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 های گلستان و خراسان شمالی در استان هزینه بر کاهش خسارت پرندگان به کلزاهای فیزیکی کمبررسی کارایی روش

زاده ابوالقاسم خالقی
 3جلیل علویو  2محبوبه شریفی،  1

  ؛تهران، ایرانسازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي،  ،پزشکي کشورؤسسه تحقيقات گياه مبخش تحقيقات جانورشناسي کشاورزي،  -1

،  رگانگسازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ، رزي و منابع طبيعي استان گلستانرکز تحقيقات کشاومپزشکي، بخش تحقيقات گياه -2

ي،  سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورز ، خراسان شماليرزي و منابع طبيعي مرکز تحقيقات کشاوپزشکي، بخش تحقيقات گياه -3 ؛ایران

 . ، ایرانبجنورد

 ( ؟؟؛ تاریخ پذیرش:  ؟؟)تاریخ دریافت: 

 چکیده

قيمت براي کاهش خسارت پرندددگان در موثر و ارزانفيزیکي  هاي  کلزا و نياز کشاورزان، روش  مزارعبا توجه به اهميت خسارت پرندگان به  

هدداي کامدد  در قالب طددرب بلو مترمربع( و تيمارها    400متر )  20×20آزمایشي    هايه. سطح قطعگلستان بررسي شد  و  هاي خراسان شماليناستا

 -3  ،و سددفيدبزرگ  دار  پالستيکي دستههاي  کيسه  -2،  (EcoBirdNex)  اسپانيایي  ۀنوار دورکنند  -1:  . شش تيمار شام ندتکرار بود  3تصادفي با  

 پددایيز در. ندددمورد آزمایش قددرار گرفت)بدون تيمار(  شاهد    -6پالستيکي و  لوله    -5هاي یونوليتي،  هاي سفيد با مهرهنخ  -4نایلوني سفيدرنگ،    نوار

 هايهقطعدد  ميانها هفته پس از نصب تيمارها انجام شد. نتایج داده 4و  3، 2، 1 کادر یک مترمربعي، 10 ا باهبردارينمونه ،1399 و 1398 هايسال

اثددر  .ندمورد تجزیه و تحلي  قرار گرفت  26نسخه    SPSSافزار  در نرم  (ANOVA)  طرفهبا استفاده از آزمون یکها،  و نيز ميان هفتهتيمار و شاهد  

. اثر جداگانه هفته در گلسددتان در هددر دو (P<0.05)دار بود  معني  1399و در گلستان در سال    1398جداگانه تيمارها در خراسان شمالي در سال  

تددوان از داري داشددتند و ميگيري، تيمارها با شاهد اختالف معندديه. در یک نتيج(P<0.05)دار بود معني 1398سال و در خراسان شمالي در سال 

زمددان دار و نوار دورکننده اسپانيایي را دو روش کدداربردي و مددوثر بددا دو کددارکرد ه سازي و هزینه اقتصادي، دو تيمار پالستيک دستهدیدگاه آماده

تددوان بدده ننددوان دو روش کدداربردي و مددوثر، نابراین، این دو تيمددار را ميایجاد مانع دیداري و شنيداري براي کاهش خسارت پرندگان ذکر کرد. ب

 هزینه و بدون آثار زیستمحيطي براي کاهش خسارت پرندگان برگزید.ک 

 .کلزا، دورکننده، فيزیکي پرندگان، چکاو ، خسارت، ی کلیدی:هاهواژ
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Abstract 

Because of the importance of bird damage to oilseed rape plants and need of farmers, low-cost physical methods were evaluated 

in Golestan and North Khorasan provinces. Experiments were conducted in 400 m2 plots using Completely Randomized Block 

Design with three replications. Treatments were consisted of: 1. Spanish tape, (EcoBirdNex), 2. Large white plastic bags, 3. white 

nylon tape, 4. Nylon thread with white yoonolit pieces, 5. Plastic tube, 6. Control (without treatment). In autumn 2019 and 2020, 

samplings were conducted using ten quadrates of 1×1 m2, 1, 2, 3 and 4 weeks after treatments. Total number of damaged and 

undamaged plants were registered and the percentage of damaged plants was calculated accordingly. Results were analysed using 

One-way Anova analysis in SPSS 26.0 software. Effects of treatments was significant in North Khorasan in 2019 and in Golestan in 

2020 (P<0.05). Effects of weeks was significant in Golestan in both years, and in North Khorasan in 2019 (P<0.05). In a conclusion, 

treatments showed significant difference with control and among the treatments, plastic bags and Spanish tape can be chosen in view 

of preparation of treatments and economic cost. These two methods have simultaneously two functions; physical sight barrier and 

making nuisance. Therefore, these two methods can be chosen in view of effectiveness, economic costs and no harmful effects on 

