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1758Galerida cristata(آوري چکاوك کاکلیمطالعه جوجه Linnaeus,( در
شرقی ایرانشهرستان زهک، جنوب
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1394بهمن: تاریخ پذیرش1394آبان: تاریخ دریافت

چکیده
هاي باز با پوشش گیاهی نه اي بومی و زادآور در ایران، اغلب در زیستگاهعنوان گونهبه)Galerida cristata(چکاوك کاکلی 

هاي میدانی از اوایل اسفندماه در شهرستان زهک، با بررسیمطالعه فنولوژي تولیدمثل چکاوك کاکلی.کندچندان تنک زیست می
هاي فعال در این پژوهش با استفاده از روش شمارش مستقیم النه. یدها به پایان رسبا پرواز جوجه1394تا پایان خردادماه آغاز و 1393

ها، طول، عرض و وزن چنین تعداد تخمپارامترهاي مهم هر آشیانه شامل قطر بزرگ، قطر کوچک، عمق و هم. شناسایی و بررسی گردید
آوري گذاري، تفریخ تخم، جوجهتخمسازي،در هر مورد نقاط اوج مراحل آشیانه. گیري شدها در محل اندازهها و جوجهتخم

)Nestling(ها ، مراحل رشد جوجه)Post-nestling (النه . آشیانه شناسایی شد16در مجموع تعداد . و سن پرواز برآورد گردید
وزن .هاي نخودي متغیر بودهاي تخم بین سه تا پنج تخم سفید رنگ با خالتعداد دسته. شوداي شکل و روي زمین ساخته میکاسه
هایش را خوابد و یازده تا سیزده روز جوجهها میمدت ده تا یازده روز روي تخمپرنده ماده به. ها از سه تا شش گرم متغیر استجوجه

براساس مشاهدات، میزان مرگ و میر بین مراحل مختلف . هایش داردکند که این زمان بستگی به میزان تغذیه مادر از جوجهتغذیه می
و تخریب توسط اندازي انسانها، پرندگان شکاري، دستخواران از قبیل مارها، مارمولکتواند ناشی از فشار طعمهکه میمتغیر بود 

.هاي منطقه باشددام

آوري، زهک، ایرانفنولوژي، جوجه،Galerida cristata،چکاوك کاکلی:کلمات کلیدي

smohammadi@uoz.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
پرندگانبرايمهمیستیزناحیه105با داشتنایرانکشور 

دررااولرتبهتابستانه،وبهارهآورجوجهوگذرانزمستانبومی،
اساسبر این.استدادهاختصاصخودبهخاورمیانهمنطقه
استداراي ارزش زیاديکلیديمناطقاینپیرامونمطالعه

)Evans ،1994 .(هاي حاضر در اینگونهزادآوريمطالعات
موفقیتمؤثر برشناسایی فاکتورهايبرايتواندمیهابومزیست

مدیریتیوحفاظتیهايبرنامهوجمعیتیروندتعیینوتولیدمثلی
باشداهمیتحائزمدتآور در طوالنیجوجهپرندگانهايگونه

)Smith وRenken ،1993؛Hansson ،1991و همکاران .(
براي کنترل عنوان مناطق شاخصهاي زادآوري بهزیستگاه

دهنده شوند که انعکاسها محسوب میپویایی جمعیت گونهروند
؛1998و همکاران، Blaber(شرایط مطلوب زیستگاهی هستند

Baldi وKisbendek ،1988 .(هاي طور کلی پرندگان در دورههب
Hansson(وابسته هستند خاصشرایط محیطیزمانی مختلف به

دلیل جایگاه اکولوژیکی ویژه در بههااین گونه). Ueda ،1999و 
تر نسبت به تغییرات هاي طبیعی و زنجیره غذایی، بیشزیستگاه

). 1999و همکاران، Baldi(پذیرند محیطی تاثیر میزیست
Galerida(کاکلیچکاوك cristata(سانان گنجشکراستهاز

)Passeriformes( و تیره چکاوکیان)Aludidae(است که در
ها ازجمله سراسر مناطق معتدله، مرطوب و بیابانی زیستگاهغالب

هاي هموار، بیابانزارهايعلفدر. کندها زیست میغیر از قطببه
ها، کشتزارها و اغلب نزدیک ها، کوره راهخشک، کنار جاده
. سازدسر برده و آشیانه خود را روي زمین میمناطق مسکونی به

) Lc(ترین نگرانی در رده کمIUCNاین گونه در فهرست سرخ 
طور ویژه در مناطق بیابانی بومی در ایران فراوان و به. قرار دارد
رسد در حال حاضر تهدیدي نظر میبه). 1شکل (استو زادآور 

متوجه جمعیت آن نباشد، اما جمعیت آن در حال کاهش است
)IUCN ،2014؛Lesiński ،2009اسکات و ؛1392منصوري، ؛

دلیل پراکنش گسترده در منطقه این گونه به). 1354ران، همکا
اي چندریختی محسوب پالئارکتیک از دیدگاه سیستماتیک گونه

اش از آن در گستره توزیع پراکندگیگونهزیر23تاکنونوشودمی
).1386نوري و همکاران، (شناسایی شده است 

تر مرنگوکتربزرگآسمانیچکاوكبهنسبتکاکلیچکاوك
جنس نر و ماده هم شکل و دم کوتاه و تاج بلندش . از آن است
تنه نخودي خاکستري یا اندکی .هاي بارز آن استاز ویژگی

دست و در پشت گردن خط خطی است که به اي، اما یکقهوه
.گردي دارندهاي کامالًدرستی مشخص نیست و بال

)IUCN ،2014(محدوده پراکنش چکاوك کاکلی در جهان : 1شکل 

هاي محکم و درجا بال زنی بسیار همراه زدنپروازش با بال
در پرنده نابالغ، تنه . اگر در فصل تولیدمثل باشداست، خصوصاً

BirdLife(شود تر دیده میتر و کاکل کوچکهاي بیشبا خال

International ،2015 هاي کاکلی از چکاوك). 1392منصوري، ؛
، Termehو Aghabeigi(کنندمیتغذیهتناننرموهارهحشها،دانه

بسته به نوع منطقه ). Simmons ،1998و Cramp؛2000
کلی طورهزیست جانور نوع رژیم غذایی غالب متفاوت است اما ب

ها هاي غذایی را دانهآیتم) %60حدود(ترین حجم در ایران بیش
Amaranthaceaeدهخانواو)Graminae(گندمیانخانوادهمخصوصاً

، )Formicidae(هامورچهخانوادهشاملماندهباقیودهدمیتشکیل
باشدمی)Coleoptera(هاسوسکو)Orthoptera(هاملخ

)Khaleghizadeh ،پرنده ماده در النه کاسه ). 2005و همکاران
تخم سفید با 5تا 3شود مانند خود که روي زمین ساخته می

). 1386نوري و همکاران، (گذارد نگ میهاي نخودي رخال
روز 16تا 5خوابد و روز روي تخم می13تا 12پرنده مادر 

هاي این گونه در برآورد جمعیت. کندهایش را تغذیه میجوجه
دادن هاي اخیر گویاي روند فزاینده تخریب و از دستدهه

چنین کاهش چشمگیر مشاهده این هاي بالقوه و همزیستگاه
و Del hoyo(باشد خصوص اروپا میهدر سراسر جهان بگونه 

کنون در وجه به مرور منابع انجام شده، تابا ت). 2004همکاران، 
فنولوژي گونه چکاوك کاکلی صورت اي دربارهایران مطالعه

شناسی و گاهی نگرفته است و مطالعات اندکی درباره زیست
مزارع هاي زیادي از آن درخسارات ناشی از حضور جمعیت

، 1394همکاران، زاده و خالقی(کشاورزي به ثبت رسیده است 
توان به مطالعه مورفومتریک از جمله سایر مطالعات می). 1390

گیري هفت صفت و اندازه) ماده28نر و 32(چکاوك کاکلی 60
داري بین هاي باز، تفاوت معنیظاهري، تنها در اندازه بال

).1386نوري و همکاران، (دست آمدههاي نر و ماده بجنس
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تاکنون با وجود فراوانی این گونه در ایران و پالئارتیک 
شناسی شناختی و زیستهاي بومجامعی بر روي ویژگیمطالعات
چرخه زندگی آن، یعنی زادآوري صورت نگرفته ترینمهمازجمله
و همکاران، Khaleghizadeh؛ 1386نوري و همکاران، (است 
پژوهش حاضر در منطقه گوري از توابع شهرستان زهک ).2005

.با هدف تعیین فنولوژي تولیدمثل این گونه انجام شده است

هامواد و روش
گستره جغرافیایی شهرستان زهک در : معرفی منطقه

60°49′تا 60°38′عرض شمالی و30°54′تا 30°42′بین
در شمال سطح دریا،متر از481طول شرقی با ارتفاع متوسط 

کیلومتري شهرستان 20و بلوچستان و در فاصله سیستاناستان
کیلومتر 945شهرستان زهک با مساحت . زابل واقع شده است

مربع داراي دو بخش و چهار دهستان است که منطقه مورد 
در فاصله ) روستاي گوري(هکتار 180مطالعه با وسعت حدود 

متري از 480ک با ارتفاع شش کیلومتري شمال غرب شهر زه
). 2شکل (باشد سطح دریا و داراي آب و هواي گرم و خشک می

این منطقه به سبب زیر کشت بودن اراضی کشاورزي فراوان و 
پوشش گیاهی مناسب، نزدیکی به منابع آبی و حفظ ساختار 

هاي امن و مناسبی براي چکاوك محیطی طبیعی، زیستگاه
شغال : جملهمنطقه ازهاي گونهو سایر) G.cristata(کاکلی 

)Canis aureus(، خارپشت گوش بلند)Hemiechinus auritus( ،
Falco(دلیجه tinnunculus(،طالییعقاب)Aquila chrysaetos( ،
.فراهم آورده است) Francolinus francolinus(دراج 

محدوده جغرافیایی شهرستان زهک : 2شکل 

زمان با آغاز فصل هاي میدانی همیبررس: روش کار
آغاز و تا 1393اسفندماهاوایل سازي، از تولیدمثلی و آشیانه

ادامه 1394خروج آخرین جوجه از النه در اواخر خردادماه 
زنی در محدوده که در این مدت، ضمن بررسی و گشتیافت

هاي جمعیتی گونه مورد مطالعه، مورد مطالعه، با یافتن دسته
موادکههاییچکاوكیاسازالنهجفتتعقیبباهانهالمحل

که شدیابیموقعیتکردندمیحملهادرختچهسمتبهراغذایی
، Rotellaو Bacon(شناسایی و عالمتگذاري شد فعالهايآشیانه
با فاصله ها معموالًآشیانه). Geupel ،1993و Martin؛1998

. هاي فعال کمی یافت شدنهکمی از هم قرار داشتند اما تعداد ال
هاي چکاوك کاکلی صورت منظور یافتن النهپیمایش منطقه به

ظهر در سطح منطقه 12صبح تا 7:30میان از ساعتدرروزیک
آشیانه شناسایی و 16در نهایت تعداد . مورد مطالعه انجام شد

هاآشیانهکلیهدر.گردیدثبتوآوريجمعهاآناطالعات
طول آشیانه، عرض و عمق : محیطی آشیانه شاملپارامترهاي

متر و ارتفاع النه از سطح میلی1وسیله کولیس با دقت آشیانه به
چنین هم. قرار گرفتگیري مورد اندازهبا دقتوسیله مترزمین به

تک هر آشیانه ثبت شد و طول، عرض و وزن تکها درتخمتعداد
متر و میلی1/0دقت ترتیب توسط کولیس دیجیتال با ها بهآن

، Akris(گیري قرار گرفت ترازوي دیجیتال در محل، مورد اندازه
آوري شده با استفاده اطالعات جمع). 4و 3هايشکل()1998

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آمار توصیفی SPSSافزارنرماز
گیري و دست گذاري براي اندازهپس از شروع تخم. ارایه گردید

. بار مصرف استفاده گردیداز دستکش یکهاتخمزدن به

گیري طول و عرض آشیانه توسط کولیساندازه: 3شکل 

آشیانه چکاوك کاکلی: 4شکل
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نتایج
چکاوك تولیدمثلزمانیداد فنولوژينشانبررسینتایج

مرحله ارزیابی منطقه قبل از مطالعه (اسفندماهاوایلازکاکلی
و افراد جمعیت شدهآغازسازيآشیانهباهفتهدومدتهب) اصلی

خوانی و پرواز از درختی به درخت آوازبافروردیناوایلازگونهاین
فروردین 15گذاري از گردند و تاریخ تخمدنبال جفت میبهدیگر

28ها از تاریخ تولد جوجه. آغازشده و تا دوم خرداد ادامه دارد
13تا 12پرنده ماده . خرداد ادامه داشت11فروردین آغاز و تا

. کندمیتغذیهراهاجوجههفته2حدودوخوابدتخم میرويروز
و)مقعر(مانندکاسههاآشیانه:هاآشیانهمشخصات

ها هاي گیاه گندم ساختار اصلی آنها و ساقههاي هرز، برگعلف
ها و از علفها پوشیده سطح داخلی النه. دهندرا تشکیل می

الي در البههاست و معموالًهاي نرم، پر پرنده و پشم دامبرگ
شوند خواران ساخته میدید انسان و طعمهازخارجهاو بوتهخارها

آشیانه 16در مجموع مدت زمان عملیات میدانی ).2ول جد(
ها چکاوك کاکلی در روستاي گوري در پاي خارها و بوته

هاي مورد بررسی تعداد مجموع آشیانهاز . شناسایی و ثبت شد
که هشت آشیانه داراي پنج تخم، سهتخم شمارش شد 56

آشیانه داراي چهار تخم، یک آشیانه داراي سه تخم و یک 
نتایج حاصل از پژوهش نشان .آشیانه هم داراي یک تخم بودند

تخم تفریخ 25آشیانه، 13تخم موجود در 56دهد که از می
ها به سن پرواز رسیده و عدد از آن20تعداد شدند ولی تنها 

علت وجود صیادان، ها بهآشیانه را ترك کردند و سایر تخم
ها در مشخصات جوجه.هاي دام و آبیاري مزارع از بین رفتندگله

:مراحل مختلف فنولوژي تولیدمثل به شکل زیر مشاهده گردید
از تخم اي که جوجه تازهدوره): Nestling(آوري جوجه-الف

و بدن آن کرکی است و قادر به ) تفریخ شده(در آمده است 
).هتر از شش روزهاي کمجوجه(باشد حرکت در آشیانه نمی

اي دوره:Post-nestlingها بعد از تولد دوره رشد جوجه-ب
از بین رفته و پرهاي جدید شروع به رشد پرندهبدنهايکركکه

).روزه12- 6اي هجوجه(ت نموده و جوجه قادر به پرواز نیس
اي که جوجه پرواز نموده و آشیانه را ترك دوره:سن پرواز-ج

).روزه12از تر بیش(کند می
سازي تا زمان پرواز با توجه به مشاهدات از زمان آشیانه

ها، مراحل مختلف فنولوژي تولیدمثل این گونه تعیین شدجوجه
.)1دول ج(

فنولوژي تولیدمثل چکاوك کاکلی در شهرستان زهکمراحل زمانی: 1جدول 
فنولوژيزمان شروعزمان اوجزمان خاتمه

سازيآشیانهفروردین11اردیبهشت12- 5اردیبهشت25
گذاريتخمفروردین15اردیبهشت26فروردین تا 23خرداد2
تفریخ تخمفروردین28خرداد5اردیبهشت تا 21خرداد11
آوريجوجهمرحله فروردین28خرداد5اردیبهشت تا 21خرداد11
ها بعد از تولدرشد جوجهمرحله اردیبهشت3خرداد13- 4خرداد18
سن پروازاردیبهشت11خرداد18- 4خرداد23

هاي چکاوك کاکلیگیري شده در آشیانهمتغیرهاي اندازه:2جدول 

هاي چکاوك کاکلیها و جوجهتخمگیري شده در متغیرهاي اندازه:3جدول 

تعداد دستجاتمتغیر
تخم

تخمطول
)مترمیلی(

عرض تخم
)مترمیلی(

وزن تخم
)گرم(

تعداد 
جوجه

هاوزن جوجه
)گرم(

41/422/2197/1765/312/445/4میانگین
21/056/548/487/054/189/1انحراف معیار

)9/3-7/6()2-5()4/3-5/4()1/16-64/20()92/17-56/23()1-5(دامنه تغییرات

دامنه تغییراترانحراف معیامیانگینتعدادپارامتر
7- 1690/889/01/12)مترسانتی(طول آشیانه 
1/6- 162/812/11/11)مترسانتی(عرض آشیانه 

5- 1630/695/05/7)مترسانتی(گودي یا عمق آشیانه 
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: تعیین تلفات در مراحل مختلف فنولوژي تولیدمثل
هاي جمعیتی زیادي از چکاوك طی دوره عملیات میدانی دسته

