
  89-102 ، صفحه1386 تابستان 42محيط شناسي سال سي و سوم، شماره 

 ةي گونيآوري پرستوي درياجوجه فنولوژي توليد مثل و ميزان موفقيت
كال و مي زرينيهاي دا در آب بندانChlidonias hybridusسفيد 

   استان مازندران آبادمرزون
  
  

  3 رضا رياحي بختياري علي، 2 بهروز بهروزي راد ،*1 سيد مهدي اميني نسب
  
  

   منابع طبيعي، دانشگاه شهيد چمران اهوازة گروه محيط زيست، دانشكد مربي-1
  ي دانشگاه تربيت مدرسي منابع طبيعي و علوم درياةتاديار گروه محيط زيست، دانشكد اس-2

  ي دانشگاه تربيت مدرسي منابع طبيعي و علوم درياة، دانشكد گروه محيط زيستمربي -3
  23/8/85: تاريخ پذيرش      4/3/83: دريافت تاريخ 

  
  

  چكيده
ـ ييك گـروه جوجـه آور پرسـتوي دريـا      . است 1382 از ارديبهشت تا شهريور      ياين مطالعه حاصل پژوهش       در آب بنـدان  فقـط   سـفيد ةي گون

 توليد مثل اين گونه با رفتـار        فنولوژي. آوري داشتند جوجه  )  جفت 1390 ( آباد مرزونو دو گروه جوجه آور در آب بندان         ) جفت930(كال  زرين
كـال و    تخم در آب بندان زرين     هايهاندازه دست .  بود ها ارديبهشت ماه شروع شده و اواخر مرداد، حداكثر زمان پرواز جوجه           28آشيانه سازي از    

 تخمـي نيـز مـشاهده شـد و     5 هـاي هل جوجه آور دستّكه در گروه او درحالي، تخم بود4 تا 1 بين  آبادمرزونگروه دوم جوجه آور آب بندان      
ل و دوم جوجـه آور آب بنـدان      ّهاي او كال و گروه  آوري در آب بندان زرين    جوجهميزان موفقيت   .  بود  جوجه 3 تا   1هاي همزاد بين    اندازه گروه 

 تخـم   هايهدستآوري بين   جوجه  اختالف معني داري در ميزان موفقيت       .  درصد محاسبه شد   87/75 و   96/82 ،   08/57 آباد به ترتيب     مرزون
كـه بيـشترين   ) >05/0p (فقط اختالف بين ميزان تلفات در هر مرحله توليد مثل معني دار بود         ،  )p <05/0(هاي همزاد مشاهده نشد     و گروه 

 آوري بـين منـاطق مـورد   جوجه موفقيت .  قبل از تفريخ تخم و بر اثر زير آب رفتن تخم ها به دليل وقوع بارندگي شديد بود             ةتلفات در مرحل  
  ).  p< 05/0(مطالعه اختالف معني داري نشان نمي داد 

  
   آباد، مازندرانمرزونكال،  سفيد، آب بندان، زرينةي گونيآوري، پرستوي درياجوجه فنولوژي، توليد مثل، :واژه هاي كليدي

  
  سرآغاز

ها، در هاي تاالبي به عنوان پيچيده ترين بوم سازگاناكوسيستم
 & Baldi et al., 1998 ; Baldi) دارندمعرض بيشترين تهديد قرار

Kisbenedeck, 1999)  هاي و با دارا بودن بسياري از شاخص
يكي از . شوندها محسوب ميزيستگاهي از شكننده ترين اكوسيستم

هاي  زيستگاه استاندارد بودن- بودنهاي مطلوبترين شاخصمهم
ذايي بيشتر  كه به دليل موقعيت در زنجيرة غهستندتاالبي، پرندگان 

   و (Baldi, 2001)از تغييرات محيط زيست آسيب پذير بوده 
 روندهاي زيستگاهي به شمار مي خوبي از دگرگونيةكنندبينيپيش

1999) (Baldi et al., . ساخت كه در مازندران هاي انسانتاالب  
، نيز به عنوان )1382صفائيان و شكري، (شوند بندان ناميده ميآب

  آشيانه سازي، زمستان گذارني، تغذيه و  ستراحت،محلي براي ا
ن مشاور امهندس(ند شوآوري پرندگان بومي و مهاجر محسوب ميجوجه 
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ل ّ اوةپرندگان بومي، زمستان گذران و جوجه آور بهاره و تابستانه، رتب
يانه به خود اختصاص داده است، مطالعه پيرامون  خاورمةرا در منطق

ها بندان كه آب(Evans, 1994) حائز اهميت است مناطق كليدي آن
هايي كه پرندگان حساسيت بيشتري يكي از دوره. اندنيز از آن جمله

آوري و توليد مثل جوجه ةنسبت به تغييرات محيط زيست دارند دور
ين دوره انعكاسي از شرايط بهينه آنهاست كه موفقيت توليد مثلي در ا

 & Schjorring) زيستگاه و مطلوب بودن محيط زيست است

Bregnball, 1999).و آوريجوجههاي كنوني، مناطق  در جمعيت 
 Blaber et) نددارر زيستگاه از حساسيت بيشتري برخو بودنداستاندار

al., 1998)ي و تواند در طرحهاي حفاظت و مطالعات در اين زمينه مي
 & Baldi) مديريتي سيماي محيط طبيعي حائز اهميت باشد

Kisbenedeck, 1999; Baldi, 1999 ; Fasola & Canova, 
1996). 