environment. 
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 مقدمه

آف  جمله  از  ساله    هايت پرندگان  هر  که  هستند  مهمي 

سازند و یکي از  شدیدي به محصول کلزا وارد مي  هايآسيب 

محصول    بازدارندهنل    این  زیرکشت  سطح  افزایش  به براي 

مي بر  روند.  شمار  کشاورزي  جهاد  وزارت  تاکيد  به  توجه  با 

دانه زیرکشت  سطح  افزایش  ک سياست  و  روغني  اهش  هاي 

واردات روغن خوراکي، کنترل خسارت پرندگان براي افزایش  

در   است.  ضروري  محصول  این  کشت  زیر  ازسطح   برخي 

مسایستگاه نيز،  کشاورزي  تحقيقات  حفظ  أهاي  هاي  هستهله 

پرندگاناوليه   خسارت  از  آزمایشات  و  هيبریدها  و    ، ارقام 

اري  موضوع حياتي است که استفاده از مواد دورکننده یا تورگذ

ماهيت و طبيعت خسارت و نوام   .  سازدناپذیر ميرا اجتناب

موثر بر ميزان خسارت بر حسب گونه خسارتزا و اکولوژي و  

هایي که  بيولوژي آن متفاوت است. بر همين اساس، نوع روش

بر  مي باشند،  موثر  پرندگان  خسارت  ميزان  کاهش  بر  تواند 

   .ميزان خسارت پرندگان تاثير فراوان دارند

به اروپا  آلمان  ویژهدر  و  مانند   آسيب   ،انگليس  پرندگاني 

جنگلي محصول    (Columba palumbus Lin., 1758) کبوتر  به 

غاز   خسارت  آمریکا  و  اروپا  در  همچنين،  است.  مه   کلزا 

 Cygus olor) و قوي گنگ  (Branta bernicla (Lin., 1758))برنت  

(Gmelin, 1789))  به برگ کلزا گزارش شده است(Inglis et al., 

1989; McKay et al., 1993; Parrott & McKay, 2001)  .  در

گذشته،سال کشور    هاي  چکاو   نيز  مریکا  آاز  خسارت 

شده    (Eremophila alpestris (Lin., 1758)) شاخدار گزارش 

. در ایران خسارت به کلزا  (Schillinger & Werner, 2016)  است 

بوته  زماندر    بيشتر درجها  رشد  نخست در  گونه  توسط    ۀ 

آسمانيمهاجر   در   (Alauda arvensis Lin., 1758) چکاو   و 

بومي    دوم  ۀدرج گونه  کاکليتوسط   Galerida) چکاو  

cristata (Lin., 1758)) مي نالوه،  ایجاد  به  مناطق  شود.  در 

 Tetrax tetrax) بالزنگولهشدۀ  شمالي کشور نيز گونۀ حفاظت 

(Lin., 1758)) بر در  مواردو همچنين  از  کبوترگونه  ،خي    هاي 

چاهي   کبوتر  و  از  ((Columba livia Gmelin, 1789)جنگلي   ،

هاي  زمان رشد بوتهزا به این محصول  خسارت  پرندگاندیگر  

بوته رشد  از  پس  و   ,.Khaleghizadeh et al)  هستند  هاکلزا 

2004  .) 

ها  در ابتداي رشد گياهچه  به طور نمدهخسارت پرندگان  

ساقهاز    پيشتا   بوتهزنمرحله  کلزا  ي  شود.  مي  ایجادهاي 

که  مه  است  آسماني  چکاو   ایران،  در  خسارتزا  گونه  ترین 

کند، گونه تجمع  مزارع  سطح  در  چنانچه  و  است  مهاجر  اي 

زیادي   )کنمي  ایجادخسارت   ;Khaleghizadeh et al., 2004د 

  در مزارع کلزا داراي   خسارت پرندگان  بنابر این،(.  2016 ,2015

اهميت اقتصادي است. خسارت غاز بِرِنت در مزارني که آثار  

درصد و ميانگين کاهش وزن   27/ 5خسارت شدیدتر بود، به  

به   بذرها  )   %11/ 1خشک  در  McKay et al., 1993رسيد  و   )

کاهش   به  مقادیر  این  گنگ،  قوي  وزن   33/ 7مورد  درصد 

 Parrottدرصد در وزن خشک هزار دانه رسيد )  12/ 1خشک و  

& McKay, 2001  در جنگلي  کبوتر  خسارت  انگلستان  در   .)

پوند در هکتار   52مزارني که آثار خسارت شدیدتر بود حدود 

( است  شده   ۀلک  129بررسي  (.  Inglis et al., 1989گزارش 

خسارت پرندگان به کلزا نشان داد که ميزان خسارت پرندگان  

گلستان استان  استان  8/52  ،در  در  و  مازندراندرصد  و   هاي 

 Khaleghizadehها بود )درصد از تعداد ک  بوته  5/30  ،اردبي 

et al., 2016).  از یافته پس  پرندگان  خسارت  که  داد  نشان  ها 

( اما زماني  McDonald, 1978پذیر خواهد بود ) زني جبرانساقه

روش اجراي  باشد،  زیاد  پرندگان  خسارت  کنترل که  هاي 

 ضروري است. 

