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 ١١٨‐١١٣،صفحة ٨٧ تابستان ٤٦مجلة محيط شناسي ،سال سي و چهارم،شمارة 
   بهادران استان يزد‐ كالمندة حفاظت شدةزيستگاه آهو در منطقرضامندي بررسي 

  
 ٣ابیيبهرام حسن زاده ک ٢،بهروز بهروزی راد *١،حسن اکبری هارونی

   كارشناس ارشد محيط زيست، كارشناس اداره كل محيط زيست يزد- 1
  منابع طبيعي و علوم دريايي نورةدانشگاه تربيت مدرس، دانشكدگروه محيط زيست  استاديار - 2

   علوم دانشگاه شهيد بهشتيةگروه زيست شناسي، دانشكد استاديار - 3
  8/86 /28:      تاريخ پذيرش12/5/85:تاريخ دريافت

  

  چكيده
 بهادران طي چهار فصل در - كالمندة حفاظت شدةدر منطق ) Gazella subgutturosa(زيستگاه آهو رضامندي منظور بررسي  هاي ب مطالعه

.  ثبت شدGPS  هاي آهو توسط سيستم مكانيابي جهاني در اين مطالعه موقعيت جغرافيايي نقاط پراكنش گله. انجام پذيرفت1382 -83سالهاي 
هاي  هاي شيب، ارتفاع، تيپ نقشه. هاي مربوط ايجاد شدند هوارد شده و الي Arc view افزار اي در نرم ها به جداول خصيصه سپس اين داده

 ة زيستگاههاي آهو در منطقةمحدودبراي ها، سكونتگاهها و مزارع كشاورزي  هاي خاك، منابع آبي، جاده گياهي، تراكم پوشش گياهي، تيپ
 تجزيه و Idrisi اطالعات جغرافيايي ةفزارهاي سامانهاي مشاهدات آهو در نرم ا ها به همراه اليه اين نقشه. ندشدمورد مطالعه تهيه و رقومي 

سابق هاي محيطي  مشخصهآزمون كاي اسكور نشان داد بين .دش مورد مطالعه تهيه ة زيستگاه آهو درمنطقرضامندي هاي تحليل شده و نقشه
مام فصول گرايش زيادي به مزارع كشاورزي همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد آهوان در ت. داري وجود دارد  معنيةالذكر و پراكنش آهو رابط

 3/40 درصد خوب، 11: صورت ه بهادران ب- كالمندة حفاظت شدةزيستگاههاي آهو در منطق رضامنديطي اين بررسي درصد .اطراف دارند
  . است درصد ضعيف7/48درصد متوسط و 

  
  واژهكليد

 .يزد - بهادران-كالمندة  حفاظت شدة منطق-GIS -زيستگاه رضامندي -آهو
  سرآغاز

 پايدار حيات نوعي به كدام هر زيستگاه تخريب و تجزيه ، تبديل

قهقرايي در  سير آغاز .است انداخته مخاطره به را زي دشت هاي گونه
زي معلول شكار  خواران متوسط جثه و بزرگ جثه دشت جمعيت علف

هاي كوچك باقيمانده را   جمعيتياما آنچه فرصت احيااست رويه  بي
. ستها تغييرات اساسي در زيستگاههاي اين گونه ،گيرد يماز ما 
منظور آگاهي از وضعيت موجود آنها و  ه زيستگاهها بة مطالعينابنابر
هاي پديد آمده بسيار مهم و حياتي   رفع چالشمنظور هب انديشي هرچا

زيستگاه آهو رضامندي  پيراموناي  بدين منظور مطالعه. شود تلقي مي
 بهادران كه يكي از مناطق آهو خيز – كالمند ة حفاظت شدةدر منطق

بهادران با – كالمندة حفاظت شدةمنطق. كشور است انجام پذيرفت
 كيلومتري جنوب شرقي يزد و 40 هكتار در 255,000مساحتي حدود 

بيش از نيمي از سطح منطقه را . در شهرستان مهريز قرار گرفته است
تشكيل و غيره ماهورها  زيستگاههاي دشتي و بقيه را ارتفاعات، تپه

 مدوار با ارتفاع ة محدوده مورد مطالعه قلةترين نقط مرتفع. داده است

 متر از سطح 1400كه مهدي آباد ةترين نقطه در كف  متر و پست3290
 درصد از منطقه داراي اقليم 8/96از نظر اقليمي  .دريا ارتفاع دارد

