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چکیده
خرس قهوهاي ) (Ursus Arctosدر بين همه گونههاي خرس در دنيا بيشترين پراکندگي را داشته و در اروپا ،آسيا و آمريکاي شمالي
ديده ميشود .اين گونه بزرگجثهترين گوشتخوار ايران است که پراکنش وسيعي بهويژه در مناطق کوهستاني دارد .بزرگترين جمعيت و بيشترين
فراواني آن در ايران در امتداد رشته کوه البرز بهويژه در مناطق جنگلهاي مرتفع در استانهاي مازندران و گلستان بهويژه در منطقه حفاظتشده
البرز مرکزي و پارک ملي گلستان است .از اينرو براي افزايش دانش جهت حفاظت از جمعيتهاي باقيمانده ،بهويژه در مناطق حفاظتشده ،در
اين بررسي به شناسايي زيستگاههاي مطلوب گونه در محدوده جنگلهاي هيرکاني در استانهاي گلستان ،گيالن و مازندران و پيشبيني عوامل
موثر در اين پراکندگي پرداخته شد .بررسي مطلوبيت زيستگاه گونه با روش حداکثر بينظمي ،مساحتي معادل  %59از محدوده مورد مطالعه براي
زيست گونه را مطلوب تشخيص داده است .تجزيه و تحليلها نشان داد که خرس قهوهاي زيستگاههاي با شيب و پوشش گياهي باال را انتخاب
ميکند که اين امر در ارتباط با دامنههاي شمالي بيش تر صادق است .هرچه بر دما افزوده شود از مطلوبيت زيستگاه گونه کاسته خواهد شد.
همچنين در طراحي مناطق حفاظتشده ميبايست فاصله از مناطق انساني و روستاها لحاظ شود.
کلمات کلیدی :خرس قهوهاي ،گوشتخوار ،مطلوبيت زيستگاه ،رشته کوه البرز ،شيب
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولMeigooni1959@gmail.com :
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کوچالی و همکاران

