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 چکیده

 شناسیزیست بررسی هدف با که است پژوهشی حاصل مطالعه این

 Nyctiocorax شب حواصیل زادآوری موفقیت تعیین و

nyctiocorax هایسال در کارون رودخانه سیاه علی جزیره در 

 صورتبه آشیانه 31 مجموعاً مطالعه این در است. شده انجام 11-18

 حواصیل زادآوری شد. انتخاب قایق با پیمایش طریق از تصادفی

 پرواز با خرداد 31 در و آغاز فروردین 3 در سازیآشیانه با شب

 انتخابی، آشیانه 31 در تخم 31 میان از یافت. پایان جوجه آخرین

 دستجات و داشت وجود آشیانه هر در تخم 13/3 متوسط طوربه

 در زادآوری موفقیت میانگین بود. متغیر تخم 5 تا 2 بین نیز تخم

 (،n=51) %13/83 ترتیببه گریزیالنه و نشینیالنه تفریخ، مرحله

45/43% (45=n،) 15/45% (41=n) نیز کل زادآوری موفقیت و 

 پارامترهای و همزاد یها گروه تخم، دستجات شد. محاسبه 14/52%

 بیشترین نداشتند. زادآوری موفقیت روی داریمعنی تأثیر آشیانه

 دلیل به اغلب و (n=33 و %28/38) تفریخ از قبل مرحله در تلفات

  است. داده رخ طبیعی عوامل
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Abstract 

The current study carried out on the reproductive 

biology and breeding success of Crowned Night 

Heron Nyctiocorax nyctiocorax in Ali-Siyah island 

in Karoon River during 2007-2008. During the 

study, 30 nests were selected randomly using visits 

by boats. The reproductive phenology of Crowned 

Night Heron was started with the behaviour of nest 

building in March 22 and finished with last 

fledglings in June 19. From 91 eggs in 30 

randomly selected nests, 3.03 eggs were found and 

the clutch size was varied from 2 to 5 eggs.  The 

mean of breeding success in hatching, nestling and 

post-nestling breeding stages were 63.73% (n=58), 

49.45% (n=45), 45.05% (n=41), respectively. The 

total breeding success during the breeding season 

was measured 52.74%. Clutch size, brood size and 

nest parameters did non-significant effects on the 

breeding success. Most mortality rate occurred 

before the hatching stage (36.26% (n=33)) mostly 

due to the natural factors. 

 

Keywords: Clutch size, Karoon River, 

Reproduction, Nyctiocorax nyctiocorax.  
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 مقدمه
 عی،یطب مناطق از کییعنوان  به ای رهیجز های ستمیاکوس

 دیتهد معرض در نیزم روی یها اکوسیستم انیم در
 ;Baldi et a1., 1998) دارند قرار شترییب

 Baldi & Kisbenedek, 2000) رامونیپ مطالعه و 
 است تیاهم حائز اریبس ها آن ستییز های شاخص

(Baldi, 2001). عنوان  به آبزی کنار و آبزی پرندگان
 ریجزا از رایز روند می شمار به ها شاخص نیا از کیی

 سازی، انهیآش استراحت، برای محلی عنوان به
 و برند می بهره آوری جوجه و هیتغذ گذرانی، زمستان

  کننده نییب شیپ ییغذا رةیزنج در تیموقع لیدل به

 شوند می محسوب ستیز طیمح راتییتغ از خوبی
(Baldi et a1., 1999). لحاظ از آن، بر عالوه 

 حائز نیز طییمح ستیز پایش و حفاظتی های ارزش
  (.Lam et al., 2005) باشند می اهمیت

 برای مهم هیناح 811 بودن دارا با رانیا جاکه آن از
 و بهارهآور  جوجه وگذران  زمستان بومی، پرندگان
 خود به انهیخاورم منطقه در را اول رتبه تابستانه

 مطالعه لذا. (Evans, 1994) است داده اختصاص
 تیاهم حائز ریجزا جمله از دییکل مناطق رامونیپ

 به مختلف زمانی های دوره در پرندگان یها گونه است.
 از شود می موجب که اند وابسته خاص طییمح طیشرا

 داشته ییها تفاوت رفتار و مرفولوژی اکولوژی، لحاظ
 با های ستگاهیز و (Hamao & ueda, 1999) باشند

 متفاوت ییفضا های اسیمق در را خاص شرایط
 کیی .(Fasola & Canova, 2001) ندینما انتخاب

 به نسبت شترییب تیحساس پرندگان که ییها دوره از
 هاست آن زادآوری دوره دارند، ستیز طیمح راتییتغ

 طیشرا دهنده انعکاس دوره نیا در زادآوری تیموفق که
 باشد می ستیز طیمح مطلوبیت و ستگاهیز نهیبه
(Schjorring & Bregnball, 1999).  

