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چکیده
گونه زاغ بور ( )Podoces pleskeiمتعلق به خانواده کالغها ( ،)Corvidaeاز راسته گنجشکسانان ( )Passeriformesپرتحرک و به
صورت جفت و یا تکي دیده ميشود ،همچنین این پرنده بومزاد ایران ميباشد .این مطالعه به منظور بررسي جوجهآوري و رفتار زاغ بور در
پناهگاه حیات وحش دشت الغري در استان خراسان رضوي و در محدوده شهرستان بردسکن از اوایل بهمن سال  0941تا نیمه خرداد سال
 0940به مساحت  00111هکتار که پوشش گیاهي غالب آن قیچ ( ،)Zygiphlim eurypterumتاغ ( )Haloxylon spو کاروانکش
( )Atraphaxis spinosaاست ،انجام گردید .نتایج بررسي نشان داد زاغ بورها در محدوده این منطقه در بهمن ماه به دنبال جفت ميگردند
و فنولوژي زماني تولید مثل زاغ بور از هفته اول اسفند به مدت دو هفته با آشیانهسازي آغاز شده و در پایان اردیبهشت که جوجهها وارد سن
پرواز ميشوند پایان ميیابد .این پرنده اواسط اسفند شروع به تخمگذاري نموده و پس از طي دو هفته خوابیدن بر روي تخمها جوجهها در
اوایل فروردین سر از تخم بیرون ميآورند که وزني با میانگین هفت گرم دارند .اندازه دسته تخم معموالً بستگي به فصل تخمگذاري و
وضعیت آب و هوایي دارد که در این منطقه دسته تخم چهارتایي مشاهده گردید و عامل اصلي تهدید براي موفقیت جوجهآوري زاغ بور در
منطقه سوسمار  Varanus griseus caspiusمشخص شد.
کلمات کلیدی :زاغ بور ( ، )Podoces pleskeiفنولوژي زماني ،پناهگاه حیات وحش ،موفقیت جوجهآوري

مقدمه
ایران به دلیل داشتن وسعتي پهناور ،شرایط اقلیمي متنوع و

شناخته شود .خصوصاً در زیستبومهاي آسیبپذیر و

موقعیت جغرافیایي طبیعي منحصر به فرد قرارگیري در محل

شکننده ،داشتن شناخت و اطالعات کافي از تمامي گونههاي

تالقي سه منطقه جانوري پالئارکتیک ،اورینتال و اتیوپین،

زیستي ،به صحت تصمیمگیريهاي کالن در مدیریت

داراي تنوع قابل توجهي از پرندگان و پستانداران ميباشد.

بهرهبرداري کمک شایاني مينماید .در میان تمام گونههاي

عنایت به اینکه الزمهي حفاظت شناخت است و فلسفه

جانوري ،پرندگان بدلیل اینکه موجوداتي انتخابگر در نوع

حفاظت از منابع طبیعي ،تنها با آشنایي و شناخت با ردههاي

زیستگاه خود بوده و حساسیت زیادي به ساختار پوشش

مختلف زیستمندان عینیت ميیابد ،مطالعهي هر یک از

گیاهي دارند ميتوانند به عنوان نمایهاي مناسب براي

اجزاي اکوسیستمها براي مدیریت پایدار مواهب طبیعي،

سنجش کیفیت زیستگاه مورد استفاده قرار گیرند [.]0

ضروري مينماید .به طور کلي باید گفت براي اینکه بتوان به

مطالعات پژوهشگران زیادي نشان داده است که روند

حداکثر میزان بهرهوري از طبیعت و منابع طبیعي رسید ،باید

تغییرات در گونههاي مختلف پرندگان وابستگي بسیار

اجزاي تشکیل دهنده آن و روابط متقابل این اجزاء به خوبي

زیادي به موفقیت جوجهآوري و عوامل موثر بر آن دارد [.]9
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زاغهاي زمیني گروه بسیار مشخص و ویژهاي از خانواده

