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 یاھ ریات ،اھ سابل ، امش یاھ شفک .میراد ار ایند روگنا یاھ غاب نیرت یمیدق زا یضعب ام ایلارتسآ رد
 و رضم تارشح لاقتنا ثعاب و ھتشادرب دوخ رد ار رضم تارشح دناوتیم امش یتسد تالآ ناماس و رتوم
 ای و بیسآ ثعاب دنناوتیم ھک دراد دوجو ضارما و رضم تارشح زا دایز یدادعت .دنوش ضارما راشتنا
 دایز دادعت رگید یاھ روشک لثم ھناتخبشوخ ھک تسیروشک ایلارتسآ.دنوش روگنا یاھ کات نتفر نیب زا
 یراع ار ھقطنم نیا میا ھتسناوت ھک میراد راختفا ا ام و درادن دوجو نآ رد ضارما و رضم تارشح نیازا
 رد ار یتایح لور دیناوتیم زین امش ھک تسیشوخ رایسب یاج و .میرادھگن رضم تارشح و ضارما زا
 ام یاھ ناتسکات تحص زا ھنوگچ ھکنیا شزومآ قیرط زا ام یاھ ناتسک ات تظفاحم و کمک رما
  .دینک یزاب ، دینک تظفاحم

 روگنا کات گرب ھک اریسکولیف هرشح  ای ناراوخ گرب ، ایلارتسآ رد رضم تارشح و ضارما ھلمج رد
 روگنا یاھ کات ھشیر زا ھک کچوک هرشح نیا .تسا روگنا کات یارب گرزب رطخ کی ،دنروخیم ار
 ھک قطانم رد ایند مامت رد اریسکولیف هرشح .دنوشیم روگنا یاھ کات ندرب نیب زا ثعاب ،دننکیم ھیذغت

 نیا لومشم زین زلیو تاس وین و ایروتکیو تالایا ایلارتسآ رد و هدوب دوجوم دراد دوجو یزاس بارش
.مینک یریگولج ضارما و تارشح نیا راشتنا زا دیاب ام ایلارتسآ رد .دنشابیم قطانم  

    رپاھ فیل ،)bugs( شپش ، )moths( دیب هرشح لثم رضم تارشح زا رگید دادعت کی
leafhoppers( کسوس و )beetles( توب و اھ سابل ،اھ ھیثاثا رد نتفرگ اج قیرط زا ھک دنراد دوجو 

 امش آنب .دننکیم لاقتنا رگید روشک ھب روشک کی زا یتح و رگید ھقطنم ھب ھقطنم کی زا صاخشا یاھ
 اھ ناتسکات رد نآ زا ھک نات یتسد راک بابسا و رتوم یاھ ریات ، اھ سابل ، اھ شفک اب دیناوتیم زین
  .دیوش ضارما راشتنا و هرضم تارشح نیا لاقتنا و نتشادرب ثعاب دینکیم هدافتسا

 نات راک ھب امش ھک میھاوخیم و هدوب هاگآ دینکیم یزاب روگنا دیلوت رد امش ھک ار یمھم کمک و شقن زا ام
 نیا رش زا روگنا یاھ کات نیا نتشادھگن نوؤصم رما رد ارام آفطل .دیھدب ھمادا ام یاھ ناتسکات رد
 ورشیپ یاھ لاس یارب ار نام یاھ ناتسکات نیا میناوتب ام ات دیئامن کمک رگید ضارما و هرضم تارشح
  .میشاب ھتشاد زین

 

تامولعم ھگرب  

یلصف نارگراک      
دینک کمک نام روگنا یاھ کات زا تظفاحم رد ار ام      
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