آشنایی و مقابله با جىندگان مىذی (مىشها)
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مقدمه
ٔجبزش ٜثب ٔٛؾٟب غبثم ٝدیسی ٝٙای ٕٞتبی ش٘دٌی اختٕبعی ثؿس داؾت ٝاغت .ا٘ػبٖ ٞب ثب زٚؼ ٞابی ٔتتّا
ث ٝأس ٔجبزش ٜثب ایٗ خب٘ٛزاٖ پسداخت ٝا٘د .دز دٚزٞ ٜبی و٘ٛٙی ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞبی ؾٟسی یىای اش ٔػاب ُ
عٕد ٜاغت و ٝثیؿتسیٗ ٘مؽ زا دز آٖ ؾٟسدازی ٞب ث ٝعٟد ٜداز٘دٞ .س چ ٝؾٟس ثصزٌتس ثبؾاد ٔؿاىش ؽ
دز شٔیٔ ٝٙجبزش ٜثب ایٗ خب٘ٛزاٖ ثبٛٞؼ ثیؿتس خٛاٞد ثٛد.
ٔٛؼ ٞب ثب غری ٝاش ٔحكٛالت وؿبٚزشی ،دأی ،دا٘ٞ ٝب ٛٔ ٚاد غرایی ا٘جبز ؾدٛٔ ٜخات ا اشب ثسخای
ٔٙبثع التكبی ؾد٘ ٚ ٜیص ثب خٛیدٖ غیٓ ٞبی ثسق ّ ٚفٗ  ٚایدبد آغیت ثٚ ٝغبیُ ثسلی خغسات عٕاد ٜای
زا ٔتٛخ ٝبغیػبت  ٚخب٘ٞ ٝب ٔی وٙٙد  .أب ثیؿتسیٗ شیبٖ ایٗ ٔٛخٛدات ٘مؿی اغت و ٝدزا٘تؿبز ثیٕبزیٟاب
داز٘د  .یه ٔٛؼ ثٟٙ ٝبیی ٔی ٛا٘د ٕبٔی فضبی یه ٔحیظ ٔػى٘ٛی زا آِٛد  ٚ ٜشٔی ٝٙزا ثاسای ا٘تؿابز
ثیٕبزیٟب آٔبد ٜغبشد .
ثػیبزی اش وبزؾٙبغبٖ عبُٔ اقّی افصایؽ خٕعیت ٔٛؼ ٞب زا زعبیت ٘ؿادٖ لاٛا٘یٗ ؾاٟس٘ٚدی اش غاٛی
ٌسٞٚی اش غبوٙبٖ ٔی دا٘ٙد ؤ ٝحیظ شیػت الشْ خٟت ِٛید ٔثُ  ٚشاد ِٚ ٚد آٟ٘ب زا فسأ ٓٞای وٙاد .
زعبیت ٘ىسدٖ ثٟداؾت ٔعبثس،زٞب وسدٖ شثبِٞ ٝب دز اٟ٘بز  ٚاش ٕٞأٟ ٝآ اس اٍِاٞ ٛاب ی غّاظ غارایی اش
دالیُ اشدیبد ٔٛؼ ٞب ث ٝؾٕبز ٔی زٚد .
ٕٞب٘غٛز و ٝاؾبز ٜؾد ثیؿتسیٗ ٘مؽ ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞبی ؾٟس زا ؾٟس دازیٟب ثس عٟد ٜداز٘اد ٚاش آ٘داب واٝ
دز خدٔبت ؾٟسی وبزٌسا٘ی حت عٛٙاٖ وبزٌساٖ عٕعٌ ٝرازٔ ،ػئِٛیت اخسای عّٕیبت الشْ دز خٟت
ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞب زا ثس عٟد ٜداز٘د دزایٗ خص ٜٚآٔٛشؾی ثس آ٘یٓ ب ثب ازا  ٝاعشعب ی ثٔ ٝػائِٛیٗ آٔاٛشؼ
آ٘بٖ زا دزأس آٔٛشؼ ایٗ ٌس ٜٚاش ؾبغّیٗ یبزی زغب٘یٓ .
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اهداف کلی :
 -1آؾٙب ٕ٘ٛدٖ وبزٌساٖ ثب زفتبز  ٚعبدات خ٘ٛدٌبٖ ( ٔٛؼ ٞب ) ؾبُٔٔ ( :حُ ش٘دٌی ٔٛؼ ٞاب دز
فضبٞبی ؾٟسی ،غریٛٔ ٝؼ ٞب ِٛ ،ید ٔثُ ٔٛؼ ٞب )
 -2آؾٙب ٕ٘ٛدٖ وبزٌساٖ ثب إٞیت ٔٛؼ ٞب ث ٝدِیُ خػبزت ٚازد ٜثٔ ٝحكٛالت غرایی  ،غابختٕبٖ
ٞب ،خٛیدٖ وبثُ ٞب.... ٚ
 -3آؾٙب ٕ٘ٛدٖ وبزٌساٖ ثب ثیٕبزی ٞبی ٔٙٔ ٟٓغمٛ ٝغظ ٔٛؼ ٞب
 -4آؾٙب ٕ٘ ٛدٖ وبزٌساٖ ثب ٔاٛؼ ٞاب ی ٟٔآ اش ٘باس ثٟداؾات  ٚآٌابٞی اش مػایٕی ثٙادی آٟ٘اب (
اّٞیٚ،حؿی)
 -5آؾٙب ٕ٘ٛدٖ وبزٌساٖ ثب زٚؼ ٞبی ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞب ( فیصیىی ،ؾیٕیبیی)
 -6آؾٙب ٕ٘ٛدٖ وبزٌساٖ ثب الدأبت ثٟداؾتی دز ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞب
 -7آؾٙب ٕ٘ٛدٖ وبزٌساٖ ثب زٚؾٟبی ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞب ثعد اش ٚلٛع ثشیبی عجیعی
آٔٛشؼ ٔجبحث زفتبز  ٚعبدات ٔٛؼ ٞبٔ ،حُ ش٘دٌیِٛ ،ید ٔثاُ ،غریا ٚ ٝإٞیات ٔاٛؼ ٞاب ٛخا ٝثاٝ
ثسخی ٘ىبت ضسٚزی ٔی ثبؾد:
لجُ اش ٞس الدأی خٟت ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞب ،ثبید اعشعب ی دز شٔی ٝٙزفتبز  ٚعبدات ٔٛؼ ٞابِٛ ،یاد ٔثاُ ٚ
غریٛٔ ٝؼ ٞب داؾت ٝثبؾیٓ.
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رفتار و ػادات موش ها
ٔٛؼ ٞب ش٘دٌی اختٕبعی پیچید ٜای داز٘د  ٚثعد اش ا٘ػابٖ ٔ ٚیٕا ٖٛثابٛٞؼ اسیٗ ٔٛخاٛدات ٞػاتٙد ٚ
حع ثٛیبیی  ٚؾٛٙایی  ٚالٔػ ٝثػیبز لٛی داز٘د ٚلتی ثب غرای خدیدی زٚثسٔ ٚی ؾ٘ٛد ا َٚپایؽ ٔاسي
ٞب ٔی خٛز٘د  ٚاٌس ا فبلی ثسای آٟ٘ب ٘یفتبد ثمیٛٔ ٝؼ ٞب  ٓٞالداْ ث ٝخٛزدٖ آٖ غرا ٔی وٙٙد .اٌسچٗ ٔٛ
ثٕیس٘د دیٍس ایٗ غرا ٔٛزد اغتفبدٛٔ ٜؼ ٞب لساز ٕ٘ی ٌیسد.
 دازای حع عبدَ ٞػتٙد ( ٔی ٛا٘ٙد اش دیٛاز ثبال ز٘ٚد  ٚیب اش زٚی ٘ٛاز  ٚعٙبة  ٚغیٓ عجٛز ٕ٘بیٙد). لدزت خٟؽ داز٘د دز آثٟب ؾٙب ٔی وٙٙد ٔد ٟب دز قٛزت ِص ْٚاش ٘مغ ٝای ث٘ ٝمغ ٝدیٍس ٟٔبخست ٔی وٙٙدٛٔ .ؼ ٞب ثا ٝقاٛزت دغات ٝخٕعایش٘دٌی ٔی وٙٙد  ٚدز وٞ ِٖٛٛبی  15-22ب ٘ 25فس ٜث ٝشیػت خٛد ادأٔ ٝی دٙٞد.
 ٔٛؼ ٞب غس ب غس غبَ زا فعبِیت ٔی وٙٙد ِٚی ثٟتسیٗ فكُ اش ثٟبز ب اٚاخس پبییص ٔی ثبؾاد  ٚثأ ٝحایظٞبی غبوت  ٚبزیه و ٝحسازت ٔعیٗ  ٚثبثت ٕٞ ٚچٙیٗ زعٛثات ٘ػاجی داؾات ٝثبؾاد عشلٕٙاد ٞػاتٙد.
ٔٛؼ ٞب ٔعٕٛالً زٚشٞب دز ال٘ ٝاغتساحت  ٚؾجٟب ثسای غری ٝثیسٔ ٖٚی آیٙدٛٔ .ؼ ٞبی ٘س حدالُ یه ثبز
دز زٚش ٔحیظ اعساب خٛد زا ثبشزغی ٔی وٙٙد  ٚچٙب٘چ ٝغییسا ی دز ٔحیظ ٔؿبٞدٕٛ٘ ٜد٘د ثشفبقّ ٝال٘ٝ
خٛد زا ٔعد ٚ ْٚخبی دیٍسی زا ثسای خٛد آٔبدٔ ٜی وٙٙد.
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محل سندگی موش ها در فضاهای شهزی
ث ٝعٛز ٔعٕ َٛال٘ٛٔ ٝؼ ٞب دز شٔی ٝٙغبختٔ ٝی ؾاٛد  ٚثا ٝایاٗ دِیّای اغات وا ٝاش حاٛادو  ٚغییاسات
ؾسایظ خٛی ث ٝدٚز ٔی ثبؾٙد دز فضبی ؾٟسی ٔٛازد ذیُ ٔؿٟٛد اغت.
ٛٔ .1ؾٟب دز داخُ ثبغچٞ ٝب و ٝث ٝقٛزت غسق آثای آثیابزی ٕ٘ای ؾاٛد دز شیاس زیؿاٛٔ ٝزدٞاب ٚ
داخُ ٔٛزدٞبیی وٕ ٝیص ٘ؿد ٜا٘د  ٚپس اش ؾبخ  ٚثسي ٔی ثبؾٙد ال٘ ٝغبشی ٔی وٙٙد.
 .2الث ٝالی ؾىبفٟبی عٕیس ٘ؿد ٜدز پیبد ٜزٞ ٚب  ٚخدا َٚؾىػتٝ
 .3دز شیس شٔیٗ ٔغبشٞ ٜبی لدیٕی  ٚعییٗ ىّی

