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Abstract 
Background and Aim: Among the most annoying problems in all vessels are the existence of species from 

rodents to insects that waste some part of the ability of personnel to operate or damage navigation control systems, 

damage electronic networks, damage food and even poison people. The purpose of this study was to identify pests, 

insects and rodents on the light and semi-heavy vessels available in Bandar Abbas and to provide solutions to 

them. 

Methods: After preliminary examination, location and floating docks selection, sampling and catching of 

insects and rodents were done from the vessels in southern Iran (Bandar Abbas). Samples were collected with the 

help of manual entomopathology; aspirator; sticky trap; hand collection; match with canberra; pneumatic; trap 

collection. Killing and storing of samples was done by standard methods and frequency of samples was recorded. 

After processing the information, a panel of experts from six experts in the field of health (environmental, public 

and occupational health) developed solution and strategies to remove pest, insect and rodent.   

Results: In total, 141 arthropods, 18 genera, 29 species and 4 rodents from one family belonging to one species 

were identified. Samples were collected in greater order from the kitchen, personnel dormitories, martial facilities 

and the main vessels lounge. The highest frequency of arthropods caught was American cockroach and large ant 

(12.77%) followed by spiders (11.35%), small ants (10.64%) and the least abundant were locusts and rodents. 

Summarizing the opinions of 6 experts in the field of health (environmental health, public and professional), 

solutions were presented in 4 areas: physical, chemical, biological and genetic. 

Conclusion: Considering the abundance of pests, insects and rodents in light and semi-heavy vessels, raising 

the awareness of managers and staff about environmental health, through training sessions by health experts, as 

well as the preparation of a pesticide and insect control checklist is suggested. 
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  دریا طب مجله
 1318 تابستان ،2 شماره ،1 هدور

 11-18: صفحات
 10.30491/1.2.91 

 . mahdisafatian@yahoo.com . پست الکترونیک:مهدی صفاتیان :نویسنده مسئول*

 .مارستان امام رضا، چالوس، ایرانیب آدرس: 

 

 

 و بندرعباسسبک و نیمه سنگین حاضر در  یآفات، حشرات و جوندگان در شناورها ییشناسا

 مقابله با آن یارائه راهكارها

 
 * 4مهدی صفاتیان ، 3گلثوم رشید، 2، ابوذر احمدی1رسول ابهر 

 
 ، ایرانبندرعباس، مدیریت بهداشت دریایی، آموزش بهداشت کارشناس ارشد 1

 ، ایرانبندرعباس، معاونت دانش و پژوهش دریایی 2
 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایرانمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت هرمزگان،  3

 مارستان امام رضا، چالوس، ایرانیکارشناس ارشد بهداشت محیط، ب 4
 

 23/60/1331 پذیرش مقاله:     60/64/1331 دریافت مقاله:

  دهكیچ
وجود انواع جانداران موذی از جوندگان تا حشرات است که بخشی  ،از جمله مشکلات آزاردهنده در همه شناورهای دنیا ف:هدزمینه و 

ب به های الکترونیکی، آسیاز توان اجرایی پرسنل شناوری را معطوف خود کرده یا موجب خرابی سامانه های کنترل ناوبری، صدمه به شبکه

 گینسبک و نیمه سن یحشرات و جوندگان در شناورهاآفات،  ییشناسامطالعه حاضر با هدف  شوند.مواد غذایی و حتی مسمومیت در افراد می

 انجام شد. مقابله با آن یو ارائه راهکارها

( طی سال بندرعباسموجود در جنوب ایران ) سبک و نیمه سنگینها، از شناورهای بررسی اولیه، انتخاب محل و اسکلهپس از  ها:روش

 ،چسبانتله ،آسپیراتور ،شناسی دستیحشرههای ها با کمک توریآوری نمونهجمع. شدنمونه برداری و صید حشرات و جوندگان انجام  1330

ها ثبت وانی نمونهو فرا شدها نیز به روش های استاندارد انجام . کشتن و نگهداری نمونهگرفتتله ها؛ انجام  یا پنس ،آوری با دستجمع

داشت )بهداشت محیط، عمومی و تن از کارشناسان مرتبط با حوزه به 0 . پس از پردازش اطلاعات، با همفکری پنل خبرگان متشکل ازگردید

 ارئه شد.در شناورها  آفات، حشرات و جوندگانای( راهکارهای مقابله با حرفه

سر جونده از یک خانواده و متعلق به یک گونه تعیین  4گونه و  23جنس،  11عدد بندپا،  141به طور کلی  ؛در سطح شناورها ها:یافته

ی (، خوابگاه پرسنل، امکانات رزمی و سالن اصلشناورهای سبک و نیمه سنگینها به ترتیب بیشتر از آشپزخانه )نمونه هویت و شناسایی شد.

