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 ها در برابر خسارتهاي آبیاري باغمعرفی یک راهکار زیست محیطی جهت حفاظت از سیستم

 ) Hystrix indica Kerr(تشی  
  

  2*کرقندغالمرضا توکلی 1مهدي حقدادي

 کارشناس واحد فضاي سبز و محیط زیست شرکت سیمان زاوه تربت حیدریه - 1
   کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزي خراسان جنوبی - 2
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  چکیده

شامل باغ بادام، باغ میوه حیدریه وه تربت فضاي سبز شرکت سیمان زا يمجموعه. ي جوندگان استي راستهترین گونهتشی بزرگ
اتیلن هاي پلیاین جانور به دلیل تمایل به جویدن لوله.  ر گرفته استغیر مثمر مورد حمله و خسارت این جانور قرا جنگل درختان و

تا  1387هاي روش براي کاهش خسارت این جانور در مدت سال 8وعا ممج. باعث خسارت به سیستم آبیاري تحت فشار شده است
که در سال پنجم اجرا شد، طح زمین، در باالتر از سهاي پلی اتیلن نصب لولهروش  ،مورد بررسی قرار گرفت که از این میان 1392

-محیطی ضمن حفظ گونهدر این راهکار زیست. ها واقع شد و تقریبا به طور کامل خسارت این جانور را کنترل کردموثرتر از سایر روش
  . جویی شدي خرید لوله و لوازم دیگر نیز صرفهي موجود، در هزینه

 
 محیطیتشی، خسارت، آبیاري، زیست :کلیدواژه

  
  مقدمه 

فضاي  يمجموعه. باشداحداث کارخانه سیمان زاوه تربت می يهاي آهکی، فلسفهموقعیت جغرافیایی منطقه زاوه و وجود رشته کوه
، )انواع ارقام شلیل، هلو، سیب، آلو و زردآلو(هکتار شامل باغ بادام، باغ میوه  168به مساحت حیدریه تربت  يسبز شرکت سیمان زاوه

در اثر مرور زمان و بوجود . باشدهکتار می 65و زراعت دیم گندم و یونجه به مساحت ) انواع درختان پهن برگ و سوزنی( ر باغ غیر مثم
باغات و مزارع زعفران و  ،اینکه در مجاورت منطقه مورد نظر هاي آهکی که اکثراً باریک و طوالنی بوده و با توجه بهآمدن غارها و حفره

به تشی تمایل  به دلیل .است شده تشی فراهمبه خصوص  و ولد جوندگان تکثیر و زاد شرایط  ان فراهم بوده،غذاي مورد نیاز جوندگ
  . شده است، باعث خسارت به سیستم آبیاري تحت فشار )هاجهت جلوگیري از رشد دندان(لوله هاي پلی اتیلن جویدن 

طول سر و بدن آن در . شکالن استي تشیجوندگان و زیرراسته يمتعلق به راسته ،ایران يجونده يترین گونهاین جانور بزرگ
تیزي است که در پشت بدن آن بوده و آلت دفاعی هاي نوكي آن سیخترین مشخصهمهم. باشدمتر تا یک متر میسانتی 11حدود 

ها از النه خارج شده و به شب این جانور فقط. تشی خواب زمستانه ندارد و در تمام مدت سال فعال است). 3و  4(باشند جانور می
از جمله ممانعت از ورود . هاي مختلفی استفاده شده استبراي جلوگیري از خسارت تشی در باغ ها از روش. )3و 1(پردازد فعالیت می

سموم تدخینی و استفاده از ) دود دادن النه ها(گذاري، فومیگاسیون ها و محل رویش درختان جنگلی، همچنین شکار، تلهها به باغآن
 ).2و 1( نیز مورد توجه می باشد پودر سیماگ و النه  استفاده از قرص فستوکسین داخل). 1(

  
  هامواد و روش

  هاي مرسوماستفاده از روش) الف
هکتاري از  50ي خسارت تشی در سایت فضاي سبز و محیط زیست کارخانه سیمان زاوه تربت حیدریه، یک محدوده براي کاهش

به طول  1392تا سال  1387ها از سال مطالعات و بررسی. ها بود انتخاب شده خسارت تشی در آنجا بیشتر از سایر مکانباغ میوه ک
  :بررسی شامل موارد زیر بودند دي مورهاروش. هاي سازگار با محیط زیست استفاده شددر اکثر موارد از روش. انجامید

mailto:R_tavakkoli@yahoo.com


 

٢ 
 

در متر  5/1هایی به عمق ایجاد چاله -2ها بود، شدن این حیوان در آناحتمال مخفی هایی کهها و مکاني حفرهمسدود کردن کلیه-1
اهالی  يبر اساس تجربه(تعدادي االغ نگهداري  -4در اطراف باغ،  نگهداري تعدادي سگ نگهبان - 3، جانورمسیرهاي رفت و آمد این 

