
 

 

 (musmusculus)  وش خانگیم

 

ٔٛضٟای خاٍ٘ی لاتّیت فٛق اِعادٜ ای تشای تطاتك 

ٚ دسطَٛ ساَ دس داخُ  تا ٔحیط ٞای ٔختّف داس٘ذ

ا٘ذاصٜ آٟ٘ا وٛچه ٚ  ساختٕاٟ٘ا صادٚ ِٚذ ٔی وٙذ.

ٌشْ ٔی تاضذ. طَٛ دْ ٚ  30تا  15ٚص٘طاٖ دس حذٚد 

تضسي ٚ چطٕٟای  تذٖ آٟ٘ا ٔساٚی ،ٌٛضٟا ٘سثتا

دسضت ٚ سً٘ آٟ٘ا خاوستشی ٔتٕایُ تٝ لٟٜٛ ایی 

ٔٛش خاٍ٘ی تش خالف ٔٛضٟای تضسي وٝ ٕ٘ی  است.

تٛا٘ٙذ تذٖٚ آب ص٘ذٜ تٕا٘ٙذ تا استفادٜ اص سیستٓ 

یٝ آب سا رخیشٜ ٔی وٙذ ٚ تیطتش تغّیظ ادساس دس وّ

آب سا اص طشیك ٔٛاد غزایی آتذاس تأیٗ ٔی وٙذ . 

ٔیضاٖ آب دس وٙتشَ جٕعیت ایٗ ٔٛش تسیاس ٔٛثش 

است. ٔٛضٟای خاٍ٘ی ضة فعاَ ٞستٙذ ٚ ضثٟا 

تیطتش اص  .تغزیٝ اص ال٘ٝ خٛد خاسج ٔی ضٛ٘ذتشای 

تشای ص٘ذٌی  ٞاضىاف دیٛاسٞا یا تیٗ دسص آجش

تاس دس ساَ  6تا  5ایٗ ٔٛضٟا . وٙذاستفادٜ ٔی 

 .تچٝ ٔی صایٙذ 10تا  6آتستٗ ضذٜ ٚ ٞش تاس 

 
 

 33طثك آٔاس ساصٔاٖ تٟذاضت جٟا٘ی ٔٛضٟا ساال٘ٝ 

، وٝ تشای تیٗ ٔی تش٘ذّٔیٖٛ تٗ ٔٛاد غزایی سا اص 

ّٔیٖٛ ٘فش وافی است. اص آٖ ٌزضتٝ تعّت  130تغزیٝ 

تجٟیضات دس خشاتی ٔٛاد ٚ سضذ ضذیذ د٘ذاٟ٘ا ٔٛجة 

، واسخا٘جات ٚ ... ٔی ٌشد٘ذ. اص طشف دیٍش ا٘ثاسٞا

تیٕاسی ٞای ٔٙتمّٝ تٛسط جٛ٘ذٌاٖ ٔٛجة إٞیت 

پضضىی ایٗ ٔٛجٛدات است وٝ ٔثاسصٜ تا آٟ٘ا سا حائض 

إٞیت ٔی ٌشدا٘ذ .جٛ٘ذٌاٖ تٝ عٙٛاٖ ٔخضٖ تسیاسی 

 .سشی ا٘ساٖ ٚ حیٛا٘ات ٔی تاضٙذاص تیٕاسی ٞای ٔ

ٛسی ٘الُ ٚ ٘اضش أشاض عفٛ٘ی ٚ ٌٛ٘ٝ ٞای جا٘ اوثش

ٔسشی ٔختّف ا٘ساٖ ٚ سایش حیٛا٘ات ٔی تاضٙذ وٝ 

تععی اص آٟ٘ا تٝ ٚسیّٝ خٛد جٛ٘ذٌاٖ ٚ تشخی دیٍش 

تٛسط اٍُ٘ ٞای خاسجی آٟ٘ا تٝ ا٘ساٖ ٚ حیٛا٘ات 

ٔٙتمُ ٔی ضٛ٘ذ. تیٕاسی ٞایی وٝ تٛسط جٛ٘ذٌاٖ 

٘ذ طیف ٚسیعی داس٘ذ، ٘ظیش ٔٙتمُ ٚ پخص ٔی ضٛ

جزاْ، تٛالسْ، تة ساجعٝ، سُ، وچّی،  طاعٖٛ،

 ... .   ِپتٛسپیشٚص، تیٕاسی الیٓ ٚ

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 مبارزه با جوندگان 
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 دامات محیطیقا

