
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 اوثز تٛجٝ ٔٛرد وّشا، تٝ پز٘ذٌاٖ خسارت اخیز، ٞای ساَ در

 استاٖ اس وطاٚرسی  وارضٙاساٖ تزخی ٘یش ٚ ایزاٖ وّشاوار وطاٚرساٖ

 تاسدار٘ذٜ ػٛأُ اس یىی را آٖ ٚ ٌزفتٝ لزار وطٛر ٔختّف ٞای

 خصٛظ تٝ پز٘ذٌاٖ .دا٘ٙذٔی وّشا وطت سیز سطح ٌستزش

 در  )سٔستاٖ ٚ پاییش(  وّشا ٞای تٛتٝ رٚیص سٔاٖ در ٞا چىاٚن

 رٚیسالٝ ٔزحّٝ اس لثُ تا ٚ ٌیاٜ س٘یپٙجٝ تا تزٌی دٚ ٔزاحُ

  .ٞستٙذ ساخسارت

 جّٕٝ اس … ٚ واوّی چىاٚن آسٕا٘ی، چىاٚن جّٕٝ اس پز٘ذٌاٖ

 .ضٛ٘ذ ٔی ٔحسٛب ایزاٖ در وّشا سایپز٘ذٌاٖ خسارت
 

 آٚاس خٛش ٚ رً٘ ضٙی ی رٌٝ رٌٝ تاَ پزٚ تا پز٘ذٌا٘ی تیزٜ، ایٗ

 است، تیش ٘ٛن ٚ ٔستمیٓ دراس، پاٞایطاٖ ػمثی اٍ٘طت ٔؼٕٛالً وٝ را

 . ٌیزد ٔی تز در

 ا٘ذوی پزٞا سز، ا٘تٟای در ٚ ٌزٚٞی پزٚاس دارای آسٕا٘ی چىاٚن  

 واوُ اس وٛچىتز تسیار وٝ وٛتاٞی ٚ ٌزد واوُ  تٝ ٚ ضذٜ تزجستٝ

 سفیذی ٚ دراس ٘سثتاً دْ .است ضذٜ تثذیُ تاضذ، ٔی واوّی چىاٚن

 .ضٛد ٔی دیذٜ آضىارا آٖ وٙاری ضاٞپزٞای
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 اس تز جثٝ پز ٘سثتاً ٚ دارد طَٛ سا٘تیٕتز 71 واوّی چىاٚن

 دْ ٚ ٌزد وأالً ٞا تاَ. است آٖ اس تز وٕزً٘ ٚ آسٕا٘ی چىاٚن

 .است وٛتاٜ
 

 

  ٔشارع ٚارد خٛار دا٘ٝ پز٘ذٌاٖ سایز ٚ چىاٚن وّشا، واضت اس پس

 ٞایتزي اس ٚ ضذٜ )ٕٞجٛار رٚستاٞا ٚ واضت سٚد ٔشارع خصٛظ تٝ(

 صذٔات ٚ تخزیة تاػث ٚ وزدٜ تغذیٝ ٌیاٜ  )اِٚیٝ(  وٛتیّذٚ٘ی

 ٔی ٚارد جثزا٘ی لاتُ غیز خسارات در ٔٛاردی ٚ ضٛ٘ذ ٔی فزاٚاٖ

 وٙٙذ.

 تا ٞاآٖ جٕؼیت ٚ تٛدٜ تیطتز تزاوٓ ٚسیغ ٚ تشري اراضی در 

-ٌٙجطه ٘یش دٞیوپسَٛ ٍٞٙاْ در دارد. ٔؼىٛس راتطٝ ارتفاع ٌیاٜ

 تطىیُ ٞای تاسٜ غالف اس وٛتاٜ پزٚاسٞای تا ٚ ٌزٚٞی صٛرت تٝ ٞا

 .وٙٙذٔی تغذیٝ ضذٜ
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 مازندران  

 تنظیم:

 اداره رسانه های آموزشی

 1399پاییز 

 

 

 سازمان جهاد کشاورزی مازندران

  کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت

 



 سایز وٝ سٔا٘ی ٚ وزدٜ تغذیٝ وٛتیّذٚ٘ی ٞای تزي اس پز٘ذٌاٖ

 خسارت ٘ذارد، ٔٛجة ٚجٛد طثیؼت در ٞا آٖ ػاللٝ ٔٛرد ٌیاٞاٖ

 ٔٛاد دستزسی ٚ تزاوٓ تٝ تستٍی تغذیٝ ٔیشاٖ . ضٛ٘ذ ٔی فزاٚاٖ

 اس تیطتز خیّی خان تذرٞای رٚی اس تغذیٝ ٔیشاٖ .دارد غذایی

 .است ضذٜ دفٗ تذرٞای

-ٚ درخت ٞاپزچیٗ خصٛظ تٝ ٔشرػٝ ٔزس اس آسٕاٖ ٞایچىاٚن  

 ٚ تزوٛتاٜ ارتفاع دارای ٚ تز تزٞٙٝ اراضی آٟ٘ا ٌیز٘ذ.ٔی فاصّٝ ٞا

 .دٞٙذٔی تزجیح ٌیاٞاٖ ػّفی تٝ را تزي پٟٗ ٌیاٞاٖ دارای اراضی

 ٞایاستاٖ وّشای ٔشارع در ٞاچىاٚن سیستٍاٞی تزرسی در

 پذیذٜ تأثیز تحت تیطتزیٗ خسارت اردتیُ، ٚ ٌّستاٖ ٔاس٘ذراٖ،

 در خشر دریای ضزق جٙٛب تٝ ضٕاِی ٞایػزض اس پز٘ذٌاٖ ٟٔاجزت

 . ضٛد ٔی ٔطاٞذٜ ٞاست، آٖ ػثٛر وٝ ٔسیز ٌّستاٖ استاٖ

 ٍٞٙاْ دیز وطت  :مساعد شرایط

 
 

 خسارت پرندگان در مرحله گیاهچه ای
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 تٛج جّٕٝ اس ٔختّفی ٞای رٚش اس پز٘ذٌاٖ وزدٖ دٚر تزای

 تستٗ( ٞای خاِی  لٛطی ضىاری، پز٘ذٌاٖ ٔاوت ٔخصٛظ، ٞای

 خاِی لٛطی تٝ سدٖ ضزتٝ یا ٚ آٖ دادٖ تىاٖ ٚ طٙاب یه أتذاد در

 ٘ٛارٞای دادٖ لزار پزاٖ، ٌٙجطه ٞا، ا٘ٛاع ٔتزسه ،)وارٌز تٛسط

 ضیٕیایی دٚروٙٙذٜ ٔٛاد اس استفادٜ ٔشارع، حاضیٝ در ٚیذئٛ ٚ واست

 . ضٛد ٔی استفادٜ تذٚر ضذػفٛ٘ی ٚ

 زیستگاهی بررسی پروشه از آمده دست به نتایج اساس بر

 کلسای استان مسارع در کاکلی چکاوک و آسمانی چکاوک

 : شود می پیشنهاد زیر های توصیه

 خسارت دارای ٔٙاطك در تیطتز تذر تزاوٓ تا وّشا واضت* 

 پز٘ذٌاٖ

 چىاٚن ٟٔاجزت اس لثُ ٚ پاییش اتتذای در وّشا سٚدتز واضت *

 آسٕا٘ی ٞای

 وّشا ٞای تٛتٝ ٞای تزي رضذ اس تؼذ تزي پٟٗ ٞای ػّف ٚجیٗ *

 ٞٓ وٙار در وّشا ٚ ٌٙذْ ٔشارع واضت *

 ٞا جادٜ وٙار ٞای سٔیٗ در وّشا واضت *

 سزیغ وزدٖ ػادت ٔىا٘یىی، ٞای رٚش وارتزد در ٟٔٓ ٘ىتٝ *

 است.  ٔٙظٓ تىزار دائٕی تا ٚ یىٙٛاخت تصاٚیز ٚ اصٛات تٝ پز٘ذٌاٖ

 ٔىا٘یىی اتشارٞای اس استفادٜ سٔاٖ ٚ استمزار ٔحُ تایذ تٙاتزایٗ

 ٘ىٙٙذ. ػادت آٟ٘ا تٝ پز٘ذٌاٖ سزیغ تا یاتذ تغییز
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 خسارت پرندگان به کلسا در مرحله رزت

 
 خسارت پرندگان در مرحله رسیدگی کلسا 
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