
 7931 بهار ،1 شماره ، 71 دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط

  91تا  52 صفحات
 

 بیربرای ج های خشک ایران مرکزیای زیستگاهبرآورد ظرفیت برد تغذیه
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 5عباسیان، حسین 4، ناصر باغستانی میبدی3، حمیدرضا رضایی2حسین وارسته مرادی ،1حسن اکبری
 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزدوحش، مدیریت حیاتشناسی و دکترای بوم -1
 ی گرگانلوم کشاورزی و منابع طبیعزیست، دانشگاه عوحش، استادیار گروه محیطدکترای مدیریت حیات -2

 منابع طبیعی گرگانزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و وحش، استادیار گروه محیطدکترای ژنتیک حیات -3
 کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد مرکز تحقیقاتدکترای علوم مرتع، دانشیار  -4

 کارشناس اداره کل محیط زیست استان یزد-5
 

 (77/40/30تاریخ پذیرش  -53/40/30  )تاریخ دریافت

 :چکیده
ترین مناطق حوزه در یکی از خشک(Gazella bennettii shikarii Groves, 1993)ای زیستگاه جبیر در این مطالعه، ظرفیت برد تغذیه

انتشاار وونه در ناحیه ایران مرزیی مورد برریی ررار ورفت  بیین منوور ابتیا به تعیین دوره بحرانی و میت )طو(( نن در پناگگاه حیات 

اری برد، مییان تولیی با ایتفاده از روش نمونهگا در فصا  بحرانیانجیر پرداخته شای  پ  از نن با توجه به ارجحیت ذذایی وونهوحش دره

برداری یا ارزش رجحانی گای مطلوب جبیر برنورد وردیی  در ادامه با لحاظ یکی از پارامترگای حی مجاز بهرهمضااف  در محیوده زیستگاه

عیین نیاز روزانه جبیر، ظرفیت برد گا و تبرای گر وونه ویاگی، مییان فلوفه راب  دیاااترر برنورد وردیی و بعی از زر زردن یاااهر رری 

رار جبیر را  050انجیر ظرفیت ای زیساتگاه جبیر در منطهه برنورد شای  نتاین نشان داد در یا( مطالعه، پناگگاه حیات وحش درهتغذیه

اورچه با توجه به زاگش  رار جبیر در یکصی گکتار باشی  90/5توانی دارد  به فبارتی دیگر حیازثر ترازر جبیر در منطهه مورد مطالعه می

منابع ذذایی در دیاترر در فص  بحرانی، محیودزننیه رشی جمعیت رویه، در حا( حاضار دلی  شاکار بیجیی جمعیت جبیر منطهه به

ونه در و گای حوزه انتشار اینترین زیستگاهانجیر را یکی از خشکتوان درهای ترازر جبیر میفعلی وونه نیست، اما با توجه به برنورد نهطه

( بالاترین یااهر را در تامین نیاز ذذایی Hammada salicornicaگمچنین بر ایااار نتایب بییاات نمیه وونه رم  ) دنیا رلمیاد نمود 

  یشودمو پیشگیری از چرای شتر در پناگگاه در تمام فصو(، برای حفظ مییان تولیی این وونه ویاگی پیشنهاد دارایت جبیر در منطهه 
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  مقدمه. 1 

پرازنش جبیر از ذرب و مرزی گنیویتان شروع 

شایه و به یامت پازساتان، جنوب ذرب افغانستان تا 

موجود  (  اطلافاتIUCN, 2008یابی )میایران ادامه 

پیرامون وضاعیت وونه در افغانستان و پازستان دریق 

(  بیشترین جمعیت جبیر در Habibi, 2001نیسات )

 ننزنی به طوری زه جمعیت گنیویااتان زیساات می

رأر برنورد شااایه  744444در گنیویاااتان بیش از 

در واذشاااته (  در ایران Rahmani, 2001ایااات )

 Hemamiجمعیت این وونه زاگش جیی داشاااته )

& Groves,  2001ای از ( اما گنوز انتشااار وسااترده

شااما( یاامنان ورفته به یاامت جنوب تا گرمیوان 

ه داشت)شرق زاورر( و به یمت شرق تا مرز پازستان 

 رار می ریاااای 9444و جمعیاات نن بااه حاایود 

(Akbari et al., 2014 برایاااار نخرین ارزیابی  )

IUCN  )از نور جهااانی وونااه جبیر 5442در یاااا ،

(G. bennettii در طبهه زمترین نگرانی )(LC)  ررار

 7330بنیی یا( ورفته ایت  البته این وونه در طبهه

در طبهه  5449یا( از و  (Vu)پذیر در طبهه نیای 

ررار ورفاات  باایون تردیاای  (LC)زامترین نگرانی 

ت عیتر از وضگای ایران نگران زننیهوضاعیت زیروونه

نیی ورووز و بدر نخرین طبهاه جهاانی ووناه ایااات 

( از یاااماایاران دنیااا، جبیرگااای ایران، 5477وراب )

