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مقدمه 
 آفات مهره دار نه تنها ممکن است در همه گیری بیماری های

بلکـه می تواننـد  تأثیـر داشته باشـند،  انسـان  بـا  مشـترک 
 خسارات فراوانی به درخت خرما وارد کنند؛ لذا در حفاظت از
 درخـت خرمـا باید توجه ویژه ای به آن ها شـود. چهار گروه از

مهـره داران زیـان آور شـامل پرندگان، خفاش هـا، جوندگان و 
گـراز )خوک وحشـی( بـه درخت خرمـا آسـیب می زنند. در 
ایـن دسـتنامه ضمن آشـنایی مخاطبـان با این آفـات، نحوه 
خسـارت زایی و زندگـی آن هـا، بـه شـرح روش هـای کنترل 
آن هـا پرداخته شده اسـت. روش هـای پیشـنهادی به گونه ای 
طراحـی شـده اند کـه ضمن کنتـرل مؤثر این گـروه از آفات، 

حداقـل آسـیب را به محیط زیسـت نخلسـتان وارد کنند.
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 عوامل مؤثر برای تصمیم گیری در خصوص مدیریت
آفات مهره دار

برای مدیریت آفات مهره دار نخسـت باید مطمئن شد که 
خسارت آن ها در حدی هست که نیاز به کنترل داشته باشد. 
 متغیرهـای متعـددی در ایـن تصمیم گیـری تأثیـر دارند که

مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
 چه مقدار خسـارت ممکن اسـت در اثر آفت مهره دار در _

شرایطی که هیچ گونه برنامه کنترلی انجام نشود، رخ دهد؟ 
تـراز اقتصادی هرینه  های کنتـرل در مقابل هزینه های  _

آسـیب ناشـی از آفت مهره دار چگونه است؟ 
 در نهایت اثر برنامه کنترل بر روی حیوانات غیرهدف و _

محیط زیست چیست؟

پرندگان زیان آور درخت خرما
گاهي اوقات حضور پرندگان در نخلستان با وجود داشتن 
فوایـدي ماننـد تغذیـه از بذرهـاي علف هاي هرز یا حشـرات 
 می توانـد مشکل سـاز باشـد. ایـن پرنـدگان بـه شـرح زیر به

درخت های خرما آسیب می رسانند:  
پرندگان از خوشه های بازشده تغذیه می کنند. _
بر روی میوه سوراخ ایجاد می کنند. _
 این پرندگان میوه هاي کوچک را می خورند و میوه هاي _

بزرگ تر را قطعه قطعه می کنند.
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پرنـدگان گاهـي به صـورت گله هـاي بـزرگ بـر روي  _
 یـک درخـت خرمـا می نشـینند و تمـام میوه هـاي آن را

از بین مي برند.
پرنـدگان آسیب رسـان عـاوه بـر تغذیـه بـا نـوک زدن  _

بـه میـوه از ارزش بـازاري آن می کاهنـد و راه را بـراي نفـوذ 
حشـرات و عوامـل بیمارگـر بـاز مي کننـد.

پرنـدگان در پاییـز و زمسـتان از جوانه هـاي میـوه و  _
درختـان تزیینـي و بوته هـاي همیشه سـبز تغذیـه مي کننـد 

کـه ایـن جوانه هـا در صـورت بازشـدن بدشکل هسـتند.
ادامـه مهم  تریـن پرنـدگان زیـان آور درخـت خرمـا  در 

توضیح داده شده اسـت.

پرنده میوه خوار1 

 پرنده میوه خوار یا میوه خوار خاکستری )شکل 1( گونه ای
از پرنـدگان کوچـک شاخه نشـین اسـت کـه مشـخصات آن 

بدین شـرح اسـت: 
پرنـده میوه خـوار دمـی بلنـد دارد و عمدتـاً از میوه هـا  _

تغذیـه می کنـد. 
 میوه خوار در مناطق خشک و نیمه بیابانی شمال آفریقا، _

 شبه جزیره عربستان، ایران، افغانستان، پاکستان و غرب هندوستان
یافت می شود.

1. Hypocolius ampelinus
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 این پرندگان به صورت گروهی پرواز کرده و در زمستان _
به مناطق گرم جنوبی مهاجرت می کنند. 

میوه خـوار پرنـده ای اسـت کوچـک بـه طـول 1۹ تـا  _
۲۳ سـانتی متر کـه دمـی بلنـد و نوکـی ضخیـم، کوتـاه و 

قاب ماننـد دارد. 
 رنـگ پرندگان نر خاکسـتری متمایل بـه خاکی بوده و _

پرهای اطراف چشم همچون نقابی سیاه و مثلثی شکل است. 
 شـاه پرهای اولیه آن ها سـیاه رنگ با نوک سـفید است و _

نواری سیاه  رنگ در انتهای دم  دارند. 
میوه خـوار ماده رنگـش قهوه ای تر بوده و فاقد سـیاهی  _

اطراف چشـم است. 

 
 )Hypocolius ampelinus( شکل 1- پرنده میوه خوار
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 پرنده میوه خوار خجالتی و ترسوست. در صورت احساس خطر
خـود را کامـًا پنهـان می کنـد و تـا برطرف شـدن عامـل آن 
 بی حرکت باقی می ماند. فصل تولیدمثل این پرنده ماه خرداد

یـا تیـر اسـت. هـر دو پرنـده نـر و مـاده بـه کمـک یکدیگر 
النـه فنجانی شـکل خود را می سـازند. ایـن النه کـه اغلب در 
 ارتفـاع ۳ تـا ۵ پایـی درخت خرمـا و بـر روی برگ های نخل
 سـاخته می شـود، کامـًا گـود بـوده و بـا کرک هـای نـرم
 پوشـانده شده  است. پس از جفت  گیری و النه سازی، پرنده ماده

۴ تخـم می گـذارد کـه پـس از 1۴ تـا 1۵ روز تبدیـل بـه 
جوجه می شـوند.

 میوه خـوار در بیـن شـاخ  و برگ نخل یا خوشـه های خرما
بـه جسـت وجو می پـردازد و به  نـدرت بر روی زمیـن می آید. 
 میوه خوار ممکن است از حشرات نیز تغذیه کند، اما میوه هایی

از قبیـل تـوت، انجیـر و خرمـا، خـوراک اصلی ایـن پرنده را 
تشـکیل می دهنـد. 

بلبل خرما1

 بلبـل خرمـای گوش سـفید )شـکل ۲( پرنـده ای  بومـی
 شمال غرب هندوستان، پاکستان، جنوب ایران و جنوب عراق

است و دارای مشخصات زیر است: 
بلبل خرما قدری از بلبل بزرگ تر است. _

1. Pycnonotus leucotis
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نر و ماده بلبل خرما هم شکل هستند.  _
بلبل خرما روی سر اثری از کاکل دارد. _

بـدن پرنـده بلبـل خرمـا از رنگ هـای مختلفی تشـکیل 
شده اسـت کـه در جـدول 1 بیـان شده اسـت.

جدول 1- رنگ های تشکیل شده بدن پرنده بلبل خرما

رنگ آن اندامنوع اندام پرنده
سیاه با لکه بزرگ سفید در ناحیه گونهسر و گلو

قهوه ای روشنسطح پشتی
خاکستری چرکسطح شکمی

زرد نارنجیپوش پرهای زیر دمی
سیاهدم

سفیدنوک 

)Pycnonotus leucotis( شکل 2- بلبل خرما
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بلبـل خرمـا پرنده ای اسـت آشـنا و پرسـروصدا و معموالً 
 جفت جفـت یـا به صـورت دسـته های کوچک دیده می شـود.
 پرنده جوان سر قهوه ای  رنگ دارد. بلبل خرما در نیمه جنوبی ایران
 نیز فراوان و بومی آنجاست. در سال های اخیر تعدادی از آن ها

به دیگر شهرها نیز رسیده و زادآوری کرده اند. 
 محل زیست این پرنده اغلب نخلستان ها و جاهای پردرخت
 است. گاهی هم در نقاط کم درخت دیده می شود. غذای اصلی
 آن همچنان که از نامش بر می آید، بیش تر میوه درخت خرما و
 سـایر میوه هاسـت. در فهرسـت غذای آن حشـرات، ملخ ها و

کـرم نیـز جایـگاه ویـژه ای دارد. النـه اش را اغلـب بـر روی 
شـاخه درخـت خرمـا می سـازد. تولیدمثـل آن ها در اواسـط 
ماه هـای اردیبهشـت و خـرداد صورت می گیـرد. بلبـل مـاده 
پـس از اتمـام کار النه سـازی ۲ یـا ۳ عـدد تخم می گـذارد و 
پرنـده نـر و ماده به نوبـت 1۴ تـا 1۵ روز روی تخم می خوابد. 
سـپس والدیـن، جوجه هـا را بـا کرم هـا تغذیـه می کننـد که 
بیـن ۲۵۰ تـا ۳۰۰ کـرم در روز بـرای دو جوجـه می آورنـد. 
بعـد از 1۵ روز جوجه هـا آشـیانه را تـرک می کننـد. تغذیـه 
جوجه هـا تـا زمـان پرواز کـه یک ماهـی به طـول می انجامد 

برعهـده والدین اسـت. 
 بلبل خرما از جمله آفات درخت خرما محسـوب می شود؛
 زیـرا از شـهد خرماهـای رسـیده تغذیـه می کنـد و در نتیجه



مدیریت کنترل مهره داران زیان آور درخت خرما
1۴

 خسـارت مستقیم، میوه ها ریزش می کند یا به واسطه زخم هایی
 که ایجاد می شـود، راه ورود و خسـارت حشرات و سایر آفات

باز می شود. 

گنجشک خانگی1

گنجشـک خانگـی )شـکل ۳( یـا گنجشـک معمولـی یـا 
گنجشک شهری، گونه ای گنجشک است که عمدتاً در مناطق 
شـهری و در تعداد بسیار زندگی می کند. گنجشک خانگی از 
 آشـناترین حیوانات وحشـی برای انسان است. زیستگاه بومی
 ایـن پرنده اروپا، سـواحل مدیترانه و بیش تر نقاط آسیاسـت؛
 اما در پی فعالیت های انسانی وارد بیش تر نواحی قاره آمریکا،

آفریقای جنوب صحرا، نیوزیلند و استرالیا و مناطق شهری در 
 نقاط دیگر دنیا شده  اسـت. گنجشـک خانگی در حال حاضر
 وسـیع ترین پراکندگـی را در میـان تمامی پرندگان وحشـی
 کره زمین دارد. این پرنده در ارتباط تنگاتنگ با سکونتگاه های
 انسانی است. گنجشک های خانگی در زیستگاه ها و اقلیم های
 بسـیار متنوعی دیده می شوند؛ اما معموالً بیش تر در نزدیکی

سـکونتگاه های انسـانی زندگی کـرده و از جنگل هـای انبوه، 
علفزارهـا و بیابان هـا دوری می کنند. غـذای اصلی این پرنده 
دانه هـا و تخم علف هاسـت. البته گنجشـک خانگـی حیوانی 
 فرصت طلب است و از حشرات و بسیاری از غذاهای دیگر هم

1. Passer domesticus biblicus
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 تغذیه می کند. این مهره دار از پرندگان خسارت زاي خرماست و
قسـمت کوچکـي از هـر میـوه خرمـا را مي خـورد. واریته هاي 
 دیررس خرما بیش تر آسیب مي بینند. این پرنده آسیب جدي

بـه ارقام دیـررس و زودرس که در باغچه هاي منازل شـهري 
کشـت مي شـوند، وارد مي سازد.

 طول این پرنده 1۴ تا 1۵ سانتی متر است. دوشکلی جنسی
 در ظاهر آن آشـکار اسـت و گنجشک های نر با سر سیاه رنگ
 از ماده ها متمایز می شوند. گنجشک نر تارِک خاکسترِی پُررنگ،

پـس گـردن بلوطـی، گلوی سـیاه، گونه ها و سـطح شـکمی 
سـفید مایـل بـه خاکسـتری دارد. پرنده مـاده و نابالـغ فاقد 
سـیاهی گلوسـت و سـطح پشـتی آن قهوه ای تیره و سـطح 
شـکمی سـفید چـرک اسـت. در پـرواز خـط بالـی کوتـاه و 

نسـبتاً واضح و دمـگاه خاکسـتری دارد.

