ترجمه و تدوین

بوم شناسی و حفاظت گوشتخواران
فتانه

زیست سپهر

1گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل

سعیدی*1

اضافی که شاید تنها از الشه در دسترس باشد است.
جدول  1خالصه تمام اطالعات بالقوه است .این فصل

نویسنده مسئول :فتانه سعیدی
پست الکترونیکfatane_911135@yahoo.com :

شامل تعداد زیادی ,اما نه جامع و دقیق نمونه هایی
ازدانش ادبی منتشر شده است .بیشترین اهمیت و
کاربرد آن برای جمع آوری اطالعات جمعیت شناسی و

مقدمه
اطالعات کلی که می توان از یک حیوان دردست

ریخت شناسی استاندارد است.
سن

Biosphere

مطالعه جمع آوری کرد آن است که آیازنده است یا

سن یک حیوان برای مطالعات جمعیتی مهم و حیاتی

مرده ،دریک مطالعه ی علمی خاص ممکن است تمرکز

است .از انواع تغییرات مورفولوژی (ریخت شناسی) که

خاص ودرعین حال کلی برای به دست آوردن طیف

در گوشتخواران مسن رخ می دهد می توان برای

وسیعتری ازاطالعات ،مصرف شده باشد .درحالی که

برآورد سن آنها استفاده کرد .تغییرات مورفولوژی را

مطالعه خصوصیات مرفولوژیکی یک حیوان در آینده

می توان به چندین دسته ی گسترده تقسیم کرد :

برای توسعه ،گسترش ودرک بهتر گونه ها مفید خواهد

تغییرات دراندازه گیری های بدن – تغییرات دندانی –

بود .این فصل به تشریح مهمترین اطالعات و راهکارها

تغییرات جمجمه و استخوان بندی (اسکلتی) وبرخی از

برای جمع آوری و فراهم کردن بهترین روش ها برای

تغییرات تخصصی مانند ترکیب و ساختار عدسی چشم.

گردهم آوری این اطالعات می پردازد .پس از آن یک

آگاهی ازاین تغییرات در نمونه های مسن شناخته

محقق یا پژوهشگر می تواتد یک پایگاه داده برای

شده ،وابسته به سن و الزم وضروری است .از آنجایی

هرگونه گوشتخوار ایجاد کند که ثبت این اطالعات به

که تغذیه ،استرس و بیماری می تواند رشد را تحت

طور گسترده ای مفید واقع خواهد شد .هربخش ازفصل

تاثیرقرار دهد ،دانستن این متغییرها در مورد جوامع

اول که مورد بحث قرار داده می شود حاوی اطالعات

شناخته شده مفید است .هنگامی که گوشتخواران

موجود از یک نمونه زنده و سپس یادداشت اطالعات

جوان هستند در تقویم سنشان (ماه و سال) 2ساله و
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گاهی اوقات 3ساله هستند که در رده های سنی

کردن اندازه گیری ها در صورتی امکان پذیراست که

گسترده تقسیم بندی و اختصاص داده می شود .

اندازه گیری هر دو طرف بدن حیوانات (به عنوان مثال

اندازه گیری معیارها و استاندارد های بدن

هر دوسمت راست و چپ گوش) میسر باشد .توسعه و
نگهداری پایگاه های داده حاوی این اطالعات

از نسبت های بدن می توان برای برآورد سن حیوانات

استاندارد (مثل خرس های قطبی

استفاده کرد .نمایش اندازه دوریختی جنسی (نر وماده

 )maritimusتوسط محققان انجام می شود .با استفاده

بودن) ممکن است نشان دهنده ی سالمت عمومی و

از ترکیبی توسعه یافته حاصل اندازه گیری های

روابط بین جمعیت ها و تفاوت طبقه بندی باشد.

استاندارد،

چندین

مجموعه ای از معیارهای اندازه گیری برای

گوشتخوار(به عنوان مثال خرس های قطبی Ursus

گوشتخواران وجود دارد که برخی از آنها فقط برای
گونه ای خاص قابل استفاده است .از آنجایی که سن و

مدل

های

رشدی

برای

Ursus

 –maritimusخرس سیاه - Ursus americanus
گرگ ها - Canis lupus

خرس قهوه ای Ursus

جنسیت تحت تاثیر اندازه بدن قرار دارند در گونه های

 ) arctosتهیه شده است .و همینطورنرخ رشد از

شناخته شده اندازه گیری و ثبت می شوند .هر دو این

حیوانات برجسته ی تحت حفاظت (مثل خرس قهوه

عوامل مشترک و شایع هستند .هر محقق باید صحت

ای  – Ursus arctosوسیاه گوش کانادایی Lynx

نر یا ماده بودن را بوسیله ی روش های اندازه گیری

 ) Canadensisحاصل شده .ازآنجایی که رژیم غذایی

آزمون چند باره اثبات کند .خطاهای مربوط به اندازه

به طور مستقیم تحت تاثیر نرخ رشد قرار دارد داده ها

گیری های خارجی نسبت به خطاهای جمجمه

و اطالعات باید فقط از حیوانات اسیر مشخص شود.

برجسته ترند و بیشتر اعالم شده اند .اندازه گیری یک

همچنین محققان مدل های آماری توده بدن را به

عامل مهم در بررسی ها به خصوص در مورد مطالعات

عنوان یک تابع غیرخطی از سن تعریف کرده اند.

انجام شده در مورد عدم تقارن عوامل است .استاندارد

جدول  :1داده های جمع آوری شده از یک حیوان دردست مطالعه واندازه گیری معیارها و استاندارد های بدن

اطالعات تکمیلی از یک الشه

دسته حیوانات زنده

جمجمه
بزرگترین طول
طول استخوان بندی
عرض (وسعت) استخوان گونه ای
طول کام
طول دندان نیش
تناسب پوزه

وزن
اندازه گیری طول :
طول کل بدن
طول بدن
طول دم
طول و عرض پای عقبی
طول گوش

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .61-46 ،1

48

سعیدی.
پهنای استخوان آرواره زبرین (فک فوقانی)
پهنای
طول
طول ردیف دندان ها در فک فوقانی
عرض کام
طول بن جمجمه
قطر تاول شنوایی
ارتفاع جمجمه
پیوند شکاف های جمجمه ای (درجه)
استخوان بندی
درجه استخوانی شدن (سخت)استخوان های دراز
طول و
نمونه های بافتی
وزن عدسی چشم
ترکیب پروتئین های عدسی چشم
#
 #جسم زرد تخمدان
استخوان های دراز جمجمه ,دنده ,انگشت
کبودی ها (کوفتگی)
نمونه های بافتی اضافی
شاخص مغز استخوان
گزیده آثار عکاسی با جزئیات

طول سوراخ پوزه (بینی)
ابعاد زیر بغل
قطر گردن
طول سر
ارتفاع شانه (کتف)
طول و عرض پاهای جلویی و عقبی
اندازه نوک پستان (طول و عرض)
قطر پوزه
قطر شکم
خصوصیت های دندانی
تعیین زمان بیرون آمدن دندان ها
الگوی سایش دندان ها
مقدار شکستگی دندان ها
طول و قطر دندان نیش
رادیوگرافی دندان ها برای مشخص کردن نسبت بین آنها
بیرون آمدن دندان ها برای تعیین مقطع سنی
وضعیت باروری (تناسلی)
شناسایی اندام های تناسلی (جنسیت)
شناسایی ساختار بیرونی آلت تناسلی زن_ رنگ آمیزی ومیزان
آماس (تورم) _ارتفاع و عرض
اندازه پستان _ طول و عرض
نشانه های آسیب های گذشته
شکستگی یا ناقصی دست و پا

شکل  :1ترازوی سوار شده بر روی سه پایه برای وزن کردن خرس قهوه ای
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توده (جرم بدن)
بیشتر گوشتخواران کوچک را می توان با ترازوهای
فنری وزن کرد .هر کدام که در دسترس باشد برای
وزن کردن از چند گرم ( با دقت  0/1گرم ) تا 50 kg

( با تقسیم بندی به  ) 500 grاستفاده می شود .برای
وزن کردن گوشتخواران بزرگ ( مثل خرس ها Ursus

 - sppببر وپلنگ دجله  ) Panthera tigrisمی توان
از یک سه پایه و ترازوی فنری یا الکترونیکی استفاده
کرد ( .مانند شکل  ) 6-1در همه ی حیوانات سن و
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جنس و وضعیت تغذیه ای در فصول مختلف تحت
تاثیر توده بدنی (وزن) است .برخی از گوشتخواران می
توانند درهر وعده غذایی مقدار زیادی از مواد غذایی را
مصرف کنند .با این حال گاهی اوقات وزن بدن یک
حیوان همراه با طول به عنوان یک شاخص خام یا
ابتدایی از وضعیت سالمتی حیوان استفاده می شود.
اگرچه پایگاه داده ی بزرگی برای بیشتر گونه ها وجود
دارد اما اعتبار مطالعات اخیر در مقاومت بسته به
نیروی برق یا زیست برق شاخص دقیقتری به نظر می
رسد.

شکل :2عکس های نشان داده شده اندازه گیری ابعاد بدن در جانوران پستاندار شبیه راسوی دم کوتاه است.
 )aطول کامل بدن  )bطول بدن  )cطول دم )d

استفاده از کولیس (برای گونه های کوچک) ,نوار

طول پای عقبی  )eطول گوش.

فلزی اندازه گیری (برای اندازه گیری های کوچک که

اندازه گیری طول بدن
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(برای اندازه گیری ابعاد طوالنی که باید از خطوط

تغییری در کاراضافه می کند از آنجایی که سرپنجه

خارجی بدن پیروی کنند) که بدست آوردنشان از

می تواند آسیب ببیند) .طول گوش ( __ )Eاندازه

اندازه های میلی متری پیروی می کند( .و در گونه

گیری از شکاف دهانه ی گوش تا نوک الله ی گوش

های بزرگتر از سانتی متر استفاده شده مانند شکل

(بجز مو) طول پوزه (سوراخ پوزه) ( __ )SVاندازه

 6,2قسمت  .( a , eاین اندازه گیری ها برخی به روش

گیری از نوک بینی تا لبه جلویی مقعد.

بیهوش یا بی حس کردن و برخی در حیوانات مرده
انجام می شود .طول کلی ( __ )TLاندازه گیری از

اندازه گیری های اضافی بدن

نوک بینی تا نوک آخرین مهره دمی که در حیوانات

دور زیر بغل __اندازه گیری دور قفسه سینه در سطح

کوچک از خطوط تراز یا خطوط زیر بدن به صورت

زیر بغل (شکل  )6,3این اندازه گیری ها ارتباط قوی

خوابیده آسان تر انجام می شود (برای مثال راسو

با توده بدن دارند .و به منظور برآورد وزن برخی از

 .) Mustela sppاین اندازه گیری ها در حیوانات

گوشتخواران بزرگ زمانی که وزن کردن آنها ممکن

کوچک تا حیوانات در اندازه های متوسط از پشت آنها

نباشد از این روش برای جامعه ی مورد مطالعه

یا کمر به حالت مستقیم و در امتداد ستون فقراتشان

استفاده می شود (به عنوان مثال شیر کوهستان,

انجام شده .ذخیره کردن مواد غذایی در گوشتخواران

یوزپلنگ درنده آمریکایی ,یوزپلنگ بومی آفریقا) .حتی

بزرگ (مثل شیرآفریقایی ,پلنگ لئو و خرس) در معده

اگر نسبت یک جمعیت خاص ازگونه ،مورد استفاده

یا سیرابی انجام می شود .و برای اندازه گیری ،نوار

قرار گیرد مقایسه ی مشاهدات و برآورد توده بدن

پارچه ای در جهت معین از نوک بینی درامتداد

هرچند وقت یکبار یا به صورت دوره ای برای بررسی

خطوط بدن و از بین چشم ها در طول خط وسط

نسبت تغییرات در طول زمان انجام می شود .قطر

مهره ها تا نوک آخرین مهره دمی کشیده می شود.

گردن __ اندازه گیری سراسری حتی کوچکترین

طول بدن ( __ )BLاندازه گیری از نوک بینی تا
قاعده دم در شکاف استخوان خارجی به صورتی که
حیوان به پشت یا به معده خوابیده  .طول دم ()TAL
__ اندازه گیری ازقاعده دم درکفل تا نوک آخرین
مهره دمی  .طول پای عقبی ( __ )HFاندازه گیری از
انتهای مفصل استخوان تا نوک بلندترین انگشت که
شامل سرپنجه نمی شود( .برخی از محققین سرپنجه
را شامل اندازه گیری ها می کنند اما انجام این کار
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بخش از گردنطول دور سر(قطر سر) __ اندازه گیری
اطراف سر یا سراسر بزرگترین بخش از سر (معموال به
پهنای برجستگی استخوان گونه ای انجام می شود)
عرض یا پهنای سر __ اندازه گیری حداکثر وسعت
سطح برجستگی استخوان گونه ای (با استفاده از
کولیس) برای بسیاری از گوشتخواران این اندازه گیری
ارتباط بیشتری با سن یک فرد نسبت به طول بدنش
دارد .

51

بوم شناسی و حفاظت گوشتخواران...

شکل  :3اندازه گیری ابعاد خرس (توجه داشته باشید که حیوانات به اکسیژن احتیاج دارند).

طول سر __ اندازه گیری از دندان پیشین باالیی تا

این اندازه گیری ها اغلب می تواند در تشخیص

خلفی ترین دندان (دندان عقبی) ،برجستگی جمجمه

یکساله ها ازسایر حیوانات در رده های سنی باالتر

در قسمت استخوان پس سری احتماال به برآمدگی

استفاده شود .قطر پوزه ˛ دور شکم از سینه تا لگن ˛

سهمی جمجمه (تاج ساژیتال) خاتمه می یابد .ارتفاع

طول کل از پای جلو تا پای عقبی و عرض پا __

شانه __ این اندازه گیری ها از پاشنه ی پای جلو به

معموال این مطالعات و جمع آوری داده ها در یوزپلنگ

باالی استخوان کتف در طول مسیر پا انجام می شود.

انجام می شود اما به طور بالقوه برای بسیاری از

طول و عرض پای جلو و عقبی __ معموال در خرس

گوشتخواران دیگرنیز مفید است .طول گوش و طول

ها و گربه سانان بزرگ بکار رفته وحتی در راسوهای

موی ترکیبی __ این اندازه گیری ها با مدل

بزرگ ولی هنوز سر پنجه (ناخن وانگشتان) شامل این

رگرسیون آمیخته شده که می تواند شاخص سن توله

اندازه گیری ها نمی شود.

ی خرس سیاه باشد که تقریبا  70روزه است .طول

برخی از اندازه گیری های اضافی در برآورد سن

پوستین __ اندازه گیری از نوک بینی تا قاعده دم به
سانتی متر .باتوجه به این اندازه گیری ها که از پوست

اندازه نوک پستان __ ترکیب کردن طول  +عرض

کشیده و خشک شده ی حیوانات تهیه می شود می

ازبزرگترین پستان (وابسته به کشاله ی ران) و اندازه

توان ازاین اطالعات برای تفکیک نسبت سنی در

گیری آن بوسیله نزدیکترین اندازه میلی متری است.
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جمعیت بچه گربه های سیاه گوش کانادایی از یک

ای  ˛ Ursus arctosکایوت ( Canis latransاز خانواده

ساله تا بزرگسال و بالغ استفاده کرد.

سگ سانان مانند گرگی کوچک بومی دشت های

الگوهای پهنه ی پا

آمریکای شمالی) ˛ شیر آفریقایی ˛ بابکت یا گربه ی
دم کوتاه ( Lynx rufusسیاه گوش کوچک آمریکایی) ˛

با عکسبرداری و چاپ الگوهای پهنه ی پا شناسایی

سمورماهی خوار  ˛ Martes pennantiکفتار خال دار

افراد آشکار و راحت به نظر می رسد .قرار گرفتن جای

 ) Crocuta crocutaتعیین زمان بیرون آمدن دندان

پای حیوانات بر روی پد جوهر و چاپ این پد روی

ها و جایگزینی آنها عمدتا تغییرناپذیر است (مثل

یک کاغذ سفید  :جای پای حیوانات بر روی یک

خرس قطبی).هر چند شرایط تغذیه ای و وضعیت

صفحه سیاه قرار می گیرد و سپس فشرده شده و برای

سالمتی و بیماری ها می تواند آن ها را تحت تاثیر

چاپ به یک کاغذ شفاف مناسب تماس داده می شود

قرار دهد.

سپس مقاله ها به این کاغذ های سفید افزوده می
شوند.
بیرون آمدن دندان و اندازه گیری آن
تنها اندازه گیری استاندارد ثبت شده از گوشتخواران
درهنگام رسیدگی به طول دندان نیش است .عرض
دندان نیش اغلب اوقات اندازه گیری می شود ولی
طول دندان های آسیا (دندان هایی که برای خرد
کردن گوشت بکار می روند و در مقابل دندان های
نیش که مخصوص بریدن هستند قرار می گیرند) فقط
گاهی اوقات اندازه گیری می شود.

درطول تاریخ اندازه گیری ها نشان دهنده ی این
است که الگوهای سایش دندان به طور فوق العاده ای
وابسته به رژیم غذایی حیوان است (به عنوان مثال
راکون  ˛ Procyon lotorگورکن اروپایی

 ˛ melesپلنگ ˛ Panthera pardus
 ˛ lupusکفتارخال دار

Meles

گرگ Canis

hyaena

Hyaena

)گوشتخوارانی که مقدار زیادی میوه می خورند مانند
سمورآمریکایی نسبت به افرادی از همان گونه که
غذاهای ساینده ی بیشتری مصرف می کنند دندان
هایشان کمتر در معرض سایش و فرسودگی قرار می
گیرد .می توان یکی از شاخص های سن را ساییدگی

بیرون آمدن و سائیده شدن دندان ها˛ برآورد

دندان در نظر گرفت بوسیله ی مقایسه کردن

سن

ساییدگی ها و از روی دندان ها ومیزان سایش آنها

برای بسیاری از گونه های گوشتخوار ترتیب زمانی
درآمدن دندان ها و جایگزینی آنها بوسیله شناسایی
سن حیوانات مسن و در نتیجه برآورد سن افراد جوان
مشخص می شود (به عنوان مثال سیاه گوش کانادایی
 ˛ Lynx lynxروباه قرمز  ˛ Vulpes vulpesخرس قهوه
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می توان حیوانات مسن را در برخی از جمعیت ها
شناسایی کرد .طرح های دندان پزشکی انجام شده بر
روی حیوانات زنده برای تجزیه تحلیل زمان درآمدن
دندان ها و ساییدگی آنها و همچنین تهیه جزئیات
ارائه می شود.
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اندازه گیری حفره پالپ (کرم خوردگی مغز

 ) mephitisبرای محاسبه ی حداکثرعرض حفره پالپ

دندان)

و نسبت حداکثر گستره سالمتی دندان نیش باالیی از

یکی دیگر از روشهایی که اغلب سریع و کارآمد است
استفاده از روش طبقه بندی حیوانات در گستره های

اندازه گیری بوسیله پرتوی  Xدر یک برش دندان یا از
پایین ترین قسمت دندان استفاده می شود.

سنی مجزا (نوجوان  -یک ساله – بزرگسال یابالغ)

در دندان نیش باالیی و پایینی برخی از افراد نسبتهای

برای اندازه گیری اندازه حفره پالپ بخصوص در دندان

مختلفی وجود دارد .و در برخی از گونه ها دندان نیش

نیش می باشد مانند افراد مسن که اندازه حفره پالپ

باالیی برای اندازه گیری قابل اطمینان تر به نظر می

درآنها تحلیل رفته است (شکل  6-5مثل  :گورکن

رسد.

آمریکایی  ˛ Taxidea taxusراسوی راه راه Mephitis

شکل  :5رادیوگرافی (عکس گرفته شده توسط اشعه) Xاز دندان نیش سمورماهی خوار برای آگاهی از میزان افت یا کوچک شدگی حفره
پالپ و همچنین میزان سن آن گرفته شده.

گاهی اوقات نسبت ماده ها کمتراز نرهای هم سن و

روش دقیقتری برای گوشتخواران مسن وجود دارد که

سال آن ها است .همچنین میزان حفره پالپ (کرم

به صورت شکافتن دندان و بافت شناسی به تجزیه

خوردگی مغزدندان) روش موثر و کم هزینه ای برای

تحلیل الگوی الیه بندی سیمانه (بافت نازک ونسبتا

جدا کردن سریع گروه های نوجوان برای نمونه برداری

سخت استخوانی که ریشه ی دندان را می پوشاند)

از دندان هایشان است همچنین با استفاده از بررسی

کمک می کند .در گوشتخواران ،ساالنه رشد سیمانه

سیمانه ی دندان به تجزیه تحلیل دندان ها می

نشان دهنده ی تغییرات فصلی در فشردگی (چگالی)،

پردازند.

ترکیب و ساختارآن است این پدیده ای است که

خنثی کردن سیمانه وتعیین سن

درعرض های شمالی برجسته تر است .سیمانه ی
درحال توسعه در زمستان به صورت لکه ی تیره
درحالی که دربهار و تابستان به صورت لکه ی آرام یا
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مالیم رشد می کند (شکل  .)6-6شفردرسال 1950

انتخاب میشود .از آنجا که درسالمندان دندان به

برای اولین بار گزارشی از این الگوی رشد ارائه داد

آسانی برش داده می شود در کشیدن دندان بوسیله

وهمچنین دیگرمحققین مانند ماتسون درسال 1981

ی یک گیرنده دقیق همراه با انبرک دندان را به آرامی

گزارش آزمایشگاهی مبنی براینکه این برآوردها برای

شل می کند وداخل آن یک باالبر دندان بین دندان

بیشتر گوشتخواران از بسیاری ازگونه ها دقیق وصریح

ولثه جای داده و بافت پیرامون دندان گوشتخوار را

باشد به روش تصفیه شده وتوسعه یافته یک پایگاه

شل می کنند سپس می توان با یک باالبر دندان را

داده از مواد مورد نیاز گوشتخواران ارائه کرد .برای

بیرون کشید .از شکستن نوک ریشه ی دندان باید

آسایش و رفاه و همچنین برای سنجیدن توانایی و

جلوگیری شود پس ،از دندان باید مواظبت شود .محل

سازش حیوانات با علوفه برای آنها انواع مختلف دندان

این دندان را با برچسب کاغذی می پوشانیم وبه

قرار داده شده و همچنین برای گونه های خاص دندان

سادگی اجازه می دهیم دریک محیط خشک وخنک

های ویژه استفاده شده است .برای کاهش ناراحتی

قراربگیرد .دندان های ذخیره شده قبل از برش برای

دندان ها باید تحت یکی ازدو رژیم استخراج شده زیر

یک مدت طوالنی باید به صورت استاندارد بی حرکت

باشد .یکی از رژیم ها استفاده ازیک ضد درد محلی

ومنجمد شوند وبعد به صورت دستی آنها رایخ زدایی

(به عنوان مثال لیدوکائین) است .این داروها با آنتی

کرد .برای برخی از گوشتخواران مانند گورکن

بیوتیک ها وضد دردهایی با گستره وسیع جایگزین

آمریکایی ،جانوران ماهی خوار ،روباه قرمز و سیاه

می شود (مثل کتوپروفن و ردوز) .رژیم دیگری که

گوش کانادایی درگونه های مسن آنها ازخنثی کردن

برای گوشتخواران وجود دارد این است که این

سیمانه ی دندان به صورت دقیق وصحیح تا %95

حیوانات زنده گیری شده و به طور معمول با داروهایی

استفاده می شود .برای دیگرحیوانات ازجمله

مانند کتامین و زایالزین بیهوش می شوند که این

شیرکوهستان وسموردریایی ( )Enhydra lutrisبا

داروها خودشان دارای خواص ضد درد قوی هستند.

دقت کم ( )70 _ 75%انجام می شود .درحالی که

برای گوشتخواران به طور معمول اولین دندان پیش
آسیای باالیی وپایینی ( )PM1مورد قبول است چون
این دندان اغلب برای شیر( )Puma concolorنشانه ی
قدرت است وبه دومین دندان پیش آسیای باالیی
ترجیح داده می شود ( )UPM2درحالی که در سیاه
گوش کانادایی و بابکت (گربه ی دم کوتاه)  PM1یا
 PM2وجود ندارد در نتیجه دندان پیشین کناری
انتخاب شده است .از الشه ها نیز دندان پیش باالیی
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برای بیشترگوشتخواران با دقت متوسط انجام می
شود .مجموعه ای ازنمونه های دارای سن شناخته
شده رابرای مقایسه وسنجش پرورش داده وجمع
آوری می کنند.
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جمجمه واستخوان بندی
اندازه گیری جمجمه
استانداردهای اندازه گیری جمجمه معموال ازمواد
تمیزگرفته می شود (شکل  .)6-7بزرگترین طول
( )GLیا طول جمجمه __ اندازه گیری ازبرآمدگی
جلویی بینی ازاستخوان جلوآرواره زیرین تا برآمدگی
عقبی جمجمه .طول (__ )CBLاندازه گیری
ازبرآمدگی جلویی استخوان جلو آرواره زیرین تا
برآمدگی عقبی یاعرض استخوان گونه ( __ )ZBاندازه
گیری بیشترین فاصله در سراسرلبه های بیرونی
شکل  :6اولین دندان آسیای کوچک باالیی در خرس ها ))PM1

ازقوس گونه .طول کام ( __ )PLفاصله برآمدگی
جلویی ازاستخوان جلوآرواره زیرین تا برآمدگی عقبی

جمجمه ومواد اسکلتی می تواند اطالعات قابل توجهی

ازاستخوان کام درامتداد محورخط وسط اندازه گیری

مربوط به سن یک حیوان وسالمت عمومی آن ارائه

می شود .عرض کام ( __ )PBاندازه گیری

دهد .اندازه گیری های استاندارد برای تعیین گونه ها

درسراسرکام بین سطوح درونی دندان های آسیای

وجنسیت در گوشتخواران استفاده می شود که نشان

باالیی انجام می شود .وسعت آرواره ها یاعرض فک

دهنده ی تفاوت جنسی آنها است .همچنین برای

باال( __ )MBاندازه گیری بیشترین فاصله بین لبه

ارزیابی دراز مدت ،کیفیت و فراوانی مواد غذایی

های بیرونی ازسمت راست وچپ فک باال .عرض ()IB

واسترس طوالنی مدت استفاده می شود .با این حال

__ اندازه گیری درسراسر راس جمجمه بین سطوح

دربرخی ازجمعیت ها نشان دهنده ی تنوع یا تغییرات

درونی ازمداریا مسیر .طول ( __ )PGLطول ردیف

مورفولوژیکی قابل توجه ورشد خرس ها درسراسر

آرواره (فک باال) ( __ )LMTاندازه گیری سطح

زندگیشان است بنابراین محققان نیاز به استفاده دقیق

جلویی ازجلویی ترین دندان آسیای کوچک باالیی

ازاین اندازه گیری ها دارند .به طور استاندارد اندازه

تاسطح عقبی آخرین دندان آسیای باالیی .طول بازیلر

گیری ها ازحیوانات مرده انجام می شود .اما اندازه

( __ )BLاندازه گیری از مرز حفره عقبی اولین دندان

گیری های انجام شده درحیوانات زنده روی زمین

های پیشین باالیی تا مرز روزنه بزرگ جلویی .قطر

درحال حاضربه وسیله اشعه Xو تجهیزات قابل حمل

تاول شنوایی ( __ )DABاندازه گیری درسرتاسر تاول

امکان پذیر است.

شنوایی ازحاشیه بیرونی به حاشیه درونی درزاویه
سمت راست نسبت به محور طولی از جمجمه .ارتفاع
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جمجمه ( __ )HTاندازه گیری از سطح پشتی

تاثیرقرار می دهد .دراین زمان استفاده از ارزیابی سن

استخوان آهیانه تا جلویی ترین نقطه روی سطح

نیازمند احتیاط است .بابکتزهای نیمه بالغ می توانند

شکمی از استخوان بنیادی قمحدوده (حذف تاج

متمایز یا برجسته ازبالغ ها باشند بوسیله بسته شدن

ساژیتال درصورت وجود).

نمایی از شکاف جمجمه سمور دریایی آمریکای
شمالی را از لحاظ سن می توان حداقل در پنج دسته

جمجمه فیوژن و تعیین سن

طبقه بندی کرد (- 32 ˛20 - 21 ˛11 - 12 ˛8 - 9

ترکیب استخوان جمجمه ای تابعی ازسن یک حیوان

 35 – 36 ˛31ماهه) بوسیله بسته شدن شکاف

است بنابراین باتوجه به مجموعه ای ازجمجمه های

جمجمه و همچنین بسته شدن چندین استخوان

شناخته شده این عامل می تواند برای تخمین سن

جمجمه ای اضافی.

مورد استفاده قرار گیرد .همچنین تغذیه را تحت

شکل  (a :7پشتی
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)cجانبی .
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با توجه وتمرکز بر روی مطالعات می توان بسیاری

برای تمایز بین رده های سنی جوانان و بزرگساالن

ازاندازه گیری های اضافی را انجام داد .به عنوان مثال

مفید است .این روش برای پردازش دقیق به یک لنز

نسبت جمجمه منقاری درخانواده سگ سانان به تمایز

تازه تحت شرایط کنترل شده نیاز دارد (به طریقه ی

بین افراد بومی وترکیبی می تواند مورد استفاده قرار

خشک کردن و تثبیت طول) وتاریخ شروع برای

گیرد.

منحنی رشد ممکن است به برگشتن به دوران بارداری

مورفولوژی اسکلتی و تعیین سن

یا رشد نطفه نیاز داشته باشد .چنانکه با افزایش سن
افراد اتصال عرضی بیوشیمیایی بین آمینواسیدهای

ازتوقف رشد استخوان های دراز و ترکیبی از صفحه

تیروزین مجاور زنجیره پروتئین کریستالی قوی تر

رشد استخوان ها در دسته بندی کردن افراد به

شده ونسبت نامحلول ازپروتئین محلول را به صورت

نوجوانان در مقابل رده ی بزرگساالن که به بلوغ

تصاعدی به سمت باال هدایت می کند .تجزیه و تحلیل

رسیده اند مورد استفاده قرار می گیرد (به عنوان مثال

این تغییرات درپستانداران کوچک (مثل موش

راکون و سمور دریایی آمریکای شمالی و گرگ و روباه

صحرایی علفزار و آهوی کوهی یا گوزن) نشان می

قرمز) در مجرای پیشاب آلت تناسلی نرها از خانواده

دهد که این نسبت ممکن است یک برآورد بهتراز سن

سگ سانان (خرس ها ˛ خدنگ ها ˛ خانواده گربه زباد)

نسبت به وزن لنز تولید کند .این روش معموال برای

یک استخوان به خوبی توسعه یافته هر چند بقایای

گوشتخواران عملی نبوده است.

این استخوان در گربه سانان وجود ندارد .برای دسته
بندی کردن افراد به گونه هایی در رده های بالغ ،وزن

تعیین سن

و طول تایید و تثبیت شده مورد استفاده قرار می

گوشتخواران در طول زندگی خود به جای موهای

گیرد (برای مثال گرگ خاکستری – انواع پستانداران

آسیب دیده به صورت فصلی پوست اندازی می کنند و

گوشتخوار -خرس سیاه و سمور دریایی آمریکای

با تغییر تراکم و طول موها عایق فصلی تهیه می کنند

شمالی).

و با تغییر رنگ و الگوی رنگ همراه فصول (مثل

عدسی چشم و تعیین سن

راسو) .اولین پوست اندازی که بازتاب پیری است در
بچه (کمتر از 7سال) تا نوجوان و بزرگسال انجام می

عدسی چشم ازپروتئین کریستالی ساخته شده و در

شود و مانند روکش پوشیده می شود .زمان این پوست

طول زندگی یک فرد بدون از دست دادن بافت سلولی

اندازی برای بسیاری از گونه های شناخته شده مانند

در یک نرخ کاهشی رشد می کند در نتیجه از وزن آن

روباه قرمز مشخص است .بسیاری از گربه سانان جوان

به عنوان شاخص سن استفاده می شود (مثل

خال هایی را حمل می کنند که دربالغ ها در طی

راسو ˛ Mustela visonو سگ اهلی دینگو Canis

رشد از بین رفته است .برای مثال نمونه ی خال

 ) familiaris dingoاما تنها این روش است که واقعا

دارتوله شیر کوهستان درسن  9ماهگی خال ها کمی

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .61-46 ،1

58

سعیدی.

مشخص است و در  24ماهگی خال ها کامال از بین

فحلی با درنظر گرفتن سواب مهبلی برای آزمایش

می رود .این تغییر متمایز و گسترده است اما

میکروسکوپی انجام می شود .اندازه (طول وعرض)

مخصوص طبقه بندی سنی است.

ورنگ نوک پستان نیز می تواند برای تعیین اینکه آیا
ماده تربیت شده است یا نه استفاده شود .در ماده ای

جنسیت و تولید مثل

که تربیت نشده نوک سینه ها کوچک وصورتی رنگ

به غیرازکفتار خالدار که درآن اندام های جنسی

است درحالی که درماده های تربیت شده نوک سینه

˛جنس ماده به تقلید ازجنس نرتشکیل شده تمام

ها بزرگ است وبه رنگ های تیره تبدیل می شود

گوشتخواران تا حدی شبیه مشخصات ویژه ای هستند

(مثل خرس ها و گرگ ها).

که دراندام های تناسلی خارجی نمایش داده شده وبه
آنها اجازه ی تعیین هویت جنسی را می دهد .درهمه
ی گوشتخواران فاصله اندام تناسلی تا مقعد در نرها
بیشتراز جنس ماده است (شکل  .)6-8گوشتخواران
وحشی در مناطق معتدل به طور کلی نشان دهنده ی
سیکل باروری فصلی هستند .بیضه ی نرها درطول
فصل تولیدمثل متورم شده و ممکن است بیضه ها به
راحتی درکیسه ی بیضه لمس شوند .تورم بیضه ها
همیشه پیش بینی فحلی (مرحله تحریکات جنسی
ماده ها که درآنها ماده میل به نزدیکی با نر و قابلیت
آبستن شدن را دارد.

با اندازه گیری طول و عرض

بیضه درون کیسه ی بیضه شاخص اندازه ی بیضه
وشرایط باروری فراهم می شود (به عنوان مثال انواع
گوشتخواران دله).

دربسیاری از گوشتخواران وضعیت باروری تشخیص
فحلی وبارداری درماده ها می تواند با علم مطالعه ی
غدد مترشحه داخلی تعیین شود .هرچند درسگ
سانان این مطالعه لزومی ندارد (فصل  .)12لمس
کردن اغلب مدرک وجود جنین است اما تعدادی از
جنین ها معموال سونوگرافی به منظور برآورد اندازه ی
بسترجنین ویا مرحله ای از بارداری ایجاد شده است.
تجزیه وتحلیل سیمانه ی دندان درخرس های سیاه
ماده به خصوص خرس جوان تاریخ تولیدمثل رانشان
می دهد .به طورمعمول رنگ آمیزی سیمان در دوره
ی بهار وتابستان به آرامی انجام می شود ودرطول یک
سال پرورش توله کمترصورت می گیرد پس ازآن یک
الیه ضخیم تولید می شود .تولید متناوب درضخامت
سیمان همزمان باپرورش توله درسال های متوالی

شرایط باروری در ماده ها بوسیله مشاهده ی وضعیت

انجام می شود .به نظرمی رسد که این روش برای

فرج که در زمان ورود به مرحله فحلی متورم می شود

خرس های قهوه ای وگوشتخواران دیگربی اثرباشد.

مورد ارزیابی قرار می گیرد .اندازه گیری فرج (طول

توجه داشته باشیدکه این اطالعات باروری ازالشه

˛عرض ˛ارتفاع) ممکن است زمان فحلی شدن را نشان

است .تعداد واندازه اجسام زرد˛ جنین یا رویان˛ زخم

سمورآمریکایی وانواع

جفت˛ اندازه تقریبی نوزاد وپارامترهای تولیدمثلی

گوشتخواران دله مثل روباه فنک) تعیین دقیق مرحله

واقعی ومهم خودشان است .تعدادی جسم زرد

دهد (به عنوان مثال
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ازتخمدان آزاد می شوند که ازسلول های دانه ریز

(تازه˛ درحال خوب شدن وخوب شده) و شدت آنها.

فولیکول درتخمک گذاری تشکیل شده اند که به

عالوه براین به طور بالقوه تحت تاثیر تناسب اندام

طورمعمول برای ارزیابی عملکرد تولیدمثل استفاده

انفرادی قرارمی گیرد این آسیب ممکن است برای

می شوند .همراه بامحدودیت زیرا همه ی فولیکول ها

شناسایی حیوانات درآینده باارزش باشد .تیغ های

درتخمک گذاری بارور نیستند .برخی از فولیکول ها

جوجه تیغی توانایی گوشتخواران را دربه دام انداختن

به سمت تخمدان برگشت می کنند وساختارهایی

شکار وخوردن آن کاهش می دهد .اگرچه تیغ ها به

شبیه به اجسام زرد واقعی تولید می کنند (به اصطالح

ندرت باعث عفونت می شوند اما آنها (تیغ ها) گاهی

اجسام زرد فرعی) برخی ازجنین ها سقط یا بازجذب

اوقات باسوراخ کردن اندام های داخلی منجربه مرگ

می شوند ودربرخی از گونه ها (به عنوان مثال بابکت

می شوند .آسیب های قدیمی اطالعات باارزشی

وسیاه گوش کانادایی) اجسام زرد روبه انحطاط

درمورد تناسب اندام افراد فراهم می کند برای مثال

وناپدید شدن می گذارند اما به طورنامحدود باقی می

دندان های شکسته به خصوص دندان نیش تحت

مانند .دراین گونه ها بیشتراجسام زرد اخیراغلب

تاثیرتوانایی گوشتخواراندر به دام انداختن طعمه قرار

توسط نور زرد رنگ خودشان تشخیص داده می شوند.

دارد .گوشتخواران درطبیعت (سرشت) خود مستعد

الگوهای رنگ زخم جفت بین زایمان های اخیر وقبلی

ابتال به آسیب هستند زیرا آنها درزمان حمله به شکار

ممکن است متفاوت باشد .اثر زخم نیز زمانی که

ناچار به مبارزه هستند .بسیاری ازگونه های گوشتخوار

جنین سقط یا بازجذب ذاشته باشد رخ می دهد.

درمجموعه های موزه بیشتر از  %25دراین گونه ها

درشیر کوهستان وبابکت اغلب روابط جنسی سخت

بیماری شیوع یافته ودربیشتر از  %1دندان شکسته

است .ازآنجا که آلت تناسلی نرها وکیسه ی بیضه برای

وجود دارد .برای شیرهای آفریقایی بیشتر از %53

کسانی که با این گونه ناآشنا هستند آشکارنیست.

ازدندان های شکسته دندان های نیش هستند.

درشیر نرکوهستان موهایی که آلت تناسلی را

امتیازدهی صدمات (فصل  )5می تواند به محققان

مانندغالف احاطه می کند معموال تیره هستند وفاصله

کمک کند دراینکه چگونه درمورد آسیب های

ی مقعد تا آلت تناسلی بسیار بیشتر ازماده ها است.

گوشتخواران زنده گیری شده تصمیم بگیرند .دریکی

فصل  12را برای اطالعات بیشتر موبوط به روابط

از الشه ها یک کالبدشکافی دقیق برای ارزیابی

جنسی وتولید مثل مشاهده کنید.

وضعیت کلی (فصل  )13وبرای مشاهده صدمات

صدمات

ظریف (کبودی زیرپوستی˛ شکستگی جزئی˛ شکستن
دنده ها˛ شکستن استخوان هایی که ممکن است قبل

ارزیابی وضعیت فیزیکی کلی ازهمه ی حیوانات به کار

شفا یافته بودند وغیره) انجام شد .ارزیابی مجدد

رفته وهمچنین ثبت های جدید وقدیمی صدمات .

پروتکل (پیوند نامه) به دام انداختن درهر دستگیری

توجه داشته باشید زخم آشکار˛ زخم باز وشکستگی
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وبه حداقل رساندن صدمات مربوط به دستگیری در

ازلخته شدن خون برای نمونه های پالسما استفاده

آینده به انجام رسید.

می شوند که برای این کار لوله های تخصصی و ویژه

پارامترهای فیزیولوژیکی

در دسترس است .همانطور که ازنام آنها پیداست یک
خال درلوله های خال وجود دارد .با یک ماده پالستیکی

انواع اندازه گیری های فیزیولوژیکی ,اطالعات

که سرسوزن آن درانتها دوسر دارد حمایت می کندو

ارزشمندی درمورد شرایط حیوانات اسیر ارائه می کند.

با ایجاد اولین سوراخ دررگ خون شوع به جریان می

نمونه های خون وبافت را برای تجزیه تحلیل وارزیابی

کند وسپس سوراخ های بعدی در لوله خال با طرف

وضعیت تغذیه ورژیم غذایی می گیرند .انجمن علم

مقابل سوزن ایجاد می شود .نمونه های خون متعدد را

غدد درون ریز و بیماری ها.

می توان به ساذگی جدا کرد واز بین برد فضای خالی

خون

ایجاد شده با قرار دادن یک دوم آنها پر می شود.
انجمن دامپزشکی توسعه وپیشرفت داده شده با هدف

گرفتن نمونه های خون از زیر گلو یاترقوه و جمجمه

مراقبت از ( )POCتجزیه وتحلیل قطعات استاندارد

ویا سیاهرگ های رانی با استفاده از لوله های خال

شیمی خون وانواع دیگرپارامترهای خون (تشخیص

آماده شده که می توان آنها رادراندازه های مختلف

دامپزشکی دور از محور˛ آمریکای شمالی˛ اتحادیه

خریداری وآماده سازی کرد .این لوله های استاندارد

شهرستان ˛کالیفرنیا ˛ ایاالت متحده آمریکا ˛شرکت E-

شده با استفاده از چوب پنبه های الستیکی یا

 ˛ Z-EMنیویورک ) این فن آوری توسعه برای

کائوچویی بسته می شوند خون سالم شامل سلول

مطالعات میدانی قابل استفاده خواهد بود.

های قرمز خون وپالسما است واجزاء مایع شامل
موادی مانند فیبرینوژن وفاکتورهای انعقادی وپروتئین

نمونه های بافتی

های دیگر˛آب والکترولیت هایی بالوله های ارغوانی

هر زمان که فرصت به وجود آید نمونه های بافتی

حاوی . EDTAاین مواد ضدانعقاد خون برای جمع

جمع آوری می شود .از آنجا که ازنمونه های بافتی می

آوری تمام خون برای تجزیه تحلیل  DNAوبرای

توان برای تجزیه تحلیل های ژنتیکی˛ تجزیه تحلیل

آزمایش های مربوط به سرم شناسی (تست های

آالینده ها وتوسعه وایجاد بانک اطالعات بافتی استفاده

سرولوژی) حاوی اسید سیترات ومحلول دکستروز

کرد .وقتی که حیوانات زنده را دست می کشیم

(گلوکوز راست گرد) با رویه ی زرد استفاده می شود.

ازاطراف گوش آن ها می توان نمونه های بافتی و مو

لوله های قرمز حاوی یک لخته خون فعال قرار داده

جمع آوری کرد (فصل  .)12 4با استفاده ازسوزن

شده در سرم هستند که برای تجذیه وتحلیل های

بافت برداری (بیوپسی) (معموال  )11-16 gaنمونه

هورمونی جمع آوری می شوند ولوله های سبز حاوی

های بافتی دیگر راجمع آوری می کنیم .موها رادریک

موادی مانند سدیم هپارین هستند که برای جلوگیری

پاکت کاغذی کوچک برچسب دار قرارمی دهند واجازه
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می دهند تاخشک شود (فصل  )4برای ذخیره سازی

حجم معادالت دراین ایزوتوپ ها در میان بافت ها

طوالنی مدت می توانیم پاکت را دریک جعبه قرار

متفاوت است چراکه میزان سوخت و سازبافت ها

دهیم تاخشک شود ویا دریخچال آن را منجمد کنیم.

متفاوت است .درنتیجه با تجزیه وتحلیل بافت های

انواع بافت ها ازالشه ها تهیه می شود شامل کبد

مختلف می توان تفاوت های مکانی وزمانی مربوط به

(جگرسیاه) ˛کلیه ˛عضله اسکلتی ˛مغز(فصل )13و

رژیم غذایی را تشریح کرد .مو وبافت های استخوانی

نمونه های بافت نرم منجمد شده که برای تجزیه

برای مثال حجم معادالت ونسبتهای ایزوتوپی خود

وتحلیل  DNAدر ویال های کوچک نگه داری میشود

منعکس کننده اطالعات فصلی وساالنه ی رژیم غذایی

وبا مراقبت ازبرچسب هرنمونه با دقت وبه اندازه کافی

افراد درطول عمراست .اسیدهای چرب درصد قابل

به جمع آوری داده ها می پردازند( .تاریخ ˛محل

توجهی ازاجساد وطعمه هایی که توسط گوشتخواران

˛جنس ومجموعه تمایالت منحصربه فرد حیوانات

خورده شده اند راتشکیل می دهند وهرکدام ازاین

(تمایالتی که نفس وتمایالت شهوانی وجنسی ازآن

طعمه ها بازخورد یانتیجه ی منحصربه فردی ارائه می

ناشی می شود) .محل یک برچسب کاغذی که

دهند .وجود مقدار کمی اسید چرب دربافت های

اطالعات تکراری را با مداد روی آن می نویسند داخل

چربی گوشتخواران نشان دهنده اسیدهای چرب

ظرف است.

موجود درطعمه است .تاکید دوباره براهمیت جمع

هنگامی که تجزیه وتحلیل ایزوتوپ پایدار امکان
پذیرباشد اطالعاتی در مورد جذب طعمه ی خورده

آوری نمونه های بافتی .شرایط مغز استخوان شاخصی
برای انجمن های تغذیه است.

شده توسط گوشتخواران دربافت ها طی یک دوره
طوالنی ارائه می دهد (فصل  .)11اهمیت جمع آوری
وذخیره نمونه های بافتی همراه با چرخه پوست
اندازی وتجزیه وتحلیل آن دراین است که به محققان
اجازه می دهد که اطالعات به دست آمده اخیر رابا
رژیم غذایی قبلی که نشان دهنده تفاوت فصلی در
رژیم غذایی است رامقایسه کنند .عالوه براین نرخ
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