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 1315 فروردینتاریخ پذیرش:            1311 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده

شرق کشور است که شدت در آستانه انقراض در جنوبزیرگونه به (Ursus thibetanus gedrosianus) خرس سیاه ایرانی   

ای هتکه شدن زیستگاه و کاهش اندازه جمعیت در تهدید قرار دارد. این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی بلوکتخریب و تکه واسطهبه

های زیستگاهی ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان انجام شد. ارزیابی بلوکسازی لکهزیستگاهی و مدل

های زیستگاهی و کریدورهای زیستگاهی سازی لکهو مدل MaxEntافزار ازی مطلوبیت زیستگاه توسط نرمستوسط پیمایش میدانی، مدل

بلوک زیستگاهی برای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان شناسایی شد.  9انجام گرفت. تعداد  CorridorDesignerافزار توسط نرم

ای هترین بلوک زیستگاهی یعنی منطقه بشاگرد واقع است. بلوکتر مربع در مهمکیلوم 1401ترین لکه جمعیتی با مساحتی در حدود بزرگ

شوند. هر چند هم متصل میکیلومتر دارا بود، به 04ترین طول را نیز با حدود بیشترین کریدور که مهمزیستگاهی بشاگرد و رودان توسط 

متر بر کیلومترمربع(، اما  07/70استان هرمزگان پایین بود )های داخل کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در که تراکم جاده

ها امنیت افراد خرس سیاه در حال حرکت شوند و جادهصورت عرضی قطع میهای اصلی بهبسیاری از کریدورهای زیستگاهی توسط جاده

گاه در داخل کریدورهای زیستگاهی در حدود عنوان پناه و استراحتهای زیستگاهی بهاندازند. لکهخطر میدر کریدورهای زیستگاهی را به

های زیستگاهی خرس سیاه ایرانی حفاظت از بلوک گیرند.درصد مساحت کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی را در برمی 17

فاظت همراه کریدورهای زیستگاهی از مواردی است که باید برای حفاظت این زیرگونه در معرض انقراض، مورد توجه سازمان حبه

 زیست قرار گیرد.محیط
 

 خرس سیاه ایرانی، بلوک زیستگاهی، کریدور زیستگاهی، لکه زیستگاهی، استان هرمزگان کلمات کلیدی:

 mkaboli@ut.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
واسطه افزایش وحش بههای حیاتتکه شدن زیستگاهتکه       

ای هها توسط انسان از نگرانیجمعیت انسان و اشغال این زیستگاه

، Sanjayan و Crooks) هستند وحشحیات از حفاظت زمینه در اصلی

ویژه مناطق به های طبیعیزیستگاههای اخیر، (. در سال3002

 زا ماتریسی در ای یافته وای و لکهشده عمدتاً حالت جزیرهحفاظت

و همکاران،  Wikramanayake) اندشده محاصره انسانی هایکاربری

ای هدر چنین شرایطی وجود یا برقراری ارتباط بین لکه (.3002

 شوحهای حیاتتکه شدن جمعیتتواند اثرات تکهزیستگاهی می

های ( و جریان ژن میان لکهNoss ،8991و  Beierرا کاهش داده )

تواند تا حدودی پیامدهای منفی تجزیه زیستگاهی منزوی می

  .(3002و همکاران،  Haddad) ها را کاهش دهدشدن زیستگاه

داری حفظ، نگه با هدف های کریدور زیستگاهیطراحی مدل       

وحش و تا حدودی تضمین و تأمین بخشی از نیازهای حیات

ها بین دو یا چند بلوک جایی افراد جمعیتانتقال و جابه

وحش های مدیریت حیاتزیستگاهی، یکی از بارزترین جنبه

طراحی ارتباط زیستگاهی، شناسایی شود. هدف از محسوب می

ایی ججابه کریدور زیستگاهی امکان عنوانبه که است هاییسرزمین

های زیستگاهی وحش را میان بلوکتهای حیاافراد جمعیت

های زیستگاهی (. بلوک3001و همکاران،  Beierسازند )برقرار می

های گونه در آن حضور داشته و مناطقی هستند که جمعیت

ا تا هبتوانند شرایط به نسبت طبیعی خود را برای این جمعیت

 مدتی طوالنی حفظ کنند.

