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 ثٌبم خدا

ّبي آلي ت٤ًَِ پبيـاك ٍ وِابٍكم ثاِ ٣ٌاَاى هغاَك      وِبٍكمي ثِ ٣ٌَاى يىي ام صلػ

      آلي ايي تًَا٤ِ ًابمهٌاـ ٓاابً  ٍ ُاىَ بيي اًا  ٍ ًامه  يمهاِ اياي ٓاابً          

ثب ت٤ًَِ وِبٍكمي ٍ گٌتلٍ اًتفبؿُ ام  ي آٍكي ّبي ًَيي رْا  تَیااـ     .ثبُـهي

ُلايٚ ٍ هغاٚ ّابي وابكي غاال    ثلتل ، ُبغلاي ايي ثؾَ ؿك ه٤لٕ ٣َاهل ؽٜل  ٍ  

تْـياـ وٌٌاـگبى آالي ًامه  اياي لِال       گالًـ واِ   للاك هيايوي ٍ غال ثْـاُتي 

ؿّـ ُالل وِابٍكمي    هغٌَة هاًَِـ.  اكميبثي ّبي ثاي ایوللي ًِبى هيمعوتىَ 

ُاَؿ.    ث٤ـ ام هِبغل ٤ٌٓتي، ه٤ـى ٍ ًبؽتوبى ًَهاي ُلل پلهؾبٛلُ هغٌَة هي

 ،ٍرَؿ ٣َاهل ميبى آٍك  انيىي، ُاوابيي، اكگًََهاىي ٍ كٍاًاي ؿك هغاْٜابي وابكي   

ت١ٌَ گلٍّْبي ًٌي ٍ رٌٌاي ؿك هاابى وِابٍكماى     ،پلاوٌـگي رللا ابيي وِبٍكمي 

ًاتلى ّابي كٍاًاي ٍ    ا ،ُلايٚ ًبهٜلَة هغاٜاي  ،مًبى (وَؿوبى ٍ )٣لي ایؾَّٔ 

ثاوبكيْبي ًبُاي ام وابك ٍ هالتجٚ ثاب وابك       واعتوبل ٍل١َ عَاؿث  ،٣ـم اهٌا  ُللي

تَاًـ ًمه  ُابغلاي اياي عاَمُ كا ثاب تْـياـا  راـي هَاراِ ًابمؿ. ثْـاُا           هي

وِبٍكمي ثؾِي ام ثلًبهِ ّبي ثْـاُ  عل اِ اي اًا  واِ ثاب ٌُبًابيي ، اكميابثي       

ٍوٌتلل ٣َاهل ٍ ُلايٚ ميبى آٍك هغااٚ ّابي وبكوِابٍكمي)ؿاهـاكي، هنك٣اِ ٍ...( ٍ     

ثلاي تبهاي، عفٞ ٍ اكتمبي ًمه  ًالٍي وبكوِبٍكمي ثب ّوىبكي ٍ هِبكو  ًبمهبى 

 َُؿ.  رْبؿ وِبٍكمي ارلا هي
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ثِ ه٠ٌَك تبهاي اّـاف ثْـاُتي ؿك هغاٚ ّبي وبك وِبٍكمي، آهَمٍ ُبغلاي ٍ آٌُب 

ُاَؿ.   بٍكماى ثب اًَا١  هؾبٛلا  هْوتاليي كاّىابك ارلاياي هغٌاَة هاي     ًبؽتي وِ

هزو٣َِ عبٗل كاٌّوبي آهَمُي پاِگالي ام ؽٜلا  ثْـاُتي ًبُي ام وبكثلؿ آ ا   

وِْبي ُاوابيي ؿك وِبٍكمي اً  وِ تًَٚ وبكٌُبًبى ثْـاُا  عل اِ اي عاَمُ    

ٌاـ اهااـ اًا     ه٤بًٍ  تلروِ ُـُ اً . ٗوي تِىل ام معوب  ايي ّوىابكاى ٣ملو 

هفبؿ آى هَكؿ اًتفبؿُ وِبٍكماى ٍ وبكگلاى ٍاعـ ّابي وِابٍكمي هالتجٚ ؿك ًلاًال     

 اًتبى للاك گالؿ. 

 

  
 دوتش اًتظبسهْذی

هعبٍى اهَس ثْذاضتی داًطگبُ  علَم پضضىی ٍ 

 سئیس هشوض ثْذاضت استبى آرسثبیجبى غشثی
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 پيطگيشی اص خطشات تُذاضتی واضی اص كاستشد

 دس كطايسصی  ضيمياییكطُای  آفت

 مقذمٍ:

ايي هتي آهَمُي اؿاهِ ياه ًالي ام هٜبیات آهَمُاي ؿك ؽٔاَّ عفاٞ ًامهتي        

وبكگلاى ثؾَ وِبٍكمي اً  وِ تًَٚ ًبمهبى رْبًي ثْـاُ  اًتِبك يب تاِ اًا ،   

وِ ّوٌَ ثب تمُْبي ًبمهبى رْبًي ثْـاُ  ؿك مهاٌاِ اًاتملاك اًاتلاتوي رْابًي،     

ًٌِا  وابكي هلاوان    ثْـاُ  عل ِ اي ثلاي ّوِ ثال اًابى هَا متٌبهاِ صْابكهاي     

  هاامؿي   9999هٍئاي   9ایاي   7 ٌمًاـ ؿك    Epsooّوىبكي ثْـاُا  عل اِ اي ؿك   

ثبُـ وِ تًَٚ هلون ثاي ایوللي ايوٌي همبثلِ ثب احالا  ًاوَم آ ا  واَ هاامى      هي

وِاَك   Beijingايتبیاب ٍ ثب ّوىبكي اًٌتاتَي ٛت ُللي ، آوبؿهي ٛات پاِاگالي   

 هبى رْبًي ثْـاُ  تْاِ گلؿيـُ اً .صاي ٍ هلون ثْـاُ  عل ِ اي ًبم

وبكثلؿ ًوَم آ   وَ ثل كٍي هغَٔي  وِبٍكمي ایناهب ياه كٍٍ پاِاگالي غاال    

لبثل لجَل ؿك همبثلاِ ثاب ؽٌابك  ّاب ٍٗالكّبي هلثاَٙ ثاِ  تَیااـا  ٍ هغٔاَي            

وِبٍكمي اً . ثِ ّل عبل ًوَم آ   وَ ُبيـ ؽٜلا  ثْـاُتي ث٤ـي كا ًان ثلاي 

گلاى ُبغل ؿك ثؾَ وِبٍكمي ثـًجبل ؿاُتِ ثبُـ وِ اغلت ؿك ًتازاِ  وِبٍكماى ٍ وبك

 وبكثلؿ ًبهٌبًت ٍ ًب ايوي ًوَم آ   وَ ايزبؿ هي َُؿ.



 

 

7 

 

وتبثضِ پاِگالي ام ؽٜلا  ثْـاُتي  ًبُي اموبكثلؿ آ   وِْبي ُااوابيي) ًاوَم   

آ   وَ( ؿك وِابٍكمي ،آگابّي ّابي يمم كا ؿك مهاٌاِ كٍُاْبي وابَّ ؽٜالا         

بُي ام  وبكثلؿ ًوَم آ   وِْب كا اكائِ هاي ؿّاـ واِ  ُابهل همـهاِ اي      ثْـاُتي ً

وَتبُ ؿك ؽَّٔ آ   وِاْب ، ًاٌاتن ثال صٌات گاقاكي ٍ ٛجماِ ثٌاـي ًاوَم ،         

صگًَگي هَارِْ اعتوبیي  ٍ اٛم٣بتي ؿك مهاٌِ هٌبئل ثْـاُتي آ ا  وِاْب اًا  ٍ    

ايواي ٍ هٌبًات     ّوضٌاي آگبّي ّبي  يمم ٍ وبكثلؿي كا ؿك مهاٌِ  ارلاي كٍُاْبي 

ؿك ؽَّٔ تلوات ٍ آهبؿُ ًبمي ، وبكثلؿ ، عول ٍ ًمل ، اًجبك ولؿى ٍ ؿ ٢ ثْـاُاتي  

 .آ   وِْب هي ؿّـ 

 ُابغل هٜبیت هقوَك ثب ّـف گٌتلٍ ، پاِل    ، عفٞ ًمهتي  ٍ ايوٌي وابكگلاى  

اياي  ؿك ثؾَ وِبٍكمي  اًتِبك يب تِ اً  وِ اهاـ اً  هَكؿ اًتفبؿُ  توبم وبكگلاى 

ربيي وِ وِبٍكمي هٌج٢  ،َ ؽَٔٓب وبكگلاى وِبٍكمي وَِكّبي ؿك عبل ت٤ًَِثؾ

. ٗوٌب اياي هاتي هاي تَاًاـ ثالاي      ، للاكگالؿٍ ٤ٌٓ  آلي ؿك آهـ هغٌَة هي َُؿ

گٌاتلٍ ٍ اكتماب    ثالاي اًتفبؿُ وبكٌُبًبى ثْـاُتي ٍ هـيلاى وٌتالل وٌٌاـُ آ ا     

ًا٤ي  ايي هزو٣َِ ؿك تْاِ هٜبیت  . وبكثلؿ ثْاٌِ ٍ ايوي ًوَم آ   وَ هفاـ ثبُـ

 .گلؿؿُـُ اً  ام روم  ًبؿُ ٍ لبثل  ْن ٍ ّولاُ ثب تٔبٍيل هٌبًت اًتفبؿُ 
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 آفت كص َا: 