اي  پرندهChlidonias hybridus سفيد ةي گونيپرستوي دريا
سانان  آبچليكة و راستLaridae هايي كاكاةاز خانواد

Charadriiformes ،بي است كه به دليل يكي از پرندگان مهاجر تاال
 در مقايسه با ديگر به نيلوفرهاي آبيگونه  بيشتر اينوابستگي 

آوري از جوجه سازي و در طول دوره آشيانههاي گياهيپوشش
ها با توجه به آن كه اين پوشش. هاي خاصي برخوردار استنيازمندي

در مناطق زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست در استان مازندران 
 و چون در تعيين هستندها بندانوابسته به آبت شدبد، نروجود ندا

ها بيشتر است  كلونيةموفقيت توليد مثلي، ضريب اطمينان در مطالع
 توانند مورد مطالعه قرار گيرندهاي بيشتري ميو تعداد آشيانه

(Scarton & Valle, 1996)هاي پرستوهاي ، بررسي روي كلوني
  .ي انجام گرفتيدريا

  
  هاشمواد و رو

  مناطق مورد مطالعه
كال در استان مازندران و شهرستان جويبار قرار بندان زرينآب

 كه )1382صفائيان و شكري ،  (است آبريز تجن ةگرفته و جزو حوز
  42 ◦36 42˝  يي و عرض جغرافيا 52 58ْ 50َي ًيدر طول جغرافيا
   هكتار بوده كه 2/327مساحت اين آب بندان . واقع شده است

  ين آب بندان، باال آب بندان و نو آب بندان يل سه قطعه پاشام
   هكتار وسعت 46 و182 ،2/99است كه هر يك به ترتيب 

 متر 4905000 متر و حجم مفيد آبگيري 5/1عمق متوسط آن . دارند
   هكتار زمين شاليزاري را پوشش 490مكعب در سال است كه حدود 

  و توسط مردم بومي اداره مشاع بوده،ازلحاظ وضعيت مالكيت. مي دهد
  .) 1373اي مازندران ، شركت سهامي آب منطقه(شود مي

 آبريـز  ة شهرستان بابل و جزو حوزة آباد در محدودمرزونآب بندان  
اين آب بندان در طول . بندان نيز معروف است    آب ةهراز بوده كه به كوس    

فته كه   قرار گر  58 33 ◦36˝ي  ي و عرض جغرافيا   14 38 ◦52 ˝ييجغرافيا
متـر و حجـم مفيـد     عمق متوسط آن يـك . است هكتار 220وسعت آن 

 ،از لحاظ وضعيت مالكيت   .  متر مكعب در سال است     220 × 10 4آبگيري
شـركت سـهامي آب     (شـود   مشاع بوده و توسط مردم بومي مديريت مي       

  ).1  شمارةشكل( )1373اي مازندران، منطقه
  
  ييهاي عمليات صحراروش

  هاانتخاب آشيانه
ل شـروع رفتارهـاي آشـيانه       ّپس از حضور در منطقه از روزهـاي او        

، مطالعـات   )اواخر مرداد (ها  تا زمان پرواز جوجه   ) اواخر ارديبهشت (سازي  
ـ  يهـاي پرسـتوي دريـا     جو براي يافتن آشـيانه    وي و جست  يصحرا  ةي گون

بـار   كل منطقه بـا فاصـله زمـاني دو روز يـك            سفيد با پيمايش قايق در    
 و Scarton et al., 1994 (Bacon & Rotella, 1998 ; انجام گرفت

  . آشيانه به صورت تصادفي از هر منطقه انتخاب شد30
  

  برآورد جمعيت
ـ  يبه منظور برآورد جمعيـت پرستوي دريا       سـفيد در ايـن دو       ةي گون

اين گونه به منظور آشـيانه      . كار گرفته شد  ه دو روش متفاوت ب    ،آب بندان 
 Nymphaea alaba هاي نيلـوفر آبـي   سازي و جوجه آوري به پوشش

ين آب يها در پـا و اين پوشش (Allan, 1988)شديدي داشته وابستگي 
 1 از روش سـمپلينگ      بودنـد كال به طور يكنواخـت پراكنـده        بندان زرين 

 متـر بـه صـورت       500 متـر و طـول       10 قطعه به عرض     4استفاده شد و    
 شـمارش شـد و      تصادفي در سطح آب بندان انتخاب و تعداد آشـيانه هـا           

 قطعه به كـل وسـعت       4ميانگين تعداد آشيانه هاي شمارش شده در اين         
 ,Fasola & Canova, 1992; Goreين آب بندان تعميم داده شـد  يپا

كه آب بنـدان مـرزون آبـاد بـه طـور يكنواخـت از                آن   دليله   ب .)(1991
نيلوفرهاي آبي پوشيده نشده و مناطق باز آبي و نيزارها نيـز تيـپ هـاي                

  دهند و با توجه به آن كه ستگاهي ديگر اين آب بندان را تشكيل ميزي
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  اطلس عمومي مازندران                1377تقسيمات شهرستاني و نقاط شهري استان در سال 
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استان مازندران ) الف و ب( آباد مرزونمي زرين كال و يهاي داي آب بنداني موقعيت جغرافياةنقش  ):1( شمارة شكل
   )1373اي مازندران، شركت سهامي آب منطقه(

 
هاي نيلوفر آبي آشيانه  روي پوششفقط سفيد ةي گونيپرستوي دريا

 به منظور برآورد 2 شمارش مستقيم آشيانه ها ، ازكند روشسازي مي
روش با   و اين دو(Bacon & Rotella, 1998) شداستفاده جمعيت

  .انجام گرفت فوق مناطق در سه تكرار

  هامشخصات تخم
 شكل (ذاري شدهگهاي عالمتگذاري در آشيانهپس از آغاز تخم

 مربوط به تخم از قبيل قطر بزرگ هايمشخصه  برخي از ،)2 شمارة
كوليس دقت با ) عرض تخم(و قطر كوچك تخم ) طول تخم(تخم 

  ٩١                     ...آوری پرستوی دريايیفنولوژی توليد مثل و ميزان موفقيت جوجه



 اندازه Pesola گرمي 50 سانتيمتر و وزن تخم با كمك ترازوي 01/0
 و براي دقت بيشتر، در هر آشيانه وزن (Holloway, 1993)گيري 

هاي موجود در آن اندازه گيري شد و سپس چند نمونه مجموع تخم
دار انتخاب و به منظور توزين با ترازوي هاي غيرعالمتتخم از آشيانه

 گرم به آزمايشگاه منتقل و سپس متناسب با 01/0ي با دقت ديجيتال
 Spendelow) تخم به هر آشيانه تعميم داده شدهايمشخصهساير 

& , Zingo, 1997) . براي تعيين حجم تخم و شاخص شكل تخم
  :(Holloway, 1993) از فرمول زير استفاده شد 3

)()( 2
)( cmBcmLkV cc ××=  

 يا عرض تخم و ، قطر كوچكB=  يا طول تخم،، قطر بزرگL=كه 
=k گيرند در نظر مي4866/0 ضريب ثابت كه معموال .  

