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 خالدار  و (Aquila heliaca) باز شاه هاي وضعيت عقاب
 ، جنوب ايراندر استان هرمزگان (Aquila clanga) بزرگ
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هاي   پس از بررسي  . اند  از هشت گونه عقاب ثبت شده در ايران، تاكنون چهار گونه در استان هرمزگان مشاهده شده               : چكيده
باز و    شاه به بررسي وضعيت پراكنش و جمعيت دو گونه عقاب           ۱۳۸۳ سالطول  در  در مورد فون جانوري اين استان،        مقدماتي

 خالدار بزرگ  عقاب   ۱۶ و   باز  شاه ۲۶در اين بررسي    . پذير قرار دارند، پرداختيم      در رده آسيب   IUCNكه از لحاظ    خالدار بزرگ   
 بـاز   شـاه  ۲۰ كه بيشترين تعداد مربوط به       استهاي دشتي     گذران در زمين     عمدتا مهاجر زمستان   باز  شاه. در استان مشاهده شد   
 نيز در نواحي شرقي استان و در حـوالي          گخالدار بزر عقاب  . گنو، در شرق منطقه حفاظت شده گنو بود       -بين جاده بندر عباس   
خالدار بـزرگ    عقاب   ۵بيشترين تعداد مربوط به     . شود  كند و بيشتر در خورهاي مانگرو ديده مي         گذراني مي   بندر عباس زمستان  

 .  بود۱۳۸۳دي  ۲۵در خور تياب در تاريخ 
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Abstract: In this study, 26 Imperial Eagles, Aquila heliaca and 16 Greater Spotted 
Eagles, A. clanga were observed in Hormozgan Province between autumn 2003 
and winter 2005. Imperial Eagle winters mainly in the plains, the largest group 
being of 20 individuals amongst 300 Steppe Eagles, A. nipalensis and 700 Black 
Kites, Milvus migrans around a slaughterhouse between Bandar Abbas and Geno, 
east of the Geno Protected Area on 16 January 2005. The Greater Spotted Eagle 
winters in southeast Hormozgan and around Bandar Abbas in khors possessing 
mangrove trees. The largest group was of only five individuals, in Khor Tiab on 15 
January 2005. According to Derek Scott, both species are fairly common winter 
visitors to the wetlands of central Fars, Seistan and Khuzestan, and have also 
occurred in the south along the northern Persian Gulf coast as far as Bushire 
region.  
 
Keywords: Imperial Eagle, Greater Spotted Eagle, Aquila heliaca, Aquila clanga, 
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 مقدمه

 
از هشت گونه عقاب ثبت شـده در ايـران، چهـار گونـه در اسـتان                 

عقاب دشتي، عقاب اسـتپي،  : كه عبارتند ازاند،  هرمزگان ديده شده  
 كه همگـي در ايـن اسـتان         و عقاب دوبرادر  ) شاهيعقاب  ( باز  شاه

خالـدار  عقـاب  . (Mansoori 2001) كنند گذراني مي زمستان
 نـواحي جنـوب ايـران       بجـز كشـور   در اكثر مناطق     )تاالبي (بزرگ

 امـا از رودخانـه   (Mansoori 2001)كنـد   گذراني مي ستانزم
 بـاز  شاه. (Dubois et al. 2000)حله نيز گزارش شده است 

اما در دو گوشه جنوب     كند    ميگذراني   نيز در سراسر ايران زمستان    
ــه     ــزر جوج ــاي خ ــرب دري ــوب غ ــرق و جن ــي ش ــد آوري م  كن

(Mansoori 2001) . 
ه به عقاب خالدار کوچک اسـت       يار شب ي بس الدار بزرگ خعقاب  

ر شـده   طبـق گـزارش منتشـ      .ز اسـت  يتمااز آن قابل    و به سختی    
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BirdLife International باز از مرکز تـا    شاه١٩٩٥ درسال
روپـای شـرقی تـا      او از   آركتيـك     منطقه غـرب پالـه    نوب شرقی   ج
پرندگان های بالغ با بعضی از         و عقاب  ده است کال پراکن ياچه با يدر

