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مقدمه

جونــدگان جانورانــی خونگرم از شــاخه پســتانداران هســتند که قــدرت زادآوری 
ــاورزی و  ــات کش ــن آف ــات مهم تری ــن حیوان ــد. ای ــی دارن ــر باالی ــرعت تکثی و س
از عوامــل خســارت زا در صنعــت و پزشــکی هســتند. آنچــه کــه موجــب اهمیــت 
ــط  ــه فق ــای کشــاورزی و صنعــت شــده ن ــن موجــودات در عرصه ه ــاده ای فوق الع
ــان اســت. در  ــی آن ــت جوندگ ــی انســان, بلکــه خاصی ــواد غذای ــان از م ــه آن تغذی
ــور  ــه جان ــته ک ــاده ای داش ــد  خارق الع ــین رش ــای پیش ــوران دندان ه ــن جان ای
ــا،  ــول آن ه ــد ط ــش از ح ــش بی ــری از افزای ــرای جلوگی ــازد ب ــور می س را مجب
ــن  ــا بدی ــد ت ــواد اطــراف خــود را )اعــم از خوراکــی و غیرخوراکــی( بجون ــم م دائ
وســیله دندان هــای خــود را ســائیده و تیــز و کوتــاه نــگاه دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــرده  ــه ک ــی، ســلولزی، پالســتیکی و ... حمل ــواد چوب ــه م ــی ب ــوران حت ــن جان ای
ــه  ــدگان ب ــز جون ــاورزی نی ــد کش ــد. در بع ــن می برن ــده و از بی ــا را جوی و آن ه
ــوندکه از آن  ــا می ش ــزارع و باغ ه ــه م ــدید ب ــف موجــب خســارت ش ــرق مختل ط
جملــه می تــوان بــه هدررفــت آب کشــاورزی از طریــق تونل هایــی کــه در مســیر 
ــن  ــرد. همچنی ــاره ک ــان اش ــه های درخت ــع ریش ــز قط ــد و نی ــر می کنن آب حف
خســارت بــه محصــوالت در انبــار، از طریــق تغذیــه و آلوده ســازی آن هــا بــه الشــه 
و فضــوالت خــود، صدمــه بــه لوله هــای آبیــاری تحــت فشــار و جویــدن کابل هــای 

ــدگان اســت. ــار خســارت جون ــرق در تأسیســات کشــاورزی از آث ب
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جوندگان مهم باغات پسته 

ــتان  ــف پســته کاری در اس ــق مختل ــده در مناط ــل آم ــه عم در بررســی های ب
کرمــان، گونــه غالــب را گونــه مــوش ورامیــن معرفــی کرده انــد )شــکل1(. عــالوه 
ــز  ــد نی ــری بودن ــت کم ت ــه دارای جمعی ــر ک ــه دیگ ــه گون ــن س ــه ورامی ــر گون ب

ــت؛  ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــن گونه ه ــامی ای ــده اند. اس ــاهده ش مش

گونه موش خانگی )شکل2(؛
گونه مریون؛

گونه همستر مهاجر. 

شکل 1- النه موش ورامین در باغ پسته )باال( و موش ورامین )پایین(
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شکل 2- موش خانگی )باال( همستر مهاجر )پایین(
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نحوه خسارت جوندگان به باغ

جوندگان به شرح زیر به باغ ها خسارت می زنند:

- بــا تغذیــه از محصــوالت کشــاورزی نظیــر غــالت حبوبــات، مــواد انبــاری و ... 
مقــداری از محصــول را از بیــن مــی برنــد. 

ــبب  ــده س ــار ش ــول انب ــل محص ــود در داخ ــوع خ ــن ادرار و مدف ــا ریخت - ب
ــوان  ــه حی ــئله گاه از تغذی ــن مس ــه ای ــوند ک ــول می ش ــت محص ــش کیفی کاه

مهم تــر اســت.

- بــا ســوراخ کــردن گونی هــا و بســته بندی مــواد غذایــی موجــب هــدر رفتــن 
مقادیــری از محصــول می شــوند. 

ــن آب کــه  ــا موجــب هــدر رفت ــا و جوی ه ــواره نهره ــال در دی ــر کان ــا حف - ب
ــوند. ــت می ش ــور اس ــاورزی کش ــده در کش ــل محدود کنن ــن عام مهم تری

- بــا حفــر کانــال در نزدیکــی درختــان و داخــل مــزارع موجــب قطع ریشــه های 
درختــان و گیاهــان زراعــی شــده و خســارت ســنگین ایجــاد می کننــد کــه ایــن 

موضــوع در درختــان، چــون تدریجــی اســت کم تــر بــه چشــم می آیــد.

ــرای  ــه ب ــوند ک ــا می ش ــان موجــب قطــع آن ه ــه درخت ــه طوق ــه ب ــا حمل - ب
ــور  ــن جان ــه وســیله ای ــد ب ــان تنومن ــه ســیریز قطــع درخت ــار در منطق ــن ب اولی
دیــده شــد )شــکل 3و4( ایــن جانــوران در درختــان دارای بافــت نــرم بــا ایجــاد 
کانــال در طــول تنــه موجــب قطــع آوندهــا شــده و درخــت را ضعیــف و بتدریــج 
خشــک می کننــد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان از  نخلســتان های شــهداد و 

ــرد. ــام ب جیرفــت ن
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شکل 3- خسارت جوندگان روی پوست طوقه

شکل4- نمونه ای از خسارت جوندگان روی درختان تنومند
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ــدن  ــا جوی ــا و ی ــاختمان انباره ــال در س ــر کان ــا حف ــدگان ب ــن جون - ای
ــرم دســتگاه های کشــاورزی موجــب ایجــاد خســارت غیرمســتقیم در  قطعــات ن

کشــاورزی می شــوند.

در باغ هــای پســته عــالوه بــر تغذیــه از محصــول پســته در بــاغ و انبــار، بــا حفــر 
ــود  ــان می ش ــدن درخت ــف  ش ــه  ها و ضعی ــع ریش ــه قط ــه منجرب ــی ک کانال های
ــه ایــن محصــول وارد می کننــد و موجــب کاهــش محصــول  خســارت شــدیدی ب
ــتان ها، خشــکیدگی  ــژه در نهالس ــدیدتر و بوی ــل ش ــوند )شــکل5(. در مراح می ش

ــد. ــروز می کن ــز ب درخــت نی

شکل5- تعداد درختان قطع شده در یک قطعه نیم هکتاری



15 جوندگان زیان آور باغات پسته 

روش های کنترل آفت 

روش های کنترل این آفت به شرح جدول )1( است:

جدول1- روش های کنترل آفات

شرح روشنوع روشردیف

روش زراعی1

بــا انجــام عملیــات زراعــی نظیــر شــخم و دیســک، 
النه هــای جونــدگان از بیــن رفتــه و از طرفــی بــا بــه 
هــم خــوردن امنیــت محیطــی جانــوران مجبــور بــه فــرار 

می شــوند.
ــدگان بســیار  ــت جون ــزه جمعی ــای مکانی ــه: در باغ ه *نکت

ــت. ــر اس کم ت

حذف علف های هرز2
در باغ هایــی کــه علف هــای هــرز در آن هــا کنتــرل شــده 
ــو  ــه و نش ــن رفت ــدگان از بی ــات و جون ــگاه آف ــد پناه باش

ــد. ــش می یاب ــا کاه ــای آن ه نم

طعمه مسموم3

معمــوال" در ایــن روش از ســم فســفر دو زنــگ بــه همــراه 
طعمــه مناســب، بــرای مبــارزه اســتفاده می شــود. 

نــوع طعمــه بنــا بــه فصــل و گونــه آفــت متفــاوت اســت.
در فصــول گــرم کــه مــواد غذایــی فراوان تــر در دســترس 
جونــدگان اســت بهتــر اســت از مــواد جــذاب برای ســاختن 

طعمــه اســتفاده کــرد.
*نکتــه: در مــورد اســتفاده از ایــن ســم کــه در حــال حاضر 
ــه  ــوان از آن ب ــن ســم درکشــور اســت می ت ــر کاربردتری پ
شــکل مخلــوط بــا آرد یــا خاکســتر و پــودر تالــک اســتفاده 
ــا  ــود ت ــه می ش ــه ریخت ــه الن ــوط در دهان ــه مخل ــرد ک ک
بــدن حیــوان هنــگام عبــور بــه ســم آلــوده شــده و هنــگام 
ــدن  ــق لیســیدن ، ســم وارد ب ــردن خــود از طری ــز ک تمی

شــده و جونــده را از پــا درآورد.
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سموم گازی4

در ایــن روش از مــواد تصعیــد شــونده نظیــر فســفید 
ــود.  ــتفاده می ش ــدگان اس ــرل جون ــرای کنت ــوم ب آلومینی
بــرای کاربــرد ســموم گازی بایســتی ایــن مــواد در داخــل 
ــدود  ــی مس ــه همگ ــوراخ های الن ــه و س ــرار گرفت ــه ق الن

ــارج نشــود. ــا خ ــا ســم از آن ه ــوند ت ش
*نکتــه: از کاربــرد ایــن ســموم در منــازل و خانــه باغ هــا یــا 

محل هــای نگهــداری حیوانــات اکیــدا" خودداری شــود.

سموم ضد انعقادی5

ــاده از  ــه صــورت طعمــه مســموم آم ــن ســموم خــود ب ای
ــب  ــواد ضــد انعقادخــون ســاخته شــده اند کــه موج م
ــد روز از  ــی چن ــوان را ط ــده و حی ــی ش ــزی داخل خونری

بیــن می برنــد.
*نکتــه: تغذیــه از گیاهانــی کــه دارای ویتامیــن k هســتند 

موجــب از بیــن رفتــن اثــر ســم می شــود.
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ــوال"  ــه معم ــوند ک ــاخته می ش ــدرت س از چســب های پرق
ــا قــراردادن طعمــه در وســط آن هــا و قــرار دادنشــان در  ب
مســیر جونــده )بویــژه جونــدگان کوچــک ( مــورد اســتفاده 

ــد. ــرار می گیرن ق

ــورد تله های کشنده7 ــته م ــوده و از گذش ــزی ب ــوال" فل ــا  اص ــن تله ه ای
می گرفته انــد. قــرار  اســتفاده 
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ایــن وســایل مدل هــای بســیار متفاوتــی داشــته و در 
ابعــاد مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. اســاس کار 
آن هــا بــر تولیــد امــواج فراصــوت اســت کــه بــرای انســان 
شــنیدنی نیســتند امــا جونــدگان را آزار داده و فــراری 

می کننــد.


