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 دهیچك

ی آگاه جثه، بزرگ خواران گوشت از حفاظت و تیریمد در گام نیاول

 شناخت ازمندین تراکم برآورد و است نظر مورد تیجمع تراکم از

 نیا در باشد. یم نیسرزم یمایس سطح در گونه پراکنشی الگو

 Ursus arctos)ی ا قهوه خرس تراکم و پراکنشی الگو قیتحق

syriocus) تایسیمور شده استاندارد هینما از استفاده با (SMI) و 

 شهرستان محدوده در (ACS)ی قیتطبی ا خوشهی ریگ نمونه

 شمارش وی دانیم کار د.یگرد تعیین فارس استان در ارسنجان

 انجام (9×9) یمربع کیلومتر نه یها پالت قالب در حضوری ها هینما

 مورد هیناح کل در پالت 933ی ریگ نمونهی ها پالت کل تعداد شد.

 گونه نیا پراکنشی الگو که داد نشان SMI هینما جینتا بود. مطالعه

 خم کوه ممنوع شکار منطقه در عمدتاً آن افراد وی ا کپه بصورت

 فعال های  النه از نمونه هشت اساس بر ACS جینتا اند. افتهی تجمع

 هر در فرد 391/3ی ا قهوه خرس تراکم که داد نشانی خواب زمستان

 مورد محدوده کل در مربع کیلومتر هر در فرد 3394/3 و سلول

ی خواب زمستانی ها النه که شود یم شنهادیپ تینها در باشد. یم مطالعه

 آن از که باشد یمی ا قهوه خرس تیجمعی ابیارز دری مناسب شاخص

 ریسا در گونه نیا نسبی فراوانی و تراکم برآورد در توان یم

 کرد. استفاده متوالی های سال در جمعیت پایش و ها زیستگاه

 

 ای،قهوه خرس تراکم، پراکنش،ی الگو :یدیكلی هاواژه

 .یقیتطبی ا خوشهی ریگ نمونه
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Abstract 
One step in wildlife management is knowing as 

target population density and that is required 

cognition of species dispersion pattern in 

landscape level. In this research, the dispersion and 

density of brown bear (Ursus arctos syriocus) with 

use of the Standardized Morisita Index (SMI) and 

Adaptive cluster sampling (ACS) Were determined 

in Arsanjan County range in Fars province. Field 

work and cencus of presence signs does with use 

random sample in 3 × 3 km cells. Total of 

sampeling grid in study area include 300 cells. 

Results SMI showed that dispersion pattern brown 

bear is clumped and individuals that most 

aggregationed in koh khom non hunting area. The 

Results of ACS related to active winter dens 

showed the brown bear density was 0.031 bear in 

each cell and 0.0034 bear in kilometer square. 

Therefor recommendation winter dens is 

appropriate index in evaluation brown bear 

population and use in density estimate this species 

in other areas.  

 

Keywords: Adaptive cluster sampling, density, 

dispersion, Ursus arctos. 
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 مقدمه
 ژهیو به وحش اتیح تیریمد در گام نیاول

 مورد تیجمع تراكم ازی آگاه جثه، بزرگ خواران گوشت
 (Smallwood & Schonewald, 1998) است نظر

 در گونه پراكنشی الگو شناخت ازمندین تراكم برآورد و
 ,Thompson) باشد یم نیسرزم یمایس سطح

ی ادیز تیاهم ازی پراكندگی شناس بوم (.1992
 بر ها گونه پراكنشی الگوكه  این اول است، خوردار بر

 تیجمع تراكم كننده برآورد وی ریگ نمونه روش نوع
 ;Sinclair et al., 2006) باشد یممؤثر 

Thompson, 1990). الگوها این تشرح دلیل دومین 
 باشد می آنی شناس ستیز حیتوض برای تالش

(Krebs, 1999). ها جمعیت اغلب شناسی بوم در 
 Mwangi et) هستند ای كپه پراكنش الگوی دارای

al., 2014; Dryver & Chao, 2007.) تعیین در 
 كه است زمانی ال ایده حالت ها گونه پراكنش الگوی

 وجود مطالعه مورد تیجمع از كاملی مكان نقشه كی
 بتوانیی فضای ها نقشه نیچنی برا و باشد داشته

