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  اصول مبارزه با گراز در نخيالت
  

  مسعود لطيفيان: توسط

  هاي گرمسيري كشور عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات خرما و ميوه
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  :مقدمه

شـود يكـي از مسـائل و معضـالت      خوك وحشي يا گراز كه به عربي خنزير گفته مـي     

هـاي   اين حيوان از خوشه. باشد شير مي داري در كرانه رودخانه كارون، اروند و بهمن نخل

خرماي نخلهاي جوان و كوتاه تغذيه كرده و به پاجوشهاي تازه كاشـته شـده نيـز صـدمه     

كاشـت نخلسـتانها نيـز خسـارات فراوانـي بـه        تغذيه اين آفت از محصوالت ميان. زند مي

تراكم جمعيت اين حيوان در بعضـي از سـالها بـه حـدي     . سازد داران منطقه وارد مي نخل

هاي گز كنار رودخانه كارون را براي مبارزه بـا آفـت بمبـاران     ده كه نيروي هوايي بيشهبو

در سالهاي اخير به دليل رشد بيش از حد علفهاي هرز در نخلستانهاي منطقه . نموده است

  .محيط مناسبي براي زيست آفت فراهم شده و بر خسارت آن در منطقه افزوده شده است

  :شناسي شكل

هاي سـفيد در بعضـي    اي همراه با تعداد معدودي لكه حيوان از سياه تا قهوه رنگ اين     

متـر و داراي   سـانتي  90كيلـوگرم، ارتفـاع آن    136وزن آفت حـدود  . از نواحي بدن است

باشـد   متر مـي  سانتي 7/12چهار دندان نيش رشد كرده بوده كه طول هر يك از آنها حدود 

  .دكن كه از آنها براي دفاع استفاده مي
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  جانور بالغ -1شكل 

  آرواره گراز -2شكل 
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  :شناسي زيست

گراز توانايي جابه جايي و مهاجرت زيادي داشته و عـواملي نظيـر غـذا، آب و ديگـر         

اين آفت بـه طـور متوسـط تـا     . امكانات زيستي در تعيين دامنه جابه جايي آن مؤثر است

نرها بـه  . گردد ن غذا جابه جا ميكيلومتر از محل سكونت اصلي خود براي يافت 40فاصله 

  .گيري توانايي مهاجرت و جابه جايي بيشتري دارند خصوص در فصول جفت

وجـود  . زايد نوزاد مي 10تا  4توانايي توليد مثل اين آفت بسيار باال بوده و در هر سال    

موجـب   رمحيطي مناسب به خصوص در انتهاي زمسـتان و در ابتـداي بهـا    شرايط زيست

نسبت جنسي نر بـه مـاده يـك بـه يـك      . گردد عداد نوزادان در هر بار زايمان ميافزايش ت

  .است

زي  گراز در شرايط گرم تابستان براي فرار از گرماي طاقت فرساي منطقه بصورت شب   

  .باشد تر در ابتداي صبح و در عصر فعال مي فعال بوده اما در فصول خنك

سارها كه آب كافي موجود  ها و چشمه خانهاين حيوان مناطق مرطوب نظير اطراف رود   

دهـد   بوده و به خصوص مناطقي كه تراكم گياهان باال باشد را بـراي زنـدگي تـرجيح مـي    

شـير فـراهم    هاي كارون، اروند و بهمن نظير چنين شرايط در نخلستانهاي اطراف رودخانه

  .باشد مي

ره غـذايي آن وجـود   چيزخوار است و اگر چه هيچ نـوع محـدوديتي در جيـ    گراز همه    

بطوريكه در بهـار از انـواع   . كند ش تغيير ميندارد ولي در فصول مختلف سال جيره غذاي



  4

. كنـد  ها نظير خرما، جاليز و ذرت تغذيه مي علفها و گياهان تازه و در تابستان از انواع ميوه

وارد ها جمله كرده و به پاجوشها خسـارت زيـادي    در فصول پاييز و زمستان نيز به ريشه

