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 ای ترویجی :پیامه

 میزنند. خسارت قابل توجهیهستند که در برخی موارد  پرندگان از جمله آفات نباتی -

 هستند. براحتی قابل تشخیصویژگیهای خاص ومنحصر بفرد خود بدلیل پرندگان  -

 نند.خسارت میزکشاورزی در هم برای انسان دارند اماگاهی هم مزایای زیادیاکثر پرندگان  -

 هستند.و...  گنجشک ، کالغ ، کبوترپرندگان  های خسارتزای مهم گونهبرخی از  -

 تغذیه میکنند. کشت شده بذورکاشت از  همرحل پرندگان در -

 تغذیه میکنند. ازمحصول رسیده ونیز برداشت شدهدر زمان برداشت هم پرندگان  -

 میباشد. مراحل کاشت وبرداشتپرندگان در خسارت بیشترین  -

 آنها ن درو... ازجمله محصوالتی هستندکه خسارت پرندگا انگور، خرما، گیالسگندم، جو، ذرت،  -

 بیشتر به چشم میاید.

 ند.ازمواردی هستندکه اغلب قابل توجه هست میوه انگور، خرما ونیز بالل ذرت تغذیه از -

 هم فنی ورعایت نکات مخصوصیات ویژه رفتاری وبیولوژیکی باید با پرندگان بدلیل مبارزه با  -

 انجام شود. به روشهای خاصی

 نیم.میتوان از بروز خسارت جلوگیری ک طبق دستوالعمل فنیبا انجام مبارزه با پرندگان  -

 است. روش مکانیکی وفیزیکیبهترین روش مبارزه با پرندگان  -

 غالبا موثر ومفید هستند. دورکننده و ترسانندهاستفاده از وسایل و روشهای  -

 تا ده را مرتبا تغییر دهیمشوسایل استفاده ین روشها ضرورت دارد که نوع برای استفاده از ا -

 .پرنده به آنها عادت نکند

 .این آفات همچون پرندگان شکاری اهمیت زیادی دارد حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی -

 .ازآنها استفاده نکنیمکه  وبهتر است مصرف سموم توصیه نشدهبرای مبارزه با پرندگان  -

 ند.هست مواد شیمیایی دورکننده ونیز چسب بمراتب مناسبتر از کاربرد سمومستفاده از ا -
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 ..یباشندمورزی ره برداران کشامخاطبان وگروههای هدف این نشریه کارشناسان ومروجین ونیز به
 

 اهداف آموزشی نشریه عبارتند از :

 ا پرندگان مهم زیان آور در کشاورزی و خصوصیات مهم آنهاآشنایی ب -

 یجاد خسارت آنهاشناخت گونه های مهم و طرز ا -

 نشنایی با روشهای اصلی مبارزه با پرندگان در مزارع و باغات و انبارها و اماکآ -

 اا دشمنان طبیعی پرندگان و لزوم حمایت و حفاظت از آنهآشنایی ب -

 هم غیرشیمیایی مبارزه با پرندگانآشنایی با روشهای م -

 رکیبات شیمیایی و روشهای مصرف آنهاآشنایی با انواع ت -

 شنایی با طرز تهیه و کاربرد و انواع وسایل ولوازم دورکننده و ترسانندهآ -

 زارع و باغاتی پرندگان در مآشنایی با طرز شناخت و بررس -
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 خود بفرد جانوران هستندکه به دلیل ویژگیهای خاص ومنحصرپرندگان یکی از رده های مهم 

دگان ازنظر کشاورزی نیز پرن براحتی قابل تشخیص بوده وشامل گونه های زیادی میباشند.

تزای گونه های خسارآنها بین  ردازجمله گروههای مهم آفات نباتی محسوب میگردند زیرا 

قابل توجهی  برخی محصوالت خسارت وجودداردکه در همچون گنجشک ، کالغ و... مهمی

 میکنند.ایجاد

 )تغذیه از بذورکشت شده( و برداشت )تغذیه شتاحل کاپرندگان بخصوص درمربطورکلی، 

،  گندم ، جو. تری ایجاد میکنندشدید بسیارخسارت از محصول رسیده ونیز برداشت شده( 

ن رندگاذرت ، سایرغالت ، انگور ، خرما ، گیالس و... ازجمله محصوالتی هستندکه خسارت پ

مواردی از رتذدرآنها بیشتر به چشم میاید. بطورمثال تغذیه از میوه انگور ، خرما و نیز بالل 

 .هستنداغلب قابل توجه هستندکه 

یات ویژه خصوصبعلت است، اما ناب ناپذیر مبارزه با آنها اجتو ، جلوگیری ازخسارت بنابراین

م مه اتباید با رعایت نک انجام روشها وبخصوص موادشیمیایی کی که دارندبیولوژیرفتاری و

 و به روشهای خاصی انجام شود. فنی

ن رندگاازطرف دیگرچون دربین منابع ونشریات علمی معموال اطالعات اندکی درمورد کنترل پ

نشریه  ، اینروجین کشاورزی غالبا آشنایی کافی باآنها ندارند. لذایافت میشود، کارشناسان وم

 برای رفع این کمبودمیتواند بسیار موثرومفید باشد.

 ولزوم ممانعت از افزایش صفحات الزم به ذکراست که براساس اصول تهیه نشریات فنی

ه ککنیم ه میفقط نکات مهم وکاربردی را بصورت خالصه ذکرکنیم. لذا، توصی یم کهبودناگزیر 

 برای دستیابی به اطالعات جامع تر به کتابها و منابع مرتبط مراجعه نمایید.

 

 

 

 درباره پرندگان : یمختصر اتکلیخصوصیات و
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یباشد. ز پرمادارای بال و پر زیادهستند بطوریکه تمام بدن پوشیده خونگرم و پرندگان جانورانی

شتن داباوجود  ولی منقاری سفت دارند.این موجودات تخمگذار بوده ودهان نرم وگوشتالو 

 ازی پروجثه های بزرگ وکوچک استخوانهای آنها توخالی و وزنشان کم است تا بتوانند براحت

نان نرم تکنند. غذای پرندگان از مواد مختلفی همچون دانه ومیوه گیاهان ویاحتی ازحشرات و

ان باعث خردکردن تشکیل شده وبرخی گونه هاهم شن وسنگریزه می بلعندتا در سنگد

ران پرندگان شکاری مانند جغدها و بازها نیز جانو موادغذایی سخت مثل دانه ها شوند.

ه آورد کوچکی نظیر موشها را صیدو بطورکامل می بلعندو سپس بقایای غیرقابل هضم را باال

رسی وبیرون میریزند. به همین لحاظ است که درمطالعات فون جانورانی مثل جوندگان، بر

 گونه بقایا که حاوی جمجمه آنهاست بسیار مفیدو باارزش میباشد.این

 
 ده شکاررا برگردانندجغدها ازپرندگان شکاری که عادت دارندقسمتهای هضم نش -1شکل 

 قسمتهای مختلف بدن :

 است : ازنظر شکل ظاهری، بدن پرندگان ازسه بخش مشخص تشکیل شده

 سروگردن ، تنه ، دم

 ی ماننددرکارهای دیگر عالوه براینکه وسیله غذاخوردن پرنده است، منقار : نوک یا منقار

 کارگرفتهآوازخوانی وایجاد صوتها وآواهای متفاوت نیز ب دفاع ، آشیانه سازی ، ، پرآرایی

اسایی ای شنبنابراین، منقار به اشکال بسیارمتفاوتی دیده شده و ازفاکتورهای مهم بر میشود.

 ، سوراخدیک سرانتهای منقار و نز در اکثر پرندگان، در ها میباشد.گونه ها ونیز نحوه تغذیه آن

 بینی قراردارد.
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کت چشم : پرندگان دوعدد چشم درطرفین سر دارندو این باعث میشودکه بدون نیاز به حر

 60شمی کردن تمام اطراف خودرا ببینند بطوریکه دربرخی ازآنها مثل جغدها میدان دید دوچ

 درجه است. 70تا 

 
 ختلف بدن پرندگانقسمتهای م -2 شکل

پوشش به است. این « پر»یعنی  پوشش خارجی بدن آنها ویژگی پرندگانپر: مشخص ترین 

مان پرها بواسطه ساخت است. جانوران پرندگان ظاهری میدهدکه وجه تمایز آنها از دیگر

ن بدخاص، سبکی و مقاومت زیاد، هم عامل اصلی پرواز وهم باعث نگهداری گرمای مناسب 

 .دیشونتعویض م )معموال پس ازفصل تولیدمثل(ای پرندگان دست کم ساالنه یکبارمیباشد. پره

ه ه نحوببالها بسته  شبیه به دست انسان میباشد. ازنظر تکاملی بال : عضوپرتحرکی است که

 زندگی، درگونه های مختلف به اشکال واندازه های متفاوتی دیده میشود.

