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Abstract 
 

Background and purpose: Control of bedbugs (Cimex lectularius) as important human pests 
often fails in places where people live in aggregation such as prisons. The aim of this study was to 
compare the effectiveness of various methods of bedbug control in prisons in Mazandaran province, Iran. 

Materials and methods: In this descriptive-analytical study performed in 2018, routine control 
methods of bedbugs including spraying, environmental management, fogging, and flame and 
combinations of two methods were compared. Data analyses were carried out using two methods. In first 
method, the number of bites before the control program along with that of four monitoring periods (15 
days interval) after the interventions normalized with the population of the prison was analyzed. In 
second method, we analyzed the data from four monitoring phases after the control operation without 
considering the population of prisons. 

Results: Environmental management plus flame were the pair of control intervention with 
highest impact on bedbug population in prisons. Based on first method of analysis, there was a significant 
difference in number of individuals bitten between various control methods in all prisons (P<0.05). 
However, no significant difference was observed in number of individuals bitten by bedbugs between pre-
control stage and post-control stage in all prisons studied (P>0.05). 

Conclusion: Environmental sanitation of prison wards plus flame was found to have the greatest 
impact on bedbug population over a period of one month. Where it is not possible to use flame, combined 
methods, including spraying-environmental sanitation or fogging-environmental sanitation can be used as 
effective alternatives in reducing bedbug population in prisons. 
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 پژوهشی

 مقایسه روش هاي مختلف مبارزه با ساس تختخواب 
)Cimex lectularius1397سال  هاي استان مازندران در زندان ) در 

 
       1سید حسن نیکوکار

       2علی جعفري
        1محمودفاضلی دینان

  3امید دهقان
        4جمشید یزدانی چراتی

  5احمدعلی عنایتی
  چکیده

عنوان یک آفت مهم انسان در اماکن با جمعیت باال ) بهCimex lectulariusکنترل ساس تختخواب ( و هدف: سابقه
هاي مختلف کنترل ساس در اثربخشی روش شود. هدف از این مطالعه مقایسهها معموال با شکست مواجهه میبویژه زندان

 هاي استان مازندران است.زندان
 پاشی،ساس تختخواب شامل سم هاي معمول کنترلاین مطالعه توصیفی تحلیلی به ارزیابی و مقایسه روش ها:مواد و روش

 هايدو روش پرداخت. دادهبه صورت تلفیقی از  1397هاي استان، در سال پاشی، بهسازي محیط و حرارت شعله در زندانمه
 هاي مبارزه در دو حالت آنالیز شد. در حالت اول بررسی تعداد گزش افراد توسطدست آمده از تأثیر هر یک از زوج روشبه

روز) بعد از مبارزه و با در نظر گرفتن جمعیت زندان و در 15ساس قبل از مبارزه به همراه چهار مرحله پایش بعدي (با فاصله 
 .هاي آماري انجام شد، فقط نتایج گزش چهار مرحله پایش بعد از مبارزه بدون اعمال جمعیت زندان با آزمونحالت دوم
ها بود. نتایج حالت اول مطالعه، ترین اثر بر کنترل ساس در زندانزوج روش بهسازي محیط+ شعله داراي بیش ها:یافته

)، P > 05/0ها داشت (هاي مختلف مبارزه در کلیه زندانن روشاختالف معناداري بین تعداد گزش افراد توسط ساس در بی
ها داري در تعداد گزش افراد توسط ساس بین مرحله قبل از مبارزه و بعــد از مرحلــه چهــارم در زنــدانیاگرچه اختالف معن

  ).P< 05/0مشاهده نشد(
 یک ماهه دارد، اما در شرایط عدم امکــان ترین تاثیر را برکاهش جمعیت ساس در دورهبهسازي محیط + شعله بیش استنتاج:

  .ترین تاثیر را در کاهش جمعیت ساس در زندان دارندبهسازي متعاقبا بیش + بهسازي و یا مه پاشی اجراي روش شعله، سمپاشی +
  

  کنترل، ساس، ساس تختخواب، زندان، مازندران واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 محسوبترین آفات جوامع بشري شهري ازمهمحشرات 

هاي این آفات در حقیقت، زندگی و فعالیت .)1(شوندمی
(که گاهی باعث گزش، آزار و اذیت، ناراحتی پوستی و 

  شوند) با سبک زندگیمی هاي سیستمیک در انسانواکنش
  

     E-mail ahmadali_enayati@yahoo.com            جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم، دانشکده بهداشت17کیلومتر  ساري: -احمدعلی عنایتی مولف مسئول:
  زشکی مازندران، ساري، ایران. استادیار،گروه حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین، مرکزتحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پ1
  کل زندانها، ساري، ایران . کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی، کارشناس بهداشت  اداره2
  علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران . کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه3
  .ت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران. استاد، گروه هاي آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداش4
 ران، ساري، ایران. استاد و رئیس گروه حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازند5
 : 31/3/1400تاریخ تصویب :                 9/12/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            29/11/1399 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

 بارزي ساس تختخواب نمونه .)2(شهري در ارتباط هستند
و  Hemiptera از این آفات هستند که در راسته نیم باالن

در حال حاضــر  .شوندبندي میطبقه Cimicidae خانواده
گونه در این خانواده شناسایی شده است که از ایــن  110

 ) و ساس مناطقCimex lectulariusتختخواب (میان ساس 
تــري بــراي ) تــرجیح قــويCimex hemipterusحــاره (

دهنــد. ســاس منــاطق خونخواري از روي انسان نشان مــی
مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري رایج است و در  حاره

ساس تختخواب از سالیان دراز با انسان همراه بوده است 
ی داراي پراکنــدگی عنــوان یــک آفــت مهــم انســانو بــه

تر منــاطق گرمســیري و معتــدل باشد و از بیشجهانی می
له اخــتالف یاین دو گونه بوس .)3(دنیا گزارش شده است

در اندازه اولین قسمت سینه (پروتــوراکس) قابــل افتــراق 
هــا، هــا، خوابگــاههــا، هتــلها در خانــهساس .)4(باشندمی

