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چکیده
بررسی مراحل تولید مثل و میزان موفقیت زاد آوری گاوچرانک یکا اگکرترمکهای ( )Bubulcus ibis Linnaeus,1758در جزیکرة علکی سکیاه در
رودخانة کارون در محدودة شهر اهواز از دی ماه سال  1392آغاز و در خردادماه  1393خاتمه یافت .در این بررسکی مراحکل و میکزان موفقیکت زاد
آوری گاوچران در  60آشیانه بررسی شد .مشاهدات نشان داد ،زمان آغاز آشیانه سازی ،اواخردیماه ،میانگین دوران تفریخ تخمها  22روز ،میانگین
تعداد تخمها به ازاء هر آشیانه  ،3/9میانگین دوران رشد جوجهها  33روز ،اتمام جوجهآوری اوایل خرداد ماه بود .اندازهگیری ابعاد  234تخم در 60
اشیانه نشان داد میانگین شاخص شکل تخمها ،75/56 ،میانگین حجم تخمها  20/97±14/8سکانتی مترمکعک ،،میکانگین ر کر کوچک تخکمهکا
 ،28/36±1/06میانگین ر ر بزرگ تخمها  37/73±1/26میلی متر ،میانگین وزن تخمها  24/14±4/34و میانگین وزن آشیانههکا 463/98± 9/40
گرم تعیین شد .میانگین دوران جوجگی  13 nestlingروز ،دوران  16 Post-Nestlingروز ،میانگین زمان پرواز کامل جوجهها  14روز تعیین شد.
طول دورة زادآوری بین  84تا 90روز ،و میزان موفقیت جوجهآوری  73/33درصد تعیین شد .جمعیت جوجهآوری گاوچران در جزیرة علکی سکیاه
 448جفت شمارش شد .مشاهدات در سال  1394نشان داد که جزیرة علی سیاه الیروبی و از بین رفت و کلنی جوجهآور اگرت رمهای نیز متالشکی
شد.

کلید واژگان:

گاوچران  ،میزان موفقیت تولید مثل ،مراحل جوجهآوری ،جزیرة علی سیاه ،رودخانة کارون
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 .1مقدمه
پرندگان آبزی به عنوان شاخصهکای سکالمت محکیط
زیست بکه شکمار مکیرونکد ( ;Abdelkrim et al., 2008
;Guinet et al,. 1998; Abraham & Sydeman, 2004
 .)Rendón et al., 2008بنابراین تغییرات جمعیت ،تنکو

گونهای و میزان موفقیت در زادآوری آنها بیانگر وضکعیت
زیستگاههای آنها بهشکمار مکیرود .حفاظکت از پرنکدگان
آبزی و کنار آبزی که بهصکورت کلنکی زنکدگی و زادآوری
میکنند نیاز به برنامهریزی محلکی ،اسکتانی ،من قکهای و
جهانی دارند ( ،)Kushlan, 1993; Girma et al, 2014بکه
دلیل زادآوری تجمعی ،نیاز به زیستگاه مناس ،برای آشیانه
سازی گروهی دارند و این گونه زیستگاهها معموالً کم است
().Girma et al., 2014; Abraham & Sydeman, 2004
تاکنون چندین م العه دربارة شاخصیت زیستی پرنکدگان
آبکککزی انجکککام شکککده اسکککت از جملکککه مکککیتکککوان بکککه
( ;Abraham et al., 2005; Becker & Beissinger, 2006
)Burger, 2006; Einoder, 2009; Rendón et al., 2008
اشاره کرد .گاوچران از پرندگان کنار آبزی و ماهیخوار اسکت
که بهصورت کلنی جوجکهآوری مکیکنکد و از حشکرات تغییکه
میکند ،ولی برحس ،نو زیستگاه از ماهی نیز تغییه مکیکنکد
()Butchart et al., 2012; Seedikkoya et al., 2005
گاوچران ک بککومی من قککة  Indo- Africaاسککت ،ولککی گسککترة
پراکنش آن در جهان از  35درجة شمالی تا  55درجة جنکوبی را
در بر میگیرد ( .)Abdelkrim et al., 2008به دلیل پکراکنش
وسیع آن در جهان و زادآوری به صورت کلنی ،م العکاتی دربکارة
زادآوری ایککن گونککه انجککام یافتککه اسککت از جملککه مککیتککوان بککه
( )Ranglack et al., 1999; Parejo et al., 1999در
ایتالیکککا )Abdelkrim et al., 2008( ،در الجزیکککره،
( )Kushlan & Hafner, 2000در من قککة مدیترانککه،
( )Wayne et al., 1984در غرب هند)Novel &Sahi, 2013( ،
در فلوریککدا اشککاره کککرد .در ایککران ()Nikbagheri, 2004
جمعیت جوجه آوران حواصیل ها از جمله گاوچران را در
جزیرة علی سیاه م العه کرده است .خسروی رژیم غیایی

