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به طبیعت:  Equus hemionus onager))معرفی مجدد گور ایرانی 
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 دهیچک
 - 911شده )حدود  دو جمعیت طبیعی ایزوله فقطو  راستتری  جمعیت را داکم   گور در دنیاها  زیرگونه در بی  امروزه گور ایرانی

با شرط پایش پس  ،یشها تکثیر در اسارت و معرفی مجدد گونه به زیستگاه ،مانده است. در چنی  شرایطی ایران باقی( از آن در رأ  011
 ۀفراینید معرفیی مجیدد گیور بیه طبیعیت در منطقی        ،شیود. در ایی  مطالعیه      حفاظتی محسوب میها بخش مهمی از تالش ،از رهاساز 
 رأ ماده و یک  رأ  0نر،  رأ  9گور ایرانی شامل  18تعداد  1323در تیرماه  ،رایند. طی ای  فشدبهادران بررسی  -کالمند ۀشد حفاظت

 حنیا  تنیگ طبیعت رها شدند. ای  گورها قبال از مرکز گوراب مهریز بیه سیایت    منطقۀ کالمند درواقع در  حنا تنگنابالغ از محل سایت  ۀماد
پیایش   .تیر اسیت   گاهی آن به طبیعت منطقه نزدییک  د که شرایط زیستبودن کرده و مدت دو سال در ای  سایت زندگی شده بودند منتقل

مسیتقی  در منطقیه انجیام پیذیرفت.      ۀ( از طریق مشیاهد 1331تیرماه  تا 1323مدت )از تیرماه  کوتاه ۀشده طی یک دور گورها  رهاساز 
و طی دو سال  است در طبیعت شده ها ام نریانگیر  تم شده مانع جفت نتایج ای  مطالعه نشان داد که الگو  ساختار اجتماعی گورها  رها

هکتیار بیرآورد    3/81281خانگی گور )گروه میادر (   ۀبسیار کمتر بود. گستر شده پایش، جمعیت مؤثر گور از تعداد واقعی گورها  معرفی
رهاساز   ۀاز نقط ها آناکنش دلیل رقابت بی  گورها  نر، پر هکتار بود. به 2/9321خانگی یکی از نرها  سرگردان  ۀکه گستر شد، درحالی
منجیر شید.    هیا  آنو حتی به تلی  شیدن یکیی از     کردبیشتر  نرها  سرگردان را تهدید ها  خطر ،بود و به همی  دلیل ها بیشتر از ماده

تیکیی  گیاه و همچنیی  تقوییت ژن    گونه در زیست  افزایش سرعت احیا منظور به .دلیل پایی  بودن جمعیت پایه، رشد جمعیت اند  بود به
  طبیعیی گیور کشیور بیه ایی  جمعییت       هیا  نیر از جمعییت   رأ ماده و حیداقل ییک    رأ شده، ضرورت دارد چند    رهاها جمعیت گور
شود.شده اضافه  رهاساز 

 

بهادران. –شده کالمند  حفاظت ۀایرانی، معرفی مجدد، منطق گور ی:دیکل های هواژ
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 مقدمه. 1
در میان  جمعیت را کمتری گور ایرانی که امروزه 

 ۀ، در طبقد  موجود گور در دنیا دارها  زیرگونه

در فهرست سرخ قرار  «انقرا  ۀدر آستان»حفاظتی 

 استو شدیداً نیازمند حفاظت  (IUCN, 2002) دارد

(Tatin et al., 2003ای  جانور .)،  در  فقطکه امروزه

گذشته در  در ،(Ziaie, 2008) وجود داردایران 

ولی  .کرده است زندگی میان ها  وسیعی از ایر بخش

ای  انتشار  ۀنخست قرن بیست  جمعیت و حوز ۀاز نیم

  گیر کاهش چش  ایران گوناگونها   در بخش گونه

 گسترۀکه امروزه  طور  به .(Lay, 1967است ) یافته

تحت  ۀگاه مجزا در دو منطق انتشار آن به دو زیست

 محدود زیست ایران مدیریت سازمان حفاظت محیط

بهرام گور در  ۀشد  حفاظت ۀشامل منطق است کهشده 

توران در استان  ۀکر گاه زیست استان فار  و ذخیره

(. غیر Tatin et al., 2003; Ziaie, 2008سمنان است )

از ایران، جمعیت کوچکی از ای  گونه در طای  

عربستان نیز مجدداً به طبیعت معرفی شده است 

(Moehlman et al., 2008.) 