هاي ســالمندان نهها، خاها، بیمارستانها، سفره خانهزندان
هــا در شوند. این گونههاي عمومی یافت میو سایر مکان

هاي دیوار، کف خانه، مبلمان، کارتن، پشت کاغذ ترك
هــاي هاي چوبی، در قفسهدیواري، داخل درها و کابینت

ها در شــب شوند. آنها پنهان میها و بالشکتاب، تشک
ز میزبــان در نور کم فعال هستند و وقتی هوا تاریک شد ا

کنند و در همــه مراحــل زنــدگی قــادر بــه خود تغذیه می
. ساس تختخــواب )5،6(خونخواري از میزبان خود هستند

 شــود امــا بــر رويهر چند انگل خارجی انسان محسوب می
 دقیقه 20تا  3کند و تنها به مدت میزبان خود زندگی نمی

خود  يهااز میزبان خونخواري کرده و سپس در پناهگاه
نسبت به گرســنگی  این حشره .)7(پردازداستراحت می به

طوري که بــا یــک بــار خونخــواري، کامال مقاوم است به
توانــد زنــده بالغین تا بیش از یک سال بــدون تغذیــه مــی

ها جدا انگل انسانی از ساس 25اگرچه حداقل  .)8(بمانند
شده است، اما هنوز هیچ شواهدي براي اثبات انتقال این 

 Cیــا  Bهاي عفونی دیگر مانند هپاتیت بیماري ها یاانگل
. بــا ایــن وجــود )9(یا ایدز از طریق گــزش وجــود نــدارد

ها هاي تختخواب با خونخواري از انسان راحتی آنساس
هــاي آلرژیــک، آســم، باعث واکنش وبرند را از بین می

 شــوند.اگزما، درماتیــت و کــاهش کیفیــت زنــدگی مــی
ـــرا آن ـــتااخی ـــال اس ـــا در انتق ـــوسه  فیلوکوکوس اورئ

)Staphylococcus aureusــی ــه مت ــاوم ب ــیلین و ) مق س
آنتروکووس فاسیوم مقاوم به وانکومایســین در برخــی از 

ــادا نقــش داشــته  .)10(انــدبیمــاران بســتري در ونکوورکان
هاي زیست انســانی بــه علــت کنترل این حشره در محیط

فعالیت شبانه و عادت به مخفی شدن امري بســیار ســخت 
هــاي در آغــاز قــرن بیســتم روش .)11(باشدزینه بر میو ه

 کنترل آلودگی ساس تختخواب براساس نامناسب نمودن
ها استوار بــود. چــارچوب چــوبی محیط براي فعالیت آن

ها با چارچوب فلزي جــایگزین شــد کــه فضــاهاي تخت
کــرد. ها ایجــاد مــیمحدودتري براي مخفی شدن ســاس

هاي تازه ها و چمدانهخانهاي تحویلی از رختشويلباس
ها بازرســی ها، قبــل از ورود بــه خانــهوارد شــده بــه خانــه

همچنین انواع مختلف مواد شیمیایی از قبیــل  .)12(شدمی
آرسنیک، جیوه، گوگرد، سیانید، رتنون، فنل، کریزول، 

کنی ایــن منظور ریشــهنفتالین،گازوئیل، بنزن و الکــل بــه
رکیبات بــراي انســان شد. برخی از این تآفت استفاده می

نیز سمی و کشنده بود. نقطه عطــف در تــاریخ مبــارزه بــا 
 هاي ســینتیک ماننــد د.د.تکشساس پس از عرضه حشــره

ها و در ادامه بعد از عرضه ارگانوفسفره 1940بعد از سال 
از در یک برهه زمانی پــس  .)13(ها ایجاد شدو کاربامات

ها، آلــودگی کشاین تاریخ به دلیل استفاده از این حشره
 .)11(شدیافته ناپدید  ویژه در کشورهاي توسعهبا ساس به

اما اخیراً افزایش شدیدي درآلودگی به ساس در امریکا، 
انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، ســوئیس، ســوئد، 
 دانمارك، ایتالیا، روسیه، برزیل، اســترالیا، نیجریــه، کویــت،

از کشــورهاي دیگــر  سنگاپور، تایلند، مــالزي و بســیاري
ها همیشــه در کشبنابراین حشره .)14(گزارش شده است
هــاي تختخــواب موفــق نبــوده ســاس از بــین بــردن مــوثر

شــده اگرچه علت دقیق ایــن افــزایش شــناخته  .)15(است
المللی، کاهش استفاده از نیست، اما افزایش سفرهاي بین

عدم آگــاهی  ،)16-18(هاها در داخل ساختمانکشحشره
 )20(مدوتجارت مبلمــان دســت  ،)19(کافی در میان عموم
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ها، دالیلــی بــر افــزایش کشو به ویژه مقاومت به حشــره
رســد مبــارزه تلفیقــی بــا به نظر می باشد.حضور ساس می

آفات و ناقلین که مورد تأکید ســازمان جهــانی بهداشــت 
عنــوان یــک راه بــرون رفــت از مشــکل تواند بهاست می

 هــاياز روش ختخواب باشد. استفاده ترکیبیتمبارزه با ساس 
هــاي کنترلــی ها موثرتر و پایــدارتر از روشکنترل ساس

کشور ایران نیز به عنوان یکــی از منــاطق  باشد.منفرد می
 مستعد آلـودگی بـه سـاس تخـتخـواب در دنیـا محـسوب

 شـود. میزان آلودگی به ساس تختخواب توسط دهقــانیمـی
 ،)21(درصــد 7/6ل مســکونی کاشــان و همکاران در منــاز

ســاکنین خوابگــاه  همکــارانش دردر مطالعــه شــهرکی و 
 حقی و همکــارانش ،)22(درصد 9/28دانشجویی در یاسوج 

ــدران  ــرد شــریفیو  )23(درصــد 8/2در بهمنمیــر مازن و  ف
گزارش شــده اســت. )24(درصد 61/9همکاران در اهواز 

