ارزیابی حساسیت زیست محیطی سوسریهای شبکه فاضالب بندرعباس نسبت به سموم

محسن دهقانی  1حمید صادقی گوغری  2کوروش عزیزی 3

 3استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران 3 .کارشناس ارشد ،مدیریت محیط زیست 1 ،دانشیار ،گروه حشرهشناسی پزشکی،
مرکز تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره اول  93صفحات 35-24

چکیده
مقدمه :شبکه فاضالبرو شهر بندرعباس یکی از مناطق وفور سوسريها به شمار میرود .با توجه به مدت کوتاهی که از
بهرهبرداري این شبکه از سال  3191سپري شده است ،نیاز به بررسی جمعیت سوسري ها و مناسبترین راه مبارزه با این
حشره احساس میشود .به ویژه اینکه اینگونه حشرات پس از مدتی نسبت به سموم مورد استفاده مقاوم خواهند شد.

روش

کار :در این تحقیق از بین سموم رایج تجاري و مجاز گروه سموم پیروتیروئید و کاربامات چهار سم دلتامترین،

سایپرمترین ,پرمترین و سوین جهت آزمایش میزان اثر بخشی بر روي سوسري هاي شبکه فاضالب بندرعباس انتخاب شد.
نتایج :نتایج صید سوسري به روش نمونهبرداري تصادفی – خوشهاي از شبکه فاضالب بندرعباس نشان داد که پراکنش و
تراکم سوسريها در منطقه شرق شهر بندرعباس (از جمله شهرک پگاه و شهرک توحید) بیشتر از غرب شهر میباشد .نتایج
وفورگیري همچنین وجود گونههاي سوسري آمریکایی و آلمانی را تأیید کرد .به عالوه نتایج استفاده از سموم در دوزهاي
نویسنده مسئول:
دکتر محسن دهقانی
گروه محیط زیست دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد بندرعباس
بندرعباس  -ایران
تلفن+39 339 363 1333 :
پست الکترونیکی:

dehghani933@gmail.com

ساخته شده پس از تجزیه و تحلیل آماري نشان داد سم دلتامترین با دوز  1/331 µl/m3بهترین تأثیر را در مرگ و میر
سوسريها داشته است.
نتیجهگیری :اقلیم گرم و مرطوب شهر بندرعباس ،بهترین شرایط براي سوسريها به ویژه سوسري آمریکایی که جمعیت
غالب را در شبکه فاضالبرو شهر به خود اختصاص داده است ،میباشد و سموم دلتامترین ،سایپرمترین ,پرمترین و سوین
اثربخشی الزم را براي حذف آنها نشان میدهد.
کلیدواژهها :سوسريها  -حشره کشها ،بندرعباس

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 99/3/42 :اصالح نهایی 99/5/42 :پذیرش مقاله99/6/92 :
ارجاع :دهقانی محسن ،صادقی گوغری حمید ،عزیزی کوروش .ارزیابی حساسیت زیست محیطی سوسریهای شبکه فاضالب بندرعباس نسبت به سموم پیروتیروئید و کاربامات .مجله پزشکی هرمزگان 9393؛.35-24:)4(92

مقدمه:
سوسريها ( )Cockroachesاز قدیمیترین ساکنین کره
زمین بوده و بیش از  312میلیون سال است که در روي این کره
سکونت دارند و تاکنون توانستهاند خود را با محیط زندگی انسان

مییابد ( .)3،1بیش از  0222گونه سوسري در نقاط مختلف دنیا
گزارش شده که از این تعداد  1گونه سوسري آلمانی( Blattella
،)germmanica

