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چکیده
خرس سیاه ایرانی ( )Ursus thibetanus gedrosianusزیرگونه بهشدت در آستانه انقراض در جنوبشرق کشور است که
بهواسطه تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه و کاهش اندازه جمعیت در تهدید قرار دارد .این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی بلوکهای
زیستگاهی و مدلسازی لکهها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان انجام شد .ارزیابی بلوکهای زیستگاهی
توسط پیمایش میدانی ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه توسط نرمافزار  MaxEntو مدلسازی لکههای زیستگاهی و کریدورهای زیستگاهی
توسط نرمافزار  CorridorDesignerانجام گرفت .تعداد  9بلوک زیستگاهی برای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان شناسایی شد.
بزرگترین لکه جمعیتی با مساحتی در حدود  1401کیلومتر مربع در مهمترین بلوک زیستگاهی یعنی منطقه بشاگرد واقع است .بلوکهای
زیستگاهی بشاگرد و رودان توسط مهمترین کریدور که بیشترین طول را نیز با حدود  04کیلومتر دارا بود ،بههم متصل میشوند .هر چند
که تراکم جادههای داخل کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان پایین بود ( 70/07متر بر کیلومترمربع) ،اما
بسیاری از کریدورهای زیستگاهی توسط جادههای اصلی بهصورت عرضی قطع میشوند و جادهها امنیت افراد خرس سیاه در حال حرکت
در کریدورهای زیستگاهی را بهخطر میاندازند .لکههای زیستگاهی بهعنوان پناه و استراحتگاه در داخل کریدورهای زیستگاهی در حدود
 17درصد مساحت کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی را در برمیگیرند .حفاظت از بلوکهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی
به همراه کریدورهای زیستگاهی از مواردی است که باید برای حفاظت این زیرگونه در معرض انقراض ،مورد توجه سازمان حفاظت
محیطزیست قرار گیرد.
کلمات کلیدی :خرس سیاه ایرانی ،بلوک زیستگاهی ،کریدور زیستگاهی ،لکه زیستگاهی ،استان هرمزگان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mkaboli@ut.ac.ir
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الماسیه و همکاران

شناسایی بلوکها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی( )Ursus thibetanus gedrosianusدر....

مقدمه
تکهتکه شدن زیستگاههای حیاتوحش بهواسطه افزایش
جمعیت انسان و اشغال این زیستگاهها توسط انسان از نگرانیهای
اصلی در زمینه حفاظت از حیاتوحش هستند ( Crooksو ،Sanjayan
 .)3002در سالهای اخیر ،زیستگاههای طبیعی بهویژه مناطق
حفاظتشده عمدتاً حالت جزیرهای و لکهای یافته و در ماتریسی از
کاربریهای انسانی محاصره شدهاند ( Wikramanayakeو همکاران،
 .)3002در چنین شرایطی وجود یا برقراری ارتباط بین لکههای
زیستگاهی میتواند اثرات تکهتکه شدن جمعیتهای حیاتوحش
را کاهش داده ( Beierو  )8991 ،Nossو جریان ژن میان لکههای
زیستگاهی منزوی میتواند تا حدودی پیامدهای منفی تجزیه
شدن زیستگاهها را کاهش دهد ( Haddadو همکاران.)3002 ،
طراحی مدلهای کریدور زیستگاهی با هدف حفظ ،نگهداری
و تأمین بخشی از نیازهای حیاتوحش و تا حدودی تضمین
انتقال و جابهجایی افراد جمعیتها بین دو یا چند بلوک
زیستگاهی ،یکی از بارزترین جنبههای مدیریت حیاتوحش
محسوب میشود .هدف از طراحی ارتباط زیستگاهی ،شناسایی
سرزمینهایی است که بهعنوان کریدور زیستگاهی امکان جابهجایی
افراد جمعیتهای حیاتوحش را میان بلوکهای زیستگاهی
برقرار میسازند ( Beierو همکاران .)3001 ،بلوکهای زیستگاهی
مناطقی هستند که جمعیتهای گونه در آن حضور داشته و
بتوانند شرایط به نسبت طبیعی خود را برای این جمعیتها تا
مدتی طوالنی حفظ کنند.
8
مدلسازی براساس روش حداقل هزینه ( Adriaensenو
همکاران ،)3002 ،بهعنوان اصلیترین روش در طراحی کریدور
زیستگاهی ( Beierو همکاران ،)3001 ،در راستای شناسایی
مناطق با کمترین مقاومت (هزینه) برای عبور گونههای کانونی
میان بلوکهای زیستگاهی کاربرد دارد .گونههای کانونی ،گونههایی
هستند ک ه به یک زیستگاه خاص وابسته بوده و در برابر از بین
رفتن ارتباطهای زیستگاهی آسیبپذیر هستند ( Beierو همکاران،
 .)3001خرسها پستانداران بزرگ جثهای از خانواده Ursidae
هستند که در زیستگاههای خود تراکم پایینی داشته و اولین
گونههایی هستند که با از بین رفتن ارتباط زیستگاهی میان
فراجمعیتها آسیب میبینند ( Singletonو همکاران.)3003 ،

