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 سار صورتی آوریجوجه شناسیشناسی و زیستبوم

(Sturnus roseus Linnaeus, 8571) در اردبیل 
 

 اردبیل  ،زیست محیط حفاظت کل اداره: زادهمهدی یوسف 

 39186 -9 -9331 :دانشگاه اراك، دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کد پستی :*نادری مرتضی 

 3111گروه محیط زیست، دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی:  :کابلی محمد 

 

 1313 بهمنتاریخ پذیرش:            1313 آبانتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

دم محلی، بانان و مرهای میدانی و گفتگو با محیطپایشآوری سار صورتی در استان اردبیل، پس از منظور بررسی وضعیت جوجهبه   

انجام شد،  3131آلقر اردبیل ثبت گردید. در این پژوهش که در بهار و تابستان باال از این گونه در معدن سنگ پیر کلونی با فراوانی نسبتاً

ر شناختی این گونه مورد بررسی قرالوژیک و بومهای فنوچنین برخی ویژگیآوری سار صورتی و همتالش گردید تا عوامل موثر بر جوجه

گزینی و مشارکت هر دو جنس در ساخت آشیانه در اواخر اردیبهشت، دسته تخمی با اندازه متغیر گیرد. نتایج حاکی از آن بود که با آشیان

آوری این ن برآورد موفقیت جوجهچنیها به پرواز در آمدند. هم( و پس از حدود دوماه جوجهn=311بین سه تا شش عدد گذاشته شده )

درصد است.  93و  47ترتیب  ها از تخم تا زمان پرواز بهها در دوره تفریخ و خروج آن پرنده با شیوۀ میفیلد نشان داد که احتمال بقای جوجه

ها از بین رفته در آشیانههای ها و جوجهبا بررسی تخم درصد برآورد گردید. 43آوری این گونه با این شیوه، حدود موفقیت کلی جوجه

ار، روباه، خواران شامل مترین طعمهترین میزان تلفات به مرحله قبل از تفریخ و دوره انکوباسیون تعلق دارد و مهممشخص گردید که بیش

های ای از ویژگیقابل مالحظهها تاثیر ها از آشیانهدهد میزان موفقیت به پرواز درآمدن جوجهها نشان میشغال، کالغ و رودک هستند. تحلیل

ها ماده غذایی غالب مورد استفاده توسط دست آمده نشان می دهد، انواع ملخنتایج به پذیرد.ویژه عمق آشیانه، میها بهخرد ساختار آشیانه

 باشد.این گونه می
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 مقدمه
شاخص برای  یعنوان مناطقآوری بههای جوجهزیستگاه       

دهنده ها محسوب شده و انعکاسگونه جمعیتی روند پویایی کنترل

و  Blaber؛ 8998و همکاران،  Baldi) اندشرایط مطلوب زیستگاه

های زمانی مختلف به شرایط پرندگان در دوره. (8998همکاران، 

دلیل و به (8999و همکاران،  Hamao) محیطی خاص وابسته بوده

ی محیطغذایی، از تغییرات زیستجایگاه اکولوژیکی در زنجیره

تغییرات . (8999و همکاران،  Blaber)پذیرند تر تأثیر میبیش

( Passeriformesجمعیت پرندگان متعلق به راسته سبک باالن )

 خوبیهای خشکی بههای زیستی در اغلب بیومعنوان شاخصبه

ای مختلف هاکولوژیکی اکوسیستم وضعیت چگونگی بیانگر تواندمی

روه از باالی این گ با توجه به فراوانی نسبتاًاز سویی دیگر،  باشد.

تری را مورد بررسی قرار های بیشتوان تعداد آشیانهپرندگان، می

وفقیت مهای فنولوژیک و تری به بیان ویژگیقطعیت بیش و با داده

سار  (.8999و همکاران،  Blaberها پرداخت )آوری آنجوجه

های یکی از گونه  ,Sturnus roseus Linnaeus)8578) صورتی

( است که در طبقه حداقل Sturnidaeمتعلق به خانواده سارها )