طعمهخواران مصون مانده است .اما در زمان زادآوري در

کالغها ( )Corvidaeهستند که در آسیاي مرکزي و در

معرض تهدید عوامل انساني و طبیعي قرار دارد که باعث

کشورهاي بیاباني ،واقع در عرضهاي باالتر از ایران تا

کاهش موفقیت تولیدمثلي این گونه شده است [ .]5تخریب

مغولستان زیست ميکنند [.]9

زیستگاه به ویژه زیستگاههاي جوجهآوري ،تخریب گیاهان

زاغ بور ( )Podoces pleskeiتنها در مناطق استپي ،بیاباني

قیچ به واسطه بوتهکني ،چراي بيرویه و توسعه مزارع،

و نیمهبیاباني با گیاهان پراکنده و دشتهاى پوشیده از گیاه

فعالیتهاي کشاورزي و شکار یا صید این گونه به منظور

قیچ به سر برده و میان بوتهها آشیانه مىسازد و تنها پرنده

استفادههاي مختلف از جمله تاکسیدرمي مهمترین عوامل

بومزاد ایران است و اخیراً پراکندگياش وسعت بیشترى

تهدیدکننده این پرنده است .به طور کلي حساسیت پرندگان

یافته است [ 6 ،5و  .]09همچنین زیستگاه زاغ بور مناطق

به تغییرات شرایط محیطي در دورههاي مختلف زندگي آنها

بیاباني شرق و جنوب شرق ایران به ویژه در استانهاي یزد

متفاوت است و در دوره جوجهآوري این حساسیت به اوج

و سمنان ،توران ،نایبندان طبس و بخش شرقي پارک ملي

ميرسد تا جایي که وضعیت مناسب تولید مثلي ميتواند

کویر است و همچنین در شهرستان بردسکن در استان

انعکاسي از شرایط مناسب زیستگاه زادآوري باشد [.]9

خراسان رضوي زندگي ميکند و به طور کلي حوزه پراکنش

تعیین احتمال موفقیت جوجهآوري گونههاي مختلف به

و فراواني آن از شمال به استان خراسان و سمنان و از

ویژه گونههاي نادر و در معرض خطر انقراض از اهمیت

جنوب هم تا شمال کرمان و سیستان است .این گونه با این

بسیار باالیي در مدیریت و حفاظت آنها برخوردار است .با

که پرندهاي کامالً وحشي است و اصوال دور از اجتماعات

توجه به اینکه اطالعات کافي و مستندي درباره

مسکوني زیست مينماید ،با این وجود حضور انسان را به

زیستشناسي و بومشناسي این گونه در دست نیست [ 9و

راحتي تحمل ميکند [ .]4تعداد دقیق این پرنده مشخص

 ،]00لذا هدف از این مطالعه بررسي فنولوژي جوجهآوري و

نیست اما ذخیرهگاه زیستکره توران بیشترین تعداد این

برخي ویژگيهاي بومشناسي زاغ بور در پناهگاه حیات

پرنده را در خود جاي داده است [ .]01در سالهاي اخیر در

وحش دشت الغري در شهرستان بردسکن در استان خراسان

غرب افغانستان هم گزارش شده اما بومي بودنش محل

رضوي ميباشد ،که اطالعاتي شامل ویژگيهاي آشیانه ،زمان

تردید است [ .]01به دلیل وابستگي زاغ بور به منابع زیستي

تخمگذاري و همچنین ویژگيهاي تخم و جوجهها مورد

این پرنده حاشیه نشیني را به زندگي در دل کویر ترجیح

بررسي قرار گرفت.

ميدهد .موسوي [ ]0پراکنش بالقوه این گونه را در خارج از

مواد و روش کار

ایران در نواحي غربي افغانستان و همچنین مرز غربي

منطقه مورد مطالعه :منطقه حفاظتشده درونه با موقعیت

پاکستان به عنوان زیستگاه مطلوب پیشبیني نموده است .این

 50درجه تا  50درجه و  94دقیقه طول شرقي و  95درجه و

نتایج نشان ميدهد در مورد بومي بودن زاغ بور با احتیاط

شش دقیقه تا  95درجه و  01دقیقه عرض شمالي و با

بیشتري باید صحبت کرد ،اما قطعا تا زماني که گزارش

وسعتي معادل  64511هکتار در غرب شهرستان بردسکن

مستندي از این پرنده در سایر کشورها در دست نباشد ،این

واقع شده است .حداقل فاصله آن با نزدیکترین شهرستان

گونه بومزاد ایران محسوب ميگردد .زاغ بور به دلیل

یعني بردسکن در حدود  91کیلومتر و بیشینه آن تا کالسبز

همرنگي با محیط و استتار ،از شکار شدن توسط انسان یا

(پناهگاه حیات وحش دشت الغري) حدود  010کیلومتر
64

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره سوم ،بهار  ،49دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

ميباشد (شکل  .)0از کوهها و تپههاي این منطقه حفاظت

بور (شکل  )0در این منطقه گور ایراني ( Equus

شده به کوه زرد درونه ،ارتفاعات کوه نصیر و ارتفاعات

 )hemionusاست .الزم به ذکر است که گورها در طرح

بیست و هفت تنه اشاره کرد .گونه شاخص گیاهي این

تکثیر در اسارت در این منطقه ميباشند.

