تشخیص مبرَبی سمی ي غیر سمی
تؾخیـ عٕی ثٛدٖ ٔبر وبر خیّی دؽٛاری ٘یغت ٔٛارد سیز رٚػ تؾخیـ عٕی ثٛدٖ ٔبررا ث ٝؽٕب آٔٛسػ ٔی دٙٞذ:
عز ٔبرٞبی عٕی ٔثّثی ؽىُ  ٚثیز ٖٚسد ٜاس راعتبی ثذٖ اعت در حبِی وٕٟبرٞبی غیز عٕی عزی ٔؼٕٛال ٌزد ٔ ٚذٚر  ٚدر راعتبی
ثذٖ دار٘ذ.

در ٔبرٞبی عٕی د٘ذاٟ٘بی ٘یؼ اس عبیز د٘ذاٟ٘ب ثشرٌتز٘ذ در ٘تید ٝدر٘مغٌ ٝشػ ٔؼٕٛال خبی د ٚد٘ذاٖ ث ٝخٛثی لبثُ تؾخیـ اعت
در حبِی و ٝدر ٔبرٞبی غیز عٕی د٘ذا٘ ٝیه ا٘ذاسٞ ٜغتٙذ  ٚدر ٘مغٌ ٝشػ خبی د ٚعزی د٘ذاٖ ٔٛاسی دیذٔ ٜی ؽٛد.

ٔبرٞبی عٕی دارا ٔزدٔه چؾٓ ثیضی ؽىُ ٞغتٙذ در حبِی ؤ ٝبرٞبی غیزعٕی ٔزدٔىی ٌزد دار٘ذ

( ٔبر ٔزخب٘ی و ٝاس ٔبرٞبی

ّٔٙغك وٛیزی  ٚثغیبر خغز٘بن اعتذارای ٔزدٔه ٌزد اعت ِٚی حّمٞ ٝبی رٍ٘یٗ ٔٛخٛد در پٛعت آٖ را ٔؾخـ ٔی وٙذ(

ٔبرٞبی عٕی دارای فزٚرفتٍی در ثیٗ د ٚچؾٓ ٞغتٙذ در حبِی ؤ ٝبرٞبیغیز عٕی فزٚررفتٍی در ثیٗ د ٚچؾٓ ٘ذار٘ذ.

تفبٚت ظبٞزی اثز ٌشػ در ٔبرٞبی عٕی  ٚغیز عٕی :

ٔبرٞبی عٕی دارای عزی ٔثّثی ٔ ،زدٔه چؾٓ ػٕٛدی  ،دٔی وٛتب ٚ ٜوّفت  ٚعزس حزوت ثغٙی ٔی ثبؽٙذ.
ٔبر ٞبی غیز عٕی دارای عزی ٌزد یب ثیضی ؽىُ ٔ ،زدٔه چؾٓ ٌزد  ٚاس لغز ٔیب٘ی ثذٖ تب ا٘تٟبی ٘ٛن دْ ثبریه ٔی ؽ٘ٛذ  ٚعزس
حزوتؾبٖ ٔغتمیٓ ٔ ٚبرپیچ اعت.

ٔبر ٞبی ٘یٕ ٝعٕی وّیٔ ٝؾخقبت ٔبر غیز عٕی را دارا ٔی ثبؽٙذ  ٚتٟٙب فزق آٟ٘ب ثب ٔبر غیز عٕی دْ ٔتٛعظ آٟ٘ب ٔی ثبؽذ و ٝوٕی
وٛتبٞتز اس غیز عٕی  ٚوٕی ثّٙذ تز اس ٔبر ٞبی عٕی ٔی ثبؽذ ٔ( .ثُ یّٔ ٝبر  ٚعّحٔ ٝبر)

سمی تریه مبر شىبختٍ شذٌ:
ٔبری و ٝدارای لٛی تزیٗ سٞز اعت ٛ٘ ،ػی ٔبر سٔیٙی اعتزاِیبیی اعت  ،و ٝعجك ٔحبعجبت ا٘دبْ ؽذٔ ، ٜمذار سٞزی و ٝایٗ ٔبر در
یه ثبر ٘یؼ سدٖ تشریك ٔی وٙذ ثزای وؾتٗ  400ا٘غبٖ وبفیغت  .سٞز ثجز ٔبر  ،د ٜثبر لٛی تز اس ٔبر سٍ٘ی ثز ا٘غبٖ اثز ٔی ٌذارد.
ٔبر عٕی دیٍز در اعتزاِیب " ٔبر تبیپبٖ" اعت  .ایٗ ٔبر ٔ 3تز ع َٛدارد  ٚرً٘ آٖ ل ٜٟٛای ٔی ثبؽذ  ٚدارای سٞزی تمزیجب ثزاثز ثب ثجز

ٔبر اعت.
ٕٞچٙیٗ لٛی تزیٗ سٞز ٞب ثٔ ٝبر ٞبی دریبیی ٘یش تؼّك ٔی ٌیزد  .ایٗ ٔبرٞب ٔ 2تز ع َٛدار٘ذ  ٚاغّت در الیب٘ٛط آراْ س٘ذٌی ٔی
وٙٙذ.
راٌ کلی در تشخیص سمی ي غیر سمی بًدن:
اِٚی و ٝث٘ ٝظز خٛدْ  ٓٞوبرأذ ، ٜتؾخیـ ا٘ذاسٛ٘ ٚ ٜع حزوت ٔبر ٞغت ٔ ،برٞبی عٕی  ٖٕٛٞعٛر و ٝلجال ٌفتٓ دْ وٛتبٚ ٜ
وّفت  ٚعزس حزوت ثغٙی دارٖ ( ثب ا٘جغبط  ٚا٘مجبك ) .در حبِی ؤ ٝبر ٞبی غیز عٕی اس لغز ٚعظ ثذٖ تب ا٘تٟبی دْ ثبریه تز ٔی
ؽٗ  ٚعزس حزوتؾٔ ٓٞ ٖٛغتمیٓ ٔ ٚبرپیچ ٞغت.
أب را ٜد ْٚتؾخیـ ٌشػ ٔبر اس رٚی آثبر د٘ذا٘ی ٞغت  ( .یؼٙی ٔتبعفب٘ٚ ٝلتی وبر اس وبر ثٍذر ، ٜچ ٖٛؽىُ ٛٔ ٚلؼیت د٘ذاٖ در
ٔبر ٞبی عٕی  ٚغیز عٕی ثب  ٓٞتفبٚت دار ، ٜثٗاثزایٗ ثب دلت در ٔحُ ٌشیذٌی ٔیؾ ٝعٕی یب غیز عٕی ثٛدٖ ا ٖٚر ٚفٕٟیذ .
وًع گسش مبرَبی غیر سمی:
در ٔحُ ٌشػ ایٗ ٘ٛع ٔبر ٞب  ،اثز چٟبر ردیف د٘ذا٘ی یىغبٖ و ٝث ٝفٛرت د ٚلٛط آرٚار ٜاعت دیذٔ ٜیؾ.ٝ
وًع گسش مبرَبی سمی:
در ٔبر ٞبی عٕی  ،چ ٖٛد٘ذاٖ ٞبی عٕی اس عبیز دٖداٖ ٞب ثّٙذ تز ٞغتٗ ٔ ،ؼٕٛال در لٛط ثیز٘ٚی تٟٙب اثز یه یب چٙذ د٘ذاٖ ثٝ
فٛرت حفز ٜای  ( ،در عزفیٗ اثز د٘ذا٘ی لٛط ٔیب٘ی ) دیذٔ ٜیؾ . ٝدر ضٕٗ در ٌشػ ٔبر ٞبی عٕی  ،اس ٔحُ ایٗ حفزٞ ٜبی
وٛچه د٘ذا٘ی و ٝخبی تشریك وٙٙذ ٜعٓ ٞغتٗ  ،خ٘ٛبث ٝخبرج ٔیؾ.ٝ
در تىٕیُ ثحث ٔ ٖ ٛدر راثغ ٝثب ایٗ عئٛاَ  ،ثذ ٕ٘ی د ٓ٘ٚدر ٔٛرد ٘ؾب٘ٞ ٝبی ٔغٕٔٛیت اس رٚی ػالیٓ ظبٞزی ثذٖ فحجتی ثؾ.ٝ
٘ؾب٘ٞ ٝبی ٔٔ ٟٓغٕٔٛیت حبفُ اس ٔبرٌشیذٌی ثز حغت ا٘ٛاع ٔبر ٞب  ،ث ٝؽزح سیز خالفٔ ٝیؾٗ:
گسش افعی َب:
ٔؼٕٛال ادرارٞبی خ٘ٛی یب ٌّٕٛٛٞثیٛٙری  ٚثؼذ  ،ػذْ ا٘ؼمبد خ...ٖٛ
در ٌّٕٛٛٞثیٛٙری  ،رً٘ پالعٕبی ثذٖ لزٔش یب تیزٔ ٜیؾ . ٝدر ضٕٗ ٌشػ  ٕٝٞی ا٘ٛاع افؼی ثبػث ػذْ ا٘ؼمبد خٕ٘ ٖٛیؾ.ٝ
ٌشػ افؼی ٞب غبِجب ٕٞزا ٜدرد ؽذیذ  ٚػالئٓ خ٘ٛزیشی ٔٛضؼی  ٚظٟٛر دا٘ٞ ٝبی لزٔش  ٚچغجٙذٌی خ ٖٛدر یىی د ٚعبػت اَٚ
ٞغت.
گسش گريٌ آالپیذٌ مثل مبر کبری:
عغتی  ٚخٛاة آِٛدٌی  ٚفّح حّك اس ػالئٓ ٔ ٟٓث ٝؽٕبر ٔی ر . ٜخ ٖٛریشی یب ٕٛٞراصی  ٚػذْ ا٘ؼمبد خ ٓٞ ٖٛدیذٔ ٜیؾ . ٝایٗ
٘ؾب٘ٞ ٝب در وٕتز اس یه عبػت ظبٞز ٔیؾ ٚ ٝث ٝعزػت پیؾزفت ٔی و ، ٝٙث٘ ٝحٛی و ٝعغتی  ٚاختالَ دعتٍب ٜتٙفغی  ٚاحیب٘ب ؽٛن
ارٖ
ی رٕٞ ٚزا ٜد د
لّت

