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چکیده

به صورت ايهاي هرز در مزارع گیاهان زراعی، آزمایشات مزرعهار پس از انتشار بذر علفکبا هدف بررسی نقش پرندگان در ش
در مزارع گندم و یونجه در دو منطقه 1386در تابستان و پاییز فاکتوریل و در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با چهار تکرار 

شد و انجام شد. در هر منطقه یک مزرعه گندم و یک مزرعه یونجه چهار ساله انتخابدر شمال شرقی ایرانمشهد و چناران
اجرا شد. براي نشان دادن میزان شکار بذر گیاه زراعیهاي هرز متداول در آن رعه با بذر علفآزمایشات شکار بذر در هر مز

در هر دو مزارع گندم نشان داد کهبوسیله پرندگان، از فقس هاي توري براي پوشاندن بذرها استفاده شد. نتایج آزمایشات 
ر از ها بجز خردل وحشی و شلمی معنی دار بوده و میزان شکاکار پس از انتشار بذر تمامی گونهمزرعه، اثر تیمار قفس بر ش

تیمار هاي بدون قفس در مقایسه با شکار از تیمارهاي داراي قفس بیشتر بود که این امر، نشان دهنده نقش شکارگران پرنده در 
دار نبود. بر اساس نتایج این تحقیق، اندازه بذر و تراکم اثر تیمار قفس معنیدر مزارع یونجه،ها بود اما کار بذر این گونهش

گذارد.هاي هرز بوسیله پرندگان اثر میبر شکار پس از انتشار بذر علفپوشه گیاه زراعیتاج
گندم، یونجه.هاي هرز، پرندگان، شکار،بذر علفکلیدي: هايواژه

Birds and their role in post-dispersal weed seed predation in crop fields
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Abstract

To evaluate the role of birds in post-dispersal weed seed predation in crop fields, factorial experiments with
randomized complete block design and four replications were conducted in summer and autumn 2007 in wheat
and alfalfa fields in Mashhad and Chenaran, NE of Iran. In each region, one wheat and one four-year alfalfa
fields were selected and post-dispersal weed seed predation experiments in each crop were performed with
common weeds in that crop. Wire mesh cages were used to show the effect of birds on seed predation. Results of
experiments in wheat fields showed that except S. arvensis and R. rugosum, effect of cage was significant on
predation of other species seeds, showing the significant role of birds but in alfalfa fields, cages had no
significant effect on seed predation. According to these results, seed size and crop canopy influence the rate of
post-dispersal weed seed predation.
Keywords: Alfalfa, birds, predation, weed seeds, wheat.
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مقدمه 
(میتل بچ وگراس، است شکار، یکی از مهم ترین مکانیزم هاي از دست رفتن بذر علف هاي هرز در اکوسیستم هاي زراعی 

به دلیل نقش شکار پس از انتشار بذر در جلوگیري از ورود بذر به ذخیره بذري خاك، سیستم هاي مدیریتی که هدف ). 1985
آن ها، کاهش میزان اتکا به مصرف علف کش هاست، به تدریج استفاده از این روش را به عنوان یک روش کنترل اکوبیولوژیک، 

). 2005ویلیامز، –؛ هولمز و فرود 2005؛ گاالنت و همکاران؛ 2003ران، در برنامه هاي خود قرار می دهند (وسترمن و همکا
حیوانات مختلفی از بذرها براي تغذیه خود استفاده می کنند که هم از دسته مهره داران و هم از دسته بی مهره گان می باشند 

پرندگان از جمله ). 2005مکاران، ؛ ماخالین و ه2005؛ گاالنت، 1999؛ کرامر و همکاران، 1996(کاردینا و همکاران، 
به اثبات رسیده دارانی هستند که در شکار پس از انتشار بذور نقش دارند اما حضور آنها بیشتر در شکار در حاشیه مزارع مهره

). 2003؛ وسترمن و همکاران، 2005ویلیامز، - ؛ هولمز و فرود2000است (منالد و همکاران، 
داران در شکار بذر در مزارع هاي هرز، در تحقیق حاضر نقش این مهرهشکار پس از انتشار بذر علفبا توجه به نقش پرندگان در 

گیاهان زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
، در دو منطقه مشهد  و چناران به اجرا درآمد. در هـر  1386آزمایش هاي مزرعه اي شکار پس از انتشار بذر در تابستان و پاییز 

انتخاب گردید. آزمایش ها به صورت فاکتوریـل و در قالـب طـرح بلـوك     مزرعه یونجه چهر سالهمنطقه، یک مزرعه گندم و یک 
5، شـلمی 4، چـاودار 3، جودره2، یوالف وحشی1کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل گونه علف هرز (خردل وحشی

نمونـه  تـاریخ 12)، تـاریخ نمونـه بـرداري (   در مزارع یونجه10و سیزاب9قاصد، گل8، گندمک7در مزارع گندم و سس6و ترشک
بود. براي قـرار دادن  و قفس (استفاده یا عدم استفاده از قفس))برداري در مزارع یونجهتاریخ نمونه11برداري در مزارع گندم و 

سانتی متر استفاده شد. ابتدا کف هر پتري چند سوراخ به عنوان زهکش ایجاد شـده  10در مزرعه از ظروف پتري با قطر بذرها 
عدد از بذر علف هرز مورد نظر بر روي سطح خاك داخـل پتـري   50و سپس داخل پتري ها با خاك الک شده مزرعه پر شده و 

قرار گرفت که لبه پتري با خاك مزرعه همسطح شود. قرار داده شد. پتري ها به گونه اي در داخل مزرعه
در هر تاریخ نمونه برداري، دو پتري شاهد محتوي بذر همان گونه در کرت قرار داده شد. تنها تفاوت این دو پتري با سایر پتري 

بودنـد، قـرار   متـر سـاخته شـده   سانتی متر که با توري مـش یـک میلـی   15×15×10هاي این بود که درون قفس هایی با ابعاد 
داشتند. هدف از استفاده از پتري هاي شاهد، تعیین میزان بذر از دست رفته در اثر سایر عوامل همچون شـرایط آب و هـوایی و   
بارندگی بود. پس از جمع آوري پتري ها، کل محتویات هر پتري درون کیسه هاي پالستیکی تخلیه و برچسـب زده شـده و بـه    

) و بـا  2007به روش مسگران و همکـاران ( استفاده از الک و بذرهاي ریز با مایشگاه، بذرهاي درشت گاه منتقل شد. در آزآزمایش
استفاده از کیسه هاي توري از خاك جدا شدند.  

