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مقدمه 
 جوندگان گروهي از پستانداران هستند كه به دليل رشد غيرعادي و
 دائمي دندان هاي پيشين خود مجبور به جويدن اجسام اطرافشان هستند،
 به نحوي كه عمل جويدن در اين جانوران صرفاً براي تغذيه نيسـت و

بـراي تنظيـم طـول دندان هـا به صـورت مـداوم انجـام می شـود. بـه 
هميـن دليـل خسـارت اين موجودات بـه چند برابر افزايـش مي يابد. 
از معروف تريـن جونـدگان موش هـا هسـتند كـه گونه هاي زيـادي از 

آن هـا در باغ هـا و مـزارع زندگـي مي كنند. 
يكي از روش های مبارزه با جوندگان، اسـتفاده از جونده كش هاست. 
به دليل سـهولت كار با موش كش ها، اين روش مورد توجه كشـاورزان 
اسـت. اما اسـتفاده  بي رويه از مواد شـيميايي و وجود دائمي آن ها در 
منـازل باغـداران باعث عوارض جبران ناپذيري، ناشـي از خوردن سـم 
توسـط بچه هـا و گاهی اسـتفاده  اشـتباهي به عنوان دارو شده اسـت. 
 بررسـي جمعيت موش هـا در باغ هاي سـيب اسـتان آذربايجان  غربي 
 نشان مي دهد كه در بعضي از سال ها جمعيت آن ها افزايش پيدا كرده و

تهديدي بزرگ براي كشاورزان است.
 ول  ها از بيش تر نقاط كشور از جمله استان های اردبيل، آذربايجان شرقی و
 غربی، خوزستان، فارس، اصفهان، تهران، قزوين، زنجان، كردستان،
 كرمانشاه، لرستان، خراسان و همدان گزارش شده اند. در استان آذربايجان غربی
 از شمال تا جنوب و غرب تا شرق استان انتشار دارند و در بعضی مناطق

خسارت های قابل توجهی را به بار می آورند.
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زیست شناسی و عادات ول ها
ايـن جانـوران معموالً برای تغذيه و حفـاری النه های جديد، نزديک 
 غـروب آفتـاب و شـب ها فعاليـت می كننـد، ولـی در صورتـی كـه
 جمعيتشان زياد شود و محيط باغ آرام و ساكت باشد، در ساعات روز

نيـز بـرای تأميـن غـذا از النه هايشـان بيـرون می آيند. آن هـا قدرت 
 بينايـی ضعيفـی دارند، اما به  دليـل قوی  بودن حس شـنوايی قادر به
 درک امواج ما فوق صوت هستند و به محرک های محيط پاسخ سريع

نشان می دهند.
با توجه بـه شـرايط محيطـی در سـال تـا پنـج بـار بچـه می زايند و 

در هـر بـار ممكن اسـت تا هشـت بچـه بزايند.

 خسارت ول ها در باغ ها
در باغ هـای ميـوه بـا تغذيـه از ميوه، ريشـه، سـاقه و بـرگ درختان 
 خسارت های هنگفتی در كاهش محصول و زوال درختان وارد می كنند.

بعـد از زمان برداشـت، بـا آلوده كـردن محصوالت انبـاري فضوالت و 
ادرار خـود و نيـز حفر كانال در مسـير آب هاي باغ ها و سـوراخ  كردن 
 سيستم هاي آبياري تحت فشار و هدر دادن آب، خسارت چشمگيري
 را بـه باغـداران وارد مي كننـد.  همچنيـن، بـا حفر كانال هـای زيادی
 در باغ باعث هدر رفت مقدار قابل توجهی آب آبياری در آبياری  های

سنتی  می شوند )شكل 1(.
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شكل 1- خسارت ول ها در باغ های ميوه

خسارت ول ها در مزارع
در مـزارع به خصـوص مـزارع يونجه با تغذيه از ريشـه، سـاقه، دانه و 
 برگ گياهان و نيز بذور گياهان تازه كشت شـده خسـارت می زنند. با
 حفر كانال هايی در مزارع يا كنار كانال های آب رسـانی باعث ورود آب

در حفره ها شده و باعث هدر رفتن آب آبياری می شوند )شكل 2(.
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شكل 2- خسارت ول ها در مزارع

گونه های شناسایی شده در استان 

موش باغی )موش صحرایی(
 نمونه های متعلق به اين گونه در باغ های سيب شهرستان های سلماس،
 اروميـه، سـرو و ماكو خسـارت می زنند. مشـخصات ظاهـری و اندازه

قسـمت های مختلـف جمجمه شـباهت نمونه های مناطـق مختلف را 
نشان می دهد )شـكل 3(.
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شكل 3- ريخت شناختی موش باغی )ميكروتوس آرواليس(

ايـن گونـه از نظـر جثه شـبيه به مـوش مغان اسـت، ولـی به لحاظ 
 خصوصيات مورفولوژيكی و ژنتيكی با آن اختالف دارد. رنگ قسـمت
 پشـتی بدن در مناطق مختلف كشـور از زرد مايل به قهوه ای پررنگ
 تـا قهوه ای مايل به زرد اسـت. در پهلو رنگ های ذكرشـده كم  رنگ تر
 می شـوند. رنگ قسـمت شكمی از سـفيد كثيف تا متمايل به طوسی
 متغير اسـت. از پشـت تا به شـكم )در پهلوها( رنگ روشن تر می شود.
 چشـم ها كوچـک و سـياه رنگ اسـت. گوش هـا نسـبت به جثـه بدن
 كوچک  تـر هسـتند، ولـی كامـاًل مشـخص هسـتند. روی پاهـا بـا مو
 پوشيده شده و هم رنگ پشت بدن است. قسمت باالی دم پررنگ تر )هم رنگ
 پشت بدن( از قسمت زيرين آن است. اندازه دم بين 22 تا 42 ميلی متر

يعنـی به طـور ميانگيـن 34/27 ميلی متر اسـت و از 30 تـا 40 درصد 
انـدازه سـر و بـدن نمی گـذرد. تعـداد پينه هـای كف پا 6 عدد اسـت.
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موش مغان )ول اجتماعی( 
 نمونه های متعلق به اين گونه در باغ های مناطق سـيلوانا )اروميه( و

خوی موجب خسارت می شوند )شكل 4(. 

     

شكل 4- ريخت شناختی موش مغان )ميكروتوس سوسياليس(

 رنگ پشـت بدن قهوه اي متمايل به زرد، قسمت شكم از خاكستري
 كم رنگ تا سـفيد كثيف متغير اسـت و رنگ پشـت با شكم به صورت

واضـح در كنـار بـدن از هـم جـدا نمي شـوند. فقـط از بـاال بـه طرف 
شـكم رنـگ قهـوه اي روشـن تر مي شـود. دم كوتـاه و دو رنگ اسـت 
 )رنگ قسـمت باال نسـبت به پايين آن تيره تر( و پوشـيده از موست و
 انـدازه موهـا در انتهـاي دم كمي بلندتر مي شـود. چشـم ها كوچک و
 سياه رنگ است. گوش ها كوچک هستند، ولي از داخل موها تا حدودي
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 نمايان هسـتند. روي دسـت ها و پاها از مو پوشيده اسـت و رنگ موها
 مشابه با رنگ پشت حيوان است. در كف پاها و دست ها مو ديده نمي شود و

در كف هر كدام از پاها 5 عدد پينه وجود دارد.

موش شیدلووسکی )ول شیدلووسکی(
نمونه هـای متعلـق به ايـن گونه در باغ های سـيب مناطـق تكاب و 

پيرانشـهر خسـارت می زنند )شكل 5(. 

شكل 5- ريخت شناختی موش شيدلووسكی )ميكروتوس شيدلووسكی(

رنـگ پشـت بدن قرمز طاليی، قسـمت شـكم خاكسـتري كم رنگ 
اسـت. رنـگ پشـت بـا شـكم به صـورت واضـح در كنـار بـدن از هم 
جـدا مي شـوند. فقـط از بـاال به طـرف شـكم رنـگ قهوه اي روشـن تر 
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مي شـود. گوش ها مشـخص اسـت و توسـط موها پوشـيده نشـده اند. 
دم دو رنـگ اسـت. قسـمت بـاال هم رنگ پشـت بدن و بخـش زيرين 
از  از مـو پوشيده اسـت. سـبيل ها  انتهـای آن  و  كم  رنگ تـر اسـت 

قهـوه ای پررنـگ تـا قهـوه ای كم  رنگ و سـفيد متغير اسـت.

روش هاي مبارزه
مبارزه زراعی

ازبين  بردن علف هاي هرز حواشي باغ؛ �
يخ  آب زمستانه؛ �
حصاركشی دور باغ ها و به خصوص نهالستان ها؛ �
نابود كردن آن ها هنگام شخم زمين ها. �

مبارزه غیرشیمیایي جوندگان 
استفاده از تله  مرده گير؛ �
استفاده از تله های چسبی )موفقيتش در محيط های باز كم است(. �

مبارزه شیمیایي 
 استفاده از سموم جونده كش مانند طعمه  آماده شده با فسفردو زنگ و �

سموم آنتی كواگوالنت با ماده مؤثره بروموديالون و بروديفاكوم. 
 با توجه به موقعيت جغرافيايی مزرعه )نزديكی به كوهپايه، محصوالت �

كشت شده در مزارع هم جوار، روش آبياری( و همچنين ميزان شناخت 
 كشاورز از نوع خسارت و راه های ورود اين آفات به مزرعه برنامه مديريتی 

تدوين و برای كنترل جمعيت آن ها در مزرعه اعمال می شود.
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مبارزه بیولوژیکی
استفاده از حيوانات گوشت خوار مانند گربه و سگ؛ �
استفاده از روش های عقيم كردن. �

نحوه استفاده از سموم جونده کش 
 در جاهايی كه مقدور باشد، بهتر است اول النه كوبی صورت گيرد و پس از �

 اطمينان از وجود موش )النه های بازشده كه النه های فعال ناميده می شوند(
از سم يا طعمه مسموم استفاده شود. 

بعد از طعمه گذاری مجدداً النه ها مسدود شود. �
استفاده از بسياری از سموم جونده كش محدوديت زمانی ندارد و  �

می توان به محض مشاهده آلودگی از آن استفاده كرد. در نقاط مرطوب 
 )بعضی از مزارع، كنار كانال های آبياری و فاضالب ها( توصيه می شود از

سمومی كه با يک اليه روغنی پوشيده شده است، استفاده شود. 
 در نقاطی كه آبياری به صورت جوی و پشته انجام می شود، طعمه �

 را روی پشته قرار دهيد و طعمه بايد طوری قرار گيرد كه فقط برای موش
قابل  استفاده باشد. 

بـرای حصـول اطمينـان نتيجـه بهتـر بايـد طعمـه را در دهانه  �
حفره هـای مـوش، در درون لوله های سـيمانی و سـاير نقاط محفوظ 

قرار داد.
توجـه شـود كـه به منظـور كنترل بهتـر عالوه بـر مـزارع آلوده  �

نقـاط اطـراف مزرعه نيـز طعمه گذاری شـود. 
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احتیاط های الزم در استفاده از سموم جونده کش
در هنگام استفاده سموم سيگار نكشيد، نخوريد و نياشاميد. �
 سـموم را دور از دسترس كودكان، حيوانات مزرعه، پرندگان و... �

قرار دهيد.
پـس از مـردن موش هاي صحرايـي و خانگي آن هـا را در زمين  �

دفـن كنيد يـا در جايگاه مخصوص بسـوزانيد.
باقي مانـده مصرف نشـده سـم يـا طعمـه را در جـاي مخصوص  �

نگهـداري كنيـد يـا آن ها را دفـن كنيد يا بسـوزانيد.
مقدار اضافي و غير قابل  استفاده را هرگز در آب نريزيد. �
مقدار اضافي را در ظرف سم نگاهداري كنيد و به دور از مواد غذايی باشد. �
بعد از طعمه گذاري دست ها را با آب و صابون بشوييد. �

طرز تهیه طعمه آغشته به فسفردوزنگ
 برای تهيه سـم فسـفردو زنگ ابتدا مقدار مورد نظر از گندم، ذرت و
 برنج مثاًل 1 كيلوگرم را با 50 سی سی روغن مايع مخلوط كنيد، خوب
 به هم بزنيد و بعد مقدار 50 گرم فسفردو زنگ را با آن مخلوط كنيد و

مجـدداً به خوبـی به هم بزنيـد و بعد به مقـدار يک قاشـق مرباخوری 
 در محل هـای رفت  و آمد جوندگان قـرار دهيد. در جاهايی كه محيط
 خشک است و آب كم تری در دسترس قرار دارد، بهتر است مواد غذايی

ماننـد خيـار، هويـج يـا سـيب زمينی را به ميـزان هـر كيلـو ماده غذايـی 
 خرد شده، با 50 گرم فسفردو زنگ مخلوط كنيد و در سوراخ های جوندگان

قرار دهيد.


