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Abstract 
 

Background and purpose: Flies have a high diversity and are able to transmit many pathogens 
due to their adaptation and close relationship with humans. Therefore, this study was performed to 
identify the fauna of medically important flies in the city of Joybar in northern Iran. 

Materials and methods: This descriptive-analytical study was conducted twice a month in 
Juybar at selected sites, including hospital landfills, coastal waste, rural waste, municipal waste, and 
around a slaughterhouse in 2017. The flies were identified using valid identification keys and the species 
diversity parameters were evaluated based on Shannon index, Margalef index, and Evenness index. 

Results: In this study, seven species of medically important flies, including Muscina stabulans, 
Musca domestica, Lucilia caesar, Lucilia sericata, Calliphora vicina, Sarcophaga argyrostoma and 
Sarcophaga africa were caught from Muscidae, Calliphoridae, and Sarcophagidae families. According to 
Pearson correlation, the population of flies increases significantly (P<0.005) with increasing temperature 
and decreasing humidity. Shannon index showed the highest and lowest diversity values in coastal waste 
(H´=1.005) and urban waste (H´=0.27), respectively. 

Conclusion: Mosca domestica, as the most common and abundant species could considerably 
affect the health of the region and cause changes in the species diversity of flies. The difference in 
diversity of flies in different areas is mainly due to changes in the species evenness in these areas. Also, 
the diversity of flies in the region can be a warning sign for the spread of diseases. Control measures such 
as appropriate waste management are necessary to prevent epidemic outbreaks transmitted by flies. 
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 پژوهشی

هاي مهم پزشکی شهرستان  مطالعه فون و تنوع زیستی مگس
 1396سال شمال ایران، جویبار در 

  
      1سید فرزاد متولی حقی

      3و2فريفاطمه جع
     4کامران اکبرزاده

      5فرمعصومه اسالمی 
        6و2علی جعفري

      7معصومه شیخی
     2امید دهقان

    1سید حسن نیکوکار
     8جمشید یزدانی چراتی

   1محمود فاضلی دینان 
  9احمدعلی عنایتی  

  چکیده
سازگاري و ارتباط نزدیک با انسان قادر به انتقال بســیاري  دلیلبهداراي تنوع بسیار باال بوده و ها مگس و هدف: سابقه

در  هاي مهم از نظر پزشکی در شهرستان جویبارفون مگس تعییناین مطالعه با هدف شناسایی و  بنابراین .هستندها از پاتوژن
  انجام شد. رانیشمال ا

هاي تعیین شده در شهرستان در سایت باردو انهیتحلیلی به مدت یک سال و ماه -این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
انجــام  1396شهري و اطراف کشتارگاه در ســال  روستایی، زباله ساحلی، زباله بیمارستانی، زباله جویبار شامل محل دفن زباله

  هاي شانون، مارگالف و یکنواختی ارزیابی شد.شاخص براساسشناسایی  پس از هاي صید شدهمگس ايگونه شد. تنوع
 ا،نیــکــالیفورا ویســیســریکاتا،  ، موسکا دومستیکا، لوسیلیا سزار، لوسیلیاموسینیا استابوالنسدر این مطالعه هفت گونه  ها:یافته

. بــر اســاس نتــایج دشازسه خانواده کالیفوریده، سارکوفاژیده و موسیده صید سارکوفاگا آرگیروستوما و سارکوفاگا آفریکا 
یابــد. شــاخص شــانون کاهش رطوبت افزایش مــیداري با افزایش دما و ت معنیصورها بههمبستگی پیرسون جمعیت مگس

)H´نشان داد.27/0هاي شهري () و زباله005/1ساحلی ( هايرا در محل زباله تنوع ترین مقدارترین وکمترتیب بیش) به (  
 منطقــه بهداشت در را توجهی ابلق نقش تواندمی در جویبار گونه ترینعنوان فراوانبه موسکا دومستیکا گونه استنتاج:

عمــدتاً ناشــی از تغییــرات ها در مناطق مختلــف اي مگستفاوت در مقدار تنوع گونه .نماید ها ایفامگس ايگونه تغییرات و
 شــیوع بــراي خطــري تواند زنگها در منطقه میاي مگستنوع گونهپایین بودن مقدار  یکنواختی گونه در این مناطق است.

 هايبیماري اپیدمی از جلوگیري براي هازباله بهداشتی دفع مانند کنترلی اقدامات خصوص این در .باشد مربوطه هايبیماري
  .رسدمی نظر به ضروري هامگس توسط منتقله
  

  ایرانجویبار،  تنوع زیستی، فون، مگس، واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
گــروه بزرگــی از حشــرات هســتند کــه در  هامگس

ــته  ــاالن (راس ــرا) و دوب ــزدیپت ــته ری ــا  راس ــیکلورافا ی س
. این حشــرات ضــمن )1(شوندیمي بندطبقهموسکومورفا 

  تاکنون حدود  هستند وي زیادي اگونه که داراي تنوعاین
  

  :fazelidinan@gmail.com E-mail           مرکز تحقیقات علوم بهداشتی  بهداشت، دانشکده ،دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساري:  -نانید یمحمود فاضلمولف مسئول: 
  ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده موسسه اعتیاد، بهداشتی، علوم تحقیقات مرکز ناقلین، با مبارزه و پزشکی شناسی حشره گروه ،. استادیار1
  ایران ساري، دران،مازن پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده پزشکی، شناسی حشره ارشد . کارشناسی2
  محله، مرکز بهداشت شهرستان جویبار، ایران. کارشناس مرکز بهداشتی درمانی طالش3
  ایران تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ناقلین، با مبارزه و پزشکی شناسی حشره . دانشیار، گروه4
  مازندران یکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکدانش دانشجویی، تحقیقات کمیته. دانشجوي دکتراي میکروبیولوژي، 5
  ایران ،ساري مازندران، استان هاي اداره کل زندان بهداشت و درمان . کارشناس6
  ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه  ،(HSE)زیست  محیطایمنی و بهداشت ارشد مهندسی شیمی گرایش . کارشناس 7
  ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه دانشکده اعتیاد، موسسه بهداشتی، علوم یقاتتحق مرکز زیستی، آمار گروه . استاد،8
  ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اعتیاد، موسسه بهداشتی، علوم تحقیقات مرکز ناقلین، با مبارزه و پزشکی شناسیحشره گروه استاد،. 9
 : 12/11/1399تاریخ تصویب :               20/7/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            24/6/1399 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

ــه در  150 ــزار گون ــاآنخــانواده از  158ه ــایی و  ه شناس
شــدت تحــت تــاثیر تغییــرات ، به)1،2(است شدهفیتوص

منظــور بنــابراین بــه .)3(هاي مکانی هستندفصلی و مقیاس
هــا اســتفاده از تغییرات جمعیتی مگــس تفسیر هرچه بهتر

ــه اي در شــرایط زمــانی و مطالعــات در حــوزه تنــوع گون
 هــاچراکه مگــس .)4(مکانی مختلف بسیار قابل توصیه است

 مکــانیکی انتقــال و زابیماري عوامل خوبی قادر به برداشتنبه
 آلــوده هســتند و نیــز بــا حیوانــات ســایر و انســان به هاآن

 موجــب خــود الروي مراحــل بــا دهزنــ دارانمهره کردن
تــرین معروف .)5،6(شوندمی هازیادي براي آن مزاحمت

 یی از چهــارهاگونهي داراي اهمیت پزشکی شامل هامگس
ــده و ســارکوفاژیده  ــده، کالیفوری خــانواده موســیده، فانی

هــاي هستند که به دلیل ارتباط نزدیک با انسان به مگــس
ي ســینانتروپ از هامگس. )7،8(سینانتروپیک نیز معروفند

مگــس در سراســر جهــان هاي مگس ترین گروهگسترده
 نزدیک با جوامع انسانی و حیــوانی هستند که به دلیل ارتباط

داراي اهمیت پزشکی، دامپزشکی، اجتماعی و اقتصادي 
هاي سینانتروپ از لحاظ نوع رفتار، تغذیــه هستند. مگس

