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  چکيده .1

  
توسط گوشتخوار ديگر  تي مشترک بر سر منابع تا حد حذف يک گونهشناخپستانداران گوشتخوار با آشيان بوم

گياري اسات    کنند که از طريق تغيير در رژيم غذايي،الگوهاي فعاليت زماني و مکااني قاباپ پاي    رقابت مي
-مطالعه حاضر براساس داده هاي دوربين تله اي در پارک ملي ساريگپ انجام گرفت  بررسي روابط بين گونه

شب تله در دو ساا،، مجووااا    1011ي فعاليت گوشتخواران از اهداف اين پژوه  بودند  طي اي و الگوها
الگوي فعاليات دو گوناه   گونه گوشتخوار در اين منطقه بدست آمد  براساس نتايج،  1تصوير مستقپ از  171

  گربه وحشي و پلنگ نشان از جدايي زمان فعاليت اين دو گونه دارد
 

 ن گوشتخوار، رقابت، جدايي مکاني و زماني، الگوي فعاليت، پارک ملي ساريگلپستاندارا کلمات کليدي:

 
 

  مقدمه و هدف. 2

 نيا   و دماا  ناور،  ازقبياپ  محيطاي  فاکتورهااي  [11] دهندمي نشان را فعاليت الگوهاي از بااليي تنوع گوشتخوار پستانداران
 جاانوران  در را مکااني  و زمااني  فعاليت الگوهاي است وکنم ني  هاي انسانيم احوتو تهديدها طعوه، رقابت، ازقبيپ اواملي
 رقابات  ياا  و مشاترک  مناابع  سر بر غيرمستقيم رقابت يا برداريبهره صورت دو به رقابت [21 ,19]. دنده قرار تاثير تحت
 از [16]. شاود  آن باوم هام  ديگر گوشتخوار توسط گوشتخوار يک حذف بااث تواندمي که است مستقيم رقابتي يا ايمداخله
-مي ناحيه يک در ساکن هايگونه بين رقابت کاه  براي مهمي سازوکارها ازي شناخت بوم انيآش وي زمان جدايي رو هوين

 که دهد مي نشان شواهد اما باشد، ني  تکاملي هايسازگاري دليپ به تواند مي روزانه، فعاليت الگوهاي در تفاوت  [14] دباش
 [25] . کندمي کوک جانوران زيستيهم به شناختيبوم يهاآشيانيي جدا و زماني جدايي
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 تئوري و پيشينه تحقيق. 3
 ماورد  آنهاا  حضور ثبت کنار در هاگونه فعاليت الگوي بررسي براي اب اري انوان به اي تله هاي دوربين که سالهاست

 گوشتخواران مانند کارمخفي ستاندارانپ به مربوط هايداده آوريجوع براي مخصوصا که تکنيک اين  گيرند مي قرار استفاده
 را هاگونه فعاليت الگوهاي شده گرفته تصاوير از استفاده با که سازد مي قادر را محققان، [18] است مناسب بسيار فعا،، شب
-ماي  تساهيپ  را هاا يساتي گوناه  زهام  متفاوت، فعاليت الگوهاي که است داده نشان مطالعات  [24]دهند قرار بررسي مورد

 باا  گوشتخوار هايگونه و کنندمي استفاده رقابت کاه  براي زماني جدايي از مشابه، غذايي رژيم با گوشتخواران   [12]کند
   [8 ,15] کنندمي تفکيک را خود غذايي رژيم مشابه، فعاليت الگوي
 ,19] است گرفته انجام آسيا غرب در ايتله هايدوربين وسيله به گوشتخواران جامعه زمينه دري که مطالعات وجود با

 از آماده  بدسات  هااي داده از ماا  مقالاه،  ايان  در  است بوده پژوه  مورد کوتر گوشتخوار پستانداران ايگونه بين روابط، [5
 ايان  فعاليات  الگوهااي  وي نسبي فراوان تنوع، بررسي براي اند، شده گرفته بکار سيستواتيک صورت به که ايتله هايدوربين

 پاياه  اطالاات تواندي م پژوه  اين نتايج  کنيممي استفاده ايران در کوهستاني منطقه يک در هاآن بين ابطرو و پستانداران
 و ماديران  دراختياار  نواياد، ي ما  زيسات  گوشاتخواران  اناواع  آن در کاه ي اج يره و کوچک شده حفاظت مناطق درخصوص
 هد د قرار کارشناسان
 

 مواد و روشها .5

 شوالي خراسان استان اسفراين، شرق کيلومتري 21 در کيلومترمربع 4/71بر بالغ احتيمس با ساريگپ، ملي پارک
 جهت در  مرتفع و متصپ هاي کوه به که است شده تشکيپ جنوب در ماهوري تپه مناطق از مکان اين  است شده واقع
 Ovis اوريا، مي  و قوچ اصلي هايزيستگاه از منطقه اين  شوندمي منتهي متر 2441 تا 1411 ارتفاع با شوالي،-جنوبي

orientalis ب  و کپ آن، کنار در و شود مي محسوب ايران شرقي شوا، در Capra aegagrus، وحشي خوک و 
Sus scrofa  ايراني پلنگ از ابارتند که گوشتخواراست گونه 8 حداقپ زيستگاه ساريگپ ملي پارک  کندمي زيست ني   

Panthera pardus، خاکستري گرگ Canis lupus، ،شغا Canis aureus، معوولي روباه Vulpes vulpes، 
 و ،Otocolobus manul پاالس گربه ،Felis silvestris وحشيگربه ،Hyeana hyeana راهراه کفتار

 [1]. باشدمي Martes foina سوورسنگي
 از ماه 18 مدت به را شناسايي مطالعه يک ما اي،تله هايدوربين براي مناسب هايمکان شناسايي منظور به
 طور به جانوران اوده گدارهاي و اصلي مسيرهاي  داديم انجام مطالعاتي منطقه در 1081 آبان لغايت 1084 ارديبشهت
 و هانوايه اساس بر ايتله هايدوربين براي مناسب هايمکان تا گرفتند قرار بررسي مورد ماهيانه بازديدهاي قالب در منظم
 سنج  براي که شدند يافت ايتله هايدوربين نصب براي جايگاه 21 مجووع در  شوند شناسايي اهآن مکاني موقعيت
 4 از استفاده با باطري اور آزمون ني  و سرقت برابر در امنيت گوشتخواران، از اکسبرداري براي هامکان اين بودن مناسب
 ثبت منطقه مختلفي هابخ  در ني  گوشتخواراني ها نوايه و آثار مدت، ايني ط  شدند پاي  ايتله هايدوربين دستگاه
 زيرا نشود، گ ارش سرگين بواسطه ها گونه حضور خاص، موارد از غير شد تالش و بوده ردپا شامپ اودتا ها نوايه اين  گرديد
 و دشواري نجس ريخت وي شناس ريختي هاي ويژگ به اتکا با تنها پرتنوع جامعه يک در گوشتخواران انواع سرگيني شناساي
 [10].اشد ب تواندي م اشتباهات از مولو

 متوالي زمستان دو طي نقطه 14 تا 12 هو ماني کارگذار صورت به سيستواتيک مرحله ،يشناساي مرحله از پس
 Deer Cam تجاري نام با آنالوگ دوربين مد، يک از منظور بدين  گرفت انجام ساريگپ ملي پارک در 1081 و 1081
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(DC-200 model, Park Falls, WI) هر در جانواران حرکت مسير از جدا متر 4 تا 2 فاصله به که شد استفاده 
 از پس  نشود مشکپ ايجاد سبب خورشيد مستقيم تاب  تا بود شوا، به رو اووما ها دوربين نصب جهت  گرفتند قرار ايستگاه
 شده منظم تصاوير روي شده ثبت تاريخ و ساات ساسبرا ها گونه حضور  شد ايجاد تصاوير از اطالااتي بانک تصاوير، چاپ
 هر از شده گرفته هاياکس تعداد شامپ ها،گونه مستقپ تصاوير تعداد  گرديد تعيين مختلف گوشتخواران فعاليت الگوي و
 از  باشدمي او، اکس شدن گرفته از ساات مين بازه طو، در فرد هوان از شده تکرار هاياکس گرفتن نظر در بدون فرد
 چند که دارد وجود امکان اين بودند، شده تنظيم تصاوير بين ثانيه 01 يا 11 معووال تأخير حالت روي بر هادوربين که آنجا
 عيوقا واقع در  [27 ,4] شود ثبت زندمي پرسه حوالي آن در ساات حتي يا دقيقه چند مدت به که حيوان يک از اکس
 ريتصاو  2 متفاوت،ي هاگونه اي گونه کي از متفاوت افرادي متوال ريتصاو  1: شد گرفته نظر در اريمع سه اساس بر مستقپ
 افراد از شده ثبتي متوال ريغي هااکس  0 و شده، ثبتي هااکس نيب سااته ميني زمان فاصله با گونه کي افراد ازي متوال
 نرخ که آنجا از و [7] آيدمي حساب به جانوران فراواني از معياري انوان به نسبي فراواني شاخص  [23] گونه کي

 اساس، اين بر ، دارد بستگيهم وحشي هايگربه مانند هاگونه از بسياري جوعيت فراواني با ايتله هايدوربين با اکسبرداري
 تله شب 111 هر ازاي به مستقپ ريتصاو تعداد معناي به که در نظر گرفته شد 1نسبي فراواني از شاخصي گونه هر براي
 از ني  مکانها، نيهوچن و شب و روز سااات ميان فعاليت تفاوت بودن دار معني آزمون منظور به[23]. باشد مي شتال
  شد استفاده 2اسکوئري کا آزمون

 

 نتايج و بحث .4

 روباه شغا،، گرگ، ،يوحش گربه ،يايران پلنگ شامپ پستاندار گوشتخوار گونه 7 حضور پژوه ، اين دوراني ط
 گربه ،(04ي )ايران پلنگ يهاگونه نيهوچن  گرديد ثبت هايشان نوايه و آثار مشاهده واسطه بهي سنگ سوور و کفتار ،يمعوول
ي توکا شامپ( 11) پرنده ،(11) گراز ،(44)  يم و قوچ ،(1ي )سنگ سوور ،(11ي )معوول روباه ،(0) گرگ ،(18ي )وحش
 درVipera lebetina obtusa (1 ) مار رزهگ و  Alectoris chukar کبک و Turdus ruficollis اهيسگلو
 ه شدگرفت جانوران از مستقپ تصوير 171ي متوال سا، دوي ط عدرمجوو  گرديد ثبتي اتلهي هانيدورب با شده گرفته ريتصاو
 ( 1 شواره جدو،) بود راسوها و سانان سگ سانان، گربه خانواده سه از گوشتخوار 1 به مربوط%( 1/14) آنها مورد 110 که
 گربه آنکه حا، دادند، اختصاص خود به را( گوشتخواران تصاوير کپ% 10) تصوير 11 مجوواا( گرگ و روباه) سانان سگ
 حضور بسامد از نشان نسبي فراواني شاخص  داشتند حضور( گوشتخواران تصاوير کپ% 41) مستقپ تصوير 12 در سانان
 نوودار) دارد تعلق سنگي سوور به نسبي فراواني شاخص کوترين آنکه حا، دارد، گوشتخواران ساير به نسبت روباه بيشتر
 (  1 شواره

 طي نسبي فراواني شاخص ايراني، پلنگ درمورد  شدي تصويربردار ستگاهيا 1 دري وحشگربه و ستگاهيا 8 در پلنگ
در حالي که   باشد سا، ود در پلنگ فراواني نسبي رييتغ ادم دهنده نشان تواندي م و بود بهم کين د اريبسي متوال سا، دو

 در پلنگ از شده گرفته تصاوير بيشترمواجه شده است   1081اين شاخص براي گربه وحشي با کاه  قابپ توجهي در سا، 
ي الگو(  2شواره جدو،) است بوده فعا، روز روشنايي در اودتا وحشي گربه آنکه حا، است، بوده شب تاريکي سااات
 هاپلنگ فعاليت الگوي آنکه حا، ،(P ،df=1 ،399/7=X2=117/1) بود فعا، روزي داريمعن صورت بهي وحشي هاگربه تيفعال
 1تا  2اوج فعاليت پلنگ بين سااات   (2، نوودار شواره P ،df=1 ،135/5= X2=120/1) بود فعا، شب داريمعني صورت به

 س از غروب آفتاب دارد  بود که نشان دهنده اف اي  فعاليت پي  از طلوع آفتاب و پ 22تا  18صبح و 

                                                 
1 Relative Abundance Index (RAI) 
2 Chi-square 
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 لساريگ ملي پارک در گوشتخواران از شده ثبت تصاوير جزييات – 1 شماره جدول

 
 

 زمستان
1394 

 زمستان
1391 

 گذاري دوربين هاي ايستگاه تعداد
 شده

14 12 

 101 771 (تله شب) تالش مي ان
 110 111 جانوران از شده گرفته تصاوير تعداد
 87 88 نورانجا مستقپ تصاوير تعداد
   پلنگ
 14 20  تصاوير تعداد
 14 21 مستقپ تصاوير تعداد
   وحشي گربه
 0 17  تصاوير تعداد
 0 11 مستقپ تصاوير تعداد
   خاکستري گرگ
 1 0  تصاوير تعداد
 1 0 مستقپ تصاوير تعداد
   معوولي روباه
 24 01  تصاوير تعداد
 20 02 مستقپ تصاوير تعداد
   سنگي سوور
 1 1  تصاوير تعداد
 1 1 مستقپ تصاوير تعداد

 
 

 
 ساريگل ملي پارک در گوشتخواران نسبي فراواني شاخص: 1 شماره نمودار
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تصوير زمان دقيق روي آنها حک شده بود )مابقي تصاوير امکان تشخيص ساات  12درمورد گربه وحشي، تنها 

 11%( بين ساات 11از ميان تصاوير با ساات مشخص، نيوي از آنها )نداشته و فقط قابليت تعيين روز و شب وجود داشت(  
 زمستان به مربوط تنها که گرگ از شده گرفته تصاوير معدود سانان، سگ ميان دربعدازظهر گرفته شده بود   14صبح تا 
 براساس معوولي روباه فعاليت زمانهاي اوده آنکه حا، ،(2 شواره جدو،)  است بوده روز روشنايي طي است، بوده 1081
 دارد جانور اين بودن فعا، شب بر دا، که( P ،1df= ،091/7=X2=118/1) است بوده شب تاريکي طي شده گرفته تصاوير
 بيشتر در ني  و روز شبانه سااات بيشتر در که است شده شناسايي گوشتخواران از گونه تنها معوولي روباه(  2 شواره جدو،)

 از شده گرفته تصوير تنها  بوده است 22تا  11% تصاوير گرفته شده بين سااات 41ا، حدود ، با اين حاست فعا، هامکان
 از سوورسنگي، و گرگ از شده ثبت اکسهاي کم تعداد دليپ به حا،، اين با  است بوده 18:14 ساات در سنگي سوور
  شود مي خودداري بيشتر هاي قضاوت

 

 
 ساريگل ملي پارک در تخوارانگوش نسبي فراواني الگوي : 2 شماره نمودار

 
 94-91 هايزمستان طي شده ثبت گوشتخواران تصاوير تعداد و بنديزمان جزييات – 2 شماره جدول

 (تصاوير کل درصد) شده گرفته مستقل تصاوير تعداد 

 شب روز گونه

 (74)21 (21)4 ايراني پلنگ
 (22) 4 (78)14 وحشي گربه
 1(1) (111)0 خاکستري گرگ

 (70)41 (27)11 معوولي روباه

 (111)1 (1)1 سنگي سوور
 

 (ستون هاي گونه با رديف هاي گونه اشتراک درصد) دوسال طي يکديگر با گوشتخواران مکاني اشتراک درصد: 3 شماره جدول

 
 پلنگ

 ايراني

 گربه
 وحشي

 گرگ
 خاکستري

 روباه
 معوولي

 سوور
 سنگي

 %1/12 %71 %21 %11 - ايراني پلنگ
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 %1 %81 %1 - %81 وحشي گربه

 خاکستري گرگ
111

% 
1% - 111% 1% 

 %11 - %21 %11 %71 معوولي روباه

 سنگي سوور
111

% 
1% 1% 111% - 

 
 اين حضور گرفتن نظر در با اين که دارند معوولي روباه با را مکاني اشتراک بيشترين گوشتخواران هايگونه توامي

 پلنگ ،( 0 شواره جدو،) معوولي روباه از بعد(  0 شواره جدو،) نيست انتظار از دور ها،ايستگاه از نيوي از بي  در جانور
 گربه حضور نقاطي مکاني الگو انيمي داريمعن تفاوت کهيبطور دارند، هم با را مکاني اشتراک بيشترين وحشيگربه و ايراني
 ( =P ،1df= ،114/1X2=148/1) نشد دهيد پلنگ وي وحش

 پارک در گوشتخواران ديگر به نسبت راي فراوان شاخص باالترين روباه گرفته، قرار ررسيب مورد گوشتخواران ميان در
 سيستواتيک هاي پژوه  توامي از اي نتيجه چنين  است شده ثبت آن حضور هاايستگاه بيشتر در که باشدمي دارا ملي
 حضور به توجه با [19 ,2 ,5] بود شده تثب اين از پي  ني  آسيا غرب در اي تله هاي دوربين از استفاده با گرفته صورت
گونه اي کپ گرا  يمعوول روباه که رسديم نظر به دو نيا نيب داريمعن اختالف نبودن و ها،زمان و هامکان شتريب در روباه

 بوده که از پراکن  بااليي و سازگاري زياد برخودار است  
 هم ترکيه در الگو هوين که بودند فعا، روز داريعنيم صورت به زمستان فصو،ي طي وحشي هاگربه منطقه اين در
 است، پراکنده روز و شب سااات بين تابستان و بهار دري وحشي ها گربه فعاليتي الگو ني  ايتاليا در  [6] است شده گ ارش
 دانسته ترسرد فصو، دري انساني ها فعاليت اف اي  آني اصل الت که است فعا، شب اودتا زمستان و پايي  در آنکه حا،
ي طي وحشي ها گربه فعاليت اف اي  بااث کوتري انساني فعاليتها که داده نشان ني  [26] واقع در  [14] است شده
 زمستاني ط بخصوص ساريگپ، دري انساني فعاليتها پايين سطح به توجه با مطلب اين که شودي م روزيي روشنا سااات
 است، داشته حضور ني  پلنگ شده، ثبت وحشيگربه که نقاطي اکثر در آنکه به باتوجه حا،، اين با  رسدي م نظر بهي منطق
 ايراني پلنگ  باشد منطقه يک در هوبوم گونه دو اين شناختي بوم آشيان زماني جدايي نشانه تواندمي فعاليت از الگويي چنين
-مي مطابقت پلنگ فعاليت اوج سااات از گري  براي روز در وحشيگربه مشاهده با اين که بود فعا، شب داريمعني طور به

% زيتوده مصرفي 21برآورد شد که حدود  1081-1084براساس سرگين هاي جوع آوري شده از پلنگ طي سالهاي   کند
که درکنار کبک از طعوه هاي گربه وحشي محسوب مي  مي باشد Ochotona rufescensپلنگ در ساريگپ از پايکا 

 شده گرفته اکس کبک از روز طي وحشي، گربه ثبت نقاط توامي در تقريبا) بوده فعا، وزر دو هراين دو گونه  [3].گردد 
   است تأثيرگذار روز طي وحشي هايگربه فعاليت براف اي  خود که( است

 هااکس در ها گونه از بعضي هم هنوز ايتله هايدوربين نصب هاسا، حتي و هاماه گذشت از بعد حتي که آنجا از
 يک حضور ادم کند، نوي برطرف کامال را نقص اين ني  شده نصب هاي دوربين زياد تعداد وجود و [27] وندش نوي ديده
 سا، يک براساس نبايد تنها ايتله هايدوربين بنابراين نيست، منطقه در آن حضور ادم بر دليلي شده ثبت تصاوير در گونه
 هاگونه شناسايي هوچنين  دهند ها گونه ترکيب و تراکم از دقيقتر ريتصوي تا دارند تکرار به نياز و گيرند قرار تحليپ مورد
  است نياز ني  رديابي و مصاحبه مانند روشها ساير و آنهاست از يکي گذاري دوربين پس روشهاست، از ترکيبي نيازمند
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 پيشنهادات .6

 احاطه رغم به و بوده حفاظت اساله حاصپ که رانيا دري کوهستان ستگاهيز کي ازي ريتصو رو  يپ مطالعه جينتا
 نيا در  دينواي م ارائه گردد،ي م محسوب کشور ارزشوندي مل پارک ازي کي هوچنان ،يانسان متعدد اوامپ توسط شدن
 هستند، پراکنده ايآس غربي ها ستگاهيز اکثر در که گوشتخواران ازي تعدادي عيطب خيتار نهيزم در هيپا اطالاات پژوه 
 ها گونه تيفعال و تراکم پراکن ، بري طيمح مختلفي رهايمتغ ريتأث ،يآت مطالعات در شودي م شنهاديپ و است آمده بدست
  رديگ قراري ابيارز مورد

 

 يقدردان و تشکر .7

مقاله حاضر نتيجه مطالعه مشترکي است که توسط انجون يوزپلنگ ايراني و اداره کپ حفاظت محيط زيست خراسان 
صورت گرفت  در اينجا جا دارد تا از حوايت مالي دفتر حياات وحا  و تناوع زيساتي ساازمان       شوالي در پارک ملي ساريگپ

حفاظت محيط زيست و هوکاري هاي اداره کپ حفاظت محيط زيست خراسان شوالي، باه وياژه آقاياان مهنادس آبسااالن،      
پذير نباود مگار باا     طرح امکان جعفري، لشکري، ظهيري، حبيبي و دکتر موسوي تشکر و قدرداني شود  درنهايت، اجراي اين

بانان پارک ملي ساريگپ، به ويژه آقايان آزادي، حسين زاده، سيرغاني، باکناگ، بخا  آباادي،     هاي صويوانه محيط هوکاري
حسن زاده که موجب سپاس مي باشند  از آقايان مرتضي اسالمي دهکردي، باقر نظامي و احسان محودي مقانکي نيا  باراي   

 ائه نظرات ارزشوند قدرداني مي گردد خواندن مقاله و ار
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