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   :بالقوارض  المقصود ما

 الحیوانات ببقیة مقارنة متطورة أمامیة أسنان تمتلك التي الحیوانات على التسمیة ھذه تطلق 
 الفك في األسنان ھذه من زوج القوارض تمتلك حیث بالقواطع، تدعى والتي لحجمھا المشابھة
 السریع وبنموھا لھا جذور وجود بعدم القوارض أسنان تازوتم السفلي، الفك في وزوج العلوي
 بمعدل السفلى القواطع تنمو بینما الواحدة السنة في سم ١١,٤٣ ھو العلیا القواطع نمو ،فمعدل
 دون(المستمر القرض الى یدفعھ أو القارض یجعل للقواطع السریع النمو وھذا  سم ١٤,٦٠
 نمو سیستمر ذلك عكس ألن حیاتھ على یحفاظ يك وذلك) ألسنانھ القطع حافة في ضعف حدوث
 أن الى دومًا ماسة بحاجة فھو فیموت، رأسھ عظم ویخترق فمھ ینغلق وبالتالي ھذه قواطعھ
 قید على یبقى أن الیمكن القارض أن علمًا جدًا، حاد كأزمیل تبدو والتي أسنانھ) یبري(یقرض
 والسمع واللمس كالشم جدًا فّعالة حواس الدیھ القوارض. أیام أربعة من أكثر مغلق وفمھ الحیاة

 القوارض تحفر. والغطس والسباحة والقفزوالقرض والتسلق الحفر على القابلیة ،ولھا والتذوق
 ھذه تقرض. األعداء من ھروبھا لتسھیل األنفاق من معقدة سالسل وتعمل للصغار، السكن لتأمین

 والرصاصیة البالستیكیة واألنابیب القماش اسوأكی والكارتونیة الورقیة والمواد الخشب الحیوانات
 عائلة ٣٠ تضم الحیوانیة المملكة في) اللبائن من(كبیرة رتبة والقوارض.واألسفلت واأللمنیوم

 أحجامھا.بالبالیین عائلة كل أفراد  عدد األصناف،وُیقّدر من جدًا كبیر وعدد نوع ١٧٠٠و



 كالقندس كغم ٦٠ الى)صادالح وفأر المنزل، فأر( غم ٢٥ من تتفاوت وأوزانھا
 كالخلد األرض تحت ومنھا كالسناجب، األشجار فوق تعیش منھا والكابیبارا،)النیص(والدعلج

  .كالكعبر الضفاف على أو الماء في یعیش ومنھا

  : إلى معیشتھا طرق ناحیة من القوارض وتقسم

  داخلیة قوارض -١

  خارجیة قوارض -٢

  :) منازل – مخازن( الداخلیة القوارض -١

:  وتشمل وفضالتھ، اإلنسان غذاء على وتتغذى ، أطرافھا وعلى المنازل داخل جحورھا تبني
  .المنزلي والفأر الموانئ جرذ

  : )ومزارع حقول( الخارجیة القوارض -٢

 على وتتغذى المنازل من القریبة األماكن في جحورھا تبني التي:  المتعایشة الجرذان .١
  ).الخرج وأب(  الھامستر مثل اإلنسان غذاء

  .الحقل وفئران السناجب مثل الزراعیة الحقول في جحورھا تبني والتي: الحقلیة الجرذان .٢
  .الجرابیع مثل البریة النباتات على وتتغذى اإلنسان عن بعیدًا تعیش: البریة الجرذان .٣

 ـ: ھي القوارض في فصائل ثالثة أھم  

 في ویوجد األرض تحت جحورال في للمعیشة متكیف الحجم متوسط حیوان(: الخلد فصیلة ـ 
  .أرضیة ودیدان النباتات وجذور الدرنات ،یأكل)الصحاري

 على بالقفز الخلد حیوان عن یختلف وھو الحجم متوسط حیوان أیضًا( : الیربوع فصیلة ـ 
  ).الصحاري في أیضًا ویوجد الخلفیة أطرافھ

 جرذان، لنرویجي ا الجرذ تشمل والتي أجناس الى وتقسم : والجرذان الفئران وفصیلة ـ 
 والجرذ ، الموانئ والجرذ ،الحقل  جرذ ، المنزلیة، الفئران الراتس،
  . )خرج أبو(  السوري الھامستر ،الشوكي الجرذ، الھندي 

