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ارزيابی صوت به عنوان يک بازدارنده برای کاهش خسارت پرندگان به مزارع کشاورزی
عيسی زارع قلعه عبدشاهی ،1رضا يگانه2٭
 .1کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
 .2استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
(تاریخ دریافت -1931/1/11 :تاریخ تصویب)1931/11/2 :

چکيده
پرندگان ،گاهی اوقات که تعدادشان زیاد است ،میتوانند خسارتهای جدی به مزارع غالت وارد سازند .به منظور یافتن
راهکاری مطابق با مسایل زیستمحیطی و مؤثر در کنترل این پرندگان ،در این تحقیق ،اثر صوت برای دفع آنها مورد
بررسی قرار گرفت .واحد پخش با معیارهای طراحی زیر توسعه داده شد )1:سه سطح صدای شاهین ،توپ گازی و رنجش
گنجشک با بسامدهای  5 ،1و  11کیلو هرتز )2 ،صدای ترکیبی توپ گازی و رنجش گنجشک با بسامد  5کیلو هرتز و )9
در صبح و عصر .نتایج نشان داد درصد پرندگان پرواز کرده نسبت به تعداد پرندگان قبل از ایجاد صدا برای صدای ترکیبی
 ،32/14توپ گازی  ،12/31رنجش گنجشک  41/51و شاهین  11/22میباشد .بین میزان پرندگان پرواز کرده بعد از
تولید صدا در بسامدهای مختلف اختالف معنیداری وجود نداشت .همچنین مشخص گردید درصد پرندگان پرواز کرده
در زمان صبح به میزان  1/14بیشتر از زمان عصر بوده است.
واژههای کليدی :محصوالت کشاورزی ،خسارت پرندگان ،دفع پرندگان ،صوت

مقدمه

*

سابقهی خسارت پرندگان به محصوالت کشاورزی به تاریخ کشت
و زرع در روی کرهی زمین بر میگردد ( .(Nazari, 1999امروزه
در کشورهای مختلف به علت گسترش کشاورزی مدرن و
تشکیل کشت و صنعتهای وسیع ،خسارت پرندگان به
محصوالت زراعی به خصوص در مزارع غالت و دانههای روغنی
مورد توجه قرار گرفته است ) .)Mobini, 1980اگر چه پرندگان
وحشی در بیشتر مناطق مفیدند ،ولی در بعضی مواقع گونههای
به خصوصی از آنها ،به طور انفرادی یا اجتماعی ،موجب
خسارت به این مزارع میشوند ،به ویژه هنگامی که به صورت
گروههای بزرگ و مهاجر باشند ) .(Weir, 1999هجوم آنها در
هنگام صبح و اوایل غروب بیشتر است ).)Berge et al., 2005
گونههای عمدهای که باعث خسارات جدی به محصوالت
کشاوزی میشوند شامل گنجشکها ،کالغها ،کبوترها ،قمریها،
سارها ،طوطیها ،گراکلها (پرندگان سیاه رنگ) ،کواال ،توکای
سیاه بال سرخ و دیگر گونههای پرندگان هستند & Khrmaly
) .)Khalqyzadeh, 2012یکی از ارقام روغنی ،محصول
آفتابگردان است که در بسیاری از مناطق دنیا از جمله ایران ،از
مطلوبترین مواد غذایی برای برخی از پرندگان محسوب می-
* نویسنده مسئولr.yeganeh@ilam.ac.ir :

گردد .به همین دلیل خسارت سنگینی از طریق پرندگان به این
محصول وارد میشود ) .)Khalqyzadeh & Alizadeh, 2009از
روشهای معمول که کشاورزان برای جلوگیری از این خسارات
به کار میگیرند میتوان دفع فیزیکی و به زحمت انداختن پرنده
را نام برد ) .(Berge et al., 2005نتایج کارهای مختلف نشان
داده است که موانع فیزیکی مانند تورها و فیبرها (نخها)
موثرترین روش در جلوگیری از خسارت پرندگان در مزارع
هستند ولی این تورهای نصب شده بسیار پرهزینه میباشند
) .)Koyuncu & Lule, 2008پیشنهاد دیگر نسبت به تورها ،به
ستوه در آوردن یا ترساندن پرنده است .پرندگان میتوانند با
استفاده از اسباب شنیداری مانند پایروتکنیکها یا صداهای
دوباره تولید شده (به صورت الکترونیکی) ترسانده شوند ( Berge
Ojie Ardebilie & Nozari .)2005; Curtis et al., 2003 et al.,
) (2010با طراحی یک دستگاه صوتی و قراردادن آن بیرون از
مزرعه تاثیر امواج صوتی مصنوعی زنجرههای  C.orniو
 O.rimosaرا در جلب گنجشک معمولی 1به بیرون مزرعه مورد
بررسی قرار دادند .برای این منظور آواز فراخوانی دو گونه زنجره-
ی  C.orniاز اسلونی و  O.rimosaاز شمال ایاالت متحدهی
آمریکا انتخاب و آزمایش گردیدند .نتایج نشان داد که اثرات
آوازخوانی هر دوگونه زنجرهی مصنوعی در جلب گنجشک
1. Passer domesticus
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ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  99درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﯽدار

ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺮتﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻌﺮض ﻫﺠﻮم

اﺳﺖ (2009) Koyuncu & Lule .دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣ ﻞ ﭘﺎﻧﻞ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ ،ﺑﺎﺗﺮي ،ﻣﺒﺪل ،دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ  ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺻﺪاﻫﺎي

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺮتﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در
ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﺬف
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺧﻞ از روشﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل دﯾﮕﺮ ،ﮐﺮتﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻒ  18ﻧﻮع از ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن راﯾﺞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ،
ﻋﻘﺎب و ﺟﻐﺪ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد در ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهي ﺷﻨﯿﺪاري اﻧﺘﺨﺎب

اﻧﺪازهي ﮐﺎﻓﯽ از ﻫﻢ دور ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ
 2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺮتﻫﺎي آزﻣﻮن ﭘﺲ از

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪا ﻓﺎﻟﮑﻮن 1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺨﺶ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﮑﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 1و  6دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (2009) Edworthy et al. .ﭼﻨﺪ

ﺷﺨﻢ زدن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﭘﺮﻧﺪه
در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،ﮐﻠﻮخﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻦ ﮐﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و از
زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪاي و

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه-
ي ﭘﺮﻧﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺮه ﻗﺎط در ﺑﺮﯾﺘﺶ ﮐﺎﻟﻤﺒﯿﺎ 2از ﮐﺎﻧﺎدا

ﺧﻮﮔﯿﺮي ﭘﺮﻧﺪه ،ﮐﺮتﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺬر ﮔﻨﺪم آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .در ﻫﻤﻪي ﺗﮑﺮارﻫﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﻣﺸﺨ ﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎدﺑﺎدك ﺷﺎﻫﯿﻦﻧﻤﺎ
و ﺗﻮپ ﮔﺎزي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎر ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهي رﻧﺠﺶ ﭘﺮﻧﺪه ،اﺛﺮ ﺗﺮس ﻣﻌﻨﯽداري

ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺬر ﮔﻨﺪم ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي ﺻﻮﺗﯽ در ﯾﮏ ﮐﺮت ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺮت
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﺑﻪ ﺳﺘﻮه در آوردن ﯾﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ارزانﺗﺮﯾﻦ روش در
دﻓﻊ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻨﺘﺮل را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ Berge
) .(et al., 2005ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺻﻮات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺳﺒﺎب
ﺷﻨﯿﺪاري ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮت از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﻮت ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺴﺎرتزا ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزي و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ روش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﯾﮏ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روشﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺰارع
اﺳﺖ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮐﺮت آزﻣﺎﯾﺶ

ﻋﻤﻠﯿﺎت آزﻣﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺰرﻋﻪاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮐﺸﺎورزي ﺻﻔﯽ آﺑﺎد دزﻓﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮ دﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪي 2000
ﻣﺘﺮي از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ .دو ﮐﺮت آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  10 × 20ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺷﮑﻞ  (1و
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺣﺪاﻗﻞ  2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
)1. Falcon (buteolagopu
2. British Columbia

