
 

 

 300سَسزی هادُ در عَل ػوز خَد هی تَاًذ 

 .سَسزی جذیذ تَجَد آٍرد

 اهمیت بهداشتی

سَسزیْای اس ایي ًظز وِ وثافات را هی پزاوٌٌذ ، 

حطزات ػادت دارًذ  دارای اّویت ّستٌذ . ایي

ّویطِ همذاری اس هَاد غذایی را وِ تا حذی ّضن 

وزدُ اًذ ، استفزاؽ وٌٌذ ٍ ٌّگام تغذیِ رٍی هادُ 

غذایی هذفَع وٌٌذ .ػالٍُ تز ایٌْا هَادی اس دّاى ٍ 

غذد خَد تزضح هی وٌٌذ وِ هَجة هتصاػذ ضذى 

 . تَی ًاهغثَع ٍ هاًذگار در هحیظ آلَدُ هی ضَد

ٍ   لت تغذیِ اس ستالِ ، هذفَعسَسزی ّا تِ ػ

حزوت در سّىطْا ٍ لَلِ ّای فاضالب هی تَاًذ 

هَجة اًتمال هىاًیىی ػَاهل تیواری سا تِ اًساى 

 . ضَد

ایي حطزات حاهلیي لغؼی یا هطىَن 

ارگاًیسوْای ػاهل دیاریا ، دیساًتزی ، ٍتا ، جذام ، 

عاػَى ، تة تیفَئیذی ٍ تیواریْای ٍیزٍسی هاًٌذ 

 . فلج اعفال ّستٌذ ّپاتیت ٍ

 

تؼذادی اس حطزات تِ دلیل ًیاسّای سًذگی خَد در 

هحل ّای سًذگی اًساًْا سًذگی هی وٌٌذ ٍ ارتثاط 

 ( سَسزی) سَسىْا، تزلزار هی ًوایٌذ ًشدیىی تا آًْا

اس آى جولِ ّستٌذ ٍ تِ دلیل ًیاسّای خاظ خَد 

هسىًَی ٍ اهاوي ػوَهی دیذُ در اوثز هٌاعك تمزیثا 

هیطًَذ . ایي حطزُ اس ّوِ هَاد لاتل ّضن هَجَد در 

هحیظ تغذیِ هی وٌذ ٍ در اًتمال تیواریْا ًیش ًمص 

 . ػوذُ ای دارد

تزای هَفمیت تیطتز هثارسُ تا سَسه تؼییي ًَع آًْا 

است . سَسه ّایی وِ تِ هحیظ اًساًْا ٍارد  یهاالش

هیطًَذ ٍ اس ًظز تْذاضتی اّویت تیطتزی دارًذ 

اس سَسه آلواًی ٍ سَسه آهزیىائی ،  ػثارتٌذ

، سَسه اثاثیِ سَسه ضزلی ، سَسه استزالیائی 

وِ اس هیاى آى ، سَسه فاضالب یا ًَار لَُْ ای

تِ  لواًی اس هماٍهتزیي ًَع سَسه ّاسَسه آ

عَل وپسَل تخن سَسزیْا هؼوَال   حساب هی آیذ.

تخن  40هیلی هتز است. ٍ در داخل آى حذٍد  7-9

 ٍجَد دارد.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 حــشرات 

 سوسـک ) سـوسـری (

 
 

 تْذاضت هحیظوارضٌاس  –ضیَا ضیزدل هٌْذس 

 1400سهستاى 

 

 



 

 

