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 Bubulcus ibis  گاوچرانک جوجه آوریمیزان موفقیت بررسی 

 کارون ةرودخانعلی سیاه در  ةجزیر در

 2شالمایی زینعلی مصطفی، *1راد بهروزی بهروز

 ایران اهواز، اسالمی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد زیست، محیط گروه.1

 ایران اهواز، اسالمی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد زیست، محیط گروه ةآموخت دانش .2

 (25/09/1396 ؛ تاریخ پذیرش:25/12/1395 تاریخ دریافت:)

 چکیده
در علکی سکیاه    ةجزیکر در  (Bubulcus ibis Linnaeus,1758) ایرمکه اگکرت  گاوچرانک  یکا   میزان موفقیت زاد آوریمراحل تولید مثل و بررسی 

زاد  مراحکل و میکزان موفقیکت    در این بررسکی . خاتمه یافت 1393ماه خردادو در  آغاز 1392 سالشهر اهواز از دی ماه  ةمحدودکارون در  ةرودخان

میانگین روز،  22ها دوران تفریخ تخممیانگین  ،ماهدیاواخرزمان آغاز آشیانه سازی،  مشاهدات نشان داد،شد.  بررسی آشیانه 60 گاوچران  در آوری

 60تخم در  234 گیری ابعاداندازهآوری اوایل خرداد ماه بود. جوجه، اتمام روز 33 ها جوجهدوران رشد میانگین ، 9/3زاء هر آشیانه به ا ها تخمتعداد 

 هکا  تخکم مترمکعک،، میکانگین ر کر کوچک       سکانتی  97/20±8/14ها ، میانگین حجم تخم56/75ها، اشیانه نشان داد میانگین شاخص شکل تخم

 98/463± 40/9 هکا میانگین وزن آشیانه و 14/24±34/4 هامیانگین وزن تخممیلی متر،  73/37±26/1 ها، میانگین ر ر بزرگ تخم06/1±36/28

 روز تعیین شد. 14 ها جوجهزمان پرواز کامل میانگین  روز، Post-Nestling 16 دورانروز،  nestling 13دوران جوجگی میانگین گرم تعیین شد. 

علکی سکیاه    ةجزیرآوری گاوچران  در جوجهجمعیت  تعیین شد. درصد 33/73آوری جوجهمیزان موفقیت  روز، و90تا  84زادآوری بین  ةدورطول 

نیز متالشکی   ای رمهآور اگرت جوجهعلی سیاه الیروبی و از بین رفت و کلنی ة جزیرنشان داد که  1394مشاهدات در سال  شد. شمارش جفت 448

 شد.

 کارون ةرودخانعلی سیاه،  ةجزیرآوری، جوجهمیزان موفقیت تولید مثل، مراحل ، گاوچران  :واژگانکلید 
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 مقدمه .1
محکیط  سکالمت   هکای  شاخصپرندگان آبزی به عنوان 

 ;Abdelkrim et al., 2008) رونکد  مکی زیست بکه شکمار   

Guinet et al,. 1998; Abraham & Sydeman, 2004; 

Rendón et al., 2008.) تغییرات جمعیت، تنکو    بنابراین

بیانگر وضکعیت   ها آنآوری زاد در و میزان موفقیت ای گونه

از پرنکدگان   حفاظکت . رود مکی  رشکما هب ها آن های زیستگاه

آوری زادصکورت کلنکی زنکدگی و    هو کنار آبزی که ب آبزی

و  ای من قکه ریزی محلکی، اسکتانی،   برنامهنیاز به  کنند می

بکه  ، (Kushlan, 1993; Girma et al, 2014) دارندجهانی 

آوری تجمعی، نیاز به زیستگاه مناس، برای آشیانه زاددلیل 

 استکم  معموالً ها زیستگاهسازی گروهی دارند و این گونه 

(Girma et al., 2014; Abraham & Sydeman, 2004. )

 پرنکدگان  شاخصیت زیستی  ةدربارچندین م العه  تاکنون

 بکککه  تکککوان مکککی انجکککام شکککده اسکککت از جملکککه آبکککزی

(Abraham et al., 2005; Becker & Beissinger, 2006; 

Burger, 2006; Einoder, 2009; Rendón et al., 2008 )

اسکت   خوارماهیو  ان کنار آبزیاز پرندگ گاوچران  .اشاره کرد

و از حشکرات تغییکه    کنکد  مکی  آوریجوجکه صورت کلنی هکه ب

 کنکد  مکی نو  زیستگاه از ماهی نیز تغییه ، ، ولی برحسکند می

(Butchart et al., 2012; Seedikkoya et al., 2005) 

گسککترة  اسککت، ولککی Indo- Africaمن قککة بککومی  گاوچرانکک 

جنکوبی را  درجة  55شمالی تا درجة  35از جهان  در پراکنش آن

پکراکنش   به دلیل .(Abdelkrim et al., 2008) گیرد میدر بر 

دربکارة  م العکاتی  کلنی،  به صورت آوریزادو وسیع آن در جهان 

 تککوان بککه از جملککه مککی اسککتیافتککه آوری ایککن گونککه انجککام زاد

(Ranglack et al., 1999; Parejo et al., 1999)  در

 ،در الجزیکککره (Abdelkrim et al., 2008) ایتالیکککا،

(Kushlan & Hafner, 2000)  مدیترانککه  ةمن قکک در ،

(Wayne et al., 1984)  ،در غرب هند(Novel &Sahi, 2013) 

