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ABSTRACT
Introduction and Objectives: Cockroaches cause food spoilage, mechanical 
transmission of pathogens, psychological anxiety, and allergic respiratory 
reactions in humans due to their high adaptation and rapid reproduction. 
This study aimed to introduce principled and efficient methods for the proper 
management of cockroach control in human dowelling and present the efficiency 
of these methods.
Materials and Methods: A detailed search was carried out on PubMed, Web 
of Science, Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, Medline, and Scientific 
Information Database databases. The search process was performed using 
the following keywords: "German cockroach management", "Brown-banded 
cockroach management", "Integrated pest management", "Urban pest control", 
"Attractive toxic bait", and "Cockroach resistance". Afterward, duplicate and 
non-efficient articles were removed and, finally, 66 articles published within 
1977-2021 were selected to describe the objectives of this study.
Results: Based on the results of published articles in recent years, the best 
approach to cockroach control is the implementation of programs based on an 
integrated cockroach control strategy. In this strategy, raising the awareness level 
of personnel and service forces through training aids and holding training courses 
has a significant impact on the prevention of cockroach infestation. Among 
the control methods, the use of formulations with the least toxicity has shown 
significant efficiency in the control of cockroaches. The use of poisonous sorbent 
bait, especially in the form of gel, could reduce the cockroach population to zero 
in less than a week. One of the advantages of this formulation is the targeted 
use of insecticides, reduction of resistance to insecticides, and minimization of 
environmental pollution and hazards caused by insecticide residues, which has 
been considered in the integrated control strategy.
Conclusions: Integrated cockroach control-based programs in the form of an 
"integrated management tactics pyramid" can provide the best performance in 
controlling cockroach infestation in human habitats.
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مقاله مروری  

روش های پیشگیری و کنترل سوسری های آلمانی و نوار قهوه ای
در اماکن انسانی: مرور سیستماتیک

مقدمه و هدف: سوسری ها به علت سازگاری زیاد و تولیدمثل سریع باعث فساد مواد غذایی، انتقال مکانیکی 
پاتوژن ها، اضطراب روانی و واکنش های آلرژیک تنفسی در انسان می شوند. هدف از نگارش این مقاله، معرفی 
روش های اصولی و کارآمد برای مدیریت صحیح کنترل سوسری  ها در اماکن انسانی و ارائه میزان کارایی این 

روش هاست.
روش کار: برای نگارش این مقاله، ابتدا با استفاده از کلیدواژه های کنترل سوسری آلمانی، کنترل سوسری نوار 
قهوه ای، مدیریت تلفیقی سوسری ها، کنترل آفات شهری، طعمه جاذب مسموم و مقاومت سوسری ها، مقاالت 
 Google Scholar، ScienceDirect، Scopus، Pub Med، Web of Science، مربوطه از پایگاه های
Medline و SID استخراج و بررسی اولیه شدند. درنهایت با حذف مقاالت تکراری و غیرکاربردی، 66 مقاله 

منتشرشده بین سال های 1977 تا 2021 انتخاب و از آن ها در تشریح اهداف این مطالعه استفاده شد.
یافته ها: نتایج منتشرشده از مقاالت در سال های اخیر، بهترین رویکرد را در کنترل سوسری ها، اجرای برنامه های 
مبتنی بر استراتژی کنترل تلفیقی سوسری ها بیان کرده اند. در این استراتژی، ارتقای سطح آگاهی کارکنان و 
نیروهای خدماتی با استفاده از تجهیزات کمک آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی تأثیر قابل توجهی 
در پیشگیری از آلودگی به سوسری ها دارد. در بین روش های کنترل، استفاده از فرموالسیون هایی با کمترین 
سمیت، کارایی قابل توجهی را در کنترل سوسری ها از خود نشان داده است. در این میان، کاربرد طعمه جاذب 
مسموم به ویژه به صورت ژل توانست در کمتر از یک هفته جمعیت سوسری ها را به صفر برساند. از مزایای این 
فرموالسیون، استفاده هدفمند از حشره کش ها، کاهش مقاومت به حشره کش ها و به حداقل رسیدن آلودگی 
محیط و مخاطرات ناشی از بقایای حشره کش هاست که در استراتژی کنترل تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است.

نتیجه گیری: برنامه های مبتنی بر کنترل تلفیقی سوسری ها در قالب »هرم تاکتیک های مدیریت تلفیقی« بهترین 
کارایی را در کنترل آلودگی به سوسری ها در اماکن انسانی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: پیشگیری، سوسری آلمانی، کنترل، طعمه مسموم، مدیریت آفات
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مقدمه

در  تقریباً  گونه   4600 از  بیش  با   (Cockroaches) سرتاسر دنیا پراکندگی دارند ]1[. طبق آخرین چک لیست ارائه شده، سوسری ها 
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آن ها  میان  در  که  است  شده  شناسایی  ایران  در  سوسری  گونه   26
رایج ترین  از  یکی  به عنوان   Blattella germanica آلمانی  سوسری 
وفور  با  و  آشپزخانه ها  در  به ویژه  انسانی  اماکن  در  خانگی  آفات 
کمتر در حمام و سرویس های بهداشتی یافت می شوند. عالوه براین، 
Supella lon-  گزارش هایی مبنی بر آلودگی به سوسری نوار قهوه ای

gipalpa با فراوانی کمتر در اماکن مختلف انسانی در ایران ارائه شده 

افراد و فقر بهداشتی، عدم  است ]3-2[. در این میان، عدم آگاهی 
نگهداری مناسب از منازل و رستوران ها، ضعف در اقدامات کنترلی 
آفت و جابه جایی سوسری ها در بین آپارتمان های چندواحده ازجمله 
علل سببی درصد زیاد آلودگی به سوسری ها ازجمله سوسری آلمانی 
مواد  توزیع  و  میان، سالن های پخت  این  ]6-4[. در  ایران است  در 
مواد  انبارهای  و  سوئیت ها  آبدارخانه ها،  سلف سرویس ها،  غذایی، 
به ویژه  عمده،  به صورت  غذایی  مواد  مکرر  ورود  دلیل  به  غذایی 
همراه با کارتن های آلوده و در مواردی ورود تجهیزات دست دوم، 
همواره در معرض تهدید آلودگی به سوسری آلمانی و نوار قهوه ای 
با  قهوه ای  نوار  و  آلمانی  سوسری  زیاد  سازگاری  توانایی  هستند. 
محیط های جدید، قدرت تکثیر سریع و تولیدمثل زیاد این سوسری ها 
در کنار وجود مواد غذایی و پناهگاه های متعدد و در دسترس برای 
سوسری ها، منجر به آلودگی سریع محیط های جدید به این آفات 

می شود ]1، 7-9[. 
پاتوژن ها،  انتقال مکانیکی  مواد غذایی،  فساد  سوسری ها عامل 
ایجاد  و  از حشرات  ترس  توهم  و  افراد  در  روانی  اضطراب  ایجاد 
واکنش های آلرژیک تنفسی به ویژه از طریق پخش ذرات ایجادشده 
از مدفوع سوسری ها در هوا و ورود آن به سیستم تنفسی انسان هستند 
Loph- 13-10[. تحقیقات جدید از شناسایی تک یاخته هم زیست[

omonas blattarum در معده خلفی و مدفوع سوسری ها حکایت 

اجزای  وسایل،  جابه جایی  یا  و  کابینت ها  نظافت  با  هم زمان  دارد. 
کوچک از مواد دفعی در هوا پخش می شود و پس از ورود به سیستم 
تنفسی، تک یاخته مذکور فرصت کافی برای استقرار و آلوده کردن 
ریه ها و ایجاد عوارضی مانند تب، سرفه و تنگی نفس را دارد ]14[. 

آلودگی  در  کنترلی  اقدامات  از  تحمیل شده  هزینه  به طورکلی 
بار قابل توجهی را در طول زمان برای مردم  به سوسری ها همواره 
که  محصوالتی  می کند.  ایجاد  درمانی  و  بهداشتی  سیستم های  و 
برای کنترل سوسری آلمانی در بازار موجود است، بیشتر از گروه 
مؤثره  ماده  هستند.  چسبان  تله های  و  طعمه ها  گردها،  اسپری ها، 
پایروتروئیدهای  دسته  از  بیشتر  اسپری  نوع  از  فرموالسیون های 
با این حال، عوامل مختلفی ازجمله  مصنوعی هستند ]10-15،18[. 
سالمت  تهدیدکننده  خطرات  و  زیست محیطی  اثرات  از  ناآگاهی 
در  کم خطر  و  اصولی  روش های  و  ترکیبات  از  بی اطالعی  انسان، 
کنترل این آفت، سابقه و قدمت، قیمت کم و تبلیغات گسترده در 
استفاده از حشره کش های گروه اسپری، مصرف کننده را به استفاده 
از این ترکیبات ترغیب می کند. استفاده غیراصولی، مکرر و روزانه از 
حشره کش ها و سم پاشی اماکن نه تنها مخاطراتی را برای انسان ایجاد 
می کند، بلکه موجب مقاومت، آلوده شدن محیط و هدررفت هزینه ها 

می شود ]16-17[. 
آفات  کنترل  متخصصان  و  محققان  اساس، عالقه مندی  این  بر 
با  منطبق  برنامه هایی  و  سمیت  کمترین  با  فناوری هایی  به  بهداشتی 
 Integrated Pest Management:) استراتژی کنترل تلفیقی آفات
IPM) سوق داده شده است ]15[. عالوه براین، بحث آموزش ساکنان 

به ویژه شناخت سوسری ها، روش های پیشگیری از آلودگی، بهسازی 
محیط و کنترل اصولی آلودگی به عنوان گامی مهم در جدیدترین 
زیست محیطی،  آلودگی های  کاهش  هدف  با  چاپ شده  مقاالت 
کاهش  سوسری ها،  کنترل  روش های  از  ناشی  مخاطرات  کاهش 
و  مدت  بلن  کارایی  و  بازدهی  افزایش  حشره کش ها،  مصرف 
جلوگیری از مقاومت به حشره کش ها در یک دهه اخیر ارائه شده 
آلودگی های  مقاالت، کاهش  این  در  محققان  اصلی  است. هدف 
کنترل  روش  های  از  ناشی  مخاطرات  کاهش  زیست محیطی، 
سوسری ها، کاهش مصرف حشره کش ها، افزایش بازدهی و کارایی 

بلندمدت و جلوگیری از مقاومت به حشره کش هاست ]16-21[. 
از روش های  پراکنده  به وجود مطالعاتی  با توجه  مقاله  این  در 
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در  قهوه ای  نوار  و  آلمانی  به سوسری  آلودگی  و کنترل  پیشگیری 
اماکن انسانی و توجه ناکافی به بحث آموزش در استراتژی کنترل 
تلفیقی آفات و استفاده گسترده از روش های سنتی و منسوخ مانند 
این آفت توسط متصدیان کنترل آفات  ابقایی در کنترل  سم پاشی 
ایران، بر آن شدیم طی یک مطالعه مروری، روش های  شهری در 
اصولی، کم خطر، با سمیت کم و منطبق بر استراتژی کنترل تلفیقی 
آفات به منظور مدیریت صحیح و کنترل آلودگی به سوسری آلمانی 
و نوار قهوه ای در اماکن انسانی را به صورت خالصه و کاربردی و 

مبتنی بر یافته های علمی ارائه دهیم.