1

Least cost method
International Union for Conservation of Nature and
)Natural Resources (IUCN
2

23

بنابراین ،خرسها یکی از مناسبترین گونههای کانونی برای
طراحی کریدورهای زیستگاهی هستند.
خرس سیاه آسیایی ()Ursus thibetanus, G. Cuvier, 8132
از خرسهای با اندازه متوسط بهشمار میآید و در برگیرنده  7زیر
گونه در جهان است ( Hwangو همکاران .)3001 ،زیرگونه ایرانی
خرس سیاه (،)Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford,8177
غربیترین گستره پراکنش این گونه را در سطح جهان بهخود
اختصاص داده است .این زیرگونه در کشورهای ایران و پاکستان
حضور داشته و به خرس سیاه بلوچی نیز شهرت دارد .پراکندگی
این زیرگونه در ایران به مناطق کوهستانی استانهای سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان و کرمان محدود است ( Fahimiو همکاران،
 .)3088اگرچه خرس سیاه آسیایی در فهرست سرخ اتحادیه
2
جهانی حفاظت از طبیعت و منابعطبیعی 3در طبقه آسیبپذیر
قرار گرفته است ،اما زیرگونه خرس سیاه ایرانی بهعلت کاهش
اندازه جمعیت و انزوای زیستگاهی ( Yusefiو همکاران،)3082 ،
در طبقه بهشدت در معرض خطر 2قرار دارد ( Garshelisو
 .)3001 ،Steinmetzبرای حفاظت از خرس سیاه ایرانی ،در کنار
حفاظت از بلوکهای زیستگاهی ،شناسایی و تضمین پایداری
کریدورهای زیستگاهی بهعنوان مناطقی کمعرض و طوالنی اما
حساس و حیاتی ،ضروری بهنظر میرسد .در این مطالعه در ابتدا
پیمایشهای صحرایی گستردهای در بلوکهای زیستگاهی خرس
سیاه در استان هرمزگان بهمنظور بررسی فعال بودن و حضور
خرس انجام شد .همچنین ،احتمال وجود بلوکهای زیستگاهی
جدید مورد ارزیابی قرار گرفت .مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
خرس سیاه ایرانی در محدوه استان هرمزگان انجام شده و لکههای
زادآوری و جمعیتی مدلسازی شده این زیرگونه بهدست آمدند.
سرانجام ،از روش تحلیل حداقل هزینه بهمنظور شناسایی
کریدورهای زیستگاهی میان بلوکهای زیستگاهی استفاده شد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه :محدوده مورد مطالعه در این
پژوهش دربرگیرنده استان هرمزگان است (شکل  .)8جنگلهای
پراکنده در مناطق خشک کوهستانی با پوشش تنک و گونههای
درختی مانند  Pistacia atlanticaو  P. khinjukو پوشش درختچهای
مانند  Nannorrhops ritchianaو  Tamarix ssp.زیستگاههای
)Vulnerable (VU
)Critically endangered (CR

3
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خرس سیاه ایرانی را در استان هرمزگان تشکیل میدهند .همچنین
این زیرگونه ،در نخلستانهای پیرامون کوهستانها مشاهده
میشود ( Ghadirianو  .)3082 ،Pishvaeiدر استان هرمزگان 87
منطقه حفاظت شده 3 ،پناهگاه حیاتوحش (هندورابی و شیدور)
و قسمتی از پارک ملی نایبند وجود دارد (شکل .)8

