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 1395 بهمنتاریخ پذیرش:           1395 آبان تاریخ دریافت:
 

 چکیده

 غذایی ارزش کشور جنوبی یهااستان در دارای پراکنش وسیعی است و رانیا درPasser domesticus, Pallas 1811 معمولی گنجشک            

 مستقیم مشاهده با اهواز آبادکیان منطقه سبز فضاهای در 1395 ردیبهشتا تا 1394 ماه اسفند از آن آوریجوجه موفقیت میزان دلیل همینبه. دارد

 ،Eucalyptus camaldulensis  اکالیپتوس،  Zizphus spinachristiکنار درختی پوشش دارای آباد کیان منطقه سبز فضاهای. شد بررسی

 برآشیانه  50 که شد شمارش آشیانه 125 مجموع در همنطق درختان روی بر. است Cenocarpus sp. کنوکارپوس وAlbizia lebbeck  برهان

 اسفند، 18 سازیآشیانه شروع. بودند شده ساخته کنار درختان برروی نیز آشیانه 35 و برهان درختان برروی آشیانه 40 اکالیپتوس، درختان روی

 ماه اردیبهشت 22 هاجوجه پرواز تاریخ آخرین و دینفرور 25 تا فروردین 15 هاتخم تفریخ تاریخ اوج اسفند، 28 تا 25 گذاریتخم تاریخ اوج

 بزرگ قطر میانگین عدد، 4 آشیانه هر در هاتخم میانگین. شد گیریاندازه ها،آشیانه درداخل تخم 500 ابعاد و آشیانه 125 مشخصات. افتاد اتفاق

 مترمکعب، سانتی 86/2±45/0 هاتخم حجم نگینمیا متر،سانتی 61/1±12/0 هاتخم قطرکوچک میانگین متر،سانتی 20/2±12/0 هاتخم

 طول میانگین گرم، 46/145±4/10 آشیانه وزن میانگین روز، 19/14 ±91/0 تفریخ دوران میانگین گرم، 30/2±34/0 هاتخم وزن میانگین

 میانگین و مترسانتی 76/8±25/2 هاآشیانه قطردهانه میانگین متر،سانتی 53/12±25/2 آشیانه عرض میانگین متر، سانتی 23/19±94/5 آشیانه

 .شد تعیین درصد 46 تلفات و درصد 54 آبادکیان منطقه در آوریجوجه موفقیت میزان. شدند تعیین متر، 68/4 ±2/1 زمین از هاآشیانه ارتفاع

 

 اهواز آباد،کیان ها،جوجه مانیزنده معمولی، گنجشک کلمات کلیدی:

 bbehrouzirad@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
شناختی مناسبی ری پرندگان، شاخص بوممیزان موفقیت زادآو       

های حاصله از تغییرات در بحران برای بیان وضعیت محیط زیست و

(. پرندگان Narushin ،2005باشند )زیست میها در محیطاثرآلودگی

زیست تری نسبت به تغییرات محیطدر زمان زادآوری حساسیت بیش

کیفیت، حجم، شکل، چون عوامل محیطی بر تعداد،  ،دارند هایآلودگو 

ی مانزنده، مطلوبیت زیستگاه و میزان موفقیت در هاتخمامکان تفریخ 

آوری جوجه هایزیستگاه بنابراین(.Narushin، 2005)استهامؤثرجوجه

ها، و عنوان مناطق شاخص جهت کنترل روند پویایی جمعیت گونهبه

نظر  دهنده شرایط محیط زیست ازمحسوب شده و انعکاس هاستگاهیز

( از این جهت، وجود 1385راد، بهروزیهستند ) سازگانبومسالمت 

های ، با ارزشسازگانبومکننده در عنوان یک عامل متعادلپرندگان به

آموزشی، تفریحی، اقتصادی، زیباشناختی موجب شده که این گروه از 

 رندیگتوجه قرار  های شهری بسیار موردموجودات در محیط

 و Nurashin ؛2002 ،و همکاران Hole ؛1388لوی، راد و عبهروزی)

Romanov، 2002). های زادآوری پرندگان زیستگاه اطالعات ترینبیش

 .(Shaw، 2008)ی شهری به دست آمده است هاسازگانبومجهان از 

 نیترمهمهای شهری یکی از لذا حفاظت از تنوع زیستی در محیط

گرفته  سیار مورد توجه قرارمسائل تحقیقاتی روز درآمده و امروزه ب

 گنجشک (.1977 ن،اهمکار و Dyer؛ 2014همکاران،  و Herrera)است 

است، اما در  آسیا تر نقاطو بیش مدیترانه سواحل اروپا، بومی معمولی

 آفریقای ،کاقاره آمری تر نواحیهای انسانی وارد بیشپی فعالیت

شهری در نقاط دیگر دنیا  مناطق و استرالیا، نیوزیلند ،یجنوب

 گنجشک .(1985 و همکاران، Carmp ؛Anderson ،2006) استشده

پراکندگی را در میان تمامی پرندگان  ترینوسیع حاضر حال درمعمولی 

و  Murgui ؛1390زادگان و همکاران، حاجی) وحشی کره زمین دارد

Macias ،2010)های گاه. این پرنده در ارتباط تنگاتنگ با سکونت

و  Kinnardکند )می زندگی هاخانه نزدیکی در وانسانی است 

Westneat ،2009؛ Aslan  وYavus ،2008.)  میزان موفقیت زادآوری

غیر از الگوی پراکنشی جمعیتی از بسیاری زیستگاه به در یک

فاکتورهای انسانی و طبیعی، از جمله تعداد تخمی که هر جفت پرنده 

همین دلیل بررسی مراحل . بهردیپذیم. تأثیر گذارندیمدر آشیانه 

ی پرندگان هاجوجهو  هاتخم، هاانهیآشگیری ابعاد آوری، اندازهجوجه

و  Magnussen) ردیگسالیان متمادی است که در جهان انجام می

Jensen ،2009 ؛Shaw مروری  .(1385راد، بهروزی ؛2008همکاران،  و

بر سوابق تحقیقاتی در زمینه میزان موفقیت تولید مثل گنجشک 

معمولی در ایران نشان داد که چندین مطالعه در خصوص وضعیت 

یاحقی تولیدمثلی این پرنده انجام شده است. از جمله زیستی و 

 آوری(، باعنوان فنولوژی تولیدمثل و تعیین موفقیت جوجه1389)