ﺷﮑﻞ .1ﮐﺮت آزﻣﺎﯾﺶ

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ زراﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ،از ﻋﮑﺲﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري
)ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ و ﻣﺪل  (HDR-CX110Eو
ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) .(Mansouri, 2009دوازده
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪهي ﺧﺴﺎرتزا ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﺎﮐﺮﯾﻢ ،ﭼﮑﺎوك
ﮐﺎﮐﻠﯽ ،ﻟﯿﮑﻮ ،ﺗﻮﮐﺎي ﺳﯿﺎه ،دﯾﺪوﻣﮏ ،زﻧﺒﻮرﺧﻮار ﮔﻠﻮ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ،
ﮔﻼرﯾﻮل ﺑﺎل ﺳﺮخ ،دراج ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻨﮕﻠﯽ )ﻓﺎﺧﺘﻪ( ،ﻗﻤﺮي ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﺑﻠﺒﻞ ﺧﺮﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﻂ
ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ
از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ در ﻫﺮ ده دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ روز
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻪ
ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﻮدار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 0/ 5
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت  1/5ﺳﺎﻋﺖ و  0/5ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ

زارع قلعه عبدشاهی و يگانه :ارزيابی صوت به عنوان يک بازدارنده برای کاهش ...

از غروب آفتاب به مدت  1/5ساعت به دست آمد و در نتیجه
تاثیر صوت روی پرندگان در این دو نوبت بررسی گردید.
انتخاب مشخصات صدا

بسامد صدا در سه سطح  5 ،1و  11کیلو هرتز انتخاب گردید.
برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت صوتی برای مردم محل،
بیشینهی فشار صوت روی 41دسیبل اس .پی .ال تنظیم شد.
سه نوع رخداد صوتی شامل صدای پرندهی شاهین (یک نوع
پرنده شکاری) ،صدای توپ گازی (یکی از اسباب رایج ترساننده-
ی پرنده در منطقهی آزمایش) و صدای رنجش گنجشک (به
علت جمعیت زیاد گنجشک در کرت آزمایش) برای دور ساختن
پرندگان از واحد آزمایشی استفاده گردید .اجزای مدار
الکترونیکی پخش صدا در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2نمايش طرح وارهی اجزای سامانهی ترسانندهی پرنده

موقعيت بلندگو و دوربين نسبت به کرت آزمايش
برای متمرکز نمودن صدای بلندگو در کرت آزمایش ،بلندگو
(شکل  )9در ارتفاع  1/5متری باالی زمین قرار داده شد .واحد
راه انداز بلندگو (مدل  ،TAH35Lساخت شرکت تابا الکترونیک)
دارای توان  25وات واقعی و میزان پرتاب صدای  25متر بدون
شیپور شتاب دهنده بود .همچنین شیپور شتابدهندهی 11
اینچی (ساخت شرکت آوا الکترونیک) با قابلیت  9برابر سازی
فشار صوتی استفاده شد ،که در نهایت میزان پرتاب صدا برابر
 25×9=45متر محاسبه گردید .برای جلوگیری از اخالل در کار
فیلمبرداری و برای تمرکز صدا در کرت آزمایش ،بلندگو در
فاصلهی  14متر از ابتدای کرت آزمایش و یک متر جلوتر از
دوربین قرار داده شد .از اتاق پشت بلندگو به عنوان موجگیر
برای متمرکز کردن صدا به داخل مزرعه و کاهش مزاحمت
صوتی برای روستاهای نزدیک مکان انجام تحقیق استفاده شد.
در طی آزمایشها پرندگان بالفاصله بعد از پخش صدا به
یک نشیمنگاه مرتفع به منظور تحقیق در مورد منبع صدا پرواز
میکردند .به همین دلیل برای گیج کردن آنها ،بلندگو در بین
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پوشش گیاهی مخفی شد .از دو دوربین دیجیتال (ساخت کشور
ژاپن ،شرکت سونی و مدل  )HDR-CX110Eبرای مشاهده و
ضبط رفتار پرندگان استفاده گردید .اتاقکی به ابعاد  1×1×2متر
مکعب به منظور مخفی کردن مشاهدهگر و دوربین فیلمبرداری
از دید پرندگان استفاده شد .دوربین به باالی پشت بام اتاقک
نزدیک واحد آزمایشی به ارتفاع  9متر از سطح انتقال داده شد.
در ابتدای شروع هر آزمون ،دوربین در فاصلهی  14متری از
زمین آزمایش و در اتاقک دوربین قرار گرفته و برای مشاهدهی
کامل زمین به گونهای تنظیم شده که دو ضلع عمودی کادر
تصویر بر میلههای نصب شده در دو گوشهی ابتدای زمین
مماس شوند .کرت آزمایش از زمان شروع تا پایان هر تکرار و 4
دقیقه قبل از پخش صدا برای عادی شدن وضعیت برای پرنده
ترک شد .در حین اجرای آزمایشها ،از تردد وسایل نقلیه و هر
شخص غیر عادی جلوگیری شد تا به دقت کار لطمهای وارد
نشود.

