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 دهیچک
بررسای اسات.  یو اساتپ یاباانیب یهاستگاهیز یماهورهاها و تپهشتو ساکن د ایران یعلفخوار وحش نیترفردسمان، بزرگ ندهیتنها نما یرانیگور ا

. اصلی این مطالعه است وضعیت، روند جمعیت و ارزیابی اقدامات مدیریتی صورت گرفته برای این گونه در طبیعت و مناطق تکثیر و رهاسازی هدف

در  فارد 44و گور و توران در دو مجموعه بهرام رانیا عتیطب در فرد 1231فرد شامل  1315، در مجموع 1411های سرشماری سال بر اساس داده

فرد بوده  161( 1347-1411سال اخیر ) 14و میانگین  فرد 171 تیحداقل جمع 1411سال مراکز تکثیر و رهاسازی شمارش شدند. در توران در 

-غییرات جمعیت گور در منطقه بهارامروند ت کاهش شدیدی داشته است. 1355فرد سال  411و  1376فرد سال  471است که نسبت به جمعیت 

شاکار و  ستگاه،یاز دست رفتن ز بوده است. 1411فرد در سال  1161به  1376فرد در سال  33گور حاکی از افزایش بیش از ده برابری جمعیت از 

 گونه اسات. نیا تیجمع شیعوامل افزا نیترعلوفه و منابع آب از مهم نیمأحفاظت، ت دیبوده و تشد تیعوامل کاهش جمع نیترمهم ها،یسالخشک

اگرچه این گوناه اند. های تکثیر در اسارت و معرفی مجدد در اولویت قرار گرفته و تا حدود زیادی موفق نیز عمل کردهبرنامهحدود دو دهه است که 

جایگاه حفاظتی، مادیریت از آن را بایاد یکای از این حال به دلیل روند مثبت جمعیت و بهبود  های تهدید شده قرار دارد، باهمچنان در گروه گونه

 های حفاظتی اجرا شده در ایران دانست.ترین برنامهموفق

 

 .سالی، فردسمانزیستگاه، شکار، خشکمعرفی مجدد، از دست رفتن روند جمعیت، تکثیر در اسارت، : یدیکل واژگان

 

مهمقد  

 میالدی ازقرن نوزدهم  تا  Equus hemionusآسیایی گور

 جزیارهشابه و تاا ترکیاه چین، مغولساتان، روسایه شمال

حال حاضار  در یول داشتند پراکنش هندوستان و عربستان

مغولساتان،  ین،چا شادهبرخای منااطق حفاظات در فقط

و  6[ پاراکنش دارناد یاراناو ترکمنستان، قزاقستان، هناد 

16[ . 

باودن داراو  جمعیات باودنکوچاک دلیال این گونه به

 باه نزدیاک یطبقه حفااظت در ،محدود ریابس هاییستگاهز

 اتحادیاه( فهرست سار  Near Threatened) NT تهدید

 ( قارارIUCN) یعایو منابع طب یعتاز طب حفاظت جهانی

 . ]17و  16[ است گرفته

 ،(Equus hemionus onager) ایرانای یرگوناه گاورز

موجاود گاور در  هاییرگوناهز یانرا در م یتجمع ینکمتر

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2878.html
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، ]22و  1EN ]16 ،17ض در خطر انقارا ةدر دردارد و  یادن

و  یاااهیگ یهامنااع تجااارت گونااه یونکنوانساا I یوسااتپ

 سااازمان در معاارض خطاار انقااراض فهرسااتو  2یجااانور

 واساطه باه .]13و  12[قارار دارد  زیسات محیط حفاظت

اولویاات حفاااظتی، وضااعیت  در قرارگاارفتن و یزیربرنامااه

باه  ةطبقا جمعیتی رو به بهبودی داشته باه شاکلی کاه از

های درخطر انقراض شدت درخطر انقراض به فهرست گونه

( 2117)و همکاااران  Iissac. ]17و  16[وارد شااده اساات 

ارائاه  ایاپساتانداران دن یحفااظت یبندتیاولو یبرا یروش

 زیو تما یحفاظت تیوضع اریروش دو مع نینمودند که در ا

در  یرانایگور ا ،اساس نیا است. بربوده مورد توجه  یتکامل

 .کشور قرار داردچهارم اولویت حفاظتی رتبه 

 پراکنادگی دور چنادانناه هایگذشاته در یرانایا گور

داشات  یرانا یابانیو ب یاستپ مناطق از بسیاری در وسیعی

 ارزشمند گونه این یستگاهز کشورخاك  ازو حدود دو سوم 

نخسات  یمهن از گونه این انتشار حوزهو  جمعیت .]34[د بو

 کااهش یارانا یمختلف یهابخش م شمسی درسیزدهقرن 

  .]21[یافت  یریچشمگ

دهد که حوزه پراکنادگی گاور تاا مرور منابع نشان می

های خراسان، سمنان، تهاران، در استان 1351اواسط دهه 

بلوچستان باوده و  اصفهان، یزد، کرمان، فارس و سیستان و

 به تدریج به دو زیستگاه مجزا در دو منطقه تحت مادیریت

گااه سازمان حفاظت محیط زیسات ایاران، شاامل رخیاره

کره توران در استان سمنان )انتهاای شامالی بیاباان زیست

گاور در اساتان مرکزی ایران( و منطقه حفاظت شده بهارام

 32، 23[فارس )انتهای جنوبی این بیابان( محدود گردیاد 

. جمعیت کوچکی از ایان گوناه باه طبیعات طاای  ]34و 

 .]22[عرفی شده است عربستان نیز م

 نیتاربزرگعناوان تنهاا نمایناده فردسامان و گاور باه

 یهاسااتگاهیز یماهورهاتپااه و هادشاات ساااکن خااوارعل 

 از و ]34و  13[ باوده رانیاا زادباوم گونه ی،استپ و یابانیب

 باه و یاقتصااد و یشاناختبوم ارزش باا پساتانداران جمله

 یریکاو و یباانایب منااطق در چتر و پرچم گونه کی عنوان

 . ]25[ شودیم شناخته رانیا

                                                           
1 Endangered 
2 CITES 

شااناختی گااور در بااا توجااه بااه نقااش و اهمیاات بوم

های بیاباانی ایاران، حفاظات از ایان گوناه زمیناه زیستگاه

ها و تناوع زیساتی کاویر را فاراهم حفاظت از ساایر گوناه

ریزی با محوریت حفاظات از عبارت دیگر، برنامهآورد. بهمی

ناپاذیری باه طاور جاداییور باهگونه در خطار انقاراض گا

 یرانیا گور ن،یهمچنحفاظت کل منطقه منجر خواهد شد. 

 رانیا یابانیب مناطق به گردشگر جذب جهت ییباال تیاهم

دلیال پاراکنش و جمعیات باه .]25[ باشاد داشته تواندیم

گور و پارك شده بهراممناسب گور ایرانی در منطقه حفاظت

عناوان نمااد یان گوناه باهملی قطرویه در استان فاارس، ا

 وحش این استان انتخاب شده است.جانوری حیات

، شااکننده سااتگاهیز در یسااتزناار  رشااد اناادك، 

های طبیعی باقیمانده کام و محادود شاده، منجار جمعیت

مجاادد گونااه بااه  ی در اسااارت و معرفاا ریااتکث شااد تااا

اهمیات زیاادی در حفاظات از ایان گوناه  ش،یهاستگاهیز

ورهااا در گسااتره وساایعی از شاارایط . گ]1[داشااته باشااد 

های باا محیطی توان تحمل داشته و به خوبی در زیساتگاه

و  27[دماهای سرد و گرم با پوشش گیاهی فقیر بقا دارناد 

ترین عوامل در بقا ایان گوناه امنیات و پاایش . از مهم]37

های آنهاا در زیساتگاهباودن مناابع آب و فراهمها جمعیت

باودن امنیات، رو در صورت فراهم. از این ]23و  14[است 

 . ]1[احتمال بقا آنها بسیار باالست 

نساابت  یرونااد رشااد، بررساا یبررساا ت،یااجمع شیپااا

هار  یهااآماده باه ماده ایادنه با یهاانسبت کره ،یجنس

عوامال  ییساال، شناساا کی ریز یهانر  بقا کره ت،یجمع

 داتیاو درنظار گارفتن تهد ییشناساا ینایبشیپا د،یتهد

. ]24[ گوناه دارد نیدر حفاظت از ا یادیز تیاهمی، عیطب

هدف از این مطالعه بررسی پراکنش گذشته و حاال، روناد 

تغییرات جمعیت، محاسبه نر  رشد، ارزیابی روند تکثیار و 

 ةکنندبررسی عوامل محدودنگهداری در اسارت بوده است. 