٘ؿدٜ

 .4داخُ شٔیٗ ٞبی ثبیس اعساب  ٚیب دز ٔدبٚزت پیبد ٜزٞٚب
 .5داخُ ؾىبب ٞبی دیٛاز خب٘ٞ ٝبی لدیٕی وٙبز پیبد ٜزٞٚب
 .6داخُ  ٚاعساب دزیچٞ ٝبی فبضشة و ٝدز وٙبز ثبغچٞ ٝب یب داخُ ثبغچٞ ٝب ٔی ثبؾٙد.
 .7داخُ داوت ٞبی شیسشٔیٙی ادازٔ ٜتبثسات وا ٝداخاُ پیابد ٜزٞٚاب ٘كات ؾاد ٚ ٜدازای ٚزٚدی
ٞبی غیس اغتب٘دازد ٔی ثبؾٙد.
 .8شیس پبی ٝوبفٞٛبی ٔتبثسات و ٝغیس اغتب٘دازد پبی ٝزیصی ؾد ٜا٘د.
 .9داخُ ِٞ ِٝٛبی ا٘تببز  PVCلسازداد ٜؾدٛ ٜغظ ٔعب٘ٚت حُٕ ٘ ٚمُ و ٝغیس اغاتب٘دازد عساحای
ؾد ٚ ٜلغس ِ ِٝٛا٘تببز ثب ِٞ ِٝٛبی عجٛز غیٓ ٕٞتٛا٘ی ٘دازد ٔحُ ٔٙبغجی ثسای ال٘ٔ ٝی ثبؾد.
 .12شیس  ٚپؿت خداِٚی و ٝپبی ٍٝ٘ ٝداز٘د ٜآٟ٘ب غیس اغتب٘دازد غبخت ٝؾاد ٚ ٜثا ٝقاٛزت وبٔاُ ِجاٝ
ٌیسی ٘ؿدٜ
 .11الث ٝالی ؾىبب پٛغت ٝدزختبٖ لدیٕی
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 .12الث ٝالی زیؿٞ ٝبی اقّی  ٝٙدزختبٖ ثسید ٜؾدٜ
 .13داخُ پبی ٝپّٟب و ٝدز شٔبٖ غبخت ث ٝخبی اغتفبد ٜاش ثتٗ وبُٔ اش ٘تبِا ٝثاسای پاس واسدٖ فضابی
ثتٗ زیصیص اغتفبد ٜؾد ٜو ٝثٔ ٝسٚز شٔبٖ ثب آثیبزی ثبغچٞ ٝب  ٚسدد خٛدزٞٚب  ٚاعٕبَ فؿبز ث ٝپاُ
ؾىػتٟبیی ایدبد ؾد ٜؤ ٝىبٖ ٔٙبغجی ثسای ال٘ ٝغبشی خٛاٞد ثٛد.
 .14داخُ غپتیٍٟٙبی الیسٚثی ٘ؿدٜ
 .15داخُ چبٞ ٜبی آة ثبزاٖ
 .16وٙبز دیٛازٞبی ٔبدیٟبیی و ٝدز شٔبٖ ثد٘ ٝغبشی ث ٝخٛثی ثیٗ غٍٟٙب ثٙدوؿی ٘ؿدٜ
 .17وٙبز ٔبدیٟب  ٚخٛی ٞبیی و ٝثد٘ ٝغبشی ٘ؿدٜ
 .18داخُ ِٞ ِٝٛبیی و ٝثد ٖٚدزة ٛزی ثٔ ٝبدیٟب ٚقُ ؾد.ٜ

تولید مثل موش ها
ٔٛؾٟب ث ٝدِیُ فساٚا٘ی دؾٕٙبٖ خٛد دز عجیعت لدزت ِٛید ٔثُ ثبالیی داز٘د  .آٟ٘ب دز ع َٛیىػبَ 5
ثبز ٞٚس ثبز  6ب  12ثچ ٝث ٝد٘یب ٔی آٚز٘د و ٝثچاٞ ٝاب دز ٔ 3ابٍٞی لابدز ثاِٛ ٝیاد ٔثاُ ٞػاتٙد  .دز
ؾسایظ ٔٙبغت  ٚثدٔ ٖٚسي ٔ ٚیاس خٕعیات ؾابٖ دز غابَ ثا 522 ٝعادد ٔای زغاد ٟٙ ( ٚاب ؾاسایظ
٘بٔٙبغت ؾبُٔ ٔحدٚد وسدٖ آة ٚغرا  ٚال٘ ٝث ٝؾدت اش خٕعیت آٟ٘ب ٔی وبٞد) فكاُ ٔعاسٚب ثاٝ
شاد ِٚ ٚد ٔٛؼ ٞب پبییص ٔی ثبؾد.

سه ػامل اساسی سندگی موش ها :
 -1غرا
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 -2آة
ٔ -3حُ ش٘دٌی
ٟٙب ؾسایظ ٘بٔٙبغت ؾبُٔ ٔحدٚد وسدٖ آة  ٚغرا  ٚال٘ ٝث ٝؾدت اش خٕعیت آٟ٘ب ٔی وبٞد .
تغذیه موش ها :
ٔٛؼ ٞب ثغٛز وّی حیٛا٘ب ی ٌیبٞتٛاز ٞػتٙد  ٚاش ٔٛاد ٌیبٞی ٔب٘ٙد خٛا٘ ٚ ٝثسي  ٚغبل ٚ ٝزیؿ ٚ ٝپیابش
دا٘ٔ ٚ ٝیٞ ٜٛبی ٔتتّ

 ٚحتی پٛغت دزختبٖ غریٔ ٝی وٙٙاد ِٚای عادادی اش آٟ٘اب ٔب٘ٙاد ٔاٛؼ ٞابی

ا٘جبزی ( زا ٛظ ) ٛٔ ٚؼ خبٍ٘ی و ٝدز ٔدبٚزت ا٘ػبٖ ش٘دٌی ٔیىٙٙد  ٕٝٞچیص خٛاز ٞػتٙد .
د٘داٟ٘بی ایٗ حیٛاٖ ٔثُ غبیس خ٘ٛدٌبٖ زؾد دا ٕی دازد  ٚثسای خٌّٛیسی اش زؾد ثایؽ اش حاد د٘اداٟ٘ب
ٔدجٛز اغت و ٝد٘داٟ٘بی خٛد زا ثب خٛیدٖ اخػبْ ٘ػجتبً غتت ثفسغابید ثإٞ ٝایٗ دِیاُ لادزت خٛیادٖ
ثػیبز شیبدی داز٘د ٛٔ .ؼ ٞب دز ؾٟس عٕد ب غرای خٛد زا اش شثبِٞ ٝبی س،ثبلی ٔب٘د ٜخٛزاوی ٞابی زٞاب
ؾد ٚ ٜداخُ ثبغچٞ ٝبی ٕیص ٘ؿدٟ ٜیٔ ٝی وٙٙد.