 وھو العالم، أنحاء جمیع في ینتشر الرطبة، األماكن جرذ أو البني الجرذ أو:  النرویجي الجرذ -١
 مشوب بني غالبًا الفرو لون ، غ ٥٠٠-٢٠٠ مابین وزنھ وحیترا إذ ، حجمًا الجرذان أنواع أكبر

 ، التسلق ، الجور حفر یحب ، سم ٢٧-١٨ من طولھ بالرمادي، مشوب أسود أو بالرمادي
  .السباحة

 ملمس ذو أسود، أو رمادي الفرو لون ، الحجم متوسط ، الموانئ في یكثر:  الموانئ جرذ -٢
  .الجور حفر عدم ، ةالسباح التسلق، في بالسرعة یتمیز ناعم،



 المنازل في یكثر: المنزلي الفأر -٣
 صغیر ، والمطاعم والمكاتب

   .الحجم

 فضي أسود لونھ:  الحقلي الفأر -٤
 الكف شكل من تمییزه یمكن ناعم،
 من كل في ثآلیل ٥ توجد حیث

 الحقول في جحوره یحفر الكفین،
 سم ٦٠-٢٠ أعماق على المزروعة

 زدادوی الشمس غروب عند ینشط ،
 یمتد التكاثر سریع. لیًال نشاطھ
 والدتھا من یوم ٢٥ بعد جنسیًا اإلناث وتنضج نیسان، وحتى ١ت شھر من عنده الوالدة موسم

 أیلول شھري في وخاصة باستمرار مكافحتھ یجب لذا والدة، كل في فأر ١٢-٣ تضع أن ویمكن
 الضارة األعشاب كافحةم وتلعب الحبوب، محاصیل زراعة وقبل التزاوج، موسم قبل أي ١وت
  .اآلفة ھذه أعداء من الحد في كبیرًا دورًا مباشرة الحصاد بعد العمیقة الفالحات إجراء مع

 الناحیة من داكن أو محمر لونھ(  الضواحي في یتواجد:  )خرج أبو(  السوري الھامستر -٥
 ١٢-٦ مرة كل وتلد ھاوالدت من أسابیع ٧ بعد اإلناث تنضج البطنیة، الناحیة من وأبیض الظھریة،

 ٣-٢ من وتضع صغیر
 خالل السنة في بطون
 حیوان وھو والصیف الربیع

 الحركة بطيء النشاط لیلي
 یسبب السباحة، یجید

 للمزروعات بالغة أضرارًا
 القمح على یتغذى إذ

 والعدس والذرة والشعیر
 والشوندر البطاطا ودرنات
 كما الشمس، وعباد السكري

 ءالخضرا األوراق یلتھم
  .والطیور األرضیة والدیدان الحشرات بعض على ویتغذى

-٨٠ وزنھ الفرو، ویغطیھما الجلد تحت عینیة بقع لھ ، أعمى بأنھ یتمیز ):عمایة ابو( الخلد -٦
 الضحلة األراضي في األرض تحت یعیش بالبني، ومشوب داكن رمادي ناعم الفرو ، غ ١٤٠

 عنھا ینتج م، ٢٥ من أكثر إلى أفقیًا تمتد تعرجاتوالم الممرات متشعبة مسالك مكونًا والخصبة،
 یتراوح ، جحر ٤-٢ من الحیوان یشكل ، عمایة أبو كومات باسم معروفة التراب من كومات
 لتخزین واألخرى الوالدة عند صغاره لوضع عش منھا واحد یتخذ سم ١٠٠-٤٠ بین عمقھا



 خاصة النباتات جذور على یتغذى فھو للمزروعات جسیمة أضرارًا یسبب. األعشاب بصیالت
  .األرضیة الدیدان بعض على یتغذى كما ، النجیلیة للنباتات الثانویة وكذلك واللیفیة الوتدیة

   : اماكن تواجد القوارض والعوامل المساعدة علي تواجدھا

 األنسان بھا یعیش التي األماكن القوارض أتخذت
 المخلفات على إعتمادًا وتكاثرھا لنموھا مواقعًا

