
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سًسک)مببرسٌ بب حشزات

تا کٌْى تیص اس ُشار ًْع سْسک ضٌاسایی ضذٍ کَ فقط تؼذاد 

هؼذّدی اس آًِا توایل تَ ّرّد تَ اهاکي هسکًْی اًساى را 

داضتَ سْسکِا ُوَ چیش خْارًذ ّ ػالٍّ تز هْاد غذایی 

اًساًی اس هْادغذایی در حال فساد اػن اس پسواًذٍ ُای هْاد 

غذایی  هْجْد در ستالَ ُا ،خلط ،هذفْع اًساًی ّ حیْاًی 

تاکتزی )تغذیَ هی کٌٌذ لذا تذًطاى آلْدٍ تَ ػْاهل تیواریشا 

ضذٍ ّ تا گذضتي اس (،قارچ،ّیزّص،پزّتشئزُا ّتخن اًگل 

رّی ظزّف غذا خْری ّهْاد غذایی آًِا را آلْدٍ هی ساسًذ  

سْسکِا در تیوارستاًِا کَ ػْاهل تیواریشا ّجْددارد تسیار 

خطزًاک تْدٍ ّآًِا را تایذ اس ػْاهل هِن اًتقال تیواریِای 

 .ػفًْی ًظیز سل ّتا حصثَ ،جذام ّاًْاع اسِال داًست

 :عبدات غذایی

سْسک ُا تطْر دستَ جوؼی سًذگی هی کٌٌذ ّ ضایذ تجوغ 

تخاطز تزضحات غذد تاضذ کَ در تذى آًِا ّجْد دارد اصْال 

هذفْع ّ استفزاؽ ّتزضحات . در ضة ّ تاریکی فؼال ُستٌذ 

ّدر طْل رّس در .غذدخارجی در اطزافطاى هی ریشًذ 

 .ضکافِا ّپٌاُگاُِا یطاى هخفی هی ضًْذ

 

 :در اوتقبل بیمبریُب (سًسکُب )وقش حشزات

توایل تَ ًشدیک ضذى ّ گاس گزفتگی دراًساى ًذارًذ ّلی در 

هْرد ًْساداى ّافزاد ػلیل ّ ضؼیف هْاردی اس گاس گزفتگی 

سْسکِا دیذٍ هی ضْد کَ هْجة سخن ُای سطحیْ ػفًْی 

. احتوال ّرّد ایي حطزات در گْش ًیش ّجْد دارد. هی ضًْذ

ًاقل ػْاهل تیواریشا هثل ّیزّص ّ تاکتزیِا ،پزّتْساّ تخن 

اًگلوی تاضذ کَ ػاهل تیواریشا اسهخشى آلْدٍ تَ رّی غذا 

. ّّسایل هْجْد در هحیط تصْرت هکاًیکی حول هی کٌذ

سْسکِا تاػث تزّس ػفًْتِای تیوارستاًی هثل سالوًْال تیفی 

هطکالت دیگزسْسکِا ایجاد آلزژی در اًساى .ًیشهی ضْد

است کَ تَ دلیل ّجْد آًِا در هحیط ّ هْاد هتزضحَ اس غذد 

 .تذى آًِا ایجادهی  ضْد

 :(سًسکُب)راَُبی مببرسٌ بب حشزات 

اسبسی تزیه را مببرسٌ بب سًسکُب بُسبسی -1

 :محیط ي رعبیت وظبفت در سبختمبن يخبوٍ َبست
 ًِصة تَری تز پٌجزُ ،درّا ٍ سَراخ تَْی 

 ُتویش ًگذاشتي تَالت ٍ پَشیذى سزُ  آى تؼذ اس استفاد 

  ًگْذاری ستالِ در ستالِ داى درتذار 

 تویش ًگذاشتي هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ ٍ فزٍش هَاد غذایی 

 پَشاًیذى هَاد غذایی یا ًگْذاری آًْا در ظزٍف سزتست. 

