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 دهيچک

ـ  دق ريـزي   برنامـه ات وحـش مـانع از       ي ح يها  ه از گون  ياري بس ه دربار يفقدان اطالعات کاف   ـ ت ا يري مـد  يق بـرا  ي  هـا    گونـه ن  ي

،  انگـوران منطقـه  در يت گوسـفند وحشـ  ي جمعه و اندازشناختي جمعيت يرهاي در مورد متغيق اطالعات ين تحق يدر ا . شده است 

 به کمک افـراد اداره    ۱۳۸۲ت در سال    ي کل جمع  يج سرشمار ينتا. ه است دش آوري  جمع ۱۳۸۳بهشت  ي تا ارد  ۱۳۸۲ از مهر    زنجان

ـ رناحي ز ۸ منطقه انگوران بـه      يبند مين مقدار با تقس   ي ا يدرست.  آمد به دست  ۱۶۵۸ست زنجان برابر با     يط ز يکل مح  ه و انتخـاب    ي

بـه   يهـا   هت بر اسـاس داد    ينرخ رشد جمع  .  شد ي، بررس شده  انتخابه  يرناحي ز ۶ن  ي داخل ا  ي از آنها و سرشمار    مورد ۶ يتصادف

 به عنوان ون  يب خط رگرس  ي ش  محاسبه نها و  به آ  يون خط ي و برازش رگرس   ۱۳۸۲ي ال ۱۳۷۲ يها  سال ي ط ي آمده از سرشمار   دست

 انگـوران بـا در نظـر گـرفتن وزن متوسـط            منطقـه  يت گوسفند وحش  ي جمع يش ذات ينرخ افزا .  آمد به دست ت،  ينرخ رشد جمع  

ل ي و تشک  جمجمه آوري  جمع نر بالغ با     ي گوسفندها ير برا يم نرخ مرگ و  .  برآورد شد  ۴۷/۰لوگرم،  ي ک ۱۰۶/۲۴گوسفند بالغ برابر    

 ورتکـس   افـزار   نرمه مورد مطالعه، به کمک      ي ناح يت گوسفند وحش  ي جمع ي انقراض برا  هاي  احتمال.   شد محاسبه يزندگجدول  

ـ د بـا تغ   ش ي ششم سع  يويدر سنار   شد و  سازي  شبيه مختلف   يوي شش سنار  زمينهن  يدر ا .  شد محاسبه  يهـا  شـاخص ر مکـرر    يي

ـ  اهمدليـل  بـه .  گرددشده همحاسب مشابه نرخ رشد شده سازي شبيه ورتکس، نرخ رشد     يورود ـ  در پوهـا  ت انگـل ي ـ  جمعيياي ت ي

س يشـور ي تريها  از جنسييها  انگليي شناساين بررساي  هنتيج.  مطالعه قرار گرفت   نيز مورد ن  ي سرگ يها  ، انگل يگوسفندان وحش 

ـ  دق يي شناسا يز مشخص شدند که برا    يت ن ي و اووس  ي معمول يها  ن نماتود يهمچن .استا  يو مارشاالژ   بـه کشـت     ق جـنس آنهـا    ي

 . نياز است آنها يشگاهيآزما
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 :مقدمه

ت شـبکه   يريات وحش در مـد    ي ح يها  هاز به مطالعه گون   ين
 اکنون  هم . شود ميار احساس   ي کشور بس  شده  حفاظتمناطق  

ن منـاطق اطالعـات   يـ  موجود در ايها ه از گونياريدرباره بس 
ت يري مـد  ي بـرا  ريزي  برنامهن امر   يا. ستي دسترس ن   در يکاف
 از يکي. سازد ي مواجه مياري بسهاي دشوارين مناطق را با    يا
 يغرب  انگوران واقع در جنوب    شده  حفاظتن مناطق، منطقه    يا

 يش ارمن يم  عمده قوچ و   يها  هزيستگااستان زنجان است که     
 . شود ميزنجان محسوب 

ن يز پــژوهش بــ  ااي هت دامنــيــ جمعشناســي پويــايي
ت، يـ وا( اسـت ت  يـ ات جمع ياضـ يت و ر  يـ  جمع شناسي  زيست
 :ت عبارتند ازي جمعيياي موثر بر پوي اصلمتغيرهاي. )۲۰۰۳
 زاد و ولد، ‐
 ،مرگ و مير ‐
  و مهاجرت به داخل ‐
 .مهاجرت به خارج ‐

ــاي ــمتغيره ــ زي فرع ــر ايادي ــ ب ــار ي ــرن چه ــاثمتغي  ري ت
 :تند ازگذارند که چند نمونه ار آنها عبار مي 

 ،). . . ،محيطي زيست، شناختي جمعيت(يرات تصادفييتغ ‐
 ،). . .  ،يل، خشکساليس(ي ناگهانيبالها ‐
ــاط جمع ‐ ــارتبــ ــا تيــ ــم  يهــ ــا هــ ــک بــ   کوچــ

)Metapopulation(، 
 ،ي اجتماعيها ستميس ‐
 ،يخوار طعمه ‐
 ،رقابت ‐
  ... . وها بيماري ‐

 ،تيـ عک جم ي يياي عوامل موثر بر پو    يبا توجه به گستردگ   
 :رفتر مورد توجه قرار گين مقاله موارد زيدر ا
 بقا، ر ويم  مرگ ويها  نرخ‐
 ،تي روند رشد جمعي بررس‐
 .تي داخل جمعهاي  انگل‐

 

 

 

 ها  روشمواد و

 منطقه مورد مطالعه

ات وحـش انگـوران بـا       يـ  و پناهگـاه ح    شده  حفاظتمنطقه  
ـ    ۱۲۴۶۶۶ک بـه    يمساحت نزد   ۱۵ درجـه و     ۳۶ن  ي هکتـار ب

 درجـه   ۴۷ و   يقه عرض شمال  ي دق ۵۵ درجه و    ۳۶ يلقه ا يدق
ـ  ي دق ۱۵و    در  يقـه طـول شـرق     ي دق ۵۰ درجـه و     ۴۷ يقه ال

 در رشـته جبـال      ي کوهسـتان  اي  هيناح شمال غرب کشور در   
ن منطقه در جنوب غرب استان      ي ا . زاگرس قرار گرفته است   

 و ي و غربــيجــان شــرقيزنجــان در مــرز ســه اســتان آذربا
 يمات کشـور  ي از نظـر تقسـ     .اسـت ده  يـ کردستان واقع گرد  