تَری ریش در هذخل فاضالب ٍ دّاًِ لَلِ ّای 

 استفادُ ضَد. فاضالب

هَاد غذایی را تایذ در ظزٍف درتستِ ٍ داخل  -

 . واتیٌت یا یخچال ًگْذاری ًوَد

ٍ هٌشل را   توام سغَح آضپشخاًِ ، حوام ٍ تَالت-

تایذ تِ صَرتی تویش ًوَد وِ خزدُ ریشّای هَاد 

 . غذایی ٍ هَاد آلی رٍی آًْا تالی ًواًذ

سغل ّای ستالِ را تایذ ّوَارُ در تستِ ًگِ      -

 .تزجیحا رٍساًِ تخلیِ وزدداضت ٍ 

درسّا ٍ ضىافْایی را وِ تِ هحیظ تیزٍى راُ دارًذ ٍ 

اهىاى ٍرٍد سَسزیْا اس عزیك آًْا تِ هٌشل ٍجَد 

  ًوایین.دارد را هسذٍد 

آلَدگی ضذیذ تِ سَسزیْا را هی تَاى تا استفادُ -

اس رٍضْای ضیویایی ّوزاُ تا هذیزیت تْساسی 

غذا ٍ پٌاّگاُ   اس هحیظ تا ّذف هحزٍم وزدى آًْا

 ًوَد. تزعزف

اصلی تزیي رٍش وٌتزل حطزات در هحیغْایی 

ًظیز آضپشخاًِ، رستَراى ٍ هىاًْای تْیِ ٍ 

تَسیغ هَاد غذایی تْساسی هحیظ، هسذٍد 

 ًوَدى ولیِ درسّا ٍ ضىافْا ٍ

 رػایت تْذاضت واروٌاى هی تاضذ. 

 تیاییذ تزای سالهتی خَد تىَضین.

تَلیذ هادُ ای رٍغٌی تاػث تَلیذ سَسزی ّا تا  -4

تَی سًٌذُ ٍ لىِ دار ضذى سغَح اسجولِ پارچِ هی 

 .ضًَذ

 
 روش های کنترل

ایي حطزات  ) ؼتذلوٌتزل هَثز سَسزیْا در هٌاعك ه

اهاوي هسىًَی   در فصل سهستاى ًوی تَاًذ تیزٍى اس

سًذگی وٌذ ( ًسثت تِ هٌاعك گزم ٍ هزعَب سادُ تز 

ٍ  زل ایي حطزات پاویشگیاست . ولیذ اصلی وٌت

 . است استفادُ اس فیشیىی ٍ تْساسی هحیظ

 ب درّای فزسَدُ ػَض ضَد. چارچَ -

ولیِ ضىاف ّای دیَار ّا، وف، سمف، درسّای تیي -

پلِ ّا ٍ غیزُ تا سیواى یا هصالح دیگز ساختواًی 

 .دلیما گزفتِ ضَد

حاضیِ تٌذ وطی تیي واضی ّا، تیي دیَار ٍ وف ٍ  -

 لزًیش ّا تجذیذ ضَد.اعزاف 

رػایت ًظافت ٍ تْذاضت ساختواى ّا، جوغ آٍری ٍ  -

 اًجام گزدد. ستالِهٌاسة حول تْذاضتی ٍ دفغ 

 جلَگیزی ضَد.  اس ریخت ٍ پاش هَاد غذایی -

 ٍ اسپَضاًذُ ضَد هجاری فاضالب تا تَری هٌاسة -

 

ّا جاًَراى تسیار هَفمی ّستٌذ ٍ اس خظ سَسزی

ّا ضًَذ. اجذاد سَسزیّا یافت هیاستَا تا لغة

 اٍلیي جشٍ ٍ ضذًذ پیذا ضٌاسیسهیياتتذا در دٍرُ 

 .تاضٌذهی ًَتال حطزات

ًاتَهی سَسزی تِ اٍ ایي اجاسُ را هیذّذ تا در آ

صَرت لغغ ضذى سزش تتَاًذ تا چٌذ ّفتِ سًذُ 

  ّوچٌیي جاًَر ایي اس .تواًذ

در صَرت ٍلَع  تلمَُ تاسهاًذگاى ػٌَاىتِ

ضَد. هماٍهت ایي جاًَر یاد هی جٌگ اتوی یه

ای ضص تا پاًشدُ تزاتز هماتل تطؼطؼات ّستِ

 .تیطتز اس اًساى است

 آلودگی های سوسری ها 

ًَع اس تاوتزی  22ّا ًالالى هىاًیىی سَسزی  - 1

ٍ  ٍیزٍس ّا ،ّا، لارچ ّا، اًگل ّای ته یاختِ

اسْال هؼوَلی ٍ ًظیز سالوًَال،  ػفًَت رٍدُ ای

سَسزی ّا ایي هیىزٍب ّا را تا  ّستٌذ. خًَی

خَد هٌتمل هی  لغؼات دّاًی، پاّا ٍ فضَالت

 وٌٌذ.

سَسزی ّا هی تَاًٌذ هَجة تزٍس آلزصی ٍ  - 2 

  .آسن ضًَذ حوالت

ُ ٍ ا تشاق، تزگزداًذسَسزی ّا هَاد غذایی را ت -3

آلَدگی را تِ هحیظ ٍ هَاد غذایی هٌتمل هی 

 ًوایٌذ. 
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