 8/2ودگی از موارد متعــددي از روند افزایشی آلــ اخیراً
شــده  ایــران گــزارشهــاي درصد در اکثر استان 1/90تا 

هــایی بــا تــراکم بــاالي جمعیــت ماننــد محــل .)25(اســت
هایی ها همواره از مکانها و آسایشگاهها، خوابگاهزندان
هــا و انــد کــه افــراد ســاکن از حضــور ســاس در آنبــوده

ر د .)23(اندهاي مبارزه ناراضی بودهناکارآمد بودن روش
ها همواره از هایی با تراکم جمعیتی باال، زندانمیان مکان

انــد و شیوع حشره ساس شکایت داشــته افزایش گزش و
هاي کنترلــی معمــول و نیــز طور مستمر از روشبناچار به

گاهی غیر معمــول بــراي مبــارزه بــا ایــن حشــره اســتفاده 
اي جهت ارزیــابی مطالعهکه تاکنون جاییشود. از آنمی

هاي اي مورد استفاده براي کنترل ساس در زندانهروش
کشور انجام نشده اســت، ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه 

هــاي اســتان هاي مختلف مبارزه با ساس در زنــدانروش
مازندران براي اولین بار اجــرا شــده اســت کــه نتــایج آن 

هــاي تواند موجب شناخت بهتر و مقایسه تــاثیر روشمی
ها و ارائــه راهنمــایی در زندان مختلف مبارزه با ساس در

ها و نیز سایر امــاکنی زمینه مبارزه مؤثر با ساس در زندان
کننــد، که افراد با جمعیت نســبتا بــاال در آن زنــدگی مــی

تواند مــورد اســتفاده همچنین مینتایج این مطالعه گردد. 

 ها قــرارمناسب مدیران سیستم بهداشتی و مدیریت زندان
اســب ایــن حشــره، موجــب حفــظ و گیرد تا با کنتــرل من

  تر جامعه شوند.ارتقاي سطح سالمت هر چه بیش
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

ترین مناطق ایران از استان مازندران یکی از پرتراکم
هزار کیلــومتر مربــع  24لحاظ جمعیتی با مساحتی حدود 

 50دقیقه عــرض شــمالی و  5درجه و  38دقیقه تا  47بین 
دقیقه طــول شــرقی از  14درجه و  56دقیقه تا  34درجه و 

النهار گرینویچ قرار گرفته است. این اســتان داراي نصف
زندان در شــهرهاي بهشــهر، ســاري، قائمشــهر، بابــل،  10

آمل، نــور، نوشــهر، تنکــابن و همچنــین زنــدان نــدامتگاه 
محکومین مواد مخدر استان و کانون اصالح و تربیت در 

  باشد.شهر ساري می
  

هاي کنتــرل هاي استان بر اساس روشبندي زندانتقسیم
  و روش اجرا ساس

باشد کــه در تحلیلی می-این مطالعه از نوع توصیفی
هاي استان مازندران اجرا شد. جهت در زندان 1397سال 

هاي اســتان، روش هــاي در زندان، حذف و کنترل ساس
 پاشی، بهسازي محیط و حــرارتپاشی، مهمختلفی شامل سم

هــاي اســتان گیرد. کلیه زندانعله مورد استفاده قرار میش
 ها جهت کنترل و مبارزه با ساستقریبا از تمامی این روش

 هــاییمعیار ورود در مطالعــه حاضــر زنــدان کنند.استفاده می
هاي مختلــف رغم استفاده مداوم از روشهستند که علی

شد. ها مشاهده و گزارش میکنترلی، حشره ساس در آن
مچنین معیار خروج در مطالعه زنــدان هــایی بودنــد کــه ه
ها طور برعکس گزارشی از حضور حشره ساس در آنبه

اعالم نشده بود مثل کانون اصالح و تربیت که به همــین 
دلیل این کانون از مطالعه حاضر خارج و مــورد ارزیــابی 
قرار نگرفت. به منظور بهسازي محیط براي کنترل حشره 

صــورت نظافت عمــومی و فــردي (بــه هايساس از روش
اي یک بار)، آفتــاب روزانه)، استفاده از جاروبرقی (هفته
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 پژوهشی

البسه، ملحفــه، فــرش و وســایل (ماهانــه)، پتوشــویی دهی
هاي انتهــایی تختخــواب (ماهانه) و وازلین بر روي بخش

شــود. در نظافــت فــردي و (با تــاثیر ماهانــه) اســتفاده مــی
ویان در داخل کیسه عمومی، کلیه وسایل شخصی مددج

پالستیکی مشکی قــرار داده شــده و در معــرض مســتقیم 
 گیرد که دماي بسیار بــاالي داخــل آن ســببآفتاب قرار می

شــود. در وجود در وسایل) مــینابودي ساس (درصورت 
هاي روش شعله با استفاده از حرارت مستقیم بر روي محل

 حزیست ساس تختخواب که عموما از جنس فلز و یا مصــال
باشند، اقدام به حذف مراحل مختلف چرخه ساختمانی می

شود. سموم مورد استفاده جهت کنتــرل زندگی ساس می
هاي استان شامل فایکام، پرمترین، حشره ساس در زندان

باشند. همچنین سایپرمترین و دلتامترین (دوبار در ماه) می
 کــشپاش و حشرهپاشی با استفاده از دستگاه مهدر روش مه

ایپرمترین به همراه ترکیبات نفتی، براي تبدیل مخلوط س
 کش به مه و نفوذ به خلل و فرج موجود در ســاختمانحشره

و وسایل بندهاي زندان استفاده شد. به منظور حفظ اصول 
صــورت کدگــذاري در ها بهمحرمانگی، اطالعات زندان

ها بــه اند، بدین صورت که زندانتحقیق حاضر ارائه شده
گذاري و شماره 9تا زندان شماره  1دان شماره صورت زن

مورد ارزیابی قرار گرفتند. عالوه بر ایــن، قبــل از شــروع 
ها) مرتبط با مطالعــه اطمینــان مطالعه به همه افراد (زندانی

 هــا، اطالعــاتوسیله آنهداده شد که بعد از گزارش گزش ب
صورت محرمانه خواهد ها در مطالعه حاضر بهشخصی آن