 هیكل در تقریباً .ردب كار هب ای شرفتهیپی اضیری ها وشر
 یا و تیجمع كی تیریمد به مربوط یها یریگ میتصم

 میانگین درباره یاطالعات به جمعیت دینامیك مطالعات
 میدار ازین زمان طی در آن شیگرا و )تراكم( فراوانی

(Mier & Picquelle., 2008). یا تراكم برآورد و 
 بویژه خطر معرض در و نادر های گونه جمعیت اندازه

 دشوار بسیار كاری پا گریز و فعال شب خواران گوشت
 ای قهوه خرس (.Wesley et al., 2000) است
 بسیار خانگی گستره با كار پنهان و فعال شب ای گونه
 كه (Dahle & Swenson, 2003) است وسیع
 هزینه پر و مشكل كاری آن جمعیت اندازه برآورد
 ,.Kolstad et al., 1986; Kendall et al) است

 سریع و ارزان های روش از استفاده رواین از (.1992
 باشد می حفاظت شناسان زیست ضروری نیاز

(Witmer, 2005). دانستن با وحش حیات مدیران 
 توانند یم وانیح وفور و شاخص نیب ینسب رابطه

 شود برابر دو ای و نصف شاخص اگر كه شوند مطمئن

 برابرشدن دو ای نصف كننده منعكس یبیتقر طور به
 صادق یصورت در مورد نیا البته .است وانیح تراكم
 باشد برقرار خطی رابطه تراكم و شاخص نیب كه است

(Sinclair et al., 2006.) تراكم یها شاخص اگر 
 ای و تیجمع دو سهیمقا یبرا باشند تشابه قابل
 دیمف گرید سال به یسال از راتییتغ روند گیری اندازه

 حیات های جمعیت پایش و مدیریت در غالبا و هستند
 باشد می ازین آن به كه است یزیچ تنها سهیمقا وحش

(Kendall et al., 1992). به مربوط برآوردهای 
 مناطق در ای قهوه خرس تراكم و جمعیت اندازه

 با و اروپا و شمالی آمریكای در بویژه دنیا مختلف
 ها نمایه بررسی چون مختلفی های روش از استفاده

(Clevenger & Purroy, 1996،) به  ماده مشاهده 
 Keating et al., 2002; Knight et) ها توله همراه

al., 1995) با شده بندی الیه تصادفی گیری نمونه 
 با مجدد صید و گذاری نشانه هواپیما، از استفاده
 های روش رادیویی، های گردنبند از استفاده

 ;Bellemain et al., 2005 ) ژنتیكی تهاجمی غیر

Solberg et al., 2006) نگاری انگشت DNA 
(Lorenzini & Posillico, 2000) مورد خوبیبه 

 دقیقی برآورد تاكنون ایران در است. گرفته قرار مطالعه
 دسترس در ای قهوه خرس تراكم یا و جمعیت اندازه از

 & Nezami (.Gutleb & Ziaie, 1999) نیست

Farhadinia (2011) هكتار( 3555) امن زون در 
 مستقیم مشاهده با مركزی  البرز شده حفاظت منطقه
 با جمعیت افراد شناسایی و موقعیت 883 در ها خرس

 گروه 83 تعداد رفتار و سن جنس، رنگ، از استفاده
 را آنها های توله تعداد و شناسایی را متفاوت خانوادگی

 در اند. كرده برآورد توله دو میانگین با سه الی یك بین
 دری ا قهوه خرس تراكم و پراكنشی الگو مطالعه نیا

ی ها هینما از استفاده با ارسنجان شهرستان محدوده
 مطالعه موردی لومترمربعیك نهی ها سلول در گونه حضور

ی الگو تعیین مطالعه نیا از هدف است. گرفته قرار
ی ا قهوه خرس نسبی فراوانی و تراكم برآورد و پراكنش

 مطالعه این در است. نیسرزم یمایس اسیمق در
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 جهت  به  ها سلول در شمارش برای مختلفی های نمایه
 خرس  جمعیت تراكم برآورد و پراكنشی الگو كردن كمی
 بر نمونه اندازهتأثیر  و گرفت قرار بررسی موردی ا قهوه

 گیرد. می قرار بحث مورد برآوردكننده دقت و میزان
 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد هیناح