ي زايمــاریبو قدرت پــرواز و جابجــایی ســریع، عوامــل 
مکانیکی به غــذا و محــیط زنــدگی  صورتبهمتعددي را 

 100. تــاکنون انتقــال بــیش از )9،10(دهندیمانسان انتقال 
هــا (فلــج زاي مختلف از انواع ویــروسنوع عامل بیماري

ــاکی،  ــراخم، کوکس ــال، ت ــاریبي هــاتیهپاتاطف  ،)زايم
 هــاعامل تب کیو)، بــاکتري ریکتزیاها (کوکسیال بورنتی

 دیــفوئیپاراتي باکتریایی (شیگال)، وبا، حصــبه، هالاسها(
ـــواع(ســـالمونال و اســـتافیلوکوك و  اســـترپتوکوك ) ان

هایی مانند آنتاموبا، ژیاردیــا، نماتودهــا و نیــز تخــم انگل
هاي سینانتروپ به انســان برخی از سستودها توسط مگس

بســیاري از الرو  . عالوه بر این)10،11(گزارش شده است
و  توانـد بـه عنـوان انگـل اجباريمـی انتروپهاي سینمگس

 بیمـاري میـاز در انسان ایجادباعث و اختیاري عمل نموده  یا
بیماري میاز در واقع، آلــودگی  .)12(دنیا حیوانات گردو 

بــه  دارمهــرهي بــدن انســان و حیوانــات هااندامو  هابافت
ي زنــده، هــابافتاست که بــراي مــدتی از  دو باالنالرو 

نماینــد. همچنــین روز و یا مرده بدن میزبان تغذیــه مــی نک
زنــدگی انســان  هــايحضور این حشرات موذي در محــیط

. همه این )13،14(تواند منجر به آزار و اذیت افراد شودمی
موارد نیز در نهایت ممکن است ســبب ایجــاد مشــکالت 
اجتماعی و اقتصادي مانند کــاهش رونــق گردشــگري و 

  .)15(کشور شوددي احتی توسعه اقتص
 هــايالزم به ذکر است که با وجود حضور چنین گونه

 ها که از لحاظ پزشکی حائز اهمیــت هســتند،مختلف مگس
هــا در اي مگسمتاسفانه مطالعات روي فون و تنوع گونه

صورت محدود انجام شده کشور از جمله شمال کشور به
براي مثال در مطالعه انجام گرفتــه توســط حقــی و است. 
) در شهرســتان ســاري و حســین زاده و 2015اران (همکــ

) در شهرستان رامیان و حومه روي فــون 2020همکاران (
هــاي موســیده، هــاي مختلفــی از خــانوادهها، گونهمگس

کالیفریده و سارکوفاژیده که از نظر پزشکی بســیار مهــم 
ــایی  ــتیکا شناس ــکا دومس ــه موس ــت گون ــا غالبی ــتند ب هس

 )2020عــه رضــایی و همکــاران (همچنین مطال .)16،17(شدند
شهر در شمال کشور حــاکی از آن بــود در شهرستان قائم

که سه خانواده موسیده، کالیفوریده و ســارکوفاژیده کــه 
هاي مهــم از نظــر بهداشــتی هســتند در ایــن جزو خانواده
  .)18(باالیی دارند "نسبتا منطقه فعالیت

بر این و براســاس مطالعــه انجــام شــده توســط عالوه
هــاي شــهر ) روي فــون مگــس2011بدل و همکاران (خو

هاي مهم مگس از گونه پنجچهار جنس و تهران حضور 
گونه  22موسیده و فانیده و خانواده از دو  از نظر پزشکی

ــس ــانواده مگ ــخص  از خ ــده مش در . )19(شــدکالیفوری
) نیز که به بررسی فــون 2015( مطالعه خوبدل و همکاران

ینانتروپ در جزایر جنــوبی هاي سو فراوانی نسبی مگس
 از یپزشکاز نظر گونه مگس مهم  11ایران پرداخته شد 

ـــده ، موســـیدهســـه خـــانواده   و ســـارکوفاژیدهکالیفوری
گزارش شد کــه نوســانات  دراین مطالعه شد. آوريجمع

ها ارتباط نزدیکــی بــا تغییــرات فصــلی جمعیتی این گونه
 پیکو د يدارا هامگس ،مناطق نیدر اکه طوريدارد به

  .)20(هستند زییپا لیبهار و اوا لیدر اوا تیفعال
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شود کــه در تمــام مطالعــات انجــام شــده مشاهده می
تواند اهمیت داشته باشد این اســت کــه موضوعی که می
هاي یــک منطقــه عــالوه بــر شــناخت و تعیین فون مگس

 تواند اطالعاتها، میهاي منتقله توسط مگسانتشار بیماري
این موجودات بــا یکــدیگر و نیــز ســایر جامعی از روابط 

ــره ــومجــانوران مه ــه دار در زیســت ب ــف ارائ ــاي مختل ه
. اگرچه که اهمیت این موضوع براي سالمت )5،21(نماید

متاسفانه همانطور و اقتصاد جامعه مشخص شده است، اما 
اي که اشاره شد مطالعه در زمینه اکولوژي و تنــوع گونــه

یران از جمله شمال ایــران ها در بسیاري از مناطق امگس
کــه بــا چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت، درصــورتی

تــوان کمــک انجام چنین مطالعــاتی در یــک منطقــه مــی
هاي بهداشتی و ســالمتی شایانی به بهبود وضعیت سیستم

بنــابراین بــا درنظــر گــرفتن  .)22(مردم آن منطقه ایفا نمود
ین نکتــه کــه این موضوع بهداشتی بسیار مهم و نیز ذکر ا

فاکتورهاي اقلیمی و آب و هوایی شهرستان جویبــار، بــا 
هــا توجه بــه نزدیکــی بــه دریــاي خــزر، در اغلــب فصــل

هــاي مختلــف شرایط مناسبی را براي رشــد و نمــو گونــه
ها فراهم کرده است و با توجه به جانوري از جمله مگس

هــاي عدم انجام مطالعات فونستیک روي جمعیت مگــس
این مطالعه به منظور بررســی فــون و تنــوع  این شهرستان،

هــاي مهــم از نظــر پزشــکی در شهرســتان اي مگسگونه
  جویبار انجام شد.

  

  ها مواد و روش
تحلیلــی اســت در  -این مطالعه که از نــوع توصــیفی

، 1396تــا اســفند  1396طی مدت یک سال، از فروردین 
در شهرستان جویبار انجــام شــد. در ایــن مطالعــه بررســی 

هاي مهم از نظر پزشکی مورد اي مگستنوع گونه فون و
شهرستان جویبار در قســمت شــمالی  .تحقیق قرار گرفت

کیلــومتر مربــع بــا  300استان مازندران به مساحت تقریبــا 
تــا  33/36و عــرض شــمالی  59/52تــا 47/52طول شرقی 

گسترده شده اســت. شهرســتان جویبــار از نــواحی 47/36
رود و شــمار مــیدران بــهاي اســتان مازنــساحلی و جلگــه

داراي آب و هواي معتدلی است. ارتفاع این شهرستان از 
متــر اســت و از شــمال بــه دریاچــه  3سطح دریاچــه آزاد 

خزر، از جنوب به شهرستان قائمشهر، از شــرق و جنــوب 
 ســیمرغشرقی به شهرستان ساري و از غرب به شهرســتان 

  شود.محدود می
مــورد مطالعــه در بــرداري، منطقــه جهت انجام نمونه

شهرستان جویبار به دو قسمت شهري و روستایی تقســیم 
بــرداري درنظــر شد. در هــر منطقــه نقــاطی جهــت نمونــه

 گرفته شد که هم احتمال وفور باالي مگس را داشته باشد
 داشــته ها در آن اهمیتو هم انتقال بیماري توسط مگس

ان، بــرداري شــامل بیمارســتهاي نمونهباشد. بنابراین مکان
هاي شــهري و کشتارگاه، مناطق ساحلی، محل دفن زباله

هاي روستایی درنظــر گرفتــه شــد. در هــر محل دفن زباله
ایستگاه)  10 برداري (مجموعاًمنطقه نیز دو ایستگاه نمونه