 
)Passer domesticus biblicus( شکل 3- گنجشک خانگی
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گنجشک سینه سیاه1

گنجشـک سینه سـیاه )شـکل ۴( یا گنجشک اسـپانیایی، 
گونـه ای پرنـده آوازخـوان از تیـره گنجشـکیان اسـت کـه 

خصوصیـات زیـر را داراسـت:
 گنجشک سینه سیاه در منطقه مدیترانه و جنوب غرب و _

مرکز آسیا زندگی می کند. 
گنجشـک سینه سـیاه 1۴/۵ سـانتی متر طول دارد و به  _

گنجشـک خانگی شبیه است.
 نر گنجشک سینه سیاه تارک قهوه ای قرمز و چانه سیاه _

 بزرگ دارد. سـینه و پهلوها به صورت رگه  رگه سـیاه روشـن،
روتنـه رگه رگـه سـیاه اسـت کـه تا اطـراف زیـر تنـه امتداد 

دارد. گونه هـا و شـکم سـفیدی دارد. 
پرنـده مـاده و پرنـده جـوان گنجشـک سینه سـیاه را  _

نمی تـوان به  آسـانی از مـاده گنجشـک خانگـی تمیـز داد. 
در پرنـده مـاده بالغ زیر تنه سـفیدتر اسـت و رگه های  _

خاکسـتری در پهلوهایش دیده می شـود. 
 گنجشک سینه سیاه در ده ها و مناطق درختی و نخلستان ها _

 زندگی می کند و زمسـتان ها در کشتزارها دیده می شود. این
پرنـده آشـیانه گـرد و بـه نسـبت بـزرگ خـود را در سـوراخ 

می سـازد. نخل  هـا  روی  درون آشـیانه های  و  دیوارهـا 
ایـن پرنـدگان اجتماعـی هنـگام مهاجـرت و به صـورت  _

1. Passer hispaniolensis
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 عبوری، به صورت گروهی دیده می شـوند. گنجشک سینه سیاه
در ایران نیمه  مهاجر است و به فراوانی یافت می شوند.

طبـق گـزارش نیکسـن از خرماهاي نورس در سـودان  _
تغذیـه مي کنـد. ایـن گنجشـک در لیبي نیز آفت اسـت. 

 
)Passer hispaniolensis( شکل ۴- گنجشک سینه سیاه

کبوتر1

بـه پرنده کبوتـر )شـکل ۵( در زبان عربی، حمـام یا طیر 
گوینـد. این پرنـده دارای ویژگی های زیر اسـت:

کبوتران به صورت گروهی در شهرها و حومه آن دیده می شوند.  _
 کبوتران وحشـی بسـته به نژاد ۸ تا 1۲ ماه پس از تولد _

به بلوغ رسیده اند و جفت گیری می کنند. 
 این کبوترها خاکستری و گاه سیاه خاکستری هستند. _

1. Columba livia
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 گاهی نسـل کبوتران وحشی و اهلی آمیخته شده و در نتیجه
 آنها را می توان با تلفیقی رنگ های کبوتران وحشی و خانگی

مشاهده کرد. 
کبوتـر نیـز ماننـد همـه گونه هـا ۲ تخـم می گـذارد و  _

بعـد از 1۴ تـا 1۹ روز بسـته بـه شـرایط محیـط جوجه ها به 
دنیـا می آینـد. کبوتـر تـا دو روز از نوعـی شـیر مخصـوص1  

جوجه هایـش را تغذیـه می کنـد.
نـوع نـر پرنـده معموالً به لحـاظ جثه و حجـم جمجمه  _

 بزرگ تـر از نوع ماده اسـت. نـوع ماده با جثـه ای کوچک تر و
نوکی درازتر از نوع نر قابل  شناسایی است.

کبوتـر نیـز ماننـد بقیه پرنـدگان زیـان  آور بـا تغذیه از  _
میـوه رسـیده خرما خسـارت وارد مـي آورد.

در عراق این پرنده به عنوان آفت گزارش شده است.  _

)Columba livia( شکل ۵- کبوتر

1. پرنـده محتویـات معـده را کـه کامًا آسـیاب شـده و بـا آب مخلوط 
کرده اسـت، بـه نوعـی شـیره تبدیـل می کند.
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غراب گردن قهوه ای1

پرنده غراب گردن  قهوه ای )شکل 6( نیز یکی دیگر از آفات 
درخت خرماست که در زیر خصوصیات آن ذکر شده است:

 غراب گردن قهوه ای طولی بین ۵2 تا ۵6 سانتی متر دارد و _
بـه غراب معمولی شـبیه اسـت، اما در مقایسـه بـا آن جثه اش 

کوچک تـر بـوده و منقـارش نیز کوچک تر اسـت. 
 پرهـای سـر و گردن پرنده به رنگ قهـوه ای متمایل به _

سـیاه اسـت و نام غـراب گردن قهوه ای نیـز برگرفته از همین 
مشـخصه اسـت. بقیـه پرهـا سـیاه رنگ اسـت و برقـی آبـی، 
بنفـش یـا آبـی متمایل بـه بنفـش دارد. با این حـال پرهای 
ایـن گونـه از غراب هـا خیلـی زود کم  رنـگ می شـود و بـه 
رنـگ سـیاه متمایـل بـه قهـوه ای در می آیـد و ممکن اسـت 
پرنـده کامـًا قهوه ای رنـگ بـه نظـر برسـد. پاها و منقـار نیز 

سیاه رنگ هسـتند. 
زمانـی غـراب کوتوله نیز به عنوان یکـی از زیرگونه های  _

غـراب گردن  قهـوه ای به شـمار می رفـت، اما امـروزه آن را به 
کاغ رنگارنگ شـبیه تر می دانند. 

غـراب گردن  قهـوه ای پرنـده ای کامـًا نتـرس اسـت،  _
 مگـر آنکـه دنبالش کنند. بـا این حال اگر مورد توجه بسـیار

1. Corvus ruficollis
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قرار گیرد، خیلی زود محتاط و ترسو می شود.
 زیسـتگاه ایـن پرنـده منطقـه وسـیعی از تقریبـاً تمام  _

 شمال آفریقا تا کنیا و شبه جزیره عربستان تا خاورمیانه بزرگ و
 جنوب ایران را در بر می گیرد. عمدتاً مناطق کویری، واحه  ها و

نخلستان ها را شامل می شود.
 خوراک پرنده موارد مختلفی از جمله خرما و میوه  های _

دیگر را شامل می شود.

 
)Corvus ruficollis) شکل 6- غراب گردن قهوه ای

النـه غـراب گردن  قهوه ای شـباهت بسـیاری به آشـیانه  _
 غراب معمولی دارد و می توان آن را بر روی درختان، صخره ها یا

در ساختمان های قدیمی و مخروبه مشاهده کرد.
 این غراب ها پس از جفت گیری معموالً بین ۴ تا ۵ تخم _

می گذارند و به مدت ۲۰ تا ۲۲ روز بر روی آن ها می نشینند. 
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 جوجـه  غراب های گردن قهوه ای معمـوالً ۳۷ یا ۳۸ روز _
 پس از آنکه سر از تخم در آوردند می توانند از النه خارج شوند و

تا ۴۵ روز پس از خروج از تخم می توانند به خوبی پرواز کنند. 

دیگر پرندگان

 بر اساس گفته  ها ظاهراً طوطي ها از آفات اصلي خرماي پنجاب
 هستند. در سودان نیز طوطي کوچک دم دراز به محصول خرما
 صدمه وارد مي آورد. در سومالي توکا، پرنده جوال و پرنده کنه خوار

)حوریـو( همـه خرماخوارنـد کـه در بیـن آن ها تـوکا مهم تر 
اسـت. نیکسـن بیان مـي دارد در شـبه جزیره باهـاي واقع در 
مکزیک شـدیدترین خسـارت  ها از غـارت پرنـدگان خصوصاً 

کاغ سـیاه و در روز بـه درخـت خرمـا وارد مي آید.

خسارت و اهمیت اقتصادی

ایـن موجـودات عـاوه بـر تغذیـه از میوه هـا و کاهـش 
 ارزش بـازاري آن هـا، راه نفوذ براي حشـرات را باز می کنند و

عوامـل بیمارگـر را موجـب مي شـوند. همچنیـن پرنـدگان 
 توانایـي انتقـال عوامـل بیمارگـر انسـاني، جابه جایـي بـذور

علف هاي هرز و حمل اکتو پارازیت ها مانند شپش ها، کک ها، 
 کنه هـاي گیاهـي و حیوانـي را دارند. فضـوالت و پر پرندگان

باعـث آلودگـي میـوه خرمـا روي نخـل مي شـود. در صورت 
ورود ایـن موجـودات بـه انبارهـاي محـل نگهـداري خرمـا 
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احتمـال آلودگـي بـه مـوارد گفته  شـده تشـدید مي شـود. 
 خسـارت پرنـدگان بـه میوه هـا در نخلسـتان هایي که به

شـهرها نزدیک ترنـد، بیش تـر اسـت؛ زیرا در مناطق شـهري 
 پرندگاني مانند گنجشـک زیادتر هسـتند. همچنین خسارت

در نخلسـتان هایي کـه از دیگـر باغ هـا فاصلـه زیـادي دارند، 
 نسـبت به نخلسـتان هایي که یکي پس از دیگري قرار دارند،
 به  علـت دردسـترس نبودن منابع غذایي دیگر، بیش تر اسـت.

در باغ هایـي که بزرگ تر هسـتند، از آنجا کـه میوه بیش تري 
 در دسترس است، میزان آسیب وارده به میوه هاي هر درخت
 کم اسـت. بنابراین خسارت در نخلستان های کوچک بیش تر

اسـت. همچنیـن زمان رسـیدن میـوه نیز میزان خسـارت را 
 تحـت تأثیر قرار مي دهد. هرچه میـوه زودرس تر یا دیر رس تر
 باشـد، به علت دردسترس  نبودن دیگر میوه ها در زمان رسیدگي

ایـن نـوع ارقـام، خسـارت در مورد آن هـا بیش تر اسـت. این 
 مسئله نشان دهنده این است که پرندگان به تغییر رنگ میوه

حساس هستند. 

مدیریت کنترل

 در صورت آشنا بودن با نوع پرندگان و طریقه خسارت زدن و
 زمان آن مي توان با کاربرد روش هایي مناسب براي هر منطقه
 هزینه کنترل را کاهش داد. همچنین در انتخاب روش کنترل
 دانستن این نکته که آیا پرنده آفت از نظر قانوني تحت حفاظت
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 اسـت یا نه، مهم اسـت؛ زیرا در صورت تحت حفاظت بودن،
صدمـه زدن بـه آن هـا جـرم محسـوب خواهد شـد. عـاوه بر 
ایـن از بین  بـردن جوجـه یا تخـم پرنـدگان غیرمجاز اسـت. 

کنترل فیزیکی

بـا اسـتفاده از روش هـای زیـر می تـوان کنتـرل فیزیکی 
را بـرای کنتـرل پرنـدگان زیـان آور درخـت خرما اجـرا کرد:

1- پوشش دهی خوشه ها

 استفاده از پوشش براي خوشه هاي خرما نه تنها در بهبود
 خواص کمي و کیفي میوه خرما، جلوگیري از خسارت باران،
 بادهاي گرم و سوزان، آفتاب سوختگي و جلوگیري از آلودگي
 خوشه ها به گردوغبار و در نتیجه کاهش بازارپسندي میوه خرما

نقش دارد، بلکه براي جلوگیري از خسارت پرندگان و زنبورها 
نیـز بسـیار مؤثر اسـت. بهترین زمـان برای نصب پوشـش ها 
 بـر روي خوشـه هاي خرمـا در مرحلـه تبدیـل میـوه خرمـا
 به خارک اسـت. بسـته بـه هدف اصلـي به  کاربردن پوشـش
 خوشـه خرما و بـا درنظر گرفتن شـرایط آب وهوایي )رطوبت،

درجـه حـرارت(، نـوع رقـم خرمـا و مـوارد مصـرف میـوه 
)خـارک، رطـب، خرماي رسـیده(، هزینـه تهیه پوشـش و... 