راد و علوی در بهروزی ،شوشتر شهرستان یهاپارک در معمولی گنجشک

 ماده و نر جنس دو غذایی رژیم و سنجیزیست (، مقایسه1389سال )

زادگان و حاجی، دزفول هرستانش در فصل بهار در معمولی گنجشک

 گنجشک یهاتیجمعژنتیکی  یهاتفاوت، مطالعه (1390)همکاران 

 ینشانگرهابهبهان و سنندج با استفاده از  Passer domesticus معمولی

ISSR ،گنجشک بیوسیستماتیکی بررسی (1389)ن آبادیاریاحی و علی 

ی هاژنستفاده از درناحیه پالئارکتیک با ا  Passer domesticusمعمولی

مورفومتریک  ژئومتریک یهاداده و  Control region،Co1 میتوکندریایی

و  Herrera به مطالعات توانیمایران  و در خارج از Outline) )روش

، Yavusو Aslan  ؛Westneat ،2009و  Kinnard؛ 2014همکاران، 

، Lowther ؛Andeson ،2006 ؛2008همکاران،  و Peach ؛2008

 و Seel ،1968؛ Andeson ،1973؛ 2002و همکاران،  Hole؛ 2006

ی تخم مانزنده میزانکرد. هدف از این مطالعه سنجش اشاره  1970

در هر آشیانه  آور(موفقیت جوجه میزان) یمعمولی گنجشک هاجوجهو 

 اهواز بود. آباددر منطقه کیان
 

 هامواد و روش
 ییایجغرافاز در موقعیت غربی اهوآباد در شمالمنطقه کیان       

"E00' 41 
o

48"N 20' 21
o

محلی و  پارک 5(. 1شکل )دارد قرار  31

کنار در این منطقه وجود دارد که دارای درختان دست کاشت  کوچک

Ziziphus sp ،پتوسیاکال Ucaliptus sp،  برهان، و کهورProsopis sp. 
بی همین دلیل مکان مناس. بهاست Cenocarpus spکنوکارپوس و 

 (.1شکل )سازی و تولیدمثل گنجشک معمولی است، برای آشیانه

ی اطراف که دارای درخت و آشیانه هاابانیخو  هاپارکمطالعه در این 

 گنجشک بود، انجام شده است.

قطر تنه برابر : گیری تنه و ارتفاع درختان آشیانه داراندازه       

طهدار با استفاده از راببا سینه درختان آشیانه
دور تا دور درخت


 =D دست هب

متر میلی 1دار با متر نواری با دقت آمد. دور تا دور تنه درختان آشیانه

متر میلی 1گیری شد. ارتفاع درختان با متر نواری با دقت اندازه

 .گردیدمحاسبه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7


 1396 پاییز، 3، شماره نهمسال                                                                        پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

95 
 
 

 

 
 آوری گنجشگ معمولیآباد، محدوده جوجهقه کیانط: من1شکل 

(Google Earth ،2015) 
 

با  آوریپس از اتمام جوجه هاانهیآش: هاانهیآشوزن  تعیین       

با متر  هاانهیآشگرم توزین شدند. ابعاد  1ترازوی دیجیتال با دقت 

متر اندازه گیری شد. توزین و اندازه گیری ابعاد میلی 1نواری با دقت 

ی انجام شد، که در مراحل آوربه این دلیل پس از اتمام جوجه هاانهیآش

 آسیبی وارد نشود. هاجوجه گذاری و رشدتخم

ی هاتخمگذاری و تعداد زمان تخم: گذاریتعیین زمان تخم       

طور روزانه با مراجعه هب Clutch Size هاتخمگذاشته شده و دستجات 

 تعیین شد. هاانهیآشبا 

با کولیس با دقت  هاتخمگیری ابعاد اندازه: هاتخم گیریاندازه       

گرم توزین شدند.  1با ترازوی دیجیتال با دقت  هاآنمتر و وزن میلی 1

𝑉 از رابطه هاتخمحجم  =
2𝜋𝜋

3

3(3𝜋+1)
𝑛و    = 1.057 (

𝐿

𝐵
)

2
.

و شکل   

 دست آمدهب S = kSLB و سطح ×100S= B÷ L رابطهاز  هاتخم

(Narishin ،2005 ؛Hoyt's ،1979 ؛Winkel ،1970) روابط . در این

L  ،قطر بزرگ تخمB ،قظرکوچک تخم بر حسب سانتی متر ،V حجم ،

بر حسب  هاتخمشکل و سطح  Sتخم بر حسب سانتی متر مکعب و 

 Narushin (2005) ( است.52/0ثابت )ضریب  Ksو  سانتی مترمربع

 سانان تعیین ارائه داده استبرای گنجشک این ضریب را

یی که روزهاو تعداد  هاتخمزمان تفریخ : تعیین دوران تفریخ       

تبدیل به جوجه شوند، با مشاهده  هاتخمتا  خوابدیم هاتخمروی  پرنده

مراجعه و وضعیت  هاانهیآشمستقیم روزانه تعیین شد. هر روز به 

 (2009و همکاران،  Mockشد )یمو جوجه مشاهده و ثبت  هاتخم

به سه دوره  هاجوجهل رشد مراح: هاجوجهتعیین مراحل رشد        

Nestling ،Post-Nestling وFledging  و با مراجعه روزانه به  تقسیم

 گرم در هر مرحله 1با ترازوی دجیتال با دقت  هاجوجه، هاانهیآش

؛ Yavus ،2008 و (Aslanشد محاسبه  هاآنتوزین شدند و روند رشد 

Will ،1973.) 