به از جبیرگای گنیویاااتان و  شاااام  دو وونه مجیا

  در گستنی G. fuscifronsو   G. shikarii گای نام

این صاااورت، وضاااعیات این دو وونه با این جمعیت 

شاااود  بر ایاااار ، بحرانی رلمیاد میدر دنیا محیود

رویه تویط انسان شکار بیدر وذشته اطلافات موجود، 

گای جبیر در ایران بوده فام  اصااالی زاگش جمعیت

زشاورزی،  ایات اما امروزه با توجه به شاایت تویااعه

گای محیودیت جیی زیساااتگاه، خایمااتی و معاینی

جبیرگااا زاااملااا گااای برای احیاااج جمعیااتمطلوب 

   محسور ایت

در ایران  جبیرمطاالعاات انجام شااایه پیرامون 

بناایی نگوان چیی بوده و شااااماا  مطااالعااات ردهنااا

(Karami et al., 2002; Groves, 1993 مطالعه ،)

(، Akbari et al., 2013ترجیب زیساااتگاگی جبیر )

 & Aghanajafi-zadehانتخاب زیساتگاه تابستانه )

Kharazmi, 2013ای پیرامون ژنتیااک ( و مطااالعااه

 ( ایت Nasiri & Mahdavi, 2011وونه )

ه موارد یاد شیه، ضرورت دارد حیار ، با توجه ب

گای حفاظت شااایه احیاج جمعیت جبیر در زیساااتگاه

گای جبیر در گنیویتان شاونی  اما بر خلا  زیساتگاه

شااام  مناطق نیمه مرطوب یا نهایتا  به طور فمیهزه 

متر میلی 724 – 124خشااک با بارنیوی یااالانه نیمه

(، در Mallon, 2008; Rahmani, 1990ایاااات )

تری با بارنیوی گای خشااکیران، این وونه زیسااتگاها

 Akbariپساانید )را میمتر میلی 24 – 524یااالانه 

et al., 2014 بنابراین احتما( محیودیت نب و ذذا  )

گای خشک زیساتگاهگای جبیر در برای احیاج جمعیت

ایران باه مرات  بیشاااتر ایااات  از جمله این مناطق 

وارع انجیر وحش درهتوان پناگگاه حیاتفراخشااک می

طی دگااه رذر اینکااه نااام برد  فلیدر مرزی ایران را 

اجازه تخری  زیساااتگاه افر از معین، جاده و  7924

ماننی نن در این منطهه داده نشاایه و شااکار ذیرمجاز 

طی  زنتر( شاایه، اما به وایااطه حفاظت مسااتمر نیی

افیایش محساااویااای در جمعیت جبیر ر   این دگه،
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(  بنابراین یکی از Yazd DoE, 2014نیاده ایااات )

در مورد این مشااک ، رویش  مطرح شاایهگای فرضاایه

 ه ایاااتانیک ویاگی و ظرفیت انیک زیساااتگاه بود

ای برای ضااامن اینکااه تعیین ظرفیاات برد تغااذیااه

نیی رییی نینایه جمعیات جبیر در این منطهه برنااماه

 مفیی خواگی بود 

( ظرفیاات برد را ترازمی از 7399لائوپولاای )

ت وونه فنوان نمود زه در نن، افیایش جمعیت جمعیا

شود  تویط برخی فوام  خارجی نویر ذذا محیود می

حش وبرای تعیین ظرفیت برد زیستگاه حیات بنابراین

ننیه زبایی نساابت به شاانایااایی منبع یا منابع محیود

گااای خشاااک، محیط از ننجااایی زااه درارایام نمود  

به تولیی  خواران وابساااتگی زیادیگاای فل جمعیات

 & Benderجوامع ویااگی و مییان باارنیوی دارنی )

Weisenberger, 2005تااوان باارای تااعاایین ( ماای

ای ایاااتفاده گای تغذیهظرفیت برد زیساااتگاه از می(

( زااه خود Delano & Townsend, 2002نمود )

 ایگای تغذیهو می(شام  می( مییان فلوفه یا زیتوده 

 ( Ajami,2002) باشااای)باا لحاظ زیفیت فلوفه( می

بینی ظرفیت برد بر ایااار به پیشای گای تغذیهمی(

ای افراد بااا مییان ذااذای در رابطااه بین نیاااز تغااذیااه

پردازد  ایتفاده از این رویکرد دیترر در زیستگاه می

 ای دارددر مطاالعاات حیاات وحش، یاااابهاه دیرینه

(,Mentis & Duke 1976, Potvin & Huot 

1983, Hobbs & Swift 1985, مواد ذذایی برنورد  )