گیرد نگرانی از طبقات تهدید اتحادیه جهانی حفاظت قرار می

ر صورتی در اکثر مناطق (. سا5187)اتحادیه جهانی حفاظت، 

ش هایی از هند گزارچنین بخشهم و پالئارکتیک جغرافیاییزیست

ها فراوان نتابستا(. جمعیت این گونه در ایران 8شده است )شکل 

اغلب مناطق کشور صورت مهاجر عبوری در بهت. این گونه اس

شود ولی فقط مناطق خاصی در نوار شمالی کشور به مشاهده می

 (. 8اند )شکل کنون معرفی شدههای زادآوری تازیستگاهعنوان 

 
: محدوده پراکنش سار صورتی در دنیا، تصویر راست 1شکل 

(، تصویر چپ اقتباس از )کابلی و IUCN ،5112اقتباس از )

 (1931همکاران، 
 

متر و سانتی 55تا  89طول بدن  های ظاهری:ویژگی       

متر است. ساری متوسط جثه سانتی 25تا  75ها گستردگی بال

است ولی به واسطۀ « سار»که از نظر اندازه و ساختار بدن شبیه 

رنگ صورتی و سیاه بدن و کاکل بلند آویخته بر پشت از آن 

شکل و دارای اندك تغییرات فصلی شود. نر و ماده هممتمایز می

دن و سینۀ سیاه آوری سر، گرهستند. پرندۀ نر بالغ در دورۀ جوجه

با جالی بنفش دارد و دارای کاکل بلندی است که تا پس سرش 

نگ رآویزان است. روتنه، دمگاه، سینه، شکم و پهلوها صورتی کم

ها سیاه با جالی سبز و آبی ارغوانی، دم سیاه و پرهای است. بال

شود. منقار پرهای زیر دم نیز سیاه دیده میها و پوشکلوآك، ران

کوتاه و ضخیم، به رنگ قرمز مایل به نارنجی و در قاعده به نسبت 

سیاه و پاها نیز صورتی روشن هستند. در خارج از این دوره نوك 

ود شخاکستری می-ایپرهای تارك سر، روتنه، گلو و سینه، قهوه

چنین منقار تیره و پاها دهد. همو ظاهری مندرس به پرنده می

ظر نتر از نر بهده اندکی ماتشوند. پرندۀ ماگوشتی زرد دیده می

اه رسد، دمگنظر میبه خاکی-ایقهوه دستیک نابالغ پرندۀ رسد.می

رنگ است و به این واسطه شباهت و زیرتنه مایل به خاکستری کم

تر واسطۀ منقار ضخیمرسد ولی بهنظر میبه« سار»زیادی به نابالغ 

شود. تمایز میتر با قاعدۀ زرد رنگ )نه سیاه( از آن مو خمیده

 (.8798)کابلی و همکاران،  صورتی دارد -چنین پاهای نارنجیهم

ا هبیابانی، دشتنواحی استپی و نیمه های زیستی:ویژگی       

ای باز زارهای باز، اراضی مزروعی و نواحی سنگی و صخرهو علف

 چنین گاهیگزیند. همعنوان زیستگاه برمیها را بهدر کوهستان

ای شود. پرندهزارها دیده میها و نیها، خاربنها، پرچیندر باغ

های کوچک و بزرگ اجتماعی است و در تمام طول سال در دسته

دارد و اغلب در « سار»شود. پروازش شباهت زیادی به دیده می

آوری شود. در دورۀ جوجهجا میارتفاع متوسط تا پایین جابه

ها و در سایر و موریانه هانتیسها، ماویژه ملختر از حشرات بهبیش

ها و ها، میوهچنین دانهو انجیر و هم اوقات سال از انگور، توت

 های کوچککند. گاهی نیز مارمولکشهد سایر گیاهان تغذیه می

آوری از اواسط اردیبهشت و با کند. جوجهرا صید و استفاده می

در های بزرگ متشکل از صدها تا هزاران جفت تشکیل کلنی

تودۀ  اششود. تک همسر است و آشیانهعلفزارهای باز آغاز می

های موجود ها است که در حفرهها و ساقهنامنظمی از علوفه، برگ

کند های سنگی و یا در زمین بنا میها، دیوارهها، خرابهدر صخره

پوشاند. معموالً پنج تا شش ها، مو و پر میو دورنش را با ریشک

تخم بیضی، صاف، خیلی صیقلی، آبی روشن  9ا و به ندرت سه ت

ها گذارد. تفریخ تخممتر میمیلی 5885×  58کمرنگ و به ابعاد 

ها در بدو تولد تا حد کمی انجامد. جوجهروز به طول می 88تا  81

پوشیده از کرك، ناتوان و برای تغذیه وابسته به والدین هستند، 

د و کمی پس از آن کننروزگی آشیانه را ترك می 52در حدود 

شوند. معموالً یک و در صورت فراوانی مستقل می

http://en.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
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آوری ها، دو دسته تخم در یک دورۀ جوجهویژه ملخحشرات به