حواصیلها در جزایر رودخانة کارون را در داخل شهر اهکواز
م العکه کککرده اسککت ( .)Khosravi, 2007فککون پرنککدگان
جزایر داخل کارون از جمله جزیرة علکی سکیاه در محکدودة
شهر اهواز م العه و  38گونکة پرنکده از جملکه چهکار گونکة
حواصککیل گککزارش شککده اسککت (.)Behrouzi-Rad, 2015
اولین زادآوری این گونکه در جزیکرة علکی سکیاه در سکال
 1382گزارش شده است ( .)Nikbagheri, 2004در سکال
 1394که جزیره الیروبی و بکه طکور کلکی برداشکته شکد،
کلنی زادآور گاوچران نیز کامالً از هم پاشید و مشاهدات
تیرماه  1394نشان داد که جزیرة علی سیاه وجود نکدارد.
هدف از این م العکه تعکین زمکان مراحکل جوجکهآوری و
بککرآورد میککزان موفقیککت در هککر ی ک از مراحککل زادآوری
گاوچران در جزیرة علی سکیاه در ربکل از حکیف جزیکره
بود ،تا مشخص شود پس از حکیف جزیکره چکه تعکداد از
جمعیت گاوچران متالشی و هر ساله چه تعکداد جوجکة
گاوچران متولد نخواهد شد .چون تا کنون در ارتبکا بکا
میزان موفقیت جوجهآوری گاوچران در جزیرة علی سیاه
م العهای انجام نیافته است.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
جزیرة علی سیاه در رودخانة کارون در محکدودة شکهر
اهواز در مورعیت جغرافیایی  31درجه و  19دریقکه و 58
ثانیه شمالی و  48درجه و  58دریقکه و  55ثانیکه طکولی
رککرار دارد .مسککاحت جزیککره  1/29هکتککار و ارتفککا آن از
سک د دریککا  15متککر اسککت( .)Behrouzi-Rad, 2015در
اطراف این جزیره تعدادی جزایکر دیگکر بکا مسکاحتهکای
مختلف ررار دارند که سکواحل آنهکا فکراهم آوری امککان
تغییه و صید ماهی توسط گاوچران را مهیا ککرده اسکت.
پوشش گیاهی غال ،جزیکره پکده ،Populus euphratica
گککز  ،Tamarix spو نککی  Phramites australisاسککت.

اشکال ( 1و .)2
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی جزیرة علی در رودخانة کارون

سیمای طبیعی جزیره قبل از تخریب

سیمای جزیره پس از تخریب

آشیانه گاوچرانک بر روی درخت پده
درجزیره

شکل  .2سیمای جزیره و آشیانة گاوچرانک در جزیرة علی سیاه در بهار ( 1394منبع عکسها ،بهروزی راد )1394

 .2.2برداشتهای مقدماتی
اولین مراجعه بکه جزیکره در  8دیمکاه  1392صکورت
گرفت که هنوز گاوچران در جزیره حضور نداشکت .ابتکدا
مورعیت جزیره و مساحت و ارتفا آن با  GPSتعیین شد.
دومین حضور در تاریخ  11دی مکاه انجکام شکد ککه یک

جفت اگر رمکهای در جزیکره حضکور داشکت و آغکاز ورود
گاوچران به جزیره  11دیماه ثبکت شکد .از آن پکس بکا
حضور دو روز در میان در جزیره مراحل تکمیکل جمعیکت
جوجکککه آور و شکککرو آشکککیانهسکککازی ثبکککت شکککد
(.)Parejo & Aviles, 2001
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 .3.2روش شمارش آشیانهها
پس از تکمیل آشکیانهسکازی و تخکمگکیاری ،شکمارش
آشیانههای گاوچرانگ با مشاهدة مسکتقیم بکا پیکادهروی در
جزیره انجام گرفت (.)Dragonetti & Giovacchini, 2009
روش شمارش ،تمام شماری Total Countبود؛ چون کلیة
آشیانهها به راحتی رابل مشاهده و شمارش بودنکد .تعکداد
آشیانهها بر روی هر ی از درختان پده و نیها شکمارش
شدند .از بین آشکیانههکای  60آشکیانه بکر حسک ،امککان
دسترسی با عالمت گیاری با رنگ ررمکز مشکخص شکدند.
ابتدا ابعاد تخم هکای  60آشکیانه ( 234تخکم) بکا ککولیس
انککدازهگیککری شککد .از آن پککس هککر دو روز ی ک بککار بککه
آشیانههای انتخاب شده مراجعکه و دوران تفکریخ ،مراحکل
رشد و تلفات تخمها یادداشت شد .مراحل رشد جوجکههکا
بککه سککه مرحلککه  Post-Nestling ،Nestlingو Fledging
تقیسم و تلفات و موفقیت هری از مراحل تعیین شدند.

 .4.2اندازهگیری ابعاد آشیانه
ابعککاد آشککیانههککا پککس از اتمککام جوجککهآوری و پککرواز
جوجهها از آشیانه هکا انکدازهگیکری شکدند تکا هکی گونکه
مزاحمتککی در پککروش و رشککد جوجککههککا پککیش نیایککد
( .)Patankar et al., 2007وزن آشیانه با ترازوی دیجیتال
با درت ی گرم ،طول تکههکای چکوب آشکیانههکا ،طکول
گودی ،ر ر بزرگ و ر ر کوچ و ارتفا آشیانه از سک د
زمین ،با متر نواری با درت ی میلیمتر اندازهگیری شد.