سوسري

آمریکایی

( periplaneta

 )americanaو سوسري شرقی ( )Blatta orientalisدر

سازش دهند ( .)3حتی امروزه که موازین بهداشتی تا حدود

محیطهاي شهري داراي اهمیت بهداشتی هستند ( .)3این حشرات

زیادي به خصوص در جامعه شهري رعایت میشود ،جمعیت

قادرند در انتشار عوامل بیماريزا نقش مهمی را ایفا نمایند،

این حشره در اماکن انسانی به وفور دیده میشود .سوسريها

بنابراین مبارزه با آنها بسیار با اهمیت است (.)0

انتشار جهانی دارند و در اکثر محلهاي گرم و مرطوب که مواد

شبکههاي فاضالبرو و تصفیهخانهها که جهت جمع آوري

غذایی به وفور در دسترس است ،جمعیت آنها به شدت افزایش

حجم زیاد فاضالب دف شعده در جامععه شعهري و بعه منظعور

مجله پزشکی هرمزگان ،سال هجدهم ،شماره اول ،فروردین و اردیبهشت 3131
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پیروتیروئید و کاربامات

محسن دهقانی و همکاران

حساسیت سوسريهاي فاضالب بندرعباس نسبت به سموم پیروتیروئید و کاربامات

پیشگیري از آلودگی مناب آب و خاک احداث میشوند ،محیطعی

فرموالسیون طعمه آن ،میتواند جایگزین مناسبی به منظور

مناسععب بععراي رشععد و تکثیععر بعنععی از گونععههععاي سوسععري

مبارزه با این آفت بهداشتی در ایران باشد (.)30

شمار میرود ( .)3جهت مبارزه و کنترل جمعیعت حشعرات و بعه

فاضالبرو شهر بندرعباس نمیگذرد و با در نظر گرفتن افزایش

خصوص سوسريها ،سه دسته روش به کار میرود که شامل:

سری جمعیت این حشرات با توجه به شرایط اقلیمی گرم و

روشهععاي پیشععگیري ،کنتععرل غیرشععیمیایی و کنتععرل شععیمیایی

مرطوب این شهر ،تعیین بهترین سم و دوز مصرفی براي مبارزه

میباشد .روشهاي کنترل شیمیایی شامل سمپاشی ابقایی ،گعرد

با سوسريها به عنوان متداولترین روش مبارزه به منظور

پاشععی ،مععه پاشععی و طعمععه مسععموم مععیباشععد .اسععتفاده از

جلوگیري یا به تأخیر انداختن مقاومت آنها بسیار ضروري

حشرهکشهاي شیمیایی در کنترل آفعات از جملعه سوسعريهعا

میباشد .از این جهت در این تحقیق اثرات سموم پیروتیروئید و

بیشتر متداول است و به طور روز افزونی گسترش یافتعه اسعت

کاربامات در دوزها و زمانهاي متفاوت مورد مطالعه قرار

( .)1عمده سموم مورد استفاده در روش کنترل شیمیایی در سه

گرفت.

دسععته سععموم پیروتروئیععدي ( ،)Pyrethroidsکاربامععاتهععا
( )Carbamateو سععموم فسععفره آلععی ()Organophosphate
تقسیمبندي میشوند ( .)6،9تکرار چنعد سعاله و اسعتفاده وسعی

روش کار:
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق شهر بنعدرعباس و شعبکه