 اسامی افراد در جایی درج نخواهد شد. جهت اجــراي بود و
هــاي هاي ذکر شده در بــاال کــه در زنــدانطرح از روش

استان براي کنترل ساس در حال اجرا هستند به صورت دو 
ها در جدول بندي آنبه دو استفاده شد که چگونگی دسته

پس از انجام اقدامات کنترلی در  ذکر شده است. 1شماره 
منظور بررسی تفضیلی به ها وها در زندانشقالب زوج رو

چک هاي مختلف مبارزه با ساس، هر کدام از زوج روش
لیستی در قالب فایل اکسل طراحی شد و بــه کارشناســان 

ها بر طبق اطالعات ها ارسال گردید و آنبهداشت زندان
ــل ــل را کام ــدان، فای ــت زن ــاتر بهداش ــده در دف ــت ش  ثب

کارشناسان، ناظرین و پرســنل  کردند.  عالوه براین بهمی
هــاي الزم بــراي شناســایی هــا) آمــوزشو افــراد (زنــدانی

گزش آن داده شده بود تا اطالعــات مربــوط بــه  ساس و
ها گــزارش گزش به درستی به کارشناس بهداشت زندان

در دفتر  شود تا در دفاتر بهداشت و فایل اکسل ثبت شود.
گــزش، تعــداد  بهداشت، نام و نام خانوادگی فرد، تاریخ

شد. بــراي گزش، بند مربوطه، روش مبارزه و ... ثبت می
ها، در هر زندان فردي بــه عنــوان اجراي بهتر زوج روش

هــاي الزم جهــت اجــراي مسئول اجرا انتخاب و آموزش
 منظــور اطمینــان ازهــا داده شــد. بــههــا بــه آنزوج روش

ــر تحــت عنــوانصــحت و دقــت داده ــازرس  هــا، دو نف ب
اي و نیز با بررسی اطالعــات صورت مشاهدهبه انتخاب و

 ها و ثبت تعداد گزشآزمایی دادهثبت شده نسبت به راستی
و مشاهده ساس بعد از هر مرحله به پایش پرداختند. بعــد 
از هر پایشی با عدم مشاهده ساس عدد صــفر یعنــی نبــود 
حشــره (آلــوده نیســت) و در صــورت وجــود و مشــاهده 

 (آلوده است) ثبــت شــد. قابــلساس در زندان عدد یک 
ذکر است که بعد از هر پایش، در صــورت وجــود حتــی 
یک گزارش، آلودگی مثبت ثبت شد و وفور مورد نظــر 

هــاي مربــوط بــه نبوده است. نهایتا با این تمهیــدات، داده
تعداد گزش در تعداد گزش افراد قبل از مبارزه به همراه 
روز) ثبــت  15ه چهار مرحله پایش بعد از مبارزه (با فاصل

ها به دو روش مورد آنالیز قــرار گرفــت. در . این دادهشد
 با جمعیــتمتناسب سازي هاي گزش پس از روش اول داده

 و ســازي) مــورد تجزیــهنفر یکسان 1000زندان (به ازاي 
تحلیل قرار گرفت. در حالت دوم، فقط داده هاي چهــار 

عیــت مرحله پایش بعد از مبارزه بدون در نظر گرفتن جم
صورت قدر مطلــق تعــداد گــزش مــورد هزندان و صرفا ب

الزم به اشاره است که هــر فــردي کــه  آنالیز قرار گرفت.
هــاي نظر از تعداد گــزشمورد گزش قرار گرفت صرف

دریافتی به عنوان یک مورد در نظر گرفته شــد و در فــرم 
 هاي گزارشمربوطه ثبت شد. به این ترتیب، تعداد گزش

باشند. در خصوص د افراد مورد گزش میشده، همان تعدا
صحت گزارش گزش ساس توسط زندانیان، باید اشــاره 
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 هاي شفاهی (با استفاده از پمفلتشود که به علت آموزش
ــ هــا و هــاي داخلــی، برنامــهخصــوص تلویزیــونهو نیــز ب

هــا بــه زنــدانیان، هــاي آموزشــی) بهداشــت زنــدانپکــیج
ن زنــدانیان موضوع آلودگی به ساس و گــزش آن در بــی

بسیار داغ بوده و تجارب مربوط به ساس و تشــخیص آن 
هــا بــین زنــدانیان بــه دقــت مبادلــه و گــزش ناشــی از آن

شود. عالوه بر این، سایر حشرات گزنده مثــل پشــه و می
هاي استان گزارش نشده است ولی شپش کک در زندان

شود، اما محل گــزش شــپش گزارش میها سر در زندان
سر بوده و کامال از این نظر با محل گــزش  سر منحصر به

ساس متفاوت و قابل تشخیص دقیق است. از طرف دیگر، 
شــود، حشــره که نور بندها کامال خاموش نمیجاییازآن

گــردد و ساس توسط افراد (زندانی) مشاهده و صــید مــی
وسیله هها نهایتا بعد از معاینه بگزش در آن همچنین موارد

  شد.در دفاتر مربوطه ثبت می پزشک زندان تایید و
  

مبــارزه  هايبراساس زوج روشها بندي زندانطبقه: 1جدول شماره 
  با ساس

 هاي استان زندان روش مبارزه ردیف

 7زندان شماره  - 3زندان شماره  – 1زندان شماره  شعله + بهسازي محیط 1

 6زندان شماره  - 8زندان شماره  -  2زندان شماره  مه پاشی + شعله 2

 9زندان شماره  - 5زندان شماره  - 4زندان شماره  سم پاشی + بهسازي محیط 3

  
 آنالیز آماري

ها بــه ها پس از ورود دادهبراي تجزیه و تحلیل داده
 SPSS18افــزار و بــازخوانی توســط نــرم Excelافــزار نرم

انحــراف  ±هاي کل با اســتفاده از میــانگین توصیف داده
ــا هــاي کمــی معیــار بــراي داده و توصــیف داده کیفــی ب

