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چکیده
پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونههای پلنگ در دنیا محسوب میشود که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت در
معرض خطر انقراض ( )CRمعرفی شده است .امروزه جمعیت پلنگ ایرانی در فالت ایران بهشدت کاهش یافته و به جمعیتهای لکهلکه
و منزوی از یکدیگر تبدیل شده است .منطقه حفاظت شده کوه بافق در میان فالت مرکزی ایران یکی از خشکترین زیستگاههای پلنگ
ایرانی است که جمعیت مطلوبی از این گونه را همچون یک جزیره حفظ کرده است .از آنجاییکه اغلب گوشتخواران بهواسطه رژیم
غذاییشان محدود شدهاند بنابراین مطالعه آشیان بوم شناختی پلنگ در این زیستگاه جهت برنامهریزی حفاظتی از این گونه بسیار حیاتی و
جالب توجه میباشد .تاکنون مطالعهای بر روی آشیان بوم شناختی این زیرگونه صورت نگرفته است .در این مطالعه از روش تجزیه
سرگین برای شناسایی طعمه های مصرف شده توسط پلنگ استفاده گردید و با استفاده از دو شاخص لوینز و شانون -وینر پهنای آشیان
بوم شناختی غذایی پلنگ محاسبه شد .این مطالعه در طی چهار فصل از تابستان  1931تا تابستان  1933بهطول انجامید و  131نمونه
سرگین مورد مطالعه قرار گرفت .در مجموع  11آیتم غذایی در نمونههای سرگین پلنگ شناسای شد که در این بین کل و بز و سپس
قوچ و میش بیشترین فراوانی حضور 19/39و  32/71را در رژیم غذایی پلنگ تشکیل میدهند .همچنین جوندگان نیز فروانی حضور
 9/11قابل توجهی در رژیم غذایی پلنگ دارند .این مطالعه نشان داد که دام اهلی (بز و شتر) نیز مورد تغذیه پلنگ قرار گرفتهاند و این امر
میتواند تهدیدی جدی برای حفاظت از این گونه در آینده بهشمار رود .در منطقه حفاظت شده کوه بافق پهنای آشیان بومشناختی غذایی
پلنگ با استفاده از نمایه لوینز و شانون -وینر بهترتیب  2/11و  2/74محاسبه شد .به نظر میرسد که دو عامل تنوع و تراکم پایین
طعمههای بالقوه و همچنین دسترسیپذیری باالی طعمه ترجیحی کلو بز باعث کاهش پهنای آشیان اکولوژیک پلنگ در منطقه حفاظت
شده کوه بافق شده است.
کلمات کلیدی :پارک ملی گلستان ،پلنگ ،کم هزینهترین مسیر ،گذرگاه حیاتوحش
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mkaboli@ut.ac.ir
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کابلی و همکاران

تعیین پهنای آشیان بو شناختی غذایی پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه بافق

مقدمه
پلنگ وسیعترین پراکنش را در بین گربهسانان بزرگ جثه
دارد ( Perrinو  )0891 ،Campbellو یافتن فسیلهایی با قدمت
 0/5تا  2میلیون سال نشان میدهد که پلنگ در حال حاضر
پراکنش محدودتری نسبت به گذشته داشته است ( Ciucciو
همكاران .)2112 ،اما جمعیتهای پلنگ در  011سال گذشته
بهشدت کاهش یافته و در برخی از مناطق حوضه پراکنش تاریخی
خود منقرض شدهاند و پراکنش برخی از جمعیتها بهشدت
منزوی و لكه لكه شده است .پلنگ در کل حوضه پراکنش خود
دارای تنوع بسیار باالی ریختی است بهطوریکه وزن آن از 21
تا  81کیلوگرم متغیر است ( Henschelو همكاران2100 ،؛
 .)2101 ،Farhadiniaپلنگ ایرانی بزرگترین زیرگونه پلنگ در
دنیا محسوب میشود که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت
در معرض خطر انقراض قرار گرفته است ( De Marinisو
.)2112 ،Asprea
آشیان بوم شناختی شامل سه بعد اصلی یعنی مكان
(فضا) ،غذا و زمان است (0888 ،Krebs؛ 0892 ،Schoener؛
 )0895 ،Piankaکه منابع اصلی مورد استفاده گونهها نیز محسوب
میشوند ( .)0895 ،Hutchinsonبا توجه به اینکه گوشتخواران
اغلب بهوسیله تامین منابع غذایی خویش محدود شدهاند (Yarnell
و همكاران2102 ،؛  Haywardو 2119 ،Kreley؛  Palomarsو
 ،)0888 ،Caroلذا مهمترین بعد آشیان بومشناختی گوشتخواران،
آشیان بوم شناختی غذایی ( )Trophic nicheبهشمار میرود
( Haywardو 2119 ،Kreley؛  Azevedoو همكاران2112 ،؛
 Karanthو  )0885 ،Sunquistکه سایر ابعاد نیز متاثر از این
بعد هستند .بهطوریکه گوشتخواران بزرگ جثه در زیستگاههای
مختلف بهدلیل تفاوت در الگوی پراکنش زمانی و مكانی طعمهها،
الگوی استفاده از زیستگاه ( )Habitat useو الگوی فعالیت زمانی
( )Activity patternمتفاوتی را اتخاذ میکنند ( Boitaniو Powell
و همكاران2102 ،؛  Polisarو همكاران2112 ،؛  Scognamilloو
همكاران .)2112 ،تاکنون مطالعات متعددی بر روی آشیان بوم
شناختی پلنگ در آفریقا و آسیا انجام شده است ولی تاکنون
مطالعهای بر روی زیرگونه آسیایی صورت نگرفته استHayward .
و همكاران ( )2112مطالعهای بر روی طعمههای ترجیحی پلنگ
انجام دادند .توسط شاخص جاکوب ( )Jacob’s indexطعمههای
ترجیحی و پرهیزی معین شد .نتایج نشان داد که اندازه جثه
طعمه ترجیحی پلنگ  01-01کیلوگرم است و بیشترین ترجیح
وزنی  25کیلوگرم است .پلنگ از طعمههایی خارج از این محدوده
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پرهیز میکند ،همچنین از طعمههایی با استراتژیهای ضد
طعمهخواری و یا محدود به زیستگاههای باز اجتناب میکند.
منطقه حفاظت شده کوه بافق در میان فالت مرکزی ایران
یكی از خشکترین زیستگاههای پلنگ ایرانی است که جمعیت
مطلوبی از این گونه را همچون یک جزیره حفظ کرده است
( Saneiو  .)2102 ،Zakariaبنابراین مطالعه رژیم غذایی پلنگ
در این زیستگاه جهت برنامهریزی حفاظتی از گونه بسیار حیاتی
و جالب توجه میباشد .هدف از این مطالعه تعیین پهنای آشیان
بوم شناختی غذایی پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه
بافق در استان یزد میباشد .در این مطالعه از روش تجزیه
سرگین برای شناسایی طعمههای مصرف شده توسط پلنگ
استفاده گردید.

مواد و روشها
معرفی منطقه :منطقه حفاظت شده کوه بافق واقع در
استان یزد ،رشته کوهی به طول  91کیلومتر است که در فالت
مرکزی ایران قرار دارد .این منطقه دارای چشمانداز غالب
کوهستانی است و اقلیم بیابانی گرم و خشک (با زمستانهای
سرد) بر آن حكم فرماست .این منطقه از اراضی استپی ایران و
تورانی است (که بیش از نیمی از ایران را در بر گرفته) و در
حاشیه کفههای کویری خشک و سوزان (کویر بزرگ درهانجیر
در غرب و شمالغرب منطقه) قرار گرفته است و بههمین سبب
دارای تابستانهای گرم و سوزان و زمستانهای سرد است.
همچنین اختالف درجه حرارت در طی روز و فصول بسیار
باالست بهطوریکه دمای هوا از  51درجه سانتیگراد در تیرماه
تا  -5درجه سانتیگراد در دیماه متغیر است .این منطقه مانند
جزیرهای است که بهواسطه کویر احاطه شده است و پوشش
گیاهی و جانوری غنی و متنوعی نسبت به مناطق همجوارش
دارد .این منطقه زیستگاه گوشتخوارانی از قبیل پلنگ ،کاراکال،
روباه معمولی و شاه روباه است .کل و بز ،قوچ و میش و جبیر نیز
سمداران وحشی منطقه را تشكیل میدهند .درختزارهای ارس
نیز در ارتفاعات این منطقه پراکنش دارند و همچون جزیرهای
در دل کویر محصور شدهاند (سهرابینیا و زوارئی0298 ،؛ درویش
صفت و تجویدی.)0295 ،
روش کار :این مطالعه در طی چهار فصل از تابستان 0280
تا تابستان سال  0282به طول انجامید و در هر فصل بهمدت
یک هفته نمونهبرداری میدانی صورت گرفت .سرگینهای برداشت
شده در پاکتهای پالستیكی نایلونی زیپدار قرار داده
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شده و بر روی برچسپ هر پاکت شماره نمونه که نشاندهنده
مختصات نمونهبرداری و تاریخ برداشت است ،یادداشت گردید.
در طی این نمونهبرداری  029سرگین از پلنگ جمعآوری شد.
در جمعآوری نمونه به علت خطا در شناسایی سرگین پلنگ
با سایر گونهها ،انحراف و خطا در تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز
سرگین بهوجود میآید ( Boitaniو  .)2102 ،Powellبهمنظور
کاهش خطا در شناسایی چندین نمایه (فاکتور) تایید برای سرگین
پلنگ تعیین شد .سرگینهای پلنگ براساس فاکتورهای مانند
شكل ،اندازه و رنگ ( Henschelو همكاران ، )2100 ،مشاهده
آثار و نمایه در نزدیكی محل دفع ( Ottو همكاران ،)2119 ،قرار
داشتن سرگین در خطالراس کوه و حاشیه صخرهها (Farhadinia
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و همكاران ،)2100 ،عكسهای گرفته شده توسط دوربینهای
تلهای ( Morenoو همكاران( )2112 ،که نقاط قلمروگذاری اثبات
شده از یوزپلنگ در منطقه است) و دوم وجود نمونه موی پلنگ
در داخل سرگینهای (که بهدلیل بلعیدن ( )Groomingو تمیز
کردن بدن خود اتفاق میافتد) ( Klareو همكاران2100 ،؛  Ciucciو
همكاران ،)0882 ،شناسایی و از سرگین سایر گوشتخواران
منطقه مانند یوزپلنگ ،کاراکال ،گرگ ،روباه ،سگ و شغال
تفكیک شدند .نمونههایی که حداقل دارای  2نمایه تایید بودند
در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند و مابقی نمونهها از
مطالعه حذف شد.

شکل  :1موقعیت منطقه حفاظت شده کوه بافق

نمونههای برداشت شده از سرگین گوشتخواران حاوی مو،
تكههای استخوان ،پنجه و سم و دندان طعمههای مصرف شده
( Perrinو  .)0891 ،Campbellنمونههای سرگین در آزمایشگاه
بافتشناسی دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران مورد آنالیز
قرار گرفتند .در ابتدا مو و تكههای استخوان در طی عملیات
شستشو جدا شدند .سپس از هر نمونه سرگین حداقل  21نمونه
مو به صورت تصادفی انتخاب و ساختار مغز و پوسته موها ( De
 Marinisو  )2112 ،Aspreaبا کلیدهای شناسایی تهیه شده
مقایسه شدند .به سبب اینکه تاکنون هیچ نوع کلید شناسایی
از موی پستانداران ایران تهیه نشده بود ،در این مطالعه کلید
شناسایی موی پستاندارانی که طعمه بالقوهای برای پلنگ در

منطقه مورد مطالعه بهشمار میآمدند ،برای اولین بار در ایران
تهیه و منتشر شد (رضایی و کابلی0282 ،؛  Rezaeiو همكاران ،در
دست انتشار).
برای کمی کردن میزان مصرف طعمهخوار از هر طعمه و
تعیین اهمیت هر نوع طعمه مصرف شده در ترکیبات رژیم غذایی
از نمایههای فراوانی حضور و درصد حضور استفاده شد ( Klareو
همكاران2100 ،؛  Ciucciو همكاران .)0882 ،سادهترین روش
برای تعیین رژیم غذایی طعمهخواران فراوانی حضور است از
طریق شاخص زیر محاسبه شد:

𝑛
𝐹𝑂𝑖 = ( 𝑖⁄𝑁) × 100
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در این معادله  FOiدرصد فراوانی حضور طعمه  iدر کل نمونه
سرگینها است که از نسبت ( niتعداد آیتمهای طعمه  iموجود
در سرگینها) به ( Nتعداد کل سرگینها) بهدست میآید (Klare
و همكاران .)2100 ،این روش برای مقایسه نتایج تجزیه سرگین
با سایر مطالعاتی که از این نمایه استفاده کردهاند بسیار
کاربردی است ( Klareو همكاران )2100 ،ولی درصورتیکه
تمامی گونههای طعمه مصرف شده در یک اندازه جثه یكسان
نباشند ،این نمایه باعث افزایش برآورد طعمههای کوچکتر
نسبت به سایر طعمهها میشود و در نتایج اریبی مثبت بهوجود
میآورد .بنابراین بهتر است از نمایههای دقیقتر مانند درصد
حضور استفاده شود ( Henschelو همكاران .)2115 ،درصد
حضور طعمه نیز بهعنوان شاخصی رایج برای رژیم غذایی
گوشتخواران استفاده میشود و معموالً درصورتیکه هر سرگین
دارای بیش از یک آیتم غذایی باشد نتایج دقیقتری ارائه
میکند ( Boitaniو :)2102 ،Powell

𝑐
𝑃𝑂𝑖 = 𝑖⁄𝐶 × 100
غذایی  iدرکل آیتمهای

در این معادله  POiدرصد حضور آیتم
موجود در رژیم غذایی که از تقسیم ( ciکل آیتمهای غذایی i
در نمونههای مورد بررسی) بر ( Cکل آیتمهای غذایی موجود
در نمونهها) بهدست میآید ( Loveridgeو .)2112 ،Macdonald
بیومس مصرفی نسبی طعمه Floyd :و همكاران ()0882

و  Ackermanو همكاران ( )0890ضریب تبدیلی (
 )factorبرای تبدیل فراوانی حضور (و فراوانی حضور تصحیح
شده) به بیومس نسبی مصرف شده ابداع کردند ( Ackermanو
همكاران .)0890 ،در این روش با استفاده از رگرسیون خطی
رابطه بین وزن طعمههای مصرف شده بهوسیله طعمهخوار ( )Xو
وزن سرگینهای دفع شده بهازای طعمه مصرف شده ( )Yمحاسبه
شد ( Karanthو .)0885 ،Sunquist
با توجه به اینکه سیستم گوارش و هضم گربهسانان به
یكدیگر شباهت باالیی دارد از این رو در مطالعات متعدد انجام
شده درخصوص رژیم غذایی پلنگ (و گربهسانانی مانند ببر و
پلنگ برفی) برای تبدیل فراوانی حضور هر طعمه به بیومس
مصرف شده از معادله زیر استفاده شده است که توسط
 Ackermanو همكاران ( )0890معرفی شد ( Klareو همكاران،
:)2100
Correction

Y=0/89+1/125X
𝑖𝑌 × 𝑖𝑂𝐹𝐶 = 𝑖𝐵
𝐵
𝑅𝐵𝑖 = 𝑖⁄𝐵 × 100
𝑡
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پهنای آشیان اکولوژیک غذایی :در غیاب رقبا مشاهده
منابع استفاده شده توسط یک گونه آشیان بومشناسی بنیادی
( )Fundamental nicheاست ،درحالیکه در حضور رقبا آشیان
اکولوژیک گونه بهطور قابل مالحظهای متفاوت خواهد شد که به
آن آشیان بومشناختی حقیقی ( )Realize nicheگفته میشود
( Haywardو همكاران .)2112 ،برای تعیین هر دو آشیان
حقیقی و بنیادی از شاخصهای تنوع متفاوتی میتوان استفاده
کرد که به تعداد آیتم و فراوانی نسبی هر آیتم حساس است.
یكی از شاخصهایی که برای تخمین پهنای آشیان بومشناختی
بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته ،شاخص شانون -وینر
است ( Haywardو :)2119 ،Kerley
) 𝑖𝑃 𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖 (ln

 Piدر این معادله درصد آیتم غذایی مصرف شده  iاست .دامنه
 Hاز ( 1کمترین پهنای آشیان) تا ( 0بیشترین پهنای آشیان)
است .شاخص شانون -وینر بهسمت استفاده از تخمین بیش از
حد آیتمهای غذایی کمیاب میرود ( .)2110 ،Krebsبنابراین از
شاخص پهنای آشیان لوینز و استاندارد شده آن نیز استفاده شد
که معادله آن بهصورت زیر است (:)2110 ،Krebs

𝐿 = 1⁄ 2
𝑖𝑃 ∑
𝐿𝑠 = 𝐿 − 1⁄𝑛 − 1

 nتعداد حالتهای ممكن منبع (آیتمهای غذایی) است .نمایه
استاندارد شده لوینز  Lsبین  1تا  0قرار گرفته است و حساسیت
کمتری نسبت به آیتمهای کمیاب دارد.

نتایج
در  029سرگین پلنگ  00آیتم غذایی مختلف شناسایی
گردید که در چهار گروه طبقهبندی شدند (جدول  .)0بیشترین
درصد حضور  99/09و بیومس نسبی  81/2در رژیم غذایی پلنگ
متعلق به سمداران وحشی است .سپس گروه طعمههای کوچک
جثه بیشترین درصد حضور  5/92را پس از سمداران دارند اما
درعین حال کمترین بیومس نسبی  1/99را بهخود اختصاص
داده است .دام اهلی نیز پس از سمداران بیشترین بیومس نسبی
 2/19را دارد.
کل و بز بیشترین فراوانی حضور 92/22و بیومس نسبی
 91/2را در رژیم غذایی پلنگ تشكیل میدهند (جداول  0و  )2و
بعد از آن قوچ و میش با فراوانی حضور  21/09مهمترین طعمههای
مورد استفاده پلنگ هستند .مجموع فراوانی حضور کل و بز و
قوچ و میش در حدود  81/2از رژیم غذایی پلنگ را دربر میگیرد.
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سرگین مشاهده شدند .در منطقه حفاظت شده کوه بافق پهنای
آشیان بوم شناختی غذایی پلنگ با استفاده از نمایه لوینز و

پس از قوچ و میش ،جوندگان بیشترین فراوانی حضور  2/05را
در سرگینها داشتند ولی تنها  1/08از بیومس نسبی را دارا
بودند .شتر بعد از قوچ و میش بیشترین بیومس نسبی 0/0
مصرفی را دارد .پرنده کمترین بیومس نسبی  1/19را در رژیم
غذایی پلنگ دارد .روباه و گربه وحشی هرکدام تنها در یک

شانون -وینر بهترتیب  1/00و  1/09محاسبه شد.

جدول  : 1درصد حضور و فراوانی نسبی حضور ترکیب رژیم غذایی مصرف شده توسط پلنگ در منطقه حفاظت شده کوه بافق
ردیف

طعمه

پلنگ
تعداد سرگین

فراوانی حضور

درصد حضور

0

کل و بز

82

92/22

22/00

2

قوچ و میش

22

21/09

09/2

2

جبیر

2

2/22

2/00

0

شتر

2

2/22

2/00

5

بزاهلی

2

2/22

2/00

2

سگ

2

0/59

0/02

9

جونده

0

2/05

2/92

9

خرگوش

2

0/59

0/02

8

پرنده

2

0/59

0/02

01

روباه

0

1/99

1/90

00

گربه وحشی

0

1/99

1/90

کل

029

001/2

011

جدول  :2بیومس نسبی مصرف شده از هر آیتم غذایی موجود در رژیم غذایی پلنگ در منطقه حفاظت شده کوه بافق
پلنگ
ردیف

طعمه

0
2
2
0
5
2
9
9
8
01
00

کلوبز
قوچ و میش
جبیر
شتر
بزاهلی
سگ
جونده
خرگوش
پرنده
روباه
گربه وحشی

ضریب تبدیل

فراوانیحضور

بیومس

بیومسمصرف

تعداد افراد

تصحیح شده

مصرف شده

شده نسبی

طعمه شکارشده

28/28
09/5
2/222
2/222
1/829
0/590
0/590
1/999
1/999
1/999
1/999

222
59
2/25
02/80
2/20
0/22
1/50
0/25
1/25
0/9
0/29

91/2
09/25
0/89
0/0
0/89
0/09
1/08
1/52
1/19
1/52
1/52

2/20
0/92
1/22
1/02
1/09
1/09
1/09
1/20
1/29

011

205/8

011

2/2
2/025
2/205
5/09
2/09
2/82
1/20
2/0
2/055
2/00

کل

بحث
در این مطالعه طعمههای سمدار وحشی  81/%2از بیومس

مصرف شده در رژیم غذایی پلنگ را بهخود اختصاص دادهاند که
شامل کل و بز ،قوچومیش و جبیر بوده است .سمداران متوسط
جثه ،طعمه اصلی پلنگ در سراسر حوضه پراکنش این گونه
5

کابلی و همکاران

تعیین پهنای آشیان بو شناختی غذایی پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه بافق

محسوب میشوند ( Haywardو همكاران2112 ،؛  Sunquistو
 .)2112 ،Sunquistهمچنین مطالعه رژیم غذایی پلنگ در جنگلهای
بارانی آفریقای جنوبی نشان داد که پلنگ بهشدت به تراکم
طعمههای سمدار متوسط و بزرگجثه وابسته است و با وجود
غنای باالی طعمههای کوچکجثه در این مناطق ،در قسمتهایی
که تراکم سمداران بهشدت کاهش یافته و یا حذف شدهاند،
پلنگ حضور ندارد ( Henschelو همكاران.)2100 ،
کل و بز  91/%2از رژیم غذایی پلنگ را بهخود اختصاص
داده است و طعمه اصلی پلنگ در منطقه حفاظت شده کوه
بافق محسوب میشود .همچنین با توجه به اینکه بخش وسیعی
از منطقه را زیستگاههای کوهستانی تشكیل میدهد ،طعمه
سمدار غالب در منطقه کل و بز است که حدود  %92از جمعیت
طعمههای سمدار وحشی را تشكیل میدهد (جدول .)2مطالعات
انجام شده درخصوص رژیم غذایی پلنگ ایرانی در منطقه
حفاظت شده البرز مرکزی ( Sharbafiو همكاران )2102 ،و
ذخیرگاه خوسرف در ارمنستان ( Khorozyanو ،Malkhasian
 ،)2112نشان داد که کل و بز بیشترین بخش از رژیم غذایی
پلنگ را بهخود اختصاص داده است .اما در مطالعه انجام شده در
خصوص رژیم غذایی پلنگ توسط  Taghdisiو همكاران ()2102
در پارک ملی ساریگل و همچنین  Farhadiniaو همكاران ()2100
بر روی رژیم غذایی پلنگ در همان منطقه ،قوچ و میش بیشترین
بخش از رژیم غذایی پلنگ را بهخود اختصاص داده بود درحالیکه
در این منطقه قوچ و میش نیز بیشترین فراوانی را در بین سایر
سمداران وحشی داشته است .در منطقه حفاظت شده کوه بافق،
پلنگ بیشترین همپوشانی زیستگاهی را با کل و بز دارد.
مطالعات متعدد نیز نشان دادهاند که گوشتخواران بزرگ جثه
زیستگاههایی با دسترسی پذیری باالی طعمه را ترجیح میدهند
( Balmeو همكاران2119 ،؛  Rajaratnamو همكاران )2119 ،و
سایر مطالعات حاکی از این است که گوشتخوران زیستگاه خود
را براساس فراوانی طعمه ترجیحی غالب در آن منطقه گزینش
میکنند ( Henschelو همكاران2115 ،؛  Palomaresو همكاران،
 .)2110قوچ و میش نیز دومین طعمه پلنگ از نظر درصد
حضور در سرگین ( )09/2و بیومس نسبی مصرف شده ()09/2%
است و از طعمههای ترجیحی پلنگ محسوب میشود ولی به
دلیل تراکم کمتر ( )25/2%نسبت به کل و بز ،در منطقه حفاظت
شده کوه بافق ،حضور کمتری در رژیم غذایی پلنگ دارد .در سایر
مطالعات قوچ و میش از طعمههای اصلی پلنگ محسوب میشود
بهطوریکه در پارک ملی گلستان بهعنوان دومین طعمه مصرفی
( )09/28%و در ساریگل بیشترین طعمه مصرف شده ( )%09در
2

رژیم غذایی پلنگ را تشكیل میدهد ( Farhadiniaو همكاران،
2100؛  Taghdisiو همكاران.)2102 ،
جبیر کمترین درصد حضور ( )%2.0را در رژیم غذایی پلنگ
در بین سایر سمداران داشت .جبیر در منطقه حفاظت شده کوه
بافق تراکم بسیار پایینی نسبت به سایر سمداران وحشی
( )%2.9دارد .با توجه به اینکه جبیر وابسته به زیستگاههای
دشتی ،تپه ماهوری و یا دامنه کوهستانهای منتهی به دشت است
( ،)0880 ،Hemamiپناه مناسب برای شكار و غافلگیری جبیر
توسط پلنگ به ندرت فراهم خواهد شد.
دام اهلی نیز بعد از طعمههای سمدار وحشی بیشترین
فراوانی حضور ( )0/29را در سرگین پلنگ داشت چراکه در داخل
و حاشیه زیستگاههای پلنگ در منطقه کوه بافق آغلهای و
مراتع متعددی وجود دارد که در فصول مختلف بهوسیله گلههای
دام اهلی مورد استفاده قرار میگیرد و این امر باعث افزایش
دسترسیپذیری پلنگ به دام اهلی شده است .شكار دام اهلی
توسط گوشتخواران بزرگجثه در بسیاری از مطالعات رژیم
غذایی در سراسر جهان گزارش شده است ( Farhadiniaو همكاران،
2100؛  Taghdisiو همكاران2102 ،؛  Rameshو همكاران،
 .)2118گوشتخواران بزرگجثه بهدلیل تقاضای باالی انرژی و
رفتار پرسه زدن در محدوده مكانی وسیع معموالً به سمت شكار
دامهای اهلی رفته و موجب تضاد با جوامع انسانی میشوند
( Rippledو همكاران .)2100 ،بنابراین مدیریت تضاد گوشتخواران
با دام اهلی و جوامع انسانی ،مهمترین چالش در حفاظت از
گوشتخواران بزرگجثه در جهان بهشمار میرود ( Meenaو
همكاران2102 ،؛  Sunquistو .)2112 ،Sunquist
طعمههای کوچک جثه با وجود اینکه بعد از طعمههای
سمدار بیشترین فراوانی حضور ( )5/92را دارند اما به لحاظ
میزان بیومس نسبی مصرف شده ( )1/99%کمترین میزان را در
رژیم غذایی پلنگ بهخود اختصاص دادند .یكی از مشكالت استفاده
از نمایههای حضور و درصد حضور به تنهایی ،بزرگنمایی
طعمههای کوچکجثه است .اما با استفاده از نمایه بیومس
مصرفی درک دقیقتری از آیتمهای غذایی موثر در رژیم غذایی
پلنگ ایجاد میشود ( Boitaniو 2102 ،Powell؛  Klareو
همكاران2100 ،؛  Ciucciو همكاران .)0882 ،اما درصورتیکه
درصد باالیی از رژیم غذایی پلنگ را طعمههای کوچکجثه شامل
شود ،نمایهای از کاهش جمعیت طعمههای متوسط و بزرگ
جثه و فشار جوامع انسانی بر آن زیستگاه است ( Henschelو
همكاران )2115 ،بنابراین درصد حضور پایین طعمههای کوچک
جثه در رژیم غذایی پلنگ در بافق ،نمایهای از شرایط
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مطلوب غذایی و فراهمش طعمههای ترجیحی در این منطقه
است .از سویی پلنگ گونهای فرصتطلب است که درصورتیکه
برخورد و فرصتی برای شكار پیش آید از فرصت استفاده میکند
( Haywardو همكاران2112 ،؛  Ottو همكاران .)2112 ،با توجه
به اینکه تمامی موهای طعمههای کوچک جثه یافت شده در
سرگینها همراه با موی طعمههای ترجیحی پلنگ (کل و بز و
قوچ و میش) بود ،میتوان این فرض را تصدیق کرد که پلنگ
شكارچی فرصت طلبی است و از جوندگان بهعنوان مكمل غذایی
استفاده کرده است .پلنگ از سایر گوشتخواران کوچکجثه نیز
در منطقه تغذیه کرده است بهطوریکه  2/5%از بیومس مصرفی
رژیم غذایی پلنگ را بهخود اختصاص دادهاند .در سایر مطالعات
نشان داده شده است که پلنگ رقیبان غذایی کوچکتر مانند
یوز ،روباه ،کاراکال و شغال را کشته و مصرف میکند (Hayward
و همكاران )2112 ،و این رفتار احتماالً بهعلت کاهش رقابت
تداخلی و کنترل جمعیت طعمهخوار صورت میگیرد و برای
جبران انرژی صرف شده در طی حمله و الشه طعمهخوار شكار
شده در اکثر موارد توسط گوشتخوار غالب مصرف میشود
( Polisarو همكاران.)2112 ،
در منطقه حفاظت شده کوه بافق پهنای آشیان بومشناختی
غذایی پلنگ با استفاده از نمایه لوینز بهترتیب  1/00محاسبه
شد .همچنین پهنای آشیان اکولوژیک پلنگ نسبت به سایر مناطق
مطالعه شده در جهان بهطور معنیداری باریکتر است (Hayward
و 2119 ،Kerley؛  Rameshو همكاران .)2119 ،برخی از محققان
معتقدند که با باریکتر شدن پهنای آشیان اکولوژیک یک گونه
ریسک انقراض و آسیبپذیری آن افزایش مییابد ( Mondalو
همكاران2102 ،؛  Haywardو  .)2119 ،Kerleyالبته پهنای
آشیان بومشناختی و تنوع رژیم غذایی در زیستگاههای مختلف
میتواند انعكاسی از کمیابی ،تنوع و فراوانی نسبی طعمهها باشد
( Polisarو همكاران )2112 ،بهطوریکه در زیستگاههای تروپیكال
در مقایسه با ساوانا تنوع طعمههای بالقوه بیشتری بوده و
بنابراین پلنگ از طعمههای متنوعتری نیز در زیستگاههای تروپیكال
استفاده میکند ( Henschelو همكاران .)2115 ،در منطقه حفاظت
شده کوه بافق تنوع و تراکم طعمههای بالقوه پلنگ کمتر است
چرا که در منطقهای گرم و خشک و بیابانی قرار دارد که در
مقایسه با سایر زیستگاههای پلنگ در ایران و جهان از خشکترین
و بیابانیترین زیستگاههای پلنگ بهشمار میرود .از طرفی در
مناطقی که پلنگ همزیست با گوشتخواران قویتر مانند شیر و
کفتار خالدار در آفریقا و یا ببر و دیهول ( )Dholدر آسیا است،
نسبت به سایر مناطق پهنای آشیان اکولوژیكش را
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وسیعتر کرده و طیف متنوعتری از طعمهها را شكار میکند
( Mondalو همكاران2102 ،؛  Haywardو 2119 ،Kerley؛
 Andheriaو همكاران2119 ،؛  Karanthو  .)0885 ،Sunquistبا
توجه به تئوری غذایابی بهینه (")Optimal foraging theoryدر
صورتیکه منابع محدود نباشند (توسط رقبا و یا محیط) گونه تغذیه
خود را بر روی بهترین نوع غذا متمرکز کرده و از سایر آیتمهای
غذایی ولو اینکه غنی باشند پرهیز میکند" ( Caughlyو ،Sinclair
 .)2112باتوجه به اینکه طعمه ترجیحی پلنگ در محدوده وزنی
 01-01کیلوگرم قرار دارد و برای شكار سمداران تخصصی شدهاند
( Haywardو همكاران )2112 ،لذا فراوانترین و مطلوبترین طعمه
در منطقه کل و بز است که بیشترین ارجحیت را برای پلنگ
دارد بهطوریکه  %91بیومس مصرفی را بهخود اختصاص میدهد.
پلنگ شكارچی کارمدی است ،چرا که در شرایطی که منابع
غذایی کمیاب و یا غیرقابل پیشبینی است ،همه طعمههای بالقوه
در دسترس را انتخاب میکند (فرصتطلبی) .همچنین در شرایطی
که منابع غذایی قابل پیشبینی و کافی است انتخابی وتخصصی
عمل میکند ( Polisarو همكاران .)2112 ،از آنجاییکه پلنگ %91
رژیم غذاییش از کل و بز و  09/%5از قوچ و میش تشكیل شده است
( 99/%5از دو گونه سمدار) ،بنابراین بهنظر میرسد که شرایط
مطلوبی از نظر منابع غذایی برای پلنگ مهیا است و دو عامل
تنوع و تراکم پایین طعمههای بالقوه و همچنین دسترسیپذیری
باالی طعمه ترجیحی کل و بز باعث کاهش پهنای آشیان
اکولوژیک پلنگ در منطقه حفاظت شده کوه بافق شده است.

تشکر و قدرداني:
از محیطبانان و کارشناسان اداره محیط زیست بافق جناب
آقایان مهندس سیدجالل موسوی ،علی خواجه ،اصغر خواجه ،اصغر
شریعتی ،عباس دادگر ،حامد رحیمی و سایر عزیزانی که در
جمعآوری نمونه و مطالعات میدانی یاری نمودند و بدون کمکهای
بیدریغشان طی این مسیر ناممكن مینمود ،کمال قدردانی بهعمل
میآید .از جناب آقایان مهندس حسین عباسیان ،علیرضا محمدی،
وحید دهقان که در مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مساعدت فرمودند
تشكر میگردد .بدون وجود کمکهای بیدریغ این عزیزان انجام
چنین مطالعهای میسر نبود.
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