
 شناسی جانوری تجربیمجله علمی ـ پژوهشی زیست
 (621-616) 6931زمستان ، بیست و سوم، پیاپی سوم، شماره ششمسال 

Experimental Animal Biology. 
Vol. ??? No. ???, ?????? (??? - ???) 

 

حفاظت از خرس  برای یدیمناطق کل

( Ursus arctos Linnaeus, 1758) یا قهوه

 ماده در البرز مرکزی
 

 ، ۳حمیدرضا حیدری، 2، فرهاد عطایی*1باقر نظامی

 6، رحمان نعیمایی5، رحمان اسحاقی4افشین علیزاده شعبانی

 ، سازمان حفاظت محيط زيست، کرجستيط زيمح کدهدانش، استاديار. ۱

 ، سازمان حفاظت محيط زيست، کرجستيط زيمح کدهدانش. کارشناس، 2

 ارشد، محيط زيست، دانشگاه منابع طبيعي گرگان کارشناس. 3

 . استاديار، پرديس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران، کرج۴

 بان، البرز مرکزی، اداره کل حفاظت محيط زيست استان مازندران. محيط5

 بان، البرز مرکزی، اداره کل حفاظت محيط زيست استان مازندران. محيط6

 (22/۱۱/۱336تاريخ تصويب:  - 26/۴/۱335 )تاريخ دريافت: 

 

 دهیچک

 يزيستگاهي مبتن تيمطلوب مدل کي دن بهيرس ،ن مطالعهيهدف از ا

فاکتورهای مهم  ييای ماده و شناساحضور خرس قهوه یها داده بر

در  يار مهمين مناطق نقش بسيا يي. شناسااستستگاه يدر انتخاب ز

توجه به  ن راه بايخواهد داشت. در ا یا حفاظت از خرس قهوه

 کيصورت  ج حاصل بهيستگاه، نتايت زيفين کييدر تع مؤثرعوامل 

دامنه  یبند تياولو ومطلوب  یها ستگاهيز پراکنش ينيب شيپ نقشه

ارائه  تيمطلوب نيا بر گذارتأثير يطيمحستيز یهامتغيررات ييتغ

ستگاه يت و حفاظت گونه و زيريمد یالزم برا یها شود. لذا داده يم

 یست و پارامترهايز طين پاسخ گونه به محييق تعيمطلوب آن از طر

ن يشترياز روش ب ين بررسيل خواهد شد. در ايشده تسهييشناسا

در منطقه حفاظت شده  یا ستگاه خرس قهوهيز یساز مدل یبرا ينظم يب

ت ين اولوييتع یدسترس برا در یها استفاده شد. داده یمرکز البرز

ور گونه براساس ـاط حضـوعه نقـک مجمـيستگاه شامل يانتخاب ز

منطقه مورد مطالعه  يطيمحستيز یرهاين متغيو همچن يدانيمشاهدات م

را  23/0 یج، حد استاندارد بااليت آمده از نتااست. صحت مدل به دس

 ،انهيسال ير بارندگيز متغيف نيل جک نايدهد. براساس تحل ينشان م

 ياهين پوشش گيحضور گونه بوده و همچن ین پارامترهايترمؤثر

  دل قرار داده است.ـار مـيات را در اختـن اطالعـيفردترمنحصربه
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Abstract 

The main goals of this research are predicting the 

suitable habitat distribution, identifying habitat 

selection of brown bear and the main effective 

factors in Central Alborz Protected Area on spring 

and summer when they have yearling cubs. 

Identifying core areas, as source populations, have 

a key role to conserve of the species. The results 

are showed as a predicted map of suitable habitat 

patches distribution and priority of influence 

factors, according to the species fundamental 

niche. The required data are a set of species 

occurrence coordinates (presence points) according 

to the field observations and study areas’ 

environmental parameters layers. In this study we 

used Maximum Entropy Model for habitat 

modeling in central Alborz protected area. The 

presence data were gather from field surveys. The 

AUC values is 0.89 indicating good performance 

of the model. Jackknife graph showed that annual 

precipitation is the most effective parameter and 

vegetation is the most individual parameter. The 

predicted habitat of species showed a seasonal 

pattern of distribution. This results can be used to 

manage and conserve species in suitable habitats 

according to the species response to the 

environmental factors. 

 

Keywords: Habitat Selection, Brown Bear, 

Central Alborz Protected Area, Maximum 

Entropy, Annual Precipitation.  
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 مقدمه
مناطق بالقوه  ییات وحش، شناسایستگاه حیل زیتحل

ها از  گونه یبقا یت برایاولو یست و منابع دارایز
(، تا Nawaz, 2008برخوردار است ) یت فراوانیاهم

 یمانده را برایوب باقـمطل یها اهـستگیوان زـبت
ت ـیمطلوب یساز دلـظ کرد. مـا حفـه گونه یبقا
و  یـی، شناساینیب شیپ یبراد ـتوان یاه مـستگیز

وب و عوامل ـم و مطلـمه یها ستگاهیت از زـحفاظ
 یدیو کل یت، ابزار و هدف اصلین مطلوبیا بر مؤثر

 ,Franklinها باشد ) گونه تیریمد در حفاظت

2010.) 
س أژه آنها که در ریپستانداران گوشتخوار بو

سالمت و  از یاریمع و دیجا دارند، کل ییهرم غذا
در تنوع  یدیبوده و نقش کل جوامع یا گونه یغنا

 ,.Sergio et alکنند ) یفا میمناطق داغ ا یستیز

2008; Erfanian et al., 2013ن ارتباط ی(. در ا
زار ـن ابیرـ( مهمتSDMs1ه )ـع گونـتوزی یها مدل

ست مطلوب یط زیروشن از مح یابیدست به منظور
 ,.Franklin, 2010; Guisan et alها بوده ) هـگون

