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چکیده
خرس قهوهای بزرگترین گونه از راسته گوشتخواران کشور است که در محدوده وسیعی از رشتهکوه البرز و زاگرس پراکنش
دارد .دامنه پراکنش آن در نیمه غربی کشور به استان لرستان نیز میرسد .منطقه حفاظتشده سفیدکوه با پوشش گیاهی ،وسعت و شرایط
اکولوژیکی مناسب خود زیستگاه مطلوبی را برای اینگونه ایجاد کرده است .در راستای شناسایی محدوده پراکنش و زیستگاه مطلوب
اینگونه در منطقه مذکور نقاط حضور در فصول بهار و تابستان سال  1396جمعآوری شدند 14 .متغیر زیستگاهی مؤثر در پراکنش گونه
شناسایی شد .پس از اجرای تحلیل هم خطی  4متغیر بهدلیل شاخص تورم واریانس ( )VIFبیش از  10از مدل حذف و مدلسازی با استفاده
از  10متغیر زیستگاهی 10000 ،نقطه تصادفی پسزمینه و  500تکرار در نرمافزار مکسنت اجرا شد .اهمیت متغیرها در مدلسازی با
استفاده از تحلیل جکنایف انجام گرفت .بهمنظور دستیابی به نقشه دودویی زیستگاه از حد آستانه )LPT (Lowest Presence Threshold

استفاده شد .نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل نشان داد که مدل در میانگین اجرا موفق بوده است ( )AUC=0/85و متغیرهای زیستگاهی
فاصله از سکونتگاههای انسانی ،جادههای فرعی و ارتفاع بیشترین تأثیر را بر روی پراکنش گونه داشتهاند .براساس یافتهها  65درصد از
منطقه سفیدکوه برای خرس قهوهای زیستگاه مطلوب است .با توجه به توزیع گونه در منطقه میتوان اینگونه را بهعنوان شاخص سالمت
و یک گونه کلیدی منطقه سفیدکوه تلقی کرد که در راستای حفاظت ازاینگونه ارزشمند سایر گونهها نیز حفاظت شوند.
کلمات کلیدی :خرس قهوهای ،پراکنش ،زیستگاه ،لرستان ،مدلسازی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

ka_shayesteh@yahoo.com
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کرمی و همکاران

بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوهای در منطقه حفاظتشده سفیدکوه استان لرستان

