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  (Aquila heliaca)و شاهی  (Aquila nipalensis)های صحرایی بررسی جمعیت عقاب

 گذران در اطراف کشتارگاه و سایت زباله شهر یاسوجزمستان

 1395تا زمستان  1394از پاییز  
 

 

 

 7591874934دانشگاه یاسوج، کد پستی:  ،گروه زیست شناسی  :*پورآریا شفائی 

 7591874934دانشگاه یاسوج، کد پستی:  ،گروه زیست شناسی نیا:بهزاد فتحی 

 :زیست استان گیالناداره کل حفاظت محیط فاطمه خانجانی 
 

 

 1396 مهرتاریخ پذیرش:            1396 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

و  1394کیلومتری جنوب شهر یاسوج قرار دارند. در طی دو سال ) 12کشتارگاه و سایت زباله شهر یاسوج در مجاورت یکدیگر و در             

ها نشان داد که در (، از اوایل آبان ماه تا اواخر اسفند، پرندگان شکاری این منطقه مورد شمارش و بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی1395

از همین خانواده  ددع 115-125حدود  1395ها و در سال عدد پرنده شکاری از خانواده عقاب 120-130حدود  1394سال پاییز و زمستان 

عدد عقاب صحرایی و شش عدد عقاب شاهی و در سال  84، 1394در سایت زباله و کشتارگاه یاسوج حضور داشتند. از این تعداد در سال 

 %33/33های صحرایی، بالغ بودند و عقاب %05/19قاب شاهی شمارش گردید. در سال اول، عدد ع 10عدد عقاب صحرایی و  79، 1395

های عقاب %53/21های شاهی، نابالغ بودند. در سال دوم، از عقاب %33/83چنین ساله بودند. هم 2-3ها آن %62/47ساله و  4-5ها نآ

های شاهی نیز در سال دوم، باز هم جمعیت ساله بودند. در مورد عقاب 2-3 هاآن %77/41ساله و  4-5ها آن %70/36صحرایی، بالغ بودند و 

دادند. در طی دو سال مطالعه ها تشکیل میهای شاهی(، ولی اغلب افراد شمارش شده را نابالغکل جمعیت عقاب % 20تر بود )افراد بالغ بسیار کم

چنین اوج جمعیت، بالغ بودند. هم %43/18ودند و در مورد عقاب شاهی نیز، های صحرایی بررسی شده، بالغ و بقیه نابالغ بعقاب %3/20نیز، 

تری نسبت به عقاب حاضر عقاب شاهی جمعیت بسیار کم های مهاجر در این منطقه دی و بهمن ماه بوده است. در مطالعهزمان حضور عقاب

 صحرایی داشت.

   ، جمعیتیسنهرم عقاب صحرایی، عقاب شاهی،  کلمات کلیدی:

 shafaei@yu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
های بزرگی از پرندگان با شروع فصل سرما )ابتدای پاییز(، دسته       

های تولیدمثلی مانند روسیه و قزاقستان به عرضشکاری از نواحی 

، Braginو  Katzner) کنندتر مهاجرت میتر و گرمجغرافیایی پایین

  Fregurson؛2001و همکاران، Decandido ؛ Andrew ،2002؛ 2004

یکی از کشورهایی که این پرندگان در مسیر . (Christie ،2001و 

ایران است. با ورود این پرندگان شوند کشور مهاجرت خود وارد آن می

ها های زباله و کشتارگاهبه ایران، اکثر این پرندگان، در اطراف سایت

مانده مواد غذایی و نیز ضایعات کشتارگاهی شوند و از باقیجمع می

های عقاب صحرایی کنند. اکثر این پرندگان از گونهاستفاده می

(Aquila nipalensis( و عقاب شاهی )Aquila heliaca هستند و در )

است و در  ایران از وسیعی نواحی عبوری صورت مهاجرنیز به ایران

گذران به تعداد زیاد یافت زمستان مهاجرصورت هها ببرخی از استان

عقاب صحرایی  جهانی جمعیت (.Christie ،2001 و Fregurson) شودمی

این پرنده از  (.Besten ،2004) فرد است 100.000-1.000.000بین 

آوری، پستانداران کوچک کند و در فصل جوجهمیتازه استفاده  الشه

تر از گذرانی بیشکند. البته در فصل زمستانو پرندگان را شکار می

های رهاسازی و دفن زباله و ضایعات بقایای غذایی موجود در مکان

کند و با داشتن معده بزرگ، غذای زیادی را کشتارگاهی استفاده می

(. Mayuri ،2014 ؛Globalraptors.org) کنددر داخل آن ذخیره می

نواحی  خزری و در هایجنگل در اندك تعداد عقاب شاهی نیز به

زمستان  مهاجرصورت می کند و به آوریجوجه البرز شرقی و مرکزی 

تر از عقاب صحرایی در نواحی مرکزی و جنوب گذران به تعداد کم

از مناطق منقرض شود. نسل این پرنده در بسیاری کشور یافت می

های همین جهت در فهرست گونهشده یا در خطر انقراض است و به

 (.BirdLife International ،2016) استقرار گرفته  IUCN پذیرآسیب

خصوص الگوهای مهاجرتی و ساختار های اخیر مطالعاتی دردر سال

گذرانی در کشورهای ترکیه، در فصل زمستان شکاری پرندگان جمعیتی

؛ 2012و همکاران،  Al Hasani، نپال و اردن صورت گرفته است )هند

Besten ،2004 ؛Decandido  ،؛ 2001و همکارانDemerdzhiev  و

و همکاران،  Ellis؛ 2011و همکاران،  Demerdzhiev؛ 2011 همکاران،

؛ Khatri ،2015؛ 2003و همکاران، Ferrer ؛ Ferrer ،2001؛ 2001

Meyburg  ،با این وجود مطالعات بسیار اندکی در (2012و همکاران .

خصوص الگوهای مهاجرتی و ساختار جمعیتی پرندگان شکاری در 

 فصل زمستان در ایران به انجام رسیده است. کشتارگاه و سایت زباله

کیلومتری جنوب یاسوج قرار دارند  12شهر یاسوج در کنار هم و در 

و هرساله در فصل پاییز و زمستان میزبان تعداد زیادی از پرندگان 

شکاری هستند. هیچ اطالعات مستندی در رابطه با وضعیت جمعیت 

، بررسی پرندگان شکاری در ایران وجود ندارد. هدف از این مطالعه

های غالب آن عقاب ندگان شکاری منطقه )که گونهساختار جمعیتی پر

باشد( با تکیه بر هرم سنی در فصل می صحرایی و عقاب شاهی

 مورد مطالعه بوده است.  گذرانی در منطقهزمستان

 

 هامواد و روش
 12شهر یاسوج در کنار هم و در  کشتارگاه و سایت زباله       

طقه مورد مطالعه، به مساحت کیلومتری جنوب یاسوج قرار دارند، من

شهر یاسوج واقع  کیلومتر مربع در اطراف کشتارگاه و سایت زباله 4/6

، از اوایل 1395و  1394های (. طی سال2و  1های شده است )شکل

عصر، با 17تا  13بار، ساعت آبان ماه تا اواخر اسفند، هر سه هفته یک

ا دوربین دوچشمی نفره در مکان ذکر شده، حاضر شده و ب 3یک تیم 

، پرندگان 400با لنز  7Dو دوربین کنون  EL 10×42سواروسکی

مدت حدوداً چهار ساعت شمارش، شناسایی و شکاری مورد نظر به

صورت شمارش (. سرشماری به8تا  3های برداری شدند )شکلعکس

گرفت و های نشسته صورت میهای در حال پرواز و نیز گروهدسته

گردید. عالوه بر تشخیص شمارش شده یادداشت میتعداد افراد 

های اساس الگوهای موجود در کتابهای سنی برها، تعیین کالسهگونه

گرفت. انجام می (Forsman، 2012) راهنما از جمله پرندگان شکاری

عقاب صحرایی و شاهی بودند که برای  اغلب پرندگان شکاری از گونه

ساله تقسیم  2-3ساله و نابالغ  4-5 تعیین سن، به سه گروه بالغ، نابالغ

اساس طرح زیر بال در هنگام های صحرایی برشدند. شناسایی عقاب

گرفت به این پرواز یا طرح روی بال در هنگام نشستن صورت می

صورت که خطوط روشن زیر بال و انتهای شاهپرها که هر سال با باال 

از خطوط دیده رنگ شده و در پرنده بالغ اثری رفتن سن پرنده، کم

دست و خطوط افقی تیره صورت رنگ تیره یکو پرنده بالغ به شودنمی

شود. شکل، واضح در عرض شاهپرها خیلی راحت از بقیه مشخص می

های ها در هر سنی متفاوت است. در رابطه با عقابپهنا و اندازه خط

های طولی ساله، زیر سینه و شکم رگه 2-3شاهی، نیز در افراد جوان 

های ها نیز خالمخصوصاً بال روی پشت و شود و برواضح دیده می یاربس

شوند که با باال رفتن سن از این صورت خطوط دیده میزیادی به

ساله این خطوط  4-5های شاهی شود و در عقابخطوط کاسته می

شود و پرنده بالغ نیز بسیار تیره و های بزرگ دیده میصورت خالبه

ها مشخص که واضح سفیدرنگ بر روی شانهبا گردن طالیی و دو ل

های راهنمای صحرایی تخصصی اساس کتابشود. تشخیص سن برمی

گرفت. اطالعات مربوطه در جداول ثبت اطالعات و تجربه صورت می

درصد فراوانی هر گروه سنی  چنینمیدانی شامل تعداد کل، تعداد و هم

هی نیز افراد های شابرای تعیین سن عقاب شد.به تفکیک ثبت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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ساله و نابالغ  4-5به سه گروه بالغ، نابالغ  1394مشاهده شده در سال 

به دو گروه بالغ و نابالغ تقسیم و ثبت  1395ساله و در سال  3-2

در مورد معدود پرندگان شکاری دیگر حاضر در سایت مانند . شدند

،  (Buteo rufinusی پابلند )( و سارگپهMilvus migransکورکور سیاه )

تفکیک سن به دو گروه بالغ و نابالغ انجام شد. حتی االمکان سعی 

های در هایی انجام گیرد که دستهشد که کار شمارش در زمانمی

حال پرواز با هم ترکیب نشوند تا در شمارش افراد خطا رخ ندهد. در 

های تعداد پرنده کل مجموع های ساالنه، ازداده آورینهایت پس از جمع

مربوط به سنین مختلف، میانگین  ر جداول و نیز آمار روزانهموجود د

گرفته شد، که با تکرار شمارش و شناسایی در یک محل ثابت در 

تر شد و با این شرایط، اکثر سایت موجود، آمارها به واقعیت نزدیک

های موجود در سایت چندین بار در طول سال شمارش شدند. پرنده

تعیین سن یا شناسایی پرنده مشکل چنین در مواردی که کار هم

شد، مانند قرار گرفتن پرنده در وضعیت دشوار برای شناسایی، می

خیلی دور و قرار گرفتن پرنده در  مانند ارتفاع خیلی زیاد، فاصله

 مورد نظر از آمارها حذف شد. وضعیت ضد نور، پرنده
 

 
 : منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

 
مورد مطالعه )سمت راست: تاسیسات : تصویر منطقه 2شکل 

 کشتارگاه، باالی کوه: سایت دفن زباله شهر یاسوج(

 
 ساله 2-3: عقاب صحرایی 3شکل 

 

 
 ساله 4-5: عقاب صحرایی 4شکل 

 

 
 : عقاب صحرایی بالغ5شکل 

 

 
 : عقاب شاهی نابالغ6شکل 
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 عقاب شاهی نابالغ :7شکل 

 

 
 : سارگپه پابلند8شکل 

 

 نتایج
 ،1394ها نشان داد که در پاییز و زمستان سال رسیبرنتایج        

 115-125حدود  در1395 در سال وعدد پرنده شکاری  130-120

. شتنددر سایت زباله و کشتارگاه یاسوج حضور دا پرنده شکاری عدد

عدد  6عقاب صحرایی و عدد  84تعداد ، 1394در سال  از این تعداد

 79تعداد ، 1395گردید و در سال  و تعیین سن عقاب شاهی شمارش

 و تعیین سن عقاب شاهی شمارشعدد  10عقاب صحرایی و عدد 

 %05/19صحرایی شمارش شده، های عقاب، از 1394در سال   گردید.

 ساله بودند 2-3ها آن %62/47ساله و  4-5ها آن %33/33 ،بالغ

های عقابتر از شاهی بسیار کمهای عقاب. جمعیت (9 ، شکل1 )جدول

 شاهی نابالغ بودندهای عقاباز  %33/83در این میان  صحرایی بود و

در سال (. 9، شکل 1بود )جدول  عدد( 1) و تعداد افراد بالغ بسیار کم

 %70/36، بالغ %53/21صحرایی شمارش شده، های عقاب، از 1395

های نسبت بودند که تقریباً ساله 2-3ها آن %77/41ساله و  4-5ها آن

شاهی های عقاب. در مورد (9 ، شکل1 )جدول شبیه سال قبل بودسنی 

کل  %20) تر بود، باز هم جمعیت افراد بالغ بسیار کم95در سال 

شاهی(، ولی افراد نابالغ اکثر جمعیت را تشکیل های عقابجمعیت 

 چنینهم (.10 شکل ،1 )جدول شاهی( هایعقاب جمعیت % 80) دادندمی

 بررسی شده صحراییهای عقاباز  %3/20در طی دو سال مطالعه، 

د رو در موساله بودند  2-3 ،%7/44ساله و  4-5جمعیت،  %35 ،بالغ

بالغ اجمعیت ن %25/81و جمعیت بالغ  %75/18عقاب شاهی نیز، 

شمار بود انگشتزباله یاسوج در سایت سیاه  جمعیت کورکور .بودند

، ری مانند خوزستانمناطق گرمسی زباله هایسایت اطراف در کهحالیدر

 ن پرنده در فصل زمستان وجود داردبسیار بزرگی از ای هایهدست

هم بسیار کم  پابلند سارگپهتعداد  .(1392-1394)مشاهدات شخصی

ول )جد مشاهده شد عددحداکثر یک  شو در هر بار شمار ه استبود

 دالدیگری از جمله شکاری پرندگان چنین در طی مشاهدات، . هم(1

(Gyps fulvus) صری مکرکس  و(Neophron percnopterus ) که در

 شوندمیمشاهده  ی کشورهاکشتارگاهو  زبالههای سایت خیلی از

پرندگان  مشاهده نشد. ای، نمونه(1392-1394مشاهدات شخصی )

مشاهده شده اواخر مهرماه به استان وارد شده و اواخر اسفند سایت را 

ماه بود و در  در دیها آن یتترین جمعبیشچنین کردند. هممیترك 

 هایهکردند و دستمیاسفند ابتدا بالغین شروع به ترك کردن منطقه 

کوچکی از نابالغین عقاب صحرایی تا اواخر فروردین در سایت و اطراف 

 شد.میآن مشاهده 
 

 
 95و  94های های صحرایی در سال: نمودار سنی عقاب9شکل 

 

 
 95و  94های های شاهی در سالعقاب: نمودار سنی 10شکل 



 1397 پاییز، 3، شماره همدسال                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

105 
 

 1394-1395در کنار کشتارگاه یاسوج از آبان تا اسفند شکاری تعداد پرندگان  :1جدول 

 تعداد کل ساله 2-3 ساله 4-5 بالغ گونه

 1394سال 

 16 (05/19%) 28 (33/33%) 40 (62/47%) 84 (100%) (Aquila nipalensis)عقاب صحرایی 

 1 (67/16%) - 5 (33/83%) 6 (100%) (Aquila heliaca)عقاب شاهی 

 1 - - 1 (Buteo rufinus) سارگپه پابلند

 2 2 - - (Milvus migrans) کورکور سیاه

 1395ال س

 17 (53/21%) 29 (70/36%) 33 (77/41%) 79 (100%) (Aquila nipalensis)عقاب صحرایی 

 2 (20%) 2 (20%) 6 (60%) 10 (100%) (Aquila heliaca)عقاب شاهی 

 1 - - 1 (Buteo rufinus) سارگپه پابلند

 1 2 3  (Milvus migrans) کورکور سیاه

 بحث

ساختار جمعیتی پرندگان  خصوصدرای مطالعهدر ایران هیچ        

مطالعاتی اغلب   چنین. همگذران صورت نگرفته استشکاری زمستان

صورت از ایران صحرایی در خارج عقاب عقاب شاهی و  در موردکه 

و پراکنش، تولیدمثل  مهاجرت، یرابطه با مسیرها ، دراست گرفته

؛ Besten ،2004 ؛2012و همکاران،  Al Hasani) استها آن تغذیه

Decandido  ،؛2001و همکاران Demerdzhiev  ،؛2011و همکاران 

Demerdzhiev  ،؛2011و همکاران Ellis  ،؛2001و همکاران Khatri ،

 در خصوصو مطالعات بسیار محدودی  (Meyburg ،2012؛ 2015

مطالعه مشخص این در  جمعیتی پرندگان صورت گرفته است.ساختار 

مهاجر در این استان دی و بهمن های عقابحضور  زمان شد که اوج

مشابهت که در بعضی از کشورهای نزدیک به ایران هم این است ماه 

این چنین در هم (.2012و همکاران،  Al Hasaniدارد ) وجود یزمان

 نابالغ بودندافراد شاهی، صحرایی و های عقابترین تعداد مطالعه بیش

 کهحال آن ،بود وستانهندکشور در  Khatri  (2015)که مشابه مطالعه

بالغ افراد  و ترکیه اردن های ثبت شده در کشورهایترین عقاببیش

و همکاران، Demerdzhiev  ؛2012و همکاران،  Al Hasaniند )اهبود

، که با توجه به (2003ن، و همکارا Ferrer ؛Ferrer ،2001؛ 2001

رأس  نابالغ پرندگان شکاری حاضر درافراد مرگ و میر طبیعی در بین 

در  رسد.مینظر هدن پرندگان بالغ طبیعی بهرم غذایی، در اقلیت بو

رود، جمعیت کاهش میرابطه با جمعیت نابالغین، هرچه سن باالتر 

های عقابز ا ساله 4-5های عقابکه جمعیت طوریهکند، بمیپیدا 

دلیل مرگ و هتواند بمیتر است و این کاهش جمعیت کمساله  3-2

چنین پایین بودن جمعیت همپرندگان همگام با افزایش سن باشد.  میر

نیز مشخص بود  هرچند کوچک، مطالعهاین جهانی عقاب شاهی، در 

 نسبت به عقاب صحرایی داشت. تریکمو عقاب شاهی جمعیت بسیار 

ر زمستان در اکثر مطالعات در عقاب صحرایی و در ضمن تغذیه د

تأیید که در مطالعات دیگر  )مشاهدات نگارنده( است شاهی، الشه بوده

مطالعه این چنین در هم. (2001و همکاران،  Decandido) شده است

و Decandido  ؛2012و همکاران،  Al Hasani) و سایر مطالعات

شدت هاسفند ماه بدر ها عقاب، جمعیت حاضر (2001 همکاران،

در ها عقابترین تهدید در مورد در نهایت، بیشکند. میکاهش پیدا 

و سالح گرم برق، شکار با های سیمگذرانی، برخورد به فصل زمستان

در خانه و نیز تغذیه از ضایعات کشتارگاهی داری نگهگیری جهت زنده

ل عقاب در سا 20)که در همین سایت حدود باشد میفاسد  گاهاً

 ویژهبه های ذیربطسازمانکه رود انتظار می .(دتلف شدن 2014

)با سرشماری و مطالعه جمعیت ساالنه  سازمان حفاظت محیط زیست

)با  توانیر، شرکت ر از محل تجمع پرندگان شکاری(تو حفاظت به

)با دفن اصولی  و شهرداری های برق موجود در منطقه(کردن کابل عایق

 عمل آورند.رندگان با ارزش، اقدامات الزم را بهجهت حفظ این پ زباله(

 

 تشکر و قدردانی
که از دیک فورسمن نویسنده کتاب پرندگان  استالزم جا ایندر        

ای پارهجهت  اصلرضا علیو  علیرضا هاشمیخاورمیانه و نیز از  شکاری

گزاری نهایت سپاس و کمک به شناسایی بعضی از افرادها راهنمایی

  عمل آید.به
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