شناسایی زیستگاههای کلیدی برای حفاظت از خرس قهوهای در دامنه شمالی البرز

مقدمه
دخالتهاي انساني ،افزايش جمعيت و فعاليتهاي آنها ،از بين
رفتن و تکهتکه شدن زيستگاهها ،موجب کاهش جمعيت گوشتخواران
بزرگجثه در سراسر کره زمين شده است ( Weberو ،Woodroffe
2000؛  .)1996 ،Rabinowitzباتوجه به منافع متضاد حفاظت از حيات
وحش و بهرهبرداريهاي انساني ،اولويتبندي مناطق ميتواند يک هدف
متعالي در حفاظت از حياتوحش باشد ( .)2000 ،Hepcanخرس
قهوهاي در جنوب آسيا در خطر انقراض طبقهبندي ميشود چراکه در
اين مناطق اغلب جمعيتها کوچک ،جدا و دور ازهم در کوهستانهاي
سخت زندگي ميکنند ( .)1990 ،Servheenبرخي از متخصصان معتقدند
که حضور خرسها در بسياري از زيستگاههايشان نقش کليدي در
تعيين سالمت زيستبومها دارد و ميتوان از آنها بهعنوان شناساگر
کليدي تعيين سالمت زيستبوم استفاده کرد .همچنين خرس قهوهاي
يک گونه چتر قلمداد ميشود ( ،)2002 ،DeNormandieبه اين معني
که نيازهاي زيستگاهي زيادي داشته و در غالب اين نيازها و در سايه
حفاظت از آن ،ميتوان گونههاي زيادي را حفاظت کرد .خرس قهوهاي
ايران ،بزرگجثهترين گوشتخوار کشور است که پراکنش نسبتاً وسيعي
در نيمه شمالي و غربي کشور بهواسطه حضور کوهستانهاي البرز و
زاگرس دارد (نظامي .)1387 ،با اينحال اين گونه در زمره گونههاي
تهديد شده بوده و جمعيتهاي آن بهصورت جزيرهاي زندگي ميکنند.
نابودي زيستگاه بهعنوان بزرگترين عامل تهديد تنوع زيستي معرفي
شده است ( Ahmadiو همکاران .)2017 ،مدلهاي مطلوبيت زيستگاه
ميتوانند نقش مهمي در فرايند حفاظت از حيات وحش کشور بهويژه
حفاظت گونههاي در معرض تهديد داشته باشند .با استفاده از اين
مدلها ميتوان مناطق با مطلوبيت زيستگاه باالتر را در هر فصل در
سطح هريک از مناطق تحت مديريت شناسايي و نسبت به اتخاذ
تصميمات مناسب مديريتي مبادرت نمود .همچنين اين مدلها بينشي
در مورد بومشناسي گونههاي مورد مطالعه بهويژه در زمينه رفتار
انتخاب زيستگاه آنها ارائه ميدهند .براساس کوچالي (Nezami ،)1394
( ،)2011کيابي و همکاران ( )1372و يوسفي و همکاران (،)1395
سه استان گلستان ،مازندران و گيالن داراي جمعيت نسبتاً خوبي از
خرس قهوهاي است ،همچنين براساس کيابي و همکاران ( )1372يوسفي
و همکاران ( )1395و نظامي ( )1387اين گونه باالترين فراواني را در
مازندران و گلستان بهويژه در منطقه حفاظتشده البرز مرکزي و پارک
ملي گلستان دارد .لذا شناسايي زيستگاههاي داراي اولويت در اين
منطقه به مديريت و حفاظت اين گونه جهت کاهش تعارضات کمک
خواهد کرد .بنابراين مطالعه حاضر با اهداف )1 :ارزيابي و انتخاب
زيستگاه خرس قهوهاي در حوزه رشته کوههاي البرز )2 ،بررسي اثرات
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متغيرهاي انساني بر روي پراکندگي خرس قهوهاي و  )3ارائه يک
نقشه از مطلوبيت زيستگاه خرس قهوهاي در محدوده مورد مطالعه
براي اقدامات حفاظتي طرحريزي شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :مطالعه حاضر در دامنه شمالي رشته
کوههاي البرز در سه استان گيالن ،گلستان و مازندران صورت گرفته
است .اين منطقه با مساحتي حدود  43600کيلومتر مربع و دامنه
ارتفاعي  -25تا  3000متر از سطح دريا گسترش مييابد .تنوع گونهاي
زياد در اين رويشگاه با  80گونه درختي و درختچهاي پهنبرگ ،به
تشکيل جوامع جنگلي گوناگوني منجر شده است (درويشصفت،
 .)1385ميزان بارندگي متوسط ساليانه دامنههاي شمالي رشته کوه
البرز بين  530ميليمتر در شرق و  1350ميليمتر در غرب است که
بعضاً به  2000ميليمتر هم ميرسد .دماي متوسط ساليانه در
چشمانداز جنگل هيرکاني بين ˚ 15cدر غرب و ˚ 17/5 cدر شرق
است .تنوع گياهي غني چشمانداز هيرکاني به تنوع باالي جانوري نيز
منجر شده است 60 .گونه پستاندار 340 ،گونه پرنده 67 ،گونه ماهي،
 29گونه خزنده و  9گونه دوزيست در زيستگاههاي مختلف منطقه
ديده ميشوند (پروژه مديريت چندمنظوره جنگلهاي هيرکاني.)1395 ،

