


 بند پايان

 موجودات زنده اي هستند كه بدنشان و پاهايشان بند بند بوده و
 هزار پا: مانند . بدني سخت و مقاوم دارند

 







 آيا همه ی حشرات برای انسان مضر ميباشند؟

.بعضی از حشرات نه تنها برای انسان مضر نيستند بلکه مفيد هم هستند_   

:مانند            

 

 

.بعضی از حشرات در انتقال بيماری ها موثر می باشند  

:مانند بيماری هايی_   



 سوسک

.و اماکن، در کنار انسان زندگی می کنند ادارات –سوسک ها در منازل   

.خلط سينه و مواد آلی در حال فساد تغذيه می نمايند –سوسک ها از مدفوع   

  .از طرفی در آشپزخانه حمام و توالت و مجاری فاضالب زندگی می کنند

چون به همه جا راه پيدا می کنند عوامل بيماری زا را از طريق پاهای کرکدار خود منتقل مي 
.کنند  



.مواد غذايی را آلوده می کنند_   

.بوی بد توليد می کنند_   

.باعث ايجاد حساسيت می شوند_   

.باعث ايجاد ترس می شوند_   

سوسک ها در محيط گرم ، تاريک که مواد غذايی فراوان -  

.وجود دارد زندگی می کند  

سوسک ها می توانند ويروس ، تخم انگل 
،باکتری و قارچ های بيماری زا را به انسان 

.منتقل كنند  



 انواع سوسك ها



 سوسك ها در شرايط مساعد
 .تكثير پيدا مي كنند  

 سوسك ماده تخم هاي خود را
 داخل يك كپسول ريخته و 
 .  با خود حمل مي نمايد 

 پس از مدتي كپسول را در محل امني
 قــــرار داده تا تخــم ها به نــــوزاد   

 .تبديل شده و از كپسول خارج شوند

 



 تعيين 

 نوع سوسک

مراحل مبارزه با سوسک    
 شناسايي محل

  مبارزه

 بهسازی محيط

مبارزه شيميايی -ب  

 مبارزه فيزيكي -الف



 بيماري هاي منتقله به انسان توسط سوسك
 



 راهـهـاي انتـقـال بيمـاري

 .از طريق انتقال عوامل بيماري زا توسط كركهاي دست و پا-
 

 

 

 .از طريق استفراغ و ارتباط محتويات دستگاه گوارش با مواد غذايي-

 



 سـاس

 حشره اي است خونخوار، كه در زمان استراحت انسان يا ساير
 .حيوانات از خون آنها تغذيه مي كند

ساس حشره اي است بدون بال و مقاوم  . 
محل خونخواري ساس قرمز و متورم شده و ايجاد خارش مي نمايد. 

 









   مبـارزه

مبارزه فيزيكي 
استفاده از دور كننده ها 
استفاده از دود 
استفاده از سموم شيميايي 
استفاده از پشه بند 
استفاده از سموم حشره كش 



 كــك







 انتقال بيمار ي ها

مهمترين آن طاعون است. 
 
تيفوس. 

 
 آزار ميزبان اذيت. 
 



 مبـارزه

از بين بردن ميزبان كك مانند سگ و موش. 
 
استفاده از حشره كش هاي پودر براي حيوانات خانگي. 

 
استفاده از حشره كش ها براي اماكن. 



 شپش ها خونخوار بوده و 

از اين طريق بيماري ها را 

 .منتقل مي كنند

 شپش ها حشراتي بدون بال هستندكه در سه نوع زير-
 :ديده مي شوند 

 شـپـش



 رشك
 .به نوزاد شپش سر رشك مي گويند كه به موهاي سر انسان مي چسبد-





 انتقال بيماري ها
 
تيفوس 

 
تب راجعه 

 
تب خندق 



 مبـارزه
كوتاه كردن مو سر پسر بچه ها.   

 
شانه زدن موي سر 

 دختر بچه ها با          
 .شانه دندانه ريز         
 

 



استفاده از حشره كش هاي مجاز پودر در لباس فرد آلوده. 
 

 .جوشاندن لباس ها•
 

 .اتوكشي لباس ها بخصوص در قسمت هاي دوخته شده•
 

 .استفاده از لوسيون و شامپوهاي مخصوص•
 

 .كوتاه كردن موهاي زائد بدن•



 مگس

 
 ضمائم دهاني مگس خرطوم 

 بوده كه همين امر باعث انتقال 
 سريع بيماري هاي روده اي و

 .  انگلي مي شود 





 انتقال بيماري

 باال آوردن محتويات داخل•

دستگاه گوارش به روي  

 .مواد غذايي جامد

 از طريق چسبيدن عوامل•

بيماري زا به پاهاي  

 .كركدار 



 انواع بيماري ها

بيماري هاي اسهالي. 
 
بيماري هاي اسهال خوني. 

 
بيماري هاي انگي و روده اي. 

 



 مبـارزه
استفاده از توري بر روي پنجره هاي متحرك. 

 
قرار دادن درپوش بر روي مواد غذايي. 

 
ساخت توالت هاي بهداشتي بخصوص در روستاها. 

 
استفاده از سموم شيميايي. 



 پـشـه



 انتقال بيماري

از جمله. پشه ها ناقلين مهم چند بيماري گرمسيري مي باشند: 
ماالريا 
فيالريازيس 
تب دانگ 
تب زرد 