های جمعیتی باقیمانده و ارائه راهکارهایی جهت بهباود لکه

نتاایج ایان . از اهداف دیگر این مطالعه اسات مدیریت آنها

مطالعه در مدیریت زیستگاه و جمعیت گونه کاربرد زیاادی 

 خواهد داشت.

 
 

 

 



 15 و همکاران بلوچینظامی                              ... یگور آسیاي انقراض خطر معرض در گونه مجدد معرفی و تکثیر ارزيابی و جمعیت روند

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

از گاااور در  یاصااال تیااادو جمع تنهاااادر حااال حاضااار 

 یحفااظت یهاامجموعاه شامل رانیا یعیطب یهاستگاهیز

گاور بهارام یحفااظت یاهامجموعاهتوران استان سمنان و 

 زیااز آنهاا ن یتعداد نی. همچناست ماندهیباقاستان فارس 

تنا  حناا، پانج  ،مجادد گاوراب یو معرف ریتکث زدر مراک

 ریکاو یو پارك ملا زدیکوه استان اهیس یانگشت، پارك مل

 .(1)شکل  شوندیم یسمنان نگهدار استان

 

 
 زدیسمنان، فارس و  هایاستان تیریتحت مد گور در مناطق یعیطب هایستگاهیزوضعیت  -1 شکل

 

تحت عنوان  1351از سال  توران: یحفاظت مجموعه

 با توران یپارك مل شامل معرفی شده، هشدمنطقه حفاظت

 313331 باا وحش تاوران اتیهکتار، پناهگاه ح 111173

هکتاار  1137121 باا هکتار و منطقه حفاظت شده تاوران

توران  کرهستیز گاهرهین رخبه عنواکه مجموعه  نیاست. ا

اقلاایم دارای  دهیرساابااه تباات نیااز  المللااینیدر سااطب باا

باوده،  خشکنیمه نوع از آن اطراف ارتفاعات در و خشکفرا

زمستان سرد در برناماه  یرهایبارز از کو ایبه عنوان نمونه

 باارش متوساط. شاده اسات یانسان و کره مسکون معرفا

 تاا جناوب در یلیمتارم 111 بین مرکزی هسته در سالیانه

 ارتفاعااات در و اساات متغیاار آن شاامال در میلیمتاار 151

 ساال در میلیمتر 411 از بیش به بارش منطقه، کوهستانی

 .]25[ رسدمی زنی

در شار  شهرساتان  گرور:بهررا  یحفاظت مجموعه

 یاباانیبمهین یامنطقه ،استان فارس یشرق در مرزو  زیرین

 1351منطقه از ساال  نیهکتار است. ا 414111با وسعت 

 تحات حفاظاتگاور شده بهرامتحت عنوان منطقه حفاظت

گاور در بخاش زون  تیبا توجه به تمرکز جمع ه،قرار گرفت

 36111حادود  یباا مسااحت یاز ضالع رربا یامن، قسمت

ارتقاا   هیقطرو یپارك مل تحت عنوان 1344از سال  هکتار

در  متاریلیم 251تا  151 نیساالنه ب یبارندگ زانی. مافتی

. بااردیما شاتریآن بااران ب ینوسان است و در بخش شرق

درجاه و  37ن ماه سال به گرمتری در حرارت درجه حداکثر

 رسادیما گرادیدرجه سانت -7حداقل درجه حرارت آن به 

]33[. 

به عنوان اولین مرکز نگهداری گاور در  :زیمهر گوراب

 1337هکتااار در سااال  134ایااران بااا مساااحتی حاادود 

 . ]3[در استان یزد احداث شد ( 1376)

 بهادران باه-در منطقه حفاظت شده کالمند :حنا تنگ

 2114سایت تکثیر و رهاسازی یزد در ساال  عنوان دومین
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ساایت هکتاار احاداث شاد. ایان  411با مساحتی بالغ بار 

-نیماهعنوان مکمل گوراب احداث شده و شامل محدوده به

ی گورهای یازد در اسارت است که برای نگهداری و رهاساز

 .]1[ نظر گرفته شد است

هکتار با هدف نگهداری  161با مساحت  :انگشت پنج

رفت هیبرید گورهای تاوران از گورهایی که احتمال آن می

در شهرستان ابرکوه یازد  1343گور باشند، در سال و بهرام

هاای اساس ارزیاابی های ابرکوه که براحداث شد. زیستگاه

دترین مناطق برای احیاا گاور بودناد، از اولیه یکی از مستع

های تاریخی گونه بوده که با هدف احیاا ترین زیستگاهمهم

های یزد و فارس احداث شاد. در فاصاله گور در مرز استان

کیلومتری ایان مرکاز هام در گذشاته مرکاز دره باا   21

باودن باه صاورت کامال احداث شده بود که بدلیل ناموفق

 . ]33[آوری گردید جمع

ایان  شهرسرتان اردکران: کروهاهیسر یپارک مل

زیستگاه در شمال استان یازد و باا فاصاله از ساایر مراکاز 

تکثیر استان برای رهاسازی گورهایی کاه احتمااال هیبریاد 

نظار گرفتاه شاد. پاارك ملای  گور بودناد درتوران و بهرام

کوه زیستگاه بدون تعارض اما منطقه با بارندگی بسیار سیاه

 . ]25[ست کم و خشکی ا

عالوه بر مراکز تکثیر در اسارت یازد، یاک مرکاز  :زاغو

باا بخاش  یطرح مشاارکتدر راستای  2121دیگر در سال 

 گاور زاراو یایاو پارورش و اح ریاتکثبا عناوان  یخصوص

 احداث شد. 

های هکتاار در ساال 111باا وساعت  تخته بنه خبر:

 در کرمان ایجاد شد.  1344تا  1346

پاارك  :ریکرو یملر پارک یزرهاسا و ریتکث مرکز

ملی کویر از آخرین مناطقی است که گاور در آن منقارض 

پس از استان یزد، استان سمنان نیاز  ،این رو شده است. از

با احداث این مرکز در کاویر کاه از حاداقل  1337از سال 

تعارض انسانی برخوردار است در صدد احیا این گونه برآمد 

]33[. 