هــاي بــالغ در ي از مگــسبردارنمونــهنظر گرفته شــد.  در
صورت ماهیانــه در طــول چهــار فصــل و مناطق مذکور به

شش نوبت (دو بار در هر ماه) انجام گرفــت. بــا  هر فصل
صــید ها در دماهاي باالتر، تر مگستوجه به فعالیت بیش

تــرین االمکــان در گــرمدر روزهاي آفتابی و حتی مگس
هــا از آوري مگسروزهاي هر ماه انجام شد. جهت جمع

اي اســتفاده شــد. ترکیب دو روش تور زدن و تلــه طعمــه
همراه خونابه ایاي مرغ و ماهی بهها شامل جگر و بقطعمه

کــرد. خوبی جلــب مــیهاي بالغ را بهها بود که مگسآن
شد که ابتدا طعمه در این ترتیب انجام میبرداري بهنمونه

مکان مشخص شده قرار داده شده و بالفاصله با مشــاهده 
 هــاآوري آنها در اطراف یا روي طعمه اقدام به جمعمگس

طــور میــانگین دو ســاعت شــد. بــهگیري مــیبا تور حشره
برداري در هر مکان درنظــر گرفتــه شــد. زمان براي نمونه

اهمیت ترکیب این دو روش از این جهت اســت کــه در 
تنهایی، همــواره احتمــال از اي بههاي طعمهاستفاده از تله

هــا وجــود دارد، درنتیجــه بــا بین رفتن یا سرقت ایــن تلــه
ها براي هر کسان گونهتلفیق این دو روش احتمال صید ی

 آوريجمع از پسرسد. ممکن می ترین مقداربه بیش منطقه
 در پزشکی شناسیحشره آزمایشگاه به هانمونه ها،مگس
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 پژوهشی

 منتقــل مازنــدران پزشــکی علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده
 شناســیحشــره ســوزن از اســتفاده بــا هــانمونه تمام. شدند
 در بــردارينمونــه محل و زمان ثبت از پس و شدند مونته
 حشرات دفع منظوربه نفتالین حاوي مخصوص هايجعبه
 مگــس هايگونه شناسایی منظوربه. شدند قرارداده آفت

ــگاه در ــامی آزمایش ــه تم ــانمون ــا ه ــتفاده ب ــتریو از اس  اس
 تعیــین معتبــر تشخیص استاندارد و کلید و میکروسکوپ

 و مکــان تفکیــک بــه مگــس فــون و )23-25(شــدند گونه
 تایید منظوربه و پایان در گردید. ثبت برداري نمونه زمان

 علــوم دانشــگاه بهداشت دانشکده به هانمونه گونه، نهایی
تعیین حجم نمونه مــورد  براي .شدند ارسال تهران پزشکی

در  آلــودگی شــیوع نیــاز بــراي انجــام ایــن مطالعــه درصــد
مطالعــات قبلــی مــورد مورد مطالعــه بــر اســاس  هايمگس

 با استفاده از فرمــول ار گرفت و حجم نمونه الزماستفاده قر
  :حجم نمونه به شرح زیر محاسبه شد

 
 مــورد شــیوع=  p ، نیــاز مورد نمونه حجم=  nکه در آن 

) بــا حــدود 05/0مطالعه ( دقت=  d )،درصد24/ 4انتظار (
مگــس  280به این ترتیب تعــداد .است  =05/0αاطمینان 

   شود. صید شناسیهحشر با تور بایستمی در هر ماه
 شــاخص اســاس بــر هــااي مگسگونه محاسبه تنوع

 ، غالبیت گونه براساس شاخص ='i×lnpiΣp-Hوینر  شانون
 بــر گونــه ، غنــاي= D = λغالبیت سیمپســون 

یکنــواختی  و )Mg D = (مارگــالف شــاخص اســاس
 منظــوربــه انجــام شــد. Evenness شاخص اساس بر گونه

 گیــري و همچنــین بــراينمونــه بودن مقدار کافی ررسیب
 تخمین و شده مشاهده غناي تعیین و واقعی غناي ارزیابی

 rarefaction هــاي اســتانداردمنحنی از ها،مگس از شده زده

  فرمول از و با استفاده

 برابــر N فــوق، معــادالت در .)26-17،18،28(شــد اســتفاده
 موجــود هايگونه تعداد کل S راد واف کل تعداد با است

 برابر iPاست که در آن  i P =است. همچنین  نمونه در
افراد  تعداد in و گونه در یک موجود افراد نسبت با است

 تنــوع بــه مربوط هايداده است. تمام موجود در هر گونه
 افــزار نــرم از اســتفاده با هامگس ايگونه غناي و زیستی

PAST V.3 گرفــت محاسبه و تجزیه تحلیل قــرار مورد. 
منظور برآورد خطاي اســتاندارد و مقایســه پارامترهــاي به

هــاي زمــانی هاي صید شده در مقیاستنوع زیستی مگس
 بــاز 10000 بــا انجــام اســترپ بــوت روش و مکانی از از

 بــراي .شــد اســتفاده PAST V.3افزار گیري در نرمنمونه
متغیرهــاي دمــا و  هــا ومگــس میان فراوانــی تحلیل رابطه

 افــزار نــرم کمک پیرسون با همبستگی آزمون از رطوبت
PAST V.3 دار بــودن در کلیــه سطح معنــی .شد استفاده

درصد درنظــر گرفتــه شــد. بــراي ترســیم  05/0ها آزمون
  استفاده شد. Excelافزار نمودارها نیز از نرم

  
  یافته ها

ــداد  ــه تع ــن مطالع ــس از 3360در ای ــه مگ  10 نمون
شــده در شــهر جویبــار بــا اســتفاده از تــور تعیین  ایستگاه

 آوري گردیــد. نتــایج نشــاناي جمعگیري و تله طعمهحشره
موســینیا هــاي شــامل گونــه گونه از سه خانواده 7داد که 

ــیده،  اســتابوالنس ــانواده موس ــکا دومســتیکا از خ و موس
ا از نیــکــالیفورا ویســیســریکاتا و  لوســیلیاســزار،  لوسیلیا

 و ســارکوفاگا سارکوفاگا آرگیروســتوما انواده کالیفریده،خ
ســارکوفاژیده در شهرســتان جویبــار  آفریکــا از خــانواده

هــا در ). پراکنش این مگس1شماره  تصویروجود دارد (
هاي موســکا دومســتیکا، داد که گونه شهرستان جویبار نشان

لوســیلیا ســریکاتا داراي پــراکنش موســینا اســتابوالنس و 
کالیفورا مطالعه هستند. گونه  د در مناطق مورددرص 100

هــاي ایســتگاهبه جز ایستگاه بیمارستان در ســایر  انیویسی
بــــرداري حضــــور دارد و گونــــه ســــارکوفاگا نمونــــه

هاي کشتارگاه، زباله روستایی و آرگیروستوما از ایستگاه
آوري شد. گونه لوسیلیا سزار نیز کــم منطقه ساحلی جمع

ــراکنش را م ــهتــرین پ ــان گون ــا حضــور در ی هــا و تنهــا ب
به خود اختصاص داده است. همچنین  روستایی هايزباله

هــا از تــرین گونــهگیــري بــیشهاي نمونــهایستگاهدر بین 
هــا از تــرین گونــهگونه) و کــم 7ایستگاه زباله روستایی (

  ).1(جدول شماره  شدندآوري گونه) جمع 3بیمارستان (
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اي مختلف مگس صــید شــده در شهرســتان ه گونه: 1شماره  تصویر
  1396جویبار 

  
هــاي مــورد مطالعــه در  اي مگــس پــراکنش گونــه :1شــماره  جدول

  1396تان جویبار سشهر
  

 کشتارگاه  
  صنعتی

 زباله
  شهري

 زباله
 روستایی

 منطقه
 ساحلی

 بیمارستان

 + + + +  + موسکا دامستیکا

 + + + + + موسینا استابوالنس

 -  -  + -  -  لوسیلیا سزار

 + + + + + لوسیلیا سریکاتا

 -  + + + + کالیفورا ویسینا

 -  + + -  + سارکوفاگا آرگیروستوما
 -  -  + -  + سارکوفاگا آفریکا

  
ها در منــاطق مختلــف نشــان داد نتایج فراوانی گونه

هــاي صــید شــده که بیش ترین و کم ترین فراوانی گونه
ه) و منطقــه نمونــ 1234ترتیب مربوط به زباله روستایی (به

