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چکیده
در اين پژوهش بهمنظور اندازهگيري ميزان بهرهبرداري از گياهان مورد تغذيه گوزن زرد ايرانی در جزيره اشک با وسعت  2900هکتار در
فصول بهار و تابستان بعد از شناسايی گونههاي داراي ارجحيت با استفاده از روش قطع و توزين به اندازهگيري ميزان توليد در دو فصل پرداخته شد
و به فرايند مقايسه بين دو فصل با توجه بهميزان بارندگی (متغير مستقل) و توليد گونههاي مورد تغذيه گوزن زرد ايرانی (متغير وابسته) مورد بررسی
قرار گرفت .اين اختالف را میتوان از ديد پوشش گياهی موجود در جزيره و زيستگاههاي مختلف و همچنين حجم توليدي گونههاي گياهی داراي
ارجحيت در دو فصل بهار و تابستان ارائه نمود .توليد بهاره گونههاي داراي ارجحيت غذايی که گوزن زرد ترجيح میدهد (حاوي شش نوع
مختلف) در چهار نوع زيستگاه (دشتی ،شيبدار و سنگالخی ،حاشيه چشمه و دامنه شرقی و دامنه شمالی)  284531/47062±24/04کيلوگرم
برآورد شد .درحالیکه ميزان توليد تابستانه در مورد گونههاي داراي ارجحيت شامل  7نوع ماده غذايی  241367/58±35992/57کيلوگرم
برآورد شد .برداشت بهاره در شرايطی انجام شد که رشد گونههاي گياهی بهدليل سرد بودن هوا در اين فصل اندک بود .از نظر آماري فرض H0

(توليد گونههاي داراي ارجحيت در دو فصل بهار و تابستان با يکديگر تفاوت دارند) پذيرفته میشود .اما در عين حال اين اختالف در توليد اندک
بوده است که اين امر میتواند به اين دليل باشد که اوالً در فصل بهار در استان آذربايجانغربی و بهخصوص جزيره اشک فصل رويش با تأخير آغاز
می شود (به دليل سرد بودن بيش ازحد هوا) و لذا با توجه به برداشت بهاره که در ارديبهشت ماه صورت گرفته است احتماالً رشد گونههاي گياهی
زياد نبوده و لذا توليد بهاره و تابستانه اختالف اندکی داشتهاند.
کلمات کلیدی :گوزن زرد ايراني ،جزيره اشک ،تغذيه ،پوشش گياهي
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولM.mahmoudy.1364@gmail.com :
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مقدمه
در پژوهشی که در دهه شصت تحت عنوان مقدمهای بر گوزن
زرد ایرانی و زیستگاههای صورت گرفته به بررسی اولیه وضعیت گوزن
زرد در ایران پرداخته شده است و فعالیتهایی که طی سالهای ابتدایی
احیاء جمعیت گوزن انجام شده است را در تمام مناطق تشریح نمودهاند
(مجنونیان و مولوی .)1364 ،با توجه اینکه تجزیه و تحلیل ارتباط
بین گونه و زیستگاه همواره بهعنوان یک مرکز ثقل در مسائل بومشناسی
مطرح بوده است .لذا اهمیت اقلیم برای شرح پراکنش جانوران و
گیاهان از زمانهای دور مطرح بوده است ( .)2000 ،Guisanیکی از
اهداف حفاظت از طبیعت برنامهریزی برای تعیین مناطق مهم برای
تنوع زیستی است ( Luotoو همکاران .)2004 ،از آنجائیکه جمعیت
گونههای گوزن طی سالهای اخیر با معضالتی مواجه بوده است،
بهخصوص در مورد گوزن زرد ایرانی که جزو گونههای آسیبپذیر
( )VUقرار گرفته و همچنین بهعنوان یکی از گونههایی است که در
ضمیمه  IIکنوانسیون  CITESقرار گرفته ،لذا  IUCNبرنامهای را برای
مطالعه و مدیریت گوزنهای در معرض تهدید با استفاده از اطالعات
مربوط به انقراض در سراسر محدوده پراکنش آنها در جهان آغاز نموده
است ( Cowanو  .)1973 ،Hollowayگوزن زرد ایرانی برای اولینبار
توسط  Brookeدر سال  1875نامگذاری شد ( Cowanو ،Holloway
1973؛  .)2011، IUCNاین گونه در ایران طی دهههای گذشته با
مشکالت و تهدیدهایی مواجه بوده است ،لذا این گونه را به زیستگاههای
مختلفی در ایران معرفی نمودهاند که یکی از اولین زیستگاهها جزیره
اشک در دریاچه ارومیه میباشد .دریاچه ارومیه (ذخیرهگاه زیستکره،
تاالب بینالمللی) از سال  1346تحت حفاظت بوده ،در سال 1354
به پارک ملی ارتقاء یافت ،از مهمترین گونههای گیاهی جزایر این
دریاچه میتوان به بنه ،بادام ،ارس ،گوجه وحشی ،درمنه ،گرامینهها و
 ...و همچنین از گونههای جانوری وارد شده به این جزایر میتوان به
کبک ،قوچ ومیش ارمنی و گوزن زرد ایرانی اشاره نمود .جزیره اشک
با مساحتی بالغ بر حدود  26کیلومتر مربع ،از نظر وسعت ،در میان
جزایر صد و یک گانه دریاچه ارومیه در جایگاه دوم قرار دارد .این
جزیره نیز مانند سایر جزایر بهصورت برآمدگی کوه مانندی است که
تقریبا ًدر هیچ نقطه آن زمین هموار وسیعی یافت نمیگردد (زهزاد،
 .) 1368گوزن زرد ایرانی در ابتدا از منطقه دشت ناز به جزیره اشک
معرفی شد و جمعیت همواره در حال افزایش بود و این جمعیت در
دسامبر  80، 1993رأس گزارش شده ،بعد از مدتی تعدادی از جانوران
جزیره را ترک کردند و با شنا به جزایر دیگر رفتند بعد از بررسیهای
انجام شده احتمال این امر را ظرفیت برد منطقه اعالم نمودند ،بقاء
گونه در جزایر مجاور احتماالً بهدلیل عدم وجود آبشیرین خیلی ناچیز
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بوده است که این روند قاعدتاً در اثر کاهش بارندگی و کاهش رطوبت
حاصل شده است .لذا بررسی ظرفیت برد زیستگاه و اینکه این جزیره
قابلیت حمایت از چه تعداد گوزن را دارد از درجه اهمیت باالیی
برخوردار است .لزوم پژوهش در زمینه زیستگاههای این گونه در ایران
که بهعنوان یکی از مراکز اصلی پراکنش این گونه بهصورت طبیعی
در دنیا میباشد بهشدت احساس میشود و با توجه به اینکه جزیره
اشک بهعنوان یکی از زیستگاههای با ارزش این گونه محسوب میشود،
بهعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد .هدف در این پژوهش بررسی
اثر کمبود آب (مقایسه دو فصل بهار و تابستان) بر وضعیت پوشش
گیاهی مورد تغذیه گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک ،پارک ملی دریاچه
ارومیه میباشد (حسینزاده.)1391 ،

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :با توجه به اینکه این پژوهش در سالهای
خشک دریاچه ارومیه انجام شد وسعت این جزیره با استفاده از نقشه
 1:50000جزیره اشک که از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه
شد در حدود  29کیلومترمربع ( 2900هکتار) درنظر گرفته شد.

شکل  :1تصوير ماهوارهاي منطقه مورد مطالعه (جزيره اشک) ،موقعیت در
کشور و درياچه ارومیه

فرايند اجراي پژوهش :بهمنظور دستیابی به اهداف این پژوهش
باید یکسری پارامترها (متغیرها) اندازهگیری شوند که از آن میان میتوان
به :تراکم پوشش گیاهی در کوادراتها یا ترانسکتهای تصادفی (نمونه)،
تعیین گونههای گیاهی مورد تغذیه گوزن در دو فصل بهار و تابستان از
طریق مشاهده مستقیم و اثر چرا (تعیین گونههای دارای ارجحیت بیشتر
و تعیین تراکم آن گونهها در جزیره با استفاده از کوادرات) و در ادامه
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بررسی میزان تغییر در تراکم و کیفیت گونههای گیاهی مورد تغذیه در
طی دو فصل بهار و تابستان خواهد بود (حسینزاده.)1391 ،
مشخص نمودن تیپهاي پوشش گیاهي و يا زيستگاههاي
موجود در جزيره اشک :اما بر طبق پژوهش انجام شده در ،1368
فلور این جزیره مشتمل بر  198گونه متعلق به  149جنس از 46
خانواده بوده است ،که  %1گونهها باز دانه %14 ،تک لپه و  %85متعلق
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به دو لپهایها میباشد (زهزاد .)1368 ،لذا با توجه به عدم مشخص
بودن و وجود نقشه تیپهای گیاهی تصمیم گرفته شد که جزیره بر
اساس شیب و وجود آب به چهار زیستگاه تقسیم شود .که این چهار
زیستگاه عبارتند از :مناطق دشتی ،دامنه پرشیب و سنگالخی ،چشمه
و دامنه شرقی ،دامنه شمالی .و بر این اساس پالتهای نمونهبرداری
در زیستگاههای مختلف بهصورت تصادفی -سیستماتیک پراکنده شدند.

شکل  :2سیماي بهاره زيستگاه گوزن زرد ايراني در جزيره

شکل  :3سیماي تابستانه زيستگاه گوزن زرد ايراني در جزيره

اشک ،پارک ملي درياچه ارومیه (بهار )1390

اشک ،پارک ملي درياچه ارومیه (تابستان)1390

وسعت منطقه مورد مطالعه :به این منظور در ابتدا با استفاده
از نقشه  1:50000موجود که از سازمان جغرافیایی ارتش تهیه شد.
اسکن ،رقومی و شبکهبندی (شبکههای 10متر مربعی) بر روی نقشه
جزیره صورت گرفت .با توجه به خشک شدن حاشیه جزیره در این
سالها بهدلیل پایین آمدن سطح آب دریاچه در سال انجام مطالعه
( )1390در حدود  2900هکتار برآورد شد.
مشخص نمودن عادات غذايي گوزن زرد ايراني در فصول
بهار و تابستان و تعیین ارزش رجحاني گونههاي گیاهي مورد
تغذيه :تعیین عادات غذایی گونههای وحشی بهمنظور مطالعه حیات
وحش ضروری است و لذا بهطورکلی سه عرصه اصلی مدیریت حیات
وحش (حفاظت ،محصول پایدار و کنترل) به شناسایی غذا و تغذیه
جمعیتهای جانوری نیاز دارند ( Sinclairو همکاران .)2006 ،مقدار
غذای در دسترس جانوران ممکن است بهصورت مستقیم اندازهگیری
شود .در مورد سرشاخهخواری علفخواران ،میتوان به پژوهشی که در
سال  1976بر روی گرامینهها در پالتهای بسته بهمنظور اندازهگیری
تولید در دسترس برای آهوی توماسون در دشتهای سرنگیتی از طریق
قطع نمودن آنها انجام داده اشاره نمود ( Sinclairو همکاران.)2006 ،

اندازهگیري میزان بهرهبرداري از گیاهان؛ این روش یکی از
شاخصترین روشها در برآورد ظرفیت برد زیستگاهها است (عجمی،
 .)1381با توجه به اینکه برآورد نیازهای تغذیهای امتیازهای بیشتری
را بهمنظور درک منابع تغذیه ای در دسترس که با نیازهای جانوری
مطابقت دارد بههمراه دارد ( Beckو همکاران .)2006 ،لذا بهمنظور
دستیابی به این هدف باید به اندازهگیری زیستتوده گیاهی در دسترس
و دارای ارجحیت اهمیت ویژهای داده شود .زیستتوده غذایی در
دسترس بوتهها نقش مهمی در کنترل کاهش وزن بدنی گوزن درطول
زمستان ( Whiteو همکاران )2009 ،و تابستان دارد.
انجام نمونهبرداري بهاره و تابستانه :در این پژوهش بهمنظور
اندازهگیری میزان بهرهبرداری از گیاهان در فصل بهار از کوادراتهایی
با طول و عرض  10متر استفاده شد .با توجه به اینکه نقشه تیپهای
پوشش گیاهی جزیره موجود نبود ،لذا نقشه  1:50000جزیره را که
در دسترس بود بهصورت سلولهای  10مترمربعی شبکهبندی شد و
از میان این سلولها بهصورت تصادفی با استفاده از نرمافزار 15 ،R
نقطه انتخاب شد ( .)2010 ،Murrayسپس طول و عرض چهار گوشه
این سلولها به  GPSداده شد تا دستیابی به آنها راحتتر باشد .به
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منظور مشخص نمودن درصد بهرهبرداری گیاهان ،از روش شمارش
ساقه در کوادرات استفاده شد .به این صورت که گونههای گیاهی موجود
در کوادرات شناسایی شد و برای هر گونه تعداد ساقههای چرا شده و
تعداد کل ساقه و همچنین تاج پوشش هر کدام اندازهگیری شد و بعد
از مشخص نمودن میزان بهرهبرداری از هر گیاه بههمان مقدار از
گیاهان خورده نشده قطع و بعد از انتقال به آزمایشگاه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران توزین شد (وزن تر) و بعد از
گذشت یک هفته که گونهها در هوای آزاد قرار گرفتند دوباره وزن
شدند (وزن خشک) و اعداد بهدست آمده در فرم مربوطه ثبت شد.
سپس با توجه به اعداد بهدست آمده درصد بهرهبرداری و درصد پوشش
تاجی گونهها و همچنین ارجحیت تغذیهای مشخص شد ( Manlyو
همکاران )2002 ،و سپس به بررسی اختالف بین دو فصل پرداخته شد.
برآورد میزان تولید در دو فصل بهار و تابستان :روشهای
مختلفی برای اندازهگیری تولید تاکنون در منابع مطرح شده است ،مانند:
روش برداشت محصول ،روش اندازهگیری اکسیژن متصاعد شده ،روش
اندازهگیری دیاکسیدکربن جذب شده ،روش اندازهگیری عناصر غذایی
و ....لذا با توجه به اینکه هدف در این مطالعه مشخص نمودن میزان
تولید گونههای گیاهی دارای ارجحیت و در دسترس برای گوزن زرد
ایرانی است ،لذا از روش برداشت محصول استفاده شد (عجمی.)1381 ،
به گونهای که بعد از مشخص شدن گونههای دارای ارجحیت به قطع
و توزین (در محل وزن تر و بعد از خشک شدن گیاهان وزن خشک)
پایههای متعدد از این گونهها در نمونه و همچنین شمارش این پایهها
در نمونهها (کوادراتها) پرداخته شد .وسایل مورد نیاز در این روش
عبارتند از :قیچی ،پالستیک ،ترازوی دیجیتالی با دقت  ،0/0001متر
 10متری ،طناب ،فرم اندازهگیری پوشش -وزن ،ماژیک و خودکار .در
این روش بعد از مشخص نمودن تعداد و اندازه نمونه ،در داخل هر

زیستگاه پالتاندازی صورت گرفت و در درون هر پالت وزن علوفه برآورد
شد .به این صورت که درهر پالت گونههای دارای ارجحیت را شمارش
و تعدادی از این پایهها را وزن نموده (وزن تر) و نمونه تهیه میشد تا
پس از خشک شدن نیز وزن شوند و پس از مشخص شدن وزن خشک
و با توجه به تعداد پایهها در نمونه و تعمیم دادن آن به کل زیستگاه
و جزیره میزان تولید هر یک از گونههای گیاهی دارای ارجحیت برآورد
شد و در نهایت کل تولید جزیره مشخص شد (حسینزاده.)1391 ،
بررسي روند تغییرات در بین دو فصل بهار و تابستان با
توجه به تغییر در پوشش گیاهي :این اختالف را میتوان از دید
پوشش گیاهی موجود در جزیره و زیستگاههای مختلف و همچنین
حجم تولیدی گونههای گیاهی دارای ارجحیت در دو فصل بهار و
تابستان ارائه نمود که در بخش نتایج این بخش ارائه خواهد شد.
تحلیل آماري :با توجه به اینکه نمونهها از گروههای مستقل گرفته
شده بود (تولید گونههای دارای ارجحیت تغذیهای گوزن زرد ایرانی در
جزیره اشک) لذا به جهت بررسی اختالف میانگینها در نمونههای مختلف
در زیستگاههای مختلف در فصول بهار و تابستان در جزیره اشک پارک
ملی دریاچه ارومیه از آزمون  tدو نمونه استفاده شد (حسینزاده.)1391 ،

نتایج
براساس برآوردهای انجام شده میزان تولید بهاره گونههای دارای
ارجحیت غذایی که گوزن زرد ترجیح میدهد (حاوی شش نوع مختلف)
در چهار نوع زیستگاه (دشتی ،شیبدار و سنگالخی ،حاشیه چشمه و
دامنه شرقی و دامنه شمالی)  284531/24±47062/04کیلوگرم برآورد
شد (جدول  .)1این در حالی است که میزان تولید در فصل تابستان
 241367/58±35992/57کیلوگرم برآورد شد (جدول .)2

جدول  : 1خصوصیات چهار نوع زيستگاه گوزن زرد در جزيره اشک (تاج پوشش ،میزان تولید در هر هکتار و تولید کل) در فصل بهار
نوع زيستگاه

میانگین درصد پوشش تاجي گونه
هاي داراي ارجحیت

میانگین تولید علوفه تر
(کیلوگرم در هکتار)

میانگین تولید علوفه خشک
(کیلوگرم در هکتار)

علوفه قابل دسترس
(کیلوگرم در هکتار)

تولید کل (کیلوگرم)
در کل جزيره

دشتی
شیبدار و سنگالخی
حاشیه چشمه و دامنه شرقی
دامنه شمالی
مجموع

2/660
8/112
7/065
2/718
5/139

10/173
2/685
14/030
4/959
7/962

9/166
2/438
12/712
4/513
7/207

29/785
8/766
44/927
14/636
98/114

284531/238

جدول  : 2خصوصیات چهار نوع زيستگاه گوزن زرد در جزيره اشک (تاج پوشش ،میزان تولید در هر هکتار و تولید کل) در فصل تابستان
نوع زيستگاه
دشتی
شیبدار و سنگالخی
حاشیه چشمه و دامنه شرقی
دامنه شمالی
مجموع
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میانگین درصد پوشش تاجي
گونه هاي داراي ارجحیت

میانگین تولید علوفه
تر (کیلوگرم در هکتار)

میانگین تولید علوفه خشک
(کیلوگرم در هکتار)

علوفه قابل دسترس
(کیلوگرم در هکتار)

تولید کل (کیلوگرم)
در کل جزيره

1/748
1/107
2/059
1/559

5/147
2/968
12/552
10/235

4/748
2/671
11/250
9/295

14/384
8/494
37/020
23/332
83/23

241368/58

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

شکل  :4زيتوده کل گیاهان داراي ارجحیت و در دسترس براي گوزن زرد ايراني در زيستگاههاي مختلف جزيره اشک در فصل بهار (الف) زيتوده کل گیاهان
مورد تغذيه گوزن زرد ايراني در زيستگاههاي مختلف در فصل تابستان (ب) بههمراه انحراف معیار ()SD

بحث
ارزش رجحانی گونههای گیاهی در هر اقلیم و هر زیستگاهی متفاوت
است و این تفاوت ناشی از عوامل فیزیکی ،شیمیایی و زیستشناختی
و سایر عوامل موجود در هر زیستگاه مشخص است .روش پیش فرض
برای تعیین ارزش رجحانی گونههای گیاهی در علم حیات وحش
شاخصهای انتخاب هستند .اگرچه انتخاب و ارجحیت اغلب بهعنوان
مترادف در ادبیات استفاده میشوند ،اما در اینجا تعاریف متفاوتی برای
آنها وجود دارد :انتخاب فرایندی است در جاییکه یک جانور یک
منبع را انتخاب میکند و ارجحیت احتمال اینکه یک منبع اگر به
صورت برابر با دیگر منابع عرضه شود انتخاب خواهد شد ( Manlyو
همکاران .)2002 ،براساس نتایج مشخص شد که گوزن زرد در جزیره
اشک در فصل بهار گونههای یوالف ( )Avena fatuaوگندم نیای
قفقازی ( )Aegilops tauschii Cossonو سیر وحشی()Allium akaka
را در صورت موجود بودن در زیستگاه ترجیح میدهد و نسبت به پسته
وحشی ( )Pistacia atlanticaاجتناب نسبی نشان میدهد و نسبت به
گیاه تنگرس ( )Rhamnus pallasiiاجتناب کامل نشان میدهد .انتخاب
منبع (غذا) بسته به شرایط اقلیمی و زیستگاه و البته گونه متفاوت
است .گوزن زرد به عقیده ( )1990،Nugentدر منطقه کوههای بلو،
اوتاگو تاج پوشش اصلی منطقه ( Nothofagus menziessii, Radiata
 )pine, Pinus radiateیا هر یک از بوتههای بومی ،سرخسها ،گیاهان
علفی و گیاهان تکلپهای را در سه نوع زیستگاه رایج (راشزار ،بوتههای
باچوب سخت و جنگلهای غیربومی) ترجیح نمیدهد و پهن برگ
( )Griselinia littoralisرا بهعنوان ماده غذایی اصلی خود ترجیح میدهند
و البته بههمراه این گونه همه زیراشکوبهای درختی سایهدار را نیز
ترجیح میدهد .در پژوهشهای این گونه نمیتوان بهطور قطع در
مورد انتخاب منبع با حضور رقبا نظر داد ،چرا که در حیات وحش
همیشه رقیب مطرح بوده است بهعنوان مثال میتوان به این مورد

اشاره نمود :در پژوهشی که در قالب انتخاب منبع زمستانه گوزن
شمالی دوباره معرفی شده و بررسی هم بومی این گونه با گوزن دم
سفید در مقیاسهای فضایی چندگانه توسط  Jenkinsو همکاران
( )2007انجام گرفته است ،به این نکته اشاره دارد که همپوشانی غذایی
در طول هر دو زمستان ( )%50-57بوده و شرایط تغذیهای برای گوزن
دم سفید نسبت به گوزن شمالی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده
است و نتایج این پژوهش نشان داده که همبستگی شدیدی بین این
دو گونه در صورت وجود درختان سوزنی برگ در زمستان وجود داشته
و هر دو زوج سم ممکن است بهوسیله فراوانی غذا محدود شده باشند.
البته به مورد دیگری که میتوان اشاره نمود پژوهشی است که Lupardus
و همکاران ( )2011انجام دادهاند ،این پژوهش به بررسی قابلیت دسترسی
فصلی مواد غذایی و رژیم غذایی گوزن شمالی دوباره معرفی شده به
کوه های کامبرلند ،تنس پرداخته است .در این پژوهش بر روی 159
گوزن شمالی رادیو تله متری و پایش با استفاده از دورسنجی از فوریه
 2001تا ژوئن  2003انجام شد و نسبت در دسترس افراد گونههای
گیاهی (درصد پوشش) با ارجحیت نسبی گونههای گیاهی یافت شده
در نمونههای سرگین مقایسه شد که نتیجه نشان داده است که یک
اختالف میانگین معنیدار مثبت بین گونههای گیاهی استفاده شده و
قابل دسترس موجود بوده است .علیرغم اینکه در مورد مفهوم ظرفیت
برد به ظرفیت برد بهاره نیازی نیست اما در اینجا برای مقایسه بهار و
تابستان و وجود یا عدم وجود اختالف بین این دو فصل از لحاظ
تغذیهای اشاره به این موضوع شده است .ظرفیت برد برای گوزن میتواند
با استفاده از تولید سالیانه مواد غذایی در یک منطقه نمونهبرداری
شده که حاوی برآوردهایی از ترکیب غذایی سالیانه گوزن است برآورد
شود ( Fulbrightو  )2006 ،Ortegaظرفیت برد بهاره جزیره اشک که
از طریق زیتوده در دسترس و دارای ارجحیت اندازهگیری شد 251
رأس بود ،درحالیکه ظرفیت برد تابستانه جزیره  213رأس برآورد شد
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حسینزاده و همکاران

مقایسه وضعیت دو فصل بهار و تابستان در تولید پوشش گیاهی مورد تغذیه گوزن زرد ایرانی....

و با استفاده از پروتئین این مقدار 222/5رأس برآورد شد .علیرغم
اینکه در مورد مفهوم تولید به تولید بهاره در زیستگاههای وحشی
نیاز چندانی نیست بهخصوص مطالعات مربوط به ظرفیت برد اما برای
مدیریت زیستگاه از نظر جمعیتی مورد با ارزشی است ،چرا که فصل بهار
فصل حساسی برای گوزن زرد بهویژه گوزنهای ماده و گوسالههای
تازه بهدنیا آماده است .لذا در این پژوهش بهمنظور مقایسه تولید بهار
و تا بستان و وجود یا عدم وجود اختالف بین این دو فصل از لحاظ
تغذیهای پرداخته شده است .تولید گونههای دارای ارجحیت برای
گوزن زرد میتواند با استفاده از تولید سالیانه مواد غذایی در یک منطقه
نمونهبرداری شده که حاوی برآوردهایی از ترکیب غذایی سالیانه گوزن
است برآورد شود ( Fulbrightو  .)2006 ،Ortegaهمان گونه که در
نتایج اشاره شد (جداول  1و  )2بین تولید بهاره و تابستانه آن اختالفی
که انتظار میرفت مشاهده نشد .بهطوریکه تولید بهاره که از طریق
زیتوده در دسترس و دارای ارجحیت اندازهگیری شد 284531/238
کیلوگرم بود ،درحالیکه تولید گونههای دارای ارجحیت تابستانه
 241367/58کیلوگرم برآورد شد .تحلیلهای آماری نیز بیانگر وجود
اختالف معنیدار بین تولید گونههای گیاهی دارای ارجحیت در فصول
مورد مطالعه میباشد که براساس آزمون آماری  tبا سطح معنیداری
 0/05فرض ( H0تولید گونههای دارای ارجحیت در دو فصل بهار و
تابستان با یکدیگر تفاوت دارند) پذیرفته میشود .البته این اختالف
اندک است که دلیل این مطلب میتواند این باشد که اوالً در فصل
بهار در استان آذربایجانغربی و بهخصوص جزیره اشک فصل رویش
با تأخیر آغاز میشود (بهدلیل سرد بودن بیش ازحد هوا) و لذا با توجه
به برداشت بهاره که در اردیبهشت ماه صورت گرفته است احتماالً رشد
گونههای گیاهی زیاد نبوده و تولید بهاره و تابستانه اختالف اندکی
داشتهاند .ثانیاً با توجه به اینکه پوشش گیاهی جزیره اشک به اندازهای
نیست که بتواند نیاز جمعیت حاضر که به گفته کارشناسان اداره کل
حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی در زمان مطالعه بیش از 300
رأس هستند را تأمین نماید و لذا تخریب حاصل از جمعیت زیاد گوزن
و تخریبی که از سوی آفت برگخوار به برگهای پسته و همچنین
تخریب ناشی از جوندهای ناشناس که ریشه گیاهان بوتهای و علفی را
از بین برده و گیاهان را خشک نموده نیز مزید بر علت شده تا جمعیت
گوزن زرد نتواند نیازهای تغذیهای خود را در جزیره بهخوبی تأمین کند.
ظرفیت بردهای برآورد شده نیز تأییدکننده این موارد هستند .در
سالهای گذشته شرایط خشکی دریاچه ارومیه تداوم داشته است و
از آنجائیکه در حال حاضر با توجه به تغییر شرایط و افزایش آب دریاچه
و قاعدتاً افزایش رطوبت و بهبود شرایط پوشش گیاهی جزیره لزوم
مطالعات بیشتر بهخصوص در شرایط حاضر بهمنظور بررسی اختالف
بین شرایط این مطالعه و شرایط سالهای پرآبی بهشدت احساس میشود.
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تشکر و قدردانی

این مقاله در قالب پروژهای تحت عنوان :برآورد ظرفیت برد تغذیهای
گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه که زیر نظر و حمایت
اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی انجام شده تهیه و تدوین
شده است و نویسندگان برخود میدانند که از این اداره و مسؤالن
ذیربط نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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