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استان  ،خم كوه يهدر ناح )Ursus arctos( ياخرس قهوه يخواب زمستان يهاالنه يشناس بوم
  فارس
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  20/3/97 :تاريخ پذيرش  12/4/95: تاريخ دريافت
  چكيده

اي براي  از اهميت ويژه گذراني و بنابراين النه زمستان است يزمستانخواب ي ا قهوههاي  بخش مهمي از چرخه زندگي خرس
خم در حاشيه شمالي  منطقه كوه دري ا قهوههاي  هاي خرس هاي ساختاري النه ويژگي دراين مطالعه. برخوردار است گونه ينا

ارتفاع دهانه ورودي، عرض دهانه ورودي، عرض خوابگاه،  ها شامل النههاي  ويژگي. قرارگرفت يبررس موردپارك ملي بختگان 
غار كه آثار حضور  20النه حضور و همچنين  20در  بستر خوابارتفاع خوابگاه، طول تونل، عرض تونل، طول النه و ابعاد 

مين شامل براي هر النه متغيرهايي در سطح سيماي سرز. ثبت گرديد ،)نقاط عدم حضور گونه(يافت نشد  ها آنها در  خرس
نتايج نشان داد كه . شد يريگ اندازهانساني و فاصله تا منابع آب نيز  يها سكونتگاهارتفاع، شيب، جهت، فاصله تا جاده، فاصله تا 

خوابي استفاده  براي زمستان ها سنگ تختهها و همچنين زير  اي در اين ناحيه از غارهاي طبيعي، شكاف صخره هاي قهوه خرس
بود و ميانگين طول، عرض و  شده استفاده ها آنفعال داراي بستر خواب بودند كه از مواد گياهي براي ساخت  هشت النه. كنند مي

اين منطقه ي ا قهوههاي  خرس گذراني زمستانهاي  النه رخ يمنهمچنين . متر محاسبه شد سانتي 78×  70× 7 يببه ترت ها آنعمق 
و  ارتفاع يرهايمتغنشان داد كه بين  t گونه توسط آزمون عدم حضورهاي  مكانهاي خرس و  مقايسه النه. نيز تعيين و طراحي شد

هاي انساني، فاصله تا منابع آب، شيب و ارتفاع در  مقياس خرد و فاصله تا جاده، فاصله تا سكونتگاه در يورودعرض دهانه 
ها  اين فاكتورها در انتخاب محل خواب زمستاني خرس احتماالًوجود دارد و  داري يمعن تفاوت ينسرزم يمايسمقياس 

  .گيرند قرار مي موردتوجه

  ، استان فارسخم كوه، خوابي زمستانهاي  اي، النه خرس قهوه :يديكلهاي هواژ

  mkaboli@ut.ac.ir :، پست الكترونيكي 02632223044:  نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 خوار گوشت ينتر بزرگ (Ursus arctos) يا قهوهخرس 
 شود يمچتر محسوب  يها گونهو جزء  )23( بودهايران 

 در كشور است، شده يتحما يها گونهكه از  گونه ينا )14(
و داراي پراكنش نسبتاً وسيعي در نيمه شمالي و غربي بوده 

 در خراسان، آذربايجان شرقي،غربي، كرمانشاه، يطوركل به
فارس، مازندران  ،اصفهان ،رستان، اردبيل، كردستان، همدانل

 ينتر مهمكي از ي .)23( است شده گزارشو گيالن ديده و 
 است  زمستاني ها خواب شناختي خرس بوم هاي يژگيو
 ينتر مهمرا  گذراني زمستانهاي  توان النه بنابراين مي. )13(

ها  خرس. )21و 15( دانست يا قهوهبخش زيستگاه خرس 
و براي در امان  ييغذادر فصل زمستان با كاهش منابع 

 برند هاي زمستاني خود پناه مي ماندن از سرما به النه
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باردار مكاني  يها ها همچنين براي ماده اين النه .)21و6(
. )21و 1( ها است تولهامن براي به دنيا آوردن و مراقبت از 

شرايط آب و به عواملي چون خوابي زمستانموفقيت دوره 
كيفيت، . )10( هوايي و انتخاب النه مناسب بستگي دارد

ها تأثير زيادي در حفظ انرژي و  شكل و نوع ساختار النه
يك عامل  عنوان بهدارد و  گونه ينا يدمثليتولموفقيت 

خرس  .)13( ستا شده يمعرفجمعيت  محدودكننده
ها را  بسته به نوع زيستگاه انواع متفاوتي از النه يا قهوه

خرس انواع  خوابي زمستان هاي   النه .)20( نمايند انتخاب مي
در خاك و زير  حفرشده هاي  متنوعي دارد و شامل سوراخ

