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چکیده
بهمنظور بررسی وضعیت جوجهآوری سار صورتی در استان اردبیل ،پس از پایشهای میدانی و گفتگو با محیطبانان و مردم محلی،
کلونی با فراوانی نسبتاً باال از این گونه در معدن سنگ پیرآلقر اردبیل ثبت گردید .در این پژوهش که در بهار و تابستان  3131انجام شد،
تالش گردید تا عوامل موثر بر جوجهآوری سار صورتی و همچنین برخی ویژگیهای فنولوژیک و بومشناختی این گونه مورد بررسی قرار
گیرد .نتایج حاکی از آن بود که با آشیانگزینی و مشارکت هر دو جنس در ساخت آشیانه در اواخر اردیبهشت ،دسته تخمی با اندازه متغیر
بین سه تا شش عدد گذاشته شده ( )n=311و پس از حدود دوماه جوجهها به پرواز در آمدند .همچنین برآورد موفقیت جوجهآوری این
پرنده با شیوۀ میفیلد نشان داد که احتمال بقای جوجهها در دوره تفریخ و خروج آنها از تخم تا زمان پرواز بهترتیب  47و  93درصد است.
موفقیت کلی جوجهآوری این گونه با این شیوه ،حدود  43درصد برآورد گردید .با بررسی تخمها و جوجههای از بین رفته در آشیانهها
مشخص گردید که بیش ترین میزان تلفات به مرحله قبل از تفریخ و دوره انکوباسیون تعلق دارد و مهمترین طعمهخواران شامل مار ،روباه،
شغال ،کالغ و رودک هستند .تحلیلها نشان میدهد میزان موفقیت به پرواز درآمدن جوجهها از آشیانهها تاثیر قابل مالحظهای از ویژگیهای
خرد ساختار آشیانهها بهویژه عمق آشیانه ،میپذیرد .نتایج بهدست آمده نشان می دهد ،انواع ملخها ماده غذایی غالب مورد استفاده توسط
این گونه میباشد.
کلمات کلیدی :متغیرهای خردزیستگاهی ،تفریخ ،بقا ،کلونی جوجهآور ،سار صورتی ،اردبیل
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مقدمه
زیستگاههای جوجهآوری بهعنوان مناطقی شاخص برای
کنترل روند پویایی جمعیتی گونهها محسوب شده و انعکاسدهنده
شرایط مطلوب زیستگاهاند ( Baldiو همکاران8998 ،؛  Blaberو
همکاران .)8998 ،پرندگان در دورههای زمانی مختلف به شرایط
محیطی خاص وابسته بوده ( Hamaoو همکاران )8999 ،و بهدلیل
جایگاه اکولوژیکی در زنجیرهغذایی ،از تغییرات زیستمحیطی
بیشتر تأثیر میپذیرند ( Blaberو همکاران .)8999 ،تغییرات
جمعیت پرندگان متعلق به راسته سبک باالن ()Passeriformes
بهعنوان شاخصهای زیستی در اغلب بیومهای خشکی بهخوبی
میتواند بیانگر چگونگی وضعیت اکولوژیکی اکوسیستمهای مختلف
باشد .از سویی دیگر ،با توجه به فراوانی نسبتاً باالی این گروه از
پرندگان ،میتوان تعداد آشیانههای بیشتری را مورد بررسی قرار
داده و با قطعیت بیشتری به بیان ویژگیهای فنولوژیک و موفقیت
جوجهآوری آنها پرداخت ( Blaberو همکاران .)8999 ،سار
صورتی ( (Sturnus roseus Linnaeus, 8578یکی از گونههای
متعلق به خانواده سارها ( )Sturnidaeاست که در طبقه حداقل
نگرانی از طبقات تهدید اتحادیه جهانی حفاظت قرار میگیرد
(اتحادیه جهانی حفاظت .)5187 ،سار صورتی در اکثر مناطق
زیستجغرافیایی پالئارکتیک و همچنین بخشهایی از هند گزارش
شده است (شکل  .)8جمعیت این گونه در ایران تابستانها فراوان
است .این گونه بهصورت مهاجر عبوری در اغلب مناطق کشور
مشاهده میشود ولی فقط مناطق خاصی در نوار شمالی کشور به
عنوان زیستگاههای زادآوری تاکنون معرفی شدهاند (شکل .)8

شکل  :1محدوده پراکنش سار صورتی در دنیا ،تصویر راست
اقتباس از ( ،)5112 ،IUCNتصویر چپ اقتباس از (کابلی و
همکاران)1931 ،

ویژگیهای ظاهری :طول بدن  89تا  55سانتیمتر و
گستردگی بالها  75تا  25سانتیمتر است .ساری متوسط جثه
که از نظر اندازه و ساختار بدن شبیه «سار» است ولی به واسطۀ
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رنگ صورتی و سیاه بدن و کاکل بلند آویخته بر پشت از آن
متمایز میشود .نر و ماده همشکل و دارای اندك تغییرات فصلی
هستند .پرندۀ نر بالغ در دورۀ جوجهآوری سر ،گردن و سینۀ سیاه
با جالی بنفش دارد و دارای کاکل بلندی است که تا پس سرش
آویزان است .روتنه ،دمگاه ،سینه ،شکم و پهلوها صورتی کمرنگ
است .بالها سیاه با جالی سبز و آبی ارغوانی ،دم سیاه و پرهای
کلوآك ،رانها و پوشپرهای زیر دم نیز سیاه دیده میشود .منقار
به نسبت کوتاه و ضخیم ،به رنگ قرمز مایل به نارنجی و در قاعده
سیاه و پاها نیز صورتی روشن هستند .در خارج از این دوره نوك
پرهای تارك سر ،روتنه ،گلو و سینه ،قهوهای-خاکستری میشود
و ظاهری مندرس به پرنده میدهد .همچنین منقار تیره و پاها
گوشتی زرد دیده میشوند .پرندۀ ماده اندکی ماتتر از نر بهنظر
میرسد .پرندۀ نابالغ یکدست قهوهای-خاکی بهنظر میرسد ،دمگاه
و زیرتنه مایل به خاکستری کمرنگ است و به این واسطه شباهت
زیادی به نابالغ «سار» بهنظر میرسد ولی بهواسطۀ منقار ضخیمتر
و خمیدهتر با قاعدۀ زرد رنگ (نه سیاه) از آن متمایز میشود.
همچنین پاهای نارنجی -صورتی دارد (کابلی و همکاران.)8798 ،
ویژگیهای زیستی :نواحی استپی و نیمهبیابانی ،دشتها
و علفزارهای باز ،اراضی مزروعی و نواحی سنگی و صخرهای باز
در کوهستانها را بهعنوان زیستگاه برمیگزیند .همچنین گاهی
در باغها ،پرچینها ،خاربنها و نیزارها دیده میشود .پرندهای
اجتماعی است و در تمام طول سال در دستههای کوچک و بزرگ
دیده میشود .پروازش شباهت زیادی به «سار» دارد و اغلب در
ارتفاع متوسط تا پایین جابهجا میشود .در دورۀ جوجهآوری
بیشتر از حشرات بهویژه ملخها ،مانتیسها و موریانهها و در سایر
اوقات سال از انگور ،توت و انجیر و همچنین دانهها ،میوهها و
شهد سایر گیاهان تغذیه میکند .گاهی نیز مارمولکهای کوچک
را صید و استفاده میکند .جوجهآوری از اواسط اردیبهشت و با
تشکیل کلنیهای بزرگ متشکل از صدها تا هزاران جفت در
علفزارهای باز آغاز میشود .تک همسر است و آشیانهاش تودۀ
نامنظمی از علوفه ،برگها و ساقهها است که در حفرههای موجود
در صخرهها ،خرابهها ،دیوارههای سنگی و یا در زمین بنا میکند
و دورنش را با ریشکها ،مو و پر میپوشاند .معموالً پنج تا شش
و به ندرت سه تا  9تخم بیضی ،صاف ،خیلی صیقلی ،آبی روشن
کمرنگ و به ابعاد  5885 × 58میلیمتر میگذارد .تفریخ تخمها
 81تا  88روز به طول میانجامد .جوجهها در بدو تولد تا حد کمی
پوشیده از کرك ،ناتوان و برای تغذیه وابسته به والدین هستند،
در حدود  52روزگی آشیانه را ترك میکنند و کمی پس از آن
مستقل میشوند .معموالً یک و در صورت فراوانی
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حشرات بهویژه ملخها ،دو دسته تخم در یک دورۀ جوجهآوری
میگذارد (کابلی و همکاران.)8798 ،
بهطورکلی اطالعات زیادی در خصوص ویژگیهای زادآوری
این گونه در دنیا منتشر نشده است .با اینحال معدود پژوهشهای
صورت گرفته ویژگیهای ریختی ( Zelantelloو )5112 ،Botand
سار صورتی را مورد بررسی قرار دادند Zelantello .و Botand
( )5112در مطالعهای که با عنوان زیستسنجی و تشخیص
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.
هر دو جنس روی تخم میخوابند و اما اغلب مادهها این کار را
انجام میدهند .همچنین نرها عموماً از مادهها پر رنگتر هستند.
همپوشانی وابسته به سن در رنگآمیزی ،تشخیص جنس را
مشکل میکند .این محققین معادلهای را براساس طول ساق پا و
طول بالها در راستای تفکیک دو جنس نر و ماده از هم ارائه
نمودند .با توجه به کمبود اطالعات در خصوص ابعاد مختلف بوم
شناختی این گونه بهخصوص ،ویژگیهای جوجهآوری ،این بررسی
با هدف دستیابی به چنین دادههایی در استان اردبیل انجام پذیرفت.
همچنین تالش گردید عالوه بر مطالعه موفقیت جوجهآوری این
گونه ،برآورد جمعیت نیز انجام شده و با توجه به لکهای بودن
چند زیستگاه در منطقه مورد مطالعه ،فراوانی نسبی بین آنها
مورد مقایسه قرار گیرد.

موارد و روشها
استان اردبیل بهدلیل دارا بودن شرایط توپوگرافی و تنوع
آب و هوایی مناسب از تنوع زیستی مناسبی برخوردار میباشد.
شهرستان اردبیل با قرار گرفتن در دامنه کوه سبالن دارای آب و
هوای معتدل بوده و از لحاظ میزان بارندگی در ردیف مناطق
نیمهخشک قرار دارد .معدن سنگ پیرآلقر بهعنوان سایت مورد
مطالعه موفقیت جوجهآوری سار صورتی در دشت اردبیل در کیلومتر
 7/7جاده ارتباطی اردبیل به روستای پیرآلقر و  8711متری شرق
روستای مذکور با مساحت بالغ بر  55هکتار قرار دارد .همچنین
به دلیل شرایط نامطلوب از نظر معیارهای استخراج و استفاده از
سنگ ،این معدن تقریباً بهحالت نیمه متروك رها شده است .عدم
فعالیت این معدن امنیت قابل توجهی را برای این کلونی زادآور
نسبتاُ بزرگ فراهم میآورد .این زیستگاه در مختصات جغرافیایی
 577217متر شرقی و  2578518متر شمالی (زون  )79Nواقع
شده است.
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اندازهگیری و ثبت دادهها :در راستای سنجش متغیرهای
ساختاری آشیانهها شامل طول ،عرض ،عمق ،فاصله تا نزدیکترین
محل رفت و آمد انسان و وسایل نقلیه (از قبیل سکونتگاه ،محل
حضور کارگران و ماشین آالت) و فاصله مرکز هر آشیانه از آشیانه
مجاور تعداد  71آشیانه قابل دسترس در منطقه انتخاب و پس از
عالمتگذاری ،پارامترهای موردنظر اندازهگیری شد .پس از آغاز
تخمگذاری در آشیانههای عالمتگذاری شده ،برخی از پارامترهای
مربوط به تخم از قبیل قطر بزرگ تخم (طول تخم) و قطر کوچک
تخم (عرض تخم) توسط کولیس با دقت  1/18سانتیمتر و وزن
تخم با کمک ترازوی دیجیتال با دقت  1/18گرم اندازهگیری
گردید .برای تعیین حجم و شاخص شکل تخم از روابط زیر
استفاده گردید (:)8997 ،Holloway
)V (cc) = k × L (cm) × B5 (cm

 = B/L ×811شاخص شکل تخم
که  =Lقطر بزرگ یا طول تخم=B ،قطر کوچک یا عرض تخم،
 =kضریب ثابت که معموالً  1/2811درنظر گرفته میشود .هر
چه شاخص شکل تخم بیشتر باشد بدین معنی است که تخم
گردتر است .سپس مشاهدات مربوط به تغییر در تعداد تخم
بهطورکلی و در دستجات تخم بهطور مجزا تا زمان تفریخ تخمها
ثبت گردید .تعداد جوجهها در دورههای زیر ثبت شدند (،Allan
.)8988
 دورهای که جوجه تازه تفریخ شده و بدن آن کرکی است وقادر به حرکت در آشیانه نیست ) Nestlingیا جوجههای کمتر
از  1روز).
 دورهای که بهجای کركپرها ،پرهای جدید شروع به رشد کردهو جوجه قادر به پرواز نیست ولی میتواند از آشیانه حرکت کرده
و در محدودههای اطراف آشیانه حرکت کند (Post- nestling
جوجههای  1تا  87روز).
 دورهای که جوجه پرواز کرده و آشیانه را ترك میکند (<87روز).برآورد نرخ بقا :برای بهدست آوردن نرخ بقا از روش
 )8918( Mayfieldدر مراحل قبل از تفریخ تخمها ،مرحله
 Nestlingو مرحله  Post-Nestlingاستفاده شد .در این روش
تعداد کل آشیانههای ناموفق بر تعداد روزهایی که آشیانهها سالم
بودهاند تقسیم می شود .از این روش میتوان جهت برآورد فنای
روزانه یا بقای آشیانه طی مراحل مختلف دوره آشیانهای بودن یا
کل آن دوره بهره جست ( Nurو همکاران .)8999 ،دوره
جوجهآوری سار صورتی به سه دوره اصلی شامل دوره تفریخ
تخمها ،دوره خروج جوجهها از تخمها و دوره رشد جوجهها تا
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زمان ترك آشیانه طبقهبندی و سپس احتمال بقای هر یک از
آنها بهترتیب زیر محاسبه شد:
 بقاء در دوره تفریخ ،از زمان کاملشدن دسته تخم تا زمانی کهاولین جوجه از تخم خارج میشود
 بقاء در زمان خروج جوجهها از تخمها بقاء جوجهها از زمان تفریخ اولین تخم تا زمانی که آخرینجوجه آشیانه را ترك میکند.
احتمال موفقیت جوجهآوری برای هر یک از مراحل فوق با
استفاده از معادله  r =n/Eمحاسبه شد .در این رابطه  rنرخ مرگ
و میر روزانه n ،تعداد آشیانههای تخریب شده و یا تعداد تخمها
و جوجههای تلف شده و  Eمجموع روزهایی است که آشیانه سالم
بوده و یا تخمها و جوجهها درآشیانه بهطور طبیعی و سالم حضور
داشتهاند .بر این اساس نرخ بقای روزانه آشیانه ،تخمها و جوجهها
برابر خواهد بود با  s=8-rکه در این رابطه  sنرخ بقای روزانه
می باشد .در نهایت جهت برآورد احتمال بقا در دوره زمانی برابر
 dروز از رابطه  s=sdاستفاده شد .با محاسبه احتمال موفقیت
جوجهآوری در هر یک از مراحل مذکور و ضرب نمودن احتمال
آنها در یکدیگر ،احتمال موفقیت جوجهآوری برای کل دوره
جوجهآوری محاسبه گردید (.)8918 ،Mayfield
تعیین تلفات در مراحل مختلف فنولوژی تولیدمثل:
براساس مشاهدات ثبت شده در مراحل قبل از تفریخ تخمها تا
سن پرواز ،تلفات براساس عوامل زیر بررسی شد ( Hovisو ،Gore
:)5111
تلفات براثر عوامل انسانی :بر اثر تردد معدنکاران در منطقه،آثار و عالیم آشیانهها ،تخمها و جوجههای از بین رفته باقی
میماند.
تلفات در ابتدای مرحلة  :Nestlingآن دسته از آشیانههاییکه جوجههای تازه تفریخ شده کمتر از دو روزگی در آن تلف
شده بودند در این قسمت قرار دارند .آن دسته از تخمهایی که تا
پایان فصل جوجهآوری در آشیانه بدون تغییر مانده بود به ترك
والد از آشیانه نسبت داده شد.
تلفات بر اثر دیگر عوامل طبیعی :آشیانهها ،تخم و جوجههایتلف شده که در بخشهای الف ،ب قرار نداشتند به این عوامل
نسبت داده شدند.
آنالیز دادهها و تعیین همبستگی بین متغیرها :در
راستای تعیین همبستگی بین ویژگیهای ریختی تخمها مثل
طول تخم ،عرض تخم ،حجم تخم و شاخص شکل تخم از آزمون
همبستگی پیرسون ( Suddabyو  )8995 ،Ratcliffeبهرهگیری
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شد .بهمنظور تعیین اختالف تلفات بین مراحل مختلف دوره
فنولوژی از آزمون فریدمن ( Scartonو همکاران )8992 ،و برای
مقایسه موفقیت جوجهآوری بین آشیانههای انتخاب شده از
آزمون من ویتنی (8998 ،Graveland؛  )8995 ،Goutnerاستفاده
شد .بهمنظور تعیین میزان همبستگی ساختار آشیانهها با موفقیت
جوجهآوری ،آزمون همبستگی اسپیرمن ( Scartonو همکاران،
8992؛  Goreو  )8998 ،Kinnisonمورد استفاده قرار گرفت .برای
این منظور ابتدا پارامترهای مهم انتخاب آشیانه مثل طول و عرض
آشیانه ،عمق آشیانه از سطح سنگ ،فاصله مرکز آشیانه از
نزدیکترین آشیانه مجاور در  71النه محاسبه و دامنه تغییرات،
میانگین و انحرافمعیار برای هریک از پارامترهای مذکور محاسبه
شد .عمق آشیانه با توجه به یک ارتفاع میانگین به دو طبقه
تقسیم شده و آزمون من -ویتنی برای آزمون تفاوت بین موفقیت
زادآوری در کمتر از این عمق و بیشتر از آن ،مورد استفاده قرار
گرفت .همچنین آزمون همبستگی رتبه اسپیرمن نیز برای بررسی
نقش تراکم آشیانهها در هر پالت و میزان موفقیت جوجهآوری
مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج
آشیانهها به شکل کاسه بوده که جهت در امان ماندن از
دست دشمنان طبیعی در البالی سنگها ساخته میشود .عمق
النه از سطح زمین نیز متفاوت بوده و ممکن است ورودیهای
آشیانه متعدد باشد که در این صورت پرنده در هنگام احساس
خطر مانند ورود روباه ،مار و یا سایر طعمهخواران به آشیانه ،برای
فرار از آنها استفاده کند .عمده مصالح تشکیلدهنده بستر آشیانه
شامل ساقهها و برگهای گیاهان تکلپهای و علوفهای نظیر
یوالف ،هوردیوم ،برموس ،سنتورا و سایر گونههای خانواده گرامینه
و کامپوزیته است .نتایج تفصیلی در این رابطه در جدول  8ارائه
شده است .در منطقه مورد مطالعه در  85بخش مجزا از هم
برداشت سنگ انجام میشود و بهطورکلی  9بخش بهدلیل عدم
فعالیت معدنی ،توسط سارهای صورتی جهت جوجهآوری انتخاب
گردیده بودند .در هر بخش با توجه به وضعیت و دپوی سنگها،
پالتهای  7×7متر تعیین و تعداد آشیانهها شمارش گردید .در
راستای افزایش دقت برآورد ،این شیوه در روزهای مختلف تکرار
گردید .سپس با حاصلضرب تعداد آشیانهها در هر مترمربع به
مساحت هر محدوده معدنی تعداد کل آشیانهها  5289برآورد
شد .با احتساب یک نر و یک ماده برای هر آشیانه جمعیت کل
پرنده اولیه  2958قطعه در محدوده مطالعاتی برآورد گردید .از
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از تخم در آورده و با گذشت پنج هفته قادر به ترك آشیانه و پرواز
بودند این کلونی در اواسط تیرماه بههمراه جوجههای خود سایت
را ترك نمودند .مدت زمان حضور این کلونی در سایت مورد
بررسی  71روز برآورد گردید (جدول  .)5میزان تلفات بین مراحل
مختلف رشد زادگان در جدول  1و شکل  5ارائه شده است.
براساس آزمون من وایتنی یو ،مهمترین پارامتر ساختاری آشیانه
که بر موفقیت زادآوری تاثیر دارد ،عمق آشیانه میباشد
(( )U=98 ،r=1/18 ،p=1/129عمق متوسط آشیانههای مورد
بررسی  52سانتیمتر برآورد گردید) .تحلیل آزمون همبستگی
رتبه اسپیرمن بین تراکم یا مجاورت آشیانهها نسبت بههم و
موفقیت زادآوری ،حاکی از عدم تاثیر این فاکتور بر میزان موفقیت
جوجهآوری دارد ( .)r=1/577نتایج حاصل از آزمون میزان
همبستگی پیرسون بین متغیر شاخص تخم بهعنوان متغیر
وابسته ویژگیهای اندازهگیری شده در جدول  7ارائه شده است.

 71آشیانه مورد بررسی در این معدن سنگ دو آشیانه قبل از
مرحله تخمگذاری بر اثر فعالیت معدنی از بین رفتند .از  72آشیانه
باقیمانده جمعاً  871تخم و بهطور متوسط چهار تخم در هر
آشیانه وجود داشت که  71درصد آنها ( 85آشیانه) دارای چهار
تخم ،حدود  51درصد آنها (نه آشیانه) دارای سه تخم و حدود
 51درصد آنها (هفت آشیانه) دارای پنج تخم و چهار درصد آنها
(یک آشیانه) نیز دارای شش تخم بودند .جدول  8برخی از
پارامترهای اندازهگیری شده آشیانهها را نشان میدهد .این
بررسی نشان میدهد که از  871تخم مورد بررسی در  72آشیانه،
 812تخم تفریخ شدند .از این تعداد  25گروه همزاد (بین 72
آشیانه) شکل گرفت که اندازه این گروههای همزاد بین یک تا
پنج جوجه بود .از این تعداد نیز ،بیشترین اندازه ،یک جوجه (در
 82گروه) و کمترین آن پنج جوجه (در دو گروه) بوده است.
براساس دادههای ثبت شده در پایش مستمر این کلونی زادآور
مشخص گردید که فعالیت آشیانهسازی در سایت معدن پیرآلقر
از اواخر اردیبهشت آغاز شده ،پس از  55روز اولین جوجهها سر

جدول  :1برخی پارامترهای مربوط به آشیانه سار صورتی
پارامتر مورد بررسی

انحراف معیار  ±میانگین

دامنه تغییرات

طول آشیانه (سانتیمتر)
عرض یا ارتفاع آشیانه (سانتیمتر)
عمق یا گودی آشیانه (سانتیمتر)
عمق آشیانه تا سطح سنگ معدن (سانتیمتر)
فاصله مرکز آشیانه از نزدیکترین آشیانه مجاور (سانتیمتر)
فاصله مرکزآشیانه از نزدیکترین محل رفت و آمد انسان (متر)

87/7 ±5/79
9/87 ±7/58
2/81 ±5/8
52/25 ±5/9
78/55 ±88
8/77 ±7/85

89 -87
85 -5
87 -7
78 -88
87 -51
87/7 -7

جدول  :5زمانبندی ثبت شده از زمان آشیانگزینی تا پرواز جوجهها
فنولوژی تولید مثلی

زمان شروع

زمان اوج

زمان خاتمه

آشیانهسازی
تخمگذاری
تفریخ تخمها

 71اردیبهشت
 8خرداد
55خرداد
 55خرداد
 78خرداد
 7تیر

 8 -1خرداد
 87 -87خرداد
 55خرداد تا  78تیر
 5 -7تیر
 82 -88تیر
 82 -81تیر

 81خرداد
88خرداد
 7تیر
 81تیر
 82تیر
 85تیر

Nestling
Post-nestling

زمان پرواز جوجهها
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مهدیزاده و همكاران

جدول :9درصد موفقیت تخمهای اولیه در هر یک از مراحل جوجهآوری بین دستجات متفاوت تخم
اندازه دستجات

موفقیت تخمهای

موفقیت در مرحله

میزان موفقیت کلی

موفقیت در مرحلهPost-

تخم

تفریخ یافته

Nestling

nestling

جوجهآوری

(7 )n=9
(2 )n=85

(87/89 )57
(55/97 )77

(88/28 )55
(51/78 )28

(87/89 )88
(19/88 )25

87/97
55/72

(7 )n=5

(52/59 )51

(18/75 )52

(18/75 )52

51/25

(1 )n=8

(11/15 )2

(11/15 )2

(11/15 )2

11/15

اعداد داخل پرانتز در ستون اول تعداد آشیانه مورد بررسی و بقیه درصد موفقیت را نشان میدهند.

جدول  :4ویژگیهای ریختی تخم سار صورتی در کلونی مورد مطالعه
اندازه دسته

درصد از کل

طول متوسط تخم

عرض متوسط

حجم تخم

شاخص شکل

تخم

دستههای تخم

(سانتیمتر)

تخم (سانتیمتر)

(سانتیمتر مکعب)

تخم

7

(51/7 )9

2

(71 )85

7

(51/7 )5

1

(7 )8

میانگین کل

(811)72

7/18
()5/57 -7/58
5/95
()5/19 -7/87
5/97
()5/11 -7/185
7/15
()5/15 -7/88
5/95

5/85
()5/15 -5/58
5/88
()8/99 -5/88
5/19
()8/98 -5/81
5/87
()8/95 -5/89
5/81

1/78
()7/21 -5/15
1/27
()7/88 -5/58
1/55
()7/15 -1/99
1/11
()7/12 -5/15
1/27

51/27
()57/27 -18/82
58/12
()57/95 -19/51
58/77
()52/27 -51/85
51/75
()7/21 -5/25
51/95

وزن تخم (گرم)
1/57
()1/27 -7/98
7/58
()1/75 -7/81
7/17
()1/57 -7/18
7/15
()1/75 -7/19
7/85

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

طول تخم

عرض (قطر)تخم

*-1/978

-1/958

1/129

1/159

حجم تخم
*

-1/957
1/157

جدول  :1درصد تلفات در مراحل مختلف جوجهآوری بین دستجات متفاوت تخم
اندازه دستجات تخم

مرحله قبل از تفریخ تخم

مرحلهNestling

مرحلهPost-nestling

(7 )n =9
(2 )n =85
(7 )n =5
(1 )n =8
جمع

(82/88 )2
(55/17 )87
(57/58 )9
(77/77 )5
(55/17 )71

(7/51 )8
(5/77 )7
(7/58 )5
1
(7/88 )8

(82/88 )2
(8/25 )8
(7/58 )5
1
(7/82 )5

اعداد داخل پرانتز ستون اول تعداد آشیانههای مورد بررسی و بقیه فراوانی تلفات میباشد.
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شکل  :5درصد تلفات در دورههای مختلف رشد زادگان

بحث
سار صورتی ،وابستگی زیادی به مناطق سنگالخی برای
جوجهآوری داشته و به این دلیل بسیاری از مناطق دپوی سنگها
به ویژه معادن سنگ متروك را برای زادآوری انتخاب مینماید.
اگرچه بهطورکلی مستندات زیادی درخصوص ویژگیهای مختلف
گزینش زیستگاه و بومشناسی این پرنده در مناطق توزیع آن
وجود ندارد با اینحال برخی منابع معدود منتشر شده نیز به
وابستگی شدید این پرنده به مناطق سنگالخی بهویژه معادن
سنگ متروك اذعان دارند .بهعنوان نمونه میتوان به گزارش
حضور کلونی زادآور با فراوانی بالغ بر پنج هزار قطعه سار صورتی
در بلغارستان اشاره نمود که در یک معدن سنگ متروکه گزارش
شدهاند ( Nyagolovو همکاران .)5187 ،جوجهآوری به شکل کلونی
اگرچه منافع تکاملی متعددی ازقبیل افزایش بقای جوجهها و
رقیق نمودن اثرات طعمهخواران را در پی دارد اما از سویی
احتمال بروز خطرات بالقوه ،بقای کلونی را تهدید میکند (نادری
و همکاران .)8798 ،اندازه دسته تخم این گونه در کشور تفاوت
معنیداری با مطالعات انجام شده در سایر نقاط حضور گونه نشان
نداد ( Zi-Hanو همکاران .)5188 ،پژوهش صورت گرفته در مورد
سار صورتی در چین نشان داد که تعداد تخمهای این پرنده از 5
تا  1عدد متغیر است .در این بررسی درصد موفقیت انکوباسیون
 %92/27±88/97و نرخ بقای جوجه ها  %89/78±82/99و میزان
مسافت طی شده جهت آوردن غذا برای جوجهها  2کیلومتر ثبت
گردید ( Wang Zeiو همکاران .)5188 ،در مقایسه با مطالعه
صورت گرفته در کشور چین بهنظر میرسد میزان موفقیت
زادآوری این گونه در منطقه مورد مطالعه در کشور کمتر از نتایج
منتشر شده در مورد کلونی بررسی شده در چین باشد (Zi-Han
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و همکاران .)5188 ،دادههای ارائه شده در این پژوهش در
خصوص رژیم غذایی (عمدتاً انواع ملخها و حشرات سختبال) با
مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط دنیا مطابقت دارد با این
حال در اوج زمان تغذیه تفاوتهایی مشاهده میشود بهعنوان
مثال  Zi-Hanو همکاران ( )5188ساعات  9:71صبح تا 87:71
را دوره اوج تغذیه و رفت آمد به آشیانه ثبت نموده اند درحالیکه
در کلونی مورد بررسی در اردبیل ،این زمان عمدتاً در صبح و بعد
از ظهر ( 9:71تا  88:71و  82:71تا  )85:71اتفاق میافتد .بهنظر
میرسد کاهش شدید میزان تلفات جوجهها در مقایسه با تلفات
تخم ،هوشیاری بیشتر والدین در حفاظت از جوجهها میباشد.
چرا که در این زمان معموالً مدت غیبت هر دو والد از آشیانه در
مقایسه با دوره قبل از تفریخ تخمها کمتر میباشد .انتخاب محل
آشیانه در البهالی سنگهای شکسته و روی هم قرار گرفته بهنظر
در اثر رقابت و یا رفتارهایی مثل غالبیت و سلسله مراتب در کلونی
صورت نمی پذیرد .براساس مشاهدات پیوسته در محدوده مورد
بررسی این مساله احتماالُ تصادفی صورت میپذیرد .البته تمامی
افراد از آمادهسازی آشیانه در شکافهای با عمق کمتر از 81
سانتیمتر اجتناب نمودند .همانگونه که اشاره شد دلیل تکاملی
انتخاب شکافهای عمیق ،کاهش دسترسی طعمهخواران بهویژه
روباهها ،شغالها ،انواع راسوها به آشیانه و افزایش بقای زادگان
میباشد Zi-Han .و همکاران ( )5188گزارش کردند که در چین
کشاورزان برای کاهش تاثیر آفات کشاورزی بر محصوالت کشاورزی،
از نصب آشیانهای مصنوعی در مزارع استفاده مینمایند که
توسط سارهای صورتی اشغال میشوند .بهنظر می رسد این راهکار
میتواند در راستای افزایش بهرهوری در مزارع و مبارزه بیولوژیک
موثر واقع گردد .برخی پژوهشهای انجام شده دیگر نیز بر نقش
این گونه در کنترل جمعیت ملخها و آفات دیگر تاکید نمودهاند
( Nankinovو همکاران .)5111 ،با توجه به اینکه این گونه به
عنوان دشمن طبیعی ملخ و سایر آفات گیاهان زراعی میباشد در
خصوص روشهای استفاده از این گونه در مزارع و کشتزارها
میتوان بررسی بیشتری انجام داد.

تشکر و قدردانی
از زحمات مدیرکل محترم حفاظت محیطزیست استان
اردبیل آقای دکتر سیدرضا موسوی و همکاران محترم آقایان
عبدالحسین رحیمی ،رحمان داداشی ،حسن نجفی و مهدی
یوسفیسادات بهخاطر همکاری صمیمانه در مطالعات میدانی
تشکر میگردد.
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