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 23/05/1398پذیرش: 

 چکیده
 میاز رژ یشده است. آگاه یسان کشور، در رده به شدت در خطر انقراض طبقه بندگربه نیترابیو کم یبه عنوان گونه نماد مل ییایآس وزی

 ییباال اریبس تیاز اهم ،آن هایطعمهگونه و  حیحفاظت صحبرای و  تیریآن، جهت مد یکیابعاد اکولوژ نیاز مهمتر یکیگونه به عنوان  نیا ییغذا

منطقه تحت  نیترعیعنوان وسطبس، به بندانیوحش نا اتیدر پناهگاه ح ییایآس وزیانتخاب طعمه  یمطالعه به بررس نی. در ااستبرخوردار 

بر  1395سال  انیتا پا 1380 یکه در طول سال ها ییایآس وزی میارتباط تمام مشاهدات مستند و مستق نیپرداخته شده است. درا رانیحفاظت ا

گونه تنها مرتبط با  یخوارطعمه زانیها نشان داد، م یمشاهدات و سرشمار نیا لیو تحل سهی. مقادیگرد یجمع آور ،ثبت شده الشه طعمه یرو

 تیاز اهم شیقوچ و م ژهیو وابسته است. سمداران متوسط جثه به زین ستگاهیز پیبه ت یها نبوده و انتخاب طعمه عالوه بر فراوانطعمه یفراوان

 برخوردار هستند. وزی ییغذا میدر رژ یاریبس

 سان؛ به شدت در خطر انقراض؛ فروانی؛ تیپ زیستگاه.قوچ و میش؛ گربه کلیدی:واژگان 

 

 مقدمه

 Acinonyx jubatus venaticusزیرگونه یوز آسییایی 

های تیاریخی خیود منقیرض شیده و در سراسر زیسیتگاه

ای آن تنها در کشور ایران بیاقی مانیده هآخرین جمعیت

سانان به شیدت در [. این زیرگونه یکی از گربه25است ]

است که اکنون تنها از آن جمعیتی کمتیر  1خطر انقراض

 [. 12کند ]فرد زیست می 50از 

پراکنییدگی جمعیییت یییوز در ایییران متشییکل از لکییه 

های سیمنان و شمالی، در شمال شرق کشیور در اسیتان

های شمالی، لکه جنوبی در مرکز ایران در استانخراسان 

خراسان جنوبی، اصفهان، یزد و کرمان و یک لکیه مجیزا 

[. 8و  36شیییود ]کیییه پیییارک ملیییی کیییویر اسیییت، می

کیره گیاه زیسیتهای شمالی گونه شیامل خخیرهزیستگاه

توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت هستند. تیوران و 

                                                      
1- Critically Endangered 

دآور گونیه در اییران های زامیاندشت مهمترین زیسیتگاه

های جنییوبی، متشییکل از (. زیسییتگاه38نیییز هسییتند  

پناهگاه حیات وحش نایبنیدان، پناهگیاه حییات وحیش 

بهیادران، منطقیه -دربند، منطقه حفاظیت شیده کالمنید

حفاظت شیده بیافو و شیکار ممنیوع آرییز، پیارک ملیی 

سیاهکوه، پناهگاه حیات وحیش عبیاآ آبیاد و پناهگیاه 

 [. 38نجیر هستند ]احیات وحش دره 

در پیارک ملیی  1392متاسفانه هیچ ییوزی از سیال 

بهییادران، -در دربنیید، کالمنیید 1389کییویر و از سییال 

آبییاد ثبییت نشییده اسییت. در بییین  سیییاهکوه و عبییاآ

های جنوبی به جز نایبنیدان کیه ییک جمعییت زیستگاه

دارد و دره انجیر که تنها سه یوز نر در آن کوچک زادآور 

ه است، هیچ یوز مستند دیگری ثبت نشده به ثبت رسید

های است. در نتیجه جمعیت یوز، بیه وییژه در زیسیتگاه

 [.9جنوبی در وضعیت بحرانی است ]
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آگاهی از رژیم غیذایی یکیی از مهمتیرین ابعیاد بیوم 

شناسی و حفاظت از گونه به شدت در خطر انقراض ییوز 

[. رژیم غذایی یوز تا حیدودی محیدود بیوده و 44است ]

هیا در ن گونه سازگار شیده اسیت تیا بیه تعقییل غزالای

 [. 35و  21مناطو دشتی و تپه ماهوری بپردازد ]

دهد که این اگرچه که پراکنش تاریخی یوز نشان می

های های متنییوع بییرای شییکار گونییهگونییه از زیسییتگاه

[ امیا کیاهش 28و  15کرده است ]گوناگون استفاده می

[ و از دسیت 25هیا ]های اصلی آن، غزالچشمگیر طعمه

[ در بسیاری از مناطو منجر شیده 30ها ]رفتن زیستگاه

است تا جمعیت این زیرگونه کاهش چشیمگیری داشیته 

[. از اییین رو پییراکنش کنییونی یییوز بییه 39و  21باشیید ]

هایی که اغلل از شیرایط صورت پراکنده در بین زیستگاه

های مطلوبی نییز برخیوردار نیسیتند، بیه دنبیال طعمیه

زی، ماننید کیل و بیز و هگزینی که اغلل سمداران کوجای

قوچ و میش، که از اولویت کمتری نیز برخوردار هسیتند 

 [.  13و  25محدود شده است ]

پناهگاه حییات وحیش نایبنیدان، بزرگتیرین منطقیه 

ترین زیستگاه ییوز اسیت تحت مدیریت در ایران و وسیع

نطقیه [. از طرف دیگیر ایین زیسیتگاه تنهیا م11و  38]

هییای دارای جمعیییت هرچنیید انییدک زادآور در زیسییتگاه

جنییوبی اسییت. از اییین رو تحلیییل جزییییات انتخییاب و 

ارجحیت طعمه توسط گونه به شیدت در خطیر انقیراض 

اهمیت بسیاری در حفاظت و مدیریت آن در اکوسیسیتم 

[. همچنین از آنجا که 21، 15، 7مربوطه خواهد داشت ]

دارای پراکندگی وسییعی  یوز یک گونه خجالتی است که

در مناطو بیابانی و نیمه بیابانی بیا تیراکم بسییار پیایین 

های صییادی آن، [ در نتیجه تحلیل داده25و  14است ]

اطالعات باارزشی بیوده و از اهمییت بیاالیی در شیناخت 

سیازی درسیت برخیوردار اولویت غیذایی و بیرای تیمیم

 است. 

عیییت عییالوه بییر جمعیییت بسیییار پییایین یییوز، جم

ها از وضیعیت مطلیوبی های ییوز نییز در زیسیتگاهطعمه

ها و شیرایط برخوردار نیست و بر اساآ فراوانیی طعمیه

توپوگرافی منطقه، رژیم غذایی گونه متفاوت است. از این 

رو بررسی رژیم غذایی یوز در منیاطو، اطالعیاتی دقییو 

جهت اخذ تیمیماتی صحیح در زمینیه حفاظیت از ایین 

 در اختیار مدیران قرار خواهد داد. گونه ارزشمند 

های شیکار شیده هدف از این مطالعه بررسیی طعمیه

هیا و سیهم هیر طعمیه در آن 1توسط یوز، فراوانی حضور

رژیم غذایی یوز در پناهگاه حیات وحش نایبندان اسیت. 

تیرین موضیوعات در راسیتای تردیید یکیی از مهیمبدون

سیت، زییرا حفاظت از گونه، آگاهی از رژییم غیذایی آن ا

اهمیت و شناخت این موضوع اهمیت باالیی در حفاظیت 

 ها و حفاظت از یوز خواهد داشت. از طعمه
 

 هامواد و روش

 مطالعه موردمنطقه 

 1516994با مساحت  بندانیوحش نا اتیپناهگاه ح

منطقه حفاظیت شیده توسیط سیازمان  نیهکتار، بزرگتر

ز کیه ا( 1 شیکل اسیت  رانییاحفاظت محیط زیست در 

همچیون  یارزشیمند هایحفی  گونیه برای 1373سال 

 Capraو بیییز   کیییل ،(Gazella bennettii  رییییجب

aegagrus،) شقییوچ و مییی  Ovis vignei)  وزپلنییگیو 

 تحت حفاظت قرار گرفته است. 

تیا  50 لییبه ترت انهیسال یو دما یبارندگ نیانگیم

 گراد،یدرجییه سییانت 5/19تییا  5/14و  متییریلیم 150

 یبیرا فراخشیک و و خشیک گیرم یمیاقل ادجیموجل ا

 منطقه شده است. 

 راهکفتیییار راه ریییینظ یگیییریحضیییور پسیییتاندارن د

 Hyaena hyaena  (گییر ،)Canis lupus کاراکییال ،)

 Caracal caracalی(، گربه وحشی  Felis silvestris ،)

( Canis aureus(، شیاال  Vulpes cana  نفوردروباه بال

بدسیت  ری( توسط تیاوVulpes vulpes  یو روباه معمول

 از متعلو بیه پیروژه حفاظیت ایتله هاینیآمده از دورب

 دهینیل شده در منطقه، به ثبت رسی 2ییایآس وزپلنگی

بیادام کیوهی،  همچون یاهیگونه گ 200از  شیباست. 

بادام تلخ، تیا،، گیز، کیاروان کیش، درمنیه و هندوانیه 

ل ابوجهل تاکنون در منطقه شناسایی شده اسیت  شیک

1) [11 .] 

                                                      
1- Frequency of Occurrence 

2- Conservation of the Asiatic Cheetah Project 
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 های یوز نقشه موقعیت پناهگاه حیات وحش نایبندان در ایران و نسبت به سایر زیستگاه -1شکل 

 اتمشاهدآوری جمع

مربوط بیه شیکار  میمستق همشاهد هایگزارش یتمام

 تیا 1380 یهیاسیال یطینایبندان طیبس در منطقه یوز 

بییرای اییین منظییور شیید.  آوریجمییع 1395 پایییان سییال

هریییک از و  هیییته میثبییت مشییاهدات مسییتق ایهییفرم

بانییان ثبییت مشییاهداتی کییه توسییط کارشناسییان و محیط

میردم گونیه گزارشیی از شد، وارد یک فرم گردید. هیچمی

نشیید تییا از اسییتفاده از هرگونییه و چوپانییان ثبییت  یمحلیی

اطالعات غیرمستند اجتناب شود. برای جلوگیری از ثبیت 

های شکارشیده ی طعمهاطالعات غیرمستند، نحوه شناسای

بانیان و کارشناسیان آمیوزش ی یوز به محیطو الگوی ردپا

داده شد و همچنین بیه صیورت تییادفی، برخیی از ایین 

های شکار شده توسط کارشناسان مورد بررسی قرار طعمه

خواری هیای طعمیهگرفت. قابل خکر است کیه اغلیل داده

کار بانان در هنگیام شییوز، توسط مشاهده مستقیم محیط

های یییوز بییه دسییت آمییده اسییت. بییه هیییچ عنییوان الشییه

هایی که از شکار آنها زمان بسییاری سیپری شیده و طعمه

اطالعات نحوه شکار و ردپاهای اطراف آنها قابل شناسیایی 

 نبودند، ثبت نشدند.

براساآ مطالعات متعدد پیروژه حفاظیت از یوزپلنیگ 

انیی آسیایی در پناهگاه حیات وحش نایبنیدان، پلنیگ ایر

تفییاوت روش شییکار یییوز بییا سییایر [. 8زیسییت نییدارد ]

بیه واسیطه  وشتخواران منطقه به این صورت اسیت کیه،گ

لذا با فیرو بیردن ، های نیش کوتاهی داردیوز دندان کهآن

و  کنیددندان در نای طعمه در قسمت حلو آن را خفه می

. در برخالف پلنگ توان شکسیتن سیتون فقیرات را نیدارد

بیه طعمیه  بیدن حییوان پشیت و عقیل از ها،مقابل گر)

آورند، در نتیجه غالبیا  در می ید و آن را از پانبرهجوم می

برده و بشدت از بین را قسمت عقل بدن طعمه و کفل آن 

. همچنیین ییوز و برعکس گردن و گلو کامال سیالم اسیت

محتویات شیکمبه پلنگ در هنگام تاذیه با ظرافت خاصی 

به وسییله گی و آلودگی گوشت خارج کرده و از پاره شدرا 

کنند. هم ییوز و هیم پلنیگ پوسیت جلوگیری میشکمبه 

[. بیه غیییر از 38] کننییدطعمیه خیود را بخییوبی تمییز می

ها میورد های تیازه طعمیهمشاهدات مستقیم، تنهیا الشیه

هیا بررسی قرار گرفتند که ردپای ییوز هیم در اطیراف آن

شد صل میوجود داشته است. از این رو اطمینان کامل حا

 [.15که طعمه شکارشده متعلو به یوز است ]

 لهیمنطقییه بوسیی در زیییطعمییه ن یریپییذ یدسترسیی

و  ییایآس وزپلنگاز یپروژه حفاظت ساالنه  هاییسرشمار

اسیتان ییزد و خراسیان  سیتیز طیحفاظت محی اداره کل

 یکوهسیتان هایدر بخش ایهبا روش شمارش نقط جنوبی

و  یدشییت هییایشو روش شییمارش در ترانسییکت در بخ

روش سرشماری، . در هر دو گردیددر مهرماه انجام  ایتپه

. دندشیمی بندیدسیته تجنسی و سن اساآ بر دارانسم

سیال، از سیال  16های شیکارگری ییوز طیی تعداد رکورد

جیا کیه در طیول ، بوده است و از آن1396تا سال  1380

سال تعداد سمداران هرسال مورد سرشماری قیرار  16این 

های موجیود بیه صیورت رفته است، لذا سرشماری سالنگ

 . (1 جدول میانگین لحاظ شده است 
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 خراسان جنوبی و یزد(میانگین سرشماری سمداران در طول دوره مطالعه  آمار ارائه شده از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان  -1جدول 

 مجموع کل و بز قوچ و میش جبیر گونه طعمه

 4602 2152 1950 500 جمعیت

 

 هاداده لیو تح هیتجز

 توسیط داراناطالعات حاصل از مشاهدات شیکار سیم

شد. سپس به  آوریطلبانه جمع صورت فرصتهب وزپلنگی

 هیر از خیواریمییرف طعمیه زانییبیه م یابیمنظور دست

 طعمیه، از میرف در خوارطعمه حیترج نهمچنی و طعمه

 [19و  10] (iFOحضور طعمه   یانفراو رینظ هاییهنمای از

 رابطیه ( D  جاکوب تیارجح نمایه نیو همچن( 1 رابطه 

 استفاده شد. ( 2

مطالعیات  یروش بیرا نتریحضور طعمه ساده یفراوان

 [.5] گوشتخواران است ییغذا میرژ

 

FOi = (ni   ⁄ N)*100                 )1  
 

در کیل  iحضیور طعمیه  یدرصد فراوان iFO که در آن

 تعداد طعمه  niاست که از نسبت میرف شده  یاهطعمه

i  میرف شده( بهN مییرف شیده(  های تعداد کل طعمه

 [. 27] دآییبه دست م

هیر گونیه  یبیرا زیین وزپلنیگیطعمه توسیط  انتخاب

  [.26]شد  یجاکوب بررس تیارجح نمایه لهیبوس
 

Jacob’s index. D = (r-p) / (r+p-2rp)       2)  

 

 pعمییه شییکار شییده و ط زانیییاز م ینسییبت r کییه در آن

 است.  عتیآن طعمه به صورت آزاد در طب تیاز جمع ینسبت

 -1 نیجییاکوب بیی نمایییه ارجحیییت راتییییدامنییه تا

 ( است. خواری انحیاریطعمه+  1 اجتناب کامل( تا 

 

  جینتا

در  وزییی آمیییزتیییگییزارش شییکار موفق 77مجمییوع در 

 (. 2  جدول دیبه ثبت رس بندانیوحش نا اتیپناهگاه ح

 شیده شیکار دارانسم ی( براiFOحضور طعمه   یاوانفر

 74/59 شو میی قیوچ یبیرا لیمحاسبه و به ترت وزی توسط

 ریی( و جب=23n  درصید 87/29 و بیز (، کیل=46nدرصد  

  .(2 شکل  ( بود=8nدرصد   38/10

 

 های شکار شده توسط یوز در پناهگاه حیات وحش نایبندانتعداد طعمه -2جدول 

 نمایه جاکوب مجموع نامشخص نابالغ دهما نر گونه طعمه

 0.352 46 6 1 10 29 قوچ و میش

 -0.34 23 0 1 8 14 کل و بز

 -0.09 8 3 0 3 2 جبیر
 

 
 مقایسه فراوانی سمداران در منطقه و در رژیم غذایی یوز -2شکل 
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خواری ییوز از قیوچ و مییش براین اساآ میزان طعمیه

وده اسیت. ایین در بیش از فراوانی حضیور آن در منطقیه بی

خواری یوز از کل و بیز کمتیر از حالی است که میزان طعمه

فراوانی آن در طبیعت بوده است. در ارتبیاط بیا جبییر هیم 

نتیجه قابل توجه بوده و تقریبا فراوانی گونه در رژیم غیذایی 

نظر معادل فراوانی آن در طبیعت بوده اسیت. از ایین رو بیه

ب طعمیه، تنهیا قابلییت رسد کیه عامیل مهیم در انتخیامی

خواری انتخابی رسی آن نبوده و یوز به نوعی در طعمهدست

جیاکوب  عمل کرده است. به همین نسبت نماییه ارجحییت

( را نشان =35/0D  زانیم نیشتریب شو می گونه قوچ یبرا

براساآ نتایج پس از قیوچ و مییش، جبییر در جایگیاه  داد.

نس نیر و میاده در انتخیاب جی نیماب یتفاوتدوم قرار دارد. 

بود کیه جینس نیر  یدر حال نیمشاهده نشد و ا ریگونه جب

 یبرا دهما جنس به نسبت و بز و کل شو می قوچ هایگونه

گونه گزارشی از حمله یوز هیچ .ندداده شد حیترج وزیشکار 

 و بیز کلبا وجودی که  به دام اهلی در منطقه گزارش نشد.

درصیید(  76/46سییمداران   نیبیی تیییجمع نیشییتریب دارای

ییوز  ییغذا میسهم را در رژ نیکمترزی ، این گونه کوهاست

 به خود اختیاص داده است.

ها و مییزان در ارتباط با رابطه فراوانی هرکدام از طعمیه

ای حاکم نیست. باوجود ها، باید بیان کرد که رابطهشکار آن

ها این گونه در اولوییت فراوانی بیشتر کل و بز در بین طعمه

تیر جبییر، ایین ر قرار دارد. همچنین با وجود فراوانی کمآخ

 زانییبیر مدو عامیل مهیم  گونه در اولوییت دوم قیرار دارد.

و حضور گونه  یاول فراوان. دارد ریبه طعمه تاث وزی یوابستگ

بییا  وزیییبرخییورد  زانیییاسییت کییه م یعیییطعمییه اسییت. طب

 پییت دوم. اسیت تیرشدر منطقیه بیی تیرفراوان یهاعمهط

بیا  یهاسیتگاهیبیه ز وز،ییکیه رسد بنظر می است. هستگایز

است تا بتواند به طعمیه  ازمندترین یاهیپوشش گ باعوارض 

شده و در فرصت مناسل با استفاده از سیرعت  کیخود نزد

پرتیراکم طعمیه را  یهاسیتگاهیز وزیخود آن را شکار کند. 

کیه  کنیدیرا انتخیاب م یسیتگاهیبلکیه ز کند،یانتخاب نم

شود. اما آنچه که مسیلم اسیت  کیطعمه خود نزد هببتواند 

در  وزیی یاسیت کیه بیرا ایگونه، کل و بز گونه سه نیدر ب

. کنیدیآن را شیکار م طلبیبا فرصت وزیبوده و  آخر تیاولو

 سیاختار. هاستها و صخرهکل و بز، کوهستان ستگاهیز زیرا

شیکار در منیاطو  یبیرا یجید تیمحیدود کیی وزیی بدن

 از گذشیته سیتگاهیز نییحیال ا نیدر عی اسیت. یکوهستان

 وزی یبرا تواندیها مقلمرو پلنگ بوده و لذا حضور در صخره

ییوز بیرای بقیای تمام شود.  به قیمت از دست دادن جانش

ماننید  ،و پستانداران کوچیک سمداران وابسته استخود به 

 یاضیطرار طیدر شیرا وزییخرگوش و جوندگان، مگر آنکیه 

جیانور  نییا یازهایاز ن یا بخش کوچکقرار داشته باشد، تنه

و انتخیاب  ی. در مجمیوع رفتیار شیکارگرکنندین میمارا ت

 یهاحضور گونیه ،یاهیطعمه، پوشش گ لیبه ترک ستگاهیز

 دارد. یو مزاحم بستگ لیرق

 

 گیرینتیجهبحث و 

 ،بنیدانیوحیش نا اتیینشان داد که در پناهگاه ح جینتا

 ،زیکییوه دارانسیم تعییداد دفعیات بیشییتری را از وزپلنیگی

به عنوان طعمه میرف کیرده  ،زو ب و کل شو می قوچیعنی 

. این در حالی است که منابع بسیاری طعمه اصلی ییوز است

زی که در ایران آهو و جبیر هستند، های دشترا غالبا غزال

، 17، 32، 21، 25، 47، 22، 15، 44، 16انید ]ّمعرفی کرده

از  ریی، غ[47، 16، 3ران ]مطالعات دیگر در ای سویی [. از29

بیه عنیوان  زین کل و بز یو حت شیدو گونه، از قوچ و م نیا

 یهاطعمیه رییآهیو و جب شک،اند. بدون نام برده وزیطعمه 

کیاهش هسیتند و  یرانییا وزی دارای اولویت بسیار باال برای

در  وزهای تیکاهش جمع لیدال نیتراصلی از هاآن جمعیت

در  وزییپراکنش  زین ییایآس یاکشوره ری. در سااستکشور 

 نییداشته و ا باالیی پوشانیها همغزال یبا پراکندگگذشته 

 وزیی یاصیل هایطعمیه رییباور را بوجود آورده که آهو و جب

 وزییانتخیاب طعمیه [. مطالعیه 24و  20] هسیتند ییایآس

در  بنیدانیو نا رییدره انج وحیش اتیدر پناهگاه ح ییایآس

 ،سیه گونیه طعمیه شیامل هیازونشان داد که ی 1389سال 

 نیو از بی دهنیدیم حترجی را بز وو کل  شمی وقوچ  ر،یجب

 .[46] دنیدار تیریشیب شیبیه شیکار نرهیا گیرا زنیی هاآن

ر منطقیه د وزیی ییغیذا مییرژ یبر رومطالعه صورت گرفته 

 منطقیه نکیهیبیا وجیود انیز نشیان داد، بافو حفاظت شده 

 زیکیوه یهاعمیهاسیت و ط یکوهسیتان بیا یتقر یستگاهیز

طعمیه،  یدر آن دارند، اما نسیبت بیه فراوانی یغالب تیجمع

رسید یکیی از نظر می[. بیه40] است تیدر اولو ریشکار جب

های یوز آسیایی و افریقایی در انیدازه جثیه مهمترین تفاوت

 یالی 30 نیماب یوزن ییقایفرابالغ  هایوزپلنگها است. یآن
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بالغ شیامل  وزپلنگیدو  هکیدر حال[ 42]دارند  لوگرمیک 72

در  رییتکث تیسیا در سیاله 8میاده  ییکساله و  10نر  کی

کیه  ،سیتیز طیسازمان حفاظت مح سانیپارک پرداسارت 

تیا  24 نیماب یوزناز شرایط جسمی خوبی نیز برخوردارند، 

 جییا کییه اییین گوشییتخواران بییهاز آندارنیید.  لییوگرمیک 35

 نیتییام یبدنشییان بییراوزن  درصیید 45معییادل  هاییطعمیه

کیه ییوز رسید، اول آن[ لیذا بنظیر می6]دارنید  ازیین یانرژ

تر نسبت به یوز افریقیایی های کوچک جثهآسیایی به طعمه

 عضیالت و نسبتا شیکننده هایدنداندسترسی دارد و دوم، 

از گوشیت  هییتاذبیه  یادیرا تا حد ز هاآن جمجمه، و فک

 براسیاآ مطالعیات صیورت. [43]تازه محدود کرده اسیت 

و  هیییو تجز ممسییتقیروش مشییاهده  گرفتییه در افریقییا، بییه

مییرف شیده در روز در  یمقدار غذایوزها،  نیسرگ لیتحل

 یبیرا لوگرمیک 8تا  های نر ووزی یبرا لوگرمیک 3/5 یدامنه

نیر  یوزهیایائتالف  نیبرآورد شد. همچن ،تنهاماده  یوزهای

 هیایماده و هیاتر را نسبت بیه مادهبزر) یهاقادرند، طعمه

خود  یبقا یبرا وزی، رواز همین .[4کنند ] شکار دارای توله

مبیرم  ازیینسیمداران  ژهییبیه ومتوسط جثه به پستانداران 

خرگیوش و جونیدگان، ماننید  یداشته و پستانداران کوچک

اضیطرار قیرار داشیته باشید، تنهیا  طیدر شیرا وزیمگر آنکه 

 .کنندین میجانور را تأم نیا یازهایاز ن یبخش کوچک

یوز سمداری که بیشیترین فراوانیی را در  ج،ینتابراساآ 

منطقه دارد، یعنی کل و بز، را ترجیح نداده و بیه نیوعی در 

رسد که این گونه نظر میشکار، انتخابی عمل کرده است. به

ییک در کند. با همتای افریقایی خود کمی متفاوت عمل می

 23حاصیل از  هیایبیا اسیتفاده از دادهدر افریقا که  یبررس

 یی صیورت گرفیت،قیایکشور آفر 6انجام شده در  یمطالعه

متوسیط را  یبیا انیدازه هایمعموال گونیه وزیکه  نشان داد

را  یدسترسی تییقابل نیشتریکه ب ایطعمهو  کندیشکار م

درحیالی کیه بییان  .[21شیود ]داده می حیدارد اغلل تیرج

بسیتگی شده این گونه در پناهگاه حیات وحش میاندشت وا

گونیه [، در ایین مطالعیه هیچ16زیادی بیه دام اهلیی دارد ]

گزارشی از حمله یوز به دام اهلی ثبت نشده است. مطالعات 

این گونه در کشور نامیبیا نیز نشان داد که یوزها بیه نیدرت 

 [. 31کنند ]های اهلی حمله میبه دام

 وزپلنیگی ییغذا میسمداران نر در رژ ر،یجب یاستثنا به

ایین مسیهله در  .داشیتند تیینطقه مورد مطالعیه غالبدر م

آهیو در همچیون ، توجه بیوده اسیت موردمناطو دیگر نیز 

و  و کیل شو می قوچ[، 16] اندشتیوحش م اتیپناهگاه ح

 هیای، غزال[15] انجیر ییزدپناهگاه حیات وحش دره در بز

، [18] ی( در سییییرنگتGazella thomsoniتامسییییون  

 ی( در کالهییارAntidorcas marsupialis  نگبوکیاسییپر

 [34]( در کروگیر Aepyceros melampus  مپاالیو ا [33]

بیر اسیاآ مطالعیات در  هسیتند. وزییارجح  هایطعمهکه 

 وزییمسهله پرداخته شد که چرا  نیبه ا ،یسرنگت ملیپارک 

نشیان  ویتحق نیا یجهینتدهد؟. یم حینر را ترج هایغزال

 را ترانبیوه یاهگیی با پوشش نر مناطو هایغزال وزیداد که 

 ترسیخت وزیی بیرای هیاکه اگرچه شکار آن کندمی انتخاب

را نسیبت بیه  تیریشیمدت زمیان ب بدلیل اینکه یول است

 یبهتیر یطعمیه برنیدیبه سیر م انفرادی صورت به هاماده

 نکیهیبیا وجیود ا .[18] نیدآیمی حسیاب بیه تاهیایچ یبرا

 دهنیدیرا کیاهش م وزیی سرعت زارهاو بوته یاهیپوشش گ

بیه حسیاب  هیاوزی یبیرا یسبمنا گاهنیمناطو کم نیا یول

عالوه بر این وجود شیا  در جینس نیر سیمداران، . ندآییم

هیا شیده کیه ها نسیبت بیه میادهتر آنموجل وزن سنگین

ها را به نسبت جنس ماده به هنگام فیرار کیاهش سرعت آن

متیراکم  یاهییپوشش گ یبا مناطو دارا وز[. ی38] دهدمی

 هایموفیو در دشیت یشیکارچ کیسازگار است و تنها  زین

 [. 34] ستیباز ن

طور عمییده پییروژه حفاظییت از یوزپلنییگ آسیییایی و بییه

عنوان زی را بیهسازمان حفاظت محیط زیست سمداران کوه

های ییوز در اییران اعیالم های غالل در اغلل زیستگاهطعمه

 ،46، 15، 37]هیا کیرد کرده و حفاظت عمده را متمرکز آن

هیا در [. درنتیجه این ضعف مدیریتی موجل شد تا غزال25

های فالت مرکزی ایران از اولویت حفیاظتی خیارج زیستگاه

ها در منیاطو آزاد و حتیی در شوند. از طرف دیگر شکار آن

هیا گردیید مناطو حفاظت شده منجر به افت جمعیتیی آن

هیا در ها، موجل کمییاب شیدن آن[. افت جمعیت غزال2]

[، درنتیجه یوز به دنبال تایییر در 1بسیاری از مناطو شد ]

های جایگزینی مانند قوچ و زیستگاه مطلوب خود، به طعمه

[. شیکار کییل و بییز 25و  41مییش و کییل و بییز روی آورد ]

هیا توسط یوز نیز عمدتا بر روی منابع آبی که در دامنیه کوه

یدن آب از تر است که حیوان بیرای نوشیو مناطو کم ارتفاع
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ها در منیاطو خشیک بیه سیمت پیایین سیرازیر ارتفاع کوه

 [. 41گیرد ]شوند، صورت میمی

های اصیلی ییوز در فیالت مرکیزی سوء مدیریت طعمه

های یزد، کرمان، اصیفهان و خراسیان ایران، در حوزه استان

جنوبی، یکی از دالیل اصلی کیاهش جمعییت ییوز در ایین 

های یوز رو حفاظت از طعمه [. از این45مناطو بوده است ]

ها بایستی در اولویت حفاظتی قرار گییرد. ایین به ویژه غزال

در حالیست که مطالعات نشان داده است که بییش از ییک 

اند های اییران کیامال منقیرض شیدههای غزالسوم جمعیت

های [. با توجه به اینکیه شیناخت و حفاظیت از طعمیه23]

مهم در حفاظیت ایین گونیه دارای اولویت یوز، نقشی بسیار 

های ییوز بیه دارد. لذا انجام سرشماری سمداران در زیستگاه

بییا اسییتفاده از  صیورت سییالیانه و بررسییی رژییم غییذایی آن

نظیر روش بکار گرفته شیده در ایین  هاای از روشمجموعه

هیای مولکیولی، اطالعیاتی بسییار پژوهش و همچنین روش

ن و کارشناسیان جهیت دقیو و سودمند در اختیاران میدیرا

اخذ تیمیمات مدیریتی در راستای حفاظیت از ایین گونیه 

 ارزشمند خواهد داشت.
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Abstract 

Critical endangered Asiatic cheetah as the most charismatic carnivore of Iran, is the rarest felidae 

in the country. The Asiatic cheetah prey selection in the Nayebandan Wildlife Refuge was studied 

as the vastest protected area in Iran. We were collected all direct observations records of the cheetah 

hunting in Nayebandan WR during 2001 to 2016. The prey selection by the cheetah is not 

correlated only with the preys’ abundance and the results showed that predation by cheetah depends 

on the abundance of the prey and habitat structure. Medium-sized ungulates especially wild sheep 

are important in cheetah food habits. This study is important because of the fact that, identifying the 

prey selection as one of the main dimensions of the species ecology very important to the Asiatic 

cheetah conservation. Moreover, with the extinction of cheetah in the study area, this species will be 

extinct in the last remained nucleus habitat in the centre of Iran. 

Keyword: Wild sheep; Felidae; Critically endangered; Abundance; Habitat structure. 

www.SID.ir

http://www.SId.ir

