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  تقدیر و تشکر

دیت که توفیق تهیه و تدوین این مجموعه آموزشی براي استفاده همکاران و سپاس به درگاه اححمد 

هاي علوم پزشکی  دانشکده- دانشگاه/بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

را  و خدمات بهداشتی درمانی و کلیه ذینفعان در برنامه مبارزه با ناقلین، حشرات، جوندگان و آفات خانگی 

  .ودعنایت فرم

بل انکار استأت سفانه أمت. ثیر ناقلین، جانوران موذي و آفات خانگی در تندرستی و آسایش انسان غیرقا

ه از سموم همواره  ی روی نه تنها عدم رعایت اصول بهداشتی و مهندسی بهسازي محیط بلکه استفاده ب

این موجودات تنوع باعث انتشار این موجودات در محیط شده و مقاوم سازي و تغییرات بانک ژنتیکی 

اي مختلف بوجود آورده است ک زیستی در گونه ا  ه مقابله و کنترل آنها در برنامهه ب هاي بهداشت محیط را 

  .چالش مواجه کرده است

، علمی و عملی متخصصین بایستی توان نظري براي کنترل ناقلین، جانوران موذي و آفات خانگی می

مجموعه . باشد هاي علمی و آموزشی می ه الزمه آن نشر بستهتقویت نمود کبهداشت محیط و ذینفعان را 

ی بهداشت  آموزشی پیش رو، از منابع علمی منتشر  و روز آمد شده، توسط مراجع ذیصالح و سازمان جهان

امیدواریم مطالعه این مجموعه در ارتقاي دانش کلیه ذینفعان با رویکرد اجرایی و . تهیه و تدوین شده است

میهنان عزیز  سطح سالمت و تندرستی هم دانش ارایه شده براي کارشناسان و ارتقايعملیانی نمودن 

  .ثري داشته باشدنقش مؤ

ی در بخش هایی از فصول این مجموعه آموزشی سعی شده،  به اقدامات در شرایط اضطراري ، معرف

با ناقلین، روش یط و اقدامات هاي مدیریت تلفیقی و مهندسی بهسازي محسموم و روشهاي مختلف مبارزه 

 .احتیاطی، پرداخته  تا بیشتر جنبه کاربردي و عملی آن، شاخص این مجموعه آموزشی باشد

کاستی نبوده و تهیه کنندگان آن امیدوارند از راهنمایی هاي اهل فن، کارشناسان  به یقین این کار بدون 

  . ها بهره گیرند ها و اصالح نارسایی کاستی اساتید براي رفع  و



٤ 

ز آقایان دکتر خاتمه در ی معاونت دکتر ارسالن داداشی و ا بهداشتی هاي محترم  محمد نعیمی طبیع

ی همچنین گروه و گلستان، هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن دانشگاه  هاي تخصص

هاي  کمیته کشوري تهیه و تدوین مجموعههاي بهداشتی  مذکور، اعضاي محترم  بهداشت محیط معاونت

دانشکده  آذري حمیدیان استادیار شهیاد برنامه کنترل ناقلین و کاربردبهینه سموم، آقاي دکتر آموزشی

یه  شت دانشگاه علوم پزشکی گیالن،بهدا آقاي دکتر ندافی ریاست محترم مرکز سالمت محیط و کار و کل

و قدردانی بعمل  دند کمال تشکراین مجموعه ما را یاري نمو عزیزانی که در تهیه و تدوین، چاپ و انتشار

  .آید می

  هاي آموزشی کمیته کشوري تهیه و تدوین مجموعه

 برنامه کنترل ناقلین و سموم مرکز سالمت محیط وکار

1391زمستان  سال   

  اعضاي کمیته کشوري آموزش برنامه کنترل ناقلین و سموم مرکزسالمت محیط وکار

ثر بر سالمت مرکزسالمت محیط ؤم خانم مهندس ملک افضلی  رییس اداره کنترل عوامل محیطی -1

  وکار
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م  اقلین ازحشره شناسی پزشکی و مبارزه با نداراي مدرك دکتري در رشته  دانشگاه علو

پزشکی تهران، استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  گیالن
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  :پیشگفتار

ا  هاي جمعیتی ع است و در نتیجه داراي جوامع و گروهایران کشوري بزرگ و داراي اقلیمی بسیارمتنو ب

هاي توسعه، عمران و بوم شناختی  برنامهاین عوامل در کنار . باشد مختلف می فرهنگ، عادات و سنن

ر نقاط  ازنظرپزشکی و بهداشت به وفور د ن مهم  موجب گردیده که انواع مختلفی از بندپایان و جوندگا

د ، لیشمانیوز  بیماري.  داشته باشند مختلف کشور وجو ، تب راجعه، تب )جلدي واحشایی(هایی نظیرماالریا

اقلین هستند، درنقاط  ارتباط با هاي دیگر که در کنگو،  تب سه روزه و  برخی از بیماري- هموراژیک کریمه ن

به بارآورده و هر ساله تعدادي از افراد را مبتال نموده و  مشکالت عدیدهمختلف کشور  به کاي را  ام مرگ یا 

هاي  عالوه برآن، بعضی دیگر از بندپایان خود عامل بیماري بوده و موجب اشاعه بعضی از بیماري. برد می

نیز با نیش وگزش خود یا موجب  بندپایانتعدادي از . شوند میگال، پدیکلوزیس و غیره : واگیردار مانند

رفتن نسوج و رگها ودر نهایت  سلب آسایش انسان و حیوان شده و یا باعث صدمات شدید وحتی از بین

رو از زمان. کنند شوند و بعضی دیگر ایجاد آلرژي و حساسیت می میمرگ و میر  ز این  ل  ا هاي دور کنتر

هاي مختلف انجام شده است، که دراین میان روش کنترل شیمیایی به  ناقلین وآفات با استفاده ازروش

اي درکشاورزي و بهداشت  فزایندهکاربرد ) ها کشآفت (ثر بودن مؤعلت آسان بودن، در دسترس بودن و 

  .پیدا نموده است

و  مقاومت پذیري ژنتیکی،   در دو دهه اخیر بسیاري از کشورهاي دنیا  به اثرات مخرب محیط زیستی،

هاي  گیري از روش و در صدد بهره ها پی برده هاي حیاتی ناشی از آفت کش تغییر در تنوع زیستی گونه

ت تلفیقی کنترل گیري از مدیری بهره   ها، یکی از این روش. اند برآمدهارزه با ناقلین جدید کنترل و مب

آفات می هاي  در روش نوین مدیریت کنترل تلفیقی ناقلین وآفات مبادرت به کاربرد روش. باشد ناقلین و 

ی  هاي فیزیکی روش  ،مبارزه زیستی مندي از دانش بهسازي محیط،  با بهره تلفیقی کنترل آفات و ژنتیک

مدیریت تلفیقی . اند تا خود و محیط زیستشان را از مواد مضر و مخرب شیمیایی محفوظ نگهدارند نموده

ر با محور ا  یت حفظ محیط زیست به منظور اقدامآفات با هدف کنترل پایدا ب اثرپذیري طوالنی مدت مبارزه 

ز  این روش . آفات درکشاورزي و بهداشت طراحی شده است رمناطق شهري، داخل توان د میا

ها و  هاي ورزشی، پارکها، مناطق روستایی، دامداري ها، زمین ها،  بیمارستان هها، مدرس ساختمان

هاي مبارزه  سفانه در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه هنوز روشمتأ.  ها و غیره استفاده نمود مرغداري
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ه که بخشی هاي کنترل شیمیایی انجام  کید بر روشتأبا  ز آلودگیگرفت ی  ا در هاي زیست محیطی جهان

ا  . ، خاك و هوا را بدنبال داشته استانتشار سموم از طریق عناصر آب ب به هرحال وقت آن رسیده است که 

ت نامطلوب آفت کش ز  هدف حفظ محیط زیست و جلوگیري از اثرا ا ها برروي سالمت انسان و حیوانات 

د شیمیایی زی ا بجاي این موا ی رویه و ن به خدمت . انبار بکاهیممصرف ب دستیابی به این هدف نیازمند 

ن  هاي مدون براي ذي پایش و ارزشیابی به همراه آموزش  استقرار،  ریزي، رنامهگرفتن اطالعات پایه،  ب نفعا

است تا دستیابی به محیطی سالم با مدیریت تلفیقی توانمند و پایدار در راستاي کاهش استفاده از سموم و 

مراحل شامل شناخت گونه حشرات و ریخت  اینبخشی از . در محیط زیست فراهم گردد مواد شیمیائی

ثر بر تکثیر، مسیرهاي تغذیه، عوامل مؤنیز شامل پراکندگی، وفور، زیستگاه،  و بخشیشناسی آنها است 

ته توانند در مدیر که میاست  خصوصیاتیرفت وآمد آنها و سایر رفتارها و  ت تلفیقی کنترل بکار گرف ی

  .شوند

آفات الزم است افراد درگیر اطالعات دقیق  براي تصمیم گیري مناسب در مبارزه با بند پایان ناقل و 

ی هاي  بکارگیري روش ، هاي کنترل عوامل ناقل وفور، روش  وکاملی از چگونگی انتشار، تلفیق مدیریت 

ناقلین،  ل هاي در روش  هاي ناقل، گروهشناسایی بیماران و   بهسازي محیط،مبارزه با  مان بیماران و کنتر

باشند، تا  شیوع بیماري یه راهکارهاي  برمبناي آن به برنامههاي ناشی از  این موجودات را داشته  ریزي و ارا

اقلین، نوع و گونه منابع مختلفی در خصوص . مناسب بپردازند مناطق  پراکندگی ناقلین و حشرات،  هاي ن

هاي  دستورالعمل  هاي شایع بومی، بیماري  ثیر ناقلین و حشرات،ها و تک بیماريحساس کشور از نظر بروز 

ز بیماري ی، شناسای د داشته و کارشناسان و متخصصین در  درمان و مراقبت ا ر کشور وجو هاي  گروهها د

تمام الزم را شناسی پزشکی و مدیریت بیماریهاي منتقل شونده توسط حشرات در این زمینه اه حشره

ا ناقلین که در کنترل و کاهش عوامل بیماري برنامه قسمتی از. اند داشته ات مربوطه زا و آف هاي مبارزه ب

گیرانه این گروه با اقدامات پیش. مات گروه مهندسی بهداشت محیط استو اقدا ها نقش کلیدي دارد برنامه

ا  و سایر شونده توسط حشرات هاي منتقل ها و عوارض ناشی از بیماري عالوه بر کاهش بار بیماري ب ین  ناقل

ین  با بکارگیري روش  ،تکثیر و کاهش تعداد ناقلین  ها، کنترل زیستگاه ناقل هاي مدیریت تلفیقی مبارزه با 

کید بر کاهش مصرف سموم و حذف و صیانت از محیط زیست ستاي رسالت و اهداف زیست محیطی تأدر را

  . را نیز بعهده دارد

گروه کارشناسان مهندسی  اطالعات پایه و کاربردي، برايگردآوري   به روز رسانی اطالعات مورد نیاز،

و کلیه افراد درگیر، ز نیروهاي   بهداشت محیط  ین بخش ا ی و دانش فنی ا به منظور ارتقاي سطح آگاه

، در  تدوین مجموعهتشکیل کمیته کشوري   متخصص کشور، هاي علمی و آموزشی برنامه کنترل ناقلین

مطالب مندرج  در این بسته آموزشی توسط . کار را بدنبال داشتدر مرکز سالمت محیط و  1390سال 

کمیته مذکور تهیه گردیده،  به امید آنکه بخشی از دانش مورد نیاز گروه مخاطب را پوشش داده و 

را  هاي تعریف شده و چالش مبارزه با ناقلین  براساس اولویتراهنمایی هاي  الزم را براي اقدامات  هاي ملی  

ز  ویتسایر موضوعات نیز براساس اول. ارایه نماید ا هاي مشخص شده، در دست تهیه بوده که به تدریج پس 

  .طی مراحل علمی و رسمی الزم منتشر خواهد شد
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 هاي و دانشکده ها سان بهداشت محیط شاغل در دانشگاهکارشنا  رود کلیه مخاطبان شامل ، انتظار می

با ناقلین، وهاي خدماتی م ن فنی شرکتوالؤمس  علوم پزشکی، ی ها و نهادهاي اجرای سایر دستگاه بارزه 

ناقلین دولتی و خصوصی در برنامه ین  ، هاي مبارزه با  شرایط اضطراري، وقوع بالیا و حوادث غیر مترقبه، از ا

به  بسته آموزشی بهره الزم را برده و در راستاي ارتقاي دانش فنی مرتبط، با ارایه نقطه نظرات سازنده و 

ی روزآماشتراك گ ،ذاردن منابع علمی و تخصص ن  د شده با مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درما

جمهوري  1404و آموزش پزشکی، گامی در جهت اعتالي میهن اسالمی و دستیابی به نقشه چشم انداز  

  . اسالمی ایران برداریم 

  

ی نداف   دکتر کاظم 

  رییس مرکز سالمت محیط و کار      

  

 



  

  
  ها سوسري

  

  

  

  

  :مقدمه

ی از عتوانند به طیف وسی و شرایط ویژه زندگی که دارند می ها به دلیل قدرت تطابق با محیط سوسري

هاي پخت  ها و محل ها و انبارها گرفته تا آشپزخانه هاي مسکونی، حمام مکانهاي مهم زندگی انسان از اتاق

با آلودگی غذا دسترسی داشته باشند و با توجه به اینکه با مد دفوع و موادي  ی رو کار دا سر زیا ند به راحت

ین  .زا و محیط انسانی و خود انسانها برقرار کنند ثري بین عوامل بیماريؤقادرند تا حلقه ارتباطی بسیار م ا

  .باشند می زا ي بیماريها و ویروس ها ها، تک یاخته باکتریها، قارچ انواعناقلین مکانیکی حشرات 

 زمین کره روي کربونیفر دوره مافوق زمان از که هستند یحشرات از قدیمی و موفق نمونه ها، سوسري

زو گـونه سوسري در سراسر جهان وجود دارد که تنها یک درصد آنها ج 3500 بیش از .کردند می زندگی

، این گردد میلیون سال پیش باز می 350ها به  ريقدمت تاریخی سوس. گردند خانگی محسوب می آفات

  .در هر نوع شرایط محیطی قادر به ادامه حیات هستندبطورتقریبی ها  وسريیعنی س

ارچه ، خورند ر چیزي را که به دستشان برسد، میه تقریببه ها  سوسري ی از کاغذ، پ  صوصبخآنها حت

، مو، کفش، کاغذ دیواري، خون خشک شده، خلط، حشره مرده و  ی تقریبطوراگر آهار داشته باشد، کتاب ب

د  سوسري. کنند حیوانی و گیاهی تغذیه میاز هر ماده  افرا ن انگشتان دست و پاي  ها را در حال جوید

ند شان آلوده بوده است هم پیدا کردهخوابیده یا در حال بیهوشی و روي افراد ولگرد که موي سر ین . ا ا

ر بی ري که سوسري خانگی ممکن است  حشرات در براب ن غذایی و کم آبی بسیار مقاوم هستند، به طو بدو

  .هفته و بدون غذا براي چند ماه زنده بماند 10تا  5آب به مدت 

ا شرایط سخت زیستی و نیز مقاومت آ سازش بسیار سریع سوسري نها به انواع سموم موجود باعث ها ب

شود تا مبارزه با این حشره فرصت طلب شرایط خاصی را طلب نماید، ولی در هر حال رعایت نظم و  می

ع بهداشتی زباله، بهترین و نظافت عمومی در م و دف حیط، جمع آوري مستمر و بموقع پسمانده غذاها 

  .ترین راه براي کنترل این حشره موذي و به تعبیري شبگردهاي کثیف منازل استثرمؤ
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  ها  سوسري ریخت شناسیو زیست شناسی 

  Blatella germanica سوسري آلمانی

ی) الف   انتشار جغرافیای

ر وسیعی در دنیا ها پراکندگ این سوسري ی بسیا

غالب ترین سوسري خانگی محسوب  دارند و از

. به همین خاطر کنترل آنها دشوار است. شوند می

) اتیوپی(این حشره را شمال شرقی آفریقا  ءامنش

که به سرعت از آن منطقه به اروپاي  ستنددان می

اگرچه . شرقی و آسیاي صغیر انتشار یافته است

ها  گروهی معتقدند انتشار این گروه از سوسري .داند ء را مناطق گرمسیر آسیا میهاي جدیدتر مبدا بررسی

ز قاره آفریقا نبوده بلکه از قاره ا به این مناطق مهاجرت کرده در دنیاي جدید ا این حشره . اند اروپ

ر بین سوسري مقاوم طح ناك ترین آفت در سه همین دلیل است که به عنوان خطرهاست ب ترین گونه د

به عقیده برخی از محقق به گونه. نی معرفی شده استجها ین اپیدمی ااي که حتی  از ن ب سرطان و این گونه 

  .در ایران نیز این حشره از پراکنش زیادي برخوردار است. تواند ارتباطی وجود داشته باشد ها می سوسري

  ریخت شناسی) ب

ا رنگ طالیی و سـري کشـیده کـه در    میلیمتر ب 16تا  10کوچکترین سوسري خانگی با طولی در حدود  

اي عریض طولی است که به کناره پسـین و پیشـین    کمی برآمده بوده و داراي دونوار قهوه  1پشت پیش گرده

شـکم  . اند ، نسبتاً کم عرض و بالهاي زیرین) اي متمایل به زرد قهوه(ها یکرنگ  بالپوش. رسند پیش گرده نمی

به طور کلی، نـر و  . بلند و یکرنگ می باشد 2پهلوها بوده و سرسی هایی در سطح پشتی، شکمی و داراي لکه

ـله مقعـد و وجـود        ماده را از روي رنگ تیرة ماده و اندازه حجیم شکم آن و همچنین طویـل تـر بـودن عض

  .دهند ها تشخیص می نر در اي روي ترژیت بند هفتم و هشتم شکم هاي غده سوراخ

 و چرخه زندگیزیست شناسی ) ج

جنس نر در طول عمر . گیرد روز پس از رسیدن به سن بلوغ جفت گیري صورت می 10تا  7 لمعموبطور 

دهد در حالی که جنس ماده بیش از یک بار تمایل به  گیري نشان می ر از خود تمایل جفتخود چندین با

جه به شود و با تو هاي شکم ماده کپسول تخم ایجاد میچند روز پس از جفت گیري، درانت. این کار ندارد

درجه به سمت  90تخم سپس کپسول . گیرد ساعت بعد به طور کامل شکل می 48 تا 24دماي محیط، 

نگهداري تخم توسط . شود از تخم حفظ می پورهاین شکل کپسول تا بیرون آمدن . کند راست گردش می

ز این مدت کپسول تخم توسط حشره ماده ا. انجامد وز به طول میر 40تا  15جنس ماده  نداخته پس ا

                                                 
١- Pronotum  
٢
 - Cercus  
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ا  این کپسول. شود می ر بزرگ به نظر رسیده و ب ، اتا 23تا  15، نسبت به اندازه بدن حشره بسیا قک تخم

  .باشد داراي سطح صاف و براق می

طول . شوند از تخم خارج میها  است، نمف) سه تا چهار هفته( پس از طی دوره کمون که بسیار کوتاه

آنها در مدت . باشد می) تر از جنس بالغ تیره(متمایل به خرمایی  متر و به رنگ سیاهسانتی 3/0تا 2/0آنها 

ر سوسري بالغ در طول عم. شوند بار پوست اندازي کرده و به حشره بالغ تبدیل می 7 تا 5روز،  60تا  30

البته این . خارج می شود پوره 28کند و از هر کپسول به طور متوسط  کپسول تخم تولید می 8تا  4خود 

ماه است که  10تا  6طول عمر حشره بالغ . تخم نیز برسد 48کپسول حاوي  350ن است باالي تعداد ممک

تر اینکه هر سوسري ماده آلمانی و  نکته جالب. یطی دستخوش تغییر شودتواند تحت شرایط مح آن هم می

  .آورندحشره جدید به وجود  30000توانند در یک سال  هایش می نمف 

  بوم شناسی) د

. باشد حرارت و رطوبت مناسب میغذا، ب و بهینه براي زیست این گونه سوسري وجود شرایط مطلو

حمام  یابند و به خاطر وابستگی به رطوبت زیاد در آشپزخانه و معمول در نزدیکی منابع آب تجمع میبطور 

ی قادر آلمان  البته سوسري. درجه سانتیگراد است 30ترین درجه حرارت براي آنها  مناسب. شوند یافت می

ی خود ادامه دهد و طور ي که در سرماي بسیار سخت در است در شرایط بسیار نامساعد محیطی به زندگ

از اماکن حفاظت شدها هاي زباله توده   .دهند د به خوبی به زندگی خود ادامه میقرار دارن ي که در خارج 

 Periplanetaآمریکایی  سوسري 

americana  

ی) الف   انتشار جغرافیای

گرمسیري آفریقا هاي  این گونه را قسمت ءمنشا

هاي  توسط کشتی 1625دانند که در اوایل سال  می

از این طریق نیز  بازرگانی به آمریکا انتقال یافته و 

البته در جنس . در تمام دنیا منتشر گردیده است

گونه وجود دارد که هیچ کدام بومی  47پري پالنتا 

و نیمه  درتمام مناطق گرمسیري. آمریکا نیستند

گرمسیري بویژه در دو طرف خط استوا و شبه قاره 

ام نقاط در تم یتقریببطور در ایران نیز . شود ر داشته و یک گونه جهانی تلقی میهند به فراوانی انتشا

  .شود کشور به فراوانی یافت می

  ریخت شناسی) ب

متر سانتی 4تا  3ول متوسط بالغ با ط بزرگی دارد به طوري که حشره نسبتبه سوسري آمریکایی اندازه 

اي کم رنگ یا زرد مشاهده  اي قرمز و حاشیه پیش گرده آن نوار قهوه و به رنگ قهوه) میلیمتر 40تا  30(

پیش . باشد تر می ها عریض اما سر ماده. به طرف پایین قرار داردبشدت سر جنس نر کشیده و . شده است
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نرها به خاطر . ي بزرگ زرد کم رنگی وجود دارد لکهگرده سه گوش مدور بوده که در قسمت پشتی آن دو 

ینکه هم نر و هم ماده داراي با ا .ترند رود، از جنس ماده طویل تر می میلیمتر فرا 8تا  4ش شان اینکه بالپو

ر و هم ماده سرسی باریک مفصلی. هاي کوتاهی دارنداند، ولی اغلب پرواز نسبت بلنديبه هاي  بال در   هم ن

ر  .دنوك شکم دارن د درحالی که سرسی ماده  19تا  18سرسی جنسی ن . قطعه دارد 14تا  13قطعه دار

  .بین سرسی است در حالی که جنس ماده فاقد آنست 3سوسري آمریکایی نر داراي یک جفت استیل

  چرخه زندگیو زیست شناسی ) ج

ه طریق البته در این گونه، ت. گیرد گیري انجام می پس از رسیدن به سن بلوغ، عمل جفت ولید مثل ب

تخم  16حدود یک هفته پس از جفت گیري، جنس ماده یک کپسول حاوي . شود می نیز انجام  4بکرزایی

ه طول می 10کند و این کار تا  تولید می ج جنسی خود در هر هفته  البته جنس ماده می. کشد ما تواند در او

سپس آن را در . شود ماده حمل می روز توسط حشره 6مدت کپسول تخم به . دو کپسول تخم تولید کند

چسباند و با خورده  ا ترشح دهانش آن را به یک سطح میمحلی محفوظ و نزدیک منابع غذایی گذاشته و ب

حاوي کپسول تخمی که توسط ماده گذاشته شده است . پوشاند ذ پاره و یا فضوالت خود آن را مینان، کاغ

کپسول تخم . ها به آب اضافی از محیط احتیاج ندارنده آنهاست، به طوري ک آب کافی براي رشد و نمو تخم

تخم است و  16تا  14یک کپسول تخم داراي . شود بوده و پس از یکی دو روز سیاه میاي  در ابتدا قهوه

  .یلیمتر ضخامت داردم 5متر طول و میلی 8 یتقریببطور 

ها از تخم  طی این مدت زمان، نمف پس از. روز است 100تا  4و حداکثر بین  45تا  30ها  دوره کمون تخم

ی به محض خروج . شوند خارج می د . یابد ها از تخم، شروع و با پیدایش بلوغ پایان می پورهدوره پورگ تعدا

ا  ماه طول می 15تا  5بار متفاوت بوده و به طور کل  14تا  6دفعات پوست اندازي سوسري آمریکایی  کشد ت

رحله، سوسري آمریکایی پس از بیرون آمدن از تخم، سفید رنگ بوده در اولین م. نمف  به رشد کامل برسد

هاي سوسري سفید بوده و سپس به طور  پورهبعد از مراحل پوست اندازي . شود اي روشن  می و سپس قهوه

ی بخش اي شده که کناره یک دست قهوه در مراحل . باشند ها و شکمی تیره تر می هاي سینه هاي قدام

م تا زمان بلوغ رشد و نمو کامل تخ. شوند و در مرحله سوم و چهارم کامل می ندارند ها وجود گی بالپور

  .پردازند طور فعال به جستجوي غذا و آب می ها همانند افراد بالغ به پوره. باشد روز می 60حدوداً 

طول عمر حشره بالغ در شرایط ایده آل بیش از یک سال است که این مدت با شرایط نامساعد محیطی 

غ به طور متوسط . یابد انند دما و رطوبت به شدت کاهش میم ن عمر سو 150حشره ماده بال سري را در زما

  .کند خود ایجاد می

  بوم شناسی) د

 .شود هاي خانگی محسوب می سوسري آمریکایی بعد از سوسري آلمانی از فراوان ترین سوسري

ها هاي بخار و فاضالب را به سایر محیط ولهم و مرطوب همانند زیر زمین، لهاي گرسوسري آمریکایی محیط

خل اماکن این نوع سوسري بیشتر در دا. باشد درجه قادر به فعالیت می 33تا  21دهد و در دماي  ترجیح می

                                                 
٣ -Styli.
٤
 -Pathogenesis. 
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د غذایی و نانوایی فروشگاهها،  مسکونی، تجاري، رستوران ر. شود ها یافت می هاي موا این در مناطق  بناب

ی . شوند دت سال به ندرت در منزل یافت میدر تمام م یتقریببطور ست گرمسیري که درجه حرارت باال ول

اران سنگین به درون خانه هجوم می سوسري  50000توانند به بیش از  حتی می. آورند اغلب پس از یک ب

ز . مري عادي استها ااي آن مهاجرت توده. هاي فاضالب ساکن شوند افته و در دریچهتکثیر ی ا این دسته 

ن یا پروها  سوسري ا خزید ه فاضالب وارد خانهب ز از طریق را ها و  درخت. شوند ها می ها و آپارتمان ا

ا  هاي کنار ساختمان درختچه ن  ها را به داخل هاي آویزان درختان، ورود سوسري ریشهها ی خانه آسا

هاي آب  هدهد، در طول روز در لول نسبت به نور واکنش منفی نشان می آمریکایی که هاي سوسري. کنند می

  .برند مناسبی براي زندگی است، پناه می 5که محیط کوچک

  Blatta orientalis سوسري شرقی

ی) الف   انتشار جغرافیای

این گونه به طور قطع مشخص  ءاهر چند منش

نیست ولی از آفریقا و روسیه شمالی اعالم شده 

ی تحقیقاتی مشخص شد  1954در سال . است ط

اي  و در منطقه گونه در روسیه جنوبی که این

ز ماقبل نزدیک به دریاي سیاه و دریاي  مازندران ا

این گونه بیشتر در . کرده است تاریخ زندگی می

به همین جهت . کند مناطق معتدل دنیا زندگی می

ل . تمایلی به تجمع در مناطق گرم و مرطوب و نقاط گرمسیري ندارد بیشترین آفت خانگی در قسمت شما

ین گونه به وفور مشاهده ت متحده آمریکا بوده و در ایرغرب، غرب و شمال ایاال   .شود میان نیز ا

 ریخت شناسی ) ب

ا رطوبت باال دارند، به آنها  به خاطر ظاهر سیاه پشت آن و تمایلی که به پناه بردن در محل یگاه هاي ب

) میلیمتر 25تا  18(سانتی متر  5/2تا  8/1طول بدن . شود آبی نیز گفته می ريسیاه یا سوس ريسوس

اي  اي مایل به قرمز تا قهوه یی بدن آن یک رنگ و براق و قهوهنسبت بزرگ و رویه باالبه شان  بدن. باشد می

ی  ي شکل و با عرض کم، ولی در مادهدر تمام نرها بیضو یتقریببطور پیش گرده . باشد سوخته می ها کم

ل داخلی غشا. بزرگتر است خارجی بال باریک، چرمی و قسمت . خورد ییی بوده و همانند باد بزن چین مبا

رسد،  هاي نر به انتهاي شکم نمی کوچک، بیضوي و یکرنگ بوده و بال بالپوش ماده خیلی. شود ضخیم می

  .توان جنس نر و ماده را تفکیک نمود که به این ترتیب می

  و چرخه زندگیزیست شناسی ) ج

                                                 
٥
 -Microclimate. 
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بلوغ نمف 9تا  4گذشت پس از  اینکه در فصل خاصی باشد، صورت ي بدون ها، جفت گیر روز از سن 

 10تا  8کپسول تخم در مدت . گیرد در این گونه نیز بکرزایی صورت میهمانند گونه آمریکایی . گیرد می

ی  12تا  5روز پس از جفت گیري تشکیل شده و ظرف مدت  از تشکیل، حشره ماده آن را در مکان روز پس 

بدون   .دهد ، قرار میاینکه مراقب آنها باشد گرم و محفوظ 

ی زندگی خود به طور متوسط،  تخم  16گذارد که در هر کپسول  تخم میکپسول  8سوسري ماده در ط

   .که دو به دو در کپسول به طور عمودي دسته بندي می شوند قرار دارد

. آمده و فاقد چین هاي عرضی استاي شکل و پهلو هاي آن در باال بر  هاي تخم درشت، استوانه کپسول

رنگ از تخم  هاي بی پورهتقریب سه ماه است، به روز تا  42از طی دوره کمون که بسته به شرایط از پس 

هاي  که این دوره در سوسري. نندک بار پوست اندازي می 10تا  7بلوغ ي  شوند و تا رسیدن به دوره خارج می

 6بالغ ممکن است بیش از  حشره. کشد روز طول می 300تا  280هاي ماده  روز و در سوسري 130تا  65نر 

  .ماه عمر کند

  بوم شناسی) ج

هاي بهداشتی و غیره  زیر زمین، آشپزخانه، سرویس خصوصبترند،  در محیطهایی که خنک و مرطوب

ال بروند وسري ها نمیاین نوع س. شوند یافت می ین . توانند از سطح صاف با دماي مطلوب براي فعالیت ا

ن  وقتی دماي هوا پایین می. افی استاد، به همراه رطوبت کدرجه سانتیگر 29تا  20گونه بین  آید به درو

چ  ه اطراف سطل آشغال جمع شوند و میها هجوم آورد خانه توانند از طریق سیستم لوله کش فاضالب کو

هاي دیگر  اي گونه ازدحام کنند منجر به مهاجرت تودهها  ی که تعداد بیشماري از این سوسريوقت. کنند

ها چنان به شرایط  سیر تکاملی این سوسري. شوند وسري آلمانی، آمریکایی و شرقی مید سسوسري مانن

ن رشد توان  میشود به طوري که  ا در فصل زمستان بسیار طوالنی میه پورهمحیطی وابسته است که نمو  آ

  .را متوقف شده دانست

  Periplaneta australasiae  سوسري استرالیایی

ی) الف   انتشار جغرافیای

به سایر نقاط  به طوري که از آنجا توسط کشتی. ددانن ء این گونه را آفریقا میو منشا ءمبدا هاي تجارتی 

گرمسیري دنیا به  در هر حال این سوسري در سراسر مناطق گرمسیري و نیمه. دنیا گسترش یافته است

زیرا . ت نیاورده استشود ولی در مناطق معتدل، شرایط مناسبی از تکثیر وانتشار بدس وفور مشاهده می

از اینرو، . درجه حرارت الزم براي رشد و تکثیر این دسته از سوسري ها در این مناطق تامین نشده است

د   .این گونه سوسري ها در نواحی جنوبی و گرم ایران مانند سواحل خلیج فارس انتشار دار

  ریخت شناسی) ب

به  ی متر 33تا  24(نتی متر سا 3/3تا  4/2سوسري نسبتاً بزرگی بوده و طول آن  رنگ . می رسد) میل

پیش گرده نسبت به گونه آمریکایی . آن قرمز حنایی مایل به خرمایی می باشد و سر نسبتاً بزرگی دارد

افقی اند که . کمی عریض تر است ط زرد  بال ها در دو جنس کامالً رشد کرده و بال هاي جلویی داراي دو خ
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ر قسمت رأس . و از مشخصه این گونه می باشدطول بال ها ادامه یافته  3/1تا  سرسی، نسبتاً بلند و د

  .فشرده و تیز است

  و چرخه زندگی زیست شناسی) ج

روز  5که این مدت براي نرها . گیرد در این گونه، جفت گیري مدت کوتاهی پس از بلوغ صورت می

ن سوسري ماده تشکیل می 20اولین کپسول تخم پس از گذشت . است سوسري ماده قادر . شود روز در بد

تخم  24تا  22بزرگ و حاوي  نسبتبه کپسول تخم . کپسول تخم بگذارد 30تا  20روز  10است در مدت 

راحتی تشخیص داده  16به این ترتیب از کپسول تخم سوسري آمریکایی که داراي . است تخم است به 

ماه بوده  12تا  6پورگی ي  ورند و دورهآ روزه، سر از تخم بیرون می 40مون پس از دوره کها  پوره. شود می

ین . شوند بار پوست اندازي کرده و به حشره بالغ تبدیل می 12تا  9که در این مدت  طول عمر حشره بالغ ب

  .و سیر تکاملی این گونه بسیار محدود استزیست شناسی به طور کلی اطالعات در مورد . ماه است 6تا  4

  بوم شناسی) د

و مرطوب را انتخاب میحشره همانند گواین  مناطق  معمولبطور . کند نه آمریکایی، محیطهاي گرم 

. کنند گی میها، نزدیک فاضالب و زباله ها زند دهند و بیشتر در زیر زمین مرطوب و تاریک را ترجیح می

تواند در مناطق  نیز اشاره شد، سوسري استرالیایی به دلیل نداشتن شرایط فوق نمیتر  پیشهمانطور که 

ز گیاهان دارد . عتدل زندگی کندم ها  در گلخانه غالببطور از آنجا که این سوسري تمایل زیادي به تغذیه ا

  .کند ها نیز حمله می ضمن اینکه به پنبه کاري. شود مشاهده می

  Supella longipalpa  اي سوسري نوار قهوه

ی) الف   انتشار جغرافیای

باشد  ء این گونه آفریقا میو منشا ءاحتمال مبدابه و  اي یک سوسري همه جازي بوده سوسري نوار قهوه

این گونه اکنون در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان بویژه . و از آنجا بطور وسیعی گسترش یافته است

  .بیشترین انتشار آن در مناطق معتدله در قرن بیستم اتفاق افتاده است. شود آفریقا به وفور مشاهده می

  ریخت شناسی) ب

ی متر 140تا  10(سانتی متر  4/1تا  1اي یک سوسري کوچک به طول  سري نوار قهوهسو . می باشد) میل

گ و اندازه با سوسري آلمانی اشتباه گرفته شود پیش . جنس نر بالغ این سوسري ممکن است از نظر رن

و نوار موازي بطور یکنواخت تیره رنگ با لبه نسبتبه گرده  مانند سوسري  هاي جانبی روشن تر و فاقد د

ر از انتهاي شکم امتداد می. آلمانی است . یابد نرهاي بالغ ظاهري بسیار باریک دارند و بال هایشان فرات

شان را  تیجه بخش قابل توجهی از شکم حجیمدر ن. هاي کوتاهی هستند هاي بالغ داراي بال ماده

ن  ره رنگ روي نیم حلقهنام عمومی این گونه از وجود دو نوار یا باند عرضی تی. پوشاند نمی هاي پشتی میا

  .قفسه سینه و شکم گرفته شده است

از نظر رنگ متنوع بوده و . باشد میلیمتر بوده و هاللی شکل می 5تا  4طول کپسول تخم این سوسري 

  .اي مایل به قرمز است اي روشن تا قهوه از قهوه
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  و چرخه زندگیزیست شناسی ) ج

روز  120تا  901گراد به مدت درجه سانتی 30بالغین در دماي . ته اسچرخه زندگی این گونه بسیار کوتا

روز  10 حدوددر روز بعد از رسیدن به مرحله بلوغ جفت گیري کرده و  10الی  5کنند و پس از  زندگی می

ر فواصل  20تا  10توانند  ها می ماده. کنند بعد یک کپسول تخم تولید می . روز تولید کنند 10تا  7تخم د

روز و در  43 گراددرجه سانتی 5/27روز یا در دماي  74گراد درجه سانتی 25کمون تخم در دماي  دوره

  .تخم است 16هر  کپسول تخم حاوي . روز است 30گراد درجه سانتی 30دماي 

ز  55ها در طی  پوره درجه سانتیگراد به مرحله بلوغ  30ست اندازي در دماي بار پو 8تا  6روز پس ا

  .کنند ت مزاحمت براي آنها، بالغین به راحتی پرواز میدر صور. رسند می

  بوم شناسی ) د

شود اما برخالف  کند یافت می هایی که سوسري آلمانی زندگی می در محل اغلباي  سوسري نوار قهوه

د نبوده و در سراسر خانه سرگردان می ق . باشد سوسري آلمانی در نواحی آشپزخانه محدو اغلب در اتا

هاي مشابه  ها و دیگر مکان ها، طاقچه ها، پشت عکس اسی، میز تحریر، کشوها، درون مبللبخواب، کمد، جا 

  .ودر مخفی می

. باشد این سوسري، سوسري مبل نیز لقب گرفته است و در ضمن شیفته غذاهاي نشاسته دار می

به تواند عامل موفق این عالقه می. بطوریکه چسب کتاب و چسب زیر کاغذ دیواري را دوست دارد یت آنها 

 .عنوان مهاجم اصلی ساختمان ها در اماکنی غیر از آشپزخانه باشد

 ها سوسري یاهمیت بهداشت

عادت کثیفی به  آنها زیرا .شود لوب تلقی مینامط درمحیط زندگی انسان بسیار ها سوسري حضور

ه مدفو برگردانده و همواره قسمتی ازغذاي خورده شده را و هنگام تغذیه دارند دبه همرا  ع خود، برروي موا

ز از .ریزند غذایی می ز مواد همولنف و در ترشح ترکیبات سمی موجود با ها سوسري طرفی برخی ا د که ا  غد

، ایجاد ، سبب بدبو6کانتریدن مانند؛ شود ترشح می بزاقی آنها ن آسم در اختالالت تنفسی شدن غذا  اي چو

  .شوند حتی عوارض وحساسیت پوستی می حساس و افراد

ی خواري و به دلیل داشتن رژیم غذایی همه چیز ها يسوسر  دفع مدفوع درمحیطهاي نامناسب زندگ

ا .نقش داشته باشند زا انتقال عوامل بیماري در توانند می )توالت وغیره هاي فاضالب و لوله(  این حشرات ب

 هاي بیماري .شوند غذایی باعث انتقال این عوامل می مواد آلوده کردن ظروف غذاخوري و راه رفتن و

 اي و هاي روده مسمومیت غذایی، انتقال تخم انگل ید،یهاي خونی، تیفو مختلفی ازجمله وبا، جذام، اسهال

  .دهند نسبت می به آنها غیره را

س، هاي شیگال، پسودومونا جمله باکتري از ،زا نوع باکتري بیماري 40 از متجاوز ها سوسري

انتقال  نیز هاي مقاوم به آنتی بیوتیک را سالمونالها، حتی باکتريمایکوباکتریوم، استافیلوکوك و به ویژه 

                                                 
٦

- Chantridin 
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نقش مهمی داشته  ها تخم انگل انتشار انتقال و در توانند هاي مختلف می عالوه براین سوسري .دهند می

ضمن  .کنند نقش بازي می ها واسط برخی ازکرم به عنوان ناقلین حد ها سوسري به عبارت دیگر .باشند

مطالعات . استبه اثبات نرسیده  شرایط عادي هنوز در ها هاي ویروسی توسط سوسري ل بیمارياینکه انتقا

مختلف ازجمله ویروس فلج هاي  ویروس انتشار به انتقال و قادر ها که سوسري دهد آزمایشگاهی نشان می

 یقاتتحق در 8آسپرژیلوس نیجر و 7هاي آسپرژیلوس فومیگاتوس قارچ همچنین وجود. باشند اطفال می

  .گزارش شده است ها به طورطبیعی درسوسريآسیب شناسی 

 به تولید مریکایی به طورعادي قادرآمشخص شده است که سوسري تازگی ه ب، فوق عالوه برتمام موارد

 شیمیایی از این مواد. شوند محسوب می زا ترشح ترکیبات شیمیایی خاصی است که ازترکیبات سرطان و

هیدورکسی  اسید و یکناسیدکینور ک،پتوفان، شامل ترکیبی ازگزانتورنیمشتقات اسیدهاي آمینه تری

واضح است که . دارند وجود نیز ها مدفوع سوسري طرفی این ترکیبات سمی در از. باشند کینالیدیک می

  . براي انسان خطرناك باشد تواند چه اندازه می غذایی تا مدفوع این حشرات برروي ظروف ومواد

  اییهاي باکتری آلودگی

 و) تیفی موریوم تیفی و( هایی همچون اشریشیاکلی، سالمونال قطع باکتري به طور توانند می ها سوسري

  .قل سازندتبه انسان من دیسانتري را شیگال

 اشریشیاکلی -1

برخی ازحیوانات  طبیعی روده انسان و فلور وجز اي بوده و هاي روده اشریشیاکلی ازگروه باکتري

باکتري بر. باشد می ین  زا ري است ویتامین اي ساختن تعدادي ا ی . هاي الزم براي بدن ضرو ین باکتري زمان ا

 مجاري گوارشی بویژه مجاري ادراري، صفراوي، صفاتی و هاي خارج از بافت که در کند بیماري می ایجاد

به  هاآن شود گلیکوکالیکس است که سبب می به دلیل توانایی این باکتري درتولید این امر و مننژ راه یابد

بافت سلول ی که توسط این باکتري ایجاد م بیماريیعال. هاي مذکور بچسبند هاي  ن  می های شود، به مکا

  .عفونت بستگی دارد

  :عفونت مجراي ادراري)الف

E. coli بیضه 9مجراي ادراري بوده وعفونت شامل؛ التهاب لگنچه، کلیه ترین عامل عفونت در شایع ،

ع  به خاطر) درصد90(زنان بویژه در سن جوانی و هاي ادراري در عفونت. والتهاب مثانه است 10واپیدیدیم وض

ملگی و آناتومی دستگاه ادراري و ن بیشتر همچنین درحا ع ادرار. است زایما ا دف ه ب د همرا  سوزش، وجو

عفونت  ارتباط با در ناحیه پهلوها در درد. م این بیماري استئعال از ادرار چرك در گاهی وجود خون و

  .ادراري استمجراي 

                                                 
٧

- Aspergillus funigatus  
٨ - Aspergillus niger 
٩ - Pyelonephritis 
١٠

 - Orich-epididymitis 



ها سوسري  22 

 
  :11مسمومیت خونی)ب

موجب مسمومیت خونی  شده و به خون وارد E. coli هنگامی که دفاع طبیعی بدن میزبان ضعیف است

ه علت فقدان آنتی بادي این حالت، اغلب در. شود می ن ب ، . شود دیده می IgMهاي نوزادا قابل ذکراست

  .آید مسمومیت خونی به عنوان یک عارضه ثانوي به حساب می

  :اي هاي روده عفونت)ج

د اي به گونه. باشند بیماري می لمسووهاي انتروتوکسینوژن، E. coli  درصد 72 تا 11  که باعث ایجا

 .شود مناطق گرم دیده می این نوع اسهال بخصوص درکشورهاي درحال توسعه و. شوند اسهال می

  :مننژیت)د

اغلب بدخیم  ها این مننژیت. شود اهرمیکودکان نارس وضعیف ظ در معمولبطور  E. coli هاي مننژیت

به ندرت این مننزیت درکودکان بزرگ هم . شوند منجربه مرگ می موارد درصد 80 تا 40 حدود در بوده و

  .شوند دیده می

 سالمونال - 2

به . خطرناك هستند حیوانات نیز بلکه براي سایر براي انسان و اي، نه تنها هاي روده این باکتري

 شود بدن شخص سالم می راه دهان وارد از شده و راه مدفوع منتشر سالمونالیی از هاي طورکلی، عفونت

ی سوسري( ی بیماري). محیط توجه کنید در ها به محل زندگ  در را سالمونال هاي حاصل از ازلحاظ بالین

  .دهند انسان به صورت زیرشرح می

  :12تب روده اي یاحصبه)الف

ته و تکثیر ه کوچک درآنجارسیدن به رود ید، پس ازیهاي تیفو باسیل ز یاف تلیال و پس ازگذشتن ا  اپی 

د د. شوند جریان خون می مخاط روده، وار  سه روز همان یک تا در لمعموبطور به خون  ها اولیه باکتري ورو

  .کند نمی می راایجادیافتد، ولی عال اول اتفاق می

د توانند روند، می یبین نم شوند، چون از بلعیده می ها هایی که توسط فاگوسیت باکتري  دوباره باعث ورو

ن شوند ی . استچرکی هاي موضعی و  مانندعفونتم بالینی یشروع عال همراه با این بار و باکتري درخو وقت

د باکتري درخون وجود بافت دار د در کیسه صفرا معمولبطور  هستند، اما معرض ابتال در ها تمام   تمام موار

  .یابد می آن تکثیر به سرعت در سالمونال و )کند ایجاد اب کیسه صفرام التهیبدون اینکه عال( شده مبتال

ز ا س  وره پ د ون طی  م 1 تا 4 ي ک در 5 ت روزه که  د م می ،آن  ن لت  کسا اس  احس ص  ه  شخ ب ي  ار یم ب ع  رو د، ش کن

ج و دری ر ت دون س ا و ب د می ص ت  ور یرد ص د. گ در ر از بی و س ی  ای ا اشته تد ب ن ا ا د هم و اشته و وج ور  د ط ه ب ب ول  معم

بی ه  ا مر اغ و ه م ون د خ بی و وا ارشی خ و ت گ ال ختال د( ا ن ان ست م و د می )یب اش ج و. ب دری ه ت ب ی  تب  ن لکا ت پ ور به ص

اال در( رود می ب ن تب  ر ای د اث ایجا ن  وکسی دوت ن در ا ده  است ش نت  عفو وضع  . م عال) ار،  استقر له  رح م ی یدر صب ع م 

                                                 
١١

 - Septicemi a (blood poisoning) 

 
١٢

 -Typhoid Fever 
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ت ه ب ت  ور د13به ص دو ح ک، تب  خش ان  جه و 40 ، زب ض با در ب ن ان  رب تطبیق ض دم  د ع و ج لب و رد ق ا ض . د ب ور ن ط ب

ول ت معم رو ک ال. است 14دی دون ر ب ی  ه ا در گ ایی  فه ه ده ریه، سر ع ا ک ق خش ي  ا رد3/2در( ه ا درد و )مو و ل ن  گ ک مم

صور ین ت ا اد را است  د ایج عال کن ن  ای ریکه  یشت ب از م  ی  اش ند ن هست ي  و ت ری کال   .مش

 و 15ده صفاقها، التهاب پر پالك عوارض بالینی همچون کم خونی، کاهش گلبولهاي سفید، کمی تعداد

 ورید در خصوصب(سیاهرگ  التهاب جدار. است) شدت لحاظ کثرت و مهمترین عارضه از( خونریزي روده

  .ذات الریه ممکن است دیده شوند و کیسه صفرا، ریزش موي سر التهاب حاد  لنفاوي التهاب غدد )رانی

ه مننژ، التهاب ستون هاي گسترش یابنده، التهاب پرد التهاب استخوان، آبسه عوارض مهم دیگر از

ن باعث درصد در( فقرات، جنون، آسیب مغزي التهاب عضله قلبی که  و) شود باالیی می میر مرگ و کودکا

سه  میزان سقط درزنان که بخصوص در .شوند می دخالت خودباکتري ایجاد با یا درنتیجه آندوتوکسین و

  .دباش معمول می حد از باالتر شوند می ماهه اول حاملگی مبتال

تلیوم رودهآسیب شناختی ازدیدگاه  هاي  سلول افزایش تعدد. افتد اتفاق می ها مهمترین ضایعه، دراپی 

نکروزه شدن این  اثر که بعد در شود می ایجاد ها نوسیتوم ازدیاد لنفاوي موضعی درایلئوم همراه بادد غ

خونریزي هم . شودکه ممکن است باعث سوراخ شدن روده نیز شود غدد، زخم بیضی شکلی ایجادمی

  .گردد آسیب رگ ایجاد مخاط و زیر قسمت مخاط و دو هري ابتال اثر ممکن است در

 بیشتر هفته یا 8 گاهی ممکن است تب تا اما کشد هفته طول می 4بیماري  معمولبطور بدون درمان 

د. دیده شود نیز د عو ن  وجود با نسبت مرگ ومیر و شود دیده می موارد درصد 10 بیماري درحدو درما

  .است درصد 2 تا 1 مناسب

  :16یديیتب پاراتیفو)ب

بالینی  که حتی از کنند می ایجاد یدیتیفو می نظیریتیفی موریوم درانسان عال سالمونالهایی مانند لحاظ 

 مان نیزرد عوارض و این ازلحاظ همه گیري، ایجاد عالوه بر .تشخیص داد یکدیگر از را توان آنها هم نمی

 از کمتر لحاظ تعداد نمایند، از می ایجاد ها اي که این باکتري ضایعات روده اما. باشد ید مییتیفومشابه 

 از ضایعات آن شده و مبتالروده بزرگ معمول بطور  ها این باکتري هنگام عفونت با. باشد می یدیتیفو

  .یدي سطحی تروکوچک ترندیهاي تیفو عفونت

  :انتروکولیت)پ

ین عفونت مکان بروز در. باشد می سالمونال ت ازترین نوع عفون انتروکولیت، شایع بطور ضایعات التهابی  ا

ین بیماري حدود. باشد هم روده کوچک می معمول هم روده بزرگ و ساعت پس ازخوردن غذاي  48 تا 8 ا

ا ورود آلوده و تب معموالً . شود می ظاهر اسهال شدید و م تهوع، استفراغ، سردردیعال باکتري به بدن ب

  .شود رفع می سه روز دو بیماري پس از ه وخفیف بود

                                                 
١٣ -Typhos 
١٤

 -Dicrotic pulse 
١٥ -peritonitis 
١٦

 -Paratyphoid fever 
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  :)عامل اسهال خونی(شیگالدیسانتري- 3

قدرت . دهد اجم باکتري به خون به ندرت رخ میته بوده و به مجراي گوارشی محدود عفونت شیگال

د سرایت این ارگانیزم فوق العاده زیاد  تواند می حتی گاهی کمتر باکتري یا عدد 103 بوده به طوري که حدو

 براي ایجاد سالمونال عدد 108 یا 105 حالی است که حدود این در. نماید م ظاهري ایجادیبوده عال یماریزاب

  .عفونت سالمونالیی ضروري است

با هاي پوششی مخاط روده ایجاد شیگالیی باتهاجم باکتري به سلول عفونت  ها کتريشده، به طوري که 

دیواره  هاي کوچکی در آبسه یافته و تکثیر ها کوئلهاي پوششی درخارج وا درون سیتوپالسم سلول در

،  يشدن غشا سپس بیماري به صورت نکروز. کنند می ایجاد روده باریکانتهاي  روده بزرگ و مخاطی

  .کند می بروز ها سطح زخم کاذب در يغشا ایجاد هاي سطحی، خونریزي و زخم ایجاد

ازعالسریع بوده وسه دست بسیار و روز چهار دوره کمون یک تا   :کند می ایجاد بیمار در م رایه 

  .حال ، نبض سریع و بیدرجه 3، تب حدود م عفونییعال-1

راست روده  تا روده کور قسمتی ازروده بزرگ که از ( دردهاي شکمی به صورت قولنج درمسیرکلون- 2

ج واحساس در17بخصوص اپسینت و فشار زورپیچ و )ادامه دارد اأتو د، یعنی احتیاج کاذب به اجابت مزا ب  م 

  .باشد می18 مقعد انقباض اسفنکتر و فشار

د ، یعنی تعدادسانتریک م ديیعال- 3 بلغم  از مدفوع کم بوده و عمل مقدار در است و دفعات مدفوع زیا

ن  عالوه بر هاي شدید حالت در. شود خون تشکیل می و اسهال، حالت تشنج، استفراق، سختی عضالت گرد

نسبت . دارد ساله وجود چهار کودکان یک تا گیجی باالخص در و دعالئم عصبی، ضعف شدی سایر یا و

  .است بالغین خیلی بیشتر از کودکان نیز میر مرگ و

ر ، شیگالدیسانتر موارد عالوه ب  شدید کشنده و نوروتوکسین داشته که گاهی بسیار قدرت تولید با باال

ی درحا. شود مننژیت می بیهوشی و موجب اختالالت عصبی مانند است و لت معمولی، دوره بیماري طوالن

به  بیمار. ولی دردهاي شکم مدت بیشتري ادامه دارد. شود قطع می روز چهار از تب پس غالببطور  نبوده و

ز. افتد بندرت اتفاق می پاره شدن روده نیز مسمومیت خونی و. شود خوب می معمول بدون دارو طور لحاظ  ا

انجام  بخصوص بین سربازان باعث عدم توانایی در شیگالهاي  گرفت که اپیدمی نظر در اهمیت باید

 از. شوند به استراحت کامل می مجبور و افراد، مبتال زیادي از یک زمان تعداد در. شود عملیات نظامی می

  .اهمیت خاصی برخوردارند از هاي جمعی نیزمحیط این نظر، سایر

  هاي کرمی آلودگی

دیگري زاي  عوامل بیماريواسط  میزبانان حد توانند می زا ماريهاي بی عالوه برانتقال باکتري ها سوسري

 و) شاخه آکانتوسفالیدا( هاي هایمنولپیس دایمنوتا، مونیلی فورمیس مولینی فورمیس کرم مانند

  .باشند گونجیلونماپول کروم نیز

                                                 
١٧ -Epsseinte 
١٨

 -Tenesmus 
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 هایمنولیپس دایمنوتا-1

د ن  وم کوچک ویاستل با شکل و مکعبی سر. متراستسانتی 5/0 تا 3/0 در  20 تا 6 اندازه کرم حدو بدو

با مورد 200 تاکنون و دارد وجود دنیا سراسر آلودگی به این کرم در. باشد قالب می ن  آلودگی انسان  آ

  .بوده است )میناب و روستاهاي مشهد( ایران در آنها مورد 6 گزارش شده است که بیش از

،  بیشتراصلی آن  تظاهر معمول بیماریزایی بدون عالمت بوده وبطور  به صورت تحریک پذیري، بیقراري

تشنج  بندرت اسهال خونی، سردرد، سرگیجه، اختالل رفتاري و بینی و یا اختالل گوارش، خارش مقعد

  .شود ده درهنگام دفع کرم دچاراسترس میآلو فرد. است

  مونیلی فورمیس مونیلی فورمیس- 2

 تا 10 کرم ماده و مترسانتی 13 تا 4کرم نر .هستند) شاخه آکانتوسفالیدا( سر بر هاي خار دسته کرم از

  .رسد هاي بهم چسبیده بنظرمی به صورت یک تسبیه بادانه درظاهر. طول دارد مترسانتی 27

 گوش و شکم، تهوع، استفراغ، اسهال، خستگی مفرط، وزوز به صورت دردبطور معمول آلودگی 

  .سرگیجه است

  کونژیلونما پولکروم- 3

بافت اپی محل استقرار هاي حلقوي است و کرم از ن  تلیال سنگفرشی مخاط دهان و آن عمق  مري میزبا

ن حدود .باشد می د  30 آلودگی انسا ق ومور ت که به صورت تورم حل حنجره، احساس  گزارش شده اس

بطور  و گردد یا لب تظاهرمی ها هاي مختلف دهان ازجمله لوزه ت کرم درون دهان وخروج آن ازقسمتحرک

  .ري نداردعالمت دیگمعمول 

  اي هاي تک یاخته آلودگی

 ، توکسوپالسما )المبلیا ژیاردیا( تریکوموناس هومینیس، ژیاردیااینتستینالیس زا هاي بیماري تک یاخته

  .شود به انسان منتقل می ها نیزتوسط سوسري هیستولیتیکا انتاموبا گوندي و

  تریکوموناس هومینیس )1

 یکی از. یابد می درطول بدن امتداد مواج و يارجی غشالبه خ تاژك پنجم در داراي چهارتاژك بوده و

ه صورت الرو کیست بوده و فاقد. ترین تاژکداران روده انسان است شایع ن  ها طریق سوسري از ب به انسا

  .شود منتقل می

  .داشت برخواهد در آلودگی به این تک یاخته اسهال را. این تک یاخته روده بزرگ است محل استقرار

زاپید نظر از بخصوص کشورهاي جهان سوم که سطح بهداشت پایینی دارند،  تمام دنیا میولوژي ا

  .گزارش شده است

  )المبلیا ژیاردیا( اینتستینالیس ژیاردیا )2

ت و چهار هسته و داراي دو . شود ه انسان به خصوص کودکان منتقل میبه حالت کیست ب تاژك اس

ا. دئودنوم است آن در محل استقرار شروع به تخریب  تلیال چسبیده و هاي اپی سلولبه  بادکش خود ب

  . کند می کودکان ایجاد در خصوصبضایعات شدیدي  ژیاردیا. کند می
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س هضم مواد و) به ویژه لیپاز( اويتجزیه امالح صفر این انگل با  در. کند مختل می غذایی را پانکرا

ن شیري، کف آلود، بریده بریده داشتن اسهال چرب روش است، عالوه بر ژیاردیوز نتیجه بیماري که دچار

هاي  امینبالطبع ویت ،کند کسی هم که چربی جذب نمی. گردد می جذب چربی نیز اختالل در ومتعفن، دچار

الغري مفرط  تغذیه وء سو دچار نتیجه بیمار در و) آویتامینوز( جذب کند تواند نمی نیز چربی را محلول در

  .به مرگ هم منتهی شود شده که شاید هال شدیدایدز سبب اسمبتال به  افراد در. گردد می

نیز  ما کشور در. آلودگی باالیی دارد درصد اپیدمیولوژي این تک یاخته پراکنش جهانی داشته و نظر از

  .مربوط به مناطق شهري است اختصاص داده که بیشتر به خود اي را هاي روده شیوع تک یاخته% 17

  يگوندا توکسوپالسم )3

 خشک انتشار و مناطق سرد حتی در دنیا این انگل درسراسر. ی اجباري استیک انگل درون سلول

د داشته و ی میزبان ا. کند گروه سنی آلوده می هر در جنس را دو هر افرا هلی است ول ی آن گربه ا صل

د وجود نیز ها واسطی چون سوسري هاي حد میزبان تکمیل چرخه زندگی این انگل نقش  و که درانتشار دار

واسط عمل  به عنوان یک میزبان حد انسان نیز، به انسان انتقال دهند این انگل را ها سوسري اگر. دارند

به شکل جسم هاللی کوچکی دیده  و ماند ن میسرگردا و بدن منتشر سراسر این تک یاخته در. کند می

ت صور به دو )توکسوپالسموزیس(آلودگی به این انگل. گویند می که به آن تروفوزوایت یا زایت نیز شود می

  .شود مادرزادي مشاهده می اکتسابی و

  :آلودگی مادرزادي

 خطرناك سیستم عصبی مرکزي و ضایعه بسیار یک ضایعه بدون عالمت تا طیف آلودگی مادرزادي از

ز نوزادان به دنیا از% 90 به طور تقریبی. کند می آمدن جنین مرده تغییر دنیا به  ن  آمده ا مادرانی که دردورا

 %3و هاي خفیفی دارند نسبی ناهنجاري به طور %7اند،  سالم کاملبطور  اند آن آلوده شده با بارداري

ل  اگرآلودگی در. سازند می گرفتار که اشاره شد اي را هاي زنده بافت و ضایعات جدي دارند دوره سه ماهه او

 لسی فیکاسیون مغزي ازک التهاب شبکیه ومشمیه و. شوند می برابر دو بارداري اتفاق بیفتد، این درصدها

بگیرد، ممکن است  عفونت قرار ثیرشدید تحت تأخیلی نوزادي که . هستند ها ترین ناهنجاري معمولی

حالتی است که باتجمع مایع مغزي (بزرگی طحال، آسیب کبدي، ترومبوسیستوپنی، تشنج وهیدروسفالی

  .داشته باشد) ي عقالنی استو تشنج، ضعف قوا بزرگ شدن سر همراه با نخاعی درجمجمه مشخص شده و

  :آلودگی اکتسابی

اغلب، بیماري  م بالینی دارندییکه عالیآنها در. اند هاي اکتسابی بدون عالمت بیماري آلودگی اکثر

. شود گاهی اوقات تب خفیف دیده می خفیف به صورت لنفادنوپاتی منتشر، بزرگی غددلنفاوي گردنی و

 گرفتار را ها دستگاه هاي زنده و اندامموارد  اکثر در و جدي باشدی خیل تواند آلودگی اکتسابی به ندرت می

به عالوه دربرخی بیماران، . التهاب مخ رنج ببرند التهاب عضله قلبی و آلوده ممکن است از افراد. کند می

مشمیه  التهاب شبکیه و. شود می هاي نکروتیک است، ایجاد ت سیستم عصبی مرکزي که شامل تودهضایعا
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 مختصر آلودگی به این انگل بسیار برخی موارد، تظاهر در. شود نوع آلودگی به ندرت مشاهده می ینا در

  .شود متوجه نمی مبتال به طوري که فرد . است

که . حتی ممکن است باعث مرگ شود و آید پیش می ها بافت سایر وها  ریه و مغز گسترش عفونت در

د این حالت در به مزمن تبدیل شده که  نجامد، آلودگی حادااري به مرگ نیبیم اگر. آلودگی است مرحله حا

  .شود تب مشاهده می لنفاوي و عالئمی چون تورم غدد و دارند این حالت فقط اشکال کیستی وجود در

ل فاگوزوم از شده و ماکروفاژها وارد ها مراحل اولیه آلودگی، زایت در جلوگیري  ها  لیزوزوم و ها اتصا

تقسیم می. مانند ه میزند ها مدت تا کرده و این گونه تجمع . اشغال کنند تمام فضاي سلول را تا شوند آنقدر

تصویري را سلول در ن  نهایت سلول در. گویند به آن کیست کاذب میکه  دهد تشکیل می هاي بدن  هاي بد

. دهند یمعرض آلودگی قرارم در را ها این ترکیدگی تمام بافت شده از هاي آزاد انگل. میرند می ترکیده و

  .شوند خون دیده می و هاي احشار سلول آلودگی، در این مرحله از

  هیستولیتیکا آنتاموبا )4

ن است و ز میزبان اصلی این انگل انسا ز. گزارش شده است دنیا سراسر ا لحاظ  بخصوص درمناطقی که ا

ز را بآمی هاي آلوده این کیست به همراه حشرات دیگر ها سوسري. است تر هستند، شایع بهداشتی فقیر  ا

 در ها هفته تا ها کیست. کنند منتقل می ظرف غذا به آشپزخانه یا هاي خود مو و پاها یا طریق مدفوع و

محلول پرمنگنات پتاسیم که یک نوع ماده ضدعفونی کننده سبزیجات  در و مانند محیط خارج زنده می

ین وتر. شوند ایت تبدیل میولوله گوارش به تروفوزدر  تنها ها کیست. روند بین نمی از است، نیز فوزوایت ا

ز. یابد می تقسیم دوتایی تکثیر با روده بزرگ انسان مستقرشده و رد آمیب خ  تروفوزوایت، پس ا سورا

د هضم آمیب "هیستولیتیکا، به معنی که ازکلمه آنتاموبا همانطور. شود مخاط می بافت زیر کردن مخاط وار

حی ترشح آنزیم سیتولیزین ویاهیستولیتیک الیه سط آمیب بااین ، شود استنباط می "کننده بافت زنده

ه وسپس به قسمت که . نماید می )اولسر( هاي بطري شکل زخم هاي عمیقی نفوذ وایجاد روده راهضم کرد

هاي  باکتري اثر در. بافت روده قراردارد در قاعده آنها به طرف فضاي داخل روده و قسمت باریک آنها

ذ. شود شدت آسیب افزوده می هاي ثانویه بر همین عفونت اثر در شده وهاي عفونی  اي زخم روده انگل  نفو

فرسایش  انتاموبا همانطوریکه مخاط توسط. برسد به الیه عضالنی روده نیز تا ادامه یابد ممکن است آنقدر

 ی یابه این نوع اسهال، اسهال خونی آمیب آید می اسهال خونی بوجود یابد، عروق خونی بریده شده و می

یدي دیده یناحیه سکوم وخم سیگمو در درآمیبیازیس بیشترآمیب ها. شود اي گفته می آمیبیازیس روده

. گیرد به خوبی انجام می ها ، تثبیت کلنیاین نواحی به سبب آرام بودن حرکات روده که در زیرا. شوند می

ی  ده آپاندیس، راست روده ویهاي باالرونده روده بزرگ، زا است، قسمت شدید ها مواردي که آلودگی در حت

 ها دست دادن آب، الکترولیت عدم درمان آمبیازیس به علت از. شود آزردگی می دچار آن نیز قسمت آخر

  .خون ممکن است که منجربه مرگ شود و

اولین  جریان خون شده و طریق سیستم باب وارد از پیشرفت ضایعات بافتی درروده، آمیب مذکور با

هاي بوجودآمده  دراین عضو، زخم. است کبد سازد آسیب می آلودگی و همه دچار زکه بیش ا عضوي را

 به چند ها ممکن است بزرگ شده و آبسه. کنند هاي آمیبی می هاي تخریب شده تولید آبسه دربافت
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ز. برسند نیز مترسانتی به انتاموباهیستولیتیکا این روست که ا  ورم کبدي امیبی نیز را گاه آلودگی 

ز کنند رشد جاي دیگر در ها آبسه اگر. گویند می ین می از را آن عضو بخشی ا د. برند ب  درصورت ادامه وجو

  .کند میآلوده هم  اندام را سایر جمله پوست، مغز، ریه و بدن ازي اعضا انگل درخون، انگل دیگر

   :روشهاي کنترل سوسریها

  :کنترل فیزیکی سوسریها   -1

ها مستلزم یک بررسی هوشمندانه از محل و ارزیابی علت  کنترل آلودگی ایجاد شده توسط سوسري

باشد که  ثرترین روش کنترل میؤهمچنین این امر نیازمند یک بررسی بر روي م. ایجاد مشکل است

  .رل رضایت بخش حشره استاستفاده از حشره کش نبوده بلکه یک کنت یالزامبصورت 

ها را در  ه مردم حضور و وجود سوسريشود ک ها زمانی ظاهر می هاي معضل سوسري اولین نشانه

کنند ولی  ها بیشتر در اماکن مسکونی زندگی می سوسري .اند تشخیص دهند هایی که ناخواسته مکان

یا در محلهاي دیگري که حضور  ،شود نیز به سر برند آماده و انبار می ،توانند در جاهایی که غذا تهیه می

