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چکيده
اين به باتوجه هاست. سوسري هاي گونه از بعضي تکثير و رشد براي مناسب محيطي ها خانه تصفيه و رو فاضالب هاي شبکه هدف: و زمينه

منظور به حاضر مطالعه شود، مي متقبل را زيادي هاي هزينه ها سوسري منظورکنترل به پاشي سم براي استان فاضالب و آب شرکت ساله هر که

ممکن هزينه ترين کم با آميز موفقيت کنترل يک تا باشد مي مبارزه روش بهترين انتخاب و قم شهر فاضالب شبکه در ها سوسري فون تعيين

گيرد. انجام

هاي گروه به آنها هاي سوسري تعداد شمارش از پس و انتخاب قم شهر مختلف هاي قسمت در آدمرو ۱۲۰ تعداد طرح دراين بررسي: روش

دلتامترين سايپرمترين، فايکام، آيکون، دورسبان، سيمپراتور، ديازينون، شامل سم نوع ۸ مجموع در و سم نوع يک گروه هر در و تقسيم مختلف

درآدمروهاي ها سوسري نوع بررسي و شمارش شد. نظرگرفته در شاهد عنوان به نيز ها ازمنهول گروه يک گرفتند. قرار استفاده مورد سولفاک و

. گرديد انجام پاشي سم از بعد ماه ۵ و ماه يک پاشي، ازسم قبل شده انتخاب

و عدد ۴ حداقل سوسري به مطالعه تحت هاي منهول وفور باشد. مي آلوده درصد صد مطالعه تحت منطقه که داد نشان وفورگيري نتايج ها: يافته

۲ مقدار به ابقايي صورت به دلتامترين و سولفاک سيمپراتور، دورسبان، هاي کش حشره کاربرد گرديد. مشاهده منهول يک در عدد حداکثر۳۶۰۰

تر کم نتايج ديازينون و سايپرمترين فايکام، آيکون، سموم کردند. کنترل رو فاضالب شبکه در را ها سوسري جمعيت درصد ۱۰۰ مربع، متر در گرم

به نزديک حد در دورسبان سم مصرف از بعد ماه ۵ ها سوسري جمعيت اند. داشته ها سوسري کنترل در پاشي سم از بعد ماه يک در درصد ۱۰۰ از

است. کرده کنترل را ها سوسري درصد ۱۰۰ سيمپراتور، با ها منهول پاشي مه روش است. مانده باقي (۹۹/۷۸) صفر

با باشد مي گرما فصل شروع در مربع متر در گرم ۲ مقدار به ECدورسبان سم کاربرد به مربوط ها سوسري کنترل روش موثرترين گيري: نتيجه

اجراي با خرداد) تا۲۰ ارديبهشت ۲۰) شود انتخاب صحيح مبارزه زمان صورتيکه در قم شهر هوايي و آب شرايط چنين هم و مبارزه نتايج به توجه

مدت به را ها سوسري جمعيت توان مي سيمپراتور يا دورسبان با پاشي مه تقدم با فاصله ۱/۵-۱ماه به ابقايي پاشي بارسم يک و پاشي مه بار يک

معني موارد تمام در پاشي سم از پس ۱ماه ها سوسري ميزان کاهش داد نشان شده انجام آماري هاي آزمون نتايج داشت. نگاه صفر حد در طوالني

هاي درمنهول ها سوسري کاهش چنين .هم است. نبوده دار معني موارد تمام در ماه ۵ از بعد کاهش اين ولي ،( از۰۵/ تر کم P
value

) است بوده دار

است. نبوده دار معني بعد ماه ۵ و يک شاهد
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۲

مقدمه

مکانيکي ناقلين که هستند حشرات از گروهي ها ــري سوس

تک ويروسي، باکتريايي، قارچي، بيماريزاي عوامل از ــياري بس

و شوند مي محسوب آلرژي ايجاد و انگلي هاي تخم اي، ياخته

ميروند شمار به بهداشتي مهم مشکالت از مناطق، از بسياري در

ــتفاده اس (۷) کنترل مختلف هاي روش توصيه وجود با .(۱-۶)

