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  تقدیم به

  ها در کشور برداشتند  همه کسانی که گامی براي پژوهش و حفاظت از خرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  سپاسگزاري

خواه معاونت محترم  زیست، آقاي دکتر کی طبیعی سازمان حفاظت محیطآقاي دکتر دبیري معاونت محترم محیطاز 

وحش  زیستی و حیات آقاي دکتر خرازیان مقدم مدیر دفتر تنوع زیست، طبیعی سازمان حفاظت محیطاسبق محیط

زیستی و  مامی کارشناسان و کارمندان دفتر تنوعچنین از ت هم. شود زیست سپاسگزاري می سازمان حفاظت محیط

خانم و ، خانم موسوي نصرتی کارشناس مسئول پستانداران، آقاي ولیزاده آقاي مهندسبه ویژه وحش سازمان  حیات

دکتر بهرام  و مهندس هوشنگ ضیایی ،آقایان مهندس بهرام زهزاداز . کنیم رجبی و آقاي نبوي سپاسگزاري می

ها صدف  قدردان خانم. شود سپاسگزاري میچندین سال گذشته شان در طول  هاي ارزنده کیابی براي راهنمایی

دار  مسئولیت هماهنگی پروژه را عهدههاي علمی،  عالوه بر کمک در بخشبري هستیم که  صارمی و لیلی خلعت

دیگر هم در افراد آمده بسیاري و یا همکاران ن اثر عالوه بر افرادي که نامشان به عنوان نویسندگان ای. بودند

پر واضح است انجام این طرح بدون . اند که از همه ایشان سپاسگزاریم صحرایی ما را یاري رسانده هاي فعالیت

نیز مدیران  شهرستانها و مناطق وو روساي بانان، سرپرستان  محیطهاي کل،  کارشناسان اداره ي شائبه هاي بی کمک

ممکن نبود، از همگی این عزیزان ) به دلیل تعداد زیاد از آوردن اسامی این افراد پرهیز شد( هاي مرتبط انکل است

  . کنیم می یقدردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خرسها نشانه قدرت مهار نشده طبیعت هستند

،داندیمو براي هر کسی که ارزش طبیعت را   

اي هستند از حیات و روح در طبیعتها نشانهآن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  چکیده

بر حاضر مجموعه  .در کشور است اي هبراي حفاظت از خرس قهو "برنامه راهبردي" و یا "عمل ي مهبرنا"این گزارش 

 اي همقدمگزارش با . تهیه شده است) آمدهدر فصل اول  جزییات آنکه ( IUCNاساس فرمت مدون ارائه شده از طرف 

چیستی  ي درباره اول این گزارش فصل. براي شناخت بهتر این جانوراناي است  شود که خالصه آغاز می ها ي خرس درباره

این چهارچوب و سرانجام  ها ن ها، اهداف آ ، تاریخچه استفاده از این برنامهها جهت حفاظت از گونه )یا راهبردي(برنامه عمل 

هارچوب چهار رکن اصلی و چبه عنوان  "اقدامات"و  "مقدماتیاهداف "، "پایانیهدف "، "مرور وضعیت" .ها است برنامه

و هم  را نشان داده ي تهیه این برنامه عمل وههم چهارچوب فکري و نحفصل این . اند برنامه عمل یا راهبردي شناخته شده

اي در کشور  خرس قهوه "مرور وضعیت"فصل دوم . ها در کشور  فاده در مورد بقیه گونهبراي استباشد الگویی تواند  می

دانیم و تالشی است براي ایجاد تصویري  می ي این خرس درباره این گونه انجام شده، آنچه دربارهکنون  تاشامل آنچه  ،است

را دشوار کرده  ها ن که در منابع مختلف پراکنده شده و استفاده از آ( اند هایی که تاکنون انجام شده تر با تلفیق پژوهش بزرگ

مثل، رفتار،  ، ژنتیک جمعیت، تولیدسیستماتیک و فیلوژنی گونه(توصیف گونه شامل مواردي مانند  "مرور وضعیت" .)است

پراکنش کنونی و دموگرافی ، حال گذشته شرح، ها کارکردهاي گونه و ارزش، )شناسی و وضعیت خوابی، بوم زمستان

انتخاب (ارزیابی زیستگاه و منابع ، )لیزهاي دموگرافیکآناو ها  شناسایی جمعیت، ند ا هایی که اخیرا مطالعه شده محل(

تلفیق و  "مرور وضعیت"هدف . ی استو مدیریت یحفاظتهاي  و فعالیت آنالیز تهدیدها، )غذایی گزینی و رژیم زیستگاه، النه

سرانجام در . استان نفع ذيمتخصصان و  و ارائه آن بهگونه ) براي حفاظت(موجود و کاربردي اطالعات تمامی  کردن یکجا

شناسایی و مطرح شده ) دفه 6شامل (این برنامه عمل تعریف شده، اهداف مقدماتی  "پایانیهدف "فصل سوم این گزارش 

بر اساس پیشنهادات پژوهشگران مربوطه و  )اقدام 69شامل ( ي حفظ گونه و بهبود وضعیتیا راهکارها اقدامات و

  . ندا هارائه شد هاي انجام شده در این طرح ارزیابی

هاي بسیار کوچک موجود  اما جمعیت) در امتداد دو رشته کوه البرز و زاگرس(پراکنش وسیعی در کشور دارد اي  خرس قهوه

آمار این وضعیت به همراه تعارض شدید گونه با انسان و . اند هاي انسانی به شدت چندپاره و گسسته شده به دلیل فعالیت

اي را در مجموع و به  خرس قهوه IUCNزیرا اگرچه فهرست سرخ  ،شود میرانی شدید ایجاد نگعث با ها ن کشتار آباالي 

. گیرد قطعا در این رتبه جاي نمی) و خاورمیانه(قرار داده است، اما جمعیت ایرانی  "کمترین نگرانی"عنوان یک گونه در رتبه 

در نتیجه  .مطابقت ندارد )و خاورمیانه( ي ایرانها خرسموجود و روند سریع کاهش جمعیت  با شواهد این رتبهدر واقع 

اي براي رتبه جداگانه اي براي بررسی وضعیت حفاظتی آن انجام شده که به احتمال زیاد ست تا ارزیابی منطقهضروري ا

 از سوي دیگر با وجود اهمیت زیاد گونه. به دنبال خواهد داشت (U.a.syriacus)اي سوري زیرگونه خرس قهوه

پژوهشهاي بیشتر را یاداور که ضرورت انجام  وجود دارددر کشور  گونهي  درباره بسیار کمی، اطالعات ..)اکوسیستمی و(

در بررسی وضعیت خرسها در کشور بوده  "دستی بر آتش داشتن"سال  دهي  تجربهآنچه در این گزارش آمده حاصل . شود می

حفاظتی  هاي برنامهبه ویژه و  ها پژوهشانجام که در گام نخست براي را اما تالش شده تا آنچه  ،ناکاملال ااحتمو هر چند 

  .زم است ارائه دهددر آینده ال
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گفتار یشپ  

    اپیزود اول

به مانند یک بمب که  استدهنده  آنقدر دردناك و تکان .در سمیرم ي آن  اي ماده و دو توله  ک خرس قهوهیرحمانه  بی کشتار

و انتشار فیلم . دردازیست را در پی  محیطحیوانات و و واکنش شدید دوستداران  هداشت  ها بازتاب فضاي مجازي و رسانهدر خبري 

هاي زنده پاره شده بود و در  که شکم توله خرس اش، در حالی اي ماده و دو توله  یک خرس قهوهرحمانه  بی کشتارتصاویر تراژیک 

بردند، براي نخستین بار موجی از اعتراض و انزجار عمومی را به دنبال داشت و  می  خود پناه  حال به آغوش مادر غرق در خون همان

پرورش،  و  کرده است و دبیر آموزش متهم ردیف اول این پرونده که تحصیل .احساسات بسیاري از مردم کشور را جریحه دار کرد

اما انتشار فیلم در  شدهانجام  1390سال بهار  درکشتار این مشخص شد . ها بازداشت شد اي شدن خبر کشتار خرس اندکی پس از رسانه

هاي اولیه  کشتار فجیع در سمیرم در بازجوییاین متهم پرونده  .ه استکرد رگرفتااین قاتل و همکارانش را آخرین روزهاي تابستان 

دوستداران محیط زیست شکایتی . "داغم را خورده بودنپارسال کل درختان ب ها ن تر نیست، آ ها عزیز ها از جان انسان جان خرس"گفته 

متهم بازداشت شد اما . نددر آن خواستار اعمال اشد مجازات براي متهم و همدست متواري او شد و هرا به دادستان سمیرم تقدیم کرد

ي بیست  اي با وثیقه ي قهوهها ي کشتار خرس طبق اعالم دادستان سمیرم یکی از متهمان پرونده": ه شدآزاد شد و گفت چنديز پس ا

و ماه حبس تعزیري  18و به طور غیابی راي به  هدادگاه تشکیل شد ،ماه پس از انتشار فیلم 16سرانجام  ".تاس  میلیون تومانی آزاد شده

 دورههنوز  که یدر حالهاي سمیرم  قاتل خرسچندي بعد گزارش شد  .حمل سالح شکاري به مدت پنج سال محکومیت متهمان دادمنع 

  !دنا دستگیر شد که به جاي سالح شکاري، سالح جنگی همراه داشت ملی پاركدر در حالی  ایان نرسیدهبه پمحکومیتش 

  اپیزود دوم

 1394 ماه مرداد هشتم این خبري بود که در روز .اورژانس هوایی فارسبا کمک خرس مجروح شده توسط چوپان نجات جان 

 با حضور تیم اورژانس هوایی فارس ه است کههاي پزشکی فارس گفت  مدیریت حوادث و فوریتمدیر روابط عمومی مرکز . پخش شد

از قرار چوپان بسیار  .مبارك آباده طشک با حمله یک خرس مجروح شده، از مرگ حتمی نجات یافت ههاي چا  که در کوه یچوپان

یک تیم اورژانس از گرفته و  ماستشیراز  115کز اورژانس از طریق تلفن همراه با مر ها ن شانس بوده که همراهانی داشته و آ خوش

ر کوهستان وجود دامکان حرکت خودرو اورژانس براي کمک به فرد مجروح  از آنجایی که. استه به محل حادثه اعزام شد آباده

نبودن مکان  توجه به مشخصا ب. براي کمک به چوپان عازم محل شده استبالگرد اورژانس هوایی  هاي زیاد  پس از پیگیري نداشته،

تیم اورژانس سرانجام . دانجام می   نزدیک به یک و نیم ساعت به طول ها ن عملیات جست و جو براي یافتن آ حدقیق حضور فرد مجرو

ه هاي شدیدي شده بود، اقدامات اولی  هاي مختلف بدن به ویژه گردن و پا دچار جراحت  هوایی پس از یافتن فرد مجروح که از قسمت

ي پزشکان فرد مجروح بسیار  بنابر گفته. دهند می  درمانی را انجام و پس از آن مصدوم را به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال 

  . رسید شانس زنده ماندن نداشت می  شانس بوده و اگر فقط چند دقیقه دیرتر به بیمارستان  خوش

  اپیزود سوم

اهالی  1393یازدهم دي ماه  روز .آباد با خودروهاي عبوري در جاده اردبیل به پارسبر اثر برخورد ماده اي  خرس قهوهمرگ 

در اعالم کردند که یک خرس مجروح را برقرار کرده و زیست این شهرستان تماس تلفنی  استان اردبیل با اداره محیط آباد پارس

س از اطالع از موضوع بزیست اردبیل  دکتر دامپزشک اداره کل حفاظت محیط .اند مشاهده کرده شده دشت مغان حفاظت  منطقه  حاشیه

آن گن و پاي عقب لکه به شدت کنند  می  را پیدا خرس  س از جستجوي فراوان اینیگر از این اداره به محل رفته و پچند نفر دبه همراه 
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بانان  هاي فراوان محیط  تالش شود و به رغم می پرتاب دارت بیهوش این خرس با .کشد می  ن آسیب دیده و به سختی خود را به روي زمی

  .شود میزیست اردبیل براي نجات حیوان، متاسفانه این خرس جوان به دلیل شدت جراحات ناشی از تصادف تلف  و دامپزشک محیط

  اپیزود چهارم

اهالی یکی از  1393 شهریور بیست و هفتمبعد از ظهر روز  .ارتفاعات تهرانخرسی با دو توله در اثر طعمه مسموم در  مرگ

اش در  یک خرس و دو تولهخبر از مشاهده  زیست زنگ زده و به اداره حفاظت محیطروستاي آهار در شهرستان شمیرانات استان تهران 

که دو توله خرس نیز در  شوند در حالی میمواجه حرکت یک خرس  شده و با پیکر بی بانان راهی منطقه محیط .دهد می نزدیکی روستا

ها به سمت ارتفاعات حرکت  توله خرسنزدیک شوند و در همین زمان  ها ن کنند تا به آ می  تالش بانان  محیط .ندرحضور داآن  اطراف

. شود میتوسط دامپزشک تایید آن مرگ دهد که خرس تلف شده و  می  بررسی بیشتر نشان  .ندشو میبانان دور  کرده و از دید محیط

محتویات . بوده است )مرگ موش(خرس مسمومیت با وارفارین  علت مرگ ماده دهد نشان میکالبد شکافی و بررسی علت مرگ 

و بدون پشم مانند خرس از الشه یک حیوان داراي مو تغذیه    دهندهنشان هقادیر زیادي موي حیوان است کدرون معده خرس حاوي م

بررسی  وساله بوده  8این خرس حدوداً . بوده استعامل انتقال وارفارین به بدن خرس استفاده از همین الشه مسموم  .است االغ

  .اند شده ها هنوز با شیر مادر تغذیه می  ها شیر وجود دارد و توله  دهد درون پستان می  هاي حیوان نشان   پستان

 اپیزود پنجم

اي نر  یک خرس قهوه 1393در هجدهم آبان  .به اهالی روستا با شلیک محیطبانان اي خشمگین پس از حمله خرس قهوهمرگ 

اطراف  در باغات) شود میکار گذاشته ها  به دام انداختن گراز توسط کشاورزان در اطراف زمینبراي که (در یک تله سیمی بالغ 

زیست،  به دنبال تماس اهالی با اداره محیط .شود بخش عمارلوي شهرستان رودبار در استان گیالن گرفتار میروستاي پارودبار از 

بانان بوسیله پرتاب دارت  محیط .رسند می  شب به محل گرفتار شدن خرس  نیمهعازم روستا شده و حدود  منطقهزیست  نیروهاي محیط

جود اصابت دارت بیهوش بیهوش کنند اما خرس با و استکنند حیوان را که از ناحیه پاي چپ درون تله گیر کرده  می  بیهوشی سعی 

عدم دید کافی، بلند بودن سیم تله و در نتیجه تحرك و تقالي  ،زار بودن محل به دام افتادن خرسبه دلیل تاریک بودن هوا، نی .شود نمی

دارت چند  .کنند می  مجددا براي بیهوش کردن خرس تالش روز بعد هوا صبر کرده و سپس صبح شدن ا روشن بانان ت محیطزیاد حیوان 

تجمع مردم روستا در اطراف . شود شود اما خرس که بسیار خشمگین و پر استرس بوده بیهوش نمی بیهوشی دیگر نیز به خرس شلیک می

حوالی ظهر ناگهان خرس  .شود محل نیز استرس و خشم حیوان را تشدید کرده و منجر به تحرك زیاد حیوان براي رهایی از تله می

خرس  .شود ور می بانان که در نزدیکی حیوان ایستاده بود حمله د سیم تله را پاره کرده و ابتدا به یکی از محیطخشمگین بر اثر تقالي زیا

در  .کند می  بان، وي را رها کرده و به سمت باغات منطقه فرار  بان گالویز شده و پس از گاز گرفتن و مجروح نمودن پاي محیط با محیط

خرس پیرمرد  .کند می  را مجروح  ها ن آشود و به شدت  ور می یک پیرمرد حدودا هشتاد ساله حمله ول میانه راه خرس به یک مرد میانسا

بانان پس از چند  محیط .رسند می  بانان از راه  روستایی را رها نکرده و پیرمرد نیز توان رهایی از چنگال خرس را نداشته است که محیط

مجروحین حادثه بالفاصله به بیمارستانی  .دورنآ می   از پاي دررا خرس شلیک کرده و حیوان  شلیک هوایی به ناچار با اسلحه مستقیما به

به اتاق عمل منتقل  اما فرد سومبان و فرد میانسال بصورت سرپایی درمان شده  در رودبار منتقل شده و دو مصدوم حادثه یعنی محیط

 .شود می

  اپیزود ششم
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و  زیست محیطبان  پایگاه خبري دیده" توسط 1393این عنوان خبري است که در آذرماه  .ها در ایران سال سیاه خرس 1393سال 

آذرماه تعداد شده دنا در  حفاظت  اي بالغ در منطقه  با کشته شدن یک خرس قهوه ،خبر آمدهدر این . ه استدش منتشر  "ایران وحش حیات

این آمار تنها مربوط به البته . خرس سیاه 2اي و  خرس قهوه 14: خرس رسیده است 16به  1393از ابتداي سال شده  خرسهاي تلف

ها در طول سال جاري وجود داشته است که یا  یقین موارد متعدد دیگري از مرگ خرس هبو  شده است گزارشمواردي است که 

در کالردشت، اسارت  فروش پوستبه منظور کشتار  .رسانی نشده است و یا از سوي مسئوالن مربوطه اطالع منتشر نشده ها ن خبري از آ

زیست در بمو، آتش کشیده شدن الشه توله خرس سیاه در رودان، مرگ بدون درد  توله و بعد ناپدید شدن آن در فنس پاسگاه محیط

در منطقه ي آن  و تولهاي  کشتار یک خرس قهوه، کرمانشاه درسر، گردن و دستان در تعداد بسیار زیاد ساچمه خرس ماده با 

یک خرس سیاه آسیایی بر اثر برخورد با یک خودروي سنگین در یکی از ، کشته شدن شده سفیدکوه در استان لرستان ظتحفا  

اي بر اثر برخورد با خودروهاي عبوري در محور  یک توله خرس قهوه، تلف شدن محورهاي شهرستان رودان در استان هرمزگان

اي در ارتفاعات بهنک واقع در منطقه آزاد ارجمند  الشه یک خرس قهوهکشف ، شده قالجه حفاظت  ایالم در منطقه  –کرمانشاه 

منطقه در اي بالغ  یک خرس قهوه ، مرگتوسط زنبورداران کشته شدناحتمال بدن و هاي متعدد در   زخمبا شهرستان فیروزکوه 

شهرستان بهشهر براي فروش اي در مناطق جنگلی  شکار یک خرس قهوه، شده ارسباران بر اثر برخورد با خودروهاي عبوري حفاظت  

خونریزي  و موش روستاي آهار در شمیرانات استان تهران بر اثر مسمومیت با مرگدو توله در با الشه خرس مادر پیدا شدن ، پوست

ساري، منطقه دودانگه در در بدن  تعدادي ساچمهبا دیده  خرس آسیبمرگ آرام جهت کاهش درد و رنج ، داخلی هاي شدید در اندام

اي بر اثر  یک ماده خرس قهوهکشته شده، مرگ  بر اثر شلیک گلولهکه شده دنا  حفاظت  اي بالغ در منطقه  الشه یک خرس قهوهکشف 

ه ماه از جمله اخباري است که طی فقط ن ،هاي شهرستان سوادکوه در استان مازندران برخورد با خودروهاي عبوري در یکی از جاده

  .منتشر شده است 1393نخست سال 

  

 ها ن آ. حکایت تقابل انسان با بزرگترین گوشتخوار ایران. اي در کشور است آنچه در باال آمد کم و بیش حکایت وضعیت خرس قهوه

آیند،  می  اهلی از پا در  شوند، با سم کار گذاشته شده در الشه حیوانات کنند کشته می می  هایی که از میان زیستگاههایشان عبور   در جاده

شوند،  ي شان به مردم با شلیک مستقیم ماموران قانون کشته می گیرند، براي جلوگیري از حمله مورد حمله مستقیم روستاییان قرار می

از همه  شوند و بدتر آیند، براي بدست آوردن اجزاي بدنشان کشته می هایشان به اسارت در می  شوند، توله توسط شکارچیان شکار می

از سوي دیگر اما هر از گاهی در . شوند آنکه گاهی فقط براي سرگرمی یا حس انتقام به بدترین شکل ممکن شکنجه شده و کشته می

اثر برخورد تصادفی در طبیعت و یا در زمان نزدیک شدن به باغها، مزارع یا سکونتگاههاي انسانی فردي را مجروح و یا حتا از پاي در 

  . آورند می  

ویژه در  به(ها به قلمروهاي زیستگاهی بزرگی براي تامین نیازهاي غذایی زیاد خود نیاز دارند  آنچه که مشخص است از سویی خرس

وري ما از طبیعت چندین  از سوي دیگر اما افزایش جمعیت انسان طی چند دهه اخیر باعث شده تا میزان بهره) زیستگاههاي فقیر در ایران

سطح زیر کشت مزارع کشاورزي اعم از آبی و دیم و باغهاي میوه چندین برابر . و را در مقابل هم قرار دهد کندبرابر افزایش پیدا 

هاي میوه   اند اکنون تبدیل به باغ ها بوده هاي بکر و دست نخورده که براي هزاران هزار سال در اختیار خرس  اند و بسیاري از دره شده

ي برا همکوچکترین منابع آبی موجود در کوهها حتا ک دهه اخیر باعث شده تازیاد به روستاییان در ی هاي  به ویژه ارائه وام. اند شده

مورد استفاده انسان قرار  ا تمام مناطق با کیفیتاکنون در بسیاري از زیستگاههاي کوهستانی تقریب. ندهاي جدید استفاده شو  ایجاد باغ

سوي دیگر قطع درختان براي استفاده به عنوان سوخت و سایر مصارف و هم چنین چراي  از. اند ها به حاشیه رانده شده گرفته و خرس
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بخشی از این وضعیت ناشی . ها وارد شود رویه دامهاي اهلی وضعیت موجود را بدتر کرده و باعث شده تا فشار خیلی زیادي به خرس بی

ص ذاتی انسان که همواره به دنبال زیاد کردن منابع در دسترس از فشارهاي اقتصادي روزافزون بر مردم محلی بوده و بخش دیگر آن حر

کشی تمام آنچه در زیستگاههاي کوهستانی موجود است و از بین رفتن جنگلها، درختزارها و حتا درختان  بدیهی است با بهره. خود است

شوند  شته و مجبور میها غذایی ندا یا کشتزار، خرسهاي میوه   به باغ ها ن ها هستند و تبدیل آ ي میوه که تامین کننده غذاي خرس پراکنده

ها به انسان باعث برخوردهاي مستقیم گاه و بیگاه این دو شده که به هر دو  نزدیک شدن خرس. محصوالت و منابع انسانی بیایندتا سراغ 

از سوي دیگر اما افراد زیادي  .یندآ ا به روشهاي مختلف از پاي در میاز سویی همانطور که در باال هم آمد خرسه. زند طرف آسیب می

شوند که به جز تلفات مستقیم باعث ایجاد نگرش  یا به شدت زخمی شده و یا در موارد نادري کشته می  ها قرار گرفته مورد حمله خرس

هر سال دو خرس به طور متوسط گزارش کرده است که  )1392(قشقایی . کند می  را بدتر  ها ن آ منفی زیادي علیه خرسها شده و وضعیت

 و آیند ي عسل یا دامهاي اهلی توسط مردم محلی از پاي در میهابراي دفاع از اراضی کشاورزي، باغات میوه، کندومرکزي  زاگرسدر 

سال قبل از انجام این  9طی خرس  18) استبخش کوچکی از کل محدوده پراکنش گونه در کشور فقط که ( همین محدودهدر  تنها

ها براي به دست آوردن اجزاي مختلف بدن از جمله  عالوه بر موارد فوق شکار و کشتار خرس. اند از بین رفته توسط مردم پژوهش 

خلی به ویژه کیسه صفرا براي مصارف دارویی از دیگر عواملی است که بقاي خرسها را تهدید اپوست، چربی، پنجه و اندامهاي د

هاي به این دالیل  و کنار محدوده پراکنش گونه منتشر شده که حاوي کشتار خرسدر چند سال اخیر خبرهاي زیادي از گوشه . کند می

ها از دیگر   اي همراه با چندین برابر شدن تعداد خودروها در جاده  گسترش خارج از قاعده شبکه جاده ،عالوه بر این موارد. است

ها، هر   اي شدن جمعیت ها و لکه زیستگاه چندپارگیست که به جز ا پیامد این توسعه آن. کنند را تهدید می ها است که خرس خطراتی

  .رسد ها خبري می  در جاده )و سایر حیات وحش(ها  روز از کشته شدن خرس

خرس این نگرانی عمیقی را در مورد آینده  سالهاي اخیرها در  آنمیر گسترده  و مرگاز  پرتعدادو اخبار  اي  قهوهوضعیت وخیم خرس 

به ویژه با در در کشور اي   قهوههاي  خرسي  اي شده بسیار کوچک و لکه هاي شود که آیا جمعیت مطرح می پرسشاین  و کردهایجاد 

مخاطراتی که در باال  ي مهدر عین حال با وجود ه د؟ناي از تلفات را دار  حمل چنین حجم گستردهت پایین،نرخ زاد و ولد  نظر گرفتن

ر چرخه اکوسیستمی و نقش بزرگی که در طبیعت دارد، اطالعات زیادي در مورد این گونه وجود گفته شد و البته اهمیت زیاد خرس د

هاي   تعداد پژوهش. در دست نیست چیزيزیستگاههاي آن و ترین اطالعات در مورد این گونه همچون پراکنش  بدیهیاز نداشته و حتا 

دست به سختی از انگشتان دو  ي انجام شده درباره این گونه) دانشجوییهاي   نامه پایان زیست و از جمله طرحهاي سازمان حفاظت محیط(

 ها ن م شده و تا پیش از انجام آتر اما آنکه همین چند پژوهش هم فقط در سالهاي اخیر انجا جالب. غیر قابل باور است رود که فراتر می

  . کرد را پر می یک صفحهی به به سختاطالعات و دانش ما از بزرگترین گوشتخوار کشورمان  کل

اجراي همزمان و بسیار فوري نیازمند طبیعت کشورمان این گونه ارزشمند اي  خرس قهوه توان گفت که بقاي می  با آنچه در باال آمد 

. است ها  دقیق این برنامه در زیستگاهو اجراي براي حفاظت از گونه ریزي جامع کارشناسی  برنامه) 2و این گونه مطالعه شناخت و ) الف

را  ها ن آ جدي نسل خطري": 1387مطابق ضیایی (شد  بدیهی است ادامه وضعیت کنونی برخالف آنچه که در چند سال پیش تصور می

اي در   قهوههاي  ار خرسظآینده روشنی در انتبه حتم  به شدت بقاي این گونه استراتژیک را تهدید کرده و تواند می) "کند تهدید نمی

  .ایران نخواهد بود

   

  



 

 اند ههمواره بخشی از تاریخ انسان بودنواحی  ی

مورد احترام بوده و سمبل قدرت، بسیار   ،هاي بومیان آمریکا

 .Kellert et al) شوند "خوانده برادر"یکدیگر 

هم . بیشتر از هر موجودي به انسان شباهت دارند

به جز  ."اندازند ما را به یاد خودمان می ها ن آ

شان به همراه ویژگیهاي دیگر این  و مراقبت والدینی

(Kellert et al.  .براي  ها ن خرسها و انسا

اند  زیسته ي امن و گرم میها ن ن مکااند و حتا زمانی که آدمیان از سرما در غارها پناه گرفته و در ای

هاي مشابهی  هاي مشابهی را شکار کرده، میوه

وده پراکنششان به عبارت دیگر این دو گونه، خرس و انسان، در مناطقی که محد

  .کنند استفاده می

گراي برجسته جرج شالر  به قول حفاظت. این همزیستی البته همیشه هم دوستانه نبوده و گاهی مشکالت بزرگی درست کرده است

اند تا با عوض کردن زمان فعالیت خود در بعضی مناطق از روز به شب و خالی 

هاي این رقیب مهاجم خود  اند از آسیب ها شوند اما هرگز نتوانسته

  

  

5 

یرخدر بي پراکنش خود خرسها بسیار مورد توجه انسان قرار گرفته و 

(Servheen  . هاي بومیان آمریکا در فرهنگاین پستانداران درشت جثه

یکدیگر باعث شده تا با و بومیان  ها ن آ بین اند و ارتباطات معنوي ته شده

1996, Lumsden 1997) .بیشتر از هر موجودي به انسان شباهت دارند ها ن زیرا آ اند هخرسها مورد احترام انسان قرار گرفت

آ" ندا به زیبایی بیان داشته (Kellert et al. 1996)) 1996(کلرت و همکاران 

و مراقبت والدینی ها ن ي آ گونه ایستادن بر دوپا و استفاده از دستها مانند انسان، کنجکاوي انسان

(Servheen et al. 1999 ,1996 سازد  حیوانات باشکوه را بسیار به انسان شبیه می

اند و حتا زمانی که آدمیان از سرما در غارها پناه گرفته و در ای هزاران سال در کنار یکدیگر زیسته

هاي مشابهی را شکار کرده، میوه گذشته از این، هر دو طعمه. (Lumsden 1997) اند هغارهاي همدیگر را استفاده کرد

به عبارت دیگر این دو گونه، خرس و انسان، در مناطقی که محد. اند راههاي یکسانی استفاده کرده

استفاده می مشابهی را (ecological niche)شناختی  کنج بوم )کنند با هم زیست می

این همزیستی البته همیشه هم دوستانه نبوده و گاهی مشکالت بزرگی درست کرده است

(Schaller  اند تا با عوض کردن زمان فعالیت خود در بعضی مناطق از روز به شب و خالی  اگرچه خرسها سعی کرده

ها شوند اما هرگز نتوانسته گذاشتن روز براي انسان خودخواه، مانع بروز این مشکالت و تعارض

  .(Yusefi 2013) در امان بمانندهست  نیز) هاي بالغ خرس( ها ن

  پراکنش هشت گونه خرس در جهان

  ها  خرس :مقدمه

ي پراکنش خود خرسها بسیار مورد توجه انسان قرار گرفته و  در سرتاسر محدوده

(Servheen et al. 1999)

ته شدهخرد انگاش چابکی و

1996, Lumsden 1997)

کلرت و همکاران چنانکه 

ایستادن بر دوپا و استفاده از دستها مانند انسان، کنجکاوي انسان

حیوانات باشکوه را بسیار به انسان شبیه می

هزاران سال در کنار یکدیگر زیسته

غارهاي همدیگر را استفاده کرد

راههاي یکسانی استفاده کرده خورده و حتا کوره

با هم زیست می(یکی است 

این همزیستی البته همیشه هم دوستانه نبوده و گاهی مشکالت بزرگی درست کرده است

(Schaller et al. 1989)

گذاشتن روز براي انسان خودخواه، مانع بروز این مشکالت و تعارض

ن که تنها دشمن طبیعی آ

  



6 

 

ي طبیعی براي در پایداري اکوسیستمهاشان چنین اهمیت بسیار زیاد و هم ها ن اها در تاریخ و فرهنگ انس رغم اهمیت خرس اکنون و به

ها از بیشتر محدوده پراکنش خود در  خرس. اند در مقیاس جهانی به شدت آسیب دیده این گروه از پستاندارانسایر جانداران، 

ها هم در  سایر گونه) 1تصویر (سیاه آمریکایی  اي و خرس در واقع به جز خرس قهوه. اند هاي شمالی و جنوبی بیرون رانده شده نیمکره

این در حالی است که . (Garshelis & Steinmetz 2008)اند  درصد کاهش داشته 50محدوده پراکنش و هم در تعداد بیش از 

قلمروهاي دوردست براي مثال در اروپا تنها . آن منطقه باشد محیطی زیستکیفیت ي  نشاندهنده تواند میحضور خرس در یک منطقه 

این هنوز طبیعت بکر باقی مانده و کوههاي پیرنه و کانتبري بالکان و  چون معدودي و نواحیغربی روسیه  اسکاندیناوي و شمال قطبی

در سایر مناطق دنیا هم اگر وضعیت . (Zedrosser et al. 2001) مانده است باقی ها که خرس در آن ندهست  یتنها نقاط مناطق دقیقا

اي خرسهاي دنیا را دارد،  ي متفاوت خرس نیمی از تنوع گونه گونه 4براي مثال در هند که با داشتن . خرسها بدتر نباشد بهتر نیست

در نتیجه این . جمعیتهایی کوچک از این چهار گونه با بیش از یک میلیارد انسان بر سر محل زندگی و غذا رقابت بسیار سختی دارند

 روشنیمعرفی شده و آینده  IUCNشده در فهرست سرخ  هاي تهدید اتفاقات شش گونه از هشت گونه خرس دنیا به عنوان گونه

 (carnivora)در راسته گوشتخواران  اي هبا وجود این خانواده خرسها تنها خانواد. (Servheen et al. 1999) وجود نداردبرایشان 

به طور موثري  ها ن اند چنانکه حفاظت از آ شناخته شده (umbrella species)به عنوان گونه پرچم  ها ن آ هاي ي گونه است که همه

  .(Noss et al. 1996)شود  باعث حفاظت سایر اجزاي اکوسیستم می

از طرفی  .کنند مثل می تولیدهر دو تا سه سال یک بار معموال ست که نرخ زاد ولد پایینی دارند و ا هاي مهم خرسها آن یکی از ویژگی

ضربه  ها ن معموال کوچک آ هاي پایین است از این رو نابودي هر فرد از جمعیت ها ن در بسیاري مناطق به طور کلی تراکم جمعیت آ

حدودي تا  (hibernation)خوابی  زمستان و (nocturnal)البته فعالیت شبانه . ندک وارد می ها ن شدیدي به تجدید نسل و بقاي آ

افزایش جمعیت انسان . وحش هستند هاي حیات ترین گونه شده از تهدید ها ن شده اما همچنان آ ها ن باعث کم شدن برخوردهاي انسان با آ

کشی و بسیاري موارد دیگر فشار بسیار زیادي را به زیستگاههاي خرسها  و به دنبال آن توسعه مزارع، باغها، دامداري، زنبورداري، جاده

  .تاسر دنیا وارد کرده استدر سر

بالي جان و  ها ن هاي آ جداي از تعارضات و تخریب و تصرف زیستگاه، دالیل دیگري نیز باعث وارد شدن آسیب شدید به جمعیت

ی های کند خرافه زیست می ها ن در آ  تقریبن در سرتاسر مناطقی که خرس. ز اجزاي بدن خرسها در طب سنتیاستفاده ا: شده است ها ن آ

در بیشتر بخشهاي  ها ن بخشی اندامهاي خرس وجود دارد که باعث از پاي در آمدن تعداد زیادي از آ مبنی بر خاصیت درمانی یا انرژي

البته شدت فشار ناشی از استفاده از خرسها براي طب سنتی در همه جا یکسان . پراکندگیشان توسط مردمان محلی یا سودجویان شود

تقاضاي موجود براي خرید موجب کاهش شدید و حتی  چنانکه آسیا خرسها بسیار تحت فشار هستندق نیست و براي مثال در شر

ها جنوبی کیسه صفراي خرس در کره. در اکثر نقاط شرق آسیا شده است )خرس سیاه آسیایی(ها  بعضی گونههاي نابودي کامل جمعیت

خوشبختانه در سایر نقاط شدت فشار به این حد . شده استنات معامله دالر آمریکا میان دالالن اعضاي بدن حیوا 18000تا  1000بین 

  .کند را تهدید می ها ن ي آ نیست اما بهرحال هم چنان کشتار براي بدست آوردن اجزاي بدن به ویژه کیسه صفرا وجود داشته و آینده

تامین خرس براي این . شوند نیز استفاده می (bear dancing)بازاري  گیري خیابانی و نمایشهاي کوچه خرسها هم چنین براي معرکه

نوع تفریحات نابخردانه باعث شده تا هر ساله تعداد زیادي توله خرس به اسارت انسان در آمده و در وضعیت اسفباري نگهداري شوند 

کاسته شده و در نتیجه تقاضا خوشبختانه هر روزه از تعداد این دوره گردهاي خیابانی ). 2تصویر (از مردم را سرگرم کنند  اي هتا عد

 ها ی از آسیا جمعیت کوچک خرسهاي این قاره از طرف این برنامههای براي خرسها نیز کاهش پیدا کرده است اما همچنان در بخش

  . شوند تهدید می



 

  
  )ناشناس: عکاس

7 

عکاس(گیر چند دهه قبل در تهران  و معرکه اي همبارزه خرس قهو

  



8 

 

خطرناك بودن خرسها که از قدیم در بعضی مناطق رواج داشته نیز باعث منفی شدن نگرش عموم مردم به ها و خرافاتی از  رواج داستان

پندراند تا جایی  حتا خرسها را دشمن بالقوه خود میبومیان که گاهی  ویژه روستانشینان و عشایر نسبت به این حیوان باشکوه شده چنان

این در حالی است که خرس حیوانی آرام و بی آزار  .کنند را می ها ن کشتن آ حتی بدون دلیل خاصی قصد ها ن که به محض دیدن آ

انسان  کند تا با مشاهده نشود به انسان کاري ندارد و حتا همیشه تالش می )شهای بچهو (ب انسان تهدیدي متوجه خود است که تا از جان

یی یا نا امنی زیستگاه قرار گیرند به انسان یا مناطق مسکونی ها تنها وقتی تحت شرایط کمبود شدید غذا خرس. پنهان شده یا فرار کند

ید آ به وجود می ها ن یم امن زیستگاه آدر حر ها زایی که به دلیل حضور انسان در حقیقت شرایط پر تنش و استرس. شوند نزدیک می

 هاي سنگی گاهی از اوقات به سکونتگاهطبیعی و براي رفع گري  امنی، کمبود غذا و طعمه شود که این موجودات به علت نا باعث می

بین رفتن حیوان حتا و یا از  ها ن آسیب به آمنجر به  ها ن انسانی نزدیک شوند که در اکثر مواقع نیز برخورد نامناسب و شدید با آ

 .شود میبخت  نگون

قرار دارد و یک گونه چتر و کلیدي این گوشتخوار درشت جثه در راس هرم غذایی . ناختی اهمیت زیادي دارندش بومخرسها از نظر 

به همین دلیل حذف  .از روابط را با اجزا زنده و غیر زنده محیط ایجاد کرده است اي هشود که شبکه گسترد براي اکوسیستم محسوب می

معیت خرس از زیستگاه موجب به هم خوردن تعادل اکولوژیک شده و ممکن است به صورت زنجیره وار پیامدهاي نامناسبی براي ج

هاي رفتاري، گستره خانگی یا قلمرو وسیعی الزم دارد و در نتیجه  همچنین به دلیل اندازه بزرگ جثه و ویژگی. داشته باشد ها سایر گونه

نیز  هاي شود تا همزمان با خرس، کل اکوسیتم میحفاظت این گونه به معناي حفاظت محدوده وسیعی از زیستگاهها بوده که باعث 

 .کند یک منطقه عمل می هاي قع این گونه به مانند چتري حفاظتی براي کل اکوسیستم و سایر گونهدر وا .حفظ شود

کمک  مادي و معنوي به هاي هستند و براي جلب نگاهها و کمک (flagship species)گونه پرچم  ها از سوي دیگر خرس

. است ها ن خرس پاندا موردي از این ایجاد جذابیت براي انسا. اند آمده زیستی تنوعالمللی و ملی درگیر مساله حفاظت  بین هاي سازمان

. "دیوار بزرگ"شناسند درست همسنگ  و بسیاري چین را با این حیوان باشکوه می) 3تصویر (این خرس اکنون نماد کشور چین است 

این . است (WWF)وحش  ندوق جهانی حیاتي بین المللی حفاظت یعنی صها ن از سوي دیگر این خرس نماد یکی از بزرگترین سازما

از این . را از دیدن خود شاد کند ها ن هاي سرتاسر جهان است که تا آ وحش عالقمند به باغ ها ن خرس هم چنین عامل جذب سالیانه میلیو

  .اي دارد نظر خرس پاندا جایگاه بسیار ویژه

  



 

 

ضروري است تا اطالعات علمی الزم درباره گونه گرداوري 

  .تالشهاي حفاظتی نیز غیر موثر خواهند بودي عاقالنه و کالن گرفت در غیر این صورت 

رود با ادامه  داریم اما بیم آن میدر کشور شان 

اي نه چندان دور این  طبیعی این گونه و روند فزاینده شکار و کشتار آن، در آینده

براي . تی بماند از عظمت و شکوه آن در کوهها

جایی گفته است که تقابل و تعارض بین خرس و 

تاریخ این تقابل به خیلی در سایر نواحی دنیا رسد 

 هاي شباهتدر عین حال اگرچه خرس یکی از حیواناتی است که بسیار زیاد مورد احترام انسان بوده است اما 

در . یدآبه وجود  ها ن آباعث شده تا تعارضات زیادي بین 

هم انسان و هم . واقع هیچ جانور دیگري در کره زمین به اندازه خرسها به انسان نزدیک نبوده و از سفره ي مشترکی تغذیه نکرده است

کنند و این رقابت پیامدهاي منفی زیادي  میخرس همه چیزخوارهاي قهاري هستند که از منابع گیاهی و جانوري کامال مشابهی استفاده 

9 

  پاندا نماد کشور چین

ضروري است تا اطالعات علمی الزم درباره گونه گرداوري . تالشهاي حفاظتی داردو  علمی يها انجام پژوهش

ي عاقالنه و کالن گرفت در غیر این صورت ها تصمیم ها ن شود تا که بتوان بر اساس آ

شان  ي پراکنش گذشته از محدوده هاي وسیعی بخش را در ها گرچه خوشبختانه هنوز خرس

طبیعی این گونه و روند فزاینده شکار و کشتار آن، در آینده هاي یازي و تخریب زیستگاه

تی بماند از عظمت و شکوه آن در کوههااي در یادها بماند و فقط خاطرا موجود باشکوه و غیر قابل جانشین تنها به شکل افسانه

  .یاداوري این موضوع کافیست به سرنوشت غم انگیز شیر ایرانی و ببر مازندران بیندیشیم

(David Garshelis)  رئیس گروه متخصصان خرسهايIUCN  جایی گفته است که تقابل و تعارض بین خرس و

رسد  میبه نظر . پوستان به این قاره آغاز شدورود سفیدانسان در آمریکاي شمالی از روز 

اگرچه خرس یکی از حیواناتی است که بسیار زیاد مورد احترام انسان بوده است اما 

باعث شده تا تعارضات زیادي بین  )اشتهی دپمشترك را در  رقابت بر سر منابع که(شناختی زیاد آن با انسان 

واقع هیچ جانور دیگري در کره زمین به اندازه خرسها به انسان نزدیک نبوده و از سفره ي مشترکی تغذیه نکرده است

خرس همه چیزخوارهاي قهاري هستند که از منابع گیاهی و جانوري کامال مشابهی استفاده 

  .به ویژه خرس داشته است

انجام پژوهشبقاي خرسها نیاز به 

شود تا که بتوان بر اساس آ

گرچه خوشبختانه هنوز خرسا

یازي و تخریب زیستگاه دست ،روند کنونی

موجود باشکوه و غیر قابل جانشین تنها به شکل افسانه

یاداوري این موضوع کافیست به سرنوشت غم انگیز شیر ایرانی و ببر مازندران بیندیشیم

(David Garshelis)دیوید گارشلیس 

انسان در آمریکاي شمالی از روز 

اگرچه خرس یکی از حیواناتی است که بسیار زیاد مورد احترام انسان بوده است اما . ترها برگردد قبل

شناختی زیاد آن با انسان  بوم

واقع هیچ جانور دیگري در کره زمین به اندازه خرسها به انسان نزدیک نبوده و از سفره ي مشترکی تغذیه نکرده است

خرس همه چیزخوارهاي قهاري هستند که از منابع گیاهی و جانوري کامال مشابهی استفاده 

به ویژه خرس داشته است براي هر دو
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  Strategic Planبرنامه راهبردي 
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ي  ي تهیه آن، باید اشاره شود که این فصل ترجمه و نحوه) یا برنامه عمل(پیش از شروع سخن درباره برنامه راهبردي 

تهیه شده  IUCNي ها که توسط کمیسیون بقاي گونه "ها ریزي راهبردي براي حفاظت گونه برنامه"اي است از  خالصه

ي  و فقط نحوه) ن بودهبلکه دستورالعمل انجام آ(نداشته  ارتباط مستقیمی با طرح کنونیبدیهی است این خالصه . 1است

، )به زبان فارسی(با توجه به عدم دسترسی به ترجمه این دستورالعمل . دهدتهیه برنامه راهبردي یا برنامه عمل را نشان می

ي انجام طرح کنونی را نشان دهد و  این بخش به عنوان فصل اول این گزارش گنجانده شد تا هم چهارچوب فکري و نحوه

 . هم الگویی براي استفاده توسط افراد دست اندرکار باشد

  مقدمه. 1. 1

برخی رویکردها بر . ها و کل تنوع زیستی، رویکردهاي متفاوتی براي حفاظت پیشنهاد شده است نهدر تالش براي حفظ گو

، مناطق (Hotspots)هاي داغ  محور نظیر لکه-هاي فضا بندي زیستگاه گونه، اکوسیستم یا بر دیگر طبقه

مهم براي گیاهان و مناطق  (Important bird areas)مناطق مهم براي پرندگان  ،(Ecoregions)شناختی بوم

(Important plant areas) این رویکردها به دنبال حفظ طبیعت در یک محل یا منطقه . اند و نظایر آن تمرکز داشته

اما اگرچه این رویکردها براي حفظ طبیعت . با اطمینان از حفظ و نگهداري فرآیندها و ساختارهاي اکوسیستمی هستند

هایی با کارکرد مناسب نیاز دارند، اکوسیستم نیز به  ها به اکوسیستم همانطور که گونه. تنداند، اما به تنهایی کافی نیس حیاتی

هستیم منتج  ها ن از مناطقی که نگران آ ها تواند به حذف گونه محور صرف می-یک رویکرد فضا. هاي خود وابسته است گونه

داشته و )  ویژه(اي نیاز به توجه بیشتر  ها و گروههاي گونه گرایان مدتهاست به خوبی آگاهند که خیلی از گونه حفاظت. شود

عالوه بر این، از آنجایی که خیلی از . کند ویژه هستند که فقط بر روي یک گونه تمرکز می-نیازمند راهبردهاي حفاظتی گونه

هاي  تواند عمل بسیار مناسب و مهمی در سرعت بخشیدن به تالش اي عالقه دارند، این موضوع می ژههاي وی مردم به گونه

  . حفاظت استفاده شوندتوانند به عنوان سفراي  راض میي در خطر انقها به عبارت دیگر، گونه. حفاظتی باشد

ي ها با فعالیت ها فتن تعداد هر چه بیشتري از گونهو تحت تاثیر قرار گر ها و اکوسیستم ها ي زیستگاه با تغییر و تبدیل فزاینده

ي ها برنامه. براي تامین بقا به شکلی از مدیریت هم فردي و هم جمعیتی نیاز دارند ها انسانی، تعداد رو به افزایشی از گونه

ي ویژه  باره یک گونهباید در هنگام ارزیابی اینکه کدام اقدامات براي یافتن راهکارهاي حفاظتی در ها موثر حفاظت از گونه

ي ها یکی از گزینه (Ex situ) زیستگاه طبیعی گونه داخلدر و قطعا مدیریت . را در نظر داشته باشند ها موثرند تمام گزینه

 .ي تهدیدشده استفاده شودها تواند براي حفظ گونه ممکن است که می

 

1- IUCN/Species Survival Commission. 2008 Strategic Planning for Species Conservation: An Overview. 
Version 1.0.Gland, Switzerland: IUCN. 22pp. 

 
 



12 

 

  تاریخچه استفاده از برنامه راهبردي یا عمل. 2. 1 

عه طرح در یک مجمو 60منتشر شد، بیش از  IUCNتوسط  ها ي عمل حفاظت از گونه که اولین برنامه 1986از سال 

یک جلسه  1991در آوریل سال . اند  هخوبی جاافتاده و شناخته شد بههاي عمل  این برنامهمنتشر شده است که امروزه 

امروزه فون و فلور ( توسط انجمن حفاظت از فون و فلور  ها ي اجراي آن ي عمل و نحوهها مشترك با موضوع برنامه

، عمل نج سال پس از انتشار اولین برنامهاز آن زمان و پ. برگزار شد IUCNي ها و برنامه حفاظت از گونه) FFIالملل،  بین

رئیس کمیسیون  (G. Rabb)جرج راب . نویس هستند ي دیگر منتشر شده و تعداد بیشتري نیز در مرحله پیش برنامه 16

ي  هسته ها ن ي عمل و اجرایی شدن آها موضوع برنامه": پیامی منتشر و در این پیام گفته است IUCNهاي  بقاي گونه

یک  IUCNهاي  در زمان برگزاري همین جلسه، کمیسیون بقاي گونه. "است ها هاي کمیسیون بقاي گونه مرکزي فعالیت

  . دریافت کرده است ها ي عمل و پیشبرد اجراي آنها کمک یک میلیون دالري براي تهیه برنامه

هاي  پستانداران به ویژه گونهشامل  IUCNهاي  ي عمل تهیه شده در کمیسیون بقاي گونهها در حال حاضر اکثر برنامه

، مخروطیان، ها هاي عمل دیگري نیز براي ارکیده هاي وحشی است اما برنامه ها و گربه جثه مثل نخستی کاریزماتیک بزرگ

بر اساس . تهیه شده است ها و دیگر گروه ها ، ماهی)ها و قرقاول ها مثل درناها، طوطی( چندین گروه از پرندگان  ها پروانه

ي ها یشان و اولویتها و زیستگاه ها ي ارزیابی وضعیت حفاظتی گونه مجموعه IUCNهاي  کمیسیون بقاي گونهظر اظهار ن

ي ها گرایان و ارگان اکنون یکی از معتبرترین منابع اطالعات حفاظتی در دسترس مدیران منابع طبیعی، حفاظت حفاظتی

  ). IUCN/ SSC 2002(دولتی سراسر جهان است 

  لهاي عم برنامهاهداف . 3. 1 

 ها همان مراحل نسبتا ابتدایی دریافت که انتشار ساده اطالعات گونهدر خیلی زود و  IUCNهاي  کمیسیون بقاي گونه

هاي  باید شامل توصیه هاي عمل برنامهبراي تامین دستاوردهاي حفاظتی کافی نیست و به همین دلیل پیشنهاد کرد که 

   .ي کلیدي دارند تهیه شده باشدها ویژه براي کسانی که نقش اي باشد که به طور بندي شده اولویت

 :ي عمل در زیر آورده شده استها سایر اهداف برنامه

 ي اعضاي گروه متخصص، براي استفاده 

  براي سنجش تغییرات، شیم براي تهیه و ثبت یک خط 

 ي تهدید شده ها براي بسط فهرست سرخ گونهIUCN، 

 را ترویج و حمایت کنند،  ها توانند حفاظت گونه میمحور به کسانی که -هاي علم براي در اختیار قرار دادن توصیه 

 ي حفاظت، اي از بازیگران عرصه براي تهیه یک چهارچوب متمرکز براي طیف گسترده 

 ،براي فراهم کردن یک منبع حفاظتی راحت و در دسترس 
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 و ها گونه براي بنانهادن اولویتها در حفاظت 

   براي کمک به جلب اعتبارات(fundraising) . 

کنند وجود دارد اما از سوي دیگر  میو جاهایی که در آن زندگی  ها امروزه منابع اطالعاتی دیگري براي بعضی از این گونه

عالوه بر این، روز به . استجود مونیز  (species-related)  تقاضاي فزاینده و بزرگتري براي اطالعات مرتبط با گونه

ي عمل بر ها روشی که برنامه. گرایانه و پایدار بسیار پیچیده است ي حفاظتی واقعها شود که اجراي برنامه میتر  روز مشخص

ي جدید ها و تکنیک ها به ویژه نیاز هست تا روش. جهان در حال تغییر استشوند براي واکنش به  تهیه می اساس آن

  . ان را به دنبال داشته باشدنفع ذيت اجتماع بزرگتري از طراحی شوند که مشارک

موفقیت خود را در گرداوري حجم بزرگی از اطالعات مفید درباره پراکنش، وضعیت، زیستگاههاي یک  هاي عمل برنامه

 ها از این برنامهاگرچه بسیاري . ند ا هي اطالعاتی به اثبات رساندها و گپ ها و شناسایی اولویت ها گونه یا یک گروه از گونه

هر چند باید . ند ا هشناختی این طرحها بسیار تحسین برانگیز بود اما استاندارد اطالعات زیست ند ا ههنوز تاثیرات محدودي داشت

  . ي عملی حفاظتی خیلی مشخص نیستها به طرح ها گفت که از سوي دیگر اما ارتباط آن

  ها نهچهارچوب برنامه راهبردي جهت حفاظت از گو. 4. 1 

و پایانی براي رسیدن به هدف  اهداف مقدماتیبراي حفظ گونه،  پایانیهدف ، مرور وضعیتبرنامه راهبردي شامل  

شوند رویکردي با  گامهاي که براي تهیه برنامه راهبردي برداشته می. کنند است که اهداف مقدماتی را محقق می اقداماتی

  :آن را به شکل خالصه بیان کردتوان  میکند که  چهارچوب منطقی را دنبال می

  براي متخصصان گونه و سایر ) شامل آنالیز تهدیدها( و جامع کامل "مرور وضعیت"یک ) تالیف(گرداوري

کند  را بیان می ها پراکنش گذشته و کنونی گونه را مشخص کرده، اندازه جمعیت "مرور وضعیت"این . اننفع ذي

، روندهاي جمعیتی را ارزیابی کرده و آنچه که از دست رفته و )کند یا الاقل مقادیري از فراوانی نسبی ارائه می(

 . کند تهدیدها را شناسایی می

 که شامل آن وضعیتی است که در پی رسیدن به آن ) اي در برخی موارد منطقه(پایانی کردن یک هدف  فرموله

 .دلخواه آینده هستیم یا وضعیت

  این اهداف آنچه را که الزم . نیاز هستندپایانی ارائه یک مجموعه از اهداف مقدماتی که براي رسیدن به هدف

اهداف مقدماتی باید مقاصد مشخصی . کنند است براي حفاظت گونه بدست بیاید را با جزییات بیشتر مطرح می

اهداف . قابل انجام باشند) سال 10تا  5(ي زمانی متوسطی  بازه مرتبط باشد و معموال در ها ن داشته باشند که به آ

توان  میدر حقیقت . پیگیري کنند ند ا هشناسایی شد "مرور وضعیت"مقدماتی باید تهدیدهاي عمده را که در بخش 

 . گفت اهداف مقدماتی، حالت معکوس تهدیدها، مشکالت و موانع هستند
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  اقدامات، گامهاي با . کردن هر هدف مقدماتی مورد نظر براي دنبال) ها ن گیري درباره آ تصمیم(ارائه اقدامات

. دهند چه چیزهایی، در کجا و چه زمانی نیاز است تا انجام شود میجزییات مشخص و دقیقی هستند که نشان 

 ).سال 5تا  1(کوتاه مدت هستند معموال اقدامات 

، "مرور وضعیت"اطالعات درباره وضعیت گونه و پراکنش براي بخش تر آنکه، این فرایند باید شامل گردآوري و مرور  مهم

الزم است اطمینان یابیم که راهبردهایی که تهیه . شده، پیگیري اهداف مقدماتی و اقدامات باشد شدن اقدامات توصیه اجرایی

ارچوب فلسفه برنامه راهبردي پذیر باید در چه تطبیقمدیریت . تضمین کند ها تواند آینده مطلوبی را براي گونه می ند ا هشد

IUCN در نتیجه برنامه راهبردي نیاز به چهارچوبی پایشی . حرکت کند(monitoring framework)  در کنار

تا چاپ آن بر (است ) آنالین(یکی از اجزاي چنین رویکردي انتشار برنامه راهبردي به شکل الکترونیک . اجراي اقدامات دارد

، ها ن بر تعداد آاما با کنترل کافی (است جدید  (version)ي ها نسخهنگري مستمر آن به شکل و مورد دوم باز) روي کاغذ

  .)قابل ردیابی باشند ها تا به خوبی ارجاع یافته و پیشرفت

  (status review) مرور وضعیت .1. 4. 1 

 "مرور وضعیت"هدف . دهد میرا شرح  ها یی از گونهها براي یک گونه یا گروه "مرور وضعیت"سازي  این فصل فرآیند آماده

ي توصیف گونه، کارکردها ها آن است که اطالعات راجع به تمام عوامل مرتبط با وضعیت حفاظتی کنونی گونه شامل بخش

ي حفاظتی و ها ، پراکندگی فعلی و دموگرافی، ارزیابی زیستگاه و منابع، آنالیز تهدیدها و فعالیتهگذشتشرح حال ، ها و ارزش

باید گسترده و مشارکتی  "مرور وضعیت"فرآیند تهیه . ان قرار دهدنفع ذيمدیریتی در جریان را یکجا در اختیار متخصصان و 

ریز بستگی  ي برنامهها پر واضح است چگونگی اجراي آن به اطالعات در دسترس از گونه و منابع در دسترس گروه. باشد

  . دارد

مرور وضعیت . کند میفراهم  ي هدف  وضعیت از تمام عوامل مرتبط با وضعیت حفاظتی گونهیک خالصه  "مرور وضعیت"

چه در (کند  زیستی کنونی و گذشته گونه را در یک سطح گسترده ارزیابی  یی راجع به وضعیتها تواند اطالعات و تحلیل می

باشد از پژوهشهایی که اخیرا انجام  اي هصباید خال "مرور وضعیت"). سطح یک قاره باشد چه در سطح تنها یک حوزه آبریز

اقتصادي و فرهنگی -و روندهاي جمعیتی، تهدیدات، اهمیت اجتماعی ها ، اندازه جمعیتها شده، الگوهاي پراکندگی، جمعیت

  . گونه، وضعیت قانونی و اقدامات موجود

  :با اطالعات نامطمئن )مقابله( تا کردن

در بسیاري از موارد، اطالعات مربوط . به شرایط ویژه و ماهیت گونه بستگی دارد ماهیت و درستی اطالعات در مرور وضعیت

بنابراین اهداف مقدماتی که در پاسخ به این تهدیدات . ممکن است غیر قابل دسترسی یا ناکافی باشند ها به تهدیدات و روند
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در نتیجه و در این شرایط باید در . ی باشدي نظر متخصصان درباره وضعیت فعل دهنده شوند ممکن است فقط بازتاب میارائه 

  . روز کرد را به محض اینکه اطالعات جدیدي دریافت شد به "مرور وضعیت"برنامه راهبردي 

  :شود ي زیر در تهیه مرور وضعیت توصیه میها بخش

  (species description) توصیف گونه .1

در . شود میاست که برنامه راهبردي براي آن اجرا  اي این بخش شامل اطالعات مربوط به سیستماتیک و فیلوژنی گونه

ي رایج ها ن در زبا(ي عادي ها نام علمی و نام. اي از وضعیت تاکسونومیکی گونه آورده شود این بخش باید خالصه

 يها یا مثالهاي نمایانگر، در مورد گروه(چنین این بخش باید داراي یک عکس یا نقاشی از گونه  هم. ارائه شوند) عمده

اطالعات پیشین از ارزیابی حفاظت گونه از جمله وضعیت آن در فهرست سرخ و یا در سایر ). باشد اي هچندگون

اقداماتی که در  در گذشته، ها وضعیت حفاظتی گونه) CITESبه طور مثال فهرست (المللی  ي ملی و بینها فهرست

ي ها چنین باید جنبه در این بخش هم. شرح داده شوندگذشته انجام شده، از جمله هر برنامه عملی که موجود است باید 

را در معرض  ها یی که گونهها گونه با تاکید بر آن دسته از ویژگیشناختی  بوم، رفتاري، ژنتیکی و )مورفولوژیکی(ریختی 

 ي زیستگاهی ویژه، تنوعها ، وابستگیها براي مثال طوالنی بودن زمان بین نسل(د نده میتهدیدات مختلف قرار 

پر واضح است در این بخش نوشتارهاي علمی مربوط به . به شکل خالصه ارائه شوند) ژنتیکی کم و سایر موارد

  . داده شوند) رفرنس(شناسی گونه باید ارجاع  زیست

  (species function’s and values) ها گونه و ارزش هايکارکرد .2

اقتصادي، مذهبی،  -اجتماعیي فرهنگی، ها بخشیی است که ممکن است گونه در ها اهمیت ي همهاین بخش شامل 

چنین این بخش باید خدمات اکوسیستمی مربوط به گونه را برجسته  هم. شناختی براي مردم داشته باشد بوم و قانونی

عالوه بر این کارکردهاي اکوسیستمی . ي گونه را بازگو کند ي استفاده شده یا استفاده نشدهها ي ارزش کرده و همه

  . شکارچی، رقابت، همیاري و نقش گونه در تغییر اکوسیستم باید تشریح شوند-ل پویایی طعمهگونه شام

 (historical accounts) شرح حال گذشته .3

شرح مختصري از چگونگی به وجود  به همراهته گونه شامل پراکندگی پیشین آن از گذش اي هاین بخش باید خالص

که به خوبی اي  پراکندگی گذشته. را ارائه دهد ند ا هاي که وجود داشت آمدن دغدغه حفاظت از گونه و تهدیدات عمده

ریزي  تواند محدوده برنامه میباشد که این نقشه در اکثر موارد ) مربوط GISي ها الیه(مستند شده باید شامل نقشه 

تواند مبنایی براي  می (extent of occurrence)پراکندگی پیشین یا گستره حضور . حفاظتی را نیز مشخص کند

ها بسیار دشوار بوده و شاید هرگز با  تهیه نقشه پراکنش گذشته گونه. ارزیابی پراکنش کنونی و پراکنش بالقوه باشد

سه نکته باید بسیار در زمان تهیه این نقشه ). ستنی ها ن ینانی از درستی صد در صدي آاطم(اطمینان کامل تهیه نشوند 
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که بیشتر پیامد فعالیت (داده در چشم انداز  ي زیستگاهی و تغییرات رخها رکوردهاي قدیمی، وابستگی: مد نظر باشند

  ). انسان هستند همچون کاربري اراضی

  (current distribution and demography) پراکنش کنونی و دموگرافی .4

. کند میوي اطالعات فضایی و دموگرافیک است به شکل خالصه ارائه دوضعیت کنونی گونه را که شامل هر این بخش 

به همراه نتایج این مطالعات، پراکنش کنونی در قالب  ند ا ههاي که اخیرا مطالعه شد اطالعات پراکنشی باید شامل محل

تواند شامل  میاین بخش . باشد.. معرفی مجدد، مشکوك و  ،(probable)و احتمالی  (definite)گروهایی مانند قطعی 

  :ي زیر باشدها زیربخش

i. ند ا هیی که اخیرا مطالعه شدها محل (recent survey locations)  

ii. پراکنش کنونی (current distribution)  

iii. ها شناسایی جمعیت (identifying populations)  و  

iv. دموگرافیک آنالیزهاي (demographic analyses) 

 

 (habitat and resource assessment) ارزیابی زیستگاه و منابع .5

چنین شامل  معموال این بخش هم. کند میرا مطرح ..) از جمله غذا، آب، پناهگاه و (این بخش نیازهاي زیستگاهی گونه 

حضور  ها یی که گونه در آنها یی از محلها و نقشه) شکارچیانمثال طعمه براي (منابع کلیدي ویژه مورد نیاز گونه نیز هست 

نیازهاي زیستگاهی نامعلوم اند یا در  ها در مورد بسیاري از گونه. کند میدارد همچون کاربري اراضی و نوع زمین را نیز ارائه 

شغال زیستگاههایشان توسط شده به دلیل ا ي تهدیدها امروزه بسیاري از گونه. ند ا هبهترین حالت تنها ظاهرا مشخص شد

 "باقیمانده منبعبدترین  از ها در بهترین" ها ن اي پراکنش قبلی خود حضور دارند و در واقع آ ي حاشیهها انسان تنها در بخش

تواند  کردن آنچه که می بر اساس ارزیابی(به ویژه ارزیابی پتانسیل مناطق دیگر براي پشتیبانی از گونه . کنند میزندگی 

در زمان تعریف نیازهاي . باید با احتیاط مطرح شود) زیستگاههاي ترجیحی گونه در بین محدوده پراکنش کنونی قلمداد شود

تر آنکه  مهم. ي پراکنش گذشته و کنونی است لحاظ شودها گونه باید تالش شود تا رویکردي گسترده که شامل همه بخش

  .ه گونه از دست داده یا به دست آورده است توجه ویژه داشتي زیستگاهی کها در این بخش باید به گستره تیپ

  (threats analyses) آنالیز تهدیدها .6

هدف آن است تا به شکل دقیق و جامع . کنند میاین بخش شامل شناسایی و تشخیص فرایندهایی است که گونه را تهدید 

سایی شوند ممکن است اقدامات براي جلوگیري یا کم اگر تهدیدها به اشتباه شنا. تهدیدهاي اولیه بقاي گونه شناسایی شوند

شده و با وارد  بنابر این آنالیز تهدیدها باید طی یک فرایند در حد امکان نظارت. کردن روند کاهش جمعیت به نتیجه نرسند

و زمان در  آنالیز تهدیدها باید مشارکتی بوده و باید به تفاوت تهدیدها در فضا. کردن بهترین اطالعات در دسترس باشد
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. تا حد ممکن اطالعات مربوط به تهدیدها باید در سطح جمعیت به دست آید. مناطق مختلف پراکنش گونه توجه شود

در نتیجه دو نوع  ).که در آینده نزدیک تاثیرگذار خواهند بود هایی نآ(تهدیدها ممکن است در جریان باشند و یا احتمالی 

  :تهدید باید شناسایی شوند

i.  در جریانتهدیدهاي (ongoing threats)  

ii.  انتظار قابلتهدیدهاي (anticipating threats) 

 

 (conservation and management) حفاظت و مدیریت .7

اگر اقداماتی در حال . است که در حال حاضر در حفاظت گونه نقش دارند.. این بخش شامل مواردي مانند مقررات، قوانین و 

هم چنین کلیه قوانین و مقررات ملی و . تواند براي شناسایی اقدامات بعدي کمک کند می ها ن حاضر در جریان هستند بیان آ

  .المللی که به نحوي مربوط به گونه هستند باید در این بخش آورده شوند بین

 (goal)پایانی هدف . 2. 4. 1

بخش و نسبتا کوتاه از وضعیتی است که در پی رسیدن به آن هستیم یا وضعیت  اي الهام به طور خالصه جملهپایانی هدف 

 . ي هدف باشد ال یا بسیار خوب براي گونه تواند شرایط ایده کنیم می میآنچه که فکر . دلخواه آینده

 (objectives) اهداف مقدماتی. 3. 4. 1

براي  الزماهداف مقدماتی برنامه راهبردي رویکردهایی  .دارده شدن بر تعدادي از موانع نیاز به چیرپایانی رسیدن به هدف 

چیره شد با استفاده از آنالیز مشکالت شناسایی  ها ن موانعی که باید بر آ. کند میرا به طور خالصه بازگو ر این موانع غلبه ب

در مورد این تهدیدها و موانع  وقتی. ند ا هشوند که بر پایه آنالیز تهدیدها که بخشی از مرور وضعیت گونه است بنا شد می

اگر بخواهیم موضوع را بازتر . شوند میچیره شد به صورت اهداف مقدماتی خالصه  ها ن توان بر آ توافق شد راههایی که می

سناریوي پایانی هدف : پیوندد مییک برنامه راهبردي به حقیقت پایانی دهند چگونه هدف  کنیم، اهداف مقدماتی نشان می

یکی از . کند و اهداف مقدماتی راههاي رسیدن به این هدف را میه دست اندرکاران به دنبال آن هستند را تعریف اي ک آینده

به ویژه این درخت براي به تصویر . است "درخت مشکالت"راههاي سازماندهی تهدیدها و موانع عمده استفاده از روش 

اهداف مقدماتی باید واضح و . موردي از قلم نیفتاده استکشیدن تهدیدها و موانع بسیار مناسب است تا مطمئن شویم 

  . استنتاج شوند و البته باید قابل ردیابی باشند ها ن فهم باشند و امکان دهند تا اقدامات از روي آ قابل

 (actions) اقدامات. 4. 4. 1

. برنامه راهبردي اجرایی شوندپایانی اند که نیاز است تا براي رسیدن به اهداف مقدماتی و هدف  ییها اقدامات، فعالیت

و زیستگاهها، پژوهش براي مشخص  ها شده بسیار متنوع بوده و شامل فعالیتهایی مثل حفاظت از جمعیت اقدامات توصیه

کامال غیر . باشد.. کردن پراکنش و وضعیت گونه، تولید مثل در اسارت، آموزش، توسعه سیاسی و یافتن اعتبارات الزم و 
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اب است که اطالعات بیشتر و تجربه بیشتر طی اجراي برنامه راهبردي به دست آید و ممکن است بعضی اقدامات قابل اجتن

راهبردي طوري تهیه شود که مدیران، دست اندکاران و عمل یا ست که برنامه ا مهم آن. موفق آمیز باشند و برخی ناموفق

الزم را و اصالحات تغییرات  آن،بعدي  يها نسخهو شکستها درس بگیرند و بتوانند در  ها ان از این موفقیتنفع ذيسایر 

  . اعمال کنند
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  Species descriptionتوصیف گونه . 1. 2

آنچنان که به عنوان بزرگترین گوشتخوار ایران  )1تصویر ( Ursus arctos Linnaeus, 1758 اي هخرس قهو

و عدم وجود اطالعات  یهتوج این کم. شناخته شده نیست چندانمورد توجه قرار نگرفته و  ي این گونه باشدشایسته

و موجود  انور در ایران به ثبت نرسیدهالمللی هم اطالعاتی از این ج در مجامع بین در کشور باعث شده تا ي این گونه درباره

 Servheen et) منتشر شده 1999در سال  IUCNکه توسط اتحادیه جهانی حفاظت ها  در برنامه عمل خرس .نباشد

al. 1999) فقط شامل آوردن نام ایران در جدول خالصه  آمده استدر ایران  اي هدرباره خرس قهوآن چیزي که ي  ههم

آنهم همراه با عالمت  "کوچک"و در مقابل نام ایران وضعیت جمعیتی گونه  بوده ها ن آاز روي پراکنش ها  وضعیت خرس

 . سوال بیان شده است

نیز در خاورمیانه در سایر کشورهاي منطقه  خرساین تنها شامل ایران نبوده و اما  اي هخرس قهو فقدان اطالعات درباره

خرس "خاورمیانه که از آن با نام  اي هدرباره خرس قهوه در مجامع علمی دنیا وري کبه ط .یار ناشناخته باقی مانده استبس

در کتابها و مقاالت مختلف کمبود اطالعاتی  و وجود نداشته زیادي تقریبا چیز ودش می هم یاد  "یا سوري اي هسوری اي هقهو

دیگر پراکنش خود به ویژه در اروپا و  هاي ن گونه در بخشای  هک ستاین در حالی ا .وجود داردشدیدي در مورد این خرس 

و پیامد این را به خود اختصاص داده ) ولیبه ویژه مولک( ها پژوهش ی است که بیشترین های آمریکاي شمالی یکی از گونه

  .ي بسیار مهم در اکوسیستم بوده است ، تالشهاي گسترده براي حفاظت این گونهها پژوهش

در نگاشته است ) علمی(در ایران مطلبی  اي هولین کسانی است که درباره خرسهاي قهوکه به احتمال فراوان از ابالنفورد 

 Eastern Persia, an account of journey of the)وان با عنکتاب مفصل خود  47و  46 هاي صفحه

Persian boundary commission, Volume 2, The Zoology & Geology, 1870-71-72)  که

) ترجمه شده است 1392در سال  "شناسی ایران جانورشناسی و زمین"با عنوان کتاب این ( شده منتشر 1876در سال 

 Ursus syriacusو  Ursus arctos Linnaeus 1758 مجزايي  هایران را دو گون اي هخرسهاي قهو

Hemprich & Ehrenberg 1828 به طور خالصه او گفته است ایشوالد و منتریس . ده استکر معرفی

(Eichwald & Menetries) این دو استان یا منطقه اکنون در داخل ( قفقاز ماورايي قفقاز و ها ن خرس استا

ار برده البرز به ک نام مشابهی را براي خرس (De Filippi)و دفلیپی  اند هنامید U. arctosرا  )م- مرزهاي ایران نیستند

به من  برزي را از نزدیک مشاهده کردهکه خود بارها خرسهاي ال (St. John)سنت جان  سرگرد"او افزوده است . است

از  هستند اما تر تیره وندش می یافت  اطمینان داد که اگرچه خرسهاي این منطقه از خرسهاي سوري حقیقی که در جنوب ایران

پرسش این به وجود بیاید ها  نمونهي  هبالنفورد گفته است تا زمانی که امکان مقایس ".اند تر اروپایی روشنمعمولی خرسهاي 



 

U. syriacus  هستند یا نژاد با رنگ روشنی از

 U. arctosمعمول در اروپا یا  اي هخرس قهو

دو خرس را تنها به عنوان این دانان  بعضی طبیعی

که تمایزهاي ساختاري کامال مشخصی بین این دو خرس وجود 

بر اساس آنچه سرگرد سنت جان به او را 

غرب و  هاي هغربی ایران معرفی کرده است که به نظر سرگرد سنت جان در سرتاسر کو
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syriacusاز  یرنگ  هنژاد تیر ،ا خرسهاي شمال ایرانیآ  هپاسخ باقی خواهد ماند ک

خرس قهوجمعیت  U. arctosبالنفورد از باید اشاره کرد که منظور 

بعضی طبیعیکه  نکته اشاره کرده است به اینبالنفورد در ادامه البته 

که تمایزهاي ساختاري کامال مشخصی بین این دو خرس وجود  اند هدیگر اظهار داشت اي هاما عد اند ه

را بالنفورد خرس سوري در ادامه نکته نیز اشاره کرد که  به این

غربی ایران معرفی کرده است که به نظر سرگرد سنت جان در سرتاسر کو اطمینان داده به عنوان خرس جنوب

  .پراکنده است) احتماال تا خراسان

  )فریبرز حیدري: عکس(در زاگرس  اي

پاسخ باقی خواهد ماند ک بی

U. arctos !) باید اشاره کرد که منظور

arctos بالنفورد در ادامه البته  )است

هی در نظر گرفتهای نژاد

به ایناگرچه باید  .دارد

اطمینان داده به عنوان خرس جنوب

احتماال تا خراسان(شمال ایران 

  

اي هخرس قهو :1 تصویر
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به مدتهاست دست داده و  سوري جایگاه خود به عنوان گونه را از خرسبه طور قطع آنست که آنچه که مشخص است 

در واقع برخالف آنچه بالنفورد گفته این دو تاکسون،  .معرفی شده است U. arctus اي هقهو از خرس اي هعنوان زیرگون

پرسش هنوز هم پاسخ روشن و کامال مستدلی به نکه پس از گذشت حدود یک و نیم قرن آشگفت  اما. یک گونه هستند

دو  نتوان گفت هنوز هم مرز مشخصی بی می به عبارت دیگر. باقی مانده استپاسخ  داده نشده و این پرسش بیبالنفورد 

و وضعیت تاکسونومیکی خرسهاي خاورمیانه،  پیدا نشده U. arctos arctos)و  (U. arctos syriacusزیرگونه 

 (Chestin & Mikeshina 1998) 1998چستین و میکشینا در سال براي مثال . ریخته است قفقاز و ترکیه بهم

 رسد میخرس سوري هستند که پراکنش وسیعتري از آنچه به نظر ي  هقفقاز از زیرگون اي هخرسهاي قهوي  هکه هم اند هگفت

 (Murtskhvalidze et al. 2010) 2010اما چند سال بعد مورتسخوالیدزه و همکاران در سال . ي غربی داردآسیادر 

 .Uکه خرسهاي قفقاز متعلق به زیرگونه  اند هنشان داد اي هي هستها ن مولکولی و با استفاده از ژ هاي با کمک تکنیک

arctos arctos خرسهاي شمال ایران از زیرگونه سوري باشند اما با  زیاداحتمال به در واقع باید گفت که اگرچه . هستند

تا همین ها  ن جمعیتای  هکبه اینتوجه با قفقاز و  هاي غربی ایران به جمعیت شمال هاي توجه به نزدیکی جغرافیایی جمعیت

 .U. aبه  ها ن و تعلق آ(خرسهاي شمال ایران  ، احتمال متفاوت بودن زیرگونهاند هبودط و مرتب اخیر پیوستهي  هچند ده

arctos (هنوز به روشنی مشخص نیستوضعیت آن و دارد  پژوهش نیاز به این موضوعی است که . وجود دارد .  