دما ،2تغییرات فصلی بارندگی ،2فاصله از رودخانهها ،فاصله از
نخلستانها و فاصله از جادهها بهعنوان الیههای محیط زیستی
برای مدلسازی مطلوبیت زیستگاه انتخاب شدند.
الیه مدل رقومی ارتفاع و نقشه موقعیت توپوگرافی با اندازه
سلول یک کیلومتر از الیه توپوگرافی انتخاب شدند .نقشه موقعیت
توپوگرافی با شعاع  2سلول همسایگی از مدل رقومی ارتفاع
بهدست آمد ( Majkaو همکاران .)3007 ،بدینترتیب که ارتفاع
یک سلول نسبت به میانگین سلولهای اطرافش سنجیده شده و
بر حسب تغییرات ارتفاعی ،آن سلول بهعنوان یکی از عوارض دره
یا پرتگاه ،تپه یا قله ،شیب مالیم و شیب تند شناخته شد.
از میان  89الیه متغیرهای اقلیمی موجود ( Hijmansو
همکاران ،)3002 ،الیههای میانگین دمای ساالنه ،2انحراف معیار
تغییرات فصلی دما ،بارندگی ساالنه 2و ضریب تغییرات فصلی
بارندگی با اندازه سلول یک کیلومتر انتخاب شدند .اما بهدلیل
همبستگی باالی الیههای میانگین دمای ساالنه و بارندگی ساالنه
با الیه مدل رقومی ارتفاع ،این الیهها از تحلیلها حذف شدند و
فقط الیههای انحراف معیار تغییرات فصلی دما و ضریب تغییرات
بارندگی فصلی در تحلیلها بهکار رفتند .الیه پوشش زمین
به عنوان الیه مهم مرتبط با غذا و پناه و همچنین آشفتگیهای
انسانی در مواردی مانند مناطق شهری ( Beierو همکاران،
 )3007براساس اندازه سلول مدل رقومی ارتفاع درنظر گرفته شد.
بهمنظور تصمیمگیری بهتر تعداد طبقات تشکیلدهنده الیه
پوشش زمین به  9مورد براساس شباهت آنها ،کاهش داده شد.
با توجه به اینکه خرسها از جاده دوری میکنند ( Brodyو
 ،)8919 ،Peltonنقشه فاصله از جادهها با ابزار فاصله اقلیدسی در
محیط نرمافزار  ArcGISنسخه  80/3تهیه شد .زیرگونه خرس
سیاه در ایران برخالف زیرگونههای دیگر خرس سیاه آسیایی در
زیستگاه خشک و گرم زندگی میکند و منابع آبی بهویژه رودخانههای
فصلی و دائمی نقش مهمی در بقای آن دارند .بنابراین ،نقشه
فاصله از رودخانهها نیز در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه استفاده
شد .همچنین ،با توجه به اهمیت نخلستانهای خرما برای خرس
سیاه ایرانی ،نقشه پراکنش نخلستانهای خرما در استان هرمزگان
از شیتهای  8/320000سازمان نقشه برداری تهیه شد و نقشه
فاصله از نخلستانها بهعنوان یک الیه جداگانه در نظر گرفته شد.
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شکل  :1منطقه مورد مطالعه

شناسایی بلوکهای زیستگاهی و بهدست آوردن نقاط
حضور :با انجام بازدیدهای میدانی از اوایل شهریور  8292تا اواخر
مهرماه سال  8292و همچنین استفاده از دادههای موجود در
اداره کل حفاظت محیطزیست استان هرمزگان و انجمن طرح
سرزمین ،نقاط حضور خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان
بهدست آمد .دادههای حضور نامعتبر از تحلیلها کنار گذاشته
شدند .مناطق حفاظتشده که زیستگاه خرس محسوب میشوند
بهعنوان بلوک زیستگاهی در نظر گرفته شدند .همچنین ،در
مناطق غیرحفاظت شده ،طبق روش  Liو همکاران (،)3082
بلوکهای زیستگاهی بهدست آمد .بدینصورت که نقاط حضور
پیرامونی نزدیک بههم که طی سالهای گذشته جمعآوری شده
است بههم متصل شده و بلوکهای زیستگاهی ایجاد شدند.
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه :نقشه مطلوبیت زیستگاه
با استفاده از الیههای موجود محیط زیستی و نقاط حضور خرس
سیاه ایرانی بهدست آمد .الیههای مدل رقومی ارتفاع ،8نقشه
موقعیت توپوگرافی ،3پوشش زمین ،انحراف معیار تغییرات فصلی
)Digital Elevation Model (DEM
Topographic position map
3 Temperature seasonality: BIO
4

