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چکیده
آشیان اکولوژیک محدودهای از یک یا چند عامل محیطی است که رشد ،تکثیر و بقای یک موجود زنده در آن امکانپذیر است .در این
مطالعه بهمنظور مدلسازی پراکنش و کمیسازی آشیان اکولوژیک خرس در استان ایالم از روش آنتروپی بیشینه ( )MaxEntاستفاده شد .برای
انتخاب نقاط پسزمینه از بایاس شبکه بهروش تابع چگالی کرنل استفاده شد 70 .درصد نقاط برای آموزش و  30درصد نیز برای آزمون مورد
استفاده قرار گرفتند .نتایج نشان داد مدل در اجرای خود موفق بوده ( )AUC=0/97و در تمام حد آستانهها با مدل تصادفی تفاوت معنیداری دارد
( .)P<0/05به منظور تعیین روند تغییرات آشیان اکولوژیک گونه در محدوده پراکنش حد آستانه  50درصدی ( )0/5بر روی نقشه مطلوبیت
زیستگاه اعمال شد و از خروجی این نقشه برای تعیین محدوده شبکهبندی استفاده شد .انتخاب شبکه با توجه به گستره خانگی انجام گرفت.
به ازای هر شبکه نقشه مطلوبیت برش خورد و برای تعیین پهنای آشیان اکولوژیک وارد نرمافزار  ENMtoolsشد .از آزمون ناپارامتری من-کندال
برای تعیین روند تغییرات پهنای آشیان اکولوژیک استفاده شد .نتایج نشان داد که متغیرهای ارتفاع ،تراکم پوشش گیاهی و فاصله از جنگلهای
نیمهمتراکم بیشترین تأثیر را در پراکنش گونه داشته است و خرس در منطقه مانشت و قالرنگ بیشترین پهنای آشیان اکولوژیک دارد .روند تغییرات
آشیان اکولوژیک نشان داد که پهنای آشیان اکولوژیک گونه از شمالغرب استان به سمت جنوبشرق ،بهصورت معنیداری دارای روند کاهشی است.
کلمات کلیدی :خرس قهوهای ،استان ایالم ،مدلسازی توزیع ،نقاط شبه عدم حضور ،پهنای آشیان اکولوژیک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولPeymankarami1988@Gmail.com :
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محسنینژاد و کرمی