 (Lay 1967) 1967لی در سال داگالس  ،اشاره شده است اي هدر یکی دیگر از معدود کتابهایی که به موضوع خرس قهو

به گزارشهاي قبلی این گونه از فارس،  "1962-1961پستانداران ایران گرداوري شده از سفر استریت  پژوهش "و در کتاب 

البرز و  هاي هو پراکنش آن را سرتاسر کوو لرستان اشاره کرده ) گلستاناکنون در استان (مازندران، کوه آلمه در خراسان 

  . به سمت جنوب تا شیراز ذکر کرده است) ارومیه(زاگرس از رضاییه  هاي هکو

اطالعات نسبتا کاملی از ویژگیهاي ریختی،  ارائهضمن ي از گونه داده و تر اطالعات مفصل) 1364(سرانجام اعتماد 

و تعداد آن  دکن می البرز و زاگرس زندگی  هاي هاین گونه در نواحی جنگلی کو اي گفته است خرس قهوهو رفتاري  اي هجمجم

نقاط حضور تا آن (در کشور  اي هاکنش خرس قهواو در این کتاب کاملترین نقشه از پر. ي اخیر کم شده استها لدر سا

افزوده هم چنین او  ).ه استقسمت در بخش پراکنش همین گزارش آمد به ایناطالعات مربوط ( ه کرده استئرا ارا) زمان

از نژاد  آمدهرا که از چالوس بدست  اي هنمون) 1940(گودوین . اند هتشخیص داده شد اي هاست خرسهاي ایران از نژاد سوری

رنگ آن به طور ": که بدین صورت توصیف شده استداند  می U. arctos caucasicus Smirnov 1919قفقازي 

پر رنگ است که در قسمت انتهایی به رنگ روشن عسلی  اي هرنگ موها قهو. است تر و در گردن و شانه تیره اي هکلی قهو
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که تا  آسیاي ها ن جمجمه با دندا. ي دارندتر پهلوها بدن و دستها و پاها روشنتر از پشت و رنگ یکنواخت. ودش می تبدیل 

نمونه  هاي دازهبین ان رسد میبه نظر  دکن می  او اضافه ".آمده استو پیشانی در عقب پوزه کمی باال  اند هحدي ساییده شد

ایرانی اندازه بزرگتر و پیشانی  هاي بالغ نر سوئد که در موزه بریتانیا وجود دارد اختالف کمی هست و خرس هاي البرز و نمونه

 .U. aدیگر از مازندران و از چالوس که به عنوان  اي هاو هم چنین به نمون. دهند می اصلی نشان  تر از نمونه آمدهباال 

persicus Lonnberg  و آن را به صورت نژاد کوچکتر با کام باریک،  که داراي پیشانی مشابهی است دکن می اشاره

) 1951(الرمن و موریسون اسکات افزوده است  ،اعتماد. ي بزرگتر و ردیف دندانیهاي بلندتر توصیف کرده استها ن دندا

میک شفتگی تاکسونوآنچه که درباره در ادامه آ. ه استستانیکی د اي هرا با نژاد سوری ي را که گودوین تعریف کرده استنژاد

  !ودش می شناخته  U. arctos arctosنکه که نژاد قفقازي اکنون مترادفی از زیرگونه آخرسهاي منطقه آمد جالب 

  اي خرس سوري یا سوریهفیلوژنی . 1. 1. 2 

مدل در  ي شده و حتا این گونه به عنوان یک گونه پژوهش در اروپا و آمریکاي شمالی به خوبی  اي هژنتیک خرس قهو

 Valdiosera et al. 2007; Swenson et)تحقیقات ژنتیکی و مباحث حفاظتی مربوط به آن استفاده شده است 

al. 2015) . نه تنها باعث شناخت بهتر این گونه بلکه  اي هژنتیکی پرشمار روي خرس قهو هاي پژوهش دستاوردهاي

 اي هپس از انسان، خرس قهو ودش می گفته  که يبه طور. ژنتیکی نیز شده است هاي باعث پیشرفت در روشهاي بررسی

 "ترین شده پژوهش" آن انجام شده و از این نظر  دربارهزیستی  ژنتیکی و جغرافیاي هاي پژوهش است که بیشترین  اي هگون

تنها در بخشی از پراکنش  ها پژوهش این همچنانکه در باال آمد اما . (Swenson et al. 2015)پستاندار زنده است 

، خاورمیانه و شمال افریقا چنین وضعیتی نداشته و آسیادر  اي هانجام شده و خرسهاي قهو) آمریکاي شمالی و اروپا(گونه 

  . وجود دارد ها ن آي  هدرباراطالعات بسیار اندکی به ویژه در مبحث ژنتیک 

 Talbot & Shields)استفاده شده است  ها ن ی از منطقه خاورمیانه در آهای ژنتیکی که نمونه هاي پژوهش در اولین 

1996; Miller et al. 2006)  دنیا تفاوت  سایر مناطق اي هقهو خرسهاي خرسهاي این منطقه باشد که مشخص

در کنار هم فیلوژنتیکی -هاي تبارشناختی و در درخت اند جانداران که زادگان یک نیاي مشتركگروهی از (به کالد داشته و 

) سه نمونه(تنها با استفاده از تعداد بسیار معدودي نمونه ها  ن یافتهای  هجالب آنک. تعلق دارند اي همتفاوت و ویژ) گیرند قرار می

خاورمیانه در  هاي خرس) تبارشناسی(مدتها تمام آنچه از فیلوژنی تا . از این مناطق انجام شده است اي هاز خرسهاي قهو

 .Calvinag et al) 2009کالویناگ و همکاران در سال  بود تا اینکهاطالعات اندك دنیاي علم وجود داشت همین 

ند مقداري بر ستناایران، سوریه و لبنان تواز فسیل  همراه چند نمونهبه  )امروزي(جدید ي  هبا وارد کردن چند نمون (2009

سوریه و هم چنین دو نمونه خرس از ترکیه که  اي هقهو هاي نتایج این پژوهش نشان داد که خرس. دانش موجود بیفزایند
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و آمریکاي  آسیااروپاي شرقی،  هاي جمعیت ابقرابت زیادي  اند هاستفاده شد Talbot & Shields (1996)توسط 

اروپایی  هاي که از نزدیکترین همسایهشباهت دارند بسیار به خرسهاي رومانی ها  نمونهاین نشان دادند  ها ن آ. ندرشمالی دا

که از  ندکالد متفاوتی را تشکیل داد خرسهاي ایران تفاوت نشان داده ودر این بررسی اما . هستند اي هبه خرسهاي خاورمیان

خاورمیانه به سه کالد متفاوت تعلق  اي هقهو هاي خرس) 2تصویر (بر اساس نتایج این پژوهش . سایر کالدها متفاوت است

این نتایج برخالف باور موجود در . )از یک نیاي مشترك نیستند( اند میتوکندریایی پارافیلتیک DNAداشته و از نظر 

منطقه را در  هاي خرسي  هکه هم) Kurten 1965براي مثال (در این منطقه است  اي هتاکسونومی کالسیک خرس قهو

که همچنانکه  اند هنکته نیز اشاره کرد به این ها ن ند آهر چ. بندي کرده است طبقه (U. a. syriacus)یک زیرگونه 

Talbot & Shields (1996)  وWaits et al. (1998) زیادي که تا  هاي تعداد خیلی کمی از زیرگونه اند هنیز گفت

راساس فقط ب( و ارزیابی الگوهاي جریان ژنی اند همیتوکندریایی مونوفایلتیک بود يها ن از نظر ژ اند هبه امروز تعریف شد

DNA یا اند  مشترك نیايداشتن ي  همشترك صفات منعکس کنند هاي حالتآیا براي تعیین اینکه  )میتوکندریایی

  . کافی نیستند ه،مشاب هاي سازگاري به محیط

  

  

خط کشیده شده خرسهاي سوري هستند  ها ن سه کالدي که دور آ. سوري اي هخویشاوندي فیلوژنتیکی خرس قهو :2 تصویر

(Calvignac et al. 2009).  



 

(Davison et al  تلفیقی به روز شده از

مناطق مختلف دنیا را در  هاي در جهان ارائه کرده و تصویري کامال گویا از وضعیت جمعیت

ي ایران تاکید داشته و نتایج کار ها خرسدر این پژوهش مجددا بر متفاوت بودن 

بزرگ اوراسیا و کالد  در خارج ازایران و از منطقه خاورمیانه 

جزو کالد ي وسیع  این منطقه هاي بیشتر خرس

  .است بسیار بزرگی هستند که در شرق اروپا، شمال اروپا، سرتاسر روسیه، ژاپن، آالسکا و شمال کانادا گسترده

  

پراکنش جغرافیایی حدودي . اي هخرسهاي قهو

 هاي بیوم: وسط. ربوط به خرس قطبی رنگ نشده است

ي میانه و آسیاتوجه داشته باشید توندرا که از اروپا تا 

حدودي دور  هاي محل. نواحی پناهگاهی فرضی در آخرین یخبندان

  .اي سکنا گزینی پس از یخبندان با فلش نشان داده شده است

25 

(et al. 2011 2011داویسون و همکاران در سال قات ژنتیکی 

در جهان ارائه کرده و تصویري کامال گویا از وضعیت جمعیت اي هفیلوژئوگرافی خرس قهو

در این پژوهش مجددا بر متفاوت بودن  ها ن آ). 3 تصویر( ندر محققان قرار داد

ایران و از منطقه خاورمیانه  يها استخراج شده از نمونه پلوتایپها نشان داده است که

بیشتر خرس این در حالی است که .و سایر کالدها قرار گرفته است

بسیار بزرگی هستند که در شرق اروپا، شمال اروپا، سرتاسر روسیه، ژاپن، آالسکا و شمال کانادا گسترده

خرسهاي قهو )رنگ کم اي هقهو(و گذشته ) رنگ پر اي هقهو(پراکنش کنونی 

ربوط به خرس قطبی رنگ نشده استم 2bکالد . اند هنشان داده شد) از سوي مادر(و ایران موجود 

توجه داشته باشید توندرا که از اروپا تا ). هزار سال پیش 18حدود (عمده در نیمکره شمالی طی آخرین یخبندان 

نواحی پناهگاهی فرضی در آخرین یخبندان: پایین. یده شده شامل مناطق جنگلی است

اي سکنا گزینی پس از یخبندان با فلش نشان داده شده استخط کشیده شده و مسیره

قات ژنتیکی یدر ادامه تحق

فیلوژئوگرافی خرس قهو

ر محققان قرار داداختیا

نشان داده است که ها ن آ

و سایر کالدها قرار گرفته استآمریکاي شمالی 

بسیار بزرگی هستند که در شرق اروپا، شمال اروپا، سرتاسر روسیه، ژاپن، آالسکا و شمال کانادا گسترده

   

پراکنش کنونی : باال :3 تصویر

و ایران موجود  6کالدهاي یک تا 

عمده در نیمکره شمالی طی آخرین یخبندان 

یده شده شامل مناطق جنگلی استکش سیااشرقی اور لشما

خط کشیده شده و مسیره ها ن آ



26 

 

مولکولی متفاوت  هاي با استفاده از نشانگرتا  ندتالش کرد (Hirata et al. 2014) در سالهاي اخیر هیراتا و همکاران

(single nucleotide polymorphisms (SNPs) بسیار وسیعی در ي  هرا محدود اي هفیلوژئوگرافی خرس قهو

براي نخستین بار  اند هخرسهاي مناطق مختلف یافتي  هجداي از نتایج جالبی که دربار این پژوهشگران. مشخص کنند آسیا

این در  !تعلق دارندها  به تبار غربی خرس) شامل دو نمونه از اشنویه در غرب کشور(که خرسهاي قفقاز و ایران  اند هنشان داد

خرسهاي قفقاز به تبار شرقی تعلق داشته و  (Murtskhvaladze et al. 2010)قبلی  هاي پژوهش در  که حالی است

به  .(Calvignac et al. 2009)ند گرفت میه اما در داخل تبار شرقی قرار خرسهاي ایران نیز کالد متمایزي تشکیل داد

شناسایی شده است که شامل تعداد زیادي  اي همیتوکندریایی خرس قهو DNAطور کلی دو تبار عمده شرقی و غربی در 

  . هستند) هاپلوگروپ(کالدهاي متمایز جغرافیایی 

و  (Cillinger et al. 2016) توسط کیلینگر و همکارانو با فاصله چند ماه دو مقاله یکی در ترکیه  2016در سال 

شدند که براي اولین بار به طور  منتشر (Ashrafzadeh et al. 2016)دیگري در ایران توسط اشرفزاده و همکاران 

این . اند هکرد اي هاختصاصی در این مناطق انجام شده و تعداد بسیار بیشتري نمونه را وارد آنالیزهاي فیلوژنتیکی خرس قهو

در خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق که  اي هدو مقاله اگرچه تازه در اول راه کسب اطالعات از وضعیت ژنتیکی خرس قهو

اما به مقدار زیادي بر دانش ما از خرسهاي این  اند هقرار گرفتدر آن انجام شده  اي هروي خرس قهو هاي پژوهش رین کمت

  .منطقه افزودند

 Bayesian phylogenetic)بایزیان  )تبارشناختی(فیلوژنتیکی درخت کمک با  (2016) کیلینگر و همکارانش

tree) ) 4تصویر (چنین شبکه مدیاجوینینگ  و هم(Media-joining Network) ) نشان دادند که جمعیتی ) 5تصویر

 مناطقکه از   هنمون 35 با ها ن آ .تفاوت استسه کالد واگراي مشامل ناسیم ش می تحت عنوان خرس سوري در ترکیه که 

، 6تصویر(که خرسهاي منطقه آناتولی در سه کالد بسیار واگراي عمده  اند هبرداري شده است نشان داد مختلف ترکیه نمونه

قبال شناخته شده بوده  کالدزیر 3که  اند هزیرکالد تقسیم شد 5کالد خود به  3این . اند هبندي شد گروه) 7و  3، 1کالدهاي 

است، یکی منقرض اما شناخته شده بوده و اما دیگري کامال تبار جدیدي است که از زیرکالد خواهري خود بسیار واگراییده 

تبار  هاي که با هاپلوتایپ اند ی های پلوتایپهاحاوي   خرسهاي غرب و جنوب غرب ترکیههم چنین نشان دادند که  ها ن آ. است

سه نمونه باستانی از لبنان با  (Taurus)تاروس  هاي هیک نمونه از منطقه کو. اند هبا هم یکجا قرار گرفت) یاروپای(غربی 

فرض  "شدهمنقرض " 2009کالویناگ و همکاران  پژوهش دهند یکی از زیرکالدهایی که در  که نشان می اند ههم گروه شد

  . اند هماندشده هنوز منقرض نشده و اعضایی از آن در ترکیه باقی 



 

  

(Cillinger et al. 2016).   

  

آرکتیک بر اساس توالی  غرب پاله هاي جوینینگ روابط تکاملی و ارتباطات اجدادي احتمالی را بین هاپلوتایپ

(Callinger et al.  

27 

(2016، اروپا و شمال افریقا آسیا اي هقهو هاي درخت توافقی فیلوژنتیکی خرس

جوینینگ روابط تکاملی و ارتباطات اجدادي احتمالی را بین هاپلوتایپ

control region DNA  دهد مینشان میتوکندریایی et al. 2016)

درخت توافقی فیلوژنتیکی خرس :4 تصویر

جوینینگ روابط تکاملی و ارتباطات اجدادي احتمالی را بین هاپلوتایپ شبکه مدیان :5 تصویر

control regionبازي ناحیه -جفت 269
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نام گرفته فقط به  "ایران"کالد ) 2009(نشان دادند کالدي که توسط کالویناك و همکارانش  ها ن آعالوه بر موارد فوق 

این نتایج هم چنین . )7a -6تصویر ( اند هخرسهاي ایران محدود نیست و خرسهایی از ترکیه نیز در این کالد جاي گرفت

با (هفت نمونه از ترکیه، پنج نمونه از ایران و یک نمونه که از خرس در اسارت در باغ وحشی در یونان نشان داده است که 

توصیف  اند هادعا کرد) 2016(کیلینگر و همکاران بر این اساس . اند هبه همراه هم در یک کالد جاي گرفت) مبدا نامشخص

کاربرد داشته باشد که در  اي هی از خرس قهوهای که براي خرس سوري ارائه شده ممکن است فقط براي جمعیت اي یهولا

نمونه جدیدي از ایران  ها ن الزم به ذکر است آ). 6 تصویر( اند هحال حاضر به سوریه، لبنان و جنوب ترکیه محدود شد

 )2009(و کالویناك و همکاران  )2006(توسط میلر و همکاران پیش از این هستند که  هایی نو این پنج نمونه هما اند هنداشت

 منطقه اي هقهو نش ما از وضعیت فیلوژنی خرسهايبر دا پژوهش این  هاي اگرچه یافتهباید اشاره کرد که  .اند هاستفاده شد

بیشتري از منطقه به ویژه از ایران  هاي براي فهم بهتر این موضوع نمونه اند هنیز اذعان داشت ها ن افزود اما همچنانکه خود آ

و در  هاي بعدي همین گزارش در بخش )2016(دوم یعنی اشرفزاده و همکاران ي  هاطالعات مربوط به مقال .نیاز است

  .قسمت ایران خواهد آمد

  

قرمزها : 2ها، کالد  آبی: 1کالد . اند هبا مبدا مشخص نشان داده شد هاي فقط نمونه(و کالدها ها  نمونه هاي نقشه منطقه با محل :6 تصویر

  .(Callinger et al. 2016)) سبزها: 7و کالد 
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  ایران اي هقهو هاي خرس. 2. 1. 2 

در ایران تا حدودي اختالف نظر  اي هخرس قهو هاي همانطور که در باال نیز آمد اگرچه درباره وضعیت تاکسونومیکی جمعیت

 U. a. syriacusهاي ایرانی به زیرگونه جمعیت ،بسیاري از مراجع و منابعتوان گفت که در  وجود دارد اما می

Hemprich & Ehrenberg 1828 )( ندا دهش منسوب ) اي سوريخرس قهوه Ellerman & Morrison-

Scott 1951 Missone 1959,  1380به نقل از درویش, Corbet 1978  ي  هجثچنین  هم ).1364و اعتماد

این زیرگونه عنوان شده است ي  عمدهاز ویژگیهاي  )بلوند(ب نسبتا کوچک و پوشش طالیی آسیاي ها ن کوچک، دندا

(Kurtén 1968, Cowan 1972, Pasitschniak-Arts 1993, Chestin & Mikeshina 1998, 

Wozencraft 2005, Garshelis & McLellan 2011).  

که تبار  عنوان کردندبا استفاده از تنها یک نمونه از ایران  (Miller et al. 2006)) 2006(میلر و همکاران اولین بار 

ن دو کشور در غرب و شرق ای  هاگرچ متفاوت است،ترکیه و پاکستان کشورهاي مجاور آن مانند خرسهاي ایران از خرسهاي 

ی در هاینمونه از خرس دول نیز با استفاده از تعداد محدودي نمونه شام )2009(کالویناك و همکاران . اند هایران واقع شد

فسیلی  هاي خرس هاي و دو نمونه از استخوان، یک نمونه فسیل از موزه پاریس وحش پاریس که از تبریز برده شده است باغ

ي  هیافته شدایران در هیچیک از کالدهاي  هاي که خرس اند هنشان داد اند هدر غرب کشور یافت شد "وزمه"که در سایت 

که  اند هبر این نکته تاکید داشت ها ن در عین حال آ. )2تصویر ( اند هجاي نگرفته و تبار مجزایی را شامل شد اي هخرس قهو

در سه نمونه از  که ياز تنوع ژنتیکی باالیی برخوردارند به طور) هاي گونه در مقایسه با سایر جمعیت(ایران  اي هخرسهاي قهو

یکی بسیار خرس در ایران یعنی خرس سیاه آسیایی که تنوع ژنت ي هف دیگر گونبرخال( ، سه هاپلوتایپ پیدا شده استها ن آ

 اي هتبار فیلوژنتیک خرسهاي قهو اند هبه جز این دو پژوهش که به طور ویژه تالش کرد. Yusefi 2013) ،دپایینی دار

یافت شده تالش  هاي دیگري نیز با استفاده از هاپلوتایپ هاي پژوهش ایران بررسی کنند از  هاي ایران را با استفاده از نمونه

 .Galbreath et alاز جمله (سایر خرسهاي دنیا مشخص کنند  نتا جایگاه تبارشناختی خرسهاي ایران را در میا اند هکرد

2007, Davison et al. 2011, Edwards et al. 2011) .هاي باالتر هم اشاره شد  همانطور که در بخش

با وارد کردن چند نمونه در یک پژوهش دیگر  (Hirata et al. 2014) هیراتا و همکاران ي اخیرها لچنین در سا هم

ر به تبار غربی نشان دادند که خرسهاي این منطقه برخالف انتظا) غرب کشوراشنویه در فقط دو نمونه از (معدود از ایران 

  . تبار شرقی جاي گرفته بودند جزو مجموعه ها ن آهاي پیشین  پژوهش در  که یرند در حالدا تعلق اي هخرس قهو

و با استفاده از تعداد  )2016(کشور با پژوهشی که اخیرا توسط اشرفزاده و همکاران  اي هدانش ما از فیلوژنی خرسهاي قهواما 

این پژوهش اکنون تصویر . تافزایش یافم شده بسیار مختلف کشور انجا هاي از بخش) نسبت به قبل(خیلی بیشتري نمونه 

در  control regionناحیه  پژوهش در این . ایران ارائه کرده است اي هقهو هاي بهتري از خرسبسیار فیلوژئوگرافیک 



 

بازي مورد استفاده قرار - جفت 271بازي و 

را که از مناطق مختلف کشور گردآوري  اي

 بازي ناحیه-جفت 614و  271 هاي بر اساس توالی

  

ي  هبرگیرند که در اند هایران یک تبار عمده را تشکیل داد

 )3 و) زاگرس هاي هکو(غرب ایران زیرکالد 

در سرتاسر شمال و شمال غرب کشور از استان 

به . پراکنده استشرقی  یجاندر امتداد سواحل جنوبی دریاي خزر تا استان آذربا

قفقاز در ایران و در  هاي هالبرز در شمال ایران و همچنین کو

قفقاز، غرب البرز و  هاي هدر این زیرکالد، خرسهاي کو

شرق البرز یک زیرگروه مجزا را تشکیل  هاي

 هاي خرس از سوي دیگر. ندکن می  زاگرس زیست 

). 7 تصویر( اند هایران یک زیرکالد مجزا تشکیل داد

(Median-joining Network)  نیز تایید

30 

بازي و - جفت 614مختلف ي  همیتوکندریایی استفاده شده که در دو انداز

اي هخرس قهو 15میتوکندریایی  DNA اند ستهناتو پژوهش در این 

  ). 1 جدول(یابی نمایند 

بر اساس توالی ها ن آ هاي ایرانی و هاپلوتایپ اي هي قهواخرسه اري ازبرد نمونه

  .(Ashrafzadeh et al. 2016)میتوکندریایی  DNA در ژن

ایران یک تبار عمده را تشکیل داد اي هنشان داده است خرسهاي قهوبراي نخستین بار 

زیرکالد ) 2، )قفقاز ایران هاي هالبرز و کو(شمال ایران زیرکالد ) 

در سرتاسر شمال و شمال غرب کشور از استان  زیرکالد شمال ایران. )7 تصویر( )جنوب زاگرس هاي

در امتداد سواحل جنوبی دریاي خزر تا استان آذرباو ) البرز شرقی هاي هدر کو

البرز در شمال ایران و همچنین کو هاي هشیبهاي شمالی کوي  هارت دیگر این زیرکالد هم

در این زیرکالد، خرسهاي کوکه  نکته بسیار جالب اما این. ودش می غربی کشور را شامل 

هاي هخرسهاي کو که یدر حال اند هیک زیرگروه را تشکیل داد 

زاگرس زیست  کوه رشتههایی است که در  امل خرسشزیرکالد غرب ایران 

ایران یک زیرکالد مجزا تشکیل دادین خرسهاي تر به عنوان جنوبی) استان فارس(جنوب زاگرس 

(joining Networkجوینینگ  مدیان هاي فیلوژنتیک در آنالیزهاي شبکه 

DNA میتوکندریایی استفاده شده که در دو انداز

در این  ها ن آ. اند هگرفت

یابی نمایند  را توالی اند هشد

  

نمونه هاي محل :1جدول 

control region در ژن

  

براي نخستین بار این پژوهش 

) 1: سه زیرکالد است

هاي هکو(فارس زیرکالد 

در کو(خراسان شمالی 

ارت دیگر این زیرکالد همعب

غربی کشور را شامل  شمال

 مرکزي  البرز هاي هوک

زیرکالد غرب ایران . اند هداد

جنوب زاگرس  هاي هکو

 هاي نتایج این درخت

  ).8 تصویر( اند هشد



 

  

بازي ناحیه -جفت 614و قطبی بر اساس بر اساس توالی 
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و قطبی بر اساس بر اساس توالی  اي هایرانی با سایر خرسهاي قهو اي هرابطه فیلوزنتیک خرسهاي قهو

DNA  میتوکندریایی(Ashrafzadeh et al. 2016).  

رابطه فیلوزنتیک خرسهاي قهو :7تصویر 

control region DNA



 

  

 controlبازي ناحیه -جفت 614ایرانی و سایر خرسها و خرسهاي قطبی بر اساس توالی 

از ). 9 تصویر( اند هاولین بار گزارش شدکه همگی براي 

در میان زیرکالد شمال (مرکزي البرز  هاي

به طور . اند هشرق البرز هاپلوتایپ متفاوتی داشت

بر . اند هدر زیرکالد شمال ایران قرار گرفت

در  اند ههاپلوتایپ جدید در زیرکالد غرب کشور داشت

هم چنین  ها ن آ ).9 تصویر( اند هواگراترین هاپلوتایپ را در این زیرکالد داشت

زیرکالد فارس در مقایسه با دو زیرکالد دیگر پراکنش محدودتري داشته و تنها بخش کوچکی از 

  .)9تصویر ( اند هرا شامل شد) منهاي فارس

32 

ایرانی و سایر خرسها و خرسهاي قطبی بر اساس توالی  اي هروابط فیلوژنتیک خرسهاي قهو

  .(Ashrafzadeh et al. 2016)میتوکندریایی 

که همگی براي  اند هشناسایی شد اي ههاپلوتایپ در خرسهاي قهو

هاي هکه در خرسهاي بخش قفقازي ایران، غرب و کو آن استنتایج جالب این طرح 

شرق البرز هاپلوتایپ متفاوتی داشت هاي هیک هاپلوتایپ مشترك مشاهده شده است اما سه فرد از کو

در زیرکالد شمال ایران قرار گرفتقرار دارند قفقاز  هاي هالبرز و کو هاي هکلی خرسهایی که در شیبهاي شمالی کو

هاپلوتایپ جدید در زیرکالد غرب کشور داشت 4شامل  زاگرس ايه هي نیز خرسهاي کوباز جفت

واگراترین هاپلوتایپ را در این زیرکالد داشت) استان فارس(خرسهاي جنوب زاگرس 

زیرکالد فارس در مقایسه با دو زیرکالد دیگر پراکنش محدودتري داشته و تنها بخش کوچکی از  رسد

منهاي فارس(دو زیرکالد دیگر تقریبا تمام البرز و زاگرس  که یدر حال. گیرد

روابط فیلوژنتیک خرسهاي قهو :8تصویر 

region DNA  میتوکندریایی

  

هاپلوتایپ در خرسهاي قهو 12 پژوهش در این 

نتایج جالب این طرح 

یک هاپلوتایپ مشترك مشاهده شده است اما سه فرد از کو )ایران

کلی خرسهایی که در شیبهاي شمالی کو

جفت 271اساس توالی 

خرسهاي جنوب زاگرس  که یحال

رسد میبه نظر اند  گفته

گیرد میزاگرس را در بر 
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آمده  1در جدول (هستند ها  نمونه هاي محل 15تا  1 هاي شماره .اي هخرسهاي قهوبرداري  نمونه هاي پراکنش جغرافیایی محل :9تصویر 

، غرب ایران )قفقاز ایران هاي هالبرز و کو(حدودي پراکنشی زیرکالدهاي شمال ایران ي  هرنگهاي سبز، زرد و قرمز محدود). است

  . آمده است 1در اشکال چند ضلعی در جدول ها  اطالعات هاپلوتایپ). جنوب زاگرس هاي هکو(و فارس ) زاگرس هاي هکو(

  

نشان از گسترش سریع  تواند میوکلئوتیدي کم همراه شده ننوع هاپلوتایپی باال که با تنوع ت که آمده است پژوهش در همین 

. آمده است Avise (2000)و متاخر خرسهاي ایران از یک جمعیت موثر کوچک باشد که جزییات این نوع تنوع در 

انجام شده در این طرح زیرکالدهاي شمال و غرب ایران گسترش دموگرافیک  هاي بر اساس برخی از تستهمچنین 

هزار  18تا  23پراکندگی پس از آخرین یخبندان انجام شده باشد که بین ي  هممکن است این گسترش طی دور. اند هداشت

ال و غرب ایران تغییرات اقلیمی در دوره نشان داده است که در شم Kehl (2009). سال قبل به وقوع پیوسته است

بین یخبندانی بوده  هاي اقلیمی خشک و سرد در دوران یخبندان و مرطوب و گرم در دوره هاي کواترنري به صورت دوره

این در حالی . اند هآذربایجان طی دوره آخرین یخبندان اقلیمی سرد و خشک بود هاي هدر نتیجه البرز، زاگرس و کو. است
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 Kehl 2009, Rajaei Sh et) وجود دارد ها کوه رشتهمرتفع این  هاي یخبندان هنوز هم در قله هاي باقیمانده ت کهسا

al. 2013) .  

 .Miller et al)قبلی  عمده يها تا حد زیادي یافته) 2016اشرفزاده و همکاران (در این پژوهش  آمدهنتایج بدست 

2006, Galbreath et al. 2007, Calvignac et al. 2009, Davison et al. 2011, Hirata et 

al. 2014)  ( اند را تایید کردهدرباره خرسهاي ایران )متفاوت  اي هایران از هر کالد شناخت اي همبنی بر اینکه خرسهاي قهو

بسیار جالب است که خرسهاي ایران تفاوت فراوانی با خرسهاي کشورهاي همسایه از جمله خرسهاي قفقاز . )هستند

(Murtskhvaladze et al. 2010)  ترکیه و لبنان در غرب(Talbot & Shields 1996, Miller et al. 

2006, Calvignac et al. 2009)  پاکستان در شرق و(Miller et al. 2006) نکته  به اینهر چند باید . دارند

نشده  منتشر )2016(کیلینگر و همکاران  پژوهش هنوز  )2016(اشرفزاده و همکاران  پژوهش اشاره کرد که در زمان انجام 

  . اند هاز یافتن خرسهایی از ترکیه در کالد ایران بی خبر بود ها ن در نتیجه آ) این دو مقاله با فاصله چند ماه از هم چاپ شدند(

ایران با استفاده از  اي هکه ارزیابی دقیق تنوع ژنتیکی و ساختار فیلوژئوگرافیک خرسهاي قهو آمده استدر همین پژوهش 

بسیار مهم است چرا که ژن میتوکندریایی فقط شامل ) اند هفقط از ژنتیک میتوکندریایی استفاده کرد ها ن آ( اي هژنتیک هست

اري برد نمونهکه واضح است پر . است (Waits et al. 2000)ها  )نر/و نه پدر(ماده /اطالعاتی از جریان ژنی از سوي مادر

 Keis et al. 2013, Hirata et)) ل ژنوم میتوکندریایییا حتا ک(بلندتر  هاي ده از توالیهمراه با استفابهتر و کاملتر 

al. 2013)  در ایران ارائه کرده و  اي هقهو هاي اطالعات بهتر و کاملتري از خرس اي ي هستهها ن ژو هم چنین استفاده از

  .دهد میتصویر کاملتري از ژنتیک خرسهاي ایران در اختیار همگان قرار 

  :اشاره کرد) رانای  هاز جمل(مهم درباره خرسهاي خاورمیانه ي  هان به سه نکتتو می آن چه که در باال آمد ي  هبا توجه به هم

انجام شده و سپس  آسیابا توجه به آنکه تکامل خرسها در . خاورمیانه بسیار زیاد است هاي تنوع ژنتیکی خرس )1

آن باشد که این  ناشی از تواند می این تنوع توان گفت  می (Kurten 1968) اند هآمریکا رفتي  هبه قار ها ن آ

 .بوده است ها براي جمعیت اي همنطقه یکی از مناطق هست

وضعیت  رسد میاست و به نظر  زیر سوال رفته بر اساس شواهد ملکولی U. a. syriacusاعتبار زیرگونه  )2

 . دش می از آن باشد که تصور  تر تاکسونومیکی خرسهاي منطقه خاورمیانه پیچیده

داشتن یک عنوان تاکسونومیک  ،است اشاره کردهبه درستی ) (Kitchener 2010 2010همانطور که کیچنر  )3

واقعا تفاوت ریختی و ژنتیکی کافی براي در نظر  رسد میزیادي در مساله حفاظت دارد اما به نظر  هاي مجزا مزیت

بیان ) 2016(چنانکه کیلینگر و همکاران  هم .خاورمیانه به عنوان یک زیرگونه مجزا وجود ندارد هاي گرفتن خرس
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ی از های ممکن است فقط براي جمعیت توصیف اریژینالی که براي خرس سوري ارائه شدهرسد  به نظر می اند هداشت

 .اند هکاربرد داشته باشد که در حال حاضر به سوریه، لبنان و جنوب ترکیه محدود شد اي هخرس قهو

  

 Population genetics ژنتیک جمعیت. 3. 1. 2

در  پژوهش در کشور وجود نداشته و در این ارتباط تا کنون تنها یک  اي هاطالعات زیادي درباره ژنتیک جمعیت خرس قهو

هم . انجام شده است (Moqanaki 2014) 2014مقانکی در سال  توسطشرقی  یجانذرباارسباران آ شده  حفاظتمنطقه 

را  (noninvasive sampling) اي همداخل اري غیربرد نمونهکارایی یا بازدهی  پژوهش در این چنین او تالش کرده تا 

تالش کرده گفته است در این طرح ) 2014(انکی مق. دیازمایدر بخش قفقازي ایران ب اي هقهو هاي خرسژنتیکی بررسی  در

) 2 در بخش قفقازي ایران بدست آورد اي هگرافیک خرسهاي قهوموو قابل اطمینان از وضعیت د اي هبرآوردي پای) 1تا  است

 چهارچوبی) 3تهدید شده آن را بررسی کند و  وحش حیاتازهاي قفقازي و اند چشم مشارکت اجتماعات محلی در حفاظت

ها  تهیه کند تا از آن در تهیه برنامه عملی محلی براي حفاظت خرس زیست محیطعلمی و حیاتی را براي سازمان حفاظت 

  .استفاده شود

شناسایی  "مجزاافراد "تالش شده تا اند  آوري شدهجمع در منطقه ارسباران که ي ها ن در این پژوهش و با استفاده از سرگی

 69جمع آوري شده و در این پژوهش سرگین  107در مجموع . شوند و تخمینی از جمعیت خرس در منطقه به دست آید

. )است درصد موفقیت که آمار بسیار باالیی 64تقریبا ( اند هیابی شد ریایی توالیدبا موفقیت در آنالیزهاي میتوکن ها ن عدد از آ

   .انجام شده است )درصد موفقیت 42( با موفقیت کوسلو 8تا  6نمونه براي  45نوتایپ هم چنین ژ

فرد از  30 شناسایی کرده است و موفق شده تا جنسیت) ژنوتایپ 45از میان (فرد خرس را  31 )2014(انکی مقدر نهایت 

 هاي عالوه بر این تخمین جمعیت. 1به  7/1با نسبت جنسی ، اند هماده بود 11نر و  19این افراد را مشخص نماید که شامل 

  . در منطقه ارسباران داشته است) 62تا  34ي  هبا گستر(خرس  37انجام شده نشان از حضور جمعیتی معادل 

. شودوسیعتري در منطقه انجام اري برد نمونهنیاز هست تا  تر دقیق هاي که براي داشتن تخمین است  هداشتاذعان  واهر چند 

ژنتیکی این  هاي در بررسی تواند می  اي همداخل اري غیربرد نمونهنشان داده است که روش  پژوهش ین اانجام و افزوده است ا

  .گونه کمیاب و پنهانکار استفاده شود

  جمجمه شناسی ریخت-بوم. 4. 1. 2

در ایران را با  (Ursus arctos) اي هخرس قهو اي هشناسی جمجم ریخت -بومدکتري خود  نامه پایاندر  )1392(نظامی 

این گونه در نیمه شمالی،  اي هجمجم شناسی ریخت ،پژوهش در این . سنجی هندسی انجام داده است استفاده از روش ریخت
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به طوري که براي مثال با است غربی کشور بررسی شده و نتایج حاکی از تفاوتهایی بین این گروهها بوده  غربی و شمال

  . داري بین این دو جمعیت مشاهده شده است بین دو محدوده البرز و ارسباران تفاوت معنی وجود فاصله کم

. هم چنین تالش شده است تا ارتباط احتمالی بین ویژگیهاي ریختی جمجمه با عوامل اقلیمی بررسی شود پژوهش در این 

ن بسیار دو جمعیت زاگرس و ارسبارادر مناطق مختلف  هاي ، تنوع شکل جمجمه در نمونهپژوهش بر اساس نتایج این 

در زاگرس  اي هکه خرس قهودر حالی  شود دیده میالبرز  هاي در نمونه یشتريبتنوع شکلی در مقابل . محدود است

ین ارتباط بین فاکتورهاي محیطی مانند ارتفاع، بارندگی، متوسط دما، دماي چنهم . ي داردتر جغرافیایی متنوع هاي اقلیم

بررسی شده است که بر این اساس دما بیشترین نقش و ارتفاع کمترین ها  مینه با تغییرات شکلی جمجمهبیشینه، دماي ک

  . نقش را داشته است

 هاي در کشور در حال تبدیل شدن به لکه اي هخرس قهو هاي نشان داده است که جمعیت پژوهش هم چنین نتایج این 

کوچکی هستند و با توجه به جثه بزرگ گونه و نیازهاي زیستگاهی و گستره خانگی وسیع، انقراض محلی این گونه را تهدید 

  .دکن می 

شکلی جمجمه به فاکتورهاي محیطی قابل  هاي که ارتباط دادن ویژگیي این پژوهش ذکر یک نکته ضروري است  درباره

باعث تغییر شکل ریختی جمجمه در یک گونه  تواند می ایی اندك یا بارندگی بحث بوده و مشخص نیست چگونه تغییرات دم

  .شود) گذرد ها زمان زیادي نمی از جدایی جمعیت(جثه با پراکندگی زیاد و پیوسته  پستاندار درشت

الگوهاي دوجنسی جمجمه ) 1392(انجام شده توسط نظامی  نامه پایانبه  شبیهبسیار  یپژوهش در  )1392(قنبري و همکاران 

تفاوت  جمجمه مورد بررسی قرار گرفته 79. اند هسنجی هندسی لندمارك انجام داد در ایران را با روش ریخت اي هخرس قهو

جود دوشکلی جنسی این تفاوتها تایید کننده و. اند هنر، ماده و نابالغ نشان داد هاي داري را بین شکل جمجمه در نمونه معنی

عمده تفاوتهاي شکل جمجمه در . )اي است اي رایج در میان خرسهاي قهوه پدیدهالبته که ( در شکل جمجمه بوده است

  .دندانی مشاهده شده است هاي سري، کمان زیگوماتیک، آهیانه و ردیف پس هاي استخوان

 Reproduction مثل ولیدت. 5. 1. 2

بوده و ممکن  (polygamous) چندهمسر ها ن آ. رسد خیلی دیر به بلوغ جنسی میعمر درازي دارد و  اي قهوهخرس 

نرهاي ممکن است بتوانند . انجامد است چندین نر به طور همزمان دنبال یک ماده باشند که گاهی به درگیري بین نرها می

زاداوري از اواسط . مقابل سایر نرها وابسته استا در ه مثل به دفاع از ماده در تولید ها ن ها جفتگیري کنند اما موفقیت آ با ماده

هاي  روز است هر چند بین ماده 30تا  10دوره فحلی . شود انجام می) تیرماه(تا ماه جوالي ) اواخر اردیبهشت(ماه می 

عی ایران اطالدر  اي هخرس قهو مثل تولیداز معاشقه، جفتگیري و . هایی مشاهده شده است مختلف و سالهاي مختلف تفاوت
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دقیقه طول بکشد و یک ماده ممکن ) دقیقه 23با میانگین ( 60تا  10یک جفتگیري موفق ممکن است  .در دست نیست

ها در  مادهدر کوههاي کارپاتیان شرق اروپا . است با دو نر در یک روز یا تعداد بیشتري نر طی یک دوره فحلی جفتگیري کند

سالگی و در  7سالگی، در یوکون کانادا در  6تا  3در کانادا در سن کنند، در جزیره کودیاك  سالگی جفتگیري می 4

 6تا در  2سالگی،  5در  ها ن تاي آ 7خرس ماده،  15در پارك یلواستون در آمریکا از میان . سالگی 6یا  5هوکایدوي ژاپن در 

نه نرها و نه . اند دنیا آوردهسالگی اولین توله خود را به  9سالگی و یک خرس در  8سالگی، یکی در  7تا در  4سالگی، 

مثلی  هاي تولید هاي ماده دوره خرس. دهند فحلی نشان نمی فحلی و پس هاي پیش تمایلی براي معاشقه در دوره ها ماده

از . مثل کنند رسد در سرتاسر عمر تا مرگ قادرند تولید اند و به نظر می سال گزارش شده 4و  3، 2، )فاصله بین دو زایمان(

رحم  دیوارهها آنست که تخم به محض ایجاد در  اي و سایر خرس ار جالب توجه و مهم درباره خرس قهوهنکات بسی

ي  ه رحم، دورهتخم در دیوار در اواخر نوامبر و با جاگذاري. ماه در داخل رحم سرگردان است 5جاگذاري نشده و براي حدودا 

) اواسط اسفند تا فروردین(تا مارس ) اواسط دي تا بهمن(ز ژانویه ها ا توله. کشد هفته طول می 8تا  6بارداري فعال شروع و 

گزارش  4ها در هر زایمان بین یک تا  تعداد توله. گرم دارند 500و وزنی در حدود  نابینادر حالی که بسیار کوچک، بی دفاع، 

 ها ن ي شیري آها ن شده و دندا کیلوگرم 15ها وزنشان  در سه ماهگی توله. توله است 3یا  2شده است هر چند تعداد معمول 

مانند  سالگی همراه مادرشان باقی می 3- 2ها معموال تا  نیم سال بوده و توله  و  دوره شیردهی یک و نیم تا دو. شود کامل می

(Pasitschniak-Arts 1993).  

وجود دارد که گزارش مستند از مشاهده خرس در حال جفتگیري یک تنها  آمده) 1387(نظامی بر اساس آنچه که در 

  .اند هکرد گزارش 1383 ماه سالدر خردادان در استان زنجان انگور شده  حفاظتمنطقه آن را از  )1385(والیزاده و افخمی 

محیطبانان توسط ها  چند مورد محدود جفتگیري خرس) 1387(نظامی ي  طبق گفتهنیز  مرکزي در منطقه گلستانک البرز

یک  1385در تیرماه سال هم چنین  .مشاهده شده است 1377یا  1375ماه سال  منطقه گزارش شده است که در خرداد

ندان چ براساس همین اطالعات اندك و البته نه. ندا مشاهده شدهمعاشقه در حال  جفت خرس در محدوده امن گلستانک

خرداد و ماههاي در این منطقه در ها  زمان جفتگیري خرس رسد میاست که به نظر  گیري کرده نتیجه )1387(نظامی  ،موثق

  .باشد تیر

در  اوي  هکه به گفت  هرا بررسی کردتوله خرس سه ماه  در نیمه نخست اردیبهشتاضافه کرده است که ) 1387(نظامی 

در ها  چشمهاي توله چوپان گفته است کهاین  .است یک چوپان به اسارت گرفته شده ماه توسط روزهاي ابتدایی فروردین

در ماه اول  ي خرسها که چشم تولهبه اینو با توجه  موارد به اینبا توجه . ه استبود ستههنوز ب ی که او آن را گرفتهزمان

از این سه . اواخر بهمن تا اوائل اسفند باشد ها ن زمان تولد آاحتماال که گیري کرده است  نتیجه) 1387(نظامی  ،بسته است

یک  هاي و وجود تغییرات رنگ در میان توله اند هاین سه توله تغییرات رنگی داشت. توله، دو توله ماده و یکی نر بوده است
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گرم  2250و  1850، 1650به ترتیب ها  وزن این توله. باشد اي هقهو هاي حاکی از تنوع رنگی وسیع در خرس تواند می زایمان 

  .اند هسانتی متر داشت 30تا  25بوده است و قدي معادل 

اي این منطقه  هاي قهوه خرسدر  زایمانو فاصله داز منطقه گلستانک گزارش شده ) 1387(نظامی مورد دیگري که توسط 

همین ماده در  و مشاهده 1385در سال ) با مشخصات ظاهري بارز(دوساله ي  هتول 3مشاهده یک ماده با بر اساس . است

سال قبل بوده و اکنون  3ها  نجایی که زمان تولد این تولهاکه از  دکن می ن احتمال را مطرح ای او  ،هسال بعد بدون این دو تول

سال خواهد بود که یک  4ن هست که سال بعد مجدد زاداوري کند فاصله دو زایمان این خرس آنداشته و احتمال  اي هتول

   .معمولی است که براي این گونه گزارش شده استسال بیشتر از حد 

با یک  1386سال  در مشاهده و عکاسی شده است و همین خرس 1385خرس ماده بالغی در سال  مورد دیگر نیز در یک

که حداقل فاصله  ه است کهنتیجه گرفت اوسال است  2 با مادرها  با توجه به حداقل زمان ماندن توله .توله مشاهده شده است

خرس ) هاي توله(از دیگر نتایجی که در گزارش او آمده تعداد زادگان  .سال بوده است 4اش  زایمان این خرس با زایمان قبلی

توله  5، 1384توله در سال  4سال متوالی حاکی از وجود  4انجام شده در  هاي نتایج بررسی. سال متوالی است 4در  اي قهوه

  . در منطقه بوده است 1387توله در سال  9و  1386توله در سال  6، 1385در سال 

ده ، نامناسب بودن شرایط آب و هوایی و بارندگی کم ذکر شها از جمله فرضیات مطرح شده براي کم بودن زادآوري خرس

بینی شده و در نتیجه با علم به در  پیشها  ماه نخست سال توسط خرس 6، بارندگی کمتر در )نظامی( ر نگارندهظبنابر ن. است

  . دهند می خرسها زاداوري خود را کاهش  ،کمترپیش داشتن غذاي در دسترس 

 Hibernation خوابی زمستان. 6. 1. 2

کنند  زندگی میي سرد ها در حیواناتی که در اقلیمو اي از خواب در ماههاي سرد سال خوابی عموما به عنوان دوره زمستان

 Randall)کند  متابولیسم کاهش پیدا می ،آن دماي بدن پایین آمده و براي حفظ و ذخیره انرژي معرفی شده است که طی

et al. 2002) .دانند اما این واژه همچنان  نمی ها معادل زمستان خوابی حقیقی تحرکی خرسها را خیلی هر چند که کم

ها از جمله خرس تنبل، خرس عینکی یا آندي، خرس خورشیدي  بسیاري از خرس. شود ها استفاده می فعالیتی خرس براي کم

خوابی خرس سیاه آسیایی و خرس قطبی در همه ي مناطق پراکنش  خوابی ندارند و زمستانو خرس پاندا اصال زمستان

اند که در سرتاسر محدوده پراکنش خود  خرسهایی اي به همراه خرس سیاه آمریکایی تنها ه قهو خرس. شود انجام نمی ها ن آ

 Nowak & Paradiso)هایی هم انجام می دهند  طی این دوره فعالیتهر چند گزارش شده که . خوابی دارند زمستان

رسد طول دوره زمستان خوابی  ت و به نظر میاي مناطق مختلف متفاوت اس خوابی در خرسهاي قهوه دوره زمستان. (1983

در اسکاندیناوي، میانگین تعداد زمستان خوابی براي مثال . کنند مرتبط باشد محیطی که در آن زندگی می به میزان سرماي
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 86، در خرسهاي کرواسی (Manchi & Swenson 2005)روز  161خرس  56خوابی در  روز سپري شده در زمستان

) روز 68تا  40(روز  55و در خرسهاي کوههاي کانتبري اسپانیا  (Huber and Roth 1996)) وزر 186تا  6(روز 

(Clevenger 1991) گزارش شده است.  

پژوهش جدي در این زمینه ن در ایران اطالعاتی در دست نیست و ي آ اي و طول دوره خوابی خرس قهوه درباره زمستان

هاي مردم محلی یا عدم مشاهده خرسها طی زمستان  نیم فقط براساس گفتهدا بیشتر آن چیزي که می. انجام نشده است

گشت شود که  است، با ذکر این نکته که این عدم مشاهده قطعا مربوط به کل زمستان نیست و فقط روزهایی را شامل می

و الي  انزیر تنه درختدر مرکزي  البرزدر منطقه ها  خرس خوابی زمستان) 1387(بر اساس نظامی . میدانی انجام شده است

ها  این النه. ودش می ه دسترسی به آن مشکل باشد انجام کو جاهایی  ها لو گوداها  بزرگ، داخل حفره هاي ها و بوته درخت

. در زیر درختان قطوري موجود ها سنگها بوده و در برخی موارد حفره متر میان تخته 3- 2عموما حفرات و غارهایی به عمق 

  . النه در مناطق مختلف شناسایی شده است 4این منطقه  درچنین  هم

در این منطقه از نیمه آذرماه تا اوائل ها  که دوره خواب زمستانی خرس رسد میچنین به نظر گفته است ) 1387(نظامی 

عدم و در این بازه زمانی گونه  مشاهده مستقیمگیري، عدم  دالیل او براي این نتیجه. ماه باشد 3تا  2 فروردین به مدت

در ها  در این منطقه خرسمردم محلی نیز ي  هبنابر گفتهم چنین بر اساس نظر او، . است بوده  هسرگین یا رد پاي تازیافتن 

صورت  هاي مصاحبهچنین او به  هم. کنون خرسی در زمستان مشاهده نشده است و تا وندش می اواخر پاییز به ندرت دیده 

مده اتقیم بدست نیهیچگونه گزارشی مبنی بر مشاهده مساشاره کرده و آورده است که محیطبانان و مردم محلی  باگرفته 

یک دوره  مرکزي در البرز اي هقهو هاي رسنتیجه گرفته است که خ )1392(و  )1387(ن اطالعات نظامی بر اساس ای. است

خوابی  این زمان در مقایسه با دوره زمستانکه  چنین گفته است او هم. دنکن می زمستانی سپري  دو تا سه ماهه را در خواب

هر چند همانطور که در ابتداي این بخش نیز  .ماه گزارش شده کوتاهتر است 7تا  3در مناطق دیگر جهان که بین ها  خرس

 ي شده است که از دوره گزارشماه  2حدود اسپانیا اي در کوههاي کانتبري در  خوابی خرسهاي قهوه آمد دوره زمستان

ردپاي  در عین حال او اضافه کرده است که. کوتاهتر نیست مرکزي در منطقه البرز اي قهوهي ها گذرانی خرس زمستان

 ها ن نظریه فوق را رد کرده یا احتمال بیدار شدن موقتی آ تواند می بر روي برف در زمستان بارها مشاهده شده که ها  خرس

  . در میانه زمستان را مطرح کند

 Behaviour رفتار. 7. 1. 2

راحتی جراحت جدي به  به تواند میهایشان  و پنچه ها ن بینی نیست و قدرت زیاد دندا اي قابل پیش رفتار خرس قهوه

اغلب  اي قهوههاي  خرس. اي که توله دارد باید به شدت دوري کرد به ویژه از خرس ماده. وارد کند )یا انسان(دشمنانشان 
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هاي تغذیه  است و در نزدیکی محل که به خوبی از چشم دیگران پنهان ي خود را در جاهاي خشک محل استراحت روزانه

هم  ها ن آ ،در پارك یلواستون و در پاییز وقتی غذا کمیاب است و یا در مناطق سرد شمالی آمریکاي شمالی. کنند انتخاب می

رسد بیشتر براي  که به نظر می( کنند ها فعالیت می در روز و هم در شب فعال هستند در حالی که در بیشتر مناطق فقط شب

شود هرچند  اي با استفاده از حواس بویایی، بینایی و صدا انجام می هاي قهوه ارتباطات خرس. )گریز از روبرویی با انسان باشد

کنند مگر  کمتر از صدا استفاده می ها ن آ. اران خشکی زي بیشتر متکی به بویایی خود هستندمانند بسیاري دیگر از گوشتخو

زخمی یا مادرشان را گم کرده باشند  ،ها گرسنه زمانی که درد دارند و یا وقتی توله. آنکه ترسیده باشند یا در حال حمله باشند

کردن  ، گاز گرفتن و کندن پوست درختان و یا ادرار)ن کشیدنناخ( با چنگ زدن ها ن آ. دهند مانندي سر می هاي ضجه فریاد

شوند تا وضعیت جنسی خود  گذاري می گذاري و عالمت کردن قلمرو نشانه ها براي مشخص این درخت. کنند گذاري می نشانه

 دهند ا را انجام میه گذاري زدن در مسیرها این عالمت کردن یا غلت گاهی نیز با ادرار یا مدفوع. را با سایرین منتقل کنند

(Pasitschniak-Arts 1993).  

انجام  ها ن نیز در کشور اطالعی در دست نیست و تاکنون پژوهشی براي بررسی رفتار آ اي قهوهي ها در ارتباط با رفتار خرس

به او گفته است . هاي خود را بازگو کرده است به طور خالصه برخی از مشاهدات یا شنیده) 1387(تنها نظامی . نشده است

گذاري  براي خاراندن پشت با نشانه ها ن یه خرس هستند درختان دیگري نیز هستند که خرس از آذجز درختانی که مورد تغ

مشاهده شده است که هر دو  مرکزي ها در محدوده البرز دو مورد این درختاو اشاره کرده است که . دکن می قلمرو استفاده 

  .اند همتر و برآمدگیهاي متعدد روي تنه بود 5د بلوطهایی با ارتفاع کمتر از روم

ها  روز در این منطقه نشان داده است که خرس در طول شبانهها  ساعت فعالیت خرس یبررسافزوده است ) 1387(نظامی 

عصر بوده و بعد از آن  8عصر تا  3نجام شده در بین ساعتهاي بیشتر مشاهدات ا. فعالیت بیشتري در ساعات خنک روز دارند

ر کمترین مشاهدات صورت گرفته بعد از ظه 3تا  10در ساعات میان روز یعنی بین ساعت . صبح است 10تا  5ساعات بین 

ها  هر چند او هیچگونه آماري در این زمینه ارائه نکرده است و اطالعاتی که داده مشابه مواردي است که در رفرنس( است

  ).آمده است

 Status وضعیت. 8. 1. 2

 ;Masuda et al. 1998)انجام شده است  آسیادر  اي هقهو هاي اندکی روي خرس هاي پژوهش به طور کلی 

Matsuhashi et al. 1999) .ی است که به کلی نادیده انگاشته شده های در این میان خرس سوري یکی از زیرگونه

  .است



 

در سرتاسر خاورمیانه از صحراي سینا تا  )

تا کنون این خرس در کشورهاي  اما از آن زمان

) 10تصویر (مصر، اسرائیل، لبنان و اخیرا سوریه از بین رفته است و در سایر کشورها پراکنش آن به شدت کاهش یافته است 

کوچکی از این خرس در  هاي معیتجتنها 

ي اخیر آثار ها لهر چند باید اشاره کرد که در سا

(Hajjar 2011) . الزم به ذکر است اگرچه

خرس سوري در ي  هخرسهاي منطقه قفقاز را نیز از زیرگون

(Murtskhvaladze   خرسها را به زیرگونه این

  

  .موجود: محتمل، زرد پر رنگ

به عنوان آفت و  خاورمیانهدر ها  و البته بسیاري از منابع دیگر خرس

این کشتار همراه با از . را از میان ببرند ها ن
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(Ursus arctos syriacus)قبل خرس سوري بنابر شواهد موجود تا چندي 

اما از آن زمان. (Boitani et al. 2008)مناطق کوهستانی ایران وجود داشته است 

مصر، اسرائیل، لبنان و اخیرا سوریه از بین رفته است و در سایر کشورها پراکنش آن به شدت کاهش یافته است 

(Ridings 2006, Boitani . تنها این وضعیت باعث شده تا

هر چند باید اشاره کرد که در سا .(Can & Togan 2004) کشورهاي ایران، عراق و ترکیه باقی بمانند

(Hajjar 2011) آمده استدر کشور سوریه به دست  اي هو شواهدي از حضور خرس قهو

(Chestin & Mikeshina 1998) خرسهاي منطقه قفقاز را نیز از زیرگون

(Murtskhvaladze et al. 2010) اما پژوهشهاي ملکولی چند سال اخیر

(Ursus arctos اند هنسبت داد.  