 ٔسذٚد ٕ٘ٛدٖ سٛساخٟای وٙاس دیٛاس

 ٚدستٟای ضىستٝتعٛیط ضیطٝ 

٘صة تٛسی تش سٚی سٛساخٟا ٚ ٔٙافز 

 فاظالب

 غیشلاتُ ٘فٛر ٕ٘ٛدٖ دسٞای ٚسٚدی

 لشاسدادٖ صتاِٝ دس ویسٝ ٞای دستستٝ

 یكیاقدامات مكان

 تّٝ دس ٔحُ عثٛس ٔٛضٟا ٘صة

تا واستشد ٔٛاد  شیص٘ذٜ ٌ یاص تّٝ ٞا استفادٜ

 ، ٌشدٚ اسیجارب ٔٛضٟا ٔا٘ٙذ خ یغزائ

تا واستشد  شیوطتٝ ٌ یاص تّٝ ٞا استفادٜ

 ، ٌشدٚ اسیجارب ٔٛضٟا ٔا٘ٙذ خ یٔٛاد غزائ

ٕ٘ٛد ٚ آٟ٘ا  یظذعفٛ٘ ذیٔٛضٟا سا تا الضٝ

 دس تستٝ لشاسداد. یٞا سٝیسا دس و

  مبارزه شیمیائی

استفادٜ اص طعٕٝ ٞای ٔسْٕٛ ٔحتٛی 

جٛ٘ذٜ وطٟای ، جٛ٘ذٜ وطٟای ظذ ا٘عمادی

 جٛ٘ذٜ وطٟای تذخیٙی ، ٔعذ٘ی

 

 ( rattus rattus) موش سقف

ایٗ ٔٛش تٝ ٔٛش سمف یا ٔٛش ا٘ثاسی یا ٔٛش سیاٜ  

ایٗ ٔٛش تسیاس  .داسدیا ٔٛش وطتی ٘یض ضٟشت 

چاالن ٚ تٙذ ٚ تیض است ٚ تشاحتی اص دسخت تاال ٔی 

ایٗ ٔٛش ص٘ذٌی دس تاالی ساختٕاٟ٘ا ٚ سمفٟای  . سٚد

چٛتی سا تشجیح ٔی دٞذ عاللٝ ایٗ ٔٛش تٝ ٔٛاد 

تیطتش اص ٔٛاد حیٛا٘ی ٚ ٌٛضتی است غزایی ٌیاٞی 

ِٚی اص ٔٛاد غزایی حیٛا٘ی ٞٓ تغزیٝ ٔی وٙذ. ایٗ 

ٔٛش ٘یض تٝ آب تسیاس ٚاتستٝ است تذِیُ تٛا٘ایی 

حشوت تش سٚی سیٕٟا واتّٟا طٙاتٟای وطتی تشاحتی اص 

٘مطٝ ایی تٝ ٘مطٝ دیٍش حشوت ٔی وٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ 

ای ضٙاٌش تسیاس خٛتی است. ٔٛضٟای سیاٜ یا ٔٛضٟ

سمف ال٘ٝ ٞای خٛد سا دس تخطٟای تاالی سمف یا 

 .دسختاٖ ٔی ساص٘ذ ٚ دس آ٘جا تِٛیذ ٔثُ ٔی وٙٙذ

 اهمیت پسشكی و مبارزه با جوندگان

وٙتشَ ٔٛضٟا اص ٘ظش تٟذاضتی ٚ التصادی إٞیت 

ٚیژٜ ای داسد . ٔٛضٟای ٔادٜ دس صٛست ٔساعذ 

تاس  5-7ساَ  1دس عشض  یتٛدٖ ضشایط صیست

٘ٛصاد  15تا  5تاس تیٗ  ی ٕ٘ایٙذ ٚ ٞشتِٛیذ ٔثُ ٔ

ٔاٜ تٝ  3تذ٘یا ٔی آٚس٘ذ وٝ ایٗ ٘ٛصاداٖ دس ٔذت 

فتٍیشی ٕ٘ٛدٜ تّٛغ وأُ ٔیشسٙذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ج

 . ٚ تچٝ تذ٘یا آٚس٘ذ

 rattus norvegicus مـوش فاضالب

ایٗ ٔٛضٟا دس تخطٟای سطحی ٚ پاییٗ ساختٕاٟ٘ا 

فاظالتٟا ا٘ثاسٞای ٔٛاد غزایی ٚ واال ٚ واسخا٘جات 

صٙعتی ٚ غیشٜ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٚ تٝ صتاِٝ ٞا ٚ 

ص٘ذٌی دس تیٗ آٟ٘ا تسیاس عاللٝ ٔٙذ ٞستٙذ.ا٘ذاصٜ 

ٟٔیا ضذٖ ایٗ ٔٛش ٌاٞی تٝ ٘یٓ ٔتش ٔی سسذ ٚ تا 

ٙاٍٞاٜ تاسیه دس آب ٚ پ ،ضشایط ٔٙاسة اص ٘ظش غزا

تاس آتستٗ ضذٜ ٚ تٝ طٛس ٔتٛسط  9 تا 8طَٛ ساَ 

تچٝ ٔی صایذ. ٔٛش فاظالب ال٘ٝ خٛد سا دس  7

ضىاف ٞای جٛی آب فاظالتٟا ٚ دسصٞا ٚ خُّ ٚ 

جاِة  فشج دیٛاس دس تخطٟای پاییٙی ٔی ساصد.

است تذا٘یذ وٝ ایٗ ٔٛش تسیاس ٟٔاجٓ ، 

 . ٚ ضٙاٌش لاتّی است ٌٛضتخٛاس
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