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ها بنا به نظر برخي از محققين در قطع سيكل انتقال ماالريا  كش ناشي از اثرات برخي حشره) Excito-repellency(  دفعي- تحريكية پديد:زمينه
گردد و در طوالني  يملوگيري از ورود پشه به اماكن سمپاشي شده ها باعث ج كش برخي از حشرههـمچنين خـاصيت دفـعي  .دشو مهم تلقي مي

  .شود هاي آندوفيلي و اگزوفيلي مي مدت باعث تغيير در نسبت
که از جنس آلومينيم بود يک  در داخل  قفس مواجهه  کهي داده شد، بطورE-R test boxesاي در طرح اوليه  تغييرات عمده: ها مواد و روش

آغشته به هاي  توري قرار داده شد که يک عدد خوکچه هندي در آن قرار داشت و )متر  سانتي۱۰اي شکل به شعاع  توانهتوري سيمي اس( هولدر
 .ها به راحتي قادر بودند از روي آن خونخواري نمايند  خوکچه در وضعيتي بود که پشه ودندش میشاهد روي آن کشيده های  کش و توری حشره

کش  هاي آغشته به حشره توري . پيش بيني گرديده بودخروجی اي  پنجرهة محلي جهت نصب تل، مواجهههمچنين در قسمتي از بدنه قفس
گرم در   ميلي۱۰۰ و ۸۰، ۴۰گرم و سيفلوترين  ميلي ۵۰ و ۲۵، ۵/۱۲مربع، دلتامترين  گرم در متر  ميلي۵۰ و ۲۵ ،۵/۱۲المبداسيهالوترين در سه غلظت 

اي خروجي، نسبت خونخواري، نسبت بقاء   پنجرهةهاي يافت شده در تل تعداد پشه. ش غرقاب سازي تهيه گرديد در آزمايشگاه با روشاهدمربع و  متر
  .ها مورد توجه قرار گرفت دفعي اين توري -ها به عنوان معيار تحريکي نسبت بهبودي پشه و

کش  هاي مواجهه با توري آغشته به حشره ونخواري پشهخبت نس). > P ۰۵/۰( دفعي بيشتر شد - ميزان تحريکيها با افزايش غلظت حشره کش: ها يافته
 ۳/۹ و  درصد۳/۵ ، درصد۱۵ترتيب ه ب) مربع گرم در متر  ميلي۲۵(سازمان جهانی بهداشت  دلتامترين و سيفلوترين در دوز استاندارد المبداسيهالوترين،

هاي  هاي آغشته به حشره کش اي در زمان مواجهه با توري  پنجرهةها به تل همچنين نسبت ورود پشه.  بود درصد۳/۴۱ و در کنترل درصد
 ۴/۱ شاهد و در  درصد۷/۱۹ و  درصد۲/۱۱،  درصد۲/۱۸ترتيب ه  بسازمان جهانی بهداشتدلتامترين و سيفلوترين با دوز استاندارد  المبداسيهالوترين،

اند براي،  هاي آغشته به حشره کش با دوز استاندارد داشته توريهايي که مواجهه با  در پشه) Survival Rate(نسبت بازماندگان .  بدست آمددرصد
  . بود۹/۹۸هاي موجود در قفس کنترل   و پشه درصد۶۷کش سيفلوترين   و حشره درصد۹/۳۴ دلتامترين ، درصد۲/۶۳المبداسيهالوترين 

از نظر کاهش ميزان بت المبداسيهالوترين و سيفلوترين به نس آنوفل استفنسي  مبارزه باي پشه بندها براي آغشته سازي دلتامترين برا:گيري نتيجه
  . مؤثرتر استخونخواري، نسبت بهبودي و ميزان بقاء 

  

  آنوفل استفنسي،  پشه بند،تروئيدو پاير،کش حشره: واژگان کليدي
   ۵/۱۲/۸۴: پذيرش مقاله ‐ ۳/۶/۸۴: دريافت مقاله
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  مقدمه
ه  منتقليمارين بيا مهمتري دور ماالريها از گذشته
ن برآورد يبر اساس آخر .ن بوده استيتوسط ناقل