کمی سازی توزیع و روند تغییرات آشیان اکولوژیک خرس قهوهای در استان ایالم

مقدمه
اندازه جمعیت و زیستگاه گوشتخواران بزرگ دارای روندی
کاهشی است و مسبب آن را میتوان اثرات انسانی ،تکهتکه شدن
زیستگاه و شکار دانست .در میان تمام گونههای که در معرض انقراض
قرار دارند گوشتخواران بزرگجثه تهدیدپذیری بیشتری دارند.
تهدیداتی که با آن مواجه هستند منجر به کاهش جمعیت ،محدوده
توزیع جغرافیایی ،زیستگاه و غذای آنها شده است که درنهایت ماحصل
این تهدیدات ،منجر به ارتباط آنها با انسان شده است ( Rippleو
همکاران .)2014 ،این نیازهای زیستگاهی در کنار حضور انسان با آستانه
تحمل پایین ،منجر به بروز تعارض میگردد ( Rippleو همکاران،
 .)2014خرس قهوهای بهعنوان یکگونه درشتجثه درخطر نابودی
قرار دارد ( Roelligو همکاران .)2014 ،اینگونه بزرگجثه و گستره
پراکنش وسیع در جهان دارد (اشرفزاده و همکاران .)1394 ،امروز
اکثر جمعیتهای خرس قهوهای در مناطق کوهستانی و در پوشش مناطق
حفاظتشده ایزوله شده است ( Swensonو همکاران .)2000 ،خرس
قهوهای بهعنوان بزرگترین گوشتخوار ایران ،گونه بدون قلمروگرایی
با سیستم تولیدمثلی چندهمسری ( )Polygamousمیباشد (Jerina
و همکاران .)2013 ،خرسها ازنظر بومشناختی دارای اهمیت زیادی
هستند .این گوشتخواران بزرگجثه در رأس هرم غذایی قرار دارند
و یکگونه کلیدی و چتر برای اکوسیستم محسوب میشوند که
شبکه ای گسترده از روابط را با اجزا زنده و غیرزنده محیط ایجاد
کردهاند .اطالعات توزیع ،زیستشناسی و اکولوژی گونه برای اجرای
برنامههای راهبردی و موقعیت حفاظتی گونه بسیار ضروری است
( Pacificiو همکاران .)2015 ،آشیان اکولوژیک درواقع محدودهای از
یک یا چند عامل محیطی است که رشد ،تکثیر و بقای یک موجود
زنده در آن امکانپذیر است .آشیان نهفقط محل زندگی موجود ،بلکه
نقش عملی موجود زنده را در رابطه با سایر عوامل مشخص میکند
(محمدیان و طهماسبی .)1395 ،مدلهای مطلوبیت زیستگاه با استفاده
از سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیل آماری چندمتغیره ارتباط بین
حضور گونه و متغیرهای محیطزیستی را تحت عنوان مدلسازی آشیان
اکولوژیک بررسی میکنند .بررسی کمی مطالعات مربوط به توزیع
گونههای مختلف نشان داده که  16درصد این مطالعات برای بررسی
گونههای درخطر انقراض 8 ،درصد برای کنترل تهدیدات 13 ،درصد
برای بررسی تغییر اقلیم 9 ،درصد برای مطالعات فیلوژئوگرافی 7 ،درصد
برای ارزیابی تنوع مدلهای مختلف مطلوبیت زیستگاه بوده است
( Guillera‐Arroitaو همکاران ،)2015 ،که نشان از کاربرد باالی این
دسته از مدلهای در جنبههای مختلف مطالعات بومشناختی دارد.
مطالعات مختلفی بر روی مطلوبیت زیستگاه خرس انجامگرفته که
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ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد .کوچالی و همکاران ()1397
در مطالعه به بررسی و شناسایی زیستگاههای کلیدی در خرس قهوهای
در دامنه شمالی البرز پرداختند .در این مطالعه از روش آنتروپی بیشینه
استفاده شد .نتایج نشان داد که متغیرهای شیب ،شاخص تراکم پوشش
گیاهی و فاصله از رودخانه به بیشترین مقدار بر روی مطلوبیت زیستگاه
اثر داشته است Frąckowiak .و همکاران ( )2013به مطالعه عوامل مؤثر
بر مطلوبیت زیستگاه خرس در چهار فصل در کوهستان Bieszczady
لهستان پرداختند .در این مطالعه از روش مدل خطی تعمیمیافته ()GLM
و معیار آکائیکه برای تشخیص متغیرهای اثرگذار استفاده شد .بر
اساس نتایج این مطالعه انتخاب زیستگاه ارتفاع و دوری از جادهها،
شهرکها و مناطق پاکتراشی شده بیشتری تأثیر را در انتخاب
زیستگاه گونه داشتند .در مطالعهای توسط  Suو همکاران ( )2018اثر
تغییر اقلیم بر روی پراکنش خرس قهوهای ( )Ursus arctosدر زمینهای
بلند مرکز آسیا شامل کشورهای مغولستان ،قزاقستان ،افغانستان،
تاجیکستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،چین ،هند ،نپال ،پاکستان و بوتان
مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه از متغیرهای کاربری/پوشش
و متغیرهای اقلیمی مدل ( MIROC5= Model for Interdisciplinary
 )Research On Climateمربوط به سال  2050استفاده شد .مدلسازی
با استفاده از مدل آنتروپی بیشینه انجام گرفت .براساس نتایج  65درصد
محدوده توزیع بالقوه اینگونه در کشور چین قرار دارد .این مطالعه دمای
متوسط ساالنه بیشترین تأثیر را در پراکنش گونه موردمطالعه داشته
است )2019( Süel .مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهای را در جنوبغربی
ترکیه و محدوده غربی مدیترانه محاسبه کرد .در این مطالعه از روش آنتروپی
بیشینه برای اجرای مدل استفاده شد .براساس نتایج متغیرهای زبری،
شاخص تراکم پوشش گیاهی و ارتفاع بیشترین تأثیر را در پراکنش
گونه داشتند .درخصوصکمیسازیآشیاناکولوژیک نیز مطالعات مختلفی
انجامگرفته است .کرمی و شایسته ( )1397آشیان بومشناختی قوچ و
میش ( )Ovis oriantalisرا در مناطق حفاظتشده مجاور هم در استانهای
مرکزی و همدان مطالعه کردند .یالپانیان و همکاران ( )1397آشیان
بومشناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی ( )Sitta europaeaaدر رشته
کوههای البرز و زاگرس مطالعه کردند .در استان ایالم خرس قهوهای در
محدوده شهرستانهای درهشهر ،سیروان ،ایوان ،دهلران و آبدانان زندگی
میکند و تاکنون مطالعه بر روی اینگونه در استان انجام نگرفته است.
هدف از این مطالعه بررسی پراکنش خرس قهوهای در استان و کمیسازی
پهنای آشیان اکولوژیک و روند تغییرات آن در دامنه پراکنش است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه :محدوده مورد بررسی در این مطالعه استان
ایالم واقع در غرب کشور و سلسله جبال زاگرس و در محدوده
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جغرافیایی ´ 45°67تا ´ 48°04طول شرقی و ´ 32°04تا ´32°03
عرض شمالی میباشد (کریمی و فتحیزاد .)1392 ،شمال و شمال-
شرقی استان ایالم از ارتفاعات و کوهستانهای بلند و نیمهغربی و
جنوبغرب آن از نواحی کم ارتفاع با شیبی بهطرف غرب شکلگرفته
است .ناحیه کوهستانی شمال استان شامل شهرستانهای ،ایوان،
شیروان چرداول و ایالم را شامل میشود مناطق میانی که دارای آب
و هوای معتدل است شامل شهرستانهای درهشهر و بدره میشود،
مناطق جلگهای در غرب و جنوبغرب دارای آب و هوای گرمسیری
میباشند مانند شهرستانهای ملکشاهی ،دهلران و آبدانان (حیدری و
همکاران .)1397 ،شکل  1موقعیت محدوده مورد مطالعه ،نقاط حضور
و مناطق حفاظت شده استان ایالم نمایش میدهد.