 (Nikbagheri, 2004)در فلوریککدا اشککاره کککرد. در ایککران 

را در  گاوچران از جمله  ها حواصیلجمعیت جوجه آوران 

خسروی رژیم غیایی  .است کرده م العه علی سیاهجزیرة 

در داخل شهر اهکواز   را کارونرودخانة در جزایر  ها حواصیل

فککون پرنککدگان  .(Khosravi, 2007) اسککتم العکه کککرده  

محکدودة  در  علکی سکیاه  جزیرة جزایر داخل کارون از جمله 

گونکة  پرنکده از جملکه چهکار    گونکة   38 و م العهشهر اهواز 

 .(Behrouzi-Rad, 2015) اسککتشککده حواصککیل گککزارش 

 در سکال  علکی سکیاه   ةجزیکر در آوری این گونکه  زاداولین 

در سکال  . (Nikbagheri, 2004) استشده گزارش  1382

 ،که جزیره الیروبی و بکه طکور کلکی برداشکته شکد      1394

مشاهدات نیز کامالً از هم پاشید و  گاوچران آور زادکلنی 

علی سیاه وجود نکدارد.   ةجزیرکه داد  نشان 1394تیرماه 

آوری و جوجکه تعکین زمکان مراحکل     هدف از این م العکه 

 آوریزاد در هککر یکک  از مراحککل بککرآورد میککزان موفقیککت

در ربکل از حکیف جزیکره    علی سکیاه   ةجزیردر  گاوچران 

جزیکره چکه تعکداد از     مشخص شود پس از حکیف تا  ،بود

 ةجوجک و هر ساله چه تعکداد   متالشی گاوچران جمعیت 

چون تا کنون در ارتبکا  بکا    متولد نخواهد شد. گاوچران 

علی سیاه  ةجزیرآوری گاوچران  در جوجهمیزان موفقیت 

 انجام نیافته است. ای م العه

 

 هاروشمواد و  .2

 مورد مطالعه ةمنطقمعرفی  .1.2

شکهر   ةمحکدود کارون در  ةرودخانعلی سیاه در  ةجزیر

 58دریقکه و   19درجه و  31 جغرافیاییاهواز در مورعیت 

  ثانیکه طکولی   55دریقکه و   58درجه و  48ثانیه شمالی و 

از  آنارتفککا   و هکتککار 29/1 جزیککرهمسککاحت  رککرار دارد.

در . (Behrouzi-Rad, 2015)اسککت متککر 15سکک د دریککا 

 هکای  مسکاحت اطراف این جزیره تعدادی جزایکر دیگکر بکا    

فکراهم آوری امککان    هکا  آنمختلف ررار دارند که سکواحل  

. ککرده اسکت   مهیارا  گاوچران تغییه و صید ماهی توسط 

، Populus euphratica پکده جزیکره   غال،پوشش گیاهی 

اسککت.  Phramites australis نککیو  ،Tamarix sp گککز

  (.2 و 1) لاشکا
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 کارون ةرودخانعلی در  ةجزیرجغرافیایی موقعیت  .1 شکل

 

 (1394، بهروزی راد ها عکس)منبع  1394بهار  درعلی سیاه جزیرة در  گاوچرانکآشیانة  جزیره وسیمای . 2 شکل

 

 مقدماتی های برداشت .2.2
صکورت   1392مکاه  دی 8اولین مراجعه بکه جزیکره در   

گرفت که هنوز گاوچران  در جزیره حضور نداشکت. ابتکدا   

تعیین شد.  GPSمورعیت جزیره و مساحت و ارتفا  آن با 

دی مکاه انجکام شکد ککه یک        11 دومین حضور در تاریخ

ای در جزیکره حضکور داشکت و آغکاز ورود     جفت اگر رمکه 

از آن پکس بکا    ماه ثبکت شکد.  دی 11گاوچران  به جزیره 

حضور دو روز در میان در جزیره مراحل تکمیکل جمعیکت   

  سکککازی ثبکککت شکککد  آشکککیانهجوجکککه آور و شکککرو   

(Parejo & Aviles, 2001). 

 سیمای طبیعی جزیره قبل از تخریب

 پده درخت روی بر گاوچرانک آشیانه         تخریب از پس جزیره سیمای

 درجزیره
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 ها آشیانهشمارش  روش .3.2
 شکمارش گکیاری،  تخکم سکازی و  آشکیانه پس از تکمیل 

روی در پیکاده بکا   مسکتقیم مشاهدة با  گاوچرانگهای آشیانه

 (.Dragonetti & Giovacchini, 2009) جزیره انجام گرفت

کلیة ؛ چون ودب Total Countشماریتمام شمارش،  روش

ها به راحتی رابل مشاهده و شمارش بودنکد. تعکداد   آشیانه

شکمارش  ها نی و  ختان پدهها بر روی هر ی  از درآشیانه

 امککان بکر حسک،    آشکیانه  60هکای  از بین آشکیانه  شدند.

مشکخص شکدند.   با عالمت گیاری با رنگ ررمکز  دسترسی 

بکا ککولیس   ( تخکم  234آشکیانه )  60 هکای  تخمابعاد  ابتدا

گیککری شککد. از آن پککس هککر دو روز یکک  بککار بککه   انککدازه

مراحکل  دوران تفکریخ،  مراجعکه و   انتخاب شده های آشیانه

هکا  مراحل رشد جوجکه  داشت شد.یادها تخمرشد و تلفات 

 Fledging و Nestling ،Post-Nestling مرحلککهبککه سککه 

 شدند.و تلفات و موفقیت هری  از مراحل تعیین تقیسم 

 گیری ابعاد آشیانهاندازه .4.2
آوری و پککرواز جوجککهاز اتمککام هککا پککس بعککاد آشککیانها

