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 (Ochotona rufescens)پایکا  تغذیهمورد  های گیاهیگونهمقدماتی  شناسایی

 (استان همدان شده لشگردر، منطقه حفاظت: مطالعه موردی) 

 

 دانشگاه مالیرگروه مرتع و آبخیزداری،  :بختیار فتاحی  

  دانشگاه مالیر :*سعید خاکی صحنه 

 1111صندوق پستی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهیجان :زهرا نوری 
 

 1931مرداد  :تاریخ پذیرش   1931فروردین  :تاریخ دریافت

 

 های گیاهی، لشگردر، همدانپایکا، تغذیه، کپه :کلیدیکلیدی  کلماتکلمات

 

 و گونه از اطالعات مناسبي گونه، يك غذايي عادات شناخت

 را سازگان آن بوم غذايي هايزنجيره درش ارتباطات چگونگي

 غذايي عادات شناخت از آگاهي چنينهم (.51)آورد مي فراهم

 هاي هاي بالقوه بين گونهدرك رقابت براي اطالعاتي ها،گونه

 طوربه 5مستقيم مشاهدات. (41،54)كند بوم ارائه ميهم

 از بسياري براي طعمه يا تغذيه مستندكردن براي گسترده

 توسط هاي جانوريگونه. است گرفته قرار استفاده ها موردگونه

چه  از مشخص شود تا شوندمي پايش دوچشمي ديد هاييندورب

است،  داراي چندين محدوديت روش اين .كنندمي تغذيه منابعي

 فقط مستقيم مشاهدات اين است كه هايکي از اين محدوديت

 مانند)و تنك  باز هايزيستگاه در كه است هاييگونه به محدود

 ايويژه ساعات در و كنندمي زندگي (توندرا و ساوانا مراتع،

 در شده مصرف هايشناسايي گونه چنينكنند، هممي تغذيه

 منابع و ايتغذيه عادات بررسي(. 51) است دشواري كار زيستگاه

 شناسايي براي ضروري هايجنبه از دسترس، در غذايي

باشد مي هاآن شناختي بوم هاينقش و پستانداران هايجمعيت

 كوچك پستانداران غذايي داتعا مورد در اطالعات كسب(. 51)

ها همراه است تا شدن آن كشته و قرباني با خوار عمدتاًگياه

                                                             
1. Direct Observations 

دست آيد ههاي كوچك محتويات دستگاه گوارش بنتايج از تکه

مشکل اصلي در تحليل رژيم غذايي پستانداران كوچك  (.51)

اين است كه اين كار اغلب با بررسي مدفوع يا محتويات معده 

 و مواد هضم در تفاوت دليلتجزيه مدفوع به گيردصورت مي

از . صحت كمي برخوردار است و دقت معده، از محتويات تحليل

بر مالحظات حفاظتي گونه و منطقه امکان كشتن سوي ديگر بنا

تعداد زيادي از افراد يك گونه براي بررسي رژيم غذايي، قابل 

 .باشداجرا نمي

است ( خرگوش موش)يکي از اين پستانداران كوچك پايکا 

 Ochotona)افغاني يا كالرد و يا رافسکنس پايکاي (. 4شکل)

rufescens( )1 )سانان اي است از راسته خرگوشگونه

lagomorphs) ) ،كه درمناطق كوهستاني افغانستان، پاكستان
(. 55،11)غربي تركيه و ايران پراكنش داردارمنستان، جنوب

 د نتوانطور بالقوه ميي باال بهمثلدليل قدرت توليدپايکاها به

(. 11)عنوان آفت براي محصوالت كشاورزي محسوب شوند به

اين گونه اكوسيستم بومي خود هستند  عضو مهمي از هاپايکا

بايد غذاي مورد استفاده زمستانه خود را و خواب زمستاني ندارد 

هاي مختلف آوري و تغذيه از گونهبا جمعذخيره كند پايکاها 

 saeidkhaki30@yahoo.com: ت الکترونيکي نويسنده مسئولپس* 
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 اذهاي گياهي دارند لهي نقش مهمي در پراكنش گونهگيا