 ،یگذارتخم لیتکم از پس: اتو تلف یمانزنده زانیم نییتع       

 یهاتخم تعدادمراجعه و  انهیآش 125 به 16 صبح تا 8 ساعت نیب روزانه

 ادداشتیها زنده مانده و تلف شده یهاجوجه ،هاو تلفات آن شده خیتفر

 :یهااستفاده از رابطه با یزادآور تیموفق زانیم تی. در نهاشدیم

 100)×(BS1=FL/CS, 100) و(BS2=100×FL/H× Aslan)  وYavus ،

تعداد  ،FLروابط،  نیرآورد شد. در اب )Narushin ،2005 ؛2008

تعداد دستجات  ،CSپرواز کرده از هر گروه دستجات تخم و  یهاجوجه

 شده است. خیتفر یهاتعداد تخم ،H ،هاتخم

رشد  مراحل هستند Altricial یهاجوجه یکه دارا یپرندگان       

 Fledgingو  Nestling، Post-Nestling یزمان مرحله سهها به جوجه

 چون. )Will ،1973 ؛2002 و همکاران، Hole)شوند یم یبندطبقه

، Jensenو  Magnussen) هستند Altricial یمعمول گنجشک یهاجوجه

به سه گروه  هاآنمراحل رشد  .(1985و همکاران،  Cramp ؛2009

-Postدر سه مرحله  هانهایآشی هاجوجه. میزان بقاء بندی شدندطبقه

Nestling, Nestling و Fledging .طبق تعریف تعین شدNarushin  

برای گنجشک  هاجوجهمرحله  سه Yavuz (2008)و   Aslanو (2005)

 معمولی عبارتند از:

Nestling :بدن بدون پر و بال( تازه متولد شده، ) انیعری هاجوجه

 ر گرفته شدندروزگی در نظ 6تا  1بسته، با سن  هاچشم

Post-Nestling :یی که بدن از پر پوشیده شده، پوش پرهای هاجوجه

روزگی  12تا  7قدرت پرواز ندارند. سن  هاجوجهی ول بدن رشد کرده،

 .شدیمرا شامل 

Fledging قادر به  هاجوجهکامالً رشد کرده،  هاجوجه: پر و بال پرواز

 روز سن داشتند. 16تا  13پرواز بودند و 

 هاجوجهپس از اتمام زادآوری و پرواز : هاانهیآش سنجیزیست       

متر میلی 1 با متر نواری با دقت هاانهیآش 125ابعاد آشیانه و قطر دهانه 

 با ترازو با دقت یک گرم توزین شدند.ها آنو وزن 

برای تعیین تلفات هرمرحله تولیدمثلی از : ی آماریهاروش       

مقایسه بین دوران سه مرحله رشد  منظوریس، بهوال-آزمون کروسکال

میزان از آزمون فرید من و برای مقایسه ی گنجشک معمولی هاجوجه

مستقل  Tاز آزمون  کشورهاآباد و سایر موفقیت کل در منطقه کیان

درموفقیت زادآوری با دستجات تخم از  و برای بیان میزان همبستگی

 است.استفاده شده  -16Spss رمنیاسپ آزمون
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 نتایج 
گیری اندازه ، بامعمولی میانگین طول بدن گنجشک مطالعه در این       

نر و دست آمد. متر بهیسانت 14±85/0 گنجشک بالغ، 85طول بدن 

 گنجشک (2شکل ) هستند ماده آن از نظر شکل ظاهری متفاوت

زمان با هم جمعی و همصورت دستهبه و استاجتماعی  هپرند معمولی

 8آباد بر روی یک درخت تا ی کیانهاپارکدر کنند یولد م زاد و

 گنجشک معمولی از پراکندگی خیلی زیادیآشیانه نیز شمرده شد. 

شکل  شودیم یافت کشوربرخوردار است و در اغلب نقاط  در ایران

 .دهدیم( پراکنش این گونه در ایران را نشان 3)

   

 (1395راد، )بهروزی اد اهوازآبو نر در کیان : گنجشک ماده2شکل 
: پراکنش گنجشک در ایران )اسکات و 3شکل 

 (1352 ،همکاران

 در کیان معمولی گنجشک تولیدمثل فنولوژی زمانی مراحل       

 ،گنجشک معمولی در طول سال در منطقه کیان آباد حضور دارد: آباد

سازی ی تولیدمثلی و آشیانههاتیفعال ولی طبق مشاهدات در منطقه،

و نمودند همگی پرواز  هاجوجهروز  64اسفند آغاز شد. پس از  18از 

 (.1جدول ) دیرسزاد آوری به اتمام  1395اردیبهشت ماه  22در 

 

 1395در کیان آباد در بهار  معمولی: مراحل زمانی فنولوژی تولیدمثلی گنجشک 1دول ج

 