  ٍ ًظافت هحیط سًذگی ٍ کَچِ ّا  ٍ جوغ آٍری سزیغ 

 تْذاشتی ستالِ

 

 
 

 

  دفغ تْذاشتی لجي ٍ فاضالب 

 جلَگیزی اس جوغ شذى فاضالب در هٌشل 

 تا راّْای هٌاسة آتْایی کِ جزیاى دارًذ را خشک ًوایٌذ 

  اس ًشت آب جلَگیزیشَد ٍ شیزّایی کِ چکِ هی کٌٌذ

 تؼویز شًَذ

  ستالِ در ظزٍف سزتستِ ٍ رٍیسطح کوی تاالتز اس سهیي قزار

 دادُ شَد

  اس ریخت ٍ پاش هَاد غذایی ٍ اًثار کزدى پس هاًذُ ّای

 هَاد غذایی ٍ ًاى خشک در خاًِ پزّیش شَد

 -اس ًگْذاشتي لثاس چزک جلَگیزی شَد 

 -چارچَب درّای پَسیذُ  تایذ ػَض شًَذ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :مببرسٌ شیمیبیی-2

سْسکِا رّسُا در درسُا ّ ضکافِا سًذگی هی کٌٌذ ّ ضة 

سوپاضی اطزاف لْلَ ُای آب .ُا تزای تغذیَ خارج هی ضًْذ

گزم، اطزاف کف ضْی، سیز قفسَ ُا در صْرتی کَ تا سوْم 

 .هٌاسة صْرت گیزد سْسکِا را اس تیي هی تزد

 

مُمتزیه مسئلٍ در مببرسٌ بب 

حشزات ، جمع آيری ،وگُذاری ي 

 .دفع بُذاشتی سببلٍ است
 

 :ببیذ داوست کٍ 

حشزات بخصًص پشٍ يمگس عبمل اوتقبل 

بسیبری اس بیمبریُبی چشمی ي ريدٌ ای 

 .َستىذ



 

 

 اقذامبت السم قبل اس سمپبشی

 (:وکبت بُذاشتی در َىگبم استفبدٌ اس سمًم)

  تایذ سطَح تویش ٍ ػاری اس ّز گًَِ گزد ٍ خاک چزتی

تاشذسیزا سوَم در حضَر چٌیي هَادی تجشیِ هی 

 .شًَذ

  تزای هثارسُ تا سَسکْا یکثار سوپاشی تزای هحیطی

کِ سٍد تشٍد سوپاشی هی شَد کافی ًیست چَى یک 

ّفتِ طَل هی کشذ کِ کپسَل تخن سَسک تاس شَد 

اس ایي رٍ تزای چٌیي هحیط ّایی تایذ یک ّفتِ تؼذ اس 

 . سوپاشی اٍل دٍ هزتثِ سپاشی صَرت گیزد

  خطز ًاشی اس تزکیثات سوی کِ تزای اس تیي تزدى

حشزات تکار تزدُ هی شَد در صَرتی کِ در هَقغ  

استفادُ هَاسیي تْذاشتی رػایت ًشَد تِ هزاتة 

 تیشتز اس خطز خَد حشزات هی تاشذ

  ٍ ًَُع سن ٍ ًحَُ سوپاشی تایذ تَسط افزاد ٍرسیذ

 .اهَسش دیذُ اًتخاب شَد

 ٌّگام سوپاشی کلیِ هَاسیي تْذاشتی رػایت شَد. 

  در آشپشخاًِ ٍ هحل ّای ًگْذاری کَدکاى حتوا تؼذ اس

 .سوپاشی  هحل شستِ شَد 

 تْساسی هحیط قثل ٍ تؼذ اس سوپاشی صَرت گیزد. 

 

  (سً سک َب)سمًم کبربزدی بزای مببرسٌ بب حشزات: 

 سبیپزمتزیه 

 ایکبن 

 فبیکبم  

 پًدر ببیگًن 

  کًپکس    ي..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمًمی کٍ در حبل حبضز بزای مببرسٌ بب 

حشزات  در بیمبرستبن استفبدٌ می شًد مخلًط 

 ..سبیپزمتزیه ي ایکبن می ببشذ

 

 داوشگبٌ علًم پششکی ایزان 

 شبکٍ بُذاشت ي درمبن بُبرستبن


