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بررسی مشخصههای جمعیتی ،الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو
( )Gazella Subgutturosaدر منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران یزد

حسن اکبری٭ ،1اعظم حبیبیپور ،2روحاهلل زارع

خورمیزی3

 1کارشناس ارشد محیط زیست ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
 2کارشناس ارشد منابع طبیعی ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
 3کارشناس محیط زیست ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

(تاریخ دریافت1390/12/14 :؛ تاریخ تصویب)1391/10/4 :

چکیده
مطالعه مشخصههای جمعیتی حیات وحش می تواند نیروی رشد آتی آن جمعیت و تأثیرگذاری عوامل محیطی و انسانی دخیل در کاهش
جمعیتها را آشکار سازد .با توجه به روند نزولی جمعیت آهو طی چند دهه اخیر هرگونه برنامهریزی برای مدیریت گونه و کنترل عوامل مؤثر
در کاهش جمعیت مستلزم بررسی و شناسایی علل اصلی کاهش جمعیت این گونه در زیستگاههای فعلی آن است .در این مطالعه ضمن
بررسی مشخصههای جمعیتی و الگوی اجتماعی آهو در منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران طی یک دوره یک ساله ،علل کاهش جمعیت
این گونه بررسی شد .بدینمنظور مشخصههای مؤثر بر رشد جمعیت نظیر نرخ زایش و نرخ تلفات از طریق نمونهبرداری طی چهار فصل
محاسبه شدند .همچنین از فرم ثبت تلفات گونه ،برای تعیین مهمترین دالیل مرگ و میر آهوان بالغ استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد
نرخ زایش آهو 24/02 ،درصد بوده است .تعداد نوزاد به ازای هر ماده  0/7و نرخ ماندگاری برهها در سال اول زندگی برابر  30/31درصد
برآورد شد .نرخ تلفات در دوره یک ساله 28/2 ،درصد و مهمترین علل تلفات آهوان بالغ به ترتیب شکار غیر مجاز و حمله سگهای ولگرد
بودند .نرخ رشد (یک ساله) ،معادل  -4/13درصد برآورد شد .متوسط اندازه گروه های آهو در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران 7/1
( )n=161, SE= 0.54و بزرگترین گروهها در فصل زمستان دیده شدند .نسبت جنسی آهوان  38به ( 62نر به ماده) برآورد شد
( )n=1136و به طور متوسط در هر گروه  1/97راس آهوی نر ( )n=161, SE= 0.24وجود داشت.