 استنيمه خشك سرد   درصد داراي اقليم2/3 خشك و سرد و
 منطقه ةمتوسط بارندگي ساالن. )1382. ن مشاور جامع ايرانامهندس(

از جمله . )1382. ن مشاور جامع ايرانامهندس(است  ميليمتر 68حدود 
هاي ارزشمند منطقه كه جمعيت آن متأثر از تغييرات زيستگاه  گونه

آهوي  .توان نام برد  نوسانات زيادي داشته است آهو را مي،اش طبيعي
هاي   در بيشتر قسمت  تقريباً )Gazella subgutturosa(  ايراني

  .  پراكنش دارد بهادران- كالمندةدشتي منطق
  مطالعات صحرايي 

 و 82پاييز و زمستان سال (  مطالعات صحرايي طي چهار فصل
 بدين ترتيب كه در هر فصل ،انجام گرفت ) 83بهار و تابستان سال 

 گشت و ه حفاظت شدة منطق روز در زيستگاههاي آهو در13مدت 
در اين مرحله اطالعات صحرايي در قالب . عمل آمد هبرداري ب نمونه

haenv@yahoo.com E-mail: www.SID.ir                                                                                         09133536911 :تلفن:نويسندة مسئول
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ها  از جمله اطالعات ثبت شده در اين فرم. دشهاي مخصوص ثبت  فرم
 GPSكه توسط  بود  آهو گروههايةموقعيت جغرافيايي محل مشاهد

روه و  تعداد افراد هر گساير اطالعات برداشت شده شامل. برداشت شد
كننده تا   مشاهدهةنسبت جنسي و سني آنها، وضعيت هوا، فاصل

  . است ساعت مشاهدهوگروهها، حالت حيوانات مشاهده شده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ها شرومواد و 
  

   بهادران‐ كالمندة حفاظت شدةمنطق): ١(نقشة شمارة 
  
   مورد مطالعهةبستن مرز زيستگاه آهو در منطق

،  زيستگاه آهوة تعيين مرزهاي محدودمنظور ه ب،در ابتداي مطالعه
 واحدهايگذشته  سال دفتر ثبت وقايع روزانه مربوط به عملكرد پنج

 ) هاي كالمند، مهدي آباد و گوراب باني شامل ديده(باني منطقه  محيط
و مشاهدات آنها در آن ثبت شده بود كاركنان كه مسيرهاي گشت 

هاي پراكنش آهو   محدوده و با استفاده از آن قرار گرفتهمورد بازبيني
 به  و بازديدهاي مكرري از منطقه صورت گرفتسپس. دشمشخص 

و هاي پراكنش آهوان يادداشت  كمك دوربين چشمي محدوده
عالوه بر آن از ساير . دندش دقيق هاي مشخص شده كنترل محدوده

نيز  مورد مطالعه ةشناختي گون نيازهاي بومدربارة مطالعات انجام شده 
ساخت موجود بر  انسان گيري از موانع طبيعي و  با بهرهشده واستفاده 

صورت  هب مورد بررسي ةزيستگاههاي آهو در منطق ةمحدود ،روي نقشه
  .نقشه تهيه شد

  ها  تشكيل پايگاه داده
 اطالعات جغرافيايي ةها در سامان منظور تشكيل پايگاه داده هب
تيپ   كشاورزي، آبي، مزارعبعمنا ،ي انساني سكونتگاههاهاي نقشه

 زيستگاهي ةمحدودهاي  جادهو بندي و تراكم پوشش گياهي، خاك 

 با استفاده از همچنين. دندش تهيه و رقومي  مورد مطالعه،ةآهو در منطق
 شيب و ارتفاع ، طبقاتة رقومي شده نقش1 :50000 توپوگرافي ةنقش

 آهو كه هاي  گلههاي حضور  مختصات محل.محدوده نيز ايجاد شدند
ه بودند به جداول شدهاي اطالعات صحرايي يادداشت  فرمدر 

هاي مربوط به   وارد شده و اليهArc viewاي در نرم افزار  خصيصه
  . دشمشاهدات آهو به تفكيك فصول مختلف سال تهيه 

  تجزيه و تحليل اطالعات 
.  استفاده شدIdrisi ها از نرم افزار تجزيه و تحليل نقشهبراي 

در  .دش كدگذاري اطالعاتها  نقشه هاي روي براي شناسايي پديده
 ةها كه هدف تعيين فاصل هاي منابع آبي، سكونتگاهها و جاده مورد اليه

گيري از  از آنها بود آناليز فاصله انجام گرفت و پس از آن با بهرهحيوان 
بندي   طبقهديگرانهاي ميداني و نيز تجربيات و اطالعات  يادداشت

نيز  و ها بندي زون قهبهاي حاصل از ط نقشه. انجام شدها  زون
بندي و تراكم  شيب، ارتفاع، تيپ بندي خاك، تيپ( گوني هاي پلي نقشه

هاي حاصل از  اليه هركدام به صورت جداگانه با) پوشش گياهي
هاي ارزشي  مشاهدات آهو در فصول مختلف سال تركيب شده و فايل

 مربوط، ة پايةقشاز تركيب مجدد هر فايل ارزشي با ن. دست آمدند هب
 مساحت  نمودنبا لحاظ. دست آمد بهفراواني آهو در همان اليه  ةنقش
ن اليه آ نقشه تراكم آهو در هاي فراواني،  در نقشههاي هر اليه زون

 ة نقش40در مجموع  اليه و 8بدين ترتيب براي هر فصل . دست آمد هب
  . ددست آم ه نقشه تراكم آهو براي چهارفصل سال ب40فراواني و 

  زيستگاه رضامندي  ة نقشةتهي
هاي  دهي به اليه زيستگاه از طريق وزنرضامندي  ة نقشةتهي

بدين ترتيب كه براساس ميزان معني دار بودن . تراكم آهو انجام گرفت
دادند به  كه در هر فصل با حضور حيوان ارتباط نشان مي هايي مشخصه

عدد ، زنيكه مجموع ضرايب و طوري هوزني داده شد بمشخصه هر 
مشخصه  تراكم مربوط به همان ةدست آمده در الي هضريب ب. شد يك 

ضرب اين ضرايب  دست آمده از حاصل ههاي ب د و سپس نقشهشضرب 
فكيك فصول مختلف سال با يكديگر تركيب تهاي تراكم به  در اليه

زيستگاه در سه طبقه ضعيف، متوسط و رضامندي هاي  شده و نقشه
  گونهزيستگاهرضامندي هاي  پس از آن نقشه. دست آمدند هخوب ب

رضامندي مربوط به فصول مختلف سال با يكديگر تركيب و نقشه 
  .دست آمد ه بهادران ب-مند ل كاة حفاظت شدةآهو در منطقزيستگاه 

  نتايج 
نتايج حاصل از موقعيت و پراكنش آهو نسبت به طبقات مختلف 

امانه اطالعات هاي مورد مطالعه در قالب جداولي از س مشخصه

  )ويژة منابع طبيعي(٤٦       مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                      ١١٤

www.SID.ir
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هاي مختلف  مشخصهبر اين اساس نقش . دشجغرافيايي استخراج 
 مورد مطالعه به صورت خالصه مورد اشاره ةزيستگاهي در توزيع گون

  .گرفتقرار
 مشاهدات آهو در بيشترنتايج اين مطالعه نشان داد : شيب  -
 ).1شمارة جدول( است درصد 10-0مورد مطالعه در شيب  ةمنطق

يشترين مشاهدات آهو در مناطق داراي ارتفاع ب: ارتفاع  -
در فصول بهار و تابستان ، . رخ داد متر از سطح آزاد دريا 1400-1600

در اين بررسي در ارتفاع .  نيز ديده شدند1700-1600آهوان در ارتفاع 
 ).2جدول شمارة ( متر آهو مشاهده نشد1700بيشتر از 

ي آهو در تيپ بيشترين فراوان: تراكم و تيپ پوشش گياهي  -
 25-20تراكم پوشش گياهي در اين تيپ اغلب . درمنه ديده شد 

 درمنه و تيپ درمنه –عالوه بر آن در تيپ كاهوي وحشي  . بوددرصد 
در فصل زمستان آهوان تمايل . اند  جوسيخ نيز آهوان گسترده–

داشتند بيشتري به زيستن در مناطق داراي تراكم پوشش گياهي باالتر 
  )4و3ارة جداول شم(

  بهادران‐ كالمندة حفاظت شدةمختلف شيب، منطق هكتار در طبقات٢٠٠تراكم آهو در واحد سطح ): ١(جدول شمارة 
  
  
  
  
  
  
  

  بهادران‐ارتفاعي منطقه حفاظت شده كالمند  هكتار در طبقات٢٠٠تراكم آهو در واحد سطح ): ٢(جدول شمارة
 )متر(ا دريارتفاع از سطح تابستان پاييز زمستان ها ها و بره بهار ماده هاي نازا مادهبهار نرها و

57/37 70/30 55/118 15/75 14/102 1500-1400 

83/3 58/12 86/41 54/26 9/24 1600-1500 

96/3 56/10 0 0 94/5 1700-1600 

 1700بيشتر از  0 0 0 0 0

بهادران‐ كالمندة حفاظت شدةپوشش گياهي، منطق  هكتار طبقات تراكم٢٠٠تراكم آهو در واحد سطح ): ٣(جدول شمارة   
  
  
  
  
  
  

  بهادران‐ كالمندة حفاظت شدةار تيپ های گياهي منطق هكت٢٠٠تراكم آهو در واحد سطح ): ٤( شمارةجدول
 تيپ گياهي تابستان پاييز زمستان بهار ماده ها و بره ها هاي نازاها بهار نرها وماده

 درمنه 40/49 37/36 44/62 12/17 53/16

  درمنه-كاهوي وحشي 81/23 31/37 46/44 4/25 76/4

  قيچ-درمنه 0 0 0 0 0

  جوسيخ-نهدرم 46/24 6/13 0 0 0

  افدرا-درمنه 0 0 0 0 0

 )درصد(شيب انتتابس پاييز زمستان ها هاو بره بهار ماده هاي نازا بهار نرها و ماده

71/19 77/17 19/67 66/49 8/53 2-0 

24/3 23/15 37/10 37/10 94/13 5-2 

0 0 07/55 72/4 6/45 10-5 

0 0 25/9 0 0 15-10 

  15بيشتر از  0 0 0 0 0

 درصد تراكم تابستان پاييز زمستان ها رهبها و بهار ماده هاي نازا بهار نرها و ماده

 20كمتر از  45/18 3/25 0 22/9 50/7

31/21 37/29 71/88 3/55 40/67 25-20 

16/2 08/1 7/39 6/1 63/14 35-25 

 35بيشتر از  0 0 0 0 0

 ١١٥                                                     بهادران استان يزد‐ حفاظت شدة كالمندةزيستگاه آهو در منطقرضامندي بررسي
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هاي  ها و تراس بيشترين فراواني آهو در تيپ فالت: خاك  -
 درصد مساحت 60ناگفته نماند اين تيپ در حدود  .فوقاني ديده شد

البته تراكم آهو . گيرد  مورد مطالعه در بر ميةزيستگاه آهو را در منطق

هاي   بلندي كم وتيپ تپههاي بادبزني شكل با پستي و در تيپ واريزه
  ).5شمارة جدول(كم ارتفاع بيشتر از بقيه تيپ ها بود

   كالمند بهادرانة حفاظت شدةهاي خاك در منطق هكتار تيپ٢٠٠تراكم آهو در واحد سطح): ٥( شمارةجدول
  بهار نرها و 

 هاي نازاها ماده

ها و  بهار ماده
 ها بره

 رديف نام تيپ تابستان پاييز زمستان

 1 هاي مرتفع تپه 0 0 0 0 0
 2 هاي با ارتفاع كم تپه 1/58 61/39 78/126 10/.56 2/13
 3 هاي فوقاني ها و تراس فالت 84/38 33/29 02/41 25/16 09/11

 4 هاي بادبزني شكل با پستي و بلندي واريزه 96/8 96/8 98/3 0 0
 5  بلندي كمهاي بادبزني شكل با پستي و واريزه 08/83 34/84 54/148 8/42 7/37

 كيلومتري منابع آبي 10اگرچه تا فاصله حدود : منابع آبي  -
 كيلومتري 5 كمتر از ة پراكنش گونه در فاصلبيشتر ،نيز آهو ديده شد

 آهوان به طور محسوسي ،در فصل تابستان. د شمنابع آبي مشاهده 
فاصله خود را از منابع آبي كاهش داده و نسبت به ساير فصول در 

 ).1 شمارةنمودار (دشتنتري نسبت به منابع آبي گستردگي دا كمةفاصل
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ماده و بره هار  ب