(، مورچه % 30/11( و بعد از آن عنکبوت )% 77/12شناورها جمع آوری شد. بیشترین فراوانی مربوط به سوسری آمریکایی و مورچه بزرگ )

داشت تن از کارشناسان مرتبط با حوزه به 0باشد. طبق جمع بندی نظرات ( و کمترین فراوانی مربوط به ملخ و جونده می% 04/16کوچک )

حوزه فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ژنتیکی ارائه  4در  آفات، حشرات و جوندگانای( راهکارهای مقابله با )بهداشت محیط، عمومی و حرفه

 .شد

 خصوص و کارکنان در مدیرانسطح آگاهی  یموجود در شناورها، ارتقا آفات، حشرات و جوندگانبه فراوانی  با توجه گیری:نتیجه

رعایت بهداشت محیط، از طریق برگزاری جلسات آموزشی توسط کارشناسان بهداشت و همچنین تهیه و تدوین چک لیست کنترل آفات و 

  .دگردپیشنهاد می شناورهای سبک و نیمه سنگینحشرات مخصوص 

 
 .سبک و نیمه سنگین یشناورها ،جوندگانبندپایان،  ،حشرات :هاکلیدواژه
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 و همکاران ابهر/  34

 1318 تابستان، 2 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
 17حدود  (WHO)بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی 

ونده شهای منتقلهای عفونی در جهان به بیماریبار بیماری درصدِ

جغرافیا و اقلیم  (. ایران کشوری بزرگ با1توسط ناقلین تعلق دارد )

متنوع است که در منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته که  بسیار