اهمیت موش ها
ٔٛؼ ٞب اش خٙجٞ ٝبی ٔتتّ

خػبزت التكبدی  ٚیب ا٘تمبَ ثیٕبزی ٔی ؾ٘ٛد .ایٗ خٙجٞ ٝب عجبز ٙد اش :

 -1خػبزت ٔٛؼ ٞب ث ٝغبختٕبٟ٘ب دز حبؾی ٝخیبثبٟ٘ب  ٚپیبد ٜزٞٚب ٘بثٛد وسدٖ فاسآٚزدٞ ٜابی ا٘جابزی
و ٝخٟت خؿه وسدٖ ٍٟ٘ ٚدازی ثغٛز ٔٛلتی دز غبختٕبٟ٘بی ٔسثٛط ذخیسٔ ٜی ؾ٘ٛد .
 -2خٛیدٖ وبثٟبی ثسق ّ ٚفٗ  ٚغیػتٓ آة یبزی فضبی غجص ؾٟسی ( خٛیدٖ ِٞ ِٝٛبی )pvc
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خػبزت خ٘ٛدٌبٖ ٔحدٚد ث ٝفسآٚزدٞ ٜبی غرا ی ٘یػت،ثّىٕٔ ٝىٗ اغت ٔٛاد  ٚغبختٕبٖ ٞبیی وٝ
ٞیچ زاثغٙٔ ٝغمی ث٘ ٝیبشٞبی اقّی خ٘ٛدٌبٖ ٘داز٘د خٛید ٜؾٛد  .اش ٘بس التكبدی ٕٟٔتسیٗ خػابزت
اش ای، ٍٝ٘ٛٙآغیت ث ٝا٘ٛاع وبثُ  ٚغیٓ وؿی ٞبی ا٘جبزٞب ٔ ٚصازع اغت  .خػبزت ٔٛؼ ٞب أاسٚش ٜثاب
ٔكسب پشغتیه ث ٝعٛٙاٖ ٔبد ٜپٛؾؿی غیٓ ٞب ثد س ؾد ٜاغت  .خ٘ٛدٌبٖ لبدز٘د غسة،آِٔٛیٙیٚ ْٛ
دیٍس فّصات ٘سْ س اش د٘داٟ٘بی خٛد زا ثد٘ٛد ٛٔ .ؼ ا٘جبزی عش ٜٚثس خػبزات غٍٙیٙی و ٝدز ا٘جبزٞب
ث ٝثبز ٔی آٚز٘د اغّت ٔٛخت خساثی غبختٕبٟ٘ب  ٚا٘جبزٞب ٌسدیدٚ ٜحتی ثاب خٛیادٖ وبثاُ ٞابی ثاسق
ثبعث آ ؽ غٛشی ٘یص ٔی ٌسد٘د ا شب غسٔبیٞ ٝب اش عسیك خٛیدٖ  ٚاشثیٗ ثسدٖ ٔٛاد غیاس خاٛزاوی
ٔب٘ٙد وبثّٟبی ثسق ّ ٚفٗ  ٚایدبد آ ؽ غٛشی  ٚحسیك،خساثی غبختٕبٖ ٞب یىی اش ٔؿاىشت عٕادٜ
ٛغظ ٔٛؼ ٞب اغت  .پبزٌی وبثُ ٞب دز اثس خٛیدٖ ٌبٞی ٔؿىشت ؾدیدی دز ٚغبیُ حُٕ ٘ ٚمُ
ٔحكٛالت وؿبٚزشی ٔب٘ٙد ٛٞاپیٕب،ا كبالت داخُ لغبز  ٚوبٔی ٚ ٖٛخٛیدٖ وتابة ٞاب دز وتبثتب٘اٝ
ٞب  ٚخػبزت ث ٝاغٙبد،یىی اش ٕٟٔتسیٗ شیبٖ ٞبی ٔٛؼ ٔی ثبؾد ٛٔ .ؼ ٞاب ثاب غاٛزاخ ٕ٘اٛدٖ پؿاتٝ
خٛی ٞب ٞ ٚدز دادٖ آة آثیبزی ٚخٛیدٖ ِٞ ِٝٛبی آثیبزی حات فؿابز آغایت فساٚا٘ای ثا ٝغیػاتٓ
آثیبزی ٔی ش٘ٙدٛٔ .ؼ ٞب یب ٞ َٚب آثصی حفبز،ثسای ٔثبَ ٔٛؼ ثصزي  ٚزأیٗ،دز ٔصزع ٝاش ایاٗ ٘باس
خػبزت عٕد ٜثٛخٛد ٔی آٚز٘د ٚپیدا وسدٖ ٔحاُ خػابزت ٔؿاىُ ٚ ٚلات ٌیساغات  .ثا ٝابشٌی
عداد شیبدی اش ا ٔٛجیُ ٞب پبزن ؾد ٜدز وٙبزٞ ٜبی خیبثابٖ ٞابی ؾاٟس ٟاساٖ دچابز ٔؿاىش ی دز
غیػتٓ ثسق  ٚثبعسی ؾد ٜا٘د .ثب ایٗ ٔؿىُ عٕش ثسق زغب٘ی ثٕ ٝبْ ثتؽ ٞبی ٔبؾیٗ ثٛیط ٝٔ ٜؾىٗ
ٞبی خٛدز ٚ ٚچساغ ٞب لغع ؾد ٜاغت  .غسٚیع وبزاٖ خٛدز ٚخٛیدٌی  ٚثسیادٌی ٚخابی د٘اداٖ
ٔٛؼ ٞب زا زٚی غیٓ ٞبی غیػتٓ ثسق ٔبؾیٗ ٞب ٔؿبٞدٕٛ٘ ٜد ٜا٘د ایٗ ٔػئّ ٝشٔب٘ی زخ ٔی دٞاد واٝ
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ٚلتی خٛدزٞٚب ،وٙبز خیبثبٖ ثسای چٙدغبعت پبزن ؾد ٜا٘د ٛٔ .ؼ ٞب ثب ٚزٚد اش غیٙی شیاس خاٛدزٚ
یب الثشی چسخ ٞب ث ٝلػٕت ٔٛ ٛز،غجت پبز ٜؾدٖ غیٓ ٞب یب خاٛزد ٜؾادٖ آٟ٘اب ٔای ؾا٘ٛد  .پابزن
٘ىسدٖ عٛال٘ی خٛدز ٚدز وٙبز خیبثبٖ ث ٝخكٛـ وٙبزاٟ٘ابز آة ٔ ٚتابشٖ شثبِا ٝثٟتاسیٗ زا  ٜثاسای
وبٞؽ ایٗ ٔؿىُ ثسای خٛدزٞٚب ٔی ثبؾد .
 -3خػبزت ث ٝخٛأع ا٘ػب٘ی اش عسیك ا٘ٛاع ثیٕبزیٟب
ایٗ ثتؽ ٕٟٔتسیٗ ٔٛضٛع اش ٘بس ثٟداؾت  ٚغشٔتی اغت ٔٛؼ ٞب لبدز٘د عٛأاُ عاداد شیابدی اش
ثیٕبزٞبی ٔؿتسن ثیٗ ا٘ػبٖ ٚحیٛاٖ زا دز ثدٖ خٛد ٍ٘ب ٜداؾت ٚ ٝیب ٔٙتمُ ٕ٘بیٙد .ثٙبثسایٗ خٛیٙادٌبٖ
 ٓٞث ٝعٛٙاٖ ٔتصٖ ٘ ٓٞ ٚبلُ ثیٕبزی ٞب ٔحػٛة ٔی ؾ٘ٛد.