 تواجدھا معدالت تزداد وعلیھ الغذائیة، الفضالتو
 المخلفات ھذه وجود من تعاني التي المناطق في

 وطحن تجمیع أماكن الى باألضافة والفضالت
 متروكة سكنیة مواقع في تتواجد كما الحبوب،

 وبقایا النفایات أكداس من والقریبة ومھجورة
 والحقول والمتھدمة القدیمة المنازل مثل األطعمة
 تتواجد لكنھا العالم أنحاء كل في موجودة القوارض ھذه أن المواقع، لتلك المجاورة الزراعیة

  .مترٍد بیئي مستوى ذات المناطق في ملحوظ بشكل

  :القوارض  نمو على المساعدة العوامل

 االنسان مخلفات تواجد.   ١
 النفایات من التخلص عدم( الغذائیة

  ).وبأستمرار ونظامي صحي بشكل

 جدران في منافذ وجود  . ٢
 والتي القدیمة المباني وأرضیة

 تلك دخول على القوارض تساعد
  .المباني

 صحي صرف وجود عدم.   ٣
 كبیة كمیات تستھلك التي الحیوانات من القوارض أن علمًا الثقیلة المیاه تجمع الى یؤدي مما جید
  .المنزلیة الفئران وخصوصًا المستمر نشاطھا بسبب المیاه من

 خطورة ومدى الحیوانات ھذه من الوقایة أھمیة حول للمواطن الصحیة التوعیة ضعف.   ٤
  .األنسان الى تنقلھا التي األمراض

  . الصحیحة الصحیة الخدمة شروط فیھا التتوفر التي العشوائیة السكانیة التجمعات.     ٥

  : القوارض عند التكاثر



 یتكاثر أن/ وأنثى ذكر/  الجرذان من واحد وجز باستطاعة إذ التكاثر، بسرعة القوارض تمتاز
 والماء الغذاء توفر من المثالیة الظروف تحت أعوام ثالثة خالل جرذ ١٥٠٠٠ قدره مجموع إلى

  .المنافسة الطبیعیة األعداء واستبعاد

 الشھر مابین جنسیًا اإلناث تنضج والخریف، الربیع فصلي في وتنشط العام طول تتكاثر وھي
 ٨-٧ مرة كل في تضع السنة في بطون ٧-٥ من تضع أن ویمكن والدتھا، بعد بعوالرا الثالث
 في مرات ٨-٦ من األنثى وتحمل الوالدة من شھرین بعد جنسیًا فینضج المنزلي الفأر أما صغار
   . بطن كل في بالتوسط صغار ٦ وتضع السنة

 أطول عام بشكل ألنثىا وتكون أشھر ٨ فیعیش المنزلي الفأر أما شھرًا ١٢ حوالي الجرذ یعیش
  .زوج ١٤-١ من عددھا یتراوح البطن أو الصدر على لبنیة غدد بوجود وتتمیز الذكر من عمرًا

  :للقوارض العامة الصفات

 تنمو القواطع وھذه والسفلي العلوي الفكین على موجودة القواطع من زوج بواسطة غذائھا تقرض
 یضطره مما بري بدون تركت إذا سنویًا سم٣ إلى وتطول الحیوان حیاة فترة طوال باستمرار

 النفس عن للدفاع غالبًا ویستخدمھا. وبریھا لشحذھا واأللمنیوم األسالك مثل المعادن بعض لقطع
  .الغذاء ونقل والحفر

 خاللھا من یطرح.  واألضراس القواطع بین تقع األسنان عدیمة فجوة الحیوان فك في یوجد كما
  .القرض أو الحفر عن الناتجة ىاألخر الغریبة والمواد التراب

 خالل تسقط قد لكن باستمرار التنمو وھي النواجذ أو األضراس بواسطة فیتم الغذاء طحن أما
   .الحیوان حیاة فترة

  : الحواس

 بین تمیز ، األلوان تمییز القوارض التستطیع: الرؤیة -١
  .فقط الحركة وتتابع والظالم النور

  .األخطار تفادي على ھایساعد بحیث جدًا حاد :السمع ٢

  لإلنسان مشابھة : التذوق -٣

 الذكور تنجذب وبواسطتھا جدًا متطورة حاسة : الشم -٤
 البیرة رائحة عمومًا القوارض وتحب اإلناث لرائحة
  .والبول