 (.11) بررسي تغذيه اين گونه داراي اهميت است

هاي مختلف پايکا هرچند كه مطالعاتي در مورد تغذيه گونه

ولي تاكنون ( 1،1،15،11)درساير كشورها صورت گرفته است 

دست هي پايکاي افغاني مستنداتي بدر ايران در مورد تغذيه

ه است، لذا هدف اين پژوهش شناسايي مقدماتي برخي نيامد

هاي هاي مورد تغذيه پايکا است، باشد كه راهنماي پژوهشگونه

 .تري در اين زمينه گرددكامل

 

خرداد  51فروروردين تا  51 ناين مطالعه طي فصل بهار، بي  

اين منطقه با . نجام شددر منطقه حفاظت شده لشگردر، ا 5411

 14 56تا  44 15  41هکتار بين  14/51111مساحت 

41  طول شرقي و 51  11 44  تا11  51 44  عرض

كيلومتري جنوب  1شمالي در جنوب شرقي استان همدان و در 

تيپ غالب منطقه . (5شکل) شرقي شهر مالير واقع شده است

نطقه به روش آمبرژه آب و هواي مو ( 4شکل)كوهستاني است 

 خشك سرد بوده و رژيم بارندگي آن از تيپ اقليم نيمه

صورت هبارندگي اغلب در فصل زمستان و ب. اي استمديترانه

ومنحني ( 5)خصوصيات اقليمي منطقه در جدول . باشدبرف مي

 . نشان داده شده است( 1)آمبروترميك منطقه نيز در شکل 

 

 
 های گیاهیت شده لشگردر و نقاط پراکندگی پایکا و کپهموقعیت منطقه حفاظ -1شکل 
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 خصوصیات اقلیمی منطقه -1جدول 
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 اقليم

 شك سردخنيمه 1/41 -1/11 6/44 456 1/55 1144-1511

 
 

 

 
متر، خطوط قرمز، ميانگين دماي ماهيانه بر ميانگين بارندگي ماهيانه بر حسب ميلي: خطوط آبي)منحنی آمبروترمیک منطقه حفاظت شده لشگردر.  2شکل 

 (.افتدوردين و ارديبهشت اتفاق ميترين بارندگي در فرهاي سال هستند و بيشها و دي و بهمن سردترين ماهترين ماهتير و مرداد خشك. گرادحسب درجه سانتي

 

 اي اقدام به تغذيه و هاي صخرهدر شيب پايکاها معموالً

ندرت كنند و بهسازي ميآوري گونه گياهي براي ذخيرهجمع

گيرند اي فاصله ميمتر از مناطق صخره 51تر از بيش

و  محدود بودن زمان و با توجه به اين مسئله( 51،54،11،14)

 منظور تعيين رژيم غذايي گونه پايکابه، هادر هزينهجويي صرفه
بانان و نقشه با استناد به مشاهدات محيط ابتدا (خرگوش موش)

