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 جاًَسی دًیای ّایؿاخِ تشیيتضسگ اص یکی تٌاىًشم یؿاخِ

 تٌذپایاى اص تؼذ صیؼتگاّی ٍ ایگًَِ تٌَع کوّی، ًظش اص کِ ّؼتٌذ

 ٍ فؼیلی یگًَِ ّضاس 200 حذٍد هَجَد، هٌاتغ اػاع تش. داسًذ قشاس

 تؼیاس ّایاًذاصُ ٍ اؿکال تِ ؿاخِ ایي اص صًذُ یگًَِ ّضاس 80

 .ؿًَذهی یافت صهیي کشُ هختلف ًقاط دس هتفاٍت

 کِ گیشًذهی قشاس سدُ ّفت ٍ صیشؿاخِ ػِ دس ؿاخِ ایي جاًَساى 

 آى ّایگًَِ اص صیادی یػذُ کِ اػت ایسدُ تٌْا پایاىؿکن یسدُ

 کـاٍسصی هحصَالت هْن آفات اص صی،خـکی پایاى ؿکن ػٌَاى تحت

 . ؿًَذهی هحؼَب

 صاتیواسی ػَاهل اًتقال دس هْوی ًقؾ تْذاؿتی، ًظش اص ّوچٌیي،

 اص یکی دیکشٍػلیَصیغ تیواسی. داسًذ حیَاًات دیگش ٍ اًؼاى تِ

 یخاًَادُ صیخـکی ّایحلضٍى تَػظ اختصاصاً کِ اػت هَاسدی

 یجاًثِ دٍ ًقؾ ٍ اّویت هَضَع ایي. یاتذهی اًتقال ّلیؼیذُ

 اص تیواسی اًتقال ٍ کـاٍسصی اّویت ًظش اص سا صیخـکی ّایحلضٍى

 سدُ صیش ػِ تِ خَد پایاىؿکن سدُ. دّذهی ًـاى ٍاػظ هیضتاى ًظش

 ًظش اص پَلوًَاتا صیشسدُ دس هَجَد ّایگًَِ کِ ؿَدهی تقؼین

  .ّؼتٌذ هْن تؼیاس کـاٍسصی
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 اّویتت  اص هشکثتات  تاغتات  ٍ ّتا  ًْالؼتتاى  دس جاًَساى ایي خؼاست