 از شمال و شرق و جنـوب آن در دو بخـش    اي  هقسمت عمد 
 از جنـوب    يماهنشان و انگوران شهرستان زنجـان و قسـمت        

جـان  يغرب منطقه در بخـش افشـار تکـاب در اسـتان آذربا            
 . )۲شکل( قرار گرفته استيغرب
 

 گونه مورد مطالعه

 يکـ ي)Ovis orientalis gmelini (ي ارمنقوچ و ميش
 ي مناطق مرز  درران است که    ي ا قوچ و ميش   يها  هزيرگوناز  

ـ   يجان تا زنجان، همدان، کردستان، ا     يآذربا  يالم و شمال غرب
شـتر در   ي ب ي ارمنـ  قـوچ و مـيش    . شـود  مـي ده  يخوزستان د 

الق بـه   يـي  از   ي طوالن يها   و مسافت  کردهست  ي ز ماهورها  تپه
 صـنعت و رشـد      توسـعه . کنـد  مـي  ي طـ  راحتي  بهقشالق را   
 آن را يها هزيستگا نتيجهوان ودر ين ح ي، حرکت ا  يزشهرسا

 و خطـر انقـراض آن را مطـرح           کـرده   مواجـه  يبا خطر جد  
 . ساخته است

 
 ها روش

  و يت پست ي وضع يي شناسا براي ي مقدمات هاي  بررسيابتدا  
ه يـ آبشـخورها و توج    ،هـا   ه، چشـم  ياهيـ ، پوشش گ  ها  بلندي
 انجـام  هـا  بلندي و ي منطقه با نقشه پست    ييايت جغراف يوضع
ــه وضــع . شــد ــا توجــه ب ، هــا بلنــدي  ويت پســتيســپس ب
ــتگايز ــا هس ــه ــا ه، آبراه ــه  يه ــاهدات و تجرب ــده و مش  عم

بانان منطقه در محدوده منطقـه مـورد         طيمح کارشناسان و 
ت يـ بـرآورد انـدازه جمع     بـراي ) بلـوک ( هيـ ر ناح يـ  ز ۸نظر،  
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 يرنـواح ين ز يـ ت ا يـ  موقع .   مشـخص شـد     يگوسفند وحش 
 . نشان داده شده است ۲در شکل ) ها بلوک(

 در منطقـه    يت گوسـفند وحشـ    يـ ن تعداد جمع  يي تع يبرا
 به کار ات وحش انگوران دو روش      ي و پناهگاه ح   شده  حفاظت
 . برده شد

 
 روش اول

 روش  يت گوسـفند وحشـ    ين جمع يي تع ين روش برا  يدر ا 
 ، است و نه بـرآورد    يتعداد حداقل موجود که روش سرشمار     

ت ي بـا توجـه بـه وضـع        ي سرشـمار  يرهاي مس . استفاده شد 
 عمـده، مشـاهدات و تجربـه        يهـا   ه، آبراهـ  ها  بلندي و   يپست

ش ي افـزا  يبـرا . ن شد يي منطقه تع  بانان  محيطکارشناسان و   
 ي، سرشمار ينه و مدت زمان سرشمار    يدقت کار ،کاهش هز   

 از بـرف     کـامالً  يالقـ ييشه در فصل زمستان که مناطق       يهم
منـاطق   بـه سـمت      يده شده و تمام گوسفندان وحشـ      يپوش
 ي  سرشـمار   . رديـ گ مـي کننـد، صـورت      مي حرکت   يقشالق
ـ   ۱۹/۱۲/۸۲ از   ۱۳۸۲ در سـال     ها  قوچ و ميش  ت  يجمع  ي  ال
 ي ال ۲ يها  ه نفر در گرو   ۸۴ک به   ي  با شرکت نزد    ۲۵/۱۲/۸۲
 .  صورت گرفتشده تعيين يها ري نفره در طول مس۳

 
 روش دوم

 يت گوسـفند وحشـ    ين تعداد جمع  يي تع ين روش برا  يدر ا 
ــرآورد جمعوراز  ــتفاده شــديــش ب ــا  در. ت اس           ن روش ازي
 گيـري   نمونـه  بلـوک براسـاس روش       ۶،  شده  انتخاب بلوک   ۸

 بـا   ي بـه روش تصـادف     ١ازه بلوک اند  هص نمونه نسبت ب   يتخص
 : عبـارت بودنـد از     هـا   بلـوک ن  يـ  ا . انتخاب شـدند   ينيگزيجا

ان يـ  که دو بلوک از آن م      ۸b،۶b،۳b ، ۳b،۱b،۱b يها  بلوک
، شـده   انتخـاب  يهـا   بلـوک در داخـل    . انتخاب شـدند  دو بار   
          کـه  ييهـا   بلـوک  ذکر است    شايان.  صورت گرفت  يسرشمار

ـ  ، شـدند  ي سرشمار بار  يک فقط ، بار تکرار داشتند   ۲  در  ي ول
 .  بار در نظر گرفته شدند۲محاسبات 

                                                 
‐۱ Sampling with Probability proportional to block size 

 در چهـار روز     شـده   انتخـاب  يهـا   بلـوک  داخل   يسرشمار
 صورت گرفـت و هـر       ۲۴/۲/۸۳ تا   ۲۰/۲/۸۳خ  ي از تار  يمتوال

 .  شديک روز سرشماري نفر در ۶بلوک با حداقل 
 يول،  يافته توسعه يي هوا ي سرشمار ين روش برا  اي   اگرچه

ق ي از طر  يا سرشمار ي يني زم ي سرشمار يتوان آن را برا    مي
 . )۱۹۸۹ کربس،(  بردبه کارز ين نيماش
 
 ۲تين متوسط نرخ رشد جمعييتع

 ساالنه کـه    ي سرشمار يها  هاد از د   شاخصن  ين ا يي تع يبرا
ست زنجان در هر سـال در فصـل         يط ز ي اداره کل مح   توسط

ن يـ  ا ين داده سرشـمار   يرد و همچنـ   يگ يزمستان صورت م  
 . پژوهش استفاده شد

 مختلـف،  يهـا  سـال ت در يـ  انـدازه جمع يهـا  هابتدا از داد  
 بـه   يون خطـ  يسـپس رگرسـ   ،   گرفتـه شـد    يعيتم طب يلگار
ق داده يـ ، تطب)يل سرشـمار سا(t  وlnN با مختصات ينقاط
  شد محاسبه Y=a+bX ي با شکل کل   يون خط يرگرس. شد

