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 تحقيق زمينه اي

 آنها نیش جای و بد حشرات شناسایی: بد حشرات

 کنه

 ها، کنه همانند ها، آن از برخی ولی دهند می ما به توقف برای دلیلی ، ها شپش و زنبورها سمی، های عنکبوت همانند حشرات، از خیلی

 در که زمانی توانند می ها آن. باشید ها کنه مراقب برید، می لذت خانه خارج های محیط از شما اگر. روند می ما پوست زیر به واقعاً

 نیست جدی ها آن های گزش از خیلی و نبوده بیماری ناقل همیشه ها کنه. بچسبند شما پوست به کنید می حرکت ها گیاه و ها علف میان

 .باشند راکی های کوه منقوط تب و الیم بیماری همچون هایی بیماری ناقل است ممکن ولی

 کنه گزش

 و کرده تغذیه فرد خون از ، حرکت ران کشاله یا بغل زیر مرطوب و گرم نواحی به معموالً چسبد، می پوست به کنه که انیزم

 صورتی در. شود فرد در آلرژیک واکنش ایجاد باعث است ممکن کنه نیش همچنین. کند می منتقل را هاست آن ناقل که هایی بیماری
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 که زمانی کنه، گزش از جلوگیری برای. کنید جدا خود پوست از را آن درست طور به که تاس الزم چسبید، شما پوست به کنه که

 برای را خود جنگلی، و سرسبز های مکان در زمان گذراندن از پس همچنین. بپوشانید را خود پاهای و ها دست هستید، خانه از خارج

 .کنید چک کنه وجود

 الیم بیماری

 است الزم بیماری انتقال برای معموالً ناقل، های کنه. باشند الیم بیماری باکتری حامل توانند می یجنگل های کنه و سیاه پا های کنه

 اولیه های نشانه. است پوست در ای دایره التهاب یک اغلب بیماری، این عالمت اولین. باشند چسبیده فرد پوست به ساعت 63 از بیش

 همانند بدن دیگر های بخش به آن انتقال باعث الیم، بیماری درمان عدم. شدبا خستگی و سردرد تب، شامل است ممکن بیماری این

 .شود می درمان بیوتیک آنتی مصرف با الیم بیماری موارد اغلب در. شود می عصبی سیستم و قلب ها، مفصل ها، ماهیچه

 !سمی: سیاه بیوه عنکبوت
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 پاهای دارای عنکبوت این. کند می زندگی  آن در ماده اهسی بیوه سمی عنکبوت که است جایی درخت های کنده و چوب های کومه

 58.0 تقریباً ها عنکبوت این. دارد خود شکم زیر در شنی ساعت شکل به زرد یا و نارنجی قرمز، طرح یک و بوده شفاف پشت و بلند

 .دارند طول سانتیمتر 4 و عرض سانتیمتر

 سیاه بیوه عنکبوت نیش

 قرمزی، نیش، جای دو یا یک دنبال به. باشد درد بدون کامالً اینکه یا و بوده شدید درد دارای است ممکن سیاه بیوه عنکبوت گزش

 است ممکن خون فشار افزایش و تشنج استفراغ، سرگیجه، ای، ماهیچه شدید گرفتگی. باشید گزش محل در برآمدگی یک و نرمی،

 به را عنکبوت تشخیص، برای امکان، صورت در. کنید جعهمرا پزشک به سریعاً شدن، گزیده صورت در. بیفتد اتفاق گزش از پس

 .ببرید خود همراه

 باشد کشنده تواند می: ای قهوه منزوی عنکبوت
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 های رنگ به ها، عنکبوت این. کنید پیدا را ای قهوه منزوی های عنکبوت توانید می شما که است جایی ها، گنجه و شیروانی زیر های اتاق

 های عفونت و زخم باعث تواند می ها آن گزش و بوده قوی شدت به ها آن سم. دارند وجود تیره ای قهوه تا ای قهوه به متمایل زرد