 لمعرفة ھامة كوسیلة الحیوان یستخدمھا وعصبیة حسیة بمجسات الشوارب تنتھي :اللمس -٥
  .الممرات بین لظالما في والتنقل الجحور حجم



  :القوارض وسلوك حیاة

 الغریزة ھذه من یستفاد لذا ، لتنظیفھا وأقدامھا فراءھا دومًا والجرذان الفئران تلعق : التنظیف -١
 باللمس تعمل نثر مساحیق شكل على وھي الدم لتخثر المضادة السموم بواسطة مكافحتھا في

 عن یدخل السم فإن فراءھا الحیوانات ذهھ تنظف وعندما الجحور وداخل الممرات في وتوضع
 الھرش أو الحك عن ناتجة الحیوان جلد في تخرشات لحدوث نتیجة أیضًا یدخل وقد الفم طریق

  .وموتھ ونزفھ بالسم الحیوان تأثر إلى یؤدي مما

 األنابیب، یتسلق الموانئ فجرذ التوازن حفظ على العالیة بقدرتھا القوارض تتصف :التوازن -٢
  .التوازن عملیة في ذیلھ مستخدمًا ، لالكواب

 یجب لذا سم ٣٠ حوالي فیقفز المنزلي أما المتر لحوالي القفز الموانئ جرذ یستطیع : القفز -٣
  .األرض سطح عن سم ٤٥ عن الیقل ارتفاع على المستودعات في المخزونة المواد وضع

(  الصحیة المجاري من تتخذو والسواقي والجداول األنھار عبور القوارض تستطیع :السباحة -٤
  .النتقالھا وسیلة) الكھاریز

 واألشجار السطوح تسلق تستطیع إذ التسلق على عالیة بقدرة القوارض تتمتع :التسلق- ٥
  .السكر وقصب الصفراء كالذرة والنباتات

 للحفاظ المخاطر تتجنب فھي البقاء حب بغریزة الحیة الكائنات جمیع تتصف :بالخطر الشعور -٦
 كھطول الطبیعیة الظواھر تخشى كما منھا، وتھرب والبوم والقطط الكالب وتخاف حیاتھا على

  ...وغیرھا والزوابع الریاح وھبوب األمطار

  : Behavior السلوك

 لتحدید المختبرات وجرذان فئران دراسة في طویلة سنوات الحیوان نفس علم أخصائیو قضى لقد
 أو البریة األنواع لسلوكیة الكامل التوضیح تقدم لم لكنھا التجارب تلك أھمیة ورغم سلوكھا،
  مساراتھا اختیار و وتفرقھا بتجمعھا تختص التي تلك وخصوصا الطلیقة،

  .. آخره الى

 والحركة االتجاه معرفة Orientation & Movement :  

 التي البیئة في تغییر أي تكتشف ما سرعان فھي واالنطباعیة، التذكر بقوة القوارض تتمتع
 لم أغذیة أو رخوة أو صلبة أجسام كانت سواء الجدیدة الطارئة األشیاء وتتفحص فیھا، عیشت

 من المنبعثة الروائح مسار تتبع كما شدید بحذر وتتذوقھا األماكن، تلك في وضعھا یسبق
 أن اعتادت التي والفتحات الھروب مسارات قلب ظھر عن تحفظ القوارض إن و. األجسام
 ممر إغالق تم فإن القوارض، مكافحة فنون في ارتكاز نقطة تعتبر صفة وھي منھا، تھرب

 مع فإنھ منھا، تخرج أن القوارض اعتادت التي للممر الخروج فتحة أو القوارض ممرات من



 الخاصیة وھذه صلب، بجسم أغلقت لو حتى الفتحة، نفس من للخروج القوارض تتجمع ذلك
  .المصائد وأ السامة الطعوم وضع في المكافحون یستغلھا

 الغذائي السلوك Feeding Behavior :  

 غیر بعینات التذوق موضوع وھي الحیوانات، دون عن بھا تنفرد أن یمكن خاصیة للقوارض
 المتبرع ومراقبة والسمیة الطعم على ذلك في وتعتمد الموجودة، الطائفة من متبرع من قاتلة،

