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چکیده
انتخاب منابع زیستگاهی مورد استفاده توسط گونههایی که در حاشیه دامنه توزیع خود قرار دارند از اهمیت ویژهای در بومشناسی
برخوردار است .استان فارس دارای جنوبیترین دامنه توزیع خرس قهوهای در ایران و دنیا میباشد و منطقه کوه خم در شهرستان ارسنجان
یکی از مهمترین زیستگاههای خرس قهوهای در این استان است .هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر انتخاب منابع زیستگاهی
جمعیت محلی خرس قهوهای در حاشیه شمالی پارک ملی دریاچه بختگان و مقایسه پهنای آشیان بومشناختی آن با سایر جمعیتها در دیگر
زیستگاههای استان فارس است .براساس مفهوم آشیان بومشناختی گرینلی ،بهمنظور بررسی عوامل موثر بر پراکنش این گونه از  571نمایه
حضور در نرم افزار  Arc GIS51استفاده شد .الیههای اطالعاتی بهکار برده شده بهعنوان فاکتورهای موثر بر آشیان بومشناختی گونه
شامل نقشههای طبقات شیب ،جهت ،ارتفاع و کاربریاراضی است .در منطقه کوه خم پهنای آشیان بومشناختی فضایی با استفاده از معیار
شانون-وینر و معیار اسمیت ) (FTبهترتیب برابر با  1/77و ( 1/75 )1/11 -1/51بهدست آمده است و برای سایر زیستگاهها در استان
فارس به ترتیب  1/77و ( 1/51 )1/85 -1/57محاسبه گردیده است .برای تعیین معنیدار بودن اختالف بین انتخاب منابع زیستگاهی
کوه خم با سایر زیستگاهها در استان فارس از آزمون  tاستفاده شد که نشان داد بین این دو گروه اختالف معنیداری وجود ندارد
( .)p=1/757گرچه تفاوت معنیداری در متغیر زیستمحیطی درصد شیب زیستگاه نشان داده شد ،اما استفاده خرس قهوهای از منابع
زیستمحیطی نقاط مختلف استان فارس تقریباً یکسان است.
کلمات کلیدی :منابع زیستمحیطی ،خرس قهوهای ،آشیان بومشناختی ،GIS ،استان فارس
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

M.Mahmoudi@srbiau.ac.ir
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مقدمه
در حال حاضر هشت گونه خرس در بیش از  04کشور و در
چهار قاره دنیا وجود دارد .خرس قهوهای در بین گونههای مختلف
خرس ،بعد از خرس قطبی دومین گونه از نظر جثه است
( .)0994 ،Servheenزیرگونه  Ursus arctos syriacusکوچکترین
زیرگونه خرس قهوهای در بین سایر زیرگونهها است .در ایران
خرس قهوهای بزرگجثهترین گوشتخوار میباشد که دارای
پراکنش نسبتاً وسیعی در نیمه شمالی و غربی کشور ،بهواسطه
حضور رشته کوههای البرز و زاگرس میباشد (ضیایی.)0731 ،
در بین گونههای خرس ،خرس قهوهای بیشترین پراکنش را در
دنیا دارد .در قاره آسیا این گونه نسبت به سایر مناطق آسیبهای
بسیار بیشتری را متحمل شده و جمعیت آن نسبت به سایر نقاط
جهان کاهش چشمگیری داشته است که ناشی از فعالیتهای
انسانی و قطعهقطعه شدن زیستگاه میباشد (.)0999 ،Servheen
خرسها شاخص سالمتی اکوسیستم و یک گونه کلیدی در
زیستگاه تلقی میشوند .همچنین تعیین دامنه توزیع خرس
قهوهای بهعنوان یک گونه چتر میتواند نقش مهمی در برنامههای
حفاظتی ایفا کند (عطایی و همکاران .)0794 ،حفاظت از این
گونه و زیستگاههای آن نیازمند فضای زیادی میباشند .بنابر این
حفظ زیستگاه این گونه باعث بقاء تعداد زیادی از گونههای همبوم
دیگر خواهد شد .از اقدامات اساسی در حفظ و بقای خرس
قهوهای ،شناخت دامنه پراکنش ،شرایط محیط ،زیستگاه ،وضعیت
جمعیت ،گونههای همزیستگاه با آن و نهایتاً برنامهریزی و
مدیریت براساس اطالعات بهدست آمده میباشد (غالمحسینى و
همکاران .)0711 ،بهعلت عدم آگاهی از وضعیت حفاظتی و عدم
شناخت کافی درباره این گونه متأسفانه در اکثر مناطق دنیا به
ویژه در کشورهای در حال توسعه ،در آسیا و در بسیاری از مناطق
ایران جمعیت این گونه بهشدت در حال کاهش و زیستگاههای
آنان در حال تخریب میباشند .هنوز برای بسیاری از جمعیتهای
این گونه کمبود دادههای موثق و قابل اتکا وجود دارد و بسیاری
از جمعیتها بهواسطه فقدان اطالعات کافی برای مدیریت آنها،
نابود شدهاند ( )3447 ،Seryodkinاز اینرو مستندسازی و
جمعآوری اطالعات پایه در رابطه با بومشناسی این گونه برای
طرحهای حفاظتی ضروری میباشد .با این وجود پژوهشهای
اندکی درباره بومشناسی این گونه صورت گرفته است .از معدود
بررسیهای انجام شده میتوان به  Gutlebو  )0999( Ziaieاشاره
کرد که به بررسی توزیع و وضعیت خرس قهوهای و خرس سیاه
در ایران پرداختهاند .همچنین ،نظامی ( )0713به بررسی
04

