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  دهیچک
 ، ضرورت وچرخه اکوسیستم نقش آنها در توالی و و بوم سازگان ها زیستی در تنوعاهمیت و ارزش منابع ژنتیکی واطالع از 

ها تاثیر گونه آنجائیکه ازدست رفتن یک گونه به صورت زنجیره ای روی دیگر از اهمیت شناخت این منابع را بیشتر می کند.

تر های حیاتی پیچیدهتر وشبکهای طوالنیای دریک بوم سازگان بیشتر باشد، زنجیره های تغذیهگذارد، هرچه تنوع گونهمی

های غذایی برای درک جنبهمطالعات رژیمشود. بیشتری برخوردار میتنوع زیستی نتیجه محیط پایدارتر و از  در بوده و

-مختلف اکولوژی تغذیه در پرندگان شکاری اهمیت دارد و غالباً نتایج آن در مدیریت جمعیت پرندگان شکاری استفاده می

گونه  49تاکنون  در کنترل زیستی جوندگان و حشرات دارند. یهای آشکار در طبیعت و اثر مؤثرد. پرندگان شکاری نقششو

و بومی ایران به ثبت رسیده و عوامل متعددی نظیر شکار، تخریب زیستگاه  گونه پرنده مهاجر 520شکاری ازمیان   پرنده

از  منطقه بینالود پرندگان شکاری غذاییبه منظور بررسی رژیم .شده است ها باعث کاهش تعداد وتنوع این گونه هاوآلودگی

های غیرقابل هضم بدن طعمه شامل پر و استخوان قسمتاستفاده شد. ریمه  روش غیر تهاجمی و غیر مستقیم، بررسی ریمه

و کامالً متفاوت از ردانده می شود ای از دهان به بیرون برگبه شکل گلوله است که پرندگان یا دندان و ناخن در جوندگان و ...

-رداری به روش سیستماتیکبنمونهشود، های استراحت پرندگان تولید میدر محلها بیشتر ریمه با توجه به اینکهفضله است. 

 با خیساندن از هم باز شده و بقایایدر آزمایشگاه ریمه های کدگذاری شده . انجام شدبینالود  حفاظت شده منطقه تصادفی از

ها مورد محاسبه قرار گرفت. ها تفکیک و شناسایی شد و درصد حضور هر ماده غذایی در میان کل ریمهجانوری موجود در آن

% 50.51حاوی و زمستان پاییز  شکاری طی دو فصلگان پرندیافت شده نشان داد که رژیم غذایی ریمه  136بررسی مجموع 

 مواد% 8.24 ،(ها مورچه و( ها ملخ) باالن راست ،(ها سوسک) باالناب % حشرات ) ق 18.27، % پرندگان18.94، جوندگان

 . باشد یم %  نرم تنان1.6و  انیعنکبوت % 2.44و  یاهگی

 

 بینالود، خراسان رضویپرندگان شکاری، ،pellet  ،رژیم غذایی کلیدی: کلمات
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و  1ورد توجه قرار گیرد )مارروهای حفاظتی مریزی دقیق استراتژیتواند به صورت خاص برای طرحمی هادقیق رژیم غذایی گونه

 ای در مباحث حفاظتی پیدا کرده است. های علمی جایگاه ویژهامروزه بحث عادات غذایی با استفاده از روش رو(. از این2004همکاران 

ار، تخریب گونه پرنده مهاجرو بومی ایران به ثبت رسیده و عوامل متعددی نظیر شک 520شکاری ازمیان   گونه پرنده 49تاکنون   

آنجائیکه ازدست رفتن یک گونه به صورت  از (.1393)بختیاری، ها باعث کاهش تعداد وتنوع این گونه ها شده است زیستگاه وآلودگی

تر ای طوالنیای دریک بوم سازگان بیشتر باشد، زنجیره های تغذیهگذارد، هرچه تنوع گونهها تاثیر میزنجیره ای روی دیگرگونه

ای شود. کاهش تنوع گونهنتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خود تنظیمی بیشتری برخوردار می در تر بوده ویاتی پیچیدههای حوشبکه

ها وتنوع زیستی امری الزم و شود. بنابراین حفاظت ازگونههای مخرب انسانی ایجاد میفعالیت ی یک اثر تخریبی است و در نتیجه

