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 هاترین یافتهمهم

سال  7از  جمعیت سنی بیش %01کمتر از که وریطبه ،ملی گلستان جمعیت جوانی دارند های پارکاوریال ◄

 دارند.

 (.0های شارلق، لهندور و میرزابایلو نامطلوب بود )حدود نسبت جنسی در جمعیت ◄

 راس برآورد شد. 0071تعداد کل افراد جمعیت  ◄

 دشت راس( و  0101ترتیب در آلمه )ترین جمعیت را بهترین و کوچکملی گلستان بزرگ های پارکاوریال ◄

 راس( دارا بودند. 02)

 ها به کمتر از نصف کاهش یافته است.ساله جمعیت اوریال 01در یک دوره زمانی  ◄

 

 

 

 ملی گلستان، جمعیت اوریال، پارک کلیدي: هايواژه

 10-016-06 شناسه  طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 میثم مددی ظاهر،هدی خوش مرادی،حسین وارسته نویسنده)گان(:

 گلستان یدر پارک مل الیاور شیقوچ و م یو جنس یسن بیتراکم، ترک یبررس عنوان:

 

 16-601-61 شماره:

 61/6/6616 تاریخ:

 علمی هاي کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

های قوچ و میش اوریال در ایران است. در دهه اخیر متاسفانه ملی گلستان یکی از بهترین زیستگاه پارک

گیر اکنون گریبانبا توجه به مشکالت مدیریتی که همشدت کاهش یافته است. بهار خوجمعیت این علف

های ملی است، بسیاری از این مشکالت ریشه در عدم شناخت بسیاری از مدیران مناطق حفاظت شده و پارک

 ها و روند چرخه حیات جانوران است. شناسی جمعیتصحیح پویایی

در پارک ملی  های اوریال خصوصاًشناسی جمعیت قوچ و میشیاییای روی پارامترهای پوکنون مطالعهتا

گلستان صورت نگرفته است. بیشتر مطالعات مربوط به قوچ و میش در ارتباط با ارزیابی زیستگاه این جانور بوده 

عنوان یکی از ارکان مهم در مقوله شناختی این جانور بهاست. این درحالی است که بررسی مشخصات جمعیت

 یت حائز اهمیت فراوانی است.مدیر

 مقدمه )شرح مساله(

وحش و کاهش شدید تعداد افراد جمعیت در بسیاری از های حیاتروند رو به رشد انقراض جمعیت

سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب در  ای است که خصوصاًهای مختلف نگرانی عمدهزیستگاه

ملی گلستان و در مورد جانوری مانند قوچ و میش که  نموده است. این نگرانی حتی در مورد مناطقی مانند پارک

خورد. این نگرانی باعث شد تا چشم می باید نگرانی اندکی در مورد جمعیت آن وجود داشته باشد نیز به ظاهراً 

ای از بررسی سالمت جمعیت مورد مطالعه قرار عنوان نمایهوحش بهشناختی این گونه از حیاتی جمعیتپارامترها

 گیرد.

 ملی گلستان بود.  هدف از این پژوهش تعیین تراکم جمعیت اوریال در مناطق مختلف پارک

 فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

 ملی گلستان تراکم متفاوتی از جمعیت اوریال را دارد. های مختلف پارکبخش -الف

 داری با یکدیگر دارند. اختالف معنیهای مختلف اوریال ساختار سنی و جنسی جمعیت -ب
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 .ملی گلستان های مختلف قوچ و میش در پارکهای جنسی در جمعیتنسبت -1جدول 

 ردخطای استاندا نسبت جنسی بالغین نسبت جنسی کل ماده نر اندازه گله جمعیت

 91/0 16/9 38/9 996 19 308 سولگرد

 93/0 63/9 98/9 61 66 73 میرزابایلو

 33/0 1/6 98/3 398 18 693 آلمه

 93/0 1/0 9 93 93 38 شارلق

 98/0 3 33/9 3 8 1 دشت

 93/0 9/9 03/9 93 93 69 لهندور

 

 

 .ملی گلستان های پارکزایی میشنتایج آزمون کروسکال والیس برای بره -2جدول 

 F, H P لهندور دشت شارلق آلمه میرزابایلو سولگرد 

 متوسط تعداد

 های همراه مادربره

 3/9 ب

03/0± 

 9/ 09 ب

08/0± 

 9/ 1 الف

01/0± 

 0/ 8 ب

03/0± 

 0/ 3 ب

06/0± 

 7/0 ب

03/0± 

38/1 
K-W 

00/0 

 درصد است. 3دار در سطح حروف متفاوت داخل جدول نمایانگر تفاوت معنی

 

 

 


