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مقدمه
Larus(اي کاکایی مدیترانه melanocephalus ( در غرب

ویژه در محدوده محدوده زیست جغرافیایی پالئارکتیک به
هاي کلونیالبته). 2شکل(نماید یه زادآوري میترکمرکزي کشور

ایرلند، بلژیک، دانمارك، سوئد، :جملهازمتعددي در اروپا 
جزیره بالکان و جمهوري چک استونی، سویس، مجارستان، شبه

دهند هاي انجام شده نشان میبرخی پژوهش.استرسیدهثبتبه
ق زادآوري و اي مهاجر بوده و بین مناطکه این گونه عمدتاً گونه

؛ Larsson ،2003و Olsen(شود میجابجاگذرانیزمستانمناطق
del Hoyo ،هاي کلونیزمستاندر فصل). 1996و همکاران

اي به سواحل مدیترانه، اقیانوس آرام، شمالکاکایی مدیترانه
وdel Hoyo(نمایند غرب آفریقا مهاجرت میغرب اروپا و شمال

از به مناطق زادآوري معموالًمهاجرت). 1996، همکاران
زادآوري در اوایل تا اواسط فروردین ماه شروع شده و معموالً

). 1996، همکارانوdel Hoyo(شود اردیبهشت ماه آغاز می
وسیع  بالغ بر هاي زادآور و مقیم در مناطقی نسبتاًجمعیت

کیلومترمربع در غرب پالئارکتیک حضور داشته و این 182000
ترین نگرانی فهرست قرمز اتحادیه جهانی طبقه کمگونه در 

BirdLife International Species(حفاظت قرار گرفته است  

factsheet ،2015 .(Snow وPerrins)1998 (هاي کلونی
رفتار . زادآوري را در قسمت آسیایی ترکیه گزارش نمودند

پرنده در اینزادآوري در کلونی یکی از رفتارهاي بارز تولیدمثلی
هایی از زادآوري یک جفت منفرد در گزارشحالباشد با اینمی

del(هایی از سایر پرندگان نیز به ثبت رسیده است بین کلونی

Hoyoاي هاي مدیترانهزادآوري کاکایی). 1996، همکارانو
،)sandvicensisThalasseus(پرستوهايکلونیبامختلطصورتبه

نیز توسط محققین به ) ridibundusLarus(سرسیاهکاکایی
هاي پژهش). 1996، همکارانوdel Hoyo(ثبت رسیده است 

انجام شده در زمینه گزینش زیستگاه توسط این پرنده نشان 
هاي عاري از پوشش گیاهی اجتناب دهد این گونه از زمینمی

هاي آشیانه زادآوري به وجود پوشش کرده و براي انتخاب محل
زارها و که حتی زادآوري در علفطوريباشد بهه میگیاهی وابست

و Snow(مزارع نیز توسط این پرنده به ثبت رسیده است
Perrins ،1998؛del Hoyoفاصله تا منابع ). 1996، همکارانو

ترین عواملی هستند که اتخاب آب و ساختار پوشش گیاهی مهم
، rrinsPeو Snow(دهند محل آشیانه را تحت تاثیر قرار می

در طی پنجاه سال ). Hirons ،1992و  Burgess؛ 1998
اي گستره حضور خود را افزایش داده گذشته، کاکایی مدیترانه

که این گستره از سواحل دریاي سیاه تا غرب و طورياست به
). Ardamatskaya ،1999(مرکز اروپا نیز کشیده شده است 

هاي شمال قفقاز و نتوان در سرزمیها را میامروزه این کلونی
، همکارانوdel Hoyo(آذربایجان در غرب نیز مشاهده نمود 

عنوان بهايمدیترانهکاکاییپژوهش،اینانجامازقبلتا.)1996
به ثبت رسیده بود و ) مهاجر عبوري(اي کمیاب و تصادفی گونه
گونه گزارشی از کلونی زادآور نسبتاً بزرگ از این پرنده به هیچ

در این مطالعه، ).Adhami ،2006وScot(رسیده بود ثبت ن
بار در کشور وجود این کلونی زادآور گزارش شده و به براي اولین

هاي زادآوري شامل بار برخی از ویژگیاین ترتیب براي اولین
شناسی تخم، مدت هاي آشیانه، ریختاندازه دسته تخم، ویژگی

همراه ها بهقالل جوجهها و طول دوره استزمان انکوباسیون تخم
.تخمین میزان موفقیت زادآوري مورد بررسی قرار گرفت

هامواد و روش
این : هاآوري دادهجمعنحوهومطالعهموردمنطقه

غربی جزایر واقع در سد شهیدکاظمی استان آذربایجاندرمطالعه
1351این سد در سال . انجام شد1393و 1392هاي در سال

رود ساخته شده است تا آب کافی براي آبیاري ي زرینهبر رو
که در طی فصل بهار زمانی. دست فراهم آیدزارهاي پایینکشت

هایی از خشکی رسد بخشسطح آب به بیشینه میزان خود می
جدا شده و تشکیل جزایري ) خشکی اصلی(از مناطق پیرامونی 