از استفاده  -5شود، ، از آمدن تشی جلوگیري هاایجاد شده توسط آنتا شاید بر اثر ایجاد سر و صداي  ،در اطراف باغ) روستاهاي مجاور
استفاده از  فلزي بصورت باکس، که داراي درب ورودي بوده و به محض ورود حیوان و يبکار بردن چندین تله - 6، مسموم يطعمه

هاي قرار دادن الستیک -7شد، می، درب ورودي بسته شده و باعث گیر افتادن حیوان )ي جانورمورد عالقه يمیوه( غذاي داخل باکس
  .شود، تا شاید از میزان خسارت به سیستم آبیاري کاسته جانوراتیلن آبیاري در مسیر تردد این هاي پلیآالت و لولهمستعمل ماشین

  اي پلی اتیلن باالتر از سطح زمینهنصب لوله) ب
البته  .بسته شدندبه درختان با نخ متري، سانتی 70باالتر از متري سطح باغ در ارتفاع میلی 16هاي ي لولهیهاین روش کلدر  

بوده که براي حل این مشکل تمام خطوط در این  جانورهنوز در معرض آسیب این  يمترمیلی 16قسمت ابتداي خطوط لوله هاي 
  .روز به طول انجامید 90انجام این بخش از پروژه ). 1عکس (پوشانده شدند اتیلنی سایز باال قسمت با غالف فلزي و یا پلی

  
  

  
  متريسانتی 70 باالتر از هاي آبیاري به درختان در ارتفاعبستن لوله- 1عکس 

 
  :نتایج و بحث

و همچنان خسارت  مفید واقع نشد جانوري این رفتار پیچیدهمختلف از جمله هاي به کار رفته در بند الف عمدتا به دالیل روش 
هاي این به این معنی است که روش .)1نمودار ( )میلیون ریال150با ( بیشترین خسارت در سال سوم اجراي پروژه ایجاد شد  .باال بود

در این . شناسی این آفت صورت گرفتهایی در ارتباط با رفتار و ریختبنابراین بررسی. یک تا هفت تاثیري در کنترل نداشته است
رود و قادر به پرش، جهش و باال هنگام فعالیت و راه رفتن سرش را پایین انداخته و به سرعت راه می تشیه مشخص شد که زمین

و قادر نیست دهانش  داردو همچنین قدرت بینایی ضعیفی  دوتواند روي پاهایش بلند شدر ضمن نمی. آوردن سر و گردن خود نیست
متري باز میلی 16هاي ي قطر لولههاي این جانور فقط به اندازهها مشخص کرد که فکن بررسیهمچنی .)3و  1و  4( را زیاد باز کند

هاي  آبیاري روي تمام لوله ه شدهاي زیاد تصمیم گرفتو پس از بررسی استفاده شد جانورنقاط ضعف  به عنوان ویژگیاز این . شوندمی
این انجام مراحل . شوندنصب ي درختان به تنهمتري سانتی 70ارتفاع حداقل آوري و در زمین و کنار درختان را از سطح زمین جمع

نسبت به این روش  .متري سطح باغ در ارتفاع مربوطه با نخ بسته شدندمیلی 16هاي لوله يروز به طول انجامید و کلیه 90پروژه مدت 
 به نحوي که در سال . )1 نمودار( ارت این جانور را کنترل کردتقریبا به طور کامل خسها از کارایی باالتري برخوردار بود و سایر روش
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ي خرید لوله و لوازم دیگر در هزینه موجود، يمحیطی ضمن حفظ گونهدر این راهکار زیست. خسارت به صفر رسید 91-92زراعی 

   .دشی یجوصرفهنیز 

  
  1392تا  1387هاي ي خسارت تشی طی سالمقایسه-1 نمودار

ها چکانتک قطرهها و تکتمام طول لوله يبازدید و مشاهدهاز جمله اینکه  شدهاي دیگري نیز در باغ ایجاد مزیت ،عالوه بر این
نیروي  يهزینه .به حداقل رسیدها  چکانآبی و مسدود شدن قطرهدر اثر بی هامیسر بوده،  امکان هدررفت آب و یا خشکیدگی نهال

کشاورزي مانند  این روش امکان انجام عملیات در .شودتر میسیستم آبیاري بسیار راحت کارگري بسیار پایین آمده و مدیریت
علت ریزش آب میکروکلیماي سطح باغ تغییرکرده و ه این روش ب در .شودراحت می و غیره بسیار هاي هرزحذف علف رتیواتورزنی،

  کردنو خنک ها، پرندگان زیادي جهت تغذیهیزش آب از لولهبا توجه به ر .شودها و جذب رطوبت توسط درختان میباعث شادابی برگ
بنابراین در مجموع این  .شودبیولوژیک علیه آفات می يبدن خود به داخل باغ آمده که خود باعث تقویت جمعیت پرندگان و مبارزه

 .شودتوصیه میاي هاي داري آبیاري قطرهروش به عنوان یک روش کاربردي و سازگار با محیط زیست براي باغ
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