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 تحقيق زمينه اي

 .شود می دیده ها ملحفه وزن از گرم هر در مایت 00111 ها، ملحفه مرطوب فضای در. دارد پا هشت بالغ مایت هر

 می تخم 0 تا 0 روزانه بالغ مایت دوره، این طی در که است روز 01 متوسط طور به خانه گردوخاک در موجود های مایت عمر طول

 .گذارد

 بدن پوست مرده های سلول شامل آلی مواد این اعظم قسمت که کنند می تغذیه خانه گردوخاک در وجودم آلی مواد از ها مایت

 .است خانه سطح در شده پخش غذایی مواد ریز ذرات و ها قارچ انسان،

 .شوند می یافت مرطوب و گرم محیط در مخصوصا خانه محیط در ها مایت

 .است خواب اتاق خانه، خاک و گرد رد موجود های مایت با مبارزه برای مکان بهترین



 

 علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با طرح جابر اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 www.asemankafinet.ir.  کنيد مراجعه آسمان پژوهشي

 خانه خاک و گرد در موجود های مایت که هایی آلرژی. هستند حساسیت ایجاد اصلی عوامل از یکی خانه گردوغبار های مایت

 .شود می پوستی التهاب و تنفسی مشکالت عطسه، چشم، از اشک ریزش بینی، آبریزش آسم، بروز باعث کنند، می ایجاد

 یتحساس یا آلرژی

 .ببرد بین از را آنها تا کند می حمله هم ضرر بی مواد به بدن ایمنی سیستم آلرژی، در

. کنند ایجاد حساسیتی های واکنش افراد برخی در توانند می اما هستند، ضرری بی مواد اوقات بیشتر زا حساسیت مواد یا ها آلرژن

 .هستند زا حساسیت عوامل از هایی مثال حیوانات پشم و پر و مو انگلی، قارچ خانگی، مایت گردوغبار، گیاهان، گرده

 ممکن موجودات این. کند می پخش هوا در را ها مایت راحتی به ها ملحفه کردن عوض و کردن تمیز خانه، کردن جارو رفتن، راه

 بمانند معلق هوا در نیز اعمال این از بعد دقیقه 01 تا 01 است

 موادی ها سلول شود می باعث امر این. گیرد می اشتباه مضر مواد با را ها آلرژن دنب ،(آلرژی) حساسیت به مبتال شخص یک در

 .شود می بدن در آلرژیک های واکنش ایجاد باعث شیمیایی مواد دیگر و هیستامین شدن آزاد. کنند آزاد خود از هیستامین مانند



 

 علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با طرح جابر اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 www.asemankafinet.ir.  کنيد مراجعه آسمان پژوهشي

 .شود آسم یا چشم قرمزی خارش، عطسه، بینی، آبریزش باعث است ممکن آلرژیک واکنش

 موثر زمینه این در ارثی عوامل رسد می نظر به. نیست مشخص کامال ندارند، برخی و دارند حساسیت مردم از بعضی چرا اینکه دلیل

 .باشند

 مایت از ناشی حساسیت

 .شود می حساسیت سبب مایت مدفوع در موجود پروتئین هم و بدن اجزای هم

 .است موجود مایت زیادی تعداد پشمی های پارچه و فرش رختخواب، های ملحفه بالش، تشک، در

 .کند می تولیدمثل سریعا مایت

 ممکن موجودات این. کند می پخش هوا در را ها مایت راحتی به ها ملحفه کردن عوض و کردن تمیز خانه، کردن جارو رفتن، راه

 .بمانند معلق هوا در نیز اعمال این از بعد دقیقه 01 تا 01 است

 .شود می پدیدار او در آسم یا بینی گرفتگی مثل حساسیت عالئم و شده حساس بیمار شود، می استنشاق آلرژن مواد که زمانی
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 وجود آنجا در کمی مایت باشد، خنک و خشک که جایی. است نیازمند انسان بدن پوست و هوا رطوبت به زندگی ادامه برای مایت

 .دارد

 مایت

 خانگی مایت کاهش برای هایی توصیه

 خواب اتاق در زا آلرژی مواد کاهش قدم، ترین مهم بنابراین. است رختخواب در خصوصا و خواب اتاق در مایت میزان ینبیشتر

 :است

 هستند موادی ها آلرژن به نسبت نفوذناپذیر مواد. دهید قرار( نایلونی روکش مثل) نفوذ غیرقابل پوشش یک در را بالش و تشک -0

 از بنابراین. کند می جلوگیری تنفسی سیستم به آلرژن ورود از لذا و اند شده ساخته ریزبافت صمخصو مصنوعات یا پالستیک از که

 .کرد استفاده متکا و پشمی پتوهای پوشش در توان می آنها

 .بشویید داغ آب با هفته هر را روتختی و ملحفه روبالشی، پتو، -0
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 خانه در موجود مایت داغ آب در وشو شست اگرچه. کند یم کمک خانه در مایت کنترل به که است دیگری روش خشکشویی -0

 همه توانید نمی اگر. است ضروری منظم وشوی شست بنابراین. شود می آلوده مایت با مجدداً خانه زودی به اما برد، می بین از را

 .برد می بین از موقتی طور به را زا حساسیت مواد گرم آب در هفتگی شستن بشویید، داغ آب در را چیز

