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آنوفل استفنسي يعني ناقل اصلي بيماري در جنوب 

اين پژوهش به منظور برآورد اثر . گرديده است

ـ   ه مکان با حشره کش دلتامترين و سـيفلوترين ب

کونيکال در هريک از سـطوح گچـي، گلـي و چـوبي در     

هـاي هـر    پس از نيم سـاعت تمـاس، پشـه   . 

 ۵هـاي بيوسـي از    تسـت . هاي مرده و زنده ثبت گرديد

  .درصد رسيد ادامه يافت

ماه بوده و پس  ۳گرم ماده مؤثر در مترمربع حداکثر 

گرم  ميلي ۲۰درصد به ميزان  ۱۰کش سيفلوترين 

ماه برآورد گرديد و سپس از ميزان ابقايي بطور قابل 

و غير ) گچي و گلي(هاي سمپاشي شده با دلتامترين، اختالف نسبت مرگ و مير آنوفل استفنسي در سطوح جاذب 

) گچي و گلي(کش سيفلوترين نيز اختالف موجود در سطوح جاذب 

همچنين از نظر ). P=۰۰۷/۰(دار وجود داشت 

سطوح جاذب و غير جاذب دارند، با اين وجود دلتامترين 

  وفصلنامه طب جنوب
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آنوفل استفنسي يعني ناقل اصلي بيماري در جنوب مقاومت  و شود بيماري ماالريا هنوز يكي از مشكالت بهداشتي كشور محسوب مي

گرديده است گزارشدر جنوب كشور  نديلدرين و ماالتيو ت،.د.هاي د كش نسبت به حشره

  .انجام شد هاي دلتامترين و سيفلوترين

ـ   چهاربعداز حصول اطمينان از عدم آلودگي قبلي مکان هاي انتخابي به حشره کش،  مکان با حشره کش دلتامترين و سـيفلوترين ب

کونيکال در هريک از سـطوح گچـي، گلـي و چـوبي در      ۲۲ تعداد .گرم در مترمربع سمپاشي شدند ميلي ۲۰گرم در مترمربع و 

. پشه آنوفل استفنسي رها سازي گرديد ۱۰در هر کونيکال تعداد  .وار و سقف نصب شدند

هاي مرده و زنده ثبت گرديد ساعت به تفکيک پشه ۲۴کونيکال به ليوان يکبار مصرف انتقال داده شدند و نتايج تست پس از 

درصد رسيد ادامه يافت ۶۰- ۶۵و تا زماني که نسبت مرگ و مير به  روز يکبار تکرار گرديد ۱۵شروع و هر 

گرم ماده مؤثر در مترمربع حداکثر  ميلي ۲۵درصد به ميزان  ۵کش دلتامترين  تابل حشره ميزان پايداري فرموالسيون پودر و

کش سيفلوترين  اثر ابقايي حشره. شد کش روي سطوح جاذب و غير جاذب کاسته مي حشره

ماه برآورد گرديد و سپس از ميزان ابقايي بطور قابل  ۵/۲در مترمربع روي سطوح جاذب و غير جاذب در شرايط کليمايي استان سيستان و بلوچستان 

هاي سمپاشي شده با دلتامترين، اختالف نسبت مرگ و مير آنوفل استفنسي در سطوح جاذب  ان

کش سيفلوترين نيز اختالف موجود در سطوح جاذب  هاي سمپاشي شده با حشره در مکان). <۰۵/۰P(دار نبود 

دار وجود داشت  ولي بين نسبت مرگ و مير در سطوح گچي و گلي اختالف معنيدار نبوده 

 ).>۰۰۰۱/۰P(هاي دلتامترين و سيفلوترين اختالف چشمگيري موجود بود 

سطوح جاذب و غير جاذب دارند، با اين وجود دلتامترين کش دلتامترين و سيفلوترين اثر ابقايي مناسبي روي هر دو نوع 

  .کارآيي بهتري در طي دوره انتقال ماالريا نسبت به سيفلوترين نشان داد

   ماالريا ،سينآنوفل استف ،سيفلوترين ،دلتامترين

  ۱۲/۸/۱۳۸۵: پذيرش مقاله -

وفصلنامه طب جنوبد

هاي سالمت خليج فارس مرکز پژوهش
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ارزشيابي مقايسه

