
مي باشد كه با فصل فراواني مگس ها مطابقت دارد [.]10
بررسي ها نشان داده است كه پس از وقوع حوادث طبيعي به لحاظ ايجاد
شرايط مناسب براي تغذيه و تخم-ريزي و رشد مگس ها و گسيختگي
شبكه عادي كنترل بهداشتي ،جمعيت مگس ها به سرعت افزايش مي
يابد .در سونامي سال  1383در جنوب آسيا ،جمعيت مگس ها در مناطق

روستايي و اردوگاه ها به شدت افزايش يافته است [.]11،12
نيروهاي نظامي همواره با مشكل جمعيت انبوه مگس ها و مخاطرات
ناشي از حضور آنها در محيط زيست زندگي خود مواجه هستند .نيروهاي
نظامي آمريكا نيز در جنگ خليج فارس و نيز در جنگ سومالي در كمپ
هاي خود بدليل مشكالت بهداشت محيطي روستاها و شهرها با انبوه
جمعيت مگس ها و بخصوص مگس هاي موسكا مواجه بوده اند [.]13
عالوه بر اين در هنگام حوادث طبيعي نيز اغلب نيروهاي نظامي براي
كمك رساني و امداد وارد مناطق حادثه ديده مي شوند .بنابراين كنترل
مگس ها همواره جزء برنامه هاي اساسي واحدهاي بهداشتي نيروهاي
نظامي بويژه در مناطق گرمسيري و يا فصول گرم مناطق معتدل محسوب
مي شود [.]13
در زمان جنگ تحميلي نيز مگس ها جزء مشكالت بهداشتي رزمندگان
بويژه در مناطق جنگي جنوب كشور بوده اند و وفور اين حشرات در برخي
از محيط هاي نظامي باعث شيوع بيماريهاي اسهالي در نزد رزمندگان
ايران شده است [.]14،15
مطالعاتي فونستيك در زمينه فون مگس هاي كاليفوريده ،ساركوفاژيده،
موسيده و فانيده در شهر تهران انجام گرفته است [ .]16،17همچنين در
مطالعات قبلي انجام گرفته در استان هرمزگان و جزاير سه گانه نيز چندين
گونه از مگس هاي كاليفوريده گزارش شده است [.]18،19
جزاير بسيار مهم ،ژئوپلوتيك و استراتژيك خليج فارس نيز از مناطق
داراي آب و هواي گرم به حساب مي آيند كه شرايط آب و هوايي مناسب
براي زيست و تكثير و گسترش انواع حشرات بويژه مگس ها را دارند
و مطالعات نشان دهنده تنوع حشرات در اين جزاير مي باشد[.]19-21
بسياري از نيروهاي نظامي ايران براي حفاظت و حراست از مرزهاي
ميهن در اين جزاير مستقر هستند .بنابراين مطالعه و شناخت گونه هاي
حشرات داراي اهميت پزشكي در اين مناطق در جهت برنامه ريزي براي
كنترل آنها ،بسيار مهم مي باشد .در اين راستا و در تكميل بررسي قبلي
فونستيك مگس ها [ ،]19اين مطالعه در جهت شناسايي گونه هاي
بيشتري از مگس-هاي حائز اهميت پزشكي در جزاير تنب بزرگ ،تنب
كوچك و ابوموسي به انجام رسيد.