 به ییهوا و آب های میرژ راتییتغ و عییطب عوامل
 زهکشی، سازی، کانال مانند انسانی یها دخالت همراه

 های آلودگی و تفرجی و حییتفر های تیفعال
 ستگاهییز طیشرا شدن نامطلوب سبب طییمح ستیز

 & Schweitzer) است دهیگرد تاالبی پرندگان

Leslie, 1999.) كی پرندگان زادآوری تیموفق 
 از ارییبس از تییجمع پراکنش الگوی از ریغ به منطقه

 باشد می ریپذتأثیر زین عییطب و انسانی فاکتورهای
(Smith & Renken, 1993.) زادآوری موفقیت این 

 از برخی د.باش می متفاوت پرندگان یها گونه به بسته
 دارا را مکانی طیشرا هر در زادآوری تیقابل ،ها گونه
 های تیجمع در که درحالی، ندهست ریپذ انعطاف و بوده

 تیحساس از ستگاهیز تیمطلوب و زادآوری مناطق کلونی،
 از آگاهی (.Blaber et a1., 1998) برخوردارند شترییب

 و ستگاهیز رفتن دست از به ها تیجمع این واکنش
 نیبزرگتر از کیی آن، از ناشی کییاکولوژ امدهاییپ

 منظور به و شده شمرده كیاکولوژ تیریمد های چالش
 دباش می اهمیت حائز زیستی تنوع مدیریت و حفاظت

(Thomas & Hafner, 2000.) 

 پرندگان زادآوری رامونیپ کمی مطالعات رانیا در
 حفاظتی مناطق از ارییبس در حتی و گرفته صورت
 درآور  جوجه یها گونه ستیل زین ستیز طیمح سازمان

 غنی مناطق از کیی نیز خوزستان استان ست.ین دست
 شده شناخته انهیخاورم در پرندگان زادآوری برای
 رودخانه در تیموقع لیدل به اهیس علی رهیجز است.

 کنار پرندگان یآور جوجه مهم مناطق معدود از کارون،
 ها لیحواص د.شو می محسوب ها حواصیل جمله از آبزی

 نیمهمتر ماهیخوارییی غذا رژیم دلیل هب
 لذا و بودهیی غذا رهیزنج باالی سطح کنندگان مصرف

 سالمت از مطلوب شاخصیعنوان  به توانند می
 روند شمار به نیریش و شور آب یها اکوسیستم

(Newman et al., 2007.) کمبود به توجه با 
 حواصیل، خانواده روی بر تحقیقاتی های فعالیت
 از رسانی اطالع ضمن تواند می حاضر مطالعه
 ازها  حواصیل خانواده زادآوری تیموفق و شناسی زیست
 تیمطلوب های شاخص نییتع در شب حواصیل جمله

 تییریمد و حفاظتی های طرح و یآور جوجه مناطق
 حائز زین کشور عییطب طیمح ماییس زیستی تنوع
 ;Fasola & Canova, 1996) باشد تیاهم
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 Baldi & Kisbenedek, 1999; Baldi, 1999.)  

 ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقه

 زدیر می آن به کهیی ها شاخه و کارون رودخانه
 داده لیتشک رانیا در را ای رودخانه ستمیس نیبزرگتر
 خوزستان استان اصلی آبی منابع از یکی و است
 سطحی دارای کارون رودخانه آبخیز حوضه د.باش می

 پس مجموعاً و دباش می مربع لومتریک 92111 از شیب
 بختیاری چهارمحال های )استان کیلومتر 8211 طی از
 طریق از زاگرس های سرچشمه از لرستان( و

 فارس خلیج به )خوزستان( بهمنشیر و اروند های شاخه
 شیب کاهش با (.Behrouzi-Rad, 2013) ریزد می