ــین  254ســاحلی ( ــه) اســت. همچن ــه موســکا  2نمون گون
ــتیکا ( ــزار ( 2670دومس ــیلیا س ــه) و لوس ــه)  31نمون نمون

ترین و کم ترین گونــه شناســایی عنوان غالبترتیب بهبه
). 2شده در کــل منطقــه مشــاهده شــدند (جــدول شــماره 

هــاي مختلــف نیــز نشــان داد ها در ماهنتایج فراوانی گونه
هــاي صــید شــده ترین و کم ترین فراوانی گونهکه بیش 

نمونــه) و زمســتان  1536ترتیب مربوط فصــل تابســتان (به
گونــه موســکا دومســتیکا  2نمونه) است. همچنــین  229(
ــزار ( 2670( ــیلیا س ــه) و لوس ــه 31نمون ــه) ب ــب نمون ترتی

ترین و کم ترین گونــه شناســایی شــده در عنوان غالببه
  ).2دول شماره ها مشاهده شدند (جکل ماه

حاضــر هــا در مطالعــه نوسانات کلی جمعیت مگــس
در تیرماه به حداکثر میزان  هامگسبیان کرد که فراوانی 

بــا شــیب  هــامگسجمعیــت  آن از بعــدرســد و خود مــی
که به کم ترین مقــدار تا این کندیممالیمی کاهش پیدا 

(نمودار  رسدیمهاي بهمن و اسفند خود به ترتیب در ماه
 فراوانــی میان پیرسون همبستگی آزمون نتایج ).1ره شما

بــین  داد کــه نشــان رطوبــت و دمــاتغییــرات  بــا هــاگونــه
 وجــود مثبتــی و دارمعنــی و دمــا رابطــه هافراوانی مگس

ـــین فراوانـــی) و sr=88/0؛ P>005/0(دارد  ـــین ب  همچن
 دارد وجــود منفــی و دارمعنــی و رطوبت رابطــه هامگس

)0001/0<P 0-/89؛=sr (ــا طــوريبــه ــا کــه ب ــزایش دم اف
ــس ــت مگ ــی جمعی ــزان فراوان ــیمی ــزایش م ــا اف ــد ه یاب

هاي با کاهش مقدار رطوبت جمعیت گونه کهیدرصورت
  ).1(نمودار شماره  یابدتدریج افزایش میمگس به

 هــامگسهاي تنوع زیســتی بررسی و آنالیز شاخص
ترین مقیاس مکانی حاکی از این است که بیش برحسب

هــاي گونــه مربــوط بــه زبالــه 7اي بــا تعــداد غنــاي گونــه
 گونه مختص بیمارســتان اســت. 3ترین آن با روستایی و کم

ترین تنــوع که بیش دهدیمشاخص تنوع شانون نیز نشان 
 )، کشــتارگاه=´005/1Hاي مربوط به منطقــه ســاحلی (گونه

) اســت =´93/0H) و زبالــه روســتایی (=´97/0Hصنعتی (
شاخص یکنواختی نیز نتایج  اسبر اس). 1(جدول شماره 

) و بیمارســتان =54/0Eنشان داد کــه در منطقــه ســاحلی (
)53/0E=تــري نســبتهاي موجود از یکنواختی بیش) گونه 

گیــري شــده برخــوردار هســتند هــاي نمونــهبه سایر مکان
 هاي تنوع زیســتی). بررسی و آنالیز شاخص3(جدول شماره 

ایــن اســت کــه در مقیاس زمانی حاکی از  برحسب هامگس
گونه مشــاهده شــده اســت  7 "مجموعا مطالعه موردهر فصل 

ها یکسان اســت. شــاخص درنتیجه غناي گونه در تمام فصل
مقــدار تنــوع  بــاًیتقرکــه  دهــدیمــنشــان  تنوع شــانون نیــز

  ).3ها یکسان است (جدول شماره صلاي در تمام فگونه
ع نتایج مقایسه پارامترهاي غالبیت، یکنواختی و تنو

ترتیــب در نمودارهــاي شانن به تفکیــک مکــان و مــاه بــه
بیان شده است. بر این اساس مقایسه غالبیت  3و  2شماره 
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 پژوهشی

هــا در منــاطق مختلــف شهرســتان جویبــار اي مگسگونه
ــه بیش ــان داد ک ــهنش ــت گون ــرین غالبی ــه ت ــوط ب اي مرب

هاي شهري است. مقایسه یکنواختی نیز نشان داد که زباله
ختی مربوط به بیمارستان و مناطق ســاحلی بیشترین یکنوا

ي میان ایــن داریمعنآماري نیز اختالف  نظر ازاست که 
. مقایسه تنوع شــانن نیــز نشــان شودینمدو منطقه مشاهده 

طور داد که منطقه کشتارگاه، زباله روستایی و ســاحل بــه
ترین مقدار تنوع را نســبت بــه دو منطقــه داري بیشمعنی

ه پارامترهــاي غالبیــت، یکنــواختی و دیگر دارند. مقایســ
اســت کــه میــان  آنتنوع شانن به تفکیک ماه حــاکی از 

ي داریمعنــهاي مختلف اختالف پارامترهاي تنوع در ماه
  ).3و 2وجود ندارد ( نمودارهاي شماره

مکــان و زمــان  برحسب منحنی استاندارد ریرفکشن
 گونه کم ترین غنــاي 3که منطقه بیمارستانی با  نشان داد

 6گونــه) و اســفند ( 4هــاي بهمــن (اي را دارد و مــاهگونه
ي داراي کم ترین غناي بردارنمونهگونه) در هر تعداد از 

هــا حــداکثر ي بودند، درصورتی کــه در ســایر مــاهاگونه
گونه) مشاهده شده است. همچنین ایــن نمــودار  7گونه (
تمام  از شدهيآورجمع هاينمونه تعداد که دهدیمنشان 

 دلیــل بــه هــاي مختلــف شهرســتان جویبــارطق و مــاهمنــا
 جــهیدرنت اســت و مناســب مجانب، خط رسیدن منحنی به

 ايگونــه غنــاي حــداکثر بــاًیتقرمنطقــه مطالعــاتی  هر در
هاي بهمــن و اســفند بــا اگرچه در ماه ،آمده استدستبه

برداري بــیش تــر احتمــال رســیدن منحنــی بــه خــط نمونه
   ).4شماره نمودار (مجانب بیش تر است 

  
  1396در شهرستان جویبار، سال برداري و ماه  ها به تفکیک محل نمونه ) مگسNفراوانی ( :2جدول شماره

  

 )N( فراوانی جمع آوري، فصل )N( فراوانی برداري، نمونه محل
 بهار تابستان پاییز زمستان کشتارگاه شهري زباله روستایی زباله  ساحلی زباله بیمارستانی زباله  گونه

  لوسیلیا سزار  8 14 7 2 14 0 17 0 0
  سارکوفاگا آرگیروستوما  23 37 14 4 40 0 12 26 0
  کالیفورا ویسینا  29 44 18 6 37 7 35 18 0
  لوسیلیا سریکاتا  41 64 27 11 48 13 48 26 8
  سارکوفاگا آفریکا  10 15 7 2 0 0 34 0 0

  موسینا استابوالنس  90 140 57 19 62 24 175 7 38
  موسکا دامستیکا  774 1222 490 185 562 743 913 177 276
 کل جمع 975 1536 620 229 763 787 1234 254 322

  
  1396در شهرستان جویبار، سال برداري و ماه  ها به تفکیک محل نمونه اي مگس هاي تنوع گونه شاخص :3جدول شماره

  

 )N( فراوانی آوري،جمع فصل )N( فراوانی برداري، نمونه محل
  زیستی تنوع هاي شاخص

 بهار تابستان پاییز زمستان کشتارگاه شهري زباله روستایی زباله  ساحلی زباله بیمارستانی زباله

  تعداد گونه  7  7  7  7  6  4  7  5  3
  )MgDغنا ( شاخص  88/0  81/0  93/0  1/1  75/0  44/0  84/0  72/0  34/0
 )Dلبیت (غا شاخص 63/0 64/0 63/0 70/0  55/0  89/0  57/0  51/0  74/0

 )H´شانون ( شاخص 81/0 80/0 83/0 78/0  97/0  27/0  93/0  005/1  47/0

 )exp(H)/sیکنواختی ( شاخص 32/0 31/0 32/0 40/0  44/0  32/0  36/0  54/0  53/0
  

  

  
  

  1396ل ها با تغییرات دما (سمت چپ) و رطوبت (سمت راست) در شهرستان جویبار، سا نمایش نوسانات جمعیت مگس :1نمودار شماره 
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ها در شهرســتان جویبــار برحســب مقیــاس  ) مگسH؛ وشانن: exp(H)/s؛ یکنواختی: Dهاي تنوع زیستی (غالبیت:  مقایسه شاخص :2نمودار شماره 
  1396) در سال Hospital؛ بیمارستان: .Rural W؛ زباله روستایی: .Urban W؛ زباله شهري: S. houseمکانی (کشتارگاه: 

  

  
  

ها در شهرستان جویبــار برحســب مقیــاس  ) مگسH؛ و شانن: exp(H)/s؛ یکنواختی: Dهاي تنوع زیستی (غالبیت:  مقایسه شاخص: 3 شماره نمودار
  1396زمانی در سال 

  

  
  

  96سال جویبار  شهرستان درها برحسب زمان(سمت راست) و مکان(سمت چپ)  ) (تعداد فرد و گونه) مگسRarefactionمنحنی ریرفکشن ( :4نمودار شماره 
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 پژوهشی

  بحث
شهرستان جویبار یکی از شهرهاي ساحلی در شمال 
ــذیراي  ــالیانه پ ــه س ــت ک ــدران اس ــتان مازن ــران در اس ای

هاي زیادي بویژه در فصــل تابســتان اســت. ایــن توریست
خــوبی مرطوبی که دارد به معتدل و هواي و آب منطقه با

 هــا بــویژه درتواند بستر مناسبی را براي رشد و نمو مگسمی
بســیاري  ل گرم سال ایجاد نماید، چراکه رشد و نموفصو

 "نسبتاها بسیار وابسته و تحت تاثیر شرایط دمایی مگس از
حاضــر  در مطالعه .)29- 34(گراد) استدرجه سانتی 30گرم (
هاي مهم مگس از خانواده هايگونه از ايگسترده طیف

ــده، ــکی کالیفوری ــارکوفاژیده پزش ــیده و س ــامل  موس ش
، موســینا )ســکا دومســتیکا (مگــس خــانگیهــاي موگونه

ســریکاتا، کــالیفورا  استابوالنس، لوســیلیا ســزار، لوســیلیا
نیــا، ســارکوفاگا اگروســتوما و ســارکوفاگا افریکــا ویسی

ویــژه در بــه انســان هــا بــاآن امکان تماس شد که مشاهده
در مطالعــه حاضــر یابــد. می تابستان افزایش فصولی مانند

عنوان گونه غالب در شهرســتان هگونه موسکا دومستیکا ب
حضور این مطالعات گذشته در ایران جویبار معرفی شد. 

هاي مختلــف گونه را در نقاط مختلف ایران و با فراوانی
نشان داده است. در مطالعــه انجــام شــده توســط حقــی و 

هاي شهرســتان ســاري ) روي فون مگس2015همکاران (
گس مهم از نظــر گونه م 7گیري، با استفاده از تور حشره

هــاي صــید شــده پزشکی گزارش شد که در میــان گونــه
  .)16(گونه غالب، موسکا دومستیکا گزارش شد

) روي فــون 2018زاده و همکاران (در مطالعه حسین
هاي شهرستان رامیان و منــاطق همجــوار در اســتان مگس

گونه مگس مهم از نظــر پزشــکی بــا غالبیــت  10گلستان 
ترین حضــور در محــل تجمــع موسکا دومستیکا و با بیش

ــه ــا گــزارش شــزبال ــدل و داوري  .)28(ده ــین خوب همچن
 پزشکی مهم هايمگس فراوانی و ) با بررسی فون2011(

 8مگــس بــالغ از  1824 "تهــران مجوعــا در نقاط مختلف
آوري کردنــد و گونــه غالــب را موســکا خانواده را جمع

البته برخــی مطالعــات نیــز  .)19(دومستیکا گزارش کردند
هاي دیگري را در ایران انجام شده است که حضور گونه

در انــد. بــراي مثــال عنوان گونه غالــب گــزارش کــردهبه
ر ) د1391مطالعه انجام شده توسط خوبــدل و همکــاران (

 هــايمگــس نســبی وفــور و ايگونه جنوب کشور، تنوع
 تنب بزرگ، تنب ایرانی جزایر در پزشکی اهمیت داراي

 ایــن و ابوموسی مورد بررسی قــرار گرفــت. در کوچک
پزشــکی بــا  اهمیــت حــائز هايمگس از گونه 10 مطالعه

ــا 470تعــداد کلــی  ــه کرایزومی ــت گون ــا غالبی ــه و ب  نمون
  .)35(آلبیسپس شناسایی شد

ــاران (د ــري و همک ــه مظف ــه در 2020ر مطالع ) نیزک
 هاي مهم از نظــر پزشــکیاستان قم روي تنوع زیستی مگس

ــا  15نمونــه در غالــب  7291انجــام شــد تعــداد  ــه و ب گون
ترین تعداد صید شده از مناطق کوهستانی شناســایی بیش

عنــوان گونــه غالــب گــزارش و گونه کالیفورا ویســینا بــه
هــا در ج فــوق روي فــون مگــسباتوجــه بــه نتــای .)14(شد

شــود کــه در برخــی از مناطق مختلف ایران مشــاهده مــی
مطالعات، غالبیت گونه موسکا دومستیکا با مطالعه حاضر 
همخوانی دارد هر چند که در منــاطق مرکــزي و جنــوبی 

ها نسبت به اي مگسکشور فراوانی، غالبیت و تنوع گونه
وص منــاطق شــمالی متفــاوت بــوده اســت. در ایــن خصــ

گستردگی منــاطق مــورد مطالعــه، تفــاوت اقلیمــی ماننــد 
گرماي سخت و پوشش گیــاهی متفــاوت ماننــد بیابــان و 

تواند دلیلــی بــر کوهستان در مناطق مرکزي یا جنوبی می
ــه ــت گون ــی و غالبی ــاوت در فراوان ــدتف ــا باش . )5،6،19(ه

 در شهرســتانطور که ذکــر شــد در مطالعــه حاضــر همان
 هاي انجام شده در شهرهاي ساري،سیجویبار همانند برر

 تــرینعنوان فراوانرامیان و تهران، گونه موسکا دومستیکا به
ایــن . ایــن شهرســتان معرفــی شــدمنــاطق  هیــدر کلگونــه 

اي موضوع به این دلیل است که موسکا دومســتیکا گونــه
با پراکندگی جهــانی اســت و ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا 

از تمــامی امــاکن انســانی و  "زندگی انسان دارد و تقریبــا
اهمیــت حضــور ایــن  .)36(حیوانی نیز گزارش شده است

عنوان گونه غالب از این جهت است کــه مگــس گونه به
خــانگی ناقــل عوامــل مختلــف بیمــاریزاي باکتریــایی یــا 

هــا بــه انســان و دام ها و تــک یاختــهویروسی، انواع کرم
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 ري مختلــفبیما 65که منجر به ایجاد بیش از طورياست به
شود. ایــن گونــه ضــمن اینکــه عوامــل در انسان و دام می

هایی مانند تــراخم، دیفتــري و جــزام را بــه ایجاد بیماري
کنــد توانــایی ایجــاد صورت مکانیکی به انسان منتقل می

. بنابراین )11،37(میاز در انسان و حیوانات را نیز دارا است
بیمارستانی  ویژه در مناطقهکنترل و پاکسازي این گونه ب

