
  

 

 .باشد داشته را خود کتاب صد سالگی پنج تا باید کودک هر
در   اوطلبد به صورت   خالق متخصصاننویسندگان و  از  در قاره  افریقا عده ای ، منظور این برای 

 اش د بومی  مناطق خود فعالیت میکنند. این مجموعه زیرنظر بوک و جدید داستانهایبا   کتابهای ایجاد 

ا بر عهده بگیرد. یر گری کتاب ره کند یا تصوزادانه می تواند بنویسد  ترجمآهر کس  ،.تولید می شوند

فظ حاز این رو من نیز در ادامه تولید محتوی های آموزشی در راستای  و نشر دهد چاپ را کتاب 

کتاب  ام کهه ده برخی کتابهای فوق نموترجماقدام به باز نویسی  محیط زیست و منابع طبعی کشورم 

ا و من نیز دین خود را به کشور اد نها ست.  امیدوارم مورد قبول عالقمند قرار گیرد. آحاضر یک از 
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    و آجرها و ها خانه توسط شده محاصره ، شهر اعماق در

 مان  شما می توانید باغ پدر بزرگ را پیدا کنید  سی
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 .رود یم پدربزرگخانه  به یکبار ای هفته امیر

 .است درختان و گلها و گیاهان  عاشق او
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رای   کند و از زایدات باغچه ب می کار خود بزرگ پدر با روز تمامامیر 

 استفاده می کند.  تکمپوس درست کردن 
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د خورد امیر از او پرسی یک روز پدر بزرگ  گالبی خودش را نمی

 چرا گالبیتان را نمی خورید؟ پدر بزرگ چی شده

 برداشت محصول پس جشن
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 ".باغ من در حال مرگ است"پدر بزرگ پاسخ داد: 

پدر بزرگ گفت :با دقت نگاه کن  چرا" .امیر پرسید

 .آفات در حال خوردن گیاهان هستند بعضی
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 .برای شما کفشدوزک می آورم من: گفت امیر
 

آنها  داریم نیاز کفش دوزک  به ما"پدر بزرگ گفت : 

ن خورند.  بدو موجوداتی هستند که آفات گیاهان را می

 کفشدوزکهای باغ ما می میرد
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 امیر یک هفته تام  همه جا را به دقت برای 
 یافتن و جمع آوری کفشدوزک  جستجوی می کرد
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ا به او پر از کفشدوزک خود ر طریبهفته بعد ، امیر به دیدار پدربزرگ رفت و
خوب کارت را شما "پدر بزرگ با اشک در چشمانش گفت:  .نشان داد

 آفرین!!!انجام داده اید ، پسرم ، 

 چهار تا هم کنار تلویزیون پیدا کرد 
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  بچه بود خوشحال خیلی بزرگ پدر

 !بودند گرسنه خیلی دوزکهایکفش
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 همه آفات باغ را خوردند. کفشدوزکهای
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دوباره جان گرفت و    پدربزرگ باغ ، بعد به روز آن از

  ،گلها و گیاهان شروع کردند به رشد کردن و رشد کددن

 همه گلها سرحال بودند. دیگرحاال

. 
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 کفشدوزک

آفت را   عکفشدوزک های مفید هر یک می توانند یک تا چند نو

میتوان از کفشدوزک های مختلف در بخش های   .از بین ببرند
  مختلف کشاورزی زراعی باغی بیابان گلخانه جنگل استفاده نمود

 گیاه هایشپش یا ها،شته بردن بین از در ویژهبه هادوزککفش
 اتآف دفع روش عنوانبه هاآن از توانمی و مؤثرند بسیار

 .کرد استفاده بیولوژیک
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