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إدارة البيئة والنظافة

2019خطة مقاومة الحشرات لسنة 
وحتى في الخریف ونحن نعتقد أن إن عملیة مقاومة الناموس والحشرات كانت صعبة في الموسم الصیفي المنقضي 

فیماوھو مشكل القدیم والجدید والمتمثل في تواصل إنتھاكات الدیوان الوطني للتطھیر الخطیر لسبب رئیسي وا
یضاف إلى ذلك نزول أمطار في شھر أوت . األودیةیخص سكب للمیاه المتعفنة والغیر المعالجة في السبخة وفي 

لذا یتوجب زمة،لالاوربما كذلك محدودیة اإلمكانیات المادیة والبشریة للتدخل في فترات الحرجة بالنجاعة الماضي
المقبل.أخذ كل االحتیاطات الالزمة للتوقي من آفة الناموس في الموسم الصیفي ھذه السنة علینا 

واشة أو باعوض....كیف نتوقى من شرھا في الصیفالناموس أو الوش

نزول المطر وإن كان مستحبا لري النباتات واألشجار المثمرة وأشجار الزینة والغابات إال أن األمطار األخیرة لھا 
إنعكاسات سلبیة على مكافحة الناموس أو كما نسمیھا نحن الوشواشة

البلدیات وأعوان الصحة العمومیة أصبح غیر مجدي وغیر كافي على مجابھة واألكید أن العمل التي قامت بھ 
مخاطر آفة الناموس والوشواشة حیث ینتظرنا موسم صیفي ساخن وغیر مریح من ھذه الناحیة إذا لم تتضافر الجھود 

ن یكون للمواطن وإذا لم یشارك كل المواطنین في عملیة التصدي لھذه اآلفة المریبة وللمرء أن یتساءل كیف یمكن أ
البلدیة؟مشاركة فعالة للقضاء على الناموس إلى جانب 

وقبل اإلجابة على مدى قدرة المواطن على ذلك وجب علینا التعرف على بعض خصائص الناموس

حشرة الناموس

تمثلھ ھذه العمل للمحافظة على الصحة العامة والنھوض بنوعیة الحیاة لمااألولویاتمنتعتبر مكافحة الحشرات 
أن لدغات بعض إناث البعوض تسبب األمراض. ذلكنقل العدید من عبرلإلنسانمصدر إزعاج األخیرة من 

المزعج طنینھاویتسبب. وقد تكون مؤلمة ومسببة للحكة واالحتقان اإلزعاج خاصة عند األطفال والضیقالحساسیة 
وصا في الصیف كما أنھا تنقل كائنات تسبب األمراض وخصاألرق،لھ وتسببفي تعكر صفو الفرد في النوم 

الوبائیة كطفیل المالریا الذي یسبب داء المالریا وطفیل الفالریا الذي یسبب داء الفیل وعدد من الفیروسات مثل 
.فیروس مرض الحمى الصفراء والحمى المخیة وحمى الوادي المتصدع

والكیرونوم،والذباب والصراصیرالتونسیة نذكر منھا البعوض (الناموس) ومن ضمن الحشرات المتواجدة بالبالد 
و كذلك أو باعوض المنازل بسبب ارتباطھا بوجود اإلنسان " Culex"ولكسیالكھي:الناموس أنواعأبرزولعل 

ما مع المحیط المتكیف تمااإلنسان وھووھى حشرات مزعجة عموماً تتغذى إناثھا من دم Aedesناموس األییدس 
.الحضري والذي یعبر عنھ في لغتنا بالناموس أو الوشواشة والذي سیتمحور إھمامنا حولھ



ناموس األییدسناموس من نوع الناموس أو الوشواشة نوع كوالكس

الدورة الحیاتیة للناموس

أو الراكدة التي تكثر فیھاوالمیاهوالمستنقعات والنباتاتالمیاه من المعروف أّن البعوض یضع بیضھ في برك 
أحواض بقایا میاه أواإلطارات والعلب الصغیرة التي تحتوي علىاألمطار،میاه وتجمعاتالحشائش المائیة 

وتُمضي .شابھ ذلكوماوالبالوعاتالمیاه غیر المغطاة ومیاه الرشح األرضيوخزانات السباحة غیر المستعملة
فصل الشتاء في مخازن الحبوب بالمزارع أو في المرائب أو المساكن أو الكھوف، أو داخل قلف األنواعبعضإناث 

مكتملة النمو ثم تتحول إلى حشراتالیرقات،األشجار. وقد تمضي بعض األنواع فصل الشتاء في مرحلة البیض أو 
.فصل الربیعفي 