و  Adriaensen) 8هزینهسازی براساس روش حداقل مدل       

ترین روش در طراحی کریدور عنوان اصلی(، به3002همکاران، 

(، در راستای شناسایی 3001و همکاران،  Beierزیستگاهی )

های کانونی ترین مقاومت )هزینه( برای عبور گونهمناطق با کم

هایی گونه کانونی، هایزیستگاهی کاربرد دارد. گونه هایبلوک میان

ه به یک زیستگاه خاص وابسته بوده و در برابر از بین هستند ک

و همکاران،  Beier) هستند پذیرهای زیستگاهی آسیبرفتن ارتباط

 Ursidaeاز خانواده ای ها پستانداران بزرگ جثه(. خرس3001

های خود تراکم پایینی داشته و اولین هستند که در زیستگاه

ارتباط زیستگاهی میان هایی هستند که با از بین رفتن گونه

(. 3003و همکاران،  Singleton)بینند ها آسیب میفراجمعیت

                                                           
1 Least cost method 
2 International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN) 

 برای های کانونی ترین گونهها یکی از مناسببنابراین، خرس

 طراحی کریدورهای زیستگاهی هستند.

( ,Ursus thibetanus, G. Cuvier 8132) آسیایی سیاه خرس       

زیر  7آید و در برگیرنده شمار میهای با اندازه متوسط بهاز خرس

(. زیرگونه ایرانی 3001و همکاران،  Hwangگونه در جهان است )

(، ,8177Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford) سیاه خرس

 خودبه جهان سطح در را گونه این پراکنش گستره ترینغربی

اختصاص داده است. این زیرگونه در کشورهای ایران و پاکستان 

حضور داشته و به خرس سیاه بلوچی نیز شهرت دارد. پراکندگی 

و  های سیستاناین زیرگونه در ایران به مناطق کوهستانی استان

و همکاران،  Fahimiبلوچستان، هرمزگان و کرمان محدود است )

اگرچه خرس سیاه آسیایی در فهرست سرخ اتحادیه (. 3088

 2پذیردر طبقه آسیب 3طبیعیجهانی حفاظت از طبیعت و منابع

علت کاهش قرار گرفته است، اما زیرگونه خرس سیاه ایرانی به

(، 3082و همکاران،  Yusefiاندازه جمعیت و انزوای زیستگاهی )

2خطر معرض شدت دردر طبقه به
و  Garshelisقرار دارد ) 

Steinmetz ،3001 برای حفاظت از خرس سیاه ایرانی، در کنار .)

ای زیستگاهی، شناسایی و تضمین پایداری هحفاظت از بلوک

عرض و طوالنی اما عنوان مناطقی کمکریدورهای زیستگاهی به

 ابتدا رسد. در این مطالعه درنظر میبه ضروری حساس و حیاتی،

های زیستگاهی خرس بلوک در ایگسترده های صحراییپیمایش

حضور منظور بررسی فعال بودن و سیاه در استان هرمزگان به

های زیستگاهی چنین، احتمال وجود بلوکخرس انجام شد. هم

سازی مطلوبیت زیستگاه جدید مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل

 هایسیاه ایرانی در محدوه استان هرمزگان انجام شده و لکه خرس

 دست آمدند.این زیرگونه به سازی شدهمدلزادآوری و جمعیتی 

منظور شناسایی زینه بهسرانجام، از روش تحلیل حداقل ه

 های زیستگاهی استفاده شد.کریدورهای زیستگاهی میان بلوک

 

 هامواد و روش 
محدوده مورد مطالعه در این : معرفی منطقه مورد مطالعه       

های (. جنگل8پژوهش دربرگیرنده استان هرمزگان است )شکل 

ای هپراکنده در مناطق خشک کوهستانی با پوشش تنک و گونه

 ایدرختچه پوشش و  P. khinjukو Pistacia atlantica مانند درختی

های زیستگاه .Tamarix ssp و Nannorrhops ritchianaمانند 

3 Vulnerable (VU) 
4 Critically endangered (CR) 
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ن چنیهمدهند. در استان هرمزگان تشکیل می را ایرانی سیاه خرس

 ها مشاهده های پیرامون کوهستاناین زیرگونه، در نخلستان

 87(. در استان هرمزگان Pishvaei، 3082و  Ghadirianشود )می

وحش )هندورابی و شیدور( پناهگاه حیات 3منطقه حفاظت شده، 

 (.8و قسمتی از پارک ملی نایبند وجود دارد )شکل 

 

