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  چكيده
 

كلزا يكي از مهمترين دانه روغني و از محصوالت استراتژيك كشاورزي 
ر زمان رويش ها د پرندگان به خصوص چكاوك در كشور است.

زني گياه و  هاي كلزا (پاييز و زمستان) در مراحل دو برگي تا پنجه گياهچه
زا هستند. گونه چكاوك آسماني  دهي خسارت  تا قبل از مرحله ساقه
باشد. با توجه به  هاي كلزا مي زاي پرندگان به بوته مهمترين گونه خسارت

كلزا، بايد مانع از هاي  ها در زمان رشد اوليه گياهچه ضعيف بودن ريشه
ها در يك نقطه از مزرعه جهت تغذيه شد.  تجمع طوالني مدت چكاوك

ها، تاريخ كاشت مناسب  از عوامل زراعي در كاهش خسارت چكاوك
باشد. هرچه درصد  (قبل از آبان) يا بعد از دوره مهاجرت (بهمن ماه) مي

ود. پوشش علفي مزرعه بيشتر باشد، ميزان خسارت كمتر خواهد ب تاج
بدين منظور، الزم است كه در مناطق داراي سابقه خسارت، تراكم بذر در 

هاي كلزا  هاي هرز بعد از رشد چند برگي بوته مترمربع بيشتر بوده و علف
ها كشت شده  وجين شوند. كاشت كلزا در كنار مزارعي كه گندم در آن

ها موثر است. در مزارع آزمايشي،  است نيز در كاهش خسارت چكاوك
روش تورگذاري و در مزارع زارعين استفاده از افراد گنجشك پران و 

 تفنگدار مقرون به صرفه و از نظر زيست محيطي قابل قبول مي باشد.

 زراعي به، خسارت، چكاوك، پرندگان، كلزا :كليدي هاي واژه
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Abstract 

Oilseed rape is one of the most important oilseed and strategic 
crops in Iran. Birds, in particular larks, are damaging to oilseed 
rape leaves before emerging stems (in autumn and winter 
seasons). The Eurasian Skylark Alauda arvensis, is the most 
important damaging species to oilseed rape. Because of the 
weakness of shootings and newly growing plants, it is 
necessary to avoid gathering flocks of Eurasian Skylark in any 
point of a farm. One important point in reducing bird damage 
rate is finding an appropriate sowing date (before November 
and after January). The higher percentage of crown cover, the 
less bird damage rate to oilseed rape plants. Therefore, it is 
recommended that we use higher seed/plant density where 
there is bird damage, and remove broad-leave weeds after an 
appropriate growth of oilseed rape plants. Cultivation of 
oilseed rape and wheat farms very close together could also 
reduce bird damage rates. Finally, netting is a better method in 
experimental plots, and scaring by gun is an economic and 
environmentally safe method in large farms. 

Key words: Agronomic methods birds, damage, larks, oilseed 

rape. 
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 مقدمه

هـاي   به عنوان يكـي از مهمتـرين دانـه    ( Brassica napus)گياه روغني كلزا 
در برنامـه سياسـت وزارت جهـاد كشـاورزي جهـت افـزايش توليـد        روغني 

. توسعه كشت ايـن محصـول باعـث افـزايش توليـد داخلـي       روغن قرار دارد
پـس از  شـود.   روغن خوراكي و كاهش واردات اين فرآورده به كشـور مـي  

گذشت بيش از يك دهه، سطح زير كشت اين محصول در ايران بـه حـدود   
متعددي توسـط  هاي حال گزارش  به در ايران تا هكتار رسيده است.  200.000

هـاي اجرايـي    كشاورزان، در مورد خسارت پرندگان بر روي كلزا به دستگاه
هــاي اخيــر، اكثــر  در ســالوزارت جهــاد كشــاورزي ارســال شــده اســت و  

هـاي مختلـف    كشاورزان كلزاكار ايران و نيز كارشناسان كشاورزي از استان
  . ا را مورد توجه خاصي قرار داده اندكشور، خسارت پرندگان به كلز

هـاي كلـزا (پـاييز و     ها در زمان رويـش بوتـه   پرندگان بخصوص چكاوك
دهـي   زني گياه و تا قبل از مرحله ساقه زمستان) در مراحل دو برگي تا پنجه