هــاي عفــونی بــه در جهــت جلــوگیري از انتقــال بیمــاري
  رسد.نظر میبیماران یا مراجعه کنندگان بسیار ضروري به

گونه لوسیلیا سزار داراي کم ترین  در مطالعه حاضر
مطالعه بود و تنهــا از امــاکن دفــع فراوانی در منطقه مورد 

ور و در مطالعــه بابــاپ گونــهایــن زباله روستایی صید شــد.
همکاران که در شمال ایران انجام شد نیز تنهــا از منــاطق 

 ،)38(روستایی صید شد که با مطالعــه حاضــر همخــوانی دارد
 زندگی براي این گونه ترجیح است ممکن امر این که دلیل

گونه از این ایناهمیت  .)5(باشد محیطی خاص شرایط در
قــانونی کــاربرد  شناســیجهت است که در مطالعات حشره

. بنابراین و بــا توجــه بــه عــدم اطالعــات )39(موثري دارد
توانــد بــراي کافی از این گونه در کشور این مشاهده می

شناســی قــانونی مفیــد و کــاربردي انجام مطالعات حشــره
باشــد. از دو جــنس ســارکوفاژیده صــید شــده در منطقــه 
مورد مطالعه تنها گونه سارکوفاگا آرگیروستوما از محــل 

آوري شــد. گونــه ســارکوفاگا لی جمــعهــاي ســاحزبالــه
آرگیروستوما از همزیستی نزدیکــی بــا انســان برخــوردار 

اي عنــوان گونــهاست و مطالعات گذشته از این گونــه بــه
اي نام رایج در ایران در مناطق مختلف مانند مناطق جلگه

که بخش قابل توجهی جاییبنابراین از آن .)33، 5(اندبرده
اي تشکیل شده است مناطق جلگه از شهرستان جویبار از

 گونــه در ســواحلتواند دلیلی بر حضور ایــناین موضوع می
 عنوان عاملجویبار باشد. اگرچه گزارشی از این گونه به

کشــور وجــود نــدارد امــا مــواردي از  در میازیس بیماري
ایجاد میاز توسط این گونه در ســایر نقــاط دنیــا گــزارش 

ــت ــده اس ــن)40، 5(ش ــمن ای ــه ا، ض ــنک ــر ی ــه از نظ گون
  .)41(شناسی قانونی نیز داراي اهمیت استحشره

  آوري شــده در هــاي جمــعمشــاهده فراوانــی مگــس
  

ــین ایســتگاه ــار نشــان داد کــه در ب ــاي شهرســتان جویب ه
ها از ایستگاه زبالــه شــهري و ترین نمونهگیري بیشنمونه

. شــدندآوري کم ترین نمونــه از ایســتگاه ســاحلی جمــع
مهم این موضوع این است که حجم باالي  یکی از دالیل

ــه ــاط زبال ــماندها در نق ــواع پس ــود ان ــهري و وج ــاي ش ه
عنــوان مختلف شهر نسبت به مناطق روستایی و ساحلی به

منبعی سرشار از مواد غذایی سبب جلب، رشــد و ازدیــاد 
شــود. ایــن موضــوع از ایــن هاي مختلف مگس میگونه

هــا روي گــسجهت حایز اهمیت است که وفور باالي م
زا ها به عوامــل بیمــاريهاي شهري و آلوده شدن آنزباله

همراه با اهلی بودن و نزدیکــی ایــن حشــرات بــه امــاکن 
انسانی سالمت شهروندان را به شــدت تحــت تــاثیر قــرار 

طرفی مشاهده شد کــه افــزایش دمــا و  . از)10،42(دهدمی
داري طــور معنــیکاهش رطوبت نیز به نســبت معــین، بــه

شــود، هــاي مگــس مــیافــزایش فراوانــی گونــه موجــب
هاي مگس ترین فراوانی گونهکه در تیرماه بیش طوريبه

قابل مشاهده است. مطالعات نشان داده است کــه حضــور 
ها در یــک منطقــه بــه شــدت تحــت تــاثیر و وفور مگس

 کــهطــوري، به)43(متغیرهاي اقلیمی مانند دما و رطوبت است
موجــب گــراد درجــه ســانتی 30تــا  "معمــوالافزایش دما 

ــت  ــزایش جمعی ــرخ متابولیســم و در نتیجــه اف ــزایش ن اف
 .)30-32(شــودها تا آســتانه پیــک رشــد حشــره مــیمگس

بــراي مثــال بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه توســط 
) در استان گلستان گزارش 2020زاده و همکاران (حسین

شــد کــه تــاثیر افــزایش دمــا و کــاهش رطوبــت موجــب 
  .)17(شودها میمگس افزایش جمعیت

ــه تنــوع روي محــدودي متاســفانه مطالعــات اي گون
 شــده انجــام ایران آن در هايو محاسبه شاخص هامگس

 دلیــل به هامگس زیستی تنوع بررسی کهاست درصورتی
بســیار  زابیمــاري عوامل مکانیکی انتقال در هاآن پتانسیل

هــاي همــراه شــاخصاي کــه بــهغناي گونه .)5(است مهم
انن، یکنواختی و غالبیت از پارامترهــاي اساســی تنــوع ش

هــاي ســاز بســیاري از مــدلروند زمینــهشمار میزیستی به
نتــایج  .)44(شناختی و راهبردهاي حفظ محیط هســتندبوم
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 پژوهشی

ها در مطالعــه حاضــر بیــان کــرد کــه اي مگستنوع گونه
ترتیــب ترین مقدار غناي گونه بــهترین و کماگرچه بیش

هــاي روســتایی و بیمارســتانی هــاي زبالــهمربوط به محــل
تــرین مقــدار تــرین و کــماست، اما شاخص شانون بــیش

) 005/1هاي ساحلی (هاي زبالهتنوع را به ترتیب در محل
دهد. این موضــوع بــه ) نشان می27/0هاي شهري (و زباله

این دلیل است که پارامترهاي غالبیت و یکنواختی عامل 
 ،)26،45(هســتند ايگونــه نــوعبسیار مهمی در نوســانات ت

 اي در منــاطق زبالــه روســتاییکه اگرچه غناي گونهطوريبه
اي هــم بــاالتر بایست تنوع گونهظاهر میباالتر است و به

باشد، اما به دلیل افزایش شاخص غالبیــت (ناشــی از بــاال 
هاي غالب نظیر موســکا دومســتیکا) و رفتن فراوانی گونه

ایــن منــاطق، مقــدار تنــوع کاهش شاخص یکنواختی در 
 کاهش پیداکرده است. همچنین افزایش شاخص یکنواختی

 هــااي مگــسمناطق ساحلی نیز سبب افزایش تنوع گونــهدر 
در این منطقه شده است. در هــر حــال فعالیــت و غالبیــت 

 هــاهاي تجمــع زبالــههاي مهم از نظر پزشکی در محلمگس
 در شهرستانهاي منتقله زنگ خطري براي اپیدمی بیماري

 جویبار است، لذا مدیریت صحیح پسماند، بهسازي محــیط،
هــاي مکــانیکی هــا و اســتفاده از روشدفن بهداشتی زباله

ها با انســان و بــه دنبــال جهت جلوگیري از ارتباط مگس
  .)46(هاي منتقله بسیار ضروري استآن کنترل بیماري

تــرین نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که بیش
هــا شــامل غنــاي اي مگــسار پارامترهاي تنوع گونــهمقد

) و شــاخص شــانن E=54/0)، یکنــواختی (S=7(اي گونه
)005/1=´H در جویبار نسبت به برخی مطالعــات انجــام (

؛ S=13( شده در سایر منــاطق کشــور ماننــد مرکــز ایــران
72/0=E87/1 ؛=´H( تــرکــم)و بــالعکس در برخـــی  )5

 )H´=67/0 ؛E=49/0؛ S=3(موارد نیز مانند جنوب ایران 
توانــد دالیــل اســت. ایــن موضــوع مــی )6(تــر اســتبیش

تــر مختلفی داشته باشد. براي مثال محدودتر یــا گســترده
گیري، شرایط اقلیمی متفــاوت، بودن وسعت منطقه نمونه