ّوضٌبى وِ ام ًبهَ پاـاً  ٛاف ًٍا٤ي ام هَاؿ يب تلواجب  ُاوابيي ٌّتٌـ وِ 

آ تي كا ثلاي وِتي ٍ وبَّ اًَا١ آ   ّب اًتفبؿ هي َُؿ. وِ ًبم  ايي هَاؿ ثب ١ًَ  

 وِ وٌتلل هي وٌٌـ هٜبثم  ؿاكؿ وِ ُبهل: 

 

 .عِلُ وِْب وِ ثلاي همبثلِ ثب عِلا  هَفي اًتفبؿُ هي َُؿ 

 .٣لف وِْب وِ ثلاي همبثلِ ثب ٣لف ّبي ّلم اًتفبؿُ هي َُؿ 

 .لبكس وِْب وِ ثلاي همبثلِ ثب لبكس ّب اًتفبؿُ هي َُؿ 

 بؿُ هي َُؿ.رًَـُ وِْب وِ ثلاي همبثلِ ثب رًَـگبى هَفي اًتف 

 .هٍَ وِْب وِ ثلاي همبثلِ ثب هٍَ ّب اًتفبؿُ هي َُؿ 

 

 

ثيسات د  ٍ هی تَاًٌد ثبعث ثيوبزی ٍ تبثيطتسسوَم آفت مص سوی ّستٌ

 !!!ًبهطلَة ثس سالهتی ضوب داضتِ ثبضٌد
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 هْن است وِ ثذاًین: 

  .ثْتليي ٍ ون ؽٜل تليي ًوَم آ   وَ كا ثلاي اًتفبؿُ اًتؾبة وٌاـ 

   يـ  ؿلامب آى صاني اً  ُ اَُيـ ًوَم آ   وِي وِ ُوب ؽليـهٜوئي

 وِ ًابم ؿاكيـ. 

  ٍ ٌِ٤ًي وٌاـ ام ًوَم آ   وَ ثِ هاناى ووتل اًتفبؿُ وٌاـ تب ّني

 ؽٜلا  ثْـاُتي وبَّ يبثـ.

  َتل ام هاناى هٔلف پاٌِْبؿي  وبكؽبًِ ام ًوَم آ   وَ ًجبيـ ثا

 ًبمًـُ ؿك مهاي وِبٍكمي اًتفبؿُ ولؿ.

 ٍ هغَٔي  غال  گابّبى ٍ هغَٔي  وِبٍكمي همبٍم كا ثِ ربي گابّبى

 همبٍم ؿك ثلاثل آ   ّب ربيگنيي وٌاـ.

  هٔلف ًوَم آ   وَ كا ثب اًتفبؿُ ام ربيگنيي ّبي هٌبًت ّوضَى

كٍُْبي وٌتلیي ثاَیَهيىي هبًٌـ عِلا  هفاـ وِ ٗلك ووتلي ثل كٍي 

 ـ وبَّ ؿّاـ.ًهغَٔي  وِبٍكمي ؿاك

    ّبي ه٘ل، كٍُْبي وٌتلل هىبًاىيؿك هَاكؿ هغـٍؿي ام آ            

هي تَاًـ ربيگنيي هٌبًجي   ( ٍ ثلؿاُ  ؿًتي آ   ّب تلِ گقاكي) 

 ثلاي ًوَم آ   وَ ثبُـ.
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 :پبسخٍ  پشسص 

 چیست؟(  Integrated Pest Management ) هٌظَس اص هذیشیت صحیح ٍ یىپبسچِ آفت ّب 

وِْبي وبًتي ام هاناى هٔلف آ   IPM)) اص هذیشیت صحیح ٍ یىپبسچِ آفت ّب ّـف 

ُاوابيي ٍ تَِيك وِبٍكماى ثلاي اًتفبؿُ ام كٍُْبي غال ُاوابيي ٍيب وبكثلؿ آ   

) مهبًاىِ اًتفبؿُ ام آًْب ٗلٍكي ٍ غال لبثل  وِْبي ُاوابيي ثب ؽٜلا  ووتل

ٛليك هـيلي  ثْتل هغَٔي   ارتٌبة اً ( ،  هٌبئل پاِگالي ام آ   ّب ام

وِبٍكمي ، عفٞ هٌبث٢ ٛجا٤ي ام ٛليك ا نايَ ؿاًَ ، آگبّي وِبٍكماى ؿكثبكُ آ   

 ّبي وِبٍكمي ٍ اوًَاٌتن هي ثبُـ. 

 

 آیب ّوِ آفت وطْب هبیع ّستٌذ؟ 

٤ٛواِ آهابؿُ ،    ،هابي٢ آ   وِْب هي تَاًٌـ ثِ ُىل ربهـ )گالؿ ، گلاًاَل (، ؿٍؿ ياب    

، آئلًٍل) فكا  ه٤لك آ   وَ ؿك َّا( ٍ يب ثٔاَك  اهَیٌااَى     آغِتِ ثِ ؿاًِ غم 

 ٍ ًًَپبًٌاَى اًتفبؿُ َُؿ.
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 آیب هی داًیذ وِ:  

  ثيطتس آفت مطْب ثس اسبس  هَازد استفبدُ ٍ فسهَل ضيويبيی طجقِ ثٌدی 

 هی ضًَد:

 

 

 

 

 

 جًَذُ وطْب لبسچ وطْب علف وطْب حطشُ وطْب

 غيس ازگبًيل ّب ثٌصى ّب فٌَمسیتسميجبت ملسٍ  ازگبًَفسفسُ ّب

 مَهبزيي/ ايٌداًديًَيص تيَمسثبهبت ّب پٌتب ملسٍفٌل مبزثبهبت ّب

 ازگبًَملسُ ّب
ًيتسٍفٌَليل/ تسميجبت 

 مسيصٍليل

 اتيلي ثيس

 دی اتيل مسثبهبت
 مًََالسبًت ّب

پسيتسيي ّب ٍ 

 پسيتسٍئيد ّب
 ملی ملسی فسٍل ّب تيَ فتب ليويد ّب دی مَات -پبزامَات

تسميجبت آزسٌينی ٍ 

 غيسُ

تسميجبت آزسٌينی ٍ 

 غيسُ

تسميجبت ازگبًَ 

 هتبليل
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 :آفت كطُا تشچسة گزاسی/ طثقٍ تىذی

 .ثس اسبس شيبى آٍز ثَدى ثسچست گرازی ٍ  طجقِ ثٌدی هی ضًَد آفت مطْب

 

 (2221) عجمِ ثٌذی آفت وص ّب ثش اسبی سیستن عجمِ ثٌذی سن ضٌبسی اسٍپب

 

 طجقِ ثٌدی  عالهت اختصبزی
T+    

 

                                                 

T 

 سويت ثبال         

 

 

 سوی   

 
Xn 
 

 

Xi 

  

 هضس 

 

 التْبة آٍز 

 
 

 

                                                                     

 خَزًدُ                                                                               قبثل اضتعبل                                    

 

 قبثل اًفجبز
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 هْن است وِ ثذاًین:

 .ّواِِ آ   وَ ّب كا ؿك ؿاؽل ٟلٍف آلي ؽَؿ ًگْـاكيـ 

 .هٜوئي َُيـ ثل صٌت كٍي ٟلٍف ؽَاًب ٍ لبثل ؽَاًـى ثبٌُـ 

  يه ثل صٌت اًتبًـاكؿ ُبهل اٛم٣ب  هلثَٙ ثِ اًتفبؿُ ٓغاظ ٍ ايوي ام

 ّب هي ثبُـ. آ   وَ

  ّواِِ لجل اماًتفبؿُ ام آ   وَ ّب هتي ًَُتِ ُـُ ثل كٍي ثلصٌت كا ثب

 ؿل  ثؾَاًاـ ٍ هٜبثك آى ٣ول وٌاـ.

  ٍ ؿك ٌّگبم ثلٍم عبؿحِ اٛم٣ب  هَرَؿ كٍي ثل صٌت هي تَاًـ ؿك ؿكهبى

 ًزب   لؿ هٌوَم ُـُ ووه وٌـ.

 9) ؿك ٌّگبم ؽليـ آ   وَ ّب ثلگِ ايوٌي ُاوابيي
MSDS)  ُكا ام  لٌٍُـ

 ؿك ؽَاً  وٌاـ .

  تلروِ ٍ ًَُتِ َُؿ تب ثلاي   بكًيهتي هَرَؿ ثل كٍي ثلصٌت ثبيـ ثِ مثبى

 اًتفبؿُ وٌٌـُ لبثل  ْن ثبُـ.

 :پبسخ ٍ  پشسص

 آیب ّوِ وطَس ّب اص سیستن عجمِ ثٌذی یىسبًی استفبدُ هی وٌٌذ؟

ه٤وَي وَِكّب ام ًاٌتن ٛجمِ ثٌـي هتفبٍتي اًتفبؿُ هي وٌٌـ ٍ ثل صٌت ّب  ، ؽال

 .يىٌبى ًاٌتٌـ

                                                 
1
 Material Safety Data Sheets 
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 عجمِ ثٌذی هَسد استفبدُ تَسظ  سبصهبى ثْذاضت جْبًی وذام است؟ 

 ٛجمِ ثٌـي هَكؿ اًتفبؿُ تًَٚ ثْـاُ  رْبًي ثَٔك  فيل هي ثبُـ:

 ٛجمِ ثٌـي ًوَم ٣ٌَاى ثىبك ك تِ

 Ia ثی ًْبيت خطسًبك

 Ib خطسات ثبال

 II خطسات هتَسط

 III خطسات من

  

 آیب هی داًیذ وِ:

ّبي هٌوَها  ، ووه ٣مئنهي تَاى اٛم٣ب  هفاـي كا ؿكثبكُ ًوا  آ   وِْب،  

 (MSDS) ثل صٌت ٟلٍف آ   وِْب ٍ ثلگِ ايوٌي ُاوابيي كٍيام اٍیاِ ٍ غالُ كا 

 ثـً  آٍكؿ. 

