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 دهیچک
د که باش میسبزقباسانان  جزو راسته (Coraciidae)ان یسبزقبا خانواده

 یدارا ن خانوادهینه نو پراکنش دارند. ایا و گیا، اروپا، استرالیقا، آسیدر آفر

با چهارگونه  Eurystomusبا نه گونه و  Coraciasدو جنس 

 ییاروپا یسبزقبا، فقط دو گونه یان تنوع گونهید. از اباش می

(Coracias garrulus )یهند یو سبزقبا (Coracias 

benghalensis )یشناسان تکاملستیند. زشو میافت یران یدر ا 

 یهادر مورد گونه یت ثبت مناطق تماس پراکنشیهمواره به اهم

 در راسته ییزازان دورگهیم اند.شاوند اشاره داشتهیو خو یخواهر

 یدمثلیگزارش شده است. محدوده تول درصد 14سبزقباسانان حدود 

گسترده از هم جدا  طور به ییایاز نظر جغراف یو هند ییاروپا یسبزقبا

ن دو گونه در شرق عراق، غرب و ین حال مرز پراکنش ایاست. با ا

 ید. اطالعات خاصشو میک یران و در پاکستان به هم نزدیجنوب ا

آنها وجود ندارد. لذا  ییزان دو گونه و دورگهین ایه تماس بیدرباره ناح

ران(، یا یغرب ن دو گونه در استان فارس )جنوبین مطالعه پراکنش ایدر ا

ات یعمل یو احتمال وجود افراد دورگه ط یپراکنش یهمپوشان ینواح

 1397و  1396 یهامتعدد صورت گرفته در بهار و تابستان سال یدانیم

 کهیجز بار به ییاروپا یآمده نشان داد که سبزقبا دست بهج یشد. نتا یبررس

گر استان فارس پراکنش داشته اما یمناطق د یاستان در تمام یجنوب

مه جنوبی و غرب استان یشتر محدود به نیب یهند یپراکنش سبزقبا

 یاستان همپوشان یمه جنوبی و غربین دو گونه در نین اید. بنابراباش می

 یاز نظر الگو یادورگه انجام شده نمونه یهایبررسدارند. در  یپراکنش

 مشاهده نشد.  یرنگ
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Abstract  
The Rollers or Coraciidae (Passeriformes) are 

distributed in Africa, Asia, Europe, Australia, and 

New Guinea. The family has two genera including 

Coracias with nine species and Eurystomus with four 

species. Of this species diversity, only European 

Roller (Coracias garrulus) and Indian Roller 

(Coracias benghalensis) are found in Iran. 

Evolutionary biologists have always emphasized the 

importance of recording contact zones for sister 

species and relatives. The occurrence of hybridization 

in Coraciiformes was reported at about 14%. The 

reproductive range of European and Indian roller is 

broadly geographically separated, however their 

geographic distributions are in contact in eastern Iraq, 

western and southern Iran, and Pakistan. There is no 

information on the contact zone and hybridization 

between the two species. Therefore, in this study the 

distribution of these two rollers in the Fars province 

(southwestern Iran), contact zone and hybridization 

were investigated in fieldworks conducted during 

spring and summer in 2017 and 2018 years. The 

results showed that the European Roller was 

distributed throughout all of Fars province except 

narrow range in the south of the province but the 

distribution of Indian Roller is more restricted to the 

southern and western half of the province, so the two 

species has overlapping zones in the southern half 

and western parts of the province. In the present 

study, no hybrid specimens were observed in terms of 

plumage colors. 
 