100×÷ LB = شاخص شكل تخم  
كه هر چه شاخص شكل تخم بيشتر باشد بدين معني است كه تخم 

 تخم تا هايهسپس مشاهدات مربوط به تغيير تعداد دست. گردتر است
  .ها ثبت شد تخمخزمان تفري

  
  

  تخم4 سفيد با ةي گوني پرستوي درياةآشيان): 2( شكل شمارة

  
  مشخصات جوجه ها در مراحل مختلف فنولوژي توليد مثل

گيري ها در مراحل زير اندازهبعد از تفريخ تخم ها، وزن جوجه
  : (Allan, 1988)شد 

اي كه جوجه تازه تفريخ شده و بدن آن دوره : Nestling -الف
 6هاي كمتر از جوجه (يست حركت در آشيانه نكركي است و قادر به

  . )3  شمارةشكل ( ) روزه

هاي بدن از بين رفته و ي كه كركادوره : Post- nestling -ب
   و جوجه قادر به پرواز نيست ولي كردهپرهاي جديد شروع به رشد 

ده و در محدوده هاي اطراف آشيانه روي كرتواند از آشيانه حركت مي
  ). روزه 15 تا 6جوجه هاي  ( دكنسطح آب شنا 

  
  

 سفيد در مرحله ةي گونيجوجه پرستوي دريا ):3( شمارةشكل
Nestling 

  

  
  

   سفيد بالغ جوجه آورةي گونيپرستوي دريا): 4(شكل شمارة 
  

ده و آشيانه را ترك مي كراي كه جوجه پرواز دوره:  سن پرواز -ج
  ). روز <15(كند 
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ها در هر يك از ن جوجههمچنين به منظور تعيين نسبت وز
آوري به طور جوجه مراحل فوق به وزن والدين، در انتهاي فصل

ي گونه سفيد بالغ جوجه آور از هر منطقه ي پرستوي دريا3تصادفي 
در اين مراحل نيز . دشو وزن آنها ثبت ) 4  شمارةشكل(زنده گيري 

هاي  تخم و گروههايهطوركلي بين دستمشاهدات صورت گرفته به
  كه به طور همزمان در هر آشيانه متولدييهاتعداد جوجه(زاد هم

  .در هر آشيانه يادداشت شد 4)اند شده
  

  تعيين تلفات در مراحل مختلف فنولوژي توليد مثل
ها، بر اساس مشاهدات ثبت شده در مراحل قبل از تفريخ تخم

Nestling و Post – nestling تا سن پرواز، تلفات بر اساس عوامل 
  :; Reynolds, 1990) (Hovis & Gore, 2000دش بررسي زير
  ها در منطقه، بر اثر تردد قايق : تلفات براثر عوامل انساني-الف

باقي م آنها يهاي از بين رفته آثار و عالها و جوجهها، تخمآشيانه
 .ماندمي
ها و ها، تخم آن دسته از آشيانه: سطح آب هاي تلفات در اثر نوسان-ب

   ةي كه بر اثر بارندگي شديد روزهاي قبل و به واسطيهاجوجه
  .باال آمدن آب به زير آب رفته و نابود شدند 

ي كه يهاآن دسته از آشيانه :Nestling ة تلفات در ابتداي مرحل-ج
 تلف شده بودند  در آن روزگي2هاي تازه تفريخ شده كمتر از جوجه

  .دارند در اين قسمت قرار
هاي تلف ها، تخم و جوجه آشيانه:ر عوامل طبيعي  تلفات بر اثر ديگ-د

شده كه در بخش هاي الف، ب و ج قرار نداشتند به اين قسمت 
  .نسبت داده شدند

  
  تعيين مراحل زماني فنولوژي توليد مثل
  سازي تا زمان پرواز با توجه به مشاهدات از زمان آشيانه

عيين و با ها، مراحل مختلف فنولوژي توليد مثل اين گونه تجوجه
 توليد مثلي مشخص ة اوج براي مرحلةتوجه به ميانگين فراواني، نقط

  . (Fasola & Canova, 1996)شد
  

  تعيين ميزان توليد هر آشيانه
  ها، تعداد آشيانه ها در واحد سطح بر اساس مشاهدات و يادداشت

   بين Post- nesling و  Nestlingبندان، تعداد تخم، تعدادآب

آوري بر جوجه هاي همزاد تعيين و موفقيت م و گروه تخهايهدست
و يا ميانگين موفقيت  هاي به پرواز رسيدهاساس ميانگين درصد جوجه

  .محاسبه شد  (Akris-otis, 1998) توليد مثليةدر هر مرحل
  

  هاي آماريروش
هاي همزاد در موفقيت  تخم و گروههايه دستةبراي تعيين اثر انداز

 Fasola) 5 واليس–توليد مثلي از آناليز كروسكال  ةو تلفات هر مرحل
& ,Canova, 1992)  ه منظور تعيين اختالف تلفات بين مراحل تخم، ب

Nestling و Post-nestling6  از آزمون فريدمن (Spendelloe & 
Zingo, 1997)  ، تخم وهايه دستةبه منظور تعيين همبستگي انداز  

 7 وري از آزمون همبستگي اسپيرمنآجوجه گروه هاي همزاد با موفقيت 
& Kinnison, 1991) (Gore، آوري و جوجه  موفقيت ةبراي مقايس

 ; Eyler et al., 1992)  8 تلفات بين دو منطقه از آزمون مربع كاي
Holloway, 1993)  ،استفاده شد.  