روش ارزیابي  مورد  پرندگان،  هاي  در  خسارت  کنترل 

شرب  مي به  روش  کوتاهيتوان  تاثير  از  از  کرد.  اشاره  ها 

ميشيوه پرندگان  پراکندن  و  هاي  زیستگاه  اصالب  به  توان 

 & Seamans)  هاي ترساندن پرندگان اشاره کرداستفاده از روش

Gosser, 2016)روش مورد  در  ترساندن .  براي  فيزیکي،  هاي 

روش انواع  دپرندگان  و  هاي  شنيداري  ترکيب  یداري،  یا 
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صداي -دیداري شنيداري،  روش  در  دارند.  وجود  شنيداري 

وحشت   بانث  که  یا صدایي  گونه خسارتزا  و وحشت  ترس 

ميآن  پخش  شود،  مزرنه  و  باغ  در  تفنگها  )مانند  و    هاشود 

پخش براي  هاي دیجيتال  دستگاهو    هاي صوتيتوپ  ،هاتپانچه 

وحشت  هزینه  پرندگان  صداي  که  کردن  (  نادت  و  زیاد 

روش این  از  استفاده  نمده  معایب  از    است  هاپرندگان 

(Seamans & Gosser, 2016)  با  Long بلند  بُرد. وسای  صوتي 

Range Acoustic Devices (LRAD)   ترس صداي  ایجاد  ه  

روش(Vantassel et al., 2012)کنندمي از  استفاده  نيب  هاي  . 

استفا مدتي  از  پس  که  است  این  آنصوتي  از  نلت  ده  به  ها، 

روش این  به  پرندگان  کردن  دورکنندگي  نادت  خاصيت  ها، 

. در مورد (Seamans & Gosser, 2016) دهندخود را از دست مي

دارند.  مترسک بيشتري  تاثير  باشند،  داراي حرکت  چنانچه  ها، 

به  تواند براي دورکردن پرندگان  نصب پرچ  و نوارها ه  مي

مایلرکار رود نوار   . (Mylar ribbon) گونه مانند غاز براي  هایي 

کاکایي  ،کانادایي سياه،  گنجشکتوکاي  و  شناخته  ها  موثر  ها 

در   باشد.  مورد روش  رابطه  در  پرندگان  دیداري،  هاي 

دایرهبشقاب فوی هاي  آلومينيوماي،  رنگي،  يهاي  نوارهاي   ،

که با نسيمي به وزش  آویزاني  هاي پالستيکي و هر چيز  کيسه

آین چيزهاي در  به  نسبت  العم   نکس  رفتار  پرندگان  در  د، 

مي  (neophobic response)  جدید ایجاد   & Seamans)  دنکنرا 

Gosser, 2016)  نخ سي ،  جنس  از  موازي  یا  مشبک  خطوط   .

تک نایلون  رشتهماهيگيري  و  )منوفيالمنت(  سطح    روياي 

 & Gorenzel)  گيرندو استخرهاي پرورش ماهي قرار مي  هاباغ

Salmon, 2008)بادکنک و  .  پرندگان  ماکت  جانوران  هاي 

(effigie)   دارند دورکنندگي  خاصيت   ,.Vantassel et al)  ه  

سي (2012 انواع  تورگذاري،  ميله.  حلقوي،  و  صاف  هاي  هاي 

سيخک و  روش  ایستادههاي  ایستاده  دیگر  مکانيکي از  هاي 

گون(Seamans & Gosser, 2016)  هستند مورد  در   ۀ . 

آمریکا  زخسارت در  نوظهور  یک یعني  اي  شاخدار،  چکاو  

نامنظ  یک تا پنج    در بازه زمانيدستگاه توپ صوتي پروپاني  

گذاشته شد کار  بوددقيقه  آن  که  ه  بالفاصله  صداي شليک  ها، 

شد اما پس ها مياز به صدا درآمدن، بانث پرواز چکاو  پس  

جابجا  متر    2-1کردند و تنها حدود  ها نادت ميآن به  از مدتي  

چکاو  شدندمي تورها،  مورد  در  وارد  .  تورها  زیر  از  ها 

آزمایشيه قطع ه  مي  هاي  ماکت  شدند.  تورها،  نصب  با  زمان 

جغد شاخدار بزرگ در اندازه واقعي روي یک تير  به ارتفاع 

که    1/ 5 شد  نصب  بودبي  کمابيشمتر   & Schillinger)  تاثير 

Werner, 2016) . 

ایران   روشدردر  در  هاي  بارۀ  پرندگان  خسارت  کنترل 

است   شده  انجام  اندکي  پژوهش  ميکلزا،  بهکه    پروژۀ   توان 

دورکننده"شده  انجام تاثير  خسارت ارزیابي  کاهش  در  ها 

  سه  دربارۀ تاثيرگذشته،  هايدر سال "هاي کلزاپرندگان به بوته

آلوم آنترانيالت و سولفات  متي   آمونيوم -تيمار اسيدسيناميک، 

خسارت کاهش  شاهد  پرندگان    بر  با  تيمارها  که  کرد  اشاره 

دار بودند. تيمار پودر سفيد اسيد سيناميک  داراي اختالف معني

آلوم سولفات  نمکي  پودر  با  -و  مثبت  تاثير  داراي  آلومينيوم 

  هزینه نسبي متوسط بودند اما تيمار متي  آنترانيالت گران بود 

(Khaleghizadeh et al., 2019). 