Keywords: Geographic distribution, Roller, 

Species. 
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 مقدمه
 یپرندگانشامل  (Coraciiformes) سبزقباسانان راسته

 ،کوتاه ین، سر بزرگ، پاهایپروبال رنگ یدارا است که
 از حشرات معموالً هستند ومنقار نسبتا سخت و بزرگ 

ن یا متعلق به یهاگونهکنند. یه میها تغذیماه و
افت یها قاره ر از قطب جنوب در همهیبه غ راسته

ا یقا و آسیآفر در آن یهاشتر گونهیاما ب ،ندشو می
 Sibley & Ahiquist, 1990;  Fry) دارند پراکنش

et al., 1992) .انیسبزقبا خانواده (Coraciidae)  که
از  یکیند شو میشناخته  roller یبا نام عموم

است که  ین راسته و شامل پرندگانیا یهاخانواده
ند. شو میافت یم یقد یایعمدتاً در مناطق گرم دن

ق یمحقق یرا دارد و برخ ن تعداد گونهیشتریقا بیآفر
 ,.Fry et al)دانند ین قاره مین خانواده را ایخاستگاه ا

 ییاروپا یسبزقبا گونهن خانواده تنها دو یاز ا (.1992
(Coracias garrulus) یهند یو سبزقبا 
(Coracias benghalensis )ران پراکنش دارندیدر ا 

(Mansoori, 2013; Kaboli et al., 2016). 
ان یسبزقبا خانواده عضو تنها یمعمول یسبزقبا

 یسبزقبا ن رویاز ا کندیم دمثلیتول اروپا در که است
 یهاقسمت گردن و و سر. دشو میده یز نامین ییاروپا

 ،یاقهوه بدن پشت قسمت رنگ،یآب بدن نیریز
و  یآبسبز رنگ، دم اهیس یبال یشاهپرها یانتها
)شکل  اه استیل به سیما یاآن قهوه یانیم یپرها

ها و باز با درختان پراکنده، کنار جاده یدر فضاها. (1
ه یشتر از حشرات تغذیبرد و بیسر مدر کشتزارها به

 ,.Mansoori, 2013; Kaboloi et al) کندیم

ن ماه با یآن از فرورد یآورران جوجهیدر ا. (2016
(. Kaboli et al., 2016د )شو میل قلمرو آغاز یتشک

روز و پر درآوردن  17-20ها تخم ینشستن رو
تخم دو  یهاکشد. دستهیروز طول م 26-27ها  جوجه

 گونه نیا .(Fry & Fry, 1999)است  ییتاتا هفت
منطقه  که C. g. garrulous است: رگونهیدو ز یدارا

اروپا و تا شمال قا به سمت یاز شمال افر تولیدمثلی آن
 و عراقدر که  C. g. seminowi ران است ویغرب ا

 به شرق جانب از و (یر از شمال غربیران )به غیا
 و ترکمنستان سمت به شمال طرف از و ریکشم سمت
 کندیدمثل میتول نیچ یغرب شمال و قزاقستان جنوب

(Fry & Fry, 1999; Khaleghizadeh, 2011; 

Gill & Domesker, 2020). پراکنش ارائه  نقشه
دهد ی( نشان م2013)  Mansooriشده توسط

 یر از نواحیبه غ یدر فصل زادآور ییاروپا یسبزقبا
 Kaboli etنقاط کشور حضور دارد.  یدر مابق یجنوب

al. (2016در مورد پراکنش سبزقبا )در  ییاروپا ی
 حوضه ین گونه به استثنایکنند که ایان میران بیا
 یجنوب یهاران، سواحل بخشیا یمرکز یهاابانیب

 یستان و بلوچستان در مابقیج فارس و جنوب سیخل
ن در زمان یچن. همدارد یورکشور جوجه آ ینواح

 ینواح یمناطق حت یقا در تمامیمهاجرت به آفر
 .(Kaboloi et al., 2016) دشو میده ید یابانیب

 

 
شکل ظاهری سبزقبای اروپایی )فارس، کوار،  .1شکل 

 ( )عکس از علی غالمحسینی(20/3/1396

 

ا از شرق یاز آس یعیوس در گستره یهند یسبزقبا
 النکا پراکنش داردیعربستان تا هند، بنگالدش و سر

(Gill & Domesker, 2020). لیما سبز تارک سر 
نه، پس یس ییباال بخش و گلو سر، طرف دو و یآب به

ن پرنده یها و دم ابال .دباش می یاقهوه گردن و پشت
(. در 2رنگ دارد )شکل رنگ و بنفش پرکم یطرح آب