گونکه  گیکری شکدند تکا هکی     انکدازه  هکا  آشیانهها از  جوجه

 نیایککدپککیش  هککا جوجککهمزاحمتککی در پککروش و رشککد  

(Patankar et al., 2007.)  جیتال یبا ترازوی دآشیانه وزن

طکول  ، هکا  آشکیانه هکای چکوب   تکهطول با درت ی  گرم، 

 دارتفا  آشیانه از سک   گودی، ر ر بزرگ و ر ر کوچ  و

 گیری شد.اندازه متربا متر نواری با درت ی  میلیزمین، 

 هاتخم سنجیزیست .5.2
ر ر بزرگ، ر کر کوچک     تخم نظیر 234پارامترهای 

ها با تکرازوی  و وزن تخم مترمیلی 01/0با کولیس با درت 

 بکرای   گیکری شکدند.  اندازهگرم 1با درت  Pesola یجیتالد

V=KV×LBراب ککة حجککم تخککم از  تعیککین 
 و بککرای 2

  =B÷L×100 Pراب کة  از  هکا تعیین شکاخص شککل تخکم   

  ;Abdelkrim et al., 2008) شککککداسککککتفاده 

Wayne et al.,1984; Panda, 1996). V  بکر   تخکم  حجکم

 بکزرگ تخکم برحسک،     ر کر  L، مکعک، متکر  سکانتی حس، 

 KVمتکر،  میلکی ر ر کوچ  تخکم بکر حسک،     B، مترمیلی

در نظکر گرفتککه   51/0 ثکابتی بکرای تخککم پرنکدگان    ضکری، 

ولکی   .(Wayne et al., 1984; Panda, 1996) شکود  مکی 

(Ruiz et al., 1992) ،ضککری ،K  گاوچرانکک را بککرای 

 تخکم  شککل  شاخص چه هر محاسبه کرده است. 4965/0

 .است گردتر که تخم است معنی بدین باشد بیشتر

 Clutch Sizeتخم  ةدستتعیین  .6.2
آشککیانة  60 مسککتقیم درمشککاهدة دو روز در میککان بککا 

و تغییکرات   Clutch Sizeانتخاب شده، تعکداد، دسکتجات   

 ها در هر آشیانه تعیین شد.تعداد تخم

 Incubation یختفرتعیین دوران  .7.2
مستقیم دو روز در میان، مدت زمان تبدیل مشاهدة با 

ها به جوجه تعیین شد. زمان خروج اولکین و آخکرین   تخم

داشکت و دوران تفکریخ   یکاد جوجه از تخم در هکر آشکیانه   

 ها مشخص گردید.تخم

 هاروش بررسی رشد جوجه .8.2
  تقسککیم شککد مرحلککهبککه سککه  هککا جوجککهرشککد  ةدور

(Kaur et al., 2014; Ruiz et al., 1992). 

Nestling: (1 در ایکن مرحلکه بخکش      20 تا ،)روزگکی

اعظم بدن جوجه عریکان بکوده و تکا رشکد کامکل پرهکای       

 ترین مرحله است. یابد. طوالنیجوجگی ادامه می

Post-Nestling :(21 35 تا  ،)بکدن  در این مرحله روزگی

جوجه از پر پوشیده شده، جوجه رادر به پکرواز نیسکت، ولکی    

 تواند در اطراف آشیانه حرکت و جست و خیز نماید.می

Fledging: (36  45تا )جوجکه  در این مرحله  ،روزگی

و بیش رادر به پرواز است، ولی سن پکرواز زمکانی فکرا     کم

کامکل یافتکه و آشکیانه را    رسد که جوجه ردرت پکرواز   می

 کامالً ترک کند.

آشکیانه( از   60های مشخص شکده ) ها در آشیانهجوجه

با استفاده از ترازوی دیجیتکال   ی  روزه(جوجة ) بدو تولد

 .ندگرم توزین و ثبت گردید 1با درت 
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 (1394زینعلی  :)منبع 1393علی سیاه در بهار  ةجزیردر  گاوچرانک ةآشیانگیری تخم و اندازهابزار  .3 شکل

 

 در مراحل مختلف ها جوجهتعیین تلفات تخم و  .9.2
هایی ککه بکه جوجکه تبکدیل     ها و آنتخمتعداد تلفات 

زنکده مانکده در سکه    های جوجههمچنین تلفات و  وشدند 

در  Fledgingو  Nestling ،Post-Nestling، مرحلککککککککه

 .شدثبت  مستقیممشاهدة با  های انتخاب شدهآشیانه

 مثل تولید فنولوژی زمانی مراحل تعیین .10.2
آغککاز  ورود پرنککدگان بککه جزیککره و زمککان ثبککت بککا

 مختلکف  ، مراحکل هکا  جوجکه  پکرواز  زمکان  تا سازی آشیانه

 بکه  باتوجکه شکد.   تعیکین  گونکه  ایکن  مثکل  تولید فنولوژی

 ةمرحلک  هر برای اوج ةنق  ،در هر مرحله فراوانی میانگین

 (Novel & Sahi, 2013) گردید مشخص تولید مثلی

 هرآشیانه تولید میزان تعیین .11.2
در  هکا  آشکیانه  تعداد ،ها یادداشتو  مشاهدات اساس بر

 و هکا  Nestling، تعکداد  در هر آشیانه هاتعداد تخم کلنی،

Post-Neslingپکرواز  سکن  بکه  هکای  جوجکه  و موفک   های 

 آنگککاه Singh et al., 1988).) گردیککد محاسککبه رسککیده

و  Post-nesling، هکا تخم تفریخ از ربل مرحلة در موفقیت

Nestling،  همککزاد هککای گککروهدر بککین دسککتجات تخککم و 

 صککددر میککانگین اسککاس بککر آوریزاد موفقیککت و تعیککین

 یکا  (Raxit, et al., 2016) رسیده پرواز سن به های جوجه

 .گردید محاسبه مثلیتولید مرحلة هر در موفقیت میانگین

آور گاوچرانهک در  جوجهه تعیین جمعیت  .12.2

 علی سیاه ةجزیر
 ةجزیکر در  های موجود و فعال گاوچرانک  آشیانه ةکلی

  مسککتقیم شککمارش شککدند   ةمشککاهدبککا  علککی سککیاه 

(Radim et al., 1998).      چون هر آشکیانه بکه یک  جفکت

بنککابراین بککا ضککرب تعککداد  ،نککر و مککاده تعلکک  دارد ةپرنککد

گاوچرانک    آورجوجکه ، تعداد جمعیکت  2به عدد  ها آشیانه

 ین شد.یتع

 