در ٔٛرد ؽزایظ سیغت ٔحیغی ٔبر ٞب  ،ثجیٙیذ ٕ٘یؾٌ ٝفت ٔبر ٞب ٔتؼّك ثٙٔ ٝبعك خبفی ٔثُ وٛیز ٞب یب خٞ ٍُٙب ٞ ... ٚغتٗ  ،در ٚالغ
ایٗ خش٘ذ ٜدر خیّی خبٞب یبفت ٔیؾ ، ٝأب در وُ ٔبرٞب ث 14 ٝتیز ٜتمغیٓ ٔیؾٗ و ٝد ٚتیز ٜاس اٟ٘ٚب فمظ ث ٝحبِت عٍٛٙار ٜدیذ ٜؽذٜ
ا٘ذ  .اس تیز ٞ ٜبی ٔٛخٛد  ،ا٘ٛاع یه تیز ٜاختقبفب در آة دریبٞب س٘ذٌی ٔی و ٚ ٗٙدارای ٚیضٌی ٞبی ریخت ؽٙبعی خبؿ

خٛدؽٞ ٖٛغتٗ و ٝایٗ ثبػث ٔیؾ ٝاس ٔبرٞبی خؾىی خذا ثؾٗ  11 .تیز ٓٞ ٜدر خؾىی یب وٙبر ٜرٚدخب٘ٞ ٝب  ٚداخُ ٔزداة ٞب  ٚیب
ٔٙبعك خؾه  ٚوٛیزی ث ٝعز ٔی ثزٖ.