 
 :  منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

دست آوردن نقاط های زیستگاهی و بهشناسایی بلوک       

تا اواخر  8292اوایل شهریور با انجام بازدیدهای میدانی از : حضور

های موجود در چنین استفاده از دادهو هم 8292مهرماه سال 

زیست استان هرمزگان و انجمن طرح اداره کل حفاظت محیط

 سرزمین، نقاط حضور خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان 

ها کنار گذاشته های حضور نامعتبر از تحلیلدست آمد. دادهبه

 شوندشده که زیستگاه خرس محسوب میحفاظتشدند. مناطق 

ر د چنین،عنوان بلوک زیستگاهی در نظر گرفته شدند. همبه

 (،3082و همکاران ) Liشده، طبق روش  حفاظتمناطق غیر

صورت که نقاط حضور دست آمد. بدینههای زیستگاهی ببلوک

آوری شده های گذشته جمعهم که طی سالپیرامونی نزدیک به

 های زیستگاهی ایجاد شدند.هم متصل شده و بلوکاست به

اه مطلوبیت زیستگنقشه : سازی مطلوبیت زیستگاهمدل       

های موجود محیط زیستی و نقاط حضور خرس با استفاده از الیه

، نقشه 8های مدل رقومی ارتفاعدست آمد. الیهسیاه ایرانی به

انحراف معیار تغییرات فصلی ، پوشش زمین، 3موقعیت توپوگرافی

                                                           
1 Digital Elevation Model (DEM) 
2 Topographic position map 
3 Temperature seasonality: BIO4 

ها، فاصله از ، فاصله از رودخانه2تغییرات فصلی بارندگی، 2دما

های محیط زیستی عنوان الیهها بهو فاصله از جاده هانخلستان

 سازی مطلوبیت زیستگاه انتخاب شدند.برای مدل
مدل رقومی ارتفاع و نقشه موقعیت توپوگرافی با اندازه  الیه       

ه موقعیت نقشسلول یک کیلومتر از الیه توپوگرافی انتخاب شدند. 

 سلول همسایگی از مدل رقومی ارتفاع  2توپوگرافی با شعاع 

ترتیب که ارتفاع بدین (.3007و همکاران،  Majkaدست آمد )به

 طرافش سنجیده شده وهای ایک سلول نسبت به میانگین سلول

عنوان یکی از عوارض دره بر حسب تغییرات ارتفاعی، آن سلول به

 یا پرتگاه، تپه یا قله، شیب مالیم و شیب تند شناخته شد. 

و  Hijmans) الیه متغیرهای اقلیمی موجود 89از میان        

، انحراف معیار 2میانگین دمای ساالنهای ه، الیه(3002همکاران، 

و ضریب تغییرات فصلی  2فصلی دما، بارندگی ساالنهتغییرات 

لیل دبارندگی با اندازه سلول یک کیلومتر انتخاب شدند. اما به

های میانگین دمای ساالنه و بارندگی ساالنه همبستگی باالی الیه

ها حذف شدند و ها از تحلیلبا الیه مدل رقومی ارتفاع، این الیه

رات فصلی دما و ضریب تغییرات های انحراف معیار تغییفقط الیه

  پوشش زمینکار رفتند. الیه ها بهبارندگی فصلی در تحلیل

 هایچنین آشفتگیعنوان الیه مهم مرتبط با غذا و پناه و همبه

و همکاران،  Beier) انسانی در مواردی مانند مناطق شهری

د. گرفته ش براساس اندازه سلول مدل رقومی ارتفاع درنظر (3007

یه نده الدهگیری بهتر تعداد طبقات تشکیلمنظور تصمیمبه

 ها، کاهش داده شد. اساس شباهت آنمورد بر 9پوشش زمین به 

و  Brody)کنند ها از جاده دوری میکه خرسبه این توجه با       

Pelton ،8919)ها با ابزار فاصله اقلیدسی در ، نقشه فاصله از جاده

تهیه شد. زیرگونه خرس  3/80نسخه  ArcGISافزار محیط نرم

های دیگر خرس سیاه آسیایی در سیاه در ایران برخالف زیرگونه

های هرودخان ویژهبه آبی منابع و کندمی زندگی گرم و خشک زیستگاه

فصلی و دائمی نقش مهمی در بقای آن دارند. بنابراین، نقشه 

اده اه استفسازی مطلوبیت زیستگها نیز در مدلفاصله از رودخانه

های خرما برای خرس چنین، با توجه به اهمیت نخلستانشد. هم

های خرما در استان هرمزگان سیاه ایرانی، نقشه پراکنش نخلستان

سازمان نقشه برداری تهیه شد و نقشه  320000/8های از شیت

   عنوان یک الیه جداگانه در نظر گرفته شد.ها بهفاصله از نخلستان

4 Precipitation seasonality: BIO11 
1 Annual mean temperature: BIO1 
6 Annual precipitation: BIO12 
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بین  8حداقل رسانیدن خودهمبستگی مکانیمنظور بهبه       