مقدمه
بزرگ جثهترین گوشتخوار ایران خرس قهوهای است که
دارای پراکنش نسبتاً وسیعی در نیمه شمالی و غربی کشور بهواسطه
حضور رشتهکوههای البرز و زاگرس است (زارعی و همکاران،
 .)1396در بین گونههای مختلف خرس ،خرس قهوهای بیشترین
پراکنش را در دنیا دارد .در قاره آسیا اینگونه نسبت به سایر
مناطق آسیب بیشتری را متحمل شده است و جمیعت آن به
نسبت سایر مناطق جهان کاهش چشمگیری داشته است که
محققان این امر را ناشی از فعالیتهای انسانی و تکهتکه شدن
زیستگاه دانستهاند ( .)1999 ،Servheenپستانداران گوشتخوار
بهویژه آنها که در رأس هرم غذایی جای دارند ،کلید و معیاری
از سالمت و غنای گونهای جوامع بوده و نقش کلیدی در تنوع
زیستی مناطق داغ ایفا میکنند ( Sergioو همکاران .)2008 ،از
این رو خرسها شاخص سالمت اکوسیستم و یکگونه کلیدی در
زیستگاه تلقی میشوند (زارعی و همکارانKanellopoulos .)1396 ،
و همکاران ( )2006خرس را گونه کلیدی بهمنظور شناسایی وضعیت
حفاظت در اکوسیستمهای نیمهطبیعی کوهستان معرفی میکنند.
حفاظت از خرس قهوهای بهدلیل نیازهای غذایی متنوع آن نیازمند
حفاظت از عرصههای طبیعی مختلفی است که بر همین اساس
نقش اینگونه بهعنوان یکگونه چتر در عرصههای جنگلی کشور
دارای اهمیت است (نظامیبلوچی .)1393 ،بهمنظور حفظ تنوع
زیستی نیاز است تا مشخص شود که گونههای مختلف حیات
وحش چگونه پراکندهشدهاند ،میزان فراوانی آنها به چه شکل است
و مطلوبیت نسبی زیستگاههای گوناگون برای آنها به چه صورتی
است (میرزائی و همکاران .)1392 ،بنابراین تعیین دامنه توزیع خرس
قهوهای بهعنوان یکگونه چتر میتواند نقش مهمی در برنامههای
حفاظتی ایفا کند (عطایی و همکاران .)1390 ،مدلهای پیشبینی
کننده جایگزینی برای ساختن نقشههای پراکنش ،فراوانی و یا
مطلوبیت زیستگاه میباشند ( Guisanو .)2000 ،Zimmermann
تحلیل زیستگاه حیاتوحش شناسایی مناطق بالقوه زیست و منابع
دارای اولویت برای بقا گونهها از اهمیت فراوانی برخوردار است
(نظامی و همکاران .)1396 ،تا بتوان زیستگاههای مطلوب باقیمانده
را برای بقا گونه حفظ کرد .مدلسازی مطلوبیت زیستگاه میتواند
برای پیشبینی ،شناسایی و حفاظت از زیستگاههای مهم و مطلوب
و عوامل مؤثر بر این مطلوبیت ،ابزار و هدف اصلی و کلیدی حفاظت
در مدیریت گونهها باشد ( .)2010 ،Franklinدرخصوص پژوهشهای
انجامگرفته بر روی اینگونه میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد.
نظامی و همکاران ( )1396در مطالعهای به بررسی زیستگاههای
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کلیدی جهت حفاظت از خرس قهوهای ماده ()Ursus arctos
پرداختند .در این مطالعه از نقاط حضور گونه و متغیرهای زیستگاهی
استفاده شد و مدلسازی بهروش آنتروپی بیشینه انجام گرفت
براساس نتایج بارندگی سالیانه و پوشش گیاهی اطالعات مناسبی
را از پراکنش گونه در اختیار قرار میدهند .زارعی و همکاران
( )1396به بررسی فاکتورهای مؤثر بر آشیان بومشناختی فضایی
و زمانی خرس قهوهای ( )Ursus arctos syriacusدر استان فارس
پرداختند .در این بررسی از نقاط حضور گونه و متغیرهای شیب،
ارتفاع ،جهت و کاربری اراضی استفاده شد .برای تعیین معنیدار
بودن اختالف بین گزینشهای زیستگاهی از آزمون  Tاستفاده شد.
براساس نتایج اگرچه تفاوت معنیداری در استفاده گونه از شیب
وجود دارد ،اما استفاده خرس قهوهای از منابع محیط زیستی در
زیستگاههای مختلف استان فارس تقریباً یکسان است .عبیداوی
و همکاران ( )1395در مطالعهای به بررسی مطلوبیت زیستگاه
خرس قهوهای ( )Ursus arctosدر منطقه حفاظتشده شیمبار در
استان خوزستان پرداختند .این مطالعه با استفاده از  11متغیر
محیطی و نقاط حضور گونه بهروش آنتروپی بیشینه انجام گرفت.
در این مطالعه  %20/7از محدوده موردمطالعه برای گونه زیستگاه
مطلوب بود و متغیر پوشش گیاهی بیشترین تأثیر را در پراکنش
گونه داشت Pandey .و  )2018( Papeşدر مطالعه خود به بررسی
اثر تغییر اقلیم بر روی شکارچیان صخرهای و شبهگوشت خواران
در شمال آمریکا پرداختند .در این مطالعه از تعداد  655نقطه
حضور خرس قهوه ای و متغیرهای اقلیمی مربوط به سناریوهای
اقلیمی متفاوت استفاده شد .براساس نتایج حاصل از اجرای مدل
متغیرهای همدمایی ( )bio3و بارش در خشکترین فصل سال
( )Bio17بیشترین تأثیر را در پراکنش داشتهاند .نتایج نشان داد
پراکنش خرس در سناریوهای اقلیمی  2070به نسبت سناریوهای
اقلیمی  2050تغییرات بیشتری دارد Ziółkowska .و همکاران
( )2016به بررسی اتصاالت زیستگاهی در مقیاسهای مختلف
برای خرس قهوهای در منطقه  Carpathiansپرداختند در این مطالعه
از مدلسازی بهروش آنتروپی بیشینه استفاده و از معکوس نقشه
مطلوبیت بهعنوان نقشه هزینه جابهجایی استفاده شد .براساس
نتایج این مطالعه خرس چه در جابهجایی و چه در مطلوبیت
زیستگاه مناطقی با پوشش گیاهی باال ،نزدیک به حاشیه جنگل
و تراکم و فشار کم فعالیتهای انسانی انتخاب میکنند .خرس
قهوهای ازجمله پستاندارانی است که درگذشته دور در بعضی از
نقاط شمالی ،غربی و جنوبغربی کشور پراکندگی داشته است اما
روند تخریبی زیستگاه این جانور از یکسو ناامنی ایجادشده از سوی
دیگر باعث کاهش جمعیت و پراکندگی آن شده است
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(غالمحسینی و همکاران .)1388 ،استان لرستان دارای تنوع زیستی
باالیی است و بسیاری از مناطق لرستان بهلحاظ وجود اینگونه
ارزش حفاظتی دارند .منطقه حفاظتشده سفیدکوه جز رشتهکوه
زاگرس محسوب میشود که قسمت اعظم این منطقه بهدلیل عدم
وجود چشمه فاقد جریان آبی مهم است فقط در بخشهای از ارتفاعات
برفگیر و دامنه ارتفاعات بهدلیل وجود چشمهها و ذوب شدن
برفها پوشش گیاهی بسیار متنوع و مناسب است (عصری و مهرنیا،
 .) 1381هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل محیطی بر روی
پراکنش خرس با استفاده از مدل پراکنش آنتروپی بیشینه است.