شکل  :1محدوده موقعیت قرارگیری محدوده موردمطالعه و نقاط حضور خرس
قهوهای ()Ursus arctos

متغیرهای زیستگاهی :در این مطالعه بهمنظور مدلسازی پراکنش
گونه در استان ایالم از متغیرهای انسانی و اکولوژیک استفاده گردید.
براساس مرور منابع موجود ( Bojarskaو همکاران2012 ،؛ Mateo
 Sánchezو همکاران2013 ،؛ کوچالی و همکاران1397 ،؛ نظامی،
1393؛  )2019 ،Süelمتغیرهای شیب ،ارتفاع ،فاصله از جنگلهای
نیمهمتراکم ،شاخص تراکم پوشش گیاهی ( ،)NDVIزبریزمین (،)TR
رطوبت ( ،)CTIشاخص بار گرمایی ( ،)HLIشاخصهای تکهتکه شدگی
سیمای سرزمین و تنوع سیمای سرزمین ،فاصله از جاده و فاصله از
مناطق مسکونی وارد مدلسازی شدند .از مدل رقومی ارتفاعی شاخصهای
زبری ،رطوبت ،بار گرمایی و شیب استخراج شد .برای بهدست آمدن بار
گرمایی دریافتی جهت جغرافیایی با استفاده از رابطه  1به بار گرمایی
تبدیل میشود (احمدی و همکاران:)1394 ،
[1 − cos(θ − 45)]/2
رابطه (:)1

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399
که مقدار  θآزیموت جهت برحسب درجه است مقدار شاخص بار گرمایی
بین صفر تا یک بوده و جهت شمالشرقی دارای مقدار صفر (خنکترین
دامنه) و جهت جنوبغربی دارای مقدار یک (گرمترین دامنه) است
( McCuneو  .)2002 ،Keonشاخص تراکم پوشش گیاهی با استفاده
از میانگین تراکم پوشش گیاهی در بازه زمانی یکساله از سال 1397
تا  1398با استفاده از تصاویر لندست  8محاسبه گردید .محاسبه
شاخصهای تنوع و تکهتکه شدگی سیمای سرزمین با استفاده از فیلترهای
 5×5در محیط نرمافزار ادریسی تهیه شد .متغیرهای مذکور با استفاده
از نقشه کاربری/پوشش اراضی محاسبه شدند.
مدلسازی بهروش آنتروپی بیشینه :در این مطالعه بهمنظور
بررسی محدوده توزیع گونه از روش آنتروپی بیشینه در نرمافزار مکسنت
( Phillipsو همکاران )2006 ،استفاده شد .نقاط حضور گونه در
بازدیدهای میدانی انجامگرفته از سال  1393تا  1398مورد استفاده
قرار گرفتند .آنتروپی بیشینه یکی از مدلهای با دامنه استفاده گسترده
است ( Kramer-Schadtو همکاران .)2013 ،یکی از محدودیتهای
موجود در مدلسازیهای پراکنش متکی به دادههای حضور ایجاد بایاس
( )Biasاست .در واقع این امکان وجود دارد که در زمان ثبت نقاط
حضور بخشهای از سیمای سرزمین با شدت بیشتری به نسبت سایر
مناطق نمونهبرداری شوند لذا این امر بایاس را در مطالعه در پیخواهد
داشت ( Phillipsو همکاران .)2009 ،محدودیتهای روش آنتروپی
بیشینه در مدلسازی توزیع از جنبههای مختلفی از قبیل بایاس در
نمونهگیری ،بایاس در انتخاب محدوده برای نقاط پسزمینه ،انتخاب
ویژگیها و ضرایب اصالح ( )Regularization multiplierقابلبررسی
است ( Elithو همکاران2011 ،؛  Kramer-Schadtو همکاران2013 ،؛
 Radosavljevicو  .)2014 ،Andersonمحدودیتهای ذکرشده بر روی
خروجی مدل تأثیر گذاشته و مدل را دچار برازش ( )Over fitمیکنند
ازاینرو شبکه بایاس ( )Bias gridبرای کاهش اثرات خوشهای نقاط
نمونهبرداری ( Peersو همکاران )2014 ،میشود .با استفاده از تابع چگالی
گوسی کرنل ( )Gaussian kernel densityبافاصله  10کیلومتر از نقاط
حضور مشاهده در نرمافزار  QGISشبکه بایاس آماده شد .از تحلیل
جک نایف بهمنظور بررسی اثر متغیرها و از منحنیهای پاسخ بهمنظور
تحلیل اثر تغییرات متغیرها بر مطلوبیت زیستگاه استفاده شد.
من-کندال :در این مطالعه بهمنظور بررسی روند تغییرات آشیان
اکولوژیک از روند تحلیل من -کندال استفاده شد .آزمون ناپارامتری
من-کندال که توسط من ( )Manو کندال ( )Kendallارائه شد بر پایه
رتبه دادهها در یکسری زمانی استوار است .این آزمون برای بررسی
عدم وجود روند در مقابل وجود روند در سری زمانی هیدرولوژیکی و
هواشناسی مورداستفاده قرار میگیرد (مدرسی و همکاران.)1389 ،
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مزیت این آزمون نسبت به سایر آزمونهای تحلیل روند ،استفاده از
رتبه دادهها در سری زمانی بدون درنظر داشتن مقدار متغیرهاست،
که بهدلیل وجود چنین خاصیتی ،میتوان از این آزمون برای دادههای
دارای چولگی استفاده کرد و دادهها نباید در قالب توزیعی خاص درآیند
( Turgayو  .)2005 ،Ercanدر این آزمون اگر  X1,X2,……Xnمشاهدات
موردنظر باشند ،آنگاه:
𝑛−1
𝑛
) 𝑘𝑥 𝑆 = ∑𝑘=1 ∑𝑗=𝑘+1 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 −
رابطه (:)2

در تمام حد آستانههای با اجرا تصادفی تفاوت معنیداری داشت .بر
اساس نتایج متغیرهای ارتفاع ،شاخص تراکم پوشش گیاهی و فاصله
از جنگلهای کم تراکم بیشترین تأثیر را در پراکنش خرس در استان
داشتهاند .شکل  2نتایج حاصل از اهمیت متغیرهای براساس مدل
جک نایف نمایش میدهد.