  (.8798)کابلی و همکاران، گذارد می

های زادآوری طورکلی اطالعات زیادی در خصوص ویژگیبه       

ای همعدود پژوهشحال این گونه در دنیا منتشر نشده است. با این

 (Botand ،5112و  Zelantelloهای ریختی )صورت گرفته ویژگی

 Botandو  Zelantelloسار صورتی را مورد بررسی قرار دادند. 

و تشخیص  سنجیزیستای که با عنوان ( در مطالعه5112)

جنسی سار صورتی انجام گردید، نشان دادند که جنس نر و ماده 

این گونه با توجه به اندازه و رنگ پرو بال از یکدیگر مجزا هستند. 

ها این کار را خوابند و اما اغلب مادههر دو جنس روی تخم می

تر هستند. ها پر رنگاز ماده چنین نرها عموماً. همدهندانجام می

آمیزی، تشخیص جنس را پوشانی وابسته به سن در رنگهم

طول ساق پا و  ای را براساسکند. این محققین معادلهمشکل می

ها در راستای تفکیک دو جنس نر و ماده از هم ارائه طول بال

کمبود اطالعات در خصوص ابعاد مختلف بوم با توجه به نمودند. 

آوری، این بررسی های جوجهخصوص، ویژگیشناختی این گونه به

 استان اردبیل انجام پذیرفت. در هاییداده چنین به دستیابی هدف با

آوری این چنین تالش گردید عالوه بر مطالعه موفقیت جوجههم

ای بودن گونه، برآورد جمعیت نیز انجام شده و با توجه به لکه

ا هچند زیستگاه در منطقه مورد مطالعه، فراوانی نسبی بین آن

 مورد مقایسه قرار گیرد. 

 

 هاموارد و روش
دلیل دارا بودن شرایط توپوگرافی و تنوع استان اردبیل به       

 .باشدآب و هوایی مناسب از تنوع زیستی مناسبی برخوردار می

شهرستان اردبیل با قرار گرفتن در دامنه کوه سبالن دارای آب و 

بارندگی در ردیف مناطق هوای معتدل بوده و از لحاظ میزان 

عنوان سایت مورد معدن سنگ پیرآلقر بهخشک قرار دارد. نیمه

 ترکیلومدر  اردبیل دشت در صورتی سار آوریجوجه موفقیت مطالعه

متری شرق  8711جاده ارتباطی اردبیل به روستای پیرآلقر و  7/7

چنین هم هکتار قرار دارد. 55روستای مذکور با مساحت بالغ بر 

دلیل شرایط نامطلوب از نظر معیارهای استخراج و استفاده از به

حالت نیمه متروك رها شده است. عدم به سنگ، این معدن تقریباً

 آورزاد فعالیت این معدن امنیت قابل توجهی را برای این کلونی

این زیستگاه در مختصات جغرافیایی آورد. نسبتاُ بزرگ فراهم می

واقع  (N79متر شمالی )زون  2578518متر شرقی و  577217

 . شده است

در راستای سنجش متغیرهای  :هاگیری و ثبت دادهاندازه       

ن تریها شامل طول، عرض، عمق، فاصله تا نزدیکآشیانه ساختاری

محل رفت و آمد انسان و وسایل نقلیه )از قبیل سکونتگاه، محل 

 آشیانه از آشیانهحضور کارگران و ماشین آالت( و فاصله مرکز هر 

آشیانه قابل دسترس در منطقه انتخاب و پس از  71مجاور تعداد 

پس از آغاز گیری شد. گذاری، پارامترهای موردنظر اندازهعالمت

گذاری شده، برخی از پارامترهای های عالمتآشیانه در گذاریتخم

مربوط به تخم از قبیل قطر بزرگ تخم )طول تخم( و قطر کوچک 

متر و وزن سانتی 18/1تخم( توسط کولیس با دقت  تخم )عرض

گیری اندازهگرم  18/1با دقت  دیجیتالتخم با کمک ترازوی 

زیر  روابطتخم از  و شاخص شکل برای تعیین حجم. گردید

  :(Holloway ،8997) استفاده گردید
V (cc) = k × L (cm) × B5 (cm) 

 B/L ×811 = شاخص شکل تخم 

 ،تخم عرض یا کوچک قطرB= ،تخم طول یا بزرگ قطر L=که 

=k هر . شودگرفته می درنظر 2811/1 معموالً که ثابت ضریب

تر باشد بدین معنی است که تخم چه شاخص شکل تخم بیش

 گردتر است. سپس مشاهدات مربوط به تغییر در تعداد تخم 

ا هطور مجزا تا زمان تفریخ تخمطورکلی و در دستجات تخم بهبه

، Allanثبت شدند ) زیر هایدوره در هاجوجه تعداد ثبت گردید.

