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 به (Blattella germanica)بررسی سطح حساسیت سوسري آلمانی 
، (Pirimphos methyl)کش پریمیفوس متیل  سه حشره

   (Propoxor)المبداسیهالوترین و پروپوکسور 
  در سه بیمارستان شهر کرمان

  
  (.M.Sc)***     ماندان ابوالحسنی   (.Ph.D)**دوست حسن وطن   (.M.Sc)*+فاطمه کامیابی

  (M.Sc)****     محمدرضا عبائی   (.Ph.D)**اي زکیه تلمادره   (.M.Sc)*اسیمجید آق
  چکیده 

ترین آفات خانگی است که داراي انتشار   یکی از مهم(Blattella germanica)سوسري آلمانی  :و هدف سابقه 
استفاده از . زا دارد یمارياي در انتقال مکانیکی بسیاري از عوامل ب این حشره نقش عمده. باشد وسیعی در سطح جهان می

هاي شیمیایی در کنترل این آفت به طور روز افزونی گسترش یافته است، که یکی از نتایج ناخوشایند آن، بروز  کش حشره
جهت تاخیر در بروز مقاومت و فراهم نمودن استراتژي مناسب در مواجهه با آن، . باشد پدیده مقاومت در این حشره می

به همین منظور وضعیت حساسیت سوسري آلمانی موجود در . اوانی اندك، الزم و ضروري استتشخیص مقاومت در فر
هاي پریمیفوس متیل، پروپوکسور و المبداسیهالوترین به  کش سه بیمارستان کرمان درمان، شفا و شهید باهنر نسبت به حشره

 . فتترتیب از سه گروه آلی فسفره، کاربامات و پیرتروئید مورد بررسی قرار گر
 با سابقه پرورش طوالنی در انسکتاریم دانشکده بهداشت (Insectarium)نژاد حساس انسکتاریم  :ها  مواد و روش

صید .  انتخاب شد(S)کش به عنوان نژاد حساس دانشگاه علوم پزشکی تهران و بدون پیشینه تماس با هر نوع حشره
گذاري در  هاي انتخابی به دو روش صید دستی و تله رستانهاي مختلف هر یک از بیما ها، شب هنگام و از قسمت سوسري
 که حاوي مواد غذایی و آب (Bucal)ها به ظروف پرورش  پس از انتقال به آزمایشگاه، سوسري.  انجام شد1381تابستان 

: ییروشنا( ساعت 12:12 درصد و دوره نوري 60 ± 5 و رطوبت نسبی oC2 ± 25بودند، منتقل شدند، و در شرایط دمایی 
  .داري شدند نگه) تاریکی

 200 و 120، 40،80(ها و نژادهاي مختلف تحت بررسی، درچهار مقدار کش آزمون حساسیت براي هریک ازحشره
 و 150 ،100 ،75گرم بر متر مربع جهت المبداسیهالوترین،   میلی3 و 1،5،0،9،0،6گرم بر متر مربع جهت پروپوکسور،  میلی
هاي نر بالغ به روش تماسی براساس  تایی روي سوسري و در سه تکرار ده) هت پریمیفوس متیلگرم بر متر مربع ج  میلی300

کش و نژاد توسط آنالیز پروبیت   جهت هر حشرهLD90 و LD50. روش متداول و سازمان جهانی بهداشت انجام شد
  .گیري شد اندازه

هاي المبداسیهالوترین،  کش  آن جهت حشرهLD50نتایج بررسی نشان داد که در مقایسه با نژاد حساس که  :ها  یافته
 ، 0/1 به ترتیب معادل LD50 بود، نژاد بیمارستان شفا با42/115 و47/48 ، 42/0ترتیب معادل پروپوکسور وپریمیفوس متیل به

 به ترتیب LD50 برابر و نژاد بیمارستان شهید باهنر با 77/0 و 17/1 ، 38/2 و نسبت مقاومت به ترتیب معادل 82/88 و 71/56
 برابر نسبت به المبداسیهالوترین متحمل 83/0 و 11/1 ، 86/1 و نسبت مقاومت به ترتیب معادل 93/95 و 0/54 ، 78/0معادل 

   ، 60/0 به ترتیب معادل LD50نژاد بیمارستان کرمان درمان با . و نسبت به پروپوکسور و پریمیفوس متیل احساس هستند
  .کش حساس است  برابر نسبت به هر سه حشره75/0 و 12/1 ، 42/1به ترتیب معادل  و نسبت مقاومت 38/86 و 20/54