 یهانیپراکنده، زم یهاها و درختمناطق باز با بوته
 طور عمده به و بردیها به سر مو نخلستان یکشاورز
 Mansoori, 2013; Kaboli et) خوار هستندحشره
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al., 2016)ل قلمرو یاز اسفند با تشک یآور. جوجه
ها خ تخمیگذارد و تفرید. سه تا پنج تخم مشو میآغاز 

روز طول  30-35ها روز و پرورش جوجه 17-19
 (.Kaboli et al., 2016کشد ) یم

 و benghalensis ر گونهیدو ز ین گونه دارایا
indicus ن دو، فقطیاز اد. باش می 

C.b.benghalensis ران به یا یجنوب یهادر قسمت
 ;Asokan et al., 2009) م حضور داردیصورت مق

Asokan et al., 2010; Gill & Domesker, 

و فراوان بوده  یران بومیدر ا یهند یسبزقبا. (2020
پست جنوب کشور تا مرکز استان فارس و  یو در نواح

 ;Mansoori, 2013) دشو میده یشمال بلوچستان د

Kaboli et al., 2016).  
 

 
شکل ظاهری سبزقبای هندی )فارس، جهرم،  .2شکل 

 (ینی( )عکس از علی غالمحس23/3/1396

 
انه یر مناطق مشابه در خاورمیش از سایران بیا

 ییزاها و دورگهه گونهیعنوان منطقه تماس ثانو به
 ,.Vaurie, 1953; Aliabadian et alت دارد )یاهم

در پرندگان  ییزازان دورگهیکه م نی(. نظر به ا2005
 14درصد و در راسته سبزقباسانان حدود  19حدود 

 ;McCarthy, 2006) درصد گزارش شده است

Aliabadian & Nijman, 2007;. 
Gholamhosseini et al., 2013 و با توجه به )

جنس  یهاگونه ین برخیب ییزاگزارش دورگه
Coracias (McCarthy, 2006 دانستن مرز ،)

د باش میت یار حائز اهمیسبزقبا بس یهاگونه یپراکنش
ا یو  یرا در صورت وجود مناطق تماس پراکنشیز

دمثل، یک )همجا( در فصل تولیمپاتریمناطق س

در  یلیتکم یاطالعات ارزشمند جهت مطالعات آت
ن یفراهم خواهد شد. همچن ییزانه دورگهیزم

، یاصورت نقطه ها بهکردن پراکنش گونه مشخص
کردن مناطق داغ  مشخصه جهت یاطالعات پا

آورد. یپرندگان را در استان فارس فراهم م یپراکنش
ی و هندی ین مطالعه پراکنش سبزقبای اروپایلذا در ا

در استان فارس و نواحی تماس و همپوشانی پراکنشی 
مشخص و احتمال وجود افراد دورگه براساس مشاهده 

 الگوی رنگی پروبال بررسی شد.
 

 هامواد و روش
 یی و سبزقبایاروپا ین نقاط حضور سبزقباییجهت تع

در بازه  یدانیات میروز عمل 25در استان فارس،   یهند
در مناطق و  1397ز ییل پایتا  اوا 1396ل بهار یاوا یزمان

 یمختلف استان فارس به عمل آمد. ط یهاستگاهیز
ن یبا دورب یختیها از نظر رنمونه یدانیم اتیعمل

با استفاده از  ییو شناسا یررسونگارد ب 10×50 یدوچشم
( Mansoori, 2013) رانیپرندگان ا یکتاب راهنما

ر طول و یت، نظیمکان رو ییایانجام شد. مختصات جغراف
ا به ین ارتفاع از سطح دریو هم چن ییایعرض جغراف

االمکان از پرنده با  یثبت شده و حت  GPSله دستگاهیوس
نوع  نیهمچن .ه شدیعکس ته Canon SX30ن یدورب

