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2020خطة مقاومة الحشرات لسنة   

تواصل نجاعة  وصعبة ناجحة بالمقارنة للسنة الماضية التي كانت إن عملية مقاومة الناموس والحشرات كانت 

في نجاح الخطة هو اإلستعداد لسبب رئيسي ونحن نعتقد أن ا 2019   خريفالفريق المكلف بالعمل إلى غاية 

ص بالذكر إقتناء مضخة كبيرة  الجيد من حيث تحضير برنامج العمل وسرعة التزود بالمعدات الجديدة وأخ

كل البئر والمخافر الصعبة سواء   ةلتر مجرورة والتي ساعدتنا كثير على الوصول إلى مداوا 600الحجم سعة 

بتوصيات خاصة  كان ذلك في سبخة المرسى والمأمونية وكذلك في األودية . إلى جانب ذلك قامت اإلدارة البلدية  

كمية المبيدات الكيمائية والبيولوجية الالزمة في وقت قياسي مما يسر  من طرف المجلس بالعمل على التزود ب

وفي األخير ال بد أن ننوه بحسن التنسيق بين المصالح المتدخلة في هذا  المناسب.لنا عملية المداواة في الوقت 

في  كبيرة  إنتهاكات  المجال وأخص بالذكر مصالح الديوان الوطني للتطهير حيث لم نسجل في الصائفة الماضية  

إال مرة واحدة وقد تدخلت البلدية في الوقت المناسب ما يخص سكب للمياه المتعفنة والغير المعالجة في السبخة  

بصفة  حرص السيد رئيس البلدية بصفة شخصية على متابعة عملية المداواة يضاف إلى ذلك  . للتدارك األمر 

بالرغم من الظروف الصعبة التي   2020برنامج  سنة العمل بنفس العزم على إنجاح  ساعون  دورية ونحن

 .كذلك محدودية اإلمكانيات المادية والبشريةتمر بها بالدنا في الوقت الراهن و

 

 الناموس أو الوشواشة أو باعوض....كيف نتوقى من شرها في الصيف 
 

 

الزينة والغابات إال أن األمطار األخيرة  نزول المطر وإن كان مستحبا لري النباتات واألشجار المثمرة وأشجار  

 لها إنعكاسات سلبية على مكافحة الناموس أو كما نسميها نحن الوشواشة 

واألكيد أن العمل التي قامت به البلديات وأعوان الصحة العمومية أصبح غير مجدي وغير كافي على مجابهة 

ساخن وغير مريح من هذه الناحية إذا لم تتضافر  مخاطر آفة الناموس والوشواشة حيث ينتظرنا موسم صيفي 

الجهود وإذا لم يشارك كل المواطنين في عملية التصدي لهذه اآلفة المريبة وللمرء أن يتساءل كيف يمكن أن  

 يكون للمواطن مشاركة فعالة للقضاء على الناموس إلى جانب البلدية ؟ 

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

 حشرة الناموس 
 

العمل للمحافظة على الصحة العامة والنهوض بنوعية الحياة لما تمثله   األولويات  من تعتبر مكافحة الحشرات  

عبر نقل العديد من األمراض .ذلك أن لدغات بعض إناث البعوض    مصدر إزعاج لإلنسانهذه األخيرة من 



تسبب الحساسية و الضيق. وقد تكون مؤلمة ومسببة للحكة واالحتقان اإلزعاج خاصة عند األطفال و 

ها المزعج في تعكر صفو الفرد في النوم و تسبب له األرق ، وخصوصا في الصيف كما أنها تنقل  طنين   يتسبب 

كائنات تسبب األمراض الوبائية كطفيل المالريا الذي يسبب داء المالريا وطفيل الفالريا الذي يسبب داء الفيل 

 .دي المتصدعوعدد من الفيروسات مثل فيروس مرض الحمى الصفراء والحمى المخية وحمى الوا 

ومن ضمن الحشرات المتواجدة بالبالد التونسية نذكر منها البعوض )الناموس( و الصراصير والذباب 

أو باعوض المنازل بسبب ارتباطها بوجود   " Culex" الكولكسأنواع الناموس هي :     والكيرونوم ، ولعل أبرز

وهو    تتغذى إناثها من دم اإلنسان وهى حشرات مزعجة عموما   Aedes و كذلك ناموس األييدس اإلنسان 

المتكيف تماما مع المحيط الحضري والذي يعبر عنه في لغتنا بالناموس أو الوشواشة والذي سيتمحور إهمامنا  

 . حوله

 

 

 
 

 الناموس أو الوشواشة نوع كوالكس

 

 

 
 

 ناموس األييدسناموس من نوع  

 
 

 

 الدورة الحياتية للناموس
  

أو  والمستنقعات و المياه الراكدة التي تكثر فيهاوالنباتات المياه البعوض يضع بيضه في برك من المعروف أّن 