روشکار

از  استفاده  مطالعه،  این  در  مقاالت  ورود  و  جست وجو  معیار 
 brown banded cockroach، شامل  انگلیسی  کلیدی  واژگان 
 German cockroach، insecticide resistant، pest control،

 Integrated Pest Management (IPM)، least toxic strategy

Google Scholar، Sci- پایگاه های  در   attractive toxic bait   و

 Medline و enceDirect، Ovid، Pub Med، Web of Science

واژگان کلیدی  از  استفاده  و  انگلیسی  مقاالت  به  دستیابی  به منظور 
فارسی شامل کنترل سوسری آلمانی، کنترل سوسری نوار قهوه ای، 
مدیریت تلفیقی سوسری ها و کنترل آفات شهری در پایگاه اطالعات 

علمی SID به منظور دستیابی به مقاالت فارسی بود.
در فرایند بررسی مقاالت، کلیدواژه ها به صورت ترکیبی و منفرد 
از  سوسری ها  کنترل  موضوع  اینکه  به  توجه  با  شدند.  جست وجو 
دیرباز مورد توجه محققان بوده است، در بررسی اولیه در پایگاه های 
مذکور 795 مقاله به دست آمد. در ادامه با حذف مقاالت غیرمرتبط 
با هدف این مطالعه، 285 مقاله گزینش شد که محدوده سال انتشار 
این مقاالت از سال 1977 تا 2021 بود. در این راستا 89 مقاله در زمینه 
کاربرد طعمه ها علیه سوسری ها، 43 مقاله در رابطه با استراتژی های 
کنترل تلفیقی آفات در کنترل سوسری ها، 94 مقاله در زمینه سایر 

روش های کنترل سوسری آلمانی و نوار قهوه ای، 49 مقاله در زمینه 
مقاومت سوسری ها به حشره کش ها و روش های مدیریت آن و 10 
بر  نگاه اجمالی  با  به طعمه ها  با مقاومت سوسری ها  مقاله در رابطه 
اساس عنوان مقاله بررسی اولیه شد. در ادامه غربالگری، 187 مقاله به 
دلیل تکراری بودن عناوین حذف شدند. درنهایت 98 مقاله در رابطه 
با روش های کنترل سوسری ها با استفاده از کلیدواژه های ذکرشده 

انتخاب شدند که با اهداف ما در نگارش این مقاله مرتبط بودند. 
با مطالعه چکیده مقاالت و جزئیات آن ها، 42  بعد،  در مرحله 
مقاله به دلیل تکراری بودن محتوا، عدم اشاره کاربردی به روش های 
حذف  و  فیلتر  مجدداً  ارائه شده،  اطالعات  پایین  کیفیت  و  کنترل 
در  آن ها  کاربردی  محتوای  به  توجه  با  مقاله   66 درنهایت  شدند. 
ارئه روش های کنترل سوسری ها انتخاب شدند )شکل 1(. مقاالت 
انتخابی در سال های 1977 تا 2021 منتشر شده بودند که با توجه به 
اهمیت این موضوع در سال های اخیر، بیش از 66 درصد از مقاالت 
از مقاالت  به دو دهه اخیر بودند. در عین حال، 27 درصد  مربوط 
نهایی در بازه زمانی سال های 1992 تا 2001 چاپ شده بودند. در 
نگارش این مقاله با تأکید بر نتایج مقاالتی که در دو دهه اخیر چاپ 

شکل 1: فلوچارت روند جست وجو، حذف و انتخاب مقاالت
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شده بودند، از نتایج آن ها در تشریح اهداف این مقاله استفاده شد که 
شامل ارائه روش های اصولی و کاربردی پیشگیری و کنترل آلودگی 

به سوسری آلمانی و سوسری نوار قهوه ای در اماکن انسانی است.

یافتهها

1.زیستشناسیسوسریهاوروشهایورودآنهابهاماکنانسانی
شناسایی گونه سوسری در انتخاب روش کنترل متناسب اهمیت 
آلمانی،  سوسری  شامل  گونه  سه  عمدتاً  ایران  در  دارد.  زیادی 
سوسری آمریکایی و سوسری نوار قهوه ای به عنوان آفت در اماکن 
خالصه  و  کامل  اطالعات  اساس  این  بر  می شود.  مشاهده  انسانی 
این  فیزیولوژیک  و  زیست شناسی  ریخت شناسی،  ویژگی های  از 

سوسری ها در جدول 1 و شکل 2 ارائه شده است. سوسری آلمانی 
با بیشترین شیوع آلودگی در آشپزخانه ها، محل پخت و توزیع غذا، 
می شود.  مشاهده  حمام  و  بهداشتی  سرویس های  سلف سرویس ها، 
از  بعضی  و  تکثیر  سریع  قدرت  و  زندگی  محیط  اندازه،  نظر  از 
با  زیادی  قهوه ای شباهت های  نوار  فیزیولوژیک، سوسری  نیاز های 
سوسری آلمانی دارد. میزان آلودگی اماکن به سوسری نوار قهوه ای 
و شیوع آن اخیراً در ایران مورد توجه قرار گرفته است ]3،6،21[. 
این  گونه در مقایسه با سوسری آلمانی نیاز کمتری به آب دارد و 
لذا محدوده پراکندگی آن از آشپزخانه ها به سمت پذیرایی و حتی 
و کشوهای چوبی،  مبلمان چوبی، کمد ها  داخل  اتاق های خواب، 
قفسه های کتاب و میز ها نیز گسترش دارد. این گونه سوسری مبل 
مبل  لبه ها و درز های زیر  به  را  نام گرفته اند؛ زیرا کپسول خود  نیز 

شکل 2: تفاوت های ریخت شناسی و اندازه مراحل مختلف زندگی سوسری آلمانی، سوسری آمریکایی و سوسری نوار قهوه ای  A: بالغ ماده، نمف و 
کیسه تخم)ااتکا(؛ B: مقایسه طول بدن گونه های مختلف سوسری به تفکیک جنسیت )اقتباس از منبع 22(
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جدول 1: ویژگی های زیست شناسی، ریخت شناسی، فیزیولوژیک و محل زندگی سوسری آلمانی، نوار قهوه ای و آمریکایی ]8،22،23[

گونه نیمه اهلیگونه های اهلیمشخصات

اطالعات 
عمومی

Blattella germanica (L.)Supella longipalpa (Fab.)Periplaneta americana (L.)نام علمی

سوسری آمریکاییسوسری نوار قهوه ایسوسری آلمانینام عمومی

EctobiidaeEctobiidaeBlattidaeخانواده

تخم

16-401812-30تعداد تخم/کپسول

10-209-810-4تعداد کپسول/ماده

45-8035-2535-20دوره انکوباسیون )روز(

958-6اندازه کپسول )میلی متر(

کپسول را تا قبل از تفریخ در انتهای بدن محل قراردادن کپسول
نگه می دارد.

کپسول را به سطوح داخلی کابینت های فلزی
و چوبی و مبل و میز چوبی می چسباند.

کپسول را در منحول ها و پناهگاه هایی با 
رطوبت زیاد رها می کند.

شبیه هسته تمرهندیشبیه دانه ماششبیه لوبیاشکل کپسول

قهوه ای تیرهقهوه ای روشنقهوه ای روشنرنگ کپسول

خارجیخارجیداخلیتکامل جنین

نمف

13-610-78-5تعداد مراحل نمف

قهوه ایقهوه ای روشنقهوه ای تیرهرنگ

730-180547-84150-49طول دوره

بالغ نر
شکل ظاهری

الغر و کشیده با دو باند تیره روی 
پرونتال

قهوه ای با دو باند مشخص زرد روی
کشیده و تپل،کشیده تر از جنس مادهمزونوتومو بند اول شکم

قرمز متمایل به قهوه ایقهوه ای متمایل به زردقهوه ایرنگ

53-14/534-1613-13اندازه )میلی متر(

بالغ ماده
شکل ظاهری

تپل تر از جنس نر با دو باند تیره
روی پرونتال

بیضی شکل، بال ها کوتاه، بدون نوار طولی روی پرونوتال،
کشیده، تپل، کمی کوتاه تر از جنس نردو باند تیره افقی روی بال

قرمز متمایل به قهوه ایقهوه ای تیره با لکه زردقهوه ایرنگ 

53-14/534-1613-13اندازه )میلی متر(

بدون توانایی پرواز، دارای سازگاری زیاد توانایی ها
با محیط، توانایی تولیدمثل زیاد

جنس بالغ نر توانایی پرواز دارد.
بالغ هر دو جنس توانایی پرواز دارد.تحمل گرسنگی و تشنگی زیاد

داخل آشپزخانه، نزدیک منابع غذایی محل زندگی ترجیحی
مثل داخل کابینت، اجاق گاز و یخچال

کل فضای اماکن داخلی شامل آشپزخانه،
اتاق خواب و نشیمن، داخل قفسه، کابینت و مبل

 اماکن مرطوب داخلی و خارجی شامل 
فاضالب، منهول، شوفاژخانه، سرویس بهداشتی 

و داخل درز و شکاف مکان های مذکور(

29/4-21/1 درجه سانتی گراد33-25 درجه سانتی گراد30-25 درجه سانتی گراددمای ترجیحی
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است.  نشاسته ای  غذاهای  شیفته  قهوه ای  نوار  سوسری  می چسباند. 
این ویژگی عامل موفقیت آن ها به عنوان مهاجم اصلی ساختمان ها 
آلمانی  اگرچه سوسری   .]4[ آشپزخانه هاست  از  غیر  به  اماکنی  در 
در  می شوند،  پراکنده  قسمت ها  تمام  در  زیاد  آلودگی های  در  نیز 
آلودگی های کم بیشتر به آشپزخانه ها و اماکنی محدود هستند که 

دسترسی راحت تری به آب و مواد غذایی دارند.
زندگی  گروهی  به صورت  و  هستند  فعال  شب  سوسری ها 
می کنند و در طول روز در شکاف ها و درز های تاریک و مرطوب 
مثل  متخلخل  روی سطوح  زندگی  به  می شوند. سوسری ها  مخفی 
سطوح چوبی، مقوایی و کاغذی عالقمند هستند؛ زیرا این سطوح 
بوی آن ها را که به نحوی جذب کننده دیگر سوسری ها به این نواحی 
هستند، به خود جذب می کند ]7،10،22[. دگردیسی در سوسری ها 
ناقص است و سه مرحله تخم، مراحل نمفی و بلوغ دارد. رمز موفقیت 
سازگاری  از  ناشی  خانگی  آفات  به عنوان  آلمانی  سوسری های 
زیاد تخم ها  تعداد  انسانی و عواملی همچون وجود  اماکن  با  آن ها 
در هر کپسول، مخفی شدن سوسری ماده هنگام حمل کپسول تخم، 
نگه داشتن کپسول تخم تا آخرین مراحل تفریخ در انتهای بدن ماده، 
قدرت  و  جمعیت  سریع  رشد  تولیدشده،  تخم  کپسول  زیاد  تعداد 
تکثیر زیاد این گونه است. چرخه زندگی سوسری نوار قهوه ای تا 
حدی شبیه سوسری آلمانی است. این سوسری در مکان هایی یافت 
می شود که سوسری آلمانی زندگی می کند، ولی برخالف سوسری 
منازل  سرتاسر  در  و  نیست  محدود  آشپزخانه  نواحی  به  آلمانی، 

مسکونی سرگردان است ]22،23[.
سوسری ها همانند مگس های خانگی اهلیت زیادی با زندگی بشر 
پیدا کرده اند. اطالع از روش های ورود سوسری ها به محیط زندگی 
انسان کمک شایانی به پیشگیری از مواجهه با این آفت می کند ]16[. 
یکی از مهم ترین و شایع ترین روش های ورود سوسری ها از طریق 
اثر  در  مواردی  در  است.  غذایی  مواد  و  میوه  حاوی  کارتن های 
آلوده شدن انبار های نگهداری میوه ها و سایر مواد غذایی به این آفت، 
آلودگی به داخل کارتن ها نفوذ می کند و با ورود این محصوالت به 

مغازه ها، منازل، آشپزخانه های رستوران ها، هتل ها و حتی کارگاه های 
تولید و بسته بندی مواد غذایی، آلودگی ایجاد می کنند. از روش های 
دیگر آلودگی اماکن انسانی، خرید وسایل دست دوم به ویژه مبل ها، 
میزها، کابینت ها و حتی وسایل آشپزخانه مثل چرخ گوشت، دستگاه 
ورود  است.  منزل  تلفن  گوشی  مثل  وسایل  سایر  و  آبمیوه گیری 
نیز آلوده  به سمساری ها ممکن است سایر وسایل را  وسایل آلوده 
داخل  معموالً  آمریکایی  سوسری  برخالف  آلمانی  سوسری  کند. 
و  سیستم  در  آن ها  جابه جایی  امکان  و  نمی کند  نفوذ  فاضالب ها 
زیاد  آلودگی  با  ساختمان های  در  ندارد.  وجود  فاضالب  لوله های 
کناری  واحد  به  واحد  یک  از  سوسری  مستقیم  جابه جایی  امکان 
وجود دارد ]13،24،25[. یکی دیگر از راه ها، جابه جایی سوسری ها 
به سایر بخش ها همراه با وسایل بسته بندی شده و چرخ های مخصوص 
و  بیمارستان ها  آشپزخانه های  در  بیشتر  روش  این  غذاست.  حمل 

کارگاه های تهیه موادغذایی اتفاق می افتد ]مشاهدات فیلد[.

