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  درسنامه بیولوژي حیوانات شکاري
  مقدمه

طوریکه عناصر جـانوري از سـه    گردد،به  کشور ما ایران به لحاظ تنوع جانوري یکی از مناطق مهم جهان محسوب می             
 Ethiopian(واتیوپیـایی )  Oriental(،خاوري) Paiearctic(یعنی دیرین شمالگان )  Realm(نوع قلمرو زیستی 

 Blue(چند گرمی تا یـک نهنـگ آبـی    ) Shrew(خوار کوچک  توان از یک حشره ان میدر ایر.را در خود داراست) 
whale ( 130تنی را در میان پستانداران مشاهده کرد .  

  .ومیش نداشته باشد شاید هیچ نقطه از دنیا به اندازه ایران تنوع قوچ
 راسـته در  14رنـده موجـود در جهـان     راسته پ23از میان .نظیر است کشور ما از نظر فون پرندگان در خاور میانه بی   

  .ایران وجود دارد
اي است براي درك صحیح خصوصیات رفتاري وبیولوژیکی جانوران و    شناخت دقیق حیوانات شکاري  در واقع مقدمه       

پستانداران و (در این درس سعی براین است تا مهمترین عناصرجانوري.وحش استفاده از آن در مدیریت صحیح حیات    
زیست و نیز افراد عالقمند معرفی شده و شـناخت اولیـه و پایـه از     ود در کشور براي دانشجویان محیط موج) پرندگان

  .وحش ایران بدست آید حیات
  wildlife managementهدف از شناخت حیوانات شکاري در نهایت رسیدن به مدیریت صـحیح جانـدار یعنـی    

رستی در مورد جانوران داشـت و ایـن اطالعـات شـامل جـانور      بنابراین قبل از هر چیز  باید  اطالعات اولیه ود         . است
  .ایم    گاه بیولوژیک را اکولوژیک کنیم به امر  شناخت رسیده   گاه توانستیم دید     هر.زیست آن است   ومحیط
 .کنـد  شود که  آزادانه وبدون کنترل و نظارت بـشر در طبیعـت زنـدگی مـی           وحش به  هر زیستمندي گفته می    حیات

بیشتر فعالیت مـدافعان  . شود  طبق این تعریف  گیاهان و جانوران منهاي ویروسها جزء حیوانات وحشی محسوب می      
 شـامل  gameحیوانات شکاري یـا  .داران ، پستانداران وپرندگان است     وحش ،روي جانوران و به خصوص مهره                            حیات                

 .گردد    پستانداري است که پروانه شکار براي آنها صادر میداران  پرنده و    مهره
  .شود  است چراکه  ماهی ،دوزیست  وحتی گیاه را نیز شامل میgameتر از   وسیعwildlifeمفهوم

  :وحش وموقعیت شناخت حیوانات شکاري به صورت زیر است رابطه بین علوم مختلف حیات
  وحش                 اکولوژي حیات+    بیولوژي حیوانات شکاريجانورشناسی                  + اکولوژي 

  .وحش مدیریت حیات
  .حیات وحش در واقع مخلوطی از علم  وهنر است    مدیریت

  .گیرد حیوانات شکاري موجود در ایران  در دو بخش پستانداران وپرندگان مورد بررسی قرار می
  

             Mammaliaرده پستانداران 
 میلیـون سـال   300 حـدود  Synapsidزیر راسـته  .هستند Synapsid ران امروزي از بازماندگان خزندگان پستاندا

سیناپـسیدها  . میلیـون سـال قبـل در پایـان دوره تریـاس منقـرض گردیـد       190قبل پا به عرصه وجود نهاد وحـدود      
ه متـشکل از اسـتخوان   خزندگان چهارپایی بودند که داراي حفره گیجگاهی واحدي بوده وقـسمت بـاالي ایـن حفـر             

با رشد وتکامل وافزایش انـدازه در سیناپـسیدها سـر جـانور بزرگتـر،آرواره طـویلتر       .اي بوده است   صدفی وپس حدقه  
  .تر شد ودندانها به دندانهاي پیش،نیش وآسیا تبدیل گردید اي متکامل هاي ماضغه وماهیچه

  . اصلی انشقاق پستانداران باشدرسد که تراپسیدها محور از میان تمام سیناپسیدها به نظر می
  :به طور کلی پنج گروه عمده خزندگان پستاندارنما به شرح زیر وجود داشته است

  Dinocephaliansتراپسیدهاي گوشتخوار -1
 Gorgonopsiansتراپسیدهاي گوشتخوار -2
 Anomodontsتراپسیدهاي گیاهخوار -3
 Therocephaliansتراپسیدهاي گوشتخوار -4



  č

  Cynodontsهاي گوشتخوار تراپسید-5
  .ترین وابستگان پستانداران امروزي هستند ها نزدیک از بین این پنج گروه، سینودونت

  خصوصیات بارز پستانداران
  .معموال بدن پوشیده از مو است-1
  داراي غدد شیري هستند-2
از یک جفـت اسـتخوان    یکی dentaryاستخوان . تشکیل شده است dentaryآرواره پایین تنها از یک استخوان -3

سازد ودر پستانداران تنها استخوانی است کـه آرواره پـایین را تـشکیل     پوستی است که قسمتی از آرواره پایین را می   
  .دهدو به استخوان صدفی یا اسکوآموزال مفصل است می
  .دو گروه دندانهاي دائمی وخزان کننده دارند-4
  .سه قطعه استخوانچه گوش دارند-5
  .ه گوش براي انتقال امواج صوتی به مجراي شنوایی هستندداراي الل-6
  .درون استخوان، مغز وجود دارد-7
  .چهارمین کمان آئورتی از بین رفته است-8
  .گلبولهاي قرمز فاقد هسته است-9

  .کند اي را از محوطه شکمی جدا می پرده دیافراگم محوطه سینه-10
  .اغلب داراي غدد عرق هستند-11
  .شد وتوسعه زیادي یافته استغشاي مغزي ر-12
  . دارند Heterodontدندانهاي -13

  .آسیا وآسیا است دندانهاي هترودونت شامل انواع دندانهاي پیش،نیش،پیش
  

  شناسی پستانداران ریخت
  سیستم پوششی وپوستی

م بـوده  هاي متنوع خـشکی مهـ   آمیز پستانداران در محیط آب درکلنیزه شدن موفقیت    وجود الیه اپیدرمی سبک وضد    
پـا و  (آبی و موشـهاي رت داراي فلـسهاي اپیـدرمی در قـسمتهاي مختلـف بـدن           برخی پستانداران مانند سمور   .است

این .زیر فلسهاي اپیدرمی است) صفحات ( داراي فلسهاي پوستی ) نوعی گورکن( armadilloهستند ولی  تنها )دم
 1شـکل  (هـاي متمـایزي اسـت    یـدرم داراي الیـه  اپ.کنـد  فلسهاي پوستی ایجاد یـک زره محـافظ را در آرمـادیلو مـی     

داران دیگر این الیه منطقـه فعـال تقـسیم     است که مانند مهره basale (germinativum)ترین الیه قشر  عمیق).
گیـري سـلولهاي جدیـد ،سـلولهاي پیرتـر بـه سـمت سـطح رانـده شـده  وبخـشی از                         هنگـام شـکل   .میتوزي اسـت  

شـود ودر نهایـت بـه سـمت سـطح قـشر         را شـامل مـی  lucidumوبیشتر قـشر   spinosum,granulosumقشر
corneum ماده شاخی .شود رانده می(keratin)پذیر است ،توسط   که نسبت به آب وگازها نفوذ ناkeratinocyte 

کند که اغلب  در وهلـه   هاي مالنین را تولید می مالنوسیتها رنگدانه).ترین سلولهاي اپیدرمی   فراوان(شود  ها ساخته می  
  .بنفش است آور ماوراي  مسئول رنگ پوست ومحافظ کراتینوسیتها وپوست از تابش اشعه زیاناول
  
  
  

  شمایی از پوست پستانداران وقسمتهاي مختلف آن ):1( شکل
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مـو یکـی از   .اسـت )پوست به همراه میان(،وشاخها  1baleenمنشا مو،غدد مختلف،ناخن،فلس، سم،) روپوست(اپیدرم
مو بیانگر تکاملی جدید اسـت ونـه یـک تغییرشـکل فلـسهاي          .باشد  اپیدرمی  در پستانداران می    بارزترین خصوصیات   
شناسـی  ایـن فرضـیه را کـه مـوي پـستانداران از          شناسـی ودیـرین     اطالعـات آناتومیکی،عـصب   .شاخی  همانند پرها   

ی را خـود آشـکار   هـایی کـه تغییـر شـکل مکـانیک       گیرنـده (اي   یافتـه   العاده تخصص   هاي  حسی مکانیکی فوق      گیرنده
  .کند است را تایید می تشکیل شده که در سیناپسیدهاي اولیه پیدا شده)کنند می

موي بیرونی که زبرتر وطویلتر بوده ودر وهله اول وظیفه حفاظتی دارد وبه نـام         :داران دو نوع مو وجود دارد       در پستان 
guard hair  ــا مــوي حفــاظتی معــروف اســت ــر  . ی ــاي ودیگــري مــوي داخلــی کــه نرمت ــشکیل خزه ــوده وت ب

  .دهد که حالت عایق دارد  را می(underfur)زیرین
اي از  هاي ویژه تیغی نمونه هاي جوجه    وتیغ (bristle) ،موهاي کوتاه وریز     (vibrissae)موهاي حساس اطراف دهان     

 superciliary)  واطـراف چـشمها   (mystacial vibrissae)موهاي ویـژه اطـراف دهـان    .موهاي محافظ هستند
vibrissae) هر .باشد  اعضاي حسی بوده وحساس به لمس میvibrissae      به زیر پوسـت و اطـراف یـک کپـسول 

تواند غشا  درون کپسول یک الیه ژله مانند از بافت چربی وجود دارد که می.گیرد وصل شده که آزادانه آن را در بر می
  .شود  رشته عصبی به آن وصل می150عصبی را تحریک کند وبالغ بر 

در موهاي محافظ ودر فلسها ”  اي خصوصا تنوع گونه.مو حداقل در برخی از مراحل تکاملی تمام پستانداران وجود دارد 
  .هیچ تفاوت فصلی یا جنسی در ساختار مو وجود نداشته یا خیلی کم وجود دارد.شود همراه محور مو دیده می

ها مو محدود به نواحی خاصـی از    مکن است در دیگر گونهپوشاند ،هرچند که م می”مو، بدن اغلب پستانداران را کامال 
 در اتیوپی،سـومالی وکنیـا تنهـا داراي تعـداد     Heterocephalus glaber) (رت عریـان  براي مثال مول.بدن باشد

روي لبها وبـصورت ریـشه موهـا روي دم وبـین      vibrissaeرنگ است که در سطح بدن  به شکل  اندکی موهاي کم
مویی وجـود  ”در برخی نهنگهاي بالغ ،ممکن است تقریبا).1992ودیگران  Sherman(وجود داردانگشتان پاي عقب 

در بعضی دیگر از نهنگهـا مـو تنهـا در نـوزادان وجـود      .  اطراف لبها دیده شود vibrissae  نداشته باشد وتنها چند 
متراکمتـرین خـز در بـین    – دارد مو در هـر سـانتیمتر مربـع   100000بالغ بر ” در حالیکه خز سمور آبی تقریبا   . دارد

   ) .  1995kruuk  و   1992Love   ( -پستانداران  
 basaleموي ناقص اولیه شروع به رشـد بـه سـمت پـایین از الیـه      . مودر ابتدا بصورت  یک ماده اولیه وناقص است

کثیـر خـود ادامـه    همچنانکه سـلولهاي  اپیـدرمی بـه ت       .شود  یک برآمدگی پوستی در پایه دندانه تشکیل می       . کند  می
به پایین وبه سمت پوست میانی  رشد کرده وبا رگهاي خونی برآمدگی  (primordium)دهند ،موي ناقص اولیه می

مـوي اولیـه در نهایـت برآمـدگی پوسـتی را ماننـد یـک بـالن متـورم احاطـه           .گـردد  تغذیـه مـی   (papilla)موجود 
 انشقاق یافت ،سلولها  ظاهر شده ومحور مو شـروع بـه   با موفقیتprimordium هنگامیکه پیاز مو در پایه .کند می

یـک مـو   .این مو باید از طریق رشد کردن به سمت پایین از پوست خارج شـود            بنابر. کند  بیرون آمدن از فولیکول می    

                                                        
Č baleen شود كه در دهان  ي گفته مي به صفحات مثلثي شكل

خوار  از كام آویزان بوده و عمل  نگهاي پالنكتون
 ).مرتجم(غربال كردن پالنكتوا از آب را بر عهده دارد
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محور . گیرد محور مو آزادانه درون فولیکول قرار داشته وباالي سطح پوست قرار می   ).1شکل(شامل محور وریشه است   
ریشه مو درون فولیکول ،جاییکه مـو هنـوز از    .سمت عقب تمایل دارد تا اصطکاك با محیط را به حداقل برساند مو به   

بخش متورم پایه مو معـروف بـه پیـاز مـو         . رود  است،فرو می   کننده دیواره فولیکول جدانشده     سلولهاي اپیدرمی محاط  
در حال تولید سلولهاي جدیـد اسـت کـه باعـث       ”پیاز مو یک ناحیه فعال وسریع تقسیم میتوزي است که دائما          .است

  .گردد طویل شدن مو می
دهد،ویک  هایی است که ظاهر مو را تشکیل می  که شامل بیشتر رنگدانه(medulla)محور مو شامل یک مغز درونی      

دهد،ولی ممکن است شامل رنگدانه ویک بشره یا   محاط کننده است که حجم اصلی مو را تشکیل می(cortex)غشا 
رنگ مو با پراکنش و تراکم ذرات مالنین وگزانتوفیل در سلولهاي شاخی شده وبا تعدادي . تیکول بیرونی  نیز باشدکو

موهاي سفید به واسطه تعداد زیاد واکوئلهاي هوایی وتعداد .شود مو مشخص می(medulla)واکوئلهاي هوایی در مغز 
ـ    .آید کم مالنین به وجود می  cuticular)ه بـوده وترکیبـی از فلـسهاي کوتیکـولی    کوتیکـول نـازك عـاري از رنگدان

scales) الگوي فلسها آنقدر متنوع است که ترتیب قرار گرفتن آنها اغلـب  .کند محور مو را احاطه می” است که کامال
شده از حیوان وموهاي موجود در مدفوع یا کنام آنها به کار  خصوصیت بارز یک گونه بوده وبراي تشخیص موهاي جدا

شامل فضاهاي هوایی است که به تعداد زیاد  وبراي عایق کردن اجزاي مو به ساختمان مو ” موهاي بلند عموما.درو  می
راسـت یـا   ”اي معموال موهاي دایره.اي،بیضی یا پهن و مسطح باشد    مقطع عرضی مو ممکن است دایره     .است  اضافه شده 

 arrector pili ه نرم وکوچـک بـه نـام   یک ماهیچ.کمی منحنی است،در حالیکه موهاي پهن ومسطح ،مجعد است
هـا   هنگـام انقبـاظ ایـن ماهیچـه    .شـود  وارد دیواره فولیکول مو در بخش پوست میانی اغلب پستانداران می       ) 1شکل  (

پوست اطراف پایه هر مو به سمت یک برآمدگی کوچک .شود ،فولیکول و محور مو در جهت محور عمودي کشیده می  
این عمل نتیجـه پاسـخ   .شود  می(goose flesh  or  gose bumps)شدن موکشیده شده ودر انسان باعث سیخ 

در اغلب .زند تواند عایق حرارتی را انجام دهد دست به چنین عملی می       فیزیولوژیکی است ودر شرایطی که جانور نمی      
 عایق خوبی اي از هوا بین پوست وخز محبوس شود تا شود که الیه باعث میarrector pili هاي  پستانداران ماهیچه

  .براي کسب یا از دست دادن حرارت باشد
مو مشابه پر فاقـد  .گیرند هنگام ترس یا هشدار، برخی پستانداران با سیخ کردن موهایشان حالت تهاجمی به خود می 

در بـسیاري از پـستانداران   . شـود  فرسوده شده وجایگزین مـی ” دارد که دائما ) کراتینی(حیات بوده و ساختار شاخی      
 showsخرگوشـهاي  .پاییزه دارند”  سالیانه ومعموال(moulting)برخی ریزش موي . ینی موها فصلی است،جایگز

hoe(Lepus americanus)وراسوهاي دم کوتاه (Mustela erminea)هایی از پستاندارانی هـستند کـه     نمونه
داران، ریـزش مـوي نـامنظمی     ستان و جایگزینی مو دارند در حالیکه بقیه پ     دوبار در سال یعنی در بهار وپاییز ریزش       

هـا   برخـی گونـه  .انجام شده و در هر فردي متفاوت است” دائما vibrissae جایگزینی موهاي ویژه مانند مژه و.دارند
کوتاه در طول سـال در جنـوب    راسوي دم” مثال . King) 1989( گیرند  اي قرار می هنگام ریزش مو در وضعیت ویژه  

این راسوها در شمال محدوده پراکنش خود به رنگ سفید بوده ودر زمـین  . اي است  وهاش به رنگ قه     محدوده زندگی 
. این تغییر درنتیجه ریزش مو  ورویش موهاي جدیـد وفاقـد رنگدانـه اسـت    .پوشیده از برف نمود خیلی کمتري دارند  

 هـاي   ولمینـگ (Alopex lapogus)برفـی ،راسـوها ،روبـاه قطبـی     چند نوع خرگـوش شـامل خرگوشـهاي کفـش    
همراه با مالتـونین  ) فتوپریودي(دوره نوري .دهند  تغییرات فصلی مشابهی را نشان می (.Dicrostonyx sp)دار یقه

 ،تغییراتی را در سیستم عصبی مرکزي  وغدد مترشحه داخلی که باعث ریز (pineal)تولید شده توسط غده صنوبري 
ر آن موهاي قـدیمی تـا زمـانی کـه موهـاي جدیـد       ریزش مو فرایندي تدریجی است که د     .کند  شود، ایجاد می    مو می 

  . تناوب جایگزینی مو والگوي ریزش آن مختص هر گونه است .رود کامالتشکیل شود از بین نمی
رنگ مو .ها وموها است ورنگ خز یا هر دوي آنها است رنگ پستانداران به سبب رنگ پوست که خود به علت رنگدانه          

دو نوع رنگدانه یعنی مالنین و گزانتوفیل بطور طبیعـی  .ها ونیز ساختار مو است انهدر ارتباط با مقدار وپراکندگی رنگد  
مالنین ممکن است در .شود در موي پستانداران یافت شده وهنگامیکه مو در حال رشد در فولیکول است ،انباشته می            

هـا در مغـز مـو تولیـد شـده و      گزانتوفیل تن.اي کند   مغز مو ویا قشر مو وجود داشته باشد وتولید موهاي سیاه یا قهوه            



  Đ

الگوهاي رنگ از طریق انواع کنترلهاي ژنتیکی در مقـادیر وپـراکنش        . کند  رنگهاي متمایل به قرمز یا زرد را تولید می        
  .شود هاي موجود در مو ایجاد می رنگدانه

  dichromatism    این پدیده معـروف بـه   .در افراد متفاوت یک گونه ممکن است دو فاز رنگی وجود داشته باشد
وهمچنـین  ) شکل مالنیکـی (اغلب شامل یک فاز سیاه ) که تحت کنترل ژنتیکی است   (وقوع این فازهاي رنگی     .است

  اغلـب داراي افـراد   (Sciurus carolinensis)سنجابهاي سیاه خاکـستري  .شکل طبیعی در همان جمعیت است
فـاز  .شـود  دیده می (litter size)ز نوزادان واحد و افرادي با رنگ طبیعی هستند که در یک دسته ا) رنگی(مالنیکی 

 فـاز  12  تـا  (Sciurus niger)در سـنجاب روبـاهی   .تر است تر گاهی در بخش شمالی محدوده پراکنش شایع تیره
در حالیکه یکی از وظایف اصلی مو محافظت به عنـوان انـدام حـسی اسـت ،وظـایف اصـلی        .رنگی شناخته شده است   

ر مقابل اجسام وعناصر ،ایجاد عایق ،کمک به اختفا ،مکانیزم گرم کردن بدن ، همکاري دیگري شامل محافظت بدن د
  .در برقراري ارتباط وحتی کمک در حرکت را نیز بر عهده دارد 

 Lutra)اي  توانـد شـناي برخـی از پـستانداران آبـی ماننـد شـنگهاي رودخانـه         هواي محبوس شده در زیر مو مـی 
canadensis)    موهاي روي دم سنجابهاي پرنده     .را تسهیل نماید (Glaucomys)     کـه بـصورت پـشتی شـکمی  

حـشره  . کنـد     این حیوان  به کمک دمش به عنوان یک سکان کمـک مـی   (gliding)گسترده شده است به پرواز 
اي از مو در حاشیه خـارجی     دسته(Ondatra zibethicus) و موشهاي آبی  (Sorex palustris)خواران آبی 

  . کند رند که به حرکت آنها در آب با ایجاد یک سطح تماس بزرگتر کمک میهر پا دا
  .  نقش حفاظتی دارد(Manis tricuspis)خوار    و فلسهاي مورچه(Erethizon dorsatum)پشت  هاي خار تیغ

 را کـه  اي  ها تظاهرات ویژه بعضی گونه. در مواقع خاصی ممکن است که مو براي نشان دادن حالت تهاجمی بکار رود    
بـراي مثـال لکـه کفلـی     .دهند اي به سمت صیدهاي دیگر باشد از خود بروز می  اغلب ممکن است عالئم هشداردهنده    

(rump)رنگ گوزن دم سفید   سفید(Odocoileus virginianus) که بطور طبیعی با دم پوشیده شده، اندکی  
شده ولکه کفلی سفید رنگ به عنـوان عالمـت   کند ،دم بلند  ولی هنگامیکه گوزن احساس خطر می .قابل رویت است    

هاي دیگـر تظـاهرات صـید ممکـن      در گونه.کند خطري براي سایر گوزنها که در آن نزدیکی هستند ،انجام وظیفه می 
  . است مانع از تعقیب بیشتر صیاد گردد

  
  
  
  

  در فکها)  ویبریس(موهاي حساس اطراف دهان 
  مشاهده کرد که بینهایت تکامـل یافتـه   (Phoca hispida saimensis)دار  توان در فک حلقه این نوع موها را می

بـار  10حساسیت عصبی ویبـریس در فکهـا   .کنند این حیوانات در آبهاي همیشه تاریک اطراف فنالند زندگی می .است
عقیده بـر ایـن اسـت کـه فکهـا بـا اسـتفاده از        . از همین موها در سایر پستانداران است ) رشته   1200-1600(بزرگتر

مکــان غــذا را یافتــه وتعیــین مــسیر )پیــدا کــردن مــسیر بــه کمــک انعکــاس امــواج ( Echolocationخاصــیت 
هاي حساس ممکن است   ویبریس.شود  اصوات فکها که داراي طول موج کوتاهی است به خوبی منعکس نمی           .شوند  می

ها ممکن اسـت   بریسبعالوه وی.کمک کند Echolocationبصورت یک آنتن جهت نظارت در بازگشت انعکاسها به 
بـا   Harborفکهاي .یابی فضایی کسب کند اطالعاتی در مورد سرعت شنا و تغییر جهت شناي دیگر فکها براي جهت

 هیدرودینامیکی بـراي دریافـت      از موهاي حساس اطراف دهان خود به عنوان گیرندهPhoca  vitulinaنام علمی 
یابنـد کـه اطالعـاتی را در مـورد صـید آبـی        رتیب این اجازه را مـی کنند وبدین ت اي آب استفاده می حرکات ریز وذره  

  .،صیادان ویا همنوع خود بدست آورند
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اند  اغلب پستانداران داراي چنگال. در انتهاي انگشتان است Corneumچنگال ،ناخن وسم ،اشکال شاخی شده الیه 

هیچیک از ساختارهاي ذکـر  .داران بصورت سم درآمده است هابصورت ناخن ودر سم   ولی این ساختار در اغلب نخستی     
چندین مشتقات ویژه اپیدرمی در برخی از  پستانداران . بلکه باید با اصطکاك ساییده شود.کند اندازي نمی شده پوست

.  مرکـب مـو اسـت    انـد کـه ترکیبـی از دسـتجات          خواران با فلسهاي اپیدرمی پوشیده شده       مورچه”شود مثال   دیده می 
صـفحات بزرگـی از   . فلسهاي پوشاننده دم جوندگان منـشا اپیـدرمی دارد  .روید همچنین مو در بین این فلسها نیز می 

baleen ) اغلب مشهور بهwhalebone کـامی  -که از بـشره غـشاي مخـاطی دهـانی    )  است(cornified)  منـشا  
هـا   شده ایـن ورقـه   حواشی ساییده.  آویزان است  (Mysticeti)دندان  گرفته است  از استخوان کام در نهنگهاي بی

  .گردد باعث غربال کردن پالنکتون از آب در حفره دهانی می
چهار نوع ساختار ویژه که در سر برخی از پستانداران وجود دارد ،یعنی شاخهاي حقیقی ،شاخهاي کرگـدن ،انتلرهـا          

  . ردوشاخهاي زرافه در رفتار تولید مثلی ،دفاع وتهاجم نقش دا
شـکل  (باشـد   می)گاو ،اغلب آنتیلوپها ،گوسفند وبز  ( bovidaeشاخهاي حقیقی از خصوصیات اغلب اعضاي خانواده 

  . وشامل یک استخوان دائمی پوستی ، پوشیده شده با یک صفحه اپیدرمی شاخی دائم است) 2
شود ولی در نرهـا بزرگتـر    یشاخهاي حقیقی که منشعب شده وخزان کننده نیست ،در هر دو جنس نر وماده دیده م  

دوایـر رشـد   ). 3شـکل (یابد  شاخها از پایه رشد کرده وهسته زیر پوستی همزمان با رشد حیوان افزایش قطر می              .است
) 2شکل(چنگالی  لوپ شاخ آنتی.موجود در روي شاخها شبیه دوایر رشد درخت بوده و در تعیین سن جانور مفید است

  .کند هر سال خزان می)ونه هسته استخوانی (پوشش شاخی  داراي شاخهاي حقیقی و منشعب است و
هاي شاخی شـده  وبـه شـدت فـشرده شـده       شاخهاي حقیقی نیست بلکه ترکیبی از رشته)2شکل(شاخهاي کرگدن  

هـر رشـته    ). Ryder 1962(شبیه مو ولی متفاوت با آن به علت دارا بودن فضاهاي هوایی و فقدان کوتیکول اسـت  
شاخهاي کرگـدن روي هـر دو جـنس نـر ومـاده دیـده          .است وهیچ هسته استخوانی وجود ندارد     جداگانه قابل رویت    

.  داراي دو شـاخ   (Diceros)داراي یک شاخ اسـت  و کرگـدن افریقـایی    )  Rhinoceros( کرگدن هندي.شود می
  . کند رشد می” این شاخها در طول حیات جاندار رشد کرده و اگر برداشته شود مجددا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـاخ در  (،ه)شاخ در شاخ چنگـالی (،د)شاخ قوچ(،ج)بالین(الف وب :نمایش بالین وانواع شاخ در پستانداران     ):2( لشک
springbok( و،)شاخ کرگدن(،ز)شاخ وایلد بیست.(  
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انتلرها منشعب بوده و ترکیبی ا ز استخوان پوستی مرده وتوپر است واز خـصوصیات اعـضاي خـانواده گوزنهـا اسـت             
شود با نوسانات ساالنه در ترشح هورمونهـاي جنـسی وبـویژه تستـسترون        نتلرها که در جنس نر دیده می      ا ).3شکل(

افزایش طول روز باعث .Gross)  1983(  طول روز اولین محرك در جایگزینی انتلرها است.گیرد تحت تاثیر قرار می
انتلرهـا بطـور   .گـردد  ید تستسترون میتحریک غده هیپوفیز پیشین شده  واین عمل به نوبه خود باعث تحریک و تول     

کننـد   رسند ودر اواسـط زمـستان خـزان مـی     طبیعی در بهار شروع به رشد کرده ودر تابستان به رشد کامل خود می        
 احیا شده و شاخها با افزودن مـواد جدیـد در انتهایـشان رشـد      apicalشاخها بطور سالیانه با مراکز رشد) . 4شکل(

 velvetهـاي   خـون در سـرخرگ  .  اسـت velvetیل پوشیده از یک الیه پوستی به نـام         شاخها هنگام تشک  . کنند  می
هنگامیکـه انتلـر بـه پایـان رشـد       .قلو اسـت    ها داراي انشعاباتی از عصب سه       این سرخرگ . شود    باعث رشد انتلرها می   

تنهـا در  ”معمـوال انتلرهـا  . گـردد  شود واستخوان منشعب عریان، نمایان مـی    خزان کرده یا پاك می      velvetرسد    می
ها در هـر دو جـنس     انتلر(Rangifer  tarandus)در گوزن کاریبو .کند جنس نر وجود دارد وهمه ساله خزان می

  .ها است وجود دارد هر چند که انتلر نرها بزرگتر وداراي انشعابات بیشتري از ماده
  Moschus) و گـوزن مـشک   (Hydropotes  inermis)در میان اعضاي خانواده گوزنها تنها گوزن آبی چینی 

sp.) انتلر ندارد ولی دتدان نیش بلند (Tusk) ورشد کرده دارد .  
  

  تفاوت شاخ حقیقی وانتلر از نظر ساختار ):3( شکل
  

  )ب(،شاخ در زرافه)الف(رشد ساالنه شاخ در گوزن قرمز  ):4(شکل
دیـده   (Okapi johnstoni)کـاپی  واو) 4( شکل (Giraffa  camelipardalis)ها  نوع چهارم شاخها  در زرافه

 بـوده وهرگـز   (velvet)این شاخهاي کوتاه وبازمانده از رشد ، در طول حیات جانور پوشیده از پوست زنـده      .شود  می
  . کند خزان نمی

ایـن غـدد وظـایف    .تـر اسـت   تـر ومتنـوع   دار دیگري فـراوان  غدد پوستی چند سلولی در پستانداران نسبت به هر مهره  
  .هده دارد، از درك تغییرات محیط گرفته تا تولید شیر براي نوزادانمتعددي را بر ع

  .غددي مانند پستان و عرق مختص پستانداران است
هاي اپیدرمی است که تا عمق پوست واغلب  اي از سلول    هاي باریک ، طویل وحلقه       لوله (sudoriferous)غدد عرق   

ها   ورنگدانه این غدد مرطوب بوده و شامل مواد چربی ،نمکترشحات ). 1شکل(یابد   ادامه می subcutaneusتا الیه 
. کنـد  عرق کردن به تنظیم درجه حرارت بدن ونیز دفع مواد زائد مانند اوره ونمکهاي مختلف از بدن کمک می         . است

 دار خوارهـاي فلـس    ،فیلهـا ،مورچـه    (sloths)غدد عرق که در اغلب پستانداران وجود دارد ،در موشهاي کور ،تنبلها             
(anteater)    اي در سرتاسـر بـدن    غد عرق ممکن است بصورت گـسترده .  وبسیاري از پستانداران دریایی وجود ندارد

یـا در  ) برخـی از خفاشـها   (، صـورت   ) ها  موشها وگربه (پراکنده بوده یا محدود به نواحی معینی از بدن مانند کف پا             
  . باشد) خوار سرگردان  حشره(سطح شکمی بدن 

اي است که براي تغذیه  ه یکی از مشخصات بارز پستانداران است ،در واقع غدد عرقی تغییر شکل یافته   غدد پستانی ک  
اي ازحفـرات   این غدد شامل تعداد بیشماري قطات کوچک است که هریک شامل خوشـه        . کند  نوزادان تولید شیر می   

خلیه شود که از طریق برآمدگی ممکن است حفرات به درون مجراي مشترکی ت   .کند   است که تولید شیر می      مترشحه
همچنـین مجـاري حفـرات    ). 5شـکل ( منتهـی شـود   (Nipple)به سطح یا نوك پستان ” کوچک اپیدرمی مستقیما 

نامیـده   Teatبـا یـک یقـه طویـل اپیـدرمی کـه        Cisternممکن است به درون حفره مشترکی موسوم به)ها آلوئل(
ومون پروالکتین تولیدي توسط بخش پیشین غـده هیپـوفیز     به علت ه  ” ترشح شیر اساسا  ). 5شکل(شود باز شود      می



  ē

بطـور کلـی تعـداد نـوك     .  جفت،متفاوت است12 تا 1هاي مختلف بین  تعداد وپراکندگی غدد پستانی در گونه  . است
 1988(  برابر متوسط تعداد نـوزادان در هـر زایمـان اسـت         2پستان برابر با حداکثر تعداد نوزادان در یک زایمان یا           

(Diamond . پستانهاممکن است در ناحیه .  گیرد نوك پستان در بخشی از بدن که مناسب نوع گونه است قرار می
و یـا کـشاله ران      ) بـسیاري از جونـدگان وگوشـتخواران      (یا شکمی    ) manateesخفاشها ،نخستیها ،فیلها و   (صدري  

 دو طرف بدن قرار دارد بطوریکه نـوزاد   نوك پستانها در(Myocastor  coypos)در نوتریا . قرار گیرد ) داران سم(
فاقد غدد پستانی  ونوك پستان ) پوس اکیدنه و پالتی(پستانداران خونسرد . تواند هنگام شنا کردن نیز شیر بخورد می

اي از  کنـد کـه از روي دسـته    در این پستانداران غدد شـبیه غـدد عـرق تولیـد مـاده مترشـحه مقـوي مـی          . اند  واقعی
وفکها نـوك پـستان ممکـن اسـت         ) والها،دلفینها،وپورپویزها(در بسیاري از نهنگها     . شود  سیده می موهاتوسط نوزاد لی  

این موضوع هیدرودینامیک آب . شود به درون سوراخهایی در رو یا کنار مخرج جمع شود  هنگامیکه از آن تغذیه نمی  
ها هنگامیکه نوزاد نهنگ با پوزه به شـکم  نوك پستان.  دارد را در طول شنا اصالح کرده و نوك پستانها را گرم نگه می        

  .آید زند ،بیرون می مادش ضربه می
 (Sebum)ترشحات این غدد ). 1شکل( بطور طبیعی در ارتباط با فولیکولهاي مو است          Sebaceousغدد چربی یا    

. کند مل میاي تخلیه شده و مو را احاطه کرده و به عنوان عامل ضد باکتریایی ع جهت چرب کردن مو به درون حفره   
 کـه  (Scent gland)گـذاري  غـدد نـشانه  . بسیاري از پستانداران دریایی داراي موي کم و فاقد غدد چربـی هـستند  

اي در سـطح   اي از غدد مولد عرق یا چربی باشد ، بیشمار بـوده وبطـور گـسترده    ممکن است حالت تغییر شکل یافته    
اي  ارانی که داراي قویترین حس بویایی هستند بطور گسترده  این غدد در پستاند   . بدن اغلب پستانداران پراکنده است    

تکامل یافته و ممکن است براي عالمتگذاري قلمرو یک فرد ،جذب افراد جنس مخالف یا بـراي اهـداف دفـاعی بکـار            
. دهد به نـام فرمـون معـروف اسـت      اي را از افراد دیگر همان گونه بروز می العمل ویژه ترشحات غددي که عکس . رود
 نوعی Skankغدد اطراف مخرج . گذاري بسته به جنس و وضعیت فیزیولوژیکی گونه متفاوت است        یفه غدد نشانه  وظ

اسپري دفاعی را که شامل چندین نوع ترکیب اصلی است ترشح کرده و ممکن است باعث تحریـک شـدید و کـوري             
   .Bernstein ,Anderson) 1975( موقت شود 

 (Spilogale  putorius)  واسـکانک خالـدار   (Mephitis  mephitis)هـراه  ترکیبات اصلی فرار در اسکانک را
آزادســازي بــو در طــول زمــان اســترس در  . Wood)  1991، 1991 و دیگــران Wood(متفــاوت اســت  ” کــامال
سفید در بین سـایر افـراد گـروه     راسو و گوزن دم) نوعی راسو (Mink ها ،موش خرما ، خوار خانگی ،راسو ،رت حشره

هاي متعددي شامل حشره خوار دم کوتاه، موش آبی، سـگ آبـی،          عالمتگذاري قلمرو توسط گونه   . ش شده است  گزار
ــاي اجتماعی،ســگها،آنتی خرگــوش ــی  ه ــورت م ــا ص ــا وگوزنه ــرد لوپه ــو در بخــش  . گی ــد ب ــدد مول ــوزن داراي غ گ

ـ . اي،بخش میانی مفصل مچ،بخش خارجی استخوان میانی کف پا وبین انگشتان است    حدقه  پیش سیاري از خفاشـها  ب
  . گذار در پوست صورت و سر هستند داراي غدد نشانه

پوست پـستانداران شـامل شـبکه    . چون اپیدرم فاقد رگهاي خونی و عصب است ،باید با پوست پر از رگ تغذیه شود           
هاي عصبی آزاد و اندامهاي حسی بصورت کپسول و حساس بـه لمـس و       وسیعی از رگهاي خونی،رگهاي لنفی ،پایانه     

در زیر پوست یک الیه زیر پوستی وجود دارد که در بـسیاري از پـستانداران داراي ترکیـب چربـی قابـل        . فشار است 
در بـسیاري از پـستانداران   . کنـد  توجهی است و به عنوان الیه محافظ و عایق و یک منبع انرژي اضطراري عمـل مـی   

در هر صـورت  . دهد به جانور حالت شناوري میدریایی الیه زیر پوستی باعث کاهش هدر رفت حرارت در آب شده و      
برخـی از  . این الیه ممکن است به عنوان مخزن انرژي ، جهت تغذیه در طول زمانهاي طوالنی گرسـنگی عمـل کنـد           

   . Riedman) 1990(شوند   سانتیمتر عایق می60اي از چربی به ضخامت  نهنگها با الیه
  
  
  

  اراندر پستاند Teat و  Nippleنمایش  ):5( شکل
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  سیستم اسکلتی
هـاي اسـکلتی عمـل     اسکلت پستانداران از بدن واندامهاي مهم آن محافظت کرده و به عنوان نقطـه اتکـاي ماهیچـه            

  .کند  می
بـه علـت فقـدان یـا ترکیـب      . سیر تکاملی پستانداران منجر به تغییـرات مشخـصی در اجـزاي اسـکلتی شـده اسـت       

  . داران دیگر است  پایین پستانداران کمتر از مهرهاستخوانها،تعداد آنها در جمجمه وآرواره 
. استخوانی شده و رشد آن محدود به زمان قبل از بلـوغ پـستانداران اسـت    ” تر و کامال    اسکلت محوري قویتر و سخت    

جمجمه پستانداران که خصوصیات اصلی خود را از اجداد خزندگان سیناپسید به ارث برده است ،شامل یـک جفـت                
ترین تغییرات استخوان  یکی از برجسته. اي است  احاطه شده از سطح شکمی توسط کمانهاي ماضغه      منفذ گیجگاهی   

بندي بـین آرواره و جمجمـه در خزنـدگان تـا اجـزاي       داران شامل انتقال و تغییر اجزاي مفصل در تاریخ تکاملی مهره 
  1996                                         (                                            شــنوایی در پــستانداران اســت 

.(Rowe      گوش در آمده اسـت  در پستانداران بخش خلفی مفصل استخوان کامی مکعبی بصورت یک استخوان چهار .
بخش ذکر شده با تکامل حفره گوش میانی احاطه شده و از بقیه مفصل استخوان کامی مکعبی جدا شده و استخوان      

  .نما مشاهده کرد توان در خزندگان پستاندار واسط را می مراحل تکاملی حد. دهد ا تشکیل میسندانی گوش میانی ر
 در پستانداران بـالغ  Meckelغضروف .کند استخوانهاي جلدي ، بخش پیشین استخوان کامی ـمکعبی را احاطه می 

انی پـیش آمـده و از    یعنی آرتیکوالر به درون حفره گـوش میـ   Meckelنوك خلفی غضروف    . استخوانی است ”کامال
مـشابه مکعبـی   (استخوان چکشی و سندانی . دهد بقیه غضروف ذکر شده جدا شده و استخوان چکشی را تشکیل می         

. با یکدیگر مفصل شده ولی مفـصل بجـاي اینکـه در نـوك آرواره باشـد هنـوز در گـوش میـانی اسـت                  )ـچهارگوشی
این سه استخوانچه ارتعاشات . انی قرار داشته استدر گوش می”  قبال(Columella)هاي گوش خزندگان  استخوانچه

 تنها استخوان جلـدي باقیمانـده   Dentary1استخوان  . کند  صوتی را از پرده گوش به سمت گوش درونی هدایت می          
مـشکالت   1980Jarvik. شـود  با استخوان صـدفی یـا اسـتخوان گیجگـاهی مفـصل مـی      ” در آرواره پایین ،مستقیما

هاي گوش پستانداران که مدت زیادي مـورد قبـول بـود ، متـذکر شـده و         تکامل استخوانچه  اي را براي تئوري     عدیده
 (Hyoid)هاي سندانی وچکـشی از بخـش کمـان المـی            تئوري جدیدي را پیشنهاد کرد که بموجب آن استخوانچه        

اي  مـان ماضـغه  اغلـب پـستانداران داراي ک  . این تئوري هرگز بطور گسترده مورد قبول نبوده است. تکامل یافته است  
خواران  اي در برخی از حشره کمان ماضغه. اي است  هستند که به محافظت چشم کمک کرده و منشا ماهیچه ماضغه       

. خـواران وجـود نـدارد    این کمان در نهنگها و برخـی از حـشره  . خواران و دیگر پستانداران ابتدایی ناقص است    ،مورچه
ه منافذ بینی را از حفره دهانی جـدا کـرده و بـه حیـوان ایـن اجـازه را       پستانداران استخوان کام ثانیه کاملی دارند ک      

بخـش دمـی ایـن اسـتخوان حالـت      . دهد که هنگام جویدن غذا تنفس کـرده و جمجمـه را مـستحکم نگـه دارد               می
 تنوع زیادي داشته و تـشابه مطلـق در   Hyobranchialاسکلت . دهد استخوانی نداشته و تشکیل یک کام نرم را می    

این بخش متشکل از یک بخش استخوان المی مرتبط با بخش خلفی زبان و یـک حنجـره         ”اساسا. شود  ه نمی آن دید 
   .Feduccia ,MC Crady) 1991(مشتمل بر انتهاي باالیی ناي است  

هــاي  مهــره:هــاي بــدون حفــره عمــومی و بــصورت بنــد بنــدي اســت ســتون فقــرات پــستانداران ترکیبــی از مهــره
ها همپوشانی داشـته   کنار مهره) هاي مفصلی زائده (Zygapophys  هاي زائده. جی و دمیاي،کمري،خا گردنی،سینه

  . کند پذیري و پیچش آنرا محدود می و استحکام مضاعفی به استخوان پشت داده و میزان انعطاف
دنـدان    بـی  ”سـابقا  (Xenarthransتنها استثنا در این مورد جانوري به نـام          .  مهره گردن دارند     7اغلب پستانداران   

نوعی گاو  (Manatee مهره و 9 یا 6،8 وحیوان تنبل با (Armadillos)خواران،نوعی گورکن  ،مورچه)شد  نامیده می 
تر و کم  هاي گردن کوتاه ها مهره در برخی پستانداران مانند نهنگها،برخی جوندگان و گورکن.  مهره است 6با  ) دریایی
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بنـدي تخـصص یافتـه     دن یعنی اطلس و آسه براي حرکـت و مفـصل        دو مهره اول گر   .وبیش با هم ترکیب شده است     
این مهره در بخش قدامی داراي .مهره اطلس که شبیه حلقه است ،فاقد جسم مرکزي و زوائد مورب وسیع است           .است

مهره آسه داراي جسم مرکزي که از جهـت قـدامی   .سري جمجمه مفصل است    دو سطح مقعر است که با کندیل پس       
 Odontoidزائـده   .و یک خار عصبی است کـه بـا مهـره اطلـس همپوشـانی دارد                ) Odontoidزائده  (طویل شده   

شـود،زائده   هنگامیکـه مهـره اطلـس و آسـه بـه هـم مفـصل مـی        . نماینده جسم مرکزي اصلی در مهره اطلس اسـت    
Odontoidپوشاند  بخش اصلیش را ولو اینکه بخش کارکردي مهره آسه باشد ،می.  