 یدـمستن الًـامـات کـالعـد اطـواننـت ی( و م2013
فراهم  یاظتـداف حفـا و اهـه یرـیگ مـیتصم یراـب

 Rodriguez et al., 2007; Guisan etکنند )

al., 2013.) 
 با ستگاهیز یمدلساز روش از مطالعه نیدر ا

 در یادیز کاربرد که حضور، نقاط کیتکن از استفاده
 ,.Robertson et alدارد ) پراکنش یالگو مطالعات

2001; Hirzel et al., 2002و نییتع (، به 
 یزادآور یبرا مطلوب بالقوه یها ستگاهیز ییشناسا
منطقه  سطح ماده در یا قهوه یها خرس

روش . دـه شـپرداخت یزـالبرز مرک شده حفاظت
ستگاه مطلوب یز ییشناسا یراـاده بـورد استفـم

( است. MaxEnt) ینظم یحداکثر بتم یالگور

                                                                      
1. Species distribution models 

تواند  یاست که م ینیماش یریادگیمکسنت فن 
 یجانور یها گونه ییایع جغرافیتوز ینیب شیپ یبرا
گر مورد یمورد عالقه د یا نهادهایو  یاهیا گیو 

 ;Phillips et al., 2004رد )یاستفاده قرار گ

 ستگاهیز یابیارز در که یکردیرو ؛(2009 ;2006
 نیا. دارد ییباال تیاهم ،وحش اتیح یها گونه

 همتغیر چند یآمار یها لیتحل یریکارگ هب با کردیرو
 ای و حضور احتمال ییایجغراف اطالعات سامانه و

 طیشرا از یاوعهـمجم در هـگون حضور عدم
 & Guissan) دـکنیـم برآورد را یستگاهیز

Zimmerman, 2000 .)در مکسنت تمیالگور 
 استفاده با است، کوچک ها نمونه اندازه که یطیشرا

 از بهتر یرقوم یطیمح ستیز یرهایمتغ از
 عمل حضور یها داده با فقط که یگرید یها مدل

 یها داده یبررس نیا در. دهد یم جهینت ،کنند یم
 یآزمون و یآموزش یها داده دسته دو به ،حضور

 صورت به که مدل نیا یخروج .شدند میتقس
 در یادیت زیاهم است، ستگاهیز تیمطلوب یها نقشه

 یمکان یها تیاولو نییتع رینظ یحفاظت اقدامات
 حفاظت تحت مناطق یمرزبند نییتع و یحفاظت

 بر عالوه ها مدل نیا جینتا از استفاده با. دارد
 بر گذارتأثیر یطیمح ستیز عوامل از یآگاه

 آنها، تیاهم بیترت و گونه کی ستگاهیز تیمطلوب
 سطح در را گونه یبرا مطلوب یها ستگاهیز توان یم

 به تـنسب ده،رـک مشخص حفاظت تحت منطقه
 . دکر اقدام مناسب یتیریمد اقدامات اتخاذ

گاه خرس ـستیاب زـو انتخ یدگـوزه پراکنـح
 0555 تا ایدر سطحارتفاع هم از نجها در یا قهوه

 ,Sathyakumarت )ـاس دهـش ارشزـگ یرـمت

 در انرـیا در یا هوـقه سرـخ عـیز(. تو2006
 رارـق یا وهـهـرس قـخ یـناـهـج یپراکندگ هـدامن
 و (Gholamhosseini et al., 2010ه )ـتـداش

 نـیرـاه بزرگتـستگین زیرـالبرز مهمت یها کوهرشته
 ,Etemadکشور است ) یز یوار خشکـگوشتخ

1985; Kiabi et al., 1994; Gutleb & Ziaie, 
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1999; Gutleb et al., 2002;. Nezami & 

Farhadinia, 2011; Ataie, 2009ن گونه ی(. ا
 Carrollشود ) یاد می 1رـوان چتـه عنـه از آن بـک

et al., 2001; Nezami, 2012واع ـ( در ان
دارد  یدگـراکنـپ یزـرکـرز مـالب یها ستمیاکوس

(Nezami et al., 2010( )Ataie, 2009 .)
 یها از گونه یـیاالـوع بـه تنـک یـیاـه اهـستگیز

د ـه ماننـزرگ جثـداران بـژه پستانیبو یجانور
 Panthera pardus) یـرانـیگ اـپلن

saxicolorـ(، م( رالCervus elaphus maral ،)
ز ـل و بـ(، کCapreolus capreolusا )ـوکـش
(Capra aegagrusق ،)ش )ـیوچ و مـOvis 

orientalisـگ اهـی(، س( وشLynx lynxو گ )رگ ـ
(Canis lupusن )د ـدارن یـدگـنـراکـز پـیـ
(Darvishsefat, 2006; Ziaie, 2008; 

Nezami et al., 2010یتواند از آن برا ی(. لذا م 
ژه در سراسر محدوده یتر بومؤثر یحفاظت یاستراتژ

 یمناطق کوهستان یجنگل مهیو ن یجنگل یستگاهیز
 یید شده باالیتهد یجانور یا گونه یالبرز که از غنا

استفاده کرد. منطقه حفاظت شده البرز  ،برخوردارند
ر ـرز، عالوه بـالب یاـه ه کوهـز رشتـدر مرک یمرکز

 یا خرس قهوه یها ستگاهین زیتر ه از پرتراکمـآنک
 ,Nezami & Farhadiniaت )ـران اسـیدر ا

 2ماده یا ک محدوده زادآور خرس قهوهی(، 2011
فون پستانداران  9یا ن غنا گونهیهمچن ز بوده وین

 ,.Nezami et alر است )یبزرگ جثه در آن کم نظ

2010.) 
 اـب یا هـا منطقـه ماده یدوده زادآورـک محـی

نر به  یها ار باال و دور از دسترس خرسیت بسیامن
 یژه دسترسیور دشمنان بیو سا 1یکشواسطه توله

