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مقدمه
همه ما انسان ها در زندگي روزانه خود با مواد شيميايي مختلف سر و كار داريم .اين مواد مي توانند به
صورت عنصر يا تركيب مانند آب ،اكسيژن ،نمك ،گوگرد ،گچ ،آهك و ...در هوا ،آب درياها و اقيانوس ها و
جنگلها و معادن وجود داشته باشند كه ما آنان را " مواد شيميايي طبيعي " مي ناميم و يا اينكه با استفاده
از عناصر و تركيبات شيميايي موجود در طبيعت و با طي فرايندهاي ابداعي بشر به تركيبات جديد با خواص
برتر و كاربرهاي وسيع تر تبديل شوند مانند مواد شوينده و پاك كننده ،سيمان ،مشتقات نفتي و پليمرها،
رنگ ،چسب ،كاغذ ،سموم و كودهاي شيميائي و بسياري ديگر ،كه اين گروه "مواد شيميايي مصنوعي "
ناميده مي شوند.
البته مواد شيميايي موجود در طبيعت به تنهائي از نظر تنوع ،كارآئي و ميزان ذخائر ،جوابگوي نياز
روزافزون بشر نيستند و به همين دليل نيز با تلاش دانشمندان و پژوهشگران تاكنون هزاران ماده
شيميايي ،با استفاده از مواد اوليه موجود در طبيعت ،به صورت مصنوعي توليد شده اند كه اغلب باعث
تحولات مثبت و عظيمي در زندگي بشر گرديده اند.
مواد شيميايي مصنوعي اگرچه ،نقش بسيار مهمي در بهبود كيفيت زندگي بشر ايفا مي كنند و
امتيازات آنان براي انسان غيرقابل انكار هستند ولي اغلب در طي مراحل توليد ،موجب آلودگي هاي
زيست محيطي گرديده و در زمان استفاده و پس از آن نيز بدلايل مختلف مانند انباشته شدن و دفع غير
اصولي پسماندها ،پايداري زياد و كندي تجزيه در طبيعت ،مصرف بي رويه بوسيله انسان و عواملي از اين
قبيل ،آلاينده هاي بالقوه اي به شمار مي روند و مي توانند اثرات مخربي بر سلامتي ما و كودكانمان داشته
و نيز موجب آسيب هاي جبران ناپذير زيست محيطي گردند.
همه ما در منزل و محل كار خود محصولات گوناگوني مانند دارو ،مواد ضدعفوني كننده و سفيد كننده
ها ،خوشبو كننده ها ،تميز كننده هاي اسيدي و قليائي ،رنگ ،چسب ،سموم حشره كش و بسياري ديگر
را نگهداري و استفاده مي كنيم كه در اصل براي بالا بردن كيفيت زندگي و سلامت و بهداشت جامعه
ساخته شده اند.
اما بايد بدانيم كه بسياري از اين محصولات  ،حاوي تركيبات شيميائي بالقوه خطرناكي هستند كه در
صورت بي احتياطي يا ناآگاهي مصرف كنندگان در نگهداري و مصرف آنان ،مي توانند موجب مسموميت
هاي حاد و مزمن ،آسيب هاي شديد به پوست ،چشم و ساير اعضاي حياتي بدن و بسياري عوارض منفي
ديگر بر سلامتي ما و كودكانمان گردند.
خطرات بالقوه اين محصولات را مي توان به طور كلي به چهارگروه اصلي تقسيم نمود :
مسموميت ،خورندگي ،قابليت آتش گيري و واكنش پذيري .
 - 1مسمومیت :
گروهي از تركيبات شيميايي از راه گوارش ،استنشاق و حتي جذب از طريق پوست مي توانند موجب
انواع مسموميت هاي حاد و حتي مرگ شوند .سموم شيميايي كه به وفور براي نابودي حشرات در
منازل و بر روي گياهان بكار مي روند ،سموم جونده كش يا " مرگ موش"حاوي ماده بسيار سمي
فسفيد روي و يا تركيبات ضد انعقاد خون ،سموم از بين برنده آفات انباري موسوم به" قرص برنج " ،ضد

يخ محتوي اتيلن گلايكول در اين گروه قرار دارند.
برخ ي ديگر نيز كه قابليت تبخير و يا تصعيد دارند ،به تدريج وارد محيط زندگي و هوائي كه ما تنفس
مي كنيم شده و با انباشته شدن تدريجي در بدن ،موجب مسموميت هاي مزمن منجر به بيماريهاي
تنفسي ،اختلالات كبدي و كليوي ،عصبي و انواع سرطان مي شوند .قرص هاي ضد بيد نفتالين ،خوشبو
كننده هاي توالت و دستشوئي محتوي مادة سرطان زاي دي كلروبنزن ،حلال هاي آلي و مشتقات نفتي
به كار رفته در رنگ و چسب و اسپري ها و قرص هاي از بين برنده حشرات خانگي جزئي از اين گروه
هستند.
 - 2خورندگي :
ترکیباتي اسیدي مانند جرم گیر
تركيباتي اسيدي مانند جرم گير محتوي اسيد هيدروكلريك يا جوهر نمك ،آب اسيد باطري اتومبيل
كه محتوي اسيد سولفوريك مي باشد و نيز تركيبات به شدت قليايي مانند لوله بازكن حاوي
هيدروكسيد سديم يا سود سوزآور  ،سفيد كننده ها و ضدعفوني كننده هاي حاوي تركيبات قليايي آهكي
و گوگردي بخشي از اين گروه هستند .اين تركيبات بسيار خورنده بوده و همانگونه كه موجب خوردگي
فلزات و صدمه به الياف مي شوند  ،در صورت تماس با پوست بدن و چشم نيز موجب آسيب ها و
سوختگي هاي شديد مي شوند.
 - 3قابلیت آتش گیري :
بعضي از محصولات مورد استفاده در منازل قابليت اشتعال بالائي دارند و در صورت بي احتياطي در
نگهداري و مصرف مي توانند موجب بروز انفجار و آتش سوزي شوند.
حلالهاي نفتي( تينر ) ،رنگ ،چسب  ،اسپري هاي آرايشي و خوشبو كننده و پاك كننده لاك ناخن
حاوي استن از اين گروه هستند.
 - 4واکنش پذیري :
برخي از محصولات بهداشتي مورد مصرف در منازل ،كه به تنهائي نيز در گروه هاي قبلي جاي دارند،
در اثر تركيب با يكديگر گازهاي سمي و يا قابل انفجار توليد مي كنند .نمونه اين مواد وايتكس و جرم
گير حاوي جوهر نمك هستند كه مخلوط كردن نا آگاهانه آنان با يكديگر تاكنون عامل مسموميت شديد
بسياري از خانم هاي خانه دار در اثر تنفس گاز سمي كلر ،حاصل از واكنش اين دو ماده بوده است .نمونه
ديگر از اين گروه واكنش لوله بازكن محتوي سود سوزآور با ظروف و اتصالات آلومينيومي است كه باعث
توليد گاز آتش گير هيدروژن مي شود.
البته هدف از ذكر اين مطالب ،نفي كامل مصرف مواد شيميايي مصنوعي نيست كه اين خود با توجه
به امتيازات و نقش مفيد بسياري از آنان در زندگي بشر امروزي ،غير منصفانه و غير معقول است .بلكه
هدف تاكيد بر ضرورت جايگزيني برخي محصولات حاوي تركيبات بالقوه زيان آور شيميايي با تركيبات

طبيعي و بدون زيان است .اين حركتي است كه از سالها پيش ،در كشورهاي توسعه يافته آغاز شده و با
شتاب در حال فراگير شدن است و نتيجه آن تاكنون ،توليد و عرضه انواع فرآورده هاي داروئي،
بهداشتي ،صنعتي و كشاورزي سالم و سازگار با محيط زيست بوده است.
استفاده از مواد بر گرفته از طبيعت چون گياهان داروئي و تركيبات معدني ،براي درمان بيماري ها ،در
كشورمان سابقه بسيار طولاني دارد و براي ما امري كاملا آشنا و شناخته شده است .ولي بكارگيري
تركيبات طبيعي براي اموري چون بهداشت و نظافت در منزل ،مبارزه با حشرات خانگي و آفات و
بيماريهاي گياهان مبحث جديدي است كه در اين كتاب براي نخستين بار به آن پرداخته شده است.
بر طبق آمارهاي ارائه شده بوسيله وزارت بهداشت و درمان ،متاسفانه هر ساله تعداد زيادي از افراد
جامعه دچار مصدوميت ،مسموميت و مرگ در اثر حوادث مرتبط با تركيبات گوناگون شيميايي در منازل،
مي شوند كه بخش عمده اي از اين قربانيان را اطفال تشكيل مي دهند.
بر طبق همين آمار ،سموم شيميائي كه براي از بين بردن حشرات و آفات و ساير جانوران موذي
مصرف مي شوند ،پس از مسموميت هاي داروئي بيشترين درصد مسموميت هاي حاد را به خود
اختص اص داده اند و البته اين آمار شامل قربانيان پر تعداد بيماري هاي مزمن ناشي از تماس درازمدت با
سموم و ساير تركيبات شيميائي زيان آور و يا مصرف محصولات كشاورزي و مواد غذائي ،حاوي باقيمانده
هاي چند برابر حد مجاز سموم و كودهاي شيميايي ،نمي گردد.
بر همين اساس نيز در نگارش اين كتاب توجه ويژه اي به راهكارها و معجونهاي بي زيان ،براي جايگزيني
سموم گرديده است و بخش عمده كتاب به دو فصل اختصاص يافته است.
در فصل " معجون هاي بهداشتي خانگي " نيز روش هاي متنوعي براي ساخت و مصرف جايگزين
هائي بي ضرر براي بعضي از محصولات بهداشتي بالقوه زيان آور در منازل ،كه اكثرا در گروه هاي
خورنده ،آتشگير و واكنش پذير قرار دارند ،ارائه شده اند.
نگارنده  ،كه خود داراي چندين اختراع به ثبت رسيده در زمينه فرآورده هاي سازگار با محيط زيست مي باشد،
در اين كتاب تلاش نموده است ،كه ضمن پرهيز از بكارگيري ن ام ها و اصطلاحات پيچيده و گيج كننده علمي و
با استفاده از مطالعات و تجربيات خود و نيز بهره گيري از منابع معتبري كه حاصل تجربيات ارزشمند چندين
نسل مي باشند ،با موادي از قبيل نمك طعام ،جوش شيرين ،سركه ،اب ليمو ،گليسيرين ،صابون ،شامپو ،سير،
پياز ،فلفل ،عرق نعنا ،شير ،سس مايونز ،سس گوجه فرنگي و گياهان داروئي ، ...كه در يخچال و كابينت
آشپزخانه ،داروخانه ها ،عطاري ها و يا سوپر ماركت محله به سادگي قابل دسترس و تهيه بوده و سالهاست در
كارهاي روزانه چون آشپزي  ،نظافت ،طب خانگي و  . .مورد استفاده قرار دارند و ارائه راهكارهاي عملي براي
بكارگيري آنان ،خواننده را در جايگزيني تركيبات زيان آور با فراورده هاي سازگار با محيط زيست ،ياري نمايد.
گرچه مخلوط كردن و آماده سازي برخي از تركيبات پيشنهاد شده در اين كتاب مستلزم صرف كمي
وقت و حوصله مي باشد ولي بوجود آوردن خانه اي سبز و به دور از آلاينده هاي شيميايي حركتي است
كه مطمئنا ارزش تلاش كمي بيشتر را خواهد داشت.

فصل اول
معجون هاي بهداشتي خانگي






تمیزکننده هاي سطوح
لكه برها
تمیزکننده و براق کننده هاي فلزات
خوشبوکننده ها و بوگیر ها

براي تميز سفيد كردن و ضدعفوني كردن سطوح و وسايل مختلف در منزل مانند شيشه ،اجاق گاز ،وان
حمام و سرويس بهداشتي ،باز كردن لوله هاي ظرفشويي ،سفيد كردن و زدودن لكه هاي مختلف از
روي پارچه و البسه ،تميز و براق كردن وسايل فلزي چون شيرآلات ،ظروف ،وسايل تزئيني ،جواهرات،
خوشبو كردن منزل و از بين بردن بوهاي نامطبوع ،محصولات متنوعي در فروشگاهها عرضه ميشوند كه
بسياري از آنان محتوي مواد شيميايي بالقوه زيان آوري هستند كه در صورت بي احتياطي در نگهداري و
مصرف ،مي توانند خطرات جدي را متوجه ما و اعضاي خانواده مان كنند.
در اين بخش از كتاب به محصولاتي مي پردازيم كه مي توانيم به سادگي از مواد اوليه موجود در منزل
تهيه كنيم .اين محصولات يا معجون هاي خانگي ،در صورت مصرف صحيح و صرف كمي وقت و
حوصله ،ضمن صرفه جويي اقتصادي و آلوده نكردن محيط زندگي ما ،مي توانند كارآيي در حد
محصولات تجاري داشته باشند.
اسيدهاي خوراكي مانند سركه ،آب ليمو ،جوهرليمو (اسيد سيتريك) ،كرم تارتار و مواد قليايي از قبيل
جوش شيرين (سديم بي كربنات) ،اجزايي هستند كه به همراه مواد در دسترس ديگر جون نمك ،آرد،
صابون ،خميردندان ،الكل ،آب اكسيژنه ،سس گوجه فرنگي ،گياهان دارويي و  ...براي ساخت محصولات
خانگي ارائه شده در اين بخش ،به كار مي روند.
لازم به نظر مي رسد كه قبل از پرداختن به روش ساخت اين معجون ها ،خوانندگان ابتدا با خواص اجزاء
بكار رفته در اين معجون ها آشنا شوند و بدانند كه استفاده به عنوان افزودني ،طعم دهنده و چاشني مواد
غذائي فقط جزئي از خواص پر شمار اين مواد ارزشمند هستند.
جوش شیرین  :يا سديم بي كربنات ،تركيب قليائي ملايم كه بيشتر بدليل كاربرد آن در پخت نان
و شيريني شناخته مي شود .در صورتي كه اين ماده با دارا بودن كاربردهاي فراوان ديگر چون از بين
برنده بوهاي نامطبوع ،پاك كننده لكه ها ،تميزكننده ،ساينده و ضدعفوني كننده ،چربي زدا و حتي درمان
كننده برخي بيماريهاي گياهي ،در حقيقت پر مصرف ترين جزء مورد استفاده در معجون هاي خانگي
است.
نمك  :سديم كلريد يا همان نمك خوراكي ،كه غير از استفاده در آشپزي ،خواص متعدد ديگري نيز
مانند ضد عفوني كننده و ضد باكتري ملايم ،پاك كننده و ساينده ،جذب كننده چربي و روغن و حتي از
بين برنده آفاتي چون حلزون و راب در باغچه دارد.
براي مواردي كه در ساخت معجون هاي تميزكننده و براق كننده ،از نمك براي سائيدن سطوح
استفاده مي شود ،حتما از نمك پودر مانند نمك آشپزخانه و نمك كوبيده و نرم استفاده كنيد .چون به كار
بردن نمك دانه درشت در اين موارد ممكن است موجب ايجاد خش و خراش بر روي سطوح شود.
سرکه  :ماده خوراكي حاوي اسيد استيك ،كه به جز استفاده در غذاها ،كاربردهاي فراواني به عنوان
ضد عفوني كننده ملايم ،خنثي كننده تركيبات قليائي ،حل كننده رسوبات آهكي ،پاك كننده فلزات و لكه بر
البسه ،از بين برنده بو هاي نامطبوع و حلال براي عصاره هاي گياهي دارد.
در معجون هاي لكه بر البسه ،حتما از سركه بيرنگ يا اصطلاحا "سركه سفيد " استفاده كنيد.
آب لیمو  :ماده اسيدي خوراكي حاوي اسيد سيتريك كه خواصي چون لكه بري ،جرم گيري و براق

كنندگي فلزات از طريق حل كردن اكسيدهاي فلزي و رسوبات آهكي دارد.
جوهر لیمو  :با نام شيميائي اسيد سيتريك ،پودر يا دانه هاي شكري سفيد رنگي است كه با مصرف كمتر
نسبت به آبليمو ،كاربردهاي مشابهي با آن دارد.
کرم تارتار  :با نام پتاسيم بي تارتارات ،ماده اسيدي ملايم است كه در كيك و شيريني پزي استفاده
مي شود و ميتوان آن را ،از فروشگاه هاي مواد اوليه قنادي تهيه كرد.
اين ماده مفيد  ،مصارف ديگري در تميز كردن فلزات به خصوص آلومينيوم و پاك كردن رسوب آهكي دارد كه
در اين بخش به آنان اشاره خواهد شد.
صابون ،شامپو ،مایع ظرفشوئي  :پاك كننده و چربي زداهاي عمومي ،كه عمدتا از تركيبات
اسيدهاي چرب و مواد قليايي تشكيل شده اند و در معجون ها ،براي حل كردن روغن و چربي و بهبود
خيس كنندگي و پوشش سطوح استفاده مي شوند.
الكل  :با نام شيميائي الكل اتيليك يا اتانول ،كه بيشتر با نام هاي رايج الكل سفيد و الكل طبي
شناخته مي شو د .اين ماده در معجون هاي خانگي ،به عنوان ضد عفوني كننده قوي ،پاك كننده و حلال
و از بين برنده برخي آفات گياهان استفاده مي شود.
الكل را هميشه به دور از آتش و منابع گرمايشي نگهداري و مصرف كنيد.
آب اکسیژنه  :يا پراكسيد هيدرژن ،ماده اي شيميائي با خاصيت رنگبري و سفيد كنندگي است كه
نوع رقيق آن با غلظت حدود  ، % 1كه در اين بخش از كتاب مورد نظر است ،از داروخانه ها و
فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي قابل تهيه است.
در هنگام كار با اين ماده ،از دستكش لاستيكي استفاده كنيد.
گلیسیرین  :اين ماده پر مصرف ،به عنوان محصول جنبي در توليد صابون ،به دست مي آيد و
داراي كاربردهاي فراواني در صنايع داروئي ،آرايشي و بهداشتي است .در معجون هاي خانگي از
گليسيرين براي پاك كردن لكه هاي مختلف از روي البسه استفاده مي شود.
پودرتالك یا پودر بچه  :از مواد معدني بي ضرر تشكيل شده است كه در اين كتاب با
كاربردهاي ديگر آن در جذب لكه هاي روغن ،چربي و جوهر تازه ايجاد شده بر روي پارچه و ساير
سطوح متخلخل تا رد يابي موشها در منزل استفاده مي شود .
گچ  :يا سولفات كلسيم ،ماده شيميائي با منشاء طبيعي كه داراي كاربردهاي مشابه پودر تالك ،در
معجون هاي خانگي است .
وازلین  :از مشتقات نفتي با كاربردهاي فراوان در صنايع داروئي ،آرايشي و بهداشتي است كه در اين
كتاب به عنوان پاك كننده برخي لكه ها و محافظت كننده سطوح فلزات به كار مي رود.
شیر  :انواع كم چربي و پر چربي شير ،در معجون هاي خانگي كاربردهاي متنوعي ،از لكه بري البسه
قابل شستشو تا تغذيه گياهان و مبارزه با برخي آفات و بيماري هاي گياهي دارند.
آرد گندم ،ذرت ،برنج  :در ساخت خميرهاي پاك كننده و ماده جلب كننده در مبارزه با جانوران
موذي استفاده مي شود.
سس مایونز  :افزودني خوراكي ،براي پاك كردن و براق كردن لوازم چوبي و زدودن بعضي لكه ها از
روي سطوح مختلف استفاده مي شود.

خمیر دندان  :نوع معمولي و غير ژل اين ماده ،حاوي تركيبات پاك كننده و مواد ساينده ملايم
است و به همين دليل نيز در براق كننده ها و تميز كننده هاي خانگي به كار برده مي شود.
خمير دندان هاي ژل فاقد مواد ساينده هستند و بنابراين براي استفاده در تميزكننده هاي خانگي
توصيه نمي شوند.
سس گوجه فرنگي  :ماده افزودني خوراكي كه به دليل اسيدي بودن و سايندگي ملايم آن ،براي تميز
و براق كردن برخي فلزات استفاده مي شود.
روغن مایع خوراکي  :روغن هاي مايع يا اشباع نشده گياهاني چون آفتابگردان ،ذرت ،زيتون،
كلزا (كانولا )  ،در معجون هاي خانگي به عنوان جلا دهنده و محافظت كننده فلزات و همچنين مبارزه با
برخي حشرات مورد استفاده قرار مي گيرند.
گیاهان داروئي  :اين گياهان و عصاره هايشان ،بيشتر بدليل كاربردهاي وسيعشان در درمان
بيماري ها شناخته مي شوند ولي در اين كتاب با خواص ديگر آنان از خوشبو كردن محيط زندگي تا
مبارزه با حشرات و جانوران موذي نيز آشنا خواهيد شد.

تمیز کننده هاي سطوح
پاك کننده و ضد عفوني کننده عمومي سطوح در آشپزخانه :
 سركه سفيد مناسبترين تميز كننده با خاصيت ضدعفوني كنندگي ملايم ،براي سطوح مختلف مانند كابينتها ،پيشخوان ،بدنه داخلي و خارجي يخچال و اجاق گاز ،ماشين لباسشوئي و  ...است .سركه از خود اثري بر
روي سطوح به جاي نمي گذارد و بوي آن نيز پس از مدت كوتاهي از بين مي رود .حدود يك چهارم
ليوان سركه را در يك ليوان آب حل كرده و آنرا بر روي سطوح مورد نظر اسپري كنيد و با دستمال خشك
پاك كنيد.
افزودن مقداري گياهان معطر يا عصاره طبيعي آنان به سركه را نيز امتحان كنيد ،تا ضمن تميزي ،از
بوي خوش آنان نيز لذت ببريد.
چربي گیر و تمیزکننده اجاق گاز و ظروف و لوازم آشپزخانه :
 براي پاك كردن روغن و چربي مواد غذائي تازه ريخته شده روي اجاق ،زدودن لكه هاي چربي داخلفر و شيشه آن ،مخلوطي از مقدار مساوي جوش شيرين و نمك پودر با كمي آب تهيه كرده و با مالش
بوسيله دستمال نرم ،نقاط مورد نظر را پاك كنيد.
 لكه هاي چربي قديمي تر و چسبيده به اجاق ،نياز به زمان بيشتري دارند .براي زدودن آنها مقداريجوش شيرين را با كمي آب به صورت خمير در آورده و روي نقاط مورد نظر بماليد .پس از چند ساعت
با دستمال نرم و مرطوب تميز كنيد.
 چربي و غذاي سوخته و چسبيده به كف ظروف آشپزخانه را با آب داغ ،خيس كرده و روي آنهامقداركافي جوش شيرين خشك بپاشيد .پس از يك تا دو ساعت ،براحتي ازته ظرف جدا كنيد.
 روش سريع تر براي جدا كردن غذاي سوخته از كف قابلمه هاي غير آلومينيومي اين است كه مقداريآب در قابلمه بريزيد و به آن يك تا دو قاشق غذاخوري جوش شيرين اضافه كنيد و روي اجاق  ،براي
مدت كوتاهي به جوش بياوريد  .اين روش براي ظروف آلومينيومي توصيه نمي شود ،چون مي تواند
باعث خوردگي اينگونه ظروف شود.
چربي گیر و تمیزکننده سینك ظرفشوئي :
 مخلوطي از مقادير مساوي نمك پودر با جوش شيرين تهيه كرده و با كمي آب آنرا به صورت خمير درآوريد .با اين خمير و با كمك يك دستمال نرم ،سينك ظرفشوئي را تميز و براق كنيد.
 اگر رسوب سفيد آهكي به جا مانده از آب شستشوي ظروف ،منظره بدي به ظرفشوئي استيل شما دادهاست ،آخر شب ،يك دستمال كاغذي را روي محل هاي مورد نظر گذاشته و آن را كاملا با سركه
خيس كنيد و صبح روز بعد ،با آب بشوئيد.

 اگر فرصت صبر كردن نداريد ،خميري از سركه و نمك پودر درست كنيد و با آن رسوب را بسائيد تاكاملا پاك شود.
 نيمه يك عدد ليموترش تازه آغشته به نمك پودر نيز براي سائيدن و براق كردن سينك ظرفشوئياستيل مناسب است.
ضد عفوني کننده تخته خرد کردن گوشت و مرغ :
 اين سطوح  ،حتي پس از شستشو با آب و صابون نيز مي توانند به سرعت به محل تكثير ميكروب هاتبديل شوند .براي ضد عفوني كامل اين سطوح و از بين بردن باكتري هاي خطرناك ،پس از شستشو
با آب و صابون يا مايع ظرفشوئي ،ابتدا آن را با سركه و سپس با آب اكسيژنه رقيق اسپري كنيد.
پاك کننده و ضد عفوني کننده سرویس هاي بهداشتي :
 براي تميز و ضد عفوني كردن كاسه توالت ،خميري از نمك پودر و كمي آب ليمو يا سركه تهيه كرده و باكمك برس روي سطح و زير لبه هاي آن بماليد .پس از يك تا دو ساعت ،با آب بشوئيد.
 مقدار كافي جوش شيرين روي سطح دستشوئي وان و زير دوشي حمام و توالت سراميكي بپاشيد و باكمك برس بسائيد و پس از اتمام كار با آب بشوئيد.
 براي پاك كردن حلقه زرد ايجاد شده در سطح آب توالت فرنگي و جرم تيره رنگ رسوب كرده وچسبيده به كف كاسه آن  ،يك ليوان سركه در داخل كاسه توالت و بر روي حلقه زرد ريخته و پس از
چند دقيقه مقداري جوش شيرين روي همين نقاط بپاشيد .پس از اتمام جوشش ،با برس بسائيد.
جرم گیر و تمیزکننده رسوبات آهكي و صابوني از کاشي و سرامیك :
 با مخلوط كردن سركه يا آب ليمو و كمي نمك پودر ،خمير نرمي تهيه كنيد و آنرا روي كاشي وسراميك بماليد و پس از حدود  11دقيقه با آب بشوئيد و يا اينكه يك دستمال نرم را در سركه يا آب
ليمو خيس كرده و روي آن كمي پودر نمك بپاشيد .با مالش اين دستمال بر روي سطح سراميكي ،آنرا
تميز و پرداخت كنيد .پس از اتمام كار ،آب بكشيد.
 مقداري جوهر ليمو پودر شده مخلوط با مقدار مساوي نمك را بر روي يك دستمال نرم و مرطوبريخته و مانند بالا استفاده كنيد.
تمیزکننده شیشه و آئینه :
 روزنامه هاي قديمي را براي تميز كردن شيشه ها ن گاه داريد ! تجربه ثابت كرده است كه براي تميزكردن شيشه ها ،روزن امه مرطوب شده در محلول شيشه شور ،ضمن ارزانتر بودن ،شيشه ها را نسبت
به دستمال هاي پارچه اي بهتر تميز مي كند.
 شستشوي شيشه ها در برابر تابش مستقيم آفتاب موجب باقي ماندن لكه بر روي شيشه ها خواهد شد.بنابراين براي كسب نتيجه بهتر ،سعي كنيد شستشوي شيشه ها را در نور غير مستقيم آفتاب يا در
سايه انجام دهيد.
 -يك چهارم تا نصف ليوان سركه را در يك ليتر (  0ليوان ) آب حل كنيد و با روزنامه مچاله شده يا

دستمال خيس شده در آن ،شيشه هاي خانه را تميز كنيد.
 يك چهارم تا نصف ليوان الكل را در حدود يك ليتر آب حل كنيد و به آن چند قطره مايع ظرفشوئياضافه كنيد .براي تميز كردن شيشه و آئينه در منزل ،به روش بالا استفاده كنيد .در صورت استفاده از
الكل صنعتي ،اين محلول را از دسترس كودكان و افراد نا آگاه دور نگاه داريد!
 براي تميزي بيشتر شيشه خودروي خود ،يك چهارم ليوان الكل را به همراه چند قطره مايع ظرفشوئي،به آب داخل مخزن شيشه شور اضافه كنيد.
تمیزکننده ظروف شیشه اي ،چیني و لعابي :
 براي پاك كردن رسوبات بجاي مانده از آب داغ و چاي و قهوه و تميزي و درخشندگي هر چه بيشترظروف شيشه اي ،چيني و لعابي ،خميري از سركه يا آب ليمو و نمك پودر تهيه كنيد و آن را بر روي
سطوح داخلي و بيروني آنها بماليد .پس از حدود يك ساعت آب بكشيد.
 خميري از كرم تارتار و كمي آب تهيه كرده و مانند بالا استفاده كنيد. اضافه كردن كمي سركه به آب مورد استفاده براي آبكشي ظروف شيشه اي مانند استكان و ليوان ،موجبتميزي و شفافيت بيشتر آنها خواهد شد.
باز کننده لوله ظرفشوئي:
 براي پاك كردن بقاياي چربي و مواد غذائي در لوله ظرفشوئي و جلوگيري از گرفتگي آن ،هر چندگاهيك كتري آب جوش داخل آن بريزيد يا اينكه مخلوط مساوي نمك و جوش شيرين را در سوراخ
ظرفشوئي ريخته و يك كتري آب جوش به آن اضافه كنيد.
 براي رفع گرفتگي لوله تخليه ظرفشوئي ،مقداري جوش شيرين و نمك را به نسبت مساوي مخلوطكرده و در سوراخ سينك بريزيد و بلافاصله مقداري سركه به اين مخلوط اضافه كنيد و در حد امكان
راه آب را براي مدت كوتاهي ببنديد .پس از مدتي ،كار را با ريختن يك كتري آب جوش به اتمام
برسانيد.
جرم گیر سماور :
 براي پاك كردن رسوبات آهكي به جا مانده از آب داغ در كتري و سماور ،سركه و آب را به نسبتمساوي مخلوط كرده و آنرا براي حداقل  11دقيقه در داخل كتري يا سماور بجوشانيد .سپس با
سائيدن بوسيله سيم ظرفشوئي ،رسوبات نرم شده را جدا كنيد .يا اينكه محلول آب و سركه را ،پس از
جوشاندن ،براي حدود يك شب تا صبح بحال خود بگذاريد تا رسوب حل شود.
 دو تا سه قاشق غذاخوري جوهر ليمو را در هر ليتر آب حل كرده و به روش بالا استفاده كنيد.ضدعفوني کننده پرده و وان حمام :
 پرده هاي پلاستيكي حمام و زواياي هميشه مرطوب وان و زير دوشي ،معمولا هر چند گاه ،با لكه هايتيره رنگ و لزج قارچي آلوده مي شوند يا به اصطلاح " خزه مي بندند " .براي برطرف كردن اين
مشكل ،آنان را با سركه سفيد و يا محلول نصف ليوان آب اكسيژنه رقيق در يك ليوان آب اسپري

كنيد.
 به عنوان راه ديگر براي برطرف كردن اين لكه ها ،خميري از جوش شيرين با آب تهيه كرده و بااسفنج يا برس روي نقاط مورد نظر بماليد .پس از چند دقيقه،با آب شستشو دهيد.
براق کننده لوازم چوبي :
 براي تميز و براق كردن لوازم چوبي مانند ميز و صندلي و مبل ،آنها را با يك دستمال نرم آغشته بهكمي سس مايونز مالش دهيد.
 مالش دادن يك دستمال نرم آغشته به مخلوط يك قسمت آب ليمو و دو قسمت روغن مايع خوراكيمانند روغن زيتون بر روي وسائل چوبي نيز موجب تميزي و براقي آنان خواهد شد.
براق کننده لوازم چرمي :
 وسايل چرمي از قبيل كفش ،كيف و كمربند خود را ابتدا با دستمال مرطوب كاملا از گرد و خاك پاككرده و سپس كمي روغن زيتون يا ساير روغن هاي مايع خوراكي روي سطح آنها بماليد و با دستمال
نرم پرداخت و براق كنيد.
 براي براق كردن كفش هاي چرمي ،سطح داخلي يك پوست موز را روي آنها بماليد و سپس بادستمال نرم آنها را پرداخت و براق كنيد.
 براي دوام بيشتر و جلوگيري از ترك خوردن اين لوازم  ،يك دستمال نرم آغشته به كميوازلين را  ،هر چند گاه  ،روي سطح آنان بماليد .
تمیزکردن اطو :
 اگر كف فلزي اطوي شما ،در حال كار ،به لباسها مي چسبد و بر روي آنها لكه بجاي مي گذارد ،زمانتميز كردن آن فرا رسيده است .كف اطوي سرد را با مالش بوسيله يك دستمال آغشته به سركه سفيد
پاك كنيد .پس از شستشو با آب گرم ،با دستمال نرم آغشته به الكل كف اطو را تميز و براق كنيد.
 براي تميز كردن كف اطو ،مقداري نمك پودر بر روي يك تكه پارچه سفيد نخي بپاشيد و اطوي گرمرا  ،چندين بار ،بر روي آن بكشيد .دقت كنيد كه بخار اطو حتما قطع باشد !
 براي باز كردن روزنه هاي خروج بخار كه ممكن است با رسوبات سفيد رنگ به جاي مانده از آّب بستهشده باشند .يك تا دو قاشق غذاخوري سركه سفيد به آب داخل مخزن اطو اضافه كرده و اطو را با
بخار روشن كنيد  .اطوي داغ در حال بخار كردن را بر روي يك پارچه نخي ضخيم بكشيد تا مخزن
آب به تدريج تخليه شود .در انتها مخزن را با آب تميز شستشو دهيد .براي پيشگيري از اين مشكل،
هميشه مخزن آب اطو را پس از اتمام كار تخليه كنيد و اطو را در حالت ايستاده قرار دهيد.
تمیز کردن و ضدعفوني کردن لوازم الكترونیكي :
 دستگاه هائي از قبيل تلفن ،كنترل از راه دور ،تلويزيون ،كي برد و مانيتور كامپيوتر در اثر گرد و خاك وچربي دستان به مرور كثيف و بد منظره مي شوند .براي تميز كردن آنان از پنبه يا دستمال نرم آغشته
به الكل استفاده كنيد.

برطرف کردن خش :
 براي برطرف كردن خش و خراش هاي ظريف از روي سطوحي مانند عدسي عينك و شيشه ساعت ياديسك هاي فشرده) ، (CDاز خمير دندان غير ژل يا خمير تهيه شده از پودر بچه و كمي آب استفاده
كنيد .مقدار كافي از هر يك از اين خمير ها را با كمك دستمال نرم ،با ملايمت بر روي سطح مورد نظر
بماليد و سپس با دستمال مرطوب پاك كنيد.
تمیز و براق کردن بدنه خودرو :
 كساني كه به اندازه كافي خوش شانس هستند كه جاي پارك در زير سايه درختان بيابند ،حتما با ذراتچسبنده صمغ و شيره ترشح شده از برخي درختان ،از قبيل كاج ،بر روي بدنه خودرو آشنا هستند .براي
پاك كردن اين ذرات چسبنده ،كمي سس مايونز را بوسيله يك اسفنج يا دستمال نرم بر روي آنان بماليد.
پس از چند دقيقه ،با دستمال خشك و نرم ،تميز و براق كنيد .سس مايونز را مي توانيد براي پاك كردن
لكه هاي قير از روي خودرو و تميز و براق كردن كنسول و جلو داشبورد خودرو نيز استفاده كنيد.
تمیز کردن سر باطري خودرو :
 براي زدودن املاح باقي مانده بر روي سر باطري هاي خودروي خود ،خميري از جوش شيرين و كميآب تهيه كرده و روي سرباطري ها را با آن بپوشانيد .پس از حدود يك ساعت ،با كمك برس يا
مسواك كهنه آنها را تميز كرده و با آب گرم بشوئيد.
 با پوشانيدن سرباطريهاي تميز شده با لايه اي از وازلين ،از خوردگي دوباره آنان جلوگيري كنيد.پاك کننده روغن موتور :
 روغن موتور ريخته شده از خودرو بر روي كف گاراژ يا پاركينگ را هر چه زودتر با مقدار كافي خاكسنگ يا گچ كاملا بپوشانيد .پس از گذشت زمان كافي و جذب روغن توسط اين مواد ،آنرا با جارو جمع
آوري كنيد .در صورت نياز ،هر گونه اثر باقيمانده را با آب داغ و ماده شوينده و با كمك برس يا جارو،
پاك كنيد.

لكه برها
در اين بخش با روش هائي براي پاك كردن لكه هاي مختلف از روي لوازم پارچه اي از قبيل البسه،
پرده ،رويه تخت و بالش ،فرش ،موكت و مبلمان ،با استفاده از مواد موجود در منزل و بدون نياز به
استفاده از پاك كننده ها و لكه بر هاي حاوي حلال هاي زيان آور ،آشنا خواهيد شد.
لطفا براي نتيجه گيري بهتر ،ابتدا به نكات زير توجه فرمائيد :
 .0در صورت ايجاد لكه ،هر چه سريعتر به پاك كردن آن بپردازيد .گذشت زمان موجب جذب عميق
تر ،پخش شدن  ،اكسيد شدن و تثبيت و در نتيجه مشكل و يا حتي ناممكن شدن پاك كردن كامل
لكه ها خواهد شد.
 .2براي پاك كردن لكه ها ،هميشه از وسايلي مانند گوش پاك كن و پنبه ،دستمال يا حوله كاغذي،
پارچه جاذب يا حوله سفيد رنگ استفاده كنيد .حوله ها و پارچه هاي رنگي ممكن است رنگ خود را
به پارچه لك شده منتقل كرده و موجب بدتر شدن وضعيت شوند.
 .1هميشه براي جذب كردن اوليه لكه هاي تازه  ،حوله يا دستمال را بصورت ضربه اي بر روي لكه
بزنيد و از ماليدن آن بر روي لكه خودداري نمائيد ،چون اين كار موجب پخش شدن لكه و فرو رفتن
عميق تر آن در الياف پارچه خواهد شد.
 .0در هنگام پاك كردن لكه ها ،هميشه سعي كنيد براي جلوگيري از ايجاد حلقه دور لكه ،از قسمت
بيرون لكه شروع كرده و به تدريج به وسط آن برسيد.
 .1دماي آب مورد نياز براي پاك كردن لكه ها بستگي به نوع آنان دارد كه در هر قسمت به آن
پرداخته خواهد شد .ولي معمولا براي زدودن لكه هاي غير چربي ،آب سرد يا ولرم مناسبتر است زيرا
آب داغ موجب پايداري بيشتر اين نوع لكه ها شود .بنابراين در صورت در دسترس نبودن پاك كننده
ها ،به عنوان اولين اقدام ،پارچه لك شده با مواد غير چرب مانند سس گوجه ،نوشابه ،چاي ،آب ميوه
و  . . .را پشت رو كرده و لكه را از پشت زير شير آب سرد يا ولرم بگيريد تا اين مواد از الياف پارچه
شسته و خارج شوند.
 .3با توجه به حساسيت برخي پارچه هاي ظريف رنگي نسبت به تركيبات اسيدي مانند سركه و آبليمو،
توصيه مي شود ابتدا مقدار بسيار كمي از معجون لكه بر پيشنهادي را بر روي گوشه دور از ديد اين
گونه پارچه ها آزمايش كنيد و پس از اطمينان از آسيب نرسيدن به پارچه و رنگ آن ،پاك كردن
لكه را ادامه دهيد.
 .2بعضي لكه ها با يك بار استفاده از لكه بر كاملا زايل نمي شوند و برطرف كردن كامل آنها نياز به
پشتكار بيشتري دارد .بنابراين اگر لكه اي در بار اول فقط كمرنگ شده است ،مايوس نشويد ،كار
خود را تا گرفتن نتيجه مطلوب تكرار كنيد.
 .4لكه هاي قديمي و تثبيت شده معمولا با روش هاي زير قابل زدودن نيستند و توصيه مي شود در

اين موارد به خشكشوئي ها مراجعه شود.
براي پاك كردن لكه هاي البسه در منزل ،روش ها و مواد خانگي گوناگوني پيشنهاد شده اند كه در اين
بخش به بعضي از كارآمدترين آنها اشاره مي گردد.
 چاي و قهوه :
 قسمت لك شده پارچه را براي مدت كافي ،در محلول نسبت مساوي سركه سفيد يا آب ليمو درآب سرد بخيسانيد و سپس به روش معمول شسته و آب بكشيد.
 براي پارچه هاي سفيد ،لكه را براي مدت كافي در آب اكسيژنه رقيق خيس كرده و سپس بهروش معمول شسته و آب بكشيد.
 شكلات :
 لكه ايجاد شده بوسيله شكلات بر روي پارچه را با مقداري گليسيرين خيس كرده و با ملايمتمالش دهيد و سپس با آب ولرم و صابون بشوئيد و آب بكشيد .در صورت باقي ماندن اثر از لكه،
خميري از جوش شيرين و كمي آب تهيه كرده و آنرا براي مدتي روي لكه قرار دهيد و سپس به
روش معمول شسته و آب بكشيد.
 نوشابه :
 هر چه زودتر در محلول نسبت مساوي سركه سفيد يا آب ليمو در آب سرد بخيسانيد و پس از چنددقيقه ،به روش معمول شسته و آب بكشيد.
 سس گوجه فرنگي :
 براي لكه هاي تازه ،ابتدا آنرا با گرفتن زير آب سرد ،از پشت لكه ،در حد امكان از پارچه جدا كنيدو سپس براي مدت كافي ،در سركه سفيد يا شير كم چربي ،خيس كرده و در آخر با آب ولرم و
صابون بشوئيد.
 آدامس :
 -0اگر تكه اي آدامس به لباس ،پرده يا فرش شما چسبيده است ،نگران نشويد ! ابتدا بوسيله يك
شيئ با لبه تيز ،مانند چاقو ،در حد امكان آدامس را جدا كنيد و سپس تكه اي يخ را بر روي آن
گذاشته و به آهستگي مالش دهيد .باقيمانده آدامس سرد شده و به سادگي با لبه چاقو از پارچه
جدا مي شود.
 آب میوه :
 پارچه هاي لك شده با آب ميوه هائي چون شاه توت و تمشك را پس از گرفتن زير آب سرد ازپشت لكه ،در سركه سفيد ،آب ليمو و يا شير كم چربي براي مدت كافي بخيسانيد درصورت باقي
ماندن اثر لكه ،با ملايمت با گليسيرين مالش داده ،حدود  01دقيقه صبر كنيد و با آب ولرم آب
بكشيد.
 خون :
 هرچه زودتر ،لكه خون روي لباس را زير آب سرد گرفته و با صابون به آرامي مالش دهيد تا پاكشود .هر گونه اثر باقيمانده را با ضربه زدن با دستمال آغشته با سركه يا آب اكسيژنه رقيق( فقط
براي پارچه هاي سفيد ) پاك كنيد .در صورت امكان ،پس از لكه بري ،پارچه را در معرض تابش

آفتاب قرار دهيد تا خشك شود.
 روي لكه كمي نمك پودر بريزيد و با مقداري آب سرد آنرا خيس كنيد و با آرامي روي لكه مالشدهيد .با آب سرد آب بكشيد .
 جوهرهاي محلول در آب :
 لكه تازه و خشك نشده جوهر را با پخش كردن مقداري نمك پودر ،گچ و يا پودر بچه بر روي آنجذب كنيد و باقيمانده آن را با دستمال خيس شده در محلول دو تا سه قاشق غذاخوري سركه
سفيد يا آب ليمو در آب گرم با ضربه زدن ،پاك كنيد و آب بكشيد.
 براي لكه هاي خشك شده جوهر بر روي پارچه سفيد ،ابتدا با آب سرد آنرا مرطوب كرده و سپسخميري از كرم تارتار و كمي آب ليمو يا آب اكسيژنه رقيق ،تهيه كرده و روي لكه مرطوب قرار
دهيد .پس از حدود يك ساعت ،به روش معمول شسته و آب بكشيد.
 لكه جوهر و رنگ محلول در آب ،ريخته شده روي فرش ،موكت و مبلمان را هر چه زودتر با مقداركافي نمك پودر خشك بپوشانيد و پس از حدود يك ساعت با جارو برقي جمع آوري كنيد .در
صورت برطرف نشدن كامل لكه ،كار خود را تكرار كنيد.
 جوهر خودکار و ماژیك :
 از بين بردن اين نوع لكه ها در منزل مشكل است و بهتر است براي زدودن آنها به خشكشوئي هامراجعه شود .ولي در صورت دسترسي نداشتن به خشكشوئي ،براي لكه هاي تازه ايجاد شده،
مخلوطي از يك قاشق غذاخوري الكل ،يك قاشق غذاخوري سركه سفيد و دو قاشق غذاخوري
گليسيرين آماده كرده و لكه را با آن كاملا خيس كرده و پس از مدتي با اب ولرم بشوئيد .در
صورت لزوم تكرار كنيد.
 چربي و روغن :
 در مورد لكه چربي تازه ،هر چه زودتر مقداري جوش شيرين خشك روي آن ريخته و با ملايمت برروي لكه مالش دهيد و سپس با آب داغ و پودر لباسشوئي شستشو دهيد.
 پوشانيدن هر چه زودتر لكه چربي با مقداري پودر بچه ،گچ پودر يا نمك خشك براي جذبروغن ،تكاندن و جدا كردن باقيمانده اين مواد از پارچه و متعاقبا شستشو با آب داغ و پودر
لباسشوئي ،اين لكه ها را از روي پارچه پاك خواهد كرد.
 براي لكه هاي چربي كه چند ساعت از ايجادشان گذشته است ،مقداري جوش شيرين را با كميآب گرم به صورت خمير در آورده و آنرا براي مدتي روي لكه بگذاريد يا اينكه لكه را در محلول
يك قاشق غذاخوري جوش شيرين و يك قاشق چايخوري پودر لباسشوئي در هر ليوان آب داغ،
خيسانده و پس از پاك شدن لكه ،آب بكشيد.
 مقداري گليسيرين را روي لكه ريخته و به آرامي مالش دهيد و سپس با آب داغ و صابون بشوئيد .يااينكه دو تا سه قاشق غذاخوري گليسيرين و يك قاشق چايخوري مايع ظرفشوئي را در يك ليوان
آب داغ حل كرده و لكه چربي را براي چند دقيقه در اين محلول بخيسانيد و با ملايمت مالش دهيد
و سپس با آب گرم آب بكشيد.
 -دور يقه پيراهن ها معمولا در اثر چربي جذب شده از پوست بدن ،چرك مي شود .براي از بين

بردن آسانتر اين حلقه بد منظره ،با يك تكه گچ سفيد ،چندين بار روي آن بكشيد و براي مدتي به
حال خود بگذاريد تا چربي را به خود جذب كند .سپس آنرا با تكاندن از پارچه جدا كنيد و به روش
معمول شستشو كنيد.
 براي تميز كردن لكه چربي و روغن مواد غذائي ريخته شده بر روي فرش ،موكت و مبلمان ،هرچه زودتر با دستمال خشك غذا و چربي را  ،در حد امكان از روي آن جمع آوري كرده و سپس با
مقدار كافي جوش شيرين خشك ،كاملا روي لكه را بپوشانيد .حداقل يك ساعت صبر كنيد تا
روغن كاملا بوسيله جوش شيرين جذب شود و پس از آن ،با جارو برقي آن را جمع آوري كنيد .در
صورت پاك نشدن كامل در بار اول ،كار را تكرار كنيد.
 رژ لب :
 خميري از جوش شيرين و گليسيرين تهيه كنيد و آنرا با ملايمت بر روي لكه مالش دهيد و سپسبا آب گرم آب بكشيد.
 مقداري وازلين بر روي لكه بماليد و سپس با آب داغ و صابون بشوئيد. ادرار :
 براي از بين بردن لكه ادرار و بوي نامطبوع آن از روي البسه كودكان ،با محلول نسبت مساويسركه سفيد يا شير كم چربي در آب گرم ،محل را خيس كرده و پس از حدود  01دقيقه ،به روش
معمول بشوئيد .پس از شستشو ،پارچه را در مقابل آفتاب آويزان كنيد تا خشك شود.
 خميري از نسبت مساو ي جوش شيرين و آب تهيه كرده و آنرا براي مدتي روي لكه قرار دهيد وسپس به روش معمول شسته و آب بكشيد و در مقابل آفتاب خشك كنيد.
 عرق بدن :
 اينگونه لكه ها معمولا با خيس كردن پارچه در محلول نسبت مساوي سركه سفيد يا آب ليمو درآب سرد و سپس آب كشي با آب ولرم و پودر لباسشوئي برطرف مي شوند.

تمیزکننده و براق کننده هاي فلزات
در ساخت وسايل مورد استفاده در منزل مانند ظروف و وسايل آشپزخانه ،شير آلات بهداشتي ،لوازم
تزئيني و زيورآلات فلزات و آلياژهاي گوناگوني به كار مي روند كه برخي چون طلا ،استيل ،كروم و نيكل
در مقابل آسيب هاي ناشي از رطوبت ،اكسيژن ،گازهاي گوگردي و مواد شيميائي اسيدي و قليائي موجود
در منازل بسيار مقاوم هستند و گروهي نيز چون مس ،برنج ،برنز ،آلومينيوم و نقره بوسيله اين عوامل
مورد هجوم قرار گرفته و دچار تيرگي يا تغيير رنگ و از دست دادن درخشندگي و جلا ميگردند.
در اين قسمت راهكارهائي براي محافظت فلزات در مقابل عوامل خورنده ،به همراه روش ساخت
معجون هائي براي تميز كردن ،رسوب زدائي و براق كردن فلزات مختلف ،با مواد اوليه بدون زيان موجود
در خانه ،ارائه مي شوند كه در صورت استفاده صحيح ،ما را از استفاده از مواد شيميائي زيان آور به اين
منظور بي نياز خواهند كرد.


مس ،برنج و برنز :
 مقدار مساوي نمك پودر و آرد را با مقدار كافي سركه به نسبتي مخلوط كنيد كه خمير نرميبدست آيد .اين خمير را روي سطح فلز بماليد و پس از حدود يك ساعت ،با آب گرم شسته و هر
چه زودتر خشك كنيد.
 با مخلوط كردن سركه يا آب ليمو با كمي نمك پودر ،خمير نرمي تهيه كنيد و مانند بالا استفاده كنيد يااينكه يك دستمال نرم را در سركه يا آب ليمو خيس كرده و روي آن كمي پودر نمك بپاشيد .با مالش
اين دستمال بر روي سطح فلز ،آنرا تميز و پرداخت كنيد .پس از اتمام كار ،آن را با آب گرم شسته و
هرچه زودترخشك كنيد.
 مقداري جوهر ليموي پودر شده ،مخلوط با مقدار مساوي نمك ،را بر روي يك دستمال نرم و مرطوبريخته و مانند بالا استفاده كنيد.
 مقداري سس گوجه فرنگي روي شيئ بماليد و پس از حدود يك ساعت ،با يك دستمال نرم سطحفلز را تميز و پرداخت كرده و پس از اتمام كار ،آب كشيده و خشك كنيد.
 در يك قابلمه ،ترجيحا غير فلزي يا داراي پوشش تفلون ،يك فنجان سركه و يك قاشقغذاخوري نمك را در هر ليتر آب حل كرده و آنرا به جوش بياوريد .اشياء كوچك مسي را براي
مدت زمان كافي در اين محلول جوشان قرار داده و پس از تميز شدن ،با آب تميز شسته و هر چه
زودتر خشك كنيد.
 براي پيشگيري از تيره شدن مجدد سطوح اين فلزات ،توصيه مي شود كه پس از تميز و براق كردنبه هر يك از روش هاي بالا ،سطح خشك شده را با دستمال نرم آغشته به روغن زيتون يا روغن هاي
مايع خوراكي ديگر كاملا پرداخت كنيد.

 آهن :
 ابزار و لوازم كوچك آهني زنگ زده را براي مدت كافي در سركه قرار دهيد يا اينكه خميري با آبليمو و كمي نمك تهيه كرده و با كمك يك برس يا مسواك ،محل زنگ زدگي را با آن بسائيد.
ابزار تميز شده را با آب شسته و هر چه زودتر خشك كنيد.
 براي جلوگيري از زنگ زدن مجدد ابزار آهني ،آنها را با دستمال آغشته به روغن مايع ،مالشدهيد تا سطح آنها كاملا با لايه بسيار نازكي از روغن پوشش داده شود.
 قرار دادن چند تكه ذغال چوب در جعبه ابزار نيز موجب جذب رطوبت و جلوگيري از زنگ زدنابزار خواهد شد.
 آلومینیوم :
 براي پاك كردن رسوبات آهكي از كف ظروف آلومينيومي  ،نسبت مساوي آب و سركه را داخلظرف ريخته و آنرا به جوش بياوريد .شعله را خاموش كرده و محلول را براي مدت كافي به حال
خود بگذاريد تا رسوبات كاملا حل شوند .با آب گرم شستشو دهيد.
 مقدار مساوي كرم تارتار و آرد را با كمي آب به صورت خمير در آورده و ظروف آلومينيومي خود رابا آن تميز و پرداخت كنيد يا اينكه مقدار دو قاشق غذاخوري كرم تارتار را در هر ليتر آب حل
كرده  ،اشياء كوچك آلومينيومي مانند قاشق و چنگال را در آن انداخته و براي چند دقيقه به آرامي
بجوشانيد.
 جوشانيدن آب محتوي مقداري پوست تازه سيب در ظروف آلومينيومي ،سطوح داخلي آنها را تميزو درخشان مي كند.
 کروم :
 براي تميز و براق كردن اشياء داراي پوشش كروم مانند شير آلات ،ظروف ،لوازم تزئيني ،ابتدا آنانرا با اسفنج يا پارچه خيس شده در سركه تميز كرده ،آب بكشيد و سپس در صورت تمايل ،با
دستمال آغشته به الكل پرداخت كنيد.
 مقداري جوهر ليمو پودر شده را با نسبت مساوي نمك پودر مخلوط كرده و آنرا بر روي يكدستمال نرم و مرطوب ريخته و مانند بالا استفاده كنيد.
 براي از بين بردن رسوبات آهكي سفيد رنگي كه از زيبائي شيرآلات بهداشتي مي كاهند ،يكدستمال كاغذي را روي م حل هاي مورد نظر گذاشته و آن را كاملا با سركه خيس كنيد .پس از
طي مدت زمان كافي و حل شدن رسوب ،با آب شسته و در صورت نياز ،بوسيله دستمال آغشته
به الكل پرداخت كنيد.
 اگر سوراخ هاي ريز دوش حمام بوسيله رسوبات آهكي دچار گرفتگي شده باشند ،آنرا باز كرده وبراي مدت كافي در سركه خيس كنيد و پس از پاك شدن ،با آب بشوئيد .لكه هاي زنگ زدگي روي
سپر فلزي آبكاري شده با كروم خودروي خود را با ماليدن طرف براق يك تكه فويل آلومينيوم بر روي آنها ،
برطرف كنيد و سپس با پارچه نرم آغشته به الكل  ،محل را تميز و پرداخت كنيد .
 استیل :
 -با ماليدن يك دستمال نرم ،خيس شده در آب ليمو يا سركه ،سطح اشياء استيل را تميز كرده و

سپس با دستمال نرم آغشته به كمي روغن زيتون يا روغن هاي مايع خوراكي ديگر سطح آنرا
پرداخت و براق كنيد.
 نقره :
 دليل تيره شدن رنگ نقره ،واكنش آن با تركيبات گوگردي موجود در محيط و توليد سولفيد نقرهسياه رنگ است .بنابراين نقره آلات خود را از مواد غذائي گوگرد دار از قبيل پياز ،سير ،نخود ،تخم
مرغ ،سس سالاد دور نگاه داريد و همچنين در هنگام تميزكردن نقره ،از دستكش هاي لاستيكي يا
لاتكس استفاده نكنيد .چون در ساخت اين دستكش ها نيز گوگرد به كار رفته است .براي اين كار
فقط دستكش هاي نايلوني يا پارچه اي مجاز هستند.
 براي جلوگيري از تيره شدن نقره ،چند تكه كوچك ذغال چوب يا ترجيحا ،مقداري ذغال فعالشده ( با نام متداول ذغال اكتيو ،از فروشندگان مواد شيميائي قابل تهيه است) را در يك كيسه
كتاني ريخته و در جعبه نگهداري زيورآلات نقره خود قرار دهيد.
 قرار دادن چند تكه گچ در كنار اشياء نقره ،نيز راه ديگري براي كاهش رطوبت محيط و جلوگيرياز تيره شدن آنان است.
 مقدار كافي خميردندان غير ژل را روي سطح نقره بماليد و آنرا زير آب گرم و با كمك يكمسواك تميز كنيد .سپس با آب گرم شسته و با دستمال خشك كنيد.
 مقداري پوست موز را در آسياب برقي بريزيد تا به صورت خمير در آيد .با اين خمير اشياء نقره راپرداخت و براق كنيد.
 براي تميز كردن اشياء بزرگتر مانند ظروف نقره ،مقداري جوش شيرين را با كمي آب مخلوط كنيدتا به صورت خمير در آيد .آن را روي سطح فلز بماليد و با كمك يك دستمال نرم ،پرداخت كرده و
پس از تميز شدن ،با آب گرم شسته و با پارچه نرم پرداخت و هر چه زودترخشك كنيد.
 كف و بدنه يك ظرف را كاملاً با فويل آلومينيوم بپوشانيد و داخل آن آب گرم به همراه يك قاشقغذاخوري جوش شيرين و يك قاشق چايخوري نمك براي هر يك ليتر آب ،بريزيد .اشياء تيره
شده نقره خود را براي مدت كافي در اين محلول قرار دهيد .فويل آلومينيومي پوشش سياه رنگ
نقره را به خود جذب كرده و اشياء نقره شما دوباره تميز و درخشان خواهند شد.
 طلا :
 اشياء ساخته شده با طلا ،مانند زيورآلات و جواهرات را با سائيدن بوسيله خمير دندان غير ژل ومسواك نرم تميز كرده و سپس با آب گرم شسته و با پارچه نرم آنرا پرداخت و خشك كنيد.
 مقداري جوش شيرين را با كمي آب مخلوط كنيد تا به صورت خمير در آيد و مانند بالا استفادهكنيد.
 سطح اشياء طلاي خود را با مالش بوسيله يك دستمال نرم خيس شده در ماءالشعير ،تميز وپرداخت كنيد.

خوشبوکننده ها و بوگیرها
اغلب اسپري هاي خوشبو كننده در حقيقت بو را از بين نمي برند بلكه با بوي نافذ اسانس هاي
مصنوعي ،حل شده در تركيبات فرار و آتش گير شيميائي ،كه به صورت ذرات بسيار ريز در هوا پخش
مي شوند ،بوهاي نامطبوع را مي پوشانند و يا اينكه مانند قرص هاي بوگير توالت محتوي دي كلرو
بنزن ،سلول هاي بويائي ما را ،با لايه اي از تركيبات روغني زيان آور كه از خود متصاعد مي كنند،
پوشانده و به اين وسيله ،مانع استشمام بوي نامطبوع مي شوند.
سؤال اين است كه چرا بايد براي رفع بوهاي نامطبوع و خوشبو كردن منزل ،انواع مواد شيميائي مضر را در
محيط زندگي خود رها كنيم ،وقتي كه طبيعت هر آنچه كه براي اين كار مورد نياز است ،در دسترس ما قرار
داده است ؟!
براي آشنائي با اين جايگزين هاي طبيعي ،از شما دعوت مي شود كه اين بخش را مطالعه نمايند.
آشپزخانه :
 براي برطرف كردن بوي نامطبوع بعضي از مواد غذائي ،به خصوص ماهي و سبزيجاتي مانند كلم،سير ،پياز و  ، . .در آشپزخانه ،محلول نسبت مساوي سركه در آب را در يك ظرف در باز ،براي مدتي
روي حرارت ملايم بجوشانيد يا اينكه كمي سركه سفيد را در آب حل كرده و در هواي آشپزخانه
اسپري كنيد.
 براي برطرف كردن همزمان بو و خوشبوكردن آشپزخانه ،مقداري گياهان معطر مورد علاقه خود رادر سركه بريزيد و در ظرف دربسته نگهداريد .پس از چند روز ،سركه معطر به دست آمده را مانند
بالا استفاده كنيد.
 براي خوشبو كردن آشپزخانه و ساير نقاط منزل ،مقداري دارچين نكوبيده و ميخك طبي يا گياهانمعطر ديگر مانند رزماري ،اسطوخودوس ( لاواند ) و آويشن را در يك كيسه كتان ريخته و آن را به
آرامي در آب بجوشانيد.
 پوست مركبات را دور نياندازيد ! آنها را در آب بريزيد و با ملايمت بجوشانيد تا بوي خوش مركبات،آشپزخانه و ساير نقاط خانه شما را فرا گيرد.
 براي جذب و از بين بردن بوهاي نامطبوع در يخچال ،مقداري جوش شيرين را در يك بشقابكوچك ريخته و آنرا در يخچال قرار دهيد .هر چندگاه آنرا با جوش شيرين تازه جايگزين كنيد.
 قهوه خشك را نيز مي توانيد يراي جذب بو در يخچال ،مانند بالا استفاده كنيد. براي زدودن بوي ماهي از دستان خود ،كمي نمك بر روي يك برش ليمو ترش با پوست ،بپاشيد وآن را بر روي دستان خود بماليد .پس از مدت كوتاه ،با آب بشوئيد.
 -پس از خرد كردن سير و پياز و سبزيجات ديگر ،بوي تند آنان را ،از تخته و چاقو ،با ماليدن با يك

-

برش ليمو ترش يا كمي سركه و سپس آب كشيدن برطرف كنيد.
براي جلوگيري از رشد قارچ ها و باكتري هاي ايجاد كننده بو و آلودگي در ته سطل زباله خود ،هر
بار پس از تخليه و شستشو ،مقداري جوش شيرين يا نمك خشك را در ته آن بپاشيد.

خوشبوکننده توالت و سرویس بهداشتي :
 .0از تهويه غافل نشويد !
 .2مخلوطي از گياهان معطر مورد علاقه خود را در يك كيسه كتان يا قوطي سوراخ شده ريخته و در
حمام و توالت قرار دهيد.
 .1گلوله هاي معطر درست كنيد.
مقدار مساوي نمك را با آرد گندم مخلوط كنيد و به آن مقداري آب گرم و كمي عصاره طبيعي
گياهان معطر مورد علاقه خود را اضافه كنيد و به خوبي مخلوط كنيد تا خمير سفتي به دست
آوريد .در صورت تمايل  ،با كمي رنگ خوراكي ،خمير را يه رنگ هاي دلخواه خود در آوريد .خمير
را به صورت گلوله هاي كوچك در آورده و آنها را در سايه و هواي آزاد خشك كنيد .اين گلوله
هاي رنگي و معطر را در ظروف در باز ،ترجيحا شفاف  ،در توالت و دست شوئي و ساير نقاط منزل
قرار دهيد.
خوشبوکننده هاي اتاق ها :
 براي رفع بوي سيگار و ساير بوهاي نامطبوع در اتاق ها ،كمي سركه را در چند بشقاب كوچكريخته و در نقاط مختلف قرار دهيد يا اينكه كمي سركه سفيد را در آب حل كرده و در هوا اسپري
كنيد و يا كمي سركه به آب داخل مخزن دستگاه بخور برقي اضافه كنيد.
 براي خوشبو كردن اتاق ها ،چند برش ليمو ترش يا نارنج تازه را در نقاط مختلف قرار دهيد. در زمستان  ،مقداري گياهان معطر يا عصاره طبيعي آنان را در آب ريخته و روي بخاري يا رادياتورقرار دهيد .هر چند گاه ،آب تبخير شده را با آب تازه جايگزين كنيد.
 از گلوله هاي معطر يا ظرف در باز محتوي مخلوط گياهان معطر استفاده كنيد. اگر بوي تند حلال هاي نفتي فضاي اتاق تا زه رنگ آميزي شده را پر كرده است .به عنوانمهمترين گام پنجره ها را باز نگاه داريد و تا خروج كامل اين بخارات مضر در حد امكان وارد
اتاق نشويد .د ر صورت نبودن امكان تهويه مناسب  ،يك عدد پياز بزرگ را خرد كرده و داخل
يك كاسه آب بيندازيد و براي چند ساعت در اتاق قرار دهيد .با اين كار ،بوي رنگ تازه ،تا حد
زيادي برطرف خواهد شد .البته ممكن است براي مدت كوتاهي  ،بوي ملايم پياز جايگزين شود
كه مسلما سالمتر و قابل ت حمل تر از بوي حلال هاي نفتي است.
کمد لباس خوشبو :
 يك پرتقال ،ليمو ترش يا نارنج تازه را برداشته و تعداد زيادي ميخك طبي ،در پوست آن فرو كنيد وسپس آنرا در كمد لباس خود قرار داده يا آويزان كنيد تا به تدريج خشك شود .اين خوشبو كننده طبيعي،

-

بيدها و بسياري حشرات ديگر را نيز از لباس هاي شما دور نگاه مي دارد.
از گلوله هاي معطر يا كيسه پارچه اي محتوي گياهان معطر استفاده كنيد.
مقداري قهوه خشك را در يك كيسه كتاني يا يك قوطي سوراخ شده يريزيد و آن را دركمد ،كشوها
و قفسه هاي پوشاك قرار دهيد .قهوه ضمن برطرف كردن بوهاي نامطبوع ،رايحه دلچسبي نيز به
لباس هاي شما خواهد بخشيد.

کتابخانه :
 قرار دادن چند تكه گچ يا ذغال چوب در قفسه هاي نگهداري كتاب ها ،باعث كاهش رطوبت و كمكبه افزايش عمر كتاب ها خواهد شد .البته اين قطعات گچ و ذغال بايد هر چند ماه يكبار ،تعويض
شوند.
بوي کفش :
 براي از بين بردن بوي بد كفش هائي كه مدت زيادي به پا داشته ايد ،مقداري جوش شيرين را بهداخل آنها بپاشيد و براي چند ساعت در هواي آزاد قرار دهيد .قبل از پوشيدن دوباره ،با تكاندن
كفش ها ،باقيمانده جوش شيرين را از آنها خارج كنيد.
بوگیر و خوشبو کننده اتاق خودرو :
 براي برطرف كردن بوهاي نامطبوع  ،مقداري جوش شيرين را در يك قوطي سوراخ شده ريختهو در داخل خودرو بگذاريد يااينكه مقداري جوش شيرين خشك را روي روكش پارچه اي صندلي
هاي خودروي خود بپاشيد و چند ساعت بعد آنرا با جارو برقي جمع آوري كنيد.
گياهان معطر يا گلوله هاي محتوي اسانس هاي طبيعي آنان ،پوست ليمو ترش ،نارنج و پرتقال،
وانيل و قهوه خشك ،همگي جايگزين هاي طبيعي و مؤثري براي خوشبوكننده هاي مصنوعي هستند.
مقداري از هر كدام از آنها را در زير سيگاري خودرو يا هر ظرف مناسب ديگر بريزيد و از رايحه مطبوع
آنان لذت ببريد.

فصل دوم
مبارزه با حشرات و جانوران موذي در منزل بدون نیاز به سموم شیمیایي








سوسك حمام ( سوسري)
مورچه
پشه
مگس خانگي
آفات غلات و حبوبات انباري
آفات البسه پشمي
موش

به محض ورود به آشپزخانه ،با سوسك هاي كوچكي روبرو مي شويد كه به سرعت خود را به گوشه اي
رسانده و مخفي مي شوند  ....يك مگس سمج وارد اتاق شده و با پشتكار تمام مشغول چشيدن و آلوده كردن
خوراكي هاي شما است ....پشه ها با وزوز و مزاحمت مداوم خود خواب را بر شما حرام كرده اند ....
حشرات ريزي در ظرف نگهداري حبوبات جولان مي دهند  ...يك موش كوچك راه خودش را به كيسه
برنج ذخيره شده شما پيدا كرده است  ...اين ها فقط چند نمونه از مزاحمت ها ،خسارات و خطرات
بهداشتي حشرات و جانوران در منازل هستند.
واكنش شما در اين گونه مواقع چيست ؟
قبل از اينكه قوطي حشره كش را برداشته و تركيبات سمي را به سوي حشرات مزاحم اسپري كنيد،
لطفا موارد اخطار و احتياط درج شده بر روي قوطي حشره كش را با دقت مطالعه فرمائيد.
اسپري هاي حشره كش خانگي ،اگرچه اكثرا حاوي سموم نسبتا كم خطر ،از گروه پيروتروئيدها،
هستند ولي وجود افزودني هاي مختلف و حلالهاي نفتي در اين محصولات ،مي تواند موجب تشديد
سميت گرديده و استفاده نادرست از آنان ،سلامتي ما و كودكانمان را با مخاطرات جدي روبرو خواهد كرد.
نكات زير عينا از روي يك قوطي حشره كش خانگي نقل مي گردد :
 از ورود به اتاق هاي تازه سم پاشي شده خودداري كنيد. كسانيكه مبتلا به حساسيت هستند و يا كودكان ،هنگام سم پاشي نبايد در اتاق حضور داشته باشند. بر روي افراد ،حيوانات خانگي ،خوراكي ها اسپري نكنيد. از پاشيدن و تماس محلول بر روي بدن و چشم بپرهيزيد. بر روي سطوح گرم و آتش اسپري نكنيد.از سوي ديگر ،بررسي هاي علمي ثابت كرده اند كه در اثر سم پاشي هاي مكرر و بي رويه ،بسياري از
حشرات و جانوران موذي خانگي ،از جمله مگس ها ،سوسك هاي حمام و موش ها ،نسبت به سموم
شيميائي پرمصرف مقاوم شده اند ،بدين معني كه براي از بين بردن نسل هاي جديد آنان نياز به افزايش
قابل ملاحظه غلظت سم و يا بكارگيري سموم جديدتر و مهلك تر است.
براي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در منزل ،راه حل هاي بهتر و سالم تري وجود دارند كه در
اين بخش از كتاب ارائه مي شوند و با مطالعه آنان  ،شما خواهيد آموخت كه با استفاده از مواد موجود در
منزل چون صابون ،جوش شيرين ،سركه ،الكل ،روغن ،گچ ،سير ،فلفل ،گياهان داروئي و كمي وقت و
حوصله نيز مي توان بدون به خطر افتادن سلامتي افراد خانواده ،با حشرات و جانوران موذي مبارزه نمود.
البته در اين راه  ،استفاده از تركيبات كشنده به تنهائي فقط تاثير كوتاه مدت و موقت دارد و براي
كنترل پايدار حشرات و جانوران موذي ،در كنار به كار بردن اين گونه تركيبات ،نكات و راهكارهائي نيز
در اين بخش به شما ارائه مي شوند كه كارشناسان مجموعه آنان را روش " مديريت تلفيقي آفات" يا
 (Integrated Pest Management) IPMمي نامند.
همانگونه كه در مقدمه نيز ذكر شد ،در نگارش اين فصل از كتاب ،براي جلوگيري از پيچيدگي

مطالب ،به عمد از به كار گيري نام ها و طبقه بندي علمي حشرات و ساير موجودات پرهيز گرديده است
و فقط به توصيف مشخصات عمومي و نام هاي رايج آنان بسنده گرديده است .بنابراين غرض از نام
گذاري كلي حشراتي چون مورچه ،مگس ،پشه ،سوسك و  ، . . .در اين بخش ،اشاره به گونه هاي غالب
خانگي در كشور ما است.

سوسك حمام ( سوسري )
سوسري ها كه گونه هاي خانگي آن اصطلاحا سوسك حمام يا
سوسك فاضلاب ناميده مي شوند را مي توان مقاومترين
موجودات روي كره زمين ناميد .فسيل هاي كشف شده اين
حشرات با قدمت دويست و پنجاه ميليون سال نشان مي دهد
كه سوسري ها دوران پيدايش و انقراض دايناسورها را نيز به
سلامت شاهد بوده اند .اين حشرات همه چيز خوار هستند و
اگرچه تغذيه با مواد شيرين و نشاسته اي را ترجيح مي دهند
ولي در صورت دسترسي نداشتن به غذاي مطلوب ،مي توانند
از حشرات مرده ،چسب و رنگ خشك شده ،خمير دندان ،كاغذ  ،صابون ،خون و مدفوع حيوانات و
بسياري از مواد ديگر تغذيه كنند .گونه هاي اصلي سوسري ها كه در محل زندگي ما يافت مي شوند
عبارتند از سوسري آلماني ،سوسري شرقي و سوسري آمريكائي (تصوير شماره .) 0
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سوسري هاي آمريكايي ،كه طول بدن حشرات بالغ آنان به 01ميلي متر نيز مي رسد ،به ندرت در
آشپزخانه ديده مي شوند و معمولاٍ نقاط تاريك و مرطوب مانند چاه ها و لوله هاي فاضلاب را براي زندگي
و تكثير انتخاب مي كنند و اگر از طريقي ،مانند كف شور يا دريچه هاي بدون درپوش و حفاظ فاضلاب
به داخلي منزل راه پيدا كنند ،مي توانند موجب گسترش عوامل بيماري زا چون ميكروب هاي اسهال و
انواع قارچ هاي آلوده كننده گردند.
سوسري هاي آلماني با طول بدن  01تا  01ميلي متر ،حشراتي "همه جا زي" هستند ،بدين معني
كه هر جايي كه گرما ،رطوبت و غذا وجود داشته باشد را براي زندگي انتخاب كرده و به سرعت تكثير
مي شوند .سوسري هاي آلماني در طيف وسيعي از اماكن از آشپزخانه ،حمام منازل و رستوران ها،
كارخانه هاي مواد غذايي  ،محلهاي جمع آوري زباله و عرشه كشتي ها يافت مي شوند و با انتقال انواع
عوامل بيماري زا ،ما را در معرض خطرات جدي بهداشتي قرار مي دهند.
سوسري ها به ويژه سوسري هاي آلماني ،بدليل مصرف زياد سموم بر ضد آنها ،نسبت به اغلب سموم
مقاوم شده اند و به همين دليل نيز شركت هاي سمپاشي ،براي كنترل آنان معمولا از مخلوط چند سم
استفاده مي كنند كه اين كار باعث آلودگي بيشتر محيط زندگي و به خطر افتادن سلامتي اهالي منزل ،بويژه
كودكان ،مي گردد.

بهترين و پايدارترين روش كنترل اين حشرات در منزل ،رعايت راهكارهاي موسوم به "مديريت
تلفيقي آفات " است كه در كنار استفاده از تركيبات كشنده به عنوان آخرين انتخاب ،نكات مهم ديگري
را در بر مي گيرند كه در اين بخش به آنها اشاره ميگردد.
 .0جلوگيري از انباشته شدن و جمع آوري پس مانده هاي مواد غذائي ،ظروف كثيف ،زباله ،تميز كردن
روزانه كف و سطوح در آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي و در يك عبارت " رعايت نظافت و
بهداشت در منزل " كليد اصلي در كاهش جمعيت اين حشرات و ساير حشرات موذي است.
 .2محل هاي ورود سوسري ها به منزل را به خصوص در حمام ،دستشوئي و آشپزخانه شناسائي كرده و هر
گونه شكاف ،ترك و روزنه اي را با گچ و سيمان مسدود كنيد و درپوش مناسب بر روي دريچه هاي
فاضلاب و سوراخ توالت قرار دهيد.
 .1سوسري ها براي زندگي و تكثير ،نقاط گرم و مرطوب و تاريك را ترجيح مي دهند .در محل زندگي
خود اين نقاط را شناسائي كرده و با تهويه مناسب و انجام ساير اصلاحات ،آنها را از داشتن محل امن
محروم كنيد .بعضي از نقاطي كه معمولا بايد از اين نظر كنترل شوند عبارتند از فضاي زير
ظرفشوئي ،دستشوئي ،وان حمام ،اجاق گاز ،يخچال ،سوراخ ها و شكاف هاي بين كف و ديوار با
لوله هاي ورود آب و خروج فاضلاب ،دريچه هاي كنتور آب و موتورخانه ......
 .0نعنا ،فلفل تند ،سير ،برگ بو و پوست خيار بر روي سوسري هاي اثر دوركنندگي دارند .مقداري از
هر يك از اين گياهان را خرد كرده و در ظروف كم عمق در باز ،مانند بشقاب هاي كوچك ،داخل
كابينت هاي آشپزخانه قرار دهيد.
 .1تله هاي چسبنده كه در فروشگاه ها براي شكار سوسري ها عرضه مي شوند ،در صورت در
دسترس بودن ،ابزار مناسبي براي تخمين جمعيت و شناسائي نقاط تردد آنان هستند .ولي براي
كاهش قابل ملاحظه جمعيت سوسري ها با اين نوع تله ها ،بايد تعداد زيادي از آنان در نقاط مختلف
قرار داده شوند كه اين كار ممكن است براي همه چندان عملي و اقتصادي نباشد.
اقدامات پيشنهادي بالا نقش مؤثري در كاهش جمعيت سوسري و در نتيجه كاهش مصرف سموم در
خانه دارند  ،اما به هر حال استفاده از تركيبات كشنده براي از بين بردن سوسري هاي ،با توجه به نرخ
بالاي زاد و ولد آنان اجتناب ناپذيراست.
ب راي انتخاب سمو م كم خطرتر براي استفاده در منزل  ،توصيه مي شود كه برچسب اطلاعات
سموم موجود درفروشگاه ها را مطالعه كرده و ترجيحا از محصولاتي استفاده كنيد كه محتوي براكس يا
اسيد بوريك هستند .چون اين مواد كه به صورت پودر يا طعمه هاي آماده مصرف (خمير هاي سوسك
كش) عرضه مي شوند ،ضمن كنترل دراز مدت سوسري ها و بعضي حشرات خانگي ديگر ،براي انسان
نسبت به ساير سموم حشره كش بسيار كم خطرتر هستند و تاكنون نيز موجب ايجاد مقاومت در اين
حشرات نشده اند.
البته مي توانيد خود نيز معجون هاي مؤثري با استفاده از مواد موجود در منزل براي از بين بردن
سوسري ها بسازيد !

معجون هاي خانگي براي نابودي سوسري ها :
 طعمه مایع  :يك قاشق غذاخوري جوش شيرين را  ،در يك ليوان ماء الشعير حل كنيد .محلول راداخل بشقاب هاي كوچك ريخته و در مسير سوسري ها قرار دهيد.
 طعمه پودر ( براي محل هاي خشك و به دور از رطوبت )  :مقداري جوش شيرين و آرد را به نسبتمساوي كاملا مخلوط كنيد و به صورت لايه اي نازك در زير كابينت ها ،زير يخچال و اجاق گاز و
ساير نقاط خشك منزل روي زمين بپاشيد .يا اينكه مقداري پودر گچ را با آرد به نسبت مساوي كاملا
مخلوط كنيد و آن را به دور از رطوبت ،در مسير سوسري ها بر روي زمين بپاشيد.
 طعمه روغني ( براي نقاط مرطوب )  :براي ساخت اين طعمه ،مقداري جوش شيرين و آرد را بهنسبت مساوي با يكديگر مخلوط كرده و كمي پياز رنده شده به آن اضافه كنيد .سپس مقداري روغن
خوراكي جامد يا مايع را به اندازه اي با مواد فوق مخلوط كنيد كه يك خمير نرم بدست آوريد .اين
خمير را به صورت گوي هاي كوچك در آورده و در مسير سوسري ها قرار دهيد .اين طعمه براي نقاط
مرطوب مانند زير وان حمام و دستشوئي مناسب است .چون با آب شسته نمي شود.

مورچه
در سراسر دنيا تاكنون گونه هاي بسيار متنوعي از مورچه ها شناسائي شده اند كه فقط تعداد اندكي از آنان به
محل زندگي انسان وارد مي شوند .مورچه هاي خانگي اكثراٍ حشرات مفيدي هستند كه با شكار كردن
حشرات كوچك و تخم ها و نوزادانشان و جمع آوري ذرات مواد غذائي از نقاط غيرقابل دسترس ،به ما
در تميز كردن خانه كمك مي رسانند.
بنابراين بهتر است با اين حشرات مهربان تر باشيم و ضمن رعايت نكاتي كه براي دور نگاه داشتن
آنان در اين بخش ارائه شده اند ،فقط در صورت مزاحمت جدي و بالا بودن غيرقابل تحمل جمعيت اين
حشرات در منزل ،به عنوان آخرين راه حل ،از تله گذاري و يا راه هاي پيشنهادي در اين بخش براي از
بين بردن آنان استفاده نمائيد.
 -1مهم ترين اقدام در دور نگاهداشتن مورچه ها ،محروم كردن آنان از دسترسي به مواد غذائي در
منزل است .نگهداري مواد غذائي بخصوص خوراكي هاي شيرين مانند قند ،شكر ،عسل ،مربا،
شيريني ،شكلات در ظروف در بسته و جمع آوري بقاياي مواد غذائي و شستشو و جارو كردن روزانه
كف و سطوح مختلف درآشپزخانه واتاق ها ،براي مورچه ها انگيزه اي براي ورود به منزل باقي
نميگذارد.
 -2تميز كردن مرتب سطوح مانند كف آشپزخانه ،ميز ناهارخوري ،داخل كابينت ها و  ...با دستمال خيس
شده در مخلوط آب و سركه ،مورچه ها را دور نگاه مي دارد.
 -3نقاط ورود مورچه ها به خانه را شناسائي كرده و بعد از پاشيدن كمي فلفل تند يا پودر سير به داخل
اين سوراخ ها ،آنها را به خوبي با گچ و يا سيمان مسدود كنيد.

 -4مورچه ها از تعدادي از گياهان بدليل بوي تند آنان دوري مي كنند .زردچوبه ،فلفل قرمز ،دارچين،
پوست مركبات ،برگ بو ،نعنا ،ميخك ،رزماري ،اكاليپتوس ،آويشن ،سير از جمله اين گياهان هستند.
براي فراري دادن مورچه ها ،مقداري از هر يك يا مخلوطي از اين گياهان را در ظروف كم عمق
درباز ،داخل كابينت هاي آشپزخانه قرار دهيد.
 -5تله گذاري نيز از راه هائي است كه دركاهش جمعيت مورچه ها در منزل ،در كنار ساير اقدامات ،تاثير
بسزايي دارد.
يك قاشق غذاخوري عسل را به همراه چند قطره مايع ظرفشويي در يك ليوان آب گرم حل كنيد و
آنرا در نعلبكي ريخته و در مسير مورچه ها قرار دهيد .مورچه ها براي خوردن اين مايع هجوم آورده و
بسياري از آنان در محلول غرق مي شوند .به جاي اين محلول مي توانيد از محلول يك قاشق
غذاخوري شكر يا چندحبه قند در يك ليوان آب گرم نيز استفاده كنيد.
تله ديگر ،شامل يك قاشق غذاخوري عسل يا مربا ،مخلوط شده با يك قاشق چايخوري گليسيرين
است كه بر روي ورقه هاي كوچك پلاستيكي ،مانند كارت هاي تلفن بدون مصرف يا تكه هاي بريده
شده از يك كيسه نايلون ضخيم ،ماليده شده و در مسير مورچه ها قرار داده مي شوند .مورچه ها براي
خوردن طعمه بر روي ورقه ها رفته و به آن مي چسبند.
 -6توصيه مي شود كه فقط در صورت مزاحمت جدي مورچه ها ،آنها را از بين ببريد.
يك روش براي از بين بردن مورچه ها ،استفاده از پودر يا طعمه هاي خميري كشنده است .برچسب
اطلاعات سموم موجود در فروشگاه ها را مطالعه كرده و سعي كنيد از محصولاتي استفاده كنيد كه
محتوي براكس يا اسيد بوريك هستند چون اين مواد ضمن كنترل مورچه ها و بعضي حشرات خانگي
ديگر ،براي انسان نسبت به ساير سموم حشره كش بسيار كم خطرتر هستند.
البته مي توانيد خود نيز معجون هاي مؤثري با استفاده از مواد موجود در منزل براي از بين بردن
مورچه ها بسازيد ! براي اطلاع از چگونگي اين كار ،ادامه اين بخش را مطالعه نمائيد.
معجون هاي خانگي از بین برنده مورچه :
معجون  : 1در يك ليوان عرق نعنا ،يك قاشق چايخوري مايع ظرفشوئي حل كنيد .اين محلول را
مستقيما به مورچه ها و محل هاي تردد آنان اسپري كنيد.
معجون : 2چند تكه پوست پرتقال يا نارنج را خرد كرده و آنها را داخل حدود يك ليوان آب جوش
بريزيد .پس از  20ساعت ،محلول را با عبور دادن از پارچه ،صاف كرده و با افزودن يك قاشق چايخوري
مايع ظرفشوئي ،مانند بالا استفاده كنيد.
معجون  : 3يك قاشق غذاخوري سس فلفل تند را در حدود يك ليتر آب (  0ليوان ) حل كنيد .به
محلول ،حدود يك قاشق چايخوري مايع ظرفشوئي اضافه كرده و مستقيما به مورچه ها و سوراخ هاي
ورود آنان به خانه اسپري كنيد.
معجون  : 4مقداري جوش شيرين را به نسبت مساوي با خاك قند كاملا مخلوط كرده و در مسير
مورچه ها بر روي زمين بپاشيد .خوردن اين مخلوط ،پس از دو تا سه روز موجب مرگ مورچه ها مي
شود.

معجون  : 5يك قاشق غذاخوري عسل يا مربا را با يك قاشق چايخوري خمير ترش ( مخصوص
پخت نان و شيريني ) به خوبي مخلوط كرده و آنرا در قسمت هاي كوچك روي چند تكه كاغذ يا مقوا
بماليد و بر سر راه مورچه ها قرار دهيد .خوردن اين معجون خانگي پس از مدتي موجب مرگ مورچه ها
مي شود.
به عنوان آخرين راه ،در صورت بالا بودن جمعيت مورچه ها و مزاحمت جدي آنان ،لانه يا سوراخ هاي
ورود آنها به خانه را شناسائي كرده و مقداري الكل يا نفت سفيد را به وسيله يك سرنگ به داخل سوراخ
تزريق كرده و آن را با گچ يا سيمان مسدود كنيد .در صورت لزوم اين كار را تا رفع كامل مشكل تكرار
نمائيد.
در خارج از منزل ،مقدار زيادي آب جوش در سوراخ ورودي لانه آنها بريزيد و روي آن را با خاك
بپوشانيد .در صورت نياز ،اين كار را هر چند گاه تا رفع مشكل ،تكرار كنيد

پشه
پشه ها داراي بيش از  2111گونه شناخته شده هستند كه بعضي از آنها به دليل قابليت انتقال بيماريهاي
مهلك و مسري به انسان از قبيل مالاريا ،تب زرد و تب دنگي ،خطرناكترين حشرات روي كره زمين محسوب
مي گردند .
روش معمول مقابله با پشه ها در منزل  ،به كار بردن اسپري ها ،كرم ها و لوسيون هاي دور كننده،
حاوي ماده شيميائي با نام اختصاري  DEETو يا استفاده از سموم مصنوعي از گروه موسوم به
"پيروتروئيدها " است كه به صورت اسپري و يا قرصهائي كه در اثرگرم شدن ،سم را به تدريج وارد
فضاي اتاق ميكنند ،مي باشد.
اين سموم اگرچه براي انسان نسبت به سموم كلره و فسفره آلي كم خطرتر هستند .ولي عوارض
منفي تماس درازمدت با آنان ،چون بيماريهاي پوستي و تنفسي ،به خصوص در كودكان ،موجب شده كه
مصرف آنان براي مدت طولاني و در محيط هاي بسته منع شود.
از شما دعوت مي كنم به توصيه ها و راهكارهاي ارائه شده در اين قسمت از كتاب توجه نمائيد و با
عمل كردن به آنها ،خود و افراد خانواده را بدون نياز به حشره كش هاي سمي ،در مقابل پشه ها
محافظت كنيد.
 -1پشه ها براي تخم گذاري و توليد مثل خود نياز به آب راكد دارند .مهم ترين قدم در مبارزه با پشه،
شناسائي و حذف منابع آب راكد مانند استخر و حوض و حتي مقادير كم آب ،مانند زير گلداني و
از اين قبيل است.
 -2در صورت امكان نداشتن تخليه آب راكد ،دو راهكار پيشنهاد مي شود .مقدار كمي مايع ظرفشوئي ( به
ازاي هر ليتر آب حدود  0تا  1قطره ) در آب حل كنيد .اين كار باعث غرق شدن پشه هاي ماده اي
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مي شود كه يراي تخم گذاري بر سطح آب فرود مي آيند .يا اينكه مقدار كمي روغن مايع خوراكي
روي آب راكد بريزيد به گونه اي كه لايه نازكي از روغن سطح آب را بپوشاند .اين كار ضمن دور
كردن پشه هاي ماده آمادة تخم گذاري ،موجب خفه شدن نوزادان كرمي شكل يا لاروهاي پشه در
آب مي شود.
روي درب ها و پنجره ها توري نصب كنيد و هنگام خواب از پشه بند استفاده كنيد.
پشه ها از جريان هوا دوري مي كنند .روشن كردن پنكه سقفي يا روميزي در شب هاي گرم،
باعث كاهش آزار پشه ها خواهد شد.
در مناطقي كه جمعيت پشه ها و ساير حشرات گزنده بالاست ،خوردن مواد غذائي كه موجب
اسيدي شدن خون مي شوند مانند سالاد به همراه سركه يا آبليموي فراوان و همچنين خوردن سير
به صورت تازه يا ترشي ،توصيه مي شود .اين عادتي است كه به درستي ،سالهاست در مناطق
شمالي كشورمان رواج دارد.
ماهي هاي قرمز علاقه خاصي به خوردن نوزادان كرمي شكل پشه كه در آب راكد زندگي و رشد
مي كنند ،دارند  .آنها را در آب رها كنيد و فراموش نكنيد كه قطعاتي چون گلدان گلي شكسته را
براي پناه گرفتن و تخم گذاري آنان ،در آب قرار دهيد.
عنكبوت ،مارمولك ،قورباغه و پرندگان ،شكارگرهاي پشه و ساير حشرات كوچك هستند ،پس
سعي كنيم در منزل و باغچه با آنان مهربانتر باشيم .وجود يك عنكبوت در گوشه سقف يا يك
مارمولك كوچك در خانه ،اگرچه براي برخي از ما خوشايند نيست ولي نمي تواند دليلي بر كشتن
اين حيوانات مفيد باشد .پس اگر نمي توانيد وجودشان را در خانه تحمل كنيد ،آنها را با ملايمت
گرفته و در بيرون از منزل رها كنيد.
پشه ها به غير از سير ،از تعدادي از گياهان چون نعنا ،ريحان ،كاج ،گل شمعداني(اژدر) ،سرو،
اكاليپتوس ،ژرانيوم ،پونه ،ميخك (طبي ) و رزماري ،به دليل بوي خاص آنان ،به شدت دوري مي
كنند .چند قطره از عصاره طبيعي هر كدام از اين گياهان را ( قابل تهيه در داروخانه ها و فروشگاه
هاي گياهان داروئي ) با مقداري وازلين ،گليسيرين يا روغن زيتون به خوبي مخلوط كرده و بر
روي پوست خود بماليد .پشه ها تا مدتي كه اثر اين عصاره ها بر روي پوست باقي مي ماند ،از
شما دوري خواهند كرد.
د ر صورت در دسترس نبودن عصاره اين گياهان ،برگ هاي تازه آنان را در بين انگشتان خود
بفشاريد و سپس آنها را بر روي پوست خود بماليد و يا دم كرده برگهاي تازه يا خشك شده اين
گياهان را ،به نقاط بدون پوشش بدن خود بماليد.
يك خيار را له كنيد و براي دور كردن پشه ها ،عصاره آنرا روي پوست خود بماليد.
به عنوان جايگزين قرص هاي سمي پشه كش ،مقداري از هر يك از گياهان فوق را در داخل
بشقاب هاي كوچك در اتاق قرار دهيد و يا اينكه يك برش سير تازه يا مقداري از گياهان معطر
اشاره شده در بالا ،را روي لامپ خواب و يا بر روي صفحه گرم دستگاه هاي مخصوص قرصها
قرار دهيد .تبخير و آزاد شدن تدريجي عصاره اين گياهان در اثر گرماي ملايم ،موجب دوري
گزيدن پشه ها خواهد شد.

 -11از تله هاي چسبنده حشرات كه در فروشگاه ها عرضه مي شوند استفاده كنيد .براي شكار بهتر
پشه ها اين تله ها را ،كه معمولا به صورت رول قابل باز شدن هستند ،در زير يك چراغ با نور
ملايم آويزان كنيد.
 -12براي تسكين خارش ناشي از پشه گزيدگي ،مقداري جوش شيرين را با كمي آب يا الكل طبي به
صورت خمير در آوريد و كمي از اين خمير را روي محل گزش قرار دهيد.
قرار دادن يك برش سيب زميني يا پياز بر روي محل پشه گزيدگي نيز موجب تسكين خارش
پوست مي گردد.
البته اين روش ها ،در زنبور گزيدگي نيز براي تسكين درد و خارش و كاهش التهاب پوست ،تا
زمان دسترسي به داروهاي ضد حساسيت ،مي توانند مؤثر واقع شوند.

مگس خانگي
مگس ها حشراتي آزاردهنده هستند كه با تماس با مواد آلوده به عوامل بيماريزا مانند مدفوع ،ضايعات و
فضولات حيواني ،بقاياي موا غذايي در حال فساد و زباله و در نهايت انتقال آلودگي به مواد غذايي و يط
زندگي انسان ،موجب انتشار انواع بيماري هاي خطرناك از قبيل اسهال ،حصبه ،وبا ،عفونت هاي چشم،
مسموميت هاي غذائي ،كرم هاي دستگاه گوارش و بسياري ديگر مي گردند.
مبارزه با مگس ها و نابودي آنان همواره از دغدغه هاي مهم انسان بوده است و البته در اين راه
استفاده وسيع از سموم همواره به عنوان راه حل اصلي مورد توجه قرار داشته است.
روش متداول مقابله با مگس ها در منزل ،به كار بردن اسپري ها ي حشره كش حاوي سموم از
خانواده پيروتروئيد ها است .اين گروه سموم ،اگرچه براي انسان نسبت به ساير سموم شيميائي كم
خطرتر هستند ،ولي استفاده مكرر آنان در محيط هاي بسته ،به دلايلي كه در ابتداي اين فصل به آنان
پرداخته شد ،توصيه نمي شود.
در اين بخش از كتاب نيز راهكارهاي مناسب براي مبارزه با مگس ها ارائه مي شوند كه در صورت
رعايت آنان ،شما را از مصرف سموم در منزل بي نياز خواهند كرد.
 -1بايد بدانيم كه در هواي گرم و شرايط مساعد ،يك كيسه زباله معمولي مي تواند بيش از هزار عدد
لارو يا نوزاد مگس را در يك هفته در خود پرورش دهد .بنابراين مهمترين اقدام در مبارزه با
مگس ،رعايت نكاتي جون جمع آوري ظروف شسته نشده و بقاياي مواد غذائي ،نگهداري زباله
مرطوب و فاسد شدني در كيسه زباله ها و سطل زباله دربسته و جلوگيري از انباشته شدن آنان ،تميز
كردن سطوح در آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي و به طور خلاصه " از بين بردن محلهاي
تغذيه و زاد و ولد مگس ها " است.
 -2روي درب ها و پنجره ها و ساير نقاط ورود مگس ها به خانه ،توري نصب كنيد.
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مگس ها از باد و جريان هوا دوري مي كنند .روشن كردن پنكه سقفي يا روميزي ،باعث خروج
آنان از اتاق و كاهش مزاحمت آنان خواهد شد.
از مگس كش استفاده كنيد.
در هنگام استفاده از اين ابزار قديمي و مفيد ،به خاطر داشته باشيد كه آزمايشات نشان داده اند كه
مگس ها در هنگام برخاستن از روي يك سطح افقي ابتدا كمي به عقب پرواز مي كنند و به
همين دليل مگس كشي كه دو تا سه سانتي متر عقب تر از محل نشستن مگس نشانه گيري
شده باشد نسبت به مگس كشي كه درست بالاي سر مگس را نشانه رفته باشد ،شانس بيشتري
براي فرود آمدن بر روي هدف خود دارد.
عنكبوت و مارمولك شكارچيان ماهر مگس ها و ساير حشرات كوچك در منازل هستند و نقش
مهمي در كنترل طبيعي جمعيت آنان دارند .اگر وجود آنان را درداخل اتاق نمي توانيد تحمل كنيد،
بهتر است آنان را با ملايمت گرفته و در بيرون منزل رها كنيد.
مگس ها نيز مانند ساير حشرات ،از بوي برخي گياهان دوري مي كنند .برگ بو ،نعنا ،اكاليپتوس،
پونه ،ريحان ،ميخك داروئي ،اسطوخودوس ( لاواند ) ،هميشه بهار ،رزماري و كاج از جمله اين
گياهان هستند .نگهداري گلدان هائي از اين گياهان در منزل ،قرار دادن برگ هاي تازه يا خشك
شده آنان در نقاط مختلف منزل و يا ماليدن برگ هاي تازه آنان به پوست ،تا باقي ماندن اثر آنها،
موجب دوري مگس ها خواهند شد.
از تله هاي چسبنده مگس كه در فروشگاه ها عرضه مي شوند ،استفاده كنيد .نوارهاي چسبنده
اگرچه ممكن است منظره چندان جالبي نداشته باشند ولي ابزار مفيدي در كاهش جمعيت مگسها
بدون كاربرد سموم هستند  .اين تله ها معمولا به صورت نوار رول شده كاغذي پوشيده شده از مواد
چسبنده و جذب كننده مگس هستند كه بايد از سقف آويزان شوند .مگس هائي كه به بوي اين
نوارها جلب شده و براي تغذيه و استراحت بر روي آنان مي نشينند ،به آنان مي چسبند ،ديگر قادر
به برخاستن نخواهند بود.
در صورت دسترسي نداشتن به اين نوارها ،مي توانيد خود مشابه آنها را ،البته با دوام محدودتر،
بسازيد .يك تكه كاغذ روغني شيريني پزي يا كيسه نايلون ضخيم ،را به عرض حدود  1سانتي
متر و طول حدود  11سانتي متر ببريد .اين نوار را براي چند دقيقه در ظرفي محتوي مقداركافي
عسل گرم غوطه ور كنيد تا سطح آن كاملا با عسل پوشيده شود .اين نوارها را در نقاط تجمع
مگسها و به دور از تابش مستقيم آفتاب آويزان كنيد.
تله هاي مگس كه داراي لامپ ماوراء بنفش براي جلب حشرات و شبكه فلزي با ولتاژ بالا هستند،
براي مصرف در منزل توصيه نمي شوند زيرا برخورد مگس ها به اين شبكه ها ،موجب از هم
پاشيدن بدن آنان و در نتيجه پخش ذرات بسيار ريز در فضاي منزل مي شود .اين ذرات آلاينده و مضر
مي توانند موجب بروز ناراحتي هاي تنفسي و نيز آلودگي مواد غذائي و محيط زندگي انسان شوند .از
نصب اين تله ها در خارج از منزل نيز بايد جدا پرهيز شود ،چون اين تله ها ،در كنار مگس ها،
بسياري حشرات مفيد را نيز جلب كرده و از بين مي برند.
از تله هاي مگس كه اخيرا به بازار آمده اند استفاده كنيد .اين تله ها كه نيازي به برق نيز ندارند و بارها

نيز قابل استفاده هستند ،به نحوي طراحي شده اند كه مگس هائي كه در جستجوي غذا به آن وارد
مي شوند ديگر قادر به خروج نخواهند بود و به اين صورت تعداد زيادي مگس به دام افتاده و مي
ميرند.
در صورت دسترسي نداشتن به اين نوع تله ها ،خود نيز مي توانيد با استفاده از وسايل ساده در
منزل ،به روش زير ،براي شكار مگس ها تله بسازيد.
2
يك بطري خالي نوشابه خانواده  0/1ليتري در باز را برداشته و قسمت
مخروطي آنرا با قيچي يا چاقو جدا كنيد و آن را به صورت وارونه در قسمت
پائيني قرار دهيد (تصوير شماره . ) 2
مي توانيد اين تله ها را روي زمين يا ميز قرار دهيد يا اينكه ،طبق شكل،
بر روي لبه آنها سه يا چهار سوراخ ايجاد كرده و بوسيله ريسمان آنها را از
سقف آويزان كنيد.
به عنوان طعمه ،يك قاشق غذاخوري شكر و يك استكان سركه را در يك
ليوان آب حل كرده و مقداري از آنرا داخل بطري بريزيد به طوريكه عمق
محلول در تله به حدود  1سانتي متر برسد.
اكنون تله شما آماده كار است و مي توانيد آن را در نزديك نقاط تجمع مگس
ها قرار دهيد .ممكن است ابتدا مدتي طول بكشد تا مگس ها طعمه را شناسائي
كنند ولي بالاخره به تدريج جذب بوي طعمه شده و براي خوردن آن وارد تله
مي شوند ولي نمي توانند راه خروج را پيدا كنند و در همانجا مي ميرند !
البته براي جلب مگس ها به داخل تله از مواد ديگري نيز چون بقاياي مواد غذائي ،شير ،ميوه و
سبزيجات فاسد شده و هر ماده جلب كننده ديگر در دسترس ،مي توانيد استفاده كنيد.
اين ت له ها در صورت انتخاب طعمه مناسب ،به جز مگس ها ،زنبورهاي زرد را نيز به خود جلب
و شكار مي كنند.

آفات غلات و حبوبات انباري
در كابينت آشپزخانه يا انبار با شب پره هاي كوچكي روبرو مي شويد ،در بسته آرد گلوله هاي به هم
چسبيده يا تارهاي ظريف مشاهده مي كنيد ،به محض باز كردن كيسه برنج كه مدتي است در گوشه
انبار قرار داشته است ،حشرات ريزي را مي بينيد كه در لابلاي دانه هاي برنج جولان مي دهند .سوسك
هاي كوچك ،حبوبات انبار شده شما را خورده و يا غير قابل استفاده كرده اند.
اينان فقط برخي از اعضاي گروه وسيعي از حشرات هستند كه " آفات مواد غذائي انباري " يا
اصطلاحا  " ،شپشه " خوانده مي شوند كه علاقه زيادي به گذرانيدن زندگي و تغذيه و تكثير در مواد
غذائي كم رطوبت و ذخيره شده ،دارند.
3
گروهي از اين آفات سوسك هائي هستند كه در بين مواد غذائي انباري،
تخم گذاري مي كنند و لارو يا نوزادان كرمي شكل آنان نيز كليه مراحل
زندگي خود تا بلوغ را در همين محل مي گذرانند ( تصوير شماره  .) 1گونه
هاي مختلف اين سوسكها و نوزادانشان ،اشتهاي سيري ناپذيري براي انواع
خوراكي هاي كم رطوبت مانند آجيل و خشكبار ،حبوبات ،غلات ،ميوه هاي
خشك شده ،شير خشك ،ماكاروني ،آب نبات و شكلات و حتي ادويه ،تنباكو،
مو ،پشم و كاغذ دارند.
4
گروهي نيز در حقيقت شب پره هاي كوچكي هستند كه بر روي مواد
غذائي انباري تخم گذاري مي كنند و اگرچه خود معمولا نيازي به تغذيه
ندارند ولي در عوض ،لاروها يا نوزادان سر از تخم بر آورده آنان ،تا رسيدن به
بلوغ و تبديل شدن به يك شب پره كامل ،تغذيه خود از مواد غذائي
اطرافشان را با ولع تمام ،ادامه مي دهند (تصوير شماره . )0
تغذيه اين آفات موجب آلوده شدن ،بد بو شدن ،سوراخ شدن ،خرد شدن،
متلاشي شدن يا از درون خالي شدن مواد انباري ميگردد ،ضمن اينكه قطعات بدن حشرات ناشي از
پوست اندازي يا مرگ آنان و فضولات و پس مانده هاي بجاي گذاشته شده بوسيله آنان نيز اين خوراكي
ها را غير قابل مصرف مي سازند.
مبارزه با آفات انباري از دغدغه هاي اصلي در سيلوهاي ذخيره غلات و انبارهاي نگهداري برنج و
حبوبات و خشكبار است و معمولا روش مبارزه استفاده از سموم گازي است كه تحت شرايط كنترل شده
و بوسيله افراد كارآزموده به صورت قرص يا از طريق كپسول هاي مخصوص به سيلوها و انبارها تزريق
مي شوند .سموم گازي چون فسفين و متيل برومايد بسيار خطرناك بوده و كمترين بي احتياطي در
مصرف و استنشاق ناخواسته آنان ،موجب مرگ هر موجود زنده از جمله انسان مي شود.
اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه در خانه چطور مي توانيم با اين آفات مبارزه كنيم ؟ قرص هاي
محتوي فسفيد آلومينيوم يا فسفيد منيزيم معروف به " قرص برنج "كه با متصاعد كردن گاز سمي فسفين

آفات انباري را نابود مي كنند را حداقل تا چندي پيش مي توانستيم به راحتي از فروشگاه هاي سموم تهيه
كنيم  .ولي آيا جرات مي كنيم از چنين ماده سمي كه در اصل در طي جنگ جهاني دوم در اتاق هاي گاز
براي كشتن انسانها و در ميدان جنگ به عنوان سلاح شيميائي به كار برده مي شده ،در خانه و محل
زندگي خود استفاده كنيم ؟ مسلما جواب منفي است !
در اين بخش راهكارهاي مفيدي ارائه مي گردند كه با رعايت آنان نيازي به استفاده از سموم
خطرناك شيميائي براي مبارزه با اين حشرات كوچك در منزل نخواهيد داشت !
 -1مسلما بهترين راه براي مبارزه با اين آفات ،پيشگيري از ورود آنها به مواد غذائي ذخيره شده است.
بنابراين برنج ،غلات ،حبوبات  ،خشكبار و ميوه هاي خشك شده را در ظروف در بسته تميز و خشك
كه ترجيحا داراي واشر لاستيكي باشند و در محل خنك و به دور از رطوبت نگهداري كنيد.
 -2پوشانيدن سطح حبوبات و غلات داخل ظروف ،با لايه اي از نمك پودر يا مخلوط كردن مقداري
نمك پودر با اين مواد نيز ،آنان را از آسيب آفات در امان نگاه خواهد داشت .حسن اين روش اين
است كه در هنگام مصرف ،مي توان نمك را با شستشو با آب از اين مواد غذائي جدا نمود.
 -3در هنگام خريد مواد غذائي كم رطوبت مانند برنج ،غلات ،حبوبات ،آجيل ،خشكبار و ميوه هاي
خشك از فروشگاه ها ،آنان را از نظر آلودگي به حشرات با دقت كنترل كنيد تا ناخواسته اين حشرات
را به خانه خود انتقال ندهيد.
 -4قرار دادن ظروف كوچك و دربسته غلات و حبوبات و فرآورده هاي آنان در يخچال ،اقدام مفيدي است
كه از ورود حشرات به اين بسته ها جلوگيري مي كند .اين كار معمولا موجب مرگ حشرات يا تخم
هاي آنان كه ممكن است از قبل در بسته وجود داشته باشد نمي شود زيرا بسياري از اين حشرات
به سرما در حد دماي يخچال مقاوم هستند .اما فعاليت هاي حياتي آنان ،چون تغذيه و رشد و
تكثير ،كند يا متوقف مي شود كه البته اين خود نكته مثبت و مفيدي است.
 -5بعضي از گياهان موجب دوري آفات انباري مي شوند .سير ،ميخك طبي ،برگ بو ،زردچوبه و
دارچين نكوبيده ،پوست ليمو ترش ،زيره ،فلفل سياه و قرمز ،نعنا ،شويد ،گشنيز از جمله اين گياهان
هستند كه قرار دادن مقداري از هر يك از آنها در ظروف نگهداري مواد انباري و نيز در داخل
كابينت آشپزخانه موجب دوري اين حشرات مي گردد.
استفاده از قرص هاي دور كننده حشرات حاوي گياهان دارويي و ادويه كه در عطاري ها و
فروشگاه هاي گياهان داروئي عرضه مي شوند ،براي كساني كه تمايل به مصرف تركيبات آماده
دارند توصيه مي شود.
 -6آفات انباري براي زندگي و تكثير نياز به محيط ساكن و به دور از مزاحمت دارند .به همين دليل نيز
در سيلوهاي غلات ،براي دور نگاه داشتن و جلوگيري از مستقر شدن آفات ،از همزن هاي مكانيكي
مخصوص براي به هم زدن و زير و رو كردن مكرر غلات انباري استفاده مي كنند.
اين كار را در منزل نيز مي توان انجام داد .به هم زدن ،سر و ته كردن ،زير و رو كردن و تكان
دادن گاه به گاه بسته ها و ظروف محتوي حبوبات و غلات ،آفات را از انتخاب اين گونه محل هاي
پرتلاطم و ناامن براي زندگي ،منصرف خواهد كرد .
اكنون به اين موضوع مي پردازيم كه در صورت آلودگي خوراكي ها به اين حشرات چه بايد كرد ؟

محل آلودگي را شناسائي كرده و در صورت آلودگي شديد و غير قابل مصرف تشخيص دادن ماده غذائي،
قبل از دور انداختن ،آنرا در داخل يك كيسه پلاستيكي محكم قرار داده و درب كيسه را گره بزنيد
بطوريكه حشرات امكان خروج از كيسه را نداشته باشند و آنرا براي چند ساعت زير آفتاب قرار دهيد.
داخل و زواياي قفسه كابينت را با دستمال مرطوب شده با مخلوط آب و الكل و با كمك جاروبرقي با
دقت تميز كنيد تا تخم و شفيره هاي حشرات ،كه ممكن است در زواياي دور از دسترس باقي مانده
باشند ،از بين بروند.
در صورتي كه آلودگي كم و قابل تحمل است ،مي توانيد به نكات ارائه شده در بندهاي بعدي عمل
نمائيد.
 -1ماده غذائي آلوده را داخل كيسه يا ظرف دربسته گذاشته و آنرا براي حداقل يك هفته در داخل
فريزر ( دماي  01تا  21سانتي گراد زير صفر) قرار دهيد .اين كار موجب از بين رفتن حشرات و تخم
هاي آنان مي شود.
 -2راه ديگر براي از بين بردن حشرات و تخمهايشان در حبوبات و غلات آلوده ،اين است كه آنها را بر
روي يك سيني فلزي كم عمق در داخل اجاق گاز پهن كرده و براي مدت حداقل يك ساعت در
معرض گرما دماي  31تا  21درجه سانتيگراد قرار دهيد .دماي اجاق را كنترل كنيد تا حرارت بيش از
اندازه ،موجب سوختن ماده غذائي نشود.
 -3برخي خوراكي هاي آلوده به تخم و فضولات حشرات مانند ميوه هاي خشك شده را مي توان با
انداختن در آب جوش براي مدتي كوتاه ،دوباره قابل مصرف كرد.
پس از كشته شدن حشرات با هر يك از روش هاي فوق ،با اقداماتي چون الك كردن ،شستشو ،باد
دادن و پاك كردن و  ...ماده غذائي را از بقاياي اجساد و فضولات حشرات پاك كرده و ماده غذائي عاري
از آلودگي را مصرف كرده و يا با توجه به نكات ذكر شده در بخش پيشگيري ،آن را پس از خشك شدن،
مجددا ذخيره نمائيد.

آفات البسه پشمي
اگر در كمد يا انباري كه لباس هاي پشمي را براي استفاده در زمستان آينده نگهداري مي كنيد  ،شب
پره هاي كوچكي را مشاهده كرديد حتما به اين لباس ها سري بزنيد .چون به احتمال زياد اين شب پره
ها " بيدهاي لباس " بالغ هستند.
5
در حقيقت بيد هاي بالغ يا همان شب پره ها ،خود نقش
مستقيم در تخريب البسه پشمي ندارند ،بلكه اين نوزادان كرمي
شكل يا لارو آنان هستند كه پس از خارج شدن از تخم شروع به
تغذيه كرده و موجب سوراخ شدن و پارگي لباس هاي پشمي
مي شوند (تصوير شماره  .)1اين نوزادان مخرب ،معمولا از الياف
پشمي براي خود پوششهاي محافظي درست مي كنند كه به
صورت گلوله يا لوله هاي كوچك پشمي و يا تارهاي تنيده شده از الياف در لابلاي لباسها قابل ديدن
هستند.
نكته جالب توجه اين است كه تغذيه از پشم تميز براي اين نوزادان پر اشتها كافي و راضي كننده
نيست و آنان براي تامين مواد لازم براي رشد و نمو خود ،نياز به آلودگي هاي لباس چون لكه هاي مواد
غذائي ،خون ،چربي ،عرق بدن ،ادرار و از اين قبيل دارند.
روش معمول براي مقابله با اين آفات در منزل ،قرار دادن گلوله هاي نفتالين يا صفحات آغشته به
ماده شيميائي دي كلرو بنزن در لابلاي البسه پشمي است .بخاري كه به تدريج از اين مواد شيميائي
متصاعد مي شود ،در محيط هاي بسته موجب دوري كردن و يا مرگ اين حشرات مي شود .البته روشن
است كه اين بخارات براي انسان نيز زيان آور هستند و استنشاق ناخواسته آنان به ويژه در اطفال و افراد
مسن ميتواند موجب انواع بيماريهاي مزمن شود.
براي حذف اينگونه مواد شيميائي زيان آور از محيط زندگي خود ،به توصيه هاي ارائه شده در اين
بخش توجه نمائيد.
 -1همانگونه كه در بالا ذكر شد ،نوزاد بيدها براي رشد خود ،نياز به تغذيه از آلودگي ها و لكه هاي به
جاي مانده بر روي الياف پشمي دارند و به همين دليل براي طي كردن مراحل رشد خود ،لباس هاي
آلوده را ،قطعا به البسه تميز ترجيح مي دهند .بنابراين روشن است كه مهم ترين كار براي جلوگيري
از خسارت اين حشرات  ،پاك كردن لكه ها و شستشوي البسه پشمي و قرار دادن آنان در كيسه
هاي غير قابل نفوذ پلاستيكي است.
 -2چمدان ،صندوق ،كمد ،كشو و هر محل ديگري را كه براي نگهداري البسه پشمي در نظر گرفته ايد
ابتدا با جاروبرقي و دستمال مرطوب شده با مخلوط آب و الكل كاملا تميز كنيد تا هر گونه تخم ،لارو
يا شفيره اين حشرات كه ممكن است از قبل در زواياي دور از دسترس باقي مانده باشند از بين
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بروند.
نگهداري پرندگان خشك شده در منزل و يا وجود اجساد جانوران مانند موش مرده در اثر مسموميت
با سم ،از جمله عواملي هستند كه مي توانند موجب جلب اين حشرات به داخل خانه شوند .بنابراين
حيوانات خشك شده را از اين نظر با دقت بازديد كنيد و همچنين اجساد جانوران را هر چه زودتر
يافته و دفن كنيد .براي پيشگيري از اين مشكل ،براي از بين بردن موش ها در خانه ،به جاي سموم
از تله استفاده كنيد.
برخي گياهان مانند كاج ،نعنا ،اسطوخودوس ( لاواند ) ،برگ بو ،رزماري ،آويشن ،ميخك طبي،
اكاليپتوس ،دارچين باعث دوري كردن اين حشرات مي شوند و مي توان آنان را به عنوان جايگزين
مناسبي براي مواد شيميايي زيان آور مانند نفتالين و دي كلرو بنزن ،استفاده كرد .كافي است
مقداري از برگها و ساير قسمت هاي هر يك يا مخلوطي از اين گياهان را داخل كيسه هاي كوچك
كتان يا در بين دستمال كاغذي ريخته و در لابلاي البسه پشمي قرار دهيد و در ضمن از بوي مطبوع
لباسها نيز لذت ببريد.
در صورتي كه علائم آلودگي البسه پشمي خود به بيد را مشاهده مي كنيد  ،قبل از اينكه گسترش
خسارت موجب غير قابل استفاده شدن آنان شود .آنها را هرچه زودتر در هواي آزاد و در معرض نور
خورشيد آويزان كرده و با كمك جاروبرقي و يا ضربه زدن و تكان دادن شديد ،تخم ها و نوزاد هاي
بيد را كه ممكن است در لابلاي الياف وجود داشته باشند ،از آنها جدا كنيد.
به عنوان روشي ديگر ،لباس آلوده را به طور كامل نمك پاشي كرده و پس از چند ساعت ،با تكاندن
يا كشيدن جارو برقي ،نمك را به همراه حشرات مرده جمع آوري كنيد.
گرماي شديد نيز عامل ديگري است كه موجب از بين رفتن تخم ها و نوزادان بيد مي شود .اطو
كردن لباسهاي مشكوك به آلودگي و قرار دادن و شستشوي البسه پشمي در آب داغ ،راه هاي بسيار
مؤثري در مبارزه با بيد هستند.

موش
موش ها جانوراني هستند كه با انتقال بيماريهاي مهلك چون طاعون و تيفوس ،در طي تاريخ موجب مرگ
ميليون ها انسان شده اند .اين موجودات داراي نرخ زاد و ولد بالائي هستند ،بطوريكه آنان را " علف هاي هرز
دنياي پستانداران " نيز مي خوانند .يك موش خانگي ماده ،در شرايط مناسب ،در سن شش تا هشت
هفتگي قابليت باروري داشته و پس از آن مي تواند هر چهار هفته ،در طي عمر يك تا دو ساله خود،
چهار تا هشت نوزاد به دنيا بياورد .البته اين قابليت موش ها در حقيقت تضمين كننده بقاي نسلشان در
برابر تعداد زيادي دشمنان طبيعي چون مارها و پرندگان شكاري و ساير جانداراني است كه موشها از
غذاهاي مورد علاقه آنان محسوب مي شوند.

تخمين زده مي شود كه هر ساله ،موشها حدود سيصد ميليون تن غلات را از طريق خوردن و يا آلوده
كردن با ادرار و مدفوع خود و يا عوامل بيماريزائي كه با خود منتقل مي كنند ،از بين مي برند و يا غير
قابل مصرف مي سازند كه با اين ميزان مواد غذائي مي توان مشكل گرسنگي انسان ها را بر طرف نمود.
رشد مداوم دندانهاي پيشين اين جوندگان ،كه به چند سانتيمتر در سال مي رسد ،باعث مي شود كه
آنان براي كوتاه نگاه داشتن اين دندانها  ،آنها را با جويدن و گاز زدن اجسام مختلف ،خوراكي و غير
خوراكي ،بسايند .بسياري از موارد آتش سوزي يا آب گرفتگي در ساختمان ها ،در حقيقت بدليل عادت
موش ها در جويدن و گاز گرفتن روكش عايق كابل هاي برق و يا لوله هاي آب غير فلزي است.
موش ها داراي گونه هاي متنوعي هستند كه در اين ميان موش خانگي ،موش سياه و موش نروژي
بدليل زندگي در كنار انسان ها در شهرها و منازل و مشكلاتي كه از اين طريق براي ما ايجاد كرده اند،
شناخته شده ترند.
6
موش هاي نروژي داراي جثه بزرگي هستند و وزن آنها ،در شرايط
مناسب ،به  111تا  011گرم و حتي بيشتر و طولشان به  21سانتي
متر نيز مي رسد .اين موش ها در شهرها معمولا در سوراخ ها و كانال
هاي زير زمين مانند سوراخ هاي اطراف جوي هاي آب و كانال هاي
فاضلاب زندگي مي كنند و براي شهرنشينان موجوداتي بسيار آشنا
هستند(.تصوير شماره .)3
موش سياه داراي جثه كوچكتر از موش نروژي و دمي بلندتر از طول بدنش است .اين موش همان
گونه اي است كه به عنوان مخزن و ميزبان كك ها ،با انتشار بيماري طاعون ،ملقب به " مرگ سياه
"در قرن چهاردهم ميلادي ،باعث مرگ بالغ بر بيست و پنج ميليون نفر در اروپا گرديد.
7
موش خانگي گونه اي است كه بيش از سايرين در منازل يافت
مي شود .وزن موش خانگي بالغ ،به  01تا  21گرم مي رسد و اين
جثه كوچك به آن امكان مي دهد كه به سادگي از كوچكترين
منافذ و تنگترين مسيرها به داخل منازل و محل نگهداري مواد
غذائي راه پيدا كند(.تصوير شماره .)2
اين موش ها ناقل عوامل بيماريزاي مختلف از جمله باكتري
سالمونلا هستند كه در صورت آلوده شدن مواد غذائي ،موجب مسموميت شديد در انسان مي شوند.
همچنين ،حشرات به خصوص كك ها و كنه هاي ريزي كه بر روي بدن موشها زندگي مي كنند و از
طريق آنان به خانه ها راه پيدا مي كنند نيز عامل ديگري در تهديد سلامتي افراد خانواده هستند.
در اين بخش راهكارهاي مفيدي براي مبارزه با موش خانگي ،كه بيش از ساير گونه ها در منازل
مشكل ساز است ،ارائه مي شوند كه البته برخي از اين روشها در مورد گونه هاي ديگر نيز مي توانند
مؤثر باشند.
روشهاي متداول براي مبارزه با اين جانور موذي در منازل ،استفاده از تله موش و سموم شيميائي جونده
كش هستند .سمومي كه در فروشگاه ها براي استفاده در منازل ارائه مي شوند ،از گروه سموم ضدانعقاد
خون هستند كه خوردن طعمه هاي تهيه شده با آنان ،موجب خونريزي داخلي و در نهايت مرگ موش،

پس از چند روز ،مي شود .اين گروه از سموم بدليل داشتن پادزهر ،ويتامين  ، Kو نيز تاثير تدريجي ،براي
انسان كم خطر تر از ساير سموم جونده كش هستند ،ولي با اين وجود بايد حتما در نقاط دور از دسترس
كودكان و افراد نا آگاه قرار داده شوند ،زيرا به جز موش براي ساير پستانداران از جمله انسان نيز مي
توانند كشنده باشند.
تله هاي موش ابزار مفيد و مؤثري هستند كه در صورت استفاده صحيح ،در كنار رعايت ساير
راهكارهاي ارائه شده در اين بخش ،مي توانند ما را از مصرف سموم در محل زندگيمان بي نياز كنند.
قدم اصلي در مبارزه با موش ها  ،انجام اقدامات لازم براي محروم كردن آنان از دسترسي به غذا و
محل زندگي و تكثير است.
 -1با رعايت نظافت و مسائل بهداشتي در منزل چون جلوگيري از انباشته شدن ظروف شسته نشده،
جمع آوري پسمانده هاي مواد غذائي بويژه از نقاط دور از دسترس مانند زير و پشت يخچال و اجاق
گاز ،نگهداري زباله در سطلهاي در بسته و نيز نگهداري مواد غذائي مانند غلات ،حبوبات و فرآورده
هاي آنان چون نان ،بيسكويت ،شيريني ،ماكاروني و آجيل و خشكبار ،شكلات و آب نبات ،در ظروف
دربسته ،موشها را از دسترسي به غذا محروم كنيد.
 -2در حياط و باغچه ،دانه ها و ميوه هاي ريخته شده از درختان را جمع آوري كنيد.
 -3در صورت نگهداري حيوانات و پرندگان خانگي ،غذاي آنها را در ظروف در بسته يا محلهائي كه
براي موشها قابل دسترس نباشند ،نگهداري كرده و پسمانده هاي غذاي آنان را جمع آوري كنيد.
 -4سوراخ ها و منافذ در گوشه و كنار منزل مانند فضاي خالي بين كابل هاي برق و لوله هاي آب با ديوار
را با گچ و سيمان ،مسدود كنيد .نقاطي را كه امكان مسدود كردن ندارند مانند دريچه هاي كولر و
هواكش ،راه آب ها  ،لوله هاي بخاري و كانال هاي تاسيسات را با توري سيمي بپوشانيد و يا آنها را با
موانعي مانند سيم ظرفشوئي ،تراشه هاي فلزي و يا پارچه آغشته شده به سس فلفل تند پر كنيد.
 -5اشيائي كه براي مدت زياد بر روي هم انباشته شده اند مانند لحاف و تشك و البسه در انبار ،تكه
هاي چوب و هيزم و گياهان و شاخ و برگ هاي خشك شده روي هم ريخته شده در حياط ،مصالح
باقيمانده از كارهاي ساختماني و  ...را كه پناهگاه هاي مناسبي براي موش ها هستند ،هر چند گاه
بازديد كرده و در صورت امكان آنان را جمع آوري كنيد.
 -6نگهداري گربه در منزل ،به عنوان دشمن شناخته شده موش ها ،مي تواند موجب جلوگيري از حضور
موشها در خانه شود .گربه هاي ماده جوان شكارگرهاي حريص تر و ماهرتري نسبت به نرها بوده و
براي اين منظور مناسب تر هستند.
 -7موش ها از بوي نعنا و كاج تنفر دارند و قرار دادن برگهاي تازه  ،پنبه هاي آغشته به اسانس طبيعي اين
گياهان و يا خوشبوكننده هاي محتوي اين مواد ،در كابينت ها و انبارها و محيط هاي بسته ديگر ،
تا مدتي كه بوي اسانس باقي بماند ،موجب دوري موش ها ميگردد.
تله گذاري سالم ترين و ايمن ترين راه براي از بين بردن موشها در منزل است زيرا برخلاف طعمه
هاي مسموم كه ممكن است موجب مرگ موش در نقاط دور از دسترس و ايجاد آلودگي در اثر فساد
جسد موش شوند ،تله ها در نقاط مشخص قرار مي گيرند و بنابراين دسترسي به موشهاي به دام افتاده،
آسان است.

تله هاي زنده گير ،تله هاي ضربه اي و تله هاي چسبنده ،متداول ترين تله ها هستند .براي بدست
آوردن بهترين نتيجه از تله گذاري ،به نكات زير توجه فرمائيد :
 -1سعي كنيد لانه موش ها و محل هاي تردد آنان را شناسائي كنيد ،زيرا اين كار در تعيين بهترين نقاط
قرار دادن تله ها نقش مهمي دارد .البته اين كار چندان آساني نيست چون موش ها جانوراني محتاط و
چالاك هستند كه به سادگي خود را در معرض ديد دشمنان قرار نمي دهند .مشاهده مدفوع آنان كه به
اندازه دانه هاي برنج و برنگ تيره است ،بسته ها وكيسه هاي جويده شده و پاره شده مواد غذائي،
نشانه هائي از فعاليت موش ها هستند .موش ها برخلاف حس شنوائي و بويائي قوي و حساس خود،
از بينائي ضعيفي برخوردار بوده و توانائي ديد بسيار محدودي دارند .به همين دليل نيز اكثرا از
مسيرهائي كه در امتداد ديوارها با ادرار خود علامت گذاري كرده اند ،رفت و آمد مي كنند.
يكي از اقداماتي كه در اين زمينه كارساز است ،پاشيدن لايه اي بسيار نازك از آرد ،گچ ،پودر
سنگ يا پودر تالك ( پودر بچه غير معطر ) بر روي زمين و در محلهاي مشكوك به وجود موش
است .بدين ترتيب ،دنبال كردن رد پاي بر جاي مانده از موش ها بر روي زمين ،در بسياري موارد
مي تواند به سادگي ما را به لانه و يا نقاط ورود آنان به خانه هدايت كند.
 -2با شناسائي لانه و نقاط تردد موش ها ،تله ها را از هر نوع كه هستند ،در مجاورت لانه موش ها و در
امتداد مسير تردد آنها قرار دهيد.
توصيه مي شود كه در صورت امكان چند تله بطور همزمان و با فاصله كم از يكديگر كار گذاشته
شوند ،تا در صورتيكه يك تله در شكار ناموفق بود  ،تله بعدي موش را صيد كند زيرا ناموفق بودن
يك تله در شكار موش ،موجب احتياط بيشتر و دوري كردن آنها از تله خواهد شد .با زياد كردن
تعداد تله ها ،شانس به دام افتادن موشها در بار اول افزايش يافته و در نتيجه احتمال تله گريزي
آنان كم خواهد شد.
 -3هميشه در هنگام طعمه گذاري و تله گذاري از دستكش استفاده كنيد ،چون موش ها در هنگام
فراواني غذا ،ممكن است از تله اي كه بوي انسان مي دهد ،دوري كنند.
 -4طعمه گذاري بايد با حداقل مقدار طعمه انجام شود و طعمه هاي انتخاب شده براي تله بهتر است
چسبنده و داراي بافت ارتجاعي باشند تا موش ها نتوانند آنرا به سادگي از تله جدا كنند .موادي مانند
تكه هاي نان آغشته به پنير يا كره بادام زميني ،شكلات و ميوه هاي كم رطوبت مانند برگه هاي زردآلو
و هلو  ،پوست هندوانه و خربزه و حتي تكه هاي نخ و پنبه كه موش ها آن ها را براي پوشش لانه هاي
خود استفاده مي كنند ،همگي براي طعمه گذاري تله ها مناسب هستند.
 -5معمولا چند روز براي عادت كردن موش ها به وجود تله زمان لازم است .ولي در صورتيكه پس از
چند روز طعمه ها خورده نشدند ،احتمالا محل خوبي براي قرار دادن تله انتخاب نكرده ايد و بايد آنرا
به محل مناسب تري منتقل كنيد.
 -6در مورد تله هاي زنده گير و ضربه اي ،توصيه مي شود كه براي چند روز اول ،تله ها را طعمه
گذاري كرده ولي آنان را فعال نكنيد تا موش ها به تدريج به وجود تله عادت كرده و طعمه ها را
بدون احساس خطر بخورند .پس از اين ،تله طعمه گذاري شده را فعال كرده و در محل خود قرار
دهيد.
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استفاده از چسب هاي موش گير ،كه بايد روي يك صفحه چوبي ،مقوائي يا پلاستيكي ماليده شوند
نيز اگرچه موجب به دام افتادن بي رحمانه موش ها مي شود ولي روشي مؤثر و اقتصادي است.
براي شكار موش خانگي بهتر است صفحه اي با ابعاد حداقل  21×21سانتيمتر انتخاب شود و در
صورت امكان صفحه با ميخ يا ريسمان در جاي خود مهار شود.
چسب هاي موش گير را به صورت تيوب مي توانيد از فروشگاه هاي خدمات كشاورزي تهيه كنيد.
در اين مورد نيز توصيه مي شود كه در چند روز اوليه ،بدون ماليدن چسب ،طعمه در وسط صفحه
قرار داده شود تا موشها به آن عادت كنند و پس از آن  ،ماليدن چسب و طعمه گذاري مجدد انجام گيرد
.
البته تله هاي چسبنده ،به صورت آماده و با قيمت بالاتر ،به شكل صفحات پلاستيكي يا مقوائي آغشته
به چسب با دوام نيز ،براي كساني كه نمي خواهند دست خود را به چسب آلوده كنند ،عرضه مي شوند.
تله هاي چسبنده را در نقاط دور از گرد و خاك و تابش مستقيم آفتاب نصب كنيد ،چون اين عوامل
موجب كاهش چسبندگي اين تله ها ميگردند.
تله ها را به طور مرتب و روزانه بازديد كنيد و در صورت زنده بودن موش به دام افتاده ،كه در تله
هاي زنده گير و چسبنده بسيار معمول است ،قبل از اينكه حيوان در اثر گرسنگي و ترس دچار مرگ
تدريجي و دلخراش شود ،آنرا با روش سريعتر مانند انداختن در سطل آب و يا زدن ضربه محكم با
يك شئ سخت به جمجمه آن يا هر روش ابتكاري و انساني ديگر ،راحت كنيد.
تله هاي ضربه اي كه با فرود آمدن ناگهاني اهرم فلزي بر روي سر يا ساير اندام حياتي موش ،در اكثر
موارد موجب مرگ سريع حيوان مي شوند .مشكل كشتن موش به دام افتاده را كه براي بعضي از افراد
ناراحت كننده است برطرف مي سازند  .ولي درصورتي كه استفاده مجدد از اين تله ها مد نظر باشد  ،جدا
كردن بدن متلاشي شده موش از تله و دور انداختن آن نيز مي تواند براي بسياري مشمئز كننده و غير
بهداشتي باشد  .بنابراين توصيه مي شود با توجه به ارزان بودن اين تله ها  ،در صورت امكان از استفاده
مجدد آنها صرفنظر كرده و تله و موش مرده همراه آن را به صورت يكجا در محل مناسبي دفن كرده
و يا در كيسه پلاستيكي در بسته گذاشته و دور بياندازيد.
بهيچوجه بدون پوشيدن دستكش ،به تله ها و موش هاي مرده و يا زنده دست نزنيد چون اين حيوانات
ميزبانان بالقوه حشرات ،كنه ها و انگل هاي ناقل عوامل بيماري زا هستند كه از اين طريق ممكن است
به انسان سرايت كنند .بنابراين استفاده از دستكش و ابزاري مانند انبر در اين موارد و همچنين قرار دادن
تله ها در نقاط دوراز دسترس اطفال قويا توصيه ميگردد.
براي ساخت يك تله موش خانگي ساده و در عين حال مؤثر ،سطح داخلي يك كاسه بزرگ و عميق
را  ،با روغن جامد چرب كرده و تكه اي طعمه در كف آن قرار دهيد .يك تخته باريك را به نحوي به
لبه بيروني كاسه تكيه دهيد كه موش ها بتوانند از آن براي بالا رفتن استفاده كنند و روي تخته
مقدار بسيار كمي طعمه براي جلب موشها قرار دهيد .موش هاي كوچك و كنجكاو براي خوردن
طعمه از تخته بالا رفته ،به داخل كاسه مي افتند و نمي توانند از آن خارج شوند !
يا اينكه مقداري آب در يك سطل پلاستيكي ريخته و روي آن مقدار كافي پوست هندوانه يا
خربزه خرد شده  ،پوست ميوه ،تخمه و يا هر طعمه اي كه روي آب شناور مي ماند بريزيد بطوريكه

سطح آب از آنان پوشيده شود .يك تخته باريك را به نحوي به لبه بالائي سطل تكيه دهيد كه موش
ها بتوانند از آن براي بالا رفتن استفاده كنند .روي تخته نيز مقدار بسيار كمي از طعمه قرار دهيد.
موشهاي گرسنه به اين طعمه ها جلب مي شوند ،از تخته بالا رفته و براي دست پيدا كردن به بقيه
طعمه شناور بر روي آب ،به داخل آب مي افتند و در آن غرق مي شوند.
به هر حال در زمان بالا بودن جمعيت موش ها ،استفاده از تركيبات كشنده و طعمه هاي مسموم  ،در
كنار تله گذاري ،براي از بين بردن اين موجودات موذي اجتناب ناپذير خواهد بود.
براي از بين بردن موش ها بدون استفاده از سموم ،معجون خانگي زير را آزمايش كنيد .دقت كنيد كه
در هنگام مخلوط كردن اين معجون و طعمه گذاري با آن ،از تماس مستقيم دستان با آن خودداري نموده و
حتما از دستكش استفاده كنيد ،چون موش ها در هنگام فراواني غذا و در دسترس بودن انتخاب هاي ديگر،
ممكن است از طعمه اي كه بوي انسان مي دهد ،دوري كنند.
 يك قرص پودر شده يا كپسول باز شده ويتامين ( D3قابل تهيه از داروخانه ها) را با مقدار كميپنير مخلوط كرده و روي تكه هاي كوچك نان بماليد .خوردن اين طعمه موجب اختلال در جذب
كلسيم و مرگ موش پس از چند روز مي شود.
اين طعمه براي انسان بي خطر است ولي آن را از دسترس حيوانات خانگي ،بخصوص سگ و گربه،
دور نگاه داريد.

فصل سوم
مبارزه با آفات و بیماریهاي گیاهان در منزل و باغچه مبارزه مبارزه مبارزه با آفات و
بیماریهاي گیاهان در منزل و باغچه بدون نیاز به سموم شیمیایي
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شپشك ها
حشرات و آفات خاکزي
حلزون و راب
برخي بیماري هاي گیاهي
تغذیه گیاهان با کودهاي خانگي
نگهداري گل هاي شاخه اي

اگر شما براي رفع مشكل آفت زدگي يكي از گياهان مورد علاقه خود در منزل يا باغچه به يكي از فروشگاه هاي
خدمات كشاورزي يا اصطلاحا "سم فروشي " مراجعه كنيد ،به احتمال قوي به شما مايع غليظ سمي با بوي
زننده در يك شيشه كوچك پيشنهاد مي شود كه بنا به اطلاعات درج شده بر روي برچسب ،پس از سم پاشي با
آن تا مدت ها ،هيچ حشره اي بر روي گياهان ديده نخواهد شد و البته بر روي برچسب شيشه نيز تصويري از
اسكلت به عنوان نماد خطر مرگ نقش بسته است !
سوال  : 1آيا شما حاضريد چنين ماده اي را در محل زندگي يا در حياط منزل خود بدون نگراني از
مسموميت خود يا افراد خانواده استفاده كنيد ؟
سؤال : 2آيا سمي كه چنين طيف وسيعي از موجودات را ،به جز حشرات مورد نظر ،از بين ببرد و براي
مدت طولاني نيز سميت خود را حفظ كند " ،سم خوبي" است ؟!!!
سموم كشاورزي رايج كه به وفور براي مبارزه با آفات گياهي در منازل و باغچه منازل تجويز و مورد
استفاده قرار مي گيرند تركيبات آلي كلره و فسفره مانند مالاتيون ،اندوسولفان ،متاسيستوكس ،ديازينون و
كارباماتها مانند كارباريل ( سوين ) و  ...هستند.
اغلب اين سموم از ميزان سميت بالائي براي كليه موجودات زنده برخوردار هستند و غير از گوارش  ،برخي از
آنان قادرند حتي بوسيله جذب از راه پوست نيز وارد بدن ما شده و موجب مسموميت شوند  .نگهداري و مصرف
اين سموم در منزل و آزاد شدن تدريجي آنان در محيط زندگي ما  ،در دراز مدت نيز خطر ابتلا به بيماري هائي
مانند انواع سرطان واختلالات كبدي و كليوي و ريوي و عصبي را به شدت افزايش مي دهد  .ضمن اينكه طيف
كشندگي وسيع و پايداري زياد آنان در محيط  ،موجب از بين رفتن حشرات مفيد و دشمنان طبيعي آفات مي گردد
.
در اين بخش روش ساخت تركيباتي مؤثر براي مبارزه با آفات و برخي بيماري هاي گياهي به همراه
روش هائي براي كنترل پايدار آفت مورد نظر ،به شما ارائه مي شوند كه همگي جزئي از مجموعه
راهكارهاي موسوم به " مديريت تلفيقي آفات " مي باشند.
در ساخت آفت كش هاي خانگي  ،از مواد خوراكي قابل دسترس در منزل مانند سير  ،فلفل  ،نعنا  ،پوست
مركبات  ،روغن هاي خوراكي و  ...استفاده مي شود  .شايد باور كردن اين مسئله براي بسياري سخت باشد كه
چگونه ممكن است كه بتوان با مواد غذائي  ،آفت كش هائي ساخت كه بتوانند كارآئي در حد سموم شيميائي
داشته باشند ؟
اين كار كاملا ممكن و عملي است و اگرچه معجون هاي ارائه شده در اين بخش ممكن است براي تهيه و
كاربرد در سطوح وسيع چون مزارع و باغ ها غيراقتصادي باشند ولي در صورت مصرف صحيح  ،حداقل ما را از
مصرف سموم شيميايي در سطوح محدود چون گياهان آپارتماني و باغچه كوچك منزلما ن كاملا بي نياز خواهند
كرد.
لازم به ذكر است كه منظور از به كار بردن نام هاي كلي چون شته ،كنه ،شپشك ،هزارپا  ،حلزون و ، ...در اين
بخش براي موجوداتي كه هر يك داراي صدها جنس و گونه شناخته شده در سراسر جهان هستند  ،در حقيقت

اشاره به گونه هاي غالب آنان بر روي گياهان آپارتماني و باغچه منازل ،در كشور ما مي باشد كه براي پرهيز از
پيچيدگي مطالب ،فقط به ذكر اسامي رايج آنان بسنده گرديده است .
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اينان شايعترين آفات گياهان در منازل و باغچه ها هستند كه در اين قسمت
از كتاب  ،به توصيف آنان و روشهاي مقابله با آنان بدون كاربرد سموم مي
پردازيم.
شته ها حشرات كوچك بالدار و بدون بال با بدني گلابي شكل به طول 2
تا  1ميليمتر و به رنگ هاي سبز ،زرد ،سياه ،صورتي هستند كه بر روي
گروه وسيعي از گياهان از درختان ميوه تا گياهان زينتي آپارتماني فعاليت
مي كنند و آنان را مي توان از اوايل بهار تا اواسط پائيز ،به تعداد زياد بر روي
سرشاخه ها ،غنچه ها و پشت برگ ها مشاهده نمود ( تصوير شماره . ) 4
از علائم آلودگي شته ،پيچيدگي برگ ها و نيز چسبناك شدن برگها دراثر ترشح شيره گياهي است
كه اغلب باعث جلب مورچه ها مي شود .مورچه ها حتي براي استفاده از شهد ترشح شده از بدن شته
ها  ،آنان را بر روي گياهان مستقر كرده و در مقابل دشمنان طبيعي چون كفشدوزك ها  ،از آنان
محافظت مي كنند.
9

مگس هاي سفيد بالغ ،حشرات بالدار سفيد رنگ و بسيار كوچكي
هستند كه كه در پشت برگها زندگي و تخم گذاري مي كنند ( تصوير
شماره  ) 1و به محض تكان دادن برگ گياه ،چون توده اي سفيد رنگ به
پرواز در مي آيند.
زنجرك ها نيز در مرحله بلوغ  ،حشرات بالداري به طول  2تا  1ميليمتر
هستند (تصوير شماره ) 01كه به محض احساس خطر به سرعت از گياهي به
گياه ديگر پروازهاي كوتاه و جهش مانند ،مي كنند.
شته ها ،مگس هاي سفيد و زنجرك ها نه تنها با مكيدن شيره گياهان
موجب ضعف گياه ،كند شدن رشد و كاهش گلدهي و باردهي مي شوند ،بلكه
برخي بيماريهاي ويروسي غير قابل درمان را نيز به گياهان منتقل مي كنند.
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تريپس هاي بالغ حشراتي بسيار كوچك هستند كه با چشم غير مسلح به
سختي قابل ديدن مي باشند و قابليت پرواز سريع ولي محدود دارند ( تصوير
شماره  . ) 00خسارت ناشي از تغذيه و تخم گذاري تريپس ،به صورت ظاهر غير

عادي گلها و ميوه ها و باز نشدن غنچه گل ها ،قابل مشاهده است .اين حشرات معمولا در لابلاي غنچه
گلها و نقاط دور از دسترس ديگر بر روي گياهان زندگي مي كنند كه اين روش حفاظتي ،كنترل آنان را
مشكل تر مي سازد.
12
كنه ها ،حشره نيستند بلكه به رده عنكبوتيان تعلق دارند و بر خلاف حشرات
كه داراي شش پا هستند ،هشت پا دارند ،كنه ها ،بسيار ريز بوده و با چشم غير
مسلح به سختي قابل ديدن هستند ولي خسارت آنان به صورت نقاط ريز و رنگ
پريده متعدد روي برگ ها  ،قهوه اي رنگ شدن و خشك شدن برگ ها و در بعضي
گونه مانند كنه دو نقطه اي ،كه شايعترين گونه فعال بر روي گياهان آپارتماني
است ،وجود تارهاي ظريف تنيده شده بوسيله آنان ،بر روي گياهان قابل مشاهده
است ( تصوير شماره  .) 02كنه ها اكثرا در پشت برگ ها زندگي و تخم گذاري مي
كنند.
براي كنترل حشرات كوچك در گلدان و باغچه منزل ،نيازي به كاربرد سمومي نيست كه مقدار كمي
از برخي از آنان مي تواند يك انسان بالغ را از پاي در آورد ،بلكه شما ميتوانيد با رعايت نكات و
راهكارهاي ارائه شده در اين بخش ،بدون آلوده كردن محيط زندگي خود به سموم نيز ،گياهاني سالم و
شاداب داشته باشيد.
 -1گياهاني كه از شرايط مناسب براي رشد چون آبياري كافي ،تغذيه مناسب و نور و رطوبت كافي
برخوردارند ،در مقابل آفات و بيماريها بسيار مقاومتر از گياهاني هستند كه در شرايط نامساعد بسر
برده و دچار ضعف و تنش هستند .بنابراين به عنوان مهم ترين اقدام ،با فراهم كردن شرايط مناسب
براي رشد گياهان در منزل و باغچه ،آنان را در مقابل آفات و بيماري ها محافظت كنيد.
 -2شستشو يا اسپري كردن گياهان با آب ،روش مؤثري در از بين بردن حشرات كوچك است .در
صورت مشاهده شته و يا ديگرحشرات كوچكي كه كند يا كم حركت بوده و قادر به پرواز نيستند،
ميتوانيد با پاشيدن آب با فشار و در حدي كه گياه صدمه نبيند ،آنان را از گياه جدا كنيد .براي
گلدانهاي كوچك و قابل جابجائي ،شستشوي برگهاي آنان با آب ولرم ،در سينك ظرفشوئي يا وان
حمام اقدامي مؤثر در اين جهت است.
اسپري كردن گياهان با آب ،در كاهش جمعيت كنه ها كه براي رشد خود نياز به محيط گرم و
خشك دارند تاثير بسزائي دارد و قويا توصيه مي شود.
 -3له كردن حشراتي مانند شته ها كه بر روي سرشاخه ها و غنچه ها تجمع كرده اند ،در بين انگشتان،
هرس و جدا كردن برگها و ساير اندام صدمه ديده گياه ،تكاندن شاخه هاي آلوده به داخل يك ظرف
آب صابون رقيق ،اقداماتي هستند كه در صورت انجام گرفتن در مراحل اوليه آلودگي ،استفاده از
تركيبات كشنده را غير ضروري ميسازند .
 -4روش ديگر براي كاهش جمعيت حشرات بالدار مانند مگس سفيد ،زنجرك و تريپس استفاده از تله
هاي چسبنده است .اين تله ها ،كارت هاي زرد رنگ پوشيده شده با چسب بادوام هستند كه موجب
به دام افتادن حشراتي ميشوند كه به رنگ كارت جلب شده اند .در مورد اين وسيله مفيد از فروشگاه

هاي خدمات كشاورزي سؤال كنيد.
در صورت در دسترس نبودن تله هاي آماده ،يك ورق پلاستيكي به ابعاد حدود 01 × 21
سانتيمتر ،ترجيحا زرد رنگ ،تهيه كنيد و سطح آنرا با لايه نازكي از مواد چسبنده ،مانند عسل ،وازلين
يا حتي روغن جامد خوراكي بپوشانيد .اين كارت را در كنار گياه نگاه داشته و گياه را به آرامي تكان
دهيد  .حشراتي كه از روي گياه پرواز مي كنند ،بر روي سطح چسبنده كارت گرفتار مي شوند .در
صورت لزوم ،اين كار را تكرار كنيد.
در مواردي كه جمعيت حشرات و كنه ها در منزل و باغچه زياد شده باشد ،در كنار اقدامات بالا بايد
استفاده از تركيبات كشنده ،به عنوان آخرين راه  ،در دستور كار قرار گيرد .البته معجون هاي كشنده اي
كه در اين بخش با نحوه ساخت آنان آشنا خواهيد شد ،از موادي تهيه مي شوند كه دركابينت آشپزخانه
اكثر منازل در دسترس هستند و بنابراين بر خلاف سموم شيميايي  ،استفاده از آنها براي ما خطري در بر
نخواهد داشت.
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لازم است در ابتدا ،نكات زير در خصوص اين معجون ها مورد توجه قرار گيرند :
 -همه حشراتي كه بر روي گياهان ديده ميشوند ،آفت محسوب نمي شوندبلكه بسياري از آنان حشرات مفيدي هستند كه دشمنان سرسخت آفات و دوستان
ما به شمار مي آيند ،از جمله كفشدوزك ها كه از شته ها و بعضي حشرات زيان آور
ديگر تغذيه مي كنند ( تصوير شماره . ) 01
حشرات مفيد به ندرت بر روي گياهان آپارتماني يافت مي شوند ولي در فضاي باز و
باغچه هائي كه با سموم شيميائي سم پاشي نشده اند ،مي توان با كمي دقت آنان را در حال فعاليت مشاهده
نمود.
معجون هاي خانگي با غلظت هاي توصيه شده ،ملايم تر از آن هستند كه باعث آسيب به اكثر
حشرات مفيد در هنگام محلول پاشي  ،شوند و همچنين چون برخلاف سموم ،از خود اثر سمي به
جاي نمي گذارند ،خطري متوجه حشرات مفيدي كه بعد از محلول پاشي ،در جستجوي شكار ،با گياه
تماس پيدا مي كنند ،نخواهد بود .با اين حال از محلول پاشي گياهاني كه اين گروه از حشرات بر روي
آنها در حال فعاليت هستند ،حتي المقدور خودداري نمائيد.
 -اين معجون ها بدليل استفاده از آب و تركيبات گياهي در آنان ،داراي عمر محدودي هستند و درشرايط عادي ،پس از چند روز دچار كپك زدگي و فساد مي شوند .بنابراين آنها را هر بار در حد نياز تهيه
كنيد و مازاد آنها را در بطريهاي دربسته مانند بطري هاي نوشابه خانواده و در محل خنك و به دور از نور
و گرماي خورشيد نگهداري نمائيد.
نگهداري اين محلول ها در يخچال ،مشروط بر در دسترس كودكان نبودن و داشتن برچسب و رعايت
ساير اقدامات احتياطي ،عمر آنان را به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش ميدهد.
 -در هنگام تهيه و اسپري كردن معجون هائي كه در آنها فلفل تند و برگ گوجه فرنگي بكار ميروند ،پوست و چشمان خود را با پوشيدن دستكش و استفاده از عينك محافظت كنيد.
 -اين معجون ها فقط از طريق تماس عمل مي كنند ،بنابراين پاشش آنها بايد به نحوي انجام گيردكه محلول مستقيما به نقاط تجمع آفات ( پشت يا روي برگ ها  ,سرشاخه ها و …) برخورد نموده و

بدن آنان كاملا به محلول آغشته شود.
 -براي نتيجه گيري بهتر  ،محلول پاشي را صبح زود و يا بعد از غروب آفتاب و در هواي ساكن وبدون جريان شديد هوا و باد انجام دهيد تا تركيبات مؤثر اين معجون ها به سرعت تبخير نشده و زمان
كافي براي اثر كردن داشته باشند.
 -براي كنترل كامل حشرات و كنه ها ،بهتر است محلول پاشي براي حداقل سه نوبت به فاصله دوتا سه روز تكرار شود.
اكنون روش تهيه چند معجون براي از بين بردن حشرات و كنه ها شرح داده مي شوند :
دم کرده پوست پرتقال  :پوست يك عدد پرتقال متوسط را به قطعات كوچك تقسيم كرده و داخل
يك ظرف درب دار كوچك بريزيد .حدود  0ليتر (  0ليوان پر ) آب جوش بر روي پوست ها ريخته و درب
ظرف را بگذاريد .پس از حدود  20ساعت ،مخلوط بدست آمده را از پارچه ظريف عبور دهيد تا محلول شفاف
زرد رنگي بدست آيد  .به اين محلول چند قطره مايع ظرفشوئي يا شامپو بچه اضافه كنيد و انرا به خوبي بهم
بزنيد .اسپري كردن اين محلول به حشرات و كنه ها ،با رعايت نكات فوق  ،موجب مرگ آنها مي شود.
دم کرده سیر و فلفل  :با پوشيدن دستكش  ،نصف يك عدد سير تازه (  1تا  0عدد پر سير ) به
همراه يك عدد فلفل تند كوچك را بوسيله مخلوط كن يا با كوبيدن ،در حد امكان له كنيد  .حدود يك
ليتر ( 0ليوان ) آب جوش بر روي اين مخلوط ريخته و درب ظرف را بگذاريد.
پس از حدود  20ساعت ،مخلوط بدست آمده را با عبور دادن از پارچه ظريف صاف كنيد و به آن چند
قطره مايع ظرفشوئي يا شامپو بچه اضافه كرده و مانند بالا استفاده كنيد .
در صورت در دسترس نبودن فلفل تازه ،ميتوانيد از يك قاشق چايخوري پودر فلفل يا سس فلفل تند
استفاده كنيد و يا اينكه فلفل را كه ممكن است در برخي افراد حساسيت پوستي و تنفسي ايجاد كند ،حذف
كرده و كمي پياز خرد يا رنده شده و يا مقداري برگ اكاليپتوس يا نعنا را جايگزين آن نمائيد.
عرق نعنا  :به يك ليوان عرق نعناي غليظ ،چند قطره مايع ظرفشوئي يا شامپو بچه اضافه كنيد و انرا
به خوبي بهم بزنيد .مانند بالا استفاده كنيد.
سس فلفل  :يك قاشق غذاخوري سس فلفل تند را در حدود يك ليتر آب (  0ليوان ) حل كنيد .به
محلول ،چند قطره شامپو بچه يا مايع ظرفشوئي اضافه كرده و اسپري كنيد.
دم کرده برگ گوجه فرنگي  :در صورت در دسترس بودن برگ تازه گوجه فرنگي ،دم كرده مقداري
برگ خرد شده آن را به ترتيب بالا تهيه و مصرف كنيد.
حشره کش هاي ارگانیك  :در صورتي كه ترجيح مي دهيد از تركيبات غير سمي آماده مصرف
براي مبارزه با آفات استفاده كنيد .از فروشگاه هاي خدمات كشاورزي در مورد حشره كش ارگانيك

پالیزین ،سؤال كنيد .اين محصول مفيد حاوي صابون ها و عصاره هاي گياهي بوده و جايگزين
مناسبي براي سموم شيميائي ،در مبارزه با حشرات و كنه ها بر روي گياهان است.

شپشك ها
شپشك ها ،حشراتي هستند كه بخش عمده زندگي خود را با پوشش محافظ و به صورت ساكن بر روي
گياهان ميگذرانند .اين حشرات داراي گونه هاي بسيار متنوعي هستند كه ازگونه هاي شايع بر روي گياهان در
آپارتمان و باغچه ،برخي به صورت حشراتي بي حركت در زير پولك هاي كوچك سپر مانند به قطر  2تا 1
ميلي متر هستند كه آنان را " شپشك هاي سپردار " مينامند ،برخي شبيه به دانه هاي ماش يا نخود
چسبيده به برگ و ساقه گياهان موسوم به" شپشك نخودي " يا " شپشك مومي " و گروهي ديگر
نيز حشراتي با بدني نرم و پوشيده از مواد پنبه مانند هستند كه " شپشك هاي آرد آلود " ناميده مي
شوند.
اين حشرات با مكيدن مداوم شيره گياهان ،موجب ضعف ،كندي رشد و در موارد حاد ،خشك شدن
آنان مي شوند.
اگر گياه آپارتماني مورد علاقه شما شادابي خود را از دست داده است و بر پشت و روي برگها و ساقه هاي
آن پوسته هاي پولك مانند ريز  ،دانه هاي كوچك و يا توده هاي كوچك با پوشش پنبه اي مشاهده مي
كنيد  ،گياه شما مورد حمله شپشك ها قرار گرفته است .
قبل از اينكه اين آفات فرصت تكثير يافته و با مكيدن شيره گياه  ،موجب ضعيف شدن و از بين رفتن
آن شوند  ،با عمل كردن به توصيه هاي زير  ،به نجات آن بشتابيد .
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 -1در مورد گياهاني كه مورد هجوم شپشك هاي
سپردار قرار گرفته اند و پولك هاي ريز اين
حشرات در حال فرا گرفتن سطح برگها و ساقه ها
هستند (تصوير شماره  ،) 00ابتدا برگ هاي آسيب
ديده را در حد امكان جدا كنيد و سپس يك
دستمال نرم پارچه اي يا يك اسفنج را در
محلول چند قطره شامپو بچه يا مايع ظرفشوئي
در يك ليوان آب يا مقداري شير خيس كرده و
بوسيله آن ،با ملايمت ،پولك ها را از رو و زير برگ ها و ساير اندام آلوده گياه پاك كنيد .اين كار را،
هر چند گاه ،تا رفع كامل آلودگي تكرار كنيد.
البته اگر گياه كوچك و قابل انتقال است ،ميتوانيد آنرا به سينك ظرفشوئي يا وان حمام منتقل
كرده و با شستشوي برگها با آب ولرم و كمي مايع ظرفشوئي يا شامپو ،پوسته هاي شپشك ها را از
گياه جدا كنيد.
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شپشك هاي آرد آلود حشرات كوچك وكم حركتي هستند كه خود،
نوزادان و تخم هايشان بوسيله پوشش پنبه مانندي محافظت مي شوند
(تصوير شماره  ) 01و اغلب در پشت برگ ها و در اطراف رگبرگها و روي
بافت نرم ساقه ها يافت مي شوند .در صورت مشاهده علائم آلودگي
گياهان آپارتماني به اين آفت ،قبل از افزايش جمعيت آنان ،ابتدا برگ
هاي آسيب ديده را در حد امكان از گياه جدا كنيد و سپس يك پنبه
كوچك يا يك عدد گوش پاك كن را در الكل خيس كرده ،و بوسيله آن با دقت تك تك توده هاي
پنبه مانند را كاملا با الكل آغشته كنيد .در صورت لزوم اين كار را تا از بين رفتن كامل اين آفات
تكراركنيد.
بهتر است كه از تماس الكل با برگها در حد امكان خودداري كنيد ،چون برخي گياهان به الكل
حساس هستند و ممكن است دچار آسيب شوند.
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در مورد شپشك هاي نخودي بر روي گياهان كوچك (تصوير شماره ،)03
معمولا له كردن يا جمع آوري آنان بوسيله يك پنس يا انبر كوچك و
انداختن حشرات جمع آوري شده در ظرف محتوي آب داغ و ياخيس كردن
بدن آنان با الكل ،به روش بالا ،مشكل را حل مي كند.
در مواقع آلودگي شديد و يا عملي نبودن راهكارهاي فوق ،گياه را در سايه و
هواي خنك ،با محلول زير به خوبي اسپري كنيد.
يك قاشق غذاخوري روغن مايع خوراكي را به همراه يك قاشق چايخوري مايع ظرفشوئي در
يك بطري خالي و تميز  0/1ليتري نوشابه خانواده ريخته و بطري را با آب پر كنيد .درب بطري را
محكم بسته و آنرا به شدت تكان بدهيد تا مخلوط شيري رنگي بدست آيد .پشت و روي برگ ها و
ساير اندام آلوده گياه را براي دو تا سه نوبت و به فاصله  1تا  0روز تا نابودي كامل شپشك ها ،با
اين محلول اسپري كنيد.
لازم به ذكر است كه برخي گياهان به تركيبات روغني حساس هستند ،بنابراين براي جلوگيري از
آسيب به اين گروه از گياهان ،هميشه قبل از محلول پاشي براي اولين بار ،آنرا روي قسمت كوچكي
از گياه پاشيده و پس از  20ساعت در صورت مشاهده نشدن صدمه به گياه ،با آسودگي همه آن را
محلول پاشي كنيد.
حشره كش حاوي عصاره روغني سير و فلفل قرمز با نام تنداكسير ،محصول جديدي است كه از
طريق فروشگاه هاي خدمات كشاورزي براي كنترل شپشك ها و برخي حشرات ديگر عرضه مي
شود .استفاده از اين محصول به كساني كه وقت يا امكان ساخت معجون هاي حشره كش خانگي را
ندارند ،توصيه مي شود.

حشرات و آفات خاکزي
موجودات گوناگوني از شاخه بندپايان مانند آبدزدك  ،پشه هاي قارچ  ،هزارپاها و خرخاكي ها  ،تمام يا
قسمتي از دوره زندگي خود را در زير يا روي سطح خاك مي گذرانند و اگرچه قادر به بالا رفتن از گياهان
نيستند ولي مي توانند با تغذيه از ريشه و اندام خوابيده بر روي خاك گياهان  ،موجب آسيب جدي به آنان
شوند .
روش معمول براي از بين بردن اين موجودات  ،استفاده از سموم شيميائي به صورت محلول پاشي و يا
پخش طعمه هاي مسموم است  ،كه بدليل طيف اثر گسترده و دوام زياد خود  ،موجب نابودي بسياري از
موجودات مفيد خاكزي مانند كرم هاي خاكي و يا حشرات شكارگر مي شوند .
در زير  ،بطور خلاصه به ويژگي هاي اين موجودات به همراه روش هاي كنترل آنان در منزل  ،پرداخته
مي شود  .برخي راهكارهاي ارائه شده اگرچه ممكن است براي سطوح وسيع مانند باغ ها و مزارع چندان
عملي و مقرون به صرفه نباشند  ،ولي عمل كردن به آنان حداقل گلدان يا باغچه كوچك ما را  ،بدون نياز
به مصرف سموم خطرناك  ،از آسيب اين گروه از آفات مصون نگاه مي دارد .
آبدزدك  :اين حشرات با پاهاي جلويي قوي و چنگك مانند و ساختار
بدني مناسبي كه طبيعت در اختيار آنان قرار داده است ،با مهارت
تونلهائي در زير خاك حفر مي كنند كه موجب آسيب ديدن ريشه گياهان
در حين حفاري مي شود (تصوير شماره  .)02از سوي ديگر ،اين حشرات
مخرب از طريق اين تونل ها به ريشه گياهان ،بخصوص چمن و
سبزيجات ،دسترسي پيدا كرده و با تغذيه از آنان موجب مرگ گياه مي
شوند .شب هاي گرم و پس از بارندگي و يا آبياري ،اين حشرات از تونلهاي خود خارج شده و از ساقه هاي
جوان و نرم و برگها و ميوه هاي نزديك به خاك  ،تغذيه مي كنند.
اگر نشانه هائي از قبيل سوراخ هاي كوچك در خاك و گياهاني كه ريشه ندارند و يا ساقه هايشان قطع
شده است و روي خاك افتاده اند را در باغچه مشاهده مي كنيد ،براي اطمينان از وجود آبدزدك ،در هنگام
شب و پس از آبياري و يا بارندگي ،با كمك چراغ قوه باغچه را جستجو كنيد و در صورت مشاهده آنان،
بوسيله يك انبر آنان را گرفته و با انداختن در يك ظرف آب داغ يا آب صابون يا هر روش ابتكاري ديگر ،از
بين ببريد .البته جستجو در شب و پس از بارندگي و آبياري از روش هاي مبارزه مفيدي است ،كه احتمالا شما
را با مهمانان ناخوانده ديگري در باغچه ،چون حلزون و راب نيز كه ممكن است مسببين اصلي خسارت به
گياهان شما باشند ،آشنا خواهد كرد.
براي از بين بردن آبدزدك ها ،حجم كافي و متناسب با سطح گلدان يا باغچه آلوده ،از محلول حدود
 1گرم شامپوي بچه يا مايع ظرفشوئي به ازاي هر ليتر آب ( بطور مثال  011گرم يا يك استكان در  21ليتر
آب ) آماده كرده و زمين و محلهاي مشكوك به وجود اين آفات را كاملا با اين محلول خيس كنيد بطوريكه
محلول به داخل خاك نفوذ كند .تماس اين محلول با بدن آبدزدك هائي كه در تونلهاي زيرزميني خود پناه
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گرفته اند ،موجب مرگ و يا خروج آنها از زير خاك مي شود ،كه ميتوان حشرات زنده مانده را نيز بوسيله انبر
جمع آوري نمود .
البته اين محلول پاشي اثر چنداني بر تخم هاي اين حشره نداشته و بنابراين بايد در صورت لزوم ،هر
چندگاه تكرار شود.
پشه هاي قارچ  :احتمالا شما نيز با حشرات پشه مانند ريزي كه در اطراف بعضي از گياهان آپارتماني
پرواز مي كنند ،برخورد داشته ايد .اين حشرات خود معمولا جز مزاحمت ،ضرر ديگري ندارند ولي نوزادان
كرمي شكل يا لارو آنان كه در زير خاك زندگي مي كنند ،از قارچ هاي ريز ،بقاياي پوسيده گياهي و در
صورت بالا بودن جمعيتشان ،از ريشه گياه تغذيه مي كنند و موجب ضعف و كندي رشد آن مي شوند.
براي مبارزه با اين حشرات ،راهكارهاي زير را آزمايش كنيد :
 -پشه هاي قارچ ،براي تخم گذاري و بقاي نسل خود ،خاك هائي را كه در اثر آبياري بيش از اندازه،هميشه مرطوب هستند ،انتخاب مي كنند .بنابراين كاهش رطوبت خاك از طريق كم كردن تعداد دفعات
آبياري ،در حدي كه سطح خاك بين دو آبياري خشك شود و همچنين زير و رو كردن خاك ،معمولا پس از
مدت كوتاهي باعث حل مشكل مي شوند .
البته پوشانيدن سطح خاك با لايه اي نازك از شن يا ماسه ريز نيز موجب خشك به نظر آمدن خاك و
گمراه شدن پشه هاي ماده آماده تخم گذاري مي شود و مي تواند به عنوان يك اقدام پيشگيرانه ،مفيد
واقع شود.
 -روش مؤثر ديگر براي كاهش جمعيت اين پشه ها ،استفاده از تله هاي زرد رنگ چسبندهاست  .اين تله ها را مي توانيد به صورت آماده از فروشگاه ها تهيه نماييد و يا اينكه يك ورق
پلاستيكي به ابعاد تقريبي  1×01سانتيمتر ،ترجيحا زرد رنگ ،تهيه كنيد و سطح آنرا با لايه نازكي از مواد
چسبنده ،مانند عسل يا وازلين بپوشانيد .براي شكار اين حشرات ،دو سركارت آغشته به چسب را سوراخ
كرده و يك ني نوشابه بلند يا يك سيخ چوبي را از سوراخ ها عبور داده و انتهاي آن را در خاك فرو كنيد
بطوريكه سطح چسبنده به موازات گياه و نزديك سطح خاك قرار گيرد.
 -براي از بين بردن پشه ها ،آنان را با دم كرده پوست پرتقال يا سير كه روش تهيه آنها در بالا ذكرشده است ،اسپري كنيد .
 -آبياري گلدان با محلول يك قاشق آب اكسيژنه  1درصد ( قابل تهيه از داروخانه ها ) در يكليوان آب نيز مي تواند موجب كشته شدن لارو اين حشرات در خاك شود.
 -پوشاندن كامل سطح خاك با لايه اي نازك از پودر دارچين نيز روش موثري براي كنترل اينحشرات و لارو هاي آنان است.
خرخاکي و هزارپا  :اين موجودات به دو رده متفاوت از شاخه بندپايان تعلق
دارند ولي بدليل داشتن نقاط مشترك در انتخاب محل زندگي ،تغذيه و نيز
روش مبارزه ،در اين قسمت بطور يكجا به هر دو پرداخته مي شود.
خرخاكي ها در رده سخت پوستان قرار دارند و انواع كوچكتر آنان ،با بدن پوشيده
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از صفحات زره مانند ،را ميتوان در باغچه منازل مشاهده نمود كه برخي گونه ها به محض احساس خطر ،بدن خود
را به صورت گلوله در مي آورند (تصوير شماره . ) 04
19
هزار پاها موجوداتي با بدن دراز و داراي بندهاي متعدد و با دو جفت پاي كوچك
روي هر بند هستند كه برخي گونه ها در صورت احساس خطر ،بدن خود را به
صورت حلقه جمع مي كنند (تصوير شماره . ) 01
از گونه هاي بسيار متنوع اين موجودات در جهان كه طول برخي از آنها به
بيست سانتيمتر و تعداد پاهايشان به  211عدد مي رسد ،خوشبختانه فقط بعضي گونه هاي كوچك اندام
در گلدان ها و باغچه ها يافت مي شوند.
خرخاكي ها و هزار پاها در تعداد كم معمولا آفت محسوب نمي شوند ،چون اغلب شب ها از پناهگاههاي
خود خارج شده و از بقاياي گياهي پوسيده و روي زمين افتاده تغذيه مي كنند كه اين كار خود باعث غني تر
شدن خاك و بهبود جذب مواد غذائي بوسيله گياهان مي شود  .ولي در صورت بالا رفتن جمعيت آنان و افزايش
رقابت براي غذا ،ممكن است ريشه گياهان جوان ،نشاء سبزيجات و حتي ميوه هاي نرم روي زمين قرار گرفته
را نيز براي تغذيه انتخاب كنند.
در اينصورت ،راهكار هاي زير را براي كاهش جمعيت آنان بكار ببنديد:
 -0محيط ايده آل براي اين موجودات ،باغچه هاي داراي خاك مرطوب و غني از مواد گياهي پوسيده براي
تغذيه ،تخم گذاري و پناه گرفتن است و در چنين محيطي جمعيت آنان به شدت افزايش پيدا مي
كند .كاهش رطوبت خاك از طريق كم كردن دفعات آبياري ،زير و رو كردن گاه به گاه خاك و
جمع آوري بقاياي گياهي ،سنگ ،كلوخه ،تكه هاي گلدان هاي شكسته و هر چه كه قابليت تبديل
شدن به پناهگاه را دارد ،معمولا موجب كاهش تدريجي جمعيت آنها خواهد شد.
 -2تله گذاري روش مؤثر ديگري براي كاهش جمعيت اين موجودات در باغچه است .براي آگاهي از
چگونگي ساخت و طعمه گذاري تله ،به اطلاعات ارائه شده در بخش "مبارزه با راب وحلزون "
مراجعه نمائيد.

حلزون و راب
حلزون و راب آفاتي از شاخه نرم تنان هستند كه به ويژه در مناطق مرطوب و
پر باران خسارات قابل توجهي به محصولات كشاورزي وارد مي آورند.
حلزون ها ) (SNAILSداراي لاك مارپيچي شكل هستند( .تصوير شماره ) 21
در صورتي كه راب ها يا ليسك ها ( (SLUGSفاقد لاك يا داراي صفحه لاك
مانند كوچك در پشت خود هستند .اندازه بدن گونه هائي از راب حتي به ده
سانتي متر و بيشتر نيز مي رسد ( تصوير شماره .) 20
21
اين آفات از برگ ها ،ميوه و قسمت هاي مختلف گروه وسيعي از گياهان
زينتي  ،ميوه و سبزيجات تغذيه مي كنند و نشانه هاي فعاليت آنان در باغچه،
برگ هاي جويده شده و نيز رد لزج و براقي است كه در حال حركت از خود به
جاي مي گذارند.
روش متداول براي مبارزه با اين آفات ،استفاده از طعمههاي مسموم حاوي
متالدئيد يا سم پاشي با سمومي مانند كارباريل است .سموم شيميائي گرچه در از
بين بردن حلزونها موثر هستند ولي استفاده از آنان ميتواند موجب از بين رفتن بسياري موجودات مفيد
و در نتيجه طغيان آفات شوند .ضمن اينكه طعمه هاي سمي پخش شده در باغچه ها ،باغ ها و مزارع،
همه ساله موجب مسموميت و مرگ تعداد زيادي پرندگان و ساير حيوانات اهلي و خانگي و در مواردي
حتي كودكان ،بويژه در مناطق شمالي كشورمان مي شوند.
در اين بخش راهكارهاي مفيدي براي ميارزه با اين آفات در باغچه منزل ارائه مي شوند كه با عمل
كردن به آنها ،نيازي به مصرف سموم خطرناك نخواهيد داشت.
 -0از بین بردن شرایط تكثیر  :باغچه هاي داراي خاك هميشه مرطوب و پوشيده از بقاياي مواد
گياهي ،محيطي ايده آل براي تغذيه ،تخم گذاري و پناه گرفتن اين موجودات است و در چنين
شرايطي جمعيت آنان به شدت افزايش پيدا مي كند .كاهش رطوبت خاك از طريق كم كردن
دفعات آبياري و يا آبياري باغچه در صبح زود به جاي آبياري در شب ،شخم زدن باغچه و زير و رو
كردن گاه به گاه خاك و جمع آوري بقاياي گياهي ،سنگ ،كلوخه ،تكه هاي گلدان هاي شكسته و
هر چه كه قابليت تبديل شدن به پناهگاه را دارد ،اقداماتي هستند كه موجب كاهش جمعيت و
خسارت راب و حلزون خواهند شد.
 -2جمعآوري دستي  :اين روش نياز به صرف كمي وقت و حوصله دارد ولي در مساحت كم مانند
باغچه هاي منازل كاملا عملي و مقرون بصرفه است و ميتواند در كاهش جمعيت اين آفات تاثير
بسزائي داشته باشد.
بهترين زمان براي جمع آوري راب ها ،پس از بارندگي و يا آبياري باغچه و حدود دو ساعت پس
21
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از تاريك شدن هوا است چون در اين مواقع آنها در جستجوي غذا از پناهگاههاي خود خارج
مي شوند .با كمك يك چراغ قوه و چوب نوك تيز يا انبر بلند ميتوان آنان را پيدا كرده و جمعآوري
نمود .
براي صرفه جوئي در وقت و راحت تر پيدا كردن راب ها ،مقداري آرد را با كمي ماءالشعير به صورت
گلوله هاي خميري در آورده يا تكه هائي از پسمانده هاي ميوه و سبزيجات مورد علاقه اين موجودات،
مانند پرتقال ،موز ،كاهو ،كلم ،باقلا ،لوبيا  ،سيب زميني و  . . .را يك شب قبل از شروع شكار راب ،در
نقاط مشخص قرار دهيد .شب بعد ،راب هائي را كه به سراغ طعمه ها آمده اند ،به سادگي جمع
آوري كنيد .
براي از بين بردن راب هاي صيد شده ،آنان را در يك ظرف حاوي آب داغ ،آب صابون ،آب
نمك يا آّب و كمي سركه بيندازيد.
البته مي توانيد آنها را بدون جمع آوري از روي زمين نيز از بين ببريد .كافي است هر يك از
محلول هاي زير را داخل مخزن افشانك ( اسپري ) يا يك سرنگ بزرگ ريخته و راب هاي
مشاهده شده را مستقيما با اين محلول هدف قرار دهيد ( از پاشيدن اين محلول ها بر روي خاك و
گياهان در حد امكان خودداري نمائيد ! ) :
 -محلول يك استكان سركه در يك ليوان آب -محلول يك قاشق غذاخوري نمك در يك ليوان آبتلهگذاري  :اين روش براي باغچه ها و مساحت هاي كم كاملا عملي است و بدليل نقش مؤثر در
كاهش جمعيت راب و حلزون و همچنين موجوداتي چون خرخاكي و هزارپا ،توصيه ميگردد.
بطوريكه در كشورهاي توسعه يافته حتي تلههاي آماده به اين منظور در اشكال و طرح هاي مختلف
در فروشگاهها عرضه ميشوند.
يكي از اين تلهها كه به سادگي و با هزينة كم در منزل قابل ساخت است ،از يك ظرف كم عمق
پلاستيكي ( مانند ظرف هاي ماست ) تشكيل شده است كه به نحوي در زمين دفن ميشود كه لبه
آن همسطح زمين قرار گيرد.
داخل اين ظرف ،به عمق حداقل  1سانتي متر محلول جلب كننده راب و حلزون ريخته مي شود.
بهترين جلب كننده براي راب و حلزون ،ماء الشعير است كه مي توان كمي از آنرا داخل تله ريخت.
محلول خمير تر ش و شكر در آب (يك قاشق غذاخوري شكر به همراه يك قاشق چايخوري
خميرترش  ،در يك ليوان آب ) ،يا ميوههاي تخمير شده و ترشيده در آب نيز اگر چه كارآئي كمتري
نسبت به ماءالشعير دارند ولي براي اين كار قابل استفاده هستند .راب و حلزون و همچنين جانوراني
چون هزارپا ،و خرخاكي و آبدزدك در هنگام تاريكي به اين محلولها جذب شده و براي مصرف آنها
هجوم ميآورند بطوريكه بسياري از آنان در ظرف حاوي محلول افتاده و غرق ميشوند.
اين تلهها بايد هر چند روز يكبار تخليه و محلول داخل آنها تعويض گردد .در هنگام بارندگي
براي جلوگيري از رقيق ش دن محلول جذب كننده ،بايد روي ظرف پوشانيده شود بطوريكه فضاي
كافي براي عبور حلزون و راب از زير پوشش وجود داشته باشد.
روش ديگر يراي تله گذاري ،قرار دادن اشيائي از قبيل تخته ،روزنامه مرطوب ،پوست يك نيمه
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پرتقال يا گريپ فروت و يا يك گلدان گلي وارونه ،بر روي زمين است  .با قرار دادن تكه اي سنگ
در زير يك طرف آنها  ،فضاي كافي براي عبور حلزون و راب ايجاد كنيد و هر چند گاه حلزون و
راب ها و ساير آفات ،چون هزارپا و خرخاكي را كه در زير اين اشياء پناه گرفته اند جمع آوري
نموده و با انداختن در يك ظرف حاوي آب داغ ،آب صابون ،آب نمك يا آّب و كمي سركه ،از بين
ببريد .
ایجاد موانع فیزیكي:
تماس بدن نرم و مرطوب حلزون و راب با برخي سطوح ساينده و تيز و موادي كه آب را به خود
جذب مي كنند ،مانند پوست تخم مرغ خرد شده ،تراشة چوب يا خاك اره ،خاكستر چوب ،شن و
ماسه و سنگ ريزه با لبههاي تيز ،سبوس گندم ،سبوس برنج ،پشم گوسفند ،كاغذ سمباده ،پودر گچ،
پودر آهك ،براي آنان بسيار آزاردهنده و حتي كشنده است و بنابراين از عبور از روي آنان خودداري
مي كنند .
براي دور نگاه داشتن حلزون و راب از گياهان در باغچه بايد هر كدام از موانع فوق را به
ضخامت كافي و عرض حداقل  1سانتيمتر به دور گياهان مورد نظر پخش نمود .لازم به ذكر است
كه برخي از اين موانع پس از بارندگي و ابياري ،نياز به تجديد خواهند داشت.
استفاده از ترکیبات کشنده :
عليرغم اقدامات فوق ،در صورت بالا بودن جمعيت راب و حلزون در باغچه ،استفاده از تركيبات
كشنده اجتناب ناپذير است .رايج ترين روش براي اين منظور ،به كار بردن طعمه هاي محتوي آرد
و سبوس و يك ماده سمي مانند متالدئيد يا كارباريل است .همانگونه كه ذكر شد اين طعمه ها،
گرچه مؤثر هستند ،ولي براي ساير موجودات زنده از كرم خاكي تا پرندگان و حيوانات و انسان نيز
سمي هستند.
توصيه مي شود از طعمه حلزون كش ارگانيك با نام فريكول كه اخيرا در كشورمان به بازار آمده
است  ،استفاده كنيد .اين طعمه ها براي انسان و ساير جانداران بي زيان بوده و فقط حلزون و راب
ها را از بين مي برند ،بنابراين مي توان آنان را بدون نگراني ،در سطح گلدان و باغچه پخش كرده و
خسارت اين آفات را متوقف نمود .

برخي بیماري هاي گیاهي
گياهان نيز مانند ديگر موجودات زنده در معرض انواع بيماريها قرار دارند .عوامل بيماريزا از جمله ويروس ها،
باكتري ها و قارچ ها در صورت فراهم بودن شرايط ،گياهان را مورد حمله قرار مي دهند و موجب بروز
عوارضي چون پژمردگي ،سوختگي ،تاول زدگي ،لكه لكه شدن ،سياه شدن ،بد شكلي ،ترك خوردگي،
پوسيدگي ،لهيدگي ،گنديدگي و  ...بر روي برگ ها ،ميوه ها ،ساقه ها ،سرشاخه ها و ريشه مي شوند .پيشرفت
بيماري موجب ضعيف شدن ،كندي يا توقف رشد ،كاهش باردهي و در بعضي موارد مرگ گياه مي شود.
تشخيص و درمان بيماري هاي گياهان نسبت به خسارات حشرات مشكلتر و پيچيده تر است ،زيرا عوامل
بيماريزا بر خلاف حشرات ،با چشم غيرمسلح قابل ديدن نيستند و در اغلب موارد ،تشخيص نوع و مرحله
شيوع و توقف يك بيماري ،فقط از طريق بررسي علائم و مطالعات آزمايشگاهي بوسيله كارشناسان ممكن
است .
از سوي ديگر ،علائم ظاهري برخي بيماريها  ،شباهت هائي به علامت هائي كه در اثر عواملي چون آبياري
ناكافي يا بيش از اندازه ،گرما ،سرما  ،كمبود نور ،آفتاب سوختگي ،كمبود مواد غذائي و سوختگي در اثر سم
پاشي يا كود دهي بيش از اندازه بر روي گياهان ايجاد مي شوند ،دارند و به همين دليل مشاوره با كارشناس
خبره براي تشخيص صحيح مشكل ضروري است.
بيماريهاي گياهان بسيار متنوع هستند و براي كنترل آنها انواع سموم و داروها در فروشگاه ها عرضه مي شوند،
كه استفاده از آنها در خانه توصيه نمي شود .
در اين بخش به دو بيماري قارچي شايع و شناخته شده گياهان در خانه و باغچه ،به همراه راهكارهائي
براي پيشگيري از اين بيماري ها و نيز نحوه ساخت قارچ كش هائي با استفاده از مواد موجود در آشپزخانه
پرداخته مي شود.
قبل از پرداختن به اين بيماريها و روش هاي اختصاصي براي مبارزه با آنان ،براي آشنائي با راهكارهاي
عمومي در پيشگيري از شيوع بيماريهاي قارچي ،به توضيحات زير توجه فرمائيد .
 -0گياهان سالم و شاداب كه از شرايط مناسب براي رشد چون آبياري ،تغذيه ،نور و رطوبت كافي و دماي
مناسب محيط برخوردارند ،در مقابل بيماريها مقاومتر از گياهاني هستند كه در شرايط نامساعد بسر برده
و دچار ضعف وتنش هستند .فراهم كردن شرايط مناسب براي رشد گياهان در منزل و باغچه ،توانائي
آنان براي مقاومت در مقابل بيماري زا افزايش مي دهد .البته ،تغذيه بي رويه گياهان بخصوص با
كودهاي ازت دار و آبياري بيش از نياز نيز ميتوانند در مواردي نتيجه معكوس در برداشته و حتي موجب
آسيب پذيري بيشتر آنان در مقابل بيماريها گردد .
 -2رعايت فاصله كاشت مناسب بين گياهان و هرس كردن شاخ و برگهاي اضافي و ساير اقداماتي كه
موجب سهولت گردش هوا در اطراف گياهان شوند و همچنين جلوگيري از مرطوب ماندن بيش از حد
خاك ،از طريق كم كردن تعداد دفعات آبياري و اصلاح بافت خاك ،نيز از اقدامات مفيد پيشگيرانه هستند
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تميز نگاه داشتن باغچه ،جمع آوري مرتب بقاياي گياهي از روي خاك ،قطع برگ ها و ساير اندام آلوده
گياه و از ريشه در آوردن گياهان بيمار و غير قابل درمان و سوزاندن و يا دفن كردن عميق آنان و نيز
ضدعفوني كردن ابزاري چون قيچي باغباني با الكل ،قبل از هرس كردن گياهان نقش بسيار مهمي در
جلوگيري از توسعه بيماريهاي قارچي دارند.
اكنون به معرفي دو بيماري قارچي شايع و روش هاي اختصاصي مبارزه با آنان مي پردازيم :

سفیدك پودري :
اين شايعترين بيماري در باغچه منازل بر روي صيفي و سبزيجات
و گياهان زينتي بخصوص رز مي باشد ،درخت انگور يا مو نيز نسبت
به اين بيماري آسيب پذير است .نشانه هاي اوليه اين بيماري به
صورت لكه هاي گرد و كوچك پوشيده از لايه پودري سفيد رنگ بر
سطح روئي برگها ظاهر مي شود كه با پيشرفت بيماري اين لكه ها
گسترش يافته و پوشش سفيد به تدريج دو روي برگ ها ،سرشاخه ها
و حتي غنچه ها را فرا مي گيرد (تصوير شماره  . )22در نتيجه توسعه
اين بيماري  ،برگ ها زرد و قهوه اي شده و مي ريزند ،رشد گياه كند
شده و گل ها و غنچه ها پژمرده و بد شكل مي شوند و ميوه ها نيز
طعم و شكل نامطلوبي پيدا مي كنند .
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روش مبارزه :
 -0رعايت راهكارهاي عمومي  ،چون داشتن گياهان سالم و شاداب ،تهويه مناسب ،هرس گياهان و
جمع آوري و انهدام بقاياي گياهي ،ضد عفوني ابزار ،كه در مقدمه اين بخش شرح داده شدند ،براي
جلوگيري از شيوع اين بيماري بسيار ضروري هستند و بايد هميشه در دستور كار قرار داشته باشند.
 -2در كنار اقدامات پيشگيرانه بالا ،پاشش هر يك از محلول ها و مواد زير بر روي گياهان آلوده  ،به ويژه
روي برگها  ،مشروط بر اينكه به محض مشاهده اولين نشانه هاي بيماري انجام گيرد  ،پيشرفت
بيماري را متوقف خواهد كرد.
توصيه مي شود كه محلول پاشي در صبح و به دور از تابش مستقيم آفتاب انجام گيرد.
 -مخلوط  0قسمت شير كم چربي تازه با  1قسمت آب  :براي دو بار در هفته بر روي گياه آلوده اسپريشود.
– دم كرده سير  :سه تا چهار پر سير تازه را در يك ظرف ،كاملا له كرده و يك ليتر ( 0ليوان ) آب جوش
روي آن بريزيد  .درب ظرف را بسته و پس از حدود  20ساعت ،محلول را با عبور از پارچه صاف كرده و گياه
بيمار را براي دو بار در هفته با آن اسپري كنيد .

لكه سیاه رز :
اين يكي از بيماريهاي رايج رز در باغچه منازل است كه نشانه هاي
آن به صورت لكه هاي گرد سياه رنگ بر روي برگها ظاهر مي شود (تصوير
شماره  . ) 21با رشد اين لكه ها  ،برگ ها نيز به زردي مي گرايند و با
پيشرفت بيماري ،لكه ها به همديگر مي پيوندند و برگ ها زرد شده و مي
ريزند  .در اثر ريزش پيش از موعد برگها  ،گياه ضعيف شده و از رشد و گلدهي
باز مي ماند .
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روش مبارزه :
 -2در مورد اين بيماري نيز  ،رعايت راهكارهاي پيشگيرانه عمومي ،چون داشتن گياهان سالم و شاداب،
تهويه مناسب ،هرس گياهان و جمع آوري و انهدام بقاياي گياهي ،ضد عفوني ابزار  ،بسيار ضروري
هستند و بايد هميشه در دستور كار قرار داشته باشند.
 -1قارچ ايجاد كننده بيماري لكه سياه رز براي تكثير به رطوبت زياد نياز دارد .بنابراين انتخاب نقاط
آفتاب گير و داراي جريان هواي كافي براي كاشت رز و همچنين خودداري از آب پاشي و
شستشوي گياه در شب كه موجب باقي ماندن آب براي مدت طولاني بر روي برگ ها ميگردد،
نكات مهمي در جلوگيري از شيوع اين بيماري هستند .
 -0در كنار اقدامات پيشگيرانه بالا ،پاشش هر يك از محلول ها و مواد زير بر روي گياهان ،به
محض مشاهده اولين نشانه هاي بيماري ،پيشرفت بيماري را متوقف خواهد كرد.
توصيه مي شود كه محلول پاشي در صبح و به دور از تابش مستقيم آفتاب انجام گيرد .
 محلول يك قاشق غذاخوري سركه در هر ليتر آب  :براي دو بار در هفته بر روي گياه اسپريشود .
 محلول دو قاشق چايخوري جوش شيرين به همراه چند قطره مايع ظرفشويي در حدود يكليتر (  0ليوان) آب  :هفته اي يك بار و حداكثر سه نوبت اسپري شود .
از ريخته شدن مقدار زياد محلول جوش شيرين بر روي خاك و تكرار محلول پاشي ،بيش از
دفعات توصيه شده ،خودداري نمائيد ،چون اين كار ممكن است موجب شوري و قليائي شدن
خاك و در نتيجه صدمه به گياهان گردد.
در صورت تمايل به مصرف تركيبات آماده ،قارچ كش ارگانيك نام تجاري كاليبان را از
فروشگاه هاي خدمات كشاورزي تهيه نمائيد .اين قارچ كش محتوي تركيبات معدني بدون
زيان بوده و براي پيشگيري و درمان بيماريهاي مختلف قارچي گياهان ،از جمله سفيدك
پودري و لكه سياه رز بسيار مؤثر است.

کود هاي خانگي براي تغذیه گیاهان
گاز زيان آور دي اكسيدكربن حاصل از اجاق گاز و وسايل حرارتي ،بخارات متصاعد شده از چسب و رنگ
و ساير مواد شيميائي كه ممكن است در داخل منزل نگهداري شوند و باكتري ها و قارچ هاي
ميكروسكپي معلق در هوا  ،بخشي از عواملي هستند كه موجب آلودگي هواي خانه ما مي گردند .خانم
هاي خانه دار و كودكان بدليل اينكه اكثر وقت خود را در داخل خانه سپري مي كنند ،بيش از ديگران در
معرض خطرات ناشي از تنفس اين آلاينده ها قرار دارند.
بر طبق نتايج تحقيقات متعدد انجام گرفته ،گياهان آپارتماني با جذب اين آلاينده ها مي توانند نقش
بسيار مؤثري در كاهش آلودگي و سالم سازي هواي داخل منازل ايفا كنند و نگهداري پانزده تا بيست
عدد گلدان گياهان برگ دار براي يك آپارتمان با مساحت متوسط ،براي اين منظور توصيه شده است.
ما نيز در مقابل ،براي سلامتي و شادابي اين گياهان ،كه در حقيقت دوستان كم توقع ما هستند  ،بايد
شرايط زندگي قابل قبولي از طريق انتخاب محل مناسب از نظر نور ،دما و رطوبت هوا ،خاك داراي بافت
مناسب و غني از مواد غذائي و آبياري منظم و كافي ،متناسب با نياز گياهان موردنظر و نيز مقابله با آفات و
بيماري ها ،براي آنان فراهم كنيم.
براي تغذيه گياهان در آپارتمان و باغچه ،در كنار كودهاي دامي ،كودهاي شيميائي گوناگوني حاوي
عناصر مورد نياز گياهان چون ازت ،فسفر ،پتاسيم ،كلسيم ،آهن ،منگنز ،روي ،مس ،بر ،در فروشگاه هاي
خدمات كشاورزي ارائه مي شوند كه قبل از مصرف ،توجه به ميزان و فواصل توصيه شده بوسيله توليد
كنندگا ن آنان بسيار ضروري مي باشد ،زيرا استفاده بي رويه و بيش از اندازه آنان مي تواند موجب
گياهسوزي ،تخريب خاك و از بين رفتن موجودات مفيد خاكزي گردد.
با مطالعه اين بخش از كتاب  ،خواهيد آموخت كه چگونه مي توانيد با استفاده از مواد در دسترس در
آشپزخانه و حتي دور ريختني ها ،بخشي از نياز غذائي گياهان مورد علاقه خود را تامين كنيد .
البته استفاده اين معجون ها به معني حذف كامل استفاده از كودهاي آماده نمي باشد ولي مي توان
با اين كار  ،حداقل در مصرف آنان صرفه جوئي نمود .
 -0برگهاي گياهان آپارتماني را هر چند گاه تميز كنيد تا در اثر نشستن ذرات گرد و خاك و غبار بر
روي آنان  ،تنفس و فتوسنتز گياه دچار اختلال نشود .براي نتيجه گيري بهتر توصيه مي شود از
يك دستمال نرم پارچه اي يا اسفنج خيس شده در محلول يك قاشق چايخوري سركه در يك
ليوان آب و يا مخلوط آب و شير كم چربي به نسبت مساوي استفاده شود.
در صورت عملي نبودن پاك كردن تك تك برگها به روش بالا ،ميتوانيد با اسپري كردن هر
يك از اين محلول ها نيز برگها را شستشو دهيد.
 -2آب باقي مانده از جوشاندن و پختن تخم مرغ ،حاوي كلسيم ،فسفر و مواد معدني باارزش ديگر
است  ،بنابراين اگر در آن نمك نريخته ايد ،پس از خنك شدن ،از آن براي آبياري و تغذيه
گلدانهاي خود استفاده كنيد .
يا اينكه پوست جدا شده و خرد شده چهار تا پنج تخم مرغ را براي يك شبانه روز در حدود
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يك ليتر (  0تا  1ليوان ) آّب خيس كرده و با آن گياهان خود را آبياري كنيد .دفن كردن پوست
تخم مرغ خرد شده در پاي گياهان نيز اثري مشابه خواهد داشت .
آب باقيمانده از پختن سبزيجات ،محتوي بسياري املاح مفيد است كه بهتر است بوسيله انسان
مصرف شود .ولي در صورتي كه به آن نيازي نداريد و به آن نمك اضافه نكرده ايد ،پس از
خنك شدن  ،گياهان خود را با آن آبياري كنيد .
پوست موز را دور نياندازيد ! پوست موز منبع غني از پتاسيم و فسفر است  ،آنرا به قطعات كوچك
خرد كرده و در اطراف گياهان خود دفن كنيد و يا اينكه قطعات كوچك آن را در سايه خشك
كرده و در هنگام نياز در پاي گياهان پخش كنيد .
شير حاوي كلسيم و مواد معدني با ارزش ديگر است .شير باقيمانده در ته ليوان را دور نريزيد،
بلكه آنرا با آب رقيق كرده و گياهان را آبياري كنيد.
اگر در خانه ماهي نگهداري مي كنيد .اين بار در هنگام تعويض آب آكواريم يا ظرف ماهي ،آب
كهنة غني از مواد آلي را  ،براي آبياري گياهان استفاده كنيد .
برگ هاي گياهان در اثر كمبود آهن ،رنگ پريده شده و به زردي مي گرايند  .براي جلوگيري از
اين عارضه  ،يك عدد ميخ آهني بزرگ را در پاي گياهان آپارتماني دفن كنيد  .زنگ زدن و
خوردگي تدريجي ميخ در خاك مرطوب ،موجب تامين آهن مورد نياز گياه خواهد شد .
پسمانده دور ريختني چاي و قهوه دم كرده براي گياهاني كه براي جذب آسان تر مواد غذائي نياز
به خاك اسيدي دارند مانند رز  ،آزاليا  ،كاج و سرو بسيار مفيد است  .مقداري از اين پسمانده ها
را دراطراف گياه دفن كنيد و يا آنها را با آب رقيق كرده و گياهان را آبياري كنيد .
اگر ماءالشعير باقي مانده در ته بطري يا ليوان در دسترس داريد ،آنرا با آب رقيق كرده و گياهان
را با آن آبياري كنيد .
براي شادابي بيشتر گياهان آپارتماني ،هر چند گاه كمي خمير ترش (حدود يك قاشق چايخوري
در هر ليتر آب) به آب آبياري آنان اضافه كنيد.
حدود يك قاشق غذاخوري پودر ژلاتين خوراكي بدون رنگ و طعم را ابتدا در يك ليوان آب
جوش كاملا حل كرده و سپس سه تا چهار ليوان آب سرد به آن اضافه كنيد .مقدار كافي از اين
محلول آماده كرده و هر ماه يكبار گياهان آپارتماني خود را با آن آبياري كنيد.

نگهداري گل هاي شاخه اي در منزل
گل ها از زيباترين شاهكارهاي خلقت هستند و در كنار نقش حياتي كه در چرخه زيستي ايفا مي كنند ،به
زندگي ما انسان ها لطافت و آرامش مي بخشند.
در اين بخش ،راهكارهائي براي تامين نيازهاي گل هاي شاخه اي ،به همراه روش تهيه افزودني
هاي خانگي به آب گلدان ،براي افزايش عمر و شادابي آنان ارائه شده اند .
 -0ساقه گل را هميشه بوسيله يك چاقو يا قيچي تيز و به صورت مورب ببريد .بهتر است كه ساقه
گل ،به خصوص گل رز ،در زير آب بريده شود .
 -2در صورت تهيه گل از گل فروشي ،ساقه را مجددا از حدود  2سانتي متر بالاتر از انتها بريده و آنرا
هر چه زودتر در آب قرار دهيد .
 -1آب ولرم آسان تر بوسيله گل جذب مي شود .بنابراين ساقه گل را ،پس از چيدن ،در آب ولرم (
 11تا  01درجه سانتي گراد ) قرار دهيد و بگذاريد دماي آب به تدريج به دماي محيط برسد.
 -0كيفيت آب در شادابي و عمر گل نقش بسزائي دارد .وجود املاح محلول يا ذرات معلق مانند گل
ولاي در آب ،موجب بسته شدن منافذ ساقه و پژمردگي زودهنگام گل ميشوند .بنابراين حتما از
آب تميز و شفاف استفاده نمائيد و آب گلدان را هر روز تعويض كرده و گل ها را با آب اسپري
كنيد  .البته در صورت استفاده از افزودني هاي شرح داده شده در انتهاي اين بخش ،نيازي به
تعويض روزانه آب نخواهد بود .
 -1قبل از قرار دادن گل در آب ،برگ هاي اضافي را از ساقه جدا كنيد ،چون اين برگ ها
باعث افزايش سرعت تبخير آب مي شوند .برگ هاي پائين ساقه نيز بايد قبل از قرار دادن گل
در آب ،از آن جدا شوند چون برگ ها ي داخل آب به سرعت فاسد شده و باعث آلوده شدن آب و
در نتيجه ،كاهش عمر گل مي شوند .
 -3گلدان را قبل از استفاده به خوبي با آب و كمي صابون يا مايع ظرفشوئي و يا آب به همراه كمي
سركه به خوبي تميز كرده و سپس آب بكشيد.
 -2گل ها را در معرض گرماي بيش از حد ( آفتاب مستقيم يا وسايل گرم كننده مانند بخاري يا
شوفاژ ) قرار ندهيد چون اين عوامل باعث تبخير سريع آب و پژمردگي زود هنگام گل مي شوند.
 -4گل چيده شده را در هواي خنك و پاكيزه قرار دهيد ،زيرا آلودگي هواي ناشي از دوده و ذرات
معلق يا گازهاي حاصل از سوختن مواد نفتي ،به گل ها آسييب وارد مي كنند .
 -1گل هاي تازه چيده شده را با گل هاي رو به پژمردگي يا آسيب ديده ،در يك گلدان قرار ندهيد و نيز
ميوه ها را از گل هاي تازه چيده شده دور نگاه داريد ،چون گاز اتيلن متصاعد شده از ميوه هاي در
حال رسيدن به خصوص موز ،سيب و گلابي ،باعث پژمردگي زودهنگام گل هاي تازه چيده شده
مي شوند.
 -01در كنار اقدامات بالا ،قبل از قرار دادن گل ها در آب ،براي سالم ماندن آب و افزايش شادابي و
عمر گلها ،به ازاي هر يك ليتر آب گلدان ،هر كدام از افزودني هاي زير را كه در دسترس داريد،

به مقادير توصيه شده ،در آن حل كنيد.
درصورت افزودن اين مواد به آب ،فقط از گلدانهاي غيرفلزي (شيشه ،سراميك ،سفال،
پلاستيك ) استفاده كنيد.
 -دو قاشق غذاخوري سركه يا آب ليمو به اضافه دو قاشق غذاخوري شكر -يك قاشق چايخوري جوهر ليمو به اضافه دو قاشق غذاخوري شكر -يك تا دو عدد قرص آسپيرين پودر شده -دو تا سه قاشق غذاخوري نوشابه بدون رنگ وغير رژيمي مانند سون آپ )، 7-UPاسپرايت )  (Spriteيا زمزم
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