أب ی٘ ٝىت ٝیی و ٝثزای تؾخیـ ایٗ ٔٛضٛع وٕىٕٔ ٖٛی و ٝٙای ٝٙؤ ٝبرٞب ٔؼٕٛال در رٚس ٛ٘ ٚر ٔغتمیٓ  ،ثی حزوت  ٚعبوت ٞغتٗ ،
چٔ ٖٛبرٞب ػٕٔٛب ل ٜٛثیٙبیی ثغیبر ضؼیفی دارٖ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ اس رٚػ ٔٙحقز ث ٝفزدی ثزای خٟت یبثی اعتفبدٔ ٜی وٗٙ

( سثبٖ ،

و ٝاٌز ؽذ ثؼذا در ٔٛردػ فحجت ٔی وٙیٓ )  .دیذ چؾٓ ٔبرٞب ؽغز٘دی ٚ ٝث ٝدِیُ فمذاٖ پّه  ،چؾٓ اٟ٘ٚب ثب ٘ٛر ٔغبیزت دار . ٜدر
ضٕٗ ٔبر ٞب فبلذ ٌٛػ ؽٛٙایی ٞغتٗ  ٚثٙبثزایٗ تحزن اٟ٘ٚب در ؽت  ٚدر تبریىی ثیؾتز . ٜاوثزیت فیذ ٔبرٞب  ٓٞدر ؽت فٛرت ٔی
ٌیز.ٜ

در ٘تیدٔ ٝیؾٌ ٝفت در خبٞبیی وٛ٘ ٝر سیبدی ٞغت  ،حضٛر ٔبر ٞب  ٓٞوٕتز دیذٔ ٜیؾ.ٝ
 ٚأب ثحث ٔؼبِد ٝثؼذ اس ٔبر ٌشیذٌی و ٝخیّی ٞ ٟٓٔ ٓٞغت  ٚد٘ٚغتٙؼ ثزای ٞز وغی فىز ٔی ؤ ٓٙفیذ ثبؽِٚ ، ٝی لجّؼ اخبسٜ
ثذیٗ یىٓ در ٔٛرد عٓ ٔبر ٞب فحجت وٙیٓ.

اوًاع سم مبرَب ري میشٍ بٍ دي دستٍ کلی تقسیم کرد:
زَر َبی مختل کىىذٌ جریبن خًن
زَر َبی اعصبة
سٞز ٞبی خزیبٖ خ ، ٖٛخ ، ٖٛري ٞب  ٚعبیز ثبفت ٞبی ثذٖ ر ٚتدشیٔ ٚ ٝتالؽی ٔی و . ٗٙاس ثبرس تزیٗ ػالیٓ ایٗ ٘ٛع سٞز  ،ػذْ
ا٘ؼمبد خٞ ٖٛغت  .سٞز ٞبی اػقبة ثز ػىظ لجّی  ،اثز فّح وٙٙذ ٜثز عیغتٓ ػضال٘ی  ،دعتٍب ٜتٙفغی  ٚلّت دارٖ.
ٔؼٕٛال ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٔبر ٞ ،ز دٛ٘ ٚع عٓ ثب غّظتی ٔتفبٚت ثب یىذیٍز ٔخّٛط ٞغتٗ ٔ .ثال در سٞز ثغیبری اس افؼی ٞب ٔ ،یشاٖ غّظت
عٓ ٔختُ وٙٙذ ٜخزیبٖ خ ٖٛثیؾتز . ٜدر حبِی و ٝثغیبری اس ٔبر ٞبی وجزی  ٚعبیز ٔبر ٞبی عٕی دارای سٞزی ٞغتٙذ و ٝثز رٚی
عیغتٓ ػقجی ثذٖ اثز ْیذار.ٜ