 استان خشك نیمه و ای جلگه مناطق در اراضی
 رسوب زمینه آب سرعت کاهش ضمن خوزستان

 مسیر انتهایی های بخش در جزایر تشکیل و گذاری
 تشکیل سبب و دشو می مهیا اهواز جمله از رودخانه
 اهواز شهر مرکز در سیاه علی جزیره جمله از جزایری

 موقعیت در اهواز شهر محدودة در جزیره این گردد. می
 و شمالی ثانیه  11 و دقیقه 83 و درجه 98 جغرافیایی

 .دارد قرار طولی ثانیه 11 و دقیقه 11 و درجه 81
 دریا سطح از آن ارتفاع و هکتار 23/8 جزیره مساحت

  (.Behrouzi-Rad, 2015) دباش می متر 81

 
 میدانی اطالعات آوری جمع و برداشت 

 از ها آشیانه انتخاب جهت قایق وسیله به میدانی پیمایش
 همزمان و یکبار روز دو صورت به فروردین اول روزهای

 میان از و گردید آغاز سازی آشیانه رفتارهای شروع با
 انتخاب تصادفی صورت به آشیانه 91 موجود، های آشیانه

 Bacon & Rotella توسط شده ارائه روش اساس بر و
 از پسScarton & Valle (1996 )( و 1998)

 عرض، طول، قبیل از آشیانه های ویژگی گذاری، عالمت
 هر مرکز فاصله زمین، سطح از ارتفاع )ضخامت(، قطر

 روی آشیانه تعداد و مجاور آشیانه ترین نزدیك تا آشیانه
  (.2 )جدول گردید گیری اندازه ای درختچه پایه هر

 )قطر عرض بزرگ(، )قطر طول شامل تخم های ویژگی

 توسط وزن و 18/1 دقت با کولیس توسط کوچك(
 حجم همچنین گردید. تعیین Pesola گرمی 11 ترازوی

 ترتیب به درصد حسب بر تخم شکل شاخص و (V) تخم
 گردید. محاسبه 2 و 8های رابطه طریق از

 قطر و بزرگ قطر ترتیب به B و L روابط این در
 حسب )بر تخم حجم V (،متر سانتی حسب )بر کوچك
 با معموالً که است ثابت ضریبی K و مکعب( متر سانتی
  .دشو می گرفته نظر در 8144/1 تجربی معیار به توجه

(8 )    811  ×B (mm) ÷ L (mm) شاخص شکل تخم = 

(2                                       )V = K × L × B 

 که است معنیبه این  نیز تخم شکل شاخص
  بود. خواهد گردتر تخم باشد بزرگتر شاخص این هرچه

 های ویژگی دیگر ،فوق متغیرهای بر عالوه
 های دوره طول شامل شب حواصیل زادآوری

 تفریخ ،(Incubation period) کشی جوجه
(Hatching)، نشینی النه (Nestling) گریزی النه و 
(Post-nestling)مختلف زمانی مراحل همچنین ؛ 

 زمانی بازه فراوانی، میانگین به توجه با گونه مثل تولید
 اساس بر روز( )به تولیدمثلی فعالیت هر اوج زمان و

 گردید محاسبه Fasola & Canova (1996) روش
 زادآوری موفقیت بر اثرگذار عوامل همچنین (.8)جدول

  طبیعی عوامل از )ناشی طبیعی شامل گونه این
 از )ناشی انسانی و ...( و آب سطح نوسانات مانند

 توسط شده ارائه روش اساس بر انسان( دخالت
Lane & Fujioka (1998،) Connel et al. 

  گردید. ثبت Hovis & Gore (2000) ( و2003)
 همزاد یها گروه و (Clutch size) تخم دستجات

(Brood size) در احتمالی اثر بررسی جهت نیز 
 ها جوجه وزن همچنین گردید. ثبت زادآوری موفقیت

 و نشینی النه تفریخ، از پس مختلف مراحل در نیز
 ,.Hilaluddin et al) گردید گیری اندازه گریزی النه

2005; Hilaluddin et al., 2003) نهایت در و 
 میانگین محاسبه طریق از نهایی زادآوری موفقیت
 در (ها تخم کل از نظر مورد فراوانی )نسبت موفقیت

 گریزی النه و نشینی النه تفریخ، مراحل از یك هر
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  (.Si Bachir et al., 2008) گردید محاسبه
 آماری های روش

