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 چکیده

 حفظ برای اساسی اقدامات از یکی جانوری هایتاکسون شناسایی

 به که است اکوسیستم در نافع موجودی خفاش .است زیستی تنوع

 مورد شدتبهها  آن هایزیستگاه تخریب جمله از مختلف دالیل

 غار 31 در خفاش عتنو ،پژوهش این در لذا است. گرفته قرار تهدید

 این به گردید. بررسی ماه 61 طی فارس استان مختلف هایاقلیم در

 تور با شدن صید از بعد یا غار در پرواز ضمن ها خفاش منظور

 با مطابقت از پس ها گونه شدند. یبردار عکس (،mist net) نامرئی

 و داخلی مراجع توسط و شناسایی خاص تاکسونومیکی کلیدهای

 محل در شناسایی از پس ها خفاش از بعضی شدند. تأیید خارجی

 منتقل آزمایشگاه به تر دقیق تشخیص برای بعضی و گردیده رها

 خفاش گونه 61 حضور از حاکی تحقیق این از حاصل نتایج شدند.

 و مرطوب غارهای در بیشتر که بود خانواده 7 از جنس 1 به متعلق

 و جمعیت پر های کلنی صورت به عمق و ارتفاع لحاظ به بزرگ

 یک شامل ها خفاش شدند. مشاهده مختلف یها گونه از متشکل

 نعل خفاش خانواده بود. خوار حشره گونه 61 و خوار میوه گونه

 جنس و تنوع بیشترین گونه 1 با (Rhinolophidae) اسبی

Rhinopoma نشان را منطقه در انتشار و جمعیت تراکم بیشترین 

 ناحیه غارهای در ترتیب به نیز خفاش تنوع و جمعیت بیشترین داد.

 فارس استان غارهای حاصل، نتایج با مطابق بود. استان معتدل و گرم

ها،  آن جمعیت از حفاظت جهت لذا است خفاش برای مناسبی مأمن

ها  آن تعامل و زیست محیط سازمان طرف از اماکن این از حفاظت

  است. ضروری کامالً استان غارنوردی های تیم با
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Abstract  

Fauna identification of animal taxon is one of the 

basic parameters for biodiversity protection. Bats 

are useful animal in the ecosystem that is 

threatened seriously duo to several reasons, as the 

destruction of their habitat. So in this study, the 

diversity of bats in 36 caves in the 4 climates of 

Fars province was investigated during 10 months. 

For this purpose, the bats were photographed in the 

cave during flying or capturing by mist net. The 

species were identified according special 

taxonomic keys and confirmed by local and 

foreign authorities some of bats were abandoned in 

the site and others were transferred to lab for 

exactly identification. The obtained results showed 

15 species belonging to 8 genera of 7 families as 

the big colonies of different species lived in the 

mist and large caves with height and depth. Family 

Rhinolophidae with 5 species was the most diverse 

family, and Rhinopoma had the most density and 

diversity in the harm and temperature regions, 

respectively. According to obtained results, Fars 

province is the suitable roost for bats, so the 

conservation of these habitats must be done for 

protection of their population by Department of 

Environment, and their cooperation with caving 

teams is necessary. 
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 مقدمه
 پستانداران یها راسته ینتر بزرگ از یکی ها خفاش
 را گونه تعداد نیشتریب و یپراكندگ نیتر وسیع و هستند

 خانواده 83 با ها خفاش دارند. جهان در جوندگان از بعد
 را پستانداران كل چهارم یک  گونه 8930 از شیب و

 .(Benda et al., 2012) گیرند می بر در
 پرواز، توانایی داشتن جمله از خصوصیاتی

 خوابی، زمستان صدا، پژواک طریق از یابی موقعیت
 جنس دو هر مثلی تولید دستگاه در اسپرم ذخیره

(Sharifi et al., 2008) در راها  آن مهاجرت و 
   است. داده قرار پستانداران در خاص موقعیتی
 فارس استان سطح در متفاوت یها میاقل وجود

(Sedaghat zadeh et al., 2011،) پوشش وسعت 
 آن در ستییز تنوع و ها رودخانه تاالب، وجود ،یاهیگ