در
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  :چکيده
بيماري ماالريا هنوز يكي از مشكالت بهداشتي كشور محسوب مي :زمينه

نسبت به حشرهشرقي ايران 

هاي دلتامترين و سيفلوترين کش بقايي حشره

بعداز حصول اطمينان از عدم آلودگي قبلي مکان هاي انتخابي به حشره کش،  :ها مواد و روش

گرم در مترمربع و  ميلي ۲۵ترتيب به ميزان 

وار و سقف نصب شدندمحل ثابتي از دي

کونيکال به ليوان يکبار مصرف انتقال داده شدند و نتايج تست پس از 

شروع و هر روز پس از سمپاشي 

ميزان پايداري فرموالسيون پودر و :ها يافته

حشرهاز آن از اثر ابقايي اين 

در مترمربع روي سطوح جاذب و غير جاذب در شرايط کليمايي استان سيستان و بلوچستان 

هاي سمپاشي شده با دلتامترين، اختالف نسبت مرگ و مير آنوفل استفنسي در سطوح جاذب انمک. شد مالحظه کاسته مي

دار نبود  معني) چوبي(جاذب 

دار نبوده  معني) چوبي(و غير جاذب 

هاي دلتامترين و سيفلوترين اختالف چشمگيري موجود بود  کش اثر ابقايي حشره

کش دلتامترين و سيفلوترين اثر ابقايي مناسبي روي هر دو نوع  هر دو حشره :نتيجه گيري

کارآيي بهتري در طي دوره انتقال ماالريا نسبت به سيفلوترين نشان داد
  

دلتامترين: کليدي واژگان

- ۵/۴/۱۳۸۵: دريافت مقاله
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 ۱۲۴/  سيستان و بلوچستان دلتامترين و سيفلوترين در پايداريابطحي و همکاران                                                                   

  مقدمه

ها مبارزه بيماري ماالريا هنوز يكي از  سال عليرغم
شود به طوري  مشكالت بهداشتي كشور محسوب مي

مورد هزار  ۳۰-۵۰ گذشته ساليانهطي دهه در كه 
موارد مربوط به  درصد ۹۰گزارش شده است كه 
هاي  از بين پشه). ۱( باشد جنوب شرقي كشور مي
نسي يكي فگونه آنوفل است ،آنوفل ناقل بيماري ماالريا

 يمعرف كشورو جنوب شرق از ناقلين اصلي جنوب 
جهت مبارزه با اين ناقل از ). ۳ و ۲( شده است

اين ترين  متداول از هاي مختلفي استفاده شده كه روش
به همين دليل همواره  .ها مبارزه شيميايي است روش

ين زهايي به عنوان جايگ كش نياز مبرم به وجود حشره
ولوژيك نسبت به زبه منظور مقابله با بروز مقاومت في

واکنش در اين ميان . باشد هاي مصرفي مي كش حشره
 مورد سطوح با هاي كاربردي كش حشره شيميايي
کاهش اثر  وكش  تجزيه حشره در جهت سمپاشي

 ، Phاز جمله  سطوح شيميايي خواصبه سبب  ابقايي
 دما مثل يو شرايط محيط ،آلي و معدني متشکله مواد

  .باشد ميو شدت نور مورد توجه  رطوبت و
هـاي   كـش  نسـبت بـه حشـره    يآنوفل استفنسمقاومت 

ــاالتيو  ،ت.د.د ــدرين و م ــور در  ر د نديل ــوب كش جن
بعد از ظهـور  . )۴(گرديده است  گزارشهاي قبل  سال

مقاومت به ماالتيون، حشره كش پروپوكسور جايگزين 
نسبت به ساير  مقاومت گزارشعليرغم عدم .آن گرديد

ــروه ــا گ ــره يه ــش حش ــر ،ك ــات ديگ ــت  يترکيب جه
 ۱۳۷۳از سـال   جايگزيني مورد بررسي قرار گرفتنـد و 

