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  چکیده

به انواع گیاهان مثمر، غیر  از جوندگانی است که  Hystrix indicaتشی 
اما بیشترین خسارت این آفت، متوجه  کندمثمر، زراعی و طبیعی حمله می

عالیت های اخیر فهای مصنوعی است. در سالمناطق جنگلی به ویژه جنگل
مناطق جنوبی های طبیعیِ  و خسارت این جانور در سطح مراتع و جنگل

با توجه به اثرات استان کرمان، به شدت افزایش یافته است.  کشور نظیر
از توان با استفاده ، میشیمیایی کنترل هایسوء زیست محیطی روش

های کم خطر نظیر کاربرد تیرام به عنوان یک ماده دورکننده روش
Ratook)گان از ترکیب تجاری جوند

و نیز کاربرد توری سیمی،  (®
به این ترتیب که در آغاز فصل سرد سال  .کاهش دادرا خسارت این آفت 

باشد، ترکیب راتوک )اواخر آذر( که همزمان با شروع خسارت تشی می
گرم در هر متر مربع به شیوه رنگ زدن و با استفاده از یک  177به میزان 

متر از سطح زمین مالیده  1تنه درختان مورد نظر تا ارتفاع قلم مو، روی 
شود. با توجه به حاللیت این ماده در آب، در مناطق پر باران تکرار این می

ها )مزارع( شود. این روش برای درختان و بوتهماه بعد توصیه می 5عمل 
ای و نوع توری پنجره 5قابل استفاده است. کاربرد توری سیمی شامل 

ی مرغی نیز روش دیگری است که البته تنها در مورد درختان قابل تور
متری تنه درختان از سطح زمین  1اجرا است. به این ترتیب که تا ارتفاع 

ثیر بیشتری شود. این روش دوام و تاطور کامل پوشانده میتوسط توری به
 .گیردی را در بر میبیشتر دارد اما هزینه، نیروی کارگری و زمان

 : کلیدی  های واژه

 شیمیاییغیر درختان بنه، ترکیبات دورکننده، کنترل ، جوندگان، تشی
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 مقدمه

به عنوان  Hystrix indica Kerr (Rodentia: Hystricidae) یتش    
ایران بوده که بدنش از خارهای )تیغ( زیاد جونده موجود در  نتریبزرگ

خانواده دیگری است  تیغی که ازپوشیده شده است اما نباید آنرا با جوجه
 ،در موقع احساس خطر برای بزرگ جلوه دادن خودتشی اشتباه گرفت. 

کند و خود را از پشت و یا بغل به حیوان مهاجم  خارها را سیخ می
  کوبد. می
و طول متر سانتی  9 -17، طول دممترسانتی 07 – 87طول سر و تنه تشی    
کیلوگرم  11 – 52ن بدن آن و وزمتر ساتنی 19 -92های روی بدن آنتیغ

شب  ریخاص نظ یستیز یهایژگیو لیبه دل (. این جانور1می باشد )شکل
بودن، کم تر مورد  ریدور از انسان و گوشه گ یبه زندگ لیفعال بودن، تما

و  یعیطب هایجانور معموال در جنگل نیمطالعه قرار گرفته است. ا
در ارتفاع  یحت ،استپی قمناط و صحراها ها،دره ،یمناطق زراع ،یمصنوع
 .شودیم افتی زین یو در مناطق جنگل از سطح دریا یمتر 9577

 115کند. دوره آبستنی این جونده بار تولید مثل میتشی در سال یک    
ماهگی  5ها تا زاید. بچهبچه می 1 -0روز است ودر هر نوبت زایمان  

ها بطور طول عمر تشی شوند.وابسته به مادر بوده و در یک سالگی بالغ می
 سال است. 12متوسط 

های گیاه است که از تمامی قسمت خواراهیگ ی، جانورH. indica یتش    
برای و  (5)شکل از جمله پوست تنه و ساقه درختان بزرگ تغذیه کرده

 اریجانور بس نیاکند. خوردن پیاز و غده و ریشه گیاهان، زمین را حفر می
 ریحفرات ز ستمیپرداخته و درون س تیلفعا به هامحتاط بوده تنها شب

به عنوان النه  باشند،یم یسوراخ خروج نیچند یکه دارا یعیوس ینیزم
هر در جانور پراکنده بوده و  ستگاهیدر سطح ز هاالنه نی. اکندیم یزندگ
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و افراد به طور منظم  نیا. کنندزندگی می ،یچند خانواده تش ای کی النه
 .دپردازنیم اهانیاز گ هیج شده و به تغذشبانه از النه خار

 
 Hystrix indica( جانور بالغ تشی 1شکل                                

ها و جنگل مزارع، باغات، خسارتزایعوامل مهم  از  یکی جانور نیا
در ایران این جانور به خصوص در  شود.فرسایش خاک محسوب می

های بنه و بادام، مزارع ذرت و ه جنگلهای اخیر خسارت فراوانی بسال
های جنوبی کشور به ویژه استان کرمان وارد کرده و کنترل یونجه استان

-ربط نظیر منابع طبیعی و سازمانهای ذیرت آن از اولویتهای دستگاهخسا

 های جهاد کشاورزی این مناطق است.
 دستورالعمل

 الف( روش دور کردن
 ترکیب دور کننده: -1
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 خسارت تشی روی تنه درختان بنه در جیرفت ه( نحو5شکل

ن مضر جوندگاکه بر علیه بسیاری از موثرترین ماده شیمیایی دورکننده     
باشد، ترکیب تیرام است که با فرموالسیون قابل توصیه می تشیاز جمله 

SC 20% ,Ratookتجاری راتوک )
البته  گردد.( تهیه و عرضه می®

محلول پاشی ترکیب نیز وجود دارد که برای  ودر وتابل اینپفرموالسیون 
 روی بوته ها و مزارع مناسب است.

دلیل ه آن ببه جوندگان با گاز زدن  تشی و سایر، راتوکپس از مصرف 
بوی تند، از درخت نیز کنند و سوزش و تلخی که در دهانشان احساس می

 و آسیب بزنند. کردهتوانند از آن تغذیه دوری کرده و دیگر نمی
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 حوه و میزان مصرفن -2

با توجه به نوع فرموالسیون ترکیب راتوک )سوسپانسیون قابل حل در 
(، شیوه ممانعت از تغذیه از تنه درختانآب( و هدف اصلی از کاربرد آن )

باشد. به این ترتیب ( میPaint onکاربرد این ماده به صورت رنگ زدن )
نموده و سپس با  لیتر آب حل 1گرم از این ماده را در  977که مقدار 

استفاده از یک قلم مو رنگ زنی، این محلول روی تنه درختان مورد نظر 
که میزان مصرف راتوک شود به طوریمیمتر مربع مالیده  9به میزان 

شرایط  گرم در هر متر مربع از سطح پوست تنه درخت باشد. 177برابر با 
ختان به ارتفاع روی تنه درمحلول مذکور کاربرد به این ترتیب است که 

 متر از سطح زمین، دور تا دور تنه با دقت مالیده شود.  1حداکثر 
 زمان مصرف -3

های طبیعی و عرصهدر به درختان  تشیمطالعات نشان داده است که حمله 
از اواخر آذر ماه تا در فصول سرد سال )ها، نیز مزارع ذرت در دامنه

غذایی در این دوره اتفاق ( است که به دلیل محدودیت منابع اواسط اسفند
 شود.، لذا کاربرد این ترکیب در دهه آخر آذر ماه توصیه میافتدمی

 دوام و کارايي ترکیبزمان مدت  -4

ماه دوام دارد. البته در مناطق پر باران بهتر است  9تاثیر این ماده حدود 
 صورت گیرد. تکرارماه مجددا  5پس از 

 نصب توری سیميروش ب( 
 نوع توری -0
توان طور باغات میای محافظت از تنه درختان در مناطق جنگلی و همینبر

های سیمی از توری سیمی استفاده نمود. توری مناسب برای این کار توری
های مخصوص قفس توان از توریمی البتهباشند و مخصوص پنجره می

های نوع اخیر به دلیل هزینه کمتر و سادگی توریمرغ نیز استفاده کرد. 
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ای برتری دارند اما حفاظت نسبت به توری های پنجره ،بیشتر در نصب
 تر است.ای کاملهای پنجرهحاصل از کاربرد توری

باید توجه داشت نصب توری تنها در مورد درختان قابل اجرا بوده و در 
 .نموداستفاده مورد بوته ها و مزارع باید از ترکیب دورکننده 

 نحوه نصب توری -5
متر از سطح  1برای این کار باید دور تا دور تنه درخت مورد نظر تا ارتفاع 

زمین کامال توسط توری پوشانده شده و لبه توری کامال روی هم قرار 
 (.9)شکل شودداده 

 
 تنه درختان دور( نحوه نصب توری سیمی 9شکل
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Abstract 
 

The Indian crested porcupine, Hystrix indica, is one of the 
rodents which attack many fruit and non-fruit plants but its 
most damage relates to forest areas especially on plantation 
areas. Recently its damage has increased severely in pastures 
and forests of Southern Iran such as Kerman province. Due to 
adverse environmental effects of chemical control methods, 
using safe methods including rodent repellent Thiram from 
(Ratook

®
) and metal fence can be advisable. So that at the 

beginning of cold season (middle of December) along with the 
start of damage, Ratook in 100gr/m

2
 concentration is rubbed on 

trees bark to 1m height from surface by a brush in painting 
technique. Due to Ratook solubility in water, in wet areas it is 
advised to repeat application of Ratook, 2 month later. This 
method is suitable for trees and farms. Using metal fence 
including lace windows and bird cage fence is another method 
that is just usable for trees. In this method, metal fence is 
placed on tree trunk to 1m height up the ground. Placing of 
metal fence is more effective and stable but it is also expensive, 
laborious and time consuming.  
 
 Key words: 
 Rodents, Hystrix indica, Repellents, Non chemical control 
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