سعموم در مبععارزه بعا سوسععري هعا ،سععبب بعروز مقاومععت در

فاضالبرو آن میباشد .شعهر سعاحلی بنعدرعباس بعر اسعاس

سوسريها گشته است به طوري که این آفت بعد از مگعسهعاي

سرشماري سال 3191جمعیتی در حدود  190922نفعر دارد .بعا

خانگی ،دومین رتبه را در مقاومت بعه حشعرهکعشهعا بعه خعود

توجه به باال بودن سطح آبهاي زیرزمینی و مشکالت بهداشتی

اختصاص دادهاند (.)9،3

دف فاضالب سنتی در شهر بندرعباس براي اولین بعار در سعال

تحقیقات براي دستیابی به حشرهکشها ،برنامه استفاه از

 3163طرح ایجعععاد تأسیسات فاضالب شهر بنعدرعباس معورد

حشرهکشهاي کاربردي ،به صعورت گردشعی ( )Rotationو

تصویب و در اولویت اجرایی قرار گرفت و عملیعات لولعهگعذاري

روشهاي جدید مبارزه با سوسريها به دلیل اهمیت پزشکی و

شبکه جم آوري فاضالب شهر در منطقه گلشهر جنوبی از سال

اقتصادي این آفت در محیط شهري و به منظور جلوگیري یا به

 3191به مرحله اجعرا گذاشعته شعد .مقعدار شعبکه جمع آوري و

تأخیر انداختن مقاومت گروههاي مختلف حشرهکش ،ادامه دارد

خطوط انتقال فاضالب احداث شده تا پایان سعال  3196بعیش از

(.)32

 016222متر میباشد که از این مقدار  119222متعر آن در حعال

 DDTبالفاصله بعد از کشف در کنترل سوسريها مورد

بهرهبرداري است .در سال  3196میزان فاضالب تولیدي بیش از

استفاده قرار گرفت ،ولی در امریکا سریعا با کلردان که مؤثرتر

 39222اشتراک و ورودي به تصفیهخانه فاضالب شهر در طول

بود جایگزین شد .کلردان ،ماالتیون و دیازینون از جمله

روز به طور متوسط  36متر مکعب گزارش شده است.

حشرهکشهایی هستند که به میزان زیادي در آمریکا جهت

این تحقیق در سعال  3199بعه منظعور بررسعی اثعر سعموم

کنترل سوسريها مورد استفاده قرار گرفتهاند ،حال آنکه در

دلتامترین ،سایپرمترین ,پرمترین و سوین بر روي سوسريهاي

بریتانیا ،دیازینون و دیلدرین بیشتر مورد استفاده بودهاند (.)33

شبکه فاضالب شهر بندرعباس صعورت پعذیرفت .جهعت تعمعیم

کوچران ( )3399و اسکات و همکاران ( )3332توسعه

نتایج به کل شبکه از روش نمونهبعرداري تصعادفی – خوشعهاي

مقاومت به حشرهکشهاي پیرتروئیدي را در نژادهاي

( )Random clusterاستفاده شد .ابتعدا شعبکه شعهر بعه چهعار

آزمایشگاهی گزارش کردند(.)33،31

منطقه (خوشه) تقسیم و در هر منطقه هفت منهعول بعه صعورت

نتایج تحقیقات نصیریان و همکاران در سال  3191بر روي
 33سوش وحشی در شهر تهران نشان داد تمامی سوشهاي
وحشی نسبت به حشرهکش پرمترین در مقایسه با سوش
حساس انسکتاریم با نسبت مقاومت بین  9/6تا  39/9برابر،

تصادفی ،جهت وفورگیري انتخاب شد .ایعن منعاطق (خوشعههعا)
عبارتند از:
 -3شمال بلوار امام خمینی (محدوده شهرک توحید تا بلعوار
خور شیالت) = منطقه 3

مقاوم بودند .بنابراین حشرهکش فیپرونیل و به ویژه
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میباشد و یکی از مشکالت حائز اهمیت بهداشتی در این زمینه به

با توجه به اینکه مدت کوتاهی از بهرهبرداري شبکه

حساسیت سوسريهاي فاضالب بندرعباس نسبت به سموم پیروتیروئید و کاربامات

محسن دهقانی و همکاران

 -3جنوب بلعوار امعام خمینعی (محعدوده فرودگعاه تعا خعور
شیالت) = منطقه 3

توجه به اطالع از اثر سری سموم مورد آزمایش ( ،)9میزان ناک
دان سوسريها در زمانهاي  01 ،12 ،31 ،3دقیقه و یک روز (30

 -0غرب خور گورسوزان = منطقه 0

آزمایشات (دما ،رطوبت ،حالل سم ،مرگ و میر طبیعی

براي صید سوسريها از روش صید دستی استفاده شد که

سوسريها و  ،)...براي هر سم یک گروه شاهد در نظر گرفته شد

علیرغم وقتگیر بودن و هزینه نسبتا باال ،بیشترین تعداد صید و

که در معرض تأثیر حالل سم (استن یا آب) قرار گرفت .براي

کمترین تلفات را در زمان صید دارا میباشد .آزمون حساسیت

حصول نتیجه بهتر و صحت تجزیه و تحلیلهاي آماري براي هر

به روش تماسی ( )Contact methodدر ظروف شیشهاي

سم  1دوز و براي هر دوز  0تکرار به کار رفت .جهت تجزیه و

صورت گرفت .براي کاهش خطاهاي احتمالی و کنترل عوامل

تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS 15استفاده شد (.)39

محیطی از جمله دما و رطوبت کلیه آزمایشها در شرایط
استاندارد توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت در
شرایط انسکتاریم (دماي 31±3درجه سانتیگراد و رطوبت
 )%62±1انجام شد (.)31

