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چکیده
امروزه گور ایرانی در بی زیرگونهها گور در دنیا کمتری جمعیت را داراست و فقط دو جمعیت طبیعی ایزولهشده (حدود - 911
 011رأ ) از آن در ایران باقی مانده است .در چنی شرایطی ،تکثیر در اسارت و معرفی مجدد گونه به زیستگاههایش ،با شرط پایش پس
از رهاساز  ،بخش مهمی از تالشها حفاظتی محسوب میشیود .در ایی مطالعیه ،فراینید معرفیی مجیدد گیور بیه طبیعیت در منطقیۀ
حفاظتشدۀ کالمند -بهادران بررسی شد .طی ای فرایند ،در تیرماه  1323تعداد  18گور ایرانی شامل  9رأ نر 0 ،رأ ماده و یک رأ
مادۀ نابالغ از محل سایت تنگحنا واقع در منطقۀ کالمند در طبیعت رها شدند .ای گورها قبال از مرکز گوراب مهریز بیه سیایت تنیگحنیا
منتقل شده بودند و مدت دو سال در ای سایت زندگی کرده بودند که شرایط زیستگاهی آن به طبیعت منطقه نزدییکتیر اسیت .پیایش
گورها رهاساز شده طی یک دورۀ کوتاهمدت (از تیرماه  1323تا تیرماه  )1331از طریق مشیاهدۀ مسیتقی در منطقیه انجیام پیذیرفت.
نتایج ای مطالعه نشان داد که الگو ساختار اجتماعی گورها رهاشده مانع جفتگیر تمام نریانها در طبیعت شده است و طی دو سال
پایش ،جمعیت مؤثر گور از تعداد واقعی گورها معرفیشده بسیار کمتر بود .گسترۀ خانگی گور (گروه میادر )  81281/3هکتیار بیرآورد
شد ،درحالیکه گسترۀ خانگی یکی از نرها سرگردان  9321/2هکتار بود .بهدلیل رقابت بی گورها نر ،پراکنش آنها از نقطۀ رهاساز
بیشتر از مادهها بود و به همی دلیل ،خطرها بیشتر نرها سرگردان را تهدید کرد و حتی به تلی شیدن یکیی از آنهیا منجیر شید.
بهدلیل پایی بودن جمعیت پایه ،رشد جمعیت اند بود .بهمنظور افزایش سرعت احیا گونه در زیستگیاه و همچنیی تقوییت ژنتیکیی
جمعیت گورها رهاشده ،ضرورت دارد چند رأ ماده و حیداقل ییک رأ نیر از جمعییتهیا طبیعیی گیور کشیور بیه ایی جمعییت
رهاساز شده اضافه شود.
واژههای کلیدی :گور ایرانی ،معرفی مجدد ،منطقۀ حفاظتشده کالمند – بهادران.
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 .1مقدمه
گور ایرانی که امروزه کمتری جمعیت را در میان
زیرگونهها موجود گور در دنیا دارد ،در طبقۀ
حفاظتی «در آستانۀ انقرا » در فهرست سرخ قرار
دارد ) (IUCN, 2002و شدیداً نیازمند حفاظت است
( .)Tatin et al., 2003ای جانور ،که امروزه فقط در
ایران وجود دارد ( ،)Ziaie, 2008در گذشته در
بخشها وسیعی از ایران زندگی میکرده است .ولی
از نیمۀ نخست قرن بیست جمعیت و حوزۀ انتشار ای
گونه در بخشها گوناگون ایران کاهش چش گیر
یافته است ( .)Lay, 1967بهطور که امروزه گسترۀ
انتشار آن به دو زیستگاه مجزا در دو منطقۀ تحت
مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست ایران محدود
شده است که شامل منطقۀ حفاظتشدۀ بهرام گور در
استان فار و ذخیرهگاه زیستکرۀ توران در استان
سمنان است ( .)Tatin et al., 2003; Ziaie, 2008غیر
از ایران ،جمعیت کوچکی از ای گونه در طای
عربستان نیز مجدداً به طبیعت معرفی شده است
(.)Moehlman et al., 2008
در گذشته از دست دادن زیسیتگاههیا و اشیغال
مراتع توسط گله ها دامها اهلیی از عوامیل تهدیید
ای جانور در اییران بیوده اسیت ( ،)Ziaie, 2008ولیی
شکار بیرویۀ آن ها را باید مه تری عامل نابود ایی
گونه در نی قرن اخیر دانست ( Lay, 1967; Tatin et
 )al., 2003که عمدتاً با هدف مصرف گوشت یا مقاصد
پزشکی انجام میشده اسیت ( Harper, 1945; Tatin
 .)et al., 2003در سییال  ،1320سییازمان حفاظییت
محیطزیست تصمی گرفت بهمنظور افزایش جمعییت
گور ایرانی و احیا آن در زیسیتگاههیا تیاریخیاش،
اولی سیایت تکثییر و پیرورش گیور در اسیارت را در
منطقیۀ حفاظیتشیدۀ کالمنید -بهیادران اسیتان یییزد
تأسیس کند ( .)Hamadanian, 2001ازای رو ،مجموعاً

معرفی مجدد گور ایرانی ( (Equus hemionus onagerبه طبیعت... :

 2رأ گور (شامل  8نیر و  8میاده) را از ذخییرهگیاه
زیستکرۀ تیوران زنیدهگییر و در محیدودۀ محصیور
 132هکتار گوراب رها کردند .در فاصیلۀ سیالهیا
 1320تا  1322تعداد جمعیت سیایت گیوراب بیه 21
رأ افزایش یافت .طی سالها اخیر 9 ،سایت دیگر
در کشور با استفاده از گورها متولدشده در محیدودۀ
گوراب یزد راهانداز شد و تعداد گور نیز در منطقیۀ
حفاظتشدۀ کالمند -بهادران رها شدند.
از نظر  ،)1332( IUCNمعرفیی مجیدد عبیارت
است از تالش برا احیا یک گونه در منطقیها کیه
زمانی بخشی از حوزۀ انتشار تیاریخی آن بیوده اسیت،
ولی امروزه گونۀ مزبور در آن محیدوده منقیر شیده
اسییت .معرفییی مجییدد بخییش مهمییی از تییالشهییا
حفاظتی در دنیا محسوب مییشیود ،امیا دانیش میا از
زیستشناسی جمعیتها مجدداً معرفیشده محیدود
بیاقی مانیده اسیت ( .)Saltz et al., 2000در فراینید
معرفییی مجییدد حیییات وحییش ،تییالشهییا عموم یاً بییر
آمادهساز و اجرا اولییۀ طیرحهیا معرفیی مجیدد
متمرکز شیده ( )Ralls et al., 1992و بیه پیایشهیا
پس از رهاساز توجه کمتر میشود ( Beck et al.,
 .)1994حال آنکه ،پایش بخشی اساسیی از هیر پیروژۀ
معرفی مجدد است که بهخصیوص بیرا اعویا ایی
خانواده توصیه میشود (.)Kaczensky et al., 2007
کمبود اطالعات دربارۀ جنبه ها رفتار حیوان
پس از رهاساز  ،نظیر الگو پراکنش ،تأثیر زیاد در
موفقیت معرفی مجدد یک گونه خواهد داشت ( Saltz
 .)et al., 2000پایش جمعیت مجدداً معرفی شده پس
از رهاساز  ،امکان ارزیابی روشی را فراه میکند کیه
معرفی مجدد بیه آن روش انجیام شیده اسیت و بیرا
پروژه ها دیگر نیز تجربۀ مفید فراه خواهید کیرد
( .)Saltz, 1995اگرچییه احیییا جمعیییت گونییههییا
آسیبدیده هدف اصلی پروژه ها معرفی مجدد است،

محیطزیست طبیعی ،مجلة منابع طبیعی ایران ،دورة  ،66شمارة  ،1بهار  ،1932ص 22-19

ای پروژههیا فرصیت مغتنمیی بیرا انجیام مطالعیات
آزمایشی پیرامیون فراینیدها اکولوژییک نییز ایجیاد
خواهند کرد (.)Francois et al., 1996
اتحادی یۀ جهییانی حفاظییت از طبیعییت و منییابع
طبیعیی ) ،(IUCNبییرا بهبییود موفقییت پییروژههییا
معرفی مجدد حییات وحیش ،انجیام چهیار مرحلیه را
توصیه کرده است ( .)IUCN, 1987ای مراحل شیامل
مطالعۀ امکانسنجی اجرا طرح ،مرحلۀ آمیادهسیاز
سایت و انتخاب حیوانیات بیرا رهاسیاز  ،رهاسیاز
حیوانات در طبیعت و پایش پس از رهاساز است که
میزان موفقیت رهاساز را ارزیابی میکند .اما معمیوالً
به سه مرحلۀ اولیه توجه بیشتر مییشیود و مرحلیۀ
پایش پس از رهاسیاز میورد غفلیت واقیع مییشیود
( .)Ralls et al., 1992بنیابرای  ،در ایی مقالیه نتیایج
مقدماتی مربوط به مرحلۀ چهارم ای برنامه ،براسیا
پایش مستمر گورها رهیا شیده در دو سیال نخسیت
پس از رهاسیاز در منطقیۀ حفاظیت شیدۀ کالمنید-
بهادران یزد ،ارائیه شیده اسیت تیا بتوانید درخصیوص
ساختار و تغییرات جمعییت گورهیا ارزییابی مقیدماتی
ارائه کند و از جابهجایی ها آنهیا بیرآورد گیزارش
دهد .هدف از ای پژوهش ،از ییک سیو ،تبییی روش
آمادهساز و اجرا پروژۀ معرفی مجدد گور در استان
یزد ،و از سو دیگر ،ارائیۀ نتیایج پیایش کوتیاهمیدت
جمعیت رهاساز شده در منطقه است .نظر به اینکیه
احیییاء و معرفییی مجییدد گونییههییا درحییال انقییرا ،
امروزه ،در دستور کار سازمان حفاظیت محییطزیسیت
قییرار دارد ،دسییتاوردها اییی پییژوهش میییتوانیید،
درخصوص بازگرداندن گونهها به مناطقی کیه قیبالً در
آن حوور داشته اند و ضرورتها پیشبینییپیذیر در
ایی جهییت ،تصییویر علمییی و عملییی بییه مییدیران و
کارشناسان ارائه کنید و بیه اجیرا کارآمیدتر چنیی
برنامههایی در سالها آتی کمک کند.
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 .2مواد و روشها
 .1 .2منطقۀ مورد مطالعه
منطق یۀ حفاظییتشییدۀ کالمنیید -بهییادران بییا وسییعت
 883111هکتار در  21کیلومتر جنوب شیرق شیهر
یزد و در شهرستان مهریز واقیع شیده اسیت .بییش از
نیمی از منطقه را زیستگاهها دشتی و مابقی را ارتفاعیات،
کوهسایهها و تسهماهورها تشکیل میدهنید .دامنیۀ ارتفیاعی
منطقه  1211 -3831متر از سطح درییا آزاد و متوسیط
بارندگی  02/2میلیمتر بیرآورد شیده اسیت (مهندسیان
مشاور جامع ایران .)1321 ،مه تری گونه ها گیاهی
منطقیییه درمنیییه  ،Artemisia sieberiگیییل گنیییدم
 ،Centaurea spگون  ،Astragalus bakaliensisجگ
 ،Carex phsodesکاله میرحس ،Acantholimon sp
کیاروانکش  ،Atrophaxis dimorophyostegiaانجییر
کیوهی  ،Ficus johannisبیادام کیوهی Amygdalus
 scopariaاسییت .مهیی تییری پسییتانداران منطقییه
عل خوارانی مانند آهو  ،Gazella subgutturosaکل و
بز  ،Capra aegagrusقوچ و میش  Ovis orientalisو
طعمهخوارانی مانند پلنگ ایرانی Panthera saxicolor
 ،parduگیییر  ،Canis lupusکاراکیییال Caracal
 ،caracalیوزپلنییگ آسیییایی Acynonyx jubatus
 venaticusو گربۀ وحشی  Felis sylivstrisهستند و
از مه تری پرندگان منطقه کبک ،Alectoris chukar
تیهییییو  ،Ammoperdix griseogularisبییییاقرقرۀ
شییک سیییاه  ،Pterocles orientalisسیینگچشیی
خاکسیییتر  Lanius excubitorو دلیجیییه Falco
 tinnunculusرا میتوان نام برد ( Yazd Department
)of the Environment, 2002

 .2 .2روش کار
برا انجام ای پژوهش ،ابتدا شرایط کلی بومشناختی
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(فیزیکییی و زیسییتی) دو سییایت گییوراب و تنییگحنییا
(سایت ها تکثییر و پیرورش گیور ایرانیی در منطقیۀ
حفاظتشدۀ کالمند -بهادران) بررسی شد .در بررسیی
ای پارامترها ،پوشش گیاهی ،طعمهخوار و تعارضات
انسانی مورد توجه قرار گرفتند و شرایط دو منطقیه از
نظر ایجاد شرایط زندگی گور مقایسه شد.
در تییاریخ  1323/2/12تعییداد  18رأ گییور
ایرانی (شامل  9رأ نر 0 ،رأ ماده و یک رأ مادۀ
نابالغ) از محل سایت تنگ حنا واقع در منطقۀ حفاظت
شدۀ کالمنید -بهیادران در طبیعیت رهیا شیدند .ایی
گورها قبال از مرکز گوراب به ای سایت منتقل شده و
مدت دو سال در ای سایت زندگی کرده بودند .پس از
رهاساز گونه در طبیعت طی دو سال (تیرماه 1323
تییا تیرمییاه  )1331پییایش گورهییا بییه روش مشییاهدۀ
مستقی انجام گرفت .بدی ترتییب کیه هیر دو هفتیه
یکبار ،با حوور و جستوجو در منطقه ،نقیاط حویور
گورها با سیسیت مکیانییابی جهیانی ( )GPSثبیت و
ساختار اجتماعی آن ها یادداشت میشد .بیا توجیه بیه
تعداد کی گورهیا رهاسیاز شیده ،تشیخی فیرد و
گروهی آنها ممک بود .ای کار پیش از ای در مطالعیات
پیایش اسیبهییا وحشیی پرژوالسیکی در مغولسییتان
صورت گرفته بود (.)Kaczensky et al., 2007
درنهایت ،با رس چندضیلعی محیدب گسیترههیا
خییانگی گورهییا محاسییبه شیید .بییرا اطمینییان از اینکییه
چند ضلعی محدب نشاندهندۀ جوالنگیاه واقعیی گونیه در
مدت مطالعه بوده است ،نمایهها حوور گیور در حواشیی
و خارج از محدودۀ ترسی شده جستوجو شید .همچنیی ،
مختصات منابع آبی مورد استفادۀ گورها و سایر منابع آبیی
منطقه برداشت شد و حداکثر فاصلۀ نقاط حویور و چیرا
آنها از منابع آبی محاسبه شد .پارامترها منیابع فیزیکیی
و زیستی زیستگاهها و همچنی وضعیت ایی زیسیتگاههیا
نسبت به تعارضات انسانی بررسی شد

معرفی مجدد گور ایرانی ( (Equus hemionus onagerبه طبیعت... :

 .3نتایج
رهاسییاز گییور در منطقییۀ حفاظییتشییدۀ کالمنیید-
بهادران ،با توجه به سابقۀ تاریخی انتشار آن در منطقۀ
مزبور ( ،)Ghalamsiah, 2006معرفی مجدد محسیوب
میشود .لیک  ،با توجه به طوالنی شدن نسبی فراینید
تکثیییر در اسییارت در سیییایت قبلییی ( 11سیییال) و
احتماالتی که در مورد گرایش به اهلیی شیدن ،تغیییر
در رفتار تغذیها حییوان ،مقابلیه بیا طعمیهخیواران و
سایر مشکالت رفتیار و ژنتیکیی احسیا مییشید،
رهاساز در طبیعت به روش پلیها و ییا بیهعبیارتی
رهاساز نرم 1انجام شد .بدی ترتیب ،ابتیدا در سیال
 ،1322یک جمعیت گور به سایت نسیبتاً وسییعی بیه
نام تنگحنا ،با شرایطی مشابه شرایط طبیعی منطقیه،
منتقییل شیید .اییی منطقییه از دو طییرف محییدود بییه
شیب ها کوهستانی و از دو سو دیگر محصور بیود،
زیرا گورهیا در گسیتره هیا خیانگی خیود از منیاطق
پرشیب اجتناب میکنند (.)Kaczensky et al., 2008
در نهایت ،پس از دو سال زندگی کردن در آن سیایت،
گورها در طبیعت رها شدند (جدول .)1
گروه مادهها پیراکنش بیشیتر داشیتند (شیاید بیا
هدف یافت گروه ها جدید) .البته ای پراکنش گستردهتر
بیخطر نبود و موجب تل شدن یکی از نرها سیرگردان
بهعلت گیر افتادن در اراضی ماندابی حی نوشیدن آب شد.
نتایج ای مطالعه نشان داد نرها سیرگردان از
براسا جدول  8جوالنگاه یکی از نرها سیرگردان از
گروه مادر کمتر بود .نکتیۀ جالیب اینکیه دو رأ از
گورها ماده پس از هشتمیاه زنیدگی در طبیعیت از
گروه جدا شیدند و پیس از طیی مسیافتی حیدود 81
کیلیومتر و عبییور از بزرگییراه یییزد -کرمییان بییه سییایت
گییوراب (کییه محییل تولیید آنهییا بییود) بازگشییتند.
Soft-release

1
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جدول  .1مقایسة سایت گوراب (سایت مادر) با سایت تنگحنا در پایان سال 1982
تعداد گور

مساحت

(رأس)

(هکتار)

گوراب

83

131

تخریب شدید و فاقد پوشش

تنگحنا

11

211

تیپ درمنه با تراک %39

نام سایت

پوشش گیاهی

روش تغذیه

طعمهخواران

تغذیۀ دستی

فاقد طعمهخوار

 %31دستی %21 -چرا طبیعی

گر  -پلنگ

جدول  .2میزان پراکنش و جوالنگاه گورها در سال اول رهاسازی ()1983
فاصلة جوالنگاه از تنگحنا

مساحت جوالنگاه

(میزان پراکنش از نقطة رهاسازی)

(هکتار)

 2رأ
 1رأ
 1رأ

( 1نر 0 ،ماده و  1نابالغ)
نر
نر (نر جنگلبانی)

مجاور سایت تنگحنا
 93کیلومتر
 82/2کیلومتر

81281/3
9321/2

 8رأ

نر (نر بلوچی و تنگحنا)

 39/1کیلومتر

-

اندازة گروه

مالحظات

در بهم ماه 1323تل شد
بهدلیل جابهجایی زیاد جوالنگاه
اندازهگیر نشد.

جدول .9ساختار اجتماعی گورها پس از رهاسازی
تابستان

پاییز و زمستان

بهار

1983

1983

1931

*

*

ردیف

فرد گور

1

نر غالب

رهاساز

8

مادیان 1

رهاساز

3

نابالغ

2

مادیان 8

رهاساز

9

مادیان 3

رهاساز

تابستان 1931

پاییز و زمستان

بهار

1931

1931

*

*

*

*
*
زندگی در
سایت گوراب
زایمان

*

*

بازگشت به
سایت گوراب
بازگشت به
سایت گوراب

زندگی در
سایت گوراب
زندگی در
سایت گوراب

*
*
و زایمان
تولد
زندگی در
سایت گوراب
زندگی در
سایت گوراب

*
زندگی در
سایت گوراب
زندگی در
سایت گوراب

0
2
2
3

مادیان 2
مادیان 9
مادیان 0
مادۀ نابالغ

رهاساز
رهاساز
رهاساز
رهاساز

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

11

نر 8

رهاساز

در بهم 1323
تل شد

-

-

-

-

رهاساز

تنها

تنها

تنها

تنها

زندهگیر و
منتقل شد

رهاساز

همراه با نر 9

تنها

تنها

تنها

تنها

رهاساز

همراه با نر 2

بازگشت به
سایت گوراب

-

-

-

نر 3
(نرجنگلبانی)
نر ( 2نر
تنگحنا)

11
18

نر ( 9نر بلوچی)

13

*

-

:زندگی در دستۀ خانوادگی
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جدول  .4پارامترهای زیستگاهی در جوالنگاههای گورهای رهاسازی شده در منطقة کالمند  -بهادران
پارامترهای زیستگاهی

شیب ( درصد)
ارتفاع (متر)
تیپ گیاهی
حداکثر فاصله از منابع آبی (کیلومتر)
حداقل فاصله از سکونتگاه (کیلومتر)
حداقل فاصله از آسفالته و بزرگراه (کیلومتر)
عل خوار ه بوم
دام اهلی

گروه  8رأسی

 1رأس نر

 2رأس نر

(1نر 6،ماده و  1نابالغ)

(نر چاه جنگلبانی)

(نر بلوچی و تنگحنا)

1-11

1-9

1-11

1211-1211

1991-1211

1011-1211

درمنه -کاهو وحشی
درمنه -طارون
درمنه -شور بیابانی
18/3
18
2
آهو -خرگوش


درمنه -کاهو وحشی

درمنه -جوسیخ

9
1.0
1.0
آهو
-

9
2
1
خرگوش
-

شکل  .1موقعیت سایتهای تکثیر در منطقه و پراکنش گورها پس از رهاسازی

در سییال  1331در جوالنگییاه گییروه مییادههییا
تغییر مشاهده نشد .گیروه  8رأسیی نرهیا تیا پاییان
فیییروردی  1331همیییراه هییی و در فاصیییلۀ 39/1
کیلومتر از سایت تنگ حنا زندگی میکردند .سیسس

از ه جیدا شیدند؛ یکیی بیه محیدودۀ مجیاور سیایت
تنگ حنا بازگشت و دیگر مدتی در اطیراف آبشیخور
پییورتکی واقییع در فاصییله  82/2کیلییومتر تنییگحنییا
زندگی کرد و سیسس بیا طیی مسیافت  11کیلیومتر و
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عبور از بزرگراه یزد -کرمان به سیایت گیوراب (محیل
تولدش) بازگشت.
در نهایییت ،در ابتییدا سییال  ،1331ادارۀ کییل
محیطزیست یزد نر چاه جنگلبانی را زندهگیر و بیه
سایت تکثییر در اسیارت گیور ،واقیع در پینج انگشیت
ابرکوه ،منتقل کیرد .جمعییت گیور معرفیی شیده ،بیا
احتساب یک مورد زایمان ،شامل یک گیروه  2رأسیی
( 9ماده و  1نر و  1نابالغ) و یک رأ نر سرگردان (نر
تنگحنا) شد

 .4بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ حاضیر نتیایج مربیوط بیه یکیی از پیروژههیا
معرفی مجدد در ایران را ارائه مییکنید .بقیا گورهیا
پس از حدود دو سال بعد از رهاساز  ،از جمعیتی کیه
کامال در اسارت متولید شیده بودنید ،نشیان داد بیرا
چنی اقداماتی به منظور احیا گسیترۀ تیاریخی ایی
گونه در کشور مییتیوان برنامیهرییز کیرد .موفقییت
چنییی پییروژههییایی براسییا درصیید افییراد تعریی
میشود که بتوانند در مرحلۀ پایش پس از رهاساز یا
حداقل پایان سال نخست بقیا یابنید ( & Fonturebel
 .)Simonetti, 2011ای پروژه از حیث میزان زادآور
و مر ومیر در کالمند موفق بوده است .با ایی حیال،
بازگشت سیه گیور بیه سیایت محصیور گیوراب باعیث
میشود که موفقیت ای پروژه با شک روبهرو شود.
گورهییا میییتواننیید گسییترۀ وسیییعی از شییرایط
محیطیی را تحمیل کننید (Zhirnov & Ilyinsky,
)1986و حتی در زیستگاههایی با پوشش گیاهی فقییر
و دماها بسیار سرد یا گرم بقا یابنید ).(Saltz, 1995
ازهمی رو ،گور از گونه هایی است کیه در سیایر نقیاط
دنیا نیز تجربیات موفقیتآمیز از معرفیی مجیدد آن
به طبیعت ،بیهمنظیور احییا آن ،وجیود دارد؛ ماننید
ذخیرهگاه طبیعت رامون و صیحرا نگیو در اسیرائیل
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) .(Saltz, 1995; Saltz et al., 2000بییاای حییال،
موفقیت چنی تالشهایی مرهون پایشها گسیتردۀ
جمعیییت پییس از رهاسییاز ( ;Ralls et al., 1992
 )Kaczensky et al., 2007و تالشها محیطبانان و
مدیران برا جلوگیر از شکار آنها است .متأسیفانه،
تالش قبلی که در دهۀ  1391برا معرفی مجدد گور
به پناهگیاه حییات وحیش خیوشیییالق انجیام شید،
علیرغ بقا و زادآور گورها تیا اواسیط دهیه ،1321
به علت رعاییت نکیردن میوارد بیاال ،درنهاییت پیس از
نزدیک به دو دهه با شکست روبهرو شد ( Harrington,
.)1977; Tatin et al., 2003; Ziaie, 2008
موفقیت پروژهها مربیوط بیه نقیل و انتقیاالت
جانوران معموالً به بزر بودن اندازۀ جمعیت ابتیدایی
مییرتبط اسییت )،(Armstrong & Seddon, 2008
باای حال ،تأمی تعیداد زییاد گونیههیا میذکور ،کیه
معموالً در طبقات حفیاظتی تهدییدشیده قیرار دارنید
) ،(Philips et al., 2005دشییوار و حتییی غیییرممک
است .اما نتایج مدلساز ِ مبتنی بیر  189جمعییت از
گونه ها مختل پستانداران در آفریقا جنیوبی ،کیه
تحت جابه جایی قرار گرفته بودند ،نشان میی دهید 32
درصد ای تالشها موفقیتآمیز بوده است؛ تالشهایی
که عمدتاً با جمعیتها کمتر از  19فیرد آغیاز شیده
است .بنابرای  ،اضافه کردن افراد جدیید بیه جمعییت
کوچک در سال ها اخییر باعیث افیزایش نیرخ رشید
سرانه و جلوگیر از شکست ای برنامهها شیده اسیت
).(Van Houtan et al., 2009
اطییالع از الگییو رفتییار اجتمییاعی گونییههییا
چندهمسر بسیار مه است .زمانیکه تعداد انیدکی نیر
غالب فرصت جفتگیر بیابنید ،درونآمییز بیشیتر
میییشییود و در چنییی شییرایطی عوامییل ژنتیکییی و
دموگرافیکی در انقرا جمعییتهیا کوچیک میؤثر
خواهند بیود ( .)Nunney, 1993باتوجیه بیه حویور 0

معرفی مجدد گور ایرانی ( (Equus hemionus onagerبه طبیعت... :

21

مادیان بالغ در زمان رهاساز  ،انتظار میرفت زادآور
بیشتر در دورۀ پایش مشاهده شود ،حال آنکه فقیط
یکی از مادهها زایمیان کیرد و همیی امیر باعیث شید
افزایش جمعیت روند کنید داشیته باشید .موفقییت
تولیییدمثلی گورهییا معرفییی شییده بییه بیابییان نگییو
( )Negevدر جنوب اسرائیل نیز در پنج سیال نخسیت
پایی بود ( 1/2 -1نوزاد بهازا هر ماده در هر سیال)،
حال آنکه در پنج سال بعد به  1 -1/9افزایش یافیت
(.)Saltz, 1995
دورشدن نرها از گروه مادییانهیا ممکی اسیت
ناشییی از قلمروطلبییی شییدید نرهییا در جمعیییتهییا
کوچک خرها وحشیی باشید ).(Rubenstein, 1986
درعی حال ،انتشار گستردۀ گورها از محل رهاسیاز و
بقا آنها قابلییت بیاال ایی جیانور را بیرا فاصیله
گرفت از منابع آبی بیهمنظیور ییافت منیابع متفیاوت
نشان میدهد ( .)Kaczensky et al., 2008همچنیی
بازگشت  3فرد به سایت محل تولید (گیوراب) نییز در
نوع خود درخور توجه اسیت .در ایی بازگشیت ،همیۀ
افراد (همچنی نریانی که در مانداب از بیی رفیت) از
بزرگییراه پرخطییر یییزد -کرمییان عبییور کییرده بودنیید.
ازهمی رو ،در برنامهها آتی رهاساز گونه در کشور،
امنیت محوطۀ میان محدودۀ رهاسیاز و محیل تولید
ای جانوران باید میورد توجیه قیرار گییرد .همچنیی
حفاظت از گورها در ای موارد نباید صرفاً بیه منیاطق
حفاظییت شییده محییدود شییود و الزم اسییت منییاطق
حاشیییها کییه احتمییاال از کییاربر هییا متفییاوتی
برخوردارند نیز در نظر گرفته شیوند ( Kaczensky et
.)al., 2011
بررسییی عوامییل محیطییی مییؤثر در موفقیییت
زادآور جمعیت گور آسیایی مجدداً معرفییشیده بیه
ذخیرهگاه طبیعت رامون 1در اسرائیل نشان داد شرایط
Ramon Nature Reserve

1

خشکسالی ،بهویژه در دوران باردار گورها ،و انیدازۀ
جمعیت پایه دو عامل تعیی کننیدۀ موفقییت زادآور
گورهییا بییودهانیید ( .)Saltz et al., 2006اییی دو
محییدودیت ،یعنییی جمعیییت انیید پایییه و دورههییا
خشکسالی طوالنی ،در پروژۀ مورد مطالعه ه مصیداق
داشت بنابرای باید به نحیو مناسیبی میدیریت شیوند.
بهرغ آنکه خرها وحشی آسیایی ،در قیا بیا سیایر
هیی خییانوادههییا خییود ،بییرا مواجهییه بییا شییرایط
زیستمحیطی پییشبینییناپیذیر از قیدرت سیازگار
بیشییتر برخوردارنیید (،)Kaczensky et al., 2007
جمعیت ها کوچک ایی گونیه ،کیه حیوزۀ پیراکنش
محدود ه دارند ،در برابر نوسانات عوامل محیطی و
رخدادها جد طبیعی آسیبپذیرنید ( Kaczensky
 .)et al., 2011ازهمی رو ،با توجه به وابستگی گورهیا
به منابع آبی در تابستان هیا و فشیار بییش از حید بیه
مراتع واقع در اطراف آبشیخورها (چشیمۀ چیاهشییر و
پرپا و آبانبار کمریخیدان) ،تغذییۀ دسیتی کمکیی در
شرایط خشکسالی بهمنظور عبیور از بحیران تیا زمیان
احیییا جمعیییت و تشییکیل زیرجمعیییتهییا متعییدد
ضرور بهنظر میرسد.
طییی دوران پییایش ،هیییا نشییانها از حملییۀ
طعمهخواران ،بهخصوص گر  ،به آنها بهدست نیامد.
حال آنکیه ،گیورخر زیرگونیۀ کیوالن و اسیب وحشیی
پرژوالسکی در مغولستان  82درصد الشیه هیا شیکار
گر را تشکیل میدادنید کیه عمیدتاً کیرههیا طعمیۀ
گر هیا شیده بودنید ) .(Enkhsaikhan, 2002البتیه
شایان ذکر است که یکی از دالیل طعمهخیوار زییاد
گر هیا از کیرههیا اسیبهیا پرژوالسیکی مجیدداً
معرفی شده ،تنوع ک و فراوانی پایی طعمهها دیگر
بود که عاملی محر برا حملیه بیه کیرهاسیبهیا
وحشیی شیناخته شیده بییود ( Van Duyne et al.,
 .)2009حال آنکه در کالمند تنیوع و تیراک بیاالیی از
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انواع سمداران موجود در مناطق کویر از قبیل آهیو،
قوچ و میش و کل و بز وجود دارد که سبب مییشیود
حمله گر هیا بیه گورهیا کمتیر شیود .درعیی حیال،
اهمیت در نظر گرفت جامعۀ طعمهها و طعمهخیواران
مربوطه ،پیش از آغیاز هرگونیه برنامیۀ معرفیی مجیدد
گورخر در کشور ،میورد تأکیید قیرار گرفتیه اسیت تیا
چنی سرمایهگذار هایی ،پیش از پاییدار شیدن زاد و
ولد و جمعیت گونه ،بهسیبب حملیۀ طعمیهخیواران از
بی نرود.
مطالعیۀ پیییش رو بییه ارزیییابی مقییدماتی پییروژۀ
مذکور میپردازد و برا حصول اطمینیان از موفقییت
ای تالش زمیان بیشیتر نییاز اسیت .جمعییت گیور
موجود در کالمند بسیار کوچک است و در برابر عوامل
تصادفی متعدد جمعیتی و محیطی آسیبپذیر است و
بدون شک ،بیرا احییا ،نیازمنید مراقبیت و میدیریت
جیید اسییت .ازهمییی رو ،پیشیینهاد میییشییود کییه
تالشها جد برا پایش ایی جمعییت هی چنیان
ادامه یابد و پارامترها گوناگون جمعیتی و جابهجایی
افراد بهدقت کنترل و ثبیت شیود .بیدون شیک نصیب
گردنبندها مجهز به  GPSمیتواند گامی اساسیی در
جهت پایش بقا آنها در ای منطقه باشد .بیهعیالوه،
نظر به پیراکنش گیر و پلنیگ در محیدودۀ میذکور،
درصورت یافت هرگونه الشها از گورها ،بررسیهیا
تکمیلی برا کسب اطمینان از علیت میر و زمینیۀ
طعمهخوار ضرور بهنظر میرسد.
از سو دیگر ،تمامی گورها معرفییشیده بیه

منابع
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منطقۀ حفاظتشدۀ کالمند -بهادران زاده ها سه گور
ابتدایی هستند کیه از تیوران بیه ایی منطقیه منتقیل
شییدند و ازاییی رو ،قییبالً در مرکییز گییوراب دچییار
درونآمیییز شییدهانیید ( .)Daemi, 2010بنییابرای ،
ضرور است با تقویت جمعیت پاییۀ معرفیی شیده از
طریق انتقال تعیداد گیور از زیسیتگاههیا طبیعیی
(بهرامگور یا توران) تنوع ژنتیکی جمعیت معرفیشیده
بیشتر شود و برا شکلگیر جمعیت مناسبی از گور
در ناحیۀ مرکز ایران اقدام شود .بیدیهی اسیت ایی
اقدام پشتوانها بیرا تقوییت جمعییتهیا طبیعیی
ایران خواهد شد که خود نیز از پدیدۀ جزیرها شیدن
و افیت تنیوع ژنتیکیی رنیج مییبرنید (Tatin et al.,
).2003

سپاسگزاری
پروژۀ معرفی مجیدد گیور توسیط ادارۀ کیل حفاظیت
محیطزیست استان یزد انجام گرفت .بنابرای ضیرورت
دارد از مییدیران وقییت محیییطزیسییت اسییتان آقایییان
محمییود صییفرزاده ،حمییید جاللونیید  ،سییید حسییی
سادات موسو و همچنی  ،از زحمیات آقاییان احمید
فیییالح ،رضیییا مالمحمیییدعلیان ،مهییید تیمیییور و
محیطبانیان منطقیۀ حفاظیت شیدۀ کالمنید بهیادران
بهویژه آقایان روحاهلل زارع ،ابراهی تیمور و ولیاللَیه
خراسانی و آقا محمدرضا محمود مسیئول منطقیه
قدردانی شود که در پایش جمعیت طی دورۀ دو سیاله
همکار داشتند.

Armstrong, D.P., Seddon, P.J (2008) “Directions in reintroduction biology,” Trends Ecological Evolutionary 23:
20-25.
Beck, B.B., Rapaport, L.G., Stanley Price, M. R., Wilson, A.C (1994) Reintroduction of Captive- born animals,
256- 286.
Daemi, S (2010) “Study on viability analysis of Onager in captive breeding center of Yazd province,” MSc.
thesis. Research and Science Unit of Tehran, 97 (in Persian).

... :( به طبیعتEquus hemionus onager( معرفی مجدد گور ایرانی

22

Enkhsaikhan, N (2002) “Impacts of Grey Wolf on Wildlife and Domestic Animals in the Sector “B” of the Great
Gobi Strictly Protected Area and Coordination of the Issues,” M.Sc. thesis at the National University of
Mongolia in Ulaanbaatar, Mongolia. [in Mongolian with English abstract; available at: www.takhi. org].
Fonturbel, F.E., Simonetti, J.A (2011) “Translocations and human-carnivore conflicts: problem solving or
problem creating?,” Wildlife Biology 17: 217-224.
Francois, S., Burbault, R (1996) “Reintroduction: Challenges and lessons for basic ecology,” TREE 11: 41-50.
Ghalamsiah, A (2006) Memories of Navvab-e-Vakil, Seied Mohammad Kazem Razavi, Yazd, 100 (in Persian).
Hamadanian, A (2001) “First steps to establish a new population of onagers in Yazd province, central Iran,”
Garten 71: 62-63.
Harper, F (1945) Extinct and Vanishing Mammals of the Old World, Baltimore, Lord Baltimore Press.
Harrington, A (1977) “Fauna of the Touran Protected Area,” Unpublished Report. National Society of
Conservation of heritage of Iran (in Persian).
Field Museum of Natural History, Chicago, p.220.
Kaczensky, P., Ganbaatar, O., Von-Wehrden, H., Enksaikhan, N., Lkhagvasuren, D., Walzer, C (2007)
“Przewalski’s Horse (Equus ferus przewalskii) Re-introduction in the Great Gobi B Strictly Protected
Area: from Species to Ecosystem Conservation,” Mongolian Journal of Biological Sciences 5: 13-18.
Kaczensky, P., Ganbaatar, O., Von-Wehrden, H., Walzer, C (2008) “Resource selection by sympatric wild
equids in the Mongolian Gobi,” Journal of Applied Ecology 45: 1762-1769.
Kaczensky, P, Kuehn, R., Lhagvasuren, B, Pietschb. S., Yange-Chris Walzer W (2011) “Connectivity of the
Asiatic wild ass population in the Mongolian Gobi,” Biological Conservation 144: 920-929.
Lay- Douglas, M (1967) “A study of the mammals of Iran,” Fieldiana Zoology, Vol.54., Chicago, Field Museum
of Natural History, 220.
Moehlman, P.D., Shah, N., Feh, C (2008) “Equus hemionus,” In: IUCN 2012, IUCN Red List of Threatened
Species. Version 2012.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 22 April 2012.
Nunney, L (1993) “The influence of mating systems and overlapping generations of effective population size,”
Evolution 47: 1329-1341.
Philip, J., Seddon, P., Soorae, S., Launay, F (2005) “Taxonomic bias in reintroduction projects,” Animal
Conservation 8: 51-58.
Ralls, K.R.A., Garrot, D.B.S., Starfield, A. M (1992) Research on threatened populations, 197-216.
Rubenstein, D.I (1986) Ecology and sociality in horses and zebras., Ecological Aspects of Social Evolution,
Rubenstein, D.I. and Wrangham, R.W., Princeton, Princeton University Press, 282-302.
Saltz, D (1995) “Population dynamics of a reintroduced Asiatic wild ass (Equus hemionus) herd,” Ecological
Applications 5 : 327- 335.
Saltz, D., Mary Rowem, D., Rubenstein, I (2000) “The effect of space – use patterns of reintroduced Asiatic wild
ass on effective population size,” Conservation Biology 14: 1852-1861.
Saltz, D., Daniel, I. Rubenstein, G., White, C (2006) “The impact of increased environmental stochasticity due to
climate change on the dynamics of Asiatic wild ass,” Conservation Biology 20: 1402-1409.
Tatin, L., Bijan, F., Shoori D., Turenq, C., Tatin, D., Azmayesh, B (2003) “The last populations of the critically
endangered onager Equus hemionus onager in Iran: urgent requirements for protection and study,” Oryx
37: 488-491.
Van-Duyne, E.R., Anneleen, E.V., Willem, F.D., Boer, R., Henkens, H.G., Dorj U (2009) “Wolf Predation
Among Reintroduced Przewalski Horses in Hustai National Park, Mongolia,” Journal of Wildlife
Management 73: 836-843.
Van Houtan, K.S., Halley, J.M., Van Aarde, R., Pimm, S.L (2009) “Achieving success with small, translocated
mammal populations,” Conservation Letters 2: 254-262.
Yazd provincial office of department of the Environment (2002) Environmental planning of KalmandBahadoran protected area, part7:wildlife, 110. (in Persian).
Zhirnov, L.V., Ilyinsky, V.O (1986) “The Great Gobi Reserve: a refuge for rare animals of the Central Asian
deserts.,” GKNT, Moscow: USSR/UNEP Project, Programme for Publication and Informational Support,
Centre for International Projects.
Ziaie, H (2008) A field guide to the mammals of Iran, Tehran, Departemant of the Environment. (in Persian)