Precipitation seasonality: BIO11
Annual mean temperature: BIO1
6 Annual precipitation: BIO
12
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بهمنظور بهحداقل رسانیدن خودهمبستگی مکانی 8بین
دادههای حضور از فاصله یک کیلومتر استفاده شد (Velez-Liendo
و همکاران .)3082 ،نقشه مطلوبیت خرس سیاه آسیایی با
استفاده از نرمافزار  MaxEntنسخه  2.2.2.kبهدست آمد (Phillips
و همکاران .)3002 ،در ابتدا جزایر جنوب ایران از تحلیلها حذف
شدند .در تحلیل  %72 ،MaxEntنقاط حضور بهعنوان دادههای
تعلیمی و  %32باقیمانده بهعنوان دادههای آزمون انتخاب گردیدند.
تعداد  80000نقطه شبه حضور بهعنوان بهترین تعداد با باالترین
صحت پیشبینی ( Phillipsو  ،)3001 ،Dudikدر تحلیل MaxEnt
درنظر گرفته شد .از معیار سطح زیرمنحنی 3ویژگی عامل
دریافتکننده 2بهمنظور ارزیابی اعتبار و کیفیت مدل استفاده شد.
آزمون جک نایف بهمنظور ارزیابی سهم مشارکت هر الیه در مدل
و همچنین منحنیهای پاسخ بهمنظور نشان دادن احتمال حضور
خرس سیاه در هر طبقه از الیههای طبقهبندی شده (پوشش
زمین و نقشه موقعیت توپوگرافی) در نظر گرفته شدند.

عرض کریدور ثابت است ،عرض کریدور براساس میزان مطلوبیت
زیستگاه در مکانهای مختلف یک کریدور تغییر میکند .در میان
کریدورهای رسم شده با تکرار زیاد و درنظر گرفتن فاصله بین دو
بلوک زیستگاهی ،عرض کریدور مناسب مشخص گردید .طول
کریدورها ،تراکم جادهها و رودخانهها در داخل کریدورها و سهم
هریک از طبقات پوشش زمین و لکههای زیستگاهی داخل کریدورها
با استفاده از نرمافزار CorridorDesigner Evaluation Tools
بهدست آمد ( Jennessو همکاران.)3082 ،

نتایج
شناسایی بلوکهای زیستگاهی و بهدست آوردن نقاط
حضور :پیمایش صحرایی نشان داد که عالوه بر مناطق شرقی

لکههای زیستگاهی و کریدورهای زیستگاهی :مدلسازی
لکههای زیستگاهی و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی
در نرمافزار  CorridorDesignerدر محیط نرمافزار  ArcGISانجام
شد ( Majkaو همکاران .)3007 ،پس از تهیه نقشه مطلوبیت
زیستگاه ،لکههای زادآوری و لکههای جمعیتی مطابق گستره
خانگی خرس سیاه مدلسازی گردید .به این منظور با درنظر گرفتن
همسایگی  2سلول برای هر سلول و آستانه کیفیت  20از نقشه
مطلوبیت زیستگاه با داشتن حداقل اندازه لکه زادآوری و حداقل
اندازه لکه جمعیتی خرس سیاه ،لکههای زادآوری و جمعیتی
تولید شد .حداقل اندازه لکه تولیدمثلی براساس اندازه گستره
خانگی خرس ماده سیاه آسیایی که در مطالعه  Yamamotoو
همکاران ( )3083به آن پرداخته شده است 80 ،کیلومتر مربع و
حداقل اندازه لکه جمعیتی  20کیلومتر مربع ( 2برابر لکه
تولیدمثلی ( Beierو همکاران ))3007 ،در نظر گرفته شده است.
 CorridorDesignerاز لکههای زیستگاهی داخل هر یک از
بلوکهای زیستگاهی برای تهیه نقاط شروع و پایان استفاده کرده
و با استفاده از نقشه مطلوبیت زیستگاه با آستانه کیفیت  ،20با
درنظر گرفتن همسایگی  2سلول برای هر سلول و با داشتن حداقل
اندازه لکه زادآوری و حداقل اندازه لکه جمعیتی خرس سیاه،
کریدورهای زیستگاهی را با روش کریدور با حداقل هزینه 2برآورد
نمود .در این روش برخالف روش مسیر با حداقل هزینه  2که

