
موشها نه تنها برای بهداشت 
انسان ها خطرناک، بلکه 

. بسيار آفت آور نيز می باشند
موشها به خسارت رسانی  به 

مواد غذايی  وامالک 
آنان حامل و . معروفند

سرايت دهنده بيماری ها بوده 
و در صورتی که تحريک 

) گاز(شوند، انسان را دندان 
  .می گيرند

 با پيروی از اطالعات 
ين پامفليت، مندرج در ا

مسوولين خدمات بهداشت 
فريزر اميدوارند محيطی 

گامی در جهت کاهش نسل 
موش ها در اين منطقه 

  .بردارند

For More Information:
Fraser Health Authority

Environmental Health Services: 
7683-918-604..............................دفتر برنابی
6740-777-604............................دفتر نيووست
 7700-949-604.........................تیدفتر ترای سي
7000-476-604...........................دفتر ميپل ريچ

5478-507-604...................................دفتر دلتا
7610-587-604............................. دفتر سوری
6121-514-604................................دفتر لنگلی
5515-814-604................................دفتر ميشن

 7900-870-604.............................دفتر ابسفورد
 4950-702-604............................دفتر چيليواک
 7630-860-604................................دفتر هوپ

در صورت اورژانس لطفا به شماره تلفن
682-5050

  به مرکز کنترول زهر
2344-682-604و يا 

 .تماس بگيريد
خدمات بهداشت محيطی از مواد سمی ذيل در منطقه 

 :برنابی استفاده می کند

Product . Conc #PCP
Bromodiolone 0.005% 15795
 (Rat-XB®) 
Brodifacoum 0.005% 25773
(Rat-XB®) 

 بايد صورت دقت فوق العاده در استفاده اين مواد سمی
در صورتی که انسان ها يا حيوانات از اين مواد . گيرد

بخورند، با يد فورا با پزشک خانواده يا پزشک 
  .حيوانات در تماس شويد

در صورت استفاده از مواد سمی، راهنمای استفاده را 
که در عقب ورای محفظه قرار دارد، به دقت بخوانيد 

 .و به کار بنديد
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 موش

جلوگيری و کنترل



 مشخصات
هيچکدام از . نزد مقامات بهداشتی دو نوع موش شناخته شده است

. اين دو نوع  از جمله حيوانات بومی امريکای شمالی نميباشند
عقيده بر اين است که هر دو نوع موش ها توسط اولين مهاجرينی 

امريکای شمالی آمده بودند، به که با کشتی های پر از موش به 
  .اين منطقه آورده شده اند

اغلب .نروژی بيشتر اند) نصواری( در اين منطقه موشهای 
. می نامند) موش های گند(يا ) موش های بندری(اوقات اينها را 

رنگ پوست اين نوع موش ها نصواری زبر تا خاکستری روشن 
 . ميباشد، گوش های کوچک و جسامت بزرگ دارد

وع دوم شناخته شده اين موشها در مقامات بهداشتی، موشهای ن
رنگ پوستشان از . می باشد) موشهای خانه گی(سياه و يا  

 .خاکستری تيره تا سياه بوده و وجسامت ُخرد دارند

موشها دشمنان طبيعی کمتر داشته و قابليت تکثير نسل در بين 
 ويژه، در اين حيوانات در طول  سال، به. شان بسيار بلند است

يک موش نظر به شرايط .  بهار و خزان توليد مثل می کنند
زمان .  مطلوب محيطی ميتواند در يک سال  شش بار بزاييد

 12 تا 6 روز ميباشد و در هر دوره بين 25 تا 20آبستنی اش بين 
 4 تا 3جنس ماده موش ها بعد از سن  . چوچه به دنيا می آورد

  .ماهگی آماده نسلگيری ميشود

 هر چه در دسترس شان بود، .موشها حيوانات کثيفی اند
آن ها از  غذاهای مختلفی، مانند  ميوه ها و آجيل های . ميخورند

زيردرختی، تخم پرنده گان، آشغال، غذای حيوانات خانگی و 
 .  مواد فضله حيوانات تغذيه می کنند

 بازرسی 

شده اند، برای معلوم کردن اينکه آيا موشها در خانه شما جاگزين 
 :به نشانه های زير توجه کنيد

هرچند . موشها معموآل شبها خيلی فعال اند:قابليت ديدن •
  . گاهی  روزها هم ديده ميشوند

يا  )  سانتيميتر1.5" (مواد فضله اين حيوان تقريبا :مدفوع  •
. ضخامت دارد)  اينچ4/1( سانتيميتر0.5طول و) ينچ2/1(

يوارها و بسيار به مدفوع موش ها در پشت اشياء، کنار د
  .    ندرت در جاهای تميز قابل رويت می باشد

 سانتيميتر 5.0 -2.5قطر سوراخ موش ها : نقب زدن •
دهانه سوراخ ها را می . ضخامت می باشد)   اينچ2تا1(

توان در روی زمين، کنار ديوار ها و يا نرده ها، زير 
به ندرت می توان . شاهده کردتهداب يا کف اتاق ها م

 .سوراخ موش ها را در جاهای پرسروصدا پيدا کرد

. دندان های جلو موشها هميشه در حال نمو استند:جويدن  •
برای اينکه دندان های شان را به اندازه معين نگهداری 

نمونه های جويدن . کنند، موش ها مواد مختلفی را ميجوند
ف لوله های منازل، موش ها در دهانه سوراخ ها،  اطرا

 .زير دروازه ها يا مبلمان و يا در مفروشها قابل ديد است

موشها تمايل به خصوصی در استفاده از يک راه : ردپا •
معين را دارند و معموال رد پا و شيار تاريکی در امتداد 
 . ديوارها، لوله ها، ستون ها و پرچين ها باقی می گذارند

 گرفتن و خراشيدن را موش ها آواز جويدن، گاز: صداها •
موش ها حيوانات اجتماعی استند و . از خود در می آورند

به همين علت صداهايی مثل جيرجير، جيغ و جنگ از 
 . ايشان به گوش می رسد

درجاهايی موش ها به : هيجانی شدن حيوانات خانه گی •
تازگی ظاهر شده اند، سگ ها و گربه ها به کاوش و 

  .تفحص می پردازند

  

  و نظارت موشهابازرسی 
از آنجايی که موشها از يک خانه به خانه ديگر نقل مکان می 

  .کنند،  کنترول شان  وظيفه هرصاحبخانه است
اگر چه استفاده از زهر و  تله گذاری  می تواند راه حل موقتی 
برای مشکل باشد، اما اگر غذا وپناهگاه شان ماندگاربماند، به 

 .   اولی اش ميرسدبسيار زودی شماره شان به ميزان 
 
 .جلوگيری و بازرسی موثر چهار بخش اساسی رادربر ميگيرد

  برچيدن مناطق آسيب پذير 1.  

 .دور انداختن مواد زايد و آشغال •

 .چمن و علف ها را قطع کنيد •
  . بته ها و خاربن ها را منظم يا قطع کنيد •
  سانيمتر20تخته چوب ها و چوب های سوخت بايد  •

 . هر کناره عمودی باشنددورتر از)  اينچ8(
 
  از بين بردن منابع مواد خوراکی  . 2
 جمع کردن ميوه ها و آجيل   •
 استفاده از آشغالدان حلبی با سر بسته •
  نگهداری موادخوراکی در قوطيهای حلبی  •
دورکردن واز بين بردن  ته مانده غذا و مدفوع حيوانات  •

 خانه گی 
 يدن و سالم باشدبياد داشته باشيد که غذای مرغان قابل جو •

مواد کود را در قوطی های مقاومی که قابل جويدن نباشد،  •
برای جزييات بيشتر به مقامات بهداشتی (نگهداری کنيد 

 . مراجعه کنيدGVRDبروشور .و 
 

  آزمايش موجوديت موش ها .3
دقت کنيد تا دروازها،  پنجره ها و ويترين ها را محکم  •

 .ببنديد
  سانتيميتر1.0رگتر از همه خاليگاه هايی را که بز •

در نزديک در ورودی و اطراف لوله )  سکورفيت2/1(
کشی ها قرار دارند، با استفاده از موادی که جوييدن اش 

 .مشکل باشد، پر کنيد
مجراءهای فاضالب را محکم ببنديد تا راه آمدن موشها از  •

 .اين طريق بند شود
 .هواکشهای زير شيروانی را با تورسيمی بپوشانيد •

    
 کاهش جميعت موشها .4
برای صاحبخانه ها طريقه های متعددی برای کنترول از  •

در زير چند طريق عام آن را بيان . . موشها موجود است
 :می کنيم

در جايی که از سم .  تله گذاری و تخته های چسب •
خطرناک تشخيص داده می شود، از تله و تخته های چسب 

وی موش مرده می به ويژه در منازلی که ب. استفاده شود
در منازلی که اطفال و حيوانات . تواند مشکل ساز باشد

اهلی زندگی دارند، در استفاده از اين وسايل بايد احتياط به 
 .خرچ داد

خوراکی انتيکوژوالنت سريع عمل کرده و مطمئن . زهرها •
اين خوراکی ها از دوران عادی خون جلوگيری .  است

کند که باعث مرگ می کرده و خونريزی داخلی ايجاد می 
 .شود

 

 