و همچنين در سوراخ  )13(ها  خاكي، زير سنگ هاي  تپه
تنه درختان افتاده و در ، زير )7(ها  درختان و شكاف سنگ

 )10(  در برف حفرشدههاي  مناطقي چون آالسكا در حفره
به سزايي در انتخاب  يرتأثعوامل محيطي . شود ميانتخاب 

هاي  تفاوت در ويژگي. )20( نوع النه و محل آن دارند
هاي خاصي را  هاي مختلف گزينه محيطي در زيستگاه

. )6( دهد ها مي جهت انتخاب نوع و ساختار النه به خرس
بر انتخاب النه و همچنين  مؤثرشناسايي عوامل محيطي 

خرس از  گذراني زمستانهاي  شناخت نوع و ساختار النه
 3( اي ضروري جهت حفاظت خرس بوده مطالعات پايه

كمك  گونه ينازيستگاه  مؤثرترو به مديريت هرچه  )24و
در استان  .بخشد هاي بعدي را تسهيل  پژوهشتا  كند يم

 عوامل به بررسي اثر) 1389( فارس غالمحسيني و همكاران

 از استفاده با اي قهوه خرس پراكنش بر اقليمي و توپوگرافي

مطالعه . پرداخته است (GIS)اطالعات جغرافيايي  سامانه
هاي  النه يشناس بوم ةيندرزمحاضر اولين پژوهش 

. رود در ايران به شمار ميي ا قهوهخرس  گذراني زمستان
هاي ساختاري و  هدف از انجام اين مطالعه بررسي ويژگي

خرس در منطقه   مورداستفادههاي  موقعيت مكاني النه
هاي  استان فارس بوده كه موجب تعيين ويژگي خم كوه
هاي مطلوب در منطقه و به تبع آن مديريت و حفاظت  النه
  .شود در اين زيستگاه ميي ا قهوهخرس  مؤثر

  مواد و روشها
 450  با مساحت خم كوه زيستگاه :مطالعه منطقه مورد
حاشيه شمالي پارك ملي و پناهگاه  در  كيلومترمربع

46، 23ًبختگان در استان فارس، بين  وحش ياتح  تا  53˚، َ
ً04 ،33 43، 47ً طول شرقي و عرض شمالي 54˚، َ تا  29˚، َ

01ًَ ،56 شهرستان ارسنجان در استان  محدودهدر   30˚، َ
پراكنش  حد ينآخراين منطقه . است  شده واقعفارس 
اقليم منطقه . )4( است يراناغرب جنوبدر ي ا قهوهخرس 

گرم  يها تابستانو  سرد  يها زمستانگرم و خشك همراه با 
ميانگين . متر است ميلي 250متوسط بارش منطقه  . است

و حداكثر ارتفاع منطقه  متر از سطح دريا  2535ارتفاعي 
زيستگاه از نوع جنگلي . نشين است ر قله دالمتر د 3270
در ناحيه ايراني توراني با پوشش درختي غالب بنه  تنك 

)atlantica Pistacia( ،تلخبادام )Amygdalus scoparia ( و
اي   هاي درختچه و گونه) Acer monspessulanum(كيكم 
 Acer)  ارژنو  )Amygdalus lycioides( يكوه بادام شامل

reuteri)  22( است(.  

و ) خم كوه( موردمطالعه ناحيهدر ابتدا : يبردار روش نمونه
چنار  كوه، كوه زيستگاه روشن( هاي مجاور آن ساير زيستگاه

 يلومترمربعيكسلول نه  300اي از  به شبكه )سياه و كوه
طي  ها در سلولها در اين  جستجوي النه. شد بندي يمتقس
پرهيز از ايجاد  منظور به. انجام شد 1390و  1389هاي  سال

و  يبردار نمونه ها، در النه موجود يها خرساسترس براي 
و خروج  خوابي زمستاناز اتمام دوره  پس يرهامتغثبت 
 در فصول بهار و تابستان صورت گرفت ها النهها از  خرس

ين و همچن ها شكاف صخره طبيعي، غارهاي تمامي .)10(
بازديد قرارگرفت و مورد  منطقه ايني ها سنگ تخته يرز

 ها خرس حضور هاي نمايه براساس استفاده موردهاي  مكان
 داخل در غذا باقيمانده مو، سرگين، مكان استراحت، شامل
 با همراه درختان هاي شاخه شكستگي و يبآثار تخر و النه
عدم  يها مكاناز  )10( النه يدر جلو وآمد رفت يرمس