كش لمبداسيهالوترين جايگزين شده و بـه طـور    حشره
هاي منتقله توسط  مبارزه با بيماريهاي  متوالي در برنامه

بـار   ۲يا  ۱حشرات در نقاط مختلف كشور به صورت 
نظـر بـه اينكـه كـاربرد      .داشـته اسـت  در سال كـاربرد  

هاي كنترل نـاقلين   برنامه ها در كش طوالني مدت حشره

ممكن است باعث بروز تحمل و مقاومت در جمعيـت  
 ،مـديريت مقاومـت   لـذا در  )۵( آنوفل استنفسي شـود 

 اجتنـاب از  بـه منظـور   هاي جديد كش ارزشيابي حشره
  .مقاومت الزامي استبروز 

و  دلتامترين يها کش حشرهاثر ابقايي  ،پژوهشدر اين 
استان  در ،در منطقه ماالريا خيز ايرانشهرلوترين فسي

 يتست بيولوژيک رو يبا اجرا سيستان و بلوچستان
تا  شدند يارزشياب يو چوب يگل ،يسطوح غالب گچ

در طول فصل انتقال  ها کش حشرهاين پايداري  روند
  .ماالريا مشخص گردد يبيمار

  

  کار مواد و روش

  انتخاب محل پژوهش) الف

اين پژوهش در بافت قديم شهر ايرانشـهر   يمحل اجرا
در نظر گرفتـه شـد و تعـداد سـه بـاب سـاختمان کـه        

از دو يـا سـه سـطح از سـطوح      يآنها ترکيبـ  يها مکان
جاذب يا غير جاذب مورد آزمايش را داشـتند انتخـاب   

  .گرديدند

ــانانتخــاب  )ب ــا مک ــت تســت  يه مناســب جه

  بيولوژيک

 ها مکان اطمينان از عدم آلودگي قبلي به منظور حصول
) يتسـت بيواسـ  ( يآزمايشات مقـدمات  ،ها كش به حشره

مرگ و ميـر  عمل آمد تا ميزان ه ب يآنوفل استفنس يرو
هـا مشـخص    مکـان  يدر شـرايط عـاد   يآنوفل استفنس

  .گردد

  سمپاشي سطوح مختلف )ج

 يمکان ها يقبل يبعد از حصول اطمينان از عدم آلودگ
از  يمناسبكه شرايط مکان چهار  کش، حشرهبه  يانتخاب

 يسطوح مورد سمپاشـ  يو تميزتهويه  ،نظر شدت نور
همزمـان در يـک    داشـتند  يتست بيواسـ  ياجرا جهت
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 ۱۳۸۵ اسفند/ ۲شماره  نهمسال                                                                                                        طب جنوب/ ۱۲۵

از دو پمپ سمپاش اسـتاندارد هودسـن    با استفادهروز 
بــا  در دقيقــه يســ يســ ۷۵۰ يبــا فشــار خروجــ  

بـه   بـه ترتيـب  دلتامترين و سـيفلوترين   يها کش حشره
زمان  .شدند يسمپاش mg/m² ۲۰ و mg/m² ۲۵ان زمي

در نظر گرفتـه شـد    ۱۳۸۳سمپاشي نيمه اول شهريوماه 
اشي براي كنترل ماالريـا در  دوم سمپ وندر اق بابكه مط

  .باشد ميشهرستان ايرانشهر 

  تست بيواسي )د

 هاي بيواسـي بـر اسـاس دسـتورالعمل اسـتاندارد      تست
در عمـل  . )۷ و ۶( جهاني انجام شـد هداشت بسازمان 

در هر يک از سطوح  کونيکال ۲۲در طول اين پژوهش 
از ديـوار و سـقف نصـب     يدر محل ثابت يو گل يگچ

ين يشدند بدين ترتيب در هر نوع سطح دو عدد در پـا 
دو عدد در وسـط ديـوار و دو    ،)يمتر سانتي ۸۰(ديوار 

و چهار عـدد در   )متري سانتي ۸۰( ديوار يعدد در باال
 يتسـت رو بـراي هـر سـري     .نصب شد يسقف چوب
دو عدد کونيکال شـاهد در محـل    يو گچ يسطوح گل

