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 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1395، اول، شماره پنجمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

   )Cervus dama mesopotamica( گوزن زرد ایرانیغذایی انتخاب منبع 
  در فصل بهار جزیره اشک پارك ملی دریاچه ارومیه

 
  1علیو محمد بند 1مودي، مازیار مح1اصغر زارعی ، علی1زاده رابري محمدحسن حسین*

   انرژي، وزیستی  محیط دانشکده زیست، ارشد محیط آموخته کارشناسی دانش1
  تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

  19/05/1395تاریخ پذیرش:  ؛16/01/1395تاریخ دریافت: 
  

   چکیده
جثـه یکـی از مبـانی اصـلی در  بزرگخـواران  مورد استفاده علف منابع سازي و مستند شناسایی :و هدف مقدمه

برداري  بهره مورد هاي خطر و مدیریت جمعیتمعرض هاي در  براي حفظ گونهکه  باشد شناسی جانوري می بوم
ملی دریاچـه  در این مطالعه منابع غذایی مورد استفاده گوزن زرد ایرانی در جزیره اشـک پـارك است. ضروري

اي در معرض خطر انقراض  گونه که گوزن زرد ایرانی ییاز آنجارفت. مورد بررسی قرار گ 1390ارومیه در بهار 
جمعیت این گونه معرفـی  ، به منظور مدیریت پایدارباشد میدر جزیره اشک رو به افزایش  آن جمعیتاست و 

  . استناپذیر  ضرورتی انکار آناي  بررسی وضعیت تغذیه ،جزیره به شده
  

یی بـا طـول و هـا دراتبرداري از گیاهان در فصل بهـار از کـوا میزان بهرهگیري  منظور اندازه به ها: مواد و روش
اسـتفاده  هـاي گیـاهی براي برآورد تراکم گونه از روش شمارش ساقه در کوادراتو  متر استفاده شد 10عرض 

یا براي تعیین ارجحیت منابع مورد تغذیه از شاخص انتخاب منلی استفاده شد. همچنین براي تعیین اینکه آ شد.
   استفاده شد. Gنماید یا خیر، از آزمون  گونه مورد نظر منابع خود را بطور تصادفی انتخاب می

  

زرد ایرانی در جزیره اشک در فصل بهـار از میـان   که گوزن نشان دادبرداري  نمونه نتایج گیري: ها و نتیجه یافته
) و سیر Aegilops tauschii Cossonي (نیاي قفقاز )، گندم.Avena fatua Lیوالف ( ،هاي گیاهی موجود گونه

                                                             
   m.hoseinzadeh@srbiau.ac.ir نویسنده مسئول:*
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ها ترجیح  ) را در صورت موجود بودن در زیستگاه نسبت به سایر گونه.Allium akaka S.G. GMELوحشی (
) اجتناب .Pistacia atlantica DESF. Subsp. mutica (POJ.) RECHدهد، و نسبت به پسته وحشی ( می

) اجتنـاب .Rhamnus pallasii Fisch & C.A. Mey( گـرسدهد و همچنین نسبت به گیاه تن نسبی نشان می
الگـوي اقلـیم  خـوار و رونـد تغییـر علف -کنشی بین سیستم گیاه  در نهایت با توجه به همدهد.  کامل نشان می

طور مستقیم و  هبینی اقلیمی و بروز نوسانات فصلی در مقیاس محلی، که ب جهانی و بروز نوسانات غیر قابل پیش
شود که بر اساس شـرایط حـاکم بـر زیسـتگاه و جامعـه  موثر است، پیشنهاد می یبر منابع زیستگاهمستقیم  غیر

هاي متوالی منابع ضروري مـورد نیـاز و همچنـین ظرفیـت بـرد  طور مستمر در فصول مختلف و سال هگیاهی، ب
  اي این گونه مورد پایش قرار گیرد.   تغذیه

 
 جزیره اشک، ارجحیت غذاییایرانی، انتخاب منبع، گوزن زرد  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
. )2( حیـات وحـش اسـت شناسـی بـومهاي  ترین جنبه تحلیل انتخاب زیستگاه (منبع) یکی از مهم

رو،  . از ایناستثابت مورد نیاز  به طور هاي جانوري از منابع مورد استفاده براي جمعیت یقادیر مناسبم
همـی آن ده را با استفاده از جانوران و اسناد مربوط به درجه فـراشناسان اغلب منابع مورد استفا زیست

هـاي در  بخصوص در تالش براي حفـظ گونـه ،هایی شناختکنند. نیاز به این چنین  منابع شناسایی می
ي اصـلی  طور کلی سه عرصـه ). به11( برداري شده مورد نیاز است هاي بهره خطر و مدیریت جمعیت

ي  محصـول پایـدار و کنتـرل) بـه شناسـایی غـذا و تغذیـهتولیـد  وحـش (حفاظـت، مدیریت حیـات
همکنشـی  عبا توجه به اینکه بین پویایی جانوران و پویایی منبـ ).16هاي جانوري نیاز دارند ( جمعیت

نیـازي مقـدماتی و ضـروري در وحشـی  خـواران علفتعیین عادات غذایی  بنابراین ).16( وجود دارد
یابـد،  هاي وحشی افزایش مـی به همان اندازه که جمعیت گونه .)6( است مدیریت زیستگاه و جمعیت

و این مطلب قابل ذکر است ، یابد آوري) کاهش می سترس و میزان بازده (زادکمیت و کیفیت منابع در د
جمعیت گـوزن  با توجه به اینکه) و 17( که پوشش گیاهی با افزایش تراکم گوزن کاهش خواهد یافت

اشک رو به افزایش است، به منظور انجام مدیریت پایدار در این جزیره بررسـی  زرد ایرانی در جزیره
اي گوزن زرد ضرورتی انکار ناپذیر است. مقـدار غـذاي در دسـترس جـانوران ممکـن  وضعیت تغذیه

هاي مختلفی بـراي تعیـین عـادات غـذایی در  است به صورت مستقیم اندازه گیري شود. تاکنون روش
تـوان  سرشاخه خواري علفخواران، مـیروش تعیین در مورد  عنوان نمونه به .)14( منابع ذکر شده است

هاي بسته به منظور انـدازه گیـري  در پالت ها مینهبر روي گرا 1976در سال  مک ناتون به پژوهشی که
هاي سرنگیتی از طریـق قطـع نمـودن آنهـا انجـام داده  سون در دشتامتولید در دسترس براي آهوي ت

بهادران یـزد  در منطقه حفاظت شـده کالمنـد ،)2016در ایران محمودي و همکاران ( ).16( اشاره نمود
را در فصل بحرانی زمستان با روش مشـاهده  )Ovis orientalis( وحشی  ي گوسفندا ظرفیت برد تغذیه

) در پارك 2015( . همچنین کاظمی جهندیزي و همکاران)12( مستقیم و قطع و توزین برآورد نمودند
اي زیستگاه و مقدار علوفه قابل  ظرفیت برد تغذیه ،ی سرخه حصار با استفاده از روش قطع و توزینمل

ــو ــه آه ــراي گون ــی را ب ــل بحران ــترس در فص ــد.  )Gazella subgutturosa( دس ــبه نمودن در محاس
اي و اینکه آیـا  شوند بررسی وضعیت تغذیه معرفی می هاي حیات وحش به آنجا گونههایی که  زیستگاه

و لذا بـا توجـه بـه  واجه است یا خیر داراي اهمیت استاي با مشکل م گونه معرفی شده از نظر تغذیه
هـا لـزوم بررسـی وضـعیت  جمعیت حیات وحش و بسته بـودن برخـی اکوسیسـتم  نرخ رشد سالیانه
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 باشـد هاي حساس ضرورتی براي اجراي مدیریت پایدار مـی ها به خصوص زیستگاه اي زیستگاه تغذیه
گوزن زرد ایرانی در ابتدا از منطقه دشت ناز به جزیره اشک معرفـی شـد و جمعیـت همـواره در  .)6(

رأس گزارش شده است، بعد از مدتی  80، 1371زمستان که این جمعیت در  طوري هفزایش بود بحال ا
جام شـده هاي ان بعد از بررسی ،تعدادي از جانوران جزیره را ترك کردند و با شنا به جزایر دیگر رفتند

 ظرفیت برد منطقه اعالم نمودند، بقـاء گونـه در جزایـر مجـاور احتمـاالًمحدودیت احتمال این امر را 
این جمعیت در زمان انجام این پژوهش به  ).18( دلیل عدم وجود آب شیرین خیلی ناچیز بوده است به

(اداره  س بوده استرأ 300محیط زیست آذربایجان غربی بیش از حفاظت عقیده کارشناسان اداره کل 
. وجـود مفهـومی تحـت عنـوان ظرفیـت بـرد در )2011کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربـی، 

هاي وحشی همواره مد نظر بوده و همیشه در مورد زیستگاه این سؤال مطرح بوده اسـت، کـه  زیستگاه
ی از پرکاربردترین رسد این اصطالح که یک رسیده است؟ به نظر می زیستگاه به ظرفیت برد گونه در آیا

شناسـان گـوزن در  براي اولین بـار توسـط بـوم ،شناسی و یا حیات وحش می باشد در علم بوم ها واژه
که در پژوهش خود  آورهالتزو  فوربز توسط 1931که در سال  طوري ایاالت متحده مطرح شده باشد به

و لذا  تشده مطرح شده اس نیا انجامسیلوازارهاي پن به منظور مشخص نمودن ظرفیت برد گوزن درخت
اي استفاده  اره براي برآورد ظرفیت برد تغذیهکه همو غذاییاین واژه در کنار ارجحیت و درجه فراهمی 

انـد. لـزوم  هاي طبیعـی بـوده جانوري در زیستگاه  اند دو رکن اساسی در مطالعات مربوط به تغذیه شده
پراکنش ایـن ترین محدوده عنوان اصلی  ران که بهدر ای گوزن زرد ایرانیهاي  پژوهش در زمینه زیستگاه

عنـوان  جزیره اشـک بـه که از آنجاشود و  باشد به شدت احساس می صورت طبیعی در دنیا می گونه به
شود این زیستگاه به عنـوان منطقـه مـورد مطالعـه  هاي با ارزش این گونه محسوب می یکی از زیستگاه

گوزن زرد  چگونگی انتخاب منبع (مواد غذایی) توسطمشخص نمودن انتخاب شد. هدف این پژوهش 
باشد، لذا براي دسـتیابی بـه ایـن هـدف بایـد  می بهارطی فصل معرفی شده به جزیره اشک در ایرانی 

بـا اسـتفاده  ها مشخص نمودن میزان ارجحیـت گونـه شود. میگیري  کسري پارامترها (متغیرها) اندازهی
مدیریتی در جهت بهبود وضعیت جزیره با توجـه بـه  هايهادارائه پیشن هاي انتخاب مختلف و شاخص

 .ژوهش خواهد بوداز اهداف دیگر این پنتایج بدست آمده 
 

  ها مواد و روش
 102 بردارنده در کههکتار  570473پارك ملی دریاچه ارومیه با وسعتی برابر با : منطقه مورد مطالعه

). که در بین دو استان 7( شود حسوب میایران م ملی پارك بزرگترین است جزیره بزرگ و کوچک
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عرض شمالی و  16 38تا  59 36بایجان شرقی و آذربایجان غربی واقع شده است. دریاچه در رآذ
5944  تا01 46  مورد حفاظت  1346. این دریاچه و جزایر آن از سال واقع شده استطول شرقی

ه ارومیه و جزایر آن مورد حفاظت قرار گیرند، جزایر دریاچ تا قبل از اینکه البته .)7( قرار گرفته است
). در مورد وسعت جزیره اشک با توجه به 19( شده است عنوان چراگاه زمستانی احشام استفاده میبه 

هاي  لذا اندازه .کرده است ها وسعت آن را دچار تغییر می خشکسالی ،اینکه در طی سالیان مختلف
در پژوهش  1364و مولوي در سال  ، اما وسعتی که مجنونیانمختلفی براي آن به ثبت رسیده است

در این مطالعه وسعت جزیره ). 13( تهکتار) اس 2550مربع (کیلومتر 5/25خود ارائه نموده درحدود 
  کیلومتر مربع در نظر گرفته شد.  29
  

 هاي میدانی و آزمایشگاهی روش
دریاچه ارومیه انجـام شـد وسـعت ایـن ي خشکی ها سال که طیاین تحقیق در  :برداري گیاهی نمونه

جمهـوري جزیره اشک که از سازمان جغرافیایی نیروهـاي مسـلح  1:50000  جزیره با استفاده از نقشه
منظـور  هکتـار) در نظـر گرفتـه شـد. بـه 2900( کیلومترمربـع 29در حـدود  ،تهیـه شـداسالمی ایران 

متر استفاده  10یی با طول و عرض ها دراتز کوابرداري از گیاهان در فصل بهار ا گیري میزان بهره اندازه
بندي شد، و از میان این  مترمربعی شبکه 10ي ها صورت سلول بهجزیره  موجودنقشه  . با استفاده ازشد

از روش شـد.  ي مختلـف انتخـابها سـلول در زیسـتگاه 10سیستماتیک  صورت تصادفی ها به سلول
بـه ایـن صـورت کـه  اسـتفاده شـد. هاي گیـاهی گونـهبراي برآورد تراکم  شمارش ساقه در کوادرات

هاي چرا شـده و تعـداد  هاي گیاهی موجود در کوادرات شناسایی شد و براي هر گونه تعداد ساقه گونه
بـرداري  گیري شد. و بعد از مشخص نمودن میزان بهره کل ساقه و همچنین تاج پوشش هر کدام اندازه

تر)  رده نشده قطع و بعد از انتقال به آزمایشگاه توزین شد (وزناز هر گیاه به همان مقدار از گیاهان خو
ها در هواي آزاد قرار گرفتنـد دوبـاره وزن شـدند (وزن خشـک) و  و بعد از گذشت یک هفته که گونه

بـرداري  سپس با توجه به اعداد بدست آمده درصد بهره گردید.ثبت  مربوطهاعداد بدست آمده در فرم 
اي مشخص شد و با استفاده از فرمول نسبت  چنین ارجحیت تغذیه ها و هم و درصد پوشش تاجی گونه

درصد گونه موجود در محیط) شاخص نسبت علوفـه یـا نسـبت  غذایی/ (درصد گونه موجود در رژیم
هاي انتخـاب دیگـر بـر اسـاس پـیش  ترتیـب شـاخص و سپس بـه انتخاب براي هر گونه محاسبه شد

 ).1( هاي مورد نیاز محاسبه شد فرض
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نسبت  ي ارجحیت ساده ترین سنجنده :)1شاخص انتخاب( هاي گیاهی یین ارزش رجحانی گونهتع
رابطه  ارائه شده است )1938( ویلیامز و مارشالو  )1931( ساویجعلوفه است که براي اولین بار توسط 

1 )11.(  

                                                                                  )1( رابطه
  :رابطهکه در این 

wiي  = نسبت علوفه براي گونهi  1978 ،کاك(شاخص (  
oiي ها = نسبت یا درصد گونهi  در رژیم غذایی  
piنسبت یا درصد گونه =i دردسترس در محیط  

  آورده شده است. 2 جدولي گیاهی مورد تغذیه در ها ي علوفه محاسبه شده مربوط به گونهها نسبت
) مقادیر شاخص انتخاب را به منظور مشخص نمودن ارزش رجحانی بدین 1975و همکاران (روزیري 

  ).1( اند گونه تقسیم نموده
-3/1، مقادیر رجحان نسبی  دهنده نشان 4/1 - 2، مقادیر رجحان کامل  دهنده نشان 2ز بیشتر امقادیر 

 اجتناب کامل 2/0کمتر از یر مقاد و جتناب نسبیا نشان دهنده 3/0 -6/0مقادیر رجحیت متوسط، ا 7/0
  دهند. را نشان می

منظور برآورد حدود اعتماد براي شاخص انتخاب وقتی که  به برآورد حدود اعتماد شاخص انتخاب:
 ): 10برآورد می شود ( 2 رابطهدسترس پذیري نمونه برداري شده است، خطاي استاندارد از طریق 

    )2( رابطه
                                       

  ): 10( شود استفاده می )3( رابطهدر ادامه به منظور تعیین حدود اعتماد شاخص انتخاب، از 
                                                )3( رابطه

  
ي انتخاب  به همراه حدود اعتماد آن در مورد چهار نوع ها خطاي استاندارد مربوط به شاخص

آمده است. عالوه براین در این جدول شاخص انتخاب  2اشک در جدول  زیستگاه موجود در جزیره
اگر اختالف بین  ) براي چهار نوع زیستگاه موجود در جزیره اشک آورده شده است.Biاستاندارد شده (

                                                             
1. The forage ratio 
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) 1993که توسط منلی و همکارانش ( 5و 4رابطه توان با استفاده از  دار باشد می دو نسبت انتخاب معنی
 ): 10( ها را با یکدیگر مقایسه نمودارائه شده آن

  

  )4( رابطه
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                                   )5رابطه (

                
(نسبت ن شاخص انتخابدر روش تعیی ،)1999( کربز به عقیده  شاخص انتخاب استاندارد شده:

نشان  1/0هاي کمتر از  نشان دهنده ارجحیت گونه و شاخص 1/0ي انتخاب باالي ها علوفه) شاخص
 امر این که باشند، ∞تا  0هاي انتخاب ممکن است از  ي اجتناب هستند. در حالی که شاخص دهنده
هاي علوفه یا  ) نسبت1993کند. در این مورد منلی و همکارانش ( اي است که اختالل ایجاد می مسئله

اند (که همان شاخص  را ارائه نموده هاي استاندارد شده نتخابی تحت عنوان نسبتهاي ا شاخص
  ) :oi /wiبه جاي ( wi) البته با جایگزینی 11( ارائه شده است 1978چیسون است که در سال 

  )6( رابطه 
  :رابطهکه در این 

Bi  = شاخص استاندارد شده براي گونهi 
wi  = نسبت علوفه براي گونهi   

و مقادیر  اجتناب نسبی  دهنده ) نشان1این مقدار (تعداد منابع/ ي استاندارد شده پایین تر ازها نسبت
) و شاخص wiمنظور محاسبه شاخص انتخاب ( به ).10( دهنده ارجحیت نسبی هستند باالتر از آن نشان

رآورد شده) یر ب(مقاد توان مقادیر در دسترس ) به همراه حدود اعتماد آنها میBiانتخاب استاندارد شده (
 Ecological  Methodology (Versionافـزار  اي که مشاهده شده است را به نرم و مقادیر استفاده شده

 آورده شده است. 2). نتایج این محاسبات در جدول 10وارد نمود (  (6.0
  

  ها تحلیل داده
هاي انتخاب  اخصکه براي ش  هاي آماري آزمون :ي انتخاب فصل بهار)ها هاي آماري (شاخص آزمون

سرشـماري شـده باشـند یـا بـا اسـتفاده از  شوند بسته به اینکـه منـابع در دسـترس کـامالً استفاده می
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 روش اسـکوئر یـک بـرزاش کـاي وئی). آزمون نیکـ10( متفاوت استبرداري برآورد شده باشند  نمونه
مشـاهده شـده بـا مقـدار  براي آزمون اینکه آیا مقدار استفاده شده از زیستگاه کهکه  آماري رایج است

رخ  یک مشکل در استفاده از ایـن آزمـون زمـانی). 2( بکار می رود ،یا خیر پیش بینی شده برابر است
دار بین فراوانی مشاهده شده و مـورد انتظـار  شود و یک اختالف معنی ي صفر رد می دهد که فرضیه می

قادر نیست ارجحیت یا اجتناب را براي  چنین کاي اسکوئر شود، و هم از منابع استفاده شده مشاهده می
ي  ات بـه منظـور محاسـبهدها باید براي تعیین پیوستگی مشاه رو داده موارد منفرد مشخص کند، از این

) براي مواردي که بـه طـور کامـل 1993منلی و همکارانش (). 16( مقادیر کاي اسکوئر بازرسی شوند
(البته با فرض عدم وجود خطا) در  به عدم وجود خطابا توجه  که اند کرده شوند پیشنهاد سرشماري می

کننـد) از  این موارد به منظور آزمون فرض صفر (جانوران از منابع بـه صـورت تصـادفی اسـتفاده مـی
شـوند نیـز  برداري برآورد می نابع در دسترسی که از طریق نمونهاستفاده شود. البته در مورد م  Gآزمون

اند، اما با اندکی تغییر در فرمول کـه بـه  توصیه کرده Gفاده از آزمون ) به است1993منلی و همکارانش (
 شرح زیر است: 

   
  )7( رابطه

  :رابطهکه در این 
ui =  تعداد مشاهداتی که از منبعi کنند  استفاده می  

mi =  تعداد مشاهدات منبع قابل دسترس از نوعi 

U= = تعداد کل مشاهدات استفاده کننده iu  
M= =تعداد کل مشاهدات از منابع قابل دسترس im  
X2= کاي مربع با درجه آزادي ( مقدارn-1 (  

=H0 (انتخاب تصادفی) 
n= تعداد انواع منابع 

لـذا بایـد  ،ي ارجحیت متفـاوتی هسـتندها هاي گیاهی داراي شاخص ی که هر یک از گونهاز آنجای
آورده  1در جدول  ها صورت جداگانه انجام داد، خالصه این آزمون را به Gآزمون براي هر کدام از آنها 

و آنالیزهـاي منظور تعیین خـوبی بـرازش  ون کاي اسکوئر بهشده است. یک پیشنهاد متناوب براي آزم
آزمون لگـاریتم نسـبت احتمـال  اساساین آزمون بر  است، که پایه G مربوط به جداول احتمال آزمون
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وجه به اینکه محاسبات مربوط به این روش طوالنی بوده و اشـکاالتی در محاسـبات ممکـن با ت است.
انجـام  R (Version 2.15.0)افـزار  زیر با استفاده از نرم رابطهاست روي دهد، لذا این آزمون بر اساس 

  .شد
   G2=2∑o.ln(o/e)                                                                       )     8( رابطه

  :رابطهدر این 
oي مشاهده شدهها : فراوانی  
eفراوانی مورد انتظار :  
  هاي زیر طراحی شده است: ین آزمون به منظور بررسی فرضا

H1= اند معه اي با توزیع نرمال گرفته شدهاز جا ها داده   

  =H0اند عه با توزیع غیر نرمال گرفته شدهاز یک جام ها داده
  

  1390هاي داراي ارجحیت گوزن زرد ایرانی در بهار  )، در مورد گونهG)ᵡ2  صه نتایج آزمونخال -1جدول 
Table 1. Summarizes results G (ᵡ2) test, preferred species of Persian fallow deer in spring 2011. 

ᵡ2 جدول  
  درصد 99اطمینان با 

Chi squer of table  

درجه 
  نام علمی گیاه  ᵡ2  آزادي

cientific nameS  

16,3 3 97.7185  Avena fatua L. 

16,3 3 71.00275576  Aegilops tauschii Cosson 

16,3 3  113.4979  Allium akaka S.G.GMEL. 

 3  91.4702  Rhamnus pallasii Fisch & C. A. Mey. 

16,3 3  141.42387  Pistacia atlantica DESF. Subsp. mutica 
(POJ.)RECH.f 

16,3 3  7.52196626  Other items (unknown species ,roots, stems) 

  
صـورت  به 1مقادیر مربوط به کاي مربع محاسبه شده در جدول  2 رابطهبعد از قرار دادن اعداد در 

هاي انتخـاب بـراي  شاخص p<0.01) با 6-3=3که با توجه به درجه آزادي ( خالصه آورده شده است
اند. از این رو  هاي با توزیع نرمال گرفته نشد ها از جامعه هاي مورد تغذیه معنی دار نیست، یعنی داده گونه

هایی که تحت  شود. اما در مورد گونه پذیرفته میH0  شود و فرض رد می H1فرض  ها در مورد این گونه
 شود. رد می H0 پذیرفته شده و فرض H1عنوان سایر موارد هستند شرایط به این گونه نیست و فرض 
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  نتایج
کننـد و ایـن  مختلف با هم فرق می هاي هاي مشابه در زیستگاه ها براي گونه شاخصشاخص انتخاب: 

 اي گیاهی در منطقه و یا حتی زیستگاه خاصی مورد تغذیـه گـوزن بیانگر این مطلب است که اگر گونه
زرد و یا هر جانور دیگري قرارگیرد تأیید کننده این مطلب نیست که این گونه گیاهی در مکـان دیگـر 

 هـا در تمـام فصـول د دارد که در تمام زیستگاههم مورد تغذیه گوزن قرار گیرد. لذا این ضرورت وجو
هاي جانوري بررسی شود تا بتوان در مورد مسائل مربوط به تغذیه و مدیریت تغذیـه  رژیم غذایی گونه
 ي این مطلب هسـتند کـه ي انتخاب نشان دهندهها گیري نمود. حدود اعتماد شاخص به درستی تصمیم

ی حدود اعتماد باریکتري خواهیم داشت، به مانند نتایج در صورت زیاد بودن نسبت گونه دررژیم غذای
هـاي  هاي شاخص انجام داده است. بـا توجـه بـه شـاخص قالب برآورد در )1979(استراوسکاري که 

) ارائـه شـده 1975ها با مواردي که توسط روزیري و همکـارانش ( بدست آمده و مقایسه این شاخص
  .)1شود ( است، نتایج زیر حاصل می

ها از سوي گوزن زرد ارجحیت کامل  در تمامی زیستگاه .Allium akaka S.G.GMELگیاه  در مورد
 =f Pistacia atlantica DESF. Subsp. Mutica  نشـان داده شـده اسـت، در حـالی کـه نسـبت بـه

(POJ.)RECH. اجتنـاب نسـبی روي داده  ها اجتناب کامل و در برخـی زیسـتگاه ها در برخی زیستگاه
هاي ایـن درخـت در ایـن  ها و میوه  دلیل این رفتار از سوي گوزن رویش ناکامل برگاست که احتماالً

نیز وضعیت مشـابه پسـته وحشـی  .Rhamnus pallasii Fisch & C.A. Meyفصل بوده است. درمورد 
ها نیز تقریباً اجتناب کامـل روي داده اسـت، البتـه در ایـن  ). در مورد گرامینه4و  2(جدول  بوده است

ها عدم ثبـت  توان مانند موارد قبل نظر داد چون احتمال دارد به دلیل پوشش متراکم این گونه نمیمورد 
 تغذیه موجب ایجاد خطا در این مـورد بـوده باشـد. ایـن مـورد نیازمنـد تحقیـق بیشـتر و اسـتفاده از

ها  ن ریشههاي ناشناس و همچنی هاي کوچکتر براي ثبت تغذیه از گرامینه است. در مورد گونه کوادرات
ارجحیت کامل و در برخـی  ها ها نیز باید گفت که گوزن نسبت به این موارد در برخی زیستگاه و ساقه

اگر قرار  باشد. که این مورد نیز نیازمند تحقیق بیشتر می ،دهد اجتناب کامل از خود نشان می ها زیستگاه
نتایج به این صورت خواهـد بـود:  بر این باشد که شاخص انتخاب را بر مبناي زیستگاه تعریف نماییم

داري  اگر دو نوع زیستگاه دشتی و زیستگاه با شیب باال و سـنگالخی را بـا یکـدیگر مقایسـه و معنـی
دهـد کـه  ، نشـان مـی1اختالف این دو نوع زیستگاه بررسی شود. آزمون کاي مربـع بـا درجـه آزادي 
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داري دارند و زیسـتگاه  اختالف معنی درصد 99شاخص انتخاب این دو زیستگاه با یکدیگر به احتمال 
با شیب باال و سنگالخی نسبت به زیستگاه دشتی داراي ارجحیـت بیشـتري اسـت. در مـورد دو نـوع 

 درصـد 99دامنه شرقی بین شاخص انتخاب این دو نیـز بـه احتمـال -زیستگاه دشتی و حاشیه چشمه
خی در فصل بهار نسـبت بـه زیسـتگاه دار وجود دارد. لذا زیستگاه با شیب باال و سنگال اختالف معنی

شـود ایـن ارجحیـت احتمـاالٌ در  بینی می دامنه شرقی ارجحیت بیشتري دارد و پیش -ي چشمه حاشیه
فصل تابستان بدین گونه نخواهد بود. بر این اساس باید نتیجه گرفـت کـه زیسـتگاه بـا شـیب بـاال و 

شرقی ارجحیت بیشتري بـراي گـوزن  دامنه-ي چشمه سنگالخی نسبت به دو زیستگاه دشتی و حاشیه
هاي با شیب  ). بین دو شاخص انتخاب زیستگاه5زرد در فصل بهار در جزیره اشک داشته باشد(جدول 

(جدول  ) تفاوت معنی داري وجود دارد =875/0Bi( ) و دامنه رو به شمال=Bi 069/0( باال و سنگالخی
مال داراي ارجحیـت بیشـتري نسـبت بـه سـایر ي رو به شها توان نتیجه گرفت که زیستگاه ). لذا می5

دلیل وجود گیاهـان  این ارجحیت در فصل بهار احتماالً به هاي موجود در جزیره اشک هستند. زیستگاه
پرآب تر در این نوع زیستگاه و همچنین وجود گیاهان خوش خوراك تر در این زیستگاه قابل توجیـه 

  وص تابستان متغیر خواهد بود.است. که این روند احتماالً در فصول دیگر بخص
 I هاي انتخاب مربوط به طرح نوع دهنده شاخص نشان 2: جدول 1شاخص انتخاب استاندارد شده

شود و تمامی پارامترها مانند؛  در آنها به فرد توجه نمیکه شود  یی گفته میها به طرح I(طرح نوع  باشد می
). مطالعه انتخاب 10( )شوند گیري می معیت اندازهج در سطح ،تمامی منابع استفاده شده و استفاده نشده

با توجه به اینکه  است. 1390زیستگاه توسط گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه در سال 
  .نوع بوده است 6تعداد منابع شناسایی شده در این منطقه 

                                                             
1.Standardized Selection Index(Bi) 
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ر اساس رژیم غذایی گوزن زرد شک بشاخص نسبت علوفه و شاخص استاندارد شده، در جنگل جزیره ا -2جدول 
 1390) برآورد شده از طریق کوادرات در بهارCervus dama mesopotamicaایرانی (

Table 2. The ratio of forage and standardized index, based on a diet of Persian fallow deer (Cervus 
dama mesopotamica) in Ashk Island which has been estimated by quadrat in spring 2011 
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  نام علمی گیاه
Scientific name  

 زیستگاه
Habitat 

٠ - 0 0.0 0.1242 Avena fatua L. 

  
 دشت
Plain 

٠ - 0 0.0 0.0011 Aegilops tauschii Cosson 

0.9745 9.8869-
10.8370 10.1526 0.9117 0.0898 Allium akaka S.G.GMEL. 

0.0035 -11.4051-
11.4761 0.0364 0.0050 0.1374 Rhamnus pallasii Fisch & C. A. 

Mey. 

0.0129 -2.1963-
2.4647 0.1342 0.0746 0.5559 Pistacia atlantica DESF. Subsp. 

mutica (POJ.)RECH.f 

0.0091 -10.1980-
10.3878 0.0949 0.0087 0.0916 Other items (unknown species 

,roots, stems) 
0 - 0 0 0.0122 Avena fatua L. 

  
 شیب باال
High 
steep 

0 - 0 0 0.0034 Aegilops tauschii Cosson 
0.9822 179.4568-

211.6058 195.5313 0.6257 0.0032 Allium akaka S.G.GMEL. 

0.0010 -1.8146-
2.2184 0.2019 0.1292 0.6398 Rhamnus pallasii Fisch & C. A. 

Mey. 

0.0024 -1.3059-
2.2773 0.4857 0.1497 0.3082 Pistacia atlantica DESF. Subsp. 

mutica (POJ.)RECH.f 

0.014۴ -7.3053-
13.0523 2.8735 0.0954 0.0332 Other items (unknown species 

,roots, stems) 

0.0026 -4.5367-
4.5905 0.0269 0.0031 0.1152 Avena fatua L. 

  
 دامنه شرقی
Eastern 
slope 

 

0.0059 -8.8727-
8.9969 0.0621 0.0135 0.2176 Aegilops tauschii Cosson 

0.9665 9.5853-
10.7651 10.1752 0.9351 0.0919 Allium akaka S.G.GMEL. 

0.0117 -5.3172-
5.5642 0.1235 0.0204 0.1652 Rhamnus pallasii Fisch & C. A. 

Mey. 

0.0058 -5.1404-
5.2634 0.0615 0.0158 0.2567 Pistacia atlantica DESF. Subsp. 

mutica (POJ.)RECH.f 

0.0075 -8.0637-
8.2213 0.0788 0.0121 0.1534 Other items (unknown species 

,roots, stems) 
0 - 0 0 0.1694 Avena fatua L. 

  
 دامنه شمالی
Northern 

slopes 
 

0 - 0 0 0.2062 Aegilops tauschii Cosson 

0.9905 74.2212-
89.4602 81.8407 0.9248 0.0113 Allium akaka S.G.GMEL. 

0 - 0 0 0.2295 Rhamnus pallasii Fisch & C. A. 
Mey. 

0 - 0 0 0.2874 Pistacia atlantica DESF. Subsp. 
mutica (POJ.)RECH.f 

0.0095 -5.9120-
7.4754 0.7817 0.0752 0.0962 Other items (unknown species 

,roots, stems) 
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لذا بر  اجتناب نسبی هستند،  دهنده ) نشان6/1-0,17( 0,17تر از  هاي استاندارد شده پایین لذا مقادیر نسبت
  صورت زیر مرتب نمود: ها را به توان گونه اس شاخص انتخاب استاندارد شده میاس

Allium>Other>Pistacia>Rhamnus>Aegilops>Avena    
هاي مختلف نیز ارائه نمـود.در  ان بر اساس زیستگاه براي گونهتو بندي را می که البته این مورد رتبه

ي انتخـاب ها هاي داراي ارجحیت بسته به زیستگاه مورد نظر و فصل داراي شاخص این مورد نیز گونه
در فصل بهار  ها اي در اکثر زیستگاه هاي گرامینه متفاوتی هستند. با این حال باید عنوان نمود که از گونه

که تنها در فصـل بهـار  Allium akakaي  باال اجتناب نسبی شده است. اما در مورد گونه عالرغم تراکم
هاي درختی و درختچـه  وجود دارد بیشترین ارجحیت نشان داده شده است. در حالی که در مورد گونه

اي مانند تنگرس و میوه پسته وحشی نیز در فصل بهار رفتارهاي متفاوتی با توجه به وضعیت رویشـی 
ان داده شده است. به طوریکه نسبت به تنگرس اجتناب نسبی وجود دارد (احتمالً به دلیل رشـد نـا نش

اي  کامل گونه). در مورد گونه پسته وحشی نیز وضعیت تا حدودي مشابه تنگرس بوده است، بـه گونـه
اشـناس و هـاي ن ها که در قالب گونه که نسبت به این گونه توجه اندکی شده است. در مورد سایر گونه

توان بـه صـورت  تعریف شده اند در فصل بهار توجه بیشتري شده است. البته این موارد را می ها ساقه
  تفکیک زیستگاهی نیز ارائه نمود.

  

 Ecological ) محاسبه شده از طریق نرم افزارBi) و شاخص انتخاب استاندارد شده (w( شاخص انتخاب -3 دولج 

Methodology1390به تغذیه گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه، بهار  ي مربوطها ، (داده( 
Table 3. Selection Index (w) and standardized selection Index (Bi) calculated by the software 
Ecological Methodology. 

 زیستگاه
Habitat 

نسبت 
  استفاده شده

 نمونه
Proportio
n used  

شاخص 
 )wانتخاب (

Selection 
index 

 

شاخص 
استاندارد شده 

 انتخاب
Standardiz

ed 
selection 

index  

 نمونه نسبت
 شده  استفاده

Proporti
on used 

 
 )wشاخص انتخاب (

Selection index 
 

 %95پایین 
Lower 

 %95باال 
upper 

استاندارد خطاي   
Standard 

error 

 پایین
95% 

Lower 

 %95باال 
upper 

Plain  2.5559 0.3015 0.4252 0.08768 0.2038 0.4305 1.4305 0.5403  دشت 

 High شیب باال

steep 
0.0525 0.6109 0.1838 0.0000 0.02032 0.7630 

 
0.0000 
 

2.5169 

 دامنه شرقی
Eastern slope 

0.3838 1.1693 0.3519 0.0554 0.7121 0.7437 
 
0.0000 2.3526 

 دامنه شمالی

Northern slopes 
0.0233 0.1122 0.0338 0.0000 0.1253 0.1989 

 
0.0000 0.6090 
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 1390ي تغذیه شده گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک، بهارها ي انتخاب براي گونهها برخی شاخص -4جدول 
Table 4. Selection index for fed species by Persian fallow deer in Ashk Island, Spring 2011 

  ص بویرخشا
Bowyer  
Index  

شاخص 
  راوساست

Strauss  
Index  

 شاخص

  ایولو
Index  
Ivlev  

میزان گونه در رژیم 
  )oiغذایی (

Proportion in 
diet  

میزان گونه در 
  )piمحیط (

Proportion 
in 

environment  

  نام علمی گیاه
scientific name  

 زیستگاه
Habitat  

0 -0.1242 -1.000 0.0  0.1242 Avena fatua L. 

  
 دشت
Plain 

0 -0.0011 -1.000 0.0  0.0011 Aegilops tauschii Cosson 
0.0818 0.8219 0.820 0.9117  0.0898 Allium akaka S.G.GMEL. 

0.0007 -0.1324 -0.929 0.0050  0.1374 Rhamnus pallasii Fisch & C. 
A. Mey. 

0.0414 -0.4813 -0.763 0.0746  0.5559 Pistacia atlantica DESF. 
Subsp. Mutica (POJ.)RECH.f 

0.0008 -0.0829 -0.827 0.0087  0.0916 Other items (unknown species 
,roots, stems) 

0 -0.0122 -1.000 0 0.0122 Avena fatua L. شیب باال 
High 
steep 

0 -0.0034 -1.000 0 0.0034 Aegilops tauschii Cosson 
0.0020 0.6225 0.989 0.6257 0.0032 Allium akaka S.G.GMEL. 

0.0826 -0.5106 -0.664 0.1292 0.6398 Rhamnus pallasii Fisch & C. 
A. Mey.  

0.0461 -0.1585 -0.346 0.1497 0.3082 Pistacia atlantica DESF. 
Subsp. Mutica (POJ.)RECH.f  

0.0032 0.0622 0.484 0.0954 0.0332 Other items (unknown species 
,roots, stems) 

0.0004 -0.1121 -0.948 0.0031 0.1152 Avena fatua L. شرقی دامنه 
Eastern 
slope 

0.0029 -0.2041 -0.883 0.0135 0.2176 Aegilops tauschii Cosson 

0.0859 0.8432 0.821 0.9351 0.0919 Allium akaka S.G.GMEL. 

 

0.0033 -0.1448 -0.780 0.0204 0.1652 Rhamnus pallasii Fisch & C. 
A. Mey. 

0.0041 -0.2409 -0.884 0.0158 0.2567 Pistacia atlantica DESF. 
Subsp. Mutica (POJ.)RECH.f 

0.0019 -0.1413 -0.854 0.0121 0.1534 Other items (unknown species 
,roots, stems) 

0 -0.1694 -1 0 0.1694 Avena fatua L. 

  دامنه
 شمالی

Norther
n 

slopes 

0 -0.2062 -1 0 0.2062 Aegilops tauschii Cosson 
0.0105 0.9135 0.976 0.9248 0.0113 Allium akaka S.G.GMEL. 

0 -0.2295 -1 0 0.2295 Rhamnus pallasii Fisch & C. 
A. Mey. 

0 -0.2874 -1 0 0.2874 Pistacia atlantica DESF. 
Subsp. Mutica (POJ.)RECH.f 

0.0072 -0.021 -0.123 0.0752 0.0962 Other items (unknown species, 
roots, stems) 
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ي انتخاب براي گوزن زرد ایرانی مشاهده شده در پنج زیستگاه در جزیره اشک دریاچه ارومیه ها شاخص  -5 جدول
 .1390بهار 

Table 5. Index of choice for Persian fallow deer that observed on five habitats in Ashk Island, Spring 2011 

 
 زیستگاه

تعداد 
مشاهدات 

 منبع
 (mi  )  

نسبت 
 دسترسی
 (pi  )  

تعداد 
هاي  گوزن

مشاهده 
 )ui( شده

نسبت مشاهده 
 در زیستگاه

 (oi  )  

شاخص 
 انتخاب
 (wi  )  

استاندارد  خطاي
شاخص 
 انتخاب
(Swi) 

حدود اعتماد 
براي  درصد 95

شاخص 
 انتخاب

شاخص 
انتخاب  
  استاندارد

(Bi شده (   

Habitat Source  Available 
proportion   

The 
number 
of deer 

observed 

Observated 
proportion  
in Habitat 

Selection 
Index 

Standard 
error 

Confidence 
Limits 

 tandard 
Selection 

Index 
 دشت
Plain 

4 0.29513 11 0.2 0.677 0.482 0.000, 
1.622 0.028 

 شیب باال وسنگالخی
High steep and 

rocky 
3 0.09583 9 0.16 1.669 0.851 0.000, 

3.337 0.069 

حاشیه چشمه و 
  شرقی هاي دامنه

Spring margin and 
eastern slopes 

6 0.60476 30 0.055 0.909 0.241 0.437, 
1.381 0.028 

 دامنه رو به شمال
North-facing 

slopes 
2 0.00482 5 0.09 210.028 3.962 28.749, 

13.262 0.875 

 مجموع
Total 

15 1.0000 55 1.00 24.035  -  - 1.000 

 
عنـوان زیسـتگاه  است، زیستگاه دشتی به ارائه گردیده 2هایی که در جدول  اساس نتایج این دادهبر

ال حضور دلیل عدم اعم حتماالً این تغییرات در نتایج بهداراي ارجحیت بیشتر شناسایی شده است، که ا
دسترسی مـواد غـذایی  یا عدم حضور گونه در زیستگاه بوده است و تنها مورد تغذیه قرار گرفتن و در

اند و لذا نیازهاي دیگر گونه که ناشی از رفتار گونه بوده است مد نظر  داراي ارجحیت مالك قرار گرفته
بـع غـذایی)، کـاي اسـکوئر قرار نگرفته است. با توجه به آزمون فرض صفر (تصادفی بودن انتخاب من

ایـن اخـتالف بـین  درصـد 99بوده است که با احتمـال  963/3برابر با  3محاسبه شده با درجه آزادي 
ي ها هاي انتخاب بین زیستگاه دهنده اختالف در شاخص دار است. و این نشان معنی ها انتخاب زیستگاه

لی کـه زیسـتگاه گاهی است در حامختلف است و اینکه زیستگاه دشتی داراي بیشترین ارجحیت زیست
عنوان زیستگاهی کـه کمتـرین ارجحیـت را دارد تشـخیص داده شـده اسـت. بـراي  دامنه شمالی را به
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هاي دیگري وجود دارد که ممکن است براي تعـداد دو نـوع  مشخص نمودن شاخص ارجحیت روش
ي ها توجه بـه اینکـه گونـه). اما با 10) (1969( 1گونه مورد تغذیه به کار بروند مانند شاخص مورداك

توان  دو منبع است لذا از این روش نمی اي گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک بیش از گیاهی مورد تغذیه
  استفاده نمود. 

  
  گیري بحث و نتیجه

و استفاده از آنها ممکن است از طریق تغییـر در  منابع در طبیعت یکسان نیستبه قابلیت دسترسی 
). 11( مقایسه شوند منابع قابل دسترسمنابع استفاده شده باید با  بنابراینماید. قابلیت دسترسی تغییر ن

در فصـل بهـار داراي بیشـترین شـاخص  .Allium akaka S.G.GMEL  دهد کـه گونـه نتایج نشان می
 Pistacia atlantica DESF. Subsp. muticaهـاي انتخاب است. در حالی که جانور نسـبت بـه گونـه

(POJ.) .RECH. f و Rhamnus pallasii Fisch& C.A. Mey.  دهد، اما کمتر از  نیز ارجحیت نشان می
Allium akaka S.G.GMELنیـاي  ، گنـدمها ، و ساقهها هاي ناشناس، ریشه . در حالی که نسبت به گونه

هاي قبـل هـم اشـاره شـد احتمـاالً  همانگونه که در بخش الف اجتناب نسبی وجود دارد.قفقازي و یو
Allium akaka S.G.GMEL.دلیل آبدار بودن در این فصل انتخاب شده تا نیازهاي آبی گـوزن زرد  . به

ي ها ایرانی را تأمین نماید. و بر اساس مشاهدات صحرایی گوزن در این فصل بندرت در حاشیه چشمه
 اي سـازگاري یافتـه اسـت کـه در د این گونه در جزیره اشک به گونهرس شود و به نظر می مشاهده می

. تأمین نماید .Allium akaka S.G.GMEL ي آبداري همچونها فصل بهار نیازهاي آبی خود را از گونه
ود را بیشتر تضـمین اي که بقاء خ ها استفاده نماید به گونه چشمه تا در فصل تابستان از آب ذخیره شده

و  ایلیوزهاي  س یافتهاي سازگاري در جهت انتخاب طبیعی باشد. بر اسا و شاید این خود به گونه نماید
طـور قابـل  ههـاي طـوالنی مـدت بـ ) میانگین فراوانی حیوانـات علـف خـوار در دوره2000( او کانر

هاي شمالی  گوزن. )6( شود ي توسط کمیت منبع قابل دسترس در طول فصل خشک تعیین میا مالحظه
رین دسترسی را بـراي منابعی را انتخاب خواهند کرد که بهت در مقیاس سیماي سرزمین و محلی اغلب

ال نسبت به مواردي که کیفیـت جبران کردن نیازهاي حیاتی شان داشته باشند، و اینکه منابع با کیفیت با
هاي گیاهی در هر اقلیم و هـر زیسـتگاهی  رزش رجحانی گونه). ا3( پایینی دارند انتخاب خواهند شد

                                                             
1. Murdoch’s Index 
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موجود ی و سایر عوامل و زیست شناخت متفاوت است، و این تفاوت ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی،
هاي گیـاهی در  . روش پیش فرض براي تعیین ارزش رجحانی گونه)6( تدر هر زیستگاه مشخص اس

وان هاي انتخاب هستند. اگرچه انتخاب و ارجحیـت اغلـب بـه عنـ شاخص ،حیات وحش بوم شناسی
بـراي آنهـا وجـود دارد: انتخـاب شوند، اما در اینجـا تعـاریف متفـاوتی  مترادف در ادبیات استفاده می

فرایندي است در جایی که یک جانور یک منبع را انتخاب می کند، و ارجحیت احتمال اینکه یک منبع 
اساس نتایج مشخص شد که بر ).11( اگر به صورت برابر با دیگر منابع عرضه شود انتخاب خواهد شد

نیـاي قفقـازي   گنـدم و ).Avena fatua L؛ یوالف (هاي گونه گوزن زرد در جزیره اشک در فصل بهار
)Aegilops tauschii Cosson (سیر وحشـی و )Allium akaka S.G.GMEL.(  را در صـورت موجـود

 .f Pistacia atlantica DESFو نسـبت بـه پسـته وحشـی ( شـوند، بودن در زیستگاه ترجیح داده می

Subsp. mutica (POJ.)RECH. س (گیاه تنگرنسبت به ) اجتناب نسبی وRhamnus pallasii Fisch & 

C.A. Mey. هاي انتخاب  این شاخص توان در مورد توجیهی که می احتماالً. دهد نشان می) اجتناب کامل
به صورت موقت در فصـل بهـار  اي و سیر وحشی هاي گرامینه ونهگ ارائه نمود به این صورت است که

وجود ندارنـد آمـاده  ها ي تابستان که این گونهاي خود را برا ها به گونه در جزیره رویش دارند و گوزن
 .کنند می

هاي خود را  شود و برگ این درخت بعد از مدتی دچار آفت برگخوار میکه  از آنجائی :پسته وحشی
را در اواخر تابستان ها به وجود آمده تا حداکثر استفاده  سازگاري در گوزننوعی دهد، لذا  ازدست می

 ي این گونه داشته باشند.ها گقبل از نابودي برو پائیز، 

لذا در بهار کمتر مورد  ،گیرد با توجه به اینکه این درختچه مورد هجوم آفت خاصی قرار نمی: تنگرس
اي مفید براي تغذیه در فصل تابستان  و فرصت رشد کافی را خواهد داشت تا گونه ستها توجه گوزن

  باشد.

گوزن زرد بـه ). 6( زیستگاه و البته گونه متفاوت استانتخاب منبع (غذا) بسته به شرایط اقلیمی و 
 Nothofagusهاي بلو، اوتـاگو تـاج پوشـش اصـلی منطقـه ( ي کوه در منطقه )1990( نوگنت ي عقیده

menziessii, Radiata pine, Pinus radiateگیاهان علفی، و ها ي بومی، سرخسها ) یا هر یک از بوته ،
هـاي  هـاي بـاچوب سـخت، و جنگـل  راش زار، بوتـه(یستگاه رایج اي را در سه نوع ز گیاهان تک لپه

عنوان مـاده غـذایی اصـلی خـود  هرا ب )Griselinia littoralis(دهد. و پهن برگ  بومی) ترجیح نمی غیر
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 دهد. دار را نیز ترجیح می هاي درختی سایه ي زیراشکوب دهند و البته به همراه این گونه همه ترجیح می
ز تفاوت در اتخاب منبع غذایی در مورد زیر گونه اروپایی واقع در قاره دیگر است. که این یک مورد ا

در ایران نتایج مطالعات انتخاب منبع توسط علف خوارانی مثل قوچ و میش و آهو حـاکی از انتخـاب 
. البته یکـی از )12 و 9( کند باشد که بسته به فصل تغییر می غیر تصادفی منابع غذایی و زیستگاهی می

هاي  هاي علفخوار وحشی قاعدتاً ترکیب شیمیایی گونه فاکتورهاي مؤثر در انتخاب ماده غذایی در گونه
گیاهی است، بخصوص مقدار مواد مغذي و موادي که بدن جانور به آنها نیـاز دارد، کـه یکـی از ایـن 

تـوان بـه  رد مـیعنوان مثال در ایـن مـو به ).6( موارد محتویات انرژیتیک و پروتئینی مواد غذایی است
اند و به وضـعیت  ) در قالب یک کار آزمایشگاهی انجام داده1998و همکارانش (برتکس پژوهشی که 

اند. لذا این  سفید در ارتباط با محتویات پروتئینی و انرژیتیک رژیم غذایی پرداخته انتخاب منبع گوزن دم
ون پـروتئین و نیازهـاي هاي انتخـاب منبـع را براسـاس مـواردي چـ ضرورت وجود دارد که شاخص

هاي درون آزمایشگاهی  انرژیتیک نیز تعیین نمود که این گونه مطالعات قاعدتاً نیازمند یکسري پژوهش
هـاي   ي نیازهـاي انرژیتیـک و پروتئینـی گونـه تري در زمینه و طوالنی مدت دارد تا بتوان به اعداد دقیق

این اساس محاسبه نمود و در ادامـه بتـوان از ها انتخاب منبع را بر  مورد مطالعه دست یافت و شاخص
اي اسـتفاده نمـود. در نهایـت بـا توجـه بـه رونـد  هـاي تغذیـهبرد ها براي تعیین ظرفیت  این شاخص

تغییرالگوي اقلیم جهانی و بروز نوسانات غیر قابل پیش بینی اقلیمی و بروز نوسانات فصلی در مقیاس 
تمر در فصول مختلف اکم بر منطقه و زیستگاه، بطور مسشود که بر اساس شرایط ح محلی پیشنهاد می

اي این گونه مورد پایش قـرار  هاي متوالی منابع ضروري مورد نیاز و همچنین ظرفیت برد تغذیه و سال
 گیرد. 

  
  ي ترویجیها رهیافت

علف خوار، هم -با توجه به غیر بومی بودن گوزن زرد در جزیره اشک و متعامل بودن سیستم گیاه
گـذار هاي کلیدي اثر یندآبین این گونه و ساختار جامعه گیاهی برقرار است. بنابراین شناسایی فرکنشی 
هـاي پـیش برنـده پاسـخ جامعـه گیـاهی بـه  چنین بررسی مکانیسم هاي بوجود آمده و هم خور بر پس
کـه جمعیـت گـوزن  ییاز آنجاشود.  تحت شرایط متفاوت توصیه میخواري  هاي ناشی از علف آسیب

 اي اي و درون گونـه بدلیل عدم حضور طعمه خواران، عدم رقابت بین گونهایرانی در جزیره اشک  زرد
در فصـل راس گـوزن  230-250ایـن جزیـره حـدود  (ظرفیت برد رو به افزایش است(تغذیه دستی) 
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بدون شک چـراي مفـرط ایـن گونـه علـف خـوار بـزرگ جثـه  خشک تابستان برآورد گردیده است)
هاي گیـاهی دارد و بـه مـرور  ت مستقیمی بر مراحل مختلف رشد و ترکیب و تنوع گونهبومی، اثرا غیر

از طور متقابل بر دینامیک جمعیت آن تـاثیر گـذار اسـت.  به شود که زمان باعث تغییر جامعه گیاهی می
 کنتـرل جمعیـت اقدامات الزم براي باید در این جزیرهزیستگاه  به منظور انجام مدیریت پایدار رو این

   آن در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گیرد.
  

  سپاسگزاري
اي گـوزن زرد ایرانـی در جزیـره اشـک،  اي با عنوان تعیین ظرفیـت بـرد تغذیـه این مقاله از پروژه

زیست آذربایجان غربی  با همکاري اداره کل حفاظت محیط 1389-1391هاي  دریاچه ارومیه، بین سال
 استخراج شده است.  
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Abstract1 
Background and objectives: Identification and documentation of the resources 
used by large herbivores are one of the fundamental principles in animal ecology, 
which is essential to conservation of endangered species and population 
management. We examined food sources used by deer in Ashk Island, Urmia lake 
national park in the spring season of 2011. Given that the Persian fallow deer is an 
endangered species and its population is growing in the island of Ashk, therefore 
investigation of its nutritional status is an undeniable necessity for sustainable 
management of this introduced population to the island.  
 
Materials and methods: The amount of exploited plants by deer was measured 
using 10*10 quadrats. Stem count method was used to estimate the density of plant 
species in the quadrats. To determine the preference of sources, the Manly 
selection index was used. Also G test was used to test the null hypothesis that 
animals are selecting resources at random.  
 
Results: Results showed that among the existent plant species the Persian fallow 
deer in the Ashk Island in spring prefer Oat (Avenafatua), Tausch's goat grass 
(AegilopstauschiiCosson) and Wild Garlic (Allium akaka) than other species, also 
they showed a relative avoidance for wild pistachio (Pistaciaatlantic) and perfect 
avoidance for buckthorn (RhamnuspallasiiFisch& C.A. Mey).  
 
Conclusion: Finally, with regard to the interactions in plant-herbivore system 
along with climate changes in global scale and unpredictable seasonal fluctuations 
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in local scale that leads to direct and indirect changes on habitat resources therefore 
it is suggested that based on habitat conditions and plant community, in 
consecutive years and seasons, needed essential resource and carrying capacity of 
this species must be monitored.  
 
Keywords: Resource selection, Persian fallow deer, Ashk Island, Food preferences. 
 

 