مقدماتی بومشناسی خرس قهوهای در محدوده امن منطقه
حفاظت شده البرز مرکزی در استان مازندران پرداخته است.
عطایی و همکاران ( )0794نیز در در منطقه حفاظت شده البرز
جنوبی مطلوبیت زیستگاه تابستانه خرس قهوهای را مدلسازی
نمودهاند .اخیراً  Ashrafzadehو همکاران ( )3400با تحلیل
 DNAمیتوکندریایی خرس قهوهای در تمامی گستره پراکنش
این گونه در ایران ،به تعیین موقعیت جمعیتهای مختلف این
گونه بر روی درخت فیلوژئوگرافی پرداختند .براساس نتایج این
مطالعه جمعیت خرسهای قهوهای به سه زیرشاخه )(Subclade؛
جمعیتهای شمالی (مناطق کوهستانی البرز و قفقاز) ،غرب ایران
(زاگرس غربی) و زاگرس جنوبی (استان فارس) تفکیک شدهاند.
خصوصیات یک جمعیت با رسیدن به مرز دامنه توزیع خود تغییر
میکند (مصداقی .)0713 ،همچنین گونههایی که در حاشیه
دامنه توزیع خود قرار دارند در انتخاب منابع خود ویژهگرا هستند.
با توجه به اینکه جمعیتهای خرس قهوهای در استان فارس در
پائینترین دامنه توزیع خود در ایران و دنیا قرار دارد و از نظر
تکاملی و ژنتیکی در یک شاخه مجزا بر روی درخت فیلوژئوگرافی
طبقهبندی میشوند ( Ashrafzadehو همکاران ،)3400 ،از اینرو
محاسبه پهنای آشیان بومشناختی این گونه در این منطقه
ضروری میباشد .در استان فارس غالمحسینی و همکاران ()0711
نیز به بررسی اثر عوامل توپوگرافی و اقلیمی بر پراکنش خرس
قهوهای با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS
پرداختهاند ،نتایج مطالعات آنان هشت منطقه را که از نظر تراکم
جمعیت خرس قهوهای قابل توجه بوده را معرفی نموده است .این
هشت منطقه درمحدوده شهرستانهای اردکان (سپیدان)،
مرودشت ،اقلید ،استهبان ،فسا ،نورآباد و شیراز قرار دارند که در
آن منطقه کوهخم در محدوده شهرستان ارسنجان بررسی نشده
است .این منطقه پس از مناطق شمالی استان فارس (سپیدان و
مرودشت) یکی از مهمترین زیستگاههای خرس قهوهای در جنوب
ایران است که جمعیت مناسبی از این گونه را در خود جای داده
است .تهدیدات و تعارضات انسانی موجود در منطقه ،گونه خرس
را از برخی زیستگاههای مناسب جدا کرده و محلهای حضور
جمعیتهای این گونه را در برخی مناطق محدود نموده است .در
گذشته دامنه توزیع خرس قهوهای در شهرستان ارسنجان شامل
تمامی نواحی جنگلی و کوهستانی بوده است اما در حال حاضر
بهدلیل تخریب و تکهتکه شدن زیستگاه که ناشی از افزایش
جمعیت انسانی و توسعه مناطق مسکونی و کشاورزی است ،این
گوشتخوار بزرگجثه از بخشهایی از زیستگاههای تاریخی خود
جدا شده است (زارعی و همکاران .)0711 ،یکی از
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راههای تحلیل پویایی جوامع مبنی بر اینکه حیوانات از
محیطزیست خود چگونه استفاده مینمایند ،اندازهگیری
پارامترهای آشیان بومشناختی یک جمعیت و مقایسه آن با
جمعیتهای دیگر است ( .)0999 ،Krebsممکن است
جمعیتهای مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف در انتخاب
منابع مورد نیاز خود سازگاریهای متفاوتتری را کسب کرده
باشند و براساس شرایط زیستگاهی و اقلیمی موجود ،در
بهرهگیری از منابع موجود تخصصیافته باشند ( Julieو همکاران،
 )3401که معیارهای آشیان بومشناختی سعی در اندازهگیری
آنها بهطور کمی دارند و از طریق مشاهده توزیع افراد در داخل
محدوده وضعیتهای منبع قابل اندازهگیری است (،Krebs
 )0999عالوه برغذا یکی از ابعاد مهم آشیان بومشناختی ،آشیان
0
بومشناختی مکانی است که از آن به آشیان بومشناختی گرینلی
تعبیر میشود ( Jamesو همکاران .)0910 ،این رویکرد مبتنی بر
فاکتورهای زیستمحیطی و نقشههای توزیع جغرافیایی تهیه شده
در محیط  GISمیباشد .فرض  Petersonو همکاران ( )3400در
رابطه با آشیان بومشناختی گرینلی این است که همبستگیهای
رایج بین متغیرهای سینوپتیک (متغیرهای غیرزیستی هستند که
جاندار بر روی میزان و مقدار آن در محیط تأثیرگذار نیست) و
حضور و عدم حضور گونه بازتاب دقیقی از محدودیتهای آشیان
بومشناختی را ارائه میدهد .با توجه به تأثیر عوامل پستی و
بلندی (توپوگرافی) بر توزیع و آشیان بومشناختی خرس قهوهای
(همامی و همکاران0790 ،؛ غالمحسینی و همکاران )0711 ،در
این پژوهش پارامترهای توپوگرافی در منطقه کوه خم با سایر
جمعیتهای این گونه در استان فارس مقایسه گردید و بهمنظور
شناخت آشیان بومشناختی فضایی و زمانی این گونه و همچنین
تکمیل مطالعه غالمحسینی و همکاران ( ،)0719عوامل موثر بر
انتخاب منابع زیستگاه خرس قهوهای در منطقه کوهخم و
زیستگاههای اطراف آن در محدوده شهرستان ارسنجان با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ،بررسی شد و پهنای آشیان
بومشناختی آن محاسبه گردید.