محتمل، زرد پر رنگ: گذشته، زرد کم رنگ: قرمز. آسیاپراکنش خرس سوري در غرب 

Can & Togan (2004) و البته بسیاري از منابع دیگر خرس

ن همواره تالش شده تا آدر نتیجه  تلقی شدههمچنین تهدیدي براي امنیت انسان 

بنابر شواهد موجود تا چندي 

مناطق کوهستانی ایران وجود داشته است 

مصر، اسرائیل، لبنان و اخیرا سوریه از بین رفته است و در سایر کشورها پراکنش آن به شدت کاهش یافته است 

Boitani et al. 2008)

کشورهاي ایران، عراق و ترکیه باقی بمانند

و شواهدي از حضور خرس قهو

(Mikeshina 1998برخی منابع و مراجع 

اما پژوهشهاي ملکولی چند سال اخیر اند هنظر گرفت

Ursus arctos arctos)

  

پراکنش خرس سوري در غرب  :10تصویر 

  

Can & Togan (2004)بر اساس اظهار نظر 

همچنین تهدیدي براي امنیت انسان 
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شدن وسیع پراکنش خرس  زدایی و البته گسترش مناطق بیابانی به کوچک مطلوب در نتیجه جنگل هاي هبین رفتن زیستگا

و کشتار ) زیستگاه(و یا تخریب جنگل  پارگی چندبه عبارت دیگر، (عامل  دواین . در این منطقه انجامیده است اي هقهو

به طوري  .طی پنجاه سال اخیر کاهش جمعیت شدیدي داشته باشندهاي منطقه  خرسباعث شده تا  )مستقیم توسط انسان

از سوي دیگر . شود میاي در دنیا شناخته  خرس قهوه هاي ین زیرگونهتر شده که اکنون این خرس به عنوان یکی از تهدید

این خرس پیش از آنکه بررسی شوند  هاي دانش ما از تاریخ طبیعی گونه بسیار اندك است و در واقع خیلی از جمعیت

  . (Garshelis & McLellan 2011) اند همنقرض شد

قبولی از  قطعی است تنها ترکیه و ایران هنوز میزبان جمعیت قابل ها ن در آ اي هدر میان سه کشوري که حضور خرس قهو

از حضور گونه در منطقه کردستان وجود دارد که از طریق  اي هخرس سوري هستند و در عراق تنها گزارشات بسیار پراکند

توسط مردم یا ها  کشتن خرس هاي گاهی اخبار و عکسدر این کشور هرچند . آمده استبدست ها  انجام پرسشنامه

در سوریه نیز همچنانکه در باال . ودش می همراه دست به دست  هاي مجازي یا در بین تلفن هاي شکارچیان محلی در شبکه

خبري و احتمال  که تقریبا بعد از بیش از نیم قرن بی آمدهي اخیر تنها یک گزارش از حضور گونه بدست ها لآمد در سا

خرس در  هاي انجام شده که پوست و توله 1955در سوریه در سال  اي هخرس قهوآخرین حضور مستند . انقراض بوده است

با توجه به آنکه تنها یک درصد از خاك سوریه تحت حفاظت . (Hajjar 2011) بازاري در این کشور مشاهده شده است

این گونه در این  را براي اي هان آیندتو مین ت و البته آنچه در چند سال اخیر بر سوریه گذشته است اس زیست محیطبراي 

  .(IUCN 2011)کشور متصور بود 

هم گفته  "اش"و مازندرانی  "ورج یا حش"، کردي "قونقراییی"نی م، ترک"آیی"ترکی به آن  زباندر که  اي هخرس قهو

البرز و  کوه رشتهغرب و غرب به ویژه  نسبتا پراکنش وسیعی دارد که از شمال تا شمالدر ایران ) 1387ضیایی ( ودش می 

جاسلین پل . (Gutleb & Ziaie 1999)کوه زاگرس کشیده شده است  قفقاز ایران و همچنین رشتهي  همنطق

(Joslin 1989) المعارف ایران در دایره(Encyclopedia Iranica) در سرتاسر مناطق  اي هگفته است خرس قهو

اما به ویژه در بهار از مناطق  ودش می دیده  ها لن خرس غالبا در جنگای  هاگرچ. ودش می جنگلی غرب و شمال ایران یافت 

اما  رسد مین پراکنش واقعا وسیع به نظر ای  هاگرچ"کند  او اضافه می. دکن می درخت نیز استفاده  کوهستانی استپی و بی

عمده یکی در شمال و دیگري در  کوه رشتهدر امتداد دو  اي هکوچک و جدا افتاد هاي هخرس اکنون به زیستگا هاي جمعیت

کوچک و جداافتاده تنها شامل  هاي همناطق این زیستگا يدر بسیار. "اند هغربی به جنوب غربی محدود شد محدوده شمال

این . کشور تشدید شده است هاي هتعداد بسیار کمی خرس هستند و این امر به ویژه به دلیل فقر منابع بسیاري از زیستگا

در مناطق مختلف کشور با خطر انقراض محلی روبرو  اي هخرس قهو هاي وضعیت باعث شده تا در حال حاضر جمعیت

  . هستند
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طبیعی به مزارع و باغها، حضور و چراي بی رویه دام، وجود  هاي هشامل تغییر کاربري اراضی از زیستگا(تخریب زیستگاه 

با تفنگ، طعمه مسموم (، شکار براي استفاده از اجزاي بدن و کشتار ..)امنی ناشی از حضور انسان وانسانی و نا هاي هسکونتگا

رساندن به منابع انسانی یا تفریح و حیوان آزاري، برخورد با خودروهاي عبوري، کمبود نیروي  آسیببراي جلوگیري از ..) و 

و حفاظت از گونه از مهمترین تهدیدهاي ذکر شده در معدود  پژوهش مشخص براي  اي هحفاطتی و عدم وجود برنام

و غیر قابل خوردن ( "حرام" اي هگونخرس  اند هگفت )2005(گوتلب و همکاران . پژوهشهاي انجام شده درباره گونه است

اما این کشتار به دلیل حمله گاه و بیگاه  ودش مین بوده و گرچه کشتار آن براي مصرف غذایی انجام ) براساس قوانین اسالمی

  . دهد میخرسها به دامهاي اهلی رخ 

هر هفته و . وجود آورده استدر این میان به ویژه تعارض بین خرس و انسان مشکالت زیادي به ویژه براي خرسها به 

مستقیم به  آسیبکه یا شامل  ودش می خبري گزارش  هاي سایت گاهی هر روز خبري از تعارضات بین خرس و انسان در وب

وسیع این تعارضات و تاثیر بسیار منفی که بر جمعیت کوچک و ي  هدامن. ها به خرس آسیبو یا اموال آنها است و یا ها  انسان

ي  هگذارد بر هیچ کسی پوشیده نیست و آیند میدر ایران  )ییآسیاو خرس سیاه ( اي هخرس قهوي  هدو گوني  هشد اي لکه

  . دکن می خرسها را به شدت تهدید 

در کشور  اي هخرس قهو هاي جمعیتي  هکه در حال حاضر هم رسد میبا وجود مشکالت زیادي که وجود دارد چنین به نظر 

تا حد زیادي  ها ن هر چند که میزان این کاهش و وضعیت کنونی آ اند هبه دلیل فشارهاي شدید ناشی از انسان کاهش داشت

این وضعیت باعث به وجود آمدن یک نیاز فوري و اضطراري . ,Gutleb & Ziaie 1999) 1387ضیایی (نامعلوم است 

  . (Ashrafzadeh et al. 2016)شده است  کشوراین خرس در از براي براورد جمعیتی معتبر 

در حال حاضر هیچ برنامه مدیریتی خاصی همچون شکار اند  به درستی اشاره کرده) 2016(اشرفزاده و همکاران هم چنانکه 

در کشور در دست نیست و این گونه تنها به عنوان  اي هتنظیم شده و با قاعده، حفاظت از زیستگاه براي خرسهاي قهو

چنین  ک و کم بازده و فقیر و همکوچ هاي از سوي دیگر با توجه به زیستگاه. معرفی شده است "حمایت شده" اي هگون

و در نتیجه خطر ها  جمعیتبین مشخص  )ایزوله شدن( همراه با جداافتادگیهاي باقیمانده  اندازه جمعیتبودن  وچکک

شده  تبدیلپذیر  آسیببه شدت ایران به جمعیتی در  يا هخرس قهو، طی یک دوره طوالنی (inbreeding)همزایی  بین

و  1387برخالف خرس سیاه آسیایی، یوسفی و همکاران (از محدوده پراکنش این گونه  نسبتا بزرگی بخشاگرچه . است

اما حفاظت جدي از این گونه در این مناطق انجام  است زیست محیطجزو مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت ) 1391

خرس  هاي جمعیت اند هنیز تاکید کرد )2016(اشرفزاده و همکاران  با توجه به آنچه که در باال آمد و همچنانکه. شود نمی

  . حفاظتی و مدیریتی است هاي در کشور به شدت نیازمند برنامه اي هقهو
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 Species function’s & values کارکردهاي گونه و ارزشها. 2. 2

در حقیقت اکوسیستمهاي . راس هرم غذایی وابسته است شکارچیان به ویژه شکارچیانسالمت سیستمهاي طبیعی به حضور 

، کنترل طبیعی آفتها، تنظیم بیماریها، ها دارند از جمله آب سالم، بازتولید جنگل، انتشار دانه ها ن سالم مزایاي زیادي براي انسا

 هاي بی، جمعیتآري خاك نقش دارد، پایداري منابع باروغذایی سالم، تنظیم اقلیم، اجتماعات گیاهی سالم که در ي  هچرخ

که حذف  اند ههزاران پژوهش انجام شده در سرتاسر جهان نشان داد. و حشرات و بسیاري موارد دیگرها  سالم ماهی

را به سیستمهاي غیرسالمی تبدیل کرده و  ها ن خوردن تعادل سیستمها شده و آ غذایی باعث بهمي  هشکارچیان از چرخ

اگر  کامال واضح است که. شد که به سختی قابل جبران و بازگشت به حالت اول هستندک میآمیزي را  تغییرات فاجعهي  هاشم

را ادامه دهیم  ها هو زیستگاها  حذف و کاهش گونه انیم وضعیت کنونیتو میبخواهیم خودمان را سالم نگهداریم ن

(Zavaleta et al. 2009) .  

گیاهی داشته و باعث  هاي شکار سمداران نقش مهمی در تاثیر این گروه از گیاهخواران بر بیوم در کنار گرگ، باها  خرس

که هر  اند هی نشان دادلشما يدر آمریکا ها پژوهش. وندش می ها  براي سایر گونهها  سالمت مراتع و هم چنین زیستگاه ظحف

در تنظیم جمعیت  اي هنقش عمد) همراه با گرگ و کویوت(ها  سیاه امریکایی با شکار برهخرس و  اي هخرس قهوي  هدو گون

نوعی دیگر از (ها  در تنظیم جمعیت موس اي هقهو هاي هم چنین به طور مشابهی خرس. دارند) گوزن کانادایی(ها  الک

ده که رشد و درختان بید و بسیاري از علفها رشد کرها  وند تا گیاهان زیادي شامل بوتهش می نقش داشته و باعث ) ها ن گوز

  . (Berger et al. 2001) ودش می  ها ن آ هاي پرندگان و تراکم النه اي هخود باعث افزایش غناي گوني  هبه نوب ها نای

 ها ن آ. ندکن می  اردهندگان دانه نقش بسیار مهمی در اکوسیستمهاي جنگلی ایفا شتانعنوان  بهخرسها  اند هنشان دادها  پژوهش

 ها ن آیاهان و درختان باعث انتشار بذر دیگر انواع بسیار متنوعی از گ هاي و بسیاري از بخش میوه گل،، با تغذیه از ریشه، دانه

گذشته و قادر به رشد دوباره ها  بسیاري از گیاهان بدون شکسته شدن از سیستم گوارش خرس هاي دانه. وندش می در طبیعت 

که توسط  اي هدانبلکه  ندکن می  که خرسها دانه را به خوبی در اکوسیستم جابجا و منتشر  اما موضوع فقط این نیست. است

گیاه تازه رشد یافته ي  همقدار زیادي کود همراه خود دارد که باعث رشد بهتر و تقویت جوان ودش می در طبیعت پخش  ها ن آ

تا روند تجزیه مواد آلی در جنگل  وندش می بزرگ باعث  هاي خرسها هم چنین با شکستن و زیرورو کردن کنده. ودش می 

از انواع  ينجایی که خرس به بسیارآاز . وندش می بعدي  هاي به خاك و چرخه ها ن شت سریعتر آسرعت یافته و باعث بازگ

ش پوشش گیاهی درختان و یا پوشش جنگلی از انتشار و روی ،این انواع متنوع از محیطهاي  هدر هم اند هسازش یافتها  محیط

  .برند نفع می ودش می که توسط خرسها انجام 
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به  ها لتا جنگ ودش می باعث  ها ن حضور آ. ندکن می  خوار نقش مهمی در اکوسیستم ایفا  خرسها به عنوان حیوانات الشه

از زمستان را که  ییها شهال خوابی زمستانبا بیرون آمدن از غارها پس از پایان ها  خرس. روشهاي مختلفی تمیز باقی بمانند

داراي مواد معدنی با ارزشی هستند که باید هضم شده و سپس تجزیه شده ها  این الشه. خورند را می اند باقیماندهدر طبیعت 

مصرف بودن نیتروژن براي گیاهان است تا زمانی که به  غیر قابلي بارز در این مورد ها لیکی از مثا. غذایی برگردند به چرخه

تمیز کرده و از سوي دیگر  ها لاز سویی سطح جنگل را از آشغابا اینکار  ها ن آاز سوي دیگر . شکل قابل جذب تبدیل نشوند

، ضعیف، زخمی یا همچنین با شکار حیوانات بیمارها  خرس. جلوگیري شودها  و ویروسها  تا از انتشار باکتري وندش می باعث 

  . ندکن می  کمک زیادي  ندکن می  پیر به سالمت اکوسیستمی که در آن زیست 

که بخش عالوه بر گوشت . ندکن می  هم چنین خرسها طی دوره فعالیت غذایابی خود نقش بسیار مهمی در اکوسیستم ایفا 

 هاي و تنهها  کردن کنده با پاره ها ن آ. خورند بند میتقریبا هر چیزي را که بیا ها ن آ دهد میتشکیل  را ها ن غذاي آ زکوچکی ا

به ویژه در درختان براي یافتن حشرات نه تنها باعث تسریع تجزیه چوبهاي جنگل شده بلکه در تنظیم جمعیت حشرات 

در بهار حجم بزرگی از  از یک طرف. ندکن می  هم چنین رشد جنگل را زیاد  ها ن آ. نقش مهمی دارنددار  ي خزانها لجنگ

از . باعث حذف درختان پیر از جنگل شده و براي رشد گیاهان جدید فرصت ایجاد کند تواند می پوسته درختان را خورده که 

   .را افزایش دهد ها ن دار در جنگل امکان رویش مجدد آ بدون هسته و هسته هاي طرف دیگر با پخش میوه

 ,Jonker et al. 1998) دارندارزشهاي زیادي شناختی، تفریحی و اقتصادي  بوم هاي جنبهچنین از  همها  خرس

Belant et al. 2005) . 2002(کونور ((conover 2002) هاي اعتقاد دارد که در امریکاي شمالی بسیاري از گونه 

او . است ناچیزبسیار  ندکن می  جاد ای  همشکالتی ک با این منافع منافع خالصی براي اجتماع دارند که در مقایسه وحش حیات

بزرگی براي اکوسیستم و البته  که منافع اند وحش حیاتین حیوانات ا یکی ازها  افزاید کامال مشخص است که خرس می

   .وردندآ اجتماع انسانی دارند که بسیار فراتر از مشکالتی هستند که گاهی به وجود می

  هستند؟  (keystone species)سنگ سرطاق ي  هآیا خرسها گون

بسته (گذارد  تعریف کرده است که اثر بزرگی بر محیط می اي هسنگ سرطاق را گوني  هگون (Paine)پین  1995در سال 

باعث باید از طبیعت  ها ن در نتیجه حذف آاست ها  سنگ سرطاق بر محیط بیشتر از دیگر گونهي  هتاثیر گون). اش به فراوانی

ي  هطعمه خود گون هاي به عنوان یک شکارچی بزرگ با تنظیم جمعیت گونه اي هخرس قهو. ودش  تغییرات بزرگی در محیط 

سنگ سرطاق هستند  هاي خرسها گونه. غذایی به ویژه نیتروژن نقش دارند چنین در چرخه هم ها ن آ .استسنگ سرطاق 

از سوي . وندش می شدن محیط  باعث غنی بیعتطو رها کردن باقی غذاي خود در ) نسالمو(آزاد  هاي چون با تغذیه از ماهی

ي ها لاز مثا. (Nunez & Dimarco 2012) بسیاري از گیاهان نقش بزرگی دارند هاي در انتشار دانه ها ن دیگر آ
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که نوعی جونده در آمریکاي شمالی است و  (prairie dog)ان به سگ علفزار تو می سرطاق  هاي کالسیک گونه

  .دریایی اشاره کرد هاي شنگ

  هستند؟ (Umbrella species)آیا خرسها گونه چتر 

همزیست با آن شود  هاي رود حفاظت از آن منجر به حفاظت تعداد زیادي گونه میاست که انتظار  اي هگونه چتر گون

(Roberge & Angelstam 2014) .Wilcox (1984) اي تعریف کرد که حداقل وسعت مورد گونه چتر را گونه

شده در پی حفاظت فراگیرنده بقیه اجتماع زیستی باشد که از طریق تاسیس و مدیریت یک منطقه حفاظتکم نیاز آن دست

براي ایجاد یک چتر حمایتی گونه هدفی را انتخاب کنید که حداقل مساحت مورد نیاز آن دست"نویسد او می. از آن هستیم

به ) اي هخرس قهواز جمله ( ها خرسي  ههماساس  بر این ".(Wilcox 1984)کم فراگیرنده بقیه اجتماع زیستی باشد 

بسیاري از  هاي طلبد که نگهداري جمعیت میمدیریت زیستگاهی  ها زیرا حفاظت از آن چتر هستندي  هطور قطع گون

  . (Simberloff 1999) گیرد میدیگر را نیز در بر  هاي گونه

  هستند؟ (flagship species)گونه پرچم  ها خرسآیا 

ترین کاربردهاي گونه پرچم مهم. ودش می براي جلب توجه عمومی استفاده  Flagship Speciesاز گونه پرچم یا 

هاي مالی مردمی و ایجاد آوري کمکها، جمعها و موسسهافزایش آگاهی عمومی براي انجام کارهاي حفاظتی، تبلیغ گروه

توان نه ها را میازهاي حفاظتی آن، مساحت زیادي از زیستگاهبا تمرکز بر یک گونه پرچم و نی. است شدهمناطق حفاظت

پرچم  هاي هگون. چندان کاریزماتیک دیگر نیز مدیریت کرد نه هاي بسیاري گونهتنها براي آن گونه خاص بلکه براي 

 Ailuropoda)همدلی با طبیعت را در سطح ملی و جهانی برانگیزانند، چنانکه در مورد پاندا  وانند احساست می

melanoleuca)  که براي این منظور هم به عنوان نماد حفاظت در چین و هم به عنوان نماد صندوق  ودش می مشاهده

پرچم  هاي از گونه اي هاز جمله خرس قهو ها نه تنها پاندا که سایر خرس .به کار رفته است (WWF) وحش حیاتجهانی 

  .وندش می محسوب 

  در ایراناي  شناختی خرس قهوهکارکردهاي بوم. 1. 2. 2 

نچه که مشخص است آاما . انجام نشده است یپژوهشگونه  هیچ در ایران اي هشناختی خرس قهو کارکردهاي بوم درباره

ر سایر مناطق دنیا دارد وسیستمی که دکهمان کارکردهاي انیز باید طبیعی کشور ما  هاي هموجود در زیستگا اي هخرس قهو

و جنگلی ایران به مراتب مهمتر از سایر  کوهستانی هاي هنقش این گونه در زیستگاشاید ان گفت که تو می حتا . ا باشدرا دار

بسیار با ارزش است  (relict)ي معتدله بقایایی ها نقاط دنیا باشد زیرا زیستگاه جنگلی این گونه در شمال کشور از جنگل

در غرب کشور و در  اي ههم چنین خرس قهو. باالیی برخوردار است تملی بلکه در ابعاد جهانی از اهمیکه نه تنها در ابعاد 
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 دهند می را تشکیل ) ناتولیآلکه داغ ایرانو (جهانی  زیستی تنوعداغ  هاي ي عمدتا بلوطی که بخش اصلی یکی از لکهها جنگل

  .دکن می نقشی بی بدیل ایفا 

غالمحسینی و ) 1384(اسماعیلی و کمی در ایران  اي هنسبتا مرتبط به کارکردهاي خرس قهو هاي پژوهش در یکی از معدود 

بنابر . اند هرا در استان فارس بررسی کرد اي هزیستگاه با خرس قهو هم هاي وضعیت زیستگاهها و گونه )1388(و همکاران 

زیستگاه با  هم هاي با شناخت گونه)  رسد اطالعات این دو طرح مشترك باشد به نظر می(ها  نویسندگان این طرحي  هگفت

 هاي احتمال رقابت غذایی بین گونهو  دیگر هاي زیستگاه احتمال وجود گونه شناسی بوممختلف  هاي ان به جنبهتو می خرس 

  .هم زیستگاه پی برد

راسته شناسایی  5خانواده و  13جنس،  24ونه پستاندار از گ 27جمله  رده جانوري از 5وري از گونه جان 161در این طرح 

و گراز از گیاهخواران و پلنگ، کاراکال، گربه وحشی، کفتار، گرگ، شغال، شنگ، سمور،  ، کل و بزشیم قوچ و . اند هشد

  .اند همعرفی شد بوم خرس در استان فارس هم هاي رودك خدنگ کوچک و روباه از گوشتخواران از جمله مهمترین گونه

با توجه به . پرورش ماهی قزل آال وجود دارد هاي به حوضچه اي هدر برخی نقاط استان فارس گزارشاتی از حمله خرس قهو

ماهی از  رسد میپرورش ماهی به نظر  هاي ت و البته حوضچهسو رودخانه هها  گستردگی منابع آبی استان وجود دریاچه

در  اي هخرس قهو هاي اشاره شده است که در بررسی سرگین پژوهش در همین  .جمله منابع آبی مورد تغذیه خرس باشند

  .ذکر نشده است پژوهش زي مشاهده شده است اما منبع این  خشکی هاي پشت استان قطعاتی از دست و پاي الك

رس اعتقاد دارند که پلنگ و گراز از جمله دشمنان طبیعی خرس مردم نواحی شمالی استان فا آمده است پژوهش در همین 

شرقی کشور و استان کرمان  سیاه در جنوب الزم به ذکر است باورهاي مشابهی درباره دشمنی پلنگ و خرس. هستند اي هقهو

استان کرمان انجام شد  بدر منطقه زریا اي هتل هاي که با کمک دوربین شیپژوه نیز وجود دارد این در حالی است که در 

یکی از ي  همتري دهان گذاري قلمرو یک پلنگ نر در فاصله چند این دو گونه در کنار یکدیگر زندگی کرده و حتا محل نشانه

  ).1387یوسفی و همکاران (غارهاي مورد استفاده خرس سیاه مشاهده شد 

  در ایران اي هبا خرس قهو بوم هم هاي گونه. 2. 2. 2 

پناهگاه  7ملی،  پارك 8منطقه شامل  132 اي در بیش از هاي همبوم خرس قهوه گزارش تالش شد تا گونهدر این 

و  2فهرست کامل این مناطق در جدول (ممنوع  منطقه شکار 53ملی و  شده، یک آثار طبیعی منطقه حفاظت 63وحش،  حیات

. شناسایی شود) آمده است ن گزارشهمی "زیست محیطمدیریت سازمان حفاظت  اي در مناطق تحت خرس قهوه"  در بخش

نتایج . استان از منابع مختلف تهیه شد 22منطقه در  132وحش در این  هاي مختلف حیات فهرست گونه ،در اجراي این آنالیز



48 

 

است و  در رتبه اول جاي گرفته اي قهوهمنطقه به همراه خرس  88نشان داد که پلنگ با حضور در ) 11تصویر (این آنالیز 

هایی مانند آهو،  در مورد نتایج این آنالیزها باید به حضور گونه. اند هاي بعدي جاي گرفته گرگ، کل و بز و گراز در رتبه

ها به طور قطع  بوم در تعداد کمی از مناطق اشاره کرد در حالی که این گونه هاي هم کاراکال، یوزپلنگ و جبیر به عنوان گونه

زي و مربوط به مناطق بیابانی و کویري هستند  هاي نامبرده همگی دشت در حالی که گونه. ارندهاي متفاوتی د زیستگاه

در برخی مناطق به همراه یکدیگر حضور  ها ن ست که آا ها به دلیل آن حضور این گونه. زي است کوه اي اي گونه خرس قهوه

براي مثال به مناطقی مانند . اند را اشغال کرده قاطمناین  هاي مختلف دارند در حالی که زیستگاههاي متفاوت و در بخش

اي است مناطق جنوبی دشتی و  که مناطق شمالی آن کوهستانی و زیستگاه خرس قهوه ییالق اشاره کرد که در حالی خوش

ترین هاي مختلف، به ویژه به حضور پلنگ به عنوان مهم حضور گونه درباره. هایی مانند یوز، آهو و جبیر است زیستگاه گونه

این دو گونه در رسد  به نظر می. اي در کشور باید اشاره داشت که در بخش باال نیز در این باره گفته شد بوم خرس قهوه هم

باید بسیار ارتباطات بین این دو گوشتخوار بزرگ و به طور حتم  اند هبسیاري زیستگاهها با زندگی در کنار یکدیگر خوي گرفت

هاي  از گونه کاملترین فهرست ممکن شد تاتالش  چنین الزم است اشاره شود که هم. ددار جالب بوده که نیاز به پژوهش

  .هایی در برخی مناطق جا افتاده باشند ممکن است گونه اما، منطقه تهیه شود 132موجود در این 

  

  

  

  زیست مدیریت سازمان حفاظت محیط منطقه تحت 132اي در  بوم خرس قهوه هاي هم گونه :11تصویر 
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 Historical account حال گذشته شرح. 3. 2

در گذشته اطالعاتی در دست نیست و به طور مشخص پراکندگی گونه در گذشته نامشخص  اي هاز وضعیت خرس قهو

انند شامل تو می زي است و تنها مناطق کوهستانی کشور  کوهستان اي هگون اي هاما آنچه که مشخص است خرس قهو .است

همگی از غرب کشور بوده و  اند هیی که ازین گونه یافت شدها )لفسی(سنگواره . یندآگونه در گذشته به حساب  هاي هزیستگا

این گونه را غار  (Mashkoor et al. 2009)) 2009(مشکور و همکاران . وندش می زاگرس ي  همربوط به محدود

در  "روانسر"و از دو فسیل دیگر یکی در  اند هغرب در استان کرمانشاه گزارش کرد آباد دشت اسالمشرقی  شمالدر  "وزمه"

میلیون  3-2از (که مربوط به دوره پالئولیتیک ها  همگی این فسیل. در شمال عراق "در شانه"همین استان و دیگري از غار 

و  اند هکنونی گونه قرار گرفت) تمالیقطعی و اح(هستند در داخل محدوده پراکنش ) هزار سال پیش 10سال پیش تا حدود 

موجود هستند نیز در داخل  اي هي متاخرتر و از خرس قهوها ن سایر گزارشاتی که از زما. ین محدوده نیستندا خارج از

 ها نی اي  هاز جمل. هر چند این گزارشات بسیار معدود و انگشت شمار هستند اند هپراکنش کنونی گونه قرار گرفتي  همحدود

متفاوت و خشک و  هاي هاز سوي دیگر کو. اشاره کرد Blanford (1876)و  De Fillipi (1862) ان بهتو می 

و احتمال وجود  آمده استیی در آسیای خرس سیاه خرس در ایران یعني  هدرخت جنوب شرقی کشور به اشغال دیگر گون کم

جاسلین پل همچنانکه . اندك و حتا منتفی است در این ناحیه بسیار) اي هحضور خرس قهو(هر دو گونه  یبوم و هم

(Joslin 1989) زمین بسیار ي  هشرقی کشور جایی که چهر در جنوب اي هنیز به درستی اشاره کرده است خرس قهو

  .آب و علف و نامساعد است با خرس سیاه جایگزین شده است بی

استان شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان،  9استان را شامل شده و تنها در  22 اي هپراکنش کنونی خرس قهو

 هان گفت کتو می با توجه به موارد باال . بوشهر، خراسان جنوبی، مرکزي، خراسان رضوي، قم و همدان این گونه وجود ندارد

شرقی شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان وجود  ي جنوبها ن استاگذشته نیز در ن گونه به احتمال خیلی زیاد در ای 

در ن آاحتمال حضور گونه باشند  مطلوبی که های هطرفی با توجه به دور بودن پراکنش کنونی و نبود زیستگا از .نداشته است

مناطق  هاي هاز آنجایی که کو ها ن در میان سایر استا. بسیار پایین استخراسان جنوبی  در استاني گذشته نیز ها ن زما

به با توجه در امتداد البرز پیوسته هستند و ) در شمال سبزوار و نیشابور و جنوب قوچان(ي خراسان رضوي ها ن استا مرکزي

در این احتمال وجود دارد که  (Moheb et al. 2012)ان نیز گزارش شده است ستنان گونه در شمال افغای  هکاین

اگرچه مدرك  از جمله بینالود پراکندگی داشته استرضوي در مناطق کوهستانی استان خراسان  اي هخرس قهوگذشته 

شرقی زاگرس  هاي دامنه هاي همرکزي، قم و همدان تا حد زیادي به کو هاي استان هاي ههمینطور کو. مستندي وجود ندارد

تنها  ها ن در میان این استا. وجود داشته استها  در این استاندر گذشته گونه دارد که احتمال در نتیجه متصل هستند 

ي محمدجعفر علیزاده بنیانگذار موزه تاریخ  به گفته. در استان همدان موجود است اي هدرباره حضور خرس قهوگزارشاتی 
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ست ارضوي در همدان  ي اي مربوط به خانوادهیکی ازین مستندات نامه )روزنامه همشهري 1395تیر  14(طبیعی همدان 

خرسی به روستاي شورین حمله و اهالی روستا را زخمی کرد و "که  آمده استشده و در آن نوشته  1313در سال که 

ي آن است که در  دهنده موضوع نشاناین ي این محقق محلی،  بنابرگفته. "کردند ها با کشتن آن به خود افتخار میژاندارم

   .وجود داشته است در اطراف همدان خرس گذشته

شامل همین مناطقی بوده تقریبا در ایران  اي هان گفت که پراکنش تاریخی خرس قهوتو می با توجه به آنچه که در باال آمد 

و از آنجا شرقی  یجاندر منطقه قفقازي ایران در آذرباغربی  شمالاز شرق البرز تا  :حضور دارد ها ن در آکه گونه اکنون  است

یا (گونه در تمام  هاي هزیستگا زیادبه احتمال . در استان فارسکوه  رشتهاین  هاي قسمتین تر در امتداد زاگرس تا جنوبی

ز خرس باقی مانده در حال حاضر فقط در بعضی از این زیستگاهها هنو که یاین محدوده به هم متصل بوده در حال) بیشتر

ي وسیع پراکنش  ي محلی در دامنهها از جمعیتیی ها برخالف امروزه که فقط لکه .ي دیگر از بین رفته استاست و در بسیار

 این جمعیت در گذشتهبه احتمال فراوان البرز و زاگرس باقی مانده است  کوه رشتهگونه با بیش از هزار کیلومتر در طول دو 

استان فارس اشاره کرده است که در شهرستان ارسنجان ) 1392( یزارعبراي مثال به عبارت دیگر . ته بوده اسپیوست

خم  کوهاما اکنون فقط  اند هخم در گذشته خرس داشت کوهچنار و منطقه آزاد  کوهسیاه، منطقه آزاد  کوه ممنوع شکارمنطقه 

خرس گرچه از جنوب زاگرس تا شمال آن و از شرق تا غرب البرز  هاي هآنچه که مشخص است اکنون زیستگا. خرس دارد

بسیار کمی را از کل این منظقه وسیع وسعت کوچکی هستند که  هاي لکهاما این زیستگاهها تنها به شکل  وندش می دیده 

  . وندش می شامل 

 اند هدر کشور اشاره کرد اي هاز پراکنش تاریخی خرس قهو اي هنیز به از دست رفتن بخش عمد) 2016(اشرفزاده و همکاران 

در این نقشه تا حد زیادي در پراکندگی  ها ن اگرچه آ .)12 تصویر( اند هکردشته ارائه ذاز پراکنش گونه در گ تقریبی اي هو نقش

اند و براي مثال مرز آن را بیش از حد به مناطق جنوبی البرز و شرقی زاگرس و به مناطقی که  گذشته خرس اغراق کرده

اند اما  اي و نامناسب براي این گونه است کشیده بیشتر اکوسیستم بیابانی است یا به مناطق ساحلی خزر که زیستگاه جلگه

  .مد مطابقت داردآتا حدود زیادي با انچه در باال  پراکنش تاریخی گونه در این نقشه محدوده
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پراکنش گذشته اطالعات موجود . قرمز پر رنگ: قرمز کم رنگ، کنونی: گذشته: در ایران اي هپراکنش تقریبی خرس قهو :12تصویر 

 Ashrafadeh et). را شامل شده است Davison et al. 2011و  Boitani et al. 2008 ،Calvignac et al. 2009در 

al. 2016) 

  

  Current distribution & demography پراکنش کنونی و دموگرافی. 4. 2

 Recent survey locations اند اخیرا بررسی شدهکه  ناطقیم. 1. 4. 2

 تا پیش از. شده است منتشر Gutleb & Ziaie (1999) در کشور توسط اي هاز خرس قهو) مقاله(اولین گزارش ویژه 

 Blanford (1876) ،(Layجغرافیاي جانوري و یا پستانداران کشور از جمله مانند در کتابهاي عمومی گزارش تنها این 

 . وجود داشت اي هخرس قهو درباره یاطالعات )1363(و اعتماد  (1967

Gutleb & Ziaie (1999)  در اي  خرس قهوه دربارهدر حد یک صفحه کوتاه و  مطلبی ،اولین گزارش ویژهاین در

نام و  معرفی مناطق جنگلی چنین توپوگرافی کشور و همعالوه بر ارائه اطالعاتی درباره که  اند نوشتهبه زبان انگلیسی  ایران

خرس گونه و پراکنش دو بر وضعیت است به طور کلی مروري ، و زاگرسي هیرکانی ها لاز درختان جنگلی غالب جنگبردن 



 

بانان و انجام دو  محیط بدست آمده از محققان، شکارچیان،

از تقریبی تخمینی اظت را نام برده و حف عمده گونه به ویژه در مناطق تحت

زدایی و فشار  جنگلي  هکه در نتیج اند ه

زاگرس اگر منقرض نشده باشند بسیار کمیاب 

از  تر میدانی براي تهیه اطالعات دقیق هاي

با انسان در آینده ها  مدیریتی براي بهبود همزیستی خرس

در ایران در  اي هدرباره وضعیت خرس قهو

 ها خرس پژوهش و مدیریتالمللی  و همچنین در کنفرانس بین

  . )13  تصویر( نوشته در خود ندارد 1999ارائه کرده است که البته چیز بیشتري از آنچه در سال 

  

Gutleb & Ziaie (1999) )و ) چپGutleb et 

ند تا ا هزیست فارس و دانشگاه شیراز تالش کرد

به ویژه پراکنش گونه در این استان بر اساس آثار و 

هم چنین نگرش افراد  ها ن آ. هاي مختلف از جمله موضوعات مهمی بوده که به بخوبی در این طرح دنبال شده است
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بدست آمده از محققان، شکارچیان، و هم چنین اطالعات اي هبر اساس اطالعات کتابخان

عمده گونه به ویژه در مناطق تحت هاي هدر این مقاله زیستگا

هبیان داشت ها ن هم چنین آ. اند ردهکشور را ارائه کبخشهایی از 

زاگرس اگر منقرض نشده باشند بسیار کمیاب  هاي هی از آذربایجان و کوهای در بخش اي هقهو هاي

Gutleb & Ziaie  هاي پژوهش به لزوم انجام  هم چنین

مدیریتی براي بهبود همزیستی خرسي  هدر ایران براي تهیه یک برنامها  پراکنش کنونی و تعداد خرس

درباره وضعیت خرس قهوي بعد مجددا اطالعاتی ها لطی ساجانورشناس اتریشی گوتلب 

و همچنین در کنفرانس بین (Gutleb et al. 2002)خبرنامه بین المللی خرسها 

(Gutleb   ارائه کرده است که البته چیز بیشتري از آنچه در سال

Ziaie (1999) که در اي و خرس سیاه آسیایی در ایران خرس قهوهنقشه پراکنش 

  .آمده است

زیست فارس و دانشگاه شیراز تالش کرد در طرح مشترکی بین اداره کل حفاظت محیط) 1384

به ویژه پراکنش گونه در این استان بر اساس آثار و . اي را در استان فارس بررسی کنند خرس قهوههاي مختلف زیستی 

هاي مختلف از جمله موضوعات مهمی بوده که به بخوبی در این طرح دنبال شده است

بر اساس اطالعات کتابخاندر کشور 

در این مقاله زیستگا ها ن آ .سفر میدانی

بخشهایی از جمعیت گونه در 

هاي سنگین انسان خرس

Gutleb & Ziaie (1999). اند هشد

پراکنش کنونی و تعداد خرس

گوتلب  .اند هاشاره کرد

خبرنامه بین المللی خرسها 

(Gutleb et al. 2005)

  

نقشه پراکنش  :13 تصویر

al. (2005) )آمده است) راست

  

1384(اسماعیلی و کمی 

هاي مختلف زیستی  جنبه

هاي مختلف از جمله موضوعات مهمی بوده که به بخوبی در این طرح دنبال شده است نمایه



53 

 

ا و پراکنش گونه را در نهایت رابطه بین زیستگاهه هایی بررسی کرده و محلی نسبت به خرس قهوه اي را با طرح پرسشنامه

 80 .اند از فاکتورهایی مانند توپوگرافی، اقلیم، شیب، جهت، پوشش گیاهی و تنوع گونه هاي جانوري بررسی کردهبا استفاده 

ها در  نمایهدرصد  50اند و بیش از  متر یافت شده 2400تا  2200ها در مناطق کوهستانی و در ارتفاعات بین  درصد نمایه

رژیم غذایی گونه در این استان نیز از جمیه . اند مشاهده شده بنه - درصد در تیپ گیاهی کیکم 35 مناطق جنگلی و

  .موضوعاتی است که بدان پرادخته شده است

در سطح تحصیالت تکمیلی در ایران مربوط به  اي هخرس قهوانجام شده بر روي دانشگاهی هاي نخستین پژوهش

در . کمتر مورد توجه دانشگاهیان قرار گرفته استهاي گذشته  در دههرسد این گونه  است و به نظر میبوده  اخیر هاي سال

تقریبا به طور همزمان به مطالعه دو جمعیت از این گونه یکی  )1387(نظامی و ) 1387( غالمحسینی 1387-1386سالهاي 

ترین مناطق پراکندگی گونه و در البرز مرکزي  دیگري در شمالی هاي پراکنش گونه در استان فارس و ترین بخش در جنوبی

وضعیت  ،پراکنش گونه در استان فارس کردنتالش کرده است تا پس از مشخص  )1387(غالمحسینی . پرداختند

 GISاطالعات جغرافیایی  امانهپوگرافیکی و اقلیمی در فضاي ساز نظر تورا  در این استان را اي قهوهي خرس زیستگاهها

ز پراکنش گونه حاصل ا هاي گوناگون اطالعاتی و داده هاي حاصل از تلفیق الیه هاي بر اساس دادهاین پژوهش . بررسی کند

گونه  هاي و نشانهها  اطالعات این تحقیق به صورت میدانی و با جمع آوري نمایه. شده است انجامدر استان فارس 

ی با های حضور خرس در مناطق از مردم محلی و توسط پرسشنامههمچنین گرداوري اطالعات . آوري شده است جمع

کاربري اراضی، جهات جغرافیایی،  هاي حضور گونه با نقشه هاي در این تحقیق نقشه. مصاحبه حضوري انجام شده است

نتایج این . مناسب براي گونه شناسایی شوند هاي طبقات ارتفاعی، همدما، همباران و اقلیم ادغام شده و تالش شده تا عرصه

اطالعات گردآوري شده در این پژوهش . به چاپ رسیده است) 1389غالمحسینی و همکاران (تحقیق سپس به شکل مقاله 

  .در بخش ارزیابی زیستگاه و منایع همین گزارش آورده شده است

شده  حفاظترا در محدوده امن منطقه  اي هشناسی خرس قهو کارشناسی ارشد خود بوم نامه پایاندر  )1387(نظامی 

زمستانخوابی، رفتار، عادات  ،مثل تولیداو تالش کرده است تا وضعیت جمعیتی گونه، . شمالی بررسی کرده است مرکزي البرز 

هم چنین اطالعاتی درباره . در منطقه را بررسی کند وحش حیاتمختلف و ارتباط گونه با سایر  هاي غذایی گونه در فصل

. ام شده گردآوري کرده استجان هاي و عوامل تهدید با استفاده از مصاحبهها  میر خرس و گونه با مردم محلی، مرگ تعارض

اطالعات گردآوري شده در این . ی در سمینارها ارائه شده استهای به صورت مقاالت علمی و یا خالصه پژوهش نتایج این 

  .آمده استها  غذایی، تعارض بین خرس و انسان و سایر بخشپژوهش در بخشهاي مختلف این گزارش همچون رژیم 

یکسال پس از پژوهش انجام شده توسط نظامی در منطقه البرز مرکزي تالش کرده است تا با کمک  )1388(عطایی 

 اي هنیازهاي زیستگاهی خرس قهواو در این پژوهش . سازي زیستگاههاي مطلوب گونه را در این منطقه شناسایی کند مدل



 

 Ecological niche)ناختی ش بومبا استفاده از رویکرد تحلیل آشیان 

هدف از انجام این طرح شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه و تعیین 

گردآوري و آنالیز از گونه نقطه حضور  51

 نامه پایاننتایج این . تهیه شده است) 1

هش در بخش این پژوتر  املکاطالعات . 

  

  ).1390عطایی 

مناسب براي  هاي ارزیابی زیستگاه و شناسایی مکان

 هاي هیکی از مهمترین زیستگانظر او  پرداخته است که به

انجام گردیده است بندي تهیه شده  براساس نقشه شبکه

انتخاب  !؟کیلومتر مربع 50در کشور  اي هوسعت کم ناحیه و حداقل اندازه گستره خانگی خرس قهو

 تعداد،که از این است شده  برداري منطقه مطالعاتی نمونه

ضور در سایر ح النه عدمنمایه نیز مربوط به 
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با استفاده از رویکرد تحلیل آشیان را جنوبی  مرکزي البرز شده 

factor analysis) هدف از انجام این طرح شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه و تعیین . است بررسی کرده

51این طرح طی در . در این منطقه بوده است اي همناطق مطلوب براي خرس قهو

14تصویر (در منطقه اي  قهوهنقشه مطلوبیت زیستگاه خرس 

. به چاپ رسیده است) 1390عطایی و همکاران (به شکل مقاله 

  .آورده شده استهمین گزارش ع ب

عطایی ( مرکزي البرز شده  حفاظتدر منطقه  اي هنقشه مطلوبیت زیستگاه خرس قهو

ارزیابی زیستگاه و شناسایی مکانبه ارشد کارشناسی نامه پایاندر قالب  1391

پرداخته است که بهخم در استان فارس  کوهخوابی و استراحت گونه در منطقه 

براساس نقشه شبکهها  این پژوهش و شمارش نمایهکار میدانی  .گونه در این استان است

وسعت کم ناحیه و حداقل اندازه گستره خانگی خرس قهوبر اساس 

منطقه مطالعاتی نمونهدر از گونه ور ضنمایه ح 175 پژوهش در مجموع در این 

نمایه نیز مربوط به  20خم و روشن کوه و  کوهالنه حضور در ارتفاعات 

شده  حفاظتا در منطقه ر

factor analysis)

مناطق مطلوب براي خرس قهو

نقشه مطلوبیت زیستگاه خرس و در نهایت شده 

به شکل مقاله  بعدادانشجویی 

ع بارزیابی زیستگاه و منا

نقشه مطلوبیت زیستگاه خرس قهو :14تصویر 

  

1391در سال  یزارع

خوابی و استراحت گونه در منطقه  زمستان

گونه در این استان است

بر اساس ها  و اندازه پالت

در مجموع در این . شده است

النه حضور در ارتفاعات نمایه مربوط به  20
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. به چاپ رسیده است) 1394و همکاران  یزارع(دانشجویی سپس به شکل مقاله  نامه پایاننتایج این . بوده است زیستگاهها

  .استع همین گزارش آورده شده بهش در بخش ارزیابی زیستگاه و منااطالعات گردآوري شده در این پژو

به ویژه مواد غذایی مربوط به انسان  اي هکارشناس ارشد رژیم غذایی خرس قهو نامه پایانو در قالب  1392قشقایی در سال 

با وسعت دو و نیم  این منطقه. انجام داده است مرکزي که قابلیت ایجاد تعارض بین خرس و انسان دارد را در منطقه زاگرس

منطقه . واقع شده است هارمحال و بختیاري و کهگیلویه و بویر احمدچفارس،  استان اصفهان، 4هکتار در میلیون 

و مناطق  صیاد دنا و تنگ ملی پاركشامل  زیست محیطحفاظت سازمان حفاظت  دربرگیرنده هفت منطقه تحتمرکزي  زاگرس

پژوهش به ویژه در بخش این . بستانک، مارگون، دناي شرقی، دنا، سبزکوه، هلن و تنگ صیاد است تنگي  هشد حفاظت

با وجود تعداد نسبتا کم افراد مصاحبه شونده و البته انجام آن در بخش کوچکی از (و انسان  اي هتعارض بین خرس قهو

به طور کلی به  آمدهنچه در این پژوهش آبر اساس  .، حاوي اطالعات بسیار ارزشمندي است)پراکنش وسیع گونه در کشور

اجزاي مختلف  هخرس وجود داشته و از طرفی همچنان متاسفان به اینموارد منفی زیادي در باور مردم نسبت  رسد مینظر 

چنین  همدر این پژوهش . روند می ن خرس در طب سنتی استفاده شده و به همین دلیل هم خرسهاي زیادي از بین ای بدن 

زاد توسط مردم و عشایر آحفاظت و  مناطق تحتمرکزي شامل  در مناطق مختلف زاگرسها  خرسدرباره کشته شدن 

وارد شده به مردم و اموال  هاي آسیبچنین مشخص شده که آمار باالیی از  هم. اطالعات بسیار خوبی گرداوري شده است

اطالعات گردآوري شده در این  .روند می خرسهاي زیادي به دلیل همین تعارضات از بین  بهمین ترتیب وجود داشته و ها ن آ

  .همین گزارش آورده شده است خرس و انسانپژوهش در بخش 

 Current Distribution )شامل گستره حضور و ناحیه ساکن(پراکنش کنونی  توصیف. 2. 4. 2

(including extent of occurrence & area of occupancy) 

ناحیه "و  "گستره حضور"ي  هدر کشور ضروري است تا دو واژ اي هغاز صحبت درباره پراکنش کنونی خرس قهوآپیش از 

که توسط تاکسون مورد نظر اشغال شده  "گستره حضور"است در داخل  اي همنطق "ناحیه ساکن". تعریف شوند "ساکن

ي دیگر از سو. ودش میاست و در واقع شامل مناطقی است که حیوان در آن ساکن بوده و شامل مناطق عبوري یا احتمالی ن

شامل  تواند می  که  ودش می مناطقی است که حیوان ساکن است یا گاهی در آن مشاهده ي  هگستره حضور شامل هم"

  .نامطلوب یا غیراشغال شده نیز باشد هاي هزیستگا

خرس به دو دسته تقسیم  هاي هبه شکل دیگري نیز مطرح شده و زیستگابراي بررسی محدوده پراکنش بندي این طبقه

یا زیستگاههاي  (Permanent bear presence habitats)با حضور دائمی خرس  هاي هزیستگا - 1: شامل اند هشد

 - 2که مناطقی هستند که غذا، آب، فضا، امنیت، پوشش، النه یا غار را براي یک دوره یکساله در خود دارند و قطعی 
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که یا زیستگاههاي احتمالی  (Sporadic bear presence habitats)خرس  غیردائمیبا حضور  هاي هزیستگا

می خرسها ئور داضاي موجود در آن به معناي حو تعداد خرسه ندکن می  گاه و بیگاه از آن استفاده ها  مناطق هستند که خرس

  . ودش مین  ینی خرسها در آن انجامگز النهدر آن نیست و البته 

و  در ایران به خوبی مطالعه نشدهاي  هخرس قهو زیستی جغرافیايزیستی یا  هاي هیچ یک از جنبههمانطور که در باال آمد 

تقریبا در  .نیستنبوده و اطالعات زیادي در این باره موجود نیز از این قاعده مستثنا پراکنش گونه  تر آنکه حتا محدودهبد

براي درك بهتر این موضوع . به محدوده پراکنش گونه اشاره شده استتنها به شکل کلی موجود ) هاي رفرنس(بیشتر منابع 

  :وارند موارد زیر نمونه

  .پراکنده است) احتماال تا خراسان(غرب و شمال ایران  هاي هدر سرتاسر کو اي هخرس قهو: )1876(بالنفورد 

و  وجود داردو لرستان ) اکنون در استان گلستان(در فارس، مازندران، کوه آلمه در خراسان  اي هخرس قهو: )1967(لی 

  .است به سمت جنوب تا شیراز) هارومی(زاگرس از رضاییه  هاي هالبرز و کو هاي هسرتاسر کو پراکنش آنمحدوده 

او در کتابش کاملترین نقشه از پراکنش . دکن می البرز و زاگرس زندگی  هاي هاین گونه در نواحی جنگلی کو: )1364(اعتماد 

 در کشوراي  هاعتماد درباره محدوده پراکنش خرس قهو .)15 تصویر(است رده در کشور تا آن زمان را ارائه ک اي هخرس قهو

، لرستان، کردستان، همدان، اصفهان، شیراز )کرمانشاه(ي خراسان، آذربایجان، باختران ها ن این خرس از استا افزوده است

  .گزارش شده است) سمنان(و شاهرود ) فارس(

در پیش از انقالب بوده  زیست محیطاو که یکی از کارشناسان مطرح سازمان حفاظت : (Joslin 1989) )1989(جاسلین 

را در  اي هپراکنش خرس قهودر کشور انجام داده است  ها ي زیادي هم براي شناسایی محدوده پراکنش خرسها و تالش

، در منطقه )کیلومتر عرض 100تا  50کیلومتر طول و  900ي خزري با حدود ها لشامل جنگ(البرز  کوه رشتهشیبهاي شمالی 

  . هزار کیلومتر مربع وسعت معرفی کرده است 200زاگرس با مجموع  هاي هو در کو آذربایجان ایران

البرز و زاگرس عنوان  کوه رشتهرا در کشور به صورت کلی در طول اي  هپراکنش خرس قهو: )1384(اسماعیلی و کمی 

ییالق، البرز  نما، دودانگه، خوش گونه از نواحی محافظت شده به ویژه مناطقی مانند جهاناند که این  آنها اضافه کرده. اند هکرد

خوبی از بسیار اطالعات این طرح براي نخستین بار اما  .مرکزي، گلستان، ارسباران، دنا و اشترانکوه گزارش شده است

  .ه استدر استان فارس ارائه کردرا  اي هپراکنش خرس قهو

  .ذربایجان و از آدربایجان تا لرستان، خوزستان و فارسآاکندگی گونه از خراسان شمالی تا پر: )1387(ضیایی 



 

در کشور بسیار اندك بوده و اي  هي پراکنش خرس قهو

با شروع تحقیقات ) دیگر هاي همراه با جنبه

  . است کمی بیشتر شده

  

در  اي پراکنش خرس قهوهاطالعات بسیار خوبی را درباره 

در  اي هپراکنش خرس قهوآمده عمده  ها

 ها ن چنین آ هم. استوراباد و اقلید محدوده شهرهاي سپیدان، مرودشت، ن

ریز  ، نی)جمالی خواجه  کوه(ارسنجان ) خرسی

متر و  3943بل در جنوب اقلید با ارتفاع 
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ي پراکنش خرس قهو ي ساده کامال مشخص است که کل اطالعات ما درباره ي حتا مقوله

همراه با جنبه(دانش ما درباره پراکنش این گونه اما . کمبود اطالعات بسیار مشخص است

کمی بیشتر شدهی زیست محیطدانشجویی و همینطور طرحهاي  هاي نامه پایان

  

  

  ).1364اعتماد (در ایران  اي هنقشه نقاط گزارش خرس قهو

اطالعات بسیار خوبی را درباره ) 1388(غالمحسینی و همکاران چنین  و هم

ها بر اساس اطالعاتی که در این پژوهش. )16تصویر ( اند هاستان فارس ارائه کرد

محدوده شهرهاي سپیدان، مرودشت، ن استان فارس محدود به مناطق شمالی استان شامل

خرسی دره امان(کوچکی از گونه در محدوده شهرهاي استهبان  

بل در جنوب اقلید با ارتفاع  کوه. اند هاشاره کرد) منطقه ارژن و پریشان(و شیراز ) کوه خرمن

کامال مشخص است که کل اطالعات ما درباره ي حتا مقوله

کمبود اطالعات بسیار مشخص است

پایاندانشگاهی در قالب 

نقشه نقاط گزارش خرس قهو :15تصویر 

  

و هم) 1387(غالمحسینی 

استان فارس ارائه کرد

استان فارس محدود به مناطق شمالی استان شامل

 هاي جمعیتبه حضور 

کوهخرمن(فسا ) قبله کوه(



 

ناحیه . اند شمالی استان فارس هاي همتر ارتفاع از سطح دریا از مهمترین کو

سه در همین پژوهش  .مهم خرس در استان فارس بوده است

 ها ن که بزرگترین آ اند هدر استان فارس مشخص شد

  

  ).1389غالمحسینی و همکاران (اي در استان فارس بر اساس مشاهده خرس و یا نمایه 
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متر ارتفاع از سطح دریا از مهمترین کو 3718یدان با پسشرقی 

مهم خرس در استان فارس بوده است هاي هزیستگا رنج نیز از کوهکوهستانی رنج و گمبیل در کنار 

در استان فارس مشخص شد اي هخرس قهو هاي هزون اصلی گونه در استان فارس به عنوان زیستگا

  .)17تصویر ( ودش می ن و مرودشت را شامل بخش وسیعی از منطقه سپیدا

اي در استان فارس بر اساس مشاهده خرس و یا نمایه  نقشه پراکنش خرس قهوه

شرقی  شمالرنج در  کوه

کوهستانی رنج و گمبیل در کنار 

زون اصلی گونه در استان فارس به عنوان زیستگا

بخش وسیعی از منطقه سپیدا

  

نقشه پراکنش خرس قهوه: 16تصویر 

  



 

  

  ).1389غالمحسینی و همکاران (در استان فارس 

شامل مناطق نسبتا وسیع در نیمه شمالی به صورت بسیار کلی بیان کرده و آن را 

جزییاتی از پراکنش گونه در در همین پژوهش 

جمعیت خرس در گلستانک در محدوده امن 

غرب تا مناطق و حتی  هدیگر هم کشیده شد

 اند همرتبط بوده و یکپارچه بودها  ن جمعیت

در از اواسط بهار ها  در این منطقه خرس. 

به مناطق جنگلی شمالی ها  از شهریور ماه و با خشک شدن گیاهان مراتع باالدست خرس

شامل نیمه شمالی و غربی و در البرز و زاگرس 

  . ارائه کرده است مرکزي

در این  اي هدرباره پراکنش خرس قهومنطقه زاگرس مرکزي 

اسپیدان در استان فارس گزارش شده  از) 

شده دنا، سبزکوه، هلن، دناي شرقی، تنگ بستانک و مارگون 
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در استان فارس به تفکیک شهرستان  اي هخرس قهو یابی بندي براي مکان

به صورت بسیار کلی بیان کرده و آن را را  اي هپراکنش خرس قهو

در همین پژوهش او اما . ي البرز و زاگرس معرفی کرده استها ن و غربی کشور در کوهستا

جمعیت خرس در گلستانک در محدوده امن ي  هاگر چه بخش عمد :از جمله او گفته است. داده است

دیگر هم کشیده شد هاي منطقه و در شمال منطقه قرار گرفته است اما این جمعیت به بخش

ن جمعیتای  هدر گذشتاضافه کرده است ) 1387(نظامی . دیاب میز امتداد 

. فاصله افتاده استها  و مناطق مسکونی بین جمعیت ها اما اکنون به واسطه جاده

از شهریور ماه و با خشک شدن گیاهان مراتع باالدست خرس زیسته و سپس

  .مصاحبه با روستاییان نیز نتایج مشابهی داشته است

شامل نیمه شمالی و غربی و در البرز و زاگرس براي گونه در کشور ) 1387(به پراکنش ذکر شده در ضیایی 

مرکزي شده حضور گونه در منطقه البرز از نقاط ثبت اي هدر ادامه نقش

منطقه زاگرس مرکزي در بررسی وضعیت پستانداران  :)1389( 

) 1384(مرکزي توسط اسماعیلی و کمی زاگرساي  خرس قهوه

شده دنا، سبزکوه، هلن، دناي شرقی، تنگ بستانک و مارگون به حضور آن در مناطق حفاظت) 1385

بندي براي مکان زوننقشه  :17تصویر 

  

پراکنش خرس قهو :)1387(نظامی 

و غربی کشور در کوهستا

داده است مرکزي منطقه البرز

منطقه و در شمال منطقه قرار گرفته است اما این جمعیت به بخش

ز امتداد چالوس نیي  هجاد

اما اکنون به واسطه جاده

زیسته و سپسمراتع باالدست 

مصاحبه با روستاییان نیز نتایج مشابهی داشته است. روند می 

به پراکنش ذکر شده در ضیایی  :)1388(عطایی 

در ادامه نقشا ام بسنده کرده

 یوسفیفیض اللهی و 

خرس قهوه": اند همنطقه گفت

1385(صفت درویش. است
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کوه زاگرس از آذربایجان تا فارس و در کردستان، کرمانشاه، همدان، اصفهان و لرستان حضور آن در رشته. دکن می اشاره 

در پژوهش کنونی، حضور این گونه از روستاهاي خفر و سیور در منطقه ). 1364 و اعتماد Lay 1967( گزارش شده است

سرخ در استان اصفهان، روستاهاي شده دناي شرقی، تنگ ریکان و دره اليگل در منطقه حفاظتشده دنا، کوهحفاظت

شده سبزکوه، روستاي ورزرد در منطقه حفاظتچهارطاق، حیدرآباد و برجویی و حاشیه رودخانه سبزکوه در منطقه حفاظت

شده هلن، روستاي امیدآباد سراب و دره رودخانه سراب در منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاري، از خاریدون سی

ر شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و از روستاي جیدرزار و ارتفاعات بهشت گمشده دسخت و آبسپاه در منطقه حفاظت

 ".ودش می گزارش  شده مارگوندر منطقه حفاظت گهکلشده تنگ بستانک و دره منطقه حفاظت

شناسی  در گزارش کوتاهی که از وضعیت و بوم (Nezami & Farhadinia 2010)) 2010(نظامی و فرهادي نیا 

که خرس در  ودش می ن گونه تصور ای  هاگرچ: اند هنوشت اند هخاورمیانه ارائه کرد وحش ي حیات هدر ایران در مجل اي هخرس قهو

استان  5اما حضور گونه در استان قطعی است  16را در حضور آن رسد  به نظر میپراکنش داشته باشد اما استان کشور  21

تاي  44که  اند همنطقه به عنوان زیستگاه خرس شناسایی شد 108در مجموع  اند هاضافه کرد ها ن آ. دنیاز به تایید داردیگر 

  . هستند زیست محیطجزو مناطق تحت حفاظت سازمان %) 41( ها ن آ

که به شکل سخنرانی در بسیتمین کنفرانس بین المللی درباره پژوهش و  اي هدر مقال (Yusefi 2011)) 2011(یوسفی 

و در  (20th International Conference on Bear Research & Management)ها  مدیریت خرس

و  اي هخرس قهوي  هشامل هر دو گون(ها  وضعیت تهدیدات و ارزیابی حفاظتی خرسي  هاتاواي کانادا برگزار شد ضمن ارائ

حفاظتی که در محدوده پراکنش گونه قرار  از پراکنش این گونه در کشور به همراه مناطق تحت اي هنقش) ییآسیاخرس سیاه 

  .)18تصویر (ارائه کرده است  اند هگرفت
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  .(Yusefi 2011) اند هدر ایران به همراه مناطق تحت حفاظتی که در این محدوده قرار گرفت اي هنقشه پراکنش خرس قهو: 18تصویر 

  

 & Gutleb، اسامی مناطق تحت حفاظتی که در )1387(نیز ضمن اشاره به پراکنش ذکر شده در ضیایی ) 1392( یزارع

Ziaie (1999) گلستان، ارسباران، دنا و اشترانکوه را مرکزي ییالق، البرز نما، دودانگه، خوش جهانهمچون مناطق  آمده ،

جزییات بسیار خوبی درباره پراکنش گونه در استان  در همین طرح در ادامه او. ده استبراي پراکنش گونه در کشور آور

در استان فارس بدین  اي هخرس قهو يها هزیستگادر این پژوهش بنابر اطالعات گرداوري شده . فارس ارائه کرده است

واقع در بین استان کهگیلویه و بویراحمد در شمال و شهرستان شیراز در جنوب و  منطقه سپیدان -1: اند صورت معرفی شده

شش پیر، آبنو، دلخان، رنج و گمبیل،  هاي در این منطقه زیستگاه. اند خرس هاي هفیروز که از زیستگا رنج و برم کوهارتفاعات 

منطقه مرودشت واقع بین اقلید در شمال و  - 2. خرس هستند هاي هاز جمله زیستگانیز حیدري  کمهر، مارگون و دره

خرس نام  هاي همکان به عنوان زیستگا شول، درودزن، کندازي و گل هاي هدر این منطقه زیستگا. شیراز در جنوب شهرستان

معرفی شده است اگرچه آورده شده خرسی به عنوان زیستگاه خرس  امان در این منطقه دره: منطقه استهبان -3 .اند هده شدرب

 - 4. وندش می به ندرت مشاهده  ها ن وجود داشته باشد و آ خرس یبسیار کم تعدادرود در این منطفه تنها  احتمال می که



 

خوب خرس بوده اما اکنون به ندرت خرسی در آن گزارش 

و اقلید نیز نام برده   ریز دو منطقه نی. در نواحی هم مرز با سپیدان خرس گزارش شده است

رسنجان اضافه کرده است که در شهرستان ا

خم  اما اکنون فقط کوه اند هخم در گذشته خرس داشت

منطقه مطالعاتی اي در  خرس قهوهنقاط حضور و عدم حضور 

  

1392.(  

شمالی در محدوده البرز از خراسان شمالی تا گیالن ذکر کرده و در زاگرس 

منطقه را به عنوان زیستگاه  109استان صحبت کرده و 
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خوب خرس بوده اما اکنون به ندرت خرسی در آن گزارش  هاي هکوه که در گذشته از زیستگا زیستگاه خرمن

در نواحی هم مرز با سپیدان خرس گزارش شده است: منطقه ممسنی

اضافه کرده است که در شهرستان ا) 1392( یزارع !!وجود نداشته است ها ن هرچند گزارشی از خرس از آ

خم در گذشته خرس داشت کوهچنار و منطقه آزاد  کوهسیاه، منطقه آزاد  کوه

نقاط حضور و عدم حضور از  اي هنقش) 1392( ین پژوهش زارعای

  .)19تصویر ( ارائه کرده است

1392 یزارع( کوه خماي در منطقه  نقاط حضور و عدم حضور خرس قهوه

شمالی در محدوده البرز از خراسان شمالی تا گیالن ذکر کرده و در زاگرس  هاي پراکنش خرس را در جنگل

استان صحبت کرده و  21او از تایید حضور گونه در . نیز از آذربایجان تا جنوب فارس و یزد

زیستگاه خرمن: منطقه فسا

منطقه ممسنی - 5. ودش می 

هرچند گزارشی از خرس از آ اند هشد

کوه ممنوع شکارمنطقه 

ای  هدر ادام .خرس دارد

ارائه کرده است) خم کوه( خود

نقاط حضور و عدم حضور خرس قهوهي  هنقش: 19تصویر 

  

پراکنش خرس را در جنگل) 1392(نظامی 

نیز از آذربایجان تا جنوب فارس و یزد



 

جدولی در این اثر هم چنین . دهستن زیست

هر چند او در بخش تعارضات بین . البرز و زاگرس ذکر کرده است

 زیست محیطحفاظت سازمان حفاظت  انجام شده است نام مناطق تحت

دنا و تنگ صیاد، و مناطق  ملی  پارك: 

استان اصفهان، فارس،  4این مناطق در . تنگ بستانک، مارگون، دناي شرقی، دنا، سبزکوه، هلن و تنگ صیاد

اري و پراکنش خرس در برد نمونهاز مناطق 

  

.(  
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زیست محیطمنطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت  59 ها ن گونه معرفی کرده که از آ

  .خرس ارائه شده است هاي هو زیستگا

البرز و زاگرس ذکر کرده است کوه رشتهرا در  اي هپراکنش خرس قهو

انجام شده است نام مناطق تحت مرکزي و انسان که در منطقه زاگرس

: ورده استآانجام شده را  ها ن د و پژوهش در آخرس وجود دار

تنگ بستانک، مارگون، دناي شرقی، دنا، سبزکوه، هلن و تنگ صیاد

از مناطق  اي ههم چنین او نقش. اند هاحمد واقع شد بختیاري و کهگیلویه و بویر

  ).20 تصویر(ارائه کرده است  

).1392قشقایی ( مرکزي خرس در زاگرس )پراکنش( برداري نقشه مناطق نمونه

گونه معرفی کرده که از آ

و زیستگا ها ن شامل نام استا

پراکنش خرس قهو) 1392(قشقایی 

و انسان که در منطقه زاگرس اي هخرس قهو

خرس وجود دار ها ن که در آ

تنگ بستانک، مارگون، دناي شرقی، دنا، سبزکوه، هلن و تنگ صیادي  هشد حفاظت

بختیاري و کهگیلویه و بویرچهارمحال و 

 مرکزي منطقه زاگرس

نقشه مناطق نمونه :20تصویر 
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  بدست آوردن محدوده پراکنش گونه در کشورشناسایی زیستگاهها براي . 3. 4. 2

 اي هکلیه اطالعات موجود از خرس قهوتالش شد تا و براي مشخص کردن محدوده پراکنش گونه در کشور در این بخش 

وسیعی انجام شده و تالش شد تا تمامی منابع و ماخذي که  اي هبراي این منظور جستجوي کتابخان. در کشور گردآوري شود

اطالعات مربوط به پراکنش گونه از  ،عالوه بر این. دنگردآوري شو شدهمنتشر  اي هخرس قهومطلبی درباره  ها ن آ در

هاي  ها، مجموعه ، موزهها بانان کنونی و شکاربانان قدیمی، تاکسیدرمیست شکارچیان، محیط ،وحش حیاتمتخصصان 

ي ها لکه در سا اي ههم چنین تالش شد تا کلیه اخبار مربوط به خرس قهو. گرداوري شد بسیاري موارد دیگرخصوصی و 

این اطالعات بیشتر حاوي خبرهایی . گرداوري شود اند منتشر شدهو سایر جاها  ها ها و خبرگزاریها و وبالگ سایت اخیر در وب

و مزارع و یا خبرهایی از تلف  ها به دامها و باغ آسیبتوسط خرس یا  ها ن انسااز کشته یا زخمی شدن خرسها، زخمی شدن 

هاي خوبی  د دادهنانتو می این نوع خبرهاي از گونه موجود با توجه به اطالعات بسیار کم اما . اند هها بود ها در جاده شدن خرس

سفرهاي میدانی در بخشی از زیستگاههاي گزارش همزمان تالش شد تا . دنرا براي تعیین پراکنش گونه در اختیار قرار ده

مستقر در  زیست محیطهاي کل حفاظت  مشکوك بوده انجام شود و اطالعاتی از اداره ها ن گونه که حضور گونه در آ ي هشد

   .وري شودآ جمع ها ن ي شهرستاها چینین اداره و هم ها ن مراکز استا

در کشور از مشارکت کارشناسان مستقر در ادارات کل  اي هزیستگاههاي خرس قهوتر  هر چه دقیقبراي شناسایی سرانجام 

در  )1(براي این منظور جدول . )پیوست( دد استفاده شکن می زیست  ها ن در آ که این گونه هایی نزیست استا حفاظت محیط

به ادارات کل حفاظت  اي هس قهونام زیستگاه محلی همراه با فراوانی نسبی خر ،شامل نام استان، شهرستان، بخش پیوست

. گردآوري شودد ارسال تا این اطالعات را در قالب این فرمها کن می زیست  ها ن که این گونه در آ هایی نزیست استا محیط

اطالعات  نیز گرداوري شود چرا که گاهی تنهاچنین در همین جدول تالش شد تا اطالعات مربوط به خسارات یا تلفات  هم

عالوه بر . براي شناسایی زیستگاه و محدوده پراکنش گونه استفاده کرد ها ن ان از آتو می موارد بوده که همین ونه موجود از گ

در هر یک  اي هفراوانی خرس قهو اطالعاتی ولو اندك از اختصاص داده شد تا "فراوانی"موارد فوق ستونی از جدول نیز به 

 ،)2 ازیامت( فراوانی زیاد ،)3 ازیامت( فراوانی خیلی زیاد :طبقه شامل 4بدین منظور فراوانی در . از زیستگاهها به دست آید

 )؟ عالمت(فقدان اطالعات ي براهم  اي هشده و دست بندي دسته) 0امتیاز (فراوانی خیلی کم  و) 1 ازیامت( فراوانی کم

  .ه استدش گنجانده

  :نتایج

عبارتند از  ها این استانود و ش می استان را شامل  22 اي هخرس قهوپراکنش بر اساس اطالعات بدست آمده در این طرح، 

غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، تهران، گلستان، گیالن، چهارمحال و بختیاري، خوزستان،  شرقی، آذربایجان آذربایجان

تصویر ( و یزد کردستان، لرستان، مازندرانبویراحمد، کرمانشاه،  و  شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کهگیلویه خراسان
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بنابراین پرواضح است که بیشتر  دکن می هستانی زندگی بیشتر در مناطق جنگلی و کواست که  اي هنگواي  خرس قهوه .)21

و البته بخش قفقاز ایران که محل برخورد ي البرز و زاگرس ها کوه رشتههاي کوهستانی و جنگلی ایران در امتداد  در استان

 و  کهگیلویه چهارمحال و بختیاري،مانند ) استان 22( ها ن استااین از تعدادي . زیست کندبا یکدیگر است  کوه رشتهاین دو 

ي دیگر تنها ها ن استا که یدر حال. اند البرز و زاگرس و قفقاز گرفته ي هبه طور کامل در محدودکردستان و لرستان بویراحمد، 

مطلوب  اي هزیستگاه خرس قهو ها براي ي کوهستانی واقع شده در نتیجه تنها همین بخشها در این محدوده ها ن بخشی از آ

البرز  کوه رشتهکه در  ها ن اند که تنها بخش شمالی آ هایی نقزوین استا تهران، البرز وي سمنان، ها ن به طور ویژه استا. هستند

، ایالم و ي اصفهان، کرمانشاهها ن هایی از استا از سوي دیگر تنها بخش. ي خرس را در خود دارندها واقع شده زیستگاه

که به استان یزد . .شوند ها زیستگاههاي خرس را شامل می در مناطق کوهستانی زاگرس واقع شده که همین بخشرس فا

که در  تنها بخش بسیار کوچکی داردشود  میطور قطع با قرار گرفتن در مرکز ایران با زیستگاههاي کویري اش شناخته 

استان . داردرا در خود قابلیت زیستگاهی الزم براي خرس  ي شرقی زاگرس واقع شده و همین منطقهها نزدیکی کوهپایه

بخش غربی و جنوبغربی مرکزي و البته کوههاي کم ارتفاع پراکنده است اما  نیز بیشتر شامل مناطق بیابانی از فالتاصفهان 

استان ساحلی یعنی در مورد چهار . د دارندبخشی از زیستگاههاي خرس را در خوزاگرس واقع شده و  کوه رشتهاین استان در 

 ها ن اي این استا هاي دشتی و جلگه و خوزستان پراکنش خرس تنها در ارتفاعات بوده و به بخش گلستان، مازندران، گیالن

کوهستانی مناطق  شامل و غربی، اردبیل و خراسان شمالی اگرچه بیشترشرقی  یجاني زنجان، آذرباها ن استا. ودش مین کشیده 

ود و مناطق ش می اي محدود  ي منفرد و لکهها ن نش خرس تنها به کوهستاگاههاي بیابانی ندارند اما پراکستو مرتفع بوده و زی

زیستگاه  ،ویژگیهاي دیگردارا بودن بینابینی یا به دلیل توسعه انسانی از جمله استفاده در بخش کشاورزي و یا به دلیل 

  .نیستند اي هخرس قهو

شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، مرکزي، کشور استان  تبه طور قطع در هف اي هخرس قهو

ي جنوب شرقی و ها ن همانگونه که در بخش پراکندگی گذشته نیز تشریح شد استا. ندارد وجود قم و خراسان رضوي