شکل  :1موقعیت منطقه مطالعاتی

جمع آوري دادهها :جمعآوري دادهها از زمستان  1393تا
زمستان  1395انجام شد .در طول اين مطالعه تعداد  265مشاهده از
گونه جمعآوري و وارد نرمافزار  Excel 2010شدند .اطالعات بهدست
آمده در نرمافزار به تفکيک استان و اعتبار اطالعات دستهبندي شد.
در بخش اعتبار اطالعات ،دادهها در  3سطح طبقهبندي شدند.
دادههاي سطح يک دادههاي تهيه شده براساس مشاهدات مستقيم و
آثار و نمايهها ،دادههاي سطح دو دادههاي تاييد شده ،اطالعات اداره
کل ،دادههاي محيطبانان و دادههاي سطح سه دادههاي ژئورفرنس
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شده هستند .در نهايت از اين بين تعداد  15نقطه در دسته اول190 ،
نقطه در دسته دوم و  60نقطه در دسته سوم جاي گرفتند .براساس
( Amearliو همکاران )2016 ،گستره خانگي زيرگونه سوريهاي خرس
قهوهاي در ترکيه براي خرسهاي ماده  14/07کيلومتر مربع و براي
خرسهاي نر  83/25کيلومتر مربع است ،از اينرو و باتوجه به مشخص
نبودن جنسيت نقاط ثبت شده ،بهصورت ميانگين ،بافري به اندازه 7
کيلومتر براي نقاط منظور گرديد .ايجاد اين بافر ضمن کاهش خطاي
شمارش چندباره يک فرد ،در مدلسازي مطلوبيت زيستگاه ،به ايجاد
نقاط شبه عدم حضور کمک خواهد کرد .در نهايت پس از اعمال بافر
بر روي نقاط پراکنش گونه ،تعداد  91نقطه از  265نقطه گردآوري
شده در مدلسازي استفاده شد.
متغیرهاي محیطی مورد مطالعه :پس از جمعآوري نقاط حضور
گونه ،با بهرهگيري از سه دسته از متغيرهاي تأثيرگذار محيطي ،پوشش
گياهي ،توپوگرافي و متغيرهاي اقليمي در کنار متغيرهاي انساني
(پاکنيت و همکاران ،)1395 ،مدل مطلوبيت زيستگاه گونه با استفاده
از نرمافزار حداکثر بينظمي ( Phillips( )MaxEntو همکاران2004 ،؛
 Phillipsو همکاران2006 ،؛  Phillipsو  )2008 ،Dudíkمورد بررسي
قرار گرفت .با استفاده از مرور منابع و بررسي مطالعات مشابه انجام
شده بر روي خرس قهوهاي و يا گونههاي نزديک به آن (نظامي و
همکاران1396 ،؛ عبيداوي و همکاران1395 ،؛ غالمحسيني1389 ،؛
زارعي و همکاران1394 ،؛ همامي و همکاران1394 ،؛ اسماعيلي و
کمي1384 ،؛ کمايي1392 ،؛ 2008 ،Nawaz؛ ،Anthony P.Clevenger
 )1997همچنين بررسي ميزان همبستگي اليهها و اکولوژي گونه،
تعداد هشت اليه انتخاب شد .در قسمت پوشش گياهي از شاخص
پوشش گياهي ) (NDVIکه از ماهواره  Modisدر بازه زماني  16تا 29
مي ،برابر با  23ارديبهشت تا دوم خردادماه سال  2016تهيه شده
بود ،استفاده شد .متغييرهاي اقليمي از بانک داده  WorldClimتهيه
شد (کرماني و همکاران .)1396 ،اين بانک داده شامل  19متغير آب
و هوايي براي کل کره زمين است و اعتقاد بر اين است که بسياري از
جنبههاي زيستي گونهها را تحت تاثير قرار ميدهند بههمين دليل با
نام متغييرهاي زيست اقليمي شناخته ميشوند .پس از بررسي اکولوژي
گونه و اعمال همبستگي بر روي اليهها با نرمافزار ENM Tools 4.4.1
از دو اليه بارش ساليانه و ميانگين دماي ساليانه استفاده شد .اليههاي
شيب و جهت از اليه  DEMهشتاد و پنج متري  STRMتهيه شدند.
در بخش فعاليتهاي انساني نيز تنها از شاخص ردپاي انساني ( Human
 )Footprintاستفاده شد .با توجه به اينکه منابع آبي از منابع حياتي
هر زيستگاهي است و بر پراکنش و نوع جانداران آن زيستگاه تأثير
بهسزايي دارد و از سوي ديگر گونه خرس قهوهاي از برخي گونههاي
آبزي مانند ماهيان تغذيه ميکند (غالمحسيني و همکاران،)1389 ،
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بنابراين از اليه فاصله از رودخانهها پس از تبديل به فرمت  KMLو
بررسي ميزان خطا و اريبي دادهها در نرمافزار  ،Google Earthدر
مدلسازي استفاده شد .همچنين بهدليل تعارض باالي گونه خرس
قهوهاي و جوامع محلي بهدليل وجود منابع مشترک ،اليه فاصله از
روستاها نيز انتخاب شد .اليههاي محيطزيستي در نرمافزار ArcMap
 10.2ساخته و پردازش شدند ،در نهايت اندازه سلول و مرز يکساني
به آنها اختصاص داده شد و بهمنظور بررسي همبستگي وارد نرمافزار
 IDRISI Selva 17.0شد .از آنجاييکه همبستگي بين متغيرها ممکن
است منجر به اريبهاي آماري و پيشبينيهاي نادرست شود،Franklin( ،
 )2010پيش از استفاده از اليههاي اطالعاتي در روند مدلسازي،
همبستگي آنها مورد آزمون قرار گرفت و متغيرهايي که همبستگي
بيش از  0/7داشتند در مدلسازي شرکت داده نشدند .باوجود اينکه
مدل مکسنت نسبت به ساير مدلهاي مشابه حساسيت کمتري به
همبستگي ميان متغيرهاي محيطي دارد ( Phillipsو همکاران)2009 ،
اما توصيه شده است درصورتيکه ضريب همبستگي ميان دو متغير
بيش از  0/7باشد ،فقط يکي از متغيرها در مدلسازي استفاده شود
( Trisuratو همکاران.)2012 ،
ساخت مدل مطلوبیت زيستگاه :روش مکسنت تنها نيازمند
نقاط حضور گونهها ميباشد ،همچنين تعيين اينکه کداميک از متغيرهاي
محيطي مهمترين عوامل تشريحکننده نحوه توزيع گونه ميباشند ،از
مهمترين نقاط قوت اين روش است .مدل مکسنت شناختهشدهترين
و پرکاربردترين مدل توزيع گونهها است ( Warrenو 2011 ،Seifert؛
 Mandleو همکاران .)2010 ،لذا انتخاب اين مدل براي انجام تحقيق
حاضر بهدليل کارايي باالتر اين روش نسبت به ساير روشهاي موجود
است ( Elithو همکاران .)2006 ،از اينرو مدلسازي براساس همامي
و همکاران ( ،)1394عبيداوي و همکاران ( )1395و نظامي و همکاران
( )1395با انتخاب  10000نقطه تصادفي بهعنوان نقاط پس زمينه
انجام گرفت .نقشه تهيه شده مطلوبيت زيستگاه بهمنظور بررسي و
تحليل در نرمافزار  ArcMap 10.2طبقهبندي شد.