 :که در آن
Y :ــدازينجــا لگــاريدر ا( ر وابســتهيــمتغ ــ جمعهتم ان ) تي
 . است) ينجا سال سرشماريدر ا( ر مستقليمتغ:Xو

ل ير تبـد  يـ  مـورد نظـر بـه شـرح ز         معادلـه ن صورت   يدر ا 
 lnN =a+bt                                           :شود يم

، b و t=0 در زمـان  lnN  يافتـه ق ي مقدار تطبaکه در آن 
نجـا  ي واحد زمان است که در ا   به ازاي  lnNش در مقدار    يافزا

 برابـر   r است، از اين رو   ا همان نرخ رشد     ي rف از   يهمان تعر 
b  ر يـ توان به صورت ز    مي را   يون خط ي رگرس معادله  است و

 lnN = lnNo +rt                                      :نوشت
 :ز نوشتير نيبه صورت زتوان  مي را معادلهن يا

      r= (lnN - lnNo)/t 
ـ  rينان برايحدود اطم ب ي همـان ضـر  rنکـه  اي ه با توجه ب

ن حـدود اعتمـاد     يي به کمک روش تع    است يون خط يرگرس
 . )۱۹۸۴ زار،(  آمدبه دست يونيب رگرسي ضريبرا

 
 
 

‐۲ growth rate 
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بـه  ت  يـ  جمع ١شير، نرخ محـدود افـزا     ي ز معادلهبر اساس     
 λ= er                               : آمددست

 تي جمعيش ذاتينرخ افزا

 ر استفاده شدي زمعادله از  شاخصن اي همحاسب يبرا
 محاسبه ي برامعادلهن يدر ا. )۱۹۹۴،ينکلر و کاليس(
چ و  قوي وزنيها ه از داديش ارمنين وزن قوچ و ميانگيم
 ۲۴ه که برابر با ياچه اروميره کبودان دري جزيش ارمنيم
  . لوگرم بود، استفاده شديک

۳۶/۰W۵/۱= rm 
W :استلوگرمي جانور بالغ بر حسب کهن وزن زنديانگيم . 

 ها  انگلنييتع

ا ي به مشاهده تخم     ي انگل هاي  آلودگيق  يص دق يچون تشخ 
بسـتگي   هياختـ   تکست  يا ک ي ها  تيا تروفوزئ ي و   ها  کرمنوزاد  
 مختلــف و هــاي دامح از ي صــحگيــري نمونــهن ي بنــابرا،دارد

 خواهـد شـد پـس از        موجبشگاه  يح آن به آزما   يارسال صح 
 . ص داد ي را تشـخ   يشگاه بتوان آلودگ  يدن مدفوع به آزما   يرس

 شـده   ي که بد نگهدار   يمدفوع کهنه، مقدار کم آن و مدفوع      
 بلکـه ممکـن اسـت       ،ص نـدارد  ي نه تنهـا ارزش تشـخ      ،است
ن يبنـابرا . )۱۳۷۶ ،ياسـالم (ص نادرست شود    ي تشخ جبمو
 زنجان، ابتدا گله    ي از مدفوع گوسفند وحش    گيري  نمونه يبرا

 . شـد  مـي در حال اسـتراحت مشـاهده        مين دو چش  يبا دورب 
 حرکت به   ،شد ميجا   ه گله از مکان استراحت خود جاب      يوقت

 يهـا   ه از مـدفوع تـازه از گـرو        آوري  جمـع آن محل اقدام به     
 شـد   يسعهمچنين  . شد  ميدر مکان استراحت گله     ن  يسرگ

 مختلـف در منـاطق مختلـف منطقـه          يهـا   هکه مشاهده گل  
 المقـدور   حتـي  شـده   آوري  جمـع  يهـا   هرد تا نمون  يصورت بگ 

 شــده حفاظــت منطقــه يت گوســفند وحشــيــانگرجمعينما
ـ        شـايان . انگوران باشـد    در موقـع    هـا   ه ذکـر اسـت کـه نمون

 مصـرف قـرار     بـار   کيـ  يکي پالسـت  يها  هسي در ک  آوري  جمع
 ي و پس از بسـتن در آن بـه درون پاکـت کاغـذ              ندگرفت مي

 يري جلـوگ  هـا   شدند تا از خرد و له شدن مـدفوع         ميمنتقل  
 اقدام  ي روز کار  يدر انتها  ها  هنمون آوري  جمع پس از    . بشود

                                                 
‐۱ Finite rate of increase  

 دانشـگاه تهـران     يشگاه دامپزشـک  ي به آزما  ها  هبه انتقال نمون  
 . شد

 

  وبقامرگ و ميرن نرخ ييتع

مرگ ف  يم توص يرمستقي غ يها  روش از   يکي يجدول زندگ 
مـرگ   يابي ارز ين روش را برا   يا) ۱۹۹۴(٢يمور. است و مير 
 گرگ در خواري طعمه نتيجه در ٣ دالي گوسفند وحشو مير 

 بـا  گوسفندان مـرده را      يها  جمجمه ي و .  برد به کار آالسکا  
ن سـن کـرد و      يي ساالنه شاخ و دندان تع     يها  هشمارش حلق 

ن يـ  ا .  کرد محاسبه ي را براساس ساختار سن    بقا ياه  يمنحن
ـ  ، بـرده شـد    بـه کـار   ن مطالعـه    يروش در طول ا     فقـط  ي ول

وان، آن هـم  يـ ن سـن ح يـي  تعي براها  شاخ ساالنه   يها  هحلق
 يهـا   ه حلقـ  يشـها دارا  ينکه م ي ا دليل  به( جنس نر  يفقط برا 

 .  برده شدبه کار) ستنديرشد ساالنه ن
 رده مـرگ و ميـر    ،  )۳ جـدول ( شده  تهيه يدر جدول زندگ  

.  درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت۵۰ ســاله ۰‐۱ يســن
 ردهن  ي ا يها  جمجمهتعداد   اضافه کردن    ي راه برا  ترين  ساده
 يهــا جمجمــهســتون تعــداد ( ي واقعــيهــا ه بــه داديســن
 ي فرض ٤ک گروه همزاد  يجاد  ي، ا )۳ جدول در   شده  آوري  جمع

 يهـا  جمجمـه ن کار، تعداد    ي ا يبرا. است جمجمه ۱۰۰۰از  
 در نظـر    جمجمـه  ۵۰۰ سـاله،    ۰‐۱ ي سـن  رده ي برا يفرض