وجود یا عدم وجود منــاطق مرتفــع و جنگلــی در منطقــه 
بــودن  ترعمورد مطالعه بسیار تاثیرگذار است، چراکه وسی

تر بودن شرایط اقلیمی و توپــوگرافی منطقــه در و مناسب
هــاي مختلــف مگــس و استقرار و ازدیاد جمعیــت گونــه

افزایش غنا و تنوع  ها و طبیعتاًدرنتیجه افزایش صید نمونه
. الزم بــه ذکــر )5،26،47(تر گونــه بســیار مــوثر اســتبیش

تــري در شهرســتان اي کــماست که اگرچه غنــاي گونــه
ر نسبت به برخی مطالعات مشاهده شد امــا حضــور جویبا
هــاي بســیار مهــم از نظــر پزشــکی در منطقــه مــورد گونه

هــا در حــوزه مهم مگــس هايگونه از برخی مطالعه و نیز
 اثبــات جویبــار در را میازیس پتانسیل که پزشکی قانونی

کند، لزوم اجراي تمهیدات موثر جهت جلــوگیري از می
 ههاي بــاحتمال انتقال بیماريها و افزایش جمعیت مگس

 هــايرساند. در پایان باتوجه به محدودیتویژه عفونی را می
هاي فرمونی، نبود مناطق این مطالعه نظیر تهیه و نصب تله

با شرایط توپوگرافی خــاص ماننــد جنگــل و کوهســتان، 
شود که در صورت امکان و بــه منظــور صــید پیشنهاد می

منطقــه اســتفاده از ســایر هاي موجــود در حداکثري گونه
 هــاي ثابــت فرمــونی،برداري مانند نصب تلههاي نمونهروش

تــر کــردن بــرداري و گســتردههاي نمونهافزایش ایستگاه
  ام مطالعه مدنظر قرار گیرد.برداري در انجمنطقه نمونه

حضــور گیــري کــرد کــه تــوان نتیجــهدر پایــان مــی
ر و از هاي مهم از نظر پزشکی در شهرستان جویبــامگس

هاي گرم سال بــویژه در ها در ماهطرفی فراوانی این گونه
هاي شهرستان جویبار نشان از مهیا بودن محل تجمع زباله

بیمــاري در ایــن  ناقل يهاشرایط رشد و نمو براي مگس
جوامــع بــا در آید کــه به نظر میطور اینشهرستان دارد. 

یــاد بــه هــا زتنوع زیستی باالتر تغییرات در غالبیت گونــه
تــري بــا هــا در تعامــل بــیشآیند چرا که گونهچشم نمی

یکدیگر هستند، لذا در مناطقی که جامعه حشــرات ناقــل 
بیماري با تنوع زیستی باالتري وجود دارند، این احتمــال 

تر باشد، هــر چنــد وجود دارد که میزان بروز بیماري کم
بــه  هاي حشرات ناقل نیــازاین نظریه در مورد اغلب گونه

 پــایین تري دارد. در هر حال تنوع زیســتی نســبتاًبررسی بیش
توانــد هاي مهم از نظر پزشکی در ایــن منطقــه مــیمگس

  هــاي مربوطــه باشــد کــه زنگ خطري براي شیوع بیماري
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ــراي جلــوگیري از  در ایــن صــورت اقــدامات کنترلــی ب

هــا ضــروري بــه هاي منتقله توسط مگــساپیدمی بیماري
  رسد.نظر می
  

  اريسپاسگز
 معاونت پژوهشـی مادي و معنوي این مطالعه با حمایت

 و کد 1805دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران بـا کـد طـرح
  انجام شد. IR.MAZUMS.REC.1398.266 اخالق

References 
1. Ward RD. Medical Entomology for Students, 

MW Service: book review. African Entomology. 

2008; 17(1): 122-123. 

2. Pape T, Blagoderov V, Mostovski MB. Order 

Diptera Linnaeus, 1758. In: Zhang Z.-Q. 

(ed.) Animal biodiversity: An outline of 

higher-level classification and survey of 

taxonomic richness. Zootaxa 2011; 3148(1): 

222-229. 

3. Vinson MR, Hawkins CP. Biodiversity of 

stream insects: variation at local, basin, and 

regional scales. Annual Aev Entomol 1998; 

43(1): 271-293. 

4. Pereira HM, Ferrier S, Walters M, Geller 

GN, Jongman RH, Scholes RJ, et al. Essential 

biodiversity variables. Science 2013; 339 

(6117): 277-278. 

5. Mozaffari E, Saghafipour A, Arzamani K, 

Jesri N, Kababian M, Hashemi SA. 

Geographical Distribution, Biodiversity, and 

Species Richness of Medically Important 

Necrophagous Flies in Central Iran. J Med 

Entomol 2020; 57(2): 377-381. 

6. Davari B, Sarihi F, Akbarzadeh K, Nazari M, 

Zahirnia AH, Aghaei Afshar A. Biological 

diversity and the synanthropy behvaiour of 

Calliphoridae flies in Abadan County, 2015. 

J Kerman Univ Med Sci 2018; 25(3): 265-

272 (Persian). 

7. Goddard J. Physician's guide to arthropods of 

medical importance. 6th ed. Kindle Edition. 

Florida: CRC press; 2016. 

8. Khobdel M, Rashti MS, Shayeghi M, Tirgari 

S. The survey fauna of Calliphoridae and 

Sarcophagidae flies in Tehran and suburb. J 

School Public Health Instit Public Health Res 

2004; 2(4): 79-84 (Persian). 

9. Jafari F, MOTEVALI HAGHI F, Eslamifar 

M, Fazeli Dinan M, Jafari A. Determination 

of bacterial contamination of flies (Musca 

Domestica) in different environments at 

Joybar city. J Res Environ Health 2019; 5(2): 

154-161 (Persian). 

10. Greenberg B. Flies and disease: II. Biology 

and disease transmission. New Jersey: 

Princeton University Press; 2019. 

11. Khamesipour F, Lankarani KB, Honarvar B, 

Kwenti TE. A systematic review of human 

pathogens carried by the housefly (Musca 

domestica L.). BMC public health 2018; 

18(1): 1049. 

12. Calvopina M, Ortiz-Prado E, Castañeda B, 

Cueva I, Rodriguez-Hidalgo R, Cooper PJ. 

Human myiasis in Ecuador. PLOS Neglect 

Trop Dis 2020; 14(2): e0007858. 

13. Francesconi F, Lupi O. Myiasis. Clin 

Microbiol Rev 2012; 25(1): 79-105. 

14. Yaghoubi R, Tirgari S, Sina N. Human 

auricular myiasis caused by Lucilia sericata: 

Clinical and parasitological considerations. 

Acta Medica Iranica 2005; 43(2): 155-157. 

15. Hill DS. The economic importance of 

insects: Springer Science & Business Media; 

2012. (Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 15

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15760-en.html


     
  و همکارانی حق یفرزاد متول دیس     

  79       1400، فروردین  195، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی و یکم             

 پژوهشی

16. Haghi FM, Akbarzadeh K, Eslamifar M, 

Yazdani-Charati J, Movahedi M, Akbari K. 

Prevalence of the medically important flies at 

Sari Township, Mazandaran Province, 2015. 

J Entomol Zool Stud 2017; 5(3): 1344-1347. 

17. hosseinzadeh M, Motevali Haghi f, Fazeli 

Dinan M, Enayati AA, akbarzadeh k, Yazdani 

Charati J, et al. Species Diversity and 

Abundance of Medically Important Flies in In 

Golestan province, during 2018-2019. Armaghane 

Danesh 2020; 25(3): 398-409 (Persian). 

18. Rezaie F, Akbarzadeh K, Fazeli Dinan M, 

Yazdani Charati J, Eslamifar M, Karimi A, et 

al. Investigating the Diversity of medically 

important flies in Ghaemshahr city, 2017-

2018. J Neyshabur Univ Med Sci 2020; 8(2): 

72-81 (Persian). 

19. Khoobdel M, Davari B. Fauna and 

abundance of medically important flies of 

Muscidae and Fanniidae (Diptera) in Tehran, 

Iran. Asian Pacific J Tropic Med 2011; 4(3): 

220-223. 