تاثير  ارزیابي  -الفو هدف مه  بود: پروژه حاضر داراي د

فيزیکي روش  شرایط    چندین  در  و  دورکننده   ۀمقایسميداني 

دورکنندگي   یکدیگر  آنتاثير  با  بهترین  گزینب(  و  ها  ش 

به    به کشاورزان در کاهش خسارت پرندگانو توصيه    هاروش

بر    بيشترک  و    ۀبيني شده با هزینهاي پيشروش.  هاي کلزابوته

به واردات  اساس مواد   نياز  . شدندزمایش  آتوليد داخ  بدون 

کردن   نادت  هميشگي  مشک   بر  غلبه  منظور  به  همچنين 

هاي  هاي مورد استفاده، اصول کلي در روشپرندگان به روش

)فيزیکي(   موانع  دورکنندگي  ویژگي  اساس  بر  پيشنهادشده، 

دیداري و ترکيب آن با دورکنندگي از طریق ایجاد صدا و نيز  

 .بودندحر  نامنظ  با وزش باد در مزرنه ایجاد ت
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جاري   ننوان  پروژه  روش"با  کارایی  های  بررسی 

کم کلزافیزیکی  به  پرندگان  خسارت  کاهش  بر  از  ،  "هزینه 

استان  1398پایيز   در  سال  دو  مدت  )مزارع  هاي  به  گلستان 

و   گنبد(  شماليمنطقه  در    خراسان  قاضي  منطقه  )مزارع 

ش  سملقان( زمين.  داجرا  حداق   سطح  آزمایشي    1000هاي 

به دور از هر نوع مزارع سبز همجوار    هاآزمایشود.  ب   مربعمتر

دور  10و حداق    ميزان    تر متر  که  شد  اجرا  مزرنه  از حاشيه 

آن دیگر، متفاوت  خسارت  تاثير نوام   با توجه  بودها تحت   .

مس مهاجرت  پروازتوانایي  له  أبه  مطلوبيت    پرندگان  و  و 

هاي خسارتزا، و همچنين تاثير نوام  محيطي و گونه  زیستگاه

سبب  مزرنه  پيرامون  گياهي  پوشش  تامي  نوع  ميزان   شود 

مزرنه   سطح  در  نباشدخسارت  تاثير  یکنواخت  احتمال  نيز  و 

در  تيمارها  زمان  ه   اجراي  امکان  یکدیگر،  بر  تيمار  قطعات 

غيرممکن   تقریبا  مزرنه  ش  بود. یک  اجرا  تيمارها  که  داین  ند 

حداق    شاهد  با  تيمار  داشت   20قطعات  فاصله  سطح  و    متر 

آزمایشي   )  20×20قطعات  به    بود.مترمربع(    400متر  آزمایش 

هاي کام  تصادفي در چند مکان با  صورت طرب آماري بلو  

تيمارها به صورت ردیفي    تکرار انجام گرفت.  3شش تيمار و  

طول   به  ردیف  10و  براي  اجرا  متر  فاصله    گردیدها  که 

متر )سه ردیف( و    10اسپانيایي    دورکننده  ها براي نوارردیف

در نظر گرفته  متر از یکدیگر )پنج ردیف(    5براي بقيه تيمارها  

تير  شد روي  موردنظر  تيمارهاي  نصب  .  متري  یک  هاي 

 :ند ازبود نبارتاین پروژه . شش تيمار ندشد

به طول   (EcoBirdNex) سه ردیف نوار دورکننده اسپانيایي  -1

 متر در هر ردیف  10

نخ  -2 ردیف  طول  پنج  به  سفيد  هاي    5هاي  مهره  با  متر 

 سانتيمتر    50یونوليتي در فواص  

نخ  -3 ردیف  به  پنج  شيریني(  )نخ  سفيدرنگ  نایلوني  هاي 

به طول    5تعداد   به طول    5و    5نخ  یک    10نخ  تنها  که  متر 

 .نددبسته شچوبي طرف آنها به باالي یک تير   

ک   -4 ردیف  )ارتفاع بزرگ  دار  دستهپالستيکي  هاي  يسهپنج 

 متر   5سانت( و به رنگ سفيد با فواص    60-50کيسه 

به    ،مترسانتي  15به قطر تقریبي    پالستيکي پنج ردیف لوله    -5

 متر از یکدیگر  5متر و با فاصله  5طول 

 که در آن هيچ یک از تيمارها وجود نداشت. شاهد تيمار  -6

هاي دو یا  در مزارع داراي بوتهآثار خسارت    بروزپس از  

داراي   که  دیده  خسارت  خسارت    هاينشانهچندبرگي 

شد.  ودب   هاچکاو   آغاز  تيمارها  نصب  شروع  ند،  زمان 

، از  یک دي و 1398برداري در استان گلستان، در سال  نمونه

سال   نمونه1399در  زمان  بود.  آذر  یازده   از  در ،  برداري 

سال   در  شمالي،  سال  ،  1398خراسان  در  و  آذر  یازده   از 

،  2،  1ها،  نمونه برداري  هاي، از بيست  مهرماه بود. نوبت 1399

 10تعداد    ،هفته پس از نصب تيمارها بود. در هر قطعه  4و    3

بوته و  انتخاب  تصادفي  طور  به  مترمربعي  یک  هاي  کادر 

پرندگان  خسارت توسط  به  دیده  خسارت  درصد  و  شمارش 

نسبت  بوته بوتهها  ک   شدبه  محاسبه  انجام  ها  از  پس   .

