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 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

دسترس بودن و کیفیت منابع غذایی بر موفقیت ها امر مهمی است. توزیع، درشناخت عادات غذایی حیوانات برای درک اکولوژی گونه            

اهش جمعیت طعمه و کاهش های زیستی متعاقب آن )ازجمله کچنین، تخریب زیستگاه و محدودیتای اثرگذار است. همتولیدمثلی خرس قهوه

 ای در پارکای کاهش یابد. هدف از این پژوهش، بررسی رژیم غذایی بهاره خرس قهوهامنیت زیستگاه( باعث شده است که جمعیت خرس قهوه

اه منتقل و آوری شده به آزمایشگهای جمعای، نمونههای مدفوع خرس قهوهملی گلستان بود. در جریان عملیات صحرائی و پیدا کردن مکان

ها تفکیک و شناسایی شد. درصد حضور هر ماده غذایی کدگذاری شدند. سپس، مدفوع با خیساندن از هم باز شده و بقایای طعمه موجود در آن

لق ای متعترین وزن خشک ماده غذایی در مدفوع خرس قهوهدر میان کل مدفوع مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فصل بهار بیش

داران مختلف تغذیه کردند. با توجه به ها در اوایل این فصل از حشرات و در طول فصل بهار نیز از مهرهچنین، خرسبه گیاهان علفی بود. هم

و مرال، داران مصرفی خرس نیز م%(. در بین مهره 60) ترین فراوانی را در بین مواد غذایی مصرفی خرس داشتندنتایج،گیاهان علفی در این فصل بیش

(. نکته قابل توجه در این فصل وجود مو االغ در موادغذایی مصرفی خرس % 17/5مو کل و بز و مو خرگوش دارای درصد وقوع مشابهی بودند )

غذایی ملی گلستان منابع  ای در پارکدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد که خرس قهوهخواری یا شکار بهای بود که از طریق الشهقهوه

 بخشد. ءهای بشری زیستگاه این جانور را تخریب نکند، جمعیت خود را ارتقاکه فعالیتتواند درصورتیکه میطوریمتفاوتی دارد به

   غذاییملی گلستان، عاداتای، پارک خرس قهوه کلیدی: کلمات

 R.kohsar1993@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
کشور و در چهار  60در حال حاضر هشت گونه خرس در بیش از        

های مختلف ای در بین گونهکنند. خرس قهوهدنیا زیست میقاره 

ها، بعد از خرس قطبی دومین گونه از نظر جثه است خانواده خرس

(Servheen ،1990 و همکاران.) ترین جثه ای بزرگخرس قهوه ایران، در

شمالی و خواری است که دارای پراکنش نسبتاً وسیعی در نیمهگوشت

است )ضیایی،  های البرز و زاگرسکوه حضور رشته واسطهبه کشور، غربی

ای وجود تری از خرس قهوه(، در شمال ایران جمعیت بزرگ1387

قالده در  1000تا  500ها، جمعیتی بالغ بر دارد و براساس تخمین

علت آگاه نبودن (. بهZiaie  ،1999وGutlab این محدوده حیات دارند )