شود در حالیکـه مفـصل اطلـس ـ آسـه       سر می) باال و پایین(ري باعث حرکت عمودي س مفصل کندیل اطلس ـ پس 
  .دهد سر را می) پهلو به پهلو(اجازه حرکت جانبی 

  
  
  
  
  
  
  
  

   (Hero shrew) خوار قهرمان  فقرات حشره ستون
ات قـوي و  ،رواندایی واوگاندایی ستون فقر)زئیري” سابقا(کنگویی (Scutisorex  somereni) حشره خوار قهرمان

هاي اضافی وقابلیت انعطـاف   قدرت این جانور به دلیل مجهز شدن استخوانهاي تیره پشت با مفصل           . اي دارد   برجسته
 مهره کمر است که به 11 مهره کمر دارند ولی حشره خوار قهرمان داراي   5در حالیکه اغلب حشره خواران      . آن است 

تر از دیگر حشره خـواران بـوده و     برابر پهن3ها    ل و اندازه مهره   بعالوه،در این جانور شک   . دهد  آن حالت خمیدگی می   
در .کنـد  هاي مجاور ایجاد می داراي برآمدگیهاي انگشت مانند و متصل به هم است که اتصال محکم و قوي بین مهره          

مـایش  هر وقت بومیان فرصـتی داشـته باشـند از ن   : گوید  می  1917Allenالعاده زیاد این جانور  توصیف قدرت فوق
زیاد مردم وتقاضاي مکرر آنهـا ،مـردي درشـت     بعد از هیاهوي.برند مقاومت حشره خوار به وزن و فشار زیاد لذت می

فرد در حالیکه سعی در حفظ تعادل خود روي یک پـایش  . ایستد  پوند روي حشره خوار می160جثه با وزنی بالغ بر    
) حشره خـوار (رسد که این مخلوق ضعیف  به نظر می. زند میرا دارد به مدت چند دقیقه در همین حالت داد و فریاد         

دارد،بعد از چند لحظه لرزیدن سعی در  ولی به محض اینکه فرد پایش را از روي حشره خوار بر می      . خواهد مرد ”یقینا
ن این قهرمـا .این عمل نه به خاطر ترس از این تجربه وحشیانه بلکه به خاطر تقویت ستون غقرات است           .کند  فرار می 

  .دارد قلب و دیگر امعا و احشایش را از خطر له شدن مصون می” اش ضاهرا به کمک منحنی کوژ پشت شانه
  

                   1917      Allen 
      1996 Pennisi         
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  رده بندي پستانداران
هـاي   راسـته ) 1(جدول).Linzey2001( راسته  در سراسر جهان وجود دارد     26 گونه پستاندارمتعلق به     4600تعداد  

  .دهد مختلف پستانداران را در دنیا نشان می
  داران موجود درجهان هاي مختلف پستان راسته):1(جدول

تعداد   راسته
  ها نوادهخا

  ها تعداد گونه

Monotremata  2  3  
Didelphimorphia  1  63  
Paucituberculata  1  5  
Microbiotheria  1  1  
Dasyuromorphia  3  63  
Peramelemorphia  2  21  
Notoryctemorphia  1  2  
Diprotodontia  10  117  
Xenarthra  4  29  
Insectivora  7  428  
Scandentia  1  19  
Dermoptera  1  2  
Chiroptera  17  925  
Primates  13  233  
Carnivora  12  271  
Cetacea  10  78  
Sirenia  2  5  
Proboscidae  1  2  
Perissodactyla  3  18  
Hyracoidea  1  6  
Tubulidentata  1  1  
Artiodactyla  10  220  
Pholidota  1  7  
Rodentia  28  2021  
Lagomorpha  2  80  
Macroscelidae  1  15  

  
  )2جدول( راسته در ایران وجود دارد9 گونه پستاندار متعلق به 160ن تعداد از ای
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  هاي پستاندار موجود در ایران ها و خانواده راسته)2:(جدول
  تعداد گونه  تعداد خانواده  راسته

Insectivora)15   خانواده3  )حشره خواران  
Chiroptera)38   خانواده7  )خفاشها  

Carnivora)30  نواده خا7  )گوشتخواران  
Cetacea)11   خانواده3  )نهنگها  

Sirenia)1   خانواده1  )زنها سوت  
)Perissodactyla1   خانواده1  )فردسمان  

)Artiodactyla8   خانواده3  )زوج سمان  
Rodentia)54   خانواده6  )جوندگان  
Lagomorpha)2   خانواده2  )خرگوش شکالن  

   
  Artiodactylaسمان                         راسته زوج

   ).3جدول( گونه است220 خانواده و10این راسته در جهان داراي 
  هاي موجود از راسته زوج سمان در جهان وایران خانواده ):3(  جدول

  حضور در ایران  نام فارسی  نام علمی خانواده
Suidae  بلی  گرازها  
Tayassuidae  خیر  خوکهاي پیکاري  
Hippopotamidae  خیر  اسب آبی  
Camelidae  بلی  شتر  
Tragulidae   گوزنهايmouse  خیر  
Giraffidae  خیر  زرافه  
Moschidae  گوزنهايmusk  خیر  
Cervidae  بلی  گوزنها  
Antilocapridae  خیر  گوزن شاخ چنگالی  
Bovidae  بلی  گاوسانان  

  
ب آبـی بـا وزن    کیلوگرم وبزرگترین گونه اس6/2 تا  7/1  به وزن     mouseکوچکترین گونه زوج سم در جهان گوزن        

  .باشد   تن می4/2متوسط 
  :باشد به قرار زیر است    در کتاب قرمز به عنوان گونه در خطر انقراض میIUCNهاییکه توسط  برخی از گونه

 ، گـوزن شـاخ کمـانی، تـار عربـی،              یـاك        edmi ، غزال دویکر ، گوزن باتالقی،  غـزال    pygmyخوك        
  .وچ و میش  موفلونوحشی،  اوریکس عربی و ق

 جوانترین راسته بـین دو راسـته    (cloven-hoofed mammals)این راسته یا به عبارتی پستانداران سم شکافته
این جانوران در دست وپا داراي دو انگشت مساوي سوم وچهـارم بـوده       . ها هستند    ungulateپستانداران سم دار یا     

شـود کـه    لوپها وگوزنها دیده مـی    ن کاهش تعداد انگشتان در آنتی     بیشتری.که انتهاي آن به صورت سم درآمده است         
ها مثل گراز بلند ودر بقیه  داراي دو انگشت فعال در هر پاهستندعالوه بر سم دو شبه سم نیز دارند که در برخی گونه

اي  تمـام زوج سـمان داراي زائـده پـس حدقـه     .بخش جلوي جمجمـه دراز وباریـک شـده اسـت           ..تحلیل رفته است    
در فک بـاالي  . شود         به استثناء گرازها داراي شاخ بلندي بوده یا آثاري از آن روي جمجمه مشاهده می       ” اکثرا.ستنده
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شود و به جاي دندان پیش الیه غضروفی شکلی وجـود دارد کـه بـراي         ها دندان پیش و نیش مشاهده نمی        اکثر گونه 
فضاي دیاستما دندانهاي جلویی وعقبی را بـه  .تر از فردسمان استتعداد دندانها کم.رود  گرفتن وکندن علوفه بکار می    

بـوده ولـی    Bunodontهـا   اي در برخـی گونـه   دنـدانهاي ماضـغه  .کنـد  خـصوص در آرواره پـایین از هـم جـدا مـی     
به طور کلی دو .آسیا نسبتا کوچک بوده وکامال شکل دندانهاي آسیا نیست دندانهاي پیش.است Selenodont معموال

 یا دندانهاي تاج کوتاه که در خوکها،پیکاریها واسبهاي        Brachyodont-1:ن آسیا در زوج سمان وجود دارد      نوع دندا 
  .شود یا دندانهاي تاج بلند که در شترها ونشخوارکنندگان دیده می Hypsodont-2شود آبی دیده می

  گ بوده و براي  بزر(soles)استخوانهاي  کف  پا . پا در زوج سمان براي دویدن تکامل یافته است 
  .جذب فشار ناشی از دویدن مؤثر است

ایـن  .لوپها که داراي معده چهار قسمتی هستند بارزتر است اي داشته واین ویژگی در آنتی  اغلب زوج سمان معده ویژه    
ویژگی باعث شده تا میکروارگانیسمهاي موجود در دستگاه گوارش ،سلولز را تجزیه کرده وآنرا به ترکیبات قابل هضم 

  .تبدیل کند
زیستگاه آنها از مناطق استوایی تـا قطـب   .اند           ها به جز استرالیا وقطب جنوب پراکنده          در تمام قاره  . علفخوارند  ” اکثرا

  .متنوع است 
در دوره سنوزوئیک تکامل زیادي یافته وچیرگی این راسـته در ارتبـاط   .فسیل زوج سمان متعلق به دوره ائوسن است  

  .دسمان استبا افول راسته فر
  
  
  

  :شود  زوج سمان به سه زیر راسته تقسیم می
اي   که شبه سم بلند ، معده ساده و دندان نیش بلند دارند دندانهاي ماضغه         non-ruminating یا   Suiformesـ  1

   یــا خــوك پیکــاري و Tayasuidaeیــا خوکهــا، : Suidaeهــاي  شــامل خــانواده.اســت  Bunodontدر آنهــا 
Hippopotamiddae  یا اسب آبی است.  

 که داراي شبه سم کوتاه ، معده مرکب  و نشخوار کننده ، فاقد دندان نیش بـوده     ruminating یا   ruminantiaـ2
اسـت ماننـد    Selenodontاي در آنهـا   دنـدانهاي ماضـغه  . و فکها داراي حرکت جانبی براي خرد کردن غـذا اسـت  

  یاگوزن داراي انتلر Cervidae  نوعی بز بدون شاخ ، musk ، Tragulidae یا گوزن  Moschidaeهاي   خانواده
 ،Giraffidae  ، یا زرافه Antilocapridae ، یا  شاخ چنگالی Bovidae یاگاوها  .  
  .داراي معده سه قسمتی بوده ونشخوارکننده هستند.تنها شامل خانواده شترها است: Tylopodaزیر راسته -3

بنابراین زوج سـمان ونهنگهـا را در   .دانند بی را منتسب به نشخوارکنندگان میبرخی محققین اخیرا نهنگها واسبهاي آ 
  .دهند  قرار میCetatiodactylaیک راسته به نام 

  . شود   تقسیم میBovidaeو Suidae  ،  Cervidaeزوج سمان ایران به ترتیب تکاملی به سه خانواده  
  گرازهاSuidae  خانواده 

اي شکل بـوده ودر هـر دو فـک دنـدانهاي         ي کوتاه ، گردن کلفت وپوزه دراز و استوانه  داراي جثه تنومند ، دست وپا      
  .شود  نیش وپیش دیده می
یک . دندانهاي آسیا برجستگیهاي نوك پهنی دارد .دارند ) مثل عاج فیل   (Tusks = Canineدندانهاي نیش بلند 

  . در ایران وجود دارد) 10تصویر ( Sus  Scrofaگونه از این خانواده در ایران به نام 
ترین زوج سمان هستند چون شبه سم بلند دارند بطوریکه هنگام راه رفتن زمین           همانگونه که گفته شد گرازها ساده     

  .همه چیز خوارند . شود  گلی یا برفی آثار شبه سم آنها روي زمین دیده می
  . شود  نامیده میwild  hog ،  wild pig، wild boarدر زبان انگلیسی به نامهاي 
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هر جا که آب باشد مـی تـوان   . فراوان ترین حیوان قابل شکار در ایران است      . گویند      ها راخوك ونرها را گراز می       ماده
  .دهد   را می  Herdتشکیل گله یا ” اکثرا. گراز را مشاهده کرد 

دندانهاي نیش در نرها . اي است    استوانهها ریز وپوزه دراز و بدنی بزرگ ، گردنی کوتاه وکلفت دارند ، چشم: مشخصات 
ن به شکل راه راه  اي دارد ، نوزادان آ  ها دارد ، موهاي بلند وزبر به رنگ خاکستري یا قهوه رشد زیادتري نسبت به ماده

  .بوده و استخوانهاي بینی خیلی بلند و نوك تیز است 
 تـا  15سـانتی متـر ، دم   180تـا  100رم ، طول سر وتنه   کیلوگ300 تا  50  سانتی متر ، وزن         110  تا      90 ارتفاع  

  .پراکنش آن در اروپا ، شمال غرب آفریقا وآسیا است . سانتی متر ، در اکثر مناطق ایران یافت می شود 20
کند ، ولی عالقه زیادي بـه خـوردن قـارچ     اغلب گیاه خوارند ، در فصل تابستان از میوه بلوط تغذیه می   : رژیم غذایی   

رو حشرات وریشه وپیازهاي گیاهان دارد ،براي یافتن غذا زمین را زیرورو کرده وبه این طریق مقـداري بـذر                وکرم وال 
  .کند گیاهان را درون خاك برده وبه رویش گیاهان جدید کمک می

 آفت البته براي کشاورزان. گردد      همچنین الرو حشرات را در معرض سرماي زمستانه قرار داده وباعث انهدام آنها می             
  .شود    محصول کشاورزي محسوب می

تـا  12تعداد نوزادان . دوران بارداري چهار ماه وچهار روز است . داراي دو فصل جفت گیري درسال است : تولید مثل  
در . سـال اسـت   12سال و در طبیعت حـدود  20طول عمر در اسارت .  سال است 5/1 تا 1سن بلوغ .  راس است  13

برخی معتقدند که پیک تعداد جمعیـت خوکهـا   . مرگ ومیر ادواري در خوکها دیده شده است ایران واروپا چند دوره    
توانند با داشتن پروانه شـکار اقـدام بـه صـید آن      مسیحیان می .  ساله دارد که  به علت عمل ویروسها است           7چرخه  
  . شکارچی اصلی گرازها ببر بوده که در ایران منقرض شده است . کنند 

  : افزایش جمعیت خوکها شده است دو عامل باعث 
  .در فصل زمستان ) شالیزار و آفتابگردان ( ـ فراهم بودن غذا از طریق کشاورزي 1
  ـ نبودن شکارچی بالقوه براي آنها 2

  . دهند   اي می هاي جداگانه   کنند ونرهاي بالغ تشکیل دسته   نرهاي پیر بصورت انفرادي زندگی می
  

   گوزنها Cervidaeخانواده 
داراي چهـار زیـر خـانواده بـه نامهـاي      . جـنس در ساسـر جهـان وجـود دارد    17گونـه متعلـق بـه      44از این خانواده    

Cervinae, Hydropotinae,Muntiacinae,Odocoileinae دامنه تغییرات وزنی گوزنها بـسیار متنـوع   .است
همگـی پاهـاي باریـک    . اسـت  کیلوگرمی متفاوت800 کیلوگرم تا گوزن موس 10 با وزن    Puduبوده واز یک گوزن     

  .اي یا خاکستري اندواغلب نوزادان آنها داراي بدنی خالدارند داشته وبه رنگ قهوه
در آرواره پایین در هر طـرف  .بوده ولی همانند خانواده گاوسانان تاج بلندي ندارد Selenodontاي  دندانهاي ماضغه

گوزنها معده چهـار قـسمتی   . است3/0 و0-1/1 و3/3 و3 /3فرمول دندانی گوزنها به صورت . دندان پیش وجود دارد   3
هـا   ها چند همسره بوده واز انتلر خود به عنوان ابزاري براي جـدال بـا نرهـاي دیگـر وتـصاحب مـاده       اغلب گونه .دارند

  .اند گوزنها در اواخر اولیگوسن ظاهر شده.کنند استفاده می
شخصه اصلی گوزنها وجود یک جفت شاخ بلند و تو پر است م. اي دارند  افراد این خانواده دست وپاهاي بلند وکشیده   

در جنسهاي نر وجود دارد ولی در گوزن شمالی هـر دو  ” شود واکثرا که یکسري شاخکهاي منشعب روي آن دیده می    
افتـد   شـاخ گوزنهـا همـه سـاله مـی     . ها شـاخ ندارنـد   در گوزن چینی هیچکدام از نر وماده      .جنس نر وماده شاخ دارد      

  :کند  خصوصیات مهم گوزنها عبارتند از   شاخ جدیدي رشد میوبالفاصله 
            Antlerـ شاخ منشعب خزان کننده یا   1
  ـ زوج سم 2
  ـنشخوار کننده 3
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 وجـود دارد کـه از روي آن شـاخ یـا     Pedicle گوزنهاي نر بخشی بنام پایک یا Frontal روي استخوان پیشانی یا 
Antler  هنگامیکه شاخ ازناحیه  .  الف وتو پر است     شاخ فاقد غ  . کند     رشد میPedicleکند مانند   شروع به رشد می

هنگـام رشـد شـاخ پوشـشی مخمـل گونـه بـه نـام         .پایک وشاخ هر دو از پوست ومو تشکیل شده است    . نهال است   
Velvet  خ ایـن  پوشاند که از آن رگ هاي خونی واعصاب جریان دارد و بعد از کامل شدن رشـد شـا      روي شاخ را می

شاخکهاي . ماند  افتد و آثار رگ هاي خونی روي شاخ به صورت شیارهایی باقی می    پوشش مخملی خشک شده ومی      
  .گویند      میTineروي شاخ را 

  .گوزنها بر خالف نظر عامیانه ، زیستگاه محدود جنگلی ندارند بلکه زیستگاههاي مختلفی دارند 
  .شود  در توندرا  گوزن کاریبو دیده می

  .در  تایگا  گوزن  واپیتی ، الک ، موس 
  . درجنگلهاي پهن برگ معتدله گوزن مرال ، شوکا ، دم سفید ، گوزن زرد ، اکثر گوزنها در این منطقه پراکنش دارند 

  .درکوهستانهاي سرد سیر گوزن گوامل در امریکاي جنوبی
  .اي گوزن مشک  درکوهستانهاي مناطق نیمه حاره

، گوزن مشک ، شوکا ، سامبار ، سیکا ، مرال ، گوزن کشمیر ، باراسینگا ، گوزن زرد ، گوزن خال       در آسیا گوزن آبی     
) واپیتی(،در اروپا گوزن زرد ، گوزن قرمز ، شوکا ،در امریکا گوزن دم سفید ، استر گوزن ، الک         ) چیتال  (دار هندي   

روکت ، گوامل  ودرافریقا فقط یک زیر گونه از گوزن ، کاریبو ، گوزن باتالقی ، ب) بزرگترین گوزن دنیا(، گوزن موس  
  .در الجزایر و مراکش به تعداد خیلی کم وجود دارد ) گوزن بربري ( قرمز 

باشند که  بین دو سـم ، روي    میScent glandداراي غدد مترشحه مواد معطر به نام . گوزنها فاقد کیسه صفرایند 
توسط این مـواد معطـر مـسیر وقلمـرو خـود را      . شود یر چشم ، دیده می   ساق پا ونزدیک ناف حیوان ، نزدیک دم ، ز         

  .کنند  عالمتگذاري می
. delay implantation و Antlerاهمیت گوزنها از لحاظ فراوانی وتنوع آن است واز لحاظ جانور شناسی به علـت  

  .            فوق العاده داراي اهمیت است
  :جود  دارد سه گونه درایران وCervidaeاز خانواده 

  )  a subspicies of the red deer (maral   Cervus elaphus  )8تصویر(ـگوزن مرال1
  Cervus dama mesopotamica (persian fallow deer)) 9تصویر(ـ گوزن زرد ایرانی2
  )Roe deer (Capreolus capreolus )  7تصویر(ـ شوکا3
 
 

   Cervus elaphus maral مرال   
موها کوتاه به رنگ خاکـستري تیـره ودر تابـستان متمایـل بـه      . بزرگترین گوزن ایران است . ي دارد جثه بزرگ وقو  

ناحیه کفل بر خالف گوزن زرد که سفید . ایی متمایل به قرمز با خالهاي سفید است   رنگ نوزادان قهوه.ایی است  قهوه
مـرال دو  . نرها داراي شاخ هـستند  . ندارد است ، در مرالها زردرنگ است وخطوط سیاه روي دم واطراف کفل وجود              

شـاخ در  .ریـزد    شاخها هر ساله در اواخر اسفند تا اوایل فروردین می. شاخک دارد که به نام گرگ کش معروف است      
تعداد شاخکها تـا   . شود       شود وپوشش مخملی آن در اثر شاخ زدن به بوته ودرختها کنده می  اواخر تابستان کامل می   

گوزن قرمز دو زیر گونه اروپـایی و  . شود      اضافه میPedicleآن تنها به قطر   سالگی افزایش یافته و بعداز     10 الی   8
  .زیر گونه ایرانی از نوع اروپایی است . زیر گونه سیبریایی جثه بزرگتري دارد .  سیبریایی دارد 

  .گویند میCalfها  وبه گوسالهHind ، به مرال ماده Stagدر زبان انگلیسی به مرال نر 
هـا در فـصول مختلـف     البته ترکیب گله. کند   به صورت اجتماعی زندگی می .   یا شبزي است  Nacturnal” معموال

حـس شـنوایی   .کنند     ها و نرهاي بالغ بصورت یک گله مجزا از نرهاي مسن   زندگی می      ها وبچه     ماده  . متفاوت است   
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ها در آن قـرار   گیري صاحب قلمرواي است که ماده       زرد نرهایش در فصل جفت    مرال مانند گوزن    .وبویایی قوي دارند    
  .گیرند  می

  و ایـن  Lekکننـد   هـا مـی   مکانی را که در آن نرها اقدام به جدال براي تصاحب ماده .دهند    نرها تشکیل حرمسرا می   
  . فرد پیروز صاحب حرمسرا خواهد شد .گویند   می Lekkingعمل را 

 یا 3یعنی با روشن کردن جنگل ، رشد ونمو آنها را در یک پریود .  است Sub climax به جامعه گوزن مرال وابسته
  .گستره خانه ماده ونر در مرالها مانند گوزنهاي زرد جدا است . ساله خواهیم داشت 4

هـا    ومـاده در نرهـا )وفاداري بـه خانـه     (Philopatryو ) وفادار بودن (Loyaltyدر مورد مرالها ثابت شده است که      
  .ها وفادارتر هستند  یکسان نیست وماده

هـاي نـر ومـاده       گله.  خود خواهی وجود دارد Selfishness از خود گذشتگی  و      Altruismدر مرالها هر دو صفت      
دیده شده است که مـاده هـا نـوزادان مـاده     .  کند  اي است که به هنگام خطر بقیه را از خطر مطلع می        داراي سرگله 

ولی نري که در فصول مختلف نرهاي دیگـر را  . کنند  اند نگهداري می    را که سرپرست خود را از دست داده       هاي دیگر 
کنـد کـه در واقـع     کند در فصل جفت گیري بقیه نرها را دور ساخته وخود اقدام به جفت گیري مـی   از خطر آگاه می   

  .   است Selfishnessحالت 
شـوند   ستان جدا از هم است ولی در پاییز واواخر تابستان نرها قلمرو طلـب مـی  گستره خانه نر وماده ها در بهار و تاب    

  .ها جدا از هم است  ودر زمستان هم گستره خانه ماده
در شـبهاي مهتـابی وتـا    ”  مهر است که در این زمان معمـوال 15 شهریور تا 15 مرال از Rutting فصل جفت گیري

نـاطق حاشـیه جنگلهـا و منـاطق اسـتپی شـروع بـه گاوبـانگی یـا          نزدیکیهاي صبح نرها از جنگل خارج شـده ودر م  
Roaring برخی شکارچیان در فصل گاوبانگی با تقلید صداي نرها آنهـا را  . کنند وبراي مبارزه حریف می طلبند         می

گیـري اغلـب نرهـا بـدن خـود را بـه گـل والي آغـشته            در فصل جفت. کنند   به طرف خود کشیده وآنها را شکار می   
  .گویند   میWallowing شوند که به این حالت  کنند ودر لجن وگل غوطه ور می  می

شـود کـه بـه ایـن حالـت         همچنین در نرها قلمرو توسط مواد رایحه دار که در زیر چشم قرار دارد عالمتگـذاري مـی       
Scent marking  فعالیت غدد مترشحه رایحه بیشتر در فصل . گویند   میRuttingشود   مشاهده می.   

  یا کندن پوست درختان با دندان وشاخ  Stripping یکی دیگر از عادات مرالهاي نر وماده 
  .گیرد    در دوره طوالنی واز اواخر تابستان تا اوایل پاییز در فصل جفت گیري صورت میStripping. است 

 که حالـت ارتجـاعی دارنـد    شود واین عمل روي درختانی  یا شاخ زدن  که بیشتر در نرها دیده می Butting حالت 
.( کند که در حقیقت نوعی تمرین براي حیـوان اسـت     اي دریافت می     ، ضربه       گیرد ومرال جوان با هر ضربه         صورت می 

  ).طبق مطالعات انجام شده روي گوزن قرمز در انگلستان 
 کیلـوگرم   250 تـا  100 وزن  سـانتیمتر ، 150 تـا  120 سانتیمتر ، ارتفـاع  250 تا 160در مرال اندازه طول سر وتنه       

  .دراروپا ، شمال غرب افریقا ، آسیا و آمریکا وجود دارد .است 
در ایران در ناحیه شمال از آستارا تا پارك ملـی گلـستان پراکنـدگی دارد و بیـشترین جمعیـت آن در پـارك ملـی                      

از ” اکثرا.جود داشته است  سال پیش در جنگلهاي ارسباران نیزمرال و50حدود ) .   راس 1000حدود  (گلستان است   
علوفه ، جوانه ، برگهاي جوان وتمشک تغذیه کرده و در زمستان حتی از برگهـاي خـشک ومیـوه بلـوط نیـز تغذیـه              

هـا در بـین     هفتـه بچـه  3 تا 2” معموال. آورند دو نوزاد به دنیا می” یک وندرتا.  روز است 250دوره آبستنی . کند   می
دشمنان اصـلی ایـن   .  سال است 20آنها حدود   شود و طول عمر   سالگی بالغ می5/1در حدود . علوفه مخفی هستند  

  . حیوان در وهله اول انسان ، تخریب زیستگاه و در مرحله بعد پلنگ وگرگ است 
بهترین زیستگاه مرال در پارك ملی گلستان در منطقه ییالق ، افرالی ، آدنسد ، لته خدا قلی ، تخته کردها ، آق سو ، 

  . است . …ی جنگل ، آلیدالی ، خان دوشان ، جمشیدآباد وقرنگ



  ČĒ

 کیلـومتر وارد اسـتپ شـده و در بـین     6” حدودا. شوند  در پارك ملی گلستان مرالها حتی وارد مناطق استپی نیز می     
عامل محدود کننده جمعیـت مـرال عـدم وجـود مـواد غـذایی کـافی در        . شوند   هاي زرشک وارس دیده می      درختچه

  .  است Wintering area مناطق زمستانگذران یا زمستان ونیز
در پارك ملی گلستان مناطقی تحت عنوان تخته صافی وجود دارد که نشان دهنده وجود انسان قبل از قـرق شـدن               

توانیم مرالها  آیند وما می مرالها براي تغذیه به این مکانها می. پارك بوده است که درختان آن منطقه قطع شده است      
رسد کم کم    متر نیز می5/1ن نقاط مشاهده کنیم ولی با گذشت زمان پوشش سرخس که حتی ارتفاع آن تا        را در ای  

بزرگتـرین مـرال شـکار شـده در     .در این مناطق جایگزین شده وکیفیت مواد غذایی براي مرالها را از بین برده اسـت       
  .  کیلوگرم بوده است250پارك ملی گلستان به وزن 

  . گردد تغذیه به شدت کاهش یافته یا به عبارتی قطع می Ruttingدر دوران 
Cervus dama mesopotamica گوزن زرد   
رشد شاخها از یکسالگی شروع شـده  . پهنی دارند ” نرها شاخهاي بلند ونسبتا  . جثه این گوزن از مرال کوچکتر است        

نگ پشت وپهلوها در تابستان زرد متمایل ر. در تابستان موها کوتاه است     . گردد    ولی شاخکها ازدو سالگی پدیدار می     
  . در قسمت پشت و پهلو خالهاي سفید مشخصی دارد . به قرمز وزیر بدن ، کفل ودم سفید است 

ــر    ــوزن زرد نـ ــه گـ ــسی بـ ــان انگلیـ ــاده    Buckدر زبـ ــوزن زرد مـ ــه گـ ــا Doeبـ ــاله                              Hind یـ ــه گوسـ وبـ
Calfگویند می. 

 50 سانتیمتر ، وزن 110 تا 85سانتی متر ، ارتفاع 20 تا 16 سانتی متر ، دم 200 تا 150نه در گوزن زردطول سر وت  
  .  کیلوگرم است130تا 

  زیستگاه این حیوان جنگلهاي تنک خوزستان و زاگرس است 
در حـال حاضـر   . در گذشته در ترکیه ، لبنان و سوریه  وجود داشـته  ولـی هـم اکنـون تنهـا در ایـران وجـود دارد            

  .اکندگی طبیعی آن محدود به منناطق حفاظت شده کرخه و دز  است پر
  . فرم اول در قفقاز وترکیه وفرم دوم در زاگرس وعراق است : از نظر فرم شاخ گوزنهاي زرد جهان دو نوع است 

    .تراست  نازك تر و نوار کفل روشنAntlerترودر فرم دوم   تر و نوار پشت کفل تیره   پهنAntlerدرفرم اول 
گوزن زرد ایرانی بزرگتر از گوزن زرد اروپایی است . اند  گوزن زرد اروپایی را اکثر کشورها حتی نیوزلند هم وارد کرده      

.  
غرش آنها در فصل گاو بانگی . از نظر فصل جفت گیري ، تولید مثل و تشکیل حرمسرا شباهت زیادي به مرالها دارد            

گوزن زرد اروپایی در واقع در اصل متعلق به ترکیه بوده کـه بـه اروپـا    .ست ضعیف تر از مرالها بوده و با آن متفاوت ا         
  .برده شده است 

ها در گروه هـاي جـدا از دسـته     ها ونابالغ  ها ، بچه    ماده. کند    به صورت اجتماعی زندگی می    . شب گرد است    ” معموال
  .  شود   ها ودرختان پنهان می در میان بوته.حس بینایی قویتر از مرال است . شود  نرهاي بزرگ مشاهده می

  مقایسه خصوصیات بیولوژیکی اعضاي خانواده گوزنها در ایران):4(جدول
  

  نحوه زیست        نوع غذا   )تعداد(نوزاد  دوران بارداري          وزن   گونه
  Herd       علوفه ،سرشاخه                     1          ماه 8 ــ 5/8کیلو             50ــ130  گوزن زرد 

  Herd       علوفه ، سرشاخه                1          ماه 8 ــ5/8  کیلو100ــ 250  مرال 
بیشتر سرشـاخه           1ــ 2      ماه 9       کیلو15 ــ 25  شوکا 

  خوار
    تک زي

  ) تایی3 تا 2( 
          

مهمترین دشمن آن گرگ وگربه جنگلی .  سال است 16طول عمر در حدود . شود   سالگی بالغ می  5/1گوزن زرد در    
رامنقـرض شـده      آن       رویه وتخریـب زیـستگاه جمعیـت آن رو بـه کـاهش گذاشـته بطوریکـه        به دلیل شکار بی   .است  
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 دو راس 1337 گزارشی مبنی بر وجود این حیوان در ناحیه دز وکرخه شـد و در سـال   1334در سال  . پنداشتند      می
در سال .ناز ساري منتقل شد   شش راس به دشت1342 اپل آلمان انتقال یافت و در سال       از این گوزنها به باغ وحش     

تعـدادي بـه   . گیـري شـد     ناز وسمسکنده سـاري زنـده    راس از این گوزن در منطقه دشت127 تعداد 1367 تا   1356
هـاي جزیـره     معیـت ج.جزیره اشک ، منطقه کرخه ، کرمانشاه ، کبودان ، جزایرکیش ومیان کتل فارس انتقال یافت          

راس از این گوزن در جزیـره   250 دال بر وجود     1372سرشماري سال   .  اشک ومنطقه کرخه به خوبی افزایش یافت        
  .اشک  دارد

گوزن زرد چون در محیط اسارت است فصل جفت گیري آن اندکی طوالنی تر اسـت البتـه فـصل زایمـان در مـرداد        
در تابستان .بستان به غذاي دستی وابسته است      ها تغذیه کرده ودر تا مینهدر بهار از گرا. وشهریور هم دیده شده است 

  .آید  با شنیدن صداي تراکتور به نزدیک آن می
    

      Capreolus capreolusشوکا   
 ها کمی قوزکرده به نظر  به علت بلندتر بودن پاها از دست     . به اندازه آهو است     ” تقریبا. کوچکترین گوزن ایران است     

اي متمایـل بـه قرمـز وموهـاي      موهاي تابستانی کوتاه و بـه رنـگ قهـوه   . مشخص است             دم بسیار کوتاه ونا   . رسد    می
 شاخک است 4 یا 3هر شاخ داراي سه شاخک و در مواردي . بلند وکلفت و به رنگ خاکستري است ” زمستانی نسبتا

  .شود   ان رشد کرده ودر بهار کامل میافتد و شاخ جدید در طول زمست  شاخها در اوایل پاییز می. 
 تا 15 سانتی متر و وزن بین 135 تا 95 سانتی متر ، طول سر وتنه    3 تا   2 سانتی متر ، دم      75 تا   65اندازه سر شانه    

در ایران در کرانه هاي جنگلی دریاي خزر از آستارا تا پارك ملی .شود   در اروپا وآسیا دیده می. باشد        کیلوگرم می  25
هـم  ) اورامانـات  (شاید در جنگلهاي بلـوط کردسـتان      . در مناطق نوشهر وچالوس فراوان است       . لستان وجود دارد    گ

  . وجود داشته باشد 
دوره مـستی شـوکا در اواخـر تیـر مـاه      . شوکا آب را مانند سگ با زبان می نوشد و صدایی شبیه واق واق سگ دارد           

رسد که با یـک مـاده جفـت           و به نظر می. بر خالف مرال حرمسرا ندارد شوکاي نر . شروع شده و یک ماه ادامه دارد    
. کنـد    مـی    در فصل جفت گیري شوکاي نر به قلمرو ماده وارد شده واز آن در مقابل نرهـاي دیگـر دفـاع             . شود      می

بطوریکه با کوچکترین . موجودي فوق العاده ترسو است . کنند      زندگی می )  تایی   3 تا   2( شوکاها به صورت انفرادي     
  . گذارد   صدا پا به فرار می

دونـد و علـت آن هنـوز     اي مـی  در تابستان شوکاهاي پیر وجوان اعضاء یک خانواده به دنبال هم و در مسیري دایـره             
ماننـد   نوزادان بعد از به دنیا آمدن تا سه الی چهار هفته در البالي علفهاي بلند تنها از مادر می   . مشخص نشده است    

شکار آنها توسط شکارچیان مشکل است چون هنوز غدد مولـد بـو   . بینند  و فقط هنگام شیر خوردن مادر خود را می    
نرها چون با ماده هاي مشابه چندین .  برابر نرها است 3 تا 2تعداد شوکاهاي ماده .  است  فعالیت خود را شروع نکرده

  .اند  مونوگامها  کنند مونوگام نیستند ولی  ماده سال جفت گیري می
شوکا هـاي مـاده بـه شـدت از     . شود شوکا است  در اروپا وآسیا بیشترین گوزنی که شکار می  .  سر شاخه خوار است     

  . کنند   قلمرو خود دفاع می
 Fawn وبه نوزاد شوکا Hind , Ewe , Doe به شوکاي ماده Buck در زبان انگلیسی به شوکاي نر

  .گویند می
توان در مناطق بـاز مـشاهده    شوکا را تنها بعد از بارندگی می.  جنگلی بیشتر از مرال است      وابستگی شوکا به مناطق   

  . آیند    شود لذا به مناطق باز می   نمود چون حس شنوایی آنها بوسیله ریزش قطرات باران دچار اختالل می
 Delayی تخـم یـا   چـون شـوکا تـاخیر در جـایگزین    .  مـاه اسـت   9دوران بارداري شوکا علی رغم جثـه کـوچکش   

Implantation   ماه 5 تا 5/4.   دارد Delay ماه دوران بارداري واقعـی یـا   5/4 تا 4  یا تاخیر و Gestation  اسـت 
در شـوکا وقتـی تخمـک    . شـود  در یک خانواده هر چه جثه کوچکتر باشد طول دوران بارداري کوتاهتر مـی  ” معموال.

به حالت سوسپانسیون در رحم بوسیله رشته هایی قرار گرفته که به  ماه 5 تا 4تلقیح شد وتخم تشکیل گردید حدود 
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نیـز دیـده   ) فـک  ( این حالت در سمورسانان ، حشرات ، خفاشها وشیرهاي دریـایی  .  معروف است   Delayتاخیر یا   
 و در عرضهاي جغرافیایی مختلـف . شود  در شوکا رشد تخم تا مرحله بالستوال پیش رفته و بعد متوقف می           . شود      می

  . در شوکا تغییري نداشته است Delayدر مناطقی که فصل معنا ندارد باز هم 
زایمـان ، رشـد شـاخ ، ریـزش شـاخ و      .  سال دارند 15طول عمر . شوند   سالگی بالغ می5/1در.شوکاها دو قلو زایند     

گام تولد خالدار هستند نوزاد همه گوزنها هن  .  ماه زودتر از گوزن زرد و مرال است          2” جفت گیري در شوکاها معموال    
  . تا به خوبی در محیط مستتقر شوند 

  
   Bovidaeخانواده گاوسانان            

هاي اهلی گاو وگوسفند وبز  این خانواده شامل آهوان،آنتی لوپهاي افریقایی،بوفالوها،بزهاي کوهی ،قوچ ومیش و گونه        
جنس بوده ودامنه پراکنـدگی آن از افریقـا تـا    45وگونه 137بزرگترین خانواده از راسته زوج سمان است شامل     .است

وزن آنهـا  .از نظر جثه متوسط تا بزرگ ، دست وپاي بلند ، دمی کوتاه ویـا بلنـد دارد    .اروپا وآسیا وشمال امریکا است    
ه شاخها دائمی بود. اند  در اکثر گونه ها نر وماده بدون شاخ یا داراي شاخ ساده     . کیلو گرم متغیر است   1300 تا   3بین  

شاخ تو خالی بوده ومغز آن استخوانی از جنس جمجمه وغالفی از جنس پوست روي آن وجود دارد . کند  وخزان نمی
دتدانهاي پیش باالیی ندارندودر آرواره پایین سه دندان پـیش در  .است  Selenodontاي بصورت  دندانهاي ماضغه. 

 3/0 و1/0 و2-3/3 و3/3فرمـول دنـدانی بـصورت    .تمام گاوسـانان معـده چهـار قـسمتی دارنـد           .هر طرف وجود دارد   
حـس  . انـد   کلیه افراد این خانواده گیاه خوار ونشخوار کننـده        .فسیل این خانواده مربوط به ابتداي میوسن است       .است

اغلـب در زیـر چـشم ،    . کنند  می   در روز فعال هستند و اغلب به صورت اجتماعی زندگی        . بویایی وبینایی قوي دارند     
  . این خانواده در امریکاي جنوبی واسترالیا وجود ندارد .هاي مولد بو وجود دارد  ن ، زانو وبین سمها غدهکشاله را

  . زیر خانواده در سراسر جهان است9این خانواده داراي 
  :  گونه در ایران وجوود دارد که عبارتند 4از این خانواده 

1 ( Capra  aegagrus       پازن)4تصویر  (                                                                          
2  (Gazella  Subguttorosaآهو       )5تصویر (  
3(     Gazella     dorcas جبیر)6تصویر(  
4 (Ovis  ammon   قوچ ومیش        
  

Capra  aegagrus کل وبز         
هر کنگره مشخص کننده . ویند که شاخهاي بلند وکنگره ا ي دارد گ به نرها کل می.اش بزرگتر از بز اهلی است       جثه

رنـگ بـدن در بزهـا وکـل هـاي جـوان       . گویند که شاخ کوتاهی دارد  ها را بز می ماده. یک سال از عمر حیوان است     
هاي بالغ ریـش بلنـد    کل. اي متمایل به خاکستري و در کل ها ي مسن به خصوص در زمستان کرم رنگ است       قهوه
رنگ قسمت جلوي دست وپا و موهاي دم سیاه رنگ .  آنها نوار تیره رنگی وجود دارد  اهی داشته ودر پشت وشانهوسی

در کلیه مناطق ایران کـه  .  سانتی متر است 90 تا 65ارتفاع سرشانه .  کیلوگرم است  120 تا   30وزن آن بین    . است  
. ن در قفقـاز ، پاکـستان و عربـستان پراکنـده اسـت      در جهـا . شـود       اي باشد جز کویر مرکزي ایران یافت می         صخره
پاییز ( در فصل جفت گیري . کنند  هاي مسن زندگی می هاي جوان  با هم و جدا از کل          ها ، کل    بزها ، بزغاله  ” معموال

  . شود    هاي کل وبز با هم مخلوط می گله) 
در اوایـل تـا اواخـر پـاییز     . ایستد   روي دو پا میبراي مصرف برگ درختان . کند      از علوفه و بوته و درختان تغذیه می       

گیرد و  نرهاي قوي حرمسرایی متشکل از  بین نرها براي تصاحب ماده جدال سختی صورت می. کند  جفت گیري می
هـا   چون نرها قادر به جفـت گیـري بـا تمـام مـاده     .  روز است 10مدت دوره مستی  . دهند       ماده تشکیل می   15 تا   5

. آورنـد    اغلب دو نوزاد به دنیا می.  روز است  160مدت آبستنی   . شوند    بزها آبستن نمی   % 20تا   % 15نیستند حدود   
در بیـستون کرمانـشاه ، تنـدوره ، پـارك ملـی      .  سال است     15طول عمر حدود    . شوند     سالگی بالغ می   5/1در سن   
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نرها هنگام نبرد روي . سر شاخه خوارند ” کثراا. شود     گلستان هفتاد قلعه اراك ، بموي شیراز والبرز مرکزي یافت می       
  . شوند  ایستند و سپس به سمت یکدیگر فرود آمده ودرگیر می  دو پا می

Gazella  Subguttorosaآهو       
شاخها در قاعده نزدیک به هم است و سپس بطرف خارج ) .  سانتی متر 45( بلندي هستند ”  نرها داراي شاخ نسبتا   

در تابـستان  . ماده ها فاقد شـاخند  .   شکل  است واز جلو شبیه چنگ     Sشکل شاخ از پهلو     . کند    میوباال انحنا پیدا    
بلنـد وسـیاه رنـگ    ” زیر بدن و کفل سفید رنگ وموهاي دم نسبتا. اي است      شنی رنگ و در زمستان متمایل به قهوه      

 سـانتی متـر ،   70ارتفاع سرشـانه  . شود  در زیر گلوي آهوها به خصوص نرها برآمدگی گواتر مانندي دیده می        . است  
در اغلب دشتهاي کشور ، پـارك ملـی   . شود  بیشتر در مناطق استپی وهموار دیده می.  کیلوگرم است   45 تا   20وزن  

گلستان ، موته اصفهان ، خوجیر و سرخه حصار ، دشت سرین زنجان ، ودر جهان در عربستان ، ترکمنستان ، ترکیه      
  . دشو ، پاکستان دیده می

 کیلـو  80سرعت باالیی تـا  .  راس نیز برسد 300کنندو ممکن است تعداد افراد گله به    اي زندگی می    گله. روز فعالند   
. کننـد   در اوایل تا اواخر پاییز جفت گیري مـی   . کنند      از علوفه ونیز محصوالت مزارع تغذیه می      . متر در ساعت دارند     

 نـوزاد بـه دنیـا    2تـا  1 روز اسـت و 170مدت آبستنی  . گیرد  ورت میها جدال سختی ص بین نرها براي تصاحب ماده  
در گذشته در ترکمن صحرا ودشت مغـان آهـو   . کنند   سال عمر می12شوند و تا     سال بالغ می   5/1بعد از   . آورند      می

  . وجود داشته است 
Gazella dorcas      جبیر    

ها است در صورتیکه آهوهاي مـاده فاقـد     ازك وبلند در ماده   تفاوت آن وجود شاخهاي ن    .  شباهت زیادي به آهو دارد      
طول گـوش جبیـر بلنـدتر از آهـو     . رسد    شاخ جبیر نر قوس زیادي به خارج ندارد وقدري موازي به نظر می.شاخ اند   

دم . زیر بدن وکفل سفید ورنگ عمومی بدن زرد متمایل به قرمز اسـت  . کند   است و در مناطق خشک تر زندگی می   
  .  کیلوگرم است 25 تا 15 سانتی متر و وزن آن 65 تا 55ارتفاع سرشانه . ند وسیاه رنگ است بل

. در جهان در شرق افریقا ، عربستان ، هندوستان وجـود دارد  . دهند    آهو ها تشکیل می هاي کوچکتري نسبت به   گله
گـان ، سراسـر منـاطق سـاحلی تـا سیـستان       در ایران در کویر مرکزي ایران ، خار توران ، یزد ، فارس، کرمان، هرمز 

  . وبلوچستان ، جزیره فارو و قشم  وجود دارد 
از علوفه وبرگ گیاهان . کند  در برخی از مناطق مانندجزیره فارو جبیرآ ب مورد نیاز بدن خود را از گیاهان تامین می  

. آورد   نـوزاد بـه دنیـا مـی    2 روز و170گیري کرده ومـدت آبـستنی آنهـا     از اوایل تا اواخر پاییز جفت . کند    تغذیه می 
دشمنان آنها یوز .کنند   سال عمر می12 سالگی بالغ شده و5/1در . توانند دو بار در سال تولید مثل کنند    جبیرها می 

به علت تعقیب آنها با ماشین و موتور سیکلت وشکار آنها، جمعیتشان رو به کاهش گـذارده         . ، کاراکال و گرگ است      
  . است 

Ovis ammon قوچ ومیش      
تـوان بـه طـور قـاطع در مـورد           هاي ایران مطالعات زیادي صورت گرفته ولی هنوز نمـی    اگر چه در مورد قوچ ومیش   

 وقـوچ  Ovis vigneiهاي ایران را دو گونه یعنی اوریال  اي قوچ ومیش  عده. هاي ایران اظهار نظر کرد    بندي قوچ رده
اي هـم   عـده . دانند   هایی از این دو گونه می  ها را زیر گونه انسته وسایر قوچ ومیش  دOvis orientalisومیش غرب 

  . دانند     میOvis orientalis  و برخی دیگر Ovis ammonهاي ایران را متعلق به یک گونه     کل قوچ ومیش
براساس فرم وپیچش شاخ ودر ها در وهله اول  تشخیص قوچ ومیش. ایران از نظر تنوع قوچ ومیش در دنیا نظیر ندارد 

  . اي است   سینه  مرحله بعد براساس رنگ واندازه موهاي پیش
” مـثال . کننـد   ها در تپه ماهورها زندگی نمـی   و میش    همه قوچ. ها متعلق به نیمکره شمالی هستند  همه قوچ ومیش   

هورن فاقد موي پـیش   ، دال ، بیگهاي برفی  قوچ. کند  قوچ موفلون در جنگل،قوچ ومیش بربري درصحرا زندگی می       
  .کنند  اي بوده وشاخها قطورتر بوده ودر کوهستان زندگی می سینه
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          Ovis ammon arkali (Urial))          3تصویر(قوچ اوریال
شـاخها حلزونـی   . رسد   سانتی متر می118نرها شاخ بلندي داشته که طول آن گاهی به  . بزرگترین قوچ ایران است     

هـا هـم شـاخهاي     مـاده . رسـد    مقطع شاخها مثلثی به نظر می     . است وبه اطراف پهلوي صورت خمیدگی دارد        شکل  
. ها سفید اسـت   زیر شکم وکفل. موهاي پیش سینه اي بلند وسفید رنگی در ناحیه گلو وسینه دارند        . کوتاهی دارند   

زیستگاه آن تپه ماهوري اسـت ودر شـمال    . رسد  کیلو گرم می85 تا 25 سانتی متر و وزن بین   100ارتفاع سر شانه    
ترین نژادهاي آن در پارك ملی تندوره و پـارك ملـی گلـستان      بهترین و خالص. خراسان تا شرق سمنان وجود دارد     

  . در ترکمنستان ، افغانستان وپاکستان نیز وجود دارند.   است  2n = 58. است 
  Ovis  ammon gmelini (Armenian sheep)          )1تصویر(قوچ ارمنی 

مقطـع  . خمیدگی شاخها بر خالف سایر قوچها به طـرف بـاالي گـردن اسـت         . شاخهاي آن از اوریال کوچکتر است       
اي   موهاي بلند پـیش سـینه  . ماده ها فاقد شاخند یا شاخ کوتاه دارند . رسد    عرضی شاخها به شکل بیضی به نظر می       

در ناحیـه کمـر   . شود  اي تیره تا سیاه در زیر گردن دیده می    به رنگ قهوهسفید وجود نداشته ولی موهاي زبر وکوتاه    
زیـستگاه آن تپـه   .  کیلوگرم است 65تا 20 سانتی متر  ووزن 80ارتفاع سرشانه . لکه سفید وزینی شکلی وجود دارد  

ر انگـوران زنجـان   خالص ترین نـژاد آن د  . ماهورهاو نواحی کوهستانی آذربایجان ، زنجان ، همدان و کردستان است          
  2n=54. شـود   عالوه برایران در جمهوري آذربایجان ، ترکیه ، عراق و ارمنستان دیده مـی          . وپارك ملی ارومیه است   

  . است
  Ovis ammon isphahanica (Esphahan sheep)      )2تصویرقوچ اصفهان 

اي سـیاه   تان موهـاي پـیش سـینه   در زمس. میش ها اغلب بدون شاخ هستند . شاخها به طرف گردن خمیدگی دارد       
تر از سایر قوچ ومیش ها  رنگ بدن تیره. شود  لکه زینی مشاهده می. رنگ ودر مقایسه با قوچ ارمنی بسیار بلند است     

در استان اصفهان وقسمتی از چهار محال وبختیاري ومنطقـه کـاله قاضـی      . است ولی دست وپاها وپوزه سفید است        
  . باشد  می2n=54.   کند  زندگی می

   Ovis ammon laristanica      )(Laristan sheep قوچ الرستان   
در . داراي شـاخ هـستند   ”میش ها هم غالبا. قسمت جلوي شاخ پهن است .نوك شاخها به موازات گردن انحناء دارد     

ن قوچ ومـیش  کوچکتری. شود  لکه زینی دیده می . شود    ناحیه پایین گردن وسینه موهاي سیاه وکوتاهی مشاهده می        
  2n=54   . شود  در منطقه الرستان فارس دیده می. ایران است 

  
  

  O.a .gmelini & O.a.arkal ( Alborz red sheep)قوچ البرز مرکزي         
لکه زینی . بلند وفلفل نمکی وناحیه سینه سیاه است    ” موهاي زیر گردن نسبتا   . هیبریدي از قوچ اوریال وارمنی است       

در منطقه فیروزکوه ، الر، گچسر ، سرخه حصار و ورامین دیـده   . پیچش شاخ مانند قوچ اوریال است       .شود    دیده نمی 
  2n= 54, 55, 56, 57  . شود  می

  O.a.Laristanica & O.a.Cycloceros (Kerman sheep)قوچ کرمان       
مـیش هـا هـم    . بیه اوریال است فرم پیچش شاخ ش  . از اختالط قوچ الرستان با قوچ هاي افغانی به وجودآمده است            

شود و در برخـی   بلندي دیده می”  در ناحیه گردن وسینه برخی قوچها موهاي سیاه ونسبتا     . شاخهاي کوتاهی دارند    
  2n=54 ,55. دیگر این موها کوتاه وفقط در ناحیه سینه است 

  . جود دارددر ناحیه جنوب کرمان ، بافت ، جیرفت ، سیرجان ، ایرانشهر ، تا مرز پاکستان و
  هاي دیگري در منطقه کویر مرکزي ایران ، اراك ، شیراز وجود دارد  عالوه بر این چهار گونه زیر گونه

ها ونابالغین به صـورت گلـه    میش ها ، بره”معموال. کنند    اي زندگی می     قوچ ومیش ها روز فعال بوده وبه صورت گله        
هنگام احساس خطر صداي فیش مانندي سر داده واز .قوي دارند حس بویایی وبینایی . کنند  وجدا از نرها زندگی می    
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در منـاطق گرمـسیري از اویـل مهـر مـاه ودر منـاطق       . کنند  از علوفه وبرگ درختان نغذیه می. شوند   منطقه دور می  
نی دوره آبـست .گیـرد   ها نزاع درمی بین نرها براي تصاحب ماده  .کنند      سردسیر از اواسط آذر شروع به جفت گیري می        

دشـمنان  . سال اسـت  14طول عمر تا . رسند     سالگی به بلوغ می5/1در. آورند    بره به دنیا می2 تا   1.  روز است    165
  . طبیعی آنها گرگ، پلنگ ویوز است 

  
   Perissodacylaراسته فرد سمان        

ها داراي شاخ بـوده ولـی     گونهبرخی. گونه در سراسر جهان دارد18.ها است ها،تاپیرها وکرگدن این راسته شامل اسب   
دندانهاي آسیا در انواع علفخوار آن . عدد است44اي بزرگ وتعداد آن  دندانهاي ماضغه.این شاخها ساختار پوستی دارد

 Lophodontتر  هاي تکامل یافته گونه. است Brachydontچرها مانند تاپیر   ودر شاخهHypsodontمانند اسبها 
  .هستند

هـا   اي منقـرض شـده از کرگـدن    گونـه . خانواده بودند 14اي مرکب از     شیاري فردسمان گروه چیره   در ابتداي دوره تر   
Indricotherium    متـر و وزنـی   4/5اي به انـدازه   در زمان خود بزرگترین پستانداران خشکی بود که ارتفاع سرشانه 

فردسمان بومی . سمان بوده استافول این راسته در دوره الیگوسن و همزمان با ظهور زوج. تن داشته است  30معادل  
  .افریقا،آسیاي جنوبی ومرکزي ،جنوب امریکاي شمالی هستند

دندان نیش اگر هم وجود . وزن بدن روي یک یا سه انگشت قرار دارد    . این حیوانات جثه بزرگی داشته وفاقد شاخند        
در ایـران راسـته فـرد    . تی دارند  و یا یک قسم  این حیوانات علفخوارند ومعده  ساده     . داشته باشد بسیار کوچک است    
  .  است equidaeسمان داراي یک خانواده به نام 

   
              Equidae   خانواده 

تعداد دندانها .جمجمه ضخیم وبدن حجیم دارند. گونه است9 جنس و 1این خانواده شامل خرها،اسبها و زبراها شامل 
ها وجود نداشته یا آثاري از  دندان نیش در ماده   . است 3/3 و 1/1 و 3-3/4 و 3/3 عدد وبا فرمول     42-44در این خانواده    

 ماه بوده و هر دو سال یکبار یک 11-13دوران بارداري. استHypsodontاي در آنها    دندانهاي ماضغه .آن باقی است  
در . است سال25-35طول عمر آنها .شوند  ماه و در دو سالگی بالغ می    6-8دوران از شیر گرفتن     .آورند  کره به دنیا می   

جثه بزرگی داشته ، جمجمـه  . کنند  چند همسره بوده واغلب در مناطق باز زندگی می        .ابتدا وانتهاي روز فعالیت دارند    
. کشیده ، گوشها دراز ، گردنی کلفت ، دم بلند ، فقط یک انگشت در هر پا دارند که به سم بزرگی ختم شـده اسـت    

بـا لگـد زدن وگـاز گـرفتن از خـود دفـاع       .  توانایی دویدن دارنـد  به مدت طوالنی  . حس بویایی وشنوایی قوي دارند      
در ابتداي ائوسن ظاهر شده و در طول اولیگوسن،میوسـن وپلیوسـن        . این خانواده در ایران یک گونه دارد        . کنند    می

  . است تکامل یافته
       Persian wild ass (anager) equus hemionus       )11تصویر(گور

باریک و نـوك  ) حد فاصل گوش اسب واالغ ( گوشها بلند . ه االغ دارد ولی قدري از آن بزرگتر است     شباهت زیادي ب  
رنگ پشت زرد متمایل به نـارنجی ، پـایین   . موها کوتاهند . دم بلند ونیمه انتهایی آن موهاي بلندي دارد . تیز است  

در . اي در پشت دارد   روي گردن و نوار تیره قهوهیال سیاه رنگی بر  . بدن ، پهلوها و کفل سفید متمایل به زرد است           
  که غده تغییر شکل یافته قسمت Chestnut)(شود    اي پوست گرد وسیاه رنگ مشاهده می   سطح داخلی دستها تکه   

  . داخل بازو است که به صورت پوست خشکیده درآمده است 
هـا ، تپـه     زیـستگاه ایـن حیـوان در دشـت    .ت   کیلوگرم اس  250 تا   150 سانتی متر ووزن     140 تا   130ارتفاع سرشانه 

  .  است …زارها و   زارها ، تاغ ماهورهاي کوتاه ، در منه
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هاي مجاور کـاله قاضـی    بیشتر در دشت خارتوران ، مناطق مرزي سرخس ، کویر مرکزي از طبس تا سمنان ، دشت           
اشته که هم اکنون فقط در ترکمنـستان  از منچوري تا ترکمنستان ، هندوستان ، افغانستان ، وجود د          . شود      دیده می 

  . شود    مشاهده می
تنها وگاهی با چنـد مـاده وکـره مـشاهده     ” نرها معموال. کند  به صورت اجتماعی زندگی می  . حیوانی روز فعال است     

. د کننـ  گیـري مـی    اواخر خرداد جفت. شوند   اي مشاهده می  جات جداگانه   اغلب ماده ها وبچه ها در دسته      . شوند      می
گیرد و نرها در این جدال ممکن است قسمتی از دم خود را از دست         بین نرها براي تصاحب ماده درگیري صورت می       

طـول عمـر   . شـوند    در سه سالگی بالغ مـی . آورند          یک بچه به دنیا می    . مدت بارداري حدود یک سال است       . بدهند  
عقیب وشکار با ماشین و موتور سیکلت ، تخریـب زیـستگاه ، در   در اثر ت. دشمن طبیعی ندارد .  سال دارند 40حدود  

  . شود  هم اکنون تنها در ناحیه خارتوران ، منطقه بهرام گور و سرخس مشاهده می. معرض نابودي هستند 
  

       Carnivoraراسته گوشتخواران 
  .است) 5( گونه به شرح جدول زیر271 خانواده و12شامل 
  ود از راسته گوشتخواران در جهانهاي موج خانواده): 5(جدول

  حضور در ایران  معادل فارسی  نام علمی خانواده
Canidae  بلی  سگ سانان  
Felidae  بلی  گربه سانان  
Herpestidae  بلی  ها نمس  
Hyaenidae  بلی  کفتارها  
Mustelidae  بلی  راسوها  
Mephitidae  خیر  ها اسکانک  
Odobenidae  خیر  والروسها  
Otariidae  خیر  اي دریاییشیره  
Phocidae  بلی  ها فک  
Procyonidae  خیر  ها راکون  
Ursidae  بلی  ها خرس  
Viveridae  خیر  وت ها سی  

  
در هر . شود    گرمی تا خرس کودیاك  را شامل می45این راسته شامل پستاندارانی با جثه واشکال مختلف از راسوي      

  .برخی چنگال آشکار وبرخی چنگال پنهان دارند.اي چنگال است انگشت کامال مشخص دارند که در انتها دار5یا 4پا 
دنـدانهاي هـر طـرف آرواره    . چیزخورانـد     برخی مانند خرسها همـه . دهد    غذاي اصلی اکثر آنها را گوشت تشکیل می       

 دندان پیش ، یک دندان نیش بسیار بلند و مخروطی شکل و دندانهاي پیش آسیا وآسیا بـا تعـداد متفـاوت               3شامل  
شود براي بریدن گوشت تغییـر شـکل یافتـه      نامیده می ) گوشت بر   ( حداقل یکی از این دندانها که کارناسیل        . ت  اس

اي در آرواره باال  خرسها شش دندان ماضغه.اي از نظر تعداد وعملکرد متفاوت است دندانهاي ماضغه. وتیغه مانند است 
حـس  .اي باالیی وپایینی دارند سانان فقط سه دندان ماضغه      گربه در حالیکه .اي در آرواره پایین دارند       دندان ماضغه  7و

  .شنوایی،بویایی وبینایی قوي دارند
بـسیاري از گوشـتخواران قبـل از دیـدن طعمـه صـداي آنـرا           .حس شنوایی در تمام شـکارچیان تکامـل بـاالیی دارد          

در گوشتخواران .ردن طعمه داردبرخی مانند گورکن وابستگی شدیدي به حس شنوایی وبویایی براي پیدا ک  .شنوند  می
قدرت بینایی گربه سـانان  .توانند فاصله تا طعمه را تشخیص دهند ها در جلوي صورت قرار گرفته بهتر می چون چشم 
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تـري   تواند تصویر قوي در شب قویتر از گروههاي دیگر است چون چشم قادر به منعکس کردن نور بوده وبنابراین می          
  .بینند تصوري غلط است سانان در تاریکی مطلق می  باور که گربهاین.را در تاریکی ایجاد کند

گوشتخواران روش عالمتگذاري را نه تنها براي پیدا کردن طعمه وفرار از دسـت دشـمن بلکـه بـه عنـوان یـک روش        
  .تواند قلمرو را مشخص کند ادرار ومدفوع می.برند ارتباطی به کار می

 روي صـورت   Vibrissaeاکثـرا داراي  . یـا حالـت بینـابینی اسـت    رو رو کـف  حرکت گوشتخواران بـه صـورت پنجـه   
گذاري قلمرو،روابط اجتماعی ودفاع بکار  غدد عالمتگذاري در اغلب اعضاي این راسته وجود داشته وبراي نشانه   .هستند

  .رود می
.  دفـاع هـستند   ها اغلب هنگام تولد نارس ، بدون مو ، کور وبی        بچه. مدت آبستنی در اکثر گوشتخواران کوتاه است        

اکثر گوشتخواران شـب فعـال   . دهد  ها باالست و فقط یک بچه به حیات خود ادامه می     میزان مرگ ومیر در بین بچه     
  .   توان از رد پا و فضوالت و باقی مانده غذاي آنها کمک گرفت    براي مطالعه آنها می.هستند 

  .  گونه از آن منقرض شده است 2 گونه دارد که 28 خانواده و7راسته گوشتخواران در ایران 
  : صفات بارز 

           Carnassial)   هاي تیز وبرنده  دندانهاي آسیا با لبه( ـ داشتن دندان گوشت بر 1
  بلند Canine ـ داشتن دندان نیش 2

  .  وگرازها است Walroosبلندترین دندان نیش در یک نوع شیر دریایی 
. کننـد    دارند نیز دنـدان نـیش بلنـد دارنـد و حتـی پلنـگ را هـم شـکار مـی                بابونها که سر شبیه سگ  و دم کوتاه        

اي  سیستم عصبی پیشرفته. کنند  اي که دارند حیوانات با جثه بزرگتر از خود را شکار می گوشتخواران با توجه به جثه
  . زن دارد  کیلوگرم و50 کیلوگرم است در حالیکه خود پلنگ 80 تا 70وزن شکار براي پلنگ ” مثال. دارند 

  
  

  Canidaeخانواده سگ سانان      
برخـی زنـدگی   .کننـد  در تمام زیستگاهها از بیابانهاي گرم تا مناطق قطبی زندگی مـی . گونه در جهان است  33داراي  

. انـد  سانان شکارچیان ماهر با حس شنوایی خوب وقدرت بویایی فوق العاده سگ.گروهی وبرخی زندگی انفرادي دارند    
گوشها سیخ ومثلثی شکل ، دم پشمالو ودست وپـاي بلنـدي داشـته و    . پوزه دراز و باریک دارند . د شبیه سگ هستن 

ناخنها کلفت وقوي است ولی .  انگشت در پا دارند 4 انگشت در دست و  5هاي موجود در ایران       گونه. رو هستند     پنجه
داراي غدد مولد بـو در سـطح زیـرین دم     . شود  شود بطوریکه در ردپاي آنها اثر ناخن دیده می        تیز نیست وجمع نمی   

کنند اغلب ماده یا قویترین فـرد رهبـري گـروه را بـه عهـده       سگ سانانی که به صورت اجتماعی زندگی می    . هستند  
  . گیري کنند   توانند باهم جفت برخی مانند گرگ ، سگ شغال می.  گیرد   می

انـدازه  .کننـد  تنـان وبـسیاري از مـواد گیـاهی تغذیـه مـی       داران،نـرم  طلب بوده و از مهره سانان موجوداتی فرصت    سگ
  . پنج کیلوگرمی تا یک گرگ خاکستري دویست کیلوگرمی متفاوت استFennecسانان از یک روباه  سگ

فرمـول  .آسیاي باال واولین دندان آسیاي باال به صورت کارناسـیل درآمـده اسـت        سانان چهارمین دندان پیش    در سگ 
  . است3/3 و1/1 و4/4 و3/2دندانی آنها به فرمول 

  .گونه در ایران وجود دارد6سانان  از خانواده سگ
       Canis  lupus    (Wolf)گرگ   

  . دارد  می  نوك گوشها مانند سگ تیز نیست واغلب آنها را سیخ نگه . بزرگترین سگ سان وحشی است 
. گرگهاي ایران خاکستري رنگ هـستند  .دارد  نمیاي یا باال نگه   دم قدري افتاده وصاف است مانند سگ آنرا نیمدایره       

در . شـوند   در امریکا ، اروپا و آسیا یافت می .  کیلوگرم دارند    70 تا   25وزنی در حدود    . توله گرگها اغلب سیاه رنگند      
به . البته به صورت موردي در اکثر مناطق دیده شده است .شود   ایران در مناطق کوهستانی مانند آذربایجان یافت می
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بـه صـورت گروهـی زنـدگی     . شب کارنـد  ” اکثرا. همراه روباه سر دم سیاه جزء کمیاب ترین سگ سانان ایران است    
حتـی در  . کننـد    از قوچ ومیش ، کل وبز ، آهو ، شوکا وحتی مرال و پرندگان و حیوانات اهلـی تغذیـه مـی             .کنند    می

  . کنند وانه نیز تغذیه میمنطقه حفاظت شده مراکان آذربایجان در فصل تابستان از هند
گیـري در زمـستان     جفت. کنند    پیرترین وضعیف ترین جانور را شکار می” معموال. کنند       به صورت گروهی  شکار می     

هنگـام  . کند  ها غذا تهیه می گرگ نر براي ماده و بچه.آورند         توله به دنیا می5 تا 3 روز  70 تا   60بعد از   ”است معموال 
 سال است 9طول عمر حدود .  سالگی است 2سن بلوغ در . کنند   روز چشم باز می10ها کور هستند و بعد    تولد بچه 

.  
  
  

     Canis  aureus (Golden jackal) شغال      
هاي شمال  تر ازشغال  هاي جنوب روشن   شغال. رنگ حنایی وسایه سیاه روي پشت ودم تیره است . جثه کوچکی دارد 

در اکثـر منـاطق ایـران    . کیلـوگرم وزن دارنـد   15 تـا  6بین .دارند  می      ویدن دم را پایین وبین پاها نگه      هنگام د . است  
  . شوند   در اروپا وآسیا و افریقا دیده می. خواري هم دارند    خواري و زباله   عادت الشه. کنند   زندگی می

اي شـبیه       گام غروب بـه صـورت دسـته جمعـی زوزه    هن. کند    به صورت انفرادي یا گروهی زندگی می. شب کار است    
 توله 8 تا 3دو ماه طول دوران بارداري است و . گیري در فصل زمستان است  جفت. دهد    صداي انسان از خود سر می
اي کـه توسـط والـدین     بعد از شیرخوارگی تا چند ماه تغذیه با گوشـت هـضم شـده   . آورد     کور و بدون مو به دنیا می      

  . سالگی است 1بلوغ در .  سال است 10طول عمر . گیرد   شود صورت می نده میبرگردا
   Vulpes vulpes ( Common fox ) روباه معمولی      

اي است ، رنگ پشت از خاکستري  دم بلند وپشمالو با نوك سفید ، گوشهاي بزرگ و سیخ که پشت آنها سیاه یا قهوه   
متـر    سـانتی 48 تـا  32طـول دم  .  کیلوگرم دارد 10 تا 4وزنی در حدود . است اي تا نخودي متفاوت    متمایل به قهوه  

جـز در پـارك ملـی    ( شـود   شود و در بیابانهاي خشک وجنگل دیده نمـی        در اکثر نقاط در شهرها مشاهده می      . است
  ).  گلستان 

انداران کوچـک نظیـر   از پـست . شود  در النه خرگوشها ورودك ساکن می  ” غالبا. حیوانی تک زي است     . شبگرد است   
در ترکمن صحرا غذاي اصلی آنها را در تابستان . کند  کند  از غذاهاي گیاهی نیز تغذیه می    موش وخرگوش تغذیه می   

. آورد   نوزاد به دنیـا مـی  8 تا 4 روز و56 تا 50مدت بارداري . گیري در زمستان است   جفت. دهد  هندوانه تشکیل می 
دشمن طبیعی روبـاه پلنـگ و پرنـدگان شـکاري     .  سال است 10آنها   طول عمر   . د  رس       ماهگی به سن بلوغ می     10در

  . است 
   Vulpes rueppelli  (Sand fox)روباه شنی         

رنگ پشت گوشها برخالف روباه معمولی سیاه    . بزرگ است   ” جثه کوچکتري از روباه معمولی دارد ولی گوشها نسبتا        
اي متمایل  در دو طرف صورت دو نوار قهوه. زرد متمایل به نارنجی است      ” عموالبه رنگ پشت بدن و م     ” نیست وغالبا 

اي  رنـگ دم زرد متمایـل بـه قهـوه    . ها به گوشه دهان امتدادیافتـه اسـت    شود که از طرف چشم    به سیاه مشاهده می 
شود  حیوان در شن میهاي دست وپا موهاي بلندي وجود دارد که مانع فرو رفتن    بین پنجه . وانتهاي آن سفید است     

 .  
در مناطق حاشـیه کـویر ، سیـستان وبلوچـستان ، فـارس ،      .  کیلوگرم است5/4 تا 2 سانتی متر ، وزن      35 تا   25دم  

شب فعـال وانفـرادي   . شود  در شمال افریقا ، عربستان و افغانستان نیز دیده می         . خوزستان ، بندر عباس وجود دارد       
خصوصیات دیگر آن شبیه روباه . کند  ، الشه حیوانات و مواد گیاهی تغذیه میاز جوندگان کوچک ، خزندگان  . است  

  .  معمولی است 
                Vulpes  corsac  (Corsac fox) روباه ترکمنی یا سردم سیاه
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کوتـاه  ” مشخصه اصـلی آن دم نـسبتا  . اش از روباه معمولی کوچکتر ولی دست وپا بلندتر از روباه معمولی است            جثه
در زمـستان موهـا   . اي تیره یا سیاه رنگ اسـت   رنگ موهاي انتهایی دم قهوه . رسد      ست که انتهاي آن به زمین نمی      ا

پوشش تابستانی بـه  . شود   بسیار بلند وبه رنگ خاکستري متمایل به سفید است بطوریکه فقط نوك گوشها دیده می     
در ایـران فقـط در ناحیـه تـرکمن صـحرا      . گرم است    کیلو 2 سانتی متر ، وزن حدود       21 تا   17دم  . رنگ قرمز است    

حیوانی تک زي وچـاالك اسـت وحتـی روي درخـت هـم      . از آسیاي مرکزي تا تبت پراکنده است     . کنند    زندگی می 
  .رود  می

به علت پوست زیبایش شکار شـده ودر معـرض انقـراض    .کند  از جوندگان ، پرندگان ، خزندگان و حشرات تغذیه می     
  . باشد  می
  

  Vulpes cana ( Blanford fox ) ه روباه             شا
دم . در صورت دو نوار سیاه مشخص دارد که از چشم به طرف بینی امتـداد دارد        . در حد واندازه روباه معمولی است       

اي ودر ناحیـه   رنگ موهاي پشت خاکستري نقره. گوشها بزرگ ودر قاعده بسیار پهن است       . بسیار بلند وپر مو است      
در .  کیلـوگرم اسـت   3 سـانتی متـر ، وزن آن  41 تا 33دم . اي و روي دم سیاه رنگ است  قهوه” ها کامال  ون مهره ست

  . شرق خراسان ، کرمان ، فارس ،اصفهان ویزد دیده شده است
  . کمیاب ترین روباه ایران است  . در پاکستان ، افغانستان ، ترکمنستان وجود دارد 

  
  سانان      گربهFelidaeخانواده    

در تمام مناطق دنیا جز قطب جنوب،استرالیا .سانان توافق نظر کاملی وجود ندارد بندي گربه در مورد تاکسونومی ورده
هاي  vibrissaeسانان با بدن کامال عضالنی وچابک ،با صورتی گرد،چشمان بزرگ و گربه.وماداگاسکار پراکندگی دارد

  . گونه در جهان است38 جنس و6اده شامل این خانو.شوند العاده حساس مشخص می فوق
  . استFelinae, Acinonychinae, Pantherinaeهاي  گروههاي اصلی شامل زیر خانواده

  .در طول دوره الیگوسن پا به عرصه وجود نهادند) Proailurus(سانان اولیه  گربه
تنهـا شـیر بـا صـورت کـشیده       .هـستند تر وسـر گردتـر        سانان داراي پوزه کوتاه     در مقایسه با گوشتخواران دیگر،گربه    

اي  راه یـا لکـه   سانان نرم بوده و راه جز شیر ،مو در بقیه گربه     .تر از این قاعده مستثنا است       ویوزپلنگ با جمجمه مرتفع   
  .است
کنند ودر عـوض از   کمتر از حس بویایی براي شکار کردن استفاده می.کشند سانان شکار را از گلوگرفته و آنرا می   گربه

  .کنند  براي برقراري ارتباط با اعضاي دیگر گروه استفاده میاین حس
 دارند که درآن بو از طریق دو سوراخ موجود در سـقف دهـان بـه مغـز             Vomeronasalسانان سیستم بویایی      گربه
  .رسد می

کیه سانان در چشم خود شـب  گربه.دهد هاسازگاري مختلفی را براي افزایش قدرت بینایی نشان می    ساختار چشم گربه  
معروف اسـت   Tapetum lucidumاین الیه با یک الیه اضافی که در پشت شبکیه قرار دارد و به نام .بزرگی دارند
کند بدون اینکه جذب شود توسط این الیه اضافه منعکس شـده و         نوري که از میان شبکیه عبور می      .است  اندوده شده 

نوري که توسط شبکیه . ا یک سلول کاشف ثبت گرددیابد که ب  از طریق شبکیه به عقب برگشته و فرصت دیگري می         
-شود، در خالل عبور از چشم از طریق مردمک به بیرون از چشم منعکس شده و درخـشش زرد              دریافت وضبط نمی  

آوري نور توسط چشم را اصالح کرده و  سانان توانایی جمع ساختار چشم گربه.کند اي را هنگام شب ایجاد می سبز ویژه
  .  برابر قدرت بینایی انسان شود6 قدرت بینایی آنها در شب شود که باعث می

این اندام هرچند در ابتدا ابزاري براي تمیز کردن بدن است،     .اي دارد   سانان در بین گوشتخواران حالت ویژه       زبان گربه 
بـه نـام   بخش باالیی زبان پوشیده از زوائد نوك تیـزي      .شود  اي جانور محسوب می     ولی بخش مهمی از دستگاه تغذیه     

Papillae    جانور به کمک این زوائد زبر زبانی قادر است تا قطعـات  . دهد  است که به آن ظاهري شبیه به سوهان می
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سانان بالغ انگشت انسان را لیس  به همین دلیل است که اگر گربه    .چسبیده گوشت به استخوان را به آسانی جدا کند        
  .شود بزنند ،از انگشت انسان خون جاري می

سـانان بـه    آسـیا در گربـه   تمام دندانهاي آسیا و پیش  . است 3/3 و 1/1 و 2/3 و 1/1سانان به صورت      ندانی گربه فرمول د 
  .آسیا داراي یک زائده مثلثی نوك تیز براي خرد کردن استخوان است صورت کارناسیل درآمده و سومین دندان پیش

تـرین نـوع مـو بـوده و روي صـورت قـرار         یم یا سبیل که ضخ    Vibrissae-1:سانان چهار نوع مو وجود دارد       در گربه 
این موهـا تنـک بـوده وهمـان     .موهاي حساس که در تمام نقاط بدن وجود داشته و از بقیه موها بلندتر است            -2.دارد

موهاي محافظ که فراوان ومتراکم است وبدن را از رطوبت و ذرات خارجی -3. را براي حیوان دارد Vibrissaeنقش 
ترین موها است وقطر خیلـی کمتـري از موهـاي محـافظ      ترین و نرم  نرم زیرین که فراوانموهاي-4.کند محافظت می 

  .کند این موها ظاهري مجعد داشته و حیوان را از سرما وگرما محافظت می.دارد
اي  راه در روي بدن ببر ویا خالهاي روي بدن پلنگ در واقع وسیله خطوط راه.سانان استتار است نقش اصلی مو در گربه

  .تتاري استاس
هاي مکرر ماده وصداي غرش یا خرخر نرها همـراه   اي بوده وبا جیغ سانان همراه با رفتار وحشیانه گیري در گربه    جفت
بـه عنـوان مثـال شـیرها     .کنند گیري می   رغم این موضوع،این جانوران در طول دوره فهلی چندین بار جفت            علی.است

  .کنند گیري می  بار جفت200بیش از 
 انگـشت  5هـا   دست. ها درشت ، ودست وپایی کوتاه دارند         کوچک ، چشم  ”، پوزه کوتاه ، گوشها نسبتا     سري کوچک   

سانان آثار  پس در رد پاي گربه. این ناخنها قابل جمع شدن است .  انگشت دارد که ناخنهاي تیز وبلندي دارد 4وپاها 
  ) .به استثناء یوز (شود   ناخن مشاهده نمی

شود که این حیوانات با کمترین سروصدا به   وپا که اطراف  آنرا مواحاطه کرده است باعث می   هاي نرم کف دست     پینه
. اي دارد   سبیلها وسایر موهاي صورت به عصب ارتباط دارد ودر مسیر یابی در شب نقـش عمـده  . طعمه نزدیک شوند   

آیـد     به صـورت گـرد در مـی   مردمک چشم در روزها به شکل خط عمودي است که در تاریکی . شبگرد هستند   ”اکثرا
شود که سلولهاي پشت شبکیه ضعیف تـرین نـور را جـذب کـرده وباعـث        کند وباعث می    وتمام سطح چشم را پر می     

کمتر ازسگ سانان طعمـه را از طریـق بـو     . حس شنوایی مانند بینایی قوي است       .افزایش قدرت بینایی در شب شود     
قلمرو خود را با ادرار وخراشـیدن درختـان   . کند   انفرادي زندگی میبه استثناء شیر که به صورت  . دهند    تشخیص می 

ها دارند وقلمرو یک نر ممکن است با قلمرو چندین مـاده    عموما نرها قلمرو وسیعتري نسبت به ماده      .کنند      تعیین می 
  . همپوشانی داشته باشد ولی قلمرو دو نر هرگز با هم همپوشانی ندارد

اند گربه سـانان      اران ، آنهایی که بهتر از همه عادت گوشتخواري داشته وبهتر آداپته شده  در بین تمام راسته گوشتخو    
                 Big catsــ  1: کننـد     به دو دسته تقـسیم مـی  Hyoidگربه سانان را براساس ویژگی حنجره واستخوان . هستند 

  .قدرت غرش دارد ، هیوئید غضروفی است 
  .                قدرت غرش ندارند ، هیوئید استخوانی است  Small catsـ 2              

سـانان تنهـا صـداي خرخـر       هستند قدرت غرش داشته و بقیه گربـه  Felisتنها شیر،ببر،پلنگ وجگوار که از جنس 
  .دارند

  . از نظر شباهت آناتومیکی هیچ خانواده از گوشتخواران به شباهت گربه سانان نیست 
  .سانان در ایران وجود دارد گونه از گربه 8در حال حاضر 

    Panthera  pardus (Leopard)    )12تصویر(پلنگ 
رنگ موهاي پشت کرم متمایل به نارنجی است . سر پهن وگوشها کوچک است . جثه بزرگ وبدن نرم وعضالنی دارد  

 لکه سیاه در 5 تا 2رار گرفتن سطح پشت وپهلوها از خالهاي تو خالی شبیه گل تشکیل شده است که از کنار هم ق         . 
طـول سـر   . روي دست وپا وزیر بدن از خالهاي تو پر پوشیده شده اسـت  . اطراف ناحیه همرنگ به وجود آمده است      

در اکثـر  . رسد    کیلو گرم می100 سانتی متر و وزن به75 سانتی متر ، ارتفاع تا 100 تا60 سانتی متر ، دم 180وتنه  
  . خورد   ا تا مناطق کویر مرکزي به چشم میمناطق کشور از کوهستانه
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بـیش از  . ترین دلیل در بقاي نسل این حیوان باشـد      اند و شاید این عمده      اي با محیط یافته     پلنگها سازش فوق العاده   
زیر گونه شمال خراسان که جثه بزرگی داشـته و وزنـش تـا    .  زیر گونه دارد که در ایران دو زیر گونه وجود دارد             30

اي که در اصفهان وجود دارد،کوچکتر بوده ورنگش روشنتر و بـراق تـراز زیرگونـه      وزیر گونه. رسد     لو گرم می   کی 100
یکی از شکارهاي اصـلی پلنـگ   . بیشترین تراکم پلنگ در پارك ملی تندوره و پارك ملی گلستان  است . قبلی است   
  . شود  محسوب میالبته سایز کبک تا اسب جزء رژیم غذایی این جانور. پازن است 

پلنگ براي فـرار از  .توان مشاهده کرد    پلنگها را هنگام زمستان به همراه توله می       . پلنگهاموجوداتی شب کار هستند      
پس از کشتن شکار قسمتهاي نـرم  ) . البته در ایران اینطور نیست (برد   دست رقیب شکار خود را به باالي درخت می  

کند و دیده شده که پلنگها گوشت بو گرفته را بیـشتر دوسـت     زیر خاك مخفی میبدن مانند جگر را خورده وبقیه را   
اگر پلنگ در گوشه اي محاصره شود یا زخمی شود حتی ممکن است . در هیچ جا تراکم جمعیتش باال نیست . دارند 

  . پراکنش پلنگها در آسیا وافریقا  است . فیل آسیایی را هم از پاي در آورد 
 6 تـا 2.  روز اسـت  95مدت بـارداري  . کنند   چند نر برسر یک ماده نزاع می    . کند     جفت گیري می   در اواسط زمستان  

پلنگهـا عالقـه خاصـی بـه     .  سال است 21طول عمر در اسارت . رسد       سالگی به بلوغ می    3در  .آورد        نوزاد به دنیا می   
  . شکارسگ دارند 

   Acinonyx jubatus  (Cheetah )          )15تصویر(یوز پلنگ
دست وپاي بلند وکشیده وباریک وباالي شـکم  . تنها گربه سانی است که شباهت زیادي به خانواده سگ سانان دارد       

رنگ پشت زرد متمایل بـه  . برخالف سگ سر کوچک وگرد وگوشهاي کوچک وگرد دارد . آن شبیه سگ تازي است  
   تو پر سطح بدن از خالهاي گرد ، سیاه و. قرمز و زیر بدن سفید است 

. شود که از گوشه چشم به گوشه دهان امتـداد دارد   در ناحیه صورت دو نوار سیاه رنگ دیده می. تشکیل شده است    
بر خالف سایر گربه سانان ناخن . اش پهن تر است   هاي سیاهی وجود دارد که آخرین حلقه  در نیمه انتهایی دم حلقه    

 کیلو 60 تا 40 سانتی متر ، وزن 85 سانتی متر ، ارتفاع  80تر ، دم تا      سانتی م  150اندازه سر و تنه     . شود      جمع نمی 
  . گرم است 

حیوانی است که حوصله در گیر شدن را ندارد وممکن است که چند شـغال طعمـه را از دسـتش      . یوزها روز شکارند    
 نگهـداري آن در بـاغ   بـه همـین دلیـل   . باید شکارش را خود صید کند     . عادت به الشه خواري ندارد      ” اصال. بگیرند  

  . شود   امروزه تنها در مناطق طبس ، بهرام گور و خارتوران  و خوش ییالق دیده می. وحش ها مشکل است 
 کیلـو متـر   110با سرعت زیاد تـا  . کند    از پستاندارانی نظیر آهو ، جبیر ، خرگوش ، قوچ ومیش ، پرندگان تغذیه می    

به آب کمی احتیاج دارد وحتی در مواقع کمبود آب از ادرار صید نیز . شود    سته میکند ولی زود خ               شکار را دنبال می   
تواند به خوبی هنگام دویدن چرخیده وبا سرعت زیاد  چون کف دست وپا پینه سفت وناخن دارد می   . کند    استفاده می 
. درگیـري جـدي دارنـد    نرها براي تصاحب ماده جـدالی بـدون   . کند  در اواسط زمستان جفت گیري می. توقف کند  

بچه ها در ناحیه گردن وپشت، موهاي خاکستري متمایل . آورند     توله به دنیا می4 تا   2.  روز است    95مدت بارداري   
اش سگ وپلنگ است   سال در اسارت دارند دشمن طبیعی18در یک سالگی به بلوغ رسیده وطول عمر .به آبی دارند 

 .  
Small cat کنند  تقرار واندازه گوش ، رنگ بدن ، سایز بدن ، دم  طبقه بندي میها را براساس نحوه اس .  
   Felis catus   ( Wild cat )    )22تصویر(گربه وحشی

رنگ بدن پلنگی ، راه راه ، شنی تا خاکـستري روشـن اسـت       . از اجداد گربه اهلی است و شباهت زیادي به آن دارد            
. وجود دارد که ممکن است بصورت نقطه چین درآیـد یـا از بـین بـرود       نوار اریب تیره     12در دوطرف بدن    ” معموال.

گربه هاي وحشی دم کوتاهتر ، کلفت تر . اي روشن تا سیاه دارد  معموالآدر قسمت پایین تر از زانو وآرنج دو نوار قهوه
در اکثر منـاطق  . ست  کیلو گرم ا8 تا 5/1 سانتی متر ، وزن 38 تا  25طول دم   . و پشمالوتر از گربه هاي اهلی دارند        

از پستانداران کوچک ، پرندگان وتخم آنهـا ، خزنـدگان ،      . به صورت تکزي است     . شب گرد است    . ایران وجود دارد    
برخالف گربه اهلی با صید گرفتار بازي نکرده وروي مدفوع خـود  . کند  ماهیها ، ودوزیستان و مرغ وخروس تغذیه می   
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طـول  .آورد   نوزاد به دنیا مـی 5 تا 3 ماه طول دوران بارداري است ، 2. ن است جفت گیري در زمستا  . پوشاند    را نمی 
  . دشمن آن پلنگ وکاراکال است .  سال است 15عمر در اسارت 
   Felis chaus   ( Jungle cat)               )21تصویر(گربه جنگلی

در انتهاي گـوش  . زرگتراز گربه وحشی است پاها بلندتر ، دم کوتاهتر و گوشها ب  . جثه بزرگتري از گربه وحشی دارد       
روي . اي است وزیر بـدن متمایـل بـه زرد اسـت      رنگ پشت زرد متمایل به قهوه. شود  موهاي سیاه ویلندي دیده می   

باشد   کیلو گرم می12 تا 5/2 سانتی متر ، وزن 30 تا 20طول دم . اي دارد  دست ها وپاها ودم چند نوار یا خال قهوه      
از پستانداران . شود  اطق به جز مناطق بیابانی شرق خراسان ومرکز ایران وآذربایجان وکرمانشاه یافت می در اکثر من  . 

  . کند کوچک ، نوزاد پستاندارانی مانند شوکا و گوزن تغذیه می
 سال 15 حدود. آورد   نوزاد به دنیا می5 تا 3 ماه و 2بارداري . کند  در دشت ناز ساري از نوزادان گوزن زرد تغذیه می

  . طول عمر دارد 
  

 Felis margarita   ( Sand cat )              )16تصویر(گربه شنی
برخالف سایر گربه ها کف . سر پهن ، گوشها بزرگ وپهن ، دست وپا کوتاه است . کمی از گربه خانگی کوچکتر است 

رنگ موهاي پشت زرد شنی گـاهی بـا   .پوشاند  ها را می اي یا سیاه رنگ داردکه پینه       ها وپاها موهاي بلند قهوه            دست  
 تـا  5/1 سانتی متر ، وزن 30 سانتی متر ، ارتفاع 31 تا  23دم  .تیره و پایین بدن سفید است       ” نوارها و خالهاي نسبتا   

  . باشد    کیلو گرم می3
 افریقـا،  ترکـستان   از عربستان ،. در پارك ملی کویر ، خارتوران ، اطراف دریاچه بختگان و ترکمن صحرا وجود دارد      

زارهـا را   موهاي کف دست وپا حرکت روي شن. حس شنوایی قوي دارد  . شب گرد وتکزي است     . گزارش شده است    
از پستانداران کوچک ، پرندگان ، خزندگان ، . کند  آسان کرده وبه منزله عایقی کف دست وپا را از گرما محافظت می

. آورد   توله بـه دنیـا مـی   4  تا 2. ماه است 2ري کرده و مدت بارداري     گی  در زمستان جفت  . کند    وحشرات  تغذیه می   
  . شود   سال است ،  بندرت و به سختی دیده می8طول عمر در اسارت .  سالگی است 5/1سن بلوغ 

   Felis manul  ( Pallas s cat )        )17تصویر(گربه پاالس
در دو طرف سر قرار ” وچک وگرد وبا فاصله زیاد از هم وتقریباگوشها ک. به اندازه گربه معمولی است وسر پهنی دارد         

موهاي . روي پیشانی خالهاي مشخصی دارد .رنگ بدن خاکستري متمایل به زرد است       . دم بلند وکلفت است     . دارد  
ان در در ایـر .  کیلوگرم اسـت  5/3 تا 5/2 سانتی متر  و وزن    30 تا   21دم  . اي رنگ است      گونه بلند وبا نوارهاي قهوه    

با زندگی در . از ترکمنستان تا چین پراکنش دارد     . منطقه خوش ییالق ،سرخس وحاشیه رود ارس دیده شده است           
  . اطالعات چندان دقیقی از این حیوان در دسترس نیست . مناطق سردسیري سازگاري یافته است 

   Felis caracal   (Caracal)         )14تصویر( کاراکال
 سانتی متر 6اي از موهاي بلند وسیاه به طول  گوشهاي بزرگ ومثلثی شکل دارد که دسته. اهلی است بزرگتر از گربه 

رنگ پـشت  . دم کوتاه است و قدري بلندتر از دم سیاه گوش است و انتهاي آن سیاه نیست     . در انتهاي آن قرار دارد      
  .زیر بدن سفید است . به رنگ زرد شنی متمایل به دارچینی است 

. باشد   کیلوگرم می18 تا 8 سانتی متر ، وزن 30 تا20دم . ها و پشت گوش سیاه است   لب باال ، باالي چشمدو طرف
در پارك ملی کویر ، منطقه بهرام گـور، سیـستان ، بلوچـستان ،      .شود      در اکثر مناطق بیابانی واستپی ایران دیده می       

  . در قاره افریقا وآسیا پراکنش دارد. خراسان وجود دارد 
پرد و پرنـدگان را در   به صورت عمودي به هوا می. قلمرو وسیعی دارد . کند  انفرادي زندگی می . اغلب شب کار است     

. توان آنرا با دسـت گرفـت    ماند بطوریکه می  حرکت می  گاهی با مشاهده اتومبیل به شدت ترسیده وبی  . گیرد        هوا می 
کردند  در گذشته براي شکار خرگوش ، روباه ،آهو وپرندگان آنرا رام می. شود  کاراکال مانند یوزپلنگ به آسانی رام می

در اواسـط  . خـورد   هوبره ومارهاي سمی وحشرات را مـی . کند    ازپستانداران کوچک مثل موش تا جبیر را شکار می        . 
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 سالگی است و 2سن بلوغ . آورد     توله به دنیا می  6 تا   1.  روز است    70گیري کرده و مدت بارداري آن         زمستان جفت 
  .  سال است 17طول عمر در اسارت 

   lynx  lynx   (Euracian lynx )          )13تصویر(سیاه گوش 
دست وپا بلند  ، دم بسیار کوتاه با نوك پهن وسیاه ، موهاي گونه بلند وریش مانند . خیلی بزرگتر از گربه اهلی است 

اطـراف  . هـا پهـن اسـت     پنجـه .  سـانتیمتر وجـود دارد   4به طـول   اي از موهاي سیاه       در انتهاي گوشها دسته   . است  
کند ومانع فـرو رفـتن حیـوان در بـرف      شود که آنها را از سرما محافظت می      هاي دست وپا موهاي بلند دیده می        پینه
  . اي با خالهاي بزرگ وکوچک توپر وسیاه رنگ و زیر بدن سفید است  رنگ پشت خاکستري متمایل به قهوه. شود  می
درمناطق کوهستانی  البرز از گرگـان تـا تهـران ، المـوت ،     .  کیلوگرم است 38 تا 18 سانتی متر ، وزن  14 تا   11دم  

فعـالیتش  صـبح زود و غـروب    .پراکنش آن امریکاي شمالی ، اروپا وآسیا است        . آذربایجان غربی وشرقی وجود دارد      
یز موش تا شوکا ، بچه گراز ، پرندگان وخزندگان تغذیـه  از پستانداران کوچک در سا  . کند    انفرادي زندگی می  . است  

  . گیرد  اغلب سر طعمه را گاز می. کند  می
طول عمر .  سالگی است 2سن بلوغ . آورد    نوزاد به دنیا می4 تا 2 روز 75پس از . جفتگیري در اواسط زمستان است 

  .  سال است 21در اسارت 
   Panthera  tigris  (Tiger) ببر مازندران       

پـشت گوشـها   . رنگ پشت زرد متمایل به نارنجی و زیر بدن سفید اسـت  . بزرگترین عضو خانواده گربه سانان است      
ببرمازندران شباهت زیادي به ببر بنگال دارد ولـی نوارهـاي   . شود  سیاه رنگ و لکه سفیدي در وسط آن مشاهده می        

 سـانتیمتر و وزن  90 سـانتیمتر ، دم تـا   280 طول سر وتنه تـا  .تر است  اي آن نازك تر است و رنگ پهلوها هم قهوه       
  . در گذشته از آستارا تا پارك ملی گلستان ونیزارهاي میانکاله پراکنش داشته است .  کیلوگرم است 320

  شبزي است و به صورت انفرادي . در جنوب شرق آسیا ، سیبري تا جاوه وجنگلهاي قفقاز وجود دارد 
از مرال ، گـراز،  . برخالف سایر گربه سانان به شنا عالقه زیادي دارد     . رود    وبی از درخت باال می    به خ .کند    زندگی می 

 6 تـا  2 روز و بـین  105مدت بارداري  . جفتگیري در زمستان است     . کند    شوکا ، خرگوش وحتی پرندگان تغذیه می      
به علت تخریب زیستگاه و شکار .  است  سال30 سالگی است وطول عمر در اسارت 4سن بلوغ . آورد  توله به دنیا می 

توسط خـوانین شـادلوي   (  در ناحیه تنگراه پارك ملی گلستان شکار شد       1330رویه آخرین باز مانده آن در دهه            بی
  ). بجنورد 

  
  
  

    Panthera leo persicus  ( Persian lion )       )30تصویر(شیر ایرانی
بـرخالف زیـر گونـه    ( کوتـاهی دارد  ” شیر نر یـال نـسبتا    . ون لکه است    جثه اش از ببر کوچکتر ، رنگ بدن زرد وبد         

 سانتی 190اي از موهاي بلند سیاه در انتهاي آن ، طول سر وتنه تا  با موهاي سیاه وزرد ، دم بلند با دسته      ) افریقایی  
هـاي دز   دخانـه در گذشـته در نـواحی وسـیعی از اطـراف رو    .  کیلوگرم 250 تا 150 سانتی متر ، وزن      100متر ، دم    

در آسیا فقط در جنگلهاي گیر در . وکرخه ، کارون ، بوشهر ، دشت ارژن شیراز  ، کازرون و بوشهر وجود داشته است 
.  در شمال غرب دزفـول مـشاهده شـده اسـت     1321آخرین شیر ایران در سال      . شمال غرب هندوستان وجود دارد      

وجـود داشـته   ) منطقه حفاظت شده کرخه ( زارهاي شوش  یشه تایی در ب5 تا   2هاي     نیز در گله   1322حتی درسال   
  . رویه و تخریب زیستگاه نسل آن منقرض شده است  است ولی به علت شکار بی

  
     Hyaenidaeخانواده کفتارها             
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ي کفتـار  سه گونه بـه نامهـا  .این خانواده چهار گونه در جهان دارد که در افریقا،جنوب غرب آسیا وهند پراکنش دارد        
از ) Parahyaena brunnea(اي وکفتـار قهـوه  ) Hyaena hysena(راه ،کفتار راه)Crocuta crocuta(خالدار
  گونه چهارم یعنی آردولف.کند داران بزرگ تغذیه می مهره

)Proteles cristata (سـه  .دم پشمالو،گوشها گرد است .اندازه متوسط تا بزرگ است.کند تنها از موریانه تغذیه می
دستها بلندتر از پاها بـوده وبـه حیـوان حالـت     ).اي رنگ یکنواختی دارد کفتار قهوه (راه یا خالدارند    ه از کفتارها راه   گون

ویژگی بارز کفتارها کیسه مخرجی است که توسـط  .پنجه رو بوده و چنگالهاي کلفت وآشکاري دارد      .دهد  قوزکرده می 
به جز آردولـف آرواره  . ندارندBaculumکفتارها استخوان .ندک  داردرون آن قلمرو خود را عالمتگذاري می        مواد رایحه 

اي آردولف کوچک بوده ولی دندانهاي نیش تیـز   دندانهاي ماضغه.کند قوي وحجیمی دارد که استخوان را نیز خرد می  
رمـول  ف.آرواره بزرگتر از بقیه اسـت  دندانهاي پیش کفتارها ساده بوده وتنها دندان پیش سوم در هر نیم     .و بلندي دارد  

  . است3/3 و1/1 و3/4 و1/1 ولی در بقیه کفتارها به صورت 3/3 و1/1 و2/3-1 و1/1-2دندانی آردولف 
سـانان تقـسیم شـده و زائـده پـارا       اسفنوئید ندارد و کپسول شنوایی ماننـد دیگـر گربـه          جمجمه کفتارها مجراي آلی   

خوارند ولی توانایی شکار حیوانات بزرگ     شههرچند ال .گیرد  در مقابل کپسول شنوایی قرار می     ) سري  پس(پیتال    اکسی
گروه کفتارها تحت فرماندهی یک ماده قوي .روي حس بویایی خود تکیه زیادي دارند). شکارچیان قهار افریقا(را دارند

برخـی از کفتارهـا قلمـرو    .کند  هر گروه کفتار از قلمروي که مکان تغذیه وکمین است فعاالنه دفاع می            .وچیره هستند 
  .افتند ها به راه میWildebeestته وبه دنبال بعضی از سمداران نظیر خاصی نداش

  .است کفتارها در دوره میوسن در روي زمین ظاهر شده
یـک گونـه در   . این جانوران شباهت زیادي به سگ دارند ولی نزدیکی آنها به خانواده خدنگ به مراتب بیشتر اسـت       

  .راه وجود دارد  ایران به نام کفتار راه
  Hyaena hyaena ( Striped hyaena )   )18تصویر(راه   راهکفتار

دست وپا هر کدام چهار . بزرگ ونوك دار ، دم به اندازه متوسط وپر مو است ”  سر بزرگ ، آرواره قوي ، گوشها نسبتا 
تن برخالف هنگام راه رف. دهد   شانه ها بلندتر از قسمت عقب بدن است و حالت قوز مانند به کفتار می        . انگشت دارد   

یالهاي . آورد  سگ سانان سر خود را پایین نگه داشته ومانند شتر دست وپاي هر طرف بدن را با هم به حرکت درمی      
رنگ بدن خاکستري تـا متمایـل بـه    . ها تا ناحیه دم دارد  بلند وسیاه رنگی در ناحیه پشت گردن و روي ستون مهره       

 کیلـوگرم داشـته   45 تـا  25وزنـی معـادل   . شود     اه روي آن دیده می   اي تیره تا سی     زرد است ونوارهایی به رنگ قهوه     
در قسمتهاي جنوبی ایران در فارس و الرسـتان و اصـفهان و اطـراف    ” اکثرا.  سانتی متر است  35 تا   25وطول دم آن    

  . د در افریقا وآسیاه وجود دار. در اطراف خوزستان نیز گزارش شده است . خورد   تهران و خراسان به چشم می
. خوار است   یا الشهScavenger. حس بویایی قوي دارد    . کند    به صورت انفرادي یا جفتی زندگی می      . شبزي است   

هنگام روبرو شـدن بـا سـگها خـود را بـه      . کند  کند واز غدد تولید بو هم استفاده می هنگام دفاع یالهایش را سیخ می 
توانـد   هـا را دارد بطوریکـه مـی    تـرین آرواره  قـوي . گـذارد   مـی زند ولی به محض دور شدن سگها پا به فرار         مردن می 

. آورد   نوزاد به دنیا مـی 6 تا 2.  ماه است3کند و دوران بارداري حدود    گیري می   در زمستان جفت  . استخوان را بجود    
  .  سال است 25طول عمر در اسارت 

  . آیند شوند و روزها بیرون می زرگ دیده میهاي ب در دسته . ( Spotted hyaena )کفتارهاي  افریقایی خال خالند 
  

            Ursidae خانواده خرسها      
  . گونه در جهان است8 جنس و 3این خانواده داراي 

بزرگتـر از مـاده   % 20نرها حـدود  . داردUrsinae, Tremarctinae,Ailuropodinaeسه زیر خانواده به نامهاي 
  .هستند

  . است3/3 و 1/1 و 4/4 و 3/2فرمول دندانی به صورت 
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حـس بویـایی قـوي ولـی بینـایی      .دامنه زیستگاه این حیوانات از یخهاي قطبی تا جنگلهاي اسـتوایی متفـاوت اسـت         
تـوان خـواب    بعضی از دانشمندان معتقدند کـه کـاهش فعالیـت خرسـها در زمـستان را نمـی       .وشنوایی ضعیفی دارند  

  . شود در این حیوانات تاخیر در جایگزینی تخمک دیده می.بدیا زمستانه نامید چراکه دماي بدن کاهش چندانی نمی
ها ریز ونزدیک به هم ، دم  سر پهن ، پوزه کشیده ،گوشها کوچک وگرد ، چشم     . پستاندارانی تنومند وپشمالو هستند     

 5 دست هـا وپاهـا  . رد پایش شبیه انسان است . مانند انسان کف رو است . بسیار کوتاه وبه سختی قابل رویت است     
دنـدانهاي آسـیاي   .کند  اغلب از مواد گیاهی تغذیه می.شود  انگشت دارد که به ناخنهاي بلند و جمع نشدنی ختم می         

لب خرسها به لثه چـسبیده نیـست و    . تر است     و براي جویدن گیاه مناسب      . تر است     آنها برخالف گوشتخواران پهن   
گیـري ،در چنـد    با وجود تشکیل سلول تخم بعد از جفت   . مکد    حیوان با جلو بردن لبها حشرات را از سوراخشان می         

  .ها هنگام تولد خیلی کوچکند  بچه. ماهه اولیه حاملگی جنین رشدي ندارد 
ها در اواخر میوسن در آسیا، در دوره پلیوستوسن در شمال افریقا ودر دوره پلیوسـن در جنـوب افریقـا ظـاهر                خرس

   ).Stains 1984(اند شده
  :ایران وجود دارد دو گونه خرس در 

  
   Ursus arctos ( Brown bear )      )19تصویر(اي   خرس قهوه

تـر از منـاطق شـمالی     خرسهاي غرب روشن. اي تا زردمتغیر است       رنگ آن از قهوه   . بزرگترین گوشتخوار ایران است     
اي چندین زیـر گونـه دارد     خرس قهوه. شود  اند و در ناحیه گردن قسمت روشنی دیده می    اي تیره   ها قهوه   بچه. است  

 تـا  6 سانتی متـر ، دم  250طول سر وتنه . توان به خرس کودیاك و گریزلی اشاره کرد که جثه بزرگی دارند              که می 
آذربایجـان لرسـتان ،    در خراسـان ،  . باشد   کیلو گرم می250 تا  100 سانتی متر ، وزن      110 سانتی متر ، ارتفاع      14

در اروپا ، آمریکـا و  .  قالده از این جانور وجود دارد   100در پارك ملی گلستان حدود      . خوزستان ، فارس وجود دارد      
  . شود  آسیا دیده می

ایستد  هنگام نزاع وبازي روي دو پا می. زندگی انفرادي دارد  . شود    در مناطق آرام، روزها هم دیده می      .شب گرد است    
طبیعی است و هنگام احساس خطـر  ” درجه حرارت نسبتا.روند   در فصل سرد خرسها به حالتی شبیه خواب فرو می   . 

هاي  از میوه. کند  از حشرات ، میوه ، الشه ، نوزاد پستانداران ، ماهی و حتی زباله تغذیه می      . شوند    از خواب بیدار می   
  . به عسل نیز عالقه دارد . کند  تغذیه می. …جنگلی مانند آلوچه ، سیب ، گالبی وحشی ، تمشک ، ولیک و 

 تا 7مدت بارداري . رسد   گیري در اواسط تابستان است در این فصل صداي جیغ مانندي از خرسها به گوش می      فتج
طـول عمـر در   . شـوند    سالگی بـالغ مـی  3ها در   سالگی و ماده4نرها در . آورد   نوزاد به دنیا می   3 تا   2 ماه است و     8

بهترین زیـستگاه  .  در البرز مرکزي و چالوس وجود دارد اي ایران  بزرگترین خرس قهوه  .  سال است    45 تا   30اسارت  
  . خرس در پارك ملی گلستان، در منطقه ییالق است 

هر سه سال یکبار ” ها معموال مانند و ماده  سالگی نزد مادر خود می3نوزادان تا . خورند   کیلوگرم در روز غذا می40تا 
  .  ها جدایند  نرها جز هنگام جفتگیري از ماده. کنند  جفتگیري می

   Selenarctos thibetanus  ( Black bear ) خرس سیاه      
در وسط سینه لکه سـفید رنگـی بـه      . بزرگ ، موها بلند وسیاه است       ” گوشها نسبتا . اي است     کوچکتر از خرس قهوه   

 تـا  90متـر و وزن       سانتی90 سانتی متر ، ارتفاع 10 تا 7 سانتی متر ، دم  195طول سروتنه تا    .   وجود دارد     vشکل  
  .  کیلوگرم است 180

در جهـان از  . شـود    در مناطق بلوچستان ،کوههاي بشاگرد در هرمزگان ، جنگلهاي جبال بـارز و کهنـوج دیـده مـی           
حالـت  . کنـد   انفـرادي زنـدگی مـی    . شب گرد است    . پاکستان تا ژاپن و جنوب شرق سیبري و تایلند پراکنش دارد            

شبیه نخل زینتی اسـت و میـوه گـرد    ( از مواد گیاهی نظیرمیوه داز . اي دارد   رس قهوه تهاجمی بیشتري نسبت به خ    
به مـزارع وباغـستانها دسـتبرد    . کند  در مناطق مرتفع از انجیر و زیتون نیز تغذیه می  . کند          تغذیه می )  گوشتی دارد   

  .آورد    توله به دنیا می3 تا 1در اواخر زمستان . زند  می
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         Herpestidaeگ ها خانواده خدن
  . پوزه دراز ، گوشها گرد وکوچک  ، دم پر مو ودست وپا کوتاه است. جثه کوچک تا متوسط دارد 

حیوان سـریع وفعـال اسـت ومارهـاي بـزرگ      . شود هاي بلندي ختم می  انگشت دارد که در انتها به ناخن 5دست وپا   
کنـد    بدن را سیخ کرده ودر موقع مناسـب بـه مـار حملـه مـی     هنگام شکار مار، موهاي. آورد  وسمی را از پاي در می    

  . کند  از تخم پرندگان استفاده می. برابر خرگوش است 8مقاومت این حیوان در مقابل سم مار .
  : دو گونه از این خانواده در ایران وجود دارد 

  Herpestes edwardsii ( Indian grey mongoose )     )20تصویر(خدنگ یا نمس
گوشها گـرد  . ها کوچک است   پوزه کشیده ونوك تیز وچشم. اش به اندازه سمور است ولی به شکل موش است       زهاندا

رنگ پـشت گنـدمی   . هاي بلند وقوي   دم بلند وپر مواست وپا کوتاه با ناخن. آید  وکوتاه وکمی از بین موها بیرون می    
هاي پهن وسـفید در نزدیـک     حلقه.  شکم سفید است     سرودست وپا به رنگ حنایی پر رنگ وزیر       . متمایل به حنایی    

در بلوچـستان ، کرمـان ،   .  سانتی متر است 45 تا 35 سانتی مترو دم به طول 48 تا 33سروتنه . شود  پوزه دیده می 
به صورت انفرادي یا گروهی . روز فعال است   . از عربستان تا هندوستان پراکنده است       . شود    فارس و بوشهر دیده می    

خوابد   موقع خطر به پشت می. رود  از درخت باال می. کند  النه را به صورت سوراخ زیرزمینی حفر می. کند   میزندگی
از مـوش ، پرنـدگان و تخـم آنهـا و     . دهد   همه چیز خوار است ولی مواد گیاهی را ترجیح می       . کند    واز خود دفاع می   
. در تمام فصول سال قادر به تولیـد مثـل اسـت    . کشد      ، می  حیوان طعمه را با گاز گرفتن سر      . کند      کرمها تغذیه می  

  .  سال است 12طول عمر .  سالگی است 2سن بلوغ . آورد   نوزاد به دنیا می3 تا 2.  ماه است 2مدت بارداري 
   Herpestes auropunctatus ( Small indian mongoose ) نمس کوچک     

در گونـه قبـل دم   . جثه کوچکتر و دم کوتاهتر از طول سر وتنـه اسـت   ولی . شباهت زیادي به خدنگ معمولی دارد    
اي  لکـه قهـوه  . اي و زیر بدن روشن تر است   رنگ پشت ودم زیتونی مایل به قهوه    . به اندازه طول سروتنه بود      ” تقریبا

از . ر اسـت   سـانتی متـ  25 تـا  20 سانتی متـر و دم  40 تا 25طول سر وتنه   . شود      ها دیده می    رنگی در اطراف چشم   
از نظر عادات شبیه گونـه قبلـی   . شود       زارها مشاهده می        سیستان تا هرمزگان ، فارس وخوزستان در نخلستانها وبوته        

  . پراکنش جهانی آن از عراق تا هندوستان است . است 
  

   Mustelidaeخانواده راسوها    
در تمام نقاط دنیا جز اسـترالیا وقطـب جنـوب    .ت گونه در جهان اس67 جنس و26 زیرخانواده،55این خانواده شامل    

  .است  گونه از این خانواده تاخیر در جایگزینی تخمک به اثبات رسیده16حداقل در .شود دیده می
دسـت  . دست وپا کوتاه اسـت  . بدن کشیده ، جثه متوسط تا کوچک ، گوشهاي گرد وکوتاه ودم وگردن طویل است       

پـر  . از نظر زیستگاه وطرز زندگی تفاوت زیادي بـا هـم دارنـد    . شود   لند ختم می انگشت دارد که به ناخنهاي ب     5وپا  
  .  کند    اغلب این خانواده یک جفت غده تولید بو در ناحیه مخرج دارند که بوي تندي تولید می. تحرك هستند 

 خانواده در کانادا ومنـاطق  بزرگترین عضو این. دهند        حتی سمورها را پرورش می    . پوست زیبا وبا ارزشی دارند      ”اکثرا
 کیلوگرم وزن دارد وکوچکترین آنها راسو است کـه کمتـر از   25 که Wolverine ( Glutton )قطبی است به نام 

 نوعی سمور به نام . دشمن پرندگان وتخم آنها است.  گرم وزن دارد 100
Minkشود  در امریکا وجود دارد که از پوست آن استفاده فراوانی می .  

  ه باال وپایین سمورها به هم متصل است و بنابراین اگر چیزي را گاز بگیرند محال است که آن را آروار
  . رها کنند وباید از پشت گردن حیوان گرفت تا طعمه را رها کند 

  . گونه در ایران وجود دارد7از این خانواده 
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  Mustela nivalis ( Weasel )            )25تصویر(راسو 
بدنی دراز وباریـک وگوشـهاي کوچـک وگـرد     . گویند  تخوار ایران است به آن قاقم وعروسک هم می    کوچکترین گوش 

در مناطق سردسیري گـاهی رنـگ پـشت    . اي وپایین بدن سفید است          موهاي پشت به رنگ قهوه    . ودمی کوتاه دارد    
 گـرم  135 تـا  45ر ووزن  سـانتی متـ  5/6 تـا 4دم  .  سانتی متر اسـت      23 تا   15طول سر وتنه    . شود    سفید می ”کامال

  در مناطق جنگلی وکوهستانی از شمال خراسان تا آذربایجان  . باشد      می
. رود    از درخـت بـاال مـی   . زندگی انفرادي دارد . هم روز و هم شب فعال است . شود   ، کردستان و کرمانشاه دیده می    

ل ، موش ، خرگـوش ، پرنـدگان وتخـم آنهـا ومـار      از حیواناتی نظیر و. کند  هنگام خطر بوي تندي از خود ایجاد می    
گیرد   در مدت ماههاي گرم سال جفت گیري صورت می. کشد  پشت سر طعمه را گاز گرفته و آنرا می. کند   تغذیه می 

تاخیر رشد سـلول تخـم در   . دو بار در سال زایمان دارد . آورد   نوزاد به دنیا می7 تا 5 روز است و 35مدت بارداري  . 
  . سال است 8 تا 7سن بلوغ یک سال وطول عمر آن . وان وجود ندارد این حی

  Vormela  peregusna (Marbeld  polecat )        )27تصویر(زرده بر
بلند با انتهاي سفید رنگ ، پاها کوتاه ، دم بلند وپـشمالو بـا   ” پوزه کوتاه ، گوش نسبتا. گویند   به آن بو گندو هم می     

اي  ها نـوار قهـوه   در اطراف چشم. شود   هاي پهن زرد در سر وپشت ودم دیده می اي ولکه قهوهرنگ بدن   . انتهاي تیره   
در منـاطق بـاز واسـتپی    .  سانتی متر اسـت  38 تا 30 سانتی متر ، طول سر وتنه      20 تا   15دم  . شود      رنگی دیده می  

  . سیستان ، شمال خراسان ، گرگان ، ورامین ، اراك ووغرب ایران وجود دارد 
ایستد و هنگام تـرس     اغلب روي پاها می. کند  در النه متروك سایر جانوران زندگی می    . تکزي است   . ب گرد است    ش

از جوندگان ، خرگوش ، . کند  کند ودمش را بلند کرده وبوي بدي تولید می       صداي خرخر در آورده وموها را سیخ می       
 نوزاد بـه  8 تا 4.  ماه است 2گیري کرده و دوره بارداري   در فصل زمستان جفت   . کند    پرندگان و خزندگان تغذیه می    

  . آورد  دنیا می
   Martes  foina ( Stone marten )           )28تصویر(سمور یا سمور سنگی

گرد ، دم بلند وپـشمالو ،  ”پوزه دراز ، گوشها بزرگ وکامال. اي دارد  بدن کشیده واستوانه. به اندازه گربه خانگی است     
لکه سفید وپهنی در زیر گلو .اي رنگ است   پوشش زمستانی قهوه. ها بلند ونیمه جمع شونده است   اه و ناخن پاها کوت 

در موارد نادر ممکن است که لکه وجود نداشته باشد . که در پایین دو شاخه شده وبه طرف دستها امتداد دارد  . دارد  
در اکثـر منـاطق   .  کیلوگرم اسـت  5/2 تا 5/1 متر و وزن   سانتی 26 تا   23 سانتی متر ، دم      50 تا   40طول سر وتنه    . 

زنـدگی  . شب گـرد اسـت   . در اروپا وآسیا وجود دارد    . کند    ایران از نواحی جنگلی شمالی تا خلیج فارس زندگی می         
روي درخت .دویدن همراه جست زدن وپریدن است . سازد  النه را در سوراخ درخت وشکاف سنگها می. انفرادي دارد  

  . کند  از موش و پرندگان وسنجابها وتخم وجوجه آنها تغذیه می. کند  د واز سنجاب وسنجابک تغذیه میرو می
  Martes  martes ( Pine marten )        )29تصویر(سمور جنگلی 

لکه زیر گلو وسینه برخالف سمور دو شـاخه وسـفید نیـست        . تر است     بزرگتر از سمور بوده ، اما گوشها بلندتر وپهن        
طول سر .اي رنگ است  موها براق وقهوه. کف پاها مو دارد و رد پایش مشخص نیست . که به رنگ کرم یا زرد است بل

در ایران تاکنون از پارك ملی گلستان گزارش شده است .  سانتی متر است 28 تا 22 سانتی متر و دم 52 تا  42وتنه  
  . در آسیا واروپا وجود دارد . 

پرد و از پستانداران کوچک ، حشرات ، پرنـدگان تغذیـه           از درختی به درخت دیگر می      .تکزي است   . شب گرد است    
  طول . آورد   بچه به دنیا می8 تا 3 ماه 8گیري در تابستان بوده وپس از  جفت. کند  می

  . حیوان بسیار کمیابی است .  سال است 12 تا 10عمر 
  Meles meles ( Bad ger )        )24تصویر() گورکن ( رودك 

دست وپا کوتاه و ناخنها بسیار بلند ، دم کوتاه وکلفت ، رنـگ پـشت خاکـستري ، زیـر     . به اندازه سگ کوچک است  
 تـا  15 سانتی متر ،  دم 85 تا 60اندازه سر وتنه . روي سر نوارهاي پهن سیاه وسفیدي دارد    . شکم وپاها سیاه است     
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ر مناطق شمال غرب خراسان ، مازندران ، آذر بایجان ، کردستان ، د.  کیلو گرم است 22 تا 10 سانتی متر و وزن 30
  . شود   لرستان و فارس دیده می

النـه زیـر زمینـی    . شـود   به صورت جفت یا اجتماعی دیده می. شب گرد است . در اروپا وآسیا وافریقا  پراکنش دارد  
از میوه ، حشرات ، قورباغه ، جوجه پرندگان ،  . پوشاند کف النه را با برگ می. کند که چند راه خروجی دارد   حفر می

. کنـد   گیـري مـی   در تابـستان جفـت  . برخالف ظاهر حیوان بسیار تمیزي است      . کند    وپستانداران کوچک تغذیه می   
نر وماده . آورد   نوزاد به دنیا می5 تا 3. کند  رشد می” در هشت هفته آخر سریعا.  ماه رشدي ندارد 5 تا 4سلول تخم 

  Settبه النه آنها . شود   سالگی بالغ می5/1در .  سال است 15طول عمر رودك . کنند  خر عمر با هم زندگی میتا آ
  . گویند  می

 Mellivora capensis ( Honey badger )       )23تصویر(خوار  رودك عسل
در . ن وپهلوها تیره است برخالف اکثر پستانداران رنگ پشت سفید یا خاکستري وزیر بد. شبیه رودك معمولی است 

 16 تـا  8 سـانتی متـر ، وزن   75 تـا  65 سانتی متر ، سـر وتنـه         25 تا   18دم  . ناحیه سر نوارهاي تیره وروشن ندارد       
از آفریقـا تـا هندوسـتان    . وحـش دز گـزارش شـده اسـت       از گرگان ، ترکمن صحرا و پناهگاه حیات       . کیلوگرم است   
  . پراکنش دارد 

معلـق زدن و  . رود  براي یافتن عسل از درختان باال مـی   . کند     به صورت جفت یا انفرادي زندگی می       .شب گرد است    
کند  داران کوچک ، پرندگان و تخم آنها و میوه تغذیه می از مهره. همه چیزخوار است . راه رفتنش شبیه خرس است     

بطوریکه وقتی ایـن پرنـده مکـان عـسل را     . خوار با پرنده عسل یاب همزیستی نزدیکی  دارد         در افریقا رودك عسل   . 
مـدت  . کنند  کند و رودك عسل خوار نیز به منطقه مورد نظر رفته وبا هم از عسل تغذیه می  یافت سر وصدا ایجاد می  

بـه علـت   . حیوان کمیابی اسـت  .  سال است 24طول عمر .  آورد   نوزاد به دنیا می    2 تا   1 ماه است و     7 تا   6بارداري  
اه وشکار آن براي استفاده از چربی براي درمان، نسل آن به شدت کاهش یافتـه و در معـرض نـابودي    تخریب زیستگ 

  . است 
   Lutra lutra ( Otter )       )26تصویر(شنگ

هـاي بلنـد و کلفـت ، گوشـها      جثه بزرگ داشته ، پوزه پهـن بـا سـبیل    . گویند  به آن سمور آبی یا سگ آبی نیز می     
دست وپا کوتاه اسـت و در  . شود  اي شکل است که در قاعده پهن وکلفت می          م بلند ولوله  د. وچشمهاي کوچک دارد    

در . اي تـا خاکـستري وزیـر چانـه وگلـو سـفید اسـت          موها نرم وانبوه به رنگ قهـوه      . بین انگشتان پرده وجود دارد      
  . کنند   هایی که اطراف آن درخت وجود دارد بهتر زندگی می رودخانه

داراي موهـاي  . یـا سـبیلها خیلـی بلنـدي دارد     Whisker. شود  دیده نمی” کوتاهی دارد که تقریباالله گوش بسیار
شود کـه بـا مختـصر تکـانی      رود فقط موهاي سطحی خیس می وقتی داخل آب می.  است  guard hairمحافظ یا 
طـول سـر   . است یعنی روي موهاي بدن یکسري موهاي بلندي وجود دارد که محافظ موهاي زیرین. شود  خشک می 

از منـاطق سیـستان تـا شـمال خراسـان      .  کیلوگرم است 15 تا 5 سانتی متر، وزن 55 سانتی متر ، دم تا  83وتنه تا   
  . ،آذربایجان ، لرستان ، گرگان ، فارس و خوزستان گزارش شده است

هاي طبیعی ، زیـر    در حفرهالنه را . کند    انفرادي زندگی می  . شب گرد است    . در اروپا آسیا وشمال آفریقا وجود دارد        
با کمک دم .  سانتی متر از سطح آب قرار دارد 50درب ورودي النه در آب و در عمق . سازد  هاي مجاور آب می    ریشه

زیـر آب  .مانـد     دقیقه زیر آب مـی 10به مدت . کند  ها فقط براي گرفتن طعمه استفاده می     وپاها شنا کرده واز دست    
  . بینایی ضعیفی دارد . حس بویایی وشنوایی قوي دارد . شود   میسوراخ هاي گوش وبینی مسدود

مـاهی را از  . کند   هاي آن تغذیه می از ماهی ، قورباغه ، پستانداران کوچک ، پرندگان و جوجه    . بسیار بازیگوش است    
 گیـري در زمـستان صـورت    جفـت ”  گیـري اسـت و معمـوال    در تمام مدت سال قادر به جفـت  . خورد    قسمت سر می  

 سالگی است و طول عمـر در اسـارت   1سن بلوغ . آورد   نوزاد به دنیا می5 تا 1 ماه است و   2مدت بارداري   . گیرد    می
  . به علت صید آن براي پوستش نسل آن در خطر انقراض است .  سال است 22
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  Phocidaeها      خانواده فک
  . د   معروفن earless seal یا  hair sealاین خانواده به نامهاي 

  ).32تصویر(کند  زندگی می Phoca caspicaاز این خانواده یک گونه در دریاي خزر به نام فک دریاي خزر 
دسـت  . درشت ،گوشها کوچک وسبیلهاي بلند وکلفـت دارد  ” ها نسبتا چشم. فک دریاي خزر بدن دوکی شکل دارد       

سـطح  . پاها در امتداد دم قرار دارد . له شنا دارد پوشاند وشباهت زیادي به با    اي آن را می      انگشت دارد که پرده    5وپا  
پهنی در سطح ” خالهاي تیره رنگ ونسبتا. بدن از موهاي کوتاهی پوشیده شده است واغلب به رنگ خاکستري است 

شـود زنـدگی    هاي بزرگی کـه وارد آن مـی   در دریاي خزر و رودخانه. طول بدن متجاوز از یک متر است       . پشتی دارد 
افـراد پیـر بـه صـورت     . کنـد  به صورت اجتماعی زنـدگی مـی  . آیند  ي استراحت وتولید مثل به ساحل می برا. کند  می

از نرمتنان وماهیهاي . حس  بویایی قوي ولی شنوایی ضعیف است   . شناگران خوبی هستند    . کند    انفرادي زندگی می  
  .کند    کوچک تغذیه می

 11مدت بـارداري  . گیرد   ها جدال سختی صورت می تصاحب مادهکند وبین نرها براي   گیري می بهمن تا اسفند جفت   
 سـالگی بـالغ   7 تا 6در .نوزادان موهاي بلند به رنگ کرم دارند ) . درون آب ( آورد   نوزاد به دنیا می2 تا 1ماه است و  

  . شود   می
وچربـی بـا ارزشـش     راس است و ساالنه یک پنجم آن براي استفاده از پوسـت         500000جمیعت آنها در دریاي خز      

.  معروف است  Blubber سانتی متر زیر پوست قرار دارد که به نام 5الیه ضخیم چربی به ضخامت . شود   شکار می
آیند وبراي زادآوري وگذراندن بقیه اوقـات سـال بـه سـمت شـمال          تابستان به سمت سواحل جنوبی دریاي خزر می       

  :ست این مهاجرت به دو دلیل ا. روند    دریاي خزر می
  . آیند  ـ طبق عادات غذایی ومهاجرت به دنبال ماهی به جنوب می1
تر از قسمتهاي کـم عمـق شـمالی     تر آب دریاي خزر خنک    هاي عمیق   ـ به هواي سرد آداپته شده ودر تابستان الیه        2

  . است 
کنـد وپوشـش    ی م Moultingپوست اندازي ) چربی شیر  %  12( کنند  در مدت یک ماه که از شیر مادر تغذیه می

  .آید  اي تیره ودر نهایت به صورت پلنگی لکه لکه در می جدید به رنگ قهوه
 مبـتال هـستند  کـه در     Carynosomaاکثر آنها بـه انگـل   .  در معده آنها گاو ماهی فراوانترین ماده غذایی  است 

  . کیلکا هم وجود دارد
.  متـر اسـت   1طـول روده بـزرگ کمتـر از    . متر دارنـد  30  تا20روده خیلی طویل به اندازه . کنند        سال عمر می   40

پیاز آئورتی خیلی حجیم است وقابلیت تحمل اسید الکتیک فراوانـی در گـردش    .اي ندارد     قلبشان ساختمان پیچیده  
شود قدرت پمپاژ قلبشان باال رود  وقدرت تحمل مواد حاصل از سوخت وساز بدنشان  خونشان وجود داردکه باعث می

. بندنـد  این موجود وگاودریایی هنگامیکه زیر آب هـستند سـوراخ بینـی را بـه وسـیله زائـده پوسـتی مـی         .د  زیاد باش 
چربی فک اهمیت دارویی دارد . ها  در ناحیه قفسه سینه ودنده ” استخوانها خیلی سبک وانعطاف پذیر است مخصوصا      

گویند  کنند به آنها سگ آبی نیز می س میگیري هستند وچون پار   حیوانات گوشه . کنند    ودر روسیه ازآن استفاده می    
 .  
  

          Sirenia راسته گاو دریایی  یا آوازه خوانها            
 گونـه در جهـان      5و) مانـاتی  (trichechidaeو) دوگونـگ  (Dugongidaeاین راسته داراي دو خانواده به نامهاي        

  .است
پهن است وبه طرف پایین خمیدگی    ” پوزه نسبتا .  دارند   ها  پستانداران آبزي بزرگی هستند که شباهت زیادي به فک        

سوراخ بینی براي جلوگیري از ورود آب به داخل آن توسط سرپوشی       . ها کوچک است      الله گوش ندارد، چشم   . دارد  
ها به شکل باله تغییر فرم یافته ، پا ندارد ، دم به باله دمی پهن وبیـل ماننـدي تبـدیل شـده            دست. شود    مسدود می 

  . دستها شبیه فلیپرهاي پارو مانند است . کنند    گیاهخوارند واغلب به صورت اجتماعی زندگی می . است
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در ایــران   Dugong dugon  و یــک گونــه یعنــی گــاو دریــایی  Dugongidaeایــن راســته یــک خــانواده 
 6دندانهاي آسیا . دارد  دندان پیش بزرگ در فک باال وفک پایین    2. باله دمی پهن ودوشاخه است      ) . 31تصویر(دارد

سطح بدن بدون مواست وفقط موهاي کلفت وکوتاهی در دوطرف لب باال به نام . عدد است که فاقد ریشه ومینا است 
Bristle دم تبدیل به .   وجود داردFluke  )  لب باالیی شکاف . رنگ پشت خاکستري است . شده است ) دم افقی

  .  کیلوگرم است 900 تا 230 متر ، وزن 4 تا 5/2طول بدن .دارد 
پراکنش جهانی آن در اقیانوس هنـد ودریـاي سـرخ      . در سواحل کم عمق خلیج فارس و دریاي عمان پراکنش دارد            

. کنـد    به صورت فامیلی زندگی مـی . پردازد  روزها در آبهاي نواحی عمیق وشبها در مناطق ساحلی به چرا می        . است  
نـر و مـاده   .آورد   ماه است ویـک بچـه بـه دنیـا مـی     11ل است و مدت بارداري   در تمام فصول سال قادر به تولید مث       

  . کنند  از آن نگهداري می” مشترکا
  . شد  آورد ومدتها توسط مالحان به عنوان پري دریایی تصور می از خود صداي صوت مانندي درمی

سوراخ .  دمی به صورت پارو گرد است  که باله Manateeبه نام ) البته در ایران نیست ( خانواده دیگري وجود دارد 
ایـن  . شود   نامیده می Dorsal nostrisبه همین علت . گیرد  بینی نسبت به دو گونگ در قسمت پشتی تر قرار می

  حاشیه اقیانوس  ( خانواده در سواحل امریکا وقسمتهاي غربی قاره افریقا 
  . اطلس وجوددارد 

  
     Cetacea راسته نهنگها          

گـردن  . بدن این حیوان شبیه مـاهی اسـت   . گذرانند  تانداران آبزي هستند که تمام عمر خود را در داخل آب می      پس
اي شـده و در   دستها تبدیل به باله سینه. پا ندارد   .ندارد ودم به باله دمی تبدیل شده است این باله حالت افقی دارد              

 سوراخ دارد 2 تا 1بینی . الله گوش ندارد .چکی وجود دارد درناحیه پشت باله پشتی کو   .رود    تعیین جهت به کار می    
. آینـد  شش دارند وبراي نفس کشیدن به سطح آب مـی     . وبراي جلوگیري از ورود آب به داخل آن قابل انسداد است            

  . رود   سطح بدن فاقدمواست ، ولی نوزادان ممکن است که موهاي کوتاهی داشته باشند که با باال رفتن سن از بین می
سـوراخ تنفـسی را   .  زیـر پوسـت دارنـد    Blubberالیه ضخیمی از چربی به نـام      .  متر طول دارد     30از یک متر تا       
Blow hole دستها به اندام شنا به نام . گویند   میFlipper دم افقی آنها را .  تبدیل شده استFluke نامند    می .

هـا فاقـد    بعضی. ن در یک آرواره یا هر دو آرواره داشته باشند  دندا 260 تا   2آنهایی که دندان دارند ممکن است بین        
 وجود دارد که از سقف دهان آویزان است که به طول  Baleenهاي استخوانی به نام  دندان هستند ودر برخی ، ورقه
کـه فاصـله   تواند طوري عمـل کنـد     این بالن در آرواره باال مستقر است ولی می. کند  چند متر بوده وآب را غربال می   

  بین دو آرواره باال وپایین را بپوشاند  
  : ها دو زیر راسته دارد  نهنگ

1-Mystaceti =    یا داراي بالن                   فاقد دندان               Baleen whales  
2- Odontoceti =  دندان دار                    Toothed  cetacean  

   Balaenopteridae یعنی خانواده وال یا 1 یک تیره از زیر راسته در ایران در آبهاي جنوب
   Delphhinidae ها  یا   و دلفین Phocoenidae  یعنی پورپویزها2و دو تیره از زیر راسته 

  . وجود دارد 
(  جمجمه حالت تقارن Mystacetiدر زیر راسته  . شود       گونه از نهنگها در آبهاي جنوب کشور مشاهده می         11” کال

 زیر راسته . را حفظ کرده وداراي یک جفت سوراخ تنفسی است ) چپ وراست 
Odontoceti           پورپویزهـا از نظـر ظـاهري    .   داراي جمجمه بدون تقارن دو طرفی وداراي یک سوراخ تنفسی اسـت

سـطحش  دندان دلفینها تیزتر ومخروطی اسـت و دنـدان پورپویزهـا        . شبیه دلفینها هستند ولی تفاوتهایی هم دارند        
  . دلفینها هم داراي باله پشتی نیستند . صاف ومخطط است وداراي پوزه مشخص وطویلی است 
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گـروه دوم خیلـی متحـرك و پـر جنـب      . کند  خوار وکند وتنبل است وآب را فیلتر می زیر راسته اول بیشتر پالنکتون    
اسـت کـه انـواع فـک      Killer whaleاز معروفترین نهنگهاي زیر راسته دوم نهنـگ قاتـل یـا    . وجوش وصیاد است 
  . کند و رنگ سیاه وسفید مشخصی دارد  وسیلها را شکار می

دلفینهـا بـه کمـک    . توانند بیش از نیم ساعت زیر آب بماننـد      توانایی غواصی این موجودات بیشتر از فکها است ومی        
  . وسی روي آب داشته باشند و حرکات آن قادرند که از آب بیرون جهیده و حرکت ق) کادال ( هاي باله دمی  ماهیچه

  
   Balaenopteridaeخانواده والها              

هـا شـاخی مثلثـی شـکل      دندان ندارند و به جاي آن تیغه   . در این خانواده قرار دارد      ) نهنگ آبی   ( بزرگترین نهنگها   
آب را بـه دهـان داده   . د کنـ  از پالنکتون تغذیه مـی .    دارند که به سقف دهان آویزان است Baleenدار به نام     مژك

دو سوراخ تنفسی در باالي سر دارد . دهد  گرفته وآب را  بیرون می Baleenموادغذایی را توسط . کند وبعد فیلتر می
دهد  فشان از سوراخ تنفسی بیرون می آید هنگام باز دم هوا و بخار آب را به صورت آب  براي تنفس به سطح آب می   . 
 .  

صـداي  ” اکثـرا . شـود   طولی عمیقی وجود دارد که هنگام بلعیدن آب منبسط یا منقبض می        درناحیه سینه شیارهاي    
از گوشت وچربی واستخوان آنهـا  . ساکن آبهاي سرد قطبی است    ”اکثرا. اي داشته ومهاجرتهاي طوالنی دارد      ناله گونه 

ـ 5.شکار اغلب والها هم اکنون ممنوع شده است     . شود    استفاده اقتصادي می   ن خـانواده در آبهـاي جنـوبی     گونه از ای
  :       دیده شده است 

  
  

   Balaenoptera  musculus ( Blue whale ) نهنگ بزرگ     
باله پشتی کوچک ودر قسمت انتهـایی پـشت قـرار        . رنگ پشت وشکم آبی تیره است       . بزرگترین موجود زنده است     

طـول  . ها سیاه اسـت   Baleenسقف دهان و . ست  ، زیر شکم زرد رنگ ا  به علت چشبیدن قشري از دیاتومه. دارد 
 تـا  80 عـدد ، وزن  400 تـا  270هاي دندانی در هر طـرف    عدد ، تیغه85 تا 55 متر ، شیارهاي زیر گلو       5/33 تا   25

از . باشد   متر می12 تا 6فواره عمودي وقیف مانند است و  ارتفاع آن  . در کلیه اقیانوسها وجود دارد      .  تن است    130
 کیلـو  7200 متـر و 7 ماه اسـت ونـوزادش   12 تا 11بارداري .گیري در زمستان است  جفت. کند  تونها تغذیه می پالنک

  . آورد   بچه  به دنیا می1 سال 3 تا 2 سالگی ، هر 7بلوغ در . خورد   لیتر شیر می600وزن دارد وروزانه 
   Balaenoptera  edeni ( Bryds  whale ) نهنگ براید     

روي سـر ودر فاصـله بـین    . کوچک ، رنگ بدن آبی متمایل به خاکستري وزیر بدن کمی روشـن اسـت         ” جثه نسبتا 
هـا خاکـستري روشـن     Baleenرنگ . اي است   اي استوانه سینه  باله. سوراخ تنفسی تا نوك پوزه سه نوار وجود دارد 

 تا 20 عدد ، وزن 370 تا 250 هر طرف  عدد ، تیغه دندانی در 64 تا   40 متر ، شیار زیر گلو       5/15 تا   12طول  . است  
گیري اسـت ، یـک    در تمام فصول سال قادر به جفت.  متر است 4طول فواره   .  تن ، در اکثر اقیانوسها وجود دارد         25

  . شود    سالگی بالغ می5در .  متر طول و یک تن وزن دارد 4آوردکه  بچه به دنیا می
  Balaenoptera  physalus ( Fine whale ) نهنگ باله پشتی       

اي  هاي دمی و سـینه  رنگ پشت تیره ، زیر شکم و زیر باله. بعد از نهنگ آبی بزرگترین موجود زنده روي زمین است     
 480 تـا  260 عدد ، تیغه دنـدانی در هـر طـرف    86 تا 50 متر ، شیار زیر گلو 26 تا 18طول بدن   . سفید رنگ است    

فواره عمودي وقیفی شـکل  . کند      اجتماعی زندگی می. م اقیانوسها وجود دارد در تما.  تن است    75 تا   35عدد و وزن    
  .  متر دارد 8 تا 4به ارتفاع 

  Balaenoptera borealis نهنگ خاکستري      
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هاي زرد رنگی  هاي دندانی سیاه وترك اي کوتاه ، تیغه     رنگ خاکستري تیره ، قسمتی از شکم سفید ، شیارهاي سینه          
 متر طول ، وزن 5/18 تا 12. ها است    هاي دندانی وآرواره  وت آن با نهنگ باله پشتی متقارن بودن رنگ تیغهتفا. دارد 

  .  متر ، زایمان در زمستان است 3 تن ، فواره حدود 30
  Megaptera nonaeangliae نهنگ گوژپشت         

اي باریک بـا   باله سینه.  گلو وسینه سفید است رنگ بدن تیره ولی شیارهاي    . سري پهن با زگیل هاي نا منظم دارد         
  . به اندازه یک سوم بدن است” اي نامنظم وتقریبا حاشیه کنگره

طـول  . هاي دندانی سیاه است    تیغه.مشخص است   ” رنگ سفید قسمت زیرین باله دمی در هنگام شیرجه زدن کامال          
صـداي  . شـود    متر کـه در بـاال پهـن مـی    5 تا 3اره فو. کند   تن ، اجتماعی زندگی می45 تا 34 متر ، وزن 19 تا  14

 11بـارداري  . گیري در زمستان اسـت  جفت.  کیلومتري در زیر آب قابل تشخیص است 100بلندي دارد که تا فاصله  
  .   تن وزن دارد 5/1 متر و 5/4ماه و طول نوزاد 

  
      Delphinidaeها      خانواده دلفین

اي  بالـه سـینه  . رسـد    عـدد مـی  260تعداد دندانها زیاد است و گاهی به     .  پرنده دارند    اي دراز شبیه منقار     پوزه” اکثرا
دلفینها تنها . باله دمی در وسط داراي شکاف است . باله پشتی در وسط پشت ویا قدري جلوتر قرار دارد . بزرگ دارد 

از . دهنـد     به صورت فواره بیـرون نمـی  پستاندارانی هستند که تنها یک سوراخ بینی دارند و هنگام بازدم هوا و آب را     
  . کنند   ماهیان و آبزیان تغذیه می

  دارند که به بزرگی هندوانه بوده و در دریافت امـواج صـوتی درون   Melonدلفینها در ناحیه سر خود اندامی به نام        
نسبت وزن مغـز بـه   . د شون  آموز می راحت دست. ها از هوش و ذکاوت باالیی برخوردارند   دلفین.آب نقش مهمی دارد   

 زیر در آبهاي جنوبی کشور وجود  گونه5از این خانواده   .  آنها به استثناء انسان نسبت به سایر جانوران باال است               جثه
  :دارد

    Pseudorca crassidensدلفین سیاه   
بایـد  (  متـر  5/5اه ، طـول  اي خمیده ، رنگ تمام بدن سـی        سرگرد و فاقد پوزه دراز، دندانها کلفت وبلند ، باله سینه          

  ). شود و نباید آنها را با دلفین سیاه اشتباه گرفت   ها بعد از مرگ سیاه می توجه داشت که رنگ پوست اکثر دلفین
    Tursiops truncatusدلفین بینی بطري   

رنگ بدن خاکستري .  است   باله پشتی بلند وخمیده ، پوزه نسبتا کوتاه وگرد ، آرواره پایین کمی جلوتر از آرواره باال
  .  متر است 4تیره و طول بدن 
    Gramphus griseusدلفین یونس   

 متر 3با خطوط نامنظم ، طول بدن ”    سر فاقد پوزه دراز ، فک باال بدون دندان ، رنگ بدن خاکستري تیره و معموال              
  . است 

     Delphinus delphisدلفین معمولی  
اي با نوار خاکستري یا زرد در پهلوها ، زیر شـکم سـفید ،     دن متفاوت ، اغلب سیاه یا قهوه پوزه دراز وباریک ، رنگ ب    

دلفـین گـوژ پـشت             .                                 متر اسـت  2طول بدن . کند ها حرکت می اغلب در اطراف کشتی
Susa chinesis      
اي متفـاوت    رنگ بدن از سفید تا قهـوه . انندي در ناحیه پشت دارد اي ودر برخی برجستگی قوز م پوزه دراز و استوانه  

 .  متر است 2زیر بدن روشن و طول آن . است 
  
  

  Phocoenidaeخانواده پورپویزها      
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ها پـوزه کوتـاه و    رسد ، بر خالف اکثر دلفین  متر می5/2جثه آنها کوچک است و تا    . ها دارد   شباهت زیادي به دلفین   
هـا   مانند دلفین. باله پشتی کوچک ومثلثی است . دندانها نوك پهن است .  یا داراي منقار کوتاهی است     فاقد منقار و  

  یک گونه در ایران به نام پورپویز پوزه پهن  . فقط یک سوراخ بینی دارد 
Neophocaena phocaenoids اه فاقد باله پشتی ، رنگ بدن سـی . این گونه پوزه پهن وکوتاه دارد.  وجود دارد

  ..  متر است5/1طول بدن . تر است   متمایل به خاکستري و اطراف لبها وزیر گلو روشن
 
 

     Rodentiaراسته جوندگان       
. دهد  دو سوم پستانداران دنیا را  تشکیل می.  گونه بزرگترین راسته پستانداران است       2021 خانواده و بیش از      28با  

مشخـصه اصـلی آنهـا داشـتن دو جفـت دنـدان پیـشین بلنـد         .  گونـه دارد   54 خانواده و  6راسته جوندگان در ایران     
جوندگان . کند  رشدمی” این دندانها دائما. اي شکل یک جفت در آرواره باال و یک جفت در آرواره پایین است  واسکنه

 وآسـیا بـه نـام    فضاي خالی بین دنـدانهاي پـیش  . آسیا در اکثر گونه ها وجود ندارد  دندان پیش. دندان نیش ندارند  
مثل فراوان  تولید.برخی خواب زمستانه وبرخی خواب تابستانه دارند    . شب گرد هستند    ” اکثرا. دیاتسما معروف است    

  . کند     داشته وبه صورت اجتماعی زندگی می
  
     Sciuridaeها      خانواده سنجاب 

رو  اي کوتـاه و بـدون مـودارد ، موجـوداتی کـف      هاي درشت و پـوزه  دم کلفت وپر مو ، چشم. بزرگی دارد” جثه نسبتا 
 و در فک پایین ا دندان 2 الی 1در فک باال .  عدد است   5 عدد وتعداد انگشتان پاها      4هستند ، تعداد انگشتان دست      

همـه  . باشـد      گونه زمینی می2زي و       گونه درخت2. چهار گونه سنجاب در ایران وجود دارد    . پیش آسیا وجود دارد     
یکی از عوامـل تجدیـد   . کنند    از مواد گیاهی تغذیه می. روند     برخی در زمستان یا تابستان به خواب می    . اند     فعال روز

  . حیات درختان بلوط پنهان کردن میوه بلوط توسط سنجاب ایرانی در زیر زمین است 
     Sciurus anomalus (Persian squirrel )سنجاب ایرانی    

. اي وزیر بدن زرد رنـگ اسـت       موها خاکستري متمایل به قهوه    .  که از نصف طول بدن بلندتر است         دم بلند وپشمالو  
جنگلهاي بلوط زاگرس ماواي اصـلی  . تر است   رنگ موهاي سر وسطح پشتی دم قرمزحنایی و سطح زیرین دم روشن     

بـه صـورت   . شـود      و فارس دیده مـی وبختیاري ، آذربایجان غربی ، لرستان         این گونه است ودر استانهاي چهار محال      
از .کند     النه را در سوراخ درختان ایجاد می. پرد  اي به شاخه دیگر می  از شاخه . شود      انفرادي و روي درختان دیده می     

براي تغذیه در زمستان میوه بلـوط را در زیـر زمـین یـا سـوراخ      . کند    دانه ، میوه ، جوانه و پوست درختان تغذیه می   
 نـوزاد بـه دنیـا    8 تـا  3 روز اسـت و  40طـول دوران بـارداري   . چند بار در سال زایمان دارد    . کند      مخفی می درخت  

  . آورند  می
   Funambulus pennantii ( Palm squirrel )سنجاب بلوچی یا سنجاب راه راه    

ن و تیره در زمینه سفید وجود در سطح پشتی چهار نوار په     . دم بلند وپشمالو دارد     . کوچکتر از سنجاب ایرانی است      
روي . روز فعال است . شود  در مناطق درختی ونخلستانهاي بلوچستان دیده می    . سطح زیرین بدن سفید است      . دارد  

  .کند  می  از میوه ومواد گیاهی و حشرات تغذیه . کند   درخت زندگی می
     Spermophilopsis leptodactylusسنجاب ناخن دراز    

 میلـی متـر   12ناخن بلند به رنگ تیره است که طـول آن بـه       .، گوشها کوچک ودم کوتاه وپشمالو است        جثه بزرگ   
رنـگ پـشت ودم زرد   . شـود    شود که مانع فرو رفتن حیوان در شن می        کنار ناخنها موهاي بلندي دیده می     . رسد    می

 سیاه رنگ با حاشیه سـفید وجـود   در انتهاي دم یک نوار    . رنگ زیرین بدن سفید است      . متمایل به خاکستري است     
  . دارد 
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هـاي   در تابـستان . زمستان خـوابی دارد  . روز فعال است . کند    در ایران فقط در شنزارهاي ناحیه سرخس زندگی می  
  . کند   از گیاهان تغذیه می. رود  گرم نیز در النه به خواب می

      Spermophilus fulvusکالهو سنجاب زمینی        
تفاوت ظاهري آن کوتاه بودن ناخنهـا و نداشـتن موهـاي بلنـد در کنـار          . یادي به سنجاب ناخن دراز دارد       شباهت ز 

  . تر از سنجاب ناخن دراز است   رنگ بدن نیز خاکستري. ناخنها است 
 روي. از نظر خصوصیات شباهت زیادي به سنجاب ناخن دراز دارد . شود   در شمال خراسان ، زنجان وقزوین دیده می

بـه  . شـود   هنگام احساس خطر صداي سوت مانندي سر داده و وارد النه می. کند    دو پا ایستاده و اطراف را نظاره می       
  . رود      خواب زمستانه وتابستانه می

  Myoxidaeها         خانواده سنجابک
شی بقیـه دم پـر مـو    حدفاصل موش وسنجاب است به استثناي سنجابکهاي دم مو       . شباهت زیادي به سنجابها دارد      

. شود  برخالف سنجابها که باالي دم مو دارد در سنجابکها ، موهاي بلند در دو طرف دم آنها دیده می. وپشمالو دارند 
انگشتان گوشـتالود اسـت تـا بتوانـد  بـه      .  انگشت دارد 5 انگشت و پاها 4دست . ها درشت وگوشها گرد است       چشم

شـبگرد  .  دندان پیش آسیا در هر طرف فک بـاال وپـایین اسـت          1ندان آسیا و     د 3داراي  . راحتی باالي درخت برود     
  .خواب زمستانی طوالنی دارد. کند به استثنا موش سنجابکها بقیه روي درختان زندگی می. است 

  .  گونه در ایران وجود دارد4از این خانواده 
    Glis glisاشگول     

  دم بلند با موهاي بلند، . کوچکتر و زیستگاه متفاوتی دارد اش  ظاهري شبیه سنجاب ایرانی دارد ولی جثه
شبگرد بوده و . در استانهاي گیالن و مازندران در نواحی جنگلی وجود دارد.اي و زیر بدن سفید است  رنگ پشت قهوه

گیاهان ، از ) . داخل سوراخ درخت ( سازد   روي درختان آشیانه می. کند   زندگی می به صورت اجتماعی روي درختان 
  . کند         میوه تمشک ، سیب ، گردو و بلوط تغذیه می

   Dryomys nitedulaسنجابک درختی     
گوشـها  . هـا درشـتند     چـشم . مشخصه اصلی آن وجود دو نوار چشمی سیاه رنگ است  . کوچکتر از گونه قبلی است      

اي وزیـر بـدن     پشت در نواحی جنگلی قهوه  رنگ  . دم بلند وپشمالو است     . کوچک ولی از بین موها قابل رویت است         
  . زرد است در حالیکه در نواحی باز ، رنگ پشت خاکستري متمایل به زرد و زیر بدن سفید است 

. شـبگرد اسـت   . کنـد     در اکثر مناطق کشور به جز سواحل جنوبی ، خوزستان و سیستان و بلوچـستان زنـدگی مـی      
  . کند  انفرادي زندگی می

     Myomimus personatus    سنجابک دم موشی
هـا موهـاي دم بـسیار کوتـاه       برخالف سایر سنجابک. شباهت زیادي به ول و موش دارد . کوچکتر از سنجابک است     

اي ترکمن صحرا دیـده     نخستین بار در نواحی صخره. رنگ پشت خاکستري وزیر بدن و دست وپا سفید است    . است  
  . است  شده

      Myomimus setzeri    سنجابک دم موشی ایرانی 
این گونه براي اولین بار در ایـران شناسـایی   . شباهت زیادي به گونه باال دارد ولی از نظر جمجمه تفاوت زیادي دارد   

  . به عنوان گونه جدید معرفی شده است ” شد و اخیرا
  

      Dipodidaeخانواده دوپاها         
ماننـدکانگورو  . شـود      اي با انتهاي سفید ختم می  دم به منگوله. از دارد   دستهاي بسیار کوچک وپاهاي بلند و دمی در       

تعداد انگـشتان پـا در   . کند   دم به عنوان فرمان عمل کرده و در تغییر جهت حیوان نقش مهمی را ایفاء می. جهد      می
به اسـتثناء  .( ره باال استداراي یک جفت دندان پیش آسیا  در آروا .  عدد است    5 عدد و در برخی      3بعضی از دوپاها    
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بـرخالف اکثـر   . گیاهخوارنـد  . اي خـواب زمـستانه دارنـد       عـده ) . خرگوشک که مانند موشها فاقد این دندان اسـت          
  . جوندگان تولید مثل دوپاها کم است 

  .  گونه در ایران وجود دارد 8
      Allactaga  elaterدوپاي کوچک             

گوشها بلند که در صورت .  تاي وسطی رشد کرده است 3 انگشت دارد که فقط 5پاها  . کوچکترین دوپاي ایران است
  . شود    در اکثر مناطق استپی دیده می. خم شدن از نوك پوزه بلندتر است 

   Allactaga  euphratica                 )33تصویر(دو پاي فرات
  . باشد       و طول پا بلندتر از گونه قبلی میاش بزرگتر است شباهت زیادي به گونه قبلی دارد ولی جثه

        Allactaga hotsoniدوپاي بلوچی                 
صندوق صماخ و دنـدان در ایـن گونـه    . حد واسط دو گونه باالیی است ولی گوش آن از هر دو گونه باال بلندتر است        

  . بسیار بزرگ است  
   Allactaga  firouziدوپاي فیروز          

  . تر است  از دوپاي فرات کوچکتر وروشن. شباهت به دوپاي فرات وبلوچی دارد 
     Jaculus  blanfordiپا مسواکی بزرگ                 

  . گوشهاي کوچکی دارد .  انگشتی و کف پا پوشیده از مو و شبیه پا مسواکی است 3پاها 
   Jaculus   jaculus              )34تصویر(پا مسواکی کوچک

  . جثه این گونه کوچکتر از پامسواکی بزرگ است 
   Alactagulus  pumilioخرگوشک                 

  . گوشها در صورت خم شدن از پوزه کوتاهتر است .  انگشت وسطی رشد کرده است 3 انگشتی و فقط 5پاها 
   Dipus sagittaدوپاي خراسانی               

  .  کف پا کوتاهتر و گوشها کوچکتر است شبیه پا مسواکی کوچک است ولی
               

     Hystricidaeخانواده تشی             
تنها یک گونـه در ایـران تـشی    . جوندگان بزرگی هستند که تمام سطح بدن آنها از خارهاي بلند پوشیده شده است   

Hystrix indica   خارهاي ناحیه .  روي بدنش وجود دارد خارهاي بلند. بزرگترین جونده ایران است .  وجود دارد
تر با نوارهـاي سـیاه و زرد  و در ناحیـه دم کوتـاه و      خارهاي پشتی کوتاهتر وکلفت. گردن و شانه نازك و بلند است       

. جز در آذربایجان و کردستان در اکثر مناطق کشور وجود دارد    .  کیلوگرم است    25 تا   11وزن آن بین    . سفید است   
در سوراخها وشکاف سـنگها النـه   . کند   شبگرد است و به صورت انفرادي زندگی می. یا پراکنش دارد    تنها در قاره آس   

  . سازند  می
کنند واز پشت خـود را بـه    توانند خار خود را پرتاب کنند و فقط در هنگام احساس خطر آنها را سیخ می      ها نمی   تشی

  . کوبند   حیوان می
براي تامین کلسیم مورد نیاز بدن ، شاخ واستخوان حیوانـات  . کند  هان تغذیه میگیاهخوار است و از پیاز و ریشه گیا 

 4 تـا  1 ماه  است و بین 2طول دوران بارداري . کند  سالی یکبار تولید مثل می. کند    را به النه برده واز آن تغذیه می       
  .  سال طول عمر دارد 15. آورد   نوزاد به دنیا می

  
  
  

   Capromyidae      خانواده نوتریا       
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تنهـا یـک گونـه در ایـران بـه نـام نوتریـا          . در ناحیه شکم پوسـت مرغـوبی دارد  .بومی جنوب آمریکا وکاراییب است   
Myocastor coypus اي شکل و بدون مو  دم بلند،  لوله. به اندازه خرگوش است .جانوري آبزي است .  وجود دارد

به علت تطابق . اي وزیر بدن خاکستري است  رنگ قهوه. نا کرن در آب است اي جهت ش انگشتان پا داراي پرده. دارد 
  . با محیط آبی ، پستانها در پهلو قرار دارد 

از جمهـوري  ” شود که احتماال  در اثر واردات به اروپا وآسیا آمده و در حاشیه رودخانه ارس و لوندویل آستارا دیده می   
  .        سازد    بین گیاهان آبزي النه می. کند    می اجتماعی زندگی . است شبگرد . آذربایجان وارد ایران شده است 

  
  

   Muridae خانواده موشها            
مجمـوع  . دندان نیش وپیش آسـیا نـدارد   .  انگشت در پا دارد 5 انگشت در دست و4. پراکنش وسیعی در ایران دارد   

  .  نوارهایی وجود دارد روي سطح تاج دندانها.  عدد است 16تعداد دندانها 
  .  گونه در ایران وجود دارد 36از این خانواده 

  : شود     زیر خانواده تقسیم می4به 
   Cricetinaeزیر خانواده هامستر ها   

اي اسـت کـه غـذا را درون آن         دم بسیار کوتاه ، پوزه کوتاه و گوش بزرگ است ، اغلب در محوطه دهان داراي کیسه            
   گونه در ایران دارد  4. کند  جمع می

   Calomyscus bailwardiهامستر دم دراز       
  .دانند   آنهارا حد واسط موش وهامستر می. انگشت دارد5دست وپا هر دو . برخالف سایر هامسترها دم درازي دارد 

Calomyscus urartensis  
لستان به عنوان یک گونه نامگذاري شده اکثر خصوصیاتش شبیه باالیی است وبه تازگی توسط موزه تاریخ طبیعی انگ

  . است 
   Mesocricetus auratus  هامستر طالیی          

  .  اي وزیر بدن سفید و نوارهاي پهن سیاه رنگی در ناحیه گردن وصورت وجود دارد   دم بسیار کوتاه ، رنگ پشت قهوه
        Cricetulus migratoriusهامستر خاکستري   

  . زیر بدن سفید  وشباهت زیادي به ول دارد . رنگ پشت خاکستري تیره است . ی دارد گوشهاي پهن وبیض
     Microtinaeزیر خانواده ولها    

دم وپاها کوتـاه  . ها ریز و گاهی پنهان بین موها است  پوزه کوتاه و چشم. بدن خپلی دارد . شبیه موش خانگی است    
ش شناسایی سه زیر گونه خانواده موشها مطالعه اشکال دندانهاي آسیا بهترین رو.  انگشت دارد 5 و پا 4دست . است 
  .  گونه در ایران دارد 11. است 

     Arvicola terrestris ول آبزي       
  . اي و زیر شکم خاکستري است  موها انبوه ، رنگ پشت قهوه. بزرگترین ول ایران است 

       Pitymus schelkovnikoviول علفزار     
 کـف پـا    Microtusهـاي جـنس    درگونـه .  پینه دارد 5ها ریز ، کف پاي عقب هرکدام   ، پوزه کوتاه ، چشمکوچک
  .  پینه دارد 6همگی 

   Microtus nivalisول برفی     
  . شود موهاي بلند به رنگ خاکستري دارد و به علت داشتن دم بلند به رنگ زرد از بقیه تشخیص داده می

Microtus socialis     
  . اي رنگ ، دم کوتاه ، دندان پیش عمودي و زرد رنگ است  قهوه
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   Microtus iraniول ایرانی         
  . رنگ پشت نخودي ، زیر بدن شیري است . شبیه ول اجتماعی است 

   Microtus arvalisول معمولی      
   Microtus transcaspicusول خراسانی    
   Microtus kermanensisول کرمانی      

  .   شناسایی وبه عنوان گونه جدید در موزه تاریخ طبیعی بریتانیا معرفی شده است  Roguinlاخیرا توسط 
   Ellobius fuscocapillusول حفار افغانی      
  . دم بسیار کوتاه دارد . موهاي مخملی دارد 
   Ellobius lutescensول حفار کردي      

  . دانند  ر افغانی میاي از ول حفا  اي آنرا زیر گونه  عده
   Ellobius talpinusول حفار ترکمنی     

  . شباهت زیادي به ول حفار افغانی دارد 
   Gerbillinaeزیر خانواده جربیل ها     

اي از مو به صورت   دم از مو پوشیده وانتهاي آن دسته. تشخیص ظاهري آنها از زیر خانواده موشها کمی مشکل است        
برخالف دوپاها هنگـام راه رفـتن از دسـتهاي خـود نیـز      .  انگشت است 5 انگشت وپاها   4ا داراي   دسته. منگوله دارد   
هـا سـطح بیرونـی     در تمام ایـن گونـه  .سازد   کند و زیر زمین النه می    به صورت اجتماعی زندگی می. کند    استفاده می 

  . جود دارد دندان پیش باالیی یک شیار طولی دارد ولی در جربیل بزرگ دو شیار طولی و
  :  گونه در ایران وجود دارد که عبارتند از 13از این زیرخانواده 

   Gerbillus nanus            )36تصویر(جربیل بلوچی
  . شود  هاي سفید دیده می ها وپشت گوشها لکه در باالي چشم.  انگشت دارد 5دست وپا 

     Gerbillus cheesmaniجربیل پا سفید            
  .  برخالف گونه باالیی لخت نیست واز موهاي سفید رنگی پوشیده شده است کف پاها

            Gerbillus mesopotamiae   النهرین  جربیل بین
اي وجـود       تر از جربیل بلوچی است و در انتهاي دم به جاي موهاي بلند دسته موهاي کوتاه و پراکنده  دم قدري کلفت  

  . شود    ش دیده میلکه سیاهی در پایین گو. دارد 
   Tatera indicaجربیل هندي          

  . اطراف چشم نوار سیاهی وجود دارد .گوشهاي بزرگ وگرد دارد 
   Meriones persicus جرد ایرانی         

  . شود  کف پا بدون مو و در باالي چشم لکه سفیدي دیده می. گوشهاي بلند و مثلثی دارد 
   Meriones zarudnyiجرد زارودنی            

  . شباهت زیادي به جرد ایرانی دارد ولی قسمتهایی از کف پا پوشیده از مواست 
   Meriones hurrianae جرد هندي             

  . گوشها بسیار کوچک ، ناخنها سیاه ، کف پا پوشیده از مواست 
   Meriones tristramiجرد تریست رام            
  . باشد    گوشها بلندتر میشبیه گونه قبل است ولی 

   Meriones libycusجرد لیبی            
  . شود    باشد و در پاشنه یک نوار بدون مو دیده می    موهاي انتهاي دم سیاه و کف پا پوشیده از مومی
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     Meriones vinogradoviجرد پاسرخ         
  . وشیده شده و نوار بدون مو در پاشنه پا وجود ندارد شبیه جرد لیبی است ولی تمام کف پا از موهاي بلند وقرمز پ

   Meriones crassus         جرد ناخن زرد
  . شبیه جرد لیبی است ولی به جاي ناخنهاي سیاه ناخنهاي زرد دارد 

  
  

   Meriones meridianusجربیل نیم روز       
   Rhombomys opimus            )35تصویر(جرد بزرگ

  . دندان پیش باالیی داراي دو شیار طولی است . یران است بزرگترین جرد ا
   Murinae زیر خانواده موشها             

در سـطح سـاینده دنـدانهاي آسـیا     . هـاي مـشخص دارد     دم دراز با موهاي کم و حلقـه . جثه کوچک تا متوسط دارد 
   .هاي دیگر است  هایی وجود دارد که وجه تمایز آن با زیر خانواده  حلقه

  :  گونه در ایران وجود دارد که عبارتند از 8
         Rattus norvegicusاي  موش قهوه

  . شود   بین انگشتان پا آثاري از پرده شنا دیده می
                Rattus rattus  موش سیاه

   Rattus turkestanicus موش ترکستانی         
       Mus musculus موش خانگی    

  Mus spicilegus             موش استپی
       Nesokia indica موش ورامین    

   Apodemus sylvaticus موش صحرایی       
   Acomys cahirinus موش خاردار          

   
     Lagomorphaراسته خرگوشها          

خرگوشـها  . داران دارد       سـم در گذشته جزء زیر راسته جوندگان بود ولی امروزه معلوم شده که شـباهت بیـشتري بـه       
در ) دو دنـدان بزرگتـز در جلـو و جفـت کـوچکتر در پـشت آنهـا          ( داراي دو جفت دندان پیش در فک باال هـستند         

  . صورتیکه در جوندگان فقط یک جفت دندان پیش وجود دارد 
آنرا   به صـورت مـدفوع   غذا را به سرعت خورده وبعد از مدتی . گیرند  خرگوشها براي گرفتن غذا از دست کمک نمی       

داراي دو خانواده در ایران است که از هر کدام یک گونه . خورند   آنرا می” کنند و سر فرصت مجددا اي خارج می   گلوله
  : وجود دارد 

  
     Leporidae خانواده خرگوش         

  به نام یک گونه . پاها از دستها بزرگتر است . گوشهاي بسیار بزرگی داشته و دم کوتاه است 
Lepus capensis  دسـتها  .ها درشت اسـت         چشم. انتهاي گوش گرد و نوك آن سیاه است .   در ایران وجود دارد

رنـگ آن از  . کف دست وپا از موهـاي زبـري پوشـیده شـده اسـت      . باشد    انگشت می4 انگشت و پاها داراي  5داراي  
  . شود   اطق ایران یافت میدر اکثر من. اي روشن متغیر است   خاکستري تا قهوه
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   Ochotonidae)          خرگوش موش ( خانواده پایکا   
 Ochotonaیک گونه به نام . دم مشخص نیست . جثه وگوشها کوچکتر وپاها کوتاهتر است .شبیه خرگوش است 

refescens  در ایران وجود دارد  .  
به ” اکثرا. مساوي هم است ”  دست وپا از نظر طولی تقریبا.از بین رفته است ” دم تقریبا. شبیه موشهاي بزرگ است   

در استانهاي خراسان ، تهران ، اصفهان ، . شود   متر یافت می3000در مناطق کوهستانی تا ارتفاع . رنگ محیط است 
  . روز فعال است . سمنان گزارش شده است 

   
  
  

   Insectivoraخواران             راسته حشره
 گـرم  1200 گرم تا خارپشت اروپایی به وزن 2خوار کوتوله با کمتر از            ستانداران کوچکی مانند حشره   در این راسته پ   

کف . ها زیر پوست مخفی است  ها چشم در برخی گونه. هاي ریز دارند     اغلب پوزه دراز وباریک و چشم. گیرد            قرار می 
اغلـب شـبگرد   .  عـدد اسـت   5تعداد انگشتان در دست وپا ) د گذارن مثل انسان پاشنه پارا روي زمین می( رو هستند  

 خانواده و 3در ایران . دندانهاي تیز ومخروطی دارند . کنند   گان تغذیه می     از حشرات و سایر بی مهره     ” اصوال. هستند  
  .  گونه دارد 15
  

   Erinaceidaeخانواده خارپشت            
 در  تواند به صورت گلولـه   هنگام خطر می. هاي تیز است   ن پوشیده از تیغگرد دارد که سطح خارجی بد    ” بدنی نسبتا 

  .  گونه دارند 4. کنند      مهرگان و مارها و موشها تغذیه می    از بی.  اغلب خواب زمستانی دارد . آیند 
   Erinaceus europaeuus            خارپشت اروپایی

  . گرد است ها گوشهایش کوتاه و  برخالف سایر خارپشت
   Hemiechinus auritus   خار پشت گوش بلند            

  . گوشهایش بسیار بلند است 
   Paraechinus hypomelas               خار پشت ایرانی

گوشها مثلثی شکل است و اختالف آن با خارپشت گوش بلند در این است که یک قسمت سخت بین خارهاي باالي        
  . کند    دو قسمت تقسیم میپیشانی داردکه آنرا به

   Paraechinus acthiopicusخار پشت بیابانی               
  . در ناحیه گوش ، پیشانی ، گلو و سینه موهاي سفید دارد . شبیه خارپشت ایرانی است 

  
   Talpidaeخانواده حفارها              

سازد تـا    خوابد و آن را قادر می    حفار در تمام جهات میموهاي. کنند   زیر زمین زندگی می   . خوارانند      بزرگتر از حشره  
غذاي اصـلی آنهـا کـرم و الرو    . کند   براي کندن زمین از دست استفاده می      . در سوراخهاي تنگ به عقب و جلو برود         

  : دو گونه در ایران  وجود دارد . حشرات است 
   Talpa caecaحفار اروپایی               

قد الله گوش ، رنگ خاکستري تا سیاه ، پوزه دراز و صورتی ، دستها پارو مانند ، گردن فوق العاده ها مخفی ، فا چشم
  . کوتاه است 

     Talpa streetiحفار ایرانی                 
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اش  شباهت زیادي به گونه قبلی دارد ولی جثـه  .  متري کردستان وجود دارد      2000در ایران و در ارتفاعات      ” منحصرا
  . بزرگتر است قدري 

  
   ) Soricidae      )   Shrewخانواده حشره خوارها   

 5ها و پاها هر یـک    دست. شبیه موش  ولی پوزه دراز وخرطومی دارند . از جمله کوچکترین پستانداران دنیا هستند      
صلی آنها الرو وحشرات غذاي ا. متابولیسم باالیی دارند و اگر چند ساعت غذا به آنها نرسد خواهند مرد . انگشت دارد 

گاهی هنگام احساس خطر دم یکدیگر را بـا دنـدان    . رسد       بار در دقیقه می    1200هنگام ترس ضربان قلب به      . است  
  :  گونه در ایران وجود  دارد 9. کنند     گرفته و به صورت کاروان حرکت می

        Sorex minutusخوار کوچک       حشره
خـوار       حـشره                                                    Neomys anomalus        خوار آبزي          حشره

             Crociura leucodon دورنگ    
               Crocidura russula  خوار دندان سفید      حشره
   Crocidura suaveolensخوار دندان سفید کوچک             حشره
             Crocidura  zarudnyi بلوچی     خوار  حشره
                     Crocidura susianaخوار شوش          حشره

  . اخیرا در غرب ایران گزارش شده است 
           Suncus etruscus                    خوار کوتوله        حشره

  . ست کوچکترین پستاندار است و از منطقه گرگان گزارش شده ا
  
  

              Suncus murinusخوار خانگی      حشره
  . وارد ایران شده است     از طریق کشتی ” احتماال. بزرگترین جثه حشره خوارهاي ایران را دارد واز آبادان گزارش شده

  
   Chiropteraراسته خفاشها            

بازو ، کف دسـت و انگـشتان بـسیار درازشـده و سـطح آن       استخوان  . تنها پستاندارانی هستند که قدرت پرواز دارند        
در اغلب خفاشان پرده پوستی دیگري به نام پرده دمی . شود  اي است که پرده بالی نامیده می  پوشیده از غشاء پوسته

بعد از . ها اغلب شفاف و بدون مو است    این پرده. پوشاند   وجود دارد که فضاي بین پاها و تمام یا قسمتی از دم را می       
کننـد پـرواز     برخالف پرندگان که با باال و پایین بردن بالها پرواز می   . ترین پراکندگی را در جهان دارند           انسانها وسیع 

 -Echo( کنـد     سیـستم بازیـابی امـواج  دارنـد کـه ماننـد رادار عمـل مـی        . خفاشها مانند شنا کردن در هوا اسـت  
location .(    شـودبه اجـسام برخـورد کـرده وانعکـاس آن        بینـی یـا دهـان تولیـد مـی     امواج ماوراء صوت که توسط

هنگـام  . موجوداتی شـبگرد هـستند   . کند    گردد و توسط گوش خفاش شنیده شده وخفاش تعیین موقعیت می            برمی
  . باشد     استراحت سر به پایین و به صورت آویزان می

گیرد ولـی رهـا سـازي       گیري در پاییز صورت می    د جفتآنهایی که خواب زمستانی دارن. برخی خواب زمستانی دارند  
گذراند وجنین در بهار        بنابراین اسپرم ، زمستان را در دستگاه تناسلی ماده می     . ها در اوایل بهار است        تخمک در ماده  

 7در ایران داراي . کنند    از حشرات ، خون و میوه تغذیه می. آورند    نوزاد در سال به دنیا می2 یا  1. گردد            تشکیل می 
  .  گونه است 38خانواده و 

  
     Pteropodidaeخوار             خانواده خفاش میوه
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  . در ایران یک گونه دارد . بزرگترین خفاشها در این خانواده قرار دارد . ها درشت است    جثه بزرگ ، پوزه دراز ، چشم
  

            Rhinopomatidae خانواده خفاشهاي دم موشی   
  صورت آن شبیه سگ است . دم دراز وباریک دارد که یک سوم آن را پرده پوشانده وبقیه آزاد است 

  .  گونه در ایران وجود دارد3 گونه دارد که هر 3” وناحیه بینی آنها قسمت برهنه به شکل مثلث دارد و کال
  
  
  

         Emballonuridae   اي            خانواده خفاشهاي مقبره
) شـود   در سایرخفاشها دم از لبه انتهایی پرده دمـی خـارج مـی   . ( شود    دم از وسط سطح پشتی پرده دمی خارج می   

هاي دم بـه جلـو یـا     با جلو و عقب رفتن پاها ، پرده دمی به روي مهره    . پوشاند      پرده به صورت غالف نصف دم را می       
  . کند  ندگی می گونه از این خانواده در ایران ز2. خورد  عقب سرمی

  
     Rhinolophidae خانواده خفاشهاي نعل اسبی             

 گونه در ایران وجود دارد 6از این خانواده . گوشک در گوش ندارد و زائده برگ مانندي روي پوزه وسوراخ بینی دارد              
 .  
  

    Hipposideridaeاي          خانواده خفاشهاي بینی برگه
در این خفاشها برگـه  . تفاوت ظاهري آن در شکل برگه بینی است . اي نعل اسبی است خصوصیات آن شبیه خفاشه   

  .  گونه از این خانواده در ایران وجود دارد 2. اي است  بینی زین ندارد و بیشتر تیز و سه دندانه
  

     Vespertilionidaeخانواده خفاشهاي معمولی       
” گوشها بزرگ با گوشـک بلنـد ، دم کـامال    . دگی وسیعی در ایران دارد      بیشترین گونه خفاشها را شامل شده و پراکن       

  .  گونه از این خانواده وجود دارد 22در ایران . پوشیده در پرده دمی است 
  

      Molossidae خانواده خفاشهاي دم آزاد        
تواند در طول دم   پرده دمی می. دپوشان    پرده دمی نصف دم را می. تر از خفاشهاي دم موشی است           دم کوتاهتر وکلفت  
 گونـه از ایـن   2.رود  به راحتی روي زمین راه می. پوزه پهن و گوشهاي بزرگ وچرمی شکل دارد    . به عقب وجلو برود     

  . خانواده در ایران وجود دارد 
       

  
 
  
  
   

  
  

  Avesرده پرندگان       
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  :شود      دو زیر رده تقسیم میپرندگان به. گویند    می Ornithologyعلم پرنده شناسی را 

   Kiwi  یا پرندگان فاقدقدرت پرواز که خصوصیات خزندگان رادارد مانند شترمرغ و  Eoavesـ 1
  .  گونه در جهان است 57و داراي 

 گونـه  9615 راسـته و  23پرنـدگان واقعـی  داراي    .  یا کلیه پرندگانی که داراي قدرت پـرواز هـستند          Neoavesـ  2
   ).Linzei 2001(وجود دارد) 6( راسته پرنده به شرح جدول23 جهان در.باشد    می

  هاي مختلف پرندگان موجود در جهان راسته):6(جدول
  نام علمی  حضور در ایران

  Struthioniformes  خیر
  Tinamiformes  خیر
  Craciformes  خیر
  Galliformes  بلی
  Anseriformes  بلی
  Turniciformes  بلی
  Piciformes  بلی
  Galbuliformes  خیر
  Bucerotiformes  خیر
  Trogoniformes  خیر
  Coraciiformes  بلی
  Coliiformes  خیر
  Cuculiformes  بلی
  Psittaciformes  بلی
  Apodiformes  بلی
  Trochiliformes  خیر
  Musophagiformes  خیر
  Strigiformes  بلی
  Columbiformes  بلی
  Gruiformes  بلی
  Ciconiformes  بلی
  Upupiformes  بلی
  Pssseriformes  بلی

  
  .شود  راسته در ایران دیده می14 راسته، 23از این 

   
  

  : در بالها پرهاي اصلی پرواز شامل 
                                       imaries Pr 
        روي استخوانهاي دست                                                                                                                         
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Remigs                       
    Secondariesشاهپرها                             

  
تواند       را داریم که میMoltingدر مدت جوجگی تا دوران بلوغ پرریزي یا   . گویند          می  Rectriaپرهاي بلند دم را       

تمام قسمتهاي بدن . یعنی خط رویش پر Ptrylae. گویند   می Serial molting باره یا بتدریج باشد که به آن  یک
کنـد رویـش پـر صـورت       هاي خاصی که در پرندگان مختلف فرق مـی   آورد بلکه در مسیرها یا جهت    پرنده پر در نمی   

 apteriaنواحی که قدرت رویـش پـر ندارنـد را    . فرق دارد هاي مختلف پرندگان این خط رویش   در راسته. گیرد   می
  . گویند    می

Altricial  =پر وجود نداشته یا خیلی کم است،قادر به تـرك النـه    هایی که هنگام تولد چشمها بسته،کرك    جوجه
  .  باالن شود مانند سبک نبوده وتوسط والدین تغذیه می

=Precocial     پـر بـوده و النـه را در اولـین یـا        گام تولد چشمها باز بوده،داراي کرك     هایی که هن    جوجه.   یا خودکفا
  :ها ممکن است به اشکال مختلف زیر باشد این جوجه.کنند دومین روز ترك می

  .کنند مانند اردکها به دنبال والدین به راه افتاده ولی غذا را خود پیدا می -1
  . کامال مستقل از والدین هستند مانند مگاپودها -2
  .شود مانند بلدرچین ل والدین به راه افتاده ولی غذا توسط والدین به آنها نشان داده میبه دنبا -3
  .ها ها و یلوه شوند مانند کشیم  به دنبال والدین به راه افتاده و توسط والدین تغذیه می-4

Semiprecocial =   توسط والدین تغذیه مانند، رغم توانایی راه رفتن در النه باقی می پر،علی  چشمها باز، داراي پوش
  .شوند مانند پرتوي دریایی و مرغان نوروزي می

Semialtrecial =شوند پربوده، قادر به ترك النه نبوده و توسط والدین تغذیه می  داراي پوش:  
  .ها ها و قوش چشمها باز است مانند حواصیل -1
  .ها بسته است مانند جغدها  چشم -2

Single breeding =  کنند   آوري می  گذاري وجوجه   سال تخمپرندگانی که یکبار در  .  
= Nestling اي که از تخم بیرون آمده وهنوز قدرت پرواز ندارد    پرنده .  

= Immature گذاري نرسیده است   اي که قدرت پرواز دارد ولی به سن تخم پرنده.   نابالغ. 
= Eclipse  کند   مدت زمانی که پرنده پرهاي خود را تعویض می .  

= Adult گذاري رسیده است   اي که به سن تخم     پرنده .  
= Juvennal پرنده دوران جوجگی را پشت سر گذاشته ، آشیانه را ترك کرده ، قـدرت پـرواز   .  مرحله قبل از بلوغ

  . دارد ودر سال اول زندگی است 
  : صفات پرندگان 

  . ـ بدن پوشیده از پر است 1
  . براي شنا ، گرفتن و راه رفتن سازش یافته است ـ دستها تبدیل به بال شده وپاها 2
  . دو دهلیز و دو بطن دارد اما کمان آئورت به سمت راست منحرف است.  حفره است 4ـ قلب داراي 3
  . دار است        الطرفین وبیضوي وهسته    ـ گلبول قرمز محدب4
  . کند           ظ میها چسبیده و تعادل پرنده را حف   شش به دنده. ـ تنفس با شش است 5
  . شود  آنها استفاده می     کیسه هوایی وجود داردکه در مواقع لزوم از ذخیره اکسیژن 9ـ عالوه بر ریه ، 6
  . خورد     به همین دلیل اگر بشکند جوش نمی. اسفنجی است ” ـ اسکلت استخوانی و اکثرا7
. ک هستند که در محل انشعاب ناي بـه نـایژه قـرار دارد         یا سوت  Srinxـ پرندگان داراي دستگاه تولید صدا به نام         8

  . تکامل صدا اکتسابی است 
  . ـ مثانه در پرندگان وجود ندارد و مواد دفعی نیمه جامد است 9
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  . ـ خونگرم هستند 10
  . ـ لقاح داخلی ، تخم داراي زرده فراوان و بوسیله پوسته آهکی پوشیده شده است 11
  
  ) : 6شکل(د دارد نوع پر در پرندگان وجو5
    Contour faetherـ پرهاي اصلی1

  : که خود بر دو نوع است . دهد     که پرنده را در برگرفته و به پرنده شکل می
  . پرهاي پرواز که شامل شاهپرهاي اولیه وثانویه است -1-1
  .  کند    عبور میپوشاند و باعث گرم شدن پرنده شده و هواي کمی از بین آنها  پوش پرها که بدن را می-2-1
  Semiplumes ـ کرك پرهاي دائمی2

  قـرار   Barbحد واسط بین پرهاي اصلی و کرك پرهاي جوجگی بوده و داراي محور مشخـصی اسـت کـه روي آن    
  .ها با کرك پرهاي جوجگی داشتن محور مشخص است   تفاوت این. دارد 

    Down featherـ کرك پرهاي جوجگی 3
  . شود     ها دیده می   مشخص نیست و در زمان تولد روي جوجهدر این کرك پرها محور

  .ها قرار دارند  Barbulها  Barbروي ” ضمنا
  
     Bristelـ موي پرها 4

خوارهـا دیـده       اغلـب در مگـس  . شـود     که در اطراف منقار و اطراف چشم دیـده مـی  . باشد   این پرها به صورت مو می     
  . ها پرهاي حسی هستند   و یک محور ساده دارد و اعتقاد بر این است که اینشود که یک بخش فنجان شکل   می
     Filoplumesـ رشته پرها 5

در . هـا قـرار دارنـد     Barbul آن   داردکـه روي  Barbاین پرها داراي خامه کوتاه و محور بلند است و در انتها چند 
  .دهد  وبه بدن حالت عایق می) باکالنها ( د شو    دیده میPhalacrocoracidae  ها مانند   برخی خانواده

  . یک طرف پهنک همیشه بزرگتر از طرف دیگر است 
  .نام داردBarbicel  کند   را به هم متصل می Barbulزوائد قالب مانندي که دو 

 از تعـداد . کنـد      پرهاي دم هم جزء پرهاي پرواز است و براي تغییر جهت وبرخاسـتن و نشـستن  پرنـده کمـک مـی           
  . شود اما تعداد آنها در یک گونه ثابت است  ها استفاده می    شاهپرها براي شناخت گونه

  . شود  به تغییر رنگ پرندگان پلوماژ گفته می
  . پاي پرندگان شامل انگشتان ، پنجه ، تارسوس ، ساق و ران ، است 

  
  : فرم قرار گرفتن انگشتان در پاي پرندگان به چند صورت است 

  مثل کبوترها و گنجشکها .  در جلو است 4 و3 و2انگشت شماره یک در عقب و  :  Anisodactylگشتها  ـ جدا ان1
 2 در جلو وبخـشی از انگـشت شـماره    4 و3 و 2 در عقب و 1چهار انگشت دارند ،   :  Cyndactylـ توام انگشتها        2
  خورك         مثل ماهی.  به هم چسبیده است 3و
  مثل عقاب ماهیگیر .  قدرت تغییر دارد4 و1چهار انگشت دارند ، شماره  : Pamperodactylـ متغیر انگشتها  3
  .  در جلو است 3 و2 در عقب و 4 و 1چهار انگشت داشته ، :  Zygodactyl  ـ چهار انگشتیها 4

  مثل دارکوب 
  .  در جلو است 4 و3 در عقب و انگشت 2 و1انگشت   : Heterodactylـ ناجور انگشتها  5
  
  
  ) : 7شکل(شوند    رندگان از نظر داشتن پرده بین انگشتان پا به گروههاي زیر تقسیم میپ
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  )Palmate( شود    ـ آنهایی که بین انگشتان پا پرده کامل دارند ولی شامل انگشت عقبی نمی1
  این پرندگان آبزي و شناور هستند . مانند اردك ، غاز ، کاکایی 

انگـشت عقـب   . شود  حتی شامل انگشت عقبی هم می    .  پا پرده کامل وجود دارد     بین انگشتان   : Totipalmateـ  2
ماننـد پلیکـان ،   . این پرندگان شناگر وآبزي هستند  . عقب نیست بلکه کمی جلو آمده تا پرده آن را بپوشاند            ” کامال

  . غاز  قره
  .مانند چنگر. ـ پرده انگشتان لپی شکل است و هر انگشت یک پوسته جداگانه دارد 3
  . مانند کشیم . ـ پرده پا انگشتان را مانند پارو فرا گرفته است 4
. ها  مانند اگرت ، حواصیل ، آبچلیک. بین انگشتان جلو نیم پرده وجود دارد :  Semipalmateـ نیم پرده داران یا 5

  .   هستند Wader پرندگان کنار آبزي یا  این
در ( کیـل دارد  ” ارس آنها از دو طرف فشرده وتیز است و اصطالحابسیاري از پرندگان که شناگران خوبی هستند ، ت        

پرندگانی که شناگران خوبی هستند شبکه منظمـی از  . کند   که اصطکاك با آب را کم می) شود  کشیم بهتر دیده می   
غ فلـسها  در مرغ یـا کـال  . گویند    میReticulateافتد که این حالت را    پولک روي تارس قرار دارد که روي هم نمی       

 و اگـر فاقـد ایـن    Scutellateاگر مانند سفال روي هـم باشـند       . پوشاند    روي تارس مثل سفال روي همدیگر را می       
  ).8شکل(گویند مانند طرقه   میBootedفلسها باشند 

  انواع و قسمتهاي مختلف یک پر):6(شکل
  
  

  انواع مختلف پا در پرندگان):7(شکل
  انسه نوع تارس مختلف در پرندگ):8(شکل

  
  

منقار پرنده استخوان آرواره بـاال اسـت کـه    . نوع وشناسایی منقار به خصوص در پرندگان شکاري حائز اهمیت است          
  . غالف شاخی دارد 

یـا کنـار آبـزي یـا      Water fowlسـوم آنهـا آبـزي یـا        گونه پرنده شناسایی شده است که یک495در ایران حدود 
Wader سوم مهاجر عبوري  حدود یک. ساکن همیشگی ایران هستند ) سوم  کحدود ی(  گونه 130 تا 120. هستند
  . مانند  سوم دیگر مهاجر واقعی هستند که یک فصل را در ایران می  بوده و یک

آینـد مثـل     پرندگان قابل شکار در زمستان از جاهاي سردسیر به ایران که گرمتر است مـی           : دو تیپ مهاجرت داریم     
  . ها    اردك

اکثر چنین . مانند مثل پرستوها  اجرین زمستان به مناطق دیگر رفته و در بهار وتابستان در ایران می            یک سري از مه   
از کل پرندگان مذکور جزء پرندگان غیر قابل شـکار و متعلـق بـه راسـته     % 60حدود . خوار هستند     مهاجرینی حشره 

Passeriformes  یا سبک باالنند مانند کالغ و گنجشک  .  
  .اند سوم مهاجر حقیقی سوم مهاجر عبوري و یک  سوم ساکن دائمی ، یک  دي دیگر یکدر تقسیم بن

” کـال . آواز خواندن نشانه هوش وزکاوت ورشد کاملتر سیستم عصبی است و از نقطه نظر مغزي از بقیه کاملتر است              
یعنی آنهایی کـه تولیـد نـوزاد    ( مانند ، بهترین آموزش را دیده و عالیتر هستند         پرندگانی که با والدینشان بیشتر می     

خوانی ، انتخاب همسر، دور کردن رقیـب ، تعیـین قلمـرو     آواز خوانی در طبیعت براي همجنس    ) . کنند    بدون مو می  
پرندگانی مانند . باالن هستند   ترین پرندگان پنگوئن و عالیترین آنها سبک  در تقسیم بندي جدید ابتدایی    .  است   …و

صوص نیوزلند بوده و قدرت پرواز ندارد چون خصوصیاتش شبیه پرنـدگانی اسـت کـه               مخ) کیوي( Kiwiشترمرغ و   
  . اند  فسیل شده
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جزء پرندگان ابتدایی است که قدرت بینـایی ضـعیف   Kiwi. تمام پرندگان قدرت بویایی ضعیف و بینایی قوي دارند        
کیـوي بـال   . رود  ی به دنبال غـذا مـی  شبکار است و از طریق بویای. باشد  دو سوراخ تنفسی در انتهاي نوك می      .  دارد

این پرنده همراه شترمرغ و پنگـوئن جـزء پرنـدگان    .دهد    کوتاه داشته که تبدیل به پارو شده و عمل شنا را انجام می         
دسـتگاه گـوارش ماننـد نـشخوار      Huatzin در پرنـده  . در پنگوئن بال تبدیل به دو پـارو شـده اسـت    . اولیه است 

                                                                       .       کنندگان است 
سري نواحی است کـه   در پرندگان عالی یک. تر فاقد مسیرهاي رویش پر هستند مانند پنگوئن  پرندگان پست ”معموال

  . بندي است  داراي پتانسیل رویش یا فاقد پتانسیل رویش است واین تفاوت در دو گروه مبناي تقسم
 انگشت تحلیـل رفتـه و   5 انگشت در دست و پا است ولی در پرندگان در دست          5الگوي کلی انگشت در مهره داران       

اي است که فقـط   شتر مرغ آفریقایی تنها پرنده.  انگشت دارد 4دوتا شده که یکی از آنها واضح است و پا نیز حداکثر        
  .  انگشت در پا دارد که بی شباهت به شتر نیست 2

هـا متفـاوت     تا است مثل زرافه ولی در پرندگان بسته به طول گردن تعداد مهـره 7هاي گردن پستانداران   د مهره تعدا
 در پستانداران دیـده   یعنی ثبات تعداد استخوان در اسکلت.  عدد مهره گردن دارند    12 تا   10ها    گنجشک” است مثال 

  . شود ولی در پرندگان اینطور نیست می
تر  شود به عالوه این که سبک  هاي جمجمه وپیشانی جوش خورده و به صورت یکپارچه دیده می         در پرندگان استخوان  

پرندگان دندان ندارند وهنگام خروج از تخم  یک زائده دندانی ماننـد در انتهـاي   . بوده و وزن مخصوص کمتري دارد     
  . ست   اEgg toothرود نام این زائده دندانی شکل  تحلیل می” منقار دارند که بعدا

رود ایـن   شود که به کمک آن از درخت باال می    دو چنگال در بال دیده می       Hoatzinاي به نام      تنها در جوجه پرنده   
  . بسیاري از پرندگان فاقد کیسه صفرا هستند . رود  اندام در سنین بلوغ تحلیل می

خـور یـا    چکترین پرنـده مگـس   کیلـوگرم وزن دارد و کـو  150 که  Ostrichبزرگترین پرنده شترمرغ آفریقایی است      
 گرم و به جثه یک زنبور است ودر آمریکاي مرکزي پراکنش 3 الی 2 است که به وزن  Humming birdشهدخوار 

  . دارد
  : شود که عبارت است از   شکل پرواز در پرندگان دیده می5
   Flapping flightـ 1

  ). کبوتران  ( Colombidaeد مانند خانواده به صورت بال زدن مکرر است و اغلب پرندگان چنین پروازي دارن
   Hovering flightـ 2

دم به طـرف پـایین و سـر بـه     . زند  پرنده بدون این که به جلو حرکت کند یک جا ایستاده و بال می. در جا بال زدن 
ه توان این حالت را مشاهد   میFalco tinnunculusو دلیجه   Alcedo athisدر ماهی خورك. طرف باال است 

  . یابی است  کرد که اغلب براي طعمه
   Soaring flightـ 3

 Buteoماننـد سـارگپه   . رود   هاي هوایی بـه جلـو مـی    بدون بال زدن پرنده با سر خوردن روي جریان. بال باز روي
buteo .  در خانوادهAccipiteridae توان این حالت را مشاهده کرد  می .  

   Fluttering flightـ 4
پرند و پرواز کوتاه و  اي به شاخه دیگر می شود که از شاخه در اکثر پرندگان کوچک و سبکبال دیده می. مپرواز نا منظ

  .  Cettia cettiمثل سسک دم پهن . نامنظمی دارند 
   Gliding flightـ 5

گوینـد   مـی   glidingرود این حالـت را   هنگام نشستن پرنده بالها را از حرکت باز داشته و از راه سر خورن پیش می
  .  غاز خاکستري  Anser anserشود مانند  این حالت در غازها دیده می.

  : جفت گیري در پرندگان 
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اي را بـه عنـوان    با ورود پرنده نر به منطقه زادوولد آغاز شده و سـپس نرهـا منطقـه   ”جفت گیري در پرندگان معموال  
هـا از طریـق    نرها شروع به جلب نظر ماده. کنند   ي میقلمرو انتخاب کرده و از ورود سایر نرها به قلمرو خود جلوگیر  

  . شوند  گیري می ها وارد قلمرو نرها شده و آماده جفت هاي خاص کرده و سپس ماده   آواز خوانی یا پرواز و رقص
  : گیرد   گیري در پرندگان به سه طریق صورت می جفت

  . کند  گیري می  یک نر با چند ماده جفت :  Polygamyـ 1
کنـد و   گیري مـی  گیري به این صورت است که یک نر با یک ماده جفت  در اکثر پرندگان جفت :  Monogamy ـ2

  . کنند و هر دو در پرورش جوجه با هم همکاري دارند  سپس نر وماده با هم زندگی می
 مـاده  حالت منظمی ندارد و ممکـن اسـت پرنـده نـر یـک سـال بـا یـک        ) : در هم و بر هم   (  Promiscuiteـ 3

گـاهی بعـد از   . کنند  گیري می گیري کند و سال بعد با پرنده دیگر در واقع بدون هیچ ارتباط قبلی با هم جفت           جفت
  . مانند   آوري در کنار هم می  گیري از هم جدا شده و گاهی تا پایان جوجه جفت

  
                Galliformes ( Fowl )راسته ماکیان شکالن  

 Wattleدانه خوارند و داراي قسمت گوشتی در اطراف چشم و در زیر گلو هستند که بـه نـام   ” اکثراافراد این راسته    
جز درقطب جنوب در سراسر دنیا . فاقد قدرت پرواز هستند ” قدرت پرواز ضعیف و کوتاه دارند یا اصال     . معروف است   

هــاي  باشــد از بــین خــانواده مــی گونــه متعلــق بــه ســه خــانواده 214ایــن راســته در جهــان داراي .پــراکنش دارد 
Phasianidae,Numididae,Odontophoridae تنها خانواده Phasianidae ها در ایران بـه چـشم    یا قرقاول

اعضاي خانواده قرقاولها داراي سیخک در پا و بالهاي کوچک و کوتاه هستند که بال زدن همراه با سرو صدا . خورد می
  .دارند

  . یران وجود دارد گونه در ا9از این خانواده 
 )    Lyrurus mlokosiewiczi    (Caucasian blackcock  )80تصویر(سیاه خروس

مـاده بـه رنـگ خرمـایی بـا      . شاهپرهاي کناري دم دراز و به سمت پایین پیچ خورده است      . نرها سیاه رنگ هستند     
پرندگان در خطر انقراض و شکار بومی مناطق محدودي در شمال آذربایجان است و جزء   . هاي عرضی سیاه است       راه

  . کنند  ها می  اقدام به حرکات نمایشی براي جلب مادهLekنرها در . دو فرم خزري و قفقازي دارد . باشد   ممنوع می
  
  
  

  )       Snow cock)         Tetraogallus caspicusکبک دري 
. بزرگترین ماکیان ایران است . شود    متر یافت می3000در مناطق مرتفع رشته کوه البرز و زاگرس و در ارتفاع باالي 

شود و گلوي سفید با تـارك خاکـستري    در صورت پرنده نوار چشمی دیده می. رسد   کیلوگرم می6به  ” وزنش حدودا 
جفـت جفـت دیـده    ” معمـوال . ها کنتراست رنگی کمتري داشته و سیخک ندارنـد   ماده. پر رنگ در کنار گردن دارد    

  . سازد            هاي مرتفع آشیانه می خرهدر ص.شود  می
  )       Alectoris chukar       (Chukar partridge)64تصویر(کبک معمولی 

سطح پشتی خاکستري ، گلو نخـودي  . شود و از جمله فراوانترین پرندگان قابل شکار است    در سراسر ایران یافت می    
بیشتر در هنگام خطر به سمت سر باالیی کـوه  . و پاهایش قرمزرنگ است  منقار  . اي پهن و سیاه است          با نوار حاشیه  

  . شود  جز در نواحی پر درخت در سایر نقاط ایران دیده می. دود    می
  )          Perdix perdix         (Common partridge  )65تصویر(کبک چیل

سطح پشتی نخودي راه راه است و هنگام راه . د شو         بوسیله عالمت نعلی شکل بلوطی رنگ در زیر سینه مشخص می          
  . بیشتر بومی مناطق آذربایجان است . زند  چمباتمه می” در هنگام خطر فورا. کند    رفتن قوز می
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 )        Ammoperdix griseogularis          (See see partridge  )62تصویر(تیهو
تـر       کوچک بوده و شبیه کبک معمولی است ولی در مناطق خشک. است ترین پرنده       گوشت                  از نظر شکارچیان خوش   

  . بومی ایران  و فراوان است . اي مایل به صورتی است      سطح شکم قهوه. شود  دیده می
           Francolinus francolinus          (Black partridge)دراج 

اي بـا خـط وخـال      ها قهـوه    ماده. نوار چشمی سیاه رنگ است . د نرها به رنگ سیاه با خالهاي سفید در پهلوها هستن 
در . کننـد   مخفی شده و جفت جفت زندگی مـی    ”اکثرا. سیاه و نخودي و یک لکه بزرگ خرمایی در پس گردن است           

سالیان اخیر تعدادشان کاهش یافته اگر چه در اکثر نقاط کشور وجود دارد ولی تعداد آن در سواحل شمال و جنوب            
  . ور بیشتر است کش

  )      Francolinus pondicerianus       (Grey partridge )61تصویر(جیرفتی
اي است که وسط هر یک از پرها نقش صلیب مانندي به رنگ سفید دیـده   پشت به رنگ قهوه . اند    نر وماده هم شکل   

از جملـه پرنـدگان   . وچـستان اسـت   محدود به استانهاي هرمزگـان و بل . پاهاي این پرنده سرخ رنگ است    . شود    می
  .نشینی و خوابیدن روي شاخه دارد   حمایت شده بوده و عادت به شاخه

  )           Quil)           Coturnix coturnixبلدرچین 
تنها پرنده مهاجر بین ماکیان . بدنش خاکی رنگ است . بهترین راه شناسایی آن صداي نرها است . شبیه کبک است 

   . شکالن است
  
  

  )          Phasianus colchicus            (Pheasant )63تصویر(قرقاول
. سر به رنگ سبز براق است و دور چـشمش قرمـز روشـن اسـت        . نرها رنگارنگ اند    . داراي دم دراز ونوك تیز است       

 4. دود   می” خطر معموالهنگام احساس . اي هستند  ها لکه لکه قهوه   ماده. پرنده نریک طوق گردنی سفید رنگ دارد  
زارها     در تمشک.  تا در شمال ، یکی در ناحیه سرخس و دیگري در ناحیه ارسباران است         2زیر گونه در ایران داردکه      

  . اي است   شودقرقاول از پرندگان حاشیه     هاي خاردار بیشتر دیده می و بین بوته
  

                 Anseriformesراسته غازشکالن 
منقـاراین  . پوشـاند     دار است این پرده سه انگشت جلـویی را مـی     خصوصیات بارز این راسته دم کوتاه و پاهاي پردهاز  

 در انتهاي دم  Oil glandغده مولد چربی بنام . رود  پرندگان پهن ومسطح بوده و براي غربال کردن آب به کار می
  . شود  ساعت شنا غرق میاگر این غدد برداشته شود جانور بعد از یک . دارند 
  :  گونه متعلق به چهار خانواده است 161داراي 

    Anatidaeـ 1
   Anhimidaeـ 2
  Anseranatidaeـ 3
   Dendrocygnidaeـ 4

  . قرار دارد Anatidaeبیشتر اعضاي این راسته در خانواده 
  شود  ه می گونه در ایران دید32وبه تعداد  ) Anatidae(از این راسته تنها یک خانواده

  :شود خانواده مرغابیها در ایران به چهار گروه عمده تقسیم می
   Swansـ قوها          1
        Geese      ـ غازها 2
  Shlduckesـ اردکهاي غازنما          3



  Đđ

  Ducksـ اردکها          4
اردکها بین نر وماده تفـاوت ظـاهري   در . ها وجودندارد   اختالف چندانی در ظاهر بین نرها وماده  3و2و1در گروههاي   

از پرنـدگان مهـاجر بـوده و در پـاییز     . هـستند  ) خودکفـا  (  Precocial هاي این خانواده جوجه. بارزي وجود دارد 
کنند منقار اردك در واقع بخش پهن  تنان تغذیه می از گیاهان آبزي ونرم. شود   وزمستان به فراوانی در ایران دیده می      

  .  استخوان آرواره است که نقاط حساس فراوانی دارد و چرم مانند روي
  . کنند    روز اول دي ماه در آسیا و اروپا  تعداد پرندگان مهاجر را سرشماري می10در ” معموال

  
   Swansقوها             

نابـالغ  .  دارد سه نوع قودر ایران وجود. اند  شکل جثه بزرگی داشته و نر وماده هم. قوها پرندگانی سفید رنگ هستند     
از پرندگان محافظت .داراي گردنی بلند است . شود  اي رنگ بوده که در حالت بلوغ سفید رنگ می               هر سه گونه قهوه   

بزرگتـرین  .  است vپرواز منظم وبه شکل . آیند   براي زمستان گذرانی به ایران می. شده بوده وشکار آن ممنوع است    
  . کنند  تنان تغذیه می و با فرو بردن گردن به زیر آب از گیاهان و نرمسانان بوده  اعضاي خانواده مرغابی

     Cygnus olor ( Mute swan )          )54تصویر(قوي گنگ
نوك به رنگ نارنجی ودر محل اتصال به سـر برجـستگی سـیاه    . نر وماده شبیه هم هستند  . سفید است   ” بدن کامال 

پرنده خجالتی بوده و بـه نـدرت صـدایی از آن بـه     .  شکل دارد    Sت انحناي   گردن حال . پاها سیاه است    . رنگی دارد   
هنگـام پـرواز   . دهـد   آورد و در پشت قـرار مـی    هنگام شنا یا استراحت بالها را به حالت متورم در می      . رسد    گوش می 

 تا 5بین . کنند  مینر وماده بعد از جفت شدن تا آخر عمر با هم زندگی . دارد  گردن را راست و به طرف جلو نگه می      
  . شود  در حاشیه دریاي خزر و تاالب هامون مشاهده می. گذارند    تخم می7

    Cygnus cygnus ( Whooper swan)          )55تصویر(قوي فریادکش
نـوك بـه   . دارد    گردن را راست نگه مـی . پیشانی فاقد برجستگی است   . باشد      نر وماده شبیه هم و به رنگ سفید می        

  . شود  در حواشی دریاي خزر وهامون دیده می. داراي سروصداي زیادي است . شود   گ زرد و در انتها باریک میرن
  Cygnus colombianus ( Bewiccks swan )                             )53تصویر(قوي کوچک 

صـداي  . گردن راست اسـت  . شبیه آن است ولی انتهاي نوك زرد رنگ وگرد است   . از قوي فریادکش کوچکتر است      
  . کند   به اطراف دریاي خزر مهاجرت می. این قو از دو نوع دیگر متفاوت بوده وصداي زیبایی دارد 

   Geeseغازها          
  .  گونه در ایران وجود دارد 5. نر وماده شبیه هم هستند . اند  به رنگ خاکستري” غازها معموال

 Anser anser ( Greylag goose )            )60تصویر(غاز خاکستري
گـردن کمـی خمیـده    . تر است   اي متمایل به خاکستري وزیر بدن روشن        رنگ بدن قهوه  . نر وماده شبیه هم هستند      

 یا Vبه صورت ” معموال. ها به رنگ سفید و پاها صورتی است  ناخن. منقار به رنگ زرد است . وشیارهاي موازي دارد 
در پـرواز  ) . بـال زدن آرام ( پـرواز خیلـی آرامـی دارد    . گذارنـد     تخم می  7 تا   4. کنند    میدر خطوطی پراکنده پرواز     
  . خاکستري یکدست است 

   Anser albifrons ( White fronted goose )              )59تصویر(غاز پیشانی سفید
گردنی . هاي سیاه است  کهاي متمایل به خاکستري است و قسمت تحتانی بدن به رنگ خاکستري با ل              رنگ آن قهوه  

. ها سفید وپا به رنگ نـارنجی اسـت     ناخن. منقار صورتی و قاعده آن با پرهاي سفید پوشیده شده است    . کوتاه دارد   
  . صداي بلندتري از غاز خاکستري دارد 

  Anser erythropus ( Lesser white fronted goose )   )58تصویر(غاز پیشانی سفید کوچک
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همچنین حلقه زرد . کند  ها را احاطه می   گونه قبلی است ولی لکه سفید پیشانی بزرگتر بوده و بین چشم           کوچکتر از   
هاي دریاي  در کرانه. صداي سوت مانندي دارد . منقار کوچکتري دارد   . مشخصی در اطراف چشم دارد    ” رنگ و کامال  

  . شود  خزر دیده می
   Anser fabalis ( Bean goose )       )79تصویر(غاز پا زرد 

پاهـا بـه   . روي شکم لکه سیاه رنگ وجود ندارد . اي تیره است  سر وگردن قهوه. منقار زرد ودر انتها سیاه رنگ است   
طول گردن در این پرنده از غازهـاي دیگـر   . بهترین مشخصه این پرنده منقار زرد و سیاه رنگ است . رنگ زرد است    

  . طویلتر است 
              Branta ruficollis ( Red breasted goose )ـ عروس غاز 5

نزدیـک منقـار لکـه    . منقار کوچک وبه رنگ سیاه اسـت  . رنگ آمیزي مشخصی دارد  . نر وماده شبیه به هم هستند       
یک خط به رنگ سیاه از چانه تا پیشانی وجود دارد و این خط به باالي سر و پـشت گـردن   . سفید رنگی وجود دارد     

در دو طرف سر یک قسمت چهار گوش به رنـگ حنـایی بـا    . یابد          ر نهایت در قسمت سینه ادامه می      امتداد یافته و د   
بالهـا ،  . باشـد   جلو گردن و سینه به رنگ حنـایی مـی  .یابد  یک خط به رنگ سفید است که در طول گردن ادامه می      

هاي حفاظت شـده اسـت    زء گونهکند و ج در سواحل دریاي خزر زمستان گذرانی می. پشت و دم به رنگ سیاه است   
  . که شکار آن ممنوع است 

            Shelducksاردکهاي غازنما 
مانند اردکها از سطح آب . شوند  چرند و از آب خیلی دور می     مانند غازها می  . شبیه غاز بوده و از اردکها بزرگتر است         

دو . منقار قوي و کوتـاه شـبیه اردکهـا دارنـد     . ت هایشان در ابتداي تولد سیاه و سفید اس جوجه. کنند     نیز تغذیه می  
  : گونه در ایران وجود دارد 

         Tadorna tadorna (Shelduck )  )56تصویر()اي   بادکوبه( تنجه 
سر و گردن پرنده نر به رنگ سیاه و زیر گردن طوق سفید رنگی وجود دارد که . جنس نر وماده آن کمی تفاوت دارد 

زیـر شـکم   . یابـد   نوار بلوطی عریضی از سینه گذشته و تا باالي پشت ادامه می       . پوشاند    سینه را می  قسمتی از باالي    
دم سـفید بـا انتهـا و    . قسمت فوقانی بـدن سـفید اسـت    . کند  سفید  ولی نوار عریض طولی پهلوها را از هم جدا می      

. اي منقار قرمز بـا یـک برجـستگی اسـت      دار. پا صورتی است    . باشد    بالها سفید وسیاه می   . حاشیه سیاه رنگ است     
در . جنس ماده کوچکتر از جنس نر بوده و فاقد برآمدگی در انتهاي منقار بوده و لکه سفیدي در قاعـده منقـار دارد               

در . کنـد   گان ، حشرات ، خرچنگها ، گیاهان آبزي و بذر گیاهان تغذیه مـی        مهره  از بی . شود      سواحل دریاها دیده می   
  . خزر ، سیستان و کرمان زادآوري دارد جنوب در یاي 

              Tadorna ferruginea ( Ruddy shelduck ))57تصویر(آنقوت 
تر است و در اطراف گردن طوق سیاه رنـگ   نرها به رنگ حنایی و سر وگردن کم رنگ. جنس نر وماده متفاوت است    

ترانـد و فاقـد طـوق سـیاه در اطـراف گـردن        رنگ ها وکمها کوچکتر از نر ماده. دم به رنگ سیاه است . شود   دیده می 
 تـا  8. برخالف تنجه عالقه به آبهاي شـیرین دارد  . بالها سیاه و دم نیز سیاه است . نوك وپاها سیاه است  . باشند    می
  . کند  در ایران زادآوري  می. شود   در سواحل دریاي خزر دیده می. گذارد   تخم می12
  

              Ducks     اردکها              
  . کند  فقط نیمی از بدنشان در آب است و از علفها ونرمتنان تغذیه می

اردکها براساس تضاد رنگی ، رنگ آینه بالی، نحوه پرواز و تغذیه بـه سـه گـروه        .  گونه اردك در ایران وجود دارد        22
دهد که به آن آینه  تهاي آن تشکیل نواري را میدر اردکها در قسمتی از شاهپرهاي ثانویه ، ان     . شود      عمده تقسیم می  

  . تواند راهنماي ما  براي تشخیص پرنده باشد  گویند و رنگ این بخش می  می Speculumبالی یا 
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 Dabbling ducks (Surface feeding ducks)چر       اردکهاي روي آب
شود و فقط نیمـی    تغذیه تمام بدن وارد آب نمیبراي. کنند   بوده وعمدتا از گیاهان تغذیه می     ساکن آبهاي کم عمق   

روي . گیـرد   ساق پا وگردن کوچکی دارند و هنگام ایستادن، بدن در حالت افقی قـرار مـی         . شود    از بدن وارد آب می    
ها از هم متمـایز هـستند جـز در     نرها وماده. کنند  بیشتر در آبهاي شیرین زندگی می. روند  خشکی به راحتی راه می  

  .آینه بالی مستطیل شکل دارند. دك مرمري مورد ار
رنگ آینه بالی سـبز ، آبـی یـا    . شود  در آبهاي شور و شیرین و لب شور دیده می  . شوند     در جا از سطح آب بلند می      

  . گونه در ایران است9داراي . بنفش است به غیر از اردك مرمري که رنگ خاصی دارد 
 Anas platyrhynchos      (Mallard)           )38تصویر(اردك سر سبز 

آینه بالی بنفش دارد که . اي خالدار از سایر اردکها متمایز است  پرنده نر داراي سر سبز رنگ وپرنده ماده با بدن قهوه
پرهاي دم سفید با شاهپرهاي وسطی سیاه که به صـورت قـالب بـه پـشت پرنـده        . شود    در پرواز به آسانی دیده می     

  .  دارند  eclipseحالت . برگشته است 
آوري  در شـمال و شـمال غـرب ایـران زاد    . شـود   در اکثر مناطق آبی ایران دیـده مـی        . گذارد     عدد تخم می   12 تا   10
  . شود  بیشترین جمعیت اردکها را شامل می. در ایران جوجه آوري دارد . کند  می

   )         Marbled duck)    Marmaronetta angustirostrisاردك مرمري 
. لکه تیره رنـگ در ناحیـه چـشم دارد    . اندکی از خوتکا بزرگتر است . اي کوچک جثه است  به شکل مرمري و پرنده    

تنها تفاوت نر وماده این است که کاکـل نـر بزرگتـر از کاکـل     . شبیه هم هستند ” نر وماده کامال . شکار ممنوع است    
بیـشتر در فـارس و   .گـذارد   عـدد تخـم مـی   13 تـا  9 . آینه بالی نـدارد . ماده است که آن هم از دور مشخص نیست          

در دریاچه هامون و . دهند   شود حتی در روستاهاي حاشیه هورالعظیم در منزل آن را پرورش می           خوزستان دیده می  
  . کنند  ارومیه دیده شده است که زادآوري هم می

   )         Anas acuta     (Pintail )50تصویر(فیلوش
دم پرنده ماده نیز نسبت به اردکهاي ماده دیگـر  . دم وگلوي سفید رنگی دارد . رهاي بلند وتیز است پرنده نر داراي پ   

آینه بالی بـه رنـگ   . به هنگام پرواز سطح شکمی سفیدرنگ است . بلند است ” اي با گردن نسبتا     پرنده. بلندتر است   
در . گـذارد    عـدد تخـم مـی   9 تـا  7. سفید است به هنگام پروازپرنده ماده لبه شاهپرهاي ثانویه  . سبز نخودي است    

در . در تاالب گمیـشان نیـز وجـود دارد    . شود  دریاچه هامون و سواحل خلیج فارس و مناطق مرکزي ایران دیده می      
  . آوري دارد  ایران جوجه
         Anas strepera     (Gadwall)            )37تصویر(اي اردك ارده

مـاده ایـن پرنـده ممکـن اسـت بامـاده       . نگام پرواز آینه بالی سفیدرنگ مشخص است    ه. ساکن آبهاي شیرین است     
  . پرنده نر انتهاي بدنش نسبت به نقاط دیگر تیره تر است. فیلوش یا سرسبز اشتباه شود ولی اندازه کوچکتري دارد 

غرب ، خوزسـتان ، هـامون و   در شمال ایران ،در یاچه ارومیه ، . گذارد    عدد تخم می12 تا 8.  دارد  Eclipseحالت
زیـر بـدن سـفید رنـگ و رنـگ عمـومی بـدن            . آوري دارد   در ایـران جوجـه    .شـود     سواحل در یاي عمـان دیـده مـی        

  . خاکستري است ”معموال
  Anas penelope     (Wigeon)             )49تصویر(گیالر

بیـشتر آبهـاي شـور را تـرجیح     . شود   ده میهاي بزرگتر دی در دسته. تر است   گردنش از بقیه اردکها کوتاهتر و کلفت      
پشت وزیر شکم خاکستري است که به وسـیله خـط سـفید    . نرها سر بلوطی وپیشانی وتارك زردرنگ دارد     . دهد      می

ماده گیالر شـبیه  . آینه بالی سبز رنگ است . منقار آبی ودر انتها سیاه رنگ است        . شود    افقی زیر بال از هم جدا می      
در تاالبهـاي هـامون و بلوچـستان وحاشـیه خـزر و غـرب و       . تر وکوتاهتري دارد   ولی گردن کلفتماده سرسبز است    

  . گذارد   عدد تخم می8 تا 7. زادآوري در ایران ندارد . شود  دریاچه ارومیه و خوزستان و فارس دیده می
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                Anas crecca    (Teal)  )51تصویر(خوتکا 

سرنرها بلوطی اسـت و یـک نـوار چـشمی سـبز بـا       . اي اجتماعی است     پرنده. ر ایران است    کوچکترین گونه اردك د   
دو لکه بزرگ نخودي در طـرفین دم و یـک خـط سـفید      . شود    حاشیه سفید دارد که به سمت پشت سر باریکتر می         

 با لبه نارنجی و پاهاي آینه بالی سبز ، منقار خاکستري. آینه بالی سبز براق است . طولی در ناحیه شانه و سینه دارد 
در سراسـر ایـران جـز منـاطق کـویري      . گـذارد    عـدد تخـم مـی    12 تـا    8. خاکستري از ویژگیهاي این پرنده اسـت        

  .در دریاچه ارومیه زادآوري دارد. کند  زمستانگذرانی می
   )           Anas querquedula    (Garganey )52تصویر(خوتکاي سفید 

جـنس نـر داراي نـوار چـشمی     . شبیه خوتکاي معمولی است ولی ازآن بزرگتـر اسـت          . ست  پرنده مهاجر تابستانی ا   
. آینه بالی سبز رنگ است . پرهاي شانه دراز وسیاه وسفید وآویزان است    . سفیدرنگی است که تا پس سر ادامه دارد         

اعده منقـار یـک   تشخیص ماده این پرنده از ماده خوتکا ي معمولی دشوار است ولی یک خط چشمی مشخص ودر ق          
در هامون ، شـمال و غـرب وجـود    . گذارد   عدد تخم می11 تا 8. آینه بالی غیر واضح است  . خال کم رنگ زرد دارد      

  . در ایران زادآوري دارد . دارد 
  Nettapus coromandelianus)   (Cotton Tealخوتکاي هندي            

هنگام قرار گرفتن روي آب قسمت عقب بدن      .بیه منقار غاز است   گردن کوچک،منقار کوتاه و ش    .بدنی نسبتا گرد دارد   
رنـگ  . در پرنده نر سر سفید و تارك و پیشانی سیاه رنگ است که این سیاهی تا منقار ادامه دارد         .گیرد  باالتر قرار می  

ر از پرنـده  اي تـ  پرنده نـر قهـوه  .ها سیاه است زیر تنه و پهلوها سفید و زیر بال.پشت سیاه با جالي سبز و بنفش است 
در ایـران بـه صـورت مهـاجر     .پهلوهاي پرنده ماده خاکـستري رنـگ اسـت       .ماده است و خط چشمی تیره رنگ دارد         

  .  است سرگردان در تاالب هامون گزارش شده
     Anas clypeata   (Shoveler)         )48تصویر(اردك نوك پهن

سـینه سـفید و   . رسـد   ست که از دور سیاه به نظر میپرنده نر سرش سبزرنگ ا   . سر خیلی بزرگ و نوك پهنی دارد        
در حالت پرواز بدن . پا به رنگ نارنجی و آینه بالی سبز تیره است . منقار بیل مانند است . پهلوها وشکم بلوطی است 

از نظر رنگ مانند ماده سرسبز است ولی سر آن بزرگ و منقار . رسد    به صورت یک در میان رنگی وسفید به نظر می         
در تمام نقاط ایران که تاالبی باشد دیده . گذارد   عدد تخم می12 تا 8. در ایران جوجه آوري ندارد      .یلی شکل است    ب

  . شود    می
  

                     Diving ducks                   اردکهاي غواص 
برند تمایل به زیستن در آبهاي   زیر آب میتمام بدن را به. ها باید روي آب راه بروند تا قادر به پرواز باشند       این اردك 

پا در قسمت عقبی شکم قـرار دارد و بـراي شـنا در زیـر آب         . شوند    در آبهاي شور و لب شور دیده می       . عمیق دارند   
آینـه بـالی مشخـصی نـدارد و فقـط تعـدادي داراي عالمـت           . ها است     تر از ماده    جنس نر رنگین  . سازش یافته است    

  . تنان زیر آب است  غذاي عمده آنها گیاهان و نرم. تند مشخص روي سر خود هس
  .  گونه در ایران است 9 داراي 

           Aythya ferina    (Pochard)            )41تصویر(اردك سرحنایی
جـنس نـر داراي سـر وگـردن     . برد  در حالت استراحت روي آب سر را زیر بال می. بیشتر ساکن آبهاي شیرین است   

منقار آبی با قاعده و نوك سیاه یا خاکستري است . باشد  ک دست ، سینه ودم سیاه ، پهلوها وشکم سفید میبلوطی ی
. اي  و پاهـا خاکـستري اسـت     ها رنگ قهوه در ماده.در حالت پرواز سینه سیاه ، سر بلوطی و بدن خاکستري است             . 

در شـمال ، غـرب ، جنـوب ، دریاچـه     . گـذارد    می عدد تخم12 تا 6. در ایران زادآوري دارد .  دارد  Eclipseحالت
  . شود  ارومیه و دریاچه هامون دیده می
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  )            Aythya marila    (Scaup)43تصویر(اردك سرسیاه 
. نرها سر و گردن سیاه ، سینه سیاه ، پشت خاکستري ، پهلوها و شکم سفید ، فاقد کاکل و آینه بالی سـفید دارنـد              

 6. آوري در ایران ندارد  جوجه. آن است  ي رنگ ، قاعده منقار نوار سفید رنگی دارد که عالمت مشخصه     ا    ها قهوه   ماده
  . در شمال ایران به تعداد کم و خوزستان و فارس دیده شده است . گذارد   عدد تخم می15تا 

            Aythya fuligula     (Tufted duck))45تصویر(اردك سیاه کاکل 
در آبهاي شـیرین  . اي بوده و کاکل کوتاهتري دارد    ها قهوه ماده. نگ سیاه و سفید بوده وکاکل باریک دارند      نرها به ر  
  . پوشاند      هنگام پرواز یک نوار بالی سفید و مشخص دارد که سراسر طول بال را می. شود     دیده می

در تـاالب هـامون شـمال    . یاچه ارومیه زادآوري دارد در در. گذارد     عدد تخم می   12 تا   5. آوري دارد       در ایران جوجه  
  . شود  ایران و خوزستان و غرب دیده می

  )      Aythya nyroca     (Ferruginous duck )42تصویر(اردك بلوطی
هـا   پوشـش پرهـاي زیـر دم در نرهـا و مـاده     . هاي سفید وآینه بالی سفید اسـت    چشم,نرها داراي سر وبدن بلوطی   

در . گـذارد     عدد تخم می12 تا 6. آوري ندارد      در ایران جوجه . ت که بهترین عالمت مشخصه آن است        سفیدرنگ اس 
  . شود  سواحل در یاي خزر ، خوزستان ، هامون و فارس دیده می

                  Netta rufina      (Red creasted pochard)اردك تاجدار 
اي رنـگ و         ها قهـوه    ماده. کل و گردن و سینه و دم سیاه و پهلوهاي سفید است درنرها  سر به رنگ قرمز بلوطی با کا      

در سواحل خـزر  . آوري ندارد  در ایران جوجه. گذارد     عدد تخم می12 تا 6. اي است  هاي آن سفید و تارك قهوه  گونه
  . شود  ، هامون ، فارس و خوزستان دیده می

  )            Melanitta nigra      (common scoter)47تصویر(اسکوتر سیاه 
 عـدد  9 تـا  6. آوري ندارد  در ایران جوجه. اي با چانه و گلوي سفید رنگ است  نر به رنگ سیاه یک دست ،ماده قهوه 

  . به تعداد کم در شمال ایران دیده شده است . گذارد  تخم می
             Melanitta fusca    (Velvet scoter) )46تصویر(اسکوتر بال سفید

. نرها داراي لکه کوچک سفید در پشت چشم هستند . تفاوتش با اسکوتر سیاه داشتن یک نوار سفید روي بال است            
اي رنگ و روي صورت داراي دو لکه سفید است که یکی جلـوي چـشم و دیگـري     ها قهوه   ماده. آینه بالی سفید دارد     

به تعداد محدود در سواحل دریاي خزر . گذارد   عدد تخم می10 تا 7. آوري ندارد       در ایران جوجه  . پشت چشم است    
  .  شود   دیده می

  )        Clangula hyemalis    (Long-taild Ddck )40تصویر(اردك دم دراز
  . منقار نسبت به جثه پرنده کوچک است. اي است    سر پرنده نر وماده در زمستان سفید و در تابستان قهوه

در . شـود   آینه بـالی دیـده نمـی   . اي و طرفین بدن سفید است        در تابستان سر قهوه   .  رنگ آمیزي دارند     نرها دو نوع  
اي و سینه و گردن سفید      دم به رنگ قهوه. شود  زمستان بیشتر بدن سفید و یک لکه تیره در طرفین صورت دیده می

  . است 
 پشت بلوطی و جلوي گردن وسـینه تیـره و پـشت گـردن        در تابستان قسمت  . ها نیز دو نوع رنگ آمیزي دارند          ماده

در . اي روي گوشـها قـرار دارد    اي و زیر چشم یک لکـه بـزرگ قهـوه    صورت سفید رنگ مخلوط با قهوه     . سفید است   
 9 تـا  5. آوري ندارد        در ایران جوجه. باشد  اي می اي قهوه زمستان سر سفید با تارك تیره ، گردن سفید با طوق سینه   

  . جزء پرندگان اتفاقی در شمال ایران است . گذارد   دد تخم میع
   Bucephala clangula      (Golden eye)      )39تصویر(اردك چشم طالیی

گـردن و زیـر   . شـود  نرها داراي سر مثلثی و سبز رنگ هستند که یک لکه سفید در قاعده منقار و زیر چشم دیده می   
اي ،  ها سر قهوه ماده. گردن کوتاه و سر بزرگ است . آینه بالی سفید دارد . ست شکم سفید و پشت و دم سیاه رنگ ا
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در . گذارد     عدد تخم می12 تا 6. آوري ندارد   در ایران جوجه. هاي سفید ، گردن سفید و بدن خاکستري دارند      چشم
  . شمال و آذربایجان و خوزستان و هامون گزارش شده است 

  
   Saw bills)          اهیخوارم(هاي منقار مضرس اردك

براي صید ماهی به زیر آب شیرجه . رود    داراي منقار دراز و باریک با کناره مضرس اندکه براي گرفتن ماهی به کار می
  .نر وماده باهم متفاوتند. بال زدن صدادار دارند . داراي کاکل رنگی هستند . زنند      می

  .  گونه در ایران است 4داراي . نه بالی سفید یا سیاه و سفید  و مشخصی دارندآی. باشند وابسته به آبهاي عمیق می
        )                   Mergus albellus    (Smew)82تصویر(مرگوس سفید 

  . رسد  نرها جز چند خط سیاه روي بدن سفید به نظر می. بیشتر از مرگوسهاي دیگر به اردکها شبیه است 
هـا کـوچکتر    مـاده . پهلوها خاکستري و پـشت سـیاه رنـگ اسـت      . ک خط سیاه رنگ وجود دارد       از چشم تا منقار ی    

در . گذارد    عدد تخم می9 تا 6. کند  آوري نمی در ایران جوجه. کاکل بلوطی رنگ است . تر از نرها هستند  وخاکستري
  . شود  حاشیه خزر و آذربایجان دیده می

سر بـزرگ ، دم           Oxyura leucocephala   (White headed duck))44تصویر(اردك سر سفید 
اي تیره ، بدن بلوطی  نرها سر سفید با تارك سیاه ، گردن قهوه. کند   در آب شیرین زیست می. دراز و نوك تیز است     

ت هـایی در پهلوهـا ، صـور    اي بـا خـط   ها قهـوه  ماده. منقار حجیم دارند که در قاعده داراي برآمدگی آبی رنگ است        
. آوري دارد    در ایران جوجه. آینه بالی مشخصی هنگام پرواز ندارد . اي با خط سفید زیر چشم و منقار آبی است       قهوه

  . شود     در خلیج گرگان و میانکاله ، هامون ، خوزستان و بوشهر دیده می. گذارد    عدد تخم می12 تا 5
سر باریک وکاکلدار        Mergus serrator    (Red breasted merganser) )83تصویر(مرگوس کاکلی

در نرها سر به رنگ سـبز تیـره ،   . دریازي است . اي دارد کاکل افشان و دوشاخه . و منقار بلند با انتهاي خمیده است        
دم وپشت سیاه ، آینه بالی بـا دو خـط   . کاکل سبز و سینه بلوطی و بین سینه وگردن نوار پهن سفیدي وجود  دارد          

  . ه رنگ سفید است سیاه و ب
  . گذارد   عدد تخم می12 تا 7. کاکل دو شاخه وافشان دارد . شود  ها با سر بلوطی و چانه سفید دیده می ماده

  . شود  در شمال ایران ، سواحل دریاي عمان ، هامون و شمال غرب ایران دیده می. آوري ندارد  در ایران جوجه
  )               Mergus merganser     (Goosander)81تصویر(مرگوس بزرگ 

نرها داراي سر ونیمه گردن سیاه است ، سینه ونیمه پایین گردن و پهلوهـا    . شود    بیشتر در سواحل درختی دیده می     
ها داراي سر و نیمه گردن بلوطی ، کاکل به سمت پایین ، چانه سفید  ماده. سفید ، پشت سیاه و دم خاکستري است 

اي آن را دو قـسمت     هنگام پرواز آینه بالی سفید مربعـی اسـت کـه یـک خـط قهـوه      . یده است و منقار با انتهاي خم  
  . شود        در شمال وشمال غرب به تعداد کم دیده می. آوري ندارد  در ایران جوجه. کند   می
  

د از ایـن منـاطق   بعـ . تاالب گمیشان ، خلیج گرگان ، میانکاله ، تاالب انزلی ، مهمتـرین زیـستگاههاي غازشـکالنند            
 میلیون قطعـه مرغـابی   8 ساالنه حدود 50 تا 40در دهه. باشد  تاالبهاي خوزستان و هامون در درجه دوم اهمیت می    

عامل اصـلی ایـن کـاهش از بـین رفـتن      . رسد    میلیون قطعه می 1کرد که امروزه به زحمت به         به ایران مهاجرت می   
  . زیستگاه این پرندگان است 

قوها و غازها ازدواج فامیلی ندارند و اگـر  . است % 40توان برداشت کرد حدود    می Anseriformesجمعیتی که از 
انعطاف پذیري در مکان و غـذا در اردکهـا بیـشتر از بقیـه     ” کال. روند   به النه آنها دست بزنیم دیگر به سراغ آنها نمی     

ولـی در  .  مسیر مهاجرت خود را تغییـر دهنـد   کمتر دیده شده که قوها. است و به همین دلیل گروه موفقی هستند        
  . اردکها این امر مشاهده شده است 

  



  đč

  
  Turniciformes        اي                 راسته بلدرچین بوته

 Buttonاي      در ایران یک گونه به نام بلدرچین بوته.  گونه وجود دارد17از این راسته در جهان تنها یک خانواده و 
quail) Turnix sylvatica( گزارش شده است. 

. شبیه بلدرچین بوده،ولی به واسطه سینه خرمایی و خالهاي درشت و سیاه در پهلوهـا از بلـدرچین مـشخص اسـت        
کند و وابسته به     در بلوچستان و شمال شرق ایران زادوولد می. دود           به صورت  زیگزاگ می. ها آبی روشن است            چشم

  . اهان کم ارتفاع است بوته زار با گی
  

   )               Owls)    Strigiformesراسته جغدها 
یکـی از انگـشتان بـه    . تنها دو گونه یعنی جغد کوچک و جغد تاالبی در روز فعالیـت دارد       . از پرندگان شب شکارند     

ارسوس تا نـوك چنگـال   به استثناي جغد تاالبی و جغد کوچک در بقیه  ت ) . ( Reversable toeگردد    عقب برمی
قـویترین انـدام آنهـا    . دهنـد             رنگهـا را تـشخیص نمـی   . سبکترین پرها را در بین پرندگان دارند  . پوشیده از پر است     
  دارند که بقایاي جوندگان مثل مـو و اسـتخوان را از طریـق گلـو دفـع                Pelletعادت دفع ریمه    . گوشهایشان است   

یکی از راههاي تشخیص پرنده نوع پلت دفع شده . شود  ها هم دیده می   در سارگپه Pelletفعاین حالت د. کنند        می
 کیلـوگرم  3بـوف اسـت کـه وزن آن تـا            بزرگترین جغد ایران شـاه . کنند    دو بار در روز ریمه دفع می      ” معموال. است  

گوش نسبت به سـایر پرنـدگان   . ته پوشیده شده است گوشها از پرهاي تغییر شکل یاف. صدا دارند         پرواز بی. رسد    می
از ویژگیهاي . کنند   عالقه به ساخت النه ندارند و از شکاف کوه یا تنه درختان براي آشیانه استفاده می       . بزرگتر است   

جغد این است که سبکترین استخوانها را دارند ، سوراخهاي گوش نامتقارن است که حضور و حرکت طعمـه را بهتـر         
  . دهد    یص میتشخ

هـر دو چـشم در   . گذارنـد    تخم به طور متوسط مـی 4 تا 3کنند و   هاي کور و دیررس نگهداري می نر وماده از جوجه   
شـبیه لنـز   .( اي اسـت    چشم جغدها استوانه. چشمهاي درشتی دارند .  هستند Binocularجلوي سر است بنابراین   

در مقایسه با پرنـدگان شـکاري دیگـر    . باشد      ر از سلولهاي مخروطی می اي به مراتب بیشت         سلولهاي استوانه ) دوربین  
سوراخ گوش یکی به سـمت بـاال و دیگـري بـه سـمت پـایین       )  مورد 10 مورد موفقیت شکار از 7. ( موفقتر هستند  

 شـبیه هـم   نر و مـاده .  شود      عرض گوشها برابر نیست که باعث افزایش قدرت شنوایی آنها می          ) . 9شکل(انحناء دارد 
  . ها بزرگتر هستند  ولی ماده

  
  
  
  
  
  

  نمایش نحوه استقرار چشم و مجاري گوش در جغدسانان):9(شکل
  

 . خانواده است9 گونه متعلق به 291این راسته در جهان داراي 
  .شود  گونه شبگرد متعلق به این راسته مشاهده می4 گونه جغد و 12در ایران 

  . ود دارددر ایران دو خانواده از جغدها وج
    Strigidaeخانواده             
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. صدا دارد    منقار قالب مانند و  پرواز بی. ها بزرگ ومتمایل به جلو است  چشم. باشد  صورت پهن می. سر بزرگی دارد 
 11ه از ایـن خـانواد  . کنـد    از پرندگان ، دوزیستان ، خزندگان ، ماهیها و خرچنگها تغذیه می. بلعد    طعمه را یکجا می   

  .در ایران وجود دارد) 7(گونه به شرح جدول
   در ایرانStrigidaeهاي موجود از خانواده  گونه):7(جدول

  نام علمی  نام فارسی
  Bubo bubo  )149تصویر(بوف     شاه

  Ketupa zeylonensis  جغد ماهیخوار
  Asio otus  )146تصویر(جغد گوش دراز

  Asio flammeus  )144تصویر(جغد تاالبی
  Otus scops  )150تصویر(غ حقمر

  Otus brucei  مرغ حق جنوبی
  Athene noctua  )148تصویر(جغد کوچک
  Strix butleri  جغد طالیی
  Strix aluco  )145تصویر(جغد جنگلی

  Nyctea scandiaca  )143تصویر(بوف برفی
  Athene brama  )147تصویر(جغد کوچک جنوبی

  
                  Tytonidaeخانواده 

پـا دراز ، صـورت   ) . 142تـصویر ( در ایرن وجـود دارد  Tyto alba) انبار(یک گونه از این خانواده به نام جغد سفید
  . سفید ، چشم سیاه ، بر خالف سایر جغدها صورت قلبی شکل دارد و ناخن میانی پاها مضرس است 

  
               Gruiformesراسته درنا شکالن 

اکثر آنها شـبیه  . گردن وپاهاي بلندي دارند ” بسیاري آبزي هستند و اکثرا. متجانس است از نظر مورفولوژي بسیار نا  
اند  ونه بر اساس شکل ظاهري آنها  بندي شده      و فرم لوله گوارش طبقه Palateدرنا نیستند بلکه بر اساس استخوان 

  . یران وجود دارد خانواده در ا3.  گونه است 196 خانواده و 9این راسته در جهان داراي . 
  

   Gruidaeخانواده درناها                       
شاهپرهاي ثانویه . داراي پا وگردن دراز ، دم کوتاه ، بالها دراز و منقاري کلفت وبلند وظاهري شبیه به لک لک دارند      

بـه صـورت   . دارد    مـی در حالت پرواز گردن ودم خود را دراز وکـشیده نگـه    . پوشاند    بال بزرگ بوده و روي دم را می       
داراي . سـازند   روي زمین آشـیانه مـی  . چیز خوارند            همه. نر وماده همشکل است  . کند     پروازمی Vاي و به شکل             گله

  . حالت رقص هنگام فصل جفت گیري هستند 
  )         Grus grus    (Crane )72تصویر(درنا

. تـارك قرمـز دارد   . گ از پشت چشم تا طرفین سر وگردن ادامه دارد        نوار سفید رن  . به رنگ خاکستري سربی است      
در فـصل زادآوري بـه صـورت    . رسد مهاجرت منظم در ناحیه دریاي خـزر دارنـد      بالها در انتها چهارگوش به نظر می 

  . کنند      نمی  دسته جمعی زندگی
   Anthropoides virgo  (Demiisele crane)   )75و74تصویر() طناز(درناي کوچک

بـه رنـگ   . در اندازه کوچک بوده و داراي کاکل بلند و سفید که از پشت چشم به سمت پـس گـردن آویـزان اسـت             
  . شود   در نواحی فارس ، خزر و آذربایجان دیده می. خاکستري مایل به آبی است 
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       Grus leucogeranus    (Siberian white crane))73تصویر(درناي سیبري 
حمایـت شـده   . آید   قطعه از آن هر ساله به آبندانهاي فریدونکنار می      12 تا   10تعداد  .ي در حال انقراض است      ا  پرنده

  .شود  بوده و به رنگ سفید دیده می
  

                 Otididaeخانواده هوبره 
ناطق باز،دشتی و ساکن م.گردن و پا بلند و منقار سخت و محکمی دارد.شامل پرندگانی با جثه متوسط تا بزرگ است

استراتژي دفاعی آنها مخفی شدن است و هنگام نزدیکی خطر بـه سـرعت دویـده و بـه نـدرت پـرواز              .ماهور است   تپه
  .کنند می

              Otis tarda     (Great bustard)    )66تصویر(میش مرغ
. نرها سبیل به رنگ سفید دارند  . سر وگردن به رنگ خاکستري است. پاها دراز وکلفت است . بدن بزرگ وفربه دارد 

به واسطه اندازه بزرگ ونداشتن رنـگ سـیاه   . شکم به رنگ سفید است . باشد          رنگ پشت نخودي با راههاي سیاه می  
شود  در همدان هم دیده می. بومی است . ساکن نواحی آذربایجان است . باشد    ها متمایز می  روي گردن از سایر هوبره

  . وابسته به کشتزارهاي گندم است . حمایت شده است . رسد   کیلو می12 به وزن آن. 
  

  )        Tetrax tetrax (Otis tetrax)  (Little Bustard )71تصویر(زنگوله بال
بـال زدن پرنـده نـر بـا     . کنـد   هنگام مخفی شدن قوز می. گردن سیاه وسفید دارد  . اش نصف میش مرغ است        اندازه

در استانهاي خراسـان ، آذربایجـان و مرکـزي    . شود  اي دیده می               به صورت دسته  . مانندي همراه است    صداي زنگوله   
  . در ایران زمستانگذرانی دارد . شود             یافت می
              Chlamydotis undulata     (Houbara bustard)   )69تصویر( هوبره 

جات پرهاي سیاه وسفید بلنـد       دسته. گردن ودم حنایی رنگ دارد . گوله بال است از لحاظ اندازه بین میش مرغ و زن       
در نـواحی کرمـان و   . ساکن نواحی خشک وکـویري اسـت      . هاي درشتی دارد            چشم. در طرفین گردن آویزان است      

  . شود           توسط شاهین یا باالبان شکار می. حمایت شده است . شود   هرمزگان یافت می
  

                 Rallidae     (Rail)                 خانواده یلوه
دارد            دم کوتاهی دارد که اغلب آنرا باال نگه می. صدایشان شبیه کشیدن اره روي آهن است . پرندگان باتالقی هستند 

  . تکزي هستند . ها آویزان است  در پرواز پاها و پنجه. 
یلـوه  . کننـد     از حشرات آبزي و دانه گیاهان آبزي تغذیه می  . مهاجر هستند   ” شود که اکثرا    می گونه در ایران دیده      8

  . شود           آبی تنها پرنده از این خانواده است که در تابستان هم در ایران مشاهده می
  )          Rallus aquaticus      (Water rail)68تصویر(یلوه آبی 

  . باشد    فراوان می” بومی و نسبتا. رمز رنگ است داراي منقار دراز وق
         Porzana porzana       (Spotted crake) )67تصویر(یلوه خالدار

  . باشد      منقار سبز با قاعده قرمز می. سینه خاکستري با خالهاي سفید است
   )          Porzana parva      (Little crake  )70تصویر(یلوه کوچک

  . باشد     ندازه کوچک بوده و منقار سبز با قاعده قرمز میدر ا
               Porzana pusilla         (Buillons crake)یلوه نوك سبز 

  . باشد     داراي منقار سبز وبدون قاعده قرمز می. کوچکترین یلوه است
  )                   Corne crake)     Crex crexیلوه حنایی 

  . باشد         مهاجر می. ها است      اندازه آن بزرگتر از سایر یلوه. تاهتر از بقیه است گردنش کو
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                            Gallinula chloropus (Moorhen)      )76تصویر(چنگرنوك سرخ
پاها سـبزبا حلقـه   . تاز چنگر کوچکتر اس. سیاه رنگ است    . بیشتر از سایر پرندگان این راسته، با آب سر وکار دارد            

  . کنند    جمعی تغذیه می  دسته. بومی و فراوان است . منقار وسپر پیشانی قرمز است . باشد    قرمز رنگ باالي مفصل می
  )           Porphyrio porphyrio      (Purple gallinule)78تصویر(طاوسک 

انگـشتان خیلـی   . باشـد                ها و سپر پیشانی قرمز مـی    شمپاها و چ. منقار بزرگ است . بدن آبی متمایل به بنفش دارد       
  .دهد کند و سطح اتکاي پرنده را افزایش می  طویل وبه اندازه تارس است که به راه رفتن روي برگهاي آبزي کمک می

            Fulica atra     (Coot))77تصویر(چنگر 
کنـد و هنگـام              به سختی پرواز می.  سپر پیشانی ومنقار سفید است  .یکدست و به سربی تیره ومتمایل به سیاه است          

بیشتر وابسته به آب است بومی وفراوان اسـت و بـه تعـداد    . کند     فرود با سطح آب برخورد کرده و سروصدا ایجاد می     
  . شود        زیاد شکار می

  
   Ciconiformesراسته                   

  :و زیر راسته به شرح زیر استاین راسته داراي د
  . گونه366 با  Charadrii گونه در جهان و زیر راسته 661 با  Ciconiiزیر راسته 

   Ciconiiزیر راسته            
  : خانواده به شرح زیر است12این زیر راسته در ایران داراي 

    Pelecanidaeها  خانواده پلیکان-1
   Phalacrocoracidaeها      خانواده باکالن-2
     Anhingidaeخانواده مارگردن  -3
  Ardeidaeها  خانواده حواصیل-4
   Threskiornithidaeها  خانواده اکراس-5
   Ciconidaeها  لک خانواده لک-6
   Phoenicopteridaeخانواده فالمینگو -7 
   Podicipedidaeها  خانواده کشیم-8
  Gaviidaeها  خانواده غواص-9

   Accipitridaeها  خانواده عقاب-10
   Falconidaeها  خانواده شاهین-11
   Procellariidaeخانواده کبوتر دریایی -12

   
  : خانواده است6این زیر راسته در ایران داراي  :Charadriiزیر راسته 

   Charadriidaeها   خانواده سلیم-1
  .پا است ها وچوب ها،خروس کولی،سلیم خوارها،آوست شامل صدف

  Scolopacidaeها  چیلیکخانواده آب-2
  .ها است ها،پاشلک،گیالنشاه ها، تلیله ها،فاالروپ  شامل آبچیلیک

   Burhinidaeلق  خانواده چاخ-3
  .ها است لق شامل چاخ

   Glareolidaeخانواده گالریول -4
  .ها است خوار ،دودوك،وگالریول شامل سلیم خرچنگ
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   Laridaeخانواده کاکایی -5
  .هاي دریایی است ها و پرستو شامل کاکایی

   Pteroclidaeخانواده کوکرها -6
  

                Pelecanidaeخانواده پلیکانها 
 دارند که براي بلعیدن و  gular pouchکیسه گلویی به نام . خوارند  ماهی” عمدتا. اي هستند        پرندگان درشت جثه

هر چهار انگشت  (  Toti palmateآنها     پلیکانها مشبک وپاي تارسوس . رود   هاي بزرگ به کار می         فرو بردن طعمه
هـا هنگـام تولـد کـور        جوجـه . سوراخ بینی روي منقار بسیار ریز و قابـل تـشخیص نیـست         . است  ) درون یک پرده    

  . رداز این خانواده دو گونه در ایران وجود دا.مواست و چسبندگی استخوان سقف دهان آنها کامل نیست           وبی
                 Pelecanus onocrotalus )94تصویر(پلیکان سفید

داراي منقار دراز و به رنـگ زرد بـا کیـسه گلـویی     . باشد          نر وماده همشکل ، سفید رنگ با شاهپرهاي اولیه سیاه می          
در دریاچه . طح زیرین سیاه رنگ است بالها در س. دهد           ها قرار می   هنگام پرواز سر را عقب و روي شانه. آویخته است 

چشم بـه رنـگ قرمـز    .  است         پاها به رنگ صورتی   . مهاجر است   . در سیستان نیز زادآوري دارد      . ارومیه فراوان است    
  .  شکل است  vپرواز آنها . است 

              Pelecanus crispus  )93تصویر(پلیکان پا خاکستري
ها   چشم. سطح زیرین بال سفید و پاها به رنگ خاکستري است    . سفید قابل تشخیص است   در حالت پرواز از پلیکان      

  . باشد          از پرندگان مهاجر می. پروازآنها در خط مستقیم است . باشد           به رنگ زرد می
  

  Phalacrocoracidaeخانواده باکالن            
ها به استراحت   روي صخره.  شکل است  v در انتها قالب مانند و پرواز آنهامنقار. داراي بالهاي کوتاه و دم بلند است 

  . گونه در ایران وجود دارد3از این خانواده . نر و ماده هم شکل هستند . پردازند           می
   Phalacrocorax carbo                    )92تصویر(باکالن

در . دارد     ها نشسته و بالها را به حالت نـیم بـاز نگـه مـی     اغلب روي صخره. باشد       سیاه رنگ با چانه و گونه سفید می       
  . آفت مزارع پرورش ماهی است . شود   نواحی آبگیرهاي ایران در شمال و دریاچه ارومیه دیده می

                         Phalacrocorax nigrogularisباکالن گلو سیاه 
  بومی وفراوان است و در جزایر. دریازي است . وي سفیدي ندارد گل. به رنگ سیاه با جالي سبز است 

  . خلیج فارس زادآوري دارد 
   Phalacrocorax pygmeus                           )91تصویر(باکالن کوچک 

در  . باشـد  گلویش به رنگ سفید می. اي و پر وبال سیاه با خالهاي سفید است     سر به رنگ قهوه   . اندازه کوچکی دارد    
  . در هامون هم وجود دارد . در ایران نیز زادآوري دارد . پرنده مهاجر است . شود    ها و تاالبها دیده می رودخانه

                       Anhingidae  خانواده مارگردن
ه در آبگیرهـاي جنـوب غـرب ایـران مـشاهده شـد        Anhinga rufa از این خانواده تنها یک گونه به نام مارگردن

گلو و سر به رنگ مـسی ونـوار سـفید رنگـی زیـر      .شبیه باکالن بوده ولی دم و گردنش درازتر است ).113تصویر(است
بیشتر عالقمند به آبگیرهایی .هنگام شنا تنها گردن و سر بیرون از آب است.روي تنه و دم سیاه رنگی دارد .چشم دارد 

  .کند در میان جمعیت باکالنها زادآوري می. با آب شیرین است 
  

   Ardeidaeخانواده حواصیل                
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بطـور  . پـا و گردنـی دراز دارنـد    . کوتـاهی دارنـد   ” دم نـسبتا . کننـد    به هنگام پرواز گردن را روي شـانه جمـع مـی       
 از ماهی ، خزندگان ، جوندگان ، و حتی جوجه پرندگان تغذیه. سازند     جمعی روي درختان یا نیزارها آشیانه می   دسته

  .است  گونه در کشور گزارش شده13از این خانواده . کنند     می
   Botaurus stellaris                         )101تصویر(بوتیمار

در اسـتان  .تکزي هـستند . پاهاي سبز و بزرگ دارند . پر خط وخال هستند . اي رنگ و وابسته به  باتالق است            قهوه
  . شوند   امون دیده میفارس ، دریاي خزر ، خوزستان و ه

   Ixobrychus minutus                )100تصویر(بوتیمار کوچک
پا به رنگ . شکم به رنگ سفید و منقار به رنگ زرد است . تارك وسطح پشتی تیره است . اندازه خیلی کوچکی دارد 

  . کند     در آبگیرها و ماندابها زندگی  می. باشد    سبز می
                    Nycticorax nycticoracxحواصیل شب 

  سه پر سفید دراز از ناحیه سر. باشد   شکم سفید می. کوتاه، تارك، پس سر وپشت سیاه است ” پاها نسبتا
  . در حواشی دریاي خزر فراوان است . پاها به رنگ زرد است .  به صورت کاکل آویزان است 

                      Boturides striatus )106تصویر(حواصیل سبز
. باشـد      پاها کوتاه و به رنگ زرد ،شکم وپشت به رنگ خاکستري می . کاکل به رنگ سبز و منقار به رنگ سیاه است           

  . در جزایر خلیج فارس به تعداد زیاد زادآوري دارد 
   Ardeola ralloides                   )105تصویر(حواصیل زرد 

نوك به رنگ سبز تا آبی وپاها به رنگ سبز . کاکل دراز وآویخته دارد     .  سفید است    رنگ بدن نخودي و بالها به رنگ      
  . در تابستان فراوان است . است 

   Ardeola grayii                )107تصویر(حواصیل هندي
 با بیشتر در سواحل جنوبی در مناطق. شبیه حواصیل زرد است ولی سر وگردن فاقد پرهاي بلند سیاه و سفید است          

  . شود    جنگلهاي حرا دیده می
   Bubuleus ib0is                     )110تصویر(گاو چرانک 

پاها به رنگ قرمز ومنقار . دسته پرهاي دراز به رنگ نخودي روي تارك وسینه دارد . گلوي برجسته و مشخصی دارد 
دسـته  . هـا وابـسته بـه آب اسـت          کمتر از سایر حواصیل. شود      هاي گاو دیده می      در میان گله  . باشد            به رنگ زرد می   

  . در سواحل شمال زمستانگذرانی دارد . کند  جمعی زندگی می
   Egretta  alba                    )97تصویر(اگرت بزرگ

ه رنگ سفید پاها سیاه و بدن ب. منقار به رنگ زرد است . کاکل ندارد . گردن خیلی دراز دارد . بزرگترین اگرت است  
  .از پرندگان زمستانگذران ایران است . باشد     می

   Egretta garzetta                     )99تصویر(اگرت کوچک
در بهار پنجه به رنگ . پا سیاه و پنجه زرد است . منقار دراز وبه رنگ سیاه است . در اندازه کوچک وسفید رنگ است 

  . در ایران فراوان است . کاکل مشخصی دارد .  زیادي دارد  رشد پرهاي شانه. شود  قرمز دیده می
   Egretta gularis                     )98تصویر(اگرت ساحلی

شود یکی سیاه رنگ که فراوان است ،جز چانه و گلویش که سفید است و دیگـري سـفید رنـگ       به دو شکل دیده می    
. باشـد    پا به رنگ سیاه و پنجه بـه رنـگ زرد مـی   . گ زرد است در هر دو شکل، منقار به رن. تر است   است که کمیاب  

  . بومی و فراوان است . گردد   شکل سفید آن به واسطه منقار زردش از اگرت کوچک مشخص می
   Ardea cinerea                        )104تصویر(حواصیل خاکستري
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روي شـکم  . کاکل بلنـدي دارد  .  و سیاه است سطح پشتی به رنگ خاکستري وسر وگردن سفید با نوار چشمی پهن   
در زمـستان  . اي اسـت    پاها به رنگ قهـوه . منقار دراز و خنجري و زرد رنگ است       . شود      سفیدش لکه سیاه دیده می    

  . فراوان است 
   Ardea purpurea                          )102تصویر(حواصیل ارغوانی

. هـا در حالـت نشـسته اسـت      تر و برآمدگی زیاد شانه چکتر ، پر و بال پر رنگ   تفاوتش با نوع خاکستري در اندازه کو      
  . در تابستانها در ایران فراوان است . کاکل به رنگ سیاه است 

   Ardea  goliath                               )103تصویر(حواصیل یزرگ 
در سـواحل جنـوبی دیـده    . ي پاهاي تیره اسـت  دارا. منقار خیلی بزرگ و سبز رنگ دارد       . بزرگترین حواصیل است    

  . شود    می
  

   Threskiornithidaeها                         خانواده اکراس
در پرواز گردن را کشیده . ها و حواصیل کوچک است ولی منقار آنها خمیده یا پهن وکفگیر مانند است    لک                شبیه لک 

 گونـه در ایـران   3از این خـانواده  . باشند      پرندگانی اجتماعی می.ها متمایز است          دارد و از این نظر از حواصیل       نگه می 
  .وجود دارد

   Platalea leucorodia                        )109تصویر(کفچه نوك
به رنگ زرد نوك منقار . باشد  پاها و منقار به رنگ سیاه می. رنگ عمومی بدن سفید ، منقار دراز وکفگیر مانند است  

  . شود    خزر دیده می   در حوالی دریاي. است 
   Plegadis falcinellus                        )96تصویر(اکراس سیاه

تعدادي در . در تابستان فراوان است. اي مایل به زرشکی دارد        پر و بالی به رنگ قهوه    . منقار خمیده و پاها بلند است       
  . شود     در خوزستان و شمال دیده می. مانند      زمستان در فارس می

   Threskiornis aethiopicus                     )95تصویر(اکراس آفریقایی
در خوزستان دیـده  . رسد     شاهپرهاي ثانویه سیاه رنگ به نظر می . رنگ عمومی بدن سفید و سر و گردن سیاه است           

  . شود   می
  

   Ciconidae             لک               خانواده لک
کنند و در حال پرواز پاهـا وگـردن را کـشیده و     آهسته و آرام پرواز می. پاها و گردن دراز و منقار بلند و راست است        

  . است  گونه از این خانواده در ایران گزارش شده3تا کنون . دارند    اندکی رو به پایین نگه می
                        Ciconia ciconia )111تصویر(لک سفید لک

روي درختـان و  . شاهپرهاي بـالی بـه رنـگ سـیاه اسـت     . باشد     پروبال به رنگ سفید و منقار وپاها به رنگ قرمز می          
پرنـده زود انـسی   . تابستانها در ایران فراوان است    . کند    اغلب یک پاي خود را جمع می      . سازد    ساختمانها آشیانه می  

  . است 
               Ciconia nigra )112تصویر(لک سیاه لک

. زي و دیرانس است     تک. منقار و دور چشم و پاها قرمز رنگ است . پروبال به رنگ سیاه و سطح شکمی سفید است     
  . شود  تعداد اندکی در سواحل جنوبی و فارس دیده می. شود  به صورت مهاجر عبوري دیده می” اکثرا
                  Ciconia episcopusلک گردن کرکی  لک

بـه صـورت سـرگردان در    .ها به واسطه روتنه سیاه و بالهاي سیاه و گردن سفید کرکی متمـایز اسـت              لک  از دیگر لک  
  .است مناطق جنوبی دیده شده
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   Phoenicopteridaeخانواده فالمینگو                    
  .است از این خانواده دو گونه در ایران مشاهده شده

          Pheonicopterus ruber                      )108یرتصو(فالمینگو 
دسته جمعی ودر آبهاي . العاده دراز و منقار کلفت و پایین برگشته است        پاها وگردن فوق  . پروبال سفید و سرخ دارد      

ه و بختگـان زادآوري دارد  در دریاچه ارومیـ  . کنند      از سخت پوستان و زئوپالنکتونها تغذیه می      . کنند     می        شور زندگی 
در ارومیـه از آرتمیـا سـالینا    . رنگ قرمز در ناحیه بالها به علت نوع تغذیه آنها اسـت      . ولی در بقیه نقاط مهاجر است     

  .کند  تغذیه می
  Pheonicopterus minorفالمینگوي کوچک                   

به صورت مهاجر در خلـیج  . نقارش قرمز تیره استاز فاصله نزدیک نوك م.تر و صورتی رنگ است   از فالمینگو کوچک  
  .شود فارس و دریاي عمان دیده می

  
  )            Grebes)     Podicipedidaeها  خانواده کشیم

فلسهاي روي تارسوس قطعه . تارسها از دو طرف فشرده است    . داراي پاهایی است که هر انگشت پرده جداگانه دارد          
 گونه از این خانواده وجود 5در ایران .  گویند   میScutellateو مشبک نیست که به آن قطعه و روي هم سوار بوده  

دوند  براي پرواز روي آب می. روند  در صورت احساس خطر به زیر آب می  . خوارند    ماهی. مهاجر هستند   ” اکثرا. دارد  
اي یـا    تري و در تابستان قرمز ، قهوهدر زمستان سفید و خاکس. رنگ آمیزي زمستان ، بهار و تابستان متفاوت است  . 

  . زرد رنگ است 
  . دارد  هنگام پرواز سر خودرا پایین نگه می. رسد  دم تحلیل رفته دارد بطوریکه بدون دم به نظر می

   Podiceps ruficollis                       )86تصویر(کشیم کوچک
قاعـده منقـارش   . هاي بدن گرد و تیزي دم مشخص نیست انت. گردن  ومنقار کوتاهی دارد      . کوچکترین کشیم است    

  . کند  می  در زمستان به ایران مهاجرت . روشن است 
  

                 Podiceps nigricollis)88تصویر(کشیم گردن سیاه 
ارد زمستانگذران ایران بوده و در ایران زادآوري د. پرهاي طالیی در پشت چشم دارد       . گردن وتارك سیاه رنگ است      

 .  
   Podiceps auritus                      )85تصویر(کشیم گوش دار

در . رسد   داراي نوار چشمی پهن طالیی است که در باالي سر به صورت شاخ به نظر می. سر به رنگ سیاه براق است 
  . شود  زمستان در سواحل دریاي خزر به فراوانی دیده می

   Podiceps grisegena                   )87تصویر(کشیم گردن سرخ
نوك پرنـده  .  به رنگ زرد دارد    منقاري با قاعده. داراي گردن بلوطی رنگ است . سر بزرگ وبه شکل مخروطی است     

  . شود  به تعداد کم در ایران دیده می. سیاه است 
                  Podiceps cristatus )84تصویر(کشیم بزرگ
منقـار بـه رنـگ    . در فصل زادآوري یک جفت کاکل بلند وتیره دور سر مشخص است . ست ها بزرگتر ا از تمام کشیم 
  . تعداد زیادي در ایران وجود داشته وزادآوري نیز دارد . صورتی است

  
  )            Diver or Loons)   Gaviidaeها  خانواده غواص

پاها . روند  بیشتر از سایر پرندگان به زیر آب می. ماهیخوار و مهاجرهستند . سه انگشت جلویی داراي پرده شنا است 
 Posteriorlyبنـابراین پـا خلفـی یـا     .رونـد   ترین بخش بدن  قرار دارد و بـه سـختی روي زمـین راه مـی     در خلفی



  Ēċ

located  تارس مشبک یا .  استReticulated پاها از طرفین فشرده شده تا توانایی بهتر شـنا و کـاهش   .   دارند
  . ته باشد اصطکاك را داش

  .  گونه در ایران است 2داراي 
   Gavia stellata                )90تصویر(غواص گلو سرخ

در . شـود         روي گلو یک لکه بزرگ قرمز دیده مـی . دارد  سر ومنقار را اندکی باال نگه می. منقار کوچک وسر باال است  
  . شود    سواحل دریاي خزر به تعداد اندکی دیده می

   Gavia arctica                  )89تصویر(ص گلو سیاهغوا
. هـاي سـیاه و سـفیدي دارد      گـردن وسـینه رگـه   . تارك وپس گردن به رنگ خاکستري و منقار به رنگ سیاه است         

  . شود  در سواحل دریاي خزر مشاهده می. منقارش راست است 
  

                      Accipitridaeها  خانواده عقاب
منقـار کوتـاه   . اندازه بـسیار متفـاوتی دارنـد    . ترین خانواده پرندگان شکاري روز پرواز هستند           رین و نامتجانس  بزرگت

چنگالهـاي  . گردن کوتاهی دارند . ها دندانه ندارد   قالب مانند است که نیم نوك باالیی آنها بر خالف شاهین          ” وکامال
از پرندگان ، دوزیستان ، ماهیهـا ، نرمتنـان و   . ماده همشکل هستند    نر و   . زي هستند       تک. بلند و قالب مانند دارند      

وجود دارد که به رنـگ  زرد ـــ صـورتی    ) سیر( Cereدر پایه منقار یک قسمت گوشتی به نام . کنند    تغذیه می…
هـا   سـبزه روي نوك درخـت و . پرواز بلند وتیز است . قلب بزرگی دارند . است و سوراخهاي تنفسی در آنجا قرار دارد     

  . ها چشم باز ولی دیررس هستند  جوجه. ها بزرگتر از نرها است ماده” معموال. سازند   آشیانه می
  . دارند  Talonچنگالهاي خمیده به نام 
  .ها،کورکورها،سنقرها،الشخورها و قوشها است ها،سارگپه این خانواده شامل عقاب

  
  

   Buzzardها                          سارگپه
سرپرنده در این گروه از عقابها بزرگتر . شود ولی در حال پرواز بالها کمی خمیدگی دارد   عقابهاي کوچک اشتباه میبا 

در اطراف مزارع پرسـه  . کند   از جوندگان روز فعال تغذیه می     . باشد    بیشتر به حالت نشسته و منتظر طعمه می       .است  
 5از ایـن گـروه   . ها لکه مشخـصی دارد   تاهتر است و زیر بال و شانهدم نسبت به عقابها کو. گیرد   زده و کمتر اوج می  

  .است گونه در ایران گزارش شده
  Pernis apivorusسارگپه جنگلی 

  Buteo lagopus) 126تصویر(سارگپه پرپا
  Buteo rufinus) 125تصویر(سارگپه پابلند

  Buteo buteoسارگپه 
  Butastur teesaسفید  سارگپه چشم

  
   Kites       کورکورها    

کمتـر شـکارچی بـوده وبیـشتر اطـراف زبالـه و       . بال باز روي دارد . بالهاي دراز وزاویه دار و دم حالت دو شاخه دارد  
  . دو گونه در ایران وجود دارد.شود  ها و در اطراف شهرها دیده می الشه

    Milvus milvus) 140تصویر(کورکور حنایی
  Milvus migrans)  141تصویر(کورکور سیاه 
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           Hawksها   قوش
. در پرواز سریع در بین درختان مهارت خاصی دارند . بالها کوتاه و گرد ودم دراز دارند . کوچکتر از گروههاي دیگرند 

  . گونه در ایران وجود دارد4. ها خیلی بزرگتر از نرها هستند  ماده
  Accipiter gentilisطرالن   

  Accipiter brevipesپیغو   
  Accipiter badius)   123تصویر(پیغوي کوچک

    Accipiter nisus) 124تصویر(قرقی
  

              Eaglesعقابها  
در . در آسمان اوج گرفته و بال باز روي دارند  .دم پهن وپاها پردار است      . بالهاي دراز وپهن و سر ومنقار بزرگ دارند         

 گونه در ایران وجود 12از این گروه . شود   انگشتان دست  از هم باز میعقابها هنگام بالبازروي شاهپرهاي اولیه مانند
  .دارد

  Hieraaetus pennatusعقاب پرپا   
  Hieraaetus fasciatusعقاب دوبرادر   

  Aquila rapax)  131تصویر) (خاکی(عقاب دشتی
  Aquila clanga)   136تصویر)(خالدار بزرگ(عقاب تاالبی

  Aquila pomarina)   132تصویر()خالدار کوچک(عقاب جنگلی
  Aquila heliaca)  138تصویر(عقاب شاهی 
    Aquila chrysaetos) 130تصویر(عقاب طالیی

  Circaetus gallicusعقاب مارخور   
  Haliaeetus albicilla)   134تصویر(سفید عقاب دریایی دم

    Aquila nipalensis) 139تصویر(عقاب صحرایی
  Haliaeetus leucoryphus)   137یرتصو(عقاب دریایی پاالس

    Pandion haliaetus) 135تصویر(عقاب ماهیگیر
  

        Vulturesالشخورها 
  .است )به جز هما( بالها دراز وپهن و دم کوتاه و سر بدون پر . جثه بزرگ و حرکت کندي دارند  

بزرگترین عضو این گروه دال است که وزن آن نزدیـک  . کنند   از الشه حیوانات تغذیه می. گیرند         با بالهاي باز اوج می    
طول دو سربال هما از بقیه بیشتر است و از مغز اسـتخوان تغذیـه   . باشد           متر می  3 کیلوگرم و طول سروبال حدود       7

 .شـود   در الشخورها باز شدن شاهپرهاي اولیه به صورت انگشت نیز دیده می. بالهاي مستطیل دارند  ” اکثرا. کند    می
  .شود  گونه در ایران مشاهده می5از این گروه 

  Neopheron percnopterus)   121تصویر(کرکس کوچک
  Gypaetus barbatus)    120تصویر(هما

  Aegypius monachus)    کرکس سیاه(دال سیاه
  Gyps fulvus)  122تصویر) (کرکس(دال
  Pseudogyps bengalensisسفید    پشت)کرکس(دال

  
            Harriersسنقرها  
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کنند و هنگام پرواز سر بالها را اندکی  در ارتفاع کم پرواز می. بدنی باریک ، بالهاي دراز ، دم دراز و پاهایی دراز دارند         
سـنقر تـاالبی بزرگتـرین و فراوانتـرین     . ها کوچکتر است  نر وماده هم شکل نیستند و نرها از ماده     . دارند      باال نگه می  

 گونه در ایـران وجـود   4از این گروه . شوند   همه سنقرها در اطراف مناطق آبگیرها مشاهده می        . سنقر در ایران است   
  .دارد

  Circus cyaneusسنقر خاکستري   
  Circus macrourus)   128تصویر(سنقر سفید
  Circus pygargus)   129تصویر(زار سنقر گندم
  Circus aeruginosus)   127تصویر(سنقر تاالبی

  
   Falconidaeها              شاهین خانواده 

منقار آنها کوتاه . دراز دارند ” از پرندگان شکاري روز پرواز هستند که بالهاي دراز و داسی شکل ، نوك تیز و دم نسبتا
  . دار است          و قالب مانند و نیم نوك باالیی دندانه

غـذاي آنهـا شـامل    . هـا بزرگتـر هـستند     مشکل  ولـی مـاده  نر وماده ه. گیرند   طعمه را با پر می    . بال باز روي دارند     
شـکار خـود را در هـوا    . اي در زیـر چـشم دارنـد         خط تیـره .  است   …پستانداران ، جوندگان ، پرندگان دوزیستان و      

 را  بال خـود  اي داشته و هنگام حمله و ضربه زدن به طعمه العاده  سرعت فوق . بزرگترین آنها باالبان است     . گیرند        می
  . گونه از این خانواده در ایران وجود دارد10.   دارند  Hoveringبرخی مانند دلیجه . بندد     می

       Falco cherrug            (Saker) )114تصویر(باالبان
. سطح شکمی به رنگ سفید است . باشد  اي می  هاي قهوه تارك و پس گردن با رگه. اي است   سطح پشتی وبالها قهوه

در قوش بازي بسیار کاربرد داشـته و  . خط زیر چشم باریک و غیر مشخص است    . تر از بالهاي بحري است          الها پهن ب
  . شود  در زمستان در اکثر نقاط ایران دیده می. گیرد   شکار بزرگتر از خود را می

   )     Falco biarmicus       (Lanner falcon )116تصویر(الچین
  . بومی ناحیه دریاچه ارومیه است . باشد  پوشپرهاي گوش به رنگ سفید می. ت خط زیر چشم کوچک اس

  
       Falco peregrinus        (Peregrine falcon) )115تصویر(بحري

هنگام حملـه بـا بالهـاي    . بال باز روي طوالنی دارد . شود   می    دم به سمت انتها کم عرض     . بالها دراز ونوك تیز است      
  . زمستانها در ایران فراوان است . دهد    غذاي اصلی آن را پرندگان تشکیل می. کند     حمله میبسته به شکار

       Falco pelegrinoides       (Barbary falcon)شاهین 
  . شود   بومی ایران بوده وبه تعداد کم مشاهده می. تر است  اي شبیه بحري است ولی سطح پشتی  قهوه

   )        Falco subbuteo          (Hobby )119تصویر(لیل
چلچلـه و چکـاوك و بـه خـصوص     . بالهایش درازتر ودمش کوتاهتر از بحـري اسـت         . هواگردترین نوع شاهین است     

  . شود      تابستانها در ایران زیاد دیده می. کند    بادخورك شکار می
       Falco columbarius      (Merlin) )117تصویر(ترمتاي
سطح پشتی پرنده نر کبود رنگ و در انتهاي دم نـوار پهـن   . پردازد     در ارتفاع کم به شکار می    . کوچکی است   شاهین  

  . زمستانها در شمال ایران فراوان است . شود   سیاه دیده می
         Falco chicuera         (Red  headed merlin)ترمتاي سر حنایی 

در جنوب شـرق بلوچـستان مـشاهده شـده     . ن وسیاه در انتهاي دم قرار دارد نوار خیلی په. پس گردن حنایی است    
  . است 

         Falco vespertinus           (Red  footed falcon)ترمتاي پا سرخ 
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اطراف چشم ، نرمـه منقـار و پاهـایش قرمـز     . رسد   بالهاي دراز آن به نوك دم کوتاهش می . اي اجتماعی است      پرنده
  . به صورت مهاجر عبوري در شمال و غرب دیده شده است . زند     دلیجه در جا بال میمانند. است 

        Falco naumanni      (Lesser kestrel) )118تصویر(دلیجه کوچک
. دمـش بـاریکتر از دلیجـه اسـت     . سـازد   دسته جمعی آشیانه مـی . تر از آن است       شبیه دلیجه ولی کوچکتر وروشن    

  . در تابستانها فراوان است . است هایش سفید  ناخن
  )              Kestrel)         Falco tinnunculusدلیجه 

نوار پهن سـیاه نزدیـک انتهـاي سـفید     . سر ، دمگاه و دمش خاکستري است . بالها نوك تیز و دم پرنده باریک است   
  .بومی ایران و فراوان است . زند  در جا بال می. شود  دمش دیده می

  
   Procellariidaeنواده کبوتر دریایی             خا

  :از این خانواده تنها یک گونه در ایران وجود دارد
    Puffinus assimilisکبوتر دریایی کوچک    

  
              Piciformesسانان  راسته دارکوب

 گونه در 10با) Picidaeرکوبهادا(خانواده1خانواده4از این . خانواده در سطح جهان است4 گونه متعلق به 355داراي 
خوار که تنه درخت را سوراخ کرده و با زبان  زي جفت انگشت و حشره پرندگانی هستند درخت.است ایران گزارش شده

  .نر و ماده معموال هم شکل نیستند. کنند درازشان حشرات را از زیر پوست درخت بیرون کشیده و از آن تغذیه می
  

                   Coraciiformesقباسانان  راسته سبز
 خـانواده درایـران وجـود    3 خـانواده  9از ایـن  . خانواده در سراسر جهان است9 گونه متعلق به   152این راسته داراي    

 گونه ،خـانواده سـبزقبا   3 با  Meropida گونه،خانواده زنبورخورك 3 با Alcedinidaeخورك  خانواده ماهی.دارد
Coraciidae   آمیـزي زیبـا و دم بلنـد اسـت و نـر و مـاده        ته شامل پرندگان اجتمـاعی بـا رنـگ   این راس.  گونه2با

  .همشکلی دارد
  

           Upupiformesسانان        راسته هدهد
 خــانواده یعنــی هدهــدیان 1 خــانواده 3از ایــن . گونــه در سراســر جهــان اســت10 خــانواده و 3ایــن راســته داراي 

Upupidae است ارش شدهبا تنها یک گونه در ایران گز.  
  

         Cuculiformesراسته کوکوسانان        
 گونـه در  4 با  Cuculidae خانواده یعنی کوکوها 1. خانواده در جهان است6 گونه متعلق به 133این راسته داراي 

گـذاري   اعضاي این راسته پرندگانی زوج انگـشت بـوده کـه در آشـیانه سـایر پرنـدگان تخـم            .است  ایران گزارش شده  
  .کنند یم
  

               Psittaciformesسانان  راسته طوطی
  . وجود داردPsittacidae گونه از این خانواده 1در ایران نیز . خانواده در جهان دارد1 گونه متعلق به 358

  
         Apodiformesراسته پرستوسانان             
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 گونـه  4و)پرسـتوها  (Apodidaeن تنهـا یـک خـانواده      در ایرا . خانواده در جهان است    2 گونه متعلق به     103داراي  
  .خوار و دورپرواز بوده و بالهاي دراز و داسی شکل دلرند پرندگانی کوچک،حشره.است گزارش شده

  
                      Columbiformesراسته کبوترسانان 

  . وجود داردColumbidaeواده  گونه متعلق به خان8در ایران . خانواده در جهان است2 گونه متعلق به 313داراي 
                     Passeriformesباالن    راسته سبک
 خـانواده در جهـان   46داراي .دهـد   پرندگان شناسایی شده در جهـان را تـشکیل مـی          % 59 گونه   5712این راسته با    

  . خانواده از این راسته شناسایی شده است24در ایران .است
                                                        

  