نتایج:
پس از به کارگیري روش صید دستی تعداد  091سوسعري
از  0منطقه (خوشهها) جم آوري شعد کعه در جعدول شعماره 3

در این تحقیق از بین سموم رایج تجاري و مجاز در کشور

شرح کامل آن مشخص شده اسعت .همعان طعور کعه در جعدول

یعنی گروه سموم پیروتیروئیدي و کاربامات ،چهار سم

مشاهده میگردد وفور سوسريهعا در شعبکه فاضعالب شعرق

دلتامترین ،سایپرمترین ,پرمترین و سوین جهت آزمایش میزان

شهر بیشتر از سایر مناطق مشاهده میشود که احتماال بعه دلیعل

اثربخشی بر روي سوسريهاي شبکه فاضالب بندرعباس

قدمت این شبکه از نظر احداث و بهرهبرداري باشعد کعه فرصعت

انتخاب شد ( .)36براي تست هر سم 1 ،دوز مورد آزمایش قرار

کافی را به سوسريها داده تا جمعیت خود را افزایش دهند.

گرفت که در جدول شماره  3دوزهاي مصرفی ارائه شده است.
جدول شماره  -2تعداد سوسریهای جمعآوری شده در هر
جدول شماره  -1سموم مورداستفاده و دوزهای به کار رفته

ایستگاه و هر منطقه

از هر سم
نام سم

دوز مصرفی

منطقه
شماره منهول

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 1

منطقه 2

31

30

32

33

33

33

30

9

2

31

2

33

3

9

30

دوز 1

دوز 2

دوز 3

سایپرمترین

92µl/m3

11µl/m3

39/1µl/m3

1

پرمترین

02 µl/m3

32 µl/m3

32µl/m3

2

دلتامترین

33/1 µl/m3

6/31 µl/m3

1/331 µl/m3

3

13

سوین

069/1mg/m2

311/91 mg/m2

336/99 mg/m3

4

31

11

5

19

33

6

ابتدا کلنی به طور مالیم با گاز  CO2بیهوش شد و 9
سوسري به پشت ،بر روي سطح یک عدد پتري دیش به صورت
دایرهوار گذاشته شد و سموم موردنظر پس از حل شدن در
حالل مناسب (استن یا آب) با دوزهاي ارائه شده در جدول
شماره  3بر روي اولین بند شکم (سطح شکمی) گذاشته شد .با
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36

6

3

7

33

39

2

31

مجموع

336

300

93

61

نتایج آزمایشات براي تمامی سموم و دوزها در جدولهاي
 1تا  6ارائه شده است.
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 -1محدوده بین خور شیالت تا خور گورسوزان = منطقه 1