تنها در استان همدان . خراسان جنوبی و رضوي و البته بوشهر، قم و مرکزي این گونه را در فهرست حیات وحش خود ندارند

در  و ي سرشماري حیواناتها به برنامه شخص نیست اگرچه در گزارشهاي مربوطم کامال وجود یا عدم وجود قطعی گونه

 چنینهم. نیامده است اي هنامی از خرس قهو) گزارش استانی( 1394ان همدان در سال آمار مشاهدات فصلی پستانداران است

به حضور  اي هاشار و عدم وجود گونه در این استان دارد به استان همدان نیز نشان از ها نتایج حاصل از ارسال پرسشنامه

  .ه استدر این استان نشد اي هخرس قهو
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  .کشوراي در  پراکنش خرس قهوه: 21تصویر 

 

  غرب شرق تا شمال از شمال. 1. 3. 4. 2

ي واقع در ها در کوهستانالبرز در محدوده استان خراسان شمالی و  کوه رشتهشرقی  هاي پراکنش گونه در شمال از بخش

از آخرین یا به عبارتی  اي ههاي پراکندتکهاین کوهها دربرگیرنده . ودش می آغاز ) شهر آشخانه(جنوب منطقه سملقان 

اکنون (که در حوالی دو روستاي درکش و هاور  دهستن) هاي هیرکانیجنگل(کننده هاي انبوه خزانجنگلبخش   ترین شرقی

این مجموعه . دنوش می مهمانک یافت روستاهاي کیشانک و  جنوبدر و ) اند معرفی شده ممنوع شکاربه عنوان منطقه 

هم چنین . مجموعه کوهستانی قورخود متصل است و بخش غربی خود به اند قرار گرفتهآالداغ  کوه رشته در غربکوهستانی 

سالوك در جنوب بجنورد وجود دارد هر چند که  ملی  پاركمناطق شمالی در  اي هحضور خرس قهو از اي هگزارشات تایید نشد

بین  )هاي زراعی است اي کم ارتفاع و با زمین که منطقه( گیاهی منطقه و البته قرار گرفتن دشت شوغان شبا توجه به پوش

هم چنین باید اضافه کرد که در . این منطقه و منطقه درکش و هاور احتمال حضور خرس در این مناطق بسیار کم است
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ال به حضور این گونه در منطقه حفاظت شده گلول و سرانی در شم) در دست چاپ - اطلس پستانداران ایران(برخی منابع 

  . شهر شیروان و نزدیکی مرز ترکمنستان نیز اشاره شده که به نظر صحیح نیست

آسفالته بجنورد و گنبد از کوههاي دامنه غربی کوه ي  مجموعه کوهستانی درکش و هاور در غرب و شمال توسط جاده

ارتباط این دو کوهستان و به رسد این جاده تا حدودي  هر چند به نظر می. اند جدا شده "زرد"قورخود در محدوده روستاي 

و وحش  حیاتمابین ایندو احتمال جابجایی  ي هرا قطع کرده باشد اما با توجه عرض کم در ها ن آتبع آن ارتباط خرسهاي 

  ترین شده از شناخته) قورخود شده  حفاظتمنطقه (خود رمجموعه کوهستانی قو. وجود داردمنطقه دو  البته خرسها بین این

ي خیلی دور به عنوان ها ن این کوهستان از زما. و خراسان شمالی کنونی است )قدیم(زیستگاههاي گونه در استان خراسان 

در . وجود دارددر این منطقه  خرسیی مبنی بر شکار و البته کشتار ها شناخته شده و گزارش اي همحل زیست خرس قهو

از حضور خرس ایران واقع شده که از این منطقه نیز گزارشاتی  تخت ممنوع شکارقورخود منطقه  شده  حفاظتشمال منطقه 

در دست است هر چند با توجه به توپوگرافی منطقه و عدم وجود پوشش گیاهی مناسب احتمال حضور خرس در این  اي هقهو

  . منطقه بسیار کم است و در صورت حضور هم تنها به صورت اتفاقی رخ داده است

شود که به یقین  گلستان متصل می ملی  پاركدر غرب به در استان خراسان شمالی ستانی قورخود مجموعه کوه

از . )1372کیابی و همکاران ( در کشور است اي هایران و یکی از بهترین زیستگاههاي خرس قهو ملی  پارك  ترین شده شناخته

آنکه این دو منطقه بهم دست نیست اما با توجه به ارتباط بین خرسهاي پارك و منطقه قورخود اطالعاتی در جابجایی و 

و همچنین عدم وجود موانع ناشی از حضور انسان احتمال  )ي شرقی گلستان و غربی قورخودها ن توسط کوهستا(چسبیده 

با توجه به کوهستانی بودن . هنوز شانس جابجایی بین این دو منطقه را داشته باشند ها زیادي وجود دارد که این خرس

همچنین . ایران احتمال حضور و یا عبور گونه در این منطقه نیز وجود دارد مناطق شمالی منطقه قورخود و منطقه تخت

باد در شمال و زاو و عزیزآ شده  حفاظتگلستان قطعی است و این گونه در مناطق  ملی  پاركحضور خرس در مناطق اطراف 

مناسب به ویژه  توپوگرافی و پوشش گیاهی این مناطق با ي ههم. اند جنوبغربی پارك گزارش شده غرب و هم چنین لوه در

  .ندا درختان جنگلی زیستگاههاي مناسبی براي حضور دائمی خرس به وجود آورده

گلستان به استان و جنگلی در امتداد مناطق کوهستانی از مناطق جنوب غربی پارك ملی گلستان ن گونه ایپراکنش  در ادامه

در  ي جنگلیها ن این کوهستا. شود میکوههاي واقع در جنوب شهرهاي گالیکش و مینودشت کشیده مناطق جنگلی سمت 

ي زیادي از حضور خرس در این ها گزارش. ودش می ییالق وصل  خوشوحش  حیاتپناهگاه جنوب به کوههاي مناطق شمالی 

و  خرس و هم چنین زخمی شدن مردم روستایی از مناطق جنوبی مینودشتمناطق وجود دارد به ویژه اخباري از کشته شدن 

ي ها یکی از گونه اي هییالق خرس قهو خوشوحش  حیاتدر پناهگاه . سازد گالیکش وجود دارد که حضور گونه را قطعی می

  . مهم بخش کوهستانی این اکوسیستم بسیار متنوع است



 

  

.(  

تر از منطقه  آن طرف) کیلومتر 10کمتر از 

حفاظت  که به تازگی در فهرست مناطق تحت

و در هر دو منطقه  اند در مرز بین دو استان گلستان و سمنان قرار گرفته

ابر جنگل  در اي هحضور خرس قهو. ي جنوبی در استان سمنان واقع شده است

شده  حفاظتحضور خرس در مناطق جنگلی و کوهستانی بین جنگل ابر تا منطقه 

به ویژه در . کیلومتري و در غرب واقع شده بسیار محتمل است

منطقه . وجود دارد اي هبراي خرس قهو کمر، قله چلچلی و قله النگ زیستگاههاي بسیار مناسبی

  . در این بخش از البرز است اي هیکی از زیستگاههاي خوب خرس قهو
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).اسفندیاريفرامرز : عکس(سمنان  شده پرور حفاظتمنطقه اي در  خرس قهوه

کمتر از (در امتداد البرز به سمت غرب تنها چند کیلومتر  اي هادامه پراکنش خرس قهو

که به تازگی در فهرست مناطق تحت رسد میشاهرود شرقی  شمالو  آباد در جنوب علیییالق به جنگل ابر 

در مرز بین دو استان گلستان و سمنان قرار گرفته) خوش ییالق و ابر(این دو منطقه 

ي جنوبی در استان سمنان واقع شده استها بخشهاي شمالی در استان گلستان و بخش

حضور خرس در مناطق جنگلی و کوهستانی بین جنگل ابر تا منطقه . رداز آن وجود دای 

کیلومتري و در غرب واقع شده بسیار محتمل است 40تا  30تقریبا  ي هنما در جنوب گرگان که در فاصل

کمر، قله چلچلی و قله النگ زیستگاههاي بسیار مناسبی زرد

یکی از زیستگاههاي خوب خرس قهون مناطق شمالی آنما به ویژه 

  

خرس قهوه: 22تصویر 

  

ادامه پراکنش خرس قهو

ییالق به جنگل ابر  خوش

این دو منطقه . قرار گرفته است

بخشهاي شمالی در استان گلستان و بخش

ی قطعی است و گزارشات

نما در جنوب گرگان که در فاصل جهان 

زرد  کوهمناطق اطراف 

نما به ویژه  جهان شده  حفاظت



 

در این استان . ودش می در البرز وارد استان مازندران 

ود و ش می جریب شروع  هزار شده  حفاظتپابند و منطقه 

تر از این دو منطقه که از عمر حفاظتشان در حدود یک دهه 

در مازندران و  ها ن که سه تاي آ اند مازندران و سمنان قرار گرفته

وحش  حیاتکیاسر، پناهگاه  ملی  پارك. هستند

مناطق را تشکیل  پرور در استان سمنان این

دیگر حضور دارند که  ي هچند منطق اند هاي شمالی و غربی این چهار منطقه که در کنار هم واقع شده

اساس و منطقه  شده  حفاظتسی، منطقه 

  

  ).خادمیحسین : عکس(وحش دودانگه مازندران 

گزارشی از حضور خرس در دست نیست اما به طور حتم این 

به ویژه اطراف فیروزکوه ي ها ن ق و در کوهستا

ند سال در چ. قطعی است اي هحضور خرس قهو
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در البرز وارد استان مازندران  اي هنما دامنه پراکنش خرس قهو جهانمنطقه تر از 

پابند و منطقه ملی  پاركحفاظت شامل  ش خرس بالفاصله با دو منطقه تحت

تر از این دو منطقه که از عمر حفاظتشان در حدود یک دهه  کمی غرب. حضور خرس در هر دوي این مناطق قطعی است

مازندران و سمنان قرار گرفتهحفاظت در مرز بین دو استان  گذرد چهار منطقه تحت

هستند اي هو همگی زیستگاههاي قطعی خرس قهو اند یکی در سمنان واقع شده

پرور در استان سمنان این شده  حفاظتبوال در استان مازندران و منطقه  شده  حفاظت

هاي شمالی و غربی این چهار منطقه که در کنار هم واقع شده

سی، منطقه  خیبوس و انجیل شده  حفاظتمنطقه : گزارش شده است ها

  .رودبار

وحش دودانگه مازندران  اي مادر همراه با سه توله در پناهگاه حیات خرس قهوه

گزارشی از حضور خرس در دست نیست اما به طور حتم این  رودبار مناطق غربی ششي کوهستانی جنگلی 

ق و در کوهستادر جنوب این مناط .مناطق از زیستگاههاي احتمالی یا گذري گونه هستند

حضور خرس قهو ،شهر فیروزکوه و بخش ارجمند این شهرستانغربی  شمال

تر از  چند کیلومتر غرب

ش خرس بالفاصله با دو منطقه تحتپراکن

حضور خرس در هر دوي این مناطق قطعی است

گذرد چهار منطقه تحت می

یکی در سمنان واقع شده

حفاظتدودانگه، منطقه 

هاي شمالی و غربی این چهار منطقه که در کنار هم واقع شده در محدوده. دهند می

ها ن از آ اي هخرس قهو

رودبار شش شده  حفاظت

   

خرس قهوه: 23تصویر 

ي کوهستانی جنگلی ها از محدوده

مناطق از زیستگاههاي احتمالی یا گذري گونه هستند

شمالهاي شمال و کوه



 

در یکی از همین گزارشات از قول . گزارشات زیادي از مشاهده یا از بین رفتن خرسها در این شهرستان وجود دارد

این در  خرس هس به طور قطع 1393تا سال 

پراکنش خرس در ادامه در این استان و  ."

رسد که در هر دوي این مناطق خرس گزارش 

منطقه دو منطقه  غربی در جنوب. شود می

 اند واقع شدهورجین  شده  حفاظتالر و منطقه 

هر چند مشخص نیست که آیا این . الر منتشر شده است

این دو منطقه و  چسبیده به. اي است تنها محل گذر و حضور اتفاقی خرس قهوه

در  اي هواقع شده که به عنوان یکی از بهترین زیستگاههاي خرس قهو

  

  ).قلی اهللا محمد علی :عکس(منطقه گلستانک، البرز مرکزي مازندران 

از منطقه خوشبختانه تا این منطقه قرار گرفته و معرفی شدند 

منطقه . وجود دارد) 24تصویر (اي  قهوه 
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گزارشات زیادي از مشاهده یا از بین رفتن خرسها در این شهرستان وجود دارد

تا سال  1380ز سال ا" این شهرستان آمده است که زیست محیط

"رو از بین رفته استبه دالیل مختلف از جمله شکار و یا تصادف با خود

رسد که در هر دوي این مناطق خرس گزارش  میدر استان مازندران هراز و واز  شده  حفاظتبه سمت غرب به دو منطقه 

میبه داخل مرز استان تهران کشیده پراکنش خرس در ادامه 

الر و منطقه  ملی  پارك هراز و واز، دو منطقه تحت حفاظت استان تهران شامل

الر منتشر شده است ملی  پاركبه ویژه در  ها ن که بارها گزارشاتی از مشاهده خرس در آ

تنها محل گذر و حضور اتفاقی خرس قهوه و یا آنکهمنطقه زیستگاه دائمی گونه است 

واقع شده که به عنوان یکی از بهترین زیستگاههاي خرس قهو مرکزي البرز ي هشد منطقه حفاظت

  . کشور معرفی شده است

منطقه گلستانک، البرز مرکزي مازندران اي مادر همراه با دو توله در  خرس قهوه

تا این منطقه قرار گرفته و معرفی شدند البرز ترین بخش  مناطقی که از شرقی

 ي زیستی خرسها ر جنبهاطالعات بسیار بیشتري از پراکنش و سای

گزارشات زیادي از مشاهده یا از بین رفتن خرسها در این شهرستان وجود دارد گذشته

محیطرییس اداره حفاطت 

به دالیل مختلف از جمله شکار و یا تصادف با خود شهرستان

به سمت غرب به دو منطقه 

پراکنش خرس در ادامه دامنه . شده است

هراز و واز، دو منطقه تحت حفاظت استان تهران شامل شده  حفاظت

که بارها گزارشاتی از مشاهده خرس در آ

منطقه زیستگاه دائمی گونه است 

منطقه حفاظت ،ها ن آ در غرب

کشور معرفی شده است

  

خرس قهوه: 24تصویر 

مناطقی که از شرقی برخالف بیشتر

اطالعات بسیار بیشتري از پراکنش و سای مرکزي البرز
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هاي  و خرس در بخش) در سه استان( و کرج تا سواحل خزر کشیده شدهوسعت زیادي داشته و از شمال تهران  مرکزي البرز

مرکزي در بخش امن  ي همختلف آن وجود دارد اما قسمت اصلی منطقه و بهترین و پر تراکم ترین قسمت آن منطق

 ي غرب جادهدر ن منطقه و در واقع در غرب ای. گلستانک است که جمعیت نسبتا بزرگی از خرسها را در خود جاي داده است

این منطقه به . ستها واقع شده که زیستگاه مناسبی براي خرس) از استان مازندران(چهار باغ  شده  حفاظتمنطقه  ،چالوس

مد بسیار پر رفت و آ ي هتوسط جاد ها ن رسد ارتباط آ بوده اما متاسفانه به نظر میمرتبط  مرکزي البرزطور قطع کامال با منطقه 

و در کوههاي اطراف کالردشت و در باغ  چهار شده  حفاظتمنطقه  در شمال). 1387نظامی (چالوس قطع شده باشد 

که این مناطق زیستگاه دائمی هستند و یا آنکه  رسد به نظر میاگرچه  .کوه حضور خرس قطعی است هاي شمالی علم دامنه

از کوههاي اطراف طالقان نیز بارها خرس گزارش شده و به احتمال زیاد کوههاي . وندش می تنها براي گذر استفاده 

جنگلی  ي همنطقه حفاظت شدر استان مازندران د. استان البرز زیستگاههاي مناسبی براي این گونه باشندغربی  شمال

از آن در این استان  اي هاست که خرس قهو اي همنطق  ترین غربیدر ارتفاعات جنوب رامسر و منطقه مازیبون ه کو بلس

   .گزارش شده است

در استان  ، رودبار شهرستان و طارم سفلیالموترودبار غرب استان البرز، پراکنش خرس به مناطق کوهستانی  شمالدر 

حضور خرس . گزارش شده استو طارم سفلی شرقی  الموت غربی، ممنوع شکاراطق منود و این گونه از ش می شیده قزوین ک

به دو استان گیالن و  اي هاز این مناطق گسترده پرکنش خرس قهو. وجود دارداز آن  این مناطق قطعی بوده و گزارشهایی در

منطقه طارم سفلی واقع شده و مناطق شرقی و منطقه خراسانلو که در جنوب مناطق در استان زنجان، . ودش می زنجان وارد 

بخشی از این منطقه تحت عنوان منطقه . ن به ویژه منطقه طارم از زیستگاههاي خرس در این استان استشمالی ا

اباد  سرخ شده  حفاظتهم چنین مناطق شمالی منطقه . سر معرفی شده که گزارش خرس از آن وجود دارد خرمنه ممنوع شکار

در استان . به مرزهاي استان اردبیل نزدیک شده از مناطقی است که وجود خرس در آن محرز است کهسر  و منطقه خرمنه

ي شرقی زاگرس شاهد هستیم پراکنش ها ي جنوبی البرز را به کوهپایهها زنجان اما با توجه به آنکه نزدیک شدن کوهپایه

انگوران نیز  شده  حفاظتو منطقه وحش  حیات ود و این گونه در پناهگاهش می تر هم کشیده  خرس به سوي مناطق جنوبی

جایی ) ویماق در استان آذربایجان شرقیامنطقه چار(تر آن  به همراه نواحی شمالیدر واقع این محدوده . ودش می مشاهده 

ط است که زیستگاههاي مرتفع و کوهستانی بین دو رشته کوه بزرگ البرز و زاگرس کشیده شده و به احتمال زیاد محل ارتبا

ي پراکنش گونه در  این موضوع در نقشه. کوه است اي بین این دو رشته وحش از جمله خرس قهوه بسیاري از عناصر حیات

مناطق شرقی آن شامل سروالت و جواهر دشت و در استان گیالن . نیز مشهود است) 2016(زاده و همکاران  ي اشرف مقاله

به ویژه منطقه دیلمان و (جنوبی این استان اند و مناطق مرتفع  ي اشکورات که در مرز استان مازندران واقع شده منطقه

ي جنگلی شمال ها که کوهستان) رشت واقع شده -ي قزوین که در شرق شهرستان رودبار و جاده درفک و سیاهرود رودبار
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از  اي هدر این استان خرس قهوبه طور کلی . زیستگاههاي خرس هستند شوند ین استان با استان قزوین را شامل میمرز ا

شده  حفاظتسر زنجان است، منطقه  خرمنه ممنوع شکارمزگی که چسبیده به منطقه  سیاه رودخان و گشت شده  حفاظتمنطقه 

کیلومتري  10 شکار ممنوع دیلمان و درفک در نطقه مان مازندران، تدشت در شهرستان رودسر و در مرز اس سروالت و جواهر 

اطق در من وجنوب شرقی استان گیالن در رودسر  آباد رحیم اشکورات ممنوع شکارمنطقه ، جنوب شهرستان سیاهکل

تر  در ادامه پراکنش خرس به سمت شمال و مناطق داخلیچنین  هم. گزارش شده استدسر کوهستانی جنوب شهرستان رو

شده  حفاظتي غرب شهرستان طوالش که بخشی از آن در منطقه ها ن کوهستاشود و  کشیده میدر این استان قفقازي ایران 

این بخش . از دیگر زیستگاههاي گونه در این استان هستندناو اسالم واقع شده  ممنوع شکارلیسار و بخش دیگري در منطقه  

رخت استان اردبیل در استان گیالن هم مرز و چسبیده به مناطق کوهستانی مرتفع اما کم د اي هاز زیستگاههاي خرس قهو

عالوه بر . داغ قطعی است آق شده  حفاظتبه ویژه منطقه  ها ن تان خلخال هستند که حضور خرس در آبه ویژه در شهرس

شهر، نمین و گرمی و  هاي مشکین شهرستان دیگري ازگونه از مناطق این  ،این شهرستانمناطق کوهستانی مختلف 

غرب  ر جنوبدمغان  شده  حفاظتمنطقه ربایجان همچون تر و در منطقه کندیمان و در مرز کشور آذ مناطق شمالیچنین  هم

و مناطق غربی سبالن در منطقه  رسوا دشت از شهرستان بیله و غرب بخش قشالق آباد شهرستان پارس بخش اصالندوز از

ي این استان همچون سرعین، نمین، نیر و کوثر اطالعی در ها ن از حضور گونه در سایر شهرستا .نیز گزارش شده استازنان 

شرقی  یجانذرباکاغذکنان آ شده  حفاظتمنطقه آن، داغ اردبیل و در فاصله چند کیلومتري  در غرب منطقه آق. دست نیست

   .در این استان استاي  هترین زیستگاه خرس قهو رقیشواقع شده که 

اي در محدوده  اند خرس قهوه شرقی و بنابر اطالعاتی که کارشناسان استانی در اختیار این طرح قرار داده در استان آذربایجان

در کلیبر و از . ي کلیبر، جلفا، ورزقان، هشترود، میانه، مراغه، تبریز، اسکو، بستان اباد و سراب گزارش شده استها ن شهرستا

بخش مرکزي زیستگاههاي محلی ارسباران، درجلفا منطقه کیامکی، در بخش دیزمار شرقی ورزقان،  منطقه قره آغاج 

عالوه بر . اند مراغه  به عنوان زیستگاههاي گونه شناسایی شدههشترود، منطقه کاغذکنان میانه، بخش خواجو در شهرستان 

قاري و  شمالی تر این استان در منطقه بزقوش و یاريدر مناطق  اي همنطقه کاغذکنان در شهرستان میانه، خرس قهو

، تبریز، در میان شهرهاي مراغه، بناب، عجب شیرکه ) ممنوع شکار(مرکزي استان و در منطقه سهند چنین در مناطق  هم

در  هکتار در شرق استان و 50937بزقوش با مساحت  شده  حفاظتمنطقه . نیز گزارش شده است گرفته اسکو قرار

با گذر از دشت سراب . از آن گزارش شده است اي هاز زیستگاههایی است که خرس قهویکی ي میانه و سراب ها ن شهرستا

واقع شده است که بخشی از آن تحت سهند ي جنوبی ها به سمت شمال مجددا یکی دیگر از زیستگاههاي گونه در دامنه

میان در شرق استان در این منطقه که بنابر گزارشات موجود . قاي معرفی شده است اريی  شده  حفاظتعنوان منطقه 

رممنوع انزان و کوه سبالن منطقه شکا واقع شده اهمیت زیادي در برقراري ارتباط بیني اهر، سراب و هریس ها ن شهرستا
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 در شمال) کیامکیوحش  حیاتپناهگاه (کره ارسباران و جلفا  گاه زیست ذخیره وي بزقوش در جنوب ها کوه رشته، در شرق

. شود قاري در جنوب شهرستان اهر نیز کشیده می دامنه پراکنش خرس به مناطق کوهستانی غرب منطقه یاري .دکن می ایفا 

شرقی در منطقه چاراویماق قرار دارد که در غرب منطقه  اي در استان آذربایجان یکی دیگر از زیستگاههاي خرس قهوه

هم اشاره شد احتماال جایی است که زیستگاههاي  انگوران زنجان واقع شده است و همانگونه که در باال شده  حفاظت

در شرقی  یجاندر استان آذربا اي ههاي قهو اما بزرگترین جمعیت خرس. شوند کوهستانی البرز به رشته کوه زاگرس متصل می

جلفا  ي کلیبر، ورزقان وها ن در شهرستاو آذربایجان ارمنستان کشورهاي قسمت این استان و در نزدیکی مرز   ترین شمالی

 ،دیزمار شده  حفاظتارسباران، منطقه  شده  حفاظتو منطقه  ملی  پاركوجود دارد جایی که از شرق به غرب به ترتیب 

این زیستگاهها به ویژه منطقه . اند واقع شدهو تا حدودي منطقه یکانات کیامکی وحش  حیاتپناهگاه  کنتال، ملی  پارك

و غرب کشور هستند که در مقایسه با سایر مناطق غربی  شمالارسباران بدون شک از بهترین زیستگاههاي خرس در 

در مراکان  شده  حفاظتمنطقه  این مناطق شمالی استان آذربایجان شرقی هم مرز. اند جمعیت بزرگتري را در خود جاي داده

هاي استان  بخش  ترین مراکان در شمالی شده  حفاظتمنطقه  ند باید اشاره کرد که بخش شرقیر چه(آذربایجان غربی 

سد ر به نظر می این استاندر . هستند) استبا استان آذربایجان غربی  لی مدیریت این منطقهوواقع شده  شرقی یجانآذربا

زراباد که در شمال شهر خوي واقع شده نیز کشیده یعنی منطقه منطقه مراکان، تر از  ربیاي به مناطق غ پراکنش خرس قهوه

ر نیز گزارش حضور خرس وجود دارد که بسیار دور از این مناطق دیگ ي همنطق از استان آذربایجان غربی و از یک. شده است

  .)25تصویر ( جنگلی میرآباد شده  حفاظتمنطقه : قرار گرفته است سردشتشهر  نزدیکیر شمالی و در جنوب این استان د
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: وحش قرمز، پناهگاه حیات: ملی مناطق تحت حفاظت، پارك(غرب  شرق تا شمال اي از شمال نقشه پراکنش خرس قهوه: 25تصویر 

  .)زرد: ممنوع رنگ و مناطق شکار سبز کم: شده سبز پررنگ، منطقه حفاظت

  

  بغر غرب تا جنوب از شمال. 2. 3. 4. 2



 

ي حدفاصل منطقه میرآباد در استان آذربایجان غربی تا مناطق مرتفع شمالی استان کردستان در محدوده ي 

تنها دو منطقه کوساالن و  این استاندر . 

هم چنین منطقه شده و  جنوب مریوان واقع

گزارشات تایید  دو منطقه، نعالوه بر ای. 

بیجار وجود دارد که البته  شده  حفاظتاستان و در شمال منطقه 

اي خرسهاي منطقه انگوران زنجان به نبوده و تنها شاید محل گذري بر

  

ي مابین ها ن کوساالن کردستان واقع شده و با توجه به کوهستا

بیستون  ي هدو منطقاي از  این استان خرس قهوه

جنوب این استان و قالجه در  شده  حفاظت

75 

ي حدفاصل منطقه میرآباد در استان آذربایجان غربی تا مناطق مرتفع شمالی استان کردستان در محدوده ي 

. دو شهرستان بانه و سقز اطالعی درباره حضور خرس قهوه اي در دست نیست

جنوب مریوان واقعدر غرب سنندج و ي هورامان است و ها ن شاهو که بخشی از کوهستا

. )26تصویر ( زارش خرس وجود داردگچشمه در غرب شهرستان دیواندره 

استان و در شمال منطقه  غربی از حضور خرس در مناطق غربی و شمال

نبوده و تنها شاید محل گذري برگونه زیستگاه دائمی این مناطق 

  . دنمناطق کوهستانی تکاب باش مناطق دیگر کردستان یا

  ).حیدريفریبرز : عکس(اي در کردستان  خرس قهوه

کوساالن کردستان واقع شده و با توجه به کوهستامنطقه بوزین و مرخیل در جنوب منطفه 

این استان خرس قهوهاز . دو منطقه احتمال پراکنش پیوسته بین این دو منطقه وجود دارد

حفاظتدر نزدیکی شهر کرمانشاه و منطقه ) و منطقه حفاظت شده

ي حدفاصل منطقه میرآباد در استان آذربایجان غربی تا مناطق مرتفع شمالی استان کردستان در محدوده ي ها ن از کوهستا

دو شهرستان بانه و سقز اطالعی درباره حضور خرس قهوه اي در دست نیست

شاهو که بخشی از کوهستا

چشمه در غرب شهرستان دیواندره  چهل

از حضور خرس در مناطق غربی و شمالهم  اي هنشد

این مناطق ن به طور یقی

مناطق دیگر کردستان یا

  

خرس قهوه: 26تصویر 

منطقه بوزین و مرخیل در جنوب منطفه در استان کرمانشاه 

دو منطقه احتمال پراکنش پیوسته بین این دو منطقه وجود دارد

و منطقه حفاظت شدهوحش  حیاتپناهگاه (
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منطقه قالجه که . و در نزدیکی مرز استان ایالم گزارش شده استآباد غرب  ي گیالن غرب و اسالمها شهرستانحدفاصل 

ه حفاظت شده اعالم شدمنطقه  هکتار 42607با مساحت  1378سال  در شده وي ایالم و کرمانشاه واقع ها ندر بین استا

گالبی  ،زالزالک ،کیکم بنه، ،دیگري همچوني گیاهی ها گونهو جنگلهاي وسیع و با ارزش بلوط ایرانی  است، با داشتن

در این منطقه از کشور را  اي هقهو يها زیستگاه مناسبی براي خرس و انواع گندمیان گنجشک زبان، وحشی، بادام کوهی

مناسب گزارشی از حضور خرس در آن نیست هر چند که به ي ها ن استان همدان با وجود داشتن کوهستا .تشکیل داده است

ي ها ن در جنوب استا. خرس داشته اما به دالئل نامعلوم از بین رفته است ي گذشتهها ن در زمارسد این استان  نظر می

س را در خود زیستگاههاي نسبتا وسیعی از خر ها ن که هر دوي آ اند دو استان لرستان و ایالم واقع شده ،کرمانشاه و همدان

 ممنوع شکارطور مناطق  اشترانکوه و سفیدکوه و همین ي هاز مناطق حفاظت شد اي هدر استان لرستان، خرس قهو. دارند

هکتار در جنوب و  98407با وسعت اشترانکوه  ي همنطقه حفاظت شد. پهلو، قالیکوه و گرین الشتر گزارش شده است هشتاد

منطقه . است غربی شهرستان ازنا و الیگودرز در استان لرستان واقع شدهجنوب شرقی شهرستان دورود و در بخش 

بخش اعظم این منطقه را . واقع است آباد کیلومتري شمال غربی خرم 67هکتار در  69500سفیدکوه به وسعت  شده  حفاظت

کوه  قالی. استان لرستان استآباد مرکز  غربی خرم پهلو نام کوهی در چهل کیلومتري جنوب هشتاد. دهند ارتفاعات تشکیل می

غربی به  ین کوه از شمالاهاي زاگرس در مرکز بخش بشارت زلقی شهرستان الیگودرز است  ی از کوهکوه رشتهکوه  یا غالی

ي بلند ها کوه رشتهگَرین از . ودش می سفید ختم  سراب کیگوران از شرق به روستاي کیزاندره و از جنوب شرقی به آبشار آب

و هاي همدان  مهم غرب ایران است که بیشتر مساحت آن در شمال استان لرستان و بخشی نیز در استانو زاگرس 

 کوه رشته. رسد کیلومتر می 180بیش از  در ادامه اشترانکوه قرار دارد و طول آن به  کوه رشتهاین گرین . کرمانشاهان قرار دارد

از غرب به دلفان، از شمال به نهاوند، از  این کوهستان. پیوندد می هاي پرو و بیستون در استان کرمانشاهان به کوهگرین 

   .ودش می شرق به شهرستان بروجرد و از جنوب به شهرستان سلسله محدود 

در محدوده  اي هخرس قهواند  و بنابر اطالعاتی که کارشناسان استانی در اختیار این طرح قرار دادهدر استان ایالم 

شهر و از بخش مرکزي زیستگاههاي  در دره. کند سیروان، ایالم، دهلران، ایوان و آبدانان زیست میشهر،  ي درهها ن شهرستا

محلی هیالنه النج، خرس اب، بوتک و لیت انار و در بخش ماژین، زیستگاههاي میرنوروز و کول هما، کیاو، کوه مالو و کوه 

ه سیوان به عنوان قانشت و قالرنگ، در بخش مرکزي منطدر سیروان و در بخش کارزان، مناطق م. اند لودر نام برده شده

در ایالم و در بخش چوار زیستگاه داالب، سیاه کولی و باولی و در بخش مرکزي . اند زیستگاههاي گونه شناسایی شده

ي در دهلران از بخش زرین اباد، منطقه کبیرکوه و از ایوان، در بخش مرکز. اند گون و قالرنگ گزارش شده مناطق مله

مناطق شره زول، دانیک، گاومهر و شیرپناه و در شهرستان آبدانان و بخش مرکزي آن مناطق، پیزله، سنجاب راه، ترکله، 

به عنوان زیستگاههاي گونه معرفی  ، خاباد و کبیرکوهوردن ،خرس میه، گرازان، تنگ قدح، آردان، بوتک، گلکان، گور سفید
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به  1375تا  1363از سال  که استایالم  انی مانشت و قالرنگ در شرق شهرمنطقه کوهستیکی از این مناطق، . اند شده

 29146با وسعت  1375در سال حفاظت و کنترل بوده است و  اندازي ممنوع تحت سال بعنوان منطقه شکار و تیر 13مدت 

منطقه مانشت و  .پیوسته است زیست محیطمدیریت سازمان حفاظت  به مناطق تحت شده  حفاظتهکتار به عنوان منطقه 

بین  ها زیادي از این منطقه ندارد به طوري که احتمال جابجایی خرس ي هجنوب منطقه قالجه واقع شده و فاصلقالرنگ در 

در جنوب شرقی منطقه مانشت و قالرنگ و در کوههایی که تقریبا پیوسته با . این دو منطقه بسیار محتمل است

خرس  ها ن در هر دوي آکه بنابر شواهد موجود  اند کوه قرار گرفته کوه و دینار کبیردو منطقه  اند ي این منطقهها ن کوهستا

منطقه . اند اعالم شده شده  حفاظتهر دوي این مناطق در اوائل دهه هشتاد شمسی به عنوان مناطق . وجود دارد اي هقهو

متر از سطح دریا  2790تا  950است کوهستانی از سلسله جبال زاگرس که در دامنه ارتفاعی  اي هکبیرکوه منطق شده  حفاظت

این منطقه به لحاظ داشتن تنوع ارتفاعی داراي . واقع شده است استان ایالماز در شهرستان دره شهر  و قرار دارد

طق، به صورت بکر و دست نخورده ي مختلف بوده که اغلب غیر قابل دسترس هستند و نسبت به سایر مناها اکوسیستم

تا  800دامنه ارتفاعی  است باوهستانی از سلسله جبال زاگرس اي ک منطقهنیز  دینارکوه شده  حفاظتمنطقه  .اند باقی مانده

ارتفاعی  طهنق  ترین مرتفع مرکزي  قله دینارکوه در قسمت. واقع شده است در شهرستان آبدانان که متر از سطح دریا 1955

اي است  تشکیل شده و منطقه در مجموع این منطقه از ارتفاعات بهم پیوسته و متعددي. دده منطقه را تشکیل می

نطقه داراي سیمایی کوهستانی با پوشش  اظ داشتن پوشش جنگلی تا بلندترینالعبور که به لح هاي صعب کوهستانی با راه

   .باشد جنگلی می

 .ودش می شناخته  "مرکزي زاگرس"که تحت نام  ودش می زاگرس از لرستان به سمت جنوب وارد بخش مرکزي خود  کوه رشته

و بختیاري، مناطق وسیعی  تمام استان چهارمحال تقریباً را در بر گرفته مرکزي کوهستان زاگرساین منطقه  ي هبخش عمد

آباده در استان فارس و سمیرم در استان اصفهان را  و سپیدان، بویراحمد، قسمت اعظم اقلید، مرودشت و از استان کهگیلویه

ه رفتگها و مراتع فرا  ا جنگلر که اغلب آن هزار هکتار شصت و هفت و سه میلیون مساحتاین منطقه با . گیرد میدر بر 

دربرگیرنده هفت این محدوده . قرار گرفته است "مرکزي از زاگرساند در چشم زیستی تنوعطرح حفاظت از "تحت عنوان 

بستانک،  تنگي  هو مناطق حفاظت شد صیاد دنا و تنگ ملی  پاركزیست شامل  محیطمنطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت 

یکی از شاخصترین جانوران این منطقه از کشور  اي هخرس قهو .صیاد است مارگون، دناي شرقی، دنا، سبزکوه، هلن و تنگ

  . پراکندگی دارده است و در بخشهاي زیادي از این محدود

و منطقه شکار سبزکوه، قیصري و هلن  ي هحفاظت شد ي هاز سه منطق اي هخرس قهو در استان چهارمحال و بختیاري

 20درصد منطقه در شهرستان کوهرنگ و حدود  80حدود که که البته منطقه قیصري . گزارش شده استممنوع شمس آباد 

از اند در چشم زیستی تنوعطرح حفاظت از "در خارج زون معرفی شده براي درصد آن در شهرستان اردل واقع شده 
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ي اردل و لردگان و ها در شهرستان کههلن  شده  حفاظتعالوه بر این منطقه، در منطقه . قرار گرفته است"مرکزي زاگرس

هم چنین حضور . سبزکوه نیز گزارشاتی از حضور خرس وجود دارد شده  حفاظتواقع شده و منطقه همجوار آن منطقه  کیار

روستاهاي چهارطاق، حیدرآباد و برجویی و حاشیه از حضور گونه در  .نیز قطعی است منطقه آزاد کوهرنگ در اي هخرس قهو

امیدآباد سراب و دره شده هلن، روستاي شده سبزکوه، روستاي ورزرد در منطقه حفاظترودخانه سبزکوه در منطقه حفاظت

  .هایی وجود دارد گزارش رودخانه سراب در منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاري

شامل حنا، زرچشمه،  ممنوع شکارو چهار منطقه ) کوه داالن( شده  حفاظتاز یک منطقه  اي هدر استان اصفهان خرس قهو

 1389در سال پس ساعالم و  ممنوع شکاربه عنوان منطقه  1388کوه در سال  منطقه داالن. بله و ونک گزارش شده استتس

 .پیوسته است زیست محیطبه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت  شده  حفاظتهکتار بعنوان منطقه  33731با مساحت 

داراي سیمایی کوهستانی بوده و  ولو و جنوب شرقی شهر داران واقع شده شقمی وحش  حیاتغرب پناهگاه  درمنطقه این 

در استان اصفهان اما در  اي هبخش دیگري از زیستگاههاي خرس قهو .شدبا می متر 2390متوسط ارتفاع آن از سطح دریا 

کیلومتري شمال شهر حنّا شامل دریاچه سد  8کیلومتري جنوب شرقی شهر سمیرم و  30منطقه شکار ممنوع حنّا واقع در 

و ارتفاع  وسعتهکتار  18750 این منطقه. قرار گرفته استمخـزنی حنّا و کوههاي موجود در جنوب و جنوب شرقی آن 

هاي زاگرس  کوه  رشته ازیک منطقه تقریباً کوهستانی که   ز ونکچشمه نا .متر است 2330متوسط آن از سطح دریاهاي آزاد 

این . است که خرس از آن گزارش شده است اي هاست دیگر منطقاستان اصفهان  کوهستانییکی از مناطق سردسیر و و 

دیگري  ي هطقمن .میرم قرار داردکیلومتري غرب س 30متر در فاصله حدود  3492داالن ونک به ارتفاع  کوهمنطقه در حاشیه 

با  منطقهاین . که در استان اصفهان از آن گزارش حضور خرس در دست است منطقه زرچشمه در شهرستان شهرضا است

هزار هکتار در جنوب غرب شهرستان شهرضا و در شمال روستاي اسفرجاندر و در مجاورت روستاي  56وسعتی در حدود 

قرار همسایگی با کوههاي سمیرم  این منطقه در. وع اعالم شدشکارممن هطقمنبه عنوان  1390 درسالواقع شده و  هونجان

شهرستان فریدن واقع  ي هدر محدودکه و سرانجام منطقه ستبله . وجود دارد ها ن بین آوحش  حیاتداشته و احتمال جابجایی 

ست که گزارش خرس از آن ا اي هبوده دیگر منطقالسلطان والی اصفهان  ییالقی در زمان ظلهاي  شکارگاهشده و یکی از 

کیلومتري غرب  160هزار هکتار در  24ي زاگرس با وسعت ها کوه رشتهدر  است کوهستانی اي هناحیاین منطقه . وجود دارد

  . همچنین وجود خرس در مناطق دیگري همچون منطقه پادنا در شهرستان سمیرم قطعی است. اصفهان در شهر افوس

ود که به دلیل ویژگیهاي ش می احمد کشیده  دامنه گستره گونه به استان کهکیلویه و بویردر ادامه پراکنش خرس در زاگرس 

زاگرس به  کوه رشتهدر برگیرنده تعداد زیادي از زیستگاههاي مناسب براي این گونه در ) کوهستانی بودن(توپوگرافیک خود 

اند خرس  کارشناسان استانی در اختیار این طرح قرار دادهدر این استان و بنابر اطالعاتی که . ویژه در مناطق شرقی خود است

در دنا، و در بخش مرکزي . کند ي دنا، بویر احمد، باشت، لنده و چرام زیست میها ن اي در محدوده شهرستا قهوه
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در بویراحمد  .اند زیستگاههاي محلی کوه دنا، کوه گل، کوخدان، تپه ناري، ده برانی، دلی بجک، خفر و امیراباد نام برده شده

هاي مرکزي، لوداب و مارگون و کاگان، مناطق دناي شرقی، سیوك و خرمناز، کوه شبلیز، گردووه، جوریز و تل  و در بخش

در شهرستان باشت و در بخش مرکزي آن، منطقه ده . )27تصویر ( اند خاکی به عنوان زیستگاههاي گونه شناسایی شده

به عنوان ) نیل(کوه نیر  چرامبخش مرکزي کوههاي سیاه و سفید و در  توت، در شهرستان لنده و در بخش مرکزي

زیستگاه خرس در   ترین کوه دنا و مناطق اطراف آن شناخته شده. اند زیستگاههاي گونه در این استان معرفی شده

با وسعت 1369این منطقه در سال  .زاگرس است کوه رشته  ترین کیلومتر طول طوالنی 80دنا با . است مرکزي زاگرس

هکتار  25،839قسمتی از این منطقه با وسعت  1391سپس در سال اعالم و  شده  حفاظتهکتار بعنوان منطقه  68،009

این منطقه از محل تالقی رودخانه ماربر و رودخانه سمیرم در جوار روستاي حد شمالی . دنا معین گردید ملی  پاركبعنوان 

بسمت غرب تا روستاي خرسان و در امتداد رودخانه خرسان تا محل تالقی رودخانه خرسان رودآباد در امتداد رودخانه ماربر 

سخت بطرف دشتک بطرف روستاي   سخت بطرف غرب در امتداد جاده سی در جنوب از ده بزرگ سی. است با رودخانه بشار

سخت بطرف شمال شرقی در امتداد جاده  از باغات ده بزرگ سیو در شرق  پاتاوه و از پاتاوه با راه مالرو تا رودخانه بشار

سخت بطرف گردنه بیژن و از گردنه بیژن در امتداد جاده تا رودخانه ماربر و در امتداد رودخانه ماربر تا روستاي رودآباد و  سی

 در محل تالقی رودخانه سمیرم و ماربر

  .واقع شده است تالقی رودخانه خرسان و بشاراز جنوب روستاي پاتاوه و در امتداد رودخانه بشار تا محل و حد غربی منطقه 

  

   

  



 

  

ي بسیار مشابه ها تر کوهستان دنا نیز که داراي اکوسیستم

به عنوان  ي اخیرها لدر سا اند از جمله خرس را در خود جاي داده

حضور گزارشات زیادي از حضور خرس در این مناطق وجود دارد براي مثال 

از خاریدون سیی و شده دناي شرقحفاظت

از  اي هبه جز دنا خرس قهو .د اثبات شده است

و در  واقع شدهدر شهرستان دنا  از نظر تقسیمات جغرافیایی

شهر دوگنبدان در شرقی  شمالواقع در ضلع شمال و 

است در  ي سخت و صعب العبورها غالبا کوهستانی متشکل از ارتفاعات و صخره

  .معرفی شده استکوه خامین 

در زاگرس در محدوده استان خوزستان واقع شده است که عمدتا بخش 

هاي  هاي زیادي از این محدوده بخش. گیرد
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  ).بان کانون محیط -اي دوربین تله: عکس(اي در دنا  خرس قهوه

تر کوهستان دنا نیز که داراي اکوسیستم دنا، بخشهاي جنوبی ملی  پاركو  شده  حفاظت

از جمله خرس را در خود جاي دادهوحش  حیاتي مهم ها و بسیاري از گونه

گزارشات زیادي از حضور خرس در این مناطق وجود دارد براي مثال . اند دناي شرقی معرفی شده

حفاظتگل در منطقه شده دنا، کوهاین گونه از روستاهاي خفر و سیور در منطقه حفاظت

د اثبات شده استشده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمسخت و آبسپاه در منطقه حفاظت

از نظر تقسیمات جغرافیایی منطقه سیوك. اند مناطق سیوك و کوه خامین نیز گزارش شده

واقع در ضلع شمال و کوه خامین . معرفی شده است شده  حفاظتبه عنوان منطقه 

غالبا کوهستانی متشکل از ارتفاعات و صخره اي هنیز که منطق مرکز شهرستان گچساران

کوه خامین  شده  حفاظتمنطقه نوان تحت عهکتار  25586با وسعتی معادل 

در زاگرس در محدوده استان خوزستان واقع شده است که عمدتا بخش  اي هبخش دیگري از زیستگاههاي خرس قهو

گیرد میي دزفول، اللی و ایذه را در برها ن کوهستانی غرب این استان در شهرستا

خرس قهوه: 27تصویر 

  

حفاظتعالوه بر منطقه 

و بسیاري از گونه اند مناطق شمالی

دناي شرقی معرفی شده شده  حفاظتمنطقه 

این گونه از روستاهاي خفر و سیور در منطقه حفاظت

سخت و آبسپاه در منطقه حفاظت

مناطق سیوك و کوه خامین نیز گزارش شده

به عنوان منطقه  1389سال 

مرکز شهرستان گچساران

با وسعتی معادل  1380سال 

بخش دیگري از زیستگاههاي خرس قهو

کوهستانی غرب این استان در شهرستا
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شالو و مونگشت و  شیمبار و شده  حفاظتمناطق . اند معرفی شده ممنوع شکاریا  شده  حفاظتکوهستانی به عنوان مناطق 

شیمبار و سد  شده  حفاظتمنطقه . که زیستگاههاي خرس را در خود دارند اند اي همنطق سه ،تنان هفت ممنوع شکار هطقمن

پوشیده از جنگل کوهستانی  منطقهاین . واقع شده استمسجدسلیمان  کیلومتري شمال شرق شهرستان 80در فاصله کارون 

کمترین سخت دسترسی  به دلیلبنابر آنچه در گزارشات آمده  که استهزار هکتار  50حدود  با وسعتی درو درختان بلوط 

که از نقاط مرتفع خوزستان است استان  این منطقه ادامه سلسله جبال زاگرس در. هاي انسانی را به خود دیده است آسیب

تشکیل گردیده ... ها و هاي طبیعی، نقاط تاالبی با پوشش متراکم گیاهان، چشمه یخچال...) منار، کتک، تاراز، للر، چال و(

پران،  هاي تنوش، ناشلیل، زردحلقه، نشا، سه مرکب از کوه و هاي لردگان و ایذه شت در شهرستانکوهستان مونگ. است

 این منطقه. یکی دیگر از زیستگاههاي خرس در استان خوزستان استرآفتاب، کله، کلمه و دوزرد سرچاه، قوچه، بدرنگان، ب

بخش عظیمی از این کوهستان را  .استهکتار  12553 آنوسعت واقع شده و حوزه شهرستان ایذه بخش دهدز در 

، زالزالک، بلوط، کلخونک، انجیر وحشی، کیکم، بادام را این منطقهغالب پوشش گیاهی و هاي نسبتاً انبوه پوشانیده  جنگل

 نطقهم. ها هستند از جمله مواد غذایی مورد نیاز خرس ها ن دهند که بسیاري از آ میتشکیل  یره گرامینهگون و گیاهان ت

ي ها با دارا بودن پوشش جنگلی زاگرس و اکوسیستم کوهستانی یکی از زیستگاههاي مهم گونهنیز تنان  کوهستانی هفت

معرفی شده تنان  هفت ممنوع شکارزیست به عنوان منطقه  از سوي سازمان حفاظت محیط در این استان است و جانوري

کیلومتري شهر دزفول واقع  70تنان در شمال شهرستان دزفول در بخش سردشت و در فاصله  منطقه کوهستانی هفت .است

  . ستهم هپلنگ و بزکوهی هاي دیگري مانند  زیستگاه گونه ،خرسعالوه برو 

بنابر اطالعاتی که کارشناسان استانی در اختیار این طرح قرار  اي پراکنش نسبتا وسیعی دارد در استان فارس خرس قهوه

ي مرودشت، پاسارگاد، اقلید، ارسنجان، بوانات، آباده سپیدان و شیراز زیست ها ن اي در محدوده شهرستا اند خرس قهوه داده

ودشت و از بخش کاکفیروز و دردودزن  زیستگاه محلی دشتک حصار، در اقلید و در بخش سده، منطقه بکان ، در مر. کند می

در بخش مرکزي ارسنجان منطقه کوه سیاه، در بوانات و در بخش سرچمان و مرکزي منطقه توجردي، در آباده و بخش 

ان منطقه برم فیروز و از شیرا و بخش ارژن مرکزي آن منطقه خسرو و شیرین، در سپیدان و بخش هاي مرکزي و همایج

ي ممسنی، استهبان، فسا و ها ن شهرستا در محدوده هم چنین. اند منطقه دشت برم به عنوان زیستگاههاي گونه معرفی شده

بسیار  يها که بیشتر این مناطق تنها شامل جمعیتباید اشاره کرد هر چند  .گزارش شده استارسنجان نیز این گونه 

فسا ) قبله کوه(ریز  ، نی)جمالی کوه خواجه(ارسنجان ) خرسی  دره امان(در محدوده شهرهاي استهبان  کوچکی به ویژه

شرقی  رنج در شمال متر و کوه 3943بل در جنوب اقلید با ارتفاع  کوه. هستند) منطقه ارژن و پریشان(و شیراز ) کوه خرمن(

ناحیه کوهستانی رنج و گمبیل در کنار . اند شمالی استان فارس هاي هدریا از مهمترین کومتر ارتفاع از سطح  3718یدان با پس

سه زون اصلی گونه در استان فارس به عنوان . مهم خرس در استان فارس بوده است هاي هرنج نیز از زیستگا کوه
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ن و مرودشت یعی از منطقه سپیدابخش وس ها ن که بزرگترین آ اند هدر استان فارس مشخص شد اي هخرس قهو هاي هزیستگا

توان  آمده می) 1387(و غالمحسینی ) 1384(و بر اساس آنچه در اسماعیلی و کمی  به طور کلی . ودش می را شامل 

منطقه سپیدان واقع در بین استان  -1: بندي کرد یمرتیب تقسبه این تدر استان فارس را  اي هخرس قهو هاي هزیستگا

 هاي در این منطقه زیستگاهکوه رنج و برم فیروز که کهگیلویه و بویراحمد در شمال و شهرستان شیراز در جنوب و ارتفاعات 

منطقه مرودشت واقع بین اقلید در شمال و  - 2. شش پیر، آبنو، دلخان، رنج و گمبیل، کمهر، مارگون و دره حیدري

خرس نام  هاي هشول، درودزن، کندازي و گل مکان به عنوان زیستگا هاي هدر این منطقه زیستگا. شیراز در جنوب شهرستان

در این منطقه دره امان خرسی به عنوان زیستگاه خرس البته با تعداد خرس بسیار کم که : منطقه استهبان - 3 .اند هبرده شد

در گذشته از بنابر گزارشات زیستگاه خرمن کوه که : نطقه فسام - 4. نام برده شده است وندش می به ندرت مشاهده 

در نواحی هم مرز با : منطقه ممسنی - 5. ودش می خوب خرس بوده اما اکنون به ندرت خرسی در آن گزارش  هاي هزیستگا

 د گزارشهرچن اند به عنوان زیستگاههاي خرس گزارش شدهدو منطقه نی ریز و اقلید نیز . سپیدان خرس گزارش شده است

کوه سیاه، منطقه آزاد کوه چنار و منطقه آزاد  ممنوع شکاردر شهرستان ارسنجان منطقه  .ردوجود ندا ها ن از خرس از آ قطعی

بخش  .خرس داردبختگان  وحش حیاتدر حاشیه شمالی پناهگاه خم  کوهاما اکنون فقط  اند هکوه خم در گذشته خرس داشت

از جمله  اند در آمده زیست محیطي اخیر در فهرست مناطق تحت حفاظت ها لدر سا زیادي از زیستگاههاي فوق به ویژه

ها به عنوان  هم چنین بخش دیگري از این زیستگاه. تنگ بستانک و ارژن و پریشان ،آبشارمارگون ي همناطق حفاظت شد

، کوه )ن و پریشانژار شده  حفاظته در شرق منطق( گاله ماله ممنوع شکاراز جمله مناطق  اند معرفی شده ممنوع شکارمناطق 

منطقه حفاظت از .، که آخري در نزدیکی مناطق باغ شادي و بوروییه استان یزد واقع شده استکوه کوهستان روشنو  سیاه

شده در منطقه حفاظت» گهکل«دره هم چنین از از روستاي جیدرزار و ارتفاعات بهشت گمشده و و شده تنگ بستانک 

هم چنین در وب سایت اداره کل محیط زیست فارس در فهرست  .هاي قطعی از حضور گونه وجود دارد گزارشنیز  مارگون

جنوب شرقی شهرزرین دشت  هکتار در جنوب شهر داراب و 90874با وسعت که  منطقه شکارممنوع مزایجانگونه هاي 

  . اطالعات بیشتري دارد، از خرس قهوه اي نام برده شده که اثبات آن نیاز به قرار دارد) حاجی آباد (

و در استان کویري یزد  نواحی  ترین زیستگاههاي خرس در کشور در جنوبی  ترین سرانجام بخش بسیار کوچکی از جنوبی

این دو منطقه در  . واقع شده استغرب شهر هرات در استان یزد  هاي هبوروییه در کو وحش حیاتپناهگاه  شادي منطقه باغ

منطقه . اند کوه که در شمال بختگان واقع شده قرار گرفته ي منطقه روشن ادامه ارتفاعات شرقی استان فارس در محدوده

شهرستان خاتم کیلومتري جنوب  30در فاصله و در حد فاصل دو استان فارس و یزد است که جنگلی  اي هشادي منطق باغ

آن هکتار  8589دارد و هکتار  34000این منطقه با مساحتی بالغ بر  .کیلومتر فاصله دارد 38 شهر هرات حدود ده و ازشواقع 

از غرب به شرق بوده و جنگلی  اي هشادي منطق باغمنطقه  .شده استتعیین  شده  حفاظتبه عنوان منطقه  1384در سال 
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بنه  جنگل منطقه راقسمت عمده اشکوب درختی  .استبختیاري و چاه منج  ،قناتو ،باغ معدن ،ي باغ شاديها لشامل جنگ

دومین هکتار  5000با وسعت نیز بادام کوهی  ،دارد پس از بنههکتار  7000حدود  یکه سطحشامل میشود ) پسته وحشی(

انجیر و آلوچه وحشی نیز  ،ارژن ،هاي کیکم گونه دو گونه، عالوه بر این. ده استداشکیل تي مهم درختی منطقه را  گونه

ه پوشش جنگلی به ویژو البته و منطقه این ویژگیهاي توپوگرافیک . تنده در این منطقه قابل مشاهده اسبصورت پراک

هم چنین منطقه  .در آن است اي هدرختی این منطقه کامال گویاي وجود زیستگاه نسبتا مناسب براي حضور خرس قهو

به مدت دو سال  79از سال  دهیزد و در شهرستان خاتم واقع ش هزار هکتار در جنوب استان 78حتی حدود با مساکه بوروئیه 

وحش  حیاته ، تحت عنوان پناهگاها و غناي طبیعی به دلیل ویژگی 81و پس از آن در سال  ممنوع شکاربه عنوان منطقه 

بلندترین  متر قرار دارد که 2860تا  1580در محدوده ارتفاعی وحش  حیاتاین پناهگاه . استه تحت مدیریت قرار گرفت

به طور . از سطح دریاست 2708بان در نزدیکی غارخانه به ارتفاع  متر و کوه دیده 2800 ارتفاع مربوط به کوه چنگ به ارتفاع

تصویر ( کلی بخش عمده پناهگاه را ارتفاعات تشکیل داده که بیشتر از جنوب شرق به طرف شمال غرب گسترش دارند

28(.  
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: قرمز، پناهگاه حیات وحش: مناطق تحت حفاظت، پارك ملی(غرب  غرب تا جنوب اي از شمال پراکنش خرس قهوهنقشه : 28تصویر 

  .)زرد: سبز کم رنگ و مناطق شکار ممنوع: سبز پررنگ، منطقه حفاظت شده
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 زیست  مدیریت سازمان حفاظت محیط اي در مناطق تحت قهوه خرس. 4. 4. 2

ملی، پناهگاه  پاركشامل (زیست  مدیریت سازمان حفاظت محیط تحت منطقه 132وهش بنابر اطالعات گرداوري در این پژ

در کشور  اي قهوهخرس  "گستره حضور"جزو  )ملی و منطقه شکار ممنوع شده، آثار طبیعی وحش، منطقه حفاظت حیات

 و) استکه حیوان در آن ساکن  یمناطق( بوده "ناحیه ساکن"هم شامل  "گستره حضور"که  الزم به یادآوري است. هستند

ي  هشامل هم "گستره حضور"همانطور که در باال نیز اشاره شد . شود را نیز شامل میري یا احتمالی مناطق عبوهمچنین 

نامطلوب یا غیراشغال  هاي هشامل زیستگا تواند می  که  شود می مناطقی است که حیوان ساکن است یا گاهی در آن مشاهده 

  .)29تصویر ( .شده نیز باشد

منطقه  53ملی و  شده، یک آثار طبیعی منطقه حفاظت 63وحش،  پناهگاه حیات 7ملی،  پارك 8منطقه شامل  132این 

شده و مناطق  زیستگاههاي خرس در دو گروه مناطق حفاظت) درصد 88(ي  عمده بخش). 2جدول (ممنوع است  شکار

درصد زیستگاههاي خرس در این مناطق در  40 در حدود مورد حضوري مهم در این  نکته. اند هممنوع قرار گرفت شکار

میلیون  6مجموع مساحت این مناطق بالغ بر  .شود انجام نمی یدر عمل حفاظت ها ن از آممنوع است که  ي مناطق شکار دسته

  .استهزار هکتار  240

  



86 

 

  

  

سبز پررنگ، منطقه : وحش قرمز، پناهگاه حیات :ملی پارك( حفاظت اي در مناطق تحت قهوه نقشه پراکنش خرس: 29تصویر 

  .)زرد: ممنوع رنگ و مناطق شکار سبز کم: شده حفاظت
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وحش،  پناهگاه حیات: ملی، صورتی پارك: سبز(زیست  مدیریت سازمان حفاظت محیط اي در مناطق تحت خرس قهوه .2جدول 

  )ممنوع شکارمناطق : ملی، بنفش آثار طبیعی: شده، آبی مناطق حفاظت: خاکستري

   استان  منطقه )هکتار(وسعت 

 1 اردبیل  آق داغ  93889

 2 اردبیل مغان 35218

 3 اردبیل کندیمان 30225

 4 اردبیل مشکول 19761

 5  اردبیل  انزان  42305

 6 اصفهان  داالنکوه 33731

 7 اصفهان حنا 78563

 8 اصفهان ستبله 21815

 9 اصفهان ونک 26124

 10 اصفهان زر چشمه 55899

 11 البرز زرین کوه، طالقان 32852

 12 ایالم مانشت و قالرنگ 29146

 13 ایالم  کبیر کوه 17923

 14 ایالم  دینار کوه 40579

 15  ایالم  کالل  -

 16 ایالم بیناوبیجاروچکور 38239

 17 آذربایجان شرقی کنتال  7000

 18 آذربایجان شرقی ارسباران 8926

 19 آذربایجان شرقی کیامکی 89944

 20 آذربایجان شرقی یاري قاري 71442

 21 آذربایجان شرقی بزقوش 50212

 22 آذربایجان شرقی ارسباران  77511

 23 آذربایجان شرقی سهند 66054

 24 آذربایجان شرقی دیزمار 68645

 25 آذربایجان شرقی کاغذ کنان 50624

 26 آذربایجان شرقی چاراویماق 73927

 27 آذربایجان شرقی هوراند 450000

 28 آذربایجان شرقی  چارویماق  90576

 29 آذربایجان شرقی کاغذکنان 77459
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 30 آذربایجان شرقی سهند 155942

 31 آذربایجان شرقی  یکانات  61091

 32 آذربایجان غربی  میرآباد  11435

 33 آذربایجان غربی و شرقی مراکان 103983

 34 آذربایجان غربی زرآباد خوي 86497

 35 تهران الر 28037

 36  تهران  الر 45505

 37  تهران  کاوده 76901

 38 تهران ورجین 27029

 39 چهارمحال و بختیاري سبزکوه 56308

 40 چهارمحال و بختیاري قیصري 9829

 41 چهارمحال و بختیاري  هلن 40131

 42 چهارمحال و بختیاري   شمس آباد  2816

 43 خراسان شمالی سالوك 8231

 44 خراسان شمالی سالوك 11677

 45 خراسان شمالی قرخود 43150

 46 خراسان شمالی )بهکده رضوي(تخت ایران  37286

 47 خراسان شمالی درکش و هاور 19665

 48 خوزستان شیمبار و حوزه دریاچه سدکارون  54139

 49 خوزستان  شالو و مونگشت  12991

 50  خوزستان  دزفولتنان  هفت 12044

 51 زنجان انگوران 29812

 52 زنجان انگوران 92180

 53 زنجان سرخ آباد 121843

 54 زنجان خراسانلو  71870

 55  زنجان  فیله خاصه  110532

 56 زنجان خرمنه سر طارم 77785

 57 سمنان خوش ییالق 150057

 58 سمنان جنگل ابر 35000

 59 سمنان پـــرور 64844

 60 سمنان خنار 36476

 61 سمنان آرسک سفیدکوه 72351
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 62 سمنان تپال 35511

 63 سمنان طالو شیر بند 74608

 64 فارس آبشارمارگون 3196

 65 فارس ارژن و پریشان 56713

 66 فارس  تنگ بستانک 14960

 67 فارس  ماله گاله 51954

 68 فارس روشن کوه 31129

 69  فارس  کوه سیاه  35875

 70 قزوین الموت غربی 88290

 71 قزوین طارم سفلی 49587

 72 قزوین الموت شرقی 92327

 73 کرمانشاه بیستون 40651

 74 کرمانشاه قالجه 42605

 75 کرمانشاه بیستون 54663

 76  کرمانشاه  بوزین و مرخیل  23724

 77 کهکیلویه و بویر احمد دنا 25839

 78 کهکیلویه و بویر احمد دنــــا 68009

 79 کهگیلویه و بویراحمد کوه خامین  25586

 80 کهگیلویه و بویراحمد دناي شرقی 31375

 81 کهگیلویه و بویراحمد سیوك     12858

 82 کهگیلویه و بویر احمد خرم ناز 19012

 83 کهگیلویه و بویر احمد پادناي سمیرم 43819

 84 کردستان کوساالن و شاهو    57236

 85 گلستان گلستان 87402

 86 گلستان جهان نما 31747

 87 گلستان  زاو  14323

 88 گلستان  لوه 3349

 89 گلستان چلچلی 38441

 90 گلستان عزیزآباد 20591

 91  گلستان  نیشاك  13573

 92 گیالن ن و سیاه مزگیگشت رودخا 39514

 93 گیالن سیاهرود رودبار 28289
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 94 گیالن سروالت و جواهر دشت 21254

 95 گیالن  لیسار 31142

 96 گیالن دیلمان درفک 44886

 97 گیالن اشکورات 30347

 98 گیالن ناو اسالم 4919

 99 گیالن رودبار الموت 118000

 100  لرستان  سفیدکوه  25683

 101 لرستان سفیدکوه 69772

 102 لرستان اشترانکوه  73463

 103 لرستان هشتادپهلو 18451

 104 لرستان قالیکوه 113654

 105 لرستان گرین الشتر 68853

 106 مازندران  پابند 18253

 107 مازندران  کیاسر 9265

 108 مازندران دودانگه 16904

 109 مازندران البرز مرکزي 398826

 110 مازندران  خیبوس و انجیل سی 3471

 111 مازندران  بوال 3759

 112 مازندران  شش رودبار 7922

 113 مازندران اساس 4313

 114 مازندران بلس کوه 11211

 115 مازندران هراز 15471

 116 مازندران هزارجریب  6195

 117 مازندران واز 9646

 118 مازندران چهارباغ  19000

 119  مازندران  آبشار شیرگاه  3474

 120 مازندران سلیمان تخت ،کمان سیاه کوه، قلل سه گانه علم 4077

 121 مازندران و سه هزاردوهزار  80451

 122 مازندران هزارجریب 10940

 123 مازندران )روشن کوه(کیاسر  5051

 124 مازندران  نوبمازی  11358

 125 مازندران  پابند  47229
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 126 مازندران  لفور  8000

 127  مازندران  چالو  5800

 128  مازندران  سیاه بیشه  3216

 129  مازندران  رازان  1746

 130 یزد بوروئیه   77718

 131  یزد  باغ شادي  8589

 132 یزد باغ شادي 28572

  

مدیریت  بیشترین تعداد مناطق تحت، منطقه 8و  15، 24با به ترتیب و فارس گیالن  ،ي مازندران، آذربایجان شرقیها ن ااست

منطقه  7و گلستان با احمد  و کهکیلویه و بویر سمنان. دارند را )حضور دارد ها ن که خرس در آ( زیست سازمان حفاظت محیط

  ).30تصویر (اند  هاي بعدي جاي گرفته در رتبه

  

  

  .ها ن اي در استا تعداد مناطق تحت حفاظت داراي خرس قهوه: 30تصویر 

  

ي ها هاز گوناي  قهوهحفاظت که خرس  و سمنان بیشترین مساحت مناطق تحت ، زنجانچنین آذربایجان شرقی، مازندران هم

که  شود هزار هکتار می چهارصداین مساحت به ویژه در استان آذربایجان شرقی بالغ بر یک میلیون و . است را دارند ها ن آ
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شده هوراند  هزار هکتار از این محدوده جزو منطقه حفاظت 450هر چند که . )31تصویر ( است ها ن بسیار بیشتر از سایر استا

ها در آن هست اما از زیستگاههاي بسیار مطلوب و پرجمعیت گونه محسوب  دي از خرساهر است که اگرچه گزارشات زیا

هزار هکتار از زیستگاههاي گونه در استان مازندران تنها در منطقه البرز مرکزي واقع شده که  400و یا در حدود . شود نمی

توانند  زیستگاه دائمی گونه بوده و بقیه جزو منطقه گستره حضور گونه می) منطقه امن گلستانک(فقط بخش کوچکی از آن 

باید توجه داشت که در برخی مناطق بخشی از منطقه در محدوده یک استان واقع شده اما مبناي انتخاب ضمن اینکه . باشند

قرار دارد اما این منطقه جزو براي مثال اگرچه بخش وسیعی از البرز مرکزي در استان تهران (استان، مدیریت منطقه است 

  ). استان مازندران در نظر گرفته شد

  

 

  .ها ن اي در استا حفاظت داراي خرس قهوه مساحت مناطق تحت: 31تصویر 

  

براي خرس ( مدیریت بیشترین درصد مناطق تحتغربی، آذربایجان شرقی و مازندران آذربایجان زنجان، هاي  چنین استان هم

هاي زنجان  درصد مساحت استان 34و  35به عبارت دیگر نزدیک به ). 32 تصویر(دارند را به نسبت مساحت استان ) اي قهوه

آذربایجان ي ها ن استا. حضور دارد ها ن اي در آ شوند که خرس قهوه مدیریتی شامل می را مناطق تحت و آذربایجان غربی

 21ا ب(گیالن و ) درصد 22با (، سمنان )درصد 22با (لرستان ، )درصد 29با حدود (مازندران ، )درصد 30با حدود (شرقی 

ند که هست هایی نصفهان و فارس از جمله استاخوزستان، یزد، کردستان، اي ها ن استا. عدي قرار دارندي بها در رتبه )درصد
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در این باره وضعیت این . بسیار اندك است ها ن مدیریتی که خرس دارند نسبت به مساحت آ نسبت مساحت مناطق تحت

صد کوچکی از وسعت استان را زیستگاههاي خرس واقعا در نخوزستان، یزد و اصفهاکسان نیست و براي مثال در ی ها ن استا

مدیریت هستند اما در استان فارس، بخش زیادي از  شوند و بیشتر همین مناطق نیز جزو مناطق تحت شامل می

  .مدیریت قرار نگرفته است جزو مناطق تحت زیستگاههاي گونه

  

  

  .ها ن اي به مساحت استا داراي خرس قهوه مدیریت درصد مساحت مناطق تحت: 32تصویر 

  