 يهـا   ه کـه داد   ي سن يها  رده بقيه ي برا يشود، ول  ميگرفته  
 شده  مشاهده يها  ه وجود دارد، داد   ها  جمجمه از تعداد    يواقع

را ) ۳ جـدول  در   شـده   آوري  جمع يها  جمجمهستون تعداد   (
ک گـروه همـزاد بـا       يـ م تـا    يکنـ  مي ضرب   ۶۶/۱۶ب  يبه ضر 
 . )۱۹۸۹کربس، (ديايوجود به  بجمجمها يفرد  ۱۰۰۰

                                                 
‐۲ Murie 

‐۳ Ovis dalli 

‐۴ Cohort 
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 تي رشد جمعسازي شبيه

 بـراي ) ۴۱/۸ نسـخه (١ ورتکـس  افـزار   نرمن مطالعه از    يدر ا 
ک دوره يــت در يــت جمعي وضــعييشــگوي و پســازي شــبيه
 افـزار  نـرم ن يـ  ا.  مختلف اسـتفاده شـد    يساله با تکرارها  صد

ت، از  ير عوامل مختلف بر جمع    يدهد با توجه به تاث     ميامکان  
د ير و تول  ي مرگ و م   يها  نرخ( شناختي  جمعيتجمله عوامل   

 شناسـي   زيسـت  و   شناسـي   بـوم ستگاه،  يت برد ز  ي، ظرف )مثل
، محيطـي   زيسـت رات  ييـ  و تغ  ي ناگهان يت، وقوع بالها  يجمع
 از  ي معقـول  يابيـ ، ارز تيـ  جمع ٤ليـ  و تکم  ٣، برداشت ٢انتشار

ن يت با کمک ا   يدر نها . رديصورت بگ  ٥تي جمع يمند ستيز
ت مـورد   ي جمع ي برا يتيري مختلف مد  يوهايها، سنار  ليلتح

 . دشو ميه ينظر ته
ــبيه ــازي ش ــراس ــا  ۱۰۰ ه دوري ب ــاله ب ــرار و ۱۰۰ س  تک
ت يـ ک جمع ي فقط.  ساله در نظر گرفته شد     ۱۰ هاي  گزارش

ت در اثـر    يـ کـاهش جمع  . ل قـرار گرفـت    يه وتحل يمورد تجز 
دمثل يـ  تول يطيرات مح ييتغ.  در نظر گرفته شد    يزيآم درون

        . در نظـر گرفتـه شــد   بقـا  يطــيرات محييـ در ارتبـاط بـا تغ  
 ۱ مورد  فاجعه در نظر گرفته شد که احتمـال هـر کـدام                ۲

 بقـا  و   ۵/۰د مثـل    يـ  تول يدرصد و شدت اثر هر فاجعه بر رو       
ـ  هريـ  درصد نرها در ذخ    ۵۰. است ۷۵/۰  .  حضـور دارنـد    ي ژن
 ريآو  بـره ار  يـ انحـراف مع  . اسـت د مثل وابسته به تراکم      يتول
قلوزا و   کي ها  هدرصد ماد ۷۰.  درصد در نظر گرفته شد     ۵/۱۲
 مرگ و مير   يها  نرخ.  درصد دوقلوزا در نظر گرفته شدند      ۳۰

 يزشينظام آم.   استخراج شد۳ شماره ي جدول زندگياز رو 
 يسـالگ ۴ و نرها در     ي سالگ ۲ در   ها  هماد. است يچند همسر 

 هـر   يا بـر  يحداکثر سن زادآور  . کنند مي يشروع به زادآور  
 در  ي نسـبت جنسـ    .  سال در نظر گرفته شـد      ۱۰دو جنس   

ت يـ تعـداد جمع  . ک در نظر گرفته شـد     يک به   يهنگام تولد   
 ۱۰ بـا    ۱۵۰۰ش برد   ي گنجا .  در نظر گرفته شد    ۱۶۵۸ه  ياول

                                                 
‐۱ Vortex 

‐۲  Dispersal 

‐۳ Harvest 

‐۴ Supplementation 

‐۵ Population viability 

 مقـدار   .  سـال در نظـر گرفتـه شـد         ۵ يدرصد کـاهش بـرا    
 ۱۰ يطـ يرات مح ييـ ش بـرد در اثـر تغ      يار گنجا يانحراف مع 

 سال  ۴ ي قوچ باال  ۵ در هر سال،     . گرفته شد درصد در نظر    
 . شود ميبرداشت 

 

 جينتا

 تين اندازه جمعييج تعينتا

 يروش سرشمار

، ۱۳۸۲ در اســفندماه گرفتــه صــورت يبراســاس سرشــمار
 ۳۹۸ن تعداد   ي از ا  .  شد ي سرشمار قوچ و ميش   رأس   ۱۶۸۵

 هـا   قـوچ ن  يش وبره بودند، بنابرا   ي رأس م  ۱۲۶۰رأس قوچ و    
 . دهند ميل يت را تشکيع درصد جم۶/۲۳

 

 تيروش برآورد جمع

 با توجه به اطالعات موجود در ي سرشماريها هل داديتحل
نشان داد که )  ۱۹۸۹کربس،( مربوطيها معادله و ۲جدول
 منطقه مورد مطالعه برابر يش ارمنيت قوچ و ميجمع
 راس ۲۶۴۷ ي ال۵۳۱، از % ۹۵راس با سطح  اعتماد  ۱۵۸۸
      . است

 

 تين نرخ رشد جمعييعج تينتا

 توسط شده سرشماري قوچ و ميش تعداد که اين بهبا توجه 
ست زنجان در داخل حدود يط زي کل حفاظت محهادار
 نتيجه در است،ن مقاله يت در اينان روش برآورد جمعياطم
 کل حفاظت ه قبل اداريها سال يها يتوان به سرشمار مي
 آنها يها هست زنجان اعتماد کرد و بر اساس داديط زيمح

با توجه به .  کردمحاسبه را ي ارمنينرخ رشد گوسفند وحش
 ي ارمنقوچ و ميشت ي، نرخ رشد جمع۱ و شکل۱جدول

نان ي با حدود اطم۲۵۸۳/۰منطقه انگوران برابر 
 .  آمدبه دست ۰۸۵/۰±۲۵۸۳/۰
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 تي رشد جمعمعادله روند و ‐۱کلش

 
،  λان زيت، ميش جمعي نرخ محدود افزامعادلهبر اساس 

قوچ ت يدهد جمع ميزان نشان ين مي ا.  شدمحاسبه ۲۹۴/۱
 . کند ميدا يش پي درصد افزا۲۹ در هر سال ي ارمنو ميش

ت را يزان جمعيتوان م مين نرخ رشد، يبا فرض ثابت بودن ا
قوچ ت ي مثال، جمعبراي.  کردبيني پيش ي آتيها سال يبرا

ا توجه به ، ب)۱۳۹۲( سال ۱۰ منطقه انگوران بعد از و ميش
 راس ۴۸۸۶، برابر )راس۱۶۸۵(قيت سال تحقيزان جمعيم

ت ينکه منطقه انگوران با توجه به وضعياحتمال ا. خواهد بود
ن ي سال ا۱۰ت بردش بتواند بعد از ي و ظرفيستگاهيز

 دليل به(است  کم يلي خ، بدهديت را در خود جايجمع
ت يشتر جمعي از منطقه، بيادي زيها ناامن بودن مساحت

 که اند ه کم متراکم شديلي در منطقه امن با وسعت خيعلف
له ئن مسي، ا) راس را ندارد۴۸۸۶ت با ي جمعيامکان نگهدار

)  مختلفيت بردهايبا ظرف( شده سازي شبيه يوهايدر سنار
ت ي پنجم که ظرفيوي مثال در سناراست برايکامالً آشکار 

 قوچ و ميشت ي، متوسط جمعشده فرض راس ۳۵۰۰برد، 
ار يبا انحراف مع(  راس ۱۳۸۰ سال حدود ۱۰از بعد 
 ارائه يها حي با توجه به توض.  آمده استبه دست) ۲۵/۴۶

 منطقه ي ارمنقوچ و ميشت يتوان گفت، جمع يشده م
 به ي دارد، ولياديش زينکه قدرت افزاي ابا وجودانگوران 
 از يادي زيها ط نامطلوب بخشي منطقه و شرايعلت ناامن

ن، در يبنابرا. کند ميدا نيت را پيش جمعيامنطقه فرصت افز
   .  بشودياديله دقت زئن مساي هد بي بايتيري مديکارها

 
 تي جمعيش ذاتينرخ افزا

 نرخ ،ها روشح داده شده در بخش ي توضمعادلهبا توجه به 
ن ي از اي حاکمسئلهن ي ا.  آمدبه دست ۴۷/۰، يش ذاتيافزا
دودکننده ت است که در صورت نبود عوامل محيواقع
تواند با مقدار  مي ي ارمنقوچ و ميشت ي، جمعيشناخت بوم
 . دا کنديش پي افزاياديبا زيتقر

 ي مدفوع گوسفند وحشيها ل انگليج تحلينتا

 نوبت مـورد    ۵شگاه در   ي در آزما  شده  آوري  جمع يها  مدفوع
 :ندشد يير شناساي زيها ش قرار گرفتند و انگليآزما
 ١دهيشوري خانواده تر‐۱
 ٢سيشوريجنس تر) لف   ا
 ٣ايجنس مارشاالژ)   ب
 ي  نماتود معمول‐۲

 وجود داشـتند کـه بـه        ييها  کرم،  يشي آزما هاي  بررسيدر  
 ي نماتودهـا  ردهن روش، در    يـ ص نبودن با ا   يعلت قابل تشخ  

از بـه   يـ ق آنهـا ن   يـ ص دق ي تشـخ  ي قرار گرفتند وبرا   يمعمول
  .استکشت آن 

 تي  اووس‐۳ 
 در مـدفوع گوسـفند      ها  شيما آز ي در ط  ياخته  تکن نوع   ي ا
 .  منطقه  مشاهده شديوحش

 مرگ و ميرن نرخ ييج تعينتا

ـ  يها   گوسفند مرگ و مير  زان  يم) ۱۹۹۴( يمور  ۱‐۰ ي دال
ن ي در ا  از آنجا که  .  درصد برآورد کرده بود    ۸۶سال را حدود    

 هن رداي ه مربوط بشده آوري جمع جمجمه يها  هپژوهش نمون 
 ير برا يزان مرگ و م   ي م ،)جمجمه ۴( کمتر بود    يلي خ يسن
ن، در  يبنابرا. شد ميت برآورد   ي کمتر از واقع   يلين گروه، خ  يا
 ۵۰ سـاله    ۱‐۰ ي سـن  هر رد يـ زان مـرگ و م    ين پژوهش م  يا

                                                 
‐۱  Trichuridae 

‐۲ Trichuris 

‐۳  Marshallagia 

 سال سرشماريكد

114/5x +2583/0y = 

9178/0=R2

ln
N
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 جمجمـه  يهـا   ه و نمون  مسئلهن  يبا فرض ا  . درصد فرض شد  
 يگـر، جـدول زنـدگ     ي د ي سـن  يها  ه رد ي برا شده  آوري  جمع
 ۳ منطقـه انگـوران در جـدول         ي ارمنـ  قوچ و ميش  ت  يجمع

 . آورده شده است
 

 سازي شبيهج ينتا
  اوليويسنار

  هـا   روشح داده شـده در بخـش        يبا توجه به اطالعات توض    
بـار  ۱۷ت ، يـ  جمع ي برا گرفته  صورت سازي  شبيه بار   ۱۰۰در  

 يبقـا  احتمـال    نتيجـه در  .  شد محاسبه بقا بار   ۸۳ انقراض و 
 . است ۱۷/۰راض  و احتمال انق۸۳/۰ت مورد نظر ما يجمع

  دوميويسنار

 :ريز  بجز در موارداسته حالت اول ي شبياطالعات ورود
 ،قلوزا يک ها هدرصد ماد ۵۰ ‐۱
  و دوقلوزاها هدرصد ماد ۵۰ ‐۲
 ۵ يدرصد کاهش بـرا   ۱۰ رآس با    ۲۰۰۰ش برد   يگنجا ‐۳
 . استسال
 ي بـرا  گرفتـه   صـورت  سـازي   شـبيه  ۱۰۰ط در   ين شـرا  يبا ا 
 نتيجـه در  . مي داشـت  بقـا  بـار    ۸۱و بار انقـراض     ۱۹ت ، يجمع

  و احتمال انقـراض    ۸۱/۰ت مورد نظر ما     يجمع يبقااحتمال  
 . است ۱۹/۰

  سوميويسنار

 :ري بجز در مواردزاسته حالت اول ي شبياطالعات ورود
 ،۲به۱: نر به مادهينسبت جنس ‐۱
  ودرصد۱ با احتمال وقوع اي  فاجعه‐۲
 يادرصـد کـاهش بـر     ۱۰رآس بـا    ۲۵۰۰ش برد   يگنجا ‐۳
 . استسال۵

 ي بـرا  گرفتـه   صـورت  سـازي   شـبيه  ۱۰۰ط در   ين شـرا  يبا ا 
 نتيجـه در  . مي داشـت  بقـا  بـار    ۸۴ بار انقراض و     ۱۶ت ، يجمع

 و احتمال انقـراض     ۸۴/۰ت مورد نظر ما     يجمع يبقااحتمال  
 . است ۱۶/۰

  چهارميويسنار

 :ري بجز در مواردزاسته حالت اول ي شبياطالعات ورود
 قلوزا، يک ها هدرصد ماد۵۰ ‐۱

 ، دوقلوزاها هدرصد ماد۵۰ ‐۲
 و درصد ۵/۰ با احتمال اي  فاجعه‐۳
         يدرصـد کـاهش بـرا     ۱۰ رآس بـا     ۳۰۰۰ش برد يگنجا ‐۴
 . استسال ۵

 ي بـرا  گرفتـه   صـورت  سـازي   شـبيه  ۱۰۰ط در   ين شـرا  يبا ا 
 نتيجـه در  . مي داشـت  بقـا  بـار    ۸۴ بار انقراض و     ۱۶ت ،   يجمع

 و احتمـال انقـراض      ۸۴/۰ت مورد نظر مـا      يجمع بقااحتمال  
 . است ۱۶/۰

  پنجميويسنار

 :ري بجز در مواردزاسته حالت اول ي شبياطالعات ورود
 ،قلوزا يک ها هدرصد ماد۵۰ ‐۱
 ، دوقلوزاها هدرصد ماد۵۰ ‐۲
 درصد۰۵/۰ک فاجعه با احتمال وقوع ي ‐۳
           يدرصـد کـاهش بـرا     ۱۰ رآس بـا     ۳۵۰۰ش برد   يگنجا ‐۴
 . استسال ۵

 ي بـرا  گرفتـه   صـورت  سـازي   شـبيه  ۱۰۰ط در   يران شـ  يبا ا 
 نتيجـه در  . مي داشـت  بقـا  بـار    ۸۹ بار انقراض و     ۱۱ت ، يجمع

 و احتمال انقـراض     ۸۹/۰ت مورد نظر ما     يجمع يبقااحتمال  
 . است ۱۱/۰

  ششميويسنار

ن پـژوهش بـا     ي در ا  شده  محاسبهدن به نرخ رشد     ي رس يبرا
بـه طـور     مهـم داخـل ورتکـس        يها شاخصکمک ورتکس،   

 بـه   شده  محاسبهت نرخ رشد    ير داده شد تا در نها     ييرر تغ مک
ن يـ  در ا  شـده   محاسـبه ک به نـرخ رشـد       يکمک ورتکس نزد  

 ۱۳۷۲ت سـال    يـ  جمع ه، از انـداز   بـاره   ني درا . پژوهش بشود 
ر ييـ  شـد بـا تغ     يت سـع  يـ  جمع هن انـداز  ياستفاده شد و با ا    

ت، بـه نـرخ رشـد       يـ  مهم مـؤثر بـر رشـد جمع        يها اخصش
بـا  . بيـابيم ن پـژوهش دسـت      يـ ر ا  د شـده   محاسـبه ت  يجمع
 سال  ۱۰۰ت در   ي جمع يي نها هازاند   هگرفت  صورت سازي  شبيه

ک يـ د که نزدش ۱۷۵۴ت برابربا ين نرخ رشد جمع  ينده با ا  يآ
نکته جالب در   . است) ۱۳۸۲( ت سال پژوهش  ي جمع هازاند  هب
 شـده  محاسـبه  مرگ و مير يها  مطابقت نرخسازي  شبيهن  يا

ن يـ  در ا  شـده   فـرض  مرگ و مير   يها  ن پژوهش با نرخ   يدر ا 
 .  بودسازي شبيه
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 يري گنتيجهبحث و 

قوچ و ت ي جمعهبرآورد انداز=α) ۰۵/۰( نانيحدود اطم
 به دستج ي، نتانتيجه در .  استگسترده  انگوران ميش

 :ستي ناتکار چندان قابل يل زيآمده به دال

طول سال   دريرسد پراکنش گوسفند وحش مينظر  به ‐۱
 يو گرما  مييت اقليل مختلف چون وضعر عواميتحت تاث
 روز يي، طول روشناياهي، پوشش گيستگاهيت زيهوا، وضع
منطبق بر مشاهدات (گيرد  قرار ميسال  ت فصل ويو موقع

ز در ي نگاننگارند. )١٩٧٩ ، تورن و همکاران؛١٣٦٢ ، ميکر
بنابر . ددنشت آن واقف ي به اهمها ين سرشماريان ايجر

 با تجربه بانان محيطآن توسط د يي و تايمشاهده شخص
ده يزان نور رسي که مي انگوران در زمانشده حفاظتمنطقه 

صبح، (ت روزيل مختلف مانند موقعين به داليبه سطح زم
 ،ر کندييا صاف بودن آسمان تغي  ويا ابري) ظهر، عصر

جاد يها ا شي م قوچ وهت مشاهدي در قابلياريرات بسييتغ
 . شود يم

 ممکن يط توپوگرافي شرادليل به ي سرشماريخطا‐٢
  . دياي ببه وجوداست 

 افراد يين امکان وجود دارد که توانايا: ي فرديخطاها‐٣
 از يک سطح نباشدو برخي در ها ي در سرشمارکننده شرکت

وانات برخوردار باشند، ي حه در مشاهديافراد از توان کمتر
 موجود در يها قوچ و ميش از ي تعداد کمترنتيجهدر

 يين ممکن است تواناي همچن. را شمارش کنندها بلوک
 و باشد محل گله از خود متفاوت فاصلهص يافراد در تشخ

 گله در داخل بلوک مورد ي ممکن است وجود واقعنتيجهدر 
 . ر شودينظر به اشتباه تفس

 نسبت ي انتخابيها بلوکاد و تعداد يمساحت منطقه ز‐٤
انس ي وارنتيجه در است،به مساحت منطقه کم 

ادتر از حد معمول برآورد ي زها بلوک داخل يها يسرشمار
 . شود مي

 گوسفند يها هع گلي، توزگانبراساس مشاهدات نگارند ‐٥
ن عامل ي ا. است  اي ه کپشدت به داخل منطقه يوحش

 به ي گوسفند وحشيل وابستگيممکن است به دال
 .  باشد. . .  پناه و  از جمله آب،يطي مختلف محهاي ويژگي

تواند در برآورد  مي  يا  از پراکنش کپهي ناشيبي اريجهنتدر
 . ت اثر بگذارديتعداد جمع

ن ي و بها بلوک داخل ها ه گلي احتمال تکرار سرشمار‐٦
 .  وجود داردها بلوک

ست استان يط زي کل حفاظت محه اداريدر روش سرشمار
 توسط شده مشاهده يها ه گلي تکرار سرشمار،زنجان
ن اي ن يهمچن. زياد است کننده ماريسرش مختلف يها هگرو

ان يک عدد خام بي به صورت فقط را ي سرشمارنتيجهروش 
چ يه"کند  يان مي کربس که باي هيکند و بااصل پا مي

برآورد از  بدون ارائه شناسي بوم يها ه در مورد داديگزارش
، ")١٩٨٩کربس،( د ارائه کرديار مسئله نباياشتباه مع

 ي ارزش چنداني دارايو آمار ميعل از لحاظ ،مطابقت ندارد
د انواع ي بابه ناچارن روش ي اصالح اي برا،ني بنابرا،ستين

 ي گوسفند وحشيت را براي برآورد جمعيها روشمختلف 
ن يم بهتريم تا بتوانيش بکنيدر منطقه مورد مطالعه آزما

 . مياوري ببه دستت را ي جمعهروش برآورد انداز

ار يت بسي رشد جمعشده نرخ مطابق محاسبات انجام
ط ي بهتر شدن شرادليل بهتواند  مين عامل ي ا.ستباال
ستگاه در اثر حفاظت خوب يت زيامنافزايش  و يستگاهيز

 يست استان زنجان در طيط زي کل حفاظت محهادار
ش يتوان فرض کرد که گنجا ميا ي باشد ي طوالنيها سال

موجود  هتر از اندازيش بيلي خها سالن يبرد منطقه در طول ا
 يانيت در مراحل مي رشد جمعنتيجه در ،ت بودهيجمع
ت به صورت يجمع  واستت ي شکل جمعS  رشديمنحن
 . ابدي ميش ينده افزايفزا

 ي جدول زندگيها هج حاصل از دادينتا ريتفس
 صورت ياديد با دقت زين مطالعه باي در اشده آوري جمع
ده  برده شبه کارک جنس ي ين عامل برايرا اي ز ،رديبگ
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 مرگ و مير يتوان برا مي نيريچ تفسين، هيبنابرا. است
د ين منطقه را نباي امرگ و مير يها ه داد.   انجام دادها هماد
 ، زيراسه کردي مورد انتظار مقايعي طبيها مرگ و ميربا 
 منطقه يها تيط موجود در منطقه مورد مطالعه با واقعيشرا

 .  ندارديدايات وحش مطابقت زي و پناهگاه حشده حفاظت
د در مناطق ي حکمفرماست که شايطين منطقه شرايدر ا
د يگر تاکين، بار ديبنابرا.  مشاهده نشوديطين شرايگر چنيد
 دقت و  بايدمرگ و ميرج ير نتايشود که در تفس مي
 .  موجود را مد نظر قرار داديها تيواقع

 اوالً، .  دار باشدي ممکن است معنگيري نمونهاشتباهات 
 ي واقعمرگ و ميرد نتواند ي برده شده شابه کارنمونه  هانداز

به  ١يزمان‐ژهي ويک جدول زندگياًً، يثان ،را منعکس بکند
 به کار ها ليتحل ه وي تجزي برا٢اي پويک جدول زندگي جاي

 يج اشتباهي نتاي نوع اول گاهيجدول زندگ. برده شده است
 . ) ١٩٧٢،يکوالسک( دهد مي

 از يبين مطالعه ترکيدر ا شده آوري جمع يها جمجمه
ت ين وضعييتع.  بوديژه سنيا و وي پومرگ و مير

نکه ي ابه دليل ه، از آنجا که آمدبه دست ييها جمجمه
وان صاحب يم که حييق بگويدقبه طور م يتوانست مين

 .  مشکل بود،مرده است ي چه مدتشده آوري جمع جمجمه
 کي شده آوري جمع يها جمجمه بيشتراما، فرض شد که 

 . دهند ميژه را نشان يو ي سنرده

ن يين پـا ي سـن ي بـرا شـده   آوري  جمـع  يهـا   جمجمهتعداد  
ـ    ه دليل د ب ين عامل شا  ي ا .است کم   يليخ  يهـا   ه تعـداد نمون

 آنهـا و    جمجمـه  به علت زود فاسد شدن       شده  آوري  جمعکم  
د يـ دان د يـ داشدنشـان در م   ي کوچـک آنهـا در پ      هر انداز يتأث

 نشـان داد کـه      ٣)۱۹۵۷( کمفـورت  .  کننده باشد  آوري  جمع
، )Ovis musimon( نابالغ موفلونيها گوسفندمرگ و مير

                                                 
‐۱ "Time-specific" life table 

‐۲ " Dynamic" life table 

‐۳ Comfort(1957) 

 ٤ دالي و گوسـفند وحشـ  )Ammotragus lervia(يبربر
 . استشتر از افراد بالغ يب

به اد  ي ساله به احتمال ز    ۶‐۷ ي سن ردهاد در   ي ز مرگ و مير  
دا شـدن راحـت     يـ  پ نتيجـه  آنهـا و در      جمجمه ي بزرگ دليل

ن و شکار   يي پا ي سن هاي  ردهنسبت به    ي سن ردهن  اي  جمجمه
 ي گوشـتش توسـط اهـال      ي بـرا  ي سـن  ردهن  يشتر ا يقاچاق ب 

 بـزرگ و    يهـا   قـوچ ان به شکار    يشر شکارچ ي ب . منطقه باشد 
 ي باال ي سن هاي  رده،  يريدر فصل جفت گ   . مندند  عالقهترفه  
  . دهند ميل ي را تشکردهن يرتريپذ بي سال آس۶

                                                 
‐۴ Wild dall sheep 
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 مختلف يها سالات وحش انگوران در يپناهگاه ح  وشده حفاظت منطقه ي ارمنشقوچ و مي ي آمار سرشمار‐۱جدول

سال  
 يسرشمار

کدسال 
 يسرشمار

قوچ تعداد 
 )N(و ميش

Ln N 

۱۳۸۲ ۱۰ ۱۶۵۸ ۴۱/۷  
۱۳۸۱ ۹ ۱۴۷۵ ۳/۷  
۱۳۸۰ ۸ ۱۳۵۵ ۲۱/۷  
۱۳۷۹ ۷ ۱۰۹۳ ۹۹/۶  
۱۳۷۸ ۶ ۸۵۲ ۷۴/۶  
۱۳۷۷ ۵ ۶۷۵ ۵۱/۶  
۱۳۷۶ ۴ ۶۹۴ ۵۴/۶  
۱۳۷۵ ۳ ۵۶۲ ۳۳/۶  
۱۳۷۴ ۲ ۲۲۲ ۴/۵  
۱۳۷۳ ۱ ۱۸۴ ۲۱/۵  
۱۳۷۲ ۰ ۱۲۱ ۷۹/۴  

 
 
 

 شده انتخاب يها بلوک در قوچ و ميش آمار تعداد ‐۲جدول

تراکم گوسفند در هر 
 )d=X/z(بلوک

  يها تعداد گوسفند
 )X(شمارش شده

مساحت هر 
 )z)(هکتار(بلوک

) هيرناحيز(نام بلوک 
 شده سرشماري

۰۰۸۲۸/۰ ۱۳ ۰۸/۱۵۷۰      ۱b 
۰۰۲۸۸/۰ ۸۱ ۶/۲۸۰۲۹ ۳b 
۲۹۷۰/۰ ۲۳۷ ۰۸/۷۹۵۸ ۶b 
۰۰۲۱۳/۰ ۱۳ ۹/۱۴۱۰۲ ۸b 

 
 



 ۴۹۷                      ۱۳۸۵، سال ۲، شماره ۵۹مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 

  منطقه انگوراني ارمنقوچ و ميش ي جدول زندگ‐۳جدول

مرگ و نرخ 
)qx=dx/Lx(مير

  دربقا
x يشروع سن

)۱Lx=(dx-dx+ 

 مرگ و مير
)۵/۲۶۷۴dx= n'x/( 

 مرگ و ميرتعداد 
 ح شدهيتصح

*) n'x=nxerx
 (  

 تعداد
 يها جمجمه

   ۱۰۰۰ دريفرض
)nx( 

تعداد 
 يها جمجمه
 آوري جمع

 شده

 رده
 يسن

 )سال(
)x( 

۱۸۷/۰ ۱ ۱۸۷/۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ‐ ۱‐۰ 
۰۴/۰ ۸۱۳/۰ ۰۳۳/۰ ۲۸/۸۸ ۶۴/۶۶ ۴ ۲‐۱ 
۰۵/۰ ۷۸/۰ ۰۴۱/۰ ۷۰/۱۱۱ ۶۴/۶۶ ۴ ۳‐۲ 
۰۳۷/۰ ۷۳۹/۰ ۰۲۷/۰ ۳۱/۷۲ ۳۲/۳۳ ۲ ۴‐۳ 
۰۷۵/۰ ۷۱۲/۰ ۰۵۳/۰ ۴۷/۱۴۰ ۹۹/۴۹ ۳ ۵‐۴ 
۱۰/۰ ۶۵۹/۰ ۰۶۸/۰ ۸۷/۱۸۱ ۹۹/۴۹ ۳ ۶‐۵ 
۳/۰ ۵۹۱/۰ ۱۷۶/۰ ۸۶/۴۷۰ ۹۶/۹۹ ۶ ۷‐۶ 
۱۸/۰ ۴۱۵/۰ ۰۷۵/۰ ۲۱/۲۰۳ ۳۲/۳۳ ۲ ۸‐۷ 
۴۳/۰ ۳۴/۰ ۱۴۸/۰ ۷۳/۳۹۴ ۹۹/۴۹ ۳ ۹‐۸ 
۱ ۱۹۱/۰ ۱۹۱/۰ ۰۷/۵۱۱ ۹۹/۴۹ ۳ ۱۰‐۹ 

مجموع ۳۰ ۸۴/۹۹۹ ۵/۲۶۷۴ ۹۹۹۹/۰  
 

)( در اين معادله * rx
xenn =′،r، است۲۵۸۳/۰ نرخ رشد جمعيت و برابر با . 
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 ي سرشماريها بلوکات وحش انگوران، زنجان و ي و پناهگاه حشده حفاظتت  منطقه ي موقع‐۲شکل 

 

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 

b6 

b7 
b8 
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Population Dynamics of Armenian Wild Sheep  
(Ovis orientalis gmelini) in the Angouran Protected Area  

of Zanjan Province 
 

M. Karami1    N. Habibzadeh2 
 

Abstract: 
There is great need for studies of wildlife populations in the current network of Iranian protected 

areas. Lack of information on many wildlife species hampers devising management plans for protected 
areas. Angouran Protected Area (APA), situated in southwest of Zanjan Province, is a case in point.  
The area, 125000 ha in size, encompasses important remaining habitats for Armenian wild sheep.  The 
objective of this research, conducted from October 2003 to September 2004, was to study the size and 
demographic parameters of wild sheep population inhabiting APA.  Zanjan provincial Office of 
Environment (ZOE) provided figures of total wild sheep counts for period of 1993-2003.  The results 
of total count in the area by field personnel of ZOE showed that 1658 wild sheep were present in APA 
in 2004.  We checked this figure by dividing the area into 8 blocks, demarcated by physical features, 
and randomly chose 6 blocks to count sheep in each.  Total number of sheep thus obtained was 1588 
heads and 95% C. I. ranged from 531 to 2647 heads.  Mean and variance of density were 0. 0125 and 
0. 00018275 sheep/ha respectively.  Population growth rate from 1993 to 2003 was estimated by linear 
regression function (ln N against time).  The slope of the line was 0. 2583 and its 95% C. I.  ranged 
from 0. 3337 to 0. 1729.  The intrinsic growth rate for such sheep with mean adult weight of 24. 106 
kg is estimated to be 0. 47.  Mortality rate for adult male sheep was assessed by life table established 
based on collected skulls during the study.  Also, extinction probabilities for wild sheep population of 
the study area were estimated by use of Vortex software.  Six different scenarios were modeled and 
input variables changed so that the results of simulations would mimic the observed population trend 
over the initial (1993-2003) period.  Simulations were carried out for 100 years.  First extinction 
usually happened after 30 years (range 30. 18 to 57. 7) with standard errors of 5. 09 to 6. 85 years.  
Fecal parasites of the sheep were also studied, the following genera were found: Trichoris and 
Marshalagia.  Common nematodes and oocytes of unknown parasites were also detected.  
 
Keywords: Population dynamics, Angouran protected area, Armenian wild sheep,Vortex.  
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