قه جغرافیایی جانوری پالیارکتیک، اورینتال و طمحل برخورد سه من

ن عوامل باشد. اییا افریقای جنوب صحرا( می افروتروپیکال )اتیوپین

شود انواع مختلفی از جانوران از جمله بندپایان و جوندگان سبب می

مهم از نظر پزشکی و بهداشت به وفور در نقاط مختلف کشور وجود 

ی و انیازیس )جلدهایی نظیر مالاریا، لیشمداشته باشند. بیماری

، تب خونریزی دهنده های ویروسی نیل غربیاحشایی(، بیماری

قل رمهای انگل منتکنگو، تب سه روزه )تب پشه خاکی(، ک-کریمه

مانند دایروفیلاریا و ستاریا و برخی از  هاشونده توسط پشه

در نقاط  شوند،دیگر که توسط بندپایان منتقل می هایبیماری

اند و در هر سال تعدادی از افراد را مبتلا مختلف کشور گزارش شده

های انسانی و برند که همراه با خسارتیا به کام مرگ می نموده و

های درمانی و بهداشتی توجه است که شامل هزینه اقتصادی قابل

 (. 2،3شود )می

ان با بندپایاز منظر دیگر، همزیستی ناخواسته این جوندگان و 

ساز و البته موجب انتشار بیماری بوده لهدریانوردان همیشه مسئ

طاعون از اروپا به سواحل جنوبی ایران و انتشار سرخک است. انتشار 

های این ستان در قرون وسطی از جمله نمونهدر سواحل انگل

همزیستی نامطلوب بوده است. اما این مشکلات ایجاد شده از سوی 

ها شناوران و همسفر با کشتیهمزیست با جوندگان  و حشرات

امه دارد و با توجه محدود به قرون گذشته نبوده و نیست و هنوز اد

به سرعت جابجایی شناورها در اقیانوسها، تأثیرات مضر این 

شود. به طوری که از جمله موجودات با سرعت بیشتری منتقل می

مشکلات آزاردهنده در همه شناورهای دنیا وجود جانداران موذی از 

های جوندگان تا حشرات است. حشرات و جوندگانی که محیطانواع 

ب را پسندیده و توان تغذیه از پسماندهای انسانی را گرم و مرطو

دارند. وجود این مزاحمان از دو منظر سخت افزاری و نیروی انسانی 

های الکترونیکی، خطوط ارتباطی، مهم است. نخست با جویدن سیم

خلی موجب اختلال سداد مجاری آب و هوا، تجمع در کانالهای دانا

گر تأثیرات مضر این جانداران بر شوند. از سوی دیدر کار شناور می

 سمومیت برایبهداشت فردی کارکنان است. گذشته از احتمال م

انتقال بیماری در انجام مأموریت شده و  پرسنل شناوری، موجب

 . (4-0) آورنداختلالات متعددی پیش می

سنگین دریایی نیز از این آفات مبرا شناورهای سبک و نیمه

با انواع آفات از جوندگان تا حشرات  نبوده و در کلاسهای مختلف

مواجه هستند که باعث ایجاد استرس و تخریب اموال و تجهیزات 

تواند انواع بیماریها را انتقال دهند که برخی بصورت بالقوه میشده و 

دن ادرار اقی ماناز این بیماریها نظیر لیپتوسپیروزیس )ناشی از ب

 درنده خواهند بود. های کنسرو و نوشابه( کشموش بر روی قوطی

ها و بازدیدهای مستمر این موضوع چه از طرف بازرسین و بازرسی

از ایی که هم به گونه ،چه از طرف نیروهای شناوری گزارش شده

های حضور آفات به ابزارآلات و نظر بهداشتی و هم از نظر آسیب

های ناوبری و مبلمان داخلی شکایات زیادی شده و حتی در سیستم

وقات شناور برای سمپاشی و مبارزه با آفات از کار خارج شده برخی ا

است. در راهکاری عمومی و البته ناکارآمد، فرماندهان شناوری 

بصورت عمومی شناور را  دستور به سمپاشی شناورها داده و

ای هسازی برای آسیبکنند. این امر گذشته از زمینهسمپاشی می

دن جانداران به سموم نیز بعدی به افراد شناور، موجب مقاوم ش

که هر آفت نیازمند سمی خاص با دوز خاص  خواهد شد. در حالی

 (.7-3طلبد )بوده و شیوه برخورد خاص خود را می

بنابراین برای مبارزه مناسب و بهینه با آفات نیاز به شناسایی و 

باشد. از این رو ضرورت دارد این آفات در شناورها می فراوانیزان می

شناورهای سبک و راهکارهای حذف و ممانعت از بازگشت آنها به 

تبیین و مدون شود تا همگان بتوانند به راحتی و با  نیمه سنگین

رجوع به این منبع، بر اساس نوع آفت اقدام به حذف آنها نمایند. 

 الذا نبود چنین منبع علمی با توجه به تخصصی بودن برخورد ب

حاصل شده نه تنها موجب صرف وقت و هزینه بیجانداران موذی، 

سازد، بلکه زمینه بروز و در عمل این جانداران را به سموم مقاوم می

بیماری و اختلالات بهداشتی را در شناور مهیا ساخته و افراد را در 

دهد. لذا در همین راستا، مطالعه زا قرار می معرض عوامل بیماری

شناورهای های حشرات و بندپایان در شناسایی گونه حاضر با هدف

ها و راهکارهای مناسب جهت ارائه روشو  سبک و نیمه سنگین

ام انج شناورهای سبک و نیمه سنگینکنترل و کاهش آفات در 

 .گرفته است

 هاروش

مطالعه حاضر از نوع توصیفی است که به منظور  :نوع مطالعه

دپایان و راههای پیشگیری و تعیین میزان فراوانی حشرات و بن

سطحی نیروی دریایی به صورت  شناورهایمبارزه با آفات در انواع 

 مقطعی انجام شده است. 

طالعه اولیه، انتخاب محل و پس از م :مكان و زمان مطالعه
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 بندرعباسموجود در  شناورهای سبک و نیمه سنگین، از هااسکله

نمونه برداری و صید حشرات و جوندگان انجام  1330طی سال 

 گرفت.

که از  است بندرعباس بزرگترین بندر ایران: موقعیت منطقه

و هوای این شهر گرم و  آب فارس متصل است.جنوب به خلیج

ترین روزها به در گرم بندرعباسمرطوب است. دمای هوای شهر 

درجه سانتیگراد  2به  درجه سانتیگراد و در سردترین روزها 02

 متر استمیلی 266میانگین بارش بندرعباس در حدود  .رسدمی

(16). 

اسکله  4جامعه مورد پژوهش تعداد  :جامعه و نمونه آماری

در جنوب ایران بود که با استفاده  شناورهای سبک و نیمه سنگین

های گیری از روشو بهره از روش نمونه گیری در دسترس

 حشرات و جوندگان مورد بررسی قرار گرفت.تخصصی صید 

برای جمع آوری  :آوری نمونه هابندی جمعبرنامه و زمان

ماه تابستان به  3یکبار به مدت  روز 10حشرات و جوندگان هر 

 شناورها مراجعه شد. 

شناسی دستی؛ شامل های حشرهتوری :آوری نمونه هاجمع

های ریز که به دارای سوراخ هایتورییک کیسه ساخته شده از 

ای متصل گردیده است، برای جمع آوری دور یک قاب دایره

 حشرات مانند مگس، پشه و ملخ استفاده شد. 