داشته  یماده در آن زادآور یها انسان است و خرس

                                                                      
1. Umbrella Species 

2. Female Core Area 

3. Species richness 

4. Infanticide  

همجوار چاهک را که زاد و ولد  یها ستگاهیو ز
 ;Swenson, 1994کند ) یت میحما ،دارند یپایین

Nezami & Farhadinia, 2011; Nezami, 

 انتخاب بر مؤثر عوامل شناخت ،ن روی(. از ا2012
 فیتوص یبرا یمهم گونه نقش یزادآور ستگاهیز

 نیا و داشته 5یتیو مناطق منبع جمع گونه عیتوز
 یها ستگاهیز نیب بتوان تا کند یم فراهم را امکان

 در آنها از و شده لیقا تفاوت ،تیفیک نظر از مختلف
 (.Franklin, 2010) کرد استفاده ترمؤثر تیریمد

 یبا استفاده از گردآور ،ن مطالعهیدر ا
ماده، در  یا وهـقه یها رسـور خـمشاهدات حض

ن، یرادر ا یا ستگاه خرس قهوهیز نیتر پرتراکم
و  سی، به برریمنطقه حفاظت شده البرز مرکز

 مهمترینها و  ماده یزادآور زیستگاه ییشناسا
 یگپراکند یالگو ایندر  مؤثر محیطیستیعوامل ز

آن  یپرداخته شده که بررس یستگاهیس زیو ماتر
( خرس Enحفاظت گونه در خطر انقراض ) یبرا

ده ارائه ش یها است. محدوده یاتیران حیا یا قهوه
د یمجدد مورد بازد یدانیش میتوسط مدل، توسط پا

ها، مورد  ن محدودهیل انتخاب ایقرار گرفت تا دال
 رد. یقرار گ یبررس

ت ـاظـان از حفـنیا اطمـم یـیاـدف نهـه
گوشتخواران بزرگ در شبکه مناطق  یها تیجمع

( که به Crooks et al., 2011حفاظت شده است )
 یاتصال مناطق پراکندگ یا ارتقایش ارتباط یافزا

 یگاهـستیز یدهاـن واحـیپستانداران بزرگ در ب
 ,Hanks & Ovaskainenع و چاهک است )ـمنب

2000; Rabinowitz & Zeller, 2010یـیای(. پو 
 یراـب یـال مناطقـن و اتصیرزمـانداز سمـچش

ها  هـگون یـستگاهیحفاظت شبکه ز یاـه برنامه
 Carroll et al., 2012; Dicksonت )ـاس یاتـیح

et al., 2013یستگاهی(. در ارتباط با اتصاالت ز 
شناسان ستیز اشاره کرد که به زین نکته نید به ایبا

                                                                      
5. Core area population 
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ه ـدهد تا به محاسب یران حفاظت اجازه میو مد
 یدهاـنیداز در فراـانمـچش یزاـتار اجـات ساختأثیر

ان ـیا، جرـه گونه یپراکندگ یـو تکامل یشناختومـب
 Thuiller etها بپردازند ) تـیجمع ییایوـپ ژن و

al., 2006; McRae & Beier, 2007; Revilla 

&. Wiegand, 2008; Carroll et al., 2012 .)
 یت حفاظتیریتواند به مد ین امر مین ایهمچن
البرز  یودـال نابـح در یـجنگل یها ستگاهیتر زمؤثر
 ل کند. یز تسهیرا ن

ستگاه ین زیتر پرتراکمن منطقه یاز آنجا که ا
 ییایدر کشور است و از آنجا که پو یا خرس قهوه

ت یکه از نرخ رشد جمع یا قهوه یها ت خرسیجمع
ها  برخوردارند، به شدت به حضور ماده یپایینار یبس

 منظورستگاه آنها به یانتخاب ز یلذا بررس ؛وابسته است
قرار  یت و حفاظت گونه مورد بررسیریاستفاده در مد

 ;Knight & Eberhardt, 1985گرفته است )

Wiegand et al., 1998; Boyce et al., 2001;. 
Nielsen et al., 2006توله  ،ن گونهیا ی(. در نرها

ن یز به کرات در منطقه مشاهده شده است و این یکش
دا ین پیبنابرا .دارد یت اثر منفیز بر رشد جمعیامر ن

فاظت از آنها که و ح یکردن مناطق حساس زادآور
ت یبهار و تابستان است، اهم هایمربوط به فصل

ن یبر ا یگریل دیدر حفاظت آن داشته و دل یدوچندان
 در هپنا شناسیمبوم که یدان یمطالعه بوده است. م

 ،دارد گونه تولیدمثل و ءبقا برکه  یثرا لیلد بهها  گونه
 یک منابع یگرد مانند هپنا و وجود است همیتا حائز

 Seryodkin etست )ها گونه یبرا هکنندودمحد عامل

al., 2003یشافزا باعث هیستگاز آن در دجو( که و 
 کاهش باعث هیستگاز در آن دکمبو و مطلوبیت
 یو بقا شدر خنر نمدآ پایین نتیجه در و تولیدمثل
 (.Crook, 2001شود ) می جمعیت

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

ت کشور، یریمناطق تحت مدن یتر یمیاز قد یکی

( که 6)شکل  است یشده البرز مرکزمنطقه حفاظت
 یاـه انـدوده استـدر مح یتانـوهسـک یا هـقـمنط
دود ـدر ح یـاحتـا مسـرز بـدران و البـران، مازنـته

 02تا َ o61 06َ ییاین طول جغرافیهکتار ب 931109
o90 90َ ییاـیرافـرض جغـو ع o01 َ 91تا o91  از سال

آن،  یاالـب یـستیوع زـه تنـطـه واسـب 6911
آن حفاظت  یاندازهامـوع و چشـمتن یاـه ومـیب
ن منطقه از دو ی(. اDarvishsefat, 2006شود ) یم