ها )جنگلی، کوهستانی، دشتی، ...(  ستگاه مشاهده گونهیز
 د. یادداشت گردی

ی و یاروپا یسبزقبا ینقطه حضور برا 60ت یدر نها
ثبت شد )شکل  یهند یسبزقبا ینقطه حضور برا 41
ل یها، فاپراکنش گونه یهاه نقشهیته یبرا(. 4و 3

Excel  نقاط پراکنش با فرمتcsv ه شده و وارد یته
بر  ی. نقشه طبقات ارتفاعشد ArcGIS 10.3 افزار نرم

کشور )متعلق به  یتوپوگراف 1:250000 یهاه نقشهیپا
ه و پراکنش گونه در یکشور(  ته یبردار سازمان نقشه

شد. ابتدا نقشه  یگوناگون بررس یطبقات ارتفاع
پراکنش هر گونه به صورت جداگانه و سپس نقشه 

 یص مرزهایت تشخگر جهیکدیپراکنش دو گونه با 
 ه شد. یها تهگونه یو نقاط تماس پراکنش یپراکنش
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ا ید یبریحدواسط )ه یهاختیر ییجهت شناسا
به دقت با  یدانیات مین عملیها در حدورگه(، نمونه

ه یته یهان عکسیو همچن یبررس ین دو چشمیدورب
نکه دو یشدند. نظر به ا یها به دقت بررسشده از نمونه

پروبال با  یرنگ یمورد مطالعه از نظر الگو گونه
ها )در صورت وجود( تا حد گر تفاوت دارند، دورگهیکدی
ند. باش میص یقابل تشخ یشناسختیاز نظر ر یادیز

ا یرنگ  یانه قهوهیبالغ با س ییاروپا یمثال سبزقبا
تواند به عنوان نمونه دورگه یرنگ م یاگردن قهوه

با  یهند یمشاهده سبزقباا یص داده شود و یتشخ
بر  یلیتواند دلی( میآب یجا هرنگ )باهیس یشاهپرها

 باشد. ییزادورگه
 

 جینتا
 ییاروپا یه شده از سبزقبایبا توجه به نقشه پراکنش ته

 ین گونه به استثنایدر استان فارس مشخص شد ا
 استان، در محدوده همه یک جنوبیمحدوده بار

ن یشتریدهد بیج نشان مینتا ها پراکنش دارد.شهرستان
 2000تا  1000ن ین گونه در ارتفاعات بینقاط حضور ا

متر  500-1000ن ید. ارتفاع بباش میا یمتر از سطح در
ت است اما یحائز اهم ییاروپا یحضور سبزقبا یهم برا

متر از  2500شتر از یا بیمتر و  500در ارتفاع کمتر از 
 (.3ت شده است )شکل یا کمتر رویسطح در
پراکنش سبزقبای هندی در استان فارس  نقشه
پراکنش این گونه محدود به  دهد که محدودهنشان می

باشد.  نیمه جنوبی استان تا نواحی مرکزی و غربی می
د که سبزقبای هندی شو میبا توجه به نقشه مشخص 
-ارتفاعدر مناطق کم معموالًبرخالف سبزقبای اروپایی 

متر  0-1000ارتفاعی بین  تر استان یعنی در محدوده
 (.4از سطح دریا رویت شده است )شکل 

که سبزقبای اروپایی در اکثر  با توجه به این
 های استان فارس پراکنش داشته و محدوده قسمت

های پراکنش سبزقبای هندی منحصر به شهرستان
چنین نواحی غربی جنوبی به سمت مرکز استان و هم

مجایی دو گونه در باشد، منطقه ه استان فارس می

باشد.  های مرکزی، جنوبی و غربی استان میقسمت
مرز تماس پراکنشی تقریبا در جایی است که محدوده 

(. ارتفاعی 5باشد )شکل  متر می 1000ارتفاعی کمتر از 
که هر دو گونه با هم در آن حضور دارند ارتفاع 

متر از سطح دریا است که شامل مناطقی  1000-500
های جهرم، فسا، داراب، قیر و هرستاناز محدوده ش