نتایج
براساس نتايج ،اعتبار مدل انجام شده عدد  0/849را نشان ميدهد
که براساس تکتهراني ( )1392به معني قدرت تشخيص عالي نرمافزار
است .نتايج آزمون جک نايف (شکل )2براي بررسي نقش هر يک از
متغييرها نشاندهنده آن است که متغير شيب و پوشش گياهي بيشترين
تاثير را دارا بوده و جهت شيب کمترين تاثير را در مدلسازي دارا
ميباشد .براساس آزمون جک نايف بهترتيب متغير شاخص پوشش
گياهي و شيب منحصر به فردترين اطالعات را در اختيار قرار ميدهند.
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 %21/2از پناهگاههاي حيات وحش در منطقه مطلوب جاي گرفتند.
نتايج مدلسازي مطلوبيت زيستگاه گونه خرس قهوهاي حاکي از آن
است که بخش اعظم مساحت استانهاي شمالي براي اين گونه از مطلوبيت
بااليي برخوردار است .از اين ميان بهترتيب استانهاي مازندران،
گيالن و در نهايت گلستان بيشترين مطلوبيت را دارا ميباشند .هرچند
مساحت مطلوب در استان گلستان کمتر از استان گيالن و مازندران
است اما سطح مطلوبيت (نواحي قرمز رنگ شکل )4در استان گلستان
بيشتر است .اين سطح مطلوبيت در استان مازندران نيز در شرق که
به گلستان نزديکتر است نسبت به غرب بيشتر است.