 استان این در ها خفاش از ادییز یها گونه  شده باعث
 این در ادیز یها شکاف و غار كوه، شوند. ساكن

 گر كند. یم هیتوج منطقه در را ها خفاش حضور منطقه،
 هم آن نزدیک های باغ و ها رودخانه و بگیرهاآ چه
 خوار حشره انواع برای زیاد حشرات حضور علت به

 متأسفانه .آنهاست زیست برای مناسبی مأمن خفاش،
 كه یراتییتغ و روستاها بافت رییتغ با اخیر، های سال در

 ها خفاش است شده جادیا ستمیاكوس در انسان توسط
 .اند داده دست از را خود های مأمن از بسیاری

 از مختلف یها روش از خفاش شناسایی برای
 ,.Benda et al) ناتومیکیآ و ریختی مطالعه جمله

et al Mayer,. ;2007 ) ژنتیکی مطالعه ،(2012

Mota et al., 2018)، یمولکول سلولی و فیلوژنتیکی 
Moradi, 2006))، اكولوژیکی و ای تغذیه های ویژگی 

(Marília et al., 2011) در كه شود می استفاده ... و 
  گردید. استفاده اول روش از عمده طور به تحقیق، این

 تحقیقات با ایران در خفاش فون جامع مطالعه
DeFillipi (1865) مطالعات آن از بعد و شد شروع 

 ,.Zohoori et al) داخلی محققین توسط وسیعی

2005, 2007; Sharifi et al., 2000, 2002,. 
 از لیستی چک گرفت. انجام خارجی و (2004

 Karami et al. (2008) توسط ایران یها خفاش
 تأیید ایران در خفاش گونه 44 حضور كه گردید تهیه
 40 ایران خفاش فون از گزارش آخرین طبق و شد

 است گردیده مشاهده كشور مختلف نواحی در گونه
(Benda et al., 2012). در ادیز تعداد به زرد خفاش 

 موشی دم خفاش (،Muradi et al., 2006) زنجان
(Rhinopomatidae) زاگرس یجنوب دامنه در 

Hemmatti, 2002; Akmali et al., 2011))، 
 گونه دو شامل (Emballonuridae) ای مقبره خفاش

 ,Etemad) جهرم و نابیم جمله از نقاط اكثر در

 (Pteropodidae) یمصر خوار وهیم خفاش و (1984
 ،(Zohoori et al., 2004) هرمزگان استان در

 Benda et) فارس و (Sepahi Rad, 2005) كرمان

al., 2012) است. شده گزارش  
 پستاندار این اقتصادی و اكولوژیکی ارزش به نظر

 گذاری سرمایه منبع كه (Kunz et al., 2011) نافع
 عوامل رفتن باال و بود خواهد كشاورزی برای خوبی

 ،آن مهمترین از یکی كهها  آن جمعیت مخاطراتی
 با لذا ،آنهاست پیشرفت به رو تکنولوژی و ها انسان

 در توان می هایشان زیستگاه و ها خفاش شناسایی
 برداشت. گامیها  آن بقای جهت
 

 ها روش و مواد
 وسعت با (8 )شکل فارس استان در حاضر مطالعه

 و كشف غار 93 گرفت. انجام مربع كیلومتر 899000
 و آب ناحیه چهار در (Marefat, 2005) شده ثبت

 گرم، گرم، بسیار نواحی شامل استان مختلف هوایی
 و مشاهده جهت ماه 80 طی و انتخاب سرد، و معتدل

 وسعت به توجه با آمد. عمل به بازدیدها  آن از خفاش صید
 و (8 )شکل استان سطح در معتدل و گرم های اقلیم

 منابع زیاد، یها شکاف و غارها كه نواحی این توپوگرافی
 در غارها اكثر دارد بر در را زیادتری مزارع وها  باغ آبی،
 غار، از بازدید هر در (.1 )شکل شد انتخاب ناحیه دو این

 از آویزان یا پرواز حال )در ها خفاش از عکس گرفتن با
 اقدام (mist net) نامرئی تور باها  آن صید یا غار( سقف
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 مرفولوژیکی خصوصیات از استفاده با شناسایی به
 و گوش شکل آن، شکل و ای برگه بینی پوزه، )حضور
 به آن اتصال محل و سیخکها،  آن اندازه و گوشک

 و گوش ساعد، بدن، )اندازه مرفومومتریک و (... و پا
 با دادن مطابقت و (... و انگشتان و پا كف گوشک،

 ,Etemad) معتبر تاكسونومیکی كلیدی خصوصیات

et Benda 2010; .,et al Srinivasulu 1984;. 
al., 2012) .شناسایی، از پس موارد اكثر در گردید 

ها  آن تشخیص كه مواردی در و شدند رها ها خفاش
 ثبت با ای پارچه كیسه در گرفت نمی صورت راحتی هب

 خصوصیات صید، محل نام جمله از كامل مشخصات
 تقریبی تراكم محل، اقلیمی شرایط محل، فیزیکی
 منتقل آزمایشگاه بهها  آن تنوع و ها خفاش جمعیت

 صالح ذی مراجع تأیید به شناسایی از پس و نموده
 و كرمانشاه( رازی دانشگاه از اكملی دكتر )آقای داخلی

 رسید. چکسلواكی( كشور از بندا )پروفسور خارجی
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 فارس استان مختلف هایاقلیم در منتخب غارهای فراوانی .2 شکل

 

 نتایج

 تاكسونومیکی كلیدهای استفاده با پژوهش این در
 .Srinivasulu et al توسط كه گونه هر اختصاصی

 جنوبی، آسیای یها خفاش شناسایی در (2010)
Etemad (1984) و Benda et al. (2012) در 
 متعلق گونه 84 شده، ارائه ایران یها خفاش شناسایی

 ها خفاش شدند. شناسایی خانواده 7 از جنس 1 به
 و استان معتدل و گرم اقلیم غارهای در عمده طور به

 نعل خانواده و موشی گوش خانواده موشی، دم خانواده
 بازدیدشده غارهای در زیاد نسبتاً جمعیت با اسبی

 تأیید به شده شناسایی یها گونه اكثر شدند. مشاهده
 پرفسور و كرمانشاه رازی دانشگاه از اكملی دكتر آقای
 عنوان به كه غارهایی رسید. چکسلواكی كشور از بندا

 دارای بعضی و عمیق اكثراً شدند شناخته خفاش مأمن
 دارای عمده طور به و بوده متر 90 تا زیاد ارتفاع

 صورت به كه هایی آب حداقل یا آب های حوضچه
 ،كردند می چکه غار های دیواره یا سقف از قطره قطره
 دارای و زیاد یها شکاف و خلل با ناهموار غارها بودند.
 انواع و حشرات خصوص هب و بندپاپایان از زیادی تراكم

 تأییدشده و شناسایی یها گونه بودند. ها سوسک
 است: زیر شرح به تحقیق، این در خفاش

Pteropodidae [Rousettus aegyptiacus 

(Geoffroy, 1810)] 
Rhinopomatidae [Rhinopoma hardwickei 

(Gray, 1831); Rhinopoma muscatellum 

(Thomas, 1903) & Rhinopoma 

microphyllum (Brünnich, 1782)] 

Rhinolophidae [Rhinolophus hipposideros 

(Borkhausen, 1797); Rhinolophus 

ferrumequinum (Schreber, 1774); 

Rhinolophus Euryale (Blasius, 1853; 

Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901); 

Rhinolophus blasii (Peters, 1866)] 

Vespertilionidae [Myotis blythii (Tomes, 

1857); Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)] 

Emballonuridae [Taphozous perforates 

(Geoffroy, 1818), Taphozous nudiventris 

(Cretzschmar, 1826)]  
Miniopteridae [Miniopterus schreibersii 

pallidus (Thomas, 1907)] 

 Hipposideridae [Asellia tridens (Geoffroy, 

1813)] 
 

 Rousettus) مصری خوار میوه خفاش

aegyptiacus) بقیه از بزرگش جثه واسطه هب كه 
 این با بود. تشخیص قابل مشاهده اولین در ها خفاش
 به نسبت گوش وضعیت ساعد، اندازه مطابقت با وجود
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 گونه تنها گونه این شد. شناسایی آن، اندازه و سر
 نتایج با كه بود تحقیق این در جثه بزرگ خفاش

