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  آور در سازي پرندگان جوجه  موثر در انتخاب مكان آشيانهعواملبررسي  برخي از 
 ۱آب بندان دائمي زرين كالي استان مازندران

 
 ۴بختياری عليرضا رياحی    ۳راد بهروز بهروزي          ۲نسب سيدمهدی امينی

 

 چكيده

 سـازي    مهم  در  انتخاب  مكان  آشيانه عوامل برخي  اين تحقيق  در.است ۱۳۸۲ژوهش  از  ارديبهشت  تا  شهريور   اين  مقاله  حاصل پ

انتخـاب مکـان    داری در طرفه اختالف  معنـی بر اساس نتايج آزمون آناليز واريانس يک . قرار گرفتبررسيمورد آور    گونه پرنده جوجه۷

 Chlidonias hybridusي گونـه سـفيد   يي دريـا هاي  پرستو  درصد جمعيت۶۷. مطالعه وجود داشتی مورد ها سازی ميان گونه آشيانه

  كمتـرين  عمـق  را    Ixobrychus minitusهـاي  بوتيمـار كوچـك      درصـد جمعيـت  ۵۳متـر و    سـانتي ۱۷۰بيش از  مناطق با عمق 

ــيانه  ــراي  آش ــاب     ب ــازي  انتخ ــدكردس ــزرگ       . ن ــاالبي  ب ــك  ت ــه  سس ــوط  ب ــطح  آب  مرب ــيانه از س ــاع آش ــترين ارتف  بيش

Acrocephalus arundinaceus ,  گونه سفيد  ييكمترين آن به پرستوي دريا C.hybridus    و كشـيم كوچـك  Tachybaptus 

ruficollis  ي گونه سفيد    يهاي پرستوي دريا    درصد جمعيت  ۴۰.  مربوط استC.hybridus     هـاي    متـري پوشـش    ۲۵/۰ ‐۵/۰ در فاصـله

  سطوح بـاز  T.ruficollisهاي كشيم كوچك  كه جمعيت  درصورتي, دارندها ين پوششو بيشترين وابستگي را به اسازند ميگياهي آشيانه  

  و بوتيمـار     T.ruficollis، كشـيم كوچـك      G.chloropusهاي چنگر نـوك سـرخ        آشيانه. اند  كردهآب با پوشش گياهي كم را انتخاب        

و سسـك تـاالبي    C.hybridus  سـفيد ي گونه يكه پرستوي دريا صورتي در,دارند زياد از هم قرار  در فواصل نسبتاI.minitusكوچك 

بين ) ۱۹۷۰(شونر بيشترين همپوشاني تيپ زيستگاهي بر اساس نمايه .  كلوني و نزديك به هم آشيانه مي سازندA.arundinaceus بزرگ

 T.ruficollis كشيم كوچك – I.minitusنيز بين  بوتيمار كوچك  وG.chloropus   چنگر نوك سرخ‐ I.minitus  بوتيمار كوچك

 وجـود داشـته     T.ruficollis و كشيم كوچك     A.arundinaceusبين سسك تاالبي بزرگ       ) ۶۴/۰(بوده و كمترين همپوشاني      ) ۹۳/۰(

 .است 
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 مقدمه

هـای مازنـدران     بندان  د آب ننساخت ما  ي انسان ها اكوسيستم
آوري پرنـدگان بـومي  و         براي جوجه  ی مناسب زيستگاه بالقوه 

سازي پرندگان    آشيانه  دانش  ). ۲( محسوب می شوند     مهاجر
  كـه    آنجـا  از   . )۱۲( علوم حيات وحش بسيار مهم اسـت      در  
 بـه  شـرايط  محيطـي         آوری رای جوجـه   ب هاي پرندگان    گونه

زيسـتگاه   شناخت   اهميت   رو   ازاين ,) ۱۷(خاص  وابسته اند     
طوری که آگاهی از     به   , )۶(دوچندان می شود    آشيانه سازي   

در مديريت سيماي محيط طبيعـي، پيچيـدگي         می تواند    آن
 بـا   ها گونه ). ۵( زيستگاهي و تنوع زيستي حائز اهميت باشد      

سازی  متفاوتي  از       قابليت  آشيانه    ازنطقه    توجه به شرايط م   
از  ). ۸( لحاظ فضائي و زماني  در يك زيسـتگاه برخوردارنـد          

سـازي پرنـدگان بـه       در آشـيانه   موثر   عواملجا كه  ارزيابي     آن
ــرای هــا روش منظــور شــناخت  معيارهــا  و   رتبــه بنــدي ب

و با   )۱۹( تاسحفاظتي  و نيازهاي زيستگاهي  مناطق مهم         
از لحاظ پيچيـدگي    كال  كه آب بندان دائمي زرين      ه آن توجه ب 

هـاي اسـتان مازنـدران        بنـدان   ازبهترين آب     يكي   زيستگاهي  
ا منطقه مذكور بـدين منظـور       رو  اين  از  ,)۲(د  شو مي محسوب

 :طور كلي اهداف اين مقاله عبارتند از ه ب. انتخاب شد
 مهم در انتخـاب مكـان آشـيانه سـازي           عوامل بررسي   ‐الف
ــد ــين همپوشــاني تيــپ ‐ ب وگان جوجــه آورپرن ــا  تعي ي ه

 .هاهاي ترجيحی آن زيستگاهي پرندگان آشيانه ساز و زيستگاه
 

 اه مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

كال در شهرستان جويبار قـرار گرفتـه          بندان دائمي زرين    آب
 كـه در طـول   رود شـمار مـي   بـه و  جزو  حوزه  آبريز  تجـن     

 ◦  ۴۲ ۴۲ ˝يي و عــرض جغرافيــا ۵۸ ◦ ۵۲ ۵۰˝ييجغرافيــا
 شامل  و ۵/۳۲۷ مساحت اين آب بندان       . واقع شده است   ۳۶

نـوآب بنـدان     بـاال آب بنـدان و       ين آب بندان،  يسه بخش پا  
 متر و منـابع تـامين كننـده آب    ۵/۱عمق متوسط آن     .است

 متــر ۴۹۰۵۰۰۰ و حجــم مفيــد آبگيــري  آن زه آب مــزارع

زمين شاليزاري را  تار هك۴۹۰ است كه حدود   در سال  مكعب
 و  اسـت   مشـاع    از لحاظ وضعيت مالكيت،     .پوشش مي دهد  

 .)۱شکل (  )۲(د شو توسط مردم بومي اداره مي
 

 روش

سازي پرندگان در اين  يي  مناطق  آشيانهبه منظور  شناسا
وجو براي   جست۱۳۸۲بندان از ارديبهشت تا شهريور  آب

نطقه با فاصله ها با پيمايش قايق در كل م يافتن آشيانه
 عوامل، ها ي آشيانهي روز انجام شد و پس از شناسا۵زمانی 

 ): ۱۸  و۱۶ ،۱۳، ۳(د شزير اندازه گيري و بررسي 
 ارتفاع كف آشيانه از ‐ ب, عمق آب در پاي آشيانه‐الف

ترين پوشش   فاصله مركز آشيانه تا نزديك‐ ج,سطح آب
 ,ح باز آب فاصله مركز آشيانه تا نزديك ترين سط‐ د,گياهي

 و فاصله مركز آشيانه تا مركز نزديك ترين آشيانه مجاور‐ر
  .ها  فاصله مركز آشيانه از نزديك ترين محل تردد قايق‐ز

 انتخـاب   مـذكور در    عواملبه منظور  تعيين  اثر هر يک  از           
بنـدان،  از آنـاليز    آب ی  جوجـه آور در   هـا   محل آشيانه  گونه   

 از   ها   بين ميانگين   اختالف بررسی   برای  طرفه  و  يک واريانس
 ).۱۲( شدآزمون دانکن استفاده  

 طبقــه غالــب چهــاربنــدان در  ي زيســتگاهي آبهــا تيــپ
تقسيم  سطوح باز آب و ساير موارد       نيزارها،    ي آبي، ها  نيلوفر
 متر  ۵/۰ ×۵/۰ سطح     آنگاه در اطراف هر آشيانه،      ،شدبندي  

 شــدمربعــي از طــرفين مركــز هــر آشــيانه در نظــر گرفتــه  
ي زيستگاهي ذكر شده به ثبت   ها  و حضور يا عدم حضور تيپ     

ــه منظــور مقايســه همپوشــاني  .رســيد  يهــا تيــپ  آنگــاه ب
شـاخص تشـابه     سـاز،    زيستگاهي ترجيحي پرندگان آشـيانه    

 شـد   كار گرفتـه   همطابق فرمول زير ب    ،  )۱۹۷۰( ١نسبي شونر 
)۱۳:( 

|∑۵/۰‐۱ pxi-pyi  |  
مــورد اســتفاده  (i) نســبت تيــپ زيســتگاهي pكـه در آن  

 متغيـر   ۱ تـا    ۰ كه اين ارزش بـين       است x,yتوسط دو گونه    
                                                 

     ‐۱  Shoener Index , 1970  
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 بيانگر بيشـترين    , ميل كند  ۱ هر چه شاخص به سمت       .است
همپوشاني دو گونه در استفاده از تيپ زيستگاهي مورد نظـر           

 .است

 
 

 

 

 
  ) ۱(ي آب بندان دائمي زرين كال در استان مازندران ي نقشه موقعيت جغرافيا ‐ ١شكل 
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 نتايج 

ســازي  عوامــل مهــم انتخــاب مكــان آشــيانه نتــايج حاصــل از 
  . آورده شده است   ۲‐۶ و اشكال    ۱پرندگان جوجه آور در جدول      

ساز بر   زيستگاهي ترجيحي پرندگان آشيانهيها عالوه بر آن تيپ
، آنگـاه مطـابق    )۲جدول (شداساس پوشش گياهي غالب تعيين    

هـاي   همپوشـاني تيـپ   ،   )۱۹۷۰(با شاخص تشابه  نسبي شونر       
مورد مقايسـه  قـرار   ساز   ستگاهي  ترجيحي  پرندگان  آشيانه زي

  . )۳جدول (گرفت 
 عمـق آب در پـای         بر اساس نتـايج آزمـون آنـاليز واريـانس،         

 فاصله مركز آشـيانه از        ارتفاع كف آشيانه از سطح آب،       آشيانه،
تـرين   از نزديك  فاصله مركز آشيانه      ن پوشش گياهي،  ريت نزديك

تـرين آشـيانه     صله مركز آشيانه از مركز نزديك      فا  سطح باز آب،  
تـرين مكـان رفـت و آمـد           نزديك  فاصله مركز آشيانه از     مجاور،
ی هـا    گونـه   انتخـابی  یهـا   ها اختالف معنی داری در آشيانه      قايق

 . )۴جـدول   ()  درصـد    ۹۵حدود اطمينان   ( مختلف داشته است  
گين ارتفاع آشيانه انتخـابی از   ميان بر اساس نتايج آزمون دانکن،      

 و Gallinula chloropusسطح آب توسط چنگر نوک سرخ 
 بــا سســک تــاالبی Ixobrychus minitusبوتيمــار کوچــک 

 اخــتالف معنــي  Acrocephalus arundinaceusبــزرگ 
 اختالف عمق آب انتخابی در سسـك تـاالبي          .اشته است دداري  
  .نـي دار بـود     مع هـا    بـا سـاير گونـه      A.arundinaceusبزرگ  

ی گونـه سـفيد     يفاصله از پوشـش گيـاهی بـين پرسـتوی دريـا           
C.hybridus         با چنگـر نـوك سـرخ G.chloropus   كشـيم ،

ــك  ــزرگ   T.ruficolisكوچــ ــاالبي بــ ــك تــ   و سســ
A.arundinaceus     ايـن تفـاوت    .  اختالف معني داري داشـت

 T.ruficolis با كشيم كوچك     I.minitusبين بوتيمار كوچك  
از   .عني دار بـود     م  A.arundinaceusرگ  و سسك تاالبي بز   

ی گونـه سـفيد     يپرسـتوی دريـا    لحاظ انتخـاب سـطح بـاز آب،         
C.hybridus و سسک تاالبی بـزرگ   A.arundinaceus  بـا

 از  .ي داشـت  تفاوت معني دار  G.chloropus چنگر نوك سرخ  
 .C نظر نزديکی به آشيانه مجاور،  پرستوی دريائی گونه سفيد

hybridusبی بزرگ و سسک تاالA. arundinaceus با ساير 

 از لحـاظ فاصـله بـا محـل           . معني داري داشت     اختالف ها  گونه
  و A. arundinaceusسسـک تـاالبی بـزرگ     هـا،   تردد قايق

 بوتيمار كوچـك   با.hybridus C  ی گونه سفيديپرستوی دريا
I.minitus و چنگــر نــوك ســرخ  G.chloropus اخــتالف 

ــي ــانداري  معن ــك     ا  .داد نش ــيم كوچ ــين كش ــاوت ب ــن تف ي
T.ruficolis      و چنگر نوك سرخ G.chloropus  دار   نيز معني

 .بود
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  زرين کالدائمي نآور در آب بندا سازي پرندگان جوجه انتخاب مکان آشيانهدر عوامل موثر برخي از ‐۱دول ج

استهاي مورد بررسي   تعداد آشيانهn-انتز ميانگين و اعداد به صورت دامنه تغييرات نوشته شده و عدد داخل پر(

ي زيستگاهي ها تيپ
ترجيحي بر اساس 

پوشش گياهي غالب به 
 منظور آشيانه سازي

فاصله مركز آشيانه 
از نزديك ترين 

مكان رفت و آمد 
 )متر(ها  قايق

فاصله مركز 
آشيانه از مركز 
نزديك ترين 
 آشيانه مجاور

 )متر(

فاصله مركز 
 آشيانه از

ترين نزديك 
سطح باز آب 

 )متر(

فاصله مركز 
آشيانه از 

ترين  نزديك
 پوشش گياهي

 )متر(

ارتفاع  كف 
آشيانه از 
سطح آب 

cm 

عمق آب در 
پاي 

 cmشيانهآ
 نام فارسي گونه نام علمي گونه

A>B>D>C 
۴۵‐۵/۲ 

)۱/۱۶( 
۸۰۰‐۱۸۰ 

)۶/۴۳۶( 
۵‐۱ 

)۱۷/۲( 
۵/۲‐۲۰/۰ 

)۸۱/۰( 
۲۲‐۱۲ 

)۵/۱۷( 
۱۸۰‐۱۰۰ 

)۶/۱۵۸( 
Gallinula 
chloropus 

چنگر نوك 
 )n=15(سرخ 

A>B>C=D 
۲۵‐۵/۲ 

)۸۳/۱۳( 
۶۵۰‐۱۵۰ 

)۳۸۰( 
۴‐۱ 

)۸۵/۱( 
۵/۱‐۲۰/۰ 

)۵۶/۰( 
۲۸‐۱۴ 

)۵/۲۰( 
۱۸۵‐۱۱۰ 

)۴/۱۴۹( 
Ixobrychus 

minitus 
بوتيمار کوچک 

)15=n( 

C=B>A=D 
۲۵‐۵/۲ 

)۳/۱۱( 
۶۵۰‐۱۸۰ 

)۶/۳۸۹( 
۴‐۵/۰ 
)۸۸/۱( 

۲‐۵/۰ 
)۸۸/۰( 

‐ 
۱۸۰‐۱۳۸ 

)۴/۱۵۴( 
Tachybaptus 
ruficollis 

كشيم كوچك 
)n=15( 

A>B>C>D 
۲۰‐۵/۲ 

)۹۱/۷( 
۱۱۰‐۱۰ 

)۲۶/۳۷( 
۳‐۵/۰ 
)۵/۱( 

۲‐۲۵/۰ 
)۹۴/۰( 

۸۰‐۴۲ 
)۸/۵۵( 

۱۸۰‐۹۵ 
)۱/۱۳۲( 

Acrocephalus 
arundinaceus 

سسك تاالبي 
 )n=30(بزرگ

B>A>C>D 
۲۰‐۵/۲ 

)۴۵/۷( 
۵/۸‐۱ 
)۵/۳( 

۵/۲‐۵/۰ 
)۵/۱( 

۵/۱‐۲۰/۰ 
)۳۹/۰( 

‐ 
۱۸۵‐۱۳۰ 

)۱۶۰( 
Chlidonias 
hybridus 

پرستوي 
دريائي گونه 

 )n=30(سفيد
 
A: Phragmites australis ي نيزاريها  پوشش   

B: Nymphaea albaنيلوفر آبي  

C : منطقه باز آبي 

Dِ: ساير موارد 

 

 

  انتخاب تيپ زيستگاهي پرندگان آشيانه ساز در آب بندان زرين كال– ۲جدول 

نهنام علمي گو نام فارسي گونه  
تعداد آشيانه 
 مورد بررسي

نيلوفر % 
 آبي

هاي  پوشش% 

 نيزاري
مناطق %

 آبي باز
ساير % 

 موارد

 G.chloropus ۱۵ ۶۷ ۸۰ ۷ ۳۳ چنگر نوك سرخ
 I.minitus ۱۵ ۳۳ ۱۰۰ ۲۰ ۲۰ بوتيمار كوچك
 T.ruficollis ۱۵ ۶۰ ۲۰ ۶۰ ۲۰ كشيم كوچك
سسك تاالبي 
 بزرگ

A.arundinac
eus 

۳۰ ۶۶ ۱۰۰ ۴۰ ۲۶ 

ي يستوي درياپر
 C.hybridus ۳۰ ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۲۳ گونه سفيد
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  همپوشاني تيپ زيستگاهي مكان انتخاب آشيانه پرندگان جوجه آور در آب بندان زرين كال‐۳جدول        

G.chloropus I.minitus T.ruficollis نام علمي گونه A.arundinaceus C.hybridus 

G.chloropus  ۹۳/۰  ۸۲/۰  ۷۷/۰  ۸۷/۰  

I.minitus   ۹۳/۰  ۷۰/۰  ۸۰/۰  

T.ruficollis    ۶۴/۰  ۷۳/۰  

A.arundinaceus     ۹۰/۰  
 

 ي مختلف پرندگانها  انتخابي مكان آشيانه بين گونهعواملطرفه در مورد اختالف  نتايج تجزيه واريانس يك‐۴جدول 

  آور در آب بندان زرين كال           جوجه                                                       

 مجموع مربعات  فاكتورها
درجه 
 آزادي

ميانگين 
 Pمقدار  F مربعات

 الف
 ها هوبين گر
  ها روهدر سطح گ
 كل

۶۹۵/۱۴۱۴۰ 
۸۶۷/۳۰۳۴۴ 
۵۶۲/۴۴۴۸۵ 

۴ 
۱۰۰ 
۱۰۴ 

۱۷۴/۳۵۳۵ 
۴۴۹/۳۰۳ 

۶۵۰/۱۱ ۰۰۰/۰ 

 ب
 ها بين گروه

  اه در سطح گروه
 كل

۵۰۵/۵ 
۲۵۱/۲۰ 
۷۵۶/۲۵ 

۴ 
۱۰۰ 
۱۰۴ 

۳۷۶/۱ 
۲۰۳/۰ 

۷۹۵/۶ ۰۰۰/۰ 

 پ
 ها بين گروه

  ها در سطح گروه
 كل

۳۰۶/۷ 
۰۴۴/۵۷ 
۳۵۰/۶۴ 

۴ 
۱۰۰ 
۱۰۴ 

۸۲۷/۱ 
۵۷۰/۰ 

۲۰۲/۳ ۰۱۶/۰ 

 ت
 ها بين گروه

  ها در سطح گروه
 كل

۲۰۷/۱۰۸۷ 
۶۵۰/۳۴۷۹ 
۸۵۷/۴۵۵۷ 

۴ 
۱۰۰ 
۱۰۴ 

۵۵۲/۲۶۹ 
۷۹۷/۳۴ 

۷۴۷/۷ ۰۰۰/۰ 

 ث
 
 

 ها بين گروه
  ها در سطح گروه

 كل

۳۸۳۹۵۰۵ 
۱۱۸۵۶۸۰ 
۵۰۲۵۱۸۶ 

۴ 
۱۰۰ 
۱۰۴ 

۲۹۹/۹۵۹۸۷۶
۸۰۵/۱۱۸۵۶ 

۹۵۶/۸۰ ۰۰۰/۰ 

 ج
 ها بين گروه

  ها در سطح گروه
 كل

۲۱۳/۲۰۳۶۱ 
۳۳۳/۵۶۴۵ 
۵۴۶/۲۶۰۰۶ 

۲ 
۵۷ 
۵۹ 

۶۰۶/۱۰۱۸۰ 
۰۴۱/۹۹ 

۷۹۲/۱۰۲ ۰۰۰/۰ 

 

 ح باز آب  فاصله از نزديك ترين سط‐پ ترين پوشش گياهي    فاصله از نزديك‐ب   عمق آب در پاي آشيانه  ‐الف     

  ارتفاع كف آشيانه از سطح آب‐ج    فاصله  مركز آشيانه از نزديك ترين آشيانه مجاور ‐ث    ها    فاصله مركز آشيانه از نزديك ترين مكان تردد قايق‐ت     



 ٤٧٧               ۱۳۸۵، سال ۲، شماره ۵۹ايران، جلد مجله منابع طبيعي 
 

 

 

  موثر در انتخاب مكان آشيانه سازیعوامل بررسي  برخي از‐ ۲شكل 

 زرين كال چنگر نوك سرخ در آب بندان
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  موثر در انتخابعوامل  بررسي  برخي از ‐ ۳شكل 

 زرين كال مكان آشيانه سازی بوتيمار كوچك در آب بندان
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  موثر در انتخاب  مكانعوامل  بررسي  برخي از ‐ ۴شكل 

 زرين كال آشيانه سازی كشيم كوچك در آب بندان
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 در انتخاب مكان موثر عوامل  بررسي برخي از‐۵شکل 

 آشيانه سازی سسك تاالبي بزرگ در آب بندان زرين كال

 



 ٤٨١               ۱۳۸۵، سال ۲، شماره ۵۹ايران، جلد مجله منابع طبيعي 

 
 

  موثر در انتخاب مكانعوامل  بررسي برخي از‐ ۶شكل 

 آشيانه سازی پرستوي دريائي گونه سفيد در آب بندان زرين كال
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 بحث و نتيجه گيري 

 G.chloropus هاي چنگر نـوك سـرخ    د آشيانه درص۵۳ 
قـرار   متري از پوشش گيـاهي اطـراف         ۲۵/۰  ‐۷۵/۰در فاصله   

ها  بـه منظـور       كه  بيانگر  وابستگي  زياد  آن        ) پ ۲ شکل(دارد  
 درصد ۳۳  ).۲۳(  استي  گياهي ها آشيانه سازي  به  پوشش

 سـازي   متـري از سـطوح بـاز آب آشـيانه          ۱‐۵/۲ا در فاصله    آنه
  زيـاد اسـت   اغلـب    ها  و فاصله بين آشيانه   )  ت ۲شکل( اند  كرده

ــک( ــه  ) ث۲لشـ ــي كـ ــدين معنـ ــرخ  ، بـ ــوك سـ ــر نـ چنگـ
G.chloropus  و در سـطوح     اسـت ي انعطاف پذير    ها   از گونه 

باز آب با پوشش گياهي كم نيز آشيانه سـازي نمـوده و غالبـا               
 ).۱۰(مي سازد  ها آشيانه خود را به دور از مناطق تردد قايق

 در عمق   I.minitusي بوتيمار كوچك    ها   درصد جمعيت  ۵۳
و )  الف   ۳شکل(كنند    مي سانتي متر آشيانه سازي      ۱۳۵ ‐۱۶۰
 سـطح آب را     روی سـانتي متـر      ۲۲‐۲۶ها ارتفـاع     درصد آن  ۳۳

مي دهد كه عمق      نتايج نشان   ). ب   ۳شکل(ترجيح مي دهند    
آب تاثير چنـداني در انتخـاب مكـان آشـيانه سـازي بوتيمـار               

ي هـا    درصـد جمعيـت  ۴۰  ).۲۳( نـدارد  I.minitus كوچك
آشــيانه  خــود  را  در  فاصــله I.minitus وچــك بوتيمــار ك

 ۳شـکل  ( سـازند  مي متر  از  پوشش گياهي اطراف        ۵/۰‐۷۵/۰
ي  بـاز     هـا    متـري  آب    ۱‐۷۵/۱و برخي از آنها در فاصـله         )پ  

ــي   ــازي مـ ــيانه سـ ــدآشـ ــکل( كننـ ــان)  ت ۳شـ ــه نشـ  كـ
 مي دهد،  پوشش گياهي در انتخاب مكان آشيانه بسيار حائز           

 در  فواصل بسيار دور      اغلباين گونه   ).   ۲۳ و   ۹( اهميت است 
 ۳ تـا    ۲و در برخي مواقع     )  ث   ۳شکل( سازند  مياز هم آشيانه    

  به دور از   اغلبو   ) ۹( متر از هم     ۱۵۰‐ ۳۰۰ آشيانه در فواصل  
 ميان نيزارهـاي متـراكم    ) ج   ۳شکل  (  ي تردد انساني  ها  محل

 .  ه استشدمشاهده 
 ۱۴۰‐۱۵۵مـق    در ع  بيشـتر   T.ruficollisكشيم كوچـك    

و بـه صـورت شـناور روي سـطح          )  الـف    ۴شـکل   (سانتي متـر  
ــ  ــي س ــزی  آشــيانه م ــان آب ــه   گياه ــادي  ب ــل  زي ازد و  تماي

)  متـري    ۱‐۷۵/۱(  سازي  در  مجاورت  سطوح باز آب         آشيانه
اين  اطالعات  نشان میدهد كه اين گونه   ).   پ   ۴شکل  (دارد  

منـاطق  بـا     ي حاشـيه اي     هـا    در بخـش   فقطآشيانه  خود  را        
ي بـاز را  نيـز        ها    بلكه آب   ,پوشش گياهي  متراكم  نمي سازد      

جا كه اين گونه عادت به مخفـي         از آن    ).۲۳( انتخاب  مي كند   
ي خود دارد و آشيانه را بـه صـورت اسـتتار            ها  نگه داشتن تخم  

تـردد   ,رو  ايـن   از )  ۹( شده از مواد گلي و چوبي تر مـي سـازد          
انتخاب مكان آشيانه سازي اين گونـه        تاثير چنداني در     ها  قايق
 متري از محـل تـردد       ۵ ‐۱۳ها در فاصله     درصد آن  ۴۷رد و   ندا

 ). ث ۴شکل ( ده اندكرانساني آشيانه سازي 
  در  عمـق      اغلـب  A.arundinaceusسسك تاالبي بزرگ    

 سـانتي متـر      ۴۵‐۶۰و  )  الـف    ۵شکل  (  سانتي متر  ۱۴۰‐۱۶۰
 درصـد    ۴۰. سـازد آشيانه مـي    ) ب   ۵شکل  (باالي  سطح آب     

آشـيانه سـازي      متـري  سـطح بـاز آب        ۵/۱‐۲ها  در  فاصله      آن
جا  كه  آشيانه  آنها  در ارتفاع  و  آن از و)  ت ۵شکل ( كنند مي

شـود،  عمـق       روي  نيزارها  به صورت  استوانه اي ساخته  مي           
  ).۲۳(  انتخـاب محـل آشـيانه نـدارد           درآب  تاثير  چنـداني         
ي اسـت   يها   از گونه  A.arundinaceusسسك  تاالبي بزرگ     

از هم  متر ۱۲‐۳۶  ها در فاصله درصد آن۴۳(كه به طور كلوني 
ت  و به دليل حساسـي     كند  ميسازي   آشيانه) آشيانه ساخته اند    

ــا،  ــكنندگي نيزارهــ ــد آن۳۷و شــ ــله درصــ ــا در فاصــ  هــ
بـه  )  ج   ۵شـکل   ( هـا    متر به دور از محـل تـردد قـايق          ۸ ‐۱۱

ي نيـزاري   هـا   ين دليـل پوشـش    بد. ندانتخاب آشيانه پرداخته ا   
  ).۱۶ و ۱۵( ها حائز اهميت استبراي آن
ــت ۶۷ ــد جمعيـ ــا  درصـ ــا هـ ــتوي دريـ ــه يي پرسـ ي گونـ
شکل (   سانتي متر  ۱۷۰ در عمق بيش از      C.hybridusسفيد

 متري پوشـش    ۲۵/۰ ‐۵/۰ها در فاصله     درصد آن  ۴۰و  )  الف   ۶
بخصـوص نيلـوفر آبـي  آشـيانه         )   پ   ۶شـکل   (گياهي اطراف   

 عمق آب  نقـش  مهمـي    اند  كه  بيان  مي دارد،    كردهزي    سا
ــازي آن  ــيانه س ــين  فضــاي  آش ــا  دارد  و  انتدر  تعي خــاب  ه

واند  اثر زيـاد  بـودن  عمـق           ت  ي گياهي  متراكم  مي     ها  پوشش
ــا  ).۷( آب  را  كـــاهش  دهـــد ي گونـــه يپرســـتوي  دريـ

 درصـد    ۵۰ كـه    استهاي كلوني    از گونه   C.hybridusسفيد
 انـد  دهكر متري از  هم آشيانه سازي        ۵/۱ ‐۵/۴ا در فواصل    آنه
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  در  انتخاب  آشيانه  تاثير         ها   تردد  قايق   رو   ازاين ,) ت ۶شکل  (
هـا در فاصـله    درصد آن۳۷كه موجب شده،   )۱۱(   داردزيادي
   متر دور از محل تردد انساني به انتخاب آشيانه بپردازند          ۸‐۱۱

 ). ث ۶شکل (
سـازي در    يپ زيستگاهي به منظور آشيانه    ني ت بيشترين همپوشا 

 ‐I.minitus بـين بوتيمـار كوچـك   ) ۹۳/۰(آب بندان زرين كال 
 و نيز بـين بوتيمـار كوچـك    G.chloropus چنگر نوك سرخ 

I.minitus‐كشــيم كوچــك  T.ruficollis   وجــود دارد  کــه
از  .  يـد  مـی کنـد      ينتايج  حاصل  از  آزمون  دانکن  نيز آن را  تا              

ي  گياهي نسبتا  متراكم  براي ها   به  پوششها ه اين گونهآنجا  ك
 مـديريت چنـين      ايـن    بنـابر  ,)۱۰ و   ۹( آشيانه سازي  نيازمندنـد    

 ) ..مناطق باز آبی و نيلوفرهای آبی،  نيزارها، ( هاي زيستگاهي تيپ
 . ها حائز اهميـت باشـد      آن سازي ي تواند در تامين نيازهاي آشيانه     م

بـين  ) ۶۴/۰(سـازي    زيسـتگاهي آشـيانه   ين همپوشاني تيپ    كمتر
ــاالبي بـــزرگ T.ruficollis  كشـــيم كوچـــك و سســـك تـ

A.arundinaceus         وجود دارد که براساس نتايج آزمون دانکن
 زيـرا   ,ی مجزا از هم قـرار گرفتـه انـد         ها   اين دوگونه درگروه   اغلب

ي هـا    و غالبا بـه آب     كند  مينيزارها پرهيز    كشيم كوچك  اصوال از    
 كه سسك تـاالبي  بـزرگ     درصورتي, وابسته استكم پوشش باز

A.arundinaceus    ي  متـراكم     هـا   وابستگي شديدي به پوشش
   ).۲۳( نيزاري  دارد

 

 پيشنهادها 

 آشـيانه   در موثر   عواملمنظور تعيين    ه مطالعات فعلی به   ادام  ‐۱
سازي كل پرندگان جوجه آور در منطقه و ديگر مناطق تـا بتـوان      

مـدت   مطلوب بـودن  مـديريت را در طـوالني         نـا روند مطلوبيت يا    
هاي   داردهاي الزم به منظور  نيازمندي      و به ارائه استان    كردبررسي  
 .سازي هر گونه پرداخت  آشيانه
ــات انجــام   ‐۲ ــه مطالع ــا توجــه ب ــاي   ب ــون نيازه ــه پيرام گرفت

ي هـا    طرح  آوري هر گونه،    پرندگان و موفقيت جوجه    سازي آشيانه
سـازي و     هـاي مناسـب آشـيانه        زيسـتگاه  حفاظتي و مـديريتي در    

  .شود ارائه و اجرا ها آوري گونه جوجه

شي بر اسـاس نتـايج      ي آموز ها  رساني و اجراي برنامه    آگاهي  ‐۳
ــت  ــل از فعاليــ ــاركت   حاصــ ــا مشــ ــاتي بــ ــاي تحقيقــ  هــ

هاي منحصـر    رزشا  حفاظت از   برای هاي دولتي به مردم       سازمان
 . قها و ديگر مناط بندان فرد زيستي آب هب
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 منابع 

 .هاي منطقه ساري، امور مطالعات منابع آب وزارت نيرو مشخصات فني آب بندان . ۱۳۷۳,شرکت سهامي آب منطقه اي مازندران ‐۱ 
 در دشت تجن، جلد اول) ها آب بندان(هاي انسان ساخت  مطالعه طرح مديريت اکوسيستم .۱۳۷۹ ,مهندسين مشاور خزرآب ‐۲
ي آبي در حوزه ها ، مجموعه مطالعات طرح مديريت زيست محيطي اکوسيستم) در محدوده مطالعاتي دشت تجنها آمار برداري از آب بندان(
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Abstract 
This study was carried out during May – September, 2003 during which some of the effective factors in 

breeding bird nesting-site selection were surveyed. There are significance differences among nest site 
selection, on the basis of ANOVA test, For among the seven studied species. Whiskered Tern (Chlidonias 
hybridus) (67%) preferred > 170 cm water depth for nesting, while Little Bittern (Ixobrychus minitus) 
(53%) selected a shallower depth of water. Maximum and minimum nesting depths from surface water 
level were related to Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus), and Whiskered Tern (C.hybridus) 
along with Little Grebe (Tachybaptus ruficollis), respectively. Whiskered Tern (C.hybridus) (40%) being 
highly dependent on vegetations, selected its nests around 0.25-0.5 m near to vegetation, while Little Grebe 
(T.ruficollis) avoided these regions.  Nests of Common Moorhen (Gallinula chloropus), Little Grebe 
(T.ruficollis) and Little Bittern (I.minitus) were made in the further distances, whereas, Whiskered Tern 
(C.hybridus) and Great Reed Warbler (A.arundinaceus) preferred colonial nests and avoided (with varying 
distances) boat passage regions. Maximum overlap in habitat as by SHOENER,1970 Index (0.93) was 
observed between Little Bittern (I.minitus) with Common Moorhen (G.chloropus) as well as between Little 
Bittern (I.minitus) and Little Grebe (T.ruficollis), whereas, a minimum overlap between Great Reed 
Warbler (A.arundinaceus) and Little Grebe (T.ruficollis) habitats. 
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