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 مقدمه )شرح مساله(

در بسیاري از  رویهتاثیر تخریب زیستگاه و شکار بیتحتوحش هاي حیاتجمعیت کاهشروند رو به رشد 

 وجود آوردهدوستان بهو طبیعتبسیاري از محققان  اي را در سالیان اخیر برايانی عمدهختلف نگرهاي مزیستگاه

شکار آن ممنوع که  آهوملی گلستان و در مورد جانوري مانند  است. این نگرانی حتی در مورد مناطقی مانند پارک

وحش  این گونه از حیاتشناختی خورد. این نگرانی باعث شد تا پارامترهاي جمعیتچشم می نیز به باشدمی

 اي از بررسی سالمت جمعیت مورد مطالعه قرار گیرد.عنوان نمایهبه

هاي آهو در هاي جنسی و سنی جمعیتها و نسبتبررسی حوزه انتشار، تراکم، اندازه گروههدف از این پژوهش 

 ملی گلستان بود. پارک

 فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

 .دارد را آهو از متفاوت تراکم با هاییجمعیت گلستان ملی پارک مختلف مناطق -الف

 با داريمعنی تفاوت پارک درون مختلف مناطق در مختلف هايگله جنسی و سنی ترکیب ها،گروه اندازه -ب

 .دارند یکدیگر

 هاترین یافتهمهم

 .بودراس  378نتایج حاصل از فراکافت تراکم حاکی از آن بود که جمعیت کل آهوان حدود  ◄

راس و  97میرزابایلو با ترتیب در منطقه کهنهملی گلستان بیشترین و کمترین تعداد جمعیت را به وان پارکآه ◄

 راس دارا بودند.  02منطقه رباط با 

 . بود نوسان در 76/1 تا 33/1 بین بالغین بین در جنسی نسبت ◄

 درصد کمترین( سال 11 از ترمسن) یرپ خیلی هايماده و نرها و بیشترین( ساله 0-1) جوان هايماده و نرها ◄

 . بودند دارا را جمعیت

  .نداشت گلستان ملی پارک مختلف مناطق در معناداري تفاوت زاییبره نرخ ◄
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 اهمیت موضوع

خوار جمعیت این علفاخیر  سالیاندر متاسفانه ملی گلستان تنها زیستگاه آهو در استان گلستان است.  پارک

گیر بسیاري از مدیران مناطق حفاظت شده و اکنون گریبانکاهش یافته است. با توجه به مشکالت مدیریتی که هم

 ها و روند چرخهشناسی جمعیتهاي ملی است، بسیاري از این مشکالت ریشه در عدم شناخت صحیح پویاییپارک

ملی گلستان تنها توسط  خوار در پارکشناسی جمعیت این علفییهاي پویاکنون بررسیتا حیات جانوران دارد.

دهه در مبحث  0شناختی این گونه پس از بررسی روند جمعیت ،سال گذشته صورت گرفته است. لذا 02در  نگارنده

  مدیریت بهینه این جانور حائز اهمیت فراوانی است.
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 ت(داها، جداول و سایر مستناطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 . ملی گلستان انحراف استاندارد( در پارک±  برآورد تراکم آهوان )فرد در هکتار -0جدول 

 تعداد کل مساحت )هکتار( تراکم در هکتار جمعیت

 08 022 131/2±24/2 سولگرد

 97 422 041/2±209/2 میرزابایلو

 88 422 190/2±286/2 آلمه

 02 142 143/2±29/2 رباط

 71 122 182/2±201/2 آرمادلو

 72 622 133/2±27/2 خانچشمه

 
 . ملی گلستان های مختلف آهو در پارکهای جنسی در جمعیتنسبت -2جدول 

 خطاي استاندارد نسبت جنسی بالغین ماده نر جمعیت

 13/2 60/1 13 7 سولگرد

 17/2 36/1 34 01 میرزابایلو

 04/2 76/1 39 01 آلمه

 18/2 33/1 4 3 رباط

 11/2 41/1 40 09 آرمادلو

 11/2 12/1 08 17 خانچشمه

 
 . ملی گلستان های مختلف پارکهای سنی آهوان در جمعیتمقایسه گروه -3جدول 

 بنديدسته
 درصد افراد در جمعیت

 خانچشمه آرمادلو رباط آلمه میرزابایلو سولگرد

 %1/60 %8/19 %3/14 %1/61 %0/64 %9/62 سال(هاي نر و ماده )کوچکتر از یکبره

 %9/02 %7/17 %0/03 %3/02 %7/17 %4/18 سال( 0-1نرهاي جوان )

 %9/9 %1/11 %4/11 %7/12 %7/7 %9/12 سال( 6-3سال )نرهاي میان

 %2/1 %0/6 %3/8 %1/4 %1/1 %8/6 سال( 12-8) نرهاي مسن

%9/0 %8/0 %1/4 سال( 11نرهاي خیلی پیر )بزرگتر از   7/3%  7/3%  1/0%  

 %7/03 %9/04 %1/09 %8/08 %3/19 %7/16 سال( 0-1ان )هاي جوماده

 %1/7 %0/9 %1/11 %1/6 %1/12 %4/13 سال( 6-3سال )هاي میانماده

 %9/3 %1/4 %7/0 %1/3 %1/3 %1/6 سال( 12-8هاي مسن )ماده

%7/0 سال( 11هاي خیلی پیر )بزرگتر از ماده  9/0%  0/1%  9/1%  1/0%  8/1%  

 