تیماری های منتقله اس طزیق موش ها
دأ ٝٙخػبز ٟبیی و ٝایٗ ٔٛخٛدات وٛچه ث ٝش٘دٌی ا٘ػبٖ ٚازد ٔی وٙٙاد آ٘مادز ٌػاتسد ٜاغات
و ٝثبید ٌفت ٕٞیٗ ٔٛؼ ٞبی وٛچه أسٚش یىی اش ثشٞبی خغس٘بن ثاسای ٘اٛع ثؿاس ٔای ؾا٘ٛد.
ٔٛؾٟب ثب غری ٝاش ٔحكٛالت وؿبٚزشی،دأی،دا٘ٞ ٝب ٛٔ ٚاد غرایی ا٘جبز ؾدٛٔ ٜخات ا اشب ثسخای
ٔٙبثع التكبدی ؾد٘ ٚ ٜیص ثب خٛیدٖ غیٕٟبی ثسق ّ ٚفٗ  ٚایدبد آغیت ثٚ ٝغب ُ ثسلی خغسات عٕدٜ
ای زا ٔتٛخ ٝبغیػبت  ٚخب٘ٞ ٝب ٔی وٙٙد .أب ثیؿتسیٗ شیبٖ ایٗ ٔٛخٛدات ٘مؿی اغت وا ٝدز ا٘تؿابز
ثیٕبزیٟب داز٘د یه ٔٛؼ ثٟٙ ٝبیی ٔی ٛا٘د ٕبٔی فضبی یه ٔحیظ ٔػى٘ٛی زا آِٛد ٜوٙد  ٚشٔیٙاٝ
زا ثسای ا٘تؿبز ثیٕبزیٟب آٔبد ٜغبشد ٛٔ .ؼ عبُٔ ا٘تمبَ ثػیبزی اش ٚیسٚغٟب،ثبوتسی ٞب  ،اغپیسٚوت ٞب
 ،زیىتصیب  ٚلبزچٟب ٞػتٙد زٚشا٘ٞ ٝس ٔٛؼ  45ب  252فضّ 12 ٚ ٝب ٔ 22یّی ِیتس ادزاز  ٚچٙد قد ٔاٛ
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اش خ ٛدفع ٔی وٙد  ٚثدیٗ ؾىُ یه ٔٛؼ ثٟٙ ٝب ی ٔی ٛا٘د ٕبٔی فضبی یه ٔحیظ ٔػاى٘ٛی زا
آِٛد ٜوسد ٚ ٜشٔی ٝٙزا ثسای ا٘تؿبز ثیٕبزیٟب آٔبد ٜوٙد .
ا٘تمبَ ثیٕبزیٟب اش خ٘ٛدٌبٖ ث ٝا٘ػبٖ اش چٙد عسیك ٕٔىٗ اغت :
 ثیٕبزیٟاابیی واا ٝدز اثااس ٌاابشٌسفتٍی ٔٛؾااٟب ٔٙتمااُ ٔاای ؾاا٘ٛد عجبز ٙااد اش :ثیٕبزیٟاابیٚیسٚغیٔ،یىسٚثی  ٚلبزچٟبٛ ،الزٔی،عبع ٚ ٖٛت زاخعٝ
 ثیٕبزیٟبی و ٝاش عسیك ادزاز ٔ ٚدفٛع ٔٛؾاٟب ٔٙتماُ ٔای ؾا٘ٛد ِپتا ٛغپیسٚشٔ،ػإٔٛیتٟبیعرا ی ٘بؾی اش غبِٕ٘ٛشٞب  ٚا٘تمبَ اٍُ٘ ٞب ی ٔثُ ٕٞیٙاِٛییپع ٘ب٘اب ٕٞ ٚیٙاِ ٛییاپع دیٕای
٘ ٛب .
 ثیٕبزیٟبی ٔٙتمّٛ ٝغظ اوت ٛپبزاشیتٟبی خ٘ٛدٌبٖ ث ٝا٘ػبٖ ؾابُٔ،ثیٕبزی عابع ( ٖٛثٛغایّٝوه ٛٔ ٚؼ) ت زاخع ( ٝثٛغیّ ٝوٛٔ ٚ ٝٙؼ) ثیٕبزیٟبی یفاٛظ اش عسیاك ٔادفٛع واه
ٛٔٚؼ  ،ثیٕبزی س یپب٘ٛش ٔ ٚیبشیػع
 -4خػبزت ثٔ ٝصازعٔ ،حكٛالت وؿبٚزشی ٛٔ ٚاد غرایی
خ٘ٛدٌبٖ دز غغح ٚغیعی ثٔ ٝحكٛالت  ،لجُ  ٚثعد اش ثسداؾت خػبزت ٔی ش٘ٙاد ثاب ٛخا ٝثا ٝایاٗ
ثسآٚزد ٔی ؾٛد دز ٞسغبَ  22دزقد ذخبیس غرایی خٟبٖ ٛغظ خ٘ٛدٌبٖ ٔكاسب یاب آغایت ثجیٙاد
.خدی سیٗ ٔؿىشت ایدبد ؾادٛ ٜغاظ خ٘ٛادٌبٖ دز شٔایٗ ٞابی وؿابٚزشی ثاس غاس ٔحكاٛالت
ٌسٔػایسی وؿاتصازٞبیی ٔب٘ٙاد ٘یؿاىس،دزخت خسٔب،وبواب  ٚ ٛلٟإٞٚ ،ٛچٙایٗ ثس٘ح،غابیس غااشت ٚ
ٔحكٛالت غرایی ا فبق ٔی افتد،ثغٛزی و ٝآة ٛٞٚای ٌسٔػیسی أىبٖ ٌػتسؼ ٌٞ ٝ٘ٛبی شیبدی
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اش خ٘ٛدٌبٖ زا فسأ ٓٞی غبشد  ٚدز غبِٟبی عغیبٖ خٕعیتی خٛد ٔٛخت ٚحؿت ٔاسدْ ثا ٝخكاٛـ
وؿبٚزشاٖ  ٚدأدازاٖ ٔی ؾ٘ٛد .

موش های مهم اس نظز تهداشت
ثعضی اش ٔٛؼ ٞب دز ا٘تؿبز ثیٕبزیٟبیی لبثُ غسایت ث ٝا٘ػبٖ ثیؿتس دخبِت داز٘د اش خّٕ ٝایٟٙاب ٔاٛؼ
ٞبی اّٞی ٞػتٙد و ٝدز أبوٗ ا٘ػب٘ی  ٚاعساب ش٘دٌی ٔی وٙٙد  ٚثعضی دیٍاس ٔاٛؼ ٞابی ٚحؿای
ٞػتٙد و ٝثغٛز عجیعی ٔتصٖ ثعضی ثیٕبزیٟبی لبثُ غسایت ث ٝا٘ػبٖ ٔی ثبؾد .
اِ ) ٔٛؼ ٞبی اّٞی:

موش قهوه ای یا نزوصی یا موش فاضالب
ٔٛؼ ثصزٌی اغت و ٝدز آٖ دْ و ٛب ٜس اش غس  ٚثدٖ اغت  ٚدز زٚی دْ ٔب٘ٙد ٔٛؼ غایبٞٛٔ ٜابی
ثػیبز زیص  ٚخؿٗ پساود ٜای دیدٔ ٜی ؾٛدٌٛ .ؾٟب وٛچىتس اش ٔٛؼ غیب ٜاغت ٌٛؼ ٞب اش ٔٞٛابی
ل ٜٟٛای ظسی

 ٚزیص پٛؾید ٜؾد ٚ ٜؾىُ آٟ٘اب ٔادٚز اغات ز٘اً ٔا ٛدز ٕ٘٘ٛاٞ ٝابی ٔتتّا

اب

حدٚدی ٔتغیس اغت ِٚی ث ٝعٛز وّی زً٘ ثبالی ثدٖ ٔتّٛعی اش زً٘ غیب٘ ٚ ٜابز٘دی  ٚشزد اغات
 ٚث٘ ٝبس ل ٜٟٛای یس ٜاغت  ٚاغّت ِىٞ ٝبی غیب ٜدزؾت دیدٔ ٜی ؾٛد .خٕدٕ ٝثبزیه  ٚپٛش ٜثّٙد
اغتٛٔ .ؼ ل ٜٟٛای ثیؿتس دز ٘صدیىی ٔحُ ش٘دٌی ا٘ػبٖ ٞب ،ا٘جبزٞب ،زاٟٞبی فبضشة ،وؿتبزٌبٞ ٜب
 ٚغیس ٜش٘دٌی ٔی وٙٙد اغّت سخیح ٔی دٞد دز لػٕت پبییٗ غبختٕبٟ٘ب ش٘دٌی وٙادٔ .اٛؼ لٟاٜٛ
ای عٕٔٛبً دز ٟسأٖ ،ؿٟد ،غجصٚاز ،ؾیساش ،جسیص ،غٛاحُ دزیبی خسش  ٚخّیح فابزظ ٌػاتسؼ دازد.
الشْ ث ٝذوس اغت و ٝدز ؾٟس اقفٟبٖ ایٗ ٔٛؼ ٛٔ ،ؼ غبِت ٔعسفی ٔی ؾٛد.
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موش سیاه یا موش سقف
ٔٛؼ غیب ٜدازای خثٔ ٝتٛغظ ٘ ٚػجتبً وؿید ٜای اغت اٌسچٛٔ ٝؼ غیبٔ ٜعسٚب ؾد ٜا٘د ِٚی ز٘اً
دزآٟ٘ب ب حدٚدی ٔتغیس اغت ٕٔ ٚىٗ اغت غیبٔ ٜبیُ ث ٝخبوػتسی یب ل ٜٟٛای ز٘اً ثبؾاٙد دْ آٟ٘اب
ثّٙد اغت  ٚاغّت ع َٛدْ اش ثدٖ  ٚغس دبٚش ٔی وٙد غس ثبزیه  ٚویؿد ٜاغت  ٚپٛش ٜوآ  ٚثایؽ
٘ٛن دازی زا ؿىیُ ٔی دٞد.الٌِٛ ٝؼ ٘ػجتبً خٛة زؾد وسد ٚ ٜچٙب٘چ ٝث ٝخّ ٛخٓ ؾٛد ثا ٝچؿآ
ٔی ز غد زً٘ الٌِٛ ٝؼ خبوػتسی ،ل ٜٟٛای  ٚیب یس ٜاغت .چؿٓ ٞب شیبد دزؾات ٘یػاتٙد  ٚغاجیّٟب
خٛة زؾد وسد ٜاغت  ٚث ٝزً٘ غیب ٜیب ل ٜٟٛای ا٘د دز دغت فمظ چٟبز اٍ٘ؿات ٚخاٛد دازد .ایاٗ
خ٘ٛد ٜثیؿتس دز ٘صدیه ٔساوص ش٘دٌی ا٘ػبٖ دیدٔ ٜی ؾٛد ث ٝخبزٞب  ٚا٘جبزٞاب  ٚغابیس غابختٕبٟ٘ب زاٜ
پ یدا ٔی وٙد لبدز اغت شٔیٗ ٞبی خیّی غتت  ٚحتی تت ٚ ٝغیٕبٖ زا حفس وسد ٚ ٜزا ٜخاٛد زا ثابش
وٙد ثتٛثی اش دزخت  ٚدیٛاز ثبال ٔی زٚد ٔ ٚی ٛا٘د دز آة ؾاٙب وٙاد اش غاشت  ٚحجٛثابت  ٚدا٘اٝ
ٞبی ٔتتّ