8988.) 

 و است آن کرکی بدن و شده تفریخ تازه جوجه که ایدوره -

 ترکم هاییا جوجه (Nestling نیست آشیانه در حرکت به قادر

 روز(. 1 از

 کرده رشد به شروع جدید پرها، پرهایای کركجبه که ایدوره -

 کرده حرکت آشیانه از تواندولی می نیست پرواز به قادر جوجه و

 Post- nestlingآشیانه حرکت کند ) اطراف هایمحدوده در و

 روز(. 87 تا 1 هایجوجه

 روز(.>87) کندمی ترك را آشیانه و کرده پرواز جوجه که ایدوره -

از روش  دست آوردن نرخ بقاهبرای ب :برآورد نرخ بقا       

Mayfield (8918 در )ها، مرحله مراحل قبل از تفریخ تخم

Nestling  و مرحلهPost-Nestling  استفاده شد. در این روش

الم ها سهای ناموفق بر تعداد روزهایی که آشیانهتعداد کل آشیانه

توان جهت برآورد فنای اند تقسیم می شود. از این روش میبوده

ا ای بودن یروزانه یا بقای آشیانه طی مراحل مختلف دوره آشیانه

. دوره (8999و همکاران،  Nur) کل آن دوره بهره جست

آوری سار صورتی به سه دوره اصلی شامل دوره تفریخ جوجه

ها تا ها و دوره رشد جوجهها از تخمها، دوره خروج جوجهتخم
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بندی و سپس احتمال بقای هر یک از زمان ترك آشیانه طبقه

 ترتیب زیر محاسبه شد: ها بهآن

شدن دسته تخم تا زمانی که بقاء در دوره تفریخ، از زمان کامل -

 شوداولین جوجه از تخم خارج می

 هاها از تخمدر زمان خروج جوجه بقاء -

ها از زمان تفریخ اولین تخم تا زمانی که آخرین بقاء جوجه -

 کند. جوجه آشیانه را ترك می

مراحل فوق با آوری برای هر یک از احتمال موفقیت جوجه       

نرخ مرگ  rرابطه محاسبه شد. در این  r =n/E استفاده از معادله

ها های تخریب شده و یا تعداد تخمتعداد آشیانه  nو میر روزانه،

که آشیانه سالم مجموع روزهایی است   Eهای تلف شده وو جوجه

طور طبیعی و سالم حضور ها درآشیانه بهو جوجه هابوده و یا تخم

ها ها و جوجه، تخماند. بر این اساس نرخ بقای روزانه آشیانهداشته

نرخ بقای روزانه   sکه در این رابطه =r 8s-برابر خواهد بود با

باشد. در نهایت جهت برآورد احتمال بقا در دوره زمانی برابر می

d  روز از رابطهds=s  استفاده شد. با محاسبه احتمال موفقیت

یک از مراحل مذکور و ضرب نمودن احتمال آوری در هر جوجه

آوری برای کل دوره ها در یکدیگر، احتمال موفقیت جوجهآن

    (.Mayfield ،8918آوری محاسبه گردید )جوجه

 :تولیدمثل فنولوژی مختلف مراحل در تلفات تعیین       
 ها تاتخم تفریخ از قبل مراحل در شده ثبت مشاهدات براساس

 ،Goreو  Hovisشد ) بررسی زیر عوامل براساس تلفات پرواز، سن

5111 :) 

منطقه،  در کارانمعدن تردد اثر بر :انسانی عوامل براثر تلفات-

 باقی رفته بین از هایجوجه و هاتخم ها،آشیانه عالیم و آثار

 ماند.می

 هاییآشیانه از دسته : آنNestlingمرحلة   ابتدای در تلفات-

 تلف آن در روزگی دو از ترکم شده تفریخ تازه هایجوجه که

هایی که تا آن دسته از تخم .دارند قرار قسمت این در بودند شده

آوری در آشیانه بدون تغییر مانده بود به ترك پایان فصل جوجه

 والد از آشیانه نسبت داده شد.

 هایجوجه و تخم ها،آشیانه: طبیعی عوامل دیگر اثر بر تلفات-

 عوامل این به نداشتند قرار ب الف، هایبخش در که شده تلف

 .شدند داده نسبت

 در: ها و تعیین همبستگی بین متغیرهاآنالیز داده       

ثل ها مهای ریختی تخمراستای تعیین همبستگی بین ویژگی

طول تخم، عرض تخم، حجم تخم و شاخص شکل تخم از آزمون 

گیری بهره (Ratcliffe ،8995و  Suddabyهمبستگی پیرسون )

منظور تعیین اختالف تلفات بین مراحل مختلف دوره شد. به

و برای  (8992و همکاران،  Scartonفنولوژی از آزمون فریدمن )

های انتخاب شده از آوری بین آشیانهمقایسه موفقیت جوجه

استفاده ( Goutner ،8995 ؛Graveland ،8998)من ویتنی  آزمون

وفقیت ها با ممیزان همبستگی ساختار آشیانهمنظور تعیین شد. به

و همکاران،  Scarton)آوری، آزمون همبستگی اسپیرمن جوجه

برای  مورد استفاده قرار گرفت.( Kinnison ،8998و  Gore ؛8992

 طول و عرضپارامترهای مهم انتخاب آشیانه مثل  این منظور ابتدا

 ، فاصله مرکز آشیانه از سنگ سطح آشیانه از عمقآشیانه، 

النه محاسبه و دامنه تغییرات،  71ترین آشیانه مجاور در نزدیک

معیار برای هریک از پارامترهای مذکور محاسبه میانگین و انحراف

ه دو طبقبه . عمق آشیانه با توجه به یک ارتفاع میانگین شد

ویتنی برای آزمون تفاوت بین موفقیت  -تقسیم شده و  آزمون من

تر از آن، مورد استفاده قرار تر از این عمق و بیشادآوری در کمز

چنین آزمون همبستگی رتبه اسپیرمن نیز برای بررسی گرفت. هم

آوری ها در هر پالت و میزان موفقیت جوجهنقش تراکم آشیانه

 مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 نتایج
ماندن از ها به شکل کاسه بوده که جهت در امان آشیانه       

شود. عمق ها ساخته میدست دشمنان طبیعی در البالی سنگ

های النه از سطح زمین نیز متفاوت بوده و ممکن است ورودی

آشیانه متعدد باشد که در این صورت پرنده در هنگام احساس 

خواران به آشیانه، برای خطر مانند ورود روباه، مار و یا سایر طعمه

انه دهنده بستر آشیکند. عمده مصالح تشکیلها استفاده فرار از آن

ای نظیر ای و علوفهلپههای گیاهان تکها و برگشامل ساقه

های خانواده گرامینه یوالف، هوردیوم، برموس، سنتورا و سایر گونه

ارائه  8در این رابطه در جدول  تفصیلینتایج و کامپوزیته است. 

بخش مجزا از هم  85در منطقه مورد مطالعه در شده است. 

دلیل عدم بخش به 9کلی طورشود و بهبرداشت سنگ انجام می

آوری انتخاب فعالیت معدنی، توسط سارهای صورتی جهت جوجه

ا، هگردیده بودند. در هر بخش با توجه به وضعیت و دپوی سنگ

. در ها شمارش گردیدمتر تعیین و تعداد آشیانه 7×7های پالت

ورد، این شیوه در روزهای مختلف تکرار راستای افزایش دقت برآ

ها در هر مترمربع به ضرب تعداد آشیانهگردید. سپس با حاصل

برآورد  5289ها مساحت هر محدوده معدنی تعداد کل آشیانه

شد.  با احتساب یک نر و یک ماده برای هر آشیانه جمعیت کل 

ز اقطعه در محدوده مطالعاتی برآورد گردید.  2958پرنده اولیه 
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معدن سنگ دو آشیانه قبل از آشیانه مورد بررسی در این  71