مورفولوژي و نقشه پوشش زمين منطقه مورد ساختارهاي ژئو

ها هاي گياهي در آنمناطقي كه احتمال يافتن كپه( 4)مطالعه 

ادي ترانسکت سپس تعد. (4شکل)تر بود شناسايي گرديد بيش

نفر بود و با  1خطي تصادفي توسط تيم پژوهشي كه متشکل از 

. ، پيموده شد(1،11)كردند متر از هم حركت مي 11فاصله 

هاي گياهي از آوري كپهزمان مطالعه نيز با توجه به فصل جمع

در  (.11،14)اواسط فروردين تا اواسط خرداد در نظر گرفته شد 

آوري شده كپه گياهي جمع56 تعدادها انسکتترطول اين 

شناسايي گرديدند و مختصات  در طي دوره پژوهش توسط پايکا

 .ثبت گرديد 5(GPS)ياب جهانيآن توسط سيستم موقعيت

توسط  هاهاي گياهي موجود در كپهگونهتك تك سپس از

تهيه عکس  HS 20. EXRمدل  Fujifilm ي ساعکدوربين 

 (5،1،4)فلوراها ده از توسط كارشناس مرتع و با استفاو  شد

 . شناسايي گرديدند

آوري شده توسط پايکا هاي گياهي جمعپس از شناسايي گونه

گونه  41وجود اين فهرست . ها تهيه گرديدفهرست اين گونه

  (.1جدول)دهد مينشان  كپه 56در  گياهي مورد تغذيه پايکا را

                                                             
1 Global Positioning System 
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 وری شده توسط پایکاآهای جمعهای گیاهی شناسایی شده در  کپهگونه-2جدول 

 گونه مختصات جغرافیایی کپه منطقه

 (9)دره اول 

9 N34 14 54.5 E48 53 39.8 

Gundelia tourniforti L. 

Eryngium thyrsoideum Boiss. 

Scorzonera tortuosissima Boiss 

Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. 

Arenaria zargariana Parsa 

Anthemis sp. 

Centaurea ovina Pall. ex Wild 

2 N34 15 45.9   E48 53 11.4 

Cousinia nujianensis Attar, Ghahreman & Saber 

Rununculus pichleri Freyn. 

Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mzt. 

Scorzonera ramossisima Dc. 

Arrhenatherum kotschyi Boiss. 

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski. 

Anemon sp. 

Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. 

Salvia hyderangea D. C. 

Erodium ciconium (Jusl.) L,Her ex Aiton 

Scorzonera tortuosissima Boiss 

3 N34 15 50.4   E48 53 14.9 
Cousinia bachtiarica Bois. & Hausskn 

Anemon sp. 

4 N34 15 58.8   E48 53 16.8 Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski. 

5 N34 16 05.9   E48 53 19.5 

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski. 

Scorzonera tortuosissima Boiss 

Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. 

Anemon sp. 

6 N34 16 09.0   E48 53 18.7 Arrhenatherum kotschyi Boiss. 

دره جنی کله قندی 

(2) 

7 N34 15 10.5   E48 53 40.1 

Arrhenatherum kotschyi Boiss. 

Geranium tuberosum 

Boissiera squarrosa (Banks et Soland.) Nevski 

Taraxacum roseum Bornm. & Hand.-Mzt.f. 

Bromus tectorum L. 

Arenaria zargariana Parsa 

Heteranthelium piliferum (Banks et Soland.) Hochst. 

1 N34 15 12.0    E48 53 45.5 

Gundelia tourniforti L. 

Cruciata sp. 

Centaurea ovina Pall. ex Wild 

 (3)دره دوم 

1 N34 15 06.6    E48 54 46.2 

Arrhenatherum kotschyi Boiss. 
Salvia acetabulosa L. 
sisymbrium irio L. 
Malcolmia strigosa Boiss. 

Scorzonera tortuosissima Boiss 
Centaurea ovina Pall. ex Wild 

91 N34 15 09.5   E48 54 48.6 Bromus danthoniae Tin. 

99 N34 15 11.1   E48 54 50.9 

Cousinia khorramabadensis Bornm. in Koeie. 

Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mzt. 
Centaurea ovina Pall. ex Wild 
Bromus tectorum L. 
Centaurea sp 
Sisymbrium irio L. 
Samiraria sp. 
Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski. 
Gundelia tourniforti L. 

Scorzonera tortuosissima Boiss 
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 گونه مختصات جغرافیایی کپه منطقه

Colchicum robustum 

92 N34 15 11.6   E48 54 46.8 Centaurea ovina Pall. ex Wild 

 (3)دره دوم 

93 N34 15 12.5 E48 54 50.5 

Arrhenatherum kotschyi Boiss. 

Salvia hyderangea D. C. 

Centaurea sp. 

Anemon sp. 

Leontice leontopetalum L. 

Cerastium inflatum Link ex Desf 

Muscari sp. 

94 N34 15 12.7 E48 54 51.4 

Cirsium alatum (S.G. Gmelin) Bobrov 

Echinops pungens Trautv. 

Leontice leontopetalum L. 

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski. 

Cousinia nujianensis Attar, Ghahreman & Saber 

Anemon sp. 

Arrhenatherum kotschyi Boiss. 

Centaurea sp. 

95 N34 15 25.9 E48 54 43.1 

Colchicum robustum 

Centaurea virgata 

Arrhenatherum kotschyi Boiss. 

biebersteinia multifida D.C. 

96 N34 15 19.3   E48 54 41.3 

Scorzonera tortuosissima Boiss 

Arrhenatherum kotschyi Boiss. 

Salvia hyderangea D. C. 

 
 

یوالفن   )  Arrhenatherum kotschyi Boissدر این  ینی   

 ،کپه شناسایی گردید 1در  کهPoaceae ی از تیره( پرسپولیسی

پایکنا   آوری شنده توسن   های جمعکپهدر  را تری  فراوانیییش

 و( شننقاین نامننانی ) Anemon sp یاشنند و سننپ  دارا مننی

Scorzonera tortuosissima Boiss (شنگ اسبی ییایانی)   ینا

 .(3جدول) قرار دارند هاکپه در کل تکرار 6
 

 های بررسی شدهفراوانی و درصد تعداد هر گونه در کل کپه -3جدول
 ردیف گونه فراوانی درصد

3.1 3 Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. 9 

7.7 6 Anemon sp. 2 

2.5 2 Arenaria zargariana Parsa 3 

91.3 1 Arrhenatherum kotschyi Boiss. 4 

9.2 9 Boissiera squarrosa (Banks et Soland.) Nevski 5 

9.2 9 Bromus danthoniae Tin. 6 
2.5 2 Bromus tectorum L. 7 

6.4 5 Centaurea ovina Pall. ex Wild 1 

3.1 3 Centaurea sp 1 

2.5 2 Colchicum robustum 91 

9.2 9 Cousinia bachtiarica Bois. & Hausskn 99 
9.2 9 Cousinia khorramabadensis Bornm. in Koeie. 92 

2.5 2 Cousinia nujianensis Attar, Ghahreman & Saber 93 
9.2 9 Cruciata sp. 94 

9.2 9 Erodium ciconium (Jusl.) L,Her ex Aiton 95 

9.2 9 Eryngium thyrsoideum Boiss. 96 
9.2 9 Geranium tuberosum 97 

http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7j98SFhPOjMAIaFXNyoA?ei=UTF-8&fr=yfp-t-701&p=biebersteinia+multifida&SpellState=&fr2=sp-qrw-corr-top
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 آوری شده توسط پایکا، منطقه حفاظت شده لشگردرکپه گیاهی جمع: پایکای افغانی، چپ:راست -3شکل

 (1931عکس از سعید خاکی، بهار)

 

98. 9 Gundelia tourniforti L. 1. 

181 1 Heteranthelium piliferum (Banks et Soland.) Hochst. 13 

181 1 Malcolmia strigosa Boiss. 11 

181 1 Rununculus pichleri Freyn. 11 

181 1 Salvia acetabulosa L. 11 

98. 9 Salvia hyderangea D. C. 19 

181 1 Samiraria sp. 12 

181 1 Scorzonera ramossisima Dc. 15 

787 6 Scorzonera tortuosissima Boiss 16 

185 1 sisymbrium irio L. 17 

682 5 Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski. 1. 