  .وب تداخل داشته باشند حضور یابندي نامطلها انسان به شیوهها با فعالیتهاي  سوسري

از آن جمله می توان به محل قرار گیري  تشخیص سوسریها توسط افراد به عوامل متعددي بستگی دارد 

. فت و حساسیت فردي اشاره کردهاي عمومی آ قدرت تشخیص گونه ،تجربه قبلی مواجه با سوسري ،خانه

به  ها تمام مشکل موجود را حل می سريدر بیشتر موارد از بین بردن فیزیکی این سو کند و نیازي 

زایی این حشرات هم رضایت بخش نیست ولی مشکل  سمپاشی نیست اگر چه حضور اتفاقی یا خسارت

عمده هنگامی است که یک گونه آفت در یک خانه یا اماکن دیگر مستقر شده و جمعیت بسیار زیادي را 

روي د ی تشکیل دهد و زمانی که چنین رخدادي  هد اقدام کنترلی براي جلوگیري از بروز خطرات بهداشت

اهمیت داراي شوند  ها در آنجا یک آفت مهم تلقی می آگاهی از محلی که سوسري در این موارد. ستاالزم 

ب و هنگام خواب و استراحت مردم  هاي سوسري بوده و اغلب مشکل است چرا که بیشتر گونه ها در ش

ها نیازمند روشهاي مستمر ردیابی است تا  هاي اختفاي سوسري عیین محلبراین تبنا. کنند فعالیت می

همزمان با انجام عملیات کنترل براي تعیین . ریزي گردد اینکه عملیات مبارزه بتواند بطور صحیحی برنامه

ین  ها نیز صورت گیرد ثیر مبارزه بایستی عملیات ردیابی و پایش وضعیت سوسريأمیزان موفقیت و ت که ا

  .در ذیل بحث خواهد شدروش 

  ): (monitoringها و روشهاي پایش  آلودگی به سوسريعالیم روشهاي تشخیص 

ی آلودگی مقاالت زیادي  وجود دار عالیمدر خصوص روشهاي تشخیص  د که بیشتر در زمینه ارزیاب

اگون و همچنین شیوه تله ین أتدلیل چنین  .باشد هاي نمونه برداري براي سوسري آلمانی می هاي گون کیدي ا

روشهاي همچنین  .باشد هاي سوسري آفت در سراسر جهان می است که سوسري آلمانی از مهمترین گونه

  .ها نیز بکار برد توان با تغییراتی براي سایر سوسري کاربردي علیه این آفت را می

  :ها وجود دارد که عبارتند از سه روش عمده در نمونه برداري از جمعیت سوسري
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  visual countsش مستقیم                                   شمار) الف 

   flushing and count    یکشمارش از طریق ایجاد تحر) ب 

  trapping                                                بدام انداختن   ) ج  

ه امکان حضور دارند هایی ک ها بایستی در مکان عملیات نمونه برداري از سوسري ،نظر از روشصرف 

و حمام معمول در آشپزخانهبطور ل سوسري آلمانی امثبراي صورت گیرد  سوسري  ،شود ها یافت می ها 

باشد و اي می قهوه .. تواند در هر اتاق یک منزل وجود داشته  ر. ها  سوسريزیست شناسی این آگاهی از  بناب

  .مناسب از آنها الزم و ضروري است براي نمونه برداري

  Visual counts  م شمارش مستقی)  الف

گیرد که البته این روش  به کمک یک چراغ قوه و آینه مکانیکی تاشو صورت می بطور معمولاین روش  

و این روش  .گیر است بسیار وقت ز نظر دور بماند کنترل نخواهد شد  بطور بدیهی است هر مکانی که ا

  .نترل طرح ریزي شده نیز نخواهد شدنع عملیات کبنابراین ما ،شود ها نمی موجب تحریک سوسري معمول

   Flushing and count   شمارش از طریق ایجاد تحریک) ب 

باشد از این روش اغلب براي  این روش مستلزم استفاده از یک عامل محرك مانند پیرترین طبیعی می

باعث این امر که عامل تحری .شود ها در جمعیت پایین استفاده می تشخیص تعداد سوسري ک کننده خود 

این روش براي بررسی تمام . شود اندکی مرگ و میر گردد سبب بروز پیچیدگی در این روش از پایش می

د  ،براي حصول اطمینان از یکنواختی کار. هاي مخفی مناسب است پناهگاه وجود یک فاصله زمانی استاندار

  .تکننده و شروع شمارش الزم اس بین زمان استفاده از عامل تحریک

  Trappingبدام انداختن  ) ج 

  :رود که عبارتند از کار میها ب دو روش معمول در حال حاضر براي بدام انداختن سوسري 

  هاي زنده گیر  تله)  1- ج 

   .هاي کشته گیر تله)  2-ج

رایج ترین روشهاي . یی برخوردار شده استادر سالهاي اخیر مبارزه فیزیکی با حشرات از اهمیت بسز

  :باشد شامل روشهاي زیر می ها فیزیکی با سوسريمبارزه 

  ایجاد مکش ) الف 

  استفاده از گرما و سرما) ب 

  استفاده از گردهاي خشک کننده) ج 

  ها  استفاده از دورکننده)ه 

  تله کذاري) د 

  .بهسازي محیط و رعایت اصول بهداشتی) ر 
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  :ایجاد مکش) الف 

رقی خانگی اي که بتواند ایجاد مکش کند مثل هر وسیله ز  ،جارو ب جارو برقی صنعتی و وسایل دیگري ا

از پناهگاه تواند براي خارج کردن سوسري ، میاین قبیل در  وقتی آلودگی .شان مورد استفاده قرار گیرد ها 

بالغان محل کوچکی محدود شده باشد می ن  ها و کپسول تخم پوره ،توان با این شیوه  ها را به طور کامل از آ

ین  براي استفاده از .خارج نمود باریکی به انتهاي لوله جاروبرقی متصل شود تا ا این روش کافیست لوله 

همچنین با استفاده از این شیوه کپسولهاي تازه و کهنه تخم . را از ترکها و شکافها بیرون بکشدحشرات 

از این شیوه  استفاده. شوند هاي مرده و زنده بیرون کشیده می مواد مدفوعی آنها و سوسري ،ها سوسري

شود لذا باید در هنگام تخلیه مخزن جارو برقی از ظرفی مناسب  هاي بدام افتاده نمی موجب مرگ سوسري

  .استفاده نمود تا حشرات به دام افتاده از آن نتوانند خارج شوند

  :استفاده از سرما و گرما) ب 

ن است بدین ترتیب سوسریها دهی مستلزم باال و پایین بردن دماي کل ساختما عملیات گرما و سرما

این جهت حصول به این هدف دماي درون ساختمان براي  بنابر. شوند در گرماي زیاد یا انجماد کشته می

ن مستلزم . شود چند ساعت باال یا پایین نگه داشته می استفاده از گازهایی نظیر دي اکسیدکربن یا نیتروژ

روشها می .نفوذ بودن ساختمان است ضد ین  به  البته ا به شدت اندازه یک تهاجم را کاهش دهد ولی  تواند 

د و   .در ضمن قادر به حذف کامل آلودگی نیست هزینه زیادي نیاز دار

  :گردهاي خشک کننده) ج   

با آنها شود این مواد هر جانور یا جسمی را ک موادي وجود دارند که نام خشک کننده به آنها اطالق می ه 

بدن حشرات مثل هر موجود زنده دیگري مملو از مایعات مختلف مثل . کنند تماس پیدا کنند خشک می

ع  مومی پوشش خارجی بدن حشرات را میخون و ترشحات گوارشی است یک پوشش محافظ  پوشاند و مان

ها با از میان بردن این پوشش  کاربرد مواد خشک کننده ضد سوسري .شود تبخیر شدن آب بدن آنها می

ز این دسته که براي دو ماده مؤ .گردد سریهاي تماس یافته با آنها میسو محافظ موجب کشته شدن ثر ا

  .د خاك دیاتومه و سیلیکا نام داردشو ها استفاده می کنترل سوسري

 یذاتبطور این ماده . کنند ها استخراج می از بقایاي صدف فسیل دیاتومه خاك دیاتومه را: خاك دیاتومه

ز بین رفتن پوششخاصیبراي انسان غیر سمی است و به دلیل  ن  ت سایندگی موجب ا محافظ مومی بد

ي مخصوص استخرهاي شنا استفاده خاك دیاتومه در فیلترها .شود می خشک شدن و مرگ آنها ،حشرات

دار نگهداري چنین استخرهایی هستند  قیمت ارزان از شرکتهایی که عهده توان آن را به ود و میش می

ا مقداري پیرترین مورد استفاده قرار دادتوان این  همچنین می .تهیه نمود   .ماده را ب

و از نظر شیمیایی مادهاي بدون خاصیت سا ماده :ژللیکا سی ن  اثر اي بی یندگی است  و به عنوا است 

زیرا ذرات ریز این ماده رطوبت موجود در اطراف را جذب  .گیرد ل آبگیر مورد استفاده قرار میعام

شود که محکم  یته ساکن بوده و همین امر سبب میداراي شارژ الکتریس ذرات این ماده همچنین. کنند یم

بدن حشره الیه مومی روي سطح بدن آن را جذب . ها بچسبند به بدن سوسري به محض قرار گرفتن بر 

این ماده را بصورت مخلوط با حشره . شود کرده و به این ترتیب سبب خشک شدن مایعات بدن حشره می
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% 1ژل و یلیکاس% 40نام دارد که محتوي  Drion اند که یکی از این فرموالسیونها هدکشها نیز فرموله کر

  .پیرترین و پیپرونیل بوتوکسایداست

هاي  مواد خشک کننده در شرایط آب و هوایی مرطوب کارایی ندارد و به این دلیل باید در محل: توجه

د و استفاده از مقدار کم ای خشک مورد استفاده قرار گیرد کامالً ن مواد کارایی بیشتري نسبت به مقادیر زیا

  .آنها دارد

  ها  استفاده از دورکننده)   د

ل  از محل ها نگهداشتن سوسري ها سبب دور استفاده از دورکننده هاي زندگی آنها گشته و مانع انتقا

واد غذایی و ها، انبارهاي م توان در قفسه ها را می دور کننده. آنها از یک مکان به مکان دیگر خواهد شد

چندین روغن . آفت در آن منطقه هستند بکار برد ها بعنوان هایی که سوسري انبار کاال و دیگر محل

ها شناخته  استخراج شده از مواد گیاهی نظیر روغن نعناع و روغن اکالیپتوس بعنوان دورکننده سوسري

د سنتتیک بدست اما بهترین نتیجه را می .شده است ن مثال می  .آورد توان با استفاده موا د  بعنوا توان موا

 مورد استفاده در بسته بندي اجناس و یا سطوح داخلی انبارها را با غلظت مناسبی از دي اتیل تولوآمید

)DEET (و یا دي متیل فتاالت )DMC (ر مترمربع . آغشته نمود  DEETاستفاده از نیم میلی گرم ب

وایی به  هاي امریکایی را از جعبه سوسري% 80 سوسریهاي آلمانی و بیش از% 90تواند بیش از  می هاي مق

  .دور نگه دارد) متناسب با دما و رطوبت محیط( مدت یک هفته 

  تله گذاري)  ه  

  :شود ها استفاده می مبارزه و کنترل سوسريبراي دو نوع تله 

  تله کشته گیر) 2-د  تله زنده گیر   )   1- ه 

هاي  معمول در امتداد یا گوشهور طبهاي خاص و  ها را در محل تله گیر هاي زنده در تله :ریتله زنده گ)1- ه

تله دیوارها قرار می باشند اي یا قوطی ها ممکن است از ظروف شیشه دهند و  قسمت انتهایی لبه  .هاي فلزي 

ا روغن و گریس چرب می داخلی ظروف شیشه شود و تله  اي براي ممانعت از گریز حشرات بدام افتاده ب

جلب (یاگلیسرول یا هویچ و سیب زمینی پخته  جذب کننده از قبیل نان خیس شدهري طعمه محتوي مقدا

ز ظروف شیشه .باشد می ها کننده سوسري ا یک ورق کاغذ سطح بیرونی هر یک ا یا دستمال براي  اي ب

  .شود ایجاد سهولت در باال آمدن سوسري تا باالي ظرف پوشیده می

نها تله کشته گیر مستلزم کاربرد تله هایی است که سطح داخلی آ روش استفاده از :ریتله کشته گ)2- ه

هایی که روي این مواد چسبناك حرکت  باشد در این حالت سوسري با یک ماده چسبناك آغشته شده

تله کنند در آن گرفتار می می گویند و از آنجایی که حشرات  هاي چسبان نیز می شوند و بدین سبب آنها را 

نامیده می تله .میرند به فرار نبوده و به زودي میقادر بدام افتاده    .شوند هاي مخرب نیز 

ی براي کنتبطور اهمیت آن است که تله هاي چسبان با نکته  زار ضعیف رل آفات هستند اما در معمول اب

زارها به خوبی استفاده توان از  باشد می در مکانهایی که سمپاشی مجاز نمی لامثبراي  شرایط حساس این اب

ی  هاي مختلفی آغشته می ها را با طعمه هاي چسبان سوسري امروزه تله .کرد کنند و در بعضی از آنها نوع

 .شود ها می شود که سبب جلب و به تله افتادن سوسري ماده فرمونی مخصوص سوسري آلمانی استفاده می
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تلهدر شرایط خاص قرار دادن تعداد  ی تواند موجب افت شدید جمع ها می زیادي از این  ین آفات تا حت یت ا

تلههاي  اشکالیکی از . جمعیت قبل از تله گذاري شود %70 نزدیک به ی  کاربرد  هاي چسبنده لزوم سرکش

ز ها و بازبینی مجدد و ثبت تعداد سوسري ا بدام افتاده است این عمل باید در فاصله زمانی مشخص بعد  ي 

  .ل استفاده جمع آوري گرددسپس با دقت و اطمینان اطالعات قاب ،تله گذاري صورت گیرد

ها بطور  ها  قرار دادن تله براي کنترل سوسري. به نوع آفت بستگی دارد ها طبیعتاً محل قرار دادن تله

ن کارآمد نیست ز آنجا که سوسري. یکنواخت در یک محل چندا اي جستجوي غذا تنها چند ده ها بر ا

ین کنت شوند اعمال یک متر از محل اختفاي خود دور میسانتی دي تله نیازمند است ا رل مؤثر به تعداد زیا

ر . ترین محلهاي آلودگی به آنهاست هارا باید در جایی قرار داد که محتمل تله از محلهاي مناسب براي قرا

  : توان به موارد زیر اشاره کرد ها می ادن تلهد

 زیر یا پشت سنگ  توالت فرنگی  -1

 ستشوییدزیر  - 2

 ی ظرفشویی در آشپزخانه نزیر سی - 3

 شت یا زیر یخچالپ -4

 زیر یا پشت اجاق گاز -5

 پشت کابینت هاي آشپزخانه - 6

 اطراف آبگرمکن -7

   زیر ماشین لباسشویی و ظرفشویی - 8

ا  10براي یک آپارتمان معمولی تعداد  د تله این است که  .شود عدد تله پیشنهاد می 15ت فایده کاربر

ز نظر جنس و مرحله زن سیماي کاملی از حشرات به دام افتاده را د که در امر  ی آنها در اختیار میگدا گذار

  .داردها اهمیت  مبارزه و کنترل سوسري

  بهسازي محیط و رعایت اصول بهداشتی ) ر 

د به درون خانهتوانند از زیستگاه خ ها می سوسري ز  ها و ساختمان ارجی خو ا اینکه ا د شوند ی ها وار

براي جلوگیري از بروز این وضعیت باید تمام  .هاي مجاور تغییر مکان دهند اي به خانه یا آپارتمان خانه

ها و فضاهاي پشت  پنجره چهارچوب در و، دیوارها ،هاي موجود در کف منافذ ورودي از قبیل سوراخ

مثل (هاي آب و بخار آب و دیگر خطوط مشابه  توجه خاص به لوله .هاي چوبی و غیره مسدود گردند کفپوش

  .الزم و ضروري است) برق و تلفن

 ،خانه هاي برگشتی از رختشوي لباس ،ها به درون منازل ظروف غذا گر از راههاي ورود سوسريیکی دی

ز کارتن ها می اثاثیه و دیگر بسته هاي  ها، شانه هاي مقوایی نوشیدنی باشد بعضی از این مواد عبارتند ا

  .دهاي کثیف و خاك آلو اي، لباس سیب زمینی و دیگر مواد غذایی فلههاي  کیسه مرغ، تخم

دقت بازدید و بررسی گردد ها تمام بسته باید به  به خانه  ز ورود  د  ،قبل ا که وجو بخصوص در مواردي 

ین اقالم محرز باشد سوسري   .ها در محل تولید ا
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ها به داخل منازل جلوگیري شود یا حتی به طور مناسبی کنترل شده باشد در این  اگر از ورود سوسري

ها به  و این امر یعنی ممانعت از دستیابی سوسري ا نامناسب خواهد بودصورت شرایط درون منازل براي آنه

  .و آب پناهگاه، غذا

ن  هاي سوسري اهمیت پاکیزگی و به حداقل رساندن پناهگاه به درو ها و همچنین جلوگیري از ورود آنها 

ولد  و مناسب زادهاي  ها اغلب مکان زیرا سوسري ،کید قرار گیردتواند بیش از حد مورد تأ ها نمی ساختمان

،ها، سیستم و تکثیر خود را در زباله د انبارهاي کاال، باراندازها هاي فاضالب  و دیگر مکانهایی که غذا یا موا

افزایش جمعیت سوسري آلی مناسب در دسترس است پیدا می د ه کنند و براي  ا وجود چنین جاهایی زیا

ی و در طول سال نیز تولید مثل و توانند در ا وص در مناطق گرمسیر این حشرات میخصب .است ماکن خارج

ا و پناهگاه مناسب  با آب و یزندگی کنند حتی در مناطق د که دم هوایی معتدل نیز مکانهایی وجود دار

از منازل،  ها بدیهی است که طرح دراز مدت ریشه کنی سوسري .را فراهم سازند ولد سوسریها و زادبراي 

اي به طور  ها در هر منطقه ر نخواهد بود مگر اینکه جمعیت سوسريها و دیگر ساختمانها میس آپارتمان

  .وسیع تحت کنترل قرار گیرد

  :ثر استها مؤ زیر در کنترل جمعیت سوسري رعایت موارد

  ها و درزهاي تمام حفره. کرده و درز گیري کنیدها را شناسایی  يهاي نفوذ سوسر تمام راه -1

ا  ها را بوسیله سیمان و ها، کفپوش ، دیوارها، سقفها لوله ها، درها، اطراف ستونها، پنجره ی

 .بتونه مسدود کنید

 .ها را شناسایی کرده و آنها را تعمیر کنید نشتی -2

ي ها ها و سنگ ها، سرامیک ها، کاشی موزاییک. هاي جدا شده از دیوار را مرمت کنید کاغذ دیواري -3

 . لق را تعمیر کنید شکسته و

 . خانه را جمع آوري کنیدهاي اطراف  خاشاك و برگ خار و -4

ا شاخه -5  . دیوار خانه در تماس هستند را هرس کنید   هایی که ب

 .هاي چوب را بدور از خانه انبار کنید توده -6

ها  هاي کولر و هواکش ها و دریچه به روي پنجره. الت باز رها نکنیدپنجره و درهاي ورودي را به ح -7

 . توري نصب کنید اًحتم

ه مواد غذایی مایع بروي زمین و یا فرش کچنان. از روي زمین جمع کنید وراًهاي نان و غذا را ف خرده -8

 . آن را تمیز کنید يریخت فور

 . هاي در بسته نگه داري کنید هاي مرطوب را در کیسه و دستمال) ابر(اسفنج  -9

 . پشت و زیر یخچال و اجاق گاز را هر چند وقت یکبار تمیز کنید -10

به خاطر . کنیداي دربسته نگه داري  ستیکی قطور و یا شیشههاي پال مواد غذایی را درون ظرف -11

 .ا از جنس پالستیک نازك را بجوندها قادرند ظروف مقوایی و ی داشته باشید سوسري
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انباشته شدن آنها  ظروف غذاخوري را در درون سینک ظرفشویی به حال خود رها نکنید و از -12

 .جلوگیري کنید

 . ر دهیدها آشغالگیر پالستیکی قرا روي چاهک -13

 . ها را درون کیسه و در سطل زباله دردار با درب محکم قرار دهید زباله -14

نه از دس -15  . زدا استفاده کنید هاي رطوبت تگاهدر صورت باال بودن رطوبت در خا

 . حمام را نظافت کرده و بشویید هر از چند گاهی آشپزخانه، توالت و -16

باغچه حتم پس از کود -17  . یا خاك بریزید روي کودها شن و اًدهی باغ و 

اقی نماندکامل با مایع ظرفشویی بشویید تبطور ظروف غذا را  -18  .ا اثر چربی روي آنها ب

ر ) توپی( آشپزخانه و کاسه دستشویی درپوش) لگن(سینک ) کفشور(ها روي سوراخ  شب -19 قرا

 .دهید

 . ها نوارهاي درزگیر نصب کنید درب ها و دور چارچوب پنجره -20

 . و مجالت خودداري کنید از انباشته کردن روزنامه -21

  . را عایق بندي کنید ریزد  میهایی که آب روي آنها زیاد  لوله -22

   :ها یان طبیعی سوسريشکارچ

 زنبورهاي خانواده و هزارپایان، ها موش، ها مارمولک، ها پشت الك، ها تیغی جوجه، ها قورباغه

(Evanidae) ونه زنبورهمچنین یک گ .هستند ها کپسول تخم سوسري پارازیتویید(Tetrastichus 

hagenowii) خانوادهاز (Eulophidae)رهاسازي  و بطورتجاري تولید ها درمکزیک براي کنترل سوسري

  .کنند ها را به طور طبیعی کنترل می از شکارچیان طبیعی بوده و جمعیت سوسري شود می

  :ها کنترل شیمیایی سوسري

ایجاد مقاومت حشره نخست دلیل . ل مشکل استکش به چند دلی ها با حشره کنترل شیمیایی سوسري

ها آنها را  کش بسیاري از حشرهبه عالوه، . شود است که به طور معمول استفاده می نسبت به حشره کشی

ین روش فقط و دور می ین مواد ندارند و اثر کنترل شیمیایی موقتی است و ا  کنند، بنابراین هیچ تماسی با ا

کاربرد  هدف از عملیات رایج کنترل شیمیایی و. باشد ناسب میمان با مدیریت محیط روش مهمز

  . خیر در بروز مقاومت استجاد تأها مختلف شیمیایی ای هاي گوناگون از گروه کش حشره

هاي آنها  پناهگاه محل استراحت و ها را به شکل سم پاشی ابقایی و پودرهاي پاشیدنی در کش حشره

د به این شکل کنند، استفاده می وع  ثر است،ي چند روزه تا چند ماهه مؤ براي یک دوره کاربر که به ن

ن حشره کش را به همراه توا همچنین می. اردي سطح سم پاشی شده بستگی د مواد سازنده کش و حشره

  .ها به عنوان طعمه مسموم به کار برد جلب کننده
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    :ها مقاومت به حشره کش ها در سوسري 

مقاومت در . ی محدوده بودابتدا به سوسري آلمان ها در کش شرهها، توسعه مقاومت به ح در سوسري

باشد که این امر موجب  ع زیستی ویژه حشره آفت میبه علت چرخه زندگی کوتاه و وض احتماالً اینگونه،

  . ها شده است هاي سوسري شیمیایی در مقایسه با دیگر گونه هاي  کش آن با حشره تماس بیشتر

به حشرهسابقه طوالنی از مقاو یک شامل مقاومت به چند  ، در سوسري آلمانی وجود دارد کهها کش مت 

 شرقی وهاي  سوسري. ید استیپیروترو هاي ارگانوکلره، ارگانوفسفره، کاربامات و کش نوع از حشره

 این حشرات به طور عمده به ددت و. اي سطح مقاومت کمتري دارند آمریکایی وسوسري بزرگ قهوه

کلرفون و سوسري بزرگ یچین به تر مریکایی درآمشخص شده که سوسري بتازگی . کلردان مقاوم هستند

  .اند م شدهاي در آمریکا به دیازینون مقاو قهوه

مت و او د مق ایجا یل  ل ستمسا به د ل زی ره ئ حش طی،  ش محی رو ک روت ی ت، پ ا ام ارب ، ک ره فسف نو ارگا ي  ا ده ی ي ی ا ه

عی و نو ص ازگی م ره بت ش حش یم کننده ک ظ ن اي ت نشی ه د، جا رهي رش حش ش ن  ده ک لره ش لی ک اي آ ند ه م . ا نظی ت

الرو و  کننده حل  را اي م بر ند که  هست اتی  رکیب ات ت حشر د  اي رش وره مپ ت س د به ش و یگی  از رشد  ند و   هست

ري می وگی ل لغ ج به با ا  نه ل آ بدی ره ت حش ین  ا د،  ش کنن د ک یستن ن می  لی س خی ف  د ه ر  غی ت  ا حشر ي  ا بر . ها 

اال و مت ب قی لت  به ع د  وا ن م ای از  ده  ا است، مح استف م  ار ک بسی ی  رس دست دیت  ه دو قعی ک موا در  ست  ا ن  ک مم لی  و

ي ر وس حشره س به  نسبت  ش ها  ان می ک نش مت  او یج مق ا ي ر ا د ه اشن اشته ب ي د د ده زیا لعا ق ا و ف ارزش  د،  هن   .د

  : ها کش حشره

دول  ل  زیرج ام رستش ه ی  ف خ اسب  کش حشرهبر اي من اي ه ريبر وس رل س است و ها کنت آن   وصیه شده  ار ت   .مقد

  حشره کش
م نا

  شیمیایی
  فرموالسیون

  غلظت

  کیلوگرم/لیتر یا گرم /گرم

 برمیزان سمیت 

اساس طبقه بندي 

WHO 

  آیروسل پودر اسپري  کاربامات  بندیوکارب

8/4-4/2  

10  

10-5/2  

II*  

ازون  هیدرومتیلون   **III  5/21  طعمه  هیدر

  -  1-100%  طعمه  ارگانیک  بوریک اسید

  فنوکسی کارب
تنظیم کننده 

  رشد حشرات
  ***U  2/1  اسپري

  فلوفنوکسورون
تنظیم کننده 

  رشد حشرات
  U  3/0  اسپري

  پیریپروکسی فن
تنظیم کننده 

  رشد حشرات
  U  4/0-1  اسپري

 U  5/0  اسپريتنظیم کننده   هیدروپرن
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  رشد حشرات

ن   *** *NA  2/0-1  طعمه  نئوکلوتینوئید  دي فنوتوفورا

  نئوکلوتینوئید  ایمیو اکلو پورید
  اسپري

  طعمه

5/0  

15/2-85/1  
II  

  ارگانوفسفات  کلر پیروفوس
 پودر آیروسل اسپري

  میکروکپسول طعمه

5  

10 – 5  

20 – 10  

5  

4 - 2  

II  
  

  

لکلروپیرو فوس    U  7-10  اسپري  ارگانوفسفات  متی

  II  3/0-6/0  اسپري  تروییدپیر  آلفا ساپیر مترین

  II  25/0  اسپري  پیرترویید  بتاسیفلوترین

ن   II  48/0-96/0  اسپري  پیرترویید  باي فنیتری

  آیروسل پودر اسپري  پیرترویید  سیفلوترین

4/0  

51/0  

4/0-2/0  

II 

  پیرترویید  سی فنوترین
 آیروسل اسپري

  میکروکپسول

3-1  

3- 1  

3-1  

II  

  دي ترانس  -دي

  سی فنوترین
  پیرترویید

 آیروسل اسپري

  میکروکپسول

5/1- 5/0  

5/1- 5/0  

5/1- 5/0  

NA  

  II  5/0-2  اسپري  پیرترویید  ساپیرمترین

  آیروسل پودر اسپري  پیرترویید  دلتا مترین

3/0  

5/0  

25/0-1/0  

II  

  II  5/0-1  اسپري  پیرترویید  اسفنوالریت

  آیروسل پودر اسپري  پیرترویید  اتوفنپروکس

1-5/0  

10- 5  

5  

II  

U 
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  II  15/0-3/0  اسپري  پیرترویید  المباداسیها لوترین

ن   آیروسل پودر اسپري  پیرترویید  پرمتری

5/2-25/1  

5  

5- 5/2  

II  

  II  1/0-/.5  طعمه  آریل پرازول  فیپرونیل

  III  10  طعمه  سولفونامید  سولفولورامید

  ها هاي مناسب براي کنترل سوسري کش حشره – 1-1جدول 

II  *خطر متوسط  

III  ** کم خطر  

U***احتمال قرار گرفتن در معرض خطر شدید در مصرف نرمال ، ضعیف است  

NA* ***  در دسترس نیست  

  ها  کنترل سوسريبراي هاي مناسب  کش ن حشرهفرموالسیو -

  کش  حشره)  هايپودر(گردهاي  -

در فرموالسیون پو. ها هستند هاي مورد استفاده در کنترل سوسري پودرها یکی از انواع فرموالسیون

شود این  یا پودرهاي بی اثر دیگر ساخته می کش با پودر تالک و خشک از مخلوط کردن پودر حشره

ها  هاي سوسري سایر پناهگاه هاي کاذب و هاي روي دیوار، سقف رین شکل براي سوراخکش مفیدت حشره

وع  ي پودرپاش توان به وسیله پودرها را می. باشد که دسترسی به آنها دشوار است، می هاي دستی یا از ن

ا یک قاشق به کار برد پالنگر و توان  میهاي عمیق پناهگاه سوسري،  براي ریختن پودر در قسمت. یا حتی ب

وممکن است شود  پودر خیلی خوب پراکنده می. ل کردبلندي را به انتهاي پودر پاش متص ي باریک و لوله

به  ها شده و مکن است باعث دفع سوسريریختن زیاد پودر م. ها نفوذ کند به خوبی در درز و شکاف آنها را 

 را روي سطوح مرطوب به کار اید پودرنب .یا حداقل مقدار آن ناچیز است براند که گردپاشی نشده و ینقاط

اگر قرار است پودر همراه سم پاشی ابقایی استفاده شود، باید قدري . شود ، زیرا از تأثیر آنها کاسته میبرد

  .د تا سطوح سم پاشی شده خشک شوندصبر کر

  ها  ایروسل -

 ها ایروسل. کش تهیه شده است حشره) میکرون 1/0-50(ت خیلی ریز کش از قطرا هاي حشره روسلای

به کاربرد، زیر هاي ابقایی مناسب نیستند، اما می پاشی براي سم ا قطرات توان آنها را براي سم پاشی فضایی 

ر  اغلب ها ایروسل. ماند براي مدتی درهوا باقی می راي سمپاشی موضعی یا در نواحی که استفاده از سای ب

ی در به راحت دراکثر کشورها ها ایروسل. گیرند مشکل باشد، مورد استفاده قرار میهاي سمپاشی روش

شوند  به  د افراد در منازل به کار برده میها اغلب توسط خو تا جایی که این قبیل فرموالسیون نددسترس

ین فرموالسیون توسط افراد بیکارگی   .کش گردد واند منجر به مصرف بیش ازحد حشرهت تجربه، می ري ا
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بقایی با یک حشرهکش  حاوي یک حشره ها ایروسلهاي  ظرف مانند پروپکسور و (دان کننده کش ناک ا

است به داخل ممکن  ها ایروسل. ها مناسب و در دسترس هستند براي کنترل سوسري) یدییک پیروترو

شامل  معمولور طبآنها . هاي غیر قابل دسترسی نفوذ کنند دیگر پناهگاه هاي کوچک و درز و شکاف

ها و کشتن آنها  راي بیرون کشیدن آنها از پناهگاهب(سوسري  ي  یک کنندهها یا تحرییدپیروترو ها و پیرترن

اما . ها شود ش شدید تعداد سوسريها ممکن است موجب کاه ایروسلکاربرد  .هستند) ترین مدت درکوتاه

  .براي کنترل طوالنی مدت سم پاشی ابقاي الزم است

  ها دود کننده -

. شود پاش گرم استفاده می هاي مه پاشی با دستگاه طیف  وسیع از مه در گاهی براي کنترل سوسري

ی  کش این حشره ه وسیلهها ابرهای ه کش است که ب ي ذرات  ازهاند. شود ي گرما تولید می از ذرات حشر

ذ  ها به عمق پناهگاه سوسري دود کننده .ها است ایروسلکوچکتر از ذرات ) میکرون001/0- 1/0( ها نفو

کانال بخصوص براي زیر زمین کنند و می   .ها مفید هستند هاي  فاضالب در ساختمان هاي سیستم ها و 

  ها  تله ها و طعمه -

اي مانند  هنوز هم در محیطها ویژه. شود فاده میها است ها از طعمه سالها است که براي کنترل سوسري

  . روند باشند بکار می مقاومت شدهکش  ها نسبت به حشره ها، بخصوص اگر سوسري دفترها وآزمایشگاه

به یک نقطه تله انداختن و ي خاص و بسیاري از محصوالت تجاري براساس جلب حشره   به دنبال آن به 

ز موادي . کنند عمل می کشتن آنها در آن نقطه ی ا د  که به عنوان جلب کننده به کار میبعض روند، موا

  .مواد شیمیایی جلب کننده هستند ها و غذایی مختلف، فرمون

هاي دهان گشاد خالی و  توان با استفاده از شیشه می. یا چسبنده باشند یکی وها ممکن است مکان تله

ز  ها به یک تکه نان، کشمش و سوسري .ي ساده ساخت هتل هاي نفتی و بعضی از مواد غذایی یک ژل ا بعضی 

ي نازك ژل نفتی در  توان با استفاده از یک الیه شوند که می واد غذایی دیگر در ته ظرف جلب میم

  .ها جلوگیري کرد ي داخلی شیشه، از فرار سوسري هحاشی

د این طعمههاي سمی ر وان طعمهت می ن تله استفاده کر ز مواد غذایی جلب  ا بدو ها شامل مخلوطی ا

بطور ها  پلت. ها و خمیرها وجود دارد ي تجاري مانند پلت چند نوع طعمه. کش هستند یک حشره کننده و

توان خمیرها را نیز در  می. شوند یا در مناطق دور از دید پخش می هاي کوچکی توزیع و معمول در ظرف

  .در نقاط مختلف گذاشت هاي کوچکی قرارداده و ظرف

 ي خشک هستند را مستقیم روي سطوح به کار هاي جدیدتر که طعمه توان بعضی از فرموالسیون می

د طع دربعضی کشورها، در اماکنی که بچه. برد ک را در تلهها مهو حیوانات خانگی وجود دار هاي  ي خش

از گردو، غذاي سگ و. برند بسته به کار می    .مالتوز استفاده شود ممکن است 

آنها را در مکانهایی که به عنوان پناهگاه  توان از بازار خریداري نمود و آماده را می  مسموم هاي طعمه

گذاري در  طه براي طعمهنق 12باشند، قرارداد بطور معمول ها شناخته شده یا مورد ظن می سوسري

نه توصیه میآشپزخانه یا حم هاي مناسب که در محل طعمه گذاري باید به دقت و. شود ام یک آپارتمان یا خا

ین نکته را. توضیح داده شده، صورت گیردپیشتر براي تله گذاري  هاي  باید به خاطر سپرد که در آلودگی ا
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بنابراین طعمه گذار مجدد براي حصول یک . م شوندها بسرعت تما ها، ممکن است که طعمه شدید سوسري

  .کنترل رضایت بخش، الزم و ضروري است

هاي کوچک در نقاط مختلف آشپزخانه، حمام یا هر  صورت ذرات یا ورقه توان به هاي ژل را می طعمه

این روش طعمه گذاري، دسترسی سریع سوسري به طعمه را فراهم ساخته . جاي دیگر یک منزل قرار داد

  .دهد با طعمه وخوردن آن را افزایش می ها بنابراین شانس مواجه شدن سوسري و

هاي  زیاد نباشد ولی در منازلی که بچهکنیم که تعداد سوسري  یزمانی از روش طعمه مسموم استفاده م

توان موادي مانند  براي درست کردن طعمه مسموم می. تکوچک هستند استفاده از این روش مناسب نیس

ر  این. کنیم سبت مساوي با آرد و شکر مخلوط میبه ن) بوراکس(وریک اسید ب روي زمین قرا ماده را نباید 

ک ظرف دا ا نعلبکی(د بلکه در ی ه علت ترس همواره از کنار باید توجه داشت سوسري ) تکه سفال ی ب

  .قرار داد ... بایستی این ظروف را در کنار دیوارها، زیر کابینت و از اینروکند  ها حرکت می دیوار

  مناطقی که باید سم پاشی شوند -

ل و اطراف دستشوییامتداد قرنیزهاي چوبی، دا این مناطق شامل آشپزخانه، پستوها، پشت و ها،  خ

ها اطراف  ییها آشپزخانه اطراف ظرفشو میزها، کابینت ها و ها و کشوها، زیر صندلی ر قفسهیز داخل و

هاي ها و ورودي کانال ها، فاضالب لوله ها وهاي تهیه  غذا، کانال هاي شل، محل ها، کفپوش ها ویخدان یخچال

پاشی هاي تجاري باید سم دیگر موسسه کاالها و ها، انبار انبار مواد غذایی رستوران. هستندزیر زمینی 

   .شوند

  پاشی دفعات سم -

ري و ضروها، ممکن است الزم  ار سمپاشی براي کنترل کامل سوسريله مشخص شده که تکرأاین مس

د کش ممکن است پس از سمپاشی مؤ مدت زمانی که حشره. باشد ثر باشد به چند عامل از جمله کاربر

مصرف شده، دز و فرموالسیون حشره کش،  جنس پیشتر کامل، سرعت آلودگی  مجدد، مواد شیمیایی 

به میزان دوام و پ سطح، روي  لمعموبطور ها  کش حشره. اك شدن حشره کش بستگی داردمیزان رطوبت و 

  .تري دارند بلوکی اثر طوالنی سطوح رنگ نشده و چوب نسبت به سطوح آجري و

و خاك و شستشوي مکرر سطوح سم رایی حشرهپاشی شده یا گرد  کش  چربی روي آن سطوح از کا

ن  براي اکثر گونه. شود یک بار سمپاشی به ندرت موجب ریشه کنی می. کاهد می ها جهت از بین برد

پاشی ماه سمبعدازیک یا جلوگیري از آلودگی مجدد الزم است  اند و از تخم بیرون آمده هایی که تازه پوره

  . تکرار شود

سمپاشی منجر به بندرت یک بار . میزان سمپاشی اولیه بستگی دارد بنابراین تکرار سمپاشی به دقت و

ین  سوسري، سمپاشی مجدد يها بنابراین براي اکثر گونه. شود  ها می کنترل کامل سوسري ضروري است ا

باقیمانده در یک خانه و همچنین براي  يها اصل مناسب جهت از بین بردن سوسريکار باید در فو

تواند براي تعیین تعداد دفعات  تجارب عملی دریک منطقه می. پذیردجلوگیري از آلودگی مجدد صورت 

  .سمپاشی بسیار مفید باشد

 ي الزم به هنگام سمپاشی ایمنی واحتیاطها -
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ی  ها مورد استفاده قرار می هایی که براي کنترل سوسري کش حشره سمیت گیرند به طور قابل توجه

مطالعه  دقیقبطور کار دارند باید برچسب اطالعات سموم را  و متفاوت است کسانی که با این سموم سر

ا ها را هرگز  کش حشره. ي استفاده را رعایت نماینددستورها همه اخطارهاي احتیاطی و کنند و ب نباید 

ز مقادیر توصیه شده استفاده نمود همچنین باید از آلودگی مواد غذایی با حشرغلظت ها  کش ههاي بیش ا

  . آنها را دور از دسترس اطفال یا حیوانا ت اهلی نگهداري نمود پرهیز کرد و

ممکن  غیره، هاي فروش حیوانات خانگی و ها، فروشگاه ها، باغ وحش هاي خاص مانند بیمارستان درمحل

کنترل شده  دراین صورت، کاربرد محدود و. استفاده نمود توان از سمپاشی ابقایی یا پودرهااست ن

  .هاي کنترل غیر شیمیایی را باید مد نظر داشت هاي توصیه شده یا روش کش حشره

ممکن است  تا حد امکان از سم پاشی نقاطی که. ها مواد غذایی آلوده نشوند باید مراقب بود که ظرف

اقی مانده   . ي سم تماس داشته باشند خودداري کنید کودکان  با ب

یا سایر وسایل  ها و کف اتاقموزاییک ها ممکن است روي پارچه، کاغذ دیواري،  بعضی از فرموالسیون

ز این که این مواد استفاد. خانگی لکه ایجاد کنند ي آنها  ه شوند باید اطالعات کافی دربارهبنابراین قبل ا

  .کسب شود

  سمپاشی ابقایی  -

براي . شود ي دستی فشاري انجام میها سمپاش هاي خانگی نوع پالنگر و سمپاشی ابقایی با سمپاش

هاي مجهز  ها و نواحی که دسترسی به آنها مشکل است از سمپاش کش به داخل شکاف سمپاشی حشره

. تر باشد مفید است که دسترسی آسانهایی  یک سمپاش با نازل بادبزنی براي محل. کنند استفاده می

  . کش باید سطح را مرطوب کند، ولی محلول نباید جریان یابد و یا چکه کند حشره

متر سانتی 30- 50وري که پهنایی برابر متر مربع به ط 100کش رقیق شده براي سم پاشی  لیتر حشره 4

کش  توان حشره سم پاشی دیگري دراختیار نیست، میي  وقتی وسیله. هد، مناسب خواهد بودرا پوشش د

ها ضروري  قیق راهروها ومخفیگاهپاشی کامل و دبراي کنترل مؤثر، سم. س رنگ استفاده کردرا با یک بر

هاي یکبار سمپاشی کانال. اي نیز الزم است هاي دوره پس از سم پاشی اولیه، سمپاشی لمعموبطور . است

  .شود ها یشتر موجب رهایی از سوسريماه یا ب 9فاضالب با کلریپریفوس یا دیازینون ممکن است به مدت 

 ، آمریکایی وهاي آلمانی سوسري(هاي خانگی  هاي مهم سوسري در ذیل دستورالعمل کنترل گونه

  :، شرح داده شده استاز طریق سمپاشی) شرقی

  سوسري آلمانی ) الف

  سمپاشی با سموم پایدار در آشپزخانه، حمام

یا آب در دسترس  وسایراتاقهایی که غذا و

 . سریها قرارداردسو

  سمپاشی با سموم پادار در اطراف منابع

ها، کمپرسورها  الکتریکی گرمازا مثل یخچال

 ها  وموتورهاي هواکش
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 مشاهده  ها آن فعالیت سوسري هایی که در همه درزها وشکاف سمپاشی با سموم پایدار در

ها  ر و پشت کابینتدرزهاي بین، زی: هاي ترجیحی سوسري آلمانی عبارتند اززیستگاه. شود می

 . شود جاهایی که پیشخوان آشپزخانه به دیوار و سینی ظرفشویی متصل می و

 هاي  قاب عکس ها و هاي کاذب، ساعت هاي مقوایی، سقف سمپاشی با سموم پایدار در زیر کارتن

 ) آلودگی به سوسريعالیم صورت وجود  در(دیواري 

  نان برشته کن براي یافتن آلودگی به بررسی وسایل الکتریکی کوچک مانند مخلوط کن و

ز  در ها سوسري هاي  آیروسلاین مورد استفاده از طعمه، سرمادهی با فریزر و با استفاده ا

 . شود اختصاصی توصیه می

  بررسی لوازم الکتریکی بزرگ، توجه خاصی به درزهاي موجود در درب یخچال و فریزر داشته

دقت درمحل شک ها، حشره درصورت مشاهده سوسري. باشید . هاي آلوده استفاده کنید ها را به 

به حشرهتوجه دا  . کش آغشته نشوند شته باشید که مواد غذایی 

 هاي  روند، درپناهگاه ها به کار می درزها و شکاف یا سایر موادي که در هاي گرد و ازفرموالسیون

 .حمام استفاده کنید یا کف آشپزخانه و موجود در دیوار، سقف و

  شرقی  سوسري) ب

ین، رطوبت باال و سوسري توان در  آنها را می. شامیدنی نیاز دارندآب آ هاي شرقی به دماهاي پای

هاي آلمانی اشغال شده بود مشاهده نمود، اما بیشترین تراکم  توسط سوسريپیشتر بسیاري از نقاط که 

هاي  توصیه. خانه استینی ظرفشویی آشپززیر س ها و خانه ها در زیر زمین، حمام، رختشوي این سوسري

د این، توجه  شده درمورد سوسري آلمانی را براي این گونه نیز میه ارائ ا وجو توان مورد استفاده قرار داد ب

  : به نکات اختصاصی زیر الزامی است

 پایدار یر سینی با یک حشره چاهک هاي آب و ها، پشت لوله لوله هاي ظرفشویی و کش  هاي  گاز، اطراف 

ر. اي سمپاشی کند وسایل مولد رطوبت را به روش لکهاطراف  ها و گرمکنفاضالب، زیر آب  يطعمه گذا

 .شود نیز در این اماکن توصیه می

 ه صورت نواري سمپاشی کنید 5/1شعاع  کش پایدار با یک حشره براي . متري اطراف ساختمان را ب

ز پراکنده شدن حشره ورزد انجام  باد نمی فشار کم و در هنگامی که کش، سمپاشی را با جلوگیري ا

 .دهید

  ر به صورت لبه اي همه قسمتهاي خارجی تاسیسات ورودي به ساختمان سیم (با یک حشره کش پایدا

بلهاي برق  .راه هاي ورودي را درزگیري نمایید. را سمپاشی کنید) تلفن، لوله هاي آب و گاز، کا

  سوسري آمریکایی ) ج

شده در مورد سوسري ه ارائهاي کنترلی  کایی، توصیهآلودگی به سوسري آمریم ئعالدرصورت مشاهده 

، . شرقی و سوسري آلمانی را به کار ببرید درضمن، نقاط مطلوب این سوسري از قبیل تونلهاي بخار

هاي  کش دراین نقاط از حشره. مد نظر داشتسایر نواحی گرم را باید  هاي آب داغ و ها، اطراف لوله فاضالب

به سرعت  هاي مایع درشراط گرما و به طور کلی فرموالسیون. تفاده نماییدداراي اثر پایداري باال اس رطوبت 
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د را در تواند مؤ استفاده از گردها نیز می. شوند تجزیه می د که این موا ع گردد، اما باید دقت کنی ثر واق

  .هاي مسموم در اماکن مرطوب اثر کمی خواهند داشت ها خشک به کار ببرید طعمه محل

  :ها وم مصرفی در کنترل سوسريبرخی از سم 

  Propoxur پروپکسور -1

  ایزوپروکسی فنیل متیل کاربامات  : نام شیمیایی

C: فرمول شیمیایی 11H15NO3  

  حشره کش : کالس

  تکارباما: گروه

, B1% p1% , SPRAY 2%  :فرموالسیون ثبت شده درایران  O1% EC 25%  

  بایگون: نام تجاري

  وابقایی گوارشی با خاصیت ضربتی  تیک با اثر تماس واکش غیر سیستم حشره:  ثیرأنحوه ت

  .شود یون استفاده میگرد پاشی، طعمه و فومیگاس و محلول پاشی،آیروسل به صورت : مقدار مصرف

  mg /kg 90-128 خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

قیقه شسته تا د 15-20با آب فراوان به مدت  را چشم درصورت تماس با چشم سریعاً: اي اولیهه کمک

ی  صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

ز  در هنگام تهیه سم و سمپاشی. به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و ا

   .لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود ماسک،  دستکش، 

  روپین سولفات آت: پادزهر

  یاوم  ، پودر خشک شیمیایی وco2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . درمحل خشک وخنک ویا تهویه مناسب انبارشود: نگهداري وانبارداري

  .هاي محلی دفع ومعدوم گردد دستورالعمل طبق برچسب و خطرناك بوده وزاید جز مواد : روش دفع

 Deltamethrinدلتا مترین  - 2

  کشحشره : کالس

      پیروتیروئید: گروه 

C22H19Br4No: فرمول 3  

  )   Decis  -)Bayer cropscienceدسیس : اريتجنام 

   Ec 2/5 w/v , Tablet %2/5: فرموالسیون ثبت شده درایران

  بسیار سریع االثر  کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و حشره: أثیرنحوه ت

   mg /kg 5000-135 خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

دقیقه شسته تا  15- 20با آب فراوان به مدت را سریعاً چشم با چشم درصورت تماس : کمکهاي اولیه

 در صورت قطع تنفس صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود و
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پاشی از مدر هنگام تهیه سم و س .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   .دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

  فوم  یا ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی وco2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . یا تهویه مناسب انبارشود خنک و درمحل خشک و: نگهداري وانبارداري

ه صورت بسته بندي ورها: روش دفع د با توجه به برچسب و باش منوع میآزاد م سازي درمحیط چه ب

دفع و هاو دستورالعمل   .معدوم شود قوانین محیط زیستی قابل 

  Cyfluthrinسایفلوترین  - 3

  کش حشره: کالس

      پیروتیرویید: گروه

  C22H18CL2FNO3: فرمول

  سولفاك : اريتجنام 

  kg/mg  960خوراکی براي موش صحرایی 50LD: میزان سمیت

WP10%: رانفرموالسیون ثبت شده درای  W/W  

  وابقایی گوارشی با خاصیت ضربتی  تیک با اثر تماس واکش غیر سیستم حشره: ثیرأنحوه ت

دقیقه شسته تا  15-20با آب فراوان به مدت را چشم  م سریعاًچشبا درصورت تماس : هاي اولیه کمک

 ورت قطع تنفسدر ص درصورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و

ز  در هنگام تهیه سم و سمپاشی .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و ا

  .دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

  پودر خشک شیمیاییآب، فوم،  :هاي مناسب خاموش کننده

  . ودیا تهویه مناسب انبارش درمحل خشک وخنک و: انبارداري نگهداري و 

 باشد با توجه به برچسب و ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میرهاسازي در محیط چه ب: روش دفع

ل  قوانین محیط زیستی و دستورالعملهاي محلی، ملی و ل قبو قوانین آتش نشانی، استانداردها روش قاب

  .دفع و معدوم گردد

 Per methrinپر مترین  -4

  حشره کش: کالس

      پیرترویید: گروه 

      C22H20cl2o3: لفرمو

  آمبوش، کوپکس: اريتجنام 

  EC 10% W/V, EC25% W/V, WP25% W/W , 0/5% W/W: فرموالسیون ثبت شده درایران

  کش تماسی با طیف وسیع  حشره: أثیرنحوه ت

  mg /kg 430-400 خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت



ها سوسري  44 

 
دقیقه شسته تا  15- 20وان به مدت با آب فرارا چشم  با چشم سریعاًدرصورت تماس : کمکهاي اولیه

ی  صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

ز  در هنگام تهیه سم و سمپاشی .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و ا

   .ن سم پادزهر خاصی نداردای. دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

  .فوم یا ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی وco2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . درمحل خشک وخنک ویا تهویه مناسب انبارشود: انبارداري نگهداري و

د با توجه به برچسب و باش آزاد ممنوع می محیط چه به صورت بسته بندي و سازي دررها: روش دفع

  .معدوم شود قوانین محیط زیستی قابل دفع و و ها ورالعملدست

  Cypermethinسایپرمترین  -5

  C22N19 CL2 No3: فرمول شیمیایی

  کش  حشره: کالس 

  پیرترویید : گروه

   mg/kg1800به صورت خوراکی براي موش صحرایی  LD50: میزان سمیت

   EC40%w/v :فرموالسیون ثبت شده درایران 

   ریپکورد Ripcorel : نام تجاري

  گوارشی با اثر بقایی روي گیاه یا سمپاشی شده  یک تماس واتکشی غیر سیستم حشره: أثیرنحوه ت

  .باشد مل اکسید کننده میهاي خانگی جز عوا کش اسپري حشره در: موارد مصرف

ا  درصورت تماس پوستی ابتدا لباس و: کمکهاي اولیه ن خود خارج نموده و سپس ب کفش آلوده را از بد

ن شسته و  در درصورت تماس تنفسی فرد را به هواي آزاد برده و سپس به پزشک مراجعه شود و آب فراوا

  . سپس به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل نموده و صورت قطع تنفس

شیمیایی  هاي مقاوم دربرابر مواد ها وعینک درهنگام تهیه سم و سمپاشی از ماسک، لباس و دستکش

  .اده شوداستف

   .فوم یا ، اسپري آب،  پودر خشک شیمیایی وCo2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

ا تهویه مناسب نگهداري شود: انبارداري نگهداري و   .درمحل خشک وخنک ب

  .هاي مناسب و مورد قبول محیط زیست دفع ومعدوم گردد با توجه به برچسب از روش: روش دفع

  Delta methrinدلتا مترین  - 6

  کش حشره: کالس

      یدیپیرترو: گروه 

C22H19Br4No: فرمول 3  

      پیروتیروئید : گروه

   )  Decis  -)Bayer cropscienceدسیس : اريتجنام 

   Ec 2/5 w/v , Tablet %2/5: فرموالسیون ثبت شده درایران
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  کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک وبسیار سریع األثر  حشره: ثیرأنحوه ت

به مدت را چشم  درصورت تماس چشمی سریعاً: یهکمکهاي اول دقیقه شسته تا  15-20با آب فراوان 

 ت قطع تنفسآلودگی برطرف شود و در صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در صور

پاشی از در هنگام تهیه سم و سم .فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و به پزشک مراجعه شود

  . سک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ما

  .فوم یا پودر خشک شیمیایی و ، اسپري آب،Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . درمحل خشک وخنک و یا تهویه مناسب انبار شود: انبارداري نگهداري و

توجه به برچسب و د با باش آزاد ممنوع می محیط چه به صورت بسته بندي و سازي دررها: روش دفع

  .معدوم شود قوانین محیط زیستی قابل دفع و و ها دستورالعمل

   Lambada-cyhlotlinالمبادا سیها لوترین  -7

  lambada-cyhalothvin: نام عمومی

No2 C23 H19 CLF  :فرمول  3 

  ید یپیرترو: گروه

  کش حشره: کالس

     , Wp 10% w/w 5/2 microcapsule 10% %: فرموالسیون ثبت شده درایران

   Icon (syngenta(آیکون : نام تجاري

س واکش غیر سیستم حشره: ثیرأنحوه ت که ابقایی  وگوارشی با خاصیت دورکنندگی  تیک با اثر تما

  .شود سبب مرگ سریع حشره می

  علیه حشرات خزنده وپرنده خانگی : موارد مصرف

  mg/kg 56براي موش صحرایی به صورت خوراکی    Ld50:  میزان سمیت

به مدت را چشم  درصورت تماس چشمی سریعاً: اي اولیهکمکه دقیقه شسته تا  15-20با آب فراوان 

ی  در صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

از  شیدر هنگام تهیه سم و سمپا. اجعه شودبه پزشک مر فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

  . دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

   .فوم یا ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی و Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .شود یا تهویه مناسب انبار محل خشک وخنک و در: نگهداري وانبارداري

  .فع ومعدوم گرددهاي محلی د العملدستور طبق برچسب و خطرناك بوده وزاید جزء مواد : روش دفع

  Propoxurپروپکسور - 8

  ایزوپروکسی فنیل متیل کاربامات  : نام شیمیایی

C: فرمول شیمیایی 11H15NO3  

  کش حشره: کالس

 کارباما ت: گروه
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, B1% p1% , SPRAY 2%  :فرموالسیون ثبت شده درایران  O1% EC 25%  

  بایگون: نام تجاري

   .وابقاییگوارشی با خاصیت ضربتی  تیک با اثر تماس واتمکش غیر سیس حشره:  ثیرأنحوه ت

  .شود گرد پاشی، طعمه و فومیگاسیون استفاده می ،به صورت آئروسل و محلول پاشی: رفمقدار مص

  mg /kg 90-128 خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

به مدت را درصورت تماس چشمی سریعاً چشم : کمکهاي اولیه دقیقه شسته تا  15-20با آب فراوان 

 در صورت قطع تنفس درصورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و

پاشی از هیه سم و سمدر هنگام ت .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

  .دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

  ن سولفات آتروپی: پادزهر

   .، پودر خشک شیمیایی ویافومco2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . یا تهویه مناسب انبارشود درمحل خشک وخنک و: انبارداري نگهداري و

  .هاي محلی دفع ومعدوم گردد دستورالعمل طبق برچسب و خطرناك بوده ود زایجز مواد : روش دفع

 Delta methrinدلتا مترین  - 9

  کش حشره: کالس

      یدیپیرترو: گروه 

C22H19Br4No: فرمول 3  

  )   Decis  -)Bayer cropscienceدسیس : اريتجنام 

   Ec 2/5 w/v , Tablet %2/5: فرموالسیون ثبت شده درایران

  ثر بسیار سریع األ یک وات، غیر سیستمشی، تماسیکش گوار حشره: ثیرأنحوه ت

   mg /kg 5000-135 خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

به مدت را چشم  درصورت تماس چشمی سریعاً: اي اولیهکمکه دقیقه شسته تا  15-20با آب فراوان 

ی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و ی  درصورت تماس تنفس در صورت قطع تنفس

اشی از در هنگام تهیه سم و سمپ .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   .، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک

  .فوم یا ، اسپري آب ، پودر خشک شیمیایی و co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .یا تهویه مناسب انبارشود خنک و درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

د با توجه به برچسب و باش ممنوع میآزاد  محیط چه به صورت بسته بندي و سازي دررها: روش دفع

  .معدوم شود قوانین محیط زیستی قابل دفع و و ها دستورالعمل

  Cyfluthrinسایفلوترین  -10

  کش حشره: کالس

      پیرترویید                                             : گروه 
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    C22H18CL2FNO3: فرمول

  سولفاك : اريتجنام 

  kg/mg  960اي موش صحرایی خوراکی بر50LD: میزان سمیت

WP10%: فرموالسیون ثبت شده درایران  W/W  

   .ابقاییوگوارشی با خاصیت ضربتی  تیک با اثر تماس واکش غیر سیستم حشره: نحوه تأثیر

به مدت را چشم  درصورت تماس چشمی سریعاً: اي اولیهکمکه دقیقه شسته تا  15-20با آب فراوان 

 در صورت قطع تنفس اس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده ودرصورت تم آلودگی برطرف شود و

از پاشی در هنگام تهیه سم و سم .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

  .، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک

  .پودر خشک شیمیایی، آب، فوم :هاي مناسب خاموش کننده

  .یا تهویه مناسب انبارشود خنک و درمحل خشک و: ارداريانب نگهداري و

 باشد با توجه به برچسب و ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میرهاسازي در محیط چه ب: روش دفع

ل  قوانین محیط زیستی و هاي محلی، ملی و دستورالعمل قوانین آتش نشانی، استانداردها روش قابل قبو

  .دفع و معدوم گردد

  Per methrinپر مترین  -11

  کش حشره: کالس

      پیرترویید: گروه 

      C22H20cl2o3: فرمول شیمیایی 

  آمبوش، کوپکس: اريتجنام 

  EC 10% W/V, EC25% W/V, WP25% W/W , 0/5% W/W: فرموالسیون ثبت شده درایران

  کش تماسی با طیف وسیع  حشره: أثیرنحوه ت

  mg /kg 430-400 خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

به مدت را چشم  درصورت تماس چشمی سریعاً: اي اولیهکمکه دقیقه شسته تا  15-20با آب فراوان 

 در صورت قطع تنفس صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود و

ز در هنگام تهیه سم و سمپاشی ا .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

  .این سم پادزهر خاصی ندارد. ، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک

   .فوم یا ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی وco2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . یا تهویه مناسب انبارشود خنک و درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

د با توجه به برچسب و باش آزاد ممنوع می رت بسته بندي ومحیط چه به صو سازي دررها: روش دفع

  .قوانین محیط زیستی دفع ومعدوم شود و ها دستورالعمل

   Bendiocarb  بندیوکارب  - 12

  کش  حشره: کالس 
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  کاربامات  : گروه

  C11 H13NO4: فرمول شیمیایی

  فایکام: نام تجاري

    mg/kg40 - 156به صورت خوراکی براي موش صحرایی  LD50: میزان سمیت

  سولفات آتروپین: پادزهر

  WP 80% W/W :فرموالسیون ثبت شده درایران

  .حشره کشی تماسی ،گوارشی: ثیرأنحوه ت

 : مبارزه با سوسري در شرایط اضطراري

ز طریق روش هاي شدید می در آلودگی ا مدیریت محیط و به دنبال آن بشیمیایی هاي کنترل  توان ا

و پناهگاهها از غذ محروم کردن سوسري( د کم آنها را نیز می. زه کردبا آنها مبار) ا  توان توسط طعمه و  تعدا

  .کنترل نمود ثرمؤتله به طور 

ا درپوش محکم و در صورت امکان داخل کابینت غذایی در کنترل محیطی مواد  باید در ظرفهایی ب

د  ري که ذرها باید تمیز باشد به طوهمه ج .داري شوندردار یا توري دار و یا یخچال نگهد اي از غذا یا موا

  .خالی گردد) روزانه اًترجیح(بسته و مرتب  هاي زباله باید کامالً ش ظرفودرپ. آلی برجا نماند

ها به صورت  کش توان از حشره بسته به میزان و محل آلودگی می در روشهاي کنترل شیمیائی

آلفا براي این منظور از . استفاده کردها  لهها و ت ها و طعمه پاشی، دود کننده گردپاشی، سمپاشی ابقایی، مه

، )%10-5محلول(، سیفلوترین )10gr/kg، گرد /gr 4.8-2.4 محلول (، بندیوکارب )gr/l 0.15(سیپرمترین 

د   gr/l 0.025محلول  (دلتامترین  0.5، گر  gr/kg( فنیتروتیون ،) 250طعمهgr/kg  10-5، محلول gr/l  ،

7.5آئروس   gr/l (و پروپکسور)20عمهطgr/kg  10، محلول gr/l 20،آئروسل gr/l (توان استفاده نمود می  .  

ا سوسک بایستی اطراف مجاري چاه براي مبارزه ها،  طراف دیوارها، اطراف اتاقهاي فاضالب، ا ب

اریک ساختمان و اطراف لولههاي مرط ها، محل ها، زیر قفسه چهارچوب درب و پنجره را  وب و ت هاي آب گرم 

الزم است مدتی بیش از یک اینرو  ازثیر ندارد أها ت سموم روي تخم سوسک هچون این گون. دسمپاشی نمو

شوند با سم تماس  هایی که از تخم خارج می ماه سم پاشیده شده روي سطح باقی بماند تا نوزاد سوسک

  .لذا در صورت شسته شدن محل، سمپاشی تکرار گردد .حاصل کنند
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  :مقدمه

یکی از مهمترین حشراتی است که  )Musca domestica( ت بتوان گفت مگس خانگیأشاید به جر

او در اهلی و به زندگی همراه انسان و    . کامل عادت کرده استبطوراماکن مورد استفاده 

س گ م از  هی  بو ن رت ا ج ا مه از  ت  ار ، عب ده وصیف ش یل ت نج در ا ان که  است صر ب م ي  ا بالی ز  ا کی  است و  ی ه

ظر ن ب ین  نچن ست می ای ا ده  و ب ل  ک مش ار  دچ آن  ا  میشه ب ه د  و خ دگی  ن ول ز در ط ان  نس که ا د  س . رس گ میت م ه ا

اري یم ب مل  ا عو اع  نو ده ا ر کنن ان منتش نو بع ی  گ ل  خان ا در س 1زا  8 وسط  98 Vت eeder است ده  ص ش خ   .مش

بعنوان غذا اي که بت و بر روي هر ماده کند ماده غذایی تغذیه می هراز گونه که گفته شد همان واند 

د الروها ا د غذایی . کند ز آن استفاده نماید، تخمگذاري میبراي ایجا شیر، مانند مواد قندي، موا

ط و ترشحات چرکیانسان و یا حیوان پسمانده غذاها، مدفوع د ها، ، زباله، ادرار، خل  گیاهان در حال فسا

ل حل در بزاق ی مگس مگس باشد در  و بطور کلی هر ماده غذایی مایع یا جامدي که قاب رژیم غذای

  .خانگی قرار دارند

می ن ان را  نس گی ا خان س  گ د م ز اري گ یم ل ب م وا ال ع نتق لت ا ه ع ب ز  اما  ا ود  خ دن  ا و ب دست و پ وسط  زا ت

ظ ن از  ی  ای غذ د  ا ن تهیه مو اک ا ام ایی ی غذ اد  مو به  ده  ر م ات  یوان ح ا  وع ی ف استمد د  میت زیا ه ي ا ا ار اشتی د هد ب . ر 

ی  گ خان س  گ کثم د و ت ت رش در آن ق م  م تا تخ ل تخ ک د و سی ار الیی د ا ار ب بسی ار  بسی ل (یر  دی ا تب اري ت گذ م تخ

ار گذ م لغ تخ ره با حش آ) به  ده  ط ای ای در شر و  روز  ده  مول  مع روز میبه طور  ش  ش نج تا  ین پ ب ی  د ل حت اش   .ب

با باشد، ولی  می) بین دو تا چهار هفته( هر چند عمر مگس خانگی کم ک محاسبه ساده و  بر اساس ی

در اول بهار براي مثال دوره ده روزه براي چرخه تخم تا تخم، چنانچه یک جفت مگس احتساب یک 

د  ز بین نرود، تا اول مردا ) ماهه 4 دوره(تخمگذاي کنند و با فرض اینکه هیچکدام از تخمهاي آنها ا

سطح عدد خواهد شد که قادر خواهند بود  000/000/000/000/000/010/191تعداد مگس تولید شده معادل 

  . متر بپوشانند 5/1کره زمین را تا ارتفاع 

ها شده و چنین  و شرایط اقلیمی باعث مرگ و میر و تلفات زیاد مگسزیستی هر چند عوامل 

طی چند هفته ها  در شرایط مناسب، جمعیت مگسر حال ه جمعیتی هیچگاه ایجاد نخواهد شد ولی به

  .یابد صورت تصاعدي و انفجاري افزایش میب

ابیشترین تهد ها و رفت وآمدهاي مکرر بین  اي خاص آن، تماس توجه به عادات تغذیه یدات مگس ب

و ظروف و محل ها و محلهاي تجمع و دفع زباله از یک هاي آلوده، توالتمحل هاي مورد استفاده طرف 
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راحتی جذب و نیز شرایط فیزیکی بدن مگس که عوامل پاتوتوسط انسان از طرف دیگر  ژن مختلف را ب

در این میان انتقال عوامل . باشد زاي متعدد می مربوط به انتقال مکانیکی عوامل بیماريکند،  و حمل می

گاه تا بیش کیلومتر و  4تا  3مگس که روزانه  زیادنسبت به  قدرت پرواززا توسط مگس، به دلیل  بیماري

   .گردد بشدت تشدید می  کیلومتر ذکر شده، 30از 

  :شود ها از سه راه انجام می گسانتقال عوامل پاتوژن به وسیله م

 ن یکلبطور  بخصوص موهاي واقع در انتهاي پاها و پاها م دهانی،یضما  قسمتهاي خارجی بد

  و کرده مدفوع مگس حامل عوامل پاتوژن بلعیده شده بوسیله مگس است و مگس به کرات مدفوع

درجستجوي  یمدار بطوالزم به ذکر است مگس ( ودش هنگام تغذیه انجام می این عمل بیشتر در

 .)مواد غذایی و تغذیه است

  شود انجام می مکرربطور زا از راه مواد استفراغی مگس که این عمل نیز  انتقال عوامل بیماري.  