 ,.Hobbs et alتوانی شام  مییان نیتروژن )شیه می

1982 Hobbs & Swift 1985 ماایاایان اناارژی ،)

(Hobbs et al., 1982, Potvin & Huot 1983, 

Hobbs & Swift 1985 یا مییان زیتوده خشاااک )

( بوده و مبنای برنورد ظرفیت Crete, 1989ویاگی )

     برد ررار ویرد

ظرفیات برد زیساااتگااه یااامایاران، اذل  در 

شاااود با این فره زه محیودیت زمساااتان تعیین می

 Hobbs)فصاا  محسور ایت این فلوفه بیشاتر در 

et al., 1982; Potvin & Hout, 1983 )  

تعیین ظرفیت برد  گای  از انجاام این مطالعه 

ترین مناطق حوزه ای جبیر در یکی از خشاااکتغاذیه

ه برریی اینک ایت  احیه ایران مرزییانتشار وونه در ن

نیاا زمبود ذذا محیودزننیه افیایش جمعیت جبیر در 

نیا  و گمچنینانجیر ایااات یاا خیر  زیساااتگااه دره

مهااجرت جبیر باه خاارز از پنااگگاه به دلی  زمبود 

 فلوفه ایت یا خیر 

 هاروش. مواد و 2

 منطقه . معرفی 2.1

 پنااگگااه حیات وحش دره انجیر با مسااااحت

 52گکتاار در شاااهریاااتان اردزان یید و  712444

زیلومتری خرانق وارع شااایه ایااات  دامناه ارتفافی 

متر بالاتر از یاااطب دریا  5539تاا  294منطهاه بین 

متغیر ایااات  از نور توپوورافی، پناگگاه حیات وحش 

دره انجیر شام  یه لکه ارتفافی بوزون، گیار دره و نی 

نسبت گموار و تپه  گای بهباز ایات زه بین ننها دشت

(  ارلیر Yazd DoE, 2008انی )ماگورگا وارع شااایه

بنیی نمبرژه، خشااک یاارد و منطهه برایااار طبهه

متر ویارش شااایه ایااات میلی 12میانگین بارنیوی 

(Yazd DoE, 2009  مناابع نبی منطهاه شااااماا  )

گا و نیی نب انبارگای یاااخته شاایه به ویاایله چشاامه

 یید ایت اداره ز  محیط زیست ایتان 
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گای ویاگی چنی یااااله منطهه از جملاه ووناه

(، رم  Artemisia sieberiگااای درمانااه )واونااه

(Hammada salicornica ریچ ،)(Zygophyllum 

atriplicoides( اشنان ،)Seidlitzia rosmarinus ،)

(، زاااروانکش  Salsola yazdianaشاااور یایدی )

(Atraphaxis spinosa( پاارناای ،)Ptropyrum 

aucheriتوان ناام برد  یوزپلن  )( را میAcinonyx 

jubatus venaticus( رااوو و ماایااش ،)Ovis 

orientalis( ز  و بی ،)Capra aegagrus )زارازا ،)

(Caracal caracal( وااربااه وحشاااای ،)Felis 

silvestris( خرووش ،)Lepus capensis شاه روباه ،)

(Vulpes cana( زبک ،)Alectoris chukar تیهو ،)

(Ammoperdix griseogularis بااارررره شاااکر ،)

 Podoces(، زاغ بور )Pterocles orientalisییاه )

pleskei( بایمجااه بیااابااانی ،)Varanus griseus 

caspius نوااامااای یااااروزذاای خااازسااااتااری ،)

(Phrynocephalus scutellatus یاویمار خاردم ،)

گااای ( نیی از وونااهUromastyx asmussiایارانی )

 ,Yazd DoEنیی )شااامار میجانوری این منطهه به 

2009)  

 روش کار. 2.2

ای زیساااتگاه برای برنورد ظرفیات بررد تغاذیاه

جبیر، ابتیا  مییان فلوفه راب  ایاااتفاده در زیساااتگاه 

 ;Potvin & Huot, 1982) شایبرنورد مورد مطالعه 

Hobbs & Swift,1985در ابتاایا  این منوور (  بااه

منطهه مورد مطالعه دوره بحرانی و میت )طو(( نن در 

ترین یکی از ایاااایااای تعیین شااای  تعیین این دوره

وحش تعیین دوره مراحاا  برنورد ظرفیاات بررد حیااات

بحرانی و میت نن ایت  اورچه در مناطق بیابانی بعضاً 

دلی  زمبود نب و یا رویش ناچیی، فصاا  ورم یااا( به

 ،شود اما برای یمیارانفنوان فص  یخت تعیین میبه

 ,.Parker et alفصا  بحرانی ایت ) ،زمساتان اذل 

1984; Pauley et al., 1993)).   