مي  روش مهمترين هنوز اماکن از ــياري بس در ها کش آفت از

تغيير نظير مختلف راههاي از ها سوسري وصف اين با .(۸) باشد

سيستم به ــته وابس آنزيمهاي فعاليت نيز و جلد پذيري نفوذ در

.(۹) دادهاند ــان نش مقاومت کشها آفت به p۴۵۰ ــيتوکروم س

مقاومت روي بر درمالزي ۱۹۹۶ سال در همکاران و G.V Lee

کلروفوس، دي بنديوکارب، ــور، پروپکس هاي کش ــره حش به

که دادند ــان نش و دادند انجام تحقيقي پرمترين و ــايپرمترين س

Cockran .(۱۰) هستند مقاوم پرمترين به نسبت ها ــري سوس

پيرتيروييدي حشرهکشهاي به مقاومت توسعه ۱۹۸۷ سال در

.(۱۱) کرد گزارش را آلماني سوسري آزمايشگاهي نژادهاي در

چندگانه مقاومت پديده که داد ــان نش ۱۹۹۸ ــال س در Schal

ــره حش به مقاومت موارد که دليل اين به ــت، اس عمومي تقريبا

در اغلب پيرتيروييدها از بعضي و کاربامات ــفره، فس هاي کش

Abd. Lghafar مطالعات .(۱۲) است شده ــاهده مش نژاد يک

و پيرتيروييدها و کاربامات ــفره، فس هاي کش ــره حش سميت

مقاومت نيز ايران در .(۱۳) داد نشان را پيرتيروييدها بودن موثر

هاي گروه از کش حشره چندين به نسبت آلماني ــري سوس در

از فايکام ــفره، فس گروه از اکتيليک و ديازينون ــر نظي مختلف

گزارش پيرتيروييدها ــروه گ از پرمترين و ها کاربامات ــروه گ

.(۱۴-۱۶) است گرديده

تکثير ــد، رش براي ــبي مناس محل فاضالب ــبکه ش که جا آن از

در ــات تاسيس اين احداث با ــد باش مي ها ــري سوس وپناهگاه

مراکز در و ــه يافت افزايش ــرعت س به ــا آنه جمعيت ــهرها ش

زياد يابند. مي انتشار غيره و ها ــتان بيمارس ادارهها، ــکوني، مس

ايجاد مشکالت و قم شهر فاضالب شبکه در ها سوسري بودن

فاضالب، و آب ــرکت ش و شهروندان براي آنها ــط توس ــده ش

.(۱۷) سازد مي ضروري را آنها عليه بر مناسب و علمي مبارزه

براي قم استان فاضالب و آب شرکت ساله هر اينکه به توجه با

مطالعه شود، مي متقبل را زيادي هاي هزينه ها سوسري کنترل

شهر فاضالب شبکه در ها سوسري فون تعيين منظور به حاضر

موفقيت کنترلي تا ــد باش مي مبارزه روش بهترين انتخاب و قم

(۱۷) گيرد انجام ممکن هزينه ترين کم با آميز

ها روش و مواد

تحت (مناطق قم شهر فاضالب شبکه هاي نقشه بررسي از پس

به شبکه آلودگي شدت ازآدمروها، اوليه بازديد شبکه)، پوشش

با و شبکه پاشي سم پيمانکاران و کارفرما با مذاکرات سوسري،

اعتبار ميزان پروژه، اهداف شبکه، هاي منهول کل تعداد به توجه

هاي قسمت در آدمرو ۱۲۰ تعداد انتخابي سموم تعداد و طرح

هاي سوسري تعداد ــمارش ش از پس و انتخاب ــهر ش مختلف

سم نوع يک گروه هر در و ــيم تقس مختلف هاي گروه به آنها،

تراکمي سمپاش از پاشي سم براي گرفت. قرار ــتفاده اس مورد

مه براي گرم پاش مه سمپاش و ابقايي پاشي سم جهت ــتي پش

شاهد عنوان به نيز ها منهول از گروه يک گرديد. استفاده پاشي

و صيد سوسري تعدادي آلوده آدمروهاي از شد. گرفته نظر در