از پیشگیری در بهداشتی اصول رعایت و محیط بهسازی .2
آلودگیبهسوسریها

گام نخست در اجرای اقدامات کنترلی علیه سوسری ها، تشخیص 
آلودگی در اماکن مختلف و مکان یابی سوسری هاست. این کار با 
جست وجو و استفاده از تله چسبان انجام می شود. بررسی گوشه ها و 
زیر کابینت ها و وسایل با استفاده از چراغ قوه و آینه کوچک انجام 
از سوسری ها مثل الشه، پوسته، کپسول  نشانه هایی  می شود. وجود 
تخم و مدفوع آن ها که شبیه دانه های فلفل، کوچک و سیاه رنگ 
است، در یافتن مکان های آلوده و محل تجمع سوسری ها مفید است. 
تاریکی و روشن  به یک مکان در زمان  با ورود  همچنین می توان 
کردن سریع المپ ها یا حتی با چراغ قوه مکان جابه جایی و اختفای 

آن ها را پیدا کرد )جدول2( ]16،18[.
بهسازی محیط و ممانعت از دسترسی سوسری به پناهگاه، غذا و 
آب اهمیت زیادی در کنترل این آفت دارد. معموالً آشپزخانه ها به 
دلیل وجود منابع آب و رطوبت و مواد غذایی فراوان و در دسترس، 
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باقی نماند ]25[. 
از طرفی دیگر، حذف منابع آب سوسری ها محدودیت هایی 
راستا  این  در  می کند.  ایجاد  آن   کنترل  و  آفت  این  بقای  در  را 
و  دارند  نشتی  لوله هایی که  و  تعمیر شیرآالتی که چکه می کنند 
آب بندی کردن و پرکردن منافذ اطراف سینک و لوله هایی که به 
دیوار متصل هستند یا محل ورودی لوله های فاضالب ظرفشویی 
و لباسشویی به فاضالب اصلی، در رسیدن به این هدف کاربردی 
مکان های  حذف  حال،  عین  در   .]16،19،25[ )جدول2(  است 
اختفای سوسری ها نیز در پیشگیری از آلودگی کاربردی است. در این 
ارتباط آگاهی از ویژگی رفتاری Thigmotaxis )تمایل سوسری ها 
به تماس سطح پشتی و شکمی بدنشان با محیط پناهگاه خود( اهمیت 

محیط بسیار مناسبی برای استقرار و زادوولد سوسری ها هستند. بر این 
اساس تمیز نگه داشتن آشپزخانه و جلوگیری از ریختن خرده های نان، 
بقایای مواد غذایی و چربی و جلوگیری از ریخت وپاش در محیط 
آشپزخانه ها و عدم تجمع و انبارکردن نان خشک در آشپزخانه ها در 
کاهش آلودگی به سوسری ها کمک می کند. نگهداری مواد غذایی 
در ظروف دربسته و محکم دسترسی سوسری ها به مواد غذایی را 
محدود می کند. زباله ها برای سوسری ها جذاب هستند؛ لذا نگهداری 
در دسترسی  تخلیه روزانه آن  و  و محکم  دربسته  زباله  در ظروف 
سوسری ها به منابع غذایی محدودیت ایجاد می کند. با توجه به فعال 
بودن شبانه سوسری ها ضرورت دارد ظروف کثیف و حاوی بقایای 
مواد غذایی شسته شود و در طول شب در سینک ظرفشویی چیزی 

جدول 2: خالصه ای از روش های بی خطر و ساده در پیشگیری و کنترل سوسری های آلمانی و نوار قهوه ای در اماکن انسانی

منابع مزایا معایب عملکرد  جزئیات نوع روش 

 ،16 ،13
 ،19

24-26

اجرای این 
توصیه ها به طور 
قابل توجهی از 
آلودگی اماکن 

انسانی می کاهد. 

1. این روش ها در مواردی مورد 
پذیرش ساکنان یا نیروهای 

خدماتی نیست.
2. اجرای آن ها در مواردی 

امکان پذیر نیست.
3.در صورت اجرا نیز در موارد 
محدودی آلودگی وارد اماکن و 

مستقر می شود.

با ایجاد محدودیت 
در احتیاجات 

ضروری برای زیست 
سوسری ها در 

پیشگیری از آلودگی 
اماکن تأثیرگذار است.

تشخیص آلودگی و مکان یابی سوسری ها
ممانعت از دسترسی سوسری به پناهگاه، غذا و 

آب شامل:
الف- جلوگیری از ریختن خرده نان، بقایای مواد 

غذایی و نان خشک
ب- جلوگیری از ریخت وپاش در محیط آشپزخانه

ج- نگهداری مواد غذایی در ظروف دربسته
د- شست وشوی سریع ظروف 
هـ- حذف منابع آب سوسری ها

و- درزبندی درز و شکاف در محیط آشپزخانه 
و سوراخ های اطراف لوله های آب و گاز با مواد 

سیلیکونی
ممانعت از ورود دستگاه ها یا وسایل آلوده

بهسازی محیط و 
رعایت اصول بهداشتی

 ،18 ،11
27-30

1. کاهش سریع 
آفت

2. ایمنی زیاد

1. تمام سوسری ها به دام
نمی افتند و در اغلب مواقع 

نیاز است از روش های کنترلی 
تکمیلی استفاده شود.

2- گاهی تخصصی هستند و باید 
توسط متخصصان رسمی کنترل 

آفات انجام شود.
3- کارایی دستگاه های الکتریکی 

در این مورد هنوز ثابت
نشده است.

این روش ها گاهی با 
حذف فیزیکی آفت، 
عملکرد خوبی در 

کاهش سریع جمعیت 
آفت دارد و ایمنی 

زیادی نیز دارد.

استفاده از جاروبرقی، تله گذاری، استفاده از گرما و 
سرما، گازهای غیرسمی و دستگاه های الکتریکی

کنترل فیزیکی 
سوسری ها
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دارد. با توجه به این ویژگی رفتاری، سوسری ها عالقه دارند در درز 
و شکاف های کابینت ها و شیارهای کارتن ها و وسایل چوبی پنهان 
شوند. آگاهی از این ویژگی در روش های بهسازی محیط و انتخاب 

محل صحیح استفاده از طعمه ها کمک کننده است ]26[.
دسته  به صورت  تنگ  فضاهای  در  دارند  عادت  سوسری ها 
فضای  ریخت وپاش  و  به هم ریختگی  کنند.  زندگی  جمعی 
توصیه می شود  ایجاد می کند.  برای سوسری ها  را  بیشتری  مناسب 
کارتن های کاغذی، جعبه ها و سبد های چوبی و مقوایی، روزنامه و 
مجله نزدیک مکان های آلوده یا درون کابینت ها نگهداری نشود. 
در صورت وجود درز و شکاف در کابینت های آشپزخانه باید آن 
راهی  که  سوراخ هایی  تمام  کرد.  درزبندی  سیلیکونی  مواد  با  را 
در  که  و شکاف هایی  درز  شوند.  بسته  باید  دارند،  خانه  داخل  به 
دیوار ها وجود دارند، باید تعمیر شوند. درز بین درب ها و پنجره ها 
لوله های  اطراف  سوراخ های  شوند.  محدود  درزگیر  با  باید  نیز 
مسدود  باید  آن  بیرون  و چه سمت  داخل  و گاز، چه سمت  آب 
شود. لیبل های روی ظروف و وسایل در صورتی که محکم به آن 
نچسبیده باشند، محیط مناسبی برای پناه گرفتن نمف های کوچک 
برچسب های کاغذی  و  تابلوها  پشت  است. عالوه براین،  سوسری 
نصب شده روی دیوار پناهگاهی برای سوسری هاست. لذا اطراف 
آن ها باید با چسب کاماًل مسدود شود. همچنین جابه جایی یخچال 
برای  را  نظافت پشت و زیر آن ها محدودیت هایی  و اجاق گاز و 
بقای سوسری ها ایجاد می کند. با این حال، موارد ذکرشده گاهی 

قابل اجرا نیست یا ساکنان آن ها را نمی پذیرند ]16،19،25[. 

3.کنترلسوسریها
3-1.کنترلفیزیکی

ایمن  روش های  از  استفاده  به  زیادی  توجه  اخیر  سال های  در 
برای کنترل سوسری ها شده است. از این روش ها با عنوان کنترل 
این روش ها  می شود.  یاد  نیز  غیرشیمیایی  با روش های  سوسری ها 
شامل استفاده از جاروبرقی، تله گذاری، استفاده از گرما و سرما و 

این روش ها گاهی تخصصی است  انجام  گازهای غیرسمی است. 
مقاله  این  در  دهند.  انجام  آفات  کنترل  رسمی  متخصصان  باید  و 
فیزیکی سوسری ها  کنترل  در  معرفی شده  از روش های  خالصه ای 

در جدول 2 ارائه شده است ]18، 11-27[.
با جاروبرقی خیلی سریع می توان جمعیت  از مکش  استفاده  با 
سوسری ها را کاهش داد. با استفاده از جاروبرقی می توان سوسری هایی 
را از بین برد که در زیر وسایل و کابینت ها پنهان شده اند. عالوه براین، 
از این روش برای جمع آوری سوسری های مرده، پوسته ها، کپسول 
تخم و مدفوع آن ها نیز می توان استفاده کرد ]11[. باید در نظر داشت 
که در پایان کار باید کیسه جاروبرقی را در کیسه پالستیکی دربسته 

قرار داد و دور انداخت. 
مداوم  استفاده  صورت  در  نیز  قوطی شکل  و  چسبی  تله های 
این  با  اما  می دهند،  کاهش  زیادی  حد  تا  را  سوسری ها  جمعیت 
روش تمام سوسری ها به دام نمی افتند و در اغلب مواقع نیاز است 
به کار  با روش مذکور  نیز همراه  سایر روش های کنترلی تکمیلی 
روند. تله های چسبی یک راه حل آسان برای تعیین وجود آلودگی، 
اندیکاتور  به عنوان  و  آلودگی  میزان  تخمین  تعیین گونه سوسری، 
برای پایش ماهانه و فصلی اماکن و بررسی روند کاهش جمعیت 
سوسری ها بعد از روش های کنترل شیمیایی است ]27[. ساختار سنی 
تله های چسبی شبیه ساختار جمعیت سوسری ها در  در  سوسری ها 
فیلد است، درحالی که تله های قوطی شکل بیشتر نمف های بزرگ 
و بالغان را صید می کند. در آپارتمان ها بهترین مکان برای قراردادن 
تله ها اطراف یخچال، اجاق گاز، سینک آشپزخانه و توالت است 
]27[. قراردادن طعمه روی تله ها کارایی آن را تا 34 برابر افزایش 
تله  نصب  تاریخ  و  عالمت گذاری  باید  تله ها  محل   .]18[ می دهد 
و  پایش  هفتگی  به صورت  باید  تله ها  شود.  یادداشت  آن  روی 
اطالعاتی درباره زمان، موقعیت نصب تله، نوع و تعداد سوسری های 