 Velez-Liendoیک کیلومتر استفاده شد ) فاصله از حضور هایداده

(. نقشه مطلوبیت خرس سیاه آسیایی با 3082و همکاران، 

 Phillips)دست آمد به k.2.2.2نسخه  MaxEntافزار استفاده از نرم
ها حذف در ابتدا جزایر جنوب ایران از تحلیل (.3002و همکاران، 

های عنوان دادهنقاط حضور به MaxEnt، 72%شدند. در تحلیل 

های آزمون انتخاب گردیدند. داده عنوانبه ماندهباقی %32 و تعلیمی

عنوان بهترین تعداد با باالترین نقطه شبه حضور به 80000تعداد 

 MaxEnt، در تحلیل (Dudik ،3001و  Phillips) بینیپیش صحت

ویژگی عامل  3منحنینظر گرفته شد. از معیار سطح زیردر

منظور ارزیابی اعتبار و کیفیت مدل استفاده شد. به 2کنندهدریافت

منظور ارزیابی سهم مشارکت هر الیه در مدل آزمون جک نایف به

منظور نشان دادن احتمال حضور های پاسخ بهچنین منحنیو هم

بندی شده )پوشش های طبقهدر هر طبقه از الیه خرس سیاه

 زمین و نقشه موقعیت توپوگرافی( در نظر گرفته شدند.

سازی مدل :زیستگاهی کریدورهای و زیستگاهی هایلکه       

های زیستگاهی و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی لکه

انجام  ArcGISافزار در محیط نرم CorridorDesignerافزار در نرم

پس از تهیه نقشه مطلوبیت  (.3007و همکاران،  Majka)شد 

مطابق گستره  های جمعیتیهای زادآوری و لکهزیستگاه، لکه

این منظور با درنظر گرفتن  به گردید. سازیسیاه مدل خرس خانگی

از نقشه  20سلول برای هر سلول و آستانه کیفیت  2همسایگی 

اندازه لکه زادآوری و حداقل  با داشتن حداقل مطلوبیت زیستگاه

های زادآوری و جمعیتی اندازه لکه جمعیتی خرس سیاه، لکه

تولید شد. حداقل اندازه لکه تولیدمثلی براساس اندازه گستره 

و  Yamamotoخانگی خرس ماده سیاه آسیایی که در مطالعه 

کیلومتر مربع و  80به آن پرداخته شده است، ( 3083همکاران )

برابر لکه  2کیلومتر مربع ) 20ه لکه جمعیتی حداقل انداز

 ( در نظر گرفته شده است.(3007و همکاران،  Beier)تولیدمثلی 
       CorridorDesigner های زیستگاهی داخل هر یک از از لکه

برای تهیه نقاط شروع و پایان استفاده کرده  زیستگاهیهای بلوک

، با 20و با استفاده از نقشه مطلوبیت زیستگاه با آستانه کیفیت 

سلول برای هر سلول و با داشتن حداقل  2 گرفتن همسایگی درنظر

اندازه لکه زادآوری و حداقل اندازه لکه جمعیتی خرس سیاه، 

برآورد  2قل هزینهکریدورهای زیستگاهی را با روش کریدور با حدا

که  2 نمود. در این روش برخالف روش مسیر با حداقل هزینه

                                                           
1 Spatial autocorrelation 
2 Area under the Curve (AUC) 
3 Receiver Operating Characteristic (ROC) 

عرض کریدور ثابت است، عرض کریدور براساس میزان مطلوبیت 

یان کند. در مهای مختلف یک کریدور تغییر میزیستگاه در مکان

کریدورهای رسم شده با تکرار زیاد و درنظر گرفتن فاصله بین دو 

طول رض کریدور مناسب مشخص گردید. بلوک زیستگاهی، ع

ها در داخل کریدورها و سهم ها و رودخانهکریدورها، تراکم جاده

زیستگاهی داخل کریدورها  هایلکه و زمین پوشش طبقات از هریک

  CorridorDesigner Evaluation Toolsافزار با استفاده از نرم

 (.3082و همکاران،  Jennessدست آمد )به

  