  Identifying Populationsها  شناسایی جمعیت. 5. 4. 2

ی گسترده های اي هدارند و معموال به شکل لک ندکن می  که زیست  اي هبه ندرت پراکنش یکنواختی در سراسر محدودها  گونه

منفرد هستند  هاي معموال این جمعیت. روند می به کار ها  یا نواحی قابل تعریف بهراي شناسایی جمعیتها  این لکه. وندش می 

 وندش می ژنتیکی شناسایی  هاي پژوهش با ها  به طور معمول این جمعیت. ودش می متمرکز  ها ن که تالشهاي حفاظتی بر آ

(Moritz 1994, Avise 2000)  بر اساس ها  جمعیت ها، نوع پژوهش آید که به دلیل نبود این  میاما بسیار پیش

به سادگی و با مرزهاي ها  بعضی جمعیت. دقت کمتري دارند که وندش می آنالیزهاي جغرافیایی یا تجربیات میدانی تعریف 

در اگر . با مرز مشخص نام برد هاي حفاظت یا سایر محدوده ان از مناطق تحتتو می براي مثال  وندش می قراردادي تعریف 

  . ژنتیکی پیدا شود این موضوع بسیار اهمیت دارد هاي تفاوتها  جمعیتبین گونه از  تر سطح پایین
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اس تجربیات ر اسدر ایران اطالعات زیادي وجود ندارد و در واقع بیشتر اطالعات موجود ب اي هخرس قهو هاي درباره جمعیت

هاي خرس  صحبتی از جمعیت Gutleb & Ziaie (1999). یهاي جغرافیایی گسترش گونه استکارشناسان یا ویژگ

البته هیچ تحقیقی  اند هاضافه کرد ها ن آ. اند در مناطق مختلف بسنده کرده ها ن در کشور نکرده و به ذکر پراکنش آ اي هقهو

 کوه رشته شیبهاي شمالی رسد میعلمی دقیقی براي تخمین اندازه جمعیت خرس در این سه جمعیت وجود ندارد اما به نظر 

  .تري را در خود جاي داده استالبرز نسبتا جمعیت بزرگ

Gutleb et al. (2002)  وGutleb et al. (2005) در  اي هبراي اولین بار تخمینی از اندازه جمعیت خرس قهو

در سال  چاپ رسیده است و سپس همین پژوهش به 2002که در خبرنامه بین المللی خرسها در سال  اند کشور را انجام داده

پوستر ارائه المللی پژوهش و مدیریت خرسها که در کشور ایتالیا برگزار شده به شکل  در شانزدهمین کنفرانس بین 2005

  : اند ي خرس را به سه جمعیت تقسیم کردهها جمعیت ها ن کوتاه آ در این نوشتارهاي. اند کرده

با (البرز و در امتداد سواحل دریاي خزر  کوه رشتههاي شمالی  ي هیرکانی در شیبها لشامل جنگ جمعیت البرز )1

 )کیلومتر مربع 19000مساحت 

 )کیلومتر مربع 3500با مساحت (مرز کشورهاي آذربایجان و ارمنستان  کشور و درغربی  شمالدر  جمعیت قفقاز )2

  )کیلومتر مربع 5000( در غرب ایران مرکزي هاي زاگرس در کوه مرکزي جمعیت زاگرس )3

 De Fillippi (1862), Blanford (1876), Goodwin) از جمله ها پژوهش در این میان در بسیاري از 

(1940) Missone (1959), Lay (1967), Gutleb & Ziaie (1999) در منطقه  اي هاز جمعیت خرس قهو

کیابی و هم چنین . در ایران نام برده شده استها  جمعیت خرس "ینتر اصلی"به عنوان ) شیبهاي شمالی البرز(شمالی 

ملی  پاركبه ویژه در ي گلستان و مازندران ها ن استا در اي هرس قهوخنیز اعتقاد دارند باالترین فراوانی  )1372(همکاران 

  .قرار دارد مرکزي البرز شده  حفاظتگلستان و منطقه  

این واژه به کار بردن  از ها ن آمنظور مبناي علمی نداشته  "جمعیت"استفاده این پژوهشگران از واژه آنچه که مشخص است 

از زمان گزارش گونه از کشور تا همین چند سال  .کردن خرسهاي مناطق مختلف از یکدیگر بوده است براي تفکیک فقط

در سال . در کشور انجام نشده و اطالعتی در این باره وجود نداشت اي قهوهي ها پیش هیچ بررسی دقیق جمعیتی روي خرس

غربی  در نیمه شمالی، غربی و شمال(مناطق مختلف  اي قهوهي جمعیتی خرسهاي ها نظامی مختصري درباره تفاوت 1392

 پژوهش نتایج این . شده ارائه کرده استانجام که روي صفات جمجمه اي سنجی هندسی  استفاده از روش ریختبا  )کشور

به طوري که براي مثال با وجود فاصله کم است بوده ) خرسهاي مناطق مختلف(تفاوتهایی بین این گروهها وجود حاکی از 

واژه جمعیت را ) 1392(نظامی  .مشاهده شده است "جمعیت"این دو  داري بین بین دو محدوده البرز و ارسباران تفاوت معنی
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دن ررسد منظور او از استفاده از این واژه بیشتر براي نام ب هاي این سه منطقه استفاده کرده اما باز هم به نظر می براي خرس

هاي مناطق مختلف  نزدیکی جمعیتگیري دوري و  ها یا اندازه هاي هر یک از این مناطق بوده و شناسایی جمعیت از خرس

   .انجام نشده است

پژوهش ژنتیکی که توسط اشرفزاده و دانیم با انجام نخستین  در ایران می اي هخرس قهو "هاي جمعیت"اما آنچه که از  

که (ژنتیکی  هاي پژوهش با استفاده از  راولین با يو برااین پژوهش در . انجام شده بسیار افزایش یافت )2016(همکاران 

تبار عمده را  ایران یک اي هخرسهاي قهو شده کهنشان داده ) تاکید شده استها  از آن در شناسایی جمعیتي  هاستفاد

  : سه زیرکالد استي  هکه دربرگیرند اند هتشکیل داد

 ،)قفقاز ایران هاي هالبرز و کو(شمال ایران  )1

 و) زاگرس هاي هکو(غرب ایران  )2

 ) جنوب زاگرس هاي هکو(فارس   )3

 هاي هدر کو(در سرتاسر شمال و شمال غرب کشور از استان خراسان شمالی  زیرکالد شمال ایران پژوهش بر اساس این 

ي  هبه عبارت دیگر این زیرکالد هم. پراکنده استشرقی  یجاندر امتداد سواحل جنوبی دریاي خزر تا استان آذربا) البرز شرقی

. ودش می کشور را شامل غربی  شمالقفقاز در ایران و در  هاي هدر شمال ایران و همچنین کو البرز هاي هشیبهاي شمالی کو

در خرسهاي  .اند هیک زیرگروه را تشکیل داد مرکزي البرز هاي هوکقفقاز، غرب البرز و  هاي هسهاي کودر این زیرکالد، خر

البرز در میان زیرکالد شمال ایران یک هاپلوتایپ  یغربو مرکزي  هاي هبخش قفقازي ایران، کواین مجموعه شامل 

  .مشترك مشاهده شده است

یک زیرگروه اما  اند هدر همین کالد قرار گرفتشرق البرز  هاي هخرسهاي کوکه اگرچه  ها آن است اما نکته مهم در این یافته

این  هاي هاپلوتایپ مشترکی با سایر جمعیتبوده و هاپلوتایپ متفاوتی  حاوي خرسهاي این ناحیه. اند هیل دادمجزا را تشک

  .اند هنداشت) مرکزي البرز هاي هوکقفقاز، غرب البرز و  هاي هسهاي کوخر(زیرکالد 

خرسهاي  بازي- جفت 271بر اساس توالی . ندکن می  امل خرسهایی است که در زاگرس زیست شزیرکالد غرب ایران 

  .دکن می متمایز ها  را از سایر جمعیت ها ن که آ اند هبودهاپلوتایپ جدید در زیرکالد غرب کشور  4شامل  زاگرس هاي هکو

است که به ین خرسهاي ایران تر به عنوان جنوبی) استان فارس(جنوب زاگرس  هاي هکو هاي خرسزیرکالد سوم فقط شامل 

واگراترین  این ناحیهخرسهاي  ).7 تصویر( اند همجزا تشکیل دادیک زیرکالد از سایر خرسهاي ایران جدا شده و طرز جالبی 

در مقایسه با دو زیرکالد دیگر پراکنش محدودتري داشته و تنها بخش زیرکالد  این ).8 تصویر( اند هدارا بودهاپلوتایپ را 
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 اند هرا شامل شد) منهاي فارس(دو زیرکالد دیگر تقریبا تمام البرز و زاگرس  که یدر حال. گیرد میکوچکی از زاگرس را در بر 

  .)9تصویر (

در ایران  اي هجمعیت در خرسهاي قهو 4ان حداقل تو می بر اساس آنچه در باال آمد و براساس نتایج این پژوهش ژنتیکی 

  :شناسایی کرد

  یالبرز غربو  مرکزي البرز هاي هوکقفقاز،  هاي هکو جمعیت .1

 یالبرز شرق هاي هکوجمعیت  .2

 زاگرس هاي هکوجمعیت  .3

 ) در استان فارس(جنوب زاگرس  هاي هکوجمعیت  .4

  

 Demographic analysesدموگرافیک  آنالیزهاي. 6. 4. 2

جاي تعجب ندارد که درباره دموگرافی ناشناخته باقی مانده در کشور  اي هزیستی خرس قهو هاي جنبه ي ازبسیار که یدر حال

  .این گونه اطالعات زیادي در دست نباشدجمعیت 

مبتنی بر  ها پژوهش ین ا از تادو در کشور انجام شده است که  اي هقهو هاي دموگرافیک بر روي خرس پژوهش  سهتنها 

و ) Farhadinia & Valizadegan 2015و  2011نظامی و فرهادي نیا ( حاصل از مشاهده مستقیم بوده هاي داده

  .انجام شده است (Moqanaki 2014) ژنتیکی هاي تکنیک می با استفاده ازسو

شده  حفاظتشمالی منطقه  هاي را در بخش اي هخرس قهو) زادگان(اندازه یا تعداد توله ) 2011(نیا  نظامی و فرهادي

ماهانه از  اطالعات میدانی این کار به صورت، ها ن بنابر ادعاي آ. اند هبررسی کرد 2009تا  2005ي ها لدر سا مرکزي البرز 

در ها  زمانی که خرس(خرداد و تیر  هاي هاطالعات طی ما 2009گردآوري شده و از این تاریخ تا سال  2007تا  2005

مشاهده یا رخداد طی  115که شامل  پژوهش در این . اند هگردآوري شد) وندش می ارتفاعات باالتر هستند و راحتتر مشاهده 

در  خرس 22 پژوهش این مجموع در در . درصد مشاهدات در تابستان و در ارتفاعات رخ داده است 91چهارسال بوده است 

درصد  86. اند هشناسایی شد 2009خرس در سال  14و  2008خرس در سال  19، 2007خرس در سال  24، 2006سال 

 ها ن مورد آ 13واحد خانوادگی متفاوت مشاهده شده که  19در مجموع  .خانوادگی بوده است هاي همشاهدات مربوط به گرو

  .)2با میانگین (متغیر بوده  3تا  1بین  هاي اندازه تعداد توله. همانسال بوده است هاي شامل ماده همراه با توله
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خرس در این  هاي میانگین تعداد توله مرکزي  البرز شده  حفاظتدر منطقه  )2011(امی و فرهادي نیا ظن پژوهش براساس 

 Frkovic) 39/2در کرواسی این تعداد . باشد گونه کمتر میي  هشد پژوهش  هاي منطقه دو فرد است که از اکثر جمعیت

et al.2001)  4/2و در اسکاندیناوي (Swenson et al.1998) مناطقی هم هستند که   هالبت. گزارش شده است

 Palomero et) 8/1بري در اسپانیا کانت هاي هبراي مثال در کو ،اند هکمتر از ایران گزارش شددر آن  ها تعداد توله

al.1997)  33/1و هم چنین در هیمالیاي پاکستان (Nawaz 2008).  

ناشی از  تواند می   گوید این امر ي میدر البرز مرکز اي هقهو هاي در خرس  تولهپایین تعداد  دالیلدر توضیح  )1393( امیظن

تغذیه  Bunnell & Tait (1981)که مطابق نظر  آمده استدر این مقاله . عدم وجود غذاي گوشتی در منطقه باشد

منابع غذایی گوشتی حاصل از  اند هنشان داد ها پژوهش . استها  در خرس مثل تولیدي  همهمترین فاکتور تنظیم کنند

 ,McLellan & Hovey 1995(در طول سال داشته است ها  بیشترین کیفیت را در غذاي خرس ،پستانداران دیگر

Hilderbr & et al. 1999 .( هم چنین مشخص شده است که فراوانی منابع غذایی گوشتی تاثیر مثبتی در موفقیت

دیگري که در پاکستان و روي خرس  پژوهش در . (Hilderbr & et al. 1999)دارد  اي هقهو هاي ی خرسمثل تولید

ی از رژیم غذایی گیاهخواري اشن تواند می  ها  کم توله دکه تعدا اند هاده شدنشان دپژوهشگران در هیمالیا انجام شده  اي هقهو

  ). Nawaz 2008(گونه در این منطقه باشد غالب 

این منطقه  هاي در خرس هاي که تعداد کم توله اند هنتیجه گیري کردهم به شکل مشابهی ) 2011(نظامی و فرهادي نیا 

این امر علت . پستاندار درشت جثه منطقه از جمله مرال، پازن و گراز باشد هاي ناشی از عدم تغذیه خرس از گونه تواند می  

  .هستند عنوان شده است تر که از خرس چابک ها دشواري شکار این گونه

Moqanaki (2014)  منطقه ارسباران آذربایجان انجام شده تالش کرده است تا دموگرافی و  دیگري که در پژوهش در

 (microsatellites)ریزنشانگرهاي  کمکبا او . را در این منطقه بررسی کند اي هي قهوها البته اندازه جمعیت خرس

. سایی کرده استفرد خرس را در منطقه ارسباران شنا 31استخراج شده از سرگین تعداد  DNAملکولی و با استفاده از 

که با موفقیت مراحل ) سرگین 107از (سرگین  69این تعداد فرد از . بوده است 7/0 ± 4/1میانگین افراد شناسایی شده 

به عبارت دیگر تقریبن  .که آمار بسیار باالیی است اند هشناسایی شد ،اند هسر گذاشت شتو سایر مراحل را پ DNAاستخراج 

ي نمونه برداري  نشاندهنده تواند میاز هر دو سرگین یک فرد مجزا شناسایی شده که نتایج بسیار جالب توجهی است و 

فرد  30، جنسیت در این پژوهش ناسایی شدهشفرد  31از  .باشد) برداري پوشش خوب منطقه مطالعاتی در نمونه(مناسب 

. ارزیابی شده است 1به  7/1در نتیجه نسبت جنسی این جمعیت . اند هفرد ماده بود 11فرد نر و  19مشخص شده که 

برخالف آنچه که درباره آمار باالي موفقیت در شناسایی افراد در باال آمد به طرز عجیبی در همین پژوهش آمده است که 
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که  دهد میآنالیز شده نشان  يها لوکوس منحصربفرد به تعداد سرگین مولتی هاي از ژنوتیپ آمدهبدست  هاي منحنی

 . اري بهتر و کاملتري انجام شودبرد نمونهاري ناکافی بوده و براي بدست آوردن اطالعات بهتر باید برد نمونه

راي تعیین وضعیت و و ب 2012و  2011ي ها لسادر را که  کارينتایج  )2015(نیا و ولیزادگان  سوم فرهادي پژوهش در 

هدف از این طرح ارزیابی اولیه وضعیت . اند منتشر کرده اند هانجام داد مرکزي  در منطقه البرز اي هساختار جمعیتی خرس قهو

افراد خرس با  پژوهش در این . عنوان شده است آینده هاي ریزي چارچوبی براي بررسی جمعیتی گونه در منطقه جهت پایه

 "اندازه جثه"و یا  "داشتن توله"از روي دو عامل  ها ن و سعی شده تا جنسیت آ اند هروش مشاهده مستقیم شناسایی شد

  .مشخص گردد

 ها ن که البته براي بیشتر آ اند هخرس متفاوت شناسایی شد 30تعداد  ،2011در سال  آمده، پژوهش در این بر اساس آنچه 

خرس بالغ  16 درصد جمعیت را شامل شده و 33که  اند هفرد توله بود 10از این تعداد، . تعیین جنسیت ممکن نبوده است

 ها مادهاز  ییک(خرس بالغ ماده همراه توله  5در این بازه زمانی . اند هر از نیمی از جمعیت را تشکیل دادشتبوده و در واقع بی

هم  این جدول باز وجود اما حتا با ،ارائه شدهدر این پژوهش گرچه جدول مشاهدات ا. اند هشناسایی شد) داشته است سه توله

موفق  ها ن آ 2012در سال  .اند هچه تعدادي توله داشتها  بقیه مادهاست توله بوده  3همراه  ها ماده ی ازمشخص نیست اگر یک

درصد جمعیت شناسایی  43توله به همراه مادرهایشان  9. ندکنشناسایی را خانواده  5خرس مختلف شامل  21تعداد  اند هشد

  . اند هبالغ بودها  به جز یک خرس، سایر خرس شده را شامل شده و

خانوادگی  هاي هشده طی دو سال را گرو مشاهده هاي درصد خرس 8/56مجموع این مقاله آمده است در در چنین  هم

درصد کوچکی از جمعیت را شامل نابالغین در این . اند هدرصد جمعیت مشاهده شده را تشکیل داد 53تشکیل داده و بالغین 

این منطقه اند  گفته )2015(فرهادي نیا و ولیزادگان چنین  هم .اند هدرصد جمعیت بررسی شده را تشکیل داد 8/9تنها شده و 

است که  اي همنطق اي همنطقه هست. اند هبراي گونه تشخیص داد (core area) اي هبه عنوان یکی از مناطق هسترا 

 Swenson et) جمعیت ثابتی از زادگان بارور را در خود داشته باشد ، به عبارت دیگرساالنه آن مستند شده باشد مثل تولید

al. 1994) .در مقایسه با جمعیتهاي دیگر بسیار به جمعیت مشاهده شده یک سوم بوده که ها  نسبت تعداد توله همچنین

. (Nawaz 2208)است زیسته  میدر پاکستان  که ی استتقریبا دو برابر عدد گزارش شده براي جمعیتزیاد و براي مثال 

خانواده شناسایی شده تقریبا  10مشاهده شده در  هاي میانگین تعداد تولهاز سوي دیگر نتایج این طرح نشان داده است که 

 & Nezami)مشاهده شده شده است  2009و  2005ي ها لخانواده و بین سا 13ی است که در های نزدیک به تعداد توله

Farhadinia 2011).  
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میدانی انجام شده ذکر  هاي تخمینی از جمعیت گونه در منطقه ارائه نشده که دلیل آن محدودیت فعالیت ژوهشپ در این 

که ممکن  اند هنشان داد (Schwartz et al.2008, Kendall et al.2009) زیادي از جملهپژوهشهاي . شده است

پیشنهاد شده تا پارامترهاي  پژوهش در این  .است مشاهده مستقیم منجر به تخمین کمتر از واقعیت جمعیت گردد

  .تکمیلی بررسی شوند هاي پژوهش دموگرافیک گونه با 

این در حالی . دانیم در ایران میاي  هي قهوها ي آن چیزي است که ما از دموگرافی خرس همهتقریبا آنچه که در باال آمد 

از ارکان اطالعات مورد نیاز براي تاکید شده و این آمار تخمین اندازه جمعیت و روندهاي جمعیتی  اهمیت بربسیار که است 

ت استفاده از اطالعات ساالنه مربوط به تعداد اکسب این اطالع هاي هیکی از را. استها  ریزي و حفاظت از گونه برنامه

 Palomero etي  هبنابرگفت (Knight et al.1995; Palomero et al.1997)است  ها ن آ هاي و تولهها  ماده

al.(1997) همینطور اندازه و . خانوادگی از مهمترین اجزاي اطالعات دموگرافیک هستند هاي هاطالعات مربوط به گرو

و  (Frkovic et al.2001)از مهمترین پارامترهاي تغییرات جمعیتی بوده  ها ن و نرخ بقاي آها  فرکانس تعداد توله

  . حفاظت کمک کنددر ارزیابی کارایی  تواند می بررسی این پارامترها 

 Population size estimates تخمین اندازه جمعیت. 7. 4. 2

هاي جمعیتی قابل اطمینانی  که برآورد در حالی .برآورد شده است ي در جهان در حدود دویست هزار فرداجمعیت خرس قهوه

در  مناطق در آسیااز کمی  دبراي تعدااما فقط هاي آمریکاي شمالی و اروپا وجود دارد این اطالعات  براي خیلی از جمعیت

 Miller et al. 1997, Swenson et al. 2000, Bellemain et al. 2005, Mowat et) دست است

al. 2005). ورد جمعیت برآکه  در حالی در دنیا دارداي را  روسیه با بیش از صد هزار خرس بیشترین تعداد خرس قهوه

چهارده هزار خرس ) به جز روسیه(، کانادا بیست و پنج هزار و اروپا آمریکا در حدود سی و سه هزار اي در براي خرس قهوه

هاي کوچک و به  اي نسبتا فراوان است در جنوب اما تعداد زیادي جمعیت که در مناطق شمالی خرس قهوه در حالی. است

  .دنشدت چندپاره وجود دار

اطالعاتی  ها ن آ ارتباط/اند اما از تعداد یا پیوستگی اي پراکنده از خرسهاي قهوه ي کوچکیها آسیا جمعیتدر خیلی از مناطق 

قورم و هندوکوش  در هیمالیا، قرهاز هم خرس در هفت جمعیت جدا  200تا  150در پاکستان براورد شده که . در دست نیست

شمالی جامو وکشمیر،  ر نواحیشده د منطقه حفاظت 23 از اي قهوههاي  در هند خرس. (Nawaz 2007)وجود دارند 

در کل کشور اند و براورد شده که  فراوان خرسهااین مناطق  فقط در دوتا ازاند اما  پرادش و اتارانچال گزارش شده هیماچال

اي در چین در  خرسهاي قهوه. (Sathyakumar 2006)اي وجود دارد  کمتر از هزار و شاید نصف این تعداد خرس قهوه

 Gong)حضور دارند  )با براورد تقریبی هزار( شرقی و شمال) با براورد تقریبی شش هزار(اي در غرب  دههاي پراکن جمعیت
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& Harris 2006) . ،جمعیت متراکم هوکایدوي ژاپن ممکن است بالغ بر دو هزار عدد باشد هرچند حتا در ژاپن هم

  .(Mano 2006)براوردهاي جمعیتی قابل اطمینان وجود ندارد 

متدهاي اطالعات موجود بر اساس  اندك ندارد ودر کشور  اي هتخمین دقیقی از اندازه جمعیت خرس قهودر ایران 

مقایسه نسبی رسد براوردها تنها براساس  ر میرباره جمعیت کل خرسهاي کشور به نظدو  سیستماتیک و قابل اتکا نیست

خرس را  100گلستان جمعیتی در حدود  ملی پاركبراي ) 1372(کیابی و همکاران . است انجام شدههاي محلی  جمعیت

 Joslin) )1989(جاسلین  .افزایش داشته است ،ي قبل از این براوردها لنسبت به سا ها ن آ ي هکه بنابر گفت اند براورد کرده

اما . اند گفته است تخمینی از جمعیت آن در دست نیست اما الاقل در مناطق شمالی البرز و آذربایجان تقریبا فراوان (1989

 .هایی از آذربایجان به دلیل جنگل زدایی و فشار انسانی مناسب نیست در زاگرس و بخش ها ن هاي آ وضعیت جمعیت

جمعیت خرسها در سایر مناطق کشور در دست نیست اما چنین تخمینی از اندازه  Gutleb & Ziaie (1999)براساس 

احتماال . البرز و زاگرس و آذربایجان وجود داشته باشدکوه  رشتههاي وسیعی از  در بخش اي هقهورسد که خرس  به نظر می

الاقل در بخشهاي  اند دهافزو ها ن آ. بر پراکنش زیاد گونه براي اشاره به بزرگ بودن اندازه جمعیت در کشور باشد ها ن آتاکید 

 .اند براي این محدوده داشته خرس را 1000تا  500شمالی البرز و آذربایجان خرسها فراوانند و براورد تقریبی حضور 

Gutleb & Ziaie (1999) براساس (ملی گلستان  درباره جمعیت پارك(Babaev et al. 1978) اند که افراد  گفته

براي اولین بار  Gutleb et al. (2005)و  Gutleb et al. (2002) .شوند می آن گاهی در ترکمنستان هم دیده 

به چاپ  2002که در خبرنامه بین المللی خرسها در سال  اند انجام دادهدر کشور را  اي هجمعیت خرس قهوتخمینی از اندازه 

در شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش و مدیریت  )2005در سال ( 1385 رسیده است و سپس همین پژوهش در سال

با در نظر گرفتن فاصله  ها ن کوتاه آ دو نوشتاردر این  .شده به شکل پوستر ارائه شده استخرسها که در کشور ایتالیا برگزار 

و البته تفاوتهاي پوشش گیاهی در  ها ن اي، تراکم جمعیت انسان و موانع مهاجرتی مانند کوهها یا بیابا زیاد بین مناطق هسته

جمعیت البرز با حدود جمعیتی بین ) 1: اند اي در ایران را تفکیک کرده مناطق مختلف سه جمعیت متمایز از خرس قهوه

 ودجمعیت آذربایجان یا قفقازي با حد) 2کیلومتر مربع،  19000اندازه   خرس در وسعتی به )1300±300( 1600تا  1000

با  اي دهخرس و در محدو 100با حدود  مرکزي  جمعیت زاگرس) 3و  کیلومتر مربع 3500با وسعت  اي خرس در محدوده 100

هم  ها ن آ. خرس براورد شده است 1800تا  1200بین بر این اساس تعداد کل خرسهاي ایران . کیلومتر مربعی 5000 وسعت

  .ها خیلی محتمل نیست جابجایی افراد بین این جمعیتکه  اند چنین افزوده

  مرکزي  امن البرزاي در منطقه  خرس قهوه تخمین اندازه جمعیت. 1. 7. 4. 2
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در این . ده استکراستفاده  "تعداد زندهحداقل "ز روش ا مرکزي  امن البرز براي برآورد جمعیت در منطقه) 1387(نظامی 

شناسایی شوند و بر این اساس حداقل افرادي که در یک منطقه هستند شناسایی  "افراد متفاوت"ده است تا شروش تالش 

 21حداقل جمعیتی با ، 1386 سال تیر و مرداد هايماهیم صورت گرفته طی قبر اساس مشاهدات مستاو . و شمارش شوند

  :کرده استشناسایی طقه نرا در این مبا ترکیب زیر را فرد 

دو گروه دو  ،)فرد 10مجموعا ( توله 3توله و یک گروه با یک ماده و  2سه گروه خانوادگی شامل دو گروه با یک ماده و 

  ).فرد 11مجموعا ( مشخص بوده استنر و سایرین نا ها نآنسیت یکی از خرس تکی که ج 7نر جوان و  هاي تایی از خرس

و در نتیجه شناسایی گرفته نشده  ها ن که عکسی از ا خرسهاي دیگري نیز در منطقه هستند )1387(بنابر اظهار نظر نظامی 

تا  37بین را  1386خرس را براي منطقه گلستانک در تابستان ي  هموارد باال او حداقل تعداد زندي  هبا احتساب هم .اند هنشد

رسد  چند به نظر نمی هر ده استکرده نیز استفا اي هتل هاي در بخش کوتاهی از سال از دوربیناو . ده استفرد شمارش کر 39

  .ها براي بدست آوردن اطالعات جمعیتی استفاده کرده باشد از نتایج کار این دوربین

  ارسباران شده  اي در منطقه حفاظت خرس قهوه تخمین اندازه جمعیت. 2. 7. 4. 2

Moqnaki (2016)  و با استفاده از هاي مولکولی با روشدر تحقیقی کهDNA  هاي خرس سرگین از آمدهبدست 

این تعداد او . ده استکرشناسایی را در این منطقه  اي هفرد خرس قهو 31تعداد  داده است منطقه ارسباران انجامدر  اي هقهو

یابی  با موفقیت استخراج و توالی ها ن آ DNA که) آوري شده سرگین جمع 107از مجموع ( سرگین 69را تنها در خرس 

 11فرد نر و  19 فرد شناسایی شده 31از . شده است انجامهفته  10طی  ها برداري این نمونه. شناسایی کرده است اند هشد

ین حالت حداقل تر بینانه بددر فرد و  67ین حالت تر خوشبینانه که در آمده استهم چنین در همین پژوهش . دانماده بوده فرد

  .منطقه وجود دارنداین فرد خرس در  37

موجود تنها اطالعات . اطالعاتی در دست نیستمناطق مختلف کشور یا در روندهاي جمعیتی گونه در در ارتباط با 

قشقایی در پژوهش انجام شده توسط . است شدهگردآوري  فرمهاي مصاحبهق یاطالعات مردم محلی و از طر که اند مواردي

از زمان انجام (شان در ده سال گذشته  جمعیت خرس در منطقه اند هدرصد مردم اعتقاد داشت 77که  آمده است) 1392(

به مشا .کاسته شده استها  از جمعیت خرس اند هدرصد برعکس گفت 11افزایش داشته یا در حال افزایش است و ) پژوهش

تصور . نیز حاصل شده است) 1387یوسفی و همکاران ( کرمان بیی و در منطقه زریاآسیارد خرس سیاه نتایج در مو این

باشد که در بیشتر موارد  ها ن مشاهده بیشتر و با تکرار زیاد آافزایش جمعیت خرسها توسط مردم محلی شاید به دلیل 

به ها  هر چه بیشتر خرسمکرر و نزدیک شدن ه احتمال زیادي هست ک .استکمبود غذا و تخریب زیستگاه گونه ي  نتیجه

   .نباشد ها ن آمناطق مسکونی براي یافتن غذا باشد و واقعا نشاندهنده زیاد شدن جمعیت 
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 Habitat & resource assessment ارزیابی زیستگاه و منابع. 5. 2

زارهاي قطبی و تا جنگلهاي بارانی  هاي خشک آسیایی تا بوته در تنوع وسیعی از زیستگاهها از استپ اي قهوه هاي خرس

 .U. americanus, U(ي خرس سیاه آمریکایی و آسیایی  با هر دو گونه ها ن پراکنش آ. کنند معتدل زندگی می

thibetanus (حدي با خرس قطبی  و همچنین تا)U. maritimus (سطحاز  ها ن از نظر ارتفاعی، آ. همپوشانی دارد 

ي دیگر  نسبت به هر گونه اي قهوههاي  خرس. (Sathyakumar 2006)پراکندگی دارند  يمتر 5000 تا ارتفاع دریا

  .اند هکردمتنوع بیشتري را اشغال هاي  زیستگاه خرس

در  اي هخرس قهوو منابعی بسیار کم تعدادي درباره زیستگاهی  هاي ارزیابیدیگر زیستی گونه،  هاي جنبه ي ازمشابه بسیار

البرز و زاگرس کوه  رشتهي این گونه در دو ها از زیستگاه اي هآنچه که مشخص است بخش عمد اما. است انجام شدهایران 

زیادي کلی خوشبختانه تقریبا اطالعات . اصلی کشور بوده و مناطق مرتفع را شامل می شوندکوه  رشتهاست که دو واقع شده 

بیانگر نوع، ویژگیها و کیفیت  تواند می در دست است که تا حد زیادي کوه  رشتهي موجود در این دو از این زیستگاهها

ن دو منطقه به ای هویژگیهاي عمدبه همین دلیل در این بخش . ودش می استفاده  اي هزیستگاههایی باشد که توسط خرس قهو

  .مورد بررسی قرار گرفته و تشریح شده است ها ن ویژه پوشش گیاهی آ

  زاگرسکوه  رشته. 1. 5. 2

در آن سالیانه متر از سطح دریا بوده و میزان بارش  1000اي عمدتا کوهستانی با ارتفاعی بیش از منطقه زاگرسکوه  رشته

تر از پایین. متر ارتفاع دارند 4500ها تا بلندترین قله. است) بسیار باالتر از نرخ متوسط بارندگی در ایران(متر میلی 500حدود 

متر، بارندگی اندك و عمدتاً به صورت  3500باالتر از ارتفاع . ها شده استارتفاع منجر به تنوع اکوسیستمآن، تغییر ناگهانی 

کوهستانی با درختان سرو است و باالتر از خط رویش در این ارتفاع پوشش گیاهی عمدتا کوهستانی و نیمه. برف است

بوده کوه  رشتهعمده ترین عنصر پوشش گیاهی این ) Quercusجنس (هاي بلوط جنگل. ودش می درختان تنها مرتع دیده 

متر قرار  3500تا  1200در ارتفاعی بین  این جنگلها. دهند می درصد از کل مساحت منطقه را تشکیل  20که نزدیک به 

متر آب 1200تر از در ارتفاع کم. هاستها و بوتهحدفاصل میان درختان بلوط پوشیده از انواع گیاهان علفی، درختچه. دارند

مانند هستند، تر و تقریباً بیابانمناطق پست شمال و شرق خشک. (McGinley 2008b)است  ايحارهوهوا گرم و نیمه

اند از هاي اصلی پوشش گیاهی در منطقه عبارتدر مجموع تیپ. خشک هستنددر حالی که مناطق پست جنوب و غرب نیمه

مجنونیان و (تر بادام در ارتفاعات پایین-هاي استپی بنهارتفاعات باالتر و جنگلدار بلوط در هاي استپی و خزانجنگل

  ).1383مجنونیان، 
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به شرح ویژگی Zohary (1973)چنانکه  (Kurdo-Zagrosian steppe-forest)زاگرسی -جنگل کردو-استپ

ه پوشش متراکمی از گیاهان استپی زمین ک ودش می برگ تشکیل دار پهنها یا درختان خزانپردازد، عمدتا از بوتههایش می

و چند  (.Pistacia spp)، بنه (.Quercus spp)اند از درخت بلوط غالب عبارت هاي هگون. را پوشانده است ها ن بین آ

به ویژه درخت بنه یکی از مهمترین درخت هاي موجود در طبیعت ایران است که عالوه بر ارزشهاي اقتصادي . گونه دیگر

، ارزش اکوسیستمی بسیار باالیی داشته و از مهمترین اقالم غذایی خرس ها )استفاده از شیره آن در صنایع غذایی و دارویی(

 سال زمان الزم دارد 200متري در تنه، در حدود  پهناي یکبوده و براي رسیدن به  "دیررشد"این درخت بسیار . است

(Pourreza et al. 2008) . خوشبختانه به دلیل همین ارزشهاي اقتصادي براي انسان این درخت در منطقه زاگرس

تر کوه، ارتفاعات پایینهاي شمالی این رشتهر قسمت. شده و چوب آن کمتر مورد استفاده انسان بوده است خیلی کم قطع

گلی ، مریم(.Astragalus spp)از گون  ها ن میزبان جوامعی گیاهی هستند که فلور غالب آ) متر 500تا  400(

(Salvia spp.) 1700تا ارتفاع حدود ) متر 800تا  700(در حالی که از ارتفاع باالتر  ودش می دیگر تشکیل  هاي هیا گون 

متر و  2000تا  1900از حدود . آمده استدر Q.boissieriو یا  Q.brantiiها یا بقایاي جنگلی متر به اشغال جنگل

 ودش می ظاهر  (sub-alpine)کوهستانی منطقه نسبتا وسیعی از پوشش گیاهی نیمه) دارمرز(باالتر از خط رویش درختان 

(McGinley 2008a) .  

تري میان و فلور استپی غنی ودش می رویم، پوشش جنگلی فقیرتر کوه زاگرس هرچه به سمت جنوب میدر امتداد رشته

دوست متر جنگل خشکی 2400و تا ارتفاع  ودش می تشکیل  Q.persicaبقایاي جنگلی عمدتا از . گیرد میدرختان شکل 

(xerophilus)  بلوط(Quercus spp.) زالزالک ،(Crataegus) بادام ،(Prunus amygdalus) داغداغان ،

(Celtis)  و گالبی وحشی(Pyrus spp.) متر پوشش گیاهی دشتی و استپی است که  1400تر از پایین. غالب است

  . )33تصویر () 1390اللهی و همکاران  فیض( (McGinley 2008a)اند ها نیز در میان آن پراکندهبوته

  



 

  

 به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و جنس خاك از پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه،

در  البرز سبب شده است که به تبعیت از آب و هوا

پوشش گیاهی متنوعی به صورت  بر حسب افزایش ارتفاع،

به صورت  ي انبوه،ها لجنگ متري، 2500

شرقی بر حسب تغییر شرایط –غربی جنوبی و

 به طور کلی، .آید میتغییرات گیاهی مشخصی به وجود 

 متري، 2500بعد از آن تا ارتفاع  .متري گسترش دارند

گردد و پوشش گیاهی به  درختی محدود می

در جهت غرب به شرق نیز تغییر  .وندش می

 استبوده و گسترش شمالی بیشتري داشته 

از وسعت جنگل کاسته شده و حد شمالی آن نیز به 
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  )علی قشقایی: عکس(سبزکوه  -نمایی از زیستگاههاي زاگرسی

  البرزکوه 

به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و جنس خاك از پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه،

البرز سبب شده است که به تبعیت از آب و هوا يها کوه رشتهمجاورت دریاي مازندران و . چمنزار و استپ برخوردار است

بر حسب افزایش ارتفاع، مازندران تا قلل مرتفع،دامنه شمالی البرز از خط ساحلی دریاي 

2500و از جلگه ساحلی تا ارتفاعات  از غرب تا شرق .نوارهاي مشخص به وجود آیند

جنوبی و- شمالیدر جهت  ها لدر این جنگ .دامنه شمالی البرز را فرا گرفته است

تغییرات گیاهی مشخصی به وجود ها  جنس خاك و سنگها و شیب دامنه ارتفاع، محلی مانند آب و هوا،

متري گسترش دارند 1800برگ است که تا ارتفاع  غلبه با درختان پهن

درختی محدود می هاي شرایط رویش گونه تر از آن،باال .وندش می نی برگ ظاهر 

می و تابستان سبز  که در بهار ودش می تبدیل ) همانند چمنزارهاي آلپی اروپا

بوده و گسترش شمالی بیشتري داشته  تر جنگل متراکمدر گذشته  .درختی و تراکم جنگل محسوس است

از وسعت جنگل کاسته شده و حد شمالی آن نیز به  توسعه کشاورزي و بهره برداري فزاینده، ولی به علت رشد جمعیت،

نمایی از زیستگاههاي زاگرسی :33تصویر 

  

کوه  رشته. 2. 5. 2

به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و جنس خاك از پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه،البرز کوه  رشته

چمنزار و استپ برخوردار است

دامنه شمالی البرز از خط ساحلی دریاي 

نوارهاي مشخص به وجود آیند

دامنه شمالی البرز را فرا گرفته است نواري،

محلی مانند آب و هوا،

غلبه با درختان پهن ها لدر این جنگ

نی برگ ظاهر درختان سوز

همانند چمنزارهاي آلپی اروپا(چمنزار 

درختی و تراکم جنگل محسوس است هاي گونه

ولی به علت رشد جمعیت،
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عبارتند  ها ن از درختهاي متنوعی تشکیل شده است که مهمترین آ البرزي ها لجنگ .البرز محدود گردیده است هاي کوهپایه

 ،(Zelkova carpinifolia) آزاد ،(Carpinus betulus) ممرَز ،(Quercus castaneifolia) مازواز بلند

 ، شاه بلوط(Fraxinus excelsior) زبان گنجشک ،(.Alnus sp) توسکا ،(Parrotia persica) انجیري

(Aesculus sp.)، شمشاد (Buxux hyrcana)، افرا (Acer sp.)نمدار ، (Tilia platyphyllos)، لج ( نارونم

چمنزارهاي کوهستانی، گیاهان زیر جنگل و گیاهان  .(Faxus orientalis) و راش (Ulmus glabra) )یا اوجا

مراتع ییالقی به صورت  .گیرند میاین مراتع بر حسب ارتفاع و فصل مورد استفاده قرار . دهند میرا تشکیل مراتع  ،استپی

قرار  ستان مورد استفاده دامداراني سوزنی برگ گسترش دارند و در فصل تابها لالبرز در باالي حد جنگ چمنزار در ارتفاعات

وسعت زیادي دارند و از نظر ارزش اقتصادي جزو مراتع خوب کشور به شمار  این مراتع توأم با گیاهان جنگلی، .گیرند می

   .روند می

به دو نوع معتدل دریایی و این محدوده را  انتو می  ات دما و بارش،توجه به خصوصیی و با ب و هوایهم چنین از نظر آ

غربی و مرکزي که  هاي جلگه :آب و هواي معتدل دریایی )الف .تقسیم کرد) معتدل و سرد: حالت 2در (مرطوب کوهستانی 

و توزیع فصلی باران متناسب  رسد میمتر  میلی 1300میزان بارندگی سالیانه به و  ودش می البرز محدود شمالی  هاي تا کوهپایه

به سوي  اي هبا افزایش تدریجی ارتفاع از اراضی جلگ :آب و هواي معتدل کوهستانی )ب. خشکی بسیار کوتاه استي  هو دور

آید به طوري که در نوار  میتغیرات خاصی در آب و هوا بوجود  دامنه شمالی ارتفاعات البرز و دوري از دریاي مازندران،

شرایط آب و هواي معتدل کوهستانی دارد که زمستانهاي سرد ) از غرب تا شرق(متري  3000تا  1500باً ارتفاعی تقری

کاهش میزان بارندگی ساالنه و  از ویژگیهاي اصلی این محدوده، .ي معتدل و کوتاه داردها ن یخبندان و طوالنی و تابستا

برف بوده و تا اوایل دوره گرم در سطح زمین انباشته قسمتی از ریزشهاي جوي در این نواحی بصورت  .دماي هوا است

متري،  3000در قلل کوهستانی مرتفع دامنه شمالی البرز در نوار ارتفاعی باالي  :آب وهواي سرد کوهستانی )ج .هستند

و ي سرد و طوالنی ها ن و بدین جهت زمستا دکن می ي طوالنی ایجاد ها ن آید و یخبندا میدماي هوا به شدت پایین 

در این قلمرو،ریزش غالباً به صورت برف است که به علت سردي هوا، در دوره سرما روي  .ي کوتاه و خنک داردها ن تابستا

   .آورند میتا اواسط دوره گرما نیز دوام  هم انباشته شده و

  :)1387نادري ( البرزکوه  رشته یمناطق پوشش

هاي جنگل(کننده هاي انبوه خزاندرشمال ایران، چیرگی جنگلسیبري - ویژگی منطقه رویشی اروپا :انبوه جنگل: الف

-امروزه پست. یافت شود) غرب بجنورد(ها ممکن است در نواحی مهمانک هاي پراکنده از این جنگلتکه. باشدمی) هیرکانی

هاي جنگل. ستهاي کشاورزي شده اتبدیل به زمین هاي زراعی داده وترین ناحیه از منطقه خزري جاي خود را به زمین

 :(Frey & Probst, 1986) هیرکانی به سه دسته تقسیم می شوند
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سواحل جنوبی دریاي خزر شامل  برگ همیشه سبزهاي پهنپست همراه با درختان یا بوته مناطقکننده  خزان هايجنگل) 1

ریز پوشیده شده هاي پست برگهاي البرز در بابل به طورکلی بوسیله جنگلهاي غرب کوهمتر و شیب 500متر و  - 20بین 

ها پوشیده هاي همیشه سبز زیاد و باالروندهها بوسیله گونهسطح زیرین این درخت). Querco-Buxetumجوامع (است 

در شرق  متر 1000متر و گاهی  700تا  500ابن نوع جنگل بین ارتفاع : پست مناطق کنندهخزان هايجنگل )2. شده است

-Parrotioجوامع . سبزي وجود ندارد ها هیچ گونه همیشهدر این جنگل. جود داردتر وبابل و نواحی پست

Carpinetum هار این جنگلد: کوهستانی مناطق کنندهخزان هايجنگل )3 .در این ناحیه برجسته هستند Fagus 

orientalis هاي خشکدر مکانکه طوريهاي کوهستانی خزري متنوع است بهغالب است البته ساختار و ترکیب جنگل

و  2000هاي کوهستانی در کوه تالش بین ارتفاع جنگل. غالب هستند C. orientalis و Carpinus betulusتر 

هاي ارتفاعات باالتر از جنگل. متر وجود دارد 1900شرقی نزدیک به  رزو در الب 2400ارتفاع  تا متر، در البرز مرکزي 2100

  .باشدباشد که این وضعیت بدلیل خشکی هوا و چراي شدید در تابستان می ها میدرختچه ها وکوهستانی، متعلق به درختزار

هاي زاربا جزئیات کامل به توصیف، رقابت فلوریستیکی، توزیع و پراکنش درخت) 1973- 1963(زهري  :درختزار: ب

- این ریختار در بسیاري از شیب. ه استانجام شد) 1983( بیشتر بوسیله فري هاي پژوهش  ه است وایران پرداخت یکوهستان

 .(Frey & Probst, 1986)د شودیده می 2700تا  2200هاي شمالی البرز و در ارتفاع بین 

هاي درختزار (Cupressus sempervirens, Tuja oreintalis) :درختزارهاي سوزنی برگ حساس به سرما)1

 آباد در فیروز C. sempervirensهايایستگاه. قرار داردهاي شمالی البرز پایه شیبهاي کوهاین دو گونه در قسمت

 Juniperusها گونه شاخص این درختزار: برگ همیشه سبز مقاوم به سرما درختزارهاي سوزنی )2. شناخته شده است

excelsa نزدیکی بجنورد مشاهده  ملی گلستان و تا هاي جنوبی البرز در شمال شاهرود و در پاركباشد که در شیب می

هاي شمالی متر در شیب 2600در ارتفاعات : سبز هاي همیشهکننده بدون گونهبرگ خزاندرختزارهاي پهن )3. شودمی

  . شودمی تعیین Quercus |macranthera البرز فیزیونومی این فرماسیون بوسیلهکوه  رشته

ها براساس تقسیمات درختچهزیر. پوشانندمی ها و درختزارها رازارها نواحی وسیعی از حاشیه جنگلدرختچه :زاردرختچه: پ

برگ  زارهاي سوزنیدرختچه)1 :(Frey & Probst, 1986) باشدفلوریستیکی می ضوابط فیزیونومی، اکولوژي و

 Juniperus.اندي خراسان دیده شدهها کوه رشتهکوه البرز و کوهستانی نیمه نواحی ها دراین درختچه: سبز همیشه

|excelsa وJuniperus communis  هاي شییب: کنندهزارهاي خزاندرختچه)2 .ندهستدر این فرماسیون غالب

تر اما در ارتفاع پائین. ها پوشیده شده استمتر بوسیله این نوع درختچه 2700تا  2200البرز بین ارتفاع کوه  رشتهشمالی 

 هاي مرتفع بسته به جهت نور وخیلی از مکان در. ندشوهاي تنک و باز دیده میمتر بصورت درختچه 1600نزدیک به 
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برگ پسند درختزارهاي پهنهاي خشکیهاي کوهستانی خزري و یا با بیشتر گونههاي جنگلرطوبت با بسیاري ازگونه

  .هاي کوتولهمخلوطی از درختچه )3 .کننده وجود دارندخزان

تا  2400زاگرس بین ارتفاع  -هاي کردستانکوه ارتفاعات البرز وهاي زیادي از ها بخشاین نوع فرماسیون :علفزارها: ت 

ترین ترین و متنوعاین فرماسیون غنی) میلیمتر 500بیش از (به علت بارش باران نسبتاً باال . متر را اشغال کردند 3000

اند و اشغال کردهعلفزارها بیشتر فالت مرکزي ایران را  .(Frey & Probst, 1986) باشداستپ ایران و تورانی می

فري و همکاران چهار واحد از  .هاي شمالی البرز دارندشیب کوهستانینیمه هاي مرتفع و نواحیاهمیت بسیار باالیی در کوه

چراگاه و  چمن زار، خارداربالشتکیعلفزار با رویش ، علفزار با درخت :(Frey et al. 1985) این جوامع را مشخص کردند

هاي شمالی البرز، این مناطق به علفزارهایی با تعداد هاي کوهستانی شیبدرختان جنگل قطععلت چراي دام و  به. رتعا می

علفزار با رویش ). کوه، گردکوه، سومانوس، التاکوهمتر بر روي کوه علم 2400تا  2000بین ارتفاع (اند کم درخت تبدیل شده

 .کندهاي البرز ایجاد میهاي شمالی کوهو شیب کوهستانینیمهدر نواحی  یک واحد پوششی مشخص خارداربالشتکی

 Habitat selection زیستگاهانتخاب . 3. 5. 2

 Guisan & Zimmermanشناسی  فهم ارتباط بین فاکتورهاي محیطی و پراکنش گونه یکی از اهداف مهم در بوم

در اروپا و آمریکاي  اي قهوههاي  خرسدر . است (Pearce & Boyce 2006)هاي حفاظتی ریزيو برنامه (2000

براي مثال در (به طور وسیعی پژوهش شده است شوند  شمالی این ارتباطات که تحت عنوان انتخاب زیستگاه نیز معرفی می

(Clevenger et al. 1992, 1997, Naves & Palomero1993, Naves et al. 2003, Palomero 

et al. 2016) در . اي سایر نواحی اطالعات زیادي منتشر نشده است ي قهوهها زیستگاه خرسکه از انتخاب  در حالی

و  زارهاي مسطح دار و مناطق مرتفع را ترجیح و از بوته اي جنگلهاي خزان هاي قهوه اند خرس ایتالیا مطالعات نشان داده

 ها ن در اسپانیا آ .(Posillico et al. 2004, Preatoni et al. 2005)کنند  مناطق نزدیک به انسان دوري می

در نروژ . (Clevenger et al. 1992)کنند  ها دوري می ها و آبادي جنگلهاي غالب بلوط و راش را ترجیح و از جاده

از  ها ن و در سوئد آ (May et al. 2008)اي به مناطق جنگلی ناهموار و کم ارتفاع وابسته بوده  حضور خرس قهوه

   .(Nellemann et al. 2007)دهند  ي ناهموار را ترجیح میها ن مناطق نزدیک به انسان دوري گزیده و زمی

نیازهاي زیستگاهی گونه  )1388(عطایی  اي، زیستگاه خرس قهوه بانتخا انجام شده در زمینه هاي در یکی از معدود بررسی

شده  حفاظتدر منطقه  (Ecological Niche Factor Analysis)شناختی  با استفاده از رویکرد تحلیل آشیان بومرا 

هدف از انجام . )1390عطایی و همکاران  :نیز منتشر شده است اي هکه بعدا در مقال( است بررسی کردهجنوبی  مرکزي  البرز 

در این منطقه بوده  اي هاین طرح شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه و تعیین مناطق مطلوب براي خرس قهو
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 هاي شناختی ما از یکی از گونه اطالعات عالوه بر افزایش دانش بوم به ایندستیابی : او در این پژوهش گفته است. است

  . حفاظتی احتمالی به کار آید هاي در تعیین مناطق با اهمیت باال براي گونه در برنامه ریزي تواند می  کمتر شناخته شده 

 Hirzel 2001, Hirzel et)حضور گونه یا نقاط حضور است  هاي که مبتنی بر دادهاده در این طرح مورد استفروش در 

al.2001) ی مانند های نقاط حضور نمایه. آمده استبدست ها  با استفاده از دو روش مشاهده مستقیم و نمایه اطالعات

نقطه حضور گردآوري و آنالیز شده  51در نهایت در این طرح . اند هثبت شد GPSسرگین، ردپا، آثار قلمروطلبی با استفاده از 

 هاي مستقل از متغیرزیر یکی از سه دسته یرات فاکتورهاي اکولوژیک بر اساس شیب تغ هادر این آنالیزبه طور کلی . است

  ): Austin.et al.1985( شوند ها استفاده می در مدل) حضور گونه(بینی متغیر وابسته  براي پیش

  ... .مانند منابع غذایی، آب، نور و  (Resources Variables)متغیرهاي مربوط به منابع مورد نیاز گونه  - الف

که داراي اهمیت فیزیولوژیکی براي گونه هستند ولی به طور مستقیم  (Direct Variables)متغیرهاي مستقیم  - ب

  ... .و Phگیرند مانند دما،  مورد استفاده قرار نمی

زیستگاه،  مانند شیب، جهت، ارتفاع، شکل پستی و بلندي، نوع (Indirect Variables)مستقیم  رهاي غیرمتغی - ج

  .که ارتباط فیزیولوژیکی مستقیمی بر عملکرد گونه ندارند... شناسی و  زمین

 هاي فاصله تا جادهبانی، فاصله تا روستا،  متغیرهاي ارتفاع، شیب، جهت، تیپ گیاهی، فاصله تا پاسگاه محیط )1388(عطایی 

بر . کرده استمتغیرهاي مستقل محیطی استفاده  به عنوانرا استقرار عشایر  هاي منطقه، فاصله تا آب و فاصله تا مکان

 Astragalus)به تیپهاي گیاهی  فاصله ،امل در تعیین مطلوبیت زیستگاه خرسوترین ع مهم پژوهش نتایج این اساس 

spp- Onobrychis cornuta و Acantholimon erinaceum-grasses-Cousinia spp،  ،ارتفاع

همچنین مناطق . دکن می دوري  اي هاز جاده، سد و مناطق صخرها  دهد خرس نتایج او نشان می. ندهستها  دامداري فاصله تا

 .اند هبیشتر است از مطلوبیت باالتري براي گونه برخوردار بود ها ن شمالی در آ ايه آب و مناطقی که فراوانی دامنهنزدیک به 

کافی از مطلوبیت آن درصد  4/9دهد که از کل منطقه تنها  می نشان )14تصویر (خرس در منطقه نقشه مطلوبیت زیستگاه 

  . شرقی منطقه و در مرز استان مازندران است شمال هاي هزیستگاشامل بیشتر  براي خرس برخوردار بوده که

انسانی همچون جاده،  هاي نگهداري دام از سایر فعالیت هاي به جز مکانها  نتایج این پژوهش نشان داده که خرسچنین  هم

به نظر بنابر اظهار نظر او، . دهند مناطق مرتفع را بیشتر مورد استفاده قرار میو به طور کلی  ندکن می  روستا و سد دوري 

نتایج مشابهی در . وندش می این مناطق هم به دلیل دماي پایینتر و هم دورتر بودن از مناطق انسانی بیشتر استفاده  رسد می

که  اند هشمالی بیشتر مورد توجه خرس در منطقه بود هاي دامنه. آمده استبدست  )1387(انجام شده توسط نظامی  پژوهش 
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عدم نقش شیب در انتخاب . و رطوبت بیشتر و در نتیجه پوشش گیاهی بهتر باشدها  ناشی از دماي پایینتر این دامنه دتوان می  

  .اند هزیستگاه گونه از نکات جالب نتایج این طرح بود

تالش ) منتشر شده است 1389ن در غالمحسینی و همکاران آنتایج ( )1387(اهی دیگر غالمحسینی در یک پژوهش دانشگ

د و سپس به بررسی وضعیت زیستگاهها از نظر توپوگرافیکی و اقلیمی ش گونه در استان فارس را مشخص کنتا پراکن  هکرد

  .اند هپرداخت GISدر فضاي سیستم اطالعات جغرافیایی 

مشخص  حاصل از پراکنش گونه در استان فارس هاي گوناگون اطالعاتی و داده هاي حاصل از تلفیق الیه هاي بر اساس داده

، )جنگلی(در استان فارس مناطق کوهستانی مرتفع با پوشش گیاهی و تاج پوشش مناسب  اي هشده است که خرس قهو

متر از  2400تا  2000با ارتفاع میلی متر در سال،  600ر از بارندگی بیشتبا خشک،  اقلیمهاي سرد و مرطوب، سرد و نیمه

  .دهد مین دور از مناطق مسکونی را ترجیح درصد و تا حد امکا 30تا  10سطح دریا، شیبهاي 

درصد موارد در مناطق  80و شواهد مربوط به حضور گونه در بیش از ها  در این تحقیق مشخص شده است که نمایه

درصد در  48متر،  2400تا  2000درصد در محدوده ارتفاعی  50درصد در نواحی جنگلی، بیش از  54کوهستانی، بیش از 

میلی متر در سال  700تا  600درصد در مناطق با بارش  42درصد در اقلیم نیمه خشک،  45درصد،  15 تا 10محدوده شیب 

  .)34تصویر ( و عمدتا در نواحی سرد بوده است
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کاربري و ) باال راست(، درصد شیب )باال چپ(، اقلیم )باال راست(با توجه به میزان بارش  اي قهوهنقشه پراکنش خرس  :34تصویر 

  )1389غالمحسینی ( )پایین چپ(اراضی 

  

همچنین گرداوري . آوري شده است گونه جمع هاي و نشانهها  آوري نمایه اطالعات این تحقیق به صورت میدانی و با جمع

در این  .ی با مصاحبه حضوري انجام شده استهای اطالعات حضور خرس در مناطق از مردم محلی و توسط پرسشنامه

غرافیایی، طبقات کاربري اراضی، جهات جمیزان بارش، اقلیم، درصد شیب،  هاي حضور گونه با نقشه هاي تحقیق نقشه

عوامل . )20تصویر ( مناسب براي گونه شناسایی شوند هاي ادغام شده و تالش شده تا عرصه همبارانو  ارتفاعی، همدما

رندگی و درجه حرارت از مهمترین فاکتورهاي وارد و عوامل آب و هوایی همچون باها  توپوگرافیکی همچون پستی بلندي

  .اند هشده به آنالیز بود

ق سپیدان و مرودشت غربی در مناط نتایج این طرح نشان داده است که بیشترین مشاهدات گونه در نواحی شمالی و شمال

در مناطق کوهستانی به ویژه مناطق شمالی استان مشاهده شده ها  دصد شواهد و نمایه 80بیش از  به طوري کهانجام شده 

متر  3718یدان با پشرقی س رنج در شمال متر و کوه 3943کوه بل در جنوب اقلید با ارتفاع بر اساس نتایج این طرح . است

در کنار که و گمبیل ناحیه کوهستانی رنج  هستند در کنار  شمالی استان فارس هاي هاز مهمترین کوکه ارتفاع از سطح دریا 

  .مهم خرس در استان فارس بوده است هاي هاز زیستگا واقع شدهکوه رنج 

مناطقی که مناطق کوهستانی سرد شمال استان فارس را ها  نتایج این تحقیق نشان داده است که خرسعالوه بر این 

تنها  ها ن آ رسد میچنین به نظر . دهند می  مرتفع، صعب العبور، پرباران و پوشش گیاهی خوب و امنیت بیشتر دارند را ترجیح

مناطق جنوبی استان فارس به دلیل گسترش دشتها و گرمسیر بودن و . وندش می گاهی براي تغذیه به مناطق دشتی وارد 

  .نبوده و تاکنون خرس از این مناطق گزارش نشده است اي هبارش کمتر، زیستگاه مناسبی براي خرس قهو
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و آثار خرس در محدوده ارتفاعی ها  نمایه. میت ارتفاع در گزینش زیستگاه توسط گونه استها پژوهش از نتایج دیگر این 

هم . ده استمتري بو 2400تا  2000مربوط به ارتفاع ها  بیشتر نمایه که یمتري مشاهده شده است درحال 2800تا  1600

، شده و در خارج از این محدوده متري مشاهده 30تا  15و  15 تا 10در شیبهاي ها  واهد و نمایهشدرصد  80چنین بیش از 

درصد مشاهدات در دو شیب شمالی و جنوبی مشاهده شده و در  75بیش از . تعداد مشاهدات گونه بسیار اندك بوده است

تاثیر اقلیم بر پراکنش گونه بررسی  پژوهش همچنین در این . شیبهاي شرقی غربی مشاهدات خیلی کمی وجود داشته است

 که ی، مرطوب و خیلی مرطوب بوده در حالاي هبا اقلیم نیمه خشک، مدیتران هاي هه و نتایج حاکی از وجود گونه در زیستگاشد

دما با  هاي حاصل از تلفیق نقشه هاي داده. مده استادر اقلیمهاي دیگري چون فراخشک و خشک مشاهداتی بدست نی

نواحی با اقلیم سرو و فرا سرد را بیشتر انتخاب  اي هده است خرس قهوپراکنش گونه در استان فارس نیز نشان دا هاي نقشه

درصد مربوط به مناطق فرا  38درصد نمایه مربوط به حضور گونه در مناطق سرد و  60در حدود  که يکرده است به طور

که  بوده است به طورينتایج این طرح مچنین حاکی از نقش مهم بارندگی بر پراکنش گونه در استان فارس . اند هسرد بود

  .میلی متر در سال مشاهده شده است 700تا  600در مناطق با بارندگی بین ها  بیشتر نمایه

نواحی  دردرصد مشاهدات خرس  54که بیش از نشان داده است نیز کاربري اراضی با پراکنش گونه  هاي تلفیق نقشه

ر مراتع و مناطق مجاور مناطق مسکونی بسیار کم مورد دیمزارها، مزارع کشاورزي، اراضی شو. جنگلی انجام شده است

  .)33تصویر ( اند هقرار گرفت اي هاستفاده خرس قهو

 Denning ینیگز النه. 4. 5. 2

سازي آن براي  مهم است در نتیجه مستندبسیار ها  خرس مثل تولیددر بقا و ) گزینی آشیان(ینی گز النهشناسی  بوم

بسیار متنوعی را به عنوان النه انتخاب  هاي محل اي هقهو هاي خرس. حیاتی استها  خرسحفاظتی براي ي ها ریزي برنامه

که به فاکتورهاي غیرزیستی همچون اقلیم و ژئومورفولوژي و فاکتورهاي زیستی چون جنسیت، سن، وضعیت  ندکن می  

  . (Craighead & Craighead 1972, Vroom et al. 1980)ی و البته ترجیحات فردي بستگی دارد مثل تولید

انرژي حیاتی خود را  ها ن تا آ وندش می ب و هوایی حفاظت کرده و باعث آرا در برابر شرایط بد ها  زمستانی خرس هاي النه

انسانی مصون  هاي را از شکارچیان و مزاحمت ها ن هاي زادآور النه آ مادهبه ویژه در  ها ینمهمتر از ا. نداده و ذخیره کنند هدر

 ,Folk et al. 1976, Nelson et al. 1983, Servheen 1983, Schoen et al. 1987) دکن می 

MacHutchon et al. 1993) . با  انسانتصادفی  هاي که برخورد اند هنشان دادانجام شده  هاي پژوهش در اروپا

شده بلکه ممکن است منجر  ها ن براي آ مزاحمتایجاد و  ها خرسینی نه تنها باعث سلب آرامش گز النهخرسهاي در حال 

از (در آمریکاي شمالی پژوهشهاي زیادي . (Kaczensky, 2000)شود  ها ن و مجروج شدن جدي انساها  به حمله خرس
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 اند هنشان داد) Tietje & Ruff (1980), Johnson & Pelton (1981), Schoen et al. (1987)جمله 

ینه گز النهکه خرسها مناطق دور از دسترس و آرام و بدون مزاحمت که از هر نوع فعالیت انسانی به دور باشند را براي 

  . ندکن می  انتخاب 

ها  ن خرسای  هشده نشان داده است ک پژوهش ی است به خوبی های روي خرس سیاه آمریکایی که یکی از گونه هاي پژوهش 

احتماال اینکار براي کاهش هدر رفتن انرژي و افزایش بقاي  ندکن می  خاصی را انتخاب  هاي با تیپ هاي اغلب النه

هم چنین . (Johnson & Pelton 1979, 1981; Lentz et al.1983; Alt 1984)شان است های توله

 Lindzey) هم باشدشان بسیار مهای و تولهها  تیپهاي خاص النه ممکن است براي دوري از شکارچیان به ویژه براي ماده

& Meslow 1976, Rogers & Mech 1981, Ross et al. 1988, Pikunov et al. 1991) .

توسط مادرهایشان و یا از دست دادن وزن زیاد بر اثر طوالنی ها  با رها شدن توله تواند می  یا خرابکاریهاي انسانی ها  دخالت

 ,Tietje & Ruff 1980, LeCount 1983)را کاهش دهد ها  ی خرسمثل تولیدموفقیت  خوابی زمستانشدن دوره 

Goodrich & Berger 1994)  . و ها  ینی اغلب بین نرها و مادهگز النههم چنین مشخص شده است که زمانبندي

 هاي پژوهش  .(Lindzey & Meslow 1976, Johnson & Pelton 1979)بین سنین مختلف تفاوت دارد 

 هاي و در نتیجه النه اند انسانی حساس هاي ینی بسیار به مزاحمتگز النهطی دوره ها  که خرس اند هنشان داد دیگري نیز

 .Swenson et al. 1997; Linnell et al)هستند ها  زمستانی مناسب یکی از اجزاي مهم زیستگاهی خرس

2000) .  

ن امر در ای  هاین در حالی است ک. در ایران اطالعات بسیار کمی در دست است اي هینی خرس قهوگز النهناسی ش بوماز 

 & Bromeli 1965, Hazumi)شده است  پژوهش و آمریکاي شمالی به خوبی  آسیادر اور اي هخرسهاي قهو

Maruyama 1986, Pikunov et al.1991, Reid et al. 1991, Yudin 1993, Xu et al.1994) .

 هاي باید در انتخاب النه به مقدار زیادي به سایر خرس ندکن می  که در ایران زیست  اي هقهو هاي فراوان اما خرسبه احتمال 

ایران با سایر نقاط پراکنش  رگونه د هاي هشباهت داشته باشند اگرچه بعضی از ویژگیهاي زیستگاسایر نقاط جهان  اي هقهو

  . گونه متفاوت است

انجام شده است که در قالب  اي هخرس قهو خوابی زمستاندر ایران تاکنون فقط یک پژوهش در رابطه با انتخاب زیستگاه 

توسط او  )1394زارعی و همکاران ( اي هو همین تحقیق بعدا در مقال )1391(زارعی : ارشد بوده است کارشناسی نامه پایان

  .همکارانش به چاپ رسیده است



113 

 

خم در  مناسب براي زمستانخوابی و استراحت گونه در منطقه کوه هاي رزیابی زیستگاه و شناسایی مکاندر این پژوهش ا

طقه با مساحت ناین م .گونه در این استان است هاي هیکی از مهمترین زیستگابنابر نظر او استان فارس انجام شده که 

بختگان واقع شده که از جنوب به شهرستان آباده  وحش حیاتو پناهگاه  ملی پاركکیلومتر مربع در حاشیه شمالی  2733

اقلیم منطقه گرم و خشک با . طشک، از شرق به شهرستان نی ریز و از غرب به شهرستان ارسنجان متصل است

ین ارتفاع منطقه گمیان. میلی متر است 250در حدود  ي گرم است و متوسط بارش سالیانهها ن ي سرد و تابستاها ن زمستا

تورانی بوده و پوشش  -رانیای هزیستگاه منطقه جنگلی تنک واقع در ناحی. دباش می متر 3270متر و حداکثر ارتفاع  2535

 Acer)و کیکم  (Amygdalus scoparia)، بادام تلخ (Pistacia atlantica)درختی غالب منطقه بنه 

monspessulanum) مثل بادام کوهی  اي هدرختچ هاي و گونه(Amygdalus lycioides)  و ارژن(Acer 

reuteri) است .  

بر اساس وسعت کم ها  بندي تهیه شده و اندازه پالت براساس نقشه شبکهها  در این پژوهش کار میدانی و شمارش نمایه

الزم به ذکر است براساس . کیلومتر مربع انتخاب شده است 50در کشور  اي هناحیه و حداقل اندازه گستره خانگی خرس قهو

استان فارس  زیست محیط نیشی یا کارشناسااند اندازه گستره خانه خرس با مذاکره و هم) 1394( عطایی و همکاراني  هگفت

  . تعیین شده است

خم و  النه حضور در ارتفاعات کوه 20ور در کل ناحیه ثبت شده که از این میان ضنمایه ح 175 پژوهش در مجموع در این 

در بهار و تابستان ها  اريبرد نمونهاین . )35تصویر ( اند هدر سایر زیستگاهها شناسایی شدالنه عدم حضور  20کوه و  روشن

ی های النه. احتمالی براي گونه جلوگیري شود هاي و خارج از زمان زمستانگذرانی انجام شده تا از مزاحمت 1390و  1389

سرگین، مو باقیمانده غذا یا آثار رفت و آمد و تخریب و  ی مثلهای نمایه ها ن که داراي بستر خواب بوده و در ا اند هبررسی شد

  . اند هشکستگی درختان در اطراف النه داشت

  

  



 

  

وحش  حیاتدر شمال پناهگاه  خم اي در منطقه کوه

 هاي سنگ زیر کپه هاي و حفرهها  در منطقه عمدتا در ارتفاعات بوده و شامل غارها، شکاف صخره

 Fahimi etنتایج مشابهی در انتخاب النه توسط خرس سیاه آسیایی در استان کرمان مشاهده شده است 

به عنوان  اند هبود هانتخاب شد هاي مشابه النه

از (متغیرهایی مانند ارتفاع، شیب، جهت النه، فاصله از جاده و فاصله از مراکز جمعیتی و فاصله از منابع آبی 

رگرسیون منطقی  پژوهش در این رویکرد استفاده شده 

Geographically  یافته و مدل خطی تعمیم 
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اي در منطقه کوه هاي خرس قهوه پراکنش النهنقاط حضور و عدم حضور و اي از 

   

در منطقه عمدتا در ارتفاعات بوده و شامل غارها، شکاف صخره اي

نتایج مشابهی در انتخاب النه توسط خرس سیاه آسیایی در استان کرمان مشاهده شده است 

مشابه النهکه از نظر ویژگیهاي فیزیکی و ساختاري  هایی نغارها و مکا

  . اند هتعیین شد پژوهش عدم حضور در 

متغیرهایی مانند ارتفاع، شیب، جهت النه، فاصله از جاده و فاصله از مراکز جمعیتی و فاصله از منابع آبی 

رویکرد استفاده شده  .اند هانتخاب شد اند همراجع و منابع مشابه که در نقاط دیگر کار شد

Geographically Weighted Logistic Regression

Generalized Linear Model  استبوده .  

