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چکیده
شاخص موفقیت زادآوری در پرندگان میتواند یک ابزار ضروری برای مطالعه بوم
شناسی و دموگرافیک جمعیتی محسوب شود .در واقع میزان زادآوری یک ابزار مستقیم

نویسنده مسئول :صیاد شیخی ئیالنلو
پست الکترونیکSayyad.sheykhi@ut.ac.ir :

اندازه گیری کیفیت زیستگاه نیز به شمار میرود .این مطالعه با هدف وضعیت زادآوری
گونه در خطر انقراض کرکس مصری در شهرستان نقده انجام شد .کرکس مصری از
گونه های ارزشمند جهانی می باشد که در راس هرم غذایی قرار گرفته و نقش حیاتی را
در بقای سایر موجودات یک اکوسیتم ایفا می کند .لذا بررسی وضعیت زادآوری این گونه
می تواند از اولویت های تحقیقاتی در بسیاری از مناطق باشد .در این مطالعه برای اولین
بار رکورد زادآوری این گونه از شهرستان نقده صورت گرفت .نویسندگان توانستند محل
هایی از آشیانه سازی و جوجه اوری این گونه را در سطح شهرستان نقده شناسایی و
ثبت نمایند.
کلمات کلیدی :زیستگاه ،بوم شناسی ،پرندگان ،اکوسیستم

مقدمه
در ارزیابی تغییرات یک اکوسیستم ،بررسی همه اجزا و
روابط موجود در آن ناممکن است .در نتیجه انتخاب
اجزای اکولوژیکی نظیر پرندگان میتوانند به عنوان یک
شاخص زیستی به کار روند ( Savinov, Gabrielsen

Biosphere

 .)and Fredrick, 2003استفاده از پرندگان به عنوان
پایش کنندههای زیستی به چند دلیل مناسب میباشد:
اکولوژی بسیاری از پرندگان شناخته شده است ،آنها
نسبت به تغییرات محیط زیست حساس هستند ،از
سطوح باال در اکوسیستم تغذیه میکنند (اکاتی،

 .)1998nbm; Thompson, 2007میزان زادآوری یک
ابزار مستقیم اندازه گیری کیفیت زیستگاه نیز به شمار
میرود ( .)Johnson, 2007در واقع متغیرهای
زیستگاهی محلهای آشیانه سازی و زادآوری بر روی
موفقیت تولید مثلی و زادآوری گونهها تأثیر گذار
میباشد و گونهها محیطهایی که دارای متغیرهای
زیستگاهی مناسب جهت پناه و تغذیه میباشد را به
عنوان محلهای تولید مثلی و آشیانه سازی انتخاب
مینمایند ( Rangel-salazar et al., 2008; Dalley et

.)al., 2009

 .)1389شاخص موفقیت زادآوری در پرندگان میتواند

شهرستان نقده به لحاظ قرار گیری در موقعیت

یک ابزار ضروری برای مطالعه بوم شناسی و

جغرافیایی خاص خود که به صورت جلگهای در بین

دموگرافیک جمعیتی محسوب شود ( Newton,

سیستم کوهستانی زاگرس قرار گرفته ،دارای تنوع
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عذار و شیخی.
زیستگاهی باالیی برای جامعه پرندگان میباشد

پرندگان میتواند شاخص مناسبی برای کیفیت

(شیخی ئیالنلو و همکاران .)1393 ،وجود زیستگاههای

زیستگاهی برای گونه باشد .همچنین از طرف دیگر

مناسب مانند مجموعه تاالبهای ملی و بینالمللی،

وجود زادآوری میتواند یک بخش حیاتی برای ادامه

زیستگاههای کوهستانی ،زمینهای کشاورزی و

حیات گونه به شمار رود .لذا ثبت و شناسایی مناطق

زمینهای استپی مناسب و همچنین رودخانه گدار در

زادآوری گونههای در خطر انقراض میتواند گام موثری

فصل بهار و تابستان جایگاه مناسبی را برای زادآوری

در انجام فعالیتهای حفاظتی از این گونهها باشد.