 .5.2زیستسنجی تخمها
پارامترهای  234تخم نظیر ر ر بزرگ ،ر کر کوچک
با کولیس با درت  0/01میلیمتر و وزن تخمها با تکرازوی
دیجیتال  Pesolaبا درت 1گرم اندازهگیکری شکدند .بکرای
تعیککین حجککم تخککم از راب ککة  V=KV×LB2و بککرای
تعیین شکاخص شککل تخکمهکا از راب کة P= B÷L×100
اسککککتفاده شککککد ( ;Abdelkrim et al., 2008
 V .)Wayne et al.,1984; Panda, 1996حجکم تخکم بکر
حس ،سکانتیمتکرمکعک L ،،ر کر بکزرگ تخکم برحسک،

تخکم بکر حسک ،میلکیمتکرKV ،

میلیمتر B ،ر ر کوچ
ضکری ،ثکابتی بکرای تخککم پرنکدگان  0/51در نظکر گرفتککه
مکیشکود ( .)Wayne et al., 1984; Panda, 1996ولکی
( ،)Ruiz et al., 1992ضککری K ،را بککرای گاوچرانکک
 0/4965محاسبه کرده است .هر چه شاخص شککل تخکم
بیشتر باشد بدین معنی است که تخم گردتر است.
 .6.2تعیین دستة تخم Clutch Size

دو روز در میککان بککا مشککاهدة مسککتقیم در  60آشککیانة
انتخاب شده ،تعکداد ،دسکتجات  Clutch Sizeو تغییکرات
تعداد تخمها در هر آشیانه تعیین شد.
 .7.2تعیین دوران تفریخ Incubation

با مشاهدة مستقیم دو روز در میان ،مدت زمان تبدیل
تخمها به جوجه تعیین شد .زمان خروج اولکین و آخکرین
جوجه از تخم در هکر آشکیانه یکادداشکت و دوران تفکریخ
تخمها مشخص گردید.

 .8.2روش بررسی رشد جوجهها
دورة رشککد جوجککههککا بککه سککه مرحلککه تقسککیم شککد
(.)Kaur et al., 2014; Ruiz et al., 1992

 1( :Nestlingتا  20روزگکی) ،در ایکن مرحلکه بخکش
اعظم بدن جوجه عریکان بکوده و تکا رشکد کامکل پرهکای
جوجگی ادامه مییابد .طوالنیترین مرحله است.
 21( :Post-Nestlingتا  35روزگی) ،در این مرحله بکدن
جوجه از پر پوشیده شده ،جوجه رادر به پکرواز نیسکت ،ولکی
میتواند در اطراف آشیانه حرکت و جست و خیز نماید.
 36( :Fledgingتا  45روزگی) ،در این مرحله جوجکه
کم و بیش رادر به پرواز است ،ولی سن پکرواز زمکانی فکرا
می رسد که جوجه ردرت پکرواز کامکل یافتکه و آشکیانه را
کامالً ترک کند.
جوجهها در آشیانههای مشخص شکده ( 60آشکیانه) از
بدو تولد (جوجة ی روزه) با استفاده از ترازوی دیجیتکال
با درت  1گرم توزین و ثبت گردیدند.
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شکل  .3ابزار اندازهگیری تخم و آشیانة گاوچرانک در جزیرة علی سیاه در بهار ( 1393منبع :زینعلی )1394

 .9.2تعیین تلفات تخم و جوجهها در مراحل مختلف
تعداد تلفات تخمها و آنهایی ککه بکه جوجکه تبکدیل
شدند و همچنین تلفات و جوجههای زنکده مانکده در سکه
مرحلککککککککه Post-Nestling ،Nestling ،و  Fledgingدر
آشیانههای انتخاب شده با مشاهدة مستقیم ثبت شد.

 .10.2تعیین مراحل زمانی فنولوژی تولید مثل
بککا ثبککت زمککان ورود پرنککدگان بککه جزیککره و آغککاز
آشیانهسازی تا زمکان پکرواز جوجکههکا ،مراحکل مختلکف
فنولوژی تولید مثکل ایکن گونکه تعیکین شکد .باتوجکه بکه
میانگین فراوانی در هر مرحله ،نق ة اوج برای هر مرحلکة
تولید مثلی مشخص گردید ()Novel & Sahi, 2013

 .11.2تعیین میزان تولید هرآشیانه
بر اساس مشاهدات و یادداشت ها ،تعداد آشکیانه هکا در
کلنی ،تعداد تخمها در هر آشیانه ،تعکداد  Nestlingهکا و
Post-Neslingهای موفک و جوجکه هکای بکه سکن پکرواز
رسککیده محاسککبه گردیککد ( .(Singh et al., 1988آنگککاه
موفقیت در مرحلة ربل از تفریخ تخمهکا Post-nesling ،و
 ،Nestlingدر بککین دسککتجات تخککم و گککروههککای همککزاد
تعیککین و موفقیککت زادآوری بککر اسککاس میککانگین درصککد
جوجههای به سن پرواز رسیده ( )Raxit, et al., 2016یکا
میانگین موفقیت در هر مرحلة تولیدمثلی محاسبه گردید.

 .12.2تعیین جمعیت جوجههآور گاوچرانهک در
جزیرة علی سیاه
کلیة آشیانههای موجود و فعال گاوچرانک در جزیکرة
علککی سککیاه بککا مشککاهدة مسککتقیم شککمارش شککدند
( .)Radim et al., 1998چون هر آشکیانه بکه یک جفکت
پرنککدة نککر و مککاده تعل ک دارد ،بنککابراین بککا ضککرب تعککداد
آشیانهها به عدد  ،2تعداد جمعیکت جوجکهآور گاوچرانک
تعیین شد.