در هـر   .نصب شـد  يکاغذ معمول ينشده رو يسمپاش
سـي مـاده سـوش    تفنپشه آنوفـل اس  ۱۰تعداد  کونيکال
سـاعت   ۴۸-۷۲با سـن   تغذيه شده با آب قند ايرانشهر

هـاي   پس از نيم ساعت تماس پشـه . رها سازي گرديد
 يليوان يکبار مصرف که دهانه آن با تورهركونيكال به 

نـده  انـه برگردا گبـه طـور جدا  ه پوشانده شده بود بو پن
تعداد  تفکيکساعت به  ۲۴شدند و نتايج تست پس از 

اجراي  .يادداشت گرديد زنده قرائت و هاي مرده و پشه
ــت ــاعت   تس ــا از س ــوري    ۵/۶ه ــروع و ط ــبح ش ص

م شـدن هـوا خاتمـه    ريزي گرديد كه قبل از گـر  برنامه
از  يبيواسـ  يهـا  ريزي بعمل آمـده تسـت   با برنامه. يابد

روز يکبـار   ۱۵شـروع و هـر    يپنج روز بعد از سمپاش
نسـبت  كـه   يتـا زمـان   يبيواس يها تست. شد يتکرار م

پـس   رسيد ادامه يافـت و  درصد ۶۰-۶۵ به مرگ ومير

  .شد آناليزآزمايشات قطع و نتايج  ،از آن

  ها  تجزيه و تحليل داده )هـ

با استفاده از فرمول  اين بررسيپشه ها در  ميرو نسبت مرگ
-1 Psin Y=Arc ها به صورت  تا توزيع داده ديگرد بديلت

سپس اعداد حاصل از تصحيح با استفاده از . آيد نرمال در
) Levene(  لوِن تست و روش آناليز واريانس يكطرفه

براي بررسي تساوي خطاي واريانس و بر اساس نتايج 
تست اخير مقايسه ميانگين نسبت مرگ ومير در هر يك 

هاي شاهد  امترين و تستـبا دلتوح سمپاشي شده ـاز سط
 دار توكي با استفاده از آزمون تفاوت معني

Test)Honestly Significant Differences (Tukey's HSD  
 .تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و Dunnettيا تست 

مقايسه  =۰۰۱/۰α و ۰۵/۰ سطحتصحيح شده در  هاي نسبت
  .گرديد

  

  ها يافته

که به منظور  ياز سمپاشقبل  يبيواس يها نتايج تست
در سطوح  کش حشرهبه  يامکان آلودگ يبررس
صورت گرفت دامنه مرگ و مير  يانتخاب يها مکان

 يارزشياب يبرا يدر سطوح انتخاب را يآنوفل استفنس
 درصد ۳/۱۳تا  )يگل سطح( درصد ۷/۶دلتامترين بين 

همين نسبت  .مشخص نمود) يو چوب يسطوح گچ(
سيفلوترين به  کش حشره يبرا يانتخاب يها مکان يبرا

سطح ( درصد ۱۰ ،)يسطح گچ( درصد  ۳/۳ترتيب 
بود که با توجه به ) يسطح چوب( درصد ۷/۶و ) يگل

به لحاظ برآورد دامنه تغييرات  )Abbotta(فرمول آبوت 
 ۲۰به ميزان  يسطوح انتخاب ينسبت مرگ ومير رو

   .بود يتست بيواس ياجرا يقابل قبول برا درصد
دلتامترين نشان داد  کش حشرهبا  يتست بيواسنتايج 

يک ماه  يسطوح گچ يکه دامنه نسبت مرگ و مير رو
 ۷/۵۶ماه به ۴و بعد از  درصد ۸۰-۱۰۰يبعد از سمپاش
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 تا يهمين نسبت روي سطوح گل. کاهش يافت درصد
بوده و بعد  درصد ۷/۶۶-۱۰۰ ييک ماه بعد از سمپاش

 يدامنه مرگ ومير رو. رسيد درصد ۳/۶۳ماه به  ۴از 

 يتا يک ماه بعد از سمپاش) يچوب(سطوح غير جاذب 
 درصد ۶/۶۶ماه به  ۴بوده و بعد از  درصد ۱۰۰-۹۰