ٞز ٘ٛع ٔبر سٞزی ٔخقٛؿ ث ٝخٛدػ دار ٜو ٝدر تزویت ؽیٕیبیی ثب سٞز ا٘ٛاع ٔبر ٞبی دیٍٔ ٝتفبٚتٝ

 .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ تؾخیـ ٔبر

ٌشیذ ٜثبیذ ثب ٚاوغٗ  ٚعزٔی ٔذاٚا ثؾ ٝو ٝدر ثزاثز آٖ ٘ٛع سٞز اثز  ٚوبرایی دار.ٜ
افؼی عجش خٍّٙی  -ثشرٌتزیٗ ٔبرٞب در د٘یب ٔتؼّك ث ٝخب٘ٛاد ٜای ٞغتٙذ ثٙبْ ثٛیذای ) (Boidaeؤ ٝبرٞبی ثٛآ ) ٚ (Boaپیتٖٛ
)٘(Pythonیش اس ایٗ خب٘ٛادٔ ٜی ثبؽٙذ  .ع َٛثزخی اس ایٗ ٔبرٞب اس ٔ 6.تز تدبٚس ٕ٘ی وٙذ  .أب تؼذادی اس ا٘ٛاع آٟ٘ب ٞغتٙذ و ٝعَٛ
آٟ٘ب ث ٝثیؼ اس ٔ 9تز ٔیزعذ.
ٔبرٞبیی و ٝدر دریب س٘ذٌی ٔی وٙٙذ دار ای آثؾؼ ٘یغتٙذ  ٚثزای تٙفظ ٔدجٛر ٞغتٙذ و ٝث ٝعغح آة ثیبیٙذ  .أب ثب ایٗ حبَ تٛا٘بییآ٘زا دار٘ذ و ٝعبػتٟب سیز آة ثذ ٖٚآ٘ى ٝرٚی عغح آة ثیبیٙذ ،ثٕب٘ٙذ  .آٟ٘ب تٛا٘بیی آ٘زا دار٘ذ و ٝدر ایٗ ٔذت اس اوغیضٖ ٔحّ َٛدر
آة اعتفبد ٜوٙٙذ .
ن ٔبر ثشري پیتٔ ٖٛی تٛا٘ذ یه ٔٛخٛد س٘ذ ٜثٚ ٝسٖ  70ویٌّٛزْ را ث ٝراحتی ثجّؼذ ،أب ٞضٓ ایٗ ِمٕٕٔ ٝىٗ اعت ثزای ا ٚثغیبر
یدؽٛار ثبؽذ .
 ٔبرٞب دارای حظ ثٛیبیی ثغیبر لٛی ٞغتٙذ  ٚاس آٖ ثزای خغتد ٚ ٛؽىبر اعتفبدٔ ٜی وٙٙذ .ػال ٜٚثز ایٗ ثزخی اس ا٘ٛاع ٔبرٞب ثبتؾخیـ حزارت ثذٖ عؼٕ ،ٝآ٘زا ردیبثی  ٚؽىبر ٔی وٙٙذ .
 ثغیبری اس ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔبر اس خّٕٔ ٝبر وجزی اس عزیك ارتؼبؽبت ٛٞا ٕ٘ی تٛا٘ٙذ چیشی ثؾ٘ٛٙذ .ثزػىظ آٟ٘ب ِزسػ ٘بؽی اس حزوت یبفٛت را اس عزیك ثذٖ خٛد و ٝرٚی سٔیٗ ٔی ثبؽذ احغبط ٔی وٙٙذ .
رای حزوت ٔبرٞب ثجت ؽذ ٜاعت حذٚد  13ویّٔٛتز ثز عبػت ٔی
 ٔبرٞب تٛا٘بی حزوت ثب عزػت ثبال را ٘ذار٘ذ .ثیؾتزیٗ عزػتی و ٝةثبؽذ .
 بیشتریه طًل عمری کٍ برای یک مبر مشبَذٌ شذٌ است کمتر از  30سبل می ببشذ ؤ ٝزثٛط ثٛ٘ ٝع آ٘بو٘ٛذا )ٔ ٚ (Anacondaبروجزای عیبٔ ٜی ثبؽذ  - .عٓ ٔبٔجبی عیب (Black Mamba) ٜثبػت ٔختُ ؽذٖ عزیغ اػقبة ٔی ؽٛد  ٚاس لٛیتزیٗ عٕ ْٛؽٙبخت ٝؽذٜ
ٔبرٞب ٔی ثبؽذ .ثزای ٕٞیٗ اغّت پبد سٞز ٞبی عٓ ٔبر را اس آٖ ٔی عبس٘ذ .
 ٔبرٞب ث ٝدِیُ وٛچه ثٛدٖ ثخؾی اس ٔغشؽبٖ وٚ ٝظیف ٝیبدٌیزی را ثؼٟذ ٜدارد ٞزٌش تٛا٘بیی یبد ٌیزی ٘ذار٘ذاغّت ٔبرٞب حذٚد  200د٘ذاٖ دار٘ذ و ٝاس آٖ ثزای ً٘ٞذاری اس عؼٕ ٝخٛد اعتفبدٔ ٜی وٙٙذ  .آٟ٘ب ثٟیچ ٚخ ٝث ٝوٕه ایٗ د٘ذاٟ٘بٕ٘ی تٛا٘ٙذ عؼٕ ٝرا ثد٘ٛذ چزا و ٝایٗ د٘ذاٟ٘ب ث ٝعٕت ػمت ٔتٕبیُ ٔی ثبؽٙذ ،أب ثب آٟ٘ب ٌبس ٔیٍیز٘ذ.