کش پریمیفوس متیل روي هر سه نژاد مورد مطالعه با نژاد حساس انسکتاریم نشان داد   حشرهLD50 مقایسه :استنتاج
هاي مقاومت  و نسبت. ستتر ا  نژاد حساس انسکتاریم کمLD50کش مذکور در هر سه نژاد مورد بررسی از   حشرهLD50که 

این . تر از یک است هاي شفا، شهید باهنر و کرمان درمان کم  در سه نژاد بیمارستانLD50الذکر در سطح  کش فوق به حشره
  .حساسیت مبین یک وضعیت مقاومت متقاطع منفی نسبت به پریمیفوس متیل است

  
  پوکسور، المبداسیهالوترین سوسري آلمانی، مقاومت، پریمیفوس متیل، پرو:هاي کلیدي  واژه

  
   دانشکده بهداشت-بزرگراه هفت باغ علوي  ابتداي-انتهاي خیابان شهید مصطفی خمینی: کرمان +*  شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان مربی بخش حشره *

  نشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرانشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دا استادیار گروه حشره **
  شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  کارشناسی ارشد گروه حشره***
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مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  مربی گروه حشره****   شناسی پزشکی و 
E 18/11/84:              تاریخ تصویب4/4/84:          تاریخ ارجاع جهت اصالحات      21/1/84: تاریخ دریافت  
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 100  1385 ، خرداد و تیر  52ی مازندران                                                              دوره شانزدهم ، شماره مجله دانشگاه علوم پزشک

  مقدمه
 یکی از (Blasttela germanica)سوسري آلمانی 

ترین آفات خانگی است که داراي انتشار وسیعی در  مهم
این حشره به علت داشتن تمایالت . باشد سطح جهان می
ها،  ها، هتل بیمارستاناغلب در اماکنی مانند  زیستی داخلی

... هـا و  هـا، حمـام انبـارهـاي مواد غـذایـی، آشپـزخانـه
سوسري آلمانی داراي رژیم غذایی همه . کند زندگی می

اي در انتقال  همین دلیل نقش عمده چیزخواري است و به
ها،  زا مانند باکتري مکانیکی بسیاري از عوامل بیماري

ها را به انسان   ویروسهاي مضورحتی ها، قارچ تخم کرم
  .)1(به عهده دارد

 )1(هـاي شیمیایـی درکنتـرل  کش استفـاده از حشـره
ها به طور روز افزونی گسترش  آفات از جمله سوسري
کش از نظر بیولوژیکی موادي  یافته است، سموم آفت

فعال هستند و این قابلیت را دارند که براي موجودات 
 سموم نه فقط در زمان اثرات. غیر هدف نیز مضر باشند

مصرف، بلکه بعد از استفاده از آنها نیز حائز اهمیت 
توانند در  فراوان است؛ به طوري که بعضی از سموم می

هاي خاصی از بدن موجودات زنده تجمع  محل یا اندام
این پدیده نه .  ها افزوده شود یابند و تدریجا بر غلظت آن

ده مضر خواهد فقط براي انسان بلکه براي موجودات زن
. هاي تاخیري خواهد شد بود و موجب ایجاد مسمومیت

تواند سبب جایگزینی  ازطرف تمرکزسموم درطبیعت می
خطرناك در اکوسیستم شود که در چنین حالتی نه فقط 
در کنترل آفات موثر نیستند، بلکه از طریق به هم زدن 

توانند باعث ظهور آفات ثانوي  تعادل اکولوژیک می
یکی از نتایج ناخوشایند استفاده گسترش از . )2(گردند

باشد، تا جایی  کش، بروز پدیده مقاومت می سموم آفت
کش کاسته خواهد  که در نهایت از میزان تاثیر حشره

رشد و توسعه مقاومت در اکثر حشرات تا حد . شد
هاي گوناگون  کش زیادي به میزان استفاده از حشره

  .بستگی دارد

DDTها  ز کشف در کنترل سوسري بالفاصله بعد ا
مورد استفاده قرار گرفت، ولی در امریکا سریعاً با 

با این وجود در . کلردان که موثرتر بود جایگزین شد
.  ادامه یافت1968 تا اواخر سال DDTبریتانیا استفاده از 

 مشکل مهمی درکنترل سوسري آلمانی DDTمقاومت به
 صد برابر در در آمریکا ایجاد نکرد، ولی مقاومتی حدود

کلردان، . آوري شده در اروپا دیده شد هاي جمع جمعیت
هایی هستند که  کش ماالتیون و دیازینون از جمله حشره

ها مورد  به میزان زیادي در آمریکا جهت کنترل سوسري
که در بریتانیا، دیازینون و  حال آن. اند استفاده قرار گرفته