ثلگِ ايوٌي ُاوابيي ُبهل اٛم٣بتي اً  وِ تًَٚ 

 ُبهل ٍوبكؽبًِ تَیاـ وٌٌـُ آ   وَ تْاِ هي َُؿ 

ٍيوگاْبي ُاوابيي آ   وَ ، ؽٜلا  ، اعتابٛب  

،  ايوٌي ٍ الـاهب  اٜٗلاكي ؿك ُلايٚ ثغلاًي )  كيؾتي

 آتَ ًَمي ٍ ًبيل هَاكؿ اٜٗلاكي( هي ثبُـ.

 ثش چست سا ثخَاًیذ!!
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 مًاجٍُ تا آفت كطُا:

 ٍضعیت ّبی هختلفی ثب آفت وطْب هَاجِْ داسًذ وِ ضبهل : وطبٍسصاى دس

 َتلوات/ آهبؿُ ًبمي آ   و 

 )ٌّگبم اًتفبؿُ )اًپلي ولؿى 

 لٍؽتي ، عول ٍ ًمل ، اًجبك ولؿى آ   وِْب  

 توبى ثب تزْانا  ًوپبُي 

 ثِ مهاي وِبٍكمي ث٤ـ ام ًوپبُي ٍاكؿ ُـى 

  ٍ   پبٍ كيؾ 

 ؿ ٢ آ   وِْب 

 

وٌٌذ، هی افشاد ًضدیه هضسعِ ٍ وسبًی وِ دس ًضدیىی آى هحل صًذگی  ًِ تٌْب وطبٍسصاى ثلىِ

هوىي است هسوَهیت جذی پیذا وٌٌذ!!! دسصَست سعبیت ًىشدى هسبئل ثْذاضتی   
 

 

 

 تشویت ٍ آهبدُ سبصی                               اسپشی وشدى                            سیخت ٍ پبش                
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 هْن است وِ ثذاًین: 

  هَارِْ ولي وِبٍكماى ثب آ   وِْب هٌبٍي ثب هزو١َ هَارِْ ّبي وِبٍكماى ؿك

 ٤ٍٗا  ّبي هؾتلف وبكي اً .  

  ٌثٌبثلايي اعتابٛب  يمم كا ؿك ٠ًل ثگاليـ. ،ّاش وـام ام ُلايٚ وبكي ايوي ًا 

 ٌَاـ. َكا وبك كا هتَلف و ،ّب ُـيـ اگل هِىَن ثِ توبى ؽٜلًبن ثب آ   و 

   آ   وِْب ه٤وَي تلواجب  همبٍم ٍ پبيـاك ٌّتٌـ عتي ث٤ـ ام ًوپبُي ثوـ

 َٛيًي ؽٜلمايي ؽَؿ كا عفٞ هي وٌٌـ. 

 

 :پبسخ  ٍپشسص 

 دس وذام یه اص ٍضعیت ّب آفت وطْب ثبالتشیي خغش هَاجِْ سا داسًذ؟ 

٣وَهب ثبيتليي ؽٜل هَارِْ مهبًي اً  وِ آ   وِْب كا تللاٞ يب تلوات هي وٌٌـ 

 يب ؽالي ًنؿيه ثِ هغل آهبؿُ ًبمي  آ   وَ ٌّتٌـ، ثلاي هخبل: 

 َعول ؿًتي آ   و 

 ٌَّگبم ثبم ولؿى ؿكة ٟلف آ   و 

 ٍمى ولؿى 

 تلوات  ولؿى 

 آهبؿُ ًبمي 

 اًپلي ولؿى 

 ثلگلؿاًـى ًن ثبلاوبًـُ ثِ ٟلف آلي 
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 آیب هی داًیذ وِ: 

  وبكثلؿ هىلك ٍ اًتفبؿُ صٌـيي آ   وَ ثب ّن هي تَاًـ ًوا  كا ثِ َٛك

 لبثل همع٠ِ اي ا نايَ ؿّـ.

 وٌاـ مهبًاىِ ُوب آ   وِْب كا ؿك يه  ٘بي ثٌتِ ٍ ثـٍى تَْيِ اًتفبؿُ هي

 ؽٜل هَارِْ كا ثَيوُ ام ٛليك تٌفٌي ا نايَ هي ؿّاـ.

 ٍف ؽبیي آ   وِْبي هٔلف ُـُ ٍال٤ب ؽبیي ثِ يبؿ ؿاُتِ ثبُاـ وِ ٟل

ًاٌتٌـ آًْب ّواِِ همـاكي آ   وَ ثبلاوبًـُ كا ؿاكًـ وِ هي تَاًٌـ ؽٜل 

ًبم ثبٌُـ ، ثَيوُ  اگل ام ايي ٟلٍف ؽبیي ؿٍثبكُ اًتفبؿُ َُؿ) ثَٜك هخبل 

 ثلاي عول آة(.

 .آ   وِْب هي تَاًٌـ ام ٛليك پًَ  ًان ٍاكؿ ثـى اًٌبى ًَُـ 

  ٚرقة ًوَم  ،ٍ هلَٛة ث٤ل  ا نايَ ت٤ليك پًَ  هغاٜي گلمؿك ُلاي

 آ   وَ ثِ كاعتي َٓك  هي گالؿ.
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 مسائل تُذاضتی مشتًط تٍ آفت كطُا:
 

 آفت وطْب خغشًبن ّستٌذ!!

 ضًَد:آفت مطْب اش سِ طسيق ٍازد ثدى اًسبى هی 

 اش طسيق پَست -9

 اش طسيق تٌفس -2

  اش طسيق دّبى -3

 

               

                

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

آفت وطْب هی تَاًٌذ اصعشیك پَست ٍاسد ثذى ضوب ثطًَذ حتی اگش سٍی 

 ثش جبی ًگزاسد!!!ّن  ًطبًِ ٍ عالئوی پَست ضوب 

  

 وٌٌذآفت وطْب هی تَاًٌذ اص پَست عجَس 

 آفت وطْب هی تَاًٌذ ٍاسد سیِ ّب ضًَذ آفت وطْب هی تَاًٌذ خَسدُ ضًَذ
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 هْن است وِ ثذاًین :

اگل اعٌبى ًبكاعتي ٍ ثاغبیي ولؿيـ ثِ پنُه هلار٤ِ ًوبياـ ٍ ثِ اٍ ثگَياـ وِ ثب   -

 ًوَم آ   وَ هَارِْ ؿاُتاـ. 

 آ   وِْب ام ؽَكؿى ، ًَُاـى ٍ ًاگبك وِاـى ؽَؿؿاكي ًوبياـ.ؿك ٌّگبم وبك ثب  -

 ُجاِ ؿك ٌّگبم هٌوَها  ٍ هَارِْ،   لؿ ام ًلگازِ ٍ يب ثب ٣مئن ثاوبكيْبي ؿيگل -

 ٍ ُىبي  هي وٌـ. گل تِ هي َُؿآًفلَاًنا يب اًتلى گلهبيي اُتجبُ ؿك ٠ًل 

، ًَُاـى ، ثب آة  غقا ؽَكؿىث٤ـ ام اًتفبؿُ ام آ   وِْب، ؿًتْب ٍ َٓك  كا لجل ام -

ٗوٌب لجل ام ك تي ثِ تَای  ٌُتي ؿًتْب ثب آة ٍ ٓبثَى  ،توان ٍ ٓبثَى ثَِياـ

 ایناهي اً .

 :  پبسخ ٍ  پشسص

 كذام یک اص تخص َای تذن ضما محل جزب پًستی آفت كطُا است؟ 

وضَى َٓك  ٍ ؿًتْب  ٍ ّوضٌاي رقة لٌوتْبي ثـٍى پََُ ٍ ثـٍى عفبٝ ّ

كٍي یجبًي وِ ؽبٓا  عفبٟتي كا ًـاُتِ ثبُـ  ّب هي تَاًـ ام وَپًَتي آ   

 .اتفبق ثافتـ

 چِ صهبًی جزة آفت وطْب اص عشیك تٌفسی افضایص هی یبثذ؟

ثؾَّٔ ثِ ُىل گبمي ؿك يه هغاٚ ثٌتِ ٍ ثـٍى تَْيِ اًتفبؿُ  مهبًاىِ آ   وِْب

 .هي َُؿ
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 ٍاسد ثذى اًسبى ضًَذ؟ آفت وطْب ثِ چِ صَستی هی تَاًٌذ اص عشیك گَاسضی)خَسدى(

ه٤وَي رقة ام ٛليك گَاكُي ًٌج  ثِ رقة پًَتي ٍ تٌفٌي ووتل اتفبق هي ا تـ 

ؽَكؿى ٍ ًَُاـى غقاي آیَؿُ ثِ  ثبهي تَاًـ ثَٔك  يه عبؿحِ اتفبلي  ايي اهلاهب 

آ   وِْب يب ام ٛليك توبى ؿً  آیَؿُ ثِ هبؿُ غقايي ٍ ؽَكؿى هَاؿ غقايي آیَؿُ 

 ُـُ اتفبق ثافتـ. 

   

 آیب هی داًیذ وِ: 

 َّب هي تَاًـ ثِ ُىل ّبي  ًِبًِ ّب ٍ ٣مئن ًبُي ام هٌوَها  ثب آ   و

یقا وبكٌُبًبى ثْـاُتي ثبيـ اٛم٣ب  ٗلٍكي كا ؿكثبكُ  ،هؾتلفي ثلٍم وٌـ

ّب ثـاًٌـ  ٍ آگبّي يمم   تبحالا   ثْـاُتي ٍ تِؾاْ ٍ هـيلي  آ   وَ

 كا ؿك اؽتابك وِبٍكماى للاك ؿٌّـ.