مواد وروشها
ناحیه مورد مطالعه در محدوده شهرستان ارسنجان و آباده
طشک با مساحت  3377کیلومتر مربع در جنوبغربی ایران بین
 17درجه و  40دقیقه تا  10درجه و  40دقیقه طول شرقی و 39
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درجه و  03دقیقه تا  74درجه و  41دقیقه عرض شمالی در
استان فارس قرار دارد که از جنوب به دریاچه طشک ،از شمال
به شهرستان بوانات و پاسارگاد و از شرق به شهرستان نیریز و از
غرب به شهرستان مرودشت میرسد (شکل .)0ناحیه مورد مطالعه
را میتوان به  1زیستگاه که مناسب برای حضور خرس قهوهای
است تقسیم کرد .این مناطق شامل :زیستگاه کوه روشن با
مساحت 700کیلومترمربع ،منطقه شکار ممنوع کوه سیاه با
مساحت  003کیلومترمربع ،منطقه آزاد کوه چنار با مساحت 390
کیلومترمربع ،منطقه شکار ممنوع کوهخم با مساحت 014
کیلومترمربع و زیستگاههای حاشیهای با مساحت  0400کیلومتر
مربع است .اقلیم این منطقه گرم و خشک همراه با زمستانهای
سرد و تابستانهای گرم میباشد .متوسط بارش منطقه 314
میلیمتر میباشد .میانگین ارتفاعی منطقه  3171متر از سطح
دریا و حداکثر ارتفاع منطقه  7334متر در قلّه دال نشین در
منطقه شکار ممنوع کوهخم میباشد .زیستگاه آن از نوع جنگلی
تنک در ناحیه ایرانی تورانی با پوشش درختی غالب بنه
) ،(Pistacia atlanticaبادام تلخ ( (Amygdalus scopariaو کیکم
) (Acer monspessulanumو گونههای درختچهای شامل بادام
کوهی ( )Amygdalus lycioidesو ارژن ) (Acer reuteriمیباشد
(زارعی و همکاران0790 ،؛ زارعی .)0790 ،این ناحیه بهعلت تنوع
توپوگرافی و پوشش گیاهی ،اقلیم مناسب ،مناطق غیرقابل
دسترس و صعب العبور توانسته است جمعیت مناسبی از خرس
قهوهای را در خود جای دهد.
زیستگاههای استان فارس :استان فارس با مساحتی معادل
( )031444کیلومتر مربع و با محدوده ارتفاعی 144-7144متر
از سطح دریا دارای اقلیمها و زیستگاههای متنوعی است.
غالمحسینی و همکاران ( )0711زیستگاههای مختلف استان
فارس را مورد بررسی قرار دادهاند و در نتیجه هشت منطقه را که
از نظر تراکم جمعیت خرس قهوهای قابل توجه بوده را معرفی
نمودهاند .وسعت کل این هشت منطقه ( )01033کیلومترمربع
میباشد .این هشت منطقه در محدوده شهرستانهای سپیدان،
مرودشت ،اقلید ،استهبان ،فسا ،نورآباد و شیراز قرار دارند.
بیشترین مشاهدات خرس قهوهای در استان فارس ،در نواحی
شمال و شمالغرب یعنی در مناطق سپیدان و مرودشت میباشد.
در این مطالعه از نقشههای رقومی  0:31444با اندازه سلول 34
متری برای اندازهگیری متغیرهای توپوگرافی استفاده شده است.
نقشه کاربری اراضی آن نیز براساس تصاویر ماهوارهای IRSP0

1 Grinnellian niche
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سال  3440تهیه شده است (غالمحسینی و همکاران.)0711 ،
تعداد نمایههای حضور ثبت شده در این مطالعه  70نمایه حضور

بوده است که از آن در تجزیه و تحلیلها و مقایسات آشیان
بومشناختی استفاده شده است.