نـوع پوشـش مـورد اسـتفاده متفـاوت خواهـد بـود. 
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2- استفاده از ادوات صوتي 

 اصوات متداخل، صداهاي انفجاري، آژیر و دیگر صداسازها
ماننـد مترسـک هاي صوتـي بسـیار مفیـد هسـتند. یکـی از 
مشـکات عمده صدا سازگارشـدن پرندگان و بی اثرشدن آن 
اسـت. لذا از این روش نباید برای بلندمدت اسـتفاده کرد. در 
 نقاطي کـه پرندگان آفت مهمي هسـتند، تپانچه هاي باروتي
 سـاده که در فواصل معین به قطعه اي فتیله بلند قابل احتراق
 معلق از شاخه بسته شده اند، کاربرد خوبي دارند. مولد استیلن
 هـم روش کامل تـر و گران تري  اسـت کـه در آن مخلوطي از
 گاز و هوا به کمک جرقه برقي در فواصل معین منفجر مي شود.

در ایـن روش تنظیـم فواصـل انفجـار بـا تغذیـه قطـرات آب 
صـورت مي گیـرد. همچنیـن در بعضـي از توپ هـاي صوتـي 
بـا اسـتفاده از گاز بوتـان یـا پروپـان و انباشته شـدن مقادیـر 
تنظیم شـده گاز در محوطـه احتراق و سـپس محترق شـدن 
 این گاز با اسـتفاده از شـمع تعبیه شـده در داخل دسـتگاه و
 ایجاد اسـتارت اتوماتیک صدایي شبیه به صداي شلیک توپ
 ایجاد می شود که در اثر این صدا پرندگان و سایر حیوانات مضر دور

خواهند شـد. نوارهاي کاست با صداهاي آزاردهنده نیز مفید 
 هسـتند؛ ولـي این صداهـا معموالً در مـورد گونه هاي خاصی

از پرنـدگان کاربـرد دارند و در مواقعـي که پرنده مزاحم فقط 
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 یـک گونـه اسـت، مي تـوان از آن هـا اسـتفاده کـرد. مشـکل
کاربـرد ادوات ترسـاننده صوتـي آن اسـت کـه بعـد از مدتي 
پرنـدگان بـه آن هـا عـادت مي کننـد، بـه همیـن علـت باید 
صداهـاي حاصلـه داراي تناوب هـاي غیرمنظم باشـد و منابع 
صـدا جابه جـا شـوند. بعضـي از ادوات تولیـد صـوت به روش 
 انفجاري داراي توانایي تنظیم توالي بین شـلیک  ها و میزان و

شـدت صـدا نیز هسـتند. در این صورت به مـرور زمان عادت 
بـه ایـن صداها صـورت نمي گیـرد. کاربـرد ادوات صوتي باید 
بـراي دیگـران ایجاد مزاحمت نکند. در پنجـاب غالباً زنگ یا 
 ادوات صـدادار دیگـري بـر نخل هـا آویـزان مي کننـد و هر از

چند گاه با حرکت رشته هاي نخ آن  ها را به صدا در مي آورند. 

3- سایر وسایل فیزیکی

 سـایر روش های مدیریت کنترل عبارت اند از: اسـتفاده از
 مترسـک، وسـایل چرخنده با حرکت باد، قوطي هاي کنسـرو
 که از میان آن ها بندي رد شده باشد. همچنین روش هایي مانند

کاربـرد ماکـت پاسـتیکي جغـد، گربـه و مـار یا اسـتفاده از 
بالون هایـي کـه چشـم هاي ترسـناک بـر روي آن ها نقاشـي 
شده باشـد، در خـارج از ایـران کاربـرد دارد. مـکان نصـب، 
رنـگ و نوع وسـیله بصري ترسـناک مي تواند میـزان کارایي 
آن را مشـخص کند. در پنجاب با نرم شـدن خرما، مترسـک 

پرنـدگان در نخلسـتان  ها نصـب مي شـود. 
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4- کنترل شیمیایي

محلول پاشـی مـواد دورکننـده پرنـدگان بـر روي میوه ها 
مي توانـد باعـث دورشـدن پرنـدگان از میوه هـا شـود. این ها 
 موادي هسـتند که معموالً در مزه و بوي میوه ها تغییري که

بـراي انسـان ملموس باشـد، ایجـاد نمي کننـد. از جمله این 
ترکیبات دورکننده ای با نام تجاری ® BirdStop  است. ماده 
 مؤثره این ترکیب متیلن ترانسـلیت است که موجب تحریک

دسـتگاه بویایی پرندگان )احسـاس بوی نامطبوع( می شـود. 
امـا ایـن ترکیب بی ضرر اسـت. تاکنـون در مـورد کاربرد این 
 نوع از مواد بر روي میوه خرما تحقیقي صورت نگرفته اسـت.
 اگر از نظر قانوني محدودیتي براي کشتن پرندگان میوه خوار
 نباشد مي توان از این روش استفاده کرد. تفنگ، طعمه مسموم

یا انواع تله ها در این روش به کار مي روند. 
 با توجه به مطالب گفته شـده شایان ذکر است که بهترین
 نتیجه در کاهش خسـارت پرندگان وقتي حاصل مي شود که
 روش هـاي متنوع به  طـور هم  زمان و قبل از آنکه اسـتفاده از
 میوه ها براي پرندگان عادت شـود، به کار روند. اعمال کنترل

بعـد از اینکـه پرنـدگان به اسـتفاده از میوه ها عـادت کردند، 
 بسـیار سخت است. بهتر است باغدار از میزان تأثیر هر روش

بـراي خـود گزارش هایـی تهیه کند. ایـن اطاعـات مي تواند 
بـراي تغییـر و بهبود برنامه هـاي کنترل مؤثر باشـد. 
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خفاش میوه خوار1
خفاش میوه خوار )شکل ۷( بزرگ ترین خفاش ایران است. 

این خفاش دارای مشخصات ذکرشده در جدول ۲ است. 

جدول 2- مشخصات خفاش میوه خوار

درازشکل پوزه

شبیه سگسر 

بلند، بیضی شکل و فاقد گوشکگوش ها 

درشتچشم ها 

کوتاهدم  

بسیار کم رشد و به صورت یک حاشیه باریک پرده دمی

متراکم،  بلند و به طول 3 سانتی متر موها

رنگ موها در پشت قهوه ای کم  رنگ ورنگ موها
در زیر بدن روشن تر 

100 تا 1۵0 میلی مترطول سر و تنه

10 تا 1۸ میلی مترطول دم

۸2 تا 99 میلی مترطول ساعد

۸0 تا 1۸0 گرموزن

 
1. Rousettus aegyptiacus
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)Rousettus aegyptiacus( شکل 7- خفاش میوه خوار

 زیستگاه این خفاش غارها، شکاف سنگ ها و شاخه درختان
 به خصـوص درختـان خرما و ُکنار واقع در زیسـتگاه بلوچی و
 برخـی دیگـر از مناطـق گرمسـیری جنوب کشـور اسـت. در
 ایران، از مناطق سـاحلی بلوچستان گرفته تا بوشهر، جهرم و
 جزیره قشم پراکندگی دارد. در حال حاضر آخرین گزارش های
 مشـاهده مربـوط به غـار چـزن واقـع در شهرسـتان چابهار،
 باغ کله قوچی و غار سیسان در جهرم،  باغ رمکان، باغ مسجد، 
 باغ کابلی و غار تورکان در جزیره قشم است. بیش ترین مشاهده

آن مربوط به حدود ۵۰ خفاش در شهرستان جهرم است. 
آنان در اوایل غروب و گاهی در روشنایی روز شروع به پرواز 
 می کنند. پروازشـان مسـتقیم و شـبیه پرواز کاغ اسـت. این

خفاش ها به صورت منظم در یک منطقه مشـاهده نمی شـوند. به 
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 مجـردی کـه میوه هـا تمام می شـود محل را تـرک می کنند.
گاهـی اوقـات فاصلـه محـل اسـتراحت تـا محـل تغذیـه به 
باریکشـان، آن هـا  بلنـد و  بال هـای  1۵ کیلومتـر می رسـد. 
 را قـادر ساخته اسـت تـا فواصـل طوالنـی را طی کننـد. در 
جزیـره قشـم زمانـی کـه خرماهـا می رسـند، ایـن خفاش ها 
 بیش تر مشاهده می شـوند. باغداران محلی برای جلوگیری از
 خسارت خفاش ها، خوشه های خرما را با تورهای ماهی گیری

می پوشـانند. همـه سـاله تعـدادی از این خفاش هـا در تورها 
گرفتار شـده و تلف می شـوند. 

 ایـن خفـاش از میوه هایـی مانند کنـار، خرما، انبـه، موز،
 شهد و گرده گل ها تغذیه می کنند. معموالً غذا را با استفاده از
 حس بویایی تشخیص می دهند. غالباً بخش های رسیده میوه

را در دهـان لـه می کننـد، شـیره و قسـمت های نـرم آن را 
 می خورنـد و تفالـه و هسـته آن را تُـف می کننـد. مدفوع این

خفاش ها اکثر اوقات قرمزرنگ اسـت. آن ها در جسـت وجوی 
غذا گاهی از شـاخه درختـان باال می روند. 

محـل زادآوری آن هـا در ایـران مشـخص نیسـت، ولی با 
توجـه بـه تـورم پسـتان  ها و بیضه هـا و همچنیـن مشـاهده 
بچه هـا بـه احتمـال زیـاد در ایـران تولیدمثـل می کننـد. در 
تمـام فصول قـادر به تولیدمثل هسـتند، ولی غالباً زمسـتان 
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 جفت گیری می کنند. مدت آبسـتنی 1۵ تا 16 هفته اسـت و
 یک بچه می زایند. مادر چندین روز نوزاد را با خود حمل می کند،

ولـی مدتـی بعـد آن هـا را در محل اسـتراحت نگه مـی دارد. 
طـول عمـر ایـن خفاش هـا حدود ۲۳ سـال اسـت. 

 سـندرم تنفسـی خاورمیانه یا »ِمرس« که در اثر ویروسی
 از خانواده کوروناویروس به اسم MERS-CoV ایجاد می شود،

بـرای نخسـتین بـار در سـال ۲۰1۲ در عربسـتان سـعودی 
 گزارش شد. بیش تر موارد گزارش شده از این سندرم، به دلیل

تماس با حیوانات بوده است و ناقل اصلی این بیماری به انسان 
 ابتدا شتر و سپس گونه ای خفاش به نام خفاش مقبره ای مصری1

اسـت. احتمال آلوده شـدن میوه خرما توسـط خفاش ها و در 
پـی آن انتقـال ایـن بیماری به انسـان وجود دارد )شـکل ۸(. 
به دلیـل پراکندگـی بسـیار کـم این گونـه  خفـاش در ایران، 
 احتمـال انتقال بیماری »مرس« از طریق آلودگی میوه خرما
 توسط خفاش های میوه خوار آلوده به این ویروس، در کشورمان
 بسیار کم است. پراکندگی این نوع خفاش ها محدود به منطقه

بسیار کوچکی در حاشیه خلیج فارس گزارش شده است. 

1. Taphozous perforatus
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شکل ۸- چرخه انتقال ویروس مرس یا تب خرما به انسان

جوندگان
 جونـدگان جزء بزرگ ترین راسـته هسـتند. ویژگی آن ها
 دارا بودن دو دندان نیش همیشه در حال رشد در آرواره های
 باال و پایین است که باید از طریق جویدن کوتاه نگه داشته شود.

چهل درصـد از تمـام پسـتانداران جونـده هسـتند. آن هـا در 
همـه قاره هـا به جـز قـاره جنوبـگان دیده می شـوند. از جمله 
 آفـات مهـره دار درخـت خرمـا، جونـدگان هسـتند. در میان 
 جوندگان موش ها و گاهي اوقات جوجه تیغي از نظر خسارتي



مدیریت کنترل مهره داران زیان آور درخت خرما
32

کـه بـه نخلسـتان ها وارد مي کننـد، اهمیـت زیـادي دارنـد. 
 جوندگان نه تنها در نخلستان به درختان خرما صدمه مي زنند،
 بلکه در انبارها نیز قسمت اعظمي از میوه خرما را از بین مي برند.
 به  عاوه در انتقال بیماري هاي خطرناک انسـاني نقش بزرگي

را به عهده دارند. 