اي از  نقشه :35تصویر 

 .)1394 یزارع( بختگان

  

اي هخرس قهو هاي النه

نتایج مشابهی در انتخاب النه توسط خرس سیاه آسیایی در استان کرمان مشاهده شده است ( اند هبزرگ بود

al. 2011) .غارها و مکا

عدم حضور در  هاي النه

متغیرهایی مانند ارتفاع، شیب، جهت النه، فاصله از جاده و فاصله از مراکز جمعیتی و فاصله از منابع آبی  پژوهش در این 

مراجع و منابع مشابه که در نقاط دیگر کار شد

egressionوزنی جغرافیایی 

Generalized Linear Model
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زمستانگذران گونه  هاي کننده در انتخاب النهبینی  که بهترین مدل پیش اند هیافته خطی نشان داد نتایج حاصل از مدل تعمیم

متغیر فاصله از منابع آبی در این . اند هترکیبی از سه متغیر ارتفاع، فاصله از مراکز جمعیتی و فاصله از منابع آبی بود در منطقه

ون منطقی یدر مدل رگرس. بینی بوده است دار نبوده که با توجه به عدم نیاز به آب در دوره زمستانخوابی قابل پیش مدل معنی

به اشم یسنتایج مشابهی در برر. اند هوزنی جغرافیایی دو متغیر ارتفاع و فاصله از مراکز جمعیتی داراي اهمیت بیشتري بود

حضور و  هاي هدر بین زیستگا. آمده استبدست  Sryokdin et al. (2003)در روسیه توسط  اي هقهو هاي روي خرس

با افزایش . اند هبی بودآفاصله از مراکز جمعیتی و منابع  متاثر از متغیرهايها  انتخاب النه خوابی زمستان هاي عدم حضور النه

توسط نظامی  آمدهبر خالف نتایج بدست  .یت زیستگاه گونه افزوده شده استفاصله از مراکز جمعیتی و منابع آبی بر مطلوب

در  اي هو متغیر شیب نقش مهم و تعیین کنند اند هانجام شد مرکزي  البرزکه در منطقه ) 1391(و عطایی و همکاران  )1387(

ینی خرس گز النهاین متغیر در  دهد مینشان  )1394(پیش بینی زیستگاه گونه نداشته است نتایج کار زارعی و همکاران 

. ندکن می  ینی انتخاب گز النهسنگالخی موجود در ازتفاعات را براي  هاي و شیب اي همناطق صخرها  اهمیت داشته و خرس

) 1391همکاران و عطایی و  1387نظامی ( مرکزي  شناختی در البرز از تحلیل عاملی آشیان بوم آمدههم چنین نتایج به دست 

بوده که مشابه نتایج زارعی و همکاران در اهمیت متغیر فاصله ها  وابستگی این گونه به منابع آبی و دوري از جاده نشاندهنده

  . از مراکز انسانی است

را غارهاي  اي هدرصد غارهاي استفاده شده توسط خرس قهو 80مشابهی در اروپا نشان داده است که نزدیک به  پژوهش 

مهمترین عامل انتخاب النه ) landscape(از اند مشخص شده است که تیپ چشم پژوهش در این . اند هطبیعی تشکیل داد

طول غار نیز به عنوان سومین عامل مهم . غار دومین عامل مهم در انتخاب النه بوده است ي بوده و پس از این ارتفاع دهنه

  . (Petram et al. 2004)در انتخاب النه توسط خرس معرفی شده است 

 Food غذا. 5. 5. 2

هی غذایی آن همه چیزخواري بوده و عمدتا شامل مواد گیا عضوي از راسته گوشتخواران است اما رژیم اي هاگرچه خرس قهو

هر دوي . خیلی پرخور هستند ،خورند و هم چیز را می همههم، ها  باور عمومی آن است که خرس. مهرگان است و البته بی

ه شامل هر غذایی نشده و به دلیل ویژگیهاي شمیه ها ن اما باید توجه داشت که همه چیزخواري آ ،درست ها ین ا

وله ل کوتاه بودن ادلیل گزینشی عمل کردن خرسه. ندکن می  گزینشی عمل  فیزیولوژیکی خود گاهی در انتخاب غذا بسیار

در انتخاب گیاهانی که  ها ن در نتیجه آ. دده نمی ها ن آن فیبري را به گیاهاهضم مناسب  بوده که توانایی ها ن آگوارش 

در هر بازه زمانی . روند که انرژي یا پروتئین زیادي داشته باشد می هایی نو به سراغ آ ندکن می  خورند بسیار گزینشی عمل  می

در مرحله شکوفه کردن درختان در بهار . کنند را انتخاب می بازه ر آندترین اقالم موادغذایی موجود  مغذيها  خرسمشخص 
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در دسترس بوده و ترین مواد غذایی  عمدتا جز مغذي علفیبرگان  مانند غالت و پهن سبزپوشش گیاهی  ،تابستانو اوایل 

در  ها در پاییز خرس .می روندهاي رسیده  ها و میوه انواع توتسراغ  ها ن در تابستان آ. مصرف می کنندرا  ها ن خرسها آ

و ) Castanea(، شاه بلوط )Fagus(، راش )Quercus(نند بلوط که دسترسی به مقادیر زیادي از مواد سخت ما جاهایی

اي در  هاي قهوه در اروپا تفاوت عمده در عادات غذایی خرس. از این مواد تغذیه کننددارند کامال  )Corylus(فندق 

مانند هاي نرم  با هسته هاي میوهي سخت و فراوانی ها هاي با هسته ه میو وجودعدم  ،هاي جغرافیایی شمالی و جنوبی عرض

 .McLellan et al) هاي جغرافیایی شمالی است در عرض) Pyrusگونه (و گالبی ) Malus(، سیب )گوجه سبز(آلو 

گوشتالو و  هاي ی مانند انواع میوههای میوهاي  هاي قهوه هاي پراکندیشان خرس به طور کلی و در بیشتر بخش .(2008

و ها  ها، انواع قارچ و غنچهها  زیرزمینی، انواع جوانه هاي شاتوت، تمشک، انواع غدههسته مثل توت، توت فرنگی،  بی

  .خورند می راخشک اما پر انرژي مانند بلوط  هاي میوه

خوري  که با مرحله کم گذارند ی دوره فعالیت خود سه مرحله فیزیولوژیک را از بهار تا پاییز پشت سر میط ها ن آ

(hypophagia)  در بهار آغاز شده، در تابستان مرحله عادي داشته و به پاییز و مرحله پرخوري(hypophagia)  به

 اي هویژي  هدر پاییز توج اي هپرخوري خرس قهوي  هدر این میان به ویژه باید به دور. (Swenson 2000) رسد میپایان 

به منابع  ها ن آ. سیار حیاتی استبسرد و بدون غذا بی و سپري کردن فصل اخو داشت زیرا این مرحله غذایی براي زمستان

از سوي دیگر در دسترس بودن . در هر منطقه بستگی دارد ها ن دسترس آ غذایی بسیار متنوعی متکی هستند که به منابع در

در نتیجه . است اي هغذایی توسط خرس قهو )قلم( ي مختلف از مهمترین عوامل استفاده از هر ایتمها ن منابع مختلف در زما

یا  خانه کامال فصلی بوده و تاثیر زیادي بر حضور خرس در یک زیستگاه و اندازه گستره ها ن ترجیح غذایی و رژیم غذایی آ

  . گذارد آن می (home range)قلمرو 

 بر روي هشتاکنون فقط دو پژواي در کشور در دست نیست و  غذایی خرس قهوه اطالعات زیادي از رژیممتاسفانه 

ن دو ای باید اشاره کرد که  هالبت). 1392 ،و قشقایی 1387 ،نظامی(در ایران انجام شده است  اي قهوهغذایی خرس  رژیم

البرز واقع شده و دومی در کوه  رشتهگونه در کشور انجام شده که اولی در  هاي هاز بهترین زیستگا عدددر دو  پژوهش 

چیز خور قهاري  همهي  هغذایی گون جزییات رژیمي  هانند همتو مین ن دو پژوهش ای  هاگرچ. زاگرس قرار گرفته استکوه  رشته

به ویژه . باشند از عادت غذایی این گونه در کشور اي هند نمایندتوان میرا در ایران نمایش دهند اما الاقل  اي همثل خرس قهو

بوده که تقریبا تمام پراکنش گونه در ) البرز و زاگرس(کشور ي  هعمدکوه  رشتههر یک نماینده یکی از دو منطقه ن دو ای  هآنک

  . واقع شده است ها ن آ
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انجام شده  مرکزي  البرز شده  حفاظتهزار هکتاري منطقه  5در محدوده امن ) 1387(پژوهشی که توسط نظامی در 

به ) 1393نظامی (به شکل مقاله  این پژوهش بعدا( اي در این منطقه بررسی شده است هغذایی فصلی خرس قهو هاي عادت

  ). چاپ رسیده است

گفته است در این کار ) 1387(نکه نظامی آمده باید اشاره شود که به رغم آ البته پیش از ارائه اطالعاتی که در این پژوهش

تنها به ها داده نشده و  اطالعات سیستماتیکی از محتویات این سرگین گونهنمونه سرگین آنالیز شده است اما هیچ 286

براي هیچ یک از گروههاي غذایی یا در این تحقیق . اکتفا شده است ها ذکر مواد مشاهده شده در سرگینشکل توصیفی به 

غذایی  ترین اطالعات هر نوع بررسی رژیم اي که از جمله پایهي غذایی درصد فراوانی، درصد حجمی و درصد وزنی ها ایتم

فقط در طبیعت باز شده و محتویات آن براي مشاهده مواد  ها بهترین حالت سرگین رسد در ارائه نشده و به نظر میهستند 

این پژوهش یکی از دو  که ینجایهایی که این پژوهش وجود دارد از آ همه نقصبا وجود  .خورده شده بررسی شده است

  .آید مه میپژوهش انجام شده بر روي رژیم غذایی گونه در کشور است اطالعات و نتایج این طرح در ادا

غذایی گونه را در این منطقه در  از رژیم اي هداده است که منابع غذایی گیاهی بخش عمد نشاناین بررسی به طور کلی 

در تابستان حشرات به ویژه مورچه بخش بزرگی از غذاي گونه را شامل شده و با . ودش می بهار و تابستان شامل  هاي فصل

آوري شده  معج هاي ینسرگدر . دهند می گونه را تشکیل چرب عمده غذاي  هاي شدن فصل پاییز و سرما میوه تر نزدیک

که خرس از حیوانات وحشی منطقه از جمله گراز، پازن و یا  آن استداران وحشی دیده نشده است که حاکی از  اثري از سم

داران و زباله تقسیم  دسته شامل گیاهان، میوه، حشرات، مهره 5غذایی به  هاي هگرو پژوهش در این . مرال تغذیه نکرده است

در میان . اند هداشتها  بیشترین فراوانی را در سرگین ،درصد حضور در گروهاي غذایی 70در مجموع گیاهان با  .شده است

مورد  هاي یکی دیگر از میوهنیز ) ولیک(ند و زالزالک وحشی ا بودهرا دارا ! وچه باالترین اولویتو آل طجنگلی بلو هاي میوه

براي  در این میان بلوط با داشتن مقدار باالي چربی منبع غذایی مهمیدر ادامه آمده است که . استها  استفاده خرس

) 1387(بنابر اظهار نظر نظامی  .وندش می گونه محسوب  هاي هاز مهمترین زیستگا بلوطجنگلی  هاي است و تودهها  خرس

ا رها  ضمن نشستن روي درختان شاخهها  یند و خرسآ غال این گونه در میدر سرتاسر پاییز به اشبلوط جنگلی ي ها ین تودها

بلوط را شکسته و  هاي که بر روي درختان رفته و شاخه اند همشاهده شد اي هماد هاي خرس. خورند را میها  شکسته و بلوط

درختی این منطقه بوده و در طبقات ارتفاعی مختلفی از  هاي ترین گونهبلوط از فراوان. اند هبه زمین انداختها  براي استفاده توله

ي  هدر مناطق که بلوط گونها  اثار و رد و پاي خرس. مناطق کم ارتفاع حوالی روستاها تا باالترین نقاط جنگل وجود دارد

  .جنگل است بیشتر از سایر مناطق استي  هعمد

که البته بسیار به موارد مشابه  ه استبندي کرد به چهار دوره متفاوت تقسیم تغذیه ساالنه خرس رادر ادامه ) 1387(نظامی 

  :که در منابع دیگر آمده شباهت دارد
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این دوره از اسفندماه و پس از برخواستن از خواب زمستانی . غذایی خرس است چرخه نخستین مرحله در: خواري دوره علف

دست  تازه تغذیه کرده و سپس در ارتفاعات باال هاي از علفها  ابتدا خرسدر این دوره . یابد تا خرداد ادامه می شروع شده

یا گندمیان که در باالترین سطح پروتئینی خود هستند  ها در همین زمان گرامینه. گردند جنگل به دنبال ریشه گیاهان می

مختلف نیز غذاي  هاي قارچطور  ریشه گیاهانی مانند شقاقل و همین. دهند می را تشکیل ها  بخش مهمی از غذاي خرس

  .موجود نیست) برنج(از شالیزار  ها ن اما گزارشی از استفاده آ ندکن می  همچنین از یونجه زارها تغذیه  ها ن آ. هستندها  خرس

این در . ندکن می  تغذیه  اي هرفته و از گیاهان علفی و بوت ها لبه مراتع باالدست جنگها  در این دوره خرس: خواري دوره گیاه

در همین دوره حشرات نیز بخش . گیرند می قرار ها  نرسیده درختان مانند سیب و آلوچه نیز مورد استفاده خرس هاي دوره میوه

  .دهند می از غذاي خرسها را تشکیل  اي هعمد

بیشترین ها  خرس. رسیدن میوه درختان جنگلی و باغات است این دوره از شهریور شروع شده و همزمان با: خواري دوره میوه

راندن این دوره چربی اضافه الزم را براي گذ خوابی زمستانمقدار غذاي ساالنه خود را در این دوره نیاز دارند تا پیش از 

پس از این سه میوه، میوهاي . ، آلوچه و سیب از مهمترین ایتمهاي غذایی خرس در این دوره هستندطبلو. داشته باشند

تغذیه از یونجه تازه از مزارع . گیرند می قرار ها  نیز مورد استفاده خرس..البی، هلو، ازگیل و ، گردو، گدیگري همچون زالزالک

  .نیز در همین دوره گزارش شده است

در این دوره منطقه از برف پوشیده شده و میوهاي جنگلی خشک شده و چیزي براي ): خوابی زمستان(غذایی  دوره کم

براي حفظ ذخیره چربی خود و  ها ن را نداده در نتیجه آها  در دسترس کفاف خرس اندك مواد غذایی. خوردن موجود نیست

  .روند می عدم اتالف آن نرخ متابولیک خود را پایین آورده و به خواب زمستانی 

حشرات و  هاي در حال کندن زمین براي دسترسی به النهها  خرساشاره کرده است که ) 1387(عالوه بر موارد باال، نظامی 

گاهی زمین را براي شکار جوندگان نیز  ها ن آهم چنین او گفته است که . اند هگیاهان مشاهده شد هاي و یا ریشهها  ریانهمو

دور انداخته شده توسط  هاي گلستانک مشاهده شده چنانکه بارها براي خوردن الشه هاي خواري در خرس الشه. ندکن می  

از حمله خرس به دامهاي اهلی به ویژه گاو حاکی از هم چنین گزارشاتی . دان هروستاییان به اطراف مناطق مسکونی آمد

طی دو  1385در پاییز سال در این طرح گزارش کرده است که او . استبدست آمده در این منطقه ن و چوپانان اروستایی

  .اند هشب متوالی دو االغ از گوسفندسرایی در منطقه توسط خرس شکار شد

همچون مزارع، باغهاي میوه و  منابع انسانی سایر تغذیه از گزارشاز جمله دیگر اطالعاتی که در این پژوهش آمده 

منابع خسارت وارد  به ایندر اطراف روستاها پرسه زده و ها  و بنابر اعتقاد مردم محلی خرس شب بودهکندوهاي عسل 

رد بوده است و جالب آنکه هردوي وخرسهاي منطقه بسیار کم و تنها دو ممیزان استفاده از دامهاي اهلی در میان . ندکن می  
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سراها و گاوسراها ددر این منطقه خرسها تنها از اواخر بهار تا پاییز که دامها در گوسفن. اند هاین موارد در جنگل مشاهده شد

. وندش می نگهداري ها  در نزدیکی روستادامها  ها ن منابع دسترسی دارد و در سایر زما به اینداخل جنگل و گلستانک هستند 

  .وجود نداشته است ه خرس از ماهیانهیچ گونه اثري از تغذی جالب انکه

و زمان مصرف  مرکزي  البرزدر منطقه گلستانک اي  ههم چنین جدولی از مواد غذایی مورد مصرف خرس قهو) 1387(نظامی 

 ،آلوچه ،اسکلیم ،ها گرامینه: اقالم غذایی نام برده شده در این جدول عبارتند از. ائه کرده استارطی یک دوره یکساله  ها ن آ

 ،شقاقل ،یونجه ،بلوط ،گالبی ،سیب ،ازگیل ،ولیک ،گیالس ،هلو ،سیب زمینی ،گردو ،گالبی وحشی ،سیب جنگلی ،زرشک

رسیدن یا در دسترس بودن برخی از اقالم ي این جدول آنکه زمان  نکته جالب درباره. حشرات و الشه جانوران ،دامهاي اهلی

ي سیب، گالبی، گیالس و آلوچه  براي مثال زمان استفاده. که در این جدول آمده همخوانی ندارد هایی نغذایی با زما

برداي  ي قید شده در جدول زمان نمونهها ن احتمال میرود زما. و زمان استفاده از هلو، مهرماه عنوان شده است!! شهریور

ها دو سه ماه قبل از نمونه  یکی نباشد یا به عبارت دگیر این میوه ها ن که با زمان خورده شدن آ ه بوده باشد در حالینمون

بر روي رژیم  ها ي از پژوهشدر بسیار. ها بعد از گذشت چند ماه برداشت شده باشند برداري خورده شده باشند و سرگین

یی آسیااز جمله خرس سیاه ها  همچون سایر خرس اي هذایی خرس قهوعادات غغذایی خرسها نشان داده شده است که 

به مقدار زیادي به دسترسی به مواد غذایی بستگی داشته و به شدت تحت تاثیر فنولوژي گیاهان  )1387یوسفی و همکاران (

   .است

ارشد قشقایی  کارشناسی نامه پایاندر ایران انجام شده مربوط به  اي هغذایی خرس قهو وهش دیگري که درباره غذا و رژیمژپ

این بررسی به ویژه . بررسی شده است مرکزي  را در منطقه زاگرس اي هاست که در آن رژیم غذایی خرس قهو 1392در سال 

به هر دو طرف به  آسیبباعث ایجاد تنش بین خرس و انسان و  تواند می شامل مواد غذایی مربوط به انسان بوده است که 

غذایی گونه در این منطقه به  انجام شده، نشان داده است که رژیمها  در این پژوهش که با آنالیز سرگین. شودها  ویژه خرس

از غذاي خود را از محصوالت باغی موجود در منطقه  هاي شدت به منابع انسانی وابستگی دارد و این حیوانات بخش عمده

ر خرس کشور یعنی خرس سیاه آسیایی در استان کرمان بدست آمده است نتایج بسیار مشابهی در مورد دیگ(د نکن می تامین 

غذایی خرس در تابستان شامل رژیم صبه طور مشخ. )Fahimi & Yusefi 2010و  1388یوسفی و همکاران 

یژه حشرات به وها  عالوه بر این ایتم. ، سیب و انگور بوده و در پاییز سیب، انگور باغی و انگور وحشی بوده استها علف

  .اند هدر این منطقه گزارش شد اي هبه عنوان بخش مهمی از رژیم غذایی خرس قهوها  و سوسکها  مورچه

شده در  هاي یافت و افزایش دقت در شناسایی ایتم مرکزي  غذایی خرس در منطقه زاگرس براي بررسی رژیم )1392(قشقایی 

توسط خرس وجود  ها ن وحشی، حشرات و محصوالت کشاورزي هر منطقه که احتمال مصرف آ هاي ابتدا از میوهها،  سرگین
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اري شده سپس براي شناسایی هسته برد نمونه هاي هسته. عکس تهیه کرده است ها ن از آاري کرده و برد نمونهداشته 

  .اند هیافت شده مقایسه شدها  ی که در سرگینهای میوه

بسیار متنوع و شامل مواد گیاهی به ویژه  در این منطقه غذایی خرس انجام شده در این تحقیق رژیم هاي بر اساس بررسی

 بوده استها  زیادي از علف هاي باغی، محصوالت کشاورزي و همچنین گونه هاي جنگلی، میوه هاي تعداد زیادي از میوه

داران شامل پرندگان،  مختلفی از مهره هاي گونه که از اند همواد جانوري زیادي نیز به مصرف خرس رسید. )36تصویر (

در این مناطق باقیمانده  اي ههم چنین در سرگین خرس قهو. اند ه، پستانداران کوچک تشکیل شدها سیخور، گراز، مارمولک

شرات نیز عالوه بر این موارد، تعدادي ماده غذایی از بی مهرگان و ح. دامهاي اهلی نظیر گوسفند و بز نیز مشاهده شده است

  .یافت شده است

ها  ، زنبورها، مورچهها از سوسک مرکزي  در منطقه زاگرس اي هخرس قهو هاي مهرگان شناسایی شده در سرگین در جدول بی

شیرین و  آب اي هدو کف هاي ، نرمتنان و صدف)سوسک شاخدار(چین یا دروگر، سوسک گوزنی  خرمن هاي از جمله مورچه

  .ملخ نام برده شده است

شاخصی چون  هاي بسیار متنوع بوده و شامل میوه اي همحصوالت باغی و کشاورزي شناسایی شده در سرگین خرس قهو

  . زردآلو، گردو، انگور، سیب، هلو، هندوانه، جو، یونجه و سیب زمینی بوده است

  



 

  

در  ها شامل فراوانی حضور، درصد حجمی و درصد وزنی مواد غذایی شناسایی شده در سرگین
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شامل فراوانی حضور، درصد حجمی و درصد وزنی مواد غذایی شناسایی شده در سرگین مرکزي  در منطقه زاگرس اي هاطالعات مربوط به رژیم غذایی خرس قهو

1392.(  

اطالعات مربوط به رژیم غذایی خرس قهو :36تصویر 

1392قشقایی  (ي تابستان و پاییز ها فصل
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 هاي زیرزمینی، علفی هاي و غدهها  ریزومها  شناسایی شده در سرگین اي هعلفی و بوت هاي چنین در فهرست گونه هم

گندم، کنگر، تیره آفتابگردان،  گاوزبان، گل ري و تیره چتریان، تیره گلعفگیاهان علفی، گیاهانی از تیره ج هاي برگ، دانه پهن

عالوه بر  .اند هدوسر و استپی نام برده شدعلفی، ارزن، جو، جو  و تیره الله، گون، جارو بو و تیره کلم، تیره سوسسن تیره شب

، بلوط ایرانی، انگور وحشی، زرشک، سیاه تنگرس، )پسته وحشی(جنگلی همچون شیرخشت، بنه  هاي میوهاین موارد، 

جزییات مربوط به درصد فراوانی هر . اند ه، گالبی، داغداغان و بادام مورد مصرف خرس قرار گرفت)محلب(گیالس وحشی 

  .آمده است 35تصویر فوق در  هاي همربوط به گرو هاي یک از ایتم

و در فصل پاییز  اند هو بنه بیشترین فراوانی را داشت) محلب(جنگلی بادام، گیالس وحشی  هاي در تابستان و در بین میوه

نگور در مجموع دو فصل نیز ا. درصد بوده است 13درصد و شیرخشت با  27بیشترین فراوانی مربوط به انگور وحشی با 

  . اند همصرفی توسط خرس تشکیل داد هاي درصد بیشترین سهم را در میوه 8و شیرخشت با  18وحشی با 

را تشکیل داده و بیشترین نقش را در تغذیه ها  درصد غذاي خرس 27باغی و در تابستان سیب و انگور  هاي در یبن میوه

زمینی  یعنی سیب و انگور در کنار سیبها  هر دوي این میوهدر پاییز هم مجددا . اند هخرس از این گروه از محصوالت داشت

ها  درصد نقش زیادي در تغذیه خرس 84در این میان سیب با . اند هآنالیز شده داشت هاي بیشترین درصد فراوانی را در سرگین

  .اند هبود در این مناطقها  در مجوع دو فصل نیز سیب و انگور دو میوه باغی اصلی مورد تغذیه خرس. داشته است

درصد مهمترین گروه مشاهده شده در  25و  42گندمیان در هر دو فصل تابستان و پاییز با  اي هدر بین گیاهان علفی و بوت

درصد بوده که بیشترین فراوانی را در میان گیاهان علفی  36و فراوانی کل این گروه نیز در حدود  اند هرژیم غذایی خرس بود

   .شامل شده است اي هو بوت

باالترین  4و  7، پرندگان و پستانداران کوچک با فراوانی در حدود اي هداران مشاهده شده در سرگین خرس قهو در بین مهره

 14درصدي در پاییز و  16درصدي در تابستان،  12با فراوانی ها  مهرگان، سوسک در بین بی. اند هفراوانی را نشان داد

  . اند هشتدرصدي در مجموع بیشترین فراوانی را دا

آنالیز شده در فصل تابستان و پاییز سیب بوده که پس از این  هاي غذایی خشک شده در سرگین بیشترین درصد وزنی مواد

سیب از نظر درصد حجمی مواد غذایی خشک شده در دو فصل . اند هبعدي قرار گرفت هاي میوه انگور و انگور وحشی در رتبه

درصد فراوانی  15و  4درصد در رتبه اول قرار گرفته و پس از این میوه، انگور باغی با  56و  13تابستان و پاییز به ترتیب با 

  .در تابستان و پاییز قرار گرفته است
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فراوانی حضور، درصد وزنی و درصد حجمی مواد غذایی مصرف شده توسط خرس در این پژوهش نمودارهاي ارائه شده 

ریزه و شن و خاك در  مهرگان و سنگ داران، بی مهرهها  و بوتهها در شش گروه محصوالت کشاورزي، علف اي هقهو

  .دهد میتابستان و پاییز نشان  هاي فصل

از مزارع آفتابگردان در  اي هتغذیه خرس قهودر یک گزارش کوتاه ) 2005(باال خالقی زاده و خرمالی  هاي عالوه بر پژوهش

  .اند هگلستان را گزارش کرد ملی  پاركحوالی 

  

 Bears & humansها   و انسانها  خرس. 6. 2

یک اتفاق ممکن است به شدت روي نگرش مردم تاثیر گذاشته و در نتیجه پاسخ : دارد وحش حیاتپویاي با ي  هانسان رابط

بعضی حیوانات از جمله گوشتخواران بزرگ، سمداران، . مشخص را شکل دهدي  هبه برخوردهاي بعدي با یک گون ها ن آ

ی وارد آسیبهنگامی که چنین . را دارند ها ن آ هاي و یا دارایی ها ن زدن به انسا آسیبپتانسیل باالیی در ها  و فیلها  نخستی

 اند هی که خسارت وارد کردهای به شدت نگرش منفی مردم محلی نسبت به گونه تواند می  آسیبحاصل از این ي  هشود تجرب

تا با از  ندکن می  ن را پیدا آکامال آمادگی  وحش حیاتمشخص از ي  هنیک گو همردم با نگرش منفی نسبت ب. را افزایش دهد

 Liu)شود  ها ن این امر باعث فشار به گونه و کاهش جمعیت آ. بعدي واکنش نشان دهند هاي آسیبپاي درآوردن گونه به 

et al.2011) .  

و انسان  وحش حیاتتعارض بین  وحش حیات هاي هبه زیستگا انسانبا وارد شدن هر چه بیشتر ) در سالهاي اخیر(اکنون 

و وحش  حیاتتعارض بین . (Woodroffe et al. 2005a)در سطح جهانی شده است  مشکل/تبدیل به یک مساله

 آمده استمختلف به وجود  هاي انسان در اثر عوامل متعددي در میان تعداد زیادي گونه و در مناطق مختلفی از قاره

(Warne & Jones 2003, Michalski et al. 2006, Sitati & Walpole 2006, Van Belle et 

al. 2007).  . و یا وارد شدن  ها ن و انسان ممکن است باعث به خطر افتادن سالمت انسا وحش حیاتاگرچه تعارضات بین

داشته  ها ن یا پراکنش آ وحش حیاتتاثیرات مرگباري بر جمعیت  تواند می ن امر اشود اما برعکس  ها ن ت به اموال اخسار

و انسان  وحش حیاتتعارضات بین  رود که با توجه به وضعیت موجود گمان می. .(Woodroffe et al. 2005bباشد 

 هاي مدیریتی در سطح جهانی براي بسیاري از گونه هاي و این مساله تبدیل به یکی از اولویت هداشتهمچنان ادامه 

  . دشخواهد  وحش حیات

ناشی از  تواند می این امر . ودش می با انسان صحبت  ها ن که دائما از تعارض آ اند وحش حیات هاي از جمله گونهها  خرس

  .از جمله استفاده از منابع غذایی یکسان ها ن شناختی زیاد خرس با انسا تشابهات بوم
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 هاي خرس. وندش می نات مضر شناخته اطلبی هستند که به عنوان حیو فرصتن اخرس همه چیزخوار هاي بیشتر گونه

از زنبورهاي عسل و محصوالت آن، ) و خرس سیاه امریکایی اي هخرس قهوي  هشامل هر دوگون(آمریکاي شمالی 

 Ambrose & Sanders) ندکن می  اهلی به عنوان غذا استفاده  هاي باغی، زباله و دام هاي محصوالت کشاورزي، میوه

1978, Knight & Judd 1983, Garshelis et al. 1999) .همچنین خسارات شدیدي به صنعت الوار  ها ن آ

در ژاپن، خرسهاي سیاه محصوالت کشاورزي، باغی و مزارع تولید ماهی را از . (Stewart et al. 1999) ندکن می  وارد 

خسارت  (sloth bear)تنبل  هاي گزارش شده است که خرس. (Huygens & Hayashi 1999)برند  بین می

 Andean)خرس آندي یا عینکی . (Iswariah 1984) ندکن می  زیادي به کشتزارهاي نیشکر و بادام زمینی وارد 

bear) ندکن می  را شکار  در آمریکاي جنوبی دامهاي اهلی (Goldstein 2002) . و خرس خورشیدي(sun bear)  در

را از بین  ها ن به عنوان حیوان مضر شناخته شده که به درختان کاکائوي مسن خسارت وارد کرده و آ آسیاجنوب شرقی 

  . (Fredriksson 2005)برند  می

خرس به دامهاي اهلی ي  هحملي  هازاند ههیچکدام ب وندش می مواردي که باعث تعارض بین خرس و انسان ي  هدر میان هم

یی در استان آسیااین موضوع پیش از این و در پژوهشی که بر روي خرسهاي سیاه . براي انسان غیر قابل تحمل نیست

 60تا  50(در اسپانیا که تنها جمعیت بسیار کوچکی . مشاهده شده است) 1387یوسفی و همکاران (کرمان انجام شده 

ادعاي خسارت  1076بیش از  1990تا  1973ي ها لبین سابري باقی مانده است نتکا هاي هدر کو اي هاز خرس قهو) خرس

خرسهاي . (GarciaGaona et al. 1993)از طرف دامداران براي گرفتن خسارت به دولت محلی ارائه شده است 

این وضعیت . وندش می و به شدت از سوي مردم محلی سرزنش  اند هآندي نیز به عنوان شکارچیان دامهاي اهلی شناخته شد

بر . (Goldstein et al. 2006)ن خرس در این منطقه شده از دنیا شده است ای  هباعث ایجاد نگرش منفی شدیدي علی

زیادي از تعارض بین  هاي گزارش (Servheen et al. 1999)ها  اساس اطالعات ارائه شده در برنامه عمل خرس

هند، ایتالیا، ژاپن،  اتریش، بلغارستان، کانادا، چین، فنالند، فرانسه، یونان،خرس و دامهاي اهلی از بسیاري کشورها از جمله 

  .، لهستان، رومانی، روسیه، اسلواکی، سوئد، اسپانیا، یوگسالوي سابق و ایاالت متحده آمریکا وجود داردژمکزیک، نرو

که  در امریکاي شمالی. میزان تعارضات بین خرس و انسان به شدت در حال افزایش است رسد میمهمتر آنکه به نظر 

 (Garshelis 1989)قاره گذاشته اغاز شده است  به اینن از زمانی که انسان پایش را احتماال تعارض بین خرس و انسا

شده و  پژوهش ات به طور مستمر ن تعارضای هدر این قاره که یکی از نقاطی است ک. آمار تعارضات نگران کننده است

انجام شده در  هاي اخیر افزایش یافته و بررسیي  هگزارش شده است که تعارضات به شکل دردآوري طی چند ده وندش می 

 & Beck 1991, Beckmann) اند هي اخیر بیست ایالت در آمریکا روند رو به افزایش تعارضات را گزارش کردها لسا

Berger 2003, Zack et al. 2003, Gore et al. 2005, Hristienko & McDonald 2007) .  
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هر هفته و گاهی هر روز خبري از تعارضات بین . تعارض بین خرسها و انسان در ایران نیز مثل همه جاي دنیا وجود دارد

است و یا  ها ن آ و یا اموالها  مستقیم به انسان آسیبکه یا شامل  ودش می خبري گزارش  هاي سایت در وب انسانخرس و 

دو ي  هوسیع این تعارضات و تاثیر بسیار منفی که بر جمعیت کوچک و تکه تکه شدي  هبا وجود دامن. ها به خرس آسیب

ن تعارضات در کشور انجام ای هبسیار اندکی دربار هاي پژوهش گذارد  مییی در ایران آسیاو خرس سیاه  اي هخرس قهوي  هگون

اي در استان فارس،  در رابطه با نگرش افراد محلی نسبت به خرس قهوه) 1384(و کمی  اسماعیلی پژوهش . شده است

در ارتباط با تعارضات بین خرس سیاه و انسان در استان کرمان و  )2011(و یوسفی و همکاران  )1387(یوسفی و همکاران 

، )1387(توسط نظامی  مرکزي  البرزدر منطقه گلستانک و مردم محلی  اي هتعارضات بین خرس قهومقدماتی  پژوهش 

و قشقایی و  )1392(قشقایی و  )2011(نظامی و همکاران توسط  مرکزي  در منطقه زاگرستعارضات خرس و انسان 

  .تنها تحقیقات انجام شده در کشور در این ارتباط هستند )2014(همکاران 

به طور خالصه آمده است ) 1384(ماعیلی و کمی پژوهش انجام شده توسط اسو انسان  اي هدرباره تعارض بین خرس قهو

درصد نگرش مثبت  12درصد نگرش بینابینی و  70درصد نگرش منفی،  18که در استان فارس از کل افراد مصاحبه شونده، 

در ) زن 69مرد و  224(پرسشنامه  293جامعه آماري مورد مطالعه در این بررسی شامل . اند اي داشته نسبت به خرس قهوه

  .منطقه سپیدان و شیراز بوده استدو 

ر حاوي اطالعات بسیا) 1392(به ویژه پژوهش انجام شده توسط قشقایی هاي مربوط به تعارضات،  در ارتباط با پژوهش

و البته در بخش کوچکی از پراکنش  اند هتعداد افراد مصاحبه شونده زیاد نبود در این پژوهشبا وجود آنکه . استارزشمندي 

به طور کلی  آمدهبر اساس انچه در این پژوهش . ه شده استئشده اما اطالعات بسیار خوبی ارا ر کشور انجاموسیع گونه د

ن خرس در ای  هخرس وجود داشته و از طرفی همچنان متاسفان به اینموارد منفی زیادي در باور مردم نسبت  رسد میبه نظر 

این پژوهش حداقل  ساله قبل از 9ي  هدر فاصل. روند می از بین  طب سنتی استفاده شده و به همین دلیل هم خرسهاي زیادي

هم چنین . اند هناطق تحت حفاظت و ازاد توسط مردم و عشایر کشته شدمشامل  مرکزي  خرس در مناطق مختلف زاگرس 18

ر خرسهاي زیادي به وط وجود داشته و همین ها ن آو اموال  وارد شده به مردم هاي آسیبمشخص شده که آمار باالیی از 

  .روند می دلیل همین تعارضات از بین 

  تعارضات در منطقه البرز مرکزي. 1. 6. 2

آورده است که حضور تعداد زیادي کندوي ) 1387(نظامی  مرکزي  در بررسی تعارضات بین خرس با انسان در منطقه البرز

عسل، باغهاي میوه، گاوسراها و دامهاي موجود در بخشهاي مختلف منطقه باعث تقابل خرس با انسان در این منطقه شده 

و  باعث به وجود آمدن مشکالت زیادي شده ها ن آو درختان میوه حین تغذیه از ها  او افزوده است شکستن شاخه. است
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جنوبی مرتفع بیشتر در بهار و تابستان رخ  هاي خرس به روستاها در بخش هاي آسیب. شکایت روستاییان را به دنبال دارد

شمالی و نزدیک به  هاي اما روستاهایی که در بخش. در زمستان معموال این روستاها خالی از سکنه هستند که یداده در حال

گاوسراها و گوسفندسراهاي این محدوده بیشتر از سایرین . گیرند می قرار ها  جنگل قرار دارند در تمام سال مورد تعرض خرس

به ویژه در اواخر تابستان و پاییز و با پوشیده از برف شدن مناطق . وندش می هستند و باعث تعارض ها  مورد توجه خرس

پرداخت . گرسنه هستند که نیاز بیشتري هم به غذا دارند هاي خرس آسیباي جنوبی بیشتر در معرض جنوبی مرتفع روستاه

هم چنین روستاییان این . بوده است پژوهش مردم منطقه مورد  هاي از جمله درخواستها  خسارت وارد شده از سوي خرس

این موضوع را تایید نکرده است به ها  سی سرگیناگرچه نتایج برر اند هبه دامهاي اهلی شاکی بودها  منطقه از حمله خرس

  . دامهاي اهلی مشاهده شده است اي هسرگین بررسی شده تنها در دو سرگین باقیماند 286از  که يطور

و از استفاده از گوشت خرس  اند هخبر داد ها ن آبراي استفاده چربی ها  بانان و مردم محلی از کشتار خرس چنین محیطهم

در . یکی از باورهاي موجود در منطقه التیام مفاصل با چربی خرس باشد رسد میبه نظر . اند هگفتها  براي ترمیم سریعتر زخم

  .یک شکارچی به همراه کیسه چربی خرس دستگیر شده است 1378که در سال  آمده استهمین گزارش 

مورد گزارش حمله خرس به انسان وجود داشته که سه مورد آن مربوط به  16رسی سال مورد بر 4بر طبق این گزارش در 

هم چنین . ماده و توله دار بوده است هاي مربوط به خرس) مورد 8(د این حمالت صپنجاه در. کننده بوده است پژوهش تیم 

توسط مردم مخلی ها  انجام شده خرس هاي بنابر مصاحبه: گفته است ودر گلستانک خبر داده ها  او از مرگ و میر خرس

باشد با قرار دادن سم در آن  آمدهبه ویژه اگر الشه گاو یا گوسفندي توسط خرس یا سایر وحوش از پا در  وندش می کشته 

  .اورند گوشتخواران را از پاي در می

ن یک خرس توسط همچنین شکارچیا ،آمدهگزارشاتی از پیدا شدن الشه خرسی که بخشی از آن خورده شده بدست 

خرسی که توسط مرد روستایی به دلیل حمله به گاوها گزارش ي  هآتش زده شدن الش. اند هبانان در منطقه دستگیر شد محیط

خرسهاي دیگري . آمده استخرسی دیگر توسط سگها محاصره شده و در نهایت توسط فرد روستایی از پاي در. شده است

  . اند هباغات حمله کرده توسط مردم روستا از پاي درآمدکه چندین بار به دامهاي اهلی یا به 

  تعارضات در استان لرستان. 2. 6. 2

از روش مصاحبه و پرکردن فرمهایی نگرش  ها ن آانجام شده است  )2011(که توسط نظامی و همکاران دیگري در پژوهشی 

درصد از مصاحبه  60اساس این تحقیق در حدود بر . اند همردم محلی در چهار منطقه در شمال استان لرستان را بررسی کرد

درصد بیشتر  15از  اند هخرس قرار گرفتي  همورد حمل هولی تعداد کسانی ک اند هکه با خرس برخورد داشت اند هشوندگان گفت

هیچ جراحت منجر به فوتی در میان مصاحبه شوندگان گزارش نشده هر چند که چندین گزارش از مرگ مردم . نبوده است
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که دامهاي اهلی  اند هدرصد مصاحبه شوندگان اظهار داشت 37در حدود . در این استان وجود دارد اي هلی توسط خرس قهومح

درصد این  20در حدود . اند هخود را که عمدتا گوسفند و به ندرت بز یا شترمرغ بوده است به دلیل حمله خرسها از دست داد

ن آمار تقریبا مشابه آماري است ای هک اند هرا در این منطقه مشاهده کرد انسانسط تلف شده یا از بین رفته تو هاي افراد خرس

در صورت  اند هدرصد مصاحبه شوندگان گفت 20به عبارت دیگر . درباره احتمال کشتن خرس در زمان روبرویی با این حیوان

دانش کم مردم این منطقه از خرس  بر طبق این تحقیق تعارض بین خرس و انسان از. مواجهه با خرس آن را خواهند کشت

  .ودش می ناشی 

  تعارضات در منطقه زاگرس مرکزي. 3. 6. 2

و قشقایی و همکاران  )1392(و انسان در کشور و توسط قشقایی  اي هپژوهش دیگري که درباره تعارضات بین خرس قهو

 4این منطقه با وسعت دو و نیم میلیون هکتار در . انجام شده است مرکزي  مجددا در غرب کشور و در منطقه زاگرس )2014(

هارمحال و بختیاري و کهگیلویه و بویر احمد انجام شده که دربرگیرنده هفت منطقه تحت حفاظت ستان اصفهان، فارس، چا

مارگون، دناي شرقی، تنگ بستانک، ي  هشد و مناطق حفاظت صیاد دنا و تنگ ملی پاركشامل  زیست محیطسازمان حفاظت 

  .صیاد است دنا، سبزکوه، هلن و تنگ

در این بررسی مشخص شده است که به طور متوسط هر سال دو خرس در این منطقه براي دفاع از اراضی کشاورزي، 

هم چنین گزارش شده است که کیسه . آیند باغات میوه، کندوي عسل یا دامهاي اهلی توسط مردم محلی از پاي در می

  .ودش می خرس براي درمان بیماریها استفاده صفراي 

توسط مردم محلی یا عشایر  مرکزي  خرس در منطقه زاگرس 18پژوهش  سال قبل از انجام این  9بر اساس این تحقیق طی 

خرس در منطقه سبزکوه، یک خرس در  2خرس در منطقه مارگون،  4خرس در منطقه دنا،  7که شامل . اند هته شدشک

  .اند هخرس در مناطق آزاد بود 8بستانک و منطقه تنگ 

 ها ن آافراد مصاحبه شونده در این پژوهش همگی مرد و میانگین سنی یی انجام شده و ها این پژوهش با استفاده از پرسشنامه

حداقل یکبار خرس را  ها ن آرا با محیط داشته و هر کدام از  که بیشترین ارتباط اند هاین افراد کسانی بود. سال بوده است 46

کشاورزان، دامداران، باغداران، زنبورداران، جنگلبانان، محیط بانان، شکارچیان، رانندگان و کارشناسان . مشاهده کرده بودند

  . اند همختلفی که مصاحبه شدهند را تشکیل داد هاي هگرو زیست محیط

بوده است که نتایج حاکی از بیشترین مشاهدات در مرداد ماه و  ها ن آي  هیکی از پرسشها در مورد خرس زمان مشاهد

همچنین مشاهده خرس ماده همراه توله در . در بهمن انجام نشده است اي هکمترین در آذر و دي بوده و هیچ مشاهد

  . وده استخرس ب 4فروردین، اردیبهشت، خرداد و آذر انجام شده و بزرگترین گروه خانوادگی مشاهده شده شامل  هاي هما
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درصد زمستان بوده  6درصد پاییز و  20درصد در تابستان،  46درصد مشاهدات در فصل بهار،  28در میان فصول مختلف، 

 85همه چیزخوار است و بیش از  اي هدر این منطقه گون اي هدرصد مردم اعتقاد داشتند که خرس قهو 94بیش از . است

  .اند هخوار معرفی کرد درصد میوه 19دصد آن را گوشتخوار و  14ار است، که خرس غالبا گیاهخو اند هدرصد باور داشت

باغی نظیر  هاي مردم محلی خرسها را حین خوردن محصوالت کشاورزي نظیر سیب زمینی، لوبیا، یونجه، عسل، میوه

دن بلوط و محلی مردم همچنین خرسها را در حال خور. اند هگیالس، زردآلو، سیب، انگور، سنجد، گردو، هلو مشاهده کرد

درصد افراد  22هم چنین . ه و خطرناك استدخرس درن اند هدرصد از مصاحبه شوندگان اعتقاد داشت 37بیش از . اند هدید

درصد از مردم محلی معتقد به هر دو مرود ذکر  5. دکن می به آن حمله  انسانکه خرس وحشی و با دیدن  اند هاعتقاد داشت

  .دکن می دیدن انسان نه تنها حمله نکرده بلکه فرار  که خرس با اند هدرصد مردم باور داشت 38از طرف دیگر . اند هشده بود

افزایش ) از زمان انجام پژوهش(جمعیت خرس در منطقه شان در ده سال گذشته  اند هدرصد مردم اعتقاد داشت 77جالب آنکه 

درصد افراد  57بیش از  .کاسته شده استها  از جمعیت خرس اند هدرصد برعکس گفت 11داشته یا در حال افزایش است و 

یافتن یک جمجمه در منطقه تنگ ریگان که مورد اصابت . که شکار خرس هنوز در حال اتفاق افتادن است اند هاعتقاد داشت

  . دکن می گلوله قرار گرفته است این نتایج را تایید 

 مرکزي و کیسه صفراي خرس را در بخشهاي مختلف منطقه زاگرسدرصد استفاده از چربی  38از افراد مصاحبه شونده 

شامل سیور، خفر، آبسپاه در منطقه دنا، روستاي مارگون و کل گه در منطقه مارگون، چهارطاق در منطقه سبزکوه و جیدرزار 

اده از چربی خرس همچنین تعداد دیگري بر استف. اند هبستانک، بازفت، سرحد، کمهر و کامفیروز تایید کرد تنگه در منطق

کیسه صفرا که بدون شک مهمترین و . اند هبراي درد مفاصل، براي مصرف خوراکی و هم چنین خالکوبی اشاره کرد

نیز مورد  مرکزي ین اندام خرس براي مصرف در طب سنتی در ایران و سایر کشورها است در منطقه البرزتر شده شناخته

  .ته استرف میاستفاده قرار داشته به طوري که براي ترمیم زخم و درمان دردهاي بی عالج بکار 

 مرکزي مختلف بدن خرس در منطقه زاگرس هاي قسمتها یا  خرسدر همین پژوهش اطالعات جالب دیگري شامل قیمت 

براي هر پنجه، سال (هزار تومان  50ها  ، پنچه)1387 در سال(هزار تومان  40توله خرس : که از این قرار است آمده استنیز 

  ).1389در سال (هزار تومان براي هر لیتر  500و چربی خرس ) 1389در سال (هزار تومان  300تا  20، کیسه صفرا )1388

زیان میلیون ریال به دامداري و زنبورداري منطقه  420بیش از  1389تا  1374که بین سالهاي  آمده استدر این پژوهش 

کندوي  5در این میان . دامهاي شکار شده توسط خرس شامل گوسفند، بز، گاو و کندوي عسل بوده است. وارد شده است

  . ریکان ثبت شد تخریب شده در مناطق سبزکوه و تنگ
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که  اند هنفر توسط خرس زخمی شد 11در مجموع  1389تا  1354بررسی انجام شده همچنین نشان داده است که از سال 

رین شتقطع دست فردي در بازفت شده و بییک مورد حمله باعث . شامل جراحتهایی در صورت، دست، پا و گوش بوده است

 2نفر در سبزکوه، یک نفر در تنگ بستانک،  4افراد صدمه دیده شامل . اند هتایید شده در منطقه سبزکوه ثبت شد هاي حمله

سال  5که در  آمده استهمچنین در این گزارش . اند هوستاي امیدآباد سراب بودنفر در ر 2نفر در دنا و  2نفر در مارگون، 

که  آمده استدر همین گزارش  .اند هو کشته شد آمدهنفر در بازفت، کمهر و سبزکوه توسط خرس از پاي در 3اخیر الاقل 

دنا شده ي  هدر منطقها  خرسي  هی است که منجر به حملهای کوهنوردي به عنوان ورزش تفریحی یکی از مهمترین فعالیت

شده در باال به عنوان دالیل  آمدهبه جز موارد . اند هدو کوهنورد در منطقه دنا توسط خرس زخمی شد 1389در سال . است

کشتار خرسها شامل دفاع از اموال یا استفاده از اجزاي بدن خرس، همچنین کشتن تفریحی خرس تنها براي تمرین نشانه 

  .ه استگیري نیز گزارش شد

تنگ و ها  از جمله خرس وحش حیاتافزایش جمعیت انسان و توسعه مناطق مسکونی و کشاورزي هر روز عرصه را بر 

جمعیت انسانی طی یک دوره هشت ساله از  مرکزي در منطقه زاگرس) 1392(بر اساس گزارش قشقایی . دکن می  تر تنگ

هم زیاد شده است ها  و بنا به گفته مردم محلی جمعیت خرس. درصد افزایش داشته است 15در حدود  1385تا  1376سال 

 هاي در تابستان و زمانی که میوه رسد میبه نظر . در نتیجه باید شاهد تعارض بیشتري بین مردم و خرس در آینده باشیم

 هاي کشاورزي و باغ هاي تبدیل مناطق طبیعی به زمین. وندش می بیشتر به مناطق مسکونی نزدیک ها  رسند خرس باغی می

و نزدیکی به  ها ن آرا کاهش داده و منجر به آوراگی  ها ن آو مقدار غذاي در دسترس ها  طبیعی خرس هاي همیوه زیستگا

  .ودش می انسان و افزایش تعارضات 

براي کاهش تعارض بین خرس و انسان، جبران خسارت و پرداخت این  )2014( توسط قشقایی و همکارانراهکار ارائه شده 

 ،کاهش خسارت راهکار مردم محلی برايضمن آنکه در این گزارش آمده است که  .ي مربوطه استها ن اخسارت توسط ارگ

آن براي بیشتر شدن پخش نور و یا روشن فلزي بزرگ در اطراف  هاي نفتی بزرگ همراه با ورقه يها روشن کردن فانوس

 خرس به کندوهاي عسل با این راهکارها تا یک سوم کاهش آسیبمردم محلی ي  هبنا به گفت. است نگهداشتن رادیو

که در آن باغداران یک ) 1388یوسفی و همکاران ( ودش می ام جخرس سیاه هم ان هاي هروش در زیستگا به اینمشا .یابد می

که این نوع  اند هنشان داد ها هر چند باید اشاره کرد که برخی پژوهش. دارند میرادیو را با صداي بلند طی شب روشن نگه 

دهند  می کارایی خود را پس از مدتی که از میزان حساسیت حیوانات کاسته میشود از دست) استفاده از صدا یا نور(راهکارها 

(Yarrow & Yarrow 1999).  
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  Threats analysis هاآنالیز تهدید. 7. 2

وند تشخیص داده شوند و هدف ش می  در کشور  اي هد تا فرایندهایی که باعث تهدید بقاي خرس قهوش  تالش در این بخش 

 ي هتا همبراي شناسایی این تهدیدها الزم است . کلی آنست که تهدیدهاي اولیه به طور دقیق و جامع شناسایی شوند

 اند هامد ها براي انجام این امر تهدیدهایی که در منابع و مراجع و گزارش. شده و آنالیز شوند اطالعات موجود گردآوري

حصول اطمینان از شناسایی دقیق براي گرداوري شد و سپس تالش شد تا ..) و  ها ، مقالهها نامه پایان طرحهاي پژوهشی،(

   .استفاده شود نیز ها در استان نظراز مشارکت افراد صاحب تهدیدها 

 ها برخی تهدیدهاي شایع گونه. تهدید هر عاملی است که باعث کاهش تعداد افراد یا کاهش محدوده پراکنش گونه شود

) براي مثال دامهاي اهلی(ي مرتبط با انسان ها شامل برداشت مسقیم، تخریب و دگردیسی زیستگاه، رقابت با مردم یا گونه

در جریان باشند  ها ممکن است تهدید. بومی و تغییرات اقلیمی هستند ي غیرها منابع، کنش و واکنش با گونهبر سر 

(ongoing threats)  انتظار قابلو یا تهدیدهاي (anticipating threats) . هستند  هایی نآ انتظار قابلتهدیدهاي

در این . نزدیک بقاي گونه را به خطر بیندازند اي هتا در آیند ي موجود انتظار میرودها که با توجه وضعیت کنونی و پیش بینی

بخش به ویژه اثرات احتمالی تغییرات اقلیمی و البته توسعه روزافزون شهرنشینی و افزایش جمعیت انسان با توجه به 

  .اهمیت زیادي دارد انتظار قابلروندهاي 

را محدود  ها محدوده پراکنش گونه البتهکه اندازه جمعیت و بسیار مهم است تا بین تهدیدهاي ناشی از فرایندهاي طبیعی 

افریقا جمعیت یوزها به شدت تحت تاثیر حضور شیرها قرار  براي مثال مشخص شده است که در. د تفاوت قائل شدکن می 

اما باید توجه داشت که این یک . (Durant 1998)وند ش می  هاي یوزپلنگ توسط شیرها کشته  دارد و تعداد زیادي از توله

به همین . انجامد نمی ها ن آفرایند طبیعی است و جمعیت یوزها را در تراکم پایین نگه داشته اما به کوچک شدن جمعیت 

ي خرس ها سیا در پاکستان تهدیدي براي جمعیتطبیعی در زیستگاههاي مرتفع جنوب آترتیب فراوانی بسیار کم غذاي 

میر  و این مرگ. نتیجه رشد جمعیت به شدت پایین باشد و در ها ن آود تا نرخ تولید مثلی ش می  چه باعث نیست اگر اي هقهو

. (Nawaz et al. 2008)هاي انسانی است که تهدید بزرگی براي این گونه در این مناطق است  ناشی از فعالیت

که در واقع هم ( ها در صحراي گوبی در مغولستان از گسترش بیابان اي هي قهوها برعکس چنین به نظر میرسد که خرس

  . به شدت رنج میبرند) یک تهدید بزرگ براي محیط است

  Diagnosing ongoing threats تهدیدهاي در جریان. 1. 7. 2

در ایران برخوردار است اما در حال حاضر این جمعیت بسیار تجزیه شده و  اي هاز پراکنش نسبتا گسترد اي هاگرچه خرس قهو

چنین فشار ویژه به دلیل اندازه کوچک جمعیت و همکه بهاند هموضعی بسیار کوچکی تشکیل شد هاي در واقع از جمعیت
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ط مناطق مسکونی محاصره موضعی و محلی موجود توس هاي تقریبا تمام جمعیت. اند هانسانی تهدید شد هاي ناشی از فعالیت

طبیعی خرس گسترش یافته و مشکالت زیادي را ایجاد کرده  هاي هدرون زیستگا ه و در بسیاري مناطق این مناطق بهشد

 هاي زیستگاهها باعث برخوردهاي غیر قابل اجتناب بین مردم و خرس شده و به شکل به ایننزدیک شدن انسان . است

دامها یا زنبورهاي عسل خود را  ت ناشی از تغذیه از باغها و محصوالت کشاورزي،مختلفی مثل جراحت مستقیم، خسارا

و ها  عالوه بر این تعداد زیادي خرس در جاده. شده استها  که موجب خسارت به هر دو طرف به ویژه خرس دهند می ان نش

در ها  کشتن خرسها براي بدست اوردن اجزاي بدن از دیگر تهدیدهاي جدي خرس .وندش می  کشته ها  بر اثر برخورد با خودرو

به عنوان ) 1392( مرکزي و زاگرس) 1387نظامی ( مرکزي بر اساس اطالعات گردآوري شده در دو منطقه البرز. کشور است

دن بخشهاي مختلف بدن براي بدست آور اي هالبرز و زاگرس، کشتن خرس قهوکوه  رشتهیکی از مناطق اصلی خرس در دو 

موضوع باید کشتن خرسها براي  به این. ودش می  آن بسیار رواج داشته و هر ساله باعث از پاي در آمدن تعداد زیادي خرس 

یکی از روشهاي . تفنن یا سرگرمی و هم چنین جهت جلوگیري از خسارت یا براي انتقام از خسارت وارد شده نیز اشاره کرد

ساله خرسهاي زیادي  است که هر ها ن آبراي دادن سم به  مسموم هاي دادن گذاشتن در داخل الشهمرسوم کشتن خرسها، 

   .ش شده استرادر کشور گز اي هر خرس قهومناطق حضوي  هاین روش براي کشتن تقریبا در هم. اورد می را از پاي در

 هاي هناشی از تصرف و تخریب زیستگا آسیبمحدود نشده و  ها ن پاي درآوردن مستقیم آاما تهدیدات ناشی از انسان به از 

) 37تصویر (سازي  گسترش زیاد کشاورزي، باغداري، دامداري، توسعه مناطق مسکونی، جاده. گونه کمتر از مورد اول نیست

خرس را به خطر  هاي هکه زیستگا اند دیگر مانند عبور خطوط برق و گاز از جمله فعالیتهایی اي هتوسع هاي و فعالیت

هستند بلکه ضررهاي  در اثر برخورد با خودروها ها نه تنها باعث از بین رفتن مستقیم خرس ها براي مثال جاده .اند هانداخت

 . دیگري مثل تخریب و البته چندپارگی زیستگاه هم دارند

که در کشور ما روند روز افزونی  تقریبا تمام این تهدیدها ارتباط مستقیمی با افزایش جمعیت انسان داشته باید اشاره کرد که

کوچک شده  هاي زیستگاهها و قطع ارتباط جمعیت پارگی چنداین فعالیتها هم چنین از سوي دیگر باعث تشدید  .داشته است

  .ودش می ژنتیکی در گونه نیز  انزوايزیستی از جمله  باعث ایجاد مشکالتها  پذیر شدن جمعیت آسیبکه جداي از 



 

  

در کشور باشد این ها  کمبود مواد غذایی یکی از مهمترین تهدیدها براي بقاي خرس

عدم مدیریت . به انسان و در نتیجه تعارض بیشتر شده است

  .محلی را به خطر انداخته است هاي ي از جمعیت

132 

   .)ناشناس: عکاس(خرس در میان جاده در پارك ملی گلستان 

کمبود مواد غذایی یکی از مهمترین تهدیدها براي بقاي خرس رسد میعالوه بر موارد فوق به نظر 

به انسان و در نتیجه تعارض بیشتر شده استها  نزدیک شدن خرسوضعیت به ویژه باعث تشدید احتمال 

ي از جمعیتایجاد کرده است و بقاي بسیارها  تعارضات مشکالت زیادري براي خرس

خرس در میان جاده در پارك ملی گلستان  :37تصویر 

  

عالوه بر موارد فوق به نظر 

وضعیت به ویژه باعث تشدید احتمال 

تعارضات مشکالت زیادري براي خرس
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و نظارت مناسب گونه شکار، کمبود نیروي حفاظتی، عدم سرشماري را مهمترین تهدیدات گونه در کشور ) 1387(ی نظام

معرفی  انسانی حضور دام در زیستگاهها و مسموم کردن الشه حیوانات اهلی با سم توسط دامداران هاي هوجود سکونتگا

را یکی از مهمترین عوامل تهدید بقاي  کمبود نیروي حفاظتیاو  مرکزي به طور ویژه و در منطقه گلستانک البرز. کرده است

تنها یک پاسگاه در منطقه امن وجود دارد که در هر شیفت ": نویسد می بر این او. کرده استخرسها در این منطقه ذکر 

با وسعت زیاد  اي هبه طور کامال مشخصی این تعداد مامور تامین کننده امنیت منطق. روزه تنها دو مامور دارد 14تا  10کاري 

هیچگونه آماري از ": خرسها در این منطقه نام برده و گفته است عدم سرشماري و نطارت مناسبهم چنین او از ". .را ندارد

عالوه بر این دو . "نیست مانند مرال و پازن در دست هاي حتا گونه وحش حیاتمختلف  هاي تعداد یا روندهاي جمعیتی گونه

این "ورده است که نظامی آ .را تهدیدي براي خرسها معرفی کرده است انسانی در مجاورت منطقه هاي هوجود سکونتگااو 

عالوه بر حضور دامهاي اهلی زیادي که براي چرا . منطقه در هر دو بخش شمالی و جنوبی توسط روستاها احاطه شده است

وجود این روستاها در مجاورت منطقه . هستندها  روستاها خود عاملی محدود کننده در جابجایی خرسآیند  میبه ارتفاعات 

  ".وارد شده و باعث ایجاد تعارضات زیادي شوند ها ن دسترسی به غذا به آ هاي زمان محدودیتدر ها  تا خرس ودش می باعث 

 رسد میبه نظر  البته. استها  می براي خرسئاز تهدیدهاي داها  شکار خرس) 1387(عالوه بر موارد فوق بنابر نظر نظامی 

 راتعارض بین خرس با مردم محلی او  .مرسوم آن منظور او از شکار در واقع کشتن خرسها بوده است و نه شکار به معناي

روستاییان به طور مستمر به دنبال کشتن اعتقاد دارد ) 1387(نظامی . استمعرفی کرده ها  مشوق روستاییان در کشتن خرس

و روستا  ها ن عوامل تعرض به محصوالت خود از جمله گاوسراها و باغها هستند و اصطالحا حیواناتی که براي خوردن به آ

  . نامند می "دزد"را  وندش می نزدیک 

 هاي نیز از حمله تهدیدرا در طب سنتی  ها ن آ) پیه(به ویژه نرهاي بالغ براي استفاده از چربی ها  هم چنین کشتن خرساو 

 هاي در این منطقه بیشتر فعالیتتوسط او مشاهدات انجام شده  سبر اسا. ستمعرفی کرده اها  موجود براي خرس

فعالیت شبانه داشته  دهند می برخالق نرهاي جوان، نرهاي بالغ ترجیح  رسد میانجام شده و به نظر ها  بالغ در شب هاي سخر

   .باشد ها ن این احتمال میرود که علت این موضوع افزایش میزان آزار و شکار خرس با افزایش سن آ. باشند

 رسد میبه نظر . اند هاز دیگر تهدیدهاي معرفی شده براي خرسها در منطقه گلستانک معرفی شد حضور دام در زیستگاه

که بارندگی باالي  مرکزي در منطقه کوهستانی البرز. پوشش گیاهی منطقه به شدت تحت تاثیر حضور و چراي دامها است

به ویژه در شیبهاي تند منطقه . ودش می  باعث فرسایش و از بین رفتن خاك ها ن هم دارد حضور دامها و چراي زیاد آ

  .فرسایش خاك باعث از بین رفتن آن شده و حتا باعث به وجود آمدن عوارض دیگري مثل سیل نیز شود
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اینکار براي  نظامی اعتقاد دارد. نیز از جمله تهدیدهاي خرس اعالم شده است مسموم کردن الشه حیوانات اهلی با سم

ناشی  هاي و راهکاري است براي کم کردن از تعارضات و خسارت ودش می اران منطقه انجام و سایر گوشتخوها  کشتن خرس

به دامداران از طرف مراجع قانونی از جمله سازمان حفاظت  آمدهعدم پرداخت خسارت وارد افزاید  می او. از خرس

  . باعث تشدید این مساله شده است زیست محیط

هاي خرس را در این منطقه را دانجام داده نیز تهدی مرکزي منطقه زاگرس در پژوهش دیگري که در) 1392(قشقایی 

کشاورزي، آتش  هاي به دلیل گسترش شهرها و روستاها، گسترش باغات و زمینها  زیستگاه خرسشدن  تخریب و محدودتر

  .معرفی کرده استسوزي در جنگل و چراي بی رویه دامهاي اهلی 

در بخش خرس (زیادي که بین خرس و انسان در منطقه است بسیار تعارضات به طور ویژه عالوه بر موارد فوق او هم چنین 

 ،شکار خرساز جمله : انند از جمله تهدیدات گونه در این منطقه ذکر شوندتو می را گزارش کرده است که ) و انسانها آمد

شامل سیور، خفر، آبسپاه در منطقه دنا،  مرکزي استفاده از چربی و کیسه صفراي خرس را در بخشهاي مختلف منطقه زاگرس

تنگ بستانک، بازفت، سرحد، ه گه در منطقه مارگون، چهارطاق در منطقه سبزکوه و جیدرزار در منطق روستاي مارگون و کل

استفاده از چربی خرس براي درد مفاصل، براي مصرف خوراکی و هم چنین  او به همچنین. اند هفیروز تایید کرد کامکمهر و 

مختلف بدن خرس در منطقه  هاي قسمتجالب آنکه قیمت . ستاشاره کرده اکیسه صفرا و استفاده از لکوبی خا

دامداري و زنبورداري منطقه  رايب آمدههم چنین در این پژوهش خسارت به وجود . را نیز اراثه کرده استکه  مرکزي زاگرس

دامهاي شکار شده توسط خرس شامل گوسفند، بز، . است ذکر شدهمیلیون ریال  420بیش از  1389تا  1374بین سالهاي 

او از  .اند هکندوي تخریب شده در مناطق سبزکوه و تنگ ریکان ثبت شد 5در این میان . گاو و کندوي عسل بوده است

قطع دست فردي در بازفت شده و ک مورد حمله باعث ی خبر داده 1389تا  1354ي ها لنفر بین سا 11زخمی شدن 

نفر در سبزکوه، یک نفر در تنگ  4افراد صدمه دیده شامل . اند هتایید شده در منطقه سبزکوه ثبت شد هاي حملهرین شتبی

که در  آمده استهمچنین در این گزارش . اند هنفر در روستاي امیدآباد سراب بود 2نفر در دنا و  2نفر در مارگون،  2بستانک، 

 آمده استدر همین گزارش  .اند هو کشته شدآمدهبزکوه توسط خرس از پاي درنفر در بازفت، کمهر و س 3سال اخیر الاقل  5

دو  1389در سال  شود به همین ترتیبها  خرسي  همنجر به حمل تواند می کوهنوردي تفریحی مثل  هاي انجام فعالیتکه 

دالیل کشتار خرسها شامل دفاع شده در باال به عنوان  آمدهبه جز موارد . اند هکوهنورد در منطقه دنا توسط خرس زخمی شد

از اموال یا استفاده از اجزاي بدن خرس، همچنین کشتن تفریحی خرس تنها براي تمرین نشانه گیري نیز گزارش شده 

  .است
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 Anticipating threats انتظار قابلتهدیدهاي . 2. 7. 2

در آینده شوند حتا اگر در حال حاضر نقشی در  ها تهدیدهایی اند که ممکن است باعث تهدید جمعیت انتظار قابل هاي تهدید

 ها براي بسیاري از گونه انتظار قابلتغییرات اقلیمی از مهمترین تهدیدهاي مثال براي . کاهش جمعیت گونه نداشته باشند

 هاي ي نزدیک مشکالت زیادي را براي بسیاري گونه در آینده تواند می موجود هاي بینی شناخته شده است که با توجه پیش

درباره تهدیدهایی که ممکن است در آینده باعث ایجاد مشکالتی در بقاي گونه در کشور شوند . وحش ایجاد کند حیات

از پیامدهاي منفی تغییرات اقلیمی به ویژه براي منطقه خشک و  ها بینی انجام نشده این در حالی است که پیش اي همطالع

البرز و زاگرس نیز به طور حتم از پیامدهاي منفی کوه  رشتههاي خرس در دو زیستگاه. آب خاورمیانه بسیار منفی است کم

در کشور  اي هتوان انتظار داشت که این وضعیت مشکالت زیادي براي خرس قهو می نصیب نخواهند ماند و بی ها خشکسالی