  نتایج

دست آوردن نقاط های زیستگاهی و بهشناسایی بلوک       

پیمایش صحرایی نشان داد که عالوه بر مناطق شرقی  :حضور

عنوان استان هرمزگان شامل مناطق بشاگرد و رودان که به

ونه این زیرگهای اصلی خرس سیاه در این استان هستند، زیستگاه

در این پژوهش، در شمال و غرب این استان نیز پراکنش دارد. 

بلوک زیستگاهی برای خرس سیاه با مساحت در حدود  9تعداد 

(. 3کیلومتر مربع در استان هرمزگان شناسایی شد )شکل  2992

 7بلوک زیستگاهی ذکر شده، خرس سیاه در  9از میان تعداد 

بلوک باقیمانده، گزارش تأیید  3بلوک زیستگاهی فعال است. از 

ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه ای از حضور خرس سیاه شده

هماگ وجود ندارد، هرچند که مردم محلی در منطقه حفاظت 

چنین در منطقه دهند. همشده کوه هماگ خبر از خرس می

هایی از حضور خرس سیاه وجود حفاظت شده کوه گنو گزارش

های خرس سیاه در این منطقه یافت دارد، اما تاکنون آثار و نشانه

بار حضور خرس سیاه ایرانی این مطالعه برای اولیننشده است. در 

ود ربا استفاده از نمایه رد پا در بلوک زیستگاهی منطقه شقه

چنین، بلوک زیستگاهی منطقه حفاظت شده گزارش شد. هم

هرمد که ردپای خرس سیاه ایرانی در آن توسط انجمن طرح 

ترین پراکنش خرس سیاه سرزمین به ثبت رسیده است غربی

 دهد.یایی را در ایران و جهان تشکیل میآس

نقطه حضور از خرس سیاه ایرانی در استان  23تعداد        

 دست آمد. با درنظر گرفتن شعاع یک کیلومتر بههرمزگان به

های نقاط منظور به حداقل رساندن خود همبستگی مکانی داده

عدد  20حضور، تعداد نقاط حضور استفاده شده در تحلیل به 

 ش یافت.کاه

4 Least cost corridor 
1 Least cost path 
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های زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان : بلوک2شکل 

: 2: منطقه کوه نیان، 2: منطقه رودان، 3: منطقه بشاگرد، 8)هرمزگان 

: منطقه حفاظت شده کوه 2: منطقه کوشا احمدی، 2رود، منطقه شقه

: 9منطقه حفاظت شده گنو،  1: منطقه حفاظت شده کوه باز، 7هماگ، 

 (.شده هرمدمنطقه حفاظت 

 

عدد سطح زیرمنحنی : سازی مطلوبیت زیستگاهمدل       

دهنده دست آمد که نشانبه 927/0کننده ویژگی عامل دریافت

اعتبار باالی مدل است. آزمون جک نایف نشان داد که ضریب 

رین تتغییرات فصلی بارندگی و سپس مدل رقومی ارتفاع بیش

ه چنین منحنی پاسخ نقشاند. همتأثیر را در مدل به تنهایی داشته

ار دها و سپس مناطق شیبموقعیت توپوگرافی نشان داد که دره

ترین احتمال حضور خرس سیاه ایرانی را دارند. منحنی پاسخ بیش

ای، های صخرهالیه پوشش زمین نیز نشان داد که کوهستان

ترین احتمال های تنک به ترتیب بیشمناطق مرتعی و جنگل

  سیاه ایرانی را دارند.حضور خرس 
 Beierدست آمده براساس روش نقشه مطلوبیت زیستگاه به       

بندی شد، به این صورت که از نقشه با ، طبقه(3007و همکاران )