دیٍس غریٔ ٝی وٙد  ٚحتی ٔبٞی ،حّص ٚ ٖٚحجٛثبت وٛچه زا ٔٛزد غریا ٝلاساز ٔای

د ٞد ث ٝعٛز وّی ثسای ا٘ػبٖ آفت ثصزٌی ٔحػٛة ٔی ؾٛد  ٚاش ِحابػ التكابدی  ٚا٘تمابَ ثیٕبزیٟاب
دازای إٞیت شیبدی اغت  .دز ایساٖ دز ٕبْ ٘اٛاحتی غابحّی دزیابی خاسش اش آغاتبزا اب ٌسٌابٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ غٛاحُ خٛٙثی ایساٖ دز دزیبی عٕبٖ  ٚخّیح فبزظ ٌصازؼ ؾد ٜاغت.
الشْ ث ٝذوس اغت و ٝدز ؾٟس اقفٟبٖ ٘یص ایٗ ٔٛؼٛٔ ،ؼ غبِت ٔعسفی ٔی ؾٛد.
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موش خانگی
ایٗ ٌ ٝ٘ٛخ٘ٛد ٜای اغت و ٝوٛچه ثب دْ ٘بشن ٘ ٚػجتبً ثّٙد ع َٛثادٖ آٖ ثا ٝا٘ضإبْ غاس 72-93
ٔیّی ٔتس  ٚع َٛدْ آٖ ا٘دوی و ٛبٞتس اش عأ 75-92 َٛیّای ٔتاس اغات  ٚدز غاس الِاٌ ٝاٛؼ ٘ػاجت ًب
خٛة زؾد وسد ٚ ٜدز ثبال وبٔشً ٔدٚز اغت .الٌِٛ ٝؼ دز لػٕت خبزج  ٚداخاُ اش ٔٞٛابی خیّای
زیص  ٚظسیفی ث ٝزً٘ خبوػتسی ل ٜٟٛای پٛؾید ٜؾد ٜاغت چؿٓ ٞب وٛچه  ٚپٛش ٜب حدی ٘اٛن
یص  ٚغجیُ ٞب ثب زؾد ٔتٛغظ اغتٞٛٔ .بی ثدٖ و ٛب٘ ٚ ٜسْ  ٚظسی
اش خبزج ٕ٘بیبٖ ٘یػتٙد زً٘ ٔ ٛدز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔتتّ

اغت  ٚحّمٞ ٝبی غضسٚفی دْ

وٕای ٔتغیاس ،ثعضای ٞاب دز پؿات ثادٖ ثیؿاتس

ٔتٕبیُ ث ٝزً٘ ل ٜٟٛای زٚؾٗ ٔتّٛط ث ٝخبوػتسی ٞػتٙد زً٘ ٔٞٛاب دز غإت ا٘تٟابیی زٚؾاٗ ٚ
ٔتبیُ ث ٝل ٜٟٛای اغت ث ٝعٛز وّی زً٘ پؿت ثدٖ  ٚثبالی ٌسدٖ دز زٚی غس  ٚپّٟٞٛب یسٔ ٜتٕبیاُ
ث ٝخبوػتسی اغت دز ثعضی اش ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ٘یص غبیٞ ٝب اش شزد عشیی یب ٘بز٘دی دز زٚی زً٘ یس ٜدیدٜ
ٔی ؾٛد .ایٗ خب٘ٛز دز فكٌ َٛسْ دزٔصازع  ٚثبغابت  ٚدز فكا َٛغاسد غابَ ثا ٝخب٘اٞ ٝاب  ٚأابوٗ
غسپٛؾیدٔ ٜب٘ٙد ا٘جبزٞب خػبزت ٔی ش٘د فعبِیت اقّی ایٗ خب٘ٛز ٍٙٞبْ ؾت اغت ِٚی ٌبٞی اٚلابت
دز زٚش ٘یص فعبِیت ٔی وٙد ایٗ ٔٛؼ اش دا٘ٞ ٝبی غشتٛٔ ،اد وبغریٙٔ ،ػٛخبت ،خٛاز  ٚثبز  ٚغیسٜ
غری ٝوسد ٚ ٜخػبزات غٍٙیٙی ٚازد ٔی وٙدٛٔ .ؼ خبٍ٘ی دز ٕٞا٘ ٝمابط ایاساٖ ثا ٝاغاتثٙب لػإت
ٞبی و ٝوبٔشً خؿه ٘ ٚبٔٙبغت ثسای ش٘دٌی اغت ٔب٘ٙد وٛیس ٕ٘ه  ٚدؾت ِٛت ٚخاٛد دازد ایاٗ
ٔٛؼ دز ٕبْ ؾٟسٞب  ٚزٚغتبٞبی ایساٖ دید ٜؾد ٜاغت  ٓٞثكٛزت ٘یٕ ٝاّٞی دز ٔدابٚزت ا٘ػابٖ ٚ
 ٓٞثكٛزت اختٕبعبت وبٔشً ٚحؿی ش٘دٌی ٔی وٙد.
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ب) موش های وحشی
دز ایٗ خص ٜٚاش پسداختٗ ثٔ ٝجحث ٔٛؼ ٞبی ٚحؿی ث ٝدِیُ ٌػتسدٌی ثحث  ٚعدْ ٘یبش خاٛددازی
ؾد ٜاغت.

ػوامل مهم درمثارسه تا موش ها
 -1عییٗ ٘ٛع ٔٛؼ :ا َٚاش  ٕٝٞثبیاد ٘اٛع ٔٛؾای وا ٝدز ٘باس اغات ثاسای دفاع آٖ ٔجابزش ٜوٙایٓ
ٔؿتف غبشیٓ شیسا ب ٘ٛع ٔٛؼ ٔؿتف ٘ؿٛد عییٗ ٘ٛع ٔجبزش ٚ ٜععٕ ٚ ٝحتی ٘اٛع غآ غیاس
ٕٔىٗ خٛاٞد ثٛد .ثٙبثسایٗ ثسای ا٘دبْ یه ٔجابزش ٜثبیاد لجاُ اش ٞاس چیاص ٘اٛع ٔاٛؼ ٔٙغما ٝزا
ؾٙبخت ب ٔجبزش ٜثب ٔٛفمیت ا٘دبْ ؾٛد.
الشْ ث ٝذوس اغت و ٝدز ؾٟس اقفٟبٖ ٔٛؼ غیبٛٔ ٚ ٜؼ ل ٜٟٛای ث ٝعٛٙاٖ د٘ ٚاٛع ٔاٛؼ غبِات ٔعسفای
ٔی ؾ٘ٛد.
 -2فكُ ٔجبزشٜ
فكُ ٔجبزش ٜخٛد إٞیت شیبدی دازد شیسا ٔٛؼ ٞاب دز فكأ َٛتتّا

زغجات غارایی ٌ٘ٛابٌ ٖٛداز٘اد

ثٙبثسایٗ ثبید دلت وسد ب فكُ ٔجبزش ٜثب آٌبٞی وبُٔ ا٘تتبة ؾٛد.
دز ؾٟس اقفٟبٖ ثب ٛخ ٝثٛٙ ٝع آة ٛٞ ٚایی دز فكٔ َٛتتّ

غبَ اش پٙح ٘ٛع غآ ٔتتّا

ثاب سویات

ٔتفبٚت اغتفبدٔ ٜی ؾٛد .ثسای ٔثبَ دز فكُ بثػتبٖ  ٚثٟبز اش غآ پفىای  ٚپّات  ٚدز فكاُ شٔػاتبٖ ثاٝ
عّت ثبز٘دٌی  ٚغسد ثٛدٖ ٛٞا اشغٓ ٚوع وشت  ٚغٓ ویىی اغتفبدٔ ٜی ؾٛد.
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ٔ -3حُ ش٘دٌی ٔٛؼ ٞب
ا٘تتبة ٘ٛع ٔجبزش ٜثبید ثسحػت ٔحُ ش٘دٌی ٔٛؼ ٞب ا٘تتبة ؾٛد اٌس ٔجبزش ٜدز قحسا  ٚدٚز اش آثبدی
ا٘دبْ ؾٛد ا٘تتبة ٘ٛع ٔجبزشٔ ٜتفبٚت اغت ِٚی اٌس ٕٞیٗ ٔٛؼ دز ٔحُ ش٘دٌی ا٘ػابٖ  ٚؾاٟسٞب دیادٜ
ؾٛد ثبید حتٕبً اش زٚؼ ٞبیی و ٝثسای ا٘ػبٖ  ٚداْ ثی خغس٘د اغتفبد ٜؾٛد.
ثسای ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞب دز فضبٞبی ؾٟسی اقفٟبٖ اش زٚؼ ٔجبزش ٜفیصیىی  ٚؾیٕیبیی اغتفبدٔ ٜی ؾٛد.
ٚ -4غبیُ  ٚاثصاز ٔجبزشٜ
زٚؼ ٞب  ٚاثصازی و ٝثسای ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ دادٔ ٜی ؾٛد زٚی ٔغبِعبت  ٚدسثیابت شیابدی ثدغات آٔادٜ
اغت و ٓٞ ٝاش ِحبػ التكبدی ٔمس ٖٚثكسف ٝثبؾد ٛٔ ٓٞ ٚثس ٚالع ؾٛد ثٙبثسایٗ اغتفبد ٜاش اثاصاز ٚ ٚغابیُ
ٔٙبغت دز ٞس ٔحُ ٔ ٚىبٖ ٔجبزش ٜزا ٔٛثس س ٔی ٕ٘بید.
دز أس ٔجبزش ٜثب ٔٛؼ ٞب ،وبزٌساٖ ععٌٕ ٝراز ثبید ثٚ ٝغابیُ  ٚدٟیاصات خبقای ٔدٟاص ثبؾاٙد اش لجیاُ
ِجبظ وبز ٔتكٛـ ٘ ٚؿبٖ دازٔ ،بغه فیّتاس داز ،دغاتىؽ ٔتكاٛـ ،خّیما ٝدازای ؾاجسً٘ ،واش،ٜ
لبؾك ٔتكٛـ ،وی

ٔتكٛـٟٔ ،س عشٔت خغس ،ویػٞ ٝبی ٔتكٛـ خٕع آٚزی اخػابد ٔٛؾاٟب ٚ

ٔبؾیٗ دٚخت.
 -5شیػت ؾٙبغی
ش ٔاٛزد ٛخا ٝلاساز دٞیاد اب اش ٘مغا ٝضاع
لجُ اش الداْ ثٔ ٝجبزش ٜثیِٛٛضی ٔٛؼ ٔٛزد ٘باس زا وابٔ ً
حداوثس اغتفبد ٜزا ثسای ثبال ثسدٖ ٘تیدٔ ٝجبزش ٜثدغت آٚزید.