هار نرو نازا ب

هاي فاصله از منابع آبي،  فراواني آهو در زون): ١(نمودار شمارة  
   بهادران‐ كالمندة حفاظت شدةمنطق

در  متري 1000در يك حريم : هاي انساني  سكونتگاه -
. پراكنش آهو مشاهده نشدگونه  سكونتگاههاي انساني هيچاطراف 

 پراكنش آهو تابع الگوي خاصي در رابطه با ،خارج از اين زون
  .نبودهاي انساني  سكونتگاه

هاي   گله،هاي اصلي  متري جاده500تا فاصله : ها   جاده -
 500اين حريم  در حقيقت آهو در حال استراحت و يا چرا ديده نشد و

 دشو محسوب ميف شده ها از زيستگاه گونه حذ متري اطراف جاده

 كيلومتري مزارع كشاورزي 5تا فاصله حدود : مزارع كشاورزي  -
 ،حاكي از گرايش گونه به مزارعوفور اين . فراواني آهو بيشتر بود 

دست آمده در  هاعداد ب).2شمارةنمودار(است مين غذاي خود أجهت ت
 آزمون كاي اسكور تصادفي .شدتجزيه و تحليل ، جداول مورد اشاره

هاي  مشخصههاي مربوط به  ودن توزيع آهو در طبقات مختلف اليهنب
زيستگاه گونه رضامندي  دادنشان اين بررسي .مورد بررسي را نشان داد

در منطقه مورد مطالعه در فصول مختلف سال تغييرات چنداني 
دليل وابستگي بيشتر آهو به منابع  هدر فصول تابستان بفقط . كند نمي

از .خوب پديد آمده استرضامندي ستگاههاي با آبي تغييراتي در زي
 مختلف مربوط به فصول ةزيستگاه گونرضامندي هاي  نقشهتركيب 

با ).2شمارة ةنقش(دست آمد  هزيستگاه برضامندي  نقشه نهايي ،سال
 11 بهادران – كالمند ة حفاظت شدةدر منطق، )2(ة شمارة توجه به نقش

 درصد 3/40خوب، امندي رضدرصد از محدوده زيستگاهي آهو داراي 
   استضعيفرضامندي  درصد داراي 7/48متوسط و رضامندي داراي 
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فراواني آهو در زونهاي فاصله از مزارع ): ٢(نمودار شمارة 
   بهادران‐ كالمندةكشاورزي، منطق
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   گيري  و نتيجهبحث
 انتخاب هادران ب- كالمندةدست آمده، در منطق هببا توجه به نتايج 

. تغييرات ناچيزي دارد فصول مختلف سال طي  در اين گونهزيستگاه
گيري انواع  ل اينكه شكلاو، اين موضوع از دو جنبه قابل بحث است

اساسي  هاي ويژگي برخي مطالعه منطقه مورد در كشاورزي بويژه توسعه
  . زيستگاههاي آهو را تغيير داده است

آباد كه در حال حاضر به   مهديةهايي از كف مثال بخشبراي 
  گياهي متشكل ازاختصاص يافته قبالً تيپ) پستههاي باغ(كشاورزي 

 ، و بنابر اطالعات موجودبودهسند پهاي شور ني، خارشتر و بعضي گونه
كه  ديگر اين. داده است را تشكيل ميزيستگاههاي زمستاني آهوان 

زيستگاههاي  ثر بر حيات گونه درؤهاي طبيعي م مشخصهتغييرات 
هاي  مثال بخش زيادي از محدودهبراي . مورد مطالعه اندك بود

 تيپ گياهي درمنه تشكيل ، مورد مطالعهةزيستگاهي آهو را در منطق
   .كم است بسيار  و يا تغييرات شيب و ارتفاع در اين محدوده،دهد مي

 فصلي آهوان جايي هجاب براي قوي ةانگيز شرايطي چنين در بنابراين

خورد با  هايي به چشم نمي مشخصه چنين بهينه از گيري بهره نظورم به

خاك ديده از ي يها  پراكنش آهو در تيپ،دست آمده هتوجه به نتايج ب
نظير (شد كه درصد قلوه سنگ در اليه سطحي آنها بسيار كم است 

و با افزايش سنگ و سنگ ريزه در ) هاي فوقاني ها و تراس تيپ فالت
  .شوند  اكنش آهو نيز كمتر مي پر، سطحي خاكةالي

توان اظهار داشت كه سم آهوان نرم  در توجيه چنين گزينشي مي
ترين ابزار دفاعي  به اينكه معموالً فرار مهمتوجه و حساس بوده و با 

 حيوان در گزينش رو از اين ،استهاين گونه در برابر تهديدها و خطر
سنگالخي كند كه خاك سطحي زبر و  زيستگاه به نحوي عمل مي

  .نبوده و موجب آسيب ديدن پاها در هنگام فرار نشود
هاي اصلي بر زيستگاهها و حيات  ثير جادهأذكر است كه تشايان 

ها، از  جاده  متري اطراف500 بسيار فراتر از حذف حريم  منطقهوحش
 ة كرمان در محدود–مثال بزرگراه يزد براي . استمحدوده زيستگاه 

 زيستگاه آهو به دو قسمت تقريباً مجزا تجزيهباعث مورد مطالعه 
ات در دفعاي و تلفات آهو نيز به   ضمن اينكه تصادفات جاده،.شود مي

  .ده استش ياد شده گزارش ةمنطق

  
  

   بهادران‐ كالمندة حفاظت شدةزيستگاه آهو در منطقرضامندي ): ٢( شمارةةنقش
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  پيشنهادها
به روند افزايش انواع مختلف توسعه در منطقه و توجه با -1

االمكان  شود حتي  پيشنهاد مي،تبديل و تخريب زيستگاههاي دشتي
زيست آهو براي خوب رضامندي هايي از محدوده كه داراي  بخش

ها مورد توجه قرار گرفته و   بيشتر از بقيه قسمتتشخيص داده شدند
 .گيري توسعه در آنها جلوگيري شود  از شكل

 با توجه به زيستگاه تابستانه گونه ورضامندي  ةنقشبه توجه با -2
عالوه بر و  مين نياز آبي حيوانأ از نظر تمحدوديت هاي طبيعي منطقه

هاي طبيعي منطقه،   آب بر معدود چشمهةروي ثير منفي برداشت بيأآن ت
 ةالدين تا دامن  بوزش حدفاصل قلعه زينةانبار در زيستگاه دامن احداث آب

.شود هاي مجاور كلوت سرخابي پيشنهاد مي پورتكي و همچنين دشت

  
   مورد استفادهمنابع

  
 كارشناسـي  ةپايـان نامـ  . هاي ملي خجير و سرخه حصار تعيين نيازهاي اكولوژيكي و پراكنش قوچ و ميش در پارك        . 1379. كرماني القريشي، ز  
  .نشگاه تربيت مدرس منابع طبيعي و علوم دريايي داةدانشكد. ارشد محيط زيست

 
  منـابع طبيعـي و كـوير شناسـي      ةدانـشكد .   بهـادران  – كالمنـد    ة حفاظت شد  ةهاي گياهي منطق   بررسي و شناسايي گونه   . 1379.  ا .كريميان، ع 
 .ص54. دانشگاه يزد

  
دفتـر  . حـيط زيـست  سـازمان حفاظـت م  .  بهـادران - كالمنـد ة حفاظـت شـد  ةمطالعات طرح مديريت منطق. 1382. ن مشاور جامع ايران امهندس

  .زيستگاهها و امور مناطق
  

Debeljak, m., Dzeroski, K., Jerina, K. And Kobler, A. 2001. Habitat suitability modelling for red deer 

(Cervus elaphus L.) in south- central Slovenia with classification trees. Ecological Modelling; 138 
(2001) 321- 330.  
 
Jorgensen, E., Demarais, S., Scott, M. And Scott, P. 1998. Modelling habitat suitability for small 

mammals in chihuahuan desert foothills of New Mexico. J. Wild. Manage. 62 (3). 
 
Karami, m. , Hemami, M. R. And Groves C. P. 2002. Taxonomic, distribiution and ecological data on 
gazelles in Iran. Zoology in the Middle East. 26: 29-36 

 
Pereladova, O. B., Bahloul, K. And Schadilov, U. M. 1998. Influence of environmental factors on a 
popularion of goitred gazelles (Gazella Subgutturosa Subgutturosa Guldenstaedt, 1780) in semi- wild 
conditions in an arid environment: a preliminary study. Journal Of Arid Environments: Vol. 39, PP. 577- 

591. 
  
 
 

  )ويژة منابع طبيعي(٤٦       مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                   ١١٨

www.SID.ir