كشـت ايـن محصـول     زا هستند. يكي از علل بازدارنده سطح زيـر  خسارت
هـاي   اي بوتـه  اوليه تا رشد پنجهخسارت پرندگان مختلف در زمان رويش 

بر اسـاس بـرآورد جمعيـت، چكـاوك آسـماني مهمتـرين       اين گياه است. 
زا تعيين گرديـد بـه طـوري كـه اگـر پرنـدگان بـه صـورت          پرنده خسارت

اي در  اي تجمع و تغذيـه كننـد، باعـث خسـارت لكـه      جمعي در نقطه دسته
باشـد   گان مـي گردند كه نياز به كنترل خسارت ايـن پرنـد   سطح مزرعه مي

زا  ). تعيين الگوهاي اسـتفاده گونـه خسـارت   1385زاده و همكاران  (خالقي
ــي   ــه م ــطح مزرع ــد      در س ــك نماي ــارت كم ــگيري از خس ــه پيش ــد ب                توان

(McKay et al., 1996).  
با توجه به اينكه مناطق زير كشت كلزا، در بسياري از مناطق شمال و غرب 
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وبرو بوده و ارائـه راهكارهـاي مناسـب بـراي     كشور با خسارت پرندگان ر
هاي بـه   باشد. بر اساس نتايج بررسي كاهش خسارت پرندگان ضروري مي

هاي مناسب كاشت باعث كاهش خسـارت   عمل آمده، استفاده از تكنيك
هاي در حال رشد كلزا خواهد شـد. دسـتورالعمل زيـر بـه      پرندگان به بوته

  هره بردار تهيه شده است.منظور استفاده زارعين و كارشناسان ب
تغذيـه پرنــدگان روي بـرگ كلــزا در برخـي از نقــاط دنيـا توســط كبــوتر     

، غـاز برنـت   (Inglis et al., 1989) (Columba palumbus)جنــــــگلي  
(Branta bernicla) (McKay et al., 1993)و قــــوي گنــــگ ،                   

(Cygus olor) (Parrot & McKay, 2001)  ده اســت. گــزارش شــ
كبوترهاي جنگلي در سرتاسـر زمسـتان، بـه ميـزان زيـادي از كلـزا تغذيـه        

% از 95كنند و جيره غذايي زمستانه كبوترهـاي جنگلـي، شـامل تقريبـا      مي
اي بـه خسـارت    . اگرچه در منـابع اشـاره  (Inglis et al., 1992)كلزا است 

ــي در ايــران خســارت    ــر روي كلــزا نشــده اســت ول چكــاوك آســماني ب
هـاي كلـزا بـه اثبـات رسـيده اسـت (خـالقي زاده و         ها روي بوتـه  كچكاو

). بررسي فضله پرندگان در مزارع كلزا، نشان دهنده وجود 1383همكاران 
ها بود. نحوه تغذيه اين پرندگان، عمـدتا بـه    الياف سبز در جيره غذايي آن

هـاي كلـزا توسـط منقـار اسـت.       هـاي بوتـه   صورت كندن قسمتي از بـرگ 
دهـد كـه    اد زياد محل تجمع فضله موجود در مزارع نشان ميهمچنين تعد

نماينـد   ها از اين مزارع به عنوان محل استراحت شبانه استفاده مي چكاوك
  ).1383زاده و همكاران  (خالقي

 43/46±87/1لكه خسـارت   129بر اساس نتايج ميانگين كلي خسارت در 
ده شــد بــود كــه بــاالترين ميــزان خســارت در اســتان گلســتان مشــاه       

هاي آماري انجـام شـده ميـزان خسـارت      ). بر اساس آزمون39/2±82/52(
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هاي گلستان و مازندران،  زا در استان هاي خسارت بين سه منطقه، بين گونه
هاي مختلف مزرعه و همچنين بين تـراكم بوتـه كلـزا     خسارت در موقعيت

 داري وجود هاي همجوار اختالف معني هاي لكه خسارت با پالت در پالت
. ميزان خسارت با اندازه مزرعه، فاصله از جـاده و تعـداد   (P<0.05)داشت 

دار مثبت ولي با تراكم، ارتفـاع و تـاج پوشـش بوتـه      فضله همبستگي معني
. در مـورد بقيـه عوامـل    (P<0.05)دار منفـي داشـت    كلزا همبستگي معنـي 

