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مقدمه
جوندگان گروهي از پستانداران هستند كه بهدليل رشد غيرعادي و
دائمي دندانهاي پيشين خود مجبور به جويدن اجسام اطرافشان هستند،
بهنحوي كه عمل جويدن در اين جانوران صرفاً براي تغذيه نیسـت و

بـراي تنظيـم طـول دندانهـا بهصـورت مـداوم انجـام میشـود .بـه
هميـن دليـل خسـارت اين موجودات بـه چند برابر افزايـش مييابد.
از معروفتريـن جونـدگان موشهـا هسـتند كـه گونههاي زيـادي از
آنهـا در باغهـا و مـزارع زندگـي ميكنند.
يكي از روشهای مبارزه با جوندگان ،اسـتفاده از جوندهكشهاست.
بهدليل سـهولت كار با موشكشها ،اين روش مورد توجه كشـاورزان
اسـت .اما اسـتفاد ه بيرويه از مواد شـيميايي و وجود دائمي آنها در
منـازل باغـداران باعث عوارض جبرانناپذیري ،ناشـي از خوردن سـم
توسـط بچههـا و گاهی اسـتفاد ه اشـتباهي بهعنوان دارو شده اسـت.
بررسـي جمعيت موشهـا در باغهاي سـيب اسـتان آذربايجان غربي
نشان ميدهد كه در بعضي از سالها جمعيت آنها افزايش پيدا كرده و
تهديدي بزرگ براي کشاورزان است.
ول ها از بیشتر نقاط کشور از جمله استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی و
غربی ،خوزستان ،فارس ،اصفهان ،تهران ،قزوین ،زنجان ،کردستان،
کرمانشاه ،لرستان ،خراسان و همدان گزارش شدهاند .در استان آذربایجان غربی
از شمال تا جنوب و غرب تا شرق استان انتشار دارند و در بعضی مناطق
خسارتهای قابلتوجهی را به بار میآورند.
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زیستشناسی و عادات ولها
ایـن جانـوران معموالً برای تغذیه و حفـاری النههای جدید ،نزدیک
غـروب آفتـاب و شـبها فعالیـت میکننـد ،ولـی در صورتـی کـه
جمعیتشان زیاد شود و محیط باغ آرام و ساکت باشد ،در ساعات روز
نیـز بـرای تأمیـن غـذا از النههایشـان بیـرون میآیند .آنهـا قدرت
بینایـی ضعیفـی دارند ،اما به دلیـل قوی بودن حس شـنوایی قادر به
درک امواج ما فوق صوت هستند و به محرکهای محیط پاسخ سریع
نشان میدهند.
با توجه بـه شـرایط محیطـی در سـال تـا پنـج بـار بچـه میزایند و
در هـر بـار ممکن اسـت تا هشـت بچـه بزایند.

خسارت ولها در باغها
در باغهـای میـوه بـا تغذیـه از میوه ،ریشـه ،سـاقه و بـرگ درختان
خسارتهای هنگفتی در کاهش محصول و زوال درختان وارد میکنند.
بعـد از زمان برداشـت ،بـا آلودهكـردن محصوالت انبـاري فضوالت و
ادرار خـود و نيـز حفر كانال در مسـير آبهاي باغها و سـوراخ كردن
سيستمهاي آبياري تحت فشار و هدر دادن آب ،خسارت چشمگيري
را بـه باغـداران وارد ميکننـد .همچنیـن ،بـا حفر کانالهـای زیادی
در باغ باعث هدر رفت مقدار قابلتوجهی آب آبیاری در آبیاری های
سنتی  میشوند (شکل.)1
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شکل -1خسارت ولها در باغهای میوه

خسارت ولها در مزارع
در مـزارع بهخصـوص مـزارع یونجه با تغذیه از ریشـه ،سـاقه ،دانه و

برگ گیاهان و نیز بذور گیاهان تازه کشتشـده خسـارت میزنند .با

حفر کانالهایی در مزارع یا کنار کانالهای آبرسـانی باعث ورود آب

در حفرهها شده و باعث هدر رفتن آب آبیاری میشوند (شکل.)2
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شکل -2خسارت ولها در مزارع

گونههای شناساییشده در استان
موش باغی (موش صحرایی)
نمونههای متعلق به این گونه در باغهای سیب شهرستانهای سلماس،
ارومیـه ،سـرو و ماکو خسـارت میزنند .مشـخصات ظاهـری و اندازه
قسـمتهای مختلـف جمجمه شـباهت نمونههای مناطـق مختلف را
نشان میدهد (شـکل .)3

6

تشخیص و مبارزه با موشهای میکروتینه (ول) در باغها و مزارع ...