 11بین  هاتخم دامنه نوسان زمان تفریخ مشاهدات نشان داد که       

آزمون فرید من نشان داد روز بود.  19/12±91/0روز و میانگین  15تا 

نداشت وجود  تخم 5تا  1 هاانهیآشتفاوتی از نظر زمان تفریخ بین که 

(031/0(P= ی هاانهیآشبنابراین در تفریخ شده و . هر روز یک جوجه

دامنه . شوندتفریخ  هاجوجههمه که روز زمان الزم بود  5تخم،  5با 

 115آوری گنجشک در مناطق مختلف جهان نوسان کل زمان جوجه

گزارش شده  لیآورگذاری اوایل مارس تا اوایل روز و آغاز تخم 132 تا

 18روز، از  64آوری از تا اتمام جوجهغآباد اهواز از آاست. در کیان

 (.2جدول )اردیبهشت طول کشید  22اسفند تا 

 

 : مدت زمان تولید مثل گنجشک معمولی در جهان وکیان آباد اهواز2جدول 

 منبع روز(ها )تخممدت زمان تفریخ  روز() یزادآورمدت زمان  گذاریآغاز تخم نام منطقه

McLeansboro 9 Apr 92 7/11 Will  ،1969 

Faroe Islands 25 Apr 57 2/14 Magnussen وJensen ،2009 

Portage des Sioux 24 Feb 154 2/12 Anderson  ،1973 

Mississippi State 19 Mar 139 7/10 Sappington  ،1975 

Oxford, England 7 Apr 140 12 See1  ،a,b1968 

Shoshtar Parks 3 March 65 7/12 1389راد، یاحقی و بهروزی 

Kian Abad Ahvaz 8 March 64 91/0±19/12 مطالعه اخیر 

 فنولوژی
 زمان شروع

 فعالیت

مدت زمان 

 سازیآشیانه

 ن اوج زما

 تخم گذاری

 زمانمدت 

 هاتخمتفریخ 
مرحله اوج 

Nestling 
 اوج مرحله

Post nestling 
 اوج مرحله
Fledging 

 زمان خاتمه

 اردیبهشت22 اردیبهشت20-10 بهشتیارد 10تا فروردین 25 فروردین 25 تا 15 روز 15-11 اسفند 28 تا 23 روز 10تا  5 اسفند 18 زمان
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در ساختن آشیانه هر دو پرنده نر و ماده : هاانهیآشت مشخصا       

و پرنده  آوردیمرا  انهیآشعلوفهشرکت داشتند. اغلب پرنده نر مواد 

 هاانهیآشآباد . در منطقه کیاننمودیمماده ساختار آشیانه را تکمیل 

 هابر روی درختان کنار، اکالیپتوس، برهان ساخته شده بودند. آشیانه

 12تا  6ساختار کروی نامنظم، با قطر ورودی حدود  گنبدی شکل و

دار توسط پر، مو یا سایر صورت حجماز علوفه خشک به ،متریسانت

خصوص الیاف درخت، بافته شده بودند. بخش میانی آشیانه همواد نرم ب

(. به 4شکل )بود  ی نرم، پر، موی حیواناتاعلوفهحاوی مواد خشک 

ترین . بیشدیرسیمنظر یک فنجان به اندازهفضای آشیانه تا  که ایگونه

آشیانه  نیترکمعدد(،  63بود ) شدهساختهآشیانه بروی درختان کنار 

آشیانه( شمارش شد. تاج پوشش گیاهی  40برهان ) درختانو بر روی 

تر از برهان و اکالیپتوس بود. ی درختان کنار بیشهاشاخهو تعدد 

(. بر 3شکل )ز کنار و برهان بود تر ادرختان اکالیپتوس بیش ارتفاع

ی زیاد نظیر درختان کنار، تعداد آشیانه هاشاخهروی درختان بلندتر با 

از طرف دیگر ارتفاع درخت از سطح زمین در  تری وجود داشت.بیش

زی نقش اساسی دارند. از شکارچیان زمین هاانهیآشامنیت  نیتأم

و  متر 5/2 برهانروی درخت  برنیزمآشیانه با سطح  نیترکینزد

متری بر روی  15دورترین آشیانه نسبت به سطح زمین در ارتفاع 

بر روی درختان از یک  هاانهیآشبود. تعداد  بناشدهدرخت اکالیپتوس 

 سنجیزیست آشیانه 125 یآورجوجه متغیر بود. پس از اتمام آشیانه 8 تا

 است. شدهدادهنشان  3در جدول  هاآنشد. مشخصات 

 
 

  

 

 

 
 (1395جامعی، اردیبهشت  :عکس) آباد اهوازی گنجشک معمولی در کیانهاجوجه: شکل آشیانه، تخم و 4شکل 

 

 1395 آباد اهواز در اردبیهشت ماهی گنجشک معمولی در منطقه کیانهاانهیآش: مشخصات 3جدول 

 

 

 

 

 