جامعه پرندگان در این منطقه به وجود آورده است .بر
اساس تقسیم بندی  )1989( Scottاز میان  8تیپ
زیستگاه معرفی شده برای ایران ،شهرستان نقده سه
تیپ زیستگاه استپهای نیمه خشک حاشیه کویر و
کوهپایهها ،تاالبها و کوههای مرتفع را در خود جای
داده است .همچنین زیستگاههای کشاورزی که بخش
قابل توجهی را در شهرستان نقده در بر میگیرد نیز در
تقسیم بندی مناطق مهم پرندگان جزو زیستگاههای
ارزشمند برای پایش پرندگان محسوب میشوند
(مجنونیان و همکاران.)1384 ،

از معدود مطالعات صورت گرفته در ایران بر روی
کرکس مصری میتوان به مطالعه حبیب زاده و
حسنعلی زاده ( )1396اشاره نمود .در این مطالعه آنها
به بررسی زیستگاههای مطلوب این گونه و متغیرهای
تأثیر گذار بر انتخاب زیستگاه توسط گونه در منطقه
حفاظت شده ارسباران پرداختند .همچنین تا کنون
مطالعات مختلفی بر روی جامعه پرندگان و پوشش
گیاهی زیستگاههای مختلف شهرستان نقده انجام شده
است که از آن جمله میتوان به مطالعه تنوع گونهای
پرندگان تاالب آق قلعه و سلدوز( ،شیخی ئیالنلو و

کرکس مصری یکی از گونههای شاخص میباشد که

یوسفی ،)1391 ،تنوع گونهای پرندگان در زیستگاههای

در شهرستان نقده مشاهده میشود .این گونه در حال

کشاورزی (شیخی ئیالنلو و همکاران ،)1391 ،بررسی

حاضر در سطح جهانی جزو گونههای در خطر انقراض

شاخصهای پرندگان تاالب آق قلعه جهت معرفی به

طبقه بندی شده و نیازمند مطالعه و حفاظت بیشتری

کنوانسیون رامسر (شیخی ئیالنلو و همکاران )1394 ،؛

 .)BirdLifeبا توجه به

تنوع و اندازه جمعیت پرندگان زیستگاههای شهرستان

مطالعات صورت گرفته نشان داده شده است که در

نقده( ،شیخی ئیالنلو و همکاران)1393 ،؛ و تعیین

سرتاسر جهان جمعیت اندکی از این گونه باقی مانده

کانونهای تمرکز با اولویت باالی حفاظتی برای

است .این گونه در برخی از نقاط ایران و به خصوص

پرندگان (شیخی ئیالنلو و کریمی )1395 ،اشاره نمود.

میباشد

(International. 2016

در مناطق شمال غربی کشور مشاهده میشود.
اطالعات زیستگاهی موجود از این گونه در ایران بسیار
اندک بوده و بیشتر اطالعات مربوط به ثبت مشاهدات
پرنده شناسان و سازمان محیط زیست در کشور
میباشد .همانگونه که در ابتدا بیان شد مرحله
زادآوری و مطالعه این دوره از زندگی گونههای
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .23-16 ،3

منطقه مورد مطالعه
شهرستـان نقده با وسعت  1050کیلومترمربع در
جنوب غربی استان آذربایجان غربی و جنوب دریاچه
ارومیه ،در موقعیت جغرافیایی سی و هفت درجه و
هشت دقیقه و بیست و چهار ثانیه تا سی و شش درجه

18

گزارش زاد آوری کرکس مصری در شهرستان نقده.
و چهل و شش دقیقه و ده ثانیه عرض شمالی و از