 كان ما فإذا التقیؤ، خاصیة عندھا لیس القوارض أن ومعروف. الجدید الغذاء على اإلقبال قبل
 فلسفة فإن لذا. أكلھ على ستقبل الموجودة المجموعة فإن جیدة، وفائدتھ ورائحتھ الغذاء طعم

 أن وبعد أیام، ثالثة لمدة) الطعم(الغذائیة بالمادة السموم خلط عدم تستوجب للقوارض المكافحة
 أثر یبقى ال حتى الكفوف لبس مراعاة مع السموم تخلط المنتشرة، المجموعات علیھا تقبل

  . اإلنسان لرائحة

 براحتھا، منھ تتناول منھا قریبا متكدسا لیصبح عبوات ضمن غذائھا تسحب القوارض أن كما
  . المكافحة عملیة یسھل القوارض قبل من تجمیعھا بعد األكداس تلك فاستغالل

 االجتماعي السلوك Social Behavior :  

 وزعاماتھا، تجمعاتھا حیث من القوارض، بھا تعیش التي لكیفیةا المصطلح، ھذا یعني
 كمیة على وتعتمد ألخرى، بیئة ومن لنوع نوع من تختلف وھي الخ، الزعیم نفوذ ومناطق
 بإفرازات النفوذ مناطق تحدد كما المنطقة، من الضعیفة الذكور تطرد ندرتھ وعند الغذاء،
 طریقة وھناك المسك، فأر عند) المسك( إفراز بواسطة أو خاصة، غدد من أو كالبول معینة
   ما بقعة في للصراخ المسموعة بالموجات محصورة النفوذ منطقة تكون حیث بالصراخ تتحدد

  :القوارض على االستدالل طرق ماھي

 تراكم عدم ویعتبر ، وراءھا تتركھا التي الواضحة اآلثار من القوارض على االستدالل یمكن
  .نشاطھا دلیل القوارض مخلفات فوق العنكبوتیة الخیوط أو الغبار أو األوساخ

  : ھي االستدالل طرق وأھم

  میتة أو حیة الجرذان أو الفئران مشاھدة -١

  والمع طري براز وجود -٢

  النشطة الجحور -٣

  والصنادیق األكیاس أو للجدران موازیة وتكون الممرات -٤

  العراك أثناء خاصة أصواتھا -٥



  الممرات أو األسقف أو الجدران على سوداء ةدھنی لطخات وجود -٦

  األعمدة أو األثاث أو الصنادیق في قروض وجود -٧

  .والذیول األقدام آثار من -٨

  

  : القوارض أضرار ماھي

 :االقتصادیة األضرار -١

 في ضررھا ویكمن باألعالف العبث أیضا الحبوب خاصة اإلنسان یأكلھ ما كل القوارض تأكل
 المكان تلویث إلى باإلضافة مخابئھا إلى تحملھا أو تلتھمھا التي تلك من بكثیر أكثر لكمیات إتالفھا

   والبول بالبراز الغذائیة والمواد

  لألمات وازعاجھا وقتلھا الصغیرة للخلفة مھاجمتھا الى باألضافة

  :األمراض نقل -٢

  المزرعة وحیوانات لألرانب او لإلنسان سواء

   :القوارض مكافحة طرق

  : إلى المكافحة طرق وتقسم

 دخول منع في وتتلخص :وقائیة طرق -١
 والعنابر والمستودعات المخازن إلى الحیوان
 والنوافذ األبواب بإغالق وذلك وغیرھا
 في القمامة ووضع التحصین عملیات وإجراء
(  القمامة صنادیق في ورمیھا خاصة أكیاس

 واألعالف الحبوب تخزین وعدم) الحاویات
  . العراء في

 بالماء والتطویف لألراضي العمیقة الفالحات وإجراء الجحور بإتالف وذلك :میكانیكیة طرق -٢
  .بالقوارض الخاصة المصائد واستخدام ،

 والقطط الكالب باستخدام : حیویة مكافحة -٣
 التي والطفیلیات البكتریا واستخدام الجارحة والطیور