  
 ج ينتا

  كال بندان زرين سفيد در آبةي گونييك گروه پرستوي دريا
 آباد را مرزون آب بندان ةكه دو گروه از گون درصورتي،آوري داشتهجوجه
 اصطالحات گروه اول و ادامهاند كه در دهكرآوري انتخاب جوجه براي 

  .دوم جوجه آور بدين منظور انتخاب شدند
  

  برآورد جمعيت
 سفيد  ةي گون ي آشيانه پرستوي دريا   930بر اساس روش سمپلينگ، حدود      

وجـود  )  هكتـار  2/99وسـعت   (كـال و    مـي زريـن     ي آب بندان دا    پايين در
 آشـيانه در    1155مارش مـستقيم،    شـ كه مطابق بـا روش       درحالي ،داشته

 1390كـال   (آور   آشيانه در گـروه دوم جوجـه       235ل جوجه آور و     ّگروه او 
هـاي نيلوفرهـاي آبـي       آباد روي پوشش   مرزونمي  يآب بندان دا  ) آشيانه

  .شمارش شده است
  

  مشخصات تخم
 80 مجموعدر كال  بررسي در آب بندان زرين آشيانه مورد30از 
 تخم در هر آشيانه وجود داشته كه بيشترين و 6/2طور متوسط تخم و به

 34/53( تخمي 3 هايهكمترين تعداد تخم به ترتيب در ارتباط با دست
ل ّ آشيانه انتخابي در گروه او30از . بود)  درصد66/6( تخمي 1و ) درصد

  ٩٣                     ...آوری پرستوی دريايیفنولوژی توليد مثل و ميزان موفقيت جوجه



 تخم و به طور متوسط 92طوركلي آباد به مرزونجوجه آور آب بندان 
 20( درصد آنها 66/66 تخم در هر آشيانه شمارش شد كه 06/3

 تخم بودند و در گروه دوم جوجه آور آب بندان 3داراي ) آشيانه
 تخم و به طور 76 اً مطالعه جمعمورد آشيانه 30 آباد و از مرزون

رصد آنها  د34/63 تخم در هر آشيانه شمارش شد كه 53/2متوسط 

 تخم 4داراي )  آشيانه1( درصد آنها 34/3 تخم و 3داراي )  آشيانه19(
كال وگروه دوم جوجه آور تخم در آب بندان زرينهاي ه دستة انداز.بودند
  ل ّكه در گروه او درحالي، تخم بود4 تا 1آباد بين مرزونبندان آب

ي مهم تخم هابرخي از مشخصه . تخم مشاهده شد5 تا 1آور بين جوجه
  .استبه نمايش در آمده  1  شمارةدر جدول

  
   سفيد ةي گونيهاي مهم تخم پرستوي دريامشخصه): 1(جدول شمارة 

  منطقه
طول متوسط تخم 

 )سانتيمتر(

عرض متوسط تخم 

 )سانتيمتر ( 

  حجم تخم

 )سانتيمتر مكعب(
 )گرم(وزن تخم  شاخص شكل تخم

  66/0 ±  45/14 ±19/2  60/68  22/1 ± 85/14 06/0 ±  75/2  16/0 ± 01/4  الف

  93/0 ±  95/14 ±48/2  66/73  36/3 ± 27/17 21/0 ±  95/2  21/0 ± 01/4  ب

  07/1 ±  05/15 ±09/3  25/73  12/4 ± 60/18 24/0 ±  02/3  25/0 ± 12/4  ج
   آبادمرزونه آور آب بندان گروه دوم جوج:  آباد    جمرزونل جوجه آور آب بندان ّگروه او: كال    بآب بندان زرين: الف 

  
  هامشخصات جوجه

 آشيانه 30 تخم مورد بررسي در 80دهد كه از نتايج نشان مي
 گروه 42 تخم تفريخ شده و از اين تعداد 53كال در آب بندان زرين

ل جوجه آور آب ّشكل گرفته، در گروه او)  آشيانه30بين (همزاد 

 57 ، تخم تفريخ شده79،  آشيانه30 تخم در 92 آباد از مرزونبندان 
 تخم مورد 76 و از ،گروه همزاد شكل گرفت و در گروه دوم جوجه آور

 شكل( گروه همزاد شكل گرفت 50 تخم تفريخ شده و 62بررسي، 
  ). 5 شمارة
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   آبادمرزونكال و ي زرينها سفيد در آب بندانةي گوني اندازه گروه همزاد جوجه پرستوي دريا):5( شمارة شكل
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 و Nestling ، Post-nestling ةها در مرحلميانگين وزن جوجه
ها در هر كال و نسبت وزن جوجهبندان زرينابتداي سن پرواز در آب

نشان  2  شمارةبالغ در جدولهاي جوجهيك از مراحل مذكور به وزن 
  .استداده شده 

  
  مراحل زماني فنولوژي توليد مثل 

 سفيد در ةي گونيزماني فنولوژي توليد مثل پرستوي دريامراحل 
در ) روز( و مدت زمان هر يك از مراحل توليد مثلي 5 تا 3جداول 
   شده استمنعكس 6  شمارةجدول

  

  موفقيت جوجه آوري در هر مرحله توليد مثلي
  شمارة سفيد در جدولةي گونيدرصد موفقيت جوجه آوري پرستوي دريا

  .ستانشان داده شده  7
كال و گروه بندان زرين تخم در آبهايهموفقيت جوجه آوري بين دست

آباد اختالف معني داري نشان نمي مرزون بندانل و دوم جوجه آور آبّاو
  شمارةشكل ( )p ،118/0= p ،  802/0= p =573/0به ترتيب ( داد 