ســرما در آن سـه مــاه (آذر ،دی و بهمن) و

چهل و پنج درجه و سیزده دقیقه و ده ثانیه تا چهل و

مــوسـوم بـارانیاش طول فصل بـهار و ماههای مـهر و

پنج درجه و چهل و یک دقیقه و هشت ثانیه طول

آبــان است .حد متوسط باران سالیانه  400میلیمتر و

شرقی عرض نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .این

در مناطق کوهستانی  450میلیمتر است (شیخی

شهرستان در محدوده ارتفاعی  1000تا حدود 2300

ئیالنلو و همکاران.)1393 ،منابع تأمین آب سطحی

متر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد و بلندترین قلههای

دشت نقده رودخانه گدار است که از ارتفاعات داالنپر و

آن به ترتیب :سلطان یعقوب ،فرنگی داغ و قره داغ

بزسینا در مرز ایران و عراق سرچشمه گرفته و پس از

است .شهرستان نقده از شرق به میاندوآب ،از جنوب-

آبیاری نمودن مزارع دشت اشنویه وارد دشت نقده می-

غربی به مهاباد و پیرانشهر ،از غرب به اشنویه و از

شود .شکل ( )1موقعیت جغرافیایی شهرستان را در

شمال به دریاچه ارومیه و شهرستان ارومیه محدود

تقسیمات کشوری نشان میدهد.

است .آب و هوای این شـهرستـان معتدل و حداکـثر
دمای آن  36درجه و حداقل  13درجه زیر صفر و دوره

شکل : 1محدوده جغرافیایی شهرستان نقده ،برگرفته از (شیخی ئیالنلو و همکاران)1394 ،

بالهای دراز ،مستقیم و نوکتیز به رنگ سیاه و سفید
معرفی گونه

و دم سهگوش سفید ،خیلی مشخص است .سر و گلوی

کرکس مصری (کرکس کوچک)  53تا  65سانتیمتر

پرنده بالغ پوستی زردرنگ و بدون پر دارد ،پس سر و

است؛ الشخوری کوچک و سیاه و سفید که از سایر

گردنش را انبوهی از پرهای کوتاه و فشرده میپوشاند،

الشخورها کوچکتر است ،طرح بدنش در حال پرواز با

پرو بالش سفید چرک و شاهپرهای نخستین آن

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .23-16 ،3
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عذار و شیخی.
سیاهرنگ است .منقارش از منقار الشخورهای دیگر

جنگ میشود تا پس مانده پرندههای بزرگتر را

باریکتر است .رنگ پر و بال پرنده نابالغ بر حسب

بخورند .آشغال و زباله را در جستجوی گوشت و مواد

سن ،از قهوهای پررنگ تا سفید چرک تغییر میکند و

حیوانی دیگر زیر و رو کند ( رجوع شود به لکلک

سر و پرهای انبوه گردنش تقریباً قهوهای رنگ است .

سفید که طرح بالش در پرواز مشابه این پرنده است و

با اینکه این پرنده چندان اجتماعی نیست  ،گاهی دو

اغلب با بال باز اوج میگیرد (دانشنامه پرندگان ایران،

یا سه تای آن همراه با چند ( دال ) بر سر یک الشه

.)1397

شکل :2نقشه توزیع زیر گونههای کرکس مصری در جهان

نتایج و بحث

کرکس مصری یکی از گونههای در خطر انقراض

طی بازدیدهای میدانی انجام شده در شهرستان نقده

میباشد که جمعیت آن در سالهای اخیر به شدت

گونه کرکس مصری چندین بار مشاهده و ثبت شد.

کاهش یافته است .همچنین کرکس مصری از

در تاریخ  3خرداد سال  1396النه گونه مشاهده و

پرندگان در خطر انقراض جهان و حمایت شده ایران

اطالعات آن ثبت شد .این النه در محدوده کوه قاالت

است ،بنابراین شناسایی زیستگاههای جوجه آوری آن

ماران و در شمال غربی شهرستان نقده قرار دارد.

در استان و حفاظت کامل از آنها ضروری است.
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گزارش زاد آوری کرکس مصری در شهرستان نقده.

شکل  :3حضور گونه کرکس مصری در حفره موجود در صخره بر روی آشیانه (عکاس :عزیز عذار)

این گونه معمو ًال در لبهها یا در غارها و صخرهها،

گونه را کاهش داده است ( BirdLife International.

