عنوان :
جوندگان مضر كشاورزي كنترل جمعيت

مقدمه
جوندگان گروه بزرگي از پستانداران را تشكيل مي دهند بيشتر از  2700گونه
جونده در سراسر دنيا وجود دارد .در حقيقت  %42از كل گونه هاي
پستانداران روي زمين را تشكيل مي دهند .اكثر جوندگان زاد و ولد فعالي
دارند و مقدار قابل توجهي از بيوماس جانوران جنگل و ساير اكوسيستمهاي
طبيعي را تشكيل ميدهند .تعداد نسبتا كمي از گونه هاي جونده به طور
موفقيت آميزي با محيط پيراموني انسانها سازش يافته و متاسفانه انسان با
فعاليتهاي گوناگون خود محيط مناسبي را براي زيست اين موجودات ايجاد
مي نمايد.

تقريبا در تمام جوامع ،گونه هاي جونده يافت شده در اطراف منازل
و مزارع به عنوان آفت يا حتي به عنوان آفت جانوري مشاهده مي
شود اغلب در همين زمان است كه جوندگان خسارت قابل توجهي
را به محصوالت زراعي به انبارها وارد مي كنند.

جوندگان سيستمهاي زراعي را به سه روش تحت تاثير قرار داده اند:
 آسيب به محصوالت كشاورزي در مزارع
 آسيب و آلوده كردن محصوالت انبار شده
 انتقال بيماريهاي خطرناك به انسان و دام
كنترل جوندگان مضر كشاورزي زماني قابل قبول است كه اقدام اساسي با كمك
كارشناسان ،كشاورزان ،باغداران ،محافل علمي و ....به طور همه جانبه و در
يك زمان صورت گيرد.

در سالهاي اخير با توجه به كاهش بارندگي و خشكسالي مراتع و جنگلها
باعث گرديده كه جوندگان به منظور تامين نياز غذايي به باغات و مزارع
همجوار هجوم آورده و باعث شده خسارت قابل توجهي به محصوالت
كشاورزي وارد آورند بنابراين جهت كاهش خسارت به محصوالت كشاورزي
و كنترل جمعيت آفت بايستي مبارزه جدي با جوندگان در مناطق مختلف
استان صورت پذيرد لذا تهيه سموم مناسب ،طعمه گذاري ،النه كوبي ،تراكم
گيري و پروببرداري ،شناسايي دقيق جوندگان و  ...از اهم اقداماتي است كه
بايد صورت گيرد.

استان كرمان با گستردگي زياد و باغات و مزارع كشاورزي
متنوع در سالهاي اخير از هجوم جوندگان مضر كشاورزي در
امان نبوده و جمعيت اين آفت با توجه به خشكساليهاي اخير و
افزايش دما رو به افزايش مي باشد به طوريكه سطح مبارزه از
 30تا  40هزار هكتار در گذشته به حدود  60تا  70هزار هكتار
در سالهاي اخير گشته است از جمله جوندگان مهم استان مي
توان به موش ورامين ،جربيل هندي ،خرگوش موش ،تشي،
موش خرما و موش سياه اشاره نمود.

بررسي اكولوژيكي ساختار النه زير زميني
جوندگان








النه سازي و زندگي در عمق زمين براي جوندگان به علت فراوان بودن دشمنان آن ها
در طبيعت اهميت زيادي دارد.
جانوران به واسطه مجاري زير زميني حفر شده آشكارا بر كيفيت خاك اثر دارند .در دهانه
ورودي مجاري خاك ها به صورت پشته هايي جمع مي شوند و تشكيل خاك ريز مي
دهند.
خاك موجود در پشته هاي ايجاد شده توسط اين جانوران از نظر سختي ،رطوبت و
ماهيت ارگانيسم هاي آن متفاوت مي باشد .ميزان مواد مغذي خاك شامل نيتروژن و فسفر
در اين پشته ها بسيار متغير مي باشد.
خاك هاي تازه موجود در اين پشته ها داراي نيتروژن و فسفر بيشتري مي باشد و در
خاك هاي قديمي ميزان اين مواد كاهش مي يابد.
.