 و ارسنجان شهرستان محدوده در مطالعه مورد هیناح
 جنوب در مربع متر لویك 3399 مساحت با طشك آباده
 و درجه 33 تا قهیدق 54 و درجه 39 بین رانیای غرب
 95 تا قهیدق 43 و درجه 33 وی شرق طول قهیدق 53

 قرار فارس استان دری شمال عرض قهیدق 51 و درجه
 به شمال از طشك، دریاچه به جنوب از كه دارد،

 شهرستان به شرق از و پاسارگاد و بوانات شهرستان
 رسد یم مرودشت شهرستان به غرب از و زیرین

 پنج به توان می را مطالعه مورد هیناح .(8)شكل
 است ای قهوه خرس حضور مناسب كه زیستگاه،

 با روشن كوه زیستگاه شامل: مناطق این كرد. تقسیم
 كوه ممنوع شكار منطقه مربع، كیلومتر 988 مساحت

 كوه آزاد منطقه مربع، كیلومتر 333 مساحت با  سیاه
 با خم كوه منطقه مربع، كیلومتر 338 مساحت با چنار

 ای حاشیه های زیستگاه و مربع كیلومتر 435 مساحت
 گرم منطقه اقلیم است. مربع كیلومتر 8584 مساحت با
 های تابستان و  سرد های زمستان با همراه خشك و

 متر میلی 335 منطقه بارش متوسط  باشد. می  گرم
 سطح از متر 3393 منطقه ارتفاعی میانگین باشد. می 

 دال قلّه در متر 9335 منطقه ارتفاع حداكثر و  دریا
 زیستگاه باشد. می  خم كوه ممنوع شكار منطقه در نشین

 پوشش با تورانی ایرانی ناحیه در  تنك جنگلی نوع از
 تلخ بادام ،(Pistacia atlantica) بنه غالب درختی

(Amygdalus scoparia) كیكم و (Acer 

monspessulanum) شامل ای  درختچه های گونه و 
 Acer) ارژن و (Amygdalus lycioides) كوهی بادام

reuteri) باشد می (Zarei, 2012). 

 

 
 رانیا غرب جنوب و فارس استان در مطالعه مورد محدوده تیقع مو .1 شکل
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  ییصحرای ها دادهی آور جمع روش

 نقشه اساس بر ها هینما شمارش وی دانیم كار
 قالب در  ArcGIS 10 طیمح در شده هیتهی بند شبكه
 كل تعداد .است هشد انجام كیلومتر (9×9)ی ها پالت
 مورد هیناح كل در پالت 955ی ریگ نمونهی ها پالت

ی مكان تیموقع ثبت وی بردار نمونه است. بوده مطالعه
ی ها النه لیقب ازی ا قهوه خرس حضوری ها هینما

 ای )شكار وانیح الشه ردپا، ن،یسرگ ،یگذران زمستان
ی شكستگ و بیتخر آثار غذا، مانده یباق شده(، مسموم
 سامانه از استفاده با انیبوم گزارشات و درختان

 زییپا و تابستان ،بهار فصول دری جهان ابی تیموقع
  .شد انجام 8935تا 8913ی ها سال

 
 لیتحل و هیتجز روش

 خرس پراكنشی الگو تعیین منظور به پژوهش نیا در
 شمارش در (s2/x) نیانگیم به انسیوار نسبت ازی ا قهوه

 از یكی میانگین، به واریانس نسبت شد. استفاده ها سلول
 توزیع آوردن دست به های روش ترین ساده و ترین قدیمی
 معموالً را نیانگیم به انسیوار نسبت باشد. می جمعیت
 در مشاهده اساس بر و نامند یم پراكندگی شاخص
 پویسان توزیع توسط و شده گذاری پایه تصادفی الگوی

 پالت با برداری نمونه در براین عالوه شود. می توصیف
 موریسیتا شده استاندارد ضریب ها نمایه بهترین از یكی

(SMI) .های نمایه بهترین از یكی هینما نیا است 
 تراكم از مستقل كه چرا است پراكنش الگوی گیری اندازه

 پراكنش نمایه دامنه  است. نمونه اندازه و جمعیت
 اطمینان حدود با و 8 تا -8 بین (Id) موریسیتا استانداد

 الگوی در Id مقدار كند. می تغییر -3/5 و 3/5 بین 33%
 در و صفر باالی ای كپه الگوی در صفر، با برابر تصادفی
 نمایه كه هنگامی باشد. می صفر زیر یكنواخت الگوی