185 1 Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mzt. 13 

181 1 Taraxacum roseum Bornm. & Hand.-Mzt.f.  91 

181 1 biebersteinia multifida D.C. 91 

181 1 Centaurea virgata 91 

181 1 Cerastium inflatum Link ex Desf 99 

181 1 Cirsium alatum (S.G. Gmelin) Bobrov 92 

181 1 Echinops pungens Trautv. 95 

185 1 Leontice leontopetalum L. 96 

181 1 Muscari sp. 97 

 مجموع 97 77 111

http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7j98SFhPOjMAIaFXNyoA?ei=UTF-8&fr=yfp-t-701&p=biebersteinia+multifida&SpellState=&fr2=sp-qrw-corr-top
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 ی عمومی از منطقه حفاظت شده لشگردر و زیستگاه مورد مطالعههانما -4شکل

 

 
 

 
 نی ی افغاگونه گیاهی که توسط پایکا 97دراین پژوهش 

 ساپار گلدیو. گردید ییشناسا ،آوری شده بودجمع
 (13.7 )

آوری شده جمع گونه گیاهی که توسط این گونه پایکا .5تعداد 

آوری شده توسط که وزن کپه گیاهی جمع ی کردیشناسا بود را

های دیگری نشان پژوهش (.15) رسیدکیلو می 5این گونه به 

ای از غذیه از طیف گستردهعالوه بر تدهند که پایکای افغانی می

های گیاهی بومی متنوعی از قبیل محصوالت کشاورزی از گونه

Artemisi ،,Ephedra Cousinia (.16،11) کندتغذیه می 

های گیاهی آوری کپهپایکای افغانی دو بار در سال اقدام به جمع

 وغنی شدن پوشش گیاهی  پس از بارندگی ودر بهار  :کندمی

                                                             
1 Sapargeldyev 

باران و احیا شدن دوباره پوشش گیاهی  در پاییز پس از

های در این مطالعه تنها مشاهدات موجود در کپه (.11،12)

ترین بارندگی فصل بیش) بهار  آوری شده در فصلگیاهی جمع

این احتمال وجود دارد  بررسی شدند (1شکل( )و رشدگیاهان

تیر و )های خشک سال در این منطقه ها در طی ماهکه این کپه

های گیاهی مورد گونه قطعاً .مورد استفاده قرار گیرند( مرداد

در واقع تعیین دقیق ، باشندر از این تعداد میتتغذیه پایکا بیش

گوارشی و یا بررسی  دستگاهرژیم غذایی گونه نیاز به بررسی 

 .د که بسیار هزینه بر است دارژنتیکی سرگین گونه 
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ها وسط پایکاتای که رین تعداد گونهتبیش 3(3365)برود بوکس 

 .(5)شود را بررسی کرددر یک زمان کوتاه جمع می

1(33.1)الیوت 
آوری شده کپه جمع 33گونه گیاهی را در  16 

شناسایی کرد  (Ochotona princeps)توسط پایکای آمریکایی 

 Apocynum های گیاهینتایح پژوهش وی نشان داد که گونه

androtaetnilolium ، Snzilacina stellataو Fragaria 

oirginiana آوری شده های جمعترین فراوانی را در کپهبیش

 (. 7)داشتند

آوری شده شماره هایی گیاهی جمعدر این پژوهش کپه

تری نسبت به سایر های بیشدارای تعداد گونه 3،1،33،31،32

ای قرار دار صخرهها در مرکز نواحی شیبها هستند این کپهکپه

ی زیادی تا مناطق باز و بدون پوشش ای فاصلهدارند و دار

و  1،2،6،31های گیاهی شمارهای هستند، از طرفی کپهصخره
آوری شده توسط پایکا ترین تعداد گونه جمعدارای کم 31

ای و با فاصله نزدیکها در حاشیه نواحی صخرههستند این کپه

 در(.  1جدول)ای قرار دارندتر به مناطق فاقد پوشش صخره

-طول مدت پژوهش پایکاهای در حال تغذیه نیز تنها در شیب

با توجه به این که در منطقه . شدندای مشاهده میهای صخره

چون روباه، پرندگان خواران اصلی پایکا هممطالعاتی طعمه

-دیده میvipera lebetina ( افعی گرزه)شکاری و گرزه مار

شناسایی شده  هایو با توجه به محل قرارگیری کپه( 6)شوند 

گردد که فشار این فرضیه برای مطالعات بعدی مطرح می

آوری شده های گیاهی جمعصیادی ممکن است در تعداد گونه

نتایج مطالعات مختلف . ها موثر باشدتوسط پایکا و میزان آن

گر این است که در پستانداران کوچک مصرف علوفه با بیان

مصرف )زینه هوشیاری دلیل افزایش هافزایش خطر صیدشدن به
 (.35،13)یابد کاهش می( بانی از اطرافانرژی برای دیده