  ). ۱ نمودار(برآورد شد 

  

  

 گرم در مترمربع روي سطوح مختلف در شهر ايرانشهرميلي ۲۵به ميزان % ۵دلتامترين کش اثرات ابقايي حشره: ۱نمودار 

  
شده با  يسمپاش يکه در مکان ها ينتايج تست بيواس

 نسبت ،يسيفلوترين انجام گرفت در سطوح گچ
 ۰/۴۰- ۳/۹۳ يمرگ ومير دو هفته بعد از سمپاش

. برآورد شد درصد ۳/۴۳ماه  ۴بوده و بعد از  درصد
تا يک ماه بعد از  يهمين نسبت در روي سطوح گل

 ۳/۵۳ماه  ۴بوده و بعد از  درصد ۷/۶۶- ۹۰ يسمپاش
سطوح غير  يدامنه مرگ ومير رو. بدست آمد درصد

 يماه بعد از سمپاش ۵/۲از يک ماه تا ) يچوب(جاذب 
 درصد ۷/۴۶ماه به  ۴ بوده و بعد از درصد ۵۰- ۹۰

  ). ۲ نمودار( کاهش يافت

  

  

  گرم در مترمربع روي سطوح مختلف در شهر ايرانشهرميلي ۲۰به ميزان % ۵ سيفلوترينکش اثرات ابقايي حشره: ۲نمودار 

 

 ياشـماه بعد از سمپ ر يکـرگ و ميـمتوسط نسبت م
به ) يو گل يگچ(امترين روي سطوح جاذب ـبا دلت

ح غير ـسط يو رو دـدرص ۲/۸۲ و دـدرص ۷/۶۶ترتيب 
 .)۳ نمودار( بوده است دـدرص ۶/۷۵) يچوب(جاذب 

  روزهای بعد از سمپاشی

ير
وم
گ 

مر
ت 

سب
ن

(%
)

  

  روزهای بعد از سمپاشی
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گ 
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ت 
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)
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شده با  يهمين نسبت در سطوح جاذب سمپاش
و  درصد ۲/۸۲و  درصد ۷/۸۶به ترتيب  سيفلوترين

برآورد  درصد ۴/۹۴) يچوب(سطح غير جاذب  يرو
  ). ۴نمودار(شد 

  

  
  

به ميزان  %۵تغييرات ميانگين ماهانه مرگ ومير آنوفل استفنسي در تست بيو اسي روي سطوح سمپاشي شده با دلتامترين : ۳نمودار 

 ۱۳۸۴؛ ايرانشهردر گرم در مترمربع ميلي ۲۵

  

  

  

  

به ميزان  %۱۰سيفلوترين تغييرات ميانگين ماهانه مرگ ومير آنوفل استفنسي در تست بيو اسي روي سطوح سمپاشي شده با : ۴نمودار 

 ۱۳۸۴؛ ايرانشهردر گرم در مترمربع ميلي ۲۰

  

هاي  تجزيه و تحليل آماري نشان داد که در مکان
سمپاشي شده با دلتامترين اختالف مشاهده شده بين 
نسبت مرگ و مير آنوفل استفنسي در سطوح جاذب 

دار نيست  معني) چوبي(و غير جاذب ) گچي و گلي(
)۰۵/۰p> .(کش  هاي سمپاشي شده با حشره در مکان

گچي (اذب سيفلوترين نيز اختالف موجود در سطوح ج

دار نبوده ولي بين  معني) چوبي(و غير جاذب ) و گلي
نسبت مرگ و مير در سطوح گچي و گلي اختالف 

همچنين مقايسه ). p=۰۰۷/۰(دار وجود دارد  معني
نسبت مرگ ومير آنوفل استفنسي در مواجهه با سطوح 

هاي دلتامترين و سيفلوترين  کش سمپاشي شده با حشره
  ).>۰۰۰۱/۰p(نشان داد  اختالف بسيار معني دار

  يبعد از سمپاش يهاماه

ير
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  يبعد از سمپاش يهاماه

ير
وم
گ 

مر
ت 

سب
ن

(%
)

