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  ها ترین یافته مهم
  .بود) 40/1(الق کمترین مقدار و در یی) 77/3(نسبت جنسی در بین بالغین در جمعیت لهندور بیشترین  ◄

  . راس بود6930جمعیت کل گرازها حدود  ◄

 راس و 1190ترتیـب در منطقـه آلمـه بـا      ملی گلستان بیشترین و کمترین تعداد جمعیـت را بـه      گرازهاي پارك  ◄
  . راس دارا بودند85منطقه دشت با 

 داري بیـشتر بـود   طور معنی به سایر نقاط به   گل نسبت     ها در منطقه آلمه، تنگراه و تنگه        میزان تولیدمثل جمعیت   ◄
(K-W, F10,33=10.17, P<0.00).   

  

 ، جمعیتگراز، پارك ملی گلستان : کلیديهاي واژه

  92- 314- 83   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 زاده ظاهر، طاهر سعدي هدي خوش مرادي، حسین وارسته ):گان(نویسنده

   گلستانیرك مل در پاگراز ی و جنسی سنبی تراکم، ترکیبررس :عنوان

  92- 314-83 :شماره

 4/12/1393    :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
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  اهمیت موضوع
اکنـون   با توجه به مشکالت مدیریتی که هـم      . در ایران است   گرازهاي   ملی گلستان یکی از بهترین زیستگاه      پارك

هاي ملی است، بسیاري از ایـن مـشکالت ریـشه در عـدم      گیر بسیاري از مدیران مناطق حفاظت شده و پارك      گریبان
  . ها و روند چرخه حیات جانوران است شناسی جمعیت شناخت صحیح پویایی

 در پـارك ملـی گلـستان صـورت     صوصاً خـ  گـراز شناسی جمعیت    اي روي پارامترهاي پویایی    کنون مطالعه تا
حـالی   ایـن در .  در ارتباط با ارزیابی زیستگاه این جانور بوده اسـت گرازبیشتر مطالعات مربوط به    . نگرفته است 

عنوان یکی از ارکـان مهـم در مقولـه مـدیریت حـائز              شناختی این جانور به   است که بررسی مشخصات جمعیت    
 .اهمیت فراوانی است

 

  )شرح مساله(مقدمه 
ملـی   در نواحی مختلـف پـارك  هاي گراز  هدف از انجام این تحقیق تعیین تراکم، ساختار سنی و جنسی جمعیت         

  .گلستان بود

  :فرضیات این تحقیق عبارت بودند از
  .دن را دارگرازی گلستان تراکم متفاوتی از جمعیت مل هاي مختلف پاركبخش -الف
داري بـا   اخـتالف معنـی   ملی گلستان گراز در پاركهاي مختلف جمعیتو نرخ تولیدمثل  ساختار سنی و جنسی      -ب

  . یکدیگر دارند
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  )ستنداتها، جداول و سایر م مشتمل بر شکل(ی اطالعات تکمیل

  . ملی گلستان در پاركگراز هاي مختلف  هاي جنسی در جمعیت  نسبت-1جدول 
 خطاي استاندارد نسبت جنسی بالغین ماده نر تعداد کل جمعیت
18/2 129 59 188 سولگرد  17/0  

14/2 30 14 44 میرزابایلو  20/0  
58/2 181 70 251 آلمه  15/0  
قشارل  68 26 42 61/1  11/0  

15/2 28 13 41 دشت  21/0  
77/3 68 18 86 لهندور  17/0  
21/3 61 19 80 تنگراه  19/0  

گل تنگه  77 19 58 05/3  13/0  
دوشان خان  102 23 79 43/3  24/0  

شاد دشت  91 33 58 75/1  10/0  
40/1 28 20 48 ییالق  14/0  

  
 

  . ملی گلستان پاركدآوري گراز در زا نتایج آزمون کروسکال والیس براي -2جدول 
ها میانگین تعداد توله منطقه   انحراف معیار ±
ب3/4 سولگرد ± 07/0  
ب09/4 میرزابایلو ± 05/0  

الف91/6 آلمه ± 04/0  
ب3/5 شارلق ± 06/0  
ب9/3 دشت ± 08/0  
ب6/4 لهندور ± 10/0  
±  الف07/7 تنگراه 12/0  

گل تنگه ±  الف09/8  09/0  
دوشان خان ب02/5  ± 10/0  

شاد شتد ب13/5  ± 03/0  
ب29/5 ییالق ± 07/0  

  .درصد است 5دار در سطح حروف متفاوت داخل جدول نمایانگر تفاوت معنی
 
 