به دام افتاده در آن ثبت شود ]28[. 
از  استفاده  آفات،  کنترل  یا  پیشگیری  روش های  از  یکی 
دستگاه های الکتریکی است که با تنوع زیادی در بازار دارند. این 
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98/ روش های پیشگیری و کنترل سوسری های آلمانی و نوار قهوه ای 

در هر سانتی متر مربع، سبب مرگ بیش از 96 درصد از سوسری ها 
شد. در شرایط فیلد استفاده از 454 گرم گرد اسید بوریک در هر 
آپارتمان منجر به مرگ 99/7 و 100 درصد سوسری ها به ترتیب بعد 

از 1 تا 3 ماه شد ]19[. 
این گردها به صورت الیه ای نازک در زیر کابینت ها و وسایل 
و تجهیزات و فضاهای خالی اطراف کابینت ها استفاده می شود. این 
با  هم زمان  استفاده  قابلیت  ترکیب  این  تنفس کرد.  نباید  را  گردها 
گرد سیلیس را نیز دارد. ترکیبات سیلسیس به پوشش واکسی بدن 
حشره  مرگ  و  خشک شدن  باعث  و  می زند  آسیب  را  سوسری ها 
می شود. وجود رطوبت زیاد در محیط سمیت این ترکیب را کاهش 
نمی دهد؛ لذا بعد از جذب رطوبت هوا یا خیس شدن با آب همچنان 
مؤثر باقی می ماند. اسید بوریک به صورت طعمه های خشک و ژل 
نیز در بازار وجود دارد. با توجه به ویژگی دورکنندگی این ترکیبات 
برای سوسری آلمانی، تأثیرگذاری قابل توجهی از این ترکیبات در 
اسیدبوریک  حاوی  طعمه های   .]32-34[ است  نشده  گزارش  فیلد 
فیپرونیل،  مثل  حشره کش هایی  حاوی  طعمه های  با  مقایسه  در 
ایندوکساکارب، دینوتفوران و استامی پراید، پذیرش و اثرگذاری 

کمتری دارند. 
 Les Co) در مطالعه ای، طعمه حاوی 5 درصد اسید ارتوبوریک
آلمانی  سوسری های  از  درصد   72 مرگ  باعث   (Granular Bait

استرین آزمایشگاهی شد، درحالی که در استرین فیلد تنها 5 تا 13 
سوسری ها  در  ابتدایی  نمفی  مراحل   .]18،19[ کرد  ایجاد  درصد 
بیشترین حساسیت را نسبت به اسید بوریک دارند؛ به طوری که در 
روز سوم مرگ ومیر ایجاد می شود، درحالی که نمف های مرحله 6 
تا 7 حساسیت کمتری دارند و میانگین زمان مرگ ومیر، روز دهم 
است. همچنین بین سوسری های نر و ماده از نظر حساسیت به اسید 
بوریک تفاوت معنی داری وجود ندارد ]35[. این نکته زمانی اهمیت 
پیدا می کند که در جمعیت سوسری ها در شرایط فیلد ترکیبی از تمام 
ترکیب  بوریک  اسید  به طورکلی  سوسری هاست.  زندگی  مراحل 
شیمیایی با عملکرد آهسته است. درحالی که طعمه های حاوی سموم 

امواج  باال،  فرکانس  با  صدای  طریق  از  می کنند  ادعا  محصوالت 
سایر  یا  منفی سبب دورشدن حشرات  یون های  یا  الکترومگنتیک 
آفات می شوند. بررسی تأثیر دورکنندگی دستگاهای اولتراسونیک 
با فرکانسی بین 3 تا 11 کیلوهرتز علیه پشه ها نشان داد هیچ تفاوت 
معنی داری در دو گروه تست و شاهد در دورکردن پشه ها وجود 
با  مروری  مطالعه ای  در   )2007( همکاران  و  عنایتی   .]29[ ندارد 
بررسی مقاالت مرتبط با تأثیر دورکنندگی دستگاه های الکترونیک 
در  دستگاه ها  این  کارایی  بر  مبنی  گزارشی  هیچ  داشتند  بیان 
دورکردن پشه ها وجود ندارد ]30[. در این میان تاکنون هیچ داده 
علمی مبنی بر تأثیرگذاری دستگاه های الکترونیک علیه سوسری ها 
روش های  محدودیت های  به طورکلی   .]29،30[ است  نشده  ارائه 
کنترل فیزیکی شامل موارد زیر است: 1. در مواردی این روش ها 
تخصصی است و باید توسط متخصصان رسمی کنترل آفات انجام 
گیرد؛ 2. در اغلب موارد تمام سوسری ها به دام نمی افتند یا از بین 
نمی روند و این سبب می شود بازگشت آلودگی به حالت اولیه در 
تکمیلی  از روش  های کنترلی  استفاده  لذا  ایجاد شود؛  کوتاه مدت 

ضرورت می یابد ]11،27،28[.

3-2.کنترلباتکیهبرموادغیرارگانیک
برای  که  است  ترکیباتی  قدیمی ترین  جزء  ارگانیک  غیر  مواد 
کنترل سوسری ها استفاده می شود. یکی از رایج ترین این ترکیبات 
بوریک  اسید  است،  شده  استفاده  سوسری ها  کنترل  برای  که 
(H3BO3) و سایر بورات هاست. از مزیت های ترکیبات غیر ارگانیک 

اثر ابقایی طوالنی مدت آن ها، سمیت کم، هزینه کم و عدم گزارش 
مقاومت به آن هاست. نحوه اثر این ترکیبات به صورت گوارشی است 
که متابولیسم حشره را تحت تأثیر قرار می دهد. این ترکیبات موجب 
ایجاد رفتار نامنظم، رعشه و فلج شدن سوسری می شود ]31[. استفاده 
از گرد اسید بوریک با حداقل غلظت 0/61 میلی گرم در هر سانتی متر 
مربع هیچ اثر دورکنندگی برای سوسریها ایجاد نمی کند. در شرایط 
میلی گرم  در غلظت 1/5  بوریک  اسید  از گرد  استفاده  آزمایشگاه 
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شیمیایی عصبی منجر به مرگ 100 درصدی آفت بعد از 1 تا 2 روز 
بوریک 9 روز  اسید  با گرد  مواجهه  از  ناشی  می شوند، مرگ ومیر 
بعد ایجاد می شود. زمانی که سرعت کنترل آفت مورد تأکید است، 
عملکرد آهسته اسید بوریک یکی از عوامل محدودکننده این گروه 
از ترکیبات است. عالوه براین، این ترکیبات روی سطوح خاص مثل 
لوال و فریم درب و پنجره ها و بعضی از سطوح صیقلی و فلزی قابل 
استفاده نیست؛ لذا در آلودگی های زیاد، استفاده از ابزارهای بیشتر 

برای کنترل این آفت ضروری است )جدول3( ]19،36[.

3-3.کنترلبااستفادهازدورکنندهها
در  سنتی  حشره کش های  از  ایجادشده  نگرانی های  به  توجه  با 
کنترل سوسری ها، استفاده از دورکننده ها در زمینه کنترل این آفت 
ضمن سازگاری با محیط زیست، بسیار کارآمد و مقرون به صرفه است. 
با توجه به توضیحات ارائه شده، هیچ داده علمی مبنی بر کارایی امواج 
در رسیدن به این هدف گزارش نشده است. در این راستا ترکیبات 
گیاهی همچون پونه و رزماری توانایی خود را در کنترل سوسری ها 
با روش های مختلف از قبیل تدخینی، سمیت ناشی از تماس با این 
ترکیبات و ویژگی دورکنندگی به اثبات رسانده اند. عصاره و اسانس 
گیاهان ضمن ایمنی زیاد و ویژگی ابقایی و آلودگی کم در محیط 
و بحث مقاومت آفت به آن نیز تا حد زیادی منتفی می شود. برخی 
سموم  جایگزین  به عنوان  را  گیاهی  ترکیبات  از  استفاده  محققان 
شیمیایی برای پیشگیری و کنترل سوسریها پیشنهاد داده اند ]37،38[. 

جدیدترین یافته ها ویژگی قابل توجه حشره کشی و دورکنندگی 
برگ گیاه پاپایا را علیه سوسری آلمانی گزارش کرده اند؛ به طوری که 
مقدار 6 تا 9 میلی گرم در هر سانتی متر مربع از عصاره الکلی آن 90 
از  مربع  سانتی متر  هر  در  میلی گرم  مقدار 0/39  و  کشندگی  درصد 
این  بیشتر  حال،  این  با   .]39[ داشت  دورکنندگی  درصد   94 تا  آن 
ترکیبات اثرگذاری بسیار کوتاهی دارند و اثرات دفع کننده آن ها روی 
سوسری ها بسیار محدود است. این ویژگی حدود 10 ساعت در شرایط 
آزمایشگاهی ذکر شده است و بعد از آن به شدت افت می کند ]40[. لذا 

یکی از ضرورت های کارایی این ترکیبات، افزایش زمان تأثیرگذاری 
این ترکیبات با روش های مختلفی همچون فرموالسیون این ترکیبات 
با عوامل پایدارکننده سیکلودکسترین یا استفاده از میکروکپسولهای 

ایجادشده از صمغ عربی-ژالتینی است ]37،38[.

3-4.کنترلبااستفادهازآفتکشهایزیستی
هستند  آفت کش ها  از  مشخصی  گروه  زیستی  آفت کش های 
معدنی مشخصی مشتق  مواد  باکتری ها و  از حیوانات، گیاهان،  که 
می شوند. بیشترین ترکیبات متعلق به این گروه در کنترل سوسری ها 
متمرکز  پاتوژن  قارچ های  گیاهی  عصاره های  و  اسانس ها  روی 
بیشتر  اسانس ها  و  گیاهی  عصاره های  راستا  این  در  است.  بوده 
نقش محافظت کنندگی  ترکیبات  این  لذا  اثر دورکنندگی دارند. 
را  به سوسری ها  آلودگی  برابر  در  تجهیزات حساس  و  اماکن  از 
مطالعه ای  در   Metarhizium anisopliae قارچ   .]37،38[ دارند 
تماسی  روش  به  آلمانی  سوسری های  از  درصد   90 مرگ  به 
مرگ ومیر  که  شد  گزارش  دیگری  مطالعه  در   .]41[ شد  منجر 
از  بیشتر  بسیار  تماسی  و  پودر  به صورت  مذکور  قارچ  از  ناشی 
از  حاصل  نتایج   .]42[ است  بوده  طعمه  به صورت  آن  کاربرد 
بررسی اثر کشندگی قارچ M. anisopliae استرین IRAN 437C بر 
سوسری نوار قهوه ای نشان داد این قارچ باعث مرگ 100 درصدی 
سوسری های بالغ در شرایط آزمایشگاه در روز هفتم بعد از مواجهه 
شد؛ درحالی که با بلع طعمه های حاوی این قارچ، اثر کشندگی قابل 
توجهی حتی دو هفته بعد از مواجهه گزارش نشد ]43[. در عین حال، 
اسپری کنودیای این قارچ که با روغن آفتابگردان فرموله شده بود، 
منجر به کاهش 76/1 درصد از جمعیت سوسری های نوار قهوه ای 
در روز سوم بعد از آغشته سازی منازل شد ]43[. در مطالعه  مشابهی 
به روش موضعی این قارچ 50 تا 57 درصد مرگ ومیر را در سوسری 
آلمانی ایجاد کرد. به طورکلی این قارچ نیازمند حداقل سه هفته زمان 

برای کاهش 90 درصدی جمعیت سوسری هاست ]44[. 
جدیدترین یافته ها نشان می دهد ترکیب حشره کش هیدرامتیل 
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منابع مزایا معایب عملکرد  جزئیات نوع روش 
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مرگ ومیر  ایجاد  در  سینرژیستی  اثر   M. anisopliae قارچ  با  نون 
علیه سوسری آلمانی دارد. محققان بیان داشتند مکانیسم اصلی این 
 M. هم افزایی، هیدرامتیلون است، به طوری که این حشره کش بقای
anisopliae را در محیط معده افزایش می دهد و با تغییر میکروبیوم 

افزایش می دهد.  آلمانی  علیه سوسری  را  قارچ  معده، عفونت زایی 
 B. کنترل   در  جدید  طعمه های  توسعه  اساس  و  پایه  ویژگی  این 
.با این وجود، آنچه به عنوان اشکال جدی  germanica است ]45[ 

برای کنترل سوسری آلمانی مطرح است،  این قارچ  از  استفاده  در 
بحث کندبودن روند ایجاد مرگ ومیر در این آفت است. با این حال 
ویژگی سینرژیستی این ترکیب در استفاده هم زمان با طعمه حاوی 
بوریک،  اسید  همچنین  و  ایمیداکلوپراید  هیدرامتیلون،  مؤثره  ماده 
کنترل سوسری آلمانی را تسریع می کند )جدول3( ]41، 45-47[. 
 (Wolbachia) عالوه براین، در رویکرد های جدید استفاده از ولباشیا

یا روش پاراترنسژنزیز نیز در این بخش اهمیت دارد ]48[.

