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چکیده
در طی دوسال پایش و مطالعه ویژگیهای زیستگاهی گربه شنی در منطقه بزمان ،استان سیستان و بلوچستان ،در پالتهایی دایرهای
به شعاع  05متر ،اقدام به برآورد تراکم نسبی جوندگان از طریق صید در تلههای زندهگیر و همچنین ثبت نرخ برخورد با جوندگان با
استفاده از پرژکتور شده و نتایج با پالتهای جفت (عدم حضور یا فعالیت گربه شنی) مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل
واریانس و همچنین آزمون پارامتریک تی جفتی حاکی از تفاوت معنیدار بین میزان تراکم جوندگان در پالتهای حضور و عدم حضور
طعمهخوار میباشد ( .)t=14/05 ،p>5/50این بررسی نشان میدهد افراد گونههای طعمه کامالً گزینش خرد زیستگاهی طعمهخوار را
تحت تاثیر قرار میدهند اما گزینش در مقیاس کالن زیستگاهی نمیتواند تحت تاثیر این متغیر باشد .فعالیت گونه در مقیاس کالن همانند
گستره خانگی و توزیع گونه بیشتر تحت تاثیر متغیرهای توپوگرافیک و فاصلهای میباشد که به نوعی بر پناه بهعنوان یکی دیگر از عوامل
بهزیستی گونههای حیات وحش تاکید مینماید.
کلمات کلیدی :طعمه و طعمهخوار ،فعالیت شبانه ،استفاده از زیستگاه ،تراکم طعمه ،گربه شنی
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مقدمه
الگوی گزینش زیستگاه توسط طعمه و طعمهخواران کام ً
ال
از یکدیگر تاثیر میپذیرند بهطوریکه چرخههای شبانهروزی
فعالیت این گونهها نیز تحت تاثیر این رابطه قرار میگیرد .این
رابطه حتی باعث شده است تغییرات ریختی و رفتاری شدیدی
نیز در طعمه و طعمهخواران ایجاد گردد ( .)9191 ،Jaksicیکی
از پدیدههای رفتاری جالب که در روابط طعمه و طعمهخواران
(بهویژه زمانی که طعمهخواران گونههایی کوچکجثه هستند،
مانند اغلب جوندگان) ارتباط الگوی فعالیت شبانه با توجه به
وضعیت نور ماه در شبهای مختلف قمری میباشد که توسط
محققین متعددی مورد بررسی قرار گرفته است ( Hemamiو
همکاران1199 ،؛  Dalyو همکاران9111 ،؛  Limaو همکاران،
9111؛ 9191 ،Simonetti؛  )9191 ،Clarkاستفاده از تیپهای
گیاهی ( Hughesو همکاران9111 ،؛  Kotlerو همکاران9199 ،؛
 Priceو همکاران )9191 ،و زندگی گروهی ( Biscegliaو
همکاران )1199 ،از نمونههای دیگر استراتژیهایی است که متاثر
از روابط طعمه و طعمهخواری میباشد .مطالعات نشان میدهد
ویژگیهای رفتاری و ریختی طعمه میتواند بر استراتژی تغذیه
طعمهخوار تاثیر زیادی باقی گذارد .این پژوهشها حاکی از آن
است که بزرگی جثه طعمه ( Yaberو ،)9111 ،Herrera
رنگآمیزی بدن ( ،)9191 ،Kaufmanسن و جنس ( Jaksicو
9199 ،Simonetti؛  Longlandو  ،)9199 ،Jenkinsنحوه حرکت
( Taraborelliو همکاران1111 ،؛  Dertingو 9191 ،Cranford؛
 ،)9191 ،Kotlerغنای گونهای جامعه گونههای طعمه و فراوانی
آنها ( Jaksicو  )9199 ،Simonettiدر انتخاب و تصمیمگیری
طعمهخوار تاثیر قابلتوجهی را باقی میگذارند .در چنین
پژوهشهایی ،رفتار گزینش خرد زیستگاهی طعمهخواران متعددی
مورد بررسی قرار گرفته است .بهعنوان نمونه میتوان به مطالعاتی
اشاره کرد که درباره انواع جغدها (9111 ،Tiranti؛ ،Bellocq
9199؛  ،)9191 ،Martiگرگ ( Juarezو 1111 ،Marinho-Filho؛
 Motta-Juniorو همکاران9116 ،؛  ،)9191 ،Dietzمارها (Jinelle
و همکاران )1191 ،صورت گرفته است.
گربه شنی ( )Felis margaritaیکی از طعمهخوارانی است
که سازگاری کاملی برای ادامه حیات و بقا در شرایط سخت و
طاقتفرسای بیابانی و شنزارها پیدا کرده است .این گونه هم در
شنزارهای بیایانی و هم در مناطق بیابانی سنگالخی و صخرهای
گزارش شده است (9111 ،Dragesco-Joffe؛ 9111 ،Abbadi؛
 Heptnerو 9111 ،Sludskii؛  Harrisonو 9119 ،Bates؛
 Gasperettiو همکاران .)9196 ،اغلب پژوهشهای انجام شده در
مورد رژیمغذایی این گونه بر غالبیت پستانداران کوچک بهویژه
جوندگان در رژیمغذایی این گونه تاکید مینمایند .بههمین
ترتیب این مساله در استفاده از خردزیستگاه توسط این گونه تاثیر
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باقی میگذارد .بهعنوان نمونه بررسی رژیمغذایی گربهشنی در
ترکمنستان و ازبکستان حاکی از آن است که جوندگان ساکن
شنزارها بالغ بر  91درصد محتویات معده این گونه را تشکیل
میدهند ( .)9191 ،Schauenbergالبته گزارشهایی از وجود آثار
پرندگان و خزندگان نیز ارائه شده است (9111 ،Dragesco-Joffe؛
 .)9111 ،Abbadiمطالعه این گربه در عربستان نشان میدهد این
گونه وسعتی معادل  11کیلومتر مربع را بهعنوان گسترهخانگی
تحت پوشش قرار میدهد با اینحال بیشترین مسافت ثبت شده
در یک شب بین  1تا  91کیلومتر است ( .)9111 ،Abbadiدر
مورد گربههای نزدیک به این گونه نیز نتایج مشابهی در رژیم
غذایی ارائه شده است بهعنوان نمونه میتوان به گربه وحشی ( F.
 )silvestrisاشاره کرد که در صحرای نوادا مورد بررسی قرار گرفته
است ( Moleonو  .)1111 ،Gil-Sanchezدر این پژوهش مشخص
گردید که جوندگانی مثل موش درختزار ()Apodemus sylvaticus
و ول علفزار مدیترانهای ( )Microtus duodecimcostatusو ول
آبزی ( )Arvicola sapidusطعمههای غالب این گونه را تشکیل
میدهند .این مطالعه در دو سایت مختلف انجام شده و نتایج
حاکی از تفاوت معنیدار بین دو محل بهدلیل تفاوت در فراوانی
و تراکم این گونهها (جوندگان) میباشد .این مساله ایده اولیه
بررسی نقش الگوی گزینش زیستگاه در شکلدهی به استفاده از
زیستگاه توسط گربه شنی ،یکی از گونههای کمتر مطالعه شده
در کشور ،را فراهم ساخت .حضور این گونه در منطقه بزمان ،از
توابع ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان برای اولینبار
در این پژوهش گزارش شده است .مقایسه میزان فعالیت و حضور
این طعمهخوار در ارتباط با فراوانی و تراکم نسبی جوندگان یکی
از اهداف مهم این بررسی میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه ،با وسعتی بالغ بر هفت هزار هکتار که
با نام دشت سمسور شناخته میشود از توابع بزمان ،ایرانشهر و
در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است (΄11 ͦ،11΄-61 ،ͦ 16
شرقی و ΄ 19 ͦ ،11΄– 19 ͦ ،11شمالی) (شکل  .)9میزان بارندگی
متوسط ساالنه از  91/1میلیمتر در طبقه ارتفاعی 9111 -9161
تا  69/1میلیمتر در طبقه ارتفاعی  911 -911متغیر میباشد.
بههمین ترتیب متوسط دما از  11/6تا  11/9درجه سانتیگراد در
نوسان است (اداره کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان.)9119 ،
بهمنظور بررسی ارتباط میان الگوی استفاده از خرد زیستگاه
توسط گربه شنی در واکنش به تراکم و فراوانی جوندگان،
ترانسکتهای نواری (با عرض حدود  11متر و طول متوسط پنج
کیلومتر) بهصورت تصادفی ( )n=19در منطقه مورد مطالعه
پیموده شد.
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شد .بسته نرمافزاری  Spssنسخه  11برای انجام تحلیلها مورد
استفاده قرار گرفت.

نتایج

شکل  :1منطقه مورد مطالعه در استان سیستان و بلوچستان

بررسیهای صحرایی از اوایل پاییز  9111تا اواخر پاییز
 9111انجام شد .بهمنظور بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت در
غنا ،تراکم و فراوانی جوندگان در محل فعالیت گربه شنی با نقاط
عدم حضور یا فعالیت این گونه ،از تلههای شرمن (11×11×11
میلیمتر) و همچنین پایش با موتورسیکلت بهرهگیری شد.
بهطوریکه به محوریت اولین نقطه مشاهده گربه شنی ،پالت
دایرهای با شعاع حدود  911متر تلهگذاری شده و با طلوع آفتاب
تلهها مورد بازبینی قرار گرفتند .با شمارش و ثبت تلههای موفق
در صید و همچنین نوع گونههای صید شده ،گونههای جونده در
شرایط مناسب دور از گرما و نور آفتاب نگهداری شده و مجدداً
در طی شب به محیط رها گردیدند .نحوه آرایش تلهها بهصورت
دوایر تو در تو ( )9111 ،Krebsطراحی گردید ( .)n=61همچنین،
در راستای برآورد فراوانی جوندگانی که قابل صید در تلههای
زندهگیر نیستند (همانند انواع گونههای متعلق به خانواده دوپاها)
از موتورسیکلت و ثبت نرخ برخورد با افراد استفاده شد (Naderi
و همکاران .)1199 ،برنامهریزی به نحوی انجام شد تا توزیع
متعادلی از تالش برای ثبت دادهها در شبهای مختلف در طول
یک ماه انجام پذیرد تا بتوان تاثیر نور ماه بر نحوه استفاده از
زیستگاه توسط گونههای طعمه و طعمهخوار نیز مورد بررسی قرار
گیرد ( Hemamiو همکاران .)1199 ،بهمنظور استخراج الگویی از
دوره زمانی فعالیت شبانه گربه شنی شروع و پایان عملیات
صحرایی و همچنین ساعات مشاهده افراد ثبت شد .همچنین
تراکم النههای متعلق به جوندگان در محدوده حضور گربه شنی
نیز در طی روز مورد بررسی قرار گرفت .برای برآورد تراکم النهها
از پالتهای تصادفی مربعی با ابعاد  91متر در  91متر بهرهگیری
شد .پالتهای جفت در فاصله پانصد متری پالتهای حضور افراد
در یک جهت کامالً تصادفی انتخاب شدند ( Naderiو همکاران،
 .)1199در راستای تحلیل دادههای حاصل از پالتها در تیپهای
مختلف زیستگاهی از تحلیل واریانس و بین پالتهای حضور و
پالتهای جفتی (عدم حضور) از آزمون تی جفتی بهرهگیری شد.
از تحلیل همبستگی بهمنظور دستیابی به برآوردی از ارتباط بین
فعالیت شبانه گونه و تغییر نور ماه در شبهای مختلف استفاده

بهطورکلی در طی دوره مطالعه ،تعداد  11نقطه حضور و
فعالیت گربهشنی ثبت گردید .براساس رستنیهای غالب و وجود
یا عدم وجود پوشش گیاهی در محدوده مورد بررسی ،شش تیپ
زیستگاهی شناسایی گردید شامل Haloxylon ammodendron
Artemisia siberi, Zygophyllum eurypterum, Hamada
 salicornica, Tamarix sp.و تیپ اراضی بدون پوششگیاهی

(خاک لخت) .دادههای حاصل از تفاوت میزان استفاده و حضور
گربه شنی در این تیپهای زیستگاهی حاکی از نرخ باالتر برخورد
با گونه در تیپ  H. ammodendronدر مقایسه با سایر تیپهای
مورد بررسی می باشد ( .) ANOVA: F=91/19 p<1/11دادههای
حاصل از پالتهای مستقر شده در محل فعالیت افراد ()n=11
حاکی از باالتربودن فراوانی گونههای مختلف جوندگان بهویژه
Gerbilus nanus, Meriones persicus, Tatera indica,
 Allactaga hotsoni, Jaculus blanfordiدر مقایسه با پالتهای

عدمحضور گونه یا پالتهای جفت میباشد .در محدوده فعالیت
گونه ،افراد متعلق به دوپاها بهویژه دوپای بالنفورد ()J. blanfordi
و دوپای هاتسون ( )Allactaga hotsoniو از خانواده جربیلها،
جربیل بلوچی ( )G. nanusاز تراکم باالتری برخوردار بودند
( .)t=99/99 ،p>1/11همچنین ،مقایسه نرخ برخورد با گربه شنی
در تیپهای مختلف زیستگاهی حاکی از تفاوت معنیدار در میزان
مشاهده افراد در شبهای مختلف ماه میباشد که میتواند به
نوعی منعکس کننده میزان فعالیت این گونه نیز باشد .آزمون تی
بهمنظور پیبردن به تفاوت در تراکم النههای متعلق به جوندگان
در نقاط حضور طعمهخوار نیز حاکی از تفاوت معنیدار بین
پالتهای حضور و پالتهای عدمحضور می باشد (،p>1/11
 .)t=19/16تعداد النههای جوندگان در پالتهای حضور در حدود
 1/6دهانه ورودی یا خروجی النه در هر مترمربع در پالتهای
حضور و کمتر از یک در پالتهای جفت میباشد .همچنین ،نرخ
برخورد با گونههای دوپا شامل افراد متعلق به جنس Allactaga
و  Jaculusدر محل فعالیت گربه شنی بهطور متوسط  1/16و
 1/19فرد در هر کیلومتر و در محدودههای عدمحضور این
طعمهخوار بهترتیب کمتر از  1/19و  1/11فرد در هر کیلومتر
ثبت گردید .بیشترین نرخ برخورد با گربه شنی در طول دوره
مطالعه زمانهایی ثبت گردید که ماه کامالً غروب کرده و یا در
فازهای ابتدایی و انتهایی ماه قمری قرار دارد (شکل  .)1تقریباً در
بیش از  11درصد موارد ،گربه شنی پس از غروب ماه مشاهده
شد.
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شکل  :2نمودار نرخ برخورد با گربه شنی در شبهای مختلف ماه قمری ( 89شب تالش برای ثبت افراد)

بحث
بدیهی است اتخاذ بهترین استراتژی برای تغذیه بهینه و
اجتناب از ریسک طعمهخواری منجر به افزایش برازش و در نتیجه
بقای بیشتر گونهها میشود ( .)9111 ،Saloniemiفعالیت گربه
شنی در محلهایی که فراوانی ،غنا و تراکم جوندگان باالتر است
این امکان را فراهم میآورد که با کمترین هزینه ناشی از جابجایی
و دوندگی ،بیشترین انرژی را کسب نماید .فعالیت بیشتر در
تیپ زیستگاهی تاغ کامالً به حضور جوندگان در این تیپ ارتباط
دارد .وابستگی انواع جوندگان بهویژه دوپاها به مناطقی که خاک
استحکام باالتری دارد ،همانند کنار ریشه گیاهانی مثل تاغ قبالً
نیز توسط پژوهشگران گزارش شده است ( Naderiو همکاران،
 .)1199بیشتر بودن منافذ ورودی و خروجی جوندگان مختلف
در محلهای فعالیت گربهشنی نیز بر انتخاب محل خرد زیستگاه
برای افزایش کارآمدی تغذیه توسط طعمهخوار تاکید مینماید
( Adrianaو  .)1191 ،Motta-Juniorفعالیت کمتر گربه شنی
به ویژه در هفته میانی ماه قمری و دوره طلوع تا قبل از غروب ماه
در شبهای مختلف کامالً به ذخیره انرژی وابستگی دارد.
پژوهشهای پیشین بر ارتباط باالی فعالیت جوندگان و خروج
آنها از النه با روشنایی ماه تاکید نموده اند ( Hemamiو همکاران،
1199؛  .)9191 ،Clarkeدر این پژوهشها گزارش شده است با
روشنشدن محیط در اثر نور ماه خروج جوندگان از النه برای
تغذیه به شدت کاهش مییابد و بیشترین میزان فعالیت این
گونهها در تاریکی مطلق اتفاق میافتد ( Adrianaو ،Motta-Junior
1191؛  Hemamiو همکاران .)1199 ،علت تکاملی این رفتار نیز
دیده نشدن توسط طعمهخواران در شرایط تاریکی و تکیه بر
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قدرت شنوایی میباشد ( Adrianaو  .)1191 ،Motta-Juniorبه
این ترتیب گربه شنی نیز میزان فعالیت خود را در شبهای نورانی
میکاهد تا بین ساعات فعالیت و انرژی دریافتی توازن برقرار نماید
( Hughesو همکاران9111 ،؛  Limaو 9111 ،Dill؛ ،Simonetti
 .)9191تاثیر الگوی گزینش زیستگاه توسط جوندگان بر گزینش
خردزیستگاهی گربهشنی تاثیر میگذارد اما نمیتوان تاثیر این
مساله در گزینش کالن زیستگاهی این طعمهخوار را معنیدار
قلمداد نمود ( Adrianaو 1191 ،Motta-Junior؛ .)9191 ،Jaksic
بهنظر میرسد الگوی گزینش کالن زیستگاهی این طعمهخوار
همانند گستره خانگی گربه شنی در منطقه مورد مطالعه بیشتر
تحت تاثیر متغیرهای پناه و امنیت میباشد .ردیابی ماهوارهای
این گونه در منطقه مورد مطالعه میتواند اطالعات جالبی از میزان
جابجایی افراد و الگوی گزینش کالن زیستگاهی توسط این گونه
تولید نماید .با توجه به عدم وجود اطالعات و دادههای کافی در
مورد این گونه بهویژه در ایران ،این پژوهش در نوع خود یکی از
اولین پژوهشهای منسجم در مورد گربه شنی در کشور بوده و
میتوان از اطالعات ارائه شده در راستای حفاظت موثر از این گونه
استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
از زحمات محیطبانان محترم اداره کل حفاظت محیط
زیست استان سیستان و بلوچستان سپاسگزاری میشود .از
همیاران محیطزیست سمسور بهخاطر کمکهای بیشائبه در
کلیه مراحل مطالعه تشکر میشود .از داوران محترم که با ارائه

1316  بهار،1  شماره،سال نهم
activity of Namib Desert Gerbils. Ecology. Vol. 91, No. 1,
pp: 9119-9111.

12. Jaksic, F.M., 1898. Opportunism vs. selectivity among

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نظرات خود باعث ارتقای کیفیت متن اولیه این مقاله گردیدند
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carnivorous predators that eat mammalian prey: a statistical
test of hypotheses. Oikos. Vol. 16, pp: 119-111.
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