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   .هی تاضذ اّویت استفادُ اص هحصَالت اسگاًیه ٍ خغشات سوَم ایي همالِ تِ هٌاسثت سٍص خْاًی غزا دس هَسد

سَْي هَاد غزایی تا سوَم ٍ یا  اص صهاًی وِ استفادُ اص آفت وص ّا دس وطاٍسصي سٍاج پیذا وشدُ، آلَدگی

گضاسش ضذُ است ٍ واسضٌاساى دستاسُ ػَاسض ایي آلَدگی ّا ّطذاسّاي  استفادُ ًاتِ خا اص آى ّا تاسّا ٍ تاسّا

سثضي ّاي تاصُ ٍ  اًذ. تِ گفتِ هتخصصاى اگش تالش هی وٌین هشدم سا تِ سوت هصشف هیَُ ّا ٍ صیادي دادُ

ًوَدى ایي هحصَالت اص سوَم دفغ آفات ًثاتی ٍ  سالن سَق دّین اص سَي دیگش تایذ تالش هضاػفی تشاي پان

   .ّا صَست تگیشد ت تش هشاحل وطت ٍ تَلیذ آىًظاس

  هضشات سوَم دفغ آفات ًثاتی ●

سوپاضی تایذ سپشي ضَد تا تالیواًذُ  دس هَالغ تسیاسي هیَُ ّا سا لثل اص پایاى دٍسُ واسًس )صهاًی وِ پس اص

ّا تِ تذسیح دس آٍسًذ دس ًتیدِ سن تالی هاًذُ تش سٍي تافت هیَُ  سن دس هحصَل تِ حذالل تشسذ( تِ تاصاس هی

هَاد هَخَد دس  وِ ٍظیفِ دفغ سوَم سا تشػْذُ داسد خوغ ٍ هَخة تیواسي ّاي هختلف هی ضَد هؼذُ ٍ وثذ

تَاًذ تاػث تشّن خَسدى تؼادل تؼضی ػٌاصش  وَدّا وِ تِ هحصَل وطاٍسصي هٌتمل هی ضَد دس تشخی هَاسد هی

ي دفغ آفات گیاّی هصشف هی ضَد تایذ هذت تذى ضَد. سوَهی وِ تشا هَسد ًیاص تشاي سَخت ٍ ساص عثیؼی

هَاسد هیَُ ٍ هحصَالت  هیَُ ٍ هحصَالت وطاٍسصي تالی تواًذ تا تدضیِ ضَد. اها زَى دس تسیاسي اص هؼیٌی سٍي

هصشف، تشداضت هی ضَد همادیشي اص سوَم دس تافت هیَُ  وطاٍسصي صٍدتش اص ٍلت هؼیي ضذُ تشاي ػشضِ تِ تاصاس

استفادُ  هی هاًذ. واسضٌاساى تَصیِ هی وٌٌذ وِ هیَُ ّا سا تا حذ هوىي تا پَست الیتِ صَست تدضیِ ًطذُ ت

اتتالي افشاد تِ سشعاى سٍدُ الصم است  وٌیذ زَى هَاد هغزي لاتل تَخْی وِ تشاي سالهت اًساى ٍ خلَگیشي اص

ست هیَُ ّا زٌیي دس حال حاضش تِ ػلت ٍخَد سوَم هختلف تش سٍي پَ دس پَست هیَُ ّا رخیشُ هی تاضذ، اها

هؼذُ تِ خصَظ  هوىي است سالهت تذى سا تِ خغش تیٌذاصد ٍ اثشات آى دس دساصهذت ػَاسضی سا دس تَصیِ اي

تحمیمات خاهؼی دس صهیٌِ تاثیش سوَم وطاٍسصي تش  وثذ ایداد هی وٌذ. اها آى زِ اص ظاّش لضیِ تشهی آیذ ٌَّص

 شي دس هَسد ایي وِ آیا دس دساصهذت اهىاى اتتال تًِگشفتِ است ٍ حتی اظْاسًظ تذى هصشف وٌٌذگاى صَست