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-29-en.html


 ۱۲۸/  سيستان و بلوچستان دلتامترين و سيفلوترين در پايداريابطحي و همکاران                                                                   

  بحث

براساس نتايج اين پژوهش که در منطقه ماالريا خيز 
کشور در استان سيستان و بلوچستان  يجنوب شرق

فرموالسيون پودر  يبعمل آمده است ميزان پايدار
 ۲۵به ميزان  درصد ۵دلتامترين  کش حشرهوتابل 

ماه بوده و  ۳ ثر در مترمربع حداکثرماده مؤ گرم ميلي
سطوح  يرو کش حشرهپس از آن از اثر ابقايي اين 
هاي بدست  نسبت. شود يجاذب و غير جاذب کاسته م

 يها کش حشره آمده از متوسط نسبت مرگ ومير
در ماه نخست ) ۴و  ۳ نمودار(دلتامترين و سيفلوترين 

 يبيواس يها غير منتظره بوده چرا كه در تست يارزشياب
انجام  يغير تحريک يتماس يها کش حشرهمعمول که با 

نسبت  ،پس از سمپاشي روز ۳۰شوند از يک تا  يم
مورد انتظار مرگ ومير بخصوص روي سطوح غير 

با توجه به اينكه . باشد مي درصد ۱۰۰جاذب 
) يکشور يها ر اساس نمونهب(فرموالسيون پودر وتابل 

كش دلتامترين و سيفلوترين داراي  از هر دو حشره
قابل ) Excito-repellency(يكي دفعي خاصيت تحر

رود  باشد لذا انتظار مي مي يآنوفل استفنس يتوجهي برا
كش  ثر اين حشرهؤمتناسب با ميزان باقيمانده ماده م

هاي مورد  سطوح مورد آزمايش نسبتي از پشه روي
كش  آزمايش تحريك شده و لذا مقدار كافي از حشره

رو نسبت مرگ داخل کونيکال برداشت نشده و از اين 
در ناقلين مورد آزمايش بدست  درصد ۱۰۰ومير 

از طرفي چون خاصيت ابقائي اکثريت . نخواهد آمد
حشره كش روي سطوح غير جاذب همواره از سطوح 

رود نسبت  ميجاذب بيشتر است از اين رو انتظار 
سطوح غير جاذب بيشتر  يرو همواره يتحريک پذير

سبت مرگ و مير باشد که اين امر نيز باعث کاهش ن
اين پديده در . سطوح غيرجاذب شده است يرو

شرايط آزمايشگاهي توسط دكتر لدني و همكاران به 

 ER-Test Boxروي آنوفل استفنسي به روش  تفضيل
  ).۴(مطالعه شده است 

هش با تحقيقات بعمل از نظر مقايسه نتايج اين پژو
مختلف بايد در نظر داشت که اين  يهاآمده در کشور

عرضه شده و با  يمتنوع يها با فرموالسيون کش هحشر
ناقلين مختلف ماالريا در دنيا  يرو يدوز متغير

 کش حشره ينتايج ارزشياب. شده است يارزشياب
دهه گذشته در جنوب  يط يدلتامترين به روش بيواس

نشان داد که فرموالسيون  )يشهرستان ممسن( کشور
گرم  ميلي ۲۰به ميزان  درصد SC( ۵(کنسانتره غليظ 

و  سيماني ،گچي ،سطوح سطوح گلي يرو در مترمربع
بعد از . ماه اثر ابقايي کامل داشته است ۴چوبي 

 يماه نسبت مرگ ومير آنوفل استفنس ۵/۵گذشت 
سطوح  يو رو درصد ۸۰سطوح جاذب به  يرو

فرموالسيون ). ۱(بوده است  درصد ۱۰۰جاذب  غير
گرم در مترمربع در استان  ليمي ۲۵پودر وتابل به ميزان 

در ). ۸(شده است  يسيستان و بلوچستان ارزشياب
اثر ابقايي فرموالسيون امولسيون  کشور چين

گرم  ميلي ۱۰دلتامترين به ميزان  کش حشره) EC( غليظ
ماه گزارش شده  ۹ يسطوح چوب يدر مترمربع رو

