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Abstract 
 

Background and purpose: Bed bugs (Cimex lectularius) are major human ectoparasites. Before 
planning and implementation of any control measures against bed bugs in prisons, it is essential to 
determine the infestation rate. 

Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was performed to determine the 
prevalence of bed bug infestation in prisons in Mazandaran Province, 2015-2017. A standard checklist 
was prepared based on the health log of the prisons and was used to collect information on prevalence of 

bed bugs. Data were analyzed using SPSS V20. 
Results: The highest rate of infestation (68%) was observed in general ward and the lowest was 

seen in women's ward (1.23%). Highest infestations were reported at nights (88%) and the highest 
numbers of bed bugs were collected in metal beds (31%). During three years, there were no reports of bed 
bugs and their bites in prison 6. The average prevalence was constant in prison 1, while it was descending 
in prisons 2, 3, 5, and 9 and ascending in prisons 4 and 8. 

Conclusion: High prevalence of bed bugs in most of the prisons in Mazandaran province could 
probably be due to their entry into the prisons, re-infestation, and also difficulties in their control. 
Therefore, continuous monitoring of infestation, monitoring and prevention of bed bugs gaining entry into 
prisons, revising control measures with collaboration between experts from the Ministry of Health and 
prison health services are essential to plan for successful bed bug control interventions. 

 
Keywords: bed bugs, prevalence, prison, Mazandaran 
 

J Mazandaran Univ Med Sci 2022; 31 (206): 102-113 (Persian). 

 
 
* Corresponding Author: Ahmadali Enayati- Faculty of Public Health, Health Sciences Research Center, Mazandaran 

University of Medical Sciences, Sari, Iran. (E-mail: ahmadali_enayati@yahoo.com) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 12

mailto:ahmadali_enayati@yahoo.com\)
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16935-fa.html


 
        
  
  

  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )102-113(   1400ال س   اسفند    206سی و یکم   شماره دوره 

  103      1400، اسفند  206دوره سی و یکم، شماره         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                        

 یپژوهشــ
 

در  )Cimex lectulariusآلودگی به ساس تختخواب ( وعیش یبررس
 1394- 1396 يها استان مازندران در سال يها زندان

  
        2و1کوکاریحسن ن دیس

        3يجعفر یعل
        2و1نانید یمحمودفاضل

  4ییصحرا فرزانه
        2و5یچرات یزدانی دیجمش

  2و6احمدعلی عنایتی
  چکیده

 ياقــدام بــرای مهــم انســان اســت، قبــل از خارج يهااز انگل )Cimex lectulariusواب (ساس تختخ و هدف: سابقه
  .استبرخوردار  یاتیح تیبه آن از اهم یوع آلودگیش ی، بررسهادر زندانآن و کنترل  يزیربرنامه

دران در اســتان مازنــ يهــابه ساس در زندان یآلودگ وعیش نییجهت تع مقطعی -یفیطالعه توصاین م ها:مواد و روش
هــا دفاتر بهداشت در بخش بهداشت و درمان زنــدانمندرجات براساس ی ستیچک ل شد.انجام  1396تا  1394 يهاطول سال

 افــزارنــرمبــا  هاداده لیو تحل هیاستفاده قرار گرفت. تجز مورد ساس وعیاطالعات ش يآورجمع يبرا يعنوان ابزارهو ب هیته
SPSS  شد.انجام  20نسخه  

درصد مشــاهده  23/1در بند نسوان با  نیتردرصد و کم 68با  یبه ساس در بند عموم یدرصد آلودگ نیترشیب ها:یافته
 )درصــد 31ي (فلــز يهــادر تخــت آوريمحل جمع نیترشیباتفاق افتاد.  در شب هادرصد از گزش 88 ،ی. از نظر زمانشد

در زنــدان  وعیمشاهده نشد. متوسط شــ 6 شماره زندان از حضور ساس و گزش آن در یسال مطالعه، گزارش سهطول  ربود. د
شــماره  رونــد در زنــدان نیبوده و در مقابل ا یروند نزول نیا 9و  5،3،2شماره  يهازندان در هی کدرحال ،ثابت بود 1شماره 

  بود. يصعود 8و  4
مکــرر و وجــود  یآلودگ جادیو اورود  انگریتواند بیاستان، احتماال م يهازندان ترشیساس در ب يباال وعیش استنتاج:

 بــه دروناز ورود ســاس  يریشــگی، نظارت و پیآلودگ تیمداوم وضع شیباشد. لذا پاها آن یکنترل هايدر روش یمشکالت
در ســاس موفــق ها جهت کنترل ارشناسان وزارت بهداشت و زندانبا همکاري ک یکنترل يهادر روش ينگرباز زیزندان و ن

  زندان ضروري است.
  
  انزندان، مازندر وع،یساس تختخواب، ش هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه
ــرا ســاس هــا حشــراتی خونخــوار از راســته همــی پت

)Hemipetra،(  مرحله نمفــی  5داراي دگردیسی ناقص و
ــی ــندم ــه 91 .)1(باش ــاس گون ــانواده از س ــیده  خ سیمیس