 %33 توانیم می است، 3/5 باالی موریسیتا شده استاندارد
 ای كپه صورت به گونه پراكنش كه باشیم داشته اطمینان

ی كا آزمون از آن برازشیی كوین سنجشی برا است.
  شد. استفاده اسكوئر

 

 تراکم برآورد

 رساندن حداكثر به جمعیت فراوانی برآورد از اصلی هدف
 مطالعه مورد ناحیه كه هنگامی و است دقت و صحت
 حداكثر به باشد محدودكننده زمان( و )پول منابع و بزرگ

 & Mier) است مشكلی كار دقت و صحت رساندن

Picquelle, 2008.) گونه تراكم برآورد برای بنابراین 
 گیری نمونه روش از مطالعه مورد ناحیه دری ا قهوه خرس
 در (.Thompson, 1990) شد  استفادهی قیتطب ای خوشه
 های داده و مشاهدات از یقیتطب ای خوشه گیری نمونه
 ییها جمعیت برای و شود یم استفاده قبلی شدهآوری جمع

 شود می پیشنهاد دارند ای كپه پراكنشی الگو كه
(Thompson., 1992). طرح نیا اولیه هدف 

 برای جمعیت فضایی الگوی از گرفتن بهره گیری نمونه
 معموالً روش این باشد. می آن تراكم دقیق گیری اندازه

 وسیلههب شدهانتخاب یها پالت از ابتدایی نمونه یك با
ی نیگزیجا با ای جایگزینی بدون ساده تصادفی گیری نمونه
 بدونی ریگ نمونه از مطالعه نیا در كه شود. می شروع

 از یكی كه هنگامی است. شده استفادهی نیگزیجا
 حضور( هی)نما گونه بردارنده در شده انتخابی ها پالت
 آن به نیز اصلی پالت مجاوری ها پالت باشد، نظر مورد

 این مجموع شود. می گیری نمونه آن از و شده اضافه
 با نهایت در و دهد می تشكیل را شبكه یك ها پالت

 از برآوردی توان می مربوطه ریاضی معادالت از استفاده
 به توجه با (.Thompson, 1990) آورد دست به را تراكم

 رساندن حداقل به وابسته برآوردها این كاراییكه  این
 & Mier) است دقت رساندن حداكثر به و اریب

Picquelle, 2008). منظور به مطالعه نیا در رو این از 
 نوع سه از صحرا در طرح اجرای كارایی و دقت افزایش
 همراه به صحرا در شده یآور جمعی ها داده از مختلف
 گیری، نمونه های سلول تعداد از مختلفی های سناریو
 استفاده متفاوتی های شبكه تعداد و تصادفی اولیه نمونه
 و گردید تعریف مختلف سناریو هفت مجموع در شد.

 محاسبه آنها به مربوط های اعتماد حدود و تراكم میزان
 های النه نمایه اساس بر اول كردیرو (.3 )جدول گردید
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 های محل اساس بر دوم كردیرو فعال، گذرانی زمستان
 اساس بر سوم كردیرو و غیرفعال های النه و استراحت
 های النه لیقب از حضوری ها هینما كل مجموع
 ردپا، ن،یسرگ موقتی، استراحت های محل خوابی، زمستان

 و درختانی شكستگ و بیتخر آثار غذا، ماندهیباق
 اساس بر ها النه مطالعه نیا در است. انیبوم گزارشات

 و خراش غذا، مانده باقی سرگین، شامل حضور های نمایه
 قدیمی و فعال های النه به بستر دهنده تشكیل مواد

 هایی النه شامل فعال های النه .شدند بندی تقسیم
 و تازه صورت به حضور های نمایه آنها در كه باشند می 

 متمادی های سال در ها خرس و است شده رویت فراوان
 های نمایه فعال غیر های النه در .نمایند می  استفاده آن از

 كه شود می  مشاهده كم مقدار به و كهنه آن در حضور
 یا و قدیمی احتماالً ها النه این كه است این دهنده نشان

 .اند گرفته قرار استفاده مورد بار یك فقط گذشته دركه  این
 .دیگرد سهیمقا نمایه سه هر از حاصل جینتا تینها در

ی ها ستگاهیز از ها خرس استفاده زانیم نییتع همچنین
  یفراوان اساس بر ارسنجان شهرستان در مختلف