ساعت) تعیین شد .جهت کاهش اثر عوامل مؤثر بر نتایج

حساسیت سوسريهاي فاضالب بندرعباس نسبت به سموم پیروتیروئید و کاربامات

محسن دهقانی و همکاران

جدول شماره  -3درصد مرگ و میر حاصل از تماس سوسریها با سم سایپرمترین
زمان
73µl/m2

1/3

39/3

09/3

31/9

322

35µl/m2

1/3

31/6

19/1

91/9

31/9

17/5µl/m2

2

3/0

19/1

93/3

30/3

دوز

جدول شماره  -4درصد مرگ و میر حاصل از تماس سوسریها با سم پرمترین
زمان

دقیقه 1

دقیقه 15

دقیقه 33

دقیقه 45

 24ساعت

43 µl/m2

1/3

33/3

13/0

32/6

36/3

23 µl/m2

1/3

39/9

11

90/0

36/3

13µl/m2

1/3

31/3

10/0

93/3

31/9

دوز

جدول شماره  -5درصد مرگ و میر حاصل از تماس سوسریها با سم دلتامترین
زمان

دقیقه 1

دقیقه 15

دقیقه 33

دقیقه 45

 24ساعت

12/5 µl/m2

39/9

13/0

31/9

322

322

6/25 µl/m2

31/6

11/3

93/3

36/3

322

3/125 µl/m2

6/3

02/6

61/6

99/1

36/3

دوز

جدول شماره  -6درصد مرگ و میر حاصل از تماس سوسریها با سم سوین
زمان

دقیقه 1

دقیقه 15

دقیقه 33

دقیقه 45

 24ساعت

467/5 mg/m2

6/3

06/3

91

36/3

322

233/75 mg/m2

1/3

19/1

69/9

32/6

322

116/77 mg/m2

2

31/6

01/9

13/0

93/3

دوز

همانطور که مشاهده میگردد ،میزان مرگ و میر
سوسريها پس از گذشت زمان مورد نظر و براي  0تکرار در
هر ستون مشخص شده است .در بین سموم مورد آزمایش سم
دلتامترین با دوز  1/331 µl/m3و دوز  6/31 µl/m3بهترین تأثیر
را در مرگ و میر سوسريها نشان داده است و سپس به ترتیب

سم سایپرمترین با دوز  ،92 µl/m3سم سوین با دوز mg/m2
 311/91و سم پرمترین با دوز  32µl/m3تأثیر داشتهاند.
پایینترین تأثیر در بین سموم مورد آزمایش مربوط به سم
سایپرمترین با دوز  ،39/1 µl/m3سم سوین با دوز
 336/99mg/m3و سم پرمترین با دوز  32µl/m3بوده است .در
بین سموم مورد آزمایش ،سم دلتامترین در کمترین زمان
بیشترین مرگ و میر (سری ترین اثر) را داشته است ،به طوري

شکل  -1مقایسه اثر مرگ و میر  4سم مورد آزمایش (سم :1
سایپرمترین ،سم  :2پرمترین ،سم  :3دلتامترین و سم  :4سوین) با
دوزهای متفاوت (هر کدام  3دوز)

که در زمان  12دقیقه از شروع تأثیر سم بیش از  32درصد
سوسريها از بین رفتهاند (شکلهاي  3و .)3
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دقیقه 1

دقیقه 15

دقیقه 33

دقیقه 45

 24ساعت

محسن دهقانی و همکاران

حساسیت سوسريهاي فاضالب بندرعباس نسبت به سموم پیروتیروئید و کاربامات

سایر حشرهکشهاي مورد تست حساس میباشند ( .)33در
تحقیق قوامی و همکاران ،نشان داده شد مقاومت به اثر ضربهاي
در تماس با پرمترین در نمونههاي بیمارستانی وجود دارد .در
دوز تماسی  31/63میلیگرم پرمترین بر مترمرب  ،نمونههاي
میشدند ( .)31براساس تحقیقات متولی و همکاران که نتایجی
مشابه تحقیق فعلی را نشان میدهد ،با توجه به  LT90-LT5و
همچنین نسبتهاي مقاومت ( RR )Resistance ratioدر
شکل  -2مقایسه اثر مرگ و میر  4سم مورد آزمایش (سم :1
سایپرمترین ،سم  :2پرمترین ،سم :3دلتامترین و سم  :4سوین) در
 5زمان مشاهده (زمان  :1یک دقیقه ،زمان 15 :2دقیقه ،زمان :3
33دقیقه ،زمان  45 :4دقیقه ،زمان  24 :5ساعت)

بحث و نتیجهگیری:
شهر بندرعباس به علت شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب
در اغلب فصول یک محیط مناسب را براي رشد سوسريهعا در
شبکه فاضالب خود فراهم نموده است .نتایج اولیه این تحقیق در
مورد وفور سوسريهاي شبکه فاضالب شهر بندرعباس نشان
میدهد که سوسريهاي آمریکائی و آلمانی گونعههعاي غالعب را
داشتهاند که با مطالعات مشابه در ایران مطابقت دارد (.)30،39
مطالععات تعأثیر سعموم حشععرهکعش گععروه پیروتیروئیععد و
کاربامات در این تحقیق بر روي سوسريهاي شعبکه فاضعالب
شهر بندرعباس نشعان داد سعموم معورد اسعتفاده بعا دوزهعاي
متفاوتی نسعبت بعه یکعدیگر موجعب معرگ ومیعر سوسعريهعا
میشعوند کعه بعا مطالععات  Rahayuو همکعاران ( )3233نتعایج
مشابه را نشان میدهد ( .)33،32به ععالوه  Rahayuو همکعاران
نشان دادند که بیشترین مقاومت سوسريهاي شعهر جاکارتعاي
اندونزي مربوط به سم پرمتعرین اسعت .مطالععات فهیمعی نیعا و
همکاران در مورد مبارزه با سوسريهعاي شعبکه فاضعالب قعم
اثبات میکند .از بین سموم به کار گرفتعه شعده ،سعم دلتعامترین
بیشترین مرگ و میر را به دنبال دارد .به طعوري کعه مصعرف 3
گععرم سععم دلتععامترین 322 ،درصععد سوسععريهععا را در شععبکه
فاضالب کنترل مینمایعد در حعالی کعه سعموم آیکعون ،فایکعام،
سایپرمترین و دیازنیون اثرات سمی کمتري دارند ( .)33نتایج این
مطالعه با تحقیق کنونی مشابه است.
نتایج مطالعات هالکویی نایینی و همکاران نشان داد که
سوسريهاي بیمارستانهاي مورد مطالعه نسبت به حشرهکش
پرمترین شدیدا مقاوم ،به حشرهکش آیکون متحمل و نسبت به
مجله پزشکی هرمزگان ،سال هجدهم ،شماره اول ،فروردین و اردیبهشت 3131

نژادهاي سوسريهاي آلمانی با حشرهکشهاي پرمترین و
سایپرمترین مورد آزمایش نشان داد که سوسريها نسبت به
این حشرهکشها داراي تحمل ( )Toleranceهستند و با توجه به
گسترش روند مقاومت به پیرتروئیدها در دنیا ،این تحقیق استفاده
از حشرهکشهاي دیگر و روشهاي کنترل مناسبتر را مانند
بهسازي محیط و مدیریت محیط سمپاشی متناوب و چرخشی و
استفاده از روشهاي تلفیقی را جهت کنترل آفت مورد تأکید قرار
میدهد (.)30
در حال حاضر کنترل سوسريها به عنوان یک مشکل جدي
مطرح شده است .ثابعت شعده سوسعريهعا نسعبت بعه یعا چنعد
حشرهکش از گروه کلره ،فسفره ،پایرتروئید و کاربامات مقاومت
نشان دادهاند .با وجود اینکه نتعایج تحقیعق مطالععه کنعونی و اثعر
سموم مورد استفاده ،سم پرمترین با کمترین دوز بیشترین تأثیر
را داشته ،الزم است در کنار استفاده از سموم حشرهکش بعراي
مبارزه با سوسريهاي شبکه فاضالب شهر بندرعباس ،عملیات
بهسازي محیط نیز مورد توجه قرار گیر (.)32،30
در بحث مدیریت زیست محیطی ،هعدف اصعلی معدیریت در
یک برنامه کوتاه مدت و دراز مدت با کمترین اثر منفی بر محعیط
پیرامون است .بنابراین در برنامه مدیریت کنترل سوسعريهعاي
شبکه فاضالب بندرعباس رعایعت اصعول لیعل الزامعی بعه نظعر
میرسد:
 تهیه سم با دوز مناسب :با توجه به آزمایشات انجام شعدهدر ایععن تحقیععق ،سععم دلتععامترین بععا دوز  1/331µl/m ²جهععت
سمپاشی پیشنهاد میگردد ،اما بایستی در محیط طبیعی ()Field
نیز میزان اثربخشی این سم به صورت پایلوت ،آزمایش و مورد
تأیید قرار گیرد.
 زمان سمپاشی :با توجه به شرایط اقلیمی شهر بندرعباس،در تمامی فصول سمپاشی قابلیت اجرایی دارد اما باید  3بعار در
سال انجام شود .بعار دوم بعه ایعن دلیعل اسعت کعه کیسعه تخعم
سوسري آمریکایی به سموم مقاوم میباشد و بعد از مرحله اول
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انجام شود تا در خصوص نیاز به سمپاشی تصعمیم صعحیح از