از کشور کنگو اثر ابقايي  يدر گزارش ديگر). ۹(است 
گرم در مترمربع  ميلي ۲۵پودر وتابل دلتامترين به ميزان 

گزارش شده  درصد ۸۸ماه با نسبت مرگ ومير  ۴
 يميزان پايدار يدر پژوهش ديگر ).۱۰( است

 ®Decamethrinكش دلتامترين با نام تجارتي  حشره
گرم در مترمربع در اولين نوبت  ميلي ۵۰به ميزان 

ماه و در  ۳سطوح خشتي و كلش بمدت  يروکاربرد 
 در). ۱۱( ماه گزارش شده است ۵/۶ا دومين نوبت ت

 درصد ۵پودر وتابل  کشور نيجريه مدت زمان پايداري
 گرم در ميلي ۱۲۵كش دلتامترين با مقدار مصرف  حشره

) Thatch (سطوح خشتي و سقف كلش  يمترمربع رو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-29-en.html


 ۱۳۸۵ اسفند/ ۲شماره  نهمسال                                                                                                        طب جنوب/ ۱۲۹

عليا ميزان  يدر کشور ولتا). ۱۰( بوده است ماه ۳
كش دلتامترين  حشره درصد ۵/۲پودر وتابل  يپايدار

گرم در مترمربع روي سطوح چوبي و ميلي ۲۵به ميزان 
 ۲و در روي سطوح خشتي  ماه ۵سقف حصيري تا 

در کشور نيجريه اثر ابقايي پودر ). ۱۱( بوده است ماه
گرم در مترمربع روي  ۵۰به ميزان   درصد ۵/۲وتابل 

 ۶دو روند در فصل انتقال  يط ييرسطوح گلي و حص
  ). ۱۳( ماه گزارش گرديده است

 کش حشرهاثر ابقايي  ،براساس نتايج اين پژوهش
گرم در  ميلي ۲۰به ميزان  درصد ۱۰سيفلوترين 
سطوح جاذب و غيرجاذب در شرايط  يمترمربع رو

ماه بوده و  ۵/۲کليمايي استان سيستان و بلوچستان 
بطور قابل مالحظه کاسته  يپس از آن ازميزان پايدار

سيفلوترين  کش حشره ياز نظر سابقه ارزشياب. شود مي
در کشور، اثر ابقايي فرموالسيون پودر وتابل به ميزان 

گرم در يک  ۱۲۵(ثر در مترمربع گرم ماده مؤ ميلي ۵۰
دهه گذشته در شهرستان  يط) يليتر ۱۰پمپ سمپاش 
از اثر ابقايي  ينتايج حاک. شده است يميناب ارزشياب

ماه  ۵/۶بوده و بعد از  يماه بعد از سمپاش ۴کامل تا 
 ،يسطوح گل يرو ينسبت مرگ و مير آنوفل استفنس

 ۱۰۰و  ۶۸ ،۷۲ ،۷۱به ترتيب  يو چوب يسيمان ،يگچ
 کش حشرههمچنين اثر ابقايي ). ۱۴(درصد بوده است 

  گرم  ميلي ۲۵به ميزان ) درصد ۱۰سولفاک (سيفلوترين 
  

در  يآنوفل استفنس يربع نسبت مرگ و مير رودر مترم
سطوح جاذب  يرو يقريه کلگاه شهرستان ممسن

 ۳بعد از )يچوب(و غيرجاذب ) يو سيمان يگچ ،يگل(
 ۵اين نسبت بعد از . برآورد شده است درصد ۷۰ماه 

در گزارش اخير اثر ابقايي ). ۱(رسيد  درصد ۵۰ماه به 
 گرم در ميلي ۵۰سيفلوترين به ميزان  کش حشره

نسبت  يمترمربع در قريه چم گل در شهرستان ممسن
سطوح جاذب و  يرو يمرگ ومير آنوفل استفنس

گزارش شده  درصد ۷۰ماه  ۶غيرجاذب بعد از 
که در دهستان شميل از  يدر مطالعه ديگر). ۱( است

