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پهنای آشیان بومشناختی و رژیم غذایی شغال طالیی )(Canis aureus Linnaeus

در ناحیه کوهچنار شهرستان ارسنجان  -استان فارس



علیاصغر زارعی* :گروه محیط زیست ،دانشکده انرژی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقات ،تهران ،صندوق پستی11717-777 :

 شیوا پیرویلطیف:

گروه محیط زیست ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

شمال ،صندوق پستی11737 -181 :
تاریخ دریافت :دی 1317

تاریخ پذیرش :فروردین 1316

چکیده
در این مطالعه از روش تجزیه سرگین برای شناسایی منابع غذایی مصرف شده توسط شغال طالیی استفاده گردید و با استفاده از
سه شاخص لوینز ،معیار اسمیت ( )FTشانون-وینر پهنای آشیان بومشناختی غذایی شغال محاسبه گردید .این مطالعه در طی فصول بهار
و تابستان  8811انجام شد و در مجموع  83نمونه سرگین جمعآوری و مورد بررسی قرار گرفت .در مجموع  83ماده غذایی در
نمونههای سرگین شغال شناسایی گردید که در این بین ماکیان (مرغ و خروس) با  05درصد ،پستانداران با  38/30درصد ،انجیر ( Ficus

 )caricaبا  83/0درصد و گونههای گیاهی علفی با  83/83درصد بیشترین فراوانی حضور را در نمونههای جمعآوری شده داشتهاند.
همچنین حشرات ،پستهوحشی ( ،)Pistacia atlanticaگوجهفرنگی ( )Lycopersicum esculentumو انار ()Punica granatum
نیز فروانی حضور قابل توجهی در رژیم غذایی شغال دارند .پهنای آشیان بومشناختی غذایی با استفاده از معیار شانون-وینر و لوینز و معیار
اسمیت ) (FTبهترتیب برابر با  )5/35-5/50( ،5/30 ،5/13و  5/11بهدست آمده است .تعداد منابع غذایی مکرراً استفاده شده در
محدوده مورد مطالعه برابر با  3منبع میباشد .نتایج این مطالعه رفتارهای تغذیهای الشهخواری ،زبالهخواری ،گیاهخواری و شکارگری
شغال را نشان میدهد که موید رفتار فرصتطلبانه این گونه در بهرهبرداری از منابع موجود است .بهنظر میرسد که دو عامل تنوع درون
زیستگاهی و قابلیت دسترسی زیاد به مناطق مسکونی ،باغات ،مزارع کشاورزی و دامداریها باعث افزایش پهنای آشیان بومشناختی و
تنوع رژیم غذایی شغال در ناحیه مورد مطالعه شده است.
کلمات کلیدی :شغال طالیی ،رژیم غذایی ،پهنای آشیان بومشناختی ،ارسنجان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

aazarei57@gmail.com
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پهنای آشیان بومشناختی و رژیم غذایی شغالطالیی ) (Canis aureus Linnaeusدر....

مقدمه
شغال طالیی ( )Canis aureus, Linnaeus,8585بعد از
گرگ بزرگترین سگسان ایران است (ضیائی .)8855 ،دامنه
توزیع این گونه بسیار گسترده است بهطوریکه در آفریقا از شمال
تا شمالشرق ،مرکز و جنوبشرقی اروپا ،خاورمیانه و کشورهای
حوزه خلیجفارس ،آسیای مرکزی و جنوبی که تا کشورهای برمه
و تایلند نیز گسترش پیدا کرده است ( Sillero-Zubiriو همکاران،
 .)4002در ایران تقریباً در تمامی نواحی دیده میشود (ضیائی،
 .)8855با توجه به گستره پراکنش وسیع و روند افزایشی جمعیت
آن در دنیا این گونه در لیست  IUCNدر طبقه کمترین نگرانی )(LC
قرار دارد ( Jhalaو  .)4005 ،Moehlmanبهنظر میرسد رابطه بین
توزیع و فراوانی گونه شغال از قانون هنسکی پیروی میکند به
این معنی که گونههای با گستره جغرافیایی وسیع ،فراوانی بیشتری
نیز دارند ( .)8852 ،Brownشغال طعمهخواری فرصتطلب با
توانایی سازگاری بسیار زیاد است که از طیف وسیعی از منابع
غذایی و زیستگاهی استفاده مینماید (.)8855 ،Lamprecht
اگرچه از زباله ،الشه حیوانات و پسماندهای غذایی انسان استفاده
میکند ( )8858 ،Macdonaldاما شکارچی ماهر پرندگان،
جوندگان و خرگوش است .عالوه بر آن توانایی شکار خزندگان،
ماهیها ،حشرات و همچنین استفاده از میوهها را دارد
( Borkowskiو همکاران .)4088 ،با توجه به اینکه شغالها از
طیف وسیعی از منابع استفاده میکنند بهعنوان یک گونه عمومی
شناخته میشوند .گونههای عمومی از آن دسته از منابع غذایی و
زیستگاهی استفاده میکنند که خود آنها نیز فراوانند (،Brown
 .)8852رفتار انتخاب رژیم غذایی بهینه برای طعمهخواری مثل
شغال که با انواع مختلفی از غذا روبروست براساس نظریه
جمعآوری بهینه غذا قابل تفسیر است .براساس این نظریه زمانی
که منابع غذایی فراوانی در دسترس باشد صیاد بر روی منابع
غذایی متمرکز میشوند که بیشترین انرژی در حداقل زمان
ممکن جستجو را برای آن فراهم کند ( Stephensو ،Krebs
 .)8852مواد غذایی مختلف از نظر میزان انرژی تغذیهای،
استراتژی صید و هزینه جستجو و غذایابی با همدیگر متفاوت
هستند که در نهایت بر روی کارایی تغذیه و ویژهگرایی آشیان
بومشناختی گونه منعکس میگردد ( Futuymaو .)8855 ،Moreno
یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر روی آسیبپذیری یک گونه میزان
ویژهگرایی آشیان بومشناختی آن است ( )8885 ،McKinneyو
ثبات و پایداری جوامع جانوری به چگونگی به اشتراکگذاری و
بهرهبرداری از منابع دردسترس بین آنها بر میگردد (،Gordon
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4000؛  MacArthurو  )8895 ،Levinsو از نتایح آن رقابت بین
گونهای است که یکی از مکانیسمهایی است که پایداری و همبودی
گونههای همبوم را از طریق استفاده از بخشهای مختلف آشیان
اکولوژیک تعیین میکند ( .)8852 ،Schoenerتفکیک و جدایی
آشیان اکولوژیک در بین گوشتخواران دارای ابعاد مختلفی چون
استفاده از زیستگاه ،الگوهای فعالیت و غذا است (Scognamillo
و همکاران  .)4008یکی از موارد بروز این نوع از رقابت به میزان
همپوشانی و پهنای آشیان اکولوژیک غذایی گونهها بر میگردد
( MacArthurو  .)8895 ،Levinsاز طرفی مطالعه عادات غذایی
شغال در فصول و زیستگاههای مختلف بهمنظور فهم بهتر اکولوژی
( Buenoو  ،)4002 ،Motta-Juniorتعیین نقش گونه در اکوسیستم،
اندازهگیری رقابت با سایر گونههای گوشتخوار ( Davisو همکاران،
 ،)4088تاثیر آن بر جمعیتهای طعمه ( Klareو همکاران،
 ،)4088تضاد با جوامع محلی و مدیریت جمعیت ( Lathamو
همکاران )4088 ،آن در ایران ضروری میباشد .در ایران رضایی
و همکاران ( )8888با استفاده از شاخص شانون -وینر و شاخص
لوینز ،پهنای آشیان بومشناختی و رژیم غذایی پلنگ (Panthera
) pardus saxicolorرا در منطقه حفاظتشده کوه بافق محاسبه
و تعیین نمودند .همچنین  Fadakarو همکاران ( )4088با
استفاده از تحلیل دادههای ژنتیک رژیم غذایی پلنگ را در پارک
ملی گلستان بررسی نمودند و برای اولینبار حضور سگ اهلی
( Canis lupus (familiarisرا در رژیم غذایی پلنگ ایرانی ثبت و
گزارش نمودند .با توجه به کمبود اطالعات از عادات غذایی شغال،
هدف از این مطالعه ارزیابی ترکیب رژیم غذایی و محاسبه پهنای
آشیان بومشناختی آن در یک سیمایمنظر با ترکیبی از
زیستگاههای جنگلی کوهستانی ،مناطق کشاورزی و شهری در
جنوبغرب ایران است.

مواد و روشها
ناحیه مورد مطالعه :ناحیه مورد مطالعه در استان فارس و
در دامنه کوهچنار در شمال شهر ارسنجان واقع شده است.
شهرستان ارسنجان از غرب به شهرستان پاسارگاد ،شهرستان
مرودشت ،از شرق به دریاچه طشک و شهرستان نیریز ،از شمال
به منطقه سرپنیران و شهرستان بوانات و از جنوب به شهرستان
شیراز منطقه کربال و خرامه محدود شده است .جمعیت شهر
ارسنجان بر طبق سرشماری  8858برابر با  85924نفر بوده است.
اقلیم منطقه گرم و خشک همراه با زمستانهای سرد و تابستانهای
گرم (معتدل) میباشد .میانگین ارتفاعی آن  8990متر
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از سطح دریا میباشد .متوسط بارش منطقه  480میلیمتر
میباشد .در مقیاس سیمایسرزمین زیستگاه شغال ترکیبی از
نواحی کوهستانی با پوشش درختی تنک بنه ) Pistacia
 ،(atlanticaبادام تلخ ) (Amygdalus scopariaو کیکم ) Acer
 ،(monspessulanumگونههای درختچهای شامل بادامکوهی
( )Amygdalus lycioidesو ارژن ) (Acer reuteriمیباشد (زارعی،
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 ،)8888زمینهای کشاورزی و باغات که محصوالت زراعی و باغی
آن عمدتاً گندم ) ،(Triticumجو )  ،Hordeum (vulgareذرت
( ،)Zea maysیونجه ) ،(Medicago sativaچغندرقند (Beta
) ،vulgarisانار ) ،(Punica granatumبادام )،(Prunus dulcis
گردو ) (Juglans regiaو زردآلو ()Amygdalus armeniaca
میباشد.

شکل  :1نقشه موقعیت ناحیه مورد مطالعه در شمال شهر ارسنجان در استان فارس

روش کار :این مطالعه در فصل بهار و تابستان  8855انجام
شد و در هر فصل سه نوبت نمونهبرداری میدانی صورت گرفت.
سرگینهای جمعآوری شده در پاکتهای پالستیکی زیپدار قرار
داده شده و بر روی برچسپ هر پاکت مختصات و موقعیت مکانی
محل نمونه برداری ،محل قرارگیری سرگین بر روی زمین ،قطر
و طول سرگین و تاریخ برداشت یادداشت گردید .بهمنظور،
کاهش خطا در شناسایی سرگین گونه هدف ،در ابتدا پس از مرور
منابع ( Borkowskiو همکاران4088 ،؛ )4002 ،Giannatos
مشخصات سرگین شغال تعیین گردید و ویژگیهای آن با سایر
گوشتخواران همبوم مقایسه شد .سرگینهای شغال براساس
فاکتورهایی مانند شکل ،حجم ،اندازه (قطر و طول) و رنگ و
مشاهده سایر آثار و نمایهها در نزدیکی محل دفع ،از سرگین سایر
گوشتخواران همبوم در زیستگاه مانند کفتار (،)Hyaena hyaena
روباه ( ،)Vulpes vulpesگرگ ( )Canis lupusو سگ اهلی ( Canis
 )lupus familiarisتفکیک و شناسایی شدند ( Lanszkiو
همکاران4080 ،؛  .)8850 ،Macdonaldمهمترین فاکتورهای

مورد استفاده در تفکیک و شناسایی سرگین شغال از سایر
گونههای گوشتخواران ،اندازه (قطر و حجم) سرگین میباشد
( Borkowskiو همکاران .)4088 ،بهطور معمول قطر سرگین
شغال بین  40تا  80میلیمتر میباشد ،قطر سرگینهای روباه و
خدنگ معموالً کوچکتر از  40میلیمتر است و قطر سرگینهای
کفتار ،گرگ و سگهای اهلی معموالً بزرگتر از  88میلیمتر
میباشد ( Borkowskiو همکاران .)4008 ،در این مطالعه فقط
نمونههایی که دارای فاکتورهای تایید مربوط به شغالهای بالغ
بودند مورد استفاده قرار گرفتند و مابقی نمونههای مشکوک
شغالهای نابالغ که امکان داشت با روباه یا سایر گونههای نا بالغ،
اشتباه تشخیص داده شوند از مطالعه حذف شدند .با توجه به
همبوم بودن چهار گونه گوشتخوار در ناحیه مورد مطالعه پس از
شناسایی مناطق حضور شغال مثل النهها و پناهگاههای استراحت
روزانه و شناسایی مسیرهای رفت و آمد بین زیستگاههای مجاور
و همچنین تفکیک خرد زیستگاههای مورد استفاده توسط سایر
گونهها ،از برداشتن نمونههای مشکوک شغال که در محلهای
رفت و آمد سایر گونهها بود خودداری گردید ( Borkowskiو
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همکاران .)4088 ،در طی این نمونهبرداری در مجموع  88سرگین
جمعآوری گردید که از این میان 84 ،سرگین متعلق به شغال،
هشت سرگین متعلق به روباه ،چهار سرگین متعلق به کفتار و
هفت سرگین به سگهای اهلی یا نابالغ ها تعلق داشتند .پس از
جمعآوری نمونهها و انتقال آن به آزمایشگاه ،در ابتدا سرگینها
را بهمدت  42ساعت در آب خیسانده و سپس آنها را با استفاده
از صافی نازک (جوراب زنانه) شستشو داده و بقایای موادغذایی
غیرقابل هضم از قبیل مو ،استخوان پستانداران ،پر پرندگان و مواد
گیاهی باقیمانده مثل دانهها ،برگ و سایر اجزای گیاهی قابل
شناسایی برای هر سرگین تفکیک شد ( Giannatosو همکاران،
 )4080و با استفاده از کلیدهای شناسایی در دسترس مقایسه
گردید و سپس با ترازو با دقت  0/08وزن آنها نیز اندازهگیری
گردید .برای کمی کردن میزان مصرف منابع غذایی توسط شغال
و تعیین اهمیت هر نوع غذای مصرفشده در ترکیبات رژیم غذایی
آن از نمایههای فراوانی حضور و درصد حضور استفاده شد
( Giannatosو همکاران .)4080 ،سادهترین روش تفسیر رژیم
غذایی طعمهخواران ،فراوانی حضور است که با استفاده از شاخص
زیر محاسبه شد ( Davisو همکارانFi = (Ni/N)×011 :)4088 ،
در این معادله  Fiدرصد فراوانی حضور طعمه  iدر کل نمونه
سرگینها است که از نسبت ) Niتعداد آیتمهای طعمه  iموجود
در سرگینها) به ) Nتعداد کل سرگینها) بهدست میآید .در این
روش ممکن است فراوانی حضور کل طبقات غذایی بهدلیل حضور
چندین آیتم غذایی در بعضی از نمونهها بیشتر از  800درصد
شود .اما این روش برای مقایسه نتایج تجزیه سرگین با سایر
مطالعاتی که از این نمایه استفاده کردهاند و همچنین زمانی که
اطالعات کمی در رابطه با ترکیب نمونههای سرگین وجود ندارد
بسیار کاربردی است ( Klareو همکاران .)4088 ،ولی درصورتی
که تمامی گونههای طعمه مصرفشده در اندازه جثه یکسان نباشند،
این نمایه باعث افزایش برآورد طعمههای کوچکتر نسبت به
سایر طعمهها میشود و در نتایج اریبی مثبت بهوجود میآورد
( Giannatosو همکاران .)4080 ،بنابراین بهتر است از نمایههای
دقیقتر مانند درصد حضور استفاده شود .درصد حضور طعمه نیز
بهعنوان شاخصی رایج برای رژیمغذایی گوشتخواران استفاده
میشود و معموالً درصورتیکه هر سرگین دارای بیش از یک ماده
غذایی باشد نتایج دقیقتری ارائه میکند (رضایی و همکاران،
 )8888و در اینجا با استفاده از شاخص زیر محاسبه شد:
𝑃𝑂𝑖=C𝑖⁄𝐶×011
غذایی  iدر کل

در این معادله  POiدرصد حضور مواد
آیتمهای موجود در رژیم غذایی که از تقسیم ( Ciکل مواد غذایی
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 iدر نمونههای مورد بررسی( بر ( Cکل مواد غذایی موجود در
نمونهها( بهدست میآید.
پهنای آشیان بومشناختی غذایی :با توجه به اینکه
پژوهشگران مختلف در مطالعات خود از معیارها و شاخصهای
متفاوتی استفاده مینمایند بنابراین در این مطالعه بهمنظور امکان
مقایسه پهنای آشیاناکولوژیک در سالهای آینده و یا مقایسه با
گونههای رقیب و یا مقایسه با سایر زیستگاهها در سایر مناطق
ایران از سه شاخص اندازهگیری پهنای آشیاناکولوژیک استفاده
شده است .یکی از شاخصهایی که برای تخمین پهنای آشیان
بومشناختی بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته ،شاخص
)𝑖𝑃𝐻=−Σ(ln
شانون -وینر است (:)8888 ،Krebs
در این معادله  Piنسبت افراد یافت شده در منبع  iاست.
دامنه  Hاز ( 8کمترین پهنای آشیان( تا صفر )بیشترین پهنای
آشیان( است .شاخص شانون -وینر به سمت استفاده از تخمین
بیش از حد منابع زیستگاهی کمیاب میرود بنابراین از شاخص
استاندارد شده پهنای آشیان لوینز نیز استفاده شد که معادله آن
𝐿𝑠= 𝐿−0⁄ 𝑛−0
𝐿= 0⁄ Σ𝑃𝑖2
بهصورت زیر است:
 nتعداد حالتهای ممکن منبع (متغیرهای زیست محیطی) است.
نمایه استاندارد شده لوینز  Lsبین صفر تا  8قرار دارد و حساسیت
کمتری نسبت به منابع کمیاب دارد .از طرفی معیار لوینز وزن
بیشتری به منابع فراوان میدهد .یکی دیگر از معیارهای پهنای
آشیاناکولوژیک که در آن قابلیت دسترسی منبع در نظر گرفته
)𝑖𝑎 𝑖𝑝√(FT= Σ
میشود معیار اسمیت ) (FTاست:
در این معادله  piنسبت حضور افراد یافت شده در منبع i
و  aiنسبت منبع  iاز کل منابع است .معیار اسمیت از صفر
(حداقل) تا ( 8حداکثر) تغییر میکند ،بنابراین یک معیار استاندارد
شده است .استفاده از این معیار راحت است زیرا توزیع نمونهگیری
آن شناخته شده است .در ناحیه مورد مطالعه و در مقیاس سیمای
سرزمین شغالها با انواعی از منابع غذایی مواجهه میشوند که
احتماالً بعضی را ترجیح داده و از بعضی دیگر اجتناب میکند.
بنابراین باید قادر بود که بهطور ساده از طریق مقایسه آنچه که
وجود دارد و آنچه که استفاده شده ترجیح غذایی را اندازهگیری
کرد ( .)8888 ،Krebsسادهترین راه برای اندازهگیری پهنای آشیان
اکولوژیک شمارش تعداد منابع غذایی مورد استفادهای است که از
یک مقدار حداقل بیشتر باشد .این معیار برای بسیاری از مقاصد
توصیفی کافی میباشد که در اینجا برای تعیین تعداد منابع غذایی
مکرراً استفاده شده از نقطه قطع  )Cut off %8( %8استفاده گردید.
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نتایج
در  84سرگین شغال  85مادهغذایی مختلف شناسایی گردید
(جدول  )8که میتوان آنرا در چهار گروه کلی مواد گیاهی،
مهرهداران ،حشرات و زبالهها طبقهبندی کرد .بیشترین درصد

ردیف
8
4
8
2
8
9
5

حضور و بیوماس در رژیم غذایی شغال متعلق به مواد گیاهی و
پستانداران است .ماکیان (مرغ و خروس ،بوقلمون ،غاز و سایر
پرندگان اهلی) با  ،%80پستانداران با  ،%28/58انجیر با  % 85/8و
گونههای گیاهی علفی با  ،%82/85بیشترین فراوانی حضور را در
نمونههای جمعآوری شده داشتهاند.

جدول  :1نتایج تجزیه سرگینهای شغال و تحلیل آماری مواد غذایی مختلف شناسایی شده
بیوماس
درصد فراوانی
درصد
فراوانی
مصرف
تصحیح شده
فراوانی
مواد غذایی
حضور
شده (گرم)
()%
()%
گیاهان
0/85
4/50
8/84
8
Malus domestica
سیب
8/58
5/80
8/85
8
Zea mays
ذرت
84/08
45/04
88/48
80
Pistacia atlantica
پسته وحشی(بنه)
خیلیکم
88/88
88/94
8
Punica granatum
انار
2/54
8/20
9/48
4
Phlomis sp
گوش بره
8/88
4/50
8/84
8
Citrullus lanatus
هندوانه
خیلیکم
4/50
8/84
8
Cicer arietinum
نخود

درصد بیوماس
مصرف شده
0/20
8/29
2/88
0/00
8/88
4/88
0/00

5

تخم آفتابگردان

8
80
88
84
88
82
88
89

گوجه فرنگی
زردآلو
گونه ای گل گندم
عدس
انجیر
توت
انگور
گیاهان علفی

Sunflower seeds,
Helianthus annus
Solanum lycopersicum
Prunus armeniaca
Centurea sp.
Lens culinaris
Ficus carica
Morus alba
Vitis vinifera
Grass

9
8
8
8
84
4
8
5

85

گوجه سبز

Prunus domestica

8

8/85

Unknown Herbaceous
species

88

82/85

48/54

8
8

8/84
8/85

4/50
5/80

0/88
2/28

82

28/58

85/58

42/88

80/48

4

9/48

8/20

5/88

8/25

8

8/84

4/50

خیلیکم

0/00

4

9/48

8/20

8/88

0/25

8

8/84

4/50

خیلیکم

0/00

89

80

28/42

28/88

85

8
9
8

8/84
85/58
8/84

4/50
89/48
4/50

0/89
8/85
خیلیکم

0/44
8/94
0/00

2

84/8

80/58

0/89

0/44

8
4
8

8/84
9/48
8/84

4/50
8/20
4/50

0/8
0/09
0/48

0/84
0/04
0/05

8
4
8
8
824

45/84
9/48
8/84
8/84
228/88

48/98
0/45
0/05
0/08
422/45

80/25
0/88
0/04
0/08
 800( 88/58درصد)

85
88
40
48
44
48
42
48
49
45
45
48
80
88
84
88
82
88
89
85

گونههای گیاهی
ناشناخته
مهرهداران
Small mammals
پستانداران کوچک
Microtus sp.
گونه ای موش
بزگ
پستانداران
Unknown Mammals
شناسایی نشده
Sus scrofa
گراز
شناسایی
جونده
Unknown rodent
نشده
Lepus europaeus
خرگوش
شناسایی
مهرهدار
Unknown vertebrate
نشده
Poultry
ماکیان
حشرات
Centipedes
هزار پا
Formicidae
مورچه
Coleoptera
سوسک
حشره شناسایی
Other Insect
نشده
(Odonata) Dragonfly
سنجاقک
(Cicadiae) Cicadas
زنجره(جیرجیرک)
Schistocerca gregaria
ملخ
زباله ها
Soil and grit
سنگ ریزه و خاک
Plastic
پالستیک
Paper
کاغذ
Rubber
الستیک
جمع کل

4

9/48

8/20

0/02

0/08

85/58
8/84
8/84
8/84
85/8
9/48
8/85
48

89/48
4/50
4/50
4/50
84/28
8/20
5/80
48/94

8/88
4/55
0/82
0/44
85/95
84/88
2/08
2/58

8/80
8/88
0/08
0/08
88/58
8/84
8/95
8/84

5/8

89/88

9/58

88/84

9/88
0/08
8/58

42/84
8/20
4/50
4/50
858/94

56

پهنای آشیان بومشناختی و رژیم غذایی شغالطالیی ) (Canis aureus Linnaeusدر....

زارعی و پیرویلطیف

همچنین حشرات با  ،%84/4پسته وحشی با ،%88/48
گوجهفرنگی با  %85/58و انار با  ،%88/94فروانی حضور قابل
توجهی در رژیم غذایی شغال دارند .با توجه به جدول  8ماکیان
با بیوماس  28/88و انجیر کوهی با بیوماس  85/95بیشترین
میزان مصرف را داشتهاند .نتایج مربوط به پهنای آشیان بوم
شناختی مربوط به استفاده از منابع غذایی که در محدوده قابل
دسترس برای این گونه در محدوده پراکنش آن در شهرستان
ارسنجان میباشد در جدول  4قابل مشاهده است .تعداد منابع
غذایی مکرراً استفاده شده با نقطه قطع  8درصد ((Cut off %8
در این محدوده برابر با  5میباشد .بر این اساس از بین  85منبع
غذایی مشاهده شده در نمونهها ،هفت منبع بیشترین فراوانی را
داشتهاند .شکل  4میزان این فراوانی را برای هر ماده غذایی به
ترتیب بیشترین فراوانی تا کمترین را نشان میدهد.
جدول  :2شاخصهای اندازهگیری پهنای آشیانبوم شناختی
رژیمغذایی شغال
شاخصهای اندازهگیری پهنای آشیان
بوم شناختی رژیم غذایی شغال
معیار اسمیت ()FT
معیار شانون-وینر
معیار استاندارد شده لوینز
تعداد منابع مکرراً استفاده شده
با نقطه قطع  8درصد

0/55
0/55
0/28

حدود اعتماد %59
حدپائین

حدباال

0/58

0/88

5

شکل  :2نمودار تعداد منابع غذایی مکرراً استفاده شده (هفت
ماده غذایی) که بهترتیب بیشترین تا کمترین فراوانی را نشان
میدهد

94

بحث
در ناحیه مورد مطالعه دامداریها نقش مهمی در تامین
نیازهای غذایی شغالها دارند ،بهطوریکه یکی از مهمترین منابع
غذایی شغال در ناحیه مورد مطالعه الشههای تلف شده دامهای
اهلی مثل گاو ،گوسفند و بز و یا پرندگان اهلی مثل مرغ و خروس
است .براساس گزارشات بهدست آمده بیشترین فعالیت شبانه
شغالها در اطراف دامداریها است Radovic .و )4080( Kovacic
نشان دادهاند که در بین طعمههای شغال گونههای پستانداران
( 80/8درصد) غالبترین گونههای غذایی بودهاند .همچنین
براساس نتایج  Mahmoodو همکاران ( )4088مهرهداران مهمترین
منابع غذایی حیوانی ( %29حجم) در پاکستان است .طعمههای
وحشی عمدتاً شامل جوندگان و خدنگ بزرگ بوده است و طعمههای
اهلی عمدتاً شامل گوسفند و بز و پرندگان اهلی (مرغ و خروس و
غیره) است .براساس نتایج مطالعات قبلی رژیم غذایی شغال در
فصول بهار و تابستان ،مواد حیوانی (پستانداران) نسبت به مواد
گیاهی غالبیت دارند که مطاابق با نتایج بهدست آمده در مطالعه
حاضر است ( Mahmoodو همکاران4088 ،؛  Kaundaو ،Skinner
 Mahmood .)4008و همکاران ( )4088در پاکستان گزارش
کردهاند که با کاهش طعمههای وحشی ،شغالها به طعمهخواری
از دامهای اهلی و پرندگان اهلی مثل مرغ و خروس گرایش پیدا
کردهاند ،که این نوع تغییر رژیم غذایی منجر به افزایش تعارض
بین مردم محلی و شغالها میشود .فراوانی حضور پستانداران
کوچک در نمونههای سرگین بررسی شده بسیار پایین است که
احتماالً بهطور تصادفی توسط شغالها شکار شدهاند و بیانگر عدم
تمایل به شکار این طعمهها یا تراکم پایین آنها در زیستگاه است.
بههرحال حضور پستاندارن کوچک مثل خرگوش و جوندگان در
رژیم غذایی شغالها بیانگر رفتار طعمهخواری این گونه در ناحیه
مورد مطالعه است ( Nadeemو همکاران .)4084 ،در پاکستان
بیشترین فراوانی حضور جوندگان در رژیمغذایی شغال در مناطق
کشاورزی که بیشترین تراکم جوندگان را داشته است گزارش
گردیده است ( Khanو  .)8859 ،Begبراساس مشاهدات میدانی
مناطق حضور خرگوشها (ثبت و مشاهده  4فرد) و جوندگان
(ثبت و مشاهده النههای حضور) بیشتر در مناطق باز حاشیه و
دامنه کوه قرار دارند که با مناطق حضور روباهها در این زیستگاه
همپوشانی وجود دارد و احتماالً این گونهها در رژیم غذایی روباهها
نسبت به شغالها سهم بیشتری دارند .براساس شواهد موجود
آشیان بومشناختی فضایی شغالها و روباها در مقیاس خرد
زیستگاهی از یکدیگر تفکیک شدهاند بهطوریکه النهها و محلهای
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استراحت شغالها نسبت به روباهها معموالً در دیوارههای صخرهای
درون درهها و در ارتفاع باالتری قرار دارند ،اما روباهها بیشتر در
دهانه ورودی درهها و کوهپایهها مشاهده میشوند .براساس نتایج
این مطالعه شغالها احتماالً از الشههای گراز نیز بهصورت
تصادفی تغذیه مینمایند .در این مطالعه میزان بیوماس مصرفی
بهدست آمده از گراز برابر با  8/52است Mahmood .و همکاران
( )4088میزان حجم مصرفی گراز را  %8/99بهدست آوردهاند و
آن را ناشی از رفتار الشهخواری آن دانستهاند Borkowski .و
همکاران ( )4088با مرور  88مقاله مرتبط با ترکیب رژیم غذایی
شغال از مناطق مختلف اروپا ،آسیا و آفریقا نشان دادند که
بیشترین فراوانی و مهمترین مواد غذایی مورد استفاده توسط
این گونه را پستانداران با جثه کوچک تا متوسط ،پرندگان،
خزندگان ،دوزیستان ،ماهی ،بیمهرهگان ،دانه و میوهها و
همچنین زباله را تشکیل میدهند .در این مطالعات پستانداران
کوچک بخش مهمی از رژیم غذایی شعال ( 40درصد) را تشکیل
دادهاند .فراوانترین پستاندار مشاهده شده از راسته جوندگان
بودند که عمدتاً شامل گونههایی چون جربیل ( ،)Merionesموش
( ،)Musرات ( )Rattusو ولها ( )Microtusبودند .بعد از این
بهترتیب پرندگان و مواد گیاهی بیشترین سهم را در رژیم غذایی
شغال داشتند ( Borkowskiو همکاران .)4088 ،در شهر ارسنجان
و در نیمههای شب که امنیت کافی برقرار میشود ،بهطور مکرر
حضور شغالها در اطراف سطلهای زباله ثبت گردیده است و
حضور موادی چون پالستیک و هندوانه در سرگینها رفتار
زبالهخواری این حیوان را تایید میکند .نتایج این مطالعه
رفتارهای تغذیهای الشهخواری ،زبالهخواری ،گیاهخواری و
شکارگری شغال را نشان میدهد که موید رفتار فرصتطلبانه این
گونه در بهرهبرداری از منابع موجود است .در ناحیه مورد مطالعه
شغال دارای پهنای آشیان بومشناختی نسبتاً باالیی است که
تقریباً مشابه با نتایج بهدست آمده از کشور بلغارستان است .در
این مطالعه پهنای آشیان بومشناختی محاسبه شده با استفاده از
معیار لوینز برابر با  0/28میباشد Markov .و )4084( Lanszki
در بلغارستان با تجزیه  89سرگین ،با استفاده از معیار لوینز،
پهنای آشیان بومشناختی شغال را  0/20محاسبه نمودند .بهنظر
میرسد که فاکتور تنوع خرد زیستگاهی (تنوع توپوگرافی ،تنوع
ساختاری رویشگاههای طبیعی و نیمه طبیعی) که نقش اساسی
در تامین پناه برای این گونه دارد و قابلیت دسترسی زیاد به
مناطق مسکونی ،باغات ،مزارع کشاورزی و دامداریها باعث
افزایش تنوع غذایی و پهنای آشیان بومشناختی شغال در ناحیه
مورد مطالعه شده است .عالوه بر این فراوانی و قابلیت
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دسترسی آسان به منابع غذایی مختلف باعث افزایش تراکم این
گونه در حاشیه شهر ارسنجان شده است .در نهایت با توجه به
اینکه رژیم غذایی شغال بسته به نوع زیستگاه ،فصل سال ،قابلیت
دسترسی به غذا و میزان آسیبپذیری طعمه متفاوت است
( Mahmoodو همکاران .)4088 ،از اینرو پیشنهاد میشود که
بهمنظور شناخت و درک بیشتر اکولوژی این گونه ،مطالعات آتی
با استفاده از ابزارهای جدیدتر مثل تحلیل دادههای ژنتیک و
تعداد نمونه بیشتر انجام گردد و در فصول و سالهای مختلف
تکرار شود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مساعدتهای جناب آقای علی ترکقشقایی
و مازیار محمودی بهواسطه شناسایی ترکیبات غذایی و تجزیه
نمونههای سرگین در آزمایشگاه ،کمال قدردانی بهعمل میآید.
هم چنین از جناب آقای جلیل نعمتی و سیاوش عابدی بهخاطر
همکاری در جمعآوری و شناسایی نمونههای سرگین در صحرا
تقدیر و تشکر بهعمل میآید.
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