در اواخر دهه . )3(اند تر مورد استفاده بوده دیلدرین بیش
 به دلیل بروز مقاومت به دیازینون، جهت کنترل 1960

کش پروپوکسور به میزان وسیعی  ها از حشره سوسري
در آمریکا نیز براي پرهیز از بروز مشکل . استفاده شد

متعاقباً . مقاومت به دیازینون، پروپوکسور به کار برده شد
. ر گرفت، کلروپیریفوس مورد استفاده قرا1969در سال 

در خارج از آمریکا و بریتانیا، نیز کلردان، دیلدرین و 
ها مورداستفاده  طور وسیعی درکنترل سوسري دیازینون به

هاي اخیر از پیرترین در حد زیادي  قرارگرفتند و در سال
 توسعه مقاومت به 1987 در سال )3(استفاده شده است

هاي پیروتروئیدي در نژادهاي آزمایشگاهی  کش حشره
 نشان داده 1988در سال . )4(سوسري آلمانی گزارش شد

 (Multi-Resistance)شد که پدیده مقاونت چندگانه 
تقریباً عمومی است، به این دلیل که موارد مقاومت به 

هاي فسفره، کاربامات و بعضی از پیرتروئیدها  کش حشره
مطالعات انجام . )5(اغلب در یک نژاد مشاهده شده است

هاي  کش نیز موارد مقاومت به حشرهشده در ایران 
در سال . الذکر را درسوسري آلمانی نشان داده است فوق

هاي  کش  بروز مقاومت دراین آفت نسبت به حشره1993
) پرمتریـن(و پیرتروئیـد ) دیازینـون واکتیلیـک(فسفـره 

   1376نتایج به دست آمده از مطالعه سال . )6(گزارش شد
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وش مورد آزمون، سه سوش به نشان داد که از چهار س
کش دیازینون متحمل بودند و عالوه بر آن یک  حشره

متحمل . کش پروپوکسور نیز متحمل بود سوش به حشره
ها را  کش ها به دیازینون و یا سایر حشره بودن اکثر سوش

ها و در نتیجه  کش توان ناشی از مصرف این حشره می
ی که از ها در سوسري آلمان گسترش تحمل نسبت به آن

ظرفیت بالقوه باالیی براي بروز مقاومت برخوردار 
  .)6(باشد، دانست می

مقاومت درسوسري آلمانی موضوع  اکنون پدیده هم
بسیاري از تحقیقات و مطالعات قرار گرفته و بدیهی 
است که مقاومت، تاثیر بسزایی بر روي عملیات کنترل 

 در بسیاري از موارد،. )7(این آفت مهم داشته است
کش در روند  عدم تاثیر یک حشره معضل مقاومت در پی

در چنین مواقعی . شود مبارزه شیمیایی تشخیص داده می
مشکل به حدي گسترش یافته که حل آن دشوار یا حتی 

جهت تاخیر در بروز مقاومت . )8(رسد ناممکن به نظر می
و فراهم نمودن استراتژي مناسب در مواجهه با آن، 

راوانی اندك، الزم و ضروري به تشخیص مقاومت در ف
این امر مستلزم نظارت مستمر و پیگیر بر . رسد نظر می

روند کنترل و ارزیابی کارآیی ماده شیمیایی مصرفی و 
. باشد همچنین بررسی وضعیت مقاومت به طور مداوم می
هاي  به همین منظور و با توجه به وضعیت بیمارستان

کرمان، ارزیابی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر 
بررسی وضعیت سطح حساسیت سوسري آلمانی موجود 
درسه بیمارستان کرمان درمان، شفا و شهیدباهنر نسبت به 

 ، (Pirimiphos methyl)هاي پریمیفوس متیل کش حشره
 و المبــداسیهــالـوتـریــن (Propoxur)پـروپـوکســور 

(lambdacyhalothrin)ی  به ترتیب از سه گروه شیمیای
  .مدنظر قرار گرفت) آلی فسفره، کاربامات و پیرتروئید(

  

  

  مواد و روش ها
  :نژاد مورد مطالعه 

 1381در این مطالعه مقطعی که از تابستان سال 
 ماه ادامه یافت، سه نژاد از سه 18شروع و به مدت 

بیمارستان کرمان درمان، شهیدباهنر و شفا وابسته به 
توجه به سابقه آلودگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با 

نـژاد حسـاس . هـاي مکـرر انتخـاب شدنـد و سمپـاشی
طوالنی در انسکتاریم دانشکده  انسکتاریم باسابقه پرورش