 و يکينيون مورد کليلي م۳۰۰‐ ۵۰۰انه يهنوز هم سال
که  ،گردد يون مورد مرگ گزارش ميلي م۴/۱‐ ۶/۳
 اتفاق ييقاي آفريها  آنها در کشور درصد۸۰‐ ۹۰
ن يشرفت بشر در مقابل اين پي مهمتر.)۱( افتد يم
 يها بند شه پاستفاده ازر ي اخيها  در دههيماريب

به ن روش يا بوده است، پايروتروئيدآغشته به 
 و استفاده از ي کم آغشتگيسطح نسب نه،يلحاظ هز
 که ، پستاندارانيت کم براي با سميها کش حشره
 مورد ،ر دارديثأ خونخوار تيها  پشهي روماًيمستق

 در کشور ي عمليها برنامه .)۲( اند توجه قرار گرفته
بند  ون پشهيلين ميربرد چندن با استفاده از کايچ

ن در سال سبب کاهش قابل يآغشته به دلتامتر
، در ) درصد۷۵در حدود ( ايمالحظه موارد ماالر

شات انجام يدر آزما .)۳( سه سال شده است مدت
قا با ي در آفرير نظر سازمان بهداشت جهانيشده ز

ر ين مرگ و مي آغشته به پرمتريها بند استفاده از پشه
 ۳ ،۱( افته استي درصد کاهش ۱۷‐ ۶۳ نيکودکان ب

ن ي امکان توسعه اي چنانچه مراکز بهداشت.)۴ و
 که قشر يير روستاي مردم فقيروش کنترل را برا

دهند فراهم  يل ميا را تشکيان به ماالري مبتالياصل
نده استفاده از آن توسعه قابل ي آيها در سال ،ندينما

ن ي از مردم ازيافت و در شهرها ني خواهد يتوجه
 منتقله يها يماري از انتقال بيريشگي پيروش برا
گر يها و د  از گزش پشهيرين و جلوگيتوسط ناقل

  .)۲( حشرات خونخوار استفاده خواهند نمود
ها پايروتروئيد توسعه مقاومت به ،مسئله نگران کننده

 در نزد يو رفتار کيولوژيزيو امکان بروز مقاومت ف
جاد ين فاکتور در ايرت ي ناقل است که اصليها آنوفل
 و يها قبل از تماس کاف ک شدن پشهي تحر،آن

  کش جهت مرگ آنها زان الزم حشرهيبرداشت م

  
ن بار در مورد ي اوليا دهين پدي چن.)۲( باشد يم
 ناقل نقاط يها ده شد و سپس در آنوفليت د.د.د

در  ).۵ و ۴( دي واقع گرديابيارز ا مورديمختلف دن
 ي آنوفل استفنسيريک پذيز مطالعه تحريران نيا

ها  د و نشان داد که پشهيت انجام گرد.د.نسبت به د
 ).۵( کنند يقبل از برداشتن دوز کشنده سم فرار م

 به ي آنوفل استفنسيريک پذين مطالعه تحريهمچن
ران صورت گرفته که نشان ي در ايروش کلبه تجرب
کش  ها در تماس با حشره داد که پشه

 کنند يد و فرار مونش مي کي تحرنيهالوتريالمبداس
)۶.(  

ن مسئله ي ا،هي اوليها يها پس از انجام بررس سال
که مصادف با   مورد توجه قرار گرفتمجدداً

ات ي در عملي مصنوعيها روياپع از ياستفاده وس
ع ي وسيريبا ورود و بکارگ. ها بود ه آنوفليمبارزه عل

 مبارزه و يها  در برنامهي مصنوعيها روياپ
ن مسئله مطرح ي ا مجدداً،انجام شدهمشاهدات 

 يها ن مختلف با استفاده از روشيده و محققيگرد
ن گونه از ي ايک کنندگي به مطالعه تحرگوناگون
 اند ا پرداختهين ماالريها در مقابل ناقل کش حشره