3-5.کنترلباکاربردفرمونها
ترکیبات موجود در مدفوع سوسری ها حاوی فرمون های تجمعی 
هستند که برای سوسری آلمانی جذاب است ]49[. در مطالعه ای نشان 
داده شد عصاره خالص مدفوع سوسری آلمانی و مخلوطی از شش 
اسید کربوکسیلک برای سوسری آلمانی در آزمایشگاه بسیار جذاب 
است ]50[. عصاره مدفوع سوسری مصرف غذا، کارایی طعمه مسموم 
و تله های صیدکننده سوسری ها را افزایش می دهد ]51[. با این وجود، 
تحقیقات تکمیلی به منظور سنتز و بررسی تأثیرگذاری این ترکیبات در 

فرموالسیون طعمه ها نیاز است که باید مورد توجه قرار گیرد.

3-6.کنترلباروشهایشیمیایی
سوسری ها،  ازبین بردن  در  رویکرد  کاربردی ترین  و  بهترین 
ابتدا  نیز  مقاله  این  در  است.  کم  سمیت  با  روش هایی  از  استفاده 
ترتیب  به  و  شد  معرفی  سوسری ها  کنترل  در  غیرسمی  روش های 
بیشتر شرح داده خواهد شد. رویکرد صحیح  با سمیت  روش هایی 

اولویت قرارگرفتن استفاده از روش های  در کنترل سوسری ها، در 
کم خطر و کاربردی و درنهایت روش هایی با سمیت بیشتر است. در 
کنترل سوسری ها با روش هایی با سمیت کم ضروری است که ابتدا 
اطالعات مختصری درباره سوسری ها، محیط زندگی آن ها، رفتار و 
نحوه زندگی، تولیدمثل و بقای آن ها و روش های ورود و آلودگی 
در منازل، رستوران ها و مکان های توزیع و پخت غذا داشته باشیم. 
ما را  انواع حشره کش ها و فرموالسیون ها  با  بعد آشنایی  در مرحله 
در انتخاب یک یا چند روش توأم در کنترل آلودگی به این آفت 
راهنمایی می کند. در جدول 3 جزئیاتی از مزایا و معایب روش های 

شیمیایی در کنترل سوسری ها آمده است.
بیشتر مردم زمانی که سوسری را در محل زندگی خود مشاهده 
می کنند، بالفاصله به سراغ استفاده از حشره کش هایی با فرموالسیون 
WP و EC به صورت اسپری یا فرموالسیون آئروسل می روند ]16،19[. 

ذهنیت استفاده از این روش به این نکته برمی گردد که تنها روش مؤثر 
برای کنترل این آفت در گذشته کنترل شیمیایی بود. بسیاری از تحقیقات 
نشان داده است روش سم پاشی ابقایی عالوه براینکه کنترل طوالنی مدت 
را ایجاد نخواهد کرد، در بسیاری از موارد منجر به پنهان شدن سوسری ها 
در درز و شکاف های عمیق تر دیوار و وسایل یا پراکنده شدن سوسری ها 
و مشاهده آن ها در نقاطی می شود که قبالً دیده نمی شدند و در هر 
صورت کنترل آن ها را با مشکل مواجه می کند. از طرف دیگر، عوارض 
و آلودگی محیطی ایجادشده به دلیل استفاده از حشره کش های گروه 
فسفره، کاربامات و پایروتروئید و همچنین شکست عملیات کنترل به 
دلیل ایجاد مقاومت در سوسری یکی از مهم ترین دالیل منسوخ شدن 
کاربرد این حشره کش ها و فرموالسیون ها در کنترل سوسری آلمانی و 
نوار قهوه ای است ]16،21[. عالوه براین، کشف و تولید حشره کش ها 
و  ایمن تر  را  آفت  این  کنترل  عملیات  جدید،  فرموالسیون های  و 
حشره کش  این  ازجمله  است.  کرده  امکان پذیر  بیشتری  سهولت  با 
که با فرموالسیون طعمه به بازار معرفی شده اند می توان به فیپرونیل، 
هیدرامتیل نون، ایندوکساکارب، ایمیداکلوپراید، دینوتفوران، آبامکتین، 
آورمکتین، فلوفنوکسرون و اسید بوریک اشاره کرد. جدول 4 فهرستی 
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از حشره کش های رایج را ارائه می دهد که با فرموالسیون طعمه برای 
کنترل سوسری آلمانی و نوار قهوه ای استفاده می شود ]52-62[.

3-7.کنترلبااستفادهازطعمهجاذبمسموم
در میان روش های کاربردی در کنترل سوسری ها، حدود دو 
دهه است که استفاده انحصاری از طعمه ها برای کنترل آلودگی به 
توجه  مورد  اصلی  روش  به عنوان  قهوه ای  نوار  و  آلمانی  سوسری 
اثربخشی فوق العاده ای  از طعمه های جاذب مسموم  استفاده  است. 
در کنترل سوسری و برطرف کردن مشکالت مربوط به روش های 
سنتی سم پاشی ابقایی داشته است ]16،19،62[. طعمه جاذب مسموم 
شامل ماده مؤثره )حشره کش(، ماده جلب کننده و ترکیبات مغذی 
است که حشره را به خوردن طعمه تحریک می کند ]32[. بر این 
اساس استفاده از طعمه ها به طور معجزه آسایی سوسری ها را از بین 
می برد. استفاده از طعمه ها علیه سوسری ها مزیت های زیادی دارد 
از حشره کش، کاهش مصرف  هدفمند  استفاده  آن ها  ازجمله  که 
کاهش  محیط زیست،  کمتر  آلودگی  آن  دنبال  به  و  حشره کش 
استفاده،  در  سهولت  آفت،  کنترل  به  مربوط  اقدامات  مخاطرات 
صرفه جویی در وقت و هزینه، کنترل تضمینی آفت، نداشتن بوی 
و  وسایل  جابه جایی  کابینت ها،  تخلیه  به  نیاز  عدم  مشمئزکننده، 
دردسرهای ناشی از آن و عدم آلودگی وسایل، ظروف و کابینت  ها 

به حشره کش است )جدول 3( ]16،62،63[.
مشاهدات در فیلدهای مختلف از کاهش بیش از 90 درصدی 
جمعیت سوسری ها در یک هفته اول بعد از طعمه گذاری حکایت 
دارد. طعمه هایی با جذابیت زیاد سوسری ها را از پناهگاه های خود 
و  ندارد  وجود  آن ها  به  دسترسی  مواردی  در  که  می کشد  بیرون 
ویژگی  این  کنند.  تغذیه  طعمه  از  می کند  تحریک  را  سوسری ها 
به خاطر بوی مطبوع ترکیبات جذابی است که در طعمه ها به عنوان 
ماده جذاب همراه برای جذب سوسری ها استفاده می شود. از طرفی 
دیگر، وجود ترکیبات غذایی با بافت نرم و مغذی در طعمه ها عالوه 
بر تحریک سوسری ها به تغذیه از طعمه، باعث ترجیح آن ها در یک 

به تغذیه از طعمه  بقایای مواد غذایی مختلف  با ترکیبات و  محیط 
می شود. به طورکلی سه عامل اساسی در تولید طعمه جاذب مسموم 
برای کنترل سوسری ها لحاظ می شود که عبارت است از: 1-عدم 
دورکنندگی ماده مؤثره و کشندگی زیاد آن برای آفت و حداقل 
مخاطره برای انسان، 2- جذابیت طعمه که مسبب اصلی در جذب 
سوسری ها به طرف طعمه خواهد بود، 3- با توجه به گوارشی بودن 
نحوه اثر ماده مؤثره به کاررفته در طعمه، پذیرش ترکیب کلی طعمه و 
بافت آن توسط حشره به عنوان ماده غذایی است ]5،53،55، 64-68[. 
کاربرد حشره کش ها در طعمه مسموم در جذابیت طعمه برای 
میزان جذابیت  مقایسه  از  نتایج حاصل  می گذارد.  تأثیر  سوسری ها 
چندین طعمه مسموم نشان داد ژل فیپرونیل بیشترین جذابیت را نسبت 
دارد.  آلمانی  برای سوسری های  آبامکتین  و  نون  هیدرامتیل  ژل  به 
به ندرت توسط سوسری های آلمانی  از طرفی دیگر، بوریک اسید 
انتخاب می شد و تغذیه از آن در کمترین میزان گزارش شد. استفاده 
طعمه  کارایی  دورکنندگی،  ویژگی  علت  به  حشره کش  این  از 
غلظت های  مقایسه  با  مطالعه ای  در   .]34[ می دهد  کاهش  بسیار  را 
مختلف حشره کش فیپرونیل بیان شد که با افزایش غلظت از 0/01 به 
0/08 درصد در طعمه تولیدشده در شرایط آزمایشگاه، دورکنندگی 
به طور معناداری افزایش می یابد ]68[. سوسری ها با یک بار تغذیه از 
طعمه جاذب، ُدز کشنده حشره کش را دریافت می کنند. این ویژگی 
سبب می شود طعمه ها کمترین میزان بروز مقاومت انتخابی را نسبت 
به حشره کش هایی داشته باشند که به روش سم پاشی ابقایی استفاده 
از  سوسری ها  بیرون کشیدن  طعمه ها،  دوم  ویژگی   .]52[ می شوند 
پناهگاهشان است. بر این اساس در مدت زمان کوتاه تمام سوسری ها 
به طرف طعمه جذب می شوند و از آن تغذیه می کنند، درحالی که 
در سم پاشی ابقایی به روش اسپری در بیشتر موارد امکان دسترسی 

اسپری آفت کش به داخل پناهگاه های سوسری ها فراهم نیست.
تاکنون انواع مختلف فرموالسیون های طعمه توسط شرکت های 
معتبر در دنیا تولید شده اند که کارایی آن ها در کنترل سوسری آلمانی 
در مقاالت متعددی ثابت شده است. مهم ترین این فرموالسیون ها در 
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جدول 4: حشره کش های فرموله شده به صورت طعمه علیه سوسری ها به همراه شکل فرموالسیون، غلظت ماده مؤثره، نام تجاری، نحوه اثر، LD50 و 
سمیت ماده مؤثره
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5 *MH 270-95 عصبی-سیناپتیک Raid Max Roach 0/53 *BS طعمه ارگانوفسفره کلرپریفوس