ميزان تراكم و تعداد تونل هاي حفر شده توسط انواع مختلف جوندگان متفاوت بوده
و دو عامل زماني و مكاني در اين تراكم تاثير به سزايي دارد
تونل ها در اعماق متفاوتي بوده و از آنجائي كه اكثر ميكروارگانيسم ها در عمق 60
سانتي متري خاك وجود دارند و همچنين به دليل ساختمان مناسب خاك و ذخيره
آب كافي در اين عمق ،احتماال بيشترين تراكم در اين عمق است.
در عمق زمين اغلب انتهاي يكي از داالن ها وسيع تر بوده و النه اصلي و محل
زايش ماده ها را تشكيل مي دهد.
شرايط خاك و جنس آن در پراكنش جوندگان نقش مهمي دارد.
معموال پيچيده ترين نوع سوراخ ها در خاك هاي رسي و ساده ترين آن ها در خاك
هاي ماسه اي مي باشد.







سوراخ هاي حفر شده توسط جوندگان معموال از دو الگوي زير
پيروي مي كند:
مجاري زير زميني با ساختار كروي و پيچيده مانند مجاري هاي زير
زميني جوندگان روز فعال ،مثل كالهو و موش مغان كه معموال
مجاري زير زميني در جندين رديف و به طور كامل حفر مي كنند.
مجاري زير زميني با ساختار ساده و طويل مانند مجاري زيرزميني
جوندگان شب فعال ،كه غالبا در طول روز از سوراخ هاي خود
بيرون نمي آيند و از اين رو داراي مجاري زير زميني ساده و
طويلي هستند .مانند موش ورامين

معرفي مهمترين جوندگان مضر كشاورزي در
فهرست عمومي سازمان حفظ نباتات
نام عمومي
جونده

نام علمي جونده

نام عمومي جونده

نام علمي جونده

موش مغان

Microtus socialis

شكول

Glis glis

موش ورامين

Nesokia indika

تشي

Hystrix indica

جربيل هندي

Tatera indika

مريون ها

Meriones spp.

كالهو

Spermophilus fulvus

موش قهوه اي

Rattus norvegicus

خرگوش موش

Ochotona rufescens

موش سياه

Rattus rattus

موش كور

Ellobius fuscocapillus

موش ورامين

Nesokia indika

 در اكثر مناطق كشور وجود دارد در استان كرمان بيشتر در مناطق جنوبي استان
مانند جيرفت مشاهده مي شود
 اندازه سر و بدن  150ميلي متر ،دم  120ميلي متر و وزن آن ها  199-180گرم مي
باشد.
 رنگ بدن خاكستري كم رنگ تا قهوه اي مي باشد
 در فك باال دندان هاي پيشين قوي و پهن و در جلو صاف و نارنجي رنگ است.
 چشم ها درشت و گوش ها كوچك مي باشد
 جثه متوسط ،دست ها و پاها بزرگ و قوي،انگشت اول در دست كوچك شده و
تبدبل به يك برجستگي مي شود.دم داراي پوشش فلسي و كوتاه مي باشد.

نحوه زندگي








شب فعال
عمدتا در مناطق مرطوب ،كنار بركه ها و كانال هاي آبياري زندگي
مي كنند.
بيشتر تمايل به زندگي در خاك هاي نرم دارد و زماني كه خاك
منطقه به دليل شرايط اقليمي خشك گردد به سمت خاك نرم
مهاجرت مي كند
در تمام سال فعال است
طول النه ها  5تا  15متر و عمق آن  50تا  70سانتي متر مي باشد
در سطح زمين به ندرت ديده مي شود.

سوراخ های ورودی محل زندگی موش ورامين

جربيل هندي







Tatera indika

در اكثر نقاط جنوبي كشور وجود دارد.