18

آٖ

 -6دلت ثسای ا٘تتبة ٔبد ٜثسای ععٕٝ
لجُ اش ععٌٕ ٝرازی ثب ا٘دبْ آشٔبیؿٟبیی ٘ٛع ععٕٛٔ ٝزد ٘یبش زا پیدا ٔی وٙٙد .ثسای ٔثابَ اٌاس ٔٛؾای دز
ا٘جبزی دید ٜؾٛد ثبید لجشً چٙد ٘ٛع ٔبد ٜثد ٖٚغٓ دز ٌٛؾ ٚ ٝوٙبز ا٘جبز لساز داد  ٚدز د ٚغ ٝزٚش ٔسالات
ثٛد وٛٔ ٝؼ ٞب ث ٝوداْ ععٕٛ ٝخ ٝخٛاٙٞد داؾت پع اش پیدا وسدٖ ٘ٛع غرای ٔاٛزد عشلأ ٝاٛؼ ٞاب
ععٕ ٝزا ثساغبظ آٖ ٔبدٟ ٜی ٝوٙٙد.

ػالیم وجود موش در یک محل
اش عشیٓ ٚخٛد ٔٛؼ دز فضبٞبی ؾٟسی
ٚ .1خٛد ِىٞ ٝبی وثی

٘بؼ اش زا ٜزفتٗ دز ٔػیسٞبی زفت  ٚآٔد ٔتكٛقبً دز وٙبزٞ ٜبی دیاٛاز

 ٚاثسات پٙد ٝپبٞب  ٚدْ ؤ ٝعٕٛالً زٚی خبن ٘سْ ،آزد  ٚپٛدز ٌچ ثساحتی لبثُ ٔؿبٞد ٜاغت.

راههای ورود موش ها
زاٟٞبی ٚزٚد ٔٛؼ ث ٝغبختٕبٖ عجبز ٙد اش:
 .1پٙدسٞ ٜبی ؾىػت ٝشیس شٔیٗ ٞبی ٔدبٚز پیبد ٜزٞٚب
 .2اش شیس ؾىبب ٞب ٙٔ ٚبفر دزة ٞبی ٚزٚدی غبختٕبٖ ٞبی وٙبز پیبد ٜزٞٚب
 .3اش زٚی دیٛازٞبی شٔیٗ ٞبی ثبیس  ٚغبختٕبٖ ٞبی وٙبز پیبد ٜزٞٚب
 .4اش عسیك ِٞ ِٝٛبی آثسیص فبضشة ٔتكُ ثٔ ٝبدیٟب  ٚچبٞ ٜبی آة ثبزاٖ
 .5اش عسیك ؾبخ ٝدزختبٖ ٔتكُ ؾد ٜث ٝغبختٕبٟ٘ب
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روش های مثارسه تا موش ها
 ٔجبزش ٜفیصیىی ٔجبزشٔ ٜىب٘یىی ٔجبزش ٜثیِٛٛضیه ٔجبزش ٜؾیٕیبیی ٔجبزشّ ٜفیمیؾبیبٖ ذوس اغت و ٝدز ایٗ خص ٜٚاش ثیٗ زٚؾٟبی ٔتتّ

ٔجبزش ٜثب ٔٛؾٟب ٟٙب ٛضیحب ی دز ٔاٛزد زٚؼ

ٔجبزش ٜفیصیىی  ٚؾیٕیبیی ث ٝدِیُ وبزثسد ٛأبً آٖ دز خدٔبت ؾٟسی اقفٟبٖ داد ٜؾد ٜاغت.

روش مثارسه فیشیکی تا موش ها
 حرب غرا -1ظسٚب شثبِ ٝحتٕبً ثبید غسثػت ٝثبؾٙد  ٚداخُ غغُ لساز داد ٜؾ٘ٛد.
 -2اش لسازدادٖ شثبِ ٝخبزج اش ٘ٛثت  ٚیب ا٘جبؾتٗ شثبِ ٝدز وٙبز پیابد ٜزٞٚاب ،ثبغچاٞ ٝاب ٔ ٚعابثس
خٛددازی ؾٛد.
 حرب آةوبٞؽ ٔٙبثع آة لبثُ دغتسظ اش دیٍس الدأبت ثٟداؾتی  ٚثٟػابشی ٔحایظ اغات واٛٔ ٝخات ٘بٔػابعد
ؾدٖ ؾسایظ شیػتی ثسای ٔٛؼ ٞب ٔی ٌسدد .ث ٝایٗ ٔٙبٛز حرب ٔب٘اداة ٞاب  ٚچابَ ٞابی آة  ٚعٕیاس
٘ؿتی آة ب٘ىسٞب  ٚؾیس ِٞ ِٝٛبی آة فضبی غجص ؾاٟسی حاب ص إٞیات اغات ٔٛؾاٟب دز قاٛزت عادْ
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دغتسغی ث ٝآة دز ٔد ی وٕتس اش  3-4زٚش اش ثیٗ ٔی ز٘ٚد ِرا دز داخاُ غابختٕبٟ٘ب الشْ اغات غاٛزاخ
ٞبی فبضشة ثب و

ؾٛی ٔٙبغت پٛؾید ٜؾٛد اش چى ٝوسدٖ ؾیسٞب  ٚلاسازدادٖ ظاسٚب آة دز حیابط

غبختٕبٟ٘ب خٌّٛیسی ٌسددٕٞ .چٙیٗ ٚزٚدی غیفٞ ٖٛب ث ٝدزپٛؼ ٔتكٛـ ٔدٟص ؾٛد.
حذف پناهگاه
 -پٛؾؽ ٌیبٞی ٔتساوٓ دز ثبغچٞ ٝبی غغح ؾٟس ثبید یاه زدیا

ٔاٙبٓ ثبؾاد اب پٛؾاؽ

ٌیبٞی پٙبٍٞبی ثسای ٔٛؾٟب ٘ؿٛد.
 حفسٞ ٜبی ٔٛخٛد دز حبؾی ٝپبزوٟب ،وٙبز خدا ٚ َٚپیبد ٜزٞٚب ثب غیٕبٖ ٔػدٚد ؾٛد.ٞ ِِٝٛ -بی آة شیس پؿت ثبْ ٞب  ٚو

ؾٛی غبختٕبٟ٘بی ٔتكُ ث ٝخٛی ٞاب ،اٟ٘ابز ٔ ٚابدی

ٞب زا ثبید ثب ٘كت ٛزی ٔػدٚد وسد.
 -غبختٕبٖ ٞبی ٔتسٚثٔ ٚ ٝتسٚو ٝدز وٙبز ٔعبثس عییٗ ىّی

ؾ٘ٛد

 حفسٞ ٜبی ٔٛخٛد دز ثد٘ٔ ٝبدی ٞب ،خٛی ٞب  ٚاٟ٘بز ثب غیٕبٖ ٔػدٚد ؾٛد حفسٞ ٜبی ٔٛخٛد دز دیٛازٞبی غبختٕبٟ٘بی ٔدبٚز شٔیٗ ٞبی ثبیس غسیعبً سٔیٓ ؾٛد ٘كت ٛزی ثس زٚی ٛٞاوؽ پٙدسٞ ٜبی شیس شٔیٗ ٞبی وٙبز پیبد ٜزٞٚب ٔػدٚد وسدٖ حفسٞ ٜبی ایدبد ؾد ٜدز ثبغچٞ ٝب سٔیٓ خدا َٚاعساب ثبغچٞ ٝبٞ -سظ وسدٖ عّ

ٞبی ٞسش داخُ ثبغچٞ ٝب ٔ ٚبدی ٞب

 -پبوػبشی داخُ ثبغچٞ ٝبی فضبی ؾٟسی
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 ٘كت ٛزی دز ٚزٚدی  ٚخسٚخی وّیٞ ِِٝٛ ٝبی ا٘تببز آة فضبی ؾٟسی ٔ ٚعب٘ٚت حُٕ٘ ٚمُ
 سٔیٓ اعساب دزیچٞ ٝبی فبضشة سٔیٓ اعساب دزیچٞ ٝبی داوت ٔػدٚد وسدٖ ٔٙبفر شیس پبی ٝوبفٞٛبی ادازٔ ٜتبثسات خبزج وسدٖ  ٝٙدزختبٖ ثسید ٜؾد ٚ ٜخؿه ؾد ٜاش شٔیٗ ٔػدٚد وسدٖ حفسٞ ٜبی ایدبد ؾد ٜدز پبی ٝپّٟبی زٚی ثبغچٞ ٝب ٘كت ٛزی دز ٚزٚدی چبٞ ٜبی آة ثبزاٖ ؤ ٝؿىٛن ث ٝال٘ٛٔ ٝؼ ٔای ثبؾاد دز ٔٛالاعثبز٘دٌی
 ثد٘ ٝغبشی وّیٔ ٝبدی ٞب ،خٛی ٞب  ٚاٟ٘بز ٔػدٚد وسدٖ حفسٞ ٜبی شیس پُ ٞب ثب غیٕبٖ -الیسٚثی ٔٙبٓ  ٚسٔیٓ ثد٘ ٝپػتیٍٟٙب