 .نشوید ها آن گزش متوجه شما شاید وجود این با. شود شدید

 ای قهوه منزوی های عنکبوت گزش محل

 تغییر سفید به آن رنگ شده، قرمز پوست آن از پس کنید، نمی حس دردی شما اغلب میزند، نیش ای قهوه منزوی عنکبوت که وقتی

 در. شود می مرگ به منجر نادر موارد در ها عنکبوت این نیش. شود می دردناک و شده ایجاد آن در گرد و سرخ تاول یک کرده،

 ودخ همراه به را عنکبوت دقیق، شناسایی برای است بهتر. کنید مراجعه پزشک به سریعاً عنکبوت، این توسط شدن گزیده صورت

 .ببرید

 خارش پر: سر شپش

. شوند پنهان ها گوش پشت در جمجمه گردنی ناحیه در دارند دوست ها آن. کرد خواهید پیدا را ها شپش شما که است جایی موها بین

 است آن به مبتال که فردی دیگر وسایل یا و شانه کاله، از استفاده خاطر به را آن زیاد احتمال به دارید، شپش شما که صورتی در
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 شدید موارد در. گردد عفونت ایجاد باعث است ممکن آن خاراندن ولی شود می سر در خارش ایجاد باعث شپش. اید کرده دریافت

 .شوند مو ریزش باعث است ممکن

 سر شپش درمان

 استفاده شود می تجویز شما برای پزشک توسط یا داروخانه از که شامپوهایی یا و ها کرم ها، شوینده از شپش های تخم کشتن برای

 که کسی هر و کرده چک را خانه افراد همه. بشویید را خود های شانه و رختخواب ها، لباس شپش، انتقال از جلوگیری برای. کنید

 .کنید درمان را دارد شپش

 .نیستند خانگی حیوانات برای تنها: کک

 نیش را خانگی حیوانات صرفاً ها آن. کنند می غذیهت خود میزبان خون  از که هستند سریعی و بال بدون کوچک، حشرات ها، کک

 .دارند عالقه نیز ها انسان خون به بلکه زنند نمی

 کک نیش
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 راه بهترین. شود عفونت یا زخم ایجاد باعث است ممکن نیش جای خاراندن ولی هستند حساس کک نیش به خیلی افراد از برخی

 نگاه دور خود خواب اتاق از را خانگی حیوانات. کنند می زندگی خانگی تحیوانا موی در که است هایی کک از شدن خالص درمان

 از توانید می. کنید استفاده ها کش حشره از آلوده های مکان در. بکشید جاروبرقی را ها فرش روزانه طور به حتماً و داشته

 .کنید استفاده نیز خود خانگی حیوانات روی بر امن های کش حشره

 سرخ زنبور زرد، زنبور عسل، زنبور

 را خود نیش اینکه علت به سرخ و زرد زنبورهای ولی میرند می و داده دست از را خود نیش زنند، می نیش عسل زنبورهای که زمانی

 ایجاد باعث است ممکن زنبورها این نیش دارند، حساسیت ها آن به که افرادی در. بزنند نیش بار چند توانند می دهند نمی دست از

 .شود آلرژیک شدید یها واکنش

 سرخ زنبور و زرد زنبور عسل، زنبور نیش

 استفاده محل در یخ مقداری ، تمیز را نیش محل ، خارج را ها آن نیش که است کافی صرفاً ندارید، حساسیت ها نیش این به شما اگر

 شدید واکنش که صورتی در. کنید تفادهاس استامینوفن و ایبروفن از درد درمان برای و  مصرف هیستامین آنتی  خارش درمان برای ،
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 با و کشیده دراز سپس. بگیرید تماس اورژانس با سریعاً و کرده استفاده بودن، موجود صورت در ، نفرین اپی از داشتید، آنافیالکسی

 .کنید خارج را نیش دقت

 : آتشی مورچه

 دیدن، آزار صورت در و کرده درست باز مناطق در بزرگ یها پشته ها آن. هستند معمولی های مورچه به شبیه بسیار آتشی های مورچه