  .بالقوارض تفتك



 الفأر تثبیت على تعمل الحقل في الجحور من بالقرب صقةال مادة بوضع:  بیولوجیة طریقة -٤
 عرس ابن – البوم(  الحیویة األعداء قبل من قتلھ إلى یؤدي مما الجحر من خروجھ بعد مكانھ في
  ...).األفاعي –

 سامة طعوم شكل على القوارض مبیدات باستخدام وذلك استعماًال أكثر وھي : كیمیائیة طرق -٥
  .القوارض طرد أو قتل إلى تؤدي نثر مساحیق أو غازات أو

  :القوارض مكافحة في المستخدمة الكیمیائیة المواد

  : إلى وتقسم

o التأثیر سریعة مبیدات  

o الدم لتخثر مضادة مبیدات. 

o الغازات  

  : التأثیر سریعة مبیدات أوًال

  : ومنھا األولى المرة من بالقوارض تفتك سموم وھي 

 من وھو الفوسفین غاز إلى الرطوبة بوجود یتحلل اللون أسود مسحوق وھو :الزنك فوسفید)  أ
 بھ یكافح الطعم، من جزء ٣٩و الزنك فوسفید من اجزء ١/٣٩ بنسبة یستعمل المعویة السموم
 أیام ٧-٤ بعد فعالیتھ الطعم یفقد ، للتسمم مضاد لھ ولیس عالیة السمیة درجة ، والجرذان الفئران

  . تحضیره من

 ٩٠٠ إلى زرنیخ غ ١٠٠ أي ١/٩ بنسبة تستعمل اللون بیضاء مادة رنیخالز :الزرنیخ أكسید ) ب
 خاصة البیوت في استخدامھا من یحذر لذا السمیة شدیدة مادة وھو فقط، الجرذان لمكافحة طعم غ

  .والداجنة األلیفة للحیوانات سامة وأنھا

 في یستعمل ، الجرذان على والیؤثر فقط الفئران لمكافحة متخصص مبید:  الفاكلورالوس)  ت
  %.٤ بنسبة جاھز طعم بشكل یباع فقط، والمستودعات البیوت

 التي األماكن في استعمالھ یقتصر فقط، الجرذان لمكافحة متخصص مبید:  نوربورماید)  ث
 طعم بشكل یباع والداجنة، األلیفة للحیوانات سمیتھ عدم بسبب آخر سم أي وضع فیھا یصعب
  %.١ بنسبة جاھز

  :الدم لتخثر المضادة القوارض مبیدات ثانیًا

 یؤدي مما) الدم تخثر لعملیة ضروري K١ فیتامین(  بالدم فیتامین خفض على المبیدات ھذه تعمل
  . وموتھ الحیوان نزف إلى



  :المبیدات بھذه التسمم أعراض أھم

  .الطعام عن والجرذان الفئران امتناع -١

  والفتور اإلنھاك -٢

 وتنفجر شاحب، األذنین جلد یصبح إذ السم تناول من یومین عدب الخارجیة التسمم مظاھر وتبدو
 األنف من الدم ینزف ما وغالبًا العینین، وخاصة مباشرة الجلد تحت الموجودة الدمویة األوعیة

  .أیام ٧-٥ بعد الموت تسبب وإنما مباشرة التظھر األعراض وھذه البول مع أو والشرج والفم

 من بجرعة المتسمم معالجة یمكن: الدم لتخثر المضادة ضالقوار بمبیدات التسمم حاالت في
 الطبیب إرشادات وفق وذلك العضل في أو الشریان في بحقنة أو الفم طریق عن K١ فیتامین

 الحجم حسب K١ فیتامین مستحضر یعطى األخرى المنزلیة والحیوانات الدواجن تسمم وعند
  .جانبیة تأثیرات تخلف أن دون قصیرة یةزمن فترة خالل األعراض تختفي العالج وبعد. والوزن

  : إلى وتقسم الدم لتخثر المضادة القوارض مبیدات مجموعة

o بطیئة وھي ومستمر دائم بشكل وجودھا یتطلب: الجرعات متعددة التخثر مضادات 
  ).كوماكلور كوماتیترالیل، ، الوارفارین(  مثل المفعول

o التأثیر سریعة وھي واحدة وجبة من ضالقوار على وتقضي: الجرعة وحیدة التخثر مضادات 
  )البرومادایولون – البرودیفاكیوم(  مثل

  :الغازات ثالثا

 عالیة سمیة ذو وھو لالستعمال قابل وغیر واللون الرائحة عدیم غاز:  المیثایل برمید غاز 
  .واإلنسان للحیوان

 مھرد ثم جحر كل في واحد قرص بوضع یستعمل جدًا سام غاز: الفوستوكسین أقراص.  