 .کنید منتقل ها اتاق دیگر به خواب اتاق از را آنها یا و کرده چرمی روکش امکان صورت در را خانه اثاث و مبلمان -4

 و گرد تا گیرند قرار کابینت درون در یا( دراور) کشو داخل در باید کوچک اشیای. کنید مرتب و تمیز را خواب اتاق سطوح -5

 .نکنند جذب خود به را غبار

 .کنید خارج خواب اتاق از گیرند، می خود به را غبار و گرد که را موادی دیگر و پشمی های ارچهپ -6

 کنند می پخش هوا در را زیادی غبار و گرد چون نکنید، استفاده دیوارها و وسایل خاک و گرد زدودن برای پردار جاروهای از

 .شود نگهداری است، هبست آن در که ای گنجه در یا دراور داخل در باید ها لباس -7
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 از خواب اتاق به آلوده هوای ورود از جلوگیری برای شود، می خنک و گرم مرکزی تهویه سیستم با خواب اتاق که مواردی در -0

 .کنید استفاده مشابه وسایل سایر از و بسته را آن دریچه امکان عدم صورت در یا کنید استفاده مخصوص فیلترهای

 گرم آب در هفته هر را آنها یا ندهید، قرار خواب اتاق در خود سر باالی را مویی یا پشمی های بازی اسباب االمکان حتی -9

 .بشویید

 شرایط رطوبت زیرا کنید، خودداری موکت چسباندن از مرطوب جاهای در. کنید اجتناب اتاق کف کردن فرش از ممکن حد تا -01

 .کنید استفاده اتاق کف پوشاندن جهت پارکت از است بهتر دارند حساسیت که بیمارانی برای. کند می فراهم را قارچ و مایت رشد

 .است مفید سانتیگراد درجه 01 زیر تا حرارت درجه حفظ و درصد 51 از کمتر به خانه رطوبت کاهش -00

 .کنید خودداری مبلمان روی خوابیدن و کشیدن دراز از -00

 های کیسه دارای یا مخصوص فیلتر دارای که هایی جاروبرقی از استفاده. شوند زتمی جاروبرقی با منظم طور به باید ها فرش -00

 .دهد می کاهش را خانگی مایت میزان هستند، دوجداره



 

 علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با طرح جابر اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 www.asemankafinet.ir.  کنيد مراجعه آسمان پژوهشي

 توجهی قابل طور به آنها حساسیت میزان کردن، جارو زمان در ماسک از استفاده صورت در که یابند درمی حساسیت دچار بیماران

 .یافت خواهد کاهش

 .کنند می پخش هوا در را زیادی غبار و گرد چون نکنید، استفاده دیوارها و وسایل خاک و گرد زدودن برای پردار جاروهای از -04

 .نکنید استفاده اند، شده پر زا حساسیت مواد و پر با که هایی بالش از -05

 هوا تصفیه دستگاه از امکان صورت در .کنید جلوگیری ها اتاق فضای در رطوبت شدن جمع از خانه، داخل هوای تهویه با -06

 .کنید استفاده

 مرده های سلول از مملو چرک های لباس چون نکنید، نگهداری خود خواب محل در وجه هیچ به را چرک های لباس و ها جوراب

 گیرد می قرار استفاده مورد ها مایت غذایی منبع عنوان به که است انسان بدن پوست

 . دارید نگه پاکیزه شده پخش غذایی مواد ریز ذرات از را ها اتاق و کنید تمیز را ها اتاق منظم طور به -07

 .ندهید قرار ها کمد داخل دار نم صورت به را ها لباس هرگز -00
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 .ندهید قرار استفاده مورد دار نم صورت به را ها ملحفه هرگز -09

 های سلول از مملو چرک های لباس چون نکنید، گهدارین خود خواب محل در وجه هیچ به را چرک های لباس و ها جوراب -01

 .گیرد می قرار استفاده مورد ها مایت غذایی منبع عنوان به که است انسان بدن پوست مرده

 .بپرهیزید خواب اتاق در باطله کاغذهای و ها روزنامه کردن جمع از -00

 مایت تعداد کاهش نتیجه در و غذا به مایت  دسترسی هشکا موجب پتوها مکرر شستن و آزاد هوای در ها رختخواب تکاندن -00

 .شود می ها

 .کنید باز را اتاق های پنجره یعنی یابد، کاهش آنها رطوبت تا شوند هوادهی مرتب باید نشیمن و خواب های اتاق -00
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 مسئله :

 و انواع آن حشرات موجود در غبار با حد چه تا

 آشنایی دارید؟

 ؟دندار چه ویژگی هایی غبار در موجود حشرات
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 تعریف

 آلرژی یا حساسیت بروز باعث خانه در است ممکن که عواملی ترین مهم از

 از و حشره شبه جانوری میکروسکوپی، موجودی مایت. است مایت شود،

 کنند می تغذیه انسان بدن پوست از ها مایت. است عنکبوت و ساس خانواده

 .شوند می یافت است، ساکن آنجا در انسان که مناطقی در بیشتر و
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 نتیجه گیری

وهابالشها،فرشدرکههستندکوچکیحشراتغباروگردهایهیرهیاهامایت

فضوالت.کنندمیزندگیشودجمعاستممکنغبارکهگرمیجاهایسایروهاپارچه

آسمعالئمورشدنشعلهیاآلرژیبروزباعثاستممکنمیکروسکوپیحشراتاین

.شود
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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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