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و بدون پیشینه 
 (S)کش به عنوان نژاد حساس  تماس با هر نوع حشره

  .انتخاب شد
  

  :ها  صید و پرورش نمونه
ها شب هنگام، از داخل آشپزخانه،  يصید سوسر

هـاي مختـلف هر یـک  دستشویـی، آبدارخانـه و بخش
هاي انتخابی به دو روش صید دستی و  از بیمارستان

پس از انتقال .  انجام شد1381گذاري در تابستان سال  تله
 که (Bucal)ها به ظروف پرورش  به آزمایشگاه، سوسري

و ...)  پودر نشاسته، سویا، نان خشک،(حاوي موادغذایی 
پس از چسباندن مشخصات . آب بودند، منتقل شدند

کامل هر نژاد بر روي ظروف، آنها را در شرایط دمایی 
oC2 ± 25 درصد و دوره نوري 60 ± 5 و رطوبت نسبی 

داري نموده تا  نگه) تاریکی: روشنایی ( ساعت 12:12
و ها فراهم شده  بدین ترتیب شرایط الزم براي تکثیر آن
  .ها برسد تعداد آنها به حد کافی جهت انجام آزمون

  
  :ها و مواد شیمیایی  کش حشره

جهت ارزیابی بهتر از وضعیت مقاومت سوسري 
ها در  کش و با توجه به سابقه استفاده از حشره() آلمانی 

کش  ها در اماکن موردمطالعه سه حشره مبارزه با سوسري
) بات و پیرتروئیدآلی فسفره، کارما(از سه گروه شیمیایی

  :به شرح زیر برگزیده شدند 
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 97 پریمیفوس متیل با درجه خلوص وزنی بیش از -

 97درصد ، پروپوکسور با درجه خلوص وزنی بیش از 
 لوترین با درجه خلوص وزنی بیش -ها درصد، المبداسی

هاي  کش  درصد و جهت حل فرم تکنیکال حشره97از 
 درصد 100وص وزنی مورد مطالعه از استن، با درجه خل

  . استفاده شدg/Mol 08/58و با وزن مولکولی 
  

  :هاي حساسیت  آزمون
هاي  کش جهت انجام آزمون حساسیت با حشره

هاي  مورد نظر، روي نژادهاي تحت بررسی، از سوسري
 -جهت رسم رابطه خطی غلظت.  استفاده شد)9(نر بالغ 

ها  کش براي هریک ازحشره) درصدمرگ ومیر(پروبیت 
 نژادهاي تحت بررسی، چهار میزان و براي هر میزان، و

سه تکرار و جهت هر تکرار، ده سوسري آلمانی نر بالغ 
جهت تعیین مقادیر کاربردي با توجه . در نظر گرفته شد

هاي  به مطالعات انجام شده قبلی، یک سري آزمون
مقدماتی انجام شد تا حدود تقریبی مقداري که موجب 

هاي مورد آزمایش  از سوسري درصد 50مرگ و میر 
 200 و 120 ،80 ،40( میزان 4آنگاه . شود، تعیین گردد

 ، 5 ، 0 ،9 ، 0 ،6گرم بر مترمبع جهت پروپوکسور  میلی
 ، 75گرم بر مترمربع جهت المبداسیهالوترین،   میلی3 و 1

گرم بر مترمربع جهت پریمیفوس   میلی300 و 150 ، 100
ساسیت به روش تماسی آزمون ح. درنظرگرفته شد) متیل

(Contact method)اي و براساس روش   درظروف شیشه
متداول سازمان جهانی بهداشت، در شرایط انسکتاریـم 

به . )10(انجـام شد) 60 ± 5 و رطـوبت 25 ± 2دمـاي (
منظور آغشته نمودن سطوح داخلی ظروف آزمون، یک 

حاوي مقدار (کش در استن  لیتر از محلول حشره میلی
داخل هر بشر ریخته، ) کش مورد مطالعه ی از حشرهمعین

  لیتر استن  آنگاه به منظور بهتر آغشته شدن بشر یک میلی

  
  اي را در وضعیت اضافه نموده و سپس ظروف شیشه

کش به طور یکنواخت پخش  افقی چرخانده تا حشره
 سوسري نر بالغ را که حدود نیم ساعت 0آنگاه . گردید

هوش   بیCD2استفاده از گازقبل از انجام آزمون با 
ها را از ظرف پرورش جدا نموده و در ظرفی  نموده و آن

جداگانه قرار داده و شرایط طبیعی خود را باز یافته 
 5/2کش قرار داده و بعد از بودند، دربشر آغشته به حشره