+1𝑖𝑓(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) > 0

رابطه (:)3

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {0𝑖𝑓(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) = 0
−1𝑖𝑓(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) < 0

درواقع در این آزمون هر داده با تمامی دادههای پس از خود مقایسه
میشود .در این مرحله میتوان بهجای استفاده از مقادیر اصلی دادهها
در مجموعه موردنظر (سری زمانی) استفاده کرد و مرتبهها را با همین
روش مقایسه نمود .با فرض اینکه دادهها مستقل بوده و توزیع یکنواخت
دارند ،میانگین واریانس  Sاز روابط زیر بهدست میآید:
رابطه (Error! No text of specified style in 4
E(S)=0
:)document.
رابطه (Error! No text of specified style in 5
= )𝑆(𝑟𝑎𝑉
:)document.
𝑚∑𝑛(𝑛−1)(2𝑛 +5)−
)𝑖=1 𝑡𝑖 (𝑡𝑖 −1)(2𝑡𝑖 +5
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در رابطه باال  :nتعداد دادهها :m ،تعداد گرهها و  :tتعداد داده در هر
گره است .منظور از گره این است که اگر از یک مقدار داده ،بیشتر از
یکی وجود داشته باشد ،این مقدار مساوی ،تشکیل یک گره را میدهند
و تعداد این مقادیر مساوی در گره mام برابر  tباشد .آماره این آزمون
( )Zدارای توزیع نرمال بوده و از رابطه زیر بهدست میآید ( Salmiو
همکاران.)2002 ،
رابطه (:)6

𝑖𝑓 > 0
0
𝑖𝑓𝑆 < 0

𝑆−1

)𝑠(𝑎𝑟𝑉√
𝑆+1

{=𝑍

)𝑠(𝑎𝑟𝑉√

این آزمون یک آزمون دوطرفه است ،بنابراین درصورتیکه |𝑧| ≤ 𝑧𝑎/2

باشد ،در سطح اطمینان α ،فرض صفر پذیرفته میشود و در غیر این
صورت فرض صفر رد خواهد شد .در حالت رد فرض صفر (وجود روند)،
درصورتیکه  S>0باشد ،سری زمانی دارای روندی مثبت (صعودی) و در
صورتیکه  S<0باشد ،سری زمانی دارای روندی منفی (نزولی) خواهد بود.

نتایج
اهمیت متغیرهای مدلسازی :نتایج حاصل از مدلسازی نشان
داد که مدل در اجرای خود موفق بوده است مقادیر  AUCبرای دادههای
آزمون و آموزش بهترتیب برابر  0/975و  0/971محاسبه گردید .مدل
4

شکل  :2اهمیت متغیرها تأثیرگذار در پراکنش گونه براساس تحلیل جک نایف

منحنیهای پاسخ :شکل  3منحنی پاسخ  3متغیری که بیشترین
تأثیر را در پراکنش گونه داشتند نمایش میدهد .براساس نتایج با
افزایش ارتفاع تا  2000متری بر مطلوبیت زیستگاه افزوده میشود و
سپس از این فاصله به بعد از مطلوبیت زیستگاه در محدوده مورد
مطالعه کاسته میشود .براساس نتایج منحنی پاسخ شاخص تراکم
پوشش گیاهی نیز تمایل خرس به مناطقی با پوشش گیاهی نیمهانبوه
است .فاصله از جنگلهای کم تراکم نیز نشان داد که با افزایش فاصله
از این محدودهها بر مطلوبیت زیستگاه افزوده میشود و با افزایش
بیشتر فاصله ،مطلوبیت کاسته خواهد شد.
مطلوبیت زیستگاه :شکل  4نتایج حاصل از مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه را در استان ایالم نمایش میدهد .براساس نتایج مطلوبیت
زیستگاه خرس قهوهای در استان بهصورت نواری از شمالغرب به سمت
جنوبشرق و منطبق با پراکنش کوههای استان است .قسمتهای
غربی و جنوبی استان برای گونه موردمطالعه مطلوبیت ندارند .انطباق
نقشه مطلوبیت با مرز شهرستانهای استان نشان داد که زیستگاه
مطلوب گونه در شهرستانهای ایالم ،ایوان ،چرداول ،بدره و سیروان
قرار دارد .قسمتهای شمالی آبدانان نیز دارای مطلوبیت است .اندازه
دایرههای رنگی موجود در تصویر بیانگر پهنای آشیان اکولوژیک گونه
است .نتایج نشان میدهد که خرس در محدوده منطقه حفاظت شده
مانشت و قالرنگ دارای پهنای آشیان اکولوژیک بیشتری به نسبت
مناطق حفاظتشده کبیرکوه و دینارکوه است .پس از اعمال حد آستانه
 50درصدی بر روی نقشه مطلوبیت زیستگاه فوق مساحتی معادل
 65392/46هکتار بهعنوان زیستگاه بالقوه برای گونه شناسایی شد،
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که از این میزان بهترتیب  4153/17 ،13350/8و  1190/27هکتار
توسط مرز مناطق مانشت و قالرنگ ،کبیرکوه و دینار کوه پوشش داده
میشوند و مساحتی معادل  46698/16هکتار خارج از مناطق  3گانه
مذکور است .براساس نتایج شبکهبندی تعداد  35شبکه 20/5×20/5
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و  118شبکه  9/25×9/25محدوده زیستگاه مطلوب را پوشش دادند.
شکل زیر تعداد شبکههای پوششدهنده و نقشه مطلوبیت زیستگاه
را نمایش میدهد.