آشیانه  72گذاری بر اثر فعالیت معدنی از بین رفتند. از مرحله تخم

تخم در هر  چهارطور متوسط تخم و به 871جمعاً مانده باقی

 چهارآشیانه( دارای  85ها )درصد آن 71آشیانه وجود داشت که 

و حدود تخم  سهآشیانه( دارای  نهها )درصد آن 51حدود تخم، 

ها و چهار درصد آنتخم  پنجآشیانه( دارای  هفتها )درصد آن 51

برخی از  8. جدول ودند)یک آشیانه(  نیز دارای شش تخم ب

دهد. این ها را نشان میگیری شده آشیانهپارامترهای اندازه

آشیانه،  72تخم مورد بررسی در  871دهد که از نشان میبررسی 

 72)بین  زادهمگروه  25. از این تعداد ندتخم تفریخ شد 812

ا تیک  بین زادهمی هاهگرواین آشیانه( شکل گرفت که اندازه 

ترین اندازه، یک جوجه )در از این تعداد نیز، بیش. جوجه بود پنج

 گروه( بوده است. دوجوجه )در  پنجترین آن گروه( و کم 82

پایش مستمر این کلونی زادآور های ثبت شده در براساس داده

سازی در سایت معدن پیرآلقر فعالیت آشیانه مشخص گردید که

ها سر روز اولین جوجه 55از اواخر اردیبهشت آغاز شده، پس از 

آورده و با گذشت پنج هفته قادر به ترك آشیانه و پرواز  از تخم در

سایت  های خودهمراه جوجهبودند این کلونی در اواسط تیرماه به

را ترك نمودند. مدت زمان حضور این کلونی در سایت مورد 

میزان تلفات بین مراحل (. 5برآورد گردید )جدول  روز  71بررسی 

. ارائه شده است 5شکل و  1مختلف رشد زادگان در جدول 

ترین پارامتر ساختاری آشیانه براساس آزمون من وایتنی یو، مهم

 باشدد، عمق آشیانه میکه بر موفقیت زادآوری تاثیر دار

(129/1=p ،18/1=r ،98=U) های مورد )عمق متوسط آشیانه

متر برآورد گردید(. تحلیل آزمون همبستگی سانتی 52بررسی 

و  همها نسبت بهرتبه اسپیرمن بین تراکم یا مجاورت آشیانه

موفقیت زادآوری، حاکی از عدم تاثیر این فاکتور بر میزان موفقیت 

 میزان آزمون از حاصل نتایج (.r=577/1) دارد آوریجوجه

 متغیر عنوانهشاخص تخم ب متغیر همبستگی پیرسون بین

 ارائه شده است.  7گیری شده در جدول های اندازهویژگی وابسته

 

 

برخی پارامترهای مربوط به آشیانه سار صورتی :1جدول   

 دامنه تغییرات میانگین ±انحراف معیار  بررسیپارامتر مورد 

 89 -87 7/87 ±79/5 (مترسانتیطول آشیانه )

 85 -5 87/9 ±58/7 (مترسانتی)عرض یا ارتفاع آشیانه 

 87 -7 81/2 ±8/5 (مترسانتی)عمق یا گودی آشیانه 

 78 -88 25/52 ±9/5 (مترسانتی) سنگ معدنآشیانه تا سطح  عمق

 87 -51 55/78 ±88 (مترسانتیترین آشیانه مجاور )آشیانه از نزدیکفاصله مرکز 

 7/87 -7 77/8 ±85/7 (رمت) ترین محل رفت و آمد انسانفاصله مرکزآشیانه از نزدیک

 
 

 هاگزینی تا پرواز جوجهبندی ثبت شده از زمان آشیانزمان: 5جدول 

 زمان خاتمه زمان اوج زمان شروع فنولوژی تولید مثلی 

 خرداد 81 خرداد 8 -1 اردیبهشت 71 سازیآشیانه

 خرداد88 خرداد 87 -87 خرداد 8 گذاریتخم

 تیر 7 تیر 78خرداد تا  55 خرداد55 هاتفریخ تخم

Nestling 55 تیر 81 تیر 5 -7 خرداد 

Post-nestling 78 تیر 82 تیر  82 -88 خرداد 

 تیر 85 تیر 82 -81 تیر 7 هازمان پرواز جوجه
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آوری بین دستجات متفاوت تخمهای اولیه در هر یک از مراحل جوجهدرصد موفقیت تخم: 9جدول  