صخرهها و رخسارههای سنگی آشیانه سازی میکند،

 .)2017با توجه به اینکه شهرستان نقده در بخشهای

اما گاهی اوقات نیز در بین درختان بزرگ،

غربی و شمالی خود دارای رشته کوههای مستعدی

ساختمانها (عمدت ًا در هند) ،پیلهای برق و به ویژه

برای حضور پرندگان شکاری بزرگ جثه مانند

در روی زمین نیز آشیانه گذاری میکند .در این

کرکسها و عقابها میباشد ،لذا به نظر میرسد با

مطالعه آشیانه این گونه به صورت حفرهای در بین

پایشهای آینده میتواند به نتایج بیشتری در ارتباط

صخرهها مشاهده گردید.

با زادآوری گونههای ارزشمند در زیستگاههای

از جمله تهدیداتی که این گونه را تحت تأثیر قرار
میدهند میتوان به اختالالتت زیستگاهی ،مسمومیت
با سرب ،مسمومیت مستقیم و ثانویه ،برق گرفتگی
برخورد با توربینهای بادی ،کاهش دسترسی به مواد
غذایی اشاره نمود ،که به شدت جمعیت اروپایی این
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .25-17 ،3

کوهستانی این منطقه دست یافت .همچنین در پایش
های صورت گرفته مشاهداتی از مراحل زادآوری برای
گونه عقاب طالیی در این شهرستان نیز به دست آمده
است که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
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عذار و شیخی.

شکل  :4مشاهده یک جفت کرکس در محدوده شهرستان نقده (عکاس :فرشید دیلمقانی)

منابع
اکاتی ،نرجس .1389 .کارکرد زیست محیطی پرندگان

شیخی ئیالنلو ص ،یوسفی م ،خانی ع ،عاشوری ع،

در پایش آلودگی به سرب در سواحل جنوب غربی

رضایی ح ر ،کفاش ا .1393 .تنوع و اندازه جمعیت

ایران .چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدانان

پرندگان در زیستگاههای شهرستان نقده ،شمال

جهان اسالم 27-25 ،فروردین .زاهدان.

غرب ایران .فصلنامه محیط زیست جانوری ،سال

حبیب زاده ،ن ،.حسنعلی زاده ،ر  .1396 .مدل سازی
چند مقیاسی از مطلوبیت زیستگاه تغذیهای
کرکس مصری در منطقه حفاظت شده ارسباران،
مجله بوم شناسی کاربردی ،سال ششم ،شماره
سوم.12-1 ،
دانشنامه

پرندگان،

 ،6شماره  ،3صفحات .68-53
شیخی ئیالنلو ،صیاد و کریمی ،سرور (" )1395تعیین
کانونهای تمرکز با اولویت باالی حفاظتی برای
پرندگان" .مجله محیط زیست جانوری ،سال ،8
شماره  ،3صفحات .38-29

.1396

کرکس

مصری.

http://www.iranbirds.com/falconiformes/vul
tures/item/273-neophron-percnopterus.html
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شیخی ئیالنلو ،صیاد و یوسفی ،مسعود ()1391
"تاالبهای شهرستان نقده مکملی برای حفظ
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 مطالعه،تنوع جامعه پرندگان دریاچه ارومیه
- کنفرانس بین." تاالب سلدوز و آق قلعه:موردی
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Abstract
The success rate of breeding in birds can be considered as an indispensable tool for
ecology and population demographic studies. In fact, breeding is a direct measure of
the quality of the habitat. This study was conducted with the purpose of breeding the
endangered species, Egyptian vulture in Naghadeh. Egyptian vulture is one of the
most valuable species in the world that is at the head of food pyramid and plays an
essential role in the survival of other organisms in an ecosystem. Therefore, studying
the breeding status of this species can be a research priority in many areas. In this
study, for the first time, a record of breeding of this species was made from
Naghadeh. The authors were able to identify and record locations of nesting and
breeding in the county.
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