  :الحقل فأر لمكافحة برنامج

 اقتصادیًا القوارض ضرر یصبح عندما مجدیة غیر مالكیھا قبل من للحقول الفردیة المكافحة إن
 أو الالزمة الفالحات وإجراء بدقة الزراعیین المرشدین ونصائح ارشادات باتباع ننصحك لذلك

 الحقول كامل في الطعوم طنقا ونشر ، أمكن ما األعشاب ومكافحة البور لألراضي الضروریة
 نقصانھا أو المسافة زیادة ویمكن م ٥٠-٣٠ م من واآلخر الطعم بین المسافة وتحدید الزراعیة،

  .اإلصابة درجة حسب

  :اصطناعي غطاء عن عبارة الطعم ونقطة



 سم ١٠ وقطر سم ٥٠وبطول للخروج واألخرى للدخول أحداھما فتحتین لھ السم فیھ یوضع -
 بالستیكیة أنابیب استخدام مثل ارتیاده الفأر على ویسھل الري میاه إلیھ تصلال مكان في ویوضع

 سطح بمستوى سطحھا وإبقاء التراب في ودفنھا زیت تنكة أو فارغة معدنیة میاه قنینة أو
  .األرض

  .دوري منتظم بشكل السامة الطعوم استخدام یجب -

 القوارض بمبیدات عنھ واالستعاضة لزنكا فوسفید مثل المفعول السریعة السموم تغییر من البد -
  .الفئران من المتبقیة األعداد من للتخلص وذلك الدم لتخثر المضادة

  .الحقلیة للمحاصیل والتشتیل اإلزھار مراحل في خاصة التوقف وعدم بالمكافحة االستمرار -

 جحورھا في مجمعة قلیلة بأعداد تكون القوارض ألن الشتاء فصل في المكافحة إجراء یفضل -
  .البرد بسبب

  

  

  :الطعوم

  : من الطعم یتألف

  الذرة أو القمح مثل:  الحبوب جریش -

  السم -

  السكر - البیرة خمیرة -الیانسون مثل جذابة مادة -

  :التحضیر طریقة أوال

 مثل الجاذبة، المواد من غیره أو نباتي زیت مع تمزج ثم ساعات عدة الماء في الحبوب تنقع
  .الزنك فوسفید% ٢ بنسبة المبید ویضاف رالسك أو الزعفران

  :الطعوم أنواع

 بشكل تباع أو معینة بنسب الغذائیة المواد مع تمزج مركزة مساحیق وھي :جافة طعوم .١
 األماكن أو المجاري في تستخدم شمعیة قوالب أو مكعبات بشكل. لالستعمال جاھزة طعوم

  .الرطبة

  السائل لوارفارینا مثل الماء إلى تضاف سائلة منھا: رطبة طعوم .٢



 نجاح یحددان اللذان األساسیان العامالن ھما لوضعھ المناسب والمكان الطعم صالحیة إن
  .وكثافتھ كمیتھ ولیس المكافحة

  :القوارض مبیدات استعمال عند الالزمة الھامة اإلرشادات بعض

  .بھا التام والتقید المبید عبوة على الموجودة التعلیمات قراءة علیك -١

  .مقفلة أماكن في ووضعھا األطفال عن بعیدة المبیدات على فظحا -٢

  .المكافحة عند الشمسیة والنظارات المطاطیة القفازات استعمل -٣

  .المكافحة أو المزج عملیة أثناء والتدخین والشرب األكل عن وامتنع غباره أو المبید التستنشق -٤

  .العمل انتھاء بعد مرات عدة والیدین الوجھ اغسل -٥

  .الطعوم تحضیر في..)  صحون – مالعق(  المطبخ أدوات التستعمل -٦

  .عمیقة حفر في واطمرھا اثقبھا بل المیاه شرب في غسلھا بعد المعدنیة المبید عبوات التستعمل -٧

