
 

 

 : مقدمه

 مزاحمت برای ایجاد سبب به برخی حشرات دیرباز از

. اندقرار گرفته توجه مورد زنده موجودات و سایر انسان

 بسیاری مزاحمت خود نیش و گزش با موجودات این

موجب انتقال برخی  گاه و آورند می فراهم انسان برای

 ایعدیده مشکالت بیماری های خطرناک می گردند و

 به گردیده سعی ادامه در. باشد می گزش ها این پیامد

  پزشکی اهمیت لحاظ از حشرات از نمونه چند معرفی

 .شود پرداخته آنها با مقابله های راه و

 :ها پشه

های ماالریا، الفانتیازیس  بیماری: اهمیت پزشکی

(elephantiasis )زرد،  لنفاوی، تب فیالریازیس یا

 که هستند هایی بیماری ...دنگ، آنسفالیت و  تب

 .شوند می منتقل ها پشه توسط

 : مبارزه های راه

 با پنجره و در کردن مسدود: شخصی محافظت -1

-کش پشه بند وپشه از استفاده ها، توری از استفاده

 از استفاده ،(پیف پاف)ها آئروسل از استفاده برقی، های

 ها. کننده دور

 ها کش حشره از استفاده: ابقایی پاشی سم -2

 

 :خانگی مگس

 

 از زابیماری عوامل از بسیاری انتقال در: پزشکی اهمیت

شده، مدفوع و  خورده غذای برگرداندن) مکانیکی طریق

 مواد و سطوح روی بر بدن پاهای روی بر موجود موهای

 :به شرح زیر صورت میگیرد مبارزه. دارد نقش(  غذایی

 داخل زباله و زائد مواد محیط: قراردادن بهسازی (الف

 آنها، درب بستن و سطل و پالستیکی زباله کیسه

  زباله دفن و سوزاندن

 و پنجره درب و برروی توری فیزیکی: نصب مبارزه (ب

 ماوراءبنفش نوری های تله نصب  ها، ساختمان هواکش

 ها. رستوران و غذایی مواد های فروشگاه در

 کش، حشره اسپری از شیمیایی: استفاده مبارزه (ج

 حشره از استفاده با خارجی و داخلی اماکن پاشیسم

 به نسبت مقاومت عدم وجود شرط به ابقائی هایکش

 ها،حشرکش به آغشته های طناب از استفاده آنها،

 مرتب پاشی سم مایع، یا جامد های طعمه از استفاده

 ها. زباله آوری جمع محل

 

 

 :تختخواب ساس

 گزش، ایجاد و اذیت به وسیله آزار:  پزشکی اهمیت

 . کند می ناراحتی های پوستی و آلرژی

 : مبارزه راههای

 دوم، دست چوبی لوازم خریداری هنگام در دقت  

درصد،  2 ماالتیون از استفاده)شیمیایی  مبارزه

 از استفاده درصد، 5/0 دیازینون از استفاده

 (درصد1 متیل پریمفوس

 چوبی لوازم درز ها، شیارها، شکاف باید کلیه :توجه

 50 تا 25 هر برای .شود پاشیسم هااطاق کف و

 سم 2 فاصله .است کش کافیحشره لیتر 1 مترمربع

 .باشد هفته دو از کمترنباید  پاشی

 

 



 

 

 

 های حمام )سوسری(: سوسك

ها عالوه بر ایجاد حساسیت، سوسری: پزشکی اهمیت

 .دنکن می منتقل مکانیکی طوره ب را زابیماری عوامل

 ها، یاخته ، تك(اطفال فلج ویروس) ها ویروس :مانند

 نماتدها. و ها ها، کرم باکتری

 : مبارزه های راه

 :مکانیکی کنترل و محیط بهسازی -1

ها،  ساختمان داخل به ها سوسری ورود از جلوگیری

 فاضالب، کنترل های چاه و ها درب روی بر توری نصب

برنج،  های گونی :مانند شود می منازل وارد که لوازمی

 آوری سبزیجات، جمع مرغ و تخم های شانه

بسته،  در ظروف در غذا غذا، نگهداری ماندهایپس

 درب بستن و پالستیکی های کیسه در زباله قراردادن

 آنها و درزگیری موقع به دفع و سربسته ظروف یا و آنها

 .ها شکاف

 

 

 

 : شیمیایی مبارزه -2

 چربی قند، حاوی غذایی مواد) ها طعمه از استفاده -

 از استفاده یا کش حشره یك عالوه به نشاسته و

 تخم زرده و دار نشاسته ماده عالوه به بوریك اسید

 (مرغ

 نسبت اینکه بر مشروط مختلف سموم از استفاده -

 استفاده .باشد نشده مقاومت مشاهده سموم این به

 2 درصد، دورسبان 2 درصد، دیازینون 5 ماالتیون از

  سایپرمترین و درصد 1 درصد، بایگون

قاشق  2 تا 1 میزان به )گازوئیل  و نفت از استفاده -

-چاه داخل آمریکایی سوسری به آلوده مناطق در( 

 .( نباشد پلیکا لوله شود دقت) فاضالب های

 

 

 

 هب انم خدا هب 

 

 دانشکده بهداشت

 "حشره شناسی پزشکیدانشجویی انجمن علمی "

 "روز جهانی دوباالن "

  

 

 

 

 

 

دانشجوی  ،امین حسین پورگردآورنده: 

و  شناسی پزشکیکارشناسی ارشد حشره

 مبارزه با ناقلین

 در حشرات با مبارزه

 اماکن
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