اندازه دستجات 

 تخم

های موفقیت تخم

 تفریخ یافته

 موفقیت در مرحله

Nestling 

-Post موفقیت در مرحله

nestling 

میزان موفقیت کلی 

 آوریجوجه

(9=n )7 (57 )89/87 (55 )28/88 (88 )89/87 97/87 

(85=n) 2 (77 )97/55 (28 )78/51 (25 )88/19 72/55 

(5=n) 7 (51) 59/52 (52 )75/18 (52 )75/18 25/51 

(8=n) 1 (2 )15/11 (2 )15/11 (2 )15/11 15/11 

 .دهندرا نشان میموفقیت  درصدپرانتز در ستون اول تعداد آشیانه مورد بررسی و بقیه  اعداد داخل

 

 

 های ریختی تخم سار صورتی در کلونی مورد مطالعه: ویژگی4جدول 

دسته اندازه 

 تخم

درصد از کل 

 تخم هایدسته

 طول متوسط تخم

 (مترسانتی)

عرض متوسط 

 (مترسانتی)تخم 

 حجم تخم

 (مکعب  مترسانتی)

شاخص شکل 

 تخم
 (گرموزن تخم )

7 (9 )7/51 

 

18/7 

(58/7- 57/5) 

85/5 

(58/5- 15/5) 

78/1 

(15/5- 21/7) 

27/51 

(82/18- 27/57) 

57/1 

(98/7- 27/1) 

2 (85) 71 

 

95/5 

(87/7- 19/5) 

88/5 

(88/5- 99/8) 

27/1 

(58/5- 88/7) 

12/58 

(51/19- 95/57) 

58/7 

(81/7- 75/1) 

7 (5 )7/51 

 

97/5 

(185/7- 11/5) 

19/5 

(81/5- 98/8) 

55/1 

(99/1- 15/7) 

77/58 

(85/51- 27/52) 

17/7 

(18/7- 57/1) 

1 (8 )7 

 

15/7 

(88/7- 15/5) 

87/5 

(89/5- 95/8) 

11/1 

(15/5- 12/7) 

75/51 

(25/5- 21/7) 

15/7 

(19/7- 75/1) 

 85/7 95/51 27/1 81/5 95/5 811(72) میانگین کل

 

 
 (n=191: نتایج آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی شاخص شکل با سایر پارمترهای تخم سار صورتی )2جدول 

  طول تخم عرض )قطر(تخم حجم تخم

-1/957* 958/1-  شاخص شکل تخم *1/978- 

157/1  159/1  129/1  
داری دو یسطح معن

 دامنه

 

 

 آوری بین دستجات متفاوت تخم درصد تلفات در مراحل مختلف جوجه :1جدول 

 Post-nestling مرحله Nestling مرحله مرحله قبل از تفریخ تخم اندازه دستجات تخم

(9 =n) 7 (2 )88/82 (8 )51/7 (2 )88/82 

(85 =n) 2 (87 )17/55 (7 )77/5 (8 )25/8 

(5 =n) 7 (9 )58/57 (5 )58/7 (5 )58/7 

(8 =n) 1 (5 )77/77 1 1 

 82/7( 5) 88/7( 8) 17/55( 71) جمع

.باشدهای مورد بررسی و بقیه فراوانی تلفات میاعداد داخل پرانتز ستون اول تعداد آشیانه
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 های مختلف رشد زادگان: درصد تلفات در دوره5شکل 

 

 بحث 

وابستگی زیادی به مناطق سنگالخی برای  سار صورتی،       

ا هآوری داشته و به این دلیل بسیاری از مناطق دپوی سنگجوجه

نماید. ویژه معادن سنگ متروك را برای زادآوری انتخاب میبه

 های مختلفگیژطورکلی مستندات زیادی درخصوص ویاگرچه به

 نشناسی این پرنده در مناطق توزیع آگزینش زیستگاه و بوم

حال برخی منابع معدود منتشر شده نیز به وجود ندارد با این

ن ویژه معادوابستگی شدید این پرنده به مناطق سنگالخی به

توان به گزارش عنوان نمونه میسنگ متروك اذعان دارند. به

حضور کلونی زادآور با فراوانی بالغ بر پنج هزار قطعه سار صورتی 

ر یک معدن سنگ متروکه گزارش در بلغارستان اشاره نمود که د

کلونی  شکل به آوریجوجه .(5187 و همکاران، Nyagolov) اندشده

ها و اگرچه منافع تکاملی متعددی ازقبیل افزایش بقای جوجه

خواران را در پی دارد اما از سویی رقیق نمودن اثرات طعمه

 ادرین)کند احتمال بروز خطرات بالقوه، بقای کلونی را تهدید می

تخم این گونه در کشور تفاوت  اندازه دسته (.8798و همکاران، 

داری با مطالعات انجام شده در سایر نقاط حضور گونه نشان معنی

پژوهش صورت گرفته در مورد (. 5188و همکاران،  Zi-Hanنداد )

