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 چکیده

و جوندگان نیز به عنوان حلقه های دیگری از این شبکه  ای از شبکه غذاییپرندگان شکاری به عنوان حلقه

اند و این ارتباط سیستمی به راحتی از طریق بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری  هستند که با هم در ارتباط

قسمت اعظم رژیم غذایی پرندگان شکاری را پستانداران خردجثه از جمله جوندگان  قابل نمایش است.

دفع  و پوست آن را به شکل ریمه ، دندانرندگان پس از بلعیدن طعمه بقایای استخوانیاین پ، دهد تشکیل می

 ن است کهیا دندان و ناخ ، مو، کتیناستخوان، های غیرقابل هضم بدن طعمه شامل پرقسمتریمه . کنند می

بقایای  مطالعه. و کامالً متفاوت از فضله استشود ای از دهان به بیرون برگردانده می به شکل گلوله

ها یکی از راههای بررسی حضور و انتشار جوندگان است. به منظور بررسی وشناخت  استخوانی موجود در ریمه

بدین منظور  فون جوندگان منطقه بینالود از روش غیر تهاجمی و غیر مستقیم، بررسی ریمه استفاده شد.

ت شده بینالود انجام شد. ریمه های مرحله از منطقه حفاظ 8تصادفی طی -برداری به روش سیستماتیکنمونه

ها تفکیک و شناسایی کدگذاری شده در آزمایشگاه با خیساندن از هم باز شده و بقایای جانوری موجود در آن

ریمه یافت  136ها مورد محاسبه قرار گرفت. بررسی مجموع شد و درصد حضور هر جونده در میان کل ریمه

%سنجاب زمینی، 8% جنس ول، 23%جنس جرد، 57در ریمه شامل  شده نشان داد که جوندگان مشاهده شده

با توجه به تنوع شرایط اکولوژیکی در ایران ضرورت . %موش خانگی می باشند3%دوپا و 3%موش ورامین،  6

 صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. دارد که تنوع جوندگان در هر منطقه به

 
 جوندگان، بینالود  کلمات کلیدی: ریمه، پرندگان شکاری، فون،
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 و هدف مقدمه. 1

ها و عملکرد شناسی آنترین الزامات برای درک زیستکنند یکی از اساسیآگاهی از آنچه که جانوران از آن تغذیه می   
ای در یک اکوسیستم بخش کلیدی بسیاری از  باشد که در آن حضور دارند. همچنین تعیین ارتباطات تغذیهاکوسیستمی می

بنابراین، به دست آوردن اطالعات رژیم غذایی صحیح یک بخش جدایی ناپذیر،  . [9]گردد شناختی محسوب میالعات بوممط
باشد. برای پی بردن به جایگاه یک گونه در جوامع زیستی و ساختار مؤثر مدیریت ریزی حفاظت میاما چالش برانگیز، برنامه

رژیم غذایی و نوع منابع غذایی مورد استفاده جزو عوامل . [8]ضروری است ها جهت حفاظت آن، شناخت رژیم غذایی  طرح
رو امروزه بحث عادات غذایی با استفاده از این .[15]ها بسته به استراتژی تغذیه گونه است محدود کننده مؤثر در توزیع گونه

 .[11] ای در مباحث حفاظتی پیدا کرده استهای علمی جایگاه ویژهاز روش
ای دریک بوم گذارد، هرچه تنوع گونهها تاثیر میآنجائیکه ازدست رفتن یک گونه به صورت زنجیره ای روی دیگرگونهاز    

تر بوده و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط های حیاتی پیچیدهتر وشبکهای طوالنیسازگان بیشتر باشد، زنجیره های تغذیه
 [.15]باشد ها وتنوع زیستی امری الزم و ضروری میبنابراین حفاظت ازگونهشود. خود تنظیمی بیشتری برخوردار می

گونه پرنده مهاجرو بومی ایران به ثبت رسیده و عوامل متعددی نظیر شکار،  520شکاری ازمیان   گونه پرنده 49تاکنون      
ای از شبکه دگان شکاری به عنوان حلقهپرن [.2]ها باعث کاهش تعداد وتنوع این گونه ها شده است تخریب زیستگاه وآلودگی

اند و این ارتباط سیستمی به  غذایی و جوندگان نیز به عنوان حلقه های دیگری از این شبکه هستند که با هم در ارتباط
قسمت اعظم رژیم غذایی  راحتی از طریق حضور در طبیعت و بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری قابل نمایش است.

