هذدجَی گشاهی :
دس صَستیىِ تیواسی ؿوا آػن هی تاؿذ ،لزا تَصیِ هی
ؿَد تِ تَظیحات ریل تَجِ ًواییذ .

دس هَسد آػن چِ هی داًیذ؟
آػن یىی اص تیواسی ّای هضهي (عَد وٌٌذُ) هشتَغ تِ
دػتگاُ تٌفغ اػت وِ تِ علت تٌگ ٍ هتَسم ؿذى ساُ
ّای َّاییً ،اؿی اص ٍسٍد هَاد آلشطی صا ایجاد ؿذُ ٍ
هَجة خغ خغ ػیٌِ ٍ تٌگی ًفغ دس فشد هی ؿَد.

عَاهل ایجاد وٌٌذُ آػن سا تـٌاػین:


آسم









رسات گشد ٍ غثاس  ،گشدُ گل ّا  ،دسختاى ٍ ػثضُ
ّا.
وشن ٍ پـن حیَاًات خاًگی .
غزاّایی هثل فٌذق  ،ؿىالت  ،تخن هشغ  ،وٌؼشٍ
هاّی  ،وشُ تادام صهیٌی ،غزاّای تا ادٍیِ صیاد ٍ
ًَؿیذًی ّایی هثل ؿیشٍ آب پشتمال .
حـشُ وؾ ّا ٍ تخاسّای حاصلِ اص هحلَل ّای
تویض وٌٌذُ  ،سًگ ،اػپشی ّای خَؽ تَوٌٌذُ ،
عؽش ّا ٍ هَاد آسایـی.
تالؾ ّای پش یا پـوی  ،ؿال گشدى ٍ اػثاب تاصی
ّای پـوی ٍوشن داس
داسٍّایی هثل آػپیشیي

 آلَدگی َّا ٍ َّای ػشد ٍ گشم  ،تغییشات

ًاگْاًی َّا ٍ تغییش فصل  ،خـىی تیؾ اص حذ
َّا.
 ػیگاس وـیذى ٍ یا دس هعشض دٍد ػیگاس لشاس
گشفتي .
 تشع  ،خـن  ،اظؽشاب  ،خٌذُ ؿذیذ  ،گشیِ ٍ
ّشگًَِ ؿشایػ عاؼفی وِ تاعث ًاساحتی ؿَد.
ٍ سصؽ ٍ فعالیت ٍ تمالی صیاد وِ تاعث تٌگی
ًفغ ؿَد.
 ػاتمِ خاًَادگی آػن ٍ آلشطی ّای دیگش.

ٌّگام تشٍص حولِ آػن چِ تایذ وشد؟
صاف دس صٌذلی ًـؼتِ ٍ آػپشی ّای اػتٌـالی
تجَیض ؿذُ سا اػتفادُ ًوَدُ ٍ تٌفغ ّای هٌظن ٍ
آسام ٍ عویك تىـیذ  ،اص ؼشیك تیٌی ًفغ وـیذُ ٍ
حذٍد  3ثاًیِ ًفغ خَد سا ًگِ داؿتِ ٍ ػپغ اص
ؼشیك دّاى تا لة ّای غٌچِ ؿذُ هثل حالت ػَت
صدى ًفغ خَد سا خاسج وٌیذ .ایي عول سا تا صهاًی
وِ تٌفغ خَد سا احؼاع ًىٌیذ اداهِ دّیذ.

چگًَگی اػتفادُ اص اػپشی ّا :
لثل اص اػتفادُ اص اػپشی ّا آًْا سا تىاى دّیذ.
تا حذ اهىاى َّای داخل سیِ ّا سا تا تٌفغ تاصدهی خاسج

چٌذ ًىتِ هْن
 جْت سلیك ؿذى تشؿحات ساُ َّایی سٍصاًِ
 6-8لیَاى آب تٌَؿیذ.

 اػتشع خَد سا تا ًفغ وـیذى هٌظن ٍ
عویك تِ هذت  15-20دلیمِ یه تا  2تاس
دس سٍص ٍ یا تَػػ دعا  ،هَػیمی ٍ اًجام
فشائط دیٌی واّؾ دّیذ.

وٌیذ.

 اص حعَس دس اهاوي عوَهی وِ احتوال

دسب اػپشی سا تشداؿتِ ٍ لؽعِ دّاًی سا دس دّاى گزاؿتِ
تِ ًحَی وِ هٌفزی تشای خشٍج َّا اص دّاى ًثاؿذ

اًتمال تیواسی ّای تٌفؼی تاالػت ،اجتٌاب

.لؼوت اًتْای دػتگاُ سا فـاس دّیذ تا داسٍ آصاد ؿَد ٍ تِ

وٌیذ.

آساهی ًفغ عویك تىـیذ ( حذٍد  )3-5ثاًیِ
ًفغ خَد سا تشای  5-10ثاًیِ ًگِ داؿتِ تا رسات داسٍ تِ
عویك تشیي لؼوت سیِ تشػذ .
دػتگاُ سا وٌاس تثشیذ ٍ تِ آّؼتگی تاصدم خَد سا اص ؼشیك

تیٌی خاسج وٌیذ ( هگش دس هَاسد هٌع هصشف ) .
دس صَستیىِ تیـتش اص یه پاف تجَیض ؿذُ سٍؽ فَق سا
تِ تعذاد دفعات تجَیضی تىشاس ًواییذ.

 هصشف تِ هَلع ٍ صحیح داسٍّای ظذ آػن
هَجة واّؾ عَد آػن هی ؿَد.
 حوالت آػوی تیـتش ؿثْا سخ هی دّذ.
 اص هصشف خَدػشاًِ داسٍّا تِ ٍیظُ خَاب
آٍسّا ٍ آساهثخؾ ّا تپشّیضیذ.

 دس صَست هـاّذُ عالئوی هاًٌذ تٌگی ًفغ
ؿذیذ ٍ تِ داخل وـیذُ ؿذى پَػت اؼشاف
دًذُ ّا  ،آتی ؿذى پَػت ً ،اتَاًی دس صحثت
وشدى ،تغییشات رٌّی ٍ سٍاًی اص جولِ
تیمشاسی ،گیجی  ،خَاب آلَدگی ٍ غؾ وشدى،
تیواس سا ػشیعاً تِ ًضدیه تشیي هشوض دسهاًی

آسصٍی ها ػالهتی ؿواػت