ِ . اػت تشخَسداس ایٍیظُ  هٌاػتة  صهتاى  دس کٌتشلتی  اقتذاهات  چٌاًچت

 تختؾ  تاغتذاس  ٍ تتَدُ  اقتصتادی  کتاه ً  ٍاسدُ خؼتاست  ًگیشد، صَست

 . داد خَاٌّذ دػت اص سا دسآهذؽ اص تضسگی

 دس فؼتال  تٌاىًشم خؼاست کِ ؿَدهی تَصیِ تاغذاساى یّوِ تِ لزا

 هَقتغ  تِ سا هذیشیتی اقذاهات ٍ ًگشفتِ کن دػت سا هشکثات تاؽ ػغح

ِ  آًجتایی  اص. ًـتًَذ  هتضشس تا دسآٍسًذ اجشا تِ ِ  کت  هختلتف  ّتای گًَت

 ّؼتتٌذ،  فؼال تاتؼتاى، فصل اػتثٌاء تِ ػال، عَل دس تقشیثاً تٌاى ًشم

 ؿشح تِ هختلف، فصَل عَل دس تایذ ّا آى تلفیقی کٌتشل هذیشیت لزا

 .گیشد صَست ریل
 

ّای ػفیذ تاغات، حلضٍى آٍسی ٍ اص تیي تشدى حلضٍىجوغ-الف

ای هشکثات ٍ ساب تضسگ خاًگی دس تؼیاسی هَاسد ػولی اػت. قَُْ

ت دس عَل ّا ٍ تاغات هشکثاآٍسی حلضٍى ػفیذ دس ًْالؼتاىجوغ

ّا، ّای هتشاکن ٍ اًثَُ سٍی قینتَدُ فصل تاتؼتاى کِ تِ صَست

ّای دسختاى هؼتقش ّای جَاى ٍ یا حتی سٍی تٌِ ٍ ػشؿاخًِْال

-سٍد. جوغؿواس هیّؼتٌذ، اص ساّکاسّای هْن کٌتشل ایي آفت تِ

آٍسی ساب تضسگ خاًگی دس ٌّگام غشٍب ٍ یا صثح قثل اص تاال آهذى 

یکی اص ٍظائف هشػَم تَدُ ٍ ایي کاس  هاصًذساىتاص دس آفتاب اص دیش

 داس تَدُ اػت. اصلی صًاى خاًِ

ّای کاستي، کیؼِ، ػ ٍُ تش ایي، تشخی افشاد تا قشاس دادى تکِ پاسُ

دس عَل سٍص  ّاآىّایی تشای اختفاء ّای ّشص ٍ غیشُ هکاىػلف

ّا سا تِ ّا، آىدسػت کشدُ ٍ ػپغ تا تاصسػی کشدى اص ایي هکاى

 دادًذ. اس هیػٌَاى غزا دس اختیاس اسدک ٍ غاص قش
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 ٍ اػت تيًشم جاًَس اص ػاسی تاؽ ػغح کِصَستی دس -ب

 ی پَػتِ اص اػتفادُ داسد، ٍجَد تاؽ یحاؿیِ اص آلَدگی احتوال

 اص جلَگیشی جْت ػولی ساّکاسّای اص خاکؼتش ٍ اسُ خاک ؿالی،

 ّاًْالؼتاى ٍ کَچک تاغات تشای سٍؽ ایي. اػت ّاآى ٍسٍد

 .اػت هٌاػة هحیغی صیؼت ًظش اص ٍ ػولی تؼیاس

تا صهیي دس  ّاآىتشای دسختاى تاسدّی کِ ػشؿاخِ ٍ چتش  -الف

تواع اػت اص قین اػتفادُ ؿَد. دس ایي تاغات تِ دلیل ًضدیکی 

ّای ّا تِ آػاًی اص عشیق ػلفّا تِ صهیي، ساب ٍ حلضٍىػشؿاخِ

دسخت ی آى خَد سا تِ تاالی ّشص صیش چتش دسخت ٍ ػشؿاخِ

 کٌذ. ّای سػیذُ تغزیِ هیسػاًذُ ٍ اص هیَُ

ی هٌاػة تیي ػش ؿاخِ دسختاى ٍ ػغح صهیي تا ایجاد فاصلِ

  .اػتفادُ اص قین، ساّکاس هٌاػة تشای کاّؾ خؼاست آفت اػت

 
-ّای ّشص صیش چتش دسختاى ٍ حفظ تخـی اص ػلفحزف ػلف -ب

ّای ّشص صیش چتش دسختاى سا ّا. دس ایي سٍؽ ػلفّای تیي سدیف

-اها تخـی اص ػلف .کٌٌذ هیتا دػت ٍ یا تا ادٍات هٌاػة حزف 

 تٌاى اص ایي گیاّاى تغزیِ داسًذ تا ًشمّشص تیي ساّشٍّا سا ًگِ هیّای
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ی چٌاًچِ تاغذاس تِ ّش دلیلی قادس تِ اجشای هشاحل چٌذگاًِ

، تاؿذجذی  ّاآىتٌاى تاؽ ًـذُ تاؿذ ٍ خؼاست هذیشیت کٌتشل ًشم

ی هؼوَم آهادُ فشیکَل، هتالذّایذ ٍ هتاالًجی اػتفادُ اص عؼوِ

 ؿَد. تَصیِ هی

قثل اص ّش اقذاهی، اص ؿشایظ جَی هٌغقِ اع ع کاهل پیذا  -

 پاؿی تاسًذگی ًثاؿذ.کشدُ، تِ ًحَی کِ تا ػِ سٍص تؼذ اص عؼوِ

 س غشٍب ٍ یا صثح صٍد اًجام ؿَد.ؿَد، عؼوِ پاؿی دَصیِ هیت -

-پاؿی دقت الصم تِ ػول آیذ، تا اص هصشف تیی عؼوِدس ًحَُ -

ّای آهادُ جلَگیشی گشدد. تا تَجِ تِ سٍیِ ٍ غیش اصَلی عؼوِ

تَاًذ اص فاصلِ چٌذ هتشی حلضٍى ٍ لیؼک ی آهادُ هیایٌکِ عؼوِ

وِ سا تِ ػوت خَد جلة کٌذ، پغ الصم ًیؼت هقذاس صیادی اص عؼ

 دس ػغَح کن پاؿیذُ ؿَد. 

دس صَستی کِ تشاکن حلضٍى ٍ لیؼک دس ػغح تاؽ صیاد تاؿذ،  -

 یک ّفتِ تؼذ تکشاس ؿَد تا ًتیجِپاؿی تْتش اػت عؼوِ

 تاؿذ.  تخؾسضایت

ّا خَد سا تِ تاالی دسختاى ّا ٍ لیؼکدس تاغاتی کِ حلضٍى -

ؿثاًگاّی پاؿی سٍی دسختاى تؼذ اص ًـؼت ؿثٌن اًذ، عؼوِسػاًذُ

ّا تاػث ّا اًجام ؿَد. دس ایي حالت، خیؼی تشگسٍی تشگ

ّا ؿذُ ٍ دس ًتیجِ دسصذ ّای عؼوِ سٍی تشگچؼثٌذگی پلت

 تشد.    تلفات سا تاال هی
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 یتجشتِ عثق. ًیاٍسًذ ّجَم هیَُ دسختاى ػوت تِ ٍ کٌٌذ

 ًثَد دلیل تِ تاؽ، یک ّشص ّایػلف کاهل حزف صَست دس ًگاسًذُ،

 حولِ هشکثات دسختاى ٍ ّاًْال تِ تاؽ ػغح تٌاىًشم کافی، غزای

 .تَد خَاّین دسختاى پَػت کاهل یتغزیِ ؿاّذ هَاسدی دس ٍ کشدُ

ّا ٍ ی هختلفی اص حلضٍىی عثیؼی صًذُػَاهل کٌتشل کٌٌذُ

کٌٌذ. ایفا هی ّاآىّا تغزیِ ٍ ًقؾ هْوی دس کٌتشل جوؼیت لیؼک

ّای تاب اص خاًَادُ لوپیشیذُ ٍ السٍ ػَػکالسٍّای کشم ؿة

تٌاى ّؼتٌذ. تشیي ؿکاسگشّای ایي ًشمخاًَادُ کاساتیذُ اص هْن

خَاسی، دس عَل فصَل السٍّای ایي حـشات تِ دلیل سفتاس گَؿت

 ؿًَذ.هی ّاآىگشم هؼتقیوا اص تذى جاًَس تغزیِ کشدُ ٍ تاػث هشگ 

َادُ ػاسکَفاطیذُ ٍ ػیَهیضیذُ تِ ّای خاًالسٍ تشخی اص هگغ

داسًذ. اهّا  ّاآىتٌاى ًقؾ هْوی دس تلفات ػٌَاى اًگل ایي ًشم

تٌاى، ی عثیؼی ایي ًشمکاسآتشیي ٍ هَثشتشیي ػَاهل کٌتشل کٌٌذُ

 پشًذگاى ّؼتٌذ. 

اسدک، غاص، تَقلوَى ٍ هشؽ ٍخشٍع اص جولِ پشًذگاى خاًگی 

دس کٌتشل  ّاآىاى اص تَّؼتٌذ کِ تا اػوال هذیشیت هٌاػة هی

ّای تٌاى فؼال دس تاغات هشکثات تْشُ گشفت. تشسػیکاهل ًشم

ای ًـاى داد کِ دس تاغات هشکثاتی کِ هحصَس ّؼتٌذ، دس هـاّذُ

تَاًذ قغؼِ اسدک تَهی دس ّکتاس هی 15تا   10ّش ػال سّاػاصی 

 ّای فؼال دس تاؽ سا کٌتشل کٌٌذ. تواهی حلضٍى ٍ لیؼک

ؿاى ّا سا تا صذفاػت کِ ایي پشًذگاى، حلضٍى ًکتِ جالة ایي

 ّاآىی آى خَ گشفتٌذ، اص خَسدُ ٍ تؼذ اص هذتی کِ تا عؼن ٍ هضُ

 تَاى دس کٌتشل دیگش تاغات آلَدُ ًیض اػتفادُ کشد.هی
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جهت مبارزٌ اصوًلی بوا ایوه آدوت در بابوات بوا       

کارشىاسان حفظ وباتات مدیرت های جهاد کشوايزی  

 .مشًرت ومایيد

 


