بررسی کارایی جغد گوش دراز در کنترل جوندگان
ابوالقاسم خالقی زاده
عضو هیات علمی ،بخص تحقیقات جانورضناسی کطاورزی ،موسسه تحقیقات گیاهپسضکی کطور،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کطاورزی ،تهران.
هطالؼِ ريوِ ّا هی تَاًذ دادُ ّای هْوی درتارُ رصين غذايی ايي ؽکارچی ارائِ کٌذ .خًَذگاى در خْاى ٍ ايزاى اس آفات
هْن کؾاٍرسی هحغَب هی ؽًَذ ٍ ضزٍری اعت تِ خای اعتفادُ اس عوَم ؽیویايی ،اس ػٌاصز کٌتزل کٌٌذُ تیَلَصيک در
خْت تَعؼِ کؾت ارگاًیک اقذام گزدد کِ خغذّا در ايي سهیٌِ اس هْوتزيي خاًَراى ؽکارچی خًَذگاى هحغَب هی
ؽًَذ .خغذ گَػ دراس )( (Asio otus L.ؽکل  )1پزًذُ ؽکاری ؽة فؼال در اراضی تاس اعت کِ در تغیاری اس ًقاط دًیا
پزاکٌؼ دارد .ايي گًَِ يکی اس  12گًَِ خغذ در ايزاى اعت کِ در گذؽتِ گًَِ کویاب هحغَب هی ؽذ اها خَؽثختاًِ
خوؼیت آى در کؾَر در چٌذ عال گذؽتِ در حال افشايؼ تَدُ اعت .ايي گًَِ اصَالً اس پغتاًذاراى کَچک تغذيِ هی کٌذ
کِ تخؼ ّضن ًؾذُ حیَاًات خَردُ ؽذُ تِ صَرت ريوِ اس دّاى تزگزداًذُ هی ؽَد .تِ ػلت ّوشهاًی فؼالیت ؽثاًِ
خغذّا تا فؼالیت پغتاًذاراى کَچک تخصَؿ خًَذگاى ػوذتا اس آًْا تغذيِ هیًوايٌذ .تٌاتز اييً ،قؼ هْوی در کٌتزل
خًَذگاى دارد ).(Nistreanu 2007, Seckin & Coskun 2006
در اعتاًْای الثزس ،اصفْاى ٍ ّوذاى ،اتتذا تزرعی هیذاًی تِ هٌظَر يافتي هحلْای
اعتزاحت دائوی يا دٍرُ ای خغذ گَػ دراس اًدام ؽذ .پظ اس خوغ آٍری ٍ اًتقال ريوِّا
تِ آسهايؾگاُ ،اتتذا طَل ٍ قطز آًْا تا کَلیظ (تا دقت  0/02هیلیوتز) اًذاسُگیزی ٍ تا
تزاسٍی ديدیتالی (تا دقت  0/1گزم) تَسيي ؽذًذ .در هزحلِ تؼذ ،ريوِّا اس ّن تاس ؽذُ،
تقايای اًذاهْای هختلف خًَذگاى ٍ پزًذگاى ٍ ديگز تقايای خاًَری هَخَد تفکیک ؽذًذ.
تقايای خًَذگاى تز اعاط فزهَلّای دًذاًی ،هقطغ دًذاى ّا ٍ ؽکل اعتخَاىّای فک ٍ
ؽکل  -1يک خغذ گَػ دراس در حال اعتزاحت
خودوِ ؽٌاعايی ؽذًذ .تزای تزرعی هیشاى تغذيِ ايي پزًذگاى اس خًَذگاى ٍ پزًذگاى ،تز
رٍی درختاى کاج ،اطزاف هْزؽْز کزج.
اعاط رٍػ هؼوَل تزرعی ريوِّای پزًذگاى ؽکاری يؼٌی درصذ حضَر ّز هادُ غذايی
در هیاى کل ريوِّا تزای ّز هکاى هحاعثِ ؽذً .غثت طؼوِّا در هیاى گًَِّای هختلف
خًَذگاى در طَل کل تزرعی ًیش تزاعاط تؼذاد خودوِ يافت ؽذُ اًدام ؽذ.