 استفاده با ستگاهیز هر در شده مشاهده حضوری ها هینما
 فواصل و شد انجام (8339) منلی انتخاب شاخص از

 روش از از استفاده با استفاده موردی ها نسبت نانیاطم
 تمامی .(Krebs, 1999) شد اسبهمح گودمن وی لیب

 Ecological افزار نرم در محاسبات و ها روش

Methodology 7.2 است. شده انجام 
 

 جینتا
ی ها هینما اساس بری ا قهوه خرس پراكنش 3 شكل

 محدوده در رایی صحرا مشاهدات از آمده دست به
 در .دهد می نشان فارس استان در ارسنجان شهرستان

 شده شمارش حضوری ها هینما تعداد نیشتریب نقشه نیا
 شكار منطقه در بیترت هب ،یبردار نمونه های سلول در

 جدول است. شده ثبت روشن كوه سپس و خم كوه ممنوع
 و نیانگیم به انسیوار نسبت آزمون به مربوط جینتا 8

 نشانی ا كپه عیتوزی برا رای پراكندگی ها شاخص
 است مشخص 8 جدول در كه گونههمان دهد. یم

 به انسیوار نسبت و است بزرگتر نیانگیم از انسیوار
 بودن یا كپه انگریب كه است 943/9 با برابر نیانگیم

 تایسیمور شده استاندار شاخص نیهمچن است. تیجمع
ی آزاد درجه با (533/8833) مربع یكا آزمون و (383/5)

ی ا كپه بیانگر (>555/5P) یدار یمعن صورت هب 931
 سیمای مقیاس در تیجمع نیا پراكنشی الگو بودن

 دارد. سرزمین
ای تطبیقی بر اساس  گیری خوشه نتایج نمونه

گیری  سلول نمونه 955خوابی با  های فعال زمستان النه
ای را  نمونه اولیه تصادفی تراكم خرس قهوه 95و 

فرد در هر  5594/5فرد در هر سلول و  598/5
كیلومتر مربع در كل محدوده مورد مطالعه را نشان 

گیری و  سلول نمونه 35داد، و برای منطقه كوه خم با 
 833/5ای را  نمونه اولیه تصادفی تراكم خرس قهوه 3

فرد در هر كیلومتر مربع در  583/5 فرد در هر سلول و
های  خم را نشان داد. نتایج برای النه محدوده كوه

سلول  955گذرانی با  ستانفعال و غیرفعال زم
نمونه اولیه تصادفی، تراكم را  95گیری و  نمونه
فرد در هر  553/5 فرد در هر سلول و 5399/5

 1گیری با  سلول نمونه 938كیلومتر مربع و برای 
فرد در هر سلول  333/5نمونه اولیه تصادفی تراكم را 

آوری شده از كل  های جمع را نشان داد. برای داده
فرد در  433/5ای  ای حضور، تراكم خرس قهوهه نمایه

دست  فرد در هر كیلومتر مربع به 543/5هر سلول و 
ترتیب  شده به (. بیشترین تراكم محاسبه3آمد )جدول

های فعال  ی حضور و سپس النه ها برای تمامی نمایه
 خم بود. در محدوده كوه

 
 موریسیتا پراكندگی شاخص و میانگین به واریانس نسبت آزمون نتایج .1 جدول

 به واریانس نسبت واریانس میانگین
 میانگین

  واریانس نسبت آزمون
 ای كپه توزیع میانگین به

 پراكندگی شاخص
 موریسیتا

 شده استاندارد شاخص
 موریسیتا پراكندگی

   P آزادی درجه اسكوئر كای   
813/5 394/5 943/9 533/8833 931 555/5 339/89 383/5 
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 ای در شهرستان ارسنجان های حضور خرس قهوه اساس نمایه ای تطبیقی بر گیری خوشه نتایج نمونه .2جدول 