مواد و روشها
محدوده موردمطالعه :منطقه حفاظتشده سفیدکوه به وسعت
 69500هکتار در  67کیلومتری شمالغربی استان لرستان واقع
شده است (شکل  .)1بارندگی و دمای متوسط سالیانه  600میلیمتر
و  11درجه سانتیگراد ،منطقه را دارای اقلیم مدیترانهای معتدل
نموده است .سفیدکوه با داشتن وضعیت توپوگرافی خاص و
رودخانههای پرآب نظیر کریه و کشکان یکی از زیستگاههای با
ارزش جانوران در غرب ایران محسوب میشود (اداره کل حفاظت
محیط لرستان .)1397 ،این منطقه در طول جغرافیایی 47 43
تا  48 18و عرض جغرافیایی  33 29تا  33 49قرارگرفته
است (شکل  .)1بخش اعظم این منطقه را ارتفاعات تشکیل میدهند
که بلندترین نقطه آن کوه کوربوی به ارتفاع  2854متر و
پستترین نقطه آن دارای ارتفاع  1500متر از سطح دریا است.
مهمترین تیرههای گیاهی منطقه ازنظر غنای گونهای بهترتیب
عبارتند از Rosaceae ،Liliaceae ،Asteraceae :و 98 .Poaceae
گونه فلور منطقه انحصاری ایرانی-تورانی هستند که از این تعداد
 17گونه مختص ایران است (عصری و مهرنیا .)1381 ،از جانوران
مهم منطقه میتوان به سنجاب ایرانی ،بز و پازن ،خرس قهوهای،
پلنگ ایرانی،گربه وحشی ،رودک ،کبک دری ،تیهو ،کبک ،بلدرچین،
کرکس کوچک ،شاهین ،یلوه جنایی ،کرکس ،عقاب طالیی ،مار
قیطانی ،تیرمار خراسانی ،گرزه مار ،مار فلس درشت ،جکوی
مدیترانهای ،الکپشتهای برکهای و مهمیزدار اشاره کرد .تنوع
زیستی بسیار باال ،چشماندازهای زیبا از جنگل و مراتع کوهستانی،
رودهای پرآب ،آبشارهای فراوان و راههای دسترسی مناسب ،زمینه
فعالیتهای علمی ،پژوهشی و گردشگری را در منطقه فراهم
نموده است (اداره کل حفاظت محیطزیست لرستان.)1397 ،
نقاط حضور :بررسیهای میدانی این مطالعه در فصل بهار و
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تابستان سال  1396انجامگرفته است .چراکه در این فصل احتمال
مشاهدات براساس وجود پوشش گیاهی و دوره رشد گیاهان بیشتر
است .در بررسیهای میدانی اولیه مشخص شد گونه موردمطالعه
در اکثر مناطق سفیدکوه پراکنش دارد .ازاینرو بهمنظور پوشش
کامل منطقه لکههای پراکنش اصلی مشخص شدند .سپس با استفاده
از ترانسکتهای با طول متغیر و عرض ثابت این لکهها بررسی
شدند .بیشتر لکههای انتخابی در محدودههای از منطقه سفیدکوه
قرار گرفتند که دارای پوشش گیاهی متراکم بود .دلیل این استقرار
بر این مبنا استوار بود که پوشش گیاهی رژیم غذایی خرس که
گیاهخواری است را تحت تأثیر قرار میدهد (زارعی و همکاران،
 )1396ازاینرو بیشتر نقاط حضور در این مناطق ممکن است
مشاهده شوند .در طول پیمایش مسیرهای ترانسکت از مشاهده
مستقیم با استفاده از دوربین چشمی  10×50و نمایههای بهجامانده
از گونه در منطقه بهعنوان نمایه حضور استفاده شد .الزم به ذکر
است بهمنظور جلوگیری از ثبت نقاط مجدد حاصل از نمایهها این
نمایهها در بازدید میدانی پاک میشدند .درواقع متغیر درمجموع
تعداد  32نقطه حضور برای گونه با استفاده از سامانه موقعیتیاب
جهانی ( )GPSثبت گردید (شکل .)1

