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 Ursus arctos( ايقهوه خرستابستانه مدل سازي مطلوبيت زيستگاه 

syriocus(  در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي  
  

  ۳يمحمد کابل و ۲يمحمود کرم ،۱*ييفرهاد عطا
 ت تهران، ايرانيقا، واحد علوم و تحقي، دانشگاه آزاد اسالميست و انرژيز  طي، دانشکده محيستيز ها و تنوع ستگاهيارشد ز کارشناس ١

  ، ايرانقات تهراني، واحد علوم وتحقيدانشگاه آزاد اسالم ،يست و انرژيط زيحشکده مست، دانيز  طياستاد گروه مح ٢
 ي، دانشگاه تهران، ايرانعيطب ست، دانشکده منابعيز  طيگروه مح ارياستاد ۳

 )۱۰/۲/۱۳۹۰تاريخ تصويب:  ، ۴/۴/۱۳۸۹تاريخ دريافت: (

  

 چكيده

ي، مدل مطلوبيت زيستگاه خرس هاي ميدانآشيان بوم شناختي و جمع آوري داده يالعه با استفاده از رويكرد تحليل عاملدر اين مط

هکتار تهيه شد.  ۱۰۶۶۸۸در بخش جنوبي منطقه حفاظت شده البرز مركزي به مساحت  ران استين گوشتخوار ايکه بزرگتر ايقهوه

شروع شد در سطح منطقه  ياهخرس قهو يمناطق مطلوب برا ييستگاه و تعيت زيمطلوب عوامل موثر بر يين پژوهش با هدف شناسايا

اي، روستاها و  هاي شمالي تمايل داشته و از مناطق صخره اي به ارتفاعات باال و دامنه که در فصل تابستان خرس قهوه ادنتايج نشان دو

دهد، كه نشان ها را به ساير مناطق ترجيح مي نزديك به دامدارياي مناطق نزديك به آب و  كند. همچنين، خرس قهوهمي جاده دوري 

طلوبيت زيستگاه تهيه شده دهنده وابستگي گونه به منابع آب و احتماالً استفاده خرس از دام به عنوان يك منبع غذايي است. نقشه م

زيستگاه مطلوبي درصد كل منطقه،  ۱۰دهد كه بيشتر مناطق مطلوب در بخش شمالي اين منطقه قرار گرفته و نزديك به نشان مي

  رود.يم براي خرس به شمار

  

  آشيان بوم شناختي، نقشه مطلوبيت زيستگاه. ياي، منطقه حفاظت شده البرز مركزي، تحليل عاملخرس قهوه كليدي: واژه هاي
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  مقدمه