  .ًطذُ است ٍخَد ًذاسد سشعاى ّایی ًظیش وثذ ٍ هؼذُ تش اثش هصشف هیَُ ّایی وِ دٍسُ واسًس آى ّا عی

سوَم سیستواتیه ٍ سوَم  سوَم ضیویایی تِ زٌذ دستِ تمسین هی ضَد وِ دٍ دستِ هْن آى ّا ػثاستٌذ اص

خالیضي ٍ هیَُ ّا، اگش دٍسُ خاظ عی ًطذُ تاضذ،  ُ اص ایي دٍ دستِ دس هحصَالتًفَري وِ دس صَست استفاد

 حشاست دادى ٍ فشیض وشدى، تالیواًذُ سوَم دس هحصَالت اص تیي ًوی سٍد ٍ دس تِ ّیر ػٌَاى تا ضستي،

ایی تِ استفادُ اص سوَم ضیوی هحصَالت وطاٍسصي ٍ هیَُ ّا تالی هی هاًذ. اص ایي سٍ، ّوَاسُ تَصیِ هی ضَد

گیشد. دس هحصَالت گلخاًِ اي تِ دلیل ٍخَد ضشایظ هساػذ تشاي  ػٌَاى آخشیي ساّىاس هثاسصُ هَسد استفادُ لشاس

خلَگیشي اص  گیاُ، زَى ضشایظ هساػذي تشاي گستشش آفات ٍ ػَاهل تیواسي صا فشاّن است، تشاي سضذ ٍ تَسؼِ

تِ خاي استفادُ اص ساّىاسّاي وٌتشل  وطاٍسصاىآفات ٍ تیواسي ًیاص تِ وٌتشل تیطتش است، ٍلی هتاسفاًِ 

اص سوَم ضیویایی استفادُ هی وٌٌذ. وٌتشل آفات، تیواسي ّاي گیاّی  غیشضیویایی تالفاصلِ تشاي وٌتشل آفات

   .ّشص، یه اهش واهال تخصصی ٍ هطاتِ پضضىی است ٍ ػلف ّاي
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دستگاُ گَاسش، دس تشخی استاى  سشعاىتشاساس گضاسش ّاي داخلی ضیَع تیص اص اًذاصُ تیواسي ّایی ّن زَى 

دادُ ضذُ است. آلَدگی ّا دس یه صًدیشُ پیَستِ دس  ّاي وطَس تِ هصشف تی سٍیِ سوَم وطاٍسصي ًسثت

حیَاى  آلَدُ ٍ خان ًاهٌاسة، وَدّا، سوَم، آفت وص ّا، تِ صًدیشُ غزایی اًساى ٍ حشوت است ٍ اص عشیك آب

وشدُ، تیطتش ضًَذ، سالهت سا تْذیذ  تاًذاسدّاي خْاًی ٍ هلی تؼییيٍاسد هی ضَد ٍ اگش اص حذ هؼیٌی وِ اس

خاهذ تشاي سشػت تخطیذى تِ ٍصى گیشي ٍ تغزیِ دام تا ًاى وپه  خَاّذ وشد.تشاي هثال، تغزیِ هشؽ تا سٍغي

  .ًحَي سالهت هصشف وٌٌذُ سا تِ خغش هی اًذاصد صدُ ّش وذام تِ

 
 
  وطاٍسصي اسگاًیه ●

استفادُ اص ّشگًَِ هادُ  یی هاًٌذ هیَُ، سثضي ٍ گَضت تِ سٍش واهال عثیؼی ٍ تذٍىتَلیذ اًَاع هَاد غزا

وص، َّسهَى یا آًتی تیَتیه، سٍضی است تا ساتمِ اي  ضیویایی ًظیش وَد ضیویایی، سوَم، حطشُ وص، لاسذ

 م غزاّايدس دًیا پیذا وشدُ ٍ غزاّایی وِ تِ ایي سٍش تَلیذ هی ضَد، تِ ًا صذسالِ وِ عشفذاساى صیادي