عنوان کامالً ، مناطق با ارزش صفر به800مطلوبیت صفر تا 

ندرت عنوان طبقه بهبه 20تا  20پرهیز شدید،  20تا  8نامطلوب، 

تر از مناطق پایین 10تا  20شود اما نه برای زادآوری، اده میاستف

عنوان ، به10مطلوب اما مناسب برای زادآوری گونه و باالی 

مناطق کامالً مطلوب برای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان 

 ( . 2در نظر گرفته شد )شکل 

مدلسازی  زیستگاهی کریدورهای و زیستگاهی هایلکه       

سازی شده خرس سیاه های زیستگاهی مدلنقشه لکه: شده

لکه  82دست آمد. به 2ایرانی در استان هرمزگان مطابق شکل 

 سیاه ایرانی در استانلکه جمعیتی بالقوه برای خرس  7زادآوری و 

 نظر گرفته شد.هرمزگان در

 
بندی شده مطلوبیت زیستگاه خرس سیاه : نقشه طبقه3شکل 

 هرمزگانایرانی در استان 

 

کیلومتر مربع و  278های زادآوری مساحتی در حدود لکه       

کیلومتر مربع را  8192های جمعیتی مساحتی در حدود لکه

ترین لکه جمعیتی با مساحتی در حدود دهند. بزرگتشکیل می

کیلومتر مربع در منطقه بشاگرد واقع است و بعد از آن لکه  8028

ه هماگ با مساحت در حدود واقع در منطقه حفاظت شده کو

هد. دترین لکه جمعیتی را تشکیل میکیلومتر مربع، بزرگ 229

کیلومتر مربع،  823لکه جمعیتی منطقه رودان نیز با مساحت 

سومین لکه جمعیتی بالقوه بزرگ موجود در استان بوده و بدون 

شک بلوک زیستگاهی منطقه رودان دومین بلوک زیستگاهی مهم 

رود جز مناطقی بود چنین منطقه شقهاست. هم استان هرمزگان

های زیستگاهی که در آن لکه جمعیتی وجود دارد. در سایر بلوک

معرفی شده لکه زادآوری وجود داشته و منطقه کوشا احمدی تنها 

 ای تشخیص داده نشد. بلوک زیستگاهی بود که در آن لکه

 

 
سیاه  سازی شده خرسهای زیستگاهی مدل:  نقشه لکه4شکل 

 ایرانی در استان هرمزگان

 



  ....در( Ursus thibetanus gedrosianus)ایرانی سیاه خرس زیستگاهی کریدورهای و هابلوک شناساییو همکاران         الماسیه
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های زیستگاهی موجود کریدورهای زیستگاهی میان بلوک       

ترین بیش (.2روش کریدور حداقل هزینه ترسیم گردید )شکل به

صورت خط مستقیم( در حدود طول کریدور )داخل کریدور و نه به

م ههای زیستگاهی بشاگرد و رودان را بهکیلومتر بود که بلوک 70

کوه نیان از طریق منطقه حفاظت  زیستگاهی بلوک سازد.می متصل

 شود وشده کوه هماگ به منطقه حفاظت شده کوه باز متصل می

کیلومتر دومین کریدور  27این کریدور با طول در حدود 

 زیستگاهی خرس سیاه با طول بلند در استان هرمزگان است. 

 

 
سازی شده خرس : نقشه کریدورهای زیستگاهی مدل5شکل 

 سیاه ایرانی در استان هرمزگان

 

ها در کریدورهای زیستگاهی خرس ها و رودخانهتراکم جاده       

متر  13/27متر بر کیلومتر مربع و  72/37سیاه ایرانی به ترتیب 

دست آمد. الیه پوشش زمین در داخل بر کیلومتر مربع به

های مینکریدورهای زیستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و ز

های تنک هر ای و جنگلهای صخرهو کوهستان %22مرتعی، 

 دهند. از مساحت داخل کریدورها را تشکیل می %83کدام 

 %82های زیستگاهی داخل کریدورهای زیستگاهی در حدود لکه

ها، این لکه گیرند.مساحت کریدورهای زیستگاهی را دربر می

پناه  عنوانیرانی بههای مناسبی هستند که خرس سیاه ازیستگاه

ها استفاده و استراحتگاه افراد در کریدورهای زیستگاهی از آن

 شود. یاد می 8عنوان سنگ زیر پاها بهکند و از آنمی

 