اگرچه. گردیدمشاهدهمنطقهطبیعیهايزیستگاهسطحدرکاکلی
خواران طعمهومحلیگونه به تعداد فراوان مورد شکار افراداین

و مارها ) Falco tinnunculus(موجود در منطقه از جمله دلیجه 
و سایر عوامل محیطی هاآَشیانهپذیريدسترسسبببهوداردقرار

کشت بودن شود اما با توجه به زیرتعدادي از جمعیت آن کم می
چنین اراضی بسیاري به محصول گندم و جو در این منطقه و هم

مناسب بودن شرایط زیستگاهی و محیطی، گونه مورد مطالعه از 
برخوردار منطقهمختلفهايزیستگاهدرمناسبیوانیفراوپراکنش

تواند گواهی بر شرایط زیستی مطلوب براي که این خود میاست
براساس گزارشات میدانی . افزایش جمعیت گونه در منطقه باشد

ها، ها، در مراحل مختلف از تفریخ تخمثبت شده و تحلیل داده
Nestling،post-nestling ،فات وارده در مراحل تا سن پرواز، تل

:شدندبنديدستهوبررسیزیرصورتهبتولیدمثلفنولوژيمختلف
وهاتخمها،آشیانه:انسانیعواملازناشیتلفات)الف

هاي از بین رفته بر اثر دخالت و تخریب توسط انسان، جوجه
.ها و شکارچی در منطقهلمس، خطاي تحقیق، وجود گله

ها جوجهتلفاتوهاآشیانهازوالدركتبراثرهاتخمتلفات)ب
هایی این قسمت، آن دسته از تخمدر:Nestlingمرحلهاوایلدر

مانده بود به رفتار تغییردر آشیانه بدونزادآوريکه تا پایان فصل
تر که در کمهاییچنین جوجههم. ترك از والد نسبت داده شدند

.ت قرار گرفتندتلف شده بودند نیز در این قسمروزگی2از 

بحث
ویژهبهمختلفهايگونهآوريجوجهموفقیتاحتمالتعیین

ازانقراضخطرمعرضدرهاي با اهمیت اکولوژیکی یاگونه
.استبرخوردارهاآنحفاظتومدیریتدراهمیت باالیی
تربیشدربودنفراوانضمنکهايگونهعنوانبهچکاوك کاکلی

ی، باعث بروز خساراتی به مزارع کشاورزي هاي طبیعزیستگاه
شود، مستلزم شناسایی الزامات زیستی چون کلزا و گندم میهم

شناختی از جمله فنولوژي زمانی است تا ضمن هاي بومو ویژگی
اطالع از تغییرات جمعیتی آن، تدابیر مدیریتی الزم جهت بروز 

زاده، القیزاده و خخواجه(از طغیانش اندیشیده شود ناشیمشکل
بررسی فنولوژي تولیدمثل چکاوك در این پژوهش).1390

مثلی این اطالعاتی از شرایط زیستی و تولیدکاکلی ضمن کسب 
گونه در محدوده شهرستان زهک، به توسعه و ایجاد زمینه 
جهت شناخت هر چه بهتر این گونه در ایران، مناطق زادآوري و 

. ابه کمک خواهد نمودهاي مشآوري آن در زیستگاهروند جوجه
هاي خود را در چکاوك کاکلی در منطقه مورد مطالعه النه

هاي خشک و زارهاي هموار، بیاباناطراف مزارع گندم، در علف
سازد چرا که فضاي باز اطراف آشیانه شرایط الزم براي می... 

سازي و جستجوي مواد غذایی را آوري مصالح جهت آشیانهجمع
سویی دیگر، نفوذ نور خورشید که موجب فراهم نموده و از

شود و نقش مهمی در تحریک این گونه براي آوازخوانی می
پذیرد که نتایج فوق با موفقیت زادآوري آن دارد بهتر صورت می

نوري و همکاران، ؛ Lesiński ،2009(سایر گزارشات تطابق دارد 
درصد ها،دلیل آشکار بودن النهمقابل، در مواردي بهدر). 1386

محلی نسبت خواران و یا افراد ها توسط طعمهاز بین رفتن تخم
ها عاملی غالب زیستگاهدرشکار.تر استها بیشبه سایر النه

گزینی شود که النهمحدودکننده براي پرندگانی محسوب می
شود ها در فضاي باز یا با پوشش گیاهی ضعیف انجام میآن