ظاّشي هغلَب ًیست. تا ایي  اسگاًیه هطَْس است. هَاد غزایی وِ ایي گًَِ تَلیذ هی ضَد، گاّی اص ًظش ضىل

تِ دالیل صیاد هطتشي هخصَظ خَد سا داسد ٍ سٍص تِ سٍص  حال گشاى تش تِ فشٍش هی سسذ. ایي ًَع هَاد غزایی

تِ  .گًَِ غزاّا افضٍدُ هی ضَد. ایي غزاّا حتی سٍش ًگِ داسي هخصَظ خَد سا داسد تش تؼذاد هتماضیاى ایي

هؼوَلی استفادُ هی ضَد تِ ایي دستِ  ػالٍُ، ّیر یه اص تشویثاتی وِ دس اًثاس ٍ سشدخاًِ تشاي ًگْذاسي غزاّاي

  .اص هَاد غزایی اضافِ ًوی ضَد

هی گیشد تا ایي غزاّا  وَلی هَسد استفادُ لشاسّضاس ًَع افضٍدًی هصٌَػی هداص دس غزاّاي هؼ ۷تیص اص 

لاتل ًگِ داسي تاضذ، عشفذاساى ٍ حاهیاى غزاّاي  هاًذگاسي تیطتشي داضتِ تاضٌذ ٍ تیطتش اص صهاى عثیؼی

 ّاي تسیاسي اصخولِ آلشطي ّا، هطىالت گَاسضی ٍ اًَاع سشعاى ّا سا تِ ایي عثیؼی یا اسگاًیه، تیواسي

ّستٌذ ٍ تشًاهِ ّاي پیص  دس اغلة وطَسّایی وِ تِ عثیؼت تىش ٍ سثض ػاللِ هٌذ تشویثات هشتثظ هی داًٌذ.

ّاي پیطشٍ سا داسًذ تاصاس ػشضِ غزاي اسگاًیه یا عثیؼی  گیشي اص اتتال تِ تیواسي ّا تِ خصَظ اًَاع سشعاى

تْیِ هی  َس هؼوَلغزایی تؼضا اص ًظش ضىل ظاّشي تذتش اص هَاد غزایی هطاتِ است وِ تِ ع ٍخَد داسد. ایي هَاد

توایل تیطتشي تشاي خشیذ هَاد غزایی  ضَد، ٍلی افشادي وِ اص هَضَع آگاٌّذ ٍ تِ سالهت خَد ػاللِ داسًذ،

  .گشاى تش تخشًذ سالن ٍ عثیؼی داسًذ، ّشزٌذ آى ّا سا

ساًی وِ وٌتشل تاضذ وِ خشیذا استفادُ هداص ٍ هؼیي اص ّش ًَع هادُ ضیویایی دس تواهی هشاوض تَلیذ تایذ تحت

دس هؼشض خغش لشاس ًگیشًذ. دس وطَس ها ایي هَضَع هْن تش  هَاد غزایی هؼوَلی ٍ غیشاسگاًیه هصشف هی وٌٌذ

حال تایذ تپزیشین  اسگاًیه است زَى ساُ دساصي تشاي تَلیذ ایي گًَِ غزاّا دس پیص است. تِ ّش اص تَلیذ غزاي

دس ایي صهیٌِ الذاهات وٌتشلی الصم صَست  ت اگشوِ ایي هَضَع دس استثاط هستمین تا سالهت ضْشًٍذاى اس

هَسد سالهت خَد هَاخِ هی ضًَذ. ایي سٍصّا تِ خَسدى هیَُ ٍ سثضیدات  ًگیشد ضْشًٍذاى تا هطىالت خذي دس
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وطت اسگاًیه تسیاس  تشاي سالهت تیطتش تَصیِ هی ضَد اها دس ضشایظ فؼلی ٍ دس ّوِ ضْشّاي ایشاى تاصُ

 د.هی گیش ضؼیف ٍ دس سغح ووی اًدام
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