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كشت و صنعت مجتمع  در Hypocolius ampelinus ميوه خور زاد آوريبررسي موفقيت 
  هفت تپه و ميان آب استان خوزستان

  4رضا كريم پور و 3، سيد مهدي اميني نسب2، بهروز بهروزي راد*1سيد مسعود حسيني موسوي

  تهران، دانشگاه پيام نور، گروه علمي محيط زيست 1
  مي، واحد علوم و تحقيقات خوزستاناهواز، دانشگاه آزاد اسال 2

  زيست محيط گروه طبيعي، منابع دانشكده ،)ص( االنبياء خاتم صنعتي دانشگاه بهبهان، 3
  باشگاه پژوهشگران جوان، مي، واحد علوم و تحقيقات خوزستاناهواز، دانشگاه آزاد اسال 4

  5/9/91 :تاريخ پذيرش  1/12/89 :تاريخ دريافت

  چكيده

ميوه خور  يزادآورفصل . مي باشد 1389تا  خرداد  1388اسفند ماه  انجام شده در بازه زمانيپژوهش  نتايجاين مطالعه 
Hypocolius ampelinus  خرداد  20ارديبهشت ماه آغاز و با پرواز آخرين جوجه در تاريخ  13با مشاهده رفتار تخم گذاري از

) 4-5( 54/4ميانگين دستجات تخم . قرار گرفتند بررسي موردتخم  50 محتويالنه  11در طول مدت مطالعه . به پايان رسيدماه 
، 52/23±99/0ميانگين طول، عرض و وزن تخم به ترتيب . بوده استجوجه  2تا  1د نيز بين و اندازه گروه هاي همزا

و  0/3±81/0و دوره جوجه كشي نيز  دوره تخم گذاريطول . گرم، اندازه گري شد 76/4±33/0ميليمتر و  47/0±85/18
 زادو موفقيت % 52، %52، %56ي به ترتيب ميزان موفقيت در مرحله تفريخ، النه نشيني، النه گريز. برآورد گرديد 25/1±75/15

همزاد مختلف  هاي تخم و گروه جاتدستدر ارتباط با زادآوري اختالف معني داري بين موفقيت . شدمحاسبه % 33/53آوري نيز 
و اين اختالف ) P-value>05/0(آوري اختالف معني دار مشاهده شد  زادوجود نداشت و تنها بين تلفات در مراحل مختلف 

لمس تخم ها به . معني دار بود 001/0و ميان مراحل تخم و النه گريزي  در سطح  05/0ن مراحل تخم و النه نشيني در سطح بي
از ). P-Value>05/0(آوري به ويژه در مرحله تخم داشت  زاداثر منفي و معني داري روي موفقيت  تحقيقاتيعنوان يك فعاليت 

 گونه هاي طعمه خوار مانند مار جعفري و قيطاني ومي توان آوري ميوه خور،  دزاعوامل طبيعي مهم كاهش دهنده موفقيت 

حضور محقق براي اندازه  علتبيشتر تلفات به  احتماالً. را نام برد شغال پستاندارني همچون انواع جونده، روباه معمولي و
و نموده النه خود را رها  ،تخم محقق با بواسطه تماس مستقيمموارد % 80ميوه خور در زادآور  هاي جفت. ها بوده است گيري

  . دنمتري النه قبلي مي ساز 50-70النه ديگري در 

  آوري، دسته تخم، گروه همزاد، خوزستان زادميوه خور، موفقيت  :كليديه هاي واژ

    masoud.moosavi@yahoo.com :يكيالكترون پست ،09167770627: تلفن مسئول، سندهينو* 

  مقدمه
از  Hypocolius ampelinusاي با نام  ميوه خور گونه

و از راسته گنجشك سانان  Bombycillidaeخانواده 
Passeriformes در رديف  كه مي باشدLC  فهرست سرخ

IUCN  قرابت ژنتيكي اين گونه با ديگر  ).9(قرار دارد نيز

برخي ميوه خور را به خانواده . گونه ها مشخص نيست
نسبت مي دهند ) 8(ا و برخي به سنگ چشم ه) 19(بلبل 

همچنين اين احتمال وجود دارد كه به گروه بال الكي ها 
)Waxwings (د؛ همچنان كه بر مبناي ننيز تعلق داشته باش
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 15(نيز تأييد شده است  اين موضوعيك مطالعه مولكولي 
روند تغيير جميعت اين گونه با توجه به دقيق تعيين ). 27و 

محدوده ). 12(مي باشد دشوار وسيع عوامل اثرگذار  طيف
آوري آن  زاداين گونه در خاورميانه و  پراكنش جغرافيايي

گزارش در عراق، ايران، افغانستان، پاكستان و تركمنستان 
زمستان گذراني اين گونه بيشتر در ). 21( شده است

سواحل درياي سرخ و در حاشيه جنوبي خليج فارس از 
همچنين به  هاميوه خور. مشاهده شده استجمله بحرين 

صورت سرگردان در تركيه، فلسطين اشغالي، مصر و عمان 
ميوه  ).6( پراكنش دارند نيز و تا حوالي بمبئي) 28و  24(

خور در ايران نيز گونه اي جوجه آور و در برخي موارد 
اساساً در  اين گونه ).23(نادر زمستان گذران است 

ودخانه ها، درختزارها، زمين هاي نيمه باير به ويژه حاشيه ر
همچنين مناطق زراعي داراي درخت از جمله نخلستان ها 

ميوه خور از گونه هاي ). 19و  16(و باغات ديده مي شود 
كه حائز  شدهشاخص حفاظتي استان خوزستان محسوب 

 ونيز مي باشد و جز CITESو  IUCNحفاظتي  معيارهاي
راكنش اين پ. )5(گونه هاي كم جمعيت به حساب مي آيد 

در جنوب و  هر چند كه در ايران مشخص نيست گونه
مطالعات  ).3(جنوب شرقي كشور گزارش شده است 

در (بسيار اندكي روي اين گونه در جزيره ام الخنازير 
 ).26و  25،  10(عراق صورت گرفته است ) رودخانه دجله

 پرندگان با وجود مطالعات مشابه روي گونه هاي مختلف
ه اي در كشور روي ميوه خور تا كنون هيچ مطالع) 2و  1(

 كه از جمله گونه هاي فراوان فصلي در استان خوزستان
معرفي نيز  )3( سيستان و بلوچستان زادآور در و اخيراً )5(

اين پژوهش  كه ضرورت انجاماست انجام نگرفته  ؛شده
  .روشن مي گردد

  

 

  
  يت النه هاي ميوه خورنقشه موقعيت جغرافيايي منطقه هفت تپه و ميان آب وموقع)  1شكل 
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  مواد و روشها
كشت و صنعت هفت تپه و مجتمع : مناطق مورد مطالعه

درجه  32در مختصات جغرافيايي اين دو بخش  :ميان آب
طول  دقيقه 21درجه و  48دقيقه عرض شمالي و  4و 

متر از سطح دريا قرار گرفته  90تا  40شرقي در ارتفاع بين 
ومتري شمال اهواز و بين دو كيل 90اين دو منطقه در . اند

رودخانه دز و كرخه قرار گرفته اند و زمستان هايي ماليم و 
اين دو منطقه تنها به . تابستان هايي گرم و خشك دارند

مجموعاً . وسيله يك جاده آسفالته از يكديگر جدا مي شوند
هكتار مورد بررسي قرار  1320در اين دو منطقه مساحت 

تگاه به كشت نيشكر و كمتر به اين زيس عمده بخش. گرفت
تنها بخش هاي . گندم و صيفي جات اختصاص دارد

 2-1هكتاري، در محدوده  32000كوچكي از اين زيستگاه 
بخش . شوشتر باير است -كيلومتري حاشيه جاده شوش

زيستگاه نسبتاً مناسبي براي گونه هايي همچون  ذكر شده
جنگلي، قمري ميوه خور، ليكو، بلبل خرما، ياكريم، كبوتر 

 ).1شكل ( معمولي، تيهو، دراج، فراهم كرده است

از آنجا كه  ميوه خور در عراق در بازه زماني ارديبهشت تا 
لذا ) 17(تير ماه تخم گذاري مي كند  اًخرداد ماه و گاه

و آخرين بازديد  1388اسفند  20بازديد ميداني در  اولين
. م گرفتانجا 1389خرداد  20 در با پرواز آخرين جوجه

در . روز يكبار انجام مي شد 2- 3بازديدها با فاصله زماني 
شد و  مشاهده النه 11مجموع در منطقه مورد بررسي 

ثبت ) GPS )Garmin 72Hموقعيت النه ها با استفاده از 
جفت النه ساز يا ميوه خور  تعقيبمحل النه ها با . گرديد

ند؛ هايي كه مواد غذايي را به درختچه ها حمل مي كرد
  ). 18( موقعيت يابي شد

  
  نتايج آزمون كولموگراف اسميرنف پيرامون بررسي توزيع داده هاي موفقيت در مراحل مختلف توليد مثل ميوه خور -1جدول 

آوري زادموفقيت موفقيت النه گريزي موفقيت النه نشيني موفقيت تفريخ ارزش آماري  

 11 11 11 11 تعداد النه

Z 810/0  788/0  788/0  870/0  

P-Value 527/0  564/0  564/0  436/0  

  
  )ميانگين ±انحراف معيار (  زادآوريميانگين وزن جوجه ميوه خور در مراحل مختلف  -2جدول 

  يالنه نشينابتداي 
  )6-9(روزه  7جوجه 

  النه نشينانتهاي 
  )10-15(روزه 13جوجه 

  )ابتداي پرواز(النه گريز 
  روزه 17- 20جوجه 

 )72/21-92/2 (20/5±57/10  
) 22=n (  

 )68/32-64/18 (31/4±97/26  
)15=n(  

 )64/38-13/29 (16/3±28/34  
)7=n(  

  
در مرحله تخم گذاري برخي از مشخصات مهم تخم از 
جمله؛ قطر بزرگ، قطر كوچك با استفاده از كوليس با دقت 

گرمي  100ميلي متر و وزن تخم با ترازوي ديجيتال  02/0
  .گيري شدند گرم اندازه 01/0دقت  با

براي تعيين شاخص شكل تخم و حجم تخم نيز از روابط 
  . زير استفاده شد

  

  
به ترتيب قطر بزرگ و قطر كوچك  Bو  Lدر اين روابط 

بر حسب ميليمتر (حجم تخم  V، )بر حسب ميليمتر(
با توجه به  ضريبي ثابت است كه معموالً Kو ) مكعب
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سپس . )14(د در نظر گرفته مي شو 4866/0 معيار تجربي
مشاهدات مربوط به تغيير تعداد دستجات تخم تا زمان 

پس از تفريخ نيز، وزن . ثبت مي گرديدتفريخ تخم ها 
و النه گريزي ) Nestling(جوجه ها در مراحل النه نشيني 

  .)2جدول (اندازه گيري شد 

هر چند تلف : زادآوريتعيين تلفات در مراحل مختلف 
عمه خواران در مدت شدن تخم و جوجه ها توسط ط

نشد ولي شواهد و آثار به جاي مانده از مشاهده مطالعه 
 مجدد قبيل پوسته تخم، پر ، ردپا، ترك النه و النه سازي

آگاهي از رفتارهاي  به همراهقبلي  آشيانه  در مجاورت
عوامل احتمالي بودند كه  تغذيه اي فون جانوري منطقه

عوامل  طبقه دو را به كل تلفات بواسطه آنها مي توان
خزندگان، گرسنگي و  واسطه حضور تلفات به( طبيعي 

تماس مستقيم با آشيانه (و انساني ) تأخير در تفريخ تخم ها
 سهمو  نمودتقسيم ) و محتويات آن بواسطه حضور محقق

را ) درصد از كل تخم هاي يافته شده(از عوامل هر كدام
  .محاسبه نمود

خود را كامالً فرو مي برند و از آنجا كه مارها معموالً طعمه 
در النه هايي كه اثري  ، لذااثري از طعمه باقي نمي گذارند

طعمه  احتمال از پوسته تخم يا پر پرنده يافت نمي شد
از جمله مار قيطاني (مارهاي منطقه  توسط خواري

Platyceps rhodorachis  و مار جعفريو  
 Echis carinatus (قوت مي يافت )13 .(  

حضور محقق و تماس نكه بتوان اثر احتمالي براي اي
زاد روي موفقيت  مستقيم با آشيانه و محتويات آن را 

به آشيانه دسته آشيانه انتخاب كه بررسي نمود دو  آوري
به . طبقه بندي شدند هاي با تماس مستقيم و غير مستقيم

اين ترتيب تمام اطالعات زيست شناسي مربوط به تخم و 
النه ديگر به عنوان  5برداشت شد و  النه 6جوجه ها از 

در معرض تماس مستقيم قرار شاهد تا دوره تفريخ تخم ها 
با استفاده از دستكش هاي  تخم و جوجه ها لمس. نگرفتند

   .يك بار مصرف صورت گرفت 

 مشاهدات از به توجه با: زادآوريتعيين مراحل مختلف 

 تلفمخ مراحل جوجه ها، پرواز زمان تا تخم گذاري زمان

 نقطة فراواني، ميانگين به توجه با و تعيين گونه اين زادآوري

مشخص زادآوري هر يك از مراحل مختلف  اوج مربوط به
  .گرديد

بر اساس مشاهدات در : تعيين ميزان توليد در هر آشيانه
مدت مطالعه، تعداد تخم، تعداد جوجه النه نشين، تعداد 

هاي همزاد  جوجه النه گريز بين دسته هاي تخم و گروه
بر حسب ميانگين جوجه به  آوريزادتعيين و موفقيت 

 زادآوريپرواز رسيده يا ميانگين موفقيت در هر مرحله 
 . محاسبه شد

براي بررسي نحوه توزيع داده هاي : روش هاي آماري
موفقيت در النه هاي مختلف از آزمون كولموگراف 
 اسميرنف؛ براي تعيين اثر اندازه دستجات تخم، گروه

آوري از آزمون  زادهمزاد و اثر لمس تخم ها بر موفقيت 
 تي تست مستقل؛ به منظور تعيين اختالف ميان ميانگين

تلفات در مراحل تخم، النه نشيني و النه گريزي  موفقيت و
و براي  و آزمون توكي 3يك طرفه اليز واريانسآناز آزمون 

 مقايسه اطالعات ميوه خور در منطقه با ساير مناطق از
   .ستفاده شدا 5نمونه اي تكآزمون تي 

  نتايج
با توجه به محدوديت جمعيت جوجه آور ميوه خور، در 
مدت مطالعه تمام النه هاي فعال منطقه، مورد پايش و 

نتايج آزمون كولموگراف  بربنا  .بررسي قرار گرفتند
اسميرنف ميانگين موفقيت در مراحل مختلف توليد مثل 

كه علت بكارگيري  است بوده رمالن توزيع دارايميوه خور 
روش هاي آماري پارامتريك براي آناليز اثر متغيرهاي 

جدول ( را مشخص مي سازدآوري  زادمختلف بر موفقيت 
1 .(   

النه مورد  11از : مشخصات تخم و جوجه ميوه خور
تخم را در بر  50بررسي در منطقه هفت تپه كه مجموعاً 
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 ديده شددر هر النه تخم  54/4مي گرفت به طور متوسط 
كه بيشترين و كمترين تعداد تخم به ترتيب در ارتباط با 

 .بود%) 45/45(تخمي  4و %)54/54( تخمي 5دستجات 
عرض  ،ميانگين فاكتورهاي مهم تخم از جمله طول

و شاخص  )ميليمتر مكعب( ، حجم)گرم( ، وزن)ميليمتر(
به همراه ميانگين و انحراف معيار آن به  )درصد( شكل

، 76/4±33/0، 85/18±47/0، 52/23±99/0ترتيب 
شكل (محاسبه گرديد  18/76±20/8و  22/544±38/4327
2(.   

  
  النه ميوه خور) 2شكل 

در  هادر مرحله النه نشيني، جوجه تازه تفريخ شده و بدن آن
قسمت سر، بال ها، روتنه و روي ران ها داراي كرك 

 گيروز 3ا جوجه ها نيز تاين و چشم بوده پرهاي سفيدي 
اين مرحله تا كامل شدن تقريبي پرهاي بدن . بسته مي باشد

 ).3شكل ) (روزه 13جوجه كمتر از ( جوجه ادامه مي يابد 
با كمك والدين خود النه را  در مرحله النه گريزي، جوجه

با جهش هاي كوتاه ترك مي كند و در پوشش هاي اطراف 
همچنان  در طول اين مدت جوجه ها. النه پنهان مي شود

 13-17جوجه (براي تغذيه به والدين وابستگي كامل دارند 
در مرحله پرواز ، جوجه ها و والدين آنها  ).4شكل )(روزه

 وتايي در اطراف النه ديده مي شوند  6- 4در دسته هايي 
علي رغم دور شدن از محل النه دوباره به اطراف النه براي 

) روزه 17-20جوجه (استراحت و تغذيه باز مي گردند 
و ) 2- 4( 0/3±81/0 طول دوره تخم گذاري ).5شكل (

 محاسبه ) 14-17( 75/15±25/1دوره جوجه كشي نيز 
در  وزن جوجه ميوه خور در مراحل مختلف توليد مثل. شد

   .شده است ارائه 2 جدول
  ميوه خور به همراه مدت هر مرحله  زادآوريمراحل مختلف  -3جدول 

  زمان خاتمه  )درصد فعاليت(ان اوجزم  زمان شروع  )مدت(مرحله
  خرداد 7  %)36(ارديبهشت 13- 22  ارديبهشت 13 )روز 26(تخم گذاري
  خرداد 12  %)64(خرداد 3- 12  ارديبهشت 25 )روز17(تفريخ تخم ها

  خرداد 12  %)64(خرداد 3- 12  ارديبهشت 25 )روز 17(يالنه نشين
  خرداد 20  %)77(خرداد 14- 20  ارديبهشت 31 )روز 21(يالنه گريز

  خرداد 23  %)5/88(خرداد 11- 20  خرداد 7  )روز 17(يابتداي سن پرواز
 

  
  تفريخ آغازجوجه ميوه خور در  -3شكل 

  
  در انتهاي مرحله النه نشيني جوجه ميوه خور -4شكل 
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  جوجه ميوه خور در ابتداي سن پرواز -5شكل 

تخم  28النه، مجموعاً  11تخم مورد بررسي در  50از 
هاي  اندازه گروه. گروه همزاد شكل گرفت 18يخ و تفر

بود كه بيشترين تعداد به  متغيرجوجه  2تا  1همزاد بين 
و كمترين ) گروه همزاد 10( جوجه اي 2هاي همزاد  گروه

مربوط ) گروه همزاد 8(جوجه اي  1هاي همزاد  به گروه
   .مي شد

: زادآوريو عوامل مؤثر بر موفقيت  مراحل زادآوري
زمان شروع، ميوه خور به همراه  زادآوري مختلفمراحل 

 ارائه 3از مراحل در جدول  اوج، خاتمه و مدت هر كدام
   .شده است

دستجات متفاوت تخم اثر معني  ،بنابر نتايج آزمون تي
ميوه  زادآوريت در هيچ كدام از مراحل داري روي موفقي

 3اما با اين وجود موفقيت در هر  نشان نمي دادندخور 
تخمي به طور نسبي باالتر  5در دستجات  زادآوريه مرحل

  ). 6و شكل  4 جدول( ه استتخمي بود 4از دستجات 

همزاد نيز روي  هاي نتايج آزمون تي، گروه همچنين بنابر
ميوه خور  زادآوريموفقيت در هيچ كدام از مراحل مختلف 

اما با اين حال موفقيت در مرحله  نداثر معني داري نداشت
هاي همزاد دو جوجه  ي و النه گريزي در گروهالنه نشين

هاي همزاد يك  به طور نسبي بيشتر از گروه%) 95(اي 
  ). 7و شكل  5جدول ( ه استبود%) 75(جوجه اي 

ميانگين  ،يك طرفه ناليز واريانسآبنابر نتايج آزمون 
مرحله تفريخ، النه نشيني و النه گريزي  3موفقيت در ميان 

-P= 967/0(داري را نشان نداد  با يكديگر اختالف معني

Value( . تماس مستقيم باهمچنين بنابر نتايج آزمون تي ، 
را آوري اثر منفي معني داري  زادتخم ها روي موفقيت 

در  موفقيت در النه هاي). P-Value=012/0( نشان داد
در مرحله تفريخ، النه  ،معرض تماس مستقيم با محقق

سطوح معني داري به ( 05/0نشيني و النه گريزي در سطح 
 ،لمس نشده از النه هاي )015/0و  015/0، 008/0ترتيب 
  .)6جدول ( كمتر بود

موفقيت بدون در نظر گرفتن دستجات تخم و گروههاي 
، %52، در مرحله النه نشيني، %56همزاد در مرحله تفريخ، 
% 33/53آوري زادو موفقيت  %52در مرحله النه گريزي، 

ن ترتيب ميانگين تعداد تخم در هر به اي. محاسبه گرديد
، تعداد جوجه النه 54/2، تعداد تخم تفريخي 54/4النه 

همچنين . شدمحاسبه  36/2نشين و النه گريز موفق 
ميانگين تلفات تخم، النه نشين و النه گريز در هر النه به 

 .  محاسبه گرديد 0 و 18/0، 2ترتيب 

تخم  50 از مجموع: تلفات در مراحل مختلف توليد مثل
 2و  قبل از تفريخ از بين رفتند%) 44( تخم 22در منطقه، 

در مرحله . در مرحله النه نشيني تلف شدند%) 4(جوجه 
بنابر نتايج  .النه گريزي هيچ گونه تلفاتي مشاهده نشد

يك طرفه از نظر تلفات در ميان اين  اليز واريانسآنآزمون 
) ريزيتخم، النه نشيني و النه گ( زادآوريمرحله  3

شكل ( )P-Value=000/0(اختالف معني دار مشاهده شد 
بنابر نتايج آزمون توكي اين اختالف ميان دو مرحله . )8

و ميان مرحله تخم و النه  05/0تخم و النه نشيني در سطح 
تلفات در مراحل . بودمعني دار  001/0گريزي در سطح 

 7در جدول  ثر در آنؤم احتمالي مختلف به همراه عوامل
  .شده است نشان داده
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  ميوه خور زادآوريدر مراحل مختلف  زادآوري تخم متفاوت روي موفقيت جاتبررسي اثر دست در ارتباط بانتايج آزمون تي تست  -4جدول 

 موفقيت در مراحل
برابري در ارتباط با  نتايج آزمون لوين

 واريانس ها
 

ابري ميانگين هادر ارتباط با بر نتايج آزمون تي  

 

F P-Value t df P-Value 

208/0 برابري واريانس ها تفريخ  659/0  536/1-  9 159/0  

559/0 برابري واريانس ها النه نشيني  474/0  299/1-  9 226/0  

559/0 برابري واريانس ها النه گريزي  474/0  299/1-  9 226/0  

آوريزادموفقيت  520/0 برابري واريانس ها   489/0  397/1-  9 196/0  

 

  
  .دستجات تخم اختالف معني داري را نشان نمي دهدتوليد مثل در ارتباط با موفقيت زادآوري بين مراحل مختلف ) 6شكل 

  
 ميوه خور زادآوريبررسي اثر گروه همزاد متفاوت روي موفقيت در مراحل مختلف  در ارتباط بانتايج آزمون تي  -5جدول 

 موفقيت در مراحل
رابريب در ارتباط بانتايج آزمون لوين 

 واريانس ها
 

رابري ميانگين هادر ارتباط با بنتايج آزمون تي   

F P-Value t df P-Value 

584/12 برابري واريانس ها موفقيت النه نشيني  003/0  488/1 -  36/8  173/0  

584/12 برابري واريانس ها موفقيت النه گريزي  003/0  488/1 -  36/8  173/0  

  بواسطه اثر لمس در معرض تماس مستقيم و غير مستقيم با محقق  نه هايآوري در ال زادموفقيت  -  6جدول 
زيست نوع النه از نظر 

  سنجي
  آوريزادموفقيت   موفقيت النه گريزي موفقيت النه نشيني  موفقيت تفريخ

  %50/27  %50/27  %50/27  %50/27  لمس شده

  %66/80  %78  %78  %86  لمس نشده
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  .اختالف معني داري را نشان نمي دهد توليد مثل در ارتباط با گروه هاي همزادختلف موفقيت زادآوري بين مراحل م -7شكل 

  هر كدام از عوامل مؤثر در تلفات تخم و جوجه ميوه خور ) درصد(سهم  -7جدول 
 تلفات النه نشيني تلفات تخم عامل تلفات

  عوامل طبيعي
  - %66/16 تأخير در تفريخ

  0 %33/8 خزندگان
  %33/8 - گرسنگي

  عوامل انساني
  0 %50 لمس

  0 %66/16 خطاي تحقيق

  
آوري ميوه خور اختالف  زاددرصد تلفات در مراحل مختلف  -8شكل 

  .معني داري را نشان مي دهد
  بحث و نتيجه گيري

ميوه خور در منطقه مورد بررسي النه هاي خود را تنها روي 
  منطقهگونه غالب گياهي به عنوان  درختچه رمليك

Ziziphus nummularia  70/230و در ارتفاع -
گونه هاي ديگري نيز همچون . دسازسانتيمتر مي 10/101

در  Capparis spinosaلگجي و ، Lycium shawiiسريم 
  قرار  خورها ميوه   استفاده مورد  كه  دارند  وجود  منطقه 

  .نگرفته اند

در عراق النه ها روي درختان يا درختچه هايي با ارتفاع 
النه در پر پشت . تر از سطح زمين ساخته مي شوندم 1- 4

در برخي از  كه ترين بخش پوشش گياهي قرار مي گيرد
  ). 17( مي باشدموارد محل النه روي گياهان كامالً مشخص 

روي درختچه هاي رمليك در اغلب موارد نوعي گياه 
رشد مي كند كه پوشش  Ephedra foliateرونده به نام 

استتار النه از طعمه خواران و اي را بربسيار مناسبي 
در برابر گرماي طاقت فرساي منطقه ايجاد  چنينهم
درختچه هايي كه النه هاي ميوه ) النه 4% (37 در. كند مي

نيز اين گونه گياهي  يافت شده بودندخور روي آن ها 
ميوه گونه گياهي براي تغذيه  ميوه اين. وجود داشت

با وجود  .)10و  9شكل هاي ( شوداستفاده مي  خورها
عوامل مؤثر در  اطالعات اندك موجود، ضروري است

  .مشخص گرددنيز ن گونه يانتخاب زيستگاه ا
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با پوشش  در مدت مطالعه مشخص گرديد بخش هاي
 Common Babbler  توسط ليكو تر پر تراكم گياهي

Turdoides caudatus  و تنها بخش هاي  مي شوداشغال
وه خور باقي مي ماند ميوه خور براي النه گذاري مي ناچيزي

درختچه هايي كه از نظر بر روي ها النه هاي خود را 
موفقيت بيشتر ميوه  سازند كهمكاني در انزوا هستند مي 
طعمه . را نيز موجب مي گرددخور در برابر طعمه خواران 

خوار ترجيح مي دهد بخش هايي از زيستگاه را براي يافتن 
و در نتيجه تعداد  بيشتر هيكه پوشش گيا كندغذا بررسي 

يكي از علل احتمالي محدوديت . پرنده بيشتري دارد
جمعيت جوجه آور ميوه خور در منطقه نيز مي تواند 
رقابت غذايي و زيستگاهي ميان اين دو گونه باشد كه 

ي است در مطالعات آتي ميزان تشابه نيچ اين دو رضرو
   . گردد نيز بررسيگونه 

  
  روي رمليك E. foliateگياه  -9شكل 

  
كه مورد تغذيه ميوه خور قرار  E. foliate گياه ميوه هاي -10شكل 

  مي گيرد
فصل تخم گذاري ميوه خور در زيستگاه هفت تپه و ميان 

 T. caudatusماه پس از آغاز تخم گذاري ليكو  1آب دقيقاً 
. كه گونه غالب در منطقه محسوب مي شود؛ آغاز مي گردد

الغ از ميوه ها و حشرات تغذيه مي كنند اما ميوه خورهاي ب
ليكو ها ). 20( تغذيه مي كنندحشرات  ازجوجه ها بيشتر 

براي تغذيه استفاده  نيز از حشرات، ميوه ها و دانه ها
همين موضوع مؤيدي بر وجود رقابت ميان . )7( نمايند مي

  . استنيز اين دو گونه 

از  لعاتيمطاميانگين دستجات تخم ميوه خور در منطقه 
) n) (17=11 و 3- 5( 8/3ميانگين دستجات تخم در عراق 
اما اين . ؛)P-Value>05/0(به طور معني داري بزرگتر بود 

اختالف ميان دستجات تخم در جزيره ام الخنازير عراق، 
ميانگين ابعاد تخم  .معني دار نبود) n) (25=47و 3- 5( 2/4

 8/26×6/20در منطقه مورد مطالعه با ميوه خور در عراق 
تفاوت نشان مي ) 25) (5/18-6/21×50/24-6/28(ميليمتر 

در منطقه به طور معني نيز  )گرم( ميانگين وزن تخم. دهد

طول . بود) 22( 1/5عراق نمونه هاي داري كوچكتر از 
 2/14روز و در عراق  75/15دوره جوجه كشي در منطقه 

  . بوده استروز ) 25(

روي موفقيت  فاوتهمزاد مت هاي دسته تخم و گروه
و تخم  ها تنها لمس النه .آوري اثر معني داري نداشتندزاد

اثر معني داري روي موفقيت  واسطه حضور محقق ها به 
 .اين اثر در مرحله تخم بيشتر بود كه نشان مي دادآوري زاد

موارد در صورت % 80ميوه خور در  آورزادهاي  جفت
ي كنند و النه خود را ترك متوسط محقق لمس تخم ها 

متري النه قبلي خود  50- 70ديگري در فاصله هاي النه 
تنها در مرحله تخم مشاهده شد رفتار البته اين . مي سازند
آشيانه مشاهده ترك  رفتارداراي جوجه  هاي و در النه

ميوه باالي همين موضوع تأييد كننده حساسيت . نگرديد
  . ستنيز ه تخم خور در مرحله قبل از تفريخ

بواسطه و  تخم ن تلفات در مرحله قبل از تفريخبيشتري
% 50(رخ داد تماس مستقيم محقق با آشيانه و محتويات آن 
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جوجه نيز در مرحله النه نشيني به علت  2). كل تلفات
 از آنجا كه جوجه كشي پس از. گرسنگي از بين رفتند

لذا فاصله ) 25(اولين تخم در النه آغاز مي گردد  گذاردن
روز صورت مي  3تكميل دسته تخم در ( روز 3زماني 
ميان تفريخ اولين و آخرين جوجه را مي توان در  )پذيرد

كاهش توان رقابت جوجه براي كسب غذا و در نتيجه 
با اين حال ضرورت استفاده از . مرگ آن دخيل دانست

دوربين هاي تله اي براي بررسي عوامل از بين رفتن تخم 
  . ود داردو جوجه هاي ميوه خور همچنان وج

با وجود دخالت هاي انساني شديد در منطقه مورد بررسي 
از جمله براي اهداف كشاورزي، احداث خط ريل آهن، 

چراي دام و تخليه زباله اين بخش همچنان زيستگاه نسبتاً 
مناسبي براي گونه هاي نادري همچون ميوه خور و ليكو به 
حساب مي آيد و ضروري است دستكاري هاي انساني 

در بخش هاي باير آن كه مناسب كشت نيست  اقلحد
  . كنترل گردد

اطالعات در مورد پراكنش اين گونه در با توجه به اينكه 
 هنوز روند تغيير جمعيت اين گونه نيز نادر است وجهان 

؛ ضروري است در كشور نيز ابتدا )11(مشخص نيست 
  .وضعيت پراكنش اين گونه مشخص گردد
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Abstract 

This study was carried out during the March to June 2010. Grey Hypocolius Hypocolius 
ampelinus breeding season began on 3 May with the egg laying behavior and finished 
on 10 June with fledging stage. During the study period, 11 nests including 50 eggs 
surveyed. Mean of the clutch sizes were 4.54 (4-5) and brood sizes varied from 1-2 
chicks. The average of the length, width and weight of the eggs were calculated 
respectively; 23.52±0.99mm, 18.85±0.47 mm, 4.76±0.33 gr. The egg laying and 
incubation time lasted 3.0±0.81 and 15.75±1.25 days respectively. The rate of the 
hatching, nestling, and post-nestling success were calculated 56%, 52% 52%, 
respectively. The breeding success calculated 53.33%. There were no significant 
difference with respect to the different clutch and brood sizes. But, significant 
difference observed between the mortality rates in different stages of breeding cycles 
(P<0.05). This difference between the egg and nestling (P<0.05) and egg and post-
nestling (P<0.001) stages indicated the significant effect. Touching the eggs due to the 
researcher presence indicated a negative significant effect on the breeding success 
especially in the egg stage (P<0.05). Presence of different predators such as Grey 
Hypocolius, Echis carinatus, Coluber rhodorachis, rodents, Vulpes vulpes and Canis 
aureus are the most important of natural factors resulting the decline of breeding 
success Most of the eggs mortality occurred due to touching effect result in researcher 
presence. Grey Hypocolius pairs in 80% of cases left their nests and built a new ones in 
50-70 m around the previous nests.     

Key words: Hypocolius ampelinus, breeding success, clutch size, brood size, 
Khuzestan. 