،57
MH 150-83 عصبی- 

سیناپتیک Baygon Bait 2/0 گرانول طعمه کاربامات پروپوکسور
53

59 *SH 3000 بازدارنده رشد - 0/001 ژل طعمه تنظیم کننده رشد فلوفنوکسرون

51 ،18 ،5 SH -1100
1300

توقف تنفس 
سلولی

 MaxForce Roach, Siege,
 Infiniti, MaxForce
 Professional Roach
 Killer, MaxForce

 Professional Insect
 Control, Combat Roach

Killing, Amdro

1-2/15 ژل، BS، پلت، 
گرانول طعمه آمیدینوهیدرازون هیدرامتیل نون

 ،57 ،52 ،18
62 ،58 MH 97

بلوکه کردن 
کانال  های کلر 

گابا

 Goliath, MaxForce
 FC, Combat Platinum,

,Combat Quick Kill

-0/01
0/05 BS ،ژل طعمه فیپرول فیپرونیل

56 ،52 MH 450
گیرنده های 

نیکوتینیک استیل 
کولین

 Bayer Advanced Dual
 Action Roach Killer,

 Pre-Empt Professional
Cockroach

2/15 ژل طعمه نئونیکوتینوئید ایمیداکلوپراید

 61 ،60 ،54 ،16 MH انسداد کانال  های 1730-268
سدیم 

 Advion, Hot Shot
 MaxAttrax Ultra Brand

Nest Destroyer
0/6 BS ،ژل طعمه نئونیکوتینوئید ایندوکساکارب

16 SH 2450
گیرنده های 

نیکوتینیک استیل 
کولین

 Hot Shot Ultra Clear
 Roach Gel Bait,

 Advance Cockroach Gel
Bait, Alpine

0/5 ژل طعمه نئونیکوتینوئید دینوتفوران

 ،55 ،53 ،16 ،5
 58 *HH 10

تحریک 
گیرنده های 

گلوتامات

- 0/05 ژل طعمه آورمکتین آورمکتین

 Avert, Raid Max,
 Enforcer Roach Max,

Roach Ender
0/05 BS ،پودر، ژل طعمه آبامکتین

53 ،31 ،21 ،5
SH 2660 مختل کننده 

متابولیک

 Work Roach, Magnetic
Roach, Pic Roach Killer

52 و 
33/3 خمیر، ژل طعمه بورات اسید بوریک

,LesCo, Niban-FG 5 گرانول طعمه بورات اسید اورتوبوریک

* BS: Bait station; SH: Slightly hazard; MH: Moderately hazard; HH: Highly Hazard
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104/ روش های پیشگیری و کنترل سوسری های آلمانی و نوار قهوه ای 

جدول 4 آمده است ]54-51، 68[. با وجود مزایای ذکرشده از روش 
طعمه گذاری، گاهی محدودیت هایی، کارایی این روش را تحت 
تأثیر قرار می دهد، به طوری که در مواردی بحث مقاومت رفتاری یا 
اجتناب از مصرف طعمه توسط آفت، تأثیرگذاری آن را کاهش می 
دهد. همچنین در مواردی طعمه ها به دلیل نوع ماده مؤثره یا مواد 
همراه تأثیرگذاری قابل توجهی در حذف آفت ندارند ]53، 58[. در 
عین حال، با توجه به شرایط سیاسی خاص ایران و ایجاد تحریم های 
ناعادالنه، دسترسی به طعمه های استاندارد با محدودیت های زیادی 
مواجه است و در صورت دسترسی به این محصوالت نیز به علت 
دیگر،  طرف  از  نیست.  مقرون به صرفه  آن  از  استفاده  زیاد،  قیمت 
بازار داخل، مصرف کنندگان را دچار  وجود نمونه های تقلبی در 
با  تولید محصولی  اساس ضرورت  این  بر  است.  سردرگمی کرده 
کیفیت خوب و قابل رقابت با نمونه استاندارد تولیدشده در خارج با 

تکیه بر دانش بومی کشور به شدت احساس می شود ]68[. 

3-7-1.روشهایصحیحطعمهگذاری
کوچک  پالستیکی  ظروف  در  حشره کش  حاوی  طعمه های 
یا ایستگاه های طعمه گذاری (Bait station) یا در قالب طعمه های 
ژله ای، خمیری، پودری، گرانول و پلت در بازار عرضه می شوند. 
عمودی  سطوح  و  دیوارها  به  می توانند  طعمه گذاری شده  ظروف 
به عنوان  شد،  مصرف  آن  طعمه های  که  هنگامی  اما  بچسبند، 
پناهگاهی برای سوسری ها هستند. طعمه های ژله ای به تمام سطوح 
دارند، درحالی که  و کارایی خوبی  و شکاف ها می چسبند  درز  و 
از  دیگری  نوع  ندارند.  را  قابلیت  این  طعمه گذاری شده  ظروف 
پودری  نوع  از  جاذب  طعمه  ایران،  در  طعمه  فرموالسیون های 
است. بافت سست و قابل پذیرش و بوی مطبوع و کشندگی زیاد 
با این  این فرموالسیون، آن را به ترکیبی مؤثر تبدیل کرده است. 
حال در محیط های آلوده که هر روز شست وشو می شوند، استفاده 
از  دیگری  نوع   .]62،68[ دارد  محدودیت هایی  طعمه  نوع  این  از 
که  است  نوع خمیر  از  فرموالسیون  ایران،  بازار  در  موجود  طعمه 

با نام های تجاری مختلف در بازار توزیع می شود. در صورتی که 
به جایگزینی  نیاز  یا خشک شوند،  استفاده شده خورده  طعمه های 
از  طعمه گذاری شده  محیط های  که  است  ضروری  بنابرین  دارند؛ 
نظر تغییرات جمعیت آفت و کیفیت طعمه استفاده شده با استفاده از 

تله های چسبی پایش شوند ]16،18،19[.
می کنند؛  استفاده  غذایی  منبع  به عنوان  طعمه  از  سوسری ها 
باید  سریع تر  نتایج  به  رسیدن  برای  طعمه گذاری  زمان  در  بنابراین 
سوسری ها  برای  دسترس  در  غذایی  منابع  وجود  نظر  از  محیط 
از حشره کش ها  استفاده  که  است  این  مهم  نکته  پاک سازی شود. 
یا محلول های ضدعفونی در مکان هایی که طعمه گذاری شده است 
طعمه  اثرگذاری  و  کند  دور  طعمه  از  را  سوسری ها  است  ممکن 
را کاهش دهد. بیشترین مقدار طعمه باید در مکان هایی قرار داده 
شود که تله های چسبان  سوسری های بیشتری را به دام انداخته اند یا 
جایی که پوسته ها، کپسول تخم یا فضوالت سوسری ها ریخته شده 
است ]62[. مکان های طعمه گذاری در محیط های آلوده به سوسری 
آلمانی و نوار قهوه ای بیشتر نزدیک درز و شکاف دیوار، گوشه های 
ماشین  گاز،  اجاق  زیر  یخچال،  اطراف  و  پشت  و  زیر  کابینت، 
لباس شویی و سایر وسایل آشپزخانه، اطراف ریل دراورهای چوبی، 
دماغه  دورتادور  درب،  چهارچوب  چوبی،  وسایل  و  میز  اطراف 
مخصوص  آلومینیومی  چهارچوب های  داخل  چوبی،  درب های 

نگهداری ظروف و داخل داکت کابل برق است ]16،18،19[.

3-7-2.کاراییطعمههادرکنترلسوسریآلمانیونوارقهوهای
طعمه های مختلف با توجه به نوع ماده مؤثره، فرموالسیون و مواد 
جاذب همراه کارایی متنوعی را از خود در شرایط فیلد نشان می دهند. 
در  قهوه ای  نوار  مواجهه سوسری  از  ناشی  مرگ ومیر  مطالعه ای  در 
شرایط آزمایشگاه با پنج طعمه با فرموالسیون ژل با ماده مؤثره هیدرامتیل 
نون )1/8 درصد(، هیدرامتیل نون )2 درصد(، ایمیداکلوپراید )2/15 
درصد(، فیپرونیل )030 درصد( و فیپرونیل )0/05 درصد( به ترتیب 
67/5، 82/5، 37/5، 47/5 و 72/5 درصد گزارش شد. بر این اساس 
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مؤثرترین طعمه ها علیه سوسری نوار قهوه ای هیدرامتیل نون 2 درصد 
و فیپرونیل 0/05 درصد گزارش شد ]4[. مطالعات مشابهی در شرایط 
فیلد به منظور بررسی تأثیرگذاری طعمه هایی با برند های مختلف انجام 
شده است. استفاده از طعمه ژل حاوی هیدرامتیلنون 2 درصد با نام 
تجاری Infiniti ® ساخت تایلند در دو کافه تریای آلوده به سوسری 
آلمانی در کشور تایلند باعث کاهش بیش از 95 درصد از جمعیت 

سوسری ها در عرض کمتر از یک هفته شد ]51[. 
ایمیداکلوپراید  درصد   2/15 حاوی  ژل  دیگری  مطالعه  در 
سوسری  کنترل  به منظور   (Bayer, Shawnee Mission, KS)

آلمانی در آشپزخانه آزمایش و گزارش شد که تعداد سوسری های 
به دام افتاده در تله چسبان در هفته اول 50 درصد کاهش پیدا کرد و 
در هفته چهارم بعد از طعمه گذاری 80 درصد جمعیت آن ها کاهش 
 fipronil gel) یافت ]56[. استفاده از ژل فیپرونیل و ایمیداکلوپراید
 (0.05% Goliath and imidacloprid gel bait 2.15%, Bayer

به منظور کنترل سوسری آلمانی در شرایط فیلد در سه مکان آلوده 
در تهران نشان داد جمعیت آفت در عرض کمتر از 9 هفته به صفر 
می رسد ]52[. در مطالعه ای میزان کشندگی ژل حاوی نوافلومرون 
سوش  آلمانی  سوسری  نمف  روی  کیتین  سنتز  بازدارندگی  اثر  با 
آزمایشگاهی و فیلد، بیشتر از 90 درصد به ترتیب در روز یازدهم 
بیان شد ]69[. طعمه جاذب استفاده شده  از مواجهه  بعد  و نوزدهم 
در خانه های آلوده به سوسری آلمانی در یزد نشان داد جمعیت این 
سوسری در هفته اول 76 درصد کاهش می یابد و در عرض کمتر از 

یک ماه به صفر می رسد ]62[. 
نتایج حاصل از بررسی قدرت جذب کنندگی چهار ژل فیپرونیل 
آبامکتین  درصد(،   2/15( هیدرامتیلنون   ،)Goliath درصد،   0/05(
B1 )0/05 درصد( و ژل بوریک اسید )33/3 درصد( روی سوسری 

آلمانی نشان داد قدرت جذب کنندگی ژل فیپرونیل از سایر ژل ها 
بیشتر است و ژل هیدرامتیلنون، آبامکتین و بوریک اسید به ترتیب 
در رتبه های بعدی قرار داشتند ]70[. از بین حشره کش ها، فیپرونیل 
می تواند هر سوسری را در مقدار نانوگرم از بین ببرد و در صورتی 

می میرند.  کنند،  تغذیه  را  طعمه  از  جزئی  مقدار  سوسری ها  که 
آن ها بیان داشتند که مواد همراه دارای ماده مؤثره هیدرامتیل نون 
فیپرونیل رطوبت خود  ژل  در حالی که  می شوند،  به سرعت خشک 
را برای مدت طوالنی نگه می دارد و این ویژگی علت تفاوت در 