در همان محدوده  دسترس قابلي ها حفره و شكاف( حضور
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هر  عدم حضورهاي  النه. ها تفكيك شد خرس )زيستگاه
عارضه طبيعي غار مانندي است كه براساس شكل ظاهري 

را  يخواب زمستانو ابعاد آن، قابليت انتخاب شدن براي 
. بودند نشده انتخابها  داشته است اما توسط خرس

هاي  گذراني از مكان هاي زمستان همچنين تفكيك النه
 ساختارهايي شامل  تراحت موقت روزانه براساس نمايهاس

حجم  ،شده مصرفغذاي  وجود بقاياي النه، النه، كيفيت
باالي سرگين در كف النه و وجود يا عدم وجود بستر 

ساختار  يمتغيرهاابعاد تمامي  .)18( خواب انجام شد
در محل هر النه با توسط يك فرد و با يك دقت  ها النه

 گيري شد متري اندازه 30نواري بلند  استفاده از متر
ها مثل عرض  دسته از ابعاد ساختار النه براي آن. )1جدول(

هاي  و خوابگاه، كه در قسمت يدهانه ورودو ارتفاع 

و  ترين بيشميانگين داشتند، هاي يكساني ن مختلف اندازه
ها  در بسياري از موارد خرس .گرديدثبت آن  كمترين ابعاد
هاي خود براي راحتي و جلوگيري از تماس  در داخل النه

مستقيم بدن با زمين و حفظ انرژي گرمايي بدن خود اقدام 
كه پس از  )13و  6( نمايند يمبه ساخت بستر خواب 

تفكيك نوع و جنس بستر و همچنين ميزان رطوبت، ابعاد 
شناسايي، تفكيك و تعيين . و ثبت گرديد يريگ اندازهآن نيز 

 ها و همچنين شكل دهانه ورودي النهبستر  ميزان رطوبت
بصورت بصري و بااستفاده از تجربه پژوهشگر از 

در رابطه با موضوع هدف صورت مشاهدات ميداني 
با ) 1جدول( ينسرزم يمايسمتغيرهاي  .پذيرفته است

براي تمامي ، GISدر محيط  شده يهتههاي  استفاده از نقشه
  .)15( گيري شد اندازه عدم حضورهاي حضور و  النه

  

 .ياخرس قهوه يخواب زمستان يهاالنه يتساختار و موقع يمورداستفاده جهت بررس يرهايمتغ -1جدول 

 رهايمتغ منابع

 ساختار النه 

Lentferet al, 1972; Kolenosky et al,  1987; Li et 
al,  1994 

 يارتفاع دهانه ورود

Lentferet al, 1972; Kolenosky et al, 1987; Li et al, 1994 يعرض دهانه ورود 

Lentferet al, 1972; Kolenosky et al, 1987; Li et al, 1994 عرض خوابگاه 

Lentferet al, 1972; Kolenosky et al, 1987; Li et al, 1994 ارتفاع خوابگاه 

Lentferet al, 1972; Kolenosky et al, 1987  تونلطول 

Lentferet al, 1972; Kolenosky et al, 1987 عرض تونل 

Vroom et al, 1980 طول النه 

Hayes and Pelton, 1994 ابعاد بستر خواب 

 نيسرزم يمايس

Beecham et al, 1983  ارتفاع)m( 

Beecham et al, 1983; Petramet al, 2004 بيش (%) 

Beecham et al, 1983; Petramet al, 2004 جهت 

Petramet al, 2004  فاصله تا جاده)Km( 

Petramet al, 2004 يانسان يها فاصله تا سكونتگاه )Km( 

Crook, 2008  فاصله تا منابع آب)Km( 
 

و جهت شيب با   شيب ارتفاع، شامل توپوگرافي متغيرهاي
بدست  استان فارس (DEM)استفاده از مدل رقومي ارتفاع 

يتي و مراكز جمعمتغير فاصله تا جاده، فاصله تا . آمدند

ي استان و اراض يكاربررقومي  منابع آبي بااستفاده از نقشه
ها  تعدادي از چاه. اي محاسبه گرديدند بصورت نقشه فاصله

ها استفاده  ها كه بطور دائمي توسط خرس و چشمه
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ثبت گرديدند و به  GPSشدند، در صحرا بااستفاده از  يم
ها  النه رخ يمهمچنين ن .نقشه منابع آبي اضافه گرديدند

شامل ابعاد دهانه ورودي، طول داالن، بستر خواب و مواد 
افزار  با استفاده از نرمبراي بستر خواب  شده يآور جمع

2012 AutoCAD 18( طراحي شد.( 

هاي  براساس نوع داده :آماري هاي تحليل و  يهتجز
و ها،  و پس از بررسي نرمال بودن داده شده يآور جمع

هاي ساختاري و  باتوجه به فرضيه صفر كه آيا بين ويژگي
 عدم حضورهاي حضور و  همچنين موقعيت مكاني النه

  tوجود دارد يا خير، از آزمون پارامتري يمعناداراختالف 
)Two independent samples t test (استفاده گرديد )12( .