 يک کنندگيها با تحر پايروتروئيدانتخاب  ).۸  و  ۷(
  آغشته به سميها بند شود که پشه يباال سبب م

 يها ت پشهينتوانند اثرات خود را در کاهش جمع
 کند يدا مي ادامه پيماريجاد کنند و انتقال بيناقل ا

ها  پايروتروئيد از يرسد که برخ يبه نظر م ).۸(
ها  و باعث فرار پشه  دارنديادي زيک کنندگيتحر
ت ي در جمعيادير زيتوانند مرگ و م يد و نمونش مي
قدند که پاسخ ن معتي محققيبرخ .جاد کننديا

 به مقدار يقي عميها بستگ پايروتروئيد به حشرات
ب ين ترتيبه ا .کش بکار رفته در سطح دارد حشره

ک و ي باعث تحرکش  حشرهي بااليها که غلظت
  کم،يها  که غلظتي در حال،گردند يها م فرار پشه
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زش و يجاد ري و اردشتر حشره را بدنبال دايتماس ب
ن يي با هدف تعقيتحقن ي ا.کنند ير ميم مرگ و
 )Excito-Repellency( يدفع ‐ يکيتحرت يخاص
 پايروتروئيدکش    آغشته به سه نوع حشرهيها يتور
ط ي در شرا)An. stephensi (آنوفل استفنسي يرو
در  يشناخت کاف .رفتي صورت پذيشگاهيآزما
 مختلف ناقل در سراسر کشور عامل يها نهيزم
  . خواهد بوديا در سطح ملّي در کنترل ماالريمهم
  

  مواد و روش کار 
وانز ي، ا)Das Bp) ۱۹۹۷شات به روش يآزما

 با استفاده از )۱۹۷۷( و الرمن يو عشق) ۱۹۹۳(
 سوش ي آنوفل استفنسي رو شدهي طراحيها قفس
   ۱۹۴۶ن سوش در سال يا . صورت گرفتهند

اکنون در اغلب   و هميآور از هندوستان جمع
س مورد استفاده ها بعنوان سوش حسا وميکتارـانس

که قفس  از دوجهت انجام مطالعه  .رديگ يقرار م
ر و ـمت ي سانت۳۰ول ـل و به طـ شکيـمکعب يکي

 ههـس مواجـر بعنوان قفـمت يـ سانت۳۰عرض 
)Exposure chamber (ل ي مربع مستطيگريو د

متر  ي سانت۱۵ متر و عرض ي سانت۲۰شکل به طول 
 يچه ورودي که در)Exit trap( يبعنوان تله خروج

 استفاده م شده بوديمتر مربع تنظ ي سانت۳۰آن 
  هولدريکش رو  آغشته به حشرهيتور .ديگرد

ک ي که متر ي سانت۷ × ۷ × ۱۱ به ابعاد يمي سيتور(
ده ي کش)ه شده بودد در آن قرار دايخوکچه هند

 از يها قادر بودند به راحت که پشهي بطور،شد يم
قفس سمت از ک يدر  .ندي نماي آن خونخواريرو

متر جهت  ي سانت۱۰ × ۱۰ به ابعاد يسوراخمواجهه 
 .ده بودي گردينيش بي پي پنجره خروجةنصب تل

 ي جنس پليها ي تورمربع ک متري از ن مطالعه،يدر ا
تر آب يل يلي م۲۷  در حالت مرطوب مش که۲۵استر 

 يها کش حشره .ديدارد استفاده گرد يدر خود نگه م

 از  درصدs.c۵/۲  نيالوترهيمورد استفاده المبداس
 از  درصدs.c ۵/۲ نيدلتامتر ،Zenecaشرکت 
 از  درصدE.W  ۵نيفلوتري و سAventisشرکت 
  .ده بودين گرديمأت Bayer شرکت
 يها به روش غرقاب ساز ي توريساز آغشته

 ي سميها ب که محلولين ترتيبه ا .صورت گرفت
 ۱۰مدت ه ها ب يق شد و آنگاه توريبتدا با آب رقا
ن مدت ي اي و در طندقه در آن قرار گرفتيدق

ها سپس از  يتور .شدند ي داده مي جانبيماساژها
ه ي در سايکي سطح پالستيمحلول خارج شد و رو

 ۲۴ پس از ها يتور .شد تا خشک شوند قرار داده 
 و در يآور  خشک شده بودند جمعساعت که کامالً

  استفادهيخچال براي در ي مشکيکي پالستيها سهيک
 آغشته يها يق تورين طريبه ا .شدند ي مينگهدار
گرم در  يلي م۵۰ و ۲۵ ،۵/۱۲ن يهالوتريالمبداس

گرم و  يليم ۵۰ و ۲۵ ،۵/۱۲ نيدلتامتر مربع، متر
 مربع و گرم در متر يلي م۱۰۰ و ۸۰ ،۴۰ن يفلوتريس

 با استفاده از فرمول شاهد يقطعات تور
 نيدر ا. )۹( ديه گرديها ته ي توريساز آغشته
کعدد خوکچه يها   پس از آماده شدن قفسمطالعه
ه شده بود قرار ي که تهي در هولدر مخصوصيهند

 عدد ۲۵گرفت و  قرار  قفس مواجههشد و در  داده 
 سوش هند که ي سالم آنوفل استفنس کامالً مادهپشه

ه ي تغذ درصد۱۰ پوپ با آب قند بعد از خروج از
قند از ش آب ي ساعت قبل از آزما۲۴و بودند شده 

ج ينتا .دي استفاده گرد بود،آنها گرفته شده
خورده و  ها از نظر زنده و خون العمل پشه عکس
 قهي دق۳۰ بعد از گذشت يا  در تله پنجرهيفراوان
ها   خوکچه،ن زمانيان ايدر پا. ديگرد ت ب ثتماس
و   موجود در قفس مواجههيها شدند و پشه آزاد 

وان يل (ييها کاپس  و دريجمع آور يتله خروج
 مسدود شده يکبار مصرف که درب آنها با توري

 سطح آن قرار ي آب قند روپنبه آغشته به که )بود
 ساعت مورد ۲۴ و پس از يم نگهداريداده بود
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تلة ها در   از نسبت پشه.گرفتند  قرار يبررس
ک يص تحري تشخي برا)Entry index( يخروج
 يها پشهنسبت ). ۹ ‐ ۱۱, ۶( استفاده شد يکنندگ

 ساعت ۲۴ که بعد از )Knock Down(ناک داون 
 يا نسبت بهبودياند   زنده شدهينگهدار

)Recovery Rate (مورد يها ز از شاخصين 
 بود که ييها گر نسبت پشهيشاخص د.  بوديبررس
کش در   آغشته به حشرهيغم مواجهه با تورريعل

. )Survival rate(ش زنده مانده بودند يطول آزما
ش شده در هر ي آزمايها  پشهداد کلّاز آنجا که تع

ن آنها و ي در بيوجود نر اتفاق( ر بوديتست متغ
 از فرمول يز آماري جهت انجام آنال،) شمارشيخطا

Y=Arcsin√p که روش متداول و مرسوم در 
قات ين در تحقي و همچنيمطالعات بهداشت

استفاده  ها ح دادهي تصحيباشد برا  ي ميکشاورز
  .ديگرد
  

  ها يافته
 يک کنندگيشات اثر تحريج بدست آمده از آزمايتان

کش   آغشته به سه نوع حشرهيها توري
ر ـورد نظـ ميها ده با غلظتـاد شي يپايروتروئيد
 سه آن باي سوش هند و مقايل استفنسـدر آنوف

 . ارائه شده است۱ در جدول شماره کنترل يها پشه
نسبت شود  يکه در جدول مشاهده م يهمانطور
 ۳/۴۱به  شاهد در )Feeding Rate( يخونخوار

ار کمتر يزان بسين ميه اي در بقيرسد ول يمدرصد 
 يها با غلظتن يهالوتريدر لمبداس کهيبوده بطور