 .3نتایج
 .1.3آغاز فصل جوجهآوری
اولین حضور جمعیت گاوچران در جزیرة علکی سکیاه
از  11دی ماه و شرو رفتارهکای تولیکدمثلکی Displayاز
اوایل بهمن ماه آغاز شد .در زمان زادآوری بخکشهکایی از
سر و گردن که به رنگ رهوهای هسکتند بکراش شکده و بکر
روی سر پرنکدة ککاکلی کوتکاه شکرو بکه رشکد مکیکنکد
( .)Dragonetti & Giovacchin, 2009این عالئم در اوایل
بهمن ماه همراه با آغاز آشیانهسازی در پرنکدة نکر و مکاده
مشاهده شد .همراه ایکن تغییکرات شککلی در پرنکدة نکر و
ماده ،فعالیت های آشیانهسازی و جفکتگیکری آغکاز شکد.
طول دورة زادآوری در جدول ( )1نشان داده شکده اسکت.
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تخمها  5تا  9روز طول کشید .در آشیانههایی که  5تخکم
داشتند ،تکمیل دستة تخمها  8تا  9روز طول کشید.

اولین تخم در آشیانه های انتخاب شکده در 1393/11/11
مشاهده شد .تخمها در آشیانهها ی روز در میان گیاشته
شدند و تکمیل تعداد تخمها در آشیانه بکر حسک ،تعکداد

جدول  .1دوران جوجهکشی گاوچرانک در جزیرة علی سیاه در سال 1393-1392
ورود به

آغاز فعالیت

شروع

اوج

آغاز

جزیره

زادآوری

آشیانهسازی

آشیانهسازی

تخمگذاری

 11دی ماه

اوایل
بهمن ماه

 5بهمن

 20-10بهمن

 11بهمن

اوج
تخمگذاری
 10روز
25-15
بهمن

 .2.3مشخصات آشیانهها
آشیانه ها به شکل استوانة وارونه با مواد چوبی و نی در
میان سه شاخههای درختان پده و یا بر روی نیها ساخته
شککده بودنککد .مشککاهدات عینککی نشککان داد کککه تکککههککای
خشکیدة چکوب بزرگتکر در بخکش خکارجی دیکواره هکای
آشیانه بهکار برده شده بود و بخش داخلکی آشکیانه دارای
تکههای تر کوچکتر بودند .پرندگانی که دارای جوجههکای
 Altericialهستند ،نظیر کالغها  Corvidaeبخش میکانی
آشککیانههککا را بککرای گککرم کککردن و حفاظککت بککدن عریککان
جوجککککههککککا از مککککواد بسککککیار نککککرم مککککیسککککازند
( .)Cramp &Simmons, 1977ایکن سکاختار آشککیانه در
گونههای کالغ هنکدی در جزیکرة خکارک نیکز مشکاهده و
گزارش شده است ( .)Behrouzi-Rad, 2013حواصیلهکا بکا
ایککککن کککککه دارای جوجککککههککککای  Altericialهسککککتند
( ،)Cramp &Simmons, 1977در بخش میانی آشکیانه از
علوفة نرم و یا سایر مواد نرم استفاده نکرده بودنکد (شککل
 ،)2بلکه از تکه هکای ککوچکتر چکوب خشککیده اسکتفاده
کرده بودند .تفاوت بخش داخلکی آشکیانه بکا بخکشهکای
خارجی آن در ضخامت و زبری تککههکای چکوب اسکتفاده
شده بود .مشاهدة رفتکار آشکیانهسکازی نشکان داد ککه در
ساختن آشیانة هر دو پرندة نر و ماده شرکت دارنکد ،ولکی

دوران تفریخ
 20تا  22روز
 7اسفند تا
 5فروردین

مرحلة
Nestling
 20-1روزگی

مرحلة Post-
Nestling
 35-21روزگی

مرحلة
Fledging
 45-36روزگی

 8اسفند تا
 5فروردین

 25اسفند تا 25
فروردین

 20فروردین تا
 18خرداد

ترک جزیره

آخر
خرداد ماه

اغل ،پرندة نر مواد ساختاری را به آشیانه میآورد و پرندة
مکاده معمکاری و سکاخت آشککیانه را انجکام مکیداد .بنیککاد
آشیانه و جام س حی آن از تکههای چوب ،شاخه و بکرگ
درختان پده و نی بود .در این م العه مواد بهکاربرده شکده
در سکککاختار  60آشکککیانه پکککس از اتمکککام جوجکککهآوری
اندازهگیری شد .بزرگترین تکة استفاده شکده در سکاختار
آشیانه  87سانتیمتر و کوچ ترین تکه  2سانتیمتر بود.
نتایج بهدست آمده در جدول ( )2نشان داده شده است.

 .3.3مشخصات تخمها
در  60آشیانة انتخاب شده مجموعکاً ابعکاد  234تخکم
اندازهگیری شد .میانگین تعداد تخم در هر آشکیانه ±1/1
 3/9عکدد تعیکین شکد .درصکد فراوانکی تعکداد تخکمهککا و
آشیانه هکا در جکدول ( )3نشکان داده شکده اسکت .دامنکة
نوسان ر ر بزرگ تخم ها  41/95 -37/72میلیمتر ،دامنة
نوسان ر ر کوچ تخکمهکا  38/32 -33/38میلکی متکر،
دامنه نوسان وزن تخکمهکا 26/4 -23/1گکرم تعیکین شکد
(جدول  .)4رنگ تخکمهکا الجکوردی ککمرنکگ یکا سکفید
متمایککل بککه آبککی بسککیار کککمرنککگ بککود .اشکککال ( 2و )3
شاخصیت شکل و حجم تخمها در جدول ( )4نشکان داده
شده است.
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جدول  .2پارامترهای اندازه گیری شده در آشیانههای گاوچرانک در جزیرة علی سیاه در بهار 1393
مکان
آشیانه
پده
نی

11

مکان

زمین ،متر

سانتی متر

سانتی متر

سانتی متر

 ±انحراف معیار

 ±انحراف معیار

±انحراف معیار

 ±انحراف معیار

2/84±8/91
()4/26-1/2
1/8±0/98
()2/8-1/2

26/18±5/24
()38-9/9
24/35±1/03
()36/34-8/8

5/69±1/23
()7/7-3/3
5/94±0/76
()8/4-3/5

32/01 ±4/70
()45-27
31/69±2/35
()47-25

463/98±9/40
()875/76-323/34

تعداد قطعات در

ساختار آشیانه

تعداد آشیانه

49

آشیانه

ارتفاع آشیانه از سطح

ارتفاع بیرونی آشیانه،

گودی آشیانه

قطر آشیانه،

طول قطعات

آشیانه ،سانتی متر
64/26±1/36
()87-4
59/5±3/08
()88-2

پده
نی

ضخامت قطعات آشیانه
سانتی متر
0/76±0/12
()1 /2-0/4

وزن آشیانه ،گرم

464/03±5/58

350/27±15/10
()445-232
242/27±16/01
()312-143

1/1±0/04

جدول  .3تعداد و درصد فراوانی تخمهای گاوچرانک در جزیرة علی سیاه در بهار 1393
تعداد آشیانه

درصد فراوانی آشیانهها

تعداد تخم در هر آشیانه

تعداد کل تخم

در صد فراوانی تخمها

14
38
8
جمع آشیانهها 60

23/33
63/33
13/33
100

3
4
5
میانگین تعداد تخم در هر آشیانه ()3/9

42
152
40
چمع تخمها 234

17/948
64/957
17/094
100

جدول  .4مشخصات تخمهای گاوچرانک در جزیرة علی سیاه در بهار 1394
تعداد

قطر کوچک  ±انحراف معیار

قطر بزرگ ±انحراف معیار

آشیانه

میلی متر

میلی متر

شاخص شکل تخم

حجم تخم،
سانتی متر مکعب

 28/49±1/11میانگین
()31/88-28/10
 28/32±1/11میانگین
()31/78-28/23

8

28/29±/98
()31/58-28/15

 37/87±1/34میانگین
()41/95-37/72
 37/67±1/24میانگین
41/92-37/71
 37 /65±1/22میانگین
41/90-37/37

 75/23میانگین
()75/60-75/67
 75/17میانگین
()75/81-74/86
 75/14میانگین
75/37-75/32

 15/262میانگین
()21/168 -14/787
 15/00میانگین
21/02-14/92
 14/96میانگین
20/74-14/70

میانگبن

28/36±1/06
31/74±28/16

37/73±1/26
41/92-37/60

 75/18میانگین
75/59-75/28

 15/07میانگین
20/976±14/8

14
38

وزن تخمها
24/43±4/32
24/14±4/4
23/85 ±4/31
24/14±4/34

اعداد داخل پارانتز دامنة نوسان ر ر بزرگ ،کوچ  ،شکل و حجم تخمها است

 .4.3دوران تفریخ
خوابیدن روی تخمها در آشیانههای انتخکاب شکده در
جزیرة علی سیاه از  17بهمن آغاز شد .شرو تفریخ تخکم

پس از گیشت  21تا  25روز و در تکاریخ  11اسکفند مکاه،
اولین تفریخ انجام و اولین جوجه در آشیانه هکای انتخکاب
شده مشاهده شد .آخرین جوجه در آشکیانههکای انتخکاب
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شده در  19فروردین ماه از تخکم خکارج شکد .تفکریخ هکر
تخم نسبت به تخم دیگر در هر آشیانه با یک روز تکخخیر
انجام می گرفت .بنکابراین در یک آشکیانة دارای  4تخکم،
تفاوت اولین تولد با آخرین تولد  7روز ثبت شد.

 .5.3دوران رشد جوجهها
جوجککککههککککای گاوچرانکک ک

 Altericialهسککککتند

( ;Cramp &Simmons, 1977; Parejo et al., 2001

 )Novel, & Sahi, 2013و تکا مرحلکة پکرواز در آشککیانه
مینشینند تا ردرت پرواز پیدا کنند .در این مکدت توسکط
والدین تغییه میشوند .گروههای همزاد بین  3تا  5جوجه
در آشیانههای مکورد م العکه بکود .دوران رشکد ایکن نکو
جوجهها به سه مرحله تقسیم شد (.)Singh et a.l, 1988
مرحلة  Nestlingحدود  20روز طول میکشید ( 1تکا 20
روزگی) .در این مرحلکه بکدن جوجکههکا عریکان و رکدرت

تحرک کمی دارند .مرحلة  15 Post-Nestlingتکا  20روز
طول میکشید ( 21تا  35روزگکی) .در ایکن مرحلکه بکدن
جوجهها از پر پوشکیده شکده و رکادر بکه حرککت بکر روی
شاخههکای اطکراف آشکیانه بودنکد ،ولکی آشکیانه را تکرک
نمیکردند .مرحلة پرواز  10 ،Fledgingتکا  15روز (از 36
تکا  45روزگکی) طکول کشکید و جوجکههکا دارای توانککایی
حرکت و جست و خیز بودند و از شاخهای به شاخة دیگکر
میپریدند .یعنی از ابتدای تولد تا زمکان پکرواز حکدود 45
روز طول کشید تا جوجهها کامالً توانایی پرواز پیدا کننکد.
روند رشد جوجه ها در شکل ( )3نشکان داده شکده اسکت.
گرفتن و وزن کردن جوجکههکای تکازه تکوان پکرواز یافتکه
مشکل بود ،با این حال  45جوجه دارای ردرت پکرواز وزن
شککدند ،کککه وزن آنهککا کمتککر از مرحل کة  Fledgingبککود
(شکل .)3

شکل  .3وزن جوجهها در دوران مختلف رشد در جزیرة علی سیاه در بهار 1393

 .6.3میزان تلفات و بقا
میزان موفقیت در تخم ها بیان کنندة تعداد تخمهکایی
است که بکه جوجکه تبکدیل شکدند و میکزان موفقیکت در
پرورش جوجهها ،داللت بر درصدی از جوجهها اسکت ککه
آشککککیانه را تککککرک و رککککادر بککککه پککککرواز شککککدند

(.)Novel & Sahi,2013

از مجمو  234تخم م العه شده در مجمو  39تخم
تلککف و  195تخککم تبککدیل بککه جوجککه شککد و بککه مرحل کة
 Nestlingرسیدند .در نتیجه میکزان موفقیکت در مرحلکة
گیر از تخم به مرحلة جوجگی  83/33درصد تعیین شکد.
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در مرحل کة  12 nestlingجوجککه تلککف و  183جوجککه بککه
مرحلة  Post-Nestlingرسیدند در نتیجه میزان موفقیکت
در ایککن مرحلککه  93/85درصککد تعیککین شککد .در مرحلککة
 11،Post-Nestlingجوجککه تلککف و  172جوجککه پککرواز و
آشیانه را با موفقیت تکرک کردنکد .میکزان تلفکات در ایکن
مرحله  6/39درصد و میزان موفقیت  93/99درصد تعکین

شککد .میککزان کککل موفقیککت از مجمککو  234تخککم در 60
آشیانه ( 172جوجه)  73/33درصکد تعیکین شکد .میکزان
موفقیت برای هر آشیانه  2/86جوجکه بکه ازای  3/9تخکم
( )73/33تعیککین شککد .در جککدول ( )5میککزان موفقیککت و
تلفات مراحل زادآوری گاوچران در جزیرة علی سکیاه بکا
چند من قة دیگر جهان مقایسه شده است.

جدول  .5مقایسة تعداد و دوران تفریخ تخمها در گاوچرانک در چند کشور جهان
تعداد آشیانة

تعداد

تعداد تخم

دوران

تعداد تخم به

درصد

بررسی شده

دستجات تخم

بررسی شده

تفریخ

ازای هر آشیانه

موفقیت کل

جزیرة علی سیاه (ایران)
هند

60
175
122
166
66

5-3
5-3
7-3
5-3
6-3

234
435
256
385
304

23-21
23-21
23-21
23-21
23-22

3/9
2/8
2/67
3/53
4/6

73/5
75/76
67
75
67

تاسکانی (ایتالیا)

253

5-3

589

24-21

2/5

69

امریکا

150

5-2

342

24-22

2/5

76

مکان

تونس
پنجاب
کامارگو

 .4بحث و نتیجهگیری
جوجهآوری گاوچران بر روی انوا درختانی مثل حرا
 ،Avesina spآکاسکیا  ،Acacia spپکده Prozopis spگکز
 Tamaris spو گونککههککای دیگککر و همچنککین نککیزار،
بوتهزارها ،درختچکههکا در تکاالبهکا ،کنکار رودخانکههکا و
دریاچهها گزارش شده اسکت ( ;Hilaluddin et al,.2003
 .)Dragonetti & Giovacchini., 2009در رودخانکککة
کارون در جزیرة علکی سکیاه بکر روی درخکت پکده و نکی
 Phragmites australisزادآوری کرده بود .این یافتکه بکا
م العککات مشککابه در اکثککر منککاط دنیککا مشککابه اسککت،
چون یافتههای ( ;Hafner, 1978; Novel & sahi, 2013
 )Kaur et al., 2014نتایج این م العه را تخیید مکیکننکد.
بنابراین به نظر میرسد گاوچران بر روی انکوا درختکان
موجود در زیستگاه و یا نیزارها جوجهآوری میکنکد و در
حقیقت نو درخت برای ساختن آشیانه ارجحیکت نکدارد،

رفرنس
بهروزی راد 1394
Novel &Sahi,2013
Nefla et al., 2015
Kaur et al., 2014
Hafner, 1980
Dragonetti
&Giovacchini,2009
Weber, 1975

بلککه احتمککاالً سککایر فاکتورهککای محی ککی نظیککر امنیککت،
پناهگاه و بهخصوص موجودیت درخت تعیین کننده است.
جزیرة علی سیاه در رودخانة ککارون از سکاحل غربکی 30
متر و از ساحل شرری  50متر فاصکله دارد و امککان تکردد
شکارچیهای طبیعی از طری خشککی بکه جزیکره وجکود
ندارد و به دلیل انبوهی تاج پوشش گیاهی جزیکره مککان
جوجهآوری ،امکان حملة دشمنان طبیعی نظیکر پرنکدگان
شکاری نیز از هوا کمتر است .به همکین دلیکل اسکت ککه
گاوچران ک در بککین تعککداد زیککادی از جزایککر موجککود در
رودخانة کارون در محدودة شهر اهواز جزیرة علی سکیاه را
برای زادآوری انتخاب کرده بود .با توجه به اینکه در سکایر
جزایر نیز درختانی چون پده و گز و نکی نیکز وجکود دارد،
ولی امنیت آنها به اندازة جزیرة علی سیاه نیسکت .فصکل
زادآوری گاوچران برحس ،مکان و شرایط آب و هکوایی،
از مکککانی بککه مکککان دیگککر متفککاوت اسککت و آغککاز آن از
( Novemberآبان ماه) و خاتمة آن ( Augustمکرداد مکاه)
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گکزارش شکده اسکت ( ،)Simmons & Cramp, 1977در
جزیرة علی سیاه در رودخانة ککارون از اوایکل بهمکن مکاه
شککرو شککد و در اواخککر خککرداد مککاه خاتمککه یافککت .آغککاز
زادآوری ایککن گونککه در هنککد در من قککة  Montserratدر
اوایکل بهمکن ( )Novemberو اتمکام آن در اواخکر خکرداد
( )Augustگکزارش شکده اسکت (،)Wayne et al., 1984
م العککات مشککابه بککرای تعیککین شککرو و خاتمککة زادآوری
گاوچران در سال  2008و  2009در جامائو هند March
(اسککفند) تککا ( Julyتیرمککاه) (Novel & Sahi, 2013
;( April )Patankar et al., 2007فککروردین تککا تیککر)
( )Patankar et al., 2007با یافتههای این م العه مشکابه
است .در م العات مشابه توسکط ( Cramp & Simmons,
 )1977آغاز تولید مثل گاوچرانک را در شکمال هنکد مکاه
 Juneو اتمام آن را  Augustو در جنوب هند آغکاز تولیکد
مثل در ماه ( Novemberآبان ماه) و اتمکام آن را March
(اسفندماه) گزارش کرده است .یافتههای او در شمال هند
با یافتههای این م العه در جزیرة علی سکیاه هکم خکوانی
دارد ولی در جنوب هند شرو و اتمکام زادآوری حکدود 2
ماه زودتر انجام میگیرد که دلیل آن میتواند آب و هوای
گرم جنوب هند نسکبت بکه جزیکرة علکی سکیاه باشکد .در
م العات متعدد وابستگی تاریخ آغاز و اتمام زاد آوری ایکن
گونه با وضعیت ارلیم مکان جوجهآوری ذککر شکده اسکت.
(Hilaluddin et al., 2003؛  .)2013 Novel & Sahi,این
اطالعات نشان میدهند که زادآوری گاوچران در مناط
گرمتر مثل جنوب هنکد و جزیکرة علکی سکیاه نسکبت بکه
مناط سردتر مثل شمال هند زودتر شرو میشود ،ولکی
نسبت به مکانهای گرمتر ،دیرتر آغاز میشکود .سکاخت و
تکمیل آشیانه در جزیرة علی سیاه  6-5روز طول کشکید.
این یافته با یافتکههکای ( )Raxit et al., 2016در گجکرات
هنککد کککه زمککان سککاخت و تکمیککل آشککیانه  3تککا  7روز
(میککانگین  4/41±1/14روز) طککول مککیکشککد گککزارش
کردهاند ،مشابه است و اختالف معنیداری در سک د  5در
صد ( (P=%5نشکان نکداد .زمکان تخکمگکیاری و تکمیکل