، یمتر 1695تا  -65با ارتفاع  یو جنوب یدامنه شمال
گراد و  یدرجه سانت 61تا  1انه یسال ین دمایانگیم

، مرطوب همینم یاقلمتر با  یلیم 6655تا  905 یبارندگ
خشک برخوردار مهیگرم و ن یا ترانهیمرطوب و سرد و مد

به  ی(. دامنه مرطوب شمالDarvishsefat, 2006است )
است.  یرکانیانبوه ه یها ده از جنگلیصورت غالب پوش

ن منطقه یدر ا یوانیگونه ح 211و  یاهیگونه گ 6655
شامل راش  یاهیغالب گ یها شده است. گونه ییشناسا

(Fagus orientalis( ممرز ،)Carpinus betulus ،)
 Ulmus(، نارون ).Quercus sppانواع بلوط )

glabra( توسکا ،)Alnus spp.هاست  نهی( و انوع گرام
(Darvishsefat, 2006.)  

شده به جز ه حفاظتـان در منطقـم انسـتراک
روستا در آن  95ش از یباالست و ب ،محدوده امن آن

ن یتر از پرتراکم یکیچالوس،  -دارد. جاده کرج قرار
ن ین منطقه است. مهمتریا یران، مرز غربیا یها جاده
و  ین محدوده شامل گاوداریدر ا یانسان یها تیفعال

است. در طول  یو زنبوردار ی، باغداریگوسفنددار
ز ین یادیکوهنوردان ز ور،یبهشت تا شهریارد یها ماه

 ییروستا یها تراکم جاده ن منطقه حضور دارند.یدر ا
که کل محدوده  یوجود ز باالست. باین منطقه نیدر ا

ن یبا ا ،شده استت خرس، حفاظتیجمع یپراکندگ
 یبان طیمح یها بانان منطقه و پاسگاه طیحال تعداد مح

رمجاز پستانداران و یار اندک بوده و شکار غیبس
ن یج و باالست. محدوده امن ایار رایپرندگان بس

هکتار وسعت دارد  0555در حدود  یمساحت منطقه
(Nezami, 2008.) 
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 حضور یها داده یآورجمع

حضور  یها داده یگردآور یبرا یدانیم یها یبررس
تا  6936 هایا توله در طول سالـاده بـم یها رسـخ

 ین دو نفر از اعضایصورت گرفته است. همچن 6939
دهند  یل میه منطقه تشکببانان با تجر طیم ما را محیت

 یفت کاریمنطقه با دو ش یبان طیکه در دو پاسگاه مح
در  یدانیم یدهایت دارند. دوره بازدیمتفاوت فعال

ر یسا در چرا که ،سال بوده ور هریبهشت تا شهریارد
 سرما و برف منطقه را پوشانده است و عمالً ،فصول
بانان  طیمح یبرا یحت یستگاهیبه مناطق ز یدسترس

ز به همراه ین یا قهوه یها خرسست. یز ممکن نین
ور یبهشت تا شهریخود تنها در دوره ارد یها توله
 ینا رحضو به طمربو هداشو نیبیشترد. نت داریفعال

 ر،بها یها لفص به مربوط زیها ن هیستگاز در گونه
 هپنا لیلد به ن،مستاز فصل در. ستا پاییز و نتابستا

 یراـک ده آنـمشاه ها، هپناهگا به انحیو ینا دنبر
 آن از هدـمان یاـج رـب یاـههـنمای و راـثآ و اروـشد
 ,.Gholamhosseini et al) تـاس مـک راـبسی زـنی

نقطه حضور خرس ماده و توله  19(. در مجموع 2010
 GPSک دستگاه یشده است. نقاط توسط  یجمع آور

ن با استفاده یثبت شده و همچن 62s  Garminمدل 
مجهز به لنز  یعکاسن یک دستگاه دوربیاز 
 ساخت یشد تا برا یبردار از آنها عکس 655×155
شود. در  استفاده گونه تیمطلوب مدل و عیتوز نقشه

نقطه  91مشاهدات،  یمجموع با حذف نقاط تکرار
ماند. اگرچه ثبت  یها باق لیوارد کردن به تحل یبرا

در محاسبات  یتکرار یها نقاط مشاهدات خانواده
شد تا براساس  یامکان سع اما تا حدّ ،ندارد تأثیری

مانند رنگ، طوق گردن، تعداد  یظاهر یها یژگیو
ر ییک سال کمتر تغیها که در  یژگیر ویها و سا توله

ز ـیراد تماـن افـیب ،تـر اسـیکرده اما سال به سال متغ
 (. Nawaz, 2008ل شد )ـقائ

 ها را بر ( ما گروهNielsen et al., 2006اساس ) بر
ستگاه یم تا انتخاب زیسن و جنس از هم جدا کرد مبنای

 م.یقرار ده یدار مورد بررس توله یها را در ماده

 متغیرهای زیستگاهی

 مطلوبیت مدل ساخت ورـمنظ هـب ،پژوهش این در
 محیطی، متغیرهای از روهـگ دـچن از هـگون زیستگاه

 با مرتبط متغیرهای اراضی، پوشش متغیرهای شامل
 استفاده اقلیمی متغیرهای و توپوگرافی انسان، حضور

 بررسی و منابع مرور از استفاده با متغیرها انتخاب .شد
 و ایقهوه خرس روی بر شده انجام مشابه مطالعات

 Northrup et) شد انتخاب آن به نزدیک هاگونه یا

al., 2012; Ashrafzadeh, 2015 .) در این بررسی
انسانی و زمین ، محیطی زیستعامل  21در ابتدا 

ای  شناسی خرس قهوهاقلیمی که بر پراکندگی و بوم
 (.Ataie, 2009وارد مدل شدند ) ،تأثیر دارند
 WorldClim داده بانک از یمیاقل یهامتغیر

(Hijmans et al., 2005) داده بانک نیا. شد هیته 
 است نیزم کره کل یبرا ییهوا و آب ریمتغ 63 شامل