شکل  :3منحنیهای پاسخ متغیرهای تأثیرگذار در مدلسازی پراکنش خرس قهوهای ( )Ursus arctosدر استان ایالم

شکل  :4مطلوبیت زیستگاه و پهنای آشیان اکولوژیک خرس
( )Ursus arctosدر مناطق حفاظتشده استان ایالم

شکل  :5شبکهبندی زیستگاههای مطلوب خرس ( )Ursus arctosدر محدوده استان ایالم در ابعاد و شبکه بندهای مختلف

روند تغییرات پهنای آشیان اکولوژیک :پس از برش زیستگاه
مطلوب گونه با محدوده هر شبکه ،مقادیر محاسباتی وارد آزمون من-کندال
شدند .نتایج آزمون نشان داد تغییرات معنیداری در روند تغییرات پهنای
آشیان اکولوژیک گونه از شمالغربی به جنوبشرق رخ داده است
( .)P>0/05تغییرات شیب خط سنس نیز بیانگر روند کاهشی برای متغیر
موردبررسی است .بهعبارتی در طول گستره پراکنش گونه از شمالغرب

به سمت جنوبشرقی پهنای آشیان اکولوژیک برای گونه موردمطالعه
کاسته میشود .جدول  1نتایج آزمون من-کندال را نمایش میدهد.
شکل  6نیز نمودار تغییرات پهنای آشیان اکولوژیک گونه را در طول
محدوده موردمطالعه نمایش میدهد .براساس نتایج هر دو نمودار با
افزایش تعداد شبکههای موجود میزان پهنای آشیان اکولوژیک روندی
کاهشی دارد.
5

کمی سازی توزیع و روند تغییرات آشیان اکولوژیک خرس قهوهای در استان ایالم

محسنینژاد و کرمی

جدول  :1تغییرات پهنای آشیان اکولوژیک خرس ( )Ursus arctosبهروش روند من-کندال
تخمین گستره خانگی به کیلومترمربع

اندازه شبکه به کیلومتر

83/25
( Ambarlıو همکاران)2016 ،

آماره
شیبخط سنس

20/5×20/5

P-value

417
( Katajistoو )2006 ،Moilanen

9/15×9/15

آلفا
شیبخط سنس
P-value

آلفا

مقدار
-0/003
0/038
0/05
-0/0008
0/037
0/05

شکل  :6تغییرات شاخص پهنای آشیان اکولوژیک در طول واحدهای شبکهبندی با ابعاد (20/5سمت چپ) و (19/20سمت راست)

