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   چکیده
ها  از جوندگان خانوداه سنجاب یکی ینیسنجاب زم ای )کالوو(کالهو 

Sciuridae درشت  "جوندگان نسبتا ریبا سا اسیاین جونده در ق. است
آن  یرنگ عموم. متر دارد یسانت  30تا  18در حدود  يجثه بوده واندازه ا

مناطق انتشار آن . باشد یزرد م ای يبه قهوه ا لیما يخاکستر ،یخاک
کالهو در حاشیه تپه . حاشیه دریاي خزر از جمله ایران است يکشورها

و معتدل   يریسردس میمسطح، مراتع و مزارع دیم با اقل يها نیها، زم
 این جانور .کند یم هیذتغ ینباتات مرتع و  میغالت د دارد و از تیفعال

 انجامد یاسفند بطول م لیتا اوا رماهیاز اواسط ت کهداشته  یخواب زمستان
کند، تعداد  یم مانیماه بعد زا کینموده و  يریجفتگ يداریپس از ب و

کالهو روز فعال . عدد بوده و در هر سال یک نسل دارد 12تا 3 نوزادان
 یجانوران شکارگرقرار مبوده و همواره در طبیعت مورد حمله انواع 

با توجه به رفتار و نحوه زندگی این جونده، روش هاي کنترل غیر . ردیگ
ازجمله . شیمیایی نسبت به کنترل شیمیایی از تنوع بیشتري برخوردارست

روش هاي کنترل غیر شیمیایی که همزمان حفظ محیط زیست را نیز به 
و هدایت دود به  همراه دارد، می توان به گرفتن و شکار، ریختن آب

 نورانداخل النه، کشت زود هنگام، تله گذاري، بهره گیري از جا
  .شکارگر، استفاده از طعمه غذایی و مبارزه مردمی اشاره نمود

 مزارع دیمجوندگان، کنترل غیر شیمیایی، کالهو،  : کلیدي  هاي واژه 
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  مقدمه
سهم . لق دارددرصد گونه هاي پستانداران به راسته جوندگان تع 42بالغ بر 

 10تا  5گونه هاي خسارت زا ي جوندگان در سیستم هاي کشاورزي  
درصد می باشد و خصوصیات ظاهري، رفتاري و جمعیتی این جانوران  

 ایکالهو . توانسته است بقاء آنها را در اکثر اکوسیستم ها تضمین نماید
اي جونده  Lichtenstein, 1823 (Spermophilus  fulvus)ینیسنجاب زم

فعالیت این جونده در .  است  )Sciuridae( ها متعلق به  خانواده سنجاب
پراکنش آن در کشورهاي . مراتع و محصوالت دیم مشاهده می گردد

 نستانافغانستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکم
 اندامنه انتشار آن در ایران محدود به استان هاي خراس. گزارش شده است

مشهد، قوچان، شیروان، سرخس، تربت حیدریه، نیشابور، تربت جام و (
 "و از جوندگان نسبتاهکال. ، کرج، قزوین و زنجان می شود)فریمان

رنگ  .متر است یسانت 30تا  18درشت بوده و اندازه آن در حدود 
الله گوش . زرد است ای يبه قهوه ا لیما يخاکستر ،یآن خاک یومعم
روشن  رهیپرپشت ت ياز موها دهیکوتاه و در انتها پوشکوچک، دم  یلیخ
دوره فعالیت آن در عرصه حداکثر سه تا چهار ماه بوده ). 1شکل(باشد یم

این جونده یک نسل در سال .و بقیه ماه ها را در زیر زمین خواب می باشد
خسارت این جونده . نوزاد زایمان مینماید 12تا  3و در این مدت هداشت

متر مربع مزرعه دیم را  200طوري که هر فرد می تواند حدود  زیاد بوده به
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لذا می توان انتظار داشت که در صورت وجود شرایط محیطی . نابود کند
مناسب و باال بودن انبوهی جمعیت، محصول دیم عمدتا از بین خواهد 