بدلیل مکانیکی بودن انتقال و  نوع عامل بیماري 100تا کنون بیش از  زا از مگس خانگی جدا شده که 

تعیین سهم در انتقال و گسترش بیماریها در جوامع کاري غیر وجود روشهاي دیگر در انتقال بیماریها، 

ممکن است ولی نقش مگس در این مورد در مناطق گرمسیري و شرایط بهداشتی پایین و در کشورهاي 

% 90جهان سوم بسیار قابل توجه است و کنترل مگس در چنین مناطقی انتقال بیماریهاي مزبور را تا 

  .دهد کاهش می

الزم است نسبت به اهمیت بیماریهاي منتقله توسط مگس یت بهداشتی مگس و نیز با توجه به اهم

روشهاي  در این میان. گسترش روشهاي کنترل مگس توسط متولیان امر از طرق مختلف اقدام گردد

اهمیت بسزایی پیدا ) ثر هم هستندؤارزان و م معمولبطور که ( فیزیکی کنترل ناقلین و بهسازي محیط

  .کند می

ا از ط ب اقدامات فرهنگی و آموزش عمومی میرفی ب سمت رعایت بیشتر ه توان عادات عمومی را 

رداشته ثر در کنترل جمعیت مگس بؤبهداشت عمومی سوق داد تا با گسترش عادات بهداشتی گامی م

، دفع صحیح هاي عرضه مواد غذاییگی، تمیز نگاه داشتن منازل و محلهاي خان دفع صحیح زباله. شود

  .از جمله این عادات هستند... و  فاضالب

  :و چرخه زندگی مگس خانگی زیست شناسی، ریخت شناسی 

 : ریخت شناسی 

ز است و اي است پهن و تنومند و سه قسمت سر، سینه و شکم در آن قابل تمای این مگس حشره

 13-15هاي باز میلی متر بوده، با بال 6-9خانگی اندازه مگس . باشد داراي یک جفت بال پهن می

  .میلیمتر طول دارد

دهند  که یک جفت چشم مرکب را تشکیل می هاي بیناییبخش بزرگی از سطح فوقانی سر با سلول

در . وجود دارد هاي مرکب یک جفت شاخک در بین چشم. دهد وشیده شده و دید وسیعی به مگس میپ

پایه پهن  .د داردشود وجو که به یک بالشتک اسفنجی ختم می) خرطوم(زیر شاخکها قطعات دهانی 
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ه که به خرطوم میان تهی و س بالشتک از یک سري لوله پس دهان و کانال هاي کوچک پوشیده شد

  .باشد گوارشی مرتبط می

ر طولی پهن تیره رنگ می سینه قوي و خاکستري رنگ است و داراي پا به یک  6هر . باشد چهار نوا

ک جفت با بالها به بند میانی سینه سه . شوند میلشتک پوشیده از موهاي ریز ختم جفت ناخن و ی

. شود هاي بال ایجاد می باشند که بوسیله رگبال صل هستند و داراي طرح اختصاصی میقسمتی مت

کنند و با مایع  یده و تا حفره بدن ادامه پیدا میکه به بال استحکام بخش ها لوله توخالی هستند رگبال

  .شوند بدن پر می

به رنگ خاکستري و سیاه میشکم در . تشکم فاقد هرگونه ضمایمی اس ولی رنگهاي . باشد جنس نر 

همچنین یک بخش تخم ریز تلسکوپ مانند . کند شکم جنس ماده بیشتر جلب توجه می زرد و سیاه در

  . گذارد س ماده بوسیله آن تخم هایش را میدر انتهاي جنس ماده وجود دارد که مگ

 :چرخه زندگی

  :زا وجود دارددر زندگی مگس چهار مرحله مج

  بالغحشره تخم ،الرو، شفیره و 

بالغ  طول زندگی مگس . روز است 42تا  6طول چرخه زندگی مگس بسته به درجه حرارت از تخم تا 

  .ماه هم طول بکشد 3که در شرایط سردتر ممکن است تا . هفته است 3تا  2معمول بطور خانگی 

د آلی مانند  روي توده بطور معمولها  تخم له گذاشته شده و در عرض چند ساعت هاي موا کود و زبا

ذ می. شوند باز می ه داخل مواد محل تکثیر نفو ز دارند .کنند الروهاي جوان ب ه اکسیژن هوا نیا . آنها ب

وقتی محیط . توانند زندگی کنند که به هواي تازه کافی دسترسی داشته باشند بنابر این در جایی می

در  .توانند در سطحی که خشک تر است زندگی کنند آنها فقط می ،الروي بیش از اندازه مرطوب باشد

 .کنند تر آنها چند سانتیمتر به داخل نفوذ می حالی که در محیط الروي خشک

به درجه  .طول دوره الروي حداقل سه روز است ولی ممکن است تا چند هفته طول بکشد این دوره 

الرو سن سوم به  اي مگس کامل شد، مراحل تغذیه وقتی. یی بستگی داردنوع و مقدار مواد غذا، حرارت

ر خاشاك پنهان و تبدیل به شفیره  کند در خاك نفوذ می تر مهاجرت کرده و نقاط خشک و یا در زی

ام پوپاریوم تشکیل داده و در آن به بالغ تبدیل میکشفیره جسمی  .شود می دوره . شود پسول مانند به ن

ین دوره مگس به قسمت باالي پوپاریوم فشار آورده و آن را که در  روز است 10تا  2شفیرگی بین  پایان ا

پس از خروج از شفیره  .رساند خود را به سطح خاك می، و از راهی که باز کرده کند پاره می به زودي 

 6- 9بالغ خاکستري رنگ بوده  مگس. شود مگس بالهاي خود را باز کرده و بدنش خشک و سخت می

  .نوار طولی سیاه رنگ دارد 4اش  میلیمتر طول و پشت سینه

ل می شرایط طبیعی در طول در مگس ماده  .کشد تا مگس قادر به تولید مثل شود چند روز طو

. گذارد تخم می 130 تا 120کند و هر بار بین  بار تخم گذاري می 5زندگی خود به ندرت بیش از 

در شب  بطور معمول کرده وگیري تغذیه و جفت ، هاي بالغ به طور عمده در طول روز فعال بوده مگس

  .اگر چه تا حدي قادر به سازش با نور مصنوعی هستند .کنند استراحت می
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  :تغذیه 

زباله و مواد دفعی مانند عرق و فضوالت حیوانات تغذیه  ،هر دو جنس نر و ماده از انواع غذاي انسان

به علت . متنوعی هستندها براي تغذیه به دنبال مواد غذایی  در شرایط طبیعی مگس. کنند می

ا باید مایع و یا به شکلی باشد ،ساختمان خاص قطعات دهانی ه با ترشحات غده بزاقی یا ک غذاي مگس ی

ولی مواد جامد را مکد،  یاز طریق ضمایم دهانی مرا  مواد محلولمگس  .چینه دان به آسانی حل شود

  .مکد ابتدا با بزاق مرطوب کرده و بعد آنها را می

 48بیش از  بطور معمول، بطوریکه مگس ها بدون آب همی از رژیم غذایی مگس استآب بخش م

به تغذیه دارند 3یا  2مگس ها حداقل  .ساعت نمیتوانند زندگی کنند   .بار در روز نیاز 

  :هاي استراحت محل 

سقف و  دیوار، ممکن است روي کف زمین،کند،  در طول روز وقتی مگس به طور فعال تغذیه نمی

  .طوح داخل محل هاي مسکونی استراحت کنددیگر س

ها و  بهترین مکان در ساعات براي استراحت سقف. ها در شب به طور طبیعی غیر فعال هستند مگس

غلب خارج اتاق روي نرده. یا نزدیک سقف است ، ها وقتی درجه حرارت در شب باالست، مگس خانگی ا

ز و و علف ها کابل، هاي برق سیم طناب رخت، هاي استراحت محل .ندنک ها استراحت می رختد هاي هر

یه و تکثیر در طول روز وهاي مناسب  اغلب نزدیک مکان د بوده و  براي تغذ بطور پناهگاهی دور از با

  .متر ارتفاع دارند 5بندرت بیش از  هاي استراحت محل. قرار دارند باالي سطح زمین معمول

  :ها جمعیت مگس 

هاي تابش نور  ساعت، هاي تولید مثل ب دسترسی به محلها در یک منطقه بر حس تعداد مگس

گراد درجه سانتی 20-25در درجه حرارت  تراکم مگس .درجه حرارت و رطوبت متفاوت است خورشید،

در حرارت ها  مگس. یابد رسد و در درجه حرارت باالتر و پایین تر کاهش می می به حداکثر تعداد خود

ز  45باالتر از  در درجه حرارت خیلی پایین . شوند دیده نمی درجه سانتی گراد 10درجه و پایین تر ا

  .ها قادرند به شکل غیر فعال در مرحله بلوغ یا شفیرگی زنده بمانند گونه

  :ها مگستوسط  شونده بیماریهاي منتقل 

بعنوان ناقل نهاي آلوده و محیط زندگی انسان، مگس خانگی بعلت تردد بیش از حد بین مکا

وع عامل بیماري 100تا کنون بیش از . سیاري از بیماریها شناخته شده استمکانیکی مهم ب زا از مگس  ن

  . خانگی جدا شده است

  :را به چهار طریق انتقال می دهند زا بیماريها عوامل  مگس

بدن  )1 با سطوح آلوده، مواد غذایی و حتی سطح  توسط خرطوم آلوده خود که در تماس مداوم 

 .انسان است

د و پاهاي جسبنده خودتوسط موهاي ب  )2  .لند و متعد
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ه که   )3 ز  در غالب مواقعدفع مکرر مدفوع حشر حاوي عوامل بیماریزایی است که بدون تغییر ا

هاي کوچک تیره رنگ بر روي  شوند و بصورت لکه دستگاه گوارش مگس عبور کرده و دفع می

 .مانند سطوح باقی می

 . ضافی که ممکن است آلوده باشنداستفراغ و برگرداندن بخشی از مواد خورده شده ا  )4

زا به انسان  ها به خاطر طبع کثیفشان همیشه بعنوان ناقلین بالقوه بسیاري از عوامل بیماري مگس

و به همین علت  اند، بوده ولی تعیین اهمیت نسبی آنها در انتقال اکثر بیماریها بسیار دشوار است 

نقش این حشره در انتقال به  ن سطحی است بیشتر گزارشهاي مربوط  ز . بیماریها به انسا در بسیاري ا

افزایش فصلی حشره  ا اپیدمی بیماریهاي اسهالی متقارن بوده است بطور معمولاوقات  البته اثبات . ب

باشد که در ایالت تگزاس  می 1947 و 1946کالسیک ارتباط بین مگس و بیماریها مربوط به سالهاي 

بطور  کش، به کمک حشره ها، کاهش جمعیت مگس درطی این برنامه. آمریکا انجام شده است

د آلودگی به شیگال و کاهش تعداد مرگ کودکان  در ارتباط  )بعلت اسهال(محسوسی با تقلیل موار

   .بوده است

 ویروس این حشرات در انتقال عوامل بیماریهایی مانند فلج اطفال، تراخم، ورم ملتحمه چشم،

 هاي ناشی از شیگال اي میکروبی مثل اسهال هاي روده، عفونتQ ، تبA هپاتیت ویروس کوکساکی،

)Chigella( وبا، حصبه و شبه حصبه، سالمونال، استافیلوکوکها و بیماریهاي میکروبی دیگر از جمله ،

و جذام و دیفتري جلدي، سل، سیاه زخم، طاعون و باالخره ) Yaws( عفونتهاي پوستی خاص نظیر یاز

ز آنتاموباعفونتهاي انگلی دستگاه گوارش مث و کرم ل آمیبیاز ناشی ا هاي  هیستولیتیکا، ژیاردیازیس 

 ، تالزیا کالیفورنینسیس)انکاتور و آنکیلوستوم( انگلی مثل آسکاریس، هیمنولپیس نانا، کرمهاي قالبدار

)Thelazia caliphorniensis(کرمک ، )Entrobius  vermicularis ( دخالت دارند ... تریکوسفال و

تقال بیماریهاي فوق، تعیین سهم مگساما به دلیل م ها در  کانیکی بودن انتقال و وجود روشهاي دیگر ان

ی این نقش در مناطق  انتقال و گسترش بیماري در جامعه کاري مشکل و حتی غبر ممکن است ول

 اثر ضمن، دردر . گرمسیر و در شرایط بهداشتی و بخصوص در کشورهاي جهان سوم قابل توجه است

 به وجود» میاز«، بیماري به نام و جانوران درون بافت بدن انسان ها این مگس خی ازبر گذاريتخم

  .شود اشاره میي مهم آگاهی بیشتر به تعدادي از بیماریهابراي . آید می

 : فلج اطفال 

دستگاه گوارش و در بعضی  باشد که ، نوعی بیماري حاد ویروسی می)poliomyelitis(فلج اطفال

 این بیماري ناشی از عفونت با ویروس پولیو .کند مرکزي را درگیر می مواقع دستگاه عصبی

)poliovirus (ویروس پولیو از دسته انتروویروسها .باشد می)Ente rovirus (و خانواده پیکورناویریده 

)Picornaviridae (اینکه بیمار خواهد توانست  .هیچ درمان مشخصی نداردفلج اطفال  .باشد یم

را به دست آورد یا نه، به میزان آسیب سیستم عصبی بستگی دارد و پزشک در قدرت عضالنی خود 

  .تواند انجام دهد این مورد کار زیادي نمی
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 : تراخم

ی  )Trachoma(تراخم  این بیماري یک عفونت چشم

ا سطح  و مسري نشدید و مزم است که در مناطق فقیر ب

ا آب و هواي همراه ب بهداشت پایین، مناطق گرم و خشک،

آب  و جایی که شورهاي در حال توسعهکدرو  گرد و خاك

تراخم در پی آلودگی به باکتري  .باشد می کم است شایع تر

خواهد چنانچه به سرعت معالجه نشود موجب کوري که  آید کوچکی به کالمیدیا تراکوماتیس بوجود می

 این .نیافته استعلت کوري چشم بدلیل عفونت بخصوص در جوامع توسعه  تراخم شایعترین. شد

در ایران نیز در نواحی جنوب و به خصوص خوزستان شیوع زیادي داشته و امروزه در کشورهاي  بیماري

حال توسعه رو به ریشه کنی است عفونت مکرر، گسترده و درمان نشده منجر به . توسعه یافته و در 

 معمولبطور تراخم  .اهد دادکوري خواهد شد حال آنکه درمان بموقع بیماري فرد را از کوري نجات خو

س و  و از طریق تماس مستقیم، استفاده از وسایل شخصی مشترك، تماس با مگ بطور دوطرفه است 

واده منتقل می معمول ز اینرو. شود از سایر اعضاي خان د خانواده ا نیز باید توسط پزشک معاینه   افرا

ز مردان است. شوند   .این بیماري در زنان شایعتر ا

  : ه چشمورم ملتحم

اصطالحی است که براي  )کونژکتیویت( ورم ملتحمه

شود و  توصیف التهاب ملتحمه ازآن استفاده می

  سفیدي چشم. باشد ترین علت قرمزي چشم می شایع

ملتحمه پوشیده شده است که  ی به نام  با پرده نازک

م کردن سطح پوشا براي، ترشحات مخاطی را ندن و نر

به طور طبیعی حاوي این پرده . کند چشم تولید می

ی عروق خونی  ی اسخیل ی دقیق، قابل مشاهدهظریف با بررس ا التهاب . اند ت که  در صورت تحریک ی

  .رسد قرمز به نظر می شوند و چشم ر میت عروق خونی آن مشخص، ملتحمه

ها،  عفونت: ها عبارتند ازورم ملتحمه شوند که شایع ترین آنتوانند سبب  عوامل گوناگونی می

ها به یک گونه  اي است، به همه محرك از آنجا که ملتحمه بافت ساده. هاي محیطی ها و تحریک آلرژي

  .شود دهد و قرمز می پاسخ می

این  کامل واگیردار باشند بنابربطور توانند  یا ویروسی میهاي عفونی اعم از باکتریایی  ورم ملتحمه

ا  شستن دست. اجتناب کرد اند سایلی که با اشک بیمار آلوده شدهباید از تماس با و ها پس از تماس ب

  .کند بیمار به جلوگیري از انتشار عفونت کمک می

 : ها بیماریهاي ناشی ازکوکساکی ویروس

Ente( ها تروویروسنآ گروه ازهایی  ویروس، )Coxsackievirus( ها کوکساکى ویروس rovirus( 

د  ورمپریکاردیت حاد یا و نیز  غیرفلجی که در انسان نوعی بیماري شبیه پولیومیلیت هستند حا

  .شود اي نیز گفته می هاي روده ها، ویروس به این ویروس .دنکن ایجاد می پریکارد قلب
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ها در  ع بیماریهاي ناشی از کوکساکیم شاییعال

د و در   ناخوشی  احساسو   تبموارد خفیف شامل  موار

ن  یا بیرون  تورم،  استفراغاسهال و شامل  شدید   زد

  اندازه  هم، گردن  سفتی، سردرد،  شیرخواران  مالج

  تغییرات،  هوشیاري  دادن  از دست، ها مردمک  نبودن

، پا یا  دست  گاهگاهی  یا فلج  ضعف،  تشنج  شخصیتی

  از دست،  کردن  در صحبت اختالل، ءاشیا  دو تا دیدن

  . کند می  اغما پیشرفت  سمت  به  که  آلودگی خواب،  شنوایی  دادن

  : A هپاتیت

A عامل هپاتیت از بدن شخص آلوده دفع می است که بوسیله HAV سویرو  باعث  مدفوع  شود و 

ه. شود آلودگی آب آشامیدنی و غذا می یا خوب پخته  خامین بیماري از طریق آب و غذاهاي اانتقال  را

کشور ما نیز شود در  زده می تخمین. شوند بوسیله اشخاص مبتال طبخ می که است شده یا غذاهایین

 .گیرند سالگی در معرض این ویروس قرار می 35اکثر افراد تا سن 

ا سایر همانند شود ممکن است هیچ  آلوده می   A هپاتیت ویروسهاي مسبب هپاتیت، فردي که ب

بهر حال، بعضی از . ستسال صادق ا 2 هاي زیر این موضوع بخصوص براي بچه .شکایتی نداشته باشد

ناحیه کبد دارندنزا از قبیل خستگی، تهوع، اسالوفآنها عالیم شبیه آن   .تفراغ و درد در 

کشورهایی که از نظر وضعیت بهداشتی و استانداردهاي تصفیه آب آشامیدنی  این نوع هپاتیت در

ر دارند، شایعتر است و به همین دلیل در جنوب و شرق اروپا و آفریقا، ز ( خاورمیانه در سطح پایینی قرا ا

بهداشتی  گسترش بیماري با شلوغی جمعیت، فقر .ر دور شایعتر از سایر مناطق استخاو و) جمله ایران

  . داردمستقیم و عدم دفع صحیح فاضالب ارتباط 

هاي پیشگیري شامل رعایت بهداشت در مراکز عمومی، کنترل بهداشتی آب و مواد غذاي  روش

عفونی کردن وسایل  ذا و ضدها بعد از رفتن دستشویی و قبل از صرف غ بخصوص شیر، شستن دست

  .ثر استؤبیمار بسیار م

  : Q تب 

ن اتفاق می) گاهی مزمن(تب دار حاد نوعى بیمارى  Qتب  ین بیماري . افتد است که در سراسر جها ا

ایجاد ) Coxiella burnetti(کوکسیال بورنتىمشترك بوده و توسط ویروسی بنام  بین انسان و حیوان

کوکسیال بورنتى در بدن پستاندار . باشد گاو، گوسفند و بز مى ،ر انسانمنابع اصلى عفونت د. شود مى

به غلظت شدهآلوده ماده، در رحم و غدد پستانى متمرکز  ر جفت  و در هنگام  هدیرس ى یهاى باال و د

ارگانیسم، مصرف شیر آلوده، یا  روسلایمتعاقب استنشاق . شود روسل پخش مىایصورت  وضع حمل به

، درد عضالنی، نا خوشی عمومی، سردرد شدید، تب باال. گردد منتقل مىنیز ه عفونت انتقال خون آلود

، اسهال، استفراغ، تهوع، سرفه بدون خلط، عرق ریزش، لرز، گلودردیا منگی،  )confusion( نفوزیونک

تواند رخ دهد  کاهش وزن می. کشد هفته طول می 2تا  1تب معموال به مدت  درد قفسه سینه، درد شکم

  .ماند مدتی باقی میو 
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  :اي میکروبی عفونتهاي روده

 ): Chigella( سهالهاي ناشی از شیگالا

عنی انتروباکتریاسه اي ی هاي روده از خانواده بزرگ باکتريهاي جنس شیگال عضوي  باکتري

ی نوعبروز هاي آن مانند شیگال دیسانتریه باعث  گونهبوده و برخی این باکتري گرم منفی . باشند می

نماید و  اي گسترده و طوالنی مدت ایجاد میه همه گیرياین نوع شیگال  .شوند بنام شیگلوز می هالاس

هاي شیگال شدیدتر و طوالنی تر است و در موارد بیشتري با مرگ و  عفونت با آن به نسبت دیگر گونه

  .میر همراه است

ول ور و کپس اسپ قد  ا ه ف ند ک هست منفی  م  ر ي گ ا له اسی ت ب ور به ص گالها  وده  شی رکت می وب ح دون  د ب اش . ب

ا ین ب اريا ختی ي ا از هو بی  ازي و  هو ریها  ند کت در .ا گال  وژن شی ات از پ کی  قع ی ا اي روده و ل  ه م است که عا ي  ا

لی می اسی نی ب خو ال  اسه ی  ل اشد اص است. ب ود  ل ون آ خ وع  ف مد می و  ک اي ش ده در اه با تب،  مر ه ي  ار یم   .ب

   :وبا

بیماران وبایی بطور   .کند در انسان ایجاد بیماري می وبا یکی از بیماریهاي واگیر عفونی است که فقط

  . شوند همراه با دهیدارتاسیون می مشخص دچار اسهال آبکی حاد

است و این بیماري در اثر ) Vibrio cholera( ویبریوکلرا نام به باکتري بیماریزاي وبا یک عامل

این بیماري چون اولین . شود اهر میظ یابد، تکثیر می کوچک روده سم تولید شده از این باکتري که در

ام بار در منطقه ین نام مشهور می التور در آفریقا اي به ن دي. باشد پیدا شد، به ا  عامل بیماري مدت زیا

ع آبهاي زیر زمینی ماند و در مناطقی که سطح در آب زنده می است و بیشتر  آن باال است، بیشتر شای

  .تقابل انتقال اس زا از طریق مدفوع و فاضالب عامل بیماري

ناگهان دچار اسهال آبکی، پرفشار و در مرحله اول  بیمار

ی بعد استفراغ روي می شود بدون درد می و  دهد و اندک

د  ،به زودي به علت کم شدن آب بدنسپس  بیماري وار

با از . شود می )کالپس(مرحله روي هم خوابیدگی عروق 

، درصد 3- 5دست دادن  ا  و، تشنگی وزن طبیعی بدن ب

دیده  رگیجهو س ضعف درصد وزن بدن، 5-8کاهش 

  . شود می

منجر به ترشح کم  رصد وزن بدن،د 10از کاهش بیش 

ی قطع کامل ادرار، نبض ضعیف د   ،ادرار و گاه چشمهاي گو

به  ، شکم فرورفته، گرفتگی عضالنی  رفته، پوست چروکیده

ن می علت اختالالت در ن و در شیر خوارا زان الکترولیتهاي بد

  .شود مرگ میو  ورفتگی مالج و در نهایت خواب آلودگیفر

غذاي  از طریق آب آلوده به مدفوع انسان، منابع آب حفاظت نشده،ولی بیماري بطور غیر مستقیم 

بستنی تهیه شده از منابع  هاي آلوده و یا شسته شده با آب آلوده، شیر آلوده و آلوده، سبزیجات و میوه

  .قابل انتقال است ،غیر مطمئن
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  : حصبه

یک ، گردد می ایجاد) Salemonella typhi(باکتري سالمونال تیفی توسطیا مطبقه که  حصبه

  .شود می سفانه درکشور ما خیلی زیاد دیدهأبیماري عفونی است که مت

م بسیار شدید یا یبندرت منجر به بیماریهایی با عالو  را مبتال کند  سنین  تواند تمامی میحصبه 

که از بیماریهاي دیگري رنج  و افرادي  سال 60  باالي سالمندان و   شیرخواران  ولیشود  می حتی مرگ

  .گردند می  دچار موارد شدیدتري معمولبطور برند  می

ز طریق دهان سالمونالها از طریق آب و غذاي آلوده  شوند و به سطح  وارد دستگاه گوارش میو ا

  . شوند در واکوئلهاي درون این سلولها وارد می سپس گردند سلولهاي اپیتلیوم مخاط روده متصل می

، مواد غذا. دهد بهترین منبع آلودگی را تشکیل می آب غذاهاي حاوي شیر و   ی،یگذشته از آب

. نیز ممکن است توسط آب آلوده گردند...) و و میگو صدفها(سبزیجات و نرم تنان دریاییمرغ خام،  تخم

پنیر تازه و  آلودگی شیر. رفت تقال بیماري در ایران بشمار مییخ غیربهداشتی یک عامل ان بر این سابق

اند،  اشتهتماس دسبزیجاتی که با کود انسانی . توسط آب آلوده یا دستهاي آلوده دیده شده است

  .ي دارنداحتمال آلودگی زیاد

به م و عوارضی مانند حصبه دارد با این تفاوت که عامل بیماري شبه حصیبیماري شبه حصبه نیز عال

  .باشد می) Salemonella paratyphi( تیفیپارا سالمونال 

 : ناشی از استافیلوکوکها هاي بیماري

خطرند و به صورت طبیعی روي پوست  بی در بیشتر مواقع) Staphylococcus(استافیلوکوکوس

ها  فیلوکوكزا نیز در بین استا هاي بیماري کنند اما گونه اکثر افراد وجود دارند و در خاك نیز زندگی می

هاي خطرناك منجر  توانند مسمومیت غذایی و استفراغ ایجاد کنند و یا گاهی عفونت وجود دارند که می

  .الریه بدهند به مرگ، همچون ذات

  :عفونتهاي پوستی خاص

  ): Yaws(یاز

اي شدن  غده غدهاست که با بیماري پوستی  یاز نوعی

  .کند پوست در محل عارضه تظاهرمی

ز گروه تریپونمااسپیروکتاري عامل این بیم  ی است ا

هاي  باکترياسپیروکتها  pertenue Treponema به نام

ریخت و داراي  مارپیچی اي دراز، گرم منفی، رشته

بطور مارپیچی دور  متناوب هستند که بدنه آنها شناسی

اریک  بسیار. ظاهر فنر مانند پیدا کرده استو  فیالمنت محوري پیچیده شده یک یا چند و اغلب ب

ق  معمول از طریق پوست یا غشايبطور اسپیروکتها . متحرك هستند مخاطی وارد می شوند و از طر

ز طریق تماس مستقیم و غیر . درسانن جریان خون خود را به بافت هدف می در بیماري یاز، بیماري ا

  .شود پوست فرد بیمار با پوست فرد سالم منتقل می) مانند مگس یا عامل مشابه(مستقیم 
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  :اپونمیرت

 کهباشد  زا می زا و غیر بیماري هاي بیماري شامل گونهتریپونما 

مهمترین . زا شامل فلور طبیعی حفره دهان هستند هاي غیربیماري گونه

ترپونما . وم استیوم و ترپونما کارتیزا شامل ترپونما پالید گونه بیماري

فلیس، یس ماريوم عامل بییزیر گونه پالید: گونه دارد زیر وم سهیپالید

زیرگونه اندومیکوم عامل بیماري پژل یا سفلیس اندمیک و زیرگونه پرتنو 

  . عامل بیماري یاز است

  ): Leprosy( جذام

مادر به کودکان آنها  و هاي واگیردار است که گاهی از پدر یکی از بیماريیا  لپروماتوز، جذام یا خوره 

 .نامطلوب مسکن و تغذیه نیز مرتبط است با وضعیت و ابدی ان انتقال میناز بیماران به همسایگان آ و

همچنین میمون  .باشد انسان تنها مخزن بیماري می

نوعی میمون دنیاي جدید است به  که )Mangabey(مانگابی

  .شود صورت طبیعی آلوده می

 ابن سینا کسی که به تازگی مبتال به جذاممطابق کالم 

اش بیشتر  مید به معالجهکند، ا شده و اوایل بیماري را طی می

، . است اما وقتی بیماري ریشه دوانید و وضعیت ثابتی پیداکرد

د  .اگر هم معالجه شود بسیار مشکل است در اینصورت فر

ز بی دچار ضایعه شده و در صورت  ها حسی اندام هاي ناشی ا

د دچار  ثیرأتعدم  تغییر شکل اندام و اقدامات درمانی فر

  .ه قطع عضو را در پی داردکه گاشود  ومیلیت مییاست

ها،  یوانمادر به نوزاد، تماس با ح  دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، پوست، رحماین بیماري از طریق 

  .شود منتقل می حشرات و خاك محیط اطراف

ولی بوده ن مشخص راه اصلی ورود عامل بیماري جذام به بدنبعلت طوالنی بودن دوره کمون، 

  .استتنفسی  دستگاه ترین راه،  محتمل

  ): Diphtheria( دیفتري جلدي 

این . مسري حاد است و ممکن است سیستم تنفسی و پوست را آلوده کندایی یک بیماري باکتری

باکتریوم دیفتری و در  شدهکند، ایجاد  که توکسین تولید میه عفونت براثر باکتري اختصاصی کورینه 

باز روي پوست  هاي پوستی دیفتري شامل زخم شانهن. شود کشورهاي توسعه یافته بیشتر دیده می هاي 

م باز شخص آلوده، دیگران هم مبتال  شدهدیفتري عفونی هاي  ا باکترياست که ب و بر اثر تماس با زخ

  .آید دیفتري نوع پوستی، در مقایسه با دیفتري ریوي، عوارض جدي و مرگ کمتر پیش می. شوند می

   :سل

ین بیماري م. اگیردار استسلّ یا سل یا خورِشی یک بیماري و یکوباکتریوم توبرکلوزیس یا اباسیل ا

نوعی از این بیماري که به سل گاوي موسوم است، میان انسان و چهارپایان مشترك . باسیل کخ نام دارد
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بیماري بود که سبب تحلیل نوعی گفتند که برابر با  می xwarišnihدر زبان پهلوي به این بیماري . است

و در  بودهدر کشورهاي جهان سوم از معضالت بهداشتی ) توبرکولوزیس(سل .شود رفتن آدمی می

ن کم نیس  گیرند معمول ششها مورد حمله قرار میبطور در بیماري سل . تمناطقی از ایران نیز شیوع آ

سیستم عصبی مرکزي، غدد لنفاوي و گردش خون، دستگاه تناسلی و ادراري، ولی ، )سل ریوي(

  . هم ممکن است درگیر شوندها، مفاصل و پوست  ده، استخواندستگاه گوارش و مع

ا خلط سینه آغشته به خون، تب، تعریق  هاي سل می از انواع نشانه توان به سرفه مزمن همراه ب

د منتقل می. شبانگاهی و کاهش وزن اشاره کرد ین بیماري از طریق هوا به سایر افرا بیماري سل . شود ا

ا بیمار از اینروشود،  تقل میدر تماس طوالنی و نزدیک من دي که هر روز ب مبتال به سل در تماس  افرا

   .هستند مانند افراد خانواده، دوستان وهمکاران در معرض خطر بیشتري قرار دارند

  ):Anthrax( سیاه زخم

نامهاي دیگر این بیماري در زبان . است باسیلوس آنتراسیس اکتريب زخم سیاه بیماريعامل 

ی به معن) anthrakis(نام آنتراکس از کلمه یونانی .است شاربن به فرانسوي و کسنتراآ انگلیسی

ل زخم سیاه رنگی هس  گرفته شدهل ذغا د میت که بدلی ز بیماریهاي  .آید  که در این بیماري بوجو ا

ه و حیوانات ز مشترك انسان و تعداد زیادي ا بیماري  .ها است از انساندر حیوانات شایعتر  البتهبود

و  مو پوست، هاي حیوانات بیمار مثل تماس مستقیم با حیوانات و یا فرآورده بن در انسان در نتیجهشار

د. شود ایجاد می پشم شاربن  شاربن پوستی،: شود میکروب سه نوع شاربن ایجاد می بسته به راه ورو

  .شاربن گوارشی و تنفسی

  :طاعون

و  طاعون نوعی بیماري عفونی باکتریال مشترك بین انسان

جوندگان و کک آنها به سایر حیوانات و  است که توسط حیوانات

باسیلی به نام عامل بیماري . شود انسان منتقل می

فاقد اسپور است لذا بوده و   (Yersinia pestis) یرسینیاپستیس

و سریع از بین  استمحیطی، بسیار حساس   نسبت به شرایط

نور خورشید و برابر تابش  پستیس، دررسینیادر ضمن یرود  می

در صورتی که  .ماند زنده نمی بسیار حساس است و مدت زیادي در خارج از بدن میزبان،، حرارت

گردد ولی در صورتی که تحت  موارد، به مرگ بیماران منجر می درمان نشود در نیمی از سریعبیماري 

د   .دبیا تقلیل می %5شی از آن به کمتر از میزان مرگ نا درمان اختصاصی قرار گیر

  : از طریق مگس شونده عفونتهاي انگلی دستگاه گوارش منتقل

  : میبیازآ

انتقال بیماري . هیستولیتیکا استنتاموبیاآآمیبیاز بیماري گوارشی است که عامل ایجاد آن 

شایعترین عالمت بیماري . بیماري واضحی ندارند) 90%(مدفوعی دهانی است و اکثر افراد آلوده شده 

 .پیچه استاسهال خونی و دل 
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  در تمام که کبد  و گاهی  بزرگ  روده  انگلی عفونت  از یک  است  عبارت) آمیبی  خونی  اسهال(آمیبیاز 

د اما در کشورهاي حال  دنیا وجود دار افراد،  بسیاري.  تر است شایع  توسعه  در  در   که  خصوص کسانیب از 

  وقتی  عالیم. باشند  داشته  عالمتی  که  این  بدون رندرا دا  انگل  کنند، این می  زندگی  معتدل  و هواي  آب

  مبهم  خیلی  است  ممکن  عالیم. قرار دهد  را مورد تهاجم  بزرگ  روده  بافت  انگل  شوند که ظاهر می

  .باشند

  : ژیاردیازیس

 Giardia( ژیاردیا المبلیاموسوم به تک یاخته ناشی از یک یک عفونت انگلی  ژیاردیازیس

lamblia( ل این شایع به  يابتال. است بیماري به دنبا

ا مواد دفعی در محیط و همچنین  آلودگی آب و غذا ب

ق مدفوعی  -انتقال شخص به شخص به شکل دهانی اتفا

ی دارد. افتد می میزبان بیماري . بیماري گسترش جهان

ر  طیف گستردهژیاردیازیس  اي از پستانداران عالوه ب

نتیجه ریشه کن کردن آن ، در شود را شامل می انسان

افرادي با سیستم ژیاردیازیس  .بسیار دشوار است براي 

  .تواند کشنده باشد یمایدز، بیماران مبتال به ، مانند افراد مسن و یا ضعیف ایمنی بدن

باشد که  اشتهایی و تهوع می م بیماري شامل اسهال، کرامپ شکمی، کاهش وزن، خستگی، بییعال

ین بیماري شایع نیست .تداوم داردروز  5بیش از    .استفراغ و تب در جریان ا

  : مگس توسط شونده کرم هاي انگلی منتقل

  ): Ascaris( آسکاریس

) Ascaris lumbricoides(آسکاریس لومبریکویدس

نوعی کرم حلقوي بزرگ است که به عنوان انگل در دستگاه 

آسکاریس شایعترین و . کند می گوارشی انسان زندگی

  . است) نماتود( اي هاي لوله نمونه از کرم گترینبزر

به وجود این انگل در روده انسان آسکاریازیس گفته  

ا مصرف  این انگل از طریق. شود می خوردن تخمهاي انگل ب

. شود غذاي آلوده یا خاك آلوده به بدن انسان منتقل می

دیگر  راههاي .نمایند را منتقل می ها آلودگی شوند مانند ساالد و سبزي که خام خورده می خوراکیهایی

تواند در انتشار  غبار است که می و گرد) خاك خوري(ا خوردن خاك آلوده انگشتان آلوده به خاك ی

  .دآلودگی به آسکاریس در مناطق کویري نقش مهمی داشته باش

ز بطور (در موارد آلودگی شدید  بدلیل صدمات وارده به بافت ریه و ) الرو 45معمول بیش ا

وع پنومونی موسوم به   .وردآ بوجود می» ومونی آسکاریسیپن« واکنشهاي التهابی یک ن
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  :)Hymenolepis nana(هیمنولپیس نانا

شود که  نامیده مى) Dwarf Tapeworm(کرم از دسته سستودها و به نام کرم کدوى کوتوله  این

نوار کوچکى است که در این کرم به شکل . در بیشتر نقاط دنیا بخصوص مناطق گرمسیر شایع است

ین کرم تا . دارد بند 200میلیمتر است و  40تا  20اش بین  اندازه. برد روده انسان بسر مى  60درازاى ا

  .ها نقش مهمى دارند رسد و در انتقال تخم کرم به انسان کَک متر مىیمیل

ا مدفوع دفع مى . سازند منتشر مى ها را در محیط، شوند و تخم بندهاى بارور حاوى تخم آزادشده، ب

هاى شدید،  در آلودگى. شوند هاى تازه خورده مى هاى آلوده یا آب و سبزى همراه دست ها به این تخم

ى که به شکل مزمن یاشتها هاى بالینى بصورت سردرد، سرگیجه، بى نشانه ی، اسهال متناوب و در کسان

  . کند خوابی، عصبانیت و غیره تظاهر مى گردند عالیم شدیدتر و توأم با عوارض جانبی، مانند بى مبتال مى

  : کرمهاي قالبدارانسانی

  :موارد زیر است هاي انسانی شامل گونه

 نکاتور امریکانوس )1

 ودونالهیانکیلوستوما د )2

 آنکیلوستوما برازیلینسیس )3

 انکیلوستوما کانینوم )4

  انکیلوستوما سیالنیکوم )5

قالبدار، انکیلوستوما دوئودوناله  دو نوع کرم .سه گونه آخر کرمهاي قالبدار سگ و گربه هستند

)Ancylostoma duodenale ( یا کرم قالبدار دنیاي قدیم و نکاتور آمریکانوس

)Necatoramericanus ( ر دنیاي جدید، حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان را آلوده یا کرم قالبدا

کاري و  ویژه مناطق چاي بهدر ایران . دهند را هدر می هاانسان خون لیتر میلیون 9کرده و روزانه 

ز راه دهان  هاي قالب آلودگی به کرم .کاري شمال آلودگی به هر دو نوع کرم قالبدار شیوع دارد برنج دار ا

  .شود معمول از راه دهان وارد بدن میبطور الرو آنکیلوستوم . گیرد و پوست صورت می

رم قالبدار یاهاي ایجبیماری ، آنسیناریازیس و و نکاتوریازیس ازیسآنکیلوستو می اد شده را بیماري ک

د همترین عارضهم. نامند می الغري مفرط و تورم دست و  کم خونی، رنگ پریدگی،شود،  می اي که ایجا

یعنی رنگ  .کم خونی ایجاد شده او نوع فقر آهن یا هیپوکروم میکروستیک است .باشد میت پا و صور

وع طبیعی و کوچکتر می گلبولها کم رنگ    .وندش تر از ن

دهد که  یا خاك خاري به شخص مبتال دست می pica به نام اي هاي شدید و مزمن عارضه در آلودگی

به خوردن خاك پیدا میو کم خونی ع  به علت گرسنگی   .کند القه زیادي 

  ): Thelazia( تالزیا

ن و پرندگان بو م و حفره بینی و دهان پستاندارا ده و اعضاي خانواده تالزیده انگل هاي کره چش

ی آنها بطور کامل شناخته شده نی یچرخه زندگ . باشد شامل یک میزبان واسط بندپا می احتماالً ست ول

 و تالزیا الیفورنینسیس) Thelazia callipaeda( هاي گزارش شده از انسان شامل تالزیا کالیپیدا گونه

  ودونالهیانکیلوستوماد                  نکاتور آمریکانوس                
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)Thelazia caliphorniensis(هاي چشم سگ و ، انگل

اول در مشرق زمین و گونه . دیگر پستانداران هستند گونه 

به طول . دوم در کالیفرنیا وجود دارد  17تا  5کرمهاي بالغ 

  . میلیمتر، باریک و سفید مایل به کرِم هستند

بالغ در کیسه ملتحمه زندگی کرده و  کرم ات هاي  به کرّ

باعث  بر روي ملتحمه قرنیه می د خزند و  ریزش اشک، در

ز . دشون شدید، و فلج عضالت چشم می بجز اجتناب ا

  .خوردن بند پایان و آب آلوده، روش پیشگیرانه دیگري شناخته نشده است

  ):Entrobius  vermicularis(کرمک

) Pinworm(، کرم سنجاقیآن کرمکه اکسیور که ب

هم  یا کرم نشیمنگاهی) Thread worm(یا کرم نخی

ن در کلیه نقاط جهان دیده  بصورت ، گویند می انگل انسا

  در اثر مهاجرت کرم ماده ،عالمت مشهود ابتال .دشو می

در نتیجه  .شود به خارج ظاهر می  بارور از سوراخ مخرج

خروج کرم و حرکت آن در ناحیه مقعد ایجاد تحریک و 

ن نشیمن  خارش جلدي می شود و کودکان مبتال با خاراند

با اضافه شدن باکتریها ممکن است ایجاد زخم و خونریزي می   . خم چرکی شودز کنند که 

خوابی کودك  معمول خیلی شدید و هنگام شب بیشتر است، در نتیجه سبب بیبطور خارش 

روز می شود که در اثر آن عوارض عصبی مانند خستگی و بی می ري و عصبانیت ب م دیگري یعال .کند قرا

موارد آلودگی در . اند داده هاي شبانه را نیز به آن نسبت همچون خارش بینی، دندان قروچه و کابوس

  .دشدید ممکن است دل درد، رنگ پریدگی و اسهال نیز دیده شو

ناخن ،ر اثر خاراندن نشیمنگاهد و یا به انگشتان کودك مبتال  شدهها جمع  تخم انگل در زیر 

د دستگاه گوارش خود می می کند که  چسبد طفل با گذاشتن انگشتان خود در دهان تخم انگل را وار

این انگل بوسیله آب و غذاي آلوده،  .گویند رم شده و این عمل را خودآلودگی میاین تخم تبدیل به ک

  .کند البسه و ظروف آلوده، هوا و خاك آلوده هم سرایت می

  : (Trichuris trichiura) تریکیوریس تریکیورا

ی عامل بیماري تریکوسفال بوده است  و این کرم انگل

 لهشود از جم نامهاي دیگري نیز شناخته میبا 

)Trichocephalus dispar (یا شالقی  و نیز کرم

اکثر نقاط دنیا ).  Whip worm(مهمیزي یا  این کرم در 

وجود دارد ولی شدت آلودگی در مناطق گرمسیر و 

آلودگی در بین اطفال بیشتر . مرطوب جهان بیشتر است 
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از استرالیا گزارش شده است.  است   . موارد کشنده 

روده بزرگ بخصوص سکوم محل جایگزینی آن . وده میزبان واسط نداردمیزبان اصلی آن انسان ب

  .در میمون و خوك هم وجود این انگل گزارش شده است. باشد می )روده کور(

گویند و به  له یا استایلت یا عضو نوك تیز میقسمت قدامی بخش مویی، نوك تیز بوده به آن استی

ط روده میزبان فرو میاین  ر ا .رود وسیله در مخا زه کرم ن سانتیمتر  4-5و ماده  مترسانتی 3-5/4ندا

ر پیچ خورده داراي یک اسپیکول . باشد می   .باشد است ولی انتهاي کرم ماده ساده میانتهاي کرم ن

عفونت در انسان حاصل می گردد این کرمها خونخوار هستند و از . با نوشیدن آب آلوده به تخم کرم 

  کنند که مولد کم خونی شدید است  راه سمومی وارد بدن انسان می مانمکند و از ه جدار روده خون می

  ): (Myasisمیاز 

ن اشی از حضور الرو مگس ها در میاز بیماریی است 

مرده بدن که این ورود و حضور  و یا هاي زنده بافت

جراحات پوستی نیز  از طریق زخم و ممکن استو، الر

 ش،و یا از طریق حفرات طبیعی بدن مثل دهان، گو

 .ادراري صورت گیرد - دستگاه تناسلی  چشم و

ی  الروهاي مگس خانگی و مگس ه را گاه هاي مشاب

ا  میاز زخم، هاي دستگاه ادرار و تناسلیمیاز در رابطه ب

ی گزارشبو  ن ،حلق و بین  .اند کرده ندرت میازهاي دها

  .دارندهاي کالیفوریده، سارکوفاژیده و استریده بیشترین سهم را  هاي خانواده مگس

  :مگس هاي مولد میازبرخی 

  ):Chrysomyia bezziana(کرایزومیا بزیانا 

د و در سالهاي اخیر در مناطق این مگس در سراسر آفریقا و اکثر نقاط آسیا ا ن وجود دار ز جمله ایرا

موارد انسانی میاز ناشی . ها کرده است کشور ایجاد خسارات زیادي در دام جنوب غربی و غرب جنوبی،

و انهدام دهد و باعث کوري یا کر چشم یا گوش رخ می گاهی میاز در. ن نیز گزارش شده استاز آ ي 

  .شود ساختمان چشم و گوش می

  ):Lucilia sericata(لوسیلیا سریکاتا 

ر این حشرات بیشت. این مگس اغلب به رنگ سبز متالیک و یا سبز مسی بوده و انتشار جهانی دارد

حال پوسیدن وجود دارند یافت هاي در  محلهایی که گوشت و الشه در مناطق غیر بهداشتی و در

د دارندها  ها و کشتارگاه همیشه در نزدیک قصابی تقریببه گردند و  می هایی گزارش. به طور فراوان وجو

غشته خصوص هنگامی که با خون و ترشحات آباز وجود این الروها در زیر پانسمان و لباس بیماران 

بطور کند زیرا الروها  و خسارت مهمی را ایجاد نمیآزار  معمولبطور ها  ین آلودگیا. باشد وجود دارد

  .کنند از چرك و بافت مرده تغذیه می هعمد
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  ):Sarcophaga haemorrhoidalis(سارکوفاگا هموروئیدالیس 

بدن به رنگ خاکستري روشن تا تیره است و صفحات کوچک تیره و روشن شبیه به صفحه شطرنج 

این مگس . شود هاي شطرنجی نیز گفته می ها مگس نشکم دارند و به همین علت به آدر پشت 

د. پراکندگی وسیع جهانی دارد ه کرده و خسارت چندانی هاي مرده تغذی از چرك و بافت در بیشتر موار

  .آورد توجه و دل دردهاي شدید بوجود می در صورت ایجاد میاز گوارشی عوارض قابل. کند ایجاد نمی

  ):Wohlphartia magnifica(رسیا مگنیفیکا ولفا

ه طرح شطرنجی در پشت شکم این هاي خاکستري رنگ و بزرگتر از مگس خانگی بوده ک مگس

ی روي  70تا  50در دستجات هاي ماده بارور الروهاي خود را  مگس. ها واضح و مشخص نیست مگس تای

ان و و حتی پوست به ظاهر سالم انسها، جراحات سطحی  هاي عفونی و خراش هاي چرکین، اندام زخم

د و  میاز ناشی از این مگس می .دهند حیوانات قرار می ندرت موجب مرگ بتواند باعث کوري و کري فر

  .شود) بخصوص در نوزادان(

  ):Oestrus ovis(استروس اویس 

ایران  در مناطق مختلف. کند ی و گاهی در انسان ایجاد میاز میاین مگس در بسیاري از حیوانات اهل

شود که در چشم ایجاد التهاب و آماس  انی بیشتر در چشم و گلو ایجاد میموارد میاز انس .شایع است

موارد . کوري بر اثر میاز ناشی از این گونه نیز گزارش شده است. کند می) Conjunctivitis(ملتحمه 

  .دگرد صوتی و اشکال در تنفس و تکلم می میاز گلو باعث التهاب حلق و تارهاي

  ):Hypoderma bovis(هیپودرما بوویس 

ا به زیر پوست نفوذ و ایجاد و الروهه هاي خود را به پاي انسان چسبانداین مگس به ندرت تخم

  .کنند که گاهی با ایجاد برآمدگی یا آبسه ممکن است فلج موضعی ایجاد کنند هاي مارپیچ می تونل

  ):Gasterophilus intestinalis(گاستروفیلوس اینتستینالیس 

د و  تقریببه این گونه  ندرت باین مگس . کند در اسب ایجاد میاز می معمولبطور انتشار جهانی دار

ناشی از هیپودرما بوویس به وجود آورد در موارد نادري دست، . ممکن است در انسان میازي مشابه میاز 

  .شود لوده میبه الروهاي گاستروفیلوس آپا یا صورت انسان به علت تماس نزدیک با اسب 

 : مبارزه و کنترل

 : روشهاي کنترل فیزیکی )1

ل یاست با رعایت مسا اما مبارزه با آنها بهترهاي مختلفی براي کنترل مگس وجوددارد، هر چند روش

ضمن اینکه مقرون به  .ها نتایج طوالنی در بر دارد این شیوه. بهسازي محیط صورت گیردبهداشتی و 

  .نتج به نتایج بیشتري استم معمولبطور تر است و  صرفه

 :مدیریت محیط) الف

نه زیر استفاده نمودتوان از استراتژیهاي چهار به این منظور می   :گا

  :ها کاستن یا حذف محلهاي تخم گذاري مگس -1
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ا و محل هاي نگهداري حیوانات، کف ساختمان باید سیمانی ها، دامداري در طویله و پس از بوده  ه

ها در قفس نگهداري  هایی که مرغ در مرغداري .زانه شستشو شوندجمع آوري فضوالت حیوانی رو

ن به زیر قفس می می ن آنها، ریزد شوند و فضوالتشا . از یک فن استفاده گردد باید براي خشک شد

که باید فضوالت را جمع آوري کرده و در فواصل زمانی معین و مناسب، کف سالن مرغداري را ضمن این

  .ستبا استفاده از فشار آب ش

دما در آن براي تخم اي که  ستن از سطح تماس و کم کردن منطقهپهن حیوانات را باید با هدف کا

ا مشمع ی ،مناسب استها  گذاري مگس و روي آن را ب ا کپه کرد  ا هر چیز دیگري که مانع در یک ج

هن شود پوشاند تماس مگس روها را ال ها شده و این اقدام موجب جلوگیري از تخمگذاري مگس .ها با پ

  .شود میسازي  کمپوستپدیده حرارت حاصل از در اثرها  شفیرهچنین مانع از تفریخ کشد هم می

ایجاد کپه پهن بهتر است در 

ا  محلی انجام گیرد که کف آن را ب

 ضمندر  سیمان پوشش داده باشند و

هایی قرار  زمین اطراف آن ناودانی در

داده شده باشد تا از مهاجرت الروها 

اطراف جلوگیري کند در  به زمین

شرایط آب و هوایی گرم بهتر است 

پهن روي زمین پخش شود تا قبل از 

  .اینکه مگسها فرصت طی مراحل نموي را داشته باشند خشک شود

 توان با جمع آوري، میکه پسماندهاي آلی محیط رشد مناسبی براي مگسها هستند  دیگر و ها زباله

در غیاب یک سیستم مناسب جمع آوري و . مگسها در این مواد شدمانع رشد ، حمل و دفع صحیح زباله

اند  ات مخصوصی که با این هدف حفر شدهیا در داخل حفر توان پسماندها را سوزاند و انتقال زباله می

 ها ریخت تا از نشو و بار الیه نازکی از خاك روي زبالهاي یک در این حفرات حداقل باید هفته .دفن کرد

  . آن جلوگیري شودنماي مگسها در

 در .توانند تخمگذاري کنند که در آنها بخوبی بسته شود نیز می اي مگسها حتی در ظروف زباله

ز، شرایط آب و هوایی گرم ترك شفیره ظروف زباله را براي تبدیل شدن به  روز 4 تا 3الروها فقط پس ا

، جمع آوري نمود اما در مناطق معتدلهبار در هفته  دو ها را در این مناطق باید زبالهاز اینرو  .کنند می

  .کند جمع آوري زباله حداقل یکبار در هفته کفایت می

 در این محلها به منظور کاهش نشو و .کند در بسیاري کشورها زباله به محلهاي دفن انتقال پیدا می 

نه الیهحتمی نماي مگسها  یمتر روي آن سانت 15-30اي از خاك به قطر  باید زباله ها فشرده شده و روزا

  . ریخته شود

هاي گودالی روباز و آب بندي آنها و  از طریق نصب کاسه سنگ روي مستراحمدفوع انسان،  در مورد

اگر آب بندي عملی نیست  .توان از تولید مثل مگسها جلوگیري کرد قراردادن توري روي هواکشها می

همچنین مستراح  .تفاده کردتوان از یک سرپوش مناسب و محکم اس براي بستن سوراخ توالت می
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ها  دفع مدفوع در خارج از مستراح .دار ممکن است از تولید مثل مگس جلوگیري کند گودالی تهویه

له در مکانهایی مانند امس این. نیز است )سوربنز موسکا(محل مناسبی براي تکثیر مگس فضوالت 

زرگی از افراد در کنار هم زندگی می   .متداول استکنند  اردوگاهها که گروه ب

 در نبود تسهیالت مناسب باید از مردمشده و باید به احداث مستراحهاي مناسب اولویت داده 

متر دورتر از خانه یا انبار مواد غذایی در جهت باد و حداقل  500اي  خواست تا مدفوع خود را در محوطه

  .متر دورتر از منابع آب دفع کنند 30با فاصله 

  :شود ها از دیگر مناطق می ب جلب مگساستن از منابعی که موجک - 2

ا. شوند مگسها در اثر بوي متصاعد شده جلب محل تخمگذاري می ، دفع مواد زاید و  ب رعایت نظافت

  . ذخیره سازي آن زیر پوشش مناسب میتوان از جذب مگسها به محل جلوگیري کرد

  :زا ها وعوامل بیماري جلوگیري از تماس میان مگس - 3

مدفوع انسان و حیوانات، زباله، فاضالب، چشمهاي افراد مبتال به ، ي بیماریزاها میکروارگانیزممنبع 

توان از روشهایی که موجب  هاي مبارزه با مگس می از دیگر شیوه. بیماریهاي چشمی و زخمهاي باز است

  .شود هم نام برد زا می ي بیماريها میکروارگانیزمها و  کاهش احتمال تماس میان مگس

  :اي مورد استفاده در این شیوه عبارتنداز مهمترین روشه 

 ساخت توالتهاي مناسب براي جلوگیري از تماس مگس با مدفوع 

 ا افراد بیمارجل ز تماس مگس ب مدفوع خاك آلود  ،وگیري ا

کودکان، زخمهاي آلوده و چشمهاي افراد مبتال به 

 بیماریهاي چشمی

 و احشاي حیوانات سالخی ءجلوگیري از تماس مگس با امعا 

  شده و حیوانات مرده 

پیشگیري از تماس مگس با مواد غذایی، سرویسهاي  -4

  :غذاخوري و مردم

ها  ها، قفسه مواد غذایی و سرویسهاي غذاخوري را باید در محفظه

نفوذ براي مگس روي کلیه . ها نگهداري کرد و بسته بندي غیرقابل 

. شوند باید توري نصب نمود محلهایی که به فضاي خارج باز می
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توان با  ها را می درگاهی .توان درها را از نوعی نصب کرد که خود به خود بسته شوند مچنین میه

وارهاي پالستیکی هستند محافظت نمود هاي خاصی که داراي مهره استفاده پرده . هاي متصل به هم یا ن

در مدخل  .حشرات استفاده نمود پشه و دیگر توان براي جلوگیري از تماس مگس، از پشه بند نیز می

استفاده  ضمندر . هاي هوا استفاده کرد توان از پرده ورودي ساختمانها بخصوص ساختمانهاي تجاري می

ها و درهاي کل ساختمان یکی از روشهاي مهم است اما ممکن است خوشایند  از توري براي پنجره

   .متر باشدمیلی 2- 3تورها  کافی است اندازه سوراخهاي .شود نباشد زیرا باعث کاهش نور و تهویه می

   :مهمترین و متداولترین روشهاي مبارزه فیزیکی با مگس خانگی) ب

ت روشهاي شیمیایی مانند الکاربرد روشهاي کنترل فیزیکی آسان است و براي اجتناب از مشک

  . کشها مفید است مقاومت حشرات به حشره

 :هدرها و سوراخهاي تهوی ها، نصب توري روي پنجره )1

ها، هواکشها و  ا با قرار دادن توري درب و پنجرهها به داخل ساختمانه ز ورود مگسدر این روش ا

ا آلومینیم با  توري. توان ممانعت بعمل آورد غیره می از جنس ضد زنگ مانند پالستیک، مس ی ها باید 

ر    اپنجره ساختمانهاي نصب توري بر معمولبطور . باشند) سانتیمتر 5/2(اینچ  1در  16مش ریزي براب

   .از طبقه چهارم به باال ضروري نیست

 :بکاربردن پشه بند روي تختخواب و گهواره بچه )2

این روش فیزیکی  بدلیل داشتن فضاي کوچک تحت 

در نتیجه انتقال  کنترل راحت بوده و مانع از اذیت و ورود و

گردد و در واقع یک  زا به نوزادان و کودکان می عوامل بیماري

 .باشد ابزار حفاظتی می

 :کاغذهاي چسبنده و نوارهاي چسبان ها توسط مگس کش دستی یا کشتن مگس )3

هایی که  مگس .کند نوارهاي چسبان از سقف آویزان شده و بدلیل داشتن شکر مگسها را جلب می

یا  خاك و و کامل با گردبطور چنانچه نوارها  .افتند از طریق چسب به دام می ،آیند روي نوار فرود می

بل استفاده هستند ،افتاده پوشیده نشده باشند هاي به دام مگس  .براي چند هفته قا

 :از استفاده پوشاندن آن بعد تمیز نگهداشتن توالت و )4

دسته از  فضوالت  آن، کشد ها بسوي خود می ها را در توالت بر همه روشن است که عواملی که مگس

در صورت  یقطعبطور و  اند ردیدهنگدفع بهداشتی بطور انسانی  است که به طور کامل  شسته نشده و 

وجود مگس به حداقل رسیده و  ،تمیز نگه داشتن کاسه توالت و استفاده از سیفون و همچنین شتر گلو

 . زا انجام نگردد گردد انتقال عوامل بیماري این امر باعث می

  آوري بهداشتی و مرتب جمع دان دربدار و نگهداري زباله در زباله )5

 بسته ی یا نگهداري آنها در ظروف سرپوشانیدن مواد غذای )6

 توزیع و فروش مواد غذایی داشتن مراکز تهیه و نگه زتمی )7

د احداث توالتهاي بهداشتی به منظور )8  پرهیز از استفاده از فضاي آزا

 دفع بهداشتی لجن و فاضالب )9
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 :بنفش يهاي نوري ماورا تله )10

براي جستجو ، شود می نامیده  ILT که باختصار  (Insect Light Trap)هاي نوري حشره گیر تله

این ابزارها نور . وندر ر میشوند بکا که بطور اتفاقی در اماکن ظاهر میو کنترل نمودن حشرات پروازي 

شود به تبع این نامگذاري المپهاي  ه میتگف  Black light پراکنند که دراصطالح به آن فرابنفش می

ین اشعه را نیز المپت ها و  این نور براي حشراتی مثل مگس. ندگوی می  Black light هاي ولید کننده ا

تله کشیده میاي که به دا ب است و بدین واسطه حشرهذاها ج شب پره شود یا در اثر تخلیه  خل 

  . رود اي چسبناك از میان می یکی و یا در اثر افتادن روي صفحهالکتر

وع کلی از تله نیز   ZIP ZAPکه( لیه الکتریکیهاي با تخ تله :هاي نوري داریم بر این اساس دو ن

ی در فرآیند  لهت و) شوند نامیده می اربردهاي مختلف م ک ر کدا هاي داراي صفحه چسبناك که البته ه

آنچه که در . بعدي به آن خواهیم پرداخت هايکنند که در سطر می ایفا کنترل و نظارت بر حشرات

ست که از این ر محیطی در اتاق یا فضایی اوجود یا عدم وجود نو ثیرأتز اهمیت فراوان است یاینجا حا

متري  7/5مگسها از فاصله ) نبود نور محیطی(شود در صورت وجود شرایط مناسب  ابزارها استفاده می

ها  متري جذب این تله 30فاصله حدود  ها از و شب پره

نکته قابل توجه دیگر استفاده از المپهاي . شوند می

د  فلورسنت معمولی آبی رنگ در اماکن تهیه و توزیع موا

نیست اما  تأثیر ایی در سطح کشور است که البته بیغذ

  .کند ورده نمیآنیز بر مورد انتظار را  ثیرأتآن 

ري به هاي نو از نظر محل نصب هر دو قسم اصلی تله

شوند که شامل انواع آویزي  انواع دیگري تقسیم بندي می

چسب از سقف، دو سویه، آویز به دیوار، سه گوش و مدل 

  . دار دکوري نام برد

 :استفاده از پرده هوا )11

ار د پردهبک ا ایج در  هوا  ده  ر لی پ اص ر رد  م ا ي ن ربیا د ي  ال در با ده  ر فش ي  ا و از ه ن ی  تما خ ي سا د ي ورو ا ا، ه ه

ت،أت ا نه سیس دخا ر ت، س ا نج ارخا ان ک ارست یم ا، ب ا وه . ه اشد  می .. رد وب ات و گ ر حش از ورود  نعت  مما ن  م  تا ض

ر لوگی ج هت  در ج ی  ل م ار عا رزي غب ن ن ا فت هدر ر ه  ب از  ت(ي  د رو ب رت یا  ا حر ت  ور ردد) به ص   .گ

اي نامطبوع، گاز و بخار، هر بوه ذي، دود،غبار، حشرات مو و این پرده براي جلوگیري از ورود گرد

ن ایجاد وند تولید و حفظ شرایط کنترل شده آلودگی محیطی، از محل دربها که به شکلی در رنوع آ

زمان کاري مجبور به باز بودن  هایی که در طولژه براي درب  این موضوع به وی. رود مزاحمت نماید بکار می

  . کند بیشتري پیدا می باشند اهمیت می

 :)اولتراسونیک(دستگاه دفع حشرات  )12

به شنیدن آن نیست با حمله ءدستگاه کوچک با ایجاد فرکانس ماورا این  صوت که گوش انسان قادر 

ري آنها نیز میبه سیستم عصبی حشرات آنها را از  در استفاده  شود و محیط دور نموده و مانع النه گذا

 .دنمای ا در مقابل نفوذ حشرات ایزوله میبلند مدت محیط مورد نظر شما ر
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  :دربهاي داراي چشم الکترونیکی )13

د د هر گونه گر غبار و  و استفاده از این درب در سالهاي اخیر بدلیل تمیز بودن و حایل شدن در ورو

باشد گسترش  به محیط داخل و از همه مهمتر در جلوگیري از ورود مگس که عامل آلودگی میآلودگی 

زا بوده و  باعث جلوگیري از انتقال عوامل بیماري ها بدلیل عدم دخالت دست و پیدا کرده است این درب

  .کند نقش مهمی را در عدم ورود عوامل آلوده کننده بیرون به داخل ایفا می

 :رهاي مگس گی تله )14

هاي مگس گیر تعداد بسیار زیادي  توان با تله می

ا استفاده از یک ظرف تاریک شده  مگس به دام انداخت ب

 .محل مطلوبی براي تغذیه و تکثیر مگس به وجود آورد

به سمت نور حرکت کرد ها سعی می وقتی مگس ه و کنند 

ي توري  اي از جنس پارچه این محیط را ترك کنند در تله

دي   . کنند ظرف را پوشانده گیر میکه محل ورو

  :روشهاي کنترل شیمیایی مگس )2

هاي شیمیایی مختلفی براي کنترل مگسها روش 

قبل از این که این مورد پذیرفته شود، . وجود دارد

تولید مثل جمعیت مگسهاي محلی، عادات  دبای می

استراحت و تغذیه آنها و حشره کشهایی که مگسها در 

با فرض اینکه، حشره کشهایی که در . کامل مورد مطالعه قرار گیردبطور ، اند م شدهومقابل آنها مقا

د محدود  اند، گسترده می ف، مگسها نسبت به آنها مقاوم شدهاَشکال مختل ا فرض تعدا باشند و ب

کشها، عاقالنه به کار برده شوند و با  شود که حشره توصیه می تشدبکشهاي قابل دسترس،  حشره

  . اومت، پشتیبانی گردندثر مهار مقؤمدیریت م

  :ابقائی سمپاشیکنترل از طریق ) الف

 منطقه هدف   )1

ی و مناطق تولید و نشو  خارجی یا اطراف پناهگاههاي حیوانات و این محلها عبارتند از سطوح داخل

اي استراحت محله. کنند ا براي تغذیه یا استراحت تجمع میه ی که مگسیها و محلها نماي مگس و

 سمیها و هاي وسایل مختلف، نخ، بند، طناب و باشند و مگسها براي این کار لبه میت میشبانه داراي اه

  .دهند زیر سقف ترجیح می سایر وسایل را در داخل اماکن و

باالست، تعداد زیادي از آنها در ز اماکن شب در در مواقعی که حد متوسط درجه حرارت  روي  خارج ا

و مگس  Blowflies. کنند غیره استراحت می ها و ن، بوتهها، درختا سطوح خارجی ساختمانها، نرده

  . نمایند یعی در خارج از اماکن استراحت میبه طور طب معمولبطور گوشت 

 :ها حشره کش )2

ز نظر بهداشتی، باید وض در عیت مقاومت آنها را نسبت به بدو امر براي مبارزه با هر حشره مهم ا

ین امر به خصوص د. ها مشخص نمود کش حشره ر مورد مگسهاي خانگی حایز کمال اهمیت است،  چرا ا
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ن گزارش شده است که مقاومت در ترکیبات  مقاومت مگسها به ددت و. این حشرات در تمام نقاط جها

وفسفرهکش اثبات شده است ضمن ا مرتبط با این حشره سطوح مختلف  ها در ینکه مقاومت آنها به ارگان

ها گزارش  قاومت این حشرات به ارگانو فسفرهمناطقی که مدر . در سراسر جهان گزارش گردیده است

مقاومت نسبت به . ده استها نیز مشاهده ش گردیده است مواردي از مقاومت به برخی از کاربامات

، 3هاي رشد حشرات مقاومت در برابر تنظیم کننده. ستهم معمولی شده ا 2یدهایو پیرترو 1ها کاربامات

و پاکسازي کود بهمستقیم برابطور در صورتی که  کند؛  کار برده شوند، مشکلی ایجاد نمی ي تصفیه 

بل ترکیبات قا. گرچه مقاومت مالیم زمانی مشاهده شده است که آنها با غذاي حیوانات مخلوط گردند

ر کارخانه و خروسهاي لبنیات سا قبول براي استفاده د هاي خانگی در  زي و مکانهاي نگهداري مرغ 

  . دان فهرست شده 1 جدول

به طور کلی مصرف  باشند و ها می ها یا سوسپانسیون هاي مورد مصرف همان امولسیون فرموالسیون

باقیمانده سموم نباید ی یمحلها ها در امولسیون گرچه رسوبات . باشد ترجیح داردقابل دیدن که 