 باشد.  کارزین، کازرون، فیروزآباد و الر می
 

 
نقاط پراکنش سبزقبای اروپایی در استان فارس با  .3شکل 

 توجه به طبقات ارتفاعی
 

 
نقاط پراکنش سبزقبای هندی در استان فارس با  .4شکل 

 توجه به طبقات ارتفاعی
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ی و یاروپا یسبزقبا ینقاط پراکنش و تماس پراکنش .5شکل 

 یدر استان فارس با توجه به طبقات ارتفاع یهند

 
انجام شده، حضور  یدانیبر اساس مطالعات م

منحصر به  یهند یو سبزقبا ییاروپا یسبزقبا
ن یا مختلف یهاستگاهینبوده و در ز یستگاه خاصیز

 درصد نقاط 80ت شدند. اما حدود یدو گونه رو
ن دو گونه، مربوط به یاز ا حضور ثبت شده

 ،یو هموار مانند مزارع کشاورز یدشت یها ستگاهیز
ابانی، مجاور مناطق یبمهیها، مناطق نها، استپباغ

ه یند. بقباش میها و ... اچهیمسکونی، مجاور در
ای و مشاهدات مربوط به مناطق کوهستانی، تپه

 د.باش میجنگلی زاگرس 
ها در نمونه یرنگ یق الگویدق یرسن با بریهمچن

گرفته  یهاتمام عکس یو بررس یدانیات مین عملیح
که صفات  یاهمجا، نمونه یشده به خصوص در نواح

)رنگ پروبال( هر دو گونه را داشته باشد  یختیر
ن دو یالبته الزم به ذکر است گرچه امشاهده نشد. 

کنند یست میهم ز یکیمناطق در نزد یگونه در برخ
ت کنار هم یک موقعیقا در یدق یچ موردیاما در ه

 ت نشدند. یرو

 گیری و نتیجه بحث
در  یو هند ییاروپا ین مطالعه پراکنش سبزقبایدر ا

همپوشانی  یران(، نواحیا یاستان فارس )جنوب غرب
 یهاو احتمال وجود افراد دورگه در فصل یپراکنش

آمده، ج به دست یطبق نتا شد. یبهار و تابستان بررس
استان  یک جنوبیبار به جز محدوده ییاروپا یسبزقبا
پراکنش  گر مناطق پراکنش دارد، اما محدودهیدر د

استان تا  یجنوب مهیمحدود به ن یهند یسبزقبا
ن ید. بنابراباش می یغرب یو نواح یمرکز یهاقسمت

استان  یو غرب یمناطق جنوب یدر برخ ن دو گونهیا
 ند.دار یپراکنش یهمپوشان

در استان فارس در  ییاروپا یسبزقبا یپراکنش محدوه
که توسط  یسه با نقشه پراکنشیق ما، در مقایتحق

Kaboli et al. (2016 )د. باش میتر  عیده وسیارائه گرد
ن گونه را یا یدمثلیپراکنش تول محدوده گران این پژوهش

ر ینظ ییهادر استان فارس شامل محدوده شهرستان
 در نقشه که حالیاند در مرودشت نشان دادهراز و یش

ق )نقاط ین تحقیآمده در ا دست بهای پراکنش نقطه
آمده در فصل بهار و تابستان(، اکثر  دست به

 یمثلدیتول رد. نقشهیگیاستان را دربرم یها شهرستان
 یشتر نواحیب Mansoori (2013)شده توسط  ارائه
پراکنش  استان فارس را در برگرفته اما نقشه یشمال

مشخص  ق، عالوه بر محدودهین تحقیآمده در ا دست به
رد. با یگیتر را هم دربر میجنوب ی، نواحیشده توسط و

استان  ین گونه در مناطق جنوبیمثل ادیحال تولنیا
دارد و  یشتریب یدانیاز به مطالعات میمشخص نبوده و ن

مثل دیتوان از تولینم ین بازه زمانیدر ات گونه یصرف رو
 یهان در قسمتین مناطق مطمئن شد. همچنیآن در ا

ماه وریر و شهرین گونه فقط در تیز ایاستان ن یشمال
دمثل آن در مناطق یاحتمال تول یت شد و جهت بررسیرو