پاشي ازسم قبل ماه يک سوسري هاي گونه نوع آزمايشگاه در

وفورگيري اولين گرديد. تعيين ــي پاش ــم س از بعد ماه ۵ و ۱ و

قم شهر منطقه در۴ مختلف ــموم س با پاشي ــم س آن متعاقب و

فاصله به آمد. در ــرا اج به ــده ش تعيين پيش از هاي منهول در

انجام دوم مرحله پاشي ــم س اول مرحله پاشي ــم س از ماه يک

بهترين و ( Residual ــت( ابقايي اثر به بردن پي بمنظور ــد. ش

دو طي مبارزه، هاي روش يا روش بهترين نيز و سموم غلظت

هاي روش اجراي تاريخ از ماه پنج و ماه يك فواصل به ــت نوب

در گرديد. ثبت وفورگيري نتايج و باز ها منهول مجددا مبارزه،

فايکام شامل: شيميايي گروه سه از کش حشره ــه س مطالعه اين

و ها فسفره گروه از ــبان دورس ديازينون، ها، کاربامات گروه از

گروه از دلتامترين ــايپرمترين، س آيکون، سيمپراتور، ــولفاک، س

شامل دلتامترين تجاري هاي نام ــدند. ش برگزيده پيرتيروييدها



۳

و C۲۲H۱۹Br۲NO۳ فرمول با بوتوکس ــيس، دس يادکامترين،

شامل سايپرمترين تجاري نامهاي اکالف، راسل شرکت ساخت

ساخت C۲۲H۱۹CL۲NO۳ فرمول با ــوپر س کافين ريپکورد،

فرمول با فلوترين ــي س سم تجاري نام سولفاک شل، ــرکت ش

نام دورسبان آلمان، باير شرکت ساخت C۲۲H۱۸CL۲FNO۳

C۹H۱۱CL۳NO۳PS فرمول با کلروپايرويفوس ــم س تجاري

ديازول ديازينون، ــم س تجاري هاي نام هند، ــور کش ــاخت س

ــور کش ــاخت C۱۲H۲۱N۲O۳Pس فرمول ــا ب ــيدول نيوس و

فرمول با ــوکارب بندي ــم س تجاري نام با فايکام ــم س و آلمان

مطالعه اين در که باشند مي آلمان کشور C۱۱H۱۳NO۳ساخت

آيکون تجاري هاي نام با ديگر سم دو گرفت. قرار استفاده مورد

استفاده مورد که بودند آلمان ــور کش ساخت نيز ــيمپراتور س و

طبق استفاده مورد ــموم س غلظت و مصرف ميزان گرفتند. قرار

است: زير شرح به توليدکنندگان نظر

هزار در ۲- ۱ درصد): ۶۰ (امولسيون ـ ديازينون

هزار در درصد): ۲-۱ (امولسيون ۲/۵ ـ دلتامترين

۵ در سي سي ۷۰-۵۰ درصد): ۱۰ ــيون (امولس ـ ــايپرمترين س

مربع متر ۱۰۰ براي ليتر

ليتر در۱۰ گرم ۴۰-۳۰ : درصد) ۱۰ ــيفلوترين (س ـ ــولفاک س

مربع متر ۲۰۰ براي

هزار در ۲ درصد): امولسيون ۴۰/۸ (کلرپيريفوس= ـ دورسبان

گرم ۳۰ :( موثربنديوکارب ماده ۸۰درصد با (کاربامات ـ فايکام

مربع متر ۱۲۵ براي هزار در ۶ ليتر= ۵ در

هزار در ۶ درصد): ۱۰ (پودر ـ آيکون

ثانيه ۵ منهول مکعب متر هر پاشي: مه درصد- ۵ سيمپراتور

يک از متر ۷۰ تا ۵۰ حدود فاصله با مطالعه مورد ــاي ه منهول

سانتيمتر ۹۰-۶۰ قطر به دهانه داراي شکل ــتوانهاي اس و ديگر

داراي اكثرًا كه است بتوني يا فلزي ها منهول پوش در ــت. اس

هوا تهويه جهت ــانتيمتر س ۳ حدود قطر به ــوراخ س عدد ۲

هاي منهول ) ــر مت حدود ۱/۵ از ها ــول منه ارتفاع ــند. ميباش

و فرعي هاي خيابان ــاي ه منهول ) متر تا ۵/۵ ــازل) من ــي فرع

و سيماني ها منهول اكثر بدنه جنس ــت. اس متفاوت كوچهها)

