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 چکیده

به عنوان موجوداتی بامزه داشتیم باید متذکر شد که این   هابا تمام تصوراتی که ما به ویژه در کودکی از سنجاب

زا هستند و زیان اقتصادی باالیی را به باغداران موجودات در باغات آجیلی به ویژه بادام و پسته بسیار خسارت

های مناطق غرب کشور به قزوین های اخیر برخی افراد سنجاب را از جنگلسازند. متاسفانه در سالوارد می

ها در باغات سنتی اند اقدام به رهاسازی سنجابنتقل کرده اند و باتوجه به اینکه قادر به نگهداری آنها نبودهم

اند. به دلیل میکروکلیمای خاص باغات سنتی که حالت جنگلی دارند و همچنین تکثیر و زاد و ولد قزوین نموده

 اند. ارد کردهباالی این موجودات، خسارت قابل توجهی به باغداران سنتی و

عالوه بر باغات سنتی قزوین در کشورهای دیگر مانند آمریکا )کالیفرنیا( و انگلستان نیز خسارت سنجاب ها 

گزارش شده است و از این موجودات به عنوان موجودات مخرب یاد می شود و رهاسازی این موجودات در 

های (، سنجابIUCN)1حفاظت از طبیعت المللیباغات میوه غیرقانونی است. به طوری که اتحادیه بین

کنند.. گونه مهاجم قرار داده است. اینها به درختان آسیب جدی وارد می 111خاکستری)درختی( را در فهرست 

اینها عالوه بر میوه و بذر از پوست نهال یا درختان هم تغذیه می کنند. یعنی در زمان پس از برداشت اگر 

د رژیم غذایی خود را به سمت پوست خوری تغییر دهند و ممکن است با محصولی در باغ نباشد می توانن

تخمین زده شده که در انگلستان خسارت این  برداشتن حلقه ای از پوست سبب خشک شدن درخت شوند.

باشد. پوست درختان راش، بلوط و چنار به این آفات بسیار میلیون پوند می 11آفات به صنعت چوب ساالنه 

(. باغات سنتی قزوین 1درصدی گزارش می شود ) 111هی اوقات در درختان چنار خسارت حساس است و گا

عالوه بر تولید مقادیر قابل توجهی از محصوالت مرغوب پسته و بادام نقش بسیار مهمی در تعدیل و تلطیف 

فی افزایش از طر .کنند که مسلما حفظ و نگهداری این گنجینه ارزشمند ضروری استهوای شهر قزوین ایفا می

های اخیر در این باغات و تغذیه بسیار وسیع آنها از میوه بادام و پسته های درختی در سالجمعیت سنجاب

سبب خسارت زیادی به باغداران شده است. بنابراین در این نشریه به موضوع آفت سنجاب در این باغات 

 شود.های کنترل آنها پرداخته میارزشمند و روش

 اغات سنتی، سنجاب، کنترل، پسته، بادامکلمات کلیدی: ب

                                                           
1
 International union for conversation of nature 
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 انواع سنجاب ها

در زمین النه می  1های درختی هستند. سنجاب های زمینیهای زمینی و سنجابها شامل انواع سنجابسنجاب

در میان درختان النه می کنند. با این وجود ، این بدان معنا نیست که  2کنند و سنجاب های درختی یا خاکستری

درختی هرگز روی زمین دیده نمی شوند و سنجاب های زمینی نیز هرگز روی درختان دیده نمی سنجاب های 

کنند دارای های درختی که بسیار مخرب هستند و خسارت باالیی را به باغداران آجیلی وارد میسنجابشوند. 

(.  1تان کمک کنند )شکل تری هستند تا به تعادل آنها هنگام دویدن و باال و پایین رفتن از درخیک دم پر پشت

های زمینی دم کوتاه و کم پشتی دارند و روی پوست بدن آنها نقاط خاکستری و سفید در حالی که سنجاب

های راه تشخیص آنها در هنگام ترسیدن آنهاست. به طوری که سنجابترین (. ساده2شود )شکل مشاهده می

های درختی به باالی درخت روند اما سنجابر زمینی میهای زیزمینی بالفاصله بعد از ترسیدن به سمت سوراخ

 کنند. ها فرار می

های درختی که در باغات سنتی از این نوع سنجاب وجود دارد پاهای عقب آنها بلندتر و قوی تر در سنجاب

 ها در باالرفتن از درختان بسیار قوی هستند و به راحتی و به سرعت بین درختان حرکتهستند. این سنجاب