استفاده از جداول فراوانی انجام شد. سپس با اســتفاده از 
 ،Kruskal-Wallis ،Mann-Whitneyهاي آماري آزمون

Estimated Marginal Means  ــون ، Crosstabsو آزم
هاي مختلف مبارزه با میزان آلــودگی بــه ســاس در روش

هــاي اســتان مــورد بررســی و مقایســه قــرار ســطح زنــدان
  باشد.می 05/0داري در این تحلیل گرفت. سطح معنی

  
  یافته ها

ــین    نتــایج حاصــل از مقایســه تعــداد گــزش افــراد ب
  

هاي مختلف مبارزه نشان داد که تفاوت معنــاداري روش
هاي مختلف مبــارزه بــا بین میانگین تعداد گزش و روش

 ). جــدول1) (نمودار شماره P>005/0ساس وجود دارد (
دهــد کــه در حالــت اول از مطالعــه، در مینشان  2شماره 

 که از روش شعله + بهسازي محیط استفاده 7زندان شماره 
تــرین تعــداد گــزش در قبــل و بعــد از مبــارزه کــم ،شــد

پاشــی+ کــه از روش ســم 5در زندان شماره  مشاهده شد.
تــرین تعــداد گــزش در بهسازي محیط استفاده شد، بیش
ه شد. در حــالی کــه بــا مرحله قبل و بعد از مبارزه مشاهد

ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــایج ب ــه نت  Kruskal-Wallisمقایس
تعداد گزش ثبت شده بین مراحل مختلف (قبل و بعد از 

دار آماري بین مراحــل دهنده اختالف معنیمبارزه) نشان
ــی ــه اول و دوم و ســوم) م ــل و مرحل ــف (قب ــد. مختل باش

حله همچنین بر اساس این اطالعات هر چه از آخرین مر
تــر گیریم تعــداد گــزارش گــزش بــیشمبارزه فاصله می

بــا اســتفاده  ).2شماره  و نمودار 2شود (جدول شماره می
اختالف معناداري در تعــداد  Mann-Whitney از آزمون

گزش افراد توسط ساس در مقایســه بــین مرحلــه قبــل از 
مبارزه با هر یک از مراحل بعــد از مبــارزه (مرحلــه اول، 

هاي مورد تحقیق رحله سوم) در کلیه زندانمرحله دوم، م
داري در تعــداد ی). اما اختالف معنP>05/0مشاهده شد (

گزش افراد توسط ساس بین مرحله قبل از مبارزه و بعــد 
هاي مــورد تحقیــق از مرحله چهارم پایش در همه زنــدان

داري در ). تفاوت وضعیت معنــیP< 05/0مشاهده نشد (
  آمده است. 3در جدول شماره  بارزهبین مراحل بعد از م

  

  
  

مقایسه تعداد گزش بین زوج روش هاي مبارزه در  :1نمودار شماره 
  زندان هاي استان مازندران
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 پژوهشی

 هاي استان هاي روتین مبارزه با ساس در زندان روش :2جدول شماره
مازندران به همراه ثبت تعداد گزش در مراحل مختلف قبل و بعد از 

  مبارزه
ره  ما   ش
 اه زندان

 روش ها
  تعداد گزش در 

 هفته قبل از مبارزه
 اي بعد ازمبارزه زمانی دوهفته تعدادگزش در بازه

رحله دوم اول م هارم مرحله سوم مرحله   مرحله چ

 12 7 4 0 11 مه پاشی+شعله 6زندان 

 40 23 15 7 35 سم پاشی+بهسازي محیط 5زندان 

 3 0 0 0 8 شعله+بهسازي محیط 1زندان 

 20 20 9 5 16 سم پاشی+ بهسازي محیط 9زندان 

 10 5 3 0 12 مه پاشی+ شعله 2زندان 
 8 4 2 0 8 سم پاشی+ بهسازي محیط 4زندان 

 8 5 3 0 20 شعله+ بهسازي محیط 3زندان 
 4 1 0 0 6 شعله+ بهسازي محیط 7زندان 

 7 7 5 2 9 مه پاشی+ شعله 8زندان 

  

  
  

 ر بین مراحل قبل از مبارزه و پایشمقایسه تعداد گزش د :2نمودار شماره 
  بعد از مبارزه، در زندان هاي استان

  
مقایسه تعداد گزش بین پایش قبل از مبارزه و بعد از  :3جدول شماره

  مراحل یک تا چهار پایش
  

 میانگین رتبه تعداد گزش در پایش:
 داريی سطح معن

 مرحله ب مرحله الف ب الف

 >001/0 5 14 1بعد از مرحله  قبل از مبارزه

 003/0 72/5 2/13 2بعد از مرحله 

 042/0 94/6 06/12 3بعد از مرحله 

  4بعد از مرحله 
 

28/10 72/8 536/0 

 106/0 44/11 56/7 2بعد از مرحله  1بعد از مرحله 

 02/0 33/12 67/6 3بعد از مرحله 

  4بعد از مرحله 
 

5/5 5/13 001/0 

 34/0 72/10 28/8 3بعد از مرحله  2بعد از مرحله 
  4بعد از مرحله 

 

56/6 44/12 019/0 

 2/0 11/11 89/7 4بعد از مرحله  3بعد از مرحله 

  
هــاي مبــارزه بــا ســاس در در حالــت دوم، نتــایج روش

دون در نظــر گــرفتن جعیــت زنــدان و ـان بـــهاي استــزندان
تعداد گزش قبل از مداخله مورد ارزیــابی قــرار گرفتنــد. بــر 

 ج حاصــله از ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از آزمــوناســاس نتــای
Estimated Marginal Means  هــاي مــه بــین زوج روش

پاشی+ شعله با شعله + بهسازي و سمپاشی + بهسازي با شــعله 
داري دیــده شــد + بهســازي از نظــر آمــاري اخــتالف معنــی

)03/0 < Pهمچنین با اســتفاده از آنــالیز 4شماره  ) (جدول .(
داري یاختالف معنــ Crosstabs ده از آزمونآماري با استفا
پاشی و بهسازي، شــعله هاي مبارزه با ساس (سمدر بین روش