(خـالقي زاده و   (P>0.05)داري مشـاهده نشـد    يادشده، اما اخـتالف معنـي  
 1387-1386هـاي   ل نتايج بررسي طـي سـا  ). در خوزستان، 1390مكاران ه

گونه مهاجري  (.Alauda arvensis Linn)نشان داد كه چكاوك آسماني 
هاي كلزا را نابود نموده و سپس چكاوك  درصد گياهچه 20-30است كه 

ها را با شدت  درصد گياهچه 20-10 (.Galerida cristata Linn)كاكلي 
-10 (.Passer domesticus Linn)د و گنجشك معمولي درص 10حدود 

% مورد حملـه خـود قـرار دادنـد     10ها را با شدت حدود  درصد گياهچه 5
  ).1390(خواجه زاده و خالقي زاده 

چكــاوك آســماني داراي پــرواز گروهــي و مهــاجرت پــاييزه و زمســتانه در 
ر مزرعـه  مناطق كشت كلزا بود و تغذيه آن عمدتا از گياهان سـبز موجـود د  

هـاي شكسـته    هاي كلـزا و نيـز مقـداري سـنگريزه و صـدف      بخصوص برگ
هــا و همچنــين مقــدار خيلــي كمــي از بــذر گياهــان بــود. در بقايــاي  حلــزون

زاده و  ها، الياف كلزا قسـمت اعظـم آن را تشـكيل مـي دادنـد (خـالقي       فضله
باشد و  ). چكاوك آسماني گونه خاص مناطق زراعي باز مي1383همكاران 

و بر اسـاس سرشـماري    (Lentner, 1998)جويد  مناطق جنگلي دوري مي از
كيلومتر مربعـي در انگلسـتان و ايرلنـد، بـه اراضـي       10هاي  زمستانه در پالت

. (Gillings, 2001)      كشاورزي نسبت به مرتعي وابستگي بيشتري داشـتند  

ها شوند. آن ها بايد مانع از اين شوند  صداي ترس و وحشت باعث فرار آن
اي توقف طوالني  هاي آسماني به صورت گروهي در نقطه كه چكاوك

 اي شديد شوند. مدت داشته و موجب خسارت لكه
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هرچه درصد تاج پوشش علفي مزرعه بيشتر باشد و سطح خاك بيشتر از -
ها كمتر از  برگ گياهان بخصوص پهن برگ پوشيده شده باشد چكاوك

 آن مزرعه استفاده خواهند كرد. 

دهند، بهتر است  ها مزارع با پوشش گياهي كمتر را ترجيح مي چون چكاوك-
هاي كلزا انجام شود تا پس  ي بوتهده برگ بعد از ساقه هاي پهن كه وجين علف
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 گردد. شود تا خسارت احتمالي جبران 
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 اي بعد هم استفاده شوند.ه توانند براي سال اقتصادي نيز به صرفه بوده و مي

محيطي در كنترل خسارت پرندگان  از ديدگاه كارآيي، اقتصادي و زيست
پران و تفنگدار در مزارع يكپارچه  در مزارع كلزا، استفاده از افراد گنجشك

هاي كشت و صنعت و موارد مشابه مقرون به صرفه خواهد  متعلق به مجتمع
هاي كلزا اين  گياهچهچند برگي  ت در زمان رويش اوليه تابود و كافي اس

زني پرداخته و با شليك تفنگ و ايجاد  افراد در سطح مزرعه به گشت

چكـاوك  هاي كشاورزي در اروپا منجر به كـاهش جمعيـت    مديريت روش
. اراضـي  (Robinson, 2001; Buckingham, 2001)  آسـماني شـده اسـت   

وس ـبزرگتر داراي تراكم بيشتر بودند و با ارتفاع پوشش گياهي ارتباط معكـ 
هـاي آسـماني از مـرز مزرعـه      . چكـاوك (Thomsen et al., 2001)  داشتند

گيرند. آنها اراضي داراي پوشـش   ها فاصله مي درختها و  بخصوص پرچين
تر و همچنين اراضي داراي گياهان پهن برگ  هاي كوتاه گياهي كمتر و بوته