 تأثیر تحت را هاگونه یستیز یها جنبه از یاریبس و
 ستیز یهامتغیر نام با لیدل نیهم به ؛دهندیم قرار

 و یاراض پوشش یهاهیال .شوندیم شناخته یمیاقل
 سازمان یاراض پوشش هیال از انسان حضور یهامتغیر

 مطالعه نیا در .شد استفاده کشور مراتع و هاجنگل
 از یکی عنوان به ارتفاع یرقوم مدل از نیهمچن
 عیتوز نحوه بر مؤثر کیوگرافیزیف یرهایمتغ نیمهمتر

در  یپس از آزمون همبستگ .شد استفاده هایناهموار
ر یهشت متغرها، تنها یمتغ Arc Map 10افزار نرم
 قرار گرفتند. یستگاه مورد بررسیل انتخاب زیتحل یبرا

 
 یسازمدل یبرا یانتخاب یستیط زیمح یرهایمتغ .1جدول 

پس از انجام آزمون  یا حفاظت از خرس قهوه یدیمناطق کل
 یهمبستگ

 طبقه متغیر  متغیر ردیف
 یتوپوگراف شاخص ارتفاع 6

 یتوپوگراف بیش 2

 یتوپوگراف جهت 9

 میاقل یفصل یرات دماییار تغیانحراف مع 1

 میاقل ساالنه یبارندگ 0

 میاقل سال ن فصلیدر سردتر یبارندگ 1

 یانسان انسان یاثر ردپا 1

 یطیمحستیز یاهیپ پوشش گیت 1
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 رانیت آن در ایو موقع یمنطقه حفاظت شده البرز مرکز .1شکل 

 
 

 

 1 (MaxEnt) ینظم ین بیشتریب

 متغیر نوع به توجه با وحش اتیح ستگاهیز یسازمدل در
 وابسته متغیر اگر. شودیم ارائه یمختلف یهامدل ،وابسته
 یخط مدل مانند ییها مدل ، ازباشد حضور عدم و حضور

 ;Austin, 2002د )شو یم استفاده 2(GLMافته )یمیتعم

Guisan & Zimmermann, 2000 .)فقط اگر 
 ییها روش ، ازباشد دسترس در گونه حضور یها داده

 (،ENFA) یشناخت بوم یعامل لیتحل و هیمانند تجز
 یروپـآنت مـمیاکزـ( و مGARPک )یـژنت مـتیالگور

(MaxEnt) شود ) یم استفادهCarpenter et al., 

1993; Pearson & Dawson, 2003; Phillips et. 
al., 2006; Zarei et al., 2015.) 

ح مناطق منبع و ارائه یتشر یبرا ،ن مطالعهیدر ا
ها در منطقه  ماده یبرا 9(HSMت )یک نقشه مطلوبی

 ینظمین بیشتری، از روش بیشده البرز مرکز حفاظت
است که  ینیماش یریادگیاستفاده شد. مکسنت فن 

 یها گونه ییایع جغرافیتوز ینیب شیپ یتواند برا یم
اساس  گر بریمورد عالقه د یا نهادهایو  یاهی، گیجانور
رد. برخالف یمورد استفاده قرار گ یطیمح ستیط زیشرا

                                                                      
1. Maximum Entropy Modeling 

2. Generalized Linear Model 

3. Habitat Suitability Map  

 یساز ک، مدلیون لجستیگر مانند رگرسید یها روش
عدم حضور که به ندرت در  یها ، به دادهیحداکثر آنتروپ

 ییها حل تواند راه یاز ندارد. مکسنت میهستند، ندسترس 
د کند. البته یک مجموعه کوچک از مشاهدات تولیرا با 

مدل به  یشتر باشد، خروجیهر چه تعداد مشاهدات ب
درصد  20 از ین بررسیتر است. در ا قیاد دقیاحتمال ز
ر مشاهدات به عنوان نقاط یآزمون و سا ینقاط برا

نه )حضور ینقطه پس زم 6555استفاده شد.  یمیتعل
ق یاز طر یسنجو اعتبار یکاذب( به صورت تصادف

Crossvalidation  از تمام منطقه مورد مطالعه انتخاب
ارائه  یین شد و نقشه نهاییتکرار تع 6555اجرا و  65شد. 

مرتبه  65جه یشده در نت بینی پیشن یانگیشده حاصل م
 ن درصد سهمییبر تعاست. عالوه  یساز مدل یاجرا
 یسنجتیحساس Jackknifeرها با استفاده از آزمون یمتغ

ت یرها صورت گرفت. در نهایت متغیاهم یابیمدل و ارز
 یژگیو و ROCصحت مدل از نمودار  یابیارز یبرا

ت یاستفاده شد. در نها 1یر منحنیمحدوده عملکرد ز
 یزادآور یستگاه برایت زیفیج به دست آمده از کینتا

 شد. یبندطبقه
ه ـدل مکسنت ارائـم یاـه یژگـین ویاز مهمتر

                                                                      
4. Area under receiver operating characteristic 
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 یهایمنحن یهاپاسخ آن است. محدوده یها یمنحن
ر نسبت به احتمال حضور یرات هر متغییپاسخ، مقدار تغ

ن مدل مکسنت آزمون یدهند. همچن  یگونه را نشان م
را  AUCن آزمون مقدار یکند. ا یز ارائه میف را نیجک نا

کل  تأثیردهد. عالوه بر یدر سه حالت مختلف نشان م
مدل که به رنگ قرمز نشان داده  بینی پیشرها بر یمتغ

با حذف  یساز است که مدل یانگر زمانیب ،شده است
که مدل با  یزمان یعنیر مورد نظر انجام شود. یمتغ

ر مورد نظر اجرا یرها به جز متغیاستفاده از همه متغ
ن حذف یجه ایکه در نت AUCکاهش زان ی. مشود یم

ر است که هر یت متغیدهنده اهمرد، نشانیگ یصورت م
یشتر است. در ر بیت متغیشتر باشد، اهمین کاهش بیچه ا

ر صورت یک متغیتنها با حضور  یساز حالت دوم مدل
مدل ارائه  ینیب شیر را در پیآن متغ تأثیرزان یرد تا میگ یم

که  ین اثر خود را زمانیشتریرها بین آزمون متغیکند. در ا
-یاند، نشان ممدل استفاده شده یاجرا یبرا ییبه تنها

، را که به همراه خود دارند ین اطالعاتیدتریدهند و مف
 دهند.یم ارائه

 

 جینتا
  یسازت مدلیفیک یابیارز

ن اجراها به یانگیم یبرا یساز مدل  ROCیمنحن
شده  نشان داده 9ار آن در شکل یهمراه انحراف مع

است  13/5( یر منحنی)مساحت ز AUCزان یاست. م
 با AUC مقابل در خوب مدل ینیبشیپ که نشانگر

 binomial) است ینیب شیپ بودن یتصادف 0/5 مقدار

test, p<0.001.) 
 
اده در ـم یا وهـقه یها رسـراکنش خـپ یـنیبشیپ

 یمنطقه حفاظت شده البرز مرکز

مطلوبیت زیستگاه و بندی نقشه پیوسته پراکنش و طبقه
ای در  مناطق نامطلوب )مناسب و نامناسب( خرس قهوه

نشان داده شده است.  1منطقه البرز مرکزی در شکل 
نقشه پیوسته پراکنش برای تفسیر بهتر و استفاده در 

صورت خام و  مد بهآهای مدیریتی و حفاظت کار برنامه

ه بندی ارائه شده است. محدوده امن البرز مرکزی کدرجه
بخشی از آن در البرز مرکزی شمالی و بخشی در البرز 

ای است که یک  مرکزی جنوبی امتداد دارد، منطقه
 ها تشخیص داده شده است. محدوده زادآوری ماده

به لحاظ ارتفاع و  یو جنوب ین دو دامنه شمالیا
 یها رسـد. خـدارن یـه فراوانـتشاب ،یاهیپوشش گ

متر، به  6155 یدر ارتفاعات باال اده غالباًـم یا وهـقه
ن به یها و همچن و روستاها، جاده یدور از مناطق انسان

، در بهار و 6یکشتوله یامدهایدور از جنس نر و پ
ات خود یح یها ن ماهیها در اول که توله یتابستان، زمان

ت یش امنیافزا منظورکنند. به  یست میهستند، ز
 کنند. یم یها، آنها از هرگونه اختالل دور توله

 
 رهایت متغیاهم

ک از یسهم هر  ینظم ین بیشتریج حاصل از روش بینتا
کند که در  یرها را در پراکنش گونه مشخص میمتغ

ک از ینشان داده شده است. سهم هر  2جدول 
در هر بار  یمیتعل یها داده یطیمحستیز یرهایمتغ

ر یت متغیشوند و در مرحله بعد به اهم یده میتکرار سنج
ر یهر متغ یت نسبیدرصد اهم ،تیشود و در نها یافزوده م

ر شاخص یمتغ 2شود. با توجه به جدول  یمشخص م
ن یشتری% ب0/63با  یانسان ی% و اثر ردپا2/23ارتفاع با 

ن ی% کمتر0/6ر جهت با یسهم مشارکت را داشته و متغ
  را دارد.  تأثیرسهم و 

 
در  یطیست محیز یرهایمتغ یدرصد سهم نسب .2 جدول

 یدر منطقه البرز مرکز یا پراکنش خرس قهوه
درصد  ریمتغ

 مشارکت
در  یت نسبیاهم

 مدل
 6591 2392 شاخص ارتفاع

 6091 6390 یانسان یاثر ردپا
 6991 6191 یاهیپوشش گ

 199 6190 بیش
 6692 193 انهیسال یبارندگ
 196 092 سال فصل نیسردتر در یبارندگ

 9091 993 یفصل یدما اریمع انحراف
 593 690 جهت

 
1. Infanticide 
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 یدر منطقه البرز مرکز یاپراکنش خرس قهوه یساز( مدلAUC) یرمنحنیسطح ز( و مقدار ROCاعتبار مدل ) یبررس یمنحن .3شکل 

 

 
 ای )پراکنش( در محدوده البرز مرکزیبندی مطلوبیت زیستگاهی خرس قهوهنقشه پیوسته و طبقه .4شکل 
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  پاسخ یهایمنحن

 یارهارامتر پیود مقادخ xورخ در محاسپ یاهیمنحن
اس ل بر اسالعم سع عکابت yور حو در م یطیحـم

شده توسط هر مدل را ت محاسبهیر مطلوبیمقاد
 وانت یمب ین ترتی. بد(0)شکل  ددهینشان م

ال ـن احتمیرشتیه بـر را کیر متغاز ه یریمقاد
ن یر اد. برک ییشناساآورد، یم مه را فراهور گونحض
از  یاهاز مجموع یاصخ یاهدودهمح ،اساس

و پوشش  یک، انسانی، توپوگرافیمیاقل یپارامترها
ع و ین عوامل مؤثر بر توزیمهمتر یاهیگ

در  یاخرس قهوه یشناخت بومان یآش دهنده لیتشک
. بر اساس است یه حفاظت شده البرز مرکزمنطق

انه یسال یبارندگ یمیتعلف یج آزمون جک ناینتا
 یها گاه خرسستیز ینیب شـیر در پین متغیرمهمت

 زانیبه م ین سطح بارندگیماده است. بهتر یا قهوه
ش یاز آن با افزامتر است و پس  یلیم 155تا  255

ستگاه کاسته یت زیاز مطلوب به تدریج ،یزان بارندگیم
ن عامل یرات ارتفاع که دومییشود. شاخص تغ یم