موش ها

Muridae خانواده

موش هاي متعلق به این خانواده دارای مشخصات زیر هستند:
پوست پشمي، دم دراز و پوزه کشیده دارند.  _
این گروه از جوندگان داراي دندان هایي قوي و بلند هستند.  _
 موش هـا توانایي ذخیره سـازي غـذا را دارند و النه هایي _

با داالن هاي متعدد ایجاد مي کنند. 
 ایـن جانـوران اکثـراً شـب زي هسـتند و در سـال بین _

 1 تـا 1۳ بـار تولیدمثـل می کنند و بین 1 تـا ۲۴ بچه به دنیا
مي آورنـد. اکثـر گونه هـاي آن هـا گیاه خوارنـد و بعضـي از آن هـا 

نیـز همه چیز  خـوار هسـتند. 
موش ورامین1

 موش ورامین )شکل ۹( با جثه  ای متوسط دارای خصوصیات
زیر است:

1. Nesokia indica
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طول موش ورامین 16۵ تا 21۸ میلی متر است.  _
وزن آن به حدود 1۸۲ تا ۳۸۸ گرم می رسد. _
رنـگ بـدن مـوش ورامیـن قهـوه ای روشـن یـا تیره و  _

مایـل بـه خرمایـی و گاهی خاکسـتری اسـت.
زیر گلوی موش سفید رنگ است.  _
 دندان های پیشـین فک باال قوی، پهن و نارنجی رنگ و _

واضح هستند. 
موهـای متراکم و بلند و نرمی در فصل زمسـتان دارد؛  _

ولی در تابسـتان موهای کوتاه، پراکنـده و زبر دارد.

 

)Nesokia indica( شکل 9- موش ورامین
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 مـوش ورامین بیش تر وقت خـود را در النه می گذراند و _
به ندرت از النه خارج می شود.

 عمق تونل ممکن است تا 6۰ سانتی متر و طول آن گاهی _
تا ۹ متر برسد.

مـوش در طـول روز النـه خـود را می بنـدد و غـروب و  _
شـب ها فعالیـت می کنـد. 

مشـخصه مهم مـوش ورامین بـرای تشـخیص در باغ،  _
 وجود انبوه خاک به صورت تپه  کوچک هرمی شـکل در جلوی

سـوراخ اسـت کـه در این مـوش منحصربه فرد اسـت. به این 
ترتیـب می تـوان ایـن گونه را از سـایر گونه ها تشـخیص داد. 

تعـداد سـوراخ های النـه از ۴ عدد بیش تر نیسـت. 

 جفت گیـری موش ورامین از اوایل بهار شـروع شـده و _
تا آخر تابستان ادامه دارد.

 این جونده 1۷ روز طول دوره آبستنی دارد و در نهایت _
۳ تا ۵ نوزاد به دنیا می آورد که سه نسل در سال دارد. 

 ایـن موش از آفات جدي نخلسـتان ها به شـمار می رود و
بـا زدن نقـب در زیر زمین از ریشـه درختان خرمـاي جوان و 
پیـر تغذیـه مي کند. سـوراخ این مـوش را به سـهولت مي توان 
از النه سـایر جوندگان تشخیص داد، زیرا در محل خروجي آن 
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 همیشـه مقدار زیادي خاک خارج شده اسـت. به طور متوسـط
 در کنار هر النه 1۲ تا 1۸ دسي متر مکعب خاک مي توان دید.
 البتـه در اراضـي مسـطح این حیـوان هر چند یک بـار از النه
  خارج می شود و خاک هایي را که بیرون ریخته است، مسطح مي کند.
 ایـن جونـده موجـب مي شـود کـه درختان جـوان سـریعاً و
 درختان پیر به مرور از بین روند. خسارت این آفت در مکان هایي
 که آبیاري نخلستان ها با تحت فشار انجام مي شود، نسبت به

مناطقـي کـه آبیـاري با جـذر و مد صـورت مي گیـرد، مانند 
 نخلسـتان هاي کرانـه ارونـدرود بیش تـر اسـت؛ زیـرا آبیاري
 جذر و مدي اوضاع نامناسبي براي نقب زني به وجود مي آورد.

ایـن موش بـا ریختن خـاک در نهرهاي آبیاري نخلسـتان ها 
 باعـث اختال در سیسـتم آبیاري مي شـود. به طوري که باید
 مرتـب نهرها از خاک هاي بیرون ریخته شـده پاک شـوند. در
 نخلسـتان هایي که نخل ها با روش تشـتکي آبیاري مي شوند،

اطـراف نخل هـا پـر از خـاک شـده و مانـع رسـیدن آب بـه 
 . نخل ها مي شـود
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موش قهوه اي نروژي 1 

مـوش قهـوه اي )شـکل 1۰( در نـوع خـود از بزرگ تریـن 
به حسـاب مي  آید کـه  یـا رات هـا  بـزرگ  انـواع موش هـاي 

مشـخصات آن در جـدول ۳ بیـان شده اسـت. 

جدول 3- مشخصات موش قهوه ای نروژی

بین 32/۵ تا ۴۵ سانتي مترطول بدن با دم 

رنگ بدن 

در قسـمت پشـت بـدن تقریبـاً قهـوه اي مایل به 
است. خاکسـتري 

در قسمت شکم مایل به خاکستري است.
گاهـي نمونه هایـي بـه رنـگ سـیاه،  سـفید و ابلـق 

نیـز دیـده شده اسـت.

مشخصات 
گوش ها

گوش هـا کوچک، مـدور و از موهاي قهـوه اي ریز 
پوشـیده شده است.

پاها قوي و داراي پنج انگشت که براي زندگي در مشخصات پاها
خشکي و آب مناسب است.

تولیدمثل 

 ایـن حیوانـات در هـر بـار تولیدمثـل و 21 تـا
 23 روز بعـد از جفت گیـري 6 تـا 12 بچـه به دنیا

مي آورنـد. موش هـاي جـوان در حـدود 3 ماه بعد 
به بلـوغ و تولیدمثل مي رسـند.

بیش ترین فعالیت تولیدمثلي در بهار و پاییز است.
هر ماده ۴ تا 6 بار در هر سال زایمان مي کند.

1۸ مـاه زندگـي می کننـد، امـا معمـوالً قبـل از طول عمر 
1 سـالگي مي میرند.

1. Rattus norvegicus
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)Rattus norvegicus( شکل 10- موش قهوه اي نروژي

موش سیاه1  

موش سیاه )شکل 11( دارای خصوصیات زیر است:
موش خرما و فارالنخل نام های دیگر موش سیاه است. _
جثه متوسـط و نسـبتاً کشـیده دارد که طول آن با دم  _

به ۳۵ تا ۴۵ سـانتي متر مي رسـد. 
رنگ آن سیاه مایل به خاکستري یا قهوه اي  رنگ است.  _
رنـگ بـدن همیشـه یکسـان نیسـت و شـکم بـه رنگ  _

خاکستري اسـت. 
 گوش  ها نسـبتاً رشـد خوبي دارند و بدون مو هستند و _

به طرفین سر چسبیده اند. 

1. Rattus rattus
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پاهـا نسـبتاً قـوي و داراي پنج انگشـت اسـت که براي  _
زندگي در خشـکي مناسـب است. 

 
)Rattus rattus( شکل 11- موش سیاه یا موش خرما

مـوش سـیاه وابسـته به انسـان اسـت و معمـوالً در مناطق 
 مسکونی، کشتی ها و قطار دیده می شود. سازگاری بسیار خوبی
 با محیط های مختلف دارد. نمونه آن سواحل دارای جزر و مد
 جنگل های حرای قشـم اسـت. این موش روی درختان حرا و

از شـاخ  و برگ آن ها برای خود النه می سـازد که قطر آن ها به 
نیـم متـر و حتی بیش تر نیز می رسـد. النه سـازی این گونه به 
 ایـن صورت از هیچ نقطه دیگری از ایران گزارش نشده اسـت.
 شـب گرد است و به صورت اجتماعی زندگی می کند. به راحتی

از درخت باال می رود و شنا می کند. همه چیزخوار است. اغلب 
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 از مواد غذایی مورد اسـتفاده انسـان و زباله ها تغذیه می کند.
غذاهـای گیاهـی نظیـر غـات و میوه ها را ترجیـح می دهد. 
از گوشـت و غذاهـای جانـوری نیـز به عنـوان غـذای مکمـل 

اسـتفاده می کند. 
مـوش قهـوه اي نـروژي و موش سـیاه در نخلسـتان ها به 
تعـداد زیـاد وجود دارند و از خرمـا تغذیه مي کنند. معده هاي 
ایـن موش هـا همیشـه محتوي گوشـت میوه خرماسـت. این 
موش هـا بـراي نخل هـاي نزدیـک منـازل و نخلسـتان هاي 
 هم جوار شـهرها آفتي مهم به شـمار می آیند. آن ها از مراحل
 مختلف رشدي میوه خرما شامل کیمري، خال، رطب و خرما و
 همچنیـن دم خوشـه تغذیـه مي کنند. داراي حس چشـایي،

شـنوایي و بویایـي قوي هسـتند. بـراي یافتن غـذا و پناهگاه 
 مي تواننـد از مکا ن هـاي مختلـف باال روند. از هـر منفذي که
 بزرگ تر از ۳ سـانتي متر باشـد، عبور می کنند. به همین دلیل
در انبارهاي نگهداري خرما نیز آفتي جدي محسوب می شوند. 

موش خانگي1

موش خانگی )شکل 1۲( جونده ای است با مشخصات زیر:
داراي اندامـي کوچـک بـا دم نـازک و بسـیار بلنـد بـا  _

رنـگ خاکسـتري مایـل بـه قهـوه اي اسـت و بسـته بـه نـژاد 
گاهـي سـیاه و حتـي سـفید نیـز دیده مي شـود. 

1. Mus musculus
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گوش هـاي ایـن جانور بسـیار بزرگ و مشـخص بوده و  _
اللـه گـوش در قسـمت باال کامًا مدور اسـت. 

پاهاي جلویي ۴ پنجه و پاهاي عقبي ۵ پنجه دارند.  _

)Mus musculus( شکل 12- موش خانگي

ایـن حیـوان نـرخ زاد و ولـد زیـادی دارد و قـادر اسـت  _
هـر سـال ۵ تـا 10 بـار زایمـان کنـد و در هـر نوبـت به طـور 

میانگیـن 6 تـا ۸ بچـه به دنیا مـی آورد.
 ایـن جونـده کوچـک بـا حفـر داالن یـا تغذیـه باعـث  _

 قطع ریشه ها و در نتیجه خشکیدگي پاجوش ها و ایجاد ضعف
در نخل هاي پیر می شود. 

 این موش در انبارها نیز با تغذیه و آلوده کردن میوه خرما _
خسارات هنگفتی وارد مي سازد. 
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Cricetidae خانواده

جربیل هندي1  

Gerbillinae جونده جربیل هندی )شکل 1۳( از زیر خانواده 
اسـت. جربیـل هندي جثه متوسـط یا نسـبتاً بزرگـی دارد و 
دم ایـن جانـور کم  وبیـش ضخیـم و پُرمـو اسـت. در انتهاي 
آن موهـا بلندتر می شـود و تشـکیل دسـته موهـاي کوچکي 
را مي دهـد. در روي پـوزه سـبیل هاي سـیاه و سـفید بلندي 
روییـده اسـت. الله گوش نسـبتاً بزرگ و بیضوي شکل اسـت. 
ایـن مـوش در استان بوشـهر گونه غالب را تشـکیل مي دهد. 
 در سـال 1۳۷۵ به حالت طغیاني درآمد و خسـارت زیادي به

درخت خرما، گندم و زراعت هاي دیگر وارد آورد. 