  .المبید عبوة معك مصطحبًا فورًا الطبیب راجع كیمیائیة مادة ابتالع حال في -٨

  

  :االستخدام ثانیا

  : الطعوم وضع أماكن باختیار نبدأ

  . المتوقع الفئران سیر خط في الطعوم وضع نقط تكون أن یجب. ١

  .المباني داخل المكافحة حالة في والسفلیة العلویة األماكن على الطعوم توزع. ٢

  . والضوضاء الحركة عن والبعیدة المظلمة األماكن اختیار یتم. ٣

  . تقریبًا سم١٥ بمقدار الحوائط عن الطعم یبعد. ٤

  ). تقریبًا یومًا ٢٠( المقاومة دورة أیام طول الطعوم وضع أماكن تغییر عدم. ٥

  مسلسلة بأرقام تبین الطعوم وضع ألماكن وكي كر رسم. ٦

 أي أو یشبھھا ما أو البالستیك من اسطوانات في الطعوم وضع یتم المكشوفة األماكن في. ٧
 متناول عن بعیدًا یكون وأن السام عمللط الوصول من األخرى الحیوانات تعوق أخرى أشكال

   ضرر ما دون الفئران سیر خط في الطعوم وضع ألماكن بأخرى أو بصورة التحایل ویتم األطفال

  .للفئران)  المتوقعة( المنتظر األعداد مع الطعوم وضع نقط عدد یتناسب أن یجب. ٨

  : الطعوم دورات ثالثا



  - : اآلتي مالحظة

 األشكال داخل وفي للفئران والجاذبة سامة الغیر الطعوم نم ضخمة مجموعة نشر یتم. ١
) Pre – baiting( بعملیة یسمى فیما السامة الطعوم مع بعد فیما تستخدم سوف التي المختلفة

 تلك استھالك معدل على بناًء منطقة كل في وكثافتھا القوارض انتشار أماكن تحدید یمكن حتى
  . أیام ثالثة لمدة ذلك ویستمر الطعوم

 مسالك أنھا ثبت التي المناطق في الرابع الیوم في السامة بالطعوم العادیة الطعوم تستبدل. ٢
  .للفئران

  .االستھالك معدل حسب الطعم وزیادة التالف لتغییر الطعوم عن الكشف یستمر. ٣

 عیدًاب تقریبًا متر واحد بعمق حفرة في التربة في بدفنھا الدورة نھایة بعد وتعدم الطعوم ترفع. ٤
  . واألمطار السیول حركة اتجاه أو المیاه مصادر عن

 ما مع دفنھا مع شدید بحذر المیتة الفئران كل جمع من للتأكد أخرى أیام لبضعة المرور یستمر. ٥
  .الجیري الكلور أو كالفنیك الطبیة بالمطھرات مكانھا وتطھیر الحي الجیر من وزنھا یعادل

  

  : الطعوم استخدام عند مراعاتھا یجب التي األمور بعض

 الفأر إلیھ یطمئن حتى أیام عدة منھ لیتناول السم بدون الفأر لدى المحبب الغذاء یوضع أن* 
  . السم بھ یوضع وبعدئذ

 الجھود تضیع وعندھا ما طعمًا تكتشف فقد ، ذكیة الفئران ألن ؛ آلخر وقت من الطعم تغییر یتم* 
  . الفأر كلھیأ لن الُطْعم ھذا وضع تكرر فمھما ، سدى

 ویفضل التداول من یمكن ما بأقل الُطْعم وضع یتم أن یفضل لذا اإلنسان، آلثار حساس الفأر* 
  .القفازات لبس

 بدًال كطعم السودان الفول زبدة و كالفالفل الفساد بطیئة الدسمة الرطبة األغذیة استخدام یفضل* 
  والشمام والبطیخ الطماطمو الطري كاللحم الفساد سریعة األخرى المحببة األغذیة من

  

  

  

  



  المراجع
html.١٥٧٥٨-٢٠١١-١٠-٠٩-١٦-٢٤-٤١/tob/php.index/com.tellskuf.www://http  

 محافظة المنوفیة_مركز قویسنا _اإلدارة الزراعیة  

  صبحى عثمان رئیس قسم القوارض باإلدارة/ المھندس 

  اإلعالم الزراعى مسئولة

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  