 نتایج .3

 آوریجوجهآغاز فصل  .1.3
 علکی سکیاه   ةجزیردر  گاوچران حضور جمعیت اولین 

 از Displayیمثلک تولیکد شرو  رفتارهکای  و  دی ماه 11از 

از  هکایی  بخکش  در زمان زادآوری بهمن ماه آغاز شد. اوایل

هسکتند بکراش شکده و بکر      ای رهوهسر و گردن که به رنگ 

 کنکد  مکی ککاکلی کوتکاه شکرو  بکه رشکد       ةپرنکد روی سر 

(Dragonetti & Giovacchin, 2009).  در اوایلم ئعالاین 

نکر و مکاده    ةپرنکد سازی در آشیانهبهمن ماه همراه با آغاز 

و نکر   ةپرنکد مشاهده شد. همراه ایکن تغییکرات شککلی در    

. شکد گیکری آغکاز   جفکت سازی و آشیانه های فعالیت ،ماده

 .نشان داده شکده اسکت   (1) جدولدر آوری زاد ةدورطول 



 1396زمستان ، 4 ، شماره70منابع طبیعی ایران، دوره جله محیط زیست طبیعی، م 762

 

 

 11/11/1393انتخاب شکده در   های آشیانهاولین تخم در 

ی  روز در میان گیاشته  ها آشیانهدر  ها تخممشاهده شد. 

تعکداد   ها در آشیانه بکر حسک،   تخمشدند و تکمیل تعداد 

تخکم   5هایی که آشیانهدر  .روز طول کشید 9تا  5 ها تخم

 روز طول کشید. 9 تا 8 ها تخم ةدستشتند، تکمیل دا

 1393-1392علی سیاه در سال جزیرة کشی گاوچرانک در جوجهدوران . 1جدول 

ورود به 

 جزیره

آغاز فعالیت 

 آوریزاد

شروع 

 سازی آشیانه

اوج 

 سازی آشیانه

آغاز 

 گذاری تخم

اوج 

 گذاری تخم

 روز 10

 دوران تفریخ

 روز 22تا  20

 مرحلة

Nestling 

 روزگی 1-20

-Postمرحلة 

Nestling 
 روزگی 21-35

مرحلة 
Fledging 

 روزگی 36-45
 ترک جزیره

 دی ماه 11
 ل ایاو

 بهمن ماه
 بهمن 11 بهمن 20-10 بهمن 5

15-25 

 بهمن

 اسفند تا  7

 فروردین 5

 اسفند تا  8

 فروردین 5

 25اسفند تا  25

 فروردین

فروردین تا  20

 خرداد 18

 آخر

 خرداد ماه

 

 هاآشیانهمشخصات  .2.3
با مواد چوبی و نی در وارونه  ةاستوانبه شکل  ها آشیانه

ساخته  ها نیدرختان پده و یا بر روی  های شاخهمیان سه 

 هککای تکککهه بودنککد. مشککاهدات عینککی نشککان داد کککه شککد

 هکای  دیکواره رجی چکوب بزرگتکر در بخکش خکا     ةخشکید

کار برده شده بود و بخش داخلکی آشکیانه دارای   هشیانه بآ

 هکای  جوجهکوچکتر بودند. پرندگانی که دارای تر  های تکه

Altericial هاکالغ نظیر، هستند Corvidae   بخش میکانی

بککرای گککرم کککردن و حفاظککت بککدن عریککان  هککا راآشککیانه

  سککککازندمککککیاد بسککککیار نککککرم از مککککو هککککا جوجککککه

(Cramp &Simmons, 1977).  ن سکاختار آشککیانه در  ایک

مشکاهده و  نیکز  خکارک   ةجزیکر کالغ هنکدی در   های گونه

بکا   هکا  حواصیل. (Behrouzi-Rad, 2013) استگزارش شده 

  هسککککتند Altericial هککککایکککککه دارای جوجککککه ایککککن

(Cramp &Simmons, 1977)،   در بخش میانی آشکیانه از

)شککل   نکرده بودنکد نرم و یا سایر مواد نرم استفاده  ةعلوف

ککوچکتر چکوب خشککیده اسکتفاده      هکای  تکهبلکه از  (،2

 هکای بخکش . تفاوت بخش داخلکی آشکیانه بکا    کرده بودند

چکوب اسکتفاده    هکای  تککه خارجی آن در ضخامت و زبری 

در سکازی نشکان داد ککه    انهآشکی رفتکار   ةمشاهدشده بود. 

، ولکی  رنکد ماده شرکت دانر و  ةپرندهر دو  ةآشیانساختن 

 ةپرندو  آورد میشیانه آنر مواد ساختاری را به  ةپرندل، غا

. بنیککاد داد مکی شککیانه را انجکام  مکاده معمکاری و سکاخت آ   

شاخه و بکرگ  چوب،  های تکهو جام س حی آن از  آشیانه

کاربرده شکده  همواد ب م العه نی بود. در این و درختان پده

 آوریجوجکککهپکککس از اتمکککام  شکککیانهآ 60 در سکککاختار

استفاده شکده در سکاختار    ةتک ترین بزرگگیری شد.  اندازه

متر بود. سانتی 2تکه  ترین کوچ متر و سانتی 87آشیانه 

 داده شده است.نشان  (2) جدولدر دست آمده هتایج بن

 هامشخصات تخم .3.3
تخکم   234مجموعکاً ابعکاد    انتخاب شده ةآشیان 60در 

 ±1/1 شد. میانگین تعداد تخم در هر آشکیانه  گیریاندازه

و  هککا تخکم عکدد تعیکین شکد. درصکد فراوانکی تعکداد        9/3

دامنکة  ( نشکان داده شکده اسکت.    3) در جکدول  هکا  آشیانه

 ةدامنمتر، میلی 95/41 -72/37 ها تخمر ر بزرگ  نوسان

، میلکی متکر   32/38 -38/33 هکا  تخکم نوسان ر ر کوچ  

 تعیکین شکد   گکرم  4/26 -1/23هکا  تخکم وزن نوسان دامنه 

رنکگ یکا سکفید    ککم الجکوردی   هکا  تخکم (. رنگ 4جدول )

 (3و  2ل )اشکککا .رنککگ بککودکککممتمایککل بککه آبککی بسککیار 

نشکان داده   (4)در جدول  ها تخمشاخصیت شکل و حجم 

 شده است.
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 1393علی سیاه در بهار  ةجزیرگاوچرانک در  های آشیانهپارامترهای اندازه گیری شده در  .2 جدول

مکان 

 آشیانه
 تعداد آشیانه

ارتفاع آشیانه از سطح 

 ، مترزمین

 انحراف معیار ±

 ارتفاع بیرونی آشیانه،

 سانتی متر

 انحراف معیار  ±

 گودی آشیانه

 سانتی متر

 انحراف معیار±

 قطر آشیانه،

 مترسانتی 

 انحراف معیار ±

 وزن آشیانه، گرم

 

 49 پده
91/8±84/2 

(2/1-26/4) 

24/5±18/26 

(9/9-38) 

23/1±69/5 

(3/3-7/7) 

70/4± 01/32 

(27-45) 

58/5±03/464 

 

 11 نی
98/0±8/1 

(2/1-8/2) 

03/1±35/24 

(8/8-34/36) 

76/0±94/5 

(5/3-4/8) 

35/2±69/31 

(25-47) 

40/9±98/463 

(34/323-76/875) 

مکان 

 آشیانه
 آشیانه، سانتی متر طول قطعات

 آشیانه ضخامت قطعات

 سانتی متر
 ساختار آشیانه تعداد قطعات در 

  پده
36/1±26/64 

(4-87) 

12/0±76/0 

(4/0-2 /1) 
 

10/15±27/350 

(232-445) 
 

  نی
08/3±5/59 

(2-88) 
04/0±1/1  

01/16±27/242 

(143-312) 
 

 

 1393علی سیاه در بهار  ةجزیردر  گاوچرانک های تخمتعداد و درصد فراوانی  .3 جدول

 ها در صد فراوانی تخم کل تخم تعداد تعداد تخم در هر آشیانه ها درصد فراوانی آشیانه آشیانه تعداد

14 33/23 3 42 948/17 

38 33/63 4 152 957/64 

8 33/13 5 40 094/17 

 100 234ها  چمع تخم (9/3) آشیانهمیانگین تعداد تخم در هر  100 60 ها جمع آشیانه

 
 

 1394در بهار  علی سیاه ةجزیردر  گاوچرانک های تخم مشخصات .4 جدول

تعداد 

 آشیانه

 انحراف معیار ±قطر کوچک 

 میلی متر

 انحراف معیار ±قطر بزرگ

 میلی متر
 شاخص شکل تخم

 حجم تخم،

 سانتی متر مکعب
 ها وزن تخم

14 
 میانگین 11/1±49/28

(10/28-88/31) 

 میانگین 34/1±87/37

(72/37-95/41) 

 میانگین 23/75

(67/75-60/75) 

 میانگین 262/15

(787/14- 168/21) 
32/4±43/24 

38 
 میانگین 11/1±32/28

(23/28-78/31) 

 میانگین 24/1±67/37

71/37-92/41 

 میانگین 17/75

(86/74-81/75) 

 میانگین 00/15

92/14-02/21 
4/4±14/24 

8 98/±29/28 

(15/28-58/31) 

 میانگین 37/ 22/1±65

37/37-90/41 

 میانگین 14/75

32/75-37/75 

 میانگین 96/14

70/14-74/20 
31/4± 85/23 

 36/28±06/1 میانگبن
16/28±74/31 

26/1±73/37 

60/37-92/41 

 میانگین 18/75

28/75-59/75 

 میانگین 07/15

8/14±976/20 
34/4±14/24 

 است ها تخمشکل و حجم ر ر بزرگ، کوچ ،  نوساندامنة  اعداد داخل پارانتز

 

 دوران تفریخ .4.3
انتخکاب شکده در    های آشیانهدر  هاخوابیدن روی تخم

بهمن آغاز شد. شرو  تفریخ تخکم   17علی سیاه از  ةجزیر

اسکفند مکاه،    11روز و در تکاریخ   25تا  21پس از گیشت 

انتخکاب   هکای  آشیانهاولین تفریخ انجام و اولین جوجه در 

انتخکاب   هکای  آشکیانه شده مشاهده شد. آخرین جوجه در 
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فروردین ماه از تخکم خکارج شکد. تفکریخ هکر       19شده در 

 تکخخیر تخم نسبت به تخم دیگر در هر آشیانه با یک  روز  

 ،تخکم  4 ة دارایآشکیان ر یک   . بنکابراین د گرفت میانجام 

 روز ثبت شد. 7تفاوت اولین تولد با آخرین تولد 

 ها جوجهدوران رشد  .5.3

  هسککککتند Altericial گاوچرانکککک  هککککای جوجککککه

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

Novel, & Sahi, 2013)   پکرواز در آشککیانه   ةمرحلک و تکا

توسکط  مکدت  در این  تا ردرت پرواز پیدا کنند. نشینند می

 جوجه 5تا  3همزاد بین  های گروه .شوند میوالدین تغییه 

دوران رشکد ایکن نکو     بکود.   های مکورد م العکه  آشیانهدر 

 .(Singh et a.l, 1988) شدسه مرحله تقسیم به  ها جوجه

 20 تکا  1) کشید میروز طول  20حدود  Nestling ةمرحل

رکدرت  و عریکان   هکا  جوجکه . در این مرحلکه بکدن   (روزگی

روز  20تکا   Post-Nestling 15 ةمرحل. ارندتحرک کمی د

بکدن  در ایکن مرحلکه   . روزگکی(  35تا  21) کشید میطول 

از پر پوشکیده شکده و رکادر بکه حرککت بکر روی        ها جوجه

تکرک   را لکی آشکیانه  ، وبودنکد اطکراف آشکیانه    هکای  شاخه

 36 از) روز 15تکا   Fledging ،10پرواز  ةمرحل .کردند نمی

دارای توانککایی  هکا  جوجکه د و یطکول کشک  روزگکی(   45تکا  

دیگکر   ةشاخبه  ای شاخهو از  بودندحرکت و جست و خیز 

 45 حکدود . یعنی از ابتدای تولد تا زمکان پکرواز   پریدند می

پیدا کننکد.   کامالً توانایی پرواز ها جوجهکشید تا روز طول 

 نشکان داده شکده اسکت.    (3) در شکل ها جوجه رشد روند

 تکازه تکوان پکرواز یافتکه     هکای  جوجکه گرفتن و وزن کردن 

پکرواز وزن   دارای ردرتجوجه  45 با این حال ،مشکل بود

  بککود Fledging ةمرحلکککمتککر از  هککا آنکککه وزن  ،شککدند

 (.3 شکل)

 

 1393علی سیاه در بهار  ةجزیررشد در  در دوران مختلف ها جوجهوزن  .3 شکل

 

 بقا میزان تلفات و. 6.3
 هکایی  تخمتعداد  ةکنندبیان  ها تخممیزان موفقیت در 

است که بکه جوجکه تبکدیل شکدند و میکزان موفقیکت در       

ککه   اسکت  ها جوجه، داللت بر درصدی از ها جوجهپرورش 

  آشککککیانه را تککککرک و رککککادر بککککه پککککرواز شککککدند   

(Novel & Sahi,2013.) 

تخم  39تخم م العه شده در مجمو   234از مجمو  

 ةمرحلککتخککم تبککدیل بککه جوجککه شککد و بککه  195و  تلککف

Nestling   ةمرحلک در  رسیدند. در نتیجه میکزان موفقیکت 

درصد تعیین شکد.   33/83 گیجوج ةمرحلگیر از تخم به 
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جوجککه بککه  183جوجککه تلککف و  nestling 12 ةمرحلککدر 

رسیدند در نتیجه میزان موفقیکت   Post-Nestling ةمرحل

  ةلککحمردرصککد تعیککین شککد. در  85/93 در ایککن مرحلککه

Post-Nestling،11  جوجککه پککرواز و  172جوجککه تلککف و

آشیانه را با موفقیت تکرک کردنکد. میکزان تلفکات در ایکن      

صد تعکین  در 99/93صد و میزان موفقیت در 39/6 مرحله

 60تخککم در  234شککد. میککزان کککل موفقیککت از مجمککو  

میکزان  . تعیکین شکد  درصکد   33/73 جوجه( 172) آشیانه

 تخکم  9/3جوجکه بکه ازای    86/2موفقیت برای هر آشیانه 

میککزان موفقیککت و  (5) ( تعیککین شککد. در جککدول33/73)

علی سکیاه بکا    ةجزیردر  گاوچران  آوریزادمراحل  تلفات

 .شده است سهمقایدیگر جهان  ةمن قچند 

 در چند کشور جهان گاوچرانک در ها تخمتعداد و دوران تفریخ  ةمقایس .5 جدول

 مکان
آشیانة تعداد 

 بررسی شده

تعداد 

 دستجات تخم

تعداد تخم 

 بررسی شده

دوران 

 تفریخ

تعداد تخم به 

 ازای هر آشیانه

درصد 

 موفقیت کل

 رفرنس

 1394بهروزی راد  5/73 9/3 23-21 234 5-3 60 ایران() سیاهعلی جزیرة 

 Novel &Sahi,2013 76/75 8/2 23-21 435 5-3 175 هند

 Nefla et al., 2015 67 67/2 23-21 256 7-3 122 تونس

 Kaur et al., 2014  75 53/3 23-21 385 5-3 166 پنجاب

 Hafner, 1980 67 6/4 23-22 304 6-3 66 کامارگو

 Dragonetti 69 5/2 24-21 589 5-3 253 ایتالیا() تاسکانی

&Giovacchini,2009 

 Weber, 1975 76 5/2 24-22 342 5-2 150 امریکا

 

 گیرینتیجه و بحث. 4
 حرای مثل اندرختانوا  بر روی  گاوچران آوری جوجه

Avesina sp،  آکاسکیا Acacia sp،  پکده Prozopis sp  گکز 
Tamaris sp  زارنککی دیگککر و همچنککین  هککای گونککهو ،

و  هکا  رودخانکه ، کنکار  هکا  تکاالب در  هکا  درختچکه ها، زار بوته

 ;Hilaluddin et al,.2003) اسکت گزارش شده  ها دریاچه

Dragonetti & Giovacchini., 2009).  رودخانکککة در

 علکی سکیاه بکر روی درخکت پکده و نکی      جزیرة در کارون 

Phragmites australis آوری کرده بود. این یافتکه بکا   زاد

 ، به اسککتم العککات مشککابه در اکثککر منککاط  دنیککا مشککا  

 ;Hafner, 1978; Novel & sahi, 2013) های یافتهچون 

Kaur et al., 2014)  کننکد  مکی تخیید نتایج این م العه را. 

ان بر روی انکوا  درختک   گاوچران  رسدمیبه نظر  بنابراین

و در  کنکد  میآوری جوجهها زارنیموجود در زیستگاه و یا 

 ،درخت برای ساختن آشیانه ارجحیکت نکدارد   حقیقت نو 

سککایر فاکتورهککای محی ککی نظیککر امنیککت، احتمککاالً بلککه  

. تعیین کننده استموجودیت درخت خصوص هو بپناهگاه 

 30ککارون از سکاحل غربکی    رودخانة علی سیاه در جزیرة 

متر فاصکله دارد و امککان تکردد     50متر و از ساحل شرری 

بکه جزیکره وجکود     از طری  خشککی  طبیعی های شکارچی

مککان  جزیکره   ندارد و به دلیل انبوهی تاج پوشش گیاهی

دشمنان طبیعی نظیکر پرنکدگان   حملة امکان  آوری،جوجه

 ت ککه دلیکل اسک  همکین  . به تر استکمشکاری نیز از هوا 

در بککین تعککداد زیککادی از جزایککر موجککود در   گاوچرانکک 

علی سکیاه را  جزیرة شهر اهواز محدودة کارون در رودخانة 

. با توجه به اینکه در سکایر  بودآوری انتخاب کرده زادبرای 

یکز وجکود دارد،   جزایر نیز درختانی چون پده و گز و نکی ن 

صکل  ف .نیسکت علی سیاه اندازة جزیرة ه ب ها آنولی امنیت 

 ،برحس، مکان و شرایط آب و هکوایی  گاوچران آوری زاد

از مکککانی بککه مکککان دیگککر متفککاوت اسککت و آغککاز آن از  

 November )آبان ماه(  آن خاتمة وAugust   )مکرداد مکاه( 
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در  ،( Cramp, 1977 &Simmons) اسکت شکده  گکزارش  

از اوایکل بهمکن مکاه     ککارون رودخانة علی سیاه در جزیرة 

آغککاز  .یافککتو در اواخککر خککرداد مککاه خاتمککه  شککدشککرو  

در  Montserratمن قککة آوری ایککن گونککه در هنککد در  زاد

 و اتمکام آن در اواخکر خکرداد    (November) اوایکل بهمکن  

(August)    اسکت گکزارش شکده (Wayne et al., 1984،) 

آوری خاتمککة زادم العککات مشککابه بککرای تعیککین شککرو  و 

 Marchدر جامائو هند  2009و  2008گاوچران  در سال 

 Novel & Sahi, 2013) تیرمککاه()  Julyتککااسککفند( )

Patankar et al., 2007;) April (  تیککرفککروردین تککا) 

(Patankar et al., 2007 ) مشکابه  عه این م ال های یافتهبا

 ,Cramp & Simmons)در م العات مشابه توسکط   .است

را در شکمال هنکد مکاه     گاوچرانک  آغاز تولید مثل  (1977

June  را و اتمام آنAugust    و در جنوب هند آغکاز تولیکد

 March اتمکام آن را   و( )آبان ماه Novemberمثل در ماه 

او در شمال هند  های یافتهگزارش کرده است.  اسفندماه()

علی سکیاه هکم خکوانی    جزیرة این م العه در  های یافتهبا 

 2آوری حکدود  زادلی در جنوب هند شرو  و اتمکام  دارد و

آب و هوای  تواند میکه دلیل آن  گیرد میماه زودتر انجام 

در علکی سکیاه باشکد.    جزیکرة  گرم جنوب هند نسکبت بکه   

متعدد وابستگی تاریخ آغاز و اتمام زاد آوری ایکن   م العات

آوری ذککر شکده اسکت.    جوجهگونه با وضعیت ارلیم مکان 

(Hilaluddin et al., 2003؛ Novel & Sahi, 2013.)  این

آوری گاوچران  در مناط  زادکه  دهند میاطالعات نشان 

علکی سکیاه نسکبت بکه     جزیکرة  گرمتر مثل جنوب هنکد و  

، ولکی  شود میمثل شمال هند زودتر شرو   سردترمناط  

سکاخت و   .شکود  می، دیرتر آغاز تر گرم های مکاننسبت به 

 .روز طول کشکید  6-5علی سیاه جزیرة تکمیل آشیانه در 

در گجکرات   (Raxit et al., 2016) هکای  یافتکه این یافته با 

روز  7 تککا 3هنککد کککه زمککان سککاخت و تکمیککل آشککیانه   

گککزارش کشککد طککول مککی روز(  41/4±14/1)میککانگین 

در  5د داری در سک  معنیاختالف  و ، مشابه استاند کرده

گکیاری و تکمیکل   تخکم زمکان   نشکان نکداد.   P=%5)) صد

Clutch Size  ( بر حس، تعداد تخم در هکر  ها تخم)دسته

علی سکیاه طکول کشکید.    جزیرة روز در  9 -5آشیانه بین 

. این کند میگیاری تخمچون گاوچران  ی  روز در میان 

و  Rexitیافته با م العات مشکابه در دنیکا همخکوانی دارد.    

 7-4را ) در آشکیانه  هکا  تخمتکمیل  زمان 2016  همکاران،

 Novel ،2013، 5-9و  Kourو  روز 82/6روز( و میانگین 

ایکن تحقیک  اخکتالف     های یافتهکه با  اند کردهروزگزارش 

دستجات تخکم  نشان نداد.  (p=%5) س دمعنی داری در 

تخم  5-3علی سیاه، جزیرة آشیانه بررسی شده در  60در 

 تخکم،  3-5 (Novel & Sahi, 2013) هکای  یافتهبا که بود 

(Hilaluddin et al., 2003 )3-5  و  تخکم(Iyer, 2004) 

جزیرة است. میانگین تعداد تخم برای هر آشیانه در  مشابه

  هکککای یافتکککهبکککا ککککه تعیکککین شکککد  9/3علکککی سکککیاه 

(Patankar et al., 2007)، 7/3   ،تخککم در هککر آشککیانه

(Brichetti & Grussu, 1992) 9/3   ،تخکم(Prosper & 

Hafne, 1996 )تخکم و   6/3اسکاانیا   در(Telfair, 1983) 

 (German, 2004) های یافتهولی با  مشابه است؛تخم  6/3

  وتخککککککککککم  8/4 (Hafner,1978) تخککککککککککم، 8/2

(Petry & Fonseca, 2005)  تخم( تفکاوت   5/2) برزیلدر

داشت. دلیل این  (P= %5) صددر  5داری در س د معنی

فاکتورهای محی ی بر میکزان تکوان    تخثیراختالف به دلیل 

مککاده ذکککر شککده اسککت.   پرنککدة تولیککد تخککم توسککط   

(Hilalaluddin, et al., 2003 ؛Patankar et al., 2007 .)