 َّب هي تَاًـ ثَٔك  عبؿ يب هنهي ثبُـ. هٌوَها  ثب آ   و 

 َّب ثب٣ج ٣َاكٕ آیلهيىي ؿك ا لاؿ هي َُؿ. ثاِتل آ   و 

  تبٍل مؿى ٍ تَكم پًَ  هي تَاًـ ًتازِ توبى هٌتمان پًَ  ثب آ   وِْب

 ثبُـ.
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 كمک َای ايليٍ: 
 هَاجِْ سا سشیعب هتَلف وٌیذ!!!

 :دز مول ّبی اٍليِ سِ هَضَع هْن است 

 ًجبت فسد-1

 جلَگيسی اش ٍخين تس ضدى ٍضعيت فسد هسوَم -2

 ثْجَد ٍضعيت عوَهی فسد هسوَم-3

 

 

 

ضدُ ثبضد ثسای ايجبد ضسايط هٌبست سس اگس فسد هسوَم ثيَْش 

فسد هسوَم زا ثِ آزاهی ثِ يل طسف چسخبًدُ ثِ طَزی مِ دّبى 

 فسد هسوَم زٍ ثِ جلَ قساز گيسد .

 توبس تلفٌی ثب: 

 .... هسمص ثْداضتی دزهبًی پصضل

 ....(115پبيگبُ اٍزضاًس)

 ثيوبزستبى....
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 هْن است وِ اًجبم دّین:

 توبى  ( 995پبيگبُ اٍكهاًي)يب ًنؿيىتليي هلون ثْـاُتي ؿكهبًي پنُه  ثب

ٍ ثِ پنُه اٛم٣ب  ثاِتلي ؿكثبكُ آ   وَ هٔلف ُـُ ثـّاـ ؿك  ثگاليـ

 ًِبى ؿّاـ .پنُه َٓك  اهىبى ٟلف آ   وَ ٍ ثل صٌت آى كا ثِ 

  لؿ هٌوَم ُـُ كا ثِ يه هغاٚ ثبم ٍ ؿٍك ام آیَؿگي وِ َّاي تبمُ ؿاُتِ ثبُـ 

 بل ؿّاـ.اًتم

  اگل  لؿ هٌوَم ثاٍَْ ُـُ ثبُـ  ثلاي ايزبؿ ُلايٚ  هٌبًت ًل  لؿ هٌوَم كا

ثِ يه ٛلف صلؽبًـُ ثَٜكيىِ وِ ؿّبى  لؿ هٌوَم كٍ ثِ رلَ ثبُـ تب ٌّگبم 

اًتفلا٥ ،ؽبكد ُـى هبي٤ب  ام ؿّبى  لؿ هٌوَم ثِ كاعتي َٓك  ثگالؿ ٍ ثب٣ج 

 ؽفگي  لؿ ًَِؿ.

  آٍكؿُ ٍ آًْب كا ؿك يه واٌِ پمًتاىي للاك ؿّاـ ٍ ام یجبًْبي آیَؿُ  لؿ كا ؿك

 آیَؿُ ُـى ؽَؿ ثپلّانيـ.

 اگل صِوْبي آیَؿُ  ،ثب آة پل ِبك ثَِياـ، پًَ  كا ؿك ٌّگبم آیَؿگي پًَتي

 ُـُ ثبُـ آًْب كا ثَٔك  ثبم ًگِ ؿاُتِ ٍ ثب آة پبن ثوـ  ؿُ ؿلامِ ثَِياـ.

  َُٓك  ثاوبك كاثبي للاك ؿّاـ اگل تٌفي  لؿ هٌوَم ُـُ هتَلف يب ٤ٗاف ُـ ،

 ٍ هٜوئي َُيـ كاّْبي َّايي  ثبم اً .

  ا لاؿي وِ وبك ووىْبي اٍیاِ كا اًزبم هي ؿٌّـ ثبيـ ؿًتىَ پمًتاىي ثپٌَُـ

 ٍ ام آیَؿُ ولؿى ؽَؿ ثپلّانًـ.
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 آیب هی تَاى  اص آًتی دٍت )ضذ سن( استفبدُ وشد؟

ؿاكاي ٗـ ًن ٌّتٌـ وِ ه٤وَي ثل كٍي ثِ ؽبٛل ؿاُتِ ثبُاـ ت٤ـاؿي ام آ   وِْب 

ثل صٌت ّبي هَرَؿ كٍي ٟلٍف ًوَم آ   وَ ؿكد گلؿيـُ اً  وِ  مٚ ا لاؿ 

 ؿٍكُ ؿيـُ ٍ هبّل  هي تَاًٌـ آًْب كا تْاِ ٍ اًتفبؿُ ًوبيٌـ.

 

                                           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجبسْبی آلَدُ سا دس آٍسدُ  ٍ پَست   خَد سا ثب آة ثطَییذ.ولیِ 

 

 دس صَست اهىبى ظشف سن ٍ ثشچست آى  سا ثِ پضضه ًطبى دّیذ.
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 :پبسخٍ  پشسص

 آیب هی داًیذ وِ:  

  ؿك ث٤٘ي ام هٌبٛك هوىي اً  هلاون اٛم١ كًبًي ؿك ؽَّٔ هٌوَها  ّب

هلاون اٍكهاًي ....( وِ هي تَاًٌـ اٛم٣ب  ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ )ثاوبكًتبى ّب، 

هفاـي كا ؿك ٌّگبم هَارِْ ثب هٌوَها  ّبي ًبُي ام آ   وِْب ثِ ُوب 

 ثـٌّـ.

  هٌوَها  ام ٛليك گَاكُي ثٌـك  اتفبق هي ا تـ اگل اتفبق ثافتـ ؽالي

 ؽٜلًبن اً  ٍ ثبيـ  لؿ هٌوَم ًلي٤ب ثِ ثاوبكًتبى هٌتمل َُؿ.
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 يسایل حفاظت فشدی:

اگس مطبٍزشاى دز حيي مبز ثب آفت مص ّب اش ٍسبيل حفبظتت فتسدی هٌبستت    

استفبدُ ًوبيٌد ثِ هيصاى خيلی ثباليی جرة سوَم  مبّص خَاّد يبفتت متِ   

 :ضبهل هَازد ذيل هی ثبضد

 حفبظ سس -1

 حفبظ صَزت ٍ چطن ّب  -2 

 حفبظ ّبی تٌفسی   -3 

 دستنص  -4

 لجبس ّبی حفبظتی  -5

 مفص ّب ٍ چنوِ ّبی حفبظتی -6 

 

                    

               

 

 هْن است وِ ثذاًین: 

    ًٍبيل عفبٟ  تٌفٌي ثبيـ اًتبًـاكؿ ٍ هَكؿ تبياـ هلار٢ فئمط  ) ٍماك

ثْـاُ  . ؿكهبى ٍ  ٍماك  وبك ٍ اهَك ارتوب٣ي( ثبُـ ٍ ثِ كاعتي ثل كٍي َٓك  

 ثبُـ .للاك گل تِ ٍ ًِتي ًـاُتِ 
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 .ًٍبيل عفبٟ   لؿي ؿك ُلايٚ ؽَة ٍ هٌبًجي ًگْـاكي َُؿ 

 .التلّب ٍ وبكتليذ ّب ي تٌفٌي ث٤ـام مهبى هِؾْ ُـُ  ت٤َيٖ ًَُـ  

  لبثل پَُبًـُؿًتىِْب ٗوي عفبٟ  هٌبًت ام ؿً  ّب ثِ كاعتي ؿً  ّب  كا ،

   ا٤ًٜبف ٍ ؿك ًبين هٌبًت ثبٌُـ ثِ َٛكي  وِ  لؿ ثِ كاعتي ثتَاًـ ٟلٍف آ

 وَ كا ؿك ؿً  ثگالؿ ٍ عول وٌـ.

  ؿًتىَ ّب ٍ وفَ ّب ثبيـ ث٤ـ ام ٌُتي ؿك آٍكؿُ، تب ام توبى ثب آیَؿگي

 رلَگالي َُؿ.

 . یجبًْبي عفبٟتي ثبيـ ؿك همبثل آ   وِْب همبٍم ٍ غال لبثل ًفَف ثبٌُـ 

  یجبًْبي عفبٟتي لبثل ٌُتَِ ثَؿُ  ٍ رـا ام یجبًْبي ه٤وَیي ٍ ُؾٔي

 ٌُتِ ًَُـ.

 ًٍٍ بيل عفبٟ   لؿي ثبيـ ؿك هغاٚ توان ٍ ؽِه ، رـا ام یجبًْبي ُؾٔي 

 ؿك يه هغاٚ ؿاكاي تَْيِ هٌبًت ، ًگْـاكي َُؿ.

  عتي ؿك ُلايٚ َّايي گلم ٍ هلَٛة ثبيـ ام ًٍبيل عفبٟ   لؿي هٌبًت

 اًتفبؿُ گلؿؿ.
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 :پبسخٍ  پشسص

 آیب وتبثچِ ساٌّوب ثشای استفبدُ اص ٍسبیل حفبظت فشدی  ٍجَد داسد؟  

ه٤وَي ُلو  ّبي تَیاـ وٌٌـُ ًٍبيل عفبٟ   لؿي وتبثضِ كاٌّوب ثلاي اًتفبؿُ ام  

ًٍبيل عفبٟ   لؿي  كا تْاِ  ٍ ؿك اؽتابك ؽليـاك ٍ هِتلي للاك هي ؿٌّـ. ٗوٌب 

2ًبمهبى ثاي ایوللي ؽَاكثبك ٍ وِبٍكمي ) 
FAO  وتبثضِ كاٌّوبي اًتفبؿُ ام ًٍبيل )

عفبٟ   لؿي  ، ٌّگبم وبكثلؿ آ   وِْب ؿك ُلايٚ آة ٍ َّايي عبكُ اي تْاِ ولؿُ 

 اً .