 
 )Tetera indica( شکل 13- جربیل هندي

1. Tetera indica
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 این آفت در ایران از شمال شرقی خراسان رضوی )تربت جام(
تـا سـواحل جنوبـی، خوزسـتان، اصفهـان، فـارس و کرمـان 
گزارش شده اسـت. جربیل هندی شـبگرد اسـت. آن ها اغلب 
 در مجـاور هـم زندگـی می کننـد. معمـوالً چهـار دسـت و پا
 راه می رود، در موقع احسـاس خطر با جسـت های بسیار بلند

کـه ممکن اسـت به سـه و نیـم متر برسـد، مـی دود. النه در 
 عمـق یک متـری سـطح زمیـن قـرار دارد و دارای چنـد راه
 خروجی است که معموالً دِر آن ها را به وسیله خاک مسدود می کند،

النـه در مرکـز تونل هـا قـرار دارد و کـف آن از گیاهـان نـرم 
 پوشـیده شده اسـت. گاهـی اوقـات در یک النه ممکن اسـت
 دو جربیل مشاهده شود. هم جنس خواری در بین جربیل هایی

کـه در اسـارت نگهـداری می شـوند، وجـود دارد. جمعیـت 
ایـن جانـور در برخـی از مناطـق به شـدت افزایـش یافتـه و 
به صـورت آفتـی جدی بـرای نخلسـتان درآمده اسـت. آن ها 
از ریشـه، قسـمت های سـبز و گاهـی مـواد حیوانـی از قبیل 

تخـم و جوجـه پرنـدگان کوچـک تغذیـه می کند. 
  جربیل ۳ تا ۴ بار در سال تولید مثل می کند. مدت آبستنی

حـدود ۴ هفتـه اسـت. معمـوالً بیـن ۴ تـا 6 بچـه می زایـد. 
چشـم ها در 1۴ روزگـی بـاز می شـوند. بچه ها حـدود ۲۵ روز 
شـیر می خورنـد. در 1۰ تـا 16 هفتگـی قـادر بـه تولیدمثـل 

هسـتند. طـول عمـر حدود ۷ سـال اسـت.
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جربیل بلوچی1

جونده جربیل بلوچی )شکل 1۴( دارای مشخصات زیر است:
 ایـن جونده جثـه کوچکی تقریباً به انـدازه موش خانگی _

دارد. چشـم ها درشـت، گوش هـا متوسـط، دم بلنـد )حـدود 
یـک و نیـم برابـر طول بـدن( و موهای انتهایی دم زبر و بلند اسـت. 

دسـت و پـا پنـج انگشـت دارنـد و کف آن ها بـدون مو  _
اسـت. موهای بـدن نرم و انبوه هسـتند. 

رنـگ موهای پشـت و باالی دم خاکسـتری متمایل به  _
قهوه ای روشـن، پایین بدن و زیر دم سـفید اسـت. 

حد فاصل رنگ پشت و پایین بدن کامًا مشخص است.  _
 در باالی چشم ها و قاعده گوش ها لکه های سفید رنگی _

دیده می شود. 
 طول سر و تنه ۷۰ تا ۹۰ میلی متر، دم 1۰۵ تا 1۲۵ میلی متر، _

پا ۲۰ تا ۲۳ میلی متر است. 

 

)Gerbillus nanus( شکل 1۴- جربیل بلوچی
1. Gerbillus nanus
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جربیـل بلوچـی در مناطق بیابانی و اسـتپ های مناطق  _
گـرم و نسـبتاً خشـک، مناطـق بلوچـی، باغ ها و نخلسـتان ها 

زندگی می کنـد.
 در ایران از جنوب خراسان تا سواحل جنوب، خوزستان، _

فارس و کرمان گزارش شده است. 
حیوانی شب گرد است. اغلب نزدیک هم زندگی می کنند. _
 از مواد گیاهی نظیر میوه، ریشه، قسمت های سبز گیاه و _

احتماالً حشرات تغذیه می کند. 
 چندین بار در سـال و هر بار به طور متوسـط چهار بچه _

می زاید. بچه ها در موقع تولد کور و بی مو هستند.
جربیل بین النهرین1

 جربیل بین  النهرین )شکل 1۵( از نظر ظاهری شباهت زیادی
به جربیل بلوچی دارد، با این تفاوت که دم این حیوان قدری 
 کلفت تـر اسـت و در انتهـای آن به جای دسـته موهـای بلند،

موهـای کوتـاه و پراکنـده ای وجـود دارد. در ایـن حیـوان 
 عاوه بـر لکه سـفیدی کـه اغلب در باالی چشـم قـرار دارد،

لکـه سـیاه رنگی نیـز در پایین گـوش دیده می شـود. تاکنون از 
 اطراف رودخانه های خوزستان و شرق عراق گزارش شده است.
 پناهگاه های حیات وحش دز و کرخه و اطراف رودخانه کارون

یکی از مکان های مشاهده این حیوان است. 

1. Gerbillus mesopotamiae
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)Gerbillus mesopotamia( شکل 1۵- جربیل بین  النهرین

 جربیل بین  النهرین شبگرد است. النه اش در عمق یک  متری
قرار دارد و دارای چندین راهرو به طول ۲ تا ۳ متر اسـت که 
 معموالً دِر آن  ها به وسـیله خاک مسـدود می شـوند. کف النه

بـا علف هـای نـرم پوشـیده شده اسـت. همچنیـن محوطـه 
 دیگری نیز به انبار ذخیره مواد غذایی اختصاص یافته اسـت.
 از مواد گیاهی از جمله درخت خرما و گاهی اوقات حشـرات

تغذیه می کند. 
در تمـام طـول سـال قـادر بـه تولیدمثـل اسـت. مـدت 
 آبسـتنی ۲۰ تا ۲۲ روز اسـت. در هر زایمان بین 1 تا ۸ بچه

می زایـد. چشـم ها بیـن 16 تـا ۲۲ روزگـی بـاز می شـوند و 
تـا یـک ماهگـی شـیر می خورنـد. طـول عمـر در گونه هـای 

مشـابه ۸ سـال است.
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جربیل بزرگ1

 جربیل بزرگ )شکل 16( از نظر اندازه جثه از سایر جردها و
جربیل هـای ایـران بزرگ تـر اسـت. گوش ها کوچک اسـت و 
 سطح داخلی آن ها از دور سیاه  رنگ به نظر می رسد. دم کلفت و

تقریبـاً به انـدازه طـول سـر و تنـه اسـت. موهـای سـیاه یـا 
 قهـوه ای بلنـد در قسـمت انتهایـی پشـت دم دیده می شـود.
 رنگ موهای بدن در مناطق مختلف متفاوت است. رنگ پشت
 اغلب نخودی متمایل به خاکستری تا قهوه ای روشن متمایل به
 قرمـز اسـت کـه به تدریـج در پهلوها روشـن تر می شـود و در

پایین بدن به رنگ خاکستری روشن در می آید. در این جرد 
 سطح جلویی هریک از دندان های پیشین باال دو شیار طولی
 دارد، در صورتی که این دندان ها در سـایر جردها و جربیل ها
 دارای یک شیار است. طول سر و تنه 1۲۵ تا ۲۰۰ میلی متر،

دم 1۲۵ تا 16۲ میلی متر، پا ۳۷ تا ۴1 میلی متر است. 

1. Rhombomys opimus
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)Rhombomys opimus( شکل 16- جربیل بزرگ 

 در دامنه تپه های کوتاه، دشت های ناهموار، اراضی کشاورزی
واقع در مناطق خشـک بیابانی و اسـتپی زندگی می کند. در 
 منطقـه ترکمـن صحرا کلنی هـای بزرگ این حیـوان بر روی

تپه های کوچک واقع در مراتع و اراضی کشاورزی مشاهده می شود. 
 در ایـران از ترکمـن صحرا، خراسـان، جنوب شـرقی بلوچسـتان

تا اصفهان گزارش شده است.
 ایـن جونده روزها فعال اسـت. اغلـب در کلنی های بزرگ
 زندگـی می کنـد. النـه در عمق یک و نیم تـا دو و نیم متری
 از سـطح زمیـن قرار دارد )جایی کـه میکروکلیما حالت ثابت
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 دارد(. النه دارای راهروهای بسیار طوالنی و خروجی های متعددی
النه هـا در مجـاورت یکدیگـر قرار دارنـد و  اسـت. معمـوالً 
 ممکن است سطح یک تپه را کامًا بپوشانند. خواب زمستانی

ندارد، ولی فعالیتش در فصل زمستان کاهش می یابد. معموالً 
در جلوی النه روی دو پا می ایسـتد و به محض احساس خطر 
 صـدای سـوت مانندی کـه شـباهت به صـدای سـلیم طوقی
 دارد، ایجـاد می کنـد. آن ها به این وسـیله یکدیگر را از خطر

آگاه می سازند. 
 جربیل از مواد گیاهی مانند برگ، جوانه، دانه و محصوالت
 کشـاورزی تغذیه می کنـد. معموالً مقدار زیـادی مواد غذایی

را که ممکن است وزن آن ها از 6۰ تا 6۰۰ گرم بیش تر باشد، 
 در انبـار غذایـی النـه خـود ذخیـره می سـازد. گاهـی اوقات

چنـد حیـوان بالـغ در سـاختن النـه مشـارکت می کننـد. 
جربیـل بـزرگ بـه نخلسـتان ها و نیـز بـه نهرهـای آبیـاری 
خسـارت زیـادی وارد می کنـد. ایـن حیـوان ممکـن اسـت 
چندیـن بـار در سـال تولیدمثل کنـد. مدت آبسـتنی حدود 
 ۲۵ روز اسـت و از 1 تا 1۴ بچه و معموالً ۴ تا ۷ بچه می زاید.

بچه هـا در ۲ تـا ۴ ماهگـی بالـغ می شـوند. طـول عمـر نرها 
حـدود ۳ سـال و ماده ها ۴ سـال اسـت.
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جربیل کرمانی1

 جربیل کرمانی )شکل 1۷( برای اولین بار در 6۰ کیلومتری
 غرب کرمان گزارش شد. تاکنون عاوه بر جنوب شرقی ایران
 از افغانستان و پاکستان نیز گزارش شده است. از خصوصیات

ایـن حیـوان اطاعـات چندانی در دسـت نیسـت. ایـن گونه 
نیـز توانایـی خسـارت زدن به نخلسـتان های منطقـه را دارد.

)Gerbillus aquilus( شکل 17- جربیل کرمانی

دوپای فرات2

 تاکنون تحقیقات علمی چندانی در مورد گونه های دوپای
موجـود در ایـران صـورت نگرفته اسـت. پراکندگـی جهانـی 
دوپـای فـرات )شـکل 1۸( در ترکیـه، سـوریه، عربسـتان تـا 

1. Gerbillus aquilus
2. Allactaga euphratica
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 مناطـق مـرزی عراق با ایران اسـت. بنابراین بـه احتمال زیاد
این گونه در ایران و به خصوص در خوزستان وجود دارد.

)Allactaga euphratica( شکل 1۸- دوپای فرات

مدیریت کنترل جوندگان کوچک

 شناسـایي گونه ها، تعیین اندازه  جمعیت هر گونه، تعیین
 گونـه  غالب منطقه، مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات جمعیتي

جونـدگان و در نهایـت انتخـاب مناسـب  ترین روش هـا براي 
 کاهـش جمعیـت جانور، از جمله مراحلي هسـتند که اجراي
 آن ها براي مهار تلفیقي جونده الزامي هسـتند. کلید موفقیت
 در کنتـرل جونـدگان در برنامـه ای هماهنـگ و منظم اسـت
 کـه در آن، زمـان کنتـرل به طـور منظـم و بر اسـاس جدول
  زمان بنـدي انجام مي شـود. مکان هاي بـزرگ در یک زمان و
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به طـور همه جانبـه تیمار مي شـوند. بـراي کنتـرل جوندگان 
 اولیـن هدف باید کاهش جمعیت آن  ها باشـد. بـراي این کار

مي توان روش هاي زیر را به کار برد:

رعایت بهداشت

ضعـف بهداشـت و وجود بقایـاي گیاهي در نخلسـتان یا 
مـواد زائـد و زبالـه در اطـراف انبارهـا باعـث حضـور موش ها 
مي شـود. رعایـت مناسـب بهداشـت و کاهـش پناهگاه هـاي 
قابل  اسـتفاده، تعـداد موش هایـي را کـه قـادر بـه زندگـي و 

حیـات هسـتند، محـدود مي کند. 

روش های زراعی

ریختن آب در النه 

در موقـع آبیـاري بـا نفوذ آب در النه  ها یـا ریختن آب در 
 آن هـا مي تـوان موجـب ازبین  رفتـن موش هـاي موجـود در
 النه به  ویژه نوزادان شـد. همچنیـن موش هایي را که به دلیل

جریـان آب از النـه خـارج مي شـوند، مي تـوان بـه کمـک 
 روش هـاي مکانیکـي از بین بـرد. با اسـتفاده از ایـن روش در
 پاییـز و زمسـتان مي توان کنترل  مؤثري علیـه موش ورامین

در نخلستان انجام داد.
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شخم

شـخم بیـن درختـان و حتي بیـن ردیف ها در نخلسـتان 
 موجب خراب  شـدن النه ها، تلف شدن نوزادان و حتي ازبین رفتن
 تعـدادي از موش هاي بالغ مي شـود. به دلیـل فعالیت بیش تر

مـوش ورامیـن در اطـراف تنـه و ریشـه  ها و عـدم امـکان 
شـخم کامل در این مناطق، اسـتفاده از شـخم در نخلسـتان 
اثـر قاطعـي نـدارد؛ ولـي از طرفـي به دلیـل عمق نسـبتاً کم 
النه  هـا )11 تـا ۷۳ سـانتي متر(، چنانچه شـخم در زمسـتان 
انجام شـود و بعـد از آن نخلسـتان آبیـاري شـود یـا یـخ  آب 

ایجـاد شـود، تلفـات زیـادي بـه این جانـور وارد مي شـود.

ازبین بردن علف هاي هرز 

علف  هـاي انبـوه و متراکـم در اطـراف تنه درخـت خرما، 
به ویـژه علف هاي دائمي با ریشـه قـوي مانند خارشـتر و... از 
عوامـل تجمع و ازدیاد موش ورامین هسـتند. بنابراین حذف 
 علف هاي هـرز اطـراف تنـه، به خصـوص اگـر همـراه شـخم

باشـد، نقـش مهمـي در کاهـش جمعیـت مـوش ورامیـن 
خواهد داشـت.

استفاده از تله و طعمه گذاري

 تله گذاري یکي از مؤثرترین روش هاي کنترل در مناطقی
اسـت که تعداد زیادی موش ندارند. تله گذاري چندین فایده 
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 دارد. ایـن روش معایـب ذاتـي کاربرد سـموم را نـدارد. با این
 روش اسـتفاده کننده مي تواند از مرگ موش ها باخبر شـود و

باعـث مي شـود کـه اجسـاد موش هـا در معرض دید باشـند. 
 بنابراین بوی ناشي از الشه های موش ها که در استفاده از سموم
 در خانه هـا روي مي دهند، مشـکل آلودگي ایجاد نخواهد کرد.

وقتـي کـه مـواد غذایـي آن قـدر فـراوان باشـد کـه موش ها 
رغبتـي بـه خوردن طعمه مسـموم نداشته باشـند، این روش 
مناسـب اسـت. در صورتـي کـه موش ها حالـت طعمه  زدگی 
داشته باشـند، ایـن امـر معمـوالً بعـد از کنتـرل موش هـا بـا 
اسـتفاده از سـموم موش کـش ایجـاد مي شـود. در زماني که 
موش هـا بـه سـموم موش کـش مقـاوم شـده اند یـا احتمـال 
ایـن امر وجود داشته باشـد، ایـن روش کارایي بهتـري دارد. 
تله هـاي معمولـي چوبـي ارزان قیمـت و سـاده  در اغلـب 
لـوازم و ابزارفروشـي ها موجود اسـت. تله هاي قفسي  شـکل و 
 سـیمي گران ترند، اما از تله هـاي گیرنده بهتر عمل مي کنند.
 مناسب تر آن است که در این تله ها از طعمه هایي استفاده شود

که جوندگان به تغذیه از آن ها تمایل دارند. در تله هاي طعمه دار 
 مي تـوان کـره بادام  زمینـي یـا قطعـات کوچـک سوسـیس،
 نان یا مغزها )گردو( را به گیره )ضامن( تله محکم متصل کرد.

همچنیـن از جوهاي دوسـر آغشـته بـه کـره بادام زمیني نیز 
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مي توان اسـتفاده کرد. ضامن تله باید به سـادگي رها شـود تا 
 سـریع عمل کند. بهتر اسـت تله ها نزدیک دیوار، پشـت اشیا
 در گوشـه هاي تاریک و در مکان هایي که موش هاي صحرایي
 فعالیت و رفت وآمد دارند، قرار داده شـوند تا آن ها مسـتقیماً
 به سـوي تله هدایت شـوند. تعداد تله ها براي کنترل قطعي و
 سـریع بایـد کافي باشـد. صرفه جویي در تعـداد تله ها موجب
 تأخیر در کنترل مي شود. یک تله در هر ۳ مترمربع کافي است.
 بهتـر اسـت به تله ها دسـت زده نشـود تا حداقـل یک مرتبه
 موش ها از آن ها تغذیه کنند و ترس و احتیاط آ ن ها نسبت به

تله ها از بین رود. 
در هنگام تهیه و کاربرد طعمه مسموم در نخلستان، رعایت 
 نـکات زیـر ضروري اسـت: آگاه  کـردن مردم از انجـام کنترل
 به  منظور جلوگیري از ورود اطفال به منطقه  طعمه گذاري شده،
 عدم چراي دام و عدم رهاسـازي طیور، رعایت نکات ایمني و

بهداشـتي در هنـگام تهیـه  طعمه مسـموم مانند اسـتفاده از 
دسـتکش، پرهیـز از تمـاس بدن با سـم، پرهیـز از خوردن و 
 آشامیدن، وجود تهویه مناسب در محل تهیه طعمه، به هنگام

به کاربردن طعمه مسـموم بایسـتي از تماس دسـت با طعمه 
جلوگیري شود؛ زیرا موش ها جانوران باهوشي هستند و بوي 
 دسـت انسـان را تشـخیص می دهند و دیگر از طعمه مسموم
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 تغذیه نمي کنند. جمع آوري و دفن بقایاي طعمه هاي مسموم
مصرف نشده در خاتمه طعمه گذاري راحت تر است.

 کنترل شیمیایی

 موش کش ها سـمومي هسـتند که باعث کشتن جوندگان
مي شـوند. از نظـر شـیوه ورود بـه بـدن مـوش بـه دو دسـته 

تقسـیم مي شـوند:
الف- سـموم تنفسـي: این سـموم به وسـیله شـش ها 
 و بـا عمـل تنفـس جذب مي شـوند. از ایـن گروه مي تـوان از
 فسـفید آلومینیوم، متیل بروماید، سیانید کلسیم، سیانید پتاسیم و
 سیانید سدیم نام برد. استفاده از سموم تدخیني )گازي( علیه
 جوندگاني کـه فعالیت زیرزمیني دارند )مانند موش ورامین(

نتایـج خوبـي دارد و معمـوالً تـا 11 درصـد مؤثـر اسـت. گاز 
آزاد شـده از ایـن سـموم، درون داالن هـا نفوذ کـرده و جانور 
)بالغیـن و نـوزادان( را خفه یا مسـموم مي  کنـد. از مهم ترین 
سموم تدخیني که در کشور علیه جوندگان مختلف رایج است 
 مي تـوان به آلومینیوم فسـفاید )با نام تجاري فستوکسـین(،

سـدیم سـیاناید )بـا نام تجاري سـیماگ( اشـاره کـرد. نکته 
 شـایان ذکر در مـورد این سـموم، رعایت کامل نـکات ایمني
 به  ویژه در مورد سیماگ است، چرا که به دلیل گازي  شکل بودن و

سـمیت فـراوان براي انسـان، در هنـگام کار با آن  ها بایسـتي 
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از دسـتکش و ماسـک و در محیـط آزاد یـا داراي تهویـه 
استفاده شـود. همچنیـن ایـن سـموم بـراي تبدیل  شـدن به 
حالـت گازي نیـاز بـه رطوبت دارنـد. به طور خاصـه مراحل 

انجـام کار بـا سـموم گازي بـه ایـن ترتیب اسـت: 
ابتدا النه کوبي انجام شود تا النه هاي فعال مشخص شوند. _
 مقداري آب براي تسریع در تصعید گاز سمي به ویژه در _

محیط هاي خشک، در دهانه سوراخ هاي فعال ریخته شود.
 تعـداد یک عـدد قـرص فستوکسـین یا مقـدار دو گرم _

 پودر سیماگ توسط یک قاشقک که داراي دسته نسبتاً بلندي
)حـدود نیم متر( اسـت، تقریبـاً در عمق 11 سـانتي متري از 

دهانـه النه قرار داده شـود. 
بـراي جلوگیـري از خـروج گاز از النـه، بافاصله دهانه  _

بسته شود. سـوراخ 
 ب- سموم گوارشي: این سموم به  وسیله خوردن آب یا
 غذاي مسموم یا لیسیدن و تمیزکردن به بدن موش وارد مي شوند.

از ایـن گروه مي تـوان وارفاریـن، کوماتترالیـل، برودیفاکوم و 
فسـفردوزنگ را نـام برد. 

 هنگامی که سموم خوراکي را با مواد غذایي مخلوط مي کنند،
ایـن مـواد غذایـي را طعمـه مسـموم مي نامنـد. از آنجـا کـه 
 حـس بویایـي از مهم ترین حواس موش هـاي خانگي و بزرگ



مدیریت کنترل مهره داران زیان آور درخت خرما
۵7

اسـت، در تهیـه طعمه    هـاي مسـموم بایـد دقت شـود بـوي 
 طعمه هاي آماده شـده طوري باشـد که موش ها به آلوده بودن

طعمـه مسـموم پـي نبرند. مـزه و نوع مـاده غذایـي مي تواند 
عامـل مؤثـري در تغذیـه موش هـا از طعمـه باشـد. موش هـا 
معمـوالً مـواد غذایـي مـورد مصرف انسـان را دوسـت دارند. 
 ایـن مـواد مي توانـد به عنوان اسـاس غذاي موش هـا در تهیه
 طعمه هـاي مسـموم قـرار گیرند، به طـوري کـه ذرت یکي از
 مـواد مناسـب غذایي براي تغذیه موش ها و جلب آن هاسـت.

همچنیـن از بلـوط به عنـوان پایـه غـذاي مـوش مي تـوان 
اسـتفاده کـرد. بـراي تهیـه طعمـه مسـموم بهتـر اسـت تـا 
آنجـا کـه ممکن اسـت از مواد تازه و سـالم اسـتفاده شـود تا 

نتیجـه کنتـرل قطعي شـود. 
بعضـي از انـواع جدیـد سـموم ضدانعقـادي بـه چنـد بـار 
تغذیه توسـط موش ها احتیاج ندارنـد، مانند brodifacoum یا 
 bromodido که باعث مرگ بعد از فقط یک بار تغذیه مي شوند.

جونده کش هایـي کـه بایـد یک بار اسـتفاده شـوند تـا ایجاد 
مـرگ کننـد، خطر بیش تـري دارنـد و به صـورت معمول در 
دسـترس عموم بدون آموزش و نسـخه قرار داده نمي شـوند. 
در آلودگي هـاي شـدید جونده کش هـاي یک بارمصـرف براي 
کاربـرد به وسـیله یـک کاربر حرفـه اي کنترل کننـده با آفت، 

بهترین گزینه اسـت. 
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 بعضي از نکات استفاده ایمن از جونده کش ها عبارت اند از:
دورنگه داشـتن آن ها از کـودکان و حیوانات اهلـي، نگهداري 
 طعمه ها در شرایط مناسب و استفاده از مکان هاي پوشیده و

محافظت شـده طعمـه بـراي جاهایـي کـه جونـده فـراوان 
اسـت. بعـد از کاهـش جمعیت مناطق آلوده باید تمیز شـود.

ادوات صوتي و الکترونیکي 

گاهـي صداهـاي خیلـي بلنـد و زیـاد باعـث ازبین رفتـن 
کـه  باعـث می شـود  مـوش مي شـود. صـدا  تعـادل  حـس 
حیـوان از محـل تغذیـه بگریـزد و بـه النـه خـود پنـاه ببرد. 
پـس از قطـع صـدا حیوان از النـه خارج می شـود و به تغذیه 
خـود ادامـه مي دهـد. اگـر ایـن صداهـا به طـور یکنواخـت و 
در زمان هـاي معیـن تکـرار شـود، مثـًا در کارخانه ها، موش 
پـس از مدتـي بـه صـداي یکنواخت عـادت مي کنـد. کاربرد 
 صداهاي فراصوتي نیز که باالتر از محدوده شـنوایي هسـتند،

اسـتفاده محـدودی دارند؛ چون جهت دار هسـتند و از اشـیا 
رد نمي شـوند. همچنیـن آن هـا خیلي سـریع به علـت فاصله 

اثـر خـود را از دسـت مي دهند. 

شکارگر ها و کنترل بیولوژیکي

اگرچـه گربه هـاي خانگـي و بعضي از سـگ ها، شـکارگر  
 موش های صحرایي هستند، کنترل مؤثري را ایجاد نمي کنند.
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گاهـي اوقـات موش هـاي صحرایـي در نزدیکـي سـگ ها و 
گربه هـا و زیـر النـه آن هـا زندگـي مي کننـد. حتـي از غذاي 

آن  هـا در فرصت هـاي مناسـب تغذیـه مي کننـد. 

 حفاظت از انبارها

موفق تریـن و دائمي تریـن شـکل کنترل موش هـا کاهش 
 شـانس آن هـا بـراي ورود به انبارهـا و غیرممکن کـردن ورود
 آن هاست. در همین راستا همه منافذ بزرگ تر از یک چهارم اینچ

باید مسدود شوند تا مانعي در برابر ورود موش ها باشد. منافذي 
کـه ورود بـه سـاختمان ها را آسـان مي کنند، باید به  وسـیله 
 آهـن کامـًا پوشـانده شـوند. راه آب هـا و لوله هـاي فاضـاب
 به حفاظ هاي آهن با منافذ داراي قطرکم تر از یک چهارم اینچ
 مجهز باشـند. همچنین با پوشـاندن تمام نقاط قابل دسترس
 مثل شـکاف ها، منافذ مناسـب عبور جوندگان یا شیشـه هاي
 شکسـته انبار در برابر ورود جوندگان مقاوم شوند. نکته دیگر

این که خرماهاي بسته بندي  نشـده نیز باید در سـاختمان ها، 
اطاق هـا یـا کانتینرهایـي که در برابـر نفوذ جونـدگان مقاوم 
هسـتند، انبـار شـوند و خرماهـاي بسته بندي شـده بـر روي 
طبقاتي چیده شـوند کـه در اطراف و زیر کاالهاي انبارشـده 
 فضـاي کافـي بـراي بازدید و بازرسـي عائم مـوش صحرایي 
 وجود داشته باشد. رعایت بهداشت انبار نکته مهم دیگري است
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کـه قبـًا نیز ذکر شـد. البته بهداشـت مناسـب باعث کاهش 
موش هـا در تمامـي شـرایط نمی شـود، ولـي بـه ایـن نحـو 
مي توان از مطلوبیت شـرایط رشـد و نمو براي آن ها کاسـت. 

سنجاب بلوچی )سنجاب نخلی یا هردک(1

 جثه  سنجاب بلوچی )شکل 1۹( کوچک تر از سنجاب ایرانی
است و گوش های متوسط و دم بلند و پشمالو دارد. در سطح 
 پشـتی، چهار نـوار پهـن و تیره در زمینه سـفید وجـود دارد

کـه عامـت مشـخصه ایـن سـنجاب اسـت. سـطح زیریـن 
بـدن سـفید و موهـای دم مخلوطـی از تیره و سـفید اسـت. 
انـدازه طـول سـر و تنـه، دم، پا و گـوش سـنجاب بلوچی در 

جـدول ۴ ذکـر شده اسـت.  

جدول ۴- اندازه طول قسمت های مختلف بدن سنجاب بلوچی

اندازه طولقسمت مورد نظر
133 تا 1۴3 میلی مترسر و تنه

1۴۵ تا 1۸۵ میلی متردم
32 تا 37 میلی مترپا

13 تا 1۸ میلی مترگوش

 این جونده در درختزارها، باغ ها و نخلستان های مناطق بلوچ
 زندگی می کند. در ایران تاکنون فقط در نواحی جنوب شرقی
1. Funambulus pennantii
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 بلوچسـتان مشاهده شده است. در حال حاضر جمعیت نسبتاً
 مناسبی از این سنجاب در باغ های تیس واقع در ۹ کیلومتری
 شهرستان چابهار، دره سرباز و همچنین منطقه حفاظت شده

باهوکات مشاهده می شود. 

 شکل 19- سنجاب بلوچی )سنجاب نخلی یا هردک(
)Funambulus pennantii(

 این حیوان روزها فعال است و در فصل زمستان تمام ساعات روز
 مشـاهده می شـود. معمـوالً ایـن سـنجاب ها در نزدیـک هم
 دیده می شوند. سنجاب بلوچی بر روی درختان زندگی می کند.
 النـه خـود را در میان شـاخه های انبـوه درختان می سـازد و
 داخل آن را با علف های نرم و برگ درختان مفروش می کند.

در مناطقـی کـه مواد غذایـی در روی زمین فراوان اسـت، از 
 درخـت خرما پایین می آید و اغلب روی زمین در حال تغذیه
 مشاهده می شـود. ولی به محض احسـاس خطر با سرعت زیاد
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 از نخل هـا بـاال می رود و از شـاخه ای به شـاخه دیگر می پرد.

 این سنجاب صدای سوت مانندی شبیه صدای پرندگان دارد.
سـنجاب بلوچی چنانچه مـورد آزار قرار نگیـرد، خیلی زود با 
 انسـان مأنوس می شـود. از دانه، میوه، برگ و نیز حشـرات و
 تخـم پرندگان تغذیه می کند. این سـنجاب با حرکت در بین

درختـان خرمـای نـر و مـاده در گرده  افشـانی ایـن درختان 
 نقـش مهمی ایفا می کند. به علت مناسـب بودن هوا و فراوانی

غـذا در تمـام فصـول سـال قادر بـه جفت گیری اسـت. ماده 
ممکـن اسـت بـا چنـد نـر جفت گیـری کنـد. دوره بـارداری 
حـدود 6 هفتـه اسـت و ۲ تا ۴ بچـه کور و بدون مـو می زاید. 
احتمـاالً ۲ بـار در سـال تولیدمثـل می کنـد. ماده هـا در 6 تا 

۸ ماهگـی بالغ می شـوند.

)Leporidae(  خانواده خرگوش  ها

خرگوش وحشي1  

 خرگوش وحشي )شـکل ۲۰( جونده اي درشت اندام است.
دم کوتـاه و رنـگ عمومي بدن قهوه اي دارچیني اسـت. رنگ 
 دم سـیاه و در انتهـا سـفید اسـت. دندان  هـاي پیشـین بـاال

دو جفت هستند.

1. Lepus capensis L.
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) Lepus capensis L.( شکل 20- خرگوش وحشي

  خرگوش النه خود را با حفر زمین درست نمي کند، بلکه
 معمـوالً پناهگاه هایـي در بین درختان و زیـر بوته ها دارد که
 با مواد نرم گیاهي مفروش مي شود. خرگوش حیوان پرتحرکي
 اسـت و در تمام سـال فعالیت مي کند. بیش تر فعالیت شبانه

دارد. تعداد ۲ تا ۴ بچه در هر زایمان به دنیا می آورد. این حیوان 
 در نخلسـتان ها نیز فعالیت مي کند. از علف ها، برگ هاي تازه و
 میوه ها تغذیه می کند. در زمستان در صورت نبودن علف، به درختان

حمله می کند و از پوست و پاجوش های درخت خرما مي خورد. 
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)Hystricidae( خانواده خارپشت  ها
جوجه تیغی ایرانی1

 جوجـه تیغـی ایرانـی گونـه ای خارپشـت )شـکل ۲1( از 
 سرده خارپشت های بیابانی است که در بیش تر مناطق کویری

زندگی می کند و دارای مشخصات زیر است:
این جانور در استان بوشهر با نام »زوزو« خوانده می شود.  _
بدن این خارپشت به نسبت گرد است.  _
سطح پشتی آن پوشیده از خارهای انبوه و تیز است.  _
 گوش های آن مثلثی شـکل هستند. خارهای پشت سر _

بلندتر هستند. در وسط سر بخشی لخت و هشت شکل دارد.
رنـگ کلـی بـدن بـه رنگ سـیاه دیـده می شـود. رنگ  _

موهـای صـورت و زیـر بـدن به رنگ پشـت هسـتند. 
طول سر و تنه این پستاندار 1۴۰ تا ۲۴۰ میلی متر است. _
اندازه دم 1۰ تا ۴۰ میلی متر است. _
وزن آن نیز به طور معمول بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ گرم است. _

1. Paraechinus hypomelas
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)Paraechinus hypomelas( شکل 21- جوجه تیغی ایرانی

 این آفت گاهی از ریشه پاجوش ها و نهال های کشت بافتی _
تـازه کاشته شـده درخت خرمـا تغذیه می کنـد و باعث افتادن 

آن ها می شـود. 
سالی یک بار می زاید و به بچه ا ش شیر می دهد. _
سـرش کوچک اسـت و گـردن نـدارد. بینـی اش کمی  _

دراز اسـت. پاهایـش کوتـاه و تمـام بدنـش از خـار پوشـیده 
شده  اسـت. هروقـت احسـاس خطـر کنـد، ماننـد یـک توپ 

خـاردار َجمـع )ِگـرد( یـا )گلوله( می شـود.
 جوجه تیغی هـا معمـوالً به دلیـل وجـود ایـن تیغ هـا بر _

 پشتشـان بی باک اند؛ زیرا اگر با خطری روبه رو شدند می توانند
 به شـکل گلوله خارداری درآیند. معموالً دشـمنان طبیعی )جغد،

روباه، گرگ و راسو( به آن  ها کاری ندارند.
 امـا بیش تر جوجه تیغی ها روی جاده ها که خارهایشـان _
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 در برابر اتومبیل ها حفاظی به حساب نمی آیند، کشته می شوند.
 آن ها در زمستان می خوابند و در بهار بر می خیزند. در پاییز به
 جفت گیـری و زاد و ولـد می پردازند. بیش تر در شـب های مهتابی

ظاهر می شوند. 
ماده ۳ تا 6 بچه به دنیا می آورد. _
مدت بارداری حدود ۴۰ روز است.  _
ماده سالی یک بار می زاید.  _
بچه ها بعد از تولد خار به پشت ندارند و لخت و کور هستند. _
بعد ۷ روز چشـم بـاز می کنند و بعـد ۲1 روز می توانند  _

غذا بخورند. 

مدیریت کنترل جوندگان بزرگ

 قبـل از اقـدام بـه کنترل ایـن حیوانات در مناطـق آلوده
 بایـد النه آن ها شناسایي شـود. شناسـایي مـکان النه معموالً
 از طریـق وجـود فضوالت که در اطراف النه یا مسـیر حرکت

آن ریختـه مي شـود، امکان پذیـر اسـت. بعـد از یافتـن النـه 
کاربـرد راه  هـاي کنترلـي زیـر امکان پذیر اسـت:

کنترل مکانیکي 
 کنترل مکانیکی با کندن النه و کشتن حیوان انجام می شود

کـه ایـن کار بـه افراد ورزیـده نیـاز دارد. همچنیـن از طریق 
 اسـتفاده از تله هـاي مخصـوص با نـام fall-trap کـه با آن ها
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 جانور را صید مي کنند، امکان پذیر اسـت. ایجاد موانع به صورت
پرچیـن، سـیم خـاردار، تـور سـیمي و حفـر گـودال بـراي 
جلوگیـري از ورود جونـده بـه داخـل نخلسـتان و پوشـاندن 
تنـه درختـان و اطـراف پاجوش هـا بـا تـور سـیمي، خـار یا 

پارچـه در کاهـش خسـارت بسـیار مؤثـر اسـت. 

 کنترل شیمیایي 
بـرای این منظور از مواد شـیمیایي دورکننده نظیر تیرام 
یـا سـیکلوهگزامید و مواد مشـابه بـرای اندودکردن قسـمت 
 پاییـن تنـه درخـت می توان اسـتفاده کـرد. از فسـفردوزنگ

۲ درصـد بـرای تهیـه طعمـه مسـموم از مـواد غذایـي نظیر 
 سـیب زمیني، پیاز و هویج مي توان استفاده کرد. طعمه سمي

را فقط باید در داخل النه حیوان قرار داد تا حیوانات دیگر به 
 آن دسترسي نداشته باشند. همچنین استفاده از سموم گازي

نظیـر متیل بروماید مؤثر اسـت. نحوه اسـتفاده از سـم گازي 
 بدین نحـو خواهد بود که سـوراخ هاي النه را مسـدود کرده و

فقط از سـوراخ اصلي گاز را وارد النه می کنند و بعد در آن را 
 می بندنـد. از پودر سـم سـیماگ نیـز می توان اسـتفاده کرد.
 بدین طریق که پس از اطمینان کامل از بسته شدن سوراخ هاي
 جانبي سـم را از سـوراخ اصلي به وسـیله قاشقي با دسته بلند
 وارد النه مي کنند. مقدار پودر مصرفي بستگي به وسعت النه

دارد و معموالً ۵ تا 1۰ گرم سـم براي یک بار استفاده کفایت 
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 مي کنـد. کف النه باید کمي مرطوب باشـد تا سـم سـیماگ
 تبدیل به گاز سیانور هیدروژن شود. از سموم آنتي کواگوالنت

نظیـر کلـرات که به صـورت قالب هاي مومي تهیه شده اسـت 
 نیز می توان اسـتفاده کرد. این سـم در النه یا در مسـیر عبور
 جانور قرار داده مي شـود.  از آنجایي که سـم در داخل پارافین

قرار گرفته اسـت، در مقابـل رطوبـت خاصیت سـمي خود را 
به آسـاني از دسـت نمی دهـد و تجزیه نمي شـود. بـا توجه به 
تحقیقـات انجام شـده در کشـورهاي غربي این سـم عاوه بر 
 این نوع جانور بر روي سـایر جوندگان مؤثر بوده و تأثیر سـوء

آن بر روي حیوانات مفید کم تر است. 

)Sus scrofa( خوک وحشي یا گراز
 خوک وحشـي یا گراز که به عربي خنزیر گفته مي شـود،
 یکي از مسائل و معضات نخل داري در کرانه رودخانه کارون،

ارونـد و بهمن شـیر اسـت. ایـن حیـوان از خوشـه هاي خرماي 
نخل هـاي جـوان و کوتـاه تغذیـه می کنـد و بـه پاجوش هـاي 
 تازه کاشته شده نیز صدمه مي زند. تغذیه این آفت از محصوالت

میان کاشـت نخلسـتان ها نیز خسـارات فراواني به نخل داران 
 منطقه وارد مي سـازد. تراکم جمعیت این حیوان در بعضي از
 سـال ها به حدي اسـت که نیروي هوایي بیشـه هاي گز کنار

رودخانـه کارون را بـراي کنتـرل با آفت بمباران کرده اسـت. 
 در سـال هاي اخیـر به دلیل رشـد بیش از حـد علف هاي هرز
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در نخلسـتان هاي منطقه محیط مناسـبي براي زیسـت آفت 
فراهم شـده و بر خسـارت آن در منطقه افزوده شده اسـت.

شکل شناسي

 رنگ این حیوان از سیاه تا قهوه اي همراه با تعداد معدودي
 لکه هاي سفید در بعضي از نواحي بدن است. وزن آفت حدود
 1۳6 کیلوگرم، ارتفاع آن ۹۰ سانتي متر است و چهار دندان نیش
 رشدکرده دارد که طول هریک از آن ها حدود 1۲/۷ سانتي متر

است که از آن ها براي دفاع استفاده مي کند )شکل ۲۲(. 

شکل 22- آرواره گراز 
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ادامه شکل 22- جانور بالغ

زیست شناسي

 گـراز توانایي جابه جایـي و مهاجرت زیادي دارد و عواملي
نظیـر غـذا، آب و دیگـر امکانـات زیسـتي در تعییـن دامنـه 
جابه جایي آن مؤثر اسـت. این آفت به طور متوسـط تا فاصله 
۴۰ کیلومتـر از محـل سـکونت اصلي خـود بـراي یافتن غذا 
 جابه جـا مي شـود. نرهـا به خصـوص در فصـول جفت گیـري

توانایي مهاجرت و جابه جایي بیش تري دارند.
 توانایي تولیدمثل این آفت بسیار زیاد است و در هر سال
 ۴ تا 1۰ نوزاد مي زاید. وجود شـرایط زیسـت محیطي مناسب

به خصـوص در انتهـاي زمسـتان و در ابتـداي بهـار موجـب 
افزایـش تعـداد نـوزادان در هر بـار زایمـان مي شـود. نسـبت 
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 جنسـي نـر بـه مـاده یـک بـه یـک اسـت. گـراز در شـرایط
گـرم تابسـتان بـراي فـرار از گرمـاي طاقت فرسـاي منطقـه 
 به صورت شـب زي فعال بوده، اما در فصول خنک تر در ابتداي

صبح و در عصر فعال است. 
 این حیـوان مناطق مرطوب را نظیر اطـراف رودخانه ها و
 چشمه سارها که آب کافي موجود است و به خصوص مناطقي
 کـه تراکـم گیاهان زیاد باشـد، براي زندگـي ترجیح مي دهد.
 نظیر چنین شرایطی در نخلستان هاي اطراف رودخانه هاي کارون،

اروند و بهمن شیر فراهم است.
گـراز همه چیزخـوار اسـت و هیـچ نـوع محدودیتـي در 
جیره غذایـي آن وجـود نـدارد، ولـي در فصول مختلف سـال 
 جیـره غذایـش تغییـر مي کند. به طـوري که در بهـار از انواع
 علف هـا و گیاهـان تـازه و در تابسـتان از انـواع میوه هـا نظیر
 خرما، جالیز و ذرت تغذیه مي کند. در فصول پاییز و زمستان
 نیـز به ریشـه ها حمله کـرده و به پاجوش ها خسـارت زیادي

وارد مي کند. 

مدیریت کنترل

 قبل از اقدام به هر گونه عملیات کنترل در منطقه مي بایست
 شرایط فعالیت آفت در نخلستان ها را با ازبین بردن علف  هاي هرز
محدود کرد و سپس به طرق زیر برای کنترل گراز اقدام کرد: 
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تله گذاري

 تله هاي قفسـي سـیمي مؤثرترین روش به دام اندازي گراز
اسـت. ایـن روش مناسـب ترین شـیوه مهـار جمعیـت آفـت 
اسـت. در فصـول زمسـتان و پاییـز کـه غـذا در محیط کم تر 
 اسـت، حساسـیت گراز براي جلب  شـدن به تله هـا بیش تر از
 مواقع دیگر سـال اسـت. انواع مختلفي از تله ها با شـکل هاي

متفاوت براي این منظور طراحي شده است.

الف- تله هاي کورال

 ایـن نوع تله  مؤثرترین تله مورد اسـتفاده در به دام اندازي
 گراز است. دِر تله به صورت اسایدي باز و بسته شده و طعمه
 معمـوالً در قسـمت انتهایي آن قرار داده مي شـود و به کمک

رابطـي بـه در متصل اسـت، به طـوري که با برداشـتن طعمه 
 در تله بافاصله بسـته مي شـود. این نوع تله ها از توري فلزي

ساخته مي شوند. 

ب- تله هاي حلقه اي

ایـن نوع تله بسـیار سـاده اسـت و نیاز بـه در ندارند. این 
 تلـه شـامل دو تونل فلزي بـه طول ۴ متر و ۸۰ سـانتي متر و
 ارتفـاع ۳ متـر و ۲۰ سـانتي متر هسـتند کـه بـا تـوري فلزي
 ساخته شده اند. این تله را به صورت داسي شکل کار می گذارند و

درون آن طعمـه قرار مي دهنـد. بـا ورود گـراز بـه درون تلـه 
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توانایـي خارج  شـدن به  دلیـل پیدا نکـردن راه خـروج از آن 
سـلب مي شـود. هـر کـدام از ایـن تله هـا حداکثر تـا ۸ گراز 

را شـکار مي کننـد. 

ج- تله هاي قابل حمل   

 این نوع تله ها در کنترل گراز بسـیار مؤثرند و با توجه به
قابلیـت جابه جایـي بـراي کنتـرل آفـت در منطقـه مناسـب 
 هستند؛ ولي از آنجا که تعداد معدودي گراز را شکار مي کنند،

از کارایي آن ها نسبت به دو نوع قبلي کاسته مي شود. 
 انواع گوناگون تله ها را مي توان در آن نواحي که جمعیت

گـراز زیـاد اسـت، قـرار داد و به صـورت روزانه بازدیـد کرد و 
در صـورت لـزوم نسـبت به تخلیـه آن ها اقـدام کرد. 

کنترل بیولوژیک

 شـکار اغلب کارایي پایین تري در کاهش جمعیت گراز
نسـبت به تله دارد. اما تلفیق شـکار با تله گذاري روش بسیار 
مؤثـري در کاهش تراکم جمعیت این حیوان اسـت. عملیات 
 کنتـرل از طریـق شـکار را مي تـوان در تمـام فصـول سـال

اجـرا کـرد. بـرای شـکار ایـن حیـوان روش هـاي متعـددي 
 مرسـوم اسـت که تحت عنوان شکار مقطعي، شکار پیوسته و

شکار به کمک سگ نامیده مي شوند. 
 در میان روش هاي مختلف شـکار گراز )شـکل ۲۳(، روش
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 شکار با سگ موفق تر و مؤثرتر از سایر روش هاست. شکار هوایي
 به خصوص به کمک بال گرد نیز در کنترل این آفت بسیار مؤثر
 اسـت. شکار پیوسـته در نواحي محدودي که تراکم جمعیت
 آفـت بسـیار زیـاد اسـت و از نظر اقتصـادي خسـارت جدي
 وارد می شود، پیشنهاد می شود. در این روش شکار از سگ هاي
 تربیت  شـده کـه توانایـي تعقیـب و شـکار گـراز را دارنـد،
 اسـتفاده مي شـود. این سگ ها پس از رسیدن به گراز تا زمان
 رسـیدن شـکارچي از فرار حیوان جلوگیـري مي کنند. گاهي

در اثـر فشـار شـکار، گـراز محـل زندگي یـا سـاعات فعالیت 
خـود را تغییر مي دهـد و در اکثر موارد شـب زي می شـود. در 
 چنیـن مواقعي مي بایسـت عملیات شـکار را متوقـف نکرد و
 با اسـتفاده از سـگ هاي شـکارچي در شـب برنامه کنترل را

ادامـه داد؛ زیـرا در صـورت توقـف عملیـات ایـن حیـوان بـا 
توانایـي تولید مثـل بـاالي خـود سـریع تکثیر می شـود و به 

حـد جمعیـت اولیـه باز می شـود. 
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          شکل 23- روش شکار گراز

حصارکشي  

 اسـتفاده از حصار در کنترل گراز گران ترین روش اسـت.
 از طرفي اسـتفاده از این روش در کنترل آفت اغلب موفقیت
 الزم را در پـي نـدارد؛ زیرا در نهایت گرازها مي توانند راه نفوذ
 خـود را بـه درون نخلسـتان پیدا کنند. بـرای افزایش کارایي
 روش مي بایست حصار توري فلزي را تا عمق ۴۰ سانتي متري
 زیر زمین ادامه داد. استفاده از فنس هاي الکتریکي نتایج بهتري

از انـواع معمولـي دارد. البتـه هزینـه کاربـرد زیـاد اسـت و 
خطرهـای زیـادي بـراي سـاکنان و احشـام منطقـه در پـي 
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 خواهد داشـت. لذا مي بایسـت تنها در شـرایط اضطراري و با
رعایت نکات ایمني از آن ها استفاده کرد.

طعمه مسموم

 اسـتفاده از طعمه مسـموم در بسـیاري از کشـورها براي
 کنتـرل گراز ممنوع اعام شده اسـت. این روش از ارزان ترین

طـرق کنتـرل ایـن آفـت اسـت؛ امـا به علـت تأثیـر آن بـر 
 حیوانات غیرهدف کاربرد آن محدود شده اسـت. در هر حال

تنهـا در مواقـع اضطـراري و به عنـوان آخرین حربـه مي توان 
از ایـن روش اسـتفاده کـرد. بـراي تهیـه طعمـه مي تـوان از 
ذرت، گندم شـیرین و میوه جات به همراه سـم فسـفردوزنگ 
 اسـتفاده کرد. طعمه گذاري مي بایسـت در شـب انجام شود و

در هنگام روز طعمه ها را جمع آوري کرد. 

عوامل طبیعي کنترل کننده

حیوانـات شـکارچي و عوامل بیمارگـر از جمله مهم ترین 
 عوامـل کنترل کننده آفت بدون هزینه اسـت که جمعیت آن
 را به مقدار زیادي کاهش مي دهند. تأثیرات این عوامل به خصوص
 با افزایش جمعیت گراز زیاد مي شود. گرگ و سگ هاي وحشي
 از جمله دشمنان طبیعي گراز هستند که با حمله به نوزادان
 آن ها را شکار کرده و از گوشت آن ها تغذیه مي کنند. عاوه بر

ایـن گـراز به بیماري هاي سـودورابیس، بروسـلوز و آنتراکس 
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حسـاس اسـت. انواعي از انگل ها از جمله کـرم روده و معده، 
کرم هـاي گـرد و کـرم کلیـه نیـز در کاهـش قدرت زیسـت 

ایـن حیوان مؤثر هسـتند. 
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