منطهااه تعاایادی منااابع نبی مصااانوفی )نب این در 

محیط زیساات یاااخته شیه ز  انبارگا( تویااط اداره 

ای در فام  محیود زننیه ،ایااات بنابراین زمبود نب

 بارنیوی منطهه از یوی دیگرفصا  ورم یا( نیست  

انیک بوده و فمیتاً پ  از بارنیوی زمسااتانه، از حیود 

 ،نیمه ایافنی با ورم شین گوا و افیایش یافات نفتابی

شااود  بنابراین در فصاا  بهار با فصاا  رویش نذاز می

 گایییاااله و نیی بوتهرویش گر چنی انیک ویاگان یک

چون ریچ، رلر و رم  محایودیات ذذایی چنیانی گر

و نیی  ایبوتااه ناایارد  فموماااً رویش ویاااگااانوجود 

 ذذای -انیزه خشک شیه -مانیه ویاگان یکسااالهباری

مورد ایاتفاده جبیرگا را در فصاا  تابستان نیی تنمین 

پااییی، فصااا  باذردگی ویااگان گمچنین زننای  می

گرچنی ویژه رم  در منطهه ایت و با بارش ای بهبوته

ای شاسته شیه و وتهویاگان ب ،گای پاییییبارانانیک 

ویرنی  این در حالی ایاات مورد تغذیه جبیرگا ررار می

ه یالزه در فصا  زمساتان، مییان بهایای ویاگان یک

در دیااترر با توجه به وزش بادگای شااییی در طو( 

در یایر فصو(،  گاو یایر وونه یاا( و نیی چرای جبیر

بساایار انیک و یا ناچیی ایاات  از یااوی دیگر چرای 

 ای وچون شاااتر از ویاگان بوتهنیی رربایی گرجبیر و 

گاای راب  ای، بخش راابا  توجهی از رویشدرختچاه

مصار  این ویاگان را از دیترر خارز یاخته ایت  

بنابراین، فصاا  زمسااتان با توجه به محیودیت منابع 
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فنوان فصا  بحرانی در نور ورفته شی  اما با ذذایی به

از نیمه ایفنی  العه،منطهه مورد مطزه در توجه به این

روز  72شاااود بنابراین به بعی رویش بهاره شاااروع می

 نخر زمستان، از این دوره بحرانی حذ  شی 

برای تعیین ماایت فصاااا  بحرانی از نمااار  

گواشانایای ایاتفاده شی و با توجه به میانگین دمای 

ماگانه و میانگین حیار  دمای ماگانه در منطهه مورد 

نذاز فص  یخت تعیین وردیی   ماهمطالعه، ابتیای دی

بنابراین، طو( دوره یاااخت یاااا( در پناگگاه حیات 

روز برنورد شااایه و زمان برنورد  12وحش دره انجیر 

ماه در نور ورفته شااای  اضاااافه ظرفیات بررد نیی دی

شاود این دوره یخت، یردترین روزگای یا( بوده می

و مییان انرژی مورد نیاز جبیرگا برای ورم نگه داشتن 

 بین خود نیی بیشتر خواگی بود  

گای مطلوب و راب  تعیین زیساااتگاهباه منوور

نهشااه  ، ازدیااترر وونه در پناگگاه در فصاا  بحرانی

یر در جبو مطلوبیت زیستگاه پرازنش بالهوه موجود از 

 Akbari)شی  در این منطهه ایتفادهفصا  زمساتان 

et al., 2015b)    

کاااران گمچنین از نتاااین مطااالعااه ازبری و گم

ذااذایی جبیر در فصاااا   رژیرتعیین ( برای 5472)

 ,.Akbari et al)در این منطهه ایتفاده شیزمساتان 

2015a ) تولیاای برنورد مییان  از یاااوی دیگر جهاات

در گر تیپ ویاگی با توجه به مشااکلاتی زه  مانیهباری

گای مساااتهیر )ماننی روش رطع و توزین( و در روش

 ،تولیی( وجود دارد ذیر مساااتهیر )ماننی روش تخمین

ایااتفاده ویری مضاااف  روش نمونه ترزیبی  روشاز 

(  Moghaddam, 2001; Mesdaghi, 2003) شاای

این روش برای زاگش زمان طولانی مربوط به روش  در

مساااتهیر و افیایش درت روش ذیرمساااتهیر در گمه 

ن تولیی تخمی ،شونیگایی زه در فرصه مستهر میپلات

گا فم  رطع و توزین دی از پلاتزده شااایه و در تعیا

  پذیرفتنیی صورت 

گااا )اناایازه برای تعیین تعاایاد پلاااتگمچنین 

 ایتفاده شی: زیرنمونه( از معادله 

𝑛(          7رابطه ) =
tα(𝐶𝑉)2

𝑑2
       𝐶𝑉 =

s

𝑥
 

sانحرا  معیار : 

x میانگین : 