شکل  :1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان فارس و ایران

عملیات میدانی و روش نمونهبرداری :با داشتن یک گروه
از مکانهای شناخته شده (نقاط حضور) از گونه مورد نظر میتوان
در محیط  GISنقشه توزیع گونه را تهیه نمود ( Rotenberryو
همکاران .)3440 ،کار میدانی و شمارش نمایهها براساس نقشه

زمستان در النههای خود حضور دارند ،بنابر این از موقعیت
النههای زمستانخوابی آنها که در مقیاس فضایی ثابت هستند
بهعنوان محدوده پراکنش این گونه در فصل زمستان درنظر گرفته
شده است .در گام دوم ،بهمنظور تشریح آشیان بومشناختی مکانی
خرس قهوهای از سه متغیر ژئومورفولوژیکی؛ شیب ،جهت و ارتفاع
بهعنوان متغیر سینوپتیک یا غیرزیستی 0و از نقشه رقومی کاربری
اراضی استان فارس که معرف متغیر ساختار پوشش گیاهی است
و رابطه مستقیمی با منابع غذایی مورد استفاده خرس قهوهای
دارد بهعنوان متغیر زیستی 3استفاده گردید (همامی و همکاران،
0790؛  .)3400 ،Petersonبرای اندازهگیری فاکتورهای توپوگرافی
و متغیرهای کالن زیستگاهی از نرمافزار  ArcGIS 04استفاده
شد .بدینمنظور با استفاده از این نرمافزار ،نقشه شیب ،جهت و
ارتفاع منطقه مورد مطالعه از مدل رقومی ارتفاع ) (DEMاستان
فارس با اندازه سلول  044متر ،استخراج و با نقشه کاربری اراضی
وارد نرمافزار شدند.

شبکهبندی تهیه شده در محیط  ArcGIS 04در قالب پالتهای
سه در سه کیلومتر انجام شده است .تعداد کل پالتهای
نمونهگیری  744پالت در کل ناحیه مورد مطالعه بوده است.
نمونهبرداری و ثبت موقعیت مکانی نمایههای حضور خرس
قهوه ای از قبیل سرگین ،ردپا ،الشه حیوان (شکار یا مسموم
شده) ،باقیمانده غذا ،آثار تخریب و شکستگی درختان و گزارشات
بومیان با استفاده از سامانه موقعیت یاب جهانی ( )GPSدر فصول
بهار ،تابستان و پاییز سالهای  0710تا  0711انجام شد.
جستجوی النههای زمستانخوابی و محلهای استراحت خرسها
در این سلولها طی سالهای  0719و  0794انجام شد .مجموعه
نمایههای ثبت شده  031نقطه حضور بوده است .برای تعیین
آشیان بوم شناختی زمانی و پویایی توزیع این گونه در مقیاس
سیمای سرزمین ،نقشه پراکنش خرس قهوهای در فصلهای پاییز
و زمستان تهیه گردید .با توجه به این فرض که خرسها در فصل

جمعآوری شده و با توجه به فرضیه صفر که آیا بین ویژگیهای
آشیان بومشناختی مکانی اختالف معنیداری وجود دارد یا خیر،