شکل  .1موقعيت بلندگو و دوربين نسبت به کرت آزمايش

تحليل آماری

برای ارزیابی تاثیر صوت بر روی پرندگان ،آزمونهایی در قالب
طرح فاکتوریل با بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و با سه
فاکتور نوع صدا در سه سطح (صدای پرندهی شکاری شاهین،
صدای توپ گازی و صدای رنجش گنجشک) ،بسامد صدا در سه
سطح  5 ،1و  11کیلو هرتز و زمان انجام آزمایش در دو سطح
صبح و عصر انجام گرفت .همچنین ترکیبی از صداهای توپ
گازی و رنجش گنجشک فقط با بسامد  5کیلو هرتز در صبح و
عصر مورد استفاده قرار گرفت .دادههای حاصل از اجرای طرح با
استفاده از نرمافزار  SPSS.18تجزیه و تحلیل شدند.

نتايج و بحث
جدول  1و شکل  1میانگین کلی نتایج ثبت شده برای تعداد
پرندگان را نشان میدهند .با توجه به جدول  1و شکل 1
مشاهده میشود که درصد پرندگان پرواز کرده در کرت آزمایش
بعد از ایجاد صدا نسبت به پرندگان باقی مانده بیشتر است.
بنابراین به نظر میرسد تولید صدا به طور کلی در دورکردن
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) .Berge et al., 2005ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮐﺮت آزﻣﺎﯾﺶ

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎر

 Koyuncu & Luleاﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﺪا در دور ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮﻧ ﺪﮔﺎن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ  ،4ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد

ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭘﺮﻧﺪهي ﺳﺎر در ﮐﺮت آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮐﺮت آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در
ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد (Edworthy

).et al., 2009

ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ;(Tracey & Saunders, 2003
ﺟﺪول  .1ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺗﻌﺪاد اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
در زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ
از اﯾﺠﺎد ﺻﺪا

810

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
7/64

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
8/90

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده
ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﺻﺪا
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
7/12

درﺻﺪ
68/56

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﺻﺪا
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
1/78

درﺻﺪ
31/44

ﺟﺪول  2ﮐﻪ ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ-

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺻﺪاﻫﺎ اﺧﺘﻼف

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺻﺪا و زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ-
داري در دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻮع ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻣﻌﻨﯽداري در دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﺗﮑﺮار )روز آزﻣﺎﯾﺶ( ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮي
داﻧﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول  3آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺟﺪول  3ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﺪاﻫﺎ در ﺳﻪ زﯾﺮ

اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﮔﺎﻧﻪي ﻧﻮع

ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻧﻮع ﺻﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽداري از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده

ﺻﺪا در ﻧﻮع ﺑﺴﺎﻣﺪ و زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﻮع ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه-
اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮع ﺻﺪا در زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪي ﺻﺪا ،زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

دارﻧﺪ .درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده در اﺛﺮ ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي
) (82/ 896ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو
ﺻﺪاي دﯾﮕﺮ در دور ﮐﺮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي از ﻧﻮع ﺿﺮﺑﻪاي اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺪاﻫﺎ ،در
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ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﭘرواز ﮐرده ﻗﺑل از اﯾﺟﺎد
ﺻدا
ﺑﻌد از اﯾﺟﺎد ﺑﻌد از اﯾﺟﺎد
ﺻدا
ﺻدا

در زﻣﯾن
ﺷﺎھد

ﺷﮑﻞ  .4ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي ﮐﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

7

ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ،ﻣﻮج ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﺪي و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄ ﻪي
ﺻﻔﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺸﺎر
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻌﻨﯽداري در ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮپ ﮔﺎزي ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Edworthy et al., 2009
در ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ ،درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده )،(48/ 22
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺪاﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪهي ﺳﺎرﮔﭙﻪي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﺗﯿﺮهي ﺷﺎﻫﯿﻨﯿﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ-
ي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺮاي
ﭘﺮﻧﺪه ﻋﺎدي و ﮐﻢ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺪاي
ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﺻﺪاي ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آن را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﺻﺪا ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در
آن وﺟﻮد دارد.
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زارع ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪﺷﺎﻫﯽ و ﯾﮕﺎﻧﻪ :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ...
ﺟﺪول  .2ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺻﺪا ،زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺮ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات

درﺟﻪي آزادي

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

F

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ ﯽداري

روز آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻮع ﺻﺪا

2
2

294/ 7818
88490/ 2822

0/ 34
102/ 06

0/7119ns
**< 0/ 0001

زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﻧﻮع ﺻﺪا × زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ

1
2
2

5724/ 4816
137/ 8876
2582/ 0410

6/60
0/ 16
2/ 98

*0/ 0104
0/8530ns
0/0515ns

ﻧﻮع ﺻﺪا × ﺑﺴﺎﻣﺪ
زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ × ﺑﺴﺎﻣﺪ

4
2

2240/ 8054
2935/ 0066

2/ 58
3/ 39

*0/ 0359
*0/ 0344

ﺻﺪا ×زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ × ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺧﻄﺎ

4
790

759/ 0112
867/ 0464

0/ 88

0/4781ns

ﮐﻞ

809

* و ** و  nsﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  % 1 ،% 5و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول  .3آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮي داﻧﮑﻦ ﺑﺮاي ﻧﻮع ﺻﺪا

درﺻﺪ

ﺻﺪا
ﺗﻮپ ﮔﺎزي

82/896

رﻧﺠﺶ ﮔﻨﺠﺸﮏ
ﺷﺎﻫﯿﻦ

74/576b
48/219c

a

* ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺗﯿﻦ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  2اﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ
اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ ﺑﺮاي دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﯽدار ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮي داﻧﮑﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول  4درج ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺟﺪول  4ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎنﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ در

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  5ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪاي ﺗﻮپ
ﮔﺎزي در ﺑﺴﺎﻣﺪ  5ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﭘﺮواز ﮐﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  .4آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮي داﻧﮑﻦ ﺑﺮاي زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ

درﺻﺪ

زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ

71/222
65/905b

ﺻﺒﺢ
ﻋﺼﺮ

a

* ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺗﯿﻦ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﯾﺳﺗرس ﮐﻧﺟﺷﮏ

ﺗوپ ﮔﺎزی

ﺷﺎھﯾن
100

ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎنﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ

80

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده

60

در زﻣﺎن ﺻﺒﺢ ) (71/222ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺼﺮ ) ( 65/905ﺑﯿﺶﺗﺮ

40

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﺪا در زﻣﺎن ﺻﺒﺢ ﻧﺴﺒﺖ

20

ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺼﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ آنﻫﺎ ﺻﺪاي ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در روز
ﻗﺒﻞ را ﺗﺎ اﻧﺪازهي زﯾﺎدي ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ در ﻋﺼﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در
ﺻﺒﺢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن روي ﺣﺎﻓﻈﻪي ﭘﺮﻧﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺪﯾﺪهي ﻋﺎدت
ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﺪاﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  2اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻮع ﺻﺪا و ﻧﻮع
ﺑﺴﺎﻣﺪ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ 5

درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده

دو زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮع ﺻﺪا در ﻧﻮع ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺮاي دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را

0

 ١٠ﮐﯾﻠو ھرﺗز

 ۵ﮐﯾﻠو ھرﺗز

ﺑﺴﺎﻣﺪ

 ١ﮐﯾﻠو ھرﺗز

ﺷﮑﻞ  . 5ﻧﻤﻮدار اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮع ﺻﺪا و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺮ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺟﺪول  2ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در
ﻧﻮع ﺑﺴﺎﻣﺪ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ
 6اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﻮع ﺑﺴﺎﻣﺪ را ﺑﺮاي دور ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮑﻞ  6ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﺪا در زﻣﺎن ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ  10ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ ،داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ

68

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺮان ،دورة  ،47ﺷﻤﺎرة  ،1ﺑﻬﺎر 1395

درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﮔﺎﻧﻪي ﻧﻮع

وارﯾﺎﻧﺲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪي ﺻﺪا ،زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  7ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي در زﻣﺎن ﺻﺒﺢ و در ﺑﺴﺎﻣﺪ 10