تنوع گونه ها و وفور نسبي مگس هاي حايز اهميت پزشكي در جزایر ایرانی تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی در سال 261 1389
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در محل هاي جمع آوري زباله ها ،اطراف اماكن انساني و نيز اطراف
غذاخوري و محل هاي طبخ غذا در ارتفاع  2-5/1متري از سطح زمين و
در طول روز آويزان شد (شكل.)2
عالوه بر اين از تله بطري پالستيكي (Plastic water bottle
 )fly trapمدل مخروط وارونه نيز براي صيد مگس هاي بالغ استفاده
شد .اين تله هاي ساده از بطري هاي پالستيكي آب معدني ساخته مي
شود .براي اين منظور قسمت راسي بطري بريده شده و بصورت وارونه
در داخل بطري قرار مي گيرد .براي جلوگيري از خروج مگس هاي بدام
افتاده ،دهانه بطري با استفاده از پالستيك يا توري لوله شده باريكتر
گرديد .در داخل بطري نيز براي جلب مگس از طعمه گوشت ،پودر خون
و باقي مانده مواد غذايي استفاده گرديد (شكل  .)3ساز و وكار و عملكرد
اين تله ها بدين صورت است كه مگس ها براي يافتن غذا وارد تله شده
و قادر به يافتن دهانه خروجي نمي شوند .عالوه بر اين بوي فرمون هاي
مگس هاي وارد شده در تله ،باعث جلب بيشتر ساير مگس-ها نيز مي
شود [ .]11براي اينكه تله ها در دسترس ساير حيوانات و حشرات قرار
نگيرند ،مي بايست در ارتفاع مناسب ( 3-1متري از سطح زمين) نصب
شوند [.]11
تله گذاري در جزاير در طي يكسال بصورت ماهانه و در روزهاي مساعد و
آفتابي (بدون باد و باران) در اواسط هر ماه انجام شد .بدين صورت كه هر
ماه يكبار و جمع ًا  12نوبت در سال در هر يك از جزاير تله گذاري صورت
گرفت .در هر بار تله گذاري با توجه به وسعت جزاير و امكان دسترسي،
تعداد  3تله (شامل تله آماده و تله بطري پالستيكي) در هر يك از جزاير
تنب بزرگ و كوچك و همچنين  4تله نيز در ابوموسي كار گذاشته شد.
الزم به يادآوري است كه بدليل وسعت نسبت ًا محدود سه جزيره تنب

بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسي و قابل دسترس بودن اغلب نقاط آن،
تله گذاري تقريب ًا در تمام مكانهاي مستعد و آلوده سطح جزاير در جهات
مختلف جغرافيايي انجام شد.
تله ها پس از طلوع آفتاب در محل هاي مناسب نصب مي گرديد و
بصورت روزانه در دو نوبت ظهر و عصر نيز كنترل مي شد و مگس هاي
به دام افتاده در داخل آنها جمع آوري مي شد .در هنگام غروب نيز تله ها
جمع آوري مي گرديد .البته در برخي موارد به دليل دوري مسيرهاي تله
گذاري شده ،گاه ًا تله ها 3-2 ،روز بعد جمع آوري مي شد.
متوسط دما و رطوبت نسبي در طول روز نيز بصورت ماهانه به شرح زير
ثبت شد (جدول .)1
مگس هاي صيد شده پس از كشته شدن در داخل شيشه سيانور (حاوي
سيانيد پتاسيم) ،با استفاده از سوزن انتمولوژي مونته مي شد و سپس
مشخصات نمونه شامل زمان و مكان صيد به آن پيوست شده و جهت
تشخيص به آزمايشگاه منتقل مي گرديد.
الزم به ذكر است كه برخي از تله ها در اثر دستبرد حيواناتي مانند گربه و
راسو و يا هجوم مورچه ها براي تغذيه از طعمه و نيز اثر عوامل محيطي
مثل باد و غيره دچار اشكال شده و كارايي خود را براي صيد از دست داده
بودند .براي رفع اين ايراد در تله گذاري هاي بعدي تله ها با فاصله مناسب
(بيشتر از  1متر) از تنه درختان و يا دور از شاخه هاي خميده هاي آنها
كارگذاشته شد تا حيواناتي مثل گربه و راسو نتوانند به آن دسترسي داشته
باشند .طناب هاي آويز تله هم از نوع نايلوني براق انتخاب شد تا مورچه
ها به راحتي نتوانند از آن باال رفته و به داخل تله راه يابند.
تشخيص سيستماتيكي :براي تعيين هويت مگس هاي بالغ صيد
شده ،از كليدهاي تشخيص ،شرح مشروح و توصيف هاي موجود در اين
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جدول )1متوسط دما و رطوبت نسبي در جزاير تنب بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسي در سال 1389
متغير  /ماهها

فروردين ارديبهشت

متوسط دما
(درجه سانتيگراد)