 نوع نمایه 
 شدهشمارش

 اندازه  
 نمونه

 تعداد كل 
 های سلول
 گیرینمونه

 های تعداد سلول
 با صفر فرد 

 گیرینمونه

 های اولیهنمونه شبكه
 میانگین

 اشتباه 
 معیار

 واریانس
 %33 حدود اعتماد

 حد باال پایینحد تصادفی نمایه فراوانی تعداد سلول

 های فعال النه

1 955 33 

3 8 

95 598/5 583/5 555/5 553/5- 534/5 1 9 

88 4 

3 35 9 
1 9 

3 833/5 535/5 554/5 543/5- 943/5 
88 4 

 35 فعال های فعال و غیر النه

955 33 

1 4 

95 539/5 593/5 558/5 553/5- 833/5 3 3 

83 88 

938 3 

3 4 

1 333/5 889/5 583/5 553/5 344/5 85 3 

83 88 

938 33 

3 4 

95 539/5 591/5 558/5 553/5 833/5 85 3 

83 88 

 های حضور كل نمایه
 بدون جایگزینی

 
833 
 

955 33 

3 8 

95 433/5 818/5 599/5 533/5 333/5 

3 9 

3 8 

3 8 

39 854 

3 33 

83 94 

9 4 

 های حضور كل نمایه
 با جایگزینی

833 955 33 1 95 433/5 838/5 593/5 594/5 183/5 

 

 
 بندی منطقه مورد نقشه شبكه .2 شکل
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بر اساس شاخص انتخاب استانداردشده، از مجموع 
های تاریخی و در دسترس در شهرستان  كل زیستگاه

كوه  ( و روشن334/5خم ) ها زیستگاه كوه ارسنجان، خرس
دهند و  ها ترجیح می زیستگاه( را نسبت به سایر 318/5)

كنند.  سیاه اجتناب می ممنوع كوه از زیستگاه منطقه شكار
خم و  ها عالوه بر دو زیستگاه كوه همچنین خرس

( را مورد استفاده قرار 533/5چنار ) روشن زیستگاه كوه كوه
ترین استفاده را از  ها در طول سال بیش دهند. خرس می

كوه  زیستگاه روشن ( و سپس343/5خم ) زیستگاه كوه
 (.9اند )جدول  ( داشته383/5)

 

 یریگجهینت و بحث
تأثیر  تحتی پراكندگ مكانی، شناسی بوم نظرنقطه از

 زمان كی در و كند یم رییتغ زمان گذشت با و منابع
ی ها ییجاهجاب ای انتشار توسط است ممكن مشخص

 توجه با (.Sinclair et al., 2006) كند رییتغی محل
ی ا قهوه خرس پراكنشی الگو آمده،دست  به جینتا به
 آن افراد وی ا كپه صورتهب سرزمین سیمای مقیاس در

 احتماالً كه اند افتهی تجمع خم كوه منطقه در عمدتاً
 وانیح ازین موردی ضرور منابع تجمع و حضور ازی ناش
 مطالعه مورد منطقه در كه است پناه و غذا آب، قبیل از

 بنه گونه هستند. ای كپه توزیع الگوی دارای خود
(Pistaciaatlantica Desf.) خانواده از 

Anacardiaceae مهم های گونه از یكی عنوانبه 

 غذایی رژیم در مهمی بسیار نقش زاگرس های جنگل
 انجام مطالعات .(Zarei, 2012) دارد ای قهوه خرس
 این كه است داده نشان بنه گونه پراكنش روی بر شده
 تنوع است. ای كپه مكانی آرایش دارای گونه

 همچنین و خم كوه زیستگاه ساختاری و توپوگرافی
ی مناسب پناه بزرگ،ی عیطب های شكاف و ها غار وجود

 (.Zarei, 2012است ) نموده فراهم گونه نیای  برا
 چشمه و چنار چشمه مثل فراوانی آب منابع وجود

 و خم كوهی مركز ستگاهیز محدوده در كه خالص
 نیا پراكنش دری مهم نقش دارند، قرار روشن كوه

 برآورد در حضوری ها هینما از نیهمچن دارند. گونه
ی بررس و (Royle & Nichols, 2003) فراوانی
 سطح در گونه عیتوز راتییتغ و پراكنشی الگوها
 شاخص (.Krebs, 2001) كرد استفاده توان یم منطقه
 دست به را عددی و است سرشماری با مرتبط معیاری

 جمعیت تراكم یا اندازه از براوردی تنهایی به كه دهد می
 های النه تعداد. دارد نسبتی ای رابطه آن با بلكه نیست

 خرس تراكم از شاخصی منطقه سطح در شده مشاهده
 واقعی تراكم درباره چیزی اما دهد می دست به را ای قهوه

 بین تراكم آن وسیله به توان می بلكه گوید نمی ما به آن
. كرد مقایسه هم با را مختلف های سال بین و مناطق

 كه هستند نسبی تراكم از معیارهایی ها شاخص این بنابر
 برای ویژهبه و شوند می گرفته كاربه مقایسات در فقط

 .باشند می مفید كاهش جمعیت یا افزایش تغییرات ردیابی

 
 ارسنجان شهرستان محدوده در ای قهوه خرس توسط مختلف های زیستگاه از استفاده میزان نتایج .3 جدول
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نی
اوا

فر
 

ده
اه

مش
ده

ش
  

 در
 هر

گاه
ست

زی
 

ص
اخ

ش
 

ب
خا

انت
 

(w
)

 

ص
اخ

ش
 

ده
دش

دار
تان

اس
  

ب
خا

انت
 

باه
شت

ا
 

یار
مع

 

ت
سب

ن
 

رد
مو

 
ده

تفا
اس

 

  %33 اعتماد حدود
 بیلی

  %33 اعتماد حدود
 گودمن

 حد
 پایین

 باال حد
 حد

 پایین
 باال حد

 548/5 555/5 533/5 555/5 555/5 555/5 555/5 555/5 5 سیاه كوه ممنوع شكار منطقه

 533/5 553/5 531/5 553/5 533/5 531/5 598/5 831/5 4 چنار كوه منطقه

 135/5 343/5 135/5 343/5 343/5 841/5 334/5 993/9 895 خم كوه ممنوع شكار منطقه

 985/5 843/5 953/5 845/5 383/5 353/5 318/5 488/8 91 كوه روشن زیستگاه

 533/5 559/5 533/5 555/5 583/5 533/5 533/5 884/5 9 ای حاشیه های زیستگاه
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 دامنه كه است داده نشانیی صحرا مشاهدات
 و كند یم رییتغ فصل اساس بر گونه نیا پراكنش

 از ها خرس است. پناه ویی غذای ها ازینتأثیر  تحت
 از چرای برا بهار فصل در تر شیب روشن كوه ستگاهیز

 هیتغذی برا زییپا در و ندینما یم استفاده انیگندم علف
 ها خرس استفاده روند. یم چنار كوه به بنهی ها وهیم از
 دامنه شیافزا دهنده نشان مجاوری ها ستگاهیز ریسا از

 الگوی است. زییپا فصل در گونه نیا پراكنش و عیتوز
ی خانگ گستره اندازهتأثیر  تحت است ممكنی پراكندگ

 (.Sinclair et al., 2006) باشد داشته قرار زین افراد
 لیدلهب اهیس كوه ممنوع شكار منطقه در مثالً

 نیا حضور ازی ا هینما گونه چیه آشفتگی و شدن ایزوله
 نیا از ها خرس است ممكن و نشد مشاهده گونه

ی برای ستگاهیز نیب دوریكر عنوان به منطقه
 ند.ینما استفاده خودی شمالی ها ستگاهیز بهی دسترس
 به منجر مجاوری نواح در ستگاهیز تیمطلوب كاهش
 شدنیا كپه شیافزا جهینت در وی خانگ گستره كاهش

 تعیین برای كه دالیلی از یكی است. دهیگرد گونه نیا
 روش آنها كه است این دارد وجود الگوها از نوع این

 تحت جمعیت تراكم تخمین برای را ما استفاده مورد
 برآورد وی بررس طرح كهی هنگام دهند. می قرارتأثیر 
ی الگو به دیبا باشد نظر مد خواران گوشت تراكم

 رای ریگ نمونهی ها واحد و كرد توجه گونهی پراكندگ
 (.Sinclair et al., 2006) نمود نییتع آن با مطابق
 تراكم میانگین آورد بر روی بر كه مواردی ازجمله
 بودن، كم( متوسط، )شدید، ای كپه درجه استمؤثر 
 درون واریانس شبكه، اندازه همسایگی، تعریف
 گیری نمونه واحد اندازه و اولیه نمونه اندازه ها، شبكه
 به توجه با (.Mier & Picquelle, 2008) است

 متفاوت های نمایه پراكنش مختلف درجات
 تراكم برآورد برای مطالعه مورد ناحیه دری ا قهوه خرس

 آن در و شدی ریگ بهره ACS روش در شاخص سه از
ی ها النه ،یگذران زمستان فعالی ها النهی ها داده از