ها منهول از محدودي تعداد در ميباشند. آجري آنها از تعدادي

مناسبي هاي محل آجرها، روي سيماني ــتر آس تخريب علت به

است. شده ايجاد سوسريها ــدن ش مخفي و تخمگذاري براي

تعداد و کيلومتر ۳۹۴ مطالعه زمان در فاضالب ــبکه ش کل طول

است. بوده عدد ۸۳۰۰ ها منهول کل

: است بوده زير شرح به طرح اجراي وتاريخ محل

ـ بلوارامين ـ فرهنگيان ــاد- بني منطقه ۴ : طرح اجراي ــل مح

قم شهر در سميه

۲۵ اول ــه مرحل ــي پاش ــم س آن متعاقب و وفورگيري ــن اولي

ماه خرداد ۵ لغايت ماه ارديبهشت

۲۴ دوم مرحله ــي پاش ــم س آن متعاقب و وفورگيري ــن دومي

ماه تير ۵ لغايت ماه خرداد

ماه آذر ۴ لغايت ماه آبان ۲۶ وفورگيري سومين

بوده: زير شرح به ( ها سوسري (شمارش وفورگيري نحوه

سوسريها شمارش و باز نيمه و آرامي به منهول درب بازکردن

عمق کم هاي منهول در

پايين از شمارش و قوه ازچراغ استفاده و منهول درب بازکردن

عميق هاي منهول در باال به

درکل ها سوسري تعداد برآورد و ــخص مش سطحي ــمارش ش

باال وفور با هاي منهول در منهول،

ها يافته

هاي غلظت در ــم س ــت هش مجموع در ــي بررس اين طي

شبکه شده انتخاب هاي منهول در ها سوسري روي بر مختلف

است. آمده ۱ جدول در آن نتايج که شد گرفته کار به قم ــهر ش

درصد ۱۰۰ مطالعه تحت منطقه که داد نشان وفورگيري نتايج

ــري سوس به مطالعه تحت هاي منهول وفور ــد. باش مي ــوده آل

ــاهده مش منهول يک در عدد ۳۶۰۰ حداکثر و عدد ۴ ــل حداق

از قبل آلوده منهول ۱۲۰ در سوسري عدد ۶۷۹۷۵ جمعا گرديد.

