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  دهیکچ

هاي وسـیعی از نـواحی کوهسـتانی البـرز و زاگـرس یافـت       است که در بخشن ترین گوشتخوار ایرابزرگ )Ursus arctos( ياخرس قهوه

هاي شمالی کشور از پارك ملی گلستان تا غرب استان گیالن است. ما در این مطالعه پتانسیل شود. اما بیشترین تراکم این گونه در جنگلمی

منظـور  اي مورد بررسـی قـرار دادیـم. بـه    ریق آزمایش گلخانهاي را براي انتقال بذر به شکل اندزوکوري در جنگل گلستان از طخرس قهوه

 يآورجمـع  ،ياخـرس قهـوه   نیسرگ يهابذور سبز شده از نمونه ياگونه بیترکو  ، غنایفراوانها، شناسایی تغییرات زمانی و مکانی جوانه

 25تیـره و   19از  آرایـه  33متعلـق بـه    بذر 268در مجموع  قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز و فصول مختلف یستگاهیز يهاپیشده از ت

) و ترکیـب بـذور   = 003/0Pدسـت آمـده فراوانـی (   براساس نتایج بـه  .ثبت شد نیسرگ يهاونهنم یزنجوانه يهاشیدر آزما یاهیجنس گ

)001/0P =انی و ترکیـب بـذري   . فراواستهاي فنولوژیک گیاهان منطقه ) انتقال داده شده بین فصول متفاوت بود که منعکس کننده تفاوت

هاي مختلف اي بذور انتقال داده شده بین فصول و زیستگاهداري نداشت. همچنین، غناي گونهها بین دو تیپ زیستگاهی تفاوت معنیسرگین

ي اآرایـه) در حـالی کـه گیاهـان درختچـه      24اي مربوط به فرم رویشـی علفـی بـود (   داري را نشان نداد. بیشترین غناي گونهتفاوت معنی

عنوان به هادرختچه یگوشت هايوهیم زده).درصد کل بذور جوانه 76شدند (هاي سرگین را شامل میهاي سبز شده از نمونهترین گونهفراوان

و  نییپا هايخشک در تراکم هايوهیبذور مربوط به م. هستندمطرح  هاسخر یاز خواب زمستان شیپپرخوري مهم در دوره  يیک منبع انرژ

 ايقهـوه  خـرس  طلبانـه فرصـت  هیتغذ ربا رفتا جینتا نیتابستان مشاهده شد. ا لیمربوط به فصل بهار و اوا نیسرگ هايدر نمونه مخصوصاً

اي در نقش خرس قهـوه  دهندساله را انتقال میهاي یکهاي زوج سم در پارك ملی گلستان اغلب گونهبا توجه به اینکه گونه سازگار است.

  .تواند مورد توجه قرار گیرداي و درختی در جنگل گلستان میتچههاي درخانتقال گونه
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  مقدمه

ــکل  ــوژیکی ش ــاملی و اکول ــدهاي تک ــتره درك فراین ــده گس دهن

ها از اهداف بنیادي در اکولوژي بوده و اهمیت رو جغرافیایی گونه

. پراکنش یکـی از فاکتورهـاي   )23(به رشدي براي حفاظت دارد 

هاي اکولوژیکی و جوامع است، اصلی در پویایی و ثبات جمعیت

اما هنوز درك و شناخت بسیار کمی از شـرایط و پیامـدهاي ایـن    

فرایند وجـود دارد. پـراکنش نقـش مهمـی در پاسـخ جوامـع بـه        

عواملی ماننـد تغییـرات اقلـیم، چنـدپاره شـدن و کـاهش سـطح        

دلیــل،  همــینبــه. )42(بیولوژیــک دارد  يهــازیســتگاه و تهــاجم

هاي پراکنش در فواصل طوالنی و نتـایج آن بـر   شناخت مکانیسم

سـرعت در حـال   تغییرات جهانی بـه  تأثیری که تحت زیست محیط

که از  . این مسئله در مورد گیاهان)47(تغییر است، ضروري است 

نتیجه براي پراکنش به عوامل خارجی نظر حرکتی ثابت بوده و در

(زیستی و غیرزیستی) وابسته هستند، از اهمیت بیشتري برخوردار 

  است. 