دادهبردارينمونه بودن  نرمال  آزمون  ابتدا  از  ها،  استفاده  با  ها 

داده )آزمون  نرمال  که Test of Homogenityهاي  شد  انجام   )

نرمال بودند.  داده تيمارها  براي مقایسه  ها  ميزان خسارت ميان 

  هاز آزمون یک طرف  ،هاهفتهبه همراه شاهد و نيز مقایسه ميان  

(ANOVA)  بندي تيمارها از آزمون توکي  و همچنين براي گروه

(Tukey)  آزمونشدگيري  بهره برنامه  .  در    26نسخه    SPSSها 

 مورد تجزیه و تحلي  قرار گرفتند.

 

 ج نتای

 استان گلستان

برداري انجام شد  نمونه  900،  1398در سال    گلستاندر استان  

در ميان    آمده است.  1ها در جدول  برداريکه نتایج این نمونه

دسته پالستيکي  کيسه  تيمار  با  تيمارها،  درصد    15/ 96دار 

با   شاهد  و  را    43/ 09کمترین  ميزان خسارت  بيشترین  درصد 

)جدول   کام   1داشت  طور  به  تيمارها  بين  اختالف  و   )

بندي تيمارها، تيمار پالستيکي  . در گروه(P<0.01)دار بود  معني

گروه   در  و شاهد  نخست  گروه  داشت )جدول  در  قرار  سوم 

هفته1 ميان  خسارت  مقایسه  یک   (.  هفته  در  که  داد  نشان  ها 
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درصد( و در هفته پنج  خسارت بيشتر   15/ 14خسارت کمتر )

بوده است   30/ 9) ا  درصد(  هفته و  ميان  به طور ختالف  نيز  ها 

ها در آزمون  بندي هفتهکه با گروه  (P<0.01)دار بود  کام  معني

 (. 2د )جدول توکي نيز همراه بو 

برداري انجام  نمونه  720،  1399در سال    گلستاندر استان  

نمونه این  نتایج  که  در جدول  برداريشد  است.  3ها  در    آمده 

تيمار کيسه پالستيکي دسته تيمارها،  با  ميان  درصد    21/ 01دار 

با   شاهد  و  را    56/ 19کمترین  ميزان خسارت  بيشترین  درصد 

)جدول   ت3داشت  بين  اختالف  و  کام   (  طور  به  يمارها 

بود  معني گروه(P<0.01)دار  در  در .  پالستيکي  تيمار  بندي، 

(.  3گروه نخست و شاهد در گروه سوم قرار داشت )جدول  

هفته ميان  خسارت  چهارم مقایسه  هفته  در  که  داد  نشان  ها 

درصد( و در هفته دوم خسارت بيشتر    27/ 57خسارت کمتر )

ها و اختالف ميان هفته(  4درصد( بوده است )جدول    35/ 09)

معني کام   طور  به  بود  نيز  گروه  (P<0.01)دار  با  بندي که 

 (. 4ها در آزمون توکي نيز همراه بود )جدول هفته

 
هاي کلزا و  برداري از خسارت پرندگان به بوتهنتایج نمونه -1جدول 

بندي تيمارها با استفاده از آزمون توکي براي استان گلستان در پایيز  گروه

1398 . 
Table 1. Results of bird damage samplings in different treatments in 

Golestan province in autumn 2019. 

تعداد  تیمار

نمونه 
(N) 

± SE  
میانگین  

 )درصد( 

بندی گروه

 تیمارها

Treatment 

 N Mean ± 

SE 
Grouping  

 ± 43.089 150 شاهد 

1.859 
c Control 

نوار 

 اسپانیایی

150 21.430 ± 

1.329 
b Spanish tape 

(EcoBirdNex) 

کیسه 

 پالستیکی

150 15.961 ± 

0.881 
a Plastic bag 

 ± 21.986 150 نوار نایلونی

1.213 
b Nylon tape 

مهره  

 یونولیتی 

149 20.886 ± 

1.233 
a,b Ionolite 

لوله  

 پالستیکی

150 19.869 ± 

1.114 
a,b Plastic tube 

 

 

هاي کلزا و  برداري از خسارت پرندگان به بوتهونهنتایج نم -2جدول 

ها با استفاده از آزمون توکي براي استان گلستان در پایيز  بندي هفتهگروه

1398 . 

Table 4. Results of bird damage samplings in different weeks in 

Golestan province in autumn 2019. 

تعداد نمونه   هفته 
(N) 

± SE  
میانگین  

 درصد( )

بندی گروه

 تیمارها

Week 

 N Mean ± SE Grouping  

 ± 15.138 179 یکم

0.710 
a First 

 ± 22.333 180 دوم

1.368 
b Second 

 ± 24.440 180 سوم
1.491 

b Third 

 ± 26.506 180 چهارم 

1.389 
b,c Fourth 

 ± 30.900 180 پنجم

1.404 
c Fifth 

 

 

زا و  هاي کلبرداري از خسارت پرندگان به بوتهنتایج نمونه -3جدول 

بندي تيمارها با استفاده از آزمون توکي براي استان گلستان در پایيز  گروه

1399 . 

Table 8. Results of bird damage samplings in different treatments in 
Golestan province in autumn 2020. 