  .كند مي

  :روشهاي مبارزه

بايست شرايط فعاليت آفـت در نخلسـتانها    ه هر گونه مبارزه در منطقه ميبقبل از اقدام    

ه مبـارزه بـا   بـ سـبت  نمحدود نموده و سپس به طرق زيـر   علفهاي هرز  را با از بين بردن

  .گراز اقدام نمود

  :گذاري تله -١

ايـن روش  . باشـد  نـدازي گـراز مـي   ا هـاي قفسـي سـيمي مـؤثرترين روش بـه دام      تله    

در فصول زمستان و پاييز كه غـذا در محـيط   . ترين طريق مهار جمعيت آفت است مناسب

. ها بيشتر از مواقـع ديگـر سـال اسـت     كمتر است حساسيت گراز براي جلب شدن به تله

  .براي اين منظور طراحي شده است تهاي متفاو ها با شكل انواع مختلفي از تله

  :رالهاي كو تله -١-١

درب تلـه  . باشـد  اندازي گراز مي مؤثرترين تله مورد استفاده در به دام  اين نوع تله         

شود  بصورت اساليدي باز و بسته شده و طعمه معموالً در قسمت انتهايي آن قرار داده مي

عمه درب تله بالفاصـله  طو به كمك رابطي به درب متصل است به طوري كه با برداشتن 

  .شوند ها از توري فلزي ساخته مي اين نوع تله. ودش بسته مي
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  :اي هاي حلقه تله -١-٢

اين تله شامل دو تونـل فلـزي بـه    . اين نوع تله بسيار ساده بوده و نياز به درب ندارند    

باشند كه با توري  متر مي متر و بيست سانتي متر و ارتفاع سه طول چهار متر و هشتاد سانتي

اين تله را به صورت داسي شـكل كـار گذاشـته و درون آن طعمـه     . اند فلزي ساخته شده

با ورود گراز به درون تله توانايي خـارج شـدن بـه دليـل پيـدا نكـردن راه       . دهند قرار مي

  .كنند گراز را شكار مي 8ها حداكثر تا  هر كدام از اين تله. گردد خروج از آن سلب مي

  :   هاي قابل حمل تله -١-٣

باشند و با توجه به قابليت جابه جـايي   ثر ميارزه با گراز بسيار مؤها در مب اين نوع تله    

ز آنجـا كـه تعـدا معـدودي گـراز را      باشند ولي ا ي مبارزه با آفت در منطقه مناسب ميبرا

  .شود كارايي آنها نسبت به دو نوع قبلي كاسته مي كنند از شكار مي

گراز باال باشـد قـرار داده و بـه     كه جمعيتتوان در نواحي  ها را مي انواع گوناگون تله    

  .ه آنها اقدام نمودنموده و در صورت لزوم نسبت به تخلي وزانه بازديدصورت ر

  :شكار -2

تلفيـق   امـا . ت گراز نسبت به تله داردتري در كاهش جمعي شكار اغلب كارايي پايين      

. كـاهش تـراكم جمعيـت ايـن حيـوان اسـت      گذاري روش بسيار  مـؤثري در   شكار با تله

 جهـت شـكار  . نمـود  تمام فصول سال اجراءتوان در  از طريق شكار را مي عمليات مبارزه
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كه تحت عنوان شكار مقطعي، شكار پيوسـته و  اين حيوان روشهاي متعددي مرسوم است 

  .شوند كار به كمك سگ ناميده ميش

  
  ملقابل ح) اي ج حلقه) ب كورال) ا گراز الفارزه ببهاي مورد استفاده در م انواع تله -3شكل 

  الف

  ب

  ج
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تـر و مـؤثرتر از سـاير     موفـق  روش شكار بـا سـگ   ،در ميان روشهاي مختلف شكار گراز

بـا ايـن آفـت     كوپتر نيز در مبارزه خصوص به كمك هلي هوايي به شكار. باشد روشها مي

ر بـاال  ااحي محدودي كه تراكم جمعيـت آفـت بسـي   شكار پيوسته در نو. بسيار مؤثر است

در روش شكار بـا  . گردد هاد ميگردد پيشن و از نظر اقتصادي خسارت جدي وارد مي بوده

اين . شود تفاده ميند اسشده كه توانايي تعقيب و شكار گراز را دار سگ از سگهاي تربيت

. كننـد  رسيدن شكارچي از فرار حيوان جلوگيري مي انگراز تا زم به سگها پس از رسيدن

دهـد و   عات فعاليت خود را تغيير مـي گاهي در اثر فشار شكار، گراز محل زندگي و يا سا

 بايسـت عمليـات شـكر را متوقـف     در چنين مواقعي مـي . گردد زي مي د شبدر اكثر موار

امه مبارزه را ادامه داد زيرا در صورت و با استفاده از سگهاي شكارچي در شب برن نكرده

توليد مثل باالي خود سريع تكثيـر شـده و بـه حـد      واناييتيات اين حيوان با توقف عمل

  .گردد معيت اوليه باز ميج

  :كشيحصار -٣

رفي اسـتفاده از  از ط. رين روش مبارزه استت استفاده از حصار در مبارزه با گراز گران     

نـدارد زيـرا در نهايـت گرازهـا     ش در مبارزه با آفت اغلب موفقيت الزم را در پي اين رو

كـارايي روش   جهـت افـزايش  . خود را بـه درون نخلسـتان پيـدا كننـد     توانند راه نفوذ مي

 اسـتفاده از . متري زيـر زمـين ادامـه داد    سانتي 40 بايست حصار توري فلزي را تا عمق مي

دارد البتـه هزينـه كـاربرد بـاال بـوده و       لكتريكي نتايج بهتري از انواع معمـولي هاي ا فنس
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بايست تنهـا در   لذا مي. داشتزيادي براي ساكنين و احشام منطقه در پي خواهد  خطرات

  .ادرعايت نكات ايمني آنها را مورد استفاده قرار د شرايط اضطراري و با

  

  روش شكار گراز -4شكل 



  9

   : طعمه مسموم -٤

ا براي مبارزه با گراز ممنوع اعالم شده استفاده از طعمه مسموم در بسياري از كشوره     

ت است اما به علـت اثـرات آن   رچه اين روش از ارزانترين طرق مبارزه با اين آفاگ. است

مواقـع   در هـر حـال تنهـا در   . كـاربرد آن محـدود گرديـده اسـت    بر حيوانات غير هدف 

بـراي تهيـه طعمـه    . از اين روش استفاده نمودتوان  ين حربه مياضطراري و به عنوان آخر

طعمـه  . فسفر دوزنگ استفاده كردجات به همراه سم  ان از ذرت، گندم شيرين و ميوهتو مي

هـا   آوري طعمـه  ر شب انجام گرديده و در هنگام روز نسبت به جمـع بايست د گذاري مي

  .اقدام نمود

  :عوامل طبيعي كنترل كننده -٥

ه مهمترين عوامل كنترل كننـده آفـت   يوانات شكارچي و عوامل بيماريزاي از جملح      

اثرات اين عوامـل بـه   . دهند مي هزينه بوده كه جمعيت آن را به مقدار زيادي كاهشبدون 

گرگ و سگهاي وحشي از جمله دشمنان . شود ميمعيت گراز زياد خصوص با افزايش ج

تغذيـه   اهـ آنها را شكار كرده و از گوشـت آن زادان باشند كه با حمله به نو ميگراز طبيعي 

آنتـراكس حسـاس   سـودورابيس، بروسـلوز و    عالوه بر اين گـراز بـه بيماريهـاي   . كنند مي

در كرمهـاي گـرد و كـرم كليـه نيـز       ،ه كرم روده و معدهاعي از انگلها از جملوان. باشد مي

  .باشند كاهش قدرت زيست اين حيوان مؤثر مي
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