هاي حيات وحش  برنامه ريزي به منظور حفاظت از گونه

ها و نحوه  بدون آگاهي از نيازهاي بوم شناختي اين گونه

هاي  ارتباط آنها با زيستگاه امكان پذير نيست. مدل

مطلوبيت زيستگاه كه امروزه كاربرد بسياري در 

با استفاده از نرم  اند،  بوم شناسي يافتههاي  پژوهش

آماري انتشار يك رهاي سامانه اطالعات جغرافيايي و افزا

سازند.  رهاي زيست محيطي مرتبط ميگونه را به متغي

تواند نحوه تعامل يك ها مي نتايج بدست آمده از اين مدل

گونه با اجزاي زيستگاه را مشخص كرده، زيستگاه را از 

ين مختلف تقسيم كند. نتايج ا هاي هنظر مطلوبيت به درج

هاي حفاظتي در سطح يك عالوه بر تعيين اولويتمدل ها 

-مي را از بوم شناسي گونه ها افزايش دانش ما، منطقه

ر مدل سازي دهد. يکي از رويکردهايي که به منظو

هاي حيات وحش مورد استفاده مطلوبيت زيستگاه گونه

 ١آشيان بوم شناختي يگيرد، رويکرد تحليل عاملمي قرار

سياري از رويكردهاي مدل بر خالف ب است. اين روش

هاي حضور گونه نياز نها به دادهسازي مطلوبيت زيستگاه ت

-ت در زماني كه به دست آوردن دادهدارد، و از اين جه

ان دشوار باشد، كارآيي هاي عدم حضور قابل اطمين

 يابد.بسياري مي

ي بزرگترين گوشتخوار ايران محسوب اخرس قهوه

ز اكوسيستم هاي جنگلي و شود. اين گونه در بسياري ا مي

وکسب  يبررس است. كوهستاني كشور انتشار يافته

(گونه  ١خرس قهوه اي به عنوان يك گونه چتراطالعات 

اي با گستره وسيع كه حفاظت از آن منجر به حفاظت از 

تواند نقش مهمي اد بسياري از گونه ها مي شود) ميتعد

  هاي حفاظتي داشته باشد. برنامه در

اين  يبوم شناسدرباره  ياندکهاي  پژوهش جودواين با 

انجام شده هاي  بررسيدود عگرفته است. از مگونه صورت 

ه اشاره كرد كه ب Gutleb and Ziaie (1999))توان به مي

اي و خرس سياه بررسي پراکنش و وضعيت خرس قهوه

                                                           

1 
ENFA = Ecological Nich Factor Analysis 

2 
Umbrella species 

 ,Nezami (2008) پرداخته شده است. همچنين، به تازگي

شناسي خرس در محدوده امن  به بررسي مقدماتي بوم

منطقه حفاظت شده البرز مركزي در استان مازندران 

  پرداخته است.

اندك صورت گرفته در زمينه هاي  پژوهشبا توجه به 

نيازهاي زيستگاهي اين گونه، در اين پژوهش با استفاده از 

، مدل مطلوبيت يآشيان بوم شناخت يرويكرد تحليل عامل

ر منطقه حفاظت شده البرز اي دزيستگاه خرس  قهوه

مركزي جنوبي تهيه شد. هدف از اجراي اين پژوهش 

  عبارتست از:

وثر بر مطلوبيت زيستگاه خرس شناسايي عوامل م - 

تعيين مناطق مطلوب براي خرس در سطح و  اي قهوه

 .منطقه

دستيابي به اهداف فوق عالوه بر افزايش دانش بوم  - 

تواند با ميور، ان كششناختي ما از يكي از گوشتخوار

تعيين مناطقي كه از اهميت باالتري براي گونه 

ريزي به منظور برخوردارند، تصميم گيران را در برنامه

  حفاظت مؤثرتر از اين گونه راهنمايي كند.

 

  مواد و روش ها

  مورد مطالعه منطقه

منطقه حفاظت شده البرز مرکزي با وسعتي در حدود 

مازندران در ي تهران و هکتار واقع در استان ها ۳۹۸۸۵۳

اعالم شد. اين منطقه به دو  حفاظت شده ۱۳۴۶سال  

شود. دامنه دامنه متمايز شمالي و جنوبي تقسيم مي

هکتار در حوزه  ۱۰۶۶۸۸معادل  يمنطقه با وسعت يجنوب

ست استان تهران يط زياداره کل حفاظت مح ياستحفاظ

متر  ۴۳۰۰تا  ۱۰دامنه ارتفاعي منطقه از  واقع شده است.

درجه سانتي گراد و  ۱۷تا  ۸بوده، متوسط دماي ساليانه 

ميليمتر است.  ۱۱۰۰تا  ۳۵۰بارندگي ساليانه منطقه 

گونه جانوري در منطقه  ۲۶۴گونه گياهي و  ۱۱۰۰

 . Darvishsefat, Ali A, 2005) (شناسايي شده اند 

اي مهم گياهي منطقه عبارتند از: راش، ممرز، بلند ه گونه

توسکا، نمدار، پلت، شيردار، انجيلي، زبان  مازو، ملج،

گنجشک، شمشاد، ارس، توس، گردو، بيد، سرخدار، گون، 
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٢٣٧

البرزي، ميناي  يدرمنه، گل گندم البرزي، مريم گل

البرزي، کاسني، کاله مير حسن، گاوزبان و انواع گندميان. 

توان به مرال، شوکا، هاي جانوري مهم منطقه مياز گونه

مرکزي،  زن، گوسفند وحشي البرزخرس قهوه اي، پا

پلنگ، گربه جنگلي، سياه گوش، روباه معمولي، گرگ، 

گراز، شغال، قرقاول، کبک دري، کبک، انواع گنجشک 

  اشاره نمود.  نان، سسک ها، پرندگان شکاريسا

  

  شيوه اجراي پژوهش

- آشيان بوم شناختي مبتني بر داده يروش تحليل عامل

حداقل تعداد نقاط است. در خصوص  گونه هاي حضور

د گفت كه به عوامل ين نرم افزار بايا يحضور گونه برا

و  ين منطقه از لحاظ پستدكنواخت بوينظير  يمتعدد

زان دقت مطالعه يبودن گونه و م يزان تخصصي، ميبلند

معتقد است كه با  )Hirzel, A.H.,2001( دارد. يبستگ

 جهيار مشابه با نتيج بسينتا ،نقطه ۳۰ يال ۲۰حدود 

  استفاده از صدها نقطه حاصل خواهد آمد.

هاي ه نقشه حضور گونه ابتدا طي بازديديته يبرا 

مقدماتي و مصاحبه با محيط بانان، مناطقي که احتمال 

اي در آنها وجود داشت تعيين شد. حضور خرس قهوه

سپس، با توجه به مسيرهاي دسترسي به منطقه، 

اي ثبت محل رهايي در اين محدوده پيموده شد و بريمس

ستگاه به دقت مورد بررسي قرار گرفت. يز حضور خرس،

براي ثبت نقاط حضور خرس از دو روش مشاهده مستقيم 

ها استفاده شد. هرگونه نمايه خرس مانند سرگين،  و نمايه

ثبت و پس از اطمينان از تعلق  ،ردپا و آثار ناشي از قلمرو

ديد. ثبت گر GPSداشتن آنها به خرس، با استفاده از 

و  )مجموعه نقاط مشاهده خرس (مستقيم و غير مستقيم

همچنين مسيرهاي پيموده شده در سطح منطقه با 

كار منجر به  ييثبت گرديدند. نتيجه نها GPSاستفاده از 

نقطه از منطقه  ۵۱اي در تهيه نقشه حضور خرس قهوه

   .گرديدبررسي  مورد

افزار از نرم  يطيست محيز يرهايمتغ يرياندازه گ يبرا

باشد، استفاده يم ٢ومپريبا که سازگار با نرم افزار ١يسيادر

ب و ينقشه ش ،نرم افزار نيان منظور با استفاده از يشد. بد

ارتفاع  ينقشه مدل رقوم جهت منطقه مورد مطالعه از

 يو منابع آب، روستاها ت پاسگاه هاياستخراج شد. موقع

ت و وارد ثب GPSبا استفاده از  يدانيم يد هايبازد يط

و جاده ها که در  ياهينقشه پوشش گ د.ينرم افزار گرد

ه شده بود، يت منطقه حفاظت شده تهيريان طرح مديجر

سپس با استفاده از نرم افزار  د.يو وارد نرم افزارگرد يرقوم

 ينقشه فاصله و فراوان Circanو  Distanceومپر و توابع يبا

  محاسبه شد.رها يين متغياک از يهر  يبرا

را پژوهش ساس تجزيه وتحليل به كار برده شده در اين ا

گونه  يان بوم شناختيآش يروش تجزيه و تحليل عامل

دهد كه خود هسته مركزي  مورد مطالعه تشكيل مي

ن يباشد. ا ومپر مييبا طراحي شده در نرم افزارهاي  تحليل

نرم  و ٣ييايه سامانه اطالعات جغرافينرم افزار بر پا

ستگاه و يت زيمطلوب يها ه مدليته يبرا يآمار يافزارها

ل عوامل موثر بر يه و تحليمربوطه بر اساس تجز يهانقشه

ومپر اين قابليت يباشد. نرم افزار بايبوم شناختي مان يآش

را دارد كه وضعيت تمام متغيرها را در تمامي نقاط حضور 

ترين  گونه با يكديگر مقايسه كرده و در نهايت مطلوب

هايي از منطقه را به  نظر گرفته و بخش وضعيت را در

عنوان بهترين زيستگاه براي گونه مورد نظر به صورت 

  نقشه ارائه دهد.

  

  تحليل داده ها و ايجاد مدل

) و يا (شبكه ينقشه حضور گونه ابتدا به فرمت رستر

ل شد تا قابل يك) تبدي(صفر و  نيسپس به نقشه بول

در پايان باشد.  يان بوم شناختيآش يورود به تحليل عامل

د. يگرد ليتحلر وابسته وارد ين نقشه به عنوان متغيا
)Hirzel, A.H.La Hausser, J.,& Perrin, N. 2004( 

وارد  يستگاهيز يرهايشنهاد نمودند كه تعداد متغيپ

                                                           

1
 Idrisi 
2
 Biomapper 
3
 Geographical Information System 
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 يرهاير باشد. متغيمتغ ۱۰ش از يد بينبا ليتحل شونده به

به ن مطالعه با توجه يمورد استفاده در ا يستگاهيز

و  يخرس قهوه ا يشناس ستياطالعات به دست آمده از ز

ارتفاع، گونه عبارتند از:  ياحتمال يستگاهيز يها يوابستگ

، يط باني، فاصله تا پاسگاه محياهيگ پيب، جهت، تيش

و منطقه، فاصله تا آب  يها فاصله تا روستا، فاصله تا جاده

مستقل  يرهايبه عنوان متغر ياستقرار عشا يها مكان

 عارتفا يمدل رقوم همچنين از قالب استفاده شد. يطيحم

ت يها قابل به عنوان مرجع استفاده شد تا نقشه

  را داشته باشند.  يگذار هم يرو

بوم شناختي در  انيل عوامل موثر بر آشيه و تحليتجز

 يدارد كه همبستگ ييرهاياز به متغيومپر نيافزار با نرم

ر يا چند متغير دو شود كه اگ يه ميندارند. معموالً توص

ها  از آن يكي% بودند، حذف ۸۵ش از يب يهمبستگ يدارا

ن يا ياست. برا يالزام ليتحل يرهايفهرست متغاز 

 .نقشه ها محاسبه شد١يس همبستگيمرحله، ماتر

  

  نتايج 

به منظور ايجاد مدل مطلوبيت زيستگاه با استفاده از 

 هايناختي، تركيبآشيان بوم ش يرويكرد تحليل عامل

رهاي زيست محيطي به كار گرفته شد و مختلفي از متغي

متغير) كه  ١٢در نهايت بهترين مجموعه از متغيرها (

مدل مبتني بر آنها از اعتبار باالتري برخوردار بود، انتخاب 

آشيان بوم شناختي انجام شده بر  يشدند. تحليل عامل

عامل شد. ميزان  ١٢متغير منجر به توليد  ١٢روي اين 

و ميزان  ٨٩٠/١محاسبه شده برابر با  ٢گرايي حاشيه

است. ميزان  ١٨٧/٧محاسبه شده برابر با  ٣تخصص گرايي

  است. ١٣٩/٠محاسبه شده برابر با  ٤بردباري

عامل انتخاب  ٢عامل،  ١٢طبق مدل مك آرتور از اين 

درصد  ٦/٩٢درصد حاشيه اي،  ١٠٠عامل  ٢شدند. اين 

                                                           

1
 Correlation Matrix 
2
 Marginality 
3
 Specialisation 
4
 Tolerance 

مربوط به گونه را العات درصد اط ٣٠/٩٦تخصص گرايي و 

  ).١دادند (شكل توضيح مي

ضرايب هر يك از متغيرهاي زيست محيطي  ١در جدول 

باالترين  ه شده است.يبراي دو عامل انتخاب شده ارا

ميزان حاشيه گرايي متعلق به متغير فاصله تا تيپ گياهي 

)Astragalus verus-Astragalus spp- Grasses(  .است

دهنده تمايل گونه به فاصله ميزان باالي ضريب نشان 

 گيري از اين تيپ گياهي است. 

هاي به ترتيب به مناطق نزديك به  تيپگونه  هر چند، 

 -Astragalus spp-Onobrychis cornuta)(گياهي 

Acantholimon erinaceum-grasses-Cousinia pp  و

)Juniperus sabina,Juniperus communis,Astragalus 

denudatus, Carpinus orientalis(  تمايل نشان مي-

 Astragalus(دهد. خرس از مناطق داراي تيپ گياهي 

verus- Astragalus spp- Grasses- Rheum ribes(   نيز

كند. گونه تمايل به استفاده از مناطق با ارتفاعي مي دوري

نزديك بيش از ميانگين ارتفاع منطقه دارد. خرس مناطق 

دهد و از جاده، سد و مناطق يبه دامداري ها را ترجيح م

صخره اي دوري مي كند. همچنين مناطق نزديك به 

منابع آب و مناطقي كه فراواني دامنه هاي شمالي در آنها 

بيشتر است، از مطلوبيت باالتري براي خرس برخوردار 

  هستند.

متغيرهايي نظير شيب، فاصله تا پاسگاه، فراواني ساير 

يپ هاي گياهي نقش طبقات جهت و فاصله تا ساير ت

چنداني در پيش بيني توزيع خرس در سطح منطقه مورد 

  مطالعه نداشتند و در مدل نهايي وارد نشدند.  
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  به دست آمده و انتخاب تعداد عامل مناسب. )Eigenvalue(ژه يمقايسه مقادير حاصل از مدل چوب شكسته و مقدار و -١شكل 

 

 

  آشيان بوم شناختي انجام شده براي خرس در منطقه حفاظت شده البرز مركزي جنوبي. ياملماتريس امتيازات تحليل ع - ١جدول 

  متغير
 عامل حاشيه گرايي

)٧/٥٧(  

 عامل تخصص گرايي

٩/٣٤  

  -٠٢٦/٠  ٥١٨/٠ Ast.v+Ast.spp+Grasses     ٢ فاصله تا تيپ گياهي

  - ٠١٣/٠  ٣٦٦/٠  ارتفاع از سطح دريا

  ٠٠٧/٠  ٣١٥/٠  فاصله تا نزديكترين روستا

  - ١٠٥/٠  - ٢٨٨/٠  Ast.spp+Onob+Aca.e+ Grasses +Cous.spp  ٣فاصله تا تيپ گياهي 

  ١٢٨/٠  ٢٨٥/٠  Ast.v+Ast.spp+Grasses+Rh     ١٠فاصله تا تيپ گياهي 

  - ٠٥٢/٠  -٢٦٩/٠  فاصله تا نزديكترين دامداري

  -٠١٦/٠  ٢٦١/٠  فاصله تا جاده

  ١٠٩/٠  - ٢٥٤/٠  Junip.spp+Ast.den+Carp. O    ١فاصله تا تيپ گياهي 

  - ٧٢٢/٠  ٢٣٥/٠  فاصله تا نزديكترين صخره

  ٦٦٠/٠  ٢٠٧/٠  فاصله تا سد

  ٠٠٠/٠  - ١٣٢/٠  فاصله تا آب

  ٠٠٦/٠  ١١٥/٠  فراواني دامنه شمالي
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و بررسي  هاي محاسبه مطلوبيت زيستگاه الگوريتم

  اعتبار مدل

با استفاده از چهار الگوريتم  يپس از اجراي تحليل عامل

ميانگين هارمونيك و كمترين   ميانگين هندسي، ميانه، 

 .فاصله مي توان نقشه مطلوبيت زيستگاه را محاسبه كرد

براي بررسي صحت پيش بيني هاي انجام شده توسط 

محاسبه  يبرا  مدل از نمايه پيوسته بويس استفاده شد.

  شود:ير محاسبه ميس ابتدا رابطه زيوسته بويه پينما

  

    Fi = Pi / Ei  
 

د اعتبار يياز نقاط تا يعبارتست از بخش Piدر رابطه فوق 

 Eiزان يم رند.يگيقرارم iستگاه يت زيکه در طبقه مطلوب

 iت ياز منطقه که توسط طبقه مطلوب يبرابر است با سطح

ش ين است که با افزايانتظار بر اشود.  يپوشانده م

از نقاط حضور در آن  يشتريستگاه سهم بيت زيمطلوب

ز يستگاه قرار گرفته و وسعت طبقه نيت زيه از مطلوبطبق

 يکه از اعتبار مناسب يجه در مدليابد. در نتيکاهش 

 Fiزان يستگاه ميت زيش مطلوبيبرخوردار باشد با افزا

ن نسبت محاسبه شده و يب يو همبستگ يابديافزايش م

برابر با  ين همبستگيمقدار ا شماره طبقه مثبت است.

ير است. متغ - ١تا  ١ س بوده و از يوسته بويه پينما

باشند. و صفر نشان دهنده مدل نامطلوب ميمقادير منفي 

نشان دهنده آن هستند كه پيش  ٥/٠مقادير كمتر از 

بيني هاي مدل با مدل تصادفي تفاوتي ندارد. مقادير بيش 

نشان دهنده تفاوت پيش بيني هاي مدل با مدل  ٥/٠از 

. نتايج حاصل از )Hirzel et al, 2006( تصادفي هستند

محاسبه اين نمايه براي الگوريتم هاي مختلف نشان 

دهنده آن است كه نقشه مطلوبيت زيستگاه مبتني بر 

الگوريتم ميانگين هارمونيك از باالترين صحت برخوردار 

  ).٢ است (جدول

  

  محاسبه نقشه مطلوبيت زيستگاه

شه الگوريتم ميانگين هارمونيك براي محاسبه و ترسيم نق

مطلوبيت زيستگاه خرس در منطقه البرز مركزي جنوبي 

طبقه بندي نقشه  ). به منظور٢استفاده شد (شكل

مطلوبيت زيستگاه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب نياز به 

تهيه نمودار تغيير فراواني پيش بيني شده به مورد انتظار 

در اين نمودار محورعمودي نشان دهنده ). ٣است (شكل

)Fiافقي نشان دهنده مطلوبيت زيستگاه ( ) و محورi( 

قرار گرفته  Fi=1بخشي از نمودار که زير منحني  است.

است، دامنه اي از مطلوبيت زيستگاه را نشان مي دهد که 

در آن پيش بيني مدل تفاوتي با پيش بيني يک مدل 

دامنه اي از مطلوبيت زيستگاه تصادفي ندارد. بنابراين در 

اي از باشد زيستگاه نامطلوب و در دامنه Fi〉1كه ميزان 

و به سمت اعداد باالتر سير  Fi〈1مطلوبيت زيستگاه كه

 Hirzel هرزل و همكارانكند زيستگاه مطلوب است (مي

et al,2006 .( با توجه به نمودار به دست آمده مناطق با

  درصد نامطلوب هستند. ٤٥مطلوبيت كمتر از 

  
  ميزان نمايه پيوسته بويس به ازاي الگوريتم هاي مختلف محاسبه مطلوبيت زيستگاه. - ٢جدول 