مياه أوأحواض   بقايا علىاإلطارات والعلب الصغيرة التي تحتوي  و تجمعات مياه األمطار، الحشائش المائية 

 .و ما شابه ذلك و البالوعات  ومياه الرشح األرضي المياه غير المغطاة وخزانات   السباحة غير المستعملة

األنواع فصل الشتاء في مخازن الحبوب بالمزارع أو في المرائب أو المساكن أو الكهوف،     وتُمضي إناث بعض 

، ثم تتحول إلى    أو داخل قلف األشجار. وقد تمضي بعض األنواع فصل الشتاء في مرحلة البيض أو اليرقات 

 .مكتملة النمو في فصل الربيع حشرات 

ينمو البعوض   ( .)أودودة(  تمر حشرة البعوض خالل دورة حياتها بأطوار غير بالغة )البيض، اليرقات، الخوادر

تعمل وجبة الدم التي   في أطواره األولى في بيئة مائية بينما يعيش البعوض البالغ في الجو وعلى األرض 

على تكوين البيض، و تضع األنثى البيض )واإلناث فقط هي التي تلدغ للحصول على الدم ( تتناولها األنثى 

بيضة في المرة  300إلى  100فوق سطح الماء الذي يعتبر أساسيا  لفقس البيض. تضع أنثى البعوض من 

 . بيضة طيلة حياتها 3000تصل إلى   الواحدة حسب النوع وقد 

 أين يتواجد الناموس  -

" الكوالكس" في أماكن متنوعة في المحيط الحضري ، إذ أن كل تجمع مائي وقتي     لناموسيستوطن بعوض ا

أو دائم نظيف أو متسخ وملوث يمثل مأوى كامنا لبيض الباعوض مثل: مصارف المياه المستعملة، مصارف  

اه، المواجل  مياه األمطار، قنوات الري والسقي ، مجاري المياه واألودية، المقاطع المجهورة، خزانات المي



واآلبار، األقبية المغمورة بالمياه، البالوعات والمراحيض، وأي وعاء مهما كان نوعه الفارغة والغير المستعملة 

 وأهم ما يالحظ هو أن أغلب هذه المأوي أوجدها اإلنسان بنفسه 

 كيف نقاوم الناموس . -

(   stade larvaireمرحلة اليرقات ) مقاومة الناموس يجب أن تتم في عملية أن على  في البداية يجب التأكيد 

أيام ومعدا ذلك فإن مكافحة الناموس تصبح صعبة جدا وغير   15في مراحلها األربع أي في مدة ال تزيد عن 

 . ناجعة

 

التطهير،  تنظيف مصارف المياه، تنظيف وتعهد قنوات وتسمى الفيزيائية :   المقاومة العضوية )الوقائية(:

تغطية المواجل    إفراغ منتظم للبالوعات   شفط وتفريغ برك المياه مهما كان حجمها ، إفراغ األقبية من الماء

 والآلبار بإحكام وأخيرا تجنب تجمع المياه الراكدة في أوعية مختلفة )براميل قديمة، علب فارغة .....(.

بيدات الحشرية لمنع تحول اليرقات إلى حشرات طائرة رش أماكن تكاثر البعوض بالم  المقاومة الكيميائية : 

 ويستحسن إتباع النصائح التالية : 

إحترام طريقة إستعمال المبيد الحشري )كمية الدواء وطريقة اإلستعمال( ، إستعمل أكثر من مبيد كميائي بصفة  

 . متداولة لمنع عملية التأقلم والمقاومة لدى الناموس ضد المبيد 

 .حسن إستعمال المبيدات البيولوجية التي ال تضر بالبيئة وكذلك وقاية للمستعمل المبيد وأخيرا من المست

 (  alternanceوعضوية بالتناوب )  ةكما تكون عملية المداواة بإستعمال مبيدات حشرية كيميائي

أنواع من األسماك  وهي طريقة ذكية وسهلة حيث يقع إستعمال بعض  أو المكافحة البديلة       :ةالبيولوجيالمقاومة  

اليرقات وبالتالي   مثل "القمبوزيا " في أحواض الماء واآلبار والمواجل والبحيرات لتقوم بمهمة القضاء على

   الناموس .

إستعمال زيت البرافين في اآلبار الغير المستعملة أو في البالوعات الخاصة بالمنازل بهدف إبادة اليرقات بمنعها 

 من التنفس .