ﺻﺪا و زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ )ﺟﺪول  (5ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع
ﺻﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ

ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از آزﻣﻮن

ﻣﺎ ﺻﺒﺢ

ﻣﺎ ﻋﺼﺮ

100

60
40
20
0

 ١٠ﮐﯾﻠو ھرﺗز

 ۵ﮐﯾﻠو ھرﺗز
ﺑﺴﺎﻣﺪ

درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده

80

 ١ﮐﯾﻠو ھرﺗز

ﺷﮑﻞ  . 6ﻧﻤﻮدار اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﻮع ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺮ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

دﯾﺳﺗرس ﮔﻧﺟﺷﮏ

ﺗوپ ﮔﺎزی

100

ﺷﺎھﯾن

درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده
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ﻋﺻر

ﺻﺑﺢ

 ١ﮐﯾﻠو
ھرﺗز

ﺷﮑﻞ  .7ﻧﻤﻮدار اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮع ﺻﺪا ،زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺮ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺟﺪول  ،5ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﺪاﻫﺎ در ﺑﺴﺎﻣﺪ  5ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺛﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﻮع ﺻﺪا و
زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداري در دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘﯿﮕﯿﺮي داﻧﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول 6
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول  6ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دو ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺗﻮپ
ﮔﺎزي در ﯾﮏ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-
دﻫﺪ ﮐﻪ دو ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺗﻮپ ﮔﺎزي در ﺑﺴﺎﻣﺪ  5ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺪاﻫﺎ در
ﮔﺮوهﻫﺎي دﯾﮕﺮ داﻧﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ دو ﻧﻮع
ﺻﺪا )ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽداري ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺪاﻫﺎ )ﺻﺪاي رﻧﺠﺶ ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ( از ﻧﻈﺮ
درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز
ﮐﺮده در اﺛﺮ ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ) (92/ 457ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺪاﻫﺎ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ  900ﺑﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮي در دور ﮐﺮدن
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  5اﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ
اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ ﺑﺮاي دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﯽدار ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮي داﻧﮑﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎنﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ،
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده دارﻧ ﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده در زﻣﺎن ﺻﺒﺢ )(76/ 890
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺼﺮ ) (71/037ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ  900ﺑﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول  4ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﺪا در زﻣﺎن ﺻﺒﺢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺼﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  8ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در زﻣﺎن ﺻﺒﺢ داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ
درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  .5ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺻﺪا و زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
روز آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻮع ﺻﺪا
زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻮع ﺻﺪا × زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ
ﺧﻄﺎ
ﮐﻞ

درﺟﻪي آزادي
2
3
1
3
350
359

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
655/8584
37715/8245
3083/4775
1579/7027
632/8077

F

1/04
59/60
4/87
2/50

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري
0/3558ns
**<0/0001
*0/0279
0/0596ns

* و ** و  nsﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  % 1 ،% 5و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زارع ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪﺷﺎﻫﯽ و ﯾﮕﺎﻧﻪ :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ...

ﺟﺪول .6آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮي داﻧﮑﻦ ﺑﺮاي ﻧﻮع ﺻﺪا

ﺻﺪا

درﺻﺪ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

92/457a

ﺗﻮپ ﮔﺎزي

87/018a

رﻧﺠﺶ ﮔﻨﺠﺸﮏ

69/306b

ﺷﺎﻫﯿﻦ

47/073c

ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎرهي ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا و درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز
ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ 5
درﺻﺪ وﺟﻮد دارد .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪن ﺑﺎزهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

*ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺗﯿﻦ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﺼﺮ

120

ﺻﺒﺢ

100

60
40

درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده

80

20
0

ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﺗوپ ﮔﺎزی

دﯾﺳﺗرس
ﮔﻧﺟﺷﮏ
ﻧﻮ ﺻﺪ

69

ﺷﺎھﯾن

ﺷﮑﻞ  .8ﻧﻤﻮدار اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪا و زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع
ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺑﺎزهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز
ﮐﺮده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 =Tﺷﻤﺎرهي ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا
 =Pدرﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ
 =Pدرﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي دﯾﺴﺘﺮس
ﮔﻨﺠﺸﮏ
 =Pدرﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي
 =Pدرﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪي ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ "ﺷﻤﺎرهي ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا" و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي "درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا" از آزﻣﻮن اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ در ﺟﺪول  7آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎزهي
زﻣﺎﻧﯽ و درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده در اﺛﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ  -0/ 323ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي
اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  0/ 041و ﮐﻤﺘﺮ از  0/05ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺻﺪاﻫﺎي رﻧﺠﺶ
ﮔﻨﺠﺸﮏ ،ﺗﻮپ ﮔﺎزي و ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  0/ 05اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ
ﺷﻤﺎرهي ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا و درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺻﻔﯽ آﺑﺎد و ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺪا ،ﺻﺪاي ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﺪاي رﻧﺠﺶ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﭘﺨﺶ ﺻﺪاي ﺗﺮس ﺧﻮد ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎر
 (1990) Bomford & O’Brienاﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ Conover
) (1994درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎي رﻧﺠﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ دورهي
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ
ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺪهآل ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮپ ﮔﺎزي از ﺟﻤﻠﻪي ﺻﺪاﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪاي اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻮتﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﻨﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺪاي ﺗﻮپ ﮔﺎزي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد (Aguilera

) .et al., 1991ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﯾﮏ
ﻧﻮع روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺒﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺣﺎﻓﻈﻪي ﭘﺮﻧﺪه در ﯾﺎدآوري اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺪا
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﺎﻻي آن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪاﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺪاوم زﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺻﺪا و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺮك ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﻋﺚ
دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮغ آﺑﺰي از ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﮐﻞ ﺳﺎل و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ).(Stevens et al., 2000
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نتيجه گيری
 آزمون همبستگی اسپيرمن بين شمارهی بازهی زمانی و درصد.4 جدول
پرندگان پروازکرده بعد از توليد صدا

T
ضریب همبستگی نمونهای اسپیرمن
سطح معنیداری دو طرفه
تعداد

-1/929
1/111*
241

ضریب همبستگی نمونهای اسپیرمن
سطح معنیداری دو طرفه
تعداد

-1/211
1/132
241

ضریب همبستگی نمونهای اسپیرمن
سطح معنیداری دو طرفه
تعداد

-1/149
1/121
241

ضریب همبستگی نمونهای اسپیرمن
سطح معنیداری دو طرفه
تعداد

-1/144
1/241
31

. میباشد%5 * سطح معنیداری در سطح احتمال

سپاسگزاری
بدین وسیله از جناب آقای دکتر کامران خیرعلیپور و جناب
آقای مهندس مجتبی خالدینیا به خاطر خصوصیات اخالقی
ارزشمند و مساعدت علمی ارزندهای که در این پژوهش داشتند
.قدردانی میشود

.در این پژوهش تاثیر صوت در دور ساختن پرندگان بررسی شد
، توپ گازی و رنجش گنجشک در سه بسامد،صداهای شاهین
صدای ترکیبی در یک بسامد و در دو زمان صبح و عصر پخش
 درصد میتوان گفت که بین انواع صدا33  با احتمال.گردیدند
-در میزان پرندگان پرواز کرده بعد از تولید صدا اختالف معنی
 درصد، با توجه به این که در صدای ترکیبی.داری وجود دارد
 نسبت به سایر انواع صدا بیشتر،)32/14( پرندگان پرواز کرده
است میتوان نتیجه گرفت که صدای ترکیبی از کارایی بهتری
 همچنین نتایج نشان.نسبت به سایر انواع صدا برخوردار است
) نسبت41/222( داد درصد پرندگان پرواز کرده در زمان صبح
 ) بیشتر است در نتیجه تولید صدا در زمان45/315( به عصر
صبح از کارایی بهتری نسبت به تولید صدا در زمان عصر
 بین میزان پرندگان پرواز کرده بعد از تولید صدا.برخوردار است
 میتوان.در بسامدهای مختلف اختالف معنیداری وجود ندارد
،گفت که در انجام آزمایش با فرار رسیدن بازههای زمانی باالتر
پرندگان نسبت به صدای شاهین عادت پذیر میشوند و نسبت
 با توجه به نتایج این.به سایر صداها عادت پذیر نمیباشند
تحقیق صدای ترکیبی در زمان صبح جهت دور کردن پرندگان
خسارتزا به محصوالت کشاورزی به عنوان مناسبترین صدا
تشخیص داده شده و به کشاورزانی که با مشکل هجوم پرندگان
. توصیه میشود،مواجهاند
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