شکل -3ریختشناختی موش باغی (میکروتوس آروالیس)

ایـن گونـه از نظـر جثه شـبیه به مـوش مغان اسـت ،ولـی بهلحاظ
خصوصیات مورفولوژیکی و ژنتیکی با آن اختالف دارد .رنگ قسـمت
پشـتی بدن در مناطق مختلف کشـور از زرد مایل به قهوهای پررنگ
تـا قهوهای مایل به زرد اسـت .در پهلو رنگهای ذکرشـده کم رنگتر
میشـوند .رنگ قسـمت شکمی از سـفید کثیف تا متمایل به طوسی
متغیر اسـت .از پشـت تا به شـکم (در پهلوها) رنگ روشنتر میشود.
چشـمها کوچـک و سـیاهرنگ اسـت .گوشهـا نسـبت به جثـه بدن

ً
کاملا مشـخص هسـتند .روی پاهـا بـا مو
کوچک تـر هسـتند ،ولـی
پوشیده شده و همرنگ پشت بدن است .قسمت باالی دم پررنگتر (همرنگ
پشت بدن) از قسمت زیرین آن است .اندازه دم بین  22تا  42میلیمتر
یعنـی بهطـور میانگیـن  34/27میلیمتر اسـت و از  30تـا  40درصد
انـدازه سـر و بـدن نمیگـذرد .تعـداد پینههـای کف پا  6عدد اسـت.
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موش مغان (ول اجتماعی)
نمونههای متعلق به این گونه در باغهای مناطق سـیلوانا (ارومیه) و
خوی موجب خسارت میشوند (شکل.)4

شکل -4ریختشناختی موش مغان (میکروتوس سوسیالیس)

رنگ پشـت بدن قهوهاي متمايل به زرد ،قسمت شكم از خاكستري
كمرنگ تا سـفيد كثيف متغير اسـت و رنگ پشـت با شكم بهصورت
واضـح در كنـار بـدن از هـم جـدا نميشـوند .فقـط از بـاال بـه طرف
شـكم رنـگ قهـوهاي روشـنتر ميشـود .دم كوتـاه و دو رنگ اسـت
(رنگ قسـمت باال نسـبت به پايين آن تيرهتر) و پوشـيده از موست و
انـدازه موهـا در انتهـاي دم كمي بلندتر ميشـود .چشـمها كوچك و
سياهرنگ است .گوشها كوچك هستند ،ولي از داخل موها تا حدودي
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نمايان هسـتند .روي دسـتها و پاها از مو پوشيده اسـت و رنگ موها
مشابه با رنگ پشت حيوان است .در كف پاها و دستها مو ديده نميشود و
در كف هر كدام از پاها  5عدد پينه وجود دارد.

موش شیدلووسکی (ول شیدلووسکی)
نمونههـای متعلـق به ایـن گونه در باغهای سـیب مناطـق تکاب و
پیرانشـهر خسـارت میزنند (شکل.)5

شکل -5ریختشناختی موش شیدلووسکی (میکروتوس شیدلووسکی)

رنـگ پشـت بدن قرمز طالیی ،قسـمت شـكم خاكسـتري كمرنگ
اسـت .رنـگ پشـت بـا شـكم بهصـورت واضـح در كنـار بـدن از هم
جـدا ميشـوند .فقـط از بـاال بهطـرف شـكم رنـگ قهوهاي روشـنتر
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ميشـود .گوشها مشـخص اسـت و توسـط موها پوشـیده نشـدهاند.
دم دو رنـگ اسـت .قسـمت بـاال همرنگ پشـت بدن و بخـش زیرین
کم رنگتـر اسـت و انتهـای آن از مـو پوشیده اسـت .سـبیلها از
قهـوهای پررنـگ تـا قهـوهای کم رنگ و سـفید متغیر اسـت.

روشهاي مبارزه
مبارزه زراعی
 ازبين بردن علفهاي هرز حواشي باغ؛
 یخ آب زمستانه؛
 حصارکشی دور باغها و بهخصوص نهالستانها؛
 نابود کردن آنها هنگام شخم زمینها.

مبارزه غيرشيميايي جوندگان
 استفاده از تل ه مردهگير؛
 استفاده از تلههای چسبی (موفقیتش در محیطهای باز کم است).

مبارزه شيميايي
 استفاده از سموم جوندهكش مانند طعم ه آمادهشده با فسفردو زنگ و
سموم آنتی کواگوالنت با ماده مؤثره بروموديالون و بروديفاکوم.
 با توجه به موقعیت جغرافیایی مزرعه (نزدیکی به کوهپایه ،محصوالت
کشتشده در مزارع همجوار ،روش آبیاری) و همچنین میزان شناخت
کشاورز از نوع خسارت و راههای ورود این آفات به مزرعه برنامه مدیریتی
تدوین و برای کنترل جمعیت آنها در مزرعه اعمال میشود.
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مبارزه بیولوژیکی
 استفاده از حیوانات گوشتخوار مانند گربه و سگ؛
 استفاده از روشهای عقیمکردن.

نحوه استفاده از سموم جوندهکش
 درجاهاییکهمقدورباشد،بهتراستاولالنهکوبیصورتگیردوپساز
اطمینان از وجود موش (النههای بازشده که النههای فعال نامیده میشوند)
از سم یا طعمه مسموم استفاده شود.
 بعد از طعمهگذاری مجددا ً النهها مسدود شود.
 استفاده از بسیاری از سموم جوندهکش محدودیت زمانی ندارد و
میتوان بهمحض مشاهده آلودگی از آن استفاده کرد .در نقاط مرطوب
(بعضی از مزارع ،کنار کانالهای آبیاری و فاضالبها) توصیه میشود از
سمومی که با یک الیه روغنی پوشیده شده است ،استفاده شود.
 در نقاطی که آبیاری بهصورت جوی و پشته انجام میشود ،طعمه
را روی پشته قرار دهید و طعمه باید طوری قرار گیرد که فقط برای موش
قابل استفاده باشد.
 بـرای حصـول اطمینـان نتیجـه بهتـر بایـد طعمـه را در دهانه
حفرههـای مـوش ،در درون لولههای سـیمانی و سـایر نقاط محفوظ
قرار داد.
 توجـه شـود کـه بهمنظـور کنترل بهتـر عالوه بـر مـزارع آلوده
نقـاط اطـراف مزرعه نیـز طعمهگذاری شـود.

12

تشخیص و مبارزه با موشهای میکروتینه (ول) در باغها و مزارع ...

احتياطهای الزم در استفاده از سموم جوندهکش
 در هنگام استفاده سموم سيگار نكشيد ،نخوريد و نياشاميد.
 سـموم را دور از دسترس كودكان ،حيوانات مزرعه ،پرندگان و...
قرار دهيد.
 پـس از مـردن موشهاي صحرایـي و خانگي آنهـا را در زمين
دفـن كنيد يـا در جايگاه مخصوص بسـوزانيد.
 باقي مانـده مصرف نشـده سـم یـا طعمـه را در جـاي مخصوص
نگهـداري کنيـد يـا آنها را دفـن كنيد يا بسـوزانيد.
 مقدار اضافي و غير قابل استفاده را هرگز در آب نريزيد.
 مقدار اضافي را در ظرف سم نگاهداري کنيد و به دور از مواد غذایی باشد.
 بعد از طعمهگذاري دستها را با آب و صابون بشویيد.

طرز تهیه طعمه آغشته به فسفردوزنگ
برای تهیه سـم فسـفردو زنگ ابتدا مقدار مورد نظر از گندم ،ذرت و

برنج مث ً
ال  1کیلوگرم را با  50سیسی روغن مایع مخلوط کنید ،خوب
به هم بزنید و بعد مقدار  50گرم فسفردو زنگ را با آن مخلوط کنید و
مجـددا ً بهخوبـی به هم بزنیـد و بعد به مقـدار یک قاشـق مرباخوری
در محلهـای رفت و آمد جوندگان قـرار دهید .در جاهایی که محیط
خشک است و آب کمتری در دسترس قرار دارد ،بهتر است مواد غذایی
ماننـد خیـار ،هویـج یـا سـیبزمینی را بهمیـزان هـر کیلـو ماده غذایـی
خرد شده ،با  50گرم فسفردو زنگ مخلوط کنید و در سوراخهای جوندگان
قرار دهید.