ینمو البعوض في .))(أودودةتمر حشرة البعوض خالل دورة حیاتھا بأطوار غیر بالغة (البیض، الیرقات، الخوادر
وجبة الدم التي تتناولھا األنثى األرض تعملأطواره األولى في بیئة مائیة بینما یعیش البعوض البالغ في الجو وعلى 

األنثى البیض فوق سطح الماء الذي وتضععلى تكوین البیض، الدم)على (واإلناث فقط ھي التي تلدغ للحصول 
تصلوقدبیضة في المرة الواحدة حسب النوع 300إلى 100یعتبر أساسیاً لفقس البیض. تضع أنثى البعوض من 

.بیضة طیلة حیاتھا3000إلى 
أین یتواجد الناموس- 

إذ أن كل تجمع مائي وقتي أو دائم الحضري،متنوعة في المحیط الكوالكس" في أماكن "الناموسیستوطن بعوض 
نظیف أو متسخ وملوث یمثل مأوى كامنا لبیض الباعوض مثل: مصارف المیاه المستعملة، مصارف میاه األمطار، 

المغمورة مجاري المیاه واألودیة، المقاطع المجھورة، خزانات المیاه، المواجل واآلبار، األقبیة والسقي،قنوات الري 
بالمیاه، البالوعات والمراحیض، وأي وعاء مھما كان نوعھ الفارغة والغیر المستعملة وأھم ما یالحظ ھو أن أغلب 

ھذه المأوي أوجدھا اإلنسان بنفسھ
نقاوم الناموسفكی- 

) في stade larvaireمرحلة الیرقات ( مقاومة الناموس یجب أن تتم في عملیة أن على في البدایة یجب التأكید 
.أیام ومعدا ذلك فإن مكافحة الناموس تصبح صعبة جدا وغیر ناجعة15مراحلھا األربع أي في مدة ال تزید عن 



تنظیف مصارف المیاه، تنظیف وتعھد قنوات التطھیر، شفط الفیزیائیة:وتسمى):المقاومة العضویة (الوقائیة
المواجل والآلبار بإحكام تغطیةللبالوعاتمنتظم إفراغالماءاألقبیة من إفراغ حجمھا،وتفریغ برك المیاه مھما كان 

وأخیرا تجنب تجمع المیاه الراكدة في أوعیة مختلفة (برامیل قدیمة، علب فارغة .....).
أماكن تكاثر البعوض بالمبیدات الحشریة لمنع تحول الیرقات إلى حشرات طائرة رشالكیمیائیة:المقاومة 

التالیة:ن إتباع النصائح ویستحس
إستعمل أكثر من مبید كمیائي بصفة )،إحترام طریقة إستعمال المبید الحشري (كمیة الدواء وطریقة اإلستعمال

. متداولة لمنع عملیة التأقلم والمقاومة لدى الناموس ضد المبید
.ذلك وقایة للمستعمل المبیدوأخیرا من المستحسن إستعمال المبیدات البیولوجیة التي ال تضر بالبیئة وك

)alternanceوعضویة بالتناوب (ةكما تكون عملیة المداواة بإستعمال مبیدات حشریة كیمیائی
طریقة ذكیة وسھلة حیث یقع إستعمال بعض أنواع من األسماك مثل البدیلة وھيالمكافحة أوالبیولوجیة:المقاومة 

الناموس.وبالتالي الیرقاتعلىواآلبار والمواجل والبحیرات لتقوم بمھمة القضاء "القمبوزیا " في أحواض الماء 
إستعمال زیت البرافین في اآلبار الغیر المستعملة أو في البالوعات الخاصة بالمنازل بھدف إبادة الیرقات بمنعھا من 

التنفس.

ونالحظ أھمیة الماء في حیاة الحشرةالدورة الحیاتیة للناموس 

الدورة الحیاتیة للناموس (من فترة 
تطیر)التبییض إلى 

یوم21و15بین 

یوم 15والحشرة یمكن أن تعیش من 
األحوال الجویةیوم حسب45إلى 



إنطالق خطة مقاومة الحشرات ببلدیة قلیبیة
إن موضوع مقاومة الناموس یعتبر من أولویات العمل البلدي خاصة ونحن على أبواب الموسم الصیفي وبلدیة قلیبیة 

تم إقتناء كمیة المبیدات الحشریة بصنفیھا الكمیائي السنة حیث في بدایة الجید ، إنطلقت منذ شھر فیفري في اإلستعداد 
، زیت الخروع، فكتوباك، 50، فنتتریون أس 15كاوترین أس، 25كاوترین أس : أنواع للمبیداتوالعضوي (

