
 ابتختخو سسا

جز کم ه ، بخاصی ريبیما قلینناس ها سا باشد. می انحیوو  ننساا موقت نگلیا نبندپایااز  ابتختخو سسا

 سسا .نندک می ماتیتو در زشسو، رشخا دیجاا خوارينخو محلدر  .نیستند خونی و بیماري ویروس هپاتیت ب،

 متر میلی 5تا  4 وددـح نهاآ لطو باشند. می پهن شکمی-پشتی سطحدر  که ستا لبا ونبدو  شکل بیضی بالغ

 هرـتی مشخص رطو به کامال اريخونخواز  بعدو  هستند يجراي آ هقهو یازرد  باشند ردهنخو نخو  که قتیو ست.ا

 میشوند.  بلندتر کمیو  تر فربه نسبتاًو  یندآ میدر  اي هقهو یا قرمزاي  هقهو نگر به هشد رـت

 باعث نداتو می سسا به گیدلوآ شتیابهد بد یطاشرو در  قدیمی يها نساختمادر  صاًخصو ماکنا بعضیدر 

و  شتهاند حساسیت ادفرا بعضی ؛ستا وتمتفا ادفردر ا ها سسا شگز لعملا عکس. دشو مالحظه قابل حتیرانا

آور  عتهو نداتو می هم سسا يبو ارديمودر  .ستآور ا بلتهاو ا ههندآزارد ك،نادرد سسا شگز ادفرا برخیدر 

 . باشد

 ها تخم ،ندراگذ می لمنز سایلو و نساختمادرز  یا فشکا مثل دخو يختفاا محلدر  تخم 3تا  2ماده ها روزانه 

تا  2طول عمر ساسها بسته به شرایط محیط  هفته بسته به شرایط محیط تفریخ میشوند. 2تا  1از  پس معموال

 بسیار در برابر گرسنگی مقاوم هستند.  .سال میباشد 4

در  .میشوند منجاا ندا هبیداخو که اديفرو روي ا بفتاا عطلواز   قبل صاًختصاو ا شب مهنگا معموالً اريوـخونخ

 ها سسا که هنگامی. میکنند اريخونخو یکرتا يطاقهاروز و در ا لطودر  باشند گرسنه اـه ساـس که تیرصو

 باشند می وديمحد رنتشاا رتقدداراي  ندارند لبا ها سسا نچو کنند حرکت سریع ننداتو می شوند می تحریک

  .ندوبر یگرد نساختما به نساختما یکاز  ستا ممکن دفتصا حسب برو 

 اقبز اريخونخو مهنگادر . فعالند شبو  دهبو ارخونخو بالغو  نمفی حلامر متماآن در  دهماو  نر جنسدو  هر

و  یکرتا يمحلهادر  حرکت بی بالغینو  نمفهاروز  طیدر  کنند. می شدید رشخاو  تحریک دیجاا دهکر ترشح

 ،چوبی هاي شکفپو يالبال، ها سقف، هااریود شوند. یمیـمخف  لزـمن چوبی ازملوو درز  ها فشکا مانند خشک

 دیجاا پیر ادفرو ا ها بچهدر   ستا ممکن نهاآ شگز شوند. می مخفی ابتختخوو  تشک بین، اريیود کاغذدرز  یرز



 چوبی سایلو یاو  هشد اريخرید  ازملو جعبهو  تنرکا حتیدوم و  ستد سجناا توسطس ها سا د.نمای خونی کم

رعایت اصول بهداشتی و موازین کنترلی براي  شوند. می جدید نمکاوارد  مجالس صندلیو   زـمی مثلاي  یهاکر
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