بررسي منهول ۱۲۰ در سوسري ميانگين شد. شمارش پاشي سم

طورميانگين به ها سوسري ترکيب شد. برآورد عدد ۵۶۶ ــده ش

بالغ، امريکايي ــد صورت ۴۹/۳درص به ها منهول ــوع مجم در



۴

درصد و۶/۳ بالغ ــي آلمان نابالغ، ۲۹/۲ امريکايي ــد درص ۱۵/۲

آلماني)  درصد و ۳۵/۵ ــي امريکاي درصد ۶۴/۵) نابالغ ــي آلمان

در مقدماتي هاي وفورگيري ــت. اس بوده اوليه ــري وفورگي در

عدد ۱۶۰۱ به خرداد اوايل در از۱۵۷۲عدد ) شاهد هاي منهول

نشان کاهش) آبان اواخر در عدد ۳۷۲ به و افزايش تير اوايل در

افزايش حال در ها سوسري تعداد سال اول ماه ــه س در که داد

امر اين يابند. مي کاهش ــري گي ــم چش طور به ماه آذر در ولي

ارتباط دما کاهش با ها ــري سوس تعداد کاهش دهد مي ــان نش

به دورسبان شده برده کار به ــم س هشت بين از دارد. ــتقيم مس

سموم ساير با مقايسه در تر ارزان قيمت و تر مطلوب اثر علت

باشد. مي سم بهترين اقتصادي نظر از

برآوردميزانهريکازسمومبرايسمپاشيشبکهفاضالبروقم

برابر متر ارتفاع۴ و متر قطر ۰/۷ فرض با منهول هر داخلي مساحت

داخلي مساحت کل اساس اين بر گردد. مي برآورد مربع متر ۹/۵۶

باشد. مي مربع متر ۷۹۳۵۰ برابر پاشي) سم (سطح ها منهول

بار يک براي ســموم از يک هر خريد هزينه و ميزان برآورد

قم فاضالب شبکه کل پاشي سم

يک براي سموم از يک هر خريد هزينه و سموم نياز مورد ميزان

است. آمده ۲ جدول در قم فاضالب شبکه کل پاشي سم بار

ــي پاش مه صورت به ــيمپراتور س اقتصادي ــه مقايس ــاس براس

شهر فاضالب ــبکه ش پاشي سم براي کش ــره حش ارزانترين

از ها ميانگين اختالف ــي بررس ــود.براي ش مي ــوب محس قم

تفاوت ــي بررس ــت جه و Parit- test ــک پارامتري ــون آزم

استفاده طرفه يک Anova از مختلف هاي ــرهکش درحش آنها

ــت. اس ــده ش ارايه ۳ ــدول درج حاصله ــج نتاي ــه ک ــد گردي

گيري نتيجه و بحث

آلوده قم شهر فاضالب شبکه ي ها منهول درصد صد به نزديک

در عدد تا۳۶۰۰ ۴ از ها ــري سوس اين فراواني بودند. ــري سوس به

به سوسري عدد تعداد۵۶۶ متوسط طور به که شد، ديده منهول يک
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مهمي عوامل از قم شهر هوايي شرايطآبو باشد. مي منهول يک

و بالغ و نمفي مختلفجنيني، مراحل ــد رش دوران در ــتکه اس

شدن باز است. موثر کامال ها مثلسوسري چنينظرفيتتوليد هم

فصل شروع با معموال جوان هاي نمف خروج و تخم هاي کيسه

دارد ادامه ماه آذر تا و آغاز حرارت درجه مناسبشدن و بهار

.

ــهر ش حرارت درجه کاهش و ماه آذر از جوي ــديد ش تغييرات

منجر ــتان زمس فصل در صفر زير درجه چندين ــا ت گاهي ــم، ق

فاضالب شبکه در ها ــري کاهشجمعيتسوس و مير و مرگ به

علتکاهش به ها سوسري مير مرگو درصد بيشترين ميشود.

افتد. مي اتفاق بالغين و جوان نمفهاي حرارتدر درجه

�� ������ 	
��������)��
����(

����������	
������

	
�
������	
������

���	
	�����	
������

���������	�����	����

�����������	
����

���������	����������

��������	����������

������	��)!"�# $(��	
���	
�

پاشي سم بار يک براي سموم از يک هر خريد هزينه و ميزان :۲ جدول

( Parit- test , Anova) آماری های آزمون نتایج :۳ شماره جدول

P

VALUE

��� ��� �	
�
 ����

� ������ �


P

VALUE

�	
�
 ������

� �� ������� �


�����	
�


����
�� �	��  �!

��/�����/��������������

��/����/�	
����	
���

��/����/�����
�������

��/�����/���	��������

��/������/	�������������

��/�
����/
�	���
��
��������

��/�����/����
����������

��/�����/�	��������


	/�
���/������
�����  ��!



۶

يابد مي ــش کاه ماه دي تا ــاه م آذر از ها ــري سوس ــت جمعي

وفور مجددا و ــد يابن مي افزايش ــرعت س به بهار ــل فص در و

در آنها کاهش ــت عل يابد. مي کاهش ماه مهر در ــريها سوس

از آنها خروج و مهاجرت ولي نبوده مشخص کامال گرما فصل

باشد. مي اصلي عوامل از يکي رو فاضالب شبکه

سولفاک ــيمپراتور، س ، EC ــبان دورس هاي کش ــره حش کاربرد

۱۰۰ مربع، متر در ــرم گ ۲ مقدار به ابقايي صورت به ــن ودلتامتري

کردند. کنترل رو فاضالب شبکه در را ها سوسري جمعيت درصد

از بعد ماه يک در ديازينون و ــايپرمترين س فايکام، آيکون، ــموم س

گرفتند. قرار پايينتري درجات در ها سوسري کنترل در سمپاشي

فعاليت ماه ابقاييپساز۵ باسموم درتماممنهولهايسمپاشيشده

بازشدنکپسولهاي ظاهرگرديدکهطوالنيبودندوره سوسريها

کند. مي مشخص سموم ابقائيت زمان به نسبت را سوسري

درصد نظر از قم شهر رو فاضالب شبکه در ابقايي سموم کاربرد

ابقايي سموم با شده پاشي سم هاي منهول در که طوري به کنترل،

ــولهاي کپس ــدن ش باز و جنيني ــد رش دوران که بهار فصل در

از بعد ماه ۵ ها ــري سوس جمعيت است، تر کوتاه ها ــري سوس

مانده باقي (۹۹/۷۸) صفر به نزديک حد در دورسبان سم مصرف

آجري بدنه با هاي منهول در خصوص به ديازينون سم اثر است.

رقيق هاي غلظت کاربرد در ــد. باش مي دورسبان ــم س از تر کم

مقدار به ابقايي ــي پاش سم با ــابهي مش کامال نتايج کش ــره حش

در بنابراين گرديد. ــاهده مش ــرما س فصل در مربع متر در گرم ۲

باشد نظر مورد ابقايي پاشي ــم س با کنترل دوره طول که صورتي

دست به نتايج به توجه .با گردد مطالعه کامال مبارزه زمان بايستي

ــم س کاربرد به مربوط ها ــري سوس کنترل روش موثرترين آمده

گرما فصل شروع در مربع متر در گرم ۲ مقدار به ECــبان دورس

فاصله در شده توليد هاي ــول کپس کليه زمان اين در ــد. باش مي

مي بين از سم ابقائيت تاثير تحت و شوند مي باز ــم س ابقاييت

ــريها سوس وفور مبارزه زمان از بعد ماه ۵ تا طوريکه به روند،

و ــت اس مانده باقي صفر به نزديک چنان هم ها منهول ــن اي در

بعد سال در سرما فصل با شدن مصادف علت به رود مي انتظار

مه روش باشد. کنترل تحت سوسري وفور ها منهول اين در هم

کاهش در که اين نظر از رو فاضالب ــبکه ش هاي منهول ــي پاش

دارا لحاظ به و باشد مي مؤثر درصد ۱۰۰ ها ــري سوس جمعيت

با کامال و موثر ــرا، اج قابل روش يک زير متعدد مزاياي ــودن ب

روش در باشد. مي ارجح ها روش ساير به نسبت و بوده صرفه

موجب و باشد مي کم بسيار کش حشره مصرف ميزان پاشي مه

از پس گردد. مي ــم س نقل و حمل و خريد هاي بودجه کاهش

زيست آلودگي و ماند نمي بجاي کش حشره از آثاري پاشي مه

ايجاد باعث و بوده ناچيز بسيار ها روش ساير به نسبت محيطي

نمي بيولوژيکي تصفيه در اختالل احيانا و فاضالب در ــميت س

بهتر مبارزه راندمان تر کم پرسنل با کنترل، روش اين در گردد.

با بنابراين باشد. مي ديگر هاي روش از بيشتر برابر ۲۰ حدود و

در قم شهر هوايي و آب شرايط چنين هم و مبارزه نتايج به توجه

تا ارديبهشت ۲۰) شود انتخاب صحيح مبارزه زمان که صورتي

مه بار يک يا دورسبان سم با پاشي مه بار ۲ اجراي با خرداد) ۲۰

مه تقدم با ماه فاصله ۱/۵-۱ به ابقايي پاشي سم بار يک و پاشي

به را ها سوسري جمعيت توان مي سيمپراتور يا دورسبان با پاشي

سيکل از آگاهي بنابراين داشت. نگاه صفر حد در طوالني مدت

مي ضروري قم شهر رو فاضالب شبکه در ها ــري سوس زندگي

بدون رو فاضالب شبکه پاشي مه منظور به تدابيري اتخاذ باشد.

عمليات به بخشيدن ــرعت س موجب ها منهول درب نمودن باز

نتايج ــد. ش خواهد مبارزه هاي هزينه چندان دو تقليل و ــارزه مب

ها سوسري ميزان کاهش داد نشان شده انجام آماري هاي آزمون

Pvalue) است بوده معنيدار موارد تمام در پاشي سم از پس ماه ۱

معني موارد تمام در ماه ۵ از بعد کاهش اين ولي ( از۰۵/ تر ــم ک

هاي منهول در ــريها سوس کاهش چنين .هم ــت. اس نبوده دار

.(۳ (جدول است نبوده دار معني بعد ماه ۵ و يک شاهد

شبکه هاي سوســري کنترل عملي راهکارهاي و پيشــنهادها

است زير شرح به قم شهر فاضالب

مناسب زمان انتخاب و ها ــري سوس زندگي ــيکل س از آگاهي

فاضالب شبکه در ها سوسري با مبارزه زماني هم مبارزه، براي

يک در شبکه کليه پاشي سم عمومي، و ــکوني مس اماکن و رو

از قبل هفته يک حدود ــبکه ش کامل ــوي شستش محدود، مدت
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(پيشنهاد سازنده ــتورکارخانه دس طبق سموم پاشي،کاربرد سم

هنگام ايمني و بهداشتي مسايل رعايت گزارش)، اين در ــده ش

دوم نيمه اول (مرحله مرحله دو در ــي پاش ــم س ــي، پاش ــم س

شود.، انجام آن) از ماه يک فاصله به دوم مرحله و ــت ارديبهش

ترتيب به قيمت و راندمان به توجه با توصيه مورد سموم کابرد

توصيه مقادير با سولفاک و سايپرمترين ـ سيمپراتور ـ دورسبان

پاشي، سم اول مرحله در ويژه به و مرحله يک در شده،حداقل

اين (داليل شود ــتفاده اس سيمپراتور) (مثل ــي پاش مه روش از

ـ درفاضالب ــموميت مس ايجاد عدم ها- هزينه بودن پايين امر

است)، ــي پاش مه روش درکاربرد باال راندمان باال- عمل ــرعت س

براي ــال س هر در فوق ــده ش توصيه مختلف ــموم س از ــتفاده اس

کاربرد درسوسريها، سم يک به نسبت مقاومت ايجاد از پيشگيري

ها منهول از تعدادي در ها سوسري وفورگيري مناسب، پاش ــم س

سم عمليات راندمان از آگاهي منظور به ــي پاش ــم س از بعد و قبل

مهندسي شرکت دستورالعمل به توجه پيمانکار، کار کنترل و پاشي

شبکه هاي سوسري درکنترل کشور فاضالب و آب
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ABSTRACT
Backgrounds and Objectives: Domestic sewers and wastewater treatment plants are suitable places
for the growth of some types of Cockroaches. Annually the water and wastewater company of Qom
city make considerable attempts to overwhelm the problem. The current study is aimed to determine
types of Cockroaches and select the optimal methods for their control.
Materials and Methods: In this study, 120 manholes are selected in different locations of Qom city,
the numbers of Cockroaches are counted and the Cockroaches are classified into different groups.
Then, each group are faced to different insecticides Including Simperator, Diazinon , Dursban Ec,
Faikam, Sipermetrin, Icon, Deltametrina and Sulfac. One group of manholes was considered as
blank sample during one month. Counting and determination of Cockroaches in these manholes
conducted before using insecticides and also five months after it.
Results: the study showed that all sewers were 100% polluted by Cockroaches. The number of
Cockroaches in manholes range from minimum 4 to maximum 3600 in each manhole. Application
of insecticides including Dursban Ec, Simperator, Sulfac, Dursban, and Deltametrina are used 2 gr
in 100 square meter of area of each sewer. The Cockroaches population reduced to approximately
zero after application of these insecticides. Spraying sewers by Simperator controlled 100% of
Cockroaches.
Conclusion: the most effective method for the control of Cockroaches was use of 2 gr of Dursban
Ec in square meter of area in the beginning of warm season. If time of using spraying insecticide
in intervals 1-1.5 month selected well, we can overwhelm Cockroaches using Simperator and
Dursban Ec. The results of statistical analysis show that reduction of number of coackroaches in one
month after using poison is significaly important (P-value< 0.05). But after 5 months have not been
meaningful in all of them. Also, reduction of number of coackroaches in blank manholes was not
statistically meaningful.
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