 ۱۹ بيمربع به ترت گرم بر متر يلي م۵۰ و ۲۵ ،۵/۱۲
ن با يدلتامتر ، درصد۲/۱۳ و  درصد۱۵، درصد
ه مربع ب گرم بر متر يليم ۵۰ و ۲۵ ،۵/۱۲ يها غلظت

و در  ، درصد۴ و  درصد۳/۵ ، درصد۱/۹ بيتتر
گرم  يليم ۱۰۰ و ۸۰ ،۴۰ ،يها ن با غلظتيفلوتريس

 ، و درصد۵/۸،  درصد۳/۹ب يترته بر متر مربع ب

ها  ن نسبت پشهيهمچن . اتفاق افتاده است درصد۵/۵
دهد که  ي نشان م)Entry index( يدر تله خروج

ها وارد تله   پشهدرصد ۴/۱ شاهد يها در قفس
کش  که در حشره ي در حال،اند  شدهيخروج
گرم  يلي م۵۰ و ۲۵ ،۵/۱۲ن با غلظت يهالوتريلمبداس
 ،درصد ۲/۱۸،  درصد۳/۱۶ بيمربع به ترت بر متر

 و ۲۵ ،۵/۱۲ يها ن با غلظتي، دلتامتردرصد ۲/۱۴
 ، درصد۹/۱۷ بيترته مربع ب گرم بر متر يليم ۵۰
با ن يفلوتريس در و  درصد۶/۱۳  و درصد۲/۱۱

ه مربع ب گرم بر متر يلي م۱۰۰و  ۸۰ ،۴۰ ،يها غلظت
  درصد۸/۲۷ و  درصد۷/۱۸ ، درصد۷/۱۹ب يترت

ن نسبت به عنوان شاخص يا .مشاهده شده است
ده يبات مختلف محسوب گردي ترکيدفع ‐ يکيتحر
  .است

کش   صفر و در حشرهشاهدنسبت بهبودي در 
 ۵۰ و ۲۵، ۵/۱۲لمبداسيهالوترين با غلظت، 

 ۳۸ درصد، ۳/۲۹مربع به ترتيب  گرم بر متر ميلي
هاي   درصد، دلتامترين با غلظت۷/۲۷و  درصد

مربع به ترتيب  گرم بر متر  ميلي۵۰ و ۲۵، ۵/۱۲
و در   درصد۵/۱۲ درصد و ۱/۱۴ درصد، ۱/۱۴

گرم   ميلي۱۰۰ و ۸۰، ۴۰هاي  سيفلوترين با غلظت
 درصد و ۸/۵۳ درصد، ۵۱مربع به ترتيب  بر متر

  .مشاهده گرديد  درصد۴/۴۹
 درصد و ۹/۹۸ شاهدهاي  نسبت بازماندگان در قفس

کش روي  هايي که توري آغشته به حشره در قفس
طعمه حيواني کشيده شده بود، به مراتب کمتر بود، 

 و ۲۵، ۵/۱۲بطوريکه در لمبداسيهالوترين با غلظت 
 درصد، ۲/۶۳مربع به ترتيب  گرم بر متر  ميلي۵۰
 درصد، دلتامترين با غلظت ۶/۵۲و   درصد۴/۶۰
مربع به ترتيب  گرم بر متر  ميلي۵۰ و ۲۵، ۵/۱۲
در   درصد۷/۳۴و   درصد۱/۳۰ درصد، ۹/۳۴

گرم بر   ميلي۱۰۰ و ۸۰، ۴۰سيفلوترين با غلظت 
 ۵/۶۹و   درصد۶۷ درصد، ۷/۶۷مربع به ترتيب  متر

  .درصد مشاهده شد
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 در مقابل آنوفل پايروتروئيدکش  هاي آغشته به سه نوع حشره ريدفعي تو ‐ نتايج تست اثر تحريکي: ۱  شمارهجدول

 .Test Boxes Excito-Repellency به روش سوش هند در شرايط آزمايشگاهي استفنسي

  
  

  بحث 
امروزه با توجه به مشكالت فني و اجرائي و 

ير سياست كنترل اكولوژيك سمپاشي ابقائي و با تغي
، )RBM) Roll Back Malaria ريا در برنامةماال