بحث
در مجموع فراوانی مکانی و زمانی منابع غذایی ،تعیینکننده
کامل انتخاب زیستگاه توسط خرس قهوهای است ( Fergusonو
 .)2000 ،McLoughlinبراساس نتایج حاصل از این مطالعه متغیرهای
ارتفاع ،تراکم پوشش گیاهی و فاصله از جنگلهای نیمهمتراکم بیشترین
تأثیر را در پراکنش گونه داشتند .از میان  3متغیرهای زیستگاهی
تأثیرگذار در این مطالعه  2متغیر مربوط به پوشش گیاهی بودند که
خود گواه بر اهمیت این فاکتور زیستگاهی در مطلوبیت زیستگاه خرس
است .پاسخ گونه به تغییرات شاخص تراکم پوشش گیاهی نشان داد
که با افزایش مقدار این شاخص بر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده
میشود ،اما این مطلوبیت در مقادیر باالی این شاخص کاهش پیدا
میکند .مقادیر باالی شاخص تراکم پوشش گیاهی مربوط به مناطق
کشاورزی و زمینهای کم ارتفاع است که نشان از عدم تمایل خرس
به حضور در چنین مناطقی دارد .منحنیهای پاسخ فاصله از مناطق
مسکونی نیز تائیدکننده این امر است .در مطالعه غالمحسینی و همکاران
( )1389در استان فارس نیز نتایج بیانگر این مسئله بود خرسها در
مناطق مرتفع و کوهستانی با تاج پوشش مناسب (جنگل) حضور دارند.
در مطالعه  )2019( Süelدر ترکیه نیز نتایج نشان داد که خرس از
محدوده جنگلهای متراکم و زمینهای دشتی دوری میکند .در
مطالعات انجامگرفته بر روی اینگونه در ایتالیا نتایج نشان داد که
6