 

 روش کار

 گور ساالنه یسرشمار جینتا اساس بر ژوهشپ نیا یهاداده

و  ریاگازارش عملکارد مراکاز تکث ،یعیطب یهاستگاهیز در

حفاظات و  عملبرنامه نیتدو طرح یهادادهگور،  ینگهدار

 یآورجماع یدانیام یدهایو بازد ]33[ یرانیگور ا تیریمد

 گورهاا یجنسو  یسن اطالعات کهآن به باتوجه .است شده

 کشااور در اسااارت در ریااتکث و یعاایطب یهاسااتگاهیز در

 شاده یگاردآور کیساتماتیس نه و طلبانهفرصت صورتبه

 اساااس باار بخااش نیااا در حاضاار یهااالیتحل لااذا اساات،

 . است موجود اطالعات
 هار زادگان تعداد ،یجنس ،یسن نسبت ر،یتکث اطالعات

-هکارّ یمانزنده نر  و هاماده نسبت به زادگان نسبت سال،

 تبات گااهچیها یاصال ستگاهیز دو در شده دمتولّ تازه یها

 ایادنه با یهااکره تعداد اطالعات از یبخش اما. است نشده

 ریتکث تیسا هر تیجمع کل آمار و مانده زنده تعداد آمده،

و  هاایسرشامار ینحوه، زماان و چگاونگ مجدد، یمعرف و

و فاارس و  کرمان زد،یسمنان،  استانتلفات در ادارات کل 

 . است موجود ستیز طیسازمان حفاظت مح

جمعیاات گااور، آمارهااای  تیوضااع یمنظااور بررساا بااه

های مختلا  بررسای، روناد و سرشماری گوناه طای ساال

هااای تعااداد جمعیاات مااورد تحلیاال قاارار گرفاات. روش

های ترانسکت خطای و سرشماری این گونه مبتنی بر روش

 ،پهباااد از اسااتفاده بااا شاامارشای اساات. شاامارش نقطااه

و  یگاذارنشاانه(، یافاصاله یریاگ)نموناه یخط ترانسکت

 نیتاراز مهام نیسارگ یهاگروه شمارشمشاهده مجدد و 

 تیاجمع تاراکم بارآورد منظاوربه استفاده مورد یهاروش

 .  هستند دارانمسُ

 یریاگنموناه یهاروش یباال یریپذانعطاف به توجه با

 و میمساتق شامارش یبرا هاروش نیا از استفاده ،یافاصله

 یاتوجاه قابل رشدهای اخیر در سال دارانمسُ میرمستقیر

 بارآورد یبارا ژهیوبه روش نیا. ]35و  21، 2[ است داشته

 یصورت گروهبزرگ جثه که به به نسبت یهاگونه یفراوان

در به ویاژه دارند،  ینییپا تیجمع تراکم و کنندیم یزندگ

 . ]31[ دارد یخوب ییکارا عیباز و وس ینواح

بودن گور در دو دهه اخیار، حفاظتی علیررم در اولویت

اطالعات زیادی در ارتباط با وضعیت حفاظتی و اکولوژیکی 

گونه در کشور وجود ندارد. لذا از منابع و مستندات مرباوط 

های نزدیک، باه منظاور بررسای ها و زیرگونهبه سایر گونه

 شناسی و مدیریت گونه نیز بهره برده شد. زیست
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بررسای پراکنادگی، ه منظاور ب :هاتیجمع یپراکندگ

تمام مناابع تااریخی کاه اطالعااتی از الگاوی جابجاایی و 

نقشه  هیتهپراکندگی گور داشتند مورد مطالعه قرار گرفت. 

 هااا،تیجمع یپراکناادگ یایااجغراف یبررساا ،یپراکناادگ

و  رانیاگاور در اهاای محلای و انقراض یپراکندگ خچهیتار

 شد.ارائه  ریمراکز تکث سیتاس خچهیتار

کاه هادف از  باتوجاه باه آن :هاداده لیتحل و هیتجز

 یهاساتگاهیگاور باه ز یمعرف ،یو معرف ریمراکز تکث جادیا

 نیبود، لذا افراد ا دیو احداث مراکز جد عتیدر طب یخیتار

 ،رو نیامراکز، مکرر باه داخال و خاارا جابجاا شادند. از ا

حاال باا  نیا . باستیآنها ممکن ن یمحاسبه نر  رشد واقع

 تیشاده از هار سااجابجا رادفاده از آمارها و تعاداد افااست

و روند آنها را باه  هاتیجمع نیا یانر  رشد لحظه توانیم

مختلا   یهاآنهاا در طاول ساال تیاموفق یابیمنظور ارز

 یمعرفا و ریتکث مناطق در تیجمع رشد نر محاسبه کرد. 

 محاسبه شد: ریز فرمول از مجدد

 

(1                       )     

 

 نتایج

 وضعیت پراکندگی گذشته و حال

باوده و  یدائما تاوران زیساتکره گااهحضور گور در رخیره

باه خاارا از  گاور از 1گریکوچ یا مهاجرت رفتار هیچگونه

 بهشاتیز اسفندماه تا اواخر اردا گزارش نشده است.منطقه 

در مرکاز و  یریکاو یهاادر بخشتمرکز پراکندگی گوناه 

شاادن هااوا بااه ساامت ه، بااا گاارمبااودپااارك ملاای جنااوب 

منطقاه  تاریو منااطق تپاه مااهور تریشمال یهامحدوده

 . برندیپناه محفاظت شده 

تاا شامال  وستهیطور پهتوران ب یبخش اعظم پارك مل

و باه  یمناطق مسطب دشات ریر از همنطقه حفاظت شده، ب

و اولویات  تیاگوناه از مطلوب نیا یدور از تپه ماهورها، برا

جناوب  تاامهرانو  ،برخوردار است. محدوده دلبر یستگاهیز

در توران این گوناه تمرکز گور را دارند.  نیشتریآباد بعباس

از محدوده جنوبی که از شارایط بارنادگی و علوفاه بسایار 

 کند. کمی برخوردار است به شدت دوری می

                                                           
1. Nomadism 

گور، هر سال بهرامحفاظتی  جموعهم برخالف توران، در

بارای یاک  یرمااهتاا ت ینفارورد یاهماه یدر محدوده زمان

 یبرادوره حدود سه ماهه مهاجرت فصلی و تغییر زیستگاه 

شارایط آب و هاوای  .افتدیم اتفا گور  یتاز جمع یقسمت

در محادوده  توانادیما ساتگاهیز تیاامن تیو وضع نهساال

 باا ییهاوجاود آورد. در سااله با یراتییرکر شده تغ یزمان

حضور دام و انساان بیشاتر ز ا یفشار ناش ،مناسب یبارندگ

شاود و در را زودتار موجاب می کوچزمان  یناامنشده، لذا 

   .مهاجرت گورها ر  خواهد دادماه  ینفرورد اواسط

و  افتادن کاوچقیبه تعونیز گاه موجب در مقصد  تیامن

بازگشت جمعیت از خارداد تاا نیماه تیرمااه خواهاد شاد. 

 گورهااشادن هاین محدوده زمانی موجب پراکناد ناامنی در

 ارتبااط لدلیاهبا .شاوندیو کرماان ما زدیا یهااساتانتا 

باا منطقاه یازد تپاه منطقاه شاکار ممناوع قره یستگاهیز

چاهااک  گااور، ایاان منطقااه احتماااالًبهاارام شااده حفاظاات

رأس گاور  61 یال 21 نیب . معموالًگور استجمعیتی بهرام

 .هساتند و آماد منااطق در رفات نیادر ا فصالی صورتبه

شکارممنوع شهربابک کرمان نیز به احتمال زیااد از  منطقه

 های جمعیت گور است.ترین گذرگاهاصلی

دسات  هایی است که کااهش جمعیات و ازگور از گونه

بین حیات وحاش ایاران  رفتن زیستگاه قابل توجهی را در

، 1361دهاه  لیادر استان اصفهان از اواتجربه کرده است. 

آباااد تروشااه، حارثمناااطق آب  یاز گورهااا یاتاار گاارید

 شگازار نیمشاهده نشد. آخار اضهیب یهاو کلوته هیجرقوئ

رأس گاور در  15اساتان مرباوط باه مشااهده  نیاگور از ا

واقع در منطقاه  زیوپر دست کوه نییدر پا زیپرو یهاکلوته

. در ندگازارش شاد 1357کاه در اواخار ساال  باود اضهیب

وروناه و نسل گور در د 1361استان خراسان از اواسط دهه 

 .  دینابود گرد اندشتیم

 یهادشات یاز گورهاا یاتار گارید زیان زدیدر استان 

یازد . در ابرقاو شادن دهید زیمجاور شهر طبس، بافق و مهر

 کامال طورفاارس دارد نسال گاور باهباا  یمرز مشترککه 

موجاود در  ینسل گورها زیدر استان کرمان ن .شد منقرض

شاده  ه حفاظاتاز آن در منطق یمنطقه دشتاب که قسمت

 کلای طورباه 1361دهه  لیخبر و روچون قرار دارد، در اوا

 ینسل گورهاا و بلوچستان ستانی. در استان سدینابود گرد

 1361دهاه  لیاتااالب هاامون در اوا هیدر حاش ماندهیباق
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 ی. در استان سمنان و در پارك ملانددیمنقرض گرد کلیبه

ر وجاود گاو فارد 51تعاداد  ،1353طبق آمار ساال  ر،یکو

، 1363در ساال صاورت گرفتاه  یهاایدر بررس کهداشت 

گور در منطقه چاه رررره مشاهده شد و از آن  فردتنها سه 

در پاارك  نیادر اگزارشی از مشاهده گور  زیبه بعد ن خیتار

های تاریخی گور در ایران پیش از زیستگاه دسترس نیست.

 1در جادول  1363تاا  1353های و طی سال 1351دهه 

 رده شده است.آو
 

 1363تا  1353های شمسی و سال 1351های تاریخی گور در ایران پیش از دهه زیستگاه -1 جدول

 شمسی 1351پیش از دهه  استان
آخرین مشاهدات گور در کشور 

 1363تا  1353های بین سال
 وضعیت حال

 اصفهان
 اطراف و مورچه خورت موته، شده اطراف کاشان، منطقه حفاظت

 اوخونیگ تاالب

، هیآباد جرقوئحارث، آب تروشه

 اضهیب یهاکلوته
 منقرض شده در طبیعت

 منقرض شده در طبیعت اندشتیم، دورونه اندشتیدورونه و م خراسان

 منقرض شده در طبیعت مشاهده نشده است نیبه قزو کینزد یهاتا دشت نیجنوب ورام از تهران

 فارس
 ملی پارك و گور بهرام هشد منطقه حفاظت زدخواست،یکفه ابرقو و 

 ریزیدر ن هیقطرو

 گوربهرام شده منطقه حفاظت

 ریزیدر ن هیقطرو ملی پارك و

 شده منطقه حفاظت

 ملی پارك و گوربهرام

 هیقطرو

 زدی
 بهادران-کالمند شده مجاور شهر طبس، کفه هرات، منطقه حفاظت

 اطراف بافق یهاو دشت
 طبیعت منقرض شده در ابرقو، زیمهر، بافق، طبس

 کرمان
دشتاب در شهرستان بافت و اطراف  ،رجانیس کیدر نزد البغلنیع

 شهر بابک
 منقرض شده در طبیعت دشتاب

و  ستانیس

 بلوچستان
 منقرض شده در طبیعت تاالب هامون هامون اچهیمجاور در یهادشت رانشهر،یمجاور بزمان در ا یهادشت

 سمنان
 مناطق توران، یحفاظت مجموعه، ال ییوحش خوش  اتیپناهگاه ح

 رکوی شده و منطقه حفاظت یپارك مل ،دامغان ،سمنان جنوبی
 توران یمجموعه حفاظت ریکو یپارك مل

 

 وضعیت جمعیت گور در طبیعت

 1411بر اساس آخارین سرشاماری انجاام شاده در ساال 

هاای طبیعای و در مراکاز مجموع گور ایرانای در زیساتگاه

ت که از این سارش شده افرد شم 1315تکثیر و رهاسازی 

در دو مجموعاه  رانیاا عاتیدر طب فرد 1231 تعداد حدود

مراکاز تکثیار و در  یو  تعاداد گورهااگاور و تاوران بهارام

 . است فرد 44رهاسازی 

اولین آمار موجود از جمعیت گور ایرانی در  :بهرا  گور

فرد بوده اسات. بایش  43و تعداد  1354گور در سال بهرام

اری از جمعیت گور در دسترس نباوده و پاس از دو دهه آم

فرد شامارش شاده  33تعداد  1376سال و در سال  22از 

باه ترتیاب  1341و  1374هاای است. این تعداد در ساال

نیز باه صاورت  1342فرد بوده است. از سال  133و  113

منظم و هرساله سرشماری گور انجام و نتایج آن در شاکل 

 آورده شده است.  2

افزایشای و  1337تا ساال  1376ت از سال روند جمعی

اسااس  های اخیر روند پایاداری داشاته اسات. باردر سال

گااور رأس  1161در مجمااوع  1411آخاارین سرشااماری 

گاور در جمعیت گور ایرانی در مجموعه بهرامشد.  شمارش

برابر رشد داشته اسات.  11بیش از دو دهه گذشته بیش از 

فرد در ساال  1133قه بیشترین تعداد جمعیت در این منط

شمارش شده که بیشترین تعاداد گاور در ایاران را  1337

 باشد.دارا می

اولین آمار موجاود از جمعیات گاور ایرانای در توران: 

فرد بوده اسات. پاس از  411و تعداد  1355توران در سال 

فارد شامارش شاده  471تعداد  1376سال و در سال  22

کاهشی  1347سال  تا است. روند کاهشی جمعیت احتماالً

 1411تاا  1347های بوده است. روند جمعیت گور از سال

دهد روند جمعیات دارای افازایش مالیام باوده و نشان می

فارد و بیشاترین  111باا  1347کمترین جمعیت در سال 

 فرد بوده است.   221با  1337آن در سال 
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 تیحداقل جمع 1411سال  یسرشمار نیبراساس آخر

( در 1347-1411سااال اخیاار ) 13ن و میااانگی فاارد 171

فارد  471فرد بوده است که نسبت به جمعیت  161حدود 

کاهش شادیدی  1355فرد در سال  411و  1376در سال 

 (.3داشته است )شکل 

 

 
 1376-1411و  1354  یهاسال یط شده انجام یهایگور بر اساس سرشمارگور در بهرام تیجمع راتییتغ -2شکل 

 

 
 1347-1411و  1376، 1355های  های انجام شده طی سالات جمعیت گور در توران بر اساس سرشماریتغییر -3شکل 

 

 وضعیت جمعیت گور در مراکز تکثیر و رهاسازی 

در ابتدا چهار فرد گور )دو نر و یک مااده در ساال  گوراب:

( از تاوران باه ایان 1377و یک ماده دیگر در سال  1376

طای چناد  ،باه بعاد 1343ل منطقه منتقل شادند. از ساا

نار دیگار  16مااده و  25س گور دیگر شامل أر 41 ،مرحله

به این محدوده منتقل شدند که اکثار آنهاا زادگاان هماان 

-چند فرد دیگر نیز از منطقاه بهارامچهار فرد اولیه بوده و 

  گور بودند.

س گاور باه أر 71 فعالیت این مرکاز، سال 24در طول 

 27. از تعداد افراد منتقال شاده اندمراکز دیگر منتقل شده

 35شاده، دمتولّ ةکارّ 73س ماده بوده اسات. از أر 44نر و 

س تبات نشاده بودناد. باا أر 1س مااده و أر 43س نر و أر

توجااه بااه محاادودیت فضااایی و تغذیااه، بااا افاازایش رشااد 

 (. 4جمعیت، نر  رشد کاهش قابل توجهی دارد )شکل 

س و أر 21نرهاا از تلفات گور در منطقه، تعداد تلفاات 

های وضعیت جمعیت، نسبت س بوده است. دادهأر 14ماده 

جنسی، زاد و ولد، مرگ و میر، گور ایرانی در مرکز گوراب، 

اساااس  باارآورده شااده اساات.  2در جاادول  2121-1337

و با در نظر گرفتن تعداد افرادی کاه از ساایت باه  4شکل 

ت در اند، مرکاز تکثیار گاوراب از موفقیاخارا منتقل شده

افزایش جمعیت باالیی برخوردار بوده، با وجاود انتقاال باه 

خارا پیوسته از یک نار  رشاد منطقای برخاوردار اسات. 

ارلب گورهایی که در حال حاضر در مراکز دیگار نگهاداری 

 د شدند.یا رهاسازی شدند، در این سایت متولّ
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 1411تا  1376از سال تعداد تولد و مرگ، ورود و خرا گور در مرکز گوراب  -2جدول 

سال
 خروا افراد ورود افراد 

 مرگ تولد
 تیجمعمجموع 

 نر ماده نر ماده نر ماده

1376 1 2 1 1 1 1 1 2 

1377 1 1 1 1 1 1 2 2 

1374 1 1 1 1 1 1 3 2 

1373 1 1 1 1 2 1 3 2 

1341 1 1 1 1 3 1 7 1 

1341 1 1 1 1 2 1 7 1 

1342 1 1 1 1 5 1 3 1 

1343 1 1 1 1 3 1 12 3 

1344 1 1 1 1 7 2 14 3 

1345 1 1 1 1 7 1 14 4 

1346 1 1 1 1 5 1 23 5 

1347 1 1 11 6 4 2 25 7 

1344 1 1 1 1 1 1 14 3 

1343 2 1 11 1 1 1 13 2 

1331 1 1 1 1 1 1 11 1 

1331 1 1 1 1 3 3 3 1 

1332 1 1 1 1 7 4 3 2 

1333 2 2 2 2 6 6 3 3 

1334 2 1 1 1 3 3 3 3 

1335 1 1 1 1 1 1 1 1 

1336 12 5 3 1 5 4 1 1 

1337 1 1 7 5 5 2 11 6 

1334 1 2 1 1 5 2 5 2 

1333 6 3 5 5 1 1 5 5 

1411 1 1 2 4 1 1 6 3 

 

 
 نمودار تعداد و نر  رشد جمعیت در مرکز تکثیر و معرفی مجدد گوراب -4شکل 
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از  2114فارد گاور در ساال  11باا انتقاال  تنگ حنا:

سایت گوراب فعالیات خاود را آرااز نماود. در مرحلاه دوم 

چهار فرد دیگر از گوراب به این جمعیت اضافه شاد. بارای 

س گاور أر 12، 1343اولین بار در استان یازد در تابساتان 

شامل پنج نر و شش ماده بالغ و یک مااده ناباالغ از ساایت 

تنها سه  ،سال 13در طول تن  حنا در طبیعت رها شدند. 

فرد گور به گوراب و یک فرد دیگر به پنج انگشات منتقال 

 . نر بودند شدند که دو فرد ماده و دو فرد

 فرد که جنسیت آنها تبات 33پنج فرد گور نر، یک ماده و 

فرد شروع  11د شد. عالوه بر کره متولّ 33نشد، در مجموع 

باه ایان  2121و  2114های ه فرد دیگار در ساالپروژه، نُ

س أر 11ها سایت منتقل شدند. در مقابال طای ایان ساال

س أر 2س ماااده و أر 1س آن ناار، أر 4تلفااات داشااته کااه 

   (.3نامشخص بودند )جدول 

د وساعت و مرکاز تنا  حناا باا وجاو ،5اسااس شاکل  بر

امکانات درنظر گرفته شده، از نر  منطقای اماا کمتاری از 

از  2117و  2112های گوراب برخوردار بوده، تنها در ساال

 رشد نمایی برخوردار بوده است.

 

  1411تا  1343تعداد تولد و مرگ، ورود و خروا گور در مرکز تن  حنا از سال  -3جدول 

سال
 

 خروا افراد ورود افراد
دتول  مرگ 

تیجمعمجموع   

 نامشخص نر ماده نر ماده نر ماده

1347 6 6 1 1 1 1 6 5 1 

1344 1 1 1 1 1 1 7 4 1 

1343 1 1 2 1 2 1 5 5 1 

1331 1 1 1 1 1 1 5 4 1 

1331 1 1 1 1 1 1 5 3 1 

1332 1 1 1 1 3 1 5 3 2 

1333 1 1 1 1 3 1 5 3 4 

1334 1 1 1 1 1 2 5 2 4 

1335 1 1 1 1 2 1 5 2 6 

1336 1 1 1 1 3 1 5 2 4 

1337 1 1 1 1 5 1 3 5 13 

1334 1 1 1 1 2 1 3 5 15 

1333 1 2 1 1 7 1 4 7 22 

1411 1 1 1 1 3 1 15 7 23 

 

 
 حنا تن  مجدد معرفی و تکثیر مرکز در جمعیت رشد نر  و تعداد نمودار -5 شکل
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اباالغ ن کیابا  انتقال پنج ماده، دو نار و  پنج انگشت:

و پرورش گوراب شهرستان  رید( از مرکز تکث)چهار فرد مولّ

از موفقیات مرکاز در ابتادا  نیا عملکرد احداث شد. زیمهر

چندانی برخوردار نباود و لاذا در اداماه جمعیات گورهاای 

گور فارس در آن نگهداری و احیا شدند. درحاالی کاه بهرام

تاوران مراکز دیگر، گوراب و تن  حنا، جمعیت پایاه آنهاا 

است. تعداد جمعیت اولیه چهار فرد و در مرحله دوم شاش 

فرد دیگر به این جمعیت اضافه شدند. تاا پایاان نیماه اول 

، ده فرد زاد و ولد داشته و هفت فرد از این جمعیات 1337

ماده  21نر و  14فرد گور با نسبت جنسی  35 تل  شدند. 

د. راس با جنسیت نامشخص در این مرکز متولاد شادن 1و 

مرگ و میر داشته که شامل ساه نار، هشات  12در مقابل 

ماده و یک نامشخص است. عالوه بر چهار فرد شروع پروژه 

های بعاد تکثیر در این مرکز، دو نر و دو ماده دیگر در سال

 به این سایت منتقل شدند. 

مااده  15نر و  11فرد گور شامل  26 ،سال 11در طول 

و گوراب داشته است )جادول کوه انتقال به پارك ملی سیاه

مرکز تکثیر پنج انگشت از نار  رشاد  6براساس شکل  (.4

ایان روناد  2114ینی برخوردار بوده و به ویاژه از ساال یپا

مرکاز را یاک ساایت تاوان ایان منفی است. در نتیجه نمی

 .موفق قلمداد کرد

 

 1411تا  1333 لتعداد تولد و مرگ، ورود و خرا گور در مرکز پنج انگشت از سا -4جدول 

سال
 خروا افراد ورود افراد 
 مرگ تولد

 مجموع جمعیت

 نر ماده نر ماده نر ماده

1343 3 1 1 1 1 1 3 1 

1331 1 1 1 1 1 1 3 1 

1331 1 1 1 1 2 2 4 1 

1332 1 1 1 1 4 2 4 1 

1333 1 1 1 1 4 1 6 1 

1334 1 1 1 1 2 1 3 2 

1335 1 1 1 1 1 1 11 1 

1336 1 1 1 1 6 1 11 1 

1337 1 1 1 1 7 1 13 4 

1334 1 1 7 5 5 3 16 7 

1333 1 1 4 5 5 1 3 4 

1411 1 1 1 1 1 1 2 3 

 

 
 نمودار تعداد و نر  رشد جمعیت در مرکز تکثیر و معرفی مجدد پنج انگشت -6شکل 

 

 
 



 16 و همکاران بلوچینظامی                              ... یگور آسیاي انقراض خطر معرض در گونه مجدد معرفی و تکثیر ارزيابی و جمعیت روند

 

در مرحله اول با  2113در سال : اهکوهیس یپارک مل

 ی شادهریگزنده فرد 11 جمعاً چهار نر و هفت ماده، تعداد

میزبان گورهاا و پرورش پنج انگشت ابرکوه  ریتکث تیاز سا

، دو نر و دو مااده دیگار 2121در سال در مرحله دوم  .شد

به این پارك منتقل شدند. ایان منطقاه اولاین زیساتگاهی 

است که گورها به صورت مساتقیم باه طبیعات رهاساازی 

 شدند. 

نتقل شده به ایان ساایت، فرد گورهای م 15از مجموع 

تل  شاده و در  2121و دو فرد در  2113یک فرد در سال 

مقابل در ساومین ساال ساه زایماان صاورت گرفات و در 

تابات  15مااده در عادد  4نار و  7مجموع تعداد گورها باا 

شدن یک گور از گله که با جدا 2121آخر در سال ماند. در 

تولادی تعاداد گاه اتری از آن یافت نشد و بدون هایچ هیچ

 س رسید. أر 14آنها به 

در  44تاا  1346های کاه در ساال :تخته بنره خبرر

ماده و متعاقب آن یک نار از یازد ایجااد  6کرمان با انتقال 

س، در اداماه چنادان أر 14شد، با وجود افزایش اولیاه تاا 

 موفق نبود. 

ماهه، یک نر  15نیز که با یک نر بالغ، دو نر  :یزد زاغو

شاش  ماهه، جمعااً 15ک ماده بالغ و یک ماده سه ماهه، ی

فرد گور اولین جمعیت این مرکز را تشکیل دادناد. تماامی 

 گور بودند. ماهه جوان هیبرید توران و بهرام 15نرها و ماده 

با ده فرد گور از تاوران کاه پانج  1337در سال کویر: 

فرد آن در جابجایی تل  شده و سپس چهار فرد از گاوراب 

ه گور به منظور احیا جمعیت احداث معیت اولیه نُیزد، با ج

ه با نسابت شد. پنج گور توران شامل دو ماده بالغ و سه کرّ

جنسی یک نر و دو ماده و چهار فرد از مرکاز گاوراب یازد 

دارای نسبت جنسی یاک نار و ساه مااده بودناد. در ساال 

د شادند کاه ه متولّکرّ 4 ،بار زایمان در هر 1333و  1334

، 1333نر زنده مانده و در پایان سال  ةهر سال تنها یک کرّ

نار مجماوع گورهاای  4ماده و  7گور با نسبت جنسی  11

 این سایت بود. 

د هاای متولّاهشادن کرّبا توجه به تلا  1411در سال 

هاای بااردار شده در دو سال قبل، تصمیم بر رهاسازی ماده

نر جوان دو سااله  1همراه ماده باردار به  5در طبیعت شد. 

 5از  ،در کنار محدوده تکثیر رهاسازی شدند. در ایان ساال

ه مااده و ه تل  شدند و دو کارّتنها یک کرّ ،د شدهمتولّ ةکرّ

 ه نر باقی ماندند. دو کرّ

 3گور با نسبت  15 این جمعیت مجموعاً ،درحال حاضر

 فارد 3عاالوه بار  ،حال حاضر نر در خود دارد. در 6ماده و 

ه و یاک گور رهاشده در فاز اول، در فاز دوم یک ماده با کرّ

فارد در  13 نر و یک ماده بالغ دیگر نیز رها شده و مجموعاً

 ،دنیاا آماده، بجاز یاک ماورده ب ةکرّ 5از طبیعت هستند. 

کیلومتری از محال  31سایرین بقا داشته تا فاصله بیش از 

به محال  برای دسترسی به آب تکثیر فاصله گرفته، مجدداً

 (.5تکثیر رجوع دارند )جدول 

و با در نظر گرفتن تعداد افارادی کاه  7اساس شکل  بر

از سایت به خارا منتقل شده اند، مرکز تکثیر پاارك ملای 

عنوان آخرین مرکاز احاداث شاده بارای تکثیار و ه کویر ب

، از نر  مثبت و نمایی 2113رهاسازی با یک وقفه در سال 

آمیز وجه به رهاسازی نرم و موفقیتبات برخوردار بوده است.

رشاد نماایی در کاویر  تاداوم و تکثیر در طبیعت، احتمااالً

 .بینی استقابل پیش

 

 بحث و اقدامات حفاظتی

 الگوی پراکندگی

در گذشاته احتمااالً از پاکساتان تاا افغانساتان،  یرانیگور ا

 داشت یپراکندگ رانیشمال عرا  تا ا و شمال و ررب قفقاز

زیسات  یاراناتنهاا در گوناه ال حاضر این زیاردر ح. ]34[

کرده و از تمام محدوده پراکندگی تااریخی خاود در آسایا 

  .]33و  13[محو شده است 

 پراکنادگی دور چنادانناه هایگذشته در ایران نیز در

داشات و  یاباانیو ب یاساتپ منااطق از بسایاری در وسیعی

 ندارزشام گوناه این یستگاهز کشورخاك  ازحدود دو سوم 

از  رانیاا یگور در منااطق رربا تیجمع 1331تا دهه . بود

 یهاو دشت یشرق ،یهنوز در مناطق مرکز یرفت، ول نیب

. ]21و  4[د شایما دهیاد 1351تا دهاه  رانیا خشکمهین

کرماان،  یازد،خراسان، سمنان، تهران، اصفهان،  یهااستان

از منااطقی بودناد کاه گاور  بلوچستان ویستان فارس و س

 .ا از دست دادندخود ر

 چنااینرو و همتنااد یخودروهااا یکلت،ورود موتورساا 

پاس از جنا  جهاانی دوم،  کشاور باه شکاری هایاسلحه

های انقاالب، جنا  باا عارا ، در ضع  حفاظات در ساال
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تااتیر ها، اولویت نبودن حفاظت و تخریب و تصرف زیستگاه

جمعیاات و گسااتره پراکناادگی همااه زیااادی در کاااهش 

 .]31و  24[گااور ایرانای داشااته اساات  سامداران کشااور و

 باه نسابت ییایآسا گاور دگی فعلایپراکنادرحال حاضار 

 .]16[ است شده درصد سه از کمتر گذشته

 

 1411تا  1347تعداد تولد و مرگ، ورود و خرا گور در مرکز پارك ملی کویر از سال  -5جدول 
1411 1333 1334 1337 
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 نر 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1

 ماده 1 2 5 1 2 5 1 2 5 2 1 6 1

 مجموع 1 3 6 1 3 6 1 4 6 4 2 7 2

 

ماایالدی گااور در ایااران تنهااا در چهااار  1341از دهااه 

شمسی این پراکندگی  61شد که از دهه جمعیت دیده می

تاوران در اساتان  کرهیساتز گاهتنها به دو زیستگاه رخیره

 منطقاه ( ویارانا یمرکاز یاباانب یشامال یسمنان )انتهاا

 یجناوب ی)انتهاا فاارس اساتان در گوربهرام شده حفاظت

  .]34و  32، 23، 15[گردید  محدود( یابان مرکز ایرانب

گور با وجود جمعیت زیاد و مهاجرت فصلی باه در بهرام

خارا از زیستگاه، گونه در محدوده وقوع کمتری نسبت باه 

ا هتوران پراکندگی داشته و از الگوی مشخصی در جابجایی

گاور  تیاتوجه به تمرکاز جمع با ،کند. از این روپیروی می

 یگور، قسامتدر بخش زون امن منطقه حفاظت شده بهرام

. افاتیارتقا   هیقطرو یمنطقه به پارك مل نیا یاز ضلع ررب

فاراهم  ی،تر از وجاود مناابع آباأمحدوده متا نیا تیمطلوب

واساطه  هحفاظات با دیتشادو  مناساب عیرذا با توز دنبو

. مجموعاه عوامال ی استحضور انسان و دام اهل تیودمحد

پراکناده گاور  یهااتخار شده موجب شد تا دسته یتیریمد

 ترتر واقع گردد.ؤو م لیآنها تسه تیریمجتمع شده و مد

که گدار و مهااجرت باه  ررم آندر توران این گونه علی

تری خارا از زیستگاه نادارد، اماا گساتره پاراکنش وسایع

هاای فصالی زیاادی در داخال مجموعاه ییداشته و جابجا

رسد کاه بااوجود حضاور حفاظتی دارد. همچنین بنظر می

تیر عوامال أگور تحت تمحدود در مرز منطقه، بیش از بهرام

 تهدید قرار دارد. 