تعداد  تیمار

 (N)نمونه 

± SE  
میانگین  

 )درصد( 

بندی گروه

 تیمارها

Treatment 

 N Mean ± 

SE 
Grouping 

 ± 56.195 120 شاهد 

1.875 
d Control 

 ± 26.143 120 نوار اسپانیایی
1.260 

a,b Spanish tape 
(EcoBirdNex) 

 ± 21.016 120 کیسه پالستیکی

1.554 
a Plastic bag 

 ± 35.624 120 نوار نایلونی

2.174 
c Nylon tape 

 ± 28.815 120 مهره یونولیتی
1.188 

b Ionolite 

 ± 22.527 120 لوله پالستیکی

1.139 
a,b Plastic tube 
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هاي کلزا و  برداري از خسارت پرندگان به بوتهنتایج نمونه -4جدول 

ها با استفاده از آزمون توکي براي استان گلستان در پایيز  بندي هفتهگروه

1399 . 

Table 11. Results of bird damage samplings in different weeks in 
Golestan province in autumn 2020. 

تعداد نمونه   هفته 
(N) 

± SE  
میانگین  

 )درصد( 

بندی گروه

 تیمارها

Week 

 N Mean ± SE Grouping  

 ± 33.015 180 یکم
1.787 

a,b First 

 ± 35.088 180 دوم

1.665 
b Second 

 ± 31.203 180 سوم

1.373 
a,b Third 

 ± 27.574 180 چهارم 
1.335 

a Fourth 

 

 

 استان خراسان شمالی

سال   در  شمالي  خراسان  استان  برداري نمونه  300،  1398در 

 آمده است.   5ول  دها در جبردارينتایج این نمونه   انجام شد که

درصد،   7/ 62در ميان تيمارها، تيمار نوار دورکننده اسپانيایي با  

با  کمتری شاهد  و  را   23/ 5ن  خسارت  ميزان  بيشترین  درصد 

)جدول   کام   5داشت  طور  به  تيمارها  بين  اختالف  و   )

بندي تيمارها، تيمار نوار دورکننده  . گروه(P<0.01)دار بود معني

اسپانيایي را در گروه نخست و شاهد را در گروه سوم قرار داد  

که در هفته  ها نشان داد  (. مقایسه خسارت ميان هفته5)جدول  

درصد( و در هفته چهارم خسارت   14/ 2یک  خسارت کمتر )

( )جدول    19/ 1بيشتر  است  بوده  ميان 6درصد(  اختالف  و   )

معنيهفته کام   طور  به  نيز  بود  ها  با    (P<0.01)دار  که 

 (.  6ها در آزمون توکي نيز همراه بود )جدول بندي هفتهگروه

سال   در  شمالي  خراسان  استان    300،  1399در 

ها در جدول برداريبرداري انجام شد که نتایج این نمونهنمونه

در ميان تيمارها، تيمار نوار دورکننده اسپانيایي با    آمده است.  7

درصد بيشترین ميزان   12/ 68درصد، کمترین و شاهد با    3/ 18

( و اختالف بين تيمارها به طور  7خسارت را داشت )جدول  

معني بود  کام   گ (P<0.01)دار  نوار  روه.  تيمار  تيمارها،  بندي 

گروه   در  را  شاهد  و  نخست  گروه  در  را  اسپانيایي  دورکننده 

ها نشان (. مقایسه خسارت ميان هفته7سوم قرار داد )جدول  

درصد( و در هفته    4/ 04داد که در هفته یک  خسارت کمتر )

( و  8درصد( بوده است )جدول    12/ 8چهارم خسارت بيشتر )

هفته  ميان  معنيهاختالف  به طور کام   نيز  بود  ا    (P<0.01)دار 

ها در آزمون توکي نيز همراه بود )جدول بندي هفتهکه با گروه

8.) 

 
هاي کلزا و  برداري از خسارت پرندگان به بوتهنتایج نمونه -5جدول 

بندي تيمارها با استفاده از آزمون توکي براي استان خراسان شمالي در  گروه

 .1398پایيز 

Table 15. Results of bird damage samplings in different treatments in 

North Khorasan province in autumn 2019. 

تعداد  تیمار

 (N)نمونه 

± SE  
میانگین  

 )درصد( 

بندی گروه

 تیمارها

Treatment 

 N Mean ± 

SE 
Grouping  

 23.523 60 شاهد 

± 1.045 
c Control 

 ± 7.619 60 نوار اسپانیایی
0.689 

a Spanish tape 
(EcoBirdNex) 

 15.819 60 کیسه پالستیکی

± 1.037 
b Plastic bag 

 15.605 60 نوار نایلونی

± 1.030 
b Nylon tape 

 17.037 60 مهره بونولیتی
± 1.031 

b Ionolite 

 

 

هاي کلزا و  برداري از خسارت پرندگان به بوتهنتایج نمونه -6جدول 

ا استفاده از آزمون توکي براي استان خراسان شمالي در  ها ب بندي هفتهگروه

 .1398پایيز 

Table 18. Results of bird damage samplings in different weeks in 

North Khorasan province in autumn 2019. 

تعداد نمونه   هفته 
(N) 

± SE  
میانگین  

 )درصد( 

بندی گروه

 تیمارها

Week 

 N Mean ± SE Grouping  

 ± 14.197 75 یکم

1.010 
a First 

 14.858 75 دوم
±1.118 

a Second 

 ± 15.522 75 سوم

0.959 
a,b Third 

 ± 19.107 75 چهارم 

1.019 
b Fourth 
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هاي کلزا و  برداري از خسارت پرندگان به بوتهنتایج نمونه -7جدول 

مالي در  بندي تيمارها با استفاده از آزمون توکي براي استان خراسان شگروه

 .1399پایيز 
Table 22. Results of bird damage samplings in different treatments in 

North Khorasan province in autumn 2020. 