اینگونه جنگلهای خزانکننده و مناطق مرتفع را بهعنوان زیستگاه
گزینش میکند و از مناطق حضور انسان دوری میکند ( Preatoniو
همکاران2005 ،؛  Posillicoو همکاران )2004 ،که مشابه یافتههای
این مطالعه است .در مطالعهای که توسط  Mayو همکاران ()2008
بر روی گونه موردمطالعه در نروژ انجام گرفت نتایج نشان داد که
خرسها با جنگلهای انبوه در ارتفاعات پایین گرایش دارند .وجود
تراکم پوشش گیاهی بهعنوان یک فاکتور مهم در مطلوبیت زیستگاه
خرس در مطالعات مختلفی تائید شده است .در مطالعه کوچالی و
همکاران ( )1397در دامنههای شمالی البرز نیز نتایج مشابهی دریافت
شد Ziółkowska .و همکاران ( )2016در  Carpathiansاست که نشان
داد خرس قهوهای مناطق با پوشش جنگلی باال ،نزدیک به لبههای
جنگل و با فشار انسانی کم را برمیگزیند .در مطالعه فالحتی ()1397
نتایج نشان که داد که متغیر فاصله باغات یک عامل مهم در ترجیحات
زیستگاهی خرس است .تمایل خرسها به مناطق مرتفع ممکن است
به واسطه دوری از انسان و وجود امنیت در این مناطق باشد از طرفی
منحنی پاسخ عامل ارتفاع نشان داد که مطلوبیت زیستگاه برای گونه
موردمطالعه در ارتفاعات باالی  2000متر کاهش پیدا میکند .تغییر در
مقادیر زیری نیز تائیدکننده این مسئله بود .عدم حضور خرس در
ارتفاعات باال میتواند بهدلیل عدم تأمین نیازهای گونه باشد ( Martinو
همکاران .)2012 ،در دسترس بودن مواد غذایی مؤثرتر از کیفیت آن
در انتخاب گیاهان علفی است (نظامی )1393 ،لذا شاید بتوان
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نتیجهگیری کرد که دلیل عدم حضور گونه در ارتفاعات باال فراهمش
منابع موردنیاز آن در ارتفاعات پایینتر است .در مطالعه غالمحسینی و
همکاران ( )1389در استان فارس نتایج نشان داد که محدوده ارتفاعی
 2000تا  2400متر برای گونه موردمطالعه مطلوب بوده است ،که حد
پایین آن مشابه یافتههای این تحقیق است .در مطالعه فالحتی ()1397
در منطقه قالجه استان کرمانشاه ارتفاع مطلوب برای گونه موردمطالعه
برابر  1200متری محاسبهشده بود که از ارتفاع حضور در این مطالعه
کمتر است .در مطالعه  )2019( Süelدر محدوده مدیترانه نیز نتایج
مشابه یافتههای این تحقیق بود .نمایه رطوبت که با استفاده از مدل
رقومی ارتفاعی و ترسیم آبراههها شکل میگیرد نیز نشان داد با
افزایش مقدار رطوبت بر کاهش مطلوبیت زیستگاه تأثیر میگذارد که
نشان میدهد گونه از آبراهههای با رطوبت باال فاصله میگیرد .به
عبارتی آبراهههای بزرگ و رودخانههای موجود بیشترین مقدار رطوبت
را دارند برای حضور گونه مناسب نیستند درحالیکه در مطالعه فالحتی
( )1397در منطقه حفاظتشده قالجه این متغیر یکی از مهمترین
متغیرهای زیستگاهی موردمطالعه بود .نتایج حاصل از پاسخ گونه به
تغییرات اکوتون نشان داد که با افزایش مقدار تنوع در تغییرات مرز بین
کاربری/پوششهای مختلف از مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میشود.
لذا براساس یافتههای این متغیر میتوان به این نتیجه رسید که تنوع
بین مرز کاربری/پوششهای مختلف بر مطلوبیت زیستگاه گونه اضافه
نمیکند .در تفسیر این متغیر باید به این نکته نیز اشاره کرد که مقیاس
مطالعاتی میتواند بر شیوه اثر متغیرهای تأثیرگذار مؤثر باشد ( Mateo
 Sanchezو همکاران )2014 ،چراکه در مطالعه فالحتی ( )1397با
نزدیکی به اکوتون بر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده میشود .در مطالعه
فالحتی ( )1397اکوتون با استفاده از شاخص تراکم پوشش گیاهی
در محدوده منطقه قالجه محاسبهشده بود اما در این مطالعه اکوتون
تفاوت بین کل کاربری/پوششهای مختلف است که نشان از تفاوت در
ماهیت اکوتون و اثر متغیر مقیاس دارد .متناسب با این متغیر پاسخ
گونه به متغیر تکهتکه شدگی سیمای سرزمین نیز نشان داد با افزایش
میزان تکهتکه شدگی از مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود ،بنابراین با
جمعبندی موارد ذکرشده میتوان گفت خرس در استان ایالم در محدوده
ارتفاع  2000متری ،پوشش گیاهی نیمهمتراکم تا شیب  40درصد،
بهدور از منطق مسکونی و جاده حضور دارد .اندازهگیری پهنای آشان
اکولوژیک بهازای محدوده مرز مناطق حفاظتشده نشان داد که منطقه
مانشت و قالرنگ بیشترین و منطقه دینارکوه کمترین پهنای آشیان
اکولوژیک را دارد که البته توجه به مساحت تحت پوشش هر زیستگاه
نیز مشخص مبرهن بود .منطقه حفاظتشده مانشت و قالرنگ از حیث
مجاورت به منطقه حفاظتشده قالجه در استان کرمانشاه بسیار
نزدیک است و این احتمال که جابهجایی گونه در
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محدوده دو منطقه رخ دهد مطرح میشود .قسمتهای شمالغرب
استان نیز در مجاورت منطقه سفیدکوه لرستان است لذا این احتمال
برای جابهجایی در این بخش نیز وجود دارد .تغییرات پهنای آشیان
اکولوژیک گونه در هر دو اندازه شبکه دارای تفاوت معنیداری درروند
تغییرات خود بود .نتایج این مطالعه بیانگر تغییرات کاهشی ولی
معنیدار در پهنای آشیان اکولوژیک گونه در طول گستره پراکنش
نواری آن در استان است .پهنای آشیان اکولوژیک گونه متناسب با
متغیرهای زیستگاهی مورداستفاده در مدل تخمین زدهشده و نقشه
مطلوبیت زیستگاه برآیندی از تأثیر متغیرهای زیستگاهی مورد
استفاده است .درصورتیکه باالترین گستره اشغال را معادل بهترین
شرایط برای هریک از متغیرهای زیستگاهی درنظر بگیریم آنگاه
مشخص است که کاهش میزان مطلوبیت زیستگاه بهمعنای فاصله
گرفتن از محدوده بهینه هر متغیر است .ازاینرو کاهش و یا افزایش
محدوده توزیع و آگاهی از میزان تغییرات آشیان اکولوژیک و ابعاد و
اندازه آن برای گونه در طول گستره پراکنشی یک رهیافت مناسب
مدیریتی است .محاسبه و تعمیم نتایج به گسترههای وسیع از مزیت
مهم مدلهای توزیع برشمرده میشود سامانه اطالعات جغرافیایی با
ابزارهای آماری و ترکیب آنها با دادههای مکانمند نتایج مطمئن و
قابلاتکای را درخصوص ارتباط گونه با زیستگاه بهدست میدهد.
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