ای های قهوهدرباره خرس از وضعیت حفاظتی و عدم شناخت کافی

کشورهای در حال توسعه، آسیا  ویژه درمتأسفانه در اکثر مناطق دنیا به

شدت در حال کاهش و در بسیاری از مناطق ایران جمعیت این گونه به

های آنان در حال تخریب است. هنوز برای بسیاری از و زیستگاه

کا وجود دارد و های موثق و قابل اتهای این گونه کمبود دادهجمعیت

واسطه نبودن اطالعات کافی برای مدیریت ها بهبسیاری از جمعیت

طبق قوانین شکار و صید (. برSeryodkin ،2003اند )رفته ها، از بینآن

شود می محسوب شده حمایت جزء پستانداران گونه پستانداران ایران این

 Convention on International) سایتس کنوانسیون 2 ضمیمه در و

Trade in Endangered Species= CITES) گیرد )کولیوند و قرار می

( بیان شده است که 2009) Calvignac(. در مطالعه 1392همکاران، 

ای در رده در معرض نابودی قرار گرفته ای خرس قهوهزیرگونه سوریه

های خشك های متفاوتی را از استپای زیستگاهاست. خرس قهوه

های بارانی معتدل و مناطق زارهای قطبی، جنگله تا بوتهآسیایی گرفت

(. عادات Mattson ،1998کنند )یخبندان جهت زیست انتخاب می

است و نقش  هاگونه شناختیآشیان بوم های اساسیجنبه غذایی، یکی از

ها بومها و زیستکارهای مدیریت گونهبسیار مهمی را در تدوین راه

و موادغذایی اطالعات  عادات مطالعات (.Stringham ،1990) کندمی ایفا

وری زیستگاه بسیار مفیدی برای حفظ و یا بهبود طوالنی مدت بهره

(. شناخت 2014و همکاران،  Ciucci) کندارائه میبرای خرس را 

غذایی ها بسیار مهم است. رژیم غذایی برای درک اکولوژی گونهعادات 

ناختی و حیات مانند توزیع فضایی، شهای زیستبر بسیاری از ویژگی

گذارد ای، وزن بدن و تولیدمثل تاثیر میتوزیع اجتماعی، رفتار تغذیه

(Aichun  دسترسی به مواد غذایی و کیفیت آن2006 ،همکاران و .) ها

تواند میانگین سنی، متوسط اندازه زایمان و فاصله پرورش خرس می

 Wellو Grant MacHutchonرا از تولیدمثل تحت تأثیر قرار دهد )

Wood  ،2003 غذایی (. با چنین توزیع جغرافیایی وسیعی، عادات

طور قابل توجهی در مناطق مختلف متفاوت است. ای بهقهوهخرس 

باید اذعان نمود که تغییرات فصلی نیز در انتخاب غذا موثر است 

(Juárez-Casillas وVaras  ،2013به .)دست آوردن اطالعات رژیم 

ریزی حفاظت است جدایی ناپذیر، اما چالش برانگیز برنامه غذایی بخش

و برای پی بردن به جایگاه یك گونه در جوامع زیستی و مدیریت مؤثر 

(. خرس 2007و همکاران،  Bradleyجهت حفاظت آن ضروری است )

چنین هم و است خوارانگوشت که مشخصه کوتاهی دارد دستگاه گوارش

خواران رفولوژیکی و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاههای موفاقد ویژگی

خوار شناخته شده است عنوان یك حیوان گوشتخرس به است. اگرچه

کنند. حتی در گونه گیاهی را مصرف می 200ها بیش از اما خرس

هایی که منابع گوشت فراوان در آن وجود دارد، پوشش اکوسیستم

و  Rodeی باشد )تواند یك منبع مهم غذایی فصلگیاهی سبز می

( فاکتورهای موثر بر 1396(. زارعی و همکاران )2001 ،راناهمک

ای در استان فارس را شناختی فضایی و زمانی خرس قهوهآشیان بوم

 ای از منابع زیستهای قهوهبررسی کردند و مشخص کردند که خرس

کنند. می استفاده استان فارس مناطق مختلف یکسانی در تقریباً محیطی

evengerCl ( در مطالعه1992و همکاران ) غذایی خرس ای عادات

و تحلیل سرگین  ای را در کوهستان کانتربری اسپانیا با تجزیهقهوه

ها نشان داد که مواد غذایی گیاهی در فصل بهار انجام دادند. نتایج آن

تری در  دسترس قرار بگیرند های مغذی بیشکه غذاو تابستان، زمانی

های سخت و بذرها ود. در طول پاییز و زمستان، پوستهشمصرف می

چنین، در دادند. همغذایی را تشکیل می تر حجم موادمقدار بیش

ای خرس قهوه غذاییعادات (2014) و همکاران Cicnjak دیگر ایمطالعه

 95ملی دریاچه پلتوایس یوگوسالوی با تجزیه و تحلیل را در پارک

ای در اطراف این دریاچه مطالعه تغذیههای اسکات و بررسی سایت

انجام این  ها یافت شد. هدف ازنمونه %76تنها در  گیاهی که مواد کردند

 ای در طول فصل بهار در پارکمطالعه بررسی رژیم غذایی خرس قهوه

  گونه در ایران است بوده و این های اینیکی از زیستگاه که ملی گلستان

ای مصرفی خرس قهوه غذایی وقوع مواد و درصدفراوانی  مقادیر که آیا در

 داری مشاهده شده است یا خیر؟ملی گلستان تفاوت معنیدر پارک
 

 هامواد و روش

ای کوهستانی ملی گلستان منطقهپارکمورد مطالعاتی:  منطقه       

های شمال کشور واقع شده است الیه شرق جنگلاست که در منتهی

 31و  00” تا  37و  16و  34” ایی در فاصلو از نظر موقعیت جغرافی

طول شرقی  56و  17و  45” تا  55و  43و  00” شمالی  عرض 37و 

ترین شرقی این پارک در (. 1378کیابی و همکاران، زاده)حسن دارد قرار

کپه داغ قرار  -های خراسانامتداد رشته کوه البرز و امتداد غربی کوه

 2411ترین نقطه پارک با نوان مرتفعع(. دیوارکجی به1دارد )شکل 
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ترین نقطه پارک روستای متر ارتفاع در مرکز پارک قرار دارد. پایین

متر ارتفاع دارد. ارتفاع  450تنگراه در غرب پارک است که حدود 

ملی گلستان (. پارک1383)آخانی،  متر است 1378متوسط منطقه نیز 

رطوبت دریای خزر است  تحت تاثیر و هوایی شدیداً از نظر شرایط آب

چنین مناطق اما میزان بارندگی از غرب به شرق کاسته شده و هم

تری برخوردارند و مرتفع پارک نسبت به مناطق پست از نزوالت کم

های جنگلی دلیل این موقعیت خاص جغرافیایی آخرین حد رویشبه

 هایچیرگی رویش مرز تحول آن به سمت شرقی در هیرکانی را در البرز

گونه پستاندار  69تورانی در خود جای داده است. تاکنون  -ایران

گونه پرنده متعلق  150جنس،  50خانواده و  21راسته،  6وابسته به 

 شناسایی گلستان ملیجنس در پارک 89خانواده و  42راسته،  14به 

 (.1372زهزاد،   و کیابیزاده)حسن است شده

گیری بهار برای نمونه فصل در لعهاین مطا درروش انجام تحقیق:        

ای از روش ترانسکت و پیمایش استفاده شد. از سرگین خرس قهوه

آوری شد. ای در این فصل جمعنمونه سرگی خرس قهوه 25تعداد 

های پالستیکی قرار آوری شده را در کیسههای جمعنمونه سرگین

. تاریخ و داده و سپس به فریزرهای آزمایشگاه برای آنالیز منتقل شد

 طورها یافت شده است، بهای که در آن سرگینمختصات منطقه

ای ها معدهکه خرسجاییآن از نمونه سرگین ثبت شد. جداگانه برای هر

راحتی شوند بهصورت هضم نشده دفع میساده دارند و مواد غذایی به

های موجود در منطقه شناسایی تفکیك و با مقایسه گیاهان و میوه

(. پس از خارج کردن هر نمونه از فریز، 1393بلوچی، )نظامیشدند 

ساعت قرار داده شد. در روز بعد،  24مدت نمونه در تشت آب به آن

متر با آب سرد میلی 1/0و  2های نمونه از دو غربال فلزی با قطری

های غیرمفید آن از نمونه پاک ماندهشسته شد تا محتویات گل و باقی

موجود در آن  هایگونه شناسایی دقت برایربالگری بهغ شوند. محتویات

میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی پستانداران  از استفاده با

 خواران نسبتاً ها در سرگین گوشتاز طریق مو انجام شد. موی طعمه

های خورده شده مورد برای شناسایی گونه تواندماند و میمی سالم باقی

(. برای این 1998و همکاران،  Ramakrishnanرد )استفاده قرار گی

 5ای با ژالتین منظور، موی موجود در مدفوع روی یك صفحه شیشه

پوشش داده شد و سپس در یك اسالید میکروسکوپ قرار گرفت  درصد

و سپس اقدام به شناسایی گونه شد. برای تعیین درصد وقوع مواد 

مجموع فراوانی کل  غذایی، فراوانی یك نوع رژیم غذایی خاص بر

ضرب گردید  100غذایی تقسیم شد و سپس در عدد  هایرژیم

(MacHutchon وWellwood  ،2003داده .)افزار ها در نرمExcel 

انجام شد Minitab افزار مها در نرتجزیه و تحلیل داده .سازماندهی شد

یا که آ شدکای مشخص افزار با استفاده از آزمون مربعو در این نرم

بین مقادیر درصد فراوانی و درصد وقوع تفاوت قابل 

مختصات نقاط بر  GISداری وجود دارد.  با استفاده از نرم افزار معنی

 روی نقشه ترسیم شدند. 

 نتایج 
منطقه مطالعاتی ای در سرگین خرس قهوه 25در این مطالعه        

ای مصرفی خرس قهوه غذایی بررسی قرار گرفت. مواد آوری و موردجمع

دسته تقسیم شدند که شامل گیاهان علفی، گرامینه و خزه،  4به 

فراوانی هر یك  1داران و چوب و گل بودند. در جدول حشرات، مهره

 60از مواد غذایی نشان داده شده است که در آن گیاهان علفی با 

های ترین درصد فراوانی هستند. در رتبهدارای بیش ،د فراوانیدرص

 28درصد و گرامینه با فراوانی  48بعدی، چوب وگل و الی با فراوانی 

چنین، درصد بودند. هم 28قرار دارند. حشرات نیز دارای فراوانی  درصد

 های سرگین بافت جانوری نیز مشاهده شد. در یکی از نمونه
 

در  97ای در طول فصل بهارهای خرس قهوهرگین: تحلیل س1جدول 

 ملی گلستانپارک

 درصد وقوع فراوانی مواد غذایی

 86/25 60 گیاهان علفی

 06/12 28 گرامینه

 62/8 20 خزه

 17/5 12 مو مرال

17/5 12 مو کل و بز  

17/5 12 مو خرگوش  

 72/1 4 مو االغ

 72/1 4 مو گراز

 06/12 28 حشرات

 72/1 4 بافت جانوری

 68/20 48 چوب، گل
   

ای در فصل بهار نمایش نیز تحلیل سرگین خرس قهوه 2 شکل در       

داده شده است که با استفاده از فراوانی و درصد وقوع هر نوع مواد 

 

 
 ملی گلستان در فصل بهارنقشه نقاط پیموده شده در پارک :1شکل 
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غذایی خرس  غذایی خاص بررسی شده است. در این فصل، رژیم

فراوانی گیاهان دلیل خواری است که این امر بهتر گیاهای بیشقهوه

درصد از این رژیم  28خوراک است. علفی و مواد گیاهی تازه و خوش

ها در غذایی به حشرات اختصاص داده شده که ممکن است خرس

غذایی، باشند. در این رژیم  اوایل بهار از این ماده غذایی تغذیه کرده

اند خوارای مورد مصرف قرار گرفتهجانوران نیز از طریق شکار یا الشه

دلیل زادآوری اکثر پستاندارن در این فصل است که برای که این امر به

 های این حیوانات آسان است.ها شکار برهخرس

اجزاء غذایی موجود  والیس برای هریك ازکروسکال انجام آزمون با       

ای در منطقه مطالعاتی در فصل بهار مشخص در سرگین خرس قهوه

داری بین اجزاء غذایی در دو منطقه ت معنیشد که در این فصل تفاو

با انجام آزمون مربع کای زار وجود ندارد. برداری استپی و بیشهنمونه

P ،304/171=11=000/0مشخص شد که در مقادیر فراوانی )
2X و )

P ،854/73=11=000/0) وقوع درصد مقادیر
2Xای ( تفاوت قابل مالحظه

ع هریك از مواد غذایی در نقاط وجود داشت. یعنی فراوانی و درصد وقو

 مختلف پارک ملی با یکدیگر متفاوت است.
 

 

ف ای در فصل بهار در مناطق مختلهای قهوهوالیس برای اجزاء مختلف بقایای غذایی موجود در سرگین خرسنتایج آزمون کروسکال :2جدول

 ملی گلستانپارک

 Hمقادیر  Pمقادیر اجزاء غذایی

میانگین اجزاء مختلف بقایای غذایی در سرگین 

 ای در مناطق مختلفخرس قهوه

 ییالق تخته کردها

 12/43±23/49 45/16±08/16 26/1 262/0 گیاهان علفی

 11/17±37/43 27/4±07/7 00/0 968/0 گرامینه

 38/1±55/3 60/13±60/23 72/0 396/0 خزه

 70/0±77/1 0 35/1 246/0 موی مرال

 76/0±73/1 0 35/1 246/0 موی کل و بز

 52/0±19/1 0 35/1 246/0 موی خرگوش

 76/0±69/1 0 41/0 521/0 موی االغ

 52/0±16/1 0 41/0 521/0 موی گراز

 95/0±62/1 12/0±31/0 72/0 424/0 حشرات

 72/0±81/2 0 41/0 521/0 بافت جانوری

 98/2±45/3 57/2±23/3 01/0 919/0 و گل و الی چوب

 65/0±11/1 51/1±11/1 00/3 083/0 برگ دختان

 بحث
 هاشناختی گونههای اساسی آشیان بومجنبه عادات غذایی یکی از       

ها و ست و نقش بسیار مهمی در تدوین راهکارهای مدیریت گونها

های ها دارد. غذا بر پویای جمعیت و زادآوری خرسآن بومزیست

چنین، بر رفتار گونه در دوران بیداری سزایی دارد. همای تاثیر بهقهوه

(. Stringham ،1990ای که در خواب زمستانی نیست اثر دارد )و دوره

ها وحش و حفاظت از آناطالعات مورد نیاز برای مدیریت مدرن حیات

طور مناسبی طراحی العات عادات غذایی که بهاغلب تنها در طول مط

ها خرس (.1390 ،و همکاران )شعربافی آیدمی دستهشده ب دقت اجرا با و

کنند ستفاده میهای مختلف سال از موادغذایی متفاوتی ابنابر ماه

( انجام دادند در این 1983) Hamiltonو  Bunnell که پژوهشی همانند

غذایی گیاهی خود را با ای رژیمقهوه هایمطالعه بیان شده که خرس

بتوانند مقدار  هاکنند تا براساس هضم پذیری آنتغییر فصول عوض می

 Hoveyو  Mclellan آورند.دست ای از انرژی و پروتئین را بهبهینه

اند که در دسترس بودن موادغذایی موثر تر از کیفیت وردهآ( 1995)
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وایل بهار، در طول دو هفته اول آن در انتخاب گیاهان علفی است. در ا

پایین است.  معموالً هاغذا برای خرس النه، مصرف روزانه خروج از پس از

و همکاران،  Nelsonکیلو کالری است ) 5000تا  4000در محدوده 

1983.)Hamer  وHerrero  (1987 دریافتند که گیاهان علفی رویش )

نتیجه باال بودن مواد مغذی دلیل رشد نیافته بودن و در یافته در بهار به

ها خرس ترجیحات غذایی و لیگینین، ساختاری بودن سلولز محلول و کم

پوشش گیاهی سبز به تنهایی برای  حال،دهند. با اینرا تشکیل می

و همکاران، Rod ) نیستند کافی بزرگ ایقهوه هایخرس انرژی نیاز تامین

2001) Clark .(1957 (ها الشه ت که خرسدر مطالعه خود آورده اس

( 1393) بلوچیدهند در ایران نیز نظامیرا به گوشت تازه ترجیح می

ها چابکی ها دشوار است و خرسبیان کرده است که شکار برای خرس

طلبانه است، ها فرصتالزم را برای شکار کردند ندارند و شکار برای آن

همانند  اندرا گزارش دادهاما نویسندگان دیگری مشاهدات مختلفی 

وردن گوشت تازه آدست ( که بیان نمودند به2007) Swenson مطالعه

ها ضروری است تا انرژی کافی را برای رشد بدن و ذخیره برای خرس

که نسبت اجزاء حیوانی  ( نشان داد1972) Hatler ورند.آدست چربی به

تر از معده است. در اکثر مطالعات طور قابل توجهی کمدر مدفوع به

های هرز در فصل بهار درصد قابل ام شده در سراسر جهان علفانج

دهند که نتایج این مطالعه این توجهی از وزن خشك را تشکیل می

ای در یونان شامل غذایی خرس قهوهرژیم دهد.وضوح نشان میامر را به

طیف وسیعی از اقالم مواد غذایی در سراسر چرخه ساالنه بود که این 

دهنده ترجیحات غذایی خرس در تغذیه از اننوع رفتار خرس نش

و همکاران،  Paralikidisزیستگاه و دسترسی به مواد غذایی است )

گویای آن است که در اوایل فصل بهار این تحقیق، (. نتایج 2010

تر از حشرات که میزان پروتئین باالیی دارند ای بیشهای قهوهخرس

ز گیاهان علفی مانند کنند و در طول این فصل نیز ااستفاده می

ها وجود دارانی که در زیستگاه یافت وامکان شکار آنها و مهرهگرامینه

کنند. در مقاالتی که در سایر نقاط جهان انجام شده دارد مصرف می

ها در حال جستجوی الرو حشرات مشاهده  اند که خرسبیان کرده

بع دیگر دهد حشرات ممکن است یك مناند که این امر نشان میشده

 elmorkها باشد. نتایج مطالعه پروتئین در اوایل بهار برای خرس

غربی نروژ ای در مرکز جنوبقهوه هایکه خرس دهد( نشان می1992)

ها به نیز در این فصل خرس اخیرچیزخوار هستند که در مطالعه همه

های مربوط به آنالیز مدفوع از چیزخوار بودند. اکثر تحلیلنوعی همه

دهنده آن است که مواد غذایی گیاهی راسیا و امریکای شمالی نشاناو

دهد. عالوه بر خود اختصاص میها را بهخرس بخش اعظم رژیم غذایی

ای تمایل به غذاهای با هضم راحت دارند. در های قهوهاین، خرس

ای در های قهوه( مشخص شد که خرس1987) Aio و  ohdachi مقاله

خوار هستند. اهمیت گیاه عمدتاً ژاپن هوکایدو جزیره

( در 2006)navas  کند. نسبی رژیم غذایی از سال به سال تغییر می

های متقابل ساالنه ممکن است مطالعه خود نشان داد که این تفاوت

دلیل دسترسی که احتماال به های مختلف باشدانتخاب زیستگاه ناشی از

که در مقادیر درصد وقوع قسمت نتایج گفته شد  موادغذایی است. در به

ای وجود داشت این بدان معنی و مقادیر فراوانی تفاوت قابل مالحظه

ها با یکدیگر آنای و فراوانی غذایی خرس قهوه مواد که درصدوقوع است

متفاوت است و ممکن است در هر منطقه از پارک فراوانی متفاوتی از 

لعات مشابهی در شود مطاپیشنهاد می .گرددیك ماده غذایی مشاهده 

که دیگر  چنین مطالعاتینقاط کشور برای این جانور انجام شود هم سایر

مطالعات به  زیرا این نوع گیرد گونه نیز انجام جمعیت این عوامل موثر بر

های در زیستگاه گونه عالوه براین نقش این کندمی گونه کمك حفظ این

است. پس باید در عنوان یك گونه چتر دارای اهمیت جنگلی کشور به

 شناخت عوامل مختلفی که بر بقای گونه تاثیر دارند نیز کوشید. 
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