اين موفقيت جوجه آوري بين گروه هاي همزاد نيز بر اساس آناليز  ). 6
گروه اول و ( كال و مرزون آباد هاي زرينبندان واليس در آب-روسكالك

 ، p =848/0به ترتيب ( اختالف معني داري نداشت) دوم جوجه آور
719/0= p 910/0 و= p()  7  شمارةشكل.(  

  )استتعداد مورد بررسي  : nات و  تغييرةاعداد داخل پرانتز دامن(وزن جوجه در مراحل مختلف و نسبت وزن آنها به بالغين ): 2(جدول شمارة
  

-Nestling Post نام منطقه
nestling 

  Nestling  بالغجوجه ابتداي سن پرواز
 به بالغ

Post-
nestling  
 به بالغ

ابتداي سن 
 پرواز به بالغ

 آب بندان 
كالزرين  

75/13  ± 83/2  
)5/18-11(  

( n=4 ) 

40 ± 64/8  
)5/48-5/26(  

( n=6 ) 

77 ± 3 
)80-74(  

( n=2) 

5/97  ± 5/2  
)100-95(  

( n=2) 

14/0  41/0   78/0  

 آب بندان 
  آبادمرزون

62/13  ± 38/2  
)5/17-11(  

( n=4 ) 

62/36  ± 9 
)5/47-25(  

( n=8 ) 

33/79  ± 02/4  
)85-76(  

( n=3 ) 

95 ± 16/8  
)105-85(  

( n=3 ) 

14/0  38/0  83/0  

  
  كال   سفيد در آب بندان زرينةي گونيريا  مراحل زماني فنولوژي توليد مثلي پرستوي د):3( شمارة جدول

  زمان خاتمه  زمان اوج  زمان شروع فنولوژي
   خرداد7   خرداد1 ارديبهشت تا 30   ارديبهشت28  آشيانه سازي

  خرداد9   خرداد6 تا 4   خرداد3 گذاريتخم
   تير2  خرداد25 تا23   خرداد21  تفريخ تخم ها

   تير2   خرداد26 تا 24   خردادNestling  21 ةمرحل
   تير18   تير7 تا 4   خردادPost-nestling  25 ةمرحل

  تير26   تير18 تا14   تير10  سن پرواز
  

   آباد مرزونل جوجه آور آب بندان ّ مراحل زماني فنولوژي توليد مثلي در گروه او):4( شمارة جدول
  زمان خاتمه  زمان اوج  زمان شروع فنولوژي
   خرداد21   خرداد7 تا 3   خرداد1  آشيانه سازي

  خرداد25   خرداد10 تا 6   خرداد5 گذاريتخم
   تير16  تير 1 خرداد تا 27   خرداد25  هاتفريخ تخم

   تير18  تير2 خرداد تا 28   خردادNestling  25 ةمرحل
   تير30   تير13 تا9   خردادPost-nestling  31 ةمرحل

  مرداد1   تير24 تا21   تير18  سن پرواز

  ٩۵                     ...آوری پرستوی دريايیفنولوژی توليد مثل و ميزان موفقيت جوجه



   آباد مرزون زماني فنولوژي توليد مثلي در گروه دوم جوجه آور آب بندان  مراحل):5( شمارة جدول
  زمان خاتمه  زمان اوج  زمان شروع فنولوژي

   تير10  تير7  تا3   خرداد23  آشيانه سازي
  تير12   تير11 تا 8   خرداد28 گذاريتخم

   مرداد5  تير28 تا24   تير18  هاتفريخ تخم
   مرداد7 تير 30 تا25   تيرNestling  18 ةمرحل

   مرداد23  مرداد11  تا8   تيرPost-nestling  24 ةمرحل
  مرداد25   مرداد20 تا17   مرداد11  سن پرواز

 

 ةاعداد داخل پرانتز دامن( كال و مرزون آباد بندان هاي زريندر آب) روز ( مدت زمان هر يك از مراحل توليد مثلي):6( شمارة جدول
  ).هستندتغييرات 

  مدت   نام آب بندان
 سازيآشيانه

  مدت 
  گذاريتخم

زمان خوابيدن 
  روي تخم

طول دوره 
Nestling 

  طول دوره
 Post-nestling  

 انتهاي ةفاصل
-Post ةدور

nestling تا سن 
  پرواز

  بندانآب
  كالزرين

31/6   ± 86/0  
)8-5(  

2 18   ± 29/1  
)20-16(  

15/5   ± 22/1  
)8-4(  

89/13  ± 33/1  
)15-10(  

26/3   ± 74/1  
)10-2(   

آور ل جوجهّگروه او
 مرزونآب بندان 
  آباد

66/4   ± 94/0  
)6-4(  

66/2  ± 08/1  
)6-2(  

03/19   ± 13/1  
)22-18(  

25/6   ± 10/2  
)12-4(  

85/15  ± 7/1  
)18-12(  

3  ± 72/2  
)10-1(   

آور گروه دوم جوجه
  آبادمرزونبندان آب

62/5   ± 61/0  
)7-4(  

25/2  ± 58/0  
)4-2(  

11/19   ± 47/1  
)22-18(  

92/5   ± 38/1  
)10-4(  

51/15  ± 7/1  
)18-12(  

44/2   ± 99/0  
)6-1(   

  
  اعداد داخل پرانتز ( سفيد در آب بندان زرين كال و مرزون آباد ةي گونيآوري پرستوي درياجوجه  درصد  موفقيت ):7( شمارة جدول