جذب کنندگی این دو ژل است ]70[. 
و  محدود  به صورت  تحقیقاتی  دورکنندگی  ویژگی  نظر  از 
انجام  مختلف  حشره کش های  حاوی  جاذب  طعمه  روی  پراکنده 
در  به دام افتاده  آلمانی  و  قهوه ای  نوار  سوسری  مقایسه  است.  شده 
پودر و خمیر و  با فرموالسیون های ژل،  تله های حاوی طعمه هایی 
نون  اسیدبوریک، کلرپریفوس و هیدرامتیل  آبامکتین،  ماده مؤثره 
Avert و ماده مؤثره آبامکتین،  نام تجاری  با  نشان داد طعمه پودر 
طعمه ژل با نام تجاری Maxforce و ماده مؤثره هیدرامتیل نون و 
طعمه ژل با نام تجاری Siege و ماده مؤثره هیدرامتیل نون به ترتیب 
بیشترین جذابیت را برای سوسری ها دارند ]5[. در مطالعه ای دیگر 
به  نسبت  معناداری  جذابیت  فیپرونیل  درصد   0/01 حاوی  طعمه 
رژیم غذایی سوسری ها در شرایط آزمایشگاه داشت ]68[. قدرت 
در  به کاررفته  جذاب  ترکیبات  به  باید  را  طعمه ها  جذب کنندگی 
داد.  نسبت  آن  فرموالسیون  و همچنین شکل  مؤثره  ماده  نوع  آن، 
تحت  به شدت  را  طعمه ها  جذابیت  زمان  گذشت  دیگر،  طرف  از 
تأثیر قرار می دهد. جذابیت طعمه ها بعد از یک هفته به شدت افت 
می کند و این ویژگی در صورتی که سوسریها در هفته اول بعد از 

طعمه گذاری از بین نروند، کارایی طعمه ها را کاهش می دهد ]5[.
شرایط  در  طعمه ها  اثرگذاری  نحوه  دیگر،  توجه  قابل  نکته 
فیلد است. بر این اساس اگرچه در شرایط فیلد بیشتر سوسری ها با 
مصرف طعمه از بین می روند، بعضی از آن ها فعاالنه به دنبال طعمه 
نمی روند و آن را مصرف نمی کنند. بر اساس بررسی های انجام شده، 
راه های دیگری  از  بر مصرف طعمه،  مرگ ومیر سوسری ها عالوه 
مثل تماس پالپ ها و شاخک ها با ماده مؤثره، تماس طعمه با پاهای 
حشره (Trampling)، مصرف مدفوع آلوده (Coprophagy)، تغذیه 
یا مصرف   (Canibalism) یا در حال مرگ مرده  از سوسری های 
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استفراغ سوسری ها (Emetophagy) ممکن است اتفاق بیفتد ]71[. 

3-8.مدیریتتلفیقیکنترلسوسریها
مدیریت تلفیقی آفات به عنوان رویکرد مهمی در کنترل آفات 
است؛ رویکردی  قرار گرفته  توجه  مورد  بهداشتی سال هاست که 
که در راستای سیستم های دوستدار محیط زیست برای مهار آفت 
مطلوب  نتایجی  به  رسیدن  و  آن ها  طوالنی مدت  کنترل  هدف  با 
مدیریت  در   .]16[ است  کاربردی  زیادی  تا حد  آفات  کنترل  در 
فرهنگی،  بیولوژیک،  ابزارهای  ادغام  با  شهری  آفات  تلفیقی 
فیزیکی و شیمیایی، روش هایی به کار گرفته می شوند که خطرات 
اقتصادی  نظر  از  و  رسیده  حداقل  به  آن  در  بهداشتی  و  محیطی 
مقرون به صرفه باشد. به عبارت دیگر، مدیریت تلفیقی آفات روشی 
منطقی و مقرون به صرفه و برنامه ای واحد، انعطاف پذیر و دوستدار 
نگه  قبول  قابل  حد  در  را  آفت  جمعیت  که  است  محیط زیست 
می دارد و تعادل هزینه ها، منافع عمومی، ارتقای بهداشت عمومی 
و حفظ محیط زیست را در خود لحاظ می کند. در مدیریت تلفیقی 
آفات استفاده از چندین روش به صورت هم زمان مورد توجه قرار 

می گیرد که ازجمله آن ها آموزش و آشنایی شهروندان و کارکنان 
با روش های ورود سوسری ها به اماکن انسانی و جلوگیری از آن، 
انسانی،  اماکن  بهداشتی  وضعیت  پایش  و  اصالحات  بهسازی، 
اماکن  در  سوسری ها  استقرار  و  ورود  پایش  و  فیزیکی  کنترل 
انسانی و اقدامات کنترلی در اماکن آلوده با روش های بی خطر یا 
کم خطر است )شکل 3(. بر این اساس سه روش اول الزم و ملزوم 
یکدیگر هستند؛ چراکه اطالع از این موارد و رعایت آن ها، ورود 
تهاجم  و  می رساند  حداقل  به  ساختمان ها  درون  به  را  سوسری ها 
آن ها را کاهش می دهد. استراتژی کنترل تلفیقی آفات برنامه های 
متنوعی را برای پیشگیری و کنترل سوسری آلمانی و نوار قهوه ای 
در اماکن مختلف پیشنهاد می دهد که به طورکلی شامل چهار دسته 

می شود ]18،19،26[.
1- پایش دوره ای

2- آموزش کارکنان و ساکنان مناطق مسکونی، اداری، نظامی 
و رستوران ها و سایر اماکن در معرض آلودگی با سوسری ها

و  ریخت وپاش  کاهش  )نظافت،  غیرشیمیایی  روش های   -3
سوسری ها،  ورودی  راه های  و  پناهگاه ها  به هم ریختگی،کاهش 

شکل 3: هرم تاکتیک های مدیریت تلفیقی کنترل سوسری ها شامل آموزش بهداشت و روش های 
مبتنی بر فرهنگ سازی در جامعه، روش های مبتنی بر کنترل فیزیکی و مکانیکی سوسری ها، 

روش های بیولوژیک و روش های شیمیایی کم خطر و درنهایت پرخطر
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ترتیب باعث کاهش 100 و 95 درصدی سوسری های به دام افتاده 
در تله شد. این در حالی بود که توجه به روش کنترل تلفیقی آفات 
باعث ارتقای معناداری در شرایط بهداشتی آپارتمان ها شد ]18[. در 
مطالعه ای برنامه کنترل تلفیقی آفات با استفاده از ژل هیدرامتیل نون 
با برنامه سم پاشی با حشره کش سایپرمترین گزارش شد که برنامه 
سایپرمترین  با  سم پاشی  روش  با  مقایسه  در  آفات  تلفیقی  کنترل 
به طور معناداری باعث کاهش آلودگی به سوسری ها در طول یازده 
هفته می شود ]75[. از طرفی دیگر، اجرای برنامه های کنترل تلفیقی 
از  تا 90 درصد  آفات در کنترل سوسری ها در جوامع کم درآمد 
 .]16،20[ می دهد  کاهش  آشپزخانه ها  در  را  حشره کش ها  بقایای 
با توجه به کاربرد هدفمند طعمه ها  استراتژی کنترل تلفیقی آفات 
هدایت  تله ها  پایش  و  شمارش  با  تأثیرگذاری  حداکثر  برای  که 
می شود، از پایان زودهنگام طعمه گذاری یا طعمه گذاری بی جا و 

غیرضروری در اماکن آلوده جلوگیری می کند ]16[.
در مورد کنترل آفات شهری ازجمله سوسری ها کمک گرفتن 
باشد.  راهگشا  می تواند  آفات  کنترل  حرفه ای  شرکت های  از 
پزشکی  حشره شناسی  تخصصی شان  رشته  که  کسانی  اصوالً 
شناخت  به  توجه  با  است،  بیماری ها(  ناقالن  کنترل  و  )بیولوژی 
با  آشنایی  موذی،  جوندگان  و  حشرات  زیست شناسی  از  آن ها 
و  اختصاصی  و روش های  فرموالسیون آن ها  و  انواع آفت کش ها 
زیادی  کمک  می توانند  آفت  هر  کنترل  در  آفات  تلفیقی  کنترل 
به اجرایی شدن استراتژی های کنترل تلفیقی آفات در کنترل آفات 
مهمی همچون سوسری ها داشته باشند. در ایران معموالً مواقعی که 
آلودگی به سوسری ها در اماکن بیشتر از حد تحمل می شود، افراد 
با شرکت های کنترل آفات شهری تماس می گیرند. در این صورت 
شرکت ها ضمن آموزش افراد در بهسازی محیط، از حشره کش های 

کم خطر مانند طعمه ها برای کنترل آفت استفاده می کنند ]15[.

4.مقاومتومدیریتمقاومتبهحشرهکشها
مهم ترین  از  یکی  حشره کش ها  به  سوسری ها  مقاومت  بحث 

استفاده از جاروبرقی و تله گذاری(
4- استفاده از روش های شیمیایی انتخاب شده )استفاده از اسید 

بوریک و طعمه جاذب مسموم(
کارکنان  و  ساکنان  با  مصاحبه  می شود  توصیه  راستا  این  در 
از  استفاده  و  بازرسی  دولتی،  و  خصوصی  مختلف  سازمان های 
تله های پایش کننده در بررسی های دوره ای به منظور اطالع از میزان 
آگاهی و شرایط محیطی انجام شود. آموزش افراد در زمینه افزایش 
اطالعات زیست شناسی و راه های ورود و پیشگیری از آلودگی به 
سوسری ها انجام شود. روش های غیرشیمیایی انجام شود که برای 
پیشگیری از آلودگی و حتی در کنترل آلودگی های کم کاربردی 
است. در آلودگی های زیاد استفاده از روش های شیمیایی کم خطر 
مثل استفاده از طعمه جاذب نیاز است که با درنظرگرفتن روش های 
تا  آفت  جمعیت  پایش  درنهایت  و  شد  انجام  باید  طعمه گذاری 

حذف کامل آن توصیه می شود ]18،19،72[.
میزان تأثیر و کارایی برنامه های مبتنی بر استراتژی کنترل تلفیقی 
مطالعه ای  در  است.  شده  ارزیابی  مختلف  پژوهش های  در  آفات 
تأثیر برنامه در شهر نیویورک ارزیابی شد و بر اساس آن آموزش 
افراد خانه دار، تعمیرات، پلمپ و پرکردن درز و شکاف و سوراخ ها 
و تهیه ایستگاه های طعمه گذاری با ژل در دستور کار قرار گرفت. 
نتایج نشان داد در خانه هایی که مداخله در آن صورت گرفته بود، 
تعداد سوسری ها از 81 به 39 درصد کاهش یافت، درحالی که در 
دیگر  مطالعه ای  در   .]73[ نشد  مشاهده  هیچ کاهشی  کنترل  گروه 
هزینه و کارایی روش کنترل تلفیقی آفات با سم پاشی با حشره کش 
هزینه های  داد  نشان  نتایج  و  مقایسه شد  در خانوارهای کم درآمد 
تمام شده کنترل تلفیقی آفات سه برابر روش سم پاشی بوده است، 
اما روش کنترل تلفیقی آفات منجر به کاهش 84 درصدی آفت بعد 
از چهار ماه شد، در حالی که در روش سم پاشی جعیت آفت در این 

مدت ثابت بود و در تابستان افزایش یافت ]74[. 
با طعمه گذاری  تلفیقی آفات  در مطالعه مشابهی روش کنترل 
مقایسه شد و در آن روش کنترل تلفیقی آفات و طعمه گذاری به 
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موضوعاتی است که استفاده از روش های شیمیایی را با چالش مواجه 
می کند. در این میان بیشترین میزان مقاومت به طیف گسترده ای از 
آفت کش ها از سوسری آلمانی گزارش شده است ]88-76[. تاکنون 
گزارش های متعددی از مقاومت سوسری ها به انواع حشره کش ها در 
ایران منتشر شده است که در جدول 5 مشهود است ]21[. در این 
 Resistance Ratio:) مقاومت  نسبت  مروری،  مطالعه ای  در  راستا 
RR) سوسری آلمانی و نوار قهوه ای به حشره کش ها در ایران بررسی 