  

 چىوِ ّب سا ثعذ اص سوپبضی ثطَیین؟ -دستىطْب –چگًَِ لجبسْبی حفبظتی 

یجبًااْب ٍ ًٍاابيل  آًْااب كا ث٤ااـ ام اًااتفبؿُ، رااـا ام

ُؾٔااي  ثااب آة ٍ هااَاؿ ُااَيٌـُ )ؿ تلرٌاا  ّااب( 

ٌُااتِ ٍ ًااپي آًْااب كا هااي گااقاكين تااب ؽِااه  

ًَُـ.ٗااوٌب ؿًااتىَ ّااب ث٤ااـ ام هااـتي اًااتفبؿُ 

ُلايٚ عفبٟتي ؽاَؿ كا ؿك همبثال ًفاَف ًبپاقيلي     

ًوَم آ   وَ ام ؿًا  هاي ؿٌّاـ ٍ يمم اًا      

 آًْب كا ت٤َيٖ وٌان.

 

                                                 
2
 Food and Agriculture Organization 

 ثطَییذ چىوِ ّب سا لجل اص دس آٍسدى ثب آة
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 آیب هی داًیذ وِ:

هؾتلفي ام ؿًتىِْبي عفبٟتي ٍرَؿ ؿاكؿ وِ ام وبئَرَي ٛجا٤ي ٍ اًَا١ 

ه٣ٌَٔي، پمًتاه ٍ هَاؿ ؿيگل ًبؽتِ ُـُ اًـ وِ ّل يه ام ايي هَاؿ ثل اًبى 

همبٍه  ؿك ثلاثل اًَا١ ًوَم ، هـ  مهبى ًِ  ٍ ًفَفپقيلي آًْب ؿك همبثل ًوَم 

َاًٌـ  تًَٚ وِبٍكمي  ٛجمِ ثٌـي ُـُ اًـ. یقا ؿًتىَ ّب ثِ آًبًي هي ت

ثٌبثل ايي يمم اً  لجل ام اًتفبؿُ ام  ،اًاـّب، عمیْبي آیي ٍ ًوَم ٓـهِ ثجاٌٌـ

 وٌتلل٠ًل ايٌىِ ًبین ثبٌُـ ٍ عفبٟ  هٌبًت كا ؿك همبثل  ًوَم  ايزبؿ وٌٌـ 

 ٗوٌب َٛل ٍ اًـامُ ؿًتىِْب ثٌتِ ثِ ١ًَ وبكي وِ اًزبم هي َُؿ هتفبٍ  گلؿًـ.

 ؽَاّـ ثَؿ.  

كثلؿ آ   وِْب ُبيـ ًابم ثبُـ ام ؿًتىِْبيي ثب ؿًتِ ثلٌـ وِ  ُبًِ ّب كا ؿك وب    

ثپَُبًـ اًتفبؿُ َُؿ یقا ٌّگبم ًوپبُي ام ؿًتىَ ّبيي وِ ثتَاًـ هش ؿً  كا 

 ثپَُبًـ اًتفبؿُ هي وٌان. 

 دستىص وطیذُ ضذُ تب هچ دست                     دستىص وطیذُ ضذُ تب آسًج                     دستىص وطیذُ ضذُ تب ضبًِ                     
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 حمل ي وقل سمًم آفت كص:

عول ٍ ًمل ًوَم آ   وَ يه ه١ََٗ ثٌابك هْوي اً  وِ ثبيـ ثب ؿل  ّل صِ 

ًمل ايوي ٍ ثـٍى اِ اؽتٔبٓي ٍ  هٌبًت  ثلاي عول توبهتل اًزبم َُؿ ٍ ًٍالِ ًمل

 ؽٜل ًوَم  آ   وِْب ؿك ٠ًل گل تِ َُؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 اگش تُيٍ يسيلٍ وقليٍ اختصاصی تشای حمل يوقل سمًم مقذيس وميثاضذ

 الصم است محمًلٍ جذا ، ديس اص مسافشیه ي تاسَای دیگشقشاس گيشد

 

 دز ضسايطی مِ حبدثِ جبدُ ای زخ دادُ است ثب هسامص ذيل توبس هی گيسين:

 ....  110پليس 

 .... 125آتص ًطبًی 

 .   ... (115پبيگبُ اٍزضاًس جبدُ ای)
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 هْن است وِ ثذاًین:

 .ًجبيـ آ   وِْب كا ثب ثبكّبي ؿيگل ؽَٔٓب هَاؿ غقايي عول وٌان 

 تؾلاِ ًوَم آ   وَ ام ًٍبيل عفبٟ   لؿي هٌبًت اًتفبؿُ  ؿىٌّگبم ثبكم ٍ

 وٌان.

 وِ ثبك ًوَم ايوٌي وب ي كا ؿاكؿ. هٜوئي َُين 

 ثبك ًوَم ؿك ثلاثل ثبكاى ٍ توبى هٌتمان ًَك ؽَكُاـ عفبٟ   هٜوئي َُين

 ُـُ اً .

 هَاؿ ًَن تان ٍ ثلًـُ ؿك وٌبك ٟلٍف آ   وَ ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ  هٜوئي َُين

 تب ام ٓـهِ مؿى ثِ ٟلٍف ٍ ًِ  آ   وَ رلَگالي َُؿ.

   يمم اً  اٛم٣ب  هلثَٙ ثِ آ   وَ ّب ّوضَى ثل رٌت ٍ ثلگِ ايوٌي

 آ   وَ ؿك ًٍالِ ًملاِ هَرَؿ ثبُـ. ( MSDS)  ُاوابيي

   اٛم٣ب  ٗلٍكي كا ؿك  عبؿحِ ربؿُ اي ؿك عاي عول ٍ ًمل، ثلٍمؿك َٓك

 مهاٌِ هِؾٔب  آ   وَ ؿك اؽتابك هبهَكاى پلاي ٍوبكٌُبًبى ثْـاُتي للاك

 ؿّاـ.   

                    .ا لاؿ غال هٌئَل ٍ وَؿوبى كا ؿٍك ام هغل عبؿحِ ًگِ ؿاكيـ     

 .ًٍبيل عفبٟ   لؿي هٌبًت كا ثْولاُ ؽَؿ ؿاُتِ ثبُاـ 
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 :پبسخٍ  پشسص

 ّب ٍجَد داسد؟ آیب لَاًیي خبصی ثشای حول ٍ ًمل آفت وص

ؿك ثاِتل وَِكّب عول ٍ ًمل ًوَم آ   وَ تبث٢ لَاًاي ٍ ؿًتَكای٤ول ّبي ؽبٓي 

وبكٌُبًابى ٍ  اً  وِ اگل ُوب ؿك ؽَّٔ لَاًاي هقوَكآگبّي ًـاكيـ  يمم اً  ثاب  

 .هٌئَیاي فيلثٚ هِبٍكُ وٌاـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اص خشیذ ٍ حول ٍ ًمل ثستِ ّبی پبسُ ٍ خشاة سوَم آفت وص خَدداسی وٌیذ
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 آیب هی داًیذ وِ:

 ثب٣اج  هوىاي اًا    ك عاي عول ٍ ًمل تلٌجبك ٍ اًجبُتي ثبك ًوَم آ   وَ ؿ

ثؾَ ثابييي )ثابك   ؿك كا يمم اً  ٟلٍف عبٍي ًوَم هبي٢ یقا َُؿ هِىمتي 

ثٌـ( للاك ؿّاـ ٍ ًجبيـ  ِبك ميبؿي ثل كٍي ٟلٍف ًوَم ٍاكؿ َُؿ وِ هي تَاًـ 

اً  ؿك عااي عوال ٍ ًمال    يه ايـُ ٍ پاٌِْبؿ ؽَة ايي  .ثِ آًْب ٓـهِ ثنًـ

اي ٟلٍف ًوَم كا ام ٠ًل ًبین ثَؿى ثبمكًي وٌان ٍ آگابُ ثبُاان   ثَٔك  ؿٍكُ

 ثبُـ. وِ ثل صٌت كٍي ٟلٍف ًوَم وٌـُ ًِـُ

 

     ث٤ـ ام ؽبتوِ عول ٍ ًمل ، ٟلٍف ًوَم آ   وَ ام ٠ًل ًِاتي ٍ گان ُاـى

ًلپٍَ ًوَم ثبمكًي  ٍ ؿك َٓك  گن ُـى ربيگنيي َُؿ ٍ ٗاوٌب ثلصٌات   

 ّبي ًبؽَاًب كٍي ٟلٍف ت٤َيٖ گلؿؿ.

 

     اگل ُوب ًٍالِ ًملاِ ؽَؿ كا ثـٍى لفل ولؿى  ٍ ثي تَرِ تالن وٌااـ هوىاي

بُ ٍاكؿ ًٍالِ ًملاِ ُاـُ ٍ ؿك احال ؿًاتىبكي ًاوَم     اً  وَؿوبى ٍ ا لاؿ ًب آگ

 آ   وَ  ؽَؿ كا هٌوَم وٌٌـ.
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 اوثاس ي رخيشٌ كشدن سمًم آفت كص:

ا لاؿي وِ ًوَم آ   وَ كا ؽليـاكي ٍ اًتفبؿُ هي وٌٌـ ؿك ؽَّٔ ًگْـاكي ٍ 

 اًجبك ولؿى ٓغاظ ٍ ايوي ًوَم هٌئَل ٍ پبًؾگَ ٌّتٌـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذاگبًِ  ٍثِ سٍش ایويآفت وطْب سا ثغَس 

 دس یه جعجِ  وِ داسای لفل ثبضذ ًگْذاسیذ

 

 هْن است وِ ثذاًین:

  ٤ًي وٌاـ ثِ همـاك ون ٍ هَكؿ ًابم، ًوَم آ   وَ كا ؽليـاكي  ٍ اًجبك وٌاـ. 