26

31

34

34

35

36

30

25

20

18

20

25

متوسط رطوبت
()%

62

60

65

70

68

72

70

45

38

66

78

71

شكل )2تله صيد مگس (تله سانتوز) حاوي طعمه پودر خون براي
جلب مگس

زمينه استفاده شد [.]24-31
نمونه ها در كارگاه تشخيص سيستماتيكي مگس ها در دانشگاه نيكوالس
كپرنيكوس لهستان نيز مورد بازبيني و تائيد قرار گرفتند.
الزم به ذكر است كه تشخيص ساركوفاژيده ها فقط از روي جنس نر
صورت گرفت .زيرا كليد تشخيص هاي موجود براي اين گروه از مگس
ها ،فقط اختصاص به جنس نر دارد و گونه ها عمدت ًا از شكل ژنيتالياي نر
(آئدگوس و ساير ضمائم) قابل تشخيص قطعي مي باشند .در حال حاضر
عم ً
ال كليد تشخيص براي ماده ها وجود ندارد و با اطالعات موجود ،الروها
نيز بطور قطعي تا حد گونه قابل تشخيص نمي باشند [.]3،13،24،25،31
براي اين منظور در نمونه هاي تازه ،قطعات اصلي ژنيتالياي نر شامل
فالوس ،اپاندريوم ،پروتاندريوم و سرسي در زير استريوميكروسكوپ و با
استفاده از سوزن تشريح به آرامي از انتهاي شكم مگس خارج مي-گرديد.
در مگس هاي خشك شده نيز ابتدا نمونه بمدت  24ساعت در داخل
دسيكاتور و يا در يك ظرف در بسته به همراه دستمال مرطوب قرار مي
گرفت و پس از نرم شدن بافت ها ،ژنيتاليا تشريح مي شد .البته يك روش
ديگر براي جداسازي ژنيتالياي نر در نمونه هاي خشك ،روش جوشاندن
مي باشد كه براي اين منظور ،دو بند آخر شكم مگس نر را جدا نموده و
بمدت  5دقيقه در داخل آب مي جوشانيم .برای نمونه های درشت تر و یا
برای بی رنگ کردن ژنیتالیا می توان این قطعه را در داخل محلول پتاس
درصد 5 – 10بمدت  5دقیقه جوشاند و سپس قطعات آنرا خارج نمود.
قطعه ژنیتالیا را پس از خشك كردن ،با کمک چسب مایع مناسب روی
یك قطعه کارت کوچک (پوينت كارد) طوری می چسبانیم که فقط از یک
سطح بچسبد و چسب روی قطعات مهم و اصلي را نپوشاند.
تشخيص جنسيت مگس ها :تشخيص نر و ماده كاليفوريده ها بر
اساس فاصله دو چشم انجام شد .دايكوپتيك بودن چشمها (وجود فاصله
بين دو چشم) در جنس ماده و چشم هاي چسبيده به هم (هلوپتيك) در
مجله طب نظامی
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شكل )3تله بطري براي صيد مگس حاوي طعمه گوشت براي
جلب مگس

نرها از وجوه تمايز قطعي جنسيت در اين خانواده است .در موسيده ها نيز
با وجود اينكه چشم ها در نرها كام ً
ال به هم نچسبيده ،فاصله آنها بطور
مشخص كمتر از ماده ها است[.]1
در ساركوفاژيده ها علي رغم اينكه فاصله چشم ها در ماده ها كمي بيشتر
از نرها است ولي در اين مگس ها مشاهده ژنيتالياي نر در انتهاي شكم
(همانند ساير مگس ها) وجه افتراق قطعي جنسيت مي باشد[ .]1در اين
مطالعه نيز از روي ژنيتاليا ،جنسيت ساركوفاژيده ها تعيين گرديد.
نمونه هاي تايپ و تعيين هويت شده در آزمايشگاه مركز تحقيقات
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ..نگهداري مي شود.
آناليز آماري :براي ارائه داده هاي بدست آمده ،از آمار توصيفي استفاده
شد و وفور و فراواني نسبي مگس ها بصورت درصد و ميانگين  ±خطاي
استاندارد ( )Mean±SEبيان شد.
براي مقايسه وفور نسبي مگس هاي صيد شده در تله ها (ميانگين وفور
به هر تله) در بين ماههاي مختلف و نيز مقايسه آنها در سه جزيره مورد
مطالعه ،از آزمونهاي آماري آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد.
برای بررسی نرمال بودن توزیع داده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و
برای بررسی فرض ثابت بودن واریانس داده ها از آزمون لون ()Leven
استفاده گردید .با توجه به شمارشی بودن داده ها و عدم برقراری فرض
ثابت بودن واریانس ،از داده ها جذر گرفته شده و سپس داده ها مورد
تحلیل قرار گرفت .برای مقایسه دو به دوی میانگین ها شامل ميانگين
وفور در ماهها و جزاير مختلف و همچنين ميانگين صيد در انوع تله نیز از
پس آزمون دانکن استفاده گردید.
کلیه آزمون ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  17انجام گرفت.
سطح معنی داری در کلیه آزمون ها  0/05در نظر گرفته شد .برای رسم
نمودارها نیز از نرم افزار  Excellاستفاده شد.
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خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

