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 مقدمه
 خواران کامالًالگوی گزینش زیستگاه توسط طعمه و طعمه

روزی های شبانهکه چرخهطوریپذیرند بهاز یکدیگر تاثیر می

گیرد. این ها نیز تحت تاثیر این رابطه قرار میفعالیت این گونه

حتی باعث شده است تغییرات ریختی و رفتاری شدیدی رابطه 

(. یکی Jaksic ،9191خواران ایجاد گردد )نیز در طعمه و طعمه

خواران های رفتاری جالب که در روابط طعمه و طعمهاز پدیده

جثه هستند، هایی کوچکخواران گونهویژه زمانی که طعمه)به

 بانه با توجه بهمانند اغلب جوندگان( ارتباط الگوی فعالیت ش

باشد که توسط های مختلف قمری میوضعیت نور ماه در شب

و  Hemami)محققین متعددی مورد بررسی قرار گرفته است 

 ،و همکاران Lima؛ 9111 ،و همکاران Daly ؛1199 ،همکاران

های ( استفاده از تیپClark ،9191؛ Simonetti ،9191؛ 9111

؛ 9199و همکاران،  Kotler ؛9111 ،و همکاران Hughes) گیاهی

Price  ،( و زندگی گروهی )9191و همکارانBisceglia  و

هایی است که متاثر های دیگر استراتژی( از نمونه1199همکاران، 

دهد باشد. مطالعات نشان میخواری میاز روابط طعمه و طعمه

تواند بر استراتژی تغذیه های رفتاری و ریختی طعمه میویژگی

ها حاکی از آن تاثیر زیادی باقی گذارد. این پژوهش خوارطعمه

(، Herrera ،9111و  Yaberاست که بزرگی جثه طعمه )

و  Jaksic)(، سن و جنس Kaufman ،9191آمیزی بدن )رنگ

Simonetti ،9199؛ Longland  وJenkins ،9199نحوه حرکت ،) 

(Taraborelli  ،؛1111و همکاران Derting  وCranford ،9191 ؛

Kotler، 9191های طعمه و فراوانی ای جامعه گونه(، غنای گونه

گیری ( در انتخاب و تصمیمSimonetti ،9199و  Jaksicها )آن

گذارند. در چنین توجهی را باقی میخوار تاثیر قابلطعمه

خواران متعددی زیستگاهی طعمه خرد گزینش رفتار هایی،پژوهش

ی توان به مطالعاتعنوان نمونه میمورد بررسی قرار گرفته است. به

، Bellocq ؛Tiranti ،9111)اشاره کرد که درباره انواع جغدها 

؛ Marinho-Filho ،1111و  Juarez)گرگ  (،Marti ،9191؛ 9199

Motta-Junior  ،؛ 9116و همکارانDietz ،9191( مارها ،)Jinelle 

 ( صورت گرفته است. 1191و همکاران، 

خوارانی است یکی از طعمه (Felis margarita)گربه شنی        

که سازگاری کاملی برای ادامه حیات و بقا در شرایط سخت و 

 رد فرسای بیابانی و شنزارها پیدا کرده است. این گونه همطاقت

ای صخره و سنگالخی بیابانی مناطق و هم در بیایانی شنزارهای

؛ Abbadi ،9111 ؛Dragesco-Joffe ،9111) گزارش شده است

Heptner و Sludskii، 9111؛ Harrison و Bates، 9119؛ 

Gasperetti  ،های انجام شده در (. اغلب پژوهش9196و همکاران

ویژه به کوچک غذایی این گونه بر غالبیت پستاندارانمورد رژیم

همین نمایند. بهغذایی این گونه تاکید میجوندگان در رژیم

ترتیب این مساله در استفاده از خردزیستگاه توسط این گونه تاثیر 

 رد شنیگربه غذاییرژیم عنوان نمونه بررسیگذارد. بهباقی می

 نساک جوندگان که است آن از حاکی ازبکستان و ترکمنستان

 تشکیل را گونه این معده محتویات درصد 91بالغ بر  شنزارها

هایی از وجود آثار البته گزارش(. Schauenberg ،9191) دهندمی

 ؛Dragesco-Joffe ،9111) شده است ارائه نیز خزندگان و پرندگان

Abbadi ،9111)نای دهدمی نشان عربستان در گربه این . مطالعه 

 خانگیگستره عنوانبه را مربع کیلومتر 11 وسعتی معادل گونه

 دهش ثبت مسافت ترینحال بیشبا این دهدقرار می پوشش تحت

. در (Abbadi ،9111) است کیلومتر 91 تا 1 بین شب یک در

 های نزدیک به این گونه نیز نتایج مشابهی در رژیممورد گربه

 .F)توان به گربه وحشی عنوان نمونه میغذایی ارائه شده است به

silvestris ) اشاره کرد که در صحرای نوادا مورد بررسی قرار گرفته

(. در این پژوهش مشخص Gil-Sanchez ،1111و  Moleon)است 

( Apodemus sylvaticusجوندگانی مثل موش درختزار ) که گردید

( و ول Microtus duodecimcostatusای )و ول علفزار مدیترانه

های غالب این گونه را تشکیل طعمه( Arvicola sapidus)آبزی 

انجام شده و نتایج دهند. این مطالعه در دو سایت مختلف می

دلیل تفاوت در فراوانی دار بین دو محل بهیحاکی از تفاوت معن

باشد. این مساله ایده اولیه ها )جوندگان( میو تراکم این گونه

اده از دهی به استفبررسی نقش الگوی گزینش زیستگاه در شکل

ده تر مطالعه شهای کمزیستگاه توسط گربه شنی، یکی از گونه

را فراهم ساخت. حضور این گونه در منطقه بزمان، از  در کشور،

ار بتوابع ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان برای اولین

در این پژوهش گزارش شده است. مقایسه میزان فعالیت و حضور 

خوار در ارتباط با فراوانی و تراکم نسبی جوندگان یکی این طعمه

 . باشداز اهداف مهم این بررسی می

 

 هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه، با وسعتی بالغ بر هفت هزار هکتار که        

شود از توابع بزمان، ایرانشهر و با نام دشت سمسور شناخته می

 11ͦ ،11΄-61ͦ ،16΄و بلوچستان واقع شده است ) سیستان استان در

میزان بارندگی (. 9شمالی( )شکل  19ͦ ، 11΄– 19ͦ ، 11΄شرقی و 

 9111 -9161متر در طبقه ارتفاعی میلی 1/91متوسط ساالنه از 

 .باشدمتغیر می 911 -911متر در طبقه ارتفاعی میلی 1/69تا 

گراد در درجه سانتی 9/11تا  6/11متوسط دما از  همین ترتیببه

 . (9119سیستان و بلوچستان،  طبیعی کل منابع )اداره است نوسان

تگاه زیس ارتباط میان الگوی استفاده از خردبررسی منظور هب       

توسط گربه شنی در واکنش به تراکم و فراوانی جوندگان، 

متر و طول متوسط پنج  11های نواری )با عرض حدود ترانسکت

( در منطقه مورد مطالعه n=19صورت تصادفی )کیلومتر( به

 پیموده شد.
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 مورد مطالعه در استان سیستان و بلوچستان: منطقه 1شکل 

 
تا اواخر پاییز  9111های صحرایی  از اوایل پاییز بررسی       

منظور بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت در انجام شد. به 9111

غنا، تراکم و فراوانی جوندگان در محل فعالیت گربه شنی با نقاط 

 11×11×11شرمن ) هایعدم حضور یا فعالیت این گونه، از تله

 گیری شد. چنین پایش با موتورسیکلت بهرهمتر( و هممیلی

که به محوریت اولین نقطه مشاهده گربه شنی، پالت طوریبه

گذاری شده و با طلوع آفتاب متر تله 911ای با شعاع حدود دایره

وفق های مها مورد بازبینی قرار گرفتند. با شمارش و ثبت تلهتله

های جونده در های صید شده، گونهچنین نوع گونهدر صید و هم

 داری شده و مجدداًشرایط مناسب دور از گرما و نور آفتاب نگه

صورت ها بهدر طی شب به محیط رها گردیدند. نحوه آرایش تله

چنین، (. همn=61( طراحی گردید )Krebs ،9111دوایر تو در تو )

 هایقابل صید در تلهدر راستای برآورد فراوانی جوندگانی که 

های متعلق به خانواده دوپاها( گیر نیستند )همانند انواع گونهزنده

 Naderiاز موتورسیکلت و ثبت نرخ برخورد با افراد استفاده شد )

ریزی به نحوی انجام شد تا توزیع (. برنامه1199و همکاران، 

های مختلف در طول ها در شبمتعادلی از تالش برای ثبت داده

ک ماه انجام پذیرد تا بتوان تاثیر نور ماه بر نحوه استفاده از ی

خوار نیز مورد بررسی قرار های طعمه و طعمهزیستگاه توسط گونه

منظور استخراج الگویی از (. به1199و همکاران،  Hemamiگیرد )

دوره زمانی فعالیت شبانه گربه شنی شروع و پایان عملیات 

چنین هده افراد ثبت شد. همچنین ساعات مشاصحرایی و هم

های متعلق به جوندگان در محدوده حضور گربه شنی تراکم النه

ها نیز در طی روز مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد تراکم النه

گیری متر بهره 91متر در  91های تصادفی مربعی با ابعاد از پالت

راد افهای حضور های جفت در فاصله پانصد متری پالتشد. پالت

و همکاران،  Naderiتصادفی انتخاب شدند ) در یک جهت کامالً

های ها در تیپهای حاصل از پالت(. در راستای تحلیل داده1199

 های حضور ومختلف زیستگاهی از تحلیل واریانس و بین پالت

گیری شد. های جفتی )عدم حضور( از آزمون تی جفتی بهرهپالت

ن دستیابی به برآوردی از ارتباط بی منظور از تحلیل همبستگی به

ده های مختلف  استفافعالیت شبانه گونه و تغییر نور ماه در شب

ها مورد برای انجام تحلیل 11نسخه   Spssافزاریشد. بسته نرم

 استفاده قرار گرفت.

 

 نتایج 
نقطه حضور و  11طورکلی در طی دوره مطالعه، تعداد به       

وجود  های غالب وگردید.  براساس رستنیشنی ثبت فعالیت گربه

یا عدم وجود پوشش گیاهی در محدوده مورد بررسی، شش تیپ 

  Haloxylon ammodendronزیستگاهی شناسایی گردید شامل

Artemisia siberi, Zygophyllum eurypterum, Hamada 

salicornica, Tamarix sp. گیاهی و تیپ اراضی بدون پوشش

های حاصل از تفاوت میزان استفاده و حضور )خاک لخت(. داده

های زیستگاهی حاکی از نرخ باالتر برخورد گربه شنی در این تیپ

های در مقایسه با سایر تیپ  H. ammodendron با گونه در تیپ

های داده (.=p<19/91 ANOVA: F 11/1)مورد بررسی می باشد 

( n=11) های مستقر شده در محل فعالیت افرادحاصل از پالت

 ویژهبه جوندگان مختلف هایگونه فراوانی باالتربودن از حاکی
Gerbilus nanus, Meriones persicus, Tatera indica, 

Allactaga hotsoni, Jaculus blanfordi های در مقایسه با پالت

باشد. در محدوده فعالیت های جفت میحضور گونه یا پالتعدم

  (J. blanfordi)ویژه دوپای بالنفورد دوپاها بهگونه، افراد متعلق به 

ها، و از خانواده جربیل (Allactaga hotsoni)و دوپای هاتسون 

از تراکم باالتری برخوردار بودند  (G. nanus)جربیل بلوچی 

(11/1>p ،99/99=tهم .) چنین، مقایسه نرخ برخورد با گربه شنی

ان دار در میزیمعن های مختلف زیستگاهی حاکی از تفاوتدر تیپ

تواند به باشد که میهای مختلف ماه میمشاهده افراد در شب

نوعی منعکس کننده میزان فعالیت این گونه نیز باشد. آزمون تی 

های متعلق به جوندگان بردن به تفاوت در تراکم النهمنظور پیبه

دار بین یخوار نیز حاکی از تفاوت معندر نقاط حضور طعمه

، p<11/1حضور می باشد )های عدمحضور و پالت هایپالت

16/19=tهای حضور در حدود های جوندگان در پالت(. تعداد النه

های مربع در پالته ورودی یا خروجی النه در هر متردهان 6/1

چنین، نرخ باشد. همهای جفت میتر از یک در پالتحضور و کم

 Allactagaهای دوپا شامل افراد متعلق به جنس برخورد با گونه

و  16/1طور متوسط در محل فعالیت گربه شنی به Jaculusو 

حضور این های عدمفرد در هر کیلومتر و در محدوده 19/1

فرد در هر کیلومتر  11/1و  19/1تر از ترتیب کمخوار بهطعمه

وره دترین نرخ برخورد با گربه شنی در طول ثبت گردید. بیش

غروب کرده و یا در  هایی ثبت گردید که ماه کامالًمطالعه زمان

در  (. تقریبا1ًشکل فازهای ابتدایی و انتهایی ماه قمری قرار دارد )

درصد موارد، گربه شنی پس از غروب ماه مشاهده  11بیش از  

 شد.
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 شب تالش برای ثبت افراد( 89های مختلف ماه قمری  )در شب: نمودار نرخ برخورد با گربه شنی 2شکل 

 بحث 
بدیهی است اتخاذ بهترین استراتژی برای تغذیه بهینه و        

خواری منجر به افزایش برازش و در نتیجه اجتناب از ریسک طعمه

(. فعالیت گربه Saloniemi، 9111شود )ها میتر گونهبقای بیش

هایی که فراوانی، غنا و تراکم جوندگان باالتر است شنی در محل

ترین هزینه ناشی از جابجایی آورد که با کماین امکان را فراهم می

ر در تترین انرژی را کسب نماید. فعالیت بیشو دوندگی، بیش

به حضور جوندگان در این تیپ ارتباط  تیپ زیستگاهی تاغ کامالً

ویژه دوپاها به مناطقی که خاک دارد. وابستگی انواع جوندگان به

 استحکام باالتری دارد، همانند کنار ریشه گیاهانی مثل تاغ قبالً

و همکاران،  Naderiنیز توسط پژوهشگران گزارش شده است )

تر بودن منافذ ورودی و خروجی جوندگان مختلف (. بیش1199

بر انتخاب محل خرد زیستگاه  شنی نیزهای فعالیت گربهدر محل

 نمایدخوار تاکید میبرای افزایش کارآمدی تغذیه توسط طعمه

(Adriana  وMotta-Junior، 1191فعالیت کم .) تر گربه شنی 

ویژه در هفته میانی ماه قمری و دوره طلوع تا قبل از غروب ماه به

به ذخیره انرژی وابستگی دارد.  های مختلف کامالًدر شب

های پیشین بر ارتباط باالی فعالیت جوندگان و خروج پژوهش

و همکاران،  Hemami)ها از النه با روشنایی ماه تاکید نموده اند آن

ها گزارش شده است با (. در این پژوهشClarke ،9191 ؛1199

 شدن محیط در اثر نور ماه خروج جوندگان از النه برایروشن

ترین میزان فعالیت این یابد و بیشتغذیه به شدت کاهش می

، Motta-Junior و Adriana)افتد در تاریکی مطلق اتفاق می هاگونه

(. علت تکاملی این رفتار نیز 1199 و همکاران، Hemami ؛1191

خواران در شرایط تاریکی و تکیه بر دیده نشدن توسط طعمه

(. به Motta-Junior، 1191و  Adrianaباشد )قدرت شنوایی می

نورانی  هایاین ترتیب گربه شنی نیز میزان فعالیت خود را در شب

کاهد تا بین ساعات فعالیت و انرژی دریافتی توازن برقرار نماید می

(Hughes ؛9111 همکاران، و Lima و Dill، 9111؛ Simonetti، 

زینش گ(. تاثیر الگوی گزینش زیستگاه توسط جوندگان بر 9191

ین توان تاثیر اگذارد اما نمیشنی تاثیر میخردزیستگاهی گربه

دار خوار را معنیمساله در گزینش کالن زیستگاهی این طعمه

(. Jaksic ،9191 ؛Motta-Junior ،1191و  Adriana)قلمداد نمود 

وار خرسد الگوی گزینش کالن زیستگاهی این طعمهنظر میبه

ر تشنی در منطقه مورد مطالعه بیشهمانند گستره خانگی گربه 

ای باشد. ردیابی ماهوارهتحت تاثیر متغیرهای پناه و امنیت می

تواند اطالعات جالبی از میزان این گونه در منطقه مورد مطالعه می

جابجایی افراد و الگوی گزینش کالن زیستگاهی توسط این گونه 

های کافی در تولید نماید. با توجه به عدم وجود اطالعات و داده

ویژه در ایران، این پژوهش در نوع خود یکی از مورد این گونه به

های منسجم در مورد گربه شنی در کشور بوده و اولین پژوهش

توان از اطالعات ارائه شده در راستای حفاظت موثر از این گونه می

 استفاده نمود.
 

 تشکر و قدردانی
 ه کل حفاظت محیطبانان محترم اداراز زحمات محیط       

 شود. ازگزاری میزیست استان سیستان و بلوچستان سپاس

شائبه در های بیخاطر کمکزیست سمسور بههمیاران محیط

شود. از داوران محترم که با ارائه کلیه مراحل مطالعه تشکر می
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نظرات خود باعث ارتقای کیفیت متن اولیه این مقاله گردیدند 

 گردد.تشکر می
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