آركتيـك   منطقه غرب پالها جنوب شرقی يشکاری به سمت جنوب  
 ايـن . (Cramp & Simmons 1988) نـد كن يمـ مهاجرت 

کند  گذرانی می  عی زمستان يار وس يصورت بس ه  انه ب يمپرنده در خاور  
شـود کـه     ده می ي د ي منطقه خاورميانه  ت در کشورها  ي سا ٧٩در  و  

گذراني اين پرنده    ستان سايت مهمترين كشور براي زم     ٢٨ايران با   
  سـايت در مرتبـه دوم قـرار دارد         ١٠عـراق بـا     از آن،   است و پس    

(Evans 1994) .ن پرنـده در  ايگذران  ت زمستانيابی جمعيارز
ــرب ــه غـ ــدود   پالـ ــك حـ ــت۱۰۰۰-۱۵۰۰آركتيـ ــت جفـ                 اسـ

(Cramp & Simmons 1988). 
 هـاي اوليـه در مـورد فـون اسـتان هرمزگـان              بعد از بررسـي   

(Musavi & Hamidi 2004)   بررسي به منظـور بـرآورد ،
باز انجام گرديد كه از نظر        تعداد دو گونه عقاب خالدار بزرگ و شاه       

IUCNپذير   در گروه آسيب(VU) گيرند قرار مي. 
 

 ها مواد و روش
 

 ، شاه باز و عقاب خالدار بـزرگ   IUCNبر اساس فهرست سرخ 
در منـاطقی کـه امکـان     وهای هدف انتخاب شدند   به عنوان گونه  

اعـالم گرديـده    ها بر اساس مشاهدات و گزارشات قبلـی         حضور آن 
 ١٣٨٣در سـال    ن پرندگان مهاجر    ياتعداد  با گشت زنی مداوم      بود،

ک دسـتگاه  يـ ت پرندگان مشـاهده شـده توسـط    يموقعو شمارش  
GPS مدل Etrex vistaدي ثبت گرد. 

 

 نتايج 
 

 (Aquila heliaca) باز شاه -الف
ده يـ ز دي اما در ارتفاعات باال ن،های دشتی است ني پرنده زم  ،باز شاه
 در  ،شتر در نواحی دشـتی    ي ب ،در استان هرمزگان  ن گونه   يا. شود می
هـای نـواحی     کهورسـتان ، در اطراف کشتارگاه مرغ   ،ه شهرها يحاش

. ديـ ز در کـوه گنـو مشـاهده گرد        يجنوب شرقی استان و دو مورد ن      
گنـو و   -جاده بندرعباس بود كه بين     هپرند ٢٠ ،ن تعداد آنها  يشتريب

فهرست مشاهدات  . ديده شد ضلع شرقی منطقه حفاظت شده گنو       
 آمـده   ۱در جـدول    در طول اين بررسي     ستان هرمزگان    در ا  باز  شاه
 . است

 .ار جالب توجـه اسـت  ين پرنده در استان هرمزگان بس  ايه  يتغذ
شـتر  يب ،هرمزگـان در استان   باز    شاه ،بر اساس مطالعات انجام شده    

ه يدر حاشـ  واقـع    گـاو و گوسـفند       ،هـای مـرغ     اطراف کشتارگاه در  
کـه   ي به طور  ،ديژه اطراف شهر بندرعباس مشاهده گرد     يشهرها بو 

ک کشـتارگاه مـرغ در حـوالی دو راهـی           يـ باز در اطـراف       شاه ٢٠
 عقاب  ٣٠٠که مشغول مردارخواری همراه با       دشسرخون مشاهده   

 . کرکس بودند ٤اه و ي کورکور س٧٠٠ و حدود يصحراي
 (Aquila clanga)خالدار بزرگ عقاب  -ب