20. Khoobdel M, Akbarzadeh K, Rafinejad J. 

Fauna and relative frequency of synanthropic 

flies in the biggest Persian Gulf Island, 

Qeshm, Iran. J Coastal Life Med 2015; 3(9): 

733-736. 

21. Courtney GW, Pape T, Skevington JH, 

Sinclair BJ. Biodiversity of diptera: Science 

and Sociery. In Book: insect Biodiversity 

2009. 

22. Skevington JH, Dang PT. Exploring the 

diversity of flies (Diptera). Biodiversity. 

2002; 3(4): 3-27. 

23. Akbarzadeh K, Wallman JF, Sulakova H, 

Szpila K. Species identification of Middle 

Eastern blowflies (Diptera: Calliphoridae) of 

forensic importance. Parasitol Res 2015; 

114(4): 1463-1472. 

24. Szpila K, Mądra-Bielewicz A, Jarmusz M, 

Matuszewski S. Flesh flies (Diptera: 

Sarcophagidae) colonising large carcasses in 

Central Europe. Parasitol Res 2015; 114(6): 

2341-2348. 

25. Pont AC, Werner D, Kachvoryan EA. A 

preliminary list of the Fanniidae and 

Muscidae (Diptera) of Armenia Zool Middle 

East 2005; 36(1): 73-86. 

26. Nikookar SH, Moosa-Kazemi SH, Oshaghi 

M, Vatandoost H, Yaghoobi-Ershadi M, 

Enayati A, et al. Biodiversity of culicid 

mosquitoes in rural Neka township of 

Mazandaran province, northern Iran. J Vector 

borne Dis 2015; 52(1): 63-72. 

27. Fazeli-Dinan M, Asgarian F, Nikookar S, 

Ziapour S, Enayati A. Defining and 

comparison of biodiversity components of 

hard ticks on domestic hosts at Highland, 

Woodland and Plain in Northern Iran. 

Tropical Biomedicine. 2019; 36(1): 114-130. 

28. Hossinzadeh M, Motevali Haghi S, Fazeli 

Dinan M, Enayati AA, Akbarzadeh K, Yazdani 

Charati J, et al. Species Diversity and 

Relative Abundance of Medically Importance 

Flies in Golestan Province, 2018-19. Armaghane 

Danesh 2020; 25(3): 398-409 (Persian). 

29. Dias L, Santarém V, Almeida M, Medina A, 

da Silva A. Biodiversity of Calliphoridae 

flies from urban garbage dumps of Presidente 

Prudente, São Paulo, Brazil. Arquivos do 

Instituto Biológico (São Paulo) 2009; 76(4): 

659-663. 

30. Salimi M, Rassi Y, Oshaghi M, Chatrabgoun 

O, Limoee M, Rafizadeh S. Temperature 

requirements for the growth of immature 

stages of blowflies species, Chrysomya albiceps 
and Calliphora vicina,(Diptera: Calliphoridae) 

under laboratory conditions. Egypt J Forensic 

Sci 2018; 8(1): 1-6. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 15

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15760-en.html


  رانیها در شمال ا¬مگس یستیمطالعه فون و تنوع ز
 

  1400، فروردین  195دوره سی و یکم، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                               80

31. Schou TM, Faurby S, Kjærsgaard A, Pertoldi 

C, Loeschcke V, Hald B, et al. Temperature 

and population density effects on locomotor 

activity of Musca domestica (Diptera: 

Muscidae). Environ Entomol 2013; 42(6): 

1322-1328. 

32. Cruz-Vazquez C, Vitela Mendoza I, Ramos 

Parra M, García-Vazquez Z. Influence of 

temperature, humidity and rainfall on field 

population trend of Stomoxys calcitrans 

(Diptera: Muscidae) in a semiarid climate in 

Mexico. Parasitología latinoamericana 2004; 

59(3-4): 99-103. 

33. Akbarzadeh K, Saghafipour A, Jesri N, 

Karami-Jooshin M, Arzamani K, Hazratian 

T, et al. Spatial distribution of necrophagous 

flies of infraorder muscomorpha in Iran using 

geographical information system. J Med 

Entomol 2018; 55(5): 1071-1085. 

34. Khoobdel M, Sobati H, Dehghan O, 

Akbarzadeh K, Radi E. Natural host 

preferences of parasitoid wasps (Hymenoptera: 

Pteromalidae) on synanthropic flies. Eur J 

Translat Myology (EJTM) 2019; 29(2): 118-

123. 

35. Khoobdel M, Akbarzadeh K, Jafari H, Izadi 

M, Salari M, Akhoond M, et al. Diversity 

and Abundance of Medically-Important Flies 

in the Iranian Triple Islands the Greater 

Tunb, Lesser Tunb and Abu-Musa. J Mil 

Med 2013; 14(4): 261-270.   

36. Hewitt CG. The house-fly: Musca domestica 

Linn: its structure, habits, development, 

relation to disease and control. UK: 

Cambridge University Press; 2011. 

37. Nazni WA, Seleena B, Lee HL, Jeffery J, 

Rogayah TA, Sofian MA. Bacteria fauna 

from the house fly, Musca domestica (L.). 

Tropic Biomed 2005; 22(2): 225-231. 

38. Babapour Darzi R, Rafinezhad J, Akbarzadeh 

K, Rassi Y, Enayati AA. Determination of 

the fauna of forensically important 

Arthropoda in the North of Iran. J School 

Pub Health Instit Pub Health Res 2016; 

13(4): 25-36 (Persian). 

39. Vanin S, Tasinato P, Ducolin G, Terranova 

C, Zancaner S, Montisci M, et al. Use of 

Lucilia species for forensic investigations in 

Southern Europe. Forensic Sci Int 2008; 

177(1): 37-41. 

40. Giangaspero A, Marangi M, Balotta A, 

Venturelli C, Szpila K, Di Palma A. Wound 

myiasis caused by Sarcophaga (Liopygia) 

argyrostoma (Robineau-Desvoidy)(Diptera: 

Sarcophagidae): additional evidences of the 

morphological identification dilemma and 

molecular investigation. Sci World J 2017; 

2017: 1-9. 

41. Ayalon A, Yehezkeli V, Paitan Y, Szpila K, 

Mumcuoglu KY, Moisseiev E. Massive 

Orbital Myiasis Caused by Sarcophaga 

argyrostoma Complicating Eyelid Malignancy. 

Case Rep Ophthalmol Med 2020; 2020(1): 1-5. 

42. Ansari Pour A, Tirgari S, Shakarami J, Imani 

S, Dousti A. Fly fauna of livestock’s of 

Marvdasht County of Fars Province in the 

South of Iran. Acta Phytopathol Entomol 

Hun 2019; 54(1): 85-98. 

43. Weidner LM, Jennings DE, Tomberlin J, 

Hamilton GC. Seasonal and geographic 

variation in biodiversity of forensically 

important blow flies (Diptera: Calliphoridae) 

in New Jersey, USA. J Med Entomol 2015; 

52(5): 937-946. 

44. Gotelli NJ, Colwell RK. Estimating species 

richness. In: Biological diversity: frontiers in 

measurement and assessment. Sci Res 2011; 

12: 39-54. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 15

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15760-en.html


     
  و همکارانی حق یفرزاد متول دیس     

  81       1400، فروردین  195، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی و یکم             

 پژوهشی

45. Motevalli Haghi F, Mogaddam MY, Enayati 

AA, Dehghani R, Fazeli-Dinan M. Biodiversity 

Species and Ecological Distribution of 

Scorpions in the City of Darmian, Southern 

Khorasan, Iran. Iran J Health Sci 2018; 6(4): 

10-21 (Persian). 

46. Malik A, Singh N, Satya S. House fly 

(Musca domestica): a review of control 

strategies for a challenging pest. J Environ 

Sci Health part B 2007; 42(4): 453-469. 

47. Razgour O, Persey M, Shamir U, Korine C. 

The role of climate, water and biotic 

interactions in shaping biodiversity patterns 

in arid environments across spatial scales. 

Divers Distribut 2018; 24(10): 1440-1452. 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15760-en.html
http://www.tcpdf.org