کردنی  پودرهاي خیس غلظتهاي امولسیونی کمتر پدیدار و آشکار هستند، اما غلظتهاي سوسپانسیون،

ه فرموالسیون تمام . ثیر ابقایی بهتري دارندأهاي کپسول مانند، ت و سوسپانسیون اضافه کردن شکر ب

افزایش می شده به میزان دو یا سه برابر غلظت مواد سمی، تأثیر از حشره کشها را  دهد؛ هرچند،  برخی 

  . کنداند، کمک  هایی که خیلی مرطوب در محیط 4تواند به گسترش کپک این امر می

، سرعت و احتمال خطر افزایش مقاومت، در عملیات سمپاشی رسوب دهنده نسبت به معمولبطور 

شود، بیشتر است؛ به همین دلیل،  هاي بالغ انجام می هاي پاکسازي دیگري که علیه مگس سایر عملیات

ینی براي شود، مگر اینکه جایگز به صورت سمپاشی رسوبی توصیه نمی یدهایاستفاده مفرط از پیرترو

کامل ممنوع شده بطور در برخی کشورها، استفاده از آن در مناطق خاصی، . آن، وجود نداشته باشد

یش مقاومت، زمانی که از اجزا. است و هم  5فعال یکسان، هم به عنوان بالغ کش يهمچنین احتمال افزا

ها باید به  مثل مگس یدگردد؛ به همین دلیل، مکانهاي تول استفاده شود، بیشتر می 6به عنوان الروکش

ز آنهایی که براي پاکسازي مکانهاي است کش طور مطلوب با حشره راحت مگسهاي بالغ به هایی متفاوت ا

  .شود، سمپاشی گردد کار برده می

ها براي  ریسک مقاومت مؤثر است میزان باقی مانده اسپري یکی از عوامل که در توسعه سرعت و

ا الرو و بالغ باشد، بن هاي بالغ می کنترل مگس ز مقاومت همزمان بهتر است ب ابراین براي جلوگیري ا

  .بارزه انجام شودمگس م

WHOسمومی که در جداول این بخش مشخص شده است سموم توصیه شده براساس  باشد،  می  

   .باشد و سموم مجاز در ایران میشود که جز در ایران سمومی توصیه میاینرو  از

  

                                                                         
Carbamates -

١
   

Pyrethroids -٢  
Insect growth regulators  -٣   
Mould  -

٤
  

Adulticide -٥  
Larvicide -٦  
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  کنترل مگسبراي ی یهاي ابقا سمپاشیي مناسب  در ها کش حشره - 1جدول شماره 

  حشره کش
  کالس

  حشره کش

  غلظت

نیاز مورد 

  لیتر/گرم

 ai حسببر  دوزاژ

(g/m2) متر /گرم

  مربع

طبقه بندي خطر 

 WHOبراساس 
  مالحظات

  II*  4  1/0-4/0  2-8  کاربامات  بندیوکارب

  III**  1  1-2  10-50  وفسفاتنارگا  آزامیتیفوس

– کلروپیروفوس

ل   متی
  5و  U***  1  4/0-6/0  6-9  ارگانوفسفات

  II 1  4/0-8/0  10-20  ارگانوفسفات  دیازینون

  II 1  1-2  10-50  ارگانوفسفات  فن تربتورون

  III 3  1-2  50  ارگانوفسفات  ماالتیون

  II  4  4/0-8/0  10  ارگانوفسفات  نالد

ل   III  1  1-2  5/12-25  ارگانوفسفات  پیریمیفوس متی

  II  1  %15-%3  3/0-6/0  یدیوتروپیر  آلفا سایپرمترین

  II  1  %5  1  پیروترویید  بتاسایپرمترین

  II  1  %075  15/0  پیروترویید  بتاسیفلوترین

ترین   II  1  %24-%48  48/0-96/0  یدیپیروترو  بی فن 

  II  1  %3  25/1  یدیپیروترو  سیفلوترین

  II  1  %25-1/0  5/2-10  یدیپیروترو  ساپیرمترین

ترین   II  1  %25-%5  -  یدیپیروترو  سیفنو 

  II  1  %075-%15  15/0-3/0  یدیپیروترو  دلتا مترین

  II  1  %25-%5  5/0-1  یدیپیروترو  اسفن والرات

  U  1  1/0-2/0  5/2-5  یدیپیروترو  توفن پراکس

  II  2  1  10-50  یدیپیروترو  فن والراات

اداسیهالوترین   II  1  %1-%3  7/0  یدیپیروترو  المب

  II  1  %625  25/1  یدیپیروترو  پرمترین

  U  1  5/2  -  یدیپیروترو  ي فنوتریند

ت   II  2  %46-5/0  10-25  ارگانوفسفات  دي متوااال

ai  : کش عامل فعال در حشره(جز ترکیبی فعال        (  

قرار گرفتن در : Uگروه ***میزان خطر اندك       :  IIIگروه  **میزان خطر متوسط      :  IIگروه *

  .، بعید است)طبیعی( معمولدر استفاده  معرض خطر حاد

  :ذکر شده در جدول مالحظات

  . تواند در اتاقهاي دوشیدن شیر، رستورانها و انبارهاي مواد غذایی به کار رود همچنین می. 1

ر مدت سمپاشی، از محوطه دور نگه داشته شوند. 2 نباید در اتاقهاي شیردوشی  ،حیوانات باید د

  .استفاده شود
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وري مواد غذایی  ید در اتاقهاي شیردوشی و کارخانهبا premiumفقط ماالتیون با درجه . 3 هاي فرا

  .استفاده شود

) 25/0(%گرم در لیتر  5/2) درتق(نبایستی در اتاقهاي شیردوشی استفاده شود، در شدت . 4

بدون نیاز به دور نگه داشتن پرندگان، استفاده ... تواند براي النه مرغ و خروس و آشیانه پرندگان و  می

  .ت باید از منطقه دور نگه داشته شوندحیوانا، شود

ساعت  4در النه مرغان، پرندگان باید در زمان کاربرد، آنها را از آن محیط خارج نمود و بعد از . 5 

  .برگردانده شوند

  روشهاي کاربردي   )3

حجم . توان استفاده کرد ها می یا ماشینی براي استفاده از فرموالسیون از سم پاشهاي دستی و

میلی لیتر  40-80از . سمپاشی مورد نیاز با نوع سطوح سمپاشی درحد وسیعی متغیر استمحلولهاي 

ذب تا  راي سطوح خیلی جاذب چون میلی لیتر در متر مربع ب 250در متر مربع براي سطوح صاف غیر جا

  . غیره ممکن است تغییر کند هاي زباله و سطح توده

  چرخه کنترل  )4

ر نوع سم بکار رفته،  و وضع  مورد دوزمقدا استفاده، سطح سمپاشی شده، وضعیت آب و هوایی 

ز نظر  ت که سم ا به این . فعال استزیستی مقاومت حشرات محلی همگی مشخص کننده زمانی اس

ه فعال باقی بماندباید ترتیب یک سم  ا در نظر گرفتن عوامل مشروحه فوق بین چند هفته تا چند ما ا . ب ب

ر سمپاشی قابل   .محاسبه است توجه به این مهم تکرا

  احتیاطات   )5

باید از . سموم خودداري کرد ی و آب آشامیدنی با هر گونه مواد سمی ویباید از آلودگی مواد غذا

بلیسند خودداري نمود حیوانات و سمپاشی ز . یا سطوحی که این حیوانات ممکن است آنها را  استفاده ا

ر داخل رستورانها در بعضی از کشورها سموم حشره طبق برچسب باید مجاز نیست و  کش فسفره د

  . مقررات محلی مورد استفاده قرار گیرد سموم و

  :هاي استراحتمحل سمپاشی )ب

  منطقه هدف  )1

باید  ها، سقف وها، سیمها، کابل بیشتر روي لبهها در شب  هاي استراحت مگسمحل غیره است که 

  .شود سمپاشی

 ها  کش حشره )2

توان  اي محکم کاغذي موادي هستند که مینواره اي و چهپار پشه بند، پرده، طناب، نوارهاي توري و

این  .معتدل تا چند هفته قابل استفاده هستند نوارها در مناطق گرم و. کش آغشته کرد آنها را به حشره

مقایسه  این روش در اثرات طوالنی مدت دارد و به عالوه احتمال ایجاد مقاومت در روش ارزان است و

به هر حال، این روش نباید دراتاقهایی که زیر سقف آنها هوا جریان  .متر استهاي ابقایی ک سمپاشیبا 

ها به آهستگی کاهش  رابتدا تعداد مگسد .ها استفاده شود اصطبل دار و هاي تهویه دارد، مانند اتاق

  . ثرتر باشندمؤ، نتیجه گیري سریعتر هاي شیمیایی دیگر ممکن است درروش یابد و می
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  هاي کاربردي روش )3

ممکن است قدري  .شوند کش فرو برده می دریک امولسیون رقیق شده از حشره مورد نظر ادمو

ا دوام به آن اضافه شود بعد  .شکر، گلیسرین یا مواد جاذب دیگر و چسب یا روغن براي تهیه یک الیه ب

ج از فرو ی خار ي ا توان دسته طبق یک روش قدیمی می. و خشک شود بردن باید اجازه داد تا آب اضاف

  . بعد از خشک شدن از آن استفاده کرد ها را در محلول سم خیس کرده و از ترکه

ن طناب و ، یک حشره1950در دهه راي آغشته کرد به نام پاراتیون که ب ی بسیار سمی   کش ارزان ول

 از یترجیحبصورت ، ولی امروزه براي سالمت بیشتر انسان، بازار در دسترس بود رفت، در بند به کار می

دي متوآت و تري کلرفون، فن کلرفوس، ماالتیون، فنتیون،  رگانوفسفره دیگر مانند دیازینون،بات اترکی

پرمترین و  یدها مانند سیپرمترین، دلتامترین،یپیروترو دي متیالن، و ها مانند پروپکسور و کاربامات

کش ممکن  حشره مواد، غلظت باالي باید به خاطر داشت که هنگام تهیه. شود سیفلوترین استفاده می

بهتري  تأثیرتر ممکن است  هاي پایین بنابراین غلظت .ها شود یا تحریک مگس است موجب دور کردن و

یک محلول  .شرایط فیلد آزمایش کرد توان در دفع دزهاي مختلف را می میزان جذب و. داشته باشد

  . رضایت بخشی دارند همعمول نتیجبطور ها  هاي ارگانوفسفره و کاربامات کش از حشره% 1- %10قوي 

 متر براي هر کش به میزان تقریبی یک غشته با حشرهآهایی که مگس فراوان است، طناب در محل

ی که به شکل های قسمتنسبت به یا حلقوي  هاي عمودي و قسمت. شود قف آویزان میمتر مربع از س

  .ندها جالب تر افقی هستند براي مگس

به وسیله ماشین دوخت و می. ن بهتر استهاي روشهاي قرمز و تیره از رنگ رنگ  توان مواد آغشته را 

  . ي افقی که در طول سقف کشیده شده آویزان کرد یا از یک میله یا پونز به سقف متصل کرده و

را جابه جا کرد ها یا بندها را روي چهارچوبی کشید تا بعد و توان طناب می  .در صورت نیاز بتوان آنها 

هر محل دیگري که  ها، بازار، مغازه، رستوران و حل نگه داري حیوانات، مرغدارير مممکن است نوارها د

ا سنجاق کردن،  کنند و آویزان می نوارها یا طنابها را در زیر سقف. استفاده شوند، به مگس آلوده باشد ب

از طناب براي هر متربطور . نمایند ن و گره زدن و تکیه دادن محکم میبست طح مربع س معمول یک متر 

  .شود کف اتاق بکار گرفته می

  چرخه کنترل )4

ین روش از چند روز تا چند هفته بوده و ثیرأتمدت  د سازنده دیوار، حرارت،  به نوع حشره ا کش، موا

  .ها بستگی دارد سطح مقاومت در مگس رطوبت، تابش مستقیم خورشید و

  فضایی  سمپاشی  )ج

، م ل و خارج خانه عثرترین روش براي کاهش سریؤعملیات سمپاشی فضا ها  تراکم مگسهاي داخ

پایین،  نسبتبه در دوزهاي ) تعلیق مایع در هوا( 7ها روسلایهاي به کار رفته همانند  کش حشره. است

ا قطرات سمپاش قرار می مگسهاي بالغ را که ز بین در تماس ب اما باقیمانده . خواهد برد گیرند، ا

ر الروها و شفیره حشره ین،  .است ثیرتأ جایگاههاي تولیدمثل بیا در ه کش تأثیري ندارد و ب بنابرا

. گردد الغین جدید میافزایش مجدد جمعیت ببسرعت دستخوش محیطهاي پاکسازي شده اغلب 

                                                                         
Aerosols -٧   
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ه از میست مگس ا و ها با استفاد افشانه ه ا  یا  ا امولسیونها به سرعت از پ هاي محلولهاي حشره کش ی

ي ها هاي دستی یا سمپاش روسل تحت فشار، سمپاشای هاي سمپاشی بوسیله قوطی .میرند می آمده ودر

حشرات  شده و به این ترتیب که فضا با قطرات کوچک مه پر. شود موتوري کوچک قابل حمل انجام می

  .کنند م پرواز با ذرات سم تماس پیدا میهنگا

د، ها، اثر فوري دار هاي ابقایی در سطوح استراحت مگس کش فضایی در مقایسه با حشره سمپاشی

کش استفاده شده کم است و این  حتمال ایجاد مقاومت نسبت به حشرها. ولی دوام آن بسیار کوتاه است

ج اماکن و روش در داخل و د کاربرد دارد ها تجمع یافته بطور مستقیم در محلهایی که مگس خار . ان

ز کار ، اغلب به عنوان یک روش تکمیلی بعد ا  سمپاشیبرد سمپاشی فضایی در محل نگهداري حیوانات

  .شود ابقایی یا طعمه مسموم استفاده می

ی که روش دوم موفقیت آمیز نبوده  ت مقاومتبه عنوان مثال (اما در مزارع ه عل ، ممکن است )ب

ی اول سمپاشی تخابی باید کش ان ها باشد و حشره ین وسیله براي کنترل شیمیایی مگسهاي مکرر فضای

د مگس در داخل باید زمانی انجام شود که بیشترین تعدا سمپاشی. خطر باشد براي حیوانات اهلی بی

   .)عصرها المثبراي (اماکن وجود دارد 

  منطقه  هدف  )1

ها،  ها، رستورانها، مغازه باید محلهاي سکنی، آشپزخانه) ستهمکانهاي سرب( از اماکن داخلی

اي باز چون هاي خارج یا محیطه باید محوطه. وانات را درنظر گرفتهاي حی ها، اصطبل مرغداري

ظروف یی، مناطق مربوط به صنایع غذاو تفریح عمومی، بازارها  هاي دفن زباله، محلهاي گردش و حفره

ین کار انتخاب نمودکامیون زباله و   . هاي حامل زباله را نیز براي ا

  کش حشره )2

هاي  کش حشره. سمپاشی فضایی مشخص شده استهاي مناسب براي  کش حشره 2درجدول 

پاکسازي داخلی، براي . اند ئه شدهارا 2ها، در جدول پاشی فضایی علیه مگسمناسب براي سم

ز بنیان آبی  کش نفت سفید یا فرموالسیونهاي حشره فرموالسیونهاي بوزدایی شده هاي کم خطر که ا

ر آنها با ترکیب بوتوکسید پیپرونیلیهاي پیرترو کش حشره. شود باشند، توصیه می می تشدید  8ید که اث

به کار رفته است، براي کنترل مگسها در بیرون از ساختمان  9ر فرموالسیونهاي مه گرم یا سردیافته و د

ز سموم آلیدر بعضی از کشورها استفاده فضا. ثر استؤم    .ی فسفره درداخل اماکن مجاز نیستی ا

  فضاهاي باز هاي مناسب جهت کنترل مگس در کش حشره  -2جدول شماره 

  حشره کش کالس  حشره کش

ژ دوزا

 aiبرحسب 

  هکتار/گرم

طبقه بندي خطر براساس 

WHO 

  **III  100-150  ارگانوفسفات  کلروییریفوس متیل

                                                                         
Piperonyl butoxide  -٨  
Cold or thermal fog formulations  -٩  
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  *II  336  ارگانوفسفات  دیازینون

  II  224  ارگانوفسفات  دي متوات

  III  672  ارگانوفسفات  ماالتیون

  II  224  ارگانوفسفات  نالد

  III  250  ارگانوفسفات  پیریمیفوس متیل

  ***U  50-10  یدیتروپیرو  بیورسمترین

  II  2-5  پیروترویید  سایپرمترین

  ****NA  5/2-5  یدیپیروترو  ترینفنو سی ترانس ودي دي

  II  5-10  یدیپیروترو  سی فنو ترین

  II  5/0-1  یدیپیروترو  دلتا مترین

  II  2-4  یدیپیروترو  سی فن والرات

  U  10- 20  یدیپیروترو  توفن پراکس

  II  5/0-1  یدیپیروترو  المباداسیهالوترین

  II  5-10  یدیپیروترو  پرمترین

  U  5- 20  یدیپیروترو  دي فنوترین

  III  2-4  یدیپیروترو  رسمترین

  

II * خطر متوسط  

III* *خطر  کم  

U*** احتمال قرار گرفتن در معرض خطر شدید در مصرف نرمال، ضعیف است  

NA* *** در دسترس نیست  

  ها گرم یا سرد جهت کنترل مگس السیونهاي مهیدهاي مورد استفاده در فرمویمخلوط پیرترو: 3جدول

  یدیمخلوط پیرترو
  ) ha/ g ai(غلظت 

  مه سرد                            مه گرم

  +پرمترین 

  +بیوآلترین  - اس

  پیپیرونیل بوتوکسید

5/7 - 5  

75/0 - 075/0  

75/5 - 25/5  

15- 5  

2 - 2/0  

17- 9  

  +بیو رزمترین 

  +بیوآلترین  - اس

  سیدپیپیرونیل بوتوک

-  

-  

-  

5/5  

17 – 11  

56 - 0  

  +فنوترین 

  +تترا مترین 

5/12- 5  

5/2- 2  

7- 4  

16 - 5/1  
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  2 -48  5 -10  پیپیرونیل بوتوکسید

  +ایتوفن پروکس 

  +پیرترین 

  پیپیرونیل بوتوکسید

10- 5  

37/0- 18/0  

20 - 10  

10- 5  

37/0- 18/0  

20 - 10  

  +الندا سی هالوترین 

  +تترا مترین 

  پیپیرونیل بوتوکسید

5/0  

1  

5/1  

5/0  

1  

5/1  

  +سیپرمترین 

  +بیوآلرتین  - اس

  پیپیرونیل بوتوکسید

8/2  

2  

10  

8/2  

2  

10  

  +تترا مترین 

  فنوترین - دي

14 - 12  

7- 6  

14 - 12  

7- 6  

  +تترا مترین  - دي

  سی فنوترین

5/2- 2/1  

5/7 - 7/3  

5/2- 2/1  

5/7 - 7/3  

  +تترا مترین - دي

  سی فنوترین - ترانس - دي، دي

5/2- 2/1  

8 - 2  

5/2- 2/1  

8 - 2  

  +دلتامترین 

  +بیوآلترین  - اس

  پیپیرونیل بوتوکسید

7/0- 3/0  

3/1 - 5/0  

5/1  

7/0- 3/0  

3/1 - 16/0  

5/1  

  

ai :ل   جز فعا

  روشهاي کاربردي  )3

کش  شود که حشره هاي موتوري استفاده می از دستگاه معموالً ULVبراي انجام سمپاشی به طریق 

هاي دستی یا پشتی  همچنین سمپاش. گردد روسل منتشر مییایا ترمال  و ULVپاشی به صورت مه

ی که دسترسی به آنها محدود ا مقدار پخش ویا فرموالسیون مه بستگی به  .رود ست بکار میبراي مناطق

همچنین پهناي باند یا سطحی که توسط  یا شخص و سرعت دستگاه موتوري و مقدار سم مورد نظر و

متغیر متر در فضاي باز  100متر درمناطق شهري و  30تا  20ن که بی ،شود دارد سمپاشی منتشر می

ین  ULVمعمول در روشبطور ها  براي کنترل مگس. خواهد بود ر پخش ب  هکتار و لیتر در 2تا  5/0مقدا

کارخانجات لبنیات  جهت تصفیه فضاي داخلی .خواهد بود» ترمال فاگ«هکتار براي  لیتر در 20تا  10از 

آنها اجراي شرایط بهداشتی رآوري و تولید مواد غذایی و مکانهاي دیگري که در هاي ف سازي، کارخانه

ها در شهرها،  در سمپاشی فضاي بیرون خانه. است ثر روزانه مگسها ضروريؤباشد، کنترل م مهم می

هاي  هفته جهت از بین بردن مگس 2تا  1روستاها یا اردوگاه مهاجرین، سمپاشی باید هر روز به مدت 

 وقتی که چرخه تولید. آیند، انجام شود مثل در محیط بیرون می هنگامی که از مکانهاي تولید بالغ در
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ن مهاجرت مگسها از خارج محیط به داخل، یک یا دو  ی بسته به میزا مثل گسسته شد، سمپاشی داخل

توان با  یفضایی، تراکم مگسهاي بالغ را م براي تعیین کردن زمان دقیق سمپاشی. بار در هفته ادامه یابد

اگر . آویزان کردن کاغذهاي چسبناك در آشپزخانه یا نزدیک محلهاي استراحتگاه شبانه، کنترل کرد

  .مقاومت را تسریع کند يسمپاشی خیلی تکرار شود، ممکن است القا

اي که در داخل خیابانها  نقلیه یلمواردي که فعالیت به صورت اجتماعی است دستگاه را روي وسا در

که در کنند، سوار و نصب می حرکت می ها و  کوچه ین حال سرعت حرکت وسیله نقلیه از  نمایند  تا  8ا

ش فرموالسیون حشره کیلومتر در ساعت و 16  در .لیتر در هر کیلومتر است 48تا  24کش بین  پخ

هاي مه استفاده  روسلایسمپاشهاي دستی و یا وسایل موتوري دستی براي مصارف داخل اماکن از 

  .گردد می

د   )4   دوره کاربر

سمپاشی . شود معمول در صبح قبل از اینکه دماي هوا افزایش یابد توصیه میبطور پاشی  عملیات مه

هاي  هفته براي نابودي مگس 1-2به مدت در شهرها، روستاها یا اردوگاههاي پناهندگان باید هر روز 

ی مگس شکسته شود، دزندچرخه بالغ در منطقه انجام شود تا زمانی که  توان سمپاشی  راین زمان میگ

ج منطقه محدود نموده و بار در هفته، بسته به میزان مهاجرت مگسها از خار براي تعیین  را یک یا د

یا در نزدیکی شب  چسبنده در آشپزخانه و) هاي طناب(توان از حلق آویزها  زمان دقیق سمپاشی می

  . شود ث ایجاد مقاومت در مگس میکرر باعهاي م چرا که سمپاشی ،در محل استراحت استفاده نمود

هر روزه الزم باشد و در  محلهاي دفن زباله و غیره ممکن است انجام کار براي کارگاههاي لبنیات و

  .شود ی وعمومی این کار هفتگی انجام میهاي همگان برنامه

  احتیاطات  )5

 ، و  همحافظت نمودثیر سم أمواد غذایی و آب آشامیدنی را بایستی از تدر طول سمپاشی داخلی فضا

برچسب محصول . قرار گیرند باید دور از مسیر سمپاشی و در فضاي بیرون ساختمان انسانها و حیوانات

  .کش و تنظیمات محلی بایستی مطالعه شده و دنبال شود حشره

ی که عملیات سمپاشی فضا در کامل بطور گردد باید از غذا و آب  ی در داخل اماکن انجام میپمواقع

ها یا رستورانها نباید  فضاي داخل آشپزخانه سرو است، د و وقتی غذا در حال تهیه ومحافظت شو

  . سمپاشی شود

  هاي فضایی داخل اماکن  سمپاشی )الف

ات، اغلب بعنوان یک روش تکمیلی بعد از کاربرد فضایی در محل نگه سمپاشی  سمپاشیداري حیوان

ش دوم موفقیت آمیز نبوده اما در مزار. شود ابقایی یا طعمه مسموم استفاده می به عنوان (عی که رو

ین وسیله براي کنترل شیمیایی هاي مکرر فضایی اول سمپاشی، ممکن است )مثال به علت مقاومت

باید زمانی انجام  سمپاشی. خطر باشد تخابی باید براي حیوانات اهلی بیکش ان ها باشد و حشره مگس

فضایی داخل  سمپاشی) عصرها لامثبراي (ود دارد شود که بیشترین تعداد مگس در داخل اماکن وج

ها، محل  ها، مغازه ها، رستوران ها، آشپزخانه عیت مگس در خانهاماکن براي کاهش سریع تعداد جم
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ها زمانی موفقیت آمیز است که  سمپاشیبطور معمول، اینگونه  .غیره مفید است داري حیوانات ونگه

    . بعنوان یک روش تکمیلی استفاده شود

  فضایی خارج اماکن  سمپاشی) ب

ع زباله که  ها، مانند سمپاشی جایگاه ی مگسموقت ها براي کنترل سریع و سمپاشیاین گونه  هاي دف

یا براي کنترل  پوشش مناسب آنها با خاك امکان پذیر نیست، مناطق تفریحی، بازارها و صنایع غذایی و

  .شود بروز بالهاي ناگهانی استفاده می بزرگ، بخصوص در هنگام شهرهاي کوچک و نواحی خاصی در

د و فقط مگسکلی این روش اثر م بعنوان یک قاعده ز بین می وقتی دار هاي برد که در مکان هایی را ا

ها  آنهایی که در پناهگاه هاي داخلی وهاي مکان ممکن است مگس .گیرند معرض سم قرار می خارجی در

د و آن ددر حال استراحت هستند آیند نیز  از شفیره بیرون می ها که بعداً سته از مگس، از بین نرون

ی با سمپاشی .کنترل نشوند د مگسفضای باشد ید زمانی انجام شود که تعدا  ها در باالترین حد خود 

  .)مانند ساعات اولیه روز(

ها را به سطحی تقلیل  وزانه به مدت دو هفته، تعداد مگسفضایی ر سمپاشیالزم به تذکر است که 

  .فته انجام دادل یک یا دو هامثبراي تر،  توان کنترلهاي بعدي را در فواصل طوالنی ه میدهد ک می

  .یابد جمعیت مگس به سرعت کاهش می: مزایا

زینه: معایب ه است  کن  اشد مم اال ب ین روش ب ا ار  کر لت ت ع به  ثل . ها  م ید  تول بع  منا اد  اطقی که تعد درمن

است، اد  س زی گ ست و م ی ن ش  بخ ایت  رد آن رض ب ار رثأت ک ام  ی هنگ در  هوا  ان  جری به  اشیآن  د سمپ ار گی د   .بست

هاي  است که با دستگاه ) ULV( هاي با حجم خیلی پایین سمپاشی پاشی و هاین روش شامل م

تر زیرا براي کشتن حشرات کم، ها استترین آن پاش کاربردي مه. رود یا هوا به کار می موتوري در زمین و

  .به جریان هوا وابسته است

  ا ه طعمه) د

  منطقه هدف )1

ن تجمع میهاي بالغ بر روي مکانهایی که مگس 10ها طعمه براي ، گیرد کنند، قرار می اي غذا خورد

ی ل در داخل و اطراف مزرعهامث و مکانهایی که با مواد غذایی  12ها ، لبنیاتی11هاي پرورش چارپایان اهل

هاي تهیه مواد  کارگاه ها، گاوداریها واماکنی مانند اطراف مرغداری ها را در محلها و طعمه .سر و کار دارند

  .برند یا بکار می دهند و کنند قرار می یا تجمع اجتماع می هاي بالغ براي تغذیه و غیره که مگس ی ویغذا

  ها  کش حشره  )2

قوي مانند ارسینات  یا یک مایع جاذب دیگر حاوي سموم آب و هاي سنتی سمی از شکر و طعمه

ها  ن بردن مگسهنوز براي از بی% 1-%2ید مایعات شیرین حاوي فرم آلدیا  شیر و. شدند سدیم تهیه می

ها  کاربامات که براي مگس پیشرفت دراین زمینه با گسترش ترکیبات ارگانوفسفره و .شود توصیه می

                                                                         
Baits -

١٠
   

Livestock -١١   
Dairies  -١٢   
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ر کمتري دارند امکان پذیر شد ولی براي انسان و سمیت باالیی داشته، قدرت . دیگر پستانداران خط

  : رد بهیک طعمه بستگی دا

  هاي طبیعی که مگس با آنها سازگاري دارد جلب کننده) الف

ز فاصله ه ها مگس به طور طبیعی طعمه) غذا(اي دیگر ه درجه توان رقابت با جلب کننده) ب  ا را ا

یک طعمه  اي غیر از شکر ممکن است اثر هاي ویژه به هر حال، جلب کننده .کشند دور به سمت خود می

 هاي حیوانییري، پروتیني تخمها شامل قارچها این جلب کننده .افزایش دهند را به شعاع چند متر

 هاي مصنوعی که در از جلب کننده .مالت است ، کربنات آمونیوم، شربت و)کاملمرغ براي مثال تخم (

ها به اثبات  بخش آن در نواحی خاصی در مرغداريرضایت  ثیرأتاست که  SFAبازار وجود دارند 

هیدرو کلراید،  آمین متیل تري% 5آمونیوم،  سولفات% 5پودر ماهی، % 88ه شامل طعم این. رسیده است

د، جلب کننده به آهستگی تبخیر زمانی که طعمه مرطوب شو. ایندول است% 1 اسید لینولئیک و% 1

رد تا سه هفته جلب کننده دیگري که وجود دارد فرمون موسکالر مگس است که احتمال دا. شود می

  . ها را جلب کند برد مگسبعد از کار

م ارزان هستند و انواع مختلف طعمه ها در جاهایی که  کنترل مگس. م کاربرد آسانی دارنده ها ه

هاي پاشیدنی و پخش  انواع خاصی از طعمه .ؤثر استدسترسی مگس به محل تولید مثل متوسط باشد م

براي یک . شوندها  ست درعرض چند ساعت موجب کاهش چشمگیر جمعیت مگسکننده ممکن ا

ا  از طعمه کنترل موفق الزم است که استفاده  هاي مایع و طعمه ثیرأت. بار در هفته تکرار شود 6ها ت

این  .اي هستند هاي طعمه آنها رنگترین مفید. هاي خشک ممکن است یک یا دو هفته ادامه یابد طعمه

ممکن  قابل استفاده بوده و ها افقی محل استراحت مگس دو سطح عمودي و هر ها به آسانی در طعمه

با  ثر بماند و درؤاست به مدت طوالنی م هاي  ها به طعمه ابقایی، بعید است که مگس سمپاشیمقایسه 

کش مقاوم   هایی که نسبت به یک حشره حتی ممکن است بتوان مگس. ان دهندسمی مقاومت نش

  . اند را به وسیله فرموالسیون طعمه نابود کرد شده

ند یا ماده شیرین ثر بوده، همراه با قؤاز ماده م%) 1- 2(گرم در کیلو  20تا  10داراي هاي خشک  طعمه

) درصد 2/0تا 1/0معادل (هاي مایع داراي یک تا دو گرم در لیتر  طعمه .رسد کننده بمصرف می

  Azamethiphosطعمه حاوي . باشند شکر در آب می% 10گرم در لیتر یا کش به اضافه صد  حشره

  . برد توان به صورت رنگ نیز بکار قند را میهمراه با 

که نوعی  Muscamoneها ممکن است حاوي موادي از محصوالت جاذب مانند  ر کلی طعمهبه طو

Pheromone جنسی مگس خانگی است باشد.  

و به میزان طعمه ک از یک کیسه، قوطی شکر یا ظروف مشابه   متر 100 گرم در 60-250 هاي خش

توان با سمپاش متراکم  میکاربردهاي مایع را . گردند الیه باریک پخش می یک بصورت دستی در  مربع

  . مترمربع به کار برد 100لیتر در  2-4 دستی یا یک ظرف قوطی مانند اسپري، درست کرده و به میزان

به طور نمونه از حشرههاي چسبنا طعمه ن ك رنگی، که  با ) g ai/L 125-7  %)5/12 -7/0کش به میزا

توان به صورت عالمت گذاري  ا میاند ر کر، به شکل رنگ نقاشی، ترکیب شدهچسبنده و شیک ماده 

ا یک قل نقطه نقاشی به کار برداي، ب ، بسیار مناسب و تطبیق . مو  باشد، بطوري که  پذیر میاین روش
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که شامل سطوع عمودي مانند ، اند، قرار داد ها تجمع کرده توان طعمه را در هر جایی که مگس می

  . ثیر ابقایی طوالنی مدتی داردأباشد و ت ها می گاه ونها، دیوارها و تکیهست

هاي  طعمه. توان ظروف مخزنی خاصی را طراحی نمود ها، می براي جلوگیري از تکرار مجدد طعمه

که به یک پارو یا ) چهارگوش(توان بر روي یک توري سیمی مربعی شکل  ژالتینی یا آگار مانند را می

ا  توان طعمه ها، می با پاروها یا بیلچه. به کار برد تصل است،بیلچه چوبی م ها را در زمین جایگذاري کرد ی

  .  و در سرتاسر منطقه توزیع نمودبه تکیه گاههاي موجود، چسباند 

  شوند حشره کش هایی که در طعمه مسموم براي کنترل مگس استفاده می  -4جدول 

  WHOساس طبقه بندي خطر برا  کالس حشره کش  حشره کش

یآفت کش   اسپینوساد  ***U  زیست

  *II  کاربامات  پرویکسور

  II  نیکوتین جدید  ایمیداکلوپراید

  ****NA  نیکوتین جدید  تیامدوکسام

  II  ارگانوفسفات  آزامتیفوس

  II  ارگانوفسفات  دیازینون

  II  ارگانوفسفات  دي متوات

  II  ارگانوفسفات  نالد

  II  ارگانوفسفات  فوکسیم

  II  ارگانوفسفات  تري کلروفون

II * خطر متوسط  

III  ** کم خطر  

U***مصرف نرمال، ضعیف است   احتمال قرار گرفتن در معرض خطر شدید در 

NA* *** در دسترس نیست  

  روشهاي کاربردي  )3

یا  یا قوطیهاي تکان دادنی و توان به صورت یک طبقه نازك توسط کیسه و هاي خشک را می طعمه

ر کاربرد در .م پاشیدمشابه آنها در محلهاي الز راي هرصد متر مربع است 60 حدود مقدا طعمه . گرم ب

ز  لیتر در هر صد 4دارمقه افشاننده ب دار و هاي سوراخ یا قوطی مایع را توسط فشار هوا و متر مربع ا

  . پاشند ها می پاش طعمه

به صورت رنگ ویها طعمه ؤثر اده مم%) 2-6(گرم در لیتر  60تا  20چسبناك هستند شامل  ی که 

به صورت رنگ توسط قلافزایند  قند به آن مینیز  کش بوده، مواد افزودنی و حشره در  مو وتا بتوانند 

، Bendiocarbها ممکن است داراي  اینگونه طعمه. بکار روند ها ها، چوبها، دیوارها و پی نقاطی از پایه

Dimethoate  ا   . سطوح بکار روند صد متر مربع در گرم براي هر 150به مقدار  و بوده  Trichlorfonو ی
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توان از مخازن مخصوص  ها در زمانهاي کوتاه نباشد می ي آنکه نیازي به تجدید کردن طعمهبرا

ی که وصل به یک دسته چوبی گار را روي مربعی از طور سیمآهاي حاوي ژالتین یا  مود طعمهاستفاده ن

سایلی که در روي یا به و را در زمین فرو برده و یک ها را در منطقه درحالی که هر مالند و چوب است می

رار گرفته هاي رزینی سیوندرمواردي که ماده سمی از فرموال .کنند پراکنده می ،اند اند تکیه داده زمین ق

. شود باید براي آماده کردن مجدد طعمه آنها را با آب قند پر کرد می مینأتمانند دیکلرو فوس رزینی 

نشان  5شوند در جدول  مسموم براي کنترل مگس استفاده میی که در طعمه های کش تعدادي از حشره

  .اند داده شده

  دوره کاربرد  )4

شش بار در ها را بصورت پراکنده، یک تا  ممکن است نیاز باشد طعمهها،  بسته به میزان مصرف مگس

ر داد هاي مایع پخش شده یا طعمه طعمه. هفته به کار برد به صورت (ه شده در محل هاي خشک قرا

ا  1تواند براي  ، می)سینی ز کافی  درمواقعی که طعمه .هفته اثر داشته باشد 2ت ک رو ط براي ی ها فق

ی که بصورت رنگ یها طعمه .شود باید طعمه را هر روز تجدید کرد ي خراب مییا طعمه بزود هستند و

  . یا بیشتر مؤثر باشند است ممکن است براي دو ماه و

  احتیاطات  )5

باید مراقبت شود که از اینرو باشند،  امل شیرین کننده و ماده غذایی میا شامل یک عه چون طعمه

برچسب . یا حیوانات خانگی ممکن است آنها را پیدا کنند، قرار نگیرندکودکان ها در مکانهایی که  طعمه

  .محصول و مقررات محلی باید مطالعه شده و پیگیري شود

  ها  انواع طعمه

  :یهاي خشک پاشیدن طعمه

ه با یک ماده غذ حشره% 1/0 - %2ها حاوي  این طعمه ایی است که ممکن است به شکل کش همرا

ممکن است جلب . غیره باشد بالل زمینی، پوسته خرچنگ خوراکی و شن، یا شکر و هاي شکر و دانه

ازکی به اندازه  طعمه باید به صورت الیه .هاي دیگري نیز به آن اضافه شود کننده هر  در گرم 60-250ي ن

توان این نوع  همچنین می. د کف زمین پاشیده شودها، مانن مترمربع در محلهاي استراحت مگس 100

اگر  .هاي فلزي، چوبی، مقوایی وغیره قرار داد مخصوص طعمه مانند سینی، ظرف هاي طعمه را درجایگاه

  .خواهد داشترا  ثیرأتاین نوع طعمه روي سطوح مناسب به کاربرده شود، بیشترین 

  :هاي پاشیدنی مایع طعمه

محلول ) %10به میزان (شکر یا دیگر عناصر شیرین  و% ) 1/0-% 2/0(ها شامل حشره کش  این طعمه

زمین در جایی که ) مختلف(آب است مایع از طریق آبفشان یا به وسیله یک سمپاش روي سطوح در 

ات نیستند، همین طور براي س ها  این طعمه. شود استفاده می ایر سطوح افقی وعموديکودکان یا حیوان

  .ز دسترس کودکان و حیوانات باشندباید دور ا

یع  پخش کننده طعمه   هاي ما
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مانند شیشه ( از یک بشقاب، یک شیشه فرموالسیون این طعمه شبیه طعمه مایع پاشیدنی است و

ه و) ترشی ر گرفته و یک اسفنج یا فتیله یا بطري وارون مایع آغشته  مهبا طع اي که درون بشقاب قرا

هایی از جنس مواد  ها و گلوله توان از بالشتک براي این کار می عالوه براین، .شده تشکیل شده است

به سموم هستند استفاده کرد   .جاذب که آغشته 

  :هاي غلیظ رنگ مانند طعمه

ها که  این طعمه. رنگ مانند استفاده کردهاي  توان از طعمه درمحلهایی که مگس فراوان است می

کش  و شکر یا شربت یا مالس حاوي حشرهي قوي  ، یک ماده چسبنده%)2- %6(کش امل یک حشرهش

ها، اطراف  اي سطوح جدا کننده، دیوارها، تركتوان بر دهد که می را تشکیل میاست، ماده رنگ مانندي 

، یا به هر (ها یا براي نوارها  ها، سقف پنجره برس استفاده ها و غیره با  ، بشقاب)ل دیگر شکآویزان شده

این روش  در. ثر باشندؤها م ها و یا ماه ممکن است تا هفته چسبند و ها به سطوح می این طعمه .نمود

ا این طعمه هایی که در مگس. شود کش تري کلرفون استفاده می معمول از حشرهبطور  ها  اثر تماس ب

ز این طریق یا در اثرشوند، ممکن است آن غشته نمیآ یا  و سمپاشیتماس با سطح  ها را بخورند که ا

  .روند خوردن طعمه از بین می

  ها  الروکش )ذ

ها  چون مگس. ها به همراه دارند ها، مزایا و معایبی را به عنوان یک اقدام کنترلی علیه مگس الروکش

 ها مثل، عادت به جمع شدن در محیط و تغییر مداوم آن دارند، لذا پاکسازي مکرر با الروکش براي تولید

کش در یک محیط، اغلب دشوار است و شکارچیان طبیعی الرو  نفوذ و توزیع الرو. د نیاز استمور

ز بین خواه مگس ت ناکافی ها در صورتی که سمپاشی انتخابی انجام نگیرد، ا ، همچنین غلظ ند رفت

مثل  در محیطهایی که تولید. تواند به افزایش مقاومت کمک کند مثل، می کش در محیط تولید حشره

متناسب با هدف،  شود، با انتخاب الروکشی از روي دقت و ها به مکانهاي خاصی محدود می سمگ

ز برنامهوقتی که منا. توان به نتایج مفیدي دست یافت می هاي الروکشی  بع و وسایل براي حمایت ا

ی زمانی. باشد ها، مورد نیاز می احتمال کاربردهاي متعددي در طول فصل مگسبه موجود باشند،  که  حت

ظ چنین برنامهمنا ین حال، کاربرد آنها  بع براي حمایت و حف با ا هایی به طور معمول در دسترس نباشد، 

مگسها  توسط شونده ممکن است در اوج فصل شیوع مگسها و در طول اپیدمی بیماریهاي منتقل

  . ، مناسب باشند13همچون اسهال خونی

د استفامواد شیمیایی الروکش  از محاسن مهم این روش حل  .شود ده میاغلب درمزارع روي کو

ی وجود دارد که کاربرد آن را محد. بدو شکل گیري است مشکل مگس در سازد زیرا  ود میاما دالیل

انتشار استفاده  براي نفوذ ودایمی  بطور. ها باید الروکش. یابند تغییر می م جمع آوري شده ویکودها دا

ین است که الروکش. شوند ی مگس، مانند سوسريلها اغ مشکل دیگر ا ها و گوش  ب دشمنان طبیع

ن مت شود، بنابراین ترکیب آها ممکن است موجب مقاو استفاده از الروکش. کشند ها را نیز می خیزك

                                                                         
Dysentery -١٣   
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سیون، سوسپانسیون یا محلول با سمپاش یا ها به شکل امول الروکش. با دقت فروان انتخاب شودباید 

  .روند آب پاش به کار می

  منطقه هدف  )1

 :هاي مربوط به شرح زیرند وگونهولد مگس خانگی  لهاي عمده زاد ومح

 خانگی  مگس )Musca  domestica ( :حیوانی  مدفوع انسانی و ، آشغال وضوالتف 

  مدفوع مگس )M. sorbens ( : مدفوع انسانی  

 Calliphora spp, Lucilia spp : زباله  ماهی و –گوشت  

  مگس دروغین طویله )Muscina spp ( :پالهط  

 Blowfly )Chrysomyia spp (  :ی و گوشت یمستراح، دستشو  

  مگس گوشت)Sarcophaga spp  ( :مدفوع حیوانات  گوشت و  

 Lesser house fly )Fannia spp (  : مدفوع حیوانات  

 مگس طویله  )Stomoxys  calcitrans ( :هاي علف هرزه و همچنین مدفوع  هاي کاه و پشته توده

  حیوانات 

  ش ک حشره  )2

شوند،  ایی که به کشتن بالغین مربوط نمیهاي رشد حشرات، نسبت به الروکشه تنظیم کننده

به طور معمول به کار میهاي رشد ح تنظیم کننده. شوند ترجیح داده می  5روند، در جدول شراتی که 

و علیه هاي مرسوم سنتی قرار دارند  کش ینکه ترکیبات زیادي در دسته حشرهبا وجود ا. اند ئه شدهارا

ی باید این ترکیبات را براي کنترل مگس الرو مگس هاي بالغ و به  ها نیز فعال هستند، اما به طور کل

، ذخیره نمود؛  ، پیرتروبحداقل رساندن فشار انتخابی براي مقاومت یدها را باید براي سمپاشی یخصوص

  .فضاي منطقه، نگهداري کرد

  

    شوند  بردن الرو مگس خانگی استفاده می ینبز هاي رشدي که براي ا تنظیم کننده: 5جدول 

  متر مربع/ ai برحسب گرم دوز  حشره کش
طبقه بندي خطر براساس 

WHO 

 ***U  5/0-1  دیفلوبنزورون

  U  5/0-1  سیرومازین

 U  %5- 1/0  پیروبروکسی فن

 U  25/0- 5/0  تریفلومورون

U***مصرف نرمال، ضعیف است   .احتمال قرار گرفتن در معرض خطر شدید در 

  روشهاي کاربردي  )3

د الروکش سمپاش ت مرطوب  هاي متراکم دستی یا برقی، براي کاربر ها به میزان کافی و جه

-5یعنی میزان . رود ها به طورکامل، به کار می مثل مگس سانتیمتر از محیط تولید 10- 15کردن بیش از 

ا ر عمق محیط فالرو حشرات ممکن است د. باشد بر مترمربع بسته به نوع محیط می لیتر 5/0 رو روند و ب
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ها را  کش و گرد مانند حشره) گرانول(اي  هاي دانهفرموالسیون. کش، از بین نروند کاربرد دوز کم حشره

  .ویژه براي کود مرغیه ب ،توان استفاده کرد نیز می

به کار برده مید ره کشها براي کنترل مگس در زبالهزمانی که حش شوند، ریختن  انی مواد دور ریز 

اطراف  این کار شامل پوشاندن سطح رویی و. کش باید کنترل شده و با مهارت انجام شود شرهح

سانتیمتري از خاك یا شن و سپس فشرده کردن آن، در هر روز  30دانی مواد دور ریز با یک الیه  زباله

، الرو گرما و گازهاي سمی تولید شده در طی تجزیه مواد. کاري بعد از اتمام ریختن حشره کش، است

ز بین می مگس توانند از پوشش خاکی یا شنی بیرون  اند، می اما الروهایی که کشته نشده .برد ها را ا

ا اندك . بیایند د ت ه کار بر ر روي الیه پوششی خاك یا شن ب بایستی حشره کش را ب در این حالت، 

  . شوند، از بین ببرد اي که از الیه خارج می هاي ماده مگس

د   )4   دوره کاربر

مکرر و زیاد،  گرچه پاکسازي. مثل باید در فواصل منظم پاکسازي شوند طور کلی، مکانهاي تولید به

باید مورد  ها، کش ورالعمل موجود بر روي برچسب حشرهدست(مقاومت انتخابی شود تواند باعث  می

  ).توجه قرار گیرد

  .انی باید عمل را هفتگی انجام داددرمورد فضوالت حیو

  احتیاطات   )5

از سمپاشی کردن مواد . غذا و خوراك آنها خود داري کرد ها و طیور خانگی و از سمپاشی مرغباید 

برچسب محصول و مقررات محلی باید مطالعه شده و . غذایی و آب نوشیدنی حیوانات اهلی بپرهیزید

  .پیگیري شود

  ها ها و ریسمان طناب

ل شب، لبه اشیا مگس رو از این .دهند اي استراحت، ترجیح میها را بر ها و سیم یا ریسمان ءها در طو

ها  ها، براي کنترل مگس کش یا ریسمانهاي اشباع شده با حشره استفاده از انواع نوارها، بندها، قیطانها

ثیر ابقایی طوالنی أت .باشد ارزان قیمت براي کنترل مگسها می این روشی مفید و. گردد پیشنهاد می

با این . مگسها، نسبت به سمپاشی رسوب دهنده وجود دارد مدتی دارد و شانس کمتري براي مقاومت

ا طنابهایی که با حشره. نسبت آهسته استبه وجود، کاهش تراکم مگسها در این روش،  کش  نوارها ی

پرورش دهنده  هاي ها، مزرعهها، رستوران از تیر عرضی طاق یا سقفهاي خانه توان اند را می آغشته شده

  .یوانات، آویزان کردهاي ح مرغ و خروس و طویله

هایی مانند  کش توان با حشره توري، را می طنابهاي نخی، نوارهاي پالستیکی اسفنجی یا نوار تنزیب

. یدهاي مناسب، آغشته کردییا پیرترو 18، پروپوکسور17، ماالتیون16، دیمتوت15، دیازینون14آزامتیفوس

                                                                         
Arashtmuoh -١٤   
Diazinon -١٥  
Dimethoate -

١٦
   

Malathion -١٧  
Propoxur -١٨  
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بامات، در  -25(% گرم در لیتر 100- 250غلظتهايمحلولها یا امولسیونهاي ارگانوفسفات و ترکیبات کار

  . شوند به طور متداول استفاده می) 05/0-1(% گرم در لیتر  5/0 -10 یدها در غلظتییا پیرترو) 10

ا بست آهنی یا شوند را بایستی به طور مح مانهایی که از زیر سقف آویزان میطنابها یا ریس کم ب

سیاه اغلب بهتر از رنگهاي روشن هستند و یک  قرمز یا) جنس(مواد . گاه متصل نمود منگنه به تکیه

  . متر طناب براي هر مترمربع از فضاي سقف، باید به کار برده شود

به عالوه چسب یا روغن  توان حشره باشد، می در جاهایی که مجاز می کش را به شکر یا ماده جاذب 

ماه، بسته به نوع حشره  6تا  2نوارها و طنابها به مدت . بادوام به دست آید ياضافه نمود تا یک غشا

باید هنگام جایگذاري طنابها و ریسمانها، . ثیر دارندأکش، مقدار دوز مصرفی و مکان آویخته شدن، ت

دستکش به دست کرد، و نباید طنابها را باالي ظروف غذا و آبشخورهاي حیوانات یا در دسترس آنها، 

  .آویزان نمود

  گی برخی از سموم مصرفی در کنترل  مگس خان

 Delta methrinدلتا مترین 

  حشره کش: کالس

      یدیپیرترو: گروه 

  C22H19Br4No3: فرمول

   )  Decis  -)Bayer cropscienceدسیس : اريتجنام 

   Ec 2/5 w/v , Tablet %2/5: فرموالسیون ثبت شده درایران

  بسیار سریع االثر  ، غیر سیستمیک وکش گوارشی، تماسی حشره: ثیرأتنحوه 

   mg /kg 5000-135 خوراکی براي موش LD50: سمیتمیزان 

ا آب فراوان به مدت  تسرعبه درصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه دقیقه شسته  15-20چشم ب

در صورت قطع  صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در تا آلودگی برطرف شود و

  سمپاشیدر هنگام تهیه سم و  .شک مراجعه شودبه پز تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   . از دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

  فوم  یا ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی و Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .یا تهویه مناسب انبارشود خنک و درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

دفع باشد با توجه  آزاد ممنوع میچه بصورت  چه بصورت بسته بندي و، محیط زي دررها سا: روش 

ین محیط زیستی قابل دفع ومعدو و ها برچسب و دستورالعملبه    .شدن استم قوان

  Cyfluthrinسایفلوترین 

  کش حشره: کالس

      پیرترویید: گروه 

      C22H18CL2FNO3: فرمول

  سولفاك : اريتجنام 
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  kg/mg  960کی براي موش صحرایی خورا50LD: میزان سمیت

  WP10% W/W: فرموالسیون ثبت شده درایران

  ابقائی  گوارشی با خاصیت ضربتی و کش غیر سیستمتیک با اثر تماس و شرهح: ثیرأتنحوه 

دقیقه شسته  15 - 20چشم با آب فراوان به مدت  تسرعبه درصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه

ل کرده و درصورت تا آلودگی برطرف شود و ا به هواي تازه منتق ر صورت قطع  تماس تنفسی فرد ر د

  سمپاشیو  در هنگام تهیه سم  .به پزشک مراجعه شود تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   . از دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

  پودر خشک شیمیاییآب، فوم،  :هاي مناسب خاموش کننده

  . درمحل خشک وخنک ویا تهویه مناسب انبارشود: انبارداري ري ونگهدا 

با توجه  .باشد آزاد ممنوع میچه بصورت  رهاسازي در محیط چه به صورت بسته بندي و: روش دفع

به استانداردها  و قوانین آتش نشانی قوانین محیط زیستی و دستورالعملهاي محلی، ملی و به برچسب و

  .دوم گرددروش قابل قبول دفع و مع

 Per methrinپر مترین 

  حشره کش: کالس

      پیرترویید: گروه 

      C22H20cl2o3: فرمول

  آمبوش، کوپکس: اريتجنام 

  EC 10% W/V, EC25% W/V, WP25% W/W , 0/5% W/W: فرموالسیون ثبت شده درایران

  کش تماسی با طیف وسیع  حشره: ثیرأتنحوه 

  mg /kg 430-400 خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

ا آب فراوان به مدت  تسرعبه درصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه سته دقیقه ش 15-20چشم ب

در صورت قطع  صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود وتا 

  سمپاشیو در هنگام تهیه سم  .به پزشک مراجعه شود تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

  .این سم پادزهر خاصی ندارد. کار و عینک محافظتی استفاده شود از دستکش، ماسک، لباس

  فوم  یا ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی و Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب اموش کنندهخ

  .یا تهویه مناسب انبارشود درمحل خشک وخنک و: انبارداري نگهداري و

به صورت بسته بندي و رها سازي درمحیط: روش دفع به برچسب و باش آزاد ممنوع می چه  د با توجه 

  .زیستی قابل دفع ومعدوم شود قوانین محیط و هادستورالعمل

  Cypermethinسایپرمترین  

  C22N19 CL2 No3: فرمول شیمیایی

  حشره کش : کالس 

   پیرترویید: گروه
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   mg/kg1800به صورت خوراکی براي موش صحرایی  LD50 :میزان سمیت

   EC40%w/v :فرموالسیون ثبت شده درایران

   لریپکور  Ripcorel  : نام تجاري

  بقایی روي گیاه سمپاشی شده اگوارشی با اثر  و یکشی غیر سیستمیک تماس حشره: ثیراتنحوه 

  .باشد عوامل اکسید کننده می وهاي خانگی جز کش اسپري حشره در: موارد مصرف

، کفش آلوده را از بدن خود خارج نموده و سپس درصورت تماس : کمکهاي اولیه پوستی ابتدا لباس

ن شسته وسپس به پزشک مراجعه شود و درصورت تماس تنفسی فرد را به هواي آزاد برده  با آب فراوا

  . سپس به پزشک مراجعه شود درصورت قطع تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل نموده و و

ر مواد عینکهاي مقاوم در ها و سک، لباس و دستکشاز ما سمپاشیدرهنگام تهیه سم و   براب

  .یمیایی استفاده شودش

  فوم  یا ، اسپري آب،  پودر خشک شیمیایی وCo2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .خنک با تهویه مناسب نگهداري شود درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

  .قبول محیط زیست دفع ومعدوم گردد ب و موردبا توجه به برچسب از روشهاي مناس: روش دفع

    Lambada-cyhlotlinالمبادا سیها لوترین 

  lambada-cyhalothvin: نام عمومی

 No2 C23 H19 CLF3  :فرمول 

   پیرترویید: گروه

  حشره کش: کالس

     , Wp 10% w/w 5/2 microcapsule 10% %: فرموالسیون ثبت شده درایران

   Icon (Syngenta(آیکون : نام تجاري

ی که یابقا کنندگی و گوارشی با خاصیت دور کش غیر سیستمتیک با اثر تماس و حشره: ثیرأتنحوه 

  . شود سبب مرگ سریع حشره می

  پرنده خانگی  علیه حشرات خزنده و: موارد مصرف

  mg/kg56 براي موش صحرایی به صورت خوراکی    LD50 :میزان سمیت

ا آب فراوان به مدت تسرعبه چشمی  درصورت تماس: کمکهاي اولیه دقیقه شسته  15 -20چشم ب

در صورت قطع  در صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و تا آلودگی برطرف شود و

  سمپاشیدر هنگام تهیه سم و . به پزشک مراجعه شود تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

  . عینک محافظتی استفاده شوداز دستکش، ماسک، لباس کار و 

  .فوم یا ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی وCo2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .یا تهویه مناسب انبارشود وخنک ومحل خشک  در: انبارداري نگهداري و

   .هاي محلی دفع ومعدوم گرددلعملدستورا طبق برچسب و د خطرناك بوده ویمواد زا وجز: دفعروش 

   Bendiocarb  بندیوکارب 
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  کش  حشره: کالس 

  کاربامات  : گروه

  C11 H13NO4: فرمول شیمیایی

  فایکام: نام تجاري

    mg/kg40   - 156به صورت خوراکی براي موش صحرایی  LD50 : میزان سمیت

  سولفات آتروپین: پادزهر

  WP 80% W/W :فرموالسیون ثبت شده درایران

  گوارشی ،حشره کشی تماسی: ثیرأتنحوه 

  :ها تشخیص و ردیابی هجوم مگس

د که در زیر به بررسی این روشها سي براي ارزیابی و تشخیص هجوم مگدعدروشهاي مت ها وجود دار

ی هیچ یک از این روشها،. شود پرداخته می اما به هر  ها را تعیین نخواهد کرد، جمعیت مگس میزان قطع

  .ه خواهد دادئحال ضریبی را ارا

ها در روي نواحی  ه شمارش و هم به تخمین تعداد مگسهم ب جمعیت مگس،روشهاي تخمین 

یا شمارش  هاي گرفته شده، مگس مگسهاي صید شده، یا در روي مواد جلب کننده، انتخاب شده،

  .هاي مدفوع مگس بستگی دارد لکه

  :مورد نظر و روي مواد جلب کننده شمارش تعداد مگس روي مناطق  -1

ا) الف ز شبکها روش شمارش مگس ب   :ستفاده ا

با استفاده از یک شبکه و قرار دادن آن در محلهایی که مگسها به طور طبیعی در آن محل تجمع 

این شبکه اغلب به نام شبکه اسکادر نامیده . ها را تخمین زد توان تعداد مگس کنند، می پیدا می

طعه چوب که به فاصله 24تا  16و تشکیل شده است از  شود می اي به  ز یکدیگر، به گونههاي مساوي ا ق

متر /. 2و نیز سطحی برابر  )هاي بزرگ در شبکه(متر مربع /. 8اند که سطحی برابر  هم اتصال پیدا کرده

  .آورند را بوجود می) ر شبکه هاي کوچکد( مربع

توان در  هاي باز غیر سرپوشیده است و از آن نمیشبکه بزرگ مخصوص استفاده در محیط

براي شمارش . ترند هاي کوچک و متوسط مناسب به طور کلی شبکه .تفاده کردهاي سرپوشیده اسمحیط

ها متفرق  سابتدا مگ. شوند قرار داده می شوند ها جمع می مگسها، شبکه روي محلی که در آن مگس

ز .نشینند و به زودي روي شبکه می گردند می ه بریبه محل تجمع اول دمجدبطور اما  شوند می آن تعداد ا

 3اي این عمل بین  در هر نقطه .شوند شمرده می نشینند، ثانیه روي شبکه می 30در مدت مگسها که 

این  زمانی که تجمع مگسها زیاد است، .شود تعداد آنها حساب می و میانگین شود بار تکرار می 5الی 

رك وجود و متح هاي شمارش ثابت ممکن است در هر ناحیه ایستگاه. عمل باید بیشتر تکرار شود

عمل شمارش باید در ساعت مشخص از روز انجام  هاي ثابت، به منظور مقایسه، در ایستگاه. ته باشدداش

  .پذیرد
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راي ها  در بعضی از عرصه .اي به نقطه دیگر متفاوت است تفسیر شمارش شبکه از نقطه ل امثب

ز  ها، رستوران ل قبول باشد، در حالی که در یک ان 3بیش ا بار مواد بار شمارش ممکن است غیر قاب

  .بار شمارش ممکن است قابل پذیرش باشد 2لبنی، حتی تا 

  نشینند هاي غذایی می هایی که روي طعمه روش شمارش مگس) ب

شوند، براي مدت  صفحه و دیسهاي حاوي مواد غذایی و موادي که سبب جلب مگس می سینی، نوار،

هاي غذایی  طعمه .شود ار داده میدقیقه در معرض تماس با مگس قر 30تا  2 براي مثال ،زمانی مناسب

  .ینی باشدوئد پروتااز تجزیه مو هاي ناشی فرآوردهشیر یا  مالس، ،ممکن است شربت

ی مورد استفاده  این روش جهت تخمین اثر کنترل مگس در مکانهاي نگهداري حیوانات به فراوان

هاي  اي بررسی تودهسریع و قابل تحرك نبوده و بر گیرد، اما همانند روش شمارش مگس، قرار می

  .ها مناسب نیست مگس

  :روش شمارش مگس روي سطوح قابل دسترس ) ج

د مگس ی های زد، تخمین تخمین .ابل دسترس هستندقها را در محل تجمع آنها که  ممکن است تعدا

ین که این روش واقع بینانه و . شود سریع و چشمی، همچنان که در روش شمارش شبکه انجام می براي ا

  .صحیح انجام شود به آموزش کافی نیاز است مکانتا حد ا

ها  رش مگس روي سطوح قابل دسترس، شمارش تعداد مگساهاي تخمین یا شم یکی دیگر از راه

 ها، کند، مثل ستون درمکانهایی که معلوم شده است مگس در آن تجمع پیدا می روي سطوحی ثابت،

  .دباش و یا روي خود حیوانات می دیوارهاي داخلی اصطبل

که انتشار مگس در آن محیط به دالیلی ثابت است،  این روش ممکن است در مکانهایی انجام شود

این روش براي بررسی  .باشد ثر در نتایج این روش میؤاما زمان انجام کار و آب و هوا از عوامل مهم و م

  .تواند مورد استفاده قرار گیرد هاي بزرگ و کوچک بخوبی نمیمگس در شهر

 :مگسآوري جمع روش 

  :هاي غذایی تله )الف

ک مجراي ورودي قیفی  سیمی استوانه مانندي است که مگس قفس تله معمولی صید مگس، ها از ی

هاي مختلف مگس در  هاي مربوط به گونه این نوع تله براي بررسی. وندش شکل وارونه وارد آن می

غذایی  ي این تله. ها مفید است ههاي کیفی از فون جهت تشخیص گون بویژه براي نمونه برداري محیط،

که دسترسی به . باشد سانتیمتر می 5لیتر و چهار سوراخ به قطر  9/3داراي مخزن پالستیکی به حجم 

، .سازد آن را میسر می درصد  1 درصد موسکامون و/. 025اي محتوي  مواد غذایی دانه در داخل تله

د . باشد قدر کیفی و قابل اعتماد میهاي جمعیت مگس چ اینکه تخمین. شود متومیل گذاشته می به تعدا

ر دادن تله بستگی دارد هر چند  ثیر مواد غذایی که در محل موجود است،أها و ت تله و مکانهاي قرا

ها وجود  معمول نباید در آن عرصه بطور که هایی را جلب و صید نماید اي غذایی ممکن است مگسه تله

  .داشته باشد

  :هاي چسبناك تله) ب
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هاي نگهداري حیوان ل در محلامثبراي ها، به ویژه در مکانهاي سرپوشیده،  تراکم مگسارزیابی براي 

دي مکانهاي غیر سر شود و یا هرگونه اطاقی که در آن مگس مشاهده می و در سطح  پوشیده،نیز تا حدو

در فاصله نوارهاي چسبان ممکن است . شود هاي چسبان استفاده می اي از نوارها و تله وسیع و گسترده

 بنابر این،. ها قرار داده شوند اوقات بیشتر در معرض تماس با مگسساعت و گاهی  24تا  2زمانی بین 

ر  اد تله را باید در هر یک از عرصههاي واقعی تغییرات در تراکم جمعیت، اینکه چه تعد تخمین ها قرا

تلهه به هر حال گرفتار شدن مگس .به تجربیات شخص مجري بستگی دارد داد، هاي چسبان  ا روي 

  .به تغییرات جمعیت مگسها بستگی دارد کامل بطور

  :هاي نوري تله) ج

ا جلب نماید ند مگسدر نواحی و شرایطی که تله نوري بتوا ه از المپ براي مثال( ها ر هاي  استفاد

ساعت صید ممکن است در تخمین تراکم مگسها مورد استفاده  24نتایج  ،)بنفش يفلورسنت و ماورا

  .رار گیردق

  ها گرفتن مگس 

  روش گرفتن با تور) الف

تعیین هویت، تستهاي حساسیت و غیره، استفاده از این روش براي ها  به منظور جمع آوري نمونه

مفید است، اما براي تخمین کمی جمعیت مگس استفاده از یک روش استاندارد، مشکل و غیر قابل 

  .اعتماد است

  :متحرك ءابزار تولید خال) ب

ز ابزار تولید خال در برقی اي شبیه جارو وسیله ،ءارتباط با اجراي برخی از آزمایشها، ممکن است ا

  .شود ها در محل نگهداري حیوانات استفاده می بزرگ براي جمع آوري و نمایش تراکم مگس

 :قیف مگس) ج

رداري از تواند براي نمونه ب که می متر ساخته شده استسانتی 75مگس از تور سیمی به قطر قیف 

اي جمع آوري . ردمورد استفاده قرار گی) زباله،کود و غیره(روي مواد جلب کننده طبیعی  قیف مگس بر

هاي عمومی مربوط به مگس به دلیل این که  نهایی مناسب است، اما براي بررسیها در چنین مکا نمونه

  .رد، این روش مناسب نیستتوان از این وسیله در آنجا استفاده ک ري وجود دارد که نمیامکانهاي بسی

  :هاي مدفوع مگس روش شمارش لکه) د

ورقه پالستیکی، شیشه و  آویختن کاغذ، مقواي نازك، ،ها از نقاط براي تخمین تراکم مگسدر بعضی 

هاي مدفوع روي آنها، مورد توجه قرار گرفته  آلوده به مگس و شمارش روزانه لکههاي  غیره، در عرصه

  .م کننده نیستاما این روش دلگر است،

  کنترل مگس خانگی در شرایط اضطراري

ثرترین روش براي مؤ. باشد می M. domestica ها تحت عنوان مگس خانگی یا مهمترین مگس

دفع  مشتمل برنگه داري، جمع آوري و این امر. مگس بهسازي صحیح مناطق بالدیده است مبارزه با

زباله سوز ممکن  زمین به صورت بهداشتی و یا سوزاندن در هاياگر پرکردن گودال. ضوالت آلی استف



  93    ها مگس

 

باله را در ز کیلومتر 5ناحیه مناسبی که حداقل  نباشد باید ز منطقه مسکونی متراکم فاصله داشته  هر ا

حداقل  مرتب و بطور گاو باید هاي نگهداري اسب، گوسفند، االغ ومحل. باشد بصورت بهداشتی دفع کرد

بار بازرس هفته ی اطمینان. ی شونداي یک  فضوالت حیوانی . حاصل گردد تا ازدفع صحیح فضوالت حیوان

 سانتیمتر 30 صحرا پخش نمود و یا اینکه زیر هاي نازك در هایی جمع کرد و با الیه ظرف توان در را می

ط استفاده از مستراحفاضال در مناطقی که شبکه. خاك کوبیده شده دفن کرد هاي  ب ندارند فق

هاي غذاخوري،  قبیل آشپزخانه، محل ولد بالقوه مگس از هاي زاد ودرمحل. ز استبهداشتی مجا

راي مگس و و هاي شیر ها و کارخانه کشتارگاه د تا محل ب سایر  لبنبات باید نظافت بطورکامل رعایت گرد

  . جانوران موذي مناسب نباشد

با مگس باید کاري کنیم  ا تمیز نگه داشتن محیط زندگبراي مبارزه  مان جاي مناسبی براي  یکه ب