اندازه سر و بدن  150-50ميلي متر ،دم  150 – 70ميلي متر
وجود موهاي بلند روي دم كه در انتها موها به صورت جارويي
قرار دارند.
دم بلند و اغلب از سر و بدن تجاوز مي كند
الله گوش بزرگ و بيضي و چشم ها درشت مي باشد

نحوه زندگي









شب فعال
در مجاري زيرزميني با سيستم پيچيده كه داراي خاك هاي نرم با
چندين دهانه ورودي است ،زندگي مي كند.
عمق تونل هاي حفر شده بستگي به نوع خاك و فصل مربوطه دارد
به محصول ديم و آبي خسارت مي زند
در باغ ها با جويدن ريشه درختان ميوه كندن پوست آن ها درناحيه
يقه موجب پژمردگي و خشك شدن آن ها مي شود.
در تمام سال از ريشه و ساقه گياهان مي خورد.









با ايجاد سوراخ هاي دراز در مسير جوها آب را از مسير اصلي
خارج مي كند
از نظر انتقال بيماري به انسان اهميت دارد
 3-4بار در سال توليد نسل مي كند و در فصول بارندگي بيشترين
توليد نسل را دارند
تعداد نوزادان  8نوزاد مي باشد

خرگوش موش Ochotona rufescens




در شمال شرق و نواحي مركزي ايران وجود دارد
اندازه سر و بدن  170-225ميلي متر ،وزن  230گرم
بدن داراي موهاي خاكستري مايل به سفيد و به رنگ قهوه اي
است .دم كوتاه ،پوزه كوتاه و گوش ها كمي گرد است









روز فعال
به صورت كلوني در ارتفاعات،بين شكاف سنگ ها و نزديك
باغات زندگي مي كنند.
النه داراي  1-2سوراخ مي باشد.
چندين بار توليد مثل مي كنند و هر بار  4-6تا بچه مي زايند.
دوره بارداري  21روز است.
خواب زمستاني ندارند.

موش کور Ellobius fuscocapillus










در شرق،شمال شرق و مركز ايران وجود دارد
اندازه بدن  11-14سانتي متر
دم كوتاه ،رنگ سر قهوه اي تيره مي باشد.
مشخصه اصلي سر و رنگ قهوه اي آن ها مي باشد
جمجمه براي زندگي در خاك سازش يافته است
دم كوتاه و از پاي عقب كوتاه تر است و پوشيده از مو مي باشد
دندان هاي پيشين باال به سمت جلو امتداد دارد
چشم ها بسيار ريز و ضعيف مي باشند








در تمام طول سال فعال است
در مزارع گندم ،سبزي و جاليز و مناطقي كه زياد آبياري نمي شود،
فعال است.
خواب زمستاني ندارد
در سال  3-4نوبت زاد و ولد مي كنند
النه ها داراي انشعاب فراواني است و نزديك النه توده اي از خاك
به قطر تقريبي  30سانتي متر و ارتفاع  10سانتي متر تشكيل مي
دهد.

تشي Hystrix indica






بزرگترين جونده ايران است.
 80-82سانتي متر طول دارد.
بدن از موهاي خشن و زبر پوشيده شده است و قسمتي از موها در
پهلوها و روي دم تبديل به تيغ شده است.
دندان هاي پيشين نارنجي پررنگ است.







در تمام طول سال فعال است.
يك نسل در سال دارد
در مناطق جنگلي كه تراكم درختان كم است و دامنه كوهها و جلگه
هاي وسيع و در شيب تپه ها يافت مي شود.
با توجه به ميزان كم توليد مثل و آسيب پذيري كم در مقابل شرايط
محيطي تغيرات جمعيت گسترده نمي باشد اما به علت فعاليت زياد
آثار مخربي نشان مي دهد









النه از راهروهاي متعددي كه گاهي چندين در خروجي دارد
تشكيل شده است
طول النه ها  13-18متر است
روزها در النه استراحت و شب ها به دنبال طعمه است .عمدتا
گياهخوار بوده و به گياهان غده دار مثل هويج و چغندر حمله مي
كند و به بريدن نهال هاي جوان عالقه دارد.
تشي بيشتر از آنچه به تغذيه محصوالت احتياج داشته باشد به آن
ها خسارت مي زند.

مريون ها




Meriones spp.