شکل :2نمودار نتايج نرامافزار مکسنت .بررسي ميزان اعتبار مدل (باال)،
آزمون جک نايف براي بررسي اهميت متغيرهاي محيط زيستي (پايين)

براساس منحنيهاي پاسخ ،گونه خرس قهوهاي دامنههاي شمالي
شيبهاي با درصد باال و دماي پايين را ترجيح ميدهد .همچنين
ميزان بارندگي 800ميليليتر در سال براي زيست اين گونه مطلوب
است .زيست اين گونه وابسته به منابع آبي و تراکم پوشش گياهي
است و با فاصله از رودخانهها و کاهش تراکم پوشش گياهي مطلوبيت
زيستگاه کاهش مييابد .بهدليل منابع مشترک اين گونه با انسان،
مناطق نزديک به روستاها مطلوبيت بااليي دارد همچنين دخالتهاي
انساني در ابتدا باعث افزايش مطلوبيت زيست گونه شده ولي در نهايت
با افزايش اين دخالتها مطلوبيت زيستگاه کاهش مييابد .محدوده
جنگلهاي هيرکاني مناطق مطلوبي براي گونه خرس قهوهاي بهشمار
ميروند که اين مناطق پيوستگي خود را حفظ کردهاند .براساس شکل
 4هرچه از محدوده جنگلهاي هيرکاني و رشته کوه البرز فاصله گرفته
شود ،مطلوبيت زيستگاه کاهش يافته و زيستگاههاي مطلوب پيوستگي
خود را از دست ميدهند .در کل ،ميزان  3450672هکتار از مساحت
سه استان گلستان ،گيالن و مازندران مطلوب درنظر گرفته شد .پس
از اعمال و بررسي مرز مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط
زيست ،در سه استان گلستان ،مازندران و گيالن  %94/7از مناطق
حفاظت شده %84/4 ،از پارکهاي ملي %88/9 ،از آثار طبيعي ملي و
4
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جدول :3درصد مطلوبیت مناطق حفاظتشده واقع در محدوده مطالعاتی
منطقه حفاظتشده

استان

میزان مطلوبیت کل(درصد)

ليسار
سياه کشيم

گيالن و اردبيل
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
مازندران
مازندران
مازندران و تهران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران

95/7
1/6
96/8
98/4
99/6
0
100
100
94/35
100
96/2
100
100
99
100
100
98/3
46/6
86/3
97/1
96/5
100
97/9
100

گشت رودخان و سياه مزگي

شکل  :4نقشه مطلوبیت زيستگاه گونه خرس قهوهاي در
استانهاي مازندران ،گلستان و گیالن بههمراه نقاط حضور (باال)
و با اعمال مرز مناطق چهارگانه (پايین)
جدول :1درصد مطلوبیت پارکهاي ملی واقع در محدوده مطالعاتی
پارک ملی

استان

میزان مطلوبیت کل (درصد)

پارک ملي گلستان
پارک ملي کياسر
پارک ملي الر
پارک ملي بوجاق
پارک ملي پابند

گلستان
مازندران
مازندران و تهران
گيالن
مازندران

79/5
99/1
89/8
0
99/2
84/4

کل

جدول :2درصد مطلوبیت اثرهاي طبیعی ملی واقع در محدوده مطالعاتی
اثر طبیعی ملی

استان

میزان مطلوبیت کل (درصد)

سوسن سفيد
سرو هرزويل
چشمه فکجور
خشکه داران
قلل سهگانه علم کوه ،سياه کمان،
تختسليمان
قله دماوند
درفک

گيالن
گيالن
گيالن
مازندران

66/6
0
50
0

مازندران

92/7

مازندران
گيالن

100
66/6

کل

88/9

سياهرود رودبار
سروالت و جواهردشت
بوجاق
بلس کوه
چهارباغ
البرز مرکزي
واز
هراز
خيبوس و انجيل سي
آبشار شيرگاه
شش رودبار
اساس
بوال
هزار جريب
رودخانه هراز
رودخانه سروآبرود
رودخانه چالوس
جهان نما
لوه
زاو
جنگل ابر

مازندران و سمنان
مازندران و سمنان

مازندران
مازندران
مازندران
گلستان
گلستان
گلستان
سمنان و گلستان

94/75

کل

جدول :4درصد مطلوبیت پناهگاههاي حیاتوحش واقع در محدوده مطالعاتی
پناهگاه حیاتوحش

استان

میزان مطلوبیت کل(درصد)

خوشييالق
ميانکاله
سمسکنده
دودانگه
اميرکاليه
سرخانگل
سلکه
چوکام
لوندويل
دشت ناز
فريدونکنار

سمنان وگلستان

13/9
2
82/3
100
0
0
0
33
0
0
0

مازندران
مازندران
مازندران
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
مازندران
مازندران
کل

21/02

5

کوچالی و همکاران

شناسایی زیستگاههای کلیدی برای حفاظت از خرس قهوهای در دامنه شمالی البرز

بحث
براساس منحني پاسخ شاخص پوشش گياهي ،افزايش ميزان
تراکم پوشش گياهي باعث افزايش مطلوبيت زيستگاه گونه خواهد شد
( Mattsonو 2002 ،Merrill؛ زارعي و همکاران ،1394 ،غالمحسيني
و همکاران .)1389 ،نتايج بهدست آمده نشان داد که زيستگاه خرس
قهوهاي محدود به مناطق کوهستاني ميشود که با افزايش پوشش
گياهي و جنگلي شدن بر مطلوبيت آن افزوده خواهد شد .براساس
مطالعات اين گونه در محدوده امن البرز مرکزي (نظامي )1387 ،و
البرز جنوبي (عطايي و همکاران )1391 ،مناطق داراي ارتفاعات با
پوشش جنگلي پهن برگ را انتخاب ميکند .از اينرو بهنظر ميرسد
که تراکم پوشش گياهي يکي از معيارهاي انتخاب زيستگاه براي اين
گونه است ( Nawazو همکاران .)2014 ،البته بايد گفت که مراتع با
ارتفاع بسيار زياد نيز تنها در دوره کوتاهي (اواخر بهار تا اواسط
تابستان) توسط خرسها استفاده ميشوند (نظامي ،)1387 ،چون در
اين دوره از سال توليد گياهان مرتعي بهويژه خانواده گندميان بسيار
باالست (نظامي )1391 ،و عالوه بر آن مقارن با فعاليت جوندگان نيز
ميباشد که خود منبع خوبي از پروتئين براي خرسها هستند (،Nawaz
 .)2008خرسها در خارج از اين فصل از ارتفاعات بسيار زياد پرهيز
ميکنند ،چرا که منابع غذايي قابل اتکايي براي گونه فراهم نميکنند
( Martinو همکاران2012 ،؛ 2006 ،Katajisto؛  Güthlinو همکاران،
 . )2011در مجموع فراواني کلي و فراهم بودن فضايي و زماني منابع
غذايي تعيين کننده کامل انتخاب زيستگاه توسط خرس قهوهاي است
( McLoughlinو همکاران2000 ،؛  Fergusonو 2000 ،McLoughlin؛
 McLoughlinو  .)2000 ،Fergusonرشته کوههاي البرز و حوزه
جنگلهاي هيرکاني در مقايسه با ساير محدودههاي کشور يکي از
بيشترين نرخهاي زادآوري خرس قهوهاي در ايران را دارد (Nezami
و  .)2011 ،Farhadiniaبهنظر ميرسد که ارتباط مثبتي بين رژيم غذايي
و کارايي توليدمثلي در بين خرسهاي قهوهاي وجود دارد (Hilderbrand
و همکاران .)1999 ،از اينرو ميتوان گفت که پوشش گياهي و فراهم
بودن منابع غذايي موجب افزايش تراکم خرس قهوهاي در البرز در
مقايسه با ساير زيستگاههاي کشور شده است (نظامي.)1393 ،
براساس نتايج ،زيستگاههاي نزديک به منابع آبي بر مطلوبيت زيستگاه
ميافزايند .مطالعات خرس قهوهاي در نيمرخ جنوبي البرز نيز نتايج
مشابهي را ارايه کرده و مناطق داراي فاصله از منابع آبي را نامطلوب
ذکر کردهاند (عطايي .)1388 ،اگرچه که مطالعات صورت گرفته در
جنوب ايران (زارعي و همکاران )1394 ،تاثير اين عامل را در زمستان
که خرسها در خواب زمستاني بهسر ميبرند بياثر ميدانند .با وجودي
که در البرز جنوبي متغير شيب نقشي در پيشبيني مطلوبيت زيستگاه
6