  ّواِِ ًوَم آ   وَ كا ؿك ٟلف آلي وِ ؿاكاي ثلصٌت ٍ ٣مئن ِّـاك

 ؿٌّـُ ثبُـ ًگْـاكي َُؿ.

 ُاًجبك ولؿى ًوَم آ   وَ ثِ ؿًتَكای٤ول ّبي ؿكد ُـُ  ؿك ٌّگبم اًتفبؿ ٍ

 كٍي ثل صٌت ٟلٍف تَرِ َُؿ.
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  ًوَم آ   وَ ثبيـ ؿك يه هغاٜي وِ ؽِه ، تبكيه ٍ  ؿاكاي تَْيِ هٌبًت

 يؾجٌـاى ثبُـ. اًجبك گلؿؿ ٍ ًجبيـ هغاٚ اًجبك ؽالي گلم ، ؽالي ًلؿ ٍ

 ُوب ي ثلاي ًگْـاكي ًوَم   هٜوئي َُيـ وِ لفٌِ ّبي هَرَؿ ؿك اًجبك ثِ اًـام

 هغىن  ٍ ثب ؿٍام ٌّتٌـ.

  ْيمم اً  يه ٣مه  ِّـاك كٍي ؿك ٍكٍؿي اًجبك صٌجبًـُ َُؿ  وِ هِؾ

 وٌـ ًوَم آ   وَ ؿك ايي هغل اًجبك ُـُ اً .

  .ًجبيـ ٟلٍف آ   وِْب ؿك ه٤لٕ هٌتمان ًَك ؽَكُاـ للاك گالؿ 

 .آ   وِْب ؿٍك ام ؿًتلى وَؿوبى  اًجبك ًَُـ 

 ثْولاُ ًوَم آ   وَ اًجبك ًىٌاـ .    گن هَاؿ غقايي كاّل 

 : پبسخٍ  پشسص

 چِ هذت هی تَاى سوَم آفت وص سا ًگْذاسی ٍ اًجبس وشد؟

هـ  مهبى ًگْـاكي كٍي ثلصٌت ٟلٍف ًوَم ت٤ااي گلؿيـُ اگل ؿك ايي مهاٌِ 

لٌٍُـُ تلؿيـ يب ًَایي ٍرَؿ ؿاكؿ هي تَاى ثلاي ؿكيب   آگبّي ٍ اٛم٣ب  ثاِتل ثب  

عفٞ ًجبتب  رْبؿ وِبٍكمي ٍ  يب  ثب وبكٌُبًبى   ًوَم ، وبكٌُبًبى اؿاكُ ًوَم ٍ

 ثْـاُ  هِبٍكُ ولؿ. هلاون
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 چشا دسجِ حشاست ثبال دس هَسد سوَم آفت وص هطىل سبص است؟

ًوَم ُـُ ٍ ثلاي ايٌىِ ًجت وبَّ ؽبٓا  اثمبيي 

ثِ ٣جبكتي ثب٣ج تؾليت ٍ وبَّ وافا  ٍ احل ثؾِي 

ًوَم هي َُؿ ام ٛل ي ؿيگل ث٤٘ي ًوَم ؿك ُلايٚ 

 علاكتي ثبي لبثلا  اُت٤بل ٍ اًفزبك پاـا هي وٌٌـ.

 

 

 

 آیب هی داًیذ وِ :

  وَؿوبى ٍ اُؾبّ ؿيگل ت٤ـاؿ ميبؿي ام

ثؾبٛل ؽَكؿى ًوَم آ   وَ هَرَؿ ؿك 

غقا ، ًَُبثِ ّب ٍ يب ٟلٍف هٌت٤ول آ   

وِْب وِ هتبًفبًِ  ثِ ٣ٌَاى ٟلٍف 

ًگْـاكي هَاؿ غقايي اًتفبؿُ هي َُؿ ثِ 

 ُـ  آًات ؿيـُ يب وِتِ هي ًَُـ.

 

 

 

 سوَم آفت وص سا دس یه جعجِ لفل ضذُ

 ٍ دٍس اص دستشس وَدوبى ًگِ داسیذ

هَاجِْ ثب ًَس هستمین پشّیض اص 

 دسجِ حشاست ثبالخَسضیذ ٍ 
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 تشكية ي آمادٌ ساصی سمًم آفت كص:

بؿُ ثٌتگي ثِ هغل ًوپبُي ، ُىل ٍ ١ًَ آ   وَ ١ًَ ًٍبيل ٍ تزْانا  هَكؿ اًتف

ثىبك ك تِ ؿاكؿ ٗوٌب ؽٜل هٌوَها  ؿك عاي تلوات ٍ آهبؿُ ًبمي ؿًتي ًوَم ثِ 

 ؽبٛل هَارِْ ثب غل٠  ثبيي ًوَم آ   وَ ثاِتل اً .

 

 

 

 

 

 

 الصم است دس ٌّگبم تشویت ٍ آهبدُ سبصی 

 .وٌیذ آفت وص اص ٍسبیل حفبظت فشدی هٌبست استفبدُ

 

 هْن است وِ ثذاًین:

 .تلوات ٍ آهبؿُ ًبمي ًوَم آ   وَ تًَٚ ا لاؿ آهَمٍ ؿيـُ اًزبم َُؿ 

 ّبي ا٣مم ُـُ كٍي  ١ًَ ًٍبيل عفبٟ   لؿي  هَكؿ اًتفبؿُ  ثلاًبى ٍيوگي

 ثلصٌت اًتؾبة گلؿؿ.
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  لجل ام ايٌىِ ام تزْانا  ًوپبُي اًتفبؿُ وٌاـ ثب ؿل  وتبثضِ كاٌّوبي

ثلاًبى آى ٣ول وٌاـ ٍ ؿك َٓك  هِىل ؿك وبكثلؿ ايوي ًوپبٍ كا ثؾَاًاـ ٍ 

 .تزْانا  ًوپبُي ام ا لاؿ هتؾْٔ ؿك ايي اهل ووه ثگاليـ

   پبٍ ًوَم ثپلّانيـ ٍ اگل اتفبق ا تبؿ هٌٜمِ آیَؿُ كا  َكا پبوٌبمي ام كيؾ

 وٌاـ.

  ثلاي اًزبم الـاهب  اٍكهاًٌي ؿك ٌّگبم ثلٍم عبؿحِ ًبُي ام هٌوَها   آهبؿگي

 كا ؿاُتِ ثبُاـ. يمم

 .ا لاؿ غال هٌئَل ، ا٣٘بي ؽبًَاؿُ  ٍ وَؿوبى كا ام هغل ًوپبُي ؿٍك ًگْـاكيـ 

  ثـٍى ؿًتىَ عفبٟتي ًوَم آ   وَ كا تَميي يب هؾلَٙ ًىٌاـ عتي اگل

 هاناى آى ؽالي هغـٍؿ ٍ ون ثبُـ.

   ٍ ؿك عاي تلوات ٍ آهبؿُ ًبمي  ًوَم آ   وَ ام غقا ؽَكؿى، ًَُاـى

 ى ؽَؿؿاكي وٌاـ.ًاگبك وِاـ

  ام ؿٍثبكُ ثٌتِ ثٌـي ولؿى ًوَم آ   وَ ٍ يب ام ًگْـاكي ٍ عول ًوَم ؿك

 ٟلٍف غال آلي ؽَؿؿاكي ًوبئاـ.

  ّلگن ام ؿً  ّبي ؽَؿ ث٤ٌَاى ًٍالِ  ثلاي هؾلَٙ ٍ تلوات ولؿى ًوَم

 اًتفبؿُ ًىٌاـ.
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 :پبسخٍ پشسص 

آیب تشویت ، آهبدُ سبصی ٍ اسپشی وشدى سوَم آفت وص دس ّرش ضرشایظ آة ٍ ّرَایی     

 هجبص است؟

                   اگل ثبؿ ؽالي ًٌگاٌي ثَمؿ، ثب٣ج پؾَ ٍ پلاوٌـُ ُـى ًوَم آ   وَ ،ؽال

 هي َُؿ، یقا ؿك ايي ُلايٚ هزبم ثِ اًتفبؿُ ًاٌتان.

 

 هضیت ّبی یه سیستن ثستِ چیست؟

ـ     اًپلي ثَٔكتي ثبُـ وِ پل ولاگل هؾنى    ،ؿى هؾنى ثاِ ُاىل ًاٌاتن  ثٌاتِ ثبُا

 تَاًـ ؽٜل هَارِْ  كا ثَٜك لبثل همع٠ِ اي پبياي ثابٍكؿ.هي

 

 آیب تشویت ٍ آهبدُ سبصی سوَم آفت وص سا هی تَاى دس یه هحیظ ٍ فضبی ثستِ اًجبم داد؟

يب ؿك يه هغل  ؽال، ثبيـ تلوات ٍ آهبؿُ ًبمي ًوَم آ   وَ ؿك يه  ٘بي ثبم ٍ

 ؿاكاي تَْيِ هٌبًت اًزبم گلؿؿ.