فی ای یا پلاستیکی شفاف که انواع مختلآسپیراتور؛ لوله شیشه

نند. کدارد، که حشرات کوچک را از طریق مکیدن به داخل، صید می

کننده و هم با آوریدهان فرد جمععمل مکش هوا هم توسط 

وسایل حبابی شکل پلاستیکی صورت گرفت. در برخی موارد هم 

 کنند، این عمل را بههای کوچکی که با نیروی باتری کار میفَن

 عهده دارند. 

برای جمع آوری ساس و عنکبوت استفاده  پنس؛ آوری باجمع

غشته به به کمک پنبه آ ابتداشد. برای جمع آوری ساس آن را 

کلروفرم بیهوش نموده و سپس با پنس اقدام به جمع آوری ساس 

 منتقل شدند. % 76شد. عنکبوتها نیز با پنس جمع آوری و به الکل 

کننده و مواد ها حاوی یک ماده جلباین تلهتله چسبان؛ 

د. باشنها میخاکیها و پشهچسبناکی در کف خود برای سوسری

ها ها قرار داده شدند. سوسریسوسری ها در مسیر رفت و آمدتله

 . می افتندبه آن جلب شده و پس از ورود، به دام 

آوری با دست؛ در این روش، حشرات مستقیماً از سطوح جمع

دار بزرگ )مثل شیشه آوری شدند و به ظروف درپیچمختلف جمع

 مربا( انتقال یافتند. 

ها ندهبرای جمع آوری جو؛ گیری زندههابا تلهجمع آوری 

 هایی زنده گیر استفاده شد.از تلههمچون موش 

برای کشتن حشرات، تماس  :هاکشتن و نگهداری نمونه

دادن با یکی از ترکیبات کشندة استاندارد، مانند استات اتیل، اتر، 

تتراکلرواتان و کلروفرم استفاده شد که آنها را روی یک تکه پنبه 

ریخته و پنبه آغشته را به همراه نمونه در یک بطری یا لوله 

رگ بزلاروهای  وکوچک در الکل  بندپایانشد.  قرار دادهای شیشه

های موسیده یا کالیفوریده( در آب جوش دوبالان )مثل لارو مگس

ها در آب جوش شکل خود را حفظ کرده و چروکیده کشته شد. نمونه

 نشدند. 

ور در سه روش اساسی نگهداری شامل خشک کردن، غوطه

 مایع و مونته در لام مورد استفاده قرار گرفت.

ل از بندپایان ناق نگهداری به صورت خشک، برای چندین گروه

ها( انجام شد. اسکلت خارجی سخت بدن آنها اغلب ها و مگس)پشه

د و این نکنهای مرفولوژیکی خارجی خود را حفظ میویژگی

 حشرات معمولاً به صورت سوزن زده شده نگهداری شدند. 

هایی مونته شد، اما در مورد های بزرگ مستقیماً با روشنمونه

بود که اول روی یک سوزن بسیار ریز سوزن های کوچک لازم نمونه

که با  هاییزده شوند و سپس بر روی پایه قرار گیرند. یعنی نمونه

اند؛ روی قطعات کوچکی از های بسیار ریز سوزن زده شدهوزنس

اورتان مونته شدند و سپس این قطعات روی موادی از قبیل پلی

یان مهم ندپایک سوزن حمل کننده بلند فیکس شدند. تعدادی از ب

های ها، به صورت لامها و مایتها، ککخاکیپشه پزشکی از قبیل

میکروسکوپی مونته شدند. دو نوع اصلی از مواد مونته کننده استفاده 

های برلز و موادی که محیط سازنده آنها آب بود؛ مثل محیط :شد

م اپوری. موادی که محیط سازنده آنها حلال آلی بود؛ مانند کانادا بالز

 و اوپارال. 

از حشرات بالغ  برای نگهداری حشرات در مرحله لاروی، بعضی

ها به روش ها( و کنهها و شپشهایی از قبیل کک)مثل اکتوپارازیت

ها در یک مایع غوطه ور در مایع استفاده شد. در این روش، نمونه

ین، کند )اتیل الکل، اتانول، فرمالکه از متلاشی شدن آنها جلوگیری 

تانول( قرار داده شدند. با گذشت زمان، همه مایعات نگهدارنده م

 ها شدند. رنگ شدن نمونهباعث سفید و بی

های حاوی حشرات سوزن در پایان برای مراقبت از کلکسیون

هایی که تا حد ها، استفاده از جعبهزده شده در برابر آفات و قارچ

غشتن جعبه با امکان در برابر نفوذ هوا عایق بوده و همچنین آ

کش )مثل مرتیولات( برای جلوگیری از کپک زدن نمونه انجام قارچ
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 و همکاران ابهر/  30

 1318 تابستان، 2 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

های به شدت مرطوب، هر جعبه شد. برای حفاظت بیشتر در مکان

نگهداری را به صورت کاملاً عایق، در یک جعبه پلاستیکی حاوی 

کش )از قبیل مقداری سیلیکاژل قرار گرفت و یک حشره

 .شدکار به صورت مرتب تکرار  دیکلرووس( پاشیده شد؛ این

 پس :آفات، حشرات و جوندگانارائه راهكارهای مقابله با 

از استحصال نتایج و نیز پردازش اطلاعات بدست آمده، پنل خبرگان 

تن از کارشناسان مرتبط با حوزه بهداشت )بهداشت  0متشکل از 

محیط، عمومی و حرفه ای( در خصوص دستاوردهای حاصل از 

پژوهش و نیز اطلاعات بدست آمده از آن به بحث و بررسی پرداخته 

 .ارئه شد و جوندگانحشرات و راهکارهای مقابله با 

 نتایج

عدد  141به طور کلی ؛ شناورهای سبک و نیمه سنگیندر 

سر جونده از یک خانواده و متعلق به  4گونه و  23جنس،  11بندپا، 

شتر از نمونه ها به ترتیب بی یک گونه تعیین هویت و شناسایی شد.

، (، خوابگاه پرسنلشناورهای سبک و نیمه سنگیندر آشپزخانه )

 1-امکانات رزمی و سالن اصلی شناورها جمع آوری شد. جدول

اهمیت پزشکی در بیانگر فراوانی بندپایان و جوندگان حائز 

بیشترین فراوانی مربوط  باشد.می شناورهای سبک و نیمه سنگین

( و بعد از آن عنکبوت % 1/12به سوسری آمریکایی و مورچه بزرگ )

فراوانی مربوط به ( و کمترین % 0/16(، مورچه کوچک )% 3/11)

 بود.ملخ و جونده 

طبق  :آفات، حشرات و جوندگانراهكارهای مقابله با 

داشت )بهداشت تن از کارشناسان حوزه به 0بندی نظرات جمع

 حشرات و جوندگانای( راهکارهای مقابله با محیط، عمومی و حرفه

 ،(یی فیزیکی )بهسازی محیط، نصب تورراهکارهاشامل به ترتیب 

راهکارهای ، ()استفاده از سموم و حشره کشراهکارهای شیمیایی 

بیولوژیکی )استفاده از دشمنان طبیعی حشرات و جوندگان و یا 

 راهکارهای ژنتیکی )مانندو  ها(ها و ویروساستفاده از برخی باکتری

 از بین اینارائه شد.  عقیم کردن و نازاکردن حشرات و جوندگان(

ترین روش برای راهکار فیزیکی و شیمیایی متداولراهکارها، دو 

 مبارزه با حشرات و جوندگان تلقی شدند.

 . فراوانی و محل شناسایی حشرات و جوندگان در شناورها1-جدول 
 محل شناور درصد فراوانی     فراوانی      نام غیرعلمی نام علمی

Family Blattidae  آشپزخانه 1/12 11 آمریکاییسوسری 
Family Formicidae آشپزخانه، خوابگاه پرسنل، سالن اصلی 1/12 11 مورچه بزرگ 

Order Araneida آشپزخانه، خوابگاه پرسنل 3/11 10 عنکبوت 

Family Formicidae آشپزخانه، خوابگاه پرسنل، امکانات رزمی و سالن اصلی 7/16 10 مورچه کوچک 

Order Hymenoptera خوابگاه پرسنل، و سالن اصلی 3/3 14 زنبور 

Family Mucidae آشپزخانه، خوابگاه پرسنل، سالن اصلی 3/3 14 مگس 

D.pteronyssinus  آشپزخانه، خوابگاه پرسنل 0/1 12 مایت 

Family Formicidae آشپزخانه، خوابگاه پرسنل، امکانات رزمی و سالن اصلی 1/7 11 مورچه آتشین 

S.clydei آشپزخانه، خوابگاه پرسنل، امکانات رزمی و سالن اصلی 7/0 1 پشه خاکی 

Family Tenebrionidae آشپزخانه 0 7 سوسک تاریکی 

Family Acrididae رزمی و سالن اصلیامکاناتخوابگاه پرسنل، 1/2 4 ملخ شاخک کوتاه 

Meriones persicus  آشپزخانه، خوابگاه پرسنل 1/2 4 جونده 

  111 141 مجموع 

 

 بحث

های مطالعه حاضر بیشترین فراوانی حشرات و بر اساس یافته

ط به به ترتیب مربو شناورهای سبک و نیمه سنگینبندپایان در 

چه و عنکبوت بود. شهر بندرعباس به علت رسوسری آمریکایی، مو

فصول یک محیط  شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب در اغلب

مناسب برای رشد سوسری ها فراهم نموده است. مطالعات متعدد 

های غالب در این منطقه دهد که سوسری آمریکایی گونهنشان می

( که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. در 16-12باشند )می

های گرم و ی دارند و در اکثر محلها انتشار جهانواقع، سوسری

ست، جمعیت آنها به ایی به وفور در دسترس امرطوب که مواد غذ

گونه سوسری در نقاط مختلف  4666یابد. بیش از شدت افزایش می

 گونه سوسری آلمانی 3دنیا گزارش شده است که از این تعداد 

Germmanica) Blattella )سوسری آمریکایی (Americana 

periplaneta)  و سوسری شرقی(Blatta orientalis) های در محیط

شهری دارای اهمیت بهداشتی هستند. بر اساس مطالعات صورت 

ها، نتایج نشان صوص بررسی آلودگی باکتریال سوسریگرفته در خ

 درصدِ 166های آلمانی و سوسری درصدِ 0/01که داده 

(. بنابراین با 13،14های آمریکایی آلودگی باکتریال دارند )سوسری

بایست شار عوامل بیماریزا میدر انتتوجه به نقش مهم این حشرات 
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اهش جمعیت و رشد آنان اقدامات لازم در خصوص مبارزه و ک

 . صورت گیرد

نکته قابل توجه اینکه در مطالعه حاضر، گونه سوسری 

زخانه که آشپ شناورهای سبک و نیمه سنگینآمریکایی، فقط در 

دارند یافت شد. این یافته بیانگر نقش در دسترس بودن مواد غذایی 

لازم جهت رشد و تکثیر این حشرات است و همچنین نشانگر آن 

ها رعایت بهداشت و که مهمترین روش مبارزه با سوسری است

این  وفور بسیار بالاینظافت مستمر محیط است، اگرچه با توجه به 

های شهری و انسانی، بویژه در شبکه ر محیطها دگونه سوسری

فاضلاب، لازم است مبارزه شیمیایی به منظور کاهش جمعیت آن 

 صورت گیرد.

های انجام شده و نظرات کارشناسان بر اساس نتایج پژوهش

ها و کنترل سوسری بهداشت در مطالعه حاضر، بهترین روش مبارزه

وازین بهداشتی در بیل رعایت مبعد از اقدامات پیشگیرانه از ق

های بهداشتی، مبارزه ی تهیه و طبخ غذا و فاضلاب سرویسهامحل

می رعایت اصول ذیل الزامی باشد که برای این امر شیمیایی می

 :(10-17) نماید

 رین سموم جهت مبارزه تانتخاب سم مناسب: بهترین و مناسب

 باشدتامترین، سایپرمترین، پرمترین میها، سموم دلبا سوسری

 ازم را برای حذف آنها نشان دادند.که اثربخشی ل

 ²ز مناسب: سم دلتامترین با دوز وتهیه سم با دµl/m120  جهت

 گردد.سم پاشی پیشنهاد می

 یط اقلیم شهر بندرعباس، در ازمان سم پاشی: با توجه به شر

بار  2باید  و حداقلدارد  وجودسم پاشی  ، امکانتمامی فصول

در سال انجام شود. به دلیل اینکه دوره جنینی سوسری 

روز طول  06تا  30آمریکایی در شرایط شهر بندرعباس معمولاً 

ماه از گذشت  2پاشی نوبت دوم بیش از کشد، بایستی سممی

ره قطع شده ها در این حشنوبت اول صورت گیرد تا تداوم نسل

 ها بود.دم وجود سوسریتری شاهد عو طی مدت زمان طولانی

  نوع سم پاشی: روش سم پاشی ابقایی همزمان با مه پاشی گرم

 گردد.هاد میبه درون شبکه فاضلاب پیشن

های شناسایی شده در در مطالعه حاضر، بیشترین فراوانی مایت

خوابگاه پرسنل و آشپزخانه شناورها بود. در سالهای اخیر، در ایران 

م سبک زندگی از جمله استفاده از سیست و بسیاری از کشورها تغییر

گرمایش مرکزی، شرایط مناسبی را برای تکثیر و ازدیاد جمعیت 

ها در اماکن مسکونی فراهم نموده است. کاهش تهویه طبیعی مایت

 شود.در منازل باعث افزایش رطوبت در اماکن مسکونی می

لند یا رز بهمچنین استفاده از فرش کامل اتاقها )دیوار تا دیوار( با پ

موکت شرایط مناسبی را برای رشد و تکثیر این بندپایان فراهم 

  (.11نماید )می

 هنتایج مطالعات متعددی که سالهای گذشته در دنیا انجام شد

 .Dermatophagoide. farina ،Dهاینشان داده که مایت

pternyssinus, D. microceras, Euroglyphus.Maynei  نقش

یت ل و رینهای تنفسی مانند آسم برونشیابیماریمهمی در بروز 

. استنشاق ذرات مدفوع و ترکیبات پروتئینی آلرژیک در افراد دارند

های مرده که در فرش و گرد و غبار اماکن مسکونی بدن مایت

شود، به طوری که وجود دارد، باعث واکنشهای شدید آلرژیک می

های ا بعنوان آلرژناین بندپایان ر ،امروزه اکثر متخصصین آلرژی

هایی تنفسی مانند آسم برونشیال و رینیت قوی در ایجاد بیماری

 (.13،26شناسند )آلرژیک می

به  % 0/1با فراوانی  D. pteronyssinusدر مطالعه حاضر گونه 

شناورهای سبک و های جمع آوری شده از مایتعنوان گونه غالب 

خصوص وضعیت  در ای کهمطالعهشناحته شد. نتایج  نیمه سنگین

های گرد های شهربندرعباس به مایتهتلها و آلودگی مسافرخانه

های درصد مایت 37و غبار انجام شد نشان دادکه بیش از 

 (.21آوری شده از این اماکن متعلق به گونه پترونیسنوس بود )جمع

  D.pterronyssinus ، D.farinaeو D.evansi از آنجایی که سه گونه

ها کنند. لذا این گونهمواد دفعی و شاخی پوست تغذیه میعمدتاً از 

مسکونی افراد یافت  های استراحت ومحلمعمولاً در گردوغبار 

شوند و میزان وفور و تراکم جمعیت آنها به شرایط فیزیکی اماکن می

مسکونی مانند وضعیت تهویه، متوسط درجه حرارت، رطوبت نسبی 

رسد وضعیت آب و هوایی ه نظر می(. ب22و سبک زندگی افراد دارد )

شهر بندرعباس با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهر و فاصله 

کم آن با سواحل جنوبی ایران، شرایط مناسبی را برای تکثیر و 

 در این شهر فراهم نموده است های گردوغبارافزایش جمعیت مایت

ناورهای ش درD.pterronyssinus وفور بالا و قابل توجه مایت  .(16)

 و های آلرژیکدر بروز بیماری آنهاو اهمیت  سبک و نیمه سنگین

 رد هاو کارکنان شناور مدیرانسطح آگاهی  یآسم، نیازمند ارتقا

خصوص رعایت بهداشت محیط و پیشگیری از آلودگی به این نوع 

تواند نقش مؤثری در سلامت کارکنان ایفا باشد و میبندپایان می

 نماید.

و نظرات ( 23-20)های انجام شده نتایج پژوهشبر اساس 

و  رشد کارشناسان بهداشت در مطالعه حاضر، از راهکارهای کنترل

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:ها در شناورها میتکثیر مایت
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 و همکاران ابهر/  31

 1318 تابستان، 2 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 ها با یک پوشش نفوناپذیر نسبت به هوا تشک و بالش

 هابالشتمام  .پوشانده شوداتیلن شده از پلاستیک یا پلیساخته

، بدین ترتیب داده شودهای زیپ دار قرار و پتوها داخل روکش

 .شودممانعت میها با بدن ها و سایر آلرژنتماس مایت از

 درجه سانتیگراد  00ها با آب داغ )ها و روبالشیتمام پتوها، ملحفه

 .شستشو داده شودیا بیشتر( 

  وبی با پارکت چ خوابگاه پرسنل شناوردر صورت امکان کف اتاق

های داخل موکت ها وفرش .پوشانده شودیا لینولئوم و نه فرش 

 .گرددرا هفته با جاروبرقی پاک  شناور

 درصد اسید تانیک هر دو ماه یک بار پاک  3ها با اسپری فرش

. البته خود این محلول ممکن است در افراد دچار آسم یا گردد

 .آلرژی باعث مشکلاتی شود

 ن از جمع شدن رطوبت در فضای داخل اماک با تهویه هوای

 یهابه طور منظم نسبت به نظافت اتاق .شودها جلوگیری اتاق

ها از ذرات ریز مواد غذایی پخش و اتاق شوداقدام  داخل شناور

  .پاک گرددشده 

 نگیرد قرار شناورها به صورت نم دار داخل ملحفهو  هالباس. 

چرک به هیچ وجه در های های پوشیده شده و لباسجوراب

های چرک ، چون لباسنشودداری نگه پرسنل شناور محل خواب

ع است که به عنوان منبمملو از سلولهای مرده پوست بدن انسان 

و شستن تکاندن  .گیردقرار می ها مورد استفادهغذایی مایت

غذا و در نتیجه  مکرر پتوها موجب کاهش دسترسی مایت به

 .شودها میکاهش تعداد مایت

راس موش خانگی در شناورها  4نین در مطالعه حاضر همچ

ا منابع بالقوه تعدادی از هجوندگان بویژه موشمشاهده شد. 

های مشترک انسان و حیوان هستند و در انتقال و انتشار بیماری

ها را از های عفونی نقش مهمی دارند. برخی از بیمارییبیمار

نها با آلوده نمودن آطریق گاز زدن یا از راه تماس با مواد غذایی و 

زا را از طریق اکتوپارازیتهای مدفوع و ادرار و برخی از عوامل بیماری

شوند. ها میانتشار بیماری خود به انسان انتقال داده و باعث

توانند مسافت بین اسکله و شناورها را با جوندگان به راحتی می

ها طی کنند ز طنابهای رابط و بارگیری محمولهشناکردن، استفاده ا

به توسعه پراکندگی آنها و که این مسئله در سرعت بخشیدن 

 .(20) های منتقله از طریق آنها، تاثیر بسزایی داردبیماری

 همچنین در مطالعه حاضر مورچه کوچک و بزرگ، مگس، پشه،

 ه شدند. طبق نظرمشاهدزنبور و عنکبوت نیز در شناورها 

کارشناسان بهداشت، روشهای مقابله فیزیکی و مکانیکی، شیمیایی 

شود که به شرح برای مبارزه با حشرات پیشنهاد میو بیولوژیکی 

 توان در این خصوص ارائه رهنمود داشت:زیر می

  روشهای فیزیکی: نظیر پرکردن درزها و شکافها در داکتینگ

ری، بستن درب و پنجره در موارد سالیانه، استفاده از انواع تو

ها، مسدود نمودن راههای غیرضروری، بهسازی محیط اسکله

شستشوی مستمر تمامی ، ورودی حشرات و روش امواج رادیویی

پتوها و ملحفه و قالی، موکت کف شناورها و خشک نمودن در 

گیر و های زندهاستفاده از انواع تله ،معرض نور مستقیم آفتاب

  چسبی.های هتل

  روشهای شیمیایی: استفاده از سموم با تأکید بر استفاده از سموم

بهداشتی نظیر سایپرمترین غیرکشاورزی، آیکون )سیهالوترین(، 

فایکام، کلرپیریمفوس متیل، گوگرد و استفاده از گازهای 

 کننده. خفه

  روشهای بیولوژیک: نظیر استفاده از دشمنان طبیعی )به صورت

 یار محدود(.کنترل شده و بس

شیوع حشرات و جوندگان به منظور بررسی مشکلات ناشی از 

های آتی شیوع مشکلات کارکنان گردد در پژوهشپیشنهاد می

های تنفسی، ژیشناوری ناشی از تماس با حشرات از جمله آلر

های قارچی بررسی گردد. همچنین های غذایی، آلودگیمسمویت

نوین مبارزه با حشرات و  هایبه منظور شناسایی اثربخشی روش

جوندگان در شناورها، یک مطالعه پایلوت با بهره گیری از روشهای 

 علمی صورت گیرد.

 گیرینتیجه

موجود در  آفات، حشرات و جوندگانبا توجه به فراوانی 

و کارکنان  مدیرانسطح آگاهی  ی، ارتقای مورد مطالعهشناورها

خصوص رعایت بهداشت محیط، از طریق برگزاری  شناور در

جلسات آموزشی توسط کارشناسان بهداشت و همچنین تهیه و 

شناورهای تدوین چک لیست کنترل آفات و حشرات مخصوص 

شود. تامین و استفاده از تجهیزات پیشنهاد می سبک و نیمه سنگین

 همچون ،ها به شناورکننده از ورود جوندگان از اسکله جلوگیری

تجهیزات رادیویی )فناوری اولتراسوند(، پر کردن درزها و شکافهای 

های استفاده از انواع تلهموجود در شناورها در داکتینگ سالیانه و 

تواند در جهت های چسبی جهت کنترل جوندگان میزنده گیر و تله

 کاهش فراوانی حشرات و جوندگان موثر باشد.

 مسئولین محترم جهت بدین وسیله از همه تشكر و قدردانی:

 گردد.قدردانی می ی مورد مطالعهشناورهالازم در هماهنگی های 
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