صیدشده  سوش های  مقاومت  میزان  واقع  در  مقاومت  نسبت  شد. 
اساس  بر  و  می شود  تعریف  حساس  سوش  با  مقایسه  در  فیلد  در 
تا 2 )مقاومت  این نسبت در سه سطح 1  تعریف کوکران )1989( 
بسیار اندک(، 2 تا 10 )افزایش در سطوح مقاومت( و بیشتر از 10 
)مقاومت زیاد( بررسی می شود ]21[. عمده مقاومت ها در سوسری ها 
و  مونوکسیداز ها  استرازها،  ازجمله  مختلف  آنزیم های  طریق  از 
با   .]21،76،78،83،88[ می شود  ایجاد  اس-ترانسفرازها  گلوتاتیون 
اینکه ترکیباتی مثل پیپیرونیل بوتوکساید (PBO) اثر سیترژیستی در 
سمیت حشره کش ها دارند ]77،88[، بحث مقاومت به حشره کش ها 
به ویژه در سوسری آلمانی در دهه های اخیر به شدت و به صورت غیر 

قابل کنترل گسترش یافته است ]79-86[. 
آلمانی  سوسری  حساس  سویه های  روی  انجام شده  تست  های 
به طور  سویه ها  این  در   LT50 مقادیر  داد  نشان  فیلد  از  صیدشده 
قابل توجهی متفاوت است و این موضوع نشان دهنده قدرت تحمل 
پیرتروئید  گروه  حشره کش های  به  حساس  سویه های  از  بعضی 
است ]21،76[. ازاین رو محققان پیشنهاد داده اند روش های کنترل 
مقاومت به حشره کش ها، استراتژی ها و اقدامات مدیریت مقاومت 
جدی  به صورت  سوسری ها  کنترل  عملیات  متصدیان  توسط  باید 
میزان  پایش  و  سموم  از  استفاده چرخشی   .]76،85[ شود  پیگیری 
می کند  ایجاد  وقفه  مقاومت  روند  در  آفت  جمعیت  در  مقاومت 
]89[. از مهم ترین دالیل این مقاومت ها، سازگاری، قدرت تکثیر 
و  مکرر  سم پاشی  و  دسترس  قابل  غیر  پناهگاه های  زیاد،  و  سریع 
مدیریت  استراتژی های  از  یکی  است.  آفت  این  علیه  غیراصولی 

گروه های  از  مختلف  حشره کش های  مقطعی  کاربرد  مقاومت، 
مختلف شیمیایی است که هدف آن ایجاد تأخیر در بروز مقاومت 
محیط  از  آفت  کامل  حذف  یعنی  نهایی،  هدف  به  دستیابی  و 
با وجود مطالعات پراکنده در راستای شناسایی  آلوده است ]21[. 
از  محدودی  اطالعات  حشره کش ها،  به  سوسری ها  مقاومت 
نوار  سوسری  مقاومت  و  حساسیت  سطح  پایش  و  زیست شناسی 
بر این اساس  ایران در دسترس است.  قهوه ای به حشره کش ها در 
به  خانگی  آفات  این  حساسیت  پایش  برای  ملی  برنامه ای  به  نیاز 

حشره کش های رایج به شدت احساس می شود. 
مختلف  مراحل  مقاومت  در  تفاوت  بحث  اهمیت،  حائز  نکته 
بالغان،  میان  به حشره کش هاست. در  زندگی و جنسی سوسری ها 
حساسیت  غیرباردار  ماده های  به  نسبت  باردار  ماده های  و  نرها 
هنگام  باردار  ماده های  درحالی که  دارند،  به سموم  نسبت  بیشتری 
و  می خورند  غذا  کمتر  و  می شوند  گوشه گیر  تخم  کیسه  حمل 
احتماالً گرسنگی عامل مهمی در حساسیت آن ها نسبت به سموم 
است. به طور معمول بعد از عملیات سم پاشی تعدادی از بالغان بعد از 
تماس با حشره کش نمی میرند و این حشرات زنده ُدز کم کشندگی 
را تحمل می کنند که بر بقا و باروری آن ها تأثیر می گذارد. همین 

موضوع در مقاومت سوسری ها به سموم نقش دارد ]17،90[.
واکنش های  سوسری ها  جمعیت های  از  مختلف  سوش های 
مصرف  میزان  طرف  یک  از  دارند.  طعمه ها  به  نسبت  را  متفاوتی 
طعمه که به عنوان شاخصی برای پذیرش، جذابیت و دورکنندگی 
طعمه ها مطرح است، در استرین های مختلف سوسری ها و بسته به 
نوع و مواد به کاررفته در طعمه ها متفاوت است و از طرف دیگر، 
مقاومت رفتاری نسبت به طعمه ها منجر به کاهش کارایی طعمه ها 
طعمه  و  بوریک  اسید  حاوی  طعمه های  راستا  این  در  است.  شده 
حاوی پروپوکسور برای سوسری آلمانی دورکنندگی دارند ]53[. 
به  آلمانی  از سوسری  توجهی  قابل  رفتاری  مقاومت  مطالعه ای  در 
مؤثره  ماده  درصد   33 با   Stapleton’s Magnetic Roach طعمه 
اسید بوریک گزارش شد. در آن مطالعه میزان مقاومت استرین های 
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جدول 5: وضعیت مقاومت سوسری های آلمانی و نوار قهوه ای به حشره کش ها در ایران ]21[

مکانRR*روش تستنام حشره کشگروه حشره کشگونه

سوسری نوار قهوه ای

تهرانTP1/00-1/62*بندیوکاربکاربامات

پایروتروئید

تهرانTP1/00-1/07پرمترین
تهرانTP1/00-1/04دلتامترین

تهرانTP1/00-1/17المبداسای هالوترین
تهرانTP1/00-1/33سیفلوترین

سوسری آلمانی

کاربامات

بندیوکارب
*SC1/08-2/08کاشان
*TA2/93-4/91کرمانشاه
SC2/11-7/97تبریز

تبریزSC1/67-2/00کارباریل

پروپوکسور
SC1/11-1/12کرمان
TA1/07-1/96تهران

پایروتروئید

سایپرمترین

SC0/59-1/54تهران
SC2/9-20/27تهران
SC2/15-2/27ساری
TA11/45-17/81کرمانشاه
TA3/23-6/18همدان

پرمترین

SC2/24-3/00تهران
SC1/25-6/50تهران
SC4/20-6/45تهران
TA3/15-3/36همدان
TA11/61-17/64کرمانشاه
SC3/60-26/10تهران
SC2/20-2/23ساری

دلتامترین
TA4/84-7/12تهران
SC2/00-2/19ساری

تهرانSC1/33-1/48بتاسیفلوترین

المبداسای هالوترین
SC1/09-2/50تهران
SC1/42-1/86کرمان

تهرانSC1/12-3/42سیفلوترین

سومیترین

SC1/22-1/79کاشان
SC2/40-11/42تهران
SC1/48-3/77کاشان
SC3/09-7/75تهران

 RR: نسبت مقاومت )Resistance ratio(؛ TP: کاغذ تست آغشته به حشره کش )Test papers(؛ TA: تست حشره کش به صورت موضعی )Topical application(؛ 
)Surface contact( تماس با سطح آغشته به حشره کش :SC
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 0/05 حاوی   Roach Ender طعمه  به  آلمانی  سوسری  مختلف 
درصد ماده مؤثره آبامکتین بررسی و مقاومت کمی از یکی از این 

استرین ها گزارش شد ]53[. 
همچنین مواجهه سوسری آلمانی با طعمه Avert )0/05 درصد 
آبامکتین( و Maxforce )0/01 درصد فیپرونیل( منجر به مقاومت 
از طعمه  اجتناب  این گونه می شود ]58[. رفتار  رفتاری زیادی در 
دارد.  وجود  طعمه  در  که  می شود  ایجاد  غذایی ای  ترکیبات  یا 
طعمه های ژل حاوی ترکیباتی مثل آگار، فروکتوز، گلوکز، مالتوز 
و ساکاروز هستند که می توانند رفتار تحریک کنندگی و اجتناب از 
مصرف طعمه را در سوسری ها ایجاد کنند ]58[. محققان دریافته اند 
خوردن  برابر  در  را  آن ها  سوسری ها،  بزاق  هضم کننده  ترکیبات 
تکامل  باعث  و  می کند  محافظت  حشره کش  حاوی  طعمه های 
سریع مقاومت رفتاری و فیزیولوژیک در سوسریها می شود ]87[. با 
تغییر در مواد همراه به کاررفته در طعمه Maxforce، رفتار اجتنابی 

سوسری ها کاهش و متعاقباً کارایی طعمه افزایش می یابد ]58[. 

بحثونتیجهگیری

کنترل  در  مهم  رویکردی  به عنوان  آفات  تلفیقی  مدیریت  در 
زیادی  سازگاری  طعمه گذاری  روش  از  استفاده  بهداشتی،  آفات 
با اهداف این رویکرد دارد و به عنوان یکی از ابزار های اساسی در 
قابل  رویکرد  این  حاضر  حال  در  است.  مطرح  سوسری ها  کنترل 
پذیرش و جهانی شده است. در واقع طعمه گذاری آفت با رویکرد 
سبز  رویکردی  به عنوان  )سوسری ها(  آفت  سرکوب  و  حذف 
محیط زیست  با  سازگار  با خدمات  موازی  مطرح شده که روشی 
آفات،  تلفیقی  کنترل  روش  مزایای  وجود  با   .]18،72[ است 
محدودیت هایی در این روش وجود دارد که شامل عدم پذیرش 
داوطلبانه روش کنترل تلفیقی آفات، هزینه اولیه زیاد، درگیرشدن 
چندین قسمت در آموزش، هماهنگی و ثبت پایش هاست. بر این 
مجبور  را  آفت  کنترل کننده  پیمانکاران  معموالً  مدیران  اساس 

کنترل کننده  شرکت های  بپذیرند.  را  مزایده  ارزان ترین  می کنند 
پایینی  قیمت های  قرارداد،  به  رسیدن  برای  اغلب  نیز  آفات 
پیشنهاد می دهند و متعاقب آن عملیات کاهش آلودگی و کنترل 

طوالنی مدت آفت به طور مؤثری اتفاق نمی افتد ]18،91[.
با توجه به افزایش شیوع آلودگی به سوسری آلمانی و ظهور 
از  و  ایران  در  قهوه ای  نوار  به سوسری  آلودگی  موارد  افزایش  و 
طرفی، مقاومت سوسری ها ازجمله سوسری آلمانی به حشره کش ها 
به دلیل استفاده غیراصولی و مکرر از حشره کش ها، ضرورت ارائه 
و معرفی برنامه ای جامع و کارآمد در قالب استراتژی کنترل تلفیقی 
آفات به شدت احساس می شود. پروتکل کنترل این آفت در تمام 
اماکن آلوده تا حد زیادی مشابه است. افزایش آگاهی ساکنان و 
کارکنان اماکن در معرض آلودگی و از طرف دیگر شرکت های 
این  در حل  زیادی  آفت کمک  این  کنترل  در  درگیر  خصوصی 
تله گذاری،  بهداشتی،  اصول  رعایت  همچنین  می کند.  معضل 
استفاده از جاروبرقی و گردپاشی به عنوان ابزارهای مؤثر در کاهش 
و حذف سوسری آلمانی با حداقل آلودگی محیطی معرفی شده اند. 
استفاده از طعمه هایی با جذابیت زیاد، کشندگی سریع و سمیت کم 
به عنوان ابزاری کارآمد، کاربرد ویژه ای در حذف آلودگی به این 
آفت داشته است. در این راستا ترکیبی از چندین روش و استفاده 
از چند نوع فرموالسیون طعمه برای کنترل آلودگی به سوسری ها 
باید مدنظر قرار گیرد. با اجرای استراتژی کنترل تلفیقی آفات در 
کنترل سوسری ها، کاهش قابل توجهی در استفاده از حشره کش ها 
و بقایای آن ها در محیط و همچنین ارتقای اثرگذاری طوالنی مدت 

و کاهش سطح آلرژنهای ناشی از سوسری ها ایجاد خواهد شد.
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