 بحث 
های زیستگاهی خرس دنبال شناسایی بلوکاین مطالعه به       

ان ها در استسیاه ایرانی و کریدورهای زیستگاهی میان این بلوک

 9براساس پیمایش صحرایی، تعداد  هرمزگان بود. در این راستا،

                                                           
1 Stepping stones 

بلوک زیستگاهی برای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان 

ی هاترین بلوکمشخص شد. منطقه بشاگرد و منطقه رودان، مهم

ت کنون تحت حفاظزیستگاهی در استان هستند که متأسفانه تا

ود ربلوک زیستگاهی شقه اند.سازمان محیط زیست قرار نگرفته

که اولین حضور ثبت شده از خرس سیاه ایرانی در آن اعالم 

های کوشا احمدی و رودان قرار گرفته و گردید، میان زیستگاه

عنوان پلی برای اتصال زیستگاهی خرس سیاه از شرق تواند بهمی

استان هرمزگان به شمال و سپس به غرب این استان محسوب 

های حضور خرس سیاه ایرانی در برخی از بلوکگردد. هرچند که 

ها برای معرفی مجدد زیستگاهی تأیید نشده است اما این بلوک

اهی های زیستگخرس سیاه ایرانی درنظر گرفته شد، چرا که بلوک

توانند نقش مطلوب مانند منطقه بشاگرد و منطقه رودان می

یدورهای عنوان صادرکننده افراد خرس سیاه از طریق کرمهمی به

های زیستگاهی اشغال نشده اما مطلوب و زیستگاهی به بلوک

 ها منقرض شده است، ایفا کنند.مناطقی که خرس سیاه در آن

بلوک زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان  2تعداد        

هرمزگان شامل منطقه حفاظت شده کوه باز، منطقه حفاظت شده 

حفاظت شده کوه هماگ  هرمد، منطقه حفاظت شده گنو و منطقه

تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارند. این در حالی است 

های مهم زیستگاهی خرس سیاه ایرانی شامل منطقه که بلوک

بشاگرد و منطقه رودان که جمعیت اصلی خرس سیاه را در استان 

 دهند تاکنون تحت حفاظت سازمان محیطهرمزگان تشکیل می

 اند.زیست قرار نگرفته

 بندی شده موقعیتهای پاسخ دو متغیر طبقهنتایج منحنی       

توپوگرافی و پوشش زمین نشان داد که خرس سیاه ایرانی از 

ای رودخانه ها با پوشش گیاهی کنارهای موجود در کوهستاندره

شده برای برآورده کردن نیازهای غذایی خود های رهاو نخلستان

های کوهستانی وجود در شیبپوشش علفی و درختی م چنینهم و

کند. زیرگونه ایرانی خرس سیاه وابسته عنوان پناه استفاده میبه

 هایچنین کوهستانای و همبه مناطق کوهستانی سخت و صخره

شدت از مناطق هموار و با پوشش علفی و تنک درختی است و به

 کند. های وسیع دوری میدشت

 بلوک که داد نشان شده سازیمدل جمعیتی هایلکه       

زیستگاهی بشاگرد بهترین زیستگاه خرس سیاه ایرانی در استان 

چنین منطقه حفاظت شده کوه شود. همهرمزگان محسوب می

هماگ توانایی حمایت مجدد از خرس سیاه ایرانی را از طریق 

های زیستگاهی مجاور و از طریق ورود مجدد این زیرگونه از بلوک
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رود با دارد. وجود بلوک منطقه شقهکریدورهای زیستگاهی 