  .ایجاد کند

 Threats assessments ارزیابی عوامل تهدید. 3. 7. 2

از مشارکت کارشناسان مستقر در این گزارش تالش شد تا اي در کشور  براي شناسایی و بررسی عوامل تهدید خرس قهوه

براي این منظور . کند استفاده شود می زیست  ها ن اي در آ که خرس قهوه هایی نزیست استا در ادارات کل حفاظت محیط

استفاده  1390اللهی و همکاران  فیضمشابه فرمهایی که در (هایی حاوي جدولی با فرم ارزیابی عوامل تهدید تهیه  پرسشنامه

  . )، پیوست2جدول ( کند ارسال شد می که گونه در آن زیست  هایی ني استا و براي همه) شده است

در هر استانی که مستقر  شد خواسته ابانیارز از ،عوامل تهدیدی مراتبسلسلهي بندرده اساس بری ابیارز ندیفرا نیا انجام در

 انتخابي افراد انیممقرر شد تا از  ن استانی بوده وکارشناسا ابانیارز. کنند مشخص را گونهي برا موجود هستند تهدیدهاي

 انیم از توانیم بیترت نیا به شود می  تصور. دارندیی آشنا ها ن آ دیتهد عوامل با و اندکردهی بررس را مربوطهگونه  که ندوش

 گونه تیوضع بر که کرد انتخاب را عوامل تهدیدي زیرعنوان است 30عنوان و  10تهدیدات آمده در این فرم که شامل 

  .باشند رگذارتریتاث

 انجام هاگونه تمامي برا را کار نیا کهي اموسسه نیمعتبرتر و نیتربزرگ IUCN ژهیو به موجود منابع ازکه (  این جدول

 دیتهد عوامل نیتر   مهمی بررسو براي  دارند انطباق سرخ فهرستي هايبندرده باي ادیز حدود تا) هشد استخراج دهد یم

 اقدامات ازي ترینیعی ابیارزامکان  در عین حال. است ها ن آ تیوضع ازی مقدماتی ابیارزی نوع طراحی شده و اي خرس قهوه

 و باشد ندهیآ در ای حال گذشته، در است ممکن هاگونه تیجمع افت بر عوامل نیا ریتاث. دکن می را فراهم  ازین موردی حفاظت

 مطابق) نکند تجاوز ندهیآ در سال 100 از آنکه شرط به باشد بلندتر که کدام هر( سال 10 ای نسل سهی زمان چارچوب در

و  "حال"، "گذشته"عوامل تهدید در سه ستون به همین منظور در جدول ارزیابی . شود می ی ابیارز سرخ فهرستي ارهایمع

 ریتاث کهی عواملي برا ،1 ازیامت از دارند گونهي رو را ریتاث نیشتریب کهی عواملي براهم چنین . اند همشخص شد "آینده"
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 گونهي رو است ممکن کهی عواملي برا ،3 ازیامت از موثرند گونهي رو کهی عواملي برا ،2 ازیامت از دارند گونه يروي ادیز

 استفاده 0 ازیامت از ندارندی ابیارز مورد گونهي روي ریتاث ودش می  تصور کهی عواملي برا سرانجام و ؟ عالمت از باشند موثر

  .ه استدش

  : بندي کردهاي زیر ردهگروهتوان در ها را میمجموعه عوامل تهدید گونه IUCNهاي کلی  در ارزیابی

 مقاصدي برا نیزم از استفاده وی انساني هاسکونتگاه ازی ناشي دهایتهد مجموعه به :يتجار وی مسکون مناطق توسعه

ي هامحل و روستاها شهرها، گسترشي شهر وی مسکونی نواح توسعه از منظور. شود می  گفتهي کشاورز از ریغي گرید

 نیا در گریدي دهایتهد. شود می  شامل زین راي سازخانه با همراهی مسکون مناطقي هارساختیز توسعه که استی مسکون

ی حیتفر وي گردشگر مراکز توسعه و) گریدي تجار مراکز و هاکارخانه(ی صنعت وي تجار مناطق توسعه از اندعبارت گروه

  ). گذارندیم طیمح بري ریچشمگ ریتاث کهی حیتفر وي گردشگري هاتیسا(

ي هانیزم توسعه جهینت دري دارگله وي کشاورز از رندیگیمي جا گروه نیا در کهي دیتهد عوامل :يداردام وي کشاورز

 پرورش وي پروريآبز رینظ مشابهي هاتیفعال حال نیع در که شود می ی ناشي کشاورزي هاتیفعال دیتشد وي کشاورز

 کاغذ، علوفه، غذا،ي برای زراع محصوالت دیتول از اندعبارت گروه نیا دیتهد عوامل مجموعه. گیرد می بر در زین رای ماه

 انجامی ربومیغي هاگونه با اغلب کهی عیطبي هاجنگل از خارج بریف ای چوبي برا درخت کاشت گر؛ید مصارف ای سوخت

 رها نیهمچن ،)يدامدار( واردشده ای شدهکاشته علوفه از استفاده با مکان کی دري زیخشکی اهل واناتیح پرورش شود؛ می 

 دري پروريآبز و ؛)يدارگله( هستندی عیطبي هاستگاهیز بهی متک چراي برا که عتیطب دری اهلمهین ای یاهل واناتیح کردن

  .یربومیغ ای یبوم منابع از استفاده با مکان کی دري آبزی اهل واناتیح پرورش آن از منظور که نیریش ای شور آب

 نیا از هادیتهد نیترمهم. رندیگیم قرار گروه نیا دری ستیرزیغ منابع دیتول ازی ناشي دهایتهد :يکاومعدن وي انرژ دیتول

 منابع ازي برداربهره ،)گرید عیماي هادروکربنیه و نفت دیتول و وسازساخت اکتشاف،( گاز و نفت استخراج از اندعبارت نوع

ساخت اکتشاف،( ریدپذیتجدي هايانرژ و) یمعدني هاسنگ وی کان مواد دیتول و وسازساخت اکتشاف،( روباز وی نیرزمیز

  ). ریدپذیتجدي هايانرژ دیتول و وساز

 نیهمچن و کنند می  استفاده ها ن آ از کهي اهینقل لیوسا و ونقلحمل کیبار و بلندي رهایمس ازی ناشي دهایتهد :ونقلحمل

 و هاجاده از اندعبارت گروه نیاي دهایتهد مجموعه. گیرد می قرار گروه نیا در ها ن آ از استفاده اثر در وحشاتیح ریوممرگ

 وی انوسیاقي هاآبراه و نیریشي هاآب دری رانیکشت خطوط گاز، و نفت رینظی منابع وي انرژ انتقال خطوط آهن،ي هاراه

  . ستندیني مرکززاگرس منطقه در پستانداران دیتهد عوامل از آخر موارد البته کهي پروازي رهایمس تاینها

 منابع ازی مصرف استفاده ازی ناش رندیگیمي جا گروه نیا در کهي دیتهد عوامل مجموعه :یستیز منابع ازي برداربهره

 خاصي هاگونه کنترل ای آزار نیا بر عالوه. شوند می  شامل راي رعمدیغ وي عمدي هابرداشت که هستند "یوحش"ی ستیز
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 جمع و شکار از اندعبارت رندیگیمي جا گروه نیا در کهي دیتهد عوامل مجموعه. است شده داده قرار گروه نیهم در زین

 ،يتجار مقاصدي براي جانوري هافرآورده ای زي یخشکی وحش جانوراني ریگزنده ای کشتن( زي یخشک جانوراني آور

 بر در زین رای ضمن دیص وی تصادف ریوممرگ که آزار و کنترل لیدال به ای معاش، امرار ای یفرهنگ ،یپژوهش ،یحیتفر

 مقاصدي برا جانوران و چوب از ریغیی هافرآورده و هاقارچ اهان،یگ برداشت(ي زیخشک اهانیگي آورجمع ،)گیرد می

 اهانیگ ریسا و درختان قطع( الوار و چوب برداشت ،)یکنترل لیدال به ای معاش امرار ای یفرهنگ ،یپژوهش ،یحیتفر ،يتجار

ی وحش اهانیگ ای جانوران برداشت(ی آب منابع از برداشت وي ریگیماه و) سوخت عنوان به ای بریف و الوار هیتهي برای چوب

 وی تصادف ریوممرگ که آزار و کنترل لیدال به ای معاش، امرار ای یفرهنگ ،یپژوهش ،یحیتفر ،يتجار مقاصدي براي آبز

  ). گیرد می بر در زین رای ضمن دیص

هاي جانوري را نوعی فرهنگ کشاورزي است که گونه بیشتر مناطق کشوردر مجموع فرهنگ ساکنان  :تهدیدهاي فرهنگی

هاي محلی درباره جانوران وجود که در فرهنگ هایی ناز این رو بیشتر داستا. شناسند می یا به عنوان غذا یا به عنوان آفت 

شود  می پرسشی که همواره در مواجهه با یک جانور مطرح . رسدنظر می دارد همچون توجیهی براي کشتن یا خوردن آن به

به عبارت دیگر چنانچه . که منظور از آن در اغلب موارد خوردنی بودن آن است» خورد؟به چه دردي می«آن است که 

این . "خورددرد نمیبه "شود چون  می شود و اگر خوردنی نباشد باز هم کشته  می جانوري خوردنی باشد براي خوردن شکار 

  . شود می کار حسب وظیفه یا سرگرمی و هیجان نیز انجام 

 ر،ییتغ موجبی ستیز منابع ازی رمصرفیغي هااستفاده با کهی انساني هاتیفعال ازی ناشي دهایتهد :یانساني هامزاحمت

عبارت رندیگیمي جا گروه نیا در کهي دیتهد عوامل. شوند می  ها ن آ به وابستهي هاگونه و هاستگاهیز در اختالل و بیتخر

حمل به افتهیاختصاصي رهایمس از خارج در هینقل لیوسا با مسافرت ای عتیطب در وقت صرف(ی حیتفري هاتیفعال از اند

ي هاتیفعال(ی نظامي مانورها وی مدني هایناآرام جنگ،کوهنوردي،  ،)شود می  انجامی حیتفر لیدال به معموال که ونقل

ي هاطیمح در وقت صرف( گریدي هاتیفعال و کار و سرانجام و) ماندگار ریتاث بدونی نظامشبه وی رسمی نظامي روهاین

  ). پژوهش ای ینظامي هاتیفعال ح،یتفر از ریغی لیدال به ها ن آ در مسافرت ای یعیطب

 نفع به اغلب وی عیطبمهین ای یعیطبي هاستمیس تیریمد قصد به کهی اعمال ازی ناشي دهایتهد :یعیطبي هاستمیس رییتغ

ي جا گروه نیا در کهي دیتهد عوامل. شوند می  ستگاهیزی تباه ای طیشرا رییتغ به منجر و شده انجام انسان رفاه نیتام

ی عیطب زانیم از خارج ها ن آ شدت ای و هايسوزآتش تعداد شیافزا ای کاهش(ی نشانآتش وي سوزآتش از اندعبارت رندیگ یم

تیفعال جهینت در اي یتعمد صورت به آنی عیطب زانیم از آب انیجري الگوها رییتغ( آب از استفاده و تیریمد و سدها ،)آن

 نیتام جهت دری عیطبي هاستمیس تیریمد قصد به کهي گریدي هاتیفعال(ی ستمیاکوسي هايدستکار ریسا و) گریدي ها

  ). شوند می  ستگاهیزی تباه ای طیشرا رییتغ موجب انسان منافع
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ی کیژنت مواد ای هاکروبیم/ زایماریب عوامل جانوران، اهان،یگ ازی ناشي دهایتهد :سازمشکل ای متجاوزي هاگونه و هاژن

 شود می ی نیبشیپ ای دارند زیستی تنوع بري انباریز آثار شان،یفراوان شیافزا ای و انتشار ورود، دنبال به کهی ربومیغ وی بوم

 متجاوزی ربومیغ ای گانهیبي هاگونه از اندعبارت رندیگیمي جا گروه نیا در کهي دیتهد عوامل. باشند داشته که

(invasive) )ی ابیارز موردي هاستمیاکوس ای ستمیاکوس در ابتدا از کهیی هاکروبیم ریسا و زایماریب عوامل جانوران، اهان،یگ

ی بومي هاگونه ،)اندافتهی انتشار ها ن آ به انساني هاتیفعال جهینت در میرمستقیغ ای میمستق صورت به و شدند می ن افتهی

 موردي هاستمیاکوس ای ستمیاکوس در ابتدا از کهي گرید مضري هاکروبیم و زایماریب عوامل ای جانوران اهان،یگ( سازمشکل

ی کیژنت مواد و) اندشده خارج تعادل ازی انساني هاتیفعال جهینت در میرمستقیغ ای میمستق صورت به اما داشتند وجودی ابیارز

الزم به ذکر است این مورد (). اندشده وارد منطقه به ای اندافتهی رشکلییتغ انسان توسط کهیی هاژن ای جانداران(ی واردات

  ).درباره گونه هدف این طرح کاربردي ندارد

ی عوامل مجموعه. شود می  گفته نامعلوم و معلوم منابع از مازاد ای وی خارجي انرژ ای مواد ورود ازی ناشي هادیتهد به :یآلودگ

 شامل کهی مسکونی نواح وی خانگ رواناب و فاضالب(ی خانگ وي شهر فاضالب از اندعبارت رندیگیم قرار گروه نیا در که

ی نظام وی صنعت منابع از حاصلي هاندهیآال(ی نظام وی صنعت فاضالب ،)است رسوبات ای وی سمیی ایمیش مواد ،يمغذ مواد

 ،)است رسوبات ای وی سمیی ایمیش مواد ،يمغذ مواد شامل که منابع استخراج موارد ریسا وي انرژ دیتول ،يکارمعدن شامل

 کهي پروريآبز وي کارجنگل ،يکشاورزي هاستمیس ازی ناشي هاندهیآالي حاو رواناب(ي دارجنگل وي کشاورز فاضالب

 و زباله ،)روندیم کار به کهیی جا بر هاندهیآال نیا ریتاث نیهمچن و است رسوبات ای وی سمیی ایمیش مواد ،يمغذ مواد شامل

 شامل( هوابردي هاندهیآال ،)کنند می  گرفتار را وحشاتیح کهي گرید جامد مواد وی خانگي هازباله شامل( جامد عاتیضا

 ای وحشاتیحي برا مزاحمت موجب کهي نور ای صدا گرما، ورود(ي انرژ مازاد و) نامعلوم و معلوم منابع ازي جوي هاندهیآال

  ). شود هاستمیاکوس

 زلزله، آتشفشان، کهی عیطبي ایبال و بارفاجعهی شناختنیزمي دادهایرو ازی ناشي دهایتهد :یشناختنیزمي دادهایرو

 در مورد مطالعه ي گونه دیتهد موجب عوامل از گروه نیا که رسدینم نظر به. رندیگیم بر در را نیزم رانش و بهمن ،یسونام

  . باشند کشور محدوده

 شیگرما ازی ناش است ممکن که بلندمدتی میاقل راتییتغ ازی ناشي دهایتهد :نامساعدي جو طیشرا وی میاقل راتییتغ

گونه به توانند می  بالقوه ای دارند قراري جو راتییتغی عیطب فیط از خارج که باشندیی وهواآب/ یمیاقل دیشد حوادث وی جهان

 طیشرا رییتغ از اندعبارت رندیگیم قرار گروه نیا در کهي دیتهد عوامل مجموعه. بزنند آسیب ستگاهیز ای ریپذآسیبي ها

 زانیم از کمتری بارندگ زانیم ها ن آی ط کهیی هادوره(ی خشکسال ،)ستگاهیز تیموقع و بیترک در عمده راتییتغ(ی ستگاهیز

 ای کمتر راتییتغ نرمال فیط از دما ها ن آی ط کهیی هادوره( دیشدي سرما و گرما ،)است راتییتغ نرمال فیط وی عیطب

  ). باشد همراه دیشد باد وزش با است ممکن که دیشدی بارندگ( لیس و توفان و) شود می  شتریب
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براي کارشناسان استانی ارسال شد تا ) ، پیوست2جدول (در نهایت و با استفاده از اطالعاتی که در باال آمد جدول نهایی 

  .ي تهدیدها گرداوري شود اطالعات مورد نظر درباره

اي در کشور  شناسایی و بررسی عوامل تهدید خرس قهوه نتایج به دست آمده از فرایندبنابر نظر کارشناسان استانی و  :جنتای

که خرس  هایی نزیست استا کارشناسان مستقر در ادارات کل حفاظت محیطتعداد بسیار کمی از مشارکت  بامتاسفانه که (

، کنترل آفت، آمده است پیوست 2در جدول  که یي عوامل در میان همه )انجام شدکند  می زیست  ها ن اي در آ قهوه

  .هستند که بیشترین تاثیر را بر بقاي گونه دارندی یکشاورزي و باغداري و درختکاري تهدیدها

با استفاده ( ها ن و البته اطالعات گرداوري شده از استا ه استعاتی که در پژوهشهاي انجام شده آمدبا توجه به اطالدر نهایت 

در کشور بدین ترتیب شناسایی  اي قهوهتهدیدهاي موجود براي بقاي خرس ترین  مهم ،)پیوست( )فوق هاي شنامهساز پر

  :شدند

  :مجاز شکار غیر )1

  ترین ، شکار غیر مجاز به عنوان یکی از اصلیاي در کشور مربوط به خرس قهوه) ها رفرنس(منابع  ي هتقریبا در هم

از جمله دالیل اصلی . وندش می به دالیل مختلف شکار شده یا کشته ها  خرس. معرفی شده استتهدیدهاي بقاي این خرس 

بدن از جمله پوست، چربی، پنجه و اندامهاي دخلی به دست آوردن اجزاي مختلف شکار براي به ان تو می براي شکار خرسها 

اشاره کرد که تقریبن در سرتاسر محدوده پراکنش گونه در کشور وجود داشته و صفرا براي مصارف دارویی  ویژه کیسه

انجام شده که فرد شکارچی پوست یا سایر  معاش امرار ای يتجار مقاصدي براگاهی  این نوع شکار. گزارش شده است

مها را به فروش میرساند و گاهی نیز فرد شکارچی به دنبال بدست آوردن این اندامها جهت مقاصد درمانی براي خود یا اندا

رسد که همچنان بازار سیاهی  چنین به نظر می) 1392(با توجه به اطالعات گرداوري شده توسط قشقایی  .افراد نزدیک است

حتا براي این اندامهاي مختلف مناطق کشور وجود دارد که براي خرید و فروش اجزاي بدن خرس الاقل در برخی 

براي هر پنجه، سال (هزار تومان  50ها  ، پنچه)1387در سال (هزار تومان  40توله خرس : ودش می گذاري نیز انجام  قیمت

 ).1389در سال (هزار تومان براي هر لیتر  500و چربی خرس ) 1389در سال (هزار تومان  300تا  20، کیسه صفرا )1388

بانان و مردم محلی از کشتار  محیطنیز  مرکزي در منطقه البرز). آمده است ها و انسان ها بخش خرس درتر  اطالعات کامل(

نظامی ( اند هگفتها  و از استفاده از گوشت خرس براي ترمیم سریعتر زخم اند هخبر داد ها ن براي استفاده چربی آها  خرس

که  آمده استدر همین گزارش . یکی از باورهاي موجود در منطقه التیام مفاصل با چربی خرس باشد رسد میبه نظر . )1387

  .چربی خرس دستگیر شده استیک شکارچی به همراه  1378ال در س
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بر اساس این  .شود می ه است که کیسه صفراي خرس براي درمان بیماریها استفاده کرد رشگزا) 1392(قشقایی هم چنین 

. اند هته شدشوسط مردم محلی یا عشایر کت مرکزي خرس در منطقه زاگرس 18پژوهش  سال قبل از انجام این  9تحقیق طی 

سبزکوه، یک خرس در منطقه تنگ خرس در منطقه  2خرس در منطقه مارگون،  4خرس در منطقه دنا،  7که شامل 

  .اند هخرس در مناطق آزاد بود 8بستانک و 

یافتن یک جمجمه . که شکار خرس هنوز در حال اتفاق افتادن است اند هاعتقاد داشتمصاحبه شونده درصد افراد  57بیش از 

درصد  38از افراد مصاحبه شونده . تکرده اس ریگان که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است این نتایج را تایید  در منطقه تنگ

همچنین تعداد دیگري . اند هتایید کرد مرکزي استفاده از چربی و کیسه صفراي خرس را در بخشهاي مختلف منطقه زاگرس

کیسه صفرا که بدون . اند هبر استفاده از چربی خرس براي درد مفاصل، براي مصرف خوراکی و هم چنین خالکوبی اشاره کرد

ین اندام خرس براي مصرف در طب سنتی در ایران و سایر کشورها است در منطقه تر و شناخته شده شک مهمترین

  .ته استرف مینیز مورد استفاده قرار داشته به طوري که براي ترمیم زخم و درمان دردهاي بی عالج بکار  مرکزي البرز

را نیز باید براي سرگرمی یا حس انتقام  یضمن دیص و )در اثر برخورد تصادفی در طبیعت(ی تصادف ریوممرگبه موارد باال 

شکار زمان نزدیک شدن به باغها، مزارع یا سکونتگاههاي انسانی  خرسها دراز سوي دیگر اما هر از گاهی . اضافه کرد

یا تفریح و ع انسانی رساندن به مناب آسیببراي جلوگیري از ) با تفنگ(کشتار  شکار براي استفاده از اجزاي بدن و .وندش می 

  .از تهدیهاي عمده در بقاي گونه در کشور هستند حیوان آزاري

استفاد کرد مقایسه پراکنش گونه در  اي قهوهان براي اثبات تاثیر زیاد این تهدید بر بقاي خرس تو می یکی از راههایی که 

ي مختلف ها ن شور و در استانگاهی به پراکنش گونه در بخشهاي مختلف ک. داخل مناطق تحت حفاظت و مناطق آزاد است

 مناطق تحت حفاظت واقع شده که گویاي این موضوع است کهدهد که بخش عمده زیستگاههاي گونه در داخل  نشان می

  .ي فراوان در بقاي این گونه تاثیر زیادي گذاشته استها حتا کنترل و حفاظت نصفه و نیمه این مناطق با وجود کاستی

  :زیستگاه پارگی چندتخریب و  )2

طبیعی به مزارع و باغها، حضور و چراي بی رویه دام، وجود  هاي هشامل تغییر کاربري اراضی از زیستگاتخریب زیستگاه 

برداشت بی رویه محصوالت طبیعی از  .بسیاري موارد دیگر است هاي انسانی و ناامنی ناشی از حضور انسان و هسکونتگا

برداشت بی رویه محصوالت . یب هاي حاصل از فعالیت هاي انسان استهاي درختان جنگلی نیز بخشی از تخر جمله میوه

و  ها ن به منابع انسانی و تغذیه از آ ها ن طبیعی باعث کم شدن غذاي در دسترس خرسها شده و زمینه را براي نزدیک شدن آ

روندي است که به  (habitat fragmentation)زیستگاه چندپاره شدن  .کند می  در نتیجه زیاد شدن تعارضات فراهم 

به عبارت دیگر کمتر پیش . انجامد می (habitat loss)یا نابودي زیستگاه  (habitat destruction)ویرانی زیستگاه 
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آید که زیستگاهی به طور منظم و از یک طرف به تدریج نابود شود و این فرایند معموال از طریق چندپارگی زیستگاه  می

هایی از یک  بخش )سوزي همچون آتش(هاي انسانی یا رویدادهاي طبیعی  ه در نتیجه فعالیتبه این ترتیب ک. شود انجام می

قطع شده  ها ن آید که ارتباط میان آ می هاي زیستگاهی گسسته در زیستگاه که در گذشته پیوسته بوده اکنون به صورت لکه

اند از تغییر کاربري زمین  یستگاه در خشکی عبارتکننده ز ترین عوامل انسانی چندپاره ازجمله مهم. یا به حداقل رسیده است

زار و منطقه  هاي نفت، کشت کشی، لوله هاي آبرسانی، خطوط انتقال نیرو، فنس آهن، کانال و تبدیل زیستگاه اولیه به جاده، راه

  . مسکونی

ي انسانی فضا را براي ها براي تامین غذاي خود به زیستگاههاي وسیع و بزرگی نیاز دارند و توسعه روزافزون فعالیت ها خرس

این موضوع به . اند شده و از حالت پیوسته در آمده اي هلک ها ن طوري که اکنون بسیاري از زیستگاههاي آ تنگ کرده به ها ن آ

ي کوچک هر کدام ها خورد به طوري که گاهی بین جمعیت تحت حفاظت به چشم میویژه در مناطق آزاد و خارج از مناطق 

از سوي دیگر ارتباط بین زیستگاهها در ابعاد کالن نیز به شدت قطع شده و . دهها کیلومتر فاصله افتاده است ها از این لکه

اگرچه . تر وجود دارد یا خیر یمناطق شمالی بین خرسهاي جنوب زاگرس با براي مثال مشخص نیست که ایا هنوز ارتباط

دارند با وجود این گاهی بین از نظر توپوگرافیکی  اي هي البرز و زاگرس حالت تقریبن پیوستها ن از کوهستااي  هبخش عمد

استفاده براي جابجایی بین زیستگاهها  ها ن از آخرسها زمانی زمانی به طور قطع یی واقع شده که ها دشت ها ن کوهستا

که باعث شده تا این کوهها جدا افتاده و  اند ي کشور به تصرف کشاورزان در آمدهها دشت ي هاما اکنون تقریبا هم اند کرده می

ي زیادي مثل باغداري، دامداري، اماکن مسکونی ها ي پیوسته نیز فعالیتها ن از سوي دیگر حتا در بین کوهستا. منزوي شوند

را  ها رسند فاصله انداخته و زیستگاهها و به تبع آن جمعیت وههایی که به نظر پیوسته میو زنبورداري انجام شده که بین ک

. دکن می  ایجاد  ها ن ود تا جابجایی بین خرسها انجام نشده و مشکالت زیادي براي آش می این وضعیت باعث  .اند کرده اي هلک

احاطه شده یا به دو یا سه قسمت  ها اخیر توسط جادههم چنین زیستگاههاي زیادي از خرسها اکنون و در طی چند دهه 

 ها جاده .و کوچک شدن زیستگاهها نیز شده است پارگی چندنها باعث مستقیم آاز بین رفتن که به جز  اند تقسیم شده

شکستن ساختار باعث کاهش نرخ بقا و همینطور و توانند با جلوگیري از انتشار طبیعی نرها پس از فصل جفتگیري  می

در کانادا نشان داده  (Banff)ملی بنف  در پاركهاي گریزلی  مطالعات انجام شده روي خرس .شوند ها اجتماعی جمعیت

 تواند می هم چنین چندپارگی زیستگاه. از بزرگراهها بسیار کمتر از نرها است هاي گریزلی ماده است که احتمال عبور خرس

هاي  وحش به دلیل وجود سروصدا یا سایر فعالیت هاي حیات برخی گونهمسخص شده است که . ا رخ دهده اجتناب از جادهبا 

 Ursusاي یا گریزلی  هاي قهوه در خرس "گریزي جاده". کنند ها دوري می انسانی از نزدیک شدن به مناطق اطراف جاده

arctos سیاه آمریکایی  خرس و همچنین درUrsus americanus ،است ثابت شده.  



142 

 

اي  شود که تهدید جدي براي بقاي خرس قهوه ها دن و انزواي جمعیتتواند باعث کوچک ش چنین چندپارگی زیستگاه می هم

هاي موجود در کشور اطالعاتی در دست نیست اما با توجه به آنکه اندك  اگرچه از اندازه دقیق جمعیت. در کشور است

ین تر خوشبینانهو در فرد  31تعداد شناسایی (گاههاي کشور یعنی ارسباران هاي موجود براي دو تا از بهترین زیست پژوهش

 فرد شمارش 39تا  37بین که (مرکزي  و البرز Moqnaki 2016)، فرد 37ین حالت حداقل تر فرد و بد بینانه 67حالت 

هاي منزوي  گیري کرد که سایر جمعیت توان چنین نتیجه می اند،  هاي کوچکی براورد کرده جمعیت) 1387اند، نظامی  شده

  . موجود حتا تعداد افراد کمتري در خود داشته باشند

  تعارضات بین خرس و انسان )3

گوشتخوار بزرگ و مردم محلی  به شدت به خطر انداخته است تعارض بین ایندر کشور تهدید بعدي که بقاي خرسها را 

این تعارضات بسیار زیاد بوده به طوري که  ي هآمد دامن ها ن و انسا ها همچنانکه به طور مفصل در بخش خرس. است

  . دکن می  خسارت زیادي را به هر دو طرف به ویژه به خرسها وارد 

در بیشتر اوقات انگارند اما  می "خسارتی طبیعی"وارد شده از طرف خرس را  آسیباگرچه گاهی و به ندرت مردم محلی 

در بررسی تعارضات  )1387(نظامی . بسیار پایین است ها آسیبنسبت به این  ها ن وضعیت این گونه نبوده و آستانه تحمل آ

بسیار به دامهاي اهلی ها  روستاییان این منطقه از حمله خرس کهآورده است  مرکزي بین خرس با انسان در منطقه البرز

بر وخامت اوضاع  زیست محیطاین وضعیت به ویژه به دلیل عدم پرداخت خسارت از سوي سازمان حفاظت . اند هشاکی بود

به دلیل عدم وجود سیستم پرداخت خسارت در بسیاري موارد روستاییان دفاع از حریم اموال خود را حق طبیعی . افزوده است

  .رسان را از خود دور و یا از بین ببرند بآسیند تا عامل کن می  خود دانسته و سعی 

حضور تعداد زیادي کندوي عسل، باغهاي میوه، گاوسراها و دامهاي موجود در بخشهاي مختلف  ،)1387(بنابر نظر نظامی 

و درختان میوه ها  او افزوده است شکستن شاخه. باعث تقابل خرس با انسان در این منطقه شده استالبرز مرکزي منطقه 

گاوسراها و . باعث به وجود آمدن مشکالت زیادي شده و شکایت روستاییان را به دنبال دارد ها ن آحین تغذیه از 

پرداخت خسارت وارد . وندش می هستند و باعث تعارض ها  گوسفندسراهاي این محدوده بیشتر از سایرین مورد توجه خرس

این ها  اگرچه نتایج بررسی سرگین. بوده است پژوهش مردم منطقه مورد  يها از جمله درخواستها  شده از سوي خرس

دامهاي اهلی مشاهده  اي هسرگین بررسی شده تنها در دو سرگین باقیماند 286از  که يموضوع را تایید نکرده است به طور

مورد گزارش حمله خرس به انسان وجود داشته که سه مورد آن  16سال مورد بررسی  4بر طبق این گزارش در . شده است

گفته و در گلستانک خبر داده ها  از مرگ و میر خرس هم چنین )1387(نظامی  .کننده بوده است پژوهش مربوط به تیم 
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به ویژه اگر الشه گاو یا گوسفندي توسط  وندش می لی کشته حتوسط مردم مها  ده خرسانجام ش هاي بنابر مصاحبه: است

  .اورند باشد با قرار دادن سم در آن گوشتخواران را از پاي در می آمدهخرس یا سایر وحوش از پا در 

بر اساس این . بدست آمده استانجام شده است  )2011(در پژوهشی دیگري که توسط نظامی و همکاران نتایج مشابهی 

ي  همورد حمل هاند ولی تعداد کسانی ک هکه با خرس برخورد داشت اند هدرصد از مصاحبه شوندگان گفت 60تحقیق در حدود 

هیچ جراحت منجر به فوتی در میان مصاحبه شوندگان گزارش نشده هر . درصد بیشتر نبوده است 15از  اند هخرس قرار گرفت

درصد مصاحبه  37در حدود . در این استان وجود دارد اي هارش از مرگ مردم محلی توسط خرس قهوچند که چندین گز

که دامهاي اهلی خود را که عمدتا گوسفند و به ندرت بز یا شترمرغ بوده است به دلیل حمله  اند هشوندگان اظهار داشت

را در این منطقه  انسانیا از بین رفته توسط  تلف شده هاي درصد این افراد خرس 20در حدود . اند هخرسها از دست داد

به عبارت . ن آمار تقریبا مشابه آماري است درباره احتمال کشتن خرس در زمان روبرویی با این حیوانای هک اند همشاهده کرد

بین بر طبق این تحقیق تعارض . در صورت مواجهه با خرس آن را خواهند کشت اند هدرصد مصاحبه شوندگان گفت 20دیگر 

  .ودش می خرس و انسان از دانش کم مردم این منطقه از خرس ناشی 

و انسان در  اي هپژوهش دیگري که درباره تعارضات بین خرس قهونیز در  )2014(و قشقایی و همکاران  )1392(قشقایی 

به شدت ) تعارض بین خرس و انسان(که این عامل  اند نشان داده انجام شده است مرکزي غرب کشور و در منطقه زاگرس

در این بررسی مشخص شده است که به طور متوسط هر سال دو خرس در این منطقه براي . دکن می بقاي خرسها را تهدید 

  . آیند می دفاع از اراضی کشاورزي، باغات میوه، کندوي عسل یا دامهاي اهلی توسط مردم محلی از پاي در

میلیون ریال به دامداري و زنبورداري منطقه زیان  420بیش از  1389تا  1374ي ها لن ساکه بی آمده استدر این پژوهش 

کندوي  5در این میان . دامهاي شکار شده توسط خرس شامل گوسفند، بز، گاو و کندوي عسل بوده است. وارد شده است

  . تخریب شده در مناطق سبزکوه و تنگ ریکان ثبت شد

که  اند هنفر توسط خرس زخمی شد 11در مجموع  1389تا  1354داده است که از سال  بررسی انجام شده همچنین نشان

یک مورد حمله باعث قطع دست فردي در بازفت شده و بیتشرین . شامل جراحتهایی در صورت، دست، پا و گوش بوده است

 2بستانک،  زکوه، یک نفر در تنگنفر در سب 4افراد صدمه دیده شامل . اند هتایید شده در منطقه سبزکوه ثبت شد هاي حمله

سال  5که در  آمده استهمچنین در این گزارش . اند هنفر در روستاي امیدآباد سراب بود 2نفر در دنا و  2نفر در مارگون، 

  .اند هو کشته شد آمدهنفر در بازفت، کمهر و سبزکوه توسط خرس از پاي در 3اخیر الاقل 
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را نیز اضافه کرد و حفاظت از گونه  پژوهش مشخص براي  اي هحفاطتی و عدم وجود برنامکمبود نیروي ه موارد باال باید ب

  .)استتاکید شده  ها ن نیز بر آدر معدود پژوهشهاي انجام شده درباره گونه که (بقاي گونه است از مهمترین تهدیدهاي که 

  

  ها ها و پایش ریزيها، برنامه ، توصیهیحفاظت اقدامات. 4. 7. 2

 حال در گونهي برا کهی حفاظت نیقوان ای اقدامات استانداردی ابیارز ندیفرا کی از بخش تالش شد تا با استفاده در این

اللهی و  فیضمشابه فرمهایی که توسط (یی ها پرسشنامه منظوربراي این  .ندشو مشخص است الزم آني اجرا ای اجراست

 پیوست،(هاي مورد نیاز  ها و پایش ریزي ها، برنامه توصیه پژوهش) الف هاي حاوي جدول) استفاده شده است 1390همکاران 

کند  می گونه در آن زیست که  هایی ناستا ي هتهیه و براي هم )5و  4جدول پیوست، (اقدامات حفاظتی ) پو  ب و )3جدول 

زیست  ها ن که این گونه در آ هایی نزیست استا ارسال شد تا از مشارکت کارشناسان مستقر در ادارات کل حفاظت محیط

  . کند استفاده شود می 

در این بخش تالش  .هاي بعدي آمده است استفاده شد ها که در بخش شناسایی اهداف و فعالیتبراي از این اطالعات براي 

اي محافظت از بر ها ن هاي مورد نیاز و اقدامات حفاظتی از آ ها و پایش ریزي ها، برنامه شد تا اطالعاتی از توصیه پژوهش

 پیوست،( 1.0هاي این فرایند ارزیابی بر اساس نسخه. گرداوري شود ها ن مانده و کاهش خطر انقراض آهاي باقی جمعیت

  .انجام شده است IUCNهاي تهدیدشده اقدامات حفاظتی در فهرست سرخ گونه )5جدول  پیوست،( 2.0و  )4جدول 

 عوامل با و اندکردهی بررس را مربوطهگونه  که ندوش انتخابي افراد انیم ازمقرر شد تا کارشناسان استانی بوده و  ابانیارز

ي اجرا که کرد انتخاب راي مواردی حفاظت اقدامات انیم از توانیم بیترت نیا به شود می  تصور. دارندیی آشنا ها ن آ دیتهد

ي ضرور را شانیاجرا کهی اقدامات شنهادیپ در شد خواسته ابانیارز از نیا بر عالوه. باشند رگذارتریتاث گونه تیوضع بر ها ن آ

رده ریزي هاگروه در توانیم رای حفاظت اقدامات مجموعه. نکنند انتخاب را اقدامات همه لیدلیب و باشند نیبواقع دانند، یم

  : کردي بند

براي تسهیل یا هماهنگی یا تشویق یا تضمین هایی شود که در جهت ایجاد چارچوب می به اقداماتی گفته  :هاگذاريسیاست

هاي مدیریتی نظیر راهکارهاي منطقهاین مجموعه اقدامات شامل ایجاد و اجراي برنامه. شود می هاي حفاظتی انجام فعالیت

سیاستهاي احیاي گونه و اي، برنامهها، راهکارهاي گونهها و زیستگاههاي مدیریتی براي سایتاي، راهکارهاي ملی، طرح

تر براي فعالیتهاي کلی، و همچنین استراتژي)ها یا شیالتبراي مثال در ارتباط با کشاورزي، جنگل(هاي بخشی گذاري

از این گذشته ایجاد و . هاي ساالنه و غیره استهاي احتیاطی، برنامههاي غیررسمی همچون طرحهاي حفاظتی و برنامه

، بن، برن، رامسر، CITESمانند (اي و دوجانبه المللی، منطقههاي بیندر قالب پیمانتوانند شده که میاجراي قوانین تصویب

AEWA گیرندها در این بخش قرار مینامهها و توافقگذاريباشند و همچنین کلیه قانون) زیستی تنوع، میراث جهانی و .
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ها، ممنوعیت شوراهاي روستایی، قوانین محافظت از گونهاي مانند قوانین اي، استانی و ناحیهقوانین ملی و همچنین منطقه

موارد دیگري که در همین بخش قرار می. گیرندنیز در این گروه قرار می) هاEIA(محیطی هاي تاثیر زیستشکار و ارزیابی

ها توسط کوسیستموحش و اهاي حیاتاستفاده قانونمند از جمعیت(هاي مربوط به مدیریت جوامع اند از چارچوبگیرند عبارت

کنند، از  می ها منافع خود را تامین شهروندان و گروه ها ن فرایندهایی که از طریق آ(که شامل نظارت ) هاي محلینفع ذي

، اداره منابع )کنند می شان را حل و فصل کنند و اختالفات می شان عمل شوند، به تعهدات می مند حقوق قانونی خود بهره

هاي معیشتی و جایگزین) هاي نگهبان سایتپذیري در قبال منابع، مثال با تشکیل گروهي مسئولیتسازوکارهایی برا(

هاي درآمدزا، و همچنین تضمین وري منابع، تضمین مالکیت و دسترسی به منابع و فعالیتراهکارهایی براي افزایش بهره(

  . شود می ) سهم کافی از غذا و پول براي تامین نیازهاي اولیه زندگی

هایشان و همچنین شود که در جهت افزایش درك عموم مردم و افزایش مهارت می به اقداماتی گفته  :ارتباط و آموزش

این اقدامات تمام اشکال ارتباط و همکاري از طریق اقداماتی نظیر مبارزات، اعمال . شود می انجام  ها ن تاثیرگذاري بر رفتار آ

هاي هدف مخاطبان یا گروه. گیرد آموزشی را در بر میرسانی و تولید مواد کمکاطالع/ هاي آموزشی و تبلیغاتیفشار، برنامه

هاي هدف براي اقدامات حفاظتی از گروه. هاگساالن در دانشگاهاند از کودکان در مدارس و بزربراي آموزش رسمی عبارت

هاي هدف براي ظرفیت گروه. سازان، عموم مردم و جوامع محلیاند از سیاستمداران، تصمیمرسانی عبارتطریق اطالع

ها و مناطق، ن سایتبانان، مدیراشده و محیطهایی مانند مسئوالن مناطق حفاظتاند از افراد و سازمانتربیت عبارت/ سازي

NGOهاي فعال و پژوهشگرانهاي جنگلداري، گروهها، اداره .  

 نیا. شوند می  انجام الزمی حفاظت اقدامات و هاگونه تیوضعی ابیارز جهت در که شود می ی اقدامات شامل :یپژوهش اقدامات

 گستره و تیجمع اندازه نییتع گونه،ی تاکسونوم شدن روشني برا که شود می  لیتشکیی هاپژوهش از اقدامات از گروه

ي هاتیسایی شناسا ای مناطق در هاگونه ابیغ/ حضور اي یسرشمار شاملی نوع به کهیی هاپژوهش مثل( گونهی پراکندگ

 وي زادآور تیموفق شامل( آنی شناسبوم وی شناسستیز بهتر درك قیطر از گونه تیوضع لیتحل و هیتجز ،)شود می  مهم

 عواملی ابیارز ویی شناسا ،)تیفیک و بیترک حدود، مثل( ستگاهیز تیوضع و) رهیغ و رفتار انتشار، ستگاه،یز از استفاده بقا،

 هاگونه تیوضع با است ممکن که( هاگونهی فرهنگ روابط و برداشت و استفاده زانیم ثبت شان،یهاستگاهیز و گونه دیتهد

 گونه، تیجمع اندازه و تعداد مثل( روندها نییتع و ت،یوضع بهبودي برا مناسبی حفاظت نیقوا جادیا ،)باشند داشته ارتباط

  . است الزم شیپا قیطر از) اتخاذشذهی حفاظت نیقوان د،یتهد/ ستگاهیز رییتغ

 ترعیوسي هاطیمح و هاستگاهیز ها،تیسا از حفاظتي برا که شود می ی اقدامات شامل :يامنطقه وی ستگاهیز اقدامات

 وي کشاورزي هاتیفعال ،يدارجنگل ،يسوزآتشي هانظام مثل(ی حفاظت/ ينگهدار اقدامات ازي امجموعه. شود می  انجام

ي هالکه اتصالي برایی هاداالن جادیا و) يکارجنگل متجاوز،ي هاگونه حذف مثل( ستگاهیز میترم ،)آب تیریمد

 در آن خاص تیاهم لیدل به شدهحفاظت مناطق به مربوطی حفاظت اقدامات. گیرد میي جا گروه نیا در موجود،ی ستگاهیز
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). شود می  ها ن آ توسعه و تیریمد جاد،یا و دیجد شدهحفاظت مناطقیی شناسا شامل که( اندشده داده قراري اجداگانه گروه

  . کند می  صدق زین) شوند می  تیهدای محل نفع ذيي هاگروه توسط کهی اقدامات( محورجامعهي ابتکارها مورد در تیوضع نیا

به مناطقی که (اند از معرفی مجدد شوند و عبارت می ها مربوط شود که به خود گونه می شامل اقداماتی  :محوراقدامات گونه

به مناطقی خارج از گستره پراکندگی (خطر ، معرفی بی)براي معرفی مجدد مطابقت داشته باشند IUCNبا دستورعمل 

از (برداري پایدار ، اقدامات منجر به بهره)اما در زیستگاهی مناسب که تعمدا به دالیل حفاظتی انجام شدهتاریخی گونه، 

مخصوصا براي گونه(کند  می ، مدیریت احیا که دخالت بیشتر و شدیدتري )طریق مدیریت برداشت و مدیریت خریدوفروش

ش  می وهاي مصنوعی مثل جعبه خفاش، غذادهی به قوچیه النههاي در آستانه انقراض، مثال از طریق دستکاري در النه، تعب

جایی مازاد جمعیت یا از طریق جابه(ها، محدود کردن رشد جمعیت زا و انگلها، عوامل بیماري، مدیریت بیماري)وبزو کل

گر تاثیر منفی میهاي دیتحمل پر شده است یا مازاد جمعیت یک گونه بر گونهبرداشت، مثال در جاهایی که ظرفیت قابل

نظیر زادآوري در اسارت، تکثیر مصنوعی، تاسیس ( (ex-situ)، و اقدامات حفاظتی در خارج از زیستگاه طبیعی گونه )گذارد

  ).بانک ژنومی

 عنوان به )3جدول  پیوست،( )2.0 نسخه( ازین موردي هاشیپا و هايزیربرنامه ها،پژوهشي بنددسته جدول ،نیا بر عالوه

شیپا و هايزیربرنامه ها،پژوهش قسمت نیا در. است شده پر شود، می  شنهادیپ گونهي برا کهی حفاظت اقدامات ازی بخش

 بوده انهیگراواقع دیبا ذکرشدهي هاپژوهش از کی هر انتخاب. شوند می ي بنددسته گونه تیوضع بهبودي برا ازین موردي ها

 بهبود در که دیآ دست بهی اطالعات دیبا هاپژوهش نیا جهینت در گذشته نیا از. باشند ریپذانجام ندهیآ سال 5 ظرف و

بندي نمونه جدول دسته. شده است يبنددسته سطح سه در هاپژوهش نیا تیفور. باشد موثر گونهی حفاظت تیوضع

  .است آمدهدر پیوست ) 2.0نسخه (و جدول اقدامات حفاظتی ) 1.0نسخه (جدول اقدامات حفاظتی ، )2.0نسخه (ها  پژوهش

هاي  از برنامه(تهدیدها، برنامه عمل  ي پراکندگی، اندازه و روند جمعیت وپژوهش برابنابر نظر کارشناسان استانی،  :نتایج

. هستنددارا  ازین موردي ها شیپا و هايزیربرنامه ها،پژوهشدر میان  را باالترین اولویت و پایش روندهاي جمعیتی) حفاظتی

در واقع هیچ یک (، هیچ برنامه اي در حال اجرا معرفی نشد )2.0نسخه (و ) 1.0نسخه (چنین در بخش اقدامات حفاظتی  هم

چنین  هم). از ایتم هاي آمده در این جدول ها در هیچ یک از استانها در حال اجرا نبوده و در سالهاي قبل نیز اجرا نشده است

ها توصیه شده و هیچ الگوي خاصی در بین  موارد ذکر شده در این جدول ها تقریبن تمامی براساس نتایج پرسشنامه

  .ها وجود نداشت هاي بدست آمده از پرسشنامه پاسخ
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در هیچ فهرست  اي هخرس قهو (extinction risk)یا خطر انقراض  (conservation status)وضعیت حفاظتی 

 هاي هها در فهرست سرخ گونبندي گونهمشخص نیست که دسته. اي مورد بررسی قرار نگرفته استسرخ ملی یا منطقه

ایران ها در محدوده جغرافیایی ازه با وضعیت حفاظتی گونهاند  هبراي کل گستره پراکندگی جهانی تا چ IUCNتهدیدشده 

کننده گمراه تواند می به صورت خام  )پستاندارانو البته سایر (خرس بندي براي این دستهمطابقت دارد و بنابراین استفاده از 

   .باشد

 هاي هها به دستبندي گونهبندي در مورد وضعیت حفاظتی پستانداران ایران انجام داده، تقسیمتنها فهرستی که نوعی دسته

بندي بیشتر از اما این تقسیم. است زیست محیطتوسط سازمان حفاظت  شدهشده و غیرحمایتدر خطر انقراض، حمایت

جمعیتی، سیستماتیک و  هاي پژوهش هاي حفاظت بر اساس دهنده اولویتها و نشانآنکه مبتنی بر وضعیت حفاظتی گونه

 ها ن براي شکار آ نقدي هاي هاست و با جریم زیست محیطهاي سازمان حفاظت ها باشد، بازتاب اولویتعوامل تهدید گونه

  .یابدارتباط می

المللی حفاظت از هاي جهانی اتحادیه بینتوان به ارزیابیمی اي هخرس قهواز این رو ناگزیر براي ارزیابی وضعیت حفاظتی 

و  (CITES)در خطر انقراض فون و فلور وحشی  هاي هالمللی گون، پیمان خرید و فروش بین(IUCN)طبیعت 

  .، مراجعه کردوندش می  اي هخرس قهواي دیگر که به صورت موردي شامل المللی و منطقهي بینها ن پیما

کمترین . جاي گرفته است (Least concern)در گروه کمترین نگرانی  IUCNدر فهرست سرخ  اي هخرس قهو

براي قرار ) مراجعه شود iucnبه اسناد ( Eتا  Aوقتی گونه مورد ارزیابی بر اساس معیارهاي است که  اي هنگرانی طبق

ازه کافی در اند هب آستانه تهدیدو ) پذیر آسیبشامل در آستانه انقراض، در خطر انقراض و (تهدیدشده  هاي هگرفتن در گرو

اي در این فهرست سرخ رتبه جداگانه .گیرند می فراوان و داراي پراکندگی گسترده در این دسته قرار  هاي هگون. تهدید نیست

در نظر گرفته نشده و ناگزیر این گونه در ایران نیز در گروه  (U.a.syriacus)اي سوري ونه خرس قهوهبراي زیرگ

نشان  (Calvignac et al. 2009) از جمله هاي اخیرپژوهشاین در حالی است که . کمترین نگرانی قرار گرفته است

  .از واقعیت فاصله داردي خاورمیانه در گروه کمترین نگرانی ها قرار گرفتن خرس  هاند کداده

با شواهد موجود و روند سریع  "کمترین نگرانی"در گروه  IUCNدر فهرست سرخ  اي هدر واقع قرار گرفتن خرس قهو

ها در گستره پراکندگی وضعیت حفاظتی بسیاري از گونه. مطابقت ندارد (Gutleb & Ziaie 1999)کاهش جمعیت آن 

اي در  به عبارت دیگر در حالیکه وضعیت حفاظتی گونه خرس قهوه. ران تعمیم دادای  هتوان به محدودشان را نمیجهانی

هاي محلی مختلف همچون  جاي گرفته اما این وضعیت درباره جمعیت "کمترین نگرانی"در طبقه  IUCNفهرست سرخ 

هاي جدا افتاده، کوچک و  به ویژه جمعیت(هاي مختلف  معیتاي در ایران صادق نیست و نیاز هست تا ج جمعیت خرس قهوه
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متاسفانه در حاضر چنین اطالعاتی درباره جمعیت گونه در کشور در دست . به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند) متمایز

  .نیست

ویژه و اقدامات  هاي هحتا اجراي برنامران نیاز به توجه بیشتر یا ای  هدر محدود) هاو البته بسیاري از این گونه( اي هقهو خرس

، این پیام نادرست را به ودش می ها تهیه اتکا به فهرست سرخ که براي کل گستره پراکندگی گونه. حفاظتی خاص دارند

مورد بحث در حال حاضر نیاز چندانی به حفاظت ندارند یا نیازشان به حفاظت را کمتر از  هاي هکه گون دکن می مدیران ارسال 

اي به اي نیز همین است که مانع شود تا گونههاي سرخ منطقهفلسفه وجودي فهرست. ندکن می  یزان واقعی آن ارزیابی م

  . حفاظتی جا بماند هاي هدلیل ارزیابی نادقیق از برنام

در خطر انقراض فون و فلور وحشی  هاي هالمللی گونپیمان خرید و فروش بین 2همچنین در پیوست  اي هخرس قهو

(CITES) با  ها ن که تجارت بین المللی گونه بسیار محدود و ت آن استقرار گرفتن در این پیوست به معناي . قرار دارد

 Natura 2000المللی برن و هاي بینبر اساس پیماناز سوي دیگر این گونه . کنترل موثر و دقیق امکان پذیر است

  .ها عضویت نداردایران در هیچ کدام از این پیماناما  است حمایت شده

در خطر انقراض،  هاي هها در دستبندي گونهدر زمره حیوانات حمایت شده در تقسیم اي هبه جز قرار گرفتن خرس قهو

است که شکار غیر مجاز آن  هاي ، این گونه یکی از گونهزیست محیطشده توسط سازمان حفاظت شده و غیرحمایتحمایت

ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی  زیست محیطمشمول جرائم نقدي قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به 

در آخرین مصوبه جرائم نقدي صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی در . قانون شکار و صید است 3ماده ) چ(موضوع بند 

 500از لحاظ مطالبه ضرر و زیان  اي هده و کلیات آن به تصویب رسیده است بهاي خرس قهومطرح ش 1393/10/29تاریخ 

این مبلغ برابر مبلغ تعیین شده براي گورخر و خرس سیاه بوده و پس از یوزپلنگ، پلنگ و . میلیون ریال تعیین شده است

قانون شکار و صید ) چ(بر اساس بند . استگروه داراي باالترین جریمه جاي گرفته در میان  چهارمگوزن زرد در مقام 

تعیین بهاي جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر ) 1375/9/25و  1353/10/30با اصالحات مصوب ( 1346/3/16مصوب 

همین قانون در مورد جرائم  18بر اساس ماده  است و زیست محیطزیان از وظایف و اختیارات شوراي عالی حفاظت  و

  .ودش می از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، بعنوان شاکی خصوصی شناخته  زیست محیطمذکور، سازمان 

زیادي از پراکنش آن جزو مناطق تحت حفاظت  هاي ی است که به خوبی بخشهای از گونه اي هسرانجام اینکه خرس قهو

 قرار گرفته است ممنوع شکارو هم چنین مناطق ) شده و حفاظت وحش حیات، پناهگاه ملی پارك( زیست محیطسازمان 

از این نظر این . )آمد "زیست مدیریت سازمان حفاظت محیط اي در مناطق تحت خرس قهوه"اطالعات کامل در بخش (
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در وضعیت بسیار بهتري است زیرا تا چندي قبل هیچ ) ییآسیاخرس سیاه (گونه در مقایسه با دیگر خرس حاضر در ایران 

   ).1387یوسفی و همکاران (و مناطق تحت حفاظت نبود قسمتی از پراکنش این خرس جز

هاي ملی و مناطق در چهارمین کنگره پارك شده  حفاظتبندي اصالح شده اهداف مدیریت مناطق سیستم تقسیم طبق

. ها قرار بگیرندها و گونه، مناطق تحت مدیریت براي حفاظت زیستگاهIVتوانند در طبقه چنین مناطقی می شده  حفاظت

هاي ها یا تأمین نیازخاطر اهداف مدیریت و تضمین نگهداري زیستگاهمناطقی از خشکی یا دریا هستند که به IVطبقه 

  )1385 مجنونیان(از دارند هاي فعال انسان نیها به دخالتگونه

زیادي از پراکنش این خرس جزو مناطق تحت حفاظت است اما امکانات  هاي هر چند که باید اشاره شود اگرچه بخش

براي مثال . حمایت شده کافی نیستي  هحفاظتی موجود در این مناطق به هیچ وجه براي حفاظت و حمایت از این گون

وجود دارد که ) يمرکز البرز شده  حفاظتمنطقه (در همین باره گفته است که تنها یک پاسگاه در منطقه امن ) 1387(نظامی 

 اي هبه طور کامال مشخصی این تعداد مامور تامین کننده امنیت منطق. روزه تنها دو مامور دارد 14تا  10در هر شیفت کاري 

فانه حتا تعدادي از براي افزایش حفاظت فیزیکی منطقه در دست اجرا نیست متاس اي هنه تنها برنام. با وسعت زیاد را ندارد

موجود براي کنترل و  هاي هتعداد ماموران و پاسگا. اند هال در گذشته هم در چند سال اخیر تعطیل شدفع هاي بانی محیط

  .حفاظت این منطقه و مناطق دیگر کافی نبوده و باید نسبت به افزایش امکانات حفاظتی اقدام شود

مربوط به گونه نبوده اما مشکالت عالوه بر موارد فوق یک مورد قانونی دیگر نیز وجود دارد که اگرچه به طور مستقیم 

مجوز حمل "که آمده است اگرچه به صراحت در این باره . مجوز حمل سالح شکاري: زیادي براي خرسها ایجاد کرده است

دارندگان . شکاري فقط براي حمل سالح مربوطه در محدوده کشور بوده و مجوزي براي شکار نیست هاي پنج ساله سالح

شکاري با مجوز حمل بمنظور انجام شکار بایستی حتما با در داشتن پروانه حمل پنج ساله صادر از ارتش،سپاه و  هاي سالح

و . جعه و پروانه شکار دریافت نمایندمرا ها و یا شهرستان ها در استان زیست محیطیا ناجا به یکی از ادارات سازمان حفاظت 

تخلف محسوب شده و با فرد  ،زیست محیطانه شکار از سازمان حفاظت در صورت انجام هر گونه شکار بدون داشتن پرو

هم چنین در بخش  ".گردد می متخلف برخورد قانونی برابر مقررات انجام خواهد شد و اسلحه این فرد نیز تعیین تکلیف

ت امنیتی برگ نگهداري سه ماهه سالح در منزل فرمی است که معموال پس از اخذ صالحی"دیگري از این مجوز آمده 

 دارنده سالح شکاري تا زمان صدور پروانه حمل پنج ساله از سوي معاونت اسلحه و مهمات ارتش صادر و به وي اجازه داده

شود سالح خود را حداکثر تا سه ماه فقط درمنزل نگهداري نماید، دارنده سالح اجازه حمل سالح را در خیابان و یا  می

، برخورد قانونی با دارنده سالح و خود ه و در صورت مشاهده توسط ماموریناشتعمومی تحت هیچ شرایطی ند هاي مکان

اگرچه به نظر می رسد موارد براي جلوگیري از استفاده ي سالح براي کشتار حیوانات پیش بینی  ".سالح انجام خواهد شد
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اما در واقعیت وضعیت این گونه نیست و صرف وجود اسلحه و دادن مجوز به تعداد زیادي از افراد مشکالت زیادي را  اند هشد

 هاي اسلحهصادر شده براي تعداد زیاد مجوزهاي به طور کلی  در واقع. ایجاد کرده است ها وحش از جمله خرس حیات براي 

در این  زیست محیطسازمان حفاظت تا نیاز هست . حش کشور استو شکاري یکی از بزرگترین معضالت حفاظت از حیات

  . و تدابیري جهت کنترل بیشتر این وضعیت انجام دهد کل نیروهاي مسلح انجام دهد الزم را با ستاد هاي زمینه رایزنی
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  3 فصل

  

 ,Goal، اهداف مقدماتی و اقدامات نهاییهدف 

Objectives and Actions  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



152 

 

تا شوند ) ه در ادامه آمده استک(پایانی د منجر به رسیدن به هدف نتوان در این فصل تالش شد تا اهداف و اقداماتی که می

اطالعات پایه که در برنامه  تمامبراي مثال اگر بتوانیم خوب خواهد بود  مطمئنا بسیار. ندانتخاب شوگرایانه  حد ممکن واقع

بتوانیم جمعیت  گرداوري کنیم و یا اگرآمده را  "دانشگاه تهران به منظور حفاظت از گونهطرح مدیریت تهیه شده در "

ي مناطق ایران را بررسی ژنتیکی کنیم آن هم با استفاده از نشانگرهاي  یک یا چند منطقه یا حتا همه هاي بزرگی از خرس

 اقدام کنیم، اما ها ن رسی ژنتیکی براي بررسی ژنومیک آملکولی مختلف و در تعداد زیاد، یا حتا پا را فراتر گذاشته و بجاي بر

  .استوان و امکانات موجود از حد تفراتر گرایانه بوده و  غیر واقع ها این نوع پژوهش

   

 (Goal)پایانی هدف . 1. 3

به عنوان  و همزیستی با مردممناطق مختلف کشور در در  اي ههاي خرس قهو جمعیت بقاي"از انجام این طرح پایانی هدف 

ضروري  حصول این مقصودبراي . است "سرتاسر کشورکوهستانی و چشم اندازهاي  ها یک بخش یکپارچه از اکوسیستم

آن و زیستگاههاي  اي هخرس قهو هاي تهدیدهاي موجود براي بقاي جمعیتاطالعات بیشتري گرداوري شوند، است تا 

 در کشور اي هحفاظت موفق خرس قهو. داین تهدیدها اقدام شو تناز بین رفمدیریت و یا  نهایت براي شناسایی شده و در

  .کشور باشد زیستی تنوع عیاري براي موفقیت ما جهت حفظم تواند می

  

  (Actions)اقدامات و  (Objectives)اهداف مقدماتی . 2. 3

اهداف که  دشو می محققتنها زمانی  پایانیدر واقع هدف . اند هتهیه شد فوق پایانیهدف  براي حصول اهداف مقدماتی

نظر و عالقمند در ارتباط  جمعی افراد صاحب تفکرپتانسیل و این اهداف براي استفاده از  .و تعریف شوند مقدماتی شناسایی

، شناخت به عنوان متولی حفاظت از این گونه) وحش و حیات زیستی تنوعدفتر ( زیست محیطتنگاتنگ با سازمان حفاظت 

مختلف زیستی براي شناخت بهتر این  هاي مختلف در جنبه هاي در کشور، انجام پژوهش اي هبهتر وضعیت خرس قهو

رسانی درباره اهمیت  ي به وجود آمده در اثر تعارض گونه با انسان، آگاهیها ن شده، اقدام فوري در بحرا ي کمتر شناخته گونه

حفاظتی گونه مشارکت موثر  هاي توانند در برنامه گونه و وضعیت نامناسب حفاظتی آن به دستگاههاي دولتی مختلف که می

رسانی به عموم مردم، گروههاي هدف ویژه، مردم محلی، بهبود وضعیت حفاظتی گونه در مناطق تحت  داشته باشند، آگاهی

  .و بسیاري موارد دیگر تهیه شده است زیست محیطحفاظت سازمان حفاظت 
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ي هدف  حفاظتی گونهند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بهبود وضعیت توا ، هر گونه فعالیت حفاظتی است که میاقدام

اي محقق شدن اهداف مورد نظر که تحت عنوان اهداف مقدماتی ارائه شدند ضروري است تا اقداماتی انجام بر. موثر باشد

حفظ و ثبات احیاء،  جهتحفاظتی  اقدامات، )مرور وضعیت( اس نتایج حاصل از بخش اولبر اسبه عبارت دیگر . شود

 6تا  4(، میان مدت )سال 3تا  1(سه دوره کوتاه مدت  در طی این اي قهوهخرس  يها جمعیتافزایش یا تثبیت  ا وه زیستگاه

هایی که در زیر آمده است گروه هدف، روش  در هر یک از اقدام .شدریزي  در ایران برنامه )سال 10تا  7(و بلند مدت ) سال

 3 در(زمان اجرا ، )"مهم"و  "خیلی مهم"، "ضروري"در سه دسته (  اولویت اجرا، نفع ذيطور گروههاي انجام کار و همین 

 .ندا اقدامات مشخص شدههاي ارزیابی براي کنترل دستیابی به این  و شاخص )مدت مدت و بلند مدت، میان دوره کوتاه

ها  ارزیابی و پایش فعالیت. طراحی شده اند ها ن جهت پایش انجام اقدامات، پیشرفت ها و تاثیرگذاري آ هاي ارزیابی شاخص

هاي از  هاي جدید و شناخت انحرافات از برنامه ، تعیین اولویتها ن آتعیین میزان اثر گذاري ، ها ن اطمینان از انجام آسبب 

پایش  جهت "هاي ارزیابی شاخص". ضروري را آشکار خواهد ساختپیش تعیین شده خواهد شد و تنظیمات و تغییرات 

   .گیرد میمورد بازبینی و ارزیابی قرار سال توسط کارگروه تخصصی هر  )اقدامات(ها  فعالیت

  

  

  

) همراه با خرس سیاه آسیایی(یا خرسها اي  هتشکیل کارگروه تخصصی مدیریت وضعیت خرس قهو: 1هدف  

 در کشور

  مختلف زیستی گونه  هاي دانش درباره جنبهافزایش سطح : 2هدف  

  زیستگاههاي طبیعی خرس و کیفیت ان در کشور و حفظ اي هکنونی خرس قهو هاي حفظ جمعیت: 3هدف  

ی براي انواع تعارضات بین انسان و خرس جهت کاهش های جلوگیري، واکنش یا ارائه راه حل: 4هدف  

  خسارت خرس به منابع انسانی

  داقل رساندن میزان مرگ و میرهاي ناشی از انسانکاهش یا به ح: 5هدف  

 اي  هنسبت به خرس قهو ها ن عموم مردم و تغییر نگرش آ هاي افزایش سقف آگاهی: 6هدف  
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همراه با (یا خرسها  اي هکارگروه تخصصی براي مدیریت وضعیت خرس قهوتشکیل  :1هدف . 1. 2. 3

  و اقدام براي کاهش تعارضات و افزایش مطالعات در کشور) خرس سیاه آسیایی

طبیعی  شرایط مناسبی ندارند و نیاز هست تا معاونت محیط) و البته خرس سیاه( اي هخرس قهو :وضعیت موجود

گونه شرایطی مانند این دو شاید اگرچه . داشته باشد ها ن براي حفاظت آ اي هویژ ي مهبرنا زیست محیطسازمان حفاظت 

اما با توجه به فقر اطالعاتی و  المللی اختصاصی احساس شود که نیاز به ایجاد یک پروژه بینباشند  نداشتهیوزپلنگ 

باید افزود . داشته باشد ها ن به آ اي هباید نگاه ویژ وحش زیستی و حیات تنوعدفتر اند که  البته شدت تهدیدات در وضعیتی

ذکر نشد اما این بی برنامگی از  ها ن براي بقاي آمهم ها به عنوان تهدیدي  ي ویژه براي مدیریت خرس که نبود برنامه

تشکیل یک  تواند می نخستین گام در این رابطه. وجود دارد ها ن اي است که در سر راه حفاظت از آ مشکالت عمده

ی های شان بازوي اجرایی این دفتر براي انجام برنامه توانمندي، تجربه و عالقمنديبا توجه به کارگروه باشد تا این گروه 

اگرچه متولی اجراي این اهداف و . باشند که در ادامه این برنامه راهبردي تحت عنوان اهداف و اقدامات خواهد آمد

ز به عمل یا راهبرداري نیا مد نظر در این برنامه هاي زیست است اما انجام برنامه طحیاقدامات سازمان حفاظت م

همراه با (یا خرسها  اي همدیریت وضعیت خرس قهوکارگروه تخصصی "تشکیل . دارد ي افراد یا گروهها مشارکت همه

 هاي توانند در برنامه می افرادي که ي مهه تواند می وحش زیستی و حیات تنوعتوسط دفتر  ")سیاییخرس سیاه آ

براي همکاري در  ها ن ، از آها ن و ضمن شنیدن نظرات آ هم آوردهگردنقش داشته باشند را  ها پژوهشی و حفاظتی خرس

مرتبط  هاي ي مرکزي فعالیت پس از تشکیل کارگروه، این کارگروه هسته. عمل دعوت به همکاري نماید ي مهانجام برنا

شامل (گروه  3با تشکیل وحش  دفتر حیاتدر کشور باشد و ضمن همکاري نزدیک با ) یا خرسها( اي هبا خرس قهو

شود  اشاره می .کند می زمینه را براي انجام اقدامات مدنظر براي رسیدن به اهداف فراهم )اضطراري، حقوقی و پژوهشی

ی آنست که این اقدامات کلدر آمده  بعدياهداف با اقدامات مشابه که در  1قدامات ذکر شده در هدف ابعضی تفاوت 

  .حالیکه اقدامات ارائه شده در اهداف بعدي به جزییات می پردازدبوده در 

  

 همراه با خرس سیاه(یا خرسها  اي هایجاد یک کارگروه تخصصی براي مدیریت وضعیت خرس قهو :1 اقدام

  ) ییآسیا

  ها یا حفاظت خرس ها افراد فعال در زمنیه پژوهش :گروه هدف

ي مدیریت  جزییات نحوه. حضور این افراد و تشکیل گروه از بین افرادي که مایل به همکاري انددعوت این افراد و برگزاري جلسه با  :روش

  شود آماده می وحش زیستی و حیات تنوعدفتر و کار این گروه توسط 

  رسانهاصحاب ي غیر دولتی، افراد مستقل، ها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف
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  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  ، حقوقی و پژوهشی مشخص شده باشندکارگروه تشکیل شده و زیرگروههاي اضطراري :شاخص ارزیابی

  

  

 ها ن آ هاي وضعیت خرسها و یا آسیبجهت پیگیري و مدیریت  "اضطراري گروه"تشکیل یک  :2 اقدام

  از میان افراد کارگروه :گروه هدف

  توسط اعضاي کارگروه ها ن ي فعالیت و عالقمندي آ انتخاب این افراد بر اساس پیشینه :روش

  ي غیر دولتی، افراد مستقلها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  اشندشده ب کارگروه تشکیل شده و افراد زیرگروه اضطراري تعیین :شاخص ارزیابی

  

  

 ها جهت پیگیري امور حقوقی مرتبط با خرس "حقوقی گروه"تشکیل یک  :3 اقدام

  از میان افراد کارگروه :گروه هدف

  توسط اعضاي کارگروه  ها ن ي فعالیت و عالقمندي آ انتخاب این افراد بر اساس پیشینه :روش

