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  دهیکچ

ـ   اسـت  یسـت یمهم تنوع ز يارهایاز مع یکیو  هاستمیاکوس یستیمهم ز يهااز شاخص یکیوحش  اتیح ظ آن مسـتلزم شـناخت   کـه حف

هـاي حفاظـت و   در برنامـه  ییبسزا تیوحش داراي اهم اتیح ستگاهیز تیمطلوب نیی. تعاست آنها ستگاهیز نیهمچن و هاگونه اتیخصوص

جنگلـی و کوهسـتانی    يهـا اکوسیسـتم بیشـتر  در  رانیپستاندار گوشتخوار ا بزرگترین عنوانبه ياوحش است. خرس قهوه اتیح تیریمد

اي در استان کردسـتان  خرس قهوه ستگاهیز تیسازي مطلوبپژوهش، مدل نیبرخوردار است. در ا ییشده و از اهمیت حفاظتی باالپراکنده 

 یو بررس یطیمح يهاهینقاط حضور و ال يهاداده يآورمنظور پس از جمع نیانجام شد. بد(مکسنت)  نهیشیب یآنتروپ تمیبا استفاده از الگور

ـ م ،یفصـل  يدما ينشان داد که متغیرها يسازحاصل از مدل جیآمده وارد مدل مکسنت شد. نتادستبهاطالعات  ،هاهیال نیب یهمبستگ  زانی

 بر اساس. است ياخرس قهوه ستگاهیگذار در مطلوبیت زتأثیر يمتغیرها نیترمهم ی/ پوشش اراضيارتفاع و کاربر ب،یش انه،یبارندگی سال

ـ مطلوب يدرصد دارا 5 ومتوسط تیمطلوب يدرصد دارا 11اد،یز تیمطلوب يدرصد دارا 1دستان، از کل مساحت استان کر ،حاصل جینتا  تی

 يهـا سـتگاه یشاهو و کوسـاالن، ز چمه، حفاظت شده چلطق امن ،حاصل جینتا بر اساس. قرار دارد درصد در طبقه نامطلوب 83و بوده کم 

ـ  رانیدر ا ياخرس قهوه یاصل يهاستگاهیاز ز یکی عنوانبهزاگرس  يهاهستند. جنگل ياخرس قهوه يمطلوبی برا در ؛ شـود یمحسوب م

  .است يضرور ندگونه گوشتخوار ارزشم نیا يهاتیمنظور حفظ جمعبه هاستگاهیز نیحفاظت از ا جه،ینت
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  مقدمه