 با آشیانه یها ویژگی میان همبستگی بررسی برای
 اسپیرمن همبستگی آزمون زادآوری، موفقیت

(Hilaluddin et al., 2003) اثر بررسی برای و 
 از زادآوری موفقیت روی آشیانه یها ویژگی احتمالی
 (Thomas & Hofner, 2000) ویتنی من یو آزمون

 برای معیارعنوان  به میانگین کاربرد با و گردید استفاده
 در مقایسه جهت فراوانی طبقه دو آشیانه ویژگی هر

 دستجات احتمالی اثر بررسی برای شد. گرفته نظر
 آزمون زادآوری موفقیت روی همزاد یها گروه و تخم

 و (Hilaluddin et al., 2005) والیس کروسکال
 مختلف مراحل در تلفات میان اختالف بررسی برای

 مورد (Lam et al., 2005) فریدمن آزمون زادآوری،
 افزار نرم در آماری های تحلیل گرفت. قرار استفاده
SPSS است. گرفته انجام 81 نسخه  
 

  نتایج
 شروع با سیاه علی جزیره در شب حواصیل زادآوری

 تاریخ در و آغاز فروردین 9 تاریخ در سازی آشیانه
 یافت. خاتمه جوجه آخرین پرواز با ماه خرداد ام سی

 8 جدول در گونه این زادآوری مختلف زمانی مراحل
  است. شده ارائه

بدون در نظر گرفتن اندازه دستجات تخم، میانگین 
  1/84سازی  حداقل(، طول مدت آشیانه-)حداکثر

، زمان خوابیدن روی تخم 2گذاری  (، تخم81-88)
 21گریزی  (، النه1-1) 28/1نشینی  (، النه22-28) 1/28
گریزی تا سن پرواز  ( و فاصله انتهای دوره النه21-81)

آشیانه  91آورد گردید. در این مطالعه ( روز بر91-21) 21
تخم در آنها مشاهده گردید.  38عنوان نمونه انتخاب و  به

( تعیین 2-1) 19/9میانگین تعداد تخم در هر آشیانه نیز 
 های مهم تخم گردید. میانگین و انحراف معیار شاخص

طول تخم )قطر بزرگ تخم(، عرض تخم )قطر شامل 
کل تخم و وزن کوچك تخم(، حجم تخم، شاخص ش

متر،  سانتی 41/8±23/1ترتیب  به تخم در حواصیل شب
متر  سانتی 21/28±31/8متر،  سانتی 29/1±22/9

گرم  21/98 ±88/1درصد و   91/28±14/9مکعب، 
 گیری شد.  اندازه
 

 ها جوجه مشخصات

 متولد یها جوجه آشیانه، هر درها  تخم تفریخ از پس
 پرواز مرحله به تا کنند می طی را رشد مرحله سه شده

 زمانی مراحل 8-8 های شکل برسند. النه ترک و
 تفریخ، از پیش مرحله از شب حواصیل مثل تولید
 دهد. می نشان را جوجه پرواز و گریزی النه ،نشینی النه

 کارون رودخانه سیاه علی جزیره در شب لیحواص زادآوری یزمان مراحل  .1 جدول
 زادآوری مرحله شروع زمان اوج زمان خاتمه زمان

 سازیانهیآش نیفرورد سوم نیفرورد دوازدهم نیفرورد ستمیب
 گذاری تخم نیفرورد پانزدهم نیفرورد ام سی بهشتیارد پنجم

 ها تخم خیتفر بهشتیارد دوم بهشتیارد پنجم بهشتیارد نهم
 نشینی النه مرحله بهشتیارد پنجم بهشتیارد هفتم بهشتیارد ستمیب

 گریزی النه مرحله بهشتیارد هجدهم خرداد سوم خرداد هشتم
 پرواز سن خرداد سوم خرداد نوزدهم خرداد ام سی

 
 های آشیانه حواصیل شب در جزیره علی سیاه رودخانه کارون ویژگی .2جدول 

 پارامتر مورد بررسی میانگین ± انحراف معیار دامنه تغییرات

 متر(طول آشیانه )سانتی 19/8±94/12 41-11

 متر(عرض آشیانه )سانتی 44/8±14/12 11-11

 متر(قطر یا ضخامت آشیانه )سانتی 14/2±4/12 91-21

 ارتفاع آشیانه از سطح زمین )متر( 82/1±24/8 2-1/8

 ترین آشیانه مجاور )متر(فاصله مرکز آشیانه از نزدیك 82/1±24/8 1/8-8

 ایپایه درختچه تعداد آشیانه روی هر 11/1±19/8 1-9
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 تخم و آشیانه حواصیل شب  در جزیره علی سیاه .1شکل 

 

 
  شده حواصیل شب  در مرحلهی تازه تفریخها جوجه .2شکل 
ای که جوجه تازه دوره -نشینی در جزیره علی سیاه النه
شده و بدن آن کرکی است و قادر به حرکت در آشیانه تفریخ

 .روزه 1ی کمتر از ها جوجه -باشد نمی
 

 
 -گریزی النهی حواصیل شب  در مرحله ها جوجه .3شکل 

رفته و پرهای جدید شروع به های بدن از بینکرکای که دوره
تواند از آشیانه رشد نموده و جوجه قادر به پرواز نیست ولی می

-جا شودههای اطراف آشیانه جابحرکت نموده و در محدوده
 روزه 81-21ی ها جوجه

 
ای که دوره -جوجه حواصیل شب در آستانه پرواز .4شکل 

 روزه >21 -کندترک می جوجه پرواز نموده و آشیانه را

 
 از شب لیحواص در دهد می نشان مطالعه این جینتا

 خیتفر تخم 11 انه،یآش 91 در بررسی مورد تخم 38
 که گرفت شکل همزاد گروه 2 تعداد نیا از و شده

 98 فروانی) جوجه كی با همزاد گروه آن نیشتریب
 فراوانی) جوجه دو با همزاد گروه آن نیکمتر و جوجه(

  است. بوده جوجه( 82
 
 حواصیل مثل تولید مختلف مراحل در موفقیت میزان

 شب

 (29/49)% تخم 11 آشیانه، 91 در تخم 38 میان از
 مرحله (81/83)% جوجه 81 تعداد این از و شد تفریخ

 جوجه 88 تنها و گذاشتند سر پشت را نشینی النه
 پرواز سن به گریزی النه مرحله از عبور با (11/81)%

 میانگینعنوان  به زادآوری موفقیت میزان رسیدند.
 %28/12 معادل زادآوری مرحله سه در موفقیت
 لیحواص در زادآوری تیموفق نیشتریب گردید. محاسبه

 است بوده تخمی 1 دستجات در درصد 22/42 شب
 والیس کروسکال آزمون نتایج مبنای بر (.1 )شکل

 مختلف مراحل در موفقیت میان یدار معنی اختالف
 .(P>11/1) است نداشته وجود شب حواصیل زادآوری
 ترتیب به گریزی النه و نشینی النه مراحل در موفقیت

 %31 و %14/24 ای جوجه یك همزاد یها گروه برای
 و %11/21 ای جوجه دو همزاد یها گروه برای و

 آزمون نتایج اساس بر گردید. محاسبه 88/38%
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 موفقیت در یدار معنی اختالف والیس، کروسکال
 (P>11/1) نداشت وجود تخم دستجات بین زادآوری
 در موفقیت میان یدار معنی همبستگی همچنین

 تخم مختلف دستجات با زادآوری مختلف مراحل
  نگردید. مشاهده

 
 شب حواصیل مثل تولید مختلف مراحل در تلفات

تلفات در مرحله قبل از تفریخ و به میزان  بیشترین

 21/88نشینی % در مرحله النه (،n=99و  24/94)%
(89=nو در مرحله النه ) % 93/9گریزی (8=n )

دار در میزان  (. اختالف معنی4محاسبه گردید )شکل 
نشینی و  تلفات در مرحله قبل از تفریخ، النه

گریزی بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس  النه
 8و  2مشاهده نگردید. میزان تلفات در میان دستجات 

 برای و% 21/88 ، برای سه تخمی%93/8تخمی 
  گردید. برآورد% 83/2 تخمی پنج دستجات

 

 
 کارون رودخانه سیاه علی جزیره در شب حواصیل زادآوری مختلف مراحل در موفقیت روی تخم مختلف دستجات اثر .5 شکل

 

 
 کارون رودخانه سیاه علی جزیره در شب حواصیل زادآوری مختلف مراحل در تلفات درصد .6 شکل
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 دستجات تخم
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 حواصیل زادآوری موفقیت در آشیانه یها ویژگی اثر