 .(2002 ،و همکاران 2)میشل دباشضروری می

غذایی برای درک جنبه های مختلف اکولوژی تغذیه در پرندگان شکاری اهمیت دارد و غالباً نتایج آن در مدیریت مطالعات رژیم  

 (. 2007، و همکاران 3شود )مارتیجمعیت پرندگان شکاری استفاده می

ها آسیبی به جمی و غیرمستقیم است که در این روشهای غیر تهاهای مطالعه رژیم غذایی حیات وحش استفاده از روشیکی از راه  

، ریمه ها است. تجزیه و تحلیلهای سنتی و پیشین مطالعه رژیم غذایی، بررسی ریمهروش جمله از شود.گونه مورد مطالعه وارد نمی

ها در طبیعت، ش آشکار آنها برای تعیین محتویات غذایی خورده شده توسط پرندگان شکاری است که به علت نقروش نهتریبیکی از 

 (.1389، زاده و جاویدکار)خالقی طور کلی ممنوع استها بهشکار و کشتن آن

ها و ها، ناخنها، دندانی پرندگان نظیر استخوانشود که حاوی مواد هضم نشده طعمهریمه به مواد عمدتاً بیضی شکلی گفته می  

جمع آوری و تجزیه و تحلیل بنابراین با  .(1شماره  )شکل متفاوت از فضله است موها است و از طریق دهان خارج می شود که کامالً

این شیوه اطالعات زیادی در مورد ترکیب کرد. شناسایی  ات جانوری خورده شده توسط پرندگان شکاری رامحتویتوان ها میاین گلوله

روش  در اینهمچنین  .دهدها و فصول مختلف به دست مینغذایی در مکاها، طعمه غالب و نیچای طعمهمحتویات غذایی، تنوع گونه

تغییرات فصلی و ساالنه در  تاثیر، منطقه خاص، از جمله ارائه اطالعات در مورد توزیع فعلی پستانداران کوچک یاهدافتوان به می

-موردنظر و اندازه پرندهرفتار زیستگاه و  انتخاب، شکار و شکارچی تراکم جمعیتگونه، یک  شکاراحتمال بودن طعمه،بررسی  دسترس

شناختی غذایی در مطالعات بومبررسی رژیم های مختلف آن جامعه پرداخت.گیری درجه همپوشانی منابع مورد استفاده در میان گونه

در آن باشد که ای و عملکرد اکوسیستمی می ها، تعیین ارتباطات تغذیهشناسی گونهترین الزامات برای درک زیستیکی از اساسی

 (. 2005 ،و همکاران 4)دیگل حضور دارند

به روش تجزیه و تحلیل ریمه  خراسان رضویحفاظت شده پرندگان شکاری منطقه بینالود غذایی در این مطالعه به بررسی رژیم  

 .پرداخته شد و نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات سایر نقاط جهان مقایسه گردید

 

 مواد و روش ها .2

 قه مورد مطالعهمنط .2-1

دقیقه شرقی و  25درجه و  59دقیقه تا  53درجه و  58هکتار در طول جغرافیایی  61،936بینالود با وسعت حفاظت شده منطقه    

چناران واقع  و شاندیز، نیشابور-بین سه شهرستان، طرقبه دقیقه شمالی ما 28درجه و  36دقیقه تا  6درجه و  36عرض جغرافیایی 

 130کوه بینالود به طول تقریبیِ  اثر طبیعی ملی قلل بینالود دراین منطقه قرارگرفته است. رشته و (2 شماره )شکل شده است

است و جلگه و دشت نیشابور را از دشت مشهد و قوچان جدا  کیلومتر، از شمال شهر نیشابور تا جنوب غربی شهر قوچان کشیده شده

متر است که در شمال روستای بوژان )شمال شرقی  3420)بام خراسان( با بلندی  ۀ شیربادکوه بینالود، قل کند. بلندترین نقطۀ رشته می

                                                 
1. Marrero 
2 Mitchell 
3 Marti 

4. Deagle 



 

 

3 

درمنه می باشد وپراکندگی درختان ارس  گیاهی منطقه بینالود انواع گون و پوشش(. 8813 ،طاهری)است   شهر نیشابور( قرار گرفته

رودخانه هایی که در  نسترن وحشی نیز وجود دارد. ، زرشک ووحشیبید  شود. همچنین در دره ها درختاننیز دراین منطقه دیده می

تنوع جانوری مناسبی جهت جذب گونه های مختلف حیات وحش فراهم نموده است. از این رومنطقه از  منطقه جریان دارد بستر

 و از ریال، گراز و پایکا، گرگ، کفتار، روباه، شغال، گربه پاالس، قوچ و میش اوگونه های شاخص جانوری شامل خوبی برخورداراست.