 ۱۰شهرستان بندرعباس با با فرموالسيون پودر وتابل 
ثر در ؤرم ماده مگميلي ۵۰سيفلوترين به ميزان  درصد

سطوح  ياثر ابقايي کامل رو .مترمربع صورت گرفت
ماه بعد  ۵سطوح غيرجاذب تا  يو رو ماه ۴جاذب تا 
و درصد مرگ ومير آنوفل  بدست آمد ياز سمپاش

ماه  ۵/۵بعد از  )يگچ(سطوح جاذب  يرو ياستفنس
 ). ۱۴(کاهش يافت  درصد ۸۱به 

  :يقدردانتشکر و 

انستيتو  يقطب علم ياين پژوهش با حمايت مال
تهران انجام  يدانشگاه علوم پزشک يتحقيقات بهداشت

با تشکر فراوان از کارکنان مرکز تحقيقات  گرفته است
شهرستان ايرانشهر که در انجام اين پژوهش  يبهداشت

  .ياريمان دادند
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کنترل  در) WP 10(بررسی اثر سيفلوترين . معتبر م، ايرانپور م. ۴
دانشکده بهداشت و  .شهرستان ميناب، استان هرمزگانماالريا، 

گزارش داخلی  ،انستيتو تحقيقات بهداشتی، دانشگاه تهران
  .۲۳ ص ،۱۳۷۲منتشره نشده، 
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بررسي خاصيت . گرانيو د عبائی م ،لدنی ح، عليپور ح. ۵
کش  هاي آغشته به سه نوع حشره دفعي توري-تحريکي

. يط آزمايشگاهيدر شرا آنوفل استفنسيپايروتروئيد روي 

 :٢م، شماره تشه؛ سال ١٣٨٢ دوفصلنامه پژوهشي طب جنوب
۲۵ -١۱۹.  

6. World Health Organization. WHO Manual on 
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WHO publication No.13. p. 152-6. (at: 

http://whqlibdoc.who.int/offset/WHO_OFFSE

T_13_(part1).pdf & http://whqlibdoc.who.int/ 

offset/WHO_OFFSET_13_(part2).pdf). 

7. World Health Organization. WHO Insecticide 

resistance and vector control17th report of the 

WHO Expert Committee on insecticides. 

Technical Report Series. N0 443. Geneva: 
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Proceeding of 2nd Malaria Congress 1999.  
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Health Research. 2000 May, Iran. Tehran: The 
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9. Guangdong Provincial Institute of Parasitic 

Disease. Guangdong Provincial Institute of 

Parasitic Disease Interim report, 1982. 

Guangzhou, (Canton) China, 1982; 241-9. 

10. Rishikesh N, Clarke JL, Mathis H, et al. 

Stage V field evaluation of Decamethrin® 

against Anopheles gambiae and Anopheles 

funestus in a Group of villages in Nigeria. 

1979;WHO/VBC/79.712. (at: whqlibdoc.who.int/ 

hq/2002/WHO_CDS_WHOPES_2002.6.pdf). 

11. Rishikesh N, Clarke JL, Mathis HL, et al. 

Evaluation of Decamethrin®  and Permethrin 

against Anopheles gambiae and Anopheles 

funestus in a village trial in Nigeria. 1978; 

WHO/VBC/78, 689. 

12. Coosemans MH, Sales S. Stage IV 

evaluation of five insecticides “OMS-

43,OMS-1810, OMS-1821,OMS-1825 and 

OMS-1998 against anopheline mosquitoes at 

the Soumousso Experimental Station, Bobo 

Dioulasso, Upper Volta. 1977; 

WHO/VBC/77.663. (at: whqlibdoc.who.int/ 

hq/2002/WHO_CDS_WHOPES_2002.6.pdf). 
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) WP 10(ارزشيابی صحرايي سيفلوترين . ی حمعتبر م، کاظم. ۱۴
جهت کنترل ناقلين ماالريا در جنوب ايران، استان هرمزگان، 

دانشکده . گزارش داخلی منتشره نشده. شهرستان بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی و . بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی

 .۱- ۱۱ص  ،۱۳۷۶ خدمات بهداشتی درمانی تهران،
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