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  چكيده

ت ي اقدام به محاسبه موفقي دوران جوجه آوريت تخمها و جوجه ها در طيانه پرندگان و ثبت وضعيش آشيست شناسان اغلب با پايز
ها از تخم از  ن تخمگذاري و خروج جوجهين مطالعات آگاهي از زمان دقيق نخستيدر ا.  کننديونه مورد مطالعه م گي برايجوجه آور

ها و يا فاصله آنها از يكديگر زياد  اگر تعداد آشيانه. ها بازديد شود تك آشيانه بايست تك ن منظور ميياهميت بااليي برخوردار است و به ا
 شود كه برآورد احتمال يها را بررسي نمود، محقق با کمبود اطالعات مواجه م  در هر روز همه آشيانهباشد به طوري كه عمالً نتوان

 موفق به يانه هايانه ها بر اساس نسبت تعداد آشيگر برآورد بقاء آشي دياز سو. موفقيت جوجه آوري را با مشكل مواجه خواهد نمود
انه ها به عنوان تعداد واحد نمونه ي نشان داد که تعداد آش۱ميفيلد.  کنديه مي ارايش از حد واقعي بيز برآورديانه ها نيتعداد کل آش

ط بد ي، شراي، انگليادي از صيانه در مقابل خطرات ناشيک آشي که ييست بلکه تعداد روزهاين دسته از مطالعات مناسب ني در ايبردار
 تا ارديبهشت ۱۳۸۶آوري، از بهمن  اين مطالعه طي يك دوره جوجه . کنديه مي اراير آنها قرار دارد برآورد بهتري و نظاييآب و هوا
هاي مختلف  بور در دوره آوري زاغ  انجام گرفت و هدف از آن تعيين موفقيت جوجهستکره توران يگاه ز  در دشت مهرانو در ذخيره۱۳۸۷
، احتمال بقاء ۴۳۵/۰ در طي دوره تفريخ ها بر اساس نتايج به دست آمده احتمال بقاء تخم. لد بوديفيآوري بر اساس روش م جوجه

در نهايت احتمال موفقيت .  به دست آمد۹۶۳/۰ها تا زمان ترك آشيانه   و احتمال بقاء جوجه۸۶/۰ يجوجه در طول دوره جوجه کش
. ه استآوري مواج هاي اين پرنده با تهديدات متعددي در دوران جوجه دهد كه تخم نتايج نشان مي.  محاسبه شد۳۶/۰جوجه آوري 

 (Varanus griseus caspius)  بزمجهيخوارا ن شد و طعمهييها تع  دوره تفريخ تخميبيشترين ميزان تلفات در طي اين دوران، ط

 مديريت و حفاظت از اين پرنده در زمان يرسد كه برا به نظر مي. انه ها شناخته شدين طعمه خوار تخم ها و جوجه ها در آشيمهم تر
  .تواند در افزايش موفقيت و بهبود وضعيت جمعيتي آن مفيد باشد ديدات بويژه در دوران تفريخ ميآوري، كاهش ته جوجه

  
 گاه زيستكره توران، روش ميفيلد، احتمال بقأ موفقيت توليد مثلي، زاغ بور، ذخيره: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هاي  ها آگاهي از ويژگي ت گونهيري مديبرا گام نينخست

 هيا تکاست تا بتوان ب   گونهيشناخت  و بوميشناخت ستيز
 .افتي گونه دست يايح حفظ و احي صحوهيشآن به 

ن ي از مهمتريکي آوري  برآورد احتمال موفقيت جوجه
.  شوديمحسوب مرندگان پدر مديريت اطالعات 

 به جبران ن براوردياق ي دارند تا از طريشناسان سع ستيز
ق نرخ زاد و ير از طريا نبودن نرخ مرگ و مير بودن يپذ

 جهت يا هيتواند پا ين دستاورد مي ببرند و ايولد پ
 يها برا  از روشيکي. ت گونه باشديت جمعيريمد

 ييها انهي آشن درصديي تعيآور ت جوجهي موفقيريگ اندازه
 منظور نيبه ا. رسد ي ميآور است که به مرحله جوجه

 و زمان خروج ي تخمگذارنينخستق يدانستن زمان دق
ن يق اياما تعيين زمان دق.  داردها از تخم ضرورت جوجه

 و استار دشوار يها بس  از گونهياري بسياطالعات برا
. سازد يخالء اطالعات روبرو ما يکمبود  محقق را با اغلب

ها به  انهيآشروزانه و همزمان ش ي و پاي بررسطور نمونهبه 
ها، حساس بودن  ن آشيانهياد بي وجود فاصله زسبببه 
 يت برخي، امكان هداي پرنده به دستكاريها  گونهيبرخ

انه بواسطه حضور محقق در منطقه و يطعمه خواران به آش
 و محقق به ناچار اطالعات ستير نينظاير آن امکان پذ

در . دهد يد را از دست مين دو بازدي بيوط به روزهامرب
در مراحل معموالً ها  انهين دست آشي از ايمطالعات
در هنگام (شوند  يافت ميآوري   از چرخه جوجهيمختلف

ها  رون آمدن جوجهيا پس از بي تخم و تعدادکامل شدن 
 اغلبها  انهي آشيي، به عالوه سرنوشت نها...)از تخم و

وجود چنين اطالعات ناقصي  .ماند ي ميناشناخته باق
استفاده از آوري را با  تخمين بقاي آشيانه و موفقيت جوجه

رو   با مشكل روبهأهاي معمول برآورد نرخ بق روش
 Mayfild (1961) .(Hensler & Nichols, 1981)سازد مي

 يها انهيروشي را ارائه نمود كه با محاسبه تعداد كل آش
ها سالم  انهي است که آشييزهاشکست خورده بر تعداد رو

  .(Johnson, 1979) نمود بود، بر مشكل ياد شده غلبه 
 تنها براي محاسبه Mayfieldدر ايران تا كنون از روش 

 تالش وآوري گونه باكالن در رامسر استفاده  موفقيت زاد

شد تا با استفاده از اين روش نرخ بقاي روزانه و نيز 
 طي يك دوره توليد مثلي آوري اين گونه در موفقيت زاد
  .(Baratti et al., 2007) تعيين شود

ن يي تعيبراز ي نيگري ديها ، روشMayfildپس از 
توان به  يآوري ارائه شد که از آن جمله م ت جوجهيموفق
ز زمان تا ي و آنال١كيستماتي سير جستجوي نظييها روش

هر چند اين . اشاره نمود )Nur et al., 1999( ٢شکست
 Mayfild اما نسبت به روش دارددقت بااليي ها  روش

  .استبر  تر و زمان دهيچيپ
  ٣ در ايرانزاد به عنوان تنها پرنده بومگونه زاغ بور 

(Scott & Adhami, 2006)ن ي دارد با اييت باالي اهم
 و يختشنا  بوميها يژگي واز يار اندکياطالعات بسوجود 

 يا هيکاست  ون گونه در دست استي ايختشنا ستيز
ت يري ارائه طرح مد،ين گونه انحصاري در باره اياطالعات

 در نيبنابرا. ساخته استرو  گونه را با مشكل روبهمناسب 
 اين گونه و ين احتمال بقاين مطالعه تالش شد با تخميا

 توران به ٤گاه زيستكره آوري آن در ذخيره ت جوجهيموفق
ران، هاي زاغ بور در اي عنوان يكي از مهمترين زيستگاه

اطالعاتي  ي غلبه بر کمبودهاي برايي اجرايراهکار
  .عرضه شودالذكر  فوق

  

  محدوده مورد مطالعه
 واقع در بخش حفاظت شده ،ن مطالعه در دشت مهرانويا

 صورت ، در استان سمنانگاه زيستكره توران از ذخيره
قه و ي دق۲۲ درجه و ۵۴وقعيت اين منطقه در م. گرفت
 عرض هي ثان۱۶قه و ي دق۱۸ درجه و ۵۴ تا هي ثان۱۳
 درجه و ۴۹ه تا ي ثان۲۵قه و ي دق۵۰ درجه و ۴۹ و يشمال
 قرار گرفته و متوسط ي طول شرقهي ثان۳۰قه و ي دق۴۴

  . متر است۹۵۰ا حدود يارتفاع آن از سطح در
  

                                                 
1 Systematic 
2 Time-to-failure 
3 Endemic 
4 Biosphere reserve 
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 ۵۰۰۰در حدود ( يعيمحدوده مهرانو دشت نسبتاً وس
 احمدآباد و ‐ي جاده خانخوديسواست که دو ) هكتار

 و از جنوب ردي گيرا فرا م دلبر يبان طيرق پاسگاه محش
حداکثر ). ۱ شکل (است مهرانو محدود يبه تپه ماهورها

 ۵/۵ و حداکثر عرض آن حدود ۱۲ن منطقه حدود يطول ا
 و درمنه Zygophyllu eurypterum)( چ يق. لومتر استيک
 )Artemisia sieberi(  پوشش گياهي غالب اين منطقه را

ن دشت آبشخور مهرانو يتنها منبع آب ا. هدد تشكيل مي
-هب. د شوين ميأمتآب انبار ک ياست که آب آن توسط 
ن منطقه عبور يبزرگ از ا) كال (يعالوه چند آبراهه فصل

   درختچهياديکند که در بستر و اطراف آنها تعداد ز يم
  . ده استييرو Atraphaxis spinosa)( کش کاروان

مه خشک بوده و در ين منطقه خشک و نيم اياقل
 ۱۵ به يگاههوا ماه، دما  ي ديعنين ماه سال يسردتر
 ي درجه باال۴۰ن ماه سال به ير صفر و در گرمتريدرجه ز

 مهم و ي جانوريها  گونهين منطقه دارايا . رسديمصفر 
 ،(Equus hemionus) يياي چون گورخر آسيبا ارزش

 Canis)  گرگ،(Acinonyx jubatus) ييايوزپلنگ آسي

lupus)، آهو (Gazella subgutturosa) ، باقرقره شکم
 Chlamydotis)، هوبره  (Pterocles orientalis) هايس

undulate)ابانيي بزمجه ب و (Varanus griseus) است .
هاي  گاه زيستكره توران به دليل دارا بودن گونه ذخيره

ها بومي ايران  شاخص مناطق بياباني، كه بسياري از آن
هاي باال و منحصر به فرد  نين به دليل ارزش و همچاست

ن مناطق تحت ي از مهمتريكياكولوژيك، به عنوان 
ران به شمار يست ايط زيت سازمان حفاظت از محيريمد
 يستيافتن اطالعات زي و (Ameri&Karami,2003) رفته
 يژه ايت وي موجود در آن از جمله زاغ بور از اهميها گونه

  .برخوردار است
   

  
 و محدوده دشت مهرانو) استان سمنان(گاه زيستكره توران   نقشه ذخيره‐١ شکل
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   گونهيمعرف
 و به جنس است (Corvidae)ها  بور از خانواده کالغ  زاغ

Podocesده ي دونده ناميها ا زاغي يني زميها  كه زاغ
ن جنس شامل يا. (Mansoury,2008) شود، تعلق دارد يم
 و   P. panderi, P. hendersoni, P. biddulphi  گونه۴

P. pleskei  است كه فقطP.pleskeiران و در مناطق ي در ا
شود  ي مشاهده مي و شرقي مرکزيابانيمه بي و نيابانيب

(Ming & Kai, 2004) . ۲۵ن پرنده به يطول بدن ا 
 منقار وسر نسبت به جثه بزرگ . رسد ي متر ميسانت
رنگ . ستده اين خميي به سمت پاي دارد كه اندکيبلند
ن ي در فاصله بياهي سيها  است و لكهي بدن شنيعموم
  شود يده مير گلو ديها تا منقار و ز چشم

 (Hue & Etchecopar ,1970) .يها ن گونه در دشتيا 
 و يزد، خراسان رضوي سمنان، اصفهان، يها استان
 ستان بلوچستان و فارس گسترش داردي، کرمان، سيجنوب

(Sehhatisabet, 2007).  
رک است که به يار زي و بسي نسبتاً خجالتيا بور پرنده غزا

 دود يمگزاگ ي زيريمحض احساس خطر با سرعت در مس
 .(Hamedanian,1997) شود ي ميها مخف و در پشت بوته

ك ي ندارد و معموالً در ارتفاع نزدي بلند و طوالنيپروازها
 يا  و در موقع نشستن فاصله کنديمن پرواز يبه زم
  .(Hue & Etchecupar, 1970) دود يم را يطوالن

  

  روش مطالعه
 تا ۱۳۸۶، از بهمن يك دوره جوجه آوري ين مطالعه طيا

ن پرنده در يانه از اي آش۱۷ش ي با پا۱۳۸۷بهشت يارد
مشاهدات . ستكره توران به اجرا درآمديره گاه زيذخ

ل يبور غالباً در اوا داد كه زاغ  يبانان نشان م طيپراکنده مح
ن اساس يبر ا. دينما ي ميگذار ه اقدام به تخماسفند ما

 در يساز انهي و آشيريگ جه گرفت که جفتيتوان نت يم
  مه دوم بهمنين از نيبنابرا. رديگيبهمن ماه صورت م

 پرنده يها انهيافتن آشي يمحدوده دشت مهرانو برا
 چين دشت شامل قي غالب اياهيپ گيت .شدجستجو 

)Zygophyllum eurypterum( ،کش اروانک 

)(Atraphaxis spinosa درمنه) Artemisia sieberi(  و

 يها است و از آنجا که بوته (Ephedra intermedia) افدرا
 يدرمنه و افدرا از ارتفاع و ساختار مناسب برا

چ ي قيها ست، عمدتاً بوتهيبور برخوردار ن  زاغينيگز انهيآش
  . کش مورد کاوش قرار گرفت و کاروان

 به  نفره و۴م يك تيها توسط  انهيافتن آشي يجستجو برا
ان دوره ي و تا پا روز در هفته صورت گرفت۳مدت 
افت شده ي يها انهيت آشي موقع.افتي ادامه يآور جوجه
. دش ثبت (GPS)١ ياب جهانيستم مكان يله سيبوس
 ينيكبار مورد بازبي روز ۵ ي ال۴ ثبت شده هر يها انهيآش

ها توسط  ها و جوجه ، تخمها انهيت آشي و وضعقرار گرفت
   .شد  و ثبت ي نفره بررس۲تيمي 

  

  ي آماريها ليتحل
 يها انهيم تعداد كل آشي شامل تقسMayfildروش 

ها سالم  انهي است که آشييشکست خورده بر تعداد روزها
 روزانه يا يتوان جهت برآورد فنا ن روش ميياز ا. ٢اند بوده

ا ي بودن يا نهايانه طي مراحل مختلف دوره آشيبقاي آش
در اين  .)Nur et al., 1999(کل آن دوره بهره جست 

 دوره عمده شامل ۳آوري زاغ بور به  مطالعه دوره جوجه
 و دوره  ها از تخم ها، دوره خروج جوجه مدوره تفريخ تخ
بندي و سپس  ها تا زمان ترك آشيانه طبقه رشد جوجه

  : شدر محاسبهيها به ترتيب ز احتمال بقاي هر يك از آن
از زمان كامل شدن دسته تخم : ۳خيبقاء در دوره تفر) الف(

  .شود ي جوجه از تخم خارج منينخست كه يتا زمان
  ۴ ها از تخم بقاء در زمان خروج جوجه) ب(
از زمان باز : ۵ بودنيا انهيها در دوره آش بقاء جوجه) ج(

انه را ين جوجه آشي كه آخري تخم تا زماننينخستشدن 
 . كند يترك م

 براي هر يك از مراحل فوق يت جوجه آورياحتمال موفق
Enr رابطهبا استفاده از  ن رابطه يدر ا.  محاسبه شد=

                                                 
1 Global Point System 
2 Exposure-days 
3Incubation Period 
4Hatching period 
5Nestling periods 
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r،نرخ مرگ و مير روزانه n ب ي تخريها انهي تعداد آش
 E تلف شده و يها ها و جوجه ا تعداد تخميشده و 

ها و  ا تخميانه سالم بود و ياست كه آش ييمجموع روزها
 و سالم حضور يعيانه به طور طبيها در آش جوجه
ها و  انه، تخمي روزانه آشين اساس نرخ بقايبر ا. ۱داشتند
rsها برابر خواهد بود با  جوجه −=   sن رابطهير اد. 1

 برآورد احتمال بقاء يبرات يدر نها. نرخ بقاء روزانه است
dsSه  روز از رابطd برابر يدر دوره زمان .  استفاده شد=

ك از ي در هر يت جوجه آوريبا محاسبه احتمال موفق
گر، يكديمراحل مذكور و ضرب نمودن احتمال آنها در 

 يآور  براي كل دوره جوجهيآور ت جوجهياحتمال موفق
  ).(Mayfield, 1961 محاسبه شد 

 
  جينتا
  يد مثلي توليها يژگي ويبرخ

افت شده زاغ بور در اين منطقه، ي يها انهيبخش عمده آش
ها   موجود در بستر كاليها كش  كاروانيها در ميان بوته

 ۱۷ تخم در گروهن يانگيم .، يافت شد)ي فصليها آبراهه(
.  تخم محاسبه شد۱/۴انه تحت مطالعه برابر با يآش

بور  زاغ  ن مطالعه نشان داد كهي ايها انجام شده ط يبررس
ن ي ايكند و در ط يآوري م وجهكبار در سال جيفقط 

بر   از آنها را بنايا تعداديها و   تخمتماممدت چنانچه 
 يت تخمگذاريل مختلف از دست دهد، احتماالً قابليدال

 ي ال۱۷ن پرنده يخ در ايدوره تفر. مجدد نخواهد داشت
انجامد و بعد از  ي روز بطول م۵/۱۷ و بطور متوسط ۱۹

بسياري از اين . شوند  ميها از تخم خارج اين زمان جوجه
شباهت دارد  P. panderi  در زاغ بور به گونه هايژگيو

.(Rustamov, 1954)ها از تخم در يك   خارج شدن جوجه
ها بعد از  انجامد و جوجه يمآشيانه حدود دو روز به طول 

انه را ترك ي آش، روز۵/۱۴ن يانگي روز و به طور م۱۷ تا ۱۲
انه عدم وجود ي ترك آشيلرود علت اص يگمان م. كنند يم

ها  فضاي كافي داخل آشيانه به دليل افزايش جثه جوجه
  .باشد

 خياحتمال بقا در طول دوره تفر
  انهي آشي احتمال بقا)الف

ش يانه مورد پاي آش۱۷كي از ي فقط ين بررسي ايدر ط
انه مورد ي آش۱۷ يبراش ي پايمجموع روزها. ب شديتخر

ن اساس يبر ا. آمد به دست روز ۲۰۷بررسي برابر با 
ن منطقه عبارت يهاي زاغ بور در ا انهي آشياحتمال بقا

  :  ازاست
Sd [(۱/۲۰۷) – ۱] = آشيانه ۵/۱۷  = ۹۱۶/۰  

 

 ها  تخمياحتمال بقا) ب
از ن دوره ي طي ا عدد۳۱ ي تخم مورد بررس۶۹از مجموع 
ن دوره يها در ا ش تخمي پايمجموع روزها. دست رفت

ن اساس احتمال يبر ا. بود) انهي آش۱۷ يبرا( روز ۷۴۵
  : ن دوره عبارت است ازي ايها در ط  تخميبقا

Sd [(۳۱/۷۴۵) – ۱] = تخم ۵/۱۷  = ۴۷۵/۰  

  

ها،  ها در احتمال بقاي تخم با ضرب احتمال بقاي آشيانه
 :احتمال بقا در طول دوره تفريخ محاسبه شد

Sd دوره تفريخ =  Sd آشيانه × Sd ها تخم   = ۴۳۵/۰  
 

  ها ها از تخم طول زمان خروج جوجه احتمال بقاء در 

ن مرحله مجموع تعداد ي محاسبه احتمال بقاء در ايبرا
 يزمان الزم برا(انه در روز دوم ي موجود در آشيها جوجه

بر تعداد کل )  سالميها ها از تخم  جوجهتمامخروج 
)  جوجه از تخم خارج شدنينخستکه (ها در روز اول  تخم
 ۳۸ جوجه از مجموع ۳۳ن مطالعه ي ايدر ط. دشم يتقس

خارج شدند لذا ) هي تخم اول۶۹از ( مانده يتخم باق
 يها در طول زمان خروج از تخم برا  جوجهياحتمال بقا

  . آمدبه دست) ۳۳÷۳۸ (۸۶/۰بور  زاغ
  

ها تا زمان ترك  احتمال بقا در طول دوران رشد جوجه
   ١انهيآش

 انهياحتمال بقاء آش) الف
ها هيچ يك از  كه طي مرحله رشد و پرورش جوجهجا از آن
 آشيانه تحت پايش تخريب نشده بود، لذا احتمال بقاء ۱۶

                                                 
1 Nestling Period 
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 ۱ درصد و برابر با عدد ۱۰۰ن دوره ي ايدر ط انهيآش
  . دشمحاسبه 

 ها احتمال بقاء جوجه) ب
هاي تازه از تخم  بور حساسيت زيادي نسبت به جوجه زاغ

هاي تلف شده  داد جوجهدهد، لذا تع بيرون آمده نشان مي
در اين مرحله از . در اين مرحله بسيار اندك خواهد بود

 جوجه ۱ تنها ،دندين مرحله رسي كه به ايا  جوجه۳۳ن يب
 يش النه، مجموع روزهاي پايها براساس فرم. دشتلف 
. بودروز  ۵/۳۹۴ن دوره يش آشيانه براي هر جوجه در ايپا

 بودن عبارت يا انهيدوره آشدر ها   جوجهياحتمال بقا
  : است از

Sd ها جوجه  = [۱ – (۱/ ۵/۳۹۴ )] ۵/۱۴ درصد ۹۶۳/۰ =   

 بودن از يا انهين اساس احتمال بقاء در طول دوره آشيبر ا
ها  انه در احتمال بقاء جوجهيحاصلضرب احتمال بقاء آش

 : محاسبه شد
Sd آشيانه نشيني = S d آشيانه × Sd ها جوجه  = ۹۶۳/۰  
 

   كليآور ت جوجهيموفق

احتمال بقاء از  (يآور ت جوجهيت احتمال موفقيدر نها
انه را ترك يها آش  که جوجهيخ تا زمانيشروع دوره تفر

 آمده فوق به دستضرب سه احتمال  از حاصل) كنند يم
  يآور  مختلف جوجهيها در دوره ) ۴ و۳ و ۲احتماالت (

  :محاسبه شدر يبه شرح ز
Sd آشيانه نشيني × Sd دوره تفريخ × Sd

ها از تخم وره خروج جوجهد = ۳۶/۰  

 

 شنهادهايبحث و پ
 و بوم يست شناختي زيها يژگي وي از برخيآگاه

 جهت يزير  برنامهيبراات وحش ي حيها  گونهيشناخت
از .  استي الزام از گونه هاح و حفاظت موثريت صحيريمد
ن و يتوان حساس تر ي را ميآور گر دوره جوجهي ديسو
 پرندگان قلمداد يخه زندگن مرحله در چري تريبحران
مطالعات محققان زيادي نشان داده است كه روند . نمود
ار ي بسي مختلف پرندگان وابستگيها گونهدر رات ييتغ
.  و عوامل موثر بر آن دارديت جوجه آوري به موفقياديز

هاي   گونهيت جوجه آورين احتمال موفقيياز اين رو تع

 خطر انقراض از  نادر و در معرضيها ژه گونهيمختلف بو
 برخوردار هات و حفاظت آنيري در مدييار بااليت بسياهم
رغم گستره بهز يران ني ابوم زادزاغ بور، تنها پرنده . است

 برخوردار يع خود از تعداد به ظاهر اندكيپراكنش وس
ار دشوار ي فصول بسيژه در برخي كه مشاهده آن را بواست
ت ي موفقيا بررسن پژوهش تالش شد تا بيدر ا. دينما يم

گاه زيستكره توران كه به   زاغ بور در ذخيرهيجوجه آور
هاي اين گونه در ايران به  عنوان يكي از بهترين زيستگاه

ت ي بهبود وضعي براي علمييرود، به دورنما شمار مي
  . ن پرنده دست يافتيتي ايجمع

هايي كه در بازديد روزانه آشيانه وجود داشت،  محدوديت
بار مورد پايش   روز يك۵‐ ۴ها هر  شيانهسبب شد كه آ

 اطالعاتي ناشي از اين امر سبب شد کمبود. قرار گيرد
آوري زاغ بور از روش   برآورد احتمال موفقيت جوجهيبرا

Mayfieldن روش، يهمچنين عالوه بر ا.  استفاده شود
ز يك و روش آناليستماتي مانند روش سيگري ديها روش

 برآورد يتوان برا ميد كه ز وجود داريزمان تا شكست ن
ك يستماتيدر روش س. به کار بستآوري  موفقيت جوجه

كبار و در فواصل منظم يست هر چند روز يبا يدها ميبازد
د ين مطالعه امكان بازديرد اما از آنجا كه در ايانجام پذ

ن روش يها به صورت منظم وجود نداشت از ا انهيآش
ت نسبت به روش ز زمان تا شكسيروش آنال. استفاده نشد

Mayfieldدارد و برخالف روش يات كمتري فرض 
Mayfieldكه سرنوشت مشخصي ييها انهيتوان آش ي م 
 يدگيچي پين روش دارايز كرد اما ايز وارد آناليندارند را ن

تري در آن  دهيچي پيزهاي است و معموال آنالياديز
 به Mayfieldروش  ).Nur et al., 1999( دشو استفاده مي

ج قابل قبول، يز ارائه نتاي و نيدگيچي، عدم پي سادگليدل
  .ده شدين مطالعه برگزي ايبه عنوان روش مناسب برا

ت ي آمده احتمال موفقبه دستبر طبق اطالعات 
.  آمدبه دست ۳۶/۰ يدمثليبور در دوره تول  زاغيآور جوجه
ي در خصوص ميزان موفقيت ه اكنون مطالعكه تاااز آنج

هاي زميني انجام نشده، لذا  هاي زاغ نهتوليد مثلي ديگر گو
ها را با گونه زاغ بور  آوري آن توان موفقيت جوجه نمي

  .مقايسه كرد
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ن دوره يتر  آمده پرمخاطرهبه دستبر طبق نتايج 
 از يميخ بود كه كمتر از نيبور، دوره تفر  زاغيآور جوجه
بر طبق تحقيقات انجام . ن رفتنديها در طي آن از ب تخم

 تلف شده يها از كل تخم% ۵۵ شد حدود شده مشخص
از . ژه خزندگان نابود شدندي بويوانات شكارچيتوسط ح
 فاسد يل مختلفيها به دال از تخم% ۳۶گر حدود يسوي د

ل تلفات باال ي از داليكيد يشا. ل به جوجه نشديشد و تبد
ر د. ها باشد ن زمان، عدم حساس بودن پرنده به تخميدر ا
اد بود و يار زيها بس  تخميتن رون زمان فاصله نشسيا

 ي مدت طوالنيپرنده به محض احساس خطر النه را برا
دن ي تخم خوابي زمان روالزم به ذکر است. درك ترك مي

 سرد  نسبتاًيزاغ بور در توران مصادف با وزش بادها
ن عوامل ي است كه ا بارانناگهاني  ي ها و بارشيبهار
 مورد تهديد يگرين دش از هر زمايها را ب تواند تخم يم

   .قرار دهد
ها به  نتايج نشان داد كه كمترين ميزان تلفات جوجه

توان علت آن را  يگردد كه م  ميازب ١ بودنيا انهيدوران آش
ن در مراقبت يپذير بودن والد به حساسيت باال و مسئوليت

 طبيعي چون اتانه  و كاهش ميزان تهديدياز جوجه، آش
  . دانستباد و باران شديد مربوط 

ها   گونهيآور ت جوجهين موفقيي تعمهمترين عامل در
ا ير و يين تغيتر كوچك. دقت در انجام مطالعه است

ت گونه يتواند حساس ي در هنگام انجام مطالعه مياشتباه
 ياديار زي را تا حد بسيآور ت جوجهي، موفقزديرا برانگ
 .ج پژوهش را با خطا همراه كندي و نتادر قرار دهيتحت تأث
تواند سبب جلب  ي از موارد حضور محقق مياريدر بس

اگرچه تالش شد در اين مطالعه . شكارگران به النه شود
 در منطقه انجام ي مراحل با دقت و با حداقل آشفتگتمام

رود  ي اما گمان م،(Martin & Geupel, 1993)پذيرد 
 نيز در ميزان ي با حداقل آشفتگيحضور در منطقه حت

 يبويژه كه در برخ.  تاثير گذار باشديثلد ميت توليموفق
 متوجه حضور  كامالً،يل باهوشيموارد زاغ بور به دل

  .شد يمگران  مشاهده

                                                 
1 Nestling 

 يه و مستنديچ گونه اطالعات پايران هياز آن جاكه در ا
 زاغ بور در کيولوژي و بيست شناختي زيها يژگيدرباره و
 و ميزان موفقيت آن يآور ست، مطالعه جوجهيدست ن
 مواقع يود و در برخبه ي اطالعات پاي به جمع آورريناگز

 يستيط خاص زين گونه با توجه به شرايش اي پاينيز برا
آمده از  به دستها و تجربيات   آن، از روشيو رفتار

ها در ديگر كشورها  مطالعات مشابه براي ساير گونه
 ;Moreno, 2007; Mezquida, 2001). استفاده شد 

Morrison, 1999) 
ش ي پايبراشود  يشنهاد مين دست از مطالعات پيادر 
تاً ينها( محدود يم كاريها و ثبت اطالعات موجود از ت النه
ن يها بايستي با كمتر د از آشيانهيبازد. استفاده شود)  نفر۲

رد تا ي در اطراف النه و بوته صورت پذيميزان آشفتگ
 و دي پرنده بوجود نياي برايتين حساسيتر كوچك
 د آن جذب نشويآور ان به محدوده جوجهخوار طعمه

.(Martin, Geupel, 1993)   
 يستيط زيه در خصوص شرايل كمبود اطالعات پاي به دل
شنهاد يبور، پ ك زاغيولوژيك و بي اكولوژيها يژگيو و
گر ين گونه در توران و ديشود كه مطالعات در مورد ا يم
جه به ن با تويهمچن. ابديران ادامه ي آن در ايها ستگاهيز

عت، ين گونه در طبي مشاهده ايبراموجود  يها يدشوار
جه يد مثل و درنتير از فصل تولي غيبه خصوص در فصول

 پرنده نر و يري، زنده گيستي به اطالعات زيابيعدم دست
ر يش غي جهت پايا  ماهوارهيها ابيماده و نصب رد

 ياري و بسباشدت يار حائز اهميتواند بس يم گونه ميمستق
  .مرتفع سازد را ي اطالعاتي هايتکاساز 
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Abstract 
Knowing the exact time of first-laying and hatching has great importance in breeding success 
studies. For this purpose, it is necessary to have regular nest visits. There might be conditions, such 
as long distance between nests and/o their low densities that lead to regular visits become 
impossible; this will cause a lack of information for the estimation of probability of breeding 
success. Mayfield provided a method which works for estimation of survival rate in different 
reproduction periods, as well as estimation of nest success despi  f missing data. This study was 
conducted during February to May 2008, in Mehrano plain (in Touran B.R.).Mayfield'sld method 
was performed for breeding success of Iranian Ground-Jay "Podoces pleskei". Based on results, the 
probability of eggs' survival during the incubation period, survival of chicks during hatching period 
and nestling probability was 0.435, 0.86, and 0.963 respectively. The overall success from the 
begthe incubation period incubation period to nestling time was calculated 0.36. Our result showed 
that the eggs are faced with several threats during the breeding period. The maximum mortality rate 
was detected during the incubation period. Predators such as Great Monitor (Varanus griseus) are 
playing a key role in this concern. Reducing such treats during the incubation period plays a 
fundamental act to increase the breeding success and in result improve population. 
 
Keywords: Podoces pleskei, Turan biosphere reserve, Breeding success, Mayfield method. 
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