 مطابقت ایران در دیگران تحقیقات از آمده دست هب
 نآ خصوصیات كلیه .(Benda et al., 2012) داشت

    (.9 )شکل داشت تطابق شناسایی كلیدهای با
 موشی دم یها خفاش خانواده از

(Rhinopomatidae) در شده شناسایی گونه سه هر 
 پراكنش و جمعیت بیشترین با تحقیق این در ایران
 شدند. دیده استان سطح در سرد اقلیم در جز هب زیاد

 خفاش و (R. hardwickeii) كوچک موشی دم خفاش
 لحاظ به (Rhinopoma muscatellum) مسقطی

 ساعد و طویل دم گونه دو هر در و بوده اندازه هم جثه،
 پوستی برآمدگی و چین حضور لذا ،است دم از تر كوتاه

 قابل كوچک موشی دم خفاش پوزه روی كه واضحی
 خفاش پوزه روی آن فقدان و (4 )شکل است مشاهده

 تفکیک هم از راها  آن (4 )شکل مسقطی موشی دم
,et al Shahabi ;2010 Srinivasulu,. ) كرد

 در حتی و استان غارهای اكثر در گونه دو این .(2017
 خفاش داشتند. همجوارحضور صورت به روستایی منازل

 نیز (Rhinopoma microphyllum) بزرگ موشی دم
 دیگر گونه دو از تر كوتاه دم و تر بزرگ جثه واسطه هب

 براحتی دم از تر طویل ساعد داشتن و خانواده این
 (.3 )شکل گردید شناسایی

 1 از گونه 1 شامل شامگاهی یها خفاش خانواده
 استان غارهای در توجهی قابل انتشار با مختلف جنس
 در (.1 و 7 های )شکل شد دیده سرد اقلیم در حتی

 موشی گوش خفاش خانواده، این یها گونه شناسایی
 گوش بدن، بزرگ اندازه با (Myotis blythii) كوچک
 سر به نسبت كه دندانه بدون و مدور انتهای با بزرگ

 بینی برگه بدون كوتاه پوزه و است گرفته قرار عمودی
 تقریباً و تیز نوک تراگوس (.7 )شکل شود می شناخته

 و بزرگ (Calcar) سیخک .است گوش بلندی ثلث

 روشن رنگ با دمی( )صفحه رانی بین پرده داشتن
 جدا موشی گوش یها خفاش بقیه زا را گونه ااین
 (.7 )شکل كند می

 تنوع با (Pipistrellus kuhlii) سفید بال خفاش
 غارهای در تیره خاكستری تا سفید به مایل زرد از رنگ

 بدون تقریباً خفاش گونه این صورت شد. دیده مختلف
 پرپشت هایمو بدن پشت تا سر فرق روی ولی است مو
 و تیز نوک ،كوچک ها گوش شود. می دیده بلند خز و

 سمت به وقتی كه یطور به است عرضی خطوط دارای
 داخلی لبه شود. نمی رد بینی نوک از شود می كشیده بینی

 چماقی تراگوس دارای و شده خم داخل طرف هب گوش
 لبه روی هستند. پهنی تراگوس آنتی و گوش( طول )ثلث

 دیده رنگی سفید حاشیه رانی بین پرده و بال پایینی
 حساب هب گونه این تشخیصی خصوصیت كه شود می
  (.1 شکل) آید می

 گونه 4 اسبی نعل یها خفاش خانواده از
 ای گونه های شاخص به توجه با (89 تا 3 های )شکل

 (Etemad, 1984; Benda et al., 2012) تأییدشده
 خصوص هب بزرگ غارهای اكثر در توجه قابل جمعیت با
 بهار فصل در معتدل اقلیم در واقع پلنگان غار در

 هیچ غار، این از زمستانه بازدید در اما شدند شناسایی
 مطابق نبودند. محل در خانواده این یها گونه از كدام

 عنوان به را غار این توان می حاصل، مشاهدات با
 معرفی خفاش خانواده این تابستانه و بهاره زیستگاه

 قطر با بزرگ های كلنی حضور به توجه با كه كرد
 خفاش تا 400 از بیش جمعیت و متر یک از بیش
  دارد. ضرورت غار این از حفاظت كلنی، درهر

 شبیه (mehelyi .R) مهلی اسبی نعل خفاش
 آن اندازه ولی است ای مدیترانه اسبی نعل خفاش
 طرف هب وسط از  كه است نیشتری دارای و تر بزرگ

 نوک بزرگ، یها گوش شود. می نازک باره یک باال
 دارد تراگوس بدون و دار دندانه هم، از دار فاصله و تیز

  (.3 )شکل
 دارای (R. euryale) ای مدیترانه اسبی نعل خفاش

 زائده و تیز نوک باالیی برجستگی با بزرگ بینی برگه
 چهارم انگشت در است. پایین به رو و كوتاه پایینی

 كه است اول بند برابر سه تقریباً دوم بندها  آن
  (.80 )شکل است گونه این كلیدی خصوصیت
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 (R. hipposideros) كوچک اسبی نعل خفاش در
 و گرد و كوتاه بینی برگه زین باالی رجستگیب

 این (.88 )شکل است دار نوک و بلند پایین برجستگی
 اندازه داشتن و بدن تر كوچک اندازه واسطه هب خفاش
 بزرگ اسبی نعل خفاش از مساوی آسیای های دندان

(R. ferrumequinum) شکل است تشخیص قابل( 
 بدون بزرگ یها گوش كوچک اسبی نعل خفاش (.81

 گوش چهار و بزرگ تراگوس آنتی دارای ولی تراگوس
   (.88 )شکل باشد می است گوش نصف تقریباً كه

 دارای (R. blasii) كوهستانی اسبی نعل خفاش
 در عمیق عرضی خطوط با تاخورده و بزرگ های گوش
 ای گوه نوک با مثلثی نشتر با بزرگ بینی برگه آن، پهنای

 نعل با اختالف مورد كه (81 )شکل است تیز( نوک )غیر
 و اول كوچک آسیای دندان بین است. ای مدیترانه اسبی
 بقیه با كه است زیاد فاصلهها  آن پایین ردیف سوم

 متفاوت ای مدیترانه خصوص هب اسبی نعل یها خفاش
 كامالً دم و است ساق باالیی ثلث به وصل ها بال است.

   (.89 )شکل دارد قرار دمی صفحه در
 Miniopterus schreibersii) بلند بال خفاش

pallidus) دیده مختلف های محل در رنگ تنوع با 
 دمی صفحه و بال رنگها،  آن اكثر در ولی شد

 از یکی بود. بدن های قسمت بقیه رنگ از تر روشن
 دوم بند بلندتربودن گونه این دییكل اتیخصوص
 است انگشت همان اول بند با مقایسه در 9 انگشت
 خانواده به متعلق نمونه این (.84 )شکل

Miniopteridae است (Sramek et al., 2013) و 
 اكملی و زاده مهدی مولکولی تحقیقات به استناد با
 نواحی در گونه این مختلف های جمعیت كه (8930)

iniopterusM ) زیرگونه به متعلق ایران مختلف

pallidus schreibersi) تأیید همچنین و ندباش می 
  .شد اعالم بلند بال خفاش گونه زیر بندا پروفسور

 اقلیم در ای مقبره یها خفاش خانواده از گونه دو
 دم دارای خفاش از خانواده این شد. دیده استان گرم

 عریض دمی صفحه وسط از كه است كلفتی و كوتاه
 ای قهوه بدن رنگ است. خروج و دخول قابلها،  آن

 است. شکمی سطح در بخصوص تیره تا روشن
 گونه هستند. پهن تراگوس دارای و كوچک ها گوش
 (Taphozous perforatus) معمولی ای مقبره

 شکم سطح روی مو حضور و تركوچک اندازه واسطه هب
 برهنه شکم ایمقبره گونه از (84 )شکل شان

(Taphozous nudiventris) شدند داده تشخیص 
  (.83 )شکل

 (Asellia tridens) دندانه سه ای برگه بینی خفاش
 تاج با چهارگوش برگه نییب پهن، و كوتاه پوزه دارای

 و زیت نوک وسطی دندانه كه هستند دندانه سه
 عدم واسطه هب بینی برگه (.87 )شکل مدورند ها كناری
 تقاوت اسبی نعل خفاش خانواده با نشتر و زین وجود
 دارند.

 

 
  Rousettus aegyptiacus .3 شکل

 

 
 Rhinopoma hardwickii .4 شکل
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 Rhinopoma muscutellum .5 شکل

 

 
 Rhinopoma microphyllum .6شکل 

 

 
 Myotis blythii .7شکل 

 

 
 Pipistrellus kuhlii .8شکل 

 
 Rhinolophus mehelyi .9شکل 

 

 
 Rhinolophus Euryale .11شکل 

 

 
 Rhinolophus hipposideros .11شکل 

 

 
 Rhinolophus ferrumequinum .12شکل 
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 Rhinolophus blasii .11شکل 

 

 
 pallidusschreibersii  Miniopterus .14شکل 

 

 
 Taphozous perforates .15شکل 

 

 
 Taphozous nudiventris .16شکل 

 
 Asellia tridens .11شکل 

 

  گیرینتیجه و بحث

 محیط پایداری برای منطقه هر در زیستی نوعت بررسی
 از حفاظت و است ضروری منطقه آن طبیعی زیست

 تیجمع بر مؤثر عوامل بررسی و یوحش های گونه
 وحش اتیح تیریمد یبرا یمناسب فرصت ،ها آن

  آورد. یم فراهم
 جای به نیاز نوزاد پرورش و زایمان هنگام خفاش

 ,Adams ) دارد غذا و آب به آسان دسترسی و گرم

2010; Hristov et al., 2012) تا خفاش نوزاد و 
 كه یطور به ،است وابسته مادر به تولد از بعد مدتی
 همین به شود. نمی جدا آن از مادر پرواز زمان حتی
 در خصوص هب كه آب و غذا بودن دسترس در دلیل
 مهمترین است، خفاش نیاز مورد بسیار شیردهی زمان

  .(Muylaert et al., 2016) است مأمن یک برتری
 استان پنجمین (فارس استان) مطالعه مورد منطقه

 مهم های قطب از یکی و (8 )شکل است كشور بزرگ
 انار خرما، یها باغ بر عالوه .یدآ می حساب به كشاورزی

 دارای غالت و جات صیفی تكش و مزارع مركبات، و
 بادام و انجیر كنار، جمله از وحشی گیاهان پوشش
 است ایران های جنگل كل از %89 حدود و كوهی

(Seadadaghat Zadeh et al., 2012). وجود 
 وسعت فارس، استان سطح در متفاوت یها میاقل

 و غار كوه، ،ها رودخانه تاالب، وجود ،یاهیگ پوشش
 آن در ستییز تنوع و منطقه در ادیز یها شکاف

 منطقه در را خفاش از زیادی یها گونه حضور تواند یم
 به بررسی این شدن محدود توجه با كند. هیتوج
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 شده، ثبت و بزرگ غارهای بر تمركز و استان غارهای
 از بیش استان سطح در نافع موجود این تنوع شک بی
 مورد های نمونه از بعضی كه بخصوص است گونه 84

 تأیید مورد و داشتند نیاز مولکولی تشخیص به مطالعه
 این درها  آن وجود اعالم از لذا ،نگرفتند قرار نهایی
 با اخیر، های سال در متأسفانه شد. خودداری لیست

 كه یراتییتغ و روستاها بافت رییتغ آبی، منابع كاهش
 ها خفاش است شده جادیا ستمیاكوس در انسان توسط

 همین به و داده دست از را خود های مأمن از بسیاری
 تهدید مورد كمتر كه غارها در حاضر تحقیق دلیل

  گرفت. صورت هستند انسان و طبیعت

 و داخلی محیط ثابت تقریباً شرایط دلیل به غارها
 ساكن آب حضور همچنین و آن باالی نسبتاً رطوبت

 به ساكن بندپایان از زیادی تنوع با همراه جاری یا
 مأمن ترین مناسب از یکی غذایی، منبع عنوان
 و (Sharifi et al., 2011) آید می حساب هب ها خفاش
 جمعیت كاهش عامل مهمترین اماكن این تهدید

 پرورش مثل، تولید محلها  آن های مأمن آنهاست.
 و استها  آن گذرانی زمستان یا زمستانی خواب و فرزند

 )تک موجودات از دسته این كم زادآوری به توجه با
 جمعیتشان ،زادآوری امکان كاهش با قلوزایی(،

  (.Adams, 2010) یابد می كاهش شدت هب
 زیاد، فرج و خلل و كانال وجود غار، كارستی بافت

 بررسی، مورد غارهای اكثر زیاد ارتفاع و عمق
 محل این انتخاب در مؤثر عوامل از ناهموار توپوگرافی

 این در اكولوژیکی مطالعات د.باش می زیستگاه عنوان به
 یغارز یها خفاش پراكنش كه است داده نشان رابطه

 حاكم یماقل و یتوپوگراف ،غار یکیزیف ابعاد و ساختار به
 .است وابسته

 محوطه كه غارهایی بررسی، این مشاهدات طبق
 برای تری مناسب اقامتگاه دارند بیشتر ارتفاع و ناهموار
 و سقف در ها حفره وها  شکاف وجود هستند. ها خفاش

 و یاكولوژ یرو بر یمهم یرثأت تواند یم غار یوارهاید
 دفاع در عبارتی به باشد داشته ها خفاش یاجتماع رفتار

 را ای گونه ینب یها تهاجم قبال در مقاومت یا قلمرو از

 از حفاظت اماكن این از حفاظت پس .كند یم یلتسه
 از یکی رو، این از دارد. دنبال هب را خفاش جمعیت

 شناسایی ها، آن از حفاظت جهت مؤثر راهکارهای
 لزوم صورت در تا غارهاست جمله از وها  آن های مأمن

  شود. اعمالها  آن برای حفاظتی الزم اقدامات
 بزرگ غارهای در خفاش از باالیی تنوع حضور 

 خصوص هب زیستن گروهی بهها  آن ذاتی میل دلیل به
 برای الزم فضای كه آن ضمن است زمستان و بهار در

 مهمی عامل نیز ضروری مواقع در شدن مخفی و پرواز
 مرطوب و ناهموار غارهای سمت بهها  آن هدایت در

 و گرم هوای و آب در خفاش تراكم بیشترین است.
 مناسب دمای با كه (1 )شکل بود فارس استان معتدل
 (.Burles et al., 2009) دارد تطابقها  آن زیست
 ندهست خونسرد جانوران عمدتاً خوار حشره انواع طعمه

 كم دما كاهش باها  آن فعالیت و ولد و زاد نرخ كه
 و آب شرایط تابع خفاش غذای میزان پس شود می

 Paul et al., 2012; Hernani et) هستند هوایی

al., 2017.) خوار حشره شده شناسایی یها خفاش اكثر 
 زیاد تعداد صید به وابستهها  آن حیات چون و بودند
 گرم مناطق درها  آن حضور است، روز شبانه در حشره

 نظر به منطقی كامالً است بیشتر حشرات تعداد كه
 و خرما مركبات، زیاد های باغ وجود طرفی از آید. می
 تشکیل را بررسی مورد منطقه غالب فلور كه كنار
 در كه را خوار میوه خفاش زیاد انتشار و حضور دهد می

 Benda et) اند شده دیده ندرت هب ایران نواحی دیگر

al., 2012) كند. می توجیه تحقیقاتی ناحیه این در  

 با طابترا بی بزرگ غارهای در خوار میوه خفاش حضور
 ینتر بزرگ ها خفاش این نیست.ها  آن بدن بزرگ اندازه

ها  آن اندازه و هستند جهان در شده شناخته یها خفاش
 Benda et) رسد می متر سانتی 810 به گاهی باز بال با

al., 2012.) در شدن مخفی و پرواز برای الزم فضای 
 مرطوب و ناهموار غارهای به راها  آن ،ضروری مواقع

  (.Baerwald & Barclay, 2009) كند می هدایت

 كردن بیتوته محل زیادی مخاطراتی عوامل
 عوامل مهمترین از كه كند می تهدید را ها خفاش
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 افتادن خطر به با آید. می حساب هبها  آن جمعیت كاهش
 پرورش مثل، تولید محل خفاش، های مأمن و غارها
 كاهشها  آن گذرانی زمستان یا زمستانی خواب و فرزند

 جمعیت از حفاظت اماكن این از حفاظت پس یابد. می
 كه اماكنی شناسایی رو، این از دارد. دنبال هب را خفاش

 حتی و شوند می معرقی خفاش زیستگاه عنوان به
 دارد. اهمیت بسیار آن در موجود یها گونه شناسایی

 از حاكی ها خفاش فضوالت از بزرگی های تل وجود
 سازگاری و غارها این درها  آن مدت طوالنی حضور
 ها خفاش بود. منطقه این با جانوران از گروه این باالی

 كنند می بیتوته زیادی سالیان محل یک در معموالً
 یا میر و مرگ باعث شده ایجاد محیطی تغییرات مگر

 تراشان، سنگ غار گرچه باشد. شدهها  آن مهاجرت
 پلنگان غار )جهرم(، تادوان و شیطان شکفت ویشو،

 دلیل به )كازرون( شاهپور غار و تیکاپ تنگ و )سیوند(
 تهدید مورد شدت به دارند كه باالیی گردشگری جاذبه
 جمعیت تراكم و تنوع از هم هنوز ولی است شده واقع

 عملکردهای به نیاز دلیل همین به برخوردارند. باالیی
  دارند. زیست محیط سوی از جدی حفاظتی

 كاهش و اخیر سال چند در ساالنه بارش كاهش
 ها خفاش جمعیت بر غارها، خارج و داخل در آب منابع

 بر عالوه است. بوده تأثیرگذار مستقیم غیر و مستقیم
 حشرات، كاهش با آب، به خفاش دسترسی محدودیت

 ندارد قرار خفاش دسترس در نیز كافی غذای
(Burles et al., 2009.) به نسبت پرواز علت بهها  آن 

 تبخیر سرعت و متابولیسم خود اندازه هم پستانداران
 (.Chruszcz & Barclay 2002) دارند باالیی

 آوری زیان اثرات آب منابع رفتن بین از دلیل همین به

 با اماكن این از بعضی در كه داردها  آن جمعیت بر
 یرآو جمع به توان می مصنوعی های حوضچه ایجاد

 اقدام ها حوضچه كردن پر لزوم صورت در حتی و آب
 كرد.

 تحقیق، این در شده معرفی غارهای %30 حداقل
 خود در را ها خفاش از زیادی تنوع و توجه قابل جمعیت

 و گردشگری دالیل هبها  آن از بعضی كه اند داده جای
 از تخریب معرض در تاریخی مناطق در گرفتن قرار

 یها خفاش و گرفته قرار ها یاب گنج و كاوشگران طرف
 دارند. قرار آزار تحت شدت به غارها این ساكن

 شرایط خوردن برهم باعث كه عاملی هر ازآنجاكه
 دارد، سزایی هب تأثیر ها خفاش زندگی بر شود غار داخلی

 جدی خطر ها خفاش زیستگاه كاهش و غار تهدید لذا
 های مأمن شناسایی است.ها  آن جمعیت كاهش در

 ازها  آن از حفاظت ضرورت و ناحیه این در ها خفاش
 و زیست( محیط )سازمان مسئول های سازمان طرف
 های تیم با زیست محیط حفاظت سازمان تعامل

 با رابطه در مبسوطی اطالعات كه استان غارنوردی
 زیادی موفقیت تواند می دارند اختیار در مذكور غارهای

 این از حفاظت برای الزم راهکارهای اعمال در
     باشد. داشته همراه به نافع موجودات

 

 سپاسگزاری
 جهت فارس زیست محیط كل اداره مسئول مقامات از

 و تحقیق این مالی پشتیبانی و دریغ بی های همکاری
 باشگاه و جهرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه از همچنین

 كرمی آقای جناب خصوص هب شیراز جوان كوهنوردی
 گردد.، تشکر و قدردانی میامراللهی و
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