شکل  :1موقعیت نقاط حضور گونه در منطقه حفاظتشده سفیدکوه

متغیرهای زیستگاهی :براساس مطالعه پژوهشهای انجام
گرفته بر روی گونه (نظامی و همکاران1396 ،؛  Kiteو همکاران،
2016؛ عبیداوی و همکاران1395 ،؛ عطایی و همکاران1391 ،؛
 Mateo Sánchezو همکاران ،)2013 ،شرایط پراکنش گونه در
محدوده موردمطالعه ،تضاد و تعارضهای مشاهدهشده متغیرهای
تنوع طبقات تراکم پوشش گیاهی ،شاخص تراکم پوشش گیاهی
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( ،)NDVI= Normalized Difference Vegetation Indexفاصله
از روستا ،فاصله از آبراهه ،فاصله جاده اصلی ،فاصله از چشمه،
فاصله از رودخانه ،شیب ،فاصله از خطوط انتقال نیرو ،فاصله از
جاده فرعی ،ارتفاع ،نمایه رطوبت ( Compound Topographic
 ،)CTI=Indexفاصله از زمینهای کشاورزی و فاصله از مناطق
انسانساخت انتخاب شدند و پس از یکسانسازی نقشهها براساس
سطر و ستون و سیستم مختصات آماده مرحله پردازش شدند.
یکسانسازی ویژگیهای مذکور براساس مقادیر مدل رقومی ارتفاعی
با اندازه سلولی 30×30متر در نرمافزار  ArcGIS10.2انجام گرفت.
جدول  1متغیرهای زیستگاهی ،دامنه نوسان و منبع تهیه را نمایش
میدهد .بهمنظور تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی و تنوع تراکم
پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره  Land Sat8.OLIدر دو بازه زمانی
اردیبهشت و مرداد سال  1396استفاده شد .بهمنظور استفاده از
تصاویر ماهوارهای ابتدا تصحیحات هندسی سپس تصحیحات
رادیومتریک بهروش کاهش تیرگی پدیده ()Dark Subtraction

بر روی تصاویر انجام گرفت .سپس شاخصهای تراکم در دو بازه
زمانی از رابطه  1محاسبه و از آنها میانگین گرفته شد.
)𝐷𝐸𝑅 𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷/𝑁𝐼𝑅 +
رابطه ()1
بهمنظور دستیابی به شاخص تغییرات تنوع تراکم پوشش
گیاهی ،شاخص میانگین تراکم پوشش گیاهی به چهار طبقه
( )0/25 -0/41 ،0/1 -0/25 ،0/01 -0/1 ،0-0/01تقسیم شد
این طبقات تراکم پوشش گیاهی را از زمین بدون پوشش گیاهی
تا مناطقی با تراکم پوشش گیاهی باال تقسیمبندی میکنند
(مختاری و همکاران .)1388 ،عملیات انجام طبقهبندی در نرمافزار
 ArcGIS10.2و با استفاده از ابزار طبقهبندی مجدد ()Reclassify
انجام گرفت .الیه ساختهشده با فرمت  ASCIIبه نرمافزار ادریسی
انتقال پیدا کرد سپس با استفاده از فیلتر  3×3در نرمافزار ادریسی
این شاخص از بخش الگو ( )Patternمحاسبه گردید .مقادیر کم این
شاخص بیانگر تنوع کم طبقات تراکم پوشش گیاهی و مقادیر باالی
آن بیانگر تنوع باال در طبقات تنوع تراکم پوشش گیاهی است.

جدول  :1جزئیات متغیرهای زیستگاهی مورداستفاده
ردیف

متغیر زیستگاهی

واحد

دامنه نوسان

منبع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تنوع طبقات تراکم پوشش با فیلتر 3*3
شاخص تراکم ()NDVI
فاصله از روستا
فاصله از آبراهه
فاصله از جاده اصلی
فاصله از چشمه
فاصله از رودخانه
شیب
فاصله از خطوط نیرو
فاصله از جاده فرعی
ارتفاع
نمایه رطوبت ()CTI
فاصله از زمین کشاورزی
فاصله از مناطق انسانساخت

-

1-0/60
0-0/41
11767-0
3554-0
16114-0
14931-0
32282-0
561-0
27453-0
13078-0
3055-1031
2/20-11
41419-0
19831-0