و اشیغال   هیا   از دست دادن زیسیتگاه در گذشته 

ها  اهلیی از عوامیل تهدیید       دامها  مراتع توسط گله

(، ولیی  Ziaie, 2008) اسیت ای  جانور در اییران بیوده   

تری  عامل نابود  ایی    را باید مه  ها  آن ۀروی شکار بی

 Lay, 1967; Tatin etقرن اخیر دانست )  گونه در نی 

al., 2003ًمصرف گوشت یا مقاصد  با هدف ( که عمدتا

 Harper, 1945; Tatinاسیت )  شده انجام میپزشکی 

et al., 2003سییازمان حفاظییت  1320سییال  (. در ،

منظور افزایش جمعییت   زیست تصمی  گرفت به  محیط

اش،  هیا  تیاریخی   آن در زیسیتگاه   گور ایرانی و احیا

اولی  سیایت تکثییر و پیرورش گیور در اسیارت را در      

بهیادران اسیتان یییزد    -کالمنید  ۀشید  حفاظیت  ۀمنطقی 

رو، مجموعاً  (. ازای Hamadanian, 2001) کندتأسیس 

گیاه   میاده( را از ذخییره   8نیر و   8گور )شامل  رأ  2

محصیور   ۀگییر  و در محیدود   تیوران زنیده   ۀکر زیست

هیا    سیال  ۀ. در فاصیل کردند هکتار  گوراب رها 132

 21تعداد جمعیت سیایت گیوراب بیه     1322تا  1320

سایت دیگر  9 ،ها  اخیر افزایش یافت. طی سال رأ 

 ۀدر محیدود  شده متولددر کشور با استفاده از گورها  

 ۀنیز در منطقی  گور انداز  شد و تعداد  گوراب یزد راه

 . ندبهادران رها شد -کالمند ۀشد حفاظت

 (، معرفیی مجیدد عبیارت   1332) IUCNنظر  از

  کیه  ا ست از تالش برا  احیا  یک گونه در منطقیه ا

، اسیت  انتشار تیاریخی آن بیوده   ۀزمانی بخشی از حوز

در آن محیدوده منقیر  شیده     گونۀ مزبور ولی امروزه

  هییا  معرفییی مجییدد بخییش مهمییی از تییالش  .اسییت

امیا دانیش میا از     ،شیود  حفاظتی در دنیا محسوب میی 

شده محیدود   معرفی مجدداً  ها  شناسی جمعیت زیست

(. در فراینید  Saltz et al., 2000بیاقی مانیده اسیت )   

عمومییاً بییر  هییا  تییالش ،معرفییی مجییدد حیییات وحییش

  معرفیی مجیدد   هیا   طیرح  ۀساز  و اجرا  اولیی  آماده

  هیا   ( و بیه پیایش  Ralls et al., 1992) شیده متمرکز 

 ,.Beck et alشود ) توجه کمتر  می پس از رهاساز 

 ژۀاساسیی از هیر پیرو    بخشیپایش  ،(. حال آنکه1994

خصیوص بیرا  اعویا  ایی       همعرفی مجدد است که ب

 (.Kaczensky et al., 2007شود ) خانواده توصیه می

  رفتار  حیوان ها  جنبه دربارۀکمبود اطالعات 

 درنظیر الگو  پراکنش، تأثیر زیاد   ،پس از رهاساز 

 Saltz) داشتموفقیت معرفی مجدد یک گونه خواهد 

et al., 2000معرفی شده پس  اً(. پایش جمعیت مجدد

کیه   کند میرا فراه   یهاساز ، امکان ارزیابی روشاز ر

و بیرا   بیه آن روش انجیام شیده اسیت      معرفی مجدد

 کیرد مفید  فراه  خواهید   ۀ  دیگر نیز تجربها  پروژه

(Saltz, 1995اگرچییه احیییا .)  هییا  جمعیییت گونییه  

 است،  معرفی مجدد ها  دیده هدف اصلی پروژه آسیب
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انجیام مطالعیات   فرصیت مغتنمیی بیرا      هیا   ای  پروژه

 ایجیاد  نییز  آزمایشی پیرامیون فراینیدها  اکولوژییک   

 (.Francois et al., 1996) کردد نخواه

جهییانی حفاظییت از طبیعییت و منییابع  ۀاتحادییی

  هییا  بییرا  بهبییود موفقییت پییروژه  ،(IUCN)طبیعیی  

انجیام چهیار مرحلیه را     ،معرفی مجدد حییات وحیش  

امل شی  . ای  مراحل(IUCN, 1987است ) کردهتوصیه 

سیاز    آمیاده  ۀسنجی اجرا  طرح، مرحل امکان ۀمطالع

سایت و انتخاب حیوانیات بیرا  رهاسیاز ، رهاسیاز      

حیوانات در طبیعت و پایش پس از رهاساز  است که 

معمیوالً   اما کند. میزان موفقیت رهاساز  را ارزیابی می

 ۀشیود و مرحلی   توجه بیشتر  میی  اولیه ۀبه سه مرحل

شیود   ورد غفلیت واقیع میی   پایش پس از رهاسیاز  می  

(Ralls et al., 1992  بنیابرای .)،     در ایی  مقالیه نتیایج

ا  راسی ب ،چهارم ای  برنامه ۀمقدماتی مربوط به مرحل

پایش مستمر گورها  رهیا شیده در دو سیال نخسیت     

 -کالمنید  ۀحفاظیت شید   ۀپس از رهاسیاز  در منطقی  

ارائیه شیده اسیت تیا بتوانید درخصیوص        ،بهادران یزد

ارزییابی مقیدماتی    غییرات جمعییت گورهیا  ساختار و ت

بیرآورد  گیزارش    هیا  آن  ها  جایی هو از جاب کندارائه 

تبییی  روش   ،دهد. هدف از ای  پژوهش، از ییک سیو  

معرفی مجدد گور در استان  ۀساز  و اجرا  پروژ آماده

میدت   نتیایج پیایش کوتیاه    ۀارائی  ،و از سو  دیگر ،یزد

نظر به اینکیه  . استجمعیت رهاساز  شده در منطقه 

 ،  درحییال انقییرا هییا  و معرفییی مجییدد گونییه ءاحیییا

زیسیت    در دستور کار سازمان حفاظیت محییط   ،امروزه

 ،توانیید میییقییرار دارد، دسییتاوردها  اییی  پییژوهش   

به مناطقی کیه قیبالً در    ها  درخصوص بازگرداندن گونه

در  پیذیر  بینیی    پیشها  و ضرورتاند   آن حوور داشته

علمییی و عملییی بییه مییدیران و  تصییویر  ،اییی  جهییت

و بیه اجیرا  کارآمیدتر چنیی       ارائه کنید کارشناسان 

 .کندها  آتی کمک  یی در سالها  برنامه

 ها  مواد و روش. 2
 مورد مطالعه ۀمنطق. 1. 2

بهییادران بییا وسییعت  -کالمنیید ۀشیید حفاظییت ۀمنطقیی

کیلومتر  جنوب شیرق شیهر    21هکتار در  883111

ع شیده اسیت. بییش از    یزد و در شهرستان مهریز واقی 

ها  دشتی و مابقی را ارتفاعیات،    نیمی از منطقه را زیستگاه

دهنید. دامنیۀ ارتفیاعی     ماهورها تشکیل می ها و تسه  کوهسایه

متر از سطح درییا  آزاد و متوسیط    1211 -3831منطقه 

ن اشیده اسیت )مهندسی    متر بیرآورد  میلی 2/02بارندگی 

  گیاهی ها  گونهتری   (. مه 1321مشاور جامع ایران، 

گیییل گنیییدم ، Artemisia sieberiمنطقیییه درمنیییه 

Centaurea sp گون ،Astragalus bakaliensis  جگ ،

Carex phsodes  کاله میرحس ،Acantholimon sp، 

انجییر   ،Atrophaxis dimorophyostegia کیاروانکش 

 Amygdalus، بیادام کیوهی   Ficus johannis کیوهی 

scoparia .تانداران منطقییه  تییری  پسیی   مهیی   اسییت

، کل و Gazella subgutturosaانی مانند آهو خوار عل 

و  Ovis orientalisمیش  ، قوچ وCapra aegagrusبز 

 saxicolor  Pantheraی مانند پلنگ ایرانیخواران طعمه

pardu،   گیییرCanis lupus کاراکیییال ،Caracal 

caracal  یوزپلنییگ آسیییایی ،Acynonyx jubatus 

venaticus  وحشی  ۀربو گFelis sylivstris و  هستند

 ،Alectoris chukarتری  پرندگان منطقه کبک  از مه 

 ۀ، بییییاقرقرAmmoperdix griseogularisتیهییییو 

چشیی    ، سیینگPterocles orientalisسیییاه  شییک 

 Falcoو دلیجیییه  Lanius excubitorخاکسیییتر  

tinnunculus توان نام برد ) را میYazd Department 

of the Environment, 2002)

 روش کار . 2. 2
شناختی  ، ابتدا شرایط کلی بومپژوهشبرا  انجام ای  
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 حنییا تنییگ)فیزیکییی و زیسییتی( دو سییایت گییوراب و 

 ۀ  تکثییر و پیرورش گیور ایرانیی در منطقی     ها  )سایت

. در بررسیی  شدبهادران( بررسی  -کالمند ۀشد حفاظت

عارضات خوار  و ت پوشش گیاهی، طعمه ،ای  پارامترها

و شرایط دو منطقیه از   ندانسانی مورد توجه قرار گرفت

 نظر ایجاد شرایط زندگی گور مقایسه شد. 

گییور  رأ  18تعییداد  12/2/1323در تییاریخ 

 ۀماد رأ ماده و یک  رأ  0نر،  رأ  9ایرانی )شامل 

حفاظت  ۀواقع در منطق حنا تنگنابالغ( از محل سایت 

هیا شیدند. ایی     طبیعیت ر  دربهیادران   -کالمنید  ۀشد

گورها قبال از مرکز گوراب به ای  سایت منتقل شده و 

مدت دو سال در ای  سایت زندگی کرده بودند. پس از 

 1323رهاساز  گونه در طبیعت طی دو سال )تیرماه 

 ۀ( پییایش گورهییا بییه روش مشییاهد 1331تیرمییاه  تییا

مستقی  انجام گرفت. بدی  ترتییب کیه هیر دو هفتیه     

جو در منطقه، نقیاط حویور   و جست با حوور و بار، یک

( ثبیت و  GPSییابی جهیانی )   سیسیت  مکیان   باگورها 

شد. بیا توجیه بیه     یادداشت می ها آنساختار اجتماعی 

تعداد کی  گورهیا  رهاسیاز  شیده، تشیخی  فیرد  و       

مطالعیات   ها ممک  بود. ای  کار پیش از ای  در گروهی آن

  وحشیی پرژوالسیکی در مغولسییتان   هییا  پیایش اسیب  

 (. Kaczensky et al., 2007رت گرفته بود )صو

هیا     ضیلعی محیدب گسیتره    نهایت، با رس  چند در

خییانگی گورهییا محاسییبه شیید. بییرا  اطمینییان از اینکییه  

دهندۀ جوالنگیاه واقعیی گونیه در     ضلعی محدب نشان  چند

ها  حوور گیور در حواشیی     مدت مطالعه بوده است، نمایه

وجو شید. همچنیی ،    شده جست و خارج از محدودۀ ترسی 

مختصات منابع آبی مورد استفادۀ گورها و سایر منابع آبیی  

منطقه برداشت شد و حداکثر فاصلۀ نقاط حویور و چیرا    

ها از منابع آبی محاسبه شد. پارامترها  منیابع فیزیکیی     آن

هیا    ها و همچنی  وضعیت ایی  زیسیتگاه    و زیستی زیستگاه

شد نسبت به تعارضات انسانی بررسی

   نتایج. 3
 -کالمنیید ۀشیید حفاظییت ۀرهاسییاز  گییور در منطقیی 

 ۀتاریخی انتشار آن در منطق ۀبهادران، با توجه به سابق

(، معرفی مجدد محسیوب  Ghalamsiah, 2006مزبور )

با توجه به طوالنی شدن نسبی فراینید   ،شود. لیک  می

 و سیییال( 11تکثیییر در اسییارت در سیییایت قبلییی )   

شیدن، تغیییر     ایش به اهلیی احتماالتی که در مورد گر

و  خیواران  طعمیه ا  حییوان، مقابلیه بیا     در رفتار تغذیه

شید،   سایر مشکالت رفتیار  و ژنتیکیی احسیا  میی    

عبیارتی   ا  و ییا بیه   طبیعت به روش پلیه در رهاساز  

ابتیدا در سیال    ،. بدی  ترتیبشدانجام  1رهاساز  نرم

ه بی  یک جمعیت گور به سایت نسیبتاً وسییعی   ،1322

 ،با شرایطی مشابه شرایط طبیعی منطقیه  حنا، نگتنام 

منتقییل شیید. اییی  منطقییه از دو طییرف محییدود بییه   

  کوهستانی و از دو سو  دیگر محصور بیود،  ها شیب

  خیانگی خیود از منیاطق    هیا   زیرا گورهیا در گسیتره  

. (Kaczensky et al., 2008) کنند میپرشیب اجتناب 

 ن سیایت، در آ کردن پس از دو سال زندگی ،در نهایت

  (.1)جدول  ندشد رها گورها در طبیعت

ها پیراکنش بیشیتر  داشیتند )شیاید بیا        گروه ماده

تر  ها  جدید(. البته ای  پراکنش گسترده  هدف یافت  گروه

ها  سیرگردان   خطر نبود و موجب تل  شدن یکی از نر بی

 علت گیر افتادن در اراضی ماندابی حی  نوشیدن آب شد.   به

 ازطالعه نشان داد نرها  سیرگردان  نتایج ای  م

جوالنگاه یکی از نرها  سیرگردان از   8براسا  جدول 

از  رأ جالیب اینکیه دو    ۀگروه مادر  کمتر بود. نکتی 

میاه زنیدگی در طبیعیت از     گورها  ماده پس از هشت

 81و پیس از طیی مسیافتی حیدود      ندگروه جدا شید 

کرمییان بییه سییایت  -کیلیومتر و عبییور از بزرگییراه یییزد 

بییود( بازگشییتند.   هییا  وراب )کییه محییل تولیید آن گیی

                                                                             
1
 Soft-release 
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1982درپایانسالحناتنگسایتگوراب)سایتمادر(باسایتةمقایس.1جدول

نامسایت
تعدادگور

)رأس(

مساحت

)هکتار(
خوارانطعمهروشتغذیهپوششگیاهی

 خوار فاقد طعمه تغذیۀ دستی و فاقد پوشش تخریب شدید 131 83 گوراب

 پلنگ -گر  % چرا  طبیعی21 -% دستی31 %39تیپ درمنه با تراک   211 11 احن تنگ

(1983میزانپراکنشوجوالنگاهگورهادرسالاولرهاسازی).1جدول

اندازةگروه
حناازتنگفاصلةجوالنگاه

)میزانپراکنشازنقطةرهاسازی(

مساحتجوالنگاه

)هکتار(
مالحظات

 - 3/81281 حنا تنگمجاور سایت  نابالغ( 1و ماده  0نر،  1) رأ  2
 تل  شد1323  ماه در بهم  - کیلومتر 93 نر رأ  1
 - 2/9321 کیلومتر 2/82 ی(بان جنگل نر )نر رأ  1

 - کیلومتر 1/39 (حنا تنگو   نر )نر بلوچی رأ  8
جایی زیاد جوالنگاه  هدلیل جاب هب

 گیر  نشد. اندازه

رهاپسازرهاسازیساختاراجتماعیگو.9جدول

فردگورردیف
تابستان

1983

پاییزوزمستان

1983

بهار

1931
1931تابستان

پاییزوزمستان

1931

بهار

1931

 * * * * * رهاساز  نر غالب 1

 * * رهاساز  1مادیان  8
*  
 * * زایمانو 

 * * تولد  - - - نابالغ 3

 رهاساز  8مادیان  2
بازگشت به 

 سایت گوراب

ندگی در ز

 سایت گوراب

زندگی در 

 سایت گوراب

زندگی در 

 سایت گوراب

زندگی در 

 سایت گوراب

 رهاساز  3مادیان  9
بازگشت به 

 سایت گوراب

زندگی در 

 سایت گوراب

زندگی در 

 سایت گوراب

زندگی در 

 سایت گوراب

 زایمان 

 * * * * * رهاساز  2مادیان  0
 * * * * * رهاساز  9مادیان  2
 * * * * * رهاساز  0ن مادیا 2
 * * * * * رهاساز  نابالغ ۀماد 3

 رهاساز  8نر  11
 1323در بهم  

 تل  شد
- - - - 

11 
 3نر 

 ی(بان جنگل)نر
 تنها تنها تنها تنها رهاساز 

گیر  و   زنده

 منتقل شد

18 
)نر  2نر 

 (حنا تنگ
 تنها تنها تنها تنها 9همراه با نر  رهاساز 

 2همراه با نر  رهاساز  )نر بلوچی( 9نر  13
بازگشت به 

 سایت گوراب
- - - 

 خانوادگی ۀزندگی در دست: *
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بهادران-کالمندةیگورهایرهاسازیشدهدرمنطقهاگاهیدرجوالنگاهپارامترهایزیست.4جدول

گاهیپارامترهایزیست
رأسی8گروه

نابالغ(1مادهو6نر،1)

رأسنر1

بانی()نرچاهجنگل

نررأس1

حنا()نربلوچیوتنگ

 1-11 1-9 1-11 شیب ) درصد(

 1011-1211 1991-1211 1211-1211 ارتفاع )متر(

 تیپ گیاهی

 کاهو  وحشی -درمنه

 طارون -درمنه

 شور بیابانی -درمنه

 

 کاهو  وحشی -درمنه
 

 جوسیخ -درمنه

 9 9 3/18 کیلومتر()حداکثر فاصله از منابع آبی 

 2 1.0 18 )کیلومتر( گاه سکونتحداقل فاصله از 

 1 1.0 2 و بزرگراه )کیلومتر( آسفالتهحداقل فاصله از 

 خرگوش آهو خرگوش -آهو بوم ه  خوار عل 

 - -  دام اهلی

 

 

یتکثیردرمنطقهوپراکنشگورهاپسازرهاسازیهاموقعیتسایت.1شکل
 

 هییا در جوالنگییاه گییروه مییاده  1331در سییال 

ی نرهیا تیا پاییان    رأسی  8د. گیروه  تغییر  مشاهده نش

 1/39 ۀفاصیییل درهمیییراه هییی  و   1331فیییروردی  

سیسس   .کردند زندگی می حنا تنگکیلومتر  از سایت 

مجیاور سیایت    ۀیکیی بیه محیدود    ند؛از ه  جیدا شید  

بازگشت و دیگر  مدتی در اطیراف آبشیخور    حنا تنگ

 حنییا تنییگکیلییومتر   2/82پییورتکی واقییع در فاصییله 

کیلیومتر و   11بیا طیی مسیافت    و سیسس   کردزندگی 
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کرمان به سیایت گیوراب )محیل     -عبور از بزرگراه یزد

 تولدش( بازگشت.

ۀ کییل ادار ،1331در ابتییدا  سییال  ،در نهایییت

گیر  و بیه         زنده رای بان جنگلزیست یزد نر چاه  محیط

واقیع در پینج انگشیت     ،سایت تکثییر در اسیارت گیور   

بیا   ،ی شیده جمعییت گیور معرفی    کیرد. منتقل  ،ابرکوه

ی رأسی  2شامل یک گیروه   ،احتساب یک مورد زایمان

نر سرگردان )نر  رأ نابالغ( و یک  1نر و  1ماده و  9)

( شدحنا تنگ

 گیری   بحث و نتیجه. 4
  هیا  حاضیر نتیایج مربیوط بیه یکیی از پیروژه       ۀمطالع

بقیا  گورهیا    کنید.  میی ئه امعرفی مجدد در ایران را ار

از جمعیتی کیه   ،هاساز دو سال بعد از ر حدودپس از 

بیرا   داد کامال در اسارت متولید شیده بودنید، نشیان     

تیاریخی ایی     ۀاحیا  گسیتر  منظور به اقداماتیچنی  

. موفقییت  رییز  کیرد   تیوان برنامیه   میی  گونه در کشور

تعرییی   درصیید افییراد  براسییا یی هییا چنییی  پییروژه

پایش پس از رهاساز  یا  ۀشود که بتوانند در مرحل می

 & Fonturebelیان سال نخست بقیا یابنید )  حداقل پا

Simonetti, 2011)از حیث میزان زادآور   . ای  پروژه

میر در کالمند موفق بوده است. با ایی  حیال،    و و مر 

بازگشت سیه گیور بیه سیایت محصیور گیوراب باعیث        

 شود. رو به روشود که موفقیت ای  پروژه با شک  می

ط وسیییعی از شییرای ۀتواننیید گسییتر گورهییا مییی

 ,Zhirnov & Ilyinsky)  کننید محیطیی را تحمیل   

ی با پوشش گیاهی فقییر  یها و حتی در زیستگاه(1986

. (Saltz, 1995)سرد یا گرم بقا یابنید   بسیارو دماها  

یی است کیه در سیایر نقیاط    ها رو، گور از گونه ازهمی 

از معرفیی مجیدد آن     آمیز تجربیات موفقیت دنیا نیز

ماننید   ؛وجیود دارد  ،ییا  آن اح منظیور  بیه  ،به طبیعت

گاه طبیعت رامون و صیحرا  نگیو در اسیرائیل     ذخیره

(Saltz, 1995; Saltz et al., 2000) حییال،  . بییاای

 ۀ  گسیترد ها یی مرهون پایشها موفقیت چنی  تالش

 ;Ralls et al., 1992جمعیییت پییس از رهاسییاز  )

Kaczensky et al., 2007بانان و    محیطها ( و تالش

 متأسیفانه، است.  ها آنبرا  جلوگیر  از شکار مدیران 

برا  معرفی مجدد گور  1391 ۀدهدر تالش قبلی که 

یییالق انجیام شید،     به پناهگیاه حییات وحیش خیوش    

، 1321رغ  بقا و زادآور  گورها تیا اواسیط دهیه     علی

درنهاییت پیس از    ،میوارد بیاال   نکیردن  رعاییت  علت به

 ,Harrington) شد رو به رودهه با شکست  نزدیک به دو

1977; Tatin et al., 2003; Ziaie, 2008 .)   

  مربیوط بیه نقیل و انتقیاالت     ها موفقیت پروژه

جمعیت ابتیدایی   ۀبزر  بودن انداز بهجانوران معموالً 

، (Armstrong & Seddon, 2008)مییرتبط اسییت  

کیه   ،  میذکور هیا  حال، تأمی  تعیداد زییاد گونیه    باای 

شیده قیرار دارنید     دیید معموالً در طبقات حفیاظتی ته 

(Philips et al., 2005)،   دشییوار و حتییی غیییرممک

جمعییت از   189بیر   مبتنی ساز ِ است. اما نتایج مدل

کیه   ،  مختل  پستانداران در آفریقا  جنیوبی ها گونه

 32 دهید  نشان میی  بودند، گرفته قرار جایی جابه تحت

 هایی ؛ تالشآمیز بوده است موفقیت ها ای  تالش درصد

 فیرد آغیاز شیده    19  کمتر از ها عمدتاً با جمعیتکه 

افراد جدیید بیه جمعییت     کردناضافه  بنابرای ، است.

باعیث افیزایش نیرخ رشید      اخییر   ها کوچک در سال

ها شیده اسیت     سرانه و جلوگیر  از شکست ای  برنامه

(Van Houtan et al., 2009). 