د. باش می یشتریب یدانیات میاز به عملیاستان ن یشمال
اند اشاره کردهKhaleghizadeh et al. (2017 )البته 

های  ابانین گونه در اغلب نواحی کشور )به استثنای بیا
ج فارس و جنوب یمرکزی و مناطق پست جنوب خل

 آوری دارد. بلوچستان( جوجه



 1400اول، پیاپی سی و هفتم، تابستان ، شماره دهمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   48

 یکه برا یستگاهیت زیپراکنش و مطلوب نقشه
ران ارائه شده یدر سراسر ا ییاروپا یسبزقبا

(Farashi, 2017 Shariati &نشان )  داد
 شتر در محدودهین گونه بیمطلوب ا یها ستگاهیز

 یالبرز و زاگرس قرار دارند. از جمله یهاکوهرشته
 یهانیسرزمژه یمنحصر به فرد و و یهایژگیو

 ن است که در پهنهیزاگرس ا یهارشته کوه محدوده
قرار  یاترانهیمدمهین یبا آب و هوا ییها جنگل یشیرو

ال غرب تا جنوب غرب کشور گرفته است که از شم
ن درختان یترده شده است. بلوط  از مهمیکش

 ,Shariati & Farashiبوده ) یزاگرس یها جنگل

 ییاروپا یسبزقبا یهاستگاهی( که از جمله ز2017
 یبرخ رسد نظر می به. (Kaboli et al., 2016) است
ن گونه در محدوده یا یار مطلوب برایبس ینواح

زاگرس قرار گرفته است و  یهاکوه یجنگل یهااستپ
ن یتواند توسط این درختان میموجود در ا یهاسوراخ

با توجه به نقشه  رد.یگونه مورد استفاده قرار گ
 ,.Sedaghat Nejad et al) استان فارس یدما هم

 & Farashiج مطالعه یق آن با نتایو تلف (2012

Shariati (2017) توان گفت که یو مطالعه حاضر م
سه با یاستان )در مقا یمعتدل مرکز ینواح احتماالً

-ستگاهی( از نظر نوع زیو گرم جنوب یسرد شمال ینواح

 یدمثل برایغذا در فصل تولتأمین  یموجود برا یها
 دارند.  یت باالتریی مطلوبیاروپا یسبزقبا

Mansoori (2013 )م یمق را گونه یهند یسبزقبا
 .Kaboli et alران برشمرده است. یا یجنوب یهاقسمت

پست  یم نواحین گونه مقیاند که اان کردهی( هم ب2016)
د که در تطابق باش میجنوب کشور تا مرکز استان فارس 

 ین مطالعه، نقاط پراکنشین مطالعه است. در ایج ایبا نتا
 اضافه شد. یقبل یهابه داده یدیجد

 یهاستگاهین زیب یگذشته از وجود اختالفات
نه ارتفاع و یدر زم ویژه به ییو اروپا یهند یسبزقبا

از  یاریبس رسد نظر می بههوا،  یبالتبع دما
ن یحضور ا یاستان برا یابانیهای مرتفع و ب کوهستان

دو گونه نامناسب هستند. در تطابق با منابع گذشته 

(Mansoori, 2013; Kaboli et al., 2016) ،
 یهادر مناطق دشتی در فضا معموالً ییاروپا یسبزقبا

ها به سر ها و کشتزارباز با درختان پراکنده، کنار جاده
بلوط با  یهاجنگل Kaboli et al. (2016)برد. یم

ها، رودخانه هیدرختان، حاش حفرات فراوان در تنه
خشک  یهاها با درختان کهنسال و دشتها، پارک باغ

 یهاستگاهیز با درختان خاردار پراکنده را از جمله
ن یاند. در اذکر کرده ییاروپا یسبزقبا یمناسب برا

بلوط )در دشت برم  یهان گونه در جنگلیز ایمطالعه ن
ای در کوار(، ه رودخانهیه رودخانه )حاشیکازرون(، حاش

ها )در جهرم(، اچه مهالو(، باغیه دریاچه )حاشیه دریحاش
ت شد. یروراز( یک شیهای خاردار )نزده با بوتهیکوهپا
که  Kaboli et al. (2016)ن در تطابق با یهمچن

از  یمتنوع یهاستگاهیدر ز یهند یاند سبزقبااشاره کرده
ها و ها، مناطق باز با بوتهها، نخلستانجمله کشتزار
ن ید در اشو میده یبرگ خزان کننده ددرختان پهن

ن(، یرو کارزین گونه در کشتزارها )در قیز ایمطالعه ن
ابانی یبمهیباالده(، مناطق باز ن-ر فراشبندیها )مسنخلستان

نخل  یدارا یشهر یهادر پارک عالوه به)در المرد( و 
 ی)المرد: بر رو یط شهری)در جهرم( و در مح

 دان شهر( مشاهده شد.یدر م یا مجسمه
 طور به یو هند ییاروپا یسبزقبا یدمثلیمحدوده تول

ن حال یاز هم جدا است. با ا ییایگسترده از نظر جغراف
ن دو گونه در شرق عراق، غرب و جنوب یمرز پراکنش ا

طبق د. شو میک یپاکستان به هم نزدو در ران یا
بر وجود  یمبن یانجام شده شواهد یختیر یها یبررس
 یهند یو سبزقبا ییاروپا ین سبزقبایدورگه ب نمونه

ثبت ت یهمواره به اهم یشناسان تکاملستیزافت نشد. ی
و  یخواهر یهادر مورد گونه یمناطق تماس پراکنش

 در راسته ییزا دورگه یفراوان اند.شاوند اشاره داشتهیخو
 گزارش شده است درصد 14سبزقباسانان حدود 

(McCarthy, 2006) .McCarthy (2006،) 
 C. caudateو  C. benghalensisن یب ییزا دورگه

 و C. benghalensis نیب ییزادورگه اسارت، در را
C. garrulus یمیقد یگزارش اساس بر عتیطب در را 



 49 ... یهند ی( و سبزقبا Coracias garrulus )   ییاروپا یسبزقبا یتماس پراکنشکمالی و غالمحسینی:  

 C. benghalensis نیب ییزادورگه نیهمچن و (1897)
 .است کرده گزارشعت یدر طب هند در را  C. indica و

Gholamhosseini et al. (2013) یبا لحاظ برخ 
مربوط به  یمولکول یکیلوژنتیدرخت ف یارها و با بررسیمع
جنس،  25جنس از پرندگان مشاهده کردند که در  29

 یهاشتر از گونهیب یخواهر یها ن گونهیب زاییدورگه
 که توسط یکیلوژنتیدهد. در درخت فیرخ م یخواهرریغ

Johansson et al. (2018ارائه شد سبزقبا )ییاروپا ی 
ن باعث یند اما اشو میمحسوب ن یگونه خواهر یو هند

ن دو گونه هرگز رخ ندهد. ین ایب ییزاکه دورگه دشو مین

ن دو گونه یا ییبا توجه به مشخص شدن مناطق همجا
و  یشناخت ختیق رین مطالعه، انجام مطالعات دقیدر ا

 یاحتمال ییزادورگه یجهت بررس یمطالعات مولکول
ق ین الزم است زمان دقیگردد. همچنیشنهاد میپ

ه در استان مشخص دو گون یو مناطق زادآور یزادآور
 گردند.
 

 سپاسگزاری
ن پروژه یراز در انجام ایدانشگاه ش یمال یهاتیاز حما

 گردد. یم یتشکر و قدردان

 
REFERENCES 
Aliabadian, M.; Nijman, V. (2007). Avian 

hybrid: incidence and geographic 

distribution of hybridization in birds. 

Contribution to Zoology; 76: 59-61.  

Aliabadian, M.; Roselaar C.S.; Nijman, 

V.; Sluys, R.; Vences, M. (2005). 

Identifying contact zone hotspots of 

passerine birds in the Palaearctic 

region. Biology Letters, 1: 21-23. 

Asokan, S.; Mohamed Samsoor Ali, A.; 

Manikannan, R.; Thomas 

Nithiyanandam, G. (2010). Population 

densities and diurnal activity pattern of 

the Indian Roller Coracias benghalensis 

(Aves: Coraciiformes) in Nagapattinam 

District, Tamil Nadu, India. Journal of 

Threatened Taxa; 2(10): 1185-1191. 

Asokan, S.; Mohamed Samsoor Ali, A.; 

Manikannan, R. (2009). Preliminary 

investigations on diet and breeding 

biology of the Indian Roller Coracias 

benghalensis in a portion of Cauvery 

Delta, Tamil Nadu, India. World 

Journal of Zoology, 4 (4): 263-269.  
Cramp, S. (Ed.) (1985) The birds of the 

western Palearctic. Vol IV. Terns to 

Woodpeckers. Oxford University 

Press, Oxford. 

Farashi, A; Shariati, M. (2017). 

Biodiversity hotspots and conservation 

gaps in Iran. Journal for Nature 

Conservation; 39: 37-57.  

Fry, C. H.; Fry, K. (1999). Kingfishers, 

Bee-Eaters & Rollers. Christopher 

Helm, A & C Black. London. 
Fry, C. H.; Fry. K.; Harris. A. (1992). 

Kingfishers, Bee- eaters and Rollers: A 

Handbook. Russel Friedman Books, 

Halfway House, S. Africa.  

Gholamhosseini, A.; Vardakis, M.; 

Aliabadian, M.; Nijman, V.; Vonk, R. 

(2013). Hybridization between sister 

taxa versus non-sister taxa: a case study 

in birds. Bird Study; 60: 195-211. 

Gill, F.; Donsker, D. (Eds). (2020). IOC 

World Bird List (v 10.1). Doi 

10.14344/IOC.ML.10.1.  

http://www.worldbirdnames.org/ 

Johanssona, U.S.; Irestedtb, M.; Qu, Y.; 

Ericsonb, GB. (2018). Phylogenetic 

relationships of rollers (Coraciidae) 

based on complete mitochondrial 

genomes and fifteen nuclear genes. 

Molecular Phylogenetics and Evolution; 

126: 17-22. 
Kaboli, M.; Aliabadian, M.;  Tohidifar, 

M.; Hashemi, A.; Musavi, .B.; Roselaar 

CS. (2016). Atlas of Birds of Iran (In 

Persian and English). Kharazmi 

University Press, Karaj, Iran. 

Khaleghizadeh, A.; Roselaar, K.; Scott, 

D.A.; Tohidifar, M.; Mlikovsky, J.; 

Blair, M.; Kvartalnov, p. (2017). Birds 

of Iran: Annotated checklist of the 



 1400اول، پیاپی سی و هفتم، تابستان ، شماره دهمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   50

species and subspecies. Iranshenasi 

Publishing, Tehran, Iran. 500 pp. 

Mansoori, J. (2013). A Field Guide to the 

Birds of Iran (In Persian with an 

abstract in English). Farzaneh Book 

Publisher, Tehran, Iran. 513 pp. 

McCarthy, EM. (2006). Handbook of 

Avian Hybrids of the World. Oxford 

University Press. 

Sedaghat Nejad, Z.; Tashakorian, V.; 

Mobasheri, MH.; Homayuni, MS.; 

Foroghbakhsh, A.; Mansuri, A.; 

Sepehrimanesh, M. (2012). Provincial 

studies of Fars. Iran Textbook printing 

and Publication Company.  

Sibley, C.G.; Ahlquist, J.E. (1990). 

Phylogeny and Classification of Birds. 

Yale Univ. Press, New Haven. 

Thiollay, JM. (1985). Strategies adaptive 

comparées des Rolliers sedentaires et 

migrateurs dans une savane Guineene. 

Revue of Ecology (Terre et vie); 40: 

364-377.  

Vaurie, C. (1959). The birds of the 

Palearctic Fauna, A systematic 

reference. Order Passeriformes.  H. F. 

& G. Witherby Ltd., London, United 

Kingdom. 762 pp. 

 