بـر پـراکنش    مؤثر عواملین ترمهمعنوان یکی از انتقال بذر به

ي گیاهی از جمله تواند بسیاري از ابعاد اکولوژکه میگیاهان است 

ها تحت شرایط اقلیمـی در حـال   ها، مهاجرت گونهبقاي جمعیت

، رقابـت و افـزایش بـرازش    )41(پایداري جوامـع گیـاهی   تغییر، 

هاي گیاهی، برقراري ارتباط ، هیبرید شدن موفق گونه)15(فردي 

و تقویـت بانـک بـذر     )36 و 7(هاي چندپاره شـده  بین زیستگاه

. هچنین ارزش اقتصـادي ایـن   قرار دهد تأثیرتحت را  )25(خاك 

سرعت بخشیدن بـه بازسـازي جنگـل و کـاهش      دلیلبهمکانیسم 

  همیت است.هاي احیاي جنگل بسیار حائز اهزینه

هـاي  باد و آب از جمله فاکتورهاي غیرزیستی هستند که گونه

، امـا بـاد   )32( کنندجا میهگیاهی کمی را در فواصل طوالنی جاب

. )24(ي در نـواحی جنگلـی باشـد    مـؤثر تواند عامل پراکنش ینم

هـاي گیاهـان بـه سـه شـکل      یا انتقال دانه )Zoochory( زوکوري

 (انـــدوزوکوري خـــوارحمـــل داخلـــی بـــذر توســـط علـــف

)Endozoochory(      حمل تصـادفی از طریـق چسـبیدن بـذر بـه ،(

) و حمـل عمـدي   )Epizoochory( وکوريهاي خارجی (اپیزاندام

) توسـط حیوانـات، یکـی از    )Synzoochory( بذور (سینزوکوري

. پستانداران علفخوار و همه )14(هاي مهم پراکنش است مکانیسم

هـاي اصـلی انتقـال بـذر طـی      یکـی از عامـل   عنـوان به خوارچیز

هــاي طــوالنی درون و بــین منــاطق جنگلــی محســوب مســافت

ایـن  انقـراض   ایکاهش و . )47 و 37، 32، 29، 27، 20(شوند می

 شـان یهاسـتگاه یز بیاز حد و تخر شیعلت شکار ببهها که گونه

قابـل   ات محلـی تـأثیر در حال رخ دادن اسـت،  ان در سراسر جه

حفاظت  يبرا ايبالقوه يامدهایپ ی واهیپراکنش گ نرخبر  یتوجه

  . )10(ارد نادر دیاهان از گ

اي بررسی تعداد و ترکیب گونـه  مطالعات انجام شده پیرامون

اي از علفخـواران نشـان داده   موجود در سرگین مجموعه هايربذ

تـر مقـدار بـذر بیشـتري را در     هاي با جثـه بـزرگ  است که گونه

. علفخـواران  )26(دهند هاي کوچک جثه انتقال میمقایسه با گونه

طور مـنظم بـین   جثه داراي گستره پراکنش وسیعی بوده و بهبزرگ

هاي مختلف براي تغذیه در حال حرکت هستند، مقـادیر  زیستگاه

 گسـتره  دلیـل بـه کننـد و  هاي گیاهی را مصرف مـی زیادي از دانه

 33(کنند جا میها را در فواصل طوالنی جابهتر دانهخانگی بزرگ

 یبو ترک ايیهمنعکس کننده رفتار تغذ هاگونه ینا ینسرگ. )37 و

  .)17 و 13( استمورد استفاده آنها  یاهیجامعه گ

براساس نتایج مطالعات مختلف، فرایند بلع، هضم و عبور از 

ــوارش  ــتم گ ــأثیرسیس ــرعت  ت ــدرت و س ــاوتی روي ق ات متف

 نینرم شدن پوشش بـذر در حـ  خواهد داشت.  هارزنی بذجوانه

بهبـود  سـبب  دستگاه گـوارش ممکـن اسـت     قیعبور آن از طر

 39(زنی بذر شـود  رفتن قدرت جوانه از بین ایبذر و  یزنجوانه

و  یکیمکـان  يهـا تیماراز . برخی از بذور ممکـن اسـت   )43 و

 نیآنهـا در حـ  ي هـر دو  ایو  ییایمیش يمارهایاز ت گرید یبرخ

شـدن  . دفـع  )31 و 30، 9(م گوارش سود ببرنـد  از سیست عبور

ي اسـت، شـرایط   مـواد مغـذ  راه سرگین کـه شـامل   همهب رهابذ

آورد. بـا وجـود ایـن    فـراهم مـی   ی آنهازنانهجومناسبی را براي 

 یسم تیبا توجه به ماهممکن است  هارشد جوانهجوانه زدن و 

یی به نوع مـواد غـذا   محدود شود که بستگی فضوالت زیو آبگر

  . )45( شود، داردبذر مصرف میهمراه که به 

خصوص انتقال بـذر گیاهـان طـی دو    رشد انتشارات علمی در
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طـوري کـه تعـداد مقـاالت     دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده است به

 1990هـاي  در فاصله سال ISIمجالت  چاپ شده در این زمینه در

مقاله) افزایش  500مقاله در مقایسه با  25برابر ( 20حدود  2010و 

این افزایش حـاکی از اهمیـت اکولوژیـک فراینـد      .)42(یافته است 

ی جوامع اکولـوژیکی  تنوع زیستپراکنش بذر جهت حفظ پویایی و 

اهمیــت فراینــد انتقــال بــذر تــاکنون مطالعــات و  دلیــلبــهاســت. 

مکانیسمی مهم  عنوانبههاي بسیاري به بررسی اندزوکوري آزمایش

اف قابـل تـوجهی در   اند. با وجود این، شکبراي انتقال بذر پرداخته

 عنـوان بـه دانش و شناخت ما از اهمیـت اکولـوژیکی انـدزوکوري    

نوعی مکانیسم پراکنش بـذر وجـود دارد. اگرچـه اخیـراً مطالعـات      

شیوه اندزوکوري توسط علفخـواران  معدودي در مورد انتقال بذر به

، اما اطالعاتی )3 و 2، 1(اهلی و وحشی در کشور انجام شده است 

انـدزوکوري توسـط علفخـواران و     شـیوه بهاز چگونگی انتقال بذر 

  . نیستهاي جنگلی ایران در دسترس چیزخواران اکوسیستمهمه

هـاي  در بسیاري از اکوسیسـتم ) Ursus arctos(اي خرس قهوه

پراکنـدگی دارد و در  کشـور  شـمال و غـرب   جنگلی و کوهستانی 

شـده البـرز مرکـزي و    ویژه در منطقه حفاظتهو گیالن، بمازندران 

شود. این گونـه رژیـم   باال دیده می پارك ملی گلستان با تراکم نسبتاً

هـا  را گیاهـان و میـوه  چیزخـواري دارد کـه اسـاس آن    غذایی همه

هاي مختلـف سـال از منـابع    اي در ماهدهند. خرس قهوهتشکیل می

و نوسانات زیادي در رژیـم غـذایی   کند غذایی متفاوتی استفاده می

آن وجود دارد که برحسب فراوانی و کیفیـت منـابع غـذایی تغییـر     

دهـد کـه منـابع غـذایی گیـاهی،      ها نشان میکند. نتایج پژوهشمی

اي از رژیـم غـذایی ایـن گونـه را در بهـار و تابسـتان       بخش عمده

پتانسیل انتقال بذر  یبررسهدف از این مطالعه . )4(دهد تشکیل می

فصل (بهـار،   تأثیراي و بررسی خرس قهوهن توسط یق سرگیاز طر

و زیســتگاه (زیســتگاه جنگلــی در مقابــل نــواحی  تابســتان، پــاییز)

  اکوتون) بر چگونگی انتقال بذر توسط این گونه بوده است.

