بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی Onychoprion
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چکیده
بررسصصی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرسصصتو دریایی

پشصصت دودی Onychoprion anaethetus

) (Scopol 1876در جزیره قیر ناخدا از فروردین تا شهریور  1394انجام شد .در  142آشیانه منتخب میانگین قطر بزرگ آشیانه
ها  ،23/23 ± 0/42میانگین قطر كوچك آشصیانه ها  19/08 ±0/29و میانگین عمق آن ها 3/07 ±0/17سصانتیمتر تعیین شصد.
میصانگین قطر بزرگ تخ هصا ±0/23ا 43/43میصانگین قطركوچصك 31/11±0/15میلیمتر ،وزن تخ هصا  21/98 ± 0/35گرم و
میانگین حج تخ ها  45/2±0/12میلیمتر مکعب تعیین شصد .شصاخش شصکل تخ ها بیضصوی و میانگین آن 71/63 ± 3/09
تعین شصد .میانگین دوران تفریخ 18/5 ±1/5روز تعین شصد .میانگین موفقیت در مرحله آشصیانه نشصینی جوجه ها (،)nestling
92/60درصصد ،در مرحله ترک آشیانه جوجه ها ) 91/44 (Post-nestlingدرصد و میزان موفقیت كل جوجه آوری  73/94درصد
تعیین شد .بیشترین میزان تلفات در مرحله ترک آشیانه ( 12 )Post-nestlingدرصد و ك ترین تلفات در مرحله تخ  5درصد
بود.

واژهای كلیدی:
مقدمه

پرستودریایی پشت دودی ،موفقیت تولیدمثل ،جزیره قبرناخداPost-Nestling ،

أ

زیسصصتگاههای جوجصصه آوری پرنصصدگان بصصهعنوان زیسصصتگاههای حسصصاس ،جهصصت آگصصاهی از پویصصایی جمعیصصت گونصصه
هصصای پرنصصدگان زادآور محسصصوب شصصده و منعکسكننصصده شصصرایط مطلصصوب زیسصصتگاهی هسصصتند (

Symens, 1996; Blaber

 .)et al., 1998در ایصصران  105منطقصصه بصصهعنوان زیسصصتگاههای حسصصاس جوجصصه آوری و زمسصصتان گصصذرانی پرنصصدگان در(
) Birdlife Internationalثیتشصصده اسصصت ) .) Evans, 1994جزیصصره قیصصر ناخصصدا در خورموسصصی جصصزو ایصصن  105منطقصصه
بصصوده و بصصرای جوجصصه آوری پرسصصتوهای دریصصایی ازجملصصه پرسصصتودریایی پشصصت دودی حسصصاس و مهصص اسصصت(بهروزی راد،
 1387aو 1387b؛ )Scott, 1995; 2007; 2008پرسصصتو دریصصایی پشصصت دودی از گونههصصای دریصصازی اسصصت كصصه بهصصصورت

-1گروه محیط زیست ،دانشگاه آراد اسدمیِ اهواز ،اهواز ،ایران
*( نویسنده مسئول)behrouzirad@yahoo.com :
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راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالهها

كلنصصی زنصصدگی و در جزایصصر تولیصصد مثصصل میكنصصد ( )Stanley et al., 1983; Symens, 1996; Scott, 1985و گونصصهای
ماهیخوار است (.)Cramp et al., 2008; Behrouzi-Rad, 2007

اولین بار جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی از جزیره قیرناخدا در سال1970گزارششده است ()Scott, 2007; 2008؛ ازآنپس
جوجه آوری اینگونه در جزیره قیرناخدا همهساله گزارششده است (اداره كل حفاظت محیطزیست خوزستان .)1392 ،عدوه بر
جزیره قیر ناخدا در سایر جزایر خلیجفارس ،ازجمله جزایرِ شیدور ،دارا،بنی فارو ،بونه ،ام الکرم و نخیلو ،نیز تولیدمثل میکند
( .)Scott, 1995; Behrouzi-Rad, 2014aمه ترین مشخصات شناسایی پرستودریایی پشت دودی از سایر پرستوهای دریایی ،رنگ
دودی پشت ،نوار سفیدروی پیشانی ،سطگ شکمی سفید و دم دوشاخه آن است (شکل  ( )1اسکات و همکاران1352 ،؛ بهروزی
راد .)1387b ،اینگونه با معیارهای موسسه بینالمللی حفاظت از طییعت و منابع

طییعی Internation union Conservation

) Nature and Natural Resources(IUCNدرخطر انقراض نیست و در فهرست سرخ  IUCNثیتنشده است ( .)IUCN, 2010در
ایران ییر حمایتشده است و جمعیت وافری دارد (قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیطزیست1379 ،؛ بهروزی راد.)1387b ،
پرستوی دریایی پشت دودی بر روی زمین ،در زیر سایه گیاهان ،بوتههای كوچك آشیانه سازی و تخ گذاری میكند (حسینی
طایفه1384 ،؛ بهروزی راد1387b ،؛  .)Meininger & Verkerk, 1998ساختمان آشیانه ساده و بدون مواد خاو بوده و بهصورت
گودالی ك عمق است (بهروزی راد1384 ،؛ حسینی طایفه .)Cram et al., 1985; 1384 ،یك تخ و گاهی نیز بندرت  2تخ
میگذارد .اندازه تخمها ( 33تا  46 × 29تا  40میلیمتر) و وزن متوسط آن  22تا  20گرم گزارششده است .دوران تفریخ  28تا
 30روز بوده و مراقیت از تخمها توسط هر دو جنس انجام میگیرد ( حسینی طایفه1384 ،؛ اسکات و همکاران1352 ،؛

Blaber

 .)Cramp et al., 1985 ; et al, 1998جوجه ها نیمه-زودرس ) (Semi-precocialبوده و مدتزمان اندكی را در آشیانه میگذرانند،
سسس آشیانه را ترک و در سواحل جزیره در كنار آب بهوسیله هر دو والدین مراقیت و تغذیه میشوند .مدتزمان پروازی شدن
جوجه ها  55 –60روز

است (Cramp et al, 1985; Falsola, & Canova, 1991; Losif, 1989; Symens, 1996; Behrouzi-

 Rad, (2014a; 2014bهد از این مطالعه ،تعیین مراحل مختلف تولیدمثلی و میزان موفقیت زادآوری پرستو دریایی پشت
دودی در جزیره قیرناخدا بود .چون هرچه میزان موفقیت گونه بیشتر باشد ،حاكی از وععیت مناسب زیستگاه جوجه آوری است
و برعکس ( .); Losif, 1989; Meininger & Verkerk, 1998; Behrouzi-Rad, 2014bبرای پی بردن به وععیت شرایط

شکل  :1پرستودریایی پشت دودی درجزیره قبرناخدا( ،بهروزی راد)1394 ،
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محیط زیست جزایر ،سنجش میزان موفقیت در زادآوری پرندگان آبزی كه یکی از بهترین شاخصها میباشند ،عروری است
( ،)Wang, 2011چون مراحل مختلف تولیدمثل پرندگان از حساسترین مرحله زندگی آنها است و شرایط زیستگاهی میتواند در
بقاء و یا انقراض نسل آنها نقش اساسی داشته باشد.
به همین دلیل هد از این مطالعه بررسی میزان موفقیت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در جزیره قیرناخدا برای آگاهی
از وععیت زیستگاهی جزیره و میزان موفقیت زادآوری اینگونه بهمنظور استفاده در مدیریت جزیره قیرناخدا بود كه موردنیاز
اداره حفاظت محیطزیست ماهشهر و اداره كل حفاظت محیطزیست استان خوزستان است.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
جزیره قیرناخدا در خورموسی در استان خوزستان در جوار شهر ماهشهر در موقعیت جغرافیایی  30درجه 20
دقیقه و  26ثانیه عرض شمالی و  48درجه و  55دقیقه و  53ثانیه طول شرقی قرار دارد (اداره كل حفاظت محیطزیست
خوزستان1392 ،؛ بهروزی راد .)1387a ،مساحت آن در زمان مد  3هکتار و در زمان جزر به  500هکتار میرسد
( .)Behrouzi-Rad, 2014aدر وسط جزیره مقیره ناخدا قرار دارد (شکل  )2كه جزیره نیز به همین نام شناختهشده است.
بخشهایی كه در زمان مد زیرآب میروند و در زمان جزر از زیرآب بیرون میآیند ،گلی و فاقد پوشش گیاهی است (شکل
 .)2مساحت دائمی جزیره  3هکتار است و حدود  40درصد آن پوشیده از گیاه است .تراك گیاهی با روش پدت گذاری
شناسایی و اندازهگیری شده است.گونه های گیاهی موجود شامل

( Atriplex leucoclada, Stipa capensis, Suaeda

fruticosa, Halostachys belangeriana, Calanderula persica, Malva sp, Cistanche tubolusa. Suaeda

 )fruticosaبود (اداره كل حفاظت محیطزیست1392 ،؛  .)Behrouzi-Rad, 2013aپرستودریایی پشت دودی در زیر
اینگونه های گیاهی آشیانه میسازد ( .)Behrouzi-Rad, 2013a; 2013bشکل  2جزیره قیرناخدا و شکل  3محدوده
آشیانه سازی گونه را در آن جزیره نشان میدهند.

شکل  :2نمای جزیره قبر ناخدا (عکس بهروزی راد)1394 ،
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جزیره قبرناخدا

شکل  :3محدوده جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در جزیره قبرناخدا ((Google Earth 2015

برآورد جمعیت جوجه آور پرستودریایی پشت دودی در جزیره قبرناخدا
جزیره با( (GPSمدل ) (Garmin 72Hسه هکتار تعیین شد .آشیانهها با روش تمام شماری ( )Total Countدر این سه
هکتار شمارش شدند ( .)Evans, 1994; Scott, 2008; Behrouzi-Rad, 2007; 2014bاز ابتدای جزیره در بخش پوشش گیاهی
تا انتهای آن زیر سایه تمام بوته ها بررسی و در صورت وجود آشیانه تعدادشان یادداشت شد.
چون هر آشیانه به دو پرستو دریایی (نر و ماده) تعلق دارد تعداد آشیانه های شمردهشده در  2عرب شدند مساحت
) (Eduardo & Lucía, 2005; Behrouzi-Rad, 2014a Losif 1989و جمعیت جوجه آوری تعیین شد .سسس از بین آنها 142
آشیانه كه امکان مشاهده و پیگیری چگونگی تفریخ تخمها و رشد جوجه ها وجود داشت ،انتخاب شدند .هر آشیانه بهوسیله
شاخش چوبی كوچك كه رنگشده بودند ،كدگذاری شد .در آشیانه های انتخابشده كلیه مراحل شرور تخ گذاری ،مدتزمان
خوابیدن روی تخمها با مشاهده مستقی یادداشت شد.
پارامترهای آشیانه شامل ،طول یا قطر بزرگ ،عرض و یا قطر كوچك و گودی آشیانه در عمیقترین قسمت توسط خط
كش فلزی با دقت یك میلیمتر اندازهگیری شد (  .)Meininger & Verkerk, 1998; Eduardo & Lucía, 2005به دلیل اهمیت
سایه برای ممانعت از تابش مستقی خورشید بر روی تخ ها و جوجه های تازه متولدشده و وابستگی شدید جوجه آوری به سطگ
سایه ،جهت جغرافیایی آشیانهها نیز ثیت شد .بدین منظور ابتدا در بخش جوجه آوری جهت  8گانه اصلی و فرعی جغرافیایی
شامل N, NE, NW,E, S, SE, SW,Wبا قطبنما مشخش و سسس مکان قرارگیری آشیانهها با جهات جغرافیایی مشخش و ثیت
گردید (جسینی طایفه .)1384 ،پس از تخ گذاری ،پارامترهای قطر بزرگ یا طول تخ  ،قطر كوچك و یا عرض تخ  ،توسط
كولیس و وزن تخ ها با ترازوی دیجیتال با دقت  0/1گرم اندازهگیری شدند .برای تعیین حج

و شکل تخمها از فرمول × V= K

L × B2و  = B÷L × 100شکل تخ  ،استفاده شد ( = Vحج تخ  0/4866 = K ،عریب ثابت=L ،قطر بزرگ تخ =B ،قطر
كوچك تخ به

میلیمتر) (). Falsola, & Canova, 1991; Symens, 1996; Krebs, 2001; Behrouzi-Rad & Tayfeh, 2008
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برای محاسیه میزان كاهش وزن تخمها ،تخ ها قیل از تفریخ و پوستهها و محتویات باقیمانده بعد از خروج جوجه ها از تخ
توزین شدند (حسینی طایفه 1384؛  .)Behrouzi-Rad & Tayfeh, 2008نرخ بقاء  Mayfieldبا بیشترین درست نمایی برای
مرحله قیل از تفریخ تخمها ،مرحله ) (Nestlingو مرحله ( (Post-nestlingبا كمك نرمافزار ) (Ecological Methodologyتعیین
شد ( .)Krebs, 2001برای تعیین نرمال بودن مقادیر پارامترهای تخ از آزمون كولموگرو ( (Kolmogrov-smirnovو برای
تعیین عریب همیستگی بین پارامترهای تخ از آزمون پیرسون از نرمافزار ( )Spss, Version 16استفاده شد .مدتزمان تفریخ و
زمان ترک آشیانه جوجهها ،روز پرواز و ترک جزیره با مشاهده مستقی تعیین شد .برای تعیین میزان تلفات و بقاء ،دوران رشد
جوجهها به سه بخش تقسی شد

(حسینی طایفه 1384 ،؛ امینی نسب و بهروزی راد1390 ،؛ & . Symens, 1996; Meininger,

;.)Verkerk, 1998

الف -مرحله آشیانه نشینی(  :(Nestlingدوره زمانی كه جوجهها قادر به ترک آشیانه نیستند و بهصورت تابت در درون
آشیانه باقی میمانند .در این دوره بدن بدون پر است .این دوره تا رشد نیمی از پوش پرهای بدن ادامه مییابد .این دوره حدود
10تا  15روز طول میکشد (شکل .)4
ب-مرحله آشیانهگریزی ( :)Post-nestlingدوره زمانی كه بدن جوجهها كامدً از پر پوشیده شده و میتوانند از آشیانه
خارج شوند و در فضای اطرا آشیانه حركت كنند ،ولی قادر به پرواز نیستند .این دوره معموالً 20تا  25روز طول میكشد.
پ-مرحله پروازی( :)Fledgingزمانی است كه جوجهها كامدً آشیانه را ترک كردهاند و در ساحل دریا توسط والدین تغذیه میشوند
د توان پرواز پیدا كنند .این دوره  25تا  30روز طول میكشد.
تا كام ً
تعیین نرخ بقاء
نشاندهنده درصد جوجههایی است كه توانستهاند مراحل تفریخ Nestling ،و  Post-Nestliرا پشت سر گذاشته و پرواز
نمایند .این شاخش از تقسی جوجههای زنده مانده یك مرحله بر تعداد كل جوجهها در ابتدای آیاز همان مرحله عربدر 100
بهدستآمده است .نرخ بقاء روزانه به روش مایفلد(،)Mayfieldبا بیشترین درست نمایی با حدود اطمینان  95درصد محاسیهشده
است.

نتایج
درجزیره قیرناخدا تعداد آشیانههای فعال (آنهایی كه تخ و یا جوجه داشتند)  896عدد شمارش شد .درنتیجه جمعیت جوجه
آور پرستودریایی در این جزیره  896جفت ( 1792قطعه) تعین شد .در بین  896آشیانه شمردهشده  867آشیانه یك تخ
(76.97درصد) ،و بقیه  2تخ بودند ( 0/24درصد) 142 .آشیانه انتخابشده همگی یك تخ داشتند .آشیانهها بسیار ساده ،بر
روی زمین و بدون مواد گیاهی بهصورت گودال ك عمق تقرییاً بیضی شکل بودند )شکل .(4
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شکل  :4جوجه ،تخم و آشیانه پرستودریایی پشت دودی در جزیره قبرناخدا (عکس بهروزی راد)1394 ،

مراحل زمانی فنولوژی تولیدمثل پرستودریایی پشت دودی در  142آشیانه در جزیره قیرناخداد در جدول  1نشان
دادهشده است .میانگین قطر بزرگ تخمها  43/43 ± 0/23میلیمتر ،میانگین قطر كوچك 31/11 ± 0/15 ،میلیمتر ،میانگین
وزن تخمها در ابتدای تخ گذاری  21/98 ± 0/35گرم و میانگین وزن تخمها در زمان تفریخ  17/78 ±0/56گرم بود كه 20/11
درصد كاهش نشان میدهد .میانگین حج تخمها  20/453میلیمتر مکعب گزارش میگردد .رنگ تخ ها نخودی ك رنگ با
خالهای تیره و جددار بود .شکل تخ بیضوی و مقدار  71/63± 3/09به دست آمد (شکل  .)4میانگین پارامترهای آشیانه و تخ

پرستودریایی پشت دودی در جزیره قیرناخدا در سال  1394در جدول  2نشان دادهشدهاند.
جدول  :1مراحل زمانی فنولوژی تولیدمثل پرستودریایی پشت دودی در جزیره قبرناخدا دربهار سال 1394
فنولوژی تولیدمثل

زمان شرور جوجه آوری

زمان اوج جوجه آوری

زمان پایان جوجه آوری

ورود به جزیره
شرور آشیانه سازی
شرور تخ گذاری
تفریخ تخمها
مرحله ((Nestling
مرحله ((Post-nestling
پروازی شدن جوجهها
زمان ترک جزیره

15-20فروردین
5-10خرداد
 10-15خرداد
 10-15تیر
 10-15تیر
 5-15مرداد
 25-30مرداد
30مرداد

10-15اردییهشت
10-20خرداد
 15-25خرداد
 15-20تیر
 15-25تیرماه
 15-25مرداد
 1-5شهریور
 5-10شهریور

 25-30اردییهشت
 25-30خرداد
 5-10تیرماه
20-30تیر
25تیر 5-مرداد
 25-30مرداد
 10-15شهریور
 20- 15شهریور

ازآنجایی كه تمام فعالیتهای كلنی جوجه آور بهتدریج انجام میگیرد ،بنابراین گذر از مرحله ای به مرحله دیگر تولیدمثل
نیز بهتدریج و در یك دوره زمانی بین  10تا  25روز اتفاق میافتد .میانگین وزن تخ ها در زمان تفریخ  17/78 ±0/56گرم و
میانگین وزن جوجهها در زمان تولد  13/97±0/76گرم 3/81( ،گرم اختد )  21/43درصد شامل بقایای پوسته و محتویات تخ
ییر از جوجه بود.
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جدول  :2میانگین پارامترهای آشیانه و تخم پرستودریایی پشت دودی در جزیره قبرناخدا در بهار سال 1394
پارامتر

میانگین و انحرا معیار

دامنه نوسان

قطر بزرگ (طول آشیانه)
قطر كوچك عرض (آشیانه)
میانگین عمق آشیانه
میانگین وزن تخ در ابتدا
میانگین وزن تخ در زمان تفریخ
میانگین قطر بزرگ تخ ها
میانگین قطر كوچك تخ ها
میانگین حج تخمها
میانگین شاخش شکل تخ ها
میانگین زمان تفریخ تخمها

23/23 ± 0/42سانتیمتر
 19/08 ± 0/29سانتیمتر
 ±07/3 0/17سانتیمتر
21/98 ± 0/35گرم
17/78 ± 0/56گرم
 ±43/43 0/23میلیمتر
 ±11/31 0/15میلیمتر
20/453 ± 1/12میلیمتر مکعب
±63/71 3/09

 24/19-30/20سانتیمتر
 21/17-30/35سانتیمتر
 4/2-5/5سانتیمتر
22/16-5/78گرم
19/15-43/67گرم
 44/45 – 41/42میلیمتر
33/67 – 30/28میلیمتر
24/27 -19/19میلیمتر مکعب
72/78 -68/87
 30 -28روز

میانگین وزن جوجهها در بدو تولد

 28/5 ±1/2روز
±97/13 0/76گرم

 14/11-39/11گرم

جهت جغرافیایی آشیانهها
بیشترین آشیانهها در طر شرقی سایه بوتهها ،سسس درجهت جنوبیُ و جنوب شرقی بود .شکل  5فراوانی و درصد
جهت قرارگیری آشیانه ها را نشان میدهد .این امر در ارتیا با جهت خورشید در طول روز هست تا زمان بیشتری جوجه ها در
سایه كامل قرار گیرند .هرچند كه آشیانهها هرگز بهطور كامل از زیر سایه بوته بیرون نمیمانند.
شرق
%28

غرب

شمال

%8

%8شمال شرق
%10
شمال غرب

جنوب غرب
%6

جنوب شرقی
%14

%11

جنوب
%15

شکل  :5درصد فراوانی نسبی جهت قرارگیری آشیانهها در زیر سایه بوتهها در جزیره قبرناخدا در بهار سال 1394

میزان موفقیت هریک از مراحل تولیدمثل
مطابق جدول  ،3از  142تخ بررسیشده  135عدد تیدیل به جوجه شد ( 95/07درصد) و بقیه  7تخ (4/93درصد)
تلف شدند .میزان موفقیت بقیه مراحل زادآوری تا مرحله پروازی شدن جوجهها در جدول شماره  3نشان دادهشده است .طیق
جدول  3بیشترین تلفات در مرحله ) (post-nestlingبود .میزان موفقیت جوجه آور پرستودریایی پشت دودی در جزیره قیر ناخدا
 73/94درصد تعیین شد.
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جدول  :3درصد موفقیت مراحل مختلف جوجه آوری پرستودریایی پشتدودی در جزیره قبر ناخدا در سال 1394
تعداد
آشیانه

تعداد كل
تخ

میزان موفقیت مرحله
تیدیل تخ به جوجه

میزان موفقیت
مرحله )(Nestling

میزان موفقیت مرحله
))Post-nestling

میزان موفقیت كل
جوجه آوری

142

142

1( 135ز  142تخ )
 95/07درصد

( 125از  135جوجه)
 92/60درصد

( 110از 125جوجه)
88درصد

( 105از  142تخ )
 73/94درصد

نرخ بقاء در هر یک از مراحل مختلف
فنولوژی تولیدمثل و نرخ بقاء روزانه( ،) Mayfieldبا بیشترین درست نمایی با حدود اطمینان  95درصد در جدول 4
آورده شده و نشان میدهد از مرحله قیل از تفریخ تخمها ،نرخ بقاء تخ ها تا مرحله ( ) Post-nestlingكاهش مییابد.
جدول  :4نرخ بقاء روزانه  Mayfieldو نرخ بقاء روزانه با بیشترین درست نمایی در هر یک از مراحل زادآوری پرستودریایی
پشت دودی در جزیره قبر ناخداد در سال 1394
مرحله تولیدمثلی

حدود اطمینان 95%

خطای
استاندارد

نرخ بقاء روزانه با بیشترین
درست نمایی

نرخ بقاء روزانه
Mayfield

قیل از تفریخ تخمها

 /945673تا /987521

/006739

/986547

/984321

Nestling
Post-nestling

 /941139تا /987656
 /970431تا /999345

/009345
4/00417

/967854
/948765

/963423
/948346

ضریب همبستگی پیرسون بین پارامترهای اندازهگیری شده
پس از اینکه نرمال بودن نتایج بهدستآمده از اندازهگیری پارامترهای تخ با آزمون كولموگرو  -اسمرینو تائید
شد ،برای تعیین میزان همیستگی بین فاكتورهای اندازه گیری شده از آزمون پیرسون استفاده شد .عریب همیستگی بین
پارامترهای اندازهگیری شده نشان داد كه همیستگی معنا داری بین وزن تخ با قطر بزرگ و قطر كوچك وجود دارد .ولی بین
دوران تفریخ و حج تخ و وزن جوجه در بدو تولد ارتیا معنیداری مشاهده نشد ( . (P=0.05جدول  5عریب همیستگی
پیرسون بین پارامترهای اندازهگیری شده تخ پرستودریایی پشت دودی در جزیره قیرناخدا در سال  1394را نشان میدهد.
جدول  :5ضریب همبستگی پیرسون بین پارامترهای تولیدمثلی پرستودریایی پشت دودی در جزیره قبرناخدادر سال 1394
پارامتر

وزن تخ
در ابتدا

وزن تخ در ابتدا

1

قطر كوچك

**0/810

1

قطر بزرگ

**0/715

**0/720

1

**0/899

**0/795

**0/7210

1

0/104

0/04

0/300

0/102

1

*0/671

**0/943

**0/965

**0/727

**0/82

1

**0/754

**0/789

**0/6350

**0/851

*0/64

**/966

وزن تخ قیل از
تیدیلشدن به جوجه
دوران تفریخ
وزن جوجه در بدو
تولد
حج تخ

قطر كوچك

قطر
بزرگ

**سطگ معنیدار0/01

وزن تخ قیل از
تیدیلشدن به جوجه

*سطگ معنیدار 0/05

دوران
تفریخ

وزن جوجه
در بدو تولد

حج
تخ

1
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بحث و نتیجهگیری
پرستو دریایی پشت دودی در خلیجفارس در جزایر بنی فارو ،شیدور ،بونه ،دارا ،قیرناخدا ،نخیلو و ام الکرم جوجه آوری
میكند ( )Behrouzi-Rad & Tayfeh, 2008; Behrouzi-Rad, 2013b; 2014a; 2014bورود به جزایرِ ازجمله جزیره قیرناخدا
برای آشیانه سازی ،اواسط فروردین ،شرور آشیانه سازی و تخ گذاری اوایل خردادماه آیاز میشود .آشیانه را در زیر سایه بوتهها
میسازد ،یك تخ

و بندرت  2تخ میگذارد ،نر و ماده هردو بر روی تخ میخوابند .دوران تفریخ  28تا30روز است Cramp .و

همکاران در سال  ،1985و  Symensدر سال 1996نیز نتیجه مشابه گرفتهاند و بیان كردهاند كه استراتژی جوجه آوری پرستوهای
دریایی پشت دودی گذاشتن تعداد تخ ك  ،بهمنظور مراقیت بهتر جهت موفقیتآمیز بودن جوجه آوری است كه امکان بقاء
نسل در شرایط زیستی سخت جزایر را بیشتر میكند .در جزیره قیرنا خدا نیز از  896آشیانه شمردهشده تنها  2/24درصد
آشیانهها دو تخ داشتند و بقیه  97/76درصد یك تخ داشتند .این نتایج با یافتههای بهروزی راد و طایفه در سال  2008در
جزیره نخیلو در ارتیا با همانگونه مشابه است .بهروزی راد (  )2013aتعداد آشیانهها را در سال  2009در جزیره قیرناخدا
 556آشیانه گزارش كرده است .مقایسه تعداد آشیانهها( 556عدد) در سال  2009با سال 896( 2015عدد) نشان میدهد كه
جمعیت جوجه آور پرستودریایی پشت دودی  48در صد در جزیره قیرناخدا رشد داشته است .این امر میزان موفقیت جوجه
آوری پرستودریایی پشت دودی در جزیره قیر ناخدا را نشان میدهد .چون پرستودریایی پشت دودی برای تولیدمثل هرساله بر
مکان تولدشان اولیه برمیگردند Cramp .و همکاران در سال  Falsola ،1985و  canovaدر سال  1991و  Stenlyدر سال
 ،1983نیز به نتایج مشابهی دست یافتهاند .تراك آشیانه در جزیره قیرناخدا  298آشیانه در هر هکتار ( )896÷3=298/66بود.
این تعداد با تراك آشیانه كه در سال  2008توسط بهروزی راد و حسینی طایفه در جزیره نخیلو  990آشیانه در هر هکتار
تعیینشده بود ،اختد زیادی دارد و دلیل آن مقدار پوشش گیاهی موجود در سطگ جزایر نخیلو است كه بهعنوان مکان آشیانه
سازی استفاده میشود.
تراك گیاهی جزیره نخیلو بیش از  90درصد ،ولی در جزیره قیرناخدا ك تر از  40درصد بود .عدوه بر آن مساحت جزیره نخیلو
 35هکتار ،یعنی 12برابر جزیره قیرناخدا است .با توجه به اینکه آشیانه ها در سایه زیر بوته ها ساخته میشوند ،هرچقدر تراك
پوشش گیاهی ك تر باشد ،تراك آشیانهها نیز ك تر میشود .در جزیره قیرناخدا میانگین دوران تفریخ  28/5 ±1/5روز و دامنه
دوران تفریخ  28تا  30روز تعین شد. .این عدد با یافتههای cramp ،و همکاران در سال ،1985

 Stanleyدر سال Symens ،1983

در سال Holloway ،1996در سال  ،1993بهروزی راد و حسینی طایفه در سال  2008مشابه است .آنها نیز دوران تفریخ
تخ های پرستودریایی پشت دودی را  28تا  30روز گزارش كردهاند .از  142تخ بررسیشده در جزیره قیرناخدا 135 ،تخ به
جوجه تیدیل و  7تخ تلف شدند؛ یعنی میزان موفقیت  95/07درصد بود .در تحقیقات بهروزی راد وحسینی طایفه در سال
 2008و حسینی طایفه در سال 1384در جزیره نخیلو میزان موفقیت این مرحله  94/4درصد تعین كرده اند.؛ كه با یافتههای
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این تحقیق اختد معنیداری ( (p=0.05نشان نداد Losif .در سال  1989میزان موفقیت پرستو دریایی را  93/93درصد برآورد
كرده است .نتایج آن با نتایج این تحقیق اختد معنیداری را نشان نداد ( .(p=0.05تحقیقات حسینی طایفه در سال  1384و
بهروزی راد و حسینی طایفه در سال  ،2008میزان موفقیت در این مرحله در جزیره نخیلو  92/1درصد و میزان تلفات  7/9درصد
تعیینشده است( .از  135جوجه متولدشده در مرحله گذر از  Nestlingبه 10 ،Post-nestlingجوجه تلفشده و  125جوجه
باقیماندهاند)؛ كه با یافتههای این تحقیق همخوانی دارد .تحقیقات بهروزی راد( 2013aو  )2014bنشان داده است كه درگذر از
مرحله  Post-nestlingتا پرواز جوجهها 5 ،جوجه تلف شده در نتیجه میزان موفقیت  95/45درصد بوده است؛ و میزان موفقیت
كل جوجه آوری  73/94درصد تعیین شد(از  142تخ  105جوجه پرواز كرد) .این میزان در جزیره نخیلو  79/3درصد و در
جزیره بنی فارو  89/89درصد تعیینشده است  .میزان موفقیت كل جوجه آوری در جزیره نخیلو و بنی فارو در سطگ  5در صد
( )P=0/05اختد معناداری با میزان موفقیت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی با جزیره قیرناخدا داشت .این اختد ناشی
از شرایط بهتر جزایر نخیلو و بنی فارو برای زادآوری اینگونه است .دلیل آن میزان امنیت بیشتر به دلیل دوری این دو جزیره از
ساحل ،میزان پوشش گیاهی بیشتر آنها برای ایجاد سایه ،احتماالٌ میزان مواد یذایی بیشتر (امکان صید ماهی توسط والدین و
تغذیه جوجهها) و مساحت بیشتر دو جزیره از جزیره قیرناخدا است .در اطرا جزیره قیرناخدا تردد كشتیهای بزرگ به بندر
امام خمینی ،و وجود صیادان محلی برای صید ماهی ،احتماالً امکان موفقیت در صید ماهی توسط والدین بهمنظور تغذیه جوجهها
را كاهش میدهد .از طر دیگر بر روی جزیره قیرناخدا صیادان برای استراحت اطراق میكنند و میزان امنیت را كاهش میدهند
و درصد پوشش گیاهی آن را نیز با سوزاندن و تردد كاهش میدهند .این عوامل بر روی میزان موفقیت جوجه آوری پرستودریایی
پشت دودی مؤثر است (بهروزی راد1384 ،؛  .)Eduardo, 2005; 1385تحقیقات امینی نسب و بهروزی راد در سال  1390نشان
د در مازندران 71/10
داده است كه میزان موفقیت جوجه آوری سسك تاالبی  Acrocephalus arundinaceusدرآبیندان زرین ك ً
درصد بود؛ كه با میزان موفقیت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در سطگ  0/05اختد معناداری داشت .نرخ بقاء روزانه
 Mayfieldبا بیشترین درست نمایی با حدود اطمینان  95درصد نشان میدهد ،از مرحله قیل از تفریخ تخمها تا مرحله

Post-

 nestlingكاهش مییابد .در سسك تاالبی این روند افزایشی بود .دلیل معکوس بودن نتایج این مطالعه بامطالعه امینی نسب و
بهروزی راد در سال  1390درباره سسك تاالبی میتواند در ارتیا

با امکان تأمین مواد یذایی (صید ماهی از دریا توسط

پرستودریایی پشت دودی)(صید حشره توسط سسك ت االبی در تاالب) باشد .میزان تلفات سسك تاالبی بیشتر از میزان تلفات
پرستودریایی پشت دودی بود كه احتماالً به دلیل عدم امنیت كافی و وجود دشمنان طییعی در آبیندان زرین كدً به دلیل
رفتوآمد انسانها باشد .حج و شکل تخ با قطر بزرگ ،قطر كوچك و وزن تخ همیستگی معناداری دز سطگ  0/05درصد
دارد؛ یعنی هرچه ابعاد تخ بزرگتر باشد شکل آن بیضوی تر و حج آن بزرگتر و وزن آن سنگینتر است .این یافته با یافتههای
حسینی طایفه در سال در سال  1384در جزیره نخیلو مطابقت دارد .ولی ابعاد تخ با میزان موفقیت در تولیدمثل همیستگی
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نشان نداد .این امر مشخش می كند كه میزان موفقیت زادآوری به شرایط محیطی زیستگاه بستگی دارد .این چهار فاكتور در
جزایر نخیلو ،شیدور ،دارا ،بونه ،بنی فارو و قیرناخدا ،تااندازهای وجود دارند ،به همین دلیل میزان موفقیت جوجه آوری
پرستودریایی پشت دودی در این جزایر بیش از  70درصد است و جمعیت جوجه آور آن در این جزایر بین  50000تا 70000
جفت در سال  1393برآورد شده است (بهروزی راد و مکتیی .)1393 ،میزان موفقیت جوجه آوری میوهخور

Ampelinus

 Hypocoliusدر منطقه هفتتسه میان آب خوزستان  53/33درصد بود (حسینی موسوی و بهروزی راد )1392 ،كه اختد
معناداری با میزان موفقیت زادآوری پرستودریایی پشت دودی دارد .چون مارها از اساسیترین دشمنان جوجههای میوهخور در منطقه
بیانشده است كه در جزایر خلیجفارس حضور ندارند .این یافته نشان می دهد كه میزان موفقیت جوجه آوری پرندگان آبزی و خشکی زی
تحت شرایط محیطزیست خود قرار دارند.

نتیجهگیری نهایی
تغییرات جمعیت جوجه آوری پرندگان آبزی شاخصهای مناسیی برای بیان وععیت زیستگاههای جوجه آوریشان
است .جزیره قیرناخدا زیستگاه حساس برای جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی است .در سال 1394در جزیره قیرناخدا عدوه
بر پرستو دریایی پشت دودی ،سلی خرچنگخوار  ،Dromas ardeolaپرستودریایی كاكلی كوچك  Sterna bengalensisو پرستو
دریایی كاكلی بزرگ  ،Sterna bergiو اگرت ساحلی  Egretta gularisو پرستو دریایی خزر

sterna(Hydroprogne) caspia

جوجه آوری كرده بودند .بنابراین تغییرات جمعیت جوجه آور پرستودریایی پشت دودی و سایر گونههای تولیدمثل كننده در
جزیره یکی از شاخشهای اساسی برای بیان وععیت محیطزیست جزیره قیرناخدا است .اگر در طوالنیمدت میزان تغییرات و
موفقیت زادآوری گونهها به همراه آگاهیرسانی و آموزش به صیادان و سایر افرادی كه در زمان تولیدمثل پرستودریایی پشت
دودی برای استراحت پس از صید ماهی و یا تماشای پرندگان به جزیره وارد میشوند ،بررسی شوند ،میتوان به مدیریت بهتر
جزیره و حفاظت گونههای زادآور امیدوار بود .به طوركلی كاهش عوامل محیطی منفی و افزایش عوامل مؤثر مثیت بر روی میزان موفقیت
زادآوری برای افزایش جمعیت پرندگان از فعالیتهای مدیریتی است كه بایستی در زیستگاههای جوجه آوری انجام گیرد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از ریاست محترم و محیطیانان اداره حفاظت محیطزیست ماهشهر ،به خاطر تأمین وسیله رفتوآمد به
جزیره قیرناخدا سساسگزاری مینمای .
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Abstractب
The Present study conducted during March-September 2015 on Ghabre Nakhoda Island in Khure Mosa
Creek in Khozestan Province. Entrance of the Bridled Tern Onychoprion anaethetus (Scopoli, 1786) to Gabre
Nakhoda Island started in mid-March and they leaved island after breeding in mid-September 2015. In 142 selected
nests, breeding success rates, large and small diameter parameters, the shape, size, volume, and weight of eggs
before hatching and chicks after birth were measured. Averages of large diameter, small diameter, and depth of
nests were 23.42±0.42, 19.08±0.29, and 3.07±0.17centimeter respectively. Averages of large diameter, small
diameter, volume shape, and weight of eggs were 43.43±0.23, 31.11± 0.15 mm, 20.453±1.12 mm3, and
21.98±0.35gr respectively. Average of incubation period was 28.5±1.5 day. Average success of the nestling, post
nestling, and fledging were 92.60, 91.44, and 73.94 percent respectively. Most of the mortality was 12 percent at
post-nestling and minimum was 5 percent at incubation period.
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