شتر در نواحی   ي ب عقاب خالدار بزرگ   ،بر اساس مطالعات انجام شده    
جنوب شرقی استان هرمزگان و در حوالی شهرستان بنـدر عبـاس            

شتر در خورهای دارای مانگرو مشاهده      يکند و ب   گذرانی می  زمستان
ـ   هن تعداد مشاهد  يشتريب. شود می تـاريخ  اب در   يـ ه خـور ت    مربوط ب
فهرست مشاهدات ثبت شده عقاب خالدار      . باشد  می ۲۵/۱۱/۱۳۸۳

 . مده استآ ۲بزرگ در جدول 

 

 .در استان هرمزگان Aquila heliacaشاه باز مشاهده  تايج ن-۱جدول 
Table 1. Observations of Aquila heliaca in Hormozgan Province. 

Observations خيتار حل مشاهدهم تعداد مالحظات 
One, east of Mojgan village, between 
Khamir and Bandar Lengeh, February 2005 شرق روستای ، بندر لنگه ١ ر و بندر لنگهين خميب

 مژگان
٨٣بهمن   

One, between Bandar Abbas and Tazian 
village, March 2005 

 
 

ن بندرعباس و روستای يب ١
 انيتاز

٨٣اسفند   

20 individuals, around slaughter-house, 
Bandar Abbas, 26 January 2005 

، تجمع پرندگان شکاری مانند کرکس
  و عقاب صحرايي کورکور،اهي سكركس

کشتارگاه ، بندر عباس ٢٠
 )سرخون(ور يط

۶/۱۱/۸۳  

One, Geno P.A., 25 March 2004  منطقه ، بندرعباس ١  متری١٧٠درارتفاع
۵/۱/۸۳ حفاظت شده گنو  

One, between Sirik and Jask, 17 January 
2005 

۲۷/۱۰/۸۳ جاسک ک ويرين سيب ١ جه  يک دليک عقاب دشتی و يبه همراه   

Two, around Jask, 22 January 2005 ک يحوالی جاسک نزد ٢ ک نابالغ درحال پرواز يک بالغ و ي
۲/۱۱/۸۳ یيروی هوايت نيسا  
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 .ن هرمزگانقاب تاالبی در سواحل استاهدات ع  فهرست  مشا.۲ جدول
Table 2. Observations of Aquila clanga in Hormozgan province. 

Observations  یيايت جغرافيموقع محل مشاهده تعداد  خيتار 
Three, coast of Bandar Abbas, 11 January 
 N, 56°22'19"E ۲۱/۱۱/۸۳"24'11°27 سواحل بندرعباس ٣ 2005

Two, Rud-e-Shur, Bandar Abbas, 12 
January 2005 10°27 )شور اول( رود شور بندر عباس،  ٢'N, 56°23'E ۲۲/۱۱/۸۳ 

One, Khor Azini, Minab, 23 January 
 ٣/١١/٨٣ N, 57°06'20"E"44'19°26 نیيذر آخوميناب،  ١ 2005

Two, Khor Bandarak, Minab, 13 January 
 N, 56°54'32"E ۲۳/۱۱/۸۳"16'59°26 خور بندرکميناب،  ٢ 2005

Five, Khor Tiab, Minab, 15 January 2005 04°27 ابيخور تميناب،  ٥'N, 56°49'E ۲۵/۱۱/۸۳ 
One, Khor Kangan, Jask, 17 January 
 N, 57°24'26"E ۲۷/۱۱/۸۳"15'46°25 خور کنگانجاسك،  ١ 2005

Two, Khor Khalasi, Jask, 20 January 
 N, 58°02'02"E ۳۰/۱۱/۸۳"49'35°25  خالصیخورجاسك،  ٢ 2005

 

 
 . در استان هرمزگانخالدار بزرگنقاط مشاهده شده عقاب  .١شكل 

Figure 1. Distribution map of Greater Spotted Eagle in Hormozgan Province. 
 

 بحث
 

ن پرنـده در هـر سـه    ايـ ت يها و منابع معتبر جمع طبق بررسی 
ن ايـ ل  يـ ن دل يال کاهش است كه به هم     در ح % ١٠به ميزان   سال  

هـا نشـان       بررسـي  . قرار گرفـت   VU در رده    ٢٠٠٤گونه در سال    
ت عاها در ايران هيچ گونه اطال      دهد كه در مورد وضعيت عقاب       مي

تنهـا  . )زاده، ارتباطـات شخصـي      خـالقي  (موثقي ارائـه نشـده بـود      
بخصـوص  مشاهدات شخصي اسـكات     اطالعات موجود مربوط به     

باشد كه اطالعات ايشان در مورد هـر دو گونـه              مي ۱۹۷۰در دهه   
 .  آمده است۳در جدول 
هــای بــزرگ و کوچــک و  شــتر از مــوشيدر اروپــا ب بــاز شــاه
کنـد و در قزاقسـتان       ه می ي کبک و قرقاول تغذ    ،نين بلدرچ يهمچن

رفتـار  . ديـ نما ه مـی  يـ های بزرگ تغذ    ها و موش    شتر از مارمولک  يب
، قـبال   ه شـد  تان هرمزگان مشاهد  خواري اين پرنده كه در اس       الشه

 .(Cramp & Simmons 1988) بوددر منابع اشاره نشده 
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 .)زاده خالقي. با ا اسكات. مكاتبات د( در استان هرمزگان و نواحي همجوار خالدار بزرگ و باز هاي شاه  نتايج مشاهدات عقاب-۳جدول 

Table 3. Observations of Aquila clanga and A. heliaca in Hormozgan Province and adjacent areas 
(D.A. Scott per A. Khaleghizadeh in litt. 2006). 

Scientific name Numbers and 
plumage Time Place Observers 

 مشاهده كننده مكان زمان تعداد و سن نام علمي
One immature 12 October 1973 22 km south of Minab DAS * 
One immature 15 October 1973 Jask DAS 
One sub-adult 29 January 1974 a creek west of Bandar Abbas DAS 
One 1 February 2004 Hara Protected Area DAS & BFD** 

Aquila 
clanga 

Two 3 February 2004 Hara Protected Area DAS & BFD 
One 11 January 1973 SE corner of Jaz Murian basin DAS 
One immature 2 to 6 February 1974 near Bandar Abbas DAS 
One immature 20 January 1975 near Bandar Abbas DAS 
One immature 2 February 2004 at rubbish tip on Qeshm Island DAS & BFD 

Aquila 
heliaca 

One sub-adult 3 February 2004 at Roof of Qeshm, Qeshm 
Island DAS & BFD 

* DAS= Derek A. Scott. 
** DAS & BFD= Derek A. Scott & Bijan F. Darreh-Shoori. 

 
 

هاي حمايتي زير توسط   فعاليتشود كه     پيشنهاد مي : پيشنهادات
ــكـــل حفاظـــت اداره  ــان يط زيمحـ ــواحي ســـت هرمزگـ در نـ

 :گذراني هر دو گونه انجام گيرد زمستان
 در سطح اسـتان     گانپرنداين  ذرانی  گ  نواحی زمستان  صيتشخ -١

 .و کشور
 حفاظـت  سـطح    ءا ارتقا يجاد مناطق حفاظت شده     ايطراحی و    -٢

 .کشوركل ا يهرمزگان مناطق موجود در استان 
 .ی فشار قویها ر ناشی از کابليزان مرگ و ميکاهش م -٣
 اهـ   ن گونه ايت  يج افکار عمومی در مورد اهم     يسازی و ترو   گاهآ -٤
 .در سطح استانآنها ژه در نواحی پراکنش يبو
ـ  هـا   ها و همکاری    بررسی -٥ ای بـر روی     لـی و منطقـه    ن المل يی ب

 .ها ن گونهايحفاظت از 
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