1

2
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از آزمون پارامتری  tاستفاده گردید .با در نظر گرفتن سطح
معنیدار  1درصد ،آزمون  tدو سویه به ارزیابی این موضوع
میپردازد که آیا اختالف بین میانگین دو گروه متغیرهای
توپوگرافی جمعیت خرس قهوهای در زیستگاه کوهخم با سایر
جمعیتهای استان فارس بهصورت معنیداری با صفر برابر است
یا خیر .برای انجام این آزمون ،ابتدا همگن بودن واریانس دادهها
براساس آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت .همچنین برای
آزمون نکویی برازش دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنف (K-
 )Sاستفاده شد .این آزمون به هر نوع تفاوت در توزیعهایی که
نمونهها از آن استخراج شدهاند ،حساس است .آنالیز آزمونهای
 K-Sو لوین و  tدو سویه در نرمافزار  SPSS 33انجام شد.
پهنای آشیان بومشناختی فضایی :پهنای آشیان بوم
شناختی از طریق مشاهده توزیع افراد یک گونه در داخل
وضعیتهای منبع که به آن ماتریس منبع گفته میشود ،قابل
اندازهگیری است .تعداد حالتهای منبع در ماتریس منبع بر
اساس طبقات متغیرهای زیستمحیطی 09 ،وضعیت منبع و برای
نوع زیستگاه  1حالت منبع ( 1لکه زیستگاهی) در نظر گرفته شده
است .ماتریس تشکیل شده از طریق تخصیص فاکتورهای زیست
محیطی بههمراه طبقات آن به ستونها و  34نمونه از مکانهای
استراحت و النههای زمستانگذرانی گونه در محدوده شهرستان
ارسنجان و  70نمونه از نمایههای حضور گونه از سایر زیستگاهها
در استان فارس (غالمحسینی و همکاران )0711 ،به ردیفها
میباشد .نوع زیستگاه براساس  031نمونه از تمامی نمایههای
حضور در کل محدوده شهرستان ارسنجان ارائه شده است .با
توجه به اینکه پژوهشگران مختلف در مطالعات خود از معیارها
و شاخصهای متفاوتی استفاده مینمایند بنابراین در این مطالعه
بهمنظور امکان مقایسه پهنای آشیان بومشناختی در سالهای
آینده و یا مقایسه با گونههای رقیب و یا سایر زیستگاهها در سایر
مناطق ایران از سه شاخص اندازهگیری پهنای آشیان بومشناختی
استفاده شده است .یکی از شاخصهایی که برای تخمین پهنای
آشیان بومشناختی بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته،
شاخص شانون -وینر است.
)𝑖𝑃𝐻=−Σ𝑃𝑖 (ln

در این معادله  Piنسبت افراد یافت شده در منبع  iاست.
دامنه  Hاز ( 0کمترین پهنای آشیان( تا صفر )بیشترین پهنای
آشیان( است .شاخص شانون -وینر به سمت استفاده از تخمین
بیش از حد منابع زیستگاهی کمیاب میرود ،بنابراین از شاخص
پهنای آشیان لوینز و استاندارد شده آن نیز استفاده شد که
معادله آن بهصورت زیر است:

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316
𝐿= 0⁄ Σ𝑃𝑖3
𝐿𝑠= 𝐿−0⁄ 𝑛−0

 nتعداد حالتهای ممکن منبع (متغیرهای زیستمحیطی)
است .نمایه استاندارد شده لوینز  Lsبین صفر تا  0قرار دارد و
حساسیت کمتری نسبت به منابع کمیاب دارد .از طرفی ،معیار
لوینز وزن بیشتری به منابع فراوان میدهد .یکی دیگر از
معیارهای پهنای آشیان بومشناختی که در آن قابلیت دسترسی
منبع درنظر گرفته میشود ،معیار اسمیت  FTاست.
)𝑖𝑎 𝑖𝑝√(FT= Σ

در این معادله pi ،نسبت حضور افراد یافت شده در منبع
و  aiنسبت منبع  iاز کل منابع است .معیار اسمیت از صفر
(حداقل) تا ( 0حداکثر) تغییر میکند ،بنابراین یک معیار استاندارد
شده است .استفاده از این معیار راحت است زیرا توزیع نمونهگیری
آن شناخته شده است (رضایی و همکاران .)0791 ،در ناحیه مورد
مطالعه و در مقیاس سیمای سرزمین خرسها با انواعی از قطعات
و لکههای زیستگاهی مواجهه میشوند که احتماالً بعضی را
ترجیح داده و از بعضی دیگر اجتناب میکند .بنابراین باید قادر
بود که بهطور ساده از طریق مقایسه آنچه که وجود دارد و آنچه
که استفاده شده ترجیح زیستگاهی را اندازهگیری کرد (،Krebs
 .)0999از اینرو با درنظر گرفتن نوع زیستگاه بهعنوان حالتهای
منبع که در دسترس خرسها میباشند تعداد پنج لکه زیستگاهی
در مقیاس سیمای سرزمین درنظر گرفته شده و پهنای آشیان
بومشناختی برای آنها محاسبه گردید .سادهترین راه برای
اندازهگیری پهنای آشیان بومشناختی ،شمارش تعداد منابع بهکار
رفتهای است که از یک مقدار حداقل بیشتر باشد .این معیار برای
بسیاری از مقاصد توصیفی کافی میباشد .که در اینجا برای
تعیین تعداد لکههای زیستگاهی (منابع) مکررا استفاده شده از
نقطه قطع  04درصد ( )Cut off %04استفاده شد.
i

نتایج
متغیر زیستمحیطی کاربری اراضی ،شیب ،جهت و ارتفاع
به  09طبقه یا وضعیت منبع طبقهبندی شدند .بیشترین درصد
حضور گونه در مناطق جنگلی محدوده شهرستان ارسنجان و
سایر مناطق استان فارس بهترتیب برابر با  14و  10/17درصد
میباشد .در بین طبقات ارتفاعی در محدوده شهرستان ارسنجان،
طبقه  3044تا  3044با  11درصد و در سایر زیستگاهها در
استان فارس طبقه  3444تا  3344با  10درصد بیشترین میزان
استفاده را داشته است .بیشترین درصد حضور گونه ( 31درصد)
19

زارعی و همکاران

بررسی فاکتورهای مؤثر بر آشیان بومشناختی فضایی و زمانی خرس قهوهای....

