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 معمولي و دليجه )Athene noctua(پوشاني نيچ غذايي جغدكوچك  بررسي رژيم و هم
)Falco tinnunculus( وحش شيراحمد سبزواردر پناهگاه حيات  

  2جمشيد درويش و 1، حميدرضا رضايي1، سكينه رجايي*1حسين وارسته مرادي

 زيستگروه محيطزيست، ت و محيطگرگان، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دانشكده شيال 1

  شناسيمشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زيست 2

 17/4/96 :تاريخ پذيرش  22/11/95 :تاريخ دريافت

  چكيده
غذايي خورده شده توسط پرندگان شكاري محسوب  هاي غيرهجومي براي تعيين محتوياتها، يكي از بهترين روشبررسي ريمه

 معمولي و دليجه (Athene noctua)غذايي جغد كوچك  پوشاني مأوايو هم ييغذا ميرژف ازاين تحقيق بررسي هد. شودمي
(Falco tinnunculus) آوري شده هاي جمعبعد از انجام عمليات صحرائي، ريمه. وحش شيراحمد سبزوار بود در پناهگاه حيات

درصد . ها تفكيك و شناسايي شد ها در آنهم باز شده و بقاياي طعمهها با خيساندن از سپس ريمه. به آزمايشگاه منتقل شدند
 ،هاي درصدها، شاخصعالوه، وزن، طول و قطر ريمهب. ها مورد محاسبه قرارگرفتمهحضور هرماده غذايي در ميان كل ري

  پوشاني مأوايگيري همندازهاي، يكنواختي و معيارهاي اغذايي، تنوع گونه هاي مورد استفاده، پهناي مأواي توده طعمهزيست
ها اين پرنده شكاري شامل سوسك ييغذا ميرژريمه جغد كوچك نشان داد كه  548بررسي مجموع . غذايي محاسبه شد

، %)42/6(خورها ، حشره%)55/18(، جوندگان %)13/18(، پستانداران كوچك %)02/5(، پرندگان %)02/15(ها ، ملخ%)78/13(
نشان داد معمولي آوري شده دليجه ريمه جمع 206 ليوتحل هيتجزچنين،  هم. است%) 79/2(ها هو مورچ%) 7/0(خزندگان 
خورها ، حشره%)71/13(، جوندگان %)89/15(، پستانداران كوچك %)54/6(، پرندگان %)55/25(ها ، ملخ%)92/24(ها سوسك

  پوشاني مأوايدر اين تحقيق، هم. دهندرا تشكيل ميغذايي اين پرنده  رژيم%) 30/5(ها و مورچه%) 98/4(، خزندگان %)12/3(
 96/0و  98/0، 51/88ي، معيار پيانكا و معيار هورن بترتيب پوشان براساس معيار درصد هممعمولي غذايي جغد كوچك و دليجه 

سطح بااليي بود  يمعمولپوشاني مأواي غذايي بين جغد كوچك و دليجه نتايج اين مطالعه نشان داد اگرچه هم. ست آمدبد درصد
  . اما كامل نبود

  .وحش شيراحمد، پناهگاه حياتيمعمول غذايي، جغدكوچك، دليجه پوشاني مأواي  ريمه، هم :هاي كليدي واژه

  hvarasteh2009@yahoo.com: ، پست الكترونيكي09111519604: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
اي اطالعات پايه ،آوريجمع گونه كينياز حفاظت از يشپ

در راستاي تحقق . هاي بنيادين در مورد آن است و پژوهش
ها در شناختي گونههاي بومچنين هدفي، بررسي ويژگي

اي از نوان درجهاي كه از آن بعگونههاي بينو كنشجوامع 
اي  شود، از جايگاه ويژهياد مي يا گونه نيبوابستگي 

كه براي درك  شاخص وابستگي ي ازيك. برخوردار است

پوشاني  گيري درجه همساختار جامعه كاربرد دارد، اندازه
هاي مختلف آن جامعه منابع مورد استفاده در ميان گونه

محاسبه  ).16(است ) خردزيستگاه(غذا و فضا  مانند
غذايي و نوع منابع  غذايي با بررسي رژيم  پوشاني مأواي هم
عوامل محدود كننده مؤثر در  ءي مورد استفاده كه جزغذاي

انجام ، )23(تغذيه گونه است  راهبردها بسته به توزيع گونه
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تواند ميها غذايي گونه شناخت دقيق رژيم. شودمي
حفاظتي  راهبردهايريزي دقيق صورت خاص براي طرحب

امروزه بحث عادات  ،رو نيازا). 18( مورد توجه قرار گيرد
اي در هاي علمي جايگاه ويژهبااستفاده از روشغذايي 

غذايي براي مطالعات رژيم. است داكردهيپمباحث حفاظتي 
هاي مختلف اكولوژي تغذيه در پرندگان شكاري درك جنبه

اهميت دارد و غالباً نتايج آن در مديريت جمعيت پرندگان 
  ). 19(شود شكاري استفاده مي

ه پرندگان در ايران روي ريم شده انجاماغلب مطالعات 
 8(ها بوده است مربوط به شناسايي جوندگان از روي ريمه

ميزان تداخل نيچ غذايي پرندگان از اي به و اشاره) 17و 
مطالعه يك تنها . روي بررسي محتويات ريمه نشده است

غذايي جغدكوچك در ايران  داخلي درباره وضعيت رژيم
تركيبات  ققاندر اين تحقيق، مح). 20(صورت گرفته است 

غذايي جغدكوچك را در سه كشور ايران، سوريه و مصر 
مكان استراحت اين پرنده  34ها از ريمه. تعيين كردند

در . داشت ناحيه آن در ايران قرار 17آوري شد كه جمع
گونه از بي  180طعمه موجود در ريمه ها،  5939مجموع 

 3ان، گونه از پرندگ 33گونه از پستانداران،  36مهرگان، 
در  .درصد از خزندگان يافت شد 4/3گونه از دوزيستان و 
غربي چين در شمال غذايي جغدكوچكمطالعه ديگر رژيم

ها طعمه موجود در ريمه 1409مجموع . )25(ست آمد بد
از % 18از پرندگان و  %6/0پستانداران،  %9/53شامل 

همچنين دريك  .ها بوداز سوسك% 4/27خزندگان و 
در فصل  غذايي دليجه معمولي رژيمپژوهش ديگر 

توليدمثل در جنوب شرق نروژ، با استفاده از ضبط 
ها و ويدئويي، زمان تحويل طعمه توسط والدين به جوجه

- ، موشدرمجموع. )28(ها بررسي شد ريمه ليوتحل هيتجز

دنبال آن پرندگان، ترين طعمه و بهاي صحرايي فراوان
ها حشرات و قورباغه. بودند خورهاها و حشرهمارمولك
   .عنوان شكار استفاده شدندبندرت ب

غذايي پرندگان موردنظر، نيچپوشاني هم يموردبررسدر 
در . محدود به خارج كشور است اغلب مطالعات موجود

همكاران روي تنوع صحتي ثابت و اي كه توسط و مطالعه
خ ريسك گونه چرسهپوشاني ماوا روي غذايي و هم

هاي هيركاني ايران سر سفيد در جنگلس، بزرگ و پيسرآب
- سهنتايج نشان داد كه بيشترين رقابت بين  ،صورت گرفت

پوشاني غذايي همگونه روي مواد غذايي جانوري است و 
اندك بود  ياهيگگونه در ارتباط با موادغذايي سهبين اين 

 انبارغذايي جغد كوچك و جغد   پوشاني مأواي هم). 24(
مورد محاسبه قرارگرفت شرقي يونان  هاي شمالدر تاالب

غذايي بين دوگونه جغد در تابستان   پوشاني مأواي هم. )12(
پوشاني در مورد پستانداران  و مقدار اين هم% 27- 53%

همچنين، در مطالعه ديگري  .بود %60- %97مورد استفاده 
كوچك غذايي جغد  پوشاني مأواي هم در جنوب بلغارستان

در منطقه . )11( قرارگرفت يموردبررسو جغد انبار 
) درصد 91(پوشاني  سطح بااليي از هم موردمطالعه
غذايي پوشاني ميزان هم در يك مطالعه ديگر،. محاسبه شد

 ورگنادار بزرگ در ايالت بااليي بين جغدانبار و جغدشاخ
بااستفاده از  آمريكا متحده االتياغرب واقع در 

اين در حالي بود كه . )15(ثبت شد ريمه  ليلوتح هيتجز
 جغدكوچكغذايي جغدانبار و   پوشاني مأواي ميزان هم

دست آمد ب 13/0در هند بااستفاده از معيار پيانكا  جنوبي
)21(.  

دهد انجام يك تحقيق جامع در مورد بررسي منابع نشان مي
پوشاني  غذايي و مبحث هم اكولوژي تغذيه و شناخت رژيم

ها در جوامع زيستي جهت مديريت بهتر ي گونهنيازها
ضروري در ايران  خصوصاًها ها و مناطق زيست آنگونه

براين اساس، در اين پژوهش به بررسي . رسدنظر ميب
غذايي موجود بين جغد   پوشاني مأواي غذايي و همرژيم

كه از پرندگان شكاري بومي ي معمولكوچك و دليجه 
-خراسانسبزوار استان  وحش شيراحمدپناهگاه حيات

رضوي هستند و در دو راسته و خانواده مجزا قراردارند، 
  . شودميپرداخته 
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پوشاني  غذايي و هم اين مطالعه، بررسي رژيم هدف از
كه معمولي غذايي موجود بين جغدكوچك و دليجه  مأواي 

وحش شيراحمد دو پرنده شكاري بومي در پناهگاه حيات
غذايي  خص گردد آيا بين رژيمسبزوار هستند بود تا مش

پوشاني وجود دارد يا  هممعمولي جغد كوچك و دليجه 
  .پوشاني چه ميزان استخير و ميزان اين هم

  مواد و روشها

 در وحش شيراحمدپناهگاه حيات :مطالعه موردمنطقه 
 در و سبزوار شهر شرقيجنوب در و رضويخراسان استان
 موقعيت ازنظر. ستا گرديدهواقع آن كيلومتري 5 فاصله

 تا 00′ و º36در مختصات جغرافيايي  منطقه اين جغرافيايي
º36 و عرض شمالي 11′ و º57 تا 43′ و º58 طول 04′ و 

 22847 منطقه مساحت). 1شكل ( گرديده است واقع شرقي
شور مرز شمالي اين منطقه را رودخانه كال .است هكتار

  ).4(تشكيل داده است 

  
 ).D( راحمديش وحش اتيح پناهگاه) C( سبزوار شهرستان ،)B( يرضو خراسان استان ،)A( ايران موقعيت: مطالعه دمور منطقه -1 شكل

  جغد كوچك -1 :موردمطالعههاي گونه
)Athene noctua(، 22  سانتيمتر طول دارد و سرگرد، تارك

در طول روز غالباً روي . صاف و پاهايش بلند است
و تلگراف، در فضاي  هاي برقها و پايهساختمان

هاي صورت مشخصي با خالسر، بتارك و پس. ندينش يبازم
آشكاري  شكلچنين، زيرتنه ب هم. شودسفيد چركي ديده مي

صورت راه راه طولي، مشاهده هاي بزرگ تيره، ببا لكه
زيستگاه . ي آن سفيد استها زرد و حاشيهچشم. شودمي

زارهاي وسيع، تها، كشاين پرنده متغير است و در خرابه
سربرده و باير و سنگالخي و شكاف درختان به هاي زمين

ها يا سوراخ در زمين، ديواره جادشدهياهاي در سوراخ
 ).7( در ايران بومي و فراوان است. سازددرختان النه مي

اين پرنده بدن  )Falco tinnunculus( معمولي دليجه- 2
بالهايش را باز متر است و هنگاميكه سانتي 38تا  32حدود 

ظر نمتر گسترده شده و بزرگتر بسانتي 60 كند حدودمي
و عادت درجا  استتيز و دم باريك  هاي نوك بال .آيدمي
 .است گونه نياهاي بارز از ويژگي طوالني يها زدن بال

معموالً پستانداران . پرواز بسيار سريع و ديد قوي دارد
ها يا قورباغهها، موش تنان،نرم ها،مارمولك كوچك،

در مناطق معمولي دليجه  .كندحشرات بزرگ را شكار مي
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روي تيرهاي برق و  ها،زارها و حاشيه تاالبدرخت باز،
در  .بردسر ميها در نزديكي شهرها و روستاها بهصخره
ها و گاهي  زار، فضاي باز جنگلزارها، سواحل، كشتعلف

گان پرند هازجمل يمعمولدليجه . شوددر شهرها ديده مي
 ).7( بومي ايران است

نحوه گردآوري اطالعات و شيوه (ها آوري دادهجمع
در زمينه رژيم  شده انجامبا بررسي مطالعات  ):بردارينمونه

- غذايي پرندگان شكاري موردنظر و گونه غذايي و مأواي

ريزي جهت انجام هاي مشابه و گردآوري مطالب، برنامه
. گرفتوحش شيراحمد انجامكارميداني در پناهگاه حيات

هاي غذايي جغد  مانده ها و باقيبرداري از ريمهنمونه
كوچك و دليجه معمولي به روش سيستماتيك در تمام 

هاي ها بيشتر در محلريمه ازآنجاكه. فصول سال انجام شد
هاي ها در اطراف ساختمانشوند، ريمهاستراحت توليد مي

وارهاي گلي، شكاف قديمي و متروكه، پاي درختان و دي
- ها و مأواه و هرمكاني كه اين پرندگان ميها و دكلصخره

بعد از انجام عمليات صحرائي و يافتن . شدنشينند پيدا مي
آوري شده به هاي جمعهاي دفع ريمه، نمونهمحل

مشهد منتقل و شناسي دانشگاه فردوسيآزمايشگاه جونده
-ط به اندازهدراين مرحله اطالعات مربو. كدگذاري شدند

ها با گيري وزن، طول و قطر ثبت شد و سپس ريمه
خيساندن از هم باز شده و بقاياي جانوري موجود در 

يي به شناسا قابلمحتويات . ها تفكيك و شناسايي شدريمه
ها، پرندگان، ها، مورچهها، ملخهايي از قبيل سوسكگروه

ن از بقاياي جوندگا .جوندگان و پستانداران تقسيم گرديد
هاي فك و جمجمه  روي فرمول دنداني، مقطع دندان

  ).10و  5، 2( و شناسايي قرار گرفت يموردبررس

غذايي اين جهت بررسي رژيم :هاداده ليتحل و  هيتجز
پرندگان از مواد جانوري، براساس روش معمول بررسي 

هاي پرندگان شكاري يعني محاسبه درصد حضور هر  ريمه
اطالعات . استفاده شد) 29(ها ل ريمهماده غذايي در ميان ك

به  توده ستيزمربوط به بيومس هرگونه بعنوان درصد 

با ضرب تعداد  توده ستيزدرصد . محاسبات افزوده شد
كل  بر ميتقسآن  توده ستيزدر متوسط  گونه كافراد ي

  .بدست آمد 100 در ضربكل توده ستيز

پهناي مأوا و گيري واينز براي اندازهلي استانداردشدهمعيار 
وينر براي محاسبه يكنواختي  –شانون  استانداردشدهمعيار 

  .مورد استفاده قرارگرفت

پوشاني، موريزيتا، معيار ساده  شاخص پيانكا، درصد هم
پوشاني گيري درجه همشده موريزيتا و هورن براي اندازه

 –از شاخص تنوع شانون . مأوا مورد استفاده قرارگرفت
  .ميزان تنوع استفاده شد وينر براي محاسبه

در تحقيق حاضر جهت انجام محاسبات آماري از 
 Ecologicalو) SPSS )27آماري  يافزارها نرم

Metodology )16 (هاي شاخص برآورد .است شده  استفاده
اكولوژيك  ي، يكنواختي و انجام محاسبات مأوازيستي تنوع

 قابل انجام Ecological Methodology افزار نرمتوسط 
كاي مربعو آماره  SPSSافزار با استفاده از نرم). 16(است 

 ،طرفهو آناليز واريانس يك) اسكوئر آزمون كاي(
تفاده از صيدهاي دار بودن اسمربوط به معني ليوتحل هيتجز

در هر پرنده شكاري و ارتباط بين محتويات  مختلف
جغدكوچك و دليجه  انوري مورد استفاده بين دو گونهج

هاي  داري در اندازه ريمهو نيز بررسي تفاوت معني معمولي
  .قرارگرفت يموردبررسدو گونه پرنده اين 

  نتايج
ريمه جغدكوچك در پناهگاه  508تعداد  درمجموع

. آوري شدسال جمعوحش شيراحمد سبزوار در يك حيات
باالن قاب% 78/13ها، شامل محتويات جانوري اين ريمه

% 02/5، )هاملخ( النبا راست% 20/15، )هاسوسك(
، )ييشناسا رقابليغ(پستانداران كوچك % 13/18پرندگان، 

خزندگان و % 7/0خورها، حشره% 42/6جوندگان، % 55/18
  ).1و جدول  2شكل (ها بود مورچه% 79/2
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  هاي جغدكوچككل ريمه درصد مواد غذايي موجود در ميان -2شكل 

  جغد كوچك غذايي وتحليل رژيم يهتجزنتايج  -1جدول 

 توده ستيزدرصد  تودهستيز فراواني درصد طعمهتعداد محتويات غذايي

     حشرات

 47/0 165 78/13 165 باالن قاب

 51/0 182 2/15 182 باالن راست

 06/0 20 79/2 20 هامورچه

     پستانداران

 99/0 350 39/1 10 مهاجر هامستر

 52/15 5504 99/11 86 جنس جرد

 93/2 1040 23/2 16 جنس ول

 24/1 441 93/2 21  جنس موش

 68/20 7335 55/18 133 جوندگانكل 

 62/1 575 42/6 46  خورهاحشره

 31/73 26000 13/18 130 پستانداران كوچك

      بندي جانوريطبقه

 61/95 33910 09/43 309 پستاندارانكل 

 05/3 1080 02/5 36 پرندگانكل 

 31/0 110 7/0 5 خزندگانكل 

 03/1 367 4/48 367 حشراتكل 

    508 تعداد ريمه

  35467   كل توده ستيز

  

) براساس فرمول دنداني(خورها تركيب جوندگان و حشره
 Merionesجرد جنس غذايي اين پرنده شكاري شامل رژيم

sp. )48(%از جنس ، ول Microtus sp. )9(% ،Cricetulus 

migratorius )5(%از جنس ، موش Mus sp. )12 (% و
  ).3شكل (بود %) Soricidae )26خورها  حشره
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هاي مقايسه تعداد طعمه جوندگان شناسايي شده از گونه -3شكل 
  خورها در دستگاه گوارش جغدكوچكمختلف جوندگان و حشره

  

غذايي دليجه معمولي  رژيم ليوتحل هيتجزچنين، نتايج هم
پناهگاه آوري شده در ريمه جمع 243براساس تعداد 

  .است) 2(وحش شيراحمد سبزوار بصورت جدول  حيات

  

  غذايي دليجه معمولي رژيم ليوتحل هيتجزنتايج   -2جدول 

 توده ستيزدرصد  توده ستيز فراواني  درصد طعمهتعداد محتويات غذايي

     حشرات

 57/0 80 92/24 80 باالن قاب

 59/0 82 54/25 82 باالن راست

 12/0 17 30/5 17 هامورچه

     پستانداران

 01/2 280 49/2 8  مهاجر هامستر

 23/14 1984 66/9 31 جنس جرد

 93/0 130 62/0 2 جنس ول

 45/0 63 93/0 3 جنس موش

 62/17 2457 71/13 44 جوندگانكل 

 90/0 125 12/3 10 خورهاحشره

 15/73 10200 89/15 51 پستانداران كوچك

     بندي جانوريطبقه

 67/91 12782 71/32 105 ستاندارانپكل 

 52/4 630 54/6 21 پرندگانكل 

 52/2 352 98/4 16 خزندگانكل 

 28/1 179 76/55 179 حشراتكل 

    243 تعداد ريمه

  13943   كلتوده ستيز

  

باالن قاب %92/24محتويات جانوري شامل،  درمجموع
% 54/6، )هاملخ( باالن راست %55/25، )هاسوسك(

، )ييشناسا رقابليغ(پستانداران كوچك  %89/15پرندگان، 
خزندگان % 98/4خورها، حشره% 12/3جوندگان، % 71/13
  ).4شكل (ها بود مورچه %30/5و 

براساس (خورها در اين بررسي تركيب جوندگان و حشره
 Meriones از جنس شامل جرد) جمجمه و صفات دنداني

sp. )57(%از جنس ، ول Microtus sp. )4(%، Cricetulus 

migratorius )15(%از جنس ، موش Mus sp. )6 (% و
  ).5شكل (برآورد شد %) Soricidae )18خورها  حشره
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  دليجه معموليهاي كل ريمه درصد مواد غذايي جانوري موجود در ميان -4شكل 

  
  يمعمولش دليجه خورهاي شناسايي شده در دستگاه گوارمقايسه تعداد طعمه جوندگان و حشره -5شكل 

مطالعات آماري براي پاسخ به اين فرض آماري بررسي شد 
يي خورده شده غذا اتيمحتو ازنظركه آيا بين دو گونه 

 داريوجود دارد يا اختالف معني دارياختالف معني
ي آماري حاصل از ها ليوتحل هيتجز. شودمشاهده نمي
هاي مهاستفاده از طع ازنظرداري نشان داد كه آزمون معني

مختلف دربين گونه جغد كوچك و دليجه معمولي اختالف 
و ) =10df= ،00/0p= ،18/40χ2(داري وجود دارد  معني

هايي وجود غذايي بين اين دو پرنده تفاوت رژيم ازنظر
  .دارد

هاي ريمه گيري وزن، طول و قطرازهنتايج اندچنين، هم
  .است) 3(صورت جدول بمعمولي جغد كوچك و دليجه 

ي و موردبررسهاي شاخص ليوتحل هيتجزنتايج حاصل از 
دوگونه جغدكوچك و دليجه  غذايي  پوشاني مأواي هم

  .بود) 4(معمولي بصورت جدول 
  

 ها در دو گونه جغد كوچك و دليجه معموليمتغيرهاي وزن، طول و قطر ريمه يبرا طرفه كي انسيوار زيآنال جينتا -3جدول 

 p  موليمعدليجه  جغد كوچك متغير

انحراف ميانگين 
 معيار

   انحراف معيار ميانگين 

  g( 37/1 92/0  91/0 45/0 021/0(وزن 
  cm( 1/3 81/0  55/2 59/0 421/0(طول 
  cm( 4/1 73/0  37/1 44/0 649/0(قطر 
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  غذايي در دو گونه جغد كوچك و دليجه معمولي  پوشاني مأواي ي و همموردبررسهاي نتايج شاخص  -4جدول 

 دليجه معمولي جغد كوچك هاشاخص

 47/0 47/0 واينزپهناي مأواي استاندارد شده لي

 81/2 80/2 وينر–اي شانونمعيار تنوع گونه

 82/0 81/0 وينر–معيار يكنواختي شانون

    غذاييپوشاني مأوايمعيارهاي هم
   98/0 معيار پيانكا
   51/88 پوشانيمعيار درصد هم
   98/0 موريزيتامعيار ساده شده

   96/0 معيار هورن
  

  گيريبحث و نتيجه
منطقه  و جغدكوچك درمعمولي هاي دليجه بررسي ريمه

نوري حشرات بيشترين محتويات جا شيراحمد نشان داد كه
وحش  كوچك در پناهگاه حيات مورد استفاده جغد
باالن، قاب(بيشتر از حشرات  گونه نياشيراحمد است و 

شامل جوندگان و (و از پستانداران ) هامورچهباالن و  راست
و به ميزان كمتر از ) خورها و پستانداران كوچكحشره

جوندگان نقش مهمي  .كندپرندگان و خزندگان تغذيه مي
داشته و شكاري و خصوصاً پرندگان ) 1(در زنجيره غذايي 

كه ) 6(كنند بياباني زندگي مينيمهاغلب در مناطق بياباني و 
 جهيدل از رژيم غذايي يا مالحظه قابلعنوان بخش د بتوانمي

را در مقايسه با پرندگان و  كوچك جغد و يمعمول
اين نتايج با نتايج مربوط به . خزندگان تشكيل دهد

در سه كشور ايران، ها روي اين گونه شده انجاممطالعات 
مجموع  ليوتحل هيتجز. )20( اشتسوريه و مصر مطابقت د

ها طعمه موجود در ريمهكه نشان داد  هاي سه كشورريمه
. مهرگان، پستانداران و پرندگان بودبيشتر مربوط به بي

 در جغدكوچك غذاييميرژ يبررس با همكاران و پوكورا
 جغدكوچك ييغذا ميرژ كه دنديرس جهينت نيا به يرومان
 پرندگان و پستانداران توسط كمتر و حشرات توسط عمدتاً
 جغدكوچك دهديم نشان جيتان. )22( است گرفته شكل

 در غذا مختلف انواع از استفاده در ياديز يريپذانعطاف

 ،چنين هم ).20( دهد يم نشان يمحل ييغذامنابع با ارتباط
) 13(و همكاران هانسام مطالعات  مطابق اين تحقيق نتايج

و شاو اما با نتايج مطالعات  ،بود )22(و همكاران پوكورا و 
و شاو . مطابقت نداشت )14( و پالگا ، كيتوسكي)25(ليو 
غربي چين  مالغذايي جغدكوچك را در ش رژيم )23( ليو
دست آوردند و ها و خزندگان بپستانداران، سوسكترتيب ب

غذايي جغدكوچك را در رژيم ) 14( كيتوسكي و پالگا
. لهستان بيشتر پستانداران، حشرات و پرندگان ثبت كردند

مناطق در جغد كوچك ي بقاي برا عامل اصلي ،حال نيباا
 مهرگان بي هاي مختلفگروه شكار از در سازگاري يبيابان
 ازجمله حشرات هاي بزرگترگونه از تنها نهپرنده اين . است

، )مترميلي 80- 40حدود با اندازه بدن ( بندپايانسوسك و 
با (ها ها و موريانهمورچه بلكه از حشرات كوچكتر مانند

  ).20(كند ميتغذيه  نيز) مترليمي 15-8اندازه بدن 

حشرات بيشترين محتويات جانوري مورد استفاده دليجه 
 گونه نياو  بودوحش شيراحمد  در پناهگاه حياتمعمولي 

و از ) هاباالن و مورچهباالن، راستقاب(بيشتر از حشرات 
خورها و پستانداران شامل جوندگان و حشره(پستانداران 

از پرندگان و خزندگان تغذيه  و به ميزان كمتر) كوچك
غذايي رژيم) 9(ديويس  ،حال نيباا). 5جدول (كند مي

را پستانداران كوچك، حشرات و پرندگان معمولي دليجه 
 ايتانيبر در بهارفصل شش يبررس با وي .اعالم نموده است
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 شامل شتريب بهارفصل در هامهير در موجود طعمه داد نشان
 واستين . بود يخاك هايكرم و حشرات كوچك، پستانداران
 ليتحو زمان ،ييدئويو ضبط از بااستفاده )28( همكاران

 هامهير ليوتحل هيتجز و هاجوجه به نيوالد توسط طعمه

 آن دنبالب و طعمه نتريفراوان ييصحرا هايموش افتند،يدر
 و حشرات. بودند خورهاحشره و هامارمولك پرندگان،
  .شدند استفاده كارش عنوانب ندرتب هاقورباغه

  

  غذايي جغدكوچك و دليجه معمولي رژيم ليوتحل هيتجزنتايج  -5جدول 

  يمعمولدليجه   جغد كوچك  
محتويات دستگاه 

 گوارش

 توده ستيدرصد ز درصد فرواني   توده ستيدرصد ز درصد فرواني

 28/1 76/55  03/1 4/48 حشرات

 67/91 71/32   61/95 09/43 پستانداران

 52/4 54/6  05/3 02/5 پرندگان

 56/2 98/4   31/0 7/0 خزندگان

  

 جغد ييغذا ميرژ به مربوط مطالعات در اختالفات وجود
 و هاستگاهيز در تفاوت خاطرب توانيم را جهيدل و كوچك

 لدليب مثالً. دانست پژوهش درهر موردمطالعه مناطق مياقل
 يركمت يفراوان اروپا در معتدل مناطق در حشرات كهنيا

 و خزندگان جوندگان، شامل جهيدل يغذا شتريب دارند،
 هستند فراوان معتدل يوهوا آب در كه است يپرندگان

 در زين يسالخشك مانند ديشد ييهواوآب راتييتغ). 26(
 باعث مناطق مختلف هايسال نيب در ييغذا باتيترك رييتغ
 تفاوت. شوديم مطالعات جينتا در هايي تفاوت نيچن
 به مربوط همكاران وسوتو  مطالعات در ييغذا باتيترك
 2000 و 1999 سال در يزادآور فصل دوره 2 در جهيدل
. )26(ه است بود 2000 سال در يسالخشك دادن رخ لدليب

 تعداد در اختالف لدليب توانيم را هاتفاوت نيا نيچن هم
-نمونه تيكفا و سال هايفصل در شده آوريجمع مهير

 هامهير ليوتحل هيتجز مختلف تيفيك علتب يحت و يرگي
  ).20( دانست

داري نشان صل از آزمون معنيآماري حا يها ليوتحل هيتجز
گونه هاي مختلف در بين استفاده از طعمه ازنظركه داد 

داري وجود اختالف معنيمعمولي  جغد كوچك و دليجه

دليل اين اختالف اين . )=10df= ،00/0p= ،18/40χ2( دارد
عنوان شكارچيان بمعمولي كوچك و دليجه  است كه جغد

عنوان شكارچيان محسوب نشده بلكه ب تخصصي
هاي ويژگيبه اين معني كه . شوند طلب قلمداد مي فرصت

در  طلبشكارچيان فرصتغذايي  خاص تركيب رژيم
هاي صيد در ارتباط درجه اول با در دسترس بودن گونه

  ).20(است 

-هاي دوگونه را ميمهتفاوت در وزن و طول ريچنين، هم

توان بدليل وجود اسيد معده بيشتر در اعضاي راسته 
معمولي دليجه . سانان نسبت به جغدسانان دانست شاهين

جغدها  نسبت به، بيشترد معده يعلت داشتن اسب
 ،بيترت نيا بهو ) 3( دكن هضم ميبيشتر را  شهاي طعمه
-يمهطول متفاوت با ر ازنظرتر و وزن سبك ازنظرها ريمه

  . استكوچك  هاي جغد

معمولي  كوچك و دليجهجغدغذايي بين   پوشاني مأواي هم
كه دهد نشان مي امر اين. سطح تقريباً بااليي برآورد شددر 

بين دوگونه الگوي مشابهي براي استفاده از منابع غذايي 
 ،پوشاني برخوردارند باالي هم از درجهوجود داشته است و 

پوشاني  ا الگوي مصرف متفاوت همهاي بگونه كه يدرصورت
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غذايي  پوشاني مأوايدهد همنتايج نشان مي .كمي دارند
 .اين دو پرنده سطح بااليي بود اما كامل نبود

عنوان شكارچيان بمعمولي جغدكوچك و دليجه 
هاي  ويژگياين معني كه به. شوندطلب محسوب مي فرصت

ل با در در درجه او اين پرندگانغذايي  خاص تركيب رژيم
وجود . هاي صيد در ارتباط استدسترس بودن گونه

غذايي جغد كوچك  اختالفات در مطالعات مربوط به رژيم

علت تفاوت توان ببا ساير مطالعات را ميي معمولو دليجه 
در هر پژوهش  موردمطالعهها و اقليم مناطق در زيستگاه

- شديد مانند خشك يوهوا آبچنين تغييرات  هم. دانست

آوري شده در  هاي جمعو تفاوت در تعداد ريمه سالي
 ليوتحل هيتجزكيفيت مختلف  فصول مختلف سال و حتي

  .شودها ميگونه تفاوتها باعث اينريمه
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Abstract 

Study on pellets is one of the best non-invasive methods to determine nutrient contents 
which have been eaten by a predator bird. The purpose of this study was to examine the 
diet and food niche overlap in the Little Owl (Athene noctua) and Common Kestrel 
(Falco tinnunculus) in Shir-Ahmad Wildlife Refuge, Sabzevar. After completing field 
surveys, pellets were transferred to laboratory. Then, these pellets were separated by 
soaking. Then prey remains in pellets were separated and indentified. The percentage of 
each food item was calculated in relation to total number of pellets. In addition, the 
weight, length, and diameter of pellets, the percentage of prey biomass, the food niche 
breadth, species diversity, species evenness, and food niche overlap were calculated. 
Based on total 548 pellets collected of the Little Owl, the diet was consisted of beetles 
(13.78%), locusts (15.02%), birds (5.02%), small mammals (18.13%), rodents 
(18.55%), shrews (6.42%), reptiles (0.7%) and ants (2.79%), respectively. Analysis of 
206 pellets of the Common Kestrel showed that the diet was consisted of beetles 
(24.92%), locusts (25.55%), birds (6.54%), small mammals (15.89%), rodents 
(13.71%), shrews (3.12%), reptiles (4.98%) and ants (5.30%), respectively. In this 
study, the food niche overlap of the Little Owl and Common Kestrel based on the 
percentage of overlap's measure, Pianka's measure, and Horn's index was 88.51%, 0.98, 
and 0.96, respectively. Results of this study showed that food niche overlap between the 
Little Owl and Common Kestrel was high.  

Key words: Pellet, Food-niche overlap, Little Owl Athene noctua, Common Kestrel 
Falco tinnunculus, Shir-Ahmad Wildlife Refuge. 