  ي غیر دولتی، افراد مستقل، اصحاب رسانهها ن زیست، افراد دانشگاهی، سازما محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  کارگروه تشکیل شده و افراد زیرگروه حقوقی تعیین شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 اجراي یک برنامه پایش منظم و جامع و ایجاد یک بانک اطالعاتیبراي  "پژوهشی گروه"تشکیل یک  :4 اقدام

  از میان افراد کارگروه :گروه هدف

  توسط افراد حاضر در کارگروه  ها ن ي فعالیت و عالقمندي آ انتخاب این افراد بر اساس پیشینه :روش

  دولتی، افراد مستقلي غیر ها ن زیست، افراد دانشگاهی، سازما محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا
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  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  کارگروه تشکیل شده و افراد زیرگروه پژوهشی تعیین شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

  آن در شرایط بحرانیمنابع مالی اندازي صندوقی براي استفاده از  راه :5 اقدام

  ..ها و  وحش، شرکتها یا حیات  افراد عالقمند به خرس :گروه هدف

هاي  زیستی یا شبکه هاي محیط با تماس مستقیم یا با ارسال درخواست از طریق خبرگزاري مالی از عالقمندان هاي جمع آوري کمک :روش

  شوند اعضاي کارگروه بررسی می روشهاي دیگر توسط. مجازي

  همه افراد یا گروههاي عالقمند به طبیعت :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  کارگروه تشکیل شده و صندوق راه اندازي شود :شاخص ارزیابی

  

  

جهت ي تابعه ها ن شهرستازیست استانی و  هاي حفاظت محیط به تمامی اداره گروهکارتشکیل  اعالن :6اقدام 

 ي اضطراريها ن برقراري تماس در زما جهترد و بدل کردن اطالعات و  جاد ارتباط موثر برايای

  ي تابعهها ن کند و شهرستا زیست می ها ن که خرس در آ هایی نکل استا اداره :گروه هدف

  ها ن و شهرستا ها ن ارسال خبر از طریق ارسال نامه از طرف دفتر معاونت محیط طبیعی سازمان به تمامی استا :روش

  ها ن وحش، ادارات کل و شهرستا زیستی و حیات زیست، دفتر تنوع محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  خبر تشکیل کارگروه ارسال شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

  )اضطراري توسط گروه(ه خطر افتادن جان خرس یا انسان ناشی از ب هاي مدیریت بحران :7 اقدام

  افراد یا خرسهاي در خطر :گروه هدف

  اقدام فوري با حضور در محل حادثه :روش

  ، فرمانداريها ن ي شهرستاها اداره ،ها ن کل استا هاي ، ادارهزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف
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  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  شده باشدگروه اضطراري در موارد ضروري وارد عمل  :شاخص ارزیابی

  

  

 )اضطراري توسط گروه( )اندازي شده از صندوق راه(تامین منابع مالی براي درمان افراد آسیب دیده  :8 اقدام

  افراد یا خرسهاي در خطر :گروه هدف

  و هزینه از اعتبارات صندوق اقدام فوري با حضور در محل حادثه :روش

  ، فرمانداريها ن ي شهرستاها اداره ،ها ن کل استا هاي ، ادارهزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

 شدشده با منابع مالی تامین :شاخص ارزیابی

  

  

 توسط گروه(بیمه  هاي یا شرکت زیست محیطاز طرف سازمان  ها خرسجبران خسارت پیگیري  :9 اقدام

 )اضطراري

  هاي بیمه ، شرکتها ن هاي کل استا زیست، اداره محیطسازمان حفاظت  :گروه هدف

  مراحل پرداخت خسارتجهت پیگیري وضعیت و نظارت بر  اقدام فوري با حضور در محل حادثه یا با تماس با افراد خسارت دیده :روش

  افراد خسارت دیده، بیمه هاي ، شرکتها ن کل استا هاي ، ادارهزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  هاي احتمالی خسارت پرداخت شده باشد در مورد :شاخص ارزیابی

  

  

پیگیري پیگیري مسائل حقوقی مرتبط با خرس همچون تعیین نرخ ضرر و زیان آسیب به خرسها و  :10 اقدام

 )حقوقی توسط گروه( زیست محیطحفاظت سازمان وضعیت جبران خسارت در 

  زیست محیطسازمان حفاظت  :گروه هدف
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، معاونت محیط طبیعی و معاونت حقوقی وحش زیستی و حیات تنوعو برگزاري جلسه در دفتر  زیست محیطره با سازمان حفاظت مذاک :روش

  سازمان

  زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  زیرگروه حقوقی وضعیت پرداخت خسارت را مشخص کرده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

 )حقوقی توسط گروه( بیمه هاي خرس توسط شرکتپیگیري وضعیت بیمه  :11 اقدام

  بیمه هاي شرکت :گروه هدف

   2، بازگشت پرداختی بیمه به صندوق اقدام )استفاده از تجربیات مشابه در مورد یوزپلنگ و پلنگ(بیمه  هاي ره با شرکتمذاک :روش

  بیمه هاي ، شرکتزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  تامین منابع صندوق استفاده شود، از این بیمه براي خرس قهوه اي بیمه شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

 توسط گروه( هاي بیمه و شرکتاجتماعی  سازمان تامینپیگیري وضعیت بیمه اموال مردم توسط  :12 اقدام

 )حقوقی

  هاي بیمه سازمان تامین اجتماعی و شرکت :گروه هدف

   2، بازگشت پرداختی بیمه به صندوق اقدام )پلنگاستفاده از تجربیات مشابه در مورد یوزپلنگ و (هاي بیمه  ره با شرکتمذاک :روش

  هاي بیمه زیست، سازمان تامین اجتماعی و شرکت محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 2(مدت  کوتاه :زمان اجرا

  مشکالت بیمه اي پیگیري شوند :شاخص ارزیابی

  

  

الزم براي انجام اقدامات الزم جهت کاهش  هاي تامین هزینهپیگیري وضعیت دریافت وام جهت  :13 اقدام

 )حقوقی توسط گروه(تعارضات 
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  )شود باید تهیهبا کمک مطالعات میدانی فهرستی از گروههاي هدف (مردم محلی در زیستگاههاي گونه،  :گروه هدف

  برگزاري جلسه  :روش

  الحسنه هاي قرض و صندوق ها بانک، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  فهرست تهیه شده و وضعیت دریافت وامها مشخص شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 )حقوقی توسط گروه(اجزاي بدن خرس در طب سنتی  خرافه زدایی درباره کارایی :14 اقدام

  )شود روههاي هدف باید تهیهفهرستی از گ(گونه، مردم محلی در زیستگاههاي  :گروه هدف

  با سازمان بهداشت و آموزش پزشکی براي یافتن راهکارهایی براي خرافه زدایی تعامل و همفکريبرگزاري جلسه  :روش

  سازمان بهداشت و آموزش پزشکی، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  زدایی مشترك با سازمان بهداشت انجام شده باشند هاي خرافه برنامه :شاخص ارزیابی

  

  

 )حقوقی توسط گروه( ها خرسدر خطر و وضعیت درباره اهمیت به صاحبان اسلحه  آگاهی رسانی :15 اقدام

  کند می که خرس در آن زیست هایی ندر شهرستا صاحبان اسلحه :گروه هدف

رسانی به صاحبان  آگاهی هاي برگزاري جلسه با سازمان اسلحه و مهمات نیروهاي مسلح جهت تعامل و همفکري براي اجراي برنامه :روش

  اسلحه

  نیروهاي مسلح سازمان اسلحه و مهمات، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  رسانی انجام شده باشند هاي اطالع برنامه :ارزیابیشاخص 

  

  

اداره امور کشاورزي، کشور، جهاد از جمله وزارت ( ها پیگیري مسائل مربوط به گونه در سایر وزارتخانه :16 اقدام

 ) ، بانک و سایر)مرکزي، شهرستان(ادارات دولتی عشایري، 
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  شودفهرستی از گروههاي هدف باید تعیین  :گروه هدف

  برگزاري جلسه  :روش

  زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  پیگیري ها انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

چنین  جهت تامین، مدیریت و هم وحش زیستی و حیات تنوعهمکاري نزدیک و مبادله اطالعات با دفتر  :17 اقدام

 )پژوهشی گروه توسط(طرحهاي جدید با اولویت هنگام تعریف  هاي پژوهشصیه تو

  وحش زیستی و حیات تنوعدفتر  :گروه هدف

  برگزاري جلسات منظم ماهانه :روش

  وحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  به طور ماهانه انجام شده باشدپژوهشی  جلسات بین دفتر حیات تنوع زیستی و حیات وحش و زیرگروه :ارزیابیشاخص 

  

  

 )پژوهشی گروه توسط(مرتبط با گونه  هاي نامه تعریف پایانپیگیري  :18 اقدام

  و مراکز آموزشی ها دانشگاه :گروه هدف

و مشاوره و مرتبط با گونه  هاي نامه پایان به تعریف ها ن ترغیب آ آموزشی جهتارتباط و همکاري نزدیک با دانشگاهیان و مراکز  :روش

 راهنمایی دانشجویان در انجام هر چه بهتر این طرحها

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیوحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  و اساتید برقرار و اولویت هاي پژوهشی ارائه شوندپژوهشی ارتباط بین زیرگروه  :شاخص ارزیابی

  

  

 )پژوهشی گروه توسط(موجود  هاي مدیریت و بهبود وضعیت پژوهش :19 اقدام
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  و مراکز آموزشی ها دانشگاه :گروه هدف

  مراکز آموزشیارتباط و همکاري نزدیک با دانشگاهیان و  :روش

  دانشگاهها و مراکز آموزشی ،وحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  ارتباط بین زیرگروه پژوهشی و اساتید برقرار و اولویت هاي پژوهشی ارائه شوند :شاخص ارزیابی

  

  

 )پژوهشی گروه توسط(اجراي یک برنامه پایش منظم و جامع و ایجاد یک بانک اطالعاتی  :20 اقدام

  شودفهرستی از گروههاي هدف باید تعیین  :گروه هدف

  ارتباط و همکاري نزدیک با دانشگاهیان و مراکز آموزشی :روش

  دانشگاهها و مراکز آموزشی، وحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  بانک اطالعاتی توسط زیرگروه پژوهشی تهیه شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

جدید در زیستگاههاي  هاي و اثرات مخرب احداث جاده اي همیر جاد و مدیریت مرگو پیگیري وضعیت  :21 اقدام

 )پژوهشی گروه توسط(خرس 

  وزارت راه و ترابري :گروه هدف

 با وزارت راه و ترابريوحش  دفتر حیاتدرخواست برگزاري جلسه از طریق  :روش

  وحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  وزارت راه برگزار شده و راهکارها ارائه شده باشندجلسات مشترك با  :شاخص ارزیابی
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، )تلف شده هاي نمونهاز (و نمونه برداري از بافت  ها تهیه یک پروتکل جهت گرداوري اطالعات از خرس :22 اقدام

 حفاظت سازمان سرگین و مو در مناطق تحت

  استان کشور 22زیستگاههاي خرس در  :گروه هدف

  ها ن زیرگروه پژوهشی کارگروه با ادارات کل و شهرستاهمکاري نزدیک بین  :روش

  ها ن وحش، ادارات کل و شهرستا زیستی و حیات زیست، دفتر تنوع محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 2(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  پروتکل تهیه و ارسال شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

 هاي نگهداري حیوانات  و سایر مکان ها ها در باغ وحش نگهداري خرسمدیریت وضعیت  :23 اقدام

  هاي نگهداري حیوانات و سایر مکان ها باغ وحش :گروه هدف

 زیست  محیطحفاظت کنترل وضعیت نگهداري با سرکشی و پیگیري بهبود آن از طریق سازمان  :روش

  هاي نگهداري حیوانات ها، مکان شکار و صید، باغ وحشنظارت بر دفتر زیست،  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  هاي الزم به دفتر نظارت بر شکار و صید داده شده باشند باغ وحش ها بازرسی شده و گزارش :شاخص ارزیابی

  

  

 مختلف يها ن و شهرستا ها ن افراد عالقمند مستقل در استا ي غیر دولتی یاها ن سازما استفاده از پتانسیل :24 اقدام

  ي غیر دولتی یا افراد عالقمندها ن سازما :گروه هدف

  با این افراد یا گروهها تعامل برداري و برقراري ارتباط و استفاده از اطالعات افراد حاضر در کارگروه جهت شناسایی، فهرست: روش

  ي غیردولتی، افراد عالقمندها ن ، سازماوحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  افراد یا گروههاي فعال شناسایی شده باشند :شاخص ارزیابی
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و البته اهمیت در کشور  ها خرسوضعیت  رسانی آگاهی رادیو و تلویزیون جهت هاي استفاده از برنامه :25اقدام 

 در طبیعت ها خرس

  عموم مردم  :گروه هدف

  رادیو و تلویزیونی هاي ارتباط با مجریان و تهیه کنندگان برنامه: روش

  صدا و سیماسازمان ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 1(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  برقرار شده و پیشنهادات ارائه شده باشندارتباط  :شاخص ارزیابی

  

  

 و ابزارهاي تکنولوژیک جدید مانند تلگرام ..ها خبرگزاريپتانسیل موجود در استفاده از  :26 اقدام

  عموم مردم :گروه هدف

  اندازي صفحات مجازي یا کانالهاي تلگرامی راه: روش

  دولتی،ي غیر ها ن زیست، سازما محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  برنامه هاي مشخص شده شروع و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

  مختلف زیستی گونه هاي افزایش سطح دانش درباره جنبه :2هدف . 2. 2. 3

که باید اول  بدیهی است. براي حفاظت و مدیریت یک گونه کسب اطالعات و دانش الزم است :وضعیت موجود

شناسی گونه اطالعات کسب  بدانیم که یک گونه را در کجاها داریم، وضعیت زیستی گونه به چه شکلی است، از بوم

 هاي توان پژوهش می اگرچهو . در هر منطقه بشناسیم عوامل تهدید بقاي گونه را را بدانیم و ها کنیم، اندازه جمعیت

و پژوهشی تعریف کرد اما باید از کمبودهاي اولیه در این بخش فراوان و جالب توجهی را براي مطالعه گونه 

فهرست بسیار کاملی از این پژوهشها در . گرایانه به موضوع داشت موجود نیز آگاه بود و نگاهی واقع هاي محدودیت

 آمده که" در ایران) Ursus arctos( اي قهوهس منظور حفاظت از خره شرح خدمات تهیه و تدوین طرح مدیریت ب"

در این برنامه راهبردي اما تالش شد تا آن دسته از . باشد ها راهنمایی براي انجام پژوهش تواند میبه راحتی 
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ه وجود دارد شناسایی و ارائ ها ن و امکان انجام آ) یا خیلی مهم(در حال حاضر ضروري  ها ن انجام آ پژوهشهایی که

توانند توسط گروههاي مختلف کارگروه  ذکر شده نیز می 2شود اقداماتی که براي رسیدن به هدف  اضافه می .شوند

در آنست که در اینجا اقدامات با جزییات  1تفاوت این اقدامات با موارد ذکر شده در هدف . تخصصی پیگیري شوند

  .اند ارائه شده) 2(بیشتري براي رسیدن به هدف مورد نظر 

  

و  )GISتفضیلی و روي نقشه در محیط به صورت (در هر استان ها  تعیین محدوده پراکنش جمعیت :1 اقدام

  )حفاظت خارج از مناطق تحت(شناسایی زیستگاههاي گونه در مناطق آزاد 

  زیستگاههاي خرس : گروه هدف

ي طرحها در اولویت قراردادنجهت  ها ن استانگاري با  نامه و وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

  دانشجوییهاي  نامه پایان ، انجاممربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید

  و مراکز آموزشی ، دانشگاهها، ادارات کلوحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  محدوده دقیق پراکنش گونه مشخص شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

  مختلفهاي  شناختی جمعیت شناختی و بوم تهیه اطالعات پایه زیست :2 اقدام

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش حیاتزیستی و  تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  و مراکز آموزشی ، دانشگاهها، ادارات کلوحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت : نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  اطالعات پایه گرداوري شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

  ي منتخبها ها و جمعیت کننده زیستگاه تعیین عوامل تهدید :3 اقدام
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  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  و مراکز آموزشی ، دانشگاههاها ن ، ادارات کل و شهرستاوحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  عوامل تهدید به طور دقیق شناسایی شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

آسفالته ي پر رفت و آمد  هاي گذر حیوانات از جاده هاي جهت شناسایی محل اي همنطق هاي انجام پژوهش :4 اقدام

 اي  هجهت ارائه راهکارهاي جلوگیري از تلفات جاد

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن ، ادارات کل و شهرستاوحش زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :اجرازمان 

  ارائه شده باشند) مربوط به هر نقطه(محدوده هاي پرخطر شناسایی و راهکارهاي موضعی  :شاخص ارزیابی

  

  

در مناطق مختلف؛  اي هانجام پژوهش جهت مشخص شدن نوع نگرش مردم محلی نسبت به خرس قهو :5 اقدام

 مهم هستند ها ارزیابی سطح آگاهی شناسایی گروههاي هدف و

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن ، ادارات کل و شهرستاوحش زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :اجرازمان 

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی
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 تعارض با مردم محلی در خطر هستند دت به دلیلبه ش ها شناسایی مناطقی که خرس :6 اقدام

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن ادارات کل و شهرستا ،وحش زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  خیلی مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 به دامهاي اهلی ها انجام پژوهش جهت شناسایی علت حمله خرس :7 اقدام

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن ، ادارات کل و شهرستاوحش زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

و  (buffer) اي هو جمعیت اقماري یا مناطق حاشی (core)مناطق مرکزي یا  ها جمعیتشناسایی  :8 اقدام

 و مهم در زیستگاههاي اصلی (corridor)ي عبور ها ن داال

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

 جهت تعریف این طرحها، انجام ها ن نامه نگاري با استا و وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

 هاي جریان ژن بین جمعیتبراي شناسایی  ها متري و مطالعات ژنتیکی با استفاده از مایکروساتالیت دو روش تله(دانشجویی هاي  نامه پایان

  )مرکزي و اقماري
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  و مراکز آموزشی ، دانشگاههاها ن شهرستا، ادارات کل و وحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 ها جمعیتطالعات مورد نیاز از وضعیت تکمیل ا :9 اقدام

  )اند در اولویتزیستگاههاي عمده (زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا وحش و نامه زیستی و حیات تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر دفتر تنوع :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن وحش، ادارات کل و شهرستا زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  اطالعات کاملی از گونه بدست آمده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

 هاي بر زیستگاه گونه و فعالیتهاي آن در پارك) براي مثال جاده(موجود  هاي ارزیابی اثرات زیرساخت :10 اقدام

 ملی و مناطق مهم و سپس اقدام در جهت رفع اثرات منفی

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس : گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر تعریف طرحهاي پژوهشی توسط دفتر  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن ، ادارات کل و شهرستاوحش زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :اجرازمان 

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

  ي مختلفها تعیین اندازه جمعیت :11 اقدام
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  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس  :گروه هدف

 جهت تعریف این طرحها، انجام ها ن نگاري با استا نامه و وحش حیاتزیستی و  تنوعدفتر طرحهاي پژوهشی توسط دفتر تعریف  :روش

اي از  هاي نواري یا در شبکه ها یا ترانسکت ها در پالت ها بر اساس شمارش نمایه تخمین اندازه جمعیتدو روش ( دانشجوییهاي  نامه پایان

  )هاي جمع آوري شده سرگین از) Finger printing(و انگشت نگاري ژنتیکی ) Adaptive cluster sampling(ها  سلول

  و مراکز آموزشی ، دانشگاههاها ن ، ادارات کل و شهرستاوحش زیستی و حیات تنوعدفتر ، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

  )نرخ تولید مثل، ساختار سنی و جنسیتی، نرخ بقا و تاثیر کشتارها(  جمعیت بررسی پویایی :12 اقدام

  )اند زیستگاههاي عمده در اولویت(زیستگاههاي خرس محلی در  هاي جمعیت :گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر طرحهاي پژوهشی توسط دفتر تعریف  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن ت کل و شهرستا، اداراوحش زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

جمعیت و توسعه مناطق مسکونی بر  انتظار قابلبینی اثر تغییرات اقلیمی و اثر افزایش  پیش :13 اقدام

 زیستگاههاي گونه 

  زیستگاههاي خرس :گروه هدف

جهت در اولویت قراردادن طرحهاي  ها ن نگاري با استا و نامه وحش زیستی و حیات تنوعدفتر طرحهاي پژوهشی توسط دفتر تعریف  :روش

   هاي دانشجویی نامه مربوط به این گونه در زمان تعریف طرحهاي جدید، انجام پایان

  ، دانشگاهها و مراکز آموزشیها ن ، ادارات کل و شهرستاوحش زیستی و حیات تنوعزیست، دفتر  محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  طرحهاي پژوهشی یا پایان نامه هاي مرتبط تعریف و انجام شده باشند :شاخص ارزیابی
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طبیعی خرس  هايزیستگاه در کشور و حفظ اي هکنونی خرس قهو هاي حفظ جمعیت :3هدف . 3. 2. 3

   نو کیفیت آ

بسیاري . نیست ها ن آ مدیریت محل زیستهمتر از حفاظت و براي حفاظت از خرسها هیچ عاملی م :وضعیت موجود

هاي کمیاب، همبستگی مثبتی با  اي و حضور گونه هاي وضعیت حفاظتی، همچون اندازه جمعیت، غناي گونه از شاخص

هاي  درنتیجه هر اقدامی که از زیستگاه. مانده در یک منطقه دارند وسعت هر پاره زیستگاهی یا مقدار کل زیستگاه باقی

کننده  ها از اولویتی تعیین را گسترش دهد در حفاظت از گونه ها ن مانده محافظت کند و آ طبیعی باقی طبیعی و نیمه

هاي موجود را افزایش دهد و به حفظ یا احیاي فرایندهاي  هر اقدامی که کیفیت زیستگاهاز سوي دیگر . برخوردار است

شبختانه در کشور خو اي هاز زیستگاههاي خرس قهو اي هبخش عمد که یاز انجای. شناختی کمک کند، سودمند است بوم

جدي جهت بهبود  هاي است الزم است تا برنامه زیست محیطحفاظت سازمان  در فهرست مناطق تحت مدیریت

در کشور مانند منطقه البرز  اي هحتا در بهترین زیستگاههاي خرس قهو. وضعیت کیفی حفاظتی این مناطق اقدام شود

. کند منطقه به شدت ضعیف بوده و امکانات موجود به هیچ وجه نیازهاي موجود را براورده نمیمرکزي، حفاظت فیزیکی 

و یکی از مهمترین تهدیدات بقاي این گونه در کشور است  ها خرس) کشتار(این در حالی است که شکار غیر مجاز 

از سوي دیگر . است ها فعالیتي این نوع  ور حتم مهمترین عامل بازدارندهبدیهی است که حفاظت فیزیکی به ط

نقش درختانی . جلوگیري کرداین گونه اقدامات کاوي باید کنترل شده و تا حد ممکن از  مخربی مانند معدن هاي فعالیت

هایی با مشارکت سازمان جنگل ها براي  مانند بنه، بلوط، بادام وحشی در تغذیه خرس ها بسیار مهم بوده و باید برنامه

چندپارگی زیستگاههاي خرس یکی از مهمترین تهدیدها در . با ارزش در جنگلهاي زاگرس انجام دادحفظ این درختان 

از چندپارگی بیشتر زیستگاهها باید جلوگیري شود تا پیوستگی حداقلی موجود از بین . مانده است باقی هاي بقاي جمعیت

 اي ه، مناطق حاشی(corridors)ي عبوري ها ن داال. جلوگیري شود.. براي مثال از احداث جاده یا ریل قطار و. نرود

(buffer)  و مناطق اتصال(linkage zones) که به هر دلیلی بین (موجود  هاي که باعث افزایش پویایی جمعیت

خرسها براي تغذیه و البته امنیت به . داشت ها ن به آ اي هو باید توجه ي ویژ اند بسیار حیاتی) فاصله افتاده است ها آن

حفظ جنگلهاي موجود به ویژه در زیستگاههاي زاگرسی و البرزي که به شدت از این  اند هشدت به پوشش جنگلی وابست

که دسترسی آسان به قلب زیستگاههاي خرس که معموال  اند هنشان داد ها پژوهش. بسیار مهم است اند جهت در خطر

ه باید تالش شود تا حد ممکن شود در نتیج می ها ن ت زیادي براي آاست باعث ایجاد مشکال ها ن آ هاي نزدیک به النه

  . محدود شود ها این دسترسی
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  بهبود وضعیت حفاظتی مناطق تحت حفاظتی که خرس از زیستمندان آن مناطق است  :1 اقدام

  دارندخرس  حفاظت که مناطق تحت: گروه هدف

  ..و بانان، پاسگاهها و امکاناتی که نیاز دارند به ویژه خودرو، موتور سیکلت امکانات حفاظتی شامل افزایش تعداد محیطافزایش  :روش

  زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  وضعیت حفاظتی مناطق بهبود یافته باشند :شاخص ارزیابی

  

  

  شوند اعث چندپارگی بیشتر مناطق میی که بهای جلوگیري از فعالیت :2 اقدام

  مناطق تحت حفاظت داراي خرس : گروه هدف

  ..جلوگیري از احداث جاده، خطوط راه آهن و :روش

  ، وزارت راه و ترابريزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهمخیلی : اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  فعالیت هاي احتمالی مربوطه جلوگیري شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 (corridor)ي عبور ها ن و داال (buffer) اي همناطق حاشیحفاظت از  :3 اقدام

  مناطق تحت حفاظت داراي خرس : گروه هدف

   گانه 4در فهرست مناطق  ها ن با حفاظت فیزیکی یا با اضافه کردن آ :روش

  زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 7(دراز مدت  :زمان اجرا

  مناطق شناسایی شده به مناطق تحت حفاظت اضافه یا مناطق جدید تعریف شوند :شاخص ارزیابی
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 شود زدایی می که منجر به جنگلجلوگیري از فعالیتهایی  :4 اقدام

  مناطق تحت حفاظت داراي خرس : گروه هدف

   ، اجراي برنامه هاي حفاظتی ویژه براي بنه، بادام وحشی و بلوطگانه 4در فهرست مناطق  ها ن حفاظت فیزیکی یا با اضافه کردن آ با :روش

  و مراتع ها ، سازمان جنگلزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  مناطق شناسایی شده به مناطق تحت حفاظت اضافه یا مناطق جدید تعریف شوند :شاخص ارزیابی

  

  

به ویژه  ها روستایی به مناطق مرکزي زیستگاههاي خرس و کنترل این جاده هاي جلوگیري از احداث جاده :5 اقدام

 فعالیتشان زیاد است ها در ماههایی که خرس

  مناطق تحت حفاظت داراي خرس : گروه هدف

  حفاظت فیزیکی :روش

  ، وزارت راه و ترابري، سازمان امور عشایري، وزارت جهاد کشاورزيزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

مناطق مرکزي شناسایی شده به مدیریت مناطق تحت حفاظت معرفی و در جهت جلوگیري از این قبیل اقداماات الزم  :شاخص ارزیابی

  انجام شود

  

  

تعارضات بین انسان و خرس  ی براي کاهشهای راه حل ارائهجلوگیري، واکنش یا  :4هدف  .4. 2. 3

  )یجهت کاهش خسارت خرس به منابع انسان(

زیادي براي ساکنان داخل یا حاشیه زیستگاههاي خرس دارد از جمله  هاي انسان خسارت تعارض با :وضعیت موجود

مستقیم توسط  هاي باغات، محصوالت کشاورزي و البته جراحت هاي از دست دادن دامهاي اهلی، کندوهاي عسل، میوه

رف گرفته شود، هم به هر دو ط ها باید کم شوند تا جلوي خسارت ها آنچه که واضح است آنست که تعارض. خرس

همزیستی مسالمت آمیز خرس . کمتر آزار ببینند یا کشته شوند ها مردم کمتر خسارت مالی و یا جانی ببینند و هم خرس

خسارت براي دامها، بسیار دشوار است و همانطور که در بخش فرایند پرداخت با حیوانات اهلی بدون ایجاد  اي هقهو
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ساز  زیستگاههاي این گونه بسیار رایج و البته مشکل ي مهدر هاین معضل شد به طور مفصل بیان  "خرس و انسان"

قبلی نشان داده است روستاییان  هاي در راه کاهش این تعارض باید اقدامات جدي صورت گیرد زیرا بررسی. بوده است

ایشان قابل تحمل نیست ممکن است که با از دست دادن مقداري میوه کنار بیایند اما از دست دادن دام به هیچ وجه بر

جلوي آسیب خرسها را ) 1براي کاهش یا از بین بردن این تعارض دو راه وجود دارد یا باید ). 1387یوسفی و همکاران (

توان با چاپ بروشورهایی به  براي جلوگیري از خسارت خرسها می. خسارت وارد شده جبران شود) 2گرفت و یا باید 

سر راه  مانع بزرگی تواند میگاهی اوقات تنها یک تغییر کوچک . والشان را آموزش دادمردم محلی نحوه حفاظت بهتر ام

الکتریکی استفاده شود  هاي اما گاهی باید تغییرات اساسی ایجاد شود و یا از موانعی مانند فنس. آسیب خرس ایجاد کند

منابع مالی الزم براي انجام این کارها  ناکافی است چونکه مردم محلی. اکافی استاما ن ،که در این موارد آموزش الزم

در . "پول نداریم"گویند  می دانند که چگونه محافطت کنند اما به طور مشخص به خوبی می ها ن حتا گاهی آ .را ندارند

اما اگر خسارت وارد شد این . موجود پیدا کنند هاي کمک کرد تا راهی براي تامین مالی هزینه ها ن نتیجه باید به آ

جبران خسارت به طور قطع یکی از . مشکالت زیادي ایجاد کند تواند میباید جبران شود در غیر این صورت  خسارت

مواردي مشاهده شده که مردم . استوحش  و حیاتبهترین و کارامدترین راهها براي کاهش تعارضات بین انسان 

با شکار (رسها یت قتل خنها و در  اما مواردي هم هست که باعث برانگیخته شدن حس انتقام اند کرده "گذشت"

به عنوان متولی این امر  زیست محیطجبران خسارت یا باید از طرف سازمان حفاطت . شده است) سمدادن با مستقیم یا 

متاسفانه هیچ یک از این دو سیستم در حال حاضر کاري براي جبران . بیمه هاي انجام شود و یا از طرف شرکت

از زیر بار خسارت دادن شانه در بسیاري موارد مدتهاست که  زیست محیطسازمان حفاظت . دهند انجام نمی ها خسارت

عمومی محکوم  هاي کند و تنها در صورتی که فرد خسارت دیده بتواند با شکایت رسمی سازمان را در دادگاه خالی می

 .شود انجام نمیخسارت جهت جبران  شود در غیر این صورت تالشی در می نماید آنگاه سازمان مجبور به دادن خسارت

 .قدم باشد و هیچ موردي را به حال خود رها نکند وحش باید پیش این در حالی است که سازمان به عنوان متولی حیات

آمد این مساله باید پیگیري حقوقی شود تا مشخص شود چرا سازمان ) 1(باالتر و در هدف  هاي همانطور که در بخش

از سوي دیگر به . مطرح استموثر  ي بسیارجبران خسارت به عنوان راهکار نیست در حالی که به جبران خسارت حاضر

بسیار مهم است تا این فرهنگ . شود و توسعه فرهنگ بیمه به شدت احساس می اند هندرت اموال مردم بومی بیمه شد

بیمه در جبران  هاي ت که شرکتاما از سوي دیگر مشکل آنس. تبلیغ شود و افراد بیشتري اموال خود را بیمه کنند

کنند که این امر باعث ایجاد بدبینی زیادي بین مردم شده  خسارت بسیار بد عمل کرده و به راحتی آن را پرداخت نمی

بسیار ضروري است تا کارگروه مدیریت مشکالت این موضوع را بررسی و پیگیري کرده و به دنبال رفع . است

به سیستم بهبود  ها مهم دیگر در این زمینه اما مرتبط کردن سیستم جبران خسارتموضوع . مشکالت این سیستم باشد
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شود از  می جبران ها ن باید راهکاري اتخاذ شود تا کسانی که خسارت وارد شده به آ. وضعیت نگهداري از اموال است

الزم براي کاهش تعارضات  از دیگر اقدامات. بخشی از این جبران خسارت براي حفاظت بهتر اموال خود اقدام نمایند

در بسیاري مناطق دنیا خرسها با تغذیه از پسماندها مشکالتی جدي . است ها آموزش مردم محلی جهت مدیریت پسماند

هم چنین لزوم مدیریت . شوند نیاز هست در این زمینه اقدام شود می زیادي هاي ایجاد کرده و باعث ایجاد اسیب

شود اگرچه در این زمینه اخبار منفی کمی  شی در زیستگاههاي خرس احساس میتفریحی، ورزشی و گرد هاي فعالیت

  .وجود دارد) دنا(ی از آسیب کوهنوردان در برخی مناطق های وجود دارد اما گزارش

. تعارضات نقش دارند نزدیک شدن خرسها به سکونتگاههاي انسانی براي تغذیه است ایجاداز مهمترین عواملی که در 

شوند تا براي پیدا کردن غذا به انسان نزدیک شوند که باعث درگیري بین دو  بنابر دالیل زیادي خرسها مجبور می

ي در دسترس تالش براي افزایش غذا ها از جمله راهکارهاي موثر در جهت کاهش این درگیري. شود طرف می

معموال بیشتر از یکی (از سکونتگاههاي انسانی واقع شده  اي همعموال محل اصلی زندگی خرسها در فاصل. است ها خرس

این مناطق بیشتر اوقات  که ینجایاز آ. دهند مناطق اطراف و نزدیک خود را براي غذایابی ترجیح می ها ن و آ) دو کیلومتر

را  ها تا غذاي خرسها احداث کرد  باغهایی در این محل توان می اي کاشت درخت استبا پتانسل باال بر هاي شامل دره

زید و  می یی که در زیستگاه خشک تريآسیا حتا در مورد خرس سیاه. مانند یک بافر عمل کننداین باغها تامین و 

براي کاهش تعارضات، اصلی ت ادر منطقه وجود دارد یکی از پیشنهاد) بیشتر موارد باغ خرما(معموال تعداد محدودي باغ 

یوسفی و (بوده است که معموال قیمت باالیی هم ندارند  زیست محیطي محصوالت باغها توسط سازمان  ي ساالنه اجاره

  ). 1387همکاران 

در . مدیریتی است هاي از دیگر مسائل مرتبط با تعارضات بین خرس و انسان، استفاده از مشارکت افراد محلی در برنامه

نقش  ها تا زمانی که بومیان به مجریان طرح اعتماد نکنند و در تهیه برنامه اند هنشان داد ها اري موارد پژوهشبسی

نیاز هست تا در . داشت ها ن گیرد و نباید انتظار کمک از آ صورت نمی ها ن نداشته باشند تغییري در باورها و رفتارهاي آ

نوع دیگري از . گروههاي مختلف به ویژه بزرگان و معتمدان استفاده شود حفاظتی از مشارکت افراد محلی از هاي برنامه

 .تعارض نیز وجود دارد که بین عالقمندان طبیعت و حفاظت گراها و افراد یا مراجع دولتی توسعه گرا در جریان است

تا کمترین خسارت به دو دانند تعادل برقرار شود  گراها الزم می خواهند و آنچه توسعه گراها می باید بین آنچه حفاظت

ي آسفالته داشته  دهند تا جاده می همیشه ترجیح توسعه گراهاواضح است که . وارد شود) و مردم محلی ها خرس(طرف 

محیطی  دقیقی زیست هاي ارزیابیگرایان جدي گرفته شده  هاي حفاظت دغدغهاما باید ) ي جنگل ابر مانند جاده(باشند 

  . مالی انجام شوداحت هاي جهت مشخص شدن خسارت
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  خرس هاي کاهش خسارت :1 اقدام

  مردم محلی :گروه هدف

  مآموزشی مستقی هاي اجراي برنامه یا ها حاوي جدیدترین و موثرترین راهکارهاي جلوگیري از خسارت خرس انتشار بروشور :روش

  زیست محیط، سازمان حفاظت ها مردم محلی، رسانه :نفع ذيهاي  طرف

  ضروري: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و منتشر شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 هاي در مقابل آسیب) محلی( نگهداري اموال مردم وضعیت جهت بهبودترویج فرهنگ استفاده از وام  :2اقدام 

 خرس 

  مردم محلی :گروه هدف

ترس خرس یا نصب نگهداري کندوها دور از دسبراي از جمله  ویژهاقدام به دریافت وامهاي براي ترویج فرهنگ  چاپ بروشور: روش

  حصارهاي الکتریکی

  ، مردم محلیزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهمخیلی : اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و منتشر شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

و ترویج فرهنگی این  و اهمیت انجام این کار اموال "بیمه کردن"براي  ردم محلیرسانی به م آگاهی :3 اقدام

  موضوع

  مردم محلی :گروه هدف

  چاپ بروشور : روش

  حلیم، مردم زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و منتشر شده باشند :شاخص ارزیابی
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 حیوانات اهلی تلف شده  هاي ، به ویژه الشهآموزش نحوه نگهداري و دفع پسماند :4 اقدام

  مردم محلی :گروه هدف

   چاپ بروشور: روش

  ، مردم محلیزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و منتشر شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

نوردان یا سایر عالقمندان طبیعت درباره چگونگی حفاظت از خود در  کوهنوردان، صخره آگاهی رسانی به :5 اقدام

 مقابل خرسها

  گردان طبیعت یا/کوهنوردان و :گروه هدف

   چاپ بروشور: روش

  غیر دولتی، افراد مستقلي ها ن ، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و منتشر شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

جهت تبیین اهمیت حضور خرس استانی کل  هاي و اداره ها مراکز دولتی شامل وزارتخانه رسانی به آگاهی :6 اقدام

  ر زیستگاههاد

  گروههاي هدف باید مشخص شوند.. و و ادارات کل استانی ها وزارتخانه :گروه هدف

  چاپ بروشور: روش

  و مراتع، سازمان امور عشایري، وزارت جهاد کشاورزي ها ، سازمان جنگلزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و منتشر شده باشند :شاخص ارزیابی
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درباره  ها ن نظرات آ افراد محلی و هم چنین کسب هاي براساس خواسته اي هتهیه یک پروتکل مشاور :7 اقدام

  اقداماتی که قرار است انجام شود

  ، مردم محلیها یا حفاظت خرس ها افراد فعال در زمنیه پژوهش :گروه هدف

  برگزاري جلسات :روش

  ي غیر دولتی، افراد مستقل، مردم محلیها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  پروتکل تهیه شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

 مدیریتی محلی هاي حفاظتی محلی و تشکیل انجمن هاي شناسایی و مشارکت افراد محلی در برنامه :8 اقدام

  مردم محلی :گروه هدف

  برگزاري جلسات تهیه فهرست با کمک اعضاي کارگروه و سپس: روش

  ي غیر دولتی، افراد مستقل، مردم محلیها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  فهرست تهیه شده باشد :شاخص ارزیابی

  

  

  ي مردمباغها روستاها جهت کاهش میزان خسارت به اي همیوه در مناطق حاشی اندرخت کاشت :9اقدام 

  مردم محلی :گروه هدف

  شناسایی مناطق هدف با کمک اطالعات اعضاي کارگروه، یافتن منابع مالی انجام کار و استفاده از مردم محلی : روش

  ي غیر دولتی، افراد مستقل، مردم محلیها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  مناطق هدف شناسایی، منابع مالی تامین و درختان میوه کاشت شده باشند :شاخص ارزیابی
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 ها در مناطق مرکزي زیستگاههاي خرس به ویژه در ماههایی که خرس گردشگران جلوگیري از فعالیت :10اقدام 

  فعالیتشان زیاد است 

  گردشگران طبیعت :گروه هدف

  بانان به ویژه در مورد کوهنوردان کنترل توسط محیط: روش

  ، انجمن کوهنوردانزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(مدت  میان :زمان اجرا

  کنترل ها انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 ها فعالیت خرس اي هو آمد بومیان منطقه در مراکز اصلی و هست ترف کنترل :11 اقدام

  مردم محلی :گروه هدف

  بانان کنترل فیزیکی توسط محیط: روش

  ، مردم محلیزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :اجرا زمان

  کنترلها انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

   و میرهاي ناشی از انسان کاهش یا به حداقل رساندن میزان مرگ :5هدف . 5. 2. 3

تعداد زیادي خرس هر ساله در بخشهاي مختلف پراکنش گونه در کشور و در مناطق مختلف توسط  :وضعیت موجود

همانگونه که در سایر . پرداخته شد ها ن آیند که در بخشهاي قبلی گزارش به طور مفصل به آ میانسان از پاي در 

از مهمترین عوامل  هم آمد استفاده از اجزاي بدن خرس در طب سنتی )ها ددر بخش تهدیخرس و انسان و ( ها بخش

شود تا  می اگر تقاضا براي محصولی وجود داشته باشد به طور قطع باعث. در کشور است ها به خطر افتادن بقاي خرس

تقاضاي باال در برخی مناطق مثل باید در نظر داشت که همین . به دنبال بدست آوردن و فروش محصول بروند اي هعد

ر اساس گزارش برنامه ب. شده است ها ن هاي خرس در آموجب کاهش شدید و حتی نابودي کامل جمعیت آسیا شرق
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اجتماعی که در رابطه با  ي موضوع پیچیده IUCN (Servheen et al. 1999) هاي از خرس حفاظتعمل 

حفاظتی مد نظر  هاي براي انجام برنامه خرسهاها وجود دارد باید به عنوان یکی از نیازهاي اساسی کیسه صفراي خرس

 هاي باید برنامه) 1392قشقایی (محلی و حتا قیمت گذاري اجزاي بدن با توجه به وجود تقاضا در میان جوامع . باشد

جنایت کشتن یک ماده خرس به همراه نباید از یاد برد که . جدي براي تغییر نگرش مردم در این زمینه داشت

یا انتشارات  ها زدایی از طریق رسانه خرافه. استصفرا رخ داده  آن در سمیرم اصفهان براي بدست آوردن کیسه هاي تولیه

ی نیز با سازمان بهداشت و درمان آموزش پزشکی های بسیار موثر باشد ضمن آنکه در این زمینه باید همفکري تواند می

باید ترتیبی داد تا تصورات نادرست مردم . هم در حل این مشکل استفاده شود ها ن کشور انجام شود تا از پتانسیل زیاد آ

یکی دیگر . جوانی بودن اجزاي بدن خرسها کاهش یا از بین برود بخشی یا اکسیر انرژيمحلی درباره خاصیت درمانی یا 

مشخص شده . اند هبود ها در بسیاري مناطق شده است جاده اي هاز عواملی که باعث از بین رفتن تعداد زیادي خرس قهو

وحش به  هاي حیات باعث مرگ و میر بسیار گونه تواند می ي معمولی هاي آسفالته اي حتا در جاده ترافیک جادهاست که 

از دسترسی به  "گریزي جاده"شود و یا به دلیل  وقتی یک حیوان در جاده کشته می. ویژه پستانداران درشت جثه شود

 ها در مناطقی که اثرات جاده. شود کند در واقع جمعیت محلی دچار مشکل می زیستگاهی مهم و حیاتی صرفنظر می

براي مثال . مختلف هستند هاي اي تهدید بسیار مهمی براي گونه مشخص شده است که تلفات جاده ندا هبررسی شد

 Felisو سیاهگوش ایبریایی  Meles meles، گورکن Felis concolor coryiشیر کوهی فلوریدایی 

pardina اي مانند کوآال  حتا در مورد گونه. اند هآسیب دید ها که به شدت از جاده اند هاي از گونهPhascolarctos 

cinereus درصدي این  20اي عامل کاهش جمعیت  اند تلفات جاده در جزیره فیلیپ در استرالیا مطالعات نشان داده

حتا در  .است  گونه بودهو در نتیجه این تلفات مهمترین عامل کاهش جمعیت این  1991تا  1984جانور بین سالهاي 

از مهمترین تهدیهاي  اي هیوزپلنگ آسیایی در آستانه انقراض در کشور نیز شواهد حاکی از آن است که تلفات جادمورد 

یکی از اهداف  .اقداماتی الزم است تا میزان تلفات را کاهش داده یا به حداقل برساند. بقاي این گربه در کشور است

  :شود می تلفات است براي حصول این هدف، اقدامات زیر توصیهابتدایی این برنامه کاهش یا به حداقل رساندن این 

  

 ن و صاحبان سالحتبلیغی براي شکارچیا -ترویجی هاي انجام برنامه :1 اقدام

  دار هاي شناسنامه سالح صاحبان :گروه هدف

نیروهاي مسلح به افراد  چاپ بروشور درباره وضعیت و اهمیت خرس و پخش این بروشورها با همکاري سازمان اسلحه و مهمات: روش

  )شود برگزار می مهمات و  اسلحه که توسط معاونتوره آموزش تیراندازي به ویژه پخش آن در د( صاحب اسلحه

کل نیروهاي مسلح، مراجع  دولتی، افراد مستقل، ستاد ي غیرها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  صدور مجوز سالح
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  مهم خیلی: اولویت اجرا

  )سال 5(مدت  میان :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و منتشر شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 رایزنی براي کاهش مجوزهاي صدور اسلحه شکاري :2 اقدام

  کل نیروهاي مسلح، مراجع صدور مجوز سالح ستاد :گروه هدف

  و مراجع صدور مجوز سالح زیست محیطبرگزاري جلسه بین دفتر نظارت بر شکار و صید معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت : روش

، دفتر نظارت بر شکار و صید، معاونت محیط طبیعی، ستاد کل نیروهاي مسلح، مراجع زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  صدور مجوز سالح

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(مدت  میان :اجرازمان 

  شده باشندبرگزار جلسات مشترك  :شاخص ارزیابی

  

  

ي مختلف توسط کارگروه ها ن ي غیر دولتی یا افراد عالقمند مستقل در استاها ن سازماپتانسیل  استفاده از :3 اقدام

 ممانعت از شکار خرس ترویجی هاي در برنامه

  )1شناسایی شده در هدف ( عالقمندي غیر دولتی یا افراد ها ن سازما :گروه هدف

  و افراد و برقراي ارتباط یا برگزاري جلسات ها ن شناسایی این سازما: روش

  ي غیر دولتی، افراد مستقلها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  برنامه هاي ترویجی با کمک این افراد انجام شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 نصب تابلوهاي خطر برخورد با خرس در مناطق پرخطر  :4 اقدام

  وزارت راه و شهرسازي :گروه هدف

 ونت مربوطه در وزارت راه و شهرسازيابرگزاري جلسه بین معاونت محیط طبیعی و مع: روش
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  ، وزارت راه و شهرسازيزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(مدت  میان :زمان اجرا

  جلسات مشترك برگزار شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 ها ر حیوانات در جادهعبو (corridor) هاي ساخت داالن :5 اقدام

  وزارت راه و شهرسازي :گروه هدف

  ونت مربوطه در وزارت راه و شهرسازيابین معاونت محیط طبیعی و مع برگزاري جلسات: روش

  ، وزارت راه و شهرسازيزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  ي احتمالی شروع شده باشدها ن جلسات برگزار، راهکارها ارائه و ساخت داال :شاخص ارزیابی

  

  

 در حال احداث هاي حیوانات در جادهي عبور ها ن تعبیه داال :6 اقدام

  وزارت راه و شهرسازي :گروه هدف

  ونت مربوطه در وزارت راه و شهرسازيابرگزاري جلسه بین معاونت محیط طبیعی و مع: روش

  ، وزارت راه و شهرسازيزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :زمان اجرا

  ي احتمالی شروع شده باشدها ن جلسات برگزار، راهکارها ارائه و ساخت داال :ارزیابیشاخص 

  

  

باال بوده  اي هملی یا جاهایی که آمار تلفات جاد هاي رانندگان در مناطق پرخطر مانند پاركرسانی به  آگاهی :7 اقدام

 است

  رانندگان خودروها :گروه هدف

  ..و پوسترچاپ بروشور : روش
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  ،عموم مردمي غیر دولتی، ها ن سازما، وزارت راه و شهرسازي، رانندگان، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  دنشده باشو توزیع  موارد مورد نظر چاپ :شاخص ارزیابی

  

  

تاثیرگذاري اجزاي بدن خرس براي درمان بیماریها و انرژي بخشی در  درباره نادرستی باوررسانی  اطالع :8 اقدام

  کنار شرح اهمیت خرس و وضعیت بحرانی آن

  مردم محلی :گروه هدف

  چاپ بروشور: روش

  زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و چاپ شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

 ها مشکل شکار یا کشتار خرسآموزشی در رادیو و تلویزیون درباره  هاي برنامه :9 اقدام

  مرتبط با حیات وحش و حفاظت در رادیو و تلویزیون هاي برنامه :گروه هدف

  رادیو تلویزیونی یا اختصاص زمان به معرفی وضعیت خرسها هاي شرکت در برنامه: روش

  ، سازمان صدا و سیمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  برنامه ها تهیه و پخش شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

   اي هنسبت به خرس قهو ها ن عموم مردم و تغییر نگرش منفی آ هاي افزایش آگاهی :6هدف . 6. 2. 3
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متاسفانه دانند و  در کشور چیزي نمی اي هي حضور، اهمیت و وضعیت خرس قهومردم درباره عموم :وضعیت موجود

در واقع درصد بسیار کمی . ند نگرش منفی نسبت به خرس دارنداز گروهی که از وجود خرس باخبر هست درصد بزرگی

ی جهت های انجام برنامه. دارنددانند و هم نگرش مثبت  می از جامعه جزو گروهی هستند که هم درباره خرس و اهمیتش

دانند بسیار مهم است و هم چنین تغییر نگرش کسانی که  که درباره خرس و اهمیتش نمی هایی نافزایش آگاهی آ

بدیهی است راهبردهاي حفاظتی تنها زمانی موفق  .نگاهی منفی به خرس دارند نیز اهمیت زیادي برخوردار است

در این بین به . د و فقط عموم آگاه شده قادرند در حفاظت این گونه کمک کنندخواهند بود که نگرش مردم مثبت باش

  .کنند بسیار اهمیت دارد ویژه نگرش مثبت مردم محلی و کسانی که در داخل یا حواشی زیستگاههاي خرس زندگی می

  

 و تالش براي تغییر نگاه عمومی آگاهی رسانی به عموم و  :1 اقدام

  عامه مردم :گروه هدف

زدایی از طریق مقاالت، تهیه  انتشار خبرهاي داخلی، افسانه براي و رایزنی با سازمان صدا و سیما.. و انتشار بروشور و پوستر وچاپ : روش

  ها به تلویزیون مستند و یا پیشنهاد ساخت فیلم مستند درباره خرس

  ها ، رسانهعموم مردم ،زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهمخیلی : اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  تهیه و چاپ شده باشندو سایر موارد بروشورها  :شاخص ارزیابی

  

  

 در زیستگاههاي اصلی و حساس ) مقاطع مختلف(آموزشی در مدارس  هاي اجراي برنامه :2 اقدام

  ي غیر دولتی یا افراد عالقمندها ن سازما :گروه هدف

  یا اجراي آموزش مستقیم چاپ بروشور: روش

  ، وزارت آموزش و پرورشزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهمخیلی : اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  بروشورها تهیه و چاپ شده باشند، آموزش مستقیم در مدارس انجام شده باشد :شاخص ارزیابی
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 ان نفع ذيبا حضور  ها ن استاو مراکز اجراي همایش در تهران  :3 اقدام

  عموم مردم :گروه هدف

که خرس در  هایی ناز استا( هاي کل استانی ادارهزیست و  محیطسازمان حفاظت کارشناسان همایش در تهران با حضور برگزاري : روش

  ها سانه، ري غیر دولتی، افراد مستقلها ن افراد دانشگاهی، سازما) کند ها زیست می آن

  ها سانهر ،ي غیر دولتی، افراد مستقلها ن ، افراد دانشگاهی، سازمازیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهمخیلی : اولویت اجرا

  )سال 3(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  دنبرگزار شده باشها  همایش :شاخص ارزیابی

  

  

  ها و مطالب آموزشی براي معلمان سطوح مختلف  تهیه درسنامه :4 اقدام

  دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان :هدفگروه 

براي وزارت آموزش و پرورش و  ها ن براي دانلود رایگان روي پایگاه اینترنتی و همچنین ارسال آ ها ن به صورت آنالین و قرار دادن آ: روش

  هاي الزم انجام هماهنگی

  ، وزارت آموزش و پرورشزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(کوتاه مدت  :زمان اجرا

  درسنامه ها تهیه و چاپ شده باشند :شاخص ارزیابی

  

  

  خرس  هاي برگزاري تور بازدید از زیستگاه :5 اقدام

  عالقمندان طبیعت :گروه هدف

  ، فعالیت به عنوان تور لیدر از طرف اعضاي کارگروه گردي ي طبیعتها موسسه پیشنهاد همکاري با: روش

  گردي طبیعت هاي ، موسسهسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، زیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 5(میان مدت  :زمان اجرا

  تورها برگزار شده باشند :شاخص ارزیابی
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 کتاب، کتاب داستان و کتابچه آموزشی چاپ  :6 اقدام

  عموم :گروه هدف

  نشر هاي موسسه یا زیست محیطبخش انتشارات سازمان حفاطت درباره خرس، اهمیت و وضعیت آن توسط چاپ کتابهاي فوق : روش

  ها سانهمردم محلی، رنشر،  هاي ، موسسهزیست محیطسازمان حفاظت  :نفع ذيهاي  طرف

  مهم: اولویت اجرا

  )سال 10(دراز مدت  :اجرازمان 

  کتابها تهیه و چاپ شده باشند :شاخص ارزیابی
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 Special Eventsویژه  هاي رخداد
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ي وحشتناك و قتل  شکنجه

  در سمیرمها  خرس

اي ماده و  خرس قهوه یکرحمانه  بی کشتار

در حالیکه شکم توله  1390در سال اش دو توله

در همان حال هاي زنده پاره شده بود و  خرس

 به آغوش مادر غرق در خون خود پناه

بردند، براي نخستین بار موجی از اعتراض  می

و انزجار عمومی را به دنبال داشت و 

دار  احساسات بسیاري از مردم کشور را جریحه

این فیلم  و تصاویر تراژیکانتشار فیلم  .کرد

به مانند آنقدر دردناك و تکان دهنده بود که 

ها  رسانه فضاي مجازي و در یک بمب خبري

و واکنش شدید دوستداران  هداشت  بازتاب

اگرچه از . داشترا در پی محیط زیست 

کشتن خرسها براي استفاده از کیسه صفراي 

آنها گزارشاتی وجود داشت اما این مورد براي 

اولین بار پرده اي جدید از این داستان را 

از بازگو کرد که نشان داد که ابعاد استفاده 

تواند به  اجزاي بدن خرسها چگونه می

اگرچه . ترین شکل ممکن رخ دهد وحشیانه

پخش این فیلم و تصاویر براي مدتی بسیار 

پر سر و صدا بود اما با گذشت زمان همه چیز 

قاتل خرسها هم بدون آنکه . فراموش شد

شرمسار از عمل دهشتناکش باشد پس از 

 اجراي حکم نه چندان محکم قضایی مجددا

آنچه . در حین اقدام براي شکار دستگیر شد

که در سمیرم رخ داد به یقین یکی از 

ها نه تنها  ترین آزار و کشتار خرس وحشتناك

  .در ایران بلکه در جهان بود
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  :ویتک، جنگجوي خندان

اي ایرانی که در جنگ جهانی دوم 

  جنگید

میالدي  1942اي ایرانی در سال 

و در  پیدااي در نزدیکی همدان در ایران 

قوطی کنسرو گوشت به سربازان لهستانی 

مورد توجه این خرس . در اطراف شهر فروخته شد

سربازان قرار گرفت و پس از مدتی به عنوان سمبل 

مستقر در آن حوالی شناخته یمنی در کلیه واحدهاي 

طور رسمی به عضویت ارتش  هب "ویتک

به و حتا  دکرو در نبرد مونت کازینو شرکت 

ارتش به عراق، سوریه، فلسطین و جنوب ایتالیا 

نام ویتک از زبان اسالوي باستان گرفته شده و به 

جنگجوي «یا » دارد کسی که جنگ را دوست

میوه، عسل، شربت و  اش مورد عالقه

اش آبجو بود که نوشیدنی مورد 

همچنین سیگار ” ویتک“ .آمد این حیوان به شمار می

از آنجا که . کشیدن و خوردن سیگار را هم دوست داشت

به همراه ویتک سرباز رسمی ارتش لهستان بود در چادر 

 .خوابید سربازان یا در جعبه چوبی مخصوصش می

دنبال اطالع از محبوبیت ویتک، تصویر 

خرسی که حامل یک گلوله توپ جنگی بود را به عنوان 

پس از  .توپخانه ارتش لهستان برگزید

پایان جنگ جهانی دوم، تعدادي از سربازان این واحد و 

اسکاتلند منتقل شده و در روستاي هوتون مستقر 

خیلی زود ویتک نظر مردم محلی و مطبوعات را به 

پس از ترك خاك اسکاتلند توسط سربازان 

وحش شهر  به باغ 1947نوامبر  15

ویتک باقی عمر خود را آنجا  .ادینبرا در اسکاتلند سپرده شد

ی که روزنامه نگاران و همرزمانش که گاهی 

. آمدند  کردند و به مالقاتش می براي او سیگار پرتاب می

 .درگذشت 1963در دسامبر  این خرس مشهور

ویتک، جنگجوي خندان

اي ایرانی که در جنگ جهانی دوم  خرس قهوه 

اي ایرانی در سال  خرس قهوه "ویتک"

اي در نزدیکی همدان در ایران  توسط پسر بچه

قوطی کنسرو گوشت به سربازان لهستانی  دوازاي تنها 

در اطراف شهر فروخته شد رمستق

سربازان قرار گرفت و پس از مدتی به عنوان سمبل 

یمنی در کلیه واحدهاي  خوش

ویتک" بدین ترتیب .شد

و در نبرد مونت کازینو شرکت  در آمدلهستان 

ارتش به عراق، سوریه، فلسطین و جنوب ایتالیا این همراه 

نام ویتک از زبان اسالوي باستان گرفته شده و به  .فتر

کسی که جنگ را دوست«معناي 

مورد عالقهغذاي  .است» خندان

اش آبجو بود که نوشیدنی مورد  مارماالد بود و جایزه

این حیوان به شمار می عالقه

کشیدن و خوردن سیگار را هم دوست داشت

ویتک سرباز رسمی ارتش لهستان بود در چادر 

سربازان یا در جعبه چوبی مخصوصش می

دنبال اطالع از محبوبیت ویتک، تصویر  فرماندهی ارتش به

خرسی که حامل یک گلوله توپ جنگی بود را به عنوان 

توپخانه ارتش لهستان برگزید 22نماد گروهان 

پایان جنگ جهانی دوم، تعدادي از سربازان این واحد و 

اسکاتلند منتقل شده و در روستاي هوتون مستقر  ویتک به

خیلی زود ویتک نظر مردم محلی و مطبوعات را به . شدند

پس از ترك خاك اسکاتلند توسط سربازان  .خود جلب کرد

15لهستانی، ویتک در 

ادینبرا در اسکاتلند سپرده شد

ی که روزنامه نگاران و همرزمانش که گاهی گذراند جای

براي او سیگار پرتاب می

این خرس مشهور
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اي گزارش طرح پژوهشی بررسی وضعیت و پراکنش خرس قهوه. 1384. حاج قلی کمی ،اسماعیلی حمیدرضا

Ursus arctos (Linnaeus, 1758) .اداره کل حفاظت زیست محیطسازمان حفاظت . در استان فارس ،

  . استان فارس زیست محیط

  . ص 294، زیست محیطسازمان حفاظت ). جلد دوم(پستانداران ایران . 1364. اعتماد، اسمعیل

 239. انتشارات رواق مهر). نوشته گزاویه میزون(جغرافیاي جانوري پستانداران ایران . 1380. درویش، جمشید

  . ص

  .زیست محیطسازمان حفاظت . رانای  هاطلس مناطق حفاظت شد. 1385. صفت، علی اصغر درویش

در ناحیه  (Ursus arctos) اي هگذرانی خرس قهو هاي زمستان ناسی النهش بوم. 1391. علی اصغر ،زارعی

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم، تحقیقات. کارشناسی ارشد نامه پایان .خم استان فارس کوه

ارزیابی زیستگاه زمستانخوابی . 1394. یوالطیف ش ،و پیروي عابدي سیاوش، محمودي مازیار ،علی اصغرزارعی 

و  (GLM)سازي خطی تعمیم یافته  با استفاده از مدل (Ursus arctos syriacus)سوري  اي هخرس قهو

  .75-85): 14(4شناسی کاربردي  بوم. در جنوب ایران (GWR)رگرسیون وزنی جغرافیایی 

  .زیست محیطسازمان حفاظت . راهنماي صحرایی پستانداران ایران. 1375. ضیایی، هوشنگ

  .وحش تشارات کانون آشنایی با حیاتان. راهنماي صحرایی پستانداران ایران. 1387. ضیایی، هوشنگ

در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی  اي همدل ساري مطلوبیت زیستگاه تابستانه خرس قهو. 1388. عطایی فرهاد

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد . کارشناسی ارشد نامه پایان .(ENFA)ناختی ش بوممبتنی بر رویکرد تحلیل آشیان 

  .علوم، تحقیقات

 اي هي مطلوبیت زیستگاه تابستانه خرس قهوساز مدل. 1391. محمد کابلی محمود،، کرمی عطایی فرهاد

(Ursus arctos syriacus) 245): 2( 65طبیعی  زیست محیطنشریه . يشده البرز مرکز در منطقه حفاظت -

235.  

 ,Linnaeus) (Ursus arctos)اي  هبررسی پراکنش و زیستگاه خرس قهو. 1387. ربانعلیغالمحسینی ق

1758) (Carnivora: Ursidae)  در استان فارس با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی(GIS). نامه پایان 

  .دانشگاه شیراز. کارشناسی ارشد زیست شناسی

بررسی . 1388. زادو تیموري آ لی، ابراهیمی مهرگانقاجی ، کمی حضارمیداسماعیلی حربانعلی، قغالمحسینی 

ریزي و مدیریت  در استان فارس در راستاي برنامه (Ursus arctos) اي هزیستگاه با خرس قهو همن ادار مهره

  .17-28): 8(فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان . بهتر زیستگاههاي این گونه
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و لی قاجی ح کمی ابراهیمی مهرگان، زاد،، تیموري آآهنی حسین، ضارمیداسماعیلی حربانعلی، غالمحسینی ق

 (Ursus arctos) اي هبررسی عوامل توپوگرافیکی و اقلیمی بر پراکنش خرس قهو. 1389. میدظهرابی ح

(Linnaeus, 1758) (Carnivora: Ursidae)  در استان فارس با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی

(GIS) . 215-233): 2(23مجله زیست شناسی ایران.  

  . ص 491. مرکز نشر دانشگاهی. دارانمهره: وحش ایران حیات. 1378. فیروز، اسکندر

قشقایی  ترك، هادي ، فهیمیمهدي ، چالنیمونا پور طاهر ، حمزهقدیریان  حسین، غالمیوسفی ، اوهاللهی ک فیض

هاي پستاندار زاگرس مرکزي؛ با اشاره به  فهرست تفصیلی گونه. 1389 .رضاگلجانی ، محمودصوفی ، علی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و . تاکسونومی، پراکندگی، فراوانی و وضعیت حفاظتی

  .299 – 281. در منطقه زاگرس مرکزي زیستی تنوععوامل تخریب 

، رضاگلجانی ، هادي فهیمی  ،موناپور  حمزه، صدفصارمی ، لیلی ، خلعتبريحسین غالم ، یوسفیاوهاللهی ک فیض

فریبرز حیدري و  علی محمدقلی  اهللا، مونامبرقع ، علیترك قشقایی ، محمودصوفی ، طاهر ، قدیریانمهديچالنی 

هاي شاخص و ارائه راهکارهاي  مرکزي به منظور تعیین گونه بررسی وضعیت پستانداران منطقه زاگرس. 1390

زیستی در  حفاظت از تنوع"دبیرخانه پروژه . بان کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیط. حفاظتی

  .)UNDP GEFزیست،  سازمان حفاظت محیط( "مرکزي سیماي حفاظتی زاگرس

. 1389. سیامکبرومند  مهدي،مجتهدي ، کاوهاللهی  فیض، حسین غالمیوسفی ، علیترك قشقایی  ،فهیمی هادي

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی  .با انسان در منطقه زاگرس مرکزي اي هبررسی مقدماتی تعارضات خرس قهو

  .299 – 281. در منطقه زاگرس مرکزي زیستی تنوعبررسی تهدیدات و عوامل تخریب 

 .در زاگرس مرکزي (Ursus arctos) اي هرژیم غذایی فصلی و تعارضات خرس قهو. 1392. لیع قشقایی

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم، تحقیقات. کارشناسی ارشد نامه پایان

شکلی جنسی در ویژگیهاي  بررسی دو. 1392. اقرب بلوچی و نظامی ایگدري سهیل ،کابلی محمد ،قنبري فرزانه

. سنجی هندسی در ایران با روش ریخت (Ursus arctos syriacus) اي هجمجمه خرس قهوشناسی  ریخت

  .16-27): 16(تاکسونومی و بیوسیستماتیک 

اي در منطقه حفاظت شده البرز  ارزیابی اثر کاربري اراضی بر مطلوبیبت زیستگاه خرس قهوه. ژگانکمایی م

  .اسالمی، واحد علوم، تحقیقاتدانشگاه آزاد . نامه کارشناسی ارشد پایان. کزيمر

). نوشته میکائیل زهري(ژئوبتانیکی خاورمیانه  هاي هشالود. 1383. مجنونیان، هنریک و مجنونیان، باریس

  . ص 500). زیست محیطبه سفارش سازمان حفاظت (انتشارات دایره سبز 

 . 1387، )مازندراناستان (بررسی پوشش گیاهی منطقه امن گلستانک در البرز مرکزي  .رضانادري، 
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در محدوده امن منطقه حفاظت  (Ursus arctos)سوري  اي هشناسی خرس قهو بررسی بوم. 1387. اقرنظامی ب

  .تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و .کارشناسی ارشد نامه پایان .استان مازندران -شده البرز مرکزي

با استفاده از  (Ursus arctos)در ایران  اي هخرس قهو اي هبررسی ریخت شناسی جمجم. 1392. اقرنظامی ب

  .تحقیقاتاسالمی، واحد علوم و دانشگاه آزاد . زیست محیطدکتري رشته  نامه پایان .روش ریخت سنجی هندسی

 ,Linnaeus) (Ursus arctos)سوري  اي هي غذایی فصلی خرس قهوها بررسی عادت. 1393. اقرنظامی ب

  .27-36): 19(6تاکسونومی و بیوسیستماتیک . شده البرز مرکزيدر منطقه حفاظت  (1758

ممنوع حنا به منظور قرار  گزارش طرح پژوهشی ارزیابی اکولوژیک منطقه شکار. 1389. همامی، محمود رضا 

  . زیست سازمان حفاظت محیط). زيوحش خشکیبخش حیات(دادن آن در فهرست تاالبهاي کنوانسیون رامسر 

گروه . در ایران) Ursus arctos( اي قهوهشرح خدمات تهیه و تدوین طرح مدیریت بمنظور حفاظت از خرس 

  .دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران زیست محیط

. 1388. سیامک برومندو  علی محمد اهللا قلی ،صدفصارمی ، لیلی ، خلعتبريهادي فهیمی، المحسینغ یوسفی

. در شهرستان جیرفت (Ursus thibetanus)خرس سیاه آسیایی و ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بررسی وضعیت 

  .بان محیط -کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار استان کرمان زیست محیطاداره کل 

و حسن ، یوسفی سیامکبرومند صدف،  صارمی ،لیلیخلعتبري ، هادي فهیمی، رضا ، گلجانیغالمحسین یوسفی

ي جیرفت، بم، رابر و بافت ها ن شهرستا سیاه آسیایی در خرسبندي زیستگاههاي  شبکه. 1391. کاوهاللهی  فیض

 زیست محیطمعاونت محیط طبیعی سازمان / استان کرمان زیست محیطاداره کل حفاظت . در استان کرمان

 .بان محیط -کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار
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  پیوست

ها،  پژوهشتوصیه ، یابی عوامل تهدیدارزشناسایی زیستگاهها، 

  )نمونه پرسشنامه( ها ها و پایش ریزي برنامه
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اي  تدوین برنامه عمل مدیریتی براي حفاظت از خرس قهوه"طرح اجراي گردآوري اطالعات جهت 

Ursus arctos در ایران"  

  

ي خرس  گونهبراي  یحفاظت اقداماتمعرفی  و دیتهد عواملزیستگاهها،  شناساییاین پرسشنامه جهت بررسی وضعیت، 

این جدول پنج . این گونه تهیه شودمدیریتی ) راهبردي(برنامه عمل طراحی شده است تا با استفاده از این اطالعات  اي هقهو

 شدت و اي هخرس قهو دیتهد عوامل) 2اطالعات مربوط به پراکندگی، فراوانی و سایر اطالعات، ) 1شامل پرسