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Abstract: In Iran, Whiskered Tern breeds in wetlands such as beside the southern coasts of 

the Caspian Sea, the western coasts of the Persian Gulf and Sea of Oman, and also at 

Hamoun wetland, Seistan, southeast Iran. The Anzali wetland is one of the most important 

breeding sites for the species, holding an estimated 3362 birds in 2001. There were at least 

467 nests at Selkeh in 2000. The nests, usually with 2–3 eggs (>67%), more rarely 4–5, 

were built usually on Trapa natans, from a variety of materials. The eggs were elliptical, 

light grayish or buffy in colour with brown to black patches and averaged 3.8 mm in length 

and 2.8 mm in diameter. High fluctuations in water-level directly affected the nest contents, 

whether eggs or nestlings, during the 2001–2002 period. A total of 343 birds was captured 

and ringed at Selkeh Wildlife Refuge during the summer of 2000–2002. 

  

   (Chlidonias hybrida)آوري پرستوي دريايي تيره  بررسي مقدماتي جوجه

   تاالب انزليدر پناهگاه حيات وحش سلكه،

  

   مقدمه
  

 (Chlidonias hybrida) دريـايي تيـره  ی پرسـتو   اصلي زيستگاه

كـه غنـي از پوشـش     سـت  جريـان ا کمي شيرين راكد و يا    ها  آب

اين پرنده عمدتاً روي گياهان شناور تـاالبي و         . شدابگياهان آبزي   

 انجـام   يهـا  يبر اساس بررسـ   . سازد  به صورت گروهي آشيانه مي    

جمعيـت   ۲۰۰۲ در سـال  Wetlands Internationalشده توسط 

قطعـه بـوده     ۰۰۰/۳۰۰/۱ تـا    ۰۰۰/۲۴۰بالغ بر   ستو در دنيا    اين پر 

در جنوب غربي اروپا به عنـوان گونـه         پرستوی دريايي تيره     .است

 مهاجر شمرده شده و در مناطق گرمسيري غرب آفريقا و احتمـاال           

اي شـرق  هـ  جمعيت. نمايد گذراني مي  زمستانييرب تا شمال ز   جنو

اروپا احتماالً در ايران، پاكستان، سودان، اتيوپي و به سمت جنوب           

تاً دعم هاي خزر و تركستان  گذراني نموده و جمعيت     تا كنيا زمستان  

فريقـا و   د و به شرق آ    نبر ميسر  ه  زمستان را در ايران و پاكستان ب      

هـاي چـين و شـرق آسـيا در جزايـر       جمعيـت . شـوند  هند وارد مي 

ــستايف ــين زم ــد گــذراني مــي نليپ ــوب شــرق . کنن ــه در جن منطق

هاي ساحل رومـاني بـه طـور         پالئاركتيك غربي، برخي از جمعيت    

ر عــراق و ايــران  اتفــاقي در تركيــه و بــه صــورت مــنظم د    

   .(Hagemeijer & Blair 1997) نمايند گذراني مي زمستان

 ر حـدود   د آوري جوجـه در فـصل    در ايـران    تعداد ايـن پرنـده      

 ۴۰۰۰(انزلـي   هـاي    تـاالب در  باشـد كـه        جفت مي  ۳۰۰۰–۷۰۰۰

هـاي   ، درياچـه ) جفـت  ۳۰۰(، هامون   ) جفت ۱۰۰(گميشان  ،  )جفت

 ، ) جفـت ۱۰۰(، درياچـه اروميـه   ) جفت۱۵۰(بي شيروان و ايمر       بي

   سـرا    ، سـيد محلـه، زريـن كـال و الريـم           ) جفـت  ۱۰۰(لپو زاغمرز   

 آبـاد  ، مرزون) جفت۹۳۰ (كال  زرين،(Evans 1994) ) جفت۱۵۰(

  . (Amini Nasab 2004)کنند  يوری مآ جوجه)  جفت۱۳۹۰(
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ت يستی جمعيهای ز يژگي برخی و  ارزيابی با هدف    بررسی اين

از جمله بزرگی جمعيت    ( انزلیسلكه،  ن گونه در تاالب     يآور ا  جوجه

هـا، دسـته      های آشيانه  آوري، ويژگي  های جوجه  ستگاهيآور، ز  جوجه

  .طراحی شده است ) ها تخم

  

  ررسي منطقه مورد ب

  

 مجموعه تاالب ي جنوببخشدر هكتار ۳۶۰با وسعت سلكه تاالب 

 سرا  كيلومتري شمال شرق شهرستان صومعه۲۰ در فاصله ،انزلي

 در ، كيلومتري شمال دهستان هندخاله۲ و) استان گيالن(

 ۴۹°۲۷'۰۸" عرض شمالي و ۳۷°۲۳'۳۳"مختصات جغرافيايي 

داراي آب شيرين  ،اين تاالب دائمي. طول شرقي واقع شده است

خاله و  ، ترابه هندخاله، صوفياندهاي بوده كه عمدتاً از رودخانه

 در فهرست تاالب سلكه. گردد نوسانات آب تاالب انزلي تأمين مي

 قرار داردخاورميانه دررامسر و نواحي مهم پرندگان ون يکنوانس

(Evans 1994).  

  

   ها مواد و روش

  

يا با  مستقيم و از طريق مشاهده ١٣٧٩–٨۱ي ها طي سال

ضمن تخمين انداز،  شمارهو  ۱۰×۴۰چشمي دودوربين استفاده از 

 ،در تاالب سلکه نابالغو بالغ  تيرهجمعيت پرستوي دريايي 

 از ها آنها از نظر مواد مورد استفاده، فاصله  هوضعيت آشيان

وجه  جن تعداديو همچن ها ابعاد تخمتعداد و ، فعال بودن، يكديگر

ياب   دستگاه موقعيت به كمكسپس . شدبررسی آشيانه هردر 

و توسط  ثبت گرديدو محدوده مورد بررسي نقاط  )GPS( جهاني

همچنين تعدادی از . تهيه شدآن نقشه  Arc Viewبرنامه 

 با کمک ها جوجهبدين منظور . شدند گذاري حلقهپرستوها نيز 

 و دند شآوری جمعبا احتياط ها  دست از داخل و يا اطراف آشيانه

نامريي  تور رشته ٥پرستوهای بالغ و نابالغ با استفاده از همچنين 

(Mist net)كه در  متر  ميلي۲۲ متر و چشمه ۲۰×۵/۲اد  با ابع

گذاري  برای حلقه .ندشدگرفته  ها نصب شده بودند حوالي آشيانه

 CHال يسر ٤,٣قطر با فلزي هاي  از حلقههای مورد نظر  پرنده

 نوسانات عمق آب .استفاده گرديد سازمان حفاظت محيط زيست

تاالب با استفاده از شاخص نصب شده در حاشيه تاالب تعيين 

  .گرديد

  

  نتايج
  

  آوران  آوری و جمعيت جوجه های جوجه زيستگاه

د كـه در پناهگـاه      هـ د مـی نتايج حاصل از بررسي صحرايي نشان       

از نيمه دوم     همه ساله  تيرهحيات وحش سلكه، پرستوهاي دريايي      

  بـا توجـه بـه    .کننـد   مـي آوري جوجـه   ماهتا اواخر مردادماه د  خردا

بخـش  در  ن گونه   ياسازي     بيشترين محل تجمع و آشيانه     ۱شكل  

ان يزان جريم. شدبا می تاالب سلكه یغرب و جنوب غربكم عمق  

 سـه  اهيـ  گعمدتاًآن اهی يار کند و پوشش گ ين بخش بس  يآب در ا  

ـ بـا تـراکم ب  ( (Trapa natans) خيز كوله ر يتر نـسبت بـه سـا   شي

 بـه   هـايی  آشيانه ها  البته در برخي از سال    . است ) تاالب يها بخش

مجـاورت  در   منطقـه    یهاي جنوب شـرق     در بخش صورت محدود   

 ۴۶۷ ۱۳۷۹ سالدر   .استخرهاي پرورش ماهي مشاهده شده است     

در منطقـه مـورد مطالعـه       پرستوهاي دريايي تيره    آشيانه متعلق به    

 ،تخـم دارای   هـاي   شـيانه آرفتن تعداد   با در نظر گ   كه   شمارش شد 

ــرآورد گرديــد قطعــه ۸۰۰ منطقــه آور جوجــهحــداقل جمعيــت   .ب

 بي ترت  به منطقهدر همان    ١٣٨١ و   ١٣٨٠ي  ها  طي سال ن  يهمچن

   .ندد نمويآور جوجه رهي تيياي دري پرستوطعهق ٤٥٣و  ٣١٣

  

  ها آشيانه

 ۱۲۳ ن تاالب،ي در ا۱۳۷۹ خرداد انه مورد بررسی دري آش۴۶۷از 

ب ي تخر آشيانه۶۸   و آشيانه در حال ساخت۵۵(آشيانه فاقد تخم 

 دانی در ساليهای م بررسی. شمارش شدند )ليشده ناشی از س

ن ي که از ابود انهيآش ۱۸۷ بيانگر ساختدر اين منطقه  ۱۳۸۱

انه ي آش۲۹انه در حال ساخت و يآش ۳۰( انه فاقد تخمي آش۵۹ تعداد

 متري از حاشيه ۱۰ فاصله بهدتاً ها عم آشيانه. مشاهده شد) يخال

 ۴۰ حداكثر  از سطح آب با قطريمتر  سانتي۵ارتفاع تاالب و در 

. ندبود  ساخته شده از يكديگريك مترتقريبا اصله و فمتر  سانتي

 روي اصاًًمنطقه آشيانه خود را اختصاين در ره ي تيياي دريپرستو

 (Trapa natans)خيز  كوله  آبزي سهپوشش انبوهي از گياه

 ضخيم همراه با  وكه واجد پنج الي سي برگ چرميسازد  می

در موارد اندكي . استهاي مملو از هوا  هاي داراي كيسه دمبرگ

هاي كوچك شناور در سطح آب نيز   بر روي چمنها آشيانه آن

كار رفته شامل برگ، ريشه و دمبرگ ه اي ب مواد آشيانه .ديده شد

علف ،  لويي، ساقه برنج، سازوني،  ،)۳شکل (  خيز كوله گياه سه

، آزوال برگ گل مردابي هندي ،ور، پيزر، ارزن باتالقي شاخي غوطه

   .است بوده نايلون  ازييها د تکهموردر يك و 
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  ها  تخمدسته

تخم اين پرنده بـه شـكل بيـضي،          

ــگ   ــه رن ــراق ب ــدكي ب صــاف و ان

خاكستري روشن و نخودي همـراه      

  اسـت  اي  هاي سياه يـا قهـوه       با لكه 

هــا در ســطح تخــم  پــراكنش لكــه(

 ۲۲ ي بررسـ  .)باشـد   دست نمـي    يك

بـه  ها    ابعاد تخم  تخم نشان داد که     

و  متر  يسانت ۸/۳×۸/۲طور متوسط   

 ۴/۴ ×۳(حـــــداكثر ابعـــــاد آن  

 ۱جدول   بر اساس    .است) متر  يسانت

 و ۲ يها ن گونه عمدتاً دسته تخميا

ـ  ردگـذا  می يي تا ۳يا    در سـال    ي ول

ل و ي شدن سـ  يل جار ي به دل  ۱۳۸۱

هـا   انهي مجـدد، در آشـ     يگـذار  تخم

 ۲يـا    و   ۱ يهـا  عمدتاً دسـته تخـم    

    .شدشمارش  ييتا
  

  

هاي پرستوي دريايي  خيز و آشيانه نمايي از پوشش گياهي سه كوله - ۲شكل 

  .صحتي ثابت. ا.عكس از م ،سلكه پناهگاه حيات وحش  تيره در بخش غربي

Figure 2. A view to breeding location at the 
west of Selkeh, © M.E. Sehhatisabet. 

  بحث 

  

هـاي    پناهگاه حيات وحـش سـلكه، يكـي از مهمتـرين زيـستگاه            

آوري پرســتوي دريــايي تيــره در مجموعــه تــاالب انزلــي  جوجــه

 ۲۰بيش از (شود كه نوسانات فصلي سطح آب تاالب    محسوب مي 

آوري آن نقــش بــسزايي در ميــزان  در زمــان جوجــه) متــر ســانتي

با در نظر گرفتن    آوري اين گونه دارد ولي متاسفانه         ت جوجه موفقي

 بررسـي در ايـن منطقـه، شـاهد     طي سـه سـال  نتايج کسب شده    

   .کاهش جمعيت اين گونه هستيم
  

  

  .سلكهات وحش يپناهگاه حتخم مختلف در  تعداد آشيانه داراي دسته -۱جدول 

Table 1. Number of nests with different clutch size. 

  درصد  تعداد  ۱۳۸۱  ۱۳۷۹   تخم در آشيانهعدادت

Clutch size  2000 2002 Num. Perc. 

 egg 105 57  162 34,32 1 /   تخمي۱

 egg   120 40  160 33,90 2 /   تخمي۲

 egg 113  30  143 30,30 3 /   تخمي۳

 egg 5  1  6 1,27 4 /   تخمي۴

 egg   1  0  1 0,21 5  /   تخمي۵

  100 472  128  344  جمع كل

  

  

 بر روي گياه تيرهها و آشيانه پرستوي دريايي  نمايي از تخم – ٣شكل 

  .صحتي ثابت. ا. عكس از م،خيز در سلكه كوله سه

Figure 3. A view to three eggs at a nest, © M.E. 
Sehhatisabet. 

  
وري پرستوي دريايي آ هاي جوجه اي از تاالب انزلي و پناهگاه حيات وحش سلكه و محل ي ماهوارهينما - ١شكل 

  .بالي.  تهيه و ترسيم از ع،تيره

Figure 1. Breeding locations of Whiskered Tern at Selkeh, © A. Bali. 
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نـسبت بـه    ايـن گونـه     آور    جوجـه جمعيت  رسد كه     به نظر مي  

 بـه  ،)۲جـدول   (گيـري كـاهش يافتـه اسـت     به طور چشمگذشته  

 طـي بررسـي خـود در بخـش     ۱۳۶۵منصوري در سال طوري كه  

ـ  تيياي قطعـه پرسـتودر  ١٠۶۸۲غرب تـاالب انزلـي حـضور       را  رهي

   .)منصوري، اطالعات منتشرنشده. ج (گزارش كرده بود

هـاي   آشـيانه نتايج بررسی ما در سلکه نـشان مـی دهـد کـه             

ها را  از كل آشيانه% ۳۰,۳تخمي  ههاي س و آشيانه% ۳۳,۹دوتخمي 

بـه طـور كـامال    در ناحيـه ولگـا   امـا  ) ۱جـدول  (دادند    تشكيل مي 

هـا را     از آشـيانه  % ۲۹و سه تخمي    % ۷۱آشيانه دو تخمي    متفاوت  

در بررسـي  . (Cramp & Simmons 1983)دادنـد   تـشكيل مـي  

ــر،  ــاد تخــم حاض ــانگين ابع ــا  مي ــانتي۳,۸×۲,۸ه ــود   س ــر ب       ومت

Cramp & Simmons (1983)      نيـز بـه طـور مـشابه ميـانگين 

     نــسب امــا امينــيمتــر ذكــر كردنــد   ســانتي۳,۹×۲,۸هــا را  تخــم

(Amini Nasab 2004)كـال ميـانگين     در مطالعات خود در زرين

متر    سانتي ۴,۱۲×۳,۰۲ و در مرزون آباد      ۴,۰۱×۲,۷۵  ابعاد تخم را  

 تـر  تايج دقيـق  يافتن ن  برايهاي بيشتري      بررسي .گيري نمود   اندازه

  . مورد نياز است

افزايش عوامل تهديدكننده هماننـد گـسترش آزوال، افـزايش          

ميـزان حـضور و      تـاالب، بـر   آب  آلودگي و نوسانات شديد سـطح       

 از ديگـر  . اشـته اسـت  منفی دآوري پرستوها اثرات      همچنين جوجه 

تـوان بـه     عوامل کاهش تعداد ايـن پرنـده در منطقـه سـلکه مـی             

 در هـا   انهدام زيستگاه،راي طرح احياء تاالب انزلي    اليروبي و يا اج   

بع آن سطح تـاالب     تاثر پايين رفتن تدريجي آب درياي خزر و به          

خيـز   كولـه   از پوشش گياهي سه    يانزلي، از بين رفتن مناطق وسيع     

گـذاري   سازي و تخـم     كه محل اصلي آشيانه    ی تاالب ها  در حاشيه 

گـزارش  ) نتشرنـشده ماطالعات (منصوري . پرنده است اشاره نمود 

 جزو مراكز عمده    ١٣٥٧كرد كه منطقه نهنگ روگا تا قبل از سال          

ـ       توليد مثل پرستوهاي دريايي تيره و بعضي گونـه         ه هـاي ديگـر ب

ـ    شمار مي  علـت تـراكم بـيش از حـد     ه رفت ولي در حال حاضـر ب

 تمـام پوشـش     هـاي موتـوري تقريبـاً       فت و آمد قـايق    صيادان و ر  

آوري  شـرايط بـراي جوجـه     نبـال آن    بـه د  خيـز و     كولـه  گياهي سه 

  .ها از بين رفته است پرستو

 پرستوي دريايي تيره به  عواملي همچون يآور موفقيت جوجه

  و هـاي فـصلي     وجود شرايط آب و هـوايي گـرم، فقـدان سـيالب           

عمق آب  ( وابستگي شديد دارد  آب  عمق  كاهش منظم و تدريجي     

تر گزارش شـده  م  سانتي۱۵۰ تا ۱۵ره ي تيياي دريمورد نياز پرستو 

. )اسـت مـوثر   ای وینحوه تامين غذو كه در انتخاب آشيانه   است  

هـاي دنيـا منجـر بـه         ود شرايط فوق در بـسياري از زيـستگاه        كمب

مـصنوعي همچـون    هـاي جـايگزين و        استراتژي زيستگاه انتخاب  

ها، اسـتخرهاي پـرورش مـاهي و          هاي کم عمق فاضالب     زهکش

همزيـستي در  و  (Hagemeijer & Blair 1997) اراضي کـشاورزي 

 ;Collinson 2006)هاي سرسياه  کاکاييآور  جوجههاي  کلنيكنار 

www.wikipedia.org) اهش تلفات اين گونه     جلوگيري از ك    جهت

  . شده است

خالــه و   حــد فاصــل بــين دو رودخانــه تــراب۱۳۵۳در ســال 

 متـر بـه منظـور كنتـرل         ۱۵۰۰خاله، ديواره خاكي به طـول         هند

 و ايجاد شـرايط زيـستگاهي مناسـب جهـت           نوسانات سطح آب  

كـه متاسـفانه در     گـذراني پرنـدگان آبـزي احـداث شـد             زمستان

در ايـن   . هـايي از آن تخريـب شـده اسـت           ي اخير بخش  ها  سال

زيستگاه نوسانات شديد سطح آب منجر به عدم تعـادل در رشـد         

خيز و متعاقبـاً باعـث تخريـب آشـيانه و همچنـين       گياه سه كوله  

در سـال   . گـردد   هاي پرستوي دريايي تيره مي      همرگ و مير جوج   

هـاي   متأسفانه با جاري شدن سيل تعداد زيادي از آشـيانه      ۱۳۸۰

 قطعه جوجه سرشماري شـده در روز        ٣٨فعال تخريب و حتي از      

در كنـار يكـي از     (  قطعـه مجـدداً شـمارش گرديـد        ٢٨قبل تنها   

 نيز مـشاهده  CH 4049 اي با شماره حلقه ها جسد جوجه آشيانه

نوسانات شديد سطح آب تاالب سلكه را در سـال          ۴شكل  . . شد

  ).منصوري، اطالعات چاپ نشده. ج(كشيم  نتايج شمارش آشيانه پرستودريايي تيره در بخش غربي تاالب انزلي و منطقه حفاظت شده سياه. ۲ جدول

Table 2. Results of nest count of Whiskered Tern in the Anzali wetlands (J. Mansoori, unpubl. data). 

  ۳
م
خ
 ت

/
3
 e

g
g

s
 

۲
م
خ
 ت

 /
2
 e

g
g

s
 

۱
م
خ
 ت

 /
1
 e

g
g

 

۱
م، 
خ
 ت

۱
جه
جو
 

/  1
 e

g
g

, 
1
 n

e
s
t

 

۲
جه
جو
 

/
2
n

e
s
ts

 

ي
اد
رع
غي

*/
u

n
u

s
u

a
l*

 

ي
خال
ه 
يان
ش
آ

/
le

ft
 

ع
جم

 /
T

o
ta

l
 

  

 West Anzali 4147 160 44 800 256 415 2073 400  غرب تاالب انزلي

 .Siahkesheem P.A 850 340  0  220  85  55  105  45  كشيم منطقه سياه

  .unusual =4 eggs or 3 pulli and 1 egg *                                                    . تخم١ جوجه و ٣ جوجه و يا ٣ تخم و يا    ٤گاهي داراي     *
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٧٦

نـشان   ) آوري پرسـتوي دريـايي تيـره     در طي دوره جوجه    (١٣٨١

  .دهد مي

و نصب تـور    ) ۳ جدول( قطعه پرنده    ۳۴۳گذاري    با وجود حلقه  

اي از اين گونـه       ها تاکنون هيچ حلقه     گيري در مجاورت آشيانه     زنده

گـذاري در ايـران       ابقه فعاليت حلقه   به عالوه س   .بازيابي نشده است  

(Argyle 1975, Cornwallis & Ferguson 1970) دهـد    نشان مـي

 .نجام نـشده اسـت  اين گونه اگذاري    كه هيچ فعاليتي در مورد حلقه     

در پرستوي دريايي تيره كـم اسـت،   معموال ها    اگرچه برگشت حلقه  

مـسير  نتايج مهمـي را در تعيـين      دست آمده نيز    ه  همان تعداد ب  اما  

بـه عنــوان مثــال  . شـته اســت مهـاجرت ايــن پرنـده بــه دنبــال دا  

 در شـرق انگلـستان و بازيـابي آن در           Franeگذاري در جزاير      حلقه

 که اين گونه تنها طي هدد میدر ملبورن استراليا نشان   ۱۹۸۲سال  

 کيلـومتر در    ۲۴۰ کيلومتر و به طور متوسـط        ۲۲۰۰۰سه ماه حدود    

 ;Collinson 2006) روز ســــفر دريــــايي داشــــته اســــت

www.wikipedia.org) .    مـستمر در   های   فعاليتبنابراين الزم است

ها در ايـن گونـه انجـام شـود تـا              گذاري و بازيابي حلقه     مورد حلقه 

  . گرددمشخص آن مسيرهاي مهاجرت جمعيت ايراني 

  

ول ؤافتخاري کارشناس مسطاهره از خانم دكتر : سپاسگزاري

هاي گياهي  زيست برای شناسايي گونه سازمان حفاظت محيط مهرباريو

آقاي ول پناهگاه حيات وحش سلکه و وعلي پاسخي مسآقاي , منطقه

سازمان مهندس علي وتر كارشناس دفتر امور حيات وحش و آبزيان 

ه لبانان منطقه آقايان عبدا همچنين محيطو حفاظت محيط زيست 

ي مطالعات زادي در اجرا  خان ومحمد امين، مهدي پورمظفر، اکبر سامي

ها و امور  بالي كارشناس دفتر زيستگاهعلي قاي مهندس آ و صحرايي

ه مناطق سازمان حفاظت محيط زيست برای تهيه نقشه منطقه تشکر ب

  .يدآ عمل مي

در پناهگاه حيات وحش  گذاري شده حلقهپرستو دريايي تيره  تعداد  –۳جدول 

   .۱۳۷۹-۸۱های   طی سالسلکه

Table 3. Number of immature Whiskered Terns 
ringed in Selkeh Wildlife Refuge during 2000–2002. 

Year Date Number 

2000 ۳۱–۳۰/۴/۱۳۷۹  146 

2001 ۵/۵/۱۳۸۰  102 

2001 ۱۸/۵/۱۳۸۰  22 

۱۳/۵/۱۳۸۱و۱۵ 2002  74 
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  ).بر اساس گزارشات روزانه علي پاسخي و محمد امين (۱۳۸۱ در سال  شهريور۱۳ تا  تير۱۲نوسانات شديد سطح آب در تاالب سلكه از تاريخ  – ۴شكل 
Figure 4. Waterlevel fluctuations between 3 July and 4 September 2002 (data by A. Pasokhi & M. Amin). 