کلید واژهها :رشد جمعیت ،آهو ،منطقه حفاظت شده کالمند– بهادران ،نرخ تلفات
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سرآغاز
آهوی ایرانی ( )Gazella subgutturosaاز جمله گونههای
دشتزی است که نوسانهای جمعیتی آن طی چند دهه اخیر
زیاد بوده است .البته آغاز مسیر قهقرایی و کاهش محسوس در
جمعیت های آهوان ایران به اوائل دهه ( 1330زمان پیدایش
وسایط نقلیه تندروی صحرایی ،سالح ها و ادوات پیشرفته شکار و
صید) بر می گردد (همامی .)1373 ،آهو از جمله گونه هایی است
که مطالعات متعددی پیرامون آن و زیستگاه هایش در ایران انجام
شده است .از مهمترین آنها میتوان به مطالعات ردهبندی
(همامی ،)1373 ،رژیم غذایی ( ،)Mowlavi, 1978خصوصیات
تولیدمثلی (احمدی مشگنانی ،)1378 ،ارزیابی و انتخاب
زیستگاه (فرهمند1380 ،؛ عجمی1381 ،؛ اکبری1383 ،؛
دهقانی 1385 ،و  )Farhadinia et al., 2009اشاره نمود.
جمعیتهای آهو تحت تأثیر عامل شکار غیرمجاز کااهش یافتاه،
اما پویایی جمعیت این گونه نیز تحت تأثیر موفقیت تولید مثلی آن
قرار داشته و با شرایط آب و هوایی رابطه دارد ( Pereladova et
 .)al., 1998با توجه به اینکه درصد چشمگیری از رژیام غاذایی
این حیاوان ،بوتاه خاواری اسات ( ،)Mowlavi, 1978بناابراین
خشکسالیهای پیدرپی و کاهش شادابی بوتاهزارهاا ،یاا خشاک
شدن آنها در روند نزولی جمعیت گونه بی تأثیر نیسات .در چناین
شرایطی گرایش جمعیت های آهوان به مزارع کشااورزی تشادید
شده و شدت یافتن خسارات آهو به مزارع ،چالشهای جدیادی را
فرا روی حفاظت قرار میدهاد ( .)Kaplan, 1994همچناین در
اطراف مزارع کشاورزی و سکونتگاه های انساانی مزاحمات هاای
جدیدی برای ادامه حیات آهوان ایجاد می شود .بارای نموناه در
شمال فلسطین اشغالی ،افازایش جمعیات ساگ هاای ولگارد در
زیستگاههای تجزیاه شاده آهاوی کاوهی ( Gazella gazelle
 )gazellaباعث کاهش چشمگیر نسبت نوزادان به ماده های بالغ
شده است (.)Regev and saltz, 2004
این مطالعاه ضامن بررسای مشخصاههاای جمعیتای و الگاوی
اجتماعی آهو در منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران استان یزد،
به تبیین علل اصلی کاهش جمعیت گونه در منطقه می پردازد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
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منطقه کالمناد -بهاادران با وسعت  229000هکتااار واقاع در
35
کیلومتر جنوب شهر یزد در ساال  1355منطقاه شاکار ممناوع
اعالم شد و از سال  1369در قالب منطقه حفاظت شده در زمره
مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قارار
گرفت.
متوسط بارش ساالنه منطقه  68/6میلیمتر ،حداقل دماای هاوا
 -12درجه و حداکثر دما  43درجه سانتیگراد و تغییارات دامناه
ارتفاعی منطقه از  1400تا  3290متر نسابت باه ساطر دریاا
گزارش شده است (مهندسان مشاور جامع ایران .)1382 ،کمتار
از  50درصد زیستگاه های منطقه کوهستانی و مابقی دشات هاا،
اراضی کشاورزی و سکونتگاههای انسانی است .منابع آبی منطقه
بیشتر انسانساخت (آب انبار ،تلمبه بادی و چاههاای کشااورزی)،
گونه گیاهی غالب منطقه ،درمنه ( )Artemisia sieberiو ساایر
گونه های مهم گیاهی؛ کاهوی وحشی ،علف شاور ،پرناد ،افادرا،
گون ،جوسیخ و اسپتی و از عمدهترین حیات وحش منطقه ،کال و
بز ،آهو ،پلنگ ،یوزپلنگ  ،کاراکال ،کفتاار ،گارگ ،قاو وحشای،
جبیر ،گورخر ،کبک ،تیهو ،زاغ بور ،هوبره و انواع پرندگان شکاری
را میتوان نام بارد (اکباری .)1383 ،زیساتگاههاای کوهساتانی،
به ویژه ارتفاعات بوزش نسابتا بکار و دارای جمعیات مناسابی از
گونه کل و باز و از زیساتگاه هاای مطلاوب پلناگ اساتان یازد
محسوب می شود .اما زیستگاه های دشتی به دلیال شاکل گیاری
اشکال مختلف توسعه نظیر جاده ،سکونتگاهها ،مزارع کشااورزی،
خطوط انتقال نیرو و غیاره دساتخوش تغییارات اساسای شاده و
نوسانات جمعیتی گونههای دشتزی ،بهویژه آهو بسیار زیاد باوده
است.
روش پژوهش
برداشت های میدانی این مطالعه طی چهار فصل در سال 1383
انجام شد و طی آن افزونبر ثبت موقعیت مشاهده آهو ،اطالعات
ساختار سنی و جنسی گروه های آهو بهطور دقیق و با اساتفاده از
دوربین چشمی  10× 40ثبت شد .بهطور متوسط در هار فصال
 14روز گشاات میاادانی بااا موتورساایکلت انجااام و تقریبااا تمااام
زیستگاههای آهو در منطقاه حفاظات شاده بازدیاد و مشااهدات
مربوط به حداقل  30و حداکثر  50گروه مختلف آهوان (در هار
فصل) در قالب فرمهای برداشت میدانی ثبات شاد .از اطالعاات
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برداشت شده در فصل بهار (بیدرنگ پس از اتمام زایمان آهوان)
برای محاسبه نرخ زایش و همچنین تعداد نوزاد به ازای هر مااده
و از مقایسه اطالعات این فصل با آخرین نموناهبارداری (فصال
زمستان) نرخ ماندگاری برهها در سال اول زندگی محاسبه شد.
×100

تعداد متولدین در هر سال
= نرخ زایش
جمعیت در همان سال

تعداد متولدین هر سال

= تعداد نوزاد به ازای هر ماده
تعداد ماده های بالغ همان سال
×100

تعداد بره ها در انتهای سال
تعداد بره ها در ابتدای سال

= نرخ ماندگاری برهها
در سال اول

تلفات آهوان بالغ در اثر حمله سگ های ولگرد نیز از طریق توزیع
پرسشنامه بین افاراد مطلاع محلای (تلفاات در مجااورت مازارع
کشاورزی) و مأموران (آثار بعدی باقیمانده و گاهی گزارش نشده)
تدقیق شد .البته بهطور قطع تعداد چشمگیری از تلفات بره ها نیاز
بهعلت حمله سگهای ولگرد بوده ،اما باه دلیال اینکاه احتماال
خورده شدن تمام الشه بره ها از جمله سر و استخوان های حیوان
توسط سگها ،یا طعمه خواران دیگر وجود داشت ،بنابراین امکان
ثبت دقیق مرگ و میر بره ها مقدور نبود .بناابراین صارفات تلفاات
آهوان بالغ از طریق جمعبندی فرم های ثبات تلفاات محاسابه و
میزان مرگ و میر برههاا از طریاق لحااد نارخ مانادگاری آنهاا
(مقایسه تعداد بره ها در ابتدا و انتهای سال) محاسبه شد.
در نهایت پس از محاسبه نرخ مرگ و میر ،نرخ رشد (یاکسااله)
آهو در منطقه مورد مطالعه محاسبه شد.
×100

تعداد مرگ و میر در هر سال
= نرخ مرگ و میر
جمعیت در همان سال

برای به دست آوردن نرخ مرگ و میر ،فرم ثبت تلفاات در اختیاار
 12نفر محیط بان قرار داده شاد کاه همیشاه  6نفار از آنهاا در
منطقه حضور داشتند .این محیط بانان در مورد ثبت تلفات آهاوان
بالغ و نحوه تکمیل فرم توجیه شادند .در جماعبنادی فارمهاای
مزبور برای آهاوان ،باالغ ساه ناوع تلفاات عماده شاامل شاکار
غیرمجاز ،تلف شدن آهو به وسیله سگ ولگرد و تصاادفات جااده
ای شناخته شد .با توجه به پوشش کامل منطقاه توساط محایط
بانان و مهارت آنان در رد زنی ،تلفات آهو باه دلیال شاکار غیار
مجاز؛ از طریق شکارچیان دستگیر شده و همچنین از طریق ثبت
آثار به جای مانده از شکار (شکمبه ،رد ،شاخ و  )...بهطاور نسابتا
دقیق ثبت شد .اما در مورد تلفات جااده ای و کشاته شادن آهاو
توسط سگ های ولگرد ،آمار ثبت شاده تصاحیر و تادقیق شاد.
بدینگونه که در تصادفات جاادهای باه منظاور لحااد شادن آن
دسته از تصادفاتی که الشه حیوان بهوسیله راننده از محل منتقل
شده و توسط محیطبانان دیده نمی شاد ،تعاداد  120پرسشانامه
تهیه شد .از رانندگان عبوری از جااده هاای منطقاه در خصاو
انتقال ،یا عدم انتقال الشه حیوان در صورت باروز تصاادف نظار
خااواهی و براساااس پرسشاانامههااا ،ضااریب اصااالح داده هااای
تصادفات جادهای بهدست آماد .همچناین داده هاای مرباوط باه

یافتهها
الگوی اجتماعی
طی چهار فصل نمونه برداری جمعاا  1136رأس آهاو در قالاب
 161گروه مشاهده شد .بزرگترین گروه در فصل زمساتان و باه
تعداد  59رأس مشاهده شد .متوسط اندازه گروه ها  7/1رأس ( n
 )= 161, SE = 0.54ثبت شد .این مشخصه برای فصال بهاار
 3/96رأس ( ،)n = 50, SE = 0.27بارای فصال تابساتان
 7/97رأس ( ،)n = 40, SE = 0.99بارای فصال پااییز 5/9
رأس ( )n = 41, SE = 0.49و بارای فصال زمساتان 12/57
رأس ( )n = 30, SE = 2.19بوده است .تعداد نرهای منفارد در
فصل جفت گیری (پاییز) نسبت به سایر فصول افزایش داشت .به
طوریکه  %4کل مشاهدات این فصل ،نرهای منفرد و سرگردان
بودند ،در حالیکه این رقم در سایر فصلها  1تاا  2درصاد باود.
نسبت جنسی آهوان (نر به ماده)  38باه  62بارآورد شاد ( = n
 )1136بهطور متوسط در هر گروه  1/97راس آهوی نر ( = SE
 )n = 161, 0.24وجود داشت.
آزمون کروسکال والیس تفاوت معنیداری بین اندازه گروه هاا در
فصول مختلاف نشاان مایدهاد .در فصال زمساتان ،آهاوان در
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گلههای بزرگتر (بیش از  43درصد افراد در قالب گروههاای 21
تا  50رأس دیده شدند) و در فصل بهار در گاروه هاای کاوچکتر
مشاهده شدند (بیش از  71درصد افراد در قالب گروه هاای  2تاا
 6رأس دیده شدند).
تولید مثل
جفت گیری آهوان کالمند در اواخر آبان و اوایل آذر (از حادود 25
آبااان تااا  20آذر) و زایمااان در اردیبهشاات (از حاادود 10تااا30
اردیبهشت) مشاهده شد .براساس تعداد برههای مشاهده شاده در
 50گروه آهوان در فصل بهار (بیدرناگ پاس از زایماان) نارخ
زایش آهو در منطقه حفاظات شاده کالمناد -بهاادران24/02 ،
درصد محاسبه شد .با تعمیم ایان نارخ باه کال جمعیات آهاوی
کالمند ،تعداد کل برههای متولد شده در سال مطالعه 221 ،رأس
برآورد شد.
با استفاده از همین اطالعات (فصل بهار) تعداد نوزاد به ازای هار
ماده  0/7برآورد شد.
تلفات
در مجموع  94فرم تلفات آهوی بالغ ،در مدت یکساال تکمیال
شد که حاکی از مشاهده  94مورد تلفات آهوی باالغ باه دالیال
مختلف بود .از  120پرسشنامه توزیع شده بین رانندگان عباوری
از منطقه حفاظت شده ،تعداد  49نفر اعاالم داشاتند در صاورت

تصادف با آهو ،الشه را با خود حمل کرده و آثاری باقی نخواهناد
گذاشت .بنابراین ضریب  0/41برای اصالح تلفات جادهای آهاو
استفاده شد .همچنین  9مورد تلفات ناشای از حملاه ساگهاای
ولگرد حاصل جستوجوهای تکمیلی و اطالعات دریافتی از افراد
مطلع محلی و غیره به میزان تلفات ناشای از حملاه ساگهاای
ولگرد اضافه شد .نتیجه اینکه جمعا  105رأس آهوی باالغ طای
یکسال تلف شدند که از این تعداد  48/6درصد باهدلیال شاکار
غیرمجاز 35/2 ،درصد توسط سگ های ولگارد 6/6 ،درصاد در
اثر تصادفات جادهای و  9/6درصد به دالیل دیگر (نظیر بیماری،
بلع پالستیک ،حمله گرگ ،سقوط در استخر آب ،حمله کاراکاال،
دلیل نامشخص و غیره) تلف شدهاند (جدول .)1
نرخ ماندگاری برهها در سال اول زندگی براساس تعداد بارههاای
زنده مانده تا آخرین نمونهبرداری سال نسبت به تعاداد بارههاای
متولد شده در بهار ،معادل 30/31درصد برآورد شد .بنابراین طی
یک دوره یکساله در منطقه مورد مطالعه فقاط  67باره از 221
بره متولد شده زنده ماندند.
با مشخص شدن تعداد تلفاات باالغین (باا اساتفاده از اطالعاات
فرمهای ثبت تلفات و اعمال اصالحات مربوط به آنها) و محاسبه
تعداد تلفات بره ها (از طریق نرخ ماندگاری) ،نرخ مرگ و میر آهو
معادل  28/2درصد برآورد شد.

جدول ( :)1تلفات آهوان بالغ طی یک دوره یکساله در منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران
ردیف

نوع تلفات

1
2
3
4
5

تصادفات جادهای
شکار غیر مجاز (دستگیری شکارچی)
شکار غیر مجاز (بر اساس آثار و شواهد نظیر ردزنی ،شکمبه و)..
حمله سگهای ولگرد
سایر عوامل تلفات
جمع کل

در مجموع مهمترین عامل تلفات آهوان باالغ شاکار غیرمجااز و
سگ های ولگرد تشخیص داده شد .ناگفته نماند به دلیال اینکاه
احتمال حمل کامل الشه برههای تلف شاده توساط ساگ هاای
ولگرد ،یا سایر گوشتخواران نظیر کفتار و کاراکال وجود داشت ،از
اینرو امکان جمع آوری و لحاد ارقام مربوط به تلفات نابالغین در
جدول فوق میسر نشد.

تعداد ثبت

کل تلفات (رأس)

درصد نسبت به

شده (رأس)

(اصالح شده)

5
10
41
28
10
94

7
10
41
37
10
105

کل تلفات
6/6
9/6
39
35/2
9/6
100

زیستگاه های آهو در منطقه حفاظت شده به دو بخش کلی قابال
تفکیک است؛ زیستگاههای کالمند و زیساتگاههاای مهادیآبااد.
نتایج حاصل از ثبت تلفات نشان داد بایش از  90درصاد تلفاات
ناشی از سگ های ولگرد در زیساتگاه مهادی آبااد اتفااق افتااده
است .این زیستگاه در اطراف مزارع و سکونتگاههای بهادران قرار
داشته و جمعیت سگ های ولگرد بهدلیل دفع نامناسب زبالهها در

بررسی مشخصههای جمعیتی ،الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو (... )Gazella subgutturosa

اطراف روستاهای دهستان بهادران قابل توجاه اسات .همچناین
بیشترین تلفات جاده ای (نزدیک به  60درصاد) در جااده یازد-
کرمان که از بزرگراههای ترانزیتی کشور است اتفاق افتاده اسات.
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شکل ( )1زیستگاههای منطقه حفااظت شده کالمناد بهاادران را
نسبت به جوامع مسکونی و تعارضات عمده منطقه نشان میدهد.

شکل ( :)1موقعیت زیستگاهها و تعارضات عمده منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران
(اقتباس از طرح جامع مدیریت منطقه ،مهندسان مشاور جامع ایران )1382،

نرخ رشد
با توجه به اطالعات ثبت شده در خصو متولدین و تلفات آهو
طی یک دوره یک ساله؛ برای برآورد نرخ رشد جمعیت در ساال
مطالعه از رابطه ( )1استفاده شد (وهابزاده.)1388 ،
نرخ مرگ و میر -نرخ زایش= نرخ رشد
رابطه ()1
 = 24/28-02/15 =%-4/13ناارخ رشااد جمعیاات در سااال
مطالعه
شایان ذکر است که در محاسبه نرخ رشد از مشخصه مهااجرت
(به لحاد بسته بودن نسبی جمعیت و عدم مهاجرت آهاوان باه
خارج ،یا داخل منطقه حفاظت شده کالمند) صرفنظر شد.
بحث و نتیجهگیری
براساس نسبت جنسی برآورد شده ،تعداد آهوان مااده حادود دو
برابر آهوان نر است .تصور می شود تمایل شاکارچیان غیرمجااز
به شکار آهوان نر در برهم خوردن نسبت جنسی بیتأثیر نباشد.
لیکن ممکن است عوامل دیگری نیز در این مهم نقاش داشاته
باشند ،برای نمونه گرایش نسبت جنسی باه سامت ماادههاا در

بسیاری از سمداران وحشی افریقا مربوط به مرگ و میر بیشتر نرها
در سن یک سالگی (قبل از بلوغ) شناخته شده است (Raymond
).and Mossman, 1962
در این مطالعه تالش شد بیدرنگ پس از همراه شدن برههاا با
مادر ،نمونه برداری بهاره انجام گیرد تا نرخ زایش حتیاالمکان باه
واقعیت نزدیکتر باشد .اما بادون تردیاد در هماین چناد روزه اول
زندگی برهها نیز تعدادی از آنها تلف شده و نرخ زایش اندکی کمتر
از میزان واقعی خواهد شد .ولی به دو دلیال نتاایج نموناهبارداری
بهاره در محاسبات نرخ رشد استفاده شد؛  .1خطای ناشی از کمتار
شدن نرخ زایش نسبت به مقدار واقعی آن با خطاای کمتار شادن
نرخ تلفات نسبت به مقدار واقعی آن خنثی خواهد شد .زیرا با وجود
دقت استفاده شده در ثبت تمام تلفات آهوان ،احتمال از قلم افتادن
برخاای ماارگ و میرهااا منتفاای نیساات .2 .بااهمنظااور مطالعااه
مشخصههای فوق برای جمعیتی از آهوان در منطقه ای وسیع مانند
کالمند -بهادران روش دقیقتری در دسترس نیست و گاهی تعمیم
این مشخصهها از جمعیت های در اساارت ،یاا گوناه هاای مشاابه
گمراهکننده تر است.
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با وجود اینکه تعداد نوزاد به ازای هار مااده در جمعیات آهاوان
کالمند  0/7برآورد شد؛ اما نرخ رشد جمعیت منفای شاد .دلیال
این مسئله ،باال بودن نرخ تلفات جمعیت بوده است.
از باین عوامال ماوثر در تلفااات آهاوان باالغ ،شاکار غیرمجاااز
مهمترین عامل مستقیم تلفات شناخته شد (جدول  .)1تخریاب
زیستگاه (وجود سکونتگاه هاای انساانی ،جااده هاای دسترسای
متعدد و غیره) زمینه افزایش شکار غیرمجاز را فاراهم و کنتارل
آن را دشوار سااخته اسات .ضاعف تجهیازات محایط باناان در
مقایسه با شکارچیان ،بهویاژه موتورسایکلت هاای پار قادرت و
قاچاق شکارچیان و تقابل جوامع محلی باا حفاظات در افارایش
شکار غیرمجاز بسیار مؤثر بوده است (اکبری.)1383 ،
نتایج نشان داد سگ های ولگرد عامل دوم تلفاات آهاوان باالغ
منطقه محسوب می شوند .شایان ذکار اسات افازایش جمعیات
سگ های ولگرد در منطقه مورد مطالعه ،ریشه در دفع نامناسب
زباله هاا در اطاراف روساتاهای منطقاه ،باهخصاو دهساتان
بهادران دارد (مهندسان مشاور جامع ایاران .)1382 ،باه نظار
میرسد زندگی گروهای ساگ هاای ولگارد در اطاراف مازارع
کشاورزی ،توان و تجربه آنها را در شکار آهو به شادت تقویات
کرده است .همچنان که مطالعه کراک و اسنل نشان داد گااهی
رژیم غذایی سگ های ولگرد بهشدت باه حیااتوحاش وابساته
میشود ).(Kruuk and Snell, 1981
در منطقه کالمند نیز مواردی گزارش شده که سگ ها به صورت
گروهی اقدام به شکار آهو میکنند (دفتار ثبات وقاایع روزاناه،
محیط بانی مهادی آبااد منطقاه حفاظات شاده) .ناگفتاه نماناد
دیوار کشی ناقص مزارع کشاورزی که باعث سارگردانی آهاوان
پس از چرای شبانه در مزارع میشود نیز در موفقیت شکار آهاو
توسط سگ های ولگرد مؤثر بوده است.
در چندین مطالعه انجام شده بر روی سم داران وحشی ،بایش از