 

 
  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة الحياتية للناموس ونالحظ أهمية الماء في حياة الحشرة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحشرات ببلدية قليبيةإنطالق خطة مقاومة  

إن موضوع مقاومة الناموس يعتبر من أولويات العمل البلدي خاصة ونحن على أبواب الموسم الصيفي وبلدية  

تم إقتناء كمية المبيدات الحشرية  السنة حيث في بداية الجيد ، قليبية إنطلقت منذ شهر فيفري في اإلستعداد 

وفي أنواع للمبيدات( كما قامت البلدية بإقتناء معدات جديدة لرش المبيدات  5بصنفيها الكميائي والعضوي )

جرد وإحصاء أماكن توالد الناموس بكامل أنحاء بمنذ بداية شهر مارس الميداني المكلف سعى الفريق المقابل 

أماكن )أو مخافر( قارة لتوالد الحشرات وهي  -1ل فيها وهي مصنفة إلى نوعين: والتدخ المدينة ليتم مراقبتها 

   :كاآلتي
 مكانه  إسم المخفر ع ر

 شارع البيئة حي المأمونية والمرسى السبخة )ثالث أجزاء( -1

 الشاطئ-حي البستان-هنشير قصرلي وادي الشيوة -2

 تقديمان-الجداريةحي -مدخل المدينة وادي المنقع -3

 المنصورة -حي آسمر-حي القصيبة وادي مبارك حجري -4

 محطة قليبية البيضاء مقطع الحجارة بالمنصورة -5

 شارع البيئة  بركة مياه أمام القاعة الرياضية   -6

 كامل المنطقة البلدية بيوت الهاتف  -7

 كامل المنطقة البلدية بيوت أو فتوحات مياه األمطار  -8

 كامل المنطقة البلدية أبار مهجورة  -9

 أحواض المياه ومحيط المحطة محطة التطهير بقليبية -10

 :لتوالد الحشراتوأماكن ضرفية أو غير قارة 

 مكانه إسم المخفر ع ر

 اإلبتدائية آسمربجانب المدرسة  بركة مياه بحي آسمر  -1

 شارع كلوبيا برك مياه بشارع كلوبيا  -2

 شارع المنصورة برك مياه محاذية لوادي المنصورة  -3

 حي األحواش برك مياه بحي األحواش  -4

 كامل المدينة فتحات مياه األمطار  5

 

الدورة الحياتية للناموس )من فترة 

 التبييض إلى تطير (

يوم  21و  15بين     

يوم   15والحشرة يمكن أن تعيش من 

 يوم  حسب األحوال الجوية  45إلى  



 :  ماي وجوان المقبلأفريل ،  أهم اإلجراءات التي سوف يتم تنفيذها في شهر 

المتواجدة بالمدينة  العمل على مراقبة كل األوكار والمخافر القارة لتوالد الحشرات    -1:  ماي  و -شهر أفريل

حشرات لتوالد العلى إزالة األماكن الضرفية العمل مواصلة  -2مع إمكانية مداوتها إن إستوجب ذلك .  

 .(  التي تم جردها الحقا أماكن تجمع المياهللنقاط الزرقاء ) عبر عمليات التفجير والشفط 

القيام بحملة إلستكشاف أماكن أخرى قد تكون مصدر قلق وتولد للناموس داخل األحياء مثل أبار   -3

 مهجورة ، بالوعات قديمة غير مستعملة وأحواض ماء غير مستعملة ...

زيع مطويات تحسيسية وتعريفية بموضوع الحشرات على المتساكنين وأخيرا العمل على جهر تو -4

 وتفريغ السبخة من المياه في آخر أسبوع من شهر ماي. 

)الجانب الشرقي المحاذي لقاعة  العمل على تقليم أشجار الطرفة المتواجدة بالسبخة  -1شهر جوان : 

العمل على مسح السبخة بآلة القرادار  -2. الحشرات توالد تمثل مصدر قلق فيما يخص والتي الرياضة( 

وأخيرا القيام بجهر  إلزالة نبات الحماضة المتواجد بها والقضاء نهائيا على أماكن ركود الناموس 

 المقبل.  يلية شهر جومع بداية وتنظيف )عن طريق الخواص( وادي الشيوة ووادي مبارك حجري 

  أخذ عينات ا السنة الماضية أي عن طريق يتواصل العمل بنفس الطريقة التي تم إتباعهكما س

(échantillonnage  يومية للمياه الراكدة  )مراقبة تواجد اليرقات بهذه األمكان بهدف  من جميع المخافر ل

مداوتها في الحين. هذا وسوف تعمل البلدية على مزيد التواصل مع مصالح الديوان الوطني للتطهير 

ي الصائفة الماضية ومساعدتنا على التغلب على مشكل الناموس للعمل على تجاوز الصعوبات المسجلة ف

   خاصة في محيط محطة التطهير ووادي الشيوة.  

 

 مطوية تحسيسية تم إصدارها لتوعية المواطنين للتوقي من آفة الناموس 

 ألف دينار   15إلقتناء المبيدات ب   2020حددت جملة االعتمادات المرصودة سنة  مالحظة:


