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چکیده

ABSTRACT
Status and distribution of breeding birds in Iran is
poorly known, especially in the north-east of Iran.
In this study we present 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) since 2008. We 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 garrulus are threatened. We
believe that the number of breeding birds in
Khorasan-e-Razavi province is much higher than
reported here, but further observations and
evidence is required to confirm the exact number.
Due to the importance of uniform data collection
and monitoring of breeding birds, we provide a
framework for recording these data within Iran.

وضعیت و توزیع پرندگان زادآور در ایران مخصوصاً در شمال شرق

Keywords: Birds, breeding, Iran, Khorasan-eRazavi province.

. حفاظت، تولید مثل، زادآوری، پرندگان:واژههاي کلیدي

 در مقاله حاضر فهرست پرندگان.کشور نسبتاً ناشناخته مانده است
، قوچان، مشهد،زادآور استان خراسان رضوی (شهرستانهای سبزوار
 درگز و سرخس) بر اساس بازدیدهای میدانی،تربت حیدریه
54  نتایج نشان میدهد که. ارائه میگردد1395  تا1381 سالهای
 تعداد گونههای.گونه پرنده در محدوده مطالعاتی زادآوری دارند
زادآور در استان خراسان رضوی احتماالً بیشتر از این است اما در
مقاله حاضر تنها فهرست گونههایی ارائه می گردد که شواهد قطعی
، در میان گونههای زادآور استان.از زادآوری آنها بهدست آمده است
 هوبره،باالبان و کرکسمصری در سطح بینالمللی در خطر انقراض
 بهدلیل اهمیت ثبت.آسیبپذیر و سبزقبا نزدیک به تهدید است
اطالعات پرندگان زادآور نگارندگان فرمی برای ثبت اطالعات
 تهیه و به عنوان فرم،پرندگان با توجه به حداقل اطالعات مورد نیاز
.ثبت اطالعات پرندگان زادآور در ایران پیشنهاد می دهند

E-mail: yousefi52@ut.ac.ir

 مسعود یوسفی:* نویسنده مسئول

39

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی بیست و دوم ،پاییز 6931

مقدمه
استان خراسان رضوی به دلیل موقعیت خاص
جغرافیایی و تنوع باالی اقلیمی و زیستگاهی دارای
تنوع باالی از مررهداران ،مانند خزندگان ( Yousefi
.et al., 2013; Hosseinian Yousefkhani et
.al., 2013; Khani et al., 2013; Hosseinian
.Yousefkhani et al., 2014; Yousefi et al.,
 )2016و پرندگان ( Khani et al., 2014; Khani
 )et al., 2015است .این استان از میان هشت تیپ
زیستگاه معرفیشده برای پرندگان ایران ،پنج تیپ
زیستگاه شامل مناطق بیابانی و نیمهبیابانی واقعی،
استپهای نیمهخشک حاشیه کویر و کوهپایهها،
کوههای مرتفع ،جنگلها و درختزارها و همچنین
تاالبها را در خود جای داده است (.)Scott, 1989
در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی استان ،گونههایی مانند
هوبره ،دودوک ،چکچک بیابانی و زاغ بور مشاهده
میشوند .در استپرای نیمهخشک حاشیه کویر و
کوهپایهها گونههای دلیجه ،باقرقره شکم سیاه و
چکچک دشتی حضور دارند .کوههای مرتفع استان
زیستگاه گونههایی چون عقاب طالیی ،هما ،طرقه
کوهی و کبک دری است .جنگلرا و درختزارها
زیستگاه انوع گنجشک سانان است و پیکره های آبی
طبیعی و انسان ساخت نیز محیط مناسبی را برای
زیست بسیاری از گونههای آبزی و کنار آبزی فراهم
آورده اند .نواحی شمال شرق استان تنرا جایی در
ایران است که عناصر پالئارکتیک شرقی مانند فاخته
خاوری و چرخ ریسک تورانی در آن حضور مییابند
( .)Scott et al., 1975این ناحیه شامل دشت
سرخس می باشد که از نظر ژئومورفولوژیکی با دشت
قرقوم ترکمنستان پرنه متصل و پیوستهای را تشکیل
میدهد ( .)Darvishzadeh, 2003در استانی با
چنین تنوع ،مطالعات بسیار اندکی در ارتباط با پرندگان
صورت گرفته است ،به شکلی که در بین مناطق
جغرافیایی ایران ،مطالعات پرندگان در شرق ایران
کمترین میزان مطالعات پرنده شناسی کشور را به خود

اختصاص میدهد ( .)Khaleghizadeh, 2007هدف
مطالعه حاضر ارائه فررستی از پرندگان زادآور استان
خراسان رضوی است که شواهد محکمی مبنی بر
زادآوری آنرا توسط نگارندگان جمعآوری شده است.
ثبت اطالعات زادآوری پرندگان در هر مکان
جغرافیایی ،عالوه بر میسر ساختن تریه فررست
پرندگان جوجهآور منطقه میتواند پایهای برای
مطالعات بومشناسی زادآوری پرندگان باشد .همچنین
اطالعات پایهای کافی از مکانهای زادآوری پرندگان
فراهم میآورد که میتواند در تشخیص مناطق داغ
زادآوری پرندگان استان و انتخاب مناطق حفاظت شده
و شکار ممنوع برای حفاظت مؤثرتر از پرندگان زادآور
و مکانهای زادآوری آنرا مؤثر باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استان خراسان رضوی با مساحت  669911کیلومتر
مربع از شرق با افغانستان ،شمال شرق با ترکمنستان،
غرب با استانهای یزد و سمنان ،شمالغرب با
خراسان شمالی و جنوب با خراسان جنوبی همسایه
است (شکل  .)6بهطور کلی ناهمواریهای استان
خراسان رضوی به دو بخش کوهستانی و دشت تقسیم
میشود .بلندترین نقطه آن قله بینالود 9610 ،متر و
کم ارتفاعترین نقطه آن در سرخس 900 ،متر از سطح
دریا ارتفاع دارد .ارتفاعات استان خراسان رضوی را
میتوان به ارتفاعات شمالی و جنوبی تفکیک کرد.
ارتفاعات شمالی عموماً شرقی -غربی هستند
درحالیکه ارتفاعات جنوبی امتداد شمالی -جنوبی
دارند (.)Aghamiri, 2009
بیشتر دشتها و سرزمینهای هموار این استان ،بر
اثر فرسایش شکل گرفتهاند .در برخی نواحی ،وجود
دره یا جلگه سبب گسسته شدن امتداد رشته کوههای
این استان میشود .دشتهای قوچان ،چناران و مشرد
در بین دو رشته ارتفاعات موازی کپه داغ و هزار
مسجد در شمال و آالداغ و بینالود در جنوب به وجود
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آمدهاند .استان خراسان رضوی بهطور کلی جزو مناطق
نیمهخشک کشور بهشمار میرود و به دلیل کمبود
ریزشهای جوی که متوسط ساالنه آن  561میلیمتر
است ،اغلب رودها فصلی هستند .رودهای دائمی در
استان خراسان رضوی از کوههای شمالی و شمال
غربی سرچشمه میگیرند .استان خراسان رضوی
جزئی از ناحیه رویشی ایرانی -تورانی است
(.)Takhtajan, 1986
روش کار

مطالعه حاضر از سال  6991به صورت ناپیوسته و در
چرار فصل سال ،در زیستگاههای مختلف
شررستانهای سبزوار ،مشرد ،قوچان ،تربت حیدریه،

درگز و سرخس از استان خراسان رضوی انجام گرفت.
پرندگان مشاهده شده در هر زیستگاه بهطور جداگانه ثبت
شد .شناسایی پرندگان بر اساس نحوه پرواز ،اندازه جثه،
شکل ظاهری ،رنگ آمیزی پرو بال ،نوع رفتار و صدای
خاص گونه با استفاده از راهنماهای مختلف صحرایی
( ;Scott et al., 1975; Mullarney et al., 1999
 )Porter et al., 2005انجام گرفت .جرت شناسایی از
تلسکوپ تک چشمی (،)80×80 SWAROVSKI
دوربین دوچشمی روسی ( )8×32و دوربین عکاسی
دیجیتال  Canon 40 Dبا لنز سیگما  50×500استفاده
گردید .برای تعیین پرندگان زادآور از راهنمای چرار
مرحلهای ثبت پرندگان زادآور ()Cornwallis, 1975
استفاده گردید (جدول .)6

شکل  .1محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه پرندگان زادآور استان خراسان رضوی
جدول  .1راهنمای چرار مرحلهای تعیین پرندگان زادآور )(Cornwallis, 1975

مرحله جوجه آوری
مرحله 6
برقراری و تاسیس قلمرو و مرز جفترا
ساخت آشیانهمرحله 5
تخم گذاری و انکوباسیون تخمرا
مرحله 9
دوره رشد و پرورش جوجه ها
مرحله 1
دوره پرواز جوجه ها

33

دلیل و معیار
 .Iرفتارهای قلمروطلبانه و تراجمی بیشتر
 .IIنمایشات جنسی
 .IIIحضور دو فرد در یک قلمرو
 .IVوالدین شروع به حمل مواد به آشیانه می کنند
 .Iوالدین در حال ورود به سوراخ آشیانهها بدون حمل غذا یا بقایای مواد غذایی
 .IIتخم ها مشاهده میشوند
 .Iوالدین در حال حمل غذا برای جوجهها در آشیانه مشاهده میشوند
 .IIصدای جوجه ها شنیده یا جوجه ها دیده میشوند
 .Iجوجه ها به پرواز درآمده کوچکتر از  61روز مشاهده می شوند
 .IIجوجه های تازه به پرواز درآمده که به وسیله والدین تغذیه میشوند مشاهده می شوند
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خراسان مشاهده و ثبت گردید .از میان چرار مرحله
زادآوری بررسیشده ،مرحله  5با  51گونه مشاهده
شده بیشترین و مرحله  1با  61گونه مشاهده شده
کمترین مشاهدات را داشتند (جدول .)5همچنین در
میان معیارهای مشاهدات نیز معیار ( )IIمرحله  9و
معیار ( )Iمرحله  5هرکدام به ترتیب با  )٪51( 55و
 )٪51( 56گونه مشاهده شده بیشترین مشاهدات را
نشان دادند .برای معیار ( )IIIمرحله  6و معیار ()I
مرحله  9مشاهدهای در طول این مطالعه ثبت نشد
(شکل .)5

نتايج
نتایج حاصل از بررسی صحرایی پرندگان زادآور در
استان خراسان رضوی نشان داد که تعداد  11گونه
پرنده زادآور در استان وجود دارد که شواهد قطعی از
زادآوری آنرا در دسترس است .پیوست یک شامل
تصاویری از مراحل مختلف زادآوری ،زیستگاهها و
تردیدات پرندگان در استان خراسان رضوی میباشد.
از میان پرندگانی که در لیست قرمز  IUCNجای
دارند زارآوری چرار گونه کرکس مصری (،)EN
باالبان ( ،)ENهوبره ( )VUو سبزقبا ( )NTدر استان

شکل  .2درصد فراوانی مشاهدات مراحل مختلف زادآوری بر اساس معیارهای هر مرحله.
برای جزئیات بیشتر درباره هر مرحله زادآوری به جدول یک مراجعه شود.
جدول  .2فررست پرندگان زادآور استان خراسان رضوی .اعداد رومی نشان دهنده معیار زادآوری گونه در هر مرحله زادآوری است که
در جدول  6به صورت حروف نشان داده است .درجه تردید جرانی بر اساس فررست سرخ  IUCNذکر شده است.
شماره

Ciconia nigra
Anas platyrhynchos
Aquila chrysaetos
Buteo rufinus
Neophron percnopterus
Circus aeruginosus
Falco cherrug
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ammoperdix griseogularis

تعداد آشیانه

6
5
9
1
1
1
1
9
3
60
66
65

کشیم بزرگ
کشیم کوچک
لک لک سیاه
اردک سرسبز
عقاب طالیی
سارگپه پا بلند
کرکس مصری
سنقر تاالبی
باالبان
لیل
دلیجه
تیرو

Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis

تعداد جوجه
مشاهده شده

نام فارسی

نام علمی

6
6
6
9
6
6
9
6

6
5

وضعیت زادآوری
1
I

LC

I

LC

9
6
9
591

9

5

6

درجه تردید
جرانی

II

I

LC

I

LC

I

LC

I

LC
EN

II
IV
II

II

LC
EN

IV

LC

I-II

LC

IV

LC

منطقه مشاهده
دریاچه بزنگان
دریاچه بزنگان
تربت حیدریه
دریاچه بزنگان
منطقه حفاظت شده پروند
منطقه حفاظت شده پروند -دریاچه بزنگان
سبزوار
استخرهای دل آرامی – سرخس
سبزوار  -ریوند
چکنه
منطقه حفاظت شده خواجه-ریوند شیراحمد
مزدوران ،منطقه پروند و خواجه -شیراحمد
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ادامه جدول  .2فررست پرندگان زادآور استان خراسان رضوی .اعداد رومی نشان دهنده معیار زادآوری گونه در هر مرحله زادآوری است
که در جدول  6به صورت حروف نشان داده است .درجه تردید جرانی بر اساس فررست سرخ  IUCNذکر شده است.

Burhinus oedicnemus

-

Cursorius cursor

9
9
11
1
5
5
9
5
1
6
1
6
1
3
6
6
6
1
65
6
51
6
1
69
6
1
6
1
1
9
6

شماره

تعداد آشیانه

تعداد جوجه
مشاهده شده

Chlamydotis macqueenii

6
9
6

619

نام فارسی

نام علمی

69
61
61
61
61
69
63
50
56
55
59
51
51
51
51
59
53
90
96
95
99
91
91
91
91
99
93
10
16
15
19
11
11
11
11
19
13
10
16
15
19
11

کبک
چنگر
چنگر نوک سرخ
هوبره
چاخ لق
دودوک
سلیم شنی بزرگ
سلیم طوقی کوچک
چوب پا
با قرقره شکم سیاه
یاکریم
کبوتر چاهی
قمری خانگی
جغد کوچک
پرستو
سبز قبا
زنبور خوار گلو خرمایی
زنبور خوار اروپایی
هدهد
چکاوک کاکلی
دم جنبانک ابلق
چلچله کوهی
سنگ چشم خاکستری بزرگ
چک چک دشتی
چک چک ابلق خاوری
دم سرخ سیاه
طرقه بنفش
توکای سیاه
کمرکولی بزرگ
سسک تاالبی پر سر و صدا
زرد پره سر سرخ
سرره خاکی
سرره طالیی
گنجشک درختی
گنجشک خانگی
گنجشک خاکی
مینا
سار
زاغ بور
کالغ گردن بور
زاغی
غراب

Alectoris chukar
Fulica atra
Gallinula chloropus

Charadrius leschenaultii
Charadriusdubius
Himantopus himantopus
Pterocles orientalis
Streptopelia decaocto
Columba livia
Streptopelia senegalensis
Athene noctua
Apus apus
Coracias garrulus
Merops persicus
Merops apiaster
Upupa epops
Galerida cristata
Motacilla alba
Hirundo rupestris
Lanius excubitor
Oenanthe isabellina
Oenanthe picata
Phoenicurus ochruros
Monticola solitarius
Turdus merula
Sitta tephronota
Acrocephalus stentoreus
Emberiza bruniceps
Rhodopechys obsoleta
Carduelis carduelis
Passer montanus
Passer domesticus
Petronia brachydactyla
Acridotheres tristis
Sturnus vulgaris
Podoces pleskei
Corvus monedula
Pica pica
Corvus corax

بحث
با وجود اهمیت غیر قابل انکار شناخت و ثبت
اطالعات پرندگان زادآور در هر ناحیه جغرافیایی،

وضعیت زادآوری
1
II

9

5

6

I

درجه تردید
جرانی
LC

I

LC

61
6
5
3
3
9
-

II

II

LC

II

II

LC

I

LC

-

I

LC

II
IV

II
I

LC

I

LC

-

1
9
1
1
9
1
1
56
1
6
61
9
1
1
95
1
9
61
91
60
1

VU

LC
IV

II
II

LC
LC

IV

II

LC
LC

II
II

LC
NT

I

LC

II
IV

II
II
II

LC
IV-II I- II

II

I

II

I

II

II

LC

LC
LC
LC

IV

LC

I

LC

I

LC

I

LC

II

II

LC

II

IV

LC

II

LC

I

LC

II
II
II

LC
I
IV

LC

I

II

LC

I

II

LC

IV

LC

II

II

I

LC

I

LC

II
II

LC

IV
I

LC
LC

II

IV

LC

II

IV

LC

منطقه مشاهده
مزدوران ،منطقه پروند و خواجه
بزنگان -کشف رود
بزنگان -کشف رود
پاسگاه تپه – شیراحمد
قال مورچه – شیراحمد
شیراحمد-در میانکوهی شرق منطقه خواجه
شیراحمد
کشف رود سرخس
کشف رود سرخس
شیراحمد -بزنگان
خواجه
شیراحمد
مشرد
بزنگان  -کالسرخ
سرخس
شیراحمد -نزدیک دریاچه –بزنگان
سرخس
سرخس
حارث آباد  -سبزوار
منطقه حفاظت شده خواجه -گزرمی -بزنگان
بزنگان
منطقه حفاظت شدهپروند
منطقه حفاظت شدهپروند -شیراحمد
دریاچه بزنگان
منطقه حفاظت شده خواجه
دریاچۀ بزنگان
منطقه حفاظت شده قرچغه
کشف رود سرخس
منطقه حفاظت شده جنگل خواجه
زادآوری در نی زارهای اطراف دریاچه
دریاچه بزنگان
دریاچه بزنگان
منطقه حفاظت شده جنگل خواجه
دریاچۀ بزنگان
دریاچۀ بزنگان
خواجه
دریاچه بزنگان
بزنگان  -سرخس
منطقه حفاظت شده پروند
کالشور سبزوار -رحمت آباد جوین
در اکثر نقاط استان
بزنگان  -درگز پارک ملی تندوره

مطالعات اندکی در زمینه زادآوری پرندگان در ایران
صورت گرفته است .مطالعات در زمینه زادآوری
پرندگان را میتوان به دو بخش تقسیم نمود:
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 )6مطالعه بر روی ویژگی های زادآوری یک گونه و
 )5شناسایی پرندگان زادآور یک ناحیه جغرافیایی
خاص ،بیشتر مطالعات در ایران به صورت تکگونهای
است ( Sehatisabet & Nezami, 2006; Jamadi
.& Darvishi, 2008; Ashoori,
;2009
.Abdulkarimi et al., 2010; Behrouzi-rad,
.2010; Moosavi et al., 2011; Vosoghi et al.,
 .)2012; Tayefe et al., 2013در مقایسه با
مطالعات تکگونهای ،مطالعات اندکی به بررسی فون
پرندگان زادآور یک منطقه جغرافیایی ،به منظور ارائه
فررست گونههای زادآور آن پرداختهاند ( ;Scott, 2007
.)Tohidifar et al., 2009; Tayefe et al., 2011
در مطالعه حاضر فون پرندگان زادآور استان خراسان
رضوی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان
داد که  11گونه به طور حتم در استان خراسان رضوی
زادآوری دارند.
در میان پرندگان زادآور موارد جالب توجری چون
باالبان که در مناطق کوهستانی منطقه ارس سیستان
در شررستان کالت و کالغ گردن بور که در
دیوارههای رودخانه کالشور در شررستان سبزوار و
قسمتهای از پناهگاه حیات وحش شیر احمد
جوجهآوری دارد ،به چشم میخورد .گونه سلیم شنی
بزرگ گونهای است که شواهد بسیار اندکی از زادآوری
آن در ایران در دسترس است ،اما طی پایشهای
صحرایی در استان خراسان رضوی مشخص شده این
گونه در شررستان سبزوار زادآوری دارد ( & Khani
.)Yousefi, 2017
نتایج حاصل از این مطالعه میتواند در افزایش
دانش ما در ارتباط با توزیع گونههای پرندگان زادآور
مفید باشد .برای مثال  Scottدر مقاله خود لک لک
سیاه را پرنده زادآور خیلی کمیاب و زادآور نامنظم
معرفی میکند و اذعان دارد که آن را در فصل
زادآوری در زیستگاههای مناسب در استانهای زنجان،
فارس ،کرمان و شمال خراسان مشاهده کرده است
ولی فقط یک رکورد تایید شده از زادآوری آن در

استان فارس ارائه میکند ( .)Scott, 2007اما در
مطالعه حاضر یک فرد زادآور از این گونه در منطقه
زاوه در تربت حیدریه ثبت شد .چنگر معمولی و چنگر
نوک سرخ ،بهطور معمول در استانهای گیالن،
مازندران ،گلستان ،آذربایجان ،کردستان ،همدان،
کرمانشاه ،خوزستان ،لرستان ،فارس ،اصفران و ترران
( )Scott, 2007زادآوری میکنند ،در مطالعه حاضر
مشخص شد که استان خراسان رضوی نیز در محدوده
مناطق زادآوری آنها قرار دارد.
استان خراسان رضوی دارای آب و هوای متنوعی
در گستره خود میباشد .به همین دلیل زمان زادآوری
پرندگان در نقاط مختلف آن بسیار متفاوت است .در
حالی که سرره خاکی در شررستان سبزوار تازه شروع
به تخمگذاری میکند ،جوجههای همین گونه در
سرخس از آشیانه بیرون آمدهاند .در مطالعه حاضر اگر
چه فررست  11گونه پرنده زادآور ارائه شد اما بیشک
فررست پرندگان زادآور استان بیش از این تعداد است
و به اعتقاد نگارندگان پایشهای آینده ،فررست
پرندگان زادآور استان را غنیتر خواهد نمود .برای
مثال شررستان سرخس در شمال شرق استان
زیستگاه اصلی قرقاول بالنقرهای است و در این مکان
زادآوری دارد اما از آنجایی که شواهد قطعی از
زادآوری آن توسط نگارندگان ثبت نشده است از ذکر
نام این گونه در فررست گونههای زادآور استان
خودداری شده است.
با وجود توجه ویژهای که به پرندگان زادآور در
بسیاری از نقاط جران شده است ،این مرم در ایران
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .برای مثال میتوان
به برنامه پایش پرندگان زادآور آمریکای شمالی اشاره
کرد که از سال  1966شروع شده است و کماکان نیز
این برنامه پایش ادامه دارد و یا برنامه The
.BTO/JNCC/RSPB Breeding Bird Survey
که هدف این برنامه پایش تغییرات جمعیتی پرندگان
زادآور در انگلستان است ( .)Risely et al., 2013بر
اساس برنامههای پایش پرندگان زادآور که در مناطق
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متعددی از جران از جمله آمریکای شمالی و انگلستان
بهطور منظم انجام میشود ،اطالعات ارزشمندی
بدست می آید ( Baker et al., 2012; 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., 2012که می تواند کمک مؤثری
برای مدیران و دست اندرکاران حفاظت از پرندگان در
مناطق ذکر شده باشد ( ;Renwick et al., 2012
.)Baker et al., 2012
شناسایی پرندگان زادآور در هر کشور ضروری و
اجتنابناپذیر است و میتوان با استفاده اطالعات
بهدست آمده نقاط داغ زادآوری پرندگان ایران را
شناسایی و برنامههایی برای حفاظت از مکانهای

 .6جوجه پیغو در شررستان سبزوار (مسعود یوسفی)
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مذکور تدوین نمود .به دلیل اهمیت شناخت پرندگان
زادآور در هر ناحیه و اشتباهات مکرر صورت گرفته،
جرت معرفی پرندگان زادآور در مناطق مختلف کشور
توصیه میشود که برای ثبت اطالعات در هر منطقه،
از راهنمای چرار مرحلهای تعیین پرندگان زادآور ارائه
شده در جدول یک استفاده شود .برای ثبت اطالعات
پرندگان زادآور ایران فررستی از اطالعات پایه مورد
نیاز در پیوست دو ارائه شده است ،توصیه می شود
برای یکپارچه کردن اطالعات پرندگان زادآور ایران،
این فرم بهعنوان فرم پایه در سراسر ایران مورد
استفاده قرار گیرد .برای اینکه استفاده و تکمیل کردن
فرم ثبت اطالعات پرندگان زادآور برای پرندهنگران و
محیطبانان آسان باشد ،سعی گردیده تا حد ممکن
ساده و در برگیرنده حداقل اطالعات مورد نیاز باشد.

 .5جوجه تریو (حالت استتار) منطقه حفاظت شده پروند
(مسعود یوسفی)

 .9خفه شدن پرندگان در آبشخورهای احداث شده سازمان محیط
 .1تخم و النه سلیم شنی بزرگ رودخانه کال شور سبزوار
زیست (مسعود یوسفی)
(علی خانی)
پيوست  .1تصاویری از مراحل مختلف زادآوری ،زیستگاهها و تردیدات پرندگان در استان خراسان رضوی
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 .1تبدیل زمینهای اطراف رودخانهها به زمین کشاورزی تردیدی
برای پرندگان وابسته به رودخانهها (علی خانی)
ادامه پيوست  .1تصاویری از مراحل مختلف زادآوری ،زیستگاه ها و تردیدات پرندگان در استان خراسان رضوی.

 .1کلنی النۀ چلچلۀ رودخانه ای در سرخس (علی خانی)

ر
نا

تا

عا

پرند ا زاد ور

نام مشاهده گر  ............................................................................:تاری مشاهده ............................................ :

شماره

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

منطقه مشاهد استان شررستان .............................................................................................:
ارتفاع از سطح دریا ........................ :

طول و عر

جغرافیایی .......................................................................... :

زیستگاه (انتخاب کنید) ) 6( :بیابانی نیمه بیابانی ( ) 5سنگی صخره ای ( ) 9تاالب ( ) 1ساحل

دریای خزر یا سواحل جنوب ( ) 1جنگل یا درختزار طبیعی ( ) 1درختزار دست کاشت ( ) 1علفزار یا درختچه زار ( ) 9زمین کشاورزی یا باغ ( ) 3سکونتگاه انسانی شامل
پارک های شرری

( ) 3سایر .................................:

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

شواهد جوجه وری (انتخاب کنید):
( ) 6مرحله  : 6برقراری و تاسیس قلمروها و مرز جفت ها
ساخت آشیانه

(الف) رفتارهای قلمروطلبانه و تراجمی
(ب) نمایشات جنسی
( ) حضور دو فرد در یک قلمرو
(د) حمل موارد آشیانه توسط والدین

( ) 5مرحله  : 5تخم گذاری و انکوباسیون تخم ها

(الف) والدین در حال ورود به سوراخ آشیانه ها بدون حمل غذا یا بقایای مواد غذایی
(ب) مشاهده تخم ها

( ) 9مرحله  : 9رشد و پرورش جوجه ها

(الف) حمل غذا به آشیانه توسط والدین
(ب) مشاهده جوجه ها یا شنیدن صدای جوجه ها

( ) 1مرحله  : 1دوره پرواز جوجه ها

(الف) مشاهده جوجه های به پرواز درآمده کوچکتر از  61روز
(ب) مشاهده جوجه های تازه به پرواز درآمده که توسط والدین تغذیه می شوند

توضیحات ................................................................................................................ .............................................................................................................................. :
.............................................................................................................................. ................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................................................................................................
ا

عا

مربو به نه ( در صورت مشاهده )

تعداد النه مشاهده شده ) 6( :فعال  ) 5( ........................ :غیرفعال ........................ :

محل النه (انتخاب کنید) ) 6( :روی زمین لخت ( ) 5روی زمین زیر پوشش گیاهی ( ) 9شناور روی آب ( ) 1روی بوته ( ) 1روی درختچه ( ) 1روی شاخه درخت () 1

درون حفره تنه درخت ( ) 9درون یا متصل به ساختار مصنوعی ( ) 3درون یا متصل به دیواره عمودی صخره ای ،گلی ،غیره ( ) 60سایر:
....................................................................................
توضیحات............................................................................................................ ................................................................................................................................ :
گونه گیاهی که النه روی آن ساخته شده  ............................................................................................................................ :ارتفاع النه از زمین ........................................... :
اجزا سازنده النه  ............................................................................................ :محتویات النه  ) 6( :تخم :تعداد  .......مشخصات ..................................................................
....................................................................................................................

( ) 5جوجه :تعداد  .........مشخصات .............................................................
سایر ...................................................................................................... :

پيوست  .2فرم پیشنرادی برای ثبت اطالعات پرندگان زادآور در ایران
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 تشکر و قدردانی،برای بربود نسخه اولیه مقاله حاضر
.میگردد

سپاسگزاري
از آقای محمد توحیدیفر جرت ارائه نظرات سازنده
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