زمانی که مردم به نظافت محیط خود عادت نکنند این  تا گذاري این حشره وجود نداشته باشد وتخم

ز اینکه مگس کار عملی نخواهد بود مورد اعتماد مردم  ها درمحیط ظاهر شوند با کسانی که و قبل ا

د ک ا مگس ه بهترین راه برايهستند مالقات نموده براي ایشان توضیح دهی ها این است که  مبارزه ب

  :ساکنین هر منزل کارهاي زیر را انجام دهند

سنگ مستراح  پوشانیده و کامل بطور و چاه را تعمیر بودن چاه مستراح در باز درصورت رو )1

 .بهداشتی نصب نمایند

ر باشد تا همواره در  )2 د داراي در فنردا ا مدفوع، مستراح بای آن  براي جلوگیري ازتماس مگس ب

 .هاي آن توري نصب گرد روي پنجره وته بماند بس

ز معابر بشکه بزرگ دردار بگذارید و در )3 ترتیبی دهید که . ها را درآن بریزند مردم بخواهید زباله ا

 .زباله را در زمین دفع نمایند حمل و ها را به خارج از اردوگاه بشکه روز هر

د و طویله  )4 ا را تمیز نگه دارن ر روزانه به صورت تل جمع آوري کنند بطو فضوالت حیوانات را ه

د( درجه   70الی  60 انباشتن فضوالت حیوانی موجب تخمیر بعضی مواد گردیده وحرارتی درحدو

ا  گردد که سبب از می ضوالت ایجادعمق توده ف در بین رفتن الرو مگس خواهد شد و روي آن را ب

شود باید  از آن استفاده می ی که براي سوختسانتیمتر پوشانیده، درصورت 20خاك به ضخامت 

 .)اي جمع آوري شوند در محل سربسته تر خشک شده ودها نازك تهیه شوند تا زو تاپاله

د را درقفسهه مردم آموزش دهید که ب  )5 اي که با تور سیمی محافظت شده  مواد غذایی خو

 )درصورت نبودن یخچال( .نداشته باشدنگهداري نمایند تا مگس به آن دسترسی 

 .بپوشانند را با توري ریز هاي اتاق پنجره و در  )6

ق و هاي بالغ ابتدا افراد، احشام و براي کشتن مگس  )7 ی را از اتا اماکن سرپوشیده خارج  مواد غذای

ا اسپري  طویله را بسته و اتاق و کرده سپس در  15نمایند و مدتی حدود  سمپاشی) امشی(ب

بوي حشره کش را استشمام  و را باز کرده از اینکه درها نگهدارند و بعددقیقه درها را بسته 

ثیري در از بین بردن در فضاي باز سمپاشی چندان تأ. وندنکردند اجازه دهند افراد وارد اتاق ش

ي جلب ها ندارد، اما اگر تعداد مگس خیلی زیاد است روي زمین را سمپاشی کنند ولی برا مگس
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ا  هبا شکر مخلوط نمودپیشتر کنند خواهند سم را در آن حل  مگس الزم است آبی را که می ت

  .شیرین شود

زه ها مگس از معضالت بهداشتی است به طوري که استفاده از سموم براي مبار أسفانه در اردوگاهمت

فقط باید به عنوان مکمل این کار (هاي مبارزه شیمیایی با مگس رسد روش با مگس اجباري به نظر می

باشد به شرح زیر  در این قبیل موارد امکان پذیر میکه ) ندهبرده شود نه به عنوان عامل جانشین شو

  :است

  روش مه پاش -1

حشره کش مناسب ) مه گرم( و ترمال فاگ ) مه سرد(  U.L.Vاین روش با استفاده از دستگاههاي 

ر محیط استفاده از این روش د .سازند رت مه یا ابر در محیط پراکنده میبراي مبارزه با مگس را به صو

ف و داخل اردوگاهباز اطر ا سایر روشهاي مبارزه با مگس بازده خیلی بهتري داشته و  ا ها در مقایسه ب

در مناطق حاره و نیمه حاره استفاده از سمپاشی به . قادر به کنترل مگس در موارد اضطراري خواهد بود

یل بوتوکسید همراه با پیپرون gr/ha  20مترین زیا رgr/ha 10مترین زدر روي زمین با بیور ULVصورت

gr/ha 10 بدون آن نتایج خوب عاید شده است   .و یا 

شده باشند آموزش دیده پیشتر توسط افرادي که  يرانحصبطور اهاي فوق الزم است  اهکار با دستگ

ها الزم است با نفت  کش ها استفاده گردد این حشره کش مخصوص براي دستگاه انجام گیرد و از حشره

ر بعضی موییا گازو ل و د د آی د پاشی مگس بهترین موقع براي مه. ب رقیق شودار  ها موقع فعالیت زیا

آن را  یپاش س از مهبهتر است حدود یک ساعت پ. باشد می 6- 8حشره یعنی صبح حدود ساعت 

ی مگسارزشیابی نمود در این گونه موارد ساده ت ها قبل و بعد از مه پاشی  رین کار مشاهده عینی فراوان

  .است

  :م در عملیات مه پاشیاحتیاطات الز

استفاده از گوش بند براي تحمل صداي دستگاه براي فرد مه پاش الزم است، همچنین لباس کار،  .1

 .ماسک و دستکش بخصوص هنگام پرکردن مخزن حشره کش براي متصدیان ضروري است

ز نقطهبطور دستگاه مه پاش باید   .2 ه نقطه دیگر باید مرتب سرویس شود و درهنگام حمل ا  اي ب

 .بنزین تانک خالی شود

موقع خاموش کردن دستگاه ترمال فاگ ابتدا باید شیر حشره کش بسته شود سپس دستگاه را  .3

ین صورت محلول حشره کش در سر لوله آتش خواهد گرفت  .خاموش کنند در غیر ا

در حدي نیست که موجب  معمولبطور در حین اجراي عملیات مه پاشی ابر سمی موجود در هوا   .4

با این وجود بهتر است قبل از انجام عملیات از مردم بخصوص کودکان و . ت افراد گرددمسمومی

 .افراد بیمار خواسته شود تا محل را ترك کنند

و ظروف غذاخوري یروي مواد غذا  .5 ها و قفس پرندگان  بخصوص ماهی. کامل پوشانیده شودبطوری 

   .را از محل مه پاشی دور سازند

  :طعمه گذاري - 2
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نیز براي مبارزه با مگس روش مناسبی است تاکنون ترکیبات مختلفی به صورت طعمه طعمه گذاري 

  . یی توضیح داده شده استاند که در فصل روشهاي کنترل شیمیا براي این منظور تهیه شده

  :ها و نوارها طناب) د

، Dioxacarb ،Malation  ، Diazinon همچون ها و نوارهاي آغشته به سموم حشره کش  طناب

Dimethoate  ،Demetilan  ،Propoxure   گرم  100-250غلظت  ها یا امولسیون بهو در محلول... و

ن نمود...، چادرها و ها کن ، رستورانها، مرغداريتوان از تیرها یا سقف اما در لیتر را می بطور . آویزا

ه کار می معمول تا شش ماه  ثر آن از یکرود که ا یک متر طناب براي هر مترمربع سطح کف اتاق ب

  .باشد متفاوت می

  :ییسمپاشی ابقا

در دهد به خصوص  نتیجه کامل بدست نمی بطور معمولی براي مبارزه با مگس یسمپاشی ابقا

ا ی رویها صورتی که در محل باشد اگر امکانات دیگري مثل مهب و طعمه گذاري در دسترس  ز  پاشی 

شکر شیرین کنیم تا موجب  باپیشتر آب را  نباشد و مجبور به استفاده از این روش باشیم بهتر است

  .ها شود جلب مگس

  :ییاحتیاطات در زمان سمپاشی ابقا 

 .پوشانیده شود کامل بطوری و ظروف غذاخوري یموقع سمپاشی روي مواد غذا .1

 .شخص سمپاش باید مجهز به لباس حفاظتی کامل، کاله و عینک و دستکش باشد .2

، هرگز باقیمانده سم را داخل اردوگاه در یک یدیوگاه بشوا در محلی دور از اردوسایل سمپاشی ر  .3

 .محل نریزید و وسایل کار را در آب جاري نشوئید

ها،  کش در کاربرد حشره. ر اماکن باز انجام شوددسپاشی ، باران نبایدبارش یا  دبا در صورت وزش  .4

سبب افزایش مگس کاربرد آن ممکن است . بخصوص دیلدرین را نباید در چاه مستراح به کار برد

 .شود

  : نصب توري 

ها،  ، آشپزخانههاکز تغذیه دسته جمعی، منازل، چادری، مرایهاي مواد غذا بیمارستانها، فروشگاه

ن کافی با تور سیمی و یا پالس ز مراکز توزیع شیر و مناطق مشابه باید به میزا تیکی محافظت شوند تا ا

ا کنترل شیمیایها ورود مگس   .اند به این نقاط جلوگیري شود فتهی از بین نریی که ب
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   :مقدمه

آفات گیاهی از شوند  ارسی بنام سن خوانده میپدر که  )Hemiptera(نیم باالن بسیاري از انواع 

هم گندم و جو در که از آفات م integriceps		Eurygasterزراعی و باغی بوده و گونه معروف سن گندم 

ر  .باشد زو همین راسته میکشور ایران است، ج ز این حشرات نیز شکارچی و حشره خوا تعداد زیادي ا

  .هستند

ز نظر پزشکی ) Hemiptera(نیم باالن  	Bed( هاي تختخواب ساس شاملمهم ا 	Bugs ( هاي  سنو

ی  که ساس باشند اتومینه میتری ی نبوده ول اقل هیچیک از بیماریهاي انسان هاي تختخواب بطور طبیعی ن

ب ل  سنباشند، ولی  مل بیماریزا به مدت چندین روز میه حفظ بعضی از عواقادر  هاي تریاتومینه عامل انتقا

ن بومی نبوده و در جنوب ایاالت متحده آمریکا و کشور ی بیماري شاگاس که در ایرا هاي آمریکاي جنوب

  .خوردارنداي بر تختخواب در ایران از اهمیت ویژه هاس به همین جهت ساس. باشند شایع است، می

هاي تختخواب بطور طبیعی ناقل هیچیک از بیماریهاي انسانی نیستند،  همانگونه که گفته شد ساس

اولین تماس . ولی افراد حساس در اثر گزش ساس ممکن است دچار عوارض پوستی و آلرژیک شدید شوند

لی تکرار گزش و ، وهاي پوستی باشد ی و یا حتی  واکنشیواکنش هاي جز با ساس ممکن است همراه با

هرچند ادامه . خیري شدید و قابل توجهی را در فرد ایجاد کنداهاي بعدي ممکن است واکنش هاي ت تماس

ی تماس ی و تعداد گزش يها چنین وضعیتی باعث ایجاد مصونیت در فرد خواهد شد ول د  طوالن هاي زیا

  .ر فرد بوجود آورددطپش قلب و حتی اختالل در دید را خونی،  ممکن است عوارضی همچون کم

هاي تختخواب در تمام مراحل  با توجه به اینکه ساس

و قادرند تا  زندگی خود خونخوار بوده و شب فعال هستند

ا  ب د و  از روي لباس و مالفه نیز اقدام به خونخواري نماین

ین زمان استراحت انسان نیز شب توجه به اینکه بیشتر

با زمان استراحت  فعالیت ساس از اینرو هم زمانیباشد،  می

د  تواند اوقات آزار دهنده انسان، می اي را براي انسان بوجو

ی . بیاورد به همین دالیل کنترل ساس از اهمیت قابل توجه

  .برخوردار است
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  ساس زیست شناسیفیزیولوژي 

ترین  گونه، شایع 91از این . کنند گونه ساس از خانواده سیمیسیده از انسان خونخواري می نود و یک 

هایی از ساس وجود دارد که  گونه. به ساس تختخواب معروف است باشد که می lectularius		Cimexگونه 

نیز با دستیابی به فرصت مناسب ها  اما این گونه. باشند ها می ش، پرستو و کبوتر میزبان آن گونهخفا

   .توانند بر روي بدن انسان خونخواري کنند می

	Cimexبراي انسان اهمیت دارد، دو نوع ساس که از نظر بهداشتی  	lectularius )ساس تختخواب (

ین . باشد می) ساس گرمسیري( 		hemipterus	Cimexو این دو نوع ساس از روي پیش سینه یعنی اول

   .شوند هم تشخیص داده می قسمت سینه از

. ري استتر از نوع گرمسی تر و حاشیه انتهایی آن صاف پیش سینه ساس تختخواب معمولی پهنقسمت 

د را که حاوي باشد که از طریق یک لوله، بزاق دهان خو هانی ساس شامل دو لوله توخالی مید پیوست هاي

ی . مکد لوله دوم خون را میکند و از طریق  باشد، وارد بدن انسان می مواد ضد انعقادي می مراحل تکامل

  .باشد و مرحله بالغ می پورگیمرحله  5م، ساس شامل مرحله تخ

به  الغ، قهوهساس ب ا ت 4اي رنگ، داراي بدنی تخت و بیضی شکل است که طول بدنش قبل از خونخواري 

ها در  ساس. آید میاي متمایل به قرمز در  ز خونخواري، بدن ساس به رنگ قهوهبعد ا. رسد میلیمتر می 5

به خونخواري پیدا میمرحله نمفی و قبل از هر بار تخ 5طی هر  دي گرم. کنند م ریزي نیاز  اي بدن انسان و 

  .کند ها را به خود جلب می اکسید کربن عمل بازدم انسان، ساس

هلی را نیز مورد تهاجم قرار می هاي دیگر مانند خفاش، مرغ و حیوانات ساس تختخواب میربان   . دهد ا

ي بالغ تا بیش از ها ساستوانند تا دو ماه و  پس از یک وعده خونخواري می پورگیها در مرحله  ساس

ق ساس  گزش ساس دردناك نمی. یک سال بدون خونخواري به حیات خود ادامه دهند باشد، اما رسوب بزا

معمولً نقاطی مثل بازوها و بطور در مورد انسان . شود می ه دیده اپیدرم باعث ایجاد حساسیتدر الیه صدم

د  ها و شکافها، درز ها و روبالشی ساس تختخواب در ملحفه. شوند میها درگیر گزش ساس  شانه هاي موجو

   .شود میها پنهان  ها و در زیر کاغذ دیواري در ساختمان

ت  خ ش س وش آن و پ وص  ص بخ ازه  ند ره، ا حش ین  ا موز  ر م له طبیعت  م از ج اس،  ات ویژه س وصی ص خ اطر  به خ

عث  ا ش ب ن ود میبد بد ش اوم یا تد وده  اي آل نه مکا در  اس  ود س ج ن . و ا نه لف پ مخت اي  اه در ج روز  در طی  اس  س

د می و د ش ي و  ار نخو خو ان  نس ن ا د ب ي  ر رو م شب ب ا آر ت  ا د میر ساع ز  .کن ا بل  ق ي  ار و نخ خو ل  م ع ول  م ور مع ه ط ب

ام  نج اب ا فت وع آ رد میطل ذی ي  پ ار نخو خو از  د  بع اسو  از  ها س ود ب خ اي  ه اه هگ نا ه پ ند میب رد   .گ

د . (گذارد میتخم بر جاي  200تقریب به ساس ماده در طول زندگی خود  1تا  1حدو ). تخم در روز 2

ا یک ماده سیمانی شفاف به سطح و آنها را ب دهد میرا روي سطوح ناصاف قرار  ها تخمس ماده سا

ز . گردد میغالب بی رنگ است، از تخم خارج بطورساس که  پورهروز،  17تا  6در عرض . چسباند می بعد ا

ه حدود  پورگیمرحله  5گذرانیدن  ه ک و  رسند میوغ  به مرحله بل ها پورهانجامد،  هفته به طول می 10ک

   .ماند میماه زنده  10ساس بالغ 
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به . حشراتی محتاط هستند، اغلب تشخیص پناهگاههاي آنان کار دشواري است ها ساساز آنجایی که 

نشانه . شود میبوي بدي از ترشحات روغنی بدن آنها متصاعد  شود میزیاد  ها ساسهر حال وقتی تعداد 

   .باشد میدفعی ساس بر روي محل رفت و آمد آنها هاي مواد  دیگر وجود ساس، تشخیص لکه

  انتشار ساس

محل زندگی انسان، آشیانه پرندگان و النه خفاش مناسبترین مکان براي زندگی ساس است، زیرا هم 

بر روي  تواند میآن ساکن هستند ساس در  کهمحل مناسبی براي پنهان شدن ساس است و هم موجوداتی 

چهارچوب پنجره ها، پشت قاب عکس، درز و شکاف داخل دیوار، اثاثیه . ازدبدن آنها به خونخواري بپرد

ها و صفحات چوبی یا زیر فرش و موکت و حتی چینهاي پرده بهترین پناهگاه  منزل، پشت کاغذ دیواري

   .باشد میبراي ساس 

	ساس اهمیت بهداشتی 

اقلین مهمی درانتقال بیماري ها نیستندها ساس مبنی براینکه این حشرات  اي نظریه .ي تختخواب ن

 ي جدیدي درکشور این مطلب طی مطالعه ه شده است امایارا نقش دارند 	Bدرانتقال ویروس هپاتیت

ین حشرات به دلیل گزش دردناك، براي انسان آزاردهنده هستند .شده است رد گامبیا ی  .به طورکلی ا برخ

واکنش  هابرابرگزش آن ن حشرات بوده اند، درازمردم به ویژه افرادي که به مدت طوالنی درمعرض تغذیه ای

د کمتري نشان داده یا ه واکنشی ازخو به شکل  افراد واکنش خفیف در. دهند نشان نمی حتی هیچ گون

،  نبوده  ها ساسافرادي که درگذشته درمعرض گزش . شود میهاي قرمز، حتی بدون خارش ظاهر لکه اند

زالتهاب موضعی، خارش شدید گزش ممکن است یک تورم . خوابی درشب صدمه ببینند بی و ممکن است ا

خراش ناشی ازخارش محل گزش . شود میاغلب به خونریزي منجر ،سفیدرنگ وسفت درپوست ایجادکند

  . ممکن است باعث ایجادعفونت ثانویه شود

 که دراین بین کودکان به شب گزیده شوند در بار صد بیش از هاي بسیارآلوده ممکن است افراد هدرخان

   .شوند میدن خون دچارکم خونی خفیف علت ازدست دا

	هاي کنترل ساس تخت خوابروش

	فیزیکی  روشهاي  )الف

بازبینی مفصل توسط شخص واجد شرایط اولین جز ضروري هر برنامه کنترل موثر ساس   :بازبینی )1

ت یافت شد باید شناسایی دقیق صورت گیرد و پناهگاهها و جمعی ساس اگر. باشد می تختخواب

اي براي جلب یا صید  هیچ نوع وسیله. تقریبی آنها در کوتاهترین زمان ممکن برآورد گردد

 بعضی از عوامل فالش. باید انجام گرددچشمی این بازبینی  بنابر .ي تختخواب وجود نداردها ساس

براي ي تختخواب پایین است ها ساستوان در جاهایی که جمعیت  یدي را مییکننده پیرترو

ازها ساسمعمولً بطور . براي خروج از پناهگاهشان استفاده کرد تحریکشان  یی را که بطورعمده 
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شی ها وسپس سمپا با از بین بردن میزبانها و النه توان نند میک ها خونخواري می	پرندگان و خفاش

	..النه آنها کنترل کرد

ی نظمی )2 وضع  بهم ریخته و  :حذف ب

هاي  ها و اتاق نظمی بسیاري از خانه بی

ن  خواب مکانهاي متعددي را براي پنها

بطور کند و  شدن ساس تختخواب فراهم می

ا حشره کشها را غیر ممکن مبارزه  یتقریب ب

سازد بنابراین تا حد زیادي کاهش  می

نظمی و وضع بهم ریخته خانه شانس  بی

   .برد ي تختخواب را باال میها ساسحذف 

با سا قبل از اینکه خانه سها را که در کف زمین هاي لبا ، باید پایهس تختخواب آماده کنیدتان را براي مقابله 

   .هاي آنها را براي شستشو ببندید اند مرتب کرده و کیسه قرار گرفته

ز زیر تبراي حذف کردن  ق باید همه چیز را در باالي تخت قرار داده و یا آنها را خساس تختخواب ا ت اتا

ب( به اتاق دیگر    .انتقال داد) له بیشتربه طور بالقوه براي مقا

چیزهایی را که . کنید دور انداخت ختنی را که دیگر شما استفاده نمیکیف و هرچیز دور اندا ،باید جعبه

  .خواهید آنها را نگه دارید باید آنها را بازرسی نمود درب را بسته نگه داشته و شما می جلوي

نامه ،هاي قدیمی که مانند روزنامه مواردي مجالت و وسایل شکسته  قابل مصرف،غیر  پاکت هاي 

باید سریع به سط    .زباله بیاندازید لالکترونیکی و دیگر تجهیزات دیگر که هیچ ارزشی ندارند را 

ا دستورالعمل خاصی صورت گیرد اگر مدیریت حرفه ا  بی یقطعبطور ، اي آفات شما ب نظمی خانه ی

  .دهد میآپارتمان شما را کاهش 

ه براي اکن آلوده با ساس تختخواب ن اماآموزش ساکن :آموزش )3 اطمینان از همکاري فعال و داوطلبان

د که ساکن. آنها در برنامه کنترل ضروري است ن اانتظار این خواهد بو ن براي جلوگیري یا محدود کرد

ا بهبود و ارتقا ي  يتحرکات جمعیت آفت ب بهداشت، کم کردن به هم ریختگی و شاید بستن درزها

واب، همینطور تکنیک ي تختخها ساسو رفتار زیست شناسی اگر مردم درباره  .اماکن همکاري کنند

آموزش ممکن است شامل . کنترل آگاهی داشته باشند کمک کننده خواهد بود راهبردهاي ها و

ه  آگهی، شبکهفرستادن ، پرسش و پاسختوضیح شفاهی،  هاي رادیویی، انتشار بروشور و پمفلت ب

ط امه کنترل ارتباط مداوم با ساکندرطول برنا. زبان محلی باشد ن، مدیران محلی و ادارات دولتی مرتب

باشد 	.باید برقرار 

ز اي آفات شما ممکن است شما  در مدیریت حرفه :)حل شدنی( کیف لباسشویی یکبار مصرف  )4 ا

توانید لباس و یا هر وسیله قابل  توانید بخرید استفاده کنید و می هاي فوق که خودتان می کیسه

آنها را ) بدون نیاز به بازکردن کیسه( اًها قرار داده و مستقیم ي دیگر را در داخل این کیسهشستشو

   .ین لیاسشویی قرار دهیدداخل ماش
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  : up	climbساس تختخواب با ) شناسایی(تشخیص 

قبل از اینکه جمعیت (مبارزه با ساس تختخواب  

گردد بسیار مهم و کنترل آن مشکل ) آن زیاد شود

توانید در خصوص ساس  ا چگونه میشم. است

تختخواب براي خانه یا آپارتمان خود نظارت داشته 

باشید شما ممکن است از طریق داستانهاي قدیمی 

هاي تن  وطیو از مردم شنیده باشید که چطور ق

ن  و تغذیه ساس ماهی براي جلوگیري از خزید

  .گردید تختخواب پر از آب می

بر ساس استفاده از دستگاه مدرن نظارت 

را  گردد میباعث رهگیري و شناسایی حشرات  ClimbUpTMتختخواب مانند  و انواع ساس تختخواب 

باید به درستی زمینه کار  ClimbUpTMبراي استفاده از دستگاه  کند میقبل از توسعه هجوم شناسایی 

ر داده چنانکه ز دیوار قرا ر را لمس نکند  آماده شود و باید وسایل یا هر قطعه از مبلمان را دور ا در دیوا

 ClimbUpTM . ضمنً باید هیچ گرد و غبار و بستر قابل دسترسی در طول روز و شب وجود نداشته باشد

ر ه به طوریکه پایه شود مییک رهگیر است که در زیر هر تخت قرار داده  اي تخت در داخل آن ابزار قرا

   .گیرد می

ClimbUpTM  باشد می ن ناهموار و پوشش داخلی آن طلقآرهگیر و ظرفی است که پوشش بیرونی.   

خزند و به داخل سقوط کرده و  از این ابزار می جه جهت تغذیه به خارنساسهاي تختخواب گرس

   .توانند دیگر از آن فرار کنند نمی

ClimbUpTM  باشد مییک وسیله و ابزار بسیار عالی براي تشخیص زودهنگام ساس تختخواب.   

د آپارتمان ) افرادگزش براي (تخواب وقتی از بیرون آپارتمان خبه دلیل اینکه ساس ت به  شود میوار

ClimbUpTM د تاف میClimbUpTM  باشد میبسیار مفید ) به عنوان تله(یک دستگاه.   

ClimbUpTM به روش میزبان به تله جذب نماید صدها عدد از ساس تختخواب را تواند می.  

ClimbUpTM دهد میبه اندازه کافی جمعیت ساس تختخواب را کاهش گیرد و  جلوي هجوم را نمی. 	

		:نجارو کرد  )5

ارزش جارو کردن براي کنترل ساس تختخواب نیست 

ن ول در هجوم  .شود میی باعث شناسایی بسیار آسان تر آ

محلهاي تجمع تنها با  بزرگ، پناهگاههاي ساس تختخواب و

و  اند بلکه با پوسته ساسهاي مرده ساسهاي زنده پرنشده

. اند پوسته ساسهاي از تخم درآمده و مدفوع هم پرشده

اغلب تشخیص ساس زنده از ساس مرده دریک پناهگاه کثیف بویژه پس از پاکسازي به سختی ممکن 

ین اجساد بسیار مفید است   .باشد یک جاروي با قدرت براي از بین بردن ا
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این در حالی است که هیچ جاروي قدرتمندي براي حذف کلیه 

د ها تخم د ندار به صورت سیمان درمحل  ها تخم(ي تختخواب وجو

   ).هستند

ز پاکسازي پناهگاه اگر (، حذف بقایاي ساس تختخواب بعد ا

فقط از خارج نمودن کیسه جاروي  .آسان است) هنوز زنده باشند

  .آلوده به خارج از ساختمان مطمئن شوید

ی از برنامه :بخار )6 موثر براي  هاي کنترل آفت بطور بخار در بعض

ي و تخم آنها از درزهاي تشک ها و سایر انواع ها ساسحذف 

لباس استفاده شده است، با این وجود این تکنیک نیاز به آموزش، 

و مراقبت دارد دستورالعمل کارخانه تولید کننده وسایل . تمرین 

ایجاد بخار، نگهداري و احتیاطات ایمنی آن باید مورد توجه قرار 

متر از سطح فاصله داشته باشد اگر فاصله بیشتر باشد سانتی 5/2-8/3ننده بخار باید ش کنوك پخ. گیرد

اگر خیلی نزدیک باشد ممکن است رطوبت  و تخم آنها کافی نخواهد بود  ر براي کشتن ساس  حرارت بخا

افزایش جمعیت  شود میاضافی به سطح وارد  که خود آن ممکن است منجر به مشکالت دیگر از قبیل 

  . ها گردد	ي گرد و غبار و رشد قارچها	مایت

ي دماي حرارتی الزم براي کشته شدن ساسها .شود میساس تختخواب به آسانی توسط حرارت کشته 

قراردادن لباس  .گزارش شده است) درجه سلسیوس 46تقریب به (درجه فارنهایت  114- 115تختخواب 

ز بین بردن ساس تختخواب وبراي آلوده دریک خشک کن گرم  ی استها متخا ه حل عال  .ي آنها یک را

  .فرش مفید باشد ي آن در مبلمان وها تخم تواند براي کشتن ساس تختخواب و	حرارت می

بسیاري از شرکتهاي  .باشد میمتداولترین روش براي کشتن ساس تختخواب استفاده از دیگ بخار 

ثر ؤهاي بخار م	پاك کننده از تخواب در آپارتمانهاي آلودهمدیریت مبارزه با آفات براي کشتن ساس تخ

  .کنند استفاده می

مکانهاي دیگري که در آنها برنامه  ها و	نیمکت ،دستگاه بخار براي از بین بردن ساس تختخواب درتشک

  .گیرد میمورد استفاده قرار  باشد میحشره کش نامطلوب 

تکنسین باید به اندازه  .رداست که نیاز به صبر وشکیبایی دا يا استفاده از دستگاه بخار فرآیند آهسته

دستگاه بخار باید بزرگ  سر .کافی آرام حرکت کند که گرماي متمرکز شده در باالي هر سطح قرار گیرد

به طوریکه در سراسر اتاق به ساس تختخواب و ن ها تخمباشد که از بیرون آمدن بخار جلوگیري نماید  ي آ

به هرحال بخار آب . )کاهش سرعت گسترشاي بر( کردن است زثر در تمیؤروش بخار یک روش م .بدمد

به تنهایی حذف ن 	 .کند میگسترش ساس را 

	:پودر دي اکسید کربن تحت فشار

که در آن ساس  کنند میجدید استفاده وري افنبرخی از شرکتهاي بزرگ مدیریت آفات از یک 

به نام تجاري  .شود یخ زده می 	-F108تختخواب در دماي  شود از  نامیده می Cryoniteاین فن آوري که 
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اي که نازلهایی  دارد به شکل  توسط استوانه CO2پودر  .نماید تحت فشار استفاده می CO2یک پودر 

درز و شکافها که درآنها ساس تختخواب وجود دارد نفوذ  مبلمانها و ،ها جعبه ، بسترها،بخارات به قرنیزها

	.را به سرعت از بین می برد پودر فریز شده تحت فشار سلولهاي ساس تختخواب .کند می

Cryonite گسترش ساس  تواند میبه تنهایی ن عین دستگاه بخار نیاز به صبر وشکیبایی دارد و

   .تختخواب را از بین ببرد

  : سرما

واهند مردها ساساگر   - 15توانند دماي  ها می	ساس. ي تختخواب بمدت کافی در تماس با سرما باشند خ

توانند در دماي 	وتاهی تحمل کنند و اگر به آب و هواي جدید عادت کنند میدرجه سانتیگراد را بمدت ک

ل 	استفاده از سرما در اتاق. صفر درجه و یا زیر آن بمدت چندین روز زنده بمانند ها یا ساختمانها براي کنتر

ن اثاث منزل یا لوازم دیگر در جعبه  ها یا ساس بخوبی مطالعه یا استفاده نشده است اما فریز کرد

روز ممکن است جایگزین خوب یا روش مکمل  4گراد بمدت حداقل درجه سانتی -19هایی در دماي 	محفظه

براي  CO2جدید استفاده از کپسول هاي  نسبت فناوري  به. براي اماکنی باشد که آلودگی کمتري دارند

  . باشد میفریز سریع و کشتن ساس و انواع آفات دیگر 

  	:هاي تشکمحافظ

ک در حال حاضر بخش استانداري از هاي تشمحافظ

یک  .کنند میکیفیت بستر برنامه مشکالت را مدیریت 

محافظ  .محافظ تشک بیشتر از یک روکش تشک است

تشک طوري است که تشک خود را کامل مهر وموم 

ساس تختخوابی تشک را  تواند میکرده به طوریکه ن

تشک اگر  گونه ساس تختخوابی در هر آلوده کند و

 قرار داده وگزش انسان را مورد  تواند مین باشدموجود 

	 .یا از محافظ فرار کند

دهد اگر شما 	وسیله تشک و فنرهاي تختخواب را پوشش می دواین بسیار مهم است که محافظ تشک 

ظ قرار  ظ مطمئن نیستید به این مطمئن باشید که فنرهاي تختخواب در داخل محفظه محاف به هر دو محاف

  .داده شده است

فنرهاي تختخواب محل و پناهگاه مورد عالقه ساس تختخواب است و مبارزه با آن بسیار مشکل 

با ساس تختخواب شده و .باشد می مبارزه  روکش کردن فنرهاي تختخواب باعث کم شدن مشکالت مبارزه 

	. کند میثرتر ؤرا ساده تر و م
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ط زیپ به طور کامل بسته همچنین مهم است که شما محافظهاي تشکی خریداري نمایند که توس

که زیپ محافظ را ببندند و این اولین راه براي فرار ساس  کنند میبسیاري از مردم فراموش  شود می

	.باشد میتختخواب 

جلوگیري خواهند ) کامل بسته نشده باشدبطور حتی اگر زیپ (هاي تشکی که حفاظ زیپ دارند  محافظ

به اندازه .کرد کافی محکم باشند تا نگذارند تخمهاي ساس تختخواب از طریق  همچنین دندانهاي زیپ باید 

  .روزنه زیپ فرار کنند

موثر نیستند بنابراین درهنگام خرید  )در داخل(هاي تشکها در نگهداري ساس تختخواب  همه روکش

وي برچسب ) اید ازمحصولی که شما خرید کرده( ن حاصل کنید که این محصول توصیف کننده بر ر اطمینا

	 .دارد ونه اشکال ساس تختخواب را نگه میو چگ کند مینه براي نگه داشتن ساس تختخواب عمل آن چگو

  :هاي گرمایشیسیستم

راي کنترل ساس  آوري	ثرترین فنؤیکی از م هاي جدید ب

تختخواب توسعه سیستم گرمایشی است به نحوي که در 

ي زیاد ساس تختخواب را از بین اتاقهاي آلوده با تولید گرما

از بین بردن  دودر حال حاضر . برند می سیستم گرمایشی براي 

  .شود بستر ساس تختخواب استفاده می

  گرماي تحت فشار) Heat )T.P.H	Pure	Therma: الف

  Heat	Temp-Air: ب

هاي الکتریکی براي تولید 	حرارت دهنده پارافین گازي و

مورد استفاده  F135باال بردن حرارت داخلی اتاق تا براي گرما 

این دما به تجهیزات الکتریکی آسیبی نخواهد (گیرند 	قرار می

	.شود میده ااین حرارت براي چند ساعت به اتاق د) رساند

در ) که از طریق سنسورهاي متعددي که قرار داده شده است(دما در درزها و شکافها و جاهاي سختی 

	.شود سراسر اتاق کنترل می

دقیقه  60میرسد این روند به مدت  114 - 115سورها به زمانیکه دماي کشتن ساس تختخواب در سن

  .ي آنها را بکشدها تخم ي تختخواب وها ساستا همه  کند میادامه پیدا 

ز ایشان باقی ناز مزایاي استفاده از سیستم به تنهایی  و ماند میهاي حرارتی آن است که هیچ اثري ا

	.باشد مییک روش حذف براي گسترش ساس تختخواب 

که  باشد میسیستم پاکسازي با عملیات حرارتی این است که هنوز این یک فن آوري جدید  از معایب

	.باشد میتاکنون پیداکردن یک شرکت مدیریت آفات که آن را خریداري نماید مشکل 

نتیجه گران  در داشته و) ساعت از زمان راه اندازي به پایین 8تا  6(این فرایند همچنین زمان مصرف 

تواند به تنهایی براي کنترل ساس تختخواب 	تم گرمایشی یکی از چند روشی است که میسیس .باشد می
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ل برخی از ساختمانها  .استفاده شود ا این حا ممکن است به دلیل ) معمول ساختمانهاي قدیمیبطور (ب

	.سازي مجبور به استفاده از حرارت باشند هاي ساخت و ویژگی

ز أساز یک مس در مواردیکه ساخت و له نگران کننده است عاقالنه است که مکمل حرارتی با استفاده ا

نقاط سرد که ممکن است ساس تختخواب پیدا شود استفاده شود 	.یک حشره کش در 

براي سیستم جبران درجه حرارت هوا میتوان با استفاده از بخاري برقی به تولید حرارت مورد نیاز براي 

ر داده 	در این روش بخاریها در اتاق .اقدام نمود) 900- 1100 فوت مربع(یک اتاق آپارتمان  هاي آلوده قرا

ن زیاد براي هاي با سرعت  فن .شود شوند و توسط ژنراتورهایی از خارج به آنها نیروي برق داده می	می دمید

درجه  135تا  120درجه حرارت اتاق را بین  .گیرد میحرارت به گوشه وکنار اتاق مورد استفاده قرار 

	.باشد میدهد واین دما براي کشتن ساس تختخواب کافی  ایت افزایش میفارنه

	Thermalروش  Air	 Head  با استفاده از پروپان بزرگ بخاري براي تولید حرارت موردنیاز براي

ر  .گیرد میپاکسازي یک واحد آپارتمان آلوده مورد استفاده قرار  ج از ساختمان قرا بخاري گازي در خار

	.یابد طریق عایق لوله به آپارتمان اختصاص می داشته و حرارت از

براي ایجاد یک فشار مثبت به صورت  هاي مختلف و اي هستند که به زمینه اینها مجراي پیشرفته

افزایش د مداوم و 	 .نمایند درجه فارنهایت فعالیت می 135ماي براي انتقال گرما به اتاق تا 

  : هاي چسبنده پایش

هاي دیگر کنترل  و به تکنیک باشد میده براي پایش خیلی از حشرات هاي چسبنده یک روش سا تله

 شوند میهایی صید 	ي تختخواب روي چنین تلهها ساساگر چه . ها اضافه شده است سريوها و س عنکبوت

ا  آنها در شناسایی و ردیابی جمعیت اما گزارشات اخیر از آمریکاي شمالی نشان داده است که هاي کوچک ی

 ها ساسثر نیستند حتی هنگامی که عالیم آلودگی واضح هستند ؤي تختخواب خیلی مها ساسمتوسط 

  . دهند افراد را مورد گزش قرار میروزمره و بطور  شوند میبراحتی دیده 

  شیمیایی  روشهاي )ب

و سایر حشره  DDT، تعداد ساسهاي تختخواب از طریق سمپاشی ابقایی با 1970 تا  1950سالهاي در 

، ریشه کن شد یتقریببطور اي یافت، و  قابل مالحظهکشها، کاهش  از جوامع منطقه معتدله به . در بسیاري 

، تعداد آنها در بیشتر کشورهاي توسعه یافته، افزایش قابل توجهی یافت، که 1990هر حال، در طی دهه 

   .ظاهر به علت سفرهاي بین المللی بیشتر و پیدایش مقاومت نسبت به حشره کشها بودب

ل سیمکس لکتوالریس و سیمکس همی پتروس، شامل کاربرد سمپاشی ابقایی داخلی یا گردها، کنتر

هاي آنها و در روي سطوحی است که ساسهاي تختخواب براي رسیدن به میزبان بر روي آن  پناهگاهبراي 

نوارها و هاي آن، هر دو نوع تختخواب چوبی و فلزي، درزها،  ها و تخته و میله چارچوب تختخواب. می خزند

ا و پنجره ها و دکمه لبه و کف اتاقها، چارچوب دره و ترکهاي دیوارها  ها و  هاي تشکها، شکافها و درزها 

ل و اتصال در اثاثیه، بایستی سمپاشی گردند به . محلهاي لوال و مفص د که حشره کش،  باید مراقبت نمو

هایی که ساسها در آن مخفی شده    .اند، نفوذ کند داخل درزها و شکاف
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ها، در معرض آلودگی ساسها قرار بگیرند؛ اما اگر این  ها و لحاف رود که پتوها و مالفه کمتر احتمال می

مشکل اتفاق افتاد، بایستی این وسایل را در آب گرم شسته و در آفتاب خشک نمود یا با اتوي داغ 

ت عملیات حرارتی قرار اقالمی را که نتوان تح. ، اتوکشی کرد)برد خشک شویی هم ساسها را از بین می(

درجه  -18دماي (شده گذاشته و در فریزر ) درز بندي(هاي پالستیکی آب بندي  داد، باید در کیسه

د تا ساسها از بین بروند 24به مدت ) سانتیگراد    .ساعت قرار دا

یدها به یپایرترو. اند ه شدهیارا 1- 1تختخواب، در جدول  حشره کشهاي مناسب براي کنترل ساسهاي

؛ این حشره کشها، خیلی فنخست ؛ به دلیل اینکه، شوند میاي در این زمینه استفاده  ر گستردهطو عالند

به طور ناگهانی و با فشار(اي  تحریک آزاردهندهدوم  د ) از طریق ریختن حشره کش  بر روي ساسها ایجا

به فرموالسیونهاي ) 0.1- 0.2% (گرم در لیتر  1- 2هاي طبیعی به میزان  در برخی مناطق، پیرترین. کنند می

تا تاثیرسمپاشی را در پناهگاه ساسها، افزایش داده و  شوند میحشره کش کاربامات و ارگانوفسفره اضافه 

ر دهندآنها را به زور در تماس با رسوبات تازه حشره کش قر    .ا

ه در حال حاضر، تنظیم کننده هاي رشد حشرات، عامل مهمی در کنترل ساسهاي تختخواب هستند، ب

یدها یرترویثیر مخلوط پأت. اند ه کشهاي متداول مرسوم، مقاوم شدهخصوص براي آنهایی که نسبت به حشر

اند،  ها مقاوم شدهپیرتروییده نسبت به هاي رشد حشرات، در کنترل آلودگی ساسهایی ک با تنظیم کننده

  .ثابت شده است

. شوند میحشره کش استفاده  انبعنو 3و گردپاشها، 2هاي هواي فشرده اسپري 1هاي دستی، سمپاش

، پایه ها و ستونها و کف اتاقها، سمپاشی باید در نقاطی که حالت وازده  ) از رده خارج شده(براي دیوارها

به طور براي سایر سطوح، حشره کش را بایستی . مترمربع به کار رود 25-50	لیتر در 1پیدا کرده به میزان 

   .دمستقیم در درزها و شکافها به کار بر

و روکش ) لی نرم و فنرينیمکت مب(هاي کاناپه  ین اثاثیه مبله منزل، مانند پایههاي نرم زیر پارچه

اً . اي مبل، بایستی برش زده، باز شود و حشره کش در چارچوبها و سطوح داخلی آن به کار رود پارچه صرف

فی باشد؛ به هر حال، جهت رفع آلودگی ساسها کا تواند میسمپاشی کامل با حشره کش رسوب دهنده، 

ي بیرون آمده از تخمهاي مخفی شده، از تاثیر ها پورههفته، جهت اطمینان از اینکه،  4- 6بایستی بعد از 

  . کش در امان نمانده باشند، بررسیهایی انجام شود باقیمانده حشره

در . نجام شودهفته، ادو اگر آلودگی ساسها ادامه یابد، باید سمپاشی مجدد در فاصله زمانی کمتر از 

 ، صورت امکان، بستر خواب کودکان، از جمله تختخواب نوزاد، بایستی به جاي کاربرد حشره کشهاي ابقایی

ز  ید زمان کافی در نظر گرفت تا تشکبا. با روشهاي فیزیکی، پاکسازي گردد ا هاي سمپاشی شده، قبل 

اول رو. کاملً خشک شوندبطور استفاده،  ز انجام داد تا رسوب ته نشین شده در سمپاشی ابقایی را باید در 

	 .خشک شوند بطور کاملکنین اشغال شود، اتاقها، قبل از اینکه اتاقها در هنگام شب توسط سا

                                                 
Hand sprayers -

١
  

compressed air sprayers  -٢  
dusters -

٣
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ا این  ، حشره کشامروزه مصنوعی یتروبه طور عمده پایرو ها ساسهاي انتخابی براي مبارزه ب یدهاي 

اگرچه . سیها لوترین و فنپروپاترین هستندمبدا، المانند سیپرمترن، سیفلوترین، دلتا مترین، پرمترین

در دز کمتري  ، ولی اثرات ابقایی طوالنی تري دارند وي قبلی گرانترند تفاده شدهي اسها کش	اغلب از حشره

   .از این رو با صرفه ترند روند و به کار می

   پشه بندهاي آغشته به سم

ه کشهاي پیرترو به کار میبراي ید، که یپشه بندهاي آغشته شده با حشر ثیر أ، تروند کنترل ماالریا 

ی مناطق، این مس. زیادي در حذف گزش ساسهاي تختخواب دارند ی مردم ادر برخ براي له، مشوق اصل

به طور منظم بوده است ی در مناطقی که ساسها نسبت به توریهاي متداول سمپاش. استفاده از این توریها 

با تنظیم اند؛ اس شده و مورد استفاده، مقاوم شده تفاده از سایر حشره کشها یا مخلوطی از حشره کشها 

  .هاي رشد حشرات، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است هکنند

  مولدهاي دود 

ه کش پیروترو بطور ،به طور تجاري قابل دسترسی هستند هاي دود که مولد ید یمعمول حاوي حشر

به مدت .  وندش میه ي دود دادن فضاي داخل خانه استفادبرا بوده و ط  می دقیقه 3 - 15آنها را  سوزند وفق

 کش ممکن است به درون درزها ودود حاوي ذرات خیلی ریزه حشره . قابل استفاده هستند یک بار

، هاي مناطق گرمسیررا از بین ببرد ها وهیره ها، مگس ي تختخواب، ککها، پشهها ساسها نفوذ کند و شکاف

کنند  و ممکن است بدون این که به درزهاي عمیق نفوذ نندک میمولدهاي دود همیشه خوب عمل ن

هاي 	ی مجدد از خانهاین مواد اثر زود گذر داشته و قادر به جلوگیري از آلودگ. برسطوح افقی نشت کنند

، انجام ایی که به اقدام ضربتی نیاز داردبه طور کلی این روش در جاه. هاي آلوده نیستند همسایه و محل

بله با ها قوطی. شود می ي تریاتومینه استفاده ها  سني تدخینی ساخته شده درآمریکاي جنوبی براي مقا

  .شود میاز مخفیگاه آنها  ها نسها حاوي حشره کش محرکی است که سبب خروج  این قوطی. شوند می

  هاي ابقایی 	حشره کش

به طور . از دارندایدار نیکش ابقایی پ	هایی که به شدت آلوده هستند به استفاده از یک حشره خانه

، اما اگر ی استي تختخواب کافها ساساز بین بردن  حذف و ي، یک بار استفاده از این روش برامعمول

باید در فاصله ه یابد مبارزهآلودگی ادام بسیاري از کشورها  در. ي بیش از دو هفته اجرا شود ي مجدد 

ی . متداول است، لیندین و دي الدرین  DDTي تختخواب نسبت به ها ساسمقاومت  حشره کش انتخاب

ا  ن  .جمعیت هدف یک حشره کش موثر باشد ي اول باید براي در درجه ها ساسبراي مبارزه ب اضافه کرد

این  و کند میاز مخفیگاه ها کمک  ها ساسبه خروج  درصد 1/0 -2/0کش محرك نظیر پیرترین حشرهیک 

ن  یدها دراز بین بردن ویبسیاري از پیرترو .شود میکش ابقایی  ر باعث افزایش تماس آنان با حشرهام بیرو

  . ثر هستندؤها م از مخفیگاه ها ساسآوردن 
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  کنترل ساسهاي تختخواببراي هاي مناسب  کش حشرهجدول 

  شیمیایینوع مواد   حشره کش
کیلوگرم یا /غلظت گرم 

  لیتر/گرم 

درجه سمیت براساس 

	WHOطبقه بندي 

  *II  4/2  کاربامات  بندیوکارب

نفلوفنو   کسورو
  تنظیم کننده

  رشد حشرات
3/0  U* **  

  متوپرن
  تنظیم کننده

  رشد حشرات
9/0  U	

  II  2-5  ارگانوفسفات  کلروپیفوس

  ** III  10  ارگانو فسفات  متیلپریمینوس 

  III  20  ارگانوفسفات  ماالتیون

  II  /3-6/0  یدیپیروترو  آلفا ساپیرمترین

  II  25/0- 5/0  پیروترویید  بتاسایفلوترین

  II  4/0  پیروترویید  رینسایفلوت

  II  48/0- 96/0  پیروترویید  بی فنترین

  II  5/0- 2  پیروترویید  سایپرمترین

  II  5/0-1  پیروترویید  سیفنوترین

  II  3/0  پیروترویید  دلتا مترین

  II  03/0  پیروترویید  لوترینداسیهاالمبا

  II  25/1  پیروترویید  پرمترین

  U  1- 2  پیروترویید  دفنوترین

  III  3  تروییدپیرو  رسمترین

  U  1- 2  پیروترویید  تترامترین

II * خطر متوسط  

III ** کم خطر  

U*** احتمال قرار گرفتن در معرض خطر شدید در مصرف نرمال، ضعیف است  

NA**** در دسترس نیست.  

  :مصرفی در کنترل  ساس تختخواب مجازبرخی از سموم 

	methrin	Deltaدلتا مترین 

  حشره کش: کالس
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      یدییروپیروت: گروه  

  C22H19Br4No3: فرمول 

  )   cropscience	Decis  -)Bayerدسیس : اري تجنام 

   %2/5	Tablet	,	w/v	2/5	Ec: فرموالسیون ثبت شده درایران 

  ، غیر سیستمیک وبسیار سریع االثر حشره کش گوارشی، تماسی :ثیرأنحوه ت

   5000 -135	/kg	mg	خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت 

ا آب فراوان به مدت  سریعاً ،درصورت تماس چشمی: اولیه کمکهاي دقیقه شسته تا  15- 20چشم ب

ی  صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

گام تهیه سم و سم پاشی  از در هن .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   .، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شودش، ماسکدستک

   .، پودر خشک شیمیایی ویافوم، اسپري آبco2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . ک وخنک ویا تهویه مناسب انبارشوددرمحل خش: نگهداري وانبارداري

ه به برچسب و توج با .باشد ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میرها سازي درمحیط چه ب: روش دفع

  . م گرددمعدو دفع وقبول  قوانین محیط زیستی قابل و ها دستورالعمل

  Cyfluthrinسایفلوترین 

  حشره کش: کالس

      یدیپیروتیرو: گروه  

      C22H18CL2FNO3: فرمول 

  سولفاك : اريتجنام 

  /kg 960	mgخوراکی براي موش صحرایی LD50: میزان سمیت

  W/W	WP10%: نفرموالسیون ثبت شده درایرا

بقائی : ثیرأنحوه ت   حشره کش غیر سیستمتیک با اثر تماس وگوارشی با خاصیت ضربتی وا

ا آب فراوان به مدت  سریعاً ،درصورت تماس چشمی: کمکهاي اولیه دقیقه شسته تا  15- 20چشم ب

ی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و ی در صورت قطع ت درصورت تماس تنفس نفس

ز  .ژن وصل کرده وبه پزشک مراجعه شودفرد را به دستگاه اکسی در هنگام تهیه سم و سم پاشی ا

  .، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک

  .پودر خشک شیمیایی، آب، فوم :هاي مناسب خاموش کننده

  . ک وخنک ویا تهویه مناسب انبارشوددرمحل خش: نگهداري وانبارداري  

رچسب باشد با توجه به ب ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میرهاسازي در محیط چه ب: دفع روش

ل  ، استانداردهاین محیط زیستی وقوانین آتش نشانی، ملی وقوانودستورالعملهاي محلی ل قبو روش قاب

  .دفع و معدوم گردد
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	methrin	Perپر مترین 

  حشره کش: کالس

      یدیپیروتیرو: گروه  

      C22H20cl2o3: فرمول

  ، کوپکسآمبوش :اريتجنام 

  W/W	0/5%	,	W/W	WP25%	W/V,	EC25%	W/V,	10%	EC: فرموالسیون ثبت شده درایران

  حشره کش تماسی با طیف وسیع : نحوه تاثیر

  430-400	/kg	mg	خوراکی براي موش LD50: میتمیزان س

ا آب فراوان به مدت  سریعاً ،درصورت تماس چشمی: کمکهاي اولیه دقیقه شسته تا  15- 20چشم ب

ی  صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

تهیه سم و سم پاشی  از در هنگام  .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   .ر خاصی ندارداین سم پادزه. ، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک

   .، پودر خشک شیمیایی ویافوم، اسپري آبco2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .یا تهویه مناسب انبارشود درمحل خشک وخنک و: نگهداري وانبارداري

باشد با توجه به برچسب و  ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میرها سازي درمحیط چه ب: روش دفع

  . گردددفع ومعدوم  قبول  قوانین محیط زیستی قابل و ها ستورالعملد

  Cypermethinسایپرمترین 

		No3	CL2	C22N19: فرمول شیمیایی

  حشره کش : کالس 

  ید یپیروترو: گروه

   mg/kg1800به صورت خوراکی براي موش صحرایی  	LD50  : میزان سمیت

   EC40%w/v :فرموالسیون ثبت شده درایران

   ریپکورد Ripcorel	: نام تجاري 

  .ثر بقایی روي گیاه یا سمپاشی شدهحشره کشی غیر سیستمیک تماس وگوارشی با ا: ثیرأنحوه ت

  .باشد عوامل اکسید کننده می وخانگی جز هاي دراسپري حشره کش :موارد مصرف

درصورت تماس پوستی ابتدا لباس، کفش آلوده را از بدن خود خارج نموده و سپس با : کمکهاي اولیه

 در صورت تماس تنفسی فرد را به هواي آزاد برده و در سپس به پزشک مراجعه شود و وان شسته وآب فرا

  . سپس به پزشک مراجعه شود صورت قطع تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل نموده و

ها وعینکهاي مقاوم دربرابر موادشیمیایی  و سم پاشی از ماسک، لباس و دستکشدرهنگام تهیه سم 

  وداستفاده ش

  .، اسپري آب،  پودر خشک شیمیایی ویافوم Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .وخنک با تهویه مناسب نگهداري شوددرمحل خشک : نگهداري وانبارداري
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  .قبول محیط زیست دفع ومعدوم گرددبا توجه به برچسب از روشهاي مناسب و مورد : روش دفع

    Lambada-cyhlotlinالمبادا سیها لوترین 

No2C23	 :فرمول شیمیایی 	H19	CLF3	

  پیروتیروئید : گروه

  حشره کش: کالس

		10%	5/2 microcapsule	w/w	10%	Wp	%: فرموالسیون ثبت شده درایران 

   Icon (syngenta(آیکون : نام تجاري 

ی کهحشره کش غیر سیستمتیک با اثر تماس وگوارشی با خاصیت دورکنندگی : ثیرأنحوه ت سبب  وابقائ

  . شود مرگ سریع حشره می

  علیه حشرات خزنده وپرنده خانگی : موارد مصرف

  mg/kg 56 براي موش صحرایی به صورت خوراکی  LD50:  میزان سمیت

ن به مدت  ،درصورت تماس چشمی: کمکهاي اولیه ا آب فراوا دقیقه شسته تا  15- 20سریع چشم ب

ی  به هواي تازه منتقل کرده ودر صورت تماس تنفسی فرد را  آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

ز  در هنگام تهیه سم و سم پاشی. شودبه پزشک مراجعه  فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و ا

  . دستکش، ماسک، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شود

  .پري آب، پودر خشک شیمیایی ویافوم، اسCo2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . ک و خنک و یا تهویه مناسب انبارشودمحل خش در: نگهداري وانبارداري

  . هاي محلی دفع ومعدوم گردد دستورالعمل طبق برچسب و د خطرناك بوده ویمواد زا وجز: روش دفع

			Bendiocarb	بندیوکارب 

  حشره کش : کالس 

  کاربامات  : گروه

  H13NO4	C11: فرمول شیمیایی 

  فایکام: نام تجاري

    mg/kg40- 156به صورت خوراکی براي موش صحرایی  	LD50: یزان سمیت م

  سولفات آتروپین: پادزهر

  W/W	80%	WP :فرموالسیون ثبت شده درایران 

  تماسی،گوارشی حشره کش :وه تأثیرنح

	 :مبارزه با ساس در شرایط اضطراري

ي تختخواب ها ساسکشتن  یدي پایدار در دور کردن یایپشه بندهاي آغشته به یک حشره کش پیرترو

، ریختن آب جوش روي ن با تمیز کردن دقیق وسایل آلودهتوا آلودگی خفیف و ناچیز را می. ستندثر هؤم
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دستگاههاي الکتریکی دور کننده موجود که حشره  .و قرار دادن آنها در معرض آفتاب برطرف کرد وسایل

ن که گامکسان می باشند  معمول حاويبطور و  کنند میکشها را به صورت دود متصاعد  براي دود داد

   .ساختمانهاي آلوده مفید هستند

هاي آلوده یا داخل چادرهاي  داخل اماکن شامل کلیه سطوح اتاق در موارد اضطراري سمپاشی ابقایی 

د  لآلوده تا حدي که بتوان از نفوذ مواد حشره کش به داخل مح هاي اختفاي آنها اطمینان حاصل کر

سمپاشی الزم است درخارج و داخل وسایل چوبی وفلزي آلوده به ساس . را از بین ببرد اه ساس تواند می

بقایی سمپاشی  تختخواب کودکان، سبدها یا گهواره .نیز انجام گیرد هاي اطفال را نباید با حشره کش هاي ا

به طور معمول در قوطیاما با یک حشره کش کم دوام  ، نمود  شود میافت روسل یایهاي اسپري  نظیر آنچه 

و قبل تشکهاي موجود در محل را پس از سمپاشی باید به طور ک. توان این وسایل را سمپاشی کرد می امل 

   .در هواي آزاد خشک نمود ها از پوشش مجدد با ملحفه
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  :مقدمه

آسیاي  ناطق گرمسیري آمریکا، آفریقا، شبه قاره هند و در نواحی نیمه گرمسیريمبیماري لیشمانیوز در

ا این اختالل شامل گروهی از بیماري. باشد و ناحیه مدیترانه آندمیک میربی غ جنوب ی  ها ب تظاهرات بالین

د  یابنده بد شکل خودبخود بهبود از ضایعات(عواقب بهداشتی بسیار متنوع است  و افرا  در تعداد اندکی از 

ن مرگ و میر باال اپیدمی تا گرفته با میزا د آلوده در دنیا )هاي شدید  دوازده میلیون نفر تخمین  تعداد افرا

به بیماري وجود  يکنند که احتمال ابتال در مناطقی زندگی می میلیون نفر 350 در این میان. شود زده می

 .برند اشکال مختلف بیماري رنج می میلیون نفر از 3چنینهم. دارد

 مـورد  )000/500(پانصـد هـزار    باشدکه از این تعـداد،  میلیون نفر می 5/1عداد موارد جدید در هر سال ت

د   ها مواردي این تخمین. شمانیوز احشایی هستندمبتال به لی را که بعلت عدم گزارش بسیاري از موارد جدـی

محاسـبه  الزام گزارش این موارد در بسـیاري از کشـورهاي آنـدمیک     یا عدم) روستاییدر مناطق ( بیماري

  .آورند یبحساب م نیز شوند را نمی

الیان مختلف بسیار متنوع س کند و تعداد بیماران در ایجاد می یهاي وسیع لیشمانیوز احشایی اپیدمی

تعداد بیماران در هند به . تبوقوع پیوس هاي وسیعی در هندوستان اپیدمی، 1991در طول سال. است

ن  از آنجا. نفر بوده است 000/250تنهایی حدود  که میزان کشندگی بیماري در موارد تشخیص داده و درما

باشد، تخمین  می درصد 100و در موارد درمان نشده ) درصد14سودان تا ر د( درصد 10تا  5شده بین 

به لیشمانیوز  يابتال. به هالکت رسانده باشد 1991نفر را در سال  000/75احشایی زنند که لیشمانیوز می

ی را ایجاد می طقولی در منا، باشد یم از شدت کمتري برخوردار پوستی نماید  آندمیک ناراحتی فراوان

ی و اجتماعی و ظاهرحداقل به خاطر جن( د ااهمیت این مس ).کند اي که بیماري ایجاد می زننده به روان له نز

روش قدیمی لیشمانیزاسیون روي  مناطق به شود که در این از آنجا مشخص میدر مناطق آندمیک مردم 

ین روش شامل ایجاد عفونت عمومی و. آورند می لیشمانیا به منظور القاي ایمنی تمام عمر ه مخاطره آمیز ب ا

به قیمت بروز ز بدن است که کمتر در معرض برخورد با عامل نسبت به آن و   یک زخم و ضایعه در مناطقی ا

  .دارند بیماري قرار

  :)Leishmaniasis(سالک بیماري کلیاتی در ارتباط با 

ن نشان دهنده افزایش موارد بیماري  و میزان بروز در ایران  سال اخیر  8تغییر روند بیماري سالک در  آ

  . رسیده است  1388مورد در یک صد هزار در سال  6/31به  1381در یکصد هزار در سال  8/20از 
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   :يانواع بیمار

  :بیماري سالک به دو شکل زیر وجود دارد

  :سالک خشکانسانی یا نوع شهري یا 

کم بزرگ و  ون درد در محل گزش پیدا شده و کمماه پس از گزش، برآمدگی قرمز رنگ و بد 8تا  2حدود 

دن مانند معمول در مناطق باز ب بطور شد کهبا می متره زخم چند میلیمتر تا چند سانتیانداز. شود زخمی می

د که در  ماه تا یکسال بهبود می 6طی مدت  ضایعه به آهستگی و. شود صورت، دست و پا دیده می یاب

مه ماند که به زیبایی لط می باقی مییصورت عدم درمان مناسب، در محل زخم یک جوشگاه فرو رفته و دا

ن. زند می ن  اتفاقی مبتال و می است و سگ نیز بطور مخزن بیماري در نوع شهري انسا تواند به عنوان مخز

  . عمل نماید

  :سالک مرطوبزونوز یا نوع روستایی یا 

د محل گزش(چند هفته پس از گزش پشه  د ) بسته به تعدا زخمهاي متعددي در نقاط باز بدن که مور

و مرطوب معمول بطورضایعات . شود اند پیدا می گرفتهگزش قرار  ر  ز  ترشح دا ماه  4-6هستند و پس ا

مخزن اصلی بیماري  .گذارند می نامناسبی به جا و از خود جوشگاه آثار پوستی پایدار یابند و بهبود می

  . باشند ی مییهاي صحرا سالک روستایی جوندگان از جمله موش

 :سالکاهمیت مراقبت در بیماري 

وجـود مخـازن و   ( انتقـال ایـن بیمـاري    اپیدمیولوژیک درحلقه باتوجه به پیچیدگی مراقبت این بیماري

با تجهیز شبکه مراقبتـی کارآمـد و آگـاهی     کهباشد  برخوردار می زیاديبسیار  از اهمیت) ناقلین گوناگون

ن 8روند  -  1نمودار    ساله بیماري سالک در ایرا
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ـافی     خصوص در نقاط عاري از بیماري میب، وقوع موارد از سریع وضـعیت   آگـاهی از  بـراي تـوان فرصـت ک

مبـارزه بـا بیمـاري اسـت و      الزامات اولیه تعیـین راه صـحیح  ناقلین، مخازن، طبقه بندي نوع بیماري که از 

ـ و میر فراوان بیمـاري نقـش    همچنین در مورد نوع احشایی درمان به موقع و پیشگیري از مرگ ي در ثرؤم

  .مهار بیماري ایفا نمود

  :روشهاي پیشگیري و مبارزه با بیماري 

  : حذف عوامل مساعد کننده  -1

  ردر مناطق مسکونی و نگهداري دام و طیوبهسازي و ترمیم شکاف دیوارها  ◄

  هاي ساختمانی  دفع صحیح فاضالب و نخاله بهسازي کانالهاي روباز، ◄

  ) دار استفاده از سطل زباله درب( انگی هاي خ آوري و دفع صحیح و به موقع زبالهجمع  ◄

  سگهاي ولگرد   و مبارزه با جوندگان ◄

  تخریب و تسطیح اماکن مخروبه و متروکه ◄

  : خاکی پشه گزشمحافظت در برابر   - 2

  ها و دربهاي ورودي نصب توري ریز بر روي پنجره ◄

ن  کش که آغشته به حشره  یترجیحبطور استفاده از پشه بند معمولی و  ◄ براي مدت طوالنی اثر آ

  . ماند باقی می

   استفاده از پمادها و مواد دور کننده حشرات هنگام استراحت و خواب در مناطق آلوده ◄

هاي جدید و انتشار بیماري  ر جلوگیري از آلوده شدن پشه خاکیپوشاندن زخمهاي سالک به منظو ◄

  به دیگران

  : سمپاشی - 3

ل بیماري فقط در نوع شهأتوجه به عوارض زیست محیطی سم و تبا  توان در  ري میثیر کم آن در کنتر

ز این ر ل بطور .وش استفاده نمودکنار دیگر اقدامات بهسازي و پیشگیري در شرایط خاص گاهی ا  معمو

شود و بهترین راه براي  و پیدا شدن انواع مقاوم ناقل می ها به مناطق مجاور سمپاشی موجب مهاجرت پشه

  . از بین بردن رشد و تکثیر پشه خاکی بهسازي محیط است

 )Sandfly( پشه خاکی

رده بالداران، راسته  ، زیرها از رده حشرات یپشه خاک

هاي سه جنس  باشند در این خانواده گونه دوباالن می

و ) Lutzomyia( ، لوتزومیا)Phlebotomus(فلبوتوموس

اران تغذیه د از خون مهره) Sergentomyia( سرژنتومیا

ز فلبوتوموس پاپاتاسی،. کنند می  مهمترین آنها عبارتند ا

  پیس، فلبوتوموس سرژانتیوس آرژنتیفلبوتوم

  ریخت شناسی

ر هستند به اندازه دوباالنی کوچک و خونخواها  پشه خاکی
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روشن  5/1 -5/3  - 1: سه بخش دارد  آن بدن حشره بالغ وتا خاکستري با بدنی مودار میلمتر به رنگ زرد 

  شکم -3سینه   قفس  -2سر   

  سر

بند پوشیده از موهاي انبوه تشکیل شده  16و از  ها در هر دو جنس نر و ماده بلند، تسبیح مانند آنتن

نامشخص است کهیضما .است ی کوتاه و  شامل و ماده براي خونخواري سازش یافته است در حشره  م دهان

مجراي (  hypooharynxیک لب باال و یک جفت آرواره باال، یک جفت آرواره پایین یک هیپو فارینکس 

وو یک لب زیرین گ )عبور ترشحات بزاقی در  .پالپها به طرف عقب برگشته و پر مو هستند. باشد می وشتال

  .باشند می نسبت بزرگ و سیاه رنگ به چشمانیداراي  هاي بالغ  پشه خاکیضمن 

  سینهقفس 

بندي  و داراي رگ متراکمموهاي  فلس و پوشیده ازها داراي یک جفت بال  سینه پشه خاکیقفس 

  .باشد میاز فلس ، نازك  و پوشیده اي شکل لوله ،ي بلندو سه جفت پاخاصی 

ن  بالها در طول استراحت به صورت ایستاده روي شکم قرار می گیرد نوك بالها باریک و طرح آ

ز بال بطور  اي نوك بال نیزه. دوباالن متفاوت استدیگر کامل ا

)lanceolate (درجه 45الها همیشه با بدن زاویه ب. باشد می 

شکل در باالي بدن  vبه صورت سازد و در هنگام استراحت  می

ها به هنگام  بال فلبوتومینه یکلبطور .شود نگه داشته می

  .گیرد بصورت باز در باالي بدن قرار می استراحت

  شکم

چنگک جفت به یک ها گرد و در نرها  در مادهشکم انتهاي . استحلقه  10ها  متشکل از  شکم پشه خاکی

   .شود مشخص منتهی می

  ست شناسییز

 ،باشد و حشره بالغ میشفیره  ،الرو ،مرحله تخم و داراي چهار دارند اکیها دگردیسی کاملپشه خ

به  بطور میلیمتر بوده و کم و بیش بیضی شکل و/. 4تا /. 3تخمهاي کوچک این حشرات در حدود  معمول 

ا سیاه رنگ هستند رنگ قهوه تک رها  تخم بصورت تک 100الی  15خمگذاري هاي بالغ در هر ت پشه .اي و ی

، : ها تخم خود را در نقاط مرطوب مانند ، مادهکند می شکاف سنگ فرشها، شکافها و سوراخهاي سطح زمین

ر کف طو و برگریشه خارجی درختان، شکافهاي موجود د ه و مرغداریها، میان شاخ  هاي ریخته شده  یل

ر داده نمی هر چند تخم. دهند قرار می ا  ها در آب قرا ی به محیطی ب د رطوبت شوند ول نیاز دارند در زیا

  .شوند روز تفریخ می 17الی  6ها ظرف  شرایط مطلوب تخم

ها داراي دگردیسی کامل  پشه خاکیهمانطور که گفته شد 

به الرو ها پس از گذ تخمو بوده  د تبدیل  ارندن دوره خو

ی  مرحله الروي می 4دارايالروها . شوند می از ط باشند که پس 

، که بستگی به شرایط محیطی دارد)  روز 60الی  21( این دوره

غ می ) روز 14الی  7بعد از (  سپس تبدیل به شفیره و . شوند بال
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ل پوسیدن تغذیه میاز  هعمدبطور الروها  ،  ها، برگ این مواد شامل قارچ. کنند مواد آلی در حا هاي جنگلی

  .سبزي، مدفوع حیوانات و بدن درحال فساد بندپایان است

مشخص و سیاه رنگ، مجهز به میلیمتر بوده و داراي سر  6الی 4رشد یافته به طول کاملبطورالروهاي 

ن . بدن الرو بندبند و به رنگ خاکستري و یا زرد است .باشد هایی کوچک می آرواره الروها در انتهاي بد

ام ابریشم خود مجهز به دو جفت موي بلند ، یک 1که فقط در الرو مرحله هاي مخرجی هستند مشخص به ن

  .فت ابریشم مخرجی وجود داردج

به شرایط محیطی دارد روز است و 100تا  30زندگی پشه خاکیها  چرخه ر  پشه خاکی. بستگی کامل  هاي ن

ها بایستی خونخواري  ها براي تخمگذاري و رسیدن تخم کنند ولی ماده و ماده از شیره گیاهی تغذیه می

به علت  هاي ماده پشه خاکی. باشد ها می راي رشد تخممین مواد غذایی پروتینی بتأبراي کنند که این کار 

به یدارا بودن ضما مو و باز بدن را مورد گزش نقاط کم  از روي لباس نبوده و گزشم دهانی بسیار کوتاه قادر 

میزبان این حشرات حیوانات اهلی، سگها، جوندگان اهلی و وحشی، مار، مارمولک و گاهی . دهند قرارمی

 .باشد و یا هنگام طلوع و غروب آفتاب میمحدود به شب  به طور معمولخونخواري  .باشند می پرندگان

ز  پشه. پذیرد در خارج از اماکن صورت می هاي پشه خاکی معموالً خونخواري اکثر گونه هاي بالغ پروا

ر نمی )متر 2200حداکثر( از چند صد متري معمول بطورضعیفی دارند و  روند  اطراف محل زندگی خود دورت

ع و و پرواز جهشی ی  ها در کشور ما در شرایط حداکثر ارتفاع پرواز پشه خاکی .دارند منقط آب وهوای

یش  هر در .باشد متر می 20مناسب حدود  ز نیم متر از سطح زمین بلند نمیبار پرواز ب باد از فعالیت . شوند ا

ز پناهگاه بودن هوا رد و فقط در مواقع آرامآو می خونخواري این حشرات جلوگیري بعملپرواز و  اي ه ا

  . شوند خودشان خارج می

ر روي سطوح و در محیطه طولهاي بالغ در  پشه خاکی و مرطوب استراحتروز ب  اي محفوظ، تاریک 

هاي  ، پرندگان و نقبالبالي شاخه و برگ گیاهان در سطح زمین، النه حیوانات این محلها شامل. کنند می

 ،ها، داخل غارها سنگ و زیر تخته هاي درختان، شکاف سوراخ ، شکافها وایجاد شده توسط جوندگان

ی ها، پشت کمدها، شکاف دیوارها، زیر زمین و سایر قسمتهاي سایه دار اماکن  شامل زیر تخت اماکن انسان

  .باشد میها  ها و اصطبل طویلهشامل  حیوانی

ن بـراي فلبوتومـوس   درمنطقـه خوزسـتا   .ها زیـاد اسـت   زش در محلهاي رشد و نمو پشه خاکیتعداد گ

 .گزش در سـاعت گـزارش شـده اسـت     120در روي کلنی جوندگان ) ییناقل اصلی سالک روستا( پاپاتاسی

  .خورند در هر نوبت نیم میلی گرم خون می ها پشه خاکی

 چرخه زندگی انگل در بدن ناقل و میزبان مهره دار

 ایی و دیگـري مرحلـه لپتومونـایی،   یک مرحله لیشمانی .زندگی انگل حداقل داراي دو مرحله اصلی است

زاد با بدن گـرد  آ كژگویند انگل به صورت ارگانیسم فاقد تا در مرحله لیشمانیایی که به آن آماستیگوت می

پسـتانداران وجـود دارد و    )ماکروفـاز ( یا بیضوي و گاهی دوکی شکل است که در داخل سلول بیگانه خـوار 

  .شود اجسام لیشمن نامیده می

. آید یر شکل حالت لیشمانیایی بوجود میگویند از تغی پروماستیگوت نیز مینایی که به آن مرحله لپتومو

در این شکل انگل تاژکی در قسمت قدامی خود دارد که این شکل انگل در دستگاه گـوارش پشـه خـاکی و    
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دسـتگاه گـوارش پشـه بـه مرحلـه       آماسـتیگوت در  .شـود  همچنین در داخل محیط کشت دیـده مـی  

شـود و بعـد از    یم بندي غیر جنسی دوتایی زیاد مـی پروماستیگوت با تقس. شود ت تبدیل میگوپروماستی

ایـن انگـل بـه انسـان      روز تعداد آنها زیاد شده بطوریکه با گزش پشه خاکی ماده آلوده، 18الی  4گذشتن 

ي آلـوده  اه اکیپشه خ عبطور کلی سالک به وسیله انوا .گردد می منتقل شده و باعث بروز زخم سالک سالم

  :شود به سه طریق زیر منتقل می

  انسان، پشه خاکی و انسان .1

  حیوان، پشه خاکی و حیوان .2

  ، انسان و بالعکس حیوان، پشه خاکی .3

  
  چرخه زندگی انگل در بدن ناقل و میزبان مهره دار -3شکل

  اهمیت پزشکی

ـ  جدا از اهمیت پشه خاکی ن اسـت مشـکالتی جـدي ولـی     ها به عنوان ناقلین بیماري، این حشرات ممک

نـیش حشـرات ممکـن اسـت در     . محدود به نقاطی خاص در رابطه با فعالیت خونخواري خود ایجاد نماینـد 

  .غیرقابل تحمل گردد یتقریببطور بعضی از افراد حساس باعث تحریکات شدید و 

  : عبارتند از  ها توسط پشه خاکی شونده هاي منتقل بیماري

  )Leishmaniasis ( وزشمانییل -1

   (Bartonellosis)وسیسبارتونل - 2

 ) Sandfly fever(یا تب سه روزه  خاکی پشه تب یا پاپاتاسی تب - 3

  وزشمانییل

د  ط جهان وجو ن بشمار بین  هاي مشترك و از بیماريداشته لیشمانیوزها در اغلب نقا انسان و حیوا

ند شو ایجاد می )Protozoa: Trypanosomatidae( هایی از جنس لیشمانیا وسیله انگل که بهد نآی می
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ر فرم. یابند ها انتقال می توسط پشه خاکی يرانحصا بطور و به چها  ،جلدي :بیماري لیشمانیوز در انسان 

بصورتجلدي منتشره  و احشایی بروز  ،مخاطی جلدي   : هاي زیر گزارش شده است داشته و در ایران 

  ) سالک(ضایعات پوستی  -1

 )کاالآزار( ییاحشاضایعات  - 2

ی - 3   جلدي مخاط

   )سالک( نیوزجلديیشمال

. شود می  خوب  سال  کمتر از یک  در طی  بیماري  این ، یعنی است  سال  بیماري  معناي  به  در فارسی  سالک 

ی دتظاهرات بالینی و  نوع شهري و نوع روستایی که از نظر ناقل: نوع سالک وجود دارد دو اراي تفاوتهای

  .هستند

  ):سالک(ي انتقال لیشمانیوز جلدي روشها

ل سالک گزش پشه خاکی است ولی ترین روش انتقا عمده

هاي فرعی دیگري شامل خاراندن زخم و انتقال مکانیکی  راه

  .توسط سایر بندپایان گزارش شده است

  نوع خشک ، نوع انسانی، سالک نوع شهري

(AC L) Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis   
Urban Cutaneous Leishmaniasis   

  :کانون - الف 

مت هر قس لف ش مخت ي  ا رها ها ه ه رش ش ر  که با گست ه و ش

استه آن ک وع  از شی غها  ا تن ب ف ین ر ب از  است نشینی و  ده   .ش

از هر( شیر بی ش غر وب  ان، )جن له( کرم لف مح مخت اي  ، )ه

اوه ان، س دست ن، ار ی م، نای د، ق ه ر( مش طه م رم  ح ف  ا ر وه ک ،اط

گی ور، )سن ب مه( نیشا چش ر لف س مخت ط  ا ار، )نق ناصف ،سبزو ا  ه

له( لی مح اي شما بم ،)ه زد و    .ی

  : ناقلین - ب

به سر می ی برد این پشه فلبوتوموس سرژانتی که در داخل اماکن  به  در مرغداري خاک ها، در النه مرغها 

د می وفور یافت   .شود و به خون پرندگان هم عالقه زیادي دار

  : مخزن بیماري - ج 

ه طور اتفاقی به بیماري مبتال شند ولی سگ هم ببا انسانهاي مبتال به سالک می، اصلی بیماريمخزن 

  . گردد می

  :سیر بیماري  - د 

ی ماده آلوده و گذشت  د   8تا  2پس از گزش پشه خاک ماه در محل گزش برجستگی به رنگ قرمز ایجا

شود و  ذشت چند هفته این برجستگی سفت میبا گ. باشد کمی خارش دارد ولی فاقد درد می که شود می
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 یک ماه در روي برجستگی فرو رفتگی به عمق 3تا  2آید و بعد از  و به رنگ قرمز در می تهباطراف آن مل

ه ب .آیند ورت دلمه در میکم به ص کمو شود که ترشحات زرد رنگی از آن به خارج تراوش  می میلیمتر ایجاد

راي حاشیه نامنظم این زخم دا .آید رانجام به صورت زخم سر باز در میو س شدهاي  تدریج رنگ دلمه قهوه

و قرمزو  و برجسته است از روي زخم برداشته شود زخم داراي سطحی شفاف  باشد که  رنگ می اگر دلمه 

  . کف آن فرو رفته است، این زخم درد ندارد ولی گاهی داراي کمی خارش است

  :فصل شیوع بیماري  -ه  

 2تا  1داد گزش پشه خاکی اغلب به تع شیوع داشته و تعداد زخمها بسته در تمام فصول سالبیماري 

  .است زخم و گاهی بیشتر

  نوع مرطوب ،)زونوز(حیوانی ، نوع سالک نوع روستایی

 Zoonotic Cutaneous Lishmaniasis (ZCL)  

  : کانون - الف 

آید و در  ل مهم بهداشتی کشورمان به حساب مییمساجلدي روستایی یکی از  بیماري لیشمانیوز

ندمیک) استان 17( هاتاناس برخینواحی روستایی  هاي اصفهان و در سالهاي استان. وجود دارد بصورت ا

مهم این بیماري در  سایر کانونهاي. روند هاي این بیماري به شمار می یزد از مهمترین کانون ،اخیر

و رضوي هاي خراسان استان  ،تهران ،سیستان و بلوچستان ،سمنان ،فارس ،خوزستان ،گلستان ،شمالی 

  .وجود دارد ذربایجان شرقیآ کرمان و

  :ناقل -ب 

  . موس پاپاتاسی که بصورت اهلی و به فراوانی یافت می شوندوفلبوت

  : مخزن - ج  

ن  بوده النه عمیق جوندگان صحرایی هعمدبطور مخزن بیماري  که از گیاهان کویري تغذیه نموده و تاکنو

 مریونس لیبیکوس، رومبومیس اپیموس،(اند  ان مخازن اصلی بیماري شناخته شدهگونه از آنها به عنوچهار 

  )مریونوس هوریانه و تاترا ایندیکا

  :یر بیماريس -د

پس از چند هفته در محل گزش برجستگی جوش  ی ماده آلوده و  ا : مانندپس از گزش پشه خاک همراه ب

14ذشت شود که پس از گ التهاب ایجاد می اطراف  آید زخم به سرعت بزرگ و روز به صورت زخم در می 10-

این زخم با ترشحات . داراي حاشیه استبر جسته و هاي زخم  شود و لبه میو پر خون آن ملتهب و قرمز 

ز شروع زخم 6تا  4(  یابد یشود زخم به سرعت بهبود م م میأچرکی تو پس ا   .)ماه 

  : فصل شیوع  - ه

ا اوایل پاییز  اول تابستان ت  .باشد می عدد 30گاهی تا و دبسیار زیا بوده و تعداد زخمهاشروع بیماري از 

ن  ي دهنده نشان) 1388تا  1381( سال اخیر 8لک در تغییر روند بیماري سا افزایش موارد بیماري و میزا

 1388مورد در یک صد هزار مورد در سال  6/31به  1381در یکصد هزار مورد در سال  8/20بروز آن از 

  .رسیده است
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   Visceral Leishmanasis )کاال آزار( ییلیشما نیوز احشا

 مناطقی بصورتدر و کند  پشه خاکی ماده آلوده بروز می زشاین بیماري به صورت تک گیر و پس از گ

  . شود ن بیماري بیشتر در اطفال دیده میشود ای مشاهده می همه گیر

  : کانون- الف

استان آذربایجان ، )قیر و کارزین  ،فیروزآباد  ،جهرم( فارساستان ، )گرمی ،مشکین شهر(استان اردبیل 

  )کلیبر ،آذر شهر ،اهر(شرقی 

  .، هرمزگان و خراسان بصورت بومی وجود دارددر استان کرمان، خوزستان، بوشهر

هاي اردبیل و اما کانونهاي آن در استان ،این بیماري به صورت تک گیر از همه نقاط کشور گزارش شده

ی هاي بوشهر و خوزستان ستانموارد بیماري در ا ،در سالهاي اخیر. فارس وجود دارد هم افزایش قابل توجه

به گزارشات جدید موارد بیماري. یافته است آذربایجان  استانهاي که مناطقی از رسد به نظر می ،با توجه 

  . لیشمانیوز احشایی باشند شرقی و کرمان هم به عنوان کانونهاي

  : ناقلین - ب

ی فلبوتوموس ، فلبوتوموس ماژور، فلبوتوموس ونیونی   . ها لیوي و تعدادي دیگر از فلبوتوموسپرف

  : مخازن - ج 

به صورت حاد در کودکان کمتر از دو سال و به صورت مزمن  سگ، شغال و گوشتخواران وحشی بیماري 

در نوع حاد بیماري با تب شدید و ناگهانی، استفراغ، بزرگی کبد و طحال،  .شود در سنین باالتر مشاهده می

  .شود عقاد خون در عروق ظاهر میم خونی و انخونریزي زیر جلدي، ک

ز  نوع مزمن تب به تدریج افزایش می در  بطور شود که می C 37هفته دماي بدن  4تا  2یابد و پس ا

ب) شبیه ماالریا(ر میان روز د 1کند تب و لرز شدید و  هفته بعد عود می 3تا  2د مجد صورت خفیف و تب که 

اشتهایی،  ، تب شبانه، کمخونی، بیقراري، بیشکم، رنگ پریدگیبزرگ شدن تدریجی ، یابد ادامه می

نازك و ، خونریزي دستگاه گوارش، یرقان، خشکی و ضخیم شدن و تیرگی پوست خونریزي زیر جلدي و

  .نماید ها، سو تغذیه تظاهر می تورم اندام کم پشت شدن موهاي سر،

  عوارض بیماري  - د 

   ههاي شدید ثانوی د خون داخل عروق، عفونتانعقا ها، خونریزي دستگاه گوارش و ریه

 Bartonella باکتري بیماري عامل  Carrion’s disease:یا   (Bartonellosis)وسیسبارتونل

bacilliformis  هایی از جنس گونه آن ناقلبوده و Lutzomyia  نام دارد .  

 به یهای دره در و اکوادور ،کلمبیا پرو، کشورهاي در ي جنوبیآمریکااین بیماري در  :بیماري پراکندگی

O تب کلینیکی شکل دو به بیماري. شود می مشاهده دریا سطح از باالترمتر  2700تا  750 ارتفاع roya و 

Verruga peruana باشد می حیوان و انسان درمشترك  بیماري. شود می دیده.  

 : )Sandfly fever(یا تب سه روزه  خاکی پشه تب یا پاپاتاسی تب

 بیماري این در تخم راه از انتقال. دشو می منتقل Ph. papatasi   توسط آسیا و اروپا دري این بیمار

 باقی بیماران در تر طوالنی موارد برخی در و وزر 4تا  2 مدت به روزه 3 تب یا خاکی پشه تب .ددار وجود

  .است شایع مرکزي آمریکاي و خاورمیانه مدیترانه، منطقه در بیماري. ماند می
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   ها در ایران دگی پشه خاکیپراکن

ش ها از ایران گزار مختلف از پشه خاکینام علمی  60حدود  بر اساس مطالعات و تحقیقات صورت گرفته

ه از جنس  31شامل  گیرد که بر می را درگونه  54ایران  هاي آخرین فهرست پشه خاکی. شده است گون

به نوع گونه پراکنده هستند که در تمام استگونه از جنس سرژانتومیا  23فلبوتوموس و  اما . استانها بسته 

و در شود  د و یا نیاز به تایید آنها احساس میها در کشور اتفاق نظر وجود ندار در خصوص وجود برخی گونه

باالن در  اهمیت اصلی پشه خاکی. یید استگونه مورد تأ 45تا  44نهایت  ین دو  ها در مورد نقشی است که ا

ها در ایران در قسمت اهمیت پزشکی اشاره  که به کانون پشه خاکیبه انسان دارند نتقال لیشمانیوزها ا

  .شده است

ا سالک و کنترل آن موارد زیر الزم استمبابراي   :رزه ب

  .بیماري سالک را خوب و کامل بشناسیم -1

  .ثر درگسترش آن را به تفصیل بدانیمؤعوامل م - 2

  .از علل اهمیت کنترل آن آگاه باشیم - 3

  .راههاي مبارزه و کنترل بیماري آشنا باشیم با -4

ین بیماري و کنترل آن غافل  از اهمیت جلب همکاري -5 هاي درون بخشی و برون بخشی در مبارزه با ا

  .نباشیم

واقف  و استفاده از آنها نظر متخصصان امر به ارزش تجربیات به دست آمده در این خصوص و - 6

 .باشیم

  .و برآوردهاي دقیقی بعمل بیاوریم ریزي اجراي عملیات، برنامهقبل از  -7

  .مین مواد و تجهیزات الزم براي شروع و اتمام عملیات بنماییمأدر زمان مناسب اقدام به ت - 8

 .در نهایت دقت و طبق برنامه و در زمان مقرر اقدام به اجراواتمام عملیات بنماییم - 9

 .پایش و ارزشیابی را فراموش نکنیم در طول اجراي عملیات، نظارت، -10

 . صورت لزوم، عملیات را براي دوره هاي مستمر و متوالی تکرار نماییم در -11

ز قبل پیش بینی شده را در راستاي کاهش تعداد م - 12 وارد بیماري مد نظر داشته درصد نیل به اهداف ا

  .باشیم

  ها  روشهاي مبارزه با پشه خاکی

و بیماریهاي منتقلـه توسـط   ها  خاکیهاي کنترل پشه ؤثرترین روشیکی از ساده ترین و م: حفاظت فردي

ز طریـق نصـب تـوري بـراي در و     این عمـل ا . ستا ها خاکی آنها، ایجاد محافظت فردي در مقابل گزش پشه

ها، استفاده از پشه بندهایی با سوراخهاي ریز در مناطق آلوده، هنگام خـواب در   ها وکانال ها، هواکش پنجره

حاوي ترکیبات دي اتیل تولوآمید یا دي متیـل  ) Repellents( استفاده از پمادهاي دور کننده زادهواي آ

ـاز در هنگـام  غـروب    یـا طـول    فتاالت در قسمتهاي برهنه بدن بخصوص در زمانهایی که حضور در فضاي ب

ـ   محافظت شخصی با دور کننده. گیرد شب اجباري است، انجام می   .ثر خواهـد بـود  ؤها براي چند سـاعت م

ـ   ه خاکیکوتاه بودن قطعات دهانی پشبعلت  هاي مناسـب و پوشـیده نیـز روش حفاظـت     ها پوشـیدن لباس

  .مناسبی است
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 : محیطبهسازي روشهاي فیزیکی و مکانیکی یا روشهاي 

اي  هاي پر هزینـه می هستند ولی در عین حال روشیهاي فوق در دراز مدت بسیار مفید، با ثبات و داروش

 .اي باالسته در توان سازمانهاي دولتی و بودجهبوده و انجام آنها 

یـا روش   تند هوا توسط پنکه در باالي درهاي ورودي نسبت به ایجاد تهویه مناسب و برقرار کردن جریان

هاي الکتریکی تولید کننده نور ماوراي بنفش و یا دستگاههاي گرانقیمتی اسـت   کش دیگر استفاده از حشره

  .برند رات آنها را از بین میده براي حشکه با ایجاد جریانهاي الکتریکی با ولتاژ باال و کشن

  
  

ع  هاي پالستیکی، جمع فع زباله در ظروف در بسته و کیسهآوري و دفع بهداشتی زباله، د جمع آوري و دف

هلی بخصوص در مناطق روستایی ن و فضوالت حیوانات ا دامپروري و ( صحیح و بهداشتی فاضالب انسا

هاي سرپوشیده به منظور تخمیر و پوسیدن مدفوع و  ها و حوضچه و نگهداري آنها در گودال) ها مرغداري

ت کاهش جمعیت حشرات بخصوص پشه  اقدامی بسیار مفید در جه ها  خاکیبازیافت مدفوع بعنوان کود 

 پرکردن شکاف کناریا ایجاد سیستم بیوگاز و استخراج گاز متان از تخمیر مدفوع . شود محسوب می

راي کنترل پشهي ساختمانی ها وجمع آوري نخاله هاوخیابان روها پیاده   .باشد ها می خاکی روش دیگري ب

زا و دشمنان طبیعی یـک موجـود بـه     مفهوم مبارزه بیولوژیک استفاده از عوامل بیماري: زیستیمبارزه 

 . منظور از بین بردن و کنترل آن است

ا همـراه آن در  هاي ابقایی است که بدنبال ی ترین روش کنترل، سمپاشیثرؤمبهترین و : مبارزه شیمیایی

Thermalبعضی موارد   fog  هاي سرد و یا سمپاشی هوایی  روسلایویاULV   براي مناطق مسکونی نیـز

  .گیرد انجام می

ترین روش براي مبارزه با پشه  متداولکش  سمپاشی منازل با حشره :اماکن داخلی سمپاشی ابقایی

ند. کنند ها استراحت می است که داخل خانههاي آندوفیل  خاکی  ر مورد لیشمانیوز پوستی شهري در ایرا

برد در  و اغلب در اماکن داخلی به سر می اهلی است  )فلبوتوموس سرژانتی(با توجه به اینکه ناقل بیماري 

بطور ها  پشه خاکیکش ابقایی است که به دلیل حساس بودن  ها راه معمولی استفاده از حشره اپیدمیزمان 

د. ثر استکامل مؤ ف داراي اهمیت بسزایی میی دیواسمپاش در مور محلهاي  باشد و عالوه بر رها و سق

کنند و  ه میی که اشخاص در فصل کاشت و برداشت استفادیها و کپرها سکونت داخلی افراد، کلبه

 ها  کمی قبل از شروع فعالیت پشه خاکی هاي نگهداري حیوانات را باید ها و محل همچنین اصطبل

 .تامر بستگی به عادات ناقلین محل خواهد داشسمپاشی کرد که البته این 

ها را در مکانهاي انسانی زیر پوشش سمپاشی قرار داد مگر آنکه  طور کلی باید تمام دیوارها و سقفب

وع  در . ها و قسمت پایین یا باالي دیوارها را سمپاشی نمود عادت استراحت حشره ناقل، فقط سقفبعلت ن

  اي از حشره کش هاي الکتریکی نمونه
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کمدها و اثاثیه و بل و هاي زیر م بعضی موارد قسمت

ها  ها و داخل داالنها و هشتی ها یا هزاره پیش آمدگی

اگر هدف فقط سمپاشی علیه  .گردد نیز سمپاشی می

ت که سرسراي ورودي و  ی باشد،کافی اس پشه خاک

ها را  خواب و مناطق اطراف درها و پنجرههاي  محل

هاي نزدیک حیوانات و نیز   پناهگاه. سمپاشی کرد

هاي استراحت حشره  گی و سایر محلهاي سن دیواره

  .دها نیز باید سمپاشی شون در اطراف خانه

دقت کرد که سمپاشی در داخل بسیار باید 

شکافها و درزها در مناطق مورد نظر بخوبی انجام 

بزرگ حاشیه شهرها را سمپاشی  در شهرهاي .شود

هاي  کش در دنیا از حشره در حال حاضر .کنند می

براي سایپرمترین مانند آلفا  یدهایگروه پیروترو

  .کنند عملیات سم پاشی استفاده می

ی شایع و : هاي فضایی سمپاشی در مناطق تجمع مردم مانند بازارهاي سرباز و مناطقی که پشه خاک

شود ولی در موارد مورد نیاز و با هماهنگیهاي الزم  برد بصورت سمپاشی زمینی توصیه میفراوان است، کار

  .توان کلیه شهر را زیر سمپاشی هوایی قرار داد می  راجع ذیصالح،و اخذ مجوز از م

  :)هاي آغشته به سم پردهلباس،  قالده و   ،پشه بند( کش استفاده از مواد آغشته به حشره

لتا مترین به د%  1، آغشته با سوسپانسیون)denier.156mesh-100(استفاده از پشه بندهاي پلی استر

پرمترین   EC=25) مواد غلیظ امولسیون شونده( مربع و کنستانتره امولیفیابلمیلیگرم  در متر25مقدار  

  میلیگرم  در متر مربع پشه بند 500به مقدار

پلی استر ستفاده از پردها مبداسیهالوترین به ال 5/2آغشته به سوسپانسیون ) 0.05mm mesh( هاي 

باشد که  ها می کش روي سگ ضعی حشرهش تازه و نوین کاربرد مویک رو میلیگرم بر متر مربع5/12مقدار 

به میزان  در این روش حشره ز براساس مطالعات انجام ش. ماه اثر بخشی و کارایی دارد 8کش  ا ده استفاده 

را به میزان بیش از  بر روي قالده سگها بقاي پشه خاکی حشره کش دلتامترین %  90ها و خونخواري آنها 

  .دهد می کاهش

  )  ppm 50دلتا مترین (و بردن و غوطه ورسازي سگها در حشره کشها فر :سمپاشی مخازن حیوانی

ز آمیدکلوپرید ن %  10( استفاده ا ی گزش سگها را توسط پشه  می) به حجموز تواند بطور قابل توجه

ین روش درمان سگها  خاکی به اینکه در ا ها کاهش دهد و سگها را از ابتال به عفونت حفاظت کند با توجه 

به مدت باید بطور منظم   .ماه خواهد بود 3الی  2تکرار گردد لذا کارایی و اثر بخشی حشره کش مذکور 

 1بطور مثال ( کش بصورت لوسیون در طول ناحیه میانی پشت و انتهاي گردن حیوان  استفاده ازحشره

بدن حیوان پرمترین  1/0یا %   65میلی لیتر پرمترین  2الی    .% ) 50میلی لیتر در کیلوگرم وزن 
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  وم مصرفی مجاز در کنترل پشه خاکیسم

    Lambada-cyhlotlinلوترین ها المبادا سی

  lambada-cyhalothvin: نام عمومی

 No2 C23 H19 CLF3  :فرمول 

  ید یپایروتیرو: گروه 

  حشره کش: کالس

     , Wp 10% w/w 5/2 microcapsule 10% %: فرموالسیون ثبت شده درایران 

   Icon (syngenta(آیکون : نام تجاري 

ا خاصیت دورکنندگی و تیک با اثر تماس واکش غیر سیستم حشره: أثیرنحوه ت بقائی که  گوارشی ب ا

  .شود سبب مرگ سریع حشره می

  پرنده خانگی  علیه حشرات خزنده و: موارد مصرف

  mg/kg 56براي موش صحرایی به صورت خوراکی    Ld50:  میزان سمیت

دقیقه شسته تا  15-20می سریع چشم با آب فراوان به مدت درصورت تماس چش: کمکهاي اولیه

ی  در صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

ز  در هنگام تهیه سم و سمپاشی. اجعه شودبه پزشک مر فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و ا

  . افظتی استفاده شوددستکش، ماسک، لباس کار و عینک مح

   .فوم ، اسپري آب، پودر خشک شیمیایی ویا Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  . ک وخنک ویا تهویه مناسب انبارشوددرمحل خش: نگهداري وانبارداري

 .دمعدوم گرد هاي محلی دفع و دستورالعمل طبق برچسب و د خطرناك بوده ویجزء مواد زا: روش دفع

  Delta methrinرین دلتا مت

  حشره کش: کالس

      یدیپایروتیرو: گروه  

  C22H19Br4No3: فرمول 

   )  Decis  -)Bayer cropscienceدسیس : اريتجنام 

   Ec 2/5 w/v , Tablet %2/5: فرموالسیون ثبت شده درایران 

   األثرحشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک وبسیار سریع : نحوه تاثیر

دقیقه شسته تا  15-20درصورت تماس چشمی سریع چشم با آب فراوان به مدت : کمکهاي اولیه

ی  آلودگی برطرف شود و در صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در صورت قطع تنفس

ز  در هنگام تهیه سم و سمپاشی .فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و به پزشک مراجعه شود ا

  . اس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک، لب

  .فوم یا پودر خشک شیمیایی و ، اسپري آب،Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده

  .نک و یا تهویه مناسب انبار شوددرمحل خشک وخ: نگهداري وانبارداري 
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د ممنوع می به صورت بسته بندي ومحیط چ سازي دررها: روش دفع رچسب و د با توجه به بباش آزا

  .دمعدوم شو قوانین محیط زیستی قابل دفع و و ها دستورالعمل

  Cypermethinسایپرمترین 

  C22N19 CL2 No3: فرمول شیمیایی 

  حشره کش : کالس 

  ید یپایروترو: گروه 

   mg/kg1800به صورت خوراکی براي موش صحرایی   LD50:میزان سمیت 

EC :فرموالسیون ثبت شده درایران  40%w/v   

   ریپکورد Ripcorel : تجاري  نام

بقایی روي گیاه یا سمپاشی شده  حشره کشی غیر سیستمیک تماس و: ثیرنحوه تأ   گوارشی با اثر 

  .باشد عوامل اکسید کننده می وهاي خانگی جز ي حشره کشدراسپر: موارد مصرف

بدن خود خارج نم: کمکهاي اولیه ا درصورت تماس پوستی ابتدا لباس، کفش آلوده را از  وده و سپس ب

ا به هواي آزاد برده و در آب فراوان شسته وسپس به پزشک مراجعه شود و  صورت تماس تنفسی فرد ر

  . درصورت قطع تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل نموده وسپس به پزشک مراجعه شود

ر مواد عینک و  کشدست درهنگام تهیه سم و سمپاشی از ماسک، لباس، ی استفاده یمیایش مقاوم دربراب

  .فوم یا پودر خشک شیمیایی و ، اسپري آب،Co2دي اکسید کربن : هاي مناسب خاموش کننده. شود

  .خنک با تهویه مناسب نگهداري شود درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

 .معدوم گردد با توجه به برچسب از روشهاي مناسب و مورد قبول محیط زیست دفع و: روش دفع

  انتشار مخازن بیماري سالک نوع روستایی اسایی،شن  ،زیست شناسی

  :  Rhombomys opimusجرد بزرگ  -1 - 9

بوده و بعنوان یکی از مخازن سالک نوع روستایی در  Gerbillinae ها این موش از زیر خانواده جربیل

  . است ایران شناخته شد

  :علمیطبقه بندي 

ن: فرمانرو   جانورا

ن: شاخه   طنابدارا

  نپستاندارا: رده

ن: راسته   جوندگا

  موش سانان: خانواده

  هجربیلین: زیر خانواده

  Rhombomys: جنس

 R. opimus: گونه
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  :زیست شناسیشناسایی و 

میـانگین طـول   . صفت شاخص این جنس وجود دو شیار درسطح قدامی دندانهاي پیشین آرواره باالست

موهـاي انتهـایی   . گرم است 5/136میلیمتر و وزن جانور71/12و میانگین طول گوش میلیمتر 430پاي عقب

  . ضخیم و بلند و سیاه رنگ است اًها نسبت دم در یک سوم انتهایی به تدریج بلندتر شده ناخن

 .حاشیه آن برهنـه اسـت   يگوشها خیلی کوچک و سطح داخلی گوشها به استثنا اي کوتاه، پوزه تا اندازه

هـاي   رنـگ پشـت نمونـه   . شود ایین بدن همرنگ میتر از پشت و به تدریج با قسمت پ پهلوهاي بدن روشن

دم زرد و  .باشـد  مطالعه شده در منطقه سرخس زرد نخودي و رنگ شکم سفید یا زرد نخـودي روشـن مـی   

 اي نسـبتاً  فاصله بـین حدقـه   کمانهاي زیگلوماتیک ضخیم و کوتاه،. باشد داراي دسته موهاي سیاه رنگ می

هـاي صـماخ    صـندوق  نبـوده،  امی جلویی زیاد طویـل ک شکافهاي .اي وجود ندارد حدقه تیغه فوق و مسطح

و در سطح جلویی هر یک از ایـن دنـدانها کـه    بوده ضخیم و قوي  نسبتبه دندانهاي پیشین . بزرگند نسبتاً

سطح جونده دندانهاي آسـیاي آرواره   .شود دیده میدو شیار طولی میانی  ،به رنگ نارنجی کمرنگ هستند

همچنـین  . اند دندانهاي آسیا هیپو دونت .اند عرضی داراي اتصال میانی با قائمهتیغه  باال و پایین بصورت سه

Primatieهاي دندانی در این گونه به صورت سه نوع لیآلو ایـن جـانور بطـور     .رشد آنها پیوسته است و  

  .شود کلی در شمال شرق ایران و کشورهاي مجاور دیده می

Salاین گونه در نواحی داراي گیاه  sol a  شود به تعداد زیاد دیده می .  

نف. جرد بزرگ داراي فعالیت روزانه است ذ آن در ایران از وزیستگاه تیپیک آن ترکمنستان است و 

ن  .باشد طریق ناحیه جنوبی دامنه انتشار این جانور می به درون فالت ایرا البته زمان دقیق ورود این جانور 

و در نزدیکی بهشهر میمشخص نیست ولی با توجه به بقایاي استخوان توان گفت  ی یافت شده در غار هوت

  . اند ه مدتها قبل وارد فالت ایران شدهک

ا  900ها در ارتفاع زیر  دهد که این جانور در بیوتیپ حاشیه کوه مطالعات نشان می ا ب متر از سطح دری

ر متراکم دیده خاکهاي لس و گچی و همچنین با پوشش گیاهی سالسوال با سایه کم و پوشش گیاهی غی

که در کنار یکدیگر و به فواصل کم از هم  شود از سوراخهاي غیر متراکم تشکیل می ها معموالً النه. شود می

سالی دو بار و  این جانور. از لحاظ انتقال بیماري به انسان و حیوانات دیگر اهمیت دارند. تشکیل شده است

  .زاید می بچه 8تا  2هر بار کند و گاهی بیشتر تولید مثل می

  : Rhombomys opimus  انتشارجرد بزرگ 

ز و مشهد، اصفهان، یزد، دشت ترکمن، بلوچستان ياین موش در حاشیه شهرها   .انتشار دارد شیرا

   : Meriones hurrianae  جرد هندي

Gerbillinaeها انواده جربیلاین موش از زیر خ ز مخازن سالک نوع    ن یکی ا روستایی در بوده و بعنوا

  .ران شناخته شده استای

   :طبقه بندي علمی

ن: فرمانرو   جانورا

ن: شاخه   طنابدارا
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  پستانداران: رده

ن: راسته   جوندگا

  موش سانان: خانواده

ن: زیر خانواده   جربیلیا

  Meriones: جنس

 M. hurrianae: گونه

  :زیست شناسیشناسایی و 

س داراي جثه متوسط و دم نسبتاً ا پوشش فل اعضاي این جن ن ا سیکوتاه ب ند، که به تعداد کم روي آ

ه گوش برهن. کوتاه روییده استموهاي  ه و به رنگ خاکستري قهوهالل اي، صورت و پوزه شبیه  ه و کوتا

سفید، دستها و پاها بزرگ و قوي  ها رشد کمتري دارند، اغلب به رنگ سیاه و موش سیاه و نروژي، سبیل

در  ت بلند و نوك تیز، رنگ ناخن سفید شاخی وهاي دس انگشت سوم بزرگترین انگشت، ناخن در دست

ف طول جمجمه بیشتر پهناي زیگلو. ي و کوتاه و پهن استجمجمه قو. قاعده کمی تیره است ماتیک از نص

بطور موازي تا عقب جمجمه  رشد کرده و اي کامالً هاي باالي حدقه ها تیغه پوزه کوتاه است و در بالغ. است

  .پیش رفته است

  : Meriones hurrianae   ديجرد هنانتشار 

  .انتشار دارد کرمانو  این موش در ایرانشهر، چابهار، زابل، تر بت جام، نهبندان

  روشهاي کنترل جوندگان

   النه کوبی -1

  تسطیح  - 2

  تغییر فلورگیاهی  - 3

  )طعمه سمیاستفاده از سمپاشی و (ی یمبارزه شیمیا -4

 : النه کوبی

هاي  ي النه کنند و کلیه و به صورت موجی حرکت می کنند یهایی که از بیل استفاده م این کار توسط تیم

از بین رفتن موش را تخریب می  موش ی آنها ها و عقب نشینط زندگی آنها و ناامن شدن محی نمایند و باعث 

  .شوند از اطراف مناطق مسکونی می

 :تسطیح

ها  هاي موش مسکونی النهاست که اطراف منازل  این کار به وسیله لودر و بلدوزر انجام شده وبدین شکل

تسطیح برند و بدین وسیله ضمن  با کوبیدن و پرس کردن از بین می را با شخم زدن در بعضی از مناطق

هاي  ها و پشه موش هستند باعث از بین رفتن موش هاي هایی که حاوي النه هاي ساختمانی و زمین نخاله

  . شوند کنند می ها زندگی می خاکی که درون آن النه

  : یر فلور گیاهیتغی
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ن کاج میتغییر پوشش گیاهی از د ن تاغ و گز به درختا ها از منطقه  تواند باعث عقب نشینی موش رختا

  .گردد

  : مبارزه شیمیایی

 : طعمه گذاري -1

ساعت بعد، به محل  48هاي موش با فاصله  هاي حاوي النه پس از انجام النه کوبی و تسطیح زمین

به گذاشتمراجعه نموده و ن ن النهسبت  اقدام نموده و سپس درب ) فعال( هاي تازه باز شده  ن طعمه در درو

با یک کلوخ به آرامی میالنه ر مجدد در فاصله دو تا سه روز بعد کنترل مجدد نموده و در  بطور پوشانند و ا 

د باز ن  )بدون تماس دست با سم(شود  شده طعمه گذاري انجام می صورتی که دوباره النه جدی  قرار داد

 یعمومبطور . ها در محل مناسب بسته به نوع طعمه، ماده سمی، تعداد و پراکنش آن متفاوت است طعمه

شود که همه جوندگان بدون رقابت با هم به میزان  اي کوچک و به تعداد زیاد باعث میه استفاده از طعمه

  . کافی به طعمه ها دسترسی داشته باشند

مه که طع ورتی تع در ص زرگتر و با  ب اي  د؛ ه ن ار دیت د دو مح رد  ارب قل و ک ن مل و  ي، ح ار هد گ اظ ن لح از  متر،  داد ک

د ت اش ارع ب مز اشی  حو به  دود  مح ان  نور ش جا اکن االتی که پر در ح اشتأالبته  ند د ه ا فی خو ر کا ی مه. ث ی اه طع ی

میوه ر  ات، سب نظی میج د  اس عت ف ر به س وشت که  ات و گ ا  زیج و ا مق غذ ی ک کا ي ی اده رو استف ان  در زم اید  ند، ب شو

ار  ندقر ده شو ا طور . د رجیحب ن طعمه یت ند چنی و رف ش ص م ه تهیه و  ن اید روزا ایی ب در . ه مه  ار طع مقد اکثر  حد

می رف  ص م اري  مه گذ اي طع ین روزه ل مه. شود او ش طع اي پخ بر ان  رین زم ست بهت ا اب  فت وب آ ر غ ام  نگ به ه ا    .ه

شوند باید صبح  ها در حالتی که در نزدیکی مناطق مسکونی و یا محل عبور دام به کار برده این طعمه

دان جاذب نیست و از طرف دیگر هاي مانده براي جوندگان چن طعمه روز بعد جمع آوري شوند، زیرا اوالً

تمام  معمولبطور باید توجه داشت که . شود ا، مانع مسمومیت حیوانات اهلی میه آوري طعمه جمع

عه، سوراخهاي فعال  مورد و بیش از حد، الزم  مصرف بینیستند و براي احتراز از سوراخهاي موجود در مزر

عد، جلوي است یک یا چند روز قبل از انجام عملیات مبارزه تمام سوراخها را مسدود  کرده و در روزهاي ب

  .هاي باز شده اقدام به طعمه گذاري شود النه

د - 2   استفاده از سموم به صورت گر

ن توجه است،  به تماس با گرد حاوي مواد سمی بیدر حاالتی که جونده  مقداري از این مواد به بدن آ

ن می ین سموم وارد بد ن خود دارند، لذا مقداري از ا  چسبد و چون جوندگان عادت به لیسیدن و تمیز کرد

  .شود آنها شده و سبب مسمومیت آنها می

شود، بنابراین الزم است که غلظت سم  ار کمی از گرد وارد بدن جونده میاز آنجاییکه مقدار بسی

یه طعمه مسموم استفاده برابر مقداري است که براي ته 40تا  20به طور کلی غلظت سم . اشدمصرفی زیاد ب

 تعداد زیادي از سموم ضد انعقاد خون و برخی از سموم با اثر حاد که به صورت گرد هستند، در. شود می

د استفاده قرار می ب سموم گردي به صورت الیه معمولبطور . گیرند این زمینه مور  2ه ضخامت اي نازك 

شوند و براي حصول اطمینان بیشتر الزم  ته میمیلیمتر در مکانهایی که جوندگان رفت و آمد دارند ریخ

به داخل  سموم گردي را می  .است گردپاشی بعد از چند روز تکرار شود توان توسط دستگاههاي گردپاش 

د نمود . موم مدت اثر طوالنی تر آنهاستهاي مس امتیاز سموم گردي نسبت به طعمه. النه جوندگان نیز وار
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مصرف غلظت باالي سم هزینهب نخست، اما این شکل مصرف دو عیب عمده دارد یابد  ها افزایش می ه دلیل 

  .احتمال مسمومیت سایر جانوران نیز بیشتر است دومو 

  گازدهی - 3

به کار میسموم گازي متعددي ب ین روش ه. روند راي مبارزه با جوندگان  ی در استفاده از ا زینه و ایمن

ثر ؤتواند م هاي جوندگان در مناطق محدود می کننده در هجوم مواد گازي ضدعفونی. اهمیت زیادي دارد

ران و در مناطق . باشد   .باشد مسکونی و سایر حیوانات خطرناك میبا این حال کاربرد آن براي کارگ

ین دسته از سموم می HCسیانور هیدروژن (توان سیانید کلسیم  از ا N کنند لید میتو( ، ، متیل بروماید

و فسفید آل بن و در )کند که فسفر آب دار تولید می(ومینیم کلروپیکرین  ، مونوکسید کر ، دي اکسید کربن

  .بعضی مواقع دي سولفید کربن نام برد

سموم گازي در اماکن سربسته مانند . رعایت کلیه موازین ایمنی در کاربرد این گازها الزامی است 

ین . شوند استفاده می قابل داخل النهها  از یعنی مزرعه براي مبارزه با موشانبارها و ب ز ا استفاده ا

این سموم را در . ثر استؤفرموالسیونها در خاکهاي مرطوب و سنگین در امر مبارزه با جوندگان بسیار م

ی اوقات نیز. کنند دهانه النه را توسط خاك مسدود میداخل النه جونده ریخته و سپس  عملیات  گاه

  .گیرد دهی توسط دستگاههاي خاص انجام میگاز

روش در کنترل جوندگان به شمار ثرترین ؤهاي مسموم به عنوان ساده ترین و م گر چه استفاده از طعمها

دهند که در این  هاي مسموم از خود نشان می ان تمایل کمتري به تغذیه از طعمهرود، اما گاهی جوندگ می

ز سایر   .روشها مفید خواهد بود حاالت استفاده ا

   :ها طبقه بندي جونده کش

  :شوند جونده کشها از حیث عمل و کنترل به دو گروه تقسیم می

  سموم با اثر تدریجی  -1

معرفی شدند و به این ترتیب یک تحول اساسی در امر  50کش در ابتداي دهه  این دسته از سموم جونده

ین مبارزه با جوندگان ایجاد شد و این دسته از سم وم در واقع سمومی مزمن با مقدار نامشخص هستند به ا

ی  معنا که جوندگان باید چندین بار از این سموم تغذیه کنند و این تغذیه باید آنقدر ادامه یابد تا اثرات سم

د خون اختالل ایجاد میاین دسته از سموم در مکا. در جونده ظاهر شود ن  کنند و نیسم انعقا ا رساند ب

دي . شوند جونده میتدریجی ایجاد خونریزي داخلی باعث مرگ مویرگها و آسیب به جدار  سموم ضد انعقا

ب نخست :داراي دو مزیت هستند األثردر مقایسه با سموم شدید  ر اینکه  ه آسانی مورد قبول جونده قرا

ر کم آن در طعمه می و مقدا ن م باعث رمیدگی جونده از طعمه نمیهاي مسمو گیرند   شود و مزیت دوم آ

در صورت بروز مسمومیت آنتی . عدم احتمال بروز مسمومیت اولیه و ثانویه در موجودات غیر هدف است

دقت را بعمل آورد. باشد می Kدوت آن ویتامین  این سموم . اما با تمام این مزایا باید در کاربرد آنها نهایت 

ز این سموم، باید تا ز طعمه. شوند باعث مرگ تدریجی می باهاي تهیه شده ا . شدمان مرگ در اختیار جونده 

نوع سم و  ها، براي دو هفته براي مرگ جوندگان کافی است که البته این زمان بسته به مصرف این طعمه

اقدام به طعمه  10تا  3توان در فاصله هر  براي حصول اطمینان می. باشد حساسیت گونه متفاوت می روز 

  .گذاري نمود
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د - 2  سموم با اثر حا

ر ن گ ای ات  نده میترکیب جو رگ  م ریع سبب  ند وه س ي . شو ه طور ب است  ر  ح کمت ط حد س ا در و نها  رف آ ص م ان  میز

ش می ه هم کا د یک  دود  ح ثر تدریجی تا  ا موم با  مقایسه با س در  فی  صر م م  ان س میز ل  که  و ص ح ي  ا ا بر بد، ام یا

و م ن س ز ای ا دریجی،  ثر ت موم با ا صف س ن ارم یا  چه ک  د ی حدو اید تا  لب ب اغ فی،  ر کا أثی از ت ان  مین ده اط ا استف م 

ود است. نم ي  ا از طعمهبر ده  ا اد می ف موم ح از س هیه شده  ي ت ا ان  ه ش طعمهتو ه پخ ب ام  قد م ا مستقی ور  د به ط مو ن . ها 

ور  ان بط ندگ معیت جو ج ایی که  نه در مکا مول  ادمع ، ا زی میاست ي  ار ش طعمه گذ ه پی م ب ا قد تدا ا د ب   .شو

ی داشته باشندگیاهی، آلی و یا م ءتوانند منشا می شدیدبا اثر جونده کشهاي  هاي مبارزه  نامهدر بر. عدن

ین دسته از جونده کش. یعی دارندکاربرد وس تقسیم میها را بر حسب زیان ا   :کنند هاي احتمالی به سه گروه 

ا اثر جونده کشهاي  -1 د که براي انسان و سایرین فوق العاده هستند مثل تري ب ا سمیت زیا شدید ب

   As2o3اکسیدآرسنیک 

ا اثجونده کشهاي  - 2 ا سمیت متوسط که سمیت این ترکیبات براي انسان و سایرین مانند  شدیدر ب ب

  گروه قبلی نیست  مثل آنتوفسفردوزینک

ا اثر جونده کش  - 3 د  شدیدب با سمیت کم که براي انسان و سایر موجودات زنده خطرات کمتري دربر دار

  .زقرم لمثل سی

  . باشد ر زیر میسمی مواد به قرا ها از نظر گروههاي قه بندي جونده کشبنوع دیگري از ط

ده کشهاي گازي و یا تدخینی  -1 این سموم بیشتر براي کنترل موشهاي انباري، در کشتیهاي : جون

توان سیانور کلسیم، متیل بروماید، فسفید  از این دسته می. شوند ل بار و اماکن سربسته استفاده میحم

نام بر   .دآلومینیوم و گاز کربنیک را 

اك و سمی هستند و به هیچ وجه اغلب این مواد ترکیباتی بسیار خطرن: کشهاي معدنیجونده  - 2

وم و فسفردوزنگ، سولفات تالی. توان آنها را براي استفاده به اشخاص غیر متخصص توصیه نمود نمی

  .دکربنات باریوم از این گروهن

ی - 3  جونده کشهاي آل

مل این ترکیبات ممانعت از تشکیل مکانیسم ع): سموم کومارینی(جونده کشهاي ضد انعقادي  -4

خون جانور جاري  در نتیجه. و ایجاد خونریزي است نیز آسیب رساندن به جدار مویرگهاو  Kویتامین 

ین دسته می. شود شده و منعقد نمی   .دتوان وارفارین و کوماکلر را نام بر از ا

د این ترکیبات نظیر مشت): ندیونامشتقات ایند(جونده کشهاي ضد انعقادي  -5 ز انعقا قات کومارینی ا

  .از این گروه می توان ترکیبات پیوال و دیفاسینون را نام برد. کنند خون ممانعت می

کس، غالب دربرگیرنده سموم با اثر حاد مانند آنتو، کاسـتری بطور این گروه : سموم جونده کش متفرقه -4

  .باشد فلوئورواستات سدیم و غیره می

  :ها شک کاربرد جوندههایی در  وصیهت

ا      به صورت طعمه مسموم کاربرد داشتهها  کش بیشتر جونده ، گرچه تعدادي از آنهـا بـه صـورت مـایع ـی

یک غله با کیفیت خوب و به رنگ سیاه به دلیل عـدم اسـتفاده   . باشد سموم تماس به صورت گرد و غبار می

  .تفاده گرددتواند به عنوان ماده مبناي طعمه مسوم اس نسان و دام و حیوانات غیر صدف میا
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میزان مصـرف انسـانی بـه طـور اتفـاقی را کـاهش       ) غیرطبیعی بودن بنزوات(هاي چشایی انسان  مانع

یا بهبود کـارآیی آنهـا   ها  ها را جهت آماده سازي طعمه ها و نگاهدارنده افزودنی ،هاي مختلف جاذب. دهد می

  .توان اضافه نمود می

ـ  ، برید هاي فاسد شدنی به کار می اگر از طعمه ه در شـب  بهتر است در اوایل  غروب طعمه گذاري شـود ک

ها را باید در ظروف مناسـب ماننـد ظروفـی مناسـب ماننـد ظروفـی کـه ورودي         طعمه. تازه و جاذب باشند

عالوه  بـر ایـن    ،مناسبی داشته باشد تا جوندگان اجازه دسترسی بهتر و سریع تر به طعمه را داشته باشند

محیط پراکنـده نشـده و بـراي سـایر حیوانـات غیرهـدف ایجـاد مشـکل و          ها در شود که طعمه باعث می

  .مسمومیت نکند

ها از غذاهاي مورد عالقه او اسـتفاده شـود تـا پـذیرش      طعمهبراي بهتر است براي جذب بهتر جوندگان 

ـ در محیط. تر باشد جوندگان قابل دسترس تر و آسانطعمه براي  وب از قبیـل خطـوط فاضـالب، از    هاي مرط

بـراي   .شـوند  اثر باالتر و کپک نزدن توصیه می باشند و به دالیل ماندگاري بیشتر و هایی که با موم می طعمه

ها براي چندین روز سالم مانـده و   توان استفاده نمود، چرا که طعمه اي حاد میه کش ؤثرتر از جوندهکنترل م

ر سـم افـزوده   ند در این مدت به مقـدا کن وده  و آزادانه از آنها تغذیه میمنبع جدید غذایی براي جوندگان ب

. رونـد  ه مسوم تعدادي از آنها از بـین مـی  یک یا دو شب بعد از در معرض قرار گرفتن جونده یا طعم. شود می

هاي حاد کنترل سریع از مفقود شدن آنها است  اگرچه چندین روز بـراي طعمـه    از مزایاي اصلی جونده کش

هـایی   ها سالم و طعمـه  یع و فوري نیز ضروري است که طعمهترل سرکن اینبنابر. گذاري مقدماتی الزم است

هـاي آنتـی    توان از سـایر طعمـه   و جهت نتیجه بخش بودن عملیات می اند حذف شده که به آن عادت کرده

  .اینکه اساس طعمه متفاوت باشد کوآکوالنت براي جوندگان باقی مانده استفاده نمود مشروط بر

د و و پوشش مناسبی و دور از هـوا و بـا   محلکش دیگري باید در  یا هر جوندههاي آنتی کوآگوالنت  طعمه

آوري  مسمومیت از اطـراف جمـع  چرخه جلوگیري از براي هاي مازاد  طعمه. حیوانات غیر هدف گذاشته شوند

   .شده و جوندگان نیز جمع آوري شده و به روش مناسبی دفع گردند

 .باشـند  تر میثرؤمهاي مرطوب براي کنترل  باشد، طعمه هاي خشک و مسکونی که آب کمیاب میدر مکان

  .شود والنت براي این منظور استفاده میآب محلول در نمک آنتی کوآگ بطور معمول

ـازاد     هاي مسموم طعمه فقط باید در سطح زمین طعمه گذاري شوند و به طور مرتب باید بررسـی شـوند م

در . ت غیر هدف استفاده نشده و باعث جذب آنهـا نشـود  آوري شوند تا توسط حیوانا ها باید جمع این طعمه

گرچـه   .موفقیت آمیز باشـد  دتوان م گذاري استفاده از سموم گردي میصورت عدم پذیرش و یا مشکل در دا

ا    جهت کاربرد مناسب آنها باید مقادیر بیشتري استفاده کرد تا فقط یک مقدار کم سم روي پوستشـان و ـی

شود ایـن   رعایتکه در استفاده از سموم گردي باید  نکته مهمی. کنند را مصرف میو یا از اطرافیانشان  پاها

تواند براي سـایر حیوانـات    و می شود به نواحی مختلف برده میتوسط باد جا شده و  است که به راحتی جابه

ـ   ثرؤمباشد که سموم گردي با مواد  ز اهمیت مییاین موضوع حا .غیر هدف خطرناك باشد ت ه فعـال بـا غلظ

   .شوند جا می با همان مقدار ماده در محیط جابهها  نسبت به طعمه) دقیقه 20 بطور  معمول(باالیی 

که بـه طـور معمـول    ) کوآگوالنت(کوتاه و ضد انعقادي با اثرهاي  کش جوندهاسامی تعدادي از  1در جدول 

  .ذکر شده است شوند استفاده میگان براي کنترل جوند
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نعقادي  کوتاهبا اثراي ه لیست جونده کش -1 دولج   .گانبراي کنترل جوند) کوآگوالنت(و ضد ا

 (%)غلظت اثر فرموالسیون جونده کش  ردیف
درجه خطر ذرات 

 WHOاز نظر فعال

گوالنت طعمه، واکس بلوك اکومفبرودی  1  *Ia 005/0 آنتی کوآ

 برومادیلون  2

طعمه، پایه روغن، 

  واکس بلوك، پودر

کنسانتره، پودر 

Tracking 

گوالنت آنتی  کوآ
005/0  

2 – 1/0 
Ia 

 Ia 005/0 – 01/0 حاد طعمه برومتیلن  3

Na 075/0 – 10/0 تحت حاد طعمه کلسی فرول  4
*** 

 کلروفاسینون  5

طعمه، کنسانتره، 

پایه روغن، پودر 

Tracking 

گوالنتی آنت  کوآ

05/0 – 005/0  

25/0  

20/0 

Ia 

 کوماتترالین  6
 طعمه، واکس بلوك،

 پودر تراکینگ
گوالنت آنتی  کوآ

0375/0  

75/0 
Ib** 

م  7 گوالنت طعمه، واکس بلوك دي فناکو  Ia 005/0 آنتی کوآ

گوالنت طعمه، واکس بلوك دي فدیالون  8  Ia 0025/0 آنتی کوآ

 دي فاسینون  9

پودر کنسانتره، 

کنسانتره محلول 

ه در آب،  طعم

گوالنت  آنتی کوآ

5/0 – 1/0  

2 – 1/0  

05/0 – 005/0 

Ia 

ن  10 گوالنت واکس پلیت فلوکیوماف  Ia 005/0 آنتی کوآ

 Ib 1 -  5 حاد طعمه فسفید روي  11

  ***                  Naخطري شناسایی نشده   

  ** Ibخطر باال   

  *                              Iaطر شدید   خ

  :کنترل جوندگانراهبرد 

دمبناي بررسی اولیه قراردارد، ک نترل جوندگان بطورکلی برراهبرد ک  هاي کنترل وروش ه بوسیله کاربر

میدان آلودگی  به معنی شدت و اینجا بررسی در. شود می اجرا فعالیتهاي بهداشتی دنبال و نگهداري و

بررسی . دست کم گرفتن وسعت آلودگی است، دالیل شایع عدم موفقیت درکنترل یکی از. باشد می

ها راتشخیص  گونه حضور، ها سوراخ و ، جاي پاها لکه، جمله هایی از نشانه طریق عالئم و از تواند کننده می

،  ها، زمین سقف محلهاي کف، دیوارها، از شامل بازدید بررسی باید. زندبتراکم جمعیت راتخمین  و دهد ها

باشد پناهگاه و ها ها، فاضالب زهکش   .هاي بیرونی 

د م ایی  یمی رل ش رکنت ر اگ د نظ اش ب ب، ب ا نتخ دهاا ن جو ن  ی ب ی  ش  یست ثر ک ا ا  دیب ده و دش جون وع  ن ک  د ی ش ض  ک

د ام گیر نج ي ا د ا نعق د .ا وم ض م ور س بط ي  د ا نعق ثر ا ا ول  م د مع ن ار ي د ر یشت ر ،ب گ از م نی که  ن ع  ای ری رل س ه کنت ب

از زرگی  ب د جمعیت  اش ان ب ندگ ازک جو ات ه  رکیب ثر  ت ا ا  دب دی م ش ده  ا ود یاستف دیر .ش ا د زیر مق ی  ح دگ کشن
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د موم ض در س دي  ا نعق هد ا ا نخو تیجه  مه ن اد طع است د لی  ازو ده  ا ات  ف رکیب اثر ت دبا  دی ش  می ش خ ب یجه  ت ن واند  ت

د ا طعمه .باش د ه در در بای ان که  ندگ جو یت  ل فعا ی  ح ا ده می نو ا ص د ی ررسی تشخ ب قع  ند مو و ند، ش و اري ش ذ اگ  .ج

له از ت اي با طعمه ب ج ه ان  ندگ جو اي  بر است  کن  م ابم اطر تر ذ بخ لی  د، و اش منی و ب ور ای ظ من ه  ب ین  مچن  ه

از ي  ر گی روز پیش پ ب ومیت  م ایدمس دف، ب ه ر ان غی ار ند د ستا دو مح مه  ه طع ب بی  ردد دستیا   .گ

ممکن است افزایش ، نزدیکی طعمه قرارداشته باشد میزان مصرف طعمه درشرایطی که آب سالم در

عالیت .یابد ر اگر .ادامه یابد زمانیکه سطح کنترل کامل شده باشد تا هاي کنترلی بایدف ی  قرا است ریشه کن

همچنین جایگزین  هفته براي پایش فعالیت جونده و هرشده،  نواحی تهدید ، بایستیموضعی انجام بگیرد

د ها کردن طعمه ه مدت  .گیرد قرار بازدید مور هفته توسط جونده  2بعنوان یک قانون کلی، اگرطعمه ب

 توان آلودگی ناشی از نداشته باشد، می اي ازآلودگی جونده وجود م تازهیهیچگونه عالو  استفاده نشود

 پناهگاه براي کاهش منابع غذایی و کنترل، بهداشت محیط باید از بعد .پاك شده دانست را جوندگان

 .دهدانجام  اقدامات الزم را هاي مجدد آلودگی جلوگیري از همچنین به منظور جوندگان و

  هااطاحتی

ایستی به دقت دنبال شود، بهاي الزم  ییهمچنین راهنما و ها کش هاي روي برچسب جونده توصیه

هاي  ایستگاه هاي طعمه یا تله .بطورکامل شسته شوند اتمام کار از بعد دستها پوشیده و باید ها ستکشد

 ها طعمه و باشد هدف به دور دسترس پستانداران غیر از تحت کنترل بوده و طعمه گذاري شده باید

  .ایمن دفع گردند بطور درپایان کار

اطالعات  و ببینند هاي الزم راآموزش باید دارند ه رابه طعم ها کش ولیت مالیدن جوندهوکه مس افرادي

. کسب نمایند را حادثه همچنین درمان موارد نوع ترکیب استفاده شده و زمینه جمعیت محلی و الزم در

ن  جمع آوري شده و به سرعت الشه جوندگان مسموم باید توسط یکی ازروشهاي ایمن به وسیله سوزاند

   .جلوگیري بعمل آید ازمسمومیت ثانوي تا دفع گردند

همچنین  و احتمال مسمومیت افراد، روند می هاي محلی بکارمحیط اغلب در ها کش یکه جوندهیازآنجا

ویژه براي ترکیبات  پادزهر برنامه کنترل جوندگان باید بنابراین در. دارد وجود پستانداران غیرهدف

سموم  مزایاي استفاده از زیکی ا. دامپزشکان پیش بینی شود مختلف جهت استفاده پزشکان و

 مناسب پادزهر و توان تشخیص داد می، زمان اتفاق در م مسمومیت رایضدانعقادي اینست که عال

  .دشون اي جابجا حرفه توسط افراد سموم تدخینی باید. کرد تجویز را) k1ویتامین(

  موم مصرفی در کنترل جوندگان س

  : برودیفاکوم

  برودیفاکوم : نام عمومی

      کش ندهجو: کالس

   Mouser-Kelerat-Talon: نام تجاري

   C3H23Bro3: فرمول شیمیایی 
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    Kکش آنتی کوآگوالنت، بازدارنده چرخنده ویتامین موش : ثیر نحوه تأ

   B 0/005%w/w: فرموالسیون ثبت شده درایران 

ترکیب یک  این .باشد می) دانه(وپلیت ) حبه (اکس بالك و  % 0/005فرموالسیون این سم بصورت طعمه 

خانگی و  جونده کش ضد انعقادي برم دار است که براي کنترل انواع جوندگان خصوصاً موش ورامین، موش 

  . شود اي توصیه می قهوه موشهاي انباري سیاه و

جانوران خونگرم بسیار  براي انسان و mg/kg  4/0دهان براي موش صحرایی  LD50 : میزان سمیت

  .سمی است

یلتردار، دستکش وهنگام طعمه گذاري از ماسک در  Kویتامین : پادزهر    . استفاده شود لباس کار هاي ف

دي اکسید کربن  استفاده از اسپري آب، مواد خشک شیمیایی و: هاي مناسب خاموش کننده   یا 

  .خنک با تهویه مناسب نگهداري شود درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

 .دمناسب و مورد قبول محیط زیست دفع ومعدوم گردبا توجه به برچسب از روشهاي : روش دفع

   :برومادیالون

  جونده کش  :کالس

  کومارین آنتی کوآگوالنت: گروه

   C30 H23 Bro4: فرمول

   RB 0/005% w/w: فرموالسیون ثبت شده درایران 

   Lanirasالنی رات  : اريتجنام 

  . شود باعث خونریزي داخلی می و ، تشکیل پروترومبین را متوقف کردهآنتی کوآگوالت: نحوه تأثیر

  جهت مبارزه با موش ورامین و انباري : موارد مصرف

میت ان س LD: میز 5 ی 0 ای ر وش صح م ي  ا بر اکی  ور /mgخ kg 1 جو 25/1 ي  ا م بر ن س ه ای م استطع ذیذ  ل ان  دگ   .ن

  .به صورت طعمه آماده مصرف موجود است: مقدار مصرف

ا تهویه  درمحل خشک و: نگهداري وانبارداري   .مناسب نگهداري شودخنک ب

  .معدوم گردد با توجه به برچسب از روشهاي مناسب و مورد قبول محیط زیست دفع و: روش دفع

   :کوماتترالیل

      راکومین : نام تجاري

   C19H16 O3: فرمول مولکولی

یر تأث وه  تی: نح ن ست آ ا ی  ت والن آگ و ه  ک ب ون میکه  خ اد  نعق ع ا ن ن ما رمبی روت تز پ دن سن قف کر و له مت دد وسی ر    .گ

  طبق برچسب :  میزان مصرف

  ) ، سیاه ومهاجراي خانگی، قهوه(هاي انباري  کلیه موش: موارد مصرف

  mg/kg 50از راه خوراکی براي موش صحرایی   LD50 : میزان سمیت

  .شود ه مسموم این سم باعث ترس موش نمیطعم   Kویتامین : پادزهر

  .ب نگهداري شودخنک با تهویه مناسدرمحل خشک و: نگهداري وانبارداري
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  .دبا توجه به برچسب از روشهاي مناسب و مورد قبول محیط زیست دفع ومعدوم گرد: روش دفع

  :کلروفاسیون

  براویاك، کاید، درات، ساویاك ولبیت : نام تجاري

  این سم درشرایط انبار بسیار با ثبات می باشد    C23 H15 Clo3: فرمول مولکولی 

یرأنحوه ت ون: ث خ د  انعقا نع  ده و ما نعت می ش مما ن  رومبی روت ل پ کی ز تش ند ا ن . ک و لسی مو ت ا ور به ص ن ترکیب  ای

غنی  ر و در 5/2رو ا ار  هز مقد به  م  و م مس در طعمه  رد  لت گ 5به حا در 0 لی گرم  می می وصیه  وگرم ت ل ود کی   . ش

درصد این سم  90در ضمن  mg/kg  5/20از راه خوراکی براي موش صحرایی   LD50  :میزان سمیت

  .شود ساعت از طریق مدفوع رفع می 48شت شدن، پس از گذ پس از خورده

با تهویه مناسب نگهداري شو درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و   .دخنک 

 .دبا توجه به برچسب از روشهاي مناسب و مورد قبول محیط زیست دفع ومعدوم گرد: روش دفع

  :برومتالین

      جونده کش : کالس 

    سموم عصبی : گروه

   C14 H7  Br3 F3 N3 O4: فرمول

   pellet  buit ,wax block  (PB./01%w/w(:  فرموالسیون ثبت شده درایران

   Kutelfar: نام تجاري

ا تأ کش و موش: نحوه تأثیر سیستم  که از طریق اخالل در) یک دز(ثیر سریع بصورت یکبار مصرف ب

  .شود عصبی منجربه مرگ جونده می

  کنترل جوندگان : موارد مصرف 

  گرم درهر النه  5/3: مصرف  مقدار

  mg/tech 2براي موش صحرایی از طریق خوراکی  LD50  : میزان سمیت 

ترکیب توسط نور خورشید تجزیه . دباش می مؤثراند  کواگوالنتها مقاوم شده که به آنتیهایی  براي موش

  .شود می از سم براي مبارزه استفاده میبدلیل تک دوز بودن سم مقدار ک. شود می

  .خنک با تهویه مناسب نگهداري شود محل خشک و در: انبارداري هداري ونگ

  .معدوم گردد با توجه به برچسب از روشهاي مناسب و مورد قبول محیط زیست دفع و: روش دفع

  .دها خودداري شو فاضالب آب و از استفاده سم بصورت مستقیم در: توجه

  : دیفتیالون

    جونده کش : کالس

  تی آگوالنت آنالوگ کومارین آن: گروه 

   C31 H23  Bro 25: فرمول شیمیایی

  :فرموالسیون ثبت شده در ایران
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 BB% 025 %(woxblock)w/w ./0025%(Pellet)w/w   

    Barakie: نام تجاري

  mg/kg 56/.خوراکی  براي موش صحرایی به صورت LD50  :میزان سمیت

  ضد انعقادي : نحوه تأثیر

  هاي مقاوم به وارفارین  موش ،مغان ن وکنترل موش ورامی: موارد مصرف

  گرم طعمه براي هرالنه 5گرم طعمه براي هر النه موش مغان  20:موش ورامین : مقدار مصرف

  .خنک با تهویه مناسب نگهداري شود محل خشک و در: انبارداري نگهداري و

 .ددوم گردمع با توجه به برچسب از روشهاي مناسب و مورد قبول محیط زیست دفع و: روش دفع

  سالکشرایط اضطراري وکنترل ناقلین بیماري 

ناقلین بیماري لیشمانیوز اجراي برنامه صورت امکان عالوه بر در درشرایط اضطرار  در هاي مبارزه با

  .زیرضرورت دارد شرایط عادي اجراي موارد

  انسانی )شهري( جلدي نوع خشک لیشمانیوز

 Anthroponotic Cutaneous Lishmaniasis(ACL)  

 لباسهاي با آستین بلند و یقه بسته  هاي انتقال بیماري، استفاده اززمینه راه آموزش همگانی در

آمد به مناطق آلوده  بلند، پانسمان محل ضایعه بیماران مبتال، توصیه به محدود شدن رفت و وشلوار

، توري پشه هنگام غروب آفتاب، استفاده از در آغشته به حشره ها ازجنس پلی استر ها و پرده بندها

هنگام غروب آفتاب و استفاده از پمادهاي  ساعت درها حداقل به مدت دو  پنجرهو  کش، بستن در

 کننده حشرات در هنگام غروب آفتاب و درطول شب دور

  ع زباله ها و نخاله هاي ساختمانی وتسطیح اماکن مخروبه و ازبین بردن مکانهاي جمع آوري ودف

 لومتريقدیمی حداقل به شعاع یک کی

 سمپاشی ابقایی اماکن داخلی 

 هاي آغشته به حشره کش، قلم دافع حشرات و ه بندها، توريتوزیع پش... 