(Cimicidae) وش، ـد مـگرم ماننـات خونـبر روي حیوان  
  

       E-mail: ahmadali_enayati@yahoo.com جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم، دانشکده بهداشت17کیلومتر  :ساري - علی عنایتیاحمد مولف مسئول:
  ایران پزشکی مازندران، ساري، دانشگاه علوم اد،یبهداشتی، پژوهشکده اعتمبارزه با ناقلین، مرکزتحقیقات علوم  وپزشکی  یگروه حشره شناس ستادیار،. ا1
مازندران، ساري، ایران. دانشکده بهداشت، 2   دانشگاه علوم پزشکی 
  ها، ساري، ایران اداره کل زندان ،پزشکی یکارشناس ارشد حشره شناس. 3
  رانی، ايمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشکدانشکده بهداشت، ، یپزشک یکارشناس ارشد حشره شناس. 4
  رانی، ايمازندران، سار ی، دانشگاه علوم پزشکیعلوم بهداشت قاتیکز تحق، مریستیآمار ز ياستاد، گروه ها. 5
  رانی، ايمازندران، سار ی، دانشگاه علوم پزشکیعلوم بهداشت قاتیمرکز تحقمبارزه با ناقلین،  پزشکی و یگروه حشره شناس. استاد، 6
 : 12/11/1400تاریخ تصویب :            15/4/1400جهت اصالحات : تاریخ ارجاع           19/3/1400 تاریخ دریافت  
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  آلودگی به ساس تختخواب  در زندان وعیش
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کننــد کــه تنهــا دو گونــه خفاش و پرندگان زنــدگی مــی
Cimex lectularius  وCimex hemipterus  تمایــل بــه

  .)3 ،2(خونخواري از انسان را دارند
 درز و شکاف دیوارها،کف منازل، شکاف تختخــواب

ي هاو البالي رختخواب، مبلمان و سایر اثاثیه منزل مکان
باشــند. مناسبی براي پنهان شدن ســاس در طــول روز مــی

و از  )1(شــوندها براي تغذیه در طــول شــب ظــاهر مــیآن
میزبانان غیرفعال یا انسان در حال اســتراحت خونخــواري 

دقیقه و هــر  3-15کنند، معموال زمان خونخواري بین می
شود که با توجه به درجه حرارت محیط روز تکرار می 3

ها بــا با این حال، آن .)4(مکن است تغییر کنداین زمان م
استفاده از حس و تشخیص گرماي بدن میزبــان و انتشــار 

 .)2(توانند تا شش متر حرکت کننــددي اکسید کربن می
سال  2تا  5/1توانایی زنده ماندن براي چندین ماه و حتی 

بدون تغذیه، ساس را به یک انگل خــارجی منحصــر بــه 
عامــل  45اگرچه آلــودگی بــه  .)5(فرد تبدیل کرده است

هــا امــا آن ،)6(ها گــزارش شــده اســتزا در ساسيبیمار
 .)7(ها را به انسان منتقل کننداند این پاتوژنهرگز نتوانسته

 روسیو انتقال در حشرات نیا کهاین بر یمبن هایینظریه
 یمطلب ط نیاما ا ،است شدهارائه نقش دارند  B تیهپات

اگرچه  .)8(رد شده است ایگامبکشور  در ديیجد مطالعه
 اي در انتقال بیماري به انسان ندارندها نقش اثبات شدهساس

ها اثرات منفی بســیاري ماننــد آزار و اذیــت اما گزش آن
خوابی، پریشــانی ذهنــی و انــواع شدید ناشی از نیش، بی

عالئم بالینی شامل بثــورات و آلــرژي در میزبــان انســانی 
 ها در منــاطقیبرخی معتقدند که ســاس. )9،10(کندایجاد می

نظر اقتصادي و بهداشتی شــرایط مناســبی ندارنــد،  که از
ســاس،  ژهیــات ویبــه خــاطر خصوصــ .)3(پراکنده هستند

، خصوصــیات حشــره، انــدازه نیــمرموز ا عتیطب ازجمله
است تا آلودگی بــه  شدهباعث  اکولوژیکی و رفتاري آن

تري یابنــد تداوم بیشبا تراکم باال  هايمکاندر ها ساس
هر کس را با هر موقعیت اجتماعی و اقتصادي گرفتــار  و

آلودگی به ســاس یــک معضــل جهــانی و رو بــه  .)8(کند
هــا، هــا، خوابگــاهها، هتلها در خانهگسترش است. ساس

هــاي عمــومی هاي سالمندان و سایر مکــانها، خانهزندان
بررســی در کانــادا، اولــین  2001شوند. در ســال یافت می

ــاس  ــه س ــاس نشــان داد ک ــه س ــودگی ب ــتماتیک آل سیس
ها با شــیوع بــاال مشــاهده خانمانتختخواب در پناهگاه بی

درصــد آلــودگی بــه مراحــل  98، 2002در ســال  .)1(شــد
مختلــف ســاس در اردوگــاه آوارگــان ســیرالئون بوســیله 

Gbakima در  2005سال  در .)11(و همکاران گزارش شد
 .شــد لیتبد توجه قابل مشکل کی به ساس وعیشتورنتو 

 گزارش شده توسط بهداشت عمــومیشکایات درصد از 63
هــا، تورنتو در ارتباط بــا آلــودگی بــا ســاس در آپارتمــان

 هاي ویالیــیدرصد در خانه 11ها و درصد در پناهگاه15
 ســاس به یآلودگشیوع  ر،یاخ يهاسال رد .)1(بوده است

 س،یانگلــ ا،یتالیا( ااروپ مانند یمناطق در جهان، سراسر از
 ،)يناویاسکاند سوئد، دانمارك، ا،یاسپان س،یسوئ فرانسه،

 ،يانــدونز لند،یتا ن،یچ( ایآس ،)لیبرز کا،یآمر( کایآمر قاره
 و) هیــجرین( قــایآفر ،)رانیــا ت،یــکو ســنگاپور، ،يمــالز

مطالعــات اخیــر نشــان داد  .)7(است شده گزارش ایاسترال
ت اجتمــاعی بــین که ســاس تختخــواب از طریــق تعــامال

ساکنین و جابجایی وسایل دست دوم بین منــازل آلــوده، 
هــا و کــشالمللی، مقاومت به آفــتافزایش سفرهاي بین

همچنین عدم دانش عمومی در زمینه کنترل و پیشــگیري 
ســاس تختخــواب در  .)12-15(ها گسترش یافته اســتآن

 هاي یــک واحــديواحدي در مقایسه با خانه هاي چندخانه
تري دارد. ها با یکدیگر شیوع بیشلیل مجاورت خانهبه د

هــاي عالوه بر این توزیع ســاس تختخــواب در ســاختمان
  .)13(شوداي انجام میصورت خوشههآپارتمانی ب

آلــودگی بــه ســاس در جوامــع  زود هنگام تشخیص
 تواند نقش مهمی در اقدامات کنترلی و متعاقبــاهدف می

 از مــردم در ارتبــاط بــا يبسیارها ایفا کند. کاهش هزینه
مجبــور  کــه زمــانی تــا هســتند توجهبی به ساس آلودگی

هاي مبارزه در روش تمام ،آن بردن بین از شوند برايمی
 تر،شدید هايکنترل آلودگی .)16(کار ببرندهدسترس را ب

ها گسترش یافته و ا آلودگیزیر باشد دشوار است ممکن
نیــاز دارد. حتــی  تــري بــراي مبــارزه و کنتــرلزمان بیش
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  و همکاران کوکاریحسن ن دیس     
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 پژوهشــی
 

هــاي بســیار بــاالیی را هــا، هزینــهاســتفاده ترکیبــی روش
  .)17(آمیز هم نباشدطلبد و ممکن است موفقیتمی

رغم اثرات ســوء بهداشــتی ایــن آفــت شــهري، علی
در جوامــع مختلــف شیوع و آلودگی به ساس تختخواب 

اخیرا  .)18(بندرت مورد مطالعه قرار گرفته استدر ایران 
 اي از مازنــدران، کهکیلویــه و بویراحمــد،راکندهتحقیقات پ

خراسان رضوي و اصفهان گزارش شده است که شــیوع 
درصــد گــزارش  1/90تــا  8/2ســاس تختخــواب را بــین 

  .)19-7،21(کردند
ــا جــاییاز آن ــاط ب ــران تحقیقــات در ارتب کــه در ای

 باشد و اینموضوع مطرح شده بسیار اندك و پراکنده می
زایشی در شیوع آلــودگی بــه ســاس در موارد هم روند اف

هاي استان و حتی کشــور دهد و زندانکشور را نشان می
توانند یــک نگرانــی بــه باال، می و تردد جمعیتی با تراکم

عنوان کانون شیوع و انتشار ساس درنظرگرفته شوند کــه 
پذیر زندانیان و نیــز گروه آسیب جمعی و فردي بهداشت

 مطالعــه ایــن دهد، لذاار میکل جامعه را در معرض خطر قر
هــاي نها در زندابا هدف بررسی شیوع آلودگی به ساس

طراحی و  1394-1396هاي استان مازندران در طول سال
 هــاساس شیوع از دقیقی تصویر تواندارائه شده است که می

 را ارزشــمندي اطالعات و دهد ارائه استان هايزندان در
 نیز سایر اماکنی که افرادهاي کشور و سازمان زندان براي

کنند فراهم نمایــد. با جمعیت نسبتا باال در آن زندگی می
 در طراحــی مســوولین بهداشــتیهمچنــین بــا کمــک بــه 

کنترلی آینده در ارتقــاي ســطح بهداشــت  هاياستراتژي
  عمومی جامعه موثر واقع شود.

  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

ر کیلــومتر مربــع هــزا 24استان مازنــدران بــا حــدود 
باشــد مــی شهرستان 22 داراي با مرکزیت ساري مساحت

ترین مناطق ایران از لحاظ جمعیتــی یکی از پر تراکمکه 
ــت ــدران داراي  .اس ــتان مازن ــهرهاي  10اس ــدان در ش زن

بهشهر، ساري، قائمشهر، بابل، آمل، نور، نوشهر، تنکــابن 
ن و و همچنین زندان ندامتگاه محکومین مواد مخدر استا

 تصــویرباشد(کانون اصالح و تربیت در شهر ســاري مــی
 هاي بهشهر، ساري، بابــل، آمــل و قائمشــهرزندان ).1شماره 

هاي نور، ندامتگاه، نوشــهر در مناطق غیر ساحلی و زندان
  باشند.هاي ساحلی استان میو تنکابن از زندان

  

  مواد و روش ها
الق کد اخــــبا  مقطعی -یفیمطالعه از نوع توص نیا

IR.MAZUMS.REC.1397.2960 بــه منظــور باشدمی .
تــا  1هاي مورد مطالعه از شــماره حفظ محرمانگی، زندان

انــد و بــه افــراد کدگذاري و مورد ارزیابی قرار گرفتــه 9
هــا) اطمینــان داده شــد کــه در صــورت گــزارش (زندانی

ها در جایی درج نخواهد ساس، اسامی آنگزش و حشره
  انه باقی خواهد ماند.صورت محرمشد و به

  

  
  

  1394-1396مازندران در بررسی شیوع ساس ها در زندان هاي استان در طی سال هاي  استانمورد مطالعه   يزندان ها یمکان عیتوز :1تصویر شماره 

 تنکابن

 نوشهر
 نور

 آمل

 بابل

 قائمشهر

 ساري

شهربه  

 ندامتگاه

 کانون
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 کــه بودنــد ییهازندان ،حاضر مطالعه در ورود اریمع
 و گزش ساس حشرهارشی از گز ،یکنترل اقدامات وجودبا 
 ییهــازندان خروج اریمع. شدیم ثبت و مشاهده هاآن در

و گــزش  حضــور از یگزارشــ بــرعکس طوربه که بودند
 10زنــدان شــماره  مثل بود نشده اعالم هاآن در ساس حشره

 نگرفــت. قــرار پــایش مورد و خارج حاضر مطالعه از که
ي اســتان، هاجهت تعیین و ارزیابی شیوع ساس در زندان

 نیلومسؤ با یقاتیتحق میت ياعضا حضور با ياجلسهابتدا 
 يهــازندان بهداشت کارشناسان هیکل وبهداشت و درمان 