تنوع گونه ها و وفور نسبي مگس هاي حايز اهميت پزشكي در جزایر ایرانی تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی در سال 263 1389

نتايج

در اين مطالعه ،جمع ًا  120تله مگس در سه جزيره كار گذاشته شد كه
تعداد  6مورد ( 5درصد) آن در اثر دستبرد حيوانات و يا ساير عوامل
محيطي تخريب شده بود.
در مجموع تعداد  1025عدد حشره در داخل تله ها صيد گرديد كه 250
( 4/24درصد) عدد آن مربوط به ساير حشرات از جمله زنبورها و مگس
هاي فاقد اهميت پزشكي بود و تعداد  6/75( 775درصد) عدد از مگس
هاي حايز اهميت پزشكي از  3خانواده كاليفوريده ،ساركوفاژيده و موسيده
صيد گرديد.
ميانگين وفور مگس به هر تله بدون در نظر گرفتن گونه آنها ،در مجموع
در جزاير مورد مطالعه ( =2/1±خطاي استاندارد)  8/6مگس به هر تله
تعيين گرديد .از اين نظر اختالف معني داري بين دو جزيره تنب بزرگ
و ابوموسي وجود نداشت ( ،)P >0/05ولي وفور مگس ها در جزيره
تنب كوچك بطور معني داري كمتر از دو جزيره مورد بررسي ديگر بود
(( )P ≥0/05جدول .)2
در ميزان صيد مگس ها در دو نوع تله مگس آماده و تله بطري ،اختالف
معني داري وجود نداشت ( ،)P >0/05ولي از لحاظ تعداد مگس هاي
صيد شده در تله ها در بين فصول و ماههاي مختلف اختالف معني داري
وجود داشت ( ،)P ≥0/05مگس ها در جزاير مورد مطالعه متناسب با دماي
هوا داراي دو اوج فعاليت در اوايل بهار و نيز اوايل پائيز هستند (شكل .)5
بطوريكه وفور به تله مگس ها در ماههاي فروردين و ارديبهشت بطور
معني داري بيشتر از ساير ماهها بود ( .)P ≥0/05همچنيين وفور مگس

جدول  )2وفور مگس هاي حايز اهميت پزشكي نسبت به تله مگس در جزاير تنب بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسي در سال 1389
وفور به تله ()±SE

تعداد مگس هاي صيد شده

تعداد تله هاي سالم

تعداد تله مگس كار گذاشته
شده در يك سال

جزاير

7/3±1/1

257

35

36

تنب بزرگ

4/8±0/8

171

36

36

تنب كوچك

8/1±1/6

347

43

48

ابوموسي

6/8±1/2

775

114

120

مجموع

جدول  )3جنسيت و فراواني خانواده هاي مگس هاي حائز اهميت پزشكي صيد شده بوسيله تله مگس در سه جزيره تنب بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسي در سال 1389
خانواده

جنسيت

درصد فراواني نسبي

تعداد كل
292

ماده

نر

كاليفوريده

50
% 17

242
% 83

%38/2

ساركوفاژيده

24
%8

294
% 92

% 6/41

318

موسيده

38
% 25

116
% 75

%20/2

154

مجموع

112
% 7/14

652
% 3/85

%100

764
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هاي صيد شده در مهرماه نيز با وجود اينكه از دو ماه اول سال كمتر بود
ولي بطور معني داري بيشتر از بقيه ماهها برآورد گرديد (.)P ≥0/05
بنابراين بيشترين وفور مگس ها در ماه هاي فروردين ،ارديبهشت و پس
از آن در ماه مهر بوده است و در ماههاي تير و مرداد و بهمن به كمترين
ميزان خود رسيده است (شكل .)5
بيشترين تعداد مگس هاي به دام افتاده در تله ها ،در فصل بهار (55
درصد) و پائيز ( 6/27درصد) و كمترين آن در تابستان ( 8/5درصد) و
زمستان ( 4/11درصد) بوده است.
از لحاظ فراواني مگس هاي صيد شده در تله ،ساركوفاژيده ها با 6/41
درصد داراي بيشترين فراواني بودند .از لحاظ جنسيت نيز در حدود 85
درصد مگس هاي صيد شده در اين نوع تله از جنس ماده بودند (جدول
.)3
در مجموع از سه خانواده مذكور 10 ،گونه حائز اهميت پزشكي صيد شد كه
از ميان آنها  4گونه از خانواده كاليفوريده 3 ،گونه از خانواده ساركوفاژيده
و  3گونه هم از خانواده موسيده بوده است .تنوع گونه در جزيره ابوموسي
بيشتر از دو جزيره تنب كوچك و بزرگ مي باشد (جدول .)4
از خانواده ساركوفاژيده در مجموع  318عدد مگس شامل 1/59( 188
درصد) عدد از جنس ساركوفاگا و  )8/40( 130عدد نيز از جنس ولفارسيا
صيد شد .ولفارسيا مگنيفيكا از تمامي جزاير مورد مطالعه صيد شد (شكل
 ،)6ولي ساركوفاگا اجيپتيكا فقط از جزيره ابوموسي و ساركوفاگا آفريكا به
غير از تنب كوچك از ساير جزاير صيد شد (جدول .)4
از خانواده كاليفوريده 4 ،گونه شامل لوسيليا سريكاتا ،كرايزوميا مگاسفاال،
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جدول  )4گونه هاي مگس هاي تشخيص داده شده و درصد فراواني آنها در جزاير تنب بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسي در سال 1389
گونه

