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 چکیده

ها در بسیاری شناختی، شناخت ناچیزی از  نقش آنکنند، اما از نظر بومها  فراهم میسازگانپرندگان خدمات فراوانی را در بوم

ها در رشته کوه ای از زیستگاهبزرگ در گسترهها  وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رژیم غذایی کمرکولی سازگاناز بوم

های مرکزی، اصفهان، فارس و کرمانشاه ( از استانSitta tephronotaکمرکولی بزرگ ) 94زاگرس است .در پژوهش حاضر تعداد 

ر بین که دها  نشان داد  ها با استفاده از استرئومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. یافتهگردآوری  و محتوای دستگاه گوارش آن

و حجم نسبی   %12/51، درصد حضور  %12/94با فراوانی نسبی حضور  (Coleopteraحشرات مورد تغذیه، راسته سخت بالپوشان  )

خواری در کمرکولی بزرگ چنین، نتایج رژیم غذایی گیاهخواری این گونه قرار دارد. همدر جایگاه اول رژیم غذایی حشره 41/12%

و  % 41/12، درصد حضور  %15/29با فراوانی نسبی حضور   (Amygdalus lycioides)اد که گیاه تنگرس یا بادام خارآلود نشان د

و خانواده حبوبات  (Ficus carica) خواری این گونه قرار دارد و انجیردر جایگاه اول رژیم غذایی گیاه % 21/92حجم نسبی 

(Fabaceae) سن گندم ها، اند. بر پایه یافتهخود اختصاص دادهسوم را در رژیم غذایی این گونه بههای دوم و ترتیب جایگاهبه

(Eurygaster integriceps) باشد. ترین میزان حجم نسبی را در بین حشرات مورد تغذیه کمرکولی بزرگ دارا میبیش 
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 مقدمه
های ارائه دهنده داران، یکی از گروهپرندگان، در بین مهره       

 شوندمی محسوب هاسازگانبوم در خدمات ترینمتنوع

(Sekercioglu ،6007) در راستای شناخت بهتر این کارکردها .

های جانوری مقایسه گروه توان این گروه را با دیگرمی خدمات، و

ترین خدمات این گروه از مهم .(Sekercioglu ،6007)کرد 

گان مهرهتوان به کنترل جمعیت بیها میسازگاندر بوم جانوری

افشانی گیاهان گرده داران آفت، پراکنده ساختن دانه وو مهره

 .(Sekercioglu ،6007)اشاره نمود 

خوار نقش قابل توجه و حائز اهمیتی در پرندگان حشره       

آفات دارند. این پرندگان، جمعیت حشرات  شناختیزیست کنترل

خوار را کنترل کرده و در نتیجه از آسیب وارده به گیاهان گیاه

 .(Sekercioglu ،6007؛ 6002و همکاران،  Asocan) کاهندمی

خوار کاهش جمعیت پرندگان حشره که است داده نشان هاپژوهش

تواند پیامدهای نابسامانی در پی داشته سازگان، میدر یک بوم

نمونه، مشخص  عنوانبه .(6002 همکاران، و Sekercioglu) باشد

شده است که با کاهش جمعیت این گروه از پرندگان، فراوانی 

های سازگان افزایش یافته و در نتیجه آسیبحشرات آفت در بوم

 شودزیادی به محصوالت کشاورزی و حتی جنگلی وارد می

(Sekercioglu ،6007). حال، سهم پرندگان در کنترلبا این 

 شودات تا حدود زیادی نادیده گرفته میشناختی آفزیست

(Mols  وVisser ،6006.) 

تر پرندگان در ایران، بیش غذایی مرتبط با رژیم هایپژوهش       

و  Obuch) بر پرندگان شکاری متمرکز شده است

Khaleghizadeh ،6022 ؛Khaleghizadeh  وJavidkar ،6007 ؛

Khaleghizadeh  ،؛ 6002و همکارانObuch  وKristin ،6002 ؛

Darvish ،2222) .خوار با وجود  که پرندگان حشرهدر حالی

شناختی، اغلب های یاد شده و دیگر کارکردهای مهم بوماهمیت

اند ایران نادیده گرفته شده پرندگان در غذایی رژیم هایدر بررسی

(Khaleghizadeh  ،6002و همکاران) .ها از میان این گونه 

( اشاره کرد که Sitta tephronota) کمرکولی بزرگتوان به می

 دارای پراکنش وسیعی در سطح آسیا است. 

ترین ناحیه پراکنش این غربی رشته کوه زاگرس، در ایران،       

. در حال حاضر دانش (Grant ،2262) شودگونه محسوب می

شناختی گونه در های زیستی و بوماندکی در ارتباط با ویژگی

است و مطالعات اندکی در ارتباط با آن صورت گرفته دسترس 

شناسی تولیدمثل توان به بررسی زیستاست که از آن جمله می

 ریختی صفات جغرافیایی تغییرات بررسی (،2832 )نوروزی،

 ،و همکاران )یوسفی جنسی دوشکلی (،2828 )یوسفی و همکاران،

در دست چاپ(، بررسی اندازه گستره خانگی )محمدی و 

 کوه زاگرس با امتداد شمال ( اشاره کرد. رشته2826همکاران، 

شرقی از دریاچه ارومیه تا تنگه هرمز در خلیج جنوب -غربی

کیلومتر و  2200فارس کشیده شده است و طول آن در حدود 

 (.2822 القانی،کند )طتجاوز می کیلومتر 620 از آن پهنای بیشینه

های بلوط های زاگرس، جنگلگیاهی غالب در رشته کوه پوشش

(Quercus sp.)  است. این منطقه دارای آب و هوای شبه

بهاره و خشکی تابستانه است  - های زمستانهای با بارانمدیترانه

 (. 2836ای و رستاقی، جزیره)

های دامنه و هاکوهپایه کوه زاگرس، رشته بزرگ در کمرکولی       

ها و درختان پراکنده همراه بوتهبا شیب کم به ایسنگی و صخره

عنوان ای لخت را بههای سنگی و صخرهزدگیچنین بیرونو هم

 . (Scott ،2220) گزیندزیستگاه بر می

پژوهش حاضر به بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ در        

 هایدربرگیرنده استان زاگرس، کوه رشته هایزیستگاه از ایگستره

 مرکزی، فارس، اصفهان و کرمانشاه، پرداخته است.  
 

 هاشمواد و رو
، بهار 2822برداری این پژوهش در فصول تابستان نمونه       

مرکزی،  هایکوهستانی استان مناطق در 2826 زمستان و تابستان

نمونه  22(. تعداد 2 شکلاصفهان، فارس و کرمانشاه انجام شد )

(، نمونه 22) استان مرکزی شامل کمرکولی بزرگ از این مناطق

( و استان نمونه 7) (، استان اصفهاننمونه 22) استان فارس

برداری، دستگاه ( گردآوری شد. پس از نمونهنمونه 2کرمانشاه )

لیتری حاوی میلی 260پرنده در داخل یک ظرف  گوارش هر

درصد قرار داده شد. اطالعاتی مانند مختصات  27الکل اتانول 

ها برداری برای همه نمونهجغرافیایی، نام مکان و زمان نمونه

 محیط در پرنده هر گوارش دستگاه ادامه، در شد. یادداشت

دیش قرار داده شد. ها داخل پتریآن محتوای و تشریح آزمایشگاه

( 8/7-200×نماییبا استفاده از استرئومیکروسکوپ )بزرگ سپس،

از درون سیستم گوارش پرندگان  اجزای قابل شناسایی حشرات

استخراج شد. آرایه حشرات با استفاده از کلیدهای شناسایی 

معتبر مربوط به فون حشرات فالت ایران و نواحی مجاور اطراف 

، Harz؛ 6002و همکاران،  Triplehorn) شناسایی و معرفی شد

2262) . 

درصد  :تحلیل رژیم غذایی از سه پیراسنجهبرای  تجزیه و        

عبارت است از بسامد  که (Relative Frequency %) نسبی فراوانی
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، 200×هاتمامی آرایه حضور بسامد بر تقسیم طعمه آرایه یک حضور

که عبارت است ( Percentage of occurrence %)درصد حضور 

های نمونهاز بسامد حضور یک آرایه طعمه تقسیم بر شمار کل 

که  (Relative volume %)و حجم نسبی  200×دستگاه گوارش

عبارت است از حجم نسبی یک آرایه طعمه تقسیم بر حجم 

    .(6028و همکاران،  Andreas) استفاده شد 200×هاتمامی آرایه

صد فراوانی نسبی نشان دهنده اهمیت نسبی یک آرایه در       

ور نشان دهنده اهمیت خاص براساس فراوانی آن، درصد حض

باشد. های دستگاه گوارش مییک آرایه در میان تعداد کل نمونه

چنین، درصد حجم نسبی نیز نشان دهنده نسبت حجم هر هم

و همکاران،  Andreas)باشد گوارش می دستگاه هاینمونه در آرایه

6028). 
     

 
 رکزی، فارس، اصفهان و کرمانشاه(های مبرداری کمرکولی بزرگ در رشته کوه زاگرس )استاننمونه: نقاط 1شکل 

 

           نتایج

دست آمده به تفکیک رژیم ههای بدر این بخش، یافته       

 خواری در کمرکولی بزرگ ارائه شده است. خواری و گیاهحشره

دست آمده از تشریح  ههای بیافته خواری:رژیم حشره       

کمرکولی بزرگ نشان داد که  22محتوای دستگاه گوارش 

با فراوانی نسبی حضور  (Coleoptera)راسته سخت بالپوشان 

در  %26/67و حجم نسبی  %22/62، درصد حضور 62/20%

الپوشان بجایگاه اول رژیم غذایی این گونه قرار دارد. راسته نیم

(Hemiptera) 28/27، درصد حضور %62حضور  نسبی فراوانی با% 

( با Orthopteraباالن )و راسته راست %26/86و حجم نسبی 

و حجم  % 72/80، درصد حضور %80/27فراوانی نسبی حضور 

های دوم و سوم را در رژیم ترتیب جایگاهبه %83/22نسبی 

 (. راسته نیم6اند )شکل خود اختصاص دادهغذایی این گونه به

اگرچه از نظر درصد فراوانی نسبی حضور  (Hemiptera) بالپوشان

و درصد حضور در جایگاه دوم در بین سایر حشرات شناسایی 

( در %26/86شده قرار دارد ولی از نظر درصد حجم نسبی )

دست ه(. شناسایی حشرات  ب6جایگاه اول قرار دارد )شکل 

سطح  ر سطح خانواده و در مواردی  درآمده، در برخی موارد د

ها نشان داد در راسته سخت گونه امکان پذیر بود. یافته

های خاکزی در بین دو خانواده شناسایی شده، سوسک بالپوشان،

(Carabidaeو سوسک )( های سرخرطومیCurculionidae هر )

چنین، در ( برابری هستند. هم%60دو دارای حجم نسبی )

( از Eurygaster integricepsلپوشان، سن گندم )باراسته نیم

، جایگاه اول را % 62/22، با حجم نسبی Scutelleridaeخانواده 

( با Pentatomidaeهای بدبو )پس از آن خانواده سن دارد و

چنین، جایگاه دوم این راسته قرار دارد. هم در %2/82 نسبی حجم

( Acrididaeکوتاه )های شاخک خانواده ملخ باالندر راسته راست

در جایگاه اول قرار دارد و پس از آن خانواده  %63با حجم نسبی 
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در  % 3( با حجم نسبی Tettigoniidaeهای شاخک بلند )ملخ

 گیرد.جایگاه بعدی  قرار می

ها، گیاه تنگرس یا بادام بر پایه یافتهخواری: رژیم گیاه       

، %26/72  حضور نسبی فراوانی با (Amygdalus lycioides) خارآلود

در جایگاه اول  % 22/27و حجم نسبی  % 06/22درصد حضور 

 ( باFicus caricaرژیم غذایی کمرکولی بزرگ قرار دارد و انجیر )
و حجم  % 27/3، درصد حضور %32/20فراوانی نسبی حضور 

با فراوانی نسبی  (Fabaceaeو خانواده حبوبات ) %68/22نسبی 

  %32/8و حجم نسبی  % 27/3درصد حضور، %32/20حضور 

خود غذایی این گونه به و سوم را در رژیم دوم هایجایگاه ترتیببه

دهد  ها نشان میچنین، یافته(. هم8 اند )شکلاختصاص داده

گیاهان  بین در اگرچه (Amygdalus scoparia Spach) کوهی بادام

حضور جایگاه شده از نظر درصد فراوانی نسبی و درصد  شناسایی

( در جایگاه %06/68آخر را دارد ولی از نظر درصد حجم نسبی )

 دوم قرار دارد.

 

 

 
  خواری در کمرکولی بزرگ: ترکیب رژیم غذایی حشره2شکل 

 

 
 کمرکولی بزرگخواری در : ترکیب رژیم غذایی گیاه3شکل 
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   بحث

کنند. ها فراهم میسازگانفراوانی را در بوم خدمات پرندگان       

ها در شناختی شناخت اندکی از نقش آنحال از نظر بومبا این

  (.Sekercioglu ،6007) ها وجود داردسازگانبسیاری از بوم

که شکارچیان طبیعی از قبیل پرندگان ای چنین، سهم بالقوههم

دارند تا حدود زیادی نادیده گرفته  آفات شناختیزیست کنترل در

 . (Visser ،6006و  Mols) شودمی

تغذیه از حشرات آفت و نقش پرندگان در کنترل زیست        

های وارده به چنین کاهش خسارتاین آفات و هم شناختی

های  بسیاری از گیاهان در پژوهشهای میوه و کشتزارها و باغ

و  Koh؛ Koh ،6003) گوناگون مورد بحث قرار گرفته است

Wilcove ،6006 ؛Mols  وVisser ،6006 ؛Greenberg  و

پژوهش که توسط  یک هاییافته نمونه، عنوانبه (.6000همکاران، 

Mols and Visser (6006) های سیب در کشور هلند در باغ

( Parus majorنشان داد چرخ ریسک بزرگ )انجام شده است 

ویژه در هخوار را، بهای وارده توسط کرم برگمیزان خسارت

طور  دوره تولیدمثل که میزان مصرف حشرات باالتر است، به

 دهد. قابل توجهی کاهش می

 Eurygasterهای مطالعه حاضر، سن گندم )بر پایه یافته       

integriceps) ایران  ت کشتزارهای گندم و جو درترین آفکه مهم

ترین میزان حجم نسبی ( بیش2836 )خانجانی، شودمی محسوب

باشد. را در بین حشرات مورد تغذیه کمرکولی بزرگ دارا می

گیرند:  گیاهانی که میزبان سن گندم هستند در دو گروه قرار می

ها برای زمستان گذرانی و نخست، گیاهانی که سن گندم از آن

عبارت دیگر حشره دوره  کند و یا بهتابستان گذرانی استفاده می

کند و گروه دوم ها سپری می( را در زیر آنDiapauseرخوت )

 گیاهانی هستند که در نواحی مرتفع و یا کشتزارهایی که 

صورت دیم در نواحی مرتفع قرار دارند و حشره آفت  در دوره به

(. سن 2836کند )خانجانی، ها استفاده میپس از رخوت از آن

ویژه های هرز بهصورت حشره کامل زیر علفگندم زمستان را به

(. 2836کند )خانجانی، ها سپری میگون و درمنه در دامنه کوه

های زمستانه تابع شرایط طول مدت اقامت سن گندم در پناهگاه

ای کردن دوره حشره برای سپری در ادامه، این آب و هوایی است.

آورد. کشتزارهای گندم  رخه زندگی به کشتزارها هجوم میاز چ

گذاری عالوه بر تامین نیازهای غذایی، محل مناسبی برای تخم

ساکن مناطق  بزرگ کمرکولی کهجاییآن از باشد.می آفت حشرات

های زمستانه و با پناهگاه (Scott ،2220) کوهستانی کشور بوده

 تواند نقشدارد، بنابراین میو تابستانه این حشرات همپوشانی 

ترین آفات گندم و قابل توجهی در کاهش جمعیت یکی از مهم

تر  جو یعنی سن گندم در کشتزارها در ایران داشته باشد. بیش

ها حضور داشت های دستگاه گوارشی که سن گندم در آننمونه

برداری شده در فصل بهار )فروردین و اوایل اردیبهشت( نمونه

ها به  های مادر از دامنه کوهین یافته، با مهاجرت سنبودند. ا

اصفهان )خانجانی،  و مرکزی هایاستان گندم و جو در کشتزارهای

باشند، برداری این گونه میهای نمونه( که از محل2836

تواند گویای این مطلب باشد که همپوشانی دارد. این نتیجه می

زارهای گندم  وارده به دیمهای تواند از خسارتاین پرنده هم می

چنین شوند بکاهد و همها کشت میو جو که اغلب در دامنه کوه

باعث کاهش خسارت به کشتزارهایی که در پایین دست مناطق 

کوهستانی قرار دارند و سن گندم پس از دوره رخوت به سمت 

 گردد.  ،بردها حمله میآن

ها کشبه آفت که امروزه نگرش منفی نسبتجاییاز آن       

ها کشچنین مقاومت حشرات نسبت به آفتوجود دارد و هم

شود، باید نقش شکارچیان طبیعی می بزرگ محسوب معضل یک

عنوان کنترل کننده زیستی حشرات آفت  از قبیل پرندگان به

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با نگاه به نقش کمرکولی 

عنوان یک شکارگر فعال هخوار ببزرگ و سایر پرندگان حشره

زمینه جایگاه  در بهتر شناخت راستای تر دربیش هایپژوهش انجام

های مختلف ضروری سازگاناز پرندگان در بوم گروه این کارکردی

 رسد. نظر میبه

 

 تشکر و قدردانی
دانند از همکاری آقای محمود نگارندگان برخود الزم می       

چنین از همکاری آقایان عباس همصوفی در شناسایی گیاهان و 

سجاد  یوسفی، علی رضایی، اصغر کشاورز و محمدی، عبدالرسول

 برداری سپاسگزاری نمایند.توکلی در نمونه
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