های مطالعه وشناسایی جوندگان، استفاده . یکی از راهدهد را پستانداران خردجثه از جمله جوندگان تشکیل می پرندگان شکاری
شود. یکی از بهترین ها آسیبی به گونه مورد مطالعه وارد نمیهای غیر تهاجمی و غیرمستقیم است که در این روشاز روش

پرندگان بقایای غیر قابل هضم طعمه خود را که شامل استخوان، مو و پرندگان شکاری است. این  ها، بررسی ریمهاین روش
سایر قسمتهای غیر قابل هضم است بصورت کالفهائی بیضوی به نام ریمه از راه دهان دفع می کنند که شامل قطعات 

مه ها که شامل جمجمه، کمربندها، ستون مهره ها، اندامهای حرکتی و مو است. جداسازی اسکلت های باقیمانده در این ری
جمجمه و دندانها است و بررسی مورفومتریک و مورفولوژیک آنها جهت شناسایی تاکسونهای مختلف جوندگان و بررسی فون 

ها، ای طعمهمناطق مختلف بسیار مفید است. بررسی ریمه ها اطالعات زیادی در مورد ترکیب محتویات غذایی، تنوع گونه
خاص، از  یاهدافتوان به روش می در ایندهد. همچنین ها و فصول مختلف به دست میغذایی در مکانطعمه غالب و نیچ

بودن طعمه،  تغییرات فصلی و ساالنه در دسترستاثیر ، منطقه جمله ارائه اطالعات در مورد توزیع فعلی پستانداران کوچک
گیری درجه پرنده موردنظر و اندازهفتار زیستگاه و ر انتخاب، شکار و شکارچی تراکم جمعیتگونه، یک  شکاراحتمال بررسی 

غذایی برای درک غالباً نتایج مطالعات رژیم [.9]های مختلف آن جامعه پرداخت گونه همپوشانی منابع مورد استفاده در میان
 [.12شود ]یت پرندگان شکاری استفاده میجنبه های مختلف اکولوژی تغذیه در پرندگان شکاری و مدیریت جمع

دهند. از نظرکثرت جمعیت نیزجوندگان بیشترین تعداد را گان بزرگترین راسته پستانداران روی زمین را تشکیل میجوند     
ها تولید مثل آنها شوند و تولیدمثل باالیی دارند. لیکن برخی ازجنس ها وگونه ها نظیرجردها )مریونس( و جربیلشامل می

ن منابع دارد. جوندگان ازنظراقتصادی واکولوژیکی حائزاهمیت هستند زیرا محدود و بستگی به میزان بارندگی ودردسترس بود
 فواید دیگر از کند. های گیاهان به خصوص بذرگیاهان کویری ازقبیل تاغ به تکثیرآنها کمک میبا زیرخاک کردن دانه

در  اتستفاده از این موجوددر چرخه و زنجیره ی مواد غذایی و هوادهی، حفظ سالمت خاک، ا آنهانقش بسیار مهم  جوندگان
عده ای از آنها ناقل بیماری به انسان هستند و با  .تحقیقات پزشکی امروزی، توزیع بذور، گسترش پوشش گیاهی است

تخریب ریشه ها وغده ها وساقه های گیاهی، تخریب محصوالت برداشت شده ی کشاورزی، آسیب به لوازم چوبی و 
شودکه بدانیم اهمیت اکولوژیکی جوندگان هنگامی بارزتر می. یی را ایجاد می کنندآسیب ها مضرات و پالستیکی خانه ها
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ها ازجایگاه باشد. مضافاً بر موارد فوق حفاظت ازگونهوجودآنها روی پراکنش پرندگان شکاری و برخی از پستانداران موثر می
 [.5]حفظ تنوع زیستی حائزاهمیت است

شکار ممنوع و حفاظت شده یکی از اقدامات اساسی برای حفظ تنوع زیستی در این  شناسایی تاکسون های جانوری مناطق   
 حفاظت شده بینالود خراسان رضویگونه مناطق می باشد. به همین منظور در این پژوهش تنوع گونه های جوندگان منطقه 

 .مورد بررسی قرار گرفت
 

 .پیشینه تحقیق2
منظور شناسایی رژیم غذایی پرندگان در نقاط مختلف جهاان وایاران انجاام     دهد که مطالعه ریمه بهبررسی سوابق نشان می

اندکی صورت گرفته که در ذیال باه   شده، ولیکن مطالعه به منظور شناسایی فون جوندگان منطقه یا محدوده خاص به میزان 
 برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.

 .درشمال خراسان پرداخت یدر مطالعات فون یقش پرندگان شکارن یارشد خود به بررس ینامه کارشناس انیدرپا [7]یاسیق -
حضور و انتشار جوندگان است مورد مطالعه  یبررس یاز راهها یکیرا که  ها مهیموجود در ر یاستخوان یایمطالعه بقا نیاو درا

به جوندگان تعلق  لعاتیدر مناطق مطا ها مهیدرصد جانوران موجود در ر نیشتریکه بدهد ینشان م یبررس نیا قرارداده است.
این جوندگان شامل: موش خانگی، موش ورامین، ول حفار، هامسترخاکستری، جربیل بزرگ، جرد و دوپای کوچک  داشت.
 بودند.

و  هی. با تجزکردندی در استان تهران، بررس دمثلیرا در فصل تول یمعمول جهیدل غذایی میرژ [3] دکاریو جاو زاده یخالق -
پرنده در فصل  نیطعمه مورد استفاده ا یشده مشخص شد پستانداران کوچک و پرندگان بخش اصل افتی مهیر 104 لیتحل

 .بود یپرنده در بعد از فصل زادآور نیطعمه مورد استفاده ا نیشتریهستند. حشرات و  خزندگان ب یزادآور
 وحاش  اتیا پناهگااه ح  ودلیجاه در  جغاد کوچاک   ییغذا یمأوا یپوشان و هم ییغذا میرژ یبه بررس1393درسال  [4] ییرجا -
  جاه یجغاد کوچاک و دل   ییغاذا   یماأوا  یپوشاان  هام  ی بررسا  نی. در ار طول فصول مختلف سال پرداختسبزوار د راحمدیش

بدسات آماد.    0.96هاورن   اریو مع 0.98 تایزیساده شده مور اری، مع0.98 انکایپ اری%، مع88.51یپوشان درصد هم اریبراساس مع
، باود، اماا کامال نباود     ییساطح بااال   جاه یجغد کوچک و دل نیب ییغذا یمأوا یپوشان شان داد اگرچه همن مطالعه نیا جینتا

        همچنین جوندگان مشاهده شده شامل جنس جرد، جنس ول، جنس موش و هامستر مهاجر بود.

شامل حشرات  ها مهیکردند.ر یجغدکوچک را در انگلستان بررس غذاییمیرژ 2004سال در  [10] و همکاران 1هونسومی -
 .                    % پرندگان بود15.4% و 35.9کوچک % پستاندارن 50
براساس  نیچ غرب شمال در را دراز جغد کوچک و جغد گوش ییغذا ی، همپوشان2011سال  در [16] و همکاران 2ژائو -

%پرندگان ، 1.6 ، % پستانداران55.7 :کوچک شامل جغد ییغذا میرژ یبررس نیبدست آوردند. در ا 0.62تجزیه ریمه ها 

 .شد برآورد ها% سوسک42  %خزندگان و0.7
کردند. از  یبررس یها در رومان مهیرا براساس مطالعه ر جغد کوچک ییغذا میرژ 2014در سال  [13] پوکورا و همکاران -

ب باالن وراست باالن(، )شامل قا %71درصد مربوط به حشرات  نیمرحله باالتر نیچند یشده ط یجمع آور مهیر 103
جغد کوچک درفصل  ییذاغ میجغد وجود داشت. رژ ییغذا میاز پرندگان در رژ یپستانداران کوچک و درصد کوچکسپس 

 تابستان عمدتا ازحشرات وکمتر از پرندگان و پستانداران شکل گرفته بود.
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 . مواد و روش ها3

 . منطقه مورد مطالعه3-1
دقیقه  25درجه و  59دقیقه تا  53درجه و  58هکتار در طول جغرافیایی  61،936د با وسعت منطقه حفاظت شده بینالو   

شاندیز، نیشابور و -دقیقه شمالی ما بین سه شهرستان، طرقبه 28درجه و  36دقیقه تا  6درجه و  36شرقی و عرض جغرافیایی 
                         ین منطقه قرارگرفته است. ( و اثر طبیعی ملی قلل بینالود درا1چناران واقع شده است )شکل شماره 

 یخراسان رضو نالودیمنطقه مورد مطالعه در ب - 1شکل شماره 

است و جلگه و  کیلومتر، از شمال شهر نیشابور تا جنوب غربی شهر قوچان کشیده شده 130کوه بینالود به طول تقریبیِ  رشته
پوشش گیاهی منطقه بینالود انواع گون و درمنه می باشد . [6] کند دشت نیشابور را از دشت مشهد و قوچان جدا می

شود. همچنین در دره ها درختان بید وحشی، زرشک و نسترن وحشی نیز وپراکندگی درختان ارس نیز دراین منطقه دیده می
ش فراهم نموده وجود دارد. رودخانه هایی که در منطقه جریان دارد بستر مناسبی جهت جذب گونه های مختلف حیات وح

 .[6] است. از این رومنطقه از تنوع جانوری خوبی برخورداراست
 

  برداری. نحوه گردآوری اطالعات و شیوه نمونه 3-2
برداری در منطقه بینالود ، نمونهمکان مشخصی ندارندشود و های استراحت تولید میها بیشتر در محلاز آنجا که ریمه  

تصادفی انجام گرفت. بعد از انجام عملیات -به روش سیستماتیک 1395ز و زمستان سال خراسان رضوی طی دو فصل پایی
-ها به آزمایشگاه دانشکده محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد انتقال داده شد و اطالعات مربوط به اندازهصحرائی نمونه

باز شده و بقایای جانوری موجود در  ها با خیساندن از همسپس ریمهول، قطر و رنگ ریمه ها ثبت گردید. گیری وزن، ط
محتویات قابل شناسایی به گردید.   spssوارد نرم افزار آماری  های جمع آوری شدهداده ها تفکیک و شناسایی شد.ریمه
ن از بقایای جوندگاها،عنکبوتیان، پرندگان، جوندگان و پستانداران تقسیم شد. ها، مورچهها، ملخهایی از قبیل سوسکگروه

غذایی این و جهت بررسی رژیم های فک و جمجمه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتروی فرمول دندانی، مقطع دندان
های پرندگان شکاری یعنی محاسبه درصد حضور هر ماده غذایی پرندگان از موادجانوری، براساس روش معمول بررسی ریمه

 .[1] استفاده شد هادر میان کل ریمه
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 . نتایج4
از منطقه بینالود جمع آوری  1395ریمه طی دو فصل پاییز و زمستان سال  136براساس نتایج این بررسی درمجموع تعداد    

گردید. اطالعات مربوط به طول، وزن، قطر و رنگ ریمه هرنوع پرنده در رکوردهای جداگانه ای ثبت گردید و میانگین و 
ت بدست آمده و مقایسه ظاهر و رنگ ریمه ها با کلیدهای شناسایی، مشخص با توجه به اطالعامحاسبه شد. انحراف معیار 

شد که ریمه های جمع آوری شده مربوط به سارگپه معمولی، جغد، دلیجه معمولی، عقاب طالیی و کالغ است. اطالعات 
 گردید ونتایج ذیل بدست آمد.  spssمربوطه وارد نرم افزار آماری 

ها، پرندگان، جوندگان و ... تقسیم شدند. ها، مورچهها، ملخهایی از قبیل سوسکها به گروه محتویات قابل شناسایی ریمه   
. برخی ازریمه ها های فک و جمجمه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتبقایای جوندگان از روی فرمول دندانی، مقطع دندان

فقط درحد جونده ناشناس ممکن بود. برخی از ریمه که فاقد بقایای استخوانی کامل و غیرقابل شناسایی بودند و شناسایی 
( ولی بدلیل اینکه جزو مواد غذایی خورده 1فقط حاوی مو و پشم طعمه بودند در جداول آماری جهت اطالع آورده شده )جدول

 شده نبوده ودفع گردیدند از درصد رژیم غذایی حذف گردیدند .
می گردد که بیشترین مواد غذایی که پرندگان شکاری منطقه حفاظت شده  با بررسی محتویات و شناسایی ریمه ها مشاهده  

 بینالود از آن ها استفاده می کنند به ترتیب شامل:
 ، ،(مورچه ها و( ملخ ها) باالن راست ،(سوسک ها) باالن% حشرات ) قاب  18.27، % پرندگان18.94% جوندگان،50.51
 ی باشد .م %  نرم تنان1.6و  انیعنکبوت % 2.44و  یاهگی مواد% 8.24

 % مربوط به پرندگان وبقیه مربوط به حشرات، مواد گیاهی بود. 19% از محتویات ریمه ها مربوط به جوندگان و 51در مجموع 
 

  ها مهیر اتیکل محتو یفراوان -1جدول شماره                                                 
 

 ی ریمه هامحتوا

    

د فراوانیدرص فراوانی  Valid Percent Cumulative 
Percent 

 
 
 
 
 
 

محتویات 
غذایی 
 ریمه ها

  
  
  
  
  

 
  

 

 12.8 12.8 12.8 20 جردجنس 

 35.3 22.4 22.4 35 ی خالیمو

 51.9 16.7 16.7 26 جونده ناشناس

 53.2 1.3 1.3 2 نیموش ورام

 53.8 0.6 0.6 1 یموش خانگ

 55.8 1.9 1.9 3 عنکبوت

 59 3.2 3.2 5 لخم

 60.9 1.9 1.9 3 ینیسنجاب زم

 75.6 14.7 14.7 23 گنجشکسان

 82.1 6.4 6.4 10 علف-گباه 

 85.9 3.8 3.8 6 مورچه

 92.9 7.1 7.1 11 سوسک

 93.6 0.6 0.6 1 دوپا

 94.9 1.3 1.3 2 حلزون

 100 5.1 5.1 8 ول

Total 156 100 100   
 
 

% 6% ، موش ورامین 8%، سنجاب زمینی 23% ، سپس جنس ول 57رین درصد مربوط به جنس جرد با درمیان جوندگان بیشت
 (.1باشد )نمودار شماره %  می3، موش خانگی و دوپا 
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 درصد حضور جوندگان در ریمه ها -1نمودار شماره 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 [1] . معرفی جوندگان1-4

شنی و اغلب به شکل انفرادی زندگی می کنند. شبها فعالیت داشته و از گیاهان  این جوندگان بیشتر در زمینهای جرد: -

دم نسبتا بلندی دارند. طول دم همیشه از سرو بدن رویهم بیشتر است. دم کامال از مو  بیابانی و دانه آنها تغذیه می کنند.
 .(2)شکل  ی را می دهندپوشیده شده و موهای انتهای آن بلند و تا حدی تشکیل دسته موهای بلند انتهای

نام عمومی گروهی از جوندگان کوچک شبیه به موش است. بیشتر آنها بدنی گرد به رنگ قهوه ای یا خاکستری، پوزه : ول -

صاف و گوشهای کوچک پنهان شده در بین موهای بلند و دمی کوتاه دارند. ول ها بیشتر از گیاهان تغذیه می کنند و مهارت 
 ی و تونل کنی دارند.وجهی در حفارقابل ت

روزها فعال هستند. معموال در گروه های نزدیک به هم زندگی می کندد.اغلب در اطراف النه در حالی  سنجاب زمینی: -

تا  4که روی دوپا ایستاده اند دیده می شوند. از گیاهان مختلف تغذیه می کنند. احتماال در سال فقط یک نسل دارد و هر بار
ستپ ها، اراضی نرم رسی و اراضی کشاورزی را برای زندگی ترجیح می دهند. حضور آن در خراسان بچه می زایند. ا 11

 رضوی گزارش شده است.

جونده ای است با جثه متوسط و دم نسبتا کوتاه که طول آن از بدن و سر کوتاه تر  :Nesokia indica موش ورامین  -

موی کوتاه روییده است. جمجمه قوی کوتاه و پهن است. این  است. دم دارای پوشش فلسی است که به تعداد کم روی آن
جونده بیشتر در جاهای مرطوب و کنار رودها و نهرها و کشتزارها زندگی می کند. از ریشه گیاهان و گاهی از ساقه و برگ و 

 (.2دارد)شکل ر این جونده در خراسان وجود میوه آنها تغذیه می کند. در سرتاسر سال تولید نسل میکند. گزارش حضو

این گونه جونده ای است کوچک که دارای دم نازک و نسبتا بلند، چشمهای کوچک  :Mus musculusموش خانگی -

و پوزه تا حدی نوک تیز می باشد. موش خانگی مانند اکثر جونده ها در شب فعالیت می کند و در روز در جاهای نسبتا تاریک 
بچه بزاید. این گونه  10بهار و پاییز تولید نسل می کند و هر بار ممکن است تا دیده می شود. در تمام فصول سال مخصوصا 

 .(2)شکل  بشکل نسبتا اهلی و یا اجتماعات کامال وحشی از همه نقاط ایران گزارش شده است
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 1د. در سال این جوندگان در شب فعال هستند و معموال زمینهای کم گیاه و بیابانی را برای زندگی انتخاب می کنن: دوپا - 

بچه می زایند. دم در یک چهارم انتهایی موهای دم بلند هستند و تشکیل دسته ای از  4بار تولید نسل می کنند و هر بار  2یا 
 موهای بلند در انتهای دم را می دهند. این نمونه در سبزوار خراسان رضوی گزارش شده است. 

 

 
 [1] انچند نمونه از مقطع دندانی جوندگ -2شکل شماره 

 

و نتیجه گیری . بحث4  

ها جهت شناسایی رژیم غذایی پرندگان ویا به ندرت جهت شناسایی اکثر مطالعات وبررسی های انجام شده بر روی ریمه   
وندگان یک منطقه خاص صورت فون پرندگان منطقه خاصی صورت گرفته ومطالعات بسیار کمی جهت شناسایی فون ج

حوزه پراکنش بسیاری از جانوران از طریق پراکنش گیاهان و جانورانی که غذای آنها را  که دهدمطالعات نشان می، گرفته
و  هیاست. تجز ها مهیر یبررس ،ییغذا میمطالعه رژ نیشیو پ یسنت های. از جمله روشتشکیل می دهند، مشخص می شود

به خصوص در است  یط پرندگان شکارخورده شده توس ییغذا اتیمحتو نییتع یبرا ها روش نیاز بهتر یکی ،مهیر لیتحل
مواقعی که اطالعات جامعی در مورد فون جوندگان، خزندگان وپستانداران کوچک منطقه موجود نمی باشد و یا بودجه کافی 

مطالعاات اولیه و روش مناسبی برای شناسایی فون جوندگان منطقه به صورت ، همچنین برای تحقیقات گسترده وجود ندارد
 [.3]شدپایلوت می با

خراسان  نالودیبحفاظت شده وزمستان از منطقه  زییدو فصل پا یط مهیر 136 درمجموع تعداد یبررس نیا جیبراساس نتا    
. براساس اطالعات وزن، طول و قطر و رنگ ریمه ها و مقایسه با کلیدهای شناسایی مشخص شد دیگرد یجمع آوررضوی 
گرم، طول  3.25 4ها تعلق دارد. میانگین وزن ریمه ولی، عقاب طالیی و کالغبه سارگپه معمولی، جغد، دلیجه معم ریمه ها
12.56 44.85  7.86و قطر  28.28 سپس جنس ول 57جنس جرد با  های مربوط به گونهمتر بود. ریمه ها میلی ، %

 .باشد ی%  م3ودوپا  ی% ، موش خانگ6 نی% ، موش ورام8 ینی%، سنجاب زم23
جوندگان ازنظراقتصادی ، وبا توجه باینکه که منطقه دارای فون جوندگان متنوعی است ق نشان می دهدنتایج این تحقی    

های گیاهان به خصوص بذرگیاهان کویری ازقبیل تاغ به تکثیرآنها با زیرخاک کردن دانهو اهمیت هستند  واکولوژیکی حائز
رخی ه بدانیم وجودآنها روی پراکنش پرندگان شکاری وبشودکاهمیت اکولوژیکی جوندگان هنگامی بارزتر می کند.کمک می

برای حفاظت از پرندگان شکاری این منطقه در   [.5]ازجایگاه حفظ تنوع زیستی حائزاهمیت استباشد واز پستانداران موثر می
زیست با اظت محیطاول باید شرایط تامین و حفاظت از منابع غذایی این پرندگان در منطقه را فراهم کرد. سازمان حف  مرحله

ریزی نماید. در نتیجه با تواند جهت حفظ و افزایش جمعیت پرندگان شکاری برنامهدرنظر گرفتن نتایج این گونه مطالعات، می
 توجه به نقش پرندگان شکاری موردنظر در کنترل زیستی جوندگان و آفات گیاهی منطقه و مناطق کشاورزی اطراف منطقه

 باید به حفاظت مؤثرتر از این جانوران پرداخته شود. زنجیره غذایی پرندگان وپستانداران وهمچنین نقش جوندگان در
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