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 چکیده

در ایران است که دانش بسیار اندکی « پذیرآسیب»سانی با رده حفاظتی پیشنهادی ( گربهLynx lynxگوش اوراسیایی )سیاه

مقدماتی وضعیت پیرامون وضعیت زیستی آن در کشور وجود دارد. مطالعه پیش رو، نخستین پژوهش میدانی در ایران است که به ارزیابی 

تا  8811پردازد. به این منظور از بهمن های بالقوه مهم آن در کشور، مجموعه حفاظتی انگوران، میگوش در یکی از زیستگاهسیاه

بانان و مردم آوری دانش محیطخوار، و جمعطعمه -سازی رابطه طعمهگذاری، مدلهای دوربین، ترکیبی از روش8831اردیبهشت 

ایستگاه مستقل و تصویربرداری از همه پستانداران بزرگ  41گذاری در تله دوربینشب 8311تفاده قرار گرفت. با وجود محلی مورد اس

گوش با تراکم طعمه دست نیامد. استفاده از رابطه تراکم سیاهگوش بهشده در منطقه مطالعاتی، هیچ تصویری از سیاهو متوسط شناخته

 Ovisخوار )قوچ و میش نشان داد که در حال حاضر میزان بیوماس طعمه در دسترس برای این گوشتخوار( داران علفاصلی آن )سم

orientalisها و شده از سرتاسر محدوده پراکنش جهانی آن است. گردآوری مشاهدهپنجم حداقل میزان گزارش(، تنها در حدود یک

است، گزارشی از تعارض آن با ندرت در میان ساکنان شناخته شدههگوش ببانان و مردم محلی نیز روشن ساخت که: سیاهدانش محیط

است. های حضور قابل اتکای اندکی از آن در سطح منطقه مورد مطالعه وجود داشتههای گذشته گزارشداران وجود ندارد، و در سالدام

گوش را از حمایت از یک جمعیت زیستای سیاهکنند که مجموعه حفاظتی انگوران تا حدود زیادی توان مجموع این شرایط پیشنهاد می

در شناخت بهتر کمک شایانی  تواندیاز سطح کشور م گوشاهیحضور س یهاگزارش یو بررس شیپاال ،یآورادامه جمع است.دست داده

 ند.کآن  ریپذبیآس یهاتیجمع یبرا یحفاطتبرنامه  میگونه و ترس نیا یکنون یستیز تیوضع
 

  انگوران یمجموعه حفاظت، Lynx lynxدانش محلی،  خوار،طعمه -، رابطه طعمهایتله نیدورب گوش،سیاه کلمات کلیدی:

 ehsan.moqanaki@gmail.com  :الکترونیکی نویسنده مسئولپست * 
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 مقدمه
 کارکمیاب یا مخفی اغلب جانورانی ،خوارگوشت پستانداران       

گستره خانگی،  تراکم پایین، وسعت دلیلها بهآن پایش که هستند

حضور در مناطق دور از دسترس و ناهمگونی پراکنش در یک 

و همکاران،  Boitaniپذیرد )عرصه طبیعی، به دشواری انجام می

ها نیازمند ارزیابی دقیق و صحیح وضعیت آنرو (. از این2102

تر است که به ناچار، آمدهای کارتالش مضاعف و انتخاب روش

گوش سیاه. کندتری را طلب میانسانی بسیار بیش نیروی و هزینه

با وجود پراکنش وسیع در دو قاره اروپا ( Lynx lynxاوراسیایی )

و سیبری مطالعه  های خارج از اروپاو آسیا، به ندرت در زیستگاه

ران نیز به معدود یگوش در ااز سیاه. دانش کنونی استشده

در چند سال  شود کههای اولیه پراکنش محدود میارزیابی

 های غیررسمیو مشاهده پراکنده هایگزارش آوریجمع از گذشته

و  Moqanaki ؛2102 همکاران، و Mousavi) استآمده دستبه

(. با وجود پیشنهاد برای 0711محمدی، ؛ خان2101همکاران، 

گوش ایران در نظر گرفتن جمعیت سیاه« پذیرآسیب»

(Moqanaki  ،در شرایط کنونی به2101و همکاران ،) دلیل نبود

گونه های میدانی، امکان هیچهای حاصل از پژوهشداده

برآوردی از اندازه و روند جمعیتی و در نتیجه وضعیت حفاظتی 

اجرای  (.2102و همکاران،  Mousaviجود ندارد )آن در ایران و

ریزی تواند نخستین گام در برنامههای میدانی مقدماتی میپایش

 گوش در ایران باشد.برای حفاظت از سیاه

 زنجان، از معدود مناطق استان انگوران در حفاظتی مجموعه       

گوش حضور سیاهمتعدد  هایگزارششده در کشور با حفاظت

 های بالقوه مهم این گونه در ایران یکی از زیستگاهاست و 

رای منطقه باین نتیجه  در(. 0711محمدی، )خان رودشمار میبه

در کشور  گوشوضعیت سیاه میدانی پایشاجرای نخستین 

رو عبارتند از: سنجش اهداف اصلی در مطالعه پیش. انتخاب شد

 اندازه جمعیت حداقل تخمین ،حضور تاییدنشده هایگزارش اعتبار

در  گوشاز سیاهنیازهای حفاظتی یک جمعیت بالقوه  و بررسی

ای پستانداران چنین تنوع گونهحفاظتی انگوران. هم مجموعه

 سان مورد بررسی قرار گرفت.بوم این گربهبزرگ و متوسط هم

  

 هاشمواد و رو
مجموعه حفاظتی انگوران با وسعت : منطقه مورد مطالعه       

شده و پناهگاه حیات کیلومتر مربع، شامل منطقه حفاظت 0200

درجه و  73وحش، در غرب استان زنجان قرار دارد )مختصات 

دقیقه طول  51تا  05درجه و  21دقیقه عرض شمالی و  55

خشک معتدل همراه انگوران دارای اقلیم نیمه (.0شکل )شرقی 

 01متر و میلی 211ترتیب با بارندگی و دمای متوسط سالیانه به

 است.  وسیدرجه سلس
 

 
 (پایين) این مطالعه هدف یروستا پنج بوق ومنطقه امن قره ،باال() انگوران یموقعيت مجموعه حفاظت :1شکل 
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ارتفاعات کوهستانی های غالب در برگیرنده ناهمواریبنابر        

 شودمیمتر  2211تا  0221ماهوری با دامنه ارتفاعی و تپه

استپی و  (. پوشش گیاهی غالب منطقه،0725صفت، درویش)

 زیر کشت دیم قرار دارندوسیعی نیز  هایبخشولی مرتعی است 

تمرکز این پژوهش در منطقه (. 0731جعفرزاده و همکاران، )

هکتار در پناهگاه  0221تقریبی بوق بود که با وسعتامن قره

(. ممنوعیت چرای 0حیات وحش انگوران واقع شده است )شکل 

بانی و کنی و زراعت، حضور دو پاسگاه دائمی محیطدام، بوته

ترین بوق را به کلیدیهای منظم مبارزه با متخلفان، قرهگشت

جعفرزاده ) استشده مجموعه انگوران تبدیل کردهعرصه حفاظت

 (.0731ان، و همکار

با توجه به اهداف این مطالعه، روشی : گذاریدوربين       

که  طلبانه در پایش منطقه مورد استفاده قرار گرفتفرصت

حداقل اندازه جمعیت )در  تعیینتایید حضور گونه، امکان 

دارای الگوی پوشش منحصر به  که گوشهایی مانند سیاهگونه

لعات متمرکز و سیستماتیک برای مطاسازی زمینههستند( و  فرد

 .(2113و همکاران،  Breitenmoser) سازدرا ممکن می در آینده

شروع  0722ماه ها در بهمنگذارینخستین مرحله از دوربین

شد. پس از شناسایی نقاط مناسب با توجه به مسیرهای رفت و 

ای یک دستگاه دوربین تلهخواران و امنیت زیستگاه، آمد گوشت

-DeerCam DC و StealthCam MC2-GVهای آنالوگ: مدل)

در هر ایستگاه  (KeepGuard DTC-530؛ مدل دیجیتال: 200

. تعویض برپا شد( 2113و همکاران ) Breitenmoserبراساس 

هایی که در فیلم و باتری در صورت نیاز و جایگزینی دوربین

های منظم شدند، در سرکشیطول مطالعه دچار خرابی می

طور هدفمند و با افزایش این برنامه بهپذیرفت. هانه انجام ما

گذاری تا پایان مرحله مقدماتی در های دوربینتدریجی ایستگاه

آغاز و در  با دو ایستگاهکه طوریبه .ادامه یافت 0723مهرماه 

گذاری با بررسی نتایج دوربین ایستگاه مستقل رسید. 2پایان به 

تا  0723گذاری در آبان مرحله دوم دوربیندر پایان این نوبت، 

ماه همان سال ادامه یافت. برای افزایش احتمال پایان بهمن

ع جاذب یاماز  هادر همه ایستگاه ،گوشسیاهبرداری از عکس

 F&T Fur، تولید Hawbakers Wildcat Lure #2سانان )گربه

Harvester's) در هر نوبت سرکشی تجدید که  گردید استفاده

برداری عکسایستگاه  02تا  2در طول این مرحله، بین  .شدیم

گذاری دیگر ایستگاه دوربین 7. در منطقه مورد مطالعه فعال بود

 روز در منطقه فعال 77مدت بهنیز  0731ماه در اردیبهشت

 آوری شدند.و سپس جمع بودند

روزه  71-25گذاری برابر با بازه زمانی هر دوره دوربین       

گذاری فعال در منطقه ایستگاه دوربین 2ریف شد که حداقل تع

برداری برای هر ایستگاه های نمونهتعداد روزباشد. وجود داشته

آوری شده( برابر با روز برپایی هر کدام تا زمانی )یا هر فیلم جمع

های مستقل )برابر با است تعریف شد. تعداد عکسکه فعال بوده

گذاری نیز ونه در هر دوره دوربینصیدهای مستقل( برای هر گ

برداری )یا ثبت عبور یک گونه از مساوی با رویدادهای عکس

دقیقه در نظر گرفته شد.  71برابر هر ایستگاه( با حداقل فاصله 

فرد که الگوی پوشش منحصر به هاییگونه شناسایی افراد در برای

، Felis silvestris وحشیگربه گوش،سیاه مطالعه: این )در دارند

شده از هر وجه های گرفته(، همه عکسHyaena hyaena کفتار

 تعداد افراد شناسایی ترینبررسی شدند و در نهایت بیش جداگانه

 یهاگونه یسه فراوانیمقا یذکر شدند. برا در یک وجه شده

شد  استفاده (RAIی )نسب یشده از شاخص فراوان یبردارعکس

آمده از هر گونه  دستمستقل به یهاعکس یکه مجموع فراوان

ستگاه یآن در ز یاز فراوان یرا شاخص یبردارتالش نمونه به نسبت

(. الزم به ذکر 2110و همکاران،  Carboneرد )یگیدرنظر م

است هرچند امکان بررسی تفاوت در احتمال تشخیص 

(Detection Probability) ها در این شاخص وجود بین گونه

آمده از یک منطقه با این  دستولی بررسی تصاویر بهندارد، 

 تری دارد.روش دشواری کم

های پژوهش: گوشسياهتراکم طعمه با  رابطه سازیمدل       

به بررسی  ،از دیدگاه نیازهای متابولیکی و فیزیولوژیکی متعددی

جانوری با میزان ی هاارتباط میان اندازه بدن یا تراکم گونه

 خوارانراسته گوشت اند. درپرداخته غذایی ها از منابعآن استفاده

(Carnivora) ،Carbone  وGittleman (2112 ) با بررسی رابطه

 گوش،از جمله سیاه گونه مختلف 25خوار در طعمه -طعمه

ترین عامل در تعیین تراکم اند که تراکم طعمه، اصلیاثبات کرده

ها های باثبات آنخواران و عامل حیاتی برای جمعیتگوشت

 این رابطه،سازی توان با مدلمی رواز اینشود. محسوب می

جمعیتی  از توانایی بالقوه یک پهنه طبیعی را در پشتیبانی

، خوارطعمه -طعمه. بر پایه رابطه گوش تخمین زدزیستا از سیاه

Hetherington  وGorman (2111 )مجدد  یزامکان رهاسا

 مورد در اسکاتلند گونهگذشته  یهاستگاهیدر ز را گوشاهیس

های با مرور پژوهش . این پژوهشگراندادندقرار  یابیارز

دریافتند که  گوش،خواری سیاهمنتشرشده پیرامون رفتار طعمه

گوش و بیوماس طعمه بین تراکم سیاه یدارارتباط قوی و معنی

توضیح  y = 4.58Log10(x) – 9.53آن وجود دارد که در معادله 

خوانده « 2111HG» پسشود. در این معادله، که از اینداده می
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دار با واحد کیلوگرم در هر دهنده بیوماس سمنشان x، شودمی

کیلومتر  011گوش در هر از سیاه یتراکم yکیلومتر مربع و 

 مربع است که توانایی پشتیبانی از آن وجود دارد.

       2111HG در محدوده اروپایی  تفضیلی هایپژوهش براساس

داران را عامل اساسی در تنها تراکم سمگوش، پراکنش سیاه

گیرد. بنابراین در این خوار در نظر میتعیین تراکم این گوشت

گوش در دار بالقوه سیاههای سمآزمون نیز تنها تراکم طعمه

، قوچ و میش Sus scrofa)شامل: خوک وحشی یا گراز  انگوران

Ovis orientalis بز و پازن ،Capra aegagrus)  مورد استفاده

های کمی از رژیم گونه دادهباید توجه داشت که هیچ قرار گرفت.

که سهم دلیل آنبه خوار در ایران وجود ندارد.غذایی این گوشت

 ناچیز است گوشرژیم غذایی سیاه در وحشی هایخوک

(Hetherington  وGorman ،2111)  و جمعیت بسیار کوچکی از

، (0731 جعفرزاده و همکاران،)وجود دارد  انگوران بز و پازن در

تراکم قوچ و میش برای تخمین حداقل تراکم احتمالی  از تنها

 استفاده شد.گوش سیاه

دلیل نبود اطالعات مستقل از تراکم قوچ و میش در طول این به

که توسط اداره  را انگورانهای سرشماری سالیانه مطالعه، داده

 ،استآوری شدهکل حفاظت محیط زیست استان زنجان جمع

و به تراکم در واحد  عنوان فراوانی این گونه در نظر گرفتهبه

زاده و حبیب کرمی .شد تبدیل مربع( کیلومتر ازای هر)فرد به سطح

که این آمار از دقت قابل قبولی برخوردار  ندنشان داد (0725)

های مستقل اندازه جمعیت در محدوده اطمینان تخمین و است

گیرد. با این وجود برای لحاظ نمودن روند جمعیتی قرار می

ن یسرشماری سالیانه، از میانگین آخر خطاهای بهبود و مدتکوتاه

، 2111HGدر ادامه براساس  سال سرشماری استفاده شد.پنج

فقط قوچ و میش( جا داران )در اینبایست تراکم جوامع سممی

به تراکم بیوماس در هر کیلومتر مربع تبدیل شود. به این منظور 

 های سنی مختلفوزن میانگینی که نماینده هر دو جنس و رده

شود. )قوچ: میش: بره( باشد، محاسبه و در تراکم گونه ضرب می

های انگوران از نسبت جنسی و سنی قوچ و میش برای تعیین

آوری منظم در سرتاسر این مطالعه جمعطور که به یمشاهدات

برای تعیین  گردید. استفاده (0731 همکاران، و )جعفرزاده بود شده

شده برای های ارائهوزن میانگین هر رده سنی و جنسی، از وزن

شده مراکان در استان آذربایجان قوچ و میش مناطق حفاظت

( 0311و همکاران،  Valdez)غربی و بیجار در استان کردستان 

های های وزنی از همه ردهدلیل نبود نمایندهبه. استفاده شد

از میانگین ها سنی قوچ و میش از این مناطق، در کنار این داده

 ساله اوریالهای نر و ماده و نرهای سهبره برای شدهوزن ارائه

(O. vignei) شد.  استفاده نیز پژوهش همان درValdez  و همکاران

اند که وزن قوچ و میش ارمنی این مناطق دادهنشان ( 0311)

داری یشرقی ایران تفاوت معندر شمال با قوچ و میش اوریال

شده جمعیت  اصالح فراوانی حداقل در وزنی هاینماینده این ندارد.

حفاظتی انگوران(  )مجموعه برداریضرب و بر سطح منطقه نمونه

در واحد سطح در  آمده دستتقسیم شد. با قراردادن بیوماس به

2111HG 011گوش به ازای هر سیاه بینیقابل پیش، تراکم 

 کیلومتر مربع محاسبه شد.

برای : مردم محلی بانان وگردآوری اطالعات محيط       

 یاحتمال یهانگرش و تعارض یابیمشاهده، ارز اطالعات یگردآور

گوش و اهیجوامع محلی حاشیه منطقه مورد مطالعه با س

روستای اکیزقشالق، انگوران،  آن، پنج بومهم بزرگ خوارانگوشت

بلندپرچین، بهستان و طومارخانلو که در مجاورت محدوده امن 

 0731 ماه( انتخاب شدند. در خرداد0بوق قرار دارند )شکل قره

جعفرزاده و همکاران، شده )یطراحشیاز پ یابراساس پرسشنامه

 از ساکنان یبا تعداد ییگردهما یهابا حضور در محل (0731

 یآورها بر جمعمصاحبه شد. تمرکز مصاحبه یصورت تصادفبه

هدف در سطح منطقه، گزارش تلفات،  یهاگونه یهامشاهده

 این داران بود.با دام یاحتمال یهان تعارضیچننگرش و هم

پس از ، بانگوش توسط محیطسیاه همراه مشاهداتاطالعات به

سازی پیاده ArcGIS 9.3محیط  در ،ندهشو مصاحبه دانش سنجش

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس و شد

 

 نتایج
: منظور بررسی حداقل اندازه جمعيتبه گذاریدوربين       

ن ینقطه مستقل در طول ا 22ستگاه برابر با یا 12 در مجموع

 2/11نقطه ) 01ش شدند که یپا یاتله یهانیمطالعه با دورب

 یهار عرصهیدر سا یبوق و باقداخل منطقه امن قرهدرصد( در 

ها ستگاهیدرصد ا 0/23وحش انگوران قرار داشتند. اتیپناهگاه ح

ه و یاز تجز یت در منطقه کار کردند و باقیمورد( با موفق 32)

 0322برابر با  یگذارنیتالش دوربمجموع  ل حذف شدند.یتحل

 2/70±05ستگاه یهر ا در تالش ار(یمع انحراف±) نیانگیم و تلهشب

شده در ر گرفتهی( بود. با حذف تصاو33تا  2روز کامل )بازه: 

ر حاصل یتصو 320ها، مجموع نیدورب یزمان نصب و سرکش

ستگاه برابر با یشده در هر اگرفتهن تعداد عکسیانگیشد و م

 درصد( 2/22) ریتصو 202 ان،یم نیا از بود. لمیف هر در 2/05±0/02

رنامشخص، یتصو 03 جزبه بودند. یخال یباق و وحشاتیح به مربوط

 با شده گرفته وحشاتیح یهاعکس درصد 1/32
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گر در سطح راسته )دو یگونه و سه عکس د سطحت تا یموفق

شدند  ییر خزنده نامعلوم( شناسایر جونده و یک تصویتصو

ها یگذارنین دوربیگوش در ااهیاز س یریتصو (.2)شکل 

ن یشده در اییگونه پستاندار شناسا 00از مجموع امد. یدست نبه

 ، سه عضو راستهخوارانش، هفت گونه در راسته گوشتیپا

سانان گونه از راسته خرگوشو یک  (Artiodactylaسمان )زوج

(Lagomorpha 2 شکل، 0( بودند )جدول.) احتساب با 

 ایستگاه 23 در، سرکشی نوبت هر بین تکراری هایایستگاه

 از( درصد 2/20) تالش تلهشب 211 مجموع با( درصد 3/20)

 جاذب این از استفاده، وجود این با. شد استفاده شیمیایی جاذب

 نشد منطقه پستانداران از برداریعکس موفقیت افزایش به منجر

 (.جاذب بدون عکس 023 برابر در جاذب با عکس 052)

 و قوچ اندکی تفاوت با و گراز، نسبی فراوانی شاخص براساس

 Vulpes) معمولی روباه و هاگونه ترینفراوان عنوانبه میش

vulpes) انگوران در شده برداری عکس خوارگوشت ترینفراوان 

 این مستقل هایایستگاه در حضور ثبت براساس چنینبودند. هم

 در حضور پراکنش باالترین دارای گراز و میش و قوچ، مطالعه

 شناسایی(. 0 جدول) بودند شده برداریعکس پستانداران میان

 حداقل نشان داد که از بدن پوشش الگوی مقایسه براساس افراد

 فرد دو و( ماده 2: نر 0 جنسی ترکیب) وحشی گربه فرد سه

 عکس در منطقه مورد مطالعه (نامعلوم جنسی ترکیب) کفتار

 .است برداری شده

 

 

در پناهگاه حيات وحش انگوران، استان زنجان  یاتله یهادر طول پایش با دوربين شدهاطالعات مربوط به پستانداران ثبت :1جدول 

 (1831اردیبهشت  -1811)بهمن 

 (یگونه )نام علم
شده تعداد تصاویر گرفته

 (1مستقلتصاویر )

 ینسب یشاخص فراوان

(RAI)2 

 مستقل حضور یهامکان

 8)درصد( 

 27 (20) 2/1 1 (01/23) (Felis silvestris)ی گربه وحش

 02 (00) 3/7 3 (11/25) (Canis lupus) گرگ

 02 (07) 3/2 5 (27/21) (Canis aureus) شغال

 35 (53) 2/03 01 (31/20) (Vulpes vulpes)ی روباه معمول

 05 (02) 3/2 3 (11/25) (Hyaena hyaena) راهکفتار راه

 2 (2) 1/1 2 (77/2) (Meles meles)معمولی رودک 

 1 (1) 5/2 2 (77/2) (Martes foina)ی سمور سنگ

 012 (12) 2/23 02 (77/52) (Ovis orientalis) شیقوچ و م

 2 (3) 0/2 2 (77/2) (Capra aegagrus) بز و پازن

 010 (15) 5/23 02 (11/51) (Sus scrofa) / گرازیخوک وحش

 2 (2) 2/0 2 (77/2) (.Lepus spp) خرگوش

 22 011 (227) 751 مجموع
 قهیدق 71ش از یب یزمان یهاشده از هر گونه در فاصلهگرفته یرهایبرابر با تعداد تصو. 1

 011× شده( مستقل گرفته یهاشده از هر گونه/ مجموع عکسمستقل گرفته یها. برابر با: )تعداد عکسیبردارت نمونهیزان موفقی. یا م2

     یگذارنیمستقل دورب ایستگاه 22شده از یک گونه و نسبت حضور به یبردارمستقل عکس یها. مکان7
 

قابل  یهاو نوسان یر کاهشیس: گوشجمعيت سياه       

ش توسط اداره یشده قوچ و میدر تعداد افراد سرشمار یتوجه

 0723تا  0725 یهادر فاصله سال زنجان ستیط زیکل مح

تا  0725فرد در سال  0273 مجموع که ازیطوروجود دارد. به

ار یاست )انحراف مع ر بودهیمتغ 0722سال  در فرد 712تنها 

ساله پنجن بازه یشده در ا ین افراد سرشماریانگی(. م3/200

عنوان حداقل اندازه به که بود شیم و قوچ فرد 331برابر با 

 225. مجموع شدت در دسترس در محاسبات استفاده یجمع

مشاهده و اطالعات  نیز ن مطالعهیفرد قوچ و میش در طول ا

درصد( ثبت شد. از این  73/21فرد ) 223جنس و سن برای 

 027درصد(،  7/27فرد گوسفند وحشی نر یا قوچ ) 57تعداد، 

بره  2درصد( و تنها  5/17فرد گوسفند وحشی ماده یا میش )

 درصد( بودند. 2/7)
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پستانداران در پناهگاه حيات وحش انگوران، استان  یااز تنوع گونه یاتلههای دوربين شده توسطگرفته هایی از تصاویرنمونه :2شکل 

 (1831اردیبهشت  - 1811)بهمن  زنجان
 

( Vulpes vulpes( ،)5) ی( روباه معمولCanis aureus( ،)2( شغال )7، )ی( ریخت مالنیستیک گرگ خاکسترCanis lupus( ،)2) ی( گرگ خاکستر0باال از چپ به راست: )

 Ovis) ی( گوسفند وحشMartes foina( ،)3) ی( سمور سنگMeles meles( ،)2) ی( رودک معمولHyaena hyaena( ،)1راه )( کفتار راهFelis silvestris( ،)3) یگربه وحش

orientalis( ،)01( بز و پازن )Capra aegagrus( ،)00( گراز )Sus scrofa( ،)02( خرگوش )Lepus spp.مورد اشاره  یهاا نشانه از واکنش گونه( تنه00( و )2) یها(. عکس

 مطالعه بود. اینکار رفته در به جاذب شیمیایی به
 
 

 

 استفاده از تراکم طعمه برای برآورد اندازه احتمالی        

کیلوگرم برای  73ها، کیلوگرم برای قوچ 55میانگین وزن        

شد. با درنظر  ها درنظر گرفتهکیلوگرم برای بره 05/7ها و میش

شده، مجموع  فرد و نسبت جنسی محاسبه 331 یگرفتن فراوان

 2372لوگرم شامل یک 3/22320زان بیوماس طعمه برابر با یم

لوگرم بره یک 2/11ش و یلوگرم میک 1/03313لوگرم قوچ، یک

انگوران،  یداشتن وسعت مجموعه حفاظت درنظر بود. با خواهد

لومتر یلوگرم در هرکیک 3/27ش برابر با یوماس قوچ و میتراکم ب
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، 2111HGشود. با قرار دادن این میزان در یمربع محاسبه م

فرد  -2/7در انگوران برابر با عددی منفی ) گوشسیاه بالقوه تراکم

 شود.یلومتر مربع( تخمین زده میک 011در هر 

: گوشسياه پيرامونمحلی  مردم و بانانمحيط اطالعات       
مشاهده مستقل  01، 0723تا  0722 یهاسال یدر فاصله زمان

مختلف ثبت شد  بانمحیط 3 توسط نامعلوم( تی)جنس گوشسیاه

وحش اتیپناهگاه ح یداخل مرزها جز یک مورد دربه یکه همگ

درصد( در داخل و  25مشاهده ) 2ان، ین میاند. از اانگوران بوده

 یمرزها یلومتریدرصد( در شعاع پنج ک 7/53گر )یمورد د 3

وجود بررسی توانایی  است. با این بوق رخ دادهمنطقه امن قره

 یوحشگربه از گوشاهیس یقطع صیتشخ در کنندگانمشاهده

شده  لم گرفتهیشدگان محدود به فنشان داد که دانش مصاحبه

 بود. یها از مردم محلدهیدر منطقه یا شن ن گونهیاز ا

درصد  2/2هدف ) ینفر در پنج روستا 011 با در مجموع       

ت یشوندگان به جمع. تعداد مصاحبهشدت( مصاحبه یکل جمع

 و انگوران در و نیترشیب درصد03 با زقشالقیاک در روستا

ن افراد یانگین بود. میتردرصد کم7/7 با کی ن، هریبلندپرچ

(، 22تا  2نفر )بازه  1/21شده در هر روستا برابر با  مصاحبه

سال(  25تا  05سال )بازه  21ها میانگین سن آنمرد و  یهمگ

 یدرصد( و باق 55شوندگان دامداری )تر مصاحبهبود. شغل بیش

گوش و اغلب محصل بودند. میزان آشنایی مردم محلی با سیاه

خواران تر از همه گوشتتعداد دفعات مشاهده آن در طبیعت کم

شوندگان اعالم کردند درصد مصاحبه27دیگر بود. در مجموع، 

ها اعتقاد داشتند درصد آن03 تنها شناسند وکه این گونه را می

 یاز ادعا یگزارشاند. که این گونه را در طبیعت مشاهده کرده

 71 افت نشد ویدر یگوش به دام یا مردم محلاهیخسارت س

خسارت،  لیتحم عدم لیدل به را گوشسیاه شوندگانمصاحبه درصد

 دوست داشتند.

 

 بحث

آمدن اطالعات ارزشمند از  دستن مطالعه با وجود بهیدر ا       

جمعیتی  که حضور یخواران، شواهد مستندگوشت تنوع و حضور

امد. یدست ند کند بهییگوش در منطقه مورد مطالعه را تااهیس از

مهم  یهااز چالش ییک کاریا مخفی ابیکم یهامطالعه گونه

 ؛2102 همکاران، و Boitani) است شناسانبوم یروشیپ

McArdle ،0331ن آن است که چه ییدر تع ی(. مشکل اساس

د تنها روش یستگاه حضور ندارد. شاییک گونه در یک ز یزمان

وجب به وجب آن  ین پرسش، بررسیمطمئن در پاسخ به ا

 ین راهبردیچن یواقع یایوجود، در دنن یستگاه باشد. با ایز

ج یتر باشد، نتاش کاملیست و تنها هرچه یک پاین یشدن

(. McArdle ،0331اتکاتر خواهند بود )آمده از آن قابلدستبه

 حضور یهاتوانند فقدان نشانهیکه م یلیدال یجا به بررسنیدر ا

 :شودمیخته پردار کنند یرا تفس انگوران در گوشاهیس از جمعیتی

 از استفاده با کمياب یهاگونه حضور بررسی       

از اطالعات مربوط به  یبخش مهم: تایيدنشده یهامشاهده

اب بر یکار یا کمیمخف یهات گونهیوضع ارزیابیپراکنش و 

دست دنشده بهییتا یهاو گزارش یتصادف یهااساس مشاهده

 یهایابیدر ارز توانیه را مین روین نمونه از ایترد. مهمیآیم

که با  یو افراد ید. دانش مردم محلید IUCNفهرست سرخ 

ن احتمال یها باالترن گونهی( ایستگاه)هایحضور دائم در ز

ن یبه چن یانیتواند کمک شایها را دارند، ممواجهه با آن

ن وجود، ی. با ا(2100و همکاران،  Elbrochبکند ) ییهاپژوهش

، یدانیم یهامشاهده این براساس ییایجغراف یهایپراکندگ میترس

 یهایبندتیند به اولونتوایم که هستند ایعمده خطاهای مستعد

و  یحفاظت یهابرنامه یجه انحراف و ناکارآمدیاشتباه و در نت

 .(2102و همکاران،  Molinari-Jobinشوند ) ی منجرتیریمد

واسطه وحش انگوران بهگوش در پناهگاه حیاتاهیس سابقه حضور

 یربرداریو تصو (0711محمدی، خان) تلفات مستند مورد نیچند

د یبا یست. ولید نی( محل ترد0721شیخانی، افخمیاز آن )

ژه یوبه -مشاهده یک گونه یهاگزارش یتوجه داشت که فراوان

رابطه  ، الزاماًییایاز یک محدوده جغراف -و قلمروطلب یزتک

ن، صحت یندارد. عالوه بر ا ت آنیبا اندازه جمع یم و خطیمستق

زان تجربه، آموزش، یحضور، با م یهاحاصل از گزارش یهاداده

 یکننده و حتیآورکننده یا جمعمشاهده یاریعالقه و هوش

 Molinari-Jobinدارد ) یمختلف ارتباط تنگاتنگ یطیعوامل مح

ح حضور در یص صحینمونه، تشخ ی(. برا2102و همکاران، 

 یکیزیشباهت ف یبوم دارا( همیگونه)ها یهاهیها یا نمامشاهده

گوش( اهیس برابر در یوحشگربه مانند جانیا )در گرییکد با یرفتار یا

که این ش از آنیرو پنیساز باشد. از همار مشکلیتواند بسیم

 یتیریو مد یحفاظت یهاهای تاییدنشده مبنای برنامهگزارش

و  یرند، بررسیقرار گشده تر شناختهاب و کمیکم یهاگونه

 (.2100و همکاران،  Elbrochاست ) یها ضرورش آنیپاال

 یجانور یهادر پایش گونه یاتله یهادوربين یکارای       

ر به یدر دو دهه اخ یاتله یهانیدورب: کاریکمياب یا مخف

در خطر و  یجانور یهاگونهن ابزارها در پژوهشیتراز مهم ییک

. هرچند (Carbone ،2112و  Rowcliffeاند )شدهل یاب تبدیکم
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عدم  ،ستیحضور مترادف با عدم حضور ن یهانبود نشانه

و  یبردارنمونه یگوش با وجود تالش باالاهیاز س یبردارعکس

بود قابل که گونه از آن گزارش شده ییهاستگاهیپوشش غالب ز

تله تامل است. الزم به ذکر است که تاکنون با وجود هزاران شب

، تنها در گوش در کشوراهیه بالقوه سستگاهین زیتالش در چند

 ی از آنشرقجانیکنتال استان آذربا یدر پارک ملیک مورد 

 یبخش (.2102و همکاران،  Mousaviاست ) شده یبردارعکس

گوش اهین سییار پایبس تواند به تراکم احتماالًیم ین ناتوانیا از

و  Avganنتایج پژوهش  کشور مربوط باشد. یهاستگاهیدر ز

تواند شاهدی بر این غربی ترکیه می( در جنوب2102همکاران )

تله تالش شب 0137با تنها  محققینفرضیه باشد. این 

کیلومتر مربعی،  053شده گذاری در یک منطقه حفاظتدوربین

با  گوش شدند.فرد مختلف سیاه 05برداری از موفق به عکس

، امکان گوش در ایرانسیاه از یتیر نبود اطالعات جمعحال داین

 . ستیهنوز ممکن ن ییهاهین فرضید یا رد چنییتا

ن ییت به نسبت پایل امنیدلدر انگوران به یگذارنیدورب       

کوچک از  یابه عرصه یجوامع محلستگاه در حضور گسترده یز

ه آن( یبوق و حاشات وحش انگوران )منطقه امن قرهیپناهگاه ح

بوق باعث منطقه امن قره یهایژگین وجود، ویمحدود شد. با ا

 ین محدوده در گستره خانگیشود که تصور قرار نداشتن ایم

گوش، اهیچون سهم یخوار قلمروطلبت گوشتیاز جمع یافراد

ها یگذارنین دوربین در ایچنهم نباشد. یمنطق حضور، صورت در

شده در منطقه مورد از همه پستانداران بزرگ و متوسط شناخته

 یبردارعکس بانان نیزهای موردی محیطو حتی مشاهده مطالعه

ط احتمال ین شرای(. مجموع ا0731جعفرزاده و همکاران، شد )

را، حداقل  یمطالعاتگوش در محدوده اهیس جمعیتی از حضور

حال، نی. با ادهدنشان میز ین مطالعه، ناچیدر طول مدت ا

در  یگذارنید با غلبه بر چالش دوربیبا یآت یهاپژوهش

 یبردارشده توسط انسان، گستره منطقه نمونه احاطه یهاعرصه

گوش در اهیتر از احتمال حضور سشیب یهاافت دادهیدر یرا برا

 ش دهند.یوران افزاانگ یمجموعه حفاظت

خواران از منظر روابط گوشت یهامدیریت جمعيت       

ترین مهم یکی از داران،کاهش جمعیت سم: خوارطعمه -طعمه

 از پشتیبانی برای طبیعی عرصه یک محدودکننده عوامل

 Breitenmoser) شودمی محسوب گوشسیاه زیستای هایجمعیت

ج یبراساس نتا یشکل پررنگعامل به این . (0337و همکاران، 

 یمبناهرچند شود. ید مییدر انگوران تا 2111HGمدل 

انه بود که یسال یهایاز سرشمار وماس طعمهیمحاسبه تراکم ب

با  یج مقدماتین نتایا ،است یقابل تامل یهایینارسا یدارا

 ز تطابق دارد.یها نیگذارنیاز دورب دست آمدهی بههاداده

گوش تاکنون از مرکز نروژ گزارش شده که هترین تراکم سیاکم

و  Knutsenکیلومتر مربع است ) 011ازای هر فرد به 7/1برابر با 

Kjorstad ،0333.) تراکم طعمه و بیوماس آن نیز در این منطقه 

است )به  ترشده کمهای بررسیدیگر زیستگاهمراتب از به از نروژ

کیلومتر مربع(. به ازای هر کیلوگرم به 022فرد و  3/2ب یترت

عبارت دیگر، برای مساوی صفر قرار نگرفتن تراکم بالقوه 

، حداقل تراکم بیوماس طعمه باید 2111HGگوش براساس اهیس

ن در یکیلوگرم به ازای هر کیلومتر مربع باشد. ا 021بیش از 

وماس طعمه در انگوران تنها حدود یاست که تراکم ب یحال

رسد که در حال ینظر من رو، بهیازان است. از ین میپنجم ایک

 یبرا دارسموماس یز حداقل بین حالت نیترنانهیحاضر در خوشب

 یهاگوش در عرصهاهیس یستایت زیاز یک جمع یبانیپشت

 شده انگوران وجود ندارد.حفاظت

گوش به اهیمانند س یخوارانگوشت یعمده احتمال پاسخ       

 ،یعیدر یک پهنه طب یبه طعمه اصل یکاهش تنوع و دسترس

ش گستره خانگی یافزا ،انگوران یمجموعه حفاظت یط کنونیشرا

ن نیاز خود به یستگاه به منظور تامیدر ز تریی بیشجاو جابه

ها خواهد شد انرژی است که منجر به کاهش تراکم آن

(Schmidt ،2112)ن وجود، تراکم به نسبت باال ولی ی. با ا

داران ت سمییا تراکم اندک جمع گوش در نبودمدت سیاهکوتاه

سانان و است که وابسته به تراکم خرگوشز گزارش شدهین

؛ 2102و همکاران،  Avgan)شود یجوندگان در نظر گرفته م

Heptner  وSludskii ،0312). یطور تناوبها بهن طعمهیا ولی 

گذارند که به یرا پشت سر م یدیشد یتیجمع یهانوسان

 منفی ز اثریگوش ناهیس یهاتیجمعم بر یصورت مستق

حضور  بررسی. (0337و همکاران،  Breitenmoser) گذاردیم

مانند  یگوش در مناطقاهیس هایتیدر جمععاملی  نیچن

در  دار هستندسم ی ازکوچک یهاتیجمع یانگوران که دارا

پذیر های بلندمدت با ابزارهای مطالعاتی کارآمدتر، امکانپژوهش

 .خواهد بود

 رسدنظر میبه ،یابین ارزیآمده از ا دستنتایج به براساس       

گیری مجموعه حفاظتی انگوران به شکل چشم در حال حاضر که

گوش توانایی خود را برای پشتیبانی از یک جمعیت پایدار سیاه

مانند ی خواران کوچکران گوشتیاست. تاکنون در ا دست داده از

اند و اثر های حفاظتی قرار گرفتهتالشتر محور گوش کماهیس

ها مورد ارزیابی قرار نگرفته عوامل تهدید مختلف بر بقای آن

رو، این پژوهش را باید یکی از نخستین است. از همین
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ن یا یبرا پیامدهای مخفی نابودی زیستگاه یبررس یبرا هاتالش

طعمه،  دانست. بدون شک، حفاظت از جمعیتها در کشور گونه

حمایت از باالترین اهمیت را برای  خوار،علف دارانسم ویژهبه

درعین حال،  .های آن داردگوش در انگوران و سایر زیستگاهسیاه

شانس افزایش باعث  تر زیستگاهجلوگیری از تخریب بیش

موجود از دانش  بازیابی این جمعیت در بلندمدت خواهد بود.

چنان ران همیدر اگوش اهیس شناسیهای زیستی و بومجنبه

بالقوه  یدهایفراتر از تهد . این ضعف دانش،ار محدود استیبس

خوار ن گوشتیحفاظت موثر ا یرو شیپ ی، مانع اصلیانسان

ش و ی، پاالیآوررود. ادامه جمعیشمار مران بهیاب در ایکم

تواند در یگوش از سطح کشور ماهیحضور س یهاگزارش یبررس

ن گونه در کشور و یا یکنون یستیت زیشناخت بهتر وضع

 یهاتیجمع یبرا یتیو حما یحفاطت برنامه یم و اجرایترس

 کند.  یانیر آن کمک شایپذبیآس

 

 تشکر و قدردانی
شناسی بررسی بوم» عنوان پژوهشی با براساس رو شیپ مقاله       

گوش در منطقه امن پناهگاه حیات وحش انگوران، استان سیاه

حفاظت محیط زیست استان  کل با همکاری اداره و« زنجان

دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان  تیزنجان و حما

از ن اساس، یاست. بر ا حفاظت محیط زیست به انجام رسیده

 خانم و نصرتی مهندس دریغ آقایان دکتر محمدی،همکاری بی

موسوی )دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان  مهندس

ست استان یط زیاره کل حفاظت محادحفاظت محیط زیست(، 

بانان و محیط ست شهرستان ماهنشانیط زیاداره مح زنجان،

سپاسگزاری ویژه آقای عازمی پناهگاه حیات وحش انگوران به

دانند تا از ین مقاله بر خود الزم میسندگان ایشود. نویم

 ند.ینما یقدرداننیا و شعربافی ها سهرابیخانم مانهیصم یرهمکا

از دو داور محترم برای ارائه نظرات خود در جهت ارتقای این 

 شود.مقاله سپاسگزاری می
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