گوزن زرد ایرانی
ویژگی های ظاهری :طول بدن  031تا  011سانتیمتر و طول دم  01تا  01سانتیمتر .ارتفاع بدن  58تا  011سانتیمترو وزن  58تا
001کیلوگرم است .نرها دارای شاخ های توپر ومنشعب هستند که از  0تا  0سالگی شروع به رشد می کنند .تعداد انشعابات شاخ سن
حیوان را مشخص می کند .شاخ ها هر سال در فصل زمستان افتاده و باالفاصله شروع به رویش مجدد میکند.طول شاخ ها بین  81تا 01
سانتیمتر و طول انشعابات آن بین  0تا  01سانتی متر است .شاخ در نرهای مسن بسیار نازک و گاهی بدون انشعاب می شود .گوش ها
بلند هستند ولی نوک آنها زیاد تیز نیست ولبه جلویی قسمت پائین گوش دارای حاشیه ای از مو است .بدن پوشیده از موهای کوتاه که در
ناحیه پشت و پهلوها به رنگ نارنجی متمایل به قرمز است .در ناحیه پهلو و پشت خال های سفید رنگی وجود دارد که در دو طرف
پهلوها به خطوط سفیدی تبدیل شده اند .این خال ها در فصل زمستان نامشخص هستند .تنها در نواحی دم کفل و زیر شکم سفید است.
موهای بدن در فصل زمستان بلندتر و به رنگ خاکستری دیده می شود.
ویژگی های زیستی  :عمدتا شبگرد هستند و با غروب خورشید فعالیت خود را آغاز می کنند.گیاهخوار و نشخوار کننده اند ،حس بویایی و
بینایی نسبتا قوی دارند ،شناگران خوبی نیز هستند
زیستگاه  :غالبا در مناطق جنگلی ،و جنگلهای جلگه ای استان خوزستان زندگی می کند .در حال حاضر به دلیل از بین رفتن زیستگاه های
طبیعی آن و شکار بی رویه ،جمعیت آن ها بسیار کاهش یافته و تنها پراکندگی طبیعی گوزن زرد به مناطق حفاظت شده دز و کرخه
محدود شده است .امروزه جمعیت هایی از این گونه در دشت ناز ساری ،جزیره اشک ،منطقه حفاظت شده دنا ،جزیره کبودان و چند
منطقه دیگر بوسیله کارشناسان منتقل گردیدند

در فرش پازیریک که قدیمی ترین فرش جهان است و هنر ایرانیان است طرح گوزنها از تیره گوزن زرد خالدار شاخ
پهن و ایرانی است.
درسال ۹۱۹۱میالدی ،باستان شناس روسی ،سرگئی رودنکو ،در حین کاوش های خود ،در دره ای به نام پازیریک
واقع در شمال کوهستان آلتایی در مرز مغولستان ،در گور یخ زده یکی از پادشاهان سکایی در کنار اشیای باستانی
دیگر ،فرش منحصر به فردی کشف کرد که بعدها آن را به همین نام نامگذاری نمود و عنوان قدیمی ترین فرش
جهان را به خود اختصاص داد.