منطقه قیچ ( )Zygiphlim eurypterumميباشد که

روش بررسی :پس از حضور در منطقه از روزهاي اول

همراه با گونههاي تاغ ( ،)Haloxylon sp.کاروانکش

شروع جفتگیري (اوایل بهمن) سال  0940تا زمان پرواز

( ،)Atraphaxis spinosaگز ( )Tamarix sp.و برخي

جوجهها (اواخر اردیبهشت) سال  ،0949مطالعات صحرایي

گونههاي استپي عمده پوشش گیاهي منطقه را تشکیل

و جستجو براي یافتن آشیانههاي زاغ بور در منطقه مورد

ميدهند .منابع آبي آن نیز شامل چشمههاي زیادي از قبیل

مطالعه با فاصله زماني هر هفته یکبار صورت گرفت .در

چشمههاي الغري ،کالغو ،اسب ،یارعلي و  ...ميباشد.

مجموع شش النه فعال مشاهده گردید که متغیرهایي چون

بیشینه دماي هوا  95درجه سانتيگراد و کمینه آن به پنج

تخمگذاري ،تفریخ ،طول و عرض تخم ،وزن تخمها و

درجه سانتيگراد زیر صفر ميرسد .تپهها و کوههاي پناهگاه

جوجهها و سن پرواز مورد بررسي و اطالعات آنها

حیات وحش دشت الغري پذیراي گوسفند وحشي ( Ovis

جمعآوري گردید .متغیرهاي آشیانهسازي نیز شامل طول،

 )orientalisاست ،که همسایهاي بيآزار براي زاغ بور

عرض ،ارتفاع و عمق یا گودي آشیانه با خطکش با دقت

ميباشد .بز وحشي ( )Capra aegagrusو آهو

یک میليمتر و فاصله پایینترین نقطه آشیانه از سطح زمین با

( )Gazelle subgutturosaنیز از دیگر پستانداراني

متر اندازهگیري شد .طول و عرض تخم با کولیس مدرج با

هستند که در این منطقه زیست ميکنند .این جانوران ضمن

دقت  1/0میليمتر به طور مستقیم از روي تخم و النه در

تغذیه از گیاهان منطقه طعمه مناسبي براي گوشتخوارن

محل اندازهگیري شد .تخمها نیز با ترازوي دیجیتال وزن شد

منطقه هستند .الکپشتها داراي جمعیت مطلوبي در اطراف

و تعداد تخم در هر آشیانه نیز شمارش گردید.

بوتههاي قیچ و کاروانکش هستند .از دیگر همزیستان زاغ
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شکل  -0نقشه موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

شکل -0زاغ بور بالغ و نابالغ در پناهگاه حیات وحش دشت الغري ،عکس از سعید شفیعیان

68

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره سوم ،بهار  ،49دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