شاخص طبقهبندی تراکم ()NDVI

-

متر
متر
متر
متر
متر
درصد
متر
متر
متر
متر
متر

تحلیل همخطی ( :)Collinearityیکی از مفروضات مهم
اکثر آزمونها بهخصوص در آزمون مربوط به فرضیات علی این
است که نباید بین متغیرها رابطه هم خطی وجود داشته باشد .به
این معنا که هیچکدام از متغیرهای مستقل نباید رابطه خطی
داشته باشند .رابطه همخطی وضعیتی را نشان میدهد که یک
متغیر مستقل تابع خطی از سایر متغیرهای مستقل است (حبیب
پور و صفری .)1391 ،بهمنظور کاهش همخطی بین  14متغیر
4

Landsat8.OLI

اداره کل محیطزیست لرستان
اداره کل محیطزیست لرستان
اداره کل محیطزیست لرستان
آب منطقهای لرستان
اداره کل محیطزیست لرستان
مدل رقومی ارتفاعی
اداره کل محیطزیست لرستان
اداره کل محیطزیست لرستان
USGS

مدل رقومی ارتفاع
Landsat8.OLI
Landsat8.OLI

زیستگاهی از شاخص تورم واریانس (Variance inflation factor

= )VIFدر نرمافزار  SPSS.v21استفاده شد .سپس متغیرهای که
شاخص تورم واریانس آنها کمتر از  10است وارد مدلسازی شدند
( Chatterjeeو  )2006 ، Hadiو متغیرهای فاصله از رودخانه،
فاصله از خطوط نیرو ،فاصله از زمینهای کشاورزی و فاصله از
مناطق انسانساخت از تحلیل حذف شدند .جدول  2نتایج تحلیل
همخطی را نمایش میدهد.
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جدول  :2عامل تورم واریانس متغیرهای زیستگاهی
آماره
R2

نوسان
VIF

تنوع تراکم
پوشش

0/43
0/56
1/77

روستا

آبراهه

0/76
0/23
4/33

0/44
0/55
1/80

جاده
اصلی

0/89
0/11
9/13

چشمه

رودخانه

شیب

0/79
0/21
4/76

0/96
0/03
32/46

0/54
0/44
2/24

روش آنتروپی بیشینه ( :)MaxEntدر سالهای اخیر
روشهای متعددی برای مدلسازی پراکنش گونه بهوجود آمده است
که تنها از دادههای حضور گونه استفاده میکند (مانند ،BIOCLIM
 GARP ،ENFA ،DOMINو  )MAXENTاین مدلها مبتنی بر
مفهوم آشیان اکولوژیک ( )Ecological Niche Modelingمیباشند
و اطالعات مناسبی را در مورد پراکنش احتمالی گونهها هنگامی
که دادههای کافی وجود ندارد فراهم میکند همچنین میتوانند
در طرحریزیهای حفاظتی گونهها مورداستفاده قرار گیرند (همامی
و همکاران .)1394 ،بهمنظور مدلسازی پراکنش از روش مدل
سازی مکسنت استفاده شد این الگوریتم یکی از الگوریتمهای
بسیار رایج ماشینی است که دربسته نرمافزار  MaxEntارائهشده
است .کاربرد این قاعده برای توزیع گونه توسط قوانین ترمودینامیک
فرآیندهای بومشناختی حمایت میشود ( Phillipsو همکاران،
 .)2006روش آنتروپی بیشینه نسبت به دیگر مدلها برتری دارد
( Elithو همکاران )2006 ،در واقع یکی از نقاط قوت این مدل به
نسبت سایر مدلهای مورداستفاده در مدلسازیهای زیستگاهی
تعیین مهمترین عوامل تشریحکننده توزیع گونه است (بهرامینژاد
و همکاران .)1395 ،از طرفی این مدل زمانی که تعداد نقاط حضور
اندک باشند کارایی بیشتری نسبت به انواع مدلهای دیگر خواهد
داشت (ئیالنلو و همکاران .)1395 ،اعتبارسنجی مدل با استفاده
از رویکرد آماری )Receiver operating characteristic( ROC
انجام گرفت .جدول  3طبقهبندی مقادیر مختلف سطح زیر منحنی
( )AUC=Area under the curveرا در منحنی  ROCنمایش
میدهد.
جدول  :3طبقهبندی  AUCبراساس طبقهبندی ()1998 ،Swets
میزان دقت (شاخصی از کارایی مدل)