روش مثارسه شیمیایی مثارسه تا موش ها
غٕ ْٛخ٘ٛد ٜوؽ:
أسٚش ٜاش ٌسٞ ٜٚبی غٕی شیس دز وٙتسَ خ٘ٛدٌبٖ اغتفبدٔ ٜی ؾٛد.
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 .1خ٘ٛد ٜوؽ ٞبی ٌبشی  ٚیب دخیٙی :ایٗ غٕ ْٛثیؿتس ثسای وٙتسَ ٔٛؾٟبی ا٘جبزی ،دز وؿاتیٟبی
ٔحُ ثبز  ٚأبوٗ غسثػات ٝاغاتفبدٔ ٜای ؾاٛد .اش ایاٗ دغاتٔ ٝای ٛا٘اد زیػاب٘ٛز وّػایٓ ،فػافید
آِٔٛیٙیٌ ٚ ْٛبش وسثیٙه زا ٘بْ ثسد.
 .2خ٘ٛد ٜوؽ ٞبی ٔعد٘ی :اغّت ایٗ ٔٛاد سویجب ی ثػیبز خغس٘بن  ٚغٕی ٞػتٙد  ٚثٞ ٝایچ ٚخاٝ
ٕ٘ی ٛاٖ آٟ٘ب زا ثسای اغتفبد ٜث ٝاؾتبـ غیس ٔتتكف ٛقیٕٛ٘ ٝد .فػافس دٚشز٘اً ،غاِٛفبت
بِی ،ْٛدوسثٙبت ثبزی ْٛاش ایٗ ٌس ٜٚا٘د.
 .3خ٘ٛد ٜوؽ ٞبی آِی:
اِ ) خ٘ٛد ٜوؽ ٞبی ضد ا٘عمبدی (غإ ْٛؤٛابزیٙی)ٔ :ىب٘یػآ عٕاُ ایاٗ سویجابت ٕٔب٘عات اش
ؿىیُ ٚیتبٔیٗ ٘ ٚ kیص آغیت زغب٘دٖ ث ٝخدا ٔٛیسي ٞاب  ٚایدابد خا٘ٛسیصی اغات دز ٘تیدا ٝخاٖٛ
خب٘ٛز خبزی ؾدٙٔ ٚ ٜعمد ٕ٘ی ؾٛد .اش ایٗ دغتٔ ٝی ٛاٖ ٚازفبزیٗ  ٚؤٛبز وّس زا ٘بْ ثسد.
ة) خ٘ٛد ٜوؽ ٞبی ضد ا٘عمبدی ( ٔؿتمبت ا٘ید٘دی :)ٖٛایٗ سویجابت ٘بیاس ٔؿاتمبت ؤٛابزیٙی اش
ا٘عمبد خٕٔ ٖٛب٘عت ٔی وٙٙد .اش ایٗ ٌسٔ ٜٚی ٛاٖ سویجبت پیٛاَ  ٚدیفبغیؿ ٖٛزا ٘بْ ثسد.
غٕ ْٛخ٘ٛد ٜوؽ ٔتفسل :ٝایٗ غٕ ْٛغبِج ًب دز ثسٌیس٘اد ٜغإ ْٛثاب اثاس حابد ٔب٘ٙاد آ٘تا ،ٛوبغاتسیىی،
فّٛ ٛزاغتبت غدیٓ  ٚغیسٔ ٜی ثبؾد.
الشْ ث ٝذوس اغت و ٝدز حبَ حبضس دز خدٔبت ؾٟسدازی اقفٟبٖ خٟت ٔجبزش ٜؾیٕیبیی ثب ٔٛؼ ٞاب
اش غٕ ْٛشیس اغتفبدٔ ٜی ؾٛد.
سم موش پلت
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غٓ ٔٛؼ ضد ا٘عمبدی ثب ٔبدٛٔ ٜثس ثسٔٚبدیٙٔ ٚ ِٖٛٛبغت ثسای ٔىبٟ٘بی خؿاه ٔثاُ پیابد ٜزٞٚاب ٚ
وٛچٞ ٝب ٔ ٚعبثس فسعی ٔی ثبؾد .دز قٛزت ؾٙبغبیی ال٘ ٝث ٝقاٛزت قاد دزقاد ثاد ٖٚلیا
ٚزٚدی ال٘ ٝث ٝعداد  5یب  6عدد لساز داد ٜؾٛد ٚ .دز قٛزت ؾٙبغابیی ٘ؿادٖ ال٘ا ٝاش لیا

 ٚدز

وبغاری

و ٝدازای عشٔت خغس ٔی ثبؾد اغتفبدٔ ٜی ؾٛد.
سم موش واکس بلوک
غٓ ٔٛؼ ضد ا٘عمبدی ثب ٔبدٛٔ ٜثس ثسٔٚبدیٙٔ ِٖٛٛبغات ثاسای ٔىبٟ٘ابی ٘آ ٘ابن ٔثاُ ثبغچاٞ ٝاب ٚ
فضبٞبی غجص ؾٟسی اغت دز قٛزت ؾٙبغبیی ال٘ ٝث ٝقٛزت قد دزقاد ثاد ٖٚلیا
ال٘ ٝث ٝعداد د ٚعدد لسازداد ٜؾاٛد  ٚدز قاٛزت ؾٙبغابیی ٘ؿادٖ ال٘ا ٝاش لیا

 ٚدز ٚزٚدی

وبغاری وا ٝدازای

عشٔت خغس ٔی ثبؾد اغتفبد ٜؾٛد ٞ ٚس دٔ ٚتسی یه ایػتٍب ٜعساحی ؾٛد.
سم موش وکس کالت
غٓ ٔٛؼ ضد ا٘عمبدی ثب ٔبدٔ ٜاٛثس ثسٚدیفابوٙٔ ْٛبغات ثاسای ٔىبٟ٘ابی ٕ٘ٙابن ٔثاُ ثبغچاٞ ٝاب ٚ
فضبٞبی غجص ؾٟسی اغت دز قٛزت ؾٙبغبیی ال٘ ٝث ٝقٛزت قاد دزقاد ثاد ٖٚلیا
ال٘ ٝث ٝعداد  2عدد لساز داد ٜؾاٛد  ٚدز قاٛزت ؾٙبغابیی ٘ؿادٖ ال٘ا ٝاش لیا

 ٚدز ٚزٚدی

وبغاری وا ٝدازای

عشٔت خغس ٔی ثبؾد اغتفبد ٜؾٛد ٞ ٚس دٔ ٚتسی یه ایػتٍب ٜعساحی ؾٛد.
سم موش کیکی
غٓ ٔٛؼ ضد ا٘عمبدی ثب ٔبدٔ ٜاٛثس ثسٚدیفابوٙٔ ْٛبغات ثاسای ٔىبٟ٘ابی ٕ٘ٙابن ٔثاُ ثبغچاٞ ٝاب ٚ
فضبٞبی غجص ؾٟسی اغت دز قٛزت ؾٙبغبیی ال٘ ٝث ٝقٛزت قد دز قاد ثاد ٖٚلیا
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 ٚدز ٚزٚدی

ال٘ ٝث ٝعداد یه عدد لساز داد ٜؾٛد  ٚدز قٛزت ؾٙبغابیی ٘ؿادٖ ال٘ا ٝاش ِِٛا ٝوبغاری وا ٝدازای
عشٔت خغس ٔی ثبؾد اغتفبد ٜؾٛد ٞ ٚس دٔ ٚتسی یه ایػتٍب ٜعساحی ؾٛد.

اقدامات تهداشتی در مثارسه تا موش ها
یىی اش اثتدایی سیٗ  ٚثٙیبدی سیٗ الدأبت دز خٟت آغابش ٔجابزش ٜثاب خ٘ٛادٌبٖ آٔاٛشؼ  ٚایدابد
آٌبٞی ٍ٘ ٚسؼ ٔٙبغت دز خبٔعٞ ٝادب ٔای ثبؾاد وا ٝدز ایاٗ زاغاتب ا٘تمابَ اعشعابت ضاسٚزی ٚ
تكی ثساغبظ ٔیصاٖ ا٘تببزی خٛاٞد ثٛد و ٝیٓ ٔجبزش ٜاش ٔتبعت دز خٟت ٕٞىبزی غبش٘د ٜدازد.
اغتفبد ٜاش پٕفّت ،خصٚات  ٚثسٚؾٛزٞبی غغح ثٙدی ؾد ٜآٔٛشؾی ،ثسٌصازی غٕیٙبز  ٚوبزٌبٞ ٜبی
ٔٙبغت ٕ٘ ٚبیؽ فیّٓ ٞبی آٔٛشؾی ثب ٞدب ایدبد شٔیٞ ٝٙبی ٔثجت ٕٞىبزی دز افساد ثػیبز ضاسٚزی
ٔ ٚفید خٛاٞد ثٛد .زعبیت دا ٕی ٔ ٚػتٕس ثٟداؾت یىی اش اق َٛپبیا ٝای ثاٙٔ ٝباٛز وٙتاسَ ٔٛؾاٟب
اغت چسا و ٝاٌس ایٗ الدأبت ٔس ت  ٚث ٝعٛز ٔٙبغت ا٘دبْ ٍ٘یسد ثاب حات ؾاعبع لاساز دادٖ دیٍاس
الدأبت ٔجبزش ٜای اش أثیس آٟ٘ب وبغتٛٔ ٚ ٝخت ثبشٌؿت غسیع ٔٛؾٟب ثٙٔ ٝغم ٝخٛاٞد ؾدٔ .ادیسیت
قحیح ٔحیظ دز خٟت ٔجبزش ٜثب خ٘ٛدٌبٖ عش ٜٚثاس وابٞؽ پٙبٍٞابٞ ٜابی غا ُٟاِٛقاٛٔ َٛخات
وبٞؽ ٔٙبثع غرایی ثسای ٔٛؾٟب ٘یص ٔی ٌسدد .اغتفبد ٜاش پبِت ثٙدی خٟت دپاٛی ِِٛاٞ ٝاب ،چاٛة ٚ
اِٛاز ،قٙدٚق  ٚخعجٞ ٝبی ٔؿبثٟٙ ٝ٘ ٝب أثیس ثػیبزی دز وابٞؽ پٙبٍٞاب ٜؾٙبغابیی ٔ ٚؿابٞد ٜغاسیع
ٔٛؾٟب دز ٔحٛع ٝا٘جبز  ٚأبوٗ ٔؿبث ٝدازد ثّىاٛٔ ٝخات غاِٟٛت ٘ببفات شیاس آٟ٘اب  ٚوابٞؽ ٔٙابثع
غرایی ٔٛؾٟب ٘یص ٔی ٌسدد .ث ٝایٗ ٔٙبٛز از فبع وا

پبِتٟاب اش غاغح شٔایٗ الالاُ  45غاب٘تی ٔتاس ٚ

فبقّ ٝآٟ٘ب اش دیٛاز الالُ  32غب٘تی ٔتس دز ٘بس ٌسفتٔ ٝی ؾٛد.
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سدیدی ٚخٛد ٘دازد و ٝشثبِٔ ٝحُ ش٘دٌی ٔٛؼ ٞب غت  ٚثیؿتسیٗ دٕع ٔٛؼ ٞاب زا ٔای اٛاٖ دز
ٔىب٘ی ٔؿبٞد ٜوسد ؤ ٝػأِ ٝساوٓ شثبِ ٚ ٝعدْ دفع وبُٔ  ٚثٛٔ ٝلع آٖ ٚخ ٛدازد ،لبثُ ٛخ ٝاغات
وٚ ٝخٛد ٔحُ ا٘جبؾتٗ شثبِ ٝدز یه ٔحُ وبفی اغت ب ٕبٔی خب٘ٞ ٝبی آٖ ٔحّ ٝدز ٔعسل بخات
 ٚبش ٔٛؼ ٞب لساز ٌیس٘د .شیسا ٔٛؾٟب دز فسقت ٔٙبغت ٔأٔٗ خٛد زا سن واسد ٚ ٜثاسای دغتسغای
ثٙٔ ٝبثع غرایی ٚازد خب٘ٔ ٝی ؾ٘ٛد ٕٞ ٚچٙیٗ غیػتٓ ٞبی لدیٕی ٘ ٚبلف دفاع شثبِا٘ ٝیاص ٔحاُ ٞابی
ٔٙبغجی ثسای دٕع  ٚشاد ِٚ ٚد ٔٛؼ ث ٝؾإبز ٔای ز٘ٚاد .اغاتفبد ٜاش غاغُ ٞابی شثبِا ٝدزة داز دز
داخُ أبوٗ  ٚا٘ٛاع فّصی آٖ دز خبزج اش أبوٗ ،اغتب٘دازد ٕ٘ٛدٖ خبیٍبٞ ٜبی خٕاع آٚزی شثبِاٚ ٝ
ا٘تمبَ ٔحُ دفع  ٚیب ثبشیبف ت پػٕب٘د ث ٝخبزج اش ٔحادٚد ٜفعبِیات ؾاٟسی ثأ ٝیاصاٖ شیابدی ٔٛخات
حرب یىی اش ٔٙبثع ٔ ٟٓغرایی ٔٛؾٟب خٛاٞد ثٛد.

مثارسه تا جوندگان تؼد اس وقوع تالیای طثیؼی
دٌسٌ٘ٛی دز عجیعت  ،تسیت أبوٗ ،شیاس  ٚز ٚؾادٖ شٔایٗ دز اثاس ثشیابی عجیعای أاسی اختٙابة
٘بپریس اغت دز اثس ٚلٛع ایٗ حٛادؤ ،حیظ ش٘دٌی ٔٛخٛدات و ٝدز حبَ عبدَ عجیعای اغات ثٟآ
ٔی خٛزد  ٚدز ٘تید ٝعدادی اش ٔٛخٛدات و ٝدزؾسایظ عبدی  ٚعجیعای دز شیاس شٔایٗ ش٘ادٌی ٔای
وٙٙد غییس ٔحیظ داد ٚ ٜث ٝغغح شٔیٗ زأ ٜی یبثٙد  ٚچ ٕٝٞ ٖٛأىب٘بت دزغغح شٔیٗ ثسایؿابٖ ٟٔیاب
ٔی ثبؾد ،غییس زٚؼ ش٘دٌی ٔی دٙٞدٛٔ .ؼ ٞب اش خّٕ ٝحیٛا٘ب ی ٞػتٙد و ٝدز ایٗ ؾسایظ ث ٝعاداد
شیبد دز ٔحُ ٞبی تسیت ؾد ٔ ٜؿبٞدٔ ٜی ؾ٘ٛدٛٔ .ؼ ٞب عجك عبدت ثیِٛٛضیىی  ٚؾسایظ شیػاتی
خٛد ثسای ثدغت آٚزدٖ ٔٛاد غرایی ؾجٟب اش ال٘ ٝخٛد خبزج ٔای ؾا٘ٛد ِٚای ثعاد اش ثشیابی عجیعای
چٛٔ ٖٛاد غرایی دز دغتسظ ٔی ثبؾد ثسای غری٘ ٝیبشی ث ٝشٔبٖ ٘داز٘د ،دز أبوٗ زٚشٞب ٘یص ٔؿابٞدٜ
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ٔ ی ؾ٘ٛد .خغسات ٘بؾی اش عدْ خٕع آٚزی قحیح  ٚدفع شثبِ ٚ ٝثبش ابة آٖ دز اشدیابد خ٘ٛادٌبٖ،
حؿسات  ٚحیٛا٘بت دیٍس ثس ٞیچ وع پٛؾید٘ ٜیػتٚ .خٛد ععٕٞ ٝبی خؿه ٔ ٚسعٛة  ٚپٙبٍٞابٜ
ٞب ٔٛخت عغیبٖ آٟ٘ب ٔی ؾٛد .ثب ٛخ ٝث ٝثیِٛٛضی ٔٛؼ ٞب  ٚایٙى ٝغسیعبً شاد ِٚ ٚد وسد ٚ ٜخٕعیات
شیبدی زا ثٛخٛد ٔی آٚز٘د .ثسای خّاٌٛیسی اش ثیٕابزی ٞابی ٔٙتمّاٛ ٝغاظ آٟ٘اب ٔجابزش ٜثبیػاتی دز
اِٛٚیت لساز ٌیسد اش ایٗ زٛٔ ٚازد شیس ٛقیٔ ٝی ؾٛد.
 .1احداو وٕپ  ٚچبدزٞب دز غغح ثابال س اش شٔایٗ  ٚدٚز اس اش ٔٙابعك حبدثا ٝدیاد ٜوا ٝاز جابط
حیٛا٘بت  ٚثٙدپبیبٖ وٕتس ٔی ؾٛد.
 .2خٌّٛیسی اش پساوٙد ٜؾدٖ ٔٛاد غرایی دز ٔحیظ  ٚدٚز وسدٖ ٔٛاد غرایی اش دغتسظ ٔٛؾٟب
 .3دفع ثٟداؾتی پػٕب٘د و ٝأٔیٗ وٙٙد ٜغرای ٔٛؾٟب ٔی ثبؾد.
 .4دفٗ اخػبد  ٚالؾ ٝحیٛا٘بت ثسای خٌّٛیسی اش حّٕ ٝحیٛا٘بت
 .5ال٘ ٝوٛثی ب ٔٛؼ ٞبیی و ٝدز شٔیٗ ٞػتٙد ث ٝزاحتی خبزج ٘ؿ٘ٛد
 .6عٕیس ِٞ ِٝٛبی آة  ٚپسوسدٖ ٌاٛداَ ٞابی آة (چاٛٔ ٖٛؾاٟب ٘ػاجت ثا ٝوآ آثای حػابظ
ٞػتٙد)
 .7پٛؾب٘دٖ فبضشة زٞٚب چ ٖٛپٙبٍٞبٛٔ ٜؾٟب ٔی ثبؾد.
 .8ثػااتٗ دزة ٔتاابشٖ آة  ٚظااسٚب ٔحتااٛی ٔااٛاد غااریی چاا ٖٛثیٕاابزی ٞاابیی ٔب٘ٙااد یسلاابٖ
ٕٛٞزاضیه اش عسیك ادزاز  ٚفضّٛٔ ٝؼ آِٛد ٜایدبد ٔی ؾٛد.
 .9زعبیت ٔٛاشیٗ ثٟداؾت فسدی
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 .12اغتفبد ٜاش ععٕٞ ٝبی ضد ا٘عمبدی پع اش خٕع آٚزی شثبِٞ ٝب  ٚا٘دابْ ثٟػابشی ٔحایظ ٛقایٝ
ٔی ؾٛد.
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