در طبقات شیب محدوده شهرستان ارسنجان ،شیبهای باالتر از
 04درصد بوده و در سایر زیستگاهها در استان فارس (94/7
درصد) در شیبهای  74درصد و پایینتر میباشد .همچنین
بیشترین درصد استفاده خرسها ( 14درصد) در محدوده
شهرستان ارسنجان و سایر مناطق در استان فارس ( 71/3درصد)
از جهتهای شمالی بوده است .نتایج حاصل از معیار شانون-وینر
و معیار اسمیت ) (FTبرای زیستگاههای محدوده شهرستان
ارسنجان بهترتیب برابر با  4/33و ( 4/30 )4/11 -4/11بهدست
آمده است و برای سایر زیستگاهها در استان فارس بهترتیب 4/39
و ( 4/14 )4/01 -4/19محاسبه گردیده است .نتایج حاصل از
نمایه استاندارد شده لوینز برای زیستگاههای محدوده شهرستان

ارسنجان برابر با  4/70و برای سایر زیستگاهها در استان فارس
 4/04محاسبه گردیده است .براساس این نمایه پهنای آشیان
اکولوژیک فضایی خرس قهوهای در این ناحیه باریکتر از سایر
مناطق در استان فارس است .تعداد منابع مکررا استفاده شده با
نقطه قطع  04درصد ( )Cut off %04در محدوده شهرستان
ارسنجان برابر با  0و برای سایر مناطق استان فارس  1میباشد.
توزیع فراوانی و درصد حضور افراد در داخل وضعیتهای این
منابع زیستمحیطی و نوع زیستگاه در جدول  0ارائه گردیده
است .در نهایت میزان انحراف انتخاب منابع زیستمحیطی
خرسهای قهوهای منطقه کوه خم نسبت به سایر مناطق به
صورت گرافیکی در شکل  3قابل مشاهده میباشد.

شکل : 2نمودار مقایسه میزان انحراف انتخاب منابع زیستمحیطی خرسهای قهوهای منطقه کوه خم نسبت به سایر
زیستگاههای استان فارس

با در نظر گرفتن سطح معنیدار  ،%1تحلیل آزمون  tنشان
داد که بین توزیع افراد در محدوده وضعیت منابع زیستمحیطی
زیستگاه ارسنجان با سایر زیستگاهها در استان فارس اختالف
معنیداری وجود ندارد ( .)p=4/013مقدار معنیداری برای
آزمون لیون  4/431میباشد (بزرگتر از  )4/41بنابر این واریانس
دو گروه با هم برابر است .برای سنجش نکویی برازش دادهها از
آزمون کولموگروف–اسمیرنف استفاده گردید .با توجه به نتایج
آزمون  ،K-Sمقدار  Zبرابر با  4/110و سطح معنیداری بیشتر
از  4/41است ( ،)p=4/11بنابراین با اطمینان  91درصد فرض
صفر (نرمال بودن دادهها) پذیرفته میشود ،یعنی هر دو نمونه از
جامعه آماری با توزیع یکسان گرفته شدهاند .بنابراین براساس
آزمونهای انجام شده ،آشیان بومشناختی مکانی خرس قهوهای
در تمامی گستره توزیع خود در استان فارس شباهت زیادی دارد
و تقریباً از منابع زیستمحیطی یکسانی استفاده مینمایند .نتایج
مربوط به پهنای آشیان بومشناختی مربوط به استفاده از لکههای
زیستگاهی و پارامترهای زیستی و غیرزیستی گونه در جدول 3
قابل مشاهده است .تعداد لکههای زیستگاهی (منابع) مکرراً
00

استفاده شده با نقطه قطع  04درصد ( )Cut off %04در این
محدوده برابر با  3میباشد .بر این اساس خرسها از پنج زیستگاه
در دسترس ،دو زیستگاه را بیشتر ترجیح میدهند .با توجه به
جدول  0منطقه شکارممنوع کوهخم با  30/39درصد و زیستگاه
روشنکوه با  30/30درصد بیشترین میزان استفاده را داشتهاند
که نسبت به سایر زیستگاهها ترجیح داده میشوند.
آشیان بومشناختی فضایی و زمانی خرس قهوهای در ناحیه
کوه خم براساس فصل تغییر میکند ،عرض آشیان بومشناختی
در فصل زمستان باریک (شکل )7و در بهار ،تابستان و پاییز پهنتر
است (شکل  .)0منطقه شکارممنوع کوه خم هسته مرکزی دامنه
توزیع خرس قهوهای در این محدوده میباشد (شکل  )7و خرسها
در تمامی فصول سال از منابع زیستگاهی آن استفاده میکنند.
خرسها از منابع زیستگاهی منطقه شکار ممنوع کوه سیاه بهدلیل
ایزوله شدن با جادهها و مناطق روستایی و کشاورزی استفاده
نمیکنند و از منطقه کوهچنار بهطور فصلی (فصل پاییز) استفاده
مینمایند (شکل.)0
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جدول  :1ماتریس منبع برای خرس قهوهای در استان فارس که دربردارنده توزیع افراد در داخل محدوده وضعیتهای منبع است