درخت برهان، اکالیپتوس و کنار ساخته  گونه روی سه بر هاانهیآش       

نشان  5شکل برروی هر نوع درخت در  هاانهیآششده بودند. تعداد 

داده شده است. ارتفاع بلندترین درختی که آشیانه بر روی آن ساخته 

دامنه نوسان درختان  بود. متر 6درخت  نیترتاهکومتر و  15شده بود، 

، دامنه نوسان متر 5/13±42/2 نیانگیمبا  15-9 پتوسیاکالدار آشیانه

متر  5/8±25/2 نیانگیممتر با  12 تا 8دار ارتفاع درختان کنار آشیانه

 طورکلیهبود. ب متر 4/7±50/2با میانگین  9-6برهان و درختان 

 6شکل بود،  متر 83/9±24/2دار یانهمیانگین ارتفاع درختان آش

میانگین قطر تنه درختان  .دهدیمدار را نشان ارتفاع درختان آشیانه

 هاآن متر و دامنه نوسانسانتی 95/25±45/7دار اکالیپوس آشیانه

 7/36±45/13تنه درختان کنار  قطر میانگین متر،سانتی 74/65 تا 7/13

متر و میانگین قطر تنه سانتی 47/76-7/23متر و دامنه نوسان سانتی

متر و دامنه نوسان سانتی 25/32 ±41/8دار درختان برهان آشیانه

طورکلی دامنه نوسان قطر درختان همتر بود. بسانتی 4/21-35/68

 متر بود.یسانت 47/76تا  7/13دار بین آشیانه

 پارامترهای مورد بررسی انحراف معیار±میانگین  دامنه تغییرات
 متر(طول آشیانه )سانتی 23/19 ± 94/5 32-13
 متر(عرض آشیانه )سانتی 53/12 ± 25/2 24-8

 متر(گودی آشیانه )سانتی 97/18 ± 93/1 31-12
 قطر دهانه آشیانه 25/2±76/8  12-6

 ارتفاع آشیانه از سطح زمین )متر( 53/5 ± 54/0 2/6-79/4

 وزن آشیانه )گرم( 4/10±46/145 3/208-8/61

 متر(قطر تنه درخت )سانتی 74/33 ± 11/11 78/47/37/13
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 بر روی هر درخت هاانهیآشتعداد  :5شکل 

 

 
 آباددار در منطقه کیانو بلندترین ارتفاع درختان آشیانه نیترکوتاه: 6شکل 

 یا سفید براق، کمی و صاف بیضوی، هاتخم: هاتخممشخصات        

 است رهیتی هاخال با همراه خاکستری به متمایل و یا سبز به متمایل

عدد در هر آشیانه  5تا  1 هاتخمآباد تعداد در منطقه کیان. (4 شکل)

تر از بقیه بود. نوسان تعداد عدد تخم بیش 5ی با هاانهیآشا بود. تعد

 هاانهیآش درصد ترینبیش است. شده داده نشان 4 جدول در آشیانه هر تخم

ی دارای اانهیآشدرصد مربوط به  نیترکمدرصد( و  48تخم ) 5دارای 

درصد مربوط به گروه  60 هاتخم تعداد تریندرصد( بود. بیش 4تخم ) 2

هرکدام بود )تخمی  2تخمی و  1ترین تعداد مربوط به ی و کمتخم 5

تخم وجود  500آشیانه  125(. در مجموع در 4جدول)( بود درصد 2با 

 4عدد بود. در جدول  4داشت، بنابراین میانگین تخم در هر آشیانه 

 آشیانه نشان داده شده است. 125گیری شده در تخم اندازه 500 ابعاد

 29/2-13/2و دامنه نوسان  20/2±12/0ها تخممیانگین قطر بزرگ 

 هاآن دامنه نوسان 61/1±/12ها تخممتر، میانگین قطر کوچک سانتی

تا  01/2 نیب هاتخمبود. دامنه نوسان وزن  مترسانتی 54/1-67/1

دامنه نوسان  گیری شد.اندازه گرم 30/2±34/0 نیانگیم گرم با 51/2

متر سانتی 86/2 ±45/0 نیانگیمبا  14/3تا  54/2بین  هاتخمحجم 

 55/73±00/5ها تخمگیری شد. میانگین شاخص شکل مکعب اندازه

 (.4جدول )بود  42/76 -45/71با دامنه نوسان 

 نینشی گنجشک معمولی آشیانههاجوجه: هاجوجهمشخصات        

Altricial ر دو و توسط ه . چون تا زمان پرواز در آشیانه ماندندبودند

این سه  از زمان خروج از تخم تا پرواز ها)جوجه تغذیه شدندوالدین 

 :گذرانندآباد اهواز مرحله را در کیان

 Fledgling مرحله-پ و Post-Nestiling مرحله-ب ،Nestling لهحمر-الف

پرواز و زندگی مستقلی را شروع کردند.  هاجوجهبعد  از این مرحله به

را در منطقه  هاوجهجمدت زمان هر یک از مراحل رشد  5جدول 

 .دهدیمآباد نشان کیان
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 1395ی گنجشک معمولی در کیان آباد اهوازدر فروردین ماه هاتخم: مشخصات 4جدول 

 .باشندیمتز درصد اعداد داخل پاران

 ی گنجشک معمولی در منطقه کیان آباد اهوازهاجوجه: مدت زمان مراحل رشد 5جدول 

آشیانه  10مشاهدات نشان داد، در : میزان موفقیت زادآوری       

 100داشت که همگی با  عدد تخم وجود 10یک تخم، در مجموع 

گذاشتند  مرحله رشد را با موفقیت پشت سر تفریخ و سه موفقیت درصد

در  درصد و تلفاتی وجود نداشت. 100ت و پرواز نمودند. میزان موفقی

عدد تخم وجود داشت که همگی  10تخم، در مجموع  2های آشیانه 5

با موفقیت تفریخ و سه مرحله رشد را پشت سرگذاشتند و پرواز کردند. 

 60تخم، در مجموع  3آشیانه  20در . در صد بود 100میزان موفقیت 

جوجه متولد  56تخم تفریخ شدند. همه  56تخم وجود داشت که 

شده، سه مرحله رشد را پشت سر گذاشتند و پرواز کردند. بنابراین در 

 67/6درصد و تلفات  33/93ها، میزان موفقیت های سه تخمیآشیانه

تخم وجود داشت،  120تخم، در مجموع  4آشیانه  30در  درصد بود.