تابستانه خرس قهوهاي نداشت (عطايي و همکاران )1391 ،اما نتايج
اين مطالعه نشان ميدهد که افزايش شيب اهميت زيادي در مطلوبيت
زيستگاه خرس قهوهاي دارد .مطالعات صورت گرفته در استان فارس
(زارعي )1391 ،و جنوب ايران (زارعي و همکاران )1394 ،نشان دادند
که شيبهاي سنگالخي و مناطق صخرهاي در ارتفاعات ،مطلوبيت
زيادي در النه گزيني خرس قهوهاي دارد که احتماالً بهدليل امنيت
باالتر آن است .چراکه در مطالعه ديگري در استان فارس (غالمحسيني
و همکاران )1389 ،حضور خرس در مناطق کم ارتفاع را تنها در
صورت وجود امنيت ميدانند .شيب منتخب براي خرسهاي قهوهاي
در البرز در جهت شمالي است .پس از دامنههاي شمالي ،جهت جنوبي
نيز مورد انتخاب خرس قهوهاي است .مطالعات پيشين در شمال ايران
نيز جهت شمالي را جهت منتخب براي خرسها ميدانند ( Gutlebو
 .)1999 ،Ziaeiهمچنين مناطق حضور گونه در استان فارس را مربوط
به مناطق کوهستاني در دامنههاي ابتدا شمالي و سپس جنوبي ذکر
کردهاند (غالمحسيني و همکاران .)1389 ،دليل اين امر احتماالً در
باالتر بودن پوشش گياهي در جهت شمالي نسبت به ساير جهتهاست.
با افزايش ارتفاع از دماي هوا کاسته و بر مطلوبيت زيستگاه افزوده
خواهد شد (غالمحسيني و همکاران .)1389 ،پراکنش گونه در استان
فارس را بيشتر مربوط به نواحي با اقليم سرد و فرا سرد ذکر کردهاند.
همچنين بيان ميدارند که خرسها بيشتر زيستگاههاي با ميزان
بارندگي مناسب را برميگزيند .درواقع بيشتر نمايههاي بهدست آمده
از پراکنش گونه در اين مطالعه مربوط به مناطق با بارندگي  600تا
 700ميلي ليتر در سال است .با توجه به منحني پاسخ ميانگين
بارندگي ساليانه در مطالعه حاضر ،عليرغم روند متفاوت منحني،
بيشترين حد مطلوبيت زيستگاه در فواصل بارندگي  500تا 900
ميليليتر نشان داده شده است.
در بسياري از پژوهشها ازجمله Blanford ،)1940( Goodwin
( Gutleb ،)1862( De Fillippi ،)1876و )1967( Lay ،)1999( Ziaei
و  )1954( Missoneاز جمعيت خرس قهوهاي در منطقه شمالي
(شيبهاي شمالي البرز) بهعنوان اصليترين جمعيت خرسها در ايران
نام برده شده است (يوسفي و همکاران .)1395 ،همچنين براساس
عبيداوي ( ،)1395موفقيت روش مکسنت در مدلسازي مطلوبيت
زيستگاه گونههاي حيات وحش همچون خرس قهوهاي تاييد شده و
بهرهگيري از آن بهعنوان ابزاري نيرومند جهت بهبود اطالعات
زيستگاههاي حيات وحش در سطح کشور پيشنهاد ميگردد .از اينرو
ميتوان گفت که اين مطالعه در حساسترين و با اهميتترين زيستگاه
خرس قهوهاي با قويترين ابزار انجام شده است.
نتايج اين تحقيق نشان داد که از  5824200هکتار مساحت سه
استان حاشيه درياي خزر ،حدود  59درصد داراي مطلوبيت
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باال و حدود  %41داراي مطلوبيت پائين است .با توجه به درصد مطلوبيت
بسيار باالي اين محدوده براي خرس قهوهاي ميتوان نتيجهگيري کرد
که اين محدوده يک زيستگاه منبع ( )Source Habitatبراي زيست
خرسها در کشور است ( Nielsenو همکاران .)2006 ،همچنين در
استان گلستان  ،%81/3در استان مازندران  %79/2و در استان گيالن
 %38از مجموع مساحت تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست،
زيستگاههاي مطلوبي براي گونه خرس قهوهاي هستند .نقشههاي مطلوبيت
زيستگاه ارائه شده ميتواند ابزار تصميمگيري براي مديران حفاظت
باشد تا در مقابل برنامههاي توسعه آينده استراتژي مناسب را براي
جلوگيري از طرحهاي توسعه در زيستگاههاي با اولويت خرس قهوهاي
داشته باشند .با بهرهگيري از اين امر عالوه بر حفاظت طوالني مدت
گونه در محدوده مورد مطالعه ،حفاظت ديگر گونههاي حيات وحش
و ساير منابع طبيعي منطقه تضمين خواهد شد ( Nawazو همکاران،
 .)2014مهمترين تهديدات براي حفاظت آينده گونه و زيستگاه آن
ميتواند برنامههاي تغيير کاربري اراضي و توسعه مناطق باشد .حفاظت
از اين محدوده ميتواند حفاظت از زيستگاههاي چاهک ()SinkHabitat
در استانهاي همجوار که در آنها تراکم خرس باال اما تلفات نيز باالست
را موجب شود ( Delibesو همکاران .)2001 ،پس از شناسايي مناطق
مطلوب براي گونه در اين پژوهش ،بررسي تلفات و مناطق داراي تعارض
در محدوده مطلوب ميتواند تا حد بااليي تامينکننده نيازهاي مديريتي
گونه باشد .نتايج نشان ميدهد که با فاصله از روستاها و جادهها از
مطلوبيت زيستگاه کاسته ميشود .اگرچه اين امر نشاندهنده تعارض
باالي خرس قهوهاي و انسان است اما ميتوان به توسعه مديريت محتاطانه
توريسم در منطقه نيز انديشيد .همچنين در اين ارتباط ارتقا سطح
آگاهي و آموزش جامعه گردشگر و مردم محلي نيز ميتواند مفيد باشد
که خود بهصورت اميدوارکنندهاي ميتواند سطح حفاظتي را نيز ارتقا دهد.

تشکر و قدرانی
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.3

( http://chfp.irسازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري).
.4

.5

وضعيت و پراکنش خرس قهوهاي در استان فارس .سازمان حفاظت
محيط زيست ،اداره کل حفاظت استان فارس.
.2

پاکنیت ،د.؛ همامی ،م.؛ ملکی ،س .و توحیدي ،م.1395 ،.
تأثير عوامل محيطي بر پراکنش زيستگاههاي مطلوب جمعيتهاي
زمستان گذران هوبره آسيايي در فالت مرکزي ايران .بومشناسي
کاربردي .دوره  ،5شماره  ،17صفحات  77تا .89

درويشصفت ،ع .1385 ،.اطلس مناطق حفاظتشده ايران .انتشارات
دانشگاه تهران.

.6

زارعی ،ع .1391 ،.بومشناسي النههاي زمستانگذراني خرس قهوهاي
( )Ursus arctos syriacusدر منطقه کوه خم استان فارس (جنوبغربي
ايران) .پاياننامه کارشناسيارشد .دانشکده محيط زيست و انرژي.
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران.

.7

زارعی ،ع.؛ عابدي ،س.؛ محمودي ،م .و پیرويلطیف ،ش،.
 .1394ارزيابي زيستگاه زمستانخوابي خرس قهوهاي سوري

(Ursus

) arctos syriacusبا استفاده از مدلسازي خطي تعميم يافته)(GLM

و رگرسيون وزني جغرافيايي) (GWRدر جنوب ايران .بومشناسي
کاربردي .سال  ،4شماره  ،14صفحات  85تا .75
.8

عبیداوي ،ز.؛ رنگزن ،ک.؛ میرزايی ،ر .و کابلیزاده ،م.1395 ،.
مدلسازي مطلوبيت زيستگاه خرس قهوهاي ) (Ursus arctosدر منطقه
حفاظت شده شيمبار ،استان خوزستان .بومشناسي کاربردي .دوره
 ،5شماره  ،4صفحات  71تا .61

.9

عطايی ،ف .1388 ،.مدلسازي مطلوبيت زيستگاه تابستانه خرس
قهوهاي در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي مبتني بر رويکرد تحليل
آشيان بومشناختي ( .)ENFAپاياننامه کارشناسيارشد.دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران.

.10
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