AUC

پایین

0/5-0/7

متوسط

0/7-0/9

باال

<0/9

خطوط

جاده

نیرو

فرعی

0/96
0/03
31/94

0/89
0/10
9/65

ارتفاع

CTI

NDVI

کشاورزی

0/70
0/29
3/41

0/38
0/61
1/63

0/46
0/53
1/85

0/97
0/02
41/80

اهمیت متغیرها در مدل با استفاده از تحلیل جکنایف انجام
گرفت .در این مطالعه با توجه به تعداد نقاط حضور از روش اعتبار
سنجی متقاطع ( )Cross-validationاستفاده شد .این روش برای
دادههای حضور کم مناسب است .در اجرای مدل از  10تکرار و
پیشفرضهای خود مکسنت استفاده شد .نتایج مدل با رایجترین
حد آستانههای ( )Thresholdمدل ( Radosavljevicو ،Anderson
2014؛  Caoو همکاران2013 ،؛  Rhodenو همکاران)2017 ،
مقایسه شد .از عوامل کلیدی که در انتخاب حد آستانهها وجود
دارد وضعیت حفاظتی گونه است .حد آستانههای مختلف با توجه
به محدودهای که بهعنوان زیستگاه مطلوب و نامطلوب معرفی
میکنند در طرحریزی حفاظتی بسیار حائز اهمیت هستند (عبیداوی
و همکاران .)1395 ،ازاینرو با توجه به وضعیت حفاظتی گونه
مورد موردمطالعه ( )LC= Least concernو لزوم پوشش کامل
زیستگاههای مطلوب گونه از حد آستانه Lowest Presence ( LPT
 )Thresholdاستفاده شد.

نتایج
شکل زیر میانگین نقشه مطلوبیت زیستگاه را در  10اجرای
خود نمایش میدهد بر این اساس بخشهای مرکزی و جنوب
شرقی منطقه سفیدکوه مطلوبیت باالی را برای گونه موردمطالعه
دارند و مرزهای جنوبی منطقه مقدار مطلوبیت کمتری را دارند
که این امر ممکن است بهواسطه وجود شرایط نامساعد در آن
قسمت باشد .شکل  3نتایج حاصل از اعتبار سنجی مدل را نمایش
میدهد که در این مطالعه مقدار آماره  AUCبرای  10تکرار انجام
گرفته برابر  0/85±0/05است که بیانگر اجرای خوب مدل است.
حد آستانه :در میان فایل خروجی نرمافزار حد آستانههای
مختلفی وجود دارد که در ادامه به مهمترین این حد آستانهها
اشاره میشود .هرچند مدل در تمام حد آستانه با مدل تصادفی
تفاوت معنیداری دارد .جدول  4حد آستانههای لجستیکی را برای
مدل مورداستفاده نمایش میدهد.
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انسان
ساخت

0/91
0/08
11/90
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شکل  :2مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهای در منطقه حفاظتشده سفیدکوه

شکل  :3اعتبارسنجی مدل در میانگین اجرا

جدول  :4مقادیر لجستیکی حد آستانههای پرکاربرد
مقدار لجستیک حد آستانه
شاخص AUC

Fixed cumulative value

1
حد آستانه لجستیک
P-value

0/85

0/07
0/013

پس از اعمال حد آستانههای مختلف بر روی نقشه مطلوبیت
زیستگاه و انطباق نتایج حاصل با بازدیدهای میدانی مشخص
گردید که هیچکدام از حد آستانههای فوق نتوانستد حد آستانه
مطلوبیت را نمایش دهند مقادیر پایین حد آستانه لجستیک
مطلوبیت زیستگاهی کاذب ایجاد میکرد و مقادیر باالی این حد
آستانه برخی مسیرهای گدار را نادیده میگرفتند در این مطالعه
پس از استخراج مقادیر مطلوبیت زیستگاه بهازای نقاط حضور از
روش کمترین مطلوبیت بهازای حضور ( )LPTاستفاده گردید (شکل
 .)4جدول  5درصد مشارکت متغیرها در توسعه مدل را نمایش
میدهد .براساس نتایج فاصله از سکونتگاههای پیرامونی منطقه،
ارتفاع و جاده بیشترین درصد مشارکت را در توسعه مدل داشتهاند.
شکل  5اهمیت متغیرهای مورداستفاده را براساس تحلیل جکنایف
نمایش میدهد .بر این اساس متغیرهای فاصله از سکونتگاههای
پیرامونی ،فاصله از جادههای فرعی ،ارتفاع و شیب بیشترین تأثیر
را بر روی پراکنش گونه موردنظر دارند و متغیر نمایه رطوبت
کمترین تأثیر را در پراکنش گونه دارد .شکل  6منحنیهای پاسخ
مربوط به متغیرهای تأثیرگذار فاصله از سکونتگاههای انسانی و
جادههای فرعی را نمایش میدهد .براساس نتایج با افزایش فاصله
6

5
0/16
0/026

10
0/23
0/014

Minimum training presence

0/181
0/03

از این متغیرهای زیستگاهی در مجموع مطلوبیت زیستگاه گونه
افزایش پیدا میکند.

شکل :4زیستگاه مطلوب/نامطلوب خرس قهوهای در منطقه حفاظتشده سفیدکوه
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جدول  :5درصد مشارکت هر متغیر در توسعه مدل
متغیر

درصد مشارکت

فاصله از سکونتگاههای پیرامونی
ارتفاع
فاصله از جادههای فرعی
شیب
فاصله از آبراهه
شاخص تراکم پوشش گیاهی
فاصله از جادههای اصلی
فاصله از چشمه
تنوع شاخص تراکم پوشش گیاهی
نمایه رطوبت

22/7
21
12/9
11/5
11/3
5
4/5
3/9
3/7
3/4
شکل  :5اهمیت متغیرهای زیستگاهی با استفاده از روش جک نایف

شکل  :6منحنی پاسخ متغیرهای تأثیرگذار

بحث
پراکنش گونههای حیاتوحش در زیستگاه خودشان تحت
تأثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارد .درک صحیح ارتباط بین
توزیع گونههای حیاتوحش و زیستگاه آنها میتواند نقش مهمی،
در حفاظت و مدیریت گونههای در معرض تهدید داشته باشد .بر
اساس نتایج تحلیل جکنایف مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر
روی پراکنش گونه بهترتیب شامل فاصله از سکونتگاههای پیرامونی،
فاصله از جادههای فرعی ،ارتفاع ،شیب ،فاصله از جاده اصلی فاصله
از چشمه ،تراکم پوشش گیاهی ،تنوع تراکم پوشش گیاهی ،فاصله
از آبراهه و نمایه رطوبت هستند .براساس نتایج حاصل از بررسی
منحنی پاسخ با افزایش فاصله از سکونتگاههای انسانی بر
مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده میشود و این افزایش مطلوبیت تا
فاصله  10کیلومتری محاسبهشده است .در مطالعه عبیداوی و
همکاران ( )1395در منطقه شیمبارو نیز مشخص شد که متغیر
فاصله از مناطق مسکونی تأثیر زیادی را در پراکنش خرس

