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سرگين، مطالعه  گروه هاياقليمي بر نرخ تجزيه و ناپديد شدن عوامل تاثير 

 گوزن زرد ايراني در پناهگاه حيات وحش دشت ناز: موردي

٢محمودرضا همامي؛ ١اكبريآسيه علي
١

  ٤محمود قاسمپوري و ٣رسول خسروي ؛*

  

 آموخته كارشناسي ارشد محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرسدانش -١

 دانشيار گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان -٢

 شيراز، دانشگاه كشاورزي دانشكده ،استاديار بخش منابع طبيعي و مهندسي محيط زيست -٣

 دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس استاديار - ٤

  )17/٠1/٩7تاريخ پذيرش  - ٣٠/٠5/٩5تاريخ دريافت (

 

  :چكيده

 گوزن در زيستگاههاي جنگليهاي مختلف سرگين يكي از روشهاي مهم برآورد اندازه جمعيت گونه گروه هايمحصول سرپاي روش شمارش 

نرخ .است سرگين به تراكم حيوان گروه هايتبديل تراكم  يكي از ملزومات اين روش برايسرگين  گروه هايآگاهي از نرخ ناپديد شدن . است

در اين . را تحت تاثير قرار دهدفراواني برآورد درستي تواند در شرايط محيطي مختلف متفاوت است و ميسرگين  گروه هايناپديد شدن 

. بررسي شدماهه در پناهگاه حيات وحش دشت ناز  1٢در يك دوره سرگين گوزن زرد ايراني  گروه هاينرخ تجزيه و ناپديد شدن پژوهش

به  هاي سرگينناپديد شدن گروهو ميانگين مدت زمان تجزيه . انجام شدهاي نواري سرگين در ترانسكت گروه هايپايش گذاري و نشانه

-سرگين تفاوت معني داري را بين ماه گروه هاينرخ تجزيه و ناپديد شدن .شدبرآورد روز  7٩/٤5 ± ٢/SE71و 5 ± 8٤/٩٤/SE5٩ترتيب

از  تروتاهك ارديبشهت و فروردينو در تر طوالنيهاي شهريور، مهر و آبانماهسرگين در  گروه هايمدت زمان تجزيه . سال نشان دادمختلف يها

 گروه هايو تجزيه تجمع ميزان . نشان دادسرعت باد  ، ودماي روزانهتبخير روزانه، داري با ميانگين نرخ تجزيه همبستگي معني.بودها ماهساير 

 گروه هايالت پايدار حبيانگر برابر بود كه تا صد و چهلمين روز و از دويست و هفتادمين روز تا سيصد و دهمين روز روز هفتادمين از سرگين 

  .در اين دو دوره بودزمين  رويسرگين 

سرگين،  گروه هاينرخ تجزيه  سرگين، گروه هايمحصول سرپاي شمارش ، Dama mesopotamicaبرآورد اندازه جمعيت،: گانواژ كليد

  .سرگين گروه هاي نرخ ناپديد شدن
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  مقدمه .١

نيازمند كسب وحش هاي حياتگونه اصوليديريت م

گونه جمعيتهاي آن و تراكم اندازه از  درستاطالعات 

در برآورد جمعيت هاي مستقيم روشاستفاده از . است

. معموال ميسر نيستهاي با پوشش گياهي انبوه زيستگاه

-استفاده از روشهاي اخير، در طي ساله همين دليل ب

بيشتر مورد اندازه جمعيت برآورد ر مستقيم يهاي غ

گروه شمارش . رار گرفته استقفاظت مديران حتوجه 

 برآوردسرگين به عنوان يك روش غيرمستقيم  هاي

 سال گذشته 5٠در طي اندازه نسبي و مطلق جمعيت 

 استمورد استفاده قرار گرفتهپژوهش ها در بسياري از 

)Marques et al., 2001; Hemami and Dolman, 

2005; Acevedo et al., 2008; Acevedo et al., 
2010; Camargo-Sanabria and Mandujano, 

2011; Alves et al., 2013; Plhal et al.,2014 (. 

دو روش محصول سرپا و روش ترانسكت تميز شده 

از اندازه جمعيت با استفاده برآورد روش متداول در 

روش محصول سرپا . هستندسرگين  گروه هايشمارش 

سرگين در يك پالت در اولين  گروه هايشامل شمارش 

 ,Staines and Ratcliffe, 1987; Mayle( بازديد

گروه روش ترانسكت تميز شده شامل شمارش و )1996

 تجمع يافته در يك پالت از قبل تميز شده سرگين هاي

بسته به نوع زيستگاه، ها روشهر يك از اين . است

روش . دارندمتفاوتي تراكم گونه و اهداف مطالعه كارايي 

و  پايينمحصول سرپا در مناطقي كه تراكم گونه هدف 

سرگين باال باشد،  گروه هايناپديد شدن  يانرخ تجزيه و

در مقايسه با روش ترانسكت تميز شده  يكارايي بيشتر

نرخ تجزيه سرگين را  ).Mayle et al.,1998(دارد 

هاي باقي مانده در يك گروه سرگينتوان نسبت مي

هاي يا تعداد روزدر يك دوره زماني مشخص و سرگين 

صورت ه سرگين در طبيعت ب گروه هايماندن باقي

 ,Hemami and Dolman(تجزيه نشده تعريف كرد 

2005; Murray et al., 2005.( يك گروهسرگين

دليل قرار ه ممكن است عمال تجزيه نشده باشد ولي ب

و يا پوشش  ، خس و خاشاكگرفتن در زير گل و الي

رود در اين صورت انتظار مي. دگياهي ناپديد شده باش

نرخ تجزيه متفاوت از نرخ ناپديد شدن باشد، و بنابراين 

 گروه هاياستفاده از نرخ تجزيه براي تبديل تراكم 

سرگين به تراكم حيوان منجر به اريبي برآورد فراواني 

 ،در مقياس مكاني و زماني تفاوت در نرخ تجزيه.گردد

كارگرفته شده ه دفع روزانه و نوع روش بهاي هتعداد دفع

سرگين مشاهده شده در  گروه هايتواند بر تعداد مي

 Lehmkuhl et(تاثيرگذار باشد  گيريواحدهاي نمونه

al.,1994; Massei et al., 1998.(  نرخ ناپديد شدن

براي پارامترهاي ضروري سرگين يكي از  گروه هاي

دست آمده از ه بسرگين  هايگروه تبديل تراكم 

. سرگين به روش محصول سرپا است گروه هايشمارش 

 گروه هايآگاهي از نرخ ناپديد شدن عالوه بر اين،

سرگين براي مشخص كردن دوره زماني مناسب براي 

هاي تميز شده در روش پالتسرگين  گروه هايتجمع 

از طرف ديگر، ). Massei et al.,1998(اهميت دارد 

هاي هاي سرگين در زيستگاهگروه ناپديد شدنالگوي 

 كننده روش مناسب مشخصخود ،در طول سالمختلف

 گوزنهاي سرگين به تراكم براي تبديل تراكم گروه

  ).Hemami and Dolman, 2005(است 

دما، (نرخ تجزيه بسته به زيستگاه، شرايط آب و هوايي 

-، فراواني حشرات سرگين)خيررطوبت، بارندگي و تب

محتواي فيبر سرگين و رژيم غذايي گونه متغر  خوار،
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 ,.Massei et al.,1998; Mayle et al( است

بر نرخ تجزيه  عواملتاثير اين  بنابراين، بررسي).1998

 Wilson and( مناطق مختلف اهميت داردسرگين در 

Delahay, 2001 .()1984(Putman   نشان داد كه

بسته به فصل، زيستگاه و  پايداري و نرخ تجزيه سرگين

و  Hemami. شرايط آب و هوايي متغير است

نيز نشان دادند كه مدت زمان تجزيه  )2004(همكارانش

حتي در پوشش گياهي مشابه، داراي تغييرات بسياري 

است و بستگي به عوامل فيزيكي و زيستي مختلفي 

لذا . نظير پوشش كف زمين و فعاليت حشرات دارد

حصول سرپا براي برآورد اندازه چنانچه از روش م

حمعيت استفاده شود، الزم است نرخ ناپديد شدن در 

هاي مختلف و با توجه به زمان در نظر گرفته زيستگاه

  . سرگين  محاسبه شود گروه هايشده براي شمارش 

گروه نرخ تجزيه زمينه اطالعات بسياري ناچيزي در 

اقليمي بر سرعت تجزيه در عوامل سرگين و تاثير  هاي

صورت گرفته توسط  پژوهش. گوزن سانان وجود دارد

Hanski  و Cambefort  )1٩٩1 ( نشان داد كه

بيشترين تاثير بر نرخ تجزيه سرگين را فراواني حشرات 

از آنجا كه نرخ تجزيه تا حد زيادي . سرگين خوار دارند

م الزوابسته به شرايط منطقه مورد مطالعه دارد، لذا 

ه زيستگاهبهر اي نرخ تجزيه براي در هر مطالعه است

تري از دقيقبرآورد جداگانه تعيين شود تا بتوان طور 

هاي به دليل محدوديتاين كار . فراواني و تراكم داشت

-نميانجام ها پژوهشدر  بسياري از و بودجه،  يزمان

سه رويكرد اساسي در محاسبه نرخ پايداري و .شود

استفاده از  -1 :استكنون معرفي شده تجزيه سرگين تا

-روش -٢، )McClanahan, 1986(نرخ تجزيه نمايي 

نرخ تجزيه نمايي نيستند  فرض ي كه مبتبي بريها

)Barnes and Barnes, 1992 ( نرخ پايداري  - ٣و

سرگين از زمان دفع  گروه هايپايش مند زكه نيا ،متغير

  ). Plumptre and Harris, 1995(است زيه جتا ت

ارزشمند و نادر  هايگونهايراني يكي از از  زرد گوزن

در گذشته كه  شودجانوري در جهان محسوب مي

از غرب و شمال غرب ايران تا شمال  ي وسيعيپراكندگ

از . استداشته شرقي آفريقا و در جنوب اروپا تا بالكان

تا كنون، با هدف تكثير و پرورش اين گونه  1٣٤٢سال 

خطر و رهاسازي مجدد آن در نادر و در معرض 

هاي اصلي، اقدام به انتقال اين گونهبه تعدادي زيستگاه

از مناطق تحت حفاظت كشور از جمله پناهگاه حيات 

مديريت صحيح اين . استوحش دشت ناز ساري شده

ها عالوه بر اهميت آن در سطح ملي از ديدگاه جمعيت

درستي  برآوردبين المللي نيز بسيار حائز اهميت است و 

مبنايي براي مديريت مطلوب  تواندمي از تعداد جمعيت

صحيح روشي كه تعداد معرفي  بنابراين،. باشدگونه 

و با دقت قابل  ترين وقت و هزينهجمعيت را با صرف كم

 پژوهشدر اين . ضروري است ،مشخص نمايد قبول

براي اولين بار نرخ تجزيه سرگين در گوزن زرد ايراني 

تاثير  ،مچنينه. بررسي شدسوم  درويكر ا استفاده ازب

سرگين اين  گروه هاياقليمي بر روند تجزيه عوامل 

مورد ارزيابي قرار گاه دشت ناز ساري حيوان در پناه

  .گرفت

  هامواد و روش. ٢

  معرفي منطقه مورد مطالعه. ١.٢

 55پناهگاه حيات وحش دشت ناز ساري با مساحت 

 N "5٠و  5٣ E "18 1٢هكتار و موقعيت جغرافيايي 

كيلومتري شمال شرقي شهرستان ساري  ٢5در  ٣6 ٤1
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درجه و  ٢/17ميانگين ساالنه دما  .قرار گرفته است

اين منطقه به  .باشدميليمتر مي 58٠ميانگين بارندگي

 است كه ازهيركاني اي هاي جلگهعنوان بازمانده جنگل

ي اي گياهتنوع گونه وهيركاني اقليم معتدل و مرطوب 

هاي گياهي  ترين گونهمهم.قابل توجهي برخوردار است

اياز  ي باال رونده و بوته گونه 11شناخته شده شامل 

 ، داردوست)Rubus fruticus( جنگلي قبيل تمشك

)Hedera helix(گزنه ، )Urtica dioica(سرخس ، 

ي درختي  گونه 1٠و  )Pteridium aquilinum(عقابي

 از قبيل لرگي ا و درختچه

)Pterocaryafraxinifolia(، افرا )Acerinsigne(، 

 بلند مازو ،)Parrotiapersica( انجيلي

)Quercuscastaneifolia( در سال شروع اين باشد مي

گاه هپنازرد ايراني در  گوزنتعداد ) 1٣87(پژوهش

در سال .راس بود ٣7بالغ بر  حيات وحش دشت ناز

توسط  ها، اندازه جمعيتپس از زادآوري گوزن 1٣88

 ٤٠ اداره كل حفاظت محيط زيست استان مازندران

، موقعيت منطقه مورد 1در شكل .شدرأس برآورد 

 . استمطالعه نشان داده شده

  

 موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -١ شكل

هاي تجزيه و ناپديد شدن گروه تجمع، نرخ .٢.٢

 سرگين

سرگين گوزن زرد  گروه هايالگوي پراكندگي مكاني 

-هاي دنيا به صورت كپهايراني همچون بسياري از گوزن

 Clutton-Brock et al.,1982; Acevedo( اي است

et al., 2011( به منظور محاسبه نرخ تجزيه و ، بنابراين

پالت طويل  ٩، از سرگين گروه هايناپديد شدن 

كه  استفاده شدمتري  ٢٠٠ × ٣)ترانسكت نواري(

با .دادندمجموعا يك درصد سطح منطقه را پوشش مي

پوشش گياهي كف جنگل و تراكم توجه به اينكه 

گاه حيات وحش دشت ناز پناهدرختان در سرتاسر 

 طرحاز  هااستقرار ترانسكت براياست،  تقريبا يكسان

بررسي . استفاده شد ساده گيري تصادفينمونه

صورت رفت و برگشتي انجام شد و هر بار ه ها بترانسكت

يك سمت ترانسكت از محور آن مورد جستجو قرار 

 5/1با استفاده از يك سنجنده چوبي به اندازه . گرفت

ترانسكت در طرفين ترانسكت  محورمتر، فاصله از 
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ها هاي سرگين درون ترانسكتدر ابتدا گروه.رعايت شد

شهريور ( آوري گرديد و سپس در طول يك سالجمع

ها روز ترانسكت1٠با فاصله زماني ) 88تا شهريور  87

هاي ها، گروهو بدون تميز كردن ترانسكت هبررسي شد

ها در هر بار مشاهده جديد درون ترانسكت سرگين

از قطعات چوبي براي  .شدندشمارش و عالمتگذاري 

بر روي هر . هاي سرگين استفاده شدعالمتگذاري گروه

وبي تاريخ و شماره مشاهده گروه يك از قطعات چ

از آنجا كه بيشترين مدت زمان . سرگين نوشته شد

روز  ٣٣٠حاضر  پژوهشسرگين در  گروه هايتجزيه 

نرخ تجزيه و ناپديد  و همچنين به منظور مقايسه بود،

لذا  هاي مختلف سال،بين ماهسرگين  گروه هايشدن 

يكسال براي مدت دار عالمت هاي سرگينپايش گروه

 . ادامه يافت

شش سرگين به  گروهيك در  سرگينكه تعداد هنگامي

تجزيه شده  رسيد، آن گروه سرگينمييا كمتر از آن 

در بازديد از ). Smart et al.,2004(شد ميمحسوب 

ها سعي شد ترتيب و مدت زمان بررسي ترانسكت

كه اگر به صورتي ،ها در نظر گرفته شودترانسكت

، شدميصبح بررسي  8در ساعت  1ترانسكت شماره 

و  1شروع پيمايش در دوره بعدي از ترانسكت شماره 

مدت زمانيكه براي . گرفتصورت ميهمان ساعت 

با توجه به . ثبت گرديد ،ها صرف شدبررسي ترانسكت

 گروه هايزمان دقيق تجزيه يا ناپديد شدن  اينكه

باشد، يقا مشخص نميسرگين بين دو پايش متوالي دق

روزه در صورت تجزيه و يا  1٠در انتهاي هر دوره لذا

تجزيه زمان مدت طول  ،ناپديد شدن هر گروه سرگين

به . روز در نظر گرفته شد 1٠نصف دوره  ،آن دوره ايبر

ها، روز بررسي ترانسكت 6٠پايان اگر در نمونه، عنوان 

مدت زمان  ،دوگروه سرگين تجزيه يا ناپديد شده ب

از ميانگين طول زمان . در نظر گرفته شدروز  55تجزيه 

 1٠هاي سرگين در هر پايشتجزيه و ناپديد شدن گروه

  . روزه در تجزيه و تحليل استفاده شد

تغييرات فصلي و پارامترهاي آب و ر يتاث. ٣.٢

  هوايي بر نرخ تجزيه

طول در سرگين  گروه هايتجزيه بررسي مدت زمان 

ميانگين مدت زمان تجزيه . سال صورت گرفت يك

به ) روزه 1٠پايش  ٣(هاي سرگين در هر ماه گروه

بر مدت زمان تجزيه ماهانه منظور بررسي تأثير تغييرات 

اطالعات پارامترهايي از . و ناپديد شدن استفاده شد

قبيل متوسط درجه حرارت روزانه، متوسط درصد 

ه، تبخير روزانه، بارندگي روزان رطوبت نسبي روزانه،

متوسط سرعت باد، كل ساعات آفتابي روزانه و تعداد 

از ايستگاه  1٣88- 1٣87آبي سال  روزهاي باراني

اداره كل هواشناسي  ،هواشناسي سينوپتيك دشت ناز

شرايط آب و  با توجه به اينكه. شدكسباستان مازندران 

قرار گفتن سرگين روي زمين هوايي در روزهاي ابتدايي 

سرگين تجزيه  بر مدت زمانتاثير بيشتري دفع  پس از

 Mayle and Peace, 1998; Hemami and( دارند

Dolman, 2005(،  روزانه ميانگين در هر ماه، بنابراين

 15و  1٠، 5، ٣براي ثبت شده پارامترهاي آب و هوايي 

- سرگين در ترانسكت گروه هايپس از تجمع روز اوليه 

سرگين  گروه هاير تجزيه محاسبه  و تاثير آن ب ها

  .مورد بررسي قرار گرفت

  هاي آماري پژوهشروش. ٤.٢

هاي دار بودن تفاوت مدت زمان تجزيه گروهمعني

و  هاي سال با تحليل واريانس يكطرفهسرگين بين ماه
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براي نشان دادن . قرار گرفت بررسيآزمون توكي مورد 

همبستگي بين پارامترهاي هواشناسي و مدت زمان 

هاي سرگين از رگرسيون خطي تجزيه گروه

قبل از انجام هر يك از آزمونهاي  .سادهاستفاده گرديد

مربوطه نظير نرمال هاي پيش فرضپارامتريك مذكور، 

با استفاده از آزمون كولموگروف  بودن توزيع فراواني

با استفاده هاهمگني واريانس ،٢اياسميرنوف يك نمونه

هاي و شناسايي دادهها بررسي باقيمانده ،٣از آزمون ليون

مورد بررسي اي با استفاده از ترسيم نمودار جعبهپرت 

-هاي آماري با استفاده از نرمتمامي تحليل .قرار گرفت

   .انجام شد SPSSافزار 

  نتايج . ٣

  ها سرگين در ترانسكت گروه هايتجمع . ١.٣

 دادسرگين نشان  گروه هايبررسي نمودارهاي تجمع 

 1٤٠تا روز ) هفتمين دوره بررسي( 7٠كه از روز 

سرگين  گروه هايتعداد ) مين دوره بررسيهچهارد(

). ٢شكل (است ها دفع شده برابر با ميزان تجزيه آن

روز سير  1٤٠سرگين پس از  گروه هايميزان تجمع 

تا  ٢7٠اما از روز . دهدسعودي را در نمودارها نشان مي

سرگين با  گروه هايمجددا ميزان تجمع  ٣1٠روز 

، نقاطي كه به ٣شكلدر . شده استميزان تجزيه برابر 

و ميانه فصل ) آذر تا دي(انه فصل تر يخط مركزي در م

ر تعادل بيانگ ،است نزديك شده) خرداد تا تير(خشك 

سرگين دفع شده و ميزان تجزيه  گروه هايبين تعداد 

. ها است كه اثبات كننده فرض حالت پايدار استآن

منحني نشان دهنده  اين زياد موجود در هاينوسان

                                                           
2- Kolmogorov-Smirnov 
3- Levene 

سرگين  گروه هايو تجمع  استط محيطي يشراتغيير 

پس از گذشت صفر حول محور با توجه به نرخ تجزيه 

 .پايدار داردحالت روز  7٠حدود 

  هاي سرگيننرخ تجزيه و ناپديد شدن گروه. ٢.٣ 

هاي سرگين در كل ميانگين مدت زمان تجزيه گروه

پناهگاه حيات وحش دشت در ها دوره بررسي ترانسكت

مدت زمان تجزيه هر  و روز بود 5 ± 8٤/٩٤/SE5٩ناز 

. بودروز متغير  ٣٣٠تا  5هاي سرگين از يك از گروه

 هاي سرگينزمان ناپديد شدن گروهمدت همچنين 

 5كه در محدوده  شدروز برآورد 7٩/٤5 ± ٢/SE71نيز

  .متغير بودروز  ٢٢٠تا 

تاثير تغييرات فصلي و پارامترهاي آب و .٣.٣

  هوايي بر نرخ تجزيه

داري در تفاوت معنيتحليل واريانس يكطرفه بر اساس 

 ٠٠1/٠(ها هاي سرگين بين ماهمدت زمان تجزيه گروه

<p (ي سالهاو فصل )٠٠1/٠ <p (تجزيه . مشاهده شد

داري را تفاوت معني) شهريور(در فصول پاييز و تابستان 

مدت  ترينطوالني. نشان دادهاي سال با ديگر فصل

 در فصل تابستانسرگين  گروه هايزمان تجزيه 

اما . بودزمان تجزيه در فصل بهار  ترينكوتاهو  )شهريور(

ترين و ماه خرداد سال، ماه مهر طوالنيهاي در بين ماه

. ترين مدت زمان تجزيه را به خود اختصاص دادكوتاه

ها هاي شهريور، مهر و آبان با ديگر ماهتجزيه در ماه

 .)٤شكل (شت داري را داتفاوت معني

داري در مدت زمان ناپديد شدن همچنين تفاوت معني 

ي هافصلو ) p> ٠٠1/٠(ها بين ماه هاي سرگينگروه

 شدن ناپديد زمان مدت. مشاهده شد) p> ٠٠1/٠( سال

 . داشت داريمعني تفاوت هافصل ديگر با تابستان در



  ٤71صفحه 
 

  
هاي سرگين از هاي سرگين دفع شده با در نظر گرفتن ميزان تجزيه گروه

  در پناهگاه حيات وحش دشت ناز

  

  ٨٨تا مرداد ٨٧شهريور هاي سرگين حول محور حالت پايدار در فصول مختلف از 

  

بين دار هاي خطا به معني تفاوت معنيالفباي متفاوت بر روي ميله

٠٥/٠<p.(  

 ...تاثير عوامل اقليمي بر نرخ تجزيه و ناپديد شدن

هاي سرگين دفع شده با در نظر گرفتن ميزان تجزيه گروههاي سرگين با استفاده از تعداد گروه

در پناهگاه حيات وحش دشت ناز ٨٨تا مرداد  ٨٧از شهريور روزه  ١٠شروع هر دوره پايش 

هاي سرگين حول محور حالت پايدار در فصول مختلف از نوسان تجمع گروه

الفباي متفاوت بر روي ميله(هاي سرگين خطاي معيار مدت زمان تجزيه گروه

٠٥ ها است كه از طريق آزمون توكي بدست آمده است،ميانگين

تاثير عوامل اقليمي بر نرخ تجزيه و ناپديد شدن

هاي سرگين با استفاده از تعداد گروههاي تجمع گروهمنحني -٢شكل

شروع هر دوره پايش 

نوسان تجمع گروه  -٣شكل 

خطاي معيار مدت زمان تجزيه گروه ±ميانگين - ٤شكل 
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 داريمعني مدت زمان ناپديد شدن تفاوت همچنين

 هايساير ماه با خرداد و ارديبهشت دي، آذر، هايدرماه

 .داشت سال

  تأثير پارامترهاي هواشناسي . ٤.٣

نتايج آزمون رگرسيون نشان داد كه ميانگين دماي 

، پنج ) r=7/٠و  t=p ،7٣/٤>٠٠1/٠(روزانه هوا در سه 

)٠٠1/٠<p ،6٩/٤=t  7/٠و=r( ده ،)٠٠٢/٠p ،5/٣ =t  و

5٩/٠=r ( و پانزده)٠٠1/٠<p ،٣/٤ =t  67/٠و=r ( روز

سرگين بر مدت زمان تجزيه  گروه هايتجمع ابتدايي 

همچنين تبخير روزانه هوا در سه  .تأثير داشته است

)٠1/٠=p ،6٩/٢=t  ٤٩/٠و=r( پنج ،)٠٠7/٠=p ،٩6/٢ 

=t  5٣/٠و=r ( و پانزده)٠٢/٠=p ،5/٢ =t  ٤6/٠و=r ( روز

در  هاي سرگين گروهشروع تجمع از  پساول 

عالوه بر اين، . مؤثر بودمدت زمان تجزيه  برها ترانسكت

روز اول  15و  1٠، 5، ٣ميانگين سرعت باد در تأثير 

هاي سرگين بر مدت زمان گروهشروع تجمع از پس 

بررسي گرديد و سرگين  گروه هايناپديد شدن 

روز اول بر  15باد در مشخص شد كه ميانگين سرعت 

، p=٠٤/٠(هاي سرگين مؤثر است ناپديد شدن گروه

1/٢=t  ٤1/٠و=r .() 1و جدول  5شكل( . 

    

    

    
داري وضعيت معني. سرگين هايگروه دفع از بعد اول بر نرخ تجزيه درروزهاي وهوايي آب دارمتغيرهايتأثير معني خطي رابطه -٥شكل 

 استنشان داده شده ١شده در جدول نمودارهاي ترسيم 
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بر مدت در هر ماه، هاهاي سرگين در ترانسكت روز پس از تجمع گروه ١٥و  ١٠، ٥، ٣، متغيرهاي آب و هواييميانگين روزانه تأثير  -١ جدول

  هاي سرگينزمان تجزيه گروه

هاي آب و متغري
 هوايي

روز ٣ روز ٥  روز ١٠  روز ١٥   

P r t P r t P r t P r t 

> ٠٠١/٠ دماي هوا  ٧/٠  ٧٣/٤  ٠٠١/٠ <  ٧/٠  ٦٩/٤  ٠٠٢/٠  ٥٩/٠  
٥/٣  ٠٠١/٠ <  ٦٧/٠  

٣٠/٤  

٦٣/٠ بارندگي  ١/٠  ٤٩/٠ -  ٥١/٠  ١٤/٠  ٦٧/٠  ٧٥/٠  ٠٧/٠  ٣٣/٠  ٧١/٠  ٠٨/٠  ٣٧/٠  

٢٧/٠ درصد رطوبت  ٢٢/٠ -  ١٢/١-  ٥٧/٠  ١٢/٠  ٥٨/٠ -  ١٤/٠  ٣/٠  ٥٤/١ -  ١٢/٠  ٣٢/٠  ٦١/١-  

٥٦/٠ ساعات آفتابي  ١٢/٠  ٥٩/٠  ٩/٠  ٠٢/٠  ١٢/٠  ٦٢/٠  ١/٠  ٤٩/٠  ٣٧/٠  ١٨/٠  ٩١/٠  

٥/٠ روزهاي باراني  ١٤/٠-  ٦٨/٠-  ٩٧/٠  ٠٠٧/٠  ٣١/٠ -  ٦٥/٠  ٠٩/٠  ٤٦/٠ -  ٤١/٠  ١٧/٠  ٨٣/٠ -  

٠١/٠ تبخري  ٤٩/٠  ٦٩/٢  ٠٠٧/٠  ٥٣/٠  ٩٦/٢  ١٤/٠  ٣/٠  ٥٢/١  ٠٢/٠  ٤٦/٠  ٥/٢  

٢٦/٠ سرعت باد  ٢٣/٠  ١٤/١ -  ٩١/٠  ٠٢/٠  ١١/٠  ٨٩/٠  ٠٣/٠  ١٣/٠  ٨٥/٠  ٠٤/٠  ١٩/٠ -  

  گيريبحث و نتيجه .٤

ه سرگين ب گروه هايشمارش اخير،  نيم قرندر طي 

 اندازهعنوان يكي از روشهاي غير مستقيم برآورد 

- ورد استفاده مديران حيات وحش قرار گرفته مجمعيت

و ناپديد شدن  تجزيهنرخ توليد،  برآورد درست. است

 هاروشاين استفاده از  شكالتاز مي ها همواره يكنمايه

تجزيه و ناپديد چگونگي الگوي آگاهي از . استبوده

تواند اطالعات پايه براي ميسرگين  گروه هايشدن 

 گروه هايانتخاب روش مناسب براي تبديل تراكم 

، نمونهعنوان به .سرگين به تراكم حيوان را فراهم كند

مختلف در صورتي كه نرخ تجزيه بين زيستگاههاي 

توان از يك نرخ ميانگين براي متفاوت باشد، نمي

محاسبه تراكم گوزن در هر زيستگاه استفاده كرد و اگر 

نرخ ناپديد شدن بين ماههاي مختلف متفاوت باشد، 

استفاده از روشهاي متكي بر پيش فرض سيستم پاياي 

. هاي سرگين در كف جنگل درست نيست گروه

گروه  نيه و ناپديد شدنرخ تجزهمچنين، در صورتي كه 

انتخاب بازه زماني الزم است سرگين باال باشد،  هاي

سرگين در روش ترانسكت  گروه هايپايش شده براي 

، زيرا استفاده از بازه اندازه كافي كوتاه باشدبهتميز شده 

زماني طوالني ممكن است سبب شود كه بسياري از 

جزيه تپايش  ي بين دوزمانفاصله سرگين در  گروه هاي

كمتر از  برآورد در نهايت منجر بهكه يا ناپديد گردند 

 Hemami and(شود حد واقعي جمعيت مي

Dolman, 2005 .(  

يكي از ) Dama mesopotamica(گوزن زرد ايراني 

تا كنون،  1٣٤٢از سال  است كهتهديد شده هاي گونه
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با هدف تكثير، پرورش و رهاسازي مجدد آن، به تعدادي 

از . است گرديدهمنتقل از مناطق تحت حفاظت كشور 

غالب مناطقي كه گوزن زرد ايراني به آنها آنجا كه 

باشند معرفي شده است داراي زيستگاههاي جنگلي مي

است، گونه در اين مناطق پايين اين و تراكم جمعيت 

به منظور هاي غيرمستقيم روشاستفاده از بنابراين، 

-، بيشتر مورد توجه قرار گرفتهفراواني اين گونهبرآورد 

تجزيه و مدت زمان سعي شد تا  پژوهشدر اين . است

به منظور كارايي بيشتر سرگين  گروه هايناپديد شدن 

مورد يوان، حقيم در برآورد جمعيت تيرمسغهاي روش

 گروه هايناپديد شدن  مدت زمان. مطالعه قرار گيرد

حاضر  پژوهشسرگين در گوزن زرد ايراني در 

)SE71/٢± 7٩/٤5( ،دست آمدهه كمتر از مدت زمان ب 

 شوكاي ابر) ٢٠٠5( Dolman و   Hemami توسط

Capreolus capreolus ) SE٣/٣ ±67 گوزن  و) روز

 Muntiacus reevesi ) SE٣±5٢ مونتجك چيني

محاسبه . بوددر يك جنگل كاج در شرق انگلستان ) روز

هاي سرگين تا حد زيادي به مدت زمان تجزيه گروه

در روزهاي اول به ويژه شرايط آب و هوايي و زيستگاه 

هاي سرگين بستگي دارد و تفاوت در بعد از دفع گروه

كوچك نيز مشخص شده مناطق ميزان تجزيه حتي در 

 ;Chapman, 2004; Hemami et al.,2004(است 

Hemami and Dolman, 2005(.  گروه ممكن است

سرگين بالفاصله پس از دفع تحت تاثير فرايندهاي  هاي

رطوبت و يا تراكم باالي (وژيكي فيزيكي و بيول

قرار گيرند و در نتيجه ) زموجودات تجزيه كنندهري

در مقابل، چنانچه . سريعا تجزيه و يا ناپديد گردند

سرگين دفع شده پس از دفع در اثر فاكتورهاي اقليمي 

ممكن است فرايند تجزيه سرگين ريعا خشك شود، س

به همين دليل . به تعويق افتد مدت زمان زياديبراي 

در چنين مطالعاتي معموال دامنه مدت زمان تجزيه 

در مقاالت مشابه . سرگين گسترده است گروه هاي

زمان ناپديد ) ٢٠٠5( Dolman و   Hemamiهمچون 

روز  ٣٢٢تا  1٠بين  شوكاسرگين براي  گروه هايشدن 

و همكاران  Tsaparis متغير بود، و يا در پژوهش

در سرگين شوكا  گروه هاينرخ تجزيه  )٢٠٠٩(

 1٤1/٠ ± SE1/1٠زيستگاه هاي جنگلي سوزني برگ 

 گرنشان معيارمحاسبه شد كه باال بودن ميزان خطاي 

  . گسترده بودن دامنه تجزيه گروه هاي سرگين است

نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين ميانگين دماي 

سرگين  گروه هايروزانه هوا با مدت زمان ناپديد شدن 

عالوه بر اين، . دار وجود دارديك رابطه مثبت معني

سرگين  گروه هايرابطه سرعت باد و مدت زمان تجزيه 

بر مدت زمان و باد مثبت بودن اثر دما . مستقيم بود

-توان به خشك شدن گروهمطالعه را ميتجزيه در اين 

هاي فيزيكي و هاي سرگين و به تاخير افتادن فرايند

گروه تجزيه در روزهاي ابتداييپس از قرار گرفتن زيستي 

و وجود واسطه دماي باالي هوا ه سرگين بر زمين ب هاي

مطالعه انجام  هاييافتهاين نتايج با . نسبت دادباد 

همخواني دارد،  )Peace )1٩٩8 و  Mayleگرفته توسط

 و   Hemamiهاي مطالعه يافتهبخشي از اما با 

Dolman )٢٠٠5 ( كه در آن بين ميانگين دماي روزانه

سرگين همبستگي منفي  گروه هايو زمان ناپديد شدن 

تجزيه زيستي فرايندهاي . است مشاهده شده بود مغاير

دهد، تا حد زيادي به رخ ميريزموجودات كه توسط 

غيرزنده محيط همچون رطوبت، دماي هوا، عوامل 

هاي خاك بستگي شدت تابش نور خورشيد و ويژگي

مهرگان تجزيه هاي مرطوب، نقش بيدر اقليم. دارد
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). Legakis, 1994(است كننده بسيار چشمگير 

تواند سبب هاي مرطوب ميدماي باال در اقليمبنابراين، 

سرگين  گروه هايتسريع در نرخ تجزيه و ناپديد شدن 

-زيرا در اين مناطق به دليل رطوبت باال فعاليت. شود

 مهرگان افزايش ي بيهاي ميكروبي و تجزيه كنندگ

واسطه ه پوشش كف زمين در دشت ناز ساري ب . يابدمي

گروه تراكم باالي گوزن بسيار اندك است، و بنابراين 

سرگين با قرار گرفتن روي زمين بدون پوشش در  هاي

سرعت ه وزش باد بباال بودن درجه حرارت هوا و  صورت

 گروه هايدر صورت خشك شدن . شوندخشك مي

سرگين ممكن است براي مدت بسيار طوالني تجزيه 

ميزان بارندگي با مدت زمان تجزيه سرگين  .نشوند

ها را نرم رطوبت باال سرگين. رابطه منفي نشان داد

-فيزيكي آسيبرآيندهاي ف، آنها را در برابر  نگهداشته

 ريزموجوداتسازد و بستر مناسبي براي فعاليت پذير مي

 هايپژوهش. سازدتجزيه كننده سرگين فراهم مي

 گروه هايتجزيه  مدت زماناند كه دادهمشابه نيز نشان 

سرگين زماني كه بستر قرارگيري سرگين مرطوب است 

 ;Iborra and Lumaret, 1997(است تر طوالني

Fernandez-de-Simon et al., 2011. (  

گروه موثر بر نرخ تجزيه  عواملرژيم غذايي گونه يكي از 

خوار، هاي سرشاخهگونه سرگين. باشدسرگين مي هاي

 زيستيهاي به دليل ميزان فيبر كمتر، در مقابل فرايند

و فيزيكي تجزيه كننده مقاوت كمتري را نشان داده و 

دانه جو و . باشدتر ميها سريعنرخ تجزيه در اين گونه

علوفه ذرت، دو منبع غذايي مهم گوزن زرد ايراني در 

موجود در فيبر . تپناهگاه حيات وحش دشت ناز اس

پايداري بيشتري در برابر دانه جو و علوفه ذرت 

 Massei et(دارندزيستي فرآيندهاي فيزيكي و 

al.,1998( . دماي هوا،  نظير، پارامترهايي غذاعالوه بر

رطوبت، بارندگي، تبخير، سرعت باد و فعاليت حشرات 

 Laing et(هاي سرگين مؤثر است بر ميزان تجزيه گروه

al., 2003; Hemami and Dolman, 2005.( 

زياد در منطقه به نسبت در فصل بهار علوفه با فيبر 

كوتاه رسد ظر مينه بنابراين ب. مورد مطالعه فراوان است

ستان به دليل تجزيه در بهار نسبت به زمبودن دوره 

، بند پايان و همچنين فعاليت بيشتر ريزموجودات

هاي ناپديد شدن گروه. باشدبارندگي و تبخير بيشتر 

پوشيده درختان،  برگخزان گياهان، رويش سرگين با 

ها در يا پراكنده شدن پلتو الي گل شدن توسط 

 ٤شكل . يابدنتيجه فعاليت حيوانات و بارش تسريع مي

 فصل بهار مدت زمان ناپديد شدندر دهد كه نشان مي

كه  استفصول  از ساير تركوتاه سرگين گروه هاي

  .است اين فصلبه دليل رشد زياد گياهان در احتماال 

مدت ترينترين و كوتاهطوالنينتايج اين مطالعه بر اساس 

سرگين به ترتيب  گروه هايزمان تجزيه و ناپديد شدن 

تجزيه فيزيكي . دهدرخ مي هاي مهر و ارديبشهتماهدر 

تجزيه و ريز موجودات مهرگان بيبيشتر فعاليت و 

تواند يكي از داليل باال ميباالي هوا  رطوبتدر كننده 

آذر ماه، (هاي مرطوب سال بودن سرعت تجزيه در ماه

 هاي ديگرماهدر مقايسه با ) و بهارماههاي زمستان 

كه  ندنشان داد) ٢٠1٣( و همكاران Koike. باشد

كه نقش مهمي در  سرگين غلتانهاي فعاليت سوسك

يابد و يكي تجزيه سرگين دارد، با كاهش دما كاهش مي

از داليل پايين بودن نرخ تجزيه در فصول سرد در 

در  .باشدمناطق خشككاهش فعاليت اين حشرات مي

هاي ماهنرخ تجزيه در نسبي بودن  پاييناين مطالعه نيز 

در مقايسه با عليرغم رطوبت بيشتر دي و بهمن 
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نتايج اين . ها مي باشدكاهش دما در اين ماه ،ارديبهشت

 Dolman و   Hemami توسطبدست آمده با نتايج 

از طرف ديگر وزش باد در . همخواني دارد) ٢٠٠5(

روزهاي اول بعد از دفع سرگين مي تواند باعث خشك 

طوالني شدن مدت زمان تجزيه شدن آن و در نتيجه 

شدن  بعنوان مثال، يكي از داليل طوالني. آن گردد

ميزان بارندگي نسبتا باال عليرغم زمان تجزيه در مهرماه 

  . به سرعت بيشتر باد نسبت دادتوان در اين ماه را مي

هاي تميز شده دو روش روش محصول سرپا و ترانسكت

ستفاده از شمارش متداول در برآورد اندازه جمعيت با ا

روش محصول  برخالف. باشندسرگين مي گروه هاي

پارامتر مدت به نياز هاي تميز شده، روش ترانسكتسرپا

براي تبديل تراكم سرگين  گروه هايناپديد شدن زمان 

با وجود اين، . ددارنسرگين به تراكم حيوان  گروه هاي

تواند در آگاهي از اين پارامتر در فصول مختلف مي

سرگين در  گروه هايتعيين فاصله زماني بين شمارش 

اين اطمينان گيري كمك كننده باشد تا واحدهاي نمونه

قبل از پايش سرگين  گروه هايحاصل شود كه 

  . برداري تجزيه نشده باشندنمونه هايواحد

 هاياستفاده از روش دست آمدهه نتايج ببا توجه به 

 گروه هايسيستم پاياي وجود متكي بر پيش فرض 

سرگين  گروه هاينرخ اضافه شدن برابر بودن ( سرگين

 سرگين گروه هايبه كف زمين با نرخ تجزيه 

)McClanahan, 1986((  گوزن  فراوانيبراي برآورد

پايا  تاي كه سيستم به حالدو دوره زرد ايراني در

 ،اواسط پاييز تا اوايل زمستانويژه ه ب ،نزديك شده است

با وجود اين، با توجه به اينكه . باشدميقابل انجام 

تغييرات ساليانه آب و هوايي ممكن است بر الگوي 

مشاهده شده تاثيرگذار باشد، الزم است در استفاده از 

شود در پيشنهاد مي. اين روشها با احتياط عمل كرد

شده در اين  بررسيعوامل آتي عالوه بر پژوهش هاي 

 Lumaret et(اثر حشرات مانند ديگري عوامل مطالعه، 

al., 1992(حيوان ، رژيم غذايي )Murray et al., 

نيز بر  )Koike et al., 2013( تيپ خاكو  ،)2005

سرگين در نظر  گروه هايتجزيه نرخ ناپديد شدن و 

 .شود گرفته
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