 به يهدوسو tآزمون  % 5 دار يمعنبا در نظر گرفتن سطح 
پردازد كه آيا اختالف بين ميانگين  ارزيابي اين موضوع مي

  صورت بهحضور عدمهاي حضور و  دو گروه متغير النه
براي انجام اين . با صفر برابر است يا خير داري يمعن

ها براساس آزمون  آزمون، ابتدا همگن بودن واريانس داده
آناليزهاي . قرارگرفت يبررس مورد) Levene’s test(لوين 

  .انجام شد Minitab 16 افزار نرمدر  يهدوسو tلوين و 

  نتايج 
 ظاهر بهكه  بررسي موردعارضه طبيعي  53از  :نوع النه

النه  20رسيد، تعداد  به نظر مي استفاده قابلها  براي خرس
فاقد (استراحت و پناه موقت مكان  13خوابي،  زمستان

مكان  20و همچنين ) خوابي ساختار مناسب براي زمستان
 خوابي زمستانالنه  20اين . عدم حضور تشخيص داده شد
شكاف  در شده يلتشكهاي  در سه نوع النه شامل النه

%) 4n=،20(، غارها %)Rock crevice( )5 n=،25( ها صخره
بوده %) n=،5 11(ها  زير صخره سنگ حفرشدههاي  و النه
  ).1  شكل(است 

  

 
  ).c(و غار ) b(ها  ، شكاف صخره)a(ها  سنگ تخته يرالنه حفرشده در ز: ها در منطقه موردمطالعه شاملخرس يخواب سه نوع النه زمستان -1شكل 

  

 برها  شكل و ساختار النه :)Den structure( ساختار النه
ها  در غار شده انتخابهاي  النه .نوع النه متفاوت بود حسب

اغلب از يك دهانه ورودي، يك داالن به نسبت طويل و 
از سوي ديگر . بودند شده يلتشكيك فضاي اتاقك مانند 

ها  ها نسبت به غار در شكاف صخره شده يلتشكهاي  النه
تر و  طول داالن كوتاه كه ينحو بهتري داشتند  ساختار ساده

اي كه  النه 11همچنين از . فضاي خوابگاه كمتر بوده است
بودند، پنج النه فاقد تونل  حفرشده ها سنگدر زير صخره 

ها  خرس. شد به بستر خواب منتهي مي يماًمستقبوده و 
هاي  ي سنگي و در زير صخره سنگها اغلب در دامنه

ها را  هاي كوچك در پايه صخره سنگ بزرگ، ابتدا سنگ
كنند و سپس با  هاي باريكي را ايجاد مي كنار زده و داالن

، اتاقك يگود كردن و مسطح كردن زير صخره سنگ اصل
 شده انجام هاي يريگ اندازه 2جدول . كنند خوابگاه را بنا مي
ها را در مقايسه  خرس خوابي زمستانهاي  براي سه تيپ النه

  . دهد هاي عدم حضور در اين منطقه نشان مي با مكان
 

(c) (b) (a) 
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  .عدم حضور يهامكان و) يپت 3در ( يگذرانزمستان يهاالنه يشده برا يريگ اندازه يهايژگيو دامنه و يارانحراف مع يانگين،م -2جدول 
 دامنه اريانحراف مع نيانگيم 

  شده يريگ اندازه ريمتغ
)cm( 

  غار
(n=4) 

شكاف
 ها صخره

(n=5) 

حفرشدهيهاحفره
 ها صخره سنگ ريز

(n=11) 

 عدم حضور

(n=20) 
(n=20) (n=20) 

75/151 يارتفاع دهانه ورود  4/104  36/125  8/239  19/237  800-39  

5/190 يعرض دهانه ورود  8/121  18/124  75/286  69/206  698-35  

2/151 185 )خوابگاه(يعرض محوطه داخل  63/215  186 63/164  680-40  

25/116 )خوابگاه(ارتفاع محوطه داخلي  6/186  27/151  9/161  72/148  500-30  

5/607 طول النه  4/271  27/302  6/359  22/171  750-100  

5/272 )داالن(طول تونل   106 72/147  9/223  36/149  600-80  

25/221 )داالن(عرض تونل   139 54/116  8/173  80/177  650-40  

  
 05/0داري بزرگتر از  سطح معني ،توجه به آزمون لوين با

. باشند برابر مي باهمها  نس گروهواريا يجهدرنت. است
نتايج . باشند ها از توزيع نرمال برخوردار مي دادههمچنين 