استان هرمزگان شامل مناطق بشاگرد و رودان که بهعنوان
زیستگاههای اصلی خرس سیاه در این استان هستند ،این زیرگونه
در شمال و غرب این استان نیز پراکنش دارد .در این پژوهش،
تعداد  9بلوک زیستگاهی برای خرس سیاه با مساحت در حدود
 2992کیلومتر مربع در استان هرمزگان شناسایی شد (شکل .)3
از میان تعداد  9بلوک زیستگاهی ذکر شده ،خرس سیاه در 7
بلوک زیستگاهی فعال است .از  3بلوک باقیمانده ،گزارش تأیید
شدهای از حضور خرس سیاه ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه
هماگ وجود ندارد ،هرچند که مردم محلی در منطقه حفاظت
شده کوه هماگ خبر از خرس میدهند .همچنین در منطقه
حفاظت شده کوه گنو گزارشهایی از حضور خرس سیاه وجود
دارد ،اما تاکنون آثار و نشانههای خرس سیاه در این منطقه یافت
نشده است .در این مطالعه برای اولینبار حضور خرس سیاه ایرانی
با استفاده از نمایه رد پا در بلوک زیستگاهی منطقه شقهرود
گزارش شد .همچنین ،بلوک زیستگاهی منطقه حفاظت شده
هرمد که ردپای خرس سیاه ایرانی در آن توسط انجمن طرح
سرزمین به ثبت رسیده است غربیترین پراکنش خرس سیاه
آسیایی را در ایران و جهان تشکیل میدهد.
تعداد  23نقطه حضور از خرس سیاه ایرانی در استان
هرمزگان بهدست آمد .با درنظر گرفتن شعاع یک کیلومتر به
منظور به حداقل رساندن خود همبستگی مکانی دادههای نقاط
حضور ،تعداد نقاط حضور استفاده شده در تحلیل به  20عدد
کاهش یافت.
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شکل  :2بلوکهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان
هرمزگان ( :8منطقه بشاگرد :3 ،منطقه رودان :2 ،منطقه کوه نیان:2 ،
منطقه شقهرود :2 ،منطقه کوشا احمدی :2 ،منطقه حفاظت شده کوه
هماگ :7 ،منطقه حفاظت شده کوه باز 1 ،منطقه حفاظت شده گنو:9 ،
منطقه حفاظت شده هرمد).

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه :عدد سطح زیرمنحنی
ویژگی عامل دریافتکننده  0/927بهدست آمد که نشاندهنده
اعتبار باالی مدل است .آزمون جک نایف نشان داد که ضریب
تغییرات فصلی بارندگی و سپس مدل رقومی ارتفاع بیشترین
تأثیر را در مدل به تنهایی داشتهاند .همچنین منحنی پاسخ نقشه
موقعیت توپوگرافی نشان داد که درهها و سپس مناطق شیبدار
بیشترین احتمال حضور خرس سیاه ایرانی را دارند .منحنی پاسخ
الیه پوشش زمین نیز نشان داد که کوهستانهای صخرهای،
مناطق مرتعی و جنگلهای تنک به ترتیب بیشترین احتمال
حضور خرس سیاه ایرانی را دارند.
نقشه مطلوبیت زیستگاه بهدست آمده براساس روش Beier
و همکاران ( ،)3007طبقهبندی شد ،به این صورت که از نقشه با
مطلوبیت صفر تا  ،800مناطق با ارزش صفر بهعنوان کامالً
نامطلوب 8 ،تا  20پرهیز شدید 20 ،تا  20بهعنوان طبقه بهندرت
استفاده میشود اما نه برای زادآوری 20 ،تا  10مناطق پایینتر از
مطلوب اما مناسب برای زادآوری گونه و باالی  ،10بهعنوان
مناطق کامالً مطلوب برای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان
در نظر گرفته شد (شکل . )2
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شکل  :3نقشه طبقهبندی شده مطلوبیت زیستگاه خرس سیاه
ایرانی در استان هرمزگان