هاي  كش بند آغشته به حشره د پشهاستراتژي كاربر
 كم هزينه و با امكان  عنوان روش ساده،ه  بپايروتروئيد

مشاركت مردمي و با قابليت تلفيق در سيستم 
) Primary Health Care(هاي بهداشتي اوليه  مراقبت

 جهاني وت بهداشمورد توجه كارشناسان سازمان 
  . توافق اكثريت كشورها قرار گرفته استمورد

از  آنوفل استفنسي نتايج بررسي نسبت خونخواري
كش نشان داد كه  هاي آغشته به حشره روي توري

عليرغم آمادگي كامل فيزيولوژيك و تمايل كامل 
 قفس هاي رها سازي شده در داخل محفظه تماس پشه

رسي كامل به خونخواري و با امكان دستمواجهه 
  هاي رهاسازي شده به طعمه حيواني مهار شده  پشه

  
هاي تيمار و  داري در قفس  تفاوت معني،داخل هولدر

مالحظه گرديد ) توري بدون حشره كش (شاهد 
)۰۵/۰<P.( ها با  بند ا پشهي در گامبيدر مطالعه مشابه

زان ين آغشته شدند که ميهالوترين و المبداسيپرمتر
 کاهش  درصد۹۱سه با شاهد يا را در مقيخونخوار

  .)۲ و ۱( داد
هاي آغشته به   توري)Deterrency(اثرات بازدارندگي 

مورد بررسي قرار گرفت   نيزپايروتروئيدهاي  كش حشره
ها قادر به نشستن روي توري  و مالحظه گرديد كه پشه

كش و خونخواري از ميزبان نبودند و  آغشته به حشره
تماس بحالت محفظه در دورترين فاصله ممكن در 

نتايج . شدند پرواز تحريكي يا استراحت مالحظه مي
كش روي  مصرفي حشرهنشان داد كه هر چه دوز 

هاي   بيشتر باشد تمايل به استراحتبند توري پشه
  ت و پشه سعي در ترك محفظه طوالني كاهش ياف
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5/12  25  6  8/36  2/63  3/29  0/19  3/16  
  المبداسيهالوترين  2/18  0/15  0/38  4/60  5/39  6  25  25
50  25  6  3/47  6/52  7/27  2/13  2/14  

5/12  25  6  0/65  9/34  1/14  1/9  9/17  
  دلتامترين  2/11  3/5  1/14  1/30  2/69  6  25  25
50  25  6  2/65  7/34  5/12  0/4  6/13  
40  25  6  3/32  7/67  0/51  3/9  7/19  
  سيفلوترين  7/18  5/8  8/53  0/67  0/33  6  25  80
100  25  6  4/30  5/69  4/49  5/5  8/27  

  4/1  3/41  0  9/98  1/1  6  25  -  شاهد
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مقايسه سه نوع . شتبه تله خروجي داتماس 
 نشان داد كه اين كش از نظر نسبت خونخواري حشره

نسبت در المبداسيهالوترين حداكثر و در دلتامترين 
 متوسط نسبت ،يحداقل بوده است و بطور كلّ

هاي  هاي باال كمتر از غلظت خونخواري در غلظت
هاي  از شاخص. )۱ شماره جدول( پائين بوده است

 از نظر تحريك كنندگي، متوسط نسبت  ديگرمهم
ر مواجهه با توري پلي ورود به تله خروجي بود كه د
. كش مذكور بررسي شد استر آغشته به سه نوع حشره

هاي  كش نتايج تغييرات اين شاخص در بين حشره
هاي آغشته به  مختلف نشان داد كه در مواجهه با توري

 بيشترين نيفلوتريسرين كمترين و در مقابل دلتامت
 جدول( نسبت فرار به تله خروجي وجود داشته است

اين نسبت بطور واضحي با خاصيت ناك  ).۱شماره 
ت انجام امطالع .كش در ارتباط است داون سريع حشره