هاي خرس و  متغيرهاي مربوط به ساختار النه يرو tآزمون 
 % 5 دار يمعنگرفتن سطح  در نظرهاي عدم حضور با  مكان

نشان داد كه تنها در دو متغير ارتفاع دهانه ورودي 
)049/0P= (دهانه ورودي  و عرض)005 /(P=  تفاوت

هاي حضور و عدم حضور وجود  بين مكان داري يمعن
 ).2شكل (داشت 

  
/ 005( يعرض دهانه ورود يرتفاوت تنها در مورد دو متغ ينا. حضور و عدم حضور يهاساختار النه در مكان يرهايمتغ يانگينتفاوت در م -2شكل 

P= (يو ارتفاع دهانه ورود )049 /P=( است گرديده جدا قرمز خط با كه باشد مي دار يمعن.  
 

يك غار كه داراي دو  جز به :شكل و تعداد دهانه ورودي
ها فقط يك دهانه ورودي  دهانه ورودي بود، بقيه النه

بيضي، گرد،   صورت بهها  شكل دهانه ورودي النه .داشتند

ها دهانه  اغلب النه). 3شكل (نامنظم مشاهده شد  و يمثلث
 و در موارد كمتر مثلثي) %30(گرد و ) %40(ورودي بيضي 

 .داشتند) %10(و نامنظم ) 20%(
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  .خم كوه ناحيهها در خرس يخواب النه زمستان) c( يو مثلث) b(، گرد )a( بيضي يسه نوع دهانه ورود -3شكل 

  

در پشت درختان بنه و در %)  55(  النه 11دهانه ورودي در 
ا يو  )Juniperus communis ( يك مورد سرو كوهي

 كه ينحو بهمستتر بود  تلخبادام و   يكوه بادامهاي  درختچه
شكستگي . انجام شد يسخت بهورود به درون النه 

ها براي  ها حاكي از آن بود كه خرس و شاخه ها سرشاخه
  .نمودند يم متراكم عبور يها بين شاخه النه ازبه  وآمد رفت

نوع بستر خواب در هر النه براساس جنس  :بستر خواب
 ، خاك شني)=Cobble()30 %،6n(بستر به سنگالخي 

)Sand Soil()10 %،2 n=(مواد گياهي ، )8،% 20n= ( و
ها  ميانگين ابعاد بستر النه. تفكيك شد) =4n،% 20(صخره 

در سه مورد از غارها به . است  شده ارائه 3در جدول 
. است  شده مشاهدهترتيب تعداد چهار و سه بستر خواب 

در زمان بررسي خشك ) =14n(ها  همچنين بستر اغلب النه
و يا داراي رطوبت ناچيزي بوده و فقط يك غار، دو النه 

در زير  حفرشدهها و سه النه  موجود در شكاف صخره
در فصل بهار به دليل  ها يريگ ندازهادر زمان  ها سنگ تخته

 .نفوذ آب به النه، بستري خيس و مرطوب داشتند

بستر خواب اغلب مواد گياهي شامل  دهنده يلمواد تشك
ها  سنگ ها و گل ها، خزه ها، ريشه درختان، برگ يها شاخه

براي ساخت  شده ييهاي گياهي شناسا گونه. بوده است 
 Poaceae(ها  كيكم، گراس، ي كوه آشيانه شامل بنه، بادام

spp.(عالوه بر آن، در برخي  .، خزه و گلسنگ بوده است
حجم زيادي از مواد گياهي در دهانه ) =n%8، 40(ها  النه

  ).4شكل (شده بود  يآور ورودي النه جمع

 

 يها و دامنه ابعاد بستر خواب در النه يارانحراف مع يانگين،م -3جدول 
 زمستان

عرض طول بسترشماره النه نوع النه
 بستر

ضخامت 
 بستر

 غار

1 50 45 12 

2 48 45 8 

3 100 100 15 

4 100 100 3 

5/74 نيانگيم  5/72  50/9  

5/29اريانحراف مع  8/31  20/5  

48-100 دامنه  100-45  15-3  

 ها شكاف صخره

5 53 45 10 

6 50 50 5 

7 60 55 3 

8 80 70 5 

9 100 90 5 

60/68 نيانگيم  62 5 

9/21اريانحراف مع  23/18  61/2  

50-100 دامنه  90-45  10-3  

حفرشده  يها حفره
ها صخره سنگ ريز

 

