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چِ سهاًی تایذ سوپاضی کٌین    :ػٌَاى هقالِ 

یج سثة تزٍس رٍیِ اس آًْا تِ تذر ی سوَم آلی هػٌَػی تِ تاسار هػزف ٍ استفادُ تی ػزؾِ

ّن  تَاى آلَدگی َّا، آب ٍ خاک، تِ تزیي ایي ػَارؼ هی اس هْن. هطکالت سیادی ضذُ است

ٍجَد آهذى افزاد هقاٍم در تزاتز  ّای اکَلَصیکی، ظَْر آفات ثاًَی ٍ تِ خَردى تؼادل سیستن

ى تِ رغن پزاکٌذگی هحذٍد آفت، ًاتَدی ّزچِ تیطتز آ در تؼؿی کطَرّا ػلی. سوَم را ًام تزد

کص ّز اًذاسُ تز  یک حطزُ  تا تَجِ تِ ایي قاػذُ. ی کلی پذیزفتِ ضذُ است غَرت یک قاػذُ

. تز خَاّذ تَد ّای تیطتزی اس آفات تاثیز تگذارد ٍ ًیش ّز قذر تأثیز آى ضذیذتز تاضذ، هطلَب گًَِ

هػزف کوتز  ی خػَظ سهاًیکِ اًذیطِ تِ. اها اهزٍسُ ًادرست تَدى ایي تفکز تِ اثثات رسیذُ است

 .سوَم تِ غَرت یک اغل هطزح تاضذ، اّویت تؼییي آستاًِ ی خسارت اقتػادی تیطتز خَاّذ تَد

تِ طَر کلی آستاًِ خسارت اقتػادی ػثارت است اس حذاقل اًثَّی جوؼیت یک آفت کِ تتَاًذ 

 Economic) آًچِ تحت ػٌَاى سطح سیاى اقتػادی. سثة ایجاد خسارت اقتػادی در هحػَل ضَد

injury level) ٌِی هثارسُ  در هٌاتغ ػلوی آٍردُ ضذُ، ػثارت است اس جوؼیتی اس یک آفت کِ ّشی

تِ ػثارت . ضَد تا آى تزاتز تا خسارتی است کِ در غَرت ػذم هثارسُ رٍی هحػَل ػارؼ هی

آٍر است کِ هحػَل قادر تِ تحول آى  سیاى  دیگز سطح سیاى اقتػادی، حذاکثز اًثَّی یک گًَِ

ػولیات هثارسُ تایذ قثل اس رسیذى جوؼیت . ضَد د، اها سهاى هثارسُ تا آفت هطخع ًویتاش هی

 اقتػادی  لذا آستاًِ. آفت تِ سطَح اقتػادی ضزٍع ضَد تا اس تزٍس خسارات ضذیذ هواًؼت گزدد



(Economic Threshold) سهاى اًجام ػولیات هثارسُ ػلیِ آفات را جْت جلَگیزی اس طغیاى آى ،

 .ًذک هطخع هی

ایي اغل اساسی،  جای تکیِ تِ طَر کِ اس گذضتِ هزسَم تَدُ تِ در حال حاؾز در کطَر ها ّواى

اکثزا ٌّگام تَغیِ سن تزای هثارسُ تا آفت اس فاکتَرّای هَقتی ٍ غیزػلوی تزای تؼییي سهاى 

تِ هحؽ تاس »، ٍ یا «تِ هحؽ هطاّذُ خسارت»، «تِ هحؽ هطاّذُ آفت»پاضی ًظیز  هٌاسة سن

ٍجِ  در حالیکِ کاهال رٍضي است کِ چٌیي اقذاهی تِ ّیچ. ضَد استفادُ هی« ّا ى ضکَفِضذ

هثارسُ  اهزٍسُ ایي اغل کِ قثل اس اقذام تِ. تٌاسثی تا یک هثارسُ ی هٌطقی ٍ اقتػادی ًذارد

خػَغا هثارسُ ضیویایی ػلیِ ّز آفت، تایذ اس آستاًِ خسارت اقتػادی آى آگاّی کاهل داضتِ 

اغل اساسی در تؼییي آستاًِ . ًاپذیز در آهذُ است ُ غَرت یک اغل کلی ٍ اجتٌابتاضین، ب

اقتػادی ػثارت است اس اختالف هَجَد تیي ًسثت جوؼیت ػادی یک آفت در رٍی گیاُ تا جوؼیتی 

 .اس آى گًَِ کِ قادر تِ ایجاد خسارت کوی ٍ کیفی اقتػادی در هحػَل تاضذ

 

هقذار هحػَل  آفتکص ؾزٍری است کِ ًسثت ّشیٌِ هثارسُ تِ تِ هٌظَر استفادُ هطلَب اس یک سن

ّشیٌِ هثارسُ ّوَارُ تایذ هتؼادل تا ارسش هحػَل هحافظت . هَرد سوپاضی هالک ػول قزار گیزد

تِ هٌظَر تؼییي آستاًِ اقتػادی اتتذا تایذ در یک گیاُ هطخع یک یا دٍ آفت کلیذی . ضذُ تاضذ

لیذی ػثارت است اس هْوتزیي آفت هَجَد در تیي چٌذ آفت هٌظَر اس آفت ک. در ًظز گزفتِ ضَد

در غَرتیکِ تز ػلیِ ایي آفت هثارسُ ًطَد، . سًذ طَر دائن ٍ ضذیذ خسارت هی رٍی گیاُ کِ تِ

 .اغلة اًثَّیِ جوؼیت آى اس آستاًِ اقتػادی تجاٍس خَاّذ کزد

حلِ رضذی گیاُ، ًَع فػَل، هٌطقِ، هز  ٍَّایی، آستاًِ خسارت اقتػادی، ًسثت تِ ضزایط آب

رٍش کطت، ضکل هػزف هحػَل، هیشاى رغثت تَلیذ کٌٌذُ ٍ تاالخزُ اٍؾاع اقتػادی تغییز   گیاُ،

ارسیاتی خسارت اقتػادی کاری   رغن در ًظز گزفتي کلیِ ًکات فَق، ٍجَد ػلی تا ایي. کٌذ هی



د حاغلِ ّوَارُ تِ تایذ تَجِ داضت کِ در کطاٍرسی ًسثت ّشیٌِ هػزفی تِ سَ. تسیار دضَار است

تایذ تَجِ داضت . تزیي، در حل ایي گًَِ هسائل قاتل پذیزش است تزیي راُ ٍ ًِ هٌاسة ػٌَاى سزیغ

قیوت ایجاد هسوَیت در هػزف کٌٌذگاى،  کِ سَد حاغل اس کارتزد سوَم کطاٍرسی هوکي است تِ

ضَد کِ هسلوا سیاى  ّن خَردى تؼادل اکَلَصیک در طثیؼت توام اس تیي رفتي جاًَراى هفیذ ٍ تِ

 .آى پس اس هذتی داهٌگیز خَدهاى خَاّذ ضذ
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