ندگان را دهند که محل مناسبی براي زادآوري انواع پررا می
عنوان محلی براي چهار جزیره مهم بهطورکلیبه. آوردفراهم می

اندرسیدهمختلف به ثبتهايهاي متعدد از گونهزادآوري کلونی
در بین . که عبارتند از نظرگاه، خوشه دره، سیدنجمه و سیدآباد

اي جزیره سیدآباد را براي زادآوري این جزایر، کاکایی مدیترانه
متر مربع را پوشش 4600اید که مساحتی حدود نماشغال می

هاي داراي تخم شمارش در این بررسی تعداد آشیانه. دهدمی
شده و اطالعاتی مشتمل بر تاریخ شروع زادآوري، اندازه دسته 

هاي ازاي هر آشیانه و ویژگیتفریخ شده بههايجوجهتعدادتخم،
دفی انتخابصورت تصاآشیانه که به26ها در ساختاري آشیانه

هاي ریختی تخم شامل گیویژ. شدند مورد سنجش قرار گرفتند
طول و عرض و وزن نیز با استفاده از ابزار سنجش دقیق از قبیل 

ساختاري آشیانه متغیرهاي.شدندثبتدیجیتالترازويوکولیس
ترین آشیانه، فاصله از قبیل مواد مورد استفاده، فاصله تا نزدیک

ترین آشیانه غیرهمنوع، تراکم له تا نزدیکتا حاشیه آب، فاص
اي به شعاع یک متر و ارتفاع متوسط دایرهپالتدرگیاهیپوشش
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در راستاي مقایسه . ثبت رسیدندبههاپالتایندرگیاهیهايپایه
هاي النه گزینی بین هاي محیطی در انتخاب محلبرخی ویژگی

Sterna(اییاین گونه و گونه فراوان دیگر مثل پرستوي دری

hirundo(آزمون من وایتنی یو مورد استفاده قرار گرفت .

هاي مکان. موقعیت منطقه مورد مطالعه واقع در کشور: 1شکل 
بوکان نمایش داده شده استها در محدوده دریاچه سدتشکیل کلونی

نتایج
آشیانه فعال متعلق به 100طورکلی در جزیره سیدآباد به

افراد این کلونی در اواسط اولین.رسیدثبتبهايمدیترانهکاییکا
و در اواسط فروردین به ساخت آشیانه شوندمیمشاهدهفروردین

در اواخر فروردین به اتمام رسیده و تفریخ گذاريتخم.پردازندمی
رسد این کلونی مینظربه.افتدمیاتفاقاردیبهشتاواسطهاجوجه

با این).2شکل(شودو یا سوریه وارد ایران میترکیهآذربایجان،از
اي ماهوارهردیابیطریقازجمعیتدقیقمطالعهکهزمانیتاحال

.توان در این خصوص اظهارنظر دقیقی ارائه دادانجام نشود نمی
اندازه)هاآشیانه%85در(متوسط: گذاري و تفریختخم
ها تعداد دو در برخی از آشیانهباشد، ولی عدد می3دسته تخم

گرم 4/33ها میانگین وزن تخم. تخم نیز مشاهده گردید
)456/1=SD،64=n.(79/54×59/37طور متوسط ها بهابعاد تخم

ها در زمان میانگین وزن جوجه. محاسبه گردید) n=64(مترمیلی
میانگین وزن . به ثبت رسید) n=45و SD=64/1(گرم 27تفریخ 
. باشدمی) n=36و SD=5/35(گرم 358در زمان پرواز هاجوجه

ترتیب میانگین قطر آشیانه و عمق آن به: گزینیآشیان
. متر به ثبت رسیدسانتی2/6±65/0متر و سانتی43/3±5/18

استپی ، )Bromus tectorum(مثل علف پشمکی گیاهیهايگونه
) Euphorbia helioscopia(و شیرسگ)Stipa barbata(دارریش

نیچنهم. دادندهاي غالب را تشکیل میها گونهدر محل آشیانه
Bromus tectorumمانند علف پشمکییاهیگيهاگونهيایبقا

Avena(ویوالف  festoca( ها مورد استفاده قرار شیانهآدر ساخت
در هر مترمربع و 2/5±98/0ها میانگین تراکم آشیانه. گرفته بود

در 38/12±28/1مستقر شده هايپالتدرگیاهیوششپمیانگین
هاي ها تا آشیانهمیانگین فاصله آشیانه. هر مترمربع ثبت شد

ترین نزدیکتافاصلهمیانگینومتر2±51/0متوسططوربههمنوع
هاي پرستوي معمولی و کاکایی مثل آشیانه(آشیانه غیرهمنوع 

مقایسه ارتفاع محل . گردیدبرآوردمتر5/0±23/0معادل)سرسیاه
اي و پرستوها در جزیره ساخت آشیانه توسط کاکایی مدیترانه

که پرستوها طوريباشد، بهدار مییسیدآباد حاکی از تفاوت معن
هاي جزیره را براي ساختتر مشرف به سایر بخشمناطق مرتفع

). U=24/61و >05/0P(نمایندمیانتخابزادآوريهايآشیانه
ین ارتفاع نقاط مورد استفاده براي آشیانه سازي که بدرحالی

اي داري با کاکایی مدیترانهیتوسط کاکایی سرسیاه تفاوت معن
). U=41/89(نشان نداد 

محدوده زادآوري و حضور گونه در مجاورت ایران : 2شکل 
)Bird Life International ،2015(

بحث
ویژه وجود گاهی بهبه احتمال زیاد شرایط مطلوب زیست

هاي متراکم شهري از ها و سکونتگاهامنیت و دوري از جاده
با . باشنددالیل عمده انتخاب این زیستگاه براي زادآوري می

حال در مقیاس خرد علت گزینش جزیره سیدآباد در مقایسه این
تر این جزیره نسبت به خشکی اصلی و با سایر جزایر فاصله بیش

البته مشاهدات . سبت به سایر جزایر باشدتر آن نوسعت بیش
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آوري این پرنده حاکی از حضور صورت گرفته در دوره جوجه
).1شکل(ارمنی در جزیره نظرگاه بودکلونی بزرگی از کاکایی

هاي ارمنی تر کاکاییبیشتهاجمیرفتارباتوجه بارسدمینظربه
) نویسندگانمشاهدات (و اتخاذ قلمرو تولیدمثلیگزینیآشیاندر

توسطسیدآبادجزیرهانتخاببهمنجرتواندعامل رقابت هم می
الزم به ذکر است جزیره نظرگاه داراي . باشدايمدیترانهکاکایی

مقایسهدرگیاهیپوششاي بوده و بنابراین تراکممناطق صخره
.باشدمیترکمسطحواحددرسیدآبادبا

اي در سد شهیدکاظمی نهزمان زادآوري کاکایی مدیترا
هاي زادآور مطالعه شده در داري به سایر کلونییتفاوت معن

، همکارانوdel Hoyo(دهدنمیمنطقه پالئتارکتیک نشان
دهند که متغیرهاي هاي پیشین نشان میپژوهش).1996

ها، فاصله تا آب، تراکم پوشش گیاهی زیستگاهی مانند ناهمواري
اي گزینی کاکایی مدیترانهیرگذار بر آشیانتاثمتغیرهايترینمهم
، همکارانوdel Hoyo ؛Perrins،1998و Snow(باشند می

در پژوهش اخیر رقابت ). Hirons ،1992و Burgess؛ 1996
هاي همنوع و غیرهمنوع و تاثیر آن در نحوه توزیع گونهبین

یان عوامل تاثیرگذار بر اتخاب محل آشترینمهمازجملههاآشیانه
باشد و به نوعی نمایانگر قلمروطلبی و سلسله مراتب زادآوري می

میالدي زادآوري کاکایی 1940تا دهه . باشداجتماعی نیز می
هاي بخشوغربیومرکزياروپايهايبخشتربیشدرايمدیترانه
) Ardamatskaya ،1999(ثبت رسده بود بهسیاهدریايازوسیعی

گسترش دامنه ازمتعدديهايگزارشاخیرهايسالدرحالاینبا
هاي زادآور از این گونه تا قفقاز و آذربایجان به جغرافیایی کلونی

با توجه به ).1996، همکارانوdel Hoyo(ثبت رسیده است 
توان ثبت این کلونی در پنج ساله اخیر در استان آذربایجان می

ادآوري اذعان داشت که این گونه در حال گسترش محدوده ز
پالئارکتیک جغرافیاییتر از ناحیه زیستخود در مناطق شرقی

گزینی هاي آشیانهخصوص تفاوت ارتفاعی در محلدر.باشدمی
Diesو Diesدست آمده با گزارش ارائه شده از سوي نتایج به

هاي مذکور انتخاب محلمطالعهکهطوريبهداردمطابقت)2000(
. نمایدلی را گزارش میتر براي پرستوي معمومرتفع

آور بار در کشور حضور کلونی جوجهپژوهش براي اولیناین
اي را در جزیره سیدآباد، سد شهیدکاظمی کاکایی مدیترانه

به 1392حضور این کلونی در سال . بوکان و سقز معرفی نماید
هاي هاي انجام شده در سالثبت رسید و با توجه به سرکشی

رسد دوره زمانی مورد مطالعه نظر میژوهش، بهقبل از این پ
به این ترتیب . اولین دوره زادآوري این گونه در کشور باشد

ویژه ها بهتر درباره این جمعیتهاي گستردهریزي پژوهشطرح

مطالعه گزینش زیستگاه، مسیرهاي مهاجرت و رفتارشناسی 
. تواند نتایج جالبی را دربرداشته باشدگونه می

دانیو قدرتشکر
محترم پرسنلکلیهزحماتازدانندیمالزمبرخودنویسندگان

خاطر همکاري مستمر در اداره محیط زیست شهرستان بوکان به
از قایقرانان و افراد . میدانی تقدیر و تشکر نمایندهايبررسی
. گرددمیتشکرپذیرفتندمیراتحقیقاینتیمبازغوشآباکهمحلی
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