 در کامــل حاتیتوضــ. دیــگرد برگــزار مازنــدران اســتان
 هــر و ارائــه انکارشناســ بــه طرح ياجرا روش خصوص

. شــدو پاســخ داده  مطــرح جلسه در ابهام ای و سوال گونه
هــاي اســتان زنــدان کــل اداره ســالمت عاونــتم نیهمچن

مشکالت فنی و اجرایی طرح حاضر  حلمتعهد شد تا در 
 .ها همکاري الزم را به عمل آورددر زندان

 هاي بهداشت و درمان در دفاتر جداگانهکلیه فعالیت
شود. به دلیل مشکالت ناشی از ها ثبت میبهداري زندان

مــی از شــیوع ســاس در زنــدان، گــزش ســاس بخــش مه
دهــد. در ایــن دفــاتر، گزارشات این دفاتر را تشکیل مــی

تاریخ شیوع ساس، تعداد افراد مورد گزش ساس، تعداد 
ترین روش مبــارزه، ترین بند، مهمآلوده، آلودهو نوع بند

تاریخ مبارزه، نام بازرس بهداشت، در صورت استفاده از 
گردیــد. کش نوع و دوز مورد استفاده آن ثبت میحشره

الزم به بیان این نکته اســت کــه بــا توجــه بــه مقــررات و 
ــتانداردهاي ســختگیرانه امــور اداري زنــدان هــا بــه اس

خصوص در مورد موازین بهداشتی، اطالعات ثبت شــده 
ها، بسیار کامل بوده و اســتخراج در دفاتر بهداشتی زندان

هاي مورد نیاز براي ایــن مطالعــه را بــه خــوبی میســر داده
  کرده است.

ها حشــراتی که ساسجاییزم به اشاره است از آنال
هــا بــه دلیــل قــوانین حــاکم، شب فعال هستند و در زندان

امکان تردد و ورود و خروج زندانیان در ساعات پــس از 
هــا) بعــد خاموشی اعالم شده وجود ندارد، افراد (زندانی

 از مواجهه با گزش ساس و یا حتی گرفتن حشره در حین

ح روز بعد به واحــد بهداشــت زنــدان خونخواري، در صب
ــه واحــد بهداشــت تحویــل داده و  مراجعــه و حشــره را ب

دادنــد، گزارشــات بعــد از گزش مربوطه را گــزارش مــی
وسیله پزشک و کارشناسان بهداشــت زنــدان، در هتایید ب

 قــرار گــزش مــورد کهيفرد هرشد. دفاتر زندان ثبت می
 بــه یفتایــدر يهــاگــزش تعداد از نظر صرف ،گرفتمی

 مربوطــه فــرم درو  شدمی گرفته نظر در مورد کی عنوان
 گزارش يهاگزش تعداد ب،یترت نیا به؛ دیگردمی ثبت

بودنــد کــه  گــزش مــورد افراد تعداد هماندر واقع  شده،
مبناي تعیین درصد شــیوع در هــر زنــدان در نظــر گرفتــه 

  شده است.
 چک، ساس وعیشاجراي استاندارد پایش به منظور 

 در اختیــار و شــد یطراحــ اکســل لیــفا قالــب در یســتیل
 اساسبر هاآن و قرار گرفت هازندان بهداشت کارشناسان

 را لیــفا زنــدان، بهداشــت دفــاتر در شــده ثبت اطالعات
 بــههــاي گونــاگون با روش نیبرا عالوه. کردندیم کامل

 يهاآموزش) هایزندان( افراد و پرسنل و نیناظر کارشناسان،
 تــا بــود شــده داده آن گزش و ساس ییساشنا يبرا الزم

 کارشــناس بــه یدرســت بــه گــزش بــه مربــوط اطالعــات
 از نــانیاطم منظــور بــه. شــود گــزارش هــازندان بهداشت
 کارشــناس دو هــا،دادهآزمــایی و راســتی دقــت، صــحت

هاي و بعد از آموزش انتخاب استانی بازرس عنوان تحت
 العــاتاط یبررســ بــهمیدانی  يا مشاهده صورت به الزم
. پرداختنــد ماهانــه صورت به هازندان دفاتر در شده ثبت

گیري در این مطالعه به صــورت سرشــماري بــوده و نمونه
کلیــه اطالعــات ثبــت شــده مــورد اســتخراج و تجزیــه و 

  تحلیل قرار گرفته است.
ــــاس  ــــه از س ــــور دو گون ــــه حض ــــه ب ــــا توج   ب

) و ســاس منــاطق حــاره Cimex lectulariusتختخواب (
)Cimexhemipterus ـــــــران، از خصوصـــــــیت ) در ای

  مرفولــــوژیکی وجــــود فرورفتگــــی قســــمت قــــدامی 
و عــدم وجــود آن در  Cimex lectulariusپرونوتــوم در 

Cimex hemipterus  ــه از ــن دو گون ــک ای ــراي تفکی ب
  یکدیگر در مطالعه حاضر استفاده شده است.
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 پژوهشــی
 

  يآمار زیآنال
توســط  زنــدان هــر در شده تکمیل يهاستیل چک
وارد   Excelافــزار به نرم و عیتجمن تیم تحقیق کارشناسا

بــازخوانی و مــورد تجزیــه و  SPSS20افــزار و توسط نرم
کل بــا اســتفاده از  يهاداده فیتوصتحلیل قرار گرفت. 