جزيره

تعداد كل ()%

لوسيليا سريكاتا

19

3

11

(33)%7

كرايزوميا مگاسفاال

13

8

39

(60 )%12/8

كرايزوميا آلبيسپس

31

20

104

(155 )%33

كاليفورا ويسينا

14

4

26

(44 )% 4/9

ساركوفاگا اجيپتيكا

-

-

1

(1 )% 2/0

ساركوفاگا آفريكا

1

-

1

(2 )% 4/0

ولفارسيا مگنيفيكا

8

2

11

(21 )% 5/4

پاسروميا*

3

1

2

(6 )% 3/1

موسينا استابوالنس

12

10

36

(58)% 3/12

موسكا دومستيكا

25

36

29

(90 )% 1/19

مجموع

126

84

260

(470 )% 100

* اين مگس فقط تا حد جنس تعيني هويت شده است.

شكل  )4ميانگين وفور به تله مگس ها در هر ماه در جزاير تنب بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسي در سال 1389

مجله طب نظامی
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تنب بزرگ

تنب كوچك

ابوموسي

تنوع گونه ها و وفور نسبي مگس هاي حايز اهميت پزشكي در جزایر ایرانی تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی در سال 265 1389

بحث

در اين مطالعه جمع ًا  10گونه از مگس هاي حائز اهميت پزشكي شامل
لوسيليا سريكاتا ،كرايزوميا مگاسفاال ،كرايزوميا آلبيسپس ،كاليفورا
ويسينا ،ساركوفاگا اجيپتيكا ،ساركوفاگا آفريكا ،ولفارسيا مگنيفيكا ،موسينا
استابوالنس به همراه موسكا دومستيكا (مگس خانگي) و يك گونه از
جنس پاسروميا از جزاير تنب بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسي از خانواده
هاي كاليفوريده ،ساركوفاژيده و موسيده صيد و گزارش گرديد.
گونه هاي صيد شده از لحاظ انتقال مكانيكي عوامل بيماريزاي ويروسي،
باكتريايي و انگلي از قيبل بيماري-هاي اسهالي و همچنين از نظر ايجاد
بيماري مياز حائز اهميت هستند [ .]1،4در مطالعه اي كه قب ً
ال در جزاير
تنب بزرگ ،كوچك و ابوموسي انجام گرفته بود ،فقط  4گونه از مگس
ها شامل مگس خانگي ،ولفارسيا مگنيفيكا ،لوسيليا سريكاتا و كرايزوميا
آلبيسپس گزارش شده بود [ ]19ولي در بررسي حاضر در جزاير تنب
كوچك ،تنب بزرگ و ابوموسي به ترتيب تعداد  6 ،5و  7گونه ديگر از
مگس هاي داراي اهميت پزشكي گزارش گرديد.
الزم به ذكر است كه دو گونه كرايزوميا آلبيسپس و كرايزوميا مگاسفاال
قب ً
ال از شهر بندرعباس از استان هرمزگان گزارش شده است [.]18
در اين مطالعه از خانواده ساركوفاژيده ،دو گونه ساركوفاگا آفريكا و

