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 چکیده

روش بلیت استفاده از . در این مطالعه قااستحیات وحش مدیریت و حفاظت  در یکی از اطالعات کلیدی وحشی یهاآگاهی از اندازه جمعیت گونه

ی محصول الت پایاهای تمیز شده، محصول سرپا، و روش متکی بر فرض حسه رویکرد متفاوت ترانسکت های سرگین باغیر مستقیم شمارش گروه

  رانیدر تعیین اندازه جمعیت گوزن زرد ایروش مستقیم ترانسکت خطی نیز و  سرپای سرگین )روش سریع برآورد اندازه جمعیت(

(Dama mesopotamica) گیرینمونه و روشدر پناهگاه حیات وحش دشت ناز مورد آزمون قرار گرفت. تعداد دفعات دفع روزانه با استفاده از د 

ین در روز برآورد گروه سرگ 33/18و  03/10های سرگین در باغ وحش ارم به ترتیب های نواری و شمارش گروههای سرگین در ترانسکتگروه

 95اطمینان  ا فاصلههای تمیز شده، محصول سرپا، روش سریع برآورد اندازه جمعیت و ترانسکت خطی برانسکتگردید. اندازه جمعیت به روش ت

اس در سال ر 37س برآورد گردید. با توجه به اندازه واقعی جمعیت )راً 58( 36-92و ) 37( 28-46، )41( 31-51، )37( 26-48درصد به ترتیب )

نان ه فاصله اطمی، اگرچگیری یکسان مورد تائید قرار گرفتهای غیرمستقیم با شدت نمونهامی روش(، صحت تم1388راس در سال  40و  1387

های دیگر شه با روروش محصول سرپا در مقایس .فراوانی بدست آمده از روش ترانسکت خطی بواسطه تالش محدود صورت گرفته بسیار عریض بود

ز روش محصول سرپا و بار بیشتر ا 7/4و  7/6های تمیزشده به ترتیب اجرای روش ترانسکتاز دقت و صحت باالتری برخوردار بود.  مدت زمان 

 بر بود. روش ترانسکت خطی زمان

 رد ایرانیهای سرگین، گوزن زبرآورد اندازه جمعیت، ترانسکت خطی، پناهگاه حیات وحش دشت ناز، شمارش گروه :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
-جمعیاات نقااش مهماای در برنامااه ۀاناادازآگاااهی از 

 ۀزهای برآورد انداداران دارد. روشهای مدیریتی سمریزی

مساتقیم م و غیاریهاای مساتقجمعیت در دو دسته روش

شامارش و  ۀهای مستقیم بر پایشوند. روشبندی میگروه

اناد مساتقیم بناا شاده ۀمشاهدبررسی حیوانات از طریق 

(Focardi et al., 2002-and Ward et al., 2004 .)

های مستقیم ممکن است به دلیل تراکم کام گوناه، روش

هاای حیوان و دخالت ۀمشاهدرفتار حیوان، احتمال پایین 

های جمعیتای انسانی در زیستگاه، برآورد اریبی از شاخص

ه خاانگی و داز طرف دیگار تیییارات گساتررا ارائه دهند. 

هاا سابب های فصلی در برخای گوناهجاییهمچنین جابه

 هاای، محدود به دورههااست که استفاده از این روششده

در چناین (. Marques, 2001برداری خاصای شاود )نمونه

های غیرمستقیم کارایی بیشاتری مواردی استفاده از روش

 هاااا دارنااااد در تخماااین فراوانااای و تااااراکم گوناااه

(Campbell et al., 2004- and Mandujano, 2005.) 

هاای فراوانای مانناد های غیر مستقیم شاامل نمایاهروش

 ( ,.2004Smart et al) 1هاای سارگیناستفاده از شمارش گروه

(، Mayle et al., 1999و شاامارش مساایرهای حرکاات )

 طااول پااا  ۀنمایااهااای عملکاارد حیااوان ن یاار نمایااه

(Zannèse et al., 2006 )های کیفیت زیستگاه ن یر و نمایه

( Acevedo et al., 2008چارای پوشاش گیااهی ) شااخص

و  یشناساباوم باه هاروش نیاز ا کیانتخاب هر باشد. می

 ساتگاه،یناو  ز ت،یارفتار گونه، تراکم ماورد انت اار جمع

 ,.Acevedo et al)دارد  یبستگ یتیریبودجه و اهداف مد

های سرگین یکی از پرکاربردترین و (. شمارش گروه2008

 هااااااااااااای دقیااااااااااااق تاااااااااااارین روش

 ;Barnes, 2002) اساتبرآورد نسابی و مطلاق جمعیات 

Campbell et al., 2004; Hemami and Dolman, 

 های سرگین ممکن است به اشاکالشمارش گروه(. 2005

 شاامارش در عنااوان ملااالبااهصااورت گیاارد، ی توفااامت

(، شامارش Acevedo et al., 2007) ی ناواریهاترانسکت

هاای ( و استفاده از روشSmart et al., 2004ها )در پالت

 1خطاااای یهاااااای در طااااول ترانسااااکتفاصااااله

(2001., et alMarques روش محصول سارپا .)2 (FSC و )

هااای تاارین روش( از رایاا FAR) 3ناارت تجمااع ساارگین

هاای هاا و ترانساکتهای سرگین در پاالتگروه شمارش

در روش (. Staines and Ratcliffe, 1987) هساتندنواری 

جمعیت به روش محصول سرپا، یک سیستم باا  ۀاندازبرآورد 

هاای شود که در آن تاراکم گاروهدر ن ر گرفته می پایاحالت 

 سرگین تابعی از نارت تولیاد و نارت ناپدیاد شادن آن اسات

(Barnes and Jensen, 1987- and Latham et al., 1997 .)

با توجه به پیش فارض  ،های سرگیندر روش تجمع گروه

نارت های سرگین، برابر بودن نرت تجزیه و نرت تولید گروه

شاود مایمتوالی  پایشزمانی بین دو  بازهتجزیه جایگزین 

(Putman, 1984; Mayle et al., 1999.)  تاکنون مطالعات

کااارایی ایاان  ۀمقایساامتعااددی در خصااوت اسااتفاده و 

 اسااات  هاااا در منااااطق مختلاااد انجاااام شااادهروش

(Mayle et al., 1999; Marques et al., 2001; 

Campbell et al., 2004; Smart et al., 2005; 

Acevedo et al., 2008; Acevedo et al., 2010; 

Camargo-Sanabria and Mandujano, 2011; 

Alves et al., 2013; Plhal et al., 2014 ،با وجود ایان .)

های حیاات وحاش های مناسب برآورد فراوانی گونهروش

 اند.در ایران مورد بررسی قرار نگرفته

حیاوان،  ۀروزانسرگین و تعداد دفعات دفع  ۀتجزینرت 

 بارآورد صاورت گرفتاه باه روش صاحتبر ثر ؤم عاملدو 

  هساااااتندهاااااای سااااارگین روهشااااامارش گااااا

(Timmermann, 1974; Hemami and Dolman, 2005; 

Camargo-Sanabria and Mandujano, 2011 .)

تعااداد دفااع در  ۀمحاساابهااای متنااوعی بااه من ااور روش

توان های جانوری مطرح شده است که از این بین میگونه

های سرگین در یک محیط بساته باا تعداد گروه برآوردبه 

نتای   ۀمقایس(، Jordan et al., 1993معلوم حیوان )تعداد 

هاای سارگین در های هوایی با شامارش گاروهسرشماری

 
1 Faecal pellet group (FPG) 
2 Faecal Standing Crop 
3 Faecal Accumulation Rate 
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( و اساتفاده Rönnegård et al., 2008یک منطقه معین )

ای اشاره کارد. نارت های ردیابی رادیویی و ماهوارهاز روش

تواند با توجه به جنس، سن، زیستگاه، دفع در حیوانات می

 کمیاات غاافا، فصاال و سااال تیییاار کنااد  کیفیاات و

(Andersen et al., 1992; Månsson et al., 2009 نرت .)

اقلیمای، محتاوای فیبار  عوامالتجزیه به زیستگاه، فصل، 

سرگین، و فراوانی حشارات سارگین خاوار وابساته اسات 

(Massei et al., 1998; Mayle and Peace, 1999; 

Hemami and Dolman, 2005.) 

( یکاای Dama mesopotamicaایراناای ) گااوزن زرد

هاااای ارزشااامند و ناااادر جاااانوری در جهاااان از گوناااه

وسایعی  شاود کاه در گفشاته پراکنادگی محساوب مای

از غرب و شمال غارب ایاران تاا شامال شارقی آفریقاا و 

 Hemami and) اساتداشاته در جنوب اروپاا تاا بالکاان

Rabiei, 2002) تااااکنون، باااا هااادف  1342. از ساااال

-تکلیاار و پاارورش و رهاسااازی مجاادد آن در زیسااتگاه

باه تعادادی از منااطق  آنهای اصالی، اقادام باه انتقاال 

تحاات حفاظاات کشااور از جملااه پناهگاااه حیااات وحااش 

اساات. ماادیریت صااحی  ایاان دشاات ناااز ساااری شااده 

هااا عااالوه باار اهمیاات آن در سااط  ملاای از جمعیاات

دیاادگاه بااین المللاای نیااز بساایار حااائز اهمیاات اساات و 

توانااد مبنااایی از تعااداد جمعیاات ماای باارآورد درساات

گونااه باشااد. بااا توجااه بااه ایاان باارای ماادیریت مطلااوب 

که آزاد ساازی ایان گوناه در منااطق حفاظات شاده این

از اهااداف ماادیریتی سااازمان حفاظاات محاایط زیساات 

باشاد، معرفای روشای کاه تعاداد صاحی  جمعیات را می

تاارین وقاات و هزینااه بااا دقاات مطلااوب و بااا صاارف کاام

ص نمایااد، وااروری اساات. ایاان مطالعااه بااا هاادف مشااخ

صاحت، دقات و مادت زماان صارف شاده بارای  ۀمقایس

سارگین و  یهااانجام ساه روش متفااوت شامارش گاروه

ای بااه من اور تعیااین بهتاارین روش گیااری فاصالهنموناه

جمعیاات گااوزن زرد ایراناای در سااایر  ۀاناادازباارآورد 

 مناطق تحت حفاظت انجام شده است.

 هاروش و مواد. 2

 مطالعه مورد منطقۀ. 1.2
 55پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری باا مسااحت 

 N "50 41و  E "18 12 53هکتار و موقعیت جیرافیایی 

کیلومتری شمال شرقی شهرستان سااری قارار  25در  36

هاای جنگال ۀبازماناد. این منطقاه (1 نقشه) گرفته است

قابال ای گیااهی اسات و از تناو  گوناه هیرکانیای جلگه

. (Ghahremani-Nezhad, 2011) توجهی برخوردار اسات

تعداد گوزن زرد موجاود در ایان پناهگااه محصاور در ساال 

حفاظات ادارۀ توساط پرسانل )سال شارو  مطالعاه(  1387

باه روش شامارش کال حاین محیط زیست استان مازندران 

، پاس 1388برآورد شده بود. در سال س أر 37جرگه کردن 

 بارآورد گردیادس أر 40جمعیات  ۀاندازها، از زادآوری گوزن

(Department of Environment of Mazanderan, 2009 ). 

مطالعااتی  ۀدورجا که روش محصول سرپا در اواخار از آن

واقعای جمعیات  ۀانداز( انجام شد، لفا 1388شهریور  20)

 ۀاناادازدر ایاان روش و همچنااین روش سااریع باارآورد 

 شد.در ن ر گرفتهس أر 40جمعیت، 

 های سرگین. برآورد تراکم گروه2.2

 و ترانسییکت ابعییاد و اسییرقرار مکییان . تعیییین1. 2.2

 منطقه در هاآن پایش

های سرگین گوزن زرد ایرانی الگوی پراکنش مکانی گروه

 همچاون گاوزن دم سافیدهای دنیا بسیاری از گوزن همانند

(Odocoileus virginianus( مرال ،)Cervus elaphus و )

 ای اساتبه صاورت کهاه( Capreolus capreolusشوکا )

((Clutton-Brock et al.1982; Acevedo et al., 2010 

برداری، از ترانساکت ناواری دائمای باا نمونه به من وربنابراین 

 .(Camargo-Sanabria et al., 2011) عرض ثابت استفاده شاد

دید مناسب، هزیناه  ۀفاصل عواملی مانندبا در ن ر گرفتن 

گاافاری و زمااان صاارف شااده باارای شاامارش و عالماات

هاا های سرگین، طول و عرض مناسب برای ترانسکتگروه

جاایی کاه پوشاش کاد متر تعیین شاد. از آن 200×  3
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گاه حیات وحش دشت ناز در تمام سط  پناه جنگل تقریباً

، از هاابرای اساتقرار ترانساکت بر این اساسکسان است، ی

گیری تصادفی استفاده شد. با اساتفاده از یاک نمونه روش

متر، فاصله از محور ترانسکت  5/1کش چوبی به طول خط

های سرگین مساوی یاا رعایت شد. به طور قراردادی گروه

 ساارگین، مااورد شاامارش قاارار گرفاات شااشبیشااتر از 

(Hemami and Dolman, 2005)هااای . در مااورد گاروه

ها قرار داشتند، اگر بیشاتر سرگینی که روی مرز ترانکست

ها در داخل ترانسکت بود، شمارش آن گروه از نیمی از آن

ها بساته باه ناو  گردید. تعداد ترانسکتسرگین انجام می

مدت زمان مطالعاۀ یاک روش و اهداف مطالعه متییر بود. 

 ۀفاصال( باود و 88تاا شاهریور  87شهریور سال کامل )از 

. زماان ن ار گرفتاه شاد روز در 10هاا زمانی بین بررسی

بعاد از  4صاب  تاا  10پایش در اواسط روز )بین سااعات 

 ظهر( بود.
 

 

 مورد مطالعهمنطقۀ موقعیت جغرافیایی . 1نقشۀ 

 

 گیوزن در سیرگین دفع دفعات تعدادبرآورد  .2.2.2

 ایرانی زرد

 9حیاوان، از  ۀروزانبه من ور برآورد تعداد دفعات دفع 

زمانی پایش  ۀفاصلمتری با  200×  3ترانسکت تمیز شده 

اساتفاده شاد. در  و اسافند آبان ،ماه مهر سهروزه در  10

های سرگین شمارش شده در پایان هر ماه تعداد کل گروه

روزه برای تعیین تعداد دفعاات دفاع روزاناه  10 دورۀسه 

برداری )حادود اده شد. به من ور افزایش شدت نمونهاستف

درصااد از سااط  منطقااه(، در اساافند ماااه تعااداد  دو

عدد افزایش یافت. تعاداد دفعاات دفاع  28ها به ترانسکت

)مهار، آباان و اسافند( باه  روزانه برای هر یک از سه مااه

 تخمین زده شد. 1 ۀمعادلصورت جداگانه و با استفاده از 

 1 ۀمعادل

تعداد دفعات دفع روزانه  =  
مساحت منطقه محصور×میانگین تعداد گروه های سرگین هر ترانسکت

تعداد گوزن×تعداد روزهای تجمع سرگین × مساحت ترانسکت ها
 

نتای  روش ذکر شده با تعداد دفعات  ۀمقایسبه من ور 

باا غافای دساتی نگهاداری  هاایی کاه کاامالًدفع گاوزن

موجاود در  س گاوزنأدفعات دفع در دو ر شوند، تعدادمی



 231 ...برای سرگین  هایگروه شمارش هایروش ارزیابی

 

 3ماادۀ سااله  و یاک  4نار )یاک باغ وحش ارم تهران 

)فاروردین، خارداد، تیار، آذر، مااه  شاشبه مادت ( ساله

روز متاوالی انجاام  دوو در هر ماه به مدت بهمن، اسفند( 

ها تمیز شده و بعاد شد. بدین من ور محل نگهداری گوزن

رگین شاامارش هااای سااساااعت گااروه 24از گفشاات 

 گردید.می

هیای سیرگین بیه تیراکم . تبدیل تراکم گروه3.2

 گوزن

 شده تمیز ترانسکت روش .1.3.2

های سارگین در روش ترانسکت تمیز شده، شمارش گروه

هاای از قبال زماانی معاین در پاالت ۀبازافته در یک یتجمع

 ;Staines and Ratcliffe, 1987) گرفتتمیز شده صورت 

Mayle et al., 1999; Acevedo et al., 2008; 

Acevedo et al., 2010; Alves et al., 2013 تبادیل .)

هااای ساارگین بااه تااراکم حیااوان در روش تااراکم گااروه

یاک واریب تبادیل  ۀمحاسابهای تمیز شده با ترانسکت

 200×  3 ۀانادازترانسکت دائمی باا  9تعداد . انجام گرفت

های سارگین گروهمتری در منطقه مستقر گردید. در ابتدا 

ها پاک گردیاد و ها جمع آوری و ترانسکتدرون ترانسکت

( باا 88تا شاهریور  87سهس در طول یک سال )شهریور 

هاا بررسای شادند و بادون روز ترانسکت 10زمانی  ۀفاصل

های سرگین جدید در هر بار ها، گروهتمیز کردن ترانسکت

 زی وهاای فلااستفاده از مفتول و باشده مشاهده شمارش 

گافاری شادند. عالمت برچسب پالستیکیروی ثبت تاریخ 

جمعیات، بارای تبادیل  ۀانادازبا توجه به مشخص باودن 

های سارگین باه تاراکم گاوزن، یاک واریب تراکم گروه

 Bailey and Putman (1981) تبدیل با استفاده از روش 

هاایی کاه بدین ترتیب که ابتدا تعداد دقیقاه محاسبه شد.

مورد مطالعه برای مادت زماان معلاوم  ۀمنطقها در گوزن

باا  های سارگینتمیز کردن و شمارش گروهزمانی  ۀفاصل)

( حضور داشتند )دقیقاه گاوزن( محاسابه دقت یک دقیقه

یاک مسااحت نسابت شد. ایان تعاداد دقیقاه گاوزن در 

تاا  شادوارب مورد مطالعاه  ۀمنطقمساحت به ترانسکت 

. باا بدسات آیادتعداد دقیقاه گاوزن در واحاد ترانساکت 

 تقساایم کااردن مقاادار بدساات آمااده باار میااانگین تعااداد 

ای سرگین تجمع یافته در واحد ترانسکت در همان گروهه

( بدست آمد. پاس Fزمانی، وریب تبدیل مربوطه ) ۀفاصل

  2 ۀمعادلااااااوااااااریب تباااااادیل، از  ۀمحاسااااااباز 

(Bailey and Putman, 1981 ) جمعیت  ۀاندازبرای برآورد

 استفاده شد.

 2 معادلۀ
تعداد جمعیت = میانگین تعداد گروه سرگین در هر ترانسکت ×

                         𝐹 ×

مساحت منطقه

مساحت ترانسکت

فاصله زمانی تجمع گروه سرگین
 

 

 سرپا محصول روش .2.3.2

های سرگین تجمع یافته در روش محصول سرپا، گروه

گیاری نموناهدر کد زمین در اولین بررسی در واحادهای 

 Acevedo et al., 2008; Acevedo et) شوندشمارش می

al., 2010; Alves et al., 2013.) هاای تبدیل تراکم گروه

روش محصول سرپای سارگین سرگین به تراکم گوزن در 

کی متکای بار متوساط یبا استفاده از دو رویکرد متفاوت )

 ,.Mayle et al) هاای سارگینمدت زماان تجزیاه گاروه

و دیگری متکی بار فارض حالات پایاای محصاول  (1999

، صورت پافیرفت. (McClanahan, 1986) سرپای سرگین

حیوان به من اور  ۀروزانهر دو روش به تعداد دفعات دفع 

 های سرگین به تراکم حیوان نیاز دارند.تبدیل تراکم گروه

در پایان ساال اول از شارو  مطالعاه، روش محصاول 

متاری در منطقاه  200×  3کت ترانس 18سرپا با استقرار 

هااای موجااود در هاار اجاارا گردیااد. تعااداد کاال ساارگین

 3 ۀمعادلااترانسااکت شاامارش گردیااد و بااا اسااتفاده از 

(Mayle et al., 1999 )جمعیت برآورد شد. ۀانداز 

 3 معادلۀ

= اندازه جمعیت
تعداد گروه های سرگین

 تعداد دفعات دفع روزانه×متوسط مدت زمان تجزیه گروههای سرگین
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 اسیرااده با جمعیت اندازۀ سریع برآورد روش. 3.3.2

 سرگین سرپای محصول پایای حالت فرض از

حالت پایای محصاول سارپای سارگین زماانی اتفاا  

هاای سارگین باه کاد افتد که نرت اوافه شدن گاروهمی

 هااای ساارگین باشاادزمااین براباار بااا ناارت تجزیااه گااروه

(McClanahan, 1986 .) تجماع  ۀنحاوبه من اور بررسای

هاای های سرگین در طاول یاک ساال، از ترانساکتگروه

های سارگین باه روش ترانساکت تمیاز شاده تجمع گروه

جمعیات  ۀانادازاستفاده گردیاد. در روش ساریع بارآورد 

 هاایای از زمان تعداد گاروهفرض بر این است که در بازه

ت. هاا برابار اساسرگین دفاع شاده باا میازان تجزیاه آن

McClanahan (1986 )ۀاناادازرا بارای بارآورد  4 ۀمعادلا 

جمعیاات بااا اسااتفاده از ایاان روش پیشاانهاد داد. در ایاان 

عمار  ۀنیماله نیاز به داشاتن اطالعااتی در خصاوت دمعا

عمار تجزیاه عباارت  ۀنیمهای سرگین است. تجزیه گروه

 نیمی از یک ۀتجزیاست از مدت زمان مورد نیاز به من ور 

 .گروه سرگین

 4 معادلۀ
1 2

dNf
Nak Nfk

dt
 

 

ن در هکتاار، یهاای سارگتعداد گروه Nfن معاله، یدر ا

Na 1وانات، یتعداد حK وان در روز ویتعداد دفعات دفع ح 

2K هاای نرت تجزیه است. در حالت پایا نرت تجماع گاروه

 Nak1 = Nfk2سرگین در طی زمان برابر با صافر باوده و 

بدسات  5 ۀلادمعاگاردد، بناابراین تعاداد حیواناات از می

 آید.می

 5 معادلۀ

2

1

K
Na Nf

K


 

بارآورد  6 دلۀمعانرت تجزیه در این روش با استفاده از 

باشاد های سرگین میعمر تجزیه گروه نیمه ½ tشود. می

 ۀتجزیاهای موجاود حاصال از پاایش که با توجه به داده

های سرگین گوزن زرد ایرانای در دشات نااز سااری گروه

(Ali-Akbari, 2009.محاسبه گردید ) 

 6 معادلۀ 

 
2

1/2

2eLog
K

t


 

 خطی ترانسکتمسرقیم  روش. 4.2
-گیری فاصلهنمونهتراکم جمعیت با استفاده از  آوردبر

هااای کاای از روشیخطاای،  هااایترانکسااتای از طریااق 

 -Buckland et al. 2001)اسات  برآورد فراواناییم قمست

and Alves et al., 2013 )های فروردین تا که در طول ماه

خاارداد در منطقااه اجاارا شااد. باادین من ااور در طااول 

باا طاول متفااوت های از پایش مشاخص شاده ترانسکت

یات ؤرحرکت کرده و هنگاام  متر( 298)میانگین طول = 

گونه تعداد افراد هر گروه و فاصله عماود گاروه تاا محاور 

 ۀمشااهدترانسکت ثبت شد. توزیع فراوانی فواصال عماود 

ماورد  f (X)تاابع  ۀمحاسابگوزن تا خط ترانسکت جهت 

استفاده قرار گرفت. مدل هااف نرماال، یاونیفرم و هاازارد 

هاای مکارر جهات یاافتن بهتارین مادل ریت در تحلیال

استفاده شدند. انتخااب بهتارین مادل بار اسااس آزماون 

انجاام گرفات.  AICنکویی بارازش کاای اساکور و معیاار 

افازار های ترانسکت خطی با اساتفاده از نارمتمامی تحلیل

Distance 5.0 .انجام شد 

 آماری هایتحلیل. 5.2
از ن ار نرماال آوری شده در ابتدا های جمعداده تمامی

ها بررسی شدند. بررسی تفااوت در بودن و همگنی واریانس

ساال باا اساتفاده از  یهااتعداد دفعات دفع روزانه بین مااه

تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی انجام شد. از آزماون 

تی جفتی به من ور بررسی تفااوت در تعاداد دفعاات دفاع 

هاای ماورد ساعت اول و دوم در هر یک از ماه 24روزانه در 

وحش ارم استفاده شاد. باه من اور بررسای  مطالعه در باغ

ماورد بررسای باه روش  ۀدور 6تفاوت در برآورد فراوانی در 

ترانسکت تمیز شده از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. 

جمعیات از روش  ۀاندازهای برآورد میزان دقت نسبی روش
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 (.7دست آمد )معادله هدرصد دقت نسبی ب

 7 معادلۀ

درصد دقت نسبی  =
حد پایینی حدود اعتماد-حد باالیی حدود اعتماد

میانگین جمعیت برآورد شده
× 50 

 

 نرایج. 3

 روزانه دفع دفعات تعداد .1.3
تعااداد دفعااات دفااع روزانااه در گااوزن زرد ایراناای در 

 03/10پناهگاه حیات وحش دشت ناز باه طاور میاانگین 

معنی های مورد بررسی نشان داد، ولی این تفاوت بین ماه

دفع روزاناه در  (. میانگین تعداد دفعات1)جدول  دار نبود

دسات آماد. هگروه سرگین در روز ب 33/18باغ وحش ارم 

داری در نتای  آزمون تی جفتی نشان داد که تفاوت معنای

وحش ارم باین های زرد باغتعداد دفعات دفع روزانه گوزن

 = pهای سال وجاود نادارد )ساعت اول و دوم در ماه 24

نشاان داد (. همچنین نتای  تحلیل واریانس یکطرفه 0.28

 کااااااااااااااااااااااااه تفاااااااااااااااااااااااااوت 

هاای مختلاد داری در تعداد دفعات دفاع باین مااهمعنی

 (.p = 0.51=  5,6F ,0.58شود )مشاهده نمی

 گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز ۀروزانتعداد دفعات دفع  .1جدول 

تعداد 

 ترانسکت
های زمانیدوره در منطقه تراکم گروه سرگین   

میانگین تراکم گروه 

هاسرگین در ترانسکت  
معیارخطای   تعداد دفعات دفع در روز 

مهر 31-شهریور 14 9  3870 59/3  51/1  75/3 ± 90/8  

آبان 32-مهر 13 9  3769 52/4  82/1  51/4 ± 19/11  

فروردین 31-اسفند 23 28  11098 69/2  49/0  36/3 ± 10  

03/10±87/3 میانگین کل  

 

 های سرگین به تراکم گوزنتبدیل تراکم گروه. 2.3

 شده تمیز ترانسکت روش. 1.2.3

 600های سرگین در هر روزه گروه 10میانگین تجمع 

 متاار مربااع از منطقااه مااورد مطالعااه در طاای دو ماااه 

گروه سرگین برآورد شد. میاانگین واریب  06/4 ± 75/0

  16/143روزه  10های زمانی برای  بازه تبدیل برآورد شده

(. با در ن ار گارفتن یاک جمعیات 2دست آمد )جدول هب

هکتااری، باه طاور میاانگین هار  55 ۀناحیدر سی أر 37

متر مرباع از ترانساکت  600دقیقه در هر  24/581گوزن 

تفااوت واریاانس تحلیال کند. روز سهری می 10در طول 

 10دوره  6 را در تراکم گروههای سرگین باینداری معنی

 اددناااااااااااااااااااااان روزه نشااااااااااااااااااااا

(20.8; p= 0.44= 5,6Fبا توجه به نتای  ب .)دست آماده از ه

 ۀاناادازدوره پااایش در روش ترانسااکت تمیااز شااده،  6

ات وحاش دشات نااز باا حادود یاجمعیت در پناهگااه ح

بارآورد شاد س أر 93/47تا  19/26درصد بین  95اعتماد 

 ۀدورجمعیات در شاش  ۀاناداز(. دقات بارآورد 3)جدول 

زماانی  ۀدورروزه، دو  20زماانی  ۀدورروزه، سه  10زمانی 

روزه نشاان داد کاه دقات  60زمانی  ۀدورروزه و یک  30

های زمانی پایش برآورد نهایی از جمعیت با افزایش فاصله

وجاه باید. باا تبا توجه به کاهش خطای معیار، افزایش می

به اینکه طوالنی شدن مدت زماان تجماع، خطار تجزیاه 

دهاد، مادت زماان بهیناه های سرگین را افزایش میگروه

 روز برآورد گردید. 30های سرگین تجمع گروه
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 مربع.متر  5400روزه در  10پایش  ۀدور هر سرگین هايگروه تعداد  معیار خطاي ±میانگین  .2جدول 

 شده استروزه محاسبه  10 ۀدورضریب تبدیل براي هر 

روز( 10های زمانی )دوره  کل 6 5 4 3 2 1 

سرگین در  یهامیانگین تعداد گروه

 هر ترانسکت
22/4  11/4  44/2  44/5  33/5  78/2  06/4  

71/1 خطای معیار  16/2  66/0  75/1  13/3  57/0  75/0  

73/137 فاکتور تبدیلی  42/141  21/238  84/106  05/109  08/209  16/143  

گوزن 37 تعداد جمعیت  

  

 

 نازروزه در پناهگاه حیات وحش دشت 10پایش  ۀدور 6جمعیت گوزن زرد ایرانی در هر یک از  ۀاندازبرآورد . 3جدول 

های دوره

 زمانی

 )روز(

تعداد 

 ترانسکت

های میانگین تراکم گروه

 سرگین

مربع(متر 600)  

خطای معیار 

-گروهتراکم   

 های سرگین

های سرگین در کل تعداد گروه

 منطقه

متر مربع( 550000)  

برآورد تعداد کل 

 گوزن در هر دوره
 

خطای 

معیارتعداد گوزن 

 در هر دوره

1 9 22/4  71/1  3870 59/38  67/15  

2 9 11/4  16/2  3769 57/37  77/19  

3 9 44/2  66/0  2241 34/22  11/6  

4 9 44/5  75/1  4991 76/49  06/16  

5 9 32/5  13/3  4889 74/48  66/28  

6 9 78/2  57/0  2545 39/25  23/5  

 06/37±87/10( 19/26-93/47= )  (%95 )فاصله اطمینانتعداد برآورد شده جمعیت گوزن زرد ایرانی 

 

 سرپا محصول روش. 2.2.3

( تعاداد 1388شاهریور  20مطالعااتی ) ۀدوردر پایان 

های مستقر شده شامارش ترانسکت گروه سرگین در 374

 ± SD 43/2گردید که میاانگین آن بارای هار ترانساکت 

گروه سرگین بود. با در ن ار گارفتن مادت زماان  78/20

های سارگین گاوزن زرد در دشات نااز ناپدید شدن گروه

(،  Ali-Akbari, 2009؛SD93/45 ± 79/45 ساااری )

 95 جمعیت به روش محصول سرپا با حدود اعتمااد ۀانداز

 شد.برآورد  47/41 ± 23/10درصد 

 از اسیرااده بیا جمعییت انیدازۀ سیریع برآورد. 3.2.3

 پایدار حالت فرض

Ali-Akbari (2009)  ومن نشان دادن حالات پایاای

فصل تار )آذر تاا دی( و  ۀمیانمحصول سرپای سرگین در 

فصل خشک )خرداد تا تیر( در پناهگاه حیات وحش  ۀمیان

 ۀتجزیاعمار  ۀنیماانحاراف معیاار  ±دشت نااز، میاانگین

فصال تار  ۀمیاناهای سرگین در ایان پناهگااه را در گروه

. بااا اسااتفاده از ناارت آورددساات هروز باا 52/38 ± 18/6

( و تعاداد Ali-Akbari, 2009؛ 02/0برآورد شاده ) ۀتجزی

 یهااهای سارگین شامارش شاده در ترانساکتکل گروه

 95حدود اطمیناان جمعیت با  ۀاندازروش محصول سرپا، 

 برآورد شد.س أر 98/37 ± 37/9درصد، 

 خطی ترانسکت روش .3.3
کیلومتر ترانسکت خطی پیموده شاده،  2/14در طول 

 4/2گاروه باا نارت برخاورد  24گوزن زرد ایرانای در  34

گوزن در هر کیلومتر مشاهده شد. بررسی توزیاع فراوانای 

گوزن زرد نشان داد که احتمال کشاد تاا  ۀمشاهدفواصل 
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متری خط ترانسکت بیشتر از فواصل بعد از آن  35حدود 

توزیاع فراوانای فواصال کشاد پاس از  2است. در نمودار 

روش ترانساکت اسات. ها نشان داده شادهبندی دادهگروه

گااه حیاات تاراکم جمعیات در پناه کاه دادن نشاا خطی

ن در هار گاوز 49/17وحش دشت ناز باه طاور متوساط 

 ۀمنطقاکیلومتر مربع است. باا در ن ار گارفتن مسااحت 

جمعیت گوزن زرد در پناهگاه حیاات  ۀاندازمورد مطالعه، 

-92=  %95)فاصاله اطمیناان س أر 58وحش دشت نااز 

( برآورد گردید. اگرچه فراوانی برآورد شاده تاا حادود 36

راس  40باشد )زیادی بزرگتر از فراوانی واقعی جمعیت می

 ۀفاصاال ۀمحاادودواقعاای در گین نمیااا(، امااا 88در سااال 

 گیرد.برآورد شده قرار میعریض اطمینان 

 

 بنديتوزیع فراوانی فواصل تشخیص گوزن زرد ایرانی بعد از گروه .2نمودار 

 

 گیرینریجه و بحث. 4
ای از طریاق گیری فاصلهروش مستقیم نمونهعالوه بر 

ترانسکت خطی، در این مطالعاه دقات، صاحت و کاارایی 

جمعیات از طریاق  ۀانادازهای غیرمساتقیم بارآورد روش

جمعیات  ۀانادازهاای سارگین در تخماین شمارش گروه

گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیاات وحاش دشات نااز باا 

تعداد معلوم جمعیات ماورد مطالعاه قارار گرفات. نتاای  

روشن بین  ۀرابطوجود یک  ۀدهندمطالعات میدانی نشان 

انادازۀ و  هاای سارگین باودجمعیت و تجمع گاروه ۀانداز

 برآوردهاای اطمیناان محادودۀ فاصالۀ در  جمعیت واقعی

 قارار های سرگینشمارش گروههای روشاز دست آمده هب

 داشت.

 بردارینمونه واحدهای شکل و اندازه. 1.4
های سارگین در ایان تجمع گروه ۀدوربا توجه به اینکه 

شاد، اساتفاده از واحادهای روز در ن ر گرفتاه  10مطالعه 

هاای سارگین را گیری کوچک امکان عدم تجمع گروهنمونه

و همکااران  Marquesداد. مایکوتااه افازایش  ۀدوردر این 

هادف پاایین  ۀگوناکه چنانچه تراکم  نشان دادند( 2001)

 باشااد، اسااتفاده از ترانسااکت در مقایسااه بااا پااالت نتااای  
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همکاران و  Alves دارد. نتای  مطالعات ههمراهتری را بدقیق

هاای هاای شامارش گاروه( نیز نشاان داد کاه روش2013)

 هااای خطاای و نااواری نتااای  ساارگین از طریااق ترانسااکت

هاا دارد. تری را در مقایسه باا روش شامارش در پاالتدقیق

هاای نتای  این مطالعه نشان داد که با افزایش تعداد ترانسکت

 ±10برابار باا % یدقتا به دو برابار تعاداد اولیاه، گیرینمونه

 باشد.است که دقت مطلوبی میمیانگین حاصل شده

 تجزیییۀ نییر  و روزانییه دفییع دفعییات تعییداد. 2.4

 ایرانی زرد گوزن در سرگین هایگروه
( در 03/10تعداد دفعات دفع روزاناه محاسابه شاده )

این مطالعه بسیار نزدیک به نتای  سایر مطالعات در رابطه 

هاای هام جلاه باا گاوزن زرد ایرانای باود با دیگر گاوزن

(Bailey and Putman, 1981; Rollins et al., 1984; 

Neff, 1986 .)های سرگین با توجه به اینکه شمارش گروه

بررسی تعداد دفعاات دفاع در فصل زمستان انجام گرفت، 

مورد مطالعه انجام شاد و منطقۀ برای سه ماه زمستان در 

ساه یانگینی از تعداد دفعات دفع روزانه برآورد شاده در م

جمعیات ماورد  ۀانادازبارای تخماین  ماه فصل زمساتان

 .استفاده قرار گرفت

تعداد دفعات دفع در یاک گوناه تاا حاد زیاادی تاابع 

مورد مطالعه بویژه کیفیات و کمیات ماواد  ۀمنطقشرایط 

 Van Etten andباشاد )غفایی در دسترس یک گونه مای

Bennett, 1964; Andersen et al., 1992 .)Eycott  و

( نشان دادند که جایگزین کردن غفاهای 2013همکاران )

ی سبب افازایش تعاداد دفعاات مصنوعی با غفاهای طبیع

هاای پاارک ارم در شود. نرت دفع بیشتر در گوزندفع می

و  Eycottییاد کنناده نتاای  أمقایسه با دشات نااز نیاز ت

بود. باا توجاه باه اینکاه رغیام غافایی  (2013همکاران )

 در طاول ساال تیییار چنادانی  وحاش ارمبااغحیوان در 

ساال تیییار کند، تعاداد دفعاات دفاع نیاز در طاول نمی

 محسوسی را نشان نداد.

بیییا اسیییرااده از  جمعییییت انیییدازۀ بیییرآورد. 3.4

 های مسرقیم و غیرمسرقیمروش
استفاده از وریب تبادیل در  ۀمحاسبدر این مطالعه با 

تخمین اندازه جمعیت به دلیل عدم نیااز باه مادت زماان 

 Bailey andباشد )تری میتجزیه و نرت دفع، روش آسان

Putman, 1981 واریب  ۀمحاساب(. در این مطالعه نیز باا

-هجمعیت ب ۀاندازصحی  و دقیقی از  تبدیل، برآورد نسبتاً

هاای قاوی باین تاراکم گاروه ۀدست آمد که بیانگر رابطا

 (.3سرگین و تعداد جمعیت است )نمودار 

 

ناز ت جمعیت در پناهگاه حیات وحش دش ۀاندازدست آمده با استفاده از چهار روش برآورد هجمعیت گوزن زرد بهاي اندازه ۀمقایس .3نمودار 

 ( با1387راس در سال  37واقعی جمعیت ) ۀاندازدهند. درصد فاصله اطمینان را نشان می 95 ،هاي خطا. میله1388تا شهریور  1387از شهریور 

 .استچین افقی نشان داده شدهخط
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هاای در روش محصول سرپا، جهت تبادیل تاراکم گاروه

-گاروهناپدیاد شادن  مدت زمانبه  ،سرگین به تراکم حیوان

تجزیاه زماان مادت اساتفاده از اماا ، استهای سرگین نیاز 

جمعیات سابب  ۀانادازسرگین در معادلاه بارآورد  گروههای

 ,Hemami & Dolman) شودکمتر از حد واقع می یبرآورد

2005; Skarin, 2008).  در ایاان مطالعااه از ماادت زمااان

تجزیاه  مدت زمانهای سرگین به جای ناپدید شدن گروه

-هجمعیات را با ۀاندازبرآورد صحیحی از استفاده شد که 

هاای گروه ،برای برآورد مدت زمان ناپدید شدندست داد. 

هاای گردناد. گاروهسرگین تا زمان ناپدید شدن پایش می

عوامال بواساطۀ از تجزیه کامال  سرگین ممکن است قبل

طبیعی ن یر رفتن زیر گال و الی پاس از بارنادگی و یاا 

پوشاایده شاادن توسااط پوشااش گیاااهی ناپدیااد شااوند و 

ها حتی باا جساتجوی دقیاق گر قادر به کشد آنمشاهده

فصال تار و  ۀمیاناحالت پایای محصاول سارپا در نباشد. 

 افتاااااد فصااااال خشاااااک اتفاااااا  مااااای ۀمیانااااا

( Ali-Akbari,  2009؛McClanahan, 1986 در ایان دو .)

هاای سارگین کمتارین میازان دوره میزان تجماع گاروه

دهد که از این حالت برای برآورد سریع نوسان را نشان می

 جمعیت استفاده شد. ۀانداز

 از جمعییت ۀانداز برآورد هایروش مقایسۀ. 4.4

 دقت و صحت نظر
شمارش صحت یک فاکتور مهم در انتخاب بهترین روش 

باشااد. جمعیاات مای ۀانادازهاای ساارگین در تخماین گاروه

اقعای و ۀانادازاز  یاین فاکتور نیازمند داشتن اطالعات ۀمحاسب

(. از آنجا Staines and Ratcliffe, 1987) باشدجمعیت می

ماورد مطالعاه  ۀمنطقاکه فراوانای واقعای گاوزن زرد در 

هاای میازان صاحت روش ۀمقایسامشخص باود، امکاان 

 کارگرفته شده در این مطالعه فراهم گردید.هب

هاای غیار روش ۀکلیادست آماده هبا توجه به نتای  ب

جمعیات از  ۀانادازمستقیم اساتفاده شاده بارای بارآورد 

صحت باالیی برخاوردار بودناد. روش مساتقیم ترانساکت 

هاای غیرمساتقیم اساتفاده خطی در مقایسه با سایر روش

ن صاحت را نشاان داد. شده در این مطالعه کمترین میازا

 ۀفاصال( 58دسات آماده از ایان روش )هاگرچه میانگین ب

زیادی تا میانگین واقعی داشت، اما میاانگین واقعای  نسبتاً

دست آمده از ایان روش قارار هبعریض اطمینان  ۀفاصلدر 

جمعیات تعداد واقعای  ،نتای  این مطالعهبر اساس . گرفت

در زمان انجام س أر 37وحش دشت ناز )حیاتگاه در پناه

در زمان انجام روش س أر 40روش ترانسکت تمیز شده و 

( در فاصااله اطمینااان و ترانسااکت خطاای محصااول ساارپا

. گرفاتقارار کار رفته شده در مطالعه ههای بتمامی روش

بنابراین، چهار روش استفاده شده در این مطالعاه صاحت 

جمعیات گاوزن زرد  ۀاندازورد الزم ولی متفاوتی را در برآ

 .نشان دادندمورد مطالعه  ۀمنطقایرانی در 

از ن ر دقت، روش محصول سرپا و روش سریع بارآورد 

جمعیت نسبت به روش ترانسکت تمیز شاده دارای  ۀانداز

تر و در نتیجه دقت بیشاتری بودناد حدود اطمینان باریک

ها باشد. در در این روش تالش بیشترتواند به دلیل که می

هاا را ارزیاابی نماود توان دقت در نتای  روششرایطی می

بارداری )تعاداد هاای صاورت گرفتاه در نموناهکه تاالش

های تمیز شاده ها( یکسان باشد. روش ترانسکتترانسکت

گااوزن بااا درصااد  06/37 ± 87/10ترانسااکت( تعااداد  9)

را برآورد نمود. روش محصول سرپا باا  33/29دقت نسبی 

 ± 23/10ترانسکت( تعاداد  18گیری بیشتر )تالش نمونه

دسات داد. هرا ب 66/24گوزن با درصد نسبی دقت  47/41

هاای گیری، ترانسکتبه من ور یکسان نمودن شدت نمونه

های متشاکل روش محصول سرپا به طور تصادفی به گروه

ترانسکت تقسیم شاد و دقات روش بررسای گردیاد.  9از 

رصاد دست آماده نشاان داد کاه میازان دهبررسی نتای  ب

هاای مشاخص شاده روش دقت نسابی در تماامی گاروه

محصول سرپا بیشتر از روش ترانسکت تمیاز شاده اسات. 

، (2004و همکااران )  Smartنتای  این تحقیق باا نتاای  

Campbell ( 2004و همکاران ،)Hemami and Dolman 

مطابقات داشات.  ، (2013و همکاران ) Alves ( و2005)

روش محصول سارپا  Ellwood (2000) ۀمطالعاگرچه در 

در مقایسه با روش ترانسکت تمیز شاده دقات کمتاری را 
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نشان داد. روش ترانسکت خطی کمترین صحت و دقت را 

جمعیت گوزن زرد نشان داد که بارخالف  ۀاندازدر برآورد 

و   Hemami( و همچنین 2004و همکاران ) Smartنتای  

تعاداد تالش محادود و در نتیجاه ( بود. 2007همکاران )

ات وحاش یاگااه حهگوزن در پنا یهاکمتر مشاهدات گله

تواناد یکای از دشت ناز در مقایسه با مطالعات مفکور مای

دسات آماده در هدالیل پایین بودن دقت و صحت برآورد ب

هاای تالش بیشتر برای مشاهده گروهحاور باشد.  ۀمطالع

 تواند دقت این روش را افزایش دهد.بیشتر گوزن می

 از کیی هیر اجیرای بیرای الزم زمیان مدت. 5.4

 ی برآورد جمعیتهاروش
میاانگین زماان ساهری  ،در روش ترانسکت تمیز شده

و میاانگین زماان ساهری دقیقه  14شده در هر ترانسکت 

 134هاا در هار دوره  شده بارای بررسای کال ترانساکت

دقیقه بود. در مجمو  زماان ساهری شاده جهات اجارای 

دو ماهااه  ۀدورهااای تمیااز شااده در کاال روش ترانسااکت

دقیقه محاسبه شد. کل زمان صرف شاده در روش  1040

در روش ترانساکت  .دقیقه باود 156محصول سرپا برابر با 

دقیقاه باود.  230خطی با پای پیاده کل زمان صرف شده 

ز بار بیشاتر ا 67/6های تمیز شده بنابراین روش ترانسکت

ر مقایساه باا روش روش محصول سرپا زماان بار اسات. د

بااار  65/4خطاای، روش ترانسااکت تمیااز شااده  ترانسااکت

در  یبیشتر زمان بر است و همچنین روش ترانسکت خطا

باار بیشاتر زماان  43/1مقایسه با روش محصول سرپا باه 

 ۀاناجداگنیاز دارد. البته روش محصول سرپا نیاز به برآورد 

 های سرگین دارد کاه خاود بسایارنرت ناپدید شدن گروه

 بر است، اما در صورت موجود بودن نرت ناپدید شادنزمان

هاای دیگار های سرگین، این روش نسابت باه روشگروه

 تر است.اقتصادی

های این تحقیق در خصوت مدت زماان اجارای افتهی

( و 2004و همکااران ) Smartها، با نتاای  هر یک از روش

Campbell ( مطابقاات داشاات. ماادت 2004و همکاااران )

هری شده به من ور جستجوی مکان ترانساکت در زمان س

تواناد آغاز مطالعه به علت عادم آشانایی باه منطقاه مای

ترین عامل افازایش زماان اجارای شامارش در روش مهم

 های تجمعی باشد.ترانسکت

 جمعیت اندازۀ برآورد روش بهررین انرخاب. 6.4
سارگین دو  ۀتجزیاماورد مطالعاه و نارت  ۀگونتراکم 

 ۀانادازهاای بارآورد در دقات و کاارایی روشفاکتور مهم 

باشاند هاای سارگین مایجمعیت از طریق شمارش گروه

(Alves et al., 2013 تراکم پایین جمعیت سبب کاهش .)

شود. همچناین چنانچاه مادت کار رفته میهدقت روش ب

هاای زمان تجزیه کوتاه باشد، احتمال اینکه تجماع گاروه

 نگیرد افزایش یافتاه و ها صورتسرگین در برخی از پالت

 بابد.در نتیجه دقت روش کاهش می

 های استفاده شده در این مطالعه بهکاربرد عملی روش

زیستگاه، توپاوگرافی  من ور مدیریت گوزن زرد بستگی به

اجارای روش دارد. علیارغم تاراکم بااالی  منطقه و فصال

 ۀدوروحش دشت ناز، انتخااب گوزن زرد در پناهگاه حیات

روزه، سبب افزایش واریاانس باین تاراکم  10تاه پایش کو

هاا و در نتیجاه کااهش دقات های سرگین ترانسکتگروه

تجماع  ۀبهیناشد. نتای  این مطالعه نشان داد کاه زماان 

 ۀدورهای سارگین باه شارد عادم تجزیاه در طاول گروه

 باشد.روز می 30تجمع 

( 2005و همکااران )  Smartانجام شده توسط ۀمطالع

کااه روش محصااول ساارپا در مقایسااه بااا روش نشاان داد 

ترانسااکت تمیااز شااده کااارایی بیشااتری دارد. از طاارف 

( اسااتفاده از روش 2001و همکاااران )  Marquesدیگاار

ترانسکت تمیز شده را به دلیل عدم نیاز باه شااخص نارت 

تر دانساته تجزیه در مقایسه با روش محصول سرپا مناسب

کننااد در ماای( بیااان 1999و همکاااران )  Mayleاساات.

 ۀتجزیاماورد ن ار کام و نارت  ۀگونامناطقی کاه تاراکم 

های سارگین بااال باشاد، اساتفاده از روش محصاول گروه

 های دیگر کارایی بیشتری دارد.سرپا در مقایسه با روش

نتای  این مطالعه نشان داد کاه بارای بارآورد فراوانای 

گوزن زرد ایرانی در پناهگااه حیاات وحاش دشات نااز و 
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 ۀانادازهای غیرمستقیم بارآورد های مشابه، روشزیستگاه

های سرگین در مقایسه باا جمعیت از طریق شمارش گروه

 ای از طریااق ترانسااکت خطاایگیااری فاصاالهروش نمونااه

جمعیات  ۀانادازهای بارآورد . هر یک از روشترندمناسب

هاا دارای مزایا و معایبی است کاه باا در ن ار گارفتن آن

ف شمارش بهترین روش را انتخاب توان با توجه به هدمی

 کرد.

های مختلد، مادت تیییر در شرایط آب و هوایی در سال

دهاد. قارار مایثیر أتاهای سرگین را تحت گروه ۀتجزیزمان 

کوتااه  یجمعیات در زماان ۀانادازبنابراین، اگر هدف، بارآورد 

 ۀاناادازباشااد، روش محصااول ساارپا و روش سااریع باارآورد 

هاای گاروه ۀتجزیاجمعیت قابل اطمینان نخواهد باود. نارت 

سرگین بسته به گونه، فصل و زیستگاه متییر است. به همین 

معموال الزم اسات  محصول سرپا در هر بار انجام روشدلیل، 

 مدت زمان ناپدید شدن گروههای سرگین نیز بارآورد گاردد

(Hemami et al., 2005) ،  بار سابب زماانکه این مووو

  گرددمی شدن این روش

(Laing et al., 2003- and Tsaparis et al., 2009.) 

اگرچه دقت روش ترانسکت تمیز شده در مقایسه باا روش 

تر بود، اما باا توجاه باه تاراکم بااالی محصول سرپا پایین

زماانی  ۀفاصالمورد مطالعه چنانچه  ۀمحدودگوزن زرد در 

ها افزایش یابد، اجارای روش ترانساکت تمیاز بین بررسی

( نیاز 2013و همکااران ) Alvesگاردد. شده پیشنهاد می

های ناهمگن با تاراکم بااالی کنند که در زیستگاهبیان می

مورد ن ر، استفاده از روش ترانسکت تمیاز شاده در  ۀگون

باشاد. در تار مایمقایسه با روش محصاول سارپا مناساب

جمعیت گوزن  ۀاندازتوان بهترین روش برآورد مجمو  می

تراکم باالی حیاوان، روش های با زرد ایرانی را در زیستگاه

های پایین تا متوسط روش ترانسکت تمیز شده و در تراکم

 سرگین معرفی نمود. یمحصول سرپا
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