و روز  25تکا   21علکی سکیاه بکین    جزیرة دوران تفریخ در 

 Wayne et) هکای  یافتهروز تعیین شد که با  22میانگین 

al., 1984) من قککة  درWest Indies 22 روز،  24 تککا

(Dragonetti & Giovacchini, 2009) 8/23 ایتالیکا  در 

 22روز میانگین  ،23 تا 21 (Novel & Sahi, 2013)، روز

روز، میکانگین   22-23 (Hilalaluddin et al., 2003) روز،

جزیکرة  در  هکا  تخکم . میانگین ابعکاد  مشابه است روز 7/22

متکر،  میلکی ( 50/47±33/1( × )38/38±/85)علکی سکیاه   

 هکا  تخکم و میکانگین حجکم    80/80 ها تخمشکل  میانگین

  هکککای یافتکککهمتکککر مکعککک، بکککود. بکککا سکککانتی 614/34
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(Ruiz, et al., 1992) متر و میلی (45/46-66/36) ابعاد با

با ، 92/78شکل اندازة متر مکع، با سانتی 87/30با حجم 

 هنکککد در  (Novel & Sahi, 2014) هکککای یافتکککه

اخککتالف   میلککی متککر(،  11/2±02/34-94/2±24/46)

میکزان موفقیکت    .نشان نداد (p=%5)داری در س د معنی

درصکد و   33/73علی سکیاه  جزیرة در  گاوچران آوری زاد

 86/2تخکم در هکر آشکیانه     9/3از هر ) آشیانهبه ازای هر 

 هککای یافتککهدرصککد تعیککین شککد کککه بککا   33/73( جوجککه

(Hafner, 1978)  9/3تخککم در هککر آشککیانه   8/4از هککر 

 9/3از هکر   (Novel & Sahi2013)، درصد 25/81جوجه، 

 هنکد،  در ،درصکد  79/71جوجکه،   8/2تخم در هر آشیانه 

(Ranglack et al., 1999)  تخکم در هکر    9/2از  امریککا در

از هکر   (Brichetti & Grussu., 1992) ،جوجه 9/1آشیانه 

در  درصککد 75/68جوجککه،  2/2 تخککم در هککر آشککیانه 2/3

تخم  5/3 هراز در تونس  (Nefla et al., 2015)و  الجزیره

مشکابه اسکت و    درصد 54/83 ،جوجه 67/2 در هر آشیانه

میکزان   نشان نداد. P=%5))اختالف معنی داری در س د 

مرحلکة  درصد( در  64/22) تخم 51تخم مرحلة تلفات در 

Nestling، 15/6 مرحلککة در  ،صککددرPost-Nestling ،9/6 

مرحلة آوری )از جوجهصد و میزان تلفات در کل دوران در

درصکد تعیکین شکد.     66/26( هکا  جوجهتا زمان پرواز  تخم

علکی  جزیکرة  ای در رمهآوری اگرت زادمیزان موفقیت کل 

آوری زاددرصد برآورد شکد. میکزان موفقیکت     33/73سیاه 

( نشان 5گاوچران  در چند زیستگاه در جهان در جدول )

داده شده است که با میزان موفقیت زادآوری این گونه در 

 448علی سیاه جزیرة در علی سیاه مشابه هستند. جزیرة 

در ی  کلنی شمارش شد که بکا تعکداد   گاوچران  آشیانة 

آور در کشکورهای  جوجکه  های کلنیموجود در  های آشیانه

چون تعداد آشیانه در ارتبا   .مختلف جهان متفاوت است

آور در جوجکه که جمعیت است آور جوجهبا تعداد جمعیت 

  کشککورهای مختلککف متفککاوت اسککت. در امریکککا توسککط  

(Dindo & Marion, 1987) 46     ،آشکیانه دریک  کلنکی

(Hilaluddin et al., 2003)، 550  کلنکی و   آشیانه در ی 

(Siegfried, 1972)،  شککیانه آ 1416در افریقککای جنککوبی

یک  کلنکی در    بنابراین تعداد آشکیانه در . اند کردهگزارش 

 جفکت  448باشکد.   توانکد  مکی ارتبا  بکا عوامکل محی کی    

 1393در سکال   علی سکیاه جزیرة آور در جوجهگاوچرانگ 

درصکد و   73اگر میزان موفقیت این گونه را  .وجود داشت

 هکای  سکال بکرای  جفت  448آور نیز همان جوجهجمعیت 

 توان نتیجه گرفکت ککه  در نظر گرفته شود میثابت آینده 

 جوجکه  1275سکالیانه   علکی سکیاه  جزیکرة  در اثر تخری، 

تخریک، زیسکتگاه بکر     تکخثیر امکر   این متولد نخواهند شد.

نشکان   کننکد  مکی پرندگانی که به صکورت کلنکی زادآوری   

، تمامی رود میسازی از بین آشیانهکه ورتی مکان  دهد می

 .رود میو از بین  پاشد میآور از هم جوجهجمعیت 

 

 پیشنهادها
به منظور کس، اطالعکات از وضکع موجکود جزایکر      -1

آور در جوجکه پرندگان  تمام شود میداخل کارون پیشنهاد 

م العکه و   ها آنکارون ربل از تخری، رودخانة جزایر تمام 

روشکن   اهمیت جزایر در حفاظکت از پرنکدگان جوجکه آور   

دسکت  هاساس اطالعات بک  شود و مدیران محیط زیست بر

 جزایر را تحت مدیریت و حفاظت ررار دهند.،آمده 

با توجه به پکراکنش وسکیع ایکن گونکه در ایکران و       -2

آور بکرای بقکاء گونکه حفاظکت     جوجه های زیستگاهجهان، 

 بیشتری شوند.

 

 سپاسگزاری
رککای  موتککوری کککه در طککول راننککدة از آرککای دغاغلککه 

علککی سککیاه یککاری نمودنککد، جزیککرة م العککه در تککردد بککه 

 .منمایی میسااسگزاری 
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