جدول  :2نتایج مربوط به پهنای آشیان بومشناختی خرس قهوهای در محدوده شهرستان ارسنجان و سایر زیستگاههای استان فارس

شکل  :3محدوده پراکنش خرس قهوهای در فصل زمستان
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شکل  :4محدوده پراکنش خرس قهوهای در فصلهای بهار ،تابستان و پاییز

بحث
برای هر نقطه در فضای جغرافیایی ) (G spaceفقط و فقط
یک نقطه در فضای زیستمحیطی ) (E spaceوجود دارد ،در
صورتیکه برای هر نقطه در فضای  Eممکن است بیشتر از یک
نقطه در فضای  Gوجود داشته باشد بنابراین فضای  Eدر طول
زمان و مطابق با دینامیک محیط فیزیکی و اقلیم تغییر خواهد
کرد ( .)3400 ،Petersonبنابراین متغیرهای ژئومورفولوژیکی مثل
شیب ،جهت و ارتفاع معموالً ثابت هستند و تاثیر چندانی بر
دینامیک توزیع خرس قهوهای نخواهند داشت و تنها بر الگوی
پراکنش در داخل محدوده توزیع محلی تأثیرگذار است .اما متغیر
ساختار پوشش گیاهی که با نوع کاربری اراضی در ارتباط است و
این نیز به نوبه خود با رژیم غذایی خرس قهوهای که گونهای با
رژیم غذایی غالب گیاهخواری شناخته میشود ،مرتبط است
(کولیوند و همکاران .)0793 ،در کوتاه مدت ،تحت تاثیر تخریب
و تکهتکه شدن زیستگاه جنگلی و در بلندمدت تحت تأثیر اقلیم
قرار خواهد داشت .از اینرو نوسانات و تغییرات در این نوع منابع
پویا اثرات مشهودتری بر الگوی پراکنش ،توزیع و سایر رفتارهای
انتخاب منابع زیستگاهی این گونه خواهد داشت .نتایج مدلسازی
همامی و همکاران ( )0790در محدوده استان اصفهان حاکی از
این است که متغیر اقلیمی متوسط بارش ساالنه نقش مهمی در
مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهای دارد که این متغیر همبستگی
00