  

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

خود اختصـاص  ه در ایران عنوان پارك ملی را بهنخستین پارکی ک

هکتـار و در   91895داده، پارك ملی گلستان است. وسعت پارك 

شمال شرقی ایران، در نزدیکی مرز ترکمنسـتان و در سـه اسـتان    

است. حداقل ارتفاع گلستان، خراسان شمالی و سمنان قرار گرفته 

دیـورکجی  متـر در قلـه    2411راه و حـداکثر آن  متر در تنگـ  450

در شرق و  ؛است. پارك ملی گلستان داراي سه اقلیم متمایز است

جنوب شرقی پارك اقلـیم خشـک، در قسـمت میـانی و شـمالی      

هاي غربـی و جنـوب غربـی اقلـیم     خشک و در بخشپارك، نیمه

طور پوشش گیاهی پارك ملی گلستان بهمرطوب وجود دارد. نیمه

فاصـل  نی و اکوتـون حد تورا - عمده از دو بخش هیرکانی و ایران

هـاي مهـم پوشـش    آنها تشکیل یافته است کـه هـر دو از گسـتره   

 تـأثیر ها در تلفیق و شوند. این رویشگاهگیاهی ایران محسوب می

اند که خود بـه  عوامل اقلیمی و خاك تشکیل جوامع متعددي داده

هاي پارك ملی افـزوده اسـت. بخـش    غناي فلور و تنوع رویشگاه

 متــرمیلــی 600تـا   500رنـدگی ســالیانه بــین  غربـی پــارك بــا با 

 مرتفع هیرکانی است، درحالیهاي مرتفع و نیمهدربرگیرنده جنگل

ترین بخش پارك نواحی استپی خشـک بـا بارنـدگی    که در شرقی

دهنده شود که جوامع تشکیلو کمتر دیده می مترمیلی 400سالیانه 

دو ناحیه را  . حد فاصل ایناستتورانی  - آن از نوع عناصر ایران

ترین بخـش پـارك از   هاي بینابینی تشکیل داده که متنوعرویشگاه

هاي گیـاهی اسـت. مطالعـات پوشـش گیـاهی در      نظر تنوع گونه

گونه (گیاهان آونـدي) متعلـق بـه     1302پارك منجر به شناسایی 

 آنهاگونه از  700ه است که حدود شدخانواده  107جنس و  542

که پـارك  اینگزارش شده است. با وجود براي اولین بار از منطقه 

گیرد ولی مساحت ایران را دربر می رصدد 06/0ملی گلستان تنها 

هـاي  خـانواده  درصد 69ها و جنس درصد 45ها، گونه رصدد 19

رود کـه تعـداد   گیاهان آوندي در آن حضور دارند و احتمـال مـی  

. براساس مطالعـات  )5(نیز برسد  1500هاي گیاهی پارك به گونه

زار و هاي بسته، درختچهبالنکه، جنگل - روش براونانجام شده به

زارهـاي بـاز، مرغزارهـاي کوهسـتانی و علفزارهـاي منطقـه       بیشه

  .اسـت جنگلی از جمله واحدهاي پوشش گیـاهی اصـلی پـارك    

تـوان بـه   هـاي بسـته مـی   هاي شـاخص جنگـل  ین گونهرتمهماز 

 )، آزادParrotia persicaهـــاي گرمادوســـت انجیلـــی (گونـــه
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)Zelkova carpinifolia ) و خرمنـدي (Diospyrus lotus  اشـاره (

. علفزارهاي جنگلی در مناطقی که شـرایط اکولـوژیکی و یـا    کرد

کل شود، شـ عوامل خارجی مانند انسان مانع از تشکیل جنگل می

 Hordeum bulbosum ،Dactylisهـاي غالـب آن   گرفتـه و گونـه  

glomerata وVicia variabilis مرغزارهــا در منــاطق  هســتند .

متـري در   2100تا  1600کوهستانی بخش استپی پارك در ارتفاع 

وجود منابع آبـی   دلیلبهاند که هایی تشکیل شدهها و تختیگودي

ت و عمق خاك نیـز قابـل   و خاك از رطوبت باالیی برخوردار اس

ین عنصـر گنـدمی ایـن مرغزارهـا گیـاه مـرغ       ترمهمتوجه است. 

)Elymus elongatiformis   همـراه  ) است که در بسـیاري نقـاط بـه

Cephalaria microcephala  وCarex melanostachya   دیــده

  شود. می

کـه در انتقـال بـذور     منطقـه  پسـتاندار  هـاي ین گونهترمهماز 

چیزخـوار گـراز   هـاي همـه  گونـه  توان بـه میند هست مؤثرگیاهی 

هاي علفخوار مرال، شوکا، پـازن،  اي و گونهوحشی و خرس قهوه

 آنهـا اغـب  که زیستگاه  گوسپند وحشی و آهوي ایرانی اشاره کرد

دچـار اخـتالل    در اثر حضور و عملیات عمرانی مربوط به جـاده 

ك اي در پـار اطالعاتی از جمعیت دقیق خـرس قهـوه   شده است.

 ملی گلستان در دسترس نیست.