( Clutch Sizeدسته تخمها) بر حس ،تعداد تخم در هکر
آشیانه بین  9 -5روز در جزیرة علی سکیاه طکول کشکید.
چون گاوچران ی روز در میان تخمگیاری میکند .این
یافته با م العات مشکابه در دنیکا همخکوانی دارد Rexit .و
همکاران 2016 ،زمان تکمیل تخم هکا در آشکیانه را (7-4
روز) و میانگین  6/82روز و  Kourو 9-5 ،2013 ،Novel
روزگزارش کرده اند که با یافتههای ایکن تحقیک اخکتالف
معنی داری در س د ( )p=%5نشان نداد .دستجات تخکم
در  60آشیانه بررسی شده در جزیرة علی سیاه 5-3 ،تخم
بود که با یافتههکای ( 5-3 )Novel & Sahi, 2013تخکم،
( 5-3 )Hilaluddin et al., 2003تخکم و ()Iyer, 2004
مشابه است .میانگین تعداد تخم برای هر آشیانه در جزیرة
علکککی سکککیاه  3/9تعیکککین شکککد ککککه بکککا یافتکککههکککای
( 3/7 ،)Patankar et al., 2007تخککم در هککر آشککیانه،
( 3/9 )Brichetti & Grussu, 1992تخکمProsper & ( ،
 )Hafne, 1996در اسکاانیا  3/6تخکم و ()Telfair, 1983
 3/6تخم مشابه است؛ ولی با یافتههای ()German, 2004
 2/8تخککککککککککم 4/8 )Hafner,1978( ،تخککککککککککم و
( )Petry & Fonseca, 2005در برزیل ( 2/5تخم) تفکاوت
معنیداری در س د  5در صد ( )P= %5داشت .دلیل این
اختالف به دلیل تخثیر فاکتورهای محی ی بر میکزان تکوان
تولیککد تخککم توسککط پرنککدة مککاده ذکککر شککده اسککت.
(Hilalaluddin, et al., 2003؛ .)Patankar et al., 2007
دوران تفریخ در جزیرة علکی سکیاه بکین  21تکا  25روز و
میانگین  22روز تعیین شد که با یافتههکای ( Wayne et
 )al., 1984در من قککة  22 West Indiesتککا  24روز،
( )Dragonetti & Giovacchini, 2009در ایتالیکا 23/8
روز 21 )Novel & Sahi, 2013( ،تا  ،23روز میانگین 22
روز 23-22 )Hilalaluddin et al., 2003( ،روز ،میکانگین
 22/7روز مشابه است .میانگین ابعکاد تخکمهکا در جزیکرة
علکی سکیاه ( )47/50±1/33( × )38/38±/85میلکیمتکر،
میانگین شکل تخم ها  80/80و میکانگین حجکم تخکم هکا
 34/614سکککانتیمتکککر مکعککک ،بکککود .بکککا یافتکککههکککای
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( )Ruiz, et al., 1992با ابعاد ( )46/45-36/66میلیمتر و
با حجم  30/87سانتیمتر مکع ،با اندازة شکل  ،78/92با
یافتکککههکککای ( )Novel & Sahi, 2014در هنکککد
( 46/24±2/94-34/02±2/11میلککی متککر) ،اخککتالف
معنیداری در س د ( )p=%5نشان نداد .میکزان موفقیکت
زادآوری گاوچران در جزیرة علی سکیاه  73/33درصکد و
به ازای هر آشیانه (از هر  3/9تخکم در هکر آشکیانه 2/86
جوجککه)  73/33درصککد تعیککین شککد کککه بککا یافتککههککای
( )Hafner, 1978از هککر  4/8تخککم در هککر آشککیانه 3/9
جوجه 81/25 ،درصد )Novel & Sahi2013( ،از هکر 3/9
تخم در هر آشیانه  2/8جوجکه 71/79 ،درصکد ،در هنکد،
( )Ranglack et al., 1999در امریککا از  2/9تخکم در هکر
آشیانه  1/9جوجه )Brichetti & Grussu., 1992( ،از هکر
 3/2تخککم در هککر آشککیانه  2/2جوجککه 68/75 ،درصککد در
الجزیره و ( )Nefla et al., 2015در تونس از هر  3/5تخم
در هر آشیانه  2/67جوجه 83/54 ،درصد مشکابه اسکت و
اختالف معنی داری در س د ( (P=%5نشان نداد .میکزان
تلفات در مرحلة تخم  51تخم ( 22/64درصد) در مرحلکة
 6/15 ،Nestlingدرصککد ،در مرحلککة 6/9 ،Post-Nestling
درصد و میزان تلفات در کل دوران جوجهآوری (از مرحلة
تخم تا زمان پرواز جوجههکا)  26/66درصکد تعیکین شکد.
میزان موفقیت کل زادآوری اگرت رمهای در جزیکرة علکی
سیاه  73/33درصد برآورد شکد .میکزان موفقیکت زادآوری
گاوچران در چند زیستگاه در جهان در جدول ( )5نشان
داده شده است که با میزان موفقیت زادآوری این گونه در
جزیرة علی سیاه مشابه هستند .در جزیرة علی سیاه 448
آشیانة گاوچران در ی کلنی شمارش شد که بکا تعکداد
آشیانه های موجود در کلنیهای جوجکهآور در کشکورهای
مختلف جهان متفاوت است .چون تعداد آشیانه در ارتبا
با تعداد جمعیت جوجهآور است که جمعیت جوجکهآور در
کشککورهای مختلککف متفککاوت اسککت .در امریکککا توسککط
( 46 )Dindo & Marion, 1987آشکیانه دریک کلنکی،
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( 550 ،)Hilaluddin et al., 2003آشیانه در ی کلنکی و
( ،)Siegfried, 1972در افریقککای جنککوبی  1416آشککیانه
گزارش کرده اند .بنابراین تعداد آشکیانه در یک کلنکی در
ارتبا بکا عوامکل محی کی مکیتوانکد باشکد 448 .جفکت
گاوچرانگ جوجهآور در جزیرة علی سکیاه در سکال 1393
وجود داشت .اگر میزان موفقیت این گونه را  73درصکد و
جمعیت جوجهآور نیز همان  448جفت بکرای سکالهکای
آینده ثابت در نظر گرفته شود میتوان نتیجه گرفکت ککه
در اثر تخری ،جزیکرة علکی سکیاه سکالیانه  1275جوجکه
متولد نخواهند شد .این امکر تکخثیر تخریک ،زیسکتگاه بکر
پرندگانی که به صکورت کلنکی زادآوری مکیکننکد نشکان
میدهد که ورتی مکان آشیانهسازی از بین میرود ،تمامی
جمعیت جوجهآور از هم میپاشد و از بین میرود.

پیشنهادها
 -1به منظور کس ،اطالعکات از وضکع موجکود جزایکر
داخل کارون پیشنهاد میشود تمام پرندگان جوجکهآور در
تمام جزایر رودخانة کارون ربل از تخری ،آنها م العکه و
اهمیت جزایر در حفاظکت از پرنکدگان جوجکه آور روشکن
شود و مدیران محیط زیست بر اساس اطالعات بکهدسکت
آمده ،جزایر را تحت مدیریت و حفاظت ررار دهند.
 -2با توجه به پکراکنش وسکیع ایکن گونکه در ایکران و
جهان ،زیستگاه های جوجهآور بکرای بقکاء گونکه حفاظکت
بیشتری شوند.

سپاسگزاری
از آرککای دغاغلککه راننککدة رککای موتککوری کککه در طککول
م العککه در تککردد بککه جزیککرة علککی سککیاه یککاری نمودنککد،
سااسگزاری مینماییم.
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