لکههای زادآوری مساحتی در حدود  278کیلومتر مربع و
لکههای جمعیتی مساحتی در حدود  8192کیلومتر مربع را
تشکیل میدهند .بزرگترین لکه جمعیتی با مساحتی در حدود
 8028کیلومتر مربع در منطقه بشاگرد واقع است و بعد از آن لکه
واقع در منطقه حفاظت شده کوه هماگ با مساحت در حدود
 229کیلومتر مربع ،بزرگترین لکه جمعیتی را تشکیل میدهد.
لکه جمعیتی منطقه رودان نیز با مساحت  823کیلومتر مربع،
سومین لکه جمعیتی بالقوه بزرگ موجود در استان بوده و بدون
شک بلوک زیستگاهی منطقه رودان دومین بلوک زیستگاهی مهم
استان هرمزگان است .همچنین منطقه شقهرود جز مناطقی بود
که در آن لکه جمعیتی وجود دارد .در سایر بلوکهای زیستگاهی
معرفی شده لکه زادآوری وجود داشته و منطقه کوشا احمدی تنها
بلوک زیستگاهی بود که در آن لکهای تشخیص داده نشد.

لکههای زیستگاهی و کریدورهای زیستگاهی مدلسازی
شده :نقشه لکههای زیستگاهی مدلسازی شده خرس سیاه
ایرانی در استان هرمزگان مطابق شکل  2بهدست آمد 82 .لکه
زادآوری و  7لکه جمعیتی بالقوه برای خرس سیاه ایرانی در استان
هرمزگان درنظر گرفته شد.

شکل  :4نقشه لکههای زیستگاهی مدلسازی شده خرس سیاه
ایرانی در استان هرمزگان

13

الماسیه و همکاران

شناسایی بلوکها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی( )Ursus thibetanus gedrosianusدر....

کریدورهای زیستگاهی میان بلوکهای زیستگاهی موجود
بهروش کریدور حداقل هزینه ترسیم گردید (شکل  .)2بیشترین
طول کریدور (داخل کریدور و نه بهصورت خط مستقیم) در حدود
 70کیلومتر بود که بلوکهای زیستگاهی بشاگرد و رودان را بههم
متصل میسازد .بلوک زیستگاهی کوه نیان از طریق منطقه حفاظت
شده کوه هماگ به منطقه حفاظت شده کوه باز متصل میشود و
این کریدور با طول در حدود  27کیلومتر دومین کریدور
زیستگاهی خرس سیاه با طول بلند در استان هرمزگان است.

شکل  :5نقشه کریدورهای زیستگاهی مدلسازی شده خرس
سیاه ایرانی در استان هرمزگان

تراکم جادهها و رودخانهها در کریدورهای زیستگاهی خرس
سیاه ایرانی به ترتیب  37/72متر بر کیلومتر مربع و  27/13متر
بر کیلومتر مربع بهدست آمد .الیه پوشش زمین در داخل
کریدورهای زیستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و زمینهای
مرتعی %22 ،و کوهستانهای صخرهای و جنگلهای تنک هر
کدام  %83از مساحت داخل کریدورها را تشکیل میدهند.
لکههای زیستگاهی داخل کریدورهای زیستگاهی در حدود %82
مساحت کریدورهای زیستگاهی را دربر میگیرند .این لکهها،
زیستگاههای مناسبی هستند که خرس سیاه ایرانی بهعنوان پناه
و استراحتگاه افراد در کریدورهای زیستگاهی از آنها استفاده
میکند و از آنها بهعنوان سنگ زیر پا 8یاد میشود.

بحث
این مطالعه بهدنبال شناسایی بلوکهای زیستگاهی خرس
سیاه ایرانی و کریدورهای زیستگاهی میان این بلوکها در استان
هرمزگان بود .در این راستا ،براساس پیمایش صحرایی ،تعداد 9

Stepping stones
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بلوک زیستگاهی برای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان
مشخص شد .منطقه بشاگرد و منطقه رودان ،مهمترین بلوکهای
زیستگاهی در استان هستند که متأسفانه تاکنون تحت حفاظت
سازمان محیط زیست قرار نگرفتهاند .بلوک زیستگاهی شقهرود
که اولین حضور ثبت شده از خرس سیاه ایرانی در آن اعالم
گردید ،میان زیستگاههای کوشا احمدی و رودان قرار گرفته و
میتواند بهعنوان پلی برای اتصال زیستگاهی خرس سیاه از شرق
استان هرمزگان به شمال و سپس به غرب این استان محسوب
گردد .هرچند که حضور خرس سیاه ایرانی در برخی از بلوکهای
زیستگاهی تأیید نشده است اما این بلوکها برای معرفی مجدد
خرس سیاه ایرانی درنظر گرفته شد ،چرا که بلوکهای زیستگاهی
مطلوب مانند منطقه بشاگرد و منطقه رودان میتوانند نقش
مهمی بهعنوان صادرکننده افراد خرس سیاه از طریق کریدورهای
زیستگاهی به بلوکهای زیستگاهی اشغال نشده اما مطلوب و
مناطقی که خرس سیاه در آنها منقرض شده است ،ایفا کنند.
تعداد  2بلوک زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان
هرمزگان شامل منطقه حفاظت شده کوه باز ،منطقه حفاظت شده
هرمد ،منطقه حفاظت شده گنو و منطقه حفاظت شده کوه هماگ
تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارند .این در حالی است
که بلوکهای مهم زیستگاهی خرس سیاه ایرانی شامل منطقه
بشاگرد و منطقه رودان که جمعیت اصلی خرس سیاه را در استان
هرمزگان تشکیل میدهند تاکنون تحت حفاظت سازمان محیط
زیست قرار نگرفتهاند.
نتایج منحنیهای پاسخ دو متغیر طبقهبندی شده موقعیت
توپوگرافی و پوشش زمین نشان داد که خرس سیاه ایرانی از
درههای موجود در کوهستانها با پوشش گیاهی کنار رودخانهای
و نخلستانهای رهاشده برای برآورده کردن نیازهای غذایی خود
و همچنین پوشش علفی و درختی موجود در شیبهای کوهستانی
بهعنوان پناه استفاده میکند .زیرگونه ایرانی خرس سیاه وابسته
به مناطق کوهستانی سخت و صخرهای و همچنین کوهستانهای
با پوشش علفی و تنک درختی است و بهشدت از مناطق هموار و
دشتهای وسیع دوری میکند.
لکههای جمعیتی مدلسازی شده نشان داد که بلوک
زیستگاهی بشاگرد بهترین زیستگاه خرس سیاه ایرانی در استان
هرمزگان محسوب میشود .همچنین منطقه حفاظت شده کوه
هماگ توانایی حمایت مجدد از خرس سیاه ایرانی را از طریق
ورود مجدد این زیرگونه از بلوکهای زیستگاهی مجاور و از طریق
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کریدورهای زیستگاهی دارد .وجود بلوک منطقه شقهرود با
داشتن لکه جمعیتی در کنار منطقه حفاظت شده کوه هماگ
میتواند زمینه حضور مجدد خرس سیاه ایرانی را در این منطقه
حفاظتشده فراهم نماید.
لکههای زادآوری موجود در بلوکهای زیستگاهی مانند
منطقه حفاظتشده باز ،منطقه حفاظتشده گنو و منطقه
حفاظت شده هرمد نشانه توانایی کمتر این مناطق نسبت به
بلوکهای زیستگاهی منطقه بشاگرد و منطقه رودان بهمنظور
حمایت جمعیتهای خرس سیاه ایرانی بوده و میتوانند زادآوری
افراد این زیرگونه را بهمدت معدود حمایت نمایند .همچنین در
قسمت شمالغربی استان در حومه شهر حاجی آباد و در مجاورت
کوههای سنگانداز و جائین لکه جمعیتی تشیخیص داده شده
است که میتوان به ارزیابی و جستجوی خرس سیاه ایرانی در
این منطقه پرداخت .با توجه به نبود لکه زیستگاهی در منطقه
کوشا احمدی بهنظر میرسد که این منطقه ،ضعیفترین بلوک
زیستگاهی خرس سیاه ایرانی را در این استان تشکیل میدهد.