 خود شکم طریق از و چسبیده پوست به خود های آرواره با آتشی مورچه حمله یک حین در. دهند می نشان خود از تهاجمی رفتار

 .کنند فرد بدن وارد را سم بار چندین ها مورچه این است ممکن. میزند نیش

 آتشی مورچه گزش

 است ممکن نیز دردناک دار چرک های زخم. دارند خارش و سوزش که شده قرمز های زخم ایجاد باعث معموالً تشی،آ مورچه گزش

 زیاد تعداد. کند درمان را حاصله ناراحتی تواند می هیستامین آنتی و مسکن، سرد، های بسته. شود ایجاد ها مورچه این گزش اثر در

 مراجعه پزشک به سریعاً وضعیت این بروز صورت در. شود کشنده آلرژیک نشواک یا مسمومیت ایجاد باعث است ممکن گزش

 .کنید
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Chigger (کنه به شبیه حشره نوعی) 

 از ای خانواده الروی شکل چیگرها خاص طور به. هستند ها عنکبوت خانواده جزو ها آن نیستند، حشره چیگرها عمومی باور برخالف

 است درد بدون ها آن گزش. کنند می تغذیه ها انسان از بلوغ از پیش زمان در صرفاً ها نای. هستند Trombiculidae نام به ها کرم

 خواهد خود شدت ترین بیش به گزش، از بعد روز دو یکی معموالً ها خارش. داشت خواهد خارش بسیار شده ایجاد های زخم ولی

 .رسید

 چیگرها گزش

 باقی خود از دار خارش و قرمز های تاول و شده جدا پوست از خود خودبه بودند، متصل پوست به روز چند اینکه از بعد چیگرها،

 عفونی پوست که کردید احساس که صورتی در. کند کمک شما به خارش درمان برای تواند می نسخه بدون داروهای. گذارند می

 .کنید مراجعه پزشک به هستند، گسترش حال در ها تاول یا و شده

 انپنه های انگل –( جرب) گال
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 با پوست به پوستی تماس با ها کرم این. کنند ایجاد بزرگ پوستی مشکل یک توانند می شوند، می پوست وارد گال های کرم که زمانی

 .شوند می منتقل مشترک لوازم و لباس حوله، از استفاده یا آلوده، فرد

 گال درمان

 بسیار معموالً خارش. شود نمی ایجاد اند شده پوست وارد ها کرم اینکه از بعد هفته چند تا پوست، در زخم جای و شدید خارش

 در. شود می دیده باسن و آرنج، کمر، انگشتان، بین و گوشه در معموالً پوست سرخی. کند می پیدا شدت شب در و بوده شدید

 و ها حوله ها، لباس ههم. داشت خواهید نیاز درمان برای تجویزشده شستشوی مایع یا قرص به شما انگل، این به شدن مبتال صورت

 .بشویید داغ آب در را اید داشته تماس آن با که هایی پارچه

 مجانی سواری: تختخوابی ساس

 حشرات. کنند می پنهان را خود لحاف و تخت در معموالً کوچک حشرات این. کند می تعریف را ها آن زندگی داستان ها آن اسم

 .شوند منتقل شما خانه به شما لوازم روی بر سوارشدن با توانند می و شده دیده ای شانهکا مجتمعات و ها پناهگاه ها، هتل در معموالً
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 تختخوابی ساس گزش

 این. گذارند می باقی پوست در ها، شانه و دست قسمت در اغلب دار، خارش و قرمز گزش جای معموالً تختخوابی های ساس

 نشان حشرات این به آلرژیک واکنش که صورتی در. هستند آزاردهنده ،کنند ایجاد شما سالمتی برای خطری اینکه از بیشتر حشرات

 .کنید مصرف هیستامین آنتی قرص و کرده استفاده دارند کورتیکواستروئید که هایی کرم از توانید می دهید، می