). امــا P > 05/0پاشــی و شــعله) مشــاهده شــد (و بهسازي، مه
داري در تعداد گزش افــراد توســط ســاس در یاختالف معن

پاشــی پاشی و شعله با روش ترکیبی سمبین روش ترکیبی مه
). در روش آنالیز بــدون در P <05/0هده نشد(و بهسازي مشا

نظر گرفتن جمعیت زندان و نیز میزان گزش قبل از اقدامات 
کنترلی نیز همانند روش اول، بهترین روش مبارزه با ســاس، 

درصــد حــذف  50روش مبارزه ترکیبی شعله و بهســازي بــا 
 7/16پاشــی و شــعله بــا آلودگی تعیین شد. روش ترکیبی مه

ــو پاشــی و دگی در رتبــه دوم و روش سمدرصــد حــذف آل
  درصد در رتبه سوم قرار گرفتند. 3/8بهسازي با 

  
مقایسه بین تعداد گزش در حالت دوم از مطالعه با  :4شماره  جدول

  پاشی و بهسازي، شعله و بهسازيروش مبارزه مه پاشی و شعله، سم
  

 تعداد گزش در روش هاي
 سطح معنی داري اختالف میانگین دو روش

 ب الف

 559/0 0 پاشی و بهسازيسم مه پاشی و شعله
 03/0 58/0 شعله و بهسازي 

 03/0 58/0 شعله و بهسازي پاشی و بهسازيسم

  
در کــل در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه تــأثیر و 

هاي مبارزه با ســاس بــه ترتیــب ماندگاري اثر زوج روش
ــه ــعله، م ــی+ شــعله و سمبهســازي محــیط+ ش ــی پاش پاش

   است. +بهسازي
  

  بحث
تــرین هــا یکــی از مهــمســاس تختخــواب در زنــدان

 هــايشــود و روشمشکالت بهداشت عمومی محسوب مــی
مختلف براي کنترل این حشره بــا شکســت مواجــه شــده 

هــاي است، از طرفی مقاومت این حشره نسبت بــه گــروه
هــا ســبب ایجــاد نگرانــی در سراســر کــشمختلف حشره

هــاي ط یکــی از روشبهسازي محی .)26(جهان شده است
کاربردي قدیمی براي کنترل این حشره است که همواره 

 .)27(مورد توجه دانشمندان و حشره شناســان بــوده اســت
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هاي استان مازندران هاي مختلف بهسازي در زندانروش
ها (جدا از بحــث مبــارزه بــا هاي سازمان زنداناز اولویت
پرکــاربرد  ها بسیارها در زندانباشد، این روشساس) می

هــاي بهســازي، تــرین روشالبته یکــی از مهــم .)28(است
نتــایج ایــن  .)26(استفاده از آفتابدهی وســایل بــوده اســت
. بــا )26،29(باشــدروش با سایر مطالعات در دنیا موافق می

کــه در کلیــه بنــدها، نظافــت روتــین انجــام توجه بــه ایــن
گیرد، اما جهت کنترل و مبارزه بــا ســاس تختخــواب می

صــورت هتــري هــم بــنیاز به نظافت روزانه با دقــت بــیش
صــورت فــردي وجــود دارد. در بخــش هعمومی و هــم بــ

نظافت عمومی، عواملی همچــون اســتفاده از جــاروبرقی، 
پتوشویی و همچنین آفتابــدهی وســایل و لــوازم افــراد بــا 

روز (مدت زمان خارج  20تکرار در مدت زمان حداکثر 
ریزي ساس) در حذف تخم شدن نمف از تخم تا قابلیت

ترین بیش .)26،27(و کنترل ساس بسیار حائز اهمیت است
شــود هــاي اســتان اســتفاده مــیکشی که در زنــدانحشره

باشــند، کــه بــه دو پیرتروئیدها، خصوصاً سایپرمترین مــی
ــا اســتفاده از  صــورت ســم پاشــی معمــولی و سمپاشــی ب

یــز هــا ندستگاه مه پاش که قطرات سم بــه درز و شــکاف
گیرنــد. بــا توجــه بــه کنند مورد استفاده قرار مــینفوذ می

هــاي فســفره و کلــره کــشممنوعیــت بســیاري از حشــره
توسط سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت ایران، 

هاي مناسب جهت کنتــرل و مبــارزه بــا ســاس کشحشره
محدودند که این محدودیت احتمال وقــوع مقاومــت بــه 

 هــا را افــزایشهت حذف ســاسکش مورد استفاده جحشره
هــاي مطالعه حاضر استفاده همزمان از روش .)30(دهدمی

ســاس ترین روش جهت کنترل حشــرهکنترلی را مناسب
کند. در موافقــت بــا تحقیــق هاي استان بیان میدر زندان
و همکــاران معتقــد بودنــد کــه کنتــرل  Romeroحاضــر، 

هاي روش تلفیقی آفات و یا استفاده همزمان و ترکیبی از
کنترلی، روشی بسیار مناسب و موثر براي کنتــرل حشــره 

باشــد. کش میهاي متکی به حشرهساس و کاهش برنامه
هاي کنترلی مختلف، زمان الزم استفاده همزمان از روش

  .)31(دهدبراي از بین بردن ساس تختخواب را کاهش می

 داري در تعــداد گــزشیدر مطالعه حاضر اختالف معن
سط ســاس بــین مرحلــه قبــل از مبــارزه و بعــد از افراد تو

مرحله اول، دوم و مرحلــه ســوم و همچنــین بــین مراحــل 
هاي مــورد تحقیــق پایش بعــد از مبــارزه در کلیــه زنــدان

 مشاهده شد. الزم است اشاره شود که بعــد از انجــام مبــارزه،
 یابد و حتی اگر تخم ســاسجمعیت حشره بسیار کاهش می

باشد، قادر به ادامه حیات نبوده و هم تبدیل به نمف شده 
 مانــد.بنابراین تعداد آن تقریبا در پایش اول و دوم ثابت مــی

اما در پایش سوم تعداد ساس افزایش پیدا کــرده اســت، 
گزش اي نبوده است که با تعداد البته این افزایش به گونه