ندگی ختلف پاهای متفاوت دارندو بطورکلی، فرم پاها به محل زدگان مپرن پاها وچنگال :

رعهده وظایف دیگری هم ب به غیرازراه رفتن،دارد. پاها  استفاده ازآنها بستگی گیوچگون

خمیده  چنگال معموال .شناکردن و فرودآمدن تکیه گاه، گرفتن طعمه، مثل شکارکردن، ،دارند

 . و... گرفتن شکار ،جنگیدن باالرفتن، تن،روی شاخه نشس خراشیدن، کندن زمین، برایو

ه چه روئیدبه پرهایی گفته میشودکه از استخوان دنبالبوده وپرندگان بخش انتهایی بدن دم : 

 میدهد. وبرحسب وضعیت این پرها شکلهای متفاوتی به آن

نیز مانند دیگر جنبه های حیاتی، با نیازهای مربوط به طرز زندگی  پرندگانحواس حواس : 

یافته است. شنوایی وبینایی پرندگان درحد بسیار زیادی تکامل یافته رنده بطورکامل سازگاری پ
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درحالیکه حس بویایی بجز دربرخی از گونه های الشخور و آشغال خوار که دارای حس 

بویایی قوی هستند، دربقیه رشد زیادی نکرده است. حواس چشایی والمسه هم درپرندگان به 

 نسبت ضعیف است.

صدای  از شنوایی خوبی برخوردار بوده ومیتوانند درهرثانیه حدود پانصدمعموال ندگان پر

 بزرگ وحس بینایی بارزترین حس آنهاست. نیز چشمها دهند. متفاوت را تشخیص

 
 غد از پرندگان شکاری مهم درکنترل برخی آفاتج -3شکل 

این  تولیدمثل میکنند. تولیدمثل : اغلب پرندگان معموال درفصل بهار و به روش دوجنسی

لی یاد وزآنها دارای جفتهای زبعضی ا جانوران تخمگذار بوده وتخمها دارای زرده میباشند.

 ر، مادهمعموال پرندگان ن درهنگام جفت یابی، برخی گونه ها نیزفقط دارای یک جفت هستند.

ه ای رخشندا و ددارای پرهای زیب )نرها( قرارمیدهند وبدین علت، اغلب آنها ها را تحت تاثیر

 یند.وبرای نشان دادن خود، پرها را باز مینما هستند

 همچنین ، معموال نرها آواز میخوانند.

 پرواز : یکی از مهمترین ویژگیهای رفتاری پرندگان است که در گونه های مختلف با

 مکانیسمهای متفاوتی انجام میشود.

های مناسب مناطق مختلف حرکت منظم رفت وبرگشت بین زیستگاهعبارت از مهاجرت :

ورت سال میباشد. مهاجرت معموال دراکثر پرندگان وجود دارد وبه دوصدرفصول متفاوت هر

انجام میشود : مهاجرت روزانه و مهاجرت فصلی. مهمترین دلیل مهاجرت درپرندگان 

 تخمگذاری، بزرگ کردن جوجه ها، یافتن غذا، فرار از شرایط بد آب وهوایی میباشد.

ه ها درگروههای بزرگ زندگی نموده که هرگروه ممکن است شامل چندین تا گونبرخی 

و سارها معموال باشند. زاغها پرسرو صدا می بسیار شلوغ و ولذا چندصدعدد پرنده بوده،
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 این .درهنگام غروب بصورت گروههایی جمع شده و استراحت شبانه خود را آغاز میکنند

 نان هم در امان بمانند.عادت به آنها کمک میکندکه از گزند دشم

صور تبرخالف  النه : یکی دیگراز عادات ورفتارهای پرندگان ساخت آشیانه والنه میباشد.

رنده محل زندگی پرنده درطول سال نیست، بلکه مکانی است که بطورمعمول پعموم، آشیانه 

گان شکل النه درپرند میسازد. ماده درفصل تولیدمثل برای گذاشتن تخم وپرورش جوجه ها

 شترکاسه ای شکل بوده ودرجاهای مختلفی همچون باالی درختان،مختلف متفاوت ولی بی

روی صخره ها ویا بصورت شناور روی آب  باالی شیروانی یاسقف خانه ها، روی زمین،

 ،هبسته به گون ساخته میشود. برای ساختن آشیانه ازپاها ومنقارخوداستفاده کرده وبه این منظور،

شاخه های سنگریزه، خاک، چوب، ند نازمواد مختلفی ما کانات موجودمحیط اطراف وام

فاده تارعنکبوت وحتی موی انسان وحیوانات است ابریشم، پر، پشم، علفهاو برگها، کوچک،

ا با رخود نهال اغلب گونه ها نند.گل ومواد دیگر به هم می چسبا ،زاقنموده وآنهارا بوسیله ب

ورند لت نخغه هایشان را گرم نگهدارند وبرای اینکه تخمها موادنرم میپوشانند تا تخمها وجوج

 ند.النه را کمی گود میساز

 * تمام پرندگان تخمگذار هستند.

 عادت غذایی :

نرژی ااین  پرندگان بدلیل فعالیت زیاد، نیاز مستمرو فراوانی به انرژی دارند، وبرای تامین

 زقبیلگاریهای اختصاصی پرندگان ا. تمام سازاحتیاج مداومی به غذا و تغذیه کردن دارند

سبی شکل بدن، ساختارمنقار، دستگاه گوارش ورفتار، همگی از عکس العملهای تکاملی منا

یوه این نیاز آنهاست. برخی از عادات غذایی رایج در پرندگان ، دانه خواری، مدرجهت 

 خواری، حشره خواری، شهدخواری، و... هستند.

 لی،کجنگند. بطور  پرندگان ازخطر فرارکرده وبا آن نمیباخطر، بیشتر  هنگام برخورددر

ن و دای خشعادت به حمله ندارند اما اگر دشمنی آنها را تهدیدکند بوسیله ص پرندگان معموال

ه وجوج وگاهی اوقات هم خودرا به مریضی زده تا تخمها هدربلند، پرندگان دیگر را باخبرک

 .یکنندمی دور کردن دشمن از بوی بد استفاده هایشان در امان باشند. بعضی ازگونه ها برا
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 نند.میک فعدآشیانه خود ماده شیمیایی بدبو  بعنوان مثال، برخی مرغابی ها به این منظور، در
 

 رده بندی :

داران ( جزء شاخه طنابAves« )پرندگان»رده بندی یک رده هستند. رده  ازنظراین جانوران 

(Chordata( و زیرشاخه مهره داران )Vertebrataبوده و بعداز پستانداران از تکام ) ل یافته

استه گونه زنده بوده که ر 8950راسته وحدود  27این رده شامل  ترین جانوران میباشند.

یادی زخانواده های  بوده و دارای گونه بزرگترین راسته آنها 5250گنجشک سانان باحدود 

 .ا متعلق به این راسته هستندیادآوری میشودکه اکثر گونه های مهم وخساتز میباشد.

 ازعبارتند مهمترین خانواده هایی که درکشاورزی ایجادخسارت میکننددر رده پرندگان، 

( ، کبوترها Corvidae( ، کالغها )Passeridaeگنجشک ها ) خانواده های :

(Columbidae( سارها ، )Sturnidae( زردپره ها ، )Emberizidae چکاوکها ، )

(Alaudidae). 

سته جزء را آنها بین این خانواده ها ، فقط خانواده کبوترها متعلق به راسته کبوترسانان وبقیهدر

 گنجشک سانان هستند.
 

 خسارتهای ناشی از پرندگان :

ث می باعکه درمیان پرندگان، فقط گونه های کنکته مهمی که بایدبه آن توجه داشت این است 

 صدمه وخسارت پرندگان به محصوالتابقه سایجاد خسارت به انسان وکشاورزی میشوند. 

است. بطوریکه برروی وکشاورزی درروی زمین  کشت وکارتاریخ قدمت کشاورزی به 

ز اغذیه ظروف سفالی مربوط به دوران باستان که دریونان یافته شده، نقش پرندگان درحال ت

 گیالس دیده میشود.

یده مزارع ، باغات وانبارها دخسارت پرندگان معموال در انواع محصوالت کشاورزی، در 

ه وب درتمام مراحل کاشت، داشت، برداشت وپس ازبرداشت میشود. بطورکلی، این خسارتها

 ریانبا برگ، میوه وجوانه وهمچنین محصوالت روشهای متنوعی نظیر تغذیه از دانه، گیاهچه،

 .ایجادمیشوند
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رهای جهان، امروزه بعلت خسارت فوق العاده پرندگان درمحصوالت مختلف دراغلب کشو

شده  معلوم یکی از برنامه های مهم بین المللی است. مثال، دریک بررسیمسئله مبارزه باآنها 

 درنظر با نماید. تغذیه دانه کیلوگرم 3 تابستان درمدتکه یک گنجشک اسپانیایی قادر است 

 ارصدهزبه  است ممکن ناحیه دریک تعدادآنها که پرنده این بزرگ های دسته حمله گرفتن

 شود.می موردنظرمعلوم درمناطق اقتصادی از نظر خسارت این اهمیت برسد، میلیونها وگاهی

 برخی از روشهای ایجاد خسارت پرندگان عبارتند از :

ی صوالتمحنظیر کالغ، باقرقره وکبوتر، از بذور تازه کاشته شده  ، پرندگانیمرحله کاشتدر

 مثل غالت تغذیه میکنند.