.

مًاد سبزوذٌ ی سم مبر َب :

عٓ ٔبر ٔبیؼی اعت رٚغٙی ؽىُ  ٚثز حغت ٘ٛع ٔبر ثٟزً٘ عفیذ تب سرد پزرً٘  ،ؽفبف یب وذر  ٚا٘ذوی اعیذی ٔی ثبؽذ

 .عٓ ٔبر

ٔخّٛعی اعت اسٔٛاد پیچیذ ٜپزٚتئیٙی ثب خٛاؿ عٕی  ٚآ٘شیٕی ٛٔ ٚاد غیز پزٚتئیٙی اس لجیُ اوًاع لیپیذ ٞب  ،وزثٞٛیذرات ٞب ٕ٘ ،ه
ٞبی ٔختّف فّشی  ٚؽج ٝفّش ی  ،ریجٛفالٚیٗ  ٚآة  .عٓ ٔبد ٜایغت عزؽبر اس آ٘شیٓ  .در حذٚد ٛ٘ 26ع آ٘شیٓ در عٓ ٔبرٞب ٚخٛد دارد .
در حذٚد  90تب  92درفذ اس ٚسٖ خؾه عٓ را ٔٛاد پزٚتئیٙی تؾىیُ ٔی دٙٞذ  ،و ٝثزخی اس آٟ٘ب رٚیذعتٍب ٜػقجی تبثیز ٔی ٌذار٘ذ ،
ثزخی تزاٚایی غؾبی یبخت ٝرا تغییز ٔی دٙٞذ  ٚثؼضیذیٍز ٔٛخت تخزیت تبر ٞبی ٔبٞیچ ٝای ٔی ؽ٘ٛذ.
َمچىیه سم مبر حبيی مًاد غیرپريتئیىی می ببشذ شبمل:
ٞ ٖٚبی ٔختّف فّشی  ،چزثیٟب  ،وزثٞٛیذرات ٞب ٛٔ ٚادرٍ٘یٗ  ،چزثی ٞب ث ٝفٛرت وّغتزِ ٚ َٚغیتیٗ ...
ی
ٕٞچٙیٗ در عٓ چٙذ ٘ٛع ٔبرٌبالوتٛس ٌّٛ ٚوش تؾخیـ داد ٜؽذ ٜاعت