وجود آمد. در این مرحله هب Nestling 108تخم تفریخ شد و  108که 

 108درصد محاسبه شد. از  10درصد و تلفات  90میزان موفقیت 

Nestling ،87  قطعه، مرحلهPost- Nestling  ،را پشت سر گذاشتند

درصد، تلفات  5/72در این مرحله میزان موفقیت نسبت به تعداد تخم 

درصد و  55/80ها میزان موفقیت Nestlingدرصد و نسبت به  5/27

قطعه چوجه توان پرواز  74ود. در نهایت درصد ب 45/19میزان تلفات 

ها پیدا کردند. در این مرحله میزان موفقیت نسبت به تعداد تخم

 51/68ها، Nestlingدرصد، نسبت به  34/40درصد و تلفات  66/61

درصد  100موفقیت  Post-Nestlingو نسبت به  49/31 و تلفات درصد

 Post-Nestlingرحله قطعه جوجه پرواز کردند یعنی در م 74 و همه بود

 تلفات وجود نداشت.

تخم وجود داشت  300تخم، در مجموع  5های آشیانه 60در        

رسیدند. در این مرحله   Nestlingتخم تفریخ و به مرحله 270که 

درصد محاسبه شد. در گذر از  10درصد و تلفات  90میزان موفقیت 

 62/29جوجه تلف ) Post-Nestling، 80به مرحله  Nestlingمرحله 

رسیدند.   Post-Nestlingجوجه زنده ماندند و به مرحله 190درصد( و 

درصد )تلفات  33/63ها در نتیجه میزان موفقیت نسبت به تعداد تخم

-Postبه مرحله  Nestlingدرصد(، و نسبت به گذر از مرحله  67/36

تعداد 

 آشیانه
Clutch 

Size 

 Nتعداد 

هاتخم  

 وزن تخم

 )گرم(

قطر  میانگین

 متر(بزرگ)سانتی

قطر کوچک  میانگین

متر()سانتی  
 شاخص شکل

 حجم تخم

مکعب(متر سانتی)  

 سطح تخم

متر معرب(سانتی )  

10 

(8)  
 

1 

 

10 

(2)  
10/51±0/2  11/22±0/2  20/65±0/1  46/42±4/76  41/0±14/3 904/1 

5 

(4)  
2 

10 

(2)  
31/01±0/2  08/24±0/2  10/67±0/1  31/55±5/74  39/06±0/3  945/1  

20 

(16)  
3 

60 

(12)  
45/32±0/2  20/29±0/2  09/64±0/1  17/91±5/71  51/02±0/3  952/1  

30 

(24)  
4 

120 

(24)  

 

18/47±0/2  14/16±0/2  15/54±0/1  17/45±7/71  52/54±0/2  729/1  

60 

(48)  
5 

300 

(60)  

 

38/17±0/2  10/13±0/2  10/57±0/1  93/43±2/73  45/56±0/2  738/1  

125 

(100)  
5-1  

500 

(100)  
30/2 ± 34/0  12/20±0/2  61/1 ± 12/0  55/73 ± 00/5  86/2 ± 45/0  828/1  

 گذاریمدت تخم مرحله

 روز

 هاتخمطول دوره تفریخ 

 روز 

 Nestlingطول دوره

 روز

 Post-nestlingطول دوره

 روز

 Fledglingطول دوره

 روز

 56/6±86/1 زمان

(10-4) 

91/0±19/14 

(16-13) 

77/0±25/5 

(9-4) 

09/1±62/6 

(8-4) 

24/1±06/5 

(7-3) 
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Nestling38/70  .دند و جوجه در این مرحله زنده مان 120درصد بود

رسیدند در نتیجه میزان موفقیت نسبت به تعداد  Fledgingّبه مرحله 

 ( بود.%56/55)تلفات  %44/44ها Nestling، نسبت به % ها تخم

 جوجه توان پرواز پیدا 270 آشیانه، 125در  تخم 500 مجموع از       

زادآوری را ترک نمودند. در نتیجه میزان موفقیت  هاو آشیانه کردند

درصد  46و میزان تلفات  %54آباد معمولی در منطقه کیانگنجشک

 Nestlingترین تلفات در مرحله گذر از تخم به مرحله تعیین شد. بیش

 گذر از ترین تلفات در مرحلهدرصد تخم تلف شدند، کم 4/29بود که 

Nestling بهPost-Nestling  (6/16 بود )در مرحله گذر از درصد .

Post-Nestling. تلفات وجود نداشت و  به مرحله پرواز و ترک آشیانه

 ها را ترک کردند.جوجه به مرحله پرواز رسیدند و آشیانه 270همه 

 

