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با روش تحليل عاملي  )Ursus arctos syriacus( ايتعيين مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه
  شناختي در پارك ملي گلستان آشيان بوم

   2و ميثم مددي 1يشهباز يعل ،2، حسين وارسته مرادي*1حميدرضا مددي
  زيست يطمحگروه دانشكده علوم، ايران، گرگان، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بهاران،  1

 زيست يطمح گروه زيست، يطمح و شيالت دانشكدهگرگان،  طبيعي منابع و علوم كشاورزي ايران، گرگان، دانشگاه 2

  25/7/97: تاريخ پذيرش   27/10/96: تاريخ دريافت

  چكيده

 يستيتنوع ز كاهشدرنتيجه و  يعيهاي طب تكه شدن زيستگاهو تكه بيبه تخر منجر ريهاي اخدر سال يكاربري اراض راتييتغ
در معرض خطر انقراض  يانسان هايتيفعال دليل به ها گونه سايراز  شيبجثه  بزرگ ، پستاندارانانيم نيدرا. است دهيگرد يجهان

ها در آن رييپذبيآس درنتيجه و انسان و هاگونه نيا انيتعارضات م شيموجب افزا انخوارگوشت ييغذا ازين. اند قرارگرفته
كشور، به علت تخريب زيستگاه و شكار غيرمجاز كاهش در عنوان گونه چتر ي بهاخرس قهوه تيمعج. شده است ريهاي اخسال

توانند  كنند و ميمي بيني هايشان را پيش ها و زيستگاه هاي ارزيابي زيستگاه، محدوده توزيع گونه مدل .است داشته چشمگيري
ي، از روش اخرس قهوهجهت ارزيابي زيستگاه . تفاده قراربگيردعنوان ابزاري مناسب براي اهداف حفاظتي و مديريتي مورد اس به

عنوان متغير  از نقاط حضور گونه به. است استفاده شده Biomapper افزار در محيط نرم شناختي وتحليل عاملي آشيان بوم تجزيه
دهد كه زيستگاه ست آمده نشان مينقشه مطلوبيت زيستگاه به د. شد مستقل استفاده عنوان متغير محيطي به متغير 10وابسته و از 

هاي جغرافيايي و در مناطقي با پوشش  درصد، تمامي جهت 20هاي باالتر از متري از سطح دريا، شيب 1400مطلوب در ارتفاع 
براساس نتايج حاصل از ميزان . شده است تمشك واقع وحشي و هاي سيب وحشي، گالبي اي شامل درختچهگياهي درختچه

 دهد كه خرسمي  تحمل گرايي نشان همچنين، فاكتور. هاي مركزي دارد ن جانور تمايل به زندگي در زيستگاهگرايي اي حاشيه
ترين عوامل مؤثر در  گرايي مهم براساس مقادير تخصص. غيرمتخصص در محدوده منابع زيستگاهي خود است گونه يك اي قهوه

  .باني است اصله از چشمه و فاصله از پاسگاه محيطشناختي گونه مورد مطالعه فاصله از رودخانه، ف آشيان بوم

  شناختي، پارك ملي گلستان مطلوبيت زيستگاه، تحليل عاملي آشيان بوم سازي اي، مدل خرس قهوه: كليدي هاي واژه

  Mhr.hamidreza@gmail.com: ، پست الكترونيكي  09119231607: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 وحش ياتحهاي  حفاظت از گونه منظور به يزير برنامه

ها و نحوه  شناختي اين گونه بدون آگاهي از نيازهاي بوم
 هايبحران). 8(پذير نيست  ها با زيستگاه امكانارتباط آن

 هاي گونه از بسياري جمعيت است زيستي سبب شدهمحيط
 و زيستگاه تبديل و تخريب به داليلي همچون وحش ياتح
 محدوده كردن مشخص .يابد كاهش رويهبي شكار يا

 توسط كه پارامترهاي زيستگاهي شناخت ها، گونه پراكنش
 هاي تعيين زيستگاه و شودمي انتخاب منطقه در گونه يك

 شناسي حفاظتزيست در هافعاليت ترينمهم از مناسب
 زيستگاه سازي مدل هاي روش لذا). 13( شود مي محسوب

 وحش ياتح مديريت در سرعت به تاكنون 1970 از سال كه
 اين بر غلبه براي مناسب ابزاري و قرارگرفته مورداستفاده

  ).16( است شده يمعرفمشكل 

شده و حيات  هااكوسيستم افزايش جمعيت موجب تخريب
 در نهايت و كندي جانوري را تهديد ميها گونه از بسياري

 شودمي زيست بوم ژيكياكولو تعادل خوردن باعث برهم
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 از آگاهي ها، زيستگاه و وحش  حيات در مديريت ).9(
. است برخوردار به سزايي اهميت از وحش  پراكنش حيات

 نظير عواملي به زيستگاه احياء و هاي حياتگونه بقاء
 و زيستگاه هايويژگي منابع، زيستي، دسترسي فاكتورهاي
  ).22(است  وابسته هاي انسانيفعاليت و زمين سيما

 عوامل ترينمهم از شدگي زيستگاه تكه تكه تخريب و
است  وحش ياتحهاي  جمعيت اندازه كاهش و انقراض

ع از وضعيت توزيع بالقوه حيوانات نقش مهمي الاط). 17(
پيشگويي توزيع . و زيستگاه دارد وحش ياتحدر مديريت 

پذير  امكان گاه زيستتناسب  سازي مدلبا  ها گونهبالقوه 
از  توانند مي گاه زيستتناسب  هاي مدلبعضي از . ستا

شناختي در پيشگويي حضور و عدم حضور و يا  آشيان بوم
يكي از . ، استفاده كنندمورد مطالعهفراواني گونه در منطقه 

 براساسكه براي پيشگويي توزيع بالقوه گونه  هايي روش
است، تحليل عاملي آشيان  يافته توسعهحضور  هاي داده
 (Ecological Niche Factor Analysis) شناختي بوم

       افزار نرمشد كه در  ارائه اين مدل توسط هيرزل). 7(است 
Biomapper  تحليل. شود مياجرا ENFA هاي  از داده

حضور گونه و متغيرهاي زيستگاهي براي مشخص كردن 
كند كه به دليل  شناختي گونه استفاده مي آشيان بوم

ن و هزينه مطالعات تا به امروز به جويي در زما صرفه
. است قرارگرفتهاستفاده محققين  گستردگي مورد

هاي حضور و عدم حضور  هايي كه براساس داده روش
رو  باشند با پديده عدم حضور كاذب روبه گونه استوار مي

گر به  ديگر مشاهده گونه توسط مشاهده  عبارت به. هستند
 تجهيزات موردگر،  متعددي نظير دقت مشاهده دليل

استفاده، رفتار گونه در استتار و اختفا و نظير آن سبب 
نقطه عدم حضور گونه ثبت  عنوان بهتا آن نقطه  گردد مي
 وتحليلي تجزيهنتايج حاصل از  تواند مياين خطا . شود
 بهENFA همراه سازد اما تحليل باالييرا با خطاي  ها داده
كند با  استفاده مي هاي نقاط حضور اينكه فقط از داده دليل

بر  عالوهدراين روش . روبرو نيست الذكر فوقمشكل 

شناختي مهمي  محاسبه مطلوبيت زيستگاه فاكتورهاي بوم
گرايي و تحمل كل محاسبه حاشيهگرايي،  تخصص نظير
شناختي  وسعت ميدان بوم دهنده نشان يببه ترتكه  گردد مي

، يطيمح زيستنسبت به متغيرهاي مستقل  موردنظرگونه 
و  اي حاشيه هاي زيستگاهميزان تمايل گونه به زندگي در 

گونه نسبت به متغيرهاي مستقل محيط  تحمل قابلمحدوده 
  .زيستي است

ي اخرس قهوههدف ازاين تحقيق تعيين مطلوبيت زيستگاه 
ملي گلستان ازجمله  پارك . باشددر پارك ملي گلستان مي

. باشدر ايران ميي داخرس قهوههاي مناسب گونه  زيستگاه
هاي انساني موجود در درحال حاضر تهديدها و تعارض

هاي  ي را از برخي زيستگاهاخرس قهوهاين منطقه، گونه 
هاي  هاي حضور جمعيت مناسب جدا كرده و تمركز محل

  .را به سمت مناطق خاصي هدايت نموده است گونه ينا

هاي مختلف خرس، بعد از  ي در بين گونهاخرس قهوه
زيرگونه ). 21(س قطبي دومين گونه ازنظر جثه است خر

Ursus arctos syriacus ترين زيرگونه خرس  كوچك
  .ها است اي در بين ساير زيرگونه قهوه

 پستانداران ترين يافته گسترش از ي يكيا قهوهخرس 

 از وسيعي آن طيف دامنه پراكنش كه است زيخشكي

ي ها عرض تا ميانه جغرافيايي يها عرضي ها ستگاهيز
 شامل آمريكاي شمالي و آسيا اروپا، در را باال جغرافيايي

خوار اي بزرگ جثه گوشت در ايران خرس قهوه. شود يم
است كه داراي پراكنش نسبتاً وسيعي در نيمه شمالي و 

هاي البرز و زاگرس  كوه واسطه حضور رشته غربي كشور به
  ).1شكل ) (5( است

شده سازمان  حمايتهاي  اي در زمره گونهخرس قهوه
فهرست  )LC( كمترين نگراني زيست، طبقهحفاظت محيط

قراردارد  CITESكنوانسيون  IIو ضميمه  IUCNسرخ 
)10.(   
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  در ايران و جهان ياخرس قهوهنقشه پراكنش  -1شكل 

  مواد و روشھا

اي ارك ملي گلستان منطقهپ: معرفي منطقه مورد مطالعه
هاي شمال اليه شرق جنگل كوهستاني است كه در منتهي

اين پارك ازنظر موقعيت جغرافيايي  .شده است كشور واقع
عرض شمالي و  53˚ /30/04˝و  37˚ /00/31˝حدفاصل در
هاي طول شرقي بين شهرستان 66˚ /00/17˝و  55˚ /20/43˝

پارك ). 2شكل (و بجنورد قرارگرفته است  گنبدكاووس
 115 و وسگنبدكاوكيلومتري شرق  55 ملي گلستان در

-كيلومتري غرب بجنورد و در مسير بزرگراه آسيايي تهران

 كيلومتر 35كه اين بزرگراه به طول  شده است مشهد واقع
اين  .كندآن را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي

 حوزه قضايي سه استان خراسان شمالي، سمنان و پارك در
حفاظتي دارد، اما ازنظر تشكيالت و مسئوليت  گلستان قرار

زيست استان گلستان  تحت نظر اداره كل حفاظت محيط
تا  450 اي كوهستاني با دامنه ارتفاعو منطقه) 12( قراردارد

هكتار  91895متر از سطح دريا و با مساحتي برابر با  2411
  ).2( است

هاي ميداني اي، طي بازديد نقاط حضور خرس قهوه
ك مشاهدات ساله به كم صورت ماهانه در يك دوره يك به

مشاهده (و مشاهدات غيرمستقيم ) دوربين چشمي(مستقيم 
 GPSانجام و نقاط حضور با استفاده از ) سرگين و ردپا

هاي حضور  نقطه از محل 75درمجموع . برداشت گرديد
  ).3 شكل(شد  اي در منطقه ثبت  خرس قهوه

  
  كره گلستان گاه زيستموقعيت جغرافيايي پارك ملي و ذخيره -2شكل 

براي ، 0/4نسخه Biomapperافزار  نرماين مطالعه از  در
نسخه  IDRISI افزار نرمتهيه مدل مطلوبيت زيستگاه و از 

به  ها آنو ورود  مطالعاتي هاي اليهراي ساخت ، ب01/14
  .شد استفاده Biomapper افزار نرم

  شناختی مراحل انجام روش تحليلی عاملی آشيان بوم

  ی محيط زيستیھای متغيرھا تھيه نقشه -١

در  ENFAوتحليل  هاي اطالعاتي ورودي و تجزيه اليه
  .شوندبندي مي به دو دسته زير طبقه Biomapperافزار  نرم

شامل نقشه  :)Work map(نقشه نقاط حضور گونه ) الف
رستري نقاط حضور گونه در سطح منطقه است كه اين 

  .وتحليل گرديد عنوان متغير وابسته وارد تجزيه نقشه به
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  )ارتفاع: نقشه پايه( يرمستقيمغاي در پارك ملي گلستان بر اساس مشاهدات مستقيم و  نقاط حضور گونه خرس قهوه -3شكل 

 Ecogeographical( هاي متغير مستقل محيطي نقشه) ب

maps(: و عوامل مؤثر بر ي شامل متغيرهاي مستقل محيط
 طبقاتهاي  حضور گونه است كه دراين تحقيق از نقشه

هاي  ي، شيب، جهت، زبري، موقعيت روستاها، جادهارتفاع
باني و نقشه  يطمح يها پاسگاهآسفالت و خاكي، موقعيت 

و شاخص تفاضل نرمال شده پوشش  ها آبراهه منابع آبي و
باتوجه به اينكه جهت انجام . استفاده شدگياهي 
هاي  تنها نقشه Biomapperافزار  وتحليل، نرم تجزيه

افزارهاي سامانه  پذيرد، لذا با استفاده از نرم رستري را مي 
هاي  ، نقشهIdrisiافزار نرم و (GIS)اطالعات جغرافيايي 

رستري متغيرهاي مستقل محيطي جهت اجراي 
  ).4( گرديد ها تهيه وتحليل تجزيه

افزار  ها براي ورود به نرم سازي نقشه آماده - 2
Biomapper :ها به  براي ورود نقشهBiomapperراي ، ب
) DEM(ها بااستفاده از نقشه طبقات ارتفاع  تمامي نقشه

  ).9(شد  نظر گرفته قالب يكساني در

هاي متغيرهاي محيط زيستي و نقشه  وارد نمودن نقشه - 3
  Biomapper افزار حضور گونه به نرم

براي اين : يهاي متغيرهاي محيط بررسي وضعيت نقشه - 4
 هاي موجود در جعبه مرحله تمامي نقشه
Ecogeographical map فرمان با Verify maps مورد 

هايي كه در احتمال  همچنين براي نقشه. بررسي قرارگرفت
 تحليل و  حضور گونه اثر مثبت يا منفي دارند، تجزيه

Circular و Distance 9( صورت گرفت.(  

يكي از بهترين : ها داده بودن بررسي وضعيت نرمال - 5
شود،  منظور استفاده مي بدين Biomapperها كه در  روش

ها  سازي دادهباشد كه بمنظور نرمالمي Box-Coxروش 
  .رودبه كار مي

: يمتغيرهاي محيط هاي ها در نقشه تعيين همبستگي داده - 6
براين است كه اگر بين دو متغير  تأكيد ENFA درروش

بنا به (باشد، يكي از دو متغير درصد  85همبستگي بيش از 
  .حذف گردد وتحليل تجزيهاز  تواند مي )نظر پژوهشگر

  .ENFAشناختي  اجراي تحليل عاملي آشيان بوم - 7
تعيين الگوريتم مناسب بااستفاده از شاخص بويس  - 8
)Boyce:(  براي تهيه نقشه مطلوبيت زيستگاه در

Biomapper، هاي متفاوتي  كارگيري الگوريتم امكان به
يانگين م ميانگين هندسي، هاي ميانه،شامل الگوريتم

بااستفاده از . شده است حداقل فاصله فراهم هارمونيك و
اين شاخص، يك الگوريتم مناسب براي تهيه نقشه 

براين اساس هرچه . گرددمطلوبيت زيستگاه انتخاب مي
تر باشد  كم بويس بيشتر و انحراف معيار ميزان شاخص

  ).19(باشد  تر مي شده مناسب الگوريتم انتخاب
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  بيني مدل يشارزيابي صحت پ - 9
  ).1(تهيه محصول نهايي  - 10

 نتايج

  نقشه ،)Correlation Matrix(در ابتدا ماتريس همبستگي 
 افزار محاسبه ها به نرم پس از ورود اليه يمتغيرهاي محيط

 85طبق جدول هيچ متغيري همبستگي باالي . گرديد
وتحليل استفاده  ها در تجزيه درصد نداشته و از همه اليه

  ).1ول جد(گرديد 

  سازي مطلوبيت زيستگاه نتايج همبستگي بين متغيرهاي مورد استفاده جهت مدل -1جدول 

پوشش  زبري  شيب
 گياهي

متغيرهاي  جهت ارتفاع آبراهه جاده چشمه پاسگاه روستا
 مستقل

  جهت  1 -035/0 047/0 139/0 127/0 097/0 084/0 084/0 063/0 041/0
  ارتفاع -035/0 1 057/0 469/0 039/0 151/0 451/0 016/0 098/0 - 06/0

  آبراهه 047/0 057/0 1 161/0 -048/0 -049/0 -066/0 013/0 -027/0 077/0

   جاده 139/0 469/0 161/0 1 -139/0 268/0 323/0 075/0 097/0 024/0
  چشمه 127/0 -039/0 -048/0 -139/0 1 423/0 276/0 055/0 025/0 -227/0
  پاسگاه 097/0 151/0 -049/0 268/0 423/0 1 483/0 093/0 084/0 -079/0
  روستا 084/0 451/0 -066/0 323/0 276/0 483/0 1 111/0 168/0 -025/0
  پوشش گياهي 084/0 016/0 013/0 075/0 055/0 093/0 111/0 1 387/0 062/0
  زبري 063/0 098/0 -027/0 097/0 025/0 084/0 168/0 387/0 1 089/0
  شيب 041/0 06/0 077/0 024/0 227/0 079/0 -025/0 062/0 089/0 1

  

اطالعات اين ): Score matrix(ماتريس امتيازات 
هر عامل حاصل از اين است كه  دهنده ماتريس نشان

وتحليل چه  متغيرهاي مستقل محيطي مورداستفاده در تجزيه
اهميت هر متغير در مدل به  و ميزان همبستگي دارند

. گردد برميفاكتورهاي مختلف آن متغير در  هاي ارزش
عنوان مثال اگر متغيري در همه فاكتورها داراي ارزش  به

  .آن را حذف نمود توان مينزديك به صفر باشد، 

دهنده ماتريس امتيازات براي زيستگاه نشان 2جدول 
ستون اول از . اي در پارك ملي گلستان است خرس قهوه

است  سمت راست شامل متغيرهاي مستقل محيط زيستي
) Marginality(گرايي  درصد از حاشيه 100كننده  كه بيان
اي براي هر  ستون دوم بيانگر مقادير ويژگي حاشيه. است

 هاي بعدي شامل مقادير تخصص ستون. يك از متغيرهاست
  .هستند) Specialization(گرايي 

پذيري خرس مقدار حاشيه گرايي، تخصص گرايي و تحمل
به ) 3(صورت جدول  تان بهاي در پارك ملي گلس قهوه

  .دست آمد

وتحليل  پس از اجراي تجزيه: تهيه نقشه مطلوبيت زيستگاه
ENFA توان به  هاي مربوطه مي يابي به خروجي و دست

گام اول در  .محاسبه نقشه مطلوبيت زيستگاه پرداخت
عامل  محاسبه نقشه مطلوبيت زيستگاه، محاسبه نقشه

)Factor map (وتحليل براي  زيهنتايج اين تج. است
 بايومپر البته. محاسبه نقشه مطلوبيت زيستگاه الزامي است

)Biomapper ( خود نيز براساس معيار چوب شكسته
 .كند را پيشنهاد مي ENFA هاي تعداد نقشه آرتورمك
تواند خود اين تعداد را براساس مقدار  حال، كاربر مي بااين

 ن نمايدتجمعي واريانس توجيه شده توسط عوامل تعيي
)4.(  
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  )ستون دوم مقادير حاشيه گرايي و ستون سوم مقادير تخصص گرايي(هاي متغيرهاي مستقل محيطي ماتريس امتياز -2جدول 

متغيرهاي 
 مستقل

M 
 )11(% 

S1 
 )35(% 

S2 
 )22(% 

S3 
 )10(% 

S4 
 )7(% 

S5 
 )6(% 

S6  
 )4(% 

S7  
 )3(% 

S8  
 )2(% 

S9  
 )0(%  

 -017/0 024/0 -033/0 - 14/0 136/0 -083/0 -119/0 -128/0 964/0 013/0  جهت

 -086/0 -767/0 -087/0 -157/0 47/0 16/0 -285/0 -314/0 -089/0 06/0  ارتفاع

 195/0 -061/0 - 05/0 -189/0 201/0 -598/0 162/0 225/0 -014/0 -562/0  آبراهه

 05/0 -289/0 335/0 365/0 -612/0 127/0 188/0 501/0 198/0 -116/0   جاده

 181/0 -215/0 108/0 438/0 -237/0 -021/0 -233/0 -652/0 027/0 -522/0  چشمه

 111/0 07/0 -229/0 -609/0 -032/0 671/0 -012/0 152/0 -038/0 -451/0  پاسگاه

 -032/0 484/0 175/0 272/0 428/0 -099/0 733/0 -066/0 043/0 -156/0  روستا

پوشش 
  گياهي

307/0- 002/0 009/0 052/0 037/0- 049/0- 049/0 324/0- 056/0- 944/0- 

 032/0 16/0 817/0 -206/0 024/0 -088/0 -279/0 -038/0 -132/0 -152/0  زبري

 114/0 092/0 -097/0 324/0 321/0 352/0 -414/0 359/0 034/0 -223/0  شيب

  
  ENFAحليل وت آمده از تجزيه دست پذيري بهگرايي و تحمل گرايي، تخصص مقادير حاشيه -3جدول 

  عامل                                                نتايج
  505/0حاشيه گرايي                                       

  489/1                                    ييگرا تخصص
  672/0                                       ييگرا تحمل

  
وتحليل  حاصل از تجزيه ENFAشه دراين مطالعه تعداد نق

نقشه عامل براي محاسبه نقشه مطلوبيت زيستگاه سه عامل 
ديگر كليه اطالعات مربوط  عبارت در نظر گرفته شد يا به

استفاده در  تمامي عوامل محيط زيستي مورد به
براساس روش . وتحليل در سه نقشه خالصه شد تجزيه

شده نمايانگر  عامل محاسبه 10چوب شكسته، سه عامل از 
با مقايسه اعداد . درصد از تغييرات واريانس كل است 84

نقشه  ، الگوريتم ميانگين هارمونيك و4حاصله از جدول 
  ).4 شكل( مطلوبيت زيستگاه حاصل از آن انتخاب شد

بندي شده مطلوبيت زيستگاه خرس تهيه نقشه طبقه
شناختي،  پس از انجام تحليل عاملي آشيان بوم :اي قهوه

بااستفاده از  اي قشه مطلوبيت زيستگاه خرس قهوهن
سپس بمنظور . هارمونيك به دست آمد الگوريتم ميانگين

 طبقه سهدست آمده به  هاي بهنمايش و تحليل بهتر، نقشه
ي سبز، زرد و ها بارنگبترتيب (مطلوب، مطلوب و بهينه نا

بر اساس نمودار فراواني و آستانه مطلوبيت تقسيم  )بنفش
 مطلوبيت همچنين مساحت طبقات نقشه). 5شكل (د گردي

  .محاسبه گرديد) 5جدول (زيستگاه نيز 

  
هاي مختلف براي تهيه  مقادير شاخص بويس الگوريتم -4 جدول

  اي نقشه مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه

  شاخص بويس ±الگوريتم                     انحراف معيار 

  66/0 ±29/0      هارمونيك                    ميانگين
  45/0 ±53/0ميانگين هندسي                            
  55/0 ±41/0حداقل فاصله                             
  35/0 ±32/0مياته                                        
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اي در پارك ملي گلستان نقشه مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه -4 شكل

  

  
  اي بندي شده مطلوبيت زيستگاه خرس قهوهبقهنقشه ط -5شكل 

  زيستگاه مطلوبيت نقشه طبقات مساحت -5 جدول

  درصد  )هكتار( مساحت  طبقات
  %52  48267  نامطلوب
 %30 26838  مطلوب
  %18  15848  بهينه

گرايش  1بويس به سمت  دراين مطالعه مقادير شاخص
اخص نيز ميزان اين ش شده گرفته دارد و در الگوريتم بكار

دهنده صحت  به دست آمد كه اين مقدار نشان 66/0
  .قبول مدل است قابل

  گيري بحث و نتيجه
تفسير نقشه مطلوبيت زيستگاه مشخص  نتايج حاصل از

اي در پارك ملي  سازد كه زيستگاه مطلوب خرس قهوه مي
هاي باالتر متر از سطح دريا، شيب 1400گلستان، در ارتفاع 
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هاي جغرافيايي و در مناطق  درصد، تمامي جهت 20از 
هاي  اي شامل درختچهعمدتاً با پوشش گياهي درختچه

 .است شده واقعگالبي وحشي و تمشك  سيب وحشي،
 4660اي در فاصله  همچنين، زيستگاه مطلوب خرس قهوه

باني، هفت كيلومتري از روستا، هاي محيطمتري از پاسگاه
-ا و آبراهههمتري از رودخانه 1200متري از چشمه،  1300

ميوه درختان جنگلي و . متري از جاده قرار دارد 3000ها و 
هاي مناطق استپي نقش بسيار مهمي در پراكنش  درختچه

كه در  طوري اي در پارك ملي گلستان دارند، به خرس قهوه
منطقه تنگه گل و دشت و سولگرد با حضور اين نوع 

هاي بخش زيادي از اين مناطق جزء ترجيح ها درختچه
  .آيد اي به شمار مي زيستگاهي خرس قهوه

دهد كه با نزديكي به روستاها تراكم مطالعات نشان مي
ير تأثدهنده  يابد كه نشاناي كاهش مي جمعيت خرس قهوه

جهت . اي از انسان دارد گزيني خرس قهوه عامل دوري
كه  طوري ير خاصي بر روي گونه ندارد بهتأثجغرافيايي 

  .ها تقريباً يكسان بود ر تمامي جهتتراكم حضور گونه د

گرايي بمنظور تعيين چگونگي انتخاب حاشيهعامل 
اي در پارك ملي گلستان براساس  زيستگاه خرس قهوه

اين  يگرد عبارت به. شرايط موجود از منابع محاسبه شد
هاي  كند كه آيا گونه مورد مطالعه زيستگاه عامل بيان مي

ه در محدوده مياني از گستره اي را برگزيده و يا اينك كرانه
  .كند منابع مورد استفاده خود زيست مي

ميزان  گراييحاشيهبراساس نتايج حاصل از ميزان 
اي در پارك ملي گلستان  شده براي خرس قهوه محاسبه

) نزديك به صفر(ازآنجاكه مقدار كم . به دست آمد 505/0
ك نيز دهنده مركزگرايي و مقادير باالتر از ي اين عامل نشان

گزيني گونه مربوطه را در محدوده منابع مورد  حاشيه
شده براي  دهد، لذا ميزان محاسبه  استفاده خود را نشان مي

دهنده اين است كه اين جانور تمايل  اي نشان خرس قهوه
همچنين، . به زندگي در مركز متغيرهاي زيستگاهي دارد

 پذيري كُل گونه در تحمل گرايي جهت تعيين تحمل عامل

. محدوده منابع مورد استفاده خود در زيستگاه محاسبه شد
معكوس ميزان تخصصي بودن گونه است  درواقعاين عامل 

به  672/0ملي گلستان   اي در پارك قهوه و براي خرس
دهنده اين  مقدار كمتر از يك اين عامل نشان. دست آمد
با توان تحمل پايين در محدوده شرايط  گونه ينااست كه 
اي داراي ميدان اكولوژيك  خود است و يا گونهمحيطي 

عرض است كه به زندگي در محدوده باريكي از شرايط  كم
آمده از  دست مقدار به. تري داردمحيطي خود تمايل بيش

نسبت به تغيير شرايط  گونه ينادهد كه  اين عامل نشان مي
 بهينه زيستگاه خود نسبتاً حساس است يا به عبارتي خرس

متخصص در محدوده منابع زيستگاه خود  گونه يك اي قهوه
بودن  عامل بعدي تخصصي . ملي گلستان است  در پارك

عمومي است كه داراي معني معكوس نسبت به تحمل  
مقدار آن از يك تا  ازآنجاكهحال،  بااين. عمومي است

مقدار . كند، لذا تفسير آن دشوارتر است نهايت تغيير مي بي
ده توسط اولين عامل آناليز تجزيه ش  واريانس توضيح داده

  .هاي اصلي برابر با تخصصي بودن گونه است به مؤلفه

ترين عوامل مؤثر در  گرايي، مهم براساس مقادير تخصص
شناختي گونه مورد مطالعه فاصله از رودخانه،  آشيان بوم

با . باني است فاصله از چشمه و فاصله پاسگاه محيط
 فاصله و چشمه از لهفاص رودخانه، از افزايش فاصله

اي  باني ميزان مطلوبيت زيستگاه خرس قهوهمحيط پاسگاه
حال، با افزايش ارتفاع، مطلوبيت  بااين. يابدكاهش مي

هاي  زيستگاه. يابدافزايش مي اي قهوه زيستگاه خرس
. در نزديكي منابع آبي قرار دارند اي قهوه مطلوب خرس

-هاي محيط پاسگاهدهد كه منابع آبي و  اين نتايج نشان مي

اي  باني نقش بسيار مهمي در مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه
دارند زيرا باتوجه به مشاهدات كامالً مشخص است كه 

هاي تمشك  دار و همچنين بوتههاي درختي ميوه عمده گونه
. و گل رز در مناطق مرطوب داخل و حاشيه منبع آبي است

- اي مي هوهچيزخوار بودن خرس ق همچنين باتوجه به همه

باني نقش به سزايي در  هاي محيط توان گفت كه پاسگاه
وحش خصوصاً كل و بز هاي حيات تأمين امنيت ديگر گونه
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بانان شكار نوزادان  دارد كه در چندين مورد توسط محيط
همچنين الزم . كل و بز توسط خرس گزارش گرديده است

به ذكر است كه در مناطق جنگلي قطع درختان و 
هاي درختان وحشي و  ي بدون مجوز ميوهآور جمع

شدت نسبت به ديگر مناطق  به همچنين ورود غيرمجاز
  .كم است) ها دور از پاسگاه(

ي اثر كاربري زمين را بر مطلوبيت زيستگاه ا مطالعهدر 
شده البرز مركزي مورد  اي در منطقه حفاظت خرس قهوه

 در مطلوبيت داد مساحت نشان ارزيابي قرارگرفت كه نتايج
 26744 بالقوه مدل در و هكتار 67/20700 بالفعل مدل

 محدودتر بالفعل مدل در مطلوبيت ميزان و است هكتار
 17735 جنگلي اراضي در مطلوبيت ميزان. است شده

 اختصاص خود به را مطلوبيت ميزان بيشترين كه هكتار بود
- انسان كاربري به مطلوبيت كمترين درنهايت و دهدمي

 مساحت از هكتار 343360 تقريباً كه تاس مربوط ساخت
 متغير گنجاندن از بعد اي قهوه خرس بالقوه محدوده
 نتايج .است يافته يشافزا زيستگاه كيفيت اراضي كاربري
 جنگلي مناطق اي قهوه خرس كه داد نشان مدل از حاصل
 تأثير تحت و دهد مي ترجيح را ناهموار هاي زمين و متراكم
  ).11(است  ساخت انسان مناطق منفي

اي در منطقه  هاي غذايي فصلي خرس قهوه بررسي عادت
دهد كه منابع غذايي شده البرز مركزي نشان مي حفاظت

را در بهار و  گونه ينااي از رژيم غذايي گياهي، بخش عمده
هاي  تابستان دارد و بيشترين فراواني را در سرگين

نيمه  ها اغلب در ويژه مورچه حشرات به. شده دارند بررسي
براساس نتايج اين مطالعه، . شونداول تابستان خورده مي

ها يافت  گاه در سرگين خرسداران وحشي هيچسمبقاياي 
 گونه ينارسد كه رژيم غذايي نظر مي براين اساس، به. نشد

همچنين ). 14(خواري است در البرز مركزي غالباً گياه
ونه خرس زيستگاه بالقوه مطلوب گ كه اي نشان دادمطالعه
درصد از مساحت استان اصفهان را تشكيل  4/3اي قهوه

داده است و عوامل اقليمي در مطلوبيت زيستگاه گونه 

هاي براساس مقايسه نقشه. بيشترين اهميت را دارند
آمده با مرز مناطق چهارگانه  دست مطلوبيت زيستگاه به

شده كنوني  تحت حفاظت استان، شبكه مناطق حفاظت
- درصد از زيستگاه مطلوب خرس قهوه 6/11 توانسته است

  ).15(اي را در منطقه مورد مطالعه پوشش دهد 

اي با  تحقيقات صورت گرفته بر زيستگاه خرس قهوه
يافته و رگرسيون وزني  سازي خطي تعميم استفاده از مدل

كه متغيرهاي  داد نشان جغرافيايي در جنوب ايران نتايج
از سطح دريا و فاصله از فاصله از مراكز جمعيتي، ارتفاع 

خوابي  منابع آبي نقش مهمي در مطلوبيت زيستگاه زمستان
- چنين، زيستگاه مطلوب زمستانهم. اي دارند خرس قهوه

العبور اي و سنگالخي صعبخوابي اين گونه، مناطق صخره
باشد در ارتفاعات كوهستاني و دور از دسترس انسان مي

  ).3(آن است كه احتماالً به دليل امنيت باالي 

مطالعات صورت گرفته بر مطلوبيت زيستگاه خرس 
شده شيمبار، استان خوزستان  اي در منطقه حفاظت  قهوه
طور معناداري بهتر از شده به بيني كه مدل پيش داد نشان

 منطقه درصد 75/20 عالوه،به. حالت تصادفي است
طبق . اي شناسايي شد قهوه خرس مطلوب زيستگاه عنوان به

درصد  46/88نايف باالترين ميزان موفقيت ل جكتحلي
-عنوان مهم بندي گياهي بهتيپچنين، متغير هم. محاسبه شد

  ).6(ترين عامل مؤثر بر پراكنش گونه شناسايي شد 

خرس صورت گرفته بر روي  ستگاهيزمطلوبيت سازي  مدل
البرز  شده حفاظتدر منطقه  ENFAبه كمك ي اقهوه

اي به  در فصل تابستان خرس قهوهدهد كه جنوبي نشان مي
هاي شمالي تمايل داشته و از مناطق  ارتفاعات باال و دامنه

چنين، خرس هم. كنداي، روستاها و جاده دوري ميصخره
ها را به  اي مناطق نزديك به آب و نزديك به دامداري قهوه

دهنده وابستگي گونه  كه نشان دهدساير مناطق ترجيح مي
عنوان يك  تماالً استفاده خرس از دام بهبه منابع آب و اح
شده نشان  نقشه مطلوبيت زيستگاه تهيه. منبع غذايي است

دهد كه بيشتر مناطق مطلوب در بخش شمالي اين منطقه  مي
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درصد كل منطقه، زيستگاه  10و نزديك به  قرارگرفته
نتايج فوق با ). 8(رود مطلوبي براي خرس به شمار مي

  .اين پژوهش مطابقت دارد نتايج به دست آمده با

 روش از استفاده اي با مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه
ENFA  ترين است كه مهم گرفته انجامدر كشور سويس

اي بترتيب  عوامل در تعيين مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه
. هاي فاصله از شهر، شيب و فاصله از جاده بوده است متغير

ن تخصص گرايي و ميزا 98/0همچنين، حاشيه گرايي گونه 
وتحليل صورت  آمده است و براساس تجزيه دست به 56/2

اين  يجنتا). 23(ميانه نتايج بهتري نشان داد  گرفته الگوريتم
تحقيق با نتايج فوق همخواني داشته و نتايج نشان داد گونه 

  .دارد مركز متغيرهاي زيستگاهي در زندگي به تمايل

ارك ملي ابزورو اي در پ طي پژوهشي زيستگاه خرس قهوه
 يموردبررس ENFAروش  از استفاده در كشور ايتاليا با

قرارگرفت كه نتايج اين تحقيق نشان داد فاصله از جاده 
هاي شهري، فاصله از مراكز  اصلي، ارتفاع، فاصله از جاده

جمعيتي و شيب بترتيب داراي بيشترين اهميت بودند 
)18.(  

تگاه گونه در مطالعات صورت گرفته بر مطلوبيت زيس
خرس مالزيايي به كمك روش مكسنت نتايج حاصل حاكي 

ترين عامل در انتخاب زيستگاه  از آن بوده است كه مهم
اي، پوشش گياهي بوده و فاكتور فاصله از  خرس قهوه

). 20(هاي بعدي قرار دارند  جاده، ارتفاع و جهت در رتبه
 آمده عمل بهشده با تحقيقات  نتايج اين تحقيق با نتايج كسب

  .مغايرت دارد) 20و 18(

 حاشيه در ايقهوه خرس فعاليت و حضور مناطق بررسي
در طول مدت انجام اين تحقيق  :گلستان ملي پارك

هاي متعددي از ايجاد خسارت به باغات و مزارع  گزارش
روستاهاي حاشيه پارك ملي گلستان دريافت گرديده است 

رامون پارك ملي توان كليه نقاط پيكه تقريباً مي طوري به

. گلستان را جزء مناطق فعاليت موقت به شمار آورد
حال در حاشيه شمالي پارك شامل مناطق كويلر و  بااين

لهندر عمده ورود اين گونه مربوط به اراضي تحت كشت 
گياه آفتابگردان است و در قسمت جنوبي و شرقي پارك 
شامل روستاهاي آرمادلو، دشت، بيدك و دشت شاد 

اي به باغات ه خرس حمالت و تجاوزات گستردهسال همه
آورد كه متأسفانه موجب ميوه و مزارع صيفي وارد مي

گرديده است كه برخي از كشاورزان اقدام به تيراندازي به 
در طي مدت . ها گردند اي و تلف شدن آن خرس قهوه

اي كه همگي در  انجام اين تحقيق سه قالده خرس قهوه
ك گلوله و مسموميت غذايي خارج از پارك توسط شلي

  .تلف شده بودند، مشاهده گرديد

 :عوامل تهديدكننده مؤثر بر جمعيت گونه در منطقه
ويژه بعد  هاي متعدد بههاي بتني طويل و پلاحداث ديواره

-بيش از ميزان پيش از سيل گلستان و تعريض گسترده و

  .مشهد -بيني شده جاده آسيايي تهران

هاي واقع ويژه روستا به(در منطقه اهالي روستاهاي موجود 
نيز با شكار غيرمجاز، از ) در جنوب شرقي و جنوب پارك

  .هستند ايقهوه عوامل تهديدكننده خرس

اعتقادات دارويي غلط عموم مردم در خصوص چربي 
كننده ها نيز از عوامل تحريك موجود در بدن خرس

 شكارچيان غيرمجاز جهت تلف نمودن حيوان و استفاده از
  .ها است چربي و پي خرس

باتوجه به تهديدهاي فوق، لزوم بررسي وضعيت گونه، 
و همچنين  زيستگاه و شناسايي عوامل منجر به تهديد گونه

الزام كشاورزان به بيمه مزارع و محصوالت كشاورزي 
حاشيه پارك ملي گلستان و حمايت مادي سازمان حفاظت 

مله زيست در جهت جبران خسارات ناشي از ح محيط
  .رسد نظر مي امري بديهي به وحش ياتحخرس و ديگر 

  

  منابع
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Abstract 

Land use changes in recent years have led to the destruction, loss and fragmentation of 
natural habitats and, consequently, the reduction of global biodiversity. Meanwhile, 
large mammals have been endangered as a result of human activities, more than other 
species. The high nutritional requirements of meaty mammals have led to increased 
conflict between these species and humans that leads to their vulnerability in recent 
years. The brown bears population, as an umbrella species in the country, has been 
significantly reduced in recent years due to the destruction of habitats and unauthorized 
hunting. Habitat assessment models predict the distribution of species and their habitats 
and can be used as a tool for conservation and management purposes. In order to 
modeling the habitat of this species Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method 
in a Biomapper software has been used. In this study, the presence points of species 
used as a dependent variable and 10 environmental variables used as an independent 
variables. So these layers were prepared and analyzed. Habitat suitability map which 
prepared in this study has showed that suitable habitat for Brown bears in Golestan 
National Park located in the slopes of more than 20% and altitude of 1400 meters above 
sea level, all the geographical and peripheral directions, mainly by covering herb shrubs 
include wild apple shrubs, wild pears and raspberries. Based on the results of 
marginalization, The Brown bears tends to live in central habitats. Also, the tolerance 
factor indicates that the Brown bears of a non-specialized species are within their range 
of habitat resources. The most important variables for determining the suitability of 
brown bears habitat is distance from rivers, springs and rangers sites. 

Key words: Brown bear, Habitat suitability modeling, Ecological Niche Factor 
Analysis, Golestan National Park. 