 23درصد مرگ و میر نوزادان به سگ های ولگرد نسابت داده
شاده اسات ) Huegel et al.,1985; Nelson and Mech,
 .(1986; Ballard et al., 1999در این مطالعه نیز  70درصد
از برهها در سال اول زندگی از باین رفتناد و شااید اگار تلفاات
برهها توساط ساگ هاای ولگارد قابال محاسابه باود احتمااال
سگهای ولگرد نسبت به شکار غیرمجاز درصد بیشتری از کال
تلفات را به خود اختصا میدادند.
تداوم و استمرار دورههای خشکسالی در منطقاه عامال مهمای
است که در تغییر نرخ تلفات ،زایش و نرخ ماندگاری بره ها مؤثر
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بوده است .بنابراین تکرار این مطالعه در سالهاای مختلاف نتاایج
قابل قبول تری برای این مشخصهها بهدست خواهد داد .افزون بار
آن استمرار خشکساالی؛ ضاعف فیزیولوژیاک آهاوان و در نتیجاه
افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریها ،گارایش بیشاتر باه مازارع
کشاورزی و دشوارتر شدن کنتارل شاکار غیرمجااز ،کاو بیشاتر
آهوان و تشدید تصادفات جادهای و غیره را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه اینکه با وجود بهبود روش مدیریتی منطقه طای ساالهاای
اخیر و اقدامات مؤثر در زمینه کنترل شکار غیرمجاز ،روناد نزولای
جمعیت آهو در منطقه مورد مطالعه تا حدودی ادامه دارد.
در مجموع ،جمعیت آهاوان منطقاه متاأثر از عوامال متعاددی ،در
آستانه سقوط به پایینتر از حد جمعیت کمینه زیستمند قارار دارد و
این کاهش شدید جمعیات ،باعاث از باین رفاتن بخشای از تناوع
ژنتیکی گونه شده و احیای جمعیت را دشوارتر مای کناد .از ایانرو
اقدام عاجالنه ای برای پیشگیری از کاهش بیشتر ،یاا باه تعبیاری
انقراض محلی گونه مورد نیاز است.
پیشنهادها
 .1با توجه به کاهش شدید جمعیت آهو در منطقه ،وجود تعارضات
متعدد در زیستگاههای دشاتی منطقاه و دشاواری هاای بسایار
فراروی حفاظت فیزیکی منطقه ،دیوارکشی بخشی از زیستگاههای
مجاور دامنه بوزش بارای تکثیار نیماه طبیعای آهاو و تقویات
جمعیت پایه مورد پیشنهاد میشود.
 .2رفع موانع قانونی و معدوم سازی سگهای ولگرد در یاک دوره
زمانی فشرده ،به طوریکه امکان زادآوری و تکثیر مجادد آنهاا
وجود نداشته باشد نیز توصیه میشود.
 .3استفاده از ظرفیت تشکل های محیطزیساتی باه منظاور تناویر
افکار عمومی و آموزش با اولویت جامعه شکارچیان ،رانندگان و
جوامع محلی به منظور توجیه موضوع خطر انقراض محلی گونه
میتواند از روند نزولی کاهش جمعیت گونه بکاهد.
 .4تقویاات تجهیاازات و ملزومااات شااکاربانی ،بااهویااژه خریااد
موتورسیکلت های خارجی تندرو از طریق رفاع مواناع قاانونی و
تقویت تعداد نیروهای منطقه به منظور کنترل شکار غیرمجاز.
سپاسگزاری
در پایان از زحمات بایدریاغ محایطباناان منطقاه حفاظات شاده
کالمنااد -بهااادران کااه در انجااام ایاان تحقیااق همکاااری داشااتند
صمیمانه تشکر میکنیم.
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