)Jokimäki وHuhta ،2000 .(دیگري علل کاهش عهمطال
درصد تخم 11سال را 26زادآوري چکاوك کاکلی طی مدت 

. ها برشمرده استدرصد تخریب تخم40نابارور با جنین مرده و 
از بین جملههاي انسانی ازدالیل اصلی این تخریب، فعالیت

هاي شدید در بردن پوشش گیاهی منطقه زیستگاهی، بارندگی
خواري در نتیجه تغییر ار طعمهگذاري و افزایش فشفصل تخم

؛Lesiński،2009(ساختارهاي زیستگاهی گزارش شده است 
Luniak ،؛ 2001و همکارانLesiński ،1998( .

ترین میزان موفقیت براساس نتایج حاصل از پژوهش، بیش
و موفقیت در مرحله nestlingها، موفقیت در مرحله تفریخ تخم

post-nestlingترین میزان تلفات، در ست و در مقابل بیشبوده ا
که از پارامترهاي تاثیرگذار،شدگزارشهاتخمتفریخازقبلمرحله
ترین نقش را عوامل انسانی بیشدخالت ووالدآشیانهتركرفتار

ها مطابق با مطالعات مشابه در مناطق داشته است که این یافته
گذاري همبستگی خمآغاز فصل ت. )Lesiński،2009(دیگر است

در جمعیت مورد مطالعه تعداد . مثبتی با عرض جغرافیایی دارد
در ورشو لهستان . تخم تشکیل شده بود5تا3دستجات تخم از

باشد که این میزان نسبت به تخم متغیر می5تا 4ها تعداد آن
وتر و نسبت به شرق خاورمیانهآلمان و شمال آفریقا بیش

گذاري از نیمه تخمفصلآغازورشودر.باشدیمترکمترکمنستان
اواخر (ژوئیه 31شروع و تا ) فروردین(ماه آوریل ) 12(اول 

از ناشیعمدتاًانجامد و تلفات نیزبه طول می) خرداد و اول تیر
،Lesiński(هاي انسانی و بارش زیاد به ثبت رسیده است فعالیت
چکاوك النه28از %54چنین در پژوهشی حدود هم). 2009
همکاران، ونوري(عددي بودند3تخمدستجاتتعداددارايکاکلی
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) اواخر فروردین(مارس 27گذاري از تخمفصلفرانسهدر).1386
مارس 30تا 26شود و این رفتار در کشور آلمان از آغاز می

باشد متغیر است و در ترکمنستان نیز از اوایل ماه آوریل می
)Kruger ،1977( .موجبانسانیو عواملهازیستگاهتخریب

باراگیريجفتویابیجفتآور،جوجهپرندگان امنیتکاهش
دورهدرراهاجوجهوهاتخموکردههمراهخطاوتأخیر
این مطالعه از نخستین مطالعات .کندمیتهدیدآوري،جوجه

هاي پیرامون موضوع مهم فنولوژي تولیدمثلی بر روي چکاوك
دارد کلی است که در ایران انجام گرفته است که ابراز میکا

هاي کاکلی در شهرستان زهک و توابع، فنولوژي زمانی چکاوك
اي قابل بسته به آب و هواي متغیر منطقه و میزان منابع تغذیه

اینو اوج)1جدول(دسترس در هر دوره، حدود سه ماه است
باشد که با نتایج اه میدوره در نیمه اردیبهشت تا اوایل خرداد م

نتایج این مطالعه که بنابر. تطابق دارد) Lesiński)2009مطالعه
دستجاتتعدادتوانکند، نمیپژوهشی دیگر نیز آن را تأیید می

توان گفت دانست و تنها میگونهزادآوريموفقیتضامنراتخم
ها ها و جوجهداري از تخمکه والدین همه تالش خود را براي نگه

مطرحاینازپیشکهدهند اما عوامل طبیعی و محیطیانجام می
Amini(مثلی هستند تولیدموفقیتمیزانکنندهتعیینشد

Nasab وBehroozi،2011 .(ساختارچنین به لحاظهم
هاي مشابههاي تخم نیز پژوهشزیستگاهی و تعداد دسته

زاده،خالقیودهزاخواجه(کندمیتائیدارحاضرپژوهشهايیافته
).Simmons،1988وCramp؛1386همکاران،ونوري؛1390
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