  هییا اطییالع از الگییو  رفتییار اجتمییاعی گونییه 

که تعداد انیدکی نیر    زمانی .مه  است چندهمسر بسیار

آمییز  بیشیتر    درون ،گیر  بیابنید  غالب فرصت جفت

چنییی  شییرایطی عوامییل ژنتیکییی و    و در شییود مییی

هیا  کوچیک میؤثر     دموگرافیکی در انقرا  جمعییت 

 0 (. باتوجیه بیه حویور   Nunney, 1993خواهند بیود ) 
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رفت زادآور   مادیان بالغ در زمان رهاساز ، انتظار می

 فقیط ، حال آنکه شودپایش مشاهده  ۀتر  در دوربیش

و همیی  امیر باعیث شید      کیرد زایمیان   ها یکی از ماده

داشیته باشید. موفقییت     کنید  افزایش جمعیت روند 

تولیییدمثلی گورهییا  معرفییی شییده بییه بیابییان نگییو   

(Negev   در جنوب اسرائیل نیز در پنج سیال نخسیت )

هر سیال(،   ازا  هر ماده در نوزاد به 2/1 -1پایی  بود )

افزایش یافیت   1 -9/1حال آنکه در پنج سال بعد  به 

(Saltz, 1995.) 

ممکی  اسیت    هیا  دورشدن نرها از گروه مادییان 

  هییا ناشییی از قلمروطلبییی شییدید نرهییا در جمعیییت 

. (Rubenstein, 1986)کوچک خرها  وحشیی باشید   

گورها از محل رهاسیاز  و   ۀحال، انتشار گسترد درعی 

بیرا  فاصیله    را ییت بیاال  ایی  جیانور    قابل ها آنبقا  

ییافت  منیابع متفیاوت     منظیور  بیه گرفت  از منابع آبی 

. همچنیی   (Kaczensky et al., 2008) دهد می نشان

فرد به سایت محل تولید )گیوراب( نییز در     3بازگشت 

 ۀهمی اسیت. در ایی  بازگشیت،     توجهدرخور نوع خود 

ت( از بیی  رفی   افراد )همچنی  نریانی که در مانداب از

. کییرده بودنییدکرمییان عبییور  -بزرگییراه پرخطییر یییزد 

 ،  آتی رهاساز  گونه در کشورها رو، در برنامه ازهمی 

 تولید  محیل  رهاسیاز  و  ۀمیان محدود محوطۀ امنیت

توجیه قیرار گییرد. همچنیی       باید میورد  ای  جانوران

بیه منیاطق   صرفاً حفاظت از گورها در ای  موارد نباید 

منییاطق  الزم اسییت و شییودحفاظییت شییده محییدود  

  متفییاوتی هییا ا  کییه احتمییاال از کییاربر   حاشیییه

 Kaczensky et) ند نیز در نظر گرفته شیوند برخوردار

al., 2011.) 

موفقیییت  درمحیطییی مییؤثر   عوامییلبررسییی 

شیده بیه    معرفیی  مجدداً زادآور  جمعیت گور آسیایی

1گاه طبیعت رامون ذخیره
در اسرائیل نشان داد شرایط  

                                                                             
1
 Ramon Nature Reserve 

 ۀو انیداز  ،ویژه در دوران باردار  گورها هب ،سالی خشک

موفقییت زادآور    ۀکننید  جمعیت پایه دو عامل تعیی 

 اییی  دو .(Saltz et al., 2006)انیید  گورهییا بییوده 

  هییا یعنییی جمعیییت انیید  پایییه و دوره ،محییدودیت

مورد مطالعه ه  مصیداق   ۀدر پروژ ،خشکسالی طوالنی

. شیوند  میدیریت  مناسیبی  نحیو  بهبنابرای  باید داشت 

در قیا  بیا سیایر    ،آنکه خرها  وحشی آسیایی رغ  به

بییرا  مواجهییه بییا شییرایط   ،  خییودهییا خییانواده هیی 

از قیدرت سیازگار     ناپیذیر  بینیی  محیطی پییش  زیست

(، Kaczensky et al., 2007)برخوردارنیید   بیشییتر

پیراکنش   ۀکیه حیوز   ،  کوچک ایی  گونیه  ها جمعیت

عوامل محیطی و محدود  ه  دارند، در برابر نوسانات 

 Kaczensky) نید پذیر رخدادها  جد  طبیعی آسیب

et al., 2011 رو، با توجه به وابستگی گورهیا   (. ازهمی

و فشیار بییش از حید بیه      هیا  به منابع آبی در تابستان

شییر و   چیاه  ۀمراتع واقع در اطراف آبشیخورها )چشیم  

دسیتی کمکیی در    ۀانبار کمریخیدان(، تغذیی   پرپا و آب

منظور عبیور از بحیران تیا زمیان      لی بهشرایط خشکسا

  متعییدد هییا جمعیییت و تشییکیل زیرجمعیییت  احیییا

 رسد.   نظر می ضرور  به

 ۀحملیی ازا   طییی دوران پییایش، هیییه نشییانه  

دست نیامد.  هب ها آنبه  ،خصوص گر  ه، بخواران طعمه

کیوالن و اسیب وحشیی     ۀحال آنکیه، گیورخر زیرگونی   

  شیکار  هیا  الشیه  درصد 82پرژوالسکی در مغولستان 

 ۀطعمی  هیا  کیره  کیه عمیدتاً   نید داد میگر  را تشکیل 

. البتیه  (Enkhsaikhan, 2002)شیده بودنید    هیا  گر 

خیوار  زییاد    شایان ذکر است که یکی از دالیل طعمه

  پرژوالسیکی مجیدداً   هیا    اسیب هیا  از کیره  هیا  گر 

  دیگر ها معرفی شده، تنوع ک  و فراوانی پایی  طعمه

هیا    اسیب  بیه کیره      حملیه بود که عاملی محر  برا

 ,.Van Duyne et alوحشیی شیناخته شیده بییود )   

(. حال آنکه در کالمند تنیوع و تیراک  بیاالیی از    2009
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انواع سمداران موجود در مناطق کویر  از قبیل آهیو،  

 شیود  سبب میی قوچ و میش و کل و بز وجود دارد که 

حیال،   . درعیی  کمتیر شیود  هیا بیه گورهیا     حمله گر 

 خیواران  طعمهو  ها طعمه ۀر گرفت  جامعاهمیت در نظ

معرفیی مجیدد    ۀپیش از آغیاز هرگونیه برنامی    ،مربوطه

تیا  اسیت  میورد تأکیید قیرار گرفتیه      ،گورخر در کشور

پیش از پاییدار شیدن زاد و    هایی، گذار  چنی  سرمایه

از  خیواران  طعمیه  ۀحملی  سیبب  ولد و جمعیت گونه، به

 بی  نرود.

 ۀماتی پییروژپیییش رو بییه ارزیییابی مقیید ۀمطالعیی

و برا  حصول اطمینیان از موفقییت    پردازد میمذکور 

ای  تالش زمیان بیشیتر  نییاز اسیت. جمعییت گیور       

و در برابر عوامل  است موجود در کالمند بسیار کوچک

و  استپذیر  تصادفی متعدد جمعیتی و محیطی آسیب

نیازمنید مراقبیت و میدیریت     ،بیرا  احییا   ،بدون شک

شییود کییه   شیینهاد مییی رو، پی . ازهمییی اسییت جیید 

چنیان   برا  پایش ایی  جمعییت هی     ها  جد  تالش

یی جا جابهجمعیتی و  گوناگونو پارامترها   یابدادامه 

کنترل و ثبیت شیود. بیدون شیک نصیب      دقت  افراد به

تواند گامی اساسیی در   می GPSگردنبندها  مجهز به 

عیالوه،   در ای  منطقه باشد. بیه  ها جهت پایش بقا  آن

میذکور،   ۀنش گیر  و پلنیگ در محیدود   نظر به پیراک 

  هیا  بررسی ،ا  از گورها درصورت یافت  هرگونه الشه

 ۀتکمیلی برا  کسب اطمینان از علیت میر  و زمینی   

 رسد.   نظر می خوار  ضرور  به طعمه

شیده بیه    از سو  دیگر، تمامی گورها  معرفیی 

  سه گور ها بهادران زاده -کالمند ۀشد حفاظت ۀمنطق

کیه از تیوران بیه ایی  منطقیه منتقیل       ابتدایی هستند 

رو، قییبالً در مرکییز گییوراب دچییار     شییدند و ازاییی  

، بنییابرای (. Daemi, 2010نیید )ا هآمیییز  شیید  درون

معرفیی شیده از    ۀضرور  است با تقویت جمعیت پایی 

هیا  طبیعیی    طریق انتقال تعیداد  گیور از زیسیتگاه   

شیده   گور یا توران( تنوع ژنتیکی جمعیت معرفی )بهرام

گیر  جمعیت مناسبی از گور  شکل برا و  تر شودبیش

. بیدیهی اسیت ایی     شودمرکز  ایران اقدام  ۀدر ناحی

  طبیعیی  هیا  ا  بیرا  تقوییت جمعییت    اقدام پشتوانه

ا  شیدن   جزیره ۀخواهد شد که خود نیز از پدید ایران

 ,.Tatin et al)برنید   و افیت تنیوع ژنتیکیی رنیج میی     

2003).

 سپاسگزاری
کیل حفاظیت    ۀجیدد گیور توسیط ادار   معرفی م ۀپروژ

بنابرای  ضیرورت   .زیست استان یزد انجام گرفت محیط

زیسییت اسییتان آقایییان  دارد از مییدیران وقییت محیییط

محمییود صییفرزاده، حمییید جاللونیید ، سییید حسییی  

از زحمیات آقاییان احمید     ،سادات موسو  و همچنی 

فیییالح، رضیییا مالمحمیییدعلیان، مهییید  تیمیییور  و 

کالمنید بهیادران    ۀاظیت شید  حف ۀبانیان منطقی   محیط

 اللَیه  اهلل زارع، ابراهی  تیمور  و  ولی ویژه آقایان روح به

ل منطقیه  ئوانی و آقا  محمدرضا محمود  مسی راسخ

دو سیاله   ۀکه در پایش جمعیت طی دورشود قدردانی 

   .همکار  داشتند
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