مستقیمی با مناطق جنگلی دارد و بعد از آن متغیرهای ارتفاع،
شیب و کاربری اراضی که بیشترین تأثیر را در ارتباط با مطلوبیت
زیستگاه این گونه دارد ،بهعنوان مهمترین متغیرهای موثر بر
آشیان بومشناختی فضایی خرس قهوهای معرفی نمودهاند .نتایج
حاصل از مطالعات میدانی و آنالیز دادههای حاصل از تلفیق
الیههای اطالعاتی در استان فارس نشان داده است که پراکنش
خرس قهوهای محدود به اقلیمهای نیمهخشک ،مدیترانهای و
مرطوب بوده و این گونه در اقلیمهای فراخشک و خشک در استان
مشاهده نگردیده است (غالمحسینی و همکاران .)0719 ،اقلیم
زیستگاه خرس قهوهای در شهرستان ارسنجان نیز در محدوده
اقلیم نیمهخشک قرار دارد .براساس مدل براون یا مدل تخصص
بومشناختی گونههایی که از طیف وسیعی از منابع استفاده
میکنند گستره وسیع و فراوانی باالیی خواهند داشت ،این گونهها
را عمومی مینامند که در مقابل آن گونههای تخصصی قرار
میگیرند .اما در رابطه با آن دسته از جمعیتهایی که در حاشیه
دامنه توزیع خود قرار دارند حساسیت بیشتری وجود دارد.
براساس نمایه استاندارد شده لوینز ،پهنای آشیان بومشناختی
فضایی خرس قهوهای در این ناحیه باریکتر از سایر مناطق در
استان فارس است که بیانگر ویژهگرایی بیشتر و تخصصیتر عمل
کردن در بهرهگیری از منابع زیستی و غیرزیستی است و نتایج
این مطالعه نشان میدهد که خرس قهوهای اگرچه در نوع رژیم
غذایی خود گونهای عمومی و همهچیزخوار است اما در
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انتخاب منابع زیستگاهی در مقیاس سیمای سرزمین و در فصول
مختلف ویژهگرا هستند که بیانگر حساس بودن این گونه به
تخریب و تغییرات زیستگاه توسط انسان است که در برنامههای
آتی مدیریت زیستگاه این گونه باید مدنظر قرار گیرد .براساس
نتایج بهدست آمده ،بهنظر میرسد که پهنای آشیان بومشناختی
خرس قهوهای در تمامی گستره پراکنش خود در استان فارس
مشابه است و برای درک تفاوتهای سازشی این گونه در انتخاب
منابع خود ،بهتر است عرض آشیان بومشناختی این گونه با
زیستگاههای شمالی آن که در عرضهای باالتر قرار دارند مقایسه
گردد .گرچه تفاوت معنیداری در متغیر زیست محیطی درصد
شیب زیستگاه خرس قهوهای بین کوه خم و سایر زیستگاههای
استان فارس دیده میشود که دلیل آن احتماالً استفاده از نقاط
مرگ و میر و حضور در زیستگاههای دشتی در محاسبات
غالمحسینی و همکاران ( )0711میباشد که اعالم کردند 94
درصد از نقاط حضور در زیستگاههای دشتی است و در شیبهای
باالتر از  04درصد ،نقاط حضور به صفر درصد رسیده است که با
نتایج مطالعات اخیر همخوانی ندارد (شکل  )0و یکی از دالیل
انحراف پهنای آشیان بومشناختی خرس قهوهای در ناحیه کوه
خم نسبت به سایر زیستگاهها در استان فارس مربوط به تفاوت
در حجم نمونههای مورد مقایسه و دیگری نوع نمایههای حضور
نمونهبرداری شده و فصل نمونهبرداری میباشد .برای مثال
خرسها در فصول مختلف از منابع غذایی مختلفی استفاده
میکنند که این منابع غذایی در مناطق (کاربری اراضی) مختلف
زیستگاه پراکنده است که از طبقات مختلف شیب ،جهت و ارتفاع
تشکیل شدهاند .استفاده از نمایههای النههای زمستانخوابی
عرض آشیان بومشناختی فضایی و زمانی باریکتری را نشان
میدهد .منبع پناه عمدتاً وابسته به پارامترهای توپوگرافی مثل
ارتفاع و شیب است و خرسها در زمستان از منطقه امن زیستگاه
که از وسعت کمی برخوردار است ،جهت زمستانخوابی استفاده
مینمایند .مشاهدات صحرایی بیانگر این موضوع است که عرض
آشیان بومشناختی فضایی و زمانی وابسته به فصل است و
خرسها براساس نیازهای ویژه خود در فصول مختلف منابع
زیستمحیطی مختلفی را جستجو میکنند .خرسها در بهار،
تابستان و پاییز با کمبود مواد غذایی برای تأمین نیازهای غذایی
خود و همچنین برای نوشیدن آب به ارتفاعات پائینتر و زمینهای
کشاورزی و باغات اطراف روی میآورند و در فصل پاییز از ابتدای
مهرماه به مزارع اطراف و محصوالت کشاورزی روستاها که عمدتاً
ذرت ،یونجه و باغات انار میباشد خسارات زیادی میزنند .تمامی
این موارد بیانگر پویایی آشیان بومشناختی فضایی و

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316

زمانی یک گونه همهچیزخوار با نیازهای ویژه زیستگاهی است.
کمترین عرض آشیان بومشناختی فضایی در فصل زمستان و
احتماالً بیشترین عرض آشیان بومشناختی در اواخر تابستان و
اوایل پاییز است .خرسها در فصل پاییز با رسیدن میوههای بنه
و برای افزایش میزان چربی خود ،پیش از زمستانخوابی به
زیستگاه کوه چنار هم میآیند (مشاهده نمایههای حضور در
ارتفاعات کوه چنار در پاییز 0710و مشاهده  7فرد در زیستگاه
کوه چنار در پاییز  )0791ولی در فصل زمستان از کوه خم و
هسته مرکزی زیستگاه استفاده مینمایند .یکی از فرضیات مطرح
شده در رابطه با استفاده از زیستگاههای مجاور ،رقابت درون
گونهای مرتبط با منابع غذایی است .رقبای بالقوه میتوانند از
طریق تفکیک بومشناختی در زمان و مکان و یا نوع منبع مورد
استفاده از رقابت پرهیز کنند که در این مورد تفکیک از نوع مکانی
تشخیص داده شده است .از اینرو پیشنهاد میشود در مطالعات
آینده میزان این رقابت ،ظرفیت برد تغذیهای و کریدورهای
ارتباطی که از فاکتورهای محدودکننده جمعیت هستند مورد
بررسی قرار گیرند.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از اساتید بزرگوار دکتر محمد کابلی و دکتر امید
طبیعی که در انجام این مطالعه راهنمایی کردند و محیطبانان و
کارکنان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارسنجان نهایت
تشکر و قدردانی بهعمل میآید.
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