قهوهای دارد که مشابه یافتههای این تحقیق است .در مطالعهای
که توسط  Mertzanisو همکاران ( )2008در سوئیس انجام گرفت
نتایج نشان داد که خرسها از مناطق مسکونی اجتناب دارند اما
در فواصل یک کیلومتر از باغات و زمینهای کشتشده حضور
دارند .در مطالعه  Posillicoو همکاران ( )2004نیز نتایج بیانگر
اجتناب خرس از حضور در کنار مناطق مسکونی بود .در مطالعه
عطایی و همکاران ( )1390نیز نتایج مشابهی در خصوص اثر
سکونتگاهها بر روی پراکنش خرس بهدست آمد .در مطالعه نظامی
و همکاران ( )1396در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی متغیر
شاخص ردپای انسانی بر روی پراکنش گونه تأثیر فراوانی نداشت
این در حالی است که در این مطالعه مهمترین پارامتر تأثیرگذار
بر روی پراکنش گونه فاصله از مناطق مسکونی است .این امر
ممکن است بهدلیل امنیت بیشتر این منطقه (نظامی و همکاران،
 )1396به نسبت محدوده پراکنش خرس در سفیدکوه باشد .اثر
منفی سکونتگاههای انسانی بر روی جمعیتهای خرس قهوهای در
مطالعات مختلفی ذکر شده ( Martinو همکاران2010 ،؛  Longو
7
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همکاران )2010 ،که همسو با نتایج این بررسی هستند .براساس
نتایج حاصل از تحلیل جکنایف متغیر فاصله از جادههای فرعی
دومین متغیر تأثیرگذار بر روی پراکنش گونه است .با افزایش
فاصله از جادههای فرعی بر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده
میشود .جادههای فرعی در این بررسی در اطراف منطقه بهجز
بخش شمالی و حتی در بخش شرقی منطقه در داخل منطقه نیز
حضور دارند و یکسری عوامل انسانساخت را به بیرون از منطقه
ارتباط میدهند .در مطالعهای که توسط مددی و همکاران
( )1396در تعیین اثر بومشناختی جادهها در استان لرستان انجام
گرفت نتایج نشان داد مساحت تحت تأثیر ترافیک جاده در منطقه
حفاظت شده سفیدکوه برابر  6073هکتاراست .اثر مستقیم جاده
میتواند از طریق حذف بخش کوچکی از زیستگاه باشد اما این
امر در خصوص اثرات غیرمستقیم آن صدق نمیکند .در این حالت
دامنه اثرات ممکن است بسیار بیشتر شود و منجر به کاهش
مطلوبیت بخش وسیعی از زیستگاه گردد ( Formanو همکاران،
 .)2000در مطالعه عبیداوی و همکاران ( )1395در منطقه
شیمبارو خوزستان نیز مشخص شد که متغیرهای فاصله از جاده
یکی از متغیرهای تأثیرگذار است که مشابه یافتههای این مطالعه
است .ارتفاع سومین متغیر تأثیرگذار بر روی پراکنش گونه در
منطقه است که حذف آن مقدار  AUCرا بهاندازه  0/75تقلیل
میدهد .نتایج نشان داد با افزایش ارتفاع تا حدود  1700متری
بر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده میشود از این ارتفاع تا 2000
متری تغییری در مطلوبیت زیستگاه رخ نداده و از این ارتفاع به
بعد از مطلوبیت زیستگاه خرس در سفیدکوه کاسته میشود .نتایج
این یافته مشابه یافتههای عبیداوی و همکاران ( Nawaz ،)1396و
همکاران ( Johnson،)2014و همکاران ( )2005و عطایی و همکاران
( )139است .شیب یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر روی پراکنش
خرس در منطقه حفاظت شده سفیدکوه است که براساس نتایج
حاصل از منحنیهای پاسخ مربوط به این متغیر زیستگاهی با
افزایش شیب تا میزان  50درصد بر مطلوبیت زیستگاه گونه اضافه
خواهد شد و از این شیب به بعد مطلوبیت زیستگاه کاهش پیدا
میکند .نتایج این بررسی نشان داد که تنوع طبقات شاخص تراکم
بر روی گونه به نسبت شاخص تراکم پوشش گیاهی دارای اهمیت
نیست به عبارتی خرس در منطقه سفیدکوه به مناطق با پوشش
گیاهی متراکم تمایل دارد و با افزایش شاخص تراکم پوشش گیاهی
مطلوبیت زیستگاه نیز افزوده میشود .در مطالعه  Ziółkowskaو
همکاران ( )2016نتایج نشان داد که خرس قهوهای مناطقی با
پوشش گیاهی باال و حاشیه جنگل با فشار کم انسانی را ترجیح
میدهد .در مطالعه دیگر که توسط  Jerinaو همکاران ()2003
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در منطقه  Sloveniaنتایج نشان داد که حضور خرس به مناطق
جنگلی پرتراکم وابسته است که نقش تأمینکننده را دارند ،اما
منحنی پاسخ به تنوع طبقات تراکم پوشش که به نحوی بیان
کننده اکوتونهای موجود در منطقه است نشان داد که گونه مورد
مطالعه در محدوده سفیدکوه به تغییرات تراکم پوشش بین نواحی
کم تراکم تا پرتراکم تمایلی ندارد و با افزایش تغییر در تنوع تراکم
پوشش گیاهی از مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میشود این مهم
بیانگر این مسئله است که خرس با توجه به نقاط ثبتشده از
حضور خود در مناطق مختلف با طبقات تراکمهای پوششهای
گیاهی مختلف تمایلی ندارد و بیشتر در بخشهای پرتراکم منطقه
ظاهر میشود .در مطالعه عبیداوی و همکاران ( )1395نیز خرس
بهترتیب به مناطق جنگلهای انبوه ،نیمه انبوه و تنک پوشیده از
درختان بلوط ،بادامکوهی و پسته وحشی تمایل دارد .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که اکثر نقاط منطقه حفاظتشده سفیدکوه
شرایط مساعدی را برای زیستگاه اینگونه فراهم کرده است که
بخش عمده این زیستگاه مرهون وجود شرایط بکر و طبیعی در
کنار جنگلهای بلوط منطقه است .البته این به آن معنا نیست که
تمام شرایط منطقه برای گونه مهیا است .در مطالعه پیروزی ()1392
در مطالعه حیاتوحش منطقه سفیدکوه تخریب جنگل بهمنظور
تهیه هیزم ،قطع درختان ،کشت دیم و چرای بیرویه ازجمله
تهدیدات مهم منطقه برشمرده شدند .همانطورکه نتایج این مطالعه
نشان داد سکونتگاههای داخلی و پیرامونی ،وجود جادههای فرعی
در داخل و حاشیه منطقه جهت اتصال مناطق انسانساخت داخل
منطقه و وجود اراضی کشاورزی همگی در کنار هم زیستگاه را از
وضعیت ایدئال خارج میکنند ،اما کنترل اینچنین فعالیتهای
در داخل منطقه بهویژه در زمینه استفاده از راههای فرعی میتواند
شرایط مناسب گونه را حفظ کند .این امر نیازمند مشارکت جوامع
محلی است .به این منظور باید نقش گونه برای جوامع محلی
مشخص و نمادهایی سودمند و قابلپذیرش در میان جوامع محلی
برای اهداف حفاظتی شناسایی و انتخاب شوند.
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