  ).است  موفقيتفراوانينشان دهندة 
هاي اوليه تفريخ تخم  نام آب بندان

  يافته
هاي اوليه كه تخم
 را Nestling ةمرحل

  پشت سر گذرانيدند

 ةهاي اوليه كه مرحلتخم
nestling Post- را به 

 پايان رساندند 

  ميزان موفقيت
  آوريجوجه  

  25/66  آب بندان زرين كال
)53( 

00/55 
)44(  

00/50  
)40( 

08/57  

ل ّگروه جوجه آور او
   آبادمرزونبندان آب

86/85  
)79( 

60/82  
)76(  

43/80  
)74( 

96/82  

گروه جوجه آور دوم 
   آبادمرزونبندان آب

57/81  
)62( 

68/73  
)56(  

36/72  
)55( 

87/75  
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  .دهد اختالف معني داري نشان نمي،تخمهاي هآوري بين دستجوجه موفقيت ):6( شمارةشكل
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   اختالف معني داري نشان نمي داد ،آوري بين گروه هاي همزادجوجه موفقيت  ):7( شمارة شكل

  
داري بين بر اساس نتايج آزمون اسپيرمن، همبستگي معني

بندان زرين كال و آوري در آبجوجه  تخم و موفقيت هايه دستةانداز
به (آباد مشاهده نشد مرزونبندان ل و دوم جوجه آور آبّگروه او
 همچنين همبستگي ؛)=p ،113/0= p، 628/0p = 662/0ترتيب 
آوري وجود نداشت جوجه گروه همزاد و موفقيت ةداري بين اندازمعني

  ).p =912/0و  p ،743/0= p =609/0به ترتيب ( 
آوري بين جوجهبر اساس نتايج آزمون مربع كاي، در موفقيت 

آباد  مرزونبندان آور آبل جوجهّكال و گروه اوهاي زرينبندانآب
)890/0= p(بندان كال وگروه دوم جوجه آور آببندان زرين، آب

 مرزونبندان آور آبل و دوم جوجهّو گروه او) p =742/0( آباد مرزون

   ).8  شمارةشكل( اختالف معني داري مشاهده نشد ،)p =206/0(آباد 
  

  تلفات در مراحل مختلف فنولوژي توليد مثل
مشخص  8 توليد مثل در جدول تلفات در مراحل مختلف فنولوژي

داري بين ميزان بر اساس نتايج آزمون فريدمن اختالف معني.  استشده
 در Post-nestling و Nestlingتلفات در مراحل قبل از تفريخ تخم، 

 آباد مرزونل و دوم جوجه آور آب بندان ّكال و گروه اوآب بندان زرين
سهم  .)p =000/0 و p،002/0= p =001/0به ترتيب (وجود داشت 

منعكس  9  شمارةجدول در  توليد مثليةمرحل ثر در تلفات هرؤعوامل م
  .  استشده

  ٩٧                     ...آوری پرستوی دريايیفنولوژی توليد مثل و ميزان موفقيت جوجه



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

زرين آال دوره اول مرزون آباد دوره دوم مرزون آباد

ري
 آو
جه

جو
ت 

فقي
مو

د 
ص

  
  دهدداري نشان نمي اختالف معني،آوري بين مناطق مورد مطالعهجوجه  موفقيت ):8(  شمارةشكل

  )است  تلفات فراواني مبيناعداد داخل پرانتز(وليد مثل  درصد تلفات در هر يك از مراحل فنولوژي ت):8( شمارة جدول
  Post-nestling ةمرحل  Nestling ةمرحل   قبل از تفريخ تخمةمرحل  منطقه

   75/33  كالآب بندان زرين
)27(  

25/11   
)9(  

00/5   
)4( 

ل جوجه آور آب بندان ّگروه او
   آبادمرزون

13/14  
)13(  

26/3   
)3(  

17/2   
)2( 

ر آب بندان گروه دوم جوجه آو
   آبادمرزون

42/18   
)14(  

89/7   
)6(  

31/1   
)1( 

  
  Nestling Post-nestling -ثر در تلفات تخم ، ؤ سهم درصد عوامل م):9( شمارة جدول

تلفات بر اثر    توليد مثلي فنولوژي  منطقه
  عوامل انساني

 هايتلفات در اثر نوسان
 سطح آب

تلفات در ابتداي 
 Nestlingمرحله 

ثر ساير تلفات بر ا
  عوامل طبيعي

  تلفات كل

  تخم  كالآب بندان زرين
  

Nestling  
  

Post-nestling  

94/6  
  
52/0  

  
38/1  

  

40/18  
  
04/1  

  
0  

0  
  
91/1  

  
0  

59/6  
  
51/4  

  
99/3  

93/31  
  
98/7  

  
38/5  

آور ل جوجهّگروه او
 مرزونآب بندان 
 آباد

  تخم
  

Nestling  
  

Post-nestling  

0 
 
0 

 
 
0 

20  
  
0  

  
0  

0  
  
66/0  

  
0  

75/10  
  
33/0  

  
66/0  

75/30  
  
99/0  

  
66/0  

 گروه دوم جوجه آور
 آبادمرزونآب بندان 

  تخم
  

Nestling  
  

Post-nestling  

0 
 
0 
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0  
  
0  
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0  
  
37/8  
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 -Post و Nestlingكـال بيـشترين تلفـات    در آب بندان زريـن 

nestling  در صـد در گـروه       66/16تيـب    به تر  ،هاي همزاد  بين گروه 
در .  جوجـه اسـت    1 درصد در گروه همزاد بـا        10 جوجه و    3همزاد با   

 درصـد در  06/6 آباد اين ميـزان      مرزونبندان  ل جوجه آور آب   ّگروه او 
 درصد در گروه همزاد با يـك جوجـه          26/5 جوجه و    2گروه همزاد با    

بـاد ايـن    آمرزونكه در گروه دوم جوجه آور آب بندان          درصورتي ،بوده

 در صـد در  22/3 درصد در گروه همزاد بـا يـك جوجـه و            92/8ميزان  
  . جوجه است2گروه همزاد با 