شكل  )5ولفارسيا مگنيفيكاي صيد شده از جزاير (راست) (ژنيتاليا) و شكل آئدگوس آن (چپ)
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كرايزوميا آلبيسپس و كاليفورا ويسينا از هر سه جزيره مورد بررسي صيد
گرديد.
موسينا استابوالنس ،موسكا دومستيكا و يك گونه نيز از جنس پاسروميا
از خانواده موسيده در تمامي جزاير مورد بررسي صيد گرديد (جدول .)4
با توجه به مشاهدات محققين و نيز بررسي هاي انجام گرفته در جزاير
تنب بزرگ و كوچك ،دام زنده وجود نداشت و لذا وجود مياز دام در اين
جزاير منتفي بود .در جزيره بوموسي هم يك محل دامداري سنتي وجود
داشت كه اغلب دامهاي آنرا بزهاي نژاد پاكستاني تشكيل مي دادند كه
به همراه چند نفر شتر موجود در جزيره مورد بازبيني قرار گرفتند و البته
هيچ گونه موردي از مياز در آنها يافت نشد .عالوه بر اين در مستندات
موجود در بهداري نيز هيچ موردي از مياز انساني به ثبت نرسيده بود و
طبق گزارش شفاهي مسئولين و كاركنان بهداشت و بهداري جزاير در طي
چند سال گذشته نيز مواردي از مياز مشاهده نشده بود.