  نمايه پيوسته بويس ±٩انحراف معيار  الگوريتم محاسبه مطلوبيت زيستگاه  رديف

  ٨٤/٠±٠٩٨/٠  ميانه  ١

  ٨٦٧/٠±٠٩١/٠  ميانگين هندسي  ٢

  ٩٦٧/٠±٠٥٨/٠  ميانگين هارمونيك  ٣

  ٩٥٤/٠±٠٣٤/٠  كمترين فاصله  ٤

  

                                                           

                                                                                                                                 
9
 Standard Deviation 
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اي به دو تگاه خرس قهوهبنابراين، نقشه مطلوبيت زيس

%) و ٤٥طبقه نامطلوب (درصد مطلوبيت كمتر و يا برابر با 

%) تقسيم شد ٤٥مطلوب (درصد مطلوبيت بيش از 

درصد كل  ٤/٩دهد كه نشان مي ها همحاسب). ٤شكل(

 اي مطلوب هستند.منطقه مورد مطالعه براي خرس قهوه

-مشخص است بيشتر زيستگاه ۴شكل كه در  همان گونه

در  هاي مطلوب خرس در بخش شمال شرقي منطقه و

  اند.مرز استان مازندران واقع شده
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  نقشه مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه اي در البرز جنوبي با استفاده از الگوريتم ميانگين هارمونيك.- ٢شكل 

  

  

  
  يتم ميانگين هارمونيك.نمودار بررسي اعتبار مبتني بر الگور -٣شكل 
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  اي در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي.زيستگاه طبقه بندي شده خرس قهوه نقشه مطلوبيت -٤شكل 

  

  بحث و نتيجه گيري

خرس  تابستانه مدل مطلوبيت زيستگاهپژوهش در اين 

قهوه اي در منطقه حفاظت شده البرز مركزي جنوبي با 

آشيان بوم  يل عاملاستفاده از رويكرد تجزيه و تحلي

شناختي تهيه شد. مزيت اصلي رويكرد مذكور در مقايسه 

بي با ساير رويكرد هاي مدل سازي مطلوبيت زيستگاه، 

داده هاي عدم حضور است كه منجر به كاهش  ي ازنياز

هاي نه مورد نياز براي جمع آوري دادهزمان و هزي

 باشد. همچنين در پاره اي از مواقع كه بهميصحرايي 

توان از عدم حضور ه نميخاطر رفتار مخفيانه گرايانه گون

آن در بسياري از نقاط مطمئن بود، تنها رويكرد مناسب 

براي مدل سازي مطلوبيت زيستگاه است. بررسي اعتبار 

مدل به دست آمده با استفاده از نمايه پيوسته بويس 

نشان دهنده اعتبار باالي پيش بيني هاي انجام شده 

و در نتيجه قابليت استفاده از آنها در توسط مدل 

اي در منطقه ميمات مديريتي مربوط به خرس قهوهتص

  مورد مطالعه است.

اي در گرايي به دست آمده براي خرس قهوهميزان حاشيه 

) نشان دهنده آن است كه ٨٩٠/١منطقه مورد مطالعه (

اي مجموعه شرايط زيست محيطي باالتر از خرس قهوه

ا زيست محيطي منطقه مورد مطالعه ر ميانگين شرايط

كند. ميزان باالي تخصص گرايي براي زندگي انتخاب مي

) نشان دهنده تخصص گرايي باالي ١٨٧/٧محاسبه شده (

گونه در استفاده از شرايط زيست محيطي منطقه است. 

) نيز مؤيد اين ١٣٩/٠ميزان تحمل گرايي محاسبه شده (

دهنده آن است كه مدل به دست آمده نشان  مطلب است.

هاي نگهداري دام، خرس از ساير فعاليت به استثناي مكان

كند. اين ي نظير جاده، روستا و سد دوري ميهاي انسان

هاي انساني ان دهنده تعارض بين خرس و فعاليتامر نش

ها در د كه خرسنك مياشاره  Nezami, (2008. (است
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ها دسترسي  منطقه گلستانك از اواخر بهار تا پاييز به دام

كنند. نوان منبع غذايي استفاده ميداشته و از آنها به ع

 ير فاصله تا دامداري نيزي متغاضرايب به دست آمده بر

هايي ه اين مطلب است كه خرس ها به بخشنشان دهند

ها بودند، تمايل بيشتري  از زيستگاه كه نزديك دامداري

-يهمچنين، مدل به دست آمده نشان مدادند. نشان مي

هاي مرتفع از زيستگاهدهد كه خرس تمايل به استفاده 

دارد كه نتايج به دست آمده از مطالعه انجام شده بر روي 

نيز نشان دهنده  )Nezami, 2008( خرس در گلستانك

ارتفاع  همين رفتار از سوي خرس ها است. در فصل گرما، 

رار تواند پناه مناسبي از نظر دما را در اختيار گونه قميباال 

مي تواند در فراهم كردن  دهد. نقش ديگر ارتفاع

هايي دور از دسترس انسان باشد. همچنين خرس  زيستگاه

نه هاي شمالي فراوان را ترجيح اي مناطق داراي دامقهوه

تواند به دليل دماي كمتر محيط در دهد. اين امر ميمي

تيجه پوشش گياهي شتر و در نيها، رطوبت باين دامنه

با افزايش فاصله از مناطق صخره اي بر  ا باشد.بهتر آنه

براين، خرس شود. بنامطلوبيت زيستگاه خرس افزوده مي

اي نظير بز اي كه زيستگاه گونهتمايلي به مناطق صخره

ندارد. با توجه به چاالكي بسيار كم خرس،  وحشي است، 

توان آن را به عنوان يك گونه طعمه خوار بز وحشي نمي

اي مناطق نزديك خرس قهوه . همچنين، به حساب آورد

. انتظار بر دهدبه منابع آبي را به ساير مناطق ترجيح مي

اي بتواند آب مورد نياز خود را اين است كه خرس قهوه

عالوه بر منابع آب آزاد، از مصرف مواد غذايي نيز تأمين 

كند. اما نتيجه به دست آمده از تحليل عامل آشيان بوم 

آبي آزاد در   هنده وابستگي گونه به منابعشناختي نشان د

فصل گرما است. متغير شيب نقشي در پيش بيني 

اما از آنجايي كه خرس مطلوبيت زيستگاه خرس نداشت. 

با توجه به  گزيند واي دوري ميهاي صخرهاز زيستگاه

توان اين گونه نتيجه گيري مي شيب باالي اين مناطق

د محدود كننده توزيع توانمي د كه شيب بسيار زيادكر

  خرس در منطقه باشد.

  

  پيشنهاد ها

با توجه به اين كه مدل هاي مطلوبيت زيستگاه نياز به  -

 هيتوصد داده هاي حضور و يا عدم حضور معتبر دارن

شود که نقاط حضور همه گونه ها در مناطق توسط  يم

  .ثبت شود  GPSط بانان و پژوهشگران بايمح

از  يکيک از گونه ها در يهر  يبرا يجاد بانک اطالعاتيا -

  کشور  يعلم مراکز

  مجاور منطقه حفاظت شده يستگاه هايز يابيارز -

  رمجاز ياز هرگونه ساخت و ساز غ يريجلوگ - 

  د يجد يمخالفت با احداث جاده ها - 

 ان و گردشگران دريشکارچ يتردد خودروها کنترل - 

 ط بانانيتوسط مح موجود در منطقه يهاجاده
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Abstract 
Brown bear (Ursus arctos) is one of the most important carnivores in Iran. However, information 

on its habitat associations is scared. Based on Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method, a 

summer habitat suitability model was developed for this species in the southern part of Alborz 

Protected Area. Our results showed that, brown bears prefer higher altitudes and northern aspects in 

their potential habitat. Water resources and presence of domestic animals found to be important 

predictors for bears occurrence while they avoid rocky terrains. Habitat suitability map illustrates 

those most favorite parts, located in northern parts of the protected area, including around 10% of 

total habitat. 
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