ستگاه است، نشان داد که یت زیگذار در مطلوبتأثیر
ستگاه گونه یت زیش مطلوبیش ارتفاع موجب افزایافزا

ن ارتفاع مشاهده شده گونه در منطقه یخواهد شد. باالتر
ا در قله وروشت یمتر از سطح در 1595مورد مطالعه 
ن فصل سال از یدر سردتر یش بارندگیاست. با افزا

ت را ین مطلوبیشتریستگاه بیمتر، زیلیم 215تا  15زان یم
 ست گونه در محدودهیز ین دما برایگونه دارد. بهتر یبرا
در  یفصل یرات دماییگراد قرار دارد. تغ یدرجه سانت 3

ن دما با یم و در باالتر از ایب مالین دما با شیتر از ا پایین
 کند. یستگاه کم میت زیب تند از مطلوبیش

 

 
 

 یستیط زیمح یرهاین متغیبه مهمتر یا پاسخ خرس قهوه یها یمنحن .5شکل 
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 فیآزمون جک نا

 یهامتغیرت یاهم یابیارز یراـف بـیک ناـون جـآزم
 یهامتغیررد ـکین روـیت. در اـده اسـکنن ینیب شیپ
ت از مدل مشخص ین اهمیکننده با کمتر ینیب شیپ

شوند.  یکنار گذاشته م یبعد یها شده و از مدل
رها یکه متغ یا زان بهرهیف، میبراساس آزمون جک نا

اند  م شده در ساخت مدل بردهیتنظ یمیدر آزمون تعل
است که انتخاب  ین بدان معنیار باال بوده و ایبس
صورت گرفته  یستمدل به در بینی پیش رها دریمتغ

 یریمتغ یاهیر پوشش گیاست. با توجه به آزمون، متغ
 AUCن کاهش یشتریاست که با حذف آن شاهد ب

ار ین اطالعات را در اختیم و لذا منحصر به فردتریهست
طور که در آزمون مشخص است دهد. همان یقرار م

ن یشتریرات ارتفاع بییانه و سپس تغیسال یر بارندگیمتغ
ت را ین اهمیشتریجه بیکنند و در نت یجاد میمقدار را ا

ت یمطلوب ینیب شیپ یمدل برا یرهایر متغیان سایدر م
 ستگاه دارند.یز

 

 یریگو نتیجه بحث
استان کشور ثبت شده است  22در  یا حضور خرس قهوه

(Nezami, 2008; Ataie, 2009و ا )است  ین درحالی
 ( تنها در بخشSwenson et al., 1994که براساس )

پردازد که از  یم یبه زادآور یاز گستره پراکندگ یمحدود
شود. لذا حضور  یاد میمنبع  یها ستگاهیآنها به عنوان ز
ود که ـان شـن گمـیب اـد موجیاد نبایآن در گستره ز

ت دارد. ـسیب زـت مناسیاد با جمعیگونه در گستره ز
 Nezami, 2008; Ataie, 2009; Ataie etراساس )ـب

al., 2009 )ن یمهمتر یمحدوده امن البرز مرکز
ران است که یماده در ا یها خرس یمحدوده زادآور

ن سطح یشتریثبت شده، ب یاهگزارش یبراساس تمام
را در کشور  یا خرس قهوه یو زادآور یتیتراکم جمع

ش ـودن نقـرس بـو دور از دسته ـت منطقیدارد. امن
ا ـه رسـرای خـاه زادآوری بـاب زیستگـمهمی در انتخ

(. یک محدوده Gholamhosseini et al., 2010دارد )

ای با امنیت بسیار باال و دور از دسترس  زادآوری منطقه
های  های نر و مناطق زیست انسان است که خرس خرس

بهار و تابستان را سپری کرده، در آن  هایماده فصل
های همجوار چاهک را که زاد  زادآوری داشته و زیستگاه

 ;Swenson, 1994کند ) دارند حمایت می یپایینو ولد 

Nezami, 2014های با زادآوری گونه نیز  (. در زیستگاه
ترین  ها تنها بخش کوچک و امن محدوده زادآوری ماده

در مرکز  بخش از هر زیستگاه است. این زیستگاه معموالً
هر منطقه و با فاصله دور از هر کدام از عوارض و 

 .های انسانی قرار دارد سازه
ن محدوده ی، در ایدانیم یها یبراساس بررس

خود تنها در طول  یها ماده به همراه توله یها خرس
خود  یبهشت تا مرداد در محدوده زادآوریارد یها ماه

ده یاست د یکه شامل محدوده امن البرز مرکز
ات یح یها ن ماهیها در اول ن دوره تولهیشوند. در ا یم

 .هستند یازمند حفاظت باالتریو ن بودهخود 
ن یرناکترـن دوره در خطـیر در اـن یاـه رسـخ
چرا که براساس  هستند؛ یط رفتارین شرایتر یو تهاجم

آنها از اواسط  یری، زمان جفتگیدانیمشاهدات متعدد م
ر ثبت شده است. براساس یخرداد تا اواخر ت

ها در دوره  ، نرها به نسبت مادهیدانیم یها یبررس
اند و به نظر که نرها نرخ  ده شدهید یتر کوتاه

 Swensonها دارند ) نسبت به ماده یشتریب یپراکندگ

et al., 1998, Kojola et al., 2003, Jerina &. 
Adamic, 2008 .) 

 یپراکندگ بینی پیشمدل مکسنت در  ییکارا
 یها جاد نقشهیباال است و قادر به ا یا خرس قهوه

مربوط به  یرقوم یها پراکنش با استفاده از داده
 بر رـؤثـم لـعوامت. ـاس یـطیمحستیز یرهایمتغ

 یزادآور مطلوب مناطق تعیین و زیستگاه انتخاب
 ارتفاع، راتییتغ  ایـمتغیره هـک بود آن از حاکی

 انحراف و سال فصل نیسردتر در یبارندگ شیافزا
 زیستگاه مطلوبیت در مهمی نقش، یفصل یدما اریمع

 .ـددارن ای  وهـقه  رسـخ یزادآور
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 در توسعه مدل یستیط زیمح یرهایت هر کدام از متغیاهم یبررس ی( براtrain) یمیف تعلیآزمون جک نا .6شکل 

 
ت یها و برف زمستانه ارزش و مطلوب یبارندگ

سطح پوشش داده و  را افزایش ستگاه در فصل بهاریز
را ات وحش سمدار یت حیها و جمع وهیو م یاهیگ
در  یزان نزوالت آسمانینکه مید. با توجه به ایافزا یم

رسد برخالف  ینظر مه لذا ب ،ش از زاگرس استیالبرز ب
ده یتر د ها در مناطق پر باران زاگرس، که خرس

 Gholamhosseiniست )ینگونه نیشود، در البرز ا یم

et al., 2010; Zarei et al., 2015ها در  ( و خرس
ده یکمتر د ین فصل در مناطق با شدت بارندگیا
 2555شوند. در ارتفاعات محدوده مورد مطالعه، از  یم

است و تنها در  یمراتع کوهستان متر به باال غالباً
ز است. در یربرگ یپوشش جنگل یشمال یها بخش

 ارتفاع به مربوط ها خرس حضور نیشتریز بیزاگرس ن
 Gholamhosseini etاست ) متر 2155 تا 2555

al., 2010). یها تجمعی که سدرنظر می به چنین 
 ترجیحرا  زبا مناطقز ین شمالی یمریکادر آ گونه ینا

 & Gutleb & Ziaie, 1999; Wilsonهند )دمی

Ruff, 1999). ( براساسNielsen et al., 2006; 

Nawaz, 2008; Nezami, 2014یها مادهز، ی( ن 
ساله و کیاهان یگ یبا پوشش علف یها ستگاهیبالغ ز
ح داده و به شدت از یز را ترجیر برگ یها جنگل

که در  ییها ستگاهیک به انسان و زینزد یها ستگاهیز

ن ـیرس اـدر زاگ .کنند یم یآنها نرها حضور دارند دور
 یخود مناطق کوهستان یدرصد پراکندگ 15ه در ـگون

 ,.Gholamhosseini et al)است  را انتخاب کرده

، عامل دما یدانیم یها ین براساس بررسی(. همچن2010
جاد کرده و با گرم شدن دما، یت ایها محدود خرس یبرا
دهد به  یح مین گونه ترجیا 60تا  66 یژه در بازه زمانیبو

 35 ز در حدودیبپردازد. در زاگرس ن یمروزیاستراحت ن
زارش ـگ ردـس وقـف و درـس قـمناط در موارد صددر

ش یافزا .(Gholamhosseini et al., 2010است ) شده
تنها،  یها ها از خرس خرس  شود تا ماده یم ، موجببیش
نر و انسان در امان باشند. در زاگرس در  یها ژه خرسیبو

در  گونه نیا رحضو ییههانما ارد،مو صددر 1591
 است هشد همشاهد صددر 95تا  65 یها بیش
(Gholamhosseini et al., 2010) چرا که براساس ؛
رفتن از  در باال ییباال ی، آنها سازگاریولوژیزیف
از حمله خرس نر  یدانیتند دارند. مشاهدات م یها بیش

ها ثبت شده است که در آن ماده خرس به  به ماده و توله
ب تند پناه برده است. یبا ش یها ها و صخره پرتگاه

( در محدوده بخش Ataie et al., 2009مطالعات )
 Nawazج است. مطالعات ین نتاید ایؤز میالبرز ن یجنوب

ها از  خرس ( در پاکستان نشان داد که عموما2008ً)
جه یدر نت ؛کنند یب تندتر اجتناب میارتفاعات باالتر و ش
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ها را که نرها در آن کمتر  ستگاهین زیها ا ماده احتماالً
اگرچه تمام گستره  ؛دهند یح میترج ،شوند یده مید

هستند  یا قهوه یها ستگاه خرسیز ،کشور یکوهستان
(Nezami, 2012و مطالعه خرس )  ها در بخش
رفتار است و  ین الگوید ایؤز میپاکستان ن ییایمالیه

 یا، به جز مناطق سنگیمالیه یتمام مراتع کوهستان باًیتقر
طور  ا بهیستگاه مناسب یو تحت پوشش برف به عنوان ز

 (. Nawaz, 2008ها است ) بالقوه مناسب خرس

 
 یشنهادات حفاظتیپ 

براساس گردآوری اطالعات تلفات گونه در منطقه، 
از خرس در  یساالنه حداقل پنج مورد تلفات انسان

که منطقه مورد  یشود. با وجود یمنطقه گزارش م
در کشور  یا ستگاه خرس قهوهین زیتر پرتراکم ،مطالعه

 ریزهای حفاظتی مناسب وکمبود برنامه است اما
هایی را تواند آسیبط بانان کم مییمد و تعداد محآکار

 به جمعیت این گونه در منطقه وارد کند. 
 یدور عبوریل کورینسن تا دونا به دل یها محدوده
البرز از  یو جنوب ین دو دامنه شمالیها در ببودن خرس

ک یشود  یهاد مشنیبرخوردار است. لذا پ ییت بسزایاهم
ار یپاسگاه فعال در کمربن وجود داشته باشد تا پست س

محدوده را در بهار و تابستان تحت نظارت قرار دهد. 
ن یکه در ا ین تعارض کندوداران و کشاورزانیهمچن

ها از نظر  دارند با خرس یونجه و شبدر کاریر باغات یمس
 یمحدوده روستاهادر اطراف ت دارد. یار اهمیحفاظتی بس
شود. لذا  یده میر و سما در تمام سال خرس دیچتن، منج

بان  طیبا دو مح یفت کاریفعال با هر ش یها پاسگاه
 رسد. یبه نظر م یضرور
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