ساركوفاگا اجيپتيكا از جزاير تنب بزرگ و ابوموسي صيد گرديد كه اولين
گزارش از جزاير خليج فارس مي باشد .حضور سارکوفاگا آفریکا توسط
( Pape )1996و سارکوفاگا اجیپتیکا بوسيله (Sugiyama )1989
قبلا در ایران گزارش شده است [ .]29،30ساركوفاگا آفريكا در محيط
هاي انساني زندگي مي كند و از لحاظ پزشكي و دامپزشكي اهميت
دارد الرو اين گونه باعث بيماري مياز در انسان و دام مي شود و از لحاظ
مطالعات حشره شناسي پزشكي قانوني براي محاسبه زمان مرگ افراد نيز
حائز اهميت است [.]33،34
ساركوفاگا اجيپتيكا يك گونه حرارت دوست و سينانتروپيك است و در
مناطق پالئارکتیک و افروتروپیکال انتشار دارد[.]37
ولفارسيا مگنيفيكا يك گونه بسيار خطرناك از ساركوفاژيده ها است كه
باعث مياز اجباري مي شود و الرو آن مي تواند در انسان و ساير حيوانات،
مياز زخم ،چشم ،گوش و بيني ايجاد نمايد [ .]1،36در اين مطالعه اين
گونه در تمامي جزاير مورد بررسي ،صيد گرديد.
نمونه صيد شده از جنس پاسروميا از خانواده موسيده ،فع ً
ال فقط تا حد
جنس تعيين هويت شد و براي تعيين گونه آن بررسي بيشتري الزم
است .براي تشخيص و تائيد آن اخذ نظر متخصصين موسيده ها از ساير
موسسات علمي دنيا الزم است .برخي از گونه هاي پاسروميا در مرحله
الروي انگل پرندگان بوده و بصورت زيرجلدي از آنها خونخواري مي
نمايد[ .]38مگس هاي پاسرومياي بالغ به نسبت بزرگ و قوی بوده و 9
میلیمتر طول دارند .پوشش بدن بنظر پوشیده از پودر سفید متراکم می
باشد که مشخصه آن می باشد .پیشانی باعث ایجاد فاصله بین چشمها در
هر دو جنس می شود اما در ماده ها اين فاصله بيشتر است .آریستا کوتاه
بوده و موهای سطح باالیی (رويي) آن بلندتر و تنک تر از موهای سطح
زيرين می باشند [.]28
در بررسي حاضر فراواني نسبي مگس هاي ساركوفاژيده و پس از آن
كاليفوريده در تله هاي مگس بيشتر بود ولي موسيده ها به نسبت كمتري
در مقايسه با دو خانواده فوق ،صيد شدند .البته اين موضوع مي تواند فقط
نشان دهنده ميزان جلب آن ها به سمت تله مگس باشد و نمي تواند
شاخص دقيق و درستي از فراواني آنها در جزاير مورد بررسي باشد .به
نظر مي رسد مگس هاي موسيده نسبت به بقيه تمايل كمتري به اين تله
ها داشته باشند ،بخصوص اگر تله ها بصورت روزانه جمع آوري شوند و
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نتيجه گيري
وفور و تنوع مگس هاي داراي اهميت پزشكي در جزاير بسيار مهم و
استراتژيك سه گانه تنب بزرگ ،كوچك و ابوموسي كه از لحاظ نظامي
نيز داراي اهميت خاص مي باشند ،باال است .در بيشتر ماههاي سال بويژه
فصل بهار و اوايل پائيز از لحاظ شرايط آب و هوايي براي رشد و فعاليت
اين حشرات مناسب مي باشد و به نظر مي رسد تجمع زباله در جزاير نيز
به اين امر كمك مي نمايد .بنابراين اقدامات كنترلي در اين فصول مي
بايست صورت گيرد.
تشکر و قدردانی :اين مطالعه با حمايت مادي و معنوي مركز تحقيقات
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل (عج) و فرماندهي بهداري نيروي
دريايي به انجام رسيده است .از مسئولين و فرماندهان محترم جزاير و
همچنين از پرسنل واحدهاي بهداري كه با حمايت ها و كمك هاي خود
باعث تسهيالت زياد در دسترسي به مناطق مورد نياز در انجام اين پروژه
شدند ،قدرداني مي گردد .از برگزاركنندگان كارگاه تشخيص سيستماتيكي
مگس ها در دانشگاه نيكوالس كپرنيكوس لهستان به جهت بازبيني و
تائيد تشخيص گونه ها قدرداني مي شود.
اين مطالعه تقديم مي شود به تمامي نيروهاي نظامي و نيز مردم غيور
جزاير ايران كه در شرايط سخت و دشوار با استواري و صالبت غرورآفرين
به حفاظت از حريم ميهن عزيز و اسالمي سينه سپر نموده اند.
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فرصت كمتري براي ايجاد بوي فرمونهاي مگس ها وجود داشته باشد.
زيرا بوي فرمونها مگس هاي موجود در تله و فاسد شدن طعمه ها در
جلب برخي از مگس ها نيز موثر است [.]11
ميانگين وفور مگس ها به هر تله در سه جزيره مورد مطالعه بطور ميانگين
( 8/6)2/1±مگس به هر تله تعيين گرديد ولي ميزان و فراواني مگس
هاي صيد شده در تله ها در فصول و ماههاي مختلف متفاوت مي باشد.
فعاليت فصلي و ميزان وفور حشرات عالوه بر غذا و برخي عوامل ديگر،
ارتباط مستقيم با ميزان رطوبت و دماي اپتيمم محيط دارد .بطوريكه در
هواي بسيار گرم و بسيار سرد به استراحت مي پردازند[ .]1اگر شاخص
ميزان صيد مگس ها در تله ها را بعنوان معياري از ميزان وفور آنها در
نظر بگيريم ،مي توان گفت كه در جزاير مورد مطالعه متناسب با دما و
رطوبت ،مگس ها داراي دو اوج فعاليت در اواخر زمستان و اوايل بهار و
نيز در اوايل پائيز هستند و در تابستان به دليل گرماي شديد و در زمستان
به علت افت نسبي دما ،وفور آنها كاهش مي يابد .بنابراين در فصول بهار
و پائيز ،مي بايست كنترل آنها مورد توجه واحدهاي بهداشت و بهداري
يگانهاي نظامي قرار گيرد.
در اين بررسي ،وفور و تنوع مگس ها در جزيره تنب كوچك كمتر از جزاير
ديگر بوده كه احتما ًال بدليل وسعت نسبت ًا كم (حدود  2كيلومتر مربع) اين
جزيره مي باشد.
در اين مطالعه بيش از  85درصد مگس هاي به دام افتاده در تله داراي
جنسيت ماده بودند .در واقع مگس هاي ماده به بوي طعمه هاي گوشتي
و مواد پروتئيني موجود در تله بدنبال يافتن محيطي مناسب براي تغذيه،
تخم گذاري و يا الروگذاري وارد تله ها مي شوند[ .]11،39البته اين
موضوع در مورد مگس هاي كاليفوريده و موسيده اشكالي ايجاد نمي
نمايد زيرا با كليد تشخيص هاي موجود ،هر دو جنس نر و ماده آنها قابل
تشخيص است ولي در مورد مگس هاي ساركوفاژيده كه تشخيص آنها
فقط بر اساس جنس نر مي باشد ،مي تواند محدود كننده باشد .الزم
به ذكر است كه در اين مطالعه نيز در حدود  92درصد از مگس هاي
ساركوفاژيده صيد شده در تله مگس ،داراي جنسيت ماده بودند كه عم ً
ال
فاقد ارزش تشخيص تا حد گونه مي باشند .با توجه به اينكه اغلب مگس
هاي ماده ساركوفاژيده كه وارد تله ها مي شوند ،عمدت ًا براي الرو گذاري
مي باشد ،لذا مي توان با پرورش الروهاي موجود در تله و رساندن آنها
به مرحله بلوغ ،از نمونه هاي نر بالغ براي تشخيص استفاده نمائيم .در
اين مطالعه بدليل مشكالتي كه در نگهداري و انتقال مگس هاي زنده از
جزاير به آزمايشگاه در تهران وجود داشت ،اين امر ميسر نشد كه مي تواند
از معايب و محدوديت هاي اين مطالعه باشد .البته با صيد طوالني مدت
مگس ها به مدت يك سال به نظر مي رسد اين كاستي تا حدودي با صيد
تعداد زياد مگس مرتفع گرديده باشد.
مگس ها عالوه بر بيماري مياز ،نقش مهمي در انتقال مكانيكي عوامل
بيماريزا بويژه در مناطق گرمسير دارند و اصو ًال مگس ها جزء حشراتي
هستند كه براي نيروهاي نظامي حائز اهميت هستند و مي توانند با انتقال
بيماريهاي اسهالي باعث افت توان رزمي و يا حتي تلفات در سربازان
شوند و در تمام نقاط دنيا حضور اين حشرات در محيط هاي نظامي ،مهم
تلقي شده و عمليات كنترلي اجرا مي شود [ .]11زيرا تجربيات نشان داده
است كه كنترل مگس ها در محيط هاي نظامي باعث كاهش بيماريهاي
اسهالي و گاستروآنتريت مي شود [ .]9،10بنابراين پيشنهاد مي شود در
مطالعات آينده ،جداسازي باكتريهاي ايجاد كننده بيماري هاي اسهالي و
نيز ساير انگلها از مگس ها در اين جزاير مورد بررسي قرار گيرد .عالوه بر
اين با توجه به تنوع موجود در گونه هاي مگس هاي جزاير مورد بررسي،