  
  ميزان توليد و تلفات هر آشيانه

 مشخص شده 10  شمارةشيانه در جدولآميزان توليد و تلفات هر 
  .است

  
   ميزان توليدات و تلفات هر آشيانه بين مناطق مورد مطالعه):10( شمارة جدول

تعداد     
آشيانه در 
 هر هكتار

تعداد 
تخم در 
  هر آشيانه

تعداد تخم 
هاي تفريخ 
شده در هر 

  آشيانه

تعداد 
Nestling  

هاي موفق در 
  هر آشيانه

  تعداد
Post- nestling  

هاي موفق در هر 
 آشيانه

تعداد تلفات 
تخم در هر 

  آشيانه

تعداد تلفات 
Nestling در 

 هر آشيانه

تعداد تلفات 
Post-nestling 
 در هر آشيانه

  13/0  30/0 90/0  33/1  46/1 76/1  66/2 37/9 الف
  06/0  10/0 43/0  46/2  53/2 63/2  06/3 25/5 ب
  03/0  20/0 46/0  83/1  86/1 06/2  53/2 06/1 ج

   آبادمرزونگروه دوم جوجه آور آب بندان :  آباد  جمرزونل جوجه آور آب بندان ّ گروه او :كال بآب بندان زرين: الف
   نتيجه گيري  وحثب

شـرايط امنيتـي بـراي آشـيانه سـازي و        آبادمرزونبندان آبدر  
هاي حفاظت   به دليل فعاليت    سفيد ةي گون يآوري پرستوي دريا  جوجه  
 يـك گـروه     فقـط كال  بندان زرين  در آب  در نتيجه ،  بوده  مهياتر محلي

 آباد با توجه بـه      مرزونبندان  كه در آب   درحالي ،جوجه آور وجود داشته   
 بـراي پوشـش     ي اشغال نـشده   ينيچ هاي فضا  وجود  دليل ذكر شده و     

ي مهاجر به منطقه، دو گـروه       يهاي زياد پرستوهاي دريا   دادن جمعيت 
  .ردجوجه آور در يك فصل وجود دا

  كال و گروه دوم بندان زرين تخم در آبهايه دستةانداز
روه  ولي در گ، تخم بوده4 تا 1 آباد بين مرزونبندان آور آبجوجه

 تخمي نيز مشاهده 5 هايه آباد دستمرزونبندان اول جوجه آور آب
ي به ي تخم پرستوهاي درياهايه دستةكه اندازشد و با توجه به آن

 ,.Arnold et al)آوري بستگي داردجوجه سن، تجربه و زمان 

مراحل زماني فنولوژي توليد مثل . شودمي ، اين تفاوت آشكار(1998
تا حدودي ) ل جوجه آورّگروه او( آباد مرزونكال و در آب بندان زرين

كال هر يك از مراحل كمي زودتر مشابه بوده ولي در آب بندان زرين
 كه اين مراحل از بسياري عوامل طبيعي و غير چونشروع شده و 

هاي مختلف و مناطق اين تفاوت در سال بنابر ،طبيعي تأثير پذيرند
  . (Hovis & Gore, 2000)بديهي است اي مسئلهگوناگون 

آوري در مناطق مورد مطالعه در جوجهبيشترين ميزان موفقيت 
 تخمي بوده و با توجه به 3 تا 2 تخمي در مقايسه با 5 و 4 هايهدست

تخم  3  تا2 سفيد بين ةي گوني تخم پرستوي درياهايه دستةكه اندازآن
 توسط دو احتماالً)  تخم5 و 4( با تعداد تخم بيشتر هايهاست و دست

در مرحله اول  .(Cramp et al., 1985) شود ماده گذاشته ميجوجه
   كه دقت و مراقبت دو ماده در موفقيت شوداين طور استنباط مي

هاي آوري نقش چشمگيري دارد و همچنين اين موفقيت در گروهجوجه
 - ولي نتايج آزمون كروسكال،همزاد با تعداد جوجه بيشتر باالتر است

و ) 7 و 6شكل (كند آن دو را تأييد نمي% 95سطح اطمينان واليس در 
ي در يپرستوهاي دريا كه والدين خانواده كاكائي واست آندهندهنشان

  نداي داشتها مراقبت ويژهها و پرورش جوجهتفريخ تخم
)(Nisbet, 1996) Spendellow & Zingo, 1997  و تفاوتي بين

 هدفشان افزايش توليد و موفقيت تعداد تخم و جوجه خود قائل نيستند و
   .(Eyler et al., 1999) آوري استجوجه 

   آبــاد در مقايــسه بــا مــرزونآوري در آب بنــدان جوجــه موفقيــت 
و نشان مي دهد شرايط     ) 7  شمارة جدول (استكال باالتر   بندان زرين آب

   آبــاد بــراي مــرزونحفــاظتي و امنيتــي و موقعيــت طبيعــي آب بنــدان 
 ولي بر اساس نتـايج آزمـون مربـع كـاي، ايـن       ،تر است آوري مهيا جوجه

ي و پرستوهاي   ياختالف معني دار نبوده و ازآنجاكه پرندگان خانواده كاكا        
ي به دليل موقعيت جمعيتي و تحمل پذيري باال كمتر تحـت تـأثير              يدريا

 ; Bacon & Rotella, 1998)  قـرار گرفتـه انـد    ،تغييـرات زيـستگاه  

Coburn et al., 2001) هاي انـساني چـون   با توجه به آن كه فعاليت و
هاي پرندگان را تحـت تـأثير        بيشتر گونه  ،شكار، صيد و تخريب زيستگاه    
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در نظـر  دهد و پرندگان اين خانواده ارزش صـيد ندارنـد و بـا             قرار مي 
 حـضور   ،گيـرد  آن كه در هر دو آب بندان شكاري صورت نمي          گرفتن

 هاي اين خـانواده نـدارد     ركلونيهاي او تأثير چنداني ب    انسان و فعاليت  
(Calado, 1996)   كه خود حكايت از تحمل پذيري باالي اين گونـه