هـا  گونه ریخواران بیشتر از ساگوشتویژه جثه بهپستانداران بزرگ

ر انقراض قرار دارنـد.  انسانی در معرض خط يهابه خاطر فعالیت

ـ قرارگ لیدلجثه گوشتخوار بهبزرگ پستانداران در رأس هـرم   يری

جوامع بـوده و نقـش    ياگونه ياز سالمت و غنا یشاخص ،ییغذا

   یســــتیتنــــوع ز داغمنــــاطق  یســــتیدر تنــــوع ز يدیــــکل

)Biodiversity hotspotا هـ گونـه  نی). نیاز ا26و  4( کنندیم فای) ا

 تـر نییواقع در سـطوح پـا   يهابا گونه سهیدر مقا معموالً يبه انرژ

 ییدارند. نیاز غـذا کمتري بوده و تراکم جمعیت بیشتر  ییهرم غذا

ـ تعارضـات میـان ا   شیپستانداران گوشتخوار باعث افـزا  يباال  نی

اخیـر   يهاآنها در سال يریپذها و در نتیجه آسیبو انسان هاونهگ

ــده اســت ( ــه). مدا20ش ــت و  خل ــزایش جمعی ــانی، اف ــاي انس ه

 تکـه شـدن و از بـین رفـتن زیسـتگاه     هاي آن، سـبب تکـه  فعالیت

کـاهش جمعیـت آنهـا در     جـه یجثـه و در نت خواران بزرگگوشت

ــر دن ــسراس ــت (  ای ــده اس ــوه 19ش ــرس قه بیشــتر در  يا). خ

کشــور پــراکنش داشــته و  یو کوهسـتان  یجنگلــ يهــاسـتم یاکوس

ـ  عنـوان بـه حفاظت از آن  )، Umbrella speciesگونـه چتـر (   کی

گونـه در   نیـ خواهـد داشـت. ا   یها را در پگونه گریحفاظت از د

، در IUCN ) فهرست قرمزLeast Concern( ینگران نیطبقه کمتر

شـده   تیحما يهادر فهرست گونه زیو ن CITESفهرست  IIرده 

شـده، قـرار دارد    نیـی تع ستیز طیکه توسط سازمان حفاظت مح

در شمال، غـرب و شـمال غربـی کشـور در      ياوه). خرس قه13(

ناحیـه اسـتان    نیتـر البـرز (آسـتارا تـا شـرقی     يهاکوهامتداد رشته

ـ تا نزد جانیگلستان)، زاگرس (جنوب آذربا شـیراز در اسـتان    کی

ــارس) و محــد شــرقی،  جــانیآذربا يهــاارســباران (اســتان ودهف

ـ ). تحل21غربی و اردبیـل) پـراکنش دارد (   جانیآذربا  تگاهسـ یز لی

ـ اولو يبـالقوه و منـابع دارا   سـتگاه یز ییوحش، شناسـا  اتیح  تی

 يهاستگاهیاست تا بتوان ز ییباال تیاهم يدارا هاگونه يبقا يبرا

ـ . در ادها حفظ کـر گونه يبقا يرا برا ماندهیمطلوب باق راسـتا،   نی

 ،ینیبشیپ يبرا يثرؤابزار م تواندیم ستگاهیز تیمطلوب يسازمدل

بر  مؤثرعوامل  نییمطلوب، تع يهاستگاهیت از زحفاظ و ییشناسا

). 7هــا باشــد (گونــه تیریو حفاظــت و مــد ســتگاهیز تیــمطلوب

کـردن   یکمـ  يبـرا  یمکـان  یکیتکن ستگاهیز تیسازي مطلوبمدل

 ینظمـ حـداکثر بـی   تمی). الگـور 6و  4( اسـت  طیمح- روابط گونه

 يهــاروش نی) از نظــر کــارکرد، از بهتــر  MaxEntمکســنت (

شـود  محسوب می ینیماش يریادگی يهاگروه روش در سازيمدل

و  4( ردیگیها مورد استفاده قرار مپراکنش گونه ینیبشیپ يکه برا

 تیـ مطلوب يهـا مـدل مکسـنت بـه صـورت نقشـه      ی). خروج25

ــه ا ســتگاهیز ــاظت زاســت ک ــدامات حف ــنظ یلحــاظ اق ــیتع ری  نی

ـ اولو منـاطق تحــت   يحفاظـت و مرزبنـد  بــراي  یمکـان  يهـا تی

هـا عـالوه   مدل نیا جی. با استفاده از نتااست تیحائز اهم حفاظت

 سـتگاه یز تیبر مطلوب رگذاریتأث یطیمحستیزعوامل  ییبر شناسا

 هـا مطلوب گونه يهاستگاهیز توانیها، مآن يبندتیها و اولوگونه

ــرارا  ــد  يب ــدامات م ــاذ اق ــقب از یتیریاتخ ــاد م لی ــع تض ــرف  انی

  ).  24کرد ( ییشناسا ستگاهیزاز انسان و حفاظت  يبرداربهره

البـرز   يهارشته کوه یمناطق کوهستانبیشتر در  ياقهوه خرس

. شـود یمـ  دهیخزر و ارسباران د يهاجنگل نیو زاگرس و همچن

 یشـمال  يکـا یاروپـا تـا آمر  و  ایگونه در جهان از شـمال آسـ   نیا

ــپراکنــده شــده اســت ــا نی. همچن ــه در شــمال آفر نی ــایگون و  ق

ـ دلها بـه حضور دارد. خرس زیناز ژاپن  ییهابخش اسـتفاده از   لی

ــذا ــابع غ ــدگ ییمن ــف، زن ــترس و  یمختل ــاطق دور از دس در من

نداشتن دشمنان ، گرد بودنشب ،یو کوهستان یالعبور جنگلصعب

ـ از جمع یو خواب زمسـتان  یعیطب برخوردارنـد و در   یخـوب  تی

  ).  18( کندینم دینسل آنها را تهد يجد يحال حاضر خطر

حفاظـت   يبـرا  یستگاهیبه کاهش مناطق مطلوب زتوجه  با

 ییهــایاز جملــه خــرس، انجــام بررســ يجــانور يهــاگونــهاز 

خـوار  گونـه گوشـت   نیـ مطلـوب ا  سـتگاه یز ییمنظور شناسابه

  برخوردار است.   ییبوده و از ارزش باال يضرور

کردستان از جمله مناطق مهـم حضـور گونـه خـرس      استان

ـ اما با توجه بـه موقع ، )12( دیآیشمار مدر کشور به ياقهوه  تی

کشور واقـع   یاستان که در مرز غرب نیا کیو استراتژ ییایجغراف

دشـوار اسـت و   ایـن گونـه   حضـور   يهـا داده يآورشده، جمع

در اسـتان   نـه یزم نیدر ا یکمطالعات اند لیدل نیسفانه به همأمت

صورت گرفتـه   يهااست. از جمله پژوهشانجام شده کردستان 
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و همکـاران در   ییبه مطالعه عطـا  توانیناطق کشور مم ریدر سا