 سگهاي ولگرد کشتن توزیع قالده بندهاي آغشته به حشره کش و 

 بین بردن پشه خاکی از سمپاشی فضایی به منظور.  

  حیوانی )روستایی( لیشمانیوزجلدي نوع مرطوب

Zoonotic Cutaneous Lishmaniasis (ZCL)  

 هاي با آستین بلند و یقه بسته و انتقال بیماري، استفاده از لباس هايآموزش همگانی در زمینه راه

ازپشه هنگام غروب آ آمد به مناطق آلوده در شلوار بلند، توصیه به محدودیت رفت و فتاب، استفاده 

به  پنجره و بستن در آغشته به حشره کش، استر جنس پلی ها از ها و پرده بندها، توري ها حداقل 

ساعت درهنگام غروب آفتاب و استفاده ازپمادهاي دورکننده حشرات در هنگام غروب دو مدت 

 آفتاب و در طول شب
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 هاي ساختمانی و تسطیح اراضی و اماکن  ها و نخاله دن مکانهاي جمع آوري و دفع زبالهاز بین بر

 قدیمی حداقل به شعاع یک کیلومتري مخروبه و

 موش صحرایی رومبومیس اپیموس( بین بردن مخزن بیماري نه کوبی و طعمه گذاري جهت ازال ( 

 سمپاشی ابقایی اماکن داخلی 

 هاي آغشته به حشره کش، قلم دافع حشرات و توزیع پشه بندها، توري... 

 یبین بردن پشه خاک از سمپاشی فضایی به منظور.  

  اي طبیعییبعد از وقوع بالکنترل جوندگان 

د از وقوع بالیااز وقوع بالیا بایستی گونه جوندگان مناطق مختلف شن قبل ر اسائی گردد تا بع  بتوان ب

ن  کاهش جمعیت و کنترلبراي بعد از وقوع بالیا . کرداساس آن روشهاي کنترل پیشنهاد و اجرا  جوندگا

ا روش مبارزه شیمیا دي حا(ي مسموم ها استفاده از طعمهی و یاولویت ب ی  .باشد می) دسموم ضدانعقا ول

ر دراز مدت احداث کمپ و چادرها در نظیر (روشهاي بهسازي محیط ، براي رسیدن به نتیجه مطلوب د

ز مناطق حادثه سطوح باالتر از زمین و دورتر  ،وشاندن فاضالبروها، پزباله دفع و دفن بهداشتی، دیده ا

ز . اجرا گردد باید...) والنه کوبی ، هاي آب و پر کردن گودالهاي آب تعمیرلوله با توجه به اطالعات موجود ا

  : دوروش زیر اقدام گردد وضعیت بیماریهاي منتقله بوسیله جوندگان یا ناقلین مرتبط با جوندگان  به 

ه به وسیله جوندگان وجود دارد) الف به  يباید فور، در نقاطی که خطر بروز همه گیري بیماري منتقل

  :شود زیر براي کنترل جوندگان توصیه میاقدامات . جام اقدامات اضطراري پرداخته شودان

ا  حشره کش مجاز  نظیر پرمترین، سیفلوترین، دلتا مترین، تابتدا مسیر )1 . فوس ویهاي موشها را ب . .

ین ببرید ن . گرد پاشی کنید تا انگلهاي خارجی موشها را ازب که همه گیري طاعو ین امر در نقاطی  ا

دوجود دارد یا طاعون بومی است بی ا  .ندازه اهمیت دار

 .شوند توسعه دهید نطقه مسکونی که موش و کک یافت میعملیات گرد پاشی را به نقاطی از م )2

ا جوندگان زمانی که النه )3 ه توان از روش تدخینی استفاد می، هاي آنها مشخص باشد براي مبارزه ب

ه و ن جونده را همزمان از بین بر کرد و جوند ه و روي بد اقلین موجود در الن براي این منظور . دن

 .توان از فستوکسین استفاده نمود می

له و پناهگاه نزدیک توده )4 ن  هاي زبا م به مسموم کرد هاي جوندگان در حوالی مناطق مسکونی اقدا

 .یدیدسته جمعی موشها نما

د برنامه ذیل توصیه  گیري منتقله به وسیله جوندگان در نقاطی که خطر بروز همه) ب وجود ندار

  :گردد می

یک . ی که نیاز به کنترل موش دارند تعیین گرددیاید نقشه جامعی تهیه شود و در آن قسمتهاب )1

باید مسام ول این کار باشد و تجهیزات کافی جهت رفع نیازها در اختیار ومور بهسازي آموزش دیده 

به گردپاشی و مسموم  منطقه. وي گذارده شود به قطعاتی تقسیم شود و در هر منطقه گروهی  باید 

  .کردن موشها بپردازند

  .جمعیت موشها را با سم کاهش دهند )2
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. کیلومتري منطقه مسکونی توسعه داده و تشدید کنند 2عمل جمع آوري و دفع زباله را تا فاصله  )3

کید أانبار کردن صحیح و روشهاي بهداشتی دفع مواد براي محروم کردن موشها از غذا باید مورد ت

  .قرار گیرد

  .ا نزدیک به آن است مقررات کنترل موش در بنادر را اجرا کننداگر منطقه بندري و ی )4
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  :مقدمه

ی روش در توجهی قابل پیشرفتهاي اخیر سالهاي طی هرچند د ولی، است شده ایجاد بشر زندگ ا وجو  ب

، زندگی در حیوانات نقش هم هنوز موجود، فن آوري هاي	پیشرفت  امري سالمت، منظر از بخصوص بشري

) Zoonoze( حیوان و انسان بین مشترك بیماریهاي شیوع که بنحوي است، توجه قابل و انکار قابل غیر

  .است امروزي بشر مهم لیمسا از

 و دار مهره حیوانات بین طبیعی طور به که بیماریهایی) WHO(	بهداشت جهانی سازمان تعریف طبق

 گروه این. شوند	می نامیده حیوان و انسان بین انتقال قابل بیماریهاي یا زئونوزها یابند،	می انتقال انسان

 کشورهاي از بسیاري در. باشند	می اي	ویژه اهمیت داراي عمومی بهداشت و اقتصادي جنبه دو از بیماریها

، مشکالت بر عالوه. شود	می ایجاد بیماریها این از ناشی سنگینی خسارات و تلفات جهان  اقتصادي

ز بسیاري ز ناشی میر و مرگ گاه و کننده ناتوان بیماریهاي ا ل در جوامع در ویژه به و نسانا در آنها ا  حا

 از%) 49( مورد 732تعداد ، انسان در شده شناخته زايیبیمار عامل 1709 بین از. افتد	می اتفاق توسعه

ی  که ها	عفونت این. یابند	می انتقال انسان به مستقیم غیر یا مستقیم طور به حیوانات طریق شامل برخ

 اخیر سالهاي طی که بیوتروریسم موضوع در طرفی از است یدپد باز و پدید نو هاي	بیماري یا ها	عفونت

ز. دارد خاصی اهمیت است گرفته قرار اي	ویژه توجه مورد  شناخته زیستی افزار جنگ 30 حدود بین ا

ز آنها همه مورد، چند جز شده،  سیاه چون هایی	نمونه. گردند	می محسوب حیوانی بیماریهاي عوامل ا

ز. اند	جمله آن از غیره و هموراژیک يها	تب بروسلوز، طاعون، زخم،  قابل بیماریهاي گروه امروزه رو، این ا

ا انسان به حیوانات از انتقال   .نماید	می طلب را خاصی توجهات و بوده روبرو ویژه اهمیتی ب

ز بیش ز نیمی ا ی بخشهاي بیمارستانی هاي	تخت ا ز ناشی بیماریهاي به بیمارستانها عفون  حیوانات ا

 محسوب عفونی بیماریهاي ترین شایع از یکی مالت تب یا بروسلوز چون بیماریی نوزه. دارد تعلق

  . گردد	می

ا امر این اهمیت. است سگ دارد انسان زندگی در اي	ویژه اهمیت نظر این از که حیواناتی از یکی  ب

  .شود	می مشخص بیشتر زیر آمارهاي به نگاهی

 به منجر مورد	3 در که شده گزارش گزیدگی حیوان مورد 126174 تعداد کشور در 1388 سال طی

 مورد 26824 هیداتیک، کیست بیماري مورد 218 تعداد کشور در 1387سال طی. است شده مرگ
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 سگ با مستقیم ارتباط در همگی که ،است شده گزارش کاالآزار بیماري مورد 128 و سالک بیماري

  .باشند	می

inc.per 100/000

48.16 - 197.22
197.23 - 346.28
347.29 - 495.34
495.35 - 644.44

  

 کشور استانهاي در گزیدگی حیوان جغرافیایی پراکندگی

ا سال 1387 ان گزیدگی در کشور از سال 1377ت میزان بروز حیو
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ی از د تعداد طرف ن موار د بیشتر و داشته صعودي سیر 1387 سال تا 1377 لازسا گزیدگی حیوا  موار

ر گزیدگی حیوان کنترل هاي	برنامه فعلی تمرکز که حالیست در این. است دار صاحب سگهاي به مربوط  ب

 به را دار صاحب سگهاي کنترل براي ریزي برنامه لزوم مزبور آمار به توجه و باشد	می ولگرد سگهاي روي

  . رساند	می اثبات

. است افتاده اتفاق روستاها در کشور سطح در 87سال در گزیدگی سگ موارد بیشتر یطرف از

  .شود اجرا روستاها سطح در بیشتر بایست می سگ کنترل خصوص در آموزشی هاي	برنامه بعبارتی

از موارد مهم در پیشرفت برنامه کنترل سگ، جلب همکاریهاي بین بخشی و گسترش آموزشهاي 

   .باشد	میعمومی در این زمینه 

87 بر حسب صاحب دار یا بدون صاحب بودن سگ موارد سگ گزیدگی در کشور در سال دار درصد  مو ن

8

92

ر  صاحب دا ن صاحب  بدو

تا وس و ر یدگی در کشور در سال87 بر حسب شهر  وارد سگ گز رصد م نمودار د

35
65

شهر   ستا     رو
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  :سگریخت شناسی 

	Canis: نام علمی(سگ  lupus	 familiaris ( ز راسته  ها گرگخانگی  گونهاز زیر و پستانداري ا

هاي وحشی نیز  و گاهی اوقات براي گونه شکاريخانگی و  ي هاین واژه براي هر دو گون. است سانان سگ

  .رود به کار می

  :سانان	سگ

باریک و دراز که 	گوشت خوارانی هستند با بدنی کم و بیش) شغال روباه، سگ،گرگ،( سگ سانان

ز و گوشها. اند	شکار مساعد شدهبراي سریع دویدن و تعقیب    .قائم و نوك دار است	سر آنها درا

	:مشخصات

براي سریع دویدن و تعقیب 	سگ سانان گوشت خوارانی هستند با بدنی کم و بیش باریک و دراز که

ر. اند	شکار مساعد شده بطور پاهاي جلو مستقیم و باریک و . است	سر آنها دراز و گوشها قائم و نوك دا

ین قسمت به یتقریب با وجود ا ه . عقب پایین تر از قسمت جلو است	اندازه پاي عقب است،  روي پنجه را

انگشت شست در دست بطور قابل . انگشت دارند 4پاهاي عقب 	انگشت و در 5روند و در پاهاي جلو 	می

و نوك  شوند	چنگالها بسته نمی. کند	انگشتان بوده و با زمین تماس پیدا نمی	مالحظه کوتاه تر از سایر

	.تاس	آنها کند

اي دم غده بوداري 	نیمه قاعده	، در پشتدم پر مو و کم و بیش بلند، رنگ موهاي پشت بدن مختلف

دندانهاي نیش بلند و تیز و . شود	می	معمول بوسیله یک لکه سیاه محل آن مشخصبطور وجود دارد که 

ج . ه ریشه و تاج با دو تیغه استکارناسیل باال داراي س	دندانهاي کارناسیل خوب رشد کرده و دندان تا

. اي کوتاه هستند	هاي پس حدقه	دهیقسمت جلوي جمجمه دراز و زا. است	دندانهاي آسیاي باال سه گوش

	.تمتوسط یا خیلی زیاد متورم شده اس	صندوق صماغ بطور

ها بیشتر آنها گودی. کنند	کامل خشکی زي بوده و در شرایط مختلف زندگی میبطوراین گوشتخواران 

غذاي . سازند	زمین براي خود النه می	دهند و تعدادي در روي	ها را براي استراحت اختصاص می	و حفره

ز 	در سال یکبار تولید مثل می	معمولبطور . شود	آنها بیشتر از مواد حیوانی تشکیل می کنند و بعضی ا

ز این تیره. آنها منوگام هستند   .دوجود دار	Velpes	و	Canis	دو جنس	در ایران ا

  :ها	یت بهداشتی سگاهم

د 	داراي قابلیت و پتانسیل تولید مثل بسیار باالیی بوده و به همین علت جمعیت سگ ها	سگ هاي ولگر

، 	در صورت اجرا نشدن برنامه افزایش یافته و مخاطرات فراوانی براي  سریعبطورهاي کنترل و مبارزه

  .جوامع انسانی بدنبال خواهد داشت

ازعوامل اصلی حمله وگزش به انسان مطرح هستندکه در موارد عدیدهسگهاي ولگرد بعنوان ی اي 	کی 

سگهاي . گردد	می کودکاندر  بخصوص ،منجربه مرگ) بدون انتقال بیماري(گزش انسان توسط سگ 

و روستاها شده و بعنوان یکی ازمهمترین عوامل آلوده  ولگرد موجب سلب آسایش عمومی درشهرها 

  .باشند	ا مطرح میکننده پارکها و تفرجگاه ه
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ز افزایش جمعیت سگهاي ولگرد، شیوع بیماري مهمترین معضالت و هاي مشترك 	مشکالت ناشی ا

زونوتیک	بیماري. باشد	درجامعه می) ونوتیکز( مبین انسان و دا ز  (zoonotic) هاي  به آن دسته ا

ل انتقال ازحیوانات به انسان هستند	بیماریهایی گفته می از دو جنبه اقتصادي و زونوزها . شود که قاب

  .بهداشت عمومی از اهمیت ویژه اي برخوردارند

ین بیماري ، )باشد	که بسیار هنگفت نیز می( ها در حیوانات اهلی	گذشته از خسارات اقتصادي ناشی از ا

  . گردد	مشکالت بهداشت عمومی فراوانی نیز از این ناحیه ایجاد می

  :پراکندگی حیوان گزیدگی درایران

 حیوانات وحشی و کشورهایی است که بیماري هم در جهان جزو بیماري هاري در بروز نظر ایران از

- معضالت بهداشتی یکی از ایران هنوز کشور بیماري هاري در. شود	حیوانات اهلی دیده می هم در

  .بیش به این بیماري آلوده هستند کم و همه استانها تقریببه  و باشد	اقتصادي می

 87براساس آمارمنتشرشده مرکزمدیریت بیماریهادرسال) هاري(زیدگی آخرین وضعیت حیوان گ

  :بشرح ذیل می باشد

د 2 استان فارس    مور

  مورد 1 استان گلستان

  مورد 1 استان لرستان

  مورد 1 استان خوزستان

  مورد 1 استان کرمان

  : ها	ازسگ شونده هاي منتقل	بیماري

کاالآزار، سیاه زخم،  هیداتیک، هاري، کیست: برخی بیماریهاي منتقله از سگها عبارتند از

..)زخمهاي  ناشی از گزش،    لپتوزپیروزیس، گال، بروسلوز، مشکالت ناشی از ترس و وحشت ، .  

    :کیست هیداتیک- 1

ن و 	کیست هیداتیک، بیماري مشترك انسا

	بیماري انگلی است که بوسیله و نوعی  حیوان

» گرانولوزوس اکینوکوکوس«مرحله نوزاد کرم 

  . شود	یجاد میا

  :اثرات بهداشتی

شایعترین تظاهرات 	کیستهاي کبدي و ریوي

رصد انتشار کیست هیداتیک د. هستند  بیماري

ني در اعضا  است و بر	متفاوت	انسان	مختلف بد
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ز  رگانهاي دیگر ، ا% 2مغز ، %3کلیه  ، %22ریه  ، %66کبد : ترتیب عبارتند ازه اساس میزان شیوع ب ا

  %6) تیروئید قلب، کاسه چشم، ل،طحا عضالت، ( جمله

  :میزبان 

	در میان میزباناند که میزبان واسط هستن شتر و خوكبز،  میزبان اصلی و گوسفند،سانان  سگ 

  .دارد میزبان بوده و در انتشار انگل نقش مهمتري  مناسبترین	واسط گوسفند

  :مکانیسم انتقال

تخم انگل  .شود	مدفوع سگ دفع می	به همراه بند آخر کرم بالغ تعداد زیادي تخم وجود دارد که در

د 	تخمها در خاك مرطوب و .غیر قابل رویت است و بسیار کوچک ه حیات خو سایه به مدت چند ماه ب

ا خوردن تخمها آلوده می) ... و نسان ، اگاو، گوسفند( میزبانان واسط .دهند	ادامه می ها داراي 	تخم .شوند	ب

 2توانند در 	و میهستند نسبت به تغییرات محیط بسیار مقاوم  و بوده  نکراتی از جنس ها	چند الیه و الیه

ماه زنده  8 تا 3سال و در طبیعت بر حسب درجه حرارت و شرایط جوي بین  2مدت 	درجه سانتیگراد به

  .شود	توسط سگ تولید و دفع می روز یکبار تخمها  14تا 	7هر  .بمانند

شود 	میدام در روده باز شده و جنین کوچکی از آن خارج انسان یا 	تخمها بعد از خورده شدن توسط

تواند به کلیه نقاط 	قالبدار در مخاط روده نفوذ کرده و از طریق عروق خونی می	جنین .که شش قالب دارد

شروع ) ...و  کبد، کلیه، ریه، مغز، استخوان، طحال(مختلف بدن  يجنین پس از توقف در اعضا. برود	بدن

ع . آید که به آن کیست هیداتیک گویند	اي در می	شکل کیسهو به کرده به رشد  ر از مای هر کیست پ

 20تا  5به ها مرور رشد کرده و قطر آن	کیستها به. باشد	می حاوي جنین یا الروهاي متعدد بوده وشفاف 

ا . رسد	می لیتر نیز	2گاهی حجم درون کیست به . یابد	میسانتیمتر افزایش  در صورتی که کبد یا ریه ی

ر  گاو و یا عضو مبتال به کیست هیداتیک در گوسفند به نحوي مورد تغذیه حیوانات دیگر مانند سگ قرا

داخل کیست به جداره روده کوچک هاي 	کوچک باز شده و جوانه	کیستها در داخل روده گیرد،

  .هدد	چرخه را در طبیعت ادامه می، سر انجام کرم بالغ با تولید تخمو شوند 	چسبند و بالغ می	می

  :چرخه انتقال بیماري

کیست و قرار گرفتن این اندامها در 	آلوده به يو احشا ءامعا دفع نامناسبذبح غیر بهداشتی دام،  .1

	بیمارين و تکرار دسترس سگ سانا

سگ  نواري شکل در روده	توسط سگ و تبدیل آنها به کرمهاي پهن خوردن کیستهاي حاوي جنین .2

	سانان

	طدر محیسانان  توسط مدفوع سگ	ر روده سگ و دفع تخمها متعددد) تنیا اکینوکوك(رشد کرمها  .3

	) ...و  گوسفند، گاو، شتر( دامها	وردن علوفه و آب آلوده به تخمهاي دفع شده سگ توسطخ .4

	هیداتیک در اندامهاي مختلف دام	ها به کیست	هاي مختلف و تبدیل جنین	بدیل تخمها به جنینت  .5
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		:پیشگیري و کنترل

 شغل دامپروري رونق دارد و	ت هیداتیک انتشار جهانی دارد و بطور کلی در مناطقی کهبیماري کیس

بنابراین در . شیوع بیشتري برخوردار است	باشد، از	تماس بین گاو، گوسفند، انسان و سگ زیاد می

	:داد	ر قرارظن را مد کنترل بیماري باید موارد زیر

باید 	ستفاده از سبزیجاتآگاه نمودن مردم در زمینه ا :آموزش بهداشت -1 به نحوي که سبزي 

		.شسته و بعد مصرف گردد گندزدابا مواد  کاملبطور

می - 2 د،  هستن له  گی و گ ن گ خا اي س ار د نی که  ي	کسا د دو مح اس  تم ست  د	بای اشن اشته ب ها د ا  .با آن ر زی

د اش وده ب ل ل آ گ ان م  ه تخ ب ست  ا کن  م م نها  دن آ ب وي  ي .م ار هد گ پ	ن م ظر دا ن اید تحت  ت ب ا یوان ح ین  ا ا ک ب زش

وره د اینه  د	مع اي ض اروه د ز  ا ده  ا استف و  مرتب  ي  د	ا رد ي گ ار دد خو ز  ی ا ن نه دن آ ر س ک م ز ل ا د و  اش ه ب ا مر ه ل  نگ 	.ا

خودداري شود و این کار  بطور جدي	در خارج از کشتارگاه) گاو، گوسفند و بز( از کشتار حیوانات-	3

انجام ص همکاري الزم را باید در این خصو	مردم ضمن در .باید در کشتارگاههاي بهداشتی صورت پذیرد

		.بهداشتی ندارند خودداري کنند معاینه نشده و مهر	هاي دامی که	و از خرید گوشت و فراورده دهند

ن	بازرسی الشه و اندام-	4 ، ضبط و معدوم نمود به نحوي 	اندام	ها در موقع کشتار هاي آلوده به کیست 

		.سوزانده و یا دفن بهداشتی گردند یحتم	بطور که اندام آلوده از دسترس سگ دور نگه داشته شده و

ق مختلف	مبارزه با سگ  -5 ع آوري و دفن 	هاي ولگرد شامل معدوم نمودن آنها از طر و همچنین جم

ا این	صحیح زباله نقش مهمی در کاهش جمعیت سگ  هایی که از	یماريبیماري و سایر ب	ها و مبارزه ب

  .داشتطریق سگ به انسان منتقل می شود را خواهد 

  

 چرخه انتقال کیست هیداتیک
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  هاري  - 2

ن وهاري،  ه رابدوویروسها بوده که عامل آن ویروس نوروتر حیوان	بیماري مشترك انسا ز گرو وپ ا

درجه  60دقیقه و در حرارت  15درجه سانتیگراد در عرض  50 ، ویروس هاري در حرارتباشد	می

ر حرارت  35سانتیگراد در عرض  در  .رود	ازبین میدرجه سانتیگراد در عرض چند ثانبه  100ثانیه و د

ی است چند دقیقه آنها را ب ضمن فنل، الکل، و فرمل به سرعت . جوشانندبراي گندزدایی وسایل آلوده کاف

ین می   . برند	ویروس را  از ب

افزایش روند حیوان گزیدگی انسانی که بناچار ساالنه مبالغ زیادي صرف خرید سرم و واکسن ضد 

د سرم بخش  املکبطوردر مورد واکسن . گردد	یهاري جهت پیشگیري و درمان مجروهان م و در مور

د 	اعظم آن از کشورهاي خارج خریداري می میلیارد ریال توسط وزارت  16شود، بطوریکه ساالنه حدو

تلفات و این بیماري بعالوه . یابد	فقط به خرید فوق اختصاص میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  .ندک	ر دام ها ایجاد میدخسارت اقتصادي 

  :اثرات بهداشتی

ل  بیشتر ماه یا 8 تا روز 10 ممکن است ازولی هفته بوده،  8 تا 2دوره کمون هاري از: انسان) الف به طو

ن کوتاهتریا. انجامد ی طول دوره کمو بدن ازطریق گازگرفتگی،  ویروس وارد دز به مقدار تر طوالن شده در

طراب ونگرانی، سردرد، تب خفیف، بی احساس اض بیماري با .محل گزش وشدت جراحت وابسته است

 .گردد	گرفتگی مربوط می شدت آن به محل گاز تغییرات احساسی مبهم شروع شده و قراري عمومی و

ا شده و ایجاد صدا  و حساسیت به نور .شود	میخارش محل زخم احساس  و اغلب درد بیشرفت بیماري  ب

نقباضات  در عضالت بلع ظاهرشده و اسپاسم شدید ا .شود	عضالنی مایعات بشدت برگردانده مینتیجه ا  ب

ا  مقابل تحریکات خارجی، و در واکنش شدید تغییرشخصیت و ادامه بیماري، آنسفالیت پیشرفته همراه ب

مرگ  بلع، ازکارافتادن دستگاه تنفس و اسپاسمی عضالت بدن، اختالل در نتیجه انقباضات شدید در

  .افتد	اتفاق می

ام و هاري فلج یا هاري خشمناك و: شکل بیماري شامل درحیوانات دو: حیوانات) ب ا در آر ب  ارتباط 

 بطور .باشد	می گاهی بیشتر ماه و 20 تا روز 10 دوره کمون بیماري. گردد	می م عصبی متمایزینقش عال

مراحل اولیه  در .افتد	اتفاق می مرگ رفتار، فلجی عضالت جوشی، آنسفالیت و در معمول تغییر

 تر	مراحل پیشرفته در. پرد	می جا کوچکترین حرکتی از حیوان با افزایش یافته و تحریکیهاي 	رفلکس

مرحله نهایی بیماري تشنجات عمومی  در. شود	می حیوانات ایجاد حمله به دیگر حالت خشمگین و

ی . افتد	پاها اتفاق می و فلجی تنه ودستها بدنبال آن عدم تطابق عضالنی و متداول بوده و شکل آرام یاب

فلجی بتدریج تمام . مرحله تحریک پذیري بسیارکوتاه است ي بیماري باعالئم فلجی مشخص شده وصدا

  .شود	به مرگ منتهی می گرفته و فرا بدن را

هاري حیوانی به صورت . باشیم	ي وحشی و هم گرفتار هاري اهلی میکشور هم درگیر هارما در

د دارد اما کم و آندمیک در تمام استانهاي کشور ی و کوهستانی شیوع آن در مناطق جنگل بیش وجو

بطور مخازن هاري شهري . باشد	در نقاط کوهستانی گرگ و روباه میمخازن هاري وحشی  .بیشتر است
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ی گربه	معمول سگ ی  ضمن در .ها هستند	هاي ولگرد و در موارد کم د زیادي از دام هاي اهل هر ساله تعدا

 این بیماريکشندگی . آورند	تصادي فراوانی را بوجود میدر اثر ابتالي به هاري تلف شده و زیان هاي اق

بالییبطوري که پس از ظهور عال باشد،	میصد  صد در ن متأم  ن و چه در حیوا ن نی چه در انسا سفانه درما

  .پذیر نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود

  : میزبان

ی و وحشی اعم از گوشتخوار ها نسبت 	خفاش ،پرندگان ،خوارعلف ،کلیه حیوانات خونگرم پستاندار اهل

هاي مختلف موجب گسترش وسیع بیماري شده حساس هستند که این تعداد میزبان هاريبه بیماري 

  .له هاري شهري در ایران بیشتر مربوط به سگ و در موارد کمی گربه و سایر حیوانات استأمس. است

  ): راههاي سرایت بیماري(مکانیسم انتقال

	)ممکن استدرگربه سانان از طریق کشیدن پنجول نیز (راه  اصلی ترین: گاز گرفتن .1

ی : پوست  .2 ی اگر کوچکترین خراش یا زخم ه پوست سالم قابل سرایت نیست ول از را بیماري هاري 

	.در پوست وجود داشته باشد قابل انتقال خواهد بود

د از طریق توانن	می ي،هاي به ظاهر سالم در اواخر دوره کمون بیمار	ها و گربه	سگ: مخاطها  .3

ا بازي میلیسیدن لب و چشم و  ي 	بینی کودکانی که با آنه کنند صاحبان خود را به بیماري هار

	. مبتال نمایند

	)کند	خصوص در غارهایی که خفاش آلوده زندگی میب(امکان پذیر است : تنفس .4

 2قرنیه وي براي دو مورد انتقال در اثر پیوند قرنیه فردي که مبتال به هاري بوده و از : اپیوند اعض  .5

	 .)در ایران گزارش شده است 1373نفر استفاده شده است، در سال 

بعید است ولی حیوانات گوشتخوار ممکن است بندرت از خوردن الشه حیوانات : دستگاه گوارش .6

بایستی از خوردن گوشت و سایر  نضمدر . تلف شده از بیماري هاري به این بیماري مبتال شوند

	.اي مبتال به هاري خودداري شودهاي دامه	فراورده

	.بعید نیست: جفت  .7

	.تبعید اس: وسایل آلوده  .8

ي 	کستان بعمل آمده و تعدادي از بچهدر پا 1985جز در یک بررسی که در سال : انسان به انسان .9 ها

معلوم شد که شخص ختنه دیرتر(نوزاد که توسط یک نفر ختنه شده بودند و مبتال به هاري شدند، 

ا نموده و بر طبق عادت سنتی مق	خر دوره کمون هاري را طی میاحل آکننده مر داري از بزاقش ر

و . مورد دیگري گزارش نشده است) ریخته	در محل ختنه می د هنگام نگهداري  ا این وجو ب

ی به عمل آمده و ضمن استفاده  پرستاري از شخص مبتال به هاري باید رعایت کلیه جوانب احتیاط

 منضدر وازم و وسایل بیمار با دقت هر چه تمام تر ضد عفونی گردد، از وسایل حفاظتی کامل، ل

ي  به بیمار پزشکان موظفند در مورد هر انسفالیت و فلجی با پرسش در مورد حیوان گزیدگی بیمار 

   .هاري نیز توجه نماید
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  :چرخه انتقال بیماري

ر حیوانات دیگر دوره د .هفته و گاهی چند ماه است 2ـ  3 معمولبطور دوره نهفتگی در سگ و گربه 

نکته . باشد	تر از گوشتخواران می	کند و در غیر گوشتخواران طوالنی	کمون بر حسب نوع حیوان فرق می

د به آن اهمیت داده شود این است که در سگ و گربه  بالییروز قبل از عال 10تا  3جالبی که بای نی م 

به عبارت . تواند بیماري را انتقال دهد	و می وس در بزاق حیوان وجود داردویر) روز 3بندرت بیشتر از (

ن   8تا  5م بالینی حداکثر یدیگر اگر سگ و گربه در زمان گزش آلوده به هاري باشند عال روز بعد در حیوا

در نقاط مختلف  ی که توسط کارشناسان انستیتو پاستور ایرانیها	خوشبختانه با بررسی. هر خواهد شدظا

  . ل آمده تا کنون مورد مثبتی مشاهده نشده استها به عم	کشور بر روي خفاش

  :م بیماري در حیواناتیعال

  :باشد، بطوریکه	اولین عالمت بیماري در رفتار و عادات حیوان می

 به صاحب خود انس و الفت پیدا می بیش از اندازه	او استعانت می کند و مثل اینکه ا ز	طلبد .	

 میعصبانی و بد خو گردیده غذاي خود را بخوبی ن	خورد.	

   در آمده حیوان به گوشه) هاري ساکت(پیشرفت بیماري در موارد کمی به صورت فلجی	اي پناه 

ر اندام	برده ابتدا دست ف ها فلج شده 	ها سپس پاها و بعد سای س تل و در اثر فلج دستگاه تنف

	.شود	می

  ت در بیشتر مواقع پس از گذشت دوره تغییر رفتار، حیوان پریشان و مضطرب و کم ک م به صور

ك  ءوحشی و درنده در آمده به گاز گرفتن سنگ و چوب و اشیا مختلف پرداخته و خانه خود را تر

باشد حمله می	و بدون مقصد به هر جا می او  ن که سر راه  ز 	رود و به هر کس و هر حیوا کند، پس ا

سرازیر مدتی در اثر دوندگی زیاد و گرسنگی و تشنگی به علت عدم امکان بلع، کف از دهانش 

ت 	به زمین می مرتب بطور شده و ناموزون و بریده و حال خورد، صداي پارس حیوان خشن و 

د 	هار اغلب به وسیله مردم کشته می 	سگ. باشد	اش هویدا می	درندگی در چهره شود و اگر فرار کن

ی گربه پس ا. بزودي در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد ز طی دوره کمون به محل تاریک

به افراد حمله می د و اگررو	می هاي گربه مثل 	کند و در مورد هاري پنجه	با چراغ به آن جا بروند 

ا گربه	دندان سگ یا گرگ عمل  می باشد و 	هایش می	مشغول لیسیدن پنجه میدا بطور کند زیر

ن 	ها مرتب آلوده به بزاق می	پنجه ر روي دست و پا یا صورت انسا شوند و موقع پنجه کشیدن ب

	.دهد	راه خراش انتقال می را ا زبیماري 

  همگی مشکالتی از نظر بلع پیدا م هاري متفاوت است ولی یدر حیوانات نشخوار کننده عال

ف از دهانشان سرازیر می	می و ک ا . شود	کنند و آب  در چنین مواردي به هیچوجه نباید دست ر

	.داخل دهان حیوان کرد

  در روباه	ر این مدت به صورت ناقل سالم در میها گاهی دوره کمون طوالنی شده و د	آیند.	
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  در خفاش	و گاهی دوره کمون تا یک فصل طول می ی 	ها نیز چنین است  کشد و در تمام این مدت حت

	.دهند	بدون اینکه داراي تیتر آنتی بادي باشند بیماري را انتقال می

در یک بررسی، سگی  نضمدر . باشد	کند خیلی بیشتر از سگ می	مقدار بزاقی که گرگ دفع می: توجه

م بالینی به تدریج بهبود یافته و به تناوب یکه با ویروس نوع اتیوپپی آلوده شده بود پس از ظهور عال

  .پس امکان ناقل سالم بودن در سگ هم وجود دارد. روز ویروس را در بزاق خود داشته است 305مدت 

  :م بیماري در انسانیعال

  :ت که عبارتند ازمرحله اس 4بیماري در انسان داراي 

  :دوره کمون بیماري:  الف

گاهی کمتر تا  8تا  2بین    سال و بیشتر 1روز و به طور نادر تا  5هفته و 

  :ثر در دوره کمونؤعوامل م

 باشد بیماري زودتر ظاهر خواهد شد : فاصله محل گاز گرفتگی تا مغز صله کمتر  ین فا 	.هر چه ا

 حات بیشتر ب: وسعت جراحات اشد انتشار ویروس بیشتر و دوره کمون کوتاه تر هر چه وسعت جرا

	.خواهد بود

 ر گرگ خطرناکتر و  خصوصبگاز گرفتگی به وسیله حیوانات وحشی : نوع حیوان مهاجم انتشا

	.از گزش حیوانات اهلی است سریع تر

 گاز گرفتگی: کیفیت محل گاز گرفتگی	ز  هایی که از روي لباس انجام شود، دوره کمون بیشتري ا

	.مشابه در نقاط عریان بدن را خواهد داشتموارد 

 در بچه: سن	ها دوره کمون کوتاه تر از بزرگساالن می	باشد.	

 ؤثرند عوامل دیگري مثل حدت ویروس و راه ورود ویروس در دوره کمون بیماري م: عوامل دیگر

  ).اگر ویروس از راه تنفس وارد شود، دوره کمون کوتاه تري خواهد داشت(

  :ی بیماريدوره مقدمات: ب

ل  10روز و گاه یک هفته تا  3تا  2م اصلی بیماري بوده و یروز قبل از ظهور عال 3تا  2این دوره  روز بطو

خستگی، بی اشتهایی، افسردگی، بیقراري، تف اندازي، سوزش و  :هاي مهم این دوره	نشانه .انجامد	می

  .ب و دردهاي شکمیخوابی، ت	خارش و گاهی درد محل گزیدگی، هیجان، تحریک پذیري، بی

  : دوره بر انگیختگی: ج

	:میمهم ترین عال

 ا نور یا سایر محرك: تحریک پذیري شدید ر 	بیمار در اثر کوچکترین صدا ی ها بشدت متشنج و دچا

ی شده، خود را به در و دیوار  در ضمن اطراف دهان بیمار را کف. زند	میانقباضهاي شدید عضالن

	.پوشاند	می

 نقباض بیمار عطش فراوا: عطش و 	عضالت گلو قادر به نوشیدن آب نمین داشته ولی به علت ا باشد 

	.نماید	زند و احساس خفگی می	هنگام نوشیدن عق می
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 ا شنیدن صداي آب به شدت تحریک میبیمار بادیدن ی: هیدروفوبی	شود.	

 وي صورت نیز باعث تحریک بیمار میعبور هوا از ر: روفوبیای	شود.  

شدید  واکنشهاي فیزیکی، شیمیایی، حسی و بویایی 	سبت به تمام محركد هار بطورکلی نفر: نکته

ا و رفتارهاي تهاجمی 	واکنشدهد ولی این 	نشان می دقیقه بیشتر طول نکشیده و در فواصل  5تا  1ه

  . افتد	و بیحال بر روي تخت یا زمین می پیدایش آنها بیمار خسته و کوفته، آرام

 صداي بیمار خشن، لب	ن اه او ثابت و متحیر و مردمک چشم متسع و اشک از چشم، نگها برگشته ا

	.گردد	شود، گاهی حالت لوچی ظاهر می	وي سرازیر می

  استفراغ شدید و خون آلود وجود دارد غالببطور.	

 ی شبیه به صداي حیوان مهاجم از خود در مییقدرت تکلم از بیمار سلب شده صدا	آورد.	

 درجه حرارت بدن کمی باال می	درجه می 40به  رتندبرود و 	د  رسد، عرق در ابتداي بیماري زیا

  .است ولی به تدریج کم می شود

  :دوره اغما: د

ا افزایش و تشدید انقباضات عضالنی و نخوردن غذا و نیاشامیدن آب ناتوان و  بیمار به تدریج ب

نوع  ضمنرد. میرد	میفرسوده شده و در اثر انقباضات شدید عضله قلب و باالخره فلج دستگاه تنفسی 

ه و قرینه می فلج در بیمار هار از نوع باال با بیماري گیلن باره اشتباه باشد به همین جهت گاه	روند ی 

ا . شود	می نکته جالب اینکه از ابتدا تا انتهاي بیماري هوش و حواس بیمار پابرجا بوده و به اطرافیان خود ب

 .باشد	یک معیار تشخیص براي پزشک معالج می کند که به او نزدیک نشوند و این	ایما و اشاره توصیه می

	.افتد	مرگ اتفاق می ر صورت عدم درمان بموقع هاري،د

  کنترل و  پیشگیري

	، راههاي سرایت و راههاي جلوگیري از ابتال به بیماريموزش مردم در زمینۀ اهمیت بیماريآ )1

ز قبیل شهرداري )2  ،دامپزشکی ،ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مختلف مستقر در سطح منطقه ا

اقدامات مربوط به بهسازي محیط و جمع آوري و دفن صحیح  ...بخشداري و ،محیط زیست جهت 

	... اتالف سگهاي ولگرد و ،زباله

	 صحیح زباله عجلب همکاري و مشارکت مردم در زمینۀ جمع آوري و دف )3

ن شناسابراي ن دامپزشکی والویان در زمینۀ همکاري با مسیآموزش دامداران و روستا )4 یی و قالده زد

	هاي خانگی و گله علیه هاري	و واکسیناسیون سگ

	.آموزش دامداران در زمینۀ عدم کشتارهاي غیر مجاز )5

افراد حیوتوجه به اینکه کشندگی بیماري صددر با   :شود	ان گزیده توصیه میصد است اقدامات زیر در 

ن گیرند اگر بالفاص	افرادي که مورد گاز گرفتگی حیوانات قرار می     له و در اسرع وقت به مراکز درما

اقدا ر گیرند میپیشگیري مراجعه و تحت  به بیماري هاري در آن توان	مات درمان پیشگیري قرا ها از ابتالي 

  .جلوگیري کرد
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  :این اقدامات عبارتند از

  :ارج ساختن ویروس هاري از محل زخمزدودن و خ .1

کار البالي زخم  ، براي اینمین نکته استرعایت کامل ه%) 50تا (مهمترین قسمت پیشگیري از هاري 

ز برس(را با آب تمیز و صابون  ه مدت ) با استفاد ه ا شستشو و در  عمیقبطور دقیقه  10تا  5حداقل ب

  .جریان آب روان قرار دهید

	:ج کردن کف صابون از البالي زخمخار .2

ا پیستوله آب پاش و بوسیله برس، زیرا باقی مان د ضد با استفاده از شیلنک آب ی دن صابون بعضی موا

	.کند	استفاده قرار خواهد گرفت خنثی میعفونی کننده را که بدنبال شستشو مورد 

	.هاي له شده و نکروزه	قطع کامل قسمت .3

  یا سایر مواد ضد عفونی کننده % 1درجه یا محلول بتادین  70تا  4ضد عفونی زخم با الکل  .4

دزخ .5 	م حیوان گزیدگی را نباید بخیه ز

  ضد هاريتزریق سرم  .6

  تزریق واکسن ضد هاري  .7

  تزریق سرم و واکسن ضد کزاز .8

	 آنتی بیوتیک تراپی .9

  تحت مراقبت قرار دادن حیوان مهاجم  .10

  نمونه برداري از حیوان مهاجم مشکوك .11

  )بروسلوز	(تب مالت  - 3

، گوسفندان از گاوها، خوك  که  باکتریایی  عفونت  از یک  است  تب مالت عبارت و   آلوده  یا بزهاي  ها

ی  عفونت  این.  نیست  مسري  انسان  به  از انسان  بیماري  این. یابد می  انتقال  انسان  به  شده  عفونی   باکتریای

در   بیماري. سازد ثر میأرا مت  ، کبد و طحال لنفاوي  هاي ، گره مغز استخوان  ، از جمله ساز بدن خون  اعضاي

ا حتی 5-60  است  ممکن  بیماري  هفتگین  دوره.  شایعتر است  ساله 20- 60  مردان  .باشد  ماه  تا چندین  روز ی

ا  چوپان	تواند تب مالت را انتقال دهد که این مساله بیشتر در ارتباط با سگ و دام نیز می ها و کسانی که ب

شود که به منظور پیشگیري از  مشاهده می...) نظیر دامداران، سالخان و(محصوالت دامی سروکار دارند 

  .را انجام دهند	شود این افراد احتیاط الزم نتقال توصیه میا

	:   اثرات بهداشتی

 هاي لبنی گاو، بز، گوسفند و	ی، مصرف فراوردهیهاي در حال توسعه و در نواحی روستادر کشور

ر  هعمد بطور راههاي کنترل بیماري. گردد	نبع اصلی ابتال تب مالت محسوب میگاومیش بصورت خام، م ب

و مراقبت یکپایه پیش ر دارد  یري و هاي پیشگ	وسیله کلیدي براي مدیریت برنامه گیري از بیماري قرا

  .گردد	کنترل این بیماري محسوب می
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	. ماه نیز گزارش شده است 6ـ17بین  اوقات گاهی .باشد	هفته می 1ـ  3وره نهفتگی بیماري د

به نوع بروسال است (بیماري عالیم  روز میبه سه و تا حد زیادي وابسته     ):نماید	شکل زیر ب

، تعریق شدید، بخصوص درد پشت ، درد عمومی بدنیتب و لرز ناگهان(ماه  3زیر: نوع حاد )1

	) اشتهایی و ضعف و سستی	بی

ند(ماه  3ـ12:  تحت حاد )2 ب اوقات حالت تب دار اولیه وجود  و آغاز آن بی سر و صدا  اشتهاغل

ی گاهی بدنبال مرحباشد 	می د شروول ر حا صلی بیمار .شود	ع میله تب دا ضعف و  از شکایت ا

	.خستگی است

	)ماند	دوره تب دار براي سالها باقی می عالیم بعد از یک غالببطور (بیش از یکسال : نوع مزمن )3

  :عامل بیماري

به بز وگوسفند بوده و شایع ترین علت در ایران(بروسال ملیتنسیس .1 	)خطرناکترین نوع مربوط 

ندومین ع) گاو(بروسال ابورتوس .2 	لت در ایرا

	)خوك(بروسال سویس .3

  ) سگ(بروسال کنیس .4

	: میزبان

  و سگ و خوك  گاو، بز، گوسفند وگاومیش

  : مکانیسم انتقال

ترشحات جنین سقط شده،  ،حیوانی آلوده مثل خون، ترشحات تناسلیبا بافتهاي : تماس مستقیم .1

	جفتبخصوص 

	ه، سرشیرپنیر تازه، خام خصوصبآلوده  هاي لبنی	وردهآمصرف فر: گوارشی .2

	آغل، اصطبل وآزمایشگاه آلوده استنشاق هواي :یتنفس .3

	)گوسفندي 	19	S	گاوي، 	1	Rev(در اثر فرو رفتن سرسوزن حاوي واکسن دامی : رنگس .4

  : اپیدمیولوژي

	. نادر است قال بیماري از سگ و خوك در ایران بسیارتان

  )لیشمانیوز احشایی( کاالآزار  -4

  .یدبه فصل پشه خاکی مراجعه نمائ
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	) شاربن( سیاه زخم -5

ن و تعداد زیادي از حیوانات است که البته در حیوانات شایعتر و سیاه زخم  از بیماریهاي مشترك انسا

نامهاي دیگر این . باکتري باسیلوس آنتراسیس عامل بیماري سیاه زخم است .در انسان کمتر هست

  . شاربن استو به فرانسوي ) Anthrax(بیماري در زبان انگلیسی آنتراکس 

ز کلمه یونانی  به معنی ذغال گرفته شده که بدلیل زخم سیاه رنگی هست ) anthrakis(نام آنتراکس ا

ین بیماري بوجود می   . آید	 که در ا

  : اثرات بهداشتی

ثیرات أتوان به ت	گذارد می	با بررسی اثراتی که سیاه زخم در فرمهاي مختلف بر روي انسان می

  . برد بهداشتی بیماري نیز پی

  :انواع سیاه زخم

% 95شایعرین فرم (سیاه زخم جلدي  -1

توسط یک ضایع پوستی لوکالیزه با ) موارد

اسکار مرکزي سیاه رنگ و نکروتیک داشته 

اي رنگ 	و توسط ادم غیر گوده گذار قهوه

گردد ضایعه تکامل 	احاطه شده مشخص می

ن مرگ و میر یافته بدون درد است  بدو

  .باشد	می % 10- 20درمان 

د % 5بیماري حدود (سیاه زخم استنشاقی  - 2 تب (م  مرحله حاد یروز عال 1- 3بعد از ) ازکل موار

ساعت به مرگ  24ایجاد شده که در مدت ) ده تنگی نفس استر یدور هایپوکسی و هایپو تانسیونباالرن

  .ممعمول درمان غیر موفق است بطور و% 100 مرگ و میرشود 	منجر می

نم آن شامل تب، تهوعیوارشی عالسیاه زخم گ - 3  ، استفراغ درد شکمی اسهال خونی غلیظ شد

  . است% 50در موارد درمان نشده خون وگاهی آسیت است که شیوع مرگ 

	:میعال

ی اي دردناك، توک	یسفاژي، لنفادنوپادتی منطقهدر سیاه زخم اوره فارنژیال تب، گلودرد، د سمی و گاه

  . شود	دیستري تنفسی دیده می

  :بانمیز

  حیوانات اهلی و وحشی سگ، 

  : مکانیسم انتقال

م ا نددر د ار ي د د ا یت زی اس حس ي  ار یم ن ب ای ه  ب بت  نس ان  ار و لفخ ام ع تم ایط طبیعی،  در شر ا  ر. ه ا و  نشخ

او و  د، گ وسفن ژه گ وی ب ان  اس می بزکنندگ حس ار  ق  بسی و ف ل  ک به ش ر  یشت ي ب ار یم ب تال  ب ت ا ور در ص د و  اشن ب

لف می و ت وده  ب اد  ند ح و ب. ش و  ند  ار د می  اسیت ک حس ان  ار و وشتخ ا تروصگ ند ییاستثن مبتال شو ست  ا کن  م    . م

 سیاه زخم جلدي
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ین بیماري  انسان به بیماري شاربن حساس بوده و با تماس با حیوانات مبتال و یا فراورده به ا هاي آلوده 

هاي  بیماري شاربن در انسان در نتیجه تماس مستقیم با حیوانات بیمار و یا فرآورده. شود مبتال می

شود بنابراین دامپزشکان، دامداران، میکروب شناسان،  حیوانات مثل پوست، مو و پشم ایجاد می

ی که در صنایع پوست و پشم کار می کشاورزان، چوپانان، کارگران کشتارگاه تر در کنند بیش ها و کارگران

ین بیماري هستند   .معرض ابتال به ا

ن سالم منتقل نمی باکتري در حیوانات شود بلکه در  شاربن بطور مستقیم از حیوان آلوده به حیوا

به خارج دفع میحیوانات مبتال وج هاي بافت . شود ود داشته و کمی قبل از مرگ از راه ترشحات مختلف 

همچنین اگر الشه حیوانات تلف شده کالبدگشایی شود و یا در دسترس پرندگان و یا حیوانات شکاري 

اکتري بنابراین انتشار. را در خاك پراکنده کند باکتريقرار گیرد، ممکن است بطور وسیع و خطرناکی   ب

ها و سایر گوشتخواران، پرندگان وحشی و  ، سگحشراتقه ممکن است بوسیله جریان آب، در یک منط

      .شودانجام هاي مبتال  یا مدفوع دام

  : اپیدمیولوژي

. گردد می  نگهداري حفظ و  آنها در طبیعت  و از طریق  بوده  خواران علف  بیماري  شاربن یاساسبطور

  . است  مورد توجه  و کشاورزي صنعتی  شاربن  صورت  به  میولوژياپید از نظر  شاربن

  ):تب شالیزار تب شالیکاران یا(لپتوسپیروزیس - 6

ن با نشانهلپتوسپیروز به گروهی از بیماریهاي باکتریائی مشترك بین ا د 	نسان و حیوا هاي بالینی متعد

کاهش تولید حیوانات،  از به غیر این بیماري هم درحیوان وهم درانسان اثر می گذارد و .شود	اطالق می

ی اکتسابی ازحیوانات(اي عادي 	یک زونوز اکتسابی حرفه ز کارگران کشاورزي در) بیماري عفون  بسیاري ا

ه و لیپتوسپیرا ایکتروهمورا ژیه به نام  یک اسپیروکت عامل بیماريارگانیسم . کشورها است ط بود فق

ت که بین  200 یکی از  جنس و7پاتوژنی اس

جهان پخش شده  سرتاسر سروتیپ در 23

  .است

، درد شدید تب ناگهانی، سردرد، لرز 

ن و ساق پا(عضالت  ز  )را و التهاب چشم ا

هاي بالینی و مشترك این بیماریها 	نشانه

  .	است

  :داشتیاثرات به

ع هاي حاد لپتوسپیروزیس شامل 	نشانه قط

هاي شیرساز،  ناگهانی در مادهشیردهی 

 جوانترها، ایکتروس وهموگلوبینوري در

 .مننژیت است ها و	سگ هپاتیت در نفریت و 
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 لپتوسپیروزیس در .ی بشودینازا کوچک زایی و ،ییتواند باعث سقط، مرده زا	لپتوسپیروزیس مزمن می

  .شوددردهاي عضالنی  سبب سردرد، تب، سرماخوردگی، عرق وتواند 	می انسان

  .افزایش دوره ناخوشی است و دیگر نشانه ها ممکن است شامل خواب آلودگی، درد مفصل

  .، خونریزي ریه ها ومرگ شودزرديسبب حالت شدید بیماري ممکن است 

  : میزبان

  حیوانات اهلی و وحشی 

  :مکانیسم انتقال

 به دیگر حیوانات ورا توانند بیماري 	می ریزند و	نویه لپتوسپیروز را در ادرار میمیزبان اولیه وثا هردو

  .انسان انتقال بدهند، انتقال از انسان به انسان نادر است اما غیر ممکن نیست

  : اپیدمیولوژي

نه هست	لپتوسپیروزیس کلیه میزبان اولیه وثانویه راگرفتار می ند کند، میزبانهاي اولیه بیشتر بدون نشا

  .هاي بیماري را نشان خواهند داد	نشانهبیشتر  که میزبانهاي ثانویه صورتی در

مناطقی (شود 	یده مید تک گیردر کشور ما ایران در استانهاي گیالن و مازندران و گلستان به صورت 

دي داردشیوع  شود و دامداري 	که شالیکاري می     ).زیا

	: کریپتوسپوریدوزیس - 7

محیط زیست یافت تمام  در	ر کوکسیدي است کهیدیوم یک پرتوزوکریپتوسپوریعامل بیماري 

  . باشد	دات حیوانی مییدر ارتباط با زا معمول بطور شود و	می

  :اثرات بهداشتی

هاي 	در یک جمعیت سالم نشانه

	معمول محدود بطور سزیکریپتوسپوریدیو

ا ی همراه ب د  است و شامل اسهال آبک دل در

ت که ا اثراتی اس د  و حالت تهوع ب در حدو

ها البته 	این نشانه. کشد	روز طول می	پنج

 بطور براي جمعیت داراي سطح مصونیت کم

	.باشد	شدید می	بسیار غالب

  : میزبان

گراز و بخصوص یوانات وحشی ح، )کریپتوسپوریدیوم آندرسونی وکریپتوسپوریدیوم پارووم(گاو 

  ) ریپتوسپوریدیوم سوئیسک(خوك 

  :مکانیسم انتقال

اي این هاووسیستدگی آبهاي سطحی با مدفوع حیوانات اهلی و وحشی و بلعیده شدن در صورت آلو

ا دیگر موادآلوده شده   . دهد	انسان رخ میدر عفونت توسط انسان،  تک یاخته در آب ی
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  :اپیدمیولوژي

د بی دهد	بر روي یک جمعیت نشان می	مطالعه انجام گرفته افرا ماران مبتال به ایدز، افراد سالمند و 

نیمی از موارد شیوع این بیماري مربوط به . باشند	مهمترین جمعیت در معرض خطر ابتال می	ر جوانبسیا

منابع آب 	اند از	گرفته ثیر قرارأنیمی از کل تعداد، افرادي که تحت ت. شدبا	می	منابع آب زیر زمینی

موارد شیوع 	از اضالب از منابع مشخص به عنوان ایجاد آلودگی براي نیمیف. اند	سطحی استفاده کرده

   .ند بروز کرده استدبو	نیم دیگر موارد آلودگی به علت منابع غیر مشخص که شناسائی نشده. بوده است

  :دایروفیالریازیس

: دوباالن(ها 	دایروفیالریازیس یا دایروفیالریوزیس بیماري متازونوز منتقل شونده توسط انواعی از پشه

د جنس دایروفیالریا  هاي مختلف	عامل آن گونه. است) کولیسیده 	:Dirofilaria( )Spirurida(نماتو

Onchocercidae( مخزن بیماري به طور غالب سگ سانان و انتشار آن جهانی است. هستند .