 

 

 

 

 

 

 

  تجْیضات سا ثعذ اص استفبدُ ، ضستِ ٍ ضوٌب دس حیي

 ضستي، پَضیذى  دستىص حفبظتی سا فشاهَش ًىٌیذ
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 آیب هی داًیذ وِ:

  ثاِتل ًوَم آ   وَ كا اٍل ثب ّن تلوات  ٍ ث٤ـا اًتفبؿُ هي ًوبيٌـ یقا

لجم وبكؽبًِ تَیاـ وٌٌـُ، آى كا تلوات ٍ ًوَم آ   وِي هٌبًت ٌّتٌـ وِ 

آهبؿُ ولؿُ  ٍ ًابم ثِ اًزبم ايي هلاعل ؿك ٌّگبم وبكثلؿ ًوَم وِ ؽٜل هَارِْ 

 ًـاُتِ ثبُـ. ٍ توبى كا ثاِتل هي وٌـ

  ثلاي ٌُتي ؽَؿتبى  توانهٜوئي َُيـ وِ ؿك يه ُلايٚ اٜٗلاكي هؾنى آة

 ؿك ؿًتلى ثبُـ.

 كص:كاستشد/ اسپشی كشدن سمًم آفت 

ًوَم آ   وَ هي تَاًـ ثِ ُاىل ّابي هؾتلاف اًاتفبؿُ ُاَؿ ٍ ثٌاتگي ثاِ ًا١َ         

هغَٔل ، هغل ًوپبُي ٍ تزْانا  لبثل ؿًتلى ؿاكؿ یاقا ام وابكثلؿ كٍُاْبي غاال     

 آَیي ٍ ًبايوي  ؿك عاي ًوپبُي ؽَؿؿاكي گلؿؿ.

 

                                               

 

 

دس حیي سوپبضی اص تجْیضات خشاة ٍداسای 

 .ًطتی استفبدُ ًىٌیذ 

 

ثبد لشاس  ٌّگبم اسپشی وشدى دس همبثل

 .ًگیشیذ
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 هْن است وِ ثذاًین: 

 .تٌْب ا لاؿ ؿٍكُ ؿيـُ ٍ هبّل هزبم ثِ اًتفبؿُ ام ًوَم آ   وَ ٌّتٌـ 

 .ًجبيـ ام وَؿوبى ثِ ٣ٌَاى ًوپبٍ اًتفبؿُ َُؿ 

  ؿيگل ؿك هغَِٛ ًوپبُي رلَگالي َُؿ.ام عَ٘ك ا لاؿ 

  ؿًتَكای٤ول ّبي ًَُتِ ُـُ كٍي ثلصٌت ًوَم آ   وَ كا ثب ؿل  ثؾَاًاـ ٍ ثِ آى

 ٣ول وٌاـ ٍ ؿك َٓك  ُجِْ ام ا لاؿ هتؾْٔ ووه ثگاليـ.

  .ام تزْانا  ه٤اَة ٍ ًِ  ؿاك ثلاي ٣ولاب  ًوپبُي اًتفبؿُ ًىٌاـ 

 ُـُ  ًٔت  وٌاـ وِ آًْب ثَٜك هٌبًت تزْانا  هَكؿ اًتفبؿُ كا ره وٌاـ ٍ ؿل

 ثبٌُـ.

  ام رْ  ٍمٍ ثبؿ آگبّي ؿاُتِ ثبُاـ ٍ هَاٟت ثبُاـ ؿك عاي ًوپبُي ؿك همبثل

 رليبى ثبؿ للاك ًگاليـ.

 .ؿك ٌّگبم ثبكًـگي ام وبكثلؿ ًوَم آ   وَ ارتٌبة وٌاـ 

 ا لاؿ ٍ عاَاًب  كا ام هغَِٛ  ٍ هغَٔي  وِبٍكمي ًوپبُي ُـُ ؿٍك ًگْـاكيـ. 

 يب ًوىاـ.ؿّبى ؽَؿ  َ   ّلگن ًل ًبمل ًوپبٍ كا ؿك َٓك  ثٌتِ ُـى ثب ٍ 

 .ام كٍي ُبػ ٍ ثلي ؿكؽتبى ٍ هغَٔي  وِبٍكمي ًوپبُي ُـُ علو  ًىٌاـ 

 .ّلگن تزْانا  ٍ ًوَم آ   وَ كا ثـٍى تَرِ  ٍ آماؿاًِ  ؿكيه هغل كّب ًىٌاـ 
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 : پبسخٍ  پشسص

 چِ هیضاى سن سا هی تَاى ثىبس ثشد؟

ثٌتگي ثِ همـاكپاٌِْبؿي وبكؽبًِ ًبمًـُ ، 

١ًَ هغَٔل ، مهبى ٍ ؿٍكُ وبكثلؿ ًوَم ، 

كٍٍ وبكثلؿ ٍ ُـ  آ   كٍي هغَٔل ؿاكؿ  

ٍ ثلاي ؿكيب   ااٛم٣ب   ٍ آگبّي ثاِتلثِ 

ًَُتِ ّبي كٍي ثل صٌت ًوَم آ   وَ يب 

 .هلاون تلٍيذ وِبٍكمي هلار٤ِ وٌاـ

 آیب هی تَاى اص ٍسبیل ٍ تجْیضات سوپبضی وِ اص وطبٍسصاى دیگش لشض گشفتِ این استفبدُ ًوبیین؟ 

ثلِ، اهب ثبياـ ام ًابین ٍ پابن ثاَؿى تزْاانا  ًوپبُاي هٜوائي ُاَيـ ٍ ام وابكثلؿ          

تزْاناتي وِ ٌُتِ ًِـُ اًـ ؽَؿؿاكي وٌاـ ثِ ؽبٛل ايٌىِ ُوب ًوي ؿاًاـ واِ لاجم   

 اًتفبؿُ ُـُ اً .ام صِ ١ًَ آ   وِي 

 آیب هی داًیذ وِ :

ك٣بي  ثْـاُ   لؿي ؿك ٌّگبم وبك ثب ًوَم آ   وَ ثٌابك هْن اً  ثٌبثلايي ث٤ـ 

اموبكثلؿ ًوَم  عـالل ؿًتْب ٍ َٓك  كا لجل ام غقا ؽَكؿى ، ًَُاـى ، ًاگبك 

وِاـى ٍ  تَای  ك تي ثَِياـ ٍ ٗوٌب ٤ًي وٌاـ َٓك  ٍ  ثؾَ ّبي ثلٌِّ ثـى 

 ًتْب ٍ ؿًتىِْبي آیَؿُ توبى پاـا ًىٌـ.  ُوب ثب ؿ

 

 

 اعالعبت سٍی ثش چست سا ثخَاًیذ
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 سیخت ٍ پبش سوَم آفت وص:  

ـ هوىي ام كيؾ  ٍ پبٍ پلّان كيؾ  ٍ پبٍ ًوَم آ   وَ ؽٜلًبن اً  تب ع

ٍ اگل كيؾ  ٍ پبٍ اتفبق ا تبؿ ثلاي عل هٌئلِ  َكا هٌٜمِ آیَؿُ كا پبوٌبمي  وٌاـ

 وٌاـ.

 

 

 

   ثشای سفع آلَدگی اص هَا د جبرة هٌبست استفبدُ وشدُ  

ذداسیٍ سپس تَسظ ثیل ثخص آلَدُ سا ثش 

 

  

 

 

 

                                                 

 

  

 پَست ٍ لجبسْبی آلَدُ سا ثب آة ٍ صبثَى ثطَئیذ
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 هْن است وِ ثذاًین:

 .َكا آ   وَ كيؾتِ ُـُ كا پبوٌبمي وٌاـ  

 .ّواِِ ثِ اٛم٣ب  ًَُتِ ُـُ كٍي ثلگِ تَیاـ آ   وَ تَرِ وٌاـ 

 .ا لاؿ غال هٌئَل ، عاَاًب  ٍ تزْانا  كا ام هغَِٛ آیَؿُ ؿٍك ًگْـاكيـ 

 .ام ًٍبيل عفبٟ   لؿي هٌبًت اًتفبؿُ وٌاـ 

  اكُ  ثالاي   راقة ًاوَم هابي٢     ام هَاؿ ربفة هٌبًت هبًٌـ ُي ؽِه ٍ ؽبن

ثل اًابى آاَل    ُـُ اًتفبؿُ ًوبئاـ ٍ ًپي آًْب كا تًَٚ ثال ثلؿاكيـ ٍ كيؾتِ

 ثْـاُتي ؿ ٢ وٌاـ .

 .ثلاي پبن ولؿى هغَِٛ آیَؿُ ام آة اًتفبؿُ ًىٌاـ 

  يمم اً  ثِ همـاك هَكؿ ًابم ُي ؽِه ٍ ؽبن اكُ ؿك ؿًتلى ؿاُتِ ثبُاـ. 
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 :پبسخٍ  پشسص

 هی افتذ؟ چگًَِ سیخت ٍ پبش سوَم آفت وص اتفبق 

 هی تَاى ثِ ثعضی اصعَاهل ثِ ضشح ریل اضبسُ وشد:   

 ٓـهِ ؿيـى ٟلٍف آ   وَ ث٤ل  عول ٍ ًمل ًبؿكً  -9

 ًَكاػ ُـى ٟلٍف آ   وَ تًَٚ یجِ ّبي تان -2

ٟلٍف ثبلاوبًـُ ًوَم  پبيبى ّفتِ ؿك احل هَارِْ ثب  -3

 ؿكرِ علاك  ثبي

ثِ  ثي ؿلتي ٌّگبم اًتمبل ًوَم ام ٟلف آلي -4

 هؾنى ًوپبٍ

 

 

 

ثی دلتی  وبسگش دس ٌّگبم    صذهِ دیذى ظشٍف

 تشویت ٍ آهبدُ سبصی
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 آیب هی داًیذ وِ:

ه٤وَي كيؾ  ٍ پبٍ ًوَم آ   واَ ثاِ ٛاَك    

هٌتمان يب غال هٌتمان ام ٛليك ًفَف  ٍ ٣جاَكام  

هٌابث٢  هزبكي  بٗمة ٍآثگقكّب ثب٣اج آیاَؿگي   

آة هي َُؿ اگل اياي هٌائلِ اتفابق ا تابؿ ثبياـ      

وبكٌُبًاابى ثْـاُاا  ٍ هغاااٚ ميٌاا  كا  ااَكا 

 ثبؽجل وٌاـ.

 

 

 

 خطشات تُذاضتی تعذ اص كاستشد سمًم آفت كص:

ؽٜل آیَؿگي ّوضٌبى ث٤ـ ام وبكثلؿ ًوَم آ   وَ ٍرَؿ ؿاكؿ یقا يمم اً  ًٌاج   

 ٌُتي یجبًْبي آیَؿُ الـام ًوَؿ.ثِ پبوٌبمي تزْانا  ، ؿ ٢ ثْـاُتي ٟلٍف ٍ 

 ّوِ تجْیضات ٍ لجبسْبی وبس سا ثعذ اص اتوبم عولیبت سوپبضی ثطَییذ  

 هحیظ صیست خَدهبى سا آلَدُ ًىٌین
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 هْن است وِ ثذاًین:

 .تزْانا  كا ث٤ـ ام اًتفبؿُ ثَِياـ 

 .ًوَم آ   وَ كا ؿك ؿاؽل هزبكي آة ًلينيـ 

 .یجبًْبي وبك ؽَؿ كا رـا ام یجبًْبي ؿيگل ثَِياـ 

 ِكا رـا ام تزْانا  ؿيگل ثَِياـ تزْانا  ثىبك ك ت 

 .ث٤ـ ام٣ولاب  ًوپبُي ؿٍٍ ثگاليـ 

  ثَِياـ. توانؿك َٓك  توبى پًَتي،  پًَ  آیَؿُ كا ثلاي صٌـيي ؿلامِ ثب آة 

  .مهبى ٍ ؿٍكُ ٍكٍؿ ايوي ثِ مهاي وِبٍكمي ًوپبُي ُـُ كا ك٣بي  وٌاـ 

  ٍ ثلگلؿاًاـى آًْاب    ام اًجبكولؿى ايوي ًوَم آ   وَ اًتفبؿُ ًِـُ  ، ثبلاوبًاـُ 

 ثِ هلاون فئمط  اٛواٌبى عبٓل وٌاـ.

 : پبسخٍ  پشسص

هٌظَس اص دٍسُ ٍسٍد ایوي ثِ صهیي وطبٍسصی سوپبضی ضذُ ٍ فبصلِ صهبًی لجرل اص ثشداضرت   

 ایوي هحصَالت وطبٍسصی چیست؟ 

  ه٠ٌَك ام ؿٍكُ ٍكٍؿ ايوي ثِ مهاي وِبٍكمي ًوپبُي ُـُ ، هـ  مهبى ث٤ـ

ا لاؿ ثِ مهاي وِبٍكمي  اً  وِ  ُوب ثبيـ ام ٍكٍؿام آؽليي ًوپبُي  

 ثؾبٛل پاِگالي ام هٌوَها  رلَگالي وٌاـ.
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  ه٠ٌَك ام بٓلِ مهبًي لجل ام ثلؿاُ  ايوي هغَٔي  وِبٍكمي هـ  مهبى

اً  وِ ُوب ث٤ـ ام هـ  ٛي ُـُ، هزبم ثِ ثل ؿاُ  ث٤ـام آؽليي ًوپبُي 

 هغَٔل ٍ اكًبل آى ثِ ثبماك هٔلف ٌّتاـ. 

 

تعييي ّس دٍ فبصلِ شهبًی ثستگی ثِ ًَع ، هيصاى دٍش هصسفی آفت مص ٍ   

ًَع هحصَل دازد ضبيد فَاصل شهبًی هرمَز ثس زٍی ثسگِ ايوٌی ضيويبيی 

 قيد گسديدُ است.

 

                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 گشدددٍسُ ٍسٍد ایوي ثِ صهیي وطبٍسصی سوپبضی ضذُ ثغَس جذی سعبیت ٍ وٌتشل 
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 : آیب هی داًیذ وِ 

  يب ثي تَرْي ثآگبُ هوىي اً   ث٤ل  ثي اٛم٣ي وَؿوبى ٍ ا لاؿ ًب ٍ ِ

تبمُ ًوپبُي ُـُ ًَُـ یقا ثبيـ ٣مئن ِّـاك ٍاكؿ مهاي وِبٍكمي 

 .اعتابٛب  ٍ هلالج  ّبي يمم كا ؿكايي مهاٌِ ث٤ول آٍكيـ

 

 

 دفع تُذاضتی سمًم آفت كص:

تِ  ؿيـُ  يب ؽبیي ُـُ، ًوَم آ   وَ تبكيؼ گقُا  يمم اً  ٟلٍف آ   وَ آًات

 ًَُـ.ٍ ثم اًتفبؿُ  ؿ ٢ ثْـاُتي 

 !!!هحل يب هسامص قبًًَی ٍ هجبش ثسای دفع ثْداضتی سوَم آفت مص

 آدزس توبس: 

 ثْداضتی دزهبًیهسئَل هسمص  ...... 

 ......           آدزس 

 .....     ضوبزُ تلفي 

 
توبس ثب هسئَلیي هحلی ثشای 

 وصدفي ثْذاضتی سوَم آفت 
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 هْن است وِ ثذاًین:

 .ام تزو٢ ٍ تلٌجبك ولؿى ًوَم آ   وَ مايـ ٍ ثم اًتفبؿُ ؽَؿؿاكي وٌاـ 

  ًجبيـ ثب تزو٢ ًوَم آ   وَ مايـ ٍ ثم اًتفبؿُ ثلاي هلؿم ٍ عاَاًب  ؽٜل

 ايزبؿ وٌاـ.

 ب ٣ولاب  ؿ  ٢ ثْـاُتي ثلاًبى ؿًتَكای٤ول ا٣مم ُـُ ثل كٍي ثلصٌت ٍ ي

 ثلگِ ايوٌي ُاوابيي آ   وَ اًزبم گالؿ.

 ٍ ٟلٍف آًْب اٛم٣ب   اگل ُوب ؿك ؽَّٔ ؿ ي ثْـاُتي ًوَم آ   وَ مايـ

وب ي ًـاكيـ ، هي تَاًاـ رْ  وٌت اٛم٣ب  ثاِتل ام هٌئَیاي هغلي ٍ ا لاؿ 

 هتؾْٔ ؿك ايي اهل ووه ثگاليـ.

   ًا لاؿ ًبآگبُ ام آًْاب  ًجبيـ ٟلٍف آیَؿُ ؿك هغاٚ ميٌ  پلاوٌـُ َُؿ، هوىي ا

ث٤ٌَاى ٟلف غقا  يب ٟلف آة  ُلة اًتفبؿُ ًوبيٌـ یقا ثالاي رلاَگالي ام اياي    

 ٣ول توبم ٟلٍف ًوَم كا ث٤ـ ام اًتفبؿُ ًَكاػ ٍ ثم اًتفبؿُ وٌاـ.

   .ًوَم ٍ ٟلٍف آ   وَ مايـ ٍ ثم اًتفبؿُ كا ام ؿًتلى وَؿوبى ؿٍك ًگْـاكيـ 
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 :پبسخٍ  پشسص

 وبس وٌین؟ِ ثب ظشٍف خبلی سوَم آفت وص چ 

 آًْب كا ؿ ي ثْـاُتي ولؿُ يب ثب ّوبٌّگي يمم ثِ ُلو  ًبمًـُ ثل گلؿاًاـ.

 آیبهی تَاى ظشٍف سوَم آفت وص سا ثسَصاًن؟

كًـ ٍ آیَؿگي هغاٚ ميٌ  ٌّتٌـوِ لبثلا  اُت٤بل ثبييي ؿا يه ت٤ـاؿ ام آ   وِْب

ٍ يمم اً  ؿك ؽَّٔ ؿ ٢ ًْب كا تغ  ّل ُلايٜي ثٌَماًان  وٌٌـ ٍ ًجبيـ آايزبؿ هي

     .نثْـاُتي ٍ ؿكيب   اٛم٣ب  ثاِتل ثِ ثل صٌت آًْب يب  ا لاؿ هتؾْٔ كر١َ وٌا

 اًجبم دّین؟ یوبسِ اگش دفي ثْذاضتی سوَم ٍ ظشٍف آفت وص صایذ ٍ ثال استفبدُ همذٍس ًجبضذ چ

ام آى هغل ثلاي وبكّبي ؿيگل آًْبكا ؿك يه هغل اهي وِ هٜوئي ثبُاـ وِ 

اًتفبؿُ ًوي َُؿ ًگْـاكيـ ٍ ٗوٌب هغل هقوَك ؿٍك ام ؿًتلى وَؿوبى ٍ ا لاؿ 

 ّلگن  ًب آگبُ ثبُـ ٍايي كا ّن ثؾبٛل ثٌپبكيـ ٟلٍ ف آ   وَ ؽبیي ُـُ،

 تَاًٌـ وبهم پبن ٍ ٣بكي ام ًوَم آ   وَ ثبٌُـ.ًوي
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 آیب هی داًیذ وِ: 

عبٍي هَاؿ ثي ًْبي  ًاوي ، ًاوي  ٍ آ ا  وِاْبي      ؿك ثاِتل وَِكّب، ٟلٍف

 ايـ ؽٜلًبن ؿ ٢ ثْـاُتي ًَُـ.ٜلًبن ثبيـ ؿك هغل ّبي ؽبّ هَاؿ مؽ

 

 اًتمبل ظشٍف ثِ هحل ّبی خبظ جوع آٍسی هَاد صائذ خغشًبن
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