ها را داخل بشر دیگري که دهانه  دقیقه تماس، سوسري
 24ار داده و پس از آن با توري و کش بسته شده بود، قر

الزم به ذکر . گردید ومیر محاسبه ساعت درصد مرگ
هاي تیمار شده تا زمان ثبت نتایج در  است که سوسري

روشنایی، ) ساعت(12:12شرایط انسکتاریم و دوره نوري
  .)11،5(داري شدند تاریکی نگه

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش دقیق آنالیز 
و براي رسم نمودار . )12(آماري پروبیت استفاده شد

  Microsoft Excelافزار آماري   ، از نرمLD50مقایسه 
  .استفاده شد

  

  ها  یافته
بــه منظــور بـررسـی میــزان سمیت هـر یــک از 

هاي مورد مطالعه و ارزیابی وضع مقاومت  کش حشره
هاي کرمان درمان،  بیمارستان(نژادهاي تحت بررسی 

هاي حساسیت به روش تماسی  نآزمو) شهید باهنر و شفا
انجام و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پروبیت آنها و 
همچنین نسبت مقاومت نژادهاي تحت مطالعه در برابر 

  و LD50هاي مورد بررسی در سطوح  کش حشره

LD90 3 تا 1نمودار .  ارائه شده است1در جدول شماره 
اي  مرگ و میر هر یک از نژاده-رابطه خطی بین مقدار
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  .دهد به کار رفته را نشان میهاي  کش مورد مطالعه حاصل از کاربرد هر یک از حشره
هاي مختلف سوسري  هاي مورد مطالعه روي سوش کش و خط رگرسیون حشره)  نسبت مقاومتLD90  وLD50(سمیت هاي  شاخص : 1جدول شماره 

  آلمانی سه بیمارستان در شهر کرمان
  

 نسبت مقاومت

شره
ح

 
ش
ک

 

 تعداد سوش

1  

b± SE 

2  

a LD50 (95 % CI) LD90 (95 % CI) 

3  

X2  
* 

4  

Df Pvalue 
50 % 90 % 

 72/0 77/0 001/0 1 83/3 32/119 88/178 4/136 06/78 20/98 82/88 -40/13 88/6 ± 41/1 120 شفا

  شهید
 باهنر

120 14/2 ± 60/11 1/22- 93/95 69/103 36/89 70/123 85/147 48/112 51/2 2 001/0 83/0 66/0 

  کرمان
 درمان

تیل 68/0 75/0 001/0 2 06/0 54/113 65/165 58/128 1/76 02/95 38/86 -36/14 42/7 ± 06/0 120
س م

یفو
ریم
پ

 

 ـــــ ـــــ 001/0 2 71/1 96/159 20/255 71/188 26/103 14/130 42/115 -38/12 00/6 ± 03/1 120 حساس

 86/0 17/1 001/0 2 87/0 45/100 69/171 82/122 69/44 43/67 71/56 -69/6 82/3 ± 66/0 120 شفا

  شهید
 باهنر

120 73/0 ± 25/4 37/7- 00/54 61/63 20/44 06/108 34/146 70/89 80/2 2 001/0 11/1 75/0 

  نکرما
 درمان

120 67/0 ± 82/3 63/6- 20/54 64/64 24/42 27/117 34/163 94/95 84/0 2 001/0 12/1 82/0 

پروپوکسور
 

 ـــــ ـــــ 001/0 2 18/6 59/109 92/239 13/143 57/31 74/61 47/48 60/4 73/2 ± 57/0 120 حساس

 73/1 38/2 001/0 2 74/3 50/1 43/2 80/1 87/0 15/1 10/1 01/0 98/4 ± 74/0 120 شفا

  شهید
 باهنر

120 51/1 ± 21/8 91/0 78/0 86/0 70/0 11/1 40/1 98/0 56/0 2 001/0 86/1 07/1 

  کرمان
 درمان

رین 13/1 42/1 001/0 2 12/0 98/0 57/1 17/1 51/0 70/0 60/0 -98/0 39/4 ± 66/0 120
الوت
سیه
بدا
الم

 

 ـــــ ـــــ 001/0 2 35/1 83/0 50/1 04/1 32/0 51/0 42/0 22/1 25/3 ± 56/0 120 حساس

   درجه آزادي-chi squre  4 مجذور کاي -3        هاYحور  محمل برخورد خط با م-2      انحراف استاندارد+  شیب خط -1
   غیرهتروژن- *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  میزان 
  مرگ 
  و میر
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  )میلی گرم بر مترمربع(غلظت 
  

   گونه سوسري آلمانی در معرض آکتیلیک با استفاده از روش تماس4خطوط رگرسیون  : 1نمودار شماره 
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  میزان 
  مرگ 
  و میر

  
  
  
 
  

  )لی گرم بر مترمربعمی(غلظت 
  

   با استفاده از روش تماسICON گونه سوسري آلمانی در معرض 4خطوط رگرسیون  : 2نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  میزان 
  مرگ 
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  و میر
  
  
  
  
 
  

  )میلی گرم بر مترمربع(غلظت 
  

  تماس گونه سوسري آلمانی در معرض پروپوکسور با استفاده از روش 4خطوط رگرسیون  : 3نمودار شماره 
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که در جدول LD90  و LD50با توجه به مقادیر 
هاي  کش  آورده شده است، ترتیب سمیت حشره1شماره

هاي  بیمارستان(مورد مطالعه در هر سه نژاد مورد مطالعه 
  :به صورت زیر است ) کرمان درمان، شهید باهنر و شفا

  
   المبداسیهالوترین< پروپوکسور <پریمیفوس متیل 

  
اس انسکتاریم نیز به همین صورت که در نژاد حس

  . دیده شد
هاي مقاومت ارائه شده در سه نژاد  با توجه به نسبت

 ، ترتیب مقاومت LD90  و LD50مورد بررسی در سطح 
الذکر نیز  هاي مورد مطالعه در سه نژاد فوق کش به حشره

  .باشد به صورت ذکر شده در باال می
کیب روي ترین تر با آن که المبداسیهالوترین سمی

باشد، میزان مقاومت مشاهده  سه نژاد مورد مطالعه می
شده در سه نژاد مذکور نسبت به المبداسیهالوترین بیش 

  .کش دیگر است از دو حشره
هاي مقاومت در سه نژاد مورد  با توجه به نسبت

توان  می) 1997 (1بندي لدنی آزمایش و براساس طبقه
 معادل LD50 از نتیجه گرفت درمقایسه با نژاد حساس که

هاي  کش ترتیب جهت حشره  به42/115 و 47/48 ، 42/0
المبـداسیهـالـوتـریـن، پروپـوکسـوروپـریمیفـوس متیـل 

، نژاد بیمارستان شفا با نسبت مقاومت )13(برخوردارد بود
 برابر و نژاد 77/0 و 17/1 ، 38/2به ترتیب معادل 

تیب معادل بیمارستان شهید با هنر با نسبت مقاومت به تر
کش المبداسیها   برابرنسبت به حشره83/0 و 11/1 ، 86/1

هاي پروپوکسور و  کش لوترین متحمل و نسبت به حشره
نژاد بیمارستان کرمان . پریمیفوس متیل حساس هستند

 و 12/1 ، 42/1درمان با نسبت مقاومت به ترتیب معادل 
لذا . کش حساس است  برابر نسبت به هر سه حشره75/0

                                                
1. Ladonni 

هاي مورد بررسی ازنظر میزان حساسیت  ب بیمارستانترتی
  :هاي مورد مطالعه به شرح ذیل است کش نسبت به حشره

  کرمان درمان<شهیدباهنر<شفا: المبداسیها لوترین 
  شهیدباهنر<کرمان درمان<  شفا :پروپوکسور 

   کرمان درمان<شفا<شهیدباهنر: پریمیفوس متیل 
  

ل روي هر کش پریمیفوس متی  حشرهLD50مقایسه 
سه نژاد مورد مطالعه و نژاد حساس انسکتاریم نشان داد 

کش مذکور در هر سه نژاد مورد بررسی   حشرهLD50که 
هاي  و نسبت. تر است  نژاد حساس انسکتاریم کمLD50از

 در سه LD50الذکر در سطح  کش فوق مقاومت به حشره
هاي شفا، شهید باهنر و کرمان درمان به  نژاد بیمارستان

). کمتر از یک( برابر است 75/0 و 83/0 ، 77/0تیب تر
این حساسیت مبین یک وضعیت مقاومت متقاطع منفی 

  .نسبت به پریمیفوس متیل است
  
  
  بحث
هاي  کش دادکه ترتیب سمیت حشره مطالعه نشان این

هاي  بیمارستان(مورد مطالعه در هر سه نژاد مورد مطالعه 
  : صورت زیر است به ) کرمان درمان، شهید باهنر و شفا

  
   المبداسیها لوترین < پروپوکسور <پریمیفوس متیل 

  
که در نژاد حساس انسکتاریم نیز به همین صورت 

  . دیده شد
) 1379(نتایج حاصل از مطالعه موسـوي و همکاران

هاي دلتامتریـن، پروپوکسورو  کش بر روي سمیت حشره
لغ هـاي آلمانـی نر با پریمیفـوس متیـل بر روي سوسري

در شهـر تهـران نشـان داد که دلتـامتـرین از گـروه 
تر برخـوردار  هـاي پیرتـروئیـد از سمیت بیش کش حشـره
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) 1990 (2نتایج حاصل از مطالعات عبدالغفار. )14(بود 
هاي مختلف از سه گروه آلی  کش روي سمیت حشره

ترین  فسفره، کاربامات و پیرتروئید نشان داد که سمی
بـر روي سوسـري آلمانـی، پیرتروئیـدهـا ها  کش حشـره
  .)15(بودند

 هاي نژاد بیمارستان شده در سه هاي مقاومت ارائه نسبت
 LD50 ، LD90کرمان درمان، شهید باهنر و شفا در سطح 

ترین  که المبداسیهالوترین سمی دهد که با آن نشان می
باشد، میزان  ترکیب روي سه نژاد مورد مطالعه می

ه شده در سه نژاد مذکور نسبت به مقاومت مشاهد
  .کش دیگر است المبداسیهالوترین بیش از دو حشره

هاي  هاي این مطالعه با نتایج حاصل از بررسی یافته
که ) 1997(و همچنین لدنی) 1379(موسوي و همکاران

هاي اماکن و  به ترتیب روي دو و چهار نژاد از سوسري
م حساسیت به هاي شهر تهران انجام شد و اعال بیمارستان

  .)14،1( مطابقت دارد  )اکتیلیک(پریمیفوس متیل 
 درشهر تهران 1376ابوالحسنی در بررسی که درسال

انجام داد، حساسیت باالیی از نژادهاي مورد مطالعه 
ازطرفی شاقلیان . )16(کرد نسبت به پروپوکسور راگزارش

 نژاد 5هاي ناك دان روي  با انجام آزمون) 1376(
ه و یک نژاد حساس، مقاومت وسیعی به آوري شد جمع

بررسی موسوي و همکاران . )17(پرمترین را گزارش کرد
هاي شهر تهران  بر روي دو نژاد از سوسري) 1379(

در بررسـی دیگـر . )14(مقاومت به دلتامترین را نشـان داد
مقاومت نسبتاً باالیی نسبت به دو ) 1378(نیا توسـط فرزین

گزارش ) رمترین و سیپرمتریـنپ(کش پیرتروئیدي  حشره
نتایـج این مطالعـه مبنـی بر وقـوع تحمـل در . )18(شـد

از (دو نژاد مورد بررسـی در برابر المبداسیهـالوتریـن 
نزدیک به نتایج ذکر ) هاي گـروه پیرتروئید کش حشـره

شده حاصل از مطالعات قبل است که در باال به آنها 
  .اشاره شد

                                                
2. Adb-elghafar 

 نژاد سوسري 5مطالعه روي متعاقب ) 1997(لدنی 
 آوري شـده از منازل شهر تهران، خاطـر  آلمانی جمـع

 
 
 

تحمـل بـه / نشـان کـرد کـه گستـرش پدیـده مقـاومت
هاي پرمترین و المبداسیهالوترین در تعدادي  کش حشره

آلمانی نتیجه استفاده مستقیم از این  از نژادهاي سوسري
  .)13(ها در اماکن انسانی است کش حشره

هاي  کش توسعه مقاومت به حشره) 1987(1کوچران
پیرتروئیدي را در نژادهاي آزمایشگاهی سوسري آلمانی 

مقاومت ) 1990( و همکاران 2اسکات. )4(گزارش کرد
به پیرتروئیدها را در نژادهاي آزمایشگاهی گزارش 

 و همکـاران در یـک نـژاد 3آتکینسـون. )19(کـردنـد
 میـزان (villag Green)ـوریـدا آوري شـده از فل جمــع

مقاومت به پیرتروئیدهاي مختلف را به روش تماس 
 مورد  (Orlando)موضعی درمقایسه با یک نژادحساس 

ارزیابی قرار دارند، که نژاد مورد آزمایش به همه 
هاي موردنظر، مقاوم بود و نتیجه گرفتند که  کش حشره

سمی، تراز ترکیبات پیرتروئید با گروه فعال آلفاسیانو
براساس مطالعات . )20(باشند ترکیبات فاقد این گروه می

هاي سـوسـري آلمـانــی پدیده  در جمعیت) 1988 (4شل
 تقریبـاً عمومـی (Multi Resistance)مقاومت چندگانه 