 فیو توص یکم يهاداده يبرا ارمعی انحراف ± نیانگیم
انجام شد. ســپس  یبا استفاده از جداول فراوان یفیداده ک

ــا اســتفاده از ــون ب ــاآزم ــار يه  و Kruskal-Wallis يآم
Mann-Whitney ، ــودگمیــزان شــیوع ــه ســاس  یآل در ب

مــورد  05/0 يداریســطح معنــبــا استان  يهاسطح زندان
  قرار گرفت. ی و مقایسهابیارز

 
  یافته ها

همه نمونه هاي بررسی شده در مطالعه حاضر داراي 
فرورفتگی در قسمت پرونوتوم بودند که با توجه بــه ایــن 

هاي مورد مطالعــه خصوصیت مورفولوژیکی، گونه نمونه
Cimex lectularius .تشخیص داده شد  

ــســاس بــه تفک وعیشــ  یاســتان طــ يهــازنــدان کی
خالصــه شــده  1در نمودار شماره  1396 -1394 يهاسال

بــه ســاس در ســال  یآلــودگ وعیاست. متوسط درصد شــ
ر (که صفر بــوده)، د 9و  7شماره ي هاجز زندان به 1394

 2تــر و در زنــدان شــماره درصد) کم 17( 1زندان شماره 
است. در ســال  دهها بوزندان گریدرصد) از د 59( ترشیب

هماننــد ســال  یآلــودگ زانیم نیترشیو ب نیترکم 1395
 نیــدر دو زندان اشاره شده مشاهده شــد؛ البتــه بــا ا 1394

 زانیــبــه م یشــروع آلــودگ 9تفاوت که در زندان شماره 
داشــته اســت. در  شیافــزا 1394نسبت به سال درصد  30

بــه ســاس  یهــا آلــودگدر همــه زنــدان 1396طــول ســال 
درصد در زندان  67 وعیش زانیم نیکه باالتر دمشاهده ش

  .بوده است 7شماره 
ثابت بوده و در  1ساس در زندان شماره  وعیش روند

داشــته اســت  ینزولــ ریس 9و  5،  3،  2 شماره يهازندان
ــال ــه یدرح ــا ک ــدان نی ــد در زن ــماره رون ــ 8و  4 ش  ریس
  ).1داشته است (نمودار شماره  يصعود

  
  
متوسط درصد شــیوع ســاس بــه تفکیــک زنــدان و  :1 شماره نمودار

  ) در استان مازندران1396-1394مطالعه ( هايسال
  

از نقطه نظر شدت آلودگی به ساس به تفکیک نوع 
د ترین شیوع آلــودگی بــه ســاس مربــوط بــه بنــبند، بیش
ترین شیوع آلودگی بــه ســاس درصد و کم 68با عمومی 

 23/1درصــد و بنــد نســوان بــا  3آسایشگاه سربازان با  در
درصد بوده اســت. در بنــدهاي راي بــاز و راي کــاري و 

 27/12و  34/15قرنطینه میزان شدت آلودگی بــه ترتیــب 
از نظر زمــان گــزارش آلــودگی،  درصد ثبت شده است.

ترین زمــان بیشنشان داده است که  هاي این مطالعهیافته
 درصد در شب بوده است. توزیع 88رؤیت ساس به میزان 

 شیوع ساس براساس محل اختفا بسیار متفاوت بوده است،
هــاي ترین میزان رؤیت ســاس در تخــتکه بیشطوريبه

رؤیت ســاس در کمــد ترین میزان کمدرصد و  31فلزي 
  ).1بوده است (جدول شماره درصد  6/8لباس 

  
 هايزندانفراوانی و درصد فراوانی شیوع ساس در  :1جدول شماره 

  1394-1396استان مازندران در طی سال هاي 
 

  تعداد (درصد) متغیر
 )1/88( 587  شب  ساس رؤیتزمان 

  )9/11( 79  روز
 )6/14( 97  یک حشره  شدت شیوع

 )9/70( 472 تعدادي حشره

 )6/14( 97 حشره در هر زمان

 )6/5( 37  یک فرد  شدت گزش

 )4/94( 629 چند فرد

 )7/16( 111  تخت نئوپان  وجود ساس در

 )1/31( 207 تخت فلزي

 )5/28( 190 لحاف و تشک
 )2/15( 101 درز و شکاف

 )6/8( 57 کمد لباس

 )6/14( 97  1  تعداد بند آلوده

2 125 )8/18( 

3 65 )8/9( 

<4 379 )9/56( 
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، Kruskal-Wallisاز آزمون بر اساس نتایج حاصل 
تــرین شــیوع ) کم17/0با میانگین شیوع ( 1 شماره زندان
) و P>001/0( هــا داشــته اســترا نسبت به سایر زندانساس 
تــرین میــزان شــیوع ) بــیش67/0با میــانگین ( 7 شماره زندان

). در طــول ایــن ســه ســال P>001/0د(دهــساس را نشان مــی
و گــزش آن در ، گزارشی از حضور حشره ساس بررسی

  .)2نشده است ( جدول شماره  6زندان شماره 
  

هــاي مقایسه میــانگین شــیوع ســاس در بــین زنــدان :2 شماره جدول
در طــول  Kruskal-Wallisاستان مازنــدران بــر اســاس آزمــون 

  1394-1396هاي سال
  

  میانگین   میانگین  زندان متغیر
  سطح   درصد95فاصله 

  تربیش  ترکم  معنی داري

  یوعش

  18/0  16/0  17/0  5/19  1زندان 

001/0<  

 6/0 44/0 52/0  9/89 2زندان

 53/0 35/0  44/0  55/84 3زندان 

 53/0 4/0  46/0  94/90 4زندان 

 38/0 17/0 28/0  42  5زندان 

  68/0  66/0  67/0  5/134  7زندان 
 43/0 32/0 38/0  15/73  8زندان 

 32/0 17/0 25/0  5/40  9زندان 

  
 Mann-Whitneyهمچنین نتایج حاصــل از آزمــون 

داري بین شــیوع ســاس در بــین ینشان داد که تفاوت معن
 1 شــماره هايدر بین زوج زندان 1396تا  1394ي هاسال

 وجود نداشت. 9و 5، 8و 3، 8و 4، 3و 4، 4و 2، 3و 2، 5و
هــا بــا یکــدیگر در مقایسه شیوع ساس در بین بقیه زنــدان

 3مشاهده شــد کــه در جــدول شــماره داري تفاوت معنی
  نشان داده شده است.

  

  بحث
 هــايدر مطالعه حاضر آلودگی به ساس در همه زنــدان

 7بــه جــز زنــدان شــماره  94-96هاي استان در طول سال
) مشــاهده شــد. 94(در سال  9 شماره ) و95و  94(درسال 

هاي استان روند متفــاوتی داشــته شیوع آلودگی در زندان
ها در شب، در بندهاي عمــومی و از ر ساستاست و بیش
کــه جــاییآوري شدند. از آنهاي فلزي جمعروي تخت

ــالمت  ــرو س ــه در گ ــک جامع ــعه در ی ــرفت و توس پیش

باشد، آلودگی به حشرات بــه عمومی افراد آن جامعه می
هــاي خــارجی انســان بــه عنــوان یــک معضــل ویژه انگل

شــرفت و بهداشتی، تهدیدکننده سالمت جامعه و مــانع پی
  .)22(شودتوسعه قلمداد می

  
 داري شیوع ساس در هر زندان بایمقایسه سطح معن : 3شماره  جدول
 ، در استان مازندرانMann-Whitneyبراساس آزمون ها نداندیگر ز

  1394-1396در طول سال هاي 
  

  میانگین رتبه  مقایسه یک زندان با سایر زندان ها
  سطح معناداري

  زندان ب  زندان الف  زندان ها (ب) سایر   زندان (الف) 
1  2  5/3  21 001/0<  

4  5/5  37/15  004/0  
3  5/6  24  001/0  
5  5/12  13/11  652/0  
7  5/3  14 001/0<  
8  5/5  15/23 001/0<  
9  5/3  5/10  001/0  

2  4  07/26  11/22  335/0  
3  86/34  5/31  474/0  
5  03/28  88/13  001/0  
7  62/18  30  004/0  
8  07/38  82/26  013/0  
9  24/22  25/7  001/0<  

4  3  66/26  71/28  644/0  
5  97/21  28/13  012/0  
7  37/12  24  001/0<  
8  45/29  63/25  374/0  
9  63/16  75/7  007/0  

3  5  83/30  75/16  002/0  
7  25/22  35  004/0  
8  32/39  46/31  101/0  
9  33/25  75/9  002/0  

5  7  5/8  24  001/0<  
8  72/17  16/29  007/0  
9  75/11  14  455/0  

7  8  5/39  6/18  001/0<  
9  16  5/4  001/0<  

8  9  32/23  75/13  035/0  

  
کــه  اســتبهداشــتی مهــم آفات ساس تختخواب از 

تر در مناطق معتــدل و گرمســیري در سراســر جهــان بیش
ها به عنوان یکــی از عوامــل دارد و خونخواري آن شیوع

آزاردهنده در جوامعی با تــراکم جمعیتــی بــاال گــزارش 
 رغم تأثیراتاما حقیقت این است که علی. )23(شده است

عات در ارتباط بــا ســاس بهداشتی این آفت شهري، اطال
 باشد و شیوع و آلودگیتختخواب در ایران بسیار کم می

بــا  .)24،25(به آن به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته اســت
 هــا،توجه به مشکالت زندگی در اماکن جمعی نظیــر زنــدان

گونــه مطالعــات در چنــین امــاکنی از اهمیــت بــاالیی این
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 پژوهشــی
 

اســتان مازنــدران  هــايبرخوردار است. تاکنون در زندان
باشــند چنــین که داراي تــراکم جمعیتــی بــاالیی نیــز مــی

اي انجام نشده است و این تحقیق اولین مطالعه در مطالعه
 هاي اســتان مازنــدرانارتباط با بررسی شیوع ساس در زندان

  باشد.می
در بررسی حاضر، تفاوت معناداري بین شیوع ساس 

). دالیــل >05/0Pي استان مشاهده شــد (هازنداندر کلیه 
سال  ها،زندان تیجمعتواند تفاوت در این اختالفات می

ساخت، جنس دیوار، روکار یا توکار بــودن تاسیســات و 
 بــا مبــارزه مختلف يهاروش از استفادهکشی بندها، لوله

یی باشد. در طول پتوشو دستگاهیا نداشتن  داشتن و ساس
زنــدان  ترین میزان شیوع ســاس درهاي مطالعه، بیشسال

درصــد) مشــاهده شــده  33/54(با میانگین شیوع  2شماره 
 2کــه زنــدان شــمارهجاییاست. الزم به اشاره است از آن

باشد، کنترل و مبارزه هاي استان میترین زنداناز بزرگ
رغــم باشــد. علــیبا ساس در این زندان بسیار دشــوار مــی

هاي مختلف مبــارزه بــا ســاس که در این زندان روشاین
 تــر و کــاهشگیرد، اما احتماال براي اثربخشی بیشنجام میا

هاي کنترلی با دقت، اســتاندارد بایست روشدر شیوع می
و استمرار الزم انجام شود. در سایر مطالعات انجــام شــده 

هاي متفــاوتی از شــیوع ســاس در منــاطق در ایران، میزان
 هايخوابگاه در شهرکی مختلف گزارش شد. در مطالعه

 منظــور کــه بــه یاســوج پزشکی علوم دانشگاه وییدانشج
 صــورت ســاس بــه آلودگی انتشار و شیوع شدت بررسی

ــوده بــه ســاس درصــد از خوابگــاه 9/28گرفــت،  هــا، آل
 در آلــودگی دهقانی در کاشان شیوع .)26(گزارش شدند

ــکونی منــازل ــداکثر و 5/4 حــداقل را مس  درصــد 9 ح
بهنمیــر، در بررسی حقی در شهرســتان  .)19(کردگزارش 

بــه  درصــد 5/62آلــودگی  میــزان آلوده، روستاي در پنج
  .)21(دست آمد

متوسط شیوع ســاس دهد که مطالعه حاضر نشان می
 9و  5، 3، 2هــاي شــماره ثابت، در زنــدان 1در زندان شماره 

هاي شماره سیر نزولی داشته است، درحالی که در زندان
ودي و این روند صــع 1394-1395هاي در بین سال 4و  8

 تــریندهد. یکی از مهمسیر نزولی را نشان می 1396در سال 
هــاي هــا اســتفاده از روشدالیل سیر نزولی در این زندان

پاشــی یــا مبارزه موثر مانند روش تلفیقی (بهســازي، ســم
باشــد. امــا پاشی به همراه شعله) جهت کنترل ساس میمه

 4و  8 شــماره هايترین دلیلی که سبب شد در زندانمهم
صعودي شود، جابجایی زندانیان  95شیوع ساس در سال 

هاي دیگر و افــزایش تــراکم جمعیــت در آلوده از زندان
هــاي هاي مذکور بــود کــه حتــی اســتفاده از روشزندان

اي کــه توســط تلفیقی مبارزه نیز موثر نبوده است. مطالعه
Sutherland  و همکاران در آمریکا انجام شــد نشــان داد

عناداري بین آلودگی ساس و ازدحام جمعیت که رابطه م
و همکاران نیــز علــت اصــلی  Gbakima. )27(وجود دارد

افزایش شیوع ساس در اردوگاه آوارگان را جابــه جــایی 
احتمــاال آمــوزش  .)11(و ازدحام جمعیت گزارش کردند

به کلیــه افــراد مخصوصــاً بــه مــددجویان جدیــدالورود و 
روند صــعودي شــیوع تواند در کاهش سربازان وظیفه می

تاثیرگذار باشد. یک موضــوع جالــب در تحقیــق حاضــر 
هر چند آلودگی در طی  1این است که در زندان شماره 

سه سال کاهش پیدا نکــرده امــا ایــن آلــودگی در ســطح 
پایین نگه داشته شده است. الزم به ذکر است که با توجه 

 که ریشه کنی ساس در اماکنی مانند زنــدان تقریبــاًبه این
غیر ممکن است، نگه داشتن آلودگی در سطح پایین نیاز 
به دقت و برنامه مناســب دارد کــه احتمــاال ایــن موضــوع 

ریــزي مناســب در ایــن بصورت مدون، مستمر و با برنامــه
  زندان صورت گرفته است.

 خــود مراحل زنــدگی تمام در تختخواب هايساس
 يرو از فعالند. آن هــا قادرنــد خونخوار، نورگریز وشب

 جا کــهاز آن و نمایند خونخواري به اقدام ملحفه و لباس
 روایــن از باشد،شب می در انسان استراحت زمان ترینبیش
 تواندمی استراحت انسان، با زمان ساس فعالیت زمانیهم

در  .)28(ایجــاد کنــد انســان براي را ايآزاردهنده اوقات
 قیــقترین مشاهده ســاس در تحموافقت با این موضوع، بیش

است. در مطالعــه  درصد بوده 88حاضر در شب به میزان 
Gbakima  ،در بــالغ هــايســاس درصد 6/46و همکاران 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16935-fa.html


  آلودگی به ساس تختخواب  در زندان وعیش
 

  1400، اسفند  206دوره سی و یکم، شماره                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                            110

هاي روزانــه درصد در بازرسی 4/35شبانه و  هايبازرسی
در مطالعه حاضــر، افــراد مــورد گــزش  .)11(رویت شدند

هــاي فلــزي هــا را در تختخــوابها)، اکثراً ساس(زندانی
هــا یک دلیل این است که تخت خــواب مشاهده کردند،

ترین مکان ترجیحی به منابع غذایی (خون انسان) نزدیک
هــا، کــه در زنــدانباشند. دلیل دیگر اینها میبراي ساس
گــردد و ماننــد اي بهســازي مــیصورت دورههساختمان ب

ــف در  ــایل مختل ــابلو و وس ــان، ت ــکونی، مبلم ــازل مس من
هــا از اولویــت تختخــوابها وجود ندارد، بنــابراین زندان

باشند. یکــی ها میترجیحی محل زندگی ساس در زندان
 تواننــدهاي تختخواب این است که میهاي ساساز ویژگی

میزبان خود را دنبال کنند و از اتاق خواب به اتاق نشیمن 
و حتی به خانه مجاور بطور فعال حرکت کنند که به نظر 

هــایی ازد تا از مکانسها را قادر میرسد این امر ساسمی
 هــا حرکــت کننــد،با باالترین فراوانی به سمت سایر پناهگاه

توانــد نقــش مهمــی در افــزایش شــیوع موضوعی که مــی
شریفی فرد و همکــاران نشــان دادنــد  .)18،29(داشته باشد

 که اتاق خواب و اتاق نشیمن پناهگاه ترجیحی خوبی بــراي
 حقی و همکــاران هاي مشابهی توسطباشد. یافتهها میساس

گزارش شده است که در موافقت با نتایج تحقیق حاضــر 
تختخــواب و ملزمــات آن ماننــد قــاب تخــت،  .)18(است

ترین پناهگــاه ســاس و ها به عنوان معمولتشک و ملحفه
  وســیله هشــوند بــطــور مکــرر آلــوده مــیهمنــاطقی کــه بــ

How and Lee )30(، ــاران ــرد و همک ــریفی ف  و )18(ش
Hwang هــاي ایــن یافتــه .اندگزارش شده )1(ارانو همک

دهنــده تمایــل محققان مشابه با نتایج مطالعه حاضــر نشــان
هاي انسانی و افزایش گزارش حشره به نزدیکی با میزبان

  باشد.گزش در تختخواب می
توانــد دالیــل مختلفــی گرچه آلودگی به ساس مــی

اجتمــاعی ســاکنان  -داشته باشد، امــا وضــعیت اقتصــادي
اندازه جمعیت و محله به عنــوان عوامــل خطــر در  (فقر)،

 Senabulya .)31(شیوع آلودگی به ساس شناخته شده اســت
نشــان دادنــد کــه آلــودگی بــه ســاس بــا  )32(و همکــاران

 )33(و همکاران Wangوضعیت اقتصادي افراد ارتباط دارد. 

گزارش کردند که جوامع کم درآمد بــه دلیــل وضــعیت 
  .)31(وم ساس هستندتر در معرض هجمالی، بیش

Sutherland  و همکاران گزارش کردند که انــدازه
 .)27(جمعیت ارتباط مستقیم با افزایش شیوع ســاس دارد

اما حقیقت این است که دانش کــم افــراد (کــه خــود بــا 
توانــد یــک وضعیت اقتصادي اجتماعی مرتبط است) می

کــه طــوريدلیل عمده طغیان ساس در نظرگرفته شود بــه
م معمــوالً ســاس را بــا ســایر حشــرات اشــتباه عمــوم مــرد

شود که با بــاالبردن بنابراین پیشنهاد می .)33،34(گیرندمی
 هــايعمومی در مورد ساس و اســتفاده از روش دانش سطح

 اصــلی کلید عنوان کنترلی مدیریت تلفیقی آفات، که به
 بــراي هــاموفقیــت تــالش و آلودگی به ساس کاهش در

، بتوان قدمی موثر در کاهش شیوع باشندها میآن کنترل
و کنترل این آفت در کشور برداشته شود. لذا با توجه بــه 
اثرگذاري بسیار زیاد آموزش افراد در کمک بــه کنتــرل 

 عمومی از طرف مراکز بهداشــتی در کشــور ساس، آموزش
با برنامه زمانی منسجم و حمایت مستمر وزارت بهداشت 

ها با استفاده زندان خصوصا به ساکنین اماکن جمعی مثل
هاي قابل اجرا بسیار حائز اهمیــت ها و استراتژياز روش

شود که پایش مستمر ساالنه از است. همچنین پیشنهاد می
ریــزي مــدون در هــا بــا یــک برنامــهروند جمعیتی ســاس

کشور انجام گیرد تــا بتــوان تصــویري دقیــق از تغییــرات 
هــاي ریــزيجمعیتی ایــن آفــات بهداشــتی جهــت برنامــه

  دست آید.هکنترلی در زمان و مکان مناسب ب
الزم به ذکــر اســت ســطح بــاالي آگــاهی پرســنل و 

ها در ارتباط با حشره ساس، وجود دفــاتر مسوولین زندان
بهداشت و ثبت اطالعات و گزارشات بهداشــتی در همــه 

 اســتفاده بــاها) در بــدو ورود (ها، آموزش افراد (زندانزندان
 هــابرنامه ،یداخل يهاونیزیتلو صوصبخ زین و پمفلت از
هــا، ی) توســط واحــد بهداشــت زنــدانآموزش هايبسته و

 هــا در رونــد نظــارت وسطح باالي همکاري مسوولین زندان
 اجرا و همچنین آموزش تئوري وعملی دقیق پرسنل منتخب

 وســیله محققــین از نقــاطهها در راستاي اجراي طرح بزندان
توان الزام به اصــول ، اما میقوت مطالعه حاضر می باشند
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 مختلفهاي محرمانگی و محدودیت ورود و خروج در زمان
  هاي مطالعه حاضر برشمرد.در زندان را از محدودیت

آلودگی به ساس تختخواب در امــاکن شــلوغ و پــر 
ازدحام هنوز مشــکل اساســی در اکثــر جوامــع بــه شــمار 

، کــه نتــایج ایــن مطالعــه نشــان دادطــوريرود. همــانمــی
ها باال است و مــدیریت بهینــه آلودگی به ساس در زندان

آن به اقدامات پایش و کنترل منسجمی نیاز دارد. چندین 
فاکتور در آلودگی ایجاد شده توسط ساس نقش دارد از 
 جمله مسائل اجتماعی، اقتصادي، آموزش و سطح بهداشــت

هــاي مختلــف که رفع چنین معضلی به همکــاري ارگــان
شود همکاري بین وزارت بهداشــت شنهاد مینیاز دارد. پی

هــا بــا و درمان و آموزش پزشکی و کادر بهداشتی استان
ها در جهت اقدامات پایش، کنترل و نیــز بهداشت زندان

هــا بــه صــورت آموزش به کارکنان زندان و ســایر گــروه
منسجم انجام شود تا موجب تسهیل تشخیص، کنترل بــه 

ی ناشی از ساس در موقع و جلوگیري از گسترش آلودگ
  ها گردد.سایر اماکن عمومی از جمله زندان

  

  سپاسگزاري
آوري دانشــگاه از معاونــت محتــرم تحقیقــات و فــن

ــدران  ــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی درمــانی مازن عل
، 2960شماره جهت حمایت مالی این پروژه تحقیقاتی با 

تحقیق همچنین توسط کمیتــه . این کنیمسپاسگزاري می
 983179وهشگر فرهیخته نیماد ایران بــا شــماره گرنت پژ
. بــر به این وسیله تشکر می نمائیمکه  شده استحمایـت 

هاي اســتان، دانیم از مسوولین محترم زندانخود الزم می
ها، کارشناســان گــروه حشــره کارشناسان بهداشت زندان

شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و همچنین همه افــرادي 
انــد، قیــق حاضــر مــا را همراهــی کــردهکه در تکمیل تح

  کمال تشکر و قدردانی به عمل آوریم.
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