براي کنترل این آفت، تا کنون روش هاي متنوعی آزمایش وارائه . رفت
ش کنترل شیمیایی که در برنامه هاي کوتاه مدت اثر در رو .شده است

بخش است، از سموم خطرناك تدخینی علیه این جونده استفاده می شده 
در آزمایش روش هاي کنترل . که در حال حاضر ممنوع گردیده است

تلفیقی علیه کالهو با توجه به خطرات موش کش ها، روش هاي غیر 
ه به خوبی از خسارت این جونده شیمیایی متنوعی بررسی گردیده اند ک

  .جلوگیري نموده است
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: بهار؛ پایین راست اوایلدر) Spermophilus fulvus(بالغ کالهو: باال -1شکل

النه فعال : نوزاد کالهو در مدخل النه مادري در نیمه اردیبهشت ماه؛  پایین چپ
  .اردر مزارع غالتواخربهاکالهو در 

  
  دستورالعمل

شیمیایی علیه کالهو متوقف شده است، فرصت مغتنمی  اینک که کنترل
بدست آمده که روش هاي غیر شیمیایی بی خطر زیر و کارایی آنها در 

  . توصیه گردد توسط کارشناسان کشاورزي، حفظ محصوالت زراعی
روشهاي کنترل مکانیکی بیشتر جنبه تکمیلی و : کنترل مکانیکی -1

می تواند تا بیست هکتار را  پاکسازي داشته و بر حسب تراکم کالهو
  .پوشش دهد
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در صورتیکه تراکم کالهو خفیف بوده و از ده عدد در : گرفتن-الف
  .با دست گرفت راهکتار تجاوز نکند، می توان با کندن النه آنها 

کالهو در مزرعه عادت دارد که اغلب روي دوپاي خود : شکار-ب
ان با تفنگ بادي مناسب در این حالت می تو. بایستد و به اطراف نگاه کند

  .و قوي آنها را شکار نمود
  :کنترل فیزیکی -2

در مزارعی که در مجاورت نهر و جوي آب : ریختن آب در النه-الف
قرار دارد و همچنین در پستی ها و حوضچه هایی که در اثر بارندگی، آب 
جمع می شود، براي زارعین موقعیتی بوجود می آید که با هدایت و 

به . ر النه هاي فعال، موجب خفگی کالهو را فراهم نمایندریختن آب د
طور طبیعی در موقع نزول بارندگی شدید و جاري شدن سیل و ورود آّب 
به داخل النه ها، تلفات زیادي به جمعیت والدین و نوزادان کالهو در 
داخل و حاشیه مزارع وارد می شود و فقط النه هایی که در سر مرزها و 

در صورتیکه ریختن . قع شده اند نیاز به ریختن آب دارندنقاط مرتفع وا
آب به داخل النه قبل از زمان بلوغ والدین باشد، جمعیت کالهو بسیار 

کاربردي ترین روش کنترل غیر شیمیایی که والدین و  .افتیتقلیل خواهد 
نوزادان را مجبور به خروج از النه می نماید، ریختن آب در النه این 

پس از خروج از النه، جانور کامال بی حال شده و قادر به . شدجونده می با
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فرار نیست، لذا می توان با دستکش یا انبر مخصوص آن ها را به راحتی 
  .گرفت

قبل از بر طرف شدن سرما، از اواخر اسفند ماه تا  :دود دادن النه ها-ب
و  اوایل فروردین که کالهو اغلب در النه بسر می برد، با دود دادن کاه

شاخ و برگ در مدخل النه ها و سپس مسدود نمودن آنها توسط روزنامه 
 یا علف، مانند موش کش هاي گازي موجب خفه شدن جانوران داخل

قابل توجه است که قبل از استعمال موش کش هاي . می گردد النه
گازي، دود دادن به عنوان یک روش موثر علیه اکثر جوندگان معمول 

کاربرد دود حاصل . دم آهنگري استفاده می شده استبوده و براي آن از 
از اگزوز موتور سیکلت و خودرو، نیز تلفات شدیدي در جمعیت کالهو 

گازي نظیر  که مصرف موش کش هاي اکنون. داخل النه ایجاد می نماید
قرص هاي فستوکسین درکشور ممنوع شده است، مواد دود زاي غیر 

  .صوص هستندخ در این شیمیایی، جایگزین مناسبی
کالهو مزارع کم پشت و تنک را به منظور مشاهده بهتر : مبارزه زراعی-3

اطراف، ترجیح می دهد و به این منظوردر مزارع پر پشت، به روي بلندي 
   .بر این اساس روش هاي زیر توصیه می گردد .رفته و روي دوپا می ایستد

ه طوري که کشت زود هنگام و کشت بذور غالت با تراکم زیاد، ب-الف
در شروع فعالیت کالهو بوته ها قوي و پر پشت شده باشند، مانع از فعالیت 
جونده در داخل مزرعه شده و جمعیت آن را به طرف حاشیه زمین می 



 

 

٧ 
 

خیلی کاهش  ،کشاند، در نتیجه میزان تغذیه و خسارت آنها به بوته ها
  . افتخواهد ی

نه هاي کالهو شخم اول سال و عملیات کشت، موجب خراب شدن ال-ب
و وارد شدن تلفات به آنها می شود و الباقی جمعیت به ناچار به سمت 

  .حاشیه مزارع مهاجرت خواهد نمود
 ،در برخی مناطق، تغییر کشت دیم به کشت آبی: تغییر نوع کشت-ج

شرایط را براي ادامه فعالیت کالهو از بین برده و آنها را به حاشیه مزرعه 
  .می کشاند

جانوران شکاري متنوعی  در مناطق فعالیت کالهو ، : مبارزه بیولوژیک-4
سگ، (و پستانداران گوشتخوار) باز و عقاب(مانند پرندگان شکاري 

وجود دارند که هر ساله از آنها به عنوان طعمه ) گربه، روباه و شغال
 در شرایط طبیعی مناسب، انبوهی و فعالیت این جانوران. استفاده می نمایند

  .مفید نمایان بوده و در تعادل جمعیت کالهو نقش با ارزشی دارند
تراکم خفیف تا ده با  درسطوح محدود تا ده هکتارفقط : تله گذاري -5

قوي و بزرگ که توسط برخی فنري عدد کالهو در هکتار، با تله هاي 
تله هاي . زارعین ساخته می شود می توان نتایج رضایت بخشی گرفت

ر کالهو که در مدخل النه کار گذاشته می شود و به مخصوص کشته گی
محض خروج از النه، جونده را صید می نماید از ابتکارات بومی 

 .کشاورزان می باشد که در برخی مناطق کشور از آن استفاده می گردد
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تله گذاري اعم از زنده گیر یا کشته گیر در سطوح وسیع، از کارایی 
  .باالیی برخوردار نیست

مخلوط . این روش براي سایر جوندگان نیز کاربرد دارد: ه کشندهطعم -6
در داخل  پس از تغذیه، گچ یا آهک که با خمیر گندم مخلوط شده است

شکم جونده، متورم شده و با انسداد لوله گوارش سبب مرگ جانور می 
شایان توجه است که این طعمه در زمان مصرف موش کش هاي . گردد

دان مورد استفاده قرار نگرفته اند، اما اکنون در تدخینی چن وشیمیایی 
  .چارچوب کنترل تلفیقی جوندگان قابل استفاده هستند

در این روش از نیرو و ابتکار افراد جامعه براي : مبارزه مردمی -7
این روش در کشورهاي . جلوگیري از خسارت جوندگان استفاده می شود
آسیاي کشورهاي در  و مختلف به صورت هاي متنوعی انجام می شود

در  ، مثالترین روش کنترل جوندگان مطرح است شرقی به عنوان سالم
. یک جفت موش الزامی است رائهاندونزي براي ثبت ازدواج افراد، ا

بدیهی است در مبارزه با کالهو به این روش، بیشتر از روستائیان مناطق 
مردمی به  مراحل مبارزه. می توان بهره گرفتدر کشور انتشار کالهو 
  .شرح زیر است

در این روش از طرف مدیریت حفظ نباتات شهرستان به کشاورزان -الف
منطقه اعالم شود که در ازاء تحویل یک کالهو بصورت زنده یا مرده، 

  .مبلغی به دهنده پرداخت گردد
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  .محل هایی براي مبارزه و شکار کالهو در منطقه مشخص گردد-ب
  .کار شده و پرداخت اجرت تعیین گردددفاتري براي تحویل کالهو ش-ج
به منظور حصول نتایج مطلوب و دقیق، زمان مبارزه، توسط کارشناسان -د

  .آشنا با جوندگان در هر منطقه تعیین گردد
افراد داوطلب محلی مشخص شده و آموزش الزم براي اعمال تلفیق -ه

  .روش هاي کنترل کالهو انجام شود
وسط یک سرپرست معلوم شده وروش نحوه عمل افراد در هر محل ت-و

  .هاي ابتکاري و موثر آنها انتخاب و ترویج گردد
در هر منطقه ) زنده مرده، نر، ماده ، بچه(آمار کالهو هاي شکارشده -ز

  .ثبت گردد و پایش ساالنه صورت پذیرد
عملیات مبارزه توسط کارشناسان مدیریت حفظ نباتات شهرستان -ح

  .مورد تائید قرار گیرد
در هر منطقه ، کالهو هاي شکار : وارد مصرف کالهو هاي صید شدهم-ط

ابتدا، کالهو هاي . شده از افراد دریافت و می تواند به مصارف زیر برسد
کالهو هاي مرده قابل . مرده و غیر قابل استفاده بالفاصله دفن گردد

استفاده جهت تاکسیدرمی به موزه هاي دانشکده هاي زیست شناسی 
کالهو هاي زنده جهت مطالعه و نگهداري به . شود ویلاستان تح

  .نزدیکترین باغ وحش و مراکز علمی تحویل گردند
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Abstract 
 

Non-chemical control of ground squirrel (Spermophilus 
fulvus) in the country fields 

 
Ground squirrel belongs to Sciuridae rodent family. This 
rodent is larger compare to other rodents and their body size is 
about 18 to 30 cm. Its body colors are cream, gray, brown or 
yellow. The Caspian Sea coast countries, including Iran are its 
geographical distribution. Ground squirrel lives on the edge of 
the hills, flat land, pastures with cold and temperate climate 
and feed of dry land crops and pasture. The length of nest is 1.5 
to 3 meters and its depth according to soil type varies from 60 
to 150 cm. The length of nest is 1.5 to 3 meters and its depth 
according to soil type varies from 60 to 150 cm. Ground 
squirrels have hibernation and take almost the middle of July 
until the beginning of March. They mating after awakening in 
the March and a month later gives birth, number of children 3 
to 12, and has one generation per year. Babies’ maintenance 
period is approximately one month in the nest and during this 
time, children are breastfed. Then gradually the offspring out 
of the nest and begin to feed on plants near their nest. This 
rodent active in day and constantly is under attack by a variety 
of predators animals. According to the behavior and lifestyle of 
this rodent, non-chemical control methods rather than chemical 
control more diverse. Non-chemical control methods at the 
same time protecting the environment such as, catch and 
hunting, water and smoke pouring into the burrows, planted 
early, trapping, using predatory animals, using food bait and 
the people mentioned. 
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Key words: Dry field, Ground squirrel, Non-chemical 
control, Rodents. 
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