 شب

 یدار معنی اختالف ویتنی من یو آزمون نتایج اساس بر
 متر(، )سانتی آشیانه عرض (،متر سانتی) آشیانه طول بین

 آشیانه از فاصه )متر(، زمین سطح از آشیانه ارتفاع
 و ای درختچه پایه هر روی آشیانه تعداد و )متر( مجاور

 مختلف مراحل در شب حواصیل زادآوری موفقیت
 یدار معنی همسبتگی همچنین نشد. مشاهده زادآوری

 وجود نیز زادآوری موفقیت و فوق فاکتورهای بین
 .(<11/1P) نداشت
 
  آَشیانه هر در تلفات و تولید میزان

 در تخم مختلف دستجات گرفتن نظر در بدون
 انهیآش هر در تخم 19/9 متوسط طور به شب، حواصیل

 خیتفر تخم 39/8 انهیآش هر ازای به و داشت وجود
 طی را نشینی النه مرحله موفقیت با جوجه 1/8 شده،
 رسیدند. النه ترک سن به جوجه 94/8 تنها و نموده
 تخم، مرحله در ترتیب به نیز آشیانه هر ازای به تلفات

 89/1 و 89/1 تخم، 8/8 گریزی النه و نشینی النه
  گردید. محاسبه جوجه
 

  گیری نتیجه و بحث

 ابتدای از سیاه علی جزیره در شب حواصیل زادآوری
 زمانی بازه که داشته ادامه ماه تیر ابتدای تا فروردین
 Ashoori توسط گرفته صورت مطالعات با زادآوری

& Barati (2013) و ایران شمال در Jungsoo & 

Tae-Hoe (2007) و جنوبی کره در Fasola et al. 

  دارد. مطابقت چین در (2001)
 توانند میها  حواصیل سایر مانند شب حواصیل

 از زیست محیط در دسترس قابل منابع با خوبی به
 یابند سازگاری پوشش ارتفاع و گیاهی پوشش جمله

(Voisin, 1991; Perennou et al., 1996; 

Kazantzidis et al., 1997.) در شب حواصیل 
 گیاهی، گونه 99 وجود رغم علی سیاه علی جزیره

 ها انهیآش سازد. می گز و پده روی را خود های النه

 بر خشك اهییگ مواد و ها ساقه با کلونی صورت به
 که است شده ساخته ای درختچه های هیپا روی

 ای درختچه های پوشش وجود و منطقه بودن ای رهیجز
 الزم مصالح و منابعیی ایمه و مطلوبیت بیانگر فراوان
 مناطق در گونه این د.باش می سازی انهیآش برای

 خوبی به دسترس در گیاهی های پوشش از مختلف
 حواصیل است. نموده استفاده خود سازی النه برای
 گیاهی گونه ایران شمال در کرفستان تاالب در شب

Alnus glotinosa (Ashoori & Barati, 2013) و 
 Common Reed یها گونه اسپانیا در

(Phragmites australis) و Sawsedge 

(Cladium mariscus) انتخاب سازی آشیانه برای را 
 گیاهی های پوشش (.Dies et al., 2003) است نموده
 را مناسبی محیط ،شاخه پر و محکم ساختار با انبوه
 ریسك کاهش ضمن و نموده ایجاد سازی آشیانه برای

 طریق از را زادآوری موفقیت النه، شدن مشاهده
 Ashoori) دهد می افزایش خواری طعمه اثر کاهش

& Barati, 2013.)  
 آشیانه محل انتخاب روی زیادی مطالعات

(Arendt & Arendt 1988; Kazantzidis et al., 

1996; Telfair 1983) زادآوری موفقیت بر آن اثر و 
(Kazantzidis et al., 1997) نجاماها  حواصیل در 

 موفقیت روی توانند می آشیانه پارامترهای است. گرفته
 Ludwin et al., 1994; Hilaluddin) زادآوری

et al., 2003) آشیانه در تولید میزان و (Buckley 

& Buckley, 1980) در حال، این با باشند. اثرگذار 
 اثر آشیانه فاکتورهای از یك هیچ مطالعه این

 این نتایج اند. نداشته زادآوری موفقیت روی یدار معنی
 بر آشیانه فاکتورهای نداشتن تأثیر نظر از مطالعه

 مشابه مطالعات برخی نتایج با زادآوری، موفقیت
(Parejo et al., 2001; Uzon 2009; 

Kazantzidis 1997) گرفته صورت مطالعه جمله از 
 آالباما (،Hilaluddin et al., 2003) هند در
(Ranglack et al., 1991) میان رابطه که 

 اند؛ داده گزارش را ارتفاع خصوصاً آشیانه یها ویژگی
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 که است عواملی جمله از کلونی اندازه است. متفاوت
 تأثیر زادآوری موفقیت با آشیانه پارامترهای رابطه در

 شمار با های کلونی در آشیانه یها ویژگی گذارد. می
 زادآوری موفقیت بر کمتری اثر ان،آور جوجه اندک
 و بزرگ های کلونی در (.Harris et al., 1997) دارند

 حاشیه گیاهی پوشش پرنده، گونه چند از ترکیبی
 مراتب به پوشش افقی -عمودی بندی طبقه و آشیانه

 داشت خواهند زادآوری موفقیت روی بیشتری اثر
(Uzon, 2009)، توجه با مطالعه مورد منطقه در که 

 زادآور کوچك های کلونی نتیجتاً و جزیره مساحت به
  است. توجیه قابل منطقه،

 جزیره در شب حواصیل تخم دستجات میانگین
 گرفته صورت مطالعات مشابه تخم( 19/9) سیاه علی

 ;Erwin et al., 1997) است بوده مناطق دیگر در

Blus et al., 1997; Kim et al., 1997; Fasola .
et al., 2001; Jeong & Won 1999.) این در 

 اثر مثبت نسبی تأثیر وجود با تخم دستجات مطالعه
 از یکی است. نداشته زادآوری موفقیت در یدار معنی

 والدین سن تخم دستجات اندازه بر گذار اثر عوامل
 تخم دستجات معموالً جوانتر های جفت د.باش می

 Coulson, 1996; Klomp) گذارند می کوچکتری

1970; Coulson & Porter 1985)، نشان که 
 تشکیل جوان های جفت ترکیب از جمعیت دهد می

 اندازه تفاوت در اثرگذار عوامل دیگر از است. شده
 محل فاصله منابع، وفور به توان می تخم دستجات

 محدوده در طعمه تراکم و تغذیه محل تا آشیانه
 اشاره نیز (Erwin et al., 1996) آشیانه پیرامون

 دستجات تعیین در مؤثر اصلی عامل وجود این با کرد.
 تکمیلی مطالعه به نیاز و ناشناخته جمعیت این در تخم

  (.Ashoori & Barati, 2013) دارد بیشتری
 تخم تعداد شامل آشیانه هر ازای به تولید میزان

 نهایتاً و گریز النه و نشین النه جوجه تعداد شده، تفریخ
 ،3/8 ترتیب، )به سیاه علی جزیره در پروازی جوجه

 صورت مطالعات برخی با مقایسه در (94/8 ،1/8
 خزر دریای جنوب کرفستان تاالب در گرفته

(Ashoori & Barati, 2013) حدود) است کمتر 
 در ترتیب به نیز آشیانه هر ازای به تلفات کمتر(. 11%

 89/1 تخم، 8/8 گریزی النه و نشینی النه تخم، مرحله
 که این به توجه با .گردید تعیین جوجه 89/1 و

 در جزیره این و ندارند خوراکی ارزشها  حواصیل
 اغلب لذا ،دارد قرار انسان دسترس از خارج محدوده

 برای گیرد. می صورت طبیعی عوامل از ناشی تلفات
 زادآوری موفقیت میزان بر اثرگذار عوامل دقیق بررسی

 پایش تکمیلی مطالعات شب، حواصیل در تلفات و
 اعضای سایر کنار در گونه این زادآور های جمعیت
   رسد. می نظر به ضروری حواصیل، خانواده

 

 سپاسگزاری
 مصوب 481 شماره پژوهشی طرح گرنت با مطالعه این
 دانشکده اهواز، چمران شهید دانشگاه 81/2/8914

 جا که .است گردیده مالی حمایت بهبهان طبیعی منابع
 دانشگاه آوری فن و پژوهشی معاونت حوزه از دارد

  گردد. تشکر و تقدیر اهواز چمران شهید
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