تعيين فون مگس هاي ناقل عوامل بيماريزا در ساير جزاير خليج فارس
نيز توصيه مي شود.
وفور و تنوع مگس ها در جزاير در اغلب ماه هاي سال زياد مي باشد كه
عالوه بر مساعد بودن شرايط آب و هوايي ،وجود محيط هاي مناسب
براي تكثير و توليد مثل آنها را نشان مي دهد .بر طبق مشاهدات محققين
و نيز اظهارات مسئولين بهداري و بهداشت ،يكی از مشكالت عديده و
مشهود موجود در جزاير ،مشكل زباله مي باشد كه انباشته شدن آن باعث
رشد و نمو و تكثير مگس ها و در نتيجه انتقال عوامل بيماريزا از محيط
هاي آلوده زباله به محيط و غذاي سربازان و ساير مردم است .مديريت
صحيح پسماند در جزاير مي تواند كمك موثري در كاهش وفور جمعيت
مگس ها باشد ،زيرا بهسازي محيط و رعايت بهداشت محيط ،بهترين
روش براي كنترل مگس ها مي باشد[ .]1،39به همراه روشهاي بهسازي
و تا زمان كاهش منابع توليد و رشد مگس ها مي توان از حفاظ هاي
فيزيكي مانند توري هاي فلزي براي پنجره ها استفاده نمود .آغشته سازي
پرده هاي ورودي اماكن به حشره كشهاي پيرتروئيدي كه داراي اثرات
سمي ،ناك داون ،كشندگي ،دوركنندگي و حشره گريزي مي باشند هم
مي تواند در كاهش حضور مگس ها در اماكن موثر باشد [.]40،41
اگرچه اثر اغلب دوركنندها در مقابل مگس ها بخوبي اثرات آنها در
مقابل پشه ها نيست ولي كاربرد موثر دوركنندهاي مناسب گياهي
حاوي اسانسهاي نعناع ،سيترونال ،اوكاليپتوس و غيره و نيز دوركننده
هاي شيميايي با ماده موثره (پيكاريدين ،دي اتيل فنيل استاميد و دي
اتيل تولوآميد) نيز در حين گشت و نگهباني در روز مي تواند با ايجاد
دوركنندگي نسبي از جلب و مزاحمت مگس ها جلوگيري نمايد [.]42،43
به دليل خاصيت حشره گريزي حشره كشهاي پيرتروئيدي ،آغشته سازي
يونيفرم هاي نظامي به پرمترين نيز مي تواند باعث دور شدن مگس ها
شود [.]44،45
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