d در  42/4: خطاای نسااابی زه در این مطالعه

 نور ورفته شی 

tα  )از جیو :t  ایتیودنت با درجه نزادیt-1  و

 αحیود اطمینان 

ابتاایا در گر تیااپ تعاایاد  CVبارای تعیین 

معیودی پلات مسااتهر شاای و از نتاین حاصااله برای 

 برنورد میانگین و انحرا  معیار ایتفاده شی 

ایجاد یک با  ،گاپ  از برداشااات اطلافات پلات

زه گر ی یگاپلااتتولیای در رابطاه گمبساااتگی بین 

، بودنی رطع و توزین شااایهتخمین زده شااایه و گر 

این رابطه گمبسااتگی،   در تصااحیب شااینی برنوردگا

و  Xفنوان متغیر مسته  گا بهفلوفه تخمینی در پلات

در  Yفنوان متغیر وابسته فلوفه رطع و توزین شیه به

  شی نور ورفته 

از پوشش  ایتهرار گر پلات،این روش بعی از در 

گایی زه مورد ایااتفاده جبیر گا، وونهداخ  نن ویاگی

بودناای برداشاااات یااا تخمین زده شاااایناای و چون 

بود گاا متفاوت خورازی و ارزش رجحاانی ووناهخوش

(Akbari et al., 2015a) گر راب  دیترر فلوفه  لذا
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طور جیاوانه رطع و در پازت زاذذی بهویااگی ووناه 

ربی  نام ریخته شای  بر روی گر پازت مشااخصاتی از 

وونه، تاریخ برداشات، شاماره پلات، شاماره ترانسکت، 

بردار یادداشااات وردیی  بعی از تیپ ویاگی و نام نمونه

گا در گا، اریام به خشااک زردن نمونهبرداشاات نمونه

گفتااه،  5گوای نزاد شااای، بایین ترتیا  زاه بعاای از 

روز  5-9گاا را وزن زرده و با توجه به اینکه در نموناه

فنوان گا بهگاا ااابات مانی، وزن ننن نموناهمتوالی وز

گای خشااک در نور ورفته شاای   انیازه و شااک  نمونه

ویری موار بوده و بر روی زمان پلاات در زارایی نمونه

 وایااری تاااااایروااذار ایااااتو واریااانا  ناماونااه

(Moghaddam, 1998) در مناااطق مرزیی ایران  

ی متر برای مطالعه پوشش ویاگ 7×7گای مربعی پلات

در این   (Moghaddam, 1998توصایه شایه ایت )

 ایتفاده شی  پلاتانیازه مطالعه نیی از گمین 

خارز زردن ویژه به _یاااهر رربا  جهت تعیین

ز ا گای اگلیدامفلوفه مصارفی زیساتگاه تویط مهیار 

به برریی و تعیین مییان دام  –محایبات ظرفیت برد 

در زیستگاه زمستانه جبیر ورودی به منطهه اریام شی  

وونه دام اگلی وجود نیارد  اورچه گیچ، منطهاهاین در 

زمسااتان  و واگینفر شااتر در فصاا  بهار  744حیود 

گا خارز از اما مح  چرای نن ،شاااونیوارد منطهه می

چنین گر  ایااتگای مطلوب زمسااتانه جبیر زیسااتگاه

 نزیام از فلفخواراگای زمستانه جبیر با گیچزیساتگاه

روو و میش و ز  و بی شااااخی این منطهه شاااام  

  اماا خرووش در محایوده زیساااتگاه نایاردتایاخا  

ا د زه بوشزمستانی جبیر، رری  زوچکی محسوب می

توجااه بااه نخرین تخمین جمعیاات نن تویاااط اداره 

جمعیت محیط زیساات و نیی وزن متویااط نن، یااهر 

    ی شزایته جبیر  فلوفه در دیتررمییان خرووش از 

رای تعیین مییان فلوفه راب  دیاااترر، مییان تولیی ب

گای ویاگی در یکی دیت نمیه برای گر یک از وونهبه

برداری مجاز یا ارزش رجحانی، از پارامترگای حی بهره

گر زیام زه زوچکتر بود، ضاارب شاای تا مییان فلوفه 

 برداریدیت نیی  حی بهرهراب  دیاترر زیسااتگاه به

در نور ورفته  %24ی جبیر مجاز برای ویاگان مصااارف

شاای و مابهی برای احیاج و حفظ توان مرتع لحاظ شاای 

(Delano & Townsend, 2002; Moghaddam, 

2001 )   

 جبیر و واحی دامی معاد( وزن متاابولیکبرای تعیین 

 ربیین منوو  نیاز روزانه جبیر طهاه برای تعییندر من

ابتیا وزن متابولیک وونه بر وزن متابولیک واحی دامی 

واحی  وزیلوورمی( تهسیر شیه  92)وویافنی منطهه 

ه و نیاز فلوفه روزانه جبیر یدیااات نمدامی معااد( به

   مشخی شی

ای زیستگاه با ایتفاده از رابطه ظرفیت بررد تغذیهبرای 

  :(Harlow, 1984) ایتفاده شیزیر 

K(:                 5رابطه ) =
A

B× طو( فص
  

Kای: ظرفیت بررد تغذیه 

Aفلوفه راب  دیترر به زیلوورم : 

B وونه: نیاز روزانه 

طو( فص  بحرانی: تعیاد روزگای مورد ایتفاده 

 وونه
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 نتایج. 3

 گیری میزان تولید گیاهیاندازه .3.1

 گایویری مییان تولیی در زیساااتگاهبرای انیازه

تیپ  0پلات در  032مطلوب زمساااتاانه جبیر، تعیاد 

تولیی به تفکیک  ( و مییان7شی )شک ویاگی انیاخته 

گا، فلاوه درصی پلات 74تخمین و در ویاگی  گایوونه

گای نمونه بر تخمین،  برداشاات گر صااورت ورفت  

گای زاذذی ریخته شاای و برداشاات شاایه درون پازت

ن تخمین زده شیه پ  از خشاک شین، از مهایسه وز

منوور گا، رابطه زیر بهنمونهویری شااایه انیازهبا وزن 

(:                 9رابطه )      گای تخمینی بییات نمی:تصاحیب داده

x232/4  +229/7- =y 

 اصلاح شیه ،گای تخمینیرابطه بالا داده با ایاتفاده از

 و برای برنورد تولیی مورد ایتفاده ررار ورفتنی )جیو(

7 ) 

وزن متابولیک، واحد دامی معادل و . 3.2 

 نیاز روزانه جبیر

گای منایبی از وزن متویط جبیرگا در متایافانه داده

( وزن جبیر را بین 7921دیت نیامی  ضیائی )ایران به

 2زیلوورم ذزر نموده ایاات  متویااط وزن  52تا  72

 20/73رار جبیر در ایاااارت در ایاااتااان زرمااان، 

 Mohammadiت )ابت شیه ای( SD=5/7زیلوورم )

Gisoki, 2006 برای تامین مولی  7934(  در زمستان

 گای تکثیر در ایارت، دو رار جبیر نر در برای یایت

 

 

 
 انجیرمیزان علوفه قابل دسترس جبیر در فصل بحرانی در پناهگاه حیات وحش دره .1جدول

تولید کل   نام گونه
(kg) 

ارزش رجحانی  
 )شاخص راجرز(*

-درصد بهره

 برداری مجاز
علوفه قابل دسترس 

(kg) 

 045/7590 7 2/4 54/072 (Fortuynia  bungeiرلر )
 012/9002 3211/4 2/4 547/7212 (Haloxylon  aphyllumتاغ )

 50/17255 1245/4 2/4 79/92377 (Hammada salicornicaرم  )
 092/70309 0235/4 2/4 45/0205 (Zygophyllum eurypterumریچ )
 27/3953 9230/4 2/4 23/9920 (Pteropyrum  aucheriپرنی )
 11/92294 7243/4 2/4 57/0314 (Artemisia  sieberiدرمنه )

 50/0029 2/4 - 27/2300 گای راب  مصر یایر وونه
 37/04411 - -  (  Kgز  فلوفه راب  دیترر )

 .(a5112و همکاران ) Akbari برگرفته از*: 
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 .برداری شده برای برآورد ظرفیت بُردهای گیاهی نمونهموقعیت تیپ. 1شکل 

 

 

 بنیان طب ، تویطمجاورت پناگگاه حیات وحش نای

و  50گا ویری شی زه وزن نناداره محیط زیست زنیه

 گایچنین در فاصله یا(گر  ابت شیزیلوورم  2/73

رار  5رار جبیر نر و  9تعیاد  7937لغاایت  7923

جبیر ماده در یاااایت تکثیر و پرورش جبیر نبنار وارع 

بنیان تل  شااینی زه وزن یدر پناگگاه حیات وحش نا

زیلوورم بود  71، 72و  2/59، 52،72گا به ترتی  نن

)اداره ز  محیط زیست یید،ویارش داخلی(  بر ایار 

زه در مجاورت  بنیاننایدر منطهه  یاد شیه،گای داده

انجیر ررار دارد متویاااط وزن وحش درهپناگگاه حیات

زیلوورم  70گا و متویط وزن ماده 0/57جبیرگای نر 

غ گای بالاین ترتی  متویط وزن جبیربوده ایات و به

گمین فید برای محیوده شیه و زیلوورم برنورد  1/72

  مورد مطالعه نیی لحاظ شی

زیلوورمی )واحی  92 نیااز روزاناه وویااافنای 

زیلوورم فلوفااه خشاااک در روز  5دامی( در منطهااه 

 رجبیاین ترتی  با توجه به واحی دامی معاد( ایت  به

وفه زیلوورم فل 52/7روزانه این وونه  ، نیاز(5)جایو(

 خشک برنورد وردیی  

تر نیاااز روزانااه، مییان منوور زنتر( دریقبااه

فلوفه خشااک مصاارفی جبیر در مرزی تکثیر و پرورش 

بخش خصاااوصااای )مرزی شاااریفی در مهریی یید( 

ویری شااای  در این مرزی گر رار جبیر، روزانه انایازه

توجه به با زرد  ورم یونجه خشااک مصاار  می 244

گای یونجاه در مهایساااه با وونهارزش ذاذایی باالااتر 

انجیر و نیی باا توجاه باه اینکه مصااارفی جبیر در دره

وحش در طبیعت نساابت به ایااارت در معره حیات

 24ایااترر، حرزت و جن  و جوش بیشااتری ایاات 

درصاای افیایش مییان فلوفه خشااک مصاارفی روزانه، 

  رییزاملا منطهی به نور می
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 اهیستگای زبرآورد ظرفیت بُرد تغذیه  9.9

زه در منطهه مورد مطالعه، طو( با توجه به این

چنین روز برنورد شی و گر 12فص  بحرانی برای جبیر 

و زیلوورم   52/7متویاااط نیاز روزانه گر رار جبیر 

فلوفاه خشاااک زیلوورم  00/4نیااز روزانااه خرووش 

ونجایش بررد زیساااتگاه  لذا( 5)جیو( وردیی برنورد 

رار  050انجیر جبیر در پناااگگاااه حیااات وحش دره

 برنورد وردیی 

 

-بوم آن در فصل بحرانی در پناهگاه حیات وحش درهای جبیر و علفخوار هممحاسبه نیاز روزانه و ظرفیت برد تغذیه .5جدول 

 .انجیر

 وزن متویط نام وونه
(kg) 

واحی دامی 
 معاد(
 

 فلوفه روزانهنیاز 
(kg) 

 ظرفیت برد

 050 52/7 052/4 1/72 جبیر
 04 00/4 59/4 2 خرووش

 گیریبحث و نتیجه. 4
برایاااار نتااین این مطاالعه، منابع ذذایی در 

رشی جمعیت زننیه دیترر در فص  بحرانی، محیود

گای با توجه به مسااااحت تیپ  فعلی ووناه نیسااات

 90/5ای جبیر در منطهه  ویااگی، ظرفیات برد تغذیه

این ررر یکی از   برنورد شااایرار در زیلومتر مربع 

ترین اررام ترازر جمعیت جبیر در دنیایااات  به پایین

 04فنوان نمونه در گنیویااتان ترازر جبیر تا بیش از 

 Jakher et) ویارش شیه ایترار در زیلومتر مربع 

al., 2002 )  رن گوای وویفنی بی تغذیهظرفیت بررد

در ذرب تگیار، در یااه ناحیه مختل  به ترتی  یااه 

وویااافنی در  2/7-3/7و  9/4-0/4، 2/0-7/0نااحیاه 

  ( DeYoung et al., 2000زیلومتر مربع برنورد شی )

بالاترین ظرفیت برد ، 9و  5های با توجه به شکل

بود  بر  0و بعی از نن تیپ  7 ای مربوط به تیپتغاذیه

منطهه یااار نتاین نخرین یاارشااماری زمسااتانه ا

(Yazd DoE, 2014 بیشترین مشاگیه جبیر گر در )

 بوده ایت  7تیپ 

، بیشاااترین فلوفه راب  7 باا توجاه باه جیو(

دیاترر در فص  زمستان مربوط به وونه رم  ایت 

مییان پروتئین خام زه یکی  بالاتریناور چه این وونه 

 گایمهر زیفیت فلوفه ایاات را در بین وونه فوام از 

( اما Akbari et al., 2015aایاات )مورد مطالعه دارا 

 ایاااتگای ترجیحی شاااتر از وونه باا توجه به اینکه

(Zargaran et al., 2010 ،) چرای  نمودنمحاایود

گای مطلوب جبیر )حتی در خارز از شاتر در زیستگاه

د ظرفیت بربرای پیشااگیری از زاگش فصاا  بحرانی( 

گای در یا(صورت در ذیر این زیستگاه ضروری ایت 

خشاااک احتماا( زمبود منابع ذذایی برای جبیرگای 

  محتم  خواگی بودانجیر، دره
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 گیاهی.. میزان علوفه قابل دسترس در هر تیپ 5شکل 

 

 
 .های گیاهی. میزان کل علوفه قابل دسترس به تفکیک تیپ3شکل 

 

فماایه جمعیاات وونااه مورد  ،بااه ذیر از ایران

زنی و با توجه به مطاالعاه در گنیویاااتان زنیوی می

و  متر در یا((میلی 724 – 124بارنیوی نسابتا بالا )

به  (Mallon, 2008پیامی نن رویش مطلوب ویاگی )

ریاای توجه به محیودیت ناشاای از زمبود ذذا، نور می

متوجااه بیشاااتر  گااای جبیردر مااییریاات جمعیاات

گای خشاااک ایران مرزیی بوده و تا زنون زیساااتگاه

گای گنیویتان ای در این خصوص در زیستگاهمطالعه

پیرامون ظرفیت در ایران، اور چه صورت نگرفته ایت  

گای مشاااابه بویژه نگوی ای زیساااتگاه وونهبرد تغذیه

( مطالعات متعیدی Gazella subgutturosaایرانی )

ای زیساااتگاه نگو در د تغذیهمطالعه ظرفیت بر مااننی

، در (Ajami, 2002پارک ملی زلاه راضاای اصاافهان )

بهااادارن یید -منطهااه حفاااظاات شاااایه زااالمناای

(Dehghani, 2008 )حصااار و در پارک ملی یاارخه

(Kazemi Jahandizi, 2015 )اما این هتانجام ورف ،

ای اولایان ماطااالعااه پیرامون ظرفیاات برد تغااذیااه

  ایتگای جبیر در زشور زیستگاه

 جبیرگای پیرامون انیزی اطلافات متایااافانه

  ایاات دیااترر در مطالعه مورد منطهه به ویژه ایران

 و وونه وزن متویااط تغییر جمعیت، یاانی یاااختار

 موج  توانیمی ماده و نر گایجن  فردی گایتفاوت

 تربیشاا خطای نهایتا و جمعیت افراد روزانه نیاز تغییر

 ورودمنطهه شاااود   ایتغذیه برد ظرفیات برنورد در

 از منطهه از بخشاای به شاایه وحشاای گایالاغ اتفاری

 زافی اطلافات وجود فیم بیلی  زه بود فواملی دیگر

 زیستگاه در گانن ذذایی رژیر و حضاور تعیاد زمان، از

 در مهر نکته اما  نشااینی لحاظ مطالعه در انجیر،دره
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 این ورود از پیشااگیری و زنتر( ضاارورت مبحث این

 ایت زیرا با جبیر گایزیستگاه به پرمصار  خوارفل 

ا، گخشاااکساااالیبروزتوجه به ظرفیت پایین منطهه و 

موج  زاگش توانی میاضاااافه شاااین چنین رریبانی 

لاوه ف  شااود ای زیسااتگاه برای جبیرظرفیت برد تغذیه

ی یااا( خشکسالبر نن تغییر الگوی ارلیر از حالت یک

تریالی به یمت چنی یا( خشک و یپ  یا( یک –

تریاااالی، بازیاااازی و احیاج جمعیت حیات وحش را 

 & Oba, 2001; Patterson) زناایدشاااوارتر می

Power, 2002) گای و این وارعه طولانی شااین دوره

در منطهه مورد مطالعه  7924خشاااکساااالی در دگه 

 زاملا مشهود بوده ایت 

ه ریی باز یاوی دیگر، تغییرات یالانه در دیت 

ام  ترین ففلوفه به وایطه تغییر مییان بارنیوی، مهر

 Wehausenموار بر جمعیت یمیاران بیابانی ایت )

et al., 1987 با توجه به وابسااتگی شااییی مییان ( و

رویش ویاگی به مییان بارنیوی، پیشاانهاد می شااود 

 گای با بارنیویای در یاااا(برد تغذیه برنورد ظرفیت

تکرار شاااود تا امکان در منطهه مورد مطالعه  متفاوت

ی اظرفیت برد تغذیهتری برای دیااتیابی به ررر دریق

در یااا(  وردد ترازر جمعیت جبیر فراگر و پیامی نن 

زه این مطالعه انجام ورفت وضاااعیت بارنیوی  7939

منطهه در حی نرما( و با توزیع زمانی نساابتا منایاا  

  بود 

گای متغیر، ظرفیت حا( اورچه در محیطبه گر 

واران خبرد معیار خوبی برای تعیین ترازر منای  فل 

گای پویایی نیسااات اماا گنوز در برخی دیگر از مای(

گااای رراااباات گااا نویر ماای(جمعیاات در این محیط

(Schoener, 1976)برداری گای حیازثر بهره( و می

( مفیی ایااات  فلاوه بر نن Caughley, 1976پاییار )

گای زمانی در دورهمنای  ازر جمعیت برای تعیین تر

 .گای متغیر گر مفیی ایتمیت در محیطزوتاه

  . سپاسگزاری5

دانیر از گمکاااری در نهااایاات بر خود لااازم می

انجیر به خاطر بااناان پنااگگاه حیات وحش درهمحیط

گمکاری و راگنمایی در منطهه و نیی اداره ز  حفاظت 

ایتان یید به خاطر در اختیار وذاشتن محیط زیسات 

نزماایشاااگاه و تامین خودرو برای بازدییگای مییانی 

  تشکر شود
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