  .دارد
  شمارةجدول( قبل از تفريح تخم بوده ةبيشترين تلفات در مرحل

دار است و با توجه به و بر اساس آزمون فريدمن اين اختالف معني) 8
-اور ساخته ميي به صورت شنيهاي پرستوهاي درياآن كه آشيانه

 و عوامل طبيعي چون بارندگي زيادي دارد حساسيت بنابراين ،شود
هاي شناور را زير آب تواند آشيانه سطح آب ميهايشديد و نوسان

ها به  از نظر طعمه خواري نيز تخم،(Klestov et al., 1995)برد ب
-Post و Nestlingدليل ساكن بودن و عدم تحرك در مقايسه با 

nestlingبيشتر در معرض تهديد قرار دارند (Soon bok et al., 

  هاي سنتي و ماهيگيري و ورود  و جداي از آن، فعاليت(1998
هاي آنها را نابود هاي شناور و تخمتواند آشيانههاي محلي ميقايق
 شنا توانايي به دليل Post- nestling, Nestlingدر اين بين، . سازد

 سطح هاي ناشي از نوسانهايدودي خطرتوانند تا حدر سطح آب مي
 (2001 ,.كنند هاي انساني را دفع دخالت آب، طعمه خواري و

(Coburn et al. يابد كه بيشترين تلفات پس اين احتمال قوت مي
 تلفات بر اثر عوامل طبيعي و آنكه اينبه دليل  تخم است و ةدر مرحل

 هايه دستةين اندازبنابراين ب ،كندانساني به صورت انتخابي عمل نمي
  آوري اختالف جوجههاي همزاد نيز مانند موفقيت تخم و گروه

 تخم در مناطق مورد ةدر بين مرحل .شودداري مشاهده نميمعني
ل جوجه آور ّمطالعه، بيشترين تلفات در آب بندان زرين كال و گروه او

وده  سطح آب بهايو نوسان اثر بارندگي شديد آباد برمرزونبندان آب
آوري جوجه  سفيد به منظور ةي گوني پرستوي دريابه علت آنكهو 

 ,.Cramp et al) ي دارديوابستگي خاصي به شرايط آب و هوا

آوري و ميزان و شدت بارش همبستگي جوجه و بين موفقيت (1985
 ولي در ،شود تأييد ميموضوع اين  (Allan, 1988)زيادي وجود دارد

 آباد به دليل موقعيت زماني، مرزونن گروه دوم جوجه آور آب بندا
هاي شديد، اين عامل نقش كاهش سطح آب و عدم وقوع بارش

 نيز بيشتر در Nestlingتلفات . چنداني در تلفات تخم نداشته است
ها قادر  روز اول تولد، جوجه3 تا 1ابتداي تولد صورت گرفته، زيرا در 

 در معرض تهديد به حركت و ترك آشيانه نيستند و مانند حالت تخم

بارش زياد و زير آب رفتن آشيانه جدا از عوامل طبيعي ديگري مثل 
 ,.Coburn et al., 2001 ; Nisbet et al)قرار دارند... طعمه خواري و 

 Post- nestling تا انتهاي Nestling ة ولي از اواسط مرحل(1998
ه و ها تا حدودي رشد كرد زيرا جوجه،اندكمتر در معرض اين عوامل

كنند قادرند خود را از دشمن و ساير عوامل طبيعي و انساني دور 
(Calado, 1996) .  

  
  هاپيشنهاد

 چنين مطالعاتي به طور متمركز طي چندين سال روي ةادام -1
 ةي گونيآوري پرستوي درياجوجه فنولوژي توليد مثل و موفقيت 

سفيد در اين دو منطقه و ديگر مناطق انجام گيرد تا بتوان به 
  .آوري در طوالني مدت پرداختجوجه روند موفقيت ةقايسم

 سفيد، انجام ةي گونيبا توجه به مهاجر بودن پرستوي دريا -2
هاي منظور تعيين زيرگونه و بيوسيستماتيك به مطالعات ژنتيكي

  .آوري اين گونه در كشور ضروري استجوجهآن در مناطق 
ي، ياهاي پرستوهاي دريبه منظور مديريت و حفاظت كلوني -3

 مانند اليروبي و زهكشي ،دن دخالت هاي انسانيكرمحدود 
دن كرتواند ضمن فراهم آوري ميجوجهمناطق تاالبي در فصل 

آوران را به مناطق قبلي فراهم جوجه زيستگاه مطلوب، بازگشت 
  .سازد

هاي پرستوهاي خوار بودن كلونيي ماهييبا توجه به رژيم غذا -4
  بايست در آوري آنها ميه جوجي، مطالعات جمعيتي و يدريا

يابي مناطق به منظور احداث مزارع پرورش ماهي مورد مكان
  . اقتصادي كمتري وارد شودهايتوجه قرار گيرد تا خسارت

 سفيد هر ساله در اين دو منطقه ةي گونيگذاري پرستوي درياحلقه -5
ها، مسير و ديگر مناطق انجام گيرد تا با بازگشت اين حلقه

  .ونه در ايران و جهان بهتر مشخص شودمهاجرت اين گ
  ي گونه سفيد به منظور يبا توجه به آن كه پرستوي دريا -6

هاي گياهي نيلوفر آبي آوري وابستگي شديدي به پوششجوجه
ها در بايست مناطق داراي اين قبيل پوشش ميبنابرايندارد، 
  .ندوشآوري حفاظت و مديريت جوجه فصل 

بندان و ديگر برداران اين دو آبهآگاهي رساني و آموزش به بهر -7
 مشاركت مردمي به ةهاي مسئول با توسع سازمانوسيلةبهمناطق 
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  هاي زيست محيطي مناطق منظور شناساندن ارزش
  . گيردانجام اين گونهآوري جوجه 

  
  يادداشت ها

1-Sampling 
2-Total count 
3-Egg Shape Index 
4-Brood size 
5-Kruskal-wallis test 
6-Friedman test 
7-Spearman correlation 
8-Chi-square test 
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