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با استفاده از )Acinonyx jubatus venaticus(بررسی رژیم غذایی یوزپلنگ آسیایی
روش تجزیه سرگین در منطقه حفاظت شده کوه بافق
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چکیده
قالده از این گونه را در 60شود که تنها جمعیتی در حدود عنوان آخرین پناهگاه یوزپلنگ آسیایی در جهان محسوب میایران به
ترین رژیم غذایی یکی از مهم. باشدشناختی میات بومجهت تهیه طرح حفاظتی از این گونه نیاز به انجام مطالع. استخود جاي داده

منطقه حفاظت شده کوه بافق . اي استشناختی متاثر از الگوي تغذیهشود که سایر ابعاد بومخواران محسوب میشناختی گوشتابعاد بوم
بز وداران وحشی آن از کللب سمدارد و جمعیت غاهاي یوزپلنگ در ایران و جهان شرایط غالب کوهستانینسبت به سایر زیستگاه

هاي آید و جهت احیاي جمعیتشمار میچنین منطقه کوه بافق یکی مناطق جنوبی پراکنش یوزپلنگ در ایران بههم. تشکیل شده است
طقه حفاظت هدف از این مطالعه بررسی رژیم غذایی یوزپلنگ آسیایی در من. تر بسیار حائز اهمیت استهاي جنوبییوزپلنگ در زیستگاه

هاي طعمه مصرفی یوزپلنگ استفاده در این مطالعه از روش تجزیه سرگین براي شناسایی آیتم. شده کوه بافق در مرکز فالت ایران است
هاي فراوانی حضور، فراوانی حضور تصحیح شده و بیومس مصرف شده جهت آنالیز رژیم غذایی شده است و براي تجزیه سرگین از نمایه

میش، جبیر، بز اهلی، وبز، قوچوکل: سرگین مطالعه شده از یوزپلنگ هفت آیتم غذایی شناسایی شد که شامل51در .استفاده شد
مصرف شده را در رژیم غذایی %) 40(و بیومس نسبی )  14/43(ترین فراوانی حضور کل و بز بیش. شتر، روباه معمولی و پرنده است

چنین بیومس مصرفی ترین فراوانی حضور و همبیش) 65/17(و جبیر ) 18/41(س قوچ و میش سپ. خود اختصاص داده استیوزپلنگ به
تواند به چالشی شود که این مسئله میداران وحشی، دام اهلی بخش قابل توجهی از رژیم غذایی یوزپلنگ را شامل میپس از سم. را دارند

دار سمهايطعمهاز%) 91بیش از(که بخش اصلی رژیم غذایی یوزپلنگبه اینبا توجه . براي حفاظت از یوزپلنگ در این منطقه تبدیل شود
رسد که در حال حاضر منطقه حفاظت شده کوه بافق زیستگاه مطلوبی براي این گونه نظر میوحشی تشکیل شده است بنابراین به

. شودمحسوب می
افقیوزپلنگ آسیایی، رژیم غذایی، تجزیه سرگین،کوه ب:کلمات کلیدي
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مقدمه
گذشته در کل گستره حضورقرنیکطییوزپلنگجمعیت

، Sunquistو Sunquist(خود در آفریقا و آسیا کاهش یافت 
هاي جدا از یکدیگر در صورت لکهو پراکنش آن به) 2002
Mills؛2006و همکاران، Hayward(آفریقاشرق و شمالجنوب،

آسیا تنها به فالت ایران چنین در و هم)2004و همکاران، 
زیرگونه ). Harrington ،1977؛ Farhadinia ،2004(محدود شد 

از شبه قاره هند، (آسیایی یوزپلنگ در کل گستره پراکنش خود 
پاکستان، افغانستان، ایران، عراق تا شبه جزیره عربستان و 

ه ،  ناپدید شد)Jackson ،1996و Nowell(سوریه امتداد یافته 
گونه در مرکز، شرق و شمالعیت اندکی از این زیرو تنها جم

Farhadinia(پراکندگی دارد) نیمه غربی فالت ایران(ایران شرق

عنوان ایران به). 2007و همکاران، Hunter؛2008و همکاران، 
60آسیایی تنها جمعیتی در حدودآخرین پناهگاه یوزپلنگ

اظتی در حاشیه مناطق تحت حفدر)Farhadinia،2004(راقالده
اند کویر مرکزي ایران و کویر لوت است، در خود جاي داده

)Hunter ،2007و همکاران .(
شناختی ترین ابعاد آشیان بومرژیم غذایی یکی از مهم

) Buskirk ،2006و Donadio(گردد خواران محسوب میگوشت
انی که سایر ابعاد آشیان اکولوژیک از قبیل الگوي مکانی و زم

و همکاران، Sinclair(اي استفعالیت متاثر از رفتار تغذیه
ریزي حفاظتی و مدیریت جمعیت بنابراین جهت برنامه). 2006
خواران در معرض خطر، تعیین رژیم غذایی یک از گوشت
خواران هاي موثر در شناخت اکولوژي گوشتترین گاماساسی

ایی یوزپلنگ تاکنون مطالعات متعددي بر روي رژیم غذ. است
اي در آفریقا انجام شده است و نشان داده که یوزپلنگ گونه

ها را از پرنده و فرصت طلب است و طیف متنوعی از طعمه
دهد را مورد تغذیه قرار میzebraوwildebeestجونده تا 

)Hayward ،اما با این وجود در آفریقا بیش ). 2006و همکاران
هاي متوسط جثه گ را طعمهاز رژیم غذایی یوزپلن% 60از 

اما تاکنون مطالعات . )2004و همکاران، Mills(اندتشکیل داده
وFarhadinia؛2012و همکاران،Farhadiniaاز قبیل (اندکی 

Hemami،2010بر روي رژیم غذایی ) 1388همکاران، وزمانی؛
. یوزپلنگ آسیایی صورت گرفته است

هاي متعددي خواران روشوشتبراي بررسی رژیم غذایی گ
Klare؛ Powell ،2012و Boitani(گرفته استقراراستفادهمورد

ها، تجزیه سرگین بهاما با وجود این روش، )2011و همکاران، 
آوري نسبتاًدلیل قابلیت پایداري باالي سرگین در طبیعت، جمع

آوري حجم باالي نمونه نسبت به ها، امکان جمعساده نمونه
Klare(شودهاي مطالعه رژیم غذایی ترجیح داده مییر روشسا

و Cavallini؛ 1996و همکاران، Ciucci؛ 2011و همکاران، 
Volpi ،1995 .(چنین این روش در عین سادگی، دقیق است هم

طور وسیعی در و با صرف هزینه و تدارکات اندك، تاکنون به
ه قرار گرفته استمورد استفادخوارانگوشتغذاییرژیممطالعات

)Wachter ،2012و همکاران.(
در این مطالعه به بررسی رژیم غذایی یوزپلنگ آسیایی در 
منطقه حفاظت شده کوه بافق در مرکز فالت ایران پرداخته 

در این مطالعه از روش تجزیه سرگین براي شناسایی . شده است
ا توجه به ب. هاي طعمه مصرفی یوزپلنگ استفاده شده استآیتم
هاي حفاظت شده کوه بافق نسبت به سایر زیستگاهمنطقهکهاین

دارد و یوزپلنگ در ایران و جهان شرایط غالب کوهستانی
وبز تشکیل شده، در داران وحشی آن از کلجمعیت غالب سم

هاي یوز در ایران و مقایسه با مطالعات مشابه در سایر زیستگاه
چنین منطقه کوه بافق یکی هم. آفریقا جالب توجه خواهد بود

آید و شمار میمناطق جنوبی پراکنش یوزپلنگ در ایران به
تر هاي جنوبیهاي یوزپلنگ در زیستگاهجهت احیاي جمعیت

.بسیار حائز اهمیت است

هاشمواد و رو
منطقه حفاظت شده کوه بافق واقع در : معرفی منطقه

کیلومتر است که در فالت 70استان یزد، رشته کوهی به طول 
88527این منطقه با وسعتی معادل . مرکزي ایران قرار دارد

به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت و 1375هکتار در سال 
طول 555528تا 552825موقعیت جغرافیایی آن در محدوه  

کوه . عرض شمالی اعالم شد314526تا 311823شرقی و 
کوهستانی است و اقلیم بیابانی گرم انداز غالب بافق داراي چشم

این منطقه . بر آن حکم فرماست) هاي سردبا زمستان(و خشک 
که بیش از نیمی از ایران (از اراضی استپی ایران و تورانی است 

هاي کویري خشک و سوزان و در حاشیه کفه) را در بر گرفته
قرار گرفته ) غرب منطقهانجیر در غرب و شمالکویر بزرگ دره(

هاي گرم و سوزان و است و به همین سبب داراي تابستان
چنین اختالف درجه حرارت در طی هم. هاي سرد استزمستان

درجه 50که دماي هوا از طوريروز و فصول بسیار باالست به
ماه متغیر گراد در ديدرجه سانتی-5گراد در تیرماه تا سانتی
واسطه کویر احاطه هاي است که باین منطقه مانند جزیره. است

بهشده است و پوشش گیاهی و جانوري غنی و متنوعی نسبت
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خوارانی از قبیل منطقه زیستگاه گوشتاین.جوار داردمناطق هم
وبز، قوچوکل. پلنگ، کاراکال، روباه معمولی و شاه روباه است

. دهندداران وحشی منطقه را تشکیل میمیش و جبیر نیز سم

نیز در ارتفاعات این منطقه پراکنش دارند و درختزارهاي ارس
نیا و سهرابی(اندمحصور شدهکویراي در دلچون جزیرههم

).1385صفت و تجویدي، درویش؛ 1389زوارئی، 

نقشه موقعیت جغرافیاي منطقه حفاظت شده کوه بافق:  1شکل 

ستان فصل از تابطی چهاراین مطالعه در: دادهآوريجمع
طول انجامید و در هر فصل بهبه1392تا تابستان سال 1391

هاي سرگین. گرفتبرداري میدانی صورت مدت یک هفته نمونه
دار قرار داده هاي پالستیکی نایلونی زیپبرداشت شده در پاکت

شده و بر روي برچسپ هر پاکت شماره نمونه که نشان دهنده 
. اشت است، یادداشت گردیدبرداري و تاریخ بردمختصات نمونه

آوري شد سرگین از یوزپلنگ جمع89برداري در طی این نمونه
.حذف شدمطالعهنمونه از38خطا در شناساییکاهشدلیلبهکه

علت خطا در شناسایی سرگین گونه موردآوري نمونه بهدر جمع
هنظر، انحراف و خطا در تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز سرگین ب

منظور کاهش خطا به). Powell ،2012و Boitani (آید یوجود م
یوزپلنگ براي سرگینتایید)فاکتور(نمایهدر شناسایی چندین

هاي یوزپلنگ براساس فاکتورهاي مانند سرگین. تعیین شد
، مشاهده )2011و همکاران، Henschel(شکل، اندازه و رنگ 

، قرار )2007، و همکارانOtt(آثار و نمایه در نزدیکی محل دفع 
ها و مسیرهایی با بستر شنی ها، کوهپایهداشتن سرگین در دره

هاي گرفته ، عکس)Hemami ،2010و Farhadinia(و هموار 
که ) (2006و همکاران، Moreno(ايتلههايشده توسط دوربین

و دوم ) نقاط قلمروگذاري اثبات شده از یوزپلنگ در منطقه است
دلیل که به(هاي گ در داخل سرگینوزپلنوجود نمونه موي ی

و Marker(افتد بلعیدن و تمیز کردن بدن خود اتفاق می
خواران منطقهگوشتسایرسرگینازوشناسایی)2003همکاران، 

. شدندتفکیکشغالوسگروباه،گرگ،کاراکال،پلنگ،مانند
نمایه تایید بودند در این مطالعه 2هایی که حداقل داراي نمونه

. ها از مطالعه حذف شدورد استفاده قرار گرفتند و مابقی نمونهم
خواران حاوي هاي برداشت شده از سرگین گوشتنمونه

هاي مصرف هاي استخوان، پنجه و سم و دندان طعمهمو، تکه
درسرگینهاينمونه).Campbell،1980وPerrin(شده است

طبیعی دانشگاه تهران شناسی دانشکده منابع آزمایشگاه بافت
هاي استخوان در طی در ابتدا مو و تکه. مورد آنالیز قرار گرفتند

سپس از هر نمونه سرگین حداقل . عملیات شستشو جدا شدند
صورت تصادفی انتخاب و ساختار مغز و پوسته نمونه مو به20
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هاي شناسایی با کلید) Asprea ،2006و De Marinis(موها 
که تاکنون هیچ نوع کلید به سبب این. شدندتهیه شده مقایسه 

شناسایی از موي پستانداران ایران تهیه نشده بود، در این 
اي براي مطالعه کلید شناسایی موي پستاندارانی که طعمه بالقوه

آمدند، براي اولینشمار مییوزپلنگ در منطقه مورد مطالعه به
ن، در دست و همکاراRezaei(بار در ایران تهیه و منتشر شد 

). 1393رضایی و همکاران، ؛انتشار
خوار از هر طعمه و براي کمی کردن میزان مصرف طعمه

تعیین اهمیت هر نوع طعمه مصرف شده در ترکیبات رژیم 
و Klare(هاي مختلفی استفاده شده است غذایی از نمایه

در این مطالعه از ). 2002و همکاران، Ciucci؛ 2011همکاران، 
تصحیح حضورفراوانی،)Frequency of occurrenc(حضورراوانیف

و بیومس مصرف )Corrected Frequency of occurrenc(شده
جهت آنالیز رژیم غذایی استفاده )Biomass consumed(شده
خواران ترین روش براي تعیین رژیم غذایی طعمهساده.شد

Boitani(د فراوانی حضور است از طریق شاخص زیر محاسبه ش

):Powell ،2012و 

در کل نمونه iدرصد فراوانی حضور طعمه FOiدر این معادله 
موجود iهاي طعمه تعداد آیتم(niها است که از نسبت سرگین

آید دست میهب) هاتعداد کل سرگین(Nبه ) هادر سرگین
)Klare ،این روش براي مقایسه نتایج تجزیه ). 2011و همکاران

اند بسیار با سایر مطالعاتی که از این نمایه استفاده کردهسرگین
ولی درصورتی که ) 2011و همکاران، Klare(کاربردي است 

هاي طعمه مصرف شده در یک اندازه جثه یکسان تمامی گونه
تر هاي کوچکنباشند، این نمایه باعث افزایش برآورد طعمه

وجود هبی مثبت بشود و در نتایج اریها مینسبت به سایر طعمه
بنابراین بهتر است از ). 2011و همکاران، Martins(آورد می

تر مانند درصد حضور و بیومس مصرفی استفاده هاي دقیقنمایه
چنین فراوانی حضور هم). 2005و همکاران، Henschel(شود 

شود که بیش از یک آیتم غذایی تصحیح شده زمانی استفاده می
).2011و همکاران، Klare(ته باشد ها وجود داشدر سرگین

عنوان شاخصی رایج براي رژیم غذایی درصد حضور طعمه نیز به
که هر درصورتیشود و معموالًخواران استفاده میگوشت

تريسرگین داراي بیش از یک آیتم غذایی باشد نتایج دقیق
ولی با این ). Macdonald ،2003و Loveridge(کندارائه می

شود هاي کوچک جثه مینمایی اهمیت طعمهود باعث بزرگوج
و Cavallini(ها خواهد شد و منجر به برآورد بیش از حد آن

Volpi ،1995(:

هاي درکل آیتمiدرصد حضور آیتم غذایی POiدر این معادله 
iهاي غذایی کل آیتم(ciموجود در رژیم غذایی که از تقسیم 

هاي غذایی موجود کل آیتم(Cبر )هاي مورد بررسیدر نمونه
).2002و همکاران، Ciucci(آید دست میهب) هادر نمونه

با استفاده از نمایه بیومس مصرفی تخمین بدون اریبی از 
هاي کوچک جثه در رژیم غذایی بهمیزان و درصد حضور گونه

آید که براي محاسبه سایر پارامترهاي اساسی مطالعه دست می
پوشانی رژیم غذایی پهناي آشیان اکولوژیک غذایی و هممانند

:)2002و همکاران، Ciucci(توان از آن استفاده کرد می

سانان براي یوزپلنگ ضریب تبدیلی  متفاوت از سایر گربه
محاسبه شد که معادله ) Ackerman)1984روش بزرگ جثه به

):2003و همکاران، Marker(صورت زیر است آن به
X0098/0+3425/0Y =

هاي باالي با استفاده از این معادله بیومس مصرفی طعمه
و همکاران، Ott(شود کیلوگرم در هر سرگین محاسبه می2

تر از دو کیلوگرم در پلنگ عدد ثابت هاي کمبراي طعمه). 2007
میزان کل . لحاظ شد3425/0و براي یوزپلنگ عدد ثابت 35/0
از حاصل ضرب فراوانی حضور ) Bi(س مصرفی طعمه بیوم

شود که با حاصل میYiدر عدد ) i)CFOiتصحیح شده طعمه 
Xiبر وزن متوسط طعمه Biتقسیم کردن کل بیومس مصرفی 

. آیددست میام توسط پلنگ بهiتعداد افراد شکار شده طعمه 
، از نسبت )RBi(دست آوردن بیومس نسبی مصرف شدههبراي ب

آید دست میهمصرفی بBtبه کل بیومس Biمس مصرفی بیو
)Klare ،2011و همکاران .(

نتایج
سرگین مطالعه شده از یوزپلنگ هفت آیتم غذایی 51در 

وکل(داران وحشی در این بین سم). 1جدول (شناسایی شد 
و 25/91ترین درصد حضور بیش) میش و جبیروبز، قوچ

) بز اهلی و شتر(سپس دام اهلی . را دارند1/91بی بیومس نس
خود را به25/2و درصد حضور 75/7ترین بیومس نسبی بیش

. اختصاص داده است
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درصد حضور و فراوانی نسبی حضور ترکیب رژیم غذایی مصرف شده توسط یوزپلنگ در منطقه حفاظت شده کوه بافق: 1جدول 
یوزپلنگ

%درصد حضور رفراوانی حضو تعداد سرگین طعمه ردیف
6/38 14/43 22 بزوکل 1

85/36 18/41 21 قوچ و میش 2
8/15 65/17 9 جبیر 3

75/1 96/1 1 شتر 4
5/3 92/3 2 بزاهلی 5
75/1 96/1 1 پرنده 6
75/1 96/1 1 روباه 7

100 77/111 51 کل

نی حضور ترین طعمه مصرفی از لحاظ فراواکل و بز بیش
توسط یوزپلنگ است %) 40(و بیومس مصرفی نسبی ) 14/43(
) 65/17(و جبیر ) 18/41(سپس قوچ و میش ). 2و 1جداول (

خود چنین بیومس مصرفی را بهترین فراوانی حضور و همبیش

داران وحشی، بز پس از سم). 2و 1جداول (اند اختصاص داده
ترین بیومس بیشو شتر92/3ترین فراوانی حضور اهلی بیش

پرنده و روباه هرکدام . خود اختصاص داده استرا به4نسبی 
.تنها در یک سرگین مشاهده شدند

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

تعداد افراد 
شکار شده

بیومس مصرف 
شده نسبی

بیومس مصرف 
شده

فراوانی حضور 
تصحیح شده

ضریب 
تبدیل

متوسط وزن بدن 
)کیلوگرم(طعمه طعمه ردیف

74/0 40 21/26 24/38 6855/0 35 بزوکل 1
73/0 85/36 15/24 27/36 6659/0 33 قوچ و میش 2
49/0 25/14 33/9 65/17 5287/0 19 جبیر 3
02/0 4 59/2 96/1 322/1 100 شتر 4
07/0 75/3 42/2 92/3 6169/0 34 بزاهلی 5
- 55/0 34/0 98/0 - >1 پرنده 6
7/0 6/0 38/0 98/0 3915/0 5 روباه 7

100 42/65 100 کل

بحث
داران از آن است که سمحاکییوزپلنگسرگینتجزیهنتایج

یوزپلنگ در منطقه حفاظت شده کوه ترین طعمهوحشی مهم
بیومس نسبی مصرف شده در % 91باشند که بیش از ق میباف

و Markerمطالعات . دهندرژیم غذایی این گونه را تشکیل می
بر روي رژیم غذایی یوزپلنگ در نامیبیاي ) 2003(همکاران 

آفریقا نشان داد که یوزپلنگ با وجود فراوانی باالي دام اهلی 
. اران وحشی دارددتري به شکار سمتمایل بیش) داران اهلیسم(

بر روي رژیم ) 1389(چنین مطالعات زمانی و همکاران هم
غذایی یوزپلنگ در دو منطقه پناهگاه حیات وحش نایبندان و 

ترتیب در پناهگاه حیات وحش دره انجیر نیز نشان داد که به
از رژیم غذایی یوزپلنگ در ) درصد حضور% (68و % 72حدود 
میش وبز، قوچوکل(دار وحشیهاي سممنطقه از طعمهاین دو

بیش بافقرژیم غذایی یوزپلنگ در. تشکیل شده است) و جبیر
دار هاي سماین گونه در ایران از طعمههايزیستگاهاز سایر

تواند دهنده این مطلب میتشکیل شده است و این نتیجه نشان
پذیري به باشد که کوه بافق شرایط مطلوبی را از نظر دسترسی

.هاي ترجیحی براي یوزپلنگ فراهم کرده استهطعم
%)  6/38(ترین درصد حضور در رژیم غذایی یوزپلنگ بیش

خود اختصاص وبز بهرا کل%) 40(بیومس نسبی مصرف شده 
ترین فراوانی را در منطقه حفاظت شده داده است چرا که بیش

حیات اما در پناهگاه . داران داردکوه بافق نسبت به سایر سم
ترین طعمه شکار شده شده توسط وحش دره انجیر بیش

ترین فراوانی را نیز نسبت به میش بود که بیشویوزپلنگ، قوچ
). Hemami ،2010و Farhadinia(داران وحشی داشت سایر سم

بر روي رژیم غذایی یوزپلنگ ) 1389(زمانی چنین مطالعههم
ش نایبندان و دره نشان داد که در دو منطقه پناهگاه حیات وح
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ها مصرف شده بود و تر از سایر طعمهمیش بیشوانجیر، قوچ
داران وحشی ترین فراوانی را نسبت به سایر سمچنین بیشهم

شرق اما در شمال. خود اختصاص داده استدر هر دو منطقه به
تر از دام اهلی ، یوزپلنگ بیش)میاندشت و بهکده رضوي(ایران 

دار هاي سمکرده بود چرا که تراکم طعمهاستفاده ) گوسفند(
بسیار پایین بوده و از طرفی ) میش و گرازوآهو، قوچ(وحشی 

هاي یوزپلنگ بسیار باال بوده زیستگاهدراهلیدامپذیريدسترسی
چون سایر بنابراین هم). 2012و همکاران، Farhadinia(است 
وزن ترجیحی همحدودوهاطعمهفراوانیجثه،بزرگخوارانگوشت

طعمه عاملی موثر در انتخاب طعمه توسط یوزپلنگ نیز است 
)Ramesh ،؛ 2009و همکارانHayward ،2006و همکاران.(

هاي کوهستانی هبز ساکن زیستگاوکه کلبا توجه به این
اي و پرشیب ترین زمان خود را در ارتفاعات صخرهاست و بیش

پوشانی کمی ، هم)2013همکاران، و Sarhangzade(گذراند می
و ) Hemami ،2010و Farhadinia(با زیستگاه یوزپلنگ دارد 

ذایی یوزپلنگ داشته تري در رژیم غرود که حضور کمانتظار می
ها دلیل منابع آبی اندك در منطقه کوه بافق، چشمهاما به. باشد

اي مرتفع هاي صخرهو منابع آبی در پایین دست کوهستان
هاي سمت زیستگاهبز بهوترین عامل جذب کلمهم)هاکوهپایه(

Farhadinia؛2013و همکاران، Sarhangzade(یوزپلنگ است

هاي گلهعالوه براین، در فصول سرد سال ). Hemami ،2010و 
تر حضور دارند ها و نرهاي جوان در ارتفاعات پایینماده

)Sarhangzade ،چنین در اواخر زمستان و هم)2013و همکاران
تري نسبت به ها علوفه سبز بیشها و کوهپایهو اوایل بهار دره

که به ) بانانگفتگوي شخصی با محیط(ها دارند هسایر زیستگا
نظر به. شودبا یوزپلنگ فراهم میبزواین دلیل برخورد کل

ترین جمعیت و رسد که منطقه حفاظت شده کوه بافق بیشمی
هاي یوزپلنگ در ایران بز را نسبت به سایر زیستگاهوتراکم کل

ترین فراوانی حضور را در رژیم غذایی بیشدارد و متعاقباً
.یوزپلنگ به خود اختصاص داده است

ترین طعمه یوزپلنگ است که بیشمیش دومینوقوچ
را در بین دیگر ) %9/36(درصد حضور و بیومس نسبی مصرفی 

هاي میش نسبت به سایر طعمهوفراوانی قوچ. ها داردطعمه
بز تراکم بسیار واست که نسبت به کل%6/25سمدار وحشی 

سایر مطالعات در مورد رژیم غذایی . تري در این منطقه داردکم
در پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نایبندان، نشان یوزپلنگ 

ترین طعمه مصرفی توسط این گونه میش بیشوداد که قوچ
پوشانی را با ترین همبوده است، چرا که زیستگاه یوزپلنگ بیش

وچنین در این مناطق قوچمیش دارد و هموزیستگاه قوچ

شی داشته داران وحترین فراوانی را نسبت سایر سممیش بیش
در ). 1389؛ زمانی، Hemami ،2010و Farhadinia(است 

) Hemami)2010و Farhadiniaمنطقه دره انجیر طی مطالعه 
هاي شکار شده، بر روي رژیم غذایی یوزپلنگ با استفاده از الشه

نشان داد که قوچ و میش دومین طعمه ترجیحی یوزپلنگ است 
ترین ارجحیت را بز بیشوترتیب جبیر، قوچ و میش و کلو به

که در حال جاییاز آن). Hemami ،2010و Farhadinia(دارند 
ترین تشابه زیستگاهی را با قوچ و میش حاضر یوزپلنگ بیش

و ) Harington،1977؛ Hemami ،2010و Farhadinia(دارد 
و Hayward(این گونه در محدوده وزن ترجیحی یوزپلنگ است 

هاي اصلی را در اکثر یکی از طعمهماالً، احت)2006همکاران، 
و همکاران، Farhadinia(دهد هاي یوزپلنگ تشکیل میهزیستگا
میش در ودلیل تراکم بسیار پایین قوچبا این وجود به). 2012

دلیل شکار و چراي مفرط دام اهلی، طی مطالعات میاندشت به
صورت گرفته در رژیم غذایی یوزپلنگ مشاهده نشد 

)Farhadinia ،2012و همکاران.(
در 8/15جبیر سومین طعمه از نظر فراوانی نسبی حضور 

داران از فراوانی سم% 3که فقط حالیدراستیوزپلنگغذاییرژیم
در . خود اختصاص داده استوحشی را در منطقه کوه بافق به

پناهگاه حیات وحش دره انجیر نیز طی مشاهدات صورت گرفته 
توسط یوزپلنگ مربوط به جبیر بود %) 10(ار شدهالشه شک3

داران وحشی از جمعیت سم) فرد34% (6که جبیر فقط در حالی
).  Hemami ،2010و Farhadinia(دهد دره انجیر را تشکیل می

هاي باز سرنگیتی نیز آهوان تامسون و در پارك ملی در دشت
ط ترین طعمه مصرفی و ترجیحی توسکروگر ایمپاال، بیش

و Mills؛ 2006و همکاران، Hayward(اند یوزپلنگ بوده
آشیان اکولوژیک یوزپلنگ سازگاري باالیی با ). 2004همکاران، 

Hayward(هاي دشتی یافته است هشکار تخصصی آهو و زیستگا

حدي است که با حذف و این وابستگی به) Kerley ،2008و 
ولیدمثل کاهش غزال تامسون از سرنگتی، موفقیت یوزپلنگ در ت

و همکاران، Hayward(از آن منطقه حذف شد یافت و نهایتاً
کاهش شدید جمعیت یوزپلنگ در ایران نیز پس از ). 2006
دنبال کاهش شدید جمعیت آهو و جبیر بر اثر به1970دهه 

هاي دشتی ایران صورت گرفت شکار و تخریب زیستگاه
)Farhadinia وHemami ،2010 ؛Hunter؛ 2007ران، و همکا

Farhadinia ،2004و همکاران.(
ترین گروه دار وحشی مهمهاي سمدام اهلی پس از طعمه

از بیومس %75/7شود که طعمه براي یوزپلنگ محسوب می
خود اختصاص فراوانی نسبی حضور را به%88/5نسبی و 
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دو گونه شتر و بز اهلی که توسط یوزپلنگ مصرف . دهندمی
از فراوانی نسبی حضور را در 92/3و 96/1د هر کدام انشده

شتر در تمامی طول . دهندهاي یوزپلنگ تشکیل میسرگین
وحشی در منطقه راسی  نیمه10- 4هاي صورت گلهسال به

در فصل بهار چراي بز و گوسفند در منطقه کوه . ساکن هستند
گیرد و در حاشیه و داخل منطقه مراتع و تمامیبافق شدت می

در . گیرندها مورد استفاده بز و گوسفند اهلی قرار میآغل
ترین طعمه مصرفی مطالعه انجام شده در میاندشت بیش

تشکیل داده بود چرا ) بز و گوسفند اهلی(یوزپلنگ را دام اهلی 
که حضور دام اهلی در سراسر منطقه در طی چراي زمستانه 

ه شده و هاي آهو از منطقباعث پراکندگی و راندن جمعیت
تري دارد را چنین یوزپلنگ نیز دام اهلی که تراکم بیشهم

یوزپلنگ در ). 2012و همکاران، Farhadinia(کند انتخاب می
تري براي شکار بیشیلرغم تراکم باالي دام تمانامیبیا علی

در صورتی). 2004و همکاران، Marker(داران وحشی دارد سم
) داران وحشی متوسط جثهسم(هاي اصلی یوزپلنگ که طعمه

کاهش یابند یوزپلنگ نیاز دارد تا منبع دیگري را از علفخواران 
چرا که ) 2012و همکاران، Farhadinia(دار جایگزین کند سم

در (دار هاي سمسانان بزرگ جثه گونهطعمه ترجیحی اکثر گربه
Hayward؛ 2007همکاران،وOtt(هستند)ترجیحیوزنمحدوده

هاي اهلی بنابراین شکار و خسارت به دام). 2006ان، و همکار
Farhadinia؛ 2013همکاران، وMeena(بودخواهدانتظارقابلنیز

ترین تهدیدات یوزپلنگ در ایران یکی از مهم). 2012همکاران،و
هاي گله است که براي حفاظت از شکار توسط چوپانان و سگ

).2007همکاران، وHunter(گیرد هاي اهلی صورت میدام
در یک سرگین یوزپلنگ پر یک پرنده مشاهده شد اما 

تا به حال شکار پرنده توسط یوزپلنگ . قابل شناسایی نبود
مشاهده و ثبت گردیده است اما این آیتم غذایی نقش چندانی 

؛2012و همکاران، Farhadinia(در رژیم غذایی آن ندارد 
Hayward،هاي وي روباه در یکی از سرگینم). 2006و همکاران

این امر نشان از رقابت تداخلی یوزپلنگ . یوزپلنگ مشاهده شد
تواند اي نیز میبا روباه بوده است و دلیل این تهاجم بین گونه

ها پوشانی رژیم غذایی و یا تفاوت در اندازه بدن این گونههم
.)Bushirk ،2006و Donadio(باشد

العات صورت گرفته درخصوص رژیم سایر مطبرخالف
و همکاران، Marker؛ 2004و همکاران، Mills(غذایی یوزپلنگ 

در این منطقه جوندگان و خرگوش در سرگین یوزپلنگ ) 2003
هاي محدود از دلیل نمونهبهاین امر احتماالً. حضور نداشتند

سرگین یوزپلنگ و یا تراکم و تنوع پایین جوندگان و خرگوش 
چه اهمیت دارد این است که ولی آن. ه بوده استدر منطق

فقط ) کیلوگرم10>(برخالف انتظار، پستانداران کوچک جثه 
اصلی رژیم غذایی بهءمکمل رژیم غذایی یوزپلنگ بوده و جز

و Hayward؛2007و همکاران، Hunter(روند شمار نمی
).2003و همکاران، Marker؛ 2006همکاران، 

نیاتشکر و قدرد
بانان و کارشناسان اداره محیط زیست بافق جناب از محیط

آقایان مهندس سیدجالل موسوي، علی خواجه، اصغر خواجه، 
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