با توجه به اینکه بلوکهای زیستگاهی بشاگرد و رودان
مهمترین زیستگاههای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان
هستند به تبع ،کریدور زیستگاهی متصل کننده این دو بلوک
زیستگاهی نیز مهمترین کریدور زیستگاهی شناسایی شده در
استان محسوب میشود .این کریدور از بلوک زیستگاهی منطقه
بشاگرد شروع شده و به کوههای گرم واقع در بلوک زیستگاهی
منطقه رودان ختم میشود .بیشترین طول کریدور در این مطالعه
 70کیلومتر میان بلوکهای زیستگاهی منطقه بشاگرد و منطقه
رودان بهدست آمد .در مطالعه  Lileyو  ،)3082( Walkerخرس
سیاه آمریکایی ( )Ursus americanusتوانسته بود مسافتی خطی
در حدود  313کیلومتر را در کمتر از یکسال طی کند و با توجه
به شباهت بوم شناختی و رفتاری خرس سیاه آسیایی با همتای
آمریکایی خود ( Fujiwaraو همکاران ،)3082 ،به تبع خرس سیاه
ایرانی نیز قادر به طی مسافتهای طوالنی برای برقراری جریان
ژن میان جمعیتها ،دسترسی به منابع غذایی فصلی موجود و
استقرار جمعیتهای جدید در بلوکهای زیستگاهی مناسب ،اما
اشغال نشده است.
در کل ،تراکم جادههای داخل کریدورهای زیستگاهی
خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان پایین بود اما کریدورهای
زیستگاهی متصل کننده بلوکهای زیستگاهی منطقه بشاگرد و
منطقه رودان ،منطقه رودان و منطقه کوه نیان ،منطقه کوه نیان
و منطقه حفاظتشده گنو ،منطقه حفاظتشده کوه نیان و منطقه
حفاظتشده کوه هماگ و منطقه حفاظتشده کوه باز
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توسط جادههای اصلی بهصورت عرضی قطع میشوند و جادهها
امنیت افراد خرس سیاه در حال حرکت در کریدورهای زیستگاهی
را بهخطر می اندازند .رخداد دو سانحه تصادف خرس سیاه با
سواری پژو و خودروی سنگین در سالهای  8290و  8292و از
بین رفتن دو فرد خرس سیاه ایرانی در این دو سانحه در حاشیه
منطقه رودان ،نشان از اهمیت بحث جادهها در امنیت تردد حیات
وحش و بهخصوص خرسهای سیاه ایرانی میان بلوکهای
زیستگاهی این زیرگونه در آستانه انقراض در استان هرمزگان
دارد.
تراکم رودخانههای موجود در کریدورهای زیستگاهی خرس
سیاه ایرانی نیز پایین بوده ،هرچند که بسیاری از کریدورهای
زیستگاهی توسط رودخانهها قطع شدهاند و در مواردی مانند
کریدورهای زیستگاهی میان بلوکهای زیستگاهی منطقه حفاظت
شده کوه باز و منطقه حفاظتشده هرمد و میان بلوکهای
زیستگاهی منطقه کوه نیان و منطقه حفاظتشده کوه هماگ،
رودخانهها در طول کریدورهای زیستگاهی وجود دارند و عبور
افراد خرس سیاه را در درههای رودخانهای با پوشش گیاهی
مناسب فراهم میآورند .لکههای زیستگاهی درون کریدورهای
زیستگاهی بهعنوان سنگ زیر پا میان بلوکهای زیستگاهی
منطقه بشاگرد و منطقه رودان ،منطقه حفاظت شده گنو و کوه
نیان ،منطقه حفاظتشده کوه هماگ و کوه نیان ،منطقه حفاظت
شده کوه هماگ و منطقه شقهرود و منطقه حفاظتشده کوه باز
وجود دارند و عبور افراد خرس سیاه را درون این کریدورهای
زیستگاهی تسهیل مینمایند.
حفاظت از بلوکهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی بههمراه
کریدورهای زیستگاهی و یا حداقل لکههای زیستگاهی موجود در
کریدورهای زیستگاهی از مواردی است که باید برای حفاظت
خرس سیاه ایرانی ،این زیرگونه در معرض انقراض کشور ،مورد
توجه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
از اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برای
فراهم نمودن امکان حضور در مناطق زیستگاهی خرس سیاه
ایرانی در این استان و همچنین انجمن طرح سرزمین برای فراهم
نمودن نقاط حضور ،قدردانی میگردد.
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