منذ المیداني المكلف سعى الفریق وفي المقابل بإقتناء معدات جدیدة لرش المبیدات ) كما قامت البلدیة أكواباك إكس ت
والتدخل فیھا وھي مصنفة جرد وإحصاء أماكن توالد الناموس بكامل أنحاء المدینة لیتم مراقبتھا ببدایة شھر مارس 

:كاآلتيأماكن (أو مخافر) قارة لتوالد الحشرات وھي -1إلى نوعین: 
مكانھفرإسم المخع ر

شارع البیئة حي المأمونیة والمرسىالسبخة (ثالث أجزاء)-1

الشاطئ-حي البستان-ھنشیر قصرليوادي الشیوة-2

تقدیمان-حي الجداریة-مدخل المدینةوادي المنقع-3

المنصورة-حي آسمر-حي القصیبةوادي مبارك حجري-4

البیضاءمحطة قلیبیة مقطع الحجارة بالمنصورة-5

شارع البیئة بركة میاه أمام القاعة الریاضیة (حماضة)-6

نھج الزیتونةبركة میاه بزیتون العویسي-7

كامل المنطقة البلدیةبیوت الھاتف -8

كامل المنطقة البلدیةبیوت أو فتوحات میاه األمطار -9

كامل المنطقة البلدیةأبار مھجورة-10

أحواض المیاه ومحیط المحطةالتطھیر بقلیبیةمحطة -11

:لتوالد الحشراتوأماكن ضرفیة أو غیر قارة 
مكانھإسم المخفرع ر

بجانب المدرسة اإلبتدائیة آسمربركة میاه بحي آسمر -1

محاذیة لشارع كلوبیابركة میاه حي المرداس-2

طریق المنصورةبرك میاه حول دار الشباب-3

متواجدة بالخصوص بحي  القصیبة واألحواش بالوعات القدیمة -4

منطقة لنقاربرك میاه سیدي منصور-6

شارع كلوبیابرك میاه بشارع كلوبیا-7

شارع المنصورةبرك میاه محاذیة لوادي المنصورة -8

حي األحواشبرك میاه بحي األحواش-9

كامل المدینةفتحات میاه األمطار 10
اإلعتمادات المتوفرة: 

2019ن سنة بعنوا) مخصص للتزود بالمبیدات وآالت الرش1االف دینارا (ع10- 
2019ن سنة بعنوا) لشراء آلة رش مبیدات مجرورة ومضخة میاه2ألف دینارا (ع25- 
.2018سنة بعنوان آالف دینارا 7مقابل حوالي - 



:أھم اإلجراءات التي سوف یتم تنفیذھا في شھر ماي وجوان المقبل

حشرات عبر عملیات التفجیر والشفط ألماكن تجمع العمل على إزالة األماكن الضرفیة لتوالد ال-1شھر ماي: 
قلق وتولد للناموس داخل األحیاء مثل أبار القیام بحملة إلستكشاف أماكن أخرى قد تكون مصدر -2المیاه. 

مھجورة ، بالوعات قدیمة غیر مستعملة وأحواض ماء غیر مستعملة ...

توزیع مطویات تحسیسیة وتعریفیة بموضوع الحشرات على المتساكنین وأخیرا العمل على جھر وتفریغ -3
السبخة من المیاه في آخر أسبوع من شھر ماي.

العمل على تقلیم أشجار الطرفة المتواجدة بالسبخة والتي تأوي الحشرات في فترات الغروب -1شھر جوان : 
العمل على مسح السبخة بآلة القرادار إلزالة نبات الحماضة المتواجد بھا والقضاء نھائیا على -2والصباح. 

ة ووادي مبارك حجري أماكن ركود الناموس وأخیرا القیام بجھر وتنظیف (عن طریق الخواص) وادي الشیو
المقبل. یلیة شھر جومع بدایة 

في بعض األماكن توالد الحشرات كما ستعمل البلدیة على مزید إحكام ومراقبة طرق ونجاعة التدخالت 
)  یومیة للمیاه الراكدة ومراقبة تواجد échantillonnage(وذلك بأخذ عیناتونخص بالذكر السبخة واألودیة 

بھدف مداوتھا في الحین. ھذا وسوف تعمل البلدیة على مزید التواصل مع مصالح الیرقات بھذه األمكان
الدیوان الوطني للتطھیر للعمل على تجاوز الصعوبات المسجلة في الصائفة الماضیة ومساعدتنا على التغلب 

على مشكل الناموس خاصة في محیط محطة التطھیر ووادي الشیوة.  