هاي  کش به ایـن دلیل که موارد مقاومت به حشره. است
غلب ها و بعضی از پیرتروئیدها ا فسفـره آلـی، کاربامات
در ) 1987 (5کوچران. )5(شود در یک نژاد مشاهده می

آوري شده سوسري آلمانی   نژاد جمع45مطالعات خود 
کش مختلف مورد آزمایش قرار داد و   حشره12را با 

میزان مقاومت به دیازینون، کلروپیریفوس را پایین تا 
متوسط و مقاومت به ماالتیون، پروپوکسوروبندیوکارب 

ضمناً مقاومت به پیرتروئیدهاي . ردرا شدید گزارش ک

                                                
1. Cochran  2. Scott 
3. Atkinson 4. Schal 
5. Cochran 
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آلترین، فنوترین، فن والریت وسیفلرترین نیز مشاهده 
شد، اما همه نژادهاي مورد بررسی حداقل به یک 

به همین دلیل نتیجه گرفته . کش حسـاس بودند حشـره
کش مناسب، مبارزات موثر  شد که با انتخاب حشره

و همکاران 1که توسط دیاز دربررسی. )7(پذیر است امکان
درهاوانا انجام شد، مقاومت نسبت به دلتامترین (       ) 

  .)21(در هر دو نژاد مورد مطالعه، مشاهده شد
در این مطالعه یک وضعیت مقاومت متقاطع منفی 
نسبت به پریمیفوس متیل درهرسه نژاد مورد بررسی دیده 

در مطالعه انجام شده توسط موسوي و همکاران . شد
الذکر در  کش فوق  منفی نسبت به حشرهمقاومت متقاطع

همچنین در . )14(یکی از نژادهاي مورد مطالعه دیده شد
   2 توسط همینگوي1993بررسی انجام شده در سال 

و همکاران مقـاومت متقاطـع منفـی در دو نژاد ) 1993(
کش  از سوسري آلمانی مورد مطالعه، نسبت به حشره

  .)22(سیفلوترین مشاهده شد
دهدکه باتوجه  نتایج این بررسی نشان میدرمجموع 

هاي  کش به حساس بودن هرسه نژادمورد مطالعه به حشره
توان جهت سمپاشی  پروپوکسور و پریمیفوس متیل، می

ها از  هاي مورد بررسی به منظور مبارزه با سوسري مکان
در خصوص بیمارستان . کش استفاده کرد این دو حشره

کش  تفاده از حشرهکرمان درمان عالوه بر این اس
  .المبداسیهالوترین نیز موثر خواهد بود

در نهایت با توجه به نتایج این بررسی و دیگر 
مطالعات انجام شده و با عنایت به این که در حال حاضر 

اي جهت کنترل  مبارزه شیمیایی سهم مهم و عمده
هاي  سوسري آلمانی دارد، در این راستا موفقیت برنامه

هـاي  بستگـی به اجـراي دقیق برنامهکنتـرل این آفت 
مدیریت مقاومت دارد و از طرفی با توجه به مقاومت 

هاي  ها، روش کش روزافزون این آفت به انواع حشره
اي  کنترل غیرشیمیایی وکنترل فیزیکی اهمیت ویژه

رسد که در کنترل  به عبارتی به نظر می. خواهند داشت
ریت تلفیقی هاي مدی هاي آلمانی بایستی روش سوسري

آفات را مدنظر داشت که در این روش از تلفیق چندین 
  .شود روش کنترل استفاده می

  
  سپاسگزاري

مقاله حاضر، حاصل طرح پژوهشی مصوب شوراي 
  .پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است

کلیه همکارانی  شائبه نویسندگان مقاله از زحمات بی
اند به ویژه  هکه در اجراي این پژوهش ما را یاري داد

پزشکی  شناسی کارشناس بخش حشره آقاي حمیدسلطانی
و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت کرمان، معاون 
محترم و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

  .نمایند پزشکی کرمان صمیمانه تشکر و سپاسگزاري می

  
  فهرست منابع

ی سطـح حسـاسیت سـوسـري آلمـانــ. لدنـی، ح .1
(Blattella germanica)هاي  کش  به حشره

نامه انجمن . مختلف درچندبیمارستان شهرتهران

 - 13 و 12: جلد . 1372 شناسان ایران، حشره
  .60-53: صفحات 

شنـاسـی  اصــول سـم. رخشـانـی، احسـان .2

انتشارات فرهنگ جامع  ).ها کش آفت(کشــاورزي 
 .374صفحه . 1381.در تهران

  
  

1. Diaz 
2. Hemmingway 
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