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   يراني پلنگ اييم غذايرژ
(Panthera pardus saxicolor Pocock, 

، استان گليسار يمل پاركدر  (1927
  خراسان شمالي

  
 *3يفراش تايآز ،2يكابل محمد ،1يسيتقد محمد

 و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه ،ستيز طيمح ارشد  كارشناس. 1
 منابع دانشكده ،التيش و ستيز طيمح گروه اري اريدانش. 2 ،قاتيتحق

 يعيطب منابع دانشكده ستيز طيمح گروه ارياستاد. 3 ،تهران دانشگاه يعيطب
  هدمش يفردوس دانشگاه ستيز طيمح و

 )11/4/92: بيتصو خيتار ، 1/11/91: افتيدر خيتار(

  
  دهيچك

 ي داراييخاطر قرار داشتن در رأس هرم غذاه گوشتخواران ب
 گوشتخواران ييعادات غذا. ها هستندستمي در اكوسييت باالياهم

، ي مكانيل الگوي از قبي مهميكي اكولوژيهابزرگ با مشخصه
 و يدمثليت تولي، موفقيستگاه، ساختار اجتماعي، انتخاب زييجابجا
ن پژوهش به ين اساس در ايبر ا.  در ارتباط استييايع جغرافيتوز

ه و يگل از تجزي ساري پلنگ در پارك ملييم غذاين رژييمنظور تع
ار فصل سال ن با شاخص درصد حضور در طول چهيل سرگيتحل

 ي پلنگ در پارك ملييم غذايج نشان داد كه رژينتا. استفاده شد
ش، كل و بز، ي است و شامل قوچ و ميي تنوع بااليگل دارايسار

اه ي، سگ، اسب، پرنده و گي، تشيگراز، خرگوش، روباه، دام اهل
ن سهم و خرگوش يشتريگل بي ساريش در پارك مليقوچ و م. است

شك يب. ن گونه دارندي اييم غذايدر رژن سهم را يو اسب كمتر
تواند يها مت طعمهي پلنگ و حفظ جمعيي منابع غذاييشناسا

  .ن گونه باشدي ايت حفاظتيت و بهبود وضعيري مديگشا راه
  

  . هرم غذايي، سرگين، عادات غذايي:يدي كليهاواژه
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ABSTRACT  
Carnivores play great ecological roles in 
ecosystems because of placing on top of the food 
pyramid. Food habits of large carnivores are 
associated with important ecological features such 
as spatial pattern, movement, habitat selection, 
social structure, geographical distribution and 
reproductive success. Accordingly, in this study 
was used scat analysis to determine the diet of 
persian leopards in Sarigol National Park using 
percent of occurrence index. The results showed 
that diet of leopards in the Sarigol National Park 
includes a high diversity of wild boar (Sus 
scrofa), wild goat (Capra aegagrus), wild sheep 
(Ovis orientalis), tolai hare (Lepus tolai), 
common fox (Vulpes vulpes), Indian crested 
porcupine (Hystrix indica), domesticated animals; 
dog, horse, bird and plant materials. Wild sheeps 
have the largest share and rabbits and horses have 
the lowest share in the diet of this species. 
Undoubtedly, identifying food habits of leopard 
and maintaining prey populations can improve 
management programs and conservation status. 
 
Keywords: Food pyramid, Scat, Food habits. 
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  مقدمه
 ييگوشتخواران بخاطر قرار داشتن در رأس هرم غذا

ها هستند و ستمي در اكوسييت باالي اهميدارا
م با ي مستقيا اكوسيستم رابطه هريسالمت و تندرست

ه يرا با تغذيزحضور گوشتخواران در آن زيستگاه دارد 
مار يف و بي افراد ضع بخصوص طعمهيهاتياز جمع
 Bekoff)شوند يها متيجمعافراد ر ي ساييايباعث پو

et al., 1984) .يهايژگيو ن حال بخاطريدر ع 
 بودن، يز  تك گوشتخواران ماننديشناخت خاص بوم

 ،ز كمبود امكاناتي و نيشب فعال بودن و استتار قو
در مطالعات صورت گرفته در خصوص گوشتخواران 

ع، ي كه در مورد توزياندك بوده و مطالعاتران يا
 و ارتباطات متقابل آنها با يساختار اجتماع

گر گوشتخواران تا به امروز يخواران بزرگ و د علف
ناطق حفاظت شده انجام شده است اغلب محدود به م

ه و خط مبناها و ين گونه اطالعات پاي فقدان ا.است
ات ي حيها تيش جمعي و پاين عدم بررسيهمچن

ت و يرينه مدي در زميوحش خود مشكل بزرگ
  .گردديات وحش محسوب مي حيهاحفاظت گونه
 يها گوشتخواران بزرگ با مشخصهييعادات غذا

، ييبجا، جاي مكانيل الگوي از قبي مهميكياكولوژ
 يدمثليت تولي، موفقيستگاه، ساختار اجتماعيانتخاب ز

 ;Krebs, 1978)  در ارتباط استييايع جغرافيو توز

Bekoff et al., 1984; Sunquist &Sunquist,. 
1989). 

 در هان گونهيت و كنترل ايريسفانه مدأمت
 ، مرتبطيشناسل فقدان اطالعات بوميكشورمان بدل
ن يد اي روبرو است كه در گام اول باياريبا موانع بس

 ي براييم غذاين رژييتع .موانع را هموار ساخت
 آنها ييم غذاي گوشتخوار مثل پلنگ كه رژيها گونه

 ,.Bekoff et al) آنها استيط زندگيتابع مح

ن يبه انزديك شدن  ي برايكرد مناسبيرو (1984
ران است يسان ان گربهيپلنگ بزرگتر. باشديهدف م
 اتحاديه EN) (  در معرض خطري طبقه حفاظتكه در

) IUCN(جهانى حفاظت از طبيعت و منابع طبيعى 

ت در ي مهم و حائز اهميهااز گونه قرار دارد و
   .(Ziaie, 2009) ران استي ايستيز تنوع

 به كار يين عادات غذايي تعي كه براييهاروش
د ي صيها مكاني بررس.1روند بر اساس يم

(Kruuk & Turner, 1967) 2.ل يه و تحلي تجز
   و)Bothma 1966(ات دستگاه گوارش يمحتو

 ;Norton et al., 1986)ن يل سرگيه و تحلي تجز.3
Palmer & Fairall, 1989)ه و يتجز. باشدي م

 است يه و مناسبي اوليها روشون جزيل سرگيتحل
خواران به كار  گوشتييم غذاي مطالعه رژيكه برا

ه و ي تجز.(Goodbois et al., 2005)د رويم
صرفه خطر و مقرون بهين عالوه بر بيل سرگيتحل

 يها گونهييم غذاي از رژين درستيبودن، تخم
  . (Ciucci et al., 2004)سازد يخوار فراهم مگوشت
ژه يات وحش بوي حيهات مطلوب گونهيريمد
 يشناختازمند اطالعات بومي گوشت خوار نيهاگونه
 شد ضمن پرداختن به ين مطالعه سعيدر الذا . است
ك از ين سهم هر يي پلنگ و تعييم غذايرژ

ن گونه در ي اييم غذاي مورد استفاده در رژيها طعمه
ن ي اي از اكولوژيشتريگل شناخت بي ساريپارك مل

  . گونه حاصل شود
  

 ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
كتار در  ه28346 معادل ي با مساحتگليمنطقه سار

 08/37تا  55/36 و ي طول شرق47/57 تا 36/57
 24 و در يدر محدوده خراسان شمالعرض شمالي، 

منابع . كيلومترى شرق شهرستان اسفراين قرار دارد
ها و آبشخورها ها، رودخانهآبي پارك شامل چشمه

 ي و تنوع توپوگرافين شناسينوع ساختار زم. باشندمي
زان و يبخصوص از نظر م( ي متفاوتيميط اقليآن، شرا

 يدر نواح. جاد كرده استيرا در منطقه ا) نوع بارش
 سرد و ي مرتفع با هوايها  آن كوهستانيشمال

 منطقه بصورت تپه ي جنوبيهامرطوب و قسمت
 يزان بارندگي نسبتاً گرمتر و مييماهور با آب و هوا
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 273 منطقه حدود يزان بارندگيمتوسط م. كمتر است
 در ياهي گونه گ400حدود . باشديال م متر در سيليم

باشد ياه غالب منطقه درمنه ميگ .منطقه وجود دارد
 در (Artemisia sieberi) يكه بصورت درمنه دشت

 Artemisia) ي و درمنه كوهيقسمت جنوب

aucheri) يپارك مل. شوديده ميد ها در كوهستان 
 چون ي متفاوتيهاستگاهيل وجود زيگل به دليسار

 از ياف گستردهي طي دارايور، صخره، دشتتپه ماه
ها ستگاهين زيكه هر كدام از ا. ات وحش استيح

 Agha Miri et)  خاص خود هستنديها گونهيدارا

al., 2003) .  
  
   گونه مورد مطالعهيمعرف

 در اكثر مناطق كشور، اعم از ارتفاعات يرانيپلنگ ا
البرز تا تپه ماهورهاي كوير مركزي، هر جا كه طعمه 

هاي كند و در اكثر زيستگاهمناسب باشد زيست مي
كشور اعم از جنگلي، كوهستاني، بياباني، استپي، 

 4000بلوچي و در ارتفاعات مختلف از صفر تا نزديك 
ها زندگي  پلنگ .ستن استيمتر از سطح دريا قادر به ز

اي و نزديك رودخانه را  در نواحي پردرخت، صخره
آيند  كمتر به سمت كوهپايه پايين مي. دهند ترجيح مي

  از اكثر . شوند ها ديده مي و بندرت در دشت
  ژه گرازيوهپستانداران بزرگ جثه و كوچك جثه ب

(Sus scrofa)بز  ، كل و(Capra aegagrus) ،

 پرندگان، ،(Ovis orientalis)ميش  قوچ و
 ماهي و  و همچنين ازهاپشت  نظير الكيخزندگان

   .(Ziaie, 2009) كنندحشرات تغذيه مي
  

   دادهيآورروش جمع
 ي در پارك ملپلنگ ييم غذاين رژييبه منظور تع

ها نيابتدا سرگ. ن استفاده شديز سرگيگل از آناليسار
 ييگر شناساي ديهايژگيبر اساس شكل، اندازه و و

2003) Gibbons ؛Halfpenny & Biesiot 

.  شدنديآوراز سطح منطقه جمع و)  1986
 فصل در سال 4ن در طول ي از سرگيبردار نمونه
 30 يبردار ن نمونهي اي انجام شد كه ط1388-1389

مشاهده و نقاط ) 1شكل ( شد ين جمع آوريعدد سرگ
 ي نقشه پارك ملي مشخص و بر روGPSن با يسرگ
ن ي سرگيهانمونه). 2شكل (ديگل مشخص گرديسار

كبار مصرف و ي در ظروف يآور پس از جمع
 مورد يزهاي انجام آناليشگاه براي به آزمايگذار كتيات
 3ها به مدت نيشگاه سرگيدر آزما. از منتقل شدندين

نده قرار گرفتند و بعد از يع شويروز در محلول آب و ما
عبور داده شدند و سپس ذرات  يمتريليم يك الك

 درجه 30 تا 20 ي از آنها جدا و در دماپرو، پوست و م
 در مورد قطعات مو، بعد از. گراد خشك شدنديسانت

قه در الكل شسته شده ي دق10 ابتدا به مدت يجداساز
   دي اسال  آنها  از  بعد  قرار داده شدند وXyleneو در 

  
  

   
  گلي سارين پلنگ در پارك مليسرگ. 1شكل 
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  گلي سارينقاط حضور پلنگ در پارك مل. 2شكل 

  
ه يكروسكوپ تهير مي مشاهده در زيختار مو براسا

د يه كليمنظور ته به. (Teerink, 1991)شد 
ن پلنگ با استفاده از ي سرگيهامانده ي باقييشناسا

 ي موجود در پارك ملي جانوريها گونهيمو، از تمام
ل ي پلنگ را تشكييم غذاي از رژيگل كه بخشيسار
 ها بر اساس ساختار آنه شد ويدهند، نمونه مو تهيم

ك مورد يكروسكوپي و مكي ماكروسكوپيهايژگيو
 در  تصويريييد شناساين كلي قرار گرفت كه ايبررس
 از ييم غذايان رژي بيبرا.  آورده شده است3 شكل
 (Percent of occurrence) درصد حضور هينما

/  نمونه مورد نظر بودند ي كه دارايهانيتعداد سرگ(
  .ده شداستفا) هانيتعداد كل سرگ

 
 

    
  يگربه وحش يبز اهل شيقوچ و م اسب

    
 هاكرك در اغلب گونه سگ  كل و بز خرگوش

    

    
  گراز  روباه    

  گلي ساريه پلنگ در پارك ملي انواع پستانداران مورد تغذي موها و خزهاييراهنماي تصويري شناسا. 3شكل 
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  يريگ جهيبحث و نت
ورده آ 4 شكل ها درنيل سرگيه و تحليتجزنتايج 

ن گونه در ي اييم غذايدهد رژيشده است و نشان م
 برخوردار است و ييگل از تنوع باالي ساريپارك مل

 ش، كل و بز، گراز، خرگوش، روباه،يشامل قوچ و م
 بر. اه استي، سگ، اسب، پرنده و گي، تشيدام اهل

 يش در پارك ملياساس نتايج اين مطالعه قوچ و م
 ييم غذاياز رژ% 1و خرگوش و اسب % 53گل يسار

  نقاط2در شكل شماره . دهنديل مين گونه را تشكيا
 ش در منطقه مورد مطالعهيحضور پلنگ و قوچ و م

 ن است كهي از ايمشخص شده است كه حاك
 ي جنوبيهان گونه در قسمتين نقاط حضور ايشتريب

 گل واقع شده است وي ساري پارك مليو مركز
  حضور پلنگ با نقاطيدهنده همپوشان ن نشانيهمچن

  ) ن طعمه مورد استقاده آنيتر مهم(ش يقوچ و م
  . است
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   پلنگيهاطعمه

  گلي ساريه در پارك ملي مورد تغذيهاك گونهي پلنگ به تفكييم غذايرژ. 4شكل 
  

پارك ملي ساريگل با داشتن تنوع جانوري قابل 
ي محيط مطلوبي براي پلنگ به يتوجه، از لحاظ غذا

هاي يافت شده در منطقه اغلب الشه. رودشمار مي
ها است و مشاهدات شيمربوط به قوچ و م

ش ي بر شكار قوچ و ميشتر مبنيبانان نيز ب محيط
 و Hart كه توسط يادر مطالعه.  استتوسط پلنگ

 انجام  در كنگوIturi يها در جنگل) 1996 (همكاران
ن يشترين مطلب بود كه سمداران بيد ايؤز ميگرفت ن

هاي قسمت.  پلنگ دارندييم غذايسهم را در رژ
هايي است كه   درهي پارك دارايجنوبي و مركز

 است كه اين پوشش يا پوشش گياهي درختچهيدارا
ن يكم  اختفا وي را برايط مناسبيوه گياهي محانب

 يآورن نقاط جمعيشتريآورد و بيپلنگ فراهم م
كه . ن مناطق بوديز مربوط به اي پلنگ نيهانيسرگ

. ستي پارك فراهم ني شماليها ط در بخشين شرايا

م ين سهم را گراز در رژيشتريش بيپس از قوچ وم
گل ي سارگراز نه تنها در منطقه.  پلنگ داردييغذا

 پلنگ يهان طعمهي از مهمتريكيران يبلكه در تمام ا
ج ي بر اساس نتا.(Ziaie, 2009) روديشمار مه ب

ن ي اييم غذاي از رژيزيار ناچيحاصل شده بخش بس
دهد كه حضور مواد  يل مي تشكياهيگونه را مواد گ

صورت ه توانند ب ي پلنگ ميها نيدر سرگ ياهيگ
  .  شكار شده باشنديها به همراه طعمهيتصادف

است و  پلنگ يهان طعمهي از بهتريكيبز  كل و
ن طعمه در دسترس باشد نسبت به ي كه ايدر صورت

ت قرار دارد يها بخاطر شكار آسان در اولور گونهيسا
بزها در مرز   كل و،ي كه در پارك مليياما از آنجا

)  راس50كمتر از ( منطقه و با تعداد اندك يشرق
ن گونه ي اييم غذاي در رژيحضور دارند، لذا سهم كم

 براي ين دشمنان خطرناكيها همچنپلنگ. دارند
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روند و به گوشت آنها سانان به شمار ميخانواده سگ
 يدر پارك مل. (Ziaie, 2009) عالقه زيادي دارند

سانان از گر سيها نسبت به ساز روباهيگل نيسار
ج ي مطابق با نتاو برخوردار هستند يشتريت بيجمع

ن سهم را نسبت به يشتريها بز روباهيبدست آمده ن
در . ن گونه دارندي اييم غذايسانان در رژگر سگيد

 )2006(و همكاران  Hayward كه توسط يامطالعه
 ييها د كه پلنگ طعمهيز مشخص گرديانجام شد ن

ح يم وزن داشته باشند را ترجلوگري ك40 تا 10ن يكه ب
ن يتر ن و ارجحيتر لوگرم مناسبي ك25دهد و يم

  . آن استيطعمه برا
ت يك گونه گوشتخوار كفاي پلنگ به عنوان يبرا

ن گونه ي از عوامل مهم در امر حفاظت اييمنابع غذا
 ي و بررسيين منابع غذاي اييشك شناسايب. باشديم

 يگشاتواند راهي پلنگ ميهاستگاهيت آنها در زيجمع
   .ن گونه باشدي ايت حفاظتيت و بهبود وضعيريمد
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