اندازه بزرگ ،دم  156ميليمتر دو رنگ و در سطح باال و پائين تيره
تر و در پهلو روشن تر است.
طول بدن و سر  132ميلي متر و پاي عقب  36ميلي متر









مريون ها گونه هاي متفاوتي دارند كه نحوه زندگي آن ها با هم
متفاوت است اما به طور كلي به صورت كلوني زندگي مي كنند
النه در خاك هاي ماسه اي و نسبتا سفت است و داراي چندين
راهرو و سوراخ ورودي است.
در زمستان و شرايط نامساعد محيطي به صورت غير فعال در النه
باقي مي ماند.
مريون ها و جرجيل هندي النه خود را در مكان هايي كه پوشش
گياهي كمتر است ،حفر مي كنند.

موش سياه Rattus rattus









در اكثر مناطق كشور وجود دارد به خصوص در استان هاي
گيالن،اصفهان ،خراسان ،كرمان و تهران
اندازه سر و بدن  170ميلي متر و دم  250ميلي متر و وزن  160تا
 240گرم است.
رنگ بدن سياه يا خاكستري و گاهي قهوه اي با شكم سفيد يا
خاكستري مي باشد.
پوزه نوك دار و برجسته و بيني برجسته مي باشد.
دم ظريف و بلند تر از طول بدن









گوشتخوار ولي به سبزيجات و ميوه هم عالقه دارد
بدون آب تا يك هفته هم مي تواند زندگي كند
باال رونده و قدرت صعود زياد دارد
در ارتفاعات و به ندرت در فاضالب ديده مي شود
عادت به جابجايي دارد
در سال  5-6بار توليد نسل مي كند هر بار  6تا  8نوزاد.

براي كاهش رشد جمعيت موشها الزم است اپيدمي حيواني ،تغيير ناگهاني شرايط محيط،
تنگ كردن عرصه بر حيوانات ،مبارزه هاي مختلف ( شيميايي ،مكانيكي ،بيولوژيكي،
زراعي و ژنتيكي ) جلوگيري از ورود و خروج ،در دسترس قرار ندادن مواد غذايي و
غيره را اعمال نمود .از ديگر عوامل موثر بر تراكم جمعيت جوندگان توليدمثل ،مرگ
ومير و جابجايي يا تغيير مكان مي باشد انسان نيز در جايي ديگر يكي از عوامل محدود
كننده جمعيت موشها مي باشد و با استفاده از تله هاي مختلف ،سموم گوناگون و غيره
به جنگ با اين جانور مي رود و در نتيجه در پايين آوردن جمعيت موشها نقش عمده
اي دارد .بيماريهاي مختلف نيز باعث كاهش جمعيت موشها مي شود بطوريكه طاعون و
سالمونال براي موشها نيز بسيار خطرناك بوده و در كلونيها باعث كشتار دسته جمعي
آنها مي شود.

مديريت تلفيقي و كنترل جوندگان مضر كشاورزي
موثرترين و اقتصادي ترين راهبردهاي كنترل صحيح جوندگان ،استفاده از مديريت
تلفيقي يا  IPMمي باشد .اقدامات اصولي براي حفاظت محصوالت از آسيب جونده
در انبار و مزارع شامل حذف منبع غذايي و كاهش تعداد پناهگاهها است .علفهاي
هرز وو تراكم يا پوشش گياهي دائمي بلند در حدود  3تا  10متري محوطه بيروني
انبارها باعث افزايش جمعيت جوندگان شده و حذف علفها و پوشش گياهي
متراكم باعث كاهش جمعيت جوندگان مي گردد ،سوزاندن مزارع بعد از برداشت،
شخم عميق و خراب كردن النه ها ،استفاده از طعمه مسموم ،طعمه گذاري و
محدود كردن شرايط محيطي مناسب براي جوندگان از جمله اقدامات موثر در
كاهش جمعيت جوندگان مي باشد.

