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  چکیده
 آوریجوجههای فعالیتشناسی و به منظور بررسی زیستحاضر  مطالعه
و النه(  شش) زهکمنطقه دو در  در (Turdoides caudatusلیکو )

خرداد  22تا  1932اسفند  14 از سیستاندر محدوده النه(  شش)وز نیمر
از اوایل اسفندماه  لیکوها  توسط سازیآشیانه .انجام گرفته است 1939
ها در نزدیک آشیانهمعموال این  .و تا اواخر فروردین ادامه دارد شدهشروع 

 ه شده بود کهساختو تاغ هایی با پوشش درختان گز مزارع گندم و محل
متر و حداکثر فاصله  2طور متوسط ه ها بزارها با گندمحداقل فاصله آشیانه

گذاری از اواسط اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد دوره تخم. متر بود 8
طی  که ،باشدمیمتغیر  یک تا ششهای تخم بین میزان دسته .ادامه دارد

کل رنگ تخم آبی و ظاهری بیضی ش تخم مشاهده شد، 55این تحقیق 
این پرنده در بدو تولد  هایوجهجدرصد  32به طور میانگین  دارد.
بسته است و حاله و برجستگی زرد رنگی اطراف نوک  یشانهاچشم

در دو روزگی تولید صدا کرده و در روز سوم و و معموالً شود، مشاهده می
النه را ترک بعد از دو هفته شود و چهارم پر روی بدن مشاهده می

  کند.می

رژیم دوره تخم گذاری، آشیانه سازی، لیکو، سیستان، : کلیدیکلمات 

غذایی

 مقدمه

( پرنده ای کوچک و Turdoides caudatusلیکو )

ها و ای رنگ است که از ایران تا هند در دشتقهوه

های گرمسیری حضور دارد و به طور کلی جنگل

توان گفت که بیشتر با مناطقی ارتباط دارد که می

لیکو از راسته  .رندگی کم یا متوسط هستنددارای با

سانان و یکی از دو گونه خانواده گنجشک

(Timalidae)  ،(. لیکو 5937در ایران است )منصوری

ای در جهان برخوردار است. این از پراکنش گسترده

های جغرافیایی استوایی و نیمه گونه در عرض

های سکونت آن جنوب استوایی زادآوری دارد و بخش

قی، غرب پالئارکتیک است و در کشورهای عراق، شر

ایران، اکویت، نپال، افغانستان، پاکستان و هند 

(. Bird life International, 2015پراکنش دارد )

چهار زیرگونه شناخته شده از آن به ثبت رسیده 

 است که عبارتند از:

 T.c. salvadorii که در عراق و جنوب غربی ایران :

 وجود دارد.
T.c. huttoni  که در جنوب شرقی ایران، جنوب افغانستان و:

 غرب پاکستان وجود دارد.

T.c. eclipse  .که در شمال غرب پاکستان وجود دارد : 
T.c. caudateهای هند از شرق پنجاب تا : که در دشت
های هیمالیا تا جنوب هند در جزایر الکادیو کلکته و از کوهپایه
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 Simmons andدارد ) پراکنش Rameswaramو جزایر 

Cramp, 1993.)  

سد سیستان  منطقه در غالب گونه لیکو اینکه به توجه با 

 و شده محسوبدر منطقه سیستان و شهرستان نیمروز 

 تولید ایگونه هر زندگی مرحله ترینحساساز طرفی 

 بر گذاراثر عوامل از آگاهی و رودشمار می به آن مثل

 در گذار اثر عاملی عنوان به تواندمی آوری جوجه موفقیت

 دوره هایی از یکیچرا که باشد.  مطرح این گونه حفاظت

 محیط تغییرات به بیشتری نسبت حساسیت پرندگان که

 که مثل آن هاست تولید و جوجه آوری دورة دارند زیست

بهینه  شرایط انعکاسی از دوره این در مثلی تولید موفقیت

 Schjorring) تاس زیست محیط بودن مطلوب و زیستگاه

 and Bregnball, 1999) . 

این پرنده بومی غالبا در مناطق مناطق زراعی و خیلی 

خشک همراه با بوته ها و درختچه ها پراکنش داشته و 

های خار، درخت گز، درخت نخل اش را روی بوتهالنه

منصوری، ؛ 5939حسینی موسوی و همکاران، سازد )می

 حشره غذایی رژیم سا  اسا لیکوها از آنجا که(. 5937

 ،(Arbabi et al., 2008؛ Khamari., 2005دارند ) خواری

 از و باشند اثرگذار کشاورزی فرایند توانند در بهبودمی

 از این پژوهشهدف . هستند مفید پرندگانی جهت این

در  و نیمروز زهکمنطقه  لیکو در آوریجوجهبررسی 

ای هیباشد، که اطالعاتی در مورد ویژگمی سیستان

آوری و همچنین آشیانه، زمان تخم گذاری، جوجه

 ها به دست آمد.های تخم و جوجهویژگی

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه                                                                                              

دو با توجه به پراکندگی این گونه، این مطالعه در 

سد محدوده  .منطقه در شمال سیستان انجام شد

ان زهک در حوالی کیلومتری شهرست 02سیستان در 

، که دارای پوشش درختی متراکم و روستای زیارتگاه

و  (Haloxylon)و تاغ  (Tamarix)ترده از نوع گز گس

در کنار آن مزارع که ای بوده های ماسهدارای تپه

نیز مشاهده  کبا پوشش گیاهی تناراضی گندم و 

 52 در فاصلهنیز شهرستان نیمروز  .شودمی

، که (5)شکل کیلومتری از شهرستان زابل قرار دارد

دارای مزارع وسیع گندم و پوشش پراکنده از درختان 

باشد. این مناطق از لحاظ آب و گز با فواصل زیاد می

این  .شدباهوایی گرم و خشک با دمای تقریبا باال می

نزدیک بودن به کویر لوت دارای آب و  مناطق به علت

باشند به هوای گرم و خشک با زمستانی معتدل می

ها خنک است طوری که در تابستان روزها گرم و شب

ها یخبندان است، و در زمستان روزها آفتابی و شب

به همین دلیل، تغییرات درجه حرارت در شبانه روز 

و  و همچنین دامنه نوسان حرارتی سالیانه زیاد

رطوبت نسبی هوا کم و بارندگی سالیانه هم خیلی 

کمتر از متوسط بارندگی در سطح کشور است. بیش 

گیرد ت جوی در فصل سرد صورت مینزوال %71از 

 (.5933)نوری و همکاران، 

 

 

 
 

 

 

 

 اداره محیط زیست سیستان و بلوچستان. -و زهک نیمروز شهرستان جغرافیایي موقعیت نقشه :1 کلش
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 ش بررسيرو

آوری و با توجه به مطالعات میدانی در فصل جوجه

و با توجه به اطالعات لعات انجام شده روی مقاالت مطا

آوری از محلی محدوده زمانی فرضیه شروع جوجه

و اولین بازدید برای تعیین  5930سال  ماه اسفند

شد. پس از حضور در آوری های جوجهمشاهده فعالیت

شروع تولید مثل، جست و جو منطقه از روزهای اول 

های فعال لیکو از طریق پیمایش و برای یافتن النه

دیدن پرنده، شنیدن صدا و مشاهده مشاهده مستقیم )

ها در گذاری النه( انجام گرفت و پس از عالمتپر

ها روزه به بازدید از النه تا سه دوزمانی فواصل 

-یپ-و شبیه به )پی پرداختیم. صدای این پرنده بلند

های کشدار شنیده ( و یک سری نتپی-پی-پی

در طول دوره پژوهش هر  .(5937 شود )منصوری،می

)شش آشیانه در منطقه  عالمت گذاری شدهآشیانه  50

و شش آشیانه دیگر در در زهک سد سیستان 

شهرستان نیمروز( مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهایی 

و ها ها و جوجهچون طول و عرض تخم، وزن تخم

شامل طول آشیانه، عرض اشیانه، متغیرهای آشیانه 

ارتفاع آشیانه، عمق یا گودی آشیانه با خط کش با 

متر و فاصله پائین ترین نقطه آشیانه از دقت یک میلی

 ثبتو اطالعات آنها گیری شد سطح زمین با متر اندازه

آوری به منظور جلوگیری از اختالل در جوجهگردید. 

ها ه پس از به پرواز در آمدن جوجهثبت متغیرهای الن

 ها انجام شد.و ترک النه

: طول و عرض تخم با کولیس هامشخصات تخم

متر به طور مستقیم از روی میلی 5/2مدرج با دقت 

برای تعیین تخم و النه در محل اندازه گیری شد. 

شاخص شکل و حجم تخم نیز از روابط زیر استفاده 

  (.Hoyt, 1979)شد 

 

× 100 (mm)/ L (mm)B =  شاخص شکل
 تخم

(mm)
2× B(mm) V = K × L  

 

به ترتیب قطر بزرگ و قطر  Bو  Lکه در این روابط 

حجم تخم )بر حسب  Vمتر(، کوچک )بر حسب میلی

در نظر  6344/2ضریب ثابت که  Kتر مکعب( و میلیم

ها نیز با ترازوی تخم(.  Hoyt, 1979شود )گرفته می

( و تعداد تخم در هر آشیانه 0 دیجیتال وزن شد )شکل

گذاری برای پس از شروع تخم نیز شمارش گردید.

گیری و دست زدن به تخم از دستکش یکبار اندازه

استفاده از  دستکش به دلیل گردید. مصرف استفاده 

ها و حساس جلوگیری از آلوده شدن احتمالی تخم

 بودن پرنده به بوی نا آشناست.

 

 .توسط ترازوی دیجیتالکو لیتخم  توزین  :2 شکل

 

 نتایج

 یافتن برای جو و جست و منطقه در حضور از پس

اطالعات ذیل مرنبط با اهداف لیکو  فعال هایآشیانه

 مطالعه جمع آوری گردید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار آشیانه لیکو. -3شکل

النه مشاهده شده در منطقه مطالعاتی  50از مجموع 

 (.5گردید )جدول  میانگینی از متغیرهای آشیانه ثبت
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 متغیرهای آشیانه

 واقع در مزارع، و مسکونی مناطق نزدیکی در معموال

گز  درختانهای شاخه و فراوان غذایی منابع که جایی

 آوریباشد جوجه مناسب گزینی النه برایو تاغ 

 مثل تولید موفقیت دهنده کاهش عامل این که کندمی

 شود.می هانهال به ترراحت دسترسی باعث زیرا باشدمی

اس مشاهدات در طی بررسی اس و بر به طور میانگین

 یدهنده تشکیل اجزای درصد 32 های لیکوروی النه

 و علف ریشه، خاردار، هایشاخه ازترکیبی  هاآشیانه

درصد بقیه  02 و مشاهده گردید گز درختان برگ

درصد  42 تقریبا و بوده گندم ساقه و برگترکیبی از 

 62و نرم هایبرگ و هاعلف از پوشیده هشیانآ داخل

 باشد که بهمی گوسفندها پشم و پرنده پردرصد نیز از 

  (.9)شکل کند می کمک النه هایدیواره کردن نرم

 
 

 میانگین متغیرهای آشیانه :1 جدول

 cm 28/11 میانگین طول آشیانه

 cm 89/14 میانگین عرض آشیانه

 cm 58/12 میانگین ارتفاع آشیانه

 cm 9/141 فاصله پایین ترین نقطه از سطح زمین

 cm 125/7 عمق یا گودی

 cm 41/3 قطر داخلی آشیانه

 

 هاتخمهای ویژگي

 مشاهده تخم 11 شده عالمتگذاریآشیانه  50 در

به ازای هر خم ت 13/6به طور متوسط که  یدگرد

بیشترین و کمترین آشیانه در منطقه وجود داشت. 

ط به دستجات پنج تخمی )هفت النه( تعداد تخم مربو

میانگین متغیرهای و دو تخمی )دو النه( بود. 

ها در جدول یک گیری شده در خصوص تخماندازه

 ذکر شده است.

 

 
 انحراف معیار( ±گیری شده تخم )میانگینفاکتورهای اندازه :2جدول 

فاکتور اندازه گیری شده 
 تخم

 تعداد انحراف معیار ±میانگین

 55 24/4±2/  2 گرم(وزن )
 55 28/2±5/2 طول )میلی متر(
 55 74/1±9/2 عرض )میلی متر(

 55 15/2±7/2 حجم )میلی متر مکعب(
 ---- 32/911±8/2 شاخص شکل )درصد(

 

 و تفریخ تخم هاگذاری دوره تخم

گذاری در منطقه مطالعاتی با مشاهده دو دوره تخم

خردا  02و تا اردیبهشت آغاز  54 تخم در یک النه از

 آن تای 66 تخم مشاهده شده 11از بین ادامه داشت. 

 بودند نخستین رسیده آوریجوجه و تفریخ مرحله به

 سایر و تفریخ شد تفریخ اردیبهشت 04 تاریخ در تخم

 32به طور میانگین  . یافت ادامه خرداد اوایل تا ها تخم

هایشان های این پرنده در بدو تولد چشمدرصد جوجه

ه است و حاله و برجستگی زرد رنگی اطراف نوک بست

شود، و معموال  در دو روزگی تولید صدا مشاهده می

کرده و در روز سوم و چهارم پر روی بدن مشاهده 
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 از پسکند. شود و بعد از دو هفته النه را ترک میمی

 گرفت انجام مشاهدات این تخم از جوجه اولین خروج

 هر گیری وزن سپس و جوجه رفتارهای ثبت با و

 ادامه پرواز و آوردن در پر مرحله تا و شروع جوجه

 و دم بال،  سر، پرهای روزگی سه در جوجه. داشت

 چهارم روز در باشد،می دارا ناقص طور به را پشتی خط

جوجه 00از بین  .است کوچک تر بال شاه پرهای

النه مورد برررسی در منطقه  1مشاهده شده در بین 

گرم بود.  99±4/9روزه  6تا0 های جوجه نمیروز، وزن

 در و شده بیشتر آن حجم و پرها اندازه پنجم روز در

 طرف دو و شکم زیر در و دم شاه پرهای ششم روز

 جوجه خروج هنگام. است یافته افزایش پر میزان بدن

 زمان در و نشده کامل %522 طور به پرآرایی النه از

 طور به جوجه نوک اطراف رنگ زرد برجستگی خروج

 تخم از هایجوجه نوپری رود مرحلهمی بین از کامل

 این در اغلب که کشد،می طول روز 9-0 درآمده

 در ولی روند،می بین از مارها حمله خاطر به مرحله

 یابد. می کاهش میر و مرگ نوپری از پس مرحله

 

 مثل  تولید فنولوژی

 طبق مشاهدات در دو منطقه مورد مطالعه لیکو آشیانه

کند سازی خود را معموال  از اوایل اسفند ماه شروع می

و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد. اما اغلب در منطقه 

نیمروز مشاهده گردید که بعضا  آشیانه سازی از اواسط 

اسفند ماه شروع شد، وکمی دیرتر از منطقه سد 

سیستان بود چرا که درجه حرارت این منطقه نسبت 

جوجه مرحله  66 باشد.تر مییینبه سد سیستان پا

Nestling  وPost-nestling   را با موفقیت سپری

نمودند و به سن پرواز رسیدند که خوشبختانه تلفاتی 

مراحل زمانی  9 جدول در این مرحله مشاهده نگردید.

 دهد.النه مورد بررسی نشان می 50فنولوژی لیکو در 

 
 مراحل زمانی فنولوژی لیکو :3جدول 

 زمان خاتمه زمان شروع وژیفنول

 25/1/1939 15/12/1932 آشیانه سازی
 22/9/1939 11/2/1939 تخم گذاری
 8/9/1939 21/2/1939 تفریخ تخم

 Nestling 27/2/1939 14/9/1939مرحله 
 Post-nestling 1/9/1939 8/9/1939مرحله

 28/9/1939 14/9/1939 سن پرواز

 

 گیری حث و نتیجهب

های تری در مورد جنبه، اطالعات جزئیپایش آشیانه

کند و به عالوه در مختلف موفقیت تولید مثل ارائه می

مورد تراکم، روابط زیستگاهی و دیگر خصوصیات 

راد، )الهامینماید نیز اطالعاتی را فراهم می شناسیبوم

 اردیبهشت اواسط از زابل در گذاریتخم دوره(. 5932

 با مقایسه در کهداشت  مهادا خرداد پایان تا و آغاز

 کوتاهتر( Hosseini Moosavi et al., 2011) خوزستان

 تخم از جوجه هر آمدن بیرون بین فواصل . است

 و دارد گذاریتخم زمان به بستگی دیگر تخم به نسبت

 تخم آخرین به نسبت روز شش تا روز یک از فاصله این

 از نگهداری وظیفه کشیجوجه مرحله در است. متغیر

 است. آورجوجه جفت عهده بر تخم

متغیر بود  ششتا  یکهای تخم ها بین میزان دسته

( )یک تا 5974) که در مقایسه با مطالعات دیانی

( 0223اربابی و همکاران )شش(، کمی متفاوت بود. 

سنجی، رژیم غذایی و تحقیقی در خصوص ریخت

اند. با مطالعه زادآوری لیکو در سیستان انجام داده

آوری در شش النه دوره تخمگذاری یات جوجهخصوص

را از ابتدای خرداد تا اوایل تیرماه و میانگین تعداد تخم 

 در هر النه را پنج تخم مشخص نمودند.
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از لحاظ میزان مرگ و میر تفاوت آشکاری در بین 

مراحل مختلف تولیدمثلی لیکو وجود دارد و بیشترین 

بوده چرا که مقدارش نیز مربوط به مرحله تخم گذاری 

تخم تلف 55النه،  50تخم مورد بررسی  در  11از بین 

شدند که از عمده عوامل آنها حمله مارها بوده که 

شود که سبب بروز تفاوت آشکار در موفقیت زایایی می

 66و در نهایت مطالعه خوزستان نیز مطابقت دارد با 

تخم باقی مانده تبدیل به جوجه و در نهایت به پرواز 

ند و در این مرحله جوجه کشی تلفاتی دیده درآمد

 لیکو مثل تولید یمرحله ترین حساس بنابراین نشد.

 این در که باشد می تخم از جوجه خروج از قبل مرحله

شود و بایستی زیستگاه  دستکاری هاتخم نباید زمان

این گونه حفظ شود چرا که تخریب هر چه بیشتر 

اران این گونه زیستگاه سبب افزایش کارایی طعمه خو

در کشف استتار النه به عنوان مهمترین پارامتر دفاعی 

شود و این رخداد لزوم توجه بیشتر به اهمیت می

پوشش گیاهی را در حفظ و بقای این گونه روشن می 

 سازد.

ها، اندازه، طول، عرض، وزنشان تاثیری در تعداد تخم

 شکستن در موفقیت میزان زایایی آنها نداشت. میزان

 تولید موفقیت در سزایی به تاثیر جوجه توسط هاتخم

 دیانی،) ندارد بستگی نیز هاتخم اندازه به که دارد مثل

 محلی مردم گفته به مطالعه مورد مناطق (. در5974

 پستانداران صدای آفتاب غروب هنگام منطقه در ساکن

 تعدادی حتی و رسدمی گوش به شغال مثل شکارچی

. اندکرده رویت منطقه در نیز را الشغ و روباه افراد از

عالوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نیز نظیر فعالیت 

های تحقیقاتی و حضور افراد بومی از جمله عوامل 

 کاهش دهنده موفقیت زایایی لیکو می باشد؛ چرا که

 علوفه، آوریجمع دلیل به منطقه در اشخاص حضور

 با که گیردمی صورت شکار یا و هادام چرای یا و هیزم

 آن چوب از استفاده دلیل به درختان بردن بین از

 مرگ و تخم تخریب حتی یا و هاالنه به دستیابی باعث

 تخریب و انسانی هایفعالیت .شودمی هاجوجه

 و منطقه در مناسب گیاهی پوشش عدم و زیستگاه

 منطقه در هافعالیت این اثر بر پوشش تراکم کاهش

است.  اثرگذار آوریجوجه موفقیت احتمال روی

 در لیکو زیستگاه بیشتر چه هر تخریب بنابراین باید از

 برای کاربری تغییر و دام چرای اثرحضور انسانی و

جات در منطقه، جلوگیری به گندم و صیفی کشت

 عمل آید.

 

 عمناب

های انتخاب زیستگاه و ارجحیت. 5932راد، ا. الهامی

در  (Pterocles orientalis) سیاهزیستگاهی کوکر شکم

نامه . پایانوحش شیراحمد سبزوارپناهگاه حیات

ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی کارشناسی

 و منابع طبیعی گرگان. 

نسب، راد، ب.، امینیحسینی موسوی، س. م.، بهروزی

عوامل اثرگذار بر موفقیت . تعیین 5932س. م.، 

در منطقه   (Turdoides caudatus)آوری لیکوجوجه

هفت تپه و میان آب )خوزستان(. پنجمین همایش 

محیطی ایران و راهکارهای بهبود های زیستبحران

آنها. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 خوزستان.

 نسب،راد، ب.، امینیحسینی موسوی، س.م.، بهروزی

. بررسی موفقیت زادآوری 5939س.م.، کریم پور، ر.، 

در مجتمع کشت و  Hypocolius ampelinusخور میوه

صنعت هفت تپه و میان آب استان خوزستان. مجله 

شناسی ایران(. جلد های جانوری )مجله زیستپژوهش

 .97-63: 5، شماره 07

 جلد نزدیک، خاور و خاورمیانه . پرندگان5974ا.  دیانی،

 .تهران دانشگاه انتشارات ل،او

آباد، و.، خرم، م.، ریاضی، ب.، نوری شریکریاحی

های پرستوی دریایی نوک . بررسی آشیانه5933

گل استان ( در تاالب آقSterna niloticaکاکایی )

 .97-60(:1)0همدان. فصلنامه علمی پژوهشی تاالب، 
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. 5935آبادیان، م. کیابی، ب.، قاسمپوری س.م.، علی

بندی چک چک ابلق فنوتیپ ویتاتا بر عیت ردهوض

 Oenantheشناسی در ایران های ریختاساس داده

pleschanka vittata (Hemprich et Ehrenberg, 

 . 5-56(: 6)6. محیط زیست جانوری، (1833

 انتشارات ایران، پرندگان . راهنمای5937ج.  منصوری،

 فرزانه.   کتاب

. 5933ب.، پاداش، ا.  راد،ب.، بهروزی م. س. نبوی،

 خوزستان، استان و پستانداران پرندگان پراکنش اطلس

 زیست.  محیط حفاظت سازمان انتشارات

نوری، غ، شهریاری، ع، عرفانی، م، کریمی خواجه 

های شاخص گیاهی و . اطلس گونه5933لنگی، ص. 
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