 5های این پرنده از سار صورتی در چین نشان داد که تعداد تخم

این بررسی درصد موفقیت انکوباسیون عدد متغیر است. در  1تا 

و میزان  %78/89±99/82و نرخ بقای جوجه ها  97/88±27/92%

کیلومتر ثبت  2ها مسافت طی شده جهت آوردن غذا برای جوجه

در مقایسه با مطالعه (. 5188و همکاران،  Wang Zeiگردید )

رسد میزان موفقیت نظر میصورت گرفته در کشور چین به

 تر از نتایجگونه در منطقه مورد مطالعه در کشور کمزادآوری این 

 Zi-Han)منتشر شده در مورد کلونی بررسی شده در چین باشد 

 های ارائه شده در این پژوهش در(. داده5188و همکاران، 

بال( با ها و حشرات سختانواع ملخ خصوص رژیم غذایی )عمدتاً

دارد با این  مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط دنیا مطابقت

عنوان شود بههایی مشاهده میحال در اوج زمان تغذیه تفاوت

 87:71صبح تا  9:71( ساعات 5188)و همکاران  Zi-Hanمثال 

ه کدرحالی ندرا دوره اوج تغذیه و رفت آمد به آشیانه ثبت نموده ا

 در صبح و بعد در کلونی مورد بررسی در اردبیل، این زمان عمدتاً

نظر افتد. به( اتفاق می85:71تا  82:71و  88:71تا  9:71از ظهر )

ها در مقایسه با تلفات رسد کاهش شدید میزان تلفات جوجهمی

باشد. ها میتر والدین در حفاظت از جوجهتخم، هوشیاری بیش

مدت غیبت هر دو والد از آشیانه در  چرا که در این زمان معموالً

 باشد. انتخاب محلتر میکم هامقایسه با دوره قبل از تفریخ تخم

ظر نهای شکسته و روی هم قرار گرفته بهالی سنگآشیانه در البه

در اثر رقابت و یا رفتارهایی مثل غالبیت و سلسله مراتب در کلونی 

پذیرد. براساس مشاهدات پیوسته در محدوده مورد صورت نمی

مامی تپذیرد. البته بررسی این مساله احتماالُ تصادفی صورت می

 81تر از های با عمق کمسازی آشیانه در شکافافراد از آماده

ی دلیل تکامل شدگونه که اشاره متر اجتناب نمودند. همانسانتی

ویژه خواران بههای عمیق، کاهش دسترسی طعمهانتخاب شکاف

ها، انواع راسوها به آشیانه و افزایش بقای زادگان ها، شغالروباه

( گزارش کردند که در چین 5188و همکاران ) Zi-Hanباشد. می

محصوالت کشاورزی،  بر کشاورزی آفات تاثیر کاهش برای کشاورزان

نمایند که های مصنوعی در مزارع استفاده میاز نصب آشیان

نظر می رسد این راهکار ند. بهشوتوسط سارهای صورتی اشغال می

مبارزه بیولوژیک وری در مزارع و تواند در راستای افزایش بهرهمی

های انجام شده دیگر نیز بر نقش موثر واقع گردد. برخی پژوهش

ند اها و آفات دیگر تاکید نمودهاین گونه در کنترل جمعیت ملخ

(Nankinov  ،5111و همکاران .)که این گونه به با توجه به این

ر باشد دعنوان دشمن طبیعی ملخ و سایر آفات گیاهان زراعی می

 های استفاده از این گونه در مزارع و کشتزارها خصوص روش

 تری انجام داد. توان بررسی بیشمی

 

 تشکر و قدردانی
زیست استان کل محترم حفاظت محیطاز زحمات مدیر       

اردبیل آقای دکتر سیدرضا موسوی و همکاران محترم آقایان 

عبدالحسین رحیمی، رحمان داداشی، حسن نجفی و مهدی 

خاطر همکاری صمیمانه در مطالعات میدانی سادات بهیوسفی

 گردد.تشکر می
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