انتخاب علوفه ( 1112)و همکاران  1در پژوهش دیگری موریسون

را در  Ochotona collaris  ی پایکای کلورادوتغذیه 2مورد

درجات مختلف از فشار صیادی بررسی کردند و به این نتیجه 

آوری شده توسط مقدار علوفه جمع رسیدند که فشار صیادی بر

ی گیاهی توسط این پایکا موثر است ولی بر انتخاب نوع گونه

 (. 13)گونه تاثیری ندارد

های شناسایی شده موجود در که تمام گونهذکر است الزم به

های گونه ،آوری شده توسط پایکاجمعگیاهی های کپه

                                                             
1 Broadbooks  
2 Elliott 
3 Morrison 
4 Forage selection 

5 collared pikas 

غذایی و دارای ارزش های اهلی غیرخوش خوراک برای دام

با توجه  .رویندای میدر نواحی صخره پایینی هستند که معموالً

علت توان چنین استنباط کرد که پایکاها بهبه این مسئله می

آوری ای به تغذیه و جمعتر در مناطق صخرهفشار صیادی بیش

نیز بیان کرد که  6(3333)هولمز . پردازندهای گیاهی میکپه

گیاهان توسط آوری تغذیه و جمع هایفعالیت  خطر شکار شدن

 . کندای محدود میگونه پایکا را به مناطق صخره

ده جدایی آشیان تغذیه ندهنشان تواندمی این مطلبچنین هم 

امکان همبودی این گونه  و پایکا باشد گونه و های اهلیبین دام

یک زیستگاه  های اهلی در شرایط طبیعی را دردام در کنار

تری البته این مسئله نیاز به مطالعات دقیق. سازدیپذیر مامکان

 .دارد

پایکا ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل شرایط 
ها، تفاوت در میزان نیتروژن و هضم فیزیکی، رقابت با سایر گونه

های گیاهی گونه( .،16)ای های درون گونهمواد گیاهی و رقابت

( 13)مورد استفاده قرار دهد  هارا در مراحل مختلفی از رشد آن

 .تری داردهای بیشکه این مسئله نیاز به پژوهش

تغذیه پایکای در مورد با توجه به این که تاکنون پژوهشی 

تواند به این مطالعه میصورت نگرفته است، افغانی در ایران 

مورد  در این زمینه ترهای کاملای برای پژوهشعنوان پایه

 .استفاده قرارگیرد

های گیاهی و وزن گردد که ساختار کپهدر پایان پیشنهاد می 

نسبت به   هاکپهگیری های محل قرارچنین ویژگیها و همآن

 گردد بهچنین پیشنهاد میهم .در منطقه بررسی گرددهم 

آوری های گیاهی جمعکپه ،منظور بررسی دقیق تغذیه این گونه

چنین و هم شده توسط گونه در طی یک سال بررسی گردند
تحقیقاتی با استفاده از بررسی ژنتیکی سرگین پایکا صورت 

  .گیرد

                                                             
6 Holmes’  
7 predation risk 
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Abstract  
The pika, Ochotona rufescens, spends a considerable amount of time during spring and summer to caching 

vegetation. These caches (haypiles) have been as the main source of pika diet securance in winter, as a source of 

food for intermittent periods when the Pika is unable to forage elsewhere, or when food is scarce. In this study 

sixteen haypiles of pika was assessed to identify pika diet. As a result were identified 37 plant species of pika 

diet. Arrhenatherum kotschyi Boiss that was detected in 8 haypiles, Had the Highest frequency in plant species 

that was collected by pika.  
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