نتایج
پس از حضور در منطقه و جست و جو براي یافتن النههاي

باعث تمیز نگه داشتن داخل النه زاغ بور ميشود که این

فعال زاغ بور اطالعاتي در رابطه با هر یک از موارد اهداف

ویژگي در منطقه مورد مطالعه نیز مشاهده گردید (شکل .)9

مطالعه تعیین گردید .عملیات میداني در سالي صورت

النههاي تکمیل شده معموالً به دو صورت هستند یا النهها

گرفت که منطقه از لحاظ پوشش گیاهي کافي بخصوص

جاميشکل هستند که در این صورت بیشتر در گونههاي

قیچ ،که پناهگاه اصلي زاغ بور در امر النهسازي محسوب

کاروانکش قرار دارند و یا النهها گنبدي شکل هستند که

ميشود ،به علت خشکساليهاي مداوم برخوردار نبوده است

بیشتر در گونههاي افدرا ( )Ephedra spو قیچ مشاهده

و این خود باعث به تأخیر افتادن فنولوژي زماني

ميشوند [ ]5و در پناهگاه حیات وحش دشت الغري بخاطر

جوجهآوري زاغ بور ميشود .نتایج بررسي نشان داد افراد

اینکه بخش اعظم منطقه پوشیده از گیاه قیچ است لذا

جمعیت این گونه در محدوده این منطقه در بهمن ماه به

النههاي گنبدي شکل بیشتر مشاهده شد .در مورد النههاي

دنبال جفت ميگردند و فنولوژي زماني تولیدمثل زاغ بور از

مشاهده شده در منطقه نیز ميتوان گفت که بیشتر النهها

هفته اول اسفند به مدت دو هفته با آشیانهسازي آغاز شده و

متروکه بود که هنوز تکمیل نشده بود ،اما النههاي تکمیل

در پایان اردیبهشت که جوجهها وارد سن پرواز ميشوند

شده و فعال مشاهده شده براي زاغ بور منطبق با اندازههاي

پایان ميیابد .این پرنده در اواسط اسفند شروع به

پرنده از اجزاي متفاوتي ساخته ميشوند که اسکلت النه را

تخمگذاري نموده و و زمان اوج تخمگذاري در بازه زماني

شاخههاي کاروانکش یا قیچ تشکیل داده ،ولي گلهاي

 00تا  01اسفند ثبت گردید .پس از طي دو هفته خوابیدن

درمنه که شبیه به پنبه هستند به نرم کردن دیوارههاي النه

بر روي تخمها جوجهها در اوایل فروردین سر از تخم

کمک ميکند که هر چه بیشتر براي جوجههایي که پوست

بیرون ميآورند که وزني با میانگین شش گرم دارند .در

بسیار نازک و حساسي دارند آماده شود .هر دو پرنده نر و

بعضي از النههاي فعال زاغ بور تخم ،در برخي جوجه و در

ماده به صورت فعال در النهسازي مشارکت دارند .متغیرهاي

بعضي از این النهها هم تخم و هم جوجه مشاهده گردید که

آشیانه نیز براي هر کدام از این النهها ثبت در جدول 0

نخستین النه فعال در  06فروردین مشاهده شد که داراي

مشخص شده است.

چهار تخم و یک جوجه بود (شکل  .)9متغیرهاي مورد

تغذیه:

بررسي براي تخم ها براي هر کدام از این النهها در جدول0

 ،)Chamaeleo melleriکرمهاي خاکي ،پروانهها و

ذکر شده است .جوجهها پس از حدود  05تا  01روز سر از

ترکیبي از دانههاي گیاهي ،حشرات کوچک و آفت بوتهاي

تخم بیرون ميآورند ،البته با چشمهاي بسته و بدنشان بدون

قیچ ،غذاهاي ترجیحي زاغ بور بوده و در منطقه مشاهده شد

پر است .جوجهها تقریبا پس از  05روز از النه بیرون آمده

که زاغ بور براي تغذیه از این گونهها استفاده مکرر دارد.

تا همراه پدر و مادرشان روي زمین بدوند و داراي قدرت

الرو پروانهها غذاي اصلي جوجهها را تا زماني که در النه

پرواز شوند .نکته حائز اهمیت دیگر این است که جوجههاي

هستند تشکیل ميدهد.

زاغ بور در انتهاي مخرج خود کیسهاي دارند که تمام

تعیین تهدیدها در مراحل مختلف فنولوژی تولیدمثل :زاغ

فضوالت پرنده در داخل آن ذخیره شده و در هنگام خروج

بور به دلیل همرنگي با محیط و استتار ،از شکار شدن توسط

جوجهها از النه این کیسه از انتهاي مخرج جدا و این کار

انسان یا طعمهخواران مصون مانده است .اما در زمان
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زادآوري در معرض تهدید عوامل انساني و طبیعي قرار دارد

عامل که حاصل فعالیتهاي انساني هستند باعث کاهش

که باعث کاهش موفقیت تولید مثلي این گونه شده است [.]5

کیفیت زیستگاه این گونه شدهاند .احداث جادههاي خاکي

عوامل طبیعي مهمترین عوامل اثرگذار بر تلفات زاغ بورها

درون منطقه یکي از عواملي است که منجر به از بین رفتن

هستند و اثر آنها کامالً مستقیم است .از پرندگان طعمهخوار

بخش وسیعي از زیستگاه جوجهآوري زاغ بور شده است.

مشاهده شده در منطقه در فصل تولیدمثل زاغ بور ميتوان

تخریب زیستگاه ،باعث کاهش امنیت جوجهآوران شده،

به دلیجه ( ،)Falco tinnunculusعقاب ( Aguila

جفتیابي و جفتگیري را با تأخیر و خطا همراه کرده و

 )nipalensisو کرکس ( )Gyps fulvusاشاره کرد .فون

تخم و جوجهها را در دوره جوجهآوري ،تهدید ميکند.

خزندگان منطقه بسیار غني و شامل ترکیبي از آگاماي استپي

چراي دامهاي اهلي نیز از دیگر عوامل تهدید زیست این

( ،)Trapelus agilisبزمجه بیاباني ( Varanus griseus

گونه بومزاد ميباشد .گلههاي گوسفند و بز از بوتههاي قیچ

 ،)caspiusتیر مار ( )Psammophis schokariو مار

تغذیه ميکنند که نقش مهمي در تامین مواد غذایي مورد نیاز

جعفري ( )Echis carinatusاست که جزء دشمنان

جوجهها و النهسازي زاغ بور دارند .سگهاي گلهها نیز یکي

طبیعي این گونه به شمار ميروند .از جمله دالیل دیگر که

از مهمترین تهدیدهاي جوجهها و تخمها به حساب ميآیند

مانع النهگزیني زاغ بور ميشود وجود النه جوندگان در زیر

و شترها در منطقه در اطراف آبشخورها مستقر هستند .بومیان

بوتههاي قیچ و تاغ ميباشد (شکل.)5

منطقه نیز معموال براي ساختن آغل گوسفندان از بوتههاي

عوامل انساني از قبیل بیابانزایي از جمله عواملي هستند که

کاروانکش که بخش اعظم النهسازي روي آنها انجام

به طور غیرمستقیم بر زیستگاه زاغ بور تأثیر ميگذارند .این

ميگیرد ،استفاده ميکنند.

شکل 9ـ تخم ،جوجه و النه زاغ بور
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شکل 9ـ کیسه حاوي فضوالت جوجههاي زاغ بور

شکل 5ـ النه جوندگان در پناهگاه حیات وحش دشت الغري
جدول0ـ متغیرهاي اندازهگیري شده براي تخمهاي زاغ بور
شماره النه

تعداد تخم

تعداد جوجه

طول تخم

عرض تخم

(میليمتر)

(میليمتر)

وزن تخم ()g

وزن جوجه ()g

شکل تخم

رنگ تخم

0

9

0

02-99

01-09

5/2-6/4

6/5-0/9

بیضي

شیري

0

9

9

00/5-90/5

01-09

5/2-6/0

5/2-6/6

بیضي

شیري

9

9

9

02-90

00-09

5-6

5-6/0

بیضي

شیري

9

9

9

04-90

01-00

5/5-6/5

6 -01

بیضي

شیري

5

9

9

02-04/2

00-00/2

6-6/5

0/5-00

بیضي

شیري

6

9

9

04-90

01-09/5

6-6/4

0/2-01/5

بیضي

شیري
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جدول -0متغیرهاي آشیانهي زاغ بور
شماره

شکل

النه

النه

طول آشیانه
(سانتيمتر)

عرض آشیانه
(سانتيمتر)

ارتفاع آشیانه
(سانتيمتر)

فاصله پائینترین

عمق یا گودي

مواد و مصالح مورد استفاده در

نقطه آشیانه از سطح

آشیانه ()cm

ساخت النه

زمین ()cm
گل ،خار و خاشاک،برگهاي

0

گنبدي

02

09

09/0

21

4/5

0

جامي

06

00

04/5

29

09/5

گل ،پر ،پشم،خار و خاشاک ریز

9

جامي

00/9

09/5

01

41

05

گل ،گلهاي درمنه ،پر ،خار و

9

گنبدي

04

09/5

06

20

00

5

گنبدي

00

05

02

25

09

6

گنبدي

04

09

00

49

09/5

خشک گیاه قیچ ،پشم و پر

خاشاک
گل ،گلهاي درمنه ،پشم شتر،
پر ،نخ
گل ،گلهاي درمنه ،پر ،خار و
خاشاک
گل ،خار و خاشاک ،برگهاي
خشک گیاه قیچ ،پشم ،پر

بحث
برآورد احتمال موفقیت جوجهآوري یکي از مهمترین

مشکي رنگي زیر گلوي زاغ بور مشاهده ميشود که ابعاد

اطالعات در مدیریت پرندگان محسوب ميشود.

متفاوتي دارد و این خال در پرنده نابالغ وجود ندارد و هر

زیستشناسان سعي دارند تا از طریق این برآورد به جبران

چه بالغتر و مسنتر ميشود این لکه نیز بزرگتر ميشود

پذیر بودن یا نبودن نرخ مرگ و میر از طریق نرخ زاد و ولد

[ .]4این پرنده قلمروطلب است و هنگامي که در محدودهاى

پي ببرند و این دستاورد ميتواند پایهاي جهت مدیریت گونه

یک جفت از این پرندگان مشاهده شد باید مطمئن بود که

باشد [ .]9مطالعات شرایط زادآوري همچنین ميتواند یک

به شعاع  511مترى نمىتوان زاغ سومى را دید .این

روش مفید براي ارزیابي نوسانات در مهیایي منابع غذایي و

قلمروطلبي در دوران تولیدمثل تشدید ميشود [ .]0زاغ بور

فراواني آنها و نیز مقایسه بین سالهاي مختلف باشد ،این

مانند کالغسانان بذر گیاهان را جمعآوري و پنهان ميکند تا

رابطه به ویژه در گونههایي که تعداد تخم آنها بیشتر از یکي

زمستان یا هنگام کمبود غذا ذخیرهاي داشته باشد اما همانند

است اثبات گردیده است [ .]00زاغ بور ( )P. pleskeiتک

همنوعانش جاي بسیاري از دانهها را فراموش ميکند و به

همسر است و تمام طول سال را در کنار جفت خود ميماند،

این ترتیب باعث انتشار بذرها و رویش گیاهان ميشود.

نر و ماده شبیه هم و فقط نرها حدود  01تا  05درصد از

معموالً زماني که زاغ بورها نوک بوتهها مينشینند ،به دنبال

مادهها بزرگترند ،این مساله نیز در پناهگاه حیات وحش

جفت ميگردند و به قدري حواس پرت ميشوند که

دشت الغري بطور واضح قابل مشاهده بود .همچنین لکه

ميتوان تا یک متري آنها نزدیک شد .اندازه دسته تخم
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معموالً بستگي به فصل تخمگذاري و وضعیت آب و هوایي

رقیب براي این گونه به حساب ميآید زیرا داراي همان نوع

دارد .که معموالً اگر در بهار باشد دسته تخم پنجتایي خواهد

النه با رژیم غذایي مشابه ميباشد .یکي از پستانداران منطقه

بود .نکته قابل توجه در مورد النهها این است که زاغ بورها

خارپشت ایراني ( )Paraechinus hypomelasميباشد

آشیانههاي خود را معموالً در وسط گیاهان متراکمي همچون

که بوتههاي گیاهي را براي استتار انتخاب ميکند .همدانیان

قیچ ،تاغ ،کاروانکش ،درمنه ( )Artemisia spو طارون

[ ]4بذرهاي گندم ،جو ،قیچ ،تخم خربزه و قطعات ریز

( )Cornulaca monocanthaميسازند [.]9 ،0

استخواني مربوط به مارمولکها و بسیاري از خزندگان

شاخههاي نازک به کار برده شده در النهها باعث ميشود که

کوچک را در رژیم غذایي زاغ بور مشاهده نموده است.

