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گوزن زردايران

گ�وزن زرد ايران�ي يكي از زيباترين و كميابترين گوزنهاي جهان اس�ت كه
سالها پيش تصور ميرفت منقرض شده و از بين رفته است .اما در سال 1334
معلوم ش�د كه هنوز چند ت�ا از اين گوزنها نزدي�ك رودخانههاي دز و كرخه
زندگي ميكنند .در آن زمان تعدادي از آنها را زندهگيري كردند و به «دشت
ناز» س�اري و سپس به چند نقطة ديگر كش�ور انتقال دادند .از آن پس تعداد
آنها رو به افزايش گذاش�ت .امروزه در ح�دود  400رأس گوزن زرد ايراني در
مناطق حفاظتشدة ايران زندگي ميكنند.
فراوان اما كمياب
صدها س�ال پيش ،گلههاي پرش�مار
گوزنه�اي زرد ايران�ي در منطق�هاي
وسيع از شمال آفريقا تا سوريه ،عراق
و غرب اي�ران زندگي ميكردند .يكي
از علته�اي كميابي اين گ�وزن زيبا
ش�كار آن اس�ت كه از قديم مرسوم
بوده اس�ت و در آث�ار بهجا مانده
از پيش�ينيان تصاوي�ر آن
مشاهده ميشود.
شكار گروهي
در تصوي�ري كه بر ديواري از
كاخ آش�ور بانيپال ،ش�اه آسور
بر ج�اي مان�ده و در حدود س�ال
 450پيش از ميالد نقش ش�ده است،
شكارچيان گلههاي گوزن زرد ايراني
را ب�ه درون ت�وري هدايت ميكنند تا
آنه�ا را ب�ه دام اندازن�د .اين صحنة
شكار در «نينوا» واقع در شمال عراق
يافت ش�ده اس�ت و اكن�ون در موزة
بريتانيا در لندن نگهداري ميشود.
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در شكارگاه خسرو پرويز
در يك�ي از نقشهاي «طاق بس�تان»
واق�ع در كرمانش�اه ،خس�رو پروي�ز،
پادشاه ساس�اني ،در سه نقطه حضور
دارد :در باال ايس�تاده است و در حال
تماشاي شكارگاه اس�ت ،در وسط در
حال تاخ�ت و تيراندازي به گوزنهاي
زرد ايران�ي اس�ت و در نقطهاي ديگر
گوزن�ي را كه ن�واري بر گ�ردن دارد،
به بي�رون ميبرد .در س�مت چپ اين
نق�ش ش�تران را مش�اهده ميكنيم
ك�ه گوزنهاي كش�ته ش�ده را حمل
ميكنند.
گوزن سواري
در صحنهاي از ش�كار ش�اهانة شاپور
دوم ،پادشاه ساساني ،شاه با تاج ويژة
پادشاهان ساساني بر گوزن زرد ايراني
سوار است و ميكوشد آن را با خنجري
از پ�اي درآورد .در همين حال گوزني
ديگ�ر در پايين تصوي�ر در حال فرار
است.
تمبر گوزن زرد ايراني
به سبب اهميت گوزن زرد ايراني ،اين
تمبر در سال  1998از سوي «سازمان
ملل متحد» در ژنو منتشر شده است.
رنگ بدن
موهاي�ي ن�رم ،قه�وهاي و زرد ماي�ل
ب�ه س�رخ ب�دن گ�وزن زرد ايراني را
ميپوش�انند .اي�ن موها در تابس�تان
كوتاه ،ولي در زمستان بلندترند .پشت
ب�دن و پهلوهاي اين گ�وزن خالهاي
س�فيدي وج�ود دارد .وزن گوزن زرد
ايراني  50تا  130كيلوگرم است.
شاخ
فقط گ�وزن زرد ايراني نر ش�اخ دارد
و مادهها بيش�اخاند .رش�د شاخها از
يك س�الگي شروع ميش�ود .شاخها
در پايان زمستان ميافتند و بالفاصله
به جاي آنها ش�اخهاي جديدي رشد
ميكنند و تا تابستان تكميل ميشوند.

روي سكهها
ب��ر اين س��كة  10دين��اري كه در
س��ال  2003در كردس��تان عراق
منتش��ر ش��ده ،گ��وزن زرد ايراني
نقش بسته اس��ت .در سال 1991
در جزاير «كوك» واقع در ش��مال
ش��رقي زالندنو كه كشور مستقلي
بهش��مار ميرود 12 ،سكة نقرهاي
ب��ا نقشه��اي جان��وران كمي��اب
جهان منتش��ر ش��د .روي يكي از
اين س��كههاي  50دالري نقشي از
گوزن زرد ايراني حك شده بود.
روي بطري صفويه
بر اين بطري عطردان كوچك كه از
عهد صفويان بر جاي مانده اس��ت،
ش��يري در حال ش��كار گوزن زرد
ايراني ديده ميشود.

ايراني يا اروپايي
دو ن��وع گ��وزن زرد در جهان يافت
ميشود :گوزن زرد ايراني و گوزن زرد
اروپايي .بين گوزن زرد ايراني و گوزن
زرد اروپايي چند تفاوت وجود دارد:
قس��مت باالي ش��اخهاي گوزن زرد
ايراني پهن نيست ،بلكه باريك است.
گ��وزن زرد اروپاي��ي كوچكت��ر از
گوزن زرد ايراني است.
روي قاليچه
روي قاليچ��ة بلوچ��ي گ��وزن زرد
ايراني بافته شده است.