ؽکل ريوِ ّای خوغ آٍری ؽذُ يکغاى ًثَدُ ،اس اعتَاًِ ای تلٌذ تا دايزُ ای تَدًذ
(ؽکل  .)2در کل عِ هٌطقِ کزج ،اصفْاى ٍ ّوذاى 744 ،ريوِ خوغ آٍری ؽذ.
ؽکل  -2ؽکلْای هختلف ريوِ خغذ گَػ دراس خوغ
خًَذگاى در  551ريوِ ( ،)%74/06پزًذگاى در  211ريوِ ( ،)%28/36حؾزُ خَارّا
آٍری ؽذُ اس اصفْاى.
در  20ريوِ ( ٍ )%2/69حؾزات در  13ريوِ ( )%1/75حضَر داؽتٌذ .اس کل 583
طؼوِ خًَذُ 231 ،طؼوِ اس خٌظ  152 ،)%39/62( Musطؼوِ اس خٌظ
 133 ،)%26/07( Microtusطؼوِ اس خٌظ  47 ،)%22/81( Cricetulusطؼوِ اس
خٌظ  )%8/06( Merionesتَدًذ اها خٌظّای ٍ Nesokia ،Rattus
Rhombomysعْن تغیار کوی داؽتٌذ (تِ تزتیة  .)%0/24 ٍ %0/69 ،%2/40تز
اعاط ًتايح تِ دعت آهذُ در ايي پضٍّؼ ،طؼوِ غالة در اصفْاى خٌظ ّاهغتزّا
 ،)%35/15( Cricetulusدر ّوذاى خٌظ هَؽْا  ٍ )%43/80( Musدر کزج ٍلْا
ؽکل  -3هَقؼیت هحل تدوغ خغذ گَػ دراس،
اطزاف ؽْز تْار ،اعتاى ّوذاى.
 )%54/37( Microtusتَد.
طؼوِ ّای تِ دعت آهذُ در پضٍّؼ حاضز ،ػوذتا اس خًَذگاى دارای خثِ کَچکتز
هاًٌذ هَؽْا  Microtus ٍ Cricetulus ،Musتَدًذ کِ خشء خًَذگاى خغارت سا
هْن در اراضی کؾاٍرسی هحغَب هی ؽًَذ .تٌاتز ايي ،خغذ گَػ دراس در هٌاطق
کؾاٍرسی ايزاى هی تَاًذ در کٌتزل خًَذگاى هضز هَرد اعتفادُ قزار گیزد.
در هٌاطق هَرد تزرعی (اصفْاىّ ،وذاى ٍ کزج) ،تا تَخِ تِ حضَر خوؼیتْای ًغثتا تاالی خًَذگاى هضز ريشخثِ در اکثز سهیٌْای کؾاٍرسی ٍ
اس طزفی خًَذگاى ًقؼ غالة را در تغذيِ خغذّای گَػ دراس دارًذ ،اّویت ايي پزًذُ را در کٌتزل خًَذگاى در سيغتگاُ ّای تاس آؽکار هی
عاسد (ؽکل  .)3تٌاتز ايي در کٌتزل تلفیقی خًَذگاى در هشارع کؾاٍرسیّ ،ذف حفظ ٍ افشايؼ خوؼیت طثیؼی خغذ گَػ دراس در هشارع ٍ
تاغات اعت کِ کوثَد آؽیاًِ يکی اس ػَاهل هحذٍدکٌٌذُ خوؼیت خغذّا در آًْا اعت .تا ًصة آؽیاًِ چَتی يا عثذ آؽیاًِ ای ٍ پاعخ هٌاعة
تِ آؽیاًِ ّای هصٌَػی ٍ ّوچٌیي تغذيِ هٌاعة خغذّا اس خوؼیتّای خًَذگاى آفت ،هیتَاى اس ايي گًَِ در خْت کٌتزل تیَلَصيک
خًَذگاى اعتفادُ کزد ٍ اس ٍرٍد يا تَلیذ عوَم خًَذُ کؼ در کؾَر کاعت کِ اقذاهی هٌاعة در راعتای تزًاهِ ّای اقتصاد هقاٍهتی اعت.
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