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 1316 فروردینتاریخ پذیرش:            1315 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده

شناسی ای در بومهایی که در حاشیه دامنه توزیع خود قرار دارند از اهمیت ویژهانتخاب منابع زیستگاهی مورد استفاده توسط گونه   

 خم در شهرستان ارسنجان کوه منطقه و باشدای در ایران و دنیا میترین دامنه توزیع خرس قهوهدارای جنوبیاستان فارس برخوردار است. 

بررسی عوامل موثر بر انتخاب منابع زیستگاهی این مطالعه  از هدف است. این استانای در های خرس قهوهترین زیستگاهیکی از مهم

ا در دیگر هشناختی آن با سایر جمعیتملی دریاچه بختگان و مقایسه پهنای آشیان بوم شیه شمالی پارکای در حاجمعیت محلی خرس قهوه

نمایه  571 ه ازاین گونبر پراکنش منظور بررسی عوامل موثر به شناختی گرینلی،اساس مفهوم آشیان بومی استان فارس است. برهازیستگاه

ونه گ شناختیآشیان بومموثر بر  هایفاکتورعنوان کار برده شده بهههای اطالعاتی بشد. الیهاستفاده  51Arc GISدر نرم افزار  حضور

عیار م شناختی فضایی با استفاده ازخم پهنای آشیان بوم . در منطقه کوهاراضی استکاربری و شیب، جهت، ارتفاع طبقات هایشامل نقشه

ها در استان دست آمده است و برای سایر زیستگاهبه 75/1( 11/1 -51/1و ) 77/1با ترتیب برابر هب (FT)وینر و معیار اسمیت -شانون

اهی زیستگ انتخاب منابعاختالف بین دار بودن یتعیین معنمحاسبه گردیده است. برای  51/1( 85/1 -57/1و ) 77/1فارس به ترتیب 

دارد وجود نداری اختالف معنی بین این دو گروهنشان داد  که استفاده شد  tاز آزمونها در استان فارس کوه خم با سایر زیستگاه

(757/1p=گرچه .) ع ای از منابخرس قهوه نشان داده شد، اما استفاده زیستگاه شیب درصد محیطیزیست متغیر در دارییمعن تفاوت

 یکسان است. محیطی نقاط مختلف استان فارس تقریباًزیست
 

 ، استان فارسGIS، شناختیآشیان بومای، محیطی، خرس قهوهمنابع زیست کلمات کلیدی:

 M.Mahmoudi@srbiau.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
کشور و در  04در حال حاضر هشت گونه خرس در بیش از        

های مختلف ای در بین گونهچهار قاره دنیا وجود دارد. خرس قهوه

خرس، بعد از خرس قطبی دومین گونه از نظر جثه است 

(Servheen، 0994). زیرگونه Ursus arctos syriacus ترین کوچک

ها است. در ایران گونهدر بین سایر زیر ایگونه خرس قهوهزیر

باشد که دارای خوار میترین گوشتجثهبزرگ ایخرس قهوه

اسطه و، بهپراکنش نسبتاً وسیعی در نیمه شمالی و غربی کشور

(. 0731)ضیایی، باشد البرز و زاگرس میهای حضور رشته کوه

ترین پراکنش را در ای بیشهای خرس، خرس قهوهدر بین گونه

های ر قاره آسیا این گونه نسبت به سایر مناطق آسیبدنیا دارد. د

تری را متحمل شده و جمعیت آن نسبت به سایر نقاط بسیار بیش

های که ناشی از فعالیت جهان کاهش چشمگیری داشته است

 .(Servheen ،0999)باشد قطعه شدن زیستگاه میانسانی و قطعه

ر ها شاخص سالمتی اکوسیستم و یک گونه کلیدی دخرس

 خرس چنین تعیین دامنه توزیعشوند. همزیستگاه تلقی می

 هایبرنامه در مهمی نقش تواندمی چتر گونه یک عنوانهب ایقهوه

(. حفاظت از این 0794کند )عطایی و همکاران، ایفا  حفاظتی

ین باشند. بنابر اهای آن نیازمند فضای زیادی میگونه و زیستگاه

بوم مهای هقاء تعداد زیادی از گونهحفظ زیستگاه این گونه باعث ب

خرس  بقای و حفظ در اساسی اقدامات دیگر خواهد شد. از

 زیستگاه، وضعیت محیط، شرایط پراکنش، دامنه ای، شناختقهوه

 و ریزینهایتاً برنامه و آن با زیستگاههم هایگونه جمعیت،

باشد )غالمحسینى و آمده می دستبه اطالعات اساسبر مدیریت

علت عدم آگاهی از وضعیت حفاظتی و عدم به .(0711همکاران، 

شناخت کافی درباره این گونه متأسفانه در اکثر مناطق دنیا به 

ویژه در کشورهای در حال توسعه، در آسیا و در بسیاری از مناطق 

های شدت در حال کاهش و زیستگاهایران جمعیت این گونه به

 هایوز برای بسیاری از جمعیتباشند. هنآنان در حال تخریب می

های موثق و قابل اتکا وجود دارد و بسیاری این گونه کمبود داده

ها، واسطه فقدان اطالعات کافی برای مدیریت آنها بهاز جمعیت

 سازی ورو مستند( از اینSeryodkin ،3447) اندنابود شده

 ایشناسی این گونه برآوری اطالعات پایه در رابطه با بومجمع

 هایپژوهش وجود این با. باشدهای حفاظتی ضروری میطرح

 معدود از است. گرفته صورت گونه این شناسیبوم درباره اندکی

 اشاره Ziaie  (0999)و Gutlebتوان به شده می انجام هایبررسی

سیاه  خرس و ایقهوه خرس وضعیت و توزیع به بررسی که کرد

 بررسی به (0713)چنین، نظامی هم .انددر ایران پرداخته

 امن منطقه محدوده در ایقهوه خرس شناسیبوم مقدماتی

 .است مازندران پرداخته استان در مرکزی البرز شده حفاظت

 البرز شده حفاظت منطقه ( نیز در در0794ن )اعطایی و همکار

سازی ای را مدلقهوه خرس تابستانه زیستگاه مطلوبیت جنوبی

با تحلیل  (3400) و همکاران Ashrafzadehاند. اخیراً نموده

DNA ای در تمامی گستره پراکنش میتوکندریایی خرس قهوه

های مختلف این این گونه در ایران، به تعیین موقعیت جمعیت

گونه بر روی درخت فیلوژئوگرافی پرداختند. براساس نتایج این 

؛ (Subclade)شاخه سه زیرای به های قهوهمطالعه جمعیت خرس

های شمالی )مناطق کوهستانی البرز و قفقاز(، غرب ایران جمعیت

اند. )زاگرس غربی( و زاگرس جنوبی )استان فارس( تفکیک شده

خصوصیات یک جمعیت با رسیدن به مرز دامنه توزیع خود تغییر 

هایی که در حاشیه چنین گونههم .(0713کند )مصداقی، می

. گرا هستندخود قرار دارند در انتخاب منابع خود ویژهدامنه توزیع 

ای در استان فارس در های خرس قهوهکه جمعیتبا توجه به این

ترین دامنه توزیع خود در ایران و دنیا قرار دارد و از نظر پائین

تکاملی و ژنتیکی در یک شاخه مجزا بر روی درخت فیلوژئوگرافی 

رو (، از این3400و همکاران،  Ashrafzadehشوند )بندی میطبقه

شناختی این گونه در این منطقه محاسبه پهنای آشیان بوم

( 0711در استان فارس غالمحسینی و همکاران ) باشد.می ضروری

 خرس پراکنش بر اقلیمی و توپوگرافی عوامل نیز به بررسی اثر

 (GIS) اطالعات جغرافیایی سامانه از استفاده با ایقهوه

اند، نتایج مطالعات آنان هشت منطقه را که از نظر تراکم پرداخته

ای قابل توجه بوده را معرفی نموده است. این جمعیت خرس قهوه

های اردکان )سپیدان(، هشت منطقه درمحدوده شهرستان

مرودشت، اقلید، استهبان، فسا، نورآباد و شیراز قرار دارند که در 

رستان ارسنجان بررسی نشده خم در محدوده شهآن منطقه کوه

است. این منطقه پس از مناطق شمالی استان فارس )سپیدان و 

ای در جنوب های خرس قهوهترین زیستگاهیکی از مهممرودشت( 

ایران است که جمعیت مناسبی از این گونه را در خود جای داده 

انسانی موجود در منطقه، گونه خرس تهدیدات و تعارضات  است.

 حضور هایمحل و کرده جدا مناسب هایزیستگاه یرا از برخ

در های این گونه را در برخی مناطق محدود نموده است. جمعیت

ای در شهرستان ارسنجان شامل گذشته دامنه توزیع خرس قهوه

تمامی نواحی جنگلی و کوهستانی بوده است اما در حال حاضر 

ش فزایتکه شدن زیستگاه که ناشی از ادلیل تخریب و تکهبه

جمعیت انسانی و توسعه مناطق مسکونی و کشاورزی است، این 

های تاریخی خود هایی از زیستگاهجثه از بخشخوار بزرگگوشت

یکی از  .(0711و همکاران،  زارعی)جدا شده است 
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که حیوانات از های تحلیل پویایی جوامع مبنی بر اینراه

گیری هنمایند، انداززیست خود چگونه استفاده میمحیط

شناختی یک جمعیت و مقایسه آن با های آشیان بومپارامتر

. ممکن است (Krebs ،0999های دیگر است )جمعیت

های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف در انتخاب جمعیت

تری را کسب کرده های متفاوتمنابع مورد نیاز خود سازگاری

ر باشند و براساس شرایط زیستگاهی و اقلیمی موجود، د

و همکاران،  Julieیافته باشند )گیری از منابع موجود تخصصبهره

گیری شناختی سعی در اندازههای آشیان بوم( که معیار3401

طور کمی دارند و از طریق مشاهده توزیع افراد در داخل ها بهآن

، Krebsگیری است )های منبع قابل اندازهمحدوده وضعیت

شناختی، آشیان عالوه برغذا یکی از ابعاد مهم آشیان بوم (0999

 0لیشناختی گرینشناختی مکانی است که از آن به آشیان بومبوم

(. این رویکرد مبتنی بر 0910 ،و همکاران Jamesشود )تعبیر می

های توزیع جغرافیایی تهیه شده محیطی و نقشههای زیستفاکتور

( در 3400و همکاران ) Petersonباشد. فرض می GISدر محیط 

های شناختی گرینلی این است که همبستگیرابطه با آشیان بوم

د که های غیرزیستی هستنهای سینوپتیک )متغیررایج بین متغیر

گذار نیست( و جاندار بر روی میزان و مقدار آن در محیط تأثیر

های آشیان حضور و عدم حضور گونه بازتاب دقیقی از محدودیت

با توجه به تأثیر عوامل پستی و  .دهدشناختی را ارائه میبوم

 ایهوهق خرس شناختیبلندی )توپوگرافی( بر توزیع و آشیان بوم

( در 0711غالمحسینی و همکاران،  ؛0790 همکاران، و )همامی

خم با سایر  این پژوهش پارامترهای توپوگرافی در منطقه کوه

ور منظقایسه گردید و بههای این گونه در استان فارس مجمعیت

ین چنشناختی فضایی و زمانی این گونه و همشناخت آشیان بوم

موثر بر  عوامل (،0719تکمیل مطالعه غالمحسینی و همکاران )

خم و منطقه کوه در ایقهوه خرس انتخاب منابع زیستگاه

 های اطراف آن در محدوده شهرستان ارسنجان بازیستگاه

و پهنای آشیان  عات جغرافیایی، بررسی شداطال از سامانه استفاده

  آن محاسبه گردید.شناختی بوم

 

 هامواد وروش
ناحیه مورد مطالعه در محدوده شهرستان ارسنجان و آباده        

 بینغربی ایران متر مربع در جنوبکیلو 3377طشک با مساحت 

 39دقیقه طول شرقی و  40درجه و  10دقیقه تا  40درجه و  17

                                                           
1 Grinnellian niche 

دقیقه عرض شمالی در  41درجه و  74دقیقه تا  03درجه و 

استان فارس قرار دارد که از جنوب به دریاچه طشک، از شمال 

به شهرستان بوانات و پاسارگاد و از شرق به شهرستان نیریز و از 

ناحیه مورد مطالعه  .(0رسد )شکلغرب به شهرستان مرودشت می

ای زیستگاه که مناسب برای حضور خرس قهوه 1توان به را می

است تقسیم کرد. این مناطق شامل: زیستگاه کوه روشن با 

منطقه شکار ممنوع کوه سیاه با  کیلومترمربع، 700مساحت

 390کیلومترمربع، منطقه آزاد کوه چنار با مساحت  003مساحت 

 014خم با مساحت ر ممنوع کوهکیلومترمربع، منطقه شکا

کیلومتر  0400ای با مساحت حاشیه هایمربع و زیستگاهکیلومتر

های منطقه گرم و خشک همراه با زمستاناین اقلیم مربع است. 

 314متوسط بارش منطقه باشد. میهای گرم و تابستانسرد 

متر از سطح  3171منطقه باشد. میانگین ارتفاعی میمتر میلی

در متر در قلّه دال نشین  7334و حداکثر ارتفاع منطقه یا در

 از نوع جنگلیآن باشد. زیستگاه میخم منطقه شکار ممنوع کوه

 در ناحیه ایرانی تورانی با پوشش درختی غالب بنهتنک 

(Pistacia atlantica)، تلخ ) بادام(Amygdalus scoparia و کیکم 

(Acer monspessulanum)  بادامای شامل های درختچهگونهو 

باشد می (Acer reuteri) و ارژن (Amygdalus lycioides)کوهی 

علت تنوع این ناحیه به. (0790؛ زارعی، 0790 و همکاران، زارعی)

توپوگرافی و پوشش گیاهی، اقلیم مناسب، مناطق غیرقابل 

دسترس و صعب العبور توانسته است جمعیت مناسبی از خرس 

 ای را در خود جای دهد.قهوه

فارس با مساحتی معادل  استان :فارس استان هایزیستگاه       

متر  144-7144( کیلومتر مربع و با محدوده ارتفاعی031444)

های متنوعی است. ها و زیستگاهاز سطح دریا دارای اقلیم

های مختلف استان ( زیستگاه0711غالمحسینی و همکاران )

اند و در نتیجه هشت منطقه را که رار دادهفارس را مورد بررسی ق

ای قابل توجه بوده را معرفی از نظر تراکم جمعیت خرس قهوه

( کیلومترمربع 01033اند. وسعت کل این هشت منطقه )نموده

های سپیدان، باشد. این هشت منطقه در محدوده شهرستانمی

  .مرودشت، اقلید، استهبان، فسا، نورآباد و شیراز قرار دارند

 نواحی در فارس، استان در ایقهوه مشاهدات خرس ترینبیش

باشد. می مرودشت و سپیدان مناطق در یعنی غربشمال و شمال

 34با اندازه سلول  0:31444 رقومی هاینقشه در این مطالعه از

های توپوگرافی استفاده شده است. گیری متغیرمتری برای اندازه

 IRSP0ای ساس تصاویر ماهوارهانقشه کاربری اراضی آن نیز بر
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(. 0711تهیه شده است )غالمحسینی و همکاران،  3440سال 

نمایه حضور  70های حضور ثبت شده در این مطالعه تعداد نمایه

ها و مقایسات آشیان بوده است که از آن در تجزیه و تحلیل

 شناختی استفاده شده است.بوم

 
 : نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان فارس و ایران1شکل 

 
با داشتن یک گروه : برداریعملیات میدانی و روش نمونه       

 توانهای شناخته شده )نقاط حضور( از گونه مورد نظر میاز مکان

و  Rotenberry)نقشه توزیع گونه را تهیه نمود  GISدر محیط 

اساس نقشه بر هانمایه شمارش کار میدانی و .(3440همکاران، 

های در قالب پالت  04ArcGISبندی تهیه شده در محیط شبکه

های تعداد کل پالت. ه استکیلومتر انجام شد سه در سه

است.  پالت در کل ناحیه مورد مطالعه بوده 744گیری نمونه

های حضور خرس برداری و ثبت موقعیت مکانی نمایهنمونه

ای از قبیل سرگین، ردپا، الشه حیوان )شکار یا مسموم قهوه

مانده غذا، آثار تخریب و شکستگی درختان و گزارشات شده(، باقی

 در فصول (GPSبا استفاده از سامانه موقعیت یاب جهانی ) بومیان

. انجام شد 0711تا  0710های سال و پاییزتابستان ، بهار

ها های استراحت خرسو محل خوابیی زمستانهاجستجوی النه

مجموعه  انجام شد. 0794و  0719های ها طی سالدر این سلول

برای تعیین  .نقطه حضور بوده است 031ثبت شده  هاینمایه

شناختی زمانی و پویایی توزیع این گونه در مقیاس آشیان بوم

های پاییز فصلر دی اقهوه خرس پراکنش نقشه سرزمین،سیمای 

ها در فصل با توجه به این فرض که خرس .و زمستان تهیه گردید

                                                           
Abiotic 1 

های خود حضور دارند، بنابر این از موقعیت زمستان در النه

ها که در مقیاس فضایی ثابت هستند ی آنخوابهای زمستانالنه

عنوان محدوده پراکنش این گونه در فصل زمستان درنظر گرفته به

انی شناختی مکمنظور تشریح آشیان بومدر گام دوم، به شده است.

شیب، جهت و ارتفاع  ؛ای از سه متغیر ژئومورفولوژیکیخرس قهوه

ه رقومی کاربری و از نقش 0عنوان متغیر سینوپتیک یا غیرزیستیبه

اراضی استان فارس که معرف متغیر ساختار پوشش گیاهی است 

 ایو رابطه مستقیمی با منابع غذایی مورد استفاده خرس قهوه

)همامی و همکاران، استفاده گردید  3عنوان متغیر زیستیدارد به

 یهای توپوگرافگیری فاکتوراندازه برای. (Peterson، 3400 ؛0790

استفاده  ArcGIS 04افزار نرم از زیستگاهی کالن هایو متغیر

ت و شیب، جه نقشه افزار،نرم این از استفاده با منظوربدینشد. 

استان (DEM) ارتفاع  رقومی مدل از مطالعه مورد منطقهارتفاع 

 و با نقشه کاربری اراضی ، استخراجمتر 044 سلول اندازه با فارس
  .افزار شدندنرم وارد

های اساس نوع دادهبر: های آماریتحلیلتجزیه و        

 هایشده و با توجه به فرضیه صفر که آیا بین ویژگی یآورجمع

وجود دارد یا خیر،  یداریاختالف معن شناختی مکانیآشیان بوم

Biotic 2 
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با در نظر گرفتن سطح  .استفاده گردید t از آزمون پارامتری

 به ارزیابی این موضوع یهدو سو tآزمون ، درصد 1 داریمعن

های متغیرپردازد که آیا اختالف بین میانگین دو گروه می

خم با سایر ای در زیستگاه کوهتوپوگرافی جمعیت خرس قهوه

با صفر برابر است  دارییصورت معنبه های استان فارسجمعیت

ها یا خیر. برای انجام این آزمون، ابتدا همگن بودن واریانس داده

چنین برای همقرار گرفت.  مورد بررسی اساس آزمون لوینبر

-Kگروف اسمیرنف )ها از آزمون کولموآزمون نکویی برازش داده

Sهایی که ( استفاده شد. این آزمون به هر نوع تفاوت در توزیع

های آزمون آنالیزاند، حساس است. ها از آن استخراج شدهنمونه

K-S لوین و  وt 33 افزاردو سویه در نرم SPSS .انجام شد 

 پهنای آشیان بوم: فضایی شناختیآشیان بوم پهنای       

شناختی از طریق مشاهده توزیع افراد یک گونه در داخل 

 شود، قابلهای منبع که به آن ماتریس منبع گفته میوضعیت

های منبع در ماتریس منبع بر تعداد حالتگیری است. اندازه

برای وضعیت منبع و  09محیطی، های زیستاساس طبقات متغیر

لکه زیستگاهی( در نظر گرفته شده  1حالت منبع ) 1نوع زیستگاه 

 تفاکتورهای زیس است. ماتریس تشکیل شده از طریق تخصیص

های نمونه از مکان 34ها و همراه طبقات آن به ستونمحیطی به

گذرانی گونه در محدوده شهرستان های زمستاناستراحت و النه

ها های حضور گونه از سایر زیستگاهنمونه از نمایه 70ارسنجان و 

ها ( به ردیف0711در استان فارس )غالمحسینی و همکاران، 

های نمونه از تمامی نمایه 031اساس باشد. نوع زیستگاه برمی

. با حضور در کل محدوده شهرستان ارسنجان ارائه شده است

ها که پژوهشگران مختلف در مطالعات خود از معیارتوجه به این

نمایند بنابراین در این مطالعه های متفاوتی استفاده میاخصو ش

 هایشناختی در سالمنظور امکان مقایسه پهنای آشیان بومبه

ر سایر ها دهای رقیب و یا سایر زیستگاهآینده و یا مقایسه با گونه

ی شناختی آشیان بومگیری پهنامناطق ایران از سه شاخص اندازه

 پهنای تخمین برای که هاییشاخص از استفاده شده است. یکی

 گرفته، قرار استفاده مورد گسترده طورشناختی بهآشیان بوم

 وینر است. -شانون شاخص
)𝑖𝑃(ln 𝑖𝑃=−Σ𝐻 

است.  iنسبت افراد یافت شده در منبع  iP معادله این در

 پهنای ترینبیش(تا صفر  )آشیان پهنای ترین)کم 0از   Hدامنه 

 تخمین از استفاده به سمت وینر -شانون شاخص است.  )آشیان

 از شاخص براینبنا ،رودمی کمیاب منابع زیستگاهی حد از بیش

 شد که استفاده نیز آن شده استاندارد و لوینز آشیان پهنای

 است: زیر صورتبه آن معادله

3
𝑖𝑃⁄ Σ0= 𝐿 

0−𝑛⁄ 0−𝐿= 𝑠𝐿 

 n محیطی(های زیستمنبع )متغیر ممکن هایحالت تعداد 

 دارد و قرار 0 تا صفر بین sL لوینز شده است. نمایه استاندارد

دارد. از طرفی، معیار  کمیاب منابع به نسبت تریحساسیت کم

دهد. یکی دیگر از تری به منابع فراوان میلوینز وزن بیش

شناختی که در آن قابلیت دسترسی پهنای آشیان بومهای معیار

 است.  FTشود، معیار اسمیت نظر گرفته میمنبع در
FT= Σ(√𝑝𝑖 𝑎𝑖) 

 iنسبت حضور افراد یافت شده در منبع  ipدر این معادله،        

از کل منابع است. معیار اسمیت از صفر  iنسبت منبع  iaو 

کند، بنابراین یک معیار استاندارد )حداکثر( تغییر می 0 تا )حداقل(

یری گشده است. استفاده از این معیار راحت است زیرا توزیع نمونه

. در ناحیه مورد (0791 همکاران، و رضایی)شده است  آن شناخته

ا با انواعی از قطعات همطالعه و در مقیاس سیمای سرزمین خرس

بعضی را  شوند که احتماالًهای زیستگاهی مواجهه میو لکه

قادر  بایداین کند. بنابرترجیح داده و از بعضی دیگر اجتناب می

چه چه که وجود دارد و آنطور ساده از طریق مقایسه آنکه به بود

، Krebs) ردگیری ککه استفاده شده ترجیح زیستگاهی را اندازه

های عنوان حالتنظر گرفتن نوع زیستگاه بهرو با دراز این (.0999

باشند تعداد پنج لکه زیستگاهی ها میمنبع که در دسترس خرس

نظر گرفته شده و پهنای آشیان سرزمین دردر مقیاس سیمای 

ترین راه برای ها محاسبه گردید. سادهشناختی برای آنبوم

ار کشناختی، شمارش تعداد منابع بهمگیری پهنای آشیان بواندازه

 تر باشد. این معیار برایای است که از یک مقدار حداقل بیشرفته

 جا برایباشد. که در اینبسیاری از مقاصد توصیفی کافی می

های زیستگاهی )منابع( مکررا استفاده شده از تعیین تعداد لکه

 .استفاده شد (Cut off  %04) درصد 04نقطه قطع 

 

 نتایج
، شیب، جهت و ارتفاع کاربری اراضیمحیطی متغیر زیست       

ترین درصد شدند. بیش بندیطبقه یا وضعیت منبع طبقه 09به 

حضور گونه در مناطق جنگلی محدوده شهرستان ارسنجان و 

درصد  17/10و  14ترتیب برابر با سایر مناطق استان فارس به

شهرستان ارسنجان، باشد. در بین طبقات ارتفاعی در محدوده می

ها در درصد و در سایر زیستگاه 11با  3044تا   3044طبقه 

ترین میزان درصد بیش 10با  3344تا  3444استان فارس طبقه 

درصد(  31ترین درصد حضور گونه )استفاده را داشته است. بیش
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های باالتر از در طبقات شیب محدوده شهرستان ارسنجان، شیب

 7/94ها در استان فارس )ایر زیستگاهدرصد بوده و در س 04

چنین باشد. همتر میدرصد و پایین 74های درصد( در شیب

درصد( در محدوده  14ها )ترین درصد استفاده خرسبیش

درصد(  3/71شهرستان ارسنجان و سایر مناطق در استان فارس )

ر وین-معیار شانوننتایج حاصل از های شمالی بوده است. از جهت

 شهرستان محدوده هایزیستگاه برای (FT) سمیتا معیار و

دست به 30/4( 11/4 -11/4و ) 33/4ترتیب برابر با هبارسنجان 

 39/4ترتیب ها در استان فارس بهآمده است و برای سایر زیستگاه

نتایج حاصل از  محاسبه گردیده است. 14/4( 01/4 -19/4و )

 محدوده شهرستانهای نمایه استاندارد شده لوینز برای زیستگاه

ها در استان فارس و برای سایر زیستگاه 70/4ارسنجان برابر با 

پهنای آشیان  اساس این نمایهمحاسبه گردیده است. بر 04/4

 تر از سایرباریک ناحیهای در این قهوه خرسفضایی  اکولوژیک

استفاده شده با تعداد منابع مکررا مناطق در استان فارس است. 

در محدوده شهرستان  (Cut off %04)درصد  04نقطه قطع 

باشد. می 1و برای سایر مناطق استان فارس  0ارسنجان برابر با 

های این توزیع فراوانی و درصد حضور افراد در داخل وضعیت

ارائه گردیده  0در جدول محیطی و نوع زیستگاه منابع زیست

محیطی انحراف انتخاب منابع زیست است. در نهایت میزان

خم نسبت به سایر مناطق به ای منطقه کوه های قهوهخرس

  باشد.قابل مشاهده می 3صورت گرافیکی در شکل 

 
سایر ای منطقه کوه خم نسبت به های قهوهمحیطی خرسمیزان انحراف انتخاب منابع زیست نمودار مقایسه:  2شکل

 فارسهای استان زیستگاه

نشان t تحلیل آزمون  ،%1 داریبا در نظر گرفتن سطح معن

 یمحیطتوزیع افراد در محدوده وضعیت منابع زیستداد که بین 

ف اختال ها در استان فارسزیستگاه ارسنجان با سایر زیستگاه

داری برای (. مقدار معنی=013/4p)دارد وجود نداری معنی

( بنابر این واریانس 41/4از تر باشد )بزرگمی 431/4آزمون لیون 

 ها ازدو گروه با هم برابر است. برای سنجش نکویی برازش داده

استفاده گردید. با توجه به نتایج  اسمیرنف–آزمون کولموگروف

تر داری بیشو سطح معنی 110/4برابر با  Zمقدار  ،K-Sآزمون 

درصد فرض  91بنابراین با اطمینان  ،(=11/4pاست ) 41/4از 

شود، یعنی هر دو نمونه از ها( پذیرفته می)نرمال بودن داده صفر

اس اساین براند. بنابرجامعه آماری با توزیع یکسان گرفته شده

ای شناختی مکانی خرس قهوههای انجام شده، آشیان بومآزمون

در تمامی گستره توزیع خود در استان فارس شباهت زیادی دارد 

نتایج  د.نماینطی یکسانی استفاده میمحیاز منابع زیست و تقریباً

های شناختی مربوط به استفاده از لکهمربوط به پهنای آشیان بوم

 3در جدول زیستی گونه غیر و زیستی هایپارامتر زیستگاهی و

 های زیستگاهی )منابع( مکرراًمشاهده است. تعداد لکه قابل

در این   (Cut off %04)درصد  04استفاده شده با نقطه قطع 

ها از پنج زیستگاه باشد. بر این اساس خرسمی 3محدوده برابر با 

دهند. با توجه به تر ترجیح میدر دسترس، دو زیستگاه را بیش

درصد و زیستگاه  39/30خم با شکارممنوع کوه منطقه 0جدول 

د انترین میزان استفاده را داشتهدرصد بیش 30/30کوه با روشن

 شوند. ها ترجیح داده میسایر زیستگاهکه نسبت به 

ای در ناحیه شناختی فضایی و زمانی خرس قهوهآشیان بوم       

ی شناختکند، عرض آشیان بوماساس فصل تغییر میکوه خم بر

تر بهار، تابستان و پاییز پهن( و در 7در فصل زمستان باریک )شکل

خم هسته مرکزی دامنه شکارممنوع کوه  منطقه (.0است )شکل 

ها ( و خرس7باشد )شکل ای در این محدوده میتوزیع خرس قهوه

 د.کنندر تمامی فصول سال از منابع زیستگاهی آن استفاده می

لیل دها از منابع زیستگاهی منطقه شکار ممنوع کوه سیاه بهخرس

ها و مناطق روستایی و کشاورزی استفاده یزوله شدن با جادها

 طور فصلی )فصل پاییز( استفادهچنار بهکنند و از منطقه کوهنمی

 (.0نمایند )شکلمی
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 است های منبعای در استان فارس که دربردارنده توزیع افراد در داخل محدوده وضعیتماتریس منبع برای خرس قهوه :1جدول 

 
 

 های استان فارسای در محدوده شهرستان ارسنجان و سایر زیستگاهشناختی خرس قهوهنتایج مربوط به پهنای آشیان بوم :2جدول 

 
 

 
 ای در فصل زمستان: محدوده پراکنش خرس قهوه3شکل 
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 های بهار، تابستان و پاییزای در فصل: محدوده پراکنش خرس قهوه4شکل 

 بحث
فقط و فقط  (G space)برای هر نقطه در فضای جغرافیایی        

وجود دارد، در  (E space)محیطی یک نقطه در فضای زیست

تر از یک ممکن است بیش Eکه برای هر نقطه در فضای صورتی

در طول  Eاین فضای وجود داشته باشد بنابر Gنقطه در فضای 

زمان و مطابق با دینامیک محیط فیزیکی و اقلیم تغییر خواهد 

های ژئومورفولوژیکی مثل (. بنابراین متغیرPeterson ،3400کرد )

ثابت هستند و تاثیر چندانی بر  شیب، جهت و ارتفاع معموالً

ای نخواهند داشت و تنها بر الگوی دینامیک توزیع خرس قهوه

گذار است. اما متغیر وزیع محلی تأثیرپراکنش در داخل محدوده ت

ساختار پوشش گیاهی که با نوع کاربری اراضی در ارتباط است و 

ا ای بای که گونهاین نیز به نوبه خود با رژیم غذایی خرس قهوه

شود، مرتبط است خواری شناخته میرژیم غذایی غالب گیاه

تخریب (. در کوتاه مدت، تحت تاثیر 0793)کولیوند و همکاران، 

قلیم مدت تحت تأثیر اتکه شدن زیستگاه جنگلی و در بلندو تکه

رو نوسانات و تغییرات در این نوع منابع قرار خواهد داشت. از این

های تری بر الگوی پراکنش، توزیع و سایر رفتارپویا اثرات مشهود

ازی  سانتخاب منابع زیستگاهی این گونه خواهد داشت. نتایج مدل

( در محدوده استان اصفهان حاکی از 0790کاران )همامی و هم

این است که متغیر اقلیمی متوسط بارش ساالنه نقش مهمی در 

ای دارد که این متغیر همبستگی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه

 های ارتفاع،مستقیمی با مناطق جنگلی دارد و بعد از آن متغیر

طلوبیت باط با مترین تأثیر را در ارتشیب و کاربری اراضی که بیش

های موثر بر ترین متغیرعنوان مهمزیستگاه این گونه دارد، به

 یجاند. نتاای معرفی نمودهشناختی فضایی خرس قهوهآشیان بوم

 تلفیق از های حاصلداده آنالیز و میدانی مطالعات از حاصل

پراکنش  که داده است در استان فارس نشان اطالعاتی هایالیه

ای و مدیترانه خشک،نیمه هایاقلیم به دودمح ایقهوه خرس

 استان در خشک و خشکفرا هایاقلیم در گونه این و بوده مرطوب

(. اقلیم 0719است )غالمحسینی و همکاران،  نگردیده مشاهده

ای در شهرستان ارسنجان نیز در محدوده زیستگاه خرس قهوه

تخصص  اساس مدل براون یا مدلخشک قرار دارد. براقلیم نیمه

هایی که از طیف وسیعی از منابع استفاده شناختی گونهبوم

ها کنند گستره وسیع و فراوانی باالیی خواهند داشت، این گونهمی

های تخصصی قرار نامند که در مقابل آن گونهرا عمومی می

هایی که در حاشیه گیرند. اما در رابطه با آن دسته از جمعیتمی

. تری وجود داردارند حساسیت بیشدامنه توزیع خود قرار د

 یشناختاستاندارد شده لوینز، پهنای آشیان بوم اساس نمایهبر

تر از سایر مناطق در باریک ناحیهای در این قهوه خرسفضایی 

تر عمل تر و تخصصیگرایی بیشاستان فارس است که بیانگر ویژه

ایج نت گیری از منابع زیستی و غیرزیستی است وکردن در بهره

ای اگرچه در نوع رژیم دهد که خرس قهوهاین مطالعه نشان می

خوار است اما در چیزای عمومی و همهغذایی خود گونه
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 سرزمین و در فصولانتخاب منابع زیستگاهی در مقیاس سیمای 

گرا هستند که بیانگر حساس بودن این گونه به مختلف ویژه

های ت که در برنامهتخریب و تغییرات زیستگاه توسط انسان اس

ساس انظر قرار گیرد. برآتی مدیریت زیستگاه این گونه باید مد

اختی شنرسد که پهنای آشیان بومنظر میدست آمده، بهنتایج به

ای در تمامی گستره پراکنش خود در استان فارس خرس قهوه

های سازشی این گونه در انتخاب مشابه است و برای درک تفاوت

شناختی این گونه با بهتر است عرض آشیان بوم منابع خود،

های باالتر قرار دارند مقایسه های شمالی آن که در عرضزیستگاه

داری در متغیر زیست محیطی درصد یگردد. گرچه تفاوت معن

های ای بین کوه خم و سایر زیستگاهشیب زیستگاه خرس قهوه

 ده از نقاطاستفا شود که دلیل آن احتماالًاستان فارس دیده می

های دشتی در محاسبات مرگ و میر و حضور در زیستگاه

 94 اعالم کردند که باشدمی (0711)همکاران  و غالمحسینی

 هایهای دشتی است و در شیبدرصد از نقاط حضور در زیستگاه

 اکه بدرصد، نقاط حضور به صفر درصد رسیده است  04باالتر از 

( و یکی از دالیل 0خوانی ندارد )شکل هم اخیرنتایج مطالعات 

ای در ناحیه کوه شناختی خرس قهوهانحراف پهنای آشیان بوم

ها در استان فارس مربوط به تفاوت خم نسبت به سایر زیستگاه

های حضور های مورد مقایسه و دیگری نوع نمایهدر حجم نمونه

باشد. برای مثال اری میبردبرداری شده و فصل نمونهنمونه

ها در فصول مختلف از منابع غذایی مختلفی استفاده خرس

کنند که این منابع غذایی در مناطق )کاربری اراضی( مختلف می

زیستگاه پراکنده است که از طبقات مختلف شیب، جهت و ارتفاع 

خوابی های زمستانهای النهاند. استفاده از نمایهتشکیل شده

تری را نشان شناختی فضایی و زمانی باریکومعرض آشیان ب

های توپوگرافی مثل وابسته به پارامتر دهد. منبع پناه عمدتاًمی

ها در زمستان از منطقه امن زیستگاه ارتفاع و شیب است و خرس

خوابی استفاده که از وسعت کمی برخوردار است، جهت زمستان

است که عرض نمایند. مشاهدات صحرایی بیانگر این موضوع می

شناختی فضایی و زمانی وابسته به فصل است و آشیان بوم

های ویژه خود در فصول مختلف منابع اساس نیازها برخرس

ها در بهار، کنند. خرسمحیطی مختلفی را جستجو میزیست

های غذایی برای تأمین نیاز تابستان و پاییز با کمبود مواد غذایی

 هایتر و زمینبه ارتفاعات پائین آب نوشیدن چنین برایو هم خود

ابتدای  از پاییز فصل آورند و درکشاورزی و باغات اطراف روی می

 که عمدتاً روستاها کشاورزی اطراف و محصوالت مزارع به مهرماه

زنند. تمامی خسارات زیادی می باشدمی انار و باغات یونجه ذرت،

 و شناختی فضاییاین موارد بیانگر پویایی آشیان بوم

های ویژه زیستگاهی است. خوار با نیازچیززمانی یک گونه همه

شناختی فضایی در فصل زمستان و ترین عرض آشیان بومکم

شناختی در اواخر تابستان و ترین عرض آشیان بومبیش احتماالً

نه های بها در فصل پاییز با رسیدن میوهاوایل پاییز است. خرس

خوابی به ، پیش از زمستانو برای افزایش میزان چربی خود

های حضور در آیند )مشاهده نمایهچنار هم می زیستگاه کوه

فرد در زیستگاه  7و مشاهده 0710چنار در پاییز  ارتفاعات کوه

خم و  ( ولی در فصل زمستان از کوه0791چنار در پاییز  کوه

 نمایند. یکی از فرضیات مطرحهسته مرکزی زیستگاه استفاده می

های مجاور، رقابت درون ر رابطه با استفاده از زیستگاهشده د

از  توانندای مرتبط با منابع غذایی است. رقبای بالقوه میگونه

شناختی در زمان و مکان و یا نوع منبع مورد طریق تفکیک بوم

استفاده از رقابت پرهیز کنند که در این مورد تفکیک از نوع مکانی 

شود در مطالعات رو پیشنهاد میتشخیص داده شده است. از این

ای و کریدورهای برد تغذیه آینده میزان این رقابت، ظرفیت

کننده جمعیت هستند مورد های محدودارتباطی که از فاکتور

 بررسی قرار گیرند.
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