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 چکیده

در شمال شرق  وضعیت و توزیع پرندگان زادآور در ایران مخصوصاً

فهرست پرندگان  ،ناشناخته مانده است. در مقاله حاضر نسبتاً ،کشور

های سبزوار، مشهد، قوچان، زادآور استان خراسان رضوی )شهرستان

ای میدانی ـازدیدهـاس بـراسـس( بـز و سرخـدریه، درگـت حیـترب

 54دهد که ان میـج نشـایـد. نتشوارائه می 1395تا  1387های  سال

های آوری دارند. تعداد گونهتی زادگونه پرنده در محدوده مطالعا

اما در  ،بیشتر از این است زادآور در استان خراسان رضوی احتماالً

د که شواهد قطعی از شوهایی ارائه میمقاله حاضر تنها فهرست گونه

های زادآور استان، دست آمده است. در میان گونههزادآوری آنها ب

در خطر انقراض، هوبره  المللیمصری در سطح بینباالبان و کرکس

دلیل اهمیت ثبت د است. بهـه تهدیـک بـنزدی ،پذیر و سبزقباآسیب

رای ثبت اطالعات ـی بـدگان فرمـنگارن ،اطالعات پرندگان زادآور

پرندگان با توجه به حداقل اطالعات مورد نیاز، تهیه و به عنوان فرم 

 دهند.ثبت اطالعات پرندگان زادآور در ایران پیشنهاد می
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Abstract 
Status and distribution of breeding birds in Iran are 

poorly known, especially in the north-east of Iran. 

This article presents the result of our long-term field 

observations of breeding birds in northeastern Iran, 

Khorasan-e-Razavi province (Mashhad County, 

Sabzevar County, Sarakhs County, Dargaz County, 

Quchan County, Torbat-e Heydarieh County) from 

2008 to 2016. The observations confirmed the 

breeding status of 54 bird species, some of which 

namely Egyptian Vulture Neophron percnopterus, 

Saker Falcon Falco cherrug, Asian Houbara 

Bustard Chlamydotis macqueenii and European 

roller Coracias garrulous, are threatened. It is 

strongly believed that the number of breeding birds 

in Khorasan-e-Razavi province is much higher than 

what isreported here, but further observations and 

evidence are required to confirm the exact number. 

Due to the importance of uniform data collection 

and monitoring of breeding birds, a framework for 

recording the data within Iran is provided. 

 

Keywords: Birds, Breeding, Iran, Khorasan-e-
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 مقدمه
اص ـت خـل موقعیـه دلیـوی بـان رضـراسـتان خـاس

دارای  ،جغرافیایی و تنوع باالی اقلیمی و زیستگاهی
 Yousefiداران، مانند خزندگان )از مهره یتنوع باالی

et al., 2013; Hosseinian Yousefkhani et. 
al., 2013; Khani et al., 2013; Hosseinian. 
Yousefkhani et al., 2014; Yousefi et al.,. 

 Khani et al., 2014; Khani)( و پرندگان 2016

et al., 2015 است. این استان از میان هشت تیپ )
شده برای پرندگان ایران، پنج تیپ  زیستگاه معرفی

بیابانی واقعی،  شامل مناطق بیابانی و نیمه ،زیستگاه
ها،  ر و کوهپایهـه کویـاشیـخشک ح هـای نیمـه استپ
و همچنین زارها ـا و درختـهلـع، جنگـای مرتفـه کوه
(. Scott, 1989ا را در خود جای داده است )ـهاالبـت

هایی مانند  بیابانی استان، گونه در مناطق بیابانی و نیمه
هوبره، دودوک، چکچک بیابانی و زاغ بور مشاهده 

خشک حاشیه کویر و  د. در استپهای نیمهـشونمی
ای دلیجه، باقرقره شکم سیاه و ـههـگون ،اـه کوهپایه
 ،های مرتفع استان د. کوهـور دارنـدشتی حضچکچک 
ون عقاب طالیی، هما، طرقه ـی چـیها هـگوناه ـزیستگ

زارها ـا و درختـهت. جنگلـک دری اسـوهی و کبـک
های آبی زیستگاه انوع گنجشک سانان است و پیکره