تعداد  تیمار

 (N)نمونه 

± SE  
میانگین  

 )درصد( 

بندی گروه

 تیمارها

Treatment 

 N Mean ± 

SE 
Grouping  

 ± 12.678 60 شاهد 

1.142 
c Control 

 ± 3.180 60 نوار اسپانیایی

0.317 
a Spanish tape 

(EcoBirdNex) 

 ± 9.084 60 کیسه پالستیکی
0.916 

b,c Plastic bag 

 ± 7.825 60 نوار نایلونی

0.725 
b Nylon tape 

 ± 9.925 60 مهره بونولیتی

1.739 
b,c Ionolite 

 

 

اي کلزا و  هبرداري از خسارت پرندگان به بوتهنتایج نمونه -8جدول 

ها با استفاده از آزمون توکي براي استان خراسان شمالي در  بندي هفتهگروه

 .1399پایيز 

Table 25. Results of bird damage samplings in different weeks in 
North Khorasan province in autumn 2020. 

تعداد نمونه   هفته 
(N) 

± SE  
میانگین  

 )درصد( 

بندی گروه

 تیمارها

Week 

 N Mean ± SE Grouping  

 ± 4.039 75 یکم
0.380 

a First 

 ± 6.742 75 دوم
1.358 

a Second 

 ± 10.566 75 سوم

0.852 
b Third 

 ± 12.806 75 چهارم 

0.942 
b Fourth 

 

 

 

 بحث

به توجه  زنجير  پرندگان  باالي  ارزش  با  و    ۀدر  غذایي 

مرگ ملي،  و  جهاني  سطوب  در  آفات،  وکنترل  کشتار    ومير 

و  آن  مجاز  امري  براي    نيست.  پذیرفتنيها  کشاورزان  گاهي 

ننوان  به  را  افرادي  کلزا،  مزارع  در  پرندگان  خسارت  کنترل 

گيرند یا گاه با کاربرد سموم شيميایي  پران به کار ميگنجشک

شوند که این کار  غيرمجاز موجب کشتار گسترده پرندگان مي

کش مقررات جهاني و  قوانين و  بنابراین،  برخالف  است.  وري 

توانند راهکارهاي مناسبي در هاي فيزیکي و مکانيکي ميروش

 این زمينه باشند.

گونه خسارت  کنترل  مورد  خسارتدر  کلزا،  هاي  به  زا 

روش   چندین  گونه  برايارزیابي  در    ،دو  جنگلي  کبوتر 

و  Parrott, no date))انگلستان   آمریکا(  در  شاخدار   چکاو  

(Schillinger & Werner, 2016)   مورد در  است.  شده  منتشر 

هاي تخریب آشيانه و تخ ، کبوتر جنگلي در انگلستان، روش

مدیریت پوشش گياهي، کاشت محصول انحرافي، تورگذاري، 

انساننوارها،   مترسک  تفنگ،  شليک  صوتي،  و  توپ  نما 

روش  مدل  اما  شدند  ارزیابي  موثر  جنگلي  کبوتر  هاي 

نبود.   موثر  رفته هاي  روش  ر دیگاولتراسونيک  کار  داراي    به 

بودند کارایي  از  تورگذاري .  (Parrott, no date)  طيفي  روش 

تورگذاري مي باشد ولي هزینه  داشته  را  کارایي  یشترین  تواند 

قطعه براي  تنها  و  است  حساس  گران  و  مه   و  کوچک  هاي 

اي  کاربرد دارد. همچين ترساندن پرندگاني که به صورت دسته

 (. Natural England, 2019موثر است. )کنند، پرواز مي

در این پژوهش، در استان خراسان شمالي در هر دو سال  

گلستان، در هر دو   در استان  اسپانيایي و  نوار دورکننده  تيمار 

دار، کمترین ميزان خسارت را  سال تيمار کيسه پالستيکي دسته

سازي تيمارهاي  شده، آماده  داشتند. در ميان تيمارهاي آزمایش

بر بود و  هاي یونوليتي کمي دشوار و زماننخ شيریني و مهره

نسبت   به  نيز  پالستيکي  لوله  تيمار  نداشتند.  ظاهر خوشایندي 

مي نظر  به  و  بود  زیادي  هزینه  استقبال  داراي  مورد  که  رسد 

پالستيکي   کيسۀ  کاربرد  و  نصب  بود.  نخواهد  کشاورزان 

آساندسته تيمارها  دیگر  از  تيماردار  بود.  دورکننده   تر  نوار 

و   مداوم  بازدید  به  نياز  ولي  بود  نسبت ساده  به  ه   اسپانيایي 
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ترمي  پارگي احتمالي نوارها داشت. این دو تيمار یعني تيمار  

دسته پالستيکي  طور  کيسه  به  اسپانيایي،  دورکننده  نوار  و  دار 

یکي  ه   بودند،  کارکرد  دو  داراي  دورکنندگي  زمان  ویژگي 

دیدا )فيزیکي(  و  موانع  با  دورکنندگي  دیگري  ري  شنيداري 

به نظر    نامنظ  ناشي از وزش باد در مزرنه.سروصداي  ایجاد  

دو  مي این  بيشتر  کارایي  بانث  کارکرد  دو  این  ترکيب  رسد 

توانند تا  ميشده،    هاي پيشنهادهمچنين روشتيمار شده است.  