. بـر اسـاس   (Buckingham, 2001) دادنـد  را بـه گياهـان علفـي تـرجيح مـي     
هـاي آسـماني در رويـش بهـاره، بـا       )، چكـاوك Green )1988هـاي   بررسي

اي جوان چغندر قند، باعث خسارت اقتصادي به ايـن  ه ها و برگ تغذيه از لپه
شوند. خسـارت چكـاوك آسـماني از طريـق خـوردن بـرگ و        محصول مي

از طريـــق از ريشـــه  (Melanocorypha calandra)چكـــاوك گنـــدمزار 
هاي گندم و جو منجر به خسارت زياد و كـاهش عملكـرد در    درآوردن بوته

. غــذاي چكــاوك (Halse & Trevenen, 1986)قطعــات آزمايشــي شــد 
مهرگـان (بخصـوص    هـا) و بـي   كاكلي عمدتا مـواد گيـاهي (بـذرها و بـرگ    

ها) است. در شمال غرب درياي خـزر، تقريبـا تمامـا از بـذر و ميـوه       سوسك
. امـا در  (Cramp & Simmons, 1988)%) تغذيه كرده بودنـد  8/99گياهان (

(حـدود   اطراف تهران جيره غذايي چكاوك كاكلي را عمـدتا بـذر گياهـان   
. بـه هـر   (Khaleghizadeh et al., 2005)  دـده گونه گياهي) تشكيل مي 30

حال، ايجاد خسارت توسط پرندگان به معني كاهش شديد محصول نيسـت.  
هاي كاهو در  % از بوته81در ايالت اسكس واقع در شمال شرق لندن، حدود 

ارت ديدند اما با وجود اين، هاي آسماني خس رويش پاييزه، توسط چكاوك
  .(Edgar & Isaacson, 1974)محصول خوبي به دست آمد 

  



 

 

٧ 
 

يف بوده و به راحتي ها داراي ريشه ضع در زمان رويش اوليه، گياهچه-
 ها از خاك خارج شوند. توانند توسط چكاوك مي

اي تجمع و  هاي آسماني به صورت دسته جمعي در نقطه چنانچه چكاوك-
گردند و بر حسب  اي در سطح مزرعه مي تغذيه كنند، باعث خسارت لكه

توانند باعث خسارت شديد در مزرعه شوند،  جمعيت موجود در مزرعه مي
برخي از زارعين پس از خسارت شديد، زمين را شخم زده و به نحوي كه 

 نمايند. اقدام به كاشت گندم مي

هاي كلزا به علت داشتن تغذيه توسط  در بعضي از نقاط مزرعه، گياهچه-
ها و ايجاد خسارت داراي رشد كم بوده و رشدشان متوقف  چكاوك

  دهند.  ها ترميم شده و به رشدشان ادامه مي شود ولي در برخي موارد بوته مي
ها باعث توقف در رشد  براي اينكه خسارت ايجاد شده توسط چكاوك-

ها از خسارت پرندگان  ها و برگ گياه نشود، بايد در مراحل رشد اوليه بوته
 ي گردد.جلوگير

از مهمترين عوامل زراعي در كاهش خسارت، تاريخ كاشت مناسب -
باشد. از ديدگاه  هاي آبان، آذر و دي) مي خارج از دوره بحراني (ماه

كاشت قبل از  -1كاهش خسارت پرندگان، دو گزينه مطرح است: 
ماه). اگر قبل از  كاشت بعد از مهاجرت (بهمن -2مهاجرت (قبل از آبان) و 

هاي آسماني به مناطق كشت اين محصول، بذرها روييده  چكاوك مهاجرت
باشند، ميزان خسارت وارد شده به مزارع كلزا ناچيز خواهد بود. همچنين 

ماه نيز  در مناطقي كه داراي سرماي زياد هستند كشت كلزا در ابتداي بهمن
هاي كاهش خسارت پرندگان در نظر گرفته  تواند به عنوان يكي از راه مي
  د.شو
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  دستورالعمل
  ها براي كاهش خسارت پرندگان توصيه

اي و با درختان كم در مناطق  اين دستورالعمل اجرايي در مناطق جلگه-
  شمال و غرب كشور قابل استفاده خواهد بود.

باشند.  گونه مي 18بوده كه در ايران داراي  Alaudidaeها از خانواده  چكاوك-
باشند. آنها داراي ناخن بلند در  برخي از گونه بومي و برخي ديگر مهاجر مي

 اي هستند.  انگشت عقبي هستند و معموال به رنگ خاكستري متمايل به قهوه

آوري  ها عمدتا در اراضي با پوشش گياهي كم، تغذيه و جوجه چكاوك-
هاي محل زندگي آنها  ع كشاورزي يكي از زيستگاهنمايند و مزار مي
باشد. بنابراين در زراعت محصوالت كشاورزي مهم هستند.در مزارع  مي

                كلزاي ايران، خسارت عمدتا توسط دو گونه چكاوك آسماني
(Alauda arvensis)  و چكاوك آسماني(Galerida cristata) هاي  به بوته

 شود. كلزا وارد مي

چكاوك كاكلي گونه بومي كشور بوده و در طول سال در سراسر كشور -
گونه چكاوك آسماني پرنده مهاجر بوده و  با جمعيت پراكنده حضور دارد.

در بسياري از مناطق كشور داراي مهاجرت پاييزه و زمستانه است (اوج 
 باشد). ماه مي ها در ايران از اواسط آبان تا اواسط بهمن حضور آن

ه به حضور اين دو گونه چكاوك در اغلب اراضي كلزاي كشور، با توج-
هاي  اقدامات كنترلي جهت كاهش خسارت، از زمان رويش اوليه گياهچه

هاي ديگر  خسارت گونه دهي آن ضروري است. كلزا تا قبل از ساقه
 باشد. پرندگان به صورت موردي و كمياب مي
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هرچه درصد تاج پوشش علفي مزرعه بيشتر باشد و سطح خاك بيشتر از -
ها كمتر از  برگ گياهان بخصوص پهن برگ پوشيده شده باشد چكاوك

 آن مزرعه استفاده خواهند كرد. 
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ارت ديدند اما با وجود اين، هاي آسماني خس رويش پاييزه، توسط چكاوك
  .(Edgar & Isaacson, 1974)محصول خوبي به دست آمد 
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هاي گلستان و مازندران،  زا در استان هاي خسارت بين سه منطقه، بين گونه
هاي مختلف مزرعه و همچنين بين تـراكم بوتـه كلـزا     خسارت در موقعيت

 داري وجود هاي همجوار اختالف معني هاي لكه خسارت با پالت در پالت
. ميزان خسارت با اندازه مزرعه، فاصله از جـاده و تعـداد   (P<0.05)داشت 

دار مثبت ولي با تراكم، ارتفـاع و تـاج پوشـش بوتـه      فضله همبستگي معني
. در مـورد بقيـه عوامـل    (P<0.05)دار منفـي داشـت    كلزا همبستگي معنـي 

(خـالقي زاده و   (P>0.05)داري مشـاهده نشـد    يادشده، اما اخـتالف معنـي  
 1387-1386هـاي   ل نتايج بررسي طـي سـا  ). در خوزستان، 1390مكاران ه

گونه مهاجري  (.Alauda arvensis Linn)نشان داد كه چكاوك آسماني 
هاي كلزا را نابود نموده و سپس چكاوك  درصد گياهچه 20-30است كه 

ها را با شدت  درصد گياهچه 20-10 (.Galerida cristata Linn)كاكلي 
-10 (.Passer domesticus Linn)د و گنجشك معمولي درص 10حدود 

% مورد حملـه خـود قـرار دادنـد     10ها را با شدت حدود  درصد گياهچه 5
  ).1390(خواجه زاده و خالقي زاده 

چكــاوك آســماني داراي پــرواز گروهــي و مهــاجرت پــاييزه و زمســتانه در 
ر مزرعـه  مناطق كشت كلزا بود و تغذيه آن عمدتا از گياهان سـبز موجـود د  

هـاي شكسـته    هاي كلـزا و نيـز مقـداري سـنگريزه و صـدف      بخصوص برگ
هــا و همچنــين مقــدار خيلــي كمــي از بــذر گياهــان بــود. در بقايــاي  حلــزون

زاده و  ها، الياف كلزا قسـمت اعظـم آن را تشـكيل مـي دادنـد (خـالقي       فضله
باشد و  ). چكاوك آسماني گونه خاص مناطق زراعي باز مي1383همكاران 

و بر اسـاس سرشـماري    (Lentner, 1998)جويد  مناطق جنگلي دوري مي از
كيلومتر مربعـي در انگلسـتان و ايرلنـد، بـه اراضـي       10هاي  زمستانه در پالت

. (Gillings, 2001)      كشاورزي نسبت به مرتعي وابستگي بيشتري داشـتند  

ها شوند. آن ها بايد مانع از اين شوند  صداي ترس و وحشت باعث فرار آن
اي توقف طوالني  هاي آسماني به صورت گروهي در نقطه كه چكاوك

 اي شديد شوند. مدت داشته و موجب خسارت لكه
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وبرو بوده و ارائـه راهكارهـاي مناسـب بـراي     كشور با خسارت پرندگان ر
هاي بـه   باشد. بر اساس نتايج بررسي كاهش خسارت پرندگان ضروري مي

هاي مناسب كاشت باعث كاهش خسـارت   عمل آمده، استفاده از تكنيك
هاي در حال رشد كلزا خواهد شـد. دسـتورالعمل زيـر بـه      پرندگان به بوته

  هره بردار تهيه شده است.منظور استفاده زارعين و كارشناسان ب
تغذيـه پرنــدگان روي بـرگ كلــزا در برخـي از نقــاط دنيـا توســط كبــوتر     

، غـاز برنـت   (Inglis et al., 1989) (Columba palumbus)جنــــــگلي  
(Branta bernicla) (McKay et al., 1993)و قــــوي گنــــگ ،                   

(Cygus olor) (Parrot & McKay, 2001)  ده اســت. گــزارش شــ
كبوترهاي جنگلي در سرتاسـر زمسـتان، بـه ميـزان زيـادي از كلـزا تغذيـه        

% از 95كنند و جيره غذايي زمستانه كبوترهـاي جنگلـي، شـامل تقريبـا      مي
اي بـه خسـارت    . اگرچه در منـابع اشـاره  (Inglis et al., 1992)كلزا است 

ــي در ايــران خســارت    ــر روي كلــزا نشــده اســت ول چكــاوك آســماني ب
هـاي كلـزا بـه اثبـات رسـيده اسـت (خـالقي زاده و         ها روي بوتـه  كچكاو

). بررسي فضله پرندگان در مزارع كلزا، نشان دهنده وجود 1383همكاران 
ها بود. نحوه تغذيه اين پرندگان، عمـدتا بـه    الياف سبز در جيره غذايي آن

هـاي كلـزا توسـط منقـار اسـت.       هـاي بوتـه   صورت كندن قسمتي از بـرگ 
دهـد كـه    اد زياد محل تجمع فضله موجود در مزارع نشان ميهمچنين تعد

نماينـد   ها از اين مزارع به عنوان محل استراحت شبانه استفاده مي چكاوك
  ).1383زاده و همكاران  (خالقي

 43/46±87/1لكه خسـارت   129بر اساس نتايج ميانگين كلي خسارت در 
ده شــد بــود كــه بــاالترين ميــزان خســارت در اســتان گلســتان مشــاه       

هاي آماري انجـام شـده ميـزان خسـارت      ). بر اساس آزمون39/2±82/52(
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 مقدمه

هـاي   به عنوان يكـي از مهمتـرين دانـه    ( Brassica napus)گياه روغني كلزا 
در برنامـه سياسـت وزارت جهـاد كشـاورزي جهـت افـزايش توليـد        روغني 

. توسعه كشت ايـن محصـول باعـث افـزايش توليـد داخلـي       روغن قرار دارد
پـس از  شـود.   روغن خوراكي و كاهش واردات اين فرآورده به كشـور مـي  

گذشت بيش از يك دهه، سطح زير كشت اين محصول در ايران بـه حـدود   
متعددي توسـط  هاي حال گزارش  به در ايران تا هكتار رسيده است.  200.000

هـاي اجرايـي    كشاورزان، در مورد خسارت پرندگان بر روي كلزا به دستگاه
هــاي اخيــر، اكثــر  در ســالوزارت جهــاد كشــاورزي ارســال شــده اســت و  

هـاي مختلـف    كشاورزان كلزاكار ايران و نيز كارشناسان كشاورزي از استان
  . ا را مورد توجه خاصي قرار داده اندكشور، خسارت پرندگان به كلز

هـاي كلـزا (پـاييز و     ها در زمان رويـش بوتـه   پرندگان بخصوص چكاوك
دهـي   زني گياه و تا قبل از مرحله ساقه زمستان) در مراحل دو برگي تا پنجه

كشـت ايـن محصـول     زا هستند. يكي از علل بازدارنده سطح زيـر  خسارت
هـاي   اي بوتـه  اوليه تا رشد پنجهخسارت پرندگان مختلف در زمان رويش 

بر اسـاس بـرآورد جمعيـت، چكـاوك آسـماني مهمتـرين       اين گياه است. 
زا تعيين گرديـد بـه طـوري كـه اگـر پرنـدگان بـه صـورت          پرنده خسارت

اي در  اي تجمع و تغذيـه كننـد، باعـث خسـارت لكـه      جمعي در نقطه دسته
باشـد   گان مـي گردند كه نياز به كنترل خسارت ايـن پرنـد   سطح مزرعه مي

زا  ). تعيين الگوهاي اسـتفاده گونـه خسـارت   1385زاده و همكاران  (خالقي
ــي   ــه م ــطح مزرع ــد      در س ــك نماي ــارت كم ــگيري از خس ــه پيش ــد ب                توان

(McKay et al., 1996).  
با توجه به اينكه مناطق زير كشت كلزا، در بسياري از مناطق شمال و غرب 
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  چكيده
 

كلزا يكي از مهمترين دانه روغني و از محصوالت استراتژيك كشاورزي 
ر زمان رويش ها د پرندگان به خصوص چكاوك در كشور است.

زني گياه و  هاي كلزا (پاييز و زمستان) در مراحل دو برگي تا پنجه گياهچه
زا هستند. گونه چكاوك آسماني  دهي خسارت  تا قبل از مرحله ساقه
باشد. با توجه به  هاي كلزا مي زاي پرندگان به بوته مهمترين گونه خسارت

كلزا، بايد مانع از هاي  ها در زمان رشد اوليه گياهچه ضعيف بودن ريشه
ها در يك نقطه از مزرعه جهت تغذيه شد.  تجمع طوالني مدت چكاوك

ها، تاريخ كاشت مناسب  از عوامل زراعي در كاهش خسارت چكاوك
باشد. هرچه درصد  (قبل از آبان) يا بعد از دوره مهاجرت (بهمن ماه) مي

ود. پوشش علفي مزرعه بيشتر باشد، ميزان خسارت كمتر خواهد ب تاج
بدين منظور، الزم است كه در مناطق داراي سابقه خسارت، تراكم بذر در 

هاي كلزا  هاي هرز بعد از رشد چند برگي بوته مترمربع بيشتر بوده و علف
ها كشت شده  وجين شوند. كاشت كلزا در كنار مزارعي كه گندم در آن

ها موثر است. در مزارع آزمايشي،  است نيز در كاهش خسارت چكاوك
روش تورگذاري و در مزارع زارعين استفاده از افراد گنجشك پران و 

 تفنگدار مقرون به صرفه و از نظر زيست محيطي قابل قبول مي باشد.

 زراعي به، خسارت، چكاوك، پرندگان، كلزا :كليدي هاي واژه
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Abstract 

Oilseed rape is one of the most important oilseed and strategic 
crops in Iran. Birds, in particular larks, are damaging to oilseed 
rape leaves before emerging stems (in autumn and winter 
seasons). The Eurasian Skylark Alauda arvensis, is the most 
important damaging species to oilseed rape. Because of the 
weakness of shootings and newly growing plants, it is 
necessary to avoid gathering flocks of Eurasian Skylark in any 
point of a farm. One important point in reducing bird damage 
rate is finding an appropriate sowing date (before November 
and after January). The higher percentage of crown cover, the 
less bird damage rate to oilseed rape plants. Therefore, it is 
recommended that we use higher seed/plant density where 
there is bird damage, and remove broad-leave weeds after an 
appropriate growth of oilseed rape plants. Cultivation of 
oilseed rape and wheat farms very close together could also 
reduce bird damage rates. Finally, netting is a better method in 
experimental plots, and scaring by gun is an economic and 
environmentally safe method in large farms. 

Key words: Agronomic methods birds, damage, larks, oilseed 

rape. 
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