بخشی ازشکایات کشاورزان درخصوص خسارت پرندگان داشت که البته، بایدتوجه 

وها الر و تغذیه از برای یافتن هرندپمخصوصاً کالغها نادرست بوده ومربوط به جستجوی 

ض حتی قبل از کاشت بذر درمعرومیباشدکه درهنگام آماده سازی زمین  خاکزی وموجودات

 .دندید قرارمیگیر

  
 شاورزان استکرداشت گندم از پندارهای شایع خسارت کالغها درزمان ب -4شکل 

کها درمرحله گیاهچه، درمحصوالتی مثل کلزا وآفتابگردان، خسارت پرندگانی مانند چکاو

را  ریشه گیاهان نورستهمیگردد. کالغ نیز گاهی  %50حتی گاهی تا  باعث کاهش سطح سبز

 ازخاک خارج کرده ومیخورد.

زردپره  بگردان، ذرت وگندم، دربرخی مناطق گنجشکها،هنگام رسیدن دانه محصوالتی نظیرآفتا

 در میزان خسارت معموالخسارت قابل توجه واردمیکنند.بعلت تغذیه ازدانه ها وکبوترها 

 دی است.ودرآفتابگردان خیلی بیشتروکامالاقتصا %25مرحله خمیری دانه درگندم گاهی بیش از
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لو ، زردآسیب، گالبی، انارما، انجیر، تغذیه از میوه درمحصوالتی همچون انگور، گیالس، خر

وخرمالو، توسط پرندگانی مثل گنجشک وکالغ باعث ایجادخسارت اقتصادی وعمده 

ادام ببخصوص ازنظر کیفی وکاهش بازارپسندی میگردد. عالوه براین، به ارقام پوست نازک 

 کاج انندالبته، بدیهی است که دردرختان غیرمثمری م نیزغالبا خسارت زیادی واردمیشود.

 ند.باعث خسارت میگرد وسرو نیز پرندگانی مثل طوطی باکندن غالف میوه وتغذیه از بذر

ار ه، خیضمنا، معموال همیشه خسارت این پرندگان برروی میوه زرعتهایی مثل خربزه، هندوان

 و... قابل توجه میباشد.

 
 )چپ(سارت پرندگان روی طبق آفتابگردان)راست( وروی میوه انجیرخ -5شکل 

 
 سارت پرندگان روی برگهای کلزاخ -6شکل 

شد تغذیه از جوانه درختان میوه هم توسط برخی گونه ها، بخصوص سهره ها باعث کاهش ر

د. سهره ها به علت تغذیه از جوانه درختان شودرخت وشکوفه های آن درسال بعد می

 میروند. به شمار میوه ازآفات درختان ،مخصوصا دراواخر زمستان
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 ع آبیدیگراز خسارتهای پرندگان، لگدکوب شدن برگها، جوانه ها وگیاهچه ها در مزار یکی

اه رگندم ومیباشدکه گاهی توسط غازها، اردکها و... که درهنگام آبیاری درمزارعی مثل برنج 

 میروند ایجاد میشود.

 سیلوها، انبارهای بسته ویا روباز غالت، یکی دیگراز روشهای مهم خسارت درایجاد 

 د :خسارتزایی پرندگان است. خسارت پرندگان دراین انبارها به دوروش انجام میشو

 غذیه از دانه محصوالت انبارشده که عمدتا توسط گنجشکها ایجادمیشود.ت -الف

زیرا فضله، بقایا، پرها واجساد پرندگان  ی است،بهداشتروش دوم خسارت کیفی و -ب

رت اُفت شدید کیفیت وخساوضمن اینکه باعث )بخصوص فضله( با مواد انباری مخلوط شده 

شتی هم باعث خسارت بهدادرانبارها  بیماریزایی فضله پرندگان موجودکیفی میگردد، بدلیل 

 .باشدیم یانتقال برخی ویروسها ازطریق فضله پرندگان انبار این خسارت علت اصلیمیگردد. 
 

 روشها وچگونگی تشخیص خسارت پرندگان :

 تهای ناشی از پرندگان، بطورکلی به دوروش انجام میشود :تعیین وتشخیص خسار

 وش غیرمستقیم ، یعنی بررسی آثار خسارت.ر -الف

 وش مستقیم ، یعنی بررسی مشاهده ای خسارت.ر -ب

رنده پبررسی خسارتزایی پرندگان تاحدامکان ازروشهای غیرمستقیم وبدون شکار البته، در 

 اشند.نب شکار هستیم که روشهای غیرمستقیم پاسخگواستفاده میشود وفقط درصورتی مجاز به 

 بطورکلی، بررسی وضعیت خسارتزایی پرندگان در شش مرحله انجام میشود :

 ررسی گزارشات وشکایات خسارت پرندگان.ب -1

 ز خسارت پرندگان از سایرآفات.تمای -2

 نه های آفت وغیرآفت.شناسایی گو -3

 ندگان.خیص خسارت بین گونه های مختلف پرتش -4

 بررسی فضله ها. -5

 ری از محتویات معده.نمونه بردا -6
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براساس ماهیت خسارت تمایزخسارت پرندگان از سایرآفات میبایست که  دررابطه با* 

، دیگر )خسارت ناشی از حشره، پستاندار یا پرنده(، ردپا، حضورفضله وهرنوع عالمت آشکار

 شود. خسارتزا تعیین وتشخیص داده جانور

 

 
سها از )عک پوست()راست( تفاوت خسارت : جوندگان)خسارت مدور()چپ( و پرندگان)شکستن -7ل شک

 خالقی زاده(
 

 
 قیچی)راست( تشخیص خسارت گونه های مختلف : دارکوب)چپ(و سهره نوک -8شکل 

 

 تذکرو یادآوری :

نسان ای ارباید توجه داشت که تمام پرندگان )حتی گونه های خسارتزا( از جنبه های مختلفی ب

 مفیدو باارزش هستند که نباید آنها را فراموش کرد. بعنوان نمونه :
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 ذایی،غها و زنجیره های  تغذیه ازحشرات وبسیاری آفات دیگر، نقش مهم آنها در اکوسیستم

ا از گله سیاریباستفاده از آنها بعنوان حیوان خانگی بواسطه زیبایی وآوازخوانی ، گرده افشانی 

ر و فضوالت آنها درصنایع وکشاورزی ، اهمیت آنها درمصارف غذایی ، استفاده از پ

 واقتصادی ، و...

در ایران نمونه های باارزشی ازاین پرندگان حشره خوار مثل دارکوب ویا سارگلو 

 تعادل دربرقراری خاصی اهمیت خود نوبه به یک هرودداردکه ( وجFastor roseusقرمز)

 ایه دسته به باحمله سارگلوقرمز مثالً .دارند لخهاوم چوبخوارها مضرمثل حشرات جمعیت

 ازاین انمنظورحیو که شده معلوم تجربه میریزد. به وبزمین بیرحمانه آنهاراکشته بطور  ملخ

 میکند. جلوه غریزی دشمنی یکنوع بصورت ورفتارآن نبوده بخاطرتغذیه منحصرا عمل

 
 فشانی میشونداعث گرده برخی پرندگان درهنگام تغذیه ازشهد وحشرات با -9شکل 

 

 مبارزه )کنترل( :

بایدتوجه داشت که پرندگان برخالف آفات دیگرکشاورزی، ویژگیهای  قبل ازهرچیز

نها آنترل منحصربفردی ازنظر بیولوژی، عادات ورفتار و... دارندکه مجموعا باعث میشوندکه ک

وش هاشتن ها بکاربرد. دضمنا، هرروشی را نمیتوان برای آنبسیارمشکلتر از سایرآفات باشد و

ت حالل گوشت بودن، محدودیتها وموانع قانونی وزیس انتشاروسیع، زیاد، قدرت پرواز،

ی ژگیهامحیطی، تنوع تغذیه، اهمیت آنها درکنترل بیولوژیک دیگرآفات و... ازجمله این وی

 هستند. خاص
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جمع  تی رادا اطالعااز اینکه مبارزه باپرندگان راشروع کنیم، الزم است که ابتهمچنین، قبل 

 اطالعاتی نظیر : گیرد. باید انجام آوری و ارزیابی دقیقی نیز

رگ خسارت برروی بمیرسد؟ آیا  تولیدنهایی محصول از به چنددرصد خسارت حدوداًمیزان 

ونه گاست؟ چه  آن درکاهش محصول چقدرنه؟ تاثیرمحصوالتی مانند کلزا قابل جبران است یا

 عیت کمجممهاجر؟ با  این گونه ها بومی هستند یاند؟ د خسارت دارهایی سهم بیشتری درایجا

یه چه نوع موادی تغذست؟ ازاستراحت وتغذیه آنهاکجازیاد؟ محلهای  مشاهده میشوند یا

 میدهند؟ و... میکنند؟ نسبت به چه رفتارهایی عکس العمل نشان

قرون ترل مام عملیات کنباتوجه به این اطالعات، درمواردی که خسارت وارده ناچیز باشد، انج

 ه تاخیررا ب به صرفه نخواهدبود، ولی در مواردی که نیازبه کنترل دارد نباید اقدامات کنترلی

گان پرند باید اقدامات کنترلی الزم را انجام دهیم تا انداخت وبالفاصله پس ازشروع خسارت

 رسد.فر بخسارت به ص به مزرعه عادت نکنند. البته، بدیهی است که نباید انتظار داشت میزان

فات ایر آعالوه براین، بایدتوجه داشت که بدالیل فوق الذکر، مبارزه با پرندگان برخالف س

 کشاورزی، بسیار مشکلتر است ومعموال یک روش به تنهایی نمیتواند موثر واقع شودو

 میبایست که از تلفیق روشهای مختلف استفاده کرد.
 