در  یــک مشــاهده .)32(تــر شــودقبل از مبارزه برابــر یــا بــیش
این است که هیچ اختالفی از نظر آمــاري  مطالعه حاضر،

 بین تعداد گزش افراد توسط ساس در مرحله قبل از مبارزه
و بعد از مرحله پایش چهارم (آخرین مرحلــه پــایش) در 

احتمــاال یــک  هاي موردتحقیق مشاهده نشــد.کلیه زندان
تواند این باشدکه هر چه از اجرا یا زمــان انجــام دلیل می

 هايشود از اثربخشی روشگرفته میلهاقدامات کنترلی فاص
شود و کنترلی روي مراحل زندگی حشره (تخم) کم می

حشره ساس قادر به تکثیر زیاد شــده و تعــداد گــزش در 
این مرحله به تعداد گزش قبل از مرحله مبــارزه نزدیــک 
شده و حتی اگر کنترل مجدد صورت نگیرد، از آن هــم 

ره شــود کــه بــه دلیــل همچنین باید اشا .)33(رودفراتر می
هــا بــا کــن کــردن آنهــا، ریشــهاکولوژي و رفتــار ســاس

هاي مختلف مبــارزه عمــال اگــر غیــرممکن نباشــد روش
بسیار دشوار است، طبیعتا بعد از گذشت زمان از مبــارزه، 

تواند به علــت کند که میجمعیت ساس افزایش پیدا می
 بیولوژي و اکولوژي ساس در اختفا در عمــق درز و شــکاف

محل زیست مثــل دیــوار امــاکن و وســایل زنــدگی مثــل 
کــه، درمقایســه مبلمان و تختخواب باشد. دلیل دیگر این

انــد، که تعداد گزش پشت سر هم ثبت شــدهبین مراحلی
 روز بــود، اخــتالف 15چون فاصله دو پایش پشت سر هــم، 

داري از نظر آماري مشاهده نشده است. هر چند در معنی
 که با فاصله یک مرحلــه در میــان تعــداد مقایسه بین مراحلی

داري از نظر آمــاري گزش ثبت شده است اختالف معنی
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 پژوهشی

تر مشاهده شده است. این شاید به دلیل فاصله زمانی بیش
روز) باشد که طــی ایــن مــدت حشــره  30بین دو پایش (

ریزي فرصت کافی براي تکمیل چرخه زندگی و حتی تخم
کتــه بســیار مهــم تخمــین بنابراین یک ن .)3(ترا داشته اس

باشــد فاصله زمانی مناسب براي تکرار مراحل کنترلی می
تري در این زمینــه انجــام گیــرد تــا که باید مطالعات بیش

فاصله زمانی درستی در انجــام اقــدامات مشــخص شــود. 
هــاي موضوع مهم دیگر این اســت کــه بــا مقایســه روش

گسترش جمعیت ساس پــس از مختلف مبارزه و سرعت 
توان بهتــرین پایش دوم)، می مات کنترلی (در فاصلهاقدا

هاي کنترلی را که مکــان را از آلــودگی بــه ســاس روش
  .دارد، انتخاب نمودتري پاك نگه میبراي مدت طوالنی

مطالعه حاضر نشان داد که بــین تعــداد گــزش افــراد 
هاي مختلف مبارزه کــه شــامل توسط ساس در بین روش

پاشــی و شــعله، ســازي، مــههاي ترکیبــی شــعله و بهروش
پاشی و بهسازي بود تفــاوت معنــاداري مشــاهده شــد. سم

بنابر نتایج مطالعه، بهترین روش مبارزه، ترکیــب شــعله و 
درصــد حــذف آلــودگی بیــان شــد. روش  50بهسازي با 

درصد حــذف آلــودگی  7/16ترکیبی مه پاشی و شعله با 
درصــد  3/8پاشی و بهســازي بــا در رتبه دوم و روش سم

در رتبه ســوم قــرار گرفتنــد. هــر چنــد کــه مطالعــاتی در 
 هاي ترکیبیارتباط با ارزیابی وضعیت گزش در بین روش

کنترل ساس وجود ندارد و این مطالعه براي اولین بار در 
ترین رایج Doggett هاي استان اجرا شده است، امازندان

 و Lehnert و )34(استراتژي کنترل ساس را بهســازي محــیط
دانند. در موافقت بــا مطالعــه می )29(ان روش شعلههمکار

تر مطالعات همچنین به تاثیر بهسازي محیط با ما، در بیش
هــاي شــکافهایی مانند حذف درز و استفاده از تکنیک

 آلوده، آمــوزش دهی وسایلآلودگی، آفتاب موجود درمحل
 به ساکنان در رابطه با بیولوژي حشره ساس، رعایــت نظافــت

آوري جمــعردي، استفاده از جاروبرقی بــراي عمومی و ف
سنین مختلف حشره ساس و استفاده از روغن و یا وازلین 

هاي انتهایی تخت که مانع از حرکت حشره بــه بر قسمت
  .)26،29(تشود توصیه شده اسسمت باال می

ــوان  Potter در مطالعــه همچنــین روش شــعله بــه عن
حشــره  هــاي حــذف و کنتــرلترین روشیکی از قدیمی

ساس معرفی شده اســت. ایــن محقــق معتقــد بــود کــه بــا 
 ايهاي آلودهاستفاده از شعله مستقیم آتش بر روي قسمت

ســوزي نشــوند (ماننــد که با مواجهه شعله منجر بــه آتــش
پــذیر هاي فلــزي) کنتــرل ســاس بــه راحتــی امکــانتخت

هــا که حشره ساس در زنــدانبا توجه به این .)12(باشدمی
کنــد، حــرارت شــعله در فلزي زندگی مــی هايدر تخت

 تخت سبب از بین رفتن حشره ساس و حتی حذف حشره
از ایــن روش تنهــا در امــاکنی چــون  .)29(شــودساس می
توان استفاده کرد و در اماکن مسکونی استفاده زندان می

