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 1397 تیرتاریخ پذیرش:            1397 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

هکتار در  2900مورد تغذيه گوزن زرد ايرانی در جزيره اشک با وسعت  برداري از گياهانگيري ميزان بهرهمنظور اندازهدر اين پژوهش به 

گيري ميزان توليد در دو فصل پرداخته شد اندازههاي داراي ارجحيت با استفاده از روش قطع و توزين به بعد از شناسايی گونه فصول بهار و تابستان

مورد بررسی هاي مورد تغذيه گوزن زرد ايرانی )متغير وابسته( گونهو توليد  )متغير مستقل( ميزان بارندگیبين دو فصل با توجه به به فرايند مقايسهو 

هاي گياهی داراي چنين حجم توليدي گونههاي مختلف و همگاهتوان از ديد پوشش گياهی موجود در جزيره و زيستقرار گرفت. اين اختالف را می

دهد )حاوي شش نوع که گوزن زرد ترجيح می هاي داراي ارجحيت غذايیان ارائه نمود. توليد بهاره گونهارجحيت در دو فصل بهار و تابست

کيلوگرم   24/284531±04/47062دامنه شمالی(  دار و سنگالخی، حاشيه چشمه و دامنه شرقی ومختلف( در چهار نوع زيستگاه )دشتی، شيب

کيلوگرم  58/241367±57/35992 ینوع ماده غذاي 7هاي داراي ارجحيت شامل که ميزان توليد تابستانه در مورد گونهحالیبرآورد شد. در

 0H. از نظر آماري فرض بود دکان فصلدر اين دليل سرد بودن هوا هاي گياهی بهرشد گونهکه  شرايطی انجام شدبرآورد شد. برداشت بهاره در 

 در توليد اندک اختالفاما در عين حال اين  .شودهاي داراي ارجحيت در دو فصل بهار و تابستان با يکديگر تفاوت دارند( پذيرفته می)توليد گونه

خصوص جزيره اشک فصل رويش با تأخير آغاز هغربی و ببه اين دليل باشد که اوالً در فصل بهار در استان آذربايجانتواند بوده است که اين امر می

هاي گياهی دليل سرد بودن بيش ازحد هوا( و لذا با توجه به برداشت بهاره که در ارديبهشت ماه صورت گرفته است احتماالً رشد گونهمی شود )به

 اند. و تابستانه اختالف اندکی داشتهبهاره  توليد لذا زياد نبوده و

  تغذيه، پوشش گياهي گوزن زرد ايراني، جزيره اشک، کلمات کلیدی:

 M.mahmoudy.1364@gmail.com: ترونیکی نویسنده مسئول* پست الک
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 مقدمه

ای بر گوزن تحت عنوان مقدمه دهه شصت پژوهشی که دردر        

به بررسی اولیه وضعیت گوزن صورت گرفته  هایزرد ایرانی و زیستگاه

های ابتدایی سال طی که هاییو فعالیت ه استدشزرد در ایران پرداخته 

 اندتمام مناطق تشریح نموده گوزن انجام شده است را در احیاء جمعیت

 تجزیه و تحلیل ارتباطکه با توجه این(. 1364 ،مجنونیان و مولوی)

 شناسیبوم مسائل در ثقل مرکز یک عنوانبه همواره زیستگاه و گونه بین

 و جانوران پراکنش شرح برای اقلیم اهمیت لذا. است بوده مطرح

(. یکی از Guisan، 2000) است بوده مطرح دور هایزمان از گیاهان

ریزی برای تعیین مناطق مهم برای اهداف حفاظت از طبیعت برنامه

جمعیت  کهجائیاز آن (.2004 ن،و همکارا Luoto) تنوع زیستی است

 های اخیر با معضالتی مواجه بوده است، های گوزن طی سالگونه

پذیر های آسیبگونه وخصوص در مورد گوزن زرد ایرانی که جزبه

(VU )هایی است که در عنوان یکی از گونهچنین بهقرار گرفته و هم

ای را برای برنامه IUCNقرار گرفته، لذا  CITESکنوانسیون  IIضمیمه 

های در معرض تهدید با استفاده از اطالعات مطالعه و مدیریت گوزن

جهان آغاز نموده  ها درسراسر محدوده پراکنش آن مربوط به انقراض در

بار (. گوزن زرد ایرانی برای اولینHolloway، 1973و  Cowanاست )

