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A mixed breeding colony of Blue-cheeked 
Bee-eater Merops persicus (c. 60 pairs) and 
European Bee-eater M. apiaster (c. 30 pairs) 
was found in the western Miankaleh Wildlife 
Refuge (36°20'34"N, 53°04'16"E, study area c. 
1 hec.) in August 2005. From 26 selected 
nests, nestlings were counted, weighed and 
ringed. These nests consisted of an entrance 
hole, a tunnel and an enlarged chamber 
excavated horizontally or with a shallow slope 
in banks in open and sandy ground. Burrows 
were 120-310cm long, the average being 

180cm and the entrance diameter 7.5cm. In 
each nest there were two disparate groups of 
nestlings that were of different average sizes, 
weights and feather development. We suggest 
that the clutch comprised two parts laid 
separately. The average weight of an 
unfeathered nestling was 50g, whereas fully 
feathered nestlings weighed 65g. Both parents 
shared the tunnelling effort or the rebuild of 
old nests, and the care of and the feeding of the 
brood. 

 
 یيآور زنبورخوار گلوخرما سی مقدماتی اجتماع جوجهبرر

(Merops persicus)   درياي خزري، جنوب شرقانکالهيات وحش ميپناهگاه ح در  
 

 مقدمه
 

ر  د ،تـار وسـعت    هك ۶۸۸۰۰۰ انکالـه بـا   يات وحـش م   يپناهگاه ح 
.  واقـع شـده اسـت      و شـرق اسـتان مازنـدران       ای خزر يجنوب در 

ستگاهی منحصر  يتنوع ز  "تاياهی و نها  يمی و پوشش گ   يط اقل يشرا
رای پرنـدگان مهـاجر و      يفرد منطقه موجب شده تا همواره پـذ       ه  ب

ز ئا جهان حـا   يدر سطح ملی    د شده   يا تهد  ي ت شده و  يحما بومی،
ـ انکالـه   يت وحـش م   ايـ پناهگاه ح .  باشد تياهم  برخـورداری از    اب
ون رامسر سينالمللی همچون کنوا  نيهای مهم ب   ارهای سازمان يمع
هـا قـرار     ن سـازمان  يست ا ي در ل  ،کره مسکون  ون بشر و  يکنواس و

ی يايـ عقـاب در  پناهگـاه، ايـن   ان مجموعه پرنـدگان يم در .دارد
 . آوری دارند جوجه... اج و ول، درقرقا، م بزرگيکش، ديسف دم

، انــــهيخاورمدر  ،(Meropidae) زنبورخــــوارانتيــــره 
قـا  يبا تمامی قاره آفر   يا و تقر  ياسترال تان،سهندو ی از اروپا،  يبخشها

در عراق عمدتا در نيمه اول مـاه مـه و در شـمال               .پراکنش دارند 
غرب آفريقا از اوايل مـاه مـه تـا اوايـل مـاه ژوئـن تخمگـذاري                  

ران سـه  يـ در ا .(Cramp & Simmons 1988) كنند مي
ــه ــوارزنبور گونـــ ــوار  خـــ ــامل زنبورخـــ ــولی شـــ                  معمـــ

(Merops apiaster)، یيخرمـا گلو (M. persicus)  و 
 اجتماعـات  "رايـ اخکـه   وجود دارد (M. orientalis) کوچک
ن يــی در ايخرمــازنبورخــوار گلو و زنبورخــوار معمــولی آور جوجــه

آور زنبورخـوار      اندازه جمعيـت جوجـه     .پناهگاه مشاهده شده است   
 جفت برآورد شده    ۳۰ جفت و    ۶۰ب  يائی و معمولی به ترت    گلوخرم
ات يـ  در پناهگـاه ح اين دو گونـه  آور   وجود اجتماعات جوجه  . است

های مطالعـاتی بـا ارزشـی بـرای          شک فرصت  انکاله بی يوحش م 
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طور مقـدماتی   ه  ن بررسی ب  يدر ا . مندان فراهم خواهد نمود    هعالق
ی کـه   يگلوخرمـا ور زنبورخوار   آ  ات اجتماع جوجه  يبرخی از خصوص  

 مـورد   ،ل داده بـود   يگر تشک ياجتماع بزرگتری را نسبت به گونه د      
 . توجه قرار گرفته است

 
  ها روشمواد و 

 
آور دو گونــه  هــای جوجـه  تيـ ای کـه باعــث تجمـع جمع   منطقـه 

 "34'20°36عـرض   در ،ديی گرد يزنبورخوار معمولی و گلوخرما   
ات يـ ح درغرب پناهگاه شرقي،   "16'04°53شمالي و در طول     

مـورد بررسـي بـراي    سـتگاه   يز .انکاله واقع شـده اسـت     يوحش م 
 بـه وسـعت   اي عرصهاين دو گونه اطراف اين تاالب،     وری  آ  جوجه

 و (.Carex sp) جگن  که عمدتا ازانتخاب شده بود ک هکتاري
ک دامـداری    يـ  .ده شده است  يپوش (Graminae)اهان علفی   يگ

نی موجــود ت انســايــن منطقــه تنهــا فعاليــســنتی در مجــاورت ا
. است ک آرامش نسبی برخوردار   ي لذا منطقه از     .شود محسوب می 

شدند مشـخص    ها را شامل می    انهيای که آش    منطقه هحدودمابتدا  
ــه انتخــاب، شــکل و٢۶شــد و  ــه  الن ت يوضــع و هــا طــول الن
 ،نيها پـس از تـوز      جوجه . شدند بررسیهای موجود در آنها      جوجه
 .انه قـرار داده شـدند     يو مجـددا در همـان آشـ       شـده   گذاری   حلقه
 ن شـد و   يـي ن تع ي مـدل گـارم    GPSی منطقه با    يايت جغراف يموقع

ک گـرم کـه قـادر بـه         يـ ها از ترازوی با دقت       ن جوجه يبرای توز 
مشـاهده   با .استفاده شد  ،ی تا صد گرم بوده است     يری نها يگ اندازه
در لحظـه    Cowa 20*60 مـدل پق تلسـکو يـ م از طريمسـتق 

نـوع حشـراتی کـه بـه        در برخی مـوارد     انه  ين به آش  يمراجعه والد 
 .ی قرار گرفتنديمورد شناسا ،شدند ها حمل می النه

 
 بحث ج وينتا
 
آوری کـه فاقـد پوشـش        سـتگاه جوجـه   يها در بخشـی از ز      انهيآش
 و  ۱ هـاي   شـكل  (ای داشت حفر شده بودنـد      خاک ماسه  اهی و يگ
هـای    جوجـه  ه،ی بررسی شد  يانه زنبورخوار گلوخرما  يآش ۲۶از   .)۲
ک دهانـه   از يـ  انه  يآشـ  .شدندبررسی   انهي آش ۵ن تعداد   ينش انهيآش

ک فضـای اتاقـک ماننـد       يـ ل و   يـ ک داالن نسـبتا طو    ي ،ورودی
هـا   خ و مراقبت از جوجـه     يتفر  تخمگذاری،  كه ل شده است  يتشک

هـا   انهيی آشيدر فضای انتها .شود در فضای انتهای النه انجام می   
 . ن قرار داشتندينش انهيهای آش جوجه

 
 

 . يك جفت زنبورخوار گلوخرمايي در كنار النه آنها-۱شكل 
Figure 1. A pair of Merops persicus near 

their nest. 
 

 .اي ميانكاله  زنبورخوار گلوخرمايي در تپه ماسه النه-۲شكل 
Figure 2. A burrow in sandy ground in 

Miankaleh. 
 

 .گيري طول النه  اندازه-۳شكل 
Figure 3. Measuring the length of nests. 
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متــر متفــاوت و  ي ســانت۳۱۰ تــا ۱۲۰ از انهيداالن آشــول طــ
متوسـط   .)۳شكل   (متر بوده است   ي سانت ۱۸۰ هاآنن طول   يانگيم

در حفـر    .دست آمده اسـت   ه  متر ب  ي سانت ۷,۵ها   انهيشآدهانه   قطر
هـر دو    ،هـا  ه جوجه يمی، مراقبت و تغذ   يهای قد  اء النه ياح انه،يآش
ها به نوبـت     انه، جفت يفر آش ح در .ماده مشارکت دارند   رنده نر و  پ

مشغول حفر النـه    ها   از آن کی  ي  كه  در حالی  ،نمودند مشارکت می 
پرداخـت و مـدتی بعـد جـای آنـان            گری به استراحت می   ي د ،بود

  .ديگرد عوض می
نتايج به دست آمده از اين بررسي مشابه اطالعات ارائه شده           

باشـد كـه     مـي Cramp & Simmons (1988)توسـط  
هاي عمودي، يا حتـي تقريبـا         هاي شيبدار، كرانه    زمينها در     تونل

تونلهـاي  . كننـد   زمين هموار بوده و به صورت كلني زنـدگي مـي          
باشـند كـه در انتهـا بـه صـورت              متر مي  ۱-۲حفر شده به طول     

هر دو جـنس در     .  شده و از بيرون نامشخص است      تر بزرگ اتاقكي
ضـافه  اي ديگـري ا     كننـد امـا مـواد آشـيانه         حفر النه شركت مي   

 . (Cramp & Simmons 1988)شود نمي
 بـدون لكـه   بيضـي نـرم و بـراق و سـفيد           به صورت   ها   تخم
  انــدازه M. p. persicusدر زيرگونــه . )۴شــكل  (هســتند

متـر    ميلـي  ۲۶ * ۲۱گيري شده      تخم اندازه  ۱۰۰تخمها بر اساس    
ايـن پرنـده در هـر    . (Cramp & Simmons 1988) بود

ها توسـط هـر دو        خوابيدن روي تخم  و  گذارد    تخم مي  ۵-۷نوبت  
 . گيرد جنس در طول روز اما در شب تنها توسط ماده انجام مي

انه حمـل  يد و بـه آشـ  ين صيان حشراتی که توسط والد    يدر م 
زنبـور و    مورچه، سنجاقک، ملخ، قبيل   تنها حشراتی از     ،ديگرد يم
ی يص و شناسـا   ير موارد تشخ  يسا د و در  يمشاهده گرد  رکيرجيج

  . نبوده استحشره ممکن
 دسته  .)۵ شكــل (اند افت شده يها دو دسته جوجه      انهيدر آش 

نی بودند که از نظـر جثـه، رشـد          ينش انهيهای آش  اول شامل جوجه  
 متفـاوت  داشـتند بـا برهنـه     يوزن از گروه دوم که بدن تقر       پرها و 
  متوسـط وزن   گـرم و   ۵۰ هـای برهنـه    متوسط وزن جوجه  . بودند
وجـود دو    .ری شـده اسـت    يـ گ نـدازه ا گرم   ۶۵تر   های مسن  جوجه

انگر حـداقل دو دوره     يـ  ب ،های بررسی شده   انهيآش دسته جوجه در  
ه  كـ   يينجـا آاز  . آوری اسـت   تخمگذاری متوالی در فصـل جوجـه      

ــانات ــنوسـ ــ ميـ ــذا در محـ ــميزان غـ ــداد تخـ ــا ط در تعـ            يهـ
(clutch size)    ــت ــوثر اسـ ــذاری مـ ــر دوره تخمگـ          هـ

(Lack 1954)،  ن ينشـ  انهيهـای آشـ   و دسـته جوجـه  وجـود د
ک يـ تواند ناشی از دو سری تخمگذاری متوالی         مشاهده شده می  

  در زنبورخوارهـا (bigamy)همسـری     از طرفـی دو    .ماده باشد 

(Cramp & Simmons 1988) ل احتمالی يتوان دل يرا م
ها متعلق بـه دو مـاده         صورت جوجه  اين در   .ده مذکور دانست  يپد

 . هاي بيشتر در آينده دارد به بررسي كه نياز خواهند بود
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 .هاي زنبورخوار گلوخرمايي  تخماندازه -۴شكل 
Figure 4. Measurements of eggs. 

 

زنبورخوار لخت هاي  هاي مختلف تولد جوجه  زمان-۵شكل 
 .گلوخرمايي

Figure 5. Two different ages of unfeathered 
nestlings. 