  

  يبردارنمونه

زیستگاهی غالب (جنگلـی و اکوتـون) در پـارك ملـی      دو تیپ

منظور بررسی پتانسیل انتقال به. )5(گلستان شناسایی شده است 

هر برداري در اي، دو مکان نمونهبذور گیاهان توسط خرس قهوه

بـرداري  نظر گرفته شد. نمونـه یک از این دو تیپ زیستگاهی در

(اوایل اردیبهشت تا اواخر آبان) و در هفت فصل رشد طول در 

برداري در بـازه  صورت گرفت. نمونه 1394دوره (ماه) در سال 

علـت  انتخاب ایـن بـازه بـه   . بوده استهر ماه  21تا  14ی زمان

، به این استپارك هاي گیاهی مانی با تولید بذر عمده گونهزهم

ترتیب که فصل بذردهی غالب گیاهان علفی در اواخـر بهـار و   

اي عمـدتاً در فصـول   تابستان و براي گیاهان درختی و درختچه

هـاي  یـک از مکـان   . به این منظور در هـر استتابستان و پائیز 

هاي مختلف تعداد متفاوت نمونه سـرگین  انتخاب شده در زمان

آوري شد (با توجه به هاي تصادفی جمعتازه در طول ترانسکت

آوري تعـداد مشـخص   تراکم پایین خرس در منطقه امکان جمع

برداري میسر نبود). نمونه سرگین، در هر ماه و از هر مکان نمونه

آوري شـده  هـاي جمـع  شد که سرگینمی برداري سعیدر نمونه

و فاقد هرگونه کـاه   )26(تازه (مرطوب و دست نخورده)  کامالً

هـاي مرطـوب آن   و کلش و یا بذر خارجی چسبیده به قسـمت 

هاي باشد. براي جلوگیري از خفگی و مرگ و میر بذرها، نمونه

هاي کاغذي و در معرض هوا روز در پاکت دوسرگین به مدت 

گرم از هر نمونه سرگین توسط ترازوي  20خشک شدند. سپس 

تاریک و تحت  ۀه و در محفظگرم جدا شد 1/0دیجیتال با دقت 

 .)38(شد گراد تا زمان کاشت نگهداري درجه سانتی چهاردماي 

  .شدآوري نمونه سرگین جمع 64در مجموع 

  

  هاي سرگین در گلخانه  بررسی محتواي بذري نمونه

 گلـدان  64هـاي سـرگین در گلخانـه از    منظور کشـت نمونـه  به

و از ترکیب خاك زراعی، پیت موس  20×20پالستیکی با ابعاد 

گلـدان   30) اسـتفاده شـد.   2:1:1و ماسه استریل شده (با نسبت 

هد جهت کنترل بذرهاي احتمالی موجـود در بانـک   عنوان شابه

بذر خاك و یا ورود ناخواسته بذور دیگر در گلخانه استفاده شد 

هاي سرگین با مرطوب کـردن و فشـار دسـت خـرد     . نمونه)6(

شدند تا نور کافی به تمامی بذرهاي موجود در سـرگین برسـد،   

نازکی  ۀبرداري پخش و با الیهاي نمونهروي سطح گلدان سپس

بـرداري هـر دو   هاي نمونهاز خاك پوشانده شدند. پایش گلدان

هـاي سـرگین پـس    بار انجام و بذور موجود در نمونـه هفته یک

شناسی دانشگاه زنی و رشد کافی توسط متخصصان گیاهازجوانه

رقابـت بـا سـایر     منظور جلوگیري از ایجادتهران شناسایی و به

. )18(هاي رشد حذف شـد  زنی از گلدانبذرهاي درحال جوانه

ــس از  ــه   14پ ــذر جوان ــر ب ــه دیگ ــامی ک ــاه و هنگ اي در زدهم

شـده روي   خشهاي سرگین پهاي رشد باقی نماند نمونهگلدان

مدت شده و آزمایش با شرایط مشابه به هم زده ها سطح گلدان

ـ تا امکـان جوانـه  یک ماه دیگر ادامه پیدا کرد  بـذور   يبـرا  یزن
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. دماي متوسـط گلخانـه در طـول    شودمانده فراهم یباق یاحتمال

گـراد  درجه سانتی 15گراد و در طول شب درجه سانتی 25روز 

  بود. 

هـاي گیـاهی   هـاي آمـاري گونـه   و تحلیـل براي انجام تجزیه 

هـاي  زده از نمونـه هاي گیاهی جوانهشناسایی شده، فهرست گونه

و طـول عمـر    یشـ یفـرم رو هـاي گیـاهی،   همراه تیـره سرگین به

اساس تعداد کـل بـذر    ها برو گونه هیساله، چندساله) آنها تهکی(

ز) هاي کشت شده (تابسـتان، بهـار و پـایی   در کل نمونه جوانه زده

  .مرتب شدند

 

  ها  تجزیه و تحلیل داده

هاي شده در نمونه هاي ثبتها، آرایهقبل از تجزیه و تحلیل داده

. شـدند  يبنـد دسـته  یشـ یبرحسب طول عمر و فرم روسرگین 

هـاي سـرگین در   منظور بررسی تغییر در ترکیب بذري نمونـه به

زیـاد   ها و تعـداد برداري و با توجه به نوع دادهطول دوره نمونه

ها، از تحلیل تطبیقی متعـارف  صفرهاي موجود در ماتریس داده

)Canonical Correspondence Analysis; CCA ــا ــر) ب  درنظ

متغیـر   عنوانبههاي سرگین گرفتن فراوانی نسبی بذور در نمونه

بـرداري  وابسته و زمان (فصل) و مکان (تیپ زیستگاهی) نمونـه 

فاده شـد. همچنـین بـراي    ) اسـت Factorعوامـل ثابـت (   عنوانبه

 داري اثر هر یـک از فاکتورهـا بـر ترکیـب بـذري     بررسی معنی

ــه ــتوري:    نمون ــد دس ــانس (ک ــل واری ــرگین ، از تحلی ــاي س ه

anova.cca براي بررسی اثـر زمـان و مکـان    )35() استفاده شد .

هـاي گیـاهی از تحلیـل    فراوانی و غنـاي گونـه   برداري برنمونه

ــه ــانس دوطرف ــتفاده شــد. در Two-Way ANOVA( واری ) اس

دار بـود از آزمـون   متغیرهـاي مسـتقل معنـی    تـأثیر مواردي کـه  

 )Tukey’s Multiple Comparison Tests( تـوکی مقایسات چندگانه 

). قبل از انجـام هـر آنـالیز، نرمـال بـودن      α=05/0استفاده شد (

) و Homogenity of varianceها (ها، همگن بودن واریانسداده

) بررسی و درصورت لزوم Outliersهاي پرت (عدم وجود داده

) اسـتفاده  Data transformationهـا ( از روش مناسب تغییر داده

با استفاده  و Rافزار هاي آماري در نرمشد. تمام تجزیه و تحلیل

 انجام شد. Carو  Vegan ،Ggpubrهاي از برنامه

  نتایج

 ايپتانسیل انتقال بذر خرس قهوه - 1

قطعات گیاهی و بـذور میـوه بـه فراوانـی در محتویـات سـرگین       

کشـت شـده،    نمونه سـرگین  64خرس، مشاهده شد. از مجموع 

زنـی  ها) حداقل یک مورد جوانهگلدان درصد 91نمونه ( 58براي 

هاي سرگین تابسـتان و  بذور گیاهی اغلب در نمونهذر ثبت شد. ب

 بـذر  268در مجموع پاییز مشاهده شده و در فصل بهار نادر بود. 

 29تیـره و   19از  آرایـه  33) متعلق بـه  نیبذر در گرم سرگ 2/0(

 یزنـ جوانـه  يهـا شیدر آزمـا  ی و چهار فرم رویشـی اهیجنس گ

آرایه در سطح تیره و  2ین از این بثبت شد که  نیسرگ يهاونهنم

هـاي  ). نمونـه 1ند (جـدول  شد ییشناساآرایه در سطح جنس  7

آرایـه و حـداکثر تعـداد آرایـه     دو  شـامل  طور متوسـط بهسرگین 

هـاي  تیـره مـورد بـود.    5مشاهده شـده در یـک نمونـه سـرگین     

Rosaceae  وBerberidaceae ــه ــا  ب ــب ب ــه 82و  100ترتی  جوان

را کشت شـده   نیسرگ يهادر نمونه زدهجوانهبذر تعداد  نیشتریب

ــد ــ .دارا بونــ ــنس نیهمچنــ ــاي جــ   )،=Berberis )100nهــ

Rubus )30n= ،(Crataegus )17n=و ( Cerasus )16n=( 

را دارا بودند. فراوانی بذور سبز شده زده تعداد بذر جوانه نیشتریب

هاي سرگین کمتـر از  هاي موجود در نمونهدرصد از آرایه 60براي

  هــاي ســبز جوانــهدرصــد  73د گــزارش شــد.  مــورپــنج 

  فـرم رویشـی درختچـه   متعلـق بـه    نیسـرگ  يهـا از نمونـه شده 

درختـان و   بذر) بود. در مجموع گیاهـان چندسـاله شـامل    195(

بـذر) گیاهـان سـبز شـده را شـامل       222درصد ( 83ها، درختچه

  شدند.

  

    و زیستگاه فصل اثر - 2

 9/0ي بهار (با میانگین هادر نمونه آرایهتعداد  نیمجموع کمتر در

ي هـا تعـداد در نمونـه   نیشـتر یو ب ازاي هر نمونه سرگین)آرایه به

 ثبـت شـد.  ازاي هر نمونـه سـرگین)   به هیآرا 2/2پاییز (با میانگین

فصل و زیسـتگاه بـراي    ، اثر متقابلانسیوار تحلیل جیبراساس نتا

، P=004/0دار بـود ( هاي گیاهی انتقال داده شده معنـی غناي گونه

داري بـین فصـول مختلـف و   ) ولی اخـتالف معنـی  2Fو 55=02/9
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  ).1مشاهده نشد (شکل تنهایی هاي زیستگاهی متفاوت بهتیپ

در  نیـز  نیسـرگ  يهانمونه اززده جوانه بذور  فراوانی نسبی

کـه   طـوري ، بـه کرددوره مطالعه از روند ثابتی پیروي نمیطول 

ازاي بـذر بـه   4/1ي بهار (با میانگین هادر نمونهفراوانی  نیترکم

ي تابستان (با میـانگین  هادر نمونه نیشتریو ب هر نمونه سرگین)

 جیبراسـاس نتـا   شـد.  ازاي هر نمونه سرگین) ثبتبذر به 09/6

زده جوانه فراوانی  بذور نیب يداریاختالف معن انسیوار تحلیل

 P ،441/6=55=003/0ورد مطالعه (فصول م نیسرگ يهانمونه از

) وجود داشت. آزمون توکی نشان داد که این اخـتالف بـین   2Fو

بوده اسـت.   دو فصل پاییز و بهار نیسرگ يهانمونهبذور  تعداد

تیپ زیستگاهی نیز بر فراوانـی  و عالوه بر این، اثر متقابل فصل 

 با ایـن وجـود   .)2Fو P ،395/4 =55=017/0دار بود (بذور  معنی

هاي سرگین در دو تیپ نمونه بینداري از این نظر تفاوت معنی

گـرفتن فـاکتور فصـل     درنظـر زیستگاهی مـورد مطالعـه بـدون    

  ). 1مشاهده نشد (شکل 

ــایج  ــارفبراســاس نت ــی متع ــل تطبیق ــذري  ،تحلی ــب ب ترکی

داري طور معنیهاي مختلف بهها و فصلهاي سرگین در ماهنمونه

)، ولی بین دو تیپ زیستگاهی =001/0Pمتفاوت از یکدیگر بود (

  ).3و  2مشاهده نشد (شکل داري مورد مطالعه تفاوت معنی

 ) فـرم رویشـی ثبـت   Frequencyر (ابیشترین فراوانی و تکر

هاي سرگین مربـوط بـه فـرم    شده براي بذور سبز شده از نمونه

اي رویشی درختچه بود که نشان از رجحان غذایی خرس قهـوه 

اي دارد هـاي درختچـه  هاي گونـه میوه و یا دانهبراي استفاده از 

  .)2(جدول 

  

 بحث و نتایج

زده هاي گیاهی شناسایی شده مربوط به بذور جوانـه تعداد آرایه

 ازاي هر گـروه سـرگین در ایـن مطالعـه    هاي سرگین بهاز نمونه

آرایه 5/0دست آمده در مطالعات مشابه است (کمتر از مقادیر به

ین). درحالی که بر اساس مطالعات مشـابه  ازاي هر گروه سرگبه

 و الفســتروم و )29(انجــام شــده توســط اللرونــی و همکــاران 

ازاي هـر  آرایه بـه  9/1و  2/1ترتیب این مقدار به )19(همکاران 

توانـد عـدم   گروه سرگین بود. یکی از دالیـل ایـن تفـاوت مـی    

 20کاشت حجم کامل گروه سرگین و جدا کـردن یـک نمونـه    

هـاي گیـاهی   گرمی از آن باشد که شانس شناسایی تمـام گونـه  

هـاي نـادر را کـاهش    موجود در گروه سرگین، مخصوصاً گونـه 

داد. عالوه بر این در مطالعـه حاضـر از روش آزمـایش    خواهد 

زنی در گلخانه براي بررسی محتوي بـذري اسـتفاده شـد    جوانه

که در مطالعات مشابه از روش جداسـازي و شناسـایی    درحالی

هاي سرگین استفاده شده است و مستقیم بذور موجود در نمونه

رد بررسی زنی بذور انتقال یافته از طریق سرگین موقدرت جوانه

  .)29(قرار نگرفته است 

، نیازهـاي متـابولیکی   خـوار چیزهمهاز آنجا که این گونه 

ها پیرامون سرگین آن در فصول فراوانی دارد، تجزیه و تحلیل

در آن تنـوع و تغییـرات رژیـم غـذایی      دهنـده نشانمختلف 

در طول سـال  اي هاي قهوهفصول مختلف سال است. خرس

 قـدار بیشترین متا بتوانند  دهندرژیم غذایی خود را تغییر می

 ي. در فصل بهار غذا)22( آورند دستبهانرژي و پروتئین را 

 ها، علوفه، شاخهایدر اغلب نقاط دن ياقهوه يهاخرس یاصل

تابسـتان و  که در  صورتیدر، استها گلو و چوب درختان 

. )44 و 12، 11( کننـد یمـ  دایپ يشتریب تیاهم هاوهیم ؛زییپا

اي موجود در دست آمده بیشترین غناي گونهبراساس نتایج به

هـا،  هاي سرگین مربوط به فرم رویشی علفـی (فـورب  نمونه

هـا عمـدتاً   آرایه). این آرایه 24گندمیان) بود (گندمیان و شبه

ــوه ــامل می ــز ف ش ــذور ری ــک و ب ــاي خش ــازگاري ه ــد س اق

. هستندمورفولوژیکی خاص براي انتقال از طریق اندزوکوري 

هـاي  وانی بذور مربوط به گیاهان داراي میـوه اکه فر حالیدر

گوشتی که غالباً در مطالعه حاضر داراي فرم رویشی درختچه 

زده) بسیار باالتر از درصد کل بذور جوانه 76آرایه،  9بودند (

هـاي رویشـی بـود. براسـاس     فرم فراوانی بذور گیاهان سایر

فنولوژي گیاهان پارك ملی گلستان، از اوایل تابستان تا اواخر 

هـا توسـط   هاي رسیده انـواع درختـان و درختچـه   پاییز میوه

گیـرد و بقایـاي آن در سـرگین    خرس مورد استفاده قرار می

فصل مصـرف   خرس به وفور قابل مشاهده است. در این دو
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  (الف)

  

  
  (ب)

   ،ياخرس قهوه نیسرگ يهاتعداد بذور سبز شده از نمونه اریمع يخطا±یو ب) فراوان اریمع يخطا±ياگونه يغنا نیانگیم . الف)1شکل 

 ) (رنگی در نسخه الکترونیکی)داده شده است شیبه رنگ قرمز نما یجنگل یستگاهیز پیو ت یاکوتون به رنگ آب یستگاهیز پیت(
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  اساسبري بردارمختلف نمونه هايها و مکاندر ماه نیسرگ يهانمونه يبذر بیترک CCA لیحلنمودار حاصل از ت. 2شکل 

شامل دو حرف اول اسم جنس و دو  هاهیام اختصاري آران: کشت شده در گلخانه نیسرگ يهایک از نمونه در هرها آرایهفراوانی نسبی 

  .ذکر شده است 1در جدول که  استدر سطح گونه)  ییحرف اول اسم گونه (در صورت شناسا

 

  
  هاي زیستگاهی مختلفاي بین فصول و تیپهاي گیاهی مشترك انتقال داده شده توسط خرس قهوه. تعداد آرایه3شکل 
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 اي به تفکیک فصل و تیپ زیستگاهیهاي سرگین خرس قهوههاي رویشی در نمونه. فراوانی فرم2جدول 

  گندمیان  ها و شبه گندمیانفورب  درختچه درخت  تگاهیتیپ زیس  فصل

  )n=10بهار (
  n(  0  0  0  0=2اکوتون (

 n(  0  3 10  1=8جنگل (

  )n=11تابستان (
  n(  0  7  0  2=3اکوتون (

  n(  0  52  3 3=8جنگل (

  )n=43پاییز (
  n(  2  120  16  17=33اکوتون (

 n(  0  21 10  1=10جنگل (

  

ــوه ــد زرشــک (می )، Rubus)، تمشــک (Berberisهــایی مانن

ــک ( ــی ( Crataegusزالزال ــیالس وحش ــیچPrunus)، گ  )، پ

) Rhamnus pallasii( و سیاه تنگرس )Loniceraالدوله (امین

زده قابل توجه است. از ایـن روي فراوانـی بـذرهاي جوانـه    

هـاي گوشـتی   هـا و درختـان داراي میـوه   مربوط به درختچه

اراي باالترین مقدار خود بود ترتیب در فصل تابستان و پاییز دبه

اي بـذور انتقـال داده شـده در    . همچنین بین ترکیب گونـه )44(

 بهـار فصول مختلف تفاوت آشکاري وجـود داشـت. در فصـل    

زمـانی سـطح بـاالي    و هـم  ها و بذورفراوانی کمتر میوه دلیلبه

ویشی علفی، مقادیر بیشـتري  پروتئین در گیاهان مربوط به فرم ر

هـاي  از گیاهان مربوط به این دو فـرم رویشـی نسـبت بـه فـرم     

هاي هاي سبز شده از نمونهدر جوانه رویشی درخت و درختچه

ها بخش کـوچکی از رژیـم غـذایی    و میوهسرگین مشاهده شد 

ــوه ــات اســتافیک و  اي را تشــکیلخــرس قه ــایج مطالع داد. نت

اي در اسلواکی نیـز  ایی خرس قهوههمکاران پیرامون عادات غذ

هاي گوشـتی  کننده سهم باالي فراوانی بذور مربوط به میوهتأیید

در فصول تابستان و پائیز در مقایسه با فراوانـی گیاهـان علفـی    

هـاي سـرگین   داراي بذور ریز و سخت در ترکیب بذري نمونـه 

و گند نیـز در مطالعـه خـود پیرامـون     . ویلسون )44( استبهار 

اي در آالسـکا  بـه سـهم بـاالتر     پتانسیل انتقال بذر خرس قهوه

هاي سرگین تابسـتان و پـاییز اشـاره    هاي گوشتی در نمونهمیوه

مطالعات الرلونی و همکاران بـا توجـه بـه     مانند. )47(اند هکرد

ها بخـش  هاي گوشتی، این میوهغالبیت و در دسترس بودن میوه

فصل تابستان و پـاییز شـامل    مهمی از رژیم غذایی خرس را در

. براساس مطالعه انجام شده توسط راگرز نیـز در  )29(شوند می

عنـوان یـک   بـه هاي گوشـتی  دوره پیش از خواب زمستانی میوه

و  یزمسـتان خـواب  هـا بـراي   آماده شدن خرس در انرژي منبع

تواند با سهم باالي ترکیبات که می )40( هستند، مطرح شیردهی

هاي گوشـتی کـه در   قندي و یا چریی موجود در این گونه میوه

اي مفید هستند، مرتبط باشد. انرژي مورد نیاز خرس قهوه تأمین

بهار، گندمیان و سایر گیاهان مربوط به فرم که در فصل  درحالی

رویشی علفی بخش بیشتري از رژیم غذایی خـرس را تشـکیل   

ـ با رفتار تغذ نتایج نیا. )34(دهند می طلبانـه خـرس   فرصـت  هی

پذیري و کیفیت که در دسترس . چراسازگار است )28(اي قهوه

مثلـی   عنوان عوامـل اثرگـذار بـر موفقیـت تولیـد     مواد غذایی به

ــه ا .)21و  8(خــرس مطــرح هســتند   ــپ ز آنجــا ک ــر دو تی ه

ها و گیاهـان مـورد   زیستگاهی مورد مطالعه دربرگیرنده درختچه

داري بین فراوانی بذور انتقال ، اختالف معنیاستاستفاده خرس 

با توجه به تنـوع  داده شده در دو تیپ زیستگاهی مشاهده نشد. 

که دوره بذردهی متفاوتی دارند، همواره  )5(باالي گیاهان پارك 

هــاي رویشــی و فراوانــی طیــف گونــاگونی از گیاهــان در فــرم

اگرچـه دو تیـپ   . اسـت اي متفاوت در دسـترس خـرس قهـوه   

شـرایط   هـاي گیـاهی و  زیستگاهی مورد مطالعه از نظر ویژگـی 

وفـور مـورد   اکثر گیاهانی که به توپوگرافیک متفاوت بودند ولی

استفاده خرس قرار گرفته بودنـد، در هـر دو تیـپ زیسـتگاهی     

گستره خـانگی  مورد مطالعه وجود داشتند. از طرفی با توجه به 

هاي زیستگاهی جایی بین تیپامکان جابه ،ايوسیع خرس قهوه

پذیر و انتقال بذور از یک تیپ به تیپ دیگر امکان )16(مختلف 
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-از طرف دیگر تغییرپذیري باالي فراوانی و غنـاي گونـه  . است

آوري شـده در هـر   هـاي جمـع  زده از سرگینهاي گیاهی جوانه

هـا را  دار بـین میـانگین  زیستگاه، امکان نشان دادن تفاوت معنی

  کاهش داد.

سـه کیلـومتري از    فاصلهتواند بذور را تا اي میخرس قهوه

. حتی اگر تعداد کمی از بذور تـا  )29(جا کند منبع تولیدي جابه

تواند نقش این فاصله از پایه مادري خود دور شوند، این امر می

در الگوي پراکنش بذر و اکولوژي جامعـه گیـاهی داشـته     مهمی

توسـط   محتوي بـذور گیـاهی   نیدفع سرگ . همچنین)46(باشد 

 هـاي بـین زیسـتگاهی آنهـا،    جـایی ، با توجه بـه جابـه  هاخرس

ـ از  شیتواند احتمال پراکنش بذرها را در بیم  ایـ  سـتگاه یز کی

رقابـت   زانیـ حـال م  نیدهد و در عـ  شیافزا ستگاهیخرد ز کی

 هـاي دهندهانتقالها خرس. شده را کاهش دهد سبز يهااهچهیگ

عبـور سـریع از دسـتگاه     بـذرها هسـتند و معمـوالً    يبرا یخوب

بب انتقـال  خانگی وسیع س گوارش، دفعات دفع متعدد و گستره

شـود.  انداز میسرگین و در پی آن انتقال بذور در سرتاسر چشم

جـایی  اي در جابـه توان گفت که نقش خرس قهـوه رو میاز این

هاي طوالنی از اهمیت باالیی برخوردار بـوده  بذور طی مسافت

دهنـده منحصـر   یـک انتقـال   عنوانبهتواند و این گونه می )47(

شـد.  هاي گیاهی در پارك ملی گلستان مطرح بافرد براي گونهبه

سم در پارك ملی گلستان اغلب هاي زوجبا توجه به اینکه گونه

اي در نقـش خـرس قهـوه    دهنـد ساله را انتقال میهاي یکگونه

اي هاي گوشتی مربوط به فرم رویشی درختچـه انتقال بذور میوه

  تواند مورد توجه قرار گیرد. و درختی در جنگل گلستان می

  

 گیرينتیجه

سـاخت ایجـاد شـده در پـارك ملـی      انسانبا توجه به تغییرات 

اي و قهوه گلستان در اثر احداث جاده، انتقال بذر توسط خرس

هـاي مـدیریتی از   دهنده، به کـاهش هزینـه  هاي انتقالسایر گونه

طریق احیاي طبیعی مناطق تخریب شـده و حفـظ ارتبـاط بـین     

رو . از ایـن کـرد هاي گیاهی ایزوله شده کمـک خواهـد   جمعیت

چیزخــوار یــت و یــا تخریــب زیســتگاه ایــن همــهکــاهش جمع

ر شـده و  جثه، منجر به تغییر در فراینـدهاي پـراکنش بـذ   بزرگ

هاي گیـاهی  نهایت سبب اختالل در تجدید نسل طبیعی گونهدر

و کاهش جریان ژنی بین گیاهان شده و روي سـاختار ژنتیکـی   

حفاظـت از ایـن گونـه و    جوامع گیاهی اثرگذار است. بنـابراین  

هاي مـرتبط بـه آنهـا    دهنده بذر و زیستگاههاي انتقالگونهسایر 

حفظ پویـایی جوامـع   عنوان ابزار قوي مدیریتی براي تواند بهمی

انجام مطالعات اکولوژیکی تکمیلی در زمینه  گیاهی مطرح باشد.

هـا،  انتقال بذر از جمله تعیین مسیر دقیق انتقال بذر توسط گونه

یابنـد، نقـش   اي انتقـال مـی  همسافتی که بذور توسط خرس قهو

هاي نادر و در معرض خطر و یـا  اي در انتقال گونهخرس قهوه

عبور از سیستم گوارشی بـر   تأثیربومی و مهاجم و هاي غیرگونه

تواند به محققان و مـدیران حفاظـت   زنی بذور میقدرت جوانه

  .کندتر کمک جهت اخذ تصمیمات مدیریتی دقیق
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Abstract 

The brown bear (Ursus arctos) is the largest carnivore species in Iran. It can be found in large parts of the Alborz and 

Zagros mountain ranges, but remarkable densities occur in the northern forest, ranging from Golestan National Park to 

the western Gilan. We investigated the potential of brown bear for endozoochory in Golestan National Park through a 

greenhouse experiment. In order to detect the temporal and spatial variability of the emerged seedlings, abundance, 

species richness and composition of the germinated seeds from the faecal samples collected in different habitats and 

across seasons were analyzed. A total of 268 seedlings belonging to 33 plant taxa, 25 genera and 19 families 

germinated from 64 brown bear faecal samples. Based on the obtained results, we could show seasonal variability in 

the number (P=0.003) and composition (P=0.001) of the dispersed seeds, which could be attributed to the plant species 

phenology. There were no significant differences regarding seed abundance and composition between the two types of 

habitats. Similarly, seed species richness did not significantly differ across seasons and habitats. Herbaceous growth 

form (24 taxa) represented the highest species richness in the germinated plants, while shrub plants were the most 

abundant germinated species (76% of the total germinated seeds). Fleshy fruits were the principal source of energy 

during the hyperphagia phase prior to hibernation. In contrast, seeds from dry fruits were observed in lower densities in 

the faeces, especially during spring and early summer. This was in line with the opportunistic feeding behavior of the 

brown bear. Considering that co-occurring ungulates in Golestan National Park are rather dispersed annual species, we 

could highlight the role of the brown bear in specifically dispersing shrub and tree species. 

 
Keywords: endozoochory, mammalian omnivores, growth form, seed abundance and species richness, temporal and 

spatial variability. 
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