تابسـتانه   سـتگاه یز تیـ مطلوب ی) با هـدف بررسـ  1( 1391سال 

اشـاره کـرد.    یت شده البرز جنوبظدر منطقه حفا ياخرس قهوه

به ارتفاعـات   يادر فصل تابستان خرس قهوه هنشان داد ک جینتا

جـاده   ،ياخرهداشته و از مناطق ص لیتما یشمال يهاباال و دامنه

  .کندیم يو روستاها دور

 یدر پـارك ملـ   ياخرس قهوه ستگاهیدر مطالعه ز )19( نواز

ـ پاکسـتان بـه ا   ییدوئوسا  ياکـه خـرس قهـوه    دیرسـ  جـه ینت نی

کـرده،  ساخت مثل جاده و اردوگـاه را تحمـل   انسان يتارهاساخ

 يدام دورزیـاد  بـا تـراکم    هـاي به شدت از مراتع و چراگاه یول

 جـه ینت نیـ خـود بـه ا   قیدر تحق) 6(فرناندز و همکاران  .کندیم

بـاال بـا    یارتفـاع  يهـا مناطق با دامنه ياکه خرس قهوه دندیرس

. نـد یگزیبرمـ  ار یمسکون یو به دور از نواحکم  یتیتراکم جمع

خـرس   سـتگاه یبر ز یاراض بیاثر تخر یابیبه ارز) 12( ینیحس

 تین داد که مطلوبنشا جیدر استان کردستان پرداخت. نتا ياقهوه

. ابـد ییمـ  شیافـزا  یاهیـ شـاخص پوشـش گ   شیبا افزا ستگاهیز

اثـر عوامـل    يسـاز  یبـه کمـ  ) 4(و همکـاران   یفالحت نیهمچن

بلـوط زاگـرس    يهـا در جنگل ياخرس قهوه عیبر توز یطیمح

کـه فاصـله از بـاغ و رودخانـه      دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا

 ییمطالعــه شناســا نیــا). هــدف 8( را دارنــد تیــاهم نیشــتریب

 یطـ یمحسـت یز رهـاي یاي و متغخرس قهـوه  ستگاهیز تیمطلوب

زاگـرس در   يهـا از جنگـل  یبر پراکنش آن در بخشـ  رگذاریثأت

ـ  توانـد یمطالعه م نیاست که ا یهی. بداست دستاناستان کر  کی

ــؤثر در  ــام م ــتاي گ ــوه راس ــرس قه ــناخت خ ــرس و  ياش زاگ

در منطقه مـورد   یحفاظت يهاطرح مؤثر ياجرابراي  زيیربرنامه

  مطالعه باشد.

  

  هاو روش مواد

مورد مطالعه در پژوهش حاضر، اسـتان کردسـتان واقـع در     منطقه

). اسـتان  1زاگـرس اسـت (شـکل     يهـا رشته کوه یقسمت شمال

 ءمنطقـه کوهسـتانی جـز    کیـ کردستان با توجه به قرار گرفتن در 

ــتان ــااس ــور   يه ــیر کش ــتسردس ــ. ماس ــا نیانگی ــوا در  يدم ه

کـه  يطوربه ت،درجه در نوسان اس 14تا  7استان بین  يهاستگاهیا

 يهـا سـتگاه یدمـا در ا  نیو بیشـتر  نـه یزر سـتگاه یدما در ا نیکمتر

 500. میـانگین بارنـدگی اسـتان    ونـدد یپیسنندج و بانه به وقوع م

ـ م و بانه به وانیآن در مربیشینه ورد شده که آمتر برمیلی  800 زانی

 يهـا آن در شرق استان و در محدوده شهرسـتان کمینه متر و میلی

متر ثبت شده اسـت. بـر اسـاس    میلی 300و بیجار با متوسط  هقرو

 ریاســتان کردســتان بــا اســتفاده از تصــاو یاهیــپوشــش گ شیپــا

هکتـار   373327اسـتان   يهـا لندست، وسـعت جنگـل   ياماهواره

درصد از سطح کل استان کردستان را  9/12ورد شده که حدود آبر

ـ ، مراتع اسـتان ن )2( هایبررس نیآخر هاست. با توجه ب دهشانپو  زی

درصد کل سطح اسـتان) را   48هکتار (معادل  1414000مساحت 

، شـمال  ی، شـمال یغرب یدر نواحبیشتر اختصاص داده که  به خود

ـ   یشرق انـد. تنـوع اقلیمـى،    اسـتان پراکنـده شـده    یو جنـوب غرب

ـ    توپوگرافى، منـابع آب  اهى مناسـب،  هـاى سـطحى و پوشـش گی

اسـتان   نیدر ا يجانور يهاانواع گونه ستیز را برايالزم  طیشرا

 نیتـر استان کردسـتان یکـى از مطلـوب    نظرفراهم کرده و از این 

  شود.محسوب مىبراي حیات وحش مناطق کشور 

  

  کار روش

در اسـتان   ياحضـور خـرس قهـوه    يهـا داده يآورجمـع  بـراي 

بانـان  ی و مصاحبه با محیطکردستان ابتدا طی بازدیدهاي مقدمات

موجـود   یطیمحستیز يهاانجمن، استان تیریمناطق تحت مد

منـاطقی کـه احتمـال حضـور خـرس       ،یمردم محلـ  نیو همچن

شد. سـپس بـا توجـه بـه      ییاي در آنها وجود داشت شناساقهوه

مسیرهاي دسترسی به منطقه، مسیرهایی در ایـن منـاطق پیمـوده    

 يآور. جمـع ثبـت شـد   هاگاهستیشد و نقاط حضور خرس در ز

-1398 يهـا سال یدر بازه زمان ياحضور خرس قهوههاي داده

ــا اســتفاده از دو روش مشــاهده مســتقیم 1397  هــاهیــو نما و ب

 جـه یکـه در نت  رفت(سرگین، ردپا و آثار ناشی از قلمرو) انجام گ

سازي با اسـتفاده  مدلاز انجام  شیشد. پ يآورنقطه جمع 53آن 

 يهـا داده انیـ م یمکـان  یخودهمبستگ زانیم Moranاز شاخص 

 جیقـرار گرفـت. نتـا    یمورد بررسـ  ArcGISافزار حضور در نرم
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) اي و نقشه ارتفاع از سطح دریا (متر). موقعیت منطقه مورد مطالعه به همراه نقاط حضور خرس قهوه1شکل 

  

  اي در استان کردستانمطلوبیت زیستگاه خرس قهوه سازيمدلبراي  محیطی انتخاب شده. متغیرهاي زیست1 جدول

  گروه متغیر  متغیر

  ارتفاع

  شیب

  پوشش اراضی کاربري/

  توپوگرافی

  توپوگرافی

  محیطیزیست

  محیطیزیست  )NDVIشده (شاخص پوشش گیاهی نرمال

  انسانی  فاصله از جاده

  انسانی  فاصله از مناطق مسکونی

  اقلیمی )Bio 1( هسالیان دماي میانگین

  اقلیمی )Bio 4( فصلی دماي

  اقلیمی  )Bio 12( سالیانه بارش میانگین

  اقلیمی  )Bio 15( بارش فصلی

 
بـودن و   يااز کپـه  یدرجـات  ينشان داد کـه نقـاط حضـور دارا   

 یمنظـور کـاهش اثـرات منفـ    هسـتند. بـه   یمکان یخودهمبستگ

 5متـر از  کـه در فاصـله ک   ینقـاط  نیاز ب ،یمکان یخودهمبستگ

نقاط  ینقطه حفظ و مابق کیقرار داشتند تنها  گریکدی يلومتریک

ماند  ینقطه حضور باق 41  تعداد جهیحضور حذف شدند. در نت

  .شد ییایکه وارد سامانه اطالعات جغراف

 سـتگاه یز تیـ مطلوب سـازي مـدل  يپـژوهش، بـرا   نیا در

شـامل   یطـ یمح يرهـا یاز چنـد گـروه از متغ   ياخرس قهـوه 

 (شاخص نرمـال شـده تمـایز پوشـش گیـاهی      یاهیپوشش گ

 Normalized Difference Vegetation Index=NDVI ،(

اسـتفاده شـد    یمـ یاقل يرهـا یو متغ یتوپـوگراف  ،یانسان يرهایمتغ

مطالعـات   یبا استفاده از مرور منابع و بررس رهای). انتخاب متغ15(

- سـت یز ریمتغ 26). ابتدا 22 و 21، 19، 18، 10شد (انجام مشابه 

خـرس   یشناسـ کـه بـر پـراکنش و بـوم     یمیو اقل یانسان ،یطیمح

 زانیـ م یداشـتند، انتخـاب شـدند و پـس از بررسـ      ریتـأث  ياقهوه

حـذف و   75/0 يباال یبا همبستگ يرهایمتغ ،آنها انیم یهمبستگ

 انتخاب شـد.  سازيمدل) به منظور 1(جدول  ریمتغ 10 تیدر نها

یاهیـ پوشـش گ  زیتمـا  شاخص نرمال شـده میانگین ساالنه  نقشه
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) ايبینی احتمال حضور خرس قهوهمربوط به عملکرد مدل مکسنت در پیش ROCنمودار  .2 شکل

  

)NDVI ( سیماهواره مـود هاي دادهاز با استفاده  2018براي سال 

)MODISاز با مقیـاس یـک کیلـومتر    شد. متغیرهاي اقلیمی  هی) ته

ـ اما با توجـه بـه مق   ،شدتهیه  WorldClimبانک داده  کـار در   اسی

بـا   یمـ یاقل يرهـا یمتغ يسـاز اسیـ مقریز ،)متر 250( پژوهش نیا

انجام شـد   ArcGISافزار در نرم Spline یابیانیاستفاده از روش م

)17.(  

مدل رقومی ارتفـاع   هیو جهت با استفاده از ال بیش يهاهیال

)Digital Elevation Model=DEM ( هیمتر ته 90 یمکانبا دقت 

 یجاده و مناطق مسکون يهاهیال ،یانسان يرهایشد. از گروه متغ

ــا اســتفاده از ابــزار    طیدر محــ Distanceاســتفاده شــدند، کــه ب

ArcMap   هیـ محاسـبه شـدند. ال   يافاصـله  يبه شـکل رسـترها 

 عبو منـا  يو آموزش کشـاورز  قاتیحقاز مرکز ت یاراض يکاربر

 یکـه همبسـتگ   جـا ). از آن12( شـد  استان کردستان اخذ یعیطب

ـ ارایجـاد  ممکن است موجب  رهایمتغ نیبزیاد   جـه یو در نت بی

ـ از اسـتفاده از ال  شینادرست شود، پ يهاینیبشیپ  يرهـا یمتغ هی

 یآنها بررسـ  انیم یافزار مکسنت، همبستگکننده در نرمینیبشیپ

ـ داشـتند،   7/0 يبـاال  یکه همبستگ ییرهایمتغ نیب زشد و ا  کی

 ).1) (جدول 23در مدل استفاده شد ( ریمتغ

از  ياخـرس قهـوه   سـتگاه یز تیـ مطلوب سـازي مدلمنظور به

 75 ،سـازي مـدل  يبـرا  .اسـتفاده شـد   MaxEnt v3.3.1افزار نرم

 يهـا داده عنـوان بهحضور گونه مورد مطالعه  يهااز دادهدرصد 

آزمون مورد استفاده قرار  يهاداده عنوانبهدرصد  25و  یآموزش

ــراگ ــد. ب ــته يرفتن ــا هی ــه نه ــ، از روش ارزیینقش ــل  یابی  متقاب

)Cross validation از سرتاسر  ینقطه تصادف 10000) با انتخاب

حاصل  تینقشه مطلوب تیتکرار استفاده شد. در نها 10منطقه با 

 نیکم (ارزش ب تیبه چهار طبقه نامطلوب (ارزش صفر)، مطلوب

ــا  ــفر ت ــ)، مطلوب25/0ص ــط (ارزش  تی ــا  25/0متوس ) و 5/0ت

). 15شـد (  يبنـد ) طبقـه 5/0 يبـاال  ياهـ (ارزش ادیز تیمطلوب

بـر   رگـذار یثأت یاصـل  یطیعوامل مح ییمنظور شناسابه نیهمچن

 فینـا آزمـون جـک   جیاز نتـا  ياخرس قهـوه  ستگاهیز تیمطلوب

شبکه منـاطق حفاظـت    ییکارا زانیم نییمنظور تعاستفاده شد. به

بـا   ياخـرس قهـوه   تیـ طلوبشده در اسـتان کردسـتان، نقشـه م   

از نقشه شبکه منـاطق حفاظـت شـده اسـتان،      هنسخ نیدتریجد

مطلوب تحـت   يهاستگاهیوسعت ز زانیداده شد تا م یهمپوشان

  حفاظت مشخص شود.

  

  جینتا

ـ     یابیارز جهینت  2در شـکل   ROC یعملکرد مـدل بـر اسـاس منحن

مدل مکسـنت برابـر بـا     AUCشاخص  زانینشان داده شده است. م

 ینـ یبشیآن در پ مطلوبکه نشان دهنده عملکرد  دست آمدبه 92/0
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) رهایمتغ تیاهم یبررسبراي  فینا آزمون جکنتیجه  .3 شکل

  

 ايي تأثیرگذار در مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهرهایدرصد مشارکت متغ .2جدول 

  درصد مشارکت  متغیر

Bio 12  1/55  

  17  ارتفاع

  4/10  شیب

4 Bio  8/8  

  9/3  پوشش اراضی کاربري/

  1/3  فاصله از مناطق مسکونی

NDVI  7/0  

Bio 1  6/0  

  4/0  فاصله از جاده

Bio 15  1/0  

  

   .استدر استان کردستان  ياپراکنش خرس قهوه

در  گـذار ریثأتـ  يرهـا یمتغ نیآمده مهمتر دستبه جینتا بر اساس

شـامل   بیترتکردستان بهدر استان  ياپراکنش خرس قهوه ینیبشیپ

ـ )، مBio 4( یفصـل  يدما )، ارتفـاع،  Bio 12( انهیبـارش سـال   نیانگی

  ).2، جدول 3(شکل  است یپوشش اراض /يو کاربر بیش

احتمال حضور گونه در مناطق مرتفـع،   هایمنحن نیا بر اساس

و  گـراد یدرجه سـانت  9 ییمحدوده دمادر  اد،یبا بارش ز ب،یپر ش

  ).4است (شکل  شتریب اتو باغ یگلمناطق جن یکیدر نزد

  

  اي مطلوبیت زیستگاه و پراکنش بالقوه خرس قهوه

آمده از صفر  دستبه ینیبشیپ نقشهمقدار مطلوبیت زیستگاه در 

  .)5 شکل( کندیم رییتغ کیتا 
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  ايثر بر توزیع و پراکنش خرس قهوهؤعوامل ممهمترین هاي پاسخ منحنی .4شکل 

 (رنگی در نسخه الکترونیکی) پوشش اراضی اي فصلی، ب) بارش سالیانه، پ) شیب، ت) ارتفاع، ث) کاربري/الف) دم
 

درصد از مسـاحت کـل اسـتان     یککه  دهدینشان م نقشهاین 

ـ بـا مطلوب  يهاستگاهیز رندهی) در برگلومترمربعیک 29137(  تی

ــوده اســت (جــدول  ادیــز ــا3ب ــر اســاس نت حاصــل از  جی). ب

بـالقوه   يهـا سـتگاه ی، زياراکنش گونه خرس قهوهپ سازيمدل

همــان  ،گونــه در منطقــه مــورد مطالعــه نیــا شــده بینــیپــیش

نیـز دارنـد.    ییبالفعل هسـتند کـه مطلوبیـت بـاال     يهاستگاهیز

 يهاستگاهیچمه و شاهو و کوساالن، زمناطق حفاظت شده چل

هستند که توسـط مـدل آنتروپـی     ياخرس قهوه يمطلوبی برا

 انـد شـده  بینـی مطلـوب پـیش   يستگاههایعنوان زنیز بهبیشینه 

 ).4 جدول(
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) اي در استان کردستانمطلوبیت زیستگاه خرس قهوهبندي شده طبقه. نقشه 5شکل 

  

  اي در هر یک از طبقات مطلوبیتهاي مطلوب خرس قهوه. وسعت زیستگاه3جدول 

  )درصد(مساحت   )مربعکیلومتر (مساحت   مطلوبیت طبقات

  1  162  زیاد

  5  1428  متوسط

  11  3179  کم

  83  24084  نامطلوب

 
 اي به تفکیک مناطق تحت مدیریت (بر حسب درصد)تحت حفاظت خرس قهوهو هاي مطلوب . وسعت زیستگاه4جدول 

  تیریمناطق تحت مد
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اظ
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  تیطبقات مطلوب

  100  100  94  100  100  87  100  100  13  68  21  نامطلوب

  0  0  6  0  0  13  0  0  48  21  42  مطلوبیت کم

  0  0  0  0  0  0  0  0  34  8  29  مطلوبیت متوسط

  0  0  0  0  0  0  0  0  5  3  8  مطلوبیت زیاد
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  الکترونیکی) اي (رنگی در نسخهپوشانی شبکه مناطق حفاظتی استان کردستان با زیستگاه مطلوب خرس قهوه. هم6شکل 

 

پوشانی شبکه مناطق حفاظتی با زیستگاه مطلـوب خـرس   هم

  ايقهوه

حفاظت شده،  همنطق ،ی(پارك مل یمساحت شبکه مناطق حفاظت

شکار ممنوع) در استان کردسـتان  منطقه و  وحش اتیپناهگاه ح

درصد از کل مساحت استان) است.  10هکتار ( 301844 با برابر

 يهـا سـتگاه یشده بـا نقشـه ز  حفاظت شبکه مناطق یپوشانبا هم

از  صـد در 5 مشـخص شـد کـه فقـط     يامطلوب خـرس قهـوه  

در محـدوده شـبکه منـاطق     ادیـ ز تیـ مطلوبداراي  يهاستگاهیز

منـاطق   نی. در حـال حاضـر هـم مهمتـر    قـرار دارد شده حفاظت

 چمـه، در مناطق حفاظت شده چـل  ياخرس قهوه يمطلوب برا

است (شـکل   انهیم کوره منوعم شکار منطقه و کوساالن و شاهو

  ).4، جدول 6

  

  يریگجهیو نت بحث

 در هـا پراکنش گونـه  یمطلوب و چگونگ يهاستگاهیاز ز یآگاه

. مؤثر باشـد ها آن تیریمدبه میزان زیادي در  تواندیمنطقه م کی

اتخـاذ  براي  یمهم ابزار هاکننده پراکنش گونهینیبشیپ يهامدل

ـ نـد رویمـ  شماربه یحفاظت اتمیتصم عوامـل   نیـی تع نی. همچن

در  یمـ مه نقـش  هـا سـتگاه گونـه  یبر حضـور و انتخـاب ز   مؤثر

 جینتـا  بر اسـاس ). 1دارد ( یتیریمد يهاگیريمیحفاظت و تصم

 نیانگیم يرهایپژوهش، متغ نیا از آمدهدستبه

و  یفصـل  يدما ب،یش ا،یارتفاع از سطح در انه،یسال یبارندگ

 یطـ یمح يرهـا یمتغ نیمتـر مهعنـوان  به یپوشش اراض /يکاربر

ــر مطلوب رگــذاریثأت ــب در اســتان  ياهــوهخــرس ق ســتگاهیز تی

نشـان   انهیشـدند. منحنـی پاسـخ بـارش سـال      ییکردستان شناسا

 شیبـارش، احتمـال حضـور گونـه افـزا      شیافـزا  بـا  که دهدمی

بـا   یدر منـاطق  يااحتمال حضور خـرس قهـوه   نی. کمترابدیمی

 650بـارش تـا    شیبـا افـزا   متر است ومیلی 300بارش کمتر از 

و سـپس رونـد    ،ودشـ مـی  هافزود ستگاهیمتر بر مطلوبیت زمیلی

) 20و همکـاران ( نـواز   جیبـا نتـا  . ایـن یافتـه   کنـد یپیدا م یثابت

برخالف منطقه البرز کـه   رسدینظر مه ب بنابرایندارد.  یهمخوان

در  شـوند یمـ  دهیـ کمتـر د  یبارندگ شدت با مناطق در هاخرس

ـ دبیشـتر   یبارنـدگ  بـا  منـاطق  در هارس خرسمحدوده زاگ  دهی

 سـتگاه یبـارش بـر مطلوبیـت ز    سـتقیم ماثر ). 17 و 5( شوندیم

 یاهیپوشش گ شیافزا بر آن ریثأت لیدلبه تواندمی ياخرس قهوه

. باشـد  چیزخـوار  همـه  ياگونه عنوانبه ياخرس قهوه ازیمورد ن

-جک لیتحل اسبر اسکه  ایارتفاع از سطح در ریمتغ با رابطه در

شناخته شد، خـرس   سازيمدلمهم در  يرهایاز جمله متغ فینا

ـ تما تـر به منـاطق مرتفـع   ياقهوه  ،ارتفـاع  شیدارد و بـا افـزا   لی

ـ . اابـد ییمـ  شیگونـه افـزا  منطقـه بـراي    تیمطلوب بـا   جینتـا  نی
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) مطابقـت دارد.  1و همکـاران (  یی) و عطـا 21( ینظامهاي یافته

ـ ا جیاست که طبق نتا ییهااز پارامتر گرید یکی بیش مطالعـه   نی

دارد.  ياخـرس قهـوه   ستگاهیز تیبمطلو نییدر تع یینقش بسزا

) نشان دادند که خرس 8و همکاران ( ینیارتباط غالمحس نیدر ا

درصد مشـاهده شـده و از    30تا  10 يهابیدر شبیشتر  ياقهوه

 نیبه ا نی. آنها همچنکندیم يدرصد دور 10کمتر از  يهابیش

علـت نداشـتن   بـه  ادیز يهابیدر ش این گونه که دندیرس هجینت

 قیـ در تحق نی. همچنـ شـود یم دهیمناسب کمتر د یاهیگ وششپ

ـ ) بـه ا 8و همکـاران (  ینیغالمحسـ  در استان فارس، دیگري  نی

در منـاطق کـم ارتفـاع     ياحضور خرس قهـوه  که دندیرس جهینت

ـ    يبـرا  یتنها منوط به وجود امنیـت کـاف    نیگونـه اسـت. همچن

 شیکه بـا افـزا   دیرس جهینت نیخود به ا قی) در تحق12( ینیحس

و در یافتـه   شیگونه افـزا  ستگاهیز تیمطلوب ،درجه 30تا  بیش

 توانـد یمـ این امـر   لیاز دال یکی. شودیتندتر ثابت م يهابیش

بهتر گونـه   ینیگزمناطق و النه نیانسان به ا یدسترس تیمحدود

و با گرم شدن  کندیم جادیا تیمحدود هاخرس يباشد. دما برا

 ،گـراد یدرجـه سـانت   15تـا   11در بـازه   ژهیـ وهدما، ب راتییو تغ

بپـردازد.   يمـروز یبه اسـتراحت ن  دهدیم حیترج ياخرس قهوه

در زاگرس در  ياپراکنش خرس قهوهدرصد از موارد  90حدود 

) 14( ییکمـا  جینتا بر اساس ).9( است مناطق سرد گزارش شده

درجـه   12 يدر دمـا  ياحضـور خـرس قهـوه    احتمـال  نیبیشتر

ـ دمـا احتمـال حضـور ا    شیافـزا  با و است گرادنتیسا گونـه   نی

حضـور   يدما بـرا  نیتر. در تحقیق حاضر مطلوبابدیکاهش می

دمـا،   شیو بـا افـزا  بود گراد درجه سانتی 9 يدما ياخرس قهوه

 ییکمـا یافتـه  بـا  این نتیجه که  ابدیکاهش می ستگاهیمطلوبیت ز

 تیوضـع و  یتوپـوگراف علـت ایـن نـاهمخوانی،    قت ندارد. مطاب

منطقـه کردسـتان    طیشرانسبت به متفاوت منطقه اصفهان  يجو

این ) پراکنش 8و همکاران ( ینیمطالعه غالمحس بر اساساست. 

سرد است.  میبا اقل یمربوط به نواح شتریگونه در استان فارس ب

 زانیبا م يهااهستگیز شتریب هاکردند که خرس انیب نیآنها همچن

پـراکنش خـرس    نیشـتر ی. بکننـد یمناسب را انتخاب م یبارندگ

تـا   600 یحاضر مربوط به مناطق بـا بارنـدگ   قیدر تحق ياقهوه

 ســازيمــدلحاصــل از  جیدر ســال اســت. نتــا متــریلــیم 700

/ ياز نقش مهم طبقات مختلـف کـاربر   یحاک ستگاهیز تیمطلوب

در استان  يارس قهوهاحتمال حضور خ نییدر تع یاراض شپوش

ـ متغ نیـ در ارتبـاط بـا ا   ياپراکنش خرس قهـوه  یبود. بررس  ر،ی

ها (طبقه ) و باغ6(طبقه  یگونه به مناطق جنگل شیاز گرا یحاک

به بـاغ و از   یو مرتع یجنگل یاراض لیسو، تبد کی) است. از 3

ـ بـه تغذ  ياخرس قهـوه  لیتما گر،ید يسو ـ از م هی درختـان،   وهی

تعـارض   شیافـزا  جهیو در نت وهیباغات مسبب جذب خرس به 

). در واقـع  11است ( هشددر منطقه  ياقهوهانسان و خرس  انیم

بلـوط، بـادام    يهـا حضور در جنگـل  يبرا ياخرس قهوه لیتما

بـر   یمنـاطق جنگلـ   ادیـ ز رینشـانگر تـأث   یوحشـ و پسـته  یکوه

) و 6. فرنانـدز و همکـاران (  اسـت گونـه   نیا ستگاهیز تیمطلوب

ـ   يهـا یدر بررسـ  زی) ن8و همکاران ( غالمحسینی ـ ا هخـود ب  نی

ـ مناطق مرتفع با پوشش گ ،ياقهوهکه خرس  دندیرس جهینت  یاهی

پـژوهش حاضـر نیـز     جی. نتاپسنددیم شتری) را بیمناسب (جنگل

مذکور مطابقت  يهاپژوهش با و دهدهمین موضوع را نشان می

 ايوهدست آمده نشان داد که زیسـتگاه خـرس قهـ   نتایج به دارد.

که با افزایش پوشش گیاهی و است  کوهستانی مناطق به محدود

. افـت یخواهد  شیگونه افزامنطقه براي  تیمطلوب ،جنگلی شدن

ـ ) ا21( ی) و نظـام 1عطایی و همکـاران (  مطالعات بر اساس  نی

منـاطق مرتفـع بـا پوشـش      ،يو البرز مرکز یالبرز جنوب گونه در

نقشـه   یپوشـان هـم  یرسـ . برکندیبرگ را انتخاب مپهن یجنگل

نشـان   یبا مناطق شبکه حفاظت ياخرس قهوه ستگاهیز تیمطلوب

بـا   یکمـ  یپوشانهم يامطلوب خرس قهوه يهاستگاهیداد که ز

که با توجـه   شودیم شنهادیپ نیبنابرا .استان دارند یشبکه حفاظت

گونـه مـورد مطالعـه،    شـناختی  بومو ارزش  یحفاظت تیبه وضع

 یبـه منـاطق شـبکه حفـاظت     ياقهوهخرس  مطلوب يهاستگاهیز

شـبکه در   نیـ خـارج از ا  يهـا ستگاهیز نیمهمتر کهد شواضافه 

ـ با توجه بـه م  ،یکل طوربهمحدوده شهرستان بانه قرار دارد.   زانی

AUC رگـذار یثأت يرهـا یمتغ نیمهمتـر  نیآمده و همچنـ  دستبه 

ـ ا جینتـا  ،ياشده بر پـراکنش خـرس قهـوه    ییشناسا  قیـ تحق نی

 تیـ سازي مطلوبمدل مکسنت در مدل حیز عملکرد صحا یحاک
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ـ ا استان کردستان اسـت. بـر   يهاگونه در جنگل نیا ستگاهیز  نی

 سـطح  در ايخـرس قهـوه   هايستگاهیز تیاساس، مطالعه وضع

گونه چتر  کی عنوانآن به ستگاهیز تینقشه مطلوب هیته و کشور

 هـاي سـتگاه یز نـه یبه تیریگام مؤثري در راسـتاي مـد   تواندیم

ـ بـوم ا هم ستمندانیز ریو سا ياخرس قهوه در سـطح   گونـه  نی

  کشور باشد.

  يسپاسگزار

بانـان اداره کـل   طیکارشناسـان و محـ   ن،یاز مسـئول  لهیوسـ نیبد

اســتان کردســتان بــراي همکــاري در  ســتیز طیحفاظــت محــ

 یقــدردان مانهیصــم ياقهــوه خــرس حضــور نقــاط آوريجمــع

    .شودیم
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Abstract 

Wildlife is an important biological indicator of viability of ecosystems, therefore, understanding habitat requirements of 
species is essential for biodiversity conservation. Determining the suitability of habitats for wildlife is important for 
effective management and conservation of species. The brown bear (Ursus arctos), as the largest carnivorous mammal 
in Iran, is distributed in most forest and mountain ecosystems and has a high conservation value. In the current study, 
brown bear habitat suitability modelling, in Kurdistan Province, was performed using maximum entropy algorithm 
(MaxEnt). After collecting the presence data and environmental variables, and examining the correlation between the 
variables, the obtained data were entered into the MaxEnt model. Results showed that temperature seasonality, annual 
precipitation, topography and vegetation are the most important variables in predicting habitat suitability of the brown 
bear in Kurdistan province. From the total area of Kurdistan Province, 1, 5 and 11 % were respectively accounted for 
habitats of high, moderate and low suitability, and 83% of the area was clssifed as unsuitable habitats. Based on the 
results, Chehel Cheshmeh, Shaho and Kosalan protected areas are suitable habitats for the brown bear. Zagros forests 
are considered as one of the main habitats of brown bear in Iran, consequently, the conservation of these habitats is 
essential to protect populations of this valuable carnivorous species. 
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