10 65 60 4 

11 63 58 8 

12 70 65 7 

13 100 95 10 

14 125 70 15 

15 80 60 8 

16 100 100 5 

17 70 60 5 

18 80 80 3 

19 120 110 7 

20 50 50 2 

91/83 نيانگيم  45/73  73/6  

23/24اريانحراف مع  91/19  64/3  

50-125 دامنه  110-50  15-2  
  

(c) (b) (a) 
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  ).a(و بستر خواب درون آن ) b( يشده در دهانه ورود انباشته ياهيهمراه با مواد گ يخواب عنوان النه زمستان غار به يك -4شكل 

سطح  باتوجه به آزمون لوين :هاالنه يمكان يتموقع
ها  واريانس گروه يجهدرنت. است 05/0داري بزرگتر از  معني
بين  دار يمعنبراي تعيين اختالف  .باشند يمبرابر   باهم

هاي حضور و عدم حضور از  هاي مكاني النه ويژگي
 5% دار يمعنگرفتن سطح  نظر دربا  .استفاده شد  tآزمون

/ 000(نشان داد كه متغيرهاي فاصله تا جاده t تحليل آزمون 

P=( هاي انساني  ، فاصله تا سكونتگاه)000 /P=( فاصله ،
/ 000(و ارتفاع  )=P/ 000(، شيب )=P/ 017(تا منابع آب 

P=(  هاي حضور و  در بين النه ينسرزم يمايسدر مقياس
متغير اما ). 5شكل (داري دارند  عدم حضور اختالف معني

 و) =P/ 081( را نشان نداده داري يمعنجهت شيب رابطه 
  .لحاظ نشده است ههاي مربوط در هيستوگرام

 

  
 

  
  .عدم حضور يها خرس و مكان يهاالنه يمكان يتمربوط به موقع يرهايمتغ يانگينم ينب دار يتفاوت معن -5شكل 
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  گيري يجهنتبحث و 
خوابي باعث حفظ انرژي  هاي زمستان استفاده از النه

را كاهش  يخوار طعمهخطر  شده وي ا قهوههاي  خرس
نشان دادند كه  )6(هايز و پلتون . )16و  13، 11( دهد مي

مناسب و ايمن را  ينيگز النه هاي يستگاهزي كه ها خرس
و فشار ناشي  يخوارطعمههاي  نمايند، آشفتگي انتخاب مي

نوع  .رسانند سرد زمستاني را به حداقل مي يوهوا آباز 
هاي   توسط خرس تابعي از ويژگي مورداستفادههاي  النه

هاي خرس در  تنوع النه. )20و  6( ها است زيستگاه آن
پايين بوده و  نسبتاًدراين مطالعه  يموردبررس ي منطقه

 يها برا صخرهاغلب از غارهاي طبيعي و شكاف  گونه ينا
هاي خرس  تنوع پايين النه .نمايد يم گذراني استفاده  زمستان
در دسترس بودن غارها و  واسطه بهدراين ناحيه ي ا قهوه

كم همچنين باتوجه به قطر . است يعيطبهاي  شكاف صخره
گونه درختي ) متر سانتي 50متوسط قطر برابر با سينه (تنه 

، امكان يا ين ناحيه نسبت به جثه خرس قهوهغالب بنه درا
گزيني وجود  وان از تنه اين درختان براي النهاستفاده اين حي

هاي سياه در  بيان كرده است كه خرس )9(لكانت . ندارد
آريزونا به دليل عدم وجود درختان بزرگ و كهنسال 

ها انتخاب  ها و صخره هاي خود را در شكاف سنگ النه
هاي  البته الزم به ذكر است كه غارها و النه. نمايند مي

نفوذ سرما، آب و امنيت، كارآيي بسياري  ازنظراي  صخره
 مورداستفادهمتوالي  يها سالدر  ها داشته و اغلب اين النه

غارها،  يژهو بهمد، آكار يها اين النه. )17( گيرند مي قرار 
 قرارگيرند مورداستفادهممكن است در ساير فصول سال نيز 

هاي صحرايي ما در فصل تابستان  در طي بازديد. )18و 3(
هاي تازه مشاهده گرديده  نمايه يموردبررس يها در النه
كاربرد النه براي خرس در ساير   دهنده نشانكه  است

برروي  شده انجاممطالعات . فصول سال در منطقه است
ها در  هاي سياه بيانگر اين نكته است كه خرس خرس

زنند و اين امر  مي خود سرهاي  فواصل زماني معين به النه
 .)2( ها موقعيت مكاني النه را ياد بگيرند شود توله باعث مي

عامل در انتخاب نوع و ساختار النه، افرايش  ينتر مهم
بررسي  .)13( راندمان حفظ گرما و انرژي درون آن است

بااستفاده از آزمون  خم كوه  هاي خرس در منطقه ساختار النه
 tتوسط خرس به نسبت  شده انتخابهاي  نشان داد كه النه

  داراي عرض و ارتفاع كمتر دهانه نشده انتخابهاي  مكان
هاي با عرض  النه  يطوركل به). 2شكل ( ورودي بودند

. )13( دارند يانرژدهانه زياد كارآيي كمتري براي حفظ 
ورودي باعث حفظ انرژي و از دست  ي دهانه كوچكابعاد 

رينولدز و  مشاهداتطبق . شود دهي كمتر گرما از النه مي
 دهانه داخل به ها بوته كشيدن با ها ، خرس)17(همكاران 

دهند تا راندمان  مي را كاهشالنه  دهانه اندازه يمؤثر طور به
 هشتاين سازگاري رفتاري در . حفظ گرما افزايش يابد

خم نيز  كوه  در منطقه يموردبررسهاي  از النه) %40(النه 
ها براي جلوگيري  همچنين خرس). 4شكل ( مشاهده شد

هاي  از ورود سرما به درون النه و تأمين امنيت كافي، النه
 طور بهنمايند كه  مي هايي انتخاب  خود را اغلب در مكان

. طبيعي توسط يك درخت يا درختچه استتار شده باشد
هاي خرس  مشاهدات ما نيز نشان داد كه حدود نيمي از النه

پشت درختان و  خم كوه  در منطقه شده ييشناسا) 55%(
اي از  ها در پاره ها مستتر بودند و تشخيص اين النه درختچه

نبوده و تنها  يرپذ امكانمواقع حتي در فاصله يك متري نيز 
حيوان در ) خاك كوبيده شده( وآمد رفتمسير  يلهوس به

از ساير خصوصيات  .است شده دادهجلوي النه تشخيص 
كه باعث ي ا قهوهخرس  خوابي زمستانهاي  ساختاري النه

حيوان را  شده يرهذخحفظ انرژي شده و مصرف چربي 
مواد . )13( توان به بستر النه اشاره كرد دهد، مي كاهش مي

است  مهمي ) Buffer( گياهي سازنده بستر، عايق جداكننده
ها را از سرماي كف النه و آب نفوذ  تواند خرس مي كه 

در سه مورد از  .)13و 6( كند  محافظت كرده به النه 
، تعداد بيش از يك خم كوهدر منطقه  يموردبررسغارهاي 

وجود چند بستر خواب در يك . بستر خواب مشاهده شد
حضور همزمان چند حيوان در النه است،  دهنده نشانغار 

هاي دو تا سه  ها با توله ها توسط ماده ممكن است اين النه
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اند كه  بوميان نيز گزارش كرده. باشد  شده اشغالشان   ساله
چند  موردمطالعههاي ناحيه  ها و قسمت در بعضي از دره

كه در فاصله نزديك  اند شده مشاهدههمزمان  طور بهحيوان 
اين موضوع بيانگر امنيت . اند به هم در حال استراحت بوده

ها  و احتماالً اين خرس است يستگاهزاز  بخش يناكافي در 
در  شده انجامهاي  بررسي .داراي نسبت خويشاوندي بودند

دهد  نشان ميايي  قهوههاي خرس  مورد موقعيت مكاني النه
در ارتفاعات باال  گونه يناگزيني مطلوب  النه يها مكانكه 

 tنتايج آزمون . است شده واقع )19(هاي تند  و شيب )17(
كرده و نشان داد كه  ييدتأحاضر نيز اين نكته را   در مطالعه

هاي عدم  نسبت به مكان ها خرس مورداستفادههاي  النه
هاي  در ارتفاعات باالتر و شيب داري يمعنحضور به شكل 

رابطه جهت شيب دراين منطقه  .اند قرارگرفتهتندتر 
ممكن است ، اين متغير ه استداري از خود نشان نداد معني
خود را در  يها النه ها خرسكه هاي شمالي  عرض در

 ،نمايند گير و رو به شمال انتخاب مي برف  يها دامنه
نزديكي به منابع آب يكي ديگر  .)9( باشددار  تر معني بيش

گزيني  هاي النه از عوامل محيطي متفاوت در بين مكان
 خم كوه  توسط خرس در منطقه نشده استفادهو  شده استفاده

منابع حياتي در هر زيستگاه به  ينتر مهممنابع آبي از . بود
ها دراين زيستگاه بدليل محدوديت  و خرس روند شمار مي

دائمي از اين منابع  يها رودخانهاين نوع از منبع و نبود 
هاي شمالي  در زيستگاه. نمايند يمبراي نوشيدن آب استفاده 

هاي  از گونهي ا قهوهخرس  ي به دليل تغذيه استان فارس
 گونه ينااي مناسبي براي  آبزي، وجود منابع آبي منبع تغذيه

ها به اين منابع  تر شدن خرس فراهم آورده و باعث نزديك
حاضر همچنين نشان داد كه   نتايج مطالعه. )4(شود  مي
بيشتري از   مطلوب خرس فاصله خوابي زمستان يها النه
هاي عدم  مكان هاي انساني نسبت به ها و سكونتگاه جاده

مطالعات مشابه نيز نشان داده كه . است حضورداشته
ها  نواحي ايزوله شده و دور از فعاليتايي  قهوههاي  خرس

 كنند انساني را براي النه گزيني انتخاب مي ي و توسعه

ك متغير مهم در ي عنوان بهدوري از جاده  مخصوصاً. )17(
باعث  چراكهاست  شده شناختهها  خرس  انتخاب محل النه

 .)17و 5( شود كاهش دسترسي و مزاحمت انسان مي
 اما بهآزاد است   يك منطقه خم كوه  منطقه  ينكهباوجودا
بودن و دوري از  دسترس يرقابلغو  العبور صعبدليل 

زيستگاه بسيار مناسبي براي  عنوان بههاي انساني  سكونتگاه
اين  نتايج. آيد در استان فارس به شمار ميي ا قهوهخرس 

هاي ساختاري و مكاني  مطالعه كه درك روشني از ويژگي
تواند  كند، مي هاي مطلوب خرس در اين منطقه ارائه مي النه

گزيني خرس و به  هاي كليدي النه جهت شناسايي زيستگاه
هاي  ت زيستگاهياز طريق مدير گونه ينازاتبع آن حفاظت 

برخي قش دراين مطالعه ن. مناسب آن به كار گرفته شود
گذاراني بررسي  عوامل محيطي در انتخاب النه زمستان

و  ميزان بارندگي، دماجهت وزش باد،  مثل ،نشده است
كه در يك منطقه  هاي اقليمي ساير متغيرو عمق برف  ،برف

 رو ينازا، محدود نيز ممكن است ميزان آن متفاوت باشد
 مؤثرطي يعوامل محساير كيد بر بررسي أمطالعات آتي با ت

زمان ورود و ( يا قهوهخرس  گزيني ، دوره النهگزيني بر النه
تواند گامي ارزشمند  در كشور مي )ها از النه خروج خرس

به  شده يتحما ي گونه يناحفاظت از شناخت و در جهت 
  .شمار رود

  تشكر و قدرداني

شهرستان  زيست يطمحهاي كارشناسان  از مساعدت
بان زحمتكش    ارسنجان آقاي غالمي و ابراهيمي و محيط
از گروه  .ميئنما جناب آقاي حيدري، تقدير و تشكر مي

سعيد نعمتي، حميد خادمي،   يژهو بهكوهنوردي ارسنجان 
سياوش عابدي، مازيار  از ينهمچنمجيد خادمي و 

جليل ابراهيمي،  يدرضاحمجالل قشالقي، محمودي، 
و شيوا  ، علي ترك قشقاييزاده حسين محمدحسننعمتي، 
ها و  داده يآور جمعهمراهي در  يبرا يفلطپيروي 

  .ويرايش مقاله سپاسگزاريم
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Abstract 

Winter denning is a major event in the life cycle of brown bears, making den sites important 
components of bear habitat. In the present study, we investigated the structural characteristics of 
brown bear dens in Kouhkhom region, located north of Bakhtegan National Park. Structural 
characteristics, including entrance height, entrance width, chamber width, chamber height, 
tunnel length, tunnel width, den length, and bed dimensions, were measured for 20 dens 
(presence locations) and 20 caves where signs of bear were not found (absence locations). For 
each location, landscape variables including elevation, slope, aspect, distance to roads, distance 
to human settlements, and distance to water were also determined. Our results indicate that 
brown bears in this region occupy natural caves, rock crevices, and excavated holes under 
boulders as winter dens. We recorded eight active dens with bedding made with plant material, 
with an average dimension of 7×70×78 cm3. The profiles of winter dens in the region were 

outlined. A comparison of presence and absence locations using two independent samples t test 
showed significant differences in entrance height and entrance width at the micro scale, and 
distance to roads, distance to human settlements, distance to water, slope, and elevation at the 
landscape level. It is very likely that these variables are important determinants of den site 
selection by brown bears. 

Key words: brown bear,winter den, Kouhkhom region, Fars province 

  