 نسعل بععدي سوسعري را ادامعه،سمپاشی پورههاي متولد شده

.سوي کارشناسان صورت گیرد

 اما به دلیعل،داده و دوباره حنور سوسريها را خواهیم داشت

 نتایج آزمایشات صورت گرفته در این: نوع سمپاشی-

اینکه دوره جنینی سوسري آمریکایی در شرایط شهر بندرعباس

 اما از طرفی این،تحقیق بر روش سمپاشی ابقایی استوار است

، روز طول میکشعد12  تا11 که مناسب سوسريهاست معموال

روش داراي معایبی نیز هست که به درصد نفولپذیري کم در

 ماه از گذشعت نوبعت اول3 بایستی سمپاشی نوبت دوم بیش از

 تأثیر کندتر نسبت به روش مه پاش و عدم،درون شبکه فاضالب

صورت گیرد تا تداوم نسلها در این حشعره قطع شعده و طعی

دسترسی (کارگر سم پاش) در این روش به تمامی نقاط شبکه

مدت زمان طوالنیتري شاهد عدم وجود سوسريهعا در شعبکه

 روش، با توجه به نکات اشاره شده.میتوان اشاره کرد

 براي کاهش مقاومت سوسريها نسبت به سعم.فاضالب باشیم

سمپاشی ابقایی دیواره منهولها همزمان با مهپاشی گرم به

 چون سم.بایستی از دفعات بیشتر سمپاشی به شدت پرهیز کرد

 الزم به لکر است روش مهپاش.درون شبکه پیشنهاد میگردد

 ماه خاصیت ابقایی دارد و منهعولهعا هعم در3 دلتامترین حداقل

،)گرم به دلیل نفولپذیري باال (حتی تا درون انشعابات فاضالب

 زمان سمپاشی از نظعر،معرض تابش نور مستقیم آفتاب نیستند

تأثیر سری و استفاده سری به سایر روشهاي سم پاشی

 امعا بعه دلیعل تعردد معردم و،روز یا شعب بعودن اهمیتعی نعدارد

. مه پاش گرم و غیره) ترجیح داده شد، پودر،(طعمه مسموم

 بهتر اسعت جهعت تسعری و تسعهیل عملیعات،خودروها در روز
 همچنعین توصعیه. این عملیات در شب صورت گیعرد،سمپاشی
میشود عملیات سمپاشی بعد از بازدیدهاي دورهاي یعا معوردي
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Abstract
Introduction: Bandar Abbas sewage system is one of the areas in great quality of
cockroaches. In spite of passing a short time from exploitation of this system (since 1383), It
is necessary considering the cockroaches abundance and the best way of fighting against this
insect.
Methods: In this investigation four poisons of delta metrine, sypermetrine, Permetrine and
Sevin, were selected to test the rate of efficiency on caclerouches in Bandar Abbas sewag
system.
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Results: The results of cockroaches trapping by random cluster sampling of Bandar Abbas
sewage system showed that the most abundance of cockroaches is concentrated on the east
towns of the city (Pegah, Tohid, etc). In this investigation 458 cockroaches were trapped
and all of them were American kind of cockroaches. Among tested poisons, the most
effective in destroying of cockroaches was delta metrine by doses of 3.125µl/m².
Conclusion: Hot and humid climate in Bandar Abbas is the best conditions for
cockroaches. Specially American cockroach’s Dominant population in the city's sewage
system is allocated and Delta metrine, Sypermetrine, Permetrine and Sevin pesticides were
effective for their removal.
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