ط مناسبی را برای ـز محیـت نیـساخطبیعی و انسان
نار آبزی فراهم ی آبزی و کها گونهزیست بسیاری از 

اند. نواحی شمال شرق استان تنها جایی در ایران آورده
است که عناصر پالئارکتیک شرقی مانند فاخته خاوری 

 Scott)یابند  ک تورانی در آن حضور میـرخ ریسـو چ

et al., 1975) . استاین ناحیه شامل دشت سرخس 
که از نظر ژئومورفولوژیکی با دشت قرقوم ترکمنستان 

د ـدهیـل مـای را تشکیهـوستـل و پیـمتص هـپهن
(Darvishzadeh, 2003 ،در استانی با چنین تنوع .)

رتباط با پرندگان صورت مطالعات بسیار اندکی در ا
ه در بین مناطق جغرافیایی ـی کـه شکلـب گرفته است؛

ایران، مطالعات پرندگان در شرق ایران کمترین میزان 
 ور را به خود اختصاصـاسی کشـشندهـات پرنـمطالع

العه ـدف مطـ(. هKhaleghizadeh, 2007د )ـده می
ارائه فهرستی از پرندگان زادآور استان خراسان  ،حاضر

رضوی است که شواهد محکمی مبنی بر زادآوری آنها 
 آوری شده است. توسط نگارندگان جمع

ان ـر مکـدگان در هـآوری پرنالعات زادـت اطـثب
ه فهرست ـن تهیـسر ساختـر میـبایی، عالوه ـرافیـجغ
رای ـای بهـد پایـوانـتمی ،هـآور منطق هـدگان جوجـپرن

شناسی زادآوری پرندگان باشد. همچنین  مطالعات بوم
آوری پرندگان های زادای کافی از مکاناطالعات پایه

تواند در تشخیص مناطق داغ ه میـآورد کم میـفراه
آوری پرندگان استان و انتخاب مناطق حفاظت شده زاد

آور تر از پرندگان زادمؤثرو شکار ممنوع برای حفاظت 
 باشد. مؤثرآوری آنها زاد های مکانو 

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 کیلومتر 118854 با مساحت رضوی راسانـخ انـاست
افغانستان، شمال شرق با ترکمنستان،  با شرق ازمربع 

غرب با  ان، شمالـزد و سمنـای یـه انـا استـرب بـغ
 همسایه وب با خراسان جنوبیـالی و جنـان شمـخراس
های استان  اهمواریـی نـور کلـط هـب (.1 شکل) است

خراسان رضوی به دو بخش کوهستانی و دشت تقسیم 
 و متر 3150 بینالود، قله آن نقطه دترینـبلنود. ـش می
 سطح از متر 300 سرخس، در آن نقطه ترینارتفاع کم
اعات استان خراسان رضوی را ـارتفدارد.  اعـارتف اـدری
توان به ارتفاعات شمالی و جنوبی تفکیک کرد.  می

 ؛هستند غربی -ارتفاعات شمالی عموماً شرقی
 جنوبی -شمالی امتداد وبیـجن اعاتـارتف هـک الیـدرح

 .(Aghamiri, 2009دارند )
های هموار این استان، بر  سرزمینها و  بیشتر دشت

اند. در برخی نواحی، وجود دره  شکل گرفته ،اثر فرسایش
های این  یا جلگه سبب گسسته شدن امتداد رشته کوه

های قوچان، چناران و مشهد در  شود. دشت استان می
داغ و هزار مسجد در بین دو رشته ارتفاعات موازی کپه

 اند. به وجود آمدهشمال و آالداغ و بینالود در جنوب 
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ی جزو مناطق ـور کلـط هـوی بـان رضـراسـان خـاست
رود و به دلیل کمبود  شمار می خشک کشور به نیمه

متر  میلی 215که متوسط ساالنه آن  های جوی ریزش
رودهای دائمی در  .، اغلب رودها فصلی هستنداست

های شمالی و شمال غربی  استان خراسان رضوی از کوه
رضوی جزئی از استان خراسان د.ـرنـگی ه میـرچشمـس
 ,Takhtajan) ورانی استـت -یـرانـشی ایـه رویـاحیـن

1986 .) 
 

 روش کار

به صورت ناپیوسته و در  1387مطالعه حاضر از سال 
لف ـای مختـهاهـگـستـال، در زیـل سـار فصـهـچ

 حیدریه، تربت قوچان، مشهد، های سبزوار، شهرستان
 

استان خراسان رضوی انجام گرفت. سرخس از  و درگز
طور جداگانه  به ،پرندگان مشاهده شده در هر زیستگاه

ثبت شد. شناسایی پرندگان بر اساس نحوه پرواز، 
و بال، نوع  آمیزی پراندازه جثه، شکل ظاهری، رنگ

اده از راهنماهای ـرفتار و صدای خاص گونه با استف
 Scott et al., 1975; Mullarney)مختلف صحرایی 

et al., 1999; Porter et al., 2005) انجام گرفت. 
 80×80) یـاز تلسکوپ تک چشم ،شناساییبرای 

SWAROVSKI(32×8) روسی (، دوربین دوچشمی 
 با لنز سیگما Canon 40 D و دوربین عکاسی دیجیتال

آور از ان زادـدگـد. برای تعیین پرنشاستفاده  500×50
آور پرندگان زادت ـای ثبلهـار مرحـای چهـراهنم

(Cornwallis, 1975استف )(.1)جدول  دـش ادهـ 

 
 محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه پرندگان زادآور استان خراسان رضوی .1شکل 

 
 (Cornwallis, 1975)زادآور ای تعیین پرندگان راهنمای چهار مرحله .1 جدول

 معیاردلیل و  مرحله  جوجه آوری     

 1مرحله 
 هاسیس قلمرو و مرز جفتأبرقراری و ت

 ساخت آشیانه                              -

Iرفتارهای قلمروطلبانه و تهاجمی بیشتر . 
IIنمایشات جنسی . 

IIIحضور دو فرد در یک قلمرو . 
IVکنند. والدین شروع به حمل مواد به آشیانه می. 

 2مرحله 
 تخمها گذاری و انکوباسیونتخم

Iها بدون حمل غذا یا بقایای مواد غذایی. والدین در حال ورود به سوراخ آشیانه 
IIشوند. تخم ها مشاهده می. 

  3مرحله 
 ها          دوره رشد و پرورش جوجه

Iشوندها در آشیانه مشاهده می. والدین در حال حمل غذا برای جوجه. 
IIشوندمی ها دیدهها شنیده یا جوجه. صدای جوجه. 

 4مرحله 

 هادوره پرواز جوجه
Iشوندروز مشاهده می 15ها به پرواز درآمده کوچکتر از . جوجه. 

IIشوندمشاهده می ،شوندهای تازه به پرواز درآمده که به وسیله والدین تغذیه می. جوجه. 
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 نتايج
پرندگان زادآور در نتایج حاصل از بررسی صحرایی 

گونه  54رضوی نشان داد که تعداد  ناستان خراسا
پرنده زادآور در استان وجود دارد که شواهد قطعی از 
زادآوری آنها در دسترس است.  پیوست یک شامل 

و  ها زیستگاهری از مراحل مختلف زادآوری، ـاویـتص
 .استتهدیدات پرندگان در استان خراسان رضوی 

جای  IUCNگانی که در لیست قرمز از میان پرند
(، ENس مصری )ـرکـه کـار گونـآوری چهدزا ،دـدارن

 ( در استانNT( و سبزقبا )VU(، هوبره )EN)باالبان 

ار مرحله ـان چهـاز می د.شـخراسان مشاهده و ثبت 
گونه مشاهده  25با  2شده، مرحله  زادآوری بررسی

 ،گونه مشاهده شده 15با  4بیشترین و مرحله  ،شده
(. همچنین در 2کمترین مشاهدات را داشتند )جدول
و  3( مرحله IIمیان معیارهای مشاهدات نیز معیار )

( و ٪27) 22هرکدام به ترتیب با  2( مرحله Iمعیار )
بیشترین مشاهدات را  ،( گونه مشاهده شده25٪) 21
( Iو معیار ) 1ه ـ( مرحلIIIار )ـرای معیـد. بـان دادنـنش

ن مطالعه ثبت نشد ـول ایـای در ط دهـمشاه 3ه ـمرحل
 (.2)شکل 

 

 
 های هر مرحله. درصد فراوانی مشاهدات مراحل مختلف زادآوری بر اساس معیار .2شکل 

 شود.برای جزئیات بیشتر درباره هر مرحله زادآوری به جدول یک مراجعه 

 
فهرست پرندگان زادآور  استان خراسان رضوی.  اعداد رومی نشان دهنده معیار زادآوری گونه در هر مرحله زادآوری است که  .2 جدول

 ذکر شده است. IUCNبه صورت حروف نشان داده است. درجه تهدید جهانی بر اساس فهرست سرخ  1در جدول 

ره
ما
ش

 

 نام علمی نام فارسی

انه
شی
د آ
عدا
ت

ه  
وج
 ج
داد
تع

ده
 ش
ده
اه
مش

 

 وضعیت زادآوری
 درجه تهدید 

 جهانی
 منطقه مشاهده

4 3 2 1 

  Podiceps cristatus - 1 I گکشیم بزر 1
  

LC دریاچه بزنگان 
  Tachybaptus ruficollis - 2 I کشیم کوچک 2

  
LC دریاچه بزنگان 

  Ciconia nigra 1 لک لک سیاه 3
  

I 
 

LC تربت حیدریه 

 - Anas platyrhynchos 1 اردک سرسبز 4
  

I 
 

LC دریاچه بزنگان 
 - Aquila chrysaetos 1 عقاب طالیی 5

  
I 

 
LC منطقه حفاظت شده پروند 

 Buteo rufinus 3 8 II  I سارگپه پا بلند 6
 

LC دریاچه بزنگان -منطقه حفاظت شده پروند 

  Neophron percnopterus - 1 II کرکس مصری 7
  

EN سبزوار 

 - Circus aeruginosus 1 سنقر تاالبی 8
   

IV LC  سرخس –استخرهای دل آرامی 

 Falco cherrug - 3 II باالبان 9
   

EN  ریوند -سبزوار 

 - Falco subbuteo 1 لیل 10
   

IV LC چکنه 

 - Falco tinnunculus 3 دلیجه 11
   

I-II LC ریوند شیراحمد-منطقه حفاظت شده خواجه 
 شیراحمد -مزدوران، منطقه پروند و خواجه Ammoperdix griseogularis 1 234 II   IV LC تیهو 12
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دهنده معیار زادآوری گونه در هر مرحله زادآوری است فهرست پرندگان زادآور  استان خراسان رضوی.  اعداد رومی نشان .2 جدولادامه 
 ذکر شده است. IUCNبه صورت حروف نشان داده است. درجه تهدید جهانی بر اساس فهرست سرخ  1که در جدول 

ره
ما
ش

 

 نام علمی نام فارسی

انه
شی
د آ
عدا
ت

ه  
وج
 ج
داد
تع

ده
 ش
ده
اه
مش

 

 وضعیت زادآوری
 درجه تهدید 

 جهانی
 منطقه مشاهده

4 3 2 1 

 مزدوران، منطقه پروند و خواجه Alectoris chukar 1 163 II  I  LC کبک 13

 کشف رود -بزنگان Fulica atra 3     I LC چنگر 14
 کشف رود -بزنگان Gallinula chloropus - 16 II    LC چنگر نوک سرخ 15
  Chlamydotis macqueenii 1 1 II هوبره 16

 
IV VU شیراحمد -پاسگاه تپه 

 Burhinus oedicnemus - 2 I چاخ لق 17
   

LC شیراحمد -قال مورچه 

 Cursorius cursor - 9 I دودوک 18
   

LC در میانکوهی شرق منطقه خواجه -شیراحمد 

 Charadrius leschenaultii 3 9 II سلیم شنی بزرگ 19
 

II 
 

LC شیراحمد 

 Charadriusdubius 3 8 II سلیم طوقی کوچک 20
 

II 
 

LC  سرخسکشف رود 
 - Himantopus himantopus 45 چوب پا 21

  
I 

 
LC کشف رود سرخس 

 - Pterocles  orientalis 5 با قرقره شکم سیاه 22
  

I 
 

LC بزنگان -شیراحمد 

 - Streptopelia decaocto 2 یاکریم 23
   

IV LC خواجه 

 - Columba livia 2 کبوتر چاهی 24
  

II 
 

LC شیراحمد 

 Streptopelia senegalensis 3 6 II قمری خانگی 25
  

IV LC مشهد 

 Athene noctua - 3 II جغد کوچک 26
   

LC  کالسرخ -بزنگان 

 - - Apus apus پرستو 27
 

II 
  

LC سرخس 

 Coracias garrulus 2 7 سبز قبا 28
 

II I 
 

NT بزنگان -نزدیک دریاچه -شیراحمد 

 - - Merops persicus زنبور خوار گلو خرمایی 29
 

II 
  

LC سرخس 

 Merops apiaster 5 4 زنبور خوار اروپایی 30
 

II 
 

IV LC سرخس 

 - Upupa epops 1 هدهد 31
 

II 
  

LC سبزوار -حارث آباد 

 Galerida cristata 5 8 چکاوک کاکلی 32
 

II I- II IV-II LC بزنگان -گزرمی -شده خواجهمنطقه حفاظت 
 Motacilla alba 1 6 دم جنبانک ابلق 33

 
II I 

 
LC بزنگان 

 Hirundo rupestris 6 5 چلچله کوهی 34
 

II I 
 

LC پروند شدهمنطقه حفاظت 

 Lanius excubitor 9 21 سنگ چشم خاکستری بزرگ 35
 

II 
 

IV LC شیراحمد -پروند شدهمنطقه حفاظت 

 - Oenanthe isabellina 1 چک دشتیچک 36
  

I 
 

LC دریاچه بزنگان 

 Oenanthe picata 1 4 ابلق خاوریچک چک 37
 

II I 
 

LC منطقه حفاظت شده خواجه 
 - Phoenicurus ochruros 1 دم سرخ سیاه 38

  
I 

 
LC دریاچۀ بزنگان 

 Monticola solitarius - 1 طرقه بنفش 39
 

II 
 

II LC منطقه حفاظت شده قرچغه 
 Turdus merula 4 15 توکای سیاه 40

 
II 

 
IV LC کشف رود سرخس 

 Sitta tephronota 12 3 کمرکولی بزرگ 41
 

II I 
 

LC شده جنگل خواجهمنطقه حفاظت 
 Acrocephalus stentoreus - 5 سسک تاالبی پر سر و صدا 42

 
II 

  
LC زارهای اطراف دریاچهزادآوری در نی 

 Emberiza bruniceps 1 4 زرد پره سر سرخ 43
 

II 
  

LC دریاچه بزنگان 

 Rhodopechys obsoleta 27 82 سهره خاکی 44
 

II I 
 

LC دریاچه بزنگان 

 - Carduelis carduelis 1 سهره طالیی 45
   

IV LC شده جنگل خواجهمنطقه حفاظت 

 - Passer montanus 5 گنجشک درختی 46
  

I II LC دریاچۀ بزنگان 

 - Passer domesticus 18 گنجشک خانگی 47
  

I II LC دریاچۀ بزنگان 

 Petronia brachydactyla 1 4 گنجشک خاکی 48
 

II 
 

IV LC خواجه 

 - Acridotheres tristis 4 مینا 49
  

I 
 

LC دریاچه بزنگان 

 Sturnus vulgaris 1 3 سار 50
 

II I 
 

LC سرخس -بزنگان 

 Podoces pleskei 4 15 زاغ بور 51
 

II 
 

IV LC منطقه حفاظت شده پروند 

 Corvus monedula 7 34 کالغ گردن بور 52
 

II I 
 

LC رحمت آباد جوین -کالشور سبزوار 

 Pica pica 3 10 زاغی 53
 

II 
 

IV LC در اکثر نقاط استان 

 Corvus corax 1 4 غراب 54
 

II 
 

IV LC درگز پارک ملی تندوره -بزنگان 

 

 گیريو نتیجه بحث
اهمیت غیرقابل انکار شناخت و ثبت اطالعات  با وجود

لعات اندکی طاآور در هر ناحیه جغرافیایی، مپرندگان زاد

دگان در ایران صورت گرفته ـدر زمینه زادآوری پرن
توان ه زادآوری پرندگان را میـدر زمین است. مطالعات

 :دکربه دو بخش تقسیم 
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( 2های زادآوری یک گونه و ( مطالعه بر روی ویژگی1
ه جغرافیایی ـک ناحیـان زادآور یـایی پرندگـشناس

ه صورت ـران بـات در ایـر مطالعـبیشت ؛اصـخ
 ,Sehatisabet & Nezamiاست ) ایگونه تک

2006; Jamadi & Darvishi, 2008; Ashoori,. 
2009; Abdulkarimi et al., 2010; Behrouzi- .

rad,. 2010; Moosavi et al., 2011; Vosoghi et 

al.,. 2012; Tayefe et al., 2013 .)سه ـایـدر مق
ای، مطالعات اندکی به بررسی فون گونهمطالعات تکا ـب

پرندگان زادآور یک منطقه جغرافیایی، به منظور ارائه 
 ;Scott, 2007)اند ی زادآور آن پرداختهها گونهفهرست 

Tohidifar et al., 2009; Tayefe et al., 2011.) 
فون پرندگان زادآور استان خراسان  ،حاضردر مطالعه 

رضوی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان 
گونه به طور حتم در استان خراسان رضوی  54داد که 

 زادآوری دارند. 
موارد جالب توجهی چون  ،در میان پرندگان زادآور

باالبان که در مناطق کوهستانی منطقه ارس سیستان 
در ه ـکور ـردن بـالغ گـک الت وـان کـدر شهرست

ر و سبزوا رودخانه کالشور در شهرستان ایـه وارهـدی
د ـر احمـش شیـات وحـحی اهـپناهگی از یـها قسمت
خورد. گونه سلیم شنی ، به چشم میآوری دارد جوجه

ار اندکی از ـد بسیـه شواهـت کـای اسهـگون ،زرگـب
-زادآوری آن در ایران در دسترس است، اما طی پایش

های صحرایی در استان خراسان رضوی مشخص شده 
 Khaniدر شهرستان سبزوار زادآوری دارد ) ،این گونه

& Yousefi, 2017.) 

تواند در افزایش نتایج حاصل از این مطالعه می
های پرندگان زادآور دانش ما در ارتباط با توزیع گونه

لک لک  ،در مقاله خود Scottمفید باشد. برای مثال 
آور نامنظم اب و زادـی کمیـآور خیلده زادـرنـسیاه را پ

ل ـه آن را در فصـان دارد کـد و اذعـکنی میـمعرف
های زنجان، های مناسب در استانزادآوری در زیستگاه

 ،فارس، کرمان و شمال خراسان مشاهده کرده است
ده از زادآوری آن در ـدشـییأولی فقط یک رکورد ت

. اما در (Scott, 2007)د ـکنارائه می ارسـاستان ف
یک فرد زادآور از این گونه در منطقه  ،مطالعه حاضر

زاوه در تربت حیدریه ثبت شد. چنگر معمولی و چنگر 
های گیالن، طور معمول در استان رخ، بهـوک سـن

دان، ـان، همـان، کردستـان، آذربایجـدران، گلستـمازن
کرمانشاه، خوزستان، لرستان، فارس، اصفهان و تهران 

(Scott, 2007) کنند، در مطالعه حاضر زادآوری می
مشخص شد که استان خراسان رضوی نیز در محدوده 

 مناطق زادآوری آنها قرار دارد. 

استان خراسان رضوی دارای آب و هوای متنوعی 
وری آزمان زاد ،. به همین دلیلاستدر گستره خود 

پرندگان در نقاط مختلف آن بسیار متفاوت است. در 
حالی که سهره خاکی در شهرستان سبزوار تازه شروع 

ن گونه در ـهای همیهـد، جوجـکن گذاری میمـه تخـب
اگر  ،در مطالعه حاضر اند.سرخس از آشیانه بیرون آمده

شک اما بی ،آور ارائه شدگونه پرنده زاد 54چه فهرست 
آور استان بیش از این تعداد است گان زادفهرست پرند

های آینده، فهرست شـپای ،انـو به اعتقاد نگارندگ
د. برای کرواهد ـتر خیـان را غنـآور استان زادـدگـپرن
 ،ال شرق استانـس در شمـان سرخـشهرست ،الـمث

ای است و در این مکان نقرهزیستگاه اصلی قرقاول بال
ی از ـد قطعـه شواهـایی کـا از آنجـام ،زادآوری دارد

از ذکر  ،زادآوری آن توسط نگارندگان ثبت نشده است
های زادآور استان هـرست گونـه در فهـگوننـام ایـن

 خودداری شده است.
ه پرندگان زادآور در ـه بـای کژهـه ویـبا وجود توج

بسیاری از نقاط جهان شده است، این مهم در ایران 
توان می ،ته است. برای مثالکمتر مورد توجه قرار گرف

به برنامه پایش پرندگان زادآور آمریکای شمالی اشاره 
شروع شده است و کماکان نیز  1966کرد که از سال 

 Theرنامه ـا بـش ادامه دارد و یـایـامه پـرنـن بـای

BTO/JNCC/RSPB Breeding Bird Survey .
ی ـرات جمعیتـش تغییـایـه پـامـرنـن بـدف ایـه هـک
 ,.Risely et al)ت ـان اسـرندگان زادآور در انگلستـپ

که های پایش پرندگان زادآور اس برنامهـ(. براس2013
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در مناطق متعددی از جهان از جمله آمریکای شمالی و 
العات ـاطود، ـشام میـم انجـور منظـطهـان بـانگلست

 ;Baker et al., 2012) دـآیدست میه ارزشمندی ب

Devictor et al., 2012; Eglington et al.,. 
2012; Le Voil. et al., 2012; Ockendon et 

al., 2012; Oliver. et al., 2012; Renwick et 

al., 2012;. Renwick et al., 2012) تواند ه میـک
ی برای مدیران و دست اندرکاران حفاظت مؤثرکمک 

 Renwick etاز پرندگان در مناطق ذکر شده باشد )

al., 2012; Baker et al., 2012). 
 

 
 . جوجه پیغو در شهرستان سبزوار )مسعود یوسفی(1

 
 و )حالت استتار( منطقه حفاظت شده پروند هی. جوجه ت2

 )مسعود یوسفی(
 

 
 خفه شدن پرندگان در آبشخورهای احداث شده سازمان  .3

 محیط زیست )مسعود یوسفی(

 
 . تخم و النه سلیم شنی بزرگ رودخانه کال شور سبزوار 4

 )علی خانی(
 

 
تهدیدی  ،ها به زمین کشاورزیهای اطراف رودخانه. تبدیل زمین5

 ها )علی خانی(برای پرندگان وابسته به رودخانه

 
 سرخس )علی خانی( در ای رودخانه ۀچلچل ۀالن کلنی. 6

 

 تهدیدات پرندگان در استان خراسان رضوی.تصاویری از مراحل مختلف زادآوری، زیستگاه ها و  .1پيوست 
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: ............................................تاری  مشاهده:............................................................................   نام مشاهده گر ر    ت ا  عا  پرند ا  زاد  ور

(: .....................بال )تعداد : ................................................................................... علمی:..................................................................................... انگلیسی فارسینا   ونه 

: ..........................................................................طول و عر  جغرافیایی:.............................................................................................     شهرستان استان  منطقه مشاهد 

ساحل ( 4)تاالب   ( 3)سنگی صخره ای   ( 2)بیابانی نیمه بیابانی   ( 1(: )انتخاب کنید)زیستگاه : ........................                       ارتفاع از سطح دریا 

سکونتگاه انسانی شامل ( 9)زمین کشاورزی یا باغ   ( 8)علفزار یا درختچه زار   ( 7)درختزار دست کاشت   ( 6)جنگل یا درختزار طبیعی   ( 5)دریای خزر یا سواحل جنوب   

:.................................سایر( 9)پارک های شهری               

..................................................................................................................:............................................................................................................................توضیحات

(:انتخاب کنید)شواهد جوجه  وری 

: ........................غیرفعال( 2: ........................ )فعال( 1: )تعداد النه مشاهده شده(           در صورت مشاهده)ا  عا  مربو  به  نه 

(  7)روی شاخه درخت   ( 6)روی درختچه   ( 5)روی بوته   ( 4)شناور روی آب   ( 3)روی زمین زیر پوشش گیاهی   ( 2)روی زمین لخت   ( 1(: )انتخاب کنید)محل النه 

: سایر( 10)درون یا متصل به دیواره عمودی صخره ای، گلی، غیره   ( 9)درون یا متصل به ساختار مصنوعی   ( 8)درون حفره تنه درخت  

....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................: توضیحات 

: ...........................................ارتفاع النه از زمین.  : ...........................................................................................................................گونه گیاهی که النه روی آن ساخته شده

..................................................................مشخصات ....... تعداد : تخم( 1:   )محتویات النه: ............................................................................................   اجزا سازنده النه

.............................................................مشخصات ......... تعداد : جوجه( 2)                   ....................................................................................................................         

: ......................................................................................................سایر  

شماره

قلمروها و مرز جفت هاسیس أتبرقراری و : 1مرحله ( 1)
ساخت آشیانه  

رفتارهای قلمروطلبانه و تهاجمی (  الف)
نمایشات جنسی( ب)
حضور دو فرد در یک قلمرو(  )
والدینحمل موارد آشیانه توسط ( د)

والدین در حال ورود به سوراخ آشیانه ها بدون حمل غذا یا بقایای مواد غذایی( الف)و انکوباسیون تخم هاگذاری  تخم: 2مرحله  (2)
هامشاهده تخم ( ب)

والدینتوسط آشیانه حمل غذا به ( الف)رشد و پرورش جوجه ها: 3مرحله  (3)
هامشاهده جوجه ها یا شنیدن صدای جوجه ( ب)

روز 15مشاهده جوجه های به پرواز درآمده کوچکتر از ( الف)دوره پرواز جوجه ها: 4مرحله  (4)
جوجه های تازه به پرواز درآمده که توسط والدین تغذیه می شوندده همشا( ب)

...................................................................................................................: ...........................................................................................................................توضیحات

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 
 اطالعات پرندگان زادآور در ایرانفرم پیشنهادی برای ثبت  .2پيوست 
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ضروری و  ،آور در هر کشورشناسایی پرندگان زاد
اطالعات از توان با استفاده ناپذیر است و می اجتناب

آوری پرندگان ایران را نقاط داغ زاد ،دست آمده به
 هایهایی برای حفاظت از مکانرنامهـی و بـایـاسـشن

دلیل اهمیت شناخت پرندگان د. بهکرمذکور تدوین 
زادآور در هر ناحیه و اشتباهات مکرر صورت گرفته، 

معرفی پرندگان زادآور در مناطق مختلف کشور  برای
شود که برای ثبت اطالعات در هر منطقه، توصیه می

ای تعیین پرندگان زادآور ارائه از راهنمای چهار مرحله
ثبت اطالعات استفاده شود. برای  ،1جدول  شده در

پرندگان زادآور ایران فهرستی از اطالعات پایه مورد 
شود نیاز در پیوست دو ارائه شده است، توصیه می

 برای یکپارچه کردن اطالعات پرندگان زادآور 
 عنوان فرم پایه در سراسر ایران ایران، این فرم به

مورد استفاده قرار گیرد. برای اینکه استفاده و تکمیل 
بت اطالعات پرندگان زادآور برای کردن فرم ث

تا حد  شدبانان آسان باشد، سعی نگران و محیط پرنده
ساده و در برگیرنده حداقل اطالعات مورد نیاز  ،ممکن
 باشد. 

 

 سپاسگزاري
جهت ارائه نظرات سازنده  ،فراز آقای محمد توحیدی

تشکر و قدردانی  ،حاضر برای بهبود نسخه اولیه مقاله
      . دشو می
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