های ها خود را آویزان نگه دارند. وزن سنجابروند. این موجودات قادرند مثل خفاشکنند و باال و پایین میمی

متر سانتی 20- 11سانتی متر و طول دم آنها  60-20گرم است. طول بدن آنها  011- 011خاکستری حدود

گذرانند و برای -ختان میهای خاکستری در طی روز فعال هستند و وقت خود را روی دراست. سنجاب

 آیند.جستجوی غذا به پایین می

                                                           
1
 ground squirrels 

2
 gray squirrel (tree squirrel) 
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هایی را در زیرزمین به منظور خواب، ذخیره مواد غذایی ، پرورش بچه ها و پنهان شدن سنجاب های زمینی تونل

تا  5/1سانتی متر ایجاد شود و طول این تونل ها  126تا  66تواند در اعماق سازند. النه های آنها میاز خطر می

-متری متغیر است. حتی این تونل ها می توانند از طریق مسیرهایی به تونل های مجاور متصل شوند و کلونی 9

های از سنجاب ها در زیر زمین تشکیل شود. سنجاب های درختی در مواجهه با خطر شکارچیان از النه های 

ا کنند. آنها در حفره های درختان یا های دورتر جابجا می شوند زیرا می توانند روی درختان جابجخود تا مسافت

 (.3و  2النه های ساخته شده از شاخه، برگ و پوست زندگی می کنند )

 

 (2)1نوعی سنجاب خاکستری یا درختی .1شکل 

                                                           
1
 gray squirrel)Sciurus griseus( 
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 (6)1نوعی سنجاب زمینی .2شکل 

 

 هاچرخه زندگی سنجاب

های درختی که در باغات سنتی کند. سنجابها به مدیریت موثرتر آنها کمک میدرک چرخه زندگی سنجاب

گاههای خود در درختان هستند و قزوین از این نوع هستند در زمستان فعالیت کمتری دارند و بیشتر در مخفی

 شوند.  کمتر دیده می

های ماده، از پناهگاه های خود خارج و روز زودتر از سنجاب 10الی  11های نر در دی و بهمن معموال سنجاب

روز است.  01حدود  6است و طول دوره حاملگی 2د. از اسفند تا خرداد، اوج فصل جفت گیریپدیدار می شون

هفتگی آماده ترک مخفیگاه می شوند. سنجاب خاکستری  11شوند در هفتگی از شیر گرفته می 7ها در بچه

 سال است. 1سال و ماده ها تا  6-2بچه دارند. میانگین عمر سنجاب های نر  7تا  6معموال 

                                                           
1Otospermophilus beechey 

2
 Mating 

3
 Gestatition 



 
 

8 

 

 یم غذاییرژ

های زمینی و هم برای سنجاب های درختی شامل آجیل، میوه، دانه، پوست، رژیم غذایی هم برای هم سنجاب

گل و گیاهان دیگر است. سنجاب ها در اوایل بهار از چمن ها، یونجه، سبزیجات و سایر محصوالت سبز تغذیه 

های جوان، رژیم غذایی آنها به بذور   می کنند و در تابستان با خشک شدن علف ها و بزرگ تر شدن سنجاب

ها تغییر می کند مثل بذر کدوتنبل، آفتابگردان، کنجد و میوه های آجیلی مثل بادام و پسته، گردو و مخروط کاج

 و شروع به خوردن یا ذخیره این محصوالت می کنند.

برای زمستان نیز در انبارهای های درختی موجود در باغات سنتی قزوین عالوه بر خوردن بذرها، آنها را سنجاب

ها بعد به کنند. آنها با حافظه قوی و حس بویایی خوبی که دارند می توانند غذا را حتی ماهمختلف دفن می

 (. 1و  0راحتی پیدا کنند. این موجودات قلمرو مخصوصی ندارند و خانه و غذا را با هم به اشتراک می گذارند)

 هامشکالت ناشی از سنجاب

شوند. به طوری که در باغات سنتی قزوین مشاهده ها با تغذیه از محصوالت سبب کاهش عملکرد میسنجاب-

 اند.شده که خسارت قابل توجهی را به ویژه به پسته و بادام وارد کرده

(. یعنی در زمان پس از برداشت اگر 6های درختی از پوست نهال یا درخت هم تغذیه می کنند)شکل سنجاب-

باغ نباشد می توانند رژیم غذایی خود را به سمت پوست خوری تغییر دهند و ممکن است با محصولی در 

 برداشتن حلقه ای از پوست سبب خشک شدن درخت شوند.
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 (0خسارت سنجاب به پوست درختان) .3شکل 

 

های با شاخهطوری که با تماس توانند در ایمنی و سالمت محصوالت نیز تاثیرگذار باشند. بهاین موجودات می-

دارای میوه می توانند ناقل بیماری، آفات و سایر قارچ ها باشند. حتی ممکن است ناقل بیماری به انسان باشند. 