 اشاره نمود. عقاب طالیی، شاهین، باالبان، کبک و تیهو پرندگان می توان به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بینالود خراسان رضوی مورد مطالعه در منطقه  -  2 شمارهشکل  

 

 برداری نحوه گردآوری اطالعات و شیوه نمونه .2-2

های متروکه، پای درختان و شود و ممکن است در اطراف ساختمانتولید میهای استراحت ها بیشتر در محلاز آنجا که ریمه  

 منطقه بینالود خراسان رضویبرداری در نمونهنشینند پیدا شوند، ها و هرجا که این پرندگان میها، دکلدیوارهای گلی، شکاف صخره

به  هانمونه بعد از انجام عملیات صحرائیانجام گرفت. تصادفی -به روش سیستماتیک 1395سال و زمستان فصل پاییز دو طی 

و رنگ گیری وزن، طول، قطر اطالعات مربوط به اندازهداده شد و انتقال  دانشگاه فردوسی مشهد آزمایشگاه دانشکده محیط زیست

تفکیک و شناسایی ها ها با خیساندن از هم باز شده و بقایای جانوری موجود در ریمهسپس ریمه .(3)شکل شماره  گردیدثبت ریمه ها 

پرندگان، جوندگان و پستانداران تقسیم شد.  عنکبوتیان،ها،ها، مورچهها، ملخهایی از قبیل سوسکشد. محتویات قابل شناسایی به گروه

جهت  و (1357 ،)اعتماد های فک و جمجمه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتبقایای جوندگان از روی فرمول دندانی، مقطع دندان

محاسبه درصد حضور هر های پرندگان شکاری یعنی سی ریمهبراساس روش معمول برر ،غذایی این پرندگان از موادجانوریسی رژیمبرر

 ( استفاده شد.1990، 1ها ) ویلیجماده غذایی در میان کل ریمه

 

                                                 
1 Village 
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 وری شدهتعدادی از ریمه های جمع آ -3 شمارهشکل                                              

 

 نتایج .3

 از منطقه بینالود جمع آوری گردید. 1395سال زمستان  ریمه طی دو فصل پاییز و 136 براساس نتایج این بررسی درمجموع تعداد  

با توجه . و میانگین و انحراف معیار رکوردهای جداگانه ای ثبت گردید اطالعات مربوط به طول، وزن، قطر و رنگ ریمه هرنوع پرنده در

ریمه های جمع آوری شده مربوط به مشخص شد که اطالعات بدست آمده و مقایسه ظاهر و رنگ ریمه ها با کلیدهای شناسایی،  به

گردید ونتایج ذیل   spssاطالعات مربوطه وارد نرم افزار آماری  .استسارگپه معمولی، جغد، دلیجه معمولی، عقاب طالیی و کالغ 

 .(1،2،3اول )جد بدست آمد
 

 طی فصل پاییز و زمستان ریمه ها نتایج اندازه گیری طول، قطر و وزن -1جدول شماره                              
 

  

N 

 (g) وزن (mm)قطر (mm) طول نمونه  

Valid 136 136 136 136 

  Missing 0 0 0 0 

Mean     44.85 28.28 4.00 

Std. Error of 

Mean     
1.07785 0.67476 0.27942 

Median     42.65 28.1 3.2 

Mode     40 37 1.4 

Std. Deviation     12.56 7.86 3.25 

Variance     158 61.92 10.618 

Range     63 38.7 32 

Minimum     19 11.3 1 

Maximum     82 50 33 

Sum     6100.8 3847.17 544.92 
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و مشخصات ظاهری ریمه  (سارگپه معمولی، جغد، دلیجه معمولی، عقاب طالیی و کالغرنده )نوع پبا استفاده از نرم افزار ارتباط بین   

بین طول، قطر و وزن  ( Pv<0.05) با عنایت به جدول تجزیه وتحلیل واریانس مشاهده می گردد که ارتباط معناداری. شدها بررسی 

   (.2)جدول شماره  وجود دارد ریمه ها با نوع پرنده شکاری

  

 بررسی ارتباط بین نوع پرنده و مشخصات ظاهری ریمه ها  -2شماره جدول 
 

ANOVA  جدول 

      Sum of Squares         df  Mean Square F 

 طول * نوع پرنده

  

  

Between Groups Combined 2555.527 4 638.882 4.458 0.002 

Within Groups   18774.523 131 143.317 

  
Total   21330.049 135 

   

 قطر * نوع پرنده

  

  

Between Groups Combined 794.271 4 198.568 3.439 0.01 

Within Groups   7564.988 131 57.748 

  
Total   8359.259 135 

   

 وزن * نوع پرنده

  

  

Between Groups Combined 113.125 4 28.281 2.806 0.028 

Within Groups   1320.307 131 10.079 

  
Total   1433.432 135 

    

)نمودار  ندتقسیم شد ا، پرندگان، جوندگان و ...هها، مورچهها، ملخهایی از قبیل سوسکبه گروه ریمه ها محتویات قابل شناسایی   

برخی ازریمه  .گرفتهای فک و جمجمه مورد بررسی و شناسایی قرار بقایای جوندگان از روی فرمول دندانی، مقطع دندان. (1شماره 

برخی از ریمه که فقط  شناسایی فقط درحد جونده ناشناس ممکن بود. ها فاقد بقایای استخوانی کامل و غیرقابل شناسایی بودند و

( ولی بدلیل اینکه جزو مواد غذایی خورده شده نبوده 3)جدول پشم طعمه بودند در جداول آماری جهت اطالع آورده شده حاوی مو و

 (.2)نمودار شماره  یدند از درصد رژیم غذایی حذف گردیدندودفع گرد
 

  ها مهیر اتیکل محتو یفراوان -3جدول شماره                                                     
 

 ی ریمه هامحتوا

    
 درصد تجمعی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 

 

 

 

 

 

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 ملخ

 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-ه گبا

 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 
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 مهیر اتیمحتو یفراواندرصد -1 نمودار شماره                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه حفاظت شده بینالود از پرندگان شکاری  مواد غذایی کهریمه ها مشاهده می گردد که بیشترین و شناسایی با بررسی محتویات 

 :به ترتیب شاملآن ها استفاده می کنند 

   % 8.24 ، ،(ها مورچه و( ها ملخ) باالن راست ،(ها سوسک) باالن% حشرات ) قاب  18.27، % پرندگان18.94  % جوندگان،50.51

 . (2)نمودار شماره  باشد یم %  نرم تنان1.6و  انیعنکبوت % 2.44و  یاهگی مواد

 

  منطقه بینالود  درصد رژیم غذایی پرندگان شکاری -2نمودار شماره                                     
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 بحث  .4

پرندگان شکاری براساس تجزیه در مورد تغذیه انجام شده  از تحقیقات مشابه حاصل توان با نتایج را مینتایج حاصل از این بررسی    

نده خاص صورت گرفته و اکثر مطالعات وتحقیقات انجام شده بر روی یک نوع پر تحلیل ریمه در سطح ایران و جهان مقایسه کرد.و 

 است. یا بسیار نادر و انجام نشده خاص قهپرندگان شکاری یک منط کل دراین خصوص بر روی رژیم غذاییو جامعی  تحقیق کامل

درشمال خراسان  یدر مطالعات فون ینقش پرندگان شکار یارشد خود به بررس ینامه کارشناس انیدرپا1375درسال  یاسیق -

رد مطالعه حضور و انتشار جوندگان است مو یبررس یاز راهها یکیرا که  ها مهیموجود در ر یاستخوان یایمطالعه بقا نیاو درا .پرداخت

عدد  237 نیاست . همچن دهیگرد یآور از منطقه اطراف سرخس )رباط شرف( جمع مهیعدد ر 290منظور تعداد  نیقرارداده است. بد

 یاز درگز و قوچان که در موزه جانورشناس یگریباز شده د یها مهیاطراف آن و ر یجام و نواح و باز شده از تربت یآور جمع مهیر

نشان  یبررس نیاند. ا شده ییجدا شده و شناسا یو دندان یواناستخ یایبقا ها، مهیه است پس از باز شدن رشد یموجود است بررس

 به جوندگان تعلق داشت. ها مهیدرصد جانوران موجود در ر نیشتریکه ب دهد یم

 لیو تحل هی. با تجزکردندی بررسدر استان تهران،  دمثلیرا در فصل تول یمعمول جهیدل غذایی میرژ (1386) دکاریو جاو زاده یخالق -

هستند.  یپرنده در فصل زادآور نیطعمه مورد استفاده ا یشده مشخص شد پستانداران کوچک و پرندگان بخش اصل افتی مهیر 104

 .بود یپرنده در بعد از فصل زادآور نیطعمه مورد استفاده ا نیشتریحشرات و  خزندگان ب

سبزوار  راحمدیش وحش اتیپناهگاه ح جه درودلی جغد کوچک ییغذا یمأوا یپوشان و هم ییغذا میرژ یبه بررس1393درسال  ییرجا -

درصد  اریبراساس مع  جهیجغد کوچک و دل ییغذا  یمأوا یپوشان هم  یبررس نیدر طول فصول مختلف سال پرداخته است. در ا

مطالعه نشان داد اگرچه  نیا جیبدست آمد. نتا 0.96هورن  اریو مع 0.98 تایزیساده شده مور اریمع ،0.98 انکایپ اریمع%، 88.51یپوشان هم

          .بود، اما کامل نبود ییسطح باال جهیجغد کوچک و دل نیب ییغذا یمأوا یپوشان هم

درسال  مهیر 35وتحلیل . تجزیه کردند یبررس ریدرالجزا یرا در فصل زادآور جهیدل ییغذا میرژ 2006درسال و همکاران  1سئوتو -

%، 9.35وپستانداران  %،37.41 %، پرندگان3.6خزندگان  ، %43.17 حشرات %، 5.76 انی، هزارپا% 0.72 انینشان داد که عنکبوت 2003

 %، حشرات1.59 انی%، هزارپا3.17 انیدرسال بعد نشان داد که عنکبوت مهیر 39 لیوتحل هیدادند. تجز یم لیطعمه ها را تشک

 .دادند یم لی%، طعمه ها را تشک6.35 ران%، .پستاندا69.84%، پرندگان 19.05

 پستاندارن %50شامل حشرات  ها مهیکردند.ر یجغدکوچک را در انگلستان بررس غذاییمیرژ 2004سال در  و همکاران 2میهونسو -

 .                    % پرندگان بود15.4و  %35.9کوچک 

 ها براساس تجزیه ریمه نیچ غرب شمال در را دراز و جغد گوش جغد کوچک ییغذا ی، همپوشان2011سال  درو همکاران  3ژائو -

% 42  %خزندگان و0.7%پرندگان ، 1.6 ، پستانداران %55.7 :کوچک شامل جغد ییغذا میرژ یبررس نیبدست آوردند. در ا 0.62

 .شد برآورد هاسوسک

جنوب شرق نروژ، با استفاده از ضبط ویدئویی،  غذایی دلیجه معمولی را در فصل تولیدمثل در( رژیم2011و همکاران ) 4تین اس -

ترین های صحرایی فراوانها بررسی کردند. در مجموع، موشها و تجزیه و تحلیل ریمهزمان تحویل طعمه توسط والدین به جوجه

 استفاده شدند.عنوان شکار ندرت بهها بهبودند. حشرات و قورباغه خورهاها و حشرهطعمه و به دنبال آن پرندگان، مارمولک

جمع  مهیر 103کردند. از  یبررس یها در رومان مهیرا براساس مطالعه ر جغد کوچک ییغذا میرژ 2014سال  درپوکورا و همکاران  -

پستانداران کوچک و ، سپس (شامل قاب باالن وراست باالن) %71درصد مربوط به حشرات  نیمرحله باالتر نیچند یشده ط یآور

جغد کوچک درفصل تابستان عمدتا ازحشرات وکمتر از  ییذاغ میجغد وجود داشت. رژ ییغذا میگان در رژاز پرند یدرصد کوچک

 پرندگان و پستانداران شکل گرفته بود.
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 یریگ جهینت. 5

 یکه به طور مناسب ییاغلب تنها در طول مطالعات عادات غذا وحفاظت از آنها وحش اتیمدرن ح تیریمد یبرا ازیاطالعات مورد ن

 یگونه پرنده مهاجرو بوم 520 انیازم یشکار  گونه پرنده 49تاکنون  (.1390 ی)شعرباف دیآ یو با دقت اجرا شده بدست م یحطرا

گونه ها شده است  نیباعث کاهش تعداد وتنوع ا ها یآلودگ و ستگاهیز بیشکار، تخر رینظ یو عوامل متعدد دهیبه ثبت رس رانیا

  (.1393 ،یاری)بخت

 وتنوع ها حفاظت ازگونه نی. بنابراشود یم جادیا یمخرب انسان های تیفعال جهیاست و در نت یبیاثر تخر کی ای کاهش تنوع گونه

 (2002 ،وهمکاران 1)میشل باشد یم یالزم و ضرور یامر یستزی

حقق چنین هدفی، ای و پژوهش های بنیادین در مورد آن است. در راستای تپیش نیاز حفاظت از یک گونه جمع آوری اطالعات پایه  

ها بویژه بررسی رژیم غذایی و نوع منابع غذایی مورد استفاده گونه از جایگاه ویژهای برخوردار بررسی ویژگیهای بوم شناختی گونه

و جانورانی که غذای آنها را تشکیل می  دهد که حوزه پراکنش بسیاری از جانوران از طریق پراکنش گیاهاناست. مطالعات نشان می

است که در  میرمستقیو غ یتهاجم ریغ هایوحش استفاده از روش اتیح ییغذا میمطالعه رژ های از راه یکی  مشخص می شود.دهند، 

است.  ها مهیر یبررس ،ییغذا میمطالعه رژ نیشیو پ یسنت های. از جمله روشیشودبه گونه مورد مطالعه وارد نم یبآسی هاروش نیا

است که به علت نقش  یخورده شده توسط پرندگان شکار ییغذا اتیمحتو نییتع یبرا ها روش نیاز بهتر یکی ،مهیر لیو تحل هیتجز

 (.1389 ،دکاریو جاو زاده ی)خالقممنوع است کلی طور به ها شکار و کشتن آن عت،طبی در هاآشکار آن

 مهیکه ر یفشرده ا شیکم و ب یخورند به صورت توده ها یرا که م ییقابل هضم غذاها ریغ های از بخش یاریبس یپرندگان شکار  

دسته شده و  یاهیمواد گ یاز پوسته ها ییحشرات، استخوان ها، تکه ها نیتیشامل مو، پرها، ک ریمه هاآورند.  یشود، باال م یم دهینام

تند، اما معروف هس مهیشود. جغد ها در ساختن ر یانجام م یمعده به سخت رهیش لهیهضم آنها به وس ای... است که قابل هضم نبوده 

دسته از پرنده ها باال آوردن  نیا یکنند. برا یکار را م نیا زین گریاز پرندگان د یاریها و بس ییکالغ ها، کاکا ،یهمه پرندگان شکار

 (. 1392 ،یاسد یافتد اشتباه گرفته شود)بن یکردن که به ندرت در پرندگان اتفاق م یق اب دیاست که نبا یعیطب دهیپد کی مهیر

خراسان رضوی  نالودیبشده حفاظت وزمستان از منطقه  زییدو فصل پا یط مهیر 136 درمجموع تعداد یبررس نیا جینتا براساس  

سارگپه به  ریمه هابراساس اطالعات وزن، طول و قطر و رنگ ریمه ها و مقایسه با کلیدهای شناسایی مشخص شد . دیگرد یجمع آور

و   44.85 12.56گرم، طول  4  3.25ها میانگین وزن ریمهتعلق دارد.  کالغ معمولی، جغد، دلیجه معمولی، عقاب طالیی و

 ،(ها سوسک) باالن% حشرات ) قاب  18.27، % پرندگان18.94 % جوندگان،50.51 یحاوریمه ها متر بود. میلی   28.28 7.86قطر

 . باشد یم %  نرم تنان1.6و  انیعنکبوت % 2.44 ،یاهگی مواد %8.24 ، ،(ها مورچه و( ها ملخ) باالن راست

حله اول باید شرایط تامین و حفاظت از منابع از پرندگان شکاری این منطقه در مر نتایج این تحقیق نشان می دهد برای حفاظت  

تواند جهت زیست با درنظر گرفتن نتایج این گونه مطالعات، میسازمان حفاظت محیطغذایی این پرندگان در منطقه را فراهم کرد. 

با توجه به نقش پرندگان شکاری موردنظر در کنترل زیستی در نتیجه  .ریزی نمایدحفظ و افزایش جمعیت پرندگان شکاری برنامه

 باید به حفاظت مؤثرتر از این جانوران پرداخته شود.منطقه  جوندگان و آفات گیاهی منطقه و مناطق کشاورزی اطراف
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