تاکنون دو . شود	دایروفیالریازیس انسانی هم اکنون به عنوان یک بیماري زونوز نوپدید طبقه بندي می

ا ایمیتیس گونه از جنس دایروفیالریا، دایروفیال 	.D(	و دایروفیالریا ریپنز) immitis	Dirofilaria(ری

repens (در این ارتباط موردهاي انسانی بیماري نیز یافت و گزارش شده . از ایران گزارش شده است

گونه . دایروفیالریازیس انسانی و حیوانی در مجموع از یازده استان ایران گزارش شده است. است

هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان رضوي، در استان دایروفیالریا ایمیتیس

هاي تهران، خراسان ونه دایروفیالریا ریپنز از استانخوزستان، فارس، گلستان، مازندران و هرمزگان و گ

ا ایمیتیس. رضوي، گیالن و مازندران مشاهده شده است ، گرگ  گونه دایروفیالری و در سگ ، شغال، روباه

پشه گونه . از مناطق مختلف کشور یافت شده است ه دایروفیالریا ریپنز در سگ و شغالگربه و گون

  .در استان اردبیل به عنوان ناقل دایروفیالریا شناخته شده است) theileri	Culex(کولکس تیلري 

 لهبرخی بندپایان از جم با توجه به وجود برخی بیماریهاي مشترك بین انسان و سگ که توسط

  :پارازیتهاي خارجی قابل انتقال است الزم است  به موارد زیر اشاره شود

  :پشه خاکی )1

اقلین لیشمانیوز می	پشه خاکی وع : شود	یشمانیوز به دو فرم اصلی ظاهر می، لباشند	ها ن نوع جلدي و ن

  .شاییحا

ها 	کزي ژربیلایجاد گشته و در آسیاي مر)  tropica	L.( لیشمانیوز جلدي توسط لیشمانیا تروپیکا 

)gerbil (و سنجاب	ها )ground	squirrels (مخازن حیوانی اصلی بیماري می	ر سایر مناطق د. باشند

، سگ، کشورمانند غرب هندوستان، خاورمیانه ها مخازن مهمی 	هاي حوزه مدیترانه و شمال آفریقا

ن نیز ممکن است  وز مهم لیشمانی ناقلین. در سیکل بیماري شرکت داشته باشندهستند ولی جوندگا

و فلبوتوموس لونجی ) caucasicus	Ph.(، فلبوتوموس کوکازیکوس جلدي شامل فلبوتوموس پاپاتاسی

  .باشند	می)  longipes	Ph.(پس 

در ناحیه مدیترانه تا آسیاي مرکزي عامل بیماري لیشمانیا  ) کاال آزار(عامل فرم احشایی لیشمانیوز 

ر ناحیه مدیترانه سگ و روباه مهمترین مخازن بیماري به حساب د. باشد	می) infantum	L.(اینفانتوم 



  161    بیماریهاي منتقل شونده توسط سگ
   

اقلین اصلی فلبوتوموس	می ی و فلبوتوموس ماژور سیریاکوس سیوسوس، فلبوتوموس آریاس	پرنس	آیند و ن

ن 	در خاورمیانه فلبوتوموس ماژور سیریاکوس ناقل و سگ. باشند	می ی و ولگرد از مهمترین مخاز هاي اهل

  .هستند

  : ککها  )2

	Pulex(انسانی کک  iritans (ًران شامل سگ و گربه و خوك  معموال ن و سایر پستاندا از انسا

کک انسانی ممکن است در انتقال . باشد	در تمام نقاط دنیا پراکنده می نماید و تقریباً	خونخواري می

  . یرسینیاپستیس نیز دخالت نموده و بیماري طاعون را ایجاد نماید

ر روي گربهبوده )  canis	C.( دس کانس هاي سگ گونه کتنوسفالی	کک ین گونه ب ها نیز 	و ممکن است ا

بوده و ممکن است بر روي )   felis	C.( هاي گربه از گونه کنتوسفالیدس فلیس 	همچنین کک. تغذیه کند

  . ها تغذیه کنند	سگ

هاي کتنوسفاسیدس کانیس و کتنوسفالیدس فلیس میزبان واسط سستودها مثل دیپلیدیوم  گونه

  . باشند	می)  dimiuta	H.( و همینولپیس دي مینوتا )  caninum	Diplylidium(کانینوم 

ها 	باشد و گاهی در بچه	ها می	ها و گربه	هاي نواري سگ	ترین کرم	یپیلیدیوم کانینوم یکی از معمولید

دي مینوتا، راتشود، 	دیده می ، موش	در صورتی که همینولپیس  این . کند	یها و گاهی انسان را آلوده م	ها

ها با مدفوع 	دگان منتقل بشوند و تخم این انگلها به انسان و جون	توانند به وسیله کک	هاي نواري می	کرم

از مدفوع تغذیه  ها که	شود و ممکن است به وسیله الرو کک	ها و دیگر حیوانات اهلی دفع می	رات

الرو کرم از جدار معده عبور . گردد	شکفته شده و الرو از آن خارج می تخم در معده. کنند خورده شود	می

الروهاي مزبور به پوپ و در خاتمه به کک بالغ منتقل و . شود	می) Coelom(کرده وارد حفره عمومی بدن 

  .آید	ه در میید یا الرو آلوده کنندیدر بدن کک به صورت سیستی سرکو

ر کردن(موقع لیسیدن بدن خود حیوانات در  . شوند	الرو، آلوده میهاي واجد  	با خوردن کک) تیما

و گربه	ها که سگ	بچه ا را نوازش می	ها  بوسند ممکن است با خوردن کک گربه و سگ به 	کنند یا می	ه

هاي 	آلوده کننده در نتیجه له شدن کک هاي	یدیچون سیستی سرکو. دیپیلیدیوم کانینوم آلوده شوند

  .یدن هم به انسان منتقل کندبا لیستواند آلودگی را 	شوند سگ می	آلوده در دهان سگ آزاد می

  :ها	کنه )3

،  کند	یوانات اهلی و وحشی را  آلوده میهاي زیادي از ح	نواده آرگازیده جنس اتوبیوس گونهاز خا

ی انسان را ) magnini	O.(عمومی ترین آن اتوبیوس مگنینی  . گزد	مییا کنه خاردار گوش است که گاه

گاو، اسب، گوسفند پورهالرو و . با خارهاي کوچکی پوشیده شده است بدن این گونه ر گوش  ، هر دو د

مانند ولی 	روز در گوش میزبان باقی می 7-14 ها حدود	پورهسگ و حیوانات وحشی مختلف وجود دارد 

  .روز هم گزارش شده است 121این دوره تا 

لوس هاي بوفی	ان اختصاصی دارند براي مثال گونههاي ایکسودیده کم و بیش میزب	بعضی از انواع کنه

)Boophilus ( روي چهارپایان تغذیه می هعمدبطور	کند ولی دیگر گونه	ها شامل بیشتر انواعی که 

از انوا ، کنند	ع بیشتري از پستانداران تغذیه میاهمیت پزشکی دارند کمتر میزبان اختصاصی داشته و 
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بین میزبانهایشان و  ها را در	مال بیماریهاي منتقله بوسیله کنهغالب احتبطور هاي میزبان 	تنوع گونه

از کنه پورهالرو و . دهد	همچنین انسان افزایش می ایل به حیوانات کوچک مثل جوندگان، ها تم	بسیاري 

هاي ایکسودیده در تمام مراحل زندگی خود انگل 	کنه. ین هستند دارند، سگ و پرندگانی که روي زمگربه

هاي ایکسودیده 	کنه. کنند	به انسان حمله می از مراحل دیگر ها کمتر	بالغ بطور غالبانسان هستند ولی 

ر اینکه سبب بیماریها ی مهم از نظر دامپزشکی را یشوند چندین بیماري ریکتزیا	ی در انسان مییعالوه ب

  .کنند	، گوسفند و سگ منتقل میانات مثل گاوبه حیو

	شپش )4

ی شایع در س 	spiniger	Heterodoxusشپشی به نام هترودوکسوس نیجر     .گ استانگل خارج

  :شود	 ها مبتال می	 سگ به دو گونه از شپش

	Linognathus)شپش مکنده به نام لینوگناتوس پیلیفروس -1 piliferus)	  و لینوگناتوس

	)setosus	L.(ستوزوس

		(canis	Trichodectes)	نام تریکودکتس کانیس شپش گزنده به  - 2

موجودات با تماس ن ای. گردد	میدر سگ شپش باعث خارش شدید و پوسته پوسته شدن پوست 

ز تخم چسبد و الروهاي آ	هاي شپش به موهاي بدن می	تخم. شوند	مستقیم منتقل می ن نیز در همان جا ا

ه و باعث	ز شپشبرخی ا. گردند	خارج می ناقل  تریکودکتس کانیس .شوند	یمکم خونی 	ها خونخوار بود

  .باشد	می) caninum	Diplylidium(کرم دیپلیدیوم کانینوم 

	هیره )5

انگلهاي بخصوصی بر روي . نام دارد 	canis	var	scabiei	S.هیره سگ  سارکوپتس اسکابیئی کانیس

که بیماري	بدن سگ  .شوند	ه میشناخت 		miteیا mange	 دهند و با نام	گال را انتقال می	ها وجود دارند 

خارانند این 	که به طور مداوم سگها خود را می نمایند	رب چنان واکنش شدیدي را ایجاد میاین نوع ج

از این رو باید خیلی سریع ) گال( سازد	یابد و انسانها را مبتال می	ها شیوع می	بیماري به سرعت در سگ

   .تحت درمان قرار گیرند

ا 	هیره را 	توله لمعموبطور است این جرب  yasguri	Chyletiellaاي موسوم به شوره متحرك ی ها 

شوند 	و پشت دیده می، گردن آورد که اغلب در سر	ضعیتی همانند شوره سر را پدید میو. سازد	مبتال می

ط قرمز رنگ خارش داري به وقتی انسان مورد گزش آنها واقع گردد، نقا. کند	و خارشی مالیم را ایجاد می

  .باشد	ثرات ناشی از گزش ککها میشبیه ا آید که	وجود می

کنند، به راحتی 	گربه سانان و سگ سانان با پوست انسان برخورد می	هاي بدنالبته زمانیکه انگل

ین می خود ادامه دهند و تنها یک خارش سطحی	توانند به بقاي	نمی این . روند	را بوجود آورده و سپس از ب

ا بیماري خارش انسا	خارش	قبیل ا گذها ب ن بد و بدتر مینی که ب درستی 	شود و تا زمانیکه به	شت زما

  .درود، تفاوت دار	درمان نشود از بین نمی
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  :سگتوسط  شونده یهاي منتقلراقدامات کنترلی درپیشگیري ازبیما

  :روشهاي کنترل

  روش فیزیکی ) الف

ط زندگی الروها و  از جمله مهمترین روشهاي مبارزه فیزیکی حذف عوامل مساعد کننده شرای

  .باشد بندپایان بالغ و محافظت در برابر گزش حشرات می

ی  -1 	پشه خاک

ه الروي یا تغییر شکل آنهاست : مبارزه  فیزیکی ز بین بردن الن د کردن و ا هدف این روشها محدو

خشک : اقدامات مهم جهت دستیابی به این اهداف عبارتند از . بطوریکه براي رشد الرو مناسب نباشند

ز طریق زهکشی، پرکردن چالههاي کم عمق، گل و الي و خاکهاي مها و آب	کردن باتالق ها و 	رطوب ا

ن گودالهاي آبهاي راکد و هرز آبهاي سطحی و گاهی نیز جریان دادن ب ه آبهاي راکد، غرقاب کرد

ن شود و از بین بردن پوشش گیا	سانتیمتر که موجب مرگ الرو می 8ها به عمق حداقل	باتالق هی درو

تواند چنین آبهایی را براي 	البته اقدام اخیر می( .هاي خاصی مناسب هستند	اي گونهآبهاي راکد که بر

باشند، اقدام مفیدي نخواهد بود	گونههاي دیگر مناسب سازد که چنانچه این 	گونه 	.) ها  ناقل 

می هستند ولی در عین حال روشهاي پر یهاي فوق در دراز مدت بسیار مفید، با ثبات و داروش

	.هاي باالست	در توان سازمانهاي دولتی و بودجهده و انجام آنها اي بو	هزینه

تند هوا توسط پنکه در باالي درهاي ورودي یا  نسبتبه ایجاد تهویه مناسب و برقرار کردن جریان 

هاي شبیه تسبیح در جلوي درهاي ورودي از دیگر 	ارها و طنابهاي رنگی ومهره دار و دانهآویزان کردن نو

	.باشد	صیه در این بخش میروشهاي مورد تو

هاي الکتریکی تولید کننده نور ماوراي بنفش و یا دستگاههاي 	کش	روش دیگر استفاده از حشره

ده براي حشرات آنها را از بین و کشنزیاد گرانقیمتی است که با ایجاد جریانهاي الکتریکی با ولتاژ 

  . برند	می

له، د دفع بهداشتی زبا ع زباله در ظروجمع آوري و  هاي پالستیکی، جمع آوري و 	ف در بسته و کیسهف

ی بخصوص در مناطق رو دامپروري (ستاییدفع صحیح و بهداشتی فاضالب انسان و فضوالت حیوانات اهل

هاي سرپوشیده به منظور تخمیر و پوسیدن مدفوع و 	نگهداري آنها در گودالها و حوضچهو ) و مرغداریها

د اقدامی بسیا ها 	جهت کاهش جمعیت حشرات بخصوص پشه ر مفید دربازیافت مدفوع بعنوان کو

وش دیگري براي کنترل ایجاد سیستم بیوگاز و استخراج گاز متان از تخمیر مدفوع ر. شود	محسوب می

  .باشد	ها می	پشه

  شپش سگ  - 2

ا سگ اجتناب کرده و  شپش مبارزهبراي  ز  ها و پتوها را	ها، مالفه	لباسباید از تماس مستقیم ب ا بعد 

ا سگ آلودهتماس با  	.آب گرم به خوبی بشویید	ب

  :ها	کنه - 3
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با سگهاي آلوده اجتناب کر در د و هنگام خواب از تختخواب بویژه  صورت امکان باید از تماس 

  .روند	هاي تختخواب باال می	ها به سختی از پایه	هاي فلزي استفاده نمود چون کنه	تختخواب با پایه

را  لباس یک عامل محافظتی است براي مثال اگر ا بلوز  وراب کرده و ی پاچه شلوار را داخل چکمه یا ج

ا سگ آلوده باید ها در امان باشیم همچنین بع	شلوار کنیم ممکن است از آسیب کنهداخل  د از تماس ب

ها، 	توان جهت کنترل جمعیت کنه	ها را تعویض و از نظر وجود کنه وارسی نمود و همچنین می	لباس

ا حصارهاي ی انسانی دور نگه داشته و یا بعسگهاي ولگرد را از محیط زندگ ز گرفتن سگها آنها را ب د ا

  .حصور نمودم سیمی

  کک   -4

ر روي میزبان پریده و   ها معموالً	کک ر اطراف زا هعمدبطور از روي زمین ب نو و ساق پا را مورد گزش قرا

خصوص جارو برقی جارو بتوان کف ساختمان را با جارو 	دهند براي مبارزه با تخم، الرو و کک بالغ می	می

  .در بنزین شستشو نمود کش و یا محلول نفتالین	حشره) دترجنت(یا با مواد پاك کننده  نمود و

  )   جرب(هیره  -5

ا بعد از تماس با سگ آلوده ها و پتوها را	ها، مالفه	لباستوان 	مبارزه میبراي  به خوبی بشویید 	ب آب گرم 

نها براي مدت زمان طوالنی قادر نیستنانگل ندگی کنند، اما بهتر است کل موجود زنده ز	د در خارج از بد

و مبلمان را تمیز کرده و اقدامات پیشگیرانه دیگر را 	ها	شویید و خشک کنید، فرشهاي خود را ب	لباس

  .ددهی	نیز در این خصوص انجام

ز اینرو باشند 	ق ناقل بیماري از سگ به انسان میبا عنایت به اینکه بندپایان فو ا کا نترل جمعیت ب

  .ن از سگ به انسان جلوگیري نمودتوسط بند پایا قابل انتقالتوان از شیوع بیماریهاي 	سگهاي ولگرد می

	:شیمیایی روشهاي  ) ب

  پشه خاکی -1

کش 	ش تازه و نوین کاربرد موضعی حشرهمترین یک روکش دلتا	هاي آغشته به حشره	قالدهاستفاده از 

ر. ماه اثر بخشی و کارایی دارد 8کش به میزان	که در این روش حشره، باشد	ها می	روي سگ اساس  ب

ها و 	وي قالده بند سگها بقاي پشه خاکیبر ر کش دلتا مترین	م شده استفاده از حشرهمطالعات انجا

مشکین شهر و هاي ج مطالعات در کشور ما در شهرستاننتایبطوریکه  .دهد	خونخواري آنها را کاهش می

اي گله ه	آلودگی را در سگ مترینکش دلتا	هاي آغشته به حشره	از قالدهاستفاده  ،کلیبر نشان داده است

	.دهد	کاهش می%  54تا 

شود و تا چندین 	ترین به تدریج وارد بافت چربی میسم موجود در قالده بندهاي آغشته به دلتا م

ی ند در کنترل لیشمانیتوا	ها دارد، بنابراین می	ور کنندگی روي خونخواري پشه خاکیماه اثر د وز احشای

  .ها نقش داشته باشد	سگ

  :کک در سگ - 2

، محلول یا شامپو روي موهاي ها به شکل پودر، اسپري	کش	ها از طریق استعمال حشره	مبارزه با کک

  .شود	بدن حیوان انجام می
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با اسپري خطرتر است کم ها 	استفاده از پودرها در مقایسه 

ه شکل خشک از طریق پوست کش ب	جذب حشرهاحتمال (

روي پوست به  هااثر آن وبعالوه بوي کمتري داشته ). است کمتر

اری. ها نیست	اندازه اسپري ن نباید کارب ل و ماالتیون را روي بد

براي حیوانات دست  .هفته مالید 4ها با سن کمتر از 	توله سگ

اي پالستیکی ضد کک آغشته به ه	توان از قالده	آموز می

ین قالده. کش را به کار برد	حشره ، در ماه مؤثرند 5-3ايها بر	ا

ی قر. ر مبارزه کمتر استهاي دیگبخشی روشحالی که مدت اثر  ) Lufenuron(هاي لوفه نرون 	به تازگ

گرم براي هر 	میلی 30ا یکبار در ماه به مقدار هقرص. شوند	براي کنترل ککهاي گربه و سگ استفاده می

ن گربه و حیوانات ها براي این قرص .شوند	رف میگرم براي هر کیلوگرم وزن سگ مص	میلی 10کیلوگرم وز

ع اري کک ماده ولوفه نرون در هنگام خونخو.  خطر است	باردار و شیرده بی ارد بدن حشره شده و مان

  .شود	ها می	رشد تخم

راي این کار میالي موهاي تمام بدن حیوا	هاي پودري باید در البه	کش	حشره ان تو	ن مالیده شوند و ب

هاي بینی و 	مراقب بود که این سموم وارد چشم، سوراخ باید. استفاده کرداز ظرفهایی مثل نمکدان 

ا بلیسند، نباید سم زیادي روي شکم آنها مالیده این ح. دهان حیوان نشود یوانات عادت دارند خود ر

تی بدن تا دم هاي حیوان شروع شده و همه قسمتهاي پش	کش باید از باالي چشم	مالیدن حشره. شود

د پاشی دراطراف گوشها و  .هاي حیوان باید پوشانیده شود	کفل. رگیردحیوان را در ب درضمن باید از گر

کش 	توان یک حیوان کوچک را با یک قاشق غذاخوري از گرد حشره	می. زیر پاهاي جلویی مطمئن شد

سم پاشی باید طوري باشد که تمام موهاي   .گرد پاشی کرد )گرم نیاز است 30براي یک سگ بزرگ (

هم چنین به طور هاي دستی تحت فشار و توان از سمپاش	می .کامل خیس نشودبطوروان بدن حی

  .روسل استفاده کردایهاي 	مستقیم از افشانه

ن وجاهایی . ها باید دوباره کنترل شوند	در صورت آلودگی مجدد، کک محل استراحت حیوانات وانسا

در . انات منابع مهم آلودگی هستندي حیو	حظور دارند مانند رختخواب والنه که آنها طوالنی مدت

استفاده از  .یا با آب داغ وصابون شسته شوند صورت امکان محل خواب حیوانات باید سوزانده شده و

ن گرد و ی که ممکن است حاوي الرو و جارو برقی براي تمیز کرد پس  .ثر استشفیره کک باشد مؤ خاک

ا پودر یا محلول حشره کشست این ممکن ا از پاکسازي باید سمپاشی ابقایی صورت گیرد و ها  عملیات ب

عملیات باید هر . تها حساس اس	کش	بالغ این حشره به حشره ها کمتر از الرو و	شفیره کک. انجام شود

ی .ها مطمئن شد	یابد تا از نابودي کامل تمام کک هفته ادامه 6به مدت  دو هفته یکبار اسید بوریک  برخ

ا کک توصیه میبودن آبه دلیل غیر سمی  یا بوراکس را   .کنند	ن براي مبارزه ب

د   آفت کش وفرموالسیون  نوع کاربر

، فن %)5/0- 1(، دیکلرووس%)1(،  پروپکسور%)5/0(،  دیازینون%)2(ماالتیون سم پاشی 
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 ، پرمترین%) 2/0(، پیرترین هاي طبیعت %) 24/0(، بندیوکارب %)2(کلرووس   ابقایی

  %)1(  ، پریمیفوس متیل %) 04/0(لوترینسیف%) 025/0(،  دلتامترین %)125/0(

حشره کش 

  )گردي(پودري

، %)1(، بندیوکارب %)،%) 1(،پروپکسور%) 2- 5(، کارباریل%)2- 5(ماالتیون

(  ، پریمیفوس متیل %) 1/0(سیفلوترین%) 05/0(، دلتامترین %)1- 5/0پرمترین

، %) 5(، جودفن فوس %) 2(، فنیتروتیون %) 2(، فنتیون%) 2(، دیازینون%) 2

  % )4/0-3/0(فنوترین 

  % )4/0(، فنوترین %) 1/0(پروپکسور  شامپو

  پروپکسور ، فنوترین ، دي کلرووس ، پرمترین ،دلتا مترین ، سیفلوترین  ظروف تدخین

قالده براي سگ 

  وگربه

  ، پروپتامفوس ،دیازینون%) 20(، دي کلرووس %) 10(پروپکسور  

  ، دي متیل فتالیت ، بنزیل بنزوات )deep(دي اتیل ، توالمید   دور کننده

  :شپش  در سگ - 3

ین برد Ecto-Soothe	Virbacهاي پزشکی مانند توان با استفاده از شامپو	شپش سگ را می . از ب

  .روتنون و دیازینون استفاده نمود ،یناشی سگ  با سموم پرمترتوان از گرد پ	همچنین می

   :هاي خارجی سگ	سموم رایج جهت مبارزه با پارازیت

  Propoxur پروپکسور

  ایزوپروکسی فنیل متیل کاربامات  : نام شیمیایی

C: فرمول شیمیایی 11H15NO3  

  کش 	حشره: کالس

  تکارباما: گروه

,	2%	SPRAY	,	p1%	B1%	:فرموالسیون ثبت شده درایران  	O1%	EC	25%  

  بایگون: نام تجاري

  ی یگوارشی با خاصیت ضربتی وابقا کش غیر سیستمتیک با اثر تماس و	حشره: نحوه تأثیر

  .شود	گرد پاشی، طعمه و فومیگاسیون استفاده می ،روسل و محلول پاشیایبه صورت : مقدار مصرف 

  90-128	/kg	mg	خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

دقیقه شسته تا  15-20چشم با آب فراوان به مدت  بسرعتتماس چشمی درصورت : کمکهاي اولیه

ی  د ودرصورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده ودر صورت قطع تنفس آلودگی برطرف شو

ن وصل کرده و پاشی از در هنگام تهیه سم و سم  .به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژ

  .ینک محافظتی استفاده شودکار و ع ، لباسدستکش، ماسک

  سولفات آتروپین : پادزهر
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  فوم  یا ، پودر خشک شیمیایی و co2دي اکسید کربن : هاي مناسب	خاموش کننده

ا تهویه مناسب انبارشود خنک و محل خشک و در: نگهداري وانبارداري    .ب

  .معدوم گردد و هاي محلی دفع	دستورالعمل طبق برچسب و د خطرناك بوده ویجزء مواد زا: روش دفع

	methrin	Deltaدلتا مترین 

  حشره کش: کالس

      یدیپایروتیرو: گروه  

  C22H19Br4No3: فرمول 

  )   cropscience	Decis  -)Bayerدسیس : اريتجنام 

   %2/5	Tablet	,	w/v	2/5	Ec: فرموالسیون ثبت شده درایران 

  ثر ریع األبسیار س ، غیر سیستمیک وشره کش گوارشی، تماسیح: ثیرنحوه تأ

   5000-135	/kg	mg	خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت

دقیقه شسته تا  15-20چشم با آب فراوان به مدت  بسرعتدرصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه

ی  آلودگی برطرف شود ودرصورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در صورت قطع تنفس

ن وصل ز  .به پزشک مراجعه شود کرده و فرد را به دستگاه اکسیژ پاشی ا در هنگام تهیه سم و سم 

  .، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک

  فوم  یا ، اسپري آب ، پودر خشک شیمیایی و co2دي اکسید کربن : هاي مناسب	خاموش کننده

  .با تهویه مناسب انبارشود خنک و درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

د با توجه به برچسب و باش	ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میمحیط چه ب رها سازي در: دفع روش

  .معدوم شود قوانین محیط زیستی قابل دفع و و ها	دستورالعمل

	Diazinonدیازینون  

  حشره کش: کالس

وفسفات: گروه       ارگان

      C12-H21-N2-03-P-S:  فرمول

  ران و دیازولنئوسیدول ،سارولکس دیاگ  : اريتجنام 

,25	20	EC: فرموالسیون ثبت شده درایران  	,	60%	WP	40%	O10% 	,	D20%	,G2	,5	,10%	TC	,	SC30%,  

  ،  تنفسیره کش غیر سیستمیک با اثر گوارشی، تماسیحش: ثیرنحوه تأ

  200-150	/kg	mg	خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت 

دقیقه شسته تا  15-20ب فراوان به مدت چشم با آ بسرعتدرصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه

در صورت قطع  صورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و در آلودگی برطرف شود و

اشی  پدر هنگام تهیه سم و سم .به پزشک مراجعه شود تنفسی فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   .ود، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شاز دستکش، ماسک
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  سولفات آتروپین و توکزوگونین : پادزهر

  هاي	فوم	یا	مه،	یا	آب	اسپرى	کربن،	اکسید	دى	موادشیمیایى،	پودرخشک: هاي مناسب	خاموش کننده

  متداول	

ا تهویه مناسب انبارشود محل خشک و در: انبارداري نگهداري و   .خنک و ب

د با توجه به برچسب و باش	نوع میآزاد مم رها سازي درمحیط چه به صورت بسته بندي و: روش دفع

  .معدوم شود قوانین محیط زیستی قابل دفع و و ها	دستورالعمل

	Cyfluthrinسایفلوترین 

  حشره کش: کالس

      یدیپایروتیرو: گروه 

     C22H18CL2FNO3: فرمول

  سولفاك : اريتجنام 

   960	kg/mgخوراکی براي موش صحرایی 50LD: میزان سمیت

  W/W	WP10%: درایران فرموالسیون ثبت شده 

ا خاصیت ضربتی و حشره کش غیر سیستمتیک با اثر تماس و: ثیرنحوه تأ ی گوارشی ب   ابقائ

دقیقه شسته تا  15-20چشم با آب فراوان به مدت  بسرعتدرصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه

ی  در صورت درصورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و قطع تنفس

در هنگام تهیه سم و سمپاشی از . به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   .، لباس کار و عینک محافظتی استفاده شوددستکش، ماسک

  پودر خشک شیمیایی، آب، فوم :هاي مناسب	خاموش کننده

  . ودا تهویه مناسب انبارشب خنک و درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و 

 باشد با توجه به برچسب و	ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میرهاسازي در محیط چه ب: روش دفع

ه روش قابل استانداردها  قوانین آتش نشانی و ،قوانین محیط زیستی دستورالعملهاي محلی، ملی و ب

  .قبول دفع و معدوم گردد

	 	dichlorvosدي کلرووس 

  حشره کش: کالس

       ارگانوفسفره: گروه 

    O4P	CL2	H7	C4  :فرمول

  واپ.د.دDDVP	-  :اريتجنام 

    50	kg/mgخوراکی براي موش صحرایی 50LD: میزان سمیت

  W/V	50%	EC: فرموالسیون ثبت شده درایران 

  گوارشی تدخینی نفوذي  حشره کش تماسی: نحوه تأثیر
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دقیقه شسته تا  15-20چشم با آب فراوان به مدت  بسرعتدرصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه

ی  درصورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

در هنگام تهیه سم و سمپاشی از . به پزشک مراجعه شود فرد را به دستگاه اکسیژن وصل کرده و

   .محافظتی استفاده شود  ، لباس کار و عینکدستکش، ماسک

  دوپام   ،روپینسولفات آت: پادزهر

  پودر خشک شیمیایی، آب، فوم :هاي مناسب	خاموش کننده

  .با تهویه مناسب انبارشود خنک و درمحل خشک و: انبارداري نگهداري و

ب: روش دفع باشد با توجه به برچسب 	ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میرهاسازي در محیط چه 

به روش قابل استانداردها  قوانین آتش نشانی و ،قوانین محیط زیستی ، ملی ویودستورالعملهاي محل

  .قبول دفع و معدوم گردد

	methrin	Perپر مترین 

  حشره کش: کالس

      یدیپایروتیرو: گروه  

      C22H20cl2o3: فرمول 

  ، کوپکسآمبوش: اريتجنام 

10%	EC: فرموالسیون ثبت شده درایران  	W/V,	EC25%	W/V,	WP25%	W/W	,	0/5%	W/W  

  حشره کش تماسی با طیف وسیع : ثیرنحوه تأ

  430 -400	/kg	mg	خوراکی براي موش LD50: میزان سمیت 

دقیقه شسته تا  15-20چشم با آب فراوان به مدت بسرعت درصورت تماس چشمی : کمکهاي اولیه

ی  درصورت تماس تنفسی فرد را به هواي تازه منتقل کرده و آلودگی برطرف شود و در صورت قطع تنفس

در هنگام تهیه سم و سمپاشی از . ن وصل کرده وبه پزشک مراجعه شودستگاه اکسیژفرد را به د

   .این سم پادزهر خاصی ندارد. کار و عینک محافظتی استفاده شود ، لباسدستکش، ماسک

  فوم  ، پودر خشک شیمیایی ویا، اسپري آبco2دي اکسید کربن : هاي مناسب	خاموش کننده

  .با تهویه مناسب انبارشود خنک و ک ودرمحل خش: انبارداري نگهداري و

با توجه به برچسب و . باشد	ه صورت بسته بندي وآزاد ممنوع میمحیط چه ب رها سازي در: روش دفع

  .معدوم شود قوانین محیط زیستی قابل دفع و و ها	دستورالعمل

  :هاي ولگرد	روشهاي کنترل جمعیت سگ

	:یکیهاي فیزروش )1

	    : بهسازي محیط  -1

ت دفع بهداشتی کشتارگاههاي مجاز و پیش بینی راههداشتی بر نظارت ب) الف کارهاي الزم جه

  .ضایعات گوشتی براي جلوگیري از جلب و تجمع سگهاي ولگرد
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گوشت وقتی در مراکز و کشتارگاههاي مجاز و با نظارت ارگانهاي ذیربط انجام گیرد و کنترل 

بعمل آید باعث میبهداشت محیطی از سو ع  کشتارگاهها هاي	نقص رددگ	ي وزارت بهداشت  از قبیل دف

این امر مانع از  ، دفع غیر بهداشتی فاضالب و فضوالت دامها مرتفع گردیده وغیر بهداشتی ضایعات

  .ازدیاد جمعیت سگهاي ولگرد گردد تجمع و خصوصاً

  :تمهیدات الزم براي دفع بهداشتی ضایعات گوشتی

  ر چگونگی عملکرد آناستاندارد در تمامی کشتارگاه ایجاد الشه سوز 	ها و نظارت ب

 تقال انگل از ضایعات   پخش آهک در محوطه الشه سوز براي جلوگیري از ان

ز   هاي غیر کشتارگاهی و غیر مجاز براينظارت و جمع آوري مراکز و محیط) ب جلوگیري ا

ا( کشتارهاي غیر مجاز ز که این امر)همکاري اداره دامپزشکی ب  تی وبهداش دفع غیر باعث جلوگیري ا

 در عدم ضررهاي اقتصادي سنگین و - عدم اشاعه بیماریهاي زونوز- اصولی ضایعات گوشتی غیر

  .گردد	جمعیت سگهاي ولگرد می ازدیاد نهایت عدم تجمع و

رکشتارهاي غیرمجاز  ثیربراي بهتر روشن شدن موضوع تأ جلوگیري از انتقال در نظارت ب

  :شود	یل آورده میمطالب ذ هاي ولگرد	بیماریهاي مشترك وکنترل سگ

اي نازك بوده که بر روي روده 	جداره مایع و از پر این بیماریها که به شکل گالبی شکل و یکی از

د	گاو و گاومیش مشاهده می گاهاً و و بز محوطه بطنی میزبانهاي واسط ازقبیل گوسفند و کبد-بند  گرد

  .شود	بنام سیستی سرکوس تنیوکولیس نامیده می و

به ( باشدکه کرم بالغ آن یک سستود	اوي مرحله نوزادي یک بیماري انگلی میاین کیسه آبکی ح

  .کند	بوده ودربدن سگ زندگی می )شود	نیزگفته می کرم کدو هیداتیژنا که اصطالحاً نام تنیا

توسط مدفوع سگها که میزبان نهایی این انگل  کرم که حاوي تخم انگل هستند بندهاي بالغ از

ا نهایت به همراه علوفه توسط گوسفنددر  مراتع پخش گشته و ایی ومحیط روست در ،باشد	می ر ی  سای

د انگل  در .شود	خورده می آیند	اي که میزبان واسط به حساب می	دامهاي نشخوارکننده این مرحله نوزا

مانند (هاي آبکی و گالبی شکلی از داخل محوطه بطنی یا صدري میزبان واسط 	به شکل کیسه

  .گردد	و از آنجا آویزان می تشکیل) گوسفند و بز

ر روستاها یا کنار جادهنکته خطرناك اینجاست که در کشتارهاي غیر  هاي 	ها، این کیسه	مجاز د

هاي آبکی توسط 	با خورده شدن این کیسه. شود	آبکی توسط قصابان جدا شده و به دور ریخته می

کرم دیگر در بدن آن سگ هاي موجود در محل، مرحله جدید دیگري از شکل گیري و تولد یک 	سگ

. آغاز خواهد شد، با مدفوع سگ ن تعداد بسیار زیادي از تخم انگلپراکنده شد شروع شده و مجدداً

، موجب ضعف و بدن گوسفند و نشخوارکنندگان دیگرهاي آبکی مذکور در 	تشکیل یافتن کیسه

  .گردد	افت تولید دام می دردناك بودن شکم و نهایتاً

شود، مرحله نوزادي 	کل کیست هیداتیک در کشتارگاههاي دامی دیده مییکی بیماري که به ش

 بالغ دربدن سگ وسگ سانان زندگی کرده و )سستود(کرم  .باشد	انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس می
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ت بهدر  و شود	بندهاي بالغ کرم که در محیط روستاهاومراتع پراکنده می ط ه نهای ه علوفه توس مرا

ن علف خواران و ین انگل به شکل یک  .شود	وارد دستگاه گوارش می حتی انسا دي ا سپس مرحله نوزا

، شود	چندین کیست بنام کیست هیداتیک دربدن انسان یادام علفخوارکه میزبان واسط نامیده می یا

مغز  کلیه و، ریه، کبد علفخواران مانند اعضاي مختلف بدن انسان و در ها	این کیست .گردد	تشکیل می

  .شود	مشاهده می

 ها	کیست .متفاوت است اشته ودمیزبانهاي واسط بستگی به محل استقرارکیست  م بالینی دریعال

مایعی شفاف  را که درون آنها گردد	اي باقطرهاي متفاوت مشاهده می	هاي برجسته	بصورت کیسه نیز

  .پرکرده است

ز در نهایت و در ز برداشت قسمت یا ،کشتار بازرسی پس ا دب(آلوده  تمامی عضو پس ا  رحسب تعدا

درکوره  ها	بافتهاي آلوده شده با این کیست و شود	اجازه مصرف الشه داده می) انگل میزان انتشار و

   .شروع نشود تا سیکل انگل مجدداً شوند	الشه سوزي سوزانده می

دفع غیرابا متخلف برخورد بازارهاي هفتگی شهرستانها و نظارت بهداشتی مرتب بر) ج بهداشتی  ن 

  .تیضایعات گوش

بافت سنتی بازارهاي هفتگی که نظارت با  خصوصب شهرستانهاي کوچک و اکثر سفانه درأمت

 و گیرد	کشتارهاي مربوط به آن صورت نمی جدي روي عرضه کنندگان گوشت و بهداشتی و مستمر

ین 	زباله بالتبع برگزاري منظم بازارهاي فوق ضایعات گوشتی و هاي تولیدي از فعالیت یک روزه ا

ز 	ا باعث تجمع وحشتناك سگهاي ولگرد بعد از اتمام این بازارها میبازاره گردد و تغذیه این سگها ا

گردد سگهاي ولگرد مدفوع خود را در محوطه بازارهاي 	باعث می.... ضایعات باقی مانده و استخوانها و 

عه بیماري براي اشا بهترین محیط را ساخته و اي ندارند رها	فوق که هیچ چهار دیواري کنترل شده

  .خطرناك مشترك کیست هیداتیک فراهم آورند

بازارهاي هفتگی در هاي برگزار	هفته بعدي همان کسبه که در چرا ین  همین محوطه بساط  کننده ا

ه و را خود حاصل از	عرضه کباب مشغول پختن و پهن کرد ی 	گوشت کشتار هاي  هاي بازارهاي هفتگ

ته  ت دقیق وزمانیکه نظار و تا نماید	براي مراجعین می ین بازارها صورت نگرف راي ا برخورد قاطعی ب

  .داشت این زنجیره خطرناك انتقال ادامه خواهد باشد

بهداشتی  دفع اصولی و انتقال و - براي جمع آوري: )یانیبه ویژه روستا(آموزش بهداشت جامعه ) د

  .عدم امکان آسان سگهاي ولگردبراي ضایعات  زباله و

 ضایعات گوشتی مانع از بموقع زباله و بهداشتی و دفع بهینه و ش دیدن وآموز با توانند	مردم می

در نتیجه  هاي ولگرد و	کنترل سگ امر در ن راوالومس هاي ولگرد گردیده و	تجمع جمعیت سگ

ایم 	نتیجه رسیدهبه این   یقطعبطور یاري دهند  ...)هاري و(هاي مشترك 	جلوگیري ازانتقال بیماري

  .پیشبرد اهدافمان کمک شایانی نموده است در را بهداشت جامعه ما یزشي آمو	دوره هر که در
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  .آوري به موقع ودفع بهداشتی زبالهنظارت برجمع  ) ذ

در حداقل زمان  ها	که زباله کند	روستا ایجاب می و شهر بهسازي محیط درهر اصول بهداشت و

  .ه جوانب بهداشتی دفع گرددرعایت کلی اسرع وقت با در شده و محیط زندگی انسان دور ازمنازل و

باید اول که مرحله جمع آوري است  محلی  تا بدون وقفه جمع آوري گردد به صورت منظم مرحله 

  .نگردد مین تغذیه آنهاأراهی براي ت و هاي ولگرد	براي تجمع سگ

ا باشد	مرحله دوم که مرحله حمل ونقل می ز  هاي مکانیزه واستفاده از روش بهتراست ب با استفاده ا

ه انتقال شود مانع از به روش بهداشتی انجام و خودروهاي مناسب و   .پخش شدن زباله در را

دفع می -هاي وزارت بهداشتو دستورالعمل ها	برابرآخرین آیتم باید ،باشد	مرحله سوم که مرحله 

  .سازمان مدیریت پسماند وسازمان محیط زیست باشد

ه زباله(جامعه  دضمن الزم است نحوه دفع صحیح زباله توسط افرا در تقال ان ،جمع آوري روزان

  .رعایت گردد ...)هاي بهداشتی و	استفاده ازکیسه ،خانه بموقع به خارج از

وب و بتوانیم با زباله را اگر ه صورت کامالً مدیریت خ  بطور ،بهداشتی دفع نمائیم علمی و جامع ب

 هاي زونوز ونتقال بیمارییعنی عدم ا این امر و هاي ولگرد خواهیم شد	قطع مانع از تجمع سگ

د	بهتر می همه ما .هاي یادشدهه کنترل جمعیت حیوانبرداشتن گام موفق دیگري در را  دانیم که وجو

  .باشند ما همیشه درکنار گردد سگهاي ولگرد	باعث می ها	کوچه خیابان و کنار و ها	زباله درجوي

  .محصورکردن محل جمع آوري زباله) ر

ر(موضوع زباله  ولگرد درهاي 	بهترین راه کنترل سگ  محصور، )بموقع زباله دفع بهداشتی و عالوه ب

له  د چرا .باشد	محل جمع آوري موقت زباله می در خصوصبکردن محل جمع آوري زبا  که اگر محل مور

د و هاي ولگرد بدور	از دسترس سگ نظر  غیر یا تردد این حیوانات درمحل تجمع به سختی و باش

  .یمیاحسن عملی نما به نحو عدم انتقال بیماریهاي مشترك را نترل تجمع وتوانیم ک می ،ممکن باشد

  :هاي ولگرد	زندگی سگ هاي مساعدحذف محیط) ز

، باید به حذف ساختمانهاي متروك هاي ولگرد	زندگی سگ هاي مساعددرخصوص حذف محیط

 چه بسیار .ه نمودگیرد اشار	فعالیت زیستی درآن صورت نمی نیمه کاره که اکثراً ،صاحبدون ب، قدیمی

ناظر هایی هستندمکان ل وکنترلی میصاحب مشخصی ک و که بدلیل نداشتن  محل  ،باشد	ه بدون قف

ین محل .هاي ولگرد گردیده است	زندگی سگ و و ولد زاد ،تجمع شود 	دیده میدر روستاها  بیشتر هاا

  .شهرها تا

توانیم این قبیل 	ها می	يها ودهیار	تعامل بین بخشی با بخشداري پی گیري و نظارت و پس با

افزایش جمعیت سگ هاي مستعدزیستگاه   .کنترل نمائیم یا حذف و را هاي ولگرد	براي 

ز طریق کادر آموزش دیده هاي 	زنده گیري سگ) س ، (ولگرد ا با استفاده از دستگاه مهار، تور مهار

  .)، سالح بیهوشیقفس زنده گیري
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ده و بطور هفتگی یا ماهیانه آنها را به خارج از شهر آوري ش در این طرح حیوانات از سطح شهر جمع

   .شوند منتقل می

  . شوند حیوانات کشته نمی-1

  .شوند حیوانات عقیم نمی -2 

  .گردد حیوان به زندگی طبیعی در طبیعت بازمی - 3

  .رسد هزینه نگهداري از حیوانات به حداقل می -4

احتمال نقض حقوق حیوانات به شکل چشمگیري -5

  .یابد یکاهش م

  )میله وکمند (ازدستگاه مهار 	استفاده: الف

ز نظر گزش ه و غیره به همرا در صورتیکه سگ خطري ا

در این روش 	.توان از این روش استفاده کرد	نداشته باشد می

ا گرفت	متري می 2تا 5/1فاصله  از براي این  .توان حیوان ر

ا انعطاف پذیري کم و ب چند متر طنا کار از یک میله سبک ب

عبور داده تا از  میان لوله طناب را از .شود	استفاده می

 طناب از سپس مجدد سر. لوله خارج گردد انتهاي دیگر

به صورتی که در یک طرف  .شود	داخل لوله برگشت داده می

نداختن این حلقه به دورگردن سگ  در دو سر آزاد طناب و قسمت دیگر یک حلقه خواهیم داشت که با ا

  . شود	ر میحیوان از ناحیه سروگردن گرفتا ،آزاد طنابسر  کشیدن دو و

در بعضی از موارد که سگ ولگرد اجازه نزدیک شدن را به پرسنل زنده گیر :  استفاده از تور مهار: ب 

  .توان از این روش استفاده کرد	می صید سگبراي دهد و امکان فرار بسیار زیاد است 	نمی

  

  

  

  

  

  

  

  سالح بیهوشی: ج  

روشهاي باال میسر نباشد ي بزرگ و روستاهایی که امکان صید سگهاي ولگرد با یدر شهرها  کی از 

  .شود	معمول از  دو نوع سالح بیهوشی زیر استفاده میبطور  .توان از سالح بیهوشی استفاده کرد	می

	.فضاهاي محدود کاربرد دارد تپانچه براي مسافتهاي کوتاه و:  )Pistol(تپانچه -1

  .کاربرد دارد با دقت بهتر )متر100حداکثر (براي فواصل بیشتر: ) Rifle(اسلحه شکاري - 2
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	:هاي شیمیائیروش )2

  واکسیناسیون  -1

  ):تزریق مواد شیمیائی( مرگ با ترحم  - 2

ز انجام ا تزریق عضالنی کتامین و  عملیات زنده گیري سگهاي ولگرد و غیر مفید بعد ا ابتدا ب

حساس هیچگونه دردي یبات بنزودیازپین وریدي بدون ااسپرمازین بیهوش شده و سپس با تزریق ترک

، رسد مشکل اصلی سگهاي ولگرد ظر میآن طور که به ن .شوند	، قلبی و تنفسی میدچار مرگ مغزي

راه حل مسالمت آمیز و بدون خشونت جلوگیري از تقابل  هنتیجدر پس . وجود آنها در سطح شهرهاست

  .باشد یا ورود سگها به سطح شهرها می

  : زیستیهاي روش - 3

دي 	کنترل جمعیت سگبراي در حال حاضر این اقدام : عقیم سازي هاي ولگرد در کشور به صورت مور

	.انجام شده و کاربري گسترده اي ندارد

  :وحشی هاي سگ سانان اهلی و	معرفی گونه

ه ک ابعاد مختلفی نیز دارد ها عالوه بر پیامدهاي گوناگون،	طرح کنترل جمعیت حیواناتی نظیر سگ

توان به 	از جمله این ابعاد می .ثیر نخواهد بودتأ	ر سایر اقدامات در موفقیت طرح بیشناخت آنها در کنا

 رعایت بهداشت محیط و فردي وآشنایی با نژادها و ،بهداشتی الشه سگها يامحا روشهاي زنده گیري،

ی تفکیک سگ سانان اهلی و وحشی به .ها اشاره نمود	خصوصیات رفتاري سگ عبارتی تمایز بین  از طرف

شغال و گرگ با اینکه ممکن است ساده بنظر بیاید ولی در شرایط زمانی ومکانی خاص  ها با روباه،	سگ

  .باشد	ز اهمیت مییبراي جلوگیري از اشتباه حا) هنگام تاریکی هوا در خارج شهرها و(

		.اند	ان شناسایی شدهدر ایر )خانواده 6از (گونه از گوشتخواران  28تا کنون : راسته گوشتخواران

	تعداد گونه		خانواده	عنوان

	7		Canidaeسگ سانان  

	2		Ursidaeنان خرس سا

  7		Mustelidae اسو سانانر
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	2		Viverridaeسمورسانان 

	1			Hyaenidaeکفتارسانان

	9	Felidaeگربه سانان  

	28		جمع

  :خانواده سگ سانان

ر قوي است،شنو حس بویایی و .باشند	شبیه سگ اهلی می همگی پاهاي  ایی در این حیوانات بسیا

		.دم پر پشمی دارند بلند و

  lupus	Canisگرگ     )1

بزرگترین گونه این خانواده است در اکثر نقاط ایران پراکنده است و بیشتر در مناطق باز زندگی 

ز گرگهاي جنوبی درشت میگرگهاي نژا .کند	می نیز  kg 70وزن آنها ممکن است به  باشد و	د شمالی ا

 .کنند	با تاریک شدن هواحمله می و) قالده یا بیشتر 2(به طور گروهی  معمولبطور به هنگام شکار  .برسد

شکار  با. کنند	حمله می طول روز در به تنهایی و معمولبطور هاري مبتال شوند ي ولی زمانیکه به بیمار

	.کنند	مریض از گسترش بیماري جلوگیري می حیوانات ضعیف و

  	بعضی نواحی شرق ایران غرب و سراسر شمال،: رین گستره جغرافیاییبیشت

  شغال آسیایی )2

ه قرمز و	شبیه گرگ است اما کوچکتر با رنگ قهوه بیشتر  در کم پشت تر، دم کوتاهتر و اي مایل ب

ن وجود دارد بطور برخالف گرگ  شبگرد و .ولی دراستانهاي شمالی تراکم بیشتري دارند	.مناطق ایرا

به  در مناطق خشک بیشتر .شوند	می	دیده ها	محل دپوي زباله ها و	بیشه در مزارع، .است رو تک معمول

	.کند	می	پرندگان کوچک تغذیه خرگوش و ازجوندگان، .آید	روستاها  می

  روباه )3

  .گردد	دراکثر مناطق کشور حتی جزیره قشم مشاهده می

  vulpes	Vulpes)      قرمز(روباه معمولی) الف

  rueppelli	Vulpes     روباه شنی )ب

  		cana	Vulpes    شاه روباه)ج

		corsac	Vulpes  	کُرساك روباه ترکمنی یا) د

		familiaris	lupus	Canis   :سگ) 4

در cmها از سطح زمین تا بین دو کتف از چند ارتفاع آن. شوندمتفاوت می نژادها شامل صدها سگ

ها نیز از سفید تا سیاه و از رنگ آن. متغیر است سگ تازي ایرلنديتا چند فوت در  Chihuahua ◌ٔ گونه

ح اي تیره تا روشنقهوه ا طر متر نیز از بسیار کوتاه تا چند سانتیپوشش آنها . هاي مختلفی متغییر استب

		.خشن تا پشم صاف، مجعد یا نرم متفاوت است، از موي
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  :طبقه بندي علمی

 ن: فرمانرو 	جانورا

 ن: شاخه 	طنابدار

 پستانداران: رده	

 راسته :Carnivore	

 سگ سانان: خانواده	

 سرده :Canis	

  گونهC.lupus	

 	نهزیر گو: C.L.Familiaris	

  :تاریخچه اهلی شدن

ا حداقل  سال و 20000درجنوب غربی آسیا    .اند	ها نگهداري میکرده	سال پیش از سگ 10000دراروپ

ه عصر حجر در سراس	که در حفاري) ها	مانند استخوانها وجمجمه(ك موجود مدار ر اروپاي هاي مربوط ب

ا انسانها 	بعنوان اولین حیوانات اهلی بوده سگها دهد	اند نشان می	شمالی ومرکزي بدست آمده د که ب ان

	.آلمان دانمارك و اند بخصوص دراسکاتلند،	کرده	زندگی می

 ،نسانهاي اولیه از آنها براي شکارهمچنین استقامت بدنی موجب شد تا ازیاد قدرت بویایی وشنوایی 

.نگهبانی و ن  سمهمج و سگها که در نقوش براساس تصاویر .استفاده نمایند .. ز دورا هاي بجاي مانده ا

ن نزد انسانها پی توان به شوند می باستان مشاهده می ی تمدنها  اهمیت این حیوا برد بطوریکه در بعض

  	.کردند	پرستش می ساختند و	گرگ می حتی بتهایی به شکل سر سگ و) مصر ویونان ژاپن،(

  :نژادهاي سگ

	:ه عبارتند ازشوندک	گروه طبقه بندي می 6نژادهاي معروف جهان در 

  	سگهاي تازي، سگهاي عروسکی، سگهاي خانگی، سگهاي شکاري، تریرها، سگهاي نگهبان

  :نگهبانسگهاي  )1

  Shepherd	German:     جرمن شپهرد)الف

  			Dane	Great:گریت دین )ب

  			Boxer:بوکسر  )ج

  		Doberman:دوبرمن  )د

  		Rottweiler:روت ویلر) ه

  Mastiff:  ماستیف)و

ز استفاده . گسگی بی نظیر در نگهبانی و جن ،سگ اصیل ایران  :سرابی) ز بعنوان سگ گله نیز ا

  	.شود	می
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  تریرها )2

روباه را تا سوراخ خود تعقیب  واقع عادت دارند حیواناتی نظیر خرگوش و هاي این گروه در	سگ

ن فرانسه به معنی سوراخ خرگوش و در 	Terrierکلمه  نمایند و د در  27ود در حد .باشد	روباه می زبا نژا

		.باشند	دم کوتاهی می به هم فشرده و موهاي کوتاه و این گروه وجود دارد که داراي فکی قوي ونیرومند،

  terrier	Boston بوستن تریر  )الف

  terrier	Fox فاکس تریر  )ب

  terrier	Skyeاسکاي تریر   )ج

  سگهاي شکاري )3

  .نژاد به این گروه تعلق دارد 139 در حدود

  Dachshund :دداش هون)الف 

  Basenji :باسن جی  )ب

  Pointer :پوینتر  )ج

  hound	Elk :الک هوند  )د

  Braque: براك  )ج

  Basset:  باست  )د

  سگهاي خانگی )4

  .نژاد در گروه قرار دارد 24 حدود

    			Poodle:پودل  )الف

   Bulldog :بولداگ  )ب

  	Dalmatian:دالماسین  )ج

  Pinscher  :پینچر)د

  Pug:  پاگ  )ه

    chow	Chow: وچوچ  )ز

  سگهاي عروسکی )5

   Chihuahua: شی هواهوا)الف

  Pekineseپکینز :  (پکینوا  )ب

  	 Pomeranian: پومرانین  )ج

   Maltese :مالتز  )د  

  سگهاي تازي )6

 تازي افغانی، )Borzoi(، برزویی)Salukiسالوکی(جمله تازي ایرانی  نژاد معروف از 11 درحدود

)Afghan	Hound(  گري هوندو )Greyhound( این گروه طبقه بندي می در	شوند.	  

  



  بیماریهاي منتقل شونده توسط سگ    178
 

  : منابع 

 .ر.، عبائی، م.، موبدي، ا.، جوادیان، ع.ر.، یعقوبی ارشادي، م.آذري حمیدیان، ش -

علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه . مروري بر دایروفیالریازیس در ایران) 1385( مجله 

	.)انگلیسیفارسی با خالصه ( 113-102): 60(15. علوم پزشکی گیالن

انتشارات دانشگاه . چاپ دوم. سم شناسی) 1384. (ا, .، پور میرزا، ع .خانجانی، م -

	.بوعلی سینا

ن  -) 1387. (ذوقی، ا - آشنایی بابیماري هاي قابل انتقال بین انسان وحیوا

(zoonoses) . انتشارات کمیتهVPH جامعه دامپزشکان ایران.	

انتشارات وزارت بهداشت درمان و ). شهاي فردي و جمعیرو(کنترل ناقلین ) 1384. (آ. روزندآل، ج -

، .نور جاه،  ن: ترجمه). (اداره مبارزه با ماالریا –مرکز مدیریت بیماریها ( آموزش پزشکی، معاونت سالمت 

	.).اعیان، ف

	.کشتار دام) 1387(سازمان دامپزشکی استان آذربایجان غربی  -

	.بهداشت گوشت) 1387(سازمان دامپزشکی  -

، .زعیم،  م: ترجمه ( انتشارات دانشگاه تهران . کلیات حشره شناسی پزشکی) 1382. (و.، مسرویس -

	.).،  صائبی، ا.م.سیدي رشتی س

مرکزي کنترل جمعیت  دبیرخانه ستاد ،دفترهماهنگی خدمات شهريمعاونت امورشهرداریها،  -

	 .گرددستورالعمل کنترل جمعیت سگهاي ول )1387( حیوانات ناقل بیماري به انسان

ا مرکز - ن مدیریت بیماري هاي واگیراداره مبارزه ب ن وانسا  بیماري هاي قابل انتقال بین حیوا

	 .)زئونوزها( موفقیت هاي برنامه کنترل بیماري هاي قابل انتقال بین حیوان وانسان) 1388(

	.انتشارات اصالنی. بندپایان و اهمیت آنها در دامپزشکی و بهداشت) 1380. (نعمت الهی، ا -

 انتشارات دانشگاه تهران  .اصول تشخیص و اهمیت بهداشتی بندپایان) 1377. (آواکر،  -

  .).  ،  خضرائی نیا، پ.، ر.حدادزاده، ح: مترجمان(

Azari-Hamidian	 S.,	 Yaghoobi-Ershadi	 M.R.,	 Javadian	 E.,	 Abai	 M.R.,	 Mobedi	 I.,	
Linton	 Y.-M.,	 Harbach	 R.E.	 (2009)	 Distribution	 and	 ecology	 of	 mosquitoes	 in	 a	

focus	of	dirofilariasis	in	northwestern	Iran,	with	the	first	finding	of	filarial	larvae	
in	naturally	infected	local 	mosquitoes.	Medical	 and	Veterinary	Entomology.	 23:	

111-121. 

  World	 Health	 Organization	 (2009)	 Pesticides	 and	 their	 application	 for	 the	

control	 of	 vectors	 and	 pests	 of	 public	 health	 importance.  	 Sixth	 edition.	 WHO,	
Geneva.	

  

  



١٧٩ 

  ضوابط فعالیت شرکتهاي خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذي

 اماکن عمومی و خانگیدر 

 

  

  :مقدمه

آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مصوب  6ماده  2به استناد تبصره 

و ئت محترم وزیران هی 24/4/71مصوبه آیین نامه بهداشت محیط  9هیئت محترم وزیران و ماده  14/6/78

مجلس  3/3/1367مصوبه  زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیقانون تشکیالت و 1ماده  2بند بر اساس 

ن محترم  شوراي اسالمی به منظور حفظ و ارتقاء بهداشت جامعه از طریق مبارزه صحیح با حشرات و جانورا

 گردد، یک وظیفه عمومی تلقی میه موذي در اماکن عمومی و خانگی و همچنین حفاظت از محیط زیست ک

ا حشرات و جانوران موذي ح  در اماکن عمومی و مسکونی ضوابط فعالیت شرکتهاي خدماتی مبارزه ب به شر

   .گردد ذیل تصویب می

  کلیات -فصل اول 

  اهداف -1ماده 

اري بیم حیوانات ناقل قانونی ذکرشده درمقدمه این ضوابط، نظارت درکنترل بندپایان و مواد به استناد

 به منظور لذا. باشد ت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی میخانگی درحیطه وظایف وزار ودر اماکن عمومی 

 برانسان و اثرات مخرب آفت کشها، سموم غیرمجاز، )ها آفت کش( رویه سموم جلوگیري ازمصرف بی

ن به آفت کشها محیط زیست و افرادحقیقی یاسامان بخشیدن  وهمچنین کنترل و مقاوم شدن بندپایا  به 

به انجام سمپاشی در مجوز حقوقی که بدون تخصص و این ضوابط تهیه شده ، نمایند می اماکن مذکور اقدام 

 نتیجه سالمت آحاد جامعه حفظ و در این زمینه برطرف شده و اجراي آن مشکالت بهداشتی جامعه در با تا

  .ارتقاء یابد

  تعاریف - 2ماده

، آفات خانگی و سایر موجوداتی که در اماکن گان، جوندبند پایانلیه به ک: حشرات و جانوران موذي

 شوند، می و مزاحمت جسمی و روانی در انسان عمومی و منازل مسکونی موجب ایجاد و انتقال بیماري

 .رددگ اطالق می
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اعم از  ،مدیریت پیشگیري و کنترل يعبارت است از اعمال روشها: مبارزه با حشرات و جانوران موذي

و وزارت بهداشت و درمان یید که مورد تأ یشیمیایی و سایر روشهای ،)1محیط مدیریت و بهسازي(حیطی م

به نحوي  پزشکیآموزش  ن موذي در اماکن و محیط زندگی  که کمترین اثر جهت کنترل حشرات و جانورا

 .و محیط زیست و اکوسیستم داشته باشد را بر سالمت انسان

ن بهداشت محیط  آئین نامهگردد که در  میالق طماکن ابه گروهی از ا :اماکن عمومی وزارت بهداشت درما

؛ نظیر مراکز آموزشی، تفریحی و اقامتی، مراکز نظامی و انتظامی، شده استموزش پزشکی مشخص و آ

که شمول آن در قوانین و مقررات بهداشت  ...مراکز بهداشتی درمانی، مراکز سیاحتی، زیارتی، مساجد و 

 .است دهمحیط ذکر ش

ر اماکن عمومی و خانگی ا حشرات و جانوران موذي د ط در این که  : شرکت خدماتی مبارزه ب به ضواب

ر ، صنفیعبارت است از یک واحد  شود؛ میاختصار شرکت نامیده  فنی و خدماتی که پس از تأسیس ب

ی و خانگی فعالیت عموم، در زمینه مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماکن اساس قوانین جاري کشور

 .نمایند می

اختصار معاونت به  ضوابطکه در این  :هاي علوم پزشکی ونت بهداشتی دانشگاهها و دانشکدهمعا

 . شوند بهداشتی نامیده می

، جانوران موذي و آفات خانگی و ناقلین در کلیه اماکن، منازل و محیطهایی که حشرات :حیطه فعالیت

ثیر گذار باشد و یا موجب انتقال بهداشت عمومی و سالمت جامعه تأبر آنجا وجود داشته و به نوعی 

  .بیماریها  و مزاحمت براي  انسان شود

ن: پروانه باشد که  موذي در اماکن عمومی و خانگی می مجوز فعالیت شرکتهاي مبارزه با حشرات و جانورا

  .گردد ی دانشگاههاي علوم پزشکی صادر میهاي بهداشت توسط معاونت

ت بهداشت منظور تعداد ساعات آموزشی بر اساس سرفصلهاي تعییین شده توسط وزار: وزشیدوره آم

ر  درمان و آموزش پزشکی می باشد که توسط معاونتهاي بهداشتی براي مسئولین فنی شرکتها برگزا

  .ددگر می

، پایش و اقدامات عملی در راستاي ا افرادي است که شرکت براي نظارتمنظور فرد ی: مسئول فنی

ر اماکن عمومی و خانگی به خدمت گرفته است و این افراد مجوز  ن موذي د و جانورا مبارزه با حشرات 

 .نمایند داشت درمان و آموزش پزشکی اخذ میفعالیت خود را از وزارت به

   شرایط تاسیس :فصل دوم

                                                                         
  .باشند در اولویت می ،و سایر روشهاي غیر شیمیایی موثر ، مدیریت تلفیقیبهسازي محیط - ١
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   :صدور پروانه

ط به شرکتهاي داراي شماره ثبت  -3ماده  ت بهداشتی فق از سازمان ثبت اسناد و پروانه توسط معاون

  .گردد امالك اعطاء می

  .باشد اگذاري و انتقال به غیر نمیصادره قابل و پروانه  :1تبصره 

  .سب و در معرض دید عموم نصب نمایدصادره را در محل منا پروانهشرکت موظف است : 2تبصره 

ز تاریخ صدور به مدت  پروانهاعتبار : 3تبصره  ز و پس  باشد می سال 2صادره ا شرکت توسط  ییدتأا

   .بودتمدید خواهد قابل سال دیگر  2براي  معاونت بهداشتی، پروانه

ام دوره دو ساله اول یا اتمام اتم( شرکت موظف است یکماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه،: 4تبصره 

نه، انجام دهد، )هاي تمدید شده هر یک از دوره ، ت در صور .اقدام الزم را جهت تمدید پروا عدم تمدید

نه پروانه باطل تلقی گردیده و  نه خواهد بود ،مذکورادامه فعالیت با پروا    .به منزله فعالیت بدون پروا

سس جهت گردد و مؤ از ادامه فعالیت، پروانه لغو می مسئول فنیدر صورت فوت و یا انصراف : 5 تبصره

  .ادامه فعالیت باید جانشین او را تعیین کند

ینیروي ا: 4ماده    نسان

  :باشد حداقل نیروي انسانی مورد نیاز براي فعالیت در شرکت به شرح ذیل می      

 یک نفر مسئول فنی  )1

 یک نفر کارگر سمپاش داراي مدرك تحصیلی حداقل سوم راهنمایی )2

  فضا و مکان و تجهیزات: 5ماده 

به شرح        :باشد ذیل می حداقل شرایط مورد نیاز مکان و فضاي شرکت 

 دفتر کار )1

ا شرایط ذیل انبار نگهداري سموم و تجهیزات )2  :ب

  مترمربع 6مساحت حداقل. 

 اطفاء حریق صورت گرفته است  .تمهیدات الزم براي 

 مقامات بهداشتی استآب مصرفی شرکت مورد تأ  .یید 

  گیرد دفتر شرکت بصورت بهداشتی صورت مینحوه دفع فاضالب در انبار و. 

 لباس براي کارگران استنبار داراي قفسه بندي مناسب و کمد ا. 

 انبار داراي درب و قفل مناسب است. 

 ضاي آزاد موجب آزار همسایگان انبار داراي تهویه الکتریکی مناسب است که تهویه آن به ف

 .گردد نمی

 محل انبار فاقد هرگونه مزاحمت براي ساختمانها و ساکنان مجاور است. 

 .رایط بهداشتیبا ش ، حمام و توالتیسرویس بهداشتی شامل دستشوی )3
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 :باید وجود داشته باشد به شرح جدول ذیل در شرکتحداقل تجهیزات الزم  )4

  توضیحات  موارد  تعداد  اقالم

  عدد 2  کاله لبه دار ضد آب
کارگر و یک  1براي حداقل 

  مسئول فنی

ء هرکارگر سمپاش به ازا

  گردد موارد اضافه می

لند   جفت 2  دستکش التکس ساق ب
یک کارگر و  1براي حداقل 

 مسئول فنی

هر کارگر سمپاش  به ازاء

 گردد موارد اضافه می

  دست 2  لباس کار یکسره ضد آب
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی

هر کارگر سمپاش  به ازاء

 گردد موارد اضافه می

لند   جفت 2  چکمه ساق ب
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی

گر سم به ازاء هر کار

پاش موارد اضافه 

 رددگ می

ک   عدد 2  عین
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی

هر کارگر  به ازاء

سمپاش موارد اضافه 

 گردد می

  عدد 2  اي ماسک معمولی پارچه
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی

به ازاء هر کارگر 

سمپاش موارد اضافه 

 گردد می

یک عدد براي  ماسک فیلتر دار

ل سازي هر  شرکت جهت محلو

  پاشیت سمو عملیا

  عدد 2
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی

به ازاء هر کارگر 

سمپاش موارد اضافه 

 گردد می

  دستگاه2 پمپ سمپاش دستی 
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی

کارگر  3به ازاء هر 

سمپاش یک دستگاه 

 گردد اضافه می

  سري 2 ظروف محلول سازي
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی
--- 

تله زنده گیر جوندگان و 

  هاي چسبی تله
  عدد 2

کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی
--- 

  عدد 2 چراغ قوه معمولی بزرگ 
کارگر و یک  1براي حداقل 

 مسئول فنی
--- 

هاي کیف تجهیزات و کیت کمک

اولیه طبق نیاز در مراحل 

  پاشی سم

 ---   عدد 2

  شرکت/سسؤوظایف م: فصل سوم 
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ر مؤ - 6ماده سس موظف است طبق قرارداد رسمی جهت به خدمت گرفتن مسئول فنی و کارگر سمپاش د

موضوع را سس مؤ، هریک از طرفین توسطشرکت موضوع ماده فوق اقدام نموده و در صورت لغو قرارداد 

به معاونت بهداشتی دانشگاه اعالم نموده و طبق دستورالعملهاي مرتبط جهت  )روز 15حداکثر ظرف مدت (

  .اقدام نماید) حداکثر ظرف مدت یک ماه(جایگزین  بکارگیري نیروي انسانی

ا تا زمانیکه شرکت مسئول فنی واجد شرایط استخدام نکرده حق هیچ گونه عملیات  -7ماده مبارزه ب

  .را ندارد در اماکن سمپاشی، جوندگان و حشرات

، -8ماده ی در محدوده  حوزه فعالیت شرکت هداشتی صادر کننده پروانه نت بنظارت معاوجغرافیائ

  .باشد می

ت بهداشتی محل صدور پروانه فعالیت  شرکتهایی می - 1تبصره  توانند خارج از حیطه جغرافیایی معاون

 شرایط، در رتبه بندي شرکتهاکه  هاي خارج محدوده موضوع این ماده شرکت نمایند و یا در مناقصه نمایند

باشند   .الزم را احراز کرده 

، مبارزه از طریق دگی محیط به سموم و مواد شیمیائیمکلف است جهت جلوگیري از آلو شرکت -9ماده 

تلفیقی و استفاده از روشبهسازي محیط    .را در اولویت قرار دهدهاي 

د تجهی ،بهسازي محیطشرکت مکلف است آموزشهاي الزم در خصوص  - 10ماده   ،زاتنحوه کاربر

از آلومبارزهروشهاي  د شیمیائیدگی م، نحوه جلوگیري  ی حیط به سموم و موا ، رعایت نکات حفاظتی و ایمن

ا هماهنگی معاونت بهداشتی .... و    .به کلیه کارکنان خود ارائه نمایدرا ب

ا  ، صرفاً از سموم مجازشیمیائی با حشرات و جانوران موذيشرکت مکلف است براي مبارزه  - 11ماده  ب

  .استفاده نماید گردد، آموزش پزشکی اعالم میشت درمان و که توسط وزارت بهدا مصارف بهداشتی

و  نسبت به رعایت کلیه موارد احتیاطی انجام مبارزه شیمیاییاست جهت  مکلفشرکت  -1تبصره 

ز جمله تاریخ تولید و انقضا .، فرموالسیون و دز مجاز وء مصرفایمنی مندرج بر روي برچسب سموم ا . . 

  .اقدامات الزم را بعمل آورد

ز اجراي بمکلف است ق شرکت - 2تبصره  رات  عملیات مبارزه شیمیاییل ا و نسبت به اطالع رسانی خط

  .نماید اقدام به صورت کتبی به گیرندگان خدماتاقدامات احتیاطی 

اولین عالئم و آثار مسمومیتدر ت حین انجام عملیاشرکت مکلف است در  -3تبصره  روز  د ،صورت ب   فر

وع و ترکیب سموم و  و هاي پزشکی منطقه معرفی نمایدفوریتمرکز  در اسرع وقت بهمسموم را  تعیین ن

تا زمانی  نحوه مسمومیت را به پزشک معالج اعالم نماید و در صورتی که فرد مسموم کارگر شرکت باشد

دشروع به کار معالج که پزشک  به کار گماردن او را نخواهد حق  ،ستحادثه دیده را تجویز ننموده ا فر

  .داشت

باالزم همکاري  است موظف تشرک - 12ماده  ن از شبانه روز در هر بهداشت محیط بازرسان  را  جهت زما

  .بعمل آورد ،باشد ه در حال انجام عملیات مبارزه میبازدید از شرکت، کنترل مستندات و محلهایی ک
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ا طبق فرم مصوب وزارت بهداشت  دو استخدام و دورهشرکت مکلف است معاینات ب -13ماده  براي اي ر

  .یه کارکنان خود انجام دهدکل

قبل از انجام عملیات مبارزه نسبت به عقد قرار داد  با متقاضیان دریافت شرکت مکلف است  -14ماده 

  .خدمت اقدام و یک نسخه از قرار داد مذکور را در دفتر شرکت نگهداري نماید

ا این ضوابط و دستورالعملهاي  شرکت کههر گونه تغییر در  - 15ماده  ن باشد و همچنین تغییر مرتبط ب آ

  .اعالم گردد حوزه جغرافیایی مربوطه معاونت بهداشتیبصورت مکتوب به   از قبل باید، مسئول فنی

زش وزارت بهداشت درمان و آمو جاري هاي است خدمات خود را بر اساس تعرفه شرکت مکلف -16ماده 

   .ارائه نماید پزشکی

وزارت خود را در پایان هر فصل در قالب فرم مصوب شرکت مکلف است گزارش فعالیتهاي  -17ماده 

  .به معاونت بهداشتی مربوطه ارسال نمایدبهداشت درمان و آموزش پزشکی 

  .شرکت حق فروش و عرضه هیچگونه سمی را ندارد - 18ماده 

  وظایف مسؤل فنی: فصل چهارم 

سی بهداشت محیط و دارندگان مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از دو رشته مهند -19ماده 

توانند به عنوان مسئول فنی  شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، به شرط قبولی در آزمون می حشره

  .شرکت فعالیت نمایند

ر صورت وجود متقاضی آزمون مسئولین فنی معاونت بهداشتی   - 1تبصره  موظف است در هر فصل د

  .نماید شرکتها را با هماهنگی مرکز سالمت محیط و کار برگزار

  .تواند شخص واحد باشند مؤسس و مسئول فنی می -2تبصره 

ی موظفند د -20ماده  ه پروانه شرکت، در دوره 2ر طول اعتبار مسئولین فن هاي آموزشی شرکت  سال

  .نماید

ا تعرفههاي برگزاري دوره آموز هزینه - 1تبصره  ت بهداشت هاي جاري وزار شی بر عهده شرکت مطابق ب

  .باشد زشکی میدرمان و آموزش پ

به قبولی  - 2تبصره  در صورت عدم شرکت مسئولین فنی در دوره آموزشی ، تمدید پروانه شرکت منوط 

  . مسئول فنی در آزمون مجدد می باشد

یه عملیات مبارزه و سمپاشی نظارت داشته و امور مربوطه  - 21ماده  مسئول فنی موظف است بر انجام کل

  .را شخصاً هدایت نماید

ی  مسئولیت  نیزمسئول فنی شرکت نباید در مراکز و سازمانهاي دولتی شاغل بوده و  - 22ماده فن

  .بر عهده داشته باشد بطور همزمانشرکت دیگري را 
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که به سوء مصرف سموم اجراي نادرست عملیات مبارزه و مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از  - 23ماده

د  بر عهده مسئول فنی و شرکت میماید نوعی خسارات انسانی و آثار سوئی بر محیط ایجاد ن باشد و پیگر

 .قانونی دارد

ارزیابی:  فصل پنجم   نظارت و 

داراي مسئول  و ابط داراي پروانه فعالیت هستندتا قبل از تاریخ ابالغ این ضوشرکتهایی که  -24ماده

ا داشتن حداقل باشند، پس از انقضاي مدت اعتبار ب صیلی خارج از موضوع  این ماده میفنی با مدرك تح

تأیید معاونت بهداشتی، می دو سال سابقه کار   .توانند پروانه فعالیت خود را تمدید نماید مفید با  

د  پروانه، قراردادها و مانند این موارد ، از استفاده تبلیغاتی در فعالیتها، مکاتبات - 25ماده  شرکت در مور

  .باشد ت شده در اساسنامه مجاز نمیسایر فعالیتهاي ثب

د  - 26ماده  د این ضوابط بر اساس جدول ذیل با شرکتهاي متخلف برخور در صورت تخلف شرکتها از موا

  :خواهد گردید

  مرتبه تخلف                    

 شماره ماده
  بارسوم  باردوم  باراول

      لغو دائم  یکتبصره   3ماده 

      تذکر  دوتبصره   3ماده 

  لغو دائم  لغو سه ماهه تذکر  4ماده 

    لغو دائم  لغو سه ماهه  8ده ما

      لغو دائم  11ماده 

    لغو دائم  لغو سه ماهه  تبصره یک 11ماده 

      اخطار  2تبصره 11ماده 

      اخطار  3تبصره  11ماده 

  لغو دائم  لغو شش ماهه  لغو سه ماهه  12ماده 

    لغو دائم  لغو سه ماهه  13ماده 

  لغو دائم  لغو سه ماهه  اخطار  14ماده 

    لغو دائم  و سه ماههلغ  15ماده 



١٨٦ 

  مرتبه تخلف                    

 شماره ماده
  بارسوم  باردوم  باراول

    لغو سه ماهه  اخطار  16ماده 

    لغو سه ماهه  اخطار  17ماده 

    لغو دائم  لغو سه ماهه  18ماده 

  لغو دائم  لغو سه ماهه  اخطار  21ماده 

      لغو دائم  22ماده 

    لغو دائم  لغو سه ماهه  23ماده 

    لغو سه ماهه  اخطار  25ماده 

 منطبق با سایر جرایم و تخلفات مقرر در قوانین دیگر باشد،در صورتی که عملکرد شرکت  - 27ماده 

  .، مانع طرف دعوا در مراجع قضایی و استناد به مقررات مذکور نخواهد بود26هاي مقرر در ماده  ضمانت

مضاء وزیر بهداشت 09/09/1390تبصره در تاریخ  13ماده و  27فصل و  5این ضوابط در  درمان و ، به ا

  .و جهت اجرا به کلیه ذینفعان ابالغ گردیدآموزش پزشکی رسیده 
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