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مطالعه بر روی حشرات را حشره شناسی  مقدمه: •

 نیو کنترل ناال   یولوژیبیا آنتومولوژی می نامند و 

عبارتست از بررسای گروهای از حشارات     ها یماریب

 که اهمیت پزشکی دارند. 

از دیرزمان بین حشرات از لبیل کا    تاریخچه: •

ها، مگسها و شپشها از ی  طرف و بهداشات انساان   

ز طرف دیگر نوعی ارتباط و مشارکت وجود داشته اا

است و در لرن نوزدهم بود که نقش حشرات و دیگر 

ثبات بیماریها به انسان به ا بندپایان در انتقال بعضی

 Fedeskenko 1818رسید. بعنوان مثال در سال 

کشف کرد که کرم گینه مراحل اولیه رشاد واود را   

در بدن ی  ورچنگ کوچ  بناام سایک وپم مای    

سال بعاد تعادادی از حشارات،     50گذراند. در طول

و  کنه ها و هیره ها بعنوان نال ین بیماری به انساان 

 ماالریا، بیمااری واوا ، تار زرد،    حیوانات، از لبیل

 تیفوس، طاعون و تبهای راجعه شناوته شدند.

 

 

  

 ؟هاا  یماریب نیو کنترل ناقل یولوژیبچرا  •

حشرات و دیگر بندپایان با انتقاال بیماریهاا مای    

بهداشت، آسایش و راحتی انساان   توانند مستقیماً

ثیر لاارار دهنااد. ایاان موجااودات را  را تحاات تاااً

ه م از نظر پزشکی می نامند و به وسی بندپایان مه

متخصصین حشره شناسی پزشکی ماورد بررسای   

گیرند. بعضی از حشرات دیگر هیچگوناه   می لرار

بیماری منتقل نمیکنند ولای لادرناد باه وسای ه     

 گزش و نیش وود، انسان را مورد آزار لرار دهند.

نیش آنها ممکن است سامی باشاد و یاا موجار     

عضی از این موجودات از تحری  و وارش گردد. ب

لبیل هیره گارد و بباار مناازل ممکان اسات در      

ر انسان ایجاد آلرژی نمایند، در حالیکه بروی دیگ

از لبیل هیره سارکوپت اساکابیی در زیار پوسات    

انسان زندگی می کنناد و بناابراین انگال والعای     

 بشمار می آیند. 
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با این حاال مهمتارین بنادپایان از نظار پزشاکی      

یی هستند کاه بیماریهاایی از لبیال ماالریاا،     آنها

 وونریزی دهنده کریمه کنگو، تر سال بیماری 

و بساایاری از بیماریهااای ویروساای دانااگ، انااوا  

 فیالریازیم، از جم ه بیماری کوری رودوانه ای و

ه بیماریهای متعدد دیگر را انتقال میدهند. نظر با 

اید ب اینکه برای پیشگیری از انتقال بیماریها لزوماً

زم ال با نال ین آنها مباارزه شاود، بناابراین ا اوالً    

ماورد   است که اکولاوژی و عاادات ناال ین دلیقااً    

بررسی لرارگیرد تا بهترین روش مباارزه باا آنهاا    

ثر اعمال گردد. در زمیناه  ؤانتخا  شده و بطور م

مبارزه باا مهمتارین بیماریهاای منتق اه بوسای ه      

بعمل آماده و   حشرات، کوششها و الدامات زیادی

، ثرترین روشهای کنتارل ؤدر تمام موارد، م تقریباً

 متوجه حم ه به نال ین بیماری بوده است، اعام از 

 اینکه نالل حشره، کنه یا هیره باشد. 

 

 

 

 

حشره  بعنوان مثال، سمپاشی های اماکن انسانی با 

کشهای ابقائی، به منظور از بین باردن آنوفال هاای    

حیطهاای داو یسسااوتمانها    نالل ماالریا کاه در م 

از   استراحت میکنند، یا سمپاشی رودوانه ها بارای 

بین بردن مرح ه الروی پشه سایمولیوم کاه شاکل    

بااالآ آن موجاار کااوری رودوانااه ای میشااود و یااا 

بوتااه زارهااایی کااه    سمپاشاای هااوایی مراتاا  و  

پناهگاههای مناسبی برای شاکل باالآ مگام تساه     

 می آورند.تسهسنالل بیماری ووا   فراهم 

عالوه براین دانستن دانش زیست شناسی، انتشار و  

عادات نال ین برای روشن شدن و بهتر فهمیدن همه 

گیری بیماری و نحوه شایو  آن اماری الزم اسات.    

بعنوان مثال، اوتالف در طول عمرگونه های مخت ف 

حشره بالآ، عادات تغذیه، تمایال و عاللاه آنهاا باه     

و فعالیت آنوفل هاا، بطاور   وون انسان و فصل وفور 

لابل مالحظه ای روی میزان و شدت انتقال ماالریاا  

حشاره شناسای   "ثر است. اگرچاه ؤدر ی  منطقه م

اب ر موضو  جداگانه ای تصور مای شاود    "پزشکی

انگال شناسای و     ولی نباید آن را جدا از جنبه های

حشاره شاناس     بالینی بیمااری تصاور نماود. یا     

انگل شناس  و پزش  پزشکی می باید دوشادوش

فعالیت نموده و نال ین را بشناسد و اطالعااتی در  

زمینه زیست شناسای، اکولاوژی، وفاور فصا ی و     

محاال رشااد و نمااو آنهااا فااراهم آورد. بااا چنااین 

حشره شناس پزشکی لادر اسات     اطالعاتی ی 

مناسبترین روشهای مبارزه و نیز نحوه ارزشایابی  

 عم یات کنترل را پیشنهاد نماید. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کنه

 پشه آنوفل ناقل ماالریا