 ،Hollowayو  Cowan)گذاری شد نام 1875در سال  Brookeتوسط 

های گذشته با این گونه در ایران طی دهه .(IUCN ،2011 ؛1973

های بوده است، لذا این گونه را به زیستگاه مواجه و تهدیدهایی مشکالت

ها جزیره اند که یکی از اولین زیستگاهنمودهمختلفی در ایران معرفی 

 ،کرهگاه زیستباشد. دریاچه ارومیه )ذخیرهاشک در دریاچه ارومیه می

 1354تحت حفاظت بوده، در سال  1346المللی( از سال تاالب بین

های گیاهی جزایر این ترین گونهبه پارک ملی ارتقاء یافت، از مهم

ها و وحشی، درمنه، گرامینه ، ارس، گوجهتوان به بنه، بادامدریاچه می

توان به های جانوری وارد شده به این جزایر میچنین از گونه... و هم

کبک، قوچ ومیش ارمنی و گوزن زرد ایرانی اشاره نمود. جزیره اشک 

کیلومتر مربع، از نظر وسعت، در میان  26با مساحتی بالغ بر حدود 

ه در جایگاه دوم قرار دارد. این جزایر صد و یک گانه دریاچه ارومی

صورت برآمدگی کوه مانندی است که هجزیره نیز مانند سایر جزایر ب

 ،زهزاد) گرددتقریبا ًدر هیچ نقطه آن زمین هموار وسیعی یافت نمی

(. گوزن زرد ایرانی در ابتدا از منطقه دشت ناز به جزیره اشک 1368

د و این جمعیت در معرفی شد و جمعیت همواره در حال افزایش بو

رأس گزارش شده، بعد از مدتی تعدادی از جانوران  80، 1993دسامبر 

های جزیره را ترک کردند و با شنا به جزایر دیگر رفتند بعد از بررسی

انجام شده احتمال این امر را ظرفیت برد منطقه اعالم نمودند، بقاء 

یرین خیلی ناچیز شدلیل عدم وجود آبجزایر مجاور احتماالً به گونه در

بوده است که این روند قاعدتاً در اثر کاهش بارندگی و کاهش رطوبت 

که این جزیره حاصل شده است. لذا بررسی ظرفیت برد زیستگاه و این

قابلیت حمایت از چه تعداد گوزن را دارد از درجه اهمیت باالیی 

ایران های این گونه در برخوردار است. لزوم پژوهش در زمینه زیستگاه

صورت طبیعی عنوان یکی از مراکز اصلی پراکنش این گونه بهکه به

که جزیره شود و با توجه به اینشدت احساس میباشد بهدر دنیا می

 ،شودگونه محسوب می های با ارزش اینعنوان یکی از زیستگاهاشک به

عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. هدف در این پژوهش بررسی به

کمبود آب )مقایسه دو فصل بهار و تابستان( بر وضعیت پوشش اثر 

تغذیه گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، پارک ملی دریاچه  گیاهی مورد

 (.1391زاده، )حسین باشدارومیه می

 

 هامواد و روش

های در سال پژوهشکه این با توجه به این :منطقه مورد مطالعه       

شد وسعت این جزیره با استفاده از نقشه خشک دریاچه ارومیه انجام 

جزیره اشک که از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه  1:50000

 هکتار( درنظر گرفته شد.  2900) کیلومترمربع 29شد در حدود 

این پژوهش اهداف  بهدستیابی  منظوربهپژوهش:  اجراي فرايند       

توان میان می آن از که شوند گیریاندازه )متغیرها( پارامترها سرییک باید

 های تصادفی )نمونه(،ها یا ترانسکتکوادرات گیاهی در پوشش تراکم به:

 از تابستان و بهار فصل دو در گوزن تغذیه مورد گیاهی هایگونه تعیین

تر ارجحیت بیش دارای هایگونه )تعیین چرا اثر و مستقیم مشاهده طریق

ها در جزیره با استفاده از کوادرات( و در ادامه و تعیین تراکم آن گونه

 

 
اي منطقه مورد مطالعه )جزيره اشک(، موقعیت در : تصوير ماهواره1شکل 

 کشور و درياچه ارومیه
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تغذیه در  مورد های گیاهیبررسی میزان تغییر در تراکم و کیفیت گونه

 (.1391زاده، نی)حس بود خواهد تابستان بهار و دو فصل طی

هاي هاي پوشش گیاهي و يا زيستگاهتیپ مشخص نمودن       

، 1368پژوهش انجام شده در اما بر طبق  :جزيره اشک موجود در

 46جنس از  149گونه متعلق به  198فلور این جزیره مشتمل بر 

متعلق  %85تک لپه و  %14 ،ها باز دانهگونه %1خانواده بوده است، که 

(. لذا با توجه به عدم مشخص 1368 ،زهزاد) باشدها میایبه دو لپه

 جزیره برهای گیاهی تصمیم گرفته شد که بودن و وجود نقشه تیپ

اساس شیب و وجود آب به چهار زیستگاه تقسیم شود. که این چهار 

زیستگاه عبارتند از: مناطق دشتی، دامنه پرشیب و سنگالخی، چشمه 

برداری های نمونهو دامنه شرقی، دامنه شمالی. و بر این اساس پالت

 سیستماتیک پراکنده شدند.  -تصادفی صورتبه مختلف هایزیستگاه در
 

 

 

 
: سیماي بهاره زيستگاه گوزن زرد ايراني در جزيره 2 شکل

 (1390اشک، پارک ملي درياچه ارومیه )بهار 

: سیماي تابستانه زيستگاه گوزن زرد ايراني در جزيره 3 شکل 

 (1390اشک، پارک ملي درياچه ارومیه )تابستان

 استفاده با ابتدا در منظور این به :مطالعه مورد وسعت منطقه       

. شد تهیه ارتش جغرافیایی سازمان از که موجود 1:50000 نقشه از

 نقشه روی بر( مربعی متر10 هایشبکه) بندیشبکه و رقومی اسکن،

 این در جزیره حاشیه شدن خشک به توجه با .گرفت صورت جزیره

در سال انجام مطالعه  دریاچه آب سطح آمدن پایین دلیلبه هاسال

 . شد هکتار برآورد 2900 حدود در (1390)

مشخص نمودن عادات غذايي گوزن زرد ايراني در فصول        

گیاهي مورد هاي بهار و تابستان و تعیین ارزش رجحاني گونه

منظور مطالعه حیات های وحشی بهگونه تعیین عادات غذایی :تغذيه

طورکلی سه عرصه اصلی مدیریت حیات به وحش ضروری است و لذا

وحش )حفاظت، محصول پایدار و کنترل( به شناسایی غذا و تغذیه 

مقدار  (.2006 ،و همکاران Sinclair) های جانوری نیاز دارندجمعیت

گیری صورت مستقیم اندازهدسترس جانوران ممکن است بهغذای در 

در  توان به پژوهشی کهخواران، میخواری علفشود. در مورد سرشاخه

گیری منظور اندازههای بسته بهها در پالتبر روی گرامینه 1976سال 

 های سرنگیتی از طریقدسترس برای آهوی توماسون در دشت در تولید

 (. 2006 ،همکاران و Sinclair) نمود اشاره داده امانج هاآن نمودن قطع

این روش یکی از برداري از گیاهان؛ گیري میزان بهرهاندازه       

، عجمی) ها استها در برآورد ظرفیت برد زیستگاهترین روششاخص

تری ای امتیازهای بیشتغذیه که برآورد نیازهای(. با توجه به این1381

منابع تغذیه ای در دسترس که با نیازهای جانوری منظور درک را به

 منظورلذا به. (2006 ،و همکاران Beck) همراه داردمطابقت دارد به

در دسترس  گیاهی تودهزیست گیریدستیابی به این هدف باید به اندازه

توده غذایی در ای داده شود. زیستو دارای ارجحیت اهمیت ویژه

کنترل کاهش وزن بدنی گوزن درطول ها نقش مهمی در دسترس بوته

 ( و تابستان دارد.  2009 ،و همکاران White) زمستان

منظور در این پژوهش به :برداري بهاره و تابستانهانجام نمونه       

هایی برداری از گیاهان در فصل بهار از کوادراتگیری میزان بهرهاندازه

های که نقشه تیپاین متر استفاده شد. با توجه به 10با طول و عرض 

جزیره را که  1:50000پوشش گیاهی جزیره موجود نبود، لذا نقشه 

بندی شد و مترمربعی شبکه 10های صورت سلولدر دسترس بود به

 R ،15افزار صورت تصادفی با استفاده از نرمها بهاز میان این سلول

. سپس طول و عرض چهار گوشه (Murray ،2010) نقطه انتخاب شد

تر باشد. به ها راحتداده شد تا دستیابی به آن GPSها به این سلول
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برداری گیاهان، از روش شمارش منظور مشخص نمودن درصد بهره

های گیاهی موجود که گونه صورت در کوادرات استفاده شد. به این ساقه

های چرا شده و در کوادرات شناسایی شد و برای هر گونه تعداد ساقه

گیری شد و بعد چنین تاج پوشش هر کدام اندازهساقه و همتعداد کل 

همان مقدار از برداری از هر گیاه بهاز مشخص نمودن میزان بهره

دانشگاه آزاد  گیاهان خورده نشده قطع و بعد از انتقال به آزمایشگاه

توزین شد )وزن تر( و بعد از  اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

ها در هوای آزاد قرار گرفتند دوباره وزن هگذشت یک هفته که گون

ربوطه ثبت شد. م مدست آمده در فرهشدند )وزن خشک( و اعداد ب

برداری و درصد پوشش دست آمده درصد بهرههبا توجه به اعداد ب سپس

و  Manly) ای مشخص شدها و همچنین ارجحیت تغذیهتاجی گونه

 پرداخته شد. دو فصلاختالف بین  و سپس به بررسی (2002همکاران، 

های روش :برآورد میزان تولید در دو فصل بهار و تابستان       

 :است، مانند شده مطرح منابع در گیری تولید تاکنونمختلفی برای اندازه

گیری اکسیژن متصاعد شده، روش روش برداشت محصول، روش اندازه

عناصر غذایی  گیریروش اندازه جذب شده، اکسیدکربنگیری دیاندازه

که هدف در این مطالعه مشخص نمودن میزان لذا با توجه به این. و...

های گیاهی دارای ارجحیت و در دسترس برای گوزن زرد تولید گونه

. (1381)عجمی،  لذا از روش برداشت محصول استفاده شد ایرانی است،

های دارای ارجحیت به قطع ای که بعد از مشخص شدن گونهبه گونه

توزین )در محل وزن تر و بعد از خشک شدن گیاهان وزن خشک( و 

ها چنین شمارش این پایهها در نمونه و همهای متعدد از این گونهپایه

ها( پرداخته شد. وسایل مورد نیاز در این روش ها )کوادراتدر نمونه

، متر 0001/0عبارتند از: قیچی، پالستیک، ترازوی دیجیتالی با دقت 

در  وزن، ماژیک و خودکار. -گیری پوششطناب، فرم اندازهمتری،  10

این روش بعد از مشخص نمودن تعداد و اندازه نمونه، در داخل هر 

علوفه برآورد  هر پالت وزن و در درون گرفت اندازی صورتپالت زیستگاه

های دارای ارجحیت را شمارش شد. به این صورت که درهر پالت گونه

شد تا ها را وزن نموده )وزن تر( و نمونه تهیه میو تعدادی از این پایه

پس از خشک شدن نیز وزن شوند و پس از مشخص شدن وزن خشک 

ها در نمونه و تعمیم دادن آن به کل زیستگاه و با توجه به تعداد پایه

های گیاهی دارای ارجحیت برآورد و جزیره میزان تولید هر یک از گونه

 (.1391زاده، )حسین ره مشخص شدشد و در نهایت کل تولید جزی

و تابستان با  بررسي روند تغییرات در بین دو فصل بهار       

توان از دید این اختالف را می :توجه به تغییر در پوشش گیاهي

چنین های مختلف و همپوشش گیاهی موجود در جزیره و زیستگاه

های گیاهی دارای ارجحیت در دو فصل بهار و حجم تولیدی گونه

 تابستان ارائه نمود که در بخش نتایج این بخش ارائه خواهد شد. 

های مستقل گرفته گروه از هانمونه کهتوجه به این با :آماري تحلیل       

ای گوزن زرد ایرانی در های دارای ارجحیت تغذیهبود )تولید گونه شده

تلف خهای منمونه در هامیانگین اختالف بررسی جهت اشک( لذا به جزیره

های مختلف در فصول بهار و تابستان در جزیره اشک پارک در زیستگاه

 (.1391زاده، )حسین شد دو نمونه استفاده  tاز آزمون ارومیه دریاچه ملی
 

 نتایج
های دارای براساس برآوردهای انجام شده میزان تولید بهاره گونه       

شش نوع مختلف(  )حاوی دهدغذایی که گوزن زرد ترجیح می ارجحیت

دار و سنگالخی، حاشیه چشمه و در چهار نوع زیستگاه )دشتی، شیب

کیلوگرم  برآورد  24/284531±04/47062 شمالی( دامنه و شرقی دامنه

. این در حالی است که میزان تولید در فصل تابستان (1)جدول  شد

 . (2)جدول  گرم برآورد شدلوکی 57/35992±58/241367
 

 : خصوصیات چهار نوع زيستگاه گوزن زرد در جزيره اشک )تاج پوشش، میزان تولید در هر هکتار و تولید کل( در فصل بهار1جدول 

 

 : خصوصیات چهار نوع زيستگاه گوزن زرد در جزيره اشک )تاج پوشش، میزان تولید در هر هکتار و تولید کل( در فصل تابستان2جدول 

میانگین درصد پوشش تاجي گونه  نوع زيستگاه
 هاي داراي ارجحیت

تر د علوفه لیمیانگین تو
 (کیلوگرم در هکتار)

میانگین تولید علوفه خشک 
 (کیلوگرم در هکتار)

علوفه قابل دسترس 
 (کیلوگرم در هکتار)

 (کیلوگرمتولید کل )
 در کل جزيره

 785/29 166/9 173/10 660/2 دشتی

 766/8 438/2 685/2 112/8 دار و سنگالخیشیب 
 927/44 712/12 030/14 065/7 حاشیه چشمه و دامنه شرقی

 636/14 513/4 959/4 718/2 دامنه شمالی
 238/284531 114/98 207/7 962/7 139/5 مجموع

میانگین درصد پوشش تاجي  نوع زيستگاه
 گونه هاي داراي ارجحیت

د علوفه لیمیانگین تو
 (کیلوگرم در هکتارتر )

میانگین تولید علوفه خشک 
 (کیلوگرم در هکتار)

علوفه قابل دسترس 
 (کیلوگرم در هکتار)

 (کیلوگرمتولید کل )
 در کل جزيره

  384/14 748/4 147/5 748/1 دشتی
 494/8 671/2 968/2 107/1 دار و سنگالخیشیب

 020/37 250/11 552/12 059/2 حاشیه چشمه و دامنه شرقی
 332/23 295/9 235/10 559/1 دامنه شمالی

 58/241368 23/83    مجموع
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 حثب
زیستگاهی متفاوت  هر و اقلیم هر در گیاهی هایگونه رجحانی ارزش       

شناختی است و این تفاوت ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست

و سایر عوامل موجود در هر زیستگاه مشخص است. روش پیش فرض 

های گیاهی در علم حیات وحش برای تعیین ارزش رجحانی گونه

عنوان اغلب به های انتخاب هستند. اگرچه انتخاب و ارجحیتشاخص

متفاوتی برای  جا تعاریفاین شوند، اما درمترادف در ادبیات استفاده می

که یک جانور یک ها وجود دارد: انتخاب فرایندی است در جاییآن

که یک منبع اگر به کند و ارجحیت احتمال اینمنبع را انتخاب می

و  Manlyصورت برابر با دیگر منابع عرضه شود انتخاب خواهد شد )

(. براساس نتایج مشخص شد که گوزن زرد در جزیره 2002ن، همکارا

( وگندم نیای Avena fatuaهای یوالف )اشک در فصل بهار گونه

( Allium akaka(  و سیر وحشی)Aegilops tauschii Cossonقفقازی )

دهد و نسبت به پسته را در صورت موجود بودن در زیستگاه ترجیح می

دهد و نسبت به ( اجتناب نسبی نشان میPistacia atlanticaوحشی )

دهد. انتخاب کامل نشان می اجتناب (Rhamnus pallasii) گیاه تنگرس

منبع )غذا( بسته به شرایط اقلیمی و زیستگاه و البته گونه متفاوت 

های بلو، ( در منطقه کوهNugent،1990است. گوزن زرد به عقیده )

 Nothofagus menziessii, Radiata) اوتاگو تاج پوشش اصلی منطقه

pine, Pinus radiateها، گیاهان های بومی، سرخس( یا هر یک از بوته

های زار، بوتهای را در سه نوع زیستگاه رایج )راشلپهگیاهان تک و علفی

دهد و پهن برگ های غیربومی( ترجیح نمیو جنگل باچوب سخت

(Griselinia littoralis) دهند می ترجیح خود اصلی غذایی ماده عنوانهب را

دار را نیز های درختی سایههمراه این گونه همه زیراشکوبو البته به

طور قطع در توان بههای این گونه نمیدهد. در پژوهشترجیح می

مورد انتخاب منبع با حضور رقبا نظر داد، چرا که در حیات وحش 

توان به این مورد میعنوان مثال همیشه رقیب مطرح بوده است به

اشاره نمود: در پژوهشی که  در قالب انتخاب منبع زمستانه گوزن 

شمالی دوباره معرفی شده و بررسی هم بومی این گونه با گوزن دم 

 و همکاران Jenkinsهای فضایی چندگانه توسط سفید در مقیاس

یی پوشانی غذانکته اشاره دارد که هم گرفته است، به این انجام( 2007)

ای برای گوزن ( بوده و شرایط تغذیه% 57-50در طول هر دو زمستان )

تری برخوردار بوده دم سفید نسبت به گوزن شمالی از اهمیت بیش

است و نتایج این پژوهش نشان داده که همبستگی شدیدی بین این 

دو گونه در صورت وجود درختان سوزنی برگ در زمستان وجود داشته 

وسیله فراوانی غذا محدود شده باشند. کن است بهو هر دو زوج سم مم

  Lupardusکه  است پژوهشی نمود توان اشارهکه می مورد دیگری البته به

قابلیت دسترسی  بررسی به پژوهش این اند،داده انجام (2011) و همکاران

فصلی مواد غذایی و رژیم غذایی گوزن شمالی دوباره معرفی شده به 

 159تنس پرداخته است. در این پژوهش بر روی کوه های کامبرلند، 

گوزن شمالی رادیو تله متری و پایش با استفاده از دورسنجی از فوریه 

های انجام شد و نسبت در دسترس افراد گونه 2003تا ژوئن  2001

های گیاهی یافت شده پوشش( با ارجحیت نسبی گونه درصدگیاهی )

ه نشان داده است که یک های سرگین مقایسه شد که نتیجدر نمونه

های گیاهی استفاده شده و دار مثبت بین گونهاختالف میانگین معنی

در مورد مفهوم ظرفیت  کهرغم ایندسترس موجود بوده است. علی قابل

برد به ظرفیت برد بهاره نیازی نیست اما در اینجا برای مقایسه بهار و 

فصل از لحاظ  تابستان و وجود یا عدم وجود اختالف بین این دو

تواند می گوزن ظرفیت برد برای است. موضوع شده ای اشاره به اینتغذیه

برداری با استفاده از تولید سالیانه مواد غذایی در یک منطقه نمونه

غذایی سالیانه گوزن است برآورد  ترکیب از شده که حاوی برآوردهایی

ه اشک که ( ظرفیت برد بهاره جزیرOrtega، 2006و  Fulbrightشود )

 251گیری شد توده در دسترس و دارای ارجحیت اندازهاز طریق زی

 رأس برآورد شد 213که ظرفیت برد تابستانه جزیره درحالی رأس بود،

 

 

 
توده کل گیاهان ( زيالفهاي مختلف جزيره اشک در فصل بهار )دسترس براي گوزن زرد ايراني در زيستگاهتوده کل گیاهان داراي ارجحیت و در : زي4شکل 

 (SD) همراه انحراف معیار( بهبهاي مختلف در فصل تابستان )مورد تغذيه گوزن زرد ايراني در زيستگاه
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رغم رأس برآورد شد. علی 5/222با استفاده از پروتئین این مقدارو 

های وحشی که در مورد مفهوم تولید به تولید بهاره در زیستگاهاین

وط به ظرفیت برد اما برای بخصوص مطالعات مرنیاز چندانی نیست به

فصل بهار  که چرا نظر جمعیتی مورد با ارزشی است، مدیریت زیستگاه از

های های ماده و گوسالهویژه گوزنهفصل حساسی برای گوزن زرد ب

منظور مقایسه تولید بهار دنیا آماده است. لذا در این پژوهش بهتازه به

بستان و وجود یا عدم وجود اختالف بین این دو فصل از لحاظ و تا

های دارای ارجحیت برای تولید گونه ای پرداخته شده است.تغذیه

غذایی در یک منطقه  سالیانه مواد تواند با استفاده از تولیدگوزن زرد می

شده که حاوی برآوردهایی از ترکیب غذایی سالیانه  گوزن  بردارینمونه

(. همان گونه که در Ortega ،2006و Fulbright رد شود )است برآو

ید بهاره و تابستانه آن اختالفی ل( بین تو2و  1ول انتایج اشاره شد )جد

که تولید بهاره که از طریق طوریرفت مشاهده نشد. بهکه انتظار می

 238/284531 گیری شدتوده در دسترس و دارای ارجحیت اندازهزی

 های دارای ارجحیت تابستانهکه تولید گونهکیلوگرم بود، درحالی

های آماری نیز بیانگر وجود تحلیلکیلوگرم برآورد شد.  58/241367

های گیاهی دارای ارجحیت در فصول دار بین تولید گونهاختالف معنی

داری با سطح معنی  tباشد که براساس آزمون آماری مورد مطالعه می

های دارای ارجحیت در دو فصل بهار و )تولید گونه 0H فرض 05/0

 این اختالف البته .شودتابستان با یکدیگر تفاوت دارند( پذیرفته می

اوالً در فصل  تواند این باشد کهاین مطلب میدلیل  کهاست  اندک

خصوص جزیره اشک فصل رویش هغربی و ببهار در استان آذربایجان

لیل سرد بودن بیش ازحد هوا( و لذا با توجه دشود )بهبا تأخیر آغاز می

بهاره که در اردیبهشت ماه صورت گرفته است احتماالً رشد  به برداشت

و تابستانه اختالف اندکی بهاره  تولیدهای گیاهی زیاد نبوده و گونه

ای گیاهی جزیره اشک به اندازه که پوشش. ثانیاً با توجه به ایناندداشته

نیاز جمعیت حاضر که به گفته کارشناسان اداره کل نیست که بتواند 

 300بیش از در زمان مطالعه غربی بایجانرحفاظت محیط زیست آذ

و لذا تخریب حاصل از جمعیت زیاد گوزن  نمایدرأس هستند را تأمین 

چنین های پسته و همخوار به برگو تخریبی که از سوی آفت برگ

ای و علفی را یشه گیاهان بوتهای ناشناس که رتخریب ناشی از جونده

از بین برده و گیاهان را خشک نموده نیز مزید بر علت شده تا جمعیت 

خوبی تأمین کند. خود را در جزیره به ایتغذیه زرد نتواند نیازهای گوزن

در هستند.  مواردظرفیت بردهای برآورد شده نیز تأییدکننده این 

ه تداوم داشته است و های گذشته شرایط خشکی دریاچه ارومیسال

شرایط و افزایش آب دریاچه  تغییر به توجه حاضر با حال که درجائیاز آن

و قاعدتاً افزایش رطوبت و بهبود شرایط پوشش گیاهی جزیره لزوم 

منظور بررسی اختالف خصوص در شرایط حاضر بهتر بهمطالعات بیش

 شود.می احساس شدتبه پرآبی هایسال مطالعه و شرایط این شرایط بین

 تشکر و قدردانی
ای ظرفیت برد تغذیه برآورد :عنوان تحت ایپروژه قالب در مقاله این       

گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه که زیر نظر و حمایت 
تهیه و تدوین  شده غربی انجامزیست آذربایجانکل حفاظت محیط اداره

دانند که از این اداره و مسؤالن شده است و نویسندگان برخود می
 یربط نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشند.ذ
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