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 چکیده
ر  ه است که به  وشاهینی اهاجر و کوچک جث (Falco naumanni)دلیجه کوچک 
ها ادمروً  در کند که این اکانی،یدی زاداور  ایو ساخت ها  انسانکمنی در اکان

ها  باز به انظور تااین انابی غراایی حاشیه انایق اسکونی واقی شدم و توسط زاین
گاران ها  زاس انها  یوًنی از اکاناند. این گونه، اقداش به اهاجر احایه گردیدم

. در ایرران نیرز یکری از کندایها  تولید اثمی خود در اروپا و اسیا قا به اکاندر افری
و هر ساله این پرنردم کمنری بسریار  استها  ان در اس ان گمس ان بزرگ رین جمدیت

دس رسی به انرابی  دهد.بزرگی را در شهرس ان بندرترکمن برا  تولید اثل تنکیل ای
 ،ر بر جمدیت این پرندم هس نداال ا می تاثیر گااغاایی و اشیانه با شرایط بهینه دو و

دور  از دشمنان ی،یدی، اکان اناسب برا  رشد و وجود اواد غاایی ارورد نیراز  زیرا
دلیجه کوچک اولویت ان خاب احل اشیانه را کنند. ها را فراهم ایبرا  پرورش جوجه

رین تراثیر را برر گاارد در حرالی کره ارتفراع از کرش بینر بر ارتفاع از سطح زاین ای
دارد. رژیم غاایی ایرن  به دلیل دور  از دشمنان ی،یدی اوفقیت تولید اثمی این گونه

که بین رین ایزان  پرندم شاال حنرا ، خزندگان، پس انداران و پرندگان کوچک بودم
تروان بره گربره از دشمنان ی،یدی این گونه اری باشد.ها ایها و سوسکتغایه از امخ
هرا اشارم کرد که در فصل تولید اثل از تخرم و جوجره ان (Pica pica) اهمی و زاغی
ها  اد ،ر داخمی و خرارجی به  ور  ارور  از پژوهشحاضر اطالده  کند.تغایه ای

با هدف شناخت به ر از نیازها  زیس ی و نحوم زندگی دلیجه کوچک گرداور  شردم 
 است.

 مقدمه

 اجتمهها   (Falco naumanni) دلیجههک چک هه 

 Cramp) باشدم  پالئارچتی  شاهین یگکنک ینتر

and Simmons, 1987).  و آشیان  مهاجری  گکنک

بههک رههکر م مههکل در  چههک حفههره اجرههاری اسههت

جفههت در مذفههوها و  411هههای بههی  از چلکن 

 Negro and) پههردازدههها بههک زادآوری م حفره

Hiraldo, 1993 .)داشتک شراهت بسیاری با دلیجک 

د باشهچمه  چهک رتر از آن م و بک رکر متکسه  

(Simmons et al., 1980). چک ه  یه   دلیجهک

های شهذاتتک شهده بدون زیهر گکنهک گکنک مذکتیپ

بهر  دههد چهکنشهان مه ژنتیره   هایداده و است

تیله  بهک دلیجهک مهرتر   تشهابک اهاهریتالف 

هها ماده .(Groombrigde et al., 2002)د باشهنم 

 (Beletsky 2006) م مکالً از نرها بزرگتهر هسهتذد

د ذباشهاما گهاه  اواهاب بهک و هکو تذکمذهدتر م 

(Simmons et al., 1980). ایهن گکنهک از  جم یهت

 Negro) بک سر ت رو بک چاه  نههاد 4331دهک 

and Hiraldo. 1993)   و ایههن چههاه  در چهه

 محدوده پهراچذ  ایهن گکنهک اابه  مشهاهده بهکد

(Hiraldo et al., 1996, Prugnolle et al., 2003) 

 (Biljeveld, 1974)تکان بک اسپانیا از آن جملک م 

 جم یهتو شهر  دریهای مدیترانهک چهک چهاه  

(Liven-Schulman et al., 2004)ههای و انقراض

 Hiraldo etد )بهرمحل  در اروپای مرچزی را نها  
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al., 1996).  در  4331در همههین راسههتا از سههال

 تالمممری حفاترت از ی،یدر بین اتحادیک لیست سرخ

بها بهرهکد  2144آسیب پویر ا ال  شد و در سهال 

شرای  جم یته  ایهن گکنهک در رده )بها چمتهرین 

 BirdLife) نگرانههه ( اهههرار گرتتهههک اسهههت

International. 2015.)  چهک  ترانسکجم یت مانذد

 ,.Prugnolle et al) تقریرههاً مذقههرض شههده بههکد

 اتزای  جم یت این گکنک 2141و در سال  (2003

 ,.Mihoub et alد )رسهیبهک تاییهد  در این چشهکر

2010). 

بهک تکان م  کام  اصل  چاه  جم یت این گکنک 

ب چههههاه  مرههههان آشههههیانک سههههازی مذاسهههه

(Anushiravani et al., 2016; Catry et al., 

2009; Franco et al., 2005; Tella et al., 1998; 

Negro and Hiraldo, 1993)  و تغییر در چهاربری

از دست  (Franco and Sutherland, 2004)ار   

 ;Parr et al., 1995) ایتغویک زیستگاه هایرتتن 

Donazar et al., 1993; Tella et al., 1998) 

 ,Simmons et al., 1980) هاچ  استفاده از آتت

Negro and Hiraldo,1993)  و وجههکد جههانکران

 Anoshiravani et al., 2006; Tella et) شرار  

al., 2004) محققهان بهر ایهن باورنهد  .اره چردرا اش

تغییراب آب و هکای  تهاییری بهر چهاه  تهاری   

 Rodriguez and) جم یههت آن نداشههتک اسههت

Bustamante, 2003)  هههدف از ایههن پهه وه .

در رابطههک بهها پ وهشههگران آشههذای  بیشههتر سههایر 

تصکصیاب رتتاری، نیازهای زیسهتگاه  و  کامه  

ی دلیجهک ههاتاییر گوار بر بقها یها حهوف جم یهت

-مه  ایرانباشد، همچذین پ وهشگران چک   م 

از تکانذد با گرتتن ایهده از چارههای  چهک در تهار  

چشکر صکرب گرتتک اادا  بک انجا  این مطال اب در 

 چشکر نمایذد.

 هامواد و روش

در این مطال هک از مهرور مذهابا تهارج  و داتله  

برای بررس  بک  شذاس  دلیجک مکرد استفاده اهرار 

رتتههک اسههت. در چذههار مههرور مذههابا از مشههاهداب گ

میدان  در استان گلستان و شهر بذدر تهرچمن چهک 

یر  از بزرگترین چلذ  های دلیجک در ایران اسهت 

برای بررس  جم یت و مران ههای آشهیانک سهازی 

 .(2و4های شماره )شر مکرد استفاده ارار گرتت 

در شهمال رربه  اسهتان  بذهدر تهرچمنشهرستان 

و از شمال بک چشکر ترچمذستان  شده واااگلستان 

و از ررب بک دریای تزر و تلهی  گرگهان محهدود 

 مربها یلهکمترچ 14/4753 شکد. وس ت مذطقکم 

 1 درجهک و 71 م تصاب جغراتیای  آن بین. است

 79 درجهک و 93 یانیک رهکل شهرا  و 47 دایقک و

باشههد یانیههک  ههرض شههمال  مهه  91 دایقههک و

(Anushiravani et al., 2016). 

 یهاتپهکچلذ  هزارپیچ در ررب شهر گرگهان و در 

 یهاتپهکمذطقک هزارپیچ ارار دارد چهک مرهان ایهن 

 یههاجذگ چشاورزی است چهک بهک  هایینزمبین 

 .گردند مدست چاشت اداره مذابا رری   تتم 

 نتایج

 پراکنش

در ب   وسی   از  دلیجک چک  گستره پراچذ  

نهک مههاجرب بسهیار باشهد. ایهن گکپالئارچتی  م 

ی در آسیا و اروپها بهک جکجک آوررکالن  از مذارق 

صحرای آتریقا دارد. هر ذد ت داد بسهیار چمه  از 

مانذههد. بزرگتههرین پرنههدگان اروپههای  بههاا  م 

دلیجهک  زمسهتان گهوران شهده شذاتتکاجتما اب 

چک   در سذگال، مکریتان ، مال  ررب  و نیجریهک 

 ,.Pillard et al., 2004, Pillard et al) باشهدم 

 در ایران بصکرب مهاجر بهاره و تابستانک در. (2005

شهکد. در دههک شمال، ررب و مرچز ایران دیده م 

شمس  جکجک آوری ایهن گکنهک در مذهارق  4971
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جذکب  الررز و جذکب شهر  دریهای تهزر، شهمال 

تراسان و ررب زاگرس در لرستان تا مرچز اسهتان 

ی زادآوری و ههانمراتارس دیهده شهده اسهت. از 

تکان بک تههران در سهد لتیهان، پهار   مپراچذ  

، پههار  ملهه  چههکیر، چاللههک، حصههارسرتکملهه  

گمیشان، بذدر ترچمن، گرگان، میانرالک و تراسهان 

 Khaleghizadeh andد )شههمال  اشههاره چههر

Javidkar, 2007). 

  

 
 

 
 

 کمنی شهرس ان بندر ترکمنبا فمش دلیجه کوچک در  شدم انخص ها یانهاش( اکان 1شکل )
 

 

 
 

 ( احل اشیانه در کمنی هزار پیچ گرگان2شکل)
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 زیستگاه
ه بههکدهههای پسههت چک هه  سههاچن زمین دلیجههک

(Cramp and Simmons, 1987, Simeonov et 

al., 1990) هاییانکآشهشههری  در مذارق و ارلب 

ایهن  .(Tella et al., 1998) چذد متکد را انت اب 

های چشاورزی یا تکس  زمین دهش محصکرمذارق 

مذهابا  ینتهممهای چشهت نشهده بهاز بهرای  لفزار

 ,.Bustamante, 1997; Hiraldo et al) رهوای 

. وجکد درتتان ت  یا سهیم بهرای سهاتتن (1996

 بههکههها آشهیانک ، اسههتراحت و ریههره نزدیه  چلکن 

و پهی  از  یهزیپر ردر رکل دوره پس از  تصکص

 De Frutos etد )رسهمهاجرب مطلکب بک نظر م 

al., 2009; Franco et al., 2005) های دلیجهک

را انت اب چذذد چک  های زیستگاهتکانذد چک   م 

 Valone and) را بک حداچثر برساند شایستگ  آنها

Templeton, 2002; Dall et al., 2005) . ایههن

شایستگ  از رریق دسترسه  بهک مرهان آشهیانک و 

در ت یههین انههدازه  یههتپراهمرههوا چههک دو تههاچتکر 

 یهدمث تکلباشد چک اادا  بهک جم یت پرندگان  م 

 (Catry et al., 2013)اسهت  در  اابه چذذهد م 

اتهراد  یهدمث تکلتکانهد از چمرکد مران آشهیانک م 

اهرار  یرتهمیجلکگیری چذد و چ  جم یت را تحهت 

 .Poysa and Poysa. 2002. Village A) دههد

1983, Newton. 1998). ن رو راابهت بهین همی از

پرندگان برای بدست آوردن مران زادآوری مذاسب 

 (Serrano and Tella, 2007)گیههرد صههکرب م 

های  چک بر روی آنها تشار صیادی نیست بهک چلکن 

صههکرب نسههر  در سههالهای متمههادی پایههدار بههاا  

 Serrano and Tella, 2007; Serranoد )مانذهم 

et al., 2004)  هههای مران ربههکباتجم مههکالً اتههراد

 Newtonد )چذذرا انت اب م  مسا دترو  ترمذاسب

1992, Holmes et al., 1996)  در  تر  یفو اتراد

 یابذههد.هههای زیههر اسههتاندارد اسههتقرار م مران

(Serrano and Tella, 2007)  همچذین راابهت بهر

های م تلهف با هش شهده هها بهین گکنهکسر حفره

را  تریینپها فیتیباچهای های چک   آشیانکدلیجک

های آورد چک این امر ایر صیادی بر آشیانک بک دست

 و (Catry et al. 2009)دههد را اتهزای  مه  هاآن

ههها سههرب پههراچذ  بههاالی بههالغین از ایههن چلذ 

 Serrano & Tella. 2007, Serrano et گهرددم 

al. 2004) (Catry et al. 2009,   زیهرا اتهراد بهال

 برنهدرنه  م  هابهر آشهیانکشدیداً از تشار صیادی 

(Serrano et al. 2005).  
 

 مشخصات رفتاری گونه

هههای   چلذتذههها بههکده و در  نههدرببکایههن پرنههده 

جفههت  711الهه  بههی  از  9تهها  2متشههر  از 

با  .(Serrano and Tella 2003)چذذد  میدمث  تکل

چالغ گهردن ،(Pica pica) زار  مانذدها گکنک یگرد

 Columba، چرکتر  اه )(Corvus monedulaبکر)

livia)  و مهههرغ میذههها(Acridotheres tristis )

ی چمتهری بهرای ههامران  چهک زمان درب صکص 

پردازند الرتک چهالغ بک راابت م  آشیانک وجکد دارد

ههای دلیجهک گردن بکر و زار  تهدیدی برای ت هم

بههرای مرههان  (Sara et al, 2012چک هه  اسههت)

ی  هادسهتک صهکرببکو در هذگا  مهاجرب  آشیانک

و شهاهین  (Falco tinnunculus)همراه بها دلیجهک

در ارتفاع بسیار بهاال ( Falco vespertinus)پاسرخ 

 .(Simmons et al., 1980)شهههکند  مدیهههده 
تهکان بهک آشهیانک سهازی آن م  همچذین از رارای

، جغهد (F. tinnunculu) های   هکن دلیجهکگکنهک

 Athene)جغههد چک هه   ،(Tyto alba)انرههار 

noctua )(و سهرز ارهاCoracias garrulus) اشهاره

 .(Catry et al., 2009) چرد

 دمثلیتول
باشهذد. نرهها های چک ه  ته  همسهر م دلیجک

ای را مذطقهک و رسهذدم  بک مذارق زادآوری زودتر
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راابهت بها  یلکوسبکچذذد چک برای آشیانک اشغال م 

بهر  تهال ها برای مال  شدن آن آشیانک و سایر نر

شهدند  ها چامه باشد. وات  جفتها م ب مادهجل

پرنده ماده بک جفت نر  بک دتاع از آشیانک چمه  

شهکد، نزدی  م  یگوارت م چک  هذگامرساند. م 

گورانذههد و هها واههت بیشهتری را در چلذهه  م ماده

 Aparicio and) شهکندنرهها تغویهک م  یلکوسهبک

Bonal, 2007; Dona´zar et al., 1992) چههک 

 ههاآنماندن در ی  مرهان بها ریسه  بهاال بهرای 

 ههاماده (Gustau et al., 2008) اسهت تریذهکپرهز

در سههال بههین یهه  تهها شهه   ههدد ت ههم  بههاری 

جانشهین  صهکرببکمجدد  یگوارت مو  گوارند م

 اسههتنههادر و بههک احتمههال حههدود نههیم درصههد 

(Dona´zar et al., 1992).  22هر دو والد بک مدب 

ها رههوا و بههک جکجههک تکابذههد مههها ت مروز روی 

ههها روی ت ههم دهذههد. ولهه  در شههب تقهه  مادهم 

ریهر همزمهان از ت هم  رکربکها جکجک. تکابذدم 

و بک چمرکد  ترچک  و جکجک آتر م مکالً  درآمده

 Rodrigues and)اسهههت  پویرتریبآسهههرهههوا 

Bustamante, 2003; Dona´zar et al., 1992.)  

 هاجفتبک  هاجکجکدر پرور   نرهای جکان گاه  

ها جکجک .(Simmons et al., 1980)چذذد مچم  

شهکند پراچذهده م  درآوردنروز پهس از پروبهال  7

(Bustamante and negro, 1994)  و بههک نظههر

 .مانذههد مرسههد تذههها بههالغین در محههی  م 

(Rodrigues and Bustamante, 2003) 
 

 مکان آشیانه 

ها، چلیسهههاها و ال هههک تهههکد را در هاییانکآشههه

 ;Franco et al., 2005) های اهدیم سهاتتمان

Calabuig et al., 2007; Sara et al., 2012, 

Anushiravani et al., 2016) و م هادن  هاصه ره

 ;Liven-Schulman el al., 2004) سهههذ 

Khaleghizadeh and Javidkar, 2007)  زیر سقف

 Mihoub etی )آجهرهای ها و حفرهانرارها، گکدی

al., 2010) هارودتانهکهای پای چکه، حک چک تپک ،

روی درتتان ت  انت هاب  ندرببکچمرهای چکه و 

 ;Cramp and Simmons, 1987) چذهههدم 

Khaleghizadeh and Javidkar, 2007). 
هههای آشههیانک میههانگین، حفره رههکر بههکدر اسههپانیا 

متر بلذهدی و سهانت  41متر پهذا، سانت  45دارای 

متهر از  23/9ارتفاع  و در استمتر  مق سانت  21

و  .(Negro and Hiraldo, 1993)اندشهده واااچف 

متر، سهههانت  91تههها 23نیهههز رهههکل ال غهههپرتدر 

 911تها 911متر، ارتفهاع سهانت  42تا  7/43 رض

د کشههای چک اسهتفاده م و آشیانک بکدهمتر سانت 

های حفرهاز  ترمرتفاو  تری رک، تریم اد، تربزرگ

در  .(Franco et al., 2005)د هسهتذ اشغال نشهده

  39/91ها ایهههران میهههانگین رهههکل در آشهههیانک

سههانتیمتر،  53/24سههانتیمتر، میههانگین  ههرض 

سههانتیمتر و  41/223میههانگین ارتفههاع از چههف 

سانتیمتر است.  423/113میانگین ارتفاع از زمین 

ها  همسایک در آشیانک ترینی نزدمیانگین تاصلک تا 

 ,.Anushiravani et alسانتیمتر اسهت ) 74/242

2016.) 
 

 دمثلیتولموفقیت 

 ,Collias and collias. 1984) چیفیهت آشهیانک

Anushiravani et al., 2016)،  روای در دسهترس

(Rodrigues and Bustamante, 2003)  و تشههار

 Anushiravani et al., 2016; Serrano) صهیادی

and Tella, 2007; Serrano et al., 2005, 

Serrano et al., 2004)  مهثیربر مکتقیت زادآوری 

 است.

 شهکند مهای ارجح، زودتر اشغال ها و آشیانکحفره

شهکند چهک بیشهترین و تکس  اتهرادی انت هاب م 

ارهه  چسههب  هایمکتقیههت زادآوری را در سههال

 مکردها ب د از این آشیانک اند . ذانچک چیفیتچرده

چهاه  نیابهد )مهثالً در ایهر  رتتناهرار گه استفاده
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ههای ارجهح، دوبهاره تکسه  ایهن انگ ( ایهن حفره

 ,Negro and Hiraldo) گرددم  انت ابپرندگان 

تشهار صهیادی  هاآنهای  چک بر روی چلذ . (1993

های متمادی پایدار نسر  در سال صکرب بکنیست 

 ;Serrano and Tella, 2007) مانذههدبههاا  م 

Serrano et al., 2004)  زیهرا پهرور  مکتهق ههر

 مهثیرآن بر بقهای گکنهک  درآمدنجکجک و بک پرواز 

 امهه  . (Buckley and Buckley, 1980)اسههت 

 تکلیهدمثل اصل  انت اب محه  آشهیانک مکتقیهت 

 ,.Aparicio et al) چلهکن  در سههال اره  اسههت

2007; Gustau et al., 2008; Calabuig et al., 

تجربک چات  ندارند وجکد و برای اترادی چک  (2008

 شهکدسهر نها اسهتفاده م   ذکان بکگکنک  اتراد هم

(Serrano et al., 2004; Serrano et al., 2005; 

Calabuig et al., 2008). 

 2113و  2119در پرتغال بهرای دوره زمهان  بهین 

ه متغیهر بهکد %53و  %71بهین  یدمث تکلمکتقیت 

 رهکر بک ایبرای جم یت مدیترانک یدمث تکل. است

و در   (Henriques et al., 2006) 1-4  چلهه

رسیده در هر  بک پروازجکجک  4/4-9/1اسپانیا بین 

 Rodriguez and) باشههههدجفههههت زادآور م 

Bustamante, 2003) درآوردن در  وپربهال. میهزان

 Mascara) اسهت 12/24±22/23جذکب ایتالیها %

and Sara, 2006 .) 
 

 تغذیه
 رلب ترصتو در تغویک  رتکاچک   حشره دلیجک

های زمیذ  و هکای  است، اادر بک استفاده از ر مک

 Cramp and Simmons. 1987, Simmons) است

هههای  بهها ر مههک تههکد را م مههکالً در مران .(1980

هههای زمیندر شههرای  آب و هههکای  گههر  و ارلههب 

ههای آتتهاب  و مهکج  شهر  تال ، سطح یا مران

مررهکب و مهزارع چهک  ههایینزم، هاجذگ شام  

 Simmons) آورندمحصکالب بلذد دارند بدست م 

et al., 1980).  پهرواز  بصهکربباز  یجاها درشرار

متهر بهاالی سهطح زمهین و  41-47در ارتفاع چهم 

گیهرد م  انجها ترود سریا و جهیدن روی ر مهک 

(Simmons et al., 1980). روای اصل  این گکنهک 

 را رهوای   رژیهماز  27%-31% اسهت چهک حشراب

 Barov, 2002; Cramp and) دههدتشهری  مه 

Simmons, 1987; Simmons et al., 1980) 

چک ه  شهام   ب   دیگر رژیهم رهوای  دلیجهک

و  هههامارمکل تزنههدگان ب صههکص  -دارانمهههره

سکسهههمارهای چک ههه ، پسهههتانداران چک ههه  و 

اسههت. در  هاگذجشهه ها و پرنههدگان مانذههد سهههره

قین م تلف صکرب گرتتک مطال ات  چک تکس  محق

شهده از  چک تما  پرندگان شرار شده مش صاست 

 ,Barovد )بکدنهه Passeriforme سههانانگذجش 

2002; Cramp and Simmons, 1987; Parr et 

al., 1997; Simmons et al., 1980) .های از گکنک

ههها، ههها، سکسهه تههکان بههک ملههاشههرار شههده مهه 

، جههرد و هها، ول، هامسهترهها، مکر هکگکشه یز 

 Khaleghizadeh and) ههها اشههاره چههردتفهها 

Javidkar, 2007)  تهههاچ ، بیهههدها و  یههههاچر

شهکند. ایهن ها نیز بک احتمال زیاد تکرده م پروانک

گکنک بک تراچم روا بسیار وابستک بکده و گهرای  بهک 

های  بها جم یهت تشری  تجم اب مکات  در مران

 Barov, 2002; Donazar et) زیهاد حشهراب دارد

al., 1993).  
 

 بقا 
 (Milhoub et al., 2010 ) مطال اب اتیر میلهکب 

های بال  نسرتاً بهاال چک میزان بقای پرنده داد نشان

( و بهک میهزان اهدیم  542/1 ±149/1) باشهدم 

بههکدن آشههیانک و انههدازه چلههکن  )میههزان بیشههتر در 

 ,.Serrano et al)( بستگ  دارد تربزرگهای چلکن 

قههای جکجههک یهه  تهها دو سههالک وابسههتگ  . ب(2005

 Milhoub et)بسیار زیاد بک شرای  زمسهتان  دارد
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al., 2010.)   در بقای نسرتاً زیاد و یابت پرنده بهال

 شده اسهتمشاهده ررب  جم یت اروپای   یند ذ

(Serrano et al., 2004; Hiraldo et al., 1996. 

Prugnolle et al., 2003.) 
 

 بحث

ههای زادآوری مران تکان دریاتتاز مطالب تک  م 

 Olea et) هسهتذد بسیار مهم یدمث تکلل کدر تص

al., 2004)  ،زیههرا حفااههت در برابههر شههرار یان

ای را و امران دسترسه  بهک مذهارق تغویهک ینتمم

 ,Thompson) نمایهدتهراهم م برای ادامک حیاب 

1977; Hafner and fasola, 1992; Hafner, 

و چمیت  یفیتباچمثرت  کرربکرشد چلذ   .(2000

 ,.Rodriguez et al)مذهابا رهوای  در دسهترس 

2010; Rodrigues and Bustamante, 2003) و 

 رهکر بهکو وابستک است تراهم چردن مران آشیانک 

 Catry et) مذف  با ایر صیادی و ت ریراب انسهان 

al., 2009; Serrano and Tella, 2007)  در ارتراط

چیفیهت آشهیانک بهر مکتقیهت  دیگهربک بیان  .است

و بک دنرال  (Collias and collias, 1984)زادآوری 

 Buckley and) گهواردم  یرتهمیآن بر بقای گکنک 

Buckley, 1980).  در شهرسههتان بذههدر تههرچمن

بها  های یانکآشهبا ی  سکراخ بیشتر از  های یانکآش

گردد و مکتقیت بیشتری نیهز دو سکراخ انت اب م 

با ارتفهاع بیشهتر از چهف و نیهز  های کیانآشدارند. 

هسههتذد.  ترمکتههقتاصههلک بیشههتر از همسههایگان 

لرهک دیهکار زیهر  هاییانکآشبیشترین مکتقیت برای 

بهک ترتیهب مکتقیهت در  هایانکآشبا  است و دیگر 

دات  سکراخ دیکار، دات  با ، لرک دیکار، روی لرهک 

 Anushiravaniت ) کب زیر با  و لرک رااچک اسه

et al., 2016). 

نتهای  مهمه  بهر  یهدمث تکلهمچذین مکتقیت در 

  (Joaquin et al., 2007) گهوارد ماندازه جم یت 

و جکاما با مکتقیهت بهاالتر در زادآوری و بهاروری، 

ب دی های تر در تص زودتر از جکاما با باروری چم

و حضکر   (Calabuig et al., 2008)شکند ماشغال 

اسهت  مهثیرتراد بک چلکن  اتراد همگکنک در جوب ا

(Calabuig et al., 2011)  ههای زادآوری زیرا مح

های بیشهتری با بهاروری بیشهتر، مههاجرب چذذهده

 دارنههدهههای بهها زادآوری چمتههر نسههرت بههک مح 

(Doligez et al., 2002; Aparicio et al., 2007) .

های چک   دلیجک در ایران و بسیاری از نقاط دنیا

ادیم  چک گاهاً متروچک نیز  اتتسانسانهای مران

شهکد را اسهتفاده م  ههاآناز  نهدرب بهکیا  هستذد

چک در بسیاری از  دذچذانت اب م  یدمث تکلجهت 

ها در شرف ت ریب چام  و یها مکارد این ساتتمان

تکانهد بقهای جدید ارار دارند و م  یوسازهاساتت

با هش  یهتدرنهاچ  چلذ  را بهک تطهر بیذهدازد و 

شههدن اتههراد چلذهه  گههردد چههک ایههن  پراچذههده

دوا  حفاات  بهرای  تطرنا  و  یت دهذدهنشان

ت اسهه  ذههین مذههارق هههای گکنههک در جم یت

(Franco et al., 2005; Calabuig et al., 2007; 

Catry et al., 2009; Anushiravani et al., 

2016). 

پیهدا چهردن  بهاحفاات این گکنک  با تکجک بک ایذرک

و  یابهدم  اتهزای  مانده باا هاییستگاهزبهترین 

باال از رریق  یفیتباچ هاییستگاهزارتیت برد این 

بههاال  سههالم هاییانکآشهههههای تههراهم چههردن حفره

چهک در مذهارق   ، (Catry et al., 2013) رود مه

بهالقکه بها چمرهکد آشهیانک بهیذهک مکاجهک  صکرببک

 تکلیهدمثل های هستذد با تقکیت مصذک   آشهیانک

(Gustau et al., 2008) ههای  چهک بها و در مرهان

جدید روبرو هسهتذد بها  وسازهایساتتت ریب و 

ههههای های مصهههذک   و بر اسهههتفاده از آشهههیانک

ااهداماب حفهاات  مذاسهر  را  تکانم  یدمثل تکل

 ,.Franco et al., 2005; Catry et al) انجها  داد

2009). 

 21با ایذرک نسرت بک دهک پذجهاه چهک نزدیه  بهک 

 چردنهههد مزادآوری  بذهههدر تهههرچمنت در جفههه
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(Khaleghizadeh and Javidkar, 2007) هههم 

و بهک بهی  از  یاتتهک ی اتزاجم یت بسیار  اچذکن

اما بک دلی  ساتت ساز جدیهد  رسد مجفت  711

روند روبک چاهشه   احتماالًو تغییر م ماری شهری 

را تکاهد داشت. این چمرکد مران آشیانک در بذهدر 

جدیهد و از بهین  یوسهازهاساتتدلی  ترچمن بک 

 تکانههد ماههدیم   یهاسههاتتمانرتههتن م مههاری 

 امل  باشد چهک جم یهت ایهن چلذه  را بها تطهر 

انقراض روبرو چذهد  هکن در رهکل سهالیان اتیهر 

چک بی  از  ذهد صهد جفهت  هاساتتمانبرت  از 

دلیجک را در تهکد جهای داده بکدنهد امهروزه بهرای 

و ایری از ایهن  شده یبت رساتت سازهای جدید 

 نیست. ها چلذ
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