ی برا گرید حضوری ها هینما ریسا و فعال ریغ و فعال
 بر مطالعه این در شد. استفاده ها سلول در شمارش

 نظر به كه فعال گذرانیزمستان های النه اساس
 داشته جمعیت افراد تعداد با مستقیمی رابطه رسد می

 با مطالعه مورد ناحیه دركل خرس 91/3 تعداد باشد،
 محدوده در خرس 3/3 و مربع كیلومتر 3355 مساحت

 گردیده برآورد مربع كیلومتر 435 مساحت با خم كوه
 مطالعات از آمدهدست به نتایج مشابهتقریباً  كه است

 .(Ballard et al., 1990) است شمالی آمریكای
Ballard et al. (1990) های گردنبند نصب با 

 روش از استفاده با و ها خرس روی بر رادیویی
 باالتر سنی های گروه برای مجدد  صید و گذاری نشانه

 33 در خرس یك را تراكم )بالغین( سال سه از
 یك تعداد سنی های گروه تمامی برای و مربع كیلومتر
 بر اند. نموده محاسبه را مربع كیلومتر 38 در خرس
 شمالی های عرض در (8133) رینولد گزارش اساس
 باال كیفیت با های زیستگاه در گریزلی خرس تراكم
 با های زیستگاه در و كیلومترمربع 35 در خرس یك

 مربع كیلومتر 353 در خرس یك پایین كیفیت
 در .(Ballard et al., 1990) است گردیده محاسبه

 یك تعداد Lorenzini & Posillico (2000) ایتالیا
 اند. آورده دست به را مربع كیلومتر 35-15 در خرس

Swenson et al. (1995) به ای محدوده در سوئد در 
 در خرس 35 را تراكم مربع كیلومتر 4855 وسعت
 سال 85 از پس و اند كرده برآورد مربع كیلومتر 8555

 را تراكمSolberg et al. (2006 ) محدوده، همان در
 اند. كرده برآورد مربع كیلومتر 8555 در خرس 95

 كیلومتر 35 در 83/5 را خرس تراكم مطالعه این نتایج
 آن پایین بسیار تراكم بیانگر كه است داده نشان مربع
 جزهب است داده نشان صحرایی مشاهدات است.

 كوه روشن زیستگاه از هایی بخش و خم كوه زیستگاه
 های برداری بهره و آشفتگی دچار منطقه تمامی

 سه نیا نیب سهیمقا .(Zarei, 2012) است نامناسب
ی ها النه كه دهد یم نشانی شمارشی ها داده از نوع

 تراكم راتییتغ ازی مناسب شاخصی خواب زمستان فعال
 جادیا ازی ریجلوگی برا نماید. می ارائه را تیجمع

 استفاده هینما نوع نیا از كه تراكم برآورد دری بیار
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 و باشد زیاد تصادفی اولیه های نمونه تعداد دیبا شود یم
 بر  در را ها نمونه كل مساحت از درصد 85 حداقل
 شود انجام دقت بای بردار نمونه همچنین باشد. داشته

 الگوی و خانگی گستره فصل، ،یشناس رفتار به و
 های راه از دیگر یكی شود. توجه زین گونه پراكنش
 و دقت افزایش و گیرینمونه طرح كارایی افزایش
 مثل پیشرفته های ابزار از استفاده نتایج صحت
 با .(Fahimi et al., 2011) است ای تله های دوربین

 كی تراكم ای اندازه ازی اطالعات داشتنكه  این به توجه
 خرس جمعیت تیریمدی اصل ازین شیپ تیجمع

 و تراكم برآورد شود یم شنهادیپ بنابراین است ای قهوه
 و متوالی های سال در جمعیت تغییرات روند بررسی

 در گونه نیا مختلف های جمعیت مقایسه همچنین
 Philippi نتایج مشابه شود. انجام مناطق ریسا
 انحراف از آمده دست به اطمینان فواصل( 2005)

 ساز مشكل و بزرگ اغلب نیز مطالعه این در رها معیا
 فراوانی از تر كوچك آنها پایین حد كه یطور به هستند
 مقادیر دارای و باشند می بررسی در شده مشاهده واقعی
 شناسی زیست و آماری نظر از كه باشند می منفی
 نیستند. دار معنی
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