ســوزي شود، چون احتمال آتشاز این روش توصیه نمی
ابل اشتعال باالست. در این اماکن بدلیل فراوانی وسایل ق

حرارت شعله به همراه دود ایجاد شــده در داخــل تخــت 
هــاي تخــت هایی که در داخــل میلــهشود ساسسبب می

هــا در کــه ایــن یافتــه ،)14(برند نیــز از بــین برونــدبسر می
اي که باشند. در مطالعهموافقت با نتایج مطالعه حاضر می

در  Diwu و )4( 2018و همکاران در ســال  Wang توسط
عنــوان یــک انجــام شــد از روش بخــار بــه )5( 2002سال 

 روش موثر براي حذف ساس تختخواب در منازل مسکونی
که امکان اســتفاده از روش شــعله وجــود نــدارد اســتفاده 

 کنترل ساس تختخوابشد. مطالعات مختلفی درخصوص
 )35(و همکــاران Ashrook وسیلهه با استفاده از حرارت ب

 2011در ســال  )29(و همکاران Lehnert و 2019در سال 
هاي بالغ بــه گرمــاي بــاال بســیار حســاس انجام شد. ساس

گــراد درجه ســانتی 45هستند و در معرض دماي بیش از 
هــا بعــد از هــاي آنروند. حتی تخــمبه سرعت از بین می

 یک ساعت از بین خواهند رفت. این محققان در موافقت
هسازي محیط در کنار با تحقیق حاضر، معتقد بودند که ب

 تري درکنترل ساستواند اثربخشی بیششده می روش ذکر
هــاي ایــن در مقابل با مطالعــه مــا و یافتــه .)32(داشته باشد

ـــــان، ـــــاران Potter محقق و  Sutherland و )36(و همک
اســتفاده مــنظم یــا واکنشــی از ســموم دفــع  )37(همکاران

را روش هاي مایع و آئروســل آفات، به ویژه فرموالسیون
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 طورکهاند. همانمناسب براي کنترل ساس گزارش کرده
هاي مبارزه در باال اشاره شد، روش شعله از بهترین روش

باشد اما الزم اســت هاي کشور میبا ساس در کلیه زندان
هــا به ایــن نکتــه اشــاره شــود زمــانی کــه جمعیــت زنــدان

یابد اثرگذاري روش سمپاشی از روش شــعله افزایش می
 وهمکاران معتقدند Moore شود.می ترساس بیش درحذف

کــش انتخــابی روي ســطوح که احتماال زمانی که حشره
پاشیده شود، اثر ماندگاري آن سبب کنتــرل بهتــر ســاس 

 ایالــت 50و همکــاران در  Lehnert در مطالعه .)13(گرددمی
تــرین ترین و مناسبکش شایعآمریکا، استفاده از حشره

جــایی از آن .)32(ساس بوده اســت روش مبارزه و کنترل
ها کشترین حشرهکه امروزه پیرتروئیدها یکی از متداول

شوند، بــا ایــن براي مبارزه با آلودگی ساس محسوب می
 کش پیرتروئید و ســایرها نسبت به چندین حشرهحال، ساس

کلــروس هــا ماننــد مــاالتیون، دیــازینون و ديکشحشره
الزم بــه اشــاره اســت کــه  .)30،38(انــدمقاومت نشان داده

هــا در عالوه بــر ســطح بــاالي همکــاري مســئولین زنــدان
 پژوهش حاضر، طراحی، نظارت، اجرا، و آموزش تئوري

هــا بــه عنــوان تــیم و عملی دقیــق پرســنل منتخــب زنــدان
اجرایی براي برگزاري جلســات درون بخشــی در زنــدان 
هاي اســتان، وجــود شــبکه بهداشــت و درمــان زنــدان بــا 

کافی، برخورداري سطح باالي آگاهی کارشناسان  پرسنل
ها در ارتباط با حشره ساس از نقاط قوت و مسئولین زندان

این مطالعه بوده است. الزام به حداکثر اصول محرمانگی و 
  در زندان  هاي مختلفدر زمان محدودیت در رفت و آمد

  

  از نقاط ضعف مطالعه حاضر بود.

 نمودکه بهســازي بنــدهايگیري توان نتیجهدر پایان می
هــاي تــرین روشتــرین و کــاربرديزندان یکی از اصلی

باشد که باید با دقت و فاصــله کنترل ساس تختخواب می
طــور مــداوم صــورت پــذیرد. همزمــان بــا زمــانی کــم بــه

ترین تــاثیر را بــر بهسازي بندها، روش کنترلی شعله بیش
روي کاهش جمعیت ساس در طی دوره یــک ماهــه دارا 

کــردن د، هر چند با افزایش جمعیت زندان، جــایگزینبو
پاشی و بهسازي و یا سمپاشی و بهسازي روش ترکیبی مه

 باشد. در شرایطی کــه روش شــعلهبسیار کاربردي و موثر می
قابل انجام نباشد، روش ترکیبی مه پاشی و بهسازي و یــا 

 تواند تاثیر بســزایی در کــاهشسمپاشی و بهسازي محیط می
هــا داشــته باشــد. همچنــین بــراي اس در زندانجمعیت س

تاثیر باالي روش کنترلی انتخابی، تکرار مجدد آن قبل از 
روز ضرورت دارد. نتایج این مطالعه  15گذشت حداکثر 

 ها و ارتقايکنترل ساس در زندان در انتخاب بهترین روش
  سطح بهداشت و سالمت زندانیان بسیار مؤثر است.

  

  سپاسگزاري
ایــن مقالــه از زحمــات مــدیریت و پرســنل  نویسندگان

هاي اســتان، دانشــکده بهداشــت و کارشناســان محترم زندان
شناسی پزشکی کمال تقدیر و تشــکر را دارنــد. گروه حشره

تحقیق گــزارش شــده در ایــن مقالــه توســط کمیتــه گرنــت 
حمایـــت  983179پژوهشگر فرهیخته نیماد ایران بــا شــماره 

  IR.MAZUMS.REC.1397.2960 اخــالق کد با وشده است 
در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصــویب شــده اســت 

  می نمائیم. به این وسیله تشکرکه 
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