 روشهای مبارزه :

ر تقسیم مبارزه با پرندگان را میتوان بشرح زی مناسببطورکلی، روشهای فوق،  باتوجه به موارد

 بندی نمود :

 مبارزه شیمیایی -4بارزه زراعی     م -3کی و مکانیکی   مبارزه فیزی -2وژیک  مبارزه بیول -1

د روش البته، الزم به یادآوری است که بهترین روش، کنترل تلفیقی یعنی استفاده از دویاا چنا

 میباشد.ازبین روشهای زیر اسب من

 مبارزه بیولوژیک : -1

واره استفاده ازدشمنان طبیعی )مبارزه بیولوژیک( یکی از روشهای کنترل پرندگان است که هم

خیار، موردتوجه بوده ودر برخی مناطق میتواند تاثیر خوبی داشته باشد. این روش درساالیان ا

 بوده است.بخصوص دربرخی کشورها مثل آفریقا موردتوجه 
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 داتورها(ازبین انواع دشمنان طبیعی مختلف ، برای مبارزه با پرندگان عمدتا از شکارچی ها )پر

 استفاده میشود.

 

 
 یگری مثلدگان شکاری همچون جغد)باال(و کورکور)پایین راست( جانوران دبه غیرازپرن -10شکل 

 مار)پایین چپ( هم شکارچی پرندگان هستند
و تارالن  Accipiter nisusمانناد قرقای  Accipiteridaeشکاری خاانواده  انواع پرنده های

Accipiter gentilis  وهمچنین پرندگان شکاری خانوادهFalconidae  که شامل انواع شاهین 

 میباشد دشمنان طبیعی پرندگان کوچک و  Falco subbuteoها هستند ونمونه مناسب آن لیل 

 گنجشک ها هستند.

دها ن شکاری روز ، میتوان از وجود پرندگان شکاری شب هم مانند انواع جغاعالوه بر پرندگا

 استفاده نمود. Strigidaeاز خانواده 

با پرندگان، فقط میتوان به حفاظات وحمایات  مبارزه بیولوژیکبرای بایدتوجه داشت که البته 

بیولوژیاک باا  طبیعی آنها اکتفا نمود، زیرا پرورش ورهاسازی آنها )همانند مباارزهازدشمنان 
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بصاورت فقاط معماوال لذا، این روش مبارزه  حشرات( نه امکانپذیر بوده و نه منطقی میباشد.

 موضعی ومحلی و درسطح مزارع کوچک قابل انجام است.
 

 کی :مبارزه فیزیکی و مکانی -2

 :عبارتند از این مبارزه باتوجه به شرایط موجود به چندروش انجام میشودکه 

 : ن النهخراب کرد -الف-2

های ه این روش در مورد برخی پرندگان تاثیر قابل توجهی دارد. بعنوان مثال، خراب کردن الن

. اهمیت زیادی دارد متعدد وکلنی شکل گنجشک ها در محلهای النه سازی وشب گذرانی آنها

ز، نید ونتمام النه ها حتی النه های خالی ازبین برو میبایست باید توجه داشت که رابطهدراین 

مع ند باید جنوزادان به همراه تمام موادی که ازآنها برای النه سازی استفاده میکن کلیه تخمها و

 آوری و معدوم شوند.

قدام را ا، درمورد خراب کردن النه ها ، فصل مبارزه بسیار حائز اهمیت است وباید اولین ضمناً

 درطول فصال تخمگاذاری هامبالفاصله بعداز اولین تخمگذاری پرنده در بهار انجام دهیم و 

 تکرار شود.

 ود.توسط وسایل مختلف مثل یک میله بلند چنگک مانند انجام ش خراب کردن النه ها میتواند

 گرفتن با تور : -ب-2

لهاای گنجشک ها معموال درمحبطورمثال، این عمل بیشتر درمورد پرنده های بالغ بکار میرود. 

هاایی ها بیتوته شبانه دارند و لاذا ، درچناین محلخاصی مثل پشته ها، پرچین ها و دهانه چاه

 میتوان آنها را توسط تور جمع آوری کرد.

 تله گذاری : -پ-2

این روش هم در بعضی شرایط وبرای برخی گونه هاا میتواناد تاثیرگاذار باشاد، بخصاوص 

 میبایسات کاه از تلاه هاای درمواقعی که جمعیت آنها کم باشد. به منظور انجام تله گاذاری

 ان از تلهبرای به دام انداختن پرندگانی مثل گنجشک ، میتو سب استفاده کرد. بعنوان نمونه،منا

ر های مختلف چوبی ویا فلزی استفاده کرد و برحسب شرایط محل ، چندین عدد از آنهاا را د

 مزرعه نصب نمود.
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متار و ارتفااع آن  2×1این تله ها معموال بصورت قفس مکعب مستطیلی که قاعده آن حادود 

-7 متر میباشد ساخته میشود. سقف این قفسها مقعر بوده و چندین سوراخ به قطر 20/1حدود 

 دیگار قادرباه سانتیمتر درآن تعبیه میشود. گنجشک ها که ازسوراخهای سقف وارد میشوند 5

 ند.شدن نیست خارج

 م درالز بایدباه تعادادوبرای تله گذاری توری سیمی میباشد،  جنساین تله ها معموال ازبدنه 

 .ه شوندمحلهای مناسب که بیشتر محل تردد گنجشک ها است درسطح باغ یا مزرعه قرار داد

له ها ت( گفته میشوند. این Bob Trapنوع دیگری از تله ها هم وجود دارند که بنام تله فنری )

 25سانتیمتر و ارتفااع  38سانتیمتر، عرض  60طول به مستطیل شکل بوده ومعموال  هم مکعب

 د.نسانتیمتر میباش

 کننده : استفاده از وسایل ترساننده و منع -ت-2

ک هدف از این روش ترساندن و متواری ساختن پرنده ها از مزرعه یا باغ وممانعات از نزدیا

ه روشهای خوب، مفید و بی خطری است کاه ، ازجملشدن آنها به محصول میباشد. این روش

وساایل اساتفاده از از زمانهای قدیم مورداستفاده کشاورزان بوده وبخوبی با آن آشنایی دارند.

 هم بطرق مختلفی ممکن است انجام شودکه عبارتند از :ترساننده ومنع کننده 

 : )شنیداری( سمعی استفاده از وسایل وروشهای -1-ت-2

 جاد سروصدا به هر نحو ممکن است تا باعث وحشت پرنده و گریاز آن ازشامل ایاین روشها 

 : . بطورمثالنموداز وسایل مختلفی استفاده  ، میتواند. برای این منظورنمحل شو

قاوطی طبال و با استفاده از چیزهای مختلف مثال گماردن افراد مراقبایجاد سروصدا توسط 

ههایی تفنگهای کاربیتی یا دستگانجشک پران ، خالی حلبی ، تیراندازی با تفنگ توسط افراد گ

ه ، پخش کاردن صادای پرناد هرنیم ساعت یکبار بوسیله انفجار تولید صدا میکنند که حدوداً

ل آژیر درحالت اضطراب و به دام افتادن آن در سطح مزرعه یا باغ ، ایجاد صداهای ناهنجار مث

 دقیقاه انجاام 2یکبار وبمدت اعت وپخش آن از طریق بلندگو درمزارع که این عمل هرنیم س

باا که ی استفاده از دستگاهها و ابزار صوتی الکترونیک ، استفاده از خمپاره های صوتمیشود ، 

 .کار میکنند گاز پروپان



22 

 

  
پخش گونه و کیهای ترس و وحشت ضبط شده الگو برداری از نتها وصداابزارهای الکترونیک با  -11شکل 

 میشوند ردن پرندگان همان گونهآنها در مزرعه باعث دورک
 : )دیداری( یبصر استفاده از وسایل وروشهای -2-ت-2

 تولیادو ایجااد اشاکال و استفاده از وسایل وچیزهاای مختلاف مثال این روش میتوان با در

ه تاحدودی باعث وحشت وفرار پرند ی که درمعرض دید پرندگان قرارمیگیرند،رهای مختلفانو

 از : راههای مهم این عمل عبارتند ویم.شمیازسطح مزرعه یا باغ 

 ستفاده از مترسک که ابتدایی ترین این وسائل است.ا -    

سطح بااغ  روی درختان یا تیرهای چوبی در ستفاده از پرچمهای به رنگهای مختلف درا -    

 ودرهنگام رسیدن محصول.

 ویزان کردن بالون های رنگی درنقاط مختلف مزرعه یا باغ.آ -    

 رقهای آلومینیومی، قوطی خالی کنسروو مثل آینه یا وسایل منعکس کننده نور استفاده از -    

 و... که باعث انعکاس آفتاب میشوند.

روی  ، نوارهای مغناطیسی مثال ناوار کاساتونینوارهای نایل ،قراردادن نامنظم زرورق -    

 ند.حرکت کرده وباعث ترس میشو نسیم باد محصول درسطح مزرعه که با

اکت پرندگان شکاری مانند انواع بازها و شااهین هاا باا بالهاای بااز مساخت و نصب  -    

 درسطح مزرعه.

ردن کاالغ مارده روی چاوب کروشهای سنتی دربعضی ازمناطق کشور آویزان یکی از  -    

 د.ومیش گریختن پرندگان همنوع آناست که باعث  ونصب آن در مزرعه

ن پاها وبدن پرنده شده وسپس سبب ایجاد ترس ووحشت سبیدنصب تله چسبی باعث چ -    

 همنوعان آن خواهدشد.
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 عدادی از ابزارهای دورکننده بصری جهت دورکردن پرندگانت -12شکل 
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 تذکر مهم :

ات تصاویر و اصاوپس ازمدتی استفاده از این وسائل به  ،باید توجه داشت که اصوال پرندگان

، لذا ه ودیگر باعث ترس وفرارشان نمیشوند،درعادت ک م بسرعتیکنواخت ودائم با تکرارمنظ

 : که ستبایمی

 .( از یک دستگاه یا روش بصورت دائمی درطول روز استفاده نشود1)

 ( محل استقرار ابزارهای بصری وصوتی باید تغییر کند.2)

 ( زمان استفاده از وسایل صوتی باید نامنظم وغیرقابل پیش بینی باشد.3)

 .تغییر نماید تولید ترس باید مرتباً ایجاد و ( عامل4)

یک مثل شال .( عامل یا وسیله ایجاد ترس باید گاه گاه بوسیله یک عامل واقعی تقویت شود5)

 .گلوله حقیقی ویا پرواز یک پرنده شکاری واقعی

یکند مبه آن عادت  تراگرعامل ایجاد ترس عامل ضعیفی باشد پرنده زودباعنایت به اینکه ( 6)

 ود.شابتدا از عوامل قویتر و به تعداد بیشتر واز انواع متنوع استفاده  که ا، بهتراستلذ

 

 حفاظتی : و روشهای سایلاستفاده از و -3-ت-2

ر پهان کاردن تاو گماردن افراد مراقاب ، مثل و روشهایی این روش با استفاده از وسایلی در

 جشک ها ، مانع از نزدیک شدنیا نصب شبکه توری مویی در مسیر پرواز گن درسطح مزرعه و

 پرنده به محصول شویم.

بسیار  ونیز درختان میوه گران قیمت، پهن کردن تور معموال در مزارع پرارزش ویا مزارع بذری

 .موثرو مقرون به صرفه میباشد
 

 تذکر و یادآوری :

ه برخی کد نیز همچون سایر روشها، مزایا ومعایبی دارن استفاده از وسائل ترساننده ومنع کننده

 از آنها ذکرشدند. بطورمثال، سالم بودن ، آسیب نرساندن به محیط زیسات ودشامنان طبیعای

 وازجمله مزایا ، ومواردی همچون عادت کردن پرندگان، عبورنکردن امواج صاوتی از مواناع 

 هزینه اولیه زیاد ازجمله معایب آنها هستند.
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ن روشهای مبارزه، مقرون باه صارفه باود همچنین، باید توجه داشت که دراینجا هم مثل سایر

دباه روش مبارزه ازجمله شرطهای انتخاب آنها میباشد. لذا، درهنگام انتخاب ایان روشاها بای

ئل سود و زیان حاصل از مبارزه توجه کرده ودقت داشته باشیم که دربسیاری از روشهاو وساا

شاویم ودر دفعاات بعادی ترساننده و منع کننده ، فقط درنوبت اول میبایست متحمل هزیناه 

 استفاده هزینه ای نخواهند داشت.
 

 مبارزه زراعی : -3

ود را عوامل خسارتزا نیز بشا کنترلاستفاده از ابزار، ادوات وعملیات زراعی بنحوی که باعث 

شوند، هم مینامند. ازآنجاکه این روشها بطور معمول در مزارع وباغات انجام می« مبارزه زراعی»

ای روشاهبامحیط وهم روشهایی کم هزینه ومعموال موثرهستند. بنابراین، در روشهایی سازگار 

ئل رعایت مسا ،مناسب سیستمهای کاشت، ارقام در تغییرمواردی همچون  استفاده از زراعی با

 داد. زراعی و... میتوان خسارت پرندگان راکاهش

 :وند عبارتند از که میتوانند باعث کاهش خسارت پرندگان ش زراعی روشهایچند نمونه از 

ه خاصای وجاود دارد، امکان درمناطقی که احتمال حمله وخسارت شدید پرند تاحد -الف-3

محصوالتی که موردعالقه آن است کشت نشاود وبجاای آن ازساایر محصاوالتی کاه کمتار 

 .کنیمخسارت میبینند استفاده 

ی مهاجم )مثل النه سازی پرنده ها عی شودکه مزرعه در نزدیک محل شب گذرانی وس -ب-3

 دهانه چاهها ، روی درختانی نظیر تبریزی و اقاقیا و...( احداث نگردد.

ز باذور کشات اخسارت پرندگان بیشتر است وبشدت  معموال شتاچون در مرحله ک -پ-3

ه شده تغذیه میکنند، درمناطقی که خطر حمله پرندگان بیشتراست باید میزان بذور کشات شاد

 در واحد سطح را باال برد.

مان کشت را طوری انتخاب نماییم که مرحله حساس گیاه نسبت به خسارت پرندگان ز -ت-3

 )مثل مرحله شیری شدن دانه( با فصل مهاجرت پرندگان به آن منطقه منطبق نباشد.

محصاول  میتاوان درکناار دربرخی ماوارد : )گیاهان تله( کاشت محصوالت انحرافی -ث-3

ود تا پرنده بجای محصول اصلی از آن تغذیه کناد. محصول مناسب دیگری راکشت نماصلی، 
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بطورمثال ، چون گنجشک ها عالقه زیادی به دانه ارزن دارند، میتاوان باا کاشات آن درکناار 

 مزرعه اصلی از خسارت وارده کم نمود.

پراکناده در میاان  وسعت کم و جذاب برای پرندگان درمزارع باز کاشت محصوالت ا -ج-3

 ود.ش مزارع دیگر اجتناب

ومتحمل از روشهای زراعای خاوب  مقاوم استفاده از ارقامکاشت واریته های مقاوم :  -چ-3

ن روش برای کنترل تعدادی ازعوامل خسارتزا میباشد. درمورد پرندگان نیز گاهی میتوان از ایا

 بدلیل خصوصیاتی مثال ی وجود دارندکهارقامدربعضی ازمحصوالت،  ، بطوریکهاستفاده نمود

دربرخای ماوارد . به همین لحااظ، نبودن کمترموردحمله پرندگان قرارمیگیرندخوش خوراک 

 گان درآنمثال آفتابگردان که خساارت پرناد این گونه ارقام و واریته ها استفاده کرد.میتوان از

 خصوصیات طبق و... خسارت کمتری می بینند. علتبسیارزیاداست، ارقام مناسبی داردکه ب

پرندگان قابال  معموالخسارت : هنگامی که محصول میرسد اشتبرد دورهکوتاه کردن  -ح-3

ان توجه و زیاد است. بنابراین، هرچقدردوره برداشت کوتاهتر ومحصول زودترازدسترس پرندگ

برداشات  دورشود میزان خسارت وارده کاهش می یابد. لذا، یکی ازبهترین روشهای زراعای،

 خسارت پرندگان را کاهش دهد. میتواند میباشدکه محصول به محض رسیدن آنسریعتر

جالب توجاه  ص ومحصول خایک مزارعی که دارای دریک منطقه محدود، بهتر است  -خ-3

وجاود چناین  د.نباشنزودرسی ودیررسی  گسترده ای ازنظر دارای طیف ،برای پرندگان هستند

وضعیتی سبب طوالنی شدن دوره برداشت آن محصول درمنطقه شده وبه این ترتیاب، میازان 

 خسارت پرندگان هم افزایش می یابد.

 هستند. معموال مزارع زودرس دارای خسارت بیشتریالزم به ذکر است که 

درختان درکاهش خساارت  تنک کردن شاخ وبرگودر باغات نیز اقداماتی نظیر هرس  -د-3

 وایجادعدم امنیت دردرخت برای استراحت شبانه آنها تاثیرگذار خواهدبود.
 

 ی :مبارزه شیمیای -4

کاه انجام مبارزه شیمیایی با پرندگان بدلیل خصوصیات و ویژگیهاای رفتااری و بیولاوژیکی 

بادلیل حاالل بعنوان مثاال،  د همچون سایرآفات وبصورت گسترده انجام شوند.ندارند، نمیتوا
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حیواناات نیز د آلودگی ومسمومیت انسان وزیاگوشت بودن پرندگانی نظیرگنجشک و احتمال 

رد. قادرت پارواز، دامناه انتشاار محدودیت زیادی دا آنهابارزه شیمیایی با اهلی و وحشی، م

مزارع وباغات، قوانین ومقررات زیسات محیطای،  وسیع، مستقرنشدن وعدم حضور مستمر در

معماوال و... ازجمله موانعی برای کاربرد سموم ومباارزه شایمیایی هساتند. باه هماین دلیال 

( توصیه نمیشود وفقط درجاهایی کاه حملاه پرناده Avicides) «پرنده کش»بکاربردن سموم 

 ند.قرار میگیراستفاده مورد بسیارشدید باشد بطور محدود و لکه ای 

موم، ساالزم به ذکراست که مبارزه شیمیایی میتواند به روشهای دیگری به غیراز مصرف  البته،

ه باه شایو دگان میتواندمورداستفاده قرار گرفته و موثر باشند. درهرحال، مبارزه شیمیایی با پرن

 های زیر انجام شود :

درماواردی کاه ضارورت  ولکاه ای ورت بسیارمحدودکاربرد سموم پرنده کش بص -الف-4

، همچناین .فقط درجاهایی که حمله پرناده بسیارشادید باشاد. مثال، داشته وقابل توجیه باشد

حشرات میشود، ازآنجایی که محلهای تجمع حشرات باعث جذب گنجشکها بمنظور تغذیه از 

رد واز طرف دیگر، مبارزه با این حشرات درمزارع وباغات بطور معمول انجام میشاود، درماوا

، الزم میتوان بوته های حاشیه باغ یا مزرعه را که محل تجمع حشراتی مثال سوساکها هساتند

 %35لیترآب ویا تیاودان  100لیتردر 3به نسبت  %20باسموم حشره کش مناسب نظیر گوزاتیون 

 لیترآب محلولپاشی کرد. 100لیتر در 5/2ه نسبت ب

ادشیمیایی به منظوردورکردن پرنادگان تاحادودی ازموکاربرد مواد دورکننده : استفاده  -ب-4

 راخاتالل د یجاادمختلف مثل ا قطرباعث کاهش خسارت آنها گردد. این قبیل مواد از میتواند

بعنوان  پرندگان میشوند.باعث دور کردن بواسطه تولید بوهای نامطبوع یا...  سیستمهای بویایی

ز ایکی از موادشیمیایی بسیار بدبو میباشد که پرندگانی مثال گنجشاک بشادت « آربین»مثال، 

ضامنا، بعضای از حشاره کشاها وقارچکشاها نیاز باا دُز معاین  بوی باد آن دوری میکناد.

بصاورت « ربمتیوکاا»سام نارم تان کاش  پرندگان استفاده شوند.میتوانندبعنوان دورکننده 

 ضدعفونی بذر میتواند فراری دهنده پرندگان هم باشد.

 ول مصرفاربرد مواد ضدتغذیه ای : برخی دیگر از مواد شیمیایی وقتی بر روی محصک -پ-4
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بواسطه ایجااد  چشایی وحتی هاضمهمیشوند ازطرق مختلف مثل ایجاد اختالل در سیستمهای 

 ند.گان میشوکاهش تغذیه پرندطعم ناخوشایند یا... باعث 

خاوبی  میتواناد نتیجاه است، کمیاب غذا که برفی یروزها در مسموم طعمهگذاشتن  -ت-4

 بصاورت پرنادگان ازآمادن زود وقبال صبح باغها، یا ها بایددرمزارع طعمه این داشته باشد.

 شوند. قرارداده پهن یا کاه های توده با مخلوط

 مانناد دورکنناده مااده کبایا هادادن بذر هم پوشش بذرپاشی وموقع کشت فصلدر -ث-4

 باذر محافظات در مخصوصااً طریقاه واین میدهد خوبی نتیجه گوآنیدین و دیفنیل آنتراکینون

 است. ومؤثر عملی غالت

تار آنهاا، : براساس گونه پرنده وعادات و رف موادچسبندهو تله های چسبدار استفاده از -ج-4

ین اتوان از این روش استفاده کرد. برای دربرخی مواقع وبرای برخی پرندگان مثل گنجشک می

، درمحلهاایی کاه بار روی ساطوح منظور، با نصب تله های چسبدار ویا مالیدن مواد چسبنده

ربرد کاالزم به ذکراست که،  .شویممیوصید آن پرنده  پا وبدن باعث چسبیدن پرنده می نشیند،

باعث  هم میتواند( 1) ر باشد :میتواند موثبا هدف مبارزه، به دو طریق چسب و تله های چسبی 

اند میتو ، به دام افتادن و چسبیدن چند پرندههم اینکه( 2)صید وکاهش جمعیت پرندگان شود 

باعث ایجاد ترس و وحشت سایر افراد شود. به همین لحااظ، ایان روش هام میتواناد جازء 

 .جزء روشهای مکانیکی درنظر گرفته شوداینکه وهم  محسوب شود روشهای شیمیایی

 
 چسب های پرندگان -13شکل 
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 مهمترین گونه های خسارتزا در کشاورزی :

اورزی باتعدادی ازمهمترین گونه های پرندگان که درکش دراین بخش، بطوربسیارمختصروموجز

اشی نایجاد خسارت کرده وعمومیت بیشتری دارند آشنا میشویم. در اغلب موارد خسارتهای 

 یکی از این گونه ها میباشد. وط بهاز پرندگان در مزارع و باغات مرب

 شامل همانطورکه قبالگفته شد، مهمترین خانواده هایی که درکشاورزی ایجادخسارت میکنند

ن این دربی .هستند چکاوکهاوخانواده های گنجشکها، کالغها، کبوترها، سارها، زردپره ها 

نجشک گاسته ه آنها جزء رخانواده ها، فقط خانواده کبوترها متعلق به راسته کبوترسانان وبقی

 ند.میباشسانان 

ی به لحاظ اهمیت پرندگان، درسالهای اخیر تحقیقات ومطالعات زیادی درمورد گونه ها

ختلف خسارتزا انجام شده است. البته بدیهی است که گونه های مهم خسارتزا درمحصوالت م

ر، ف کشودرمناطق مختلتاحدودی تفاوت دارند اما بعنوان نمونه، براساس تحقیقات انجام شده 

ه مختلف گونه پرنده خسارتزا از سه خانواده و دوراست8مشخص گردیدکه درمزارع آفتابگردان 

اه، وجوددارند که عبارتنداز: گنجشک خانگی، کبوترچاهی، قمری معمولی، زاغی، کالغ سی

دربین این گونه ها، گنجشک معمولی بااختالف کالغ ابلق، سهره طالیی، سهره سرخ. 

 یارزیاد، دارای خسارت بیشترو مهمتراز بقیه بوده است.بس

 

م ولین قداکه الذا، در اینجا فقط چندگونه را بعنوان نمونه ذکرمیکنیم تا باآنها آشنا شویم چر

، برای کنترل پرندگان، شناخت گونه و اطالع داشتن درباره نحوه زندگی، نحوه خسارت

 بیولوژی و... آن میباشد.

ریک ه چون گونه های مهمی که دراینجا ذکرنشده ، با گونه های زیر دالزم به ذکراست ک

و  فتاریرخانواده وگاهی ازیک جنس هستند، لذا، بسیاری از ویژگیهای ظاهری ، بیولوژیکی ، 

 روشهای مناسب مبارزه آنها شباهت زیادی به یکدیگر دارد.

 

 گونه های مهم ذکرشده در اینجا عبارتنداز :
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 گنجشک ها : -1

( ، خانواده گنجشکها Passeriformesمتعلق به راسته گنجشک سانان ) جشکهاگن

(Passeridae و جنس )Passer مثل گنجشک میباشند. این جنس گونه های زیادی دارد

معمولی، گنجشک سرخرمایی، گنجشک سیستانی، گنجشک صحرایی وگنجشک خارستان. اما 

 ( است.Passer domesticusرایج ترین گونه آن گنجشک معمولی )
 

 

 

 

 
 نجشک معمولی، النه، تخمها، خسارت روی گندمگ -14شکل 
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 یافت وهمچنین درسراسر ایران امروزه تقریبا درهمه جای دنیا معمولی)خانگی( گنجشک

ناطق ماین گونه خودرا بامحیطهای انسانی کامال سازگار کرده وزیستگاه آن شامل  میشود.

 ل بدنطو میشود. ا وعموما درکنار محل زندگی انسانها دیدهزمینهای زراعی، باغهمسکونی، 

یرا سانتیمتراست، ازنظرشکل ظاهری جنس نروماده باهم تفاوت دارندز 18تا12این پرنده 

ما ادرجنس نر پس گردن بلوطی، گلوسیاه، گونه هاوسطح شکمی سفیدمایل به خاکستری است 

 اشد.ی تیره وسطح شکمی سفیدچرک میبجنس ماده سیاهی گلورا ندارد، سطح پشتی آن قهوه ا

انه درژیم غذایی آن به این صورت است که جوجه ها از حشرات و گنجشک بالغ هم بیشتراز 

خم سفید ت 5تا3ها تغذیه میکنند. ازنظر زادآوری وتولیدمثل، ماده ها درسوراخ ساختمانها 

 16تا12لدین حدود روز روی تخمها میخوابد. وا 14تا11باخالهای خاکستری میگذارد وبعد 

 د میکند.نسل تولی 3تا2درسال حدود  روز از جوجه ها مواظبت کرده وآنها را تغذیه میکنند.

 ربدون تردید دراکثرکشورها، خسارت گنجشکها درکشاورزی از همه گونه های دیگر بیشت

ندگان بطوریکه امروزه خسارت اقتصادی این پر .دنمیباش ودرواقع مهمترین پرنده خسارتزا

ن رگتریاز بزبوده ووتحقیق درباره جنبه های مبارزه باآنها درتمام ممالک جهان موردتوجه 

آفات آفتابگردان، کلزا و... است که هم درمزارع بزرگ وهم کوچک خسارت زیادی 

ها که دراطراف آن مزارع کوچک وپراکنده محسوس تر، ومزارعیخسارت دراین  .میکندوارد

 شد.مشهودتر وقابل توجه میبا بازهم خسارت باشد درخت زیاد

 75وجوانه گیالس  60 رومانی محاسبه شده که یک گنجشک معمولی درمدت دوهفته در مثالً

یه دائماً پرنده کوچک، برای تغذاین  میبرد. جوانه سیب یا گالبی را ازبین 45 جوانه آلو و

ی مایند. ولدرحرکت است واز دانه های مختلف غالت، به خصوص درفصل خرمن استفاده مین

ی خراب تدرفصل بهاردرباغا است به غالت خسارت کمتری واردمیسازد. درنقاطی که سرسبز

راعی اهان زنابودمیسازند. ازبذرگی ببارمی آورندزیرا شکوفه ها وجوانه های درختان را یزیاد

 .الو و..آلب گیالس، درفصل مقتضی نیز ازمیوه های مختلف نظیرمویز،ه ودکرکاشته شده تغذیه 

 بانوک داودی وچغندر راوتغذیه میکنند. این پرنده گلهای زعفران وپامچال وبرگهای میخک 

 .میدهدخود پاره کرده وحبوبات ازجمله نخود وخلر را هم درتمام سنین موردحمله قرار
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حاصله ازگنجشک درموقع بذرپاشی دانه ها، بخصوص گندم  هایخسارتیکی ازمهمترین 

 میگردد. لیه استفاده نموده وباعث صدمه زیادیمیباشدزیرا ازجوانه های او

 
 ن وجودداردگنجشک خارستان گونه دیگری که درمناطق مرکزی ایرا -15شکل 

 

 
 ستان انتشاردارددراستانهای شمالی، خراسان وبلوچ گنجشک سرخرمایی، -16شکل 

طای بامنقارکلفات ومخرو ساانتیمتر 15تا14به طول  پرنده ای است کوچک معمولی گنجشک

ور وپاهای نسبتا کوتاه که اغلب پروبال رنگارنگ ندارند. بیشتر بصورت اجتمااعی باوده وبطا

جمعی زادوولد میکنند. پرواز نیرومندی داشته ودر بیشاتر گوناه هاا دوشاکلی جنسای  هدست

 زیستگاه آن معموال مناطق مسکونی وکشاورزی بوده وبنادرت دور از انساان مشاهده میشود.

، شکاف ، روی شاخه هاو پرچین ها سوراخهای درختانحلهای مختلفی مثل مدر زندگی میکند.

ساازند، اغلب گنجشکها النه خودرا دربوته زارها وعلفزارها می دیوار وصخره ها النه میسازند.

 نه را بارآنها النه خودرا درجاهای بلندتری نسبت به بقیه میسازد بطوریکه گاهی ال اما نوعی از

متاری میساازد. بارای سااخت الناه هام معماوال از  8ارتفااع  تاا زدرختان همیشه سب فراز

 الیاف گیاهی وگاهی ازشاخه های کوچک درختان استفاده میکنند.، خاروخاشاک
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 ت( ماده)چپ(دوشکلی جنسی درگنجشک معمولی)خانگی( : جنس نر)راس -17شکل 

ب ان آوازی دلفریابیشاتر گنجشاک بیشتراز دانه ها وموادگیاهی وگاه جانوری تغذیاه میکنناد.

ا تخمگذاری وجفتگیری گنجشکها معموالً از نیمه فصال بهارآغااز وتازمان  وموزیکال دارند.

ای میگاذارد. قهاوهوتخام سافیدرنگ بااعالئم سارخ  6تاا  4اواخر پائیز ادامه دارد. مااده از

 رمگنجشکانی که درنواحی معتدل بسر میبرندگاه بافرارسیدن پائیز و زمستان بسوی ناواحی گا

 میکنند. مهاجرت

 
 خسارت گنجشک برروی بالل ذرت -18شکل 

که برای جلوگیری ازخسارت گنجشک تاکنون ازسوی محققین عنوان شاده هیچیاک  راههایی

معاذالک بارای کااهش خساارت آن روشاهای مختلفای  .چاره قطعی برای آن نباوده اسات

 ازجمله : میرود.بکار

نای ایجااد سروصادا باا وساایلی مثال طبال حال حاضر، ازقدیمی ترین طرق مباارزه، یعدر

 گماردن مراقب استفاده میشود. ولی متأسفانه،گنجشک خیلی زود به ایان صاداها عاادتنیزو

 میشود. کشت گذاردن تله وکشیدن نوار برروی آفتابگردان موجب ترس وفرار آنها میکند.گاهی
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باه  باشاد.میتواناد مفید ارزن درکنار مزارع باتوجه به عالقه ای که گنجشک به این داناه دارد

نیز ساخته شده که میتوان باکشیدن آنها بارروی آفتاابگردان تاحادی آنارا از تازگی تورهایی 

نیزمیتواند مفید باشد زیرا سامی  «آربین» ی مثلازسموم استفادهکرد.  دستبرد گنجشک ها حفظ

ه دربااال گفتاه عالوه براین، همانطورکمیکند.  است بسیار بدبو وگنجشک از بوی بدآنها دوری

بوته های حاشیه باغ یامزرعاه راکاه محال تجماع حشاراتی مثال  م میتوانودرموارد لزشد، 

ویاا تیاودان  لیتار 3به نسبت  %20سوسکهاهستند، باسموم حشره کش مناسب نظیر گوزاتیون 

 لیترآب محلولپاشی کرد. 100لیتر در 5/2به نسبت  35%
 

 کالغ ها : -2

( Corvidaeها )کالغخانواده و( Passeriformesگنجشک سانان ) کالغها نیز متعلق به راسته

 وهیکامثل کالغ معمولی، زاغ، زاغ بیاباانی وکاالغ  گونه های زیادیخانواده این درمیباشند. 

 ( است.Corvus cornicus) )کالغ ابلق(معمولی کالغداردولی رایج ترین گونه آن وجود

خساارت اقتصاادی ق، درمازارع وباغاات کالغ فعالیت دانه خاواری دارد ودر برخای منااط

 اما بخاطرداشته باشیدکه اصوالهمه کالغها همه چیزخوارند. واردمیکند.

 
 اهونیز ازطریق پاره کردن کیسه  خسارت کالغ درمزارع -19شکل 

 

 
 (وسط وراست( و کالغ سیاه )چپزاغ ) -20شکل 
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 کالغ -21شکل 

یاه )سا رنگهاای تیاره همعموالبانیزهاای بادن پرو باوده ای بازرگدارای جثهکالغ معمولی 

 پاروازمعموال بوده و. نوک آنها قوی وستبرهستند مشابههم وجنس نروماده  است وخاکستری(

 .(پرنادجفات میجفت)البته، بعضی گونه هاهم  گروهی دارندکه باسایر کالغها مخلوط است

. زماین راه میروناد پرواز تلوتلومیخورند ومدتها باحرکات وجهشهای مخصوصی رویهنگام 

د عدد گذاشته میشوند. فقط پرنده مااده روی تخمهاا میخوابا 5 تخمها سبزکم رنگ وبه تعداد

 ولی هردو جنس به جوجه ها غذا میدهند.

زنادگی  و... معاشرتی که دساته جمعای دردهکاده هااو با عمر طوالنی پرنده ای استکالغ 

 کاهمیکناد. وقتای سوراخ صاخره هاا بنا رمینمایدو النه خودرا برفراز شاخه های درختان یاد

ر مشغول ساختن النه هستند، اغلب مصالح ساختمانی را ازهم میدزدندو زمانی کاه دزد ازنظا

روح  ناپدیدمیشود، کالغی که خیانت دیده است، به نوبه خود جبران زیان میکند. با این هماه

 دارد.همکاری وتعاون درکالغ به منتهی درجه وجود

محض  یا آسیب ببیند، کالغهای دیگر به ای یکی ازکالغها دراثرتصادفی بشکندپبطورمثال، اگر

 ،زخمش را تسکین داده وباه اوکماک میکننادتا پروازکناد رفته، به طرفش آنصدای شنیدن 

واگرکالغی مجروح برزمین بیفتد، دسته جمعی میرسندو آنقدر باال وپار میزنناد، تاا دوسات 

کالغ  کسی برای خارج کردن جوجه ها به النهاگر یا مثالو برسانند. مجروح خودرا به کنار آب

گروهی  در اندک زمانی،ه ودینزدیک شود، پدرومادرآنها با فریاد، کالغان دیگر را به کمک طلب

 م آنچش نوک خود وگاهی با احمله به متخاصم اورا ازمیدان به درمیکنندبکالغ اجتماع کرده و
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 د.میسازن شخص را کورکرده یا ازحدقه خارج

ها استعداد عجیبی در تقلیدصداهای گوناگون دارندوبخوبی قادرناد صادای مارغ، ساگ کالغ

دای وگربه یا آوازخروس را تقلیدکنند. گاهی اتفاق می افتدکالغی درالنه مرغ مخفی شده، صا

منظورش این است کاه مارغ را از جوجاه هاایش دورکناد، ومرغ یا خروس را تقلیدمیکند، 

اه رسار مارغ پرمیزناد یاادر اطارافش  یبا این حیله موفق نشود درباالتاجوجه را برباید. اگر

 را دراین اثنا کالغ دیگری جوجه ،ازفرط خشم به کالغ حمله کند تحریک شده و مرغ تامیرود

 میرباید.

یکی دیگراز ویژگیهای رفتاری کالغها، قاانون ماداری آنهاسات بطوریکاه درباین جمعیات 

یکه درحال ، کالغهای کندوقتی یکی ازآنها تخلفمثال ماست.آنهاعدالت با جدیترین وضع حکمفر

بحاث، حکام  داده وپاس ازسااعتهاشاورایی تشاکیل  متهم درفاصله ای آن طرفتر ایساتاده،

نظار واز هدماشورا تصمیم به برائت کالغ گرفت، گروه کالغ ها به پرواز درآ اگر. میکنندصادر

 یشاوندوباموقات باه ساویش حملاه ور ناپدید میشوند، ولی اگرمتهم محکوم شده باشد، آن 

 ضربات مهلک نوک خود، چشمان کالغ بیچاره را ازحدقه درمی آورند وآنقدر ایان را اداماه

 شود. میدهندتا کالغ بی جان گردد ونقش بر زمین

کالغ ازحیوانات باهوش وباشعور است واگردرطرززندگی ورفتارآن دقت کنیم، متوجه هاوش 

قیاه بدرجلاو ی ازآنها درموقع پروازهای دسته جمعی، یکمثال،  .وادراک باالی کالغها میشویم

. کالغ پیشتاز قدرت هوش وذکاوتش بقدری است که میتواناد خطاررا بخاوبی کندحرکت می

دهاد. یااینکاه تمیزدهدو امنیت دورترین نقاط مسیرحرکت را نیاز کاامالً تحات کنتارل قرار

فتاه، ، بدون تأمال آن را باه منقارگرکندپیدا تکه نان خشکی نتواند آن را خرد کند یکالغاگر

خودرا به نزدیکترین جاوی آب یاا حاوض میرساندوباحوصاله فاراوان آن را آنقادر درآب 

ایی که یاخوراکیه دن گردونپوست کگردد. ویا مثالبرای  نگهمیدارد، تاکامالً نرم وقابل خوردن

ختاه دتاباه تنگی رهامیکنارتفاع برتخته سن ازودارای پوست سفت هستند، آن رابه منقارگرفته 

 شود. سنگ اصابت کرده، مغزش از درون پوست خارج
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 : هاکبوتر -3

( Columbidaeها )بوتر( وخانواده کColumbiformesکبوترها متعلق به راسته کبوترسانان )

 ...وکباوترجنگلی  کبوترچاهی ، قمری خانگی ،میباشند. دراین خانواده گونه های زیادی مثل 

 ونه های خسارتزا هستند.گازجمله مهمترین  اول گونهوصوص دبخکه وجوددارد

ی در برخابدلیل نحوه زندگی ورفتاار خاود، معماوال د وندارنیز فعالیت دانه خواری کبوترها 

 د.نوارد میکنهم ازنظر کمی وهم کیفی اقتصادی مهم وخسارت انبارها 

 

میباشادکه بخصاوص ازپرنادگان مهام خساارتزا  Columba liviaکبوترچاهی با نام علمی 

منااطق درشهرها جمعیت بسیارمناسبی دارد. این پرنده درسراسر ایران انتشار داشته وبیشاتر در

 .صخره ای، بیابانها، شکاف کوهها وقناتها وعمدتا درمناطق مسکونی وشاهرها زنادگی میکناد

 33 طول بدن آن حدود النه خودرا در شکاف سنگها، درون چاهها، روی درختان و... میسازد.

ی ، نرهاو ماده ها هم شکل بوده وبدنی به رنگ آبای مایال باه خاکساتر، جثه متوسطسانتیمتر

ر س تا بلند،دم نسب روی پرهای ثانویه بال دیده میشود.سیاه دو نوارپهن  بالها نوک نیز که رند.دا

 وبراق با جالی فلازی صورتی گردن وسینه آنها بنفشکوچک وخاکستری، گردن نسبتا کوتاه، 

 پروازی سریع داردو پرنده ای بسیار اجتماعی است. ز است.سب

رژیم غذایی کبوترچاهی بصورت تغذیه از دانه، میوه، سبزی، جواناه گیااهی، حلازون، کارم 

روز  19تاا17عدد تخم سفیدرنگ میگذاردو هریک از دوجانس 2وحشرات است. کبوتر ماده 

 قدارهم جوجه آوری داشته اند.برابر این م 3تا2روی تخمها میخوابند. البته گاهی حتی 

 

 
 زا( یکی ازپرندگان مهم خسارتColumba liviaکبوترچاهی) -22شکل 
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 رکت طریقشرنج درانبارموادغذائی فضله کبوترچاهی برروی کیسه های بخسارت کیفی واثر -23شکل 

 زاده( القدس شهریار )عکس از خالقی
 

ع سبزیجات و حشرات کوچک است، انوا ها، دیگرها، غالت، علفقمری خانگی دانهخوراک 

گردند. اصوالً اجتماعی نیستند و معموالً کنند و به دنبال غذا میبیشتر بر روی زمین زندگی می

 میکنند. تنها یا جفتی زندگی

 
 قمری خانگی -24شکل 

 

( گونه دیگری است که ازغالت، میاوه هاا، داناه هاا، Columba palumbusکبوترجنگلی )

حبوبات، ریشه گیاهان زراعی وگاهی هم از بی مهرگان تغذیه میکند. لذا میتواند نخودفرنگی و

این گونه دراغلب مناطق کشور انتشار داشته ومکانهای زنادگی  خسارت قابل توجه واردکند.
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سانتیمتر، بادن  43تا38طول بدن آن  آن شامل جنگلها، پارکها، باغهاوحتی مراکز شهری است.

 2. جنس ماده معموال سفید برگردن وسینه به رنگ صورتی کم رنگ خاکستری رنگ بانوارهای

روز باه نوبات روی تخمهاا میخوابناد.  17عدد تخم سفیدرنگ میگذارد وهردو جنس حدود 

 روز دارای پر و آماده تمرین پروازمیشوند. 35تا29جوجه ها پس از گذشت 

 

 

 
 کبوتر چاهی -25شکل 
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