داشتن لکه جمعیتی در کنار منطقه حفاظت شده کوه هماگ 

تواند زمینه حضور مجدد خرس سیاه ایرانی را در این منطقه می

 شده فراهم نماید. حفاظت

های زیستگاهی مانند های زادآوری موجود در بلوککهل       

گنو و منطقه  شدهشده باز، منطقه حفاظتمنطقه حفاظت

تر این مناطق نسبت به حفاظت شده هرمد نشانه توانایی کم

 منظورهای زیستگاهی منطقه بشاگرد و منطقه رودان بهبلوک

توانند زادآوری های خرس سیاه ایرانی بوده و میحمایت جمعیت

چنین در مدت معدود حمایت نمایند. همافراد این زیرگونه را به

در حومه شهر حاجی آباد و در مجاورت  غربی استانقسمت شمال

انداز و جائین لکه جمعیتی تشیخیص داده شده های سنگکوه

توان به ارزیابی و جستجوی خرس سیاه ایرانی در است که می

این منطقه پرداخت. با توجه به نبود لکه زیستگاهی در منطقه 

 ترین بلوکرسد که این منطقه، ضعیفنظر میکوشا احمدی به

 هد.دگاهی خرس سیاه ایرانی را در این استان تشکیل میزیست

های زیستگاهی بشاگرد و رودان که بلوکبا توجه به این       

های خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان ترین زیستگاهمهم

هستند به تبع، کریدور زیستگاهی متصل کننده این دو بلوک 

ر اسایی شده دترین کریدور زیستگاهی شنزیستگاهی نیز مهم

شود. این کریدور از بلوک زیستگاهی منطقه استان محسوب می

های گرم واقع در بلوک زیستگاهی بشاگرد شروع شده و به کوه

ترین طول کریدور در این مطالعه شود. بیشمنطقه رودان ختم می

های زیستگاهی منطقه بشاگرد و منطقه کیلومتر میان بلوک 70

(، خرس 3082) Walkerو  Lileyدست آمد. در مطالعه هرودان ب

( توانسته بود مسافتی خطی Ursus americanusسیاه آمریکایی )

سال طی کند و با توجه تر از یککیلومتر را در کم 313در حدود 

شناختی و رفتاری خرس سیاه آسیایی با همتای به شباهت بوم

به تبع خرس سیاه ، (3082و همکاران،  Fujiwara)آمریکایی خود 

های طوالنی برای برقراری جریان ایرانی نیز قادر به طی مسافت

ها، دسترسی به منابع غذایی فصلی موجود و ژن میان جمعیت

های زیستگاهی مناسب، اما های جدید در بلوکاستقرار جمعیت

 اشغال نشده است.

های داخل کریدورهای زیستگاهی در کل، تراکم جاده       

یاه ایرانی در استان هرمزگان پایین بود اما کریدورهای خرس س

های زیستگاهی منطقه بشاگرد و زیستگاهی متصل کننده بلوک

منطقه رودان، منطقه رودان و منطقه کوه نیان، منطقه کوه نیان 

شده کوه نیان و منطقه شده گنو، منطقه حفاظتو منطقه حفاظت

کوه باز شده شده کوه هماگ و منطقه حفاظتحفاظت

ها شوند و جادهصورت عرضی قطع میههای اصلی بتوسط جاده

حال حرکت در کریدورهای زیستگاهی  امنیت افراد خرس سیاه در

اندازند. رخداد دو سانحه تصادف خرس سیاه با خطر میرا به

و از  8292و  8290های سواری پژو و خودروی سنگین در سال

در این دو سانحه در حاشیه  بین رفتن دو فرد خرس سیاه ایرانی

ها در امنیت تردد حیات منطقه رودان، نشان از اهمیت بحث جاده

های های سیاه ایرانی میان بلوکخصوص خرسهوحش و ب

زیستگاهی این زیرگونه در آستانه انقراض در استان هرمزگان 

 دارد.

های موجود در کریدورهای زیستگاهی خرس تراکم رودخانه       

ایرانی نیز پایین بوده، هرچند که بسیاری از کریدورهای سیاه 

اند و در مواردی مانند ها قطع شدهزیستگاهی توسط رودخانه

 زیستگاهی منطقه حفاظت هایزیستگاهی میان بلوک کریدورهای

های شده هرمد و میان بلوکشده کوه باز و منطقه حفاظت

وه هماگ، شده کزیستگاهی منطقه کوه نیان و منطقه حفاظت

ها در طول کریدورهای زیستگاهی وجود دارند و عبور رودخانه

ای با پوشش گیاهی های رودخانهافراد خرس سیاه را در دره

های زیستگاهی درون کریدورهای آورند. لکهمناسب فراهم می

های زیستگاهی عنوان سنگ زیر پا میان بلوکزیستگاهی به

ه حفاظت شده گنو و کوه منطقه بشاگرد و منطقه رودان، منطق

 شده کوه هماگ و کوه نیان، منطقه حفاظتنیان، منطقه حفاظت

شده کوه باز رود و منطقه حفاظتشده کوه هماگ و منطقه شقه

وجود دارند و عبور افراد خرس سیاه را درون این کریدورهای 

 نمایند. زیستگاهی تسهیل می

ه همراایرانی به های زیستگاهی خرس سیاهحفاظت از بلوک       

های زیستگاهی موجود در کریدورهای زیستگاهی و یا حداقل لکه

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
حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برای از اداره کل        

فراهم نمودن امکان حضور در مناطق زیستگاهی خرس سیاه 

چنین انجمن طرح سرزمین برای فراهم ایرانی در این استان و هم

 گردد.نمودن نقاط حضور،  قدردانی می
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