زاغ بور استتارخوبي از شکارچیان داشته باشد و هم اینکه

انواع مختلفي از آگاماها در همسایگي زاغ بور زندگي

جوجهها را از نور مستقیم خورشید محافظت ميکند [.]9

ميکنند .یکي از خزندگان در زیستگاه زاغ بور مارمولک

همچنین در منطقه هرات استان یزد النههاي زاغ بور بر روي

خانگي ( )Hemidactylus frenatusاست که چندین

درختان افدرا و قیچ مشاهده شده است [ .]4دوره

بوته گیاهي را به عنوان زیستگاه خود انتخاب ميکند .این

انکوباسیون زاغ بور در منطقه توران با شروع باد بهاري و

مارمولک همهچیزخوار است و از گیاهان و حشرات تغذیه

بارش ناگهاني فصلي ميباشد و این بارش ناگهاني تهدیدي

ميکند و با افزایش دماي هوا بیشتر مشاهده ميشود .دوره

مهم هم براي تخمها و جوجهها ميباشد ولي از طرفي باعث

جوجهآوري حساسترین و بحرانيترین فرآیند حیاتي در

ميگردد که گونههاي مقاوم با هوشیاري باال باقي بمانند [.]5

چرخه زندگي پرندگان و از جمله زاغ بور ميباشد.

در این منطقه اطالعاتي در رابطه با همزیستان زاغ بور که

الزم به ذکر است که بیشترین مرگ و میر جوجهها در طول

بعضي از آنها با این گونه منحصر به فرد در رقابت هستند،

دوره انکوباسیون مشاهده شد و بیشترین طعمهخوار تخمها

جمعآوري و مشخص گردید که چکچک بیاباني

و جوجهها معموالً گونه ()Varanus griseus caspius

( )Oenanthe desertرفتارهاي بسیار مشابهي با زاغ بور،

بوده است که با مطالعات ساطعي و همکاران [ ]9نیز

مثالً از لحاظ نشستن روي بوتههاي قیچ دارد با این تفاوت

مطابقت دارد .در منطقه هرات یزد بیرون آمدن جوجهها از

که بر خالف زاغ بور که به پائین ميپرد و شروع به دویدن

تخمها در اواخر فروردین گزارش شده است [.]4

ميکند ،پرواز ميکند .دمجنبانک ابلق ()Notasllla alba

نتیجهگیری

از دیگر پرندگاني است که از کرمها و آفتهاي بوتههاي

با توجه به نتایج این مطالعه ميتوان اظهار کرد تخریب هر

قیچ تغذیه ميکند .این همسایهها همگي به واسطه چند بوته

چه بیشتر زیستگاه مهمترین علت کاهش امنیت جوجهآوران

قیچ در کنار هم جمع شدند ،که این نشان دهنده سادگي

شده تخم و جوجهها را در دوره جوجهآوري ،تهدید ميکند

طبیعت در عین پیچیدگي است .از دیگر پرندگاني که در این

و سبب افزایش کارایي طعمهخواران این گونه در کشف

منطقه با زاغ بور همزیستي دارد و زادآوري ميکند سنگ

استتار النه به عنوان مهمترین پارامتر دفاعي ميشود و این

چشم بزرگ ( )Lanius excubitorاست ،این پرنده که

رخداد لزوم توجه بیشتر به اهمیت پوشش گیاهي را در حفظ

به مرغ قصاب شهرت دارد تخصص زیادي در شکار

و بقاي این گونه روشن ميسازد و همچنین با توجه این که

مارمولکها دارد .در هنگام بررسي النه باید بسیار دقت نمود

زاغ بور تنها پرنده اندمیک ایران ميباشد تفاوت قابل توجهي

چرا که النه سنگ چشم بسیار شبیه زاغ بور است و نوعي
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از لحاظ نتایج مطالعات با سایر پژوهشگران روي این گونه

محیط زیست طبیعي ،دوره  ،69شماره  ،9صفحات -004

در سایر مناطق ایران دیده نميشود.

.014
 -5ساطعي ،ن .0922 .بررسي زیستشناسي و موفقیت

تشکر و قدردانی

تولیدمثلي زاغ بور ( )Podoces pleskeiدر ذخیرهگاه

نویسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از زحمات محیطبانان

زیستکره توران ،پایاننامه کارشناسي ارشد رشته محیط

بزرگوار منطقه حفاظتشده درونه و کارکنان محترم اداره

زیست-زیستگاهها و تنوع زیستي ،دانشکده انرژي و محیط

حفاظت محیط زیست شهرستان بردسکن قدرداني نموده و

زیست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات تهران.

همچنین از جناب آقاي مهندس محمّد توحیديفر که در
ویرایش و بازخواني ساختار علمي مقاله کمک نمودهاند

 -6منصورى ،ج .0920 .راهنماي پرندگان ایران .انتشارات

سپاسگزاري ميگردد.

ذهن آویز ،تهران 509 ،صفحه.
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