  که استن نشان دادهي توسط محققشده
ک ين اثر تحريدلتامتر سه بايدر مقان يهالوتريالمبداس
 متوسط نسبت .)۱۰(  داشته استيشتري بيکنندگ

ه ورود به تله خروجي در سه غلظت مذكور از س
 داري را نشان معني اختالف  رد آزمايش،كش مو حشره
  .)P>۰۵/۰( داد

 ساعت ۲۴هاي ناك داون كه بعد از  نسبت پشه
ا نسبت بهبودي نيز از ياند  نگهداري زنده شده

باال بودن اين . هاي مورد بررسي بوده است شاخص
كش نكته منفي در ارزشيابي  شاخص براي يك حشره

. گردد وب ميمحسبند  سازي پشه آن در برنامه آغشته
فلوترين بيشترين نسبت بهبودي و ي س ، در اين پژوهش

 دلتامترين كمترين مقدار اين نسبت را نشان داد
کش  ن استفاده از حشرهيبنابرا). ۱ شماره جدول(

. گردد بندها توصيه مي پشه ي در آغشته سازنيدلتامتر
در مطالعات محققين ديگر نيز به اين موضوع تأکيد 

  ).۱۲  و۱۱( شده است
 مورد يدفع ‐يشاخص ديگري كه در مطالعات تحريك

ي بود كه عليرغم يها  نسبت پشه،توجه قرار گرفت

ايش كش در طول آزم مواجهه با توري آغشته به حشره
 به آن نسبت بازماندگان زنده مانده بودند كه اصطالحاً

اين . شود اطالق مي) Survival rate(يا ميزان بقاء 
ها است كه از تماس  تي از پشهشاخص به مفهوم جمعي

 كش اجتناب ورزيده بند آغشته به حشره با پشه
)Insecticide  avoidance (اي از محفظه  و در گوشه

و به تله  استراحت يا پرواز تحريكي داشته ،تماس
کش   حشرهيکه برا ي بطورند،ا خروجي فرار كرده

 ين مورد و برايشترين بيهالوترين و المبداسيفلوتريس
 .ن مورد مشاهده شده استين کمتريکش دلتامتر رهحش
با  آنوفل استفنسي اين شاخص در جمعيتن يهمچن

اجهه با توري آغشته به سه  دقيقه در مو۳۰مدت زمان 
ن مورد ارزيابي قرار يفلوترين و دلتامترغلظت سي

ه  ولي اختالف موجود معني دار نبود ولي ب،گرفت
گرم در مترمربع   ميلي۵۰ و ۲۵ ،۵/۱۲ترتيب در غلظت 

هاي مذكور اختالف  ت زمانالمبداسيهالوترين در مد
مطالعات انجام شده  ).>۰۵/۰p( معني دار مشاهده شد

کش  زان بقاء در حشرهيدهد که م يز نشان مين
وکارب در يسه با بنديت در مقا.د.ن و ديهالوتريالمبداس
  درصد۱۵ ‐۵۱ زانيبه م  دفعي‐تحريکي شاتيآزما
   .)۱۳( باشد يم
 يها  در قفسهيزان خونخوارين مطالعه نشان داد که، ميا
کمتر سه با شاهد يکش در مقا مار در هر سه حشرهيت

 اثر يداراها  کش ن حشرهيدر واقع ا. بوده است
 يها ي توريها رو  و مانع نشستن پشهند بوديبازدارندگ

 يمانع خونخوارجه يکش و در نت آغشته به حشره
کش، اثر  ز مصرف حشرهش دويبا افزا. شدند يم

 يشتر شد و نسبت خونخواريز بي نيدفع ‐يکيتحر
زان ين از نظر کاهش ميدلتامتر. کرد دا يکاهش پ
نسبت  از نقطه نظر. ر را داشتين تأثيشتري، بيخونخوار
کش در مقايسه با دو  اين حشرهز يزان بقاء ني و ميبهبود
کش ديگر کمترين ميزان را به خود اختصاص  حشره
کش براي آغشته سازي  لذا اين حشره. استداده 
  .شود ها پيشنهاد مي بند پشه
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