به    اياندازه پرندگان  کردن  نادت  هميشگي  مشک   بر 

  غلبه کنند. فادههاي مورد استروش

دهد  ها نشان ميهاي این پژوهش دربارۀ مقایسه هفته یافته

هفته ميان  در  پرندگان  خسارت  ميکه  مختلف  به  هاي  تواند 

جمعيت   حضور  به  بستگي  که  باشد  متغير  کام   طور 

مزرنهچکاو   سطح  در  و  منطقه  در  باشد  ها  داشته  ها 

(Khaleghizadeh et al., 2006.)  یک این،  نکتهبنابر  از  هاي ي 

جمعيت   پایش  گيرد،  قرار  بيشتر  بررسي  مورد  باید  که  مهمي 

 ها در سطح مزارع کلزا است. چکاو  

اقتصادي روش دیدگاه  از  اگر  مکانيکي،  و  فيزیکي  هاي 

خا ،   به  نرساندن  آسيب  دلي   به  باشند،  صرفه  به  مقرون 

دارند. قرار  اولویت  در  زیست  محيط  و  جانداران   گياهان، 

دست نامهایگاهاگرچه  به  ترس  توپ  ي  ایجاد  براي  هاي صوتي 

در پرندگان در سطح مزارع موثر قلمداد شده است، در سطح 

اشتهارد در  نداشت.  تاثير چنداني  اشتهارد،  در  کلزا  از   ،مزرنه 

استفاده   که داراي بازتاب نور هستنددي و ورق آلومينيومي  سي

از  .  نداشت تاثير چنداني  این روش ه     ولي  شد اجراي پيش 

پروژه،   برخي  این  مزرنه  نقاط  در  سطح  در  پالستيکي  کيسه 

در اشتهارد، تعداد   بازدیدهاي ميدانيکه بر اساس    هشد  نصب 

آن به  ک   منجر  خالقينداشتن  ها  )ا.  بود  شده  زاده،  کارآیي 

 .نشده(چاپاطالنات 

دیدگاه از  در  یکي  تيمارها  کاربرد  براي  مه   بسيار  هاي 

مسزمين کشاورزي،  باید  هاي  است.  زیست  محيط  حفظ  اله 

که   شد  بوتهیادآور  رشد  از  پس  تيمارها  به  این  رسيدن  و  ها 

ساقه که  مرحله  پرندگان  خسارت  مرحله  از  گذشتن  و  زني 

مي رخ  اسفندماه  در  ميمعموال  مزرنه دهد،  سطح  از  تواند 

قرار  جمع استفاده  مورد  نيز  بعد  سالهاي  در  و  شوند  آوري 

هي تيمارها  این  آسبي  چگيرند.  گ آب،  به  گونه    و  اهانيخا ، 

زیست نمي  جانداران سوء  آلودگي  بنابراین،  و  محيطي رسانند 

 نيز نخواهند داشت. 

جمع یک  اختالف در  شاهد  با  تيمارها  پایاني،  بندي 

ميمعني و  داشتند  آزمایشداري  تيمارهاي  ميان  از  شده،   توان 

دسته پالستيک  اسپانيایي تيمار  دورکننده  نوار  و  از    دار  که  را 

اقتصادي بهتر بودند، به ننوان دو  دیدگاه آماده سازي و هزینه 

روش کاربردي و موثر براي کاهش خسارت پرندگان برگزید. 

دسته پالستيکي  کيسه  )خرید(  تامين  و  هزینه  است  پایين  دار 

هاي ده متر از یکدیگر و بستن ها در فاصلهتنها با نصب تير  

کيسه ب این  در  پالستيکي  ميهاي  تير   هزینه  االي  با  توان 

کارگري کمتري این تيمار را در مزرنه پياده کرد. هزینه خرید  

به   نياز  نيز  آن  نصب  و  باالتر  کمي  اسپانيایي  دورکننده  نوار 

هفته تاثير  دربارۀ  دارد.  بيشتر  نميدقت  یک ها  به  توان 

ميجمع تنها  و  رسيد  پایاني  تکرار  بندي  براي  را  آن  توان 

 ر نظر گرفت.  ها دآزمایش

 

 پیشنهادها

بيشتري   -1 تاثير  که  تيمارهایي  براي  موثر  فاصله  یافتن 

 داشتند.

پالستيک  -2 مانند  یکدیگر  با  تيمارها  ترکيبي  آزمایش 

دار و نخ نایلوني که داراي تاثير بيشتر و هزینه کمي  دسته

 ها را باالتر بُرد.بودند و بتوان کارآیي آن

هاي  تر و در زمينوسيع  هاي این پژوهش در سطحاجراي یافته

بهره و  و  کشاورز  مسائ   به  بردن  پي  براي  آزمایش  بردار 

 تر.مشکالت احتمالي کاربرد این تيمارها در سطح گسترده
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