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ترین از بزرگ (Cervus elaphus maral) مارال یا خزری قرمز گوزن       

های باشد. مارال در ایران در گذشته در جنگلانواع گوزن در ایران می

های بلوط شمال کشور از ساحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و جنگل

کرده است. اما آذربایجان تا استان فارس زیست میحاشیه زاگرس از 

غرب و غرب کشور به کلی نابوده شده و براساس نسل آن در شمال

های ارسباران مشاهده شده سال پیش در جنگل 50گزارشات حدود 

است و امروزه فقط در مناطق دور از دسترس انسان و محافظت شده 

این مقاله به مرور باشند. هایی از این گونه در حال زندگی میجمعیت

رفتارهای تولیدمثلی مارال با توجه به مطالعاتی که در طی چندین 

های جمله سایتسال در پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری که از

های مناطق آزاد هایی از مدلآوری دادهداری مارال بوده و جمعنگه

 وسعت با دهسمسکن وحشحیات پردازد. پناهگاهمی هیرکانی هایجنگل

 سپس گرفت، قرار حفاظت تحت ۱۳5۲ سال در ابتدا هکتار ۱0۴۱

 وحشحیات پناهگاه عنوانبه ۱۳5۴/5/۲۱ مورخ ۶۳ شماره مصوبه طی

 و شده واقع ساری شهر شرقیجنوب در منطقه این .گردید معرفی

 .باشدمی ارتفاع کم ایجلگه جنگلی اراضی صورتهب

کیلوگرم وزن و از باالی شاخ  ۲50نر  مارال گوزن: گوزن مارال نر       

افتند و در ها در اواسط اسفندماه میمتر دارد. شاخسانتی ۱۴0ارتفاع 

گردند. در فصل بهار این های شاخ دوباره فعال میاواسط بهار جوانه

های نرم همراه است به از کرکیابد و با پوششی ها ادامه میرشد شاخ

گویند. میvelvet phase شاخ گوزن، فاز مخملی یا  رشد در فاز این
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ها در این فاز بسیار حساس و پرخون هستند و لذا نرها از هم شاخ

های شاخ گیرند. در اواخر خرداد ماه تا اواسط مرداد کرکفاصله می

نر شروع به گردد. گوزن ریزش کرده و شاخ به اصطالح آهکی می

نماید این تغییر مالش شاخ خود به اجسام سخت و درختان می

دلیل نوسانات میزان تستوسترون خون در گوزن ساختاری در شاخ به

ها آهکی شده و غدد جنسی باشد. با افزایش تستوسترون شاخنر می

کنند و حس درگیری ها( افزایش حجم )هایپرتروفی( پیدا مینر )بیضه

یابد به اوج این رفتار جنسی که همراه در نرها شدت می و قلمروگیری

؛ Audigé ،۱999گویند )باشد گاوبانگی میهای گوزن نر میبا نعره

Ghasemzadeh-Nava ،۲0۱۲.) از اواسط  خزری هایجنگل در گاوبانگی

یابد. تحقیقات و مشاهدات شهریور آغاز شده و تا اواخر مهر ادامه می

دست، شروع این رفتار زودتر از مناطق باال حاکی از آن است که در

روز اختالف در شروع و اتمام  ۱5و حداقل  باشددست میمناطق پایین

باشد دست میهای پایینهای مرتفع و جنگلاین دوره در جنگل

(Audigé ،۱999.) 

 با افزایش: خصوصیات رفتاری گوزن مارال نر در گاوبانگی       

های مارال نر پوشش خون گوزن میزان سطح هورمون تستوسترون در

 طور غریزی شاخ خود راشاخ سفت و سخت شده و گوزن مارال نر به

نظور مهای شاخ و هم بهمنظور تیز نمودن لبههای درختان بهبه تنه

 (. ۱مالد )شکل گذاری قلمرو خود میعالمت
 

 
منظور تعیین قلمرو با کشیدن گذاری مارال نر بهعالمت :1شکل 

 شاخ خود به درختان
 

جمله رخدادهای مشاهده شده در این فصل پاشیدن ادرار و از       

باشد که باعث ترشحات آلت تناسلی به زیر شکم و حتی گردن می

شود. انجام این عمل ایجاد بو و رنگ سیاهی در نواحی ذکر شده می

باشد که اصصالحاً و حرکت غالف قضیب در مارال نر میهمراه با زنش 

گویند. این بوی خاص در می Preputial palpitationبه این عمل 

جا را قلمرو خود های هیرکانی در مناطقی که گوزن مارال نر آنجنگل

های نر دیگر در رسد و خود یک هشدار به گوزنسازد به مشام میمی

غلطیدن  (.Audigé ،۱999)باشد می جهت تائید قلمرو نرهای غالب

جمله رفتارهای مشاهده در جنگل از آلودهای گلچاله مارال نر در گوزن

 damp spot wallowفتار ر باشد که به اینشده مختص این فصل می

ها به صدا و حرکات مارال نر توجه نموده و ماده (.۲گویند )شکل می

تری ماده آوری تعداد بیشجمعشوند. هر مارال نر در وارد قلمروش می

های تجمع مارال این نماید. بهقلمرو خود تالش می در در فصل گاوبانگی

، Ekrami) گویند( میHaremماده در قلمروی مارال نر حرمسرا )

وسعت مناطق با اندک درگیری  دلیلهای هیرکانی بهجنگل (. در۲0۱۳

های نر مغلوب مارالتر فرصت برای فرار و غالبیت نر بزرگ بر نر ضعیف

( ولی گزارشاتی از درگیری و کشته شدن ۳همواره مهیا است )شکل 

فصل گاوبانگی  وحش محصور درحیات هایپناهگاه در جوان نر هایمارال

گیری مارال نر با تمامی وجود دارد. این حرمسرا و قلمرو تا اتمام جفت

ترین فعالیت بیش ماند. در این فصل گوزن نرهای ماده پایدار میمارال

دهد ای را از خود نشان میترین فعالیت تغذیهفیزیکی و جنسی و کم

 (.Audigé ،۱999گردد لذا در پایان این دوره بسیار الغر و ضعیف می

  های مارال مادهزنگو

ن زمان با افزایش طول زماهم :تولیدمثل چرخه و گذاریتخمک       

ون تاریکی )شروع فصل پاییز( در روز میزان هورمون مالتونین در خ

 عالیابد. این افزایش مالتونین باعث فهای مارال افزایش میگوزن

های گنادوتروپینی در سطح غدد گیرندهسازی و افزایش حساسیت 

حات زمان با شروع این روند ترشهم شود.هیپوفیز و هیپوتالموس می

 غازآیپوتاالموس  ه-های گنادوتروپینی از محور هیپوفیز هورمون

د  گردایجاد میها تخمدان ها را درتحریک و رشد فولیکول وگردیده 

 وای فیزیولوژیک، محیط ها به رخدادهریزی و فحلی در گوزنتخمک

یر مراحل زریزی به باشد. دوره پیش از تخمکفیزیک بدن وابسته می

وژسترون سریع پر زرد و کاهش رفتن جسم تحلیل -شود: الفتقسیم می

 اهر شدن فولیکول غالب و افزایش استروژن خون، ظ -خون، ب

هپیوفیز  ( ازLH) کنندهسازی هورمون لوتئینهوند آزادرتغییرات در  -ج

روژن در پاسخ به ترشح استروژن. در نشخوارکنندگان روند افزایش است

  شدبامی فحلی چنین بروز رفتارهایو هم LH خون همراه با آزادسازی در

گذاری در مارال و این عمل منجر به شروع فعالیت جنسی و تخمک

 (.Wilson ،۱99۱ ؛Guinness، ۱978 ؛Ekrami ،۲0۱۳) گرددماده می
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 های گل در جنگل از رفتارهای مارال نر در فصل تولیدمثلی )گاوبانگی(غلطیدن در چاله :2شکل 

     

 

 

 

 

 
 گیری و رفتارهای تهاجمی مارال نر غالب در مقابل مارال نر جوانقلمرو :3شکل 

لیتر منی طور متوسط در هر میلیگیری طبیعی بهدر جفت       

گوزن نر یک میلیارد اسپرم وجود دارد و متوسط حجم منی مارال نر 

گیری در این باشد که البته شدت و تعداد جفتلیتر میمیلی 5/۳

مثلی مارال ماده پارامترها نقش دارند. معموالً در اولین چرخه تولید

گردد. گیری منجر به آبستنی میی باشد جفتگذارکه همراه با تخمک

روز خواهد بود این نکته  ۲۴7±5در صورت وقوع آبستنی طول دوره 

حضور بستنی آماه اول  باشد که در دومیحایز اهمیت در گوزن مارال 

در بقای ترشح و حفظ سطح هورمون پروژسترون که جسم زرد در 

بوده ولیکن در مراحل بعدی نماید بارز بستنی نقش اصلی را ایفاد میآ

کرده و جسم  نقش اصلی را ایفا پروژسترونی جفتیترشح  دوره ابستنی

چه مارال نر حضور نداشته باشد و یا . چنانرودزرد اندکی تحلیل می

 هر عللی نتواند مارال ماده را بارو نماید، مارال ماده حالت به

بار عالئم روز یک ۲۲تا  ۱9دهد یعنی هر استروس از خود بروز میپلی

دهد. این فعالیت تا زمان بلند گذاری از خود نشان می فحلی و تخمک

 در نر مارال پرش زمان مدت یابد.می تداوم ماهبهمن شدن روز یعنی اواسط

گیری متوسط باشد و شدت و دفعات جفتثانیه می 5 گیریجفت زمان

 باشد. نکته حائزمی دفعه ۱۶تا  ۱ساعت و بنابر مشاهدات  ۲۴بار در  ۴

گذاری توجه مارال نر را که مارال ماده قبل از تخمک اهمیت این است

کند و تاچند ساعت این حرکات ادامه خواهد یافت و خود جلب میبه

( ۴گیری در خارج از منطقه حرمسرا انجام خواهد گرفت )شکل جفت

، Adam؛ Wilson ،۱99۱) گرددو سپس مارال ماده به گله باز می

۱98۶). 
     

 

 

 

 

 
 گیری مارال: مراحل مختلف جفت4شکل 
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های خزری از با توجه به زمان شروع گاوبانگی در جنگل: زایش       

شوند. ها در خردادماه شروع میزاییتا اواخر مهر، گوساله شهریور اواسط

گردد ها تورم و ادم ایجاد میزایش مارال ماده در ناحیه پستانقبل از 

باشد. با آغاز مرحله دلیل افزایش هورمون استروژن میکه این ادم به

)کولیک( اولیه حیوان از خوردن غذا امتناع  اول زایش و دردهای رحمی

تر از گردد. زمان خروج گوساله کمدنبال مکان مناسبی میورزیده و به

ساعت نیز مشاهده شده است. بالفاصله  ۶باشد و لیکن تا می ساعت ۱

پس از خروج گوساله، جفت خارج شده و توسط مارال ماده خورده 

(. سپس مادر شروع به تیمار گوساله و Placento phagiaشود )می

تا یک ساعت بعد از تولد  5/0(. گوساله 5نماید )شکل لیسیدن او می

، Griffiths) نمایدمکیدن آغوز می به شروع و ایستدخود می پاهای روی بر

 .(Scott ،۲008؛ ۲0۱0
     

 

 

 

 

 
 : زایش، تیمار گوساله و خوردن جفت توسط مارال ماده5شکل 

پنهان های امنی توسط مادر ها در مکانروز گوساله ۱0حداقل تا        

رود. جا میخود به آن گوساله منظور شیردادن بهو تنها مادر به گردندمی

های حیات در پناهگاه حتی تواننمی که حدی کارآمد استاین استتار به

ماه از  ۳ها تا (. گوساله۶ها را پیدا نمود )شکل راحتی گوسالهوحش به

تری از شیر مادر طوالنی مدت که هایینمایند گوسالهمی مادر تغذیه شیر

نمایند باعث تأخیر در بارداری مارال ماده در فصل گاوبانگی تغذیه می

و  ماده مارال پروالکتین بودن سطح علت باالامر به این دلیل گردند.می

 .(Scott، ۲008 ؛Griffiths، ۲0۱0) باشدمی گنادوتروپین هایپالس سرکوپ
 

 
 هادر البالی شاخه : استتار گوساله تازه متولد شده6شکل 

 

های در معرض های تولیدمثلی گونهخصوصیات و ویژگی شناخت       

وحش مانند گوزن قرمز خزری های حیاتتهدید و قابل احیا در پناهگاه

منظور تسریع به بیوتکنولوژی نوین هایروش کارگیریلحاظ به مارال از یا

ر این میان باشد. ددر روند تولیدمثل از اهمیت خاصی برخوردار می

هیرکانی شناخته  هایجنگل سمبل عنوانبه که حفظ و تکثیر مارال برای

سمت تزاید  بایستی بهها میگذاریها و سیاستگیریشده است، جهت

 وحش و رهاسازی مارال در مناطق آزاد باشد.های حیاتدر پناهگاه
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