 جنوبی گزنده: پشمالو کرم

 تغذیه چنار درخت و بلوط نارون، همانند هایی تدرخ از که جایی جنوبی، های ایالت در پشمالو، کرم آمریکا، در کرم ترین سمی

 .دارد وجود شود می یافت ها آن موهای مابین که توخالی های تیغ در ها آن سم. شود می یافت کند، می

 پشمالو کرم گزش
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 را هیچهما گرفتگی و استفراغ تب، پوست، التهاب شدید، درد از هایی موجی است ممکن بزند، نیش را شما پشمالو کرم که زمانی

 مراجعه پزشک به و کرده جدا پوست از صورت تجاری بردار الیه یا سلیفون نوار وسیله به را شده شکسته خارهای. کنید تجربه

 .کنید
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 مسئله :

 آشنایی دارید؟ و انواع آن حشرات با حد چه تا

 ؟دارند چه ویژگی هایی حشرات خوب یا بد
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 تعریف

 در اما است آور تهوع افراد از بسیاری نظر در خواری حشره. ..مورچه سوسک، ملخ،

 التین آمریکای و آفریقایی آسیایی، کشورهای جمله از دنیا مناطق از بسیاری

 را حشرات مردم. دارد بسیاری طرفداران و است عادی کامال غذایی رژیم نوع این

 منبع تنها حشرات افراد برخی برای و ندکن می مصرف زنده حتی یا خام پخته،

 ذخایر کاهش به توجه با فائو سازمان گفته به. است بدن پروتیین کننده تامین

 ای تغذیه نیاز بتواند و باشد الزم آنها مصرف و حشرات پرورش شاید ای تغذیه

 سالمت برای حشرات مصرف آیا اما. کند برآورده را نفر میلیارد یک از بیش
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 فرانسه در خود اخیر های بررسی درANSES’ مرکز محققان است؟ خوب انسان

 مورد حشرات پرورش در که داروهایی جمله از شیمیایی ترکیبات داشتند اذعان

 یا دارد وجود حیوانات این غذای در که کشهایی آفت یا گیرد می قرار استفاده

 ساز مشکل انسان برای تواند می نیش مثل حشرات این اعضای از برخی مصرف

 تنان نرم و پوستان سخت ها، کنه برخی به نسبت آلرژی بروز احتمال حتی. شود

 تهیه را حشرات انواع از فهرستی مسایل این به توجه با محققان. دارد وجود

 را انسان ای تغذیه نیاز توانند می یابند پرورش اگر ارگانیک شرایط در که کردند
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 پژوهشهای و تحقیق به رابطه این در هنوز رسد می نظر به حال این با کنند رفع

 .است نیاز بیشتری
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 نتیجه گیری

 به کمک نتیجه در و حیوانات الشه و فضوالت بردن بین از و نظافت امر در حشرات

 های گونه از استفاده رابطه این در جالب مثال.دارند بسزایی نقش محیط بهداشت

 وسیله عنوان به آن از استرالیا دولت که ست استرالیا در سرگین سوسک از مخصوصی

 را دامها فضوالت حشره این.میکند استفاده دامها فضوالت از مراتع کردن تمیز برای ای

 آن روی سپس و کنند می منتقل خاک زیر به و آورده در کوچک های گلوله صورت به

 کردن خاک زیر و کردن پخش عمل حشره ها میلیون ترتیب بدین.نمایند می تخمگذاری

 الشه اگرحشرات که گفت توان می جرات به.دهند می انجام را مراتع در دامی کودهای

 اجساد و الشه از را خود اطراف محیط که نداشت امکان سادگی به نداشتند وجود خوار
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 به افشان گرده حشرات سایر و زنبورها .کنیم پاک آنها از ناشی های آلودگی و جانوران

 جات، ادویه و کاکائو قهوه، روغنی، های دانه سبزیجات، ها، میوه رشد به کمک خاطر

 .هستند دارا را سال در دالر میلیارد 222 برابر یارزش
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

. تشكر نمامیي اند   
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