دستورالعمل عمليات اجرايي مبارزه با
جوندگان كشاورزي
 -1شناسايي گونه هاي موجود
گونه هاي مختلف جونده را مي توان با يكي از روش هاي شكار نمونه و تشخيص از
راه كليد ،مشاهده مستقيم ،محل زندگي و طرز النه سازي آن ها و آثار و بقاياي به
جا مانده مورد شناسايي قرار داد.
 -2تعيين تراكم در كانون هاي آلوده در دو فصل كه رويش گياهي كم و النه ها به
آساني قابل رويت است(اواخر تابستان يا اوايل پاييز و اواخر زمستان يا اوايل بهار)
تعيين تراكم در سطح مزرعه يا باغ و در دو نوبت انجام مي گيرد:





الف -قبل از مبارزه براي پيدا كردن النه هاي اصلي و يا سوراخ
هاي ورودي اصلي موش ها در سطح مزرعه كه موجب مي گردد
طعمه ها در جاي مناسب قرار بگيرند و از اتالف زمان و سم
جلوگيري شود
ب -آخر مبارزه براي بررسي چگونگي تاثير سموم و ارزيابي نتايج

نحوه تراكم گيري:
 در ابتدا نوع جونده غالب در منطقه شناسايي شود ثبت تعداد كل سوراخ هايي كه در يك قطعه  625متري يعني 25*25متري مشاهده مي شود چه فعال و چه غير فعال.
 هر چه قطعات بيشتر باشد امكان تكرار بيشتر است و دقت عملبيشتر است
 -در يك منطقه يك هكتاري حداقل  3يا  4قطعه در نظر گرفته شود

 -3 تعيين زمان و انتخاب روش مناسب مبارزه
بعد از تعيين تراكم و آستانه زيان اقتصادي در صورت نياز مبارزه انجام
مي گيرد .بهترين زمان مبارزه زماني است كه جمعيت در حال رشد
است و جمعيتي از جوان ها در محلي مستقر شده اند و آماده
تشكيل كلوني مي باشند.اين حالت در اواسط و اواخر بهار و اوايل
تابستان است
 -4تعيين مزيت غذايي براي انتخاب جذاب ترين طعمه

 -5 تعيين بهترين سم و دز مورد نياز آن
در تراكم هاي باال بهترين سمي كه در ايران جواب داده است
فسفردوزنگ مي باشد كه با نسبت دو درصد استفاده ميگردد
(  100كيلوگرم گندم يا جو براي طعمه 2+كيلوگرم سم فسفردوزنگ+
 2كيلوگرم روغن آفتابگردان) براي هر النه فعال  3-5گرم از طعمه
داخل النه ها ريخته شود.





سم فسفردوزنگ براي جمعيت هاي آني كارساز است اما ادامه دادن
آن در تراكم هاي متفاوت كارساز نيست چون موش ها با ديدن
اثرات كشندگي اين گاز كه با سر و صدا همراه است ،موجب مي
شود ساير موش ها از مصرف طعمه خودداري كنند
براي جلوگيري از طعمه گريزي بايد از طعمه هاي آماده ضد
انعقادي (آنتي كواگوالنت ها) نظير اكتوسين سي،كلرات،الني رات و
غيره استفاده نمود.

 -6 طريقه درست كردن طعمه و طعمه گذاري اصولي
در درست كردن طعمه بايد نسبت مناسب طعمه و سم مصرفي مورد
توجه دقيق قرار گيرد.زيرا زيادي سم نتيجه عكس مي دهد .در
هنگام مصرف طعمه ابتدا بايد النه هاي فعال و غير فعال كوبيده
شود و سپس در روز بعد در باال يا اطراف النه ها قرار داده شود.
در زمستان از طعمه هاي خشك مانند گندم و ذرت و در تابستان از
طعمه هاي تازه مانند سيب زميني و هويج استفاده شود.
بعد از هر بار طعمه پاشي حتما طعمه عوض شود زيرا موش حيوان
باهوشي است و از طعمه قبلي استفاده نمي كند.در زمان استفاده از
سم فسفردوزنگ بايستي نهايت دقت و احتياط را به عمل آورد،
زيرا مسموميت با اين سم بسيار خطرناك بوده و پادزهر ندارد.