 بحث

در ایران دارای پراکنش   Passer domesticusگنجشک معمولی       

(. در 1385راد، بهروزی ؛1390 و همکاران،زادگان حاجی)است وسیع 

، Summerدارد )وجود  P.d. Persicus رگونهیزتان استان خوزس

(. دارای ارزش غذایی است و در فصل زمستان گوشت آن در 2009

راد و علوی، بهروزیرسد )یمفروش هی شهرهای خوزستان ببازارها

 آبادانیکدر منطقه  دمثلیتولسازی و آغاز (. زمان شروع آشیانه1389

در  Will (1969)زادآوری توسط بود. زمان آغاز  اسفندماه 18اهواز 

 در منطقه Sappington (1975) ،لیآور 9در ، McLeansboro منطقه

Mississippi  مارس، 19در Ted (1994)  10در منطقه میشگان 

مارس  3 (1389) رادآوریل و در شوشتر توسط یاحقی و بهروزی

 سازی دری آشیانههاتیفعالی آغاز هازمانمقایسه  است. شدهگزارش

دارند  باهم چندروزهی هاتفاوتاکثر مناطق در ماه مارس بوده، ولی 

 و آبخصوص همنطقه ب ستیزطیمحدر ارتباط با شرایط  احتماالًکه 

. زمان شودیمسازی زودتر شروع انهیآش ،ترگرم. در مناطق است هوا

روز تعیین شد.  12 تا 7اهواز  آبادانیکساخت و تکمیل آشیانه در 

 Yavus (2008)و  Aslanو تکمیل آشیانه در مطالعات زمان ساخت 

 7است، با نتایج این مطالعات  شدهانیبروز  10تا  Ted (1994) ،5و 

 25در  آبادانیکدر منطقه  یگذارتخمخوانی دارد. اولین روز هم 12تا 

 در Edward (1978)اسفند مشاهده شد. با مشاهدات و مطالعات 

ی اچندروزهی هاتفاوتدر باال،  کرشدهذو مطالعات  Calgrayمنطقه 

آغاز آشیانه  چندروزهی زمانی هاتفاوتکه ناشی از  دهدیمرا نشان 

 آب و هوای منطقه زادآوری ریتأثسازی است و آن هم احتماالً در اثر 

تعیین  فروردین 28 تا 23 یگذارتخم. در این مطالعه اوج تکمیل است

خوانی دارد. آشیانه توسط م، هEdward (1975)که با مطالعات  شد

مشاهدات  .(Lowther) ،2006شود یمهر دو پرنده نر و ماده ساخته 

است، نر و  مشابه Lowther(2006) یهاافتهبا ی آبادانیکدر منطقه 

پس از تکمیل آشیانه، روزانه ماده در ساختن آشیانه مشارکت داشتند.. 

با  نتایجاین  شود. تکمیل هاتخمتا دسته  شدیمیک تخم گذاشته 

 در انگلستان Faroeجزیره  در Jensen (2010)و Magnussen یهاافتهی

 ،Anderson (1973)در جهان نظیر  افتهیانجامو سایر مطالعات 

Narushin (2005) ،Ted (1994) سازی، . مدت آشیانهاست مشابه

مان ترک آشیانه و پرواز تا ز هاجوجه، رشد هاتخم ی، تفریخگذارتخم

مستقل نشان  Tطول کشید. آزمون  روز 64 اهواز آبادانیککامل در 

، Lowrenceدر منطقه Edward (1975 ) یهاافتهاین نتیجه با یکه  داد

 Anderson (1973)روز،  140، آکسفورددر  See1 (1968)روز،  120

دارد ری داتفاوت معنی روز Portage des Sioux ،154منطقه در 

(015/0(P= ، فاکتورهای محیطی، فراوانی مواد  ریتأث احتماالًدلیل آن

. چون است آورجوجهی هایکلنو جمعیت  هاجوجهغذایی برای رشد 

تر باشد دامنه نوسان مراحل مختلف بیش زادآورهرچقدر جمعیت 

 آبادانیکدوران تفریخ در منطقه . کشدیمتر طول ی نیز بیشآورجوجه

نتایج با  کهنشان داد  مستقل Tآزمون  .روز تعیین شد 19/0±19/14

و همکاران  Yahaghiیهاافتهی با روزEdwards (1975) (10 ،) یهاافتهی

 Jensen (2010) ،14/14 و Magnussen ،روز 7/12 شوشتردر  (2010)

(. در =002/0Pدارد )خوانی هم روز Anderson (1973) ،2/12و روز 

تخم برآورد شد.  4 برای هر آشیانه هاتخممیانگین تعداد  انهیشآ 125

 Edwardsی هاافتهیبا میانگین تعداد تخم برای هر آشیانه برابر 

 و Magnussen تخم، طبق گزارش Calgray 02/5 در منطقه  (1975)

Jensen (2009)، 4/3  تخم برای هر  4 آبادانیکتخم بود. در منطقه

تر از ، ولی اندکی بیش Edwards (1975)ی هاافتهتر از یآشیانه کم

 تواندیم. این اختالفات بود Jensen (2009) و  Magnussenیهاافتهی

باشد. نوسان ناشی از شرایط زیستگاهی، وفور مواد غذایی و امنیت 

با  که تخم بود 5تا  1 آبادانیکتعداد تخم در هر آشیانه در منطقه 

، (2009)مکاران و ه  Smith (2009)، Mockو  Summers یهاافتهی

Vincent (2005)  وHole تا  1)در هر آشیانه بین (2002) و همکاران

 Yavusو  Aslanو  Anderson  (2006)خوانی دارد. ولیتخم( هم 5

تخم گزارش  7تا  1را بین  هاتخمدر مطالعات خود تعداد  (2008)

 احتماالً تخم(  7یا  6یانه )تر بودن تعداد تخم در هر آشبیش. اندکرده

در ارتباط با وفور مواد غذایی، وضعیت خود پرنده ماده و  تواندیم
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میانگین (. Anderson ،2006 ؛Yavus ،2008و  Aslan)باشد امنیت 

و   Nestling،Post-Nestlingدر این بررسی برای هاجوجهمرحله رشد 

Fledgling 62/4±09/1 روز( 5 تا 3) نوسان دامنه با 25/4±77/0 بیترتبه 

روز(  7تا  3نوسان )با دامنه  06/5±24/1و  روز( 6تا  3با دامنه نوسان )

با دامنه نوسان  (2008)و همکاران  Shawبرآورد شد که با مطالعات 

 Tروز برای هر یک از مراحل رشد مشابه است و با آزمون  7تا  3

ری را نشان نداد. دااختالف معنی=P 05/0در سطح  =P)/001) مستقل

اهواز  آبادانیکمیزان موفقیت زادآوری گنجشک معمولی در منطقه 

شد. میزان موفقیت گنجشک  برآورد درصد( 54) 16/2 ی هر آشیانهازابه

 Yavus (2008) و Aslanدر شهر آنتالیا در ترکیه توسط معمولی 

، Sappington (1975)  8/2ی مس سی پی شمالی توسط درم ،85/2

 ،1/2 (2008)و همکاران در انگلستان  Peachو توسط  درصد( 1/64)

مستقل   Tی با آزمونزادآورشده است. مقایسه میزان موفقیت  برآورد

، =05/0Pسطح  در یداریمعناختالف  ذکرشدهبین مناطق  که داد نشان

(003/0P=)اختالف والیس سکالکرو آزمون نتایج اساسبرنداشت. وجود 

و  Nestlingتخم،  تفریخ از قبل مرحله در موفقیت بین یدارمعنی

Post-Nestling  تخم به ترتیب  3تخم و  2 تخم، 1بین دستجات

(345/0P= ،345/0P=  215/0وP=مشاهده نشد )،  ولی بین دستجات

 (=05/0Pداری در سطح )تخم اختالف معنی 3 و 2، 1با تخم  5و  4

( دیده شد. میزان موفقیت =290/0Pو  =P= ،024/0P/031 ترتیببه

 تخم، 5و  4، 3 بین دستجات اسپیرمن، آوری براساس آزمونزاد

اساس آزمون چنین برهم =P).065/0) دادنشان  یدارمعنی همبستگی

با دستجات  تخم 2 و 1 داری بین تلفات دستجاتمن اختالف معنیفرید

استنباط  توانیم. از این نتایج =P)001/0) تخم مشاهده شد 5و  4، 3

 ،است ترکم آوریزاد تر باشد موفقیتبیش هاجوجهتعداد  چهکه هر کرد

تری نیاز تر جوجه انرژی بیشداری از تعداد بیشچون تغذیه و نگه

در ارتباط با شرایط  تواندیمنیز  هاجوجهدارد که کسب انرژی و تغذیه 

 انیکدر منطقه  ر مواد غذایی باشد.آوری و میزان وفوزیست زادمحیط

آمد  دستبه گرم 98/19 ±06/2بالغ گنجشک  85میانگین وزن  آباد

و همکاران  Yahaghiو  (1388)راد و علوی ی بهروزیهاافتهکه با ی

 19/19گنجشک بالغ را  150 وزن میانگین هاآن ،دارد یخوانهم (2010)

 .ندکردگرم گزارش 

 گردد:زیر ارائه می یشنهادهایپعمل آمده به هایبررسی به توجه با       

تر ی و توجه بیشستیزطیمحهای ها با رعایت جنبهاستفاده از پارک

، ی زادآوری پرندگان از جمله گنجشک معمولیهاستگاهیزبه حفاظت 

خصوص کودکان هها بعمومی مراجعین به پارک آموزش و تنویر افکار

 و حراستها و لزوم حفظ ولوژیک پارکهای اکجهت آگاهی از ارزش

ها با چاپ بروشور، ساخت فیلم و انجام اقدامات تبلیغاتی از زیستگاه

مطالعات متمرکز چندین سال متوالی بر روی فنولوژی ، در این راستا

ها و مناطق معمولی در پارکآوری گنجشکجوجه تولیدمثل و موفقیت

 مسکونی داخل شهرهای ایران.

 

 قدردانیتشکر و 
 آبادانیکی منطقه هاپارک نویسندگان مقاله از مسئولین محترم       

 .ندینمایمسپاسگزاری  داشتند، را همکاری کمال بررسی طول در که اهواز
  

 منابع
پرندگان  .1352 ،، ح.همدانیو مروج ادهمی، ع..؛ ت، داسکا .1

 .350تا 320صفحات . زیستیطمحایران. انتشارات سازمان حفاظت 

تهران پرندگان فضاهای سبز شهر  .1385 ،ب. ،رادبهروزی .2

 .69 تا 63 صفحات ،9شماره  .مجله فضای سبز .(خانواده گنجشک)

 یفنولوژ یزمان مراحل نییتع .1389 ،راد، ب.بهروزیو  ، ا.یاحقی .3

 یزادآور فصل درPasser domesticus معمولی کگنجش یدمثلتول

در همایش ملی  شدهارائه .1389بهار  در شوشتر شهر یهاپارک در

 و توسعه پایدار. زیستیطمحسالمت، 

 میرژ و یومتریب سهیمقا .1388 ،و علوی، م. راد، ب.بهروزی .4

 در فصل بهار در یمعمول کگنجش ماده و نر جنس دو ییغذا

در پنجمین همایش  شدهارائه .خوزستان استان در دزفول شهرستان

 .هاآنبهبود  یراهکارهاو  زیستیطمح یهابحران

 .139۰ ،ج. زاده،و رستم .ش ،کبودوندپور ؛.ک ،زادگانحاجی .5

 Passer معمولیگنجشک  هاییتجمعژنتیکی  یهاتفاوتمطالعه 

domesticus, Pallas 1811  ینشانگرهابهبهان و سنندج با استفاده از 

ISSR. تهران،  .همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران ینهفتم

 .انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران

بررسی بیوسیستماتیکی  .1389 ،، م.آبادیانیعلو  .س ریاحی، .6

با استفاده  پالئارکتیک یهناح در Passer domesticus معمولیگنجشک

ژئومتریک  یهادادهو  Co1 و Control region میتوکندریایی یهاژن از

 دانشگاه فردوسی مشهد. ،ارشدکارشناسی نامهیانپا .مورفومتریک
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