 وضعیت و روند جمعیت

کاه  گرفات جاهینت توانیم شده ارائه یآمارها بر یمرور با

هناوز باه  رانیادر اگاور  تیابه واقع کینزد ای قیتعداد دق

 هایسرشمار زین هاسال یو در برخ ستیمشخص ن یدرست

تنااق  زیااد در اعاداد و و درست انجام نشده است.  قیدق

ارقااام ارائااه شااده از سااوی کارشناسااان مختلاا  در مااورد 

 71آمارهای قدیمی نیز گویای آن است که به ویژه در دهه 

ن اعاداد تنهاا میالدی و قبل از آن، در بسیاری از مواقع ایا

 براساس برآوردهای فرضای و ناه سرشاماری باوده و رالبااً

 برآوردها بیشتر از واقعیت بوده است. 

و  تیریها در امر مادگونه تیاندازه و تراکم جمع برآورد

 از یآگااه عادم .اسات یضرور یامر وحشاتیحفاظت ح

 در مشااکالت نیمهمتاار از یکاای تیااجمع یواقعاا اناادازه

علفخاواران بازرگ جثاه اسات.  تیجمع تیریمد یهاطرح

درك  یبارا توانادیما تیااز جمع قیاو دق بیبرآورد صاح

 یشناساابوم تیوضاع یابیااو ارز یشناساتیجمع ت،یوضاع

 وحشاتیاحفاظات ح یزیردر برناماه تیاو در نها هاگونه

  .]33[ ردیمورد استفاده قرار گ

ی متفاوت گور روند کامالًاصلی توران و بهرام تیدو جمع

جمعیات تعداد با وجود توران  تی، جمعسرگذاشتهرا پشت 

میالدی، حدود سه چهاارم افاراد  31پایه اولیه باال در دهه 

در گاور بهارام تیجمع خود را از دست داده است. درمقابل

 11ساابقه بایش از طول مدت مشابه، افزایش جمعیات بی
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 1برابری را تجربه کرده، نر  رشد جمعیت در حالت بیشینه

های تبت شده و این میزان یکی از باالترین نر  قرار داشته

  .]23[برای این گونه است 

روند بهبود جمعیات حاصال اقادامات و تغییار الگاوی 

 41حفاظت جدی در ارتباط باا ایان گوناه از اوایال دهاه 

شمسی توساط ساازمان حفاظات محایط زیسات صاورت 

بهبود و ارتقا حفاظات موجاب شاد تاا  .]25و  11[گرفت 

در ایران هم در مراکز تکثیر و هم در طبیعات  جمعیت گور

روند رشد تندی داشته باشاد.  2114به ویژه از حدود سال 

ایجاد مراکز تکثیر در اسارت در گوراب و حنا در یزد، تغییر 

گور و قطرویاه، شرایط مدیریتی و تشدید حفاظت در بهرام

سیس مرکز تکثیر و رهاسازی پارك ملی کویر، جداسازی أت

-شدن آنها وجود داشت در سیاهدکه احتمال هیبری افرادی

تاارین اقاادامات کاوه و خااروا دام از تااوران برخای از مهاام

صااورت گرفتااه هسااتند، کااه در تمااامی آنهااا بجااز تااوران 

 اتربخشی آنها مشهود است. 

خواهد بود  2نر  رشد جمعیت تا زمانی درحالت بیشینه

 قابال تحمال تیسوم ظرف کیاز سطب آستانه  تیجمعکه 

 .رودنافراتار و مشاخص  تاباتشرایط  کیخود در  3محیط

، تیاندازه جمع شیبا افزا یبه طور خط 4پس از آن نر  بقا

کاهش یافته تا زمانی که به ظرفیات بارد برساد و رشادی 

رساد باتوجاه باه بنظر می .]34[برابر با صفر را تجربه کند 

گاور، ی جمعیات در چندساال اخیار در بهارامتبات تقریبا

ن افزایش جمعیت بیش از این تعداد را توقع داشت، توانمی

جمعیت در ظرفیت بارد قارار دارد. لاذا در  چرا که احتماالً

تاوان امکاان های همجاوار، میصورت حفاظت از زیساتگاه

گدار سرریز جمعیت به مناطق دیگار باه ویاژه باه سامت 

 شمال منطقه را تسهیل کرد. 
های زیاادی سایگور، مطالعات و برردر مقایسه با بهرام

گاور در  تیجمعدر توران بر روی گور صورت نگرفته است. 

ساال  نیکه بعد از چند 2114تا  1371دهه  نیتوران در ب

. پاس از نشان دادرا  یدیشد کاهش شد یمجددا سرشمار

در حادود دو دهاه اخیار را تابات  تقریبااًکاهش روند  نیا

این  اب .ستیهمچنان قابل توجه ن تعداد نیکه احفظ کرده 

                                                           
1 maximum population growth rate  
2 maximum population growth rate 
3 threshold level of one-third of its carrying capacity in 
4 survival rates 

با توجه به خروا دام و تشدید حفاظت در پنج ساال  ،حال

اخیر و از آنجا که گور از نر  رشد بسیار کنادی برخاوردار 

 رود.انتظار میخیر جمعیت أاست، احتمال افزایش با ت

همجواری توران با دشت کویر در مرز جنوبی، میاانگین 

باودن میلیمتار، پراکناده 151تاا  111بارش سالیانه باین 

شتر در کل سال، حضاور دام سابک  1111جمعیت حدود 

در شش ماه فصل سرد، باعا  کمباود مناابع در دساترس 

بقاا  زانیم ینیب شیپ یبرا .]25[برای سمداران شده است 

 بتوابساته باه نسا ماًیمساتق 5ترؤبرد ما تیظرف ت،یجمع

اسات،  یبارنادگ نیانگیاسااالنه باه م یکل بارنادگ زانیم

 دارد یاهیابر رشد پوشاش گ میستقم ریتأت یکه بارندگچرا

]26[ . 

و  Kaczensky( 2116و همکاااران ) Saltzباار اساااس 

داران از مساُ  ریاگرچه گورها نسبت به سا (2117همکاران )

 یبرخوردار هستند، اماا خشکساال یشتریب یقدرت سازگار

باه ها و رقابت رذایی باا دام سابک و سانگین هستگایدر ز

 زانیاادر م یا عاماال مهمااگورهاا یدر دوران باااردار ژهیااو

هااا در سااال اول از هبقااا کاارّ زانیاام گونااه اساات. تیااموفق

نسابت باه بزرگسااالن در  یو بقاا کمتار شتریب تیحساس

همچنااین بااا توجااه بااه  .]4و  5[ نااامطلوب دارد طیشاارا

های حفاظتی، تعاارض بااال، تعادد جااده و ساهولت ضع 

پذیری گونه در مقابال دسترسی و دشواری حفاظت، آسیب

شادت در ه شکارچیان بیشتر شده، لاذا گوناه در تاوران با

 . ]25[تنگنا قرار دارد 

توران از دیرباز یکی از مراتع مهام چارای دام اهلای در 

باا  ییرقابت رذا. ]25و  14[فالت مرکزی ایران بوده است 

منطقه شاده اسات.  نیبرد پائ تیظرف ی نیز موجبدام اهل

 هاا و درهمانی کرّها، کااهش زنادهکاهش نر  باروری ماده

توق  افزایش جمعیت در توران باه واساطه عوامال  ،نتیجه

عالوه بر گور این موضاوع در  .مشهود است رکر شده کامالً

 .]25[داران توران نیز رکر شده است ممورد سایر سُ

یکاای دیگاار از ضااع  هااای موجااود در تااوران، ضااع  

ه گوناه پاساگاهایچواسطه تعداد کم نیرو است. ه حفاظت ب

زون امن و پارك ملی تاوران وجاود  ةبانی در محدودمحیط

تعاداد کام نیارو  ةواساطه های منطقاه باپناهو جانندارد 

وسعت بسیار زیاد منطقه امکان  ،ریرفعال هستند. از طرفی

                                                           
5 effective carrying capacity 
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بانان ریرممکن پایش و حفاظت از کل عرصه را برای محیط

 . ]36[کرده است 

ی هااساتگاهیز مجدد گونه به یدر اسارت و معرف ریتکث

از  یرهاسااز، بخاش مهما از پاس شیبا شرط پاا ،تاریخی

 ررمیاعل .]24و  14[ ودشایمحسوب ما یها حفاظتتالش

کرماان،  یهاباه اساتان زدیاشده در  ریتکث یانتقال گورها

موفاق  کیاچیچند مرحله، ها یط یجنوبفارس و خراسان

-ه دلیل عادممرحله اول رهاسازی گور در یزد نیز بنبودند. 

های بالغ بودن تعداد نرها به مادهباالعایت نسبت جنسی و ر

کاه  پراکنده شدندمهیای جفتگیری، نرهای ضعی  طرد و 

شدن آنها به واسطه شکار و کمبود آب احتمال مرگ و تل 

 را افزایش خواهد داد. 

چناد  درس آنهاا أر 24 در یازد، شده ریتکث یاز گورها

 شاادند. یزرهاسااا زدیاا عااتیدر طب تیاابااا موفقمرحلااه 

س از أر 13همچنین از گورهای منتقل شده به کاویر نیاز 

باادون تلفااات در طبیعاات  1333س آنهااا در سااال أر 15

 5زایماان از  4درصد ) 41رهاسازی شدند که زادآوری آنها 

های تکثیار در زایمان( باا موفقیات هماراه باود. در برناماه

اسارت، رهاسازی نارم، افزایشای، درنظار گارفتن سااختار 

هاا باه منظاور پویاایی و تیکی و نسبت جنسای جمعیتژن

حفظ تنوع ژنتیکی، امنیت در زیساتگاه رهاساازی شاده و 

 . ]14و  11، 1[پایش پس از رهاسازی اهمیت زیادی دارد 

هاای ساه گاور تمامی گورهای معرفی شده به یزد زاده

ابتدایی هستند که از توران به این منطقه منتقل شدند و از 

آمیزی شادند وراب از ابتدای انتقال دچار دروندر گ ،این رو

گور گور در بهرام . اگرچه تنوع ژنتیکی و تعداد جمعیت]3[

باالتر از سایر مناطق است اما انتخاب جمعیت منباع بارای 

گورهای کاویر از تاوران و گاوراب باه آن دلیال باوده کاه 

گاور از تناوع جمعیت منبع گوراب نیز از توران بوده، بهرام

دلیال ه . همچناین با]16[ی متفاوتی برخوردار است ژنتیک

نزدیکاای جغرافیااایی بااین دو جمعیاات کااویر و تااوران و 

مدیریت واحد، احتمال ترکیب یا جابجاایی آنهاا در آیناده 

 نیز وجود دارد. 

( گورها یک ساال 2113و همکاران )  Tesfaiاساس بر

که تجربه پارك ملی کویر  حال آن ،زادوولد دارند ،میان در

بودن امنیت و در دهنده آن است که درصورت مناسبشانن

ساال گاور نیاز  بودن آب و رذا، امکان زایمان هاردسترس

کشی از طرف هبودن رذا و آب، میزان کرّوجود دارند. فراهم

 های دیگر را کمتر خواهد کرد. نرها و ماده

مانی در مراکاز تکثیار و باودن میازان نار  زنادهپائین

اماری  ،های اولفای شاده در ساالمعرّ رهاسازی گورهاای

ررم خطاارات . علاای]27[محتماال و دور از انتظااار نیساات 

موجود و خطر شکست کامل پروژه تکثیار در مرکاز کاویر، 

های دو سال اول موجب شد تا مادیران ریساک هتلفات کرّ

ه رهاسازی گورهای ماده باردار به طبیعت را انجام دهند. با

-، حتی در صورت فاراهمضابودن فرسد که محدودنظر می

کشی و سقط جنین را باال خواهد بود. هبودن منابع، نر  کرّ

پایش پس از رهاسازی بخش مهمای از هار پاروژه معرفای 

مجدد است که بخصوص برای اعضاا خاانواده فردسامان از 

هاای موفقیات پروژه. ]14[اهمیت زیادی برخاوردار اسات 

د باقیماناده در تکثیر در اسارت باا اساتفاده از درصاد افارا

که در کاویر و  ]7[شود پایش پس از رهاسازی، ارزیابی می

 آمیز بوده است. گوراب موفقیت

هااای در مشااکل دیگااری کااه در مااورد ارلااب جمعیت

خااوردن نساابت جنساای اسااارت وجااود دارد خطاار باارهم

هاای در اساارت، جمعیت است. یکی از تهدیادات جمعیت

نار  بااروری جمعیات، های نر است. لذا افزایش تعداد کره

که با تولد ساالنه فرزندان ماده توسط هر ماده بالغ محاسبه 

 خوردن است.، درحال برهم]34[شود می

 

 پیشنهادها

فای که همه منااطق زیساتگاه طبیعای و معرّ باتوجه به آن

بایاد از  مجدد از معضل نرهای مازاد برخوردارناد، احتمااالً

ی نگهاداری نرهاای و مناطق مشابه برا اختصاصیهای قر 

 مازاد استفاد کرد. 

گاور  ةباودن گوناو در خطر انقاراض تیبا توجه به اهم

شفافیت در مورد آمارهای سرشماری موجاود، و عدم یرانیا

و  مانسااز وحاشاتیح تیریالزم است دفتر حفاظت و مد

 نیو تدو هیدو استان سمنان و فارس نسبت به ته یهمکار

 .دیاقدام نما رانیگور در ا یو سرشمار شیپروتکل جامع پا

های فرهنگای موجاود در کشاور، دلیل برخی ریشاهه ب

ای در ارتبااط باا های حاشایهافزایش آگاهی مردم زیستگاه

گاور، هاام بااه ارزش حفاااظتی گوناه خواهااد افاازود و هاام 

حفاظت از آن را تسهیل خواهد کرد. تکثیر در اسارت اقدام 
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ت کاه داناش ماا از اما همواره باید توجه داش ،تری استؤم

های معرفی شاده انادك اسات. لاذا شناسی جمعیتزیست

انجام مطالعات اکولوژیک در ارتباط با گور، اهمیات زیاادی 

 در حفاظت از آن دارد.
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Abstract 

Persian Wild Ass, the only representative of the order Perissodactyla, is the largest wild herbivore 

in Iran and inhabits the plains and hills of desert and steppe habitats. Study the status, population 

growth, and evaluation of management measures taken for this species in nature, reproduction, and 

rewilding areas are the main purposes of this study. According to the census data in 2021, there 

were a total of 1315 individuals, including 1231 individuals in the nature of Iran in the two 

protected complexes of Bahram-e-Gur and Turan and 84 individuals in the rewilding centers. In 

2021, the minimum population was 170 individuals and the average of the last 14 years (2021-

2008) was 160 individuals in the Turan complex, which decreased sharply compared to the 

population of 471 individuals in 1997 and 800 individuals in 1976. Changes in the population of the 

wild Ass in Bahram-e-Gur complex indicate that the population increases from 93 individuals in 

1997 to 1061 individuals in 2021. The most important factors of population decline have been 

habitat loss, hunting, and droughts, and the most important factors in increasing the population of 

this species have been the intensification of conservation, forage supply, and water resources. 

Captive breeding programs and reintroduction have been prioritized for nearly two decades and 

have been successful to a large extent. Although this species is still in the group of endangered 

species, one of the most successful conservation programs executed in Iran is its management due 

to the population growth positively and the improvement of the conservation status. 

 

Keywords: Population trends, Captive breeding, Reintroduction, Habitat loss, Hunting, Droughts, 

Perissodactyla. 