) استفاده شد:1925براي تعیین میزان بذر از دست رفته از طریق شکار، از ضریب تصحیح آبوت (

1 - Sinapis arvensis
2 - Avena ludoviciana
3 - Hordeum spontaneum
4 - Secale cereale
5 - Rapistrum rugosum
6 - Rumex obtusifolius
7 - Cuscuta compestris
8 - Stellaria media
9 - Taraxacum officinale
10 - Veronica spp.
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C
ECR  [1]

: تعداد بذر باقی C: تعداد بذر باقی مانده در پتري هاي آزمایشی و E: میزان بذر شکار شده بوسیله شکارگران، Rکه در آن 
مانده در پتري هاي شاهد بود. 
شکار، از قفس هاي توري سیمی با مش دو سانتی متر استفاده شد. در تیمارهاي داراي قفس، براي بررسی نقش پرندگان در 

سانتی متر که بر روي پایه هاي چوبی سوار شده بود، قرار داشتند. در پایان هر 30×30×30پتري ها در قفس هایی به ابعاد 
زان بذر شکار شده از آنها با هم مقایسه شدند.نمونه برداري، پتري هاي آزاد و پتري هاي دورن قفس ها جمع آوري و می

درون پتري هاي هر کرت شمارش و میانگین آن ها به عنوان داده آن کرت در نظـر  بذرهاي قبل از انجام آنالیزهاي آماري، ابتدا 
و LSDمقایسه میانگین بـا آزمـون   استفاده شد. براي نرمال کردن واریانس خطاي داده ها، XArcsinگرفته شد. از تبدیل

انجام شد.)SAS)SAS® Version 9.0و با نرم افزار PROC GLM% انجام شد. آنالیز ها با رویه 5در سطح 

ایج و بحث نت
)1ها بجز خردل وحشی و شلمی در هر دو منطقه معنی دار بود (شکل در مزارع گندم، اثر قفس بر شکار بذر تمام گونه

مقایسه شکار پس از انتشار بذر گندم و علف هاي هرز خردل وحشی، یوالف وحشی، جودره، چاودار، شلمی و ترشک از : 1شکل 
) در دو  مزرعه گندم در منطقه مشهد و چناران (در هر گونه، نمودارهاي داراي حروف ■) و بدون قفس (□تیمارهاي داراي قفس (

با هم اختالف معنی داري ندارند). میله هاي روي هر ستون، معرف خطاي استاندارد ، =05/0Pو در سطح LSDمشترك، بر اساس آزمون 
می باشد.

در مزرعه گندم منطقه مشهد، بیشترین اختالف میان شکار پس از انتشار بذر از تیمارهاي داراي قفس و بدون قفس، در مورد 
اختالف در مورد یوالف وحشی مشاهده شد (اما در این چاودار و کمترین آن در مورد شلمی مشاهده شد. در چناران، بیشترین 

شلمی بذرهايمنطقه نیز کمترین اختالف میان شکار پس از انتشار بذر از تیمارهاي داراي قفس و بدون قفس، در مورد 
و مشاهده گردید نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که شکار بذرهاي درشت تر به وسیله پرندگان بیشتر است. براون

) بر این باورند که که بذر خواران بزرگتر نظیر پرندگان وجوندگان، بذرهاي  درشت تر را ترجیح می دهند زیرا 1979همکاران (
) نیز در بررسی اهمیت نسبی شکارگران 2003اینگونه بذرها، انرژي بیشتري را براي آنها فراهم می آورند. وسترمن و همکاران (

ر بذر علف هاي هرز در مزارع ارگانیک غالت به این نتیجه دست یافتند که که شکارگران مهره دار، مهره دار و بی مهره در شکا
بذرهاي درشت تري چون یوالف وحشی را ترجیح می هند.
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در مزارع یونجه، نتایج نشان دهنده بی اثر بودن استفاده از قفس هاي توري بر میزان شکار پس از انتشار بذر هر چهار گونه در 
می توان اینگونه نتیجه گرفت که پوشش گیاهی ).=58/0Fو =1df؛ چناران: =78/0Fو =1dfدو مزرعه بود (مشهد: هر 

می گردید. با این حال، انتظار می فت که در نمونه برداري هایی که بذرهامتراکم یونجه، سبب کاهش دسترسی پرندگان به 
یمارهاي داراي قفس و بدون آن، بیشتر باشد اما نتایج، این گونه نبود. پس از برداشت علوفه انجام شدند، اختالف شکار از ت

بذرهاي مورد آزمایش نسبت داد زیرا شکارگران مهره دار از جمله پرندگان، بذرهايشاید بتوان علت این پدیده را به اندازه 
؛ 1979می آورند (براون و همکاران، ، انرژي بیشتري را براي آنها فراهم بذرهادرشت تر را ترجیح می دهند زیرا اینگونه 

).2003وسترمن و همکاران، 
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