های عفونی هایی نظیر هاری ، طاعون و سایر بیماریتوانند ناقل بیماریگزارش شده هر دو نوع سنجاب می

 برای انسان باشند.

تواند از های آبیاری و سیم های برق خسارت وارد کنند. این موضوع میسیستمتوانند به این موجودات می-

 های برق ایجاد شود.طریق جویدن لوله های پالستیکی و لخت کردن سیم

 شوند. با ادرار و مدفوع خود سبب آلوده شدن مخازن آب می-
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 روش های کنترل سنجاب

ت گیرد. با اینحال روش کنترل بستگی به نوع سنجاب، بایست در طول سال صورها همواره میکنترل سنجاب

های کنترل باشد. در اینجا ابتدا به روشیعنی درختی یا زمینی بودن آن دارد و در هر زمان سال با متفاوت می

های شود. سپس به روشهای درختی که باغات سنتی قزوین را تحت تاثیر قرار داده اند پرداخته میسنجاب

 شود.ای زمینی نیز پرداخته میهکنترل سنجاب

 های درختی کنترل سنجاب-1

-های مختلف از جمله تلههای درختی که در باغات سنتی بادام قزوین از این نوع می باشند با روشسنجاب

 شوند.گذاری، برهم زدن النه، شکار کردن و کنترل بیولوژیکی کنترل می

 1تله گذاری-

تواند باشد و اگر به طور مناسبی اجرا شود میهای درختی میسنجابگذاری روش موثری برای کنترل تله

ها  غذای کافی در های باغ را کنترل کند. این روش به ویژه در پاییز که سنجابدرصد سنجاب 96حداقل 

ان که باشد. بنابراین در بهار و به ویژه تابستروند بسیار موثر میها میدسترس ندارند و به سمت غذا در داخل تله

مواد غذایی کافی در دسترس هستند این روش تاثیر چندانی ندارد. در این روش در داخل تله ها از غذاهای مورد 

 افتند.ها گیر میها با ورود به داخل تلهشود و سنجابها مانند ذرت، بادام زمینی و ... استفاده میعالقه سنجاب

و تله های کشنده فنری. تله های قفس نیاز به طعمه گذاری  دو نوع تله وجود دارد. تله های قفس زنده گیری

دارند و سنجاب های خاکستری را زنده می گیرند که باید کشته شوند. تله فنر برای از بین بردن فوری ساخته 

 .شده است و بیشتر انواع تله فنر نیازی به طعمه گذاری ندارند

های مورد تایید استفاده شود که خطرات برای سایر موجودات و انسان نداشته باشند. باید دقت داشت که از تله 

همچنین بدون آموزش کافی از تله استفاده نشود. چرا که ممکن است به شما آسیب برسد. در جاهایی نزدیک 

                                                           
1
 Trapping 
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ن روش قابل گذاری و شلیک وجود ندارد ایهای طعمهها و جاهای پر تردد که امکان استفاده از روشساختمان

ها باید در مسیری قرار گیرند که احتمال عبور و مرور سنجاب هابیشتر است. به منظور موفقیت تلهاستفاده است. 

تله ها باید در  ها که احتمال حرکت سنجاب ها بیشتر است.برای مثال در جاهای تنگ و باریک بین شاخه

 داشت بازدید از تله ها به صورت روزانه انجام شود. درختان در یک جای مسطح و تراز قرار گیرند. باید دقت 

 هاانواع تله

تا  46بسیار موثر هستند. جنس آنها فوالدی است و طول آنها حدود  1ایها انواع مختلفی دارند. تله های لولهتله

بسیار های خاکستری یا درختی متر است و برای کشتن سنجابسانتی 13سانتی متر و قطر آنها نیزحدود  56

ها برای ها می توانند هم با طعمه مسموم بکار روند هم بدون طعمه. چرا که این تلهمناسب هستند. این تله

ها جذابیت دارند و آنها دوست دارند از داخل لوله ها عبور و مرور کنند یا در آنها پنهان شوند. به محض سنجاب

 شود.رها شدن اهرم در داخل تله گیر کرده و کشته می اینکه سنجاب به وسط لوله می رسد، فنر عمل کرده و با

 

 (7ها)ای جهت کشتن سنجابهای لوله. تله0شکل 

 

                                                           
1
 Tube trap 
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ها )گونه های غیر هدف(، امکان استفاده از تله البته در مناطقی که به دلیل وجود سایر حیوانات به جز سنجاب

های غیر هدف بعد از اسیر شدن آزاد می و گونهشود استفاده می  1های کشنده وجود ندارد از تله های زنده گیر

(. سنجاب های درختی دستگیر شده باید کشته شوند و رها کردن آنها در باغات جرم محسوب 1شوند )شکل 

 شود. لذا باید بعد از دستگیری با تفنگ بادی اقدام به کشتن آنها کرد.می

 

 

 (0ها)گیر جهت کنترل سنجابهای زنده. تله1شکل 

 

  

                                                           
1
 Live capture traps 
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 و شلیک 1بر هم زدن النه-

در زمستان که سنجاب های درختی فعالیت چندانی ندارند روش بر هم زدن النه، روش موثری برای کنترل 

این روش در زمستان که درختان فاقد برگ هستند و النه سنجاب  های خاکستری)درختی( می باشد.سنجاب

شوند کارایی دارد. در این روش با استفاده از لوله ها یا چوب های بلند اقدام های خاکستری به راحتی دیده می

به هل دادن و برهم زدن النه سنجاب ها می کنند. سپس شخص دیگری با نشانه گیری سریع توسط تفنگ بادی 

مت سنجاب، اقدام به شلیک و کشتن سنجاب های در حال فرار می کند. عیب این روش این است که به س

-های مرده سریعا جمعتعداد کمی سنجاب قابل کنترل است و وقت گیر است.  باید دقت داشت الشه سنجاب

 شود. آنها می آوری و ازبین برود. زیرا الشه آنها برای حیوانات غیرهدف خطرناک و سبب آسیب و مسمومیت

 کنترل بیولوژیکی-

کنند )شکل در روش کنترل بیولوژیکی با رهاسازی پرنده هایی مانند عقاب و شاهین اقدام به شکار سنجاب می

دهند های بلندی را به عنوان نشیمنگاه برای پرنده های شکارگر قرار می(. در این روش معموال باغداران ستون0

 گیرد.رنده ها صورت میها توسط این پو صید سنجاب

  

 (1کنترل بیولوژیکی سنجاب توسط عقاب). 6شکل 
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 Drey poking 
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 کنترل سنجاب های زمینی: -2

تواند جالب توجه های کنترل اینها نیز میها مشکل باغات سنتی قزوین نیستند اما ذکر روشاگرچه این سنجاب

 ای اشاره شده در زیر برای کنترل استفاده کرد.توان از روش هها میباشد و در صورت مشاهده این سنجاب

 : 1روش طعمه گذاری-

های زمینی، طعمه گذاری یا استفاده از دانه های آغشته به سموم بعد از خشک بهترین روش کنترل سنجاب

شدن پوشش گیاهی یعنی در تابستان است. فسفید روی گرانوله یک ماده سمی قوی با بوی تند است که سبب 

توان به عنوان طعمه نیز می0، دی فاسینون6مانند کلروفاسینون 2شود. از مواد ضدانعقاد خونسریع میکنترل 

دهند.  مواد ضدانعقاد که خطرات کمتری دارند و حیوانات غیرهدف را کمتر تحت تاثیر قرار می استفاده کرد

شدن نیست. جانور یک هفته  تا ده  کنند. لذا خون قادر به لختهدر کبد جلوگیری می Kخون از تشکیل ویتامین 

 میرد.روز بعد از تغذیه می

با اینحال در مقایسه با مواد ضدانعقادخون به فسفید روی کمتری نیاز است و لذا هزینه کمتری نیاز است. این 

طعمه ها را می توان در اطراف دهانه سوراخ النه سنجاب ها قرار داد یا اینکه در محدوده وسیعی پخش کرد. 

توان محصوالتی مانند کلم پیچ را با فسفید روی آغشته کرد و به عنوان طعمه مسموم استفاده کرد. البته می

فسفید روی با ورود به معده سنجاب، با اسید معده واکنش می دهد و تولید گاز فسفین می کند که بسیار کشنده 

بته در باغ بادام استفاده از طعمه بسیار می باشد و سبب می شود اکسیژن به سنجاب نرسد و از بین برود. ال

دشوار است. چرا که سنجاب ها عالقه خاصی به به بادام دارند و معموال بین طعمه و بادام، ممعموال بادام را 

(. این محفظه ها باید 7ترجیح می دهند. طعمه ها را می توان در درون محفظه های مخصوص قرار داد )شکل 

گردند وارد های  زمینی  که دنبال غذا میمتری قرار گیرند. سنجاب 61تا  0فواصل  نزدیک سوراخ های فعال با

 این محفظه ها می شوند. نمونه ای از این ظروف مشاهده می شود.

                                                           
1
 Baiting 

2
 Anticoagulant 

3
 Chlorophacinone 

4
 Diphacinone 
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 (8های تهیه شده برای قرار دادن طعمه های آلوده)محفظه .7شکل 

 

 

اند و گونه های غیرهدف وارد آنها نمی شوند. طعمه های  این محفظه ها برای سنجاب های زمینی تعبیه شده

 سمی مثل بادام زمینی مسموم شده با فسفید روی را در این ظروف خشک می مانند و با باران از بین نمی روند. 

ها کنترل شوند تا در صورت خورده شدن طعمه ها، یا خراب شدن یا ای یک یا دو بار این محفظهباید هفته

 ها آنها مجدد جایگزین شوند. شدن طعمه بیرون پرت
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 :10روش تدخین-

روش طعمه گذاری در بهار خیلی موثر نیست. چرا که در این زمان سنجاب ها جوان هستند و رژیم غذایی 

ای است که در دسترس آنها می باشند. لذا در بهار روش تدخین بهترین روش آنها تقریبا از گیاهان تازه

های زیرزمینی های آنها داخل تونلسنجاب های زمینی درحال زاد و ولد هستند و بچه است. در این زمان

مثل فسفید آلومینیوم )به شکل قرص(  17هستند. خاک هم  در این زمان مرطوب است لذا مواد تدخینی

که کند می 18(. فسفید آلومینیوم با رطوبت خاک واکنش می دهد و تولید فسفین8کارایی خوبی دارند )شکل 

ترکیبی کشنده است.  باید دقت شود که این ترکیب در خانه ها یا نزدیک اماکن مسکونی استفاده نشود. 

های سمی موثرترند. چرا که در تابستان با بزرگ و بالغ همانطور که ذکر شد در تابستان استفاده از طعمه

بذور تمایل دارند. در این زمان  شدن سنجاب ها رژیم غذایی آنها نیز تغییر کرده و بیشتر به سمت آجیل و

رطوبت خاک کم است ، خاک ها ترک خورده اند، و در صورت استفاده از مواد تدخینی، گازها از خاک 

خارج و کارایی آنها کاهش می یابد. لذا تدخین موثر نمی باشد. در زمان تدخین یا استفاده از طمه های 

 خودداری کرد و آگاهی های الزم به باغداران داده شود.مسموم، از ورود حیوانات مانند گوسفند به باغ 

 

 (1قرار دادن قرص های فسفید آلومینیوم در یک سوراخ سنجاب زیرزمینی) .8شکل 
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 Fumigation 
17

 Fumigant 
18

 Phosphine 
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 دیسک زدن و غرقاب کردن: -

این روش، روش موثری برای کنترل سنجاب های زمینی هستند. هیچ سوراخ ناشی از سنجاب نباید در باغ 

ها و سوراخ ها اقدام کرد تا از تکثیر مجدد آنها جلوگیری می بایست نسبت به تخریب النهباقی بماند. لذا 

آب زمستانه نیز در و یخ 11های زیرزمینی زیاد باشد، غرقاب کردنشود. در صورتی که جمعیت سنجاب

به شکار آنها شوند و با سگ  می توان اقدام ها مجبور به فرار میباشد. در این حالت سنجابکنترل موثر می

ها پایین تر گزارش شده است چرا شوند جمعیت این سنجابدر باغاتی که با آبیاری غرقابی آبیاری می کرد.

 شوند.های جدید دلسرد میکه در این باغات، سنجاب ها از ایجاد سوراخ
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 Flood irrigation 

http://www.britishredsquirrel.org/economic-environmental-damage-caused-grey-squirrels/
https://www.inaturalist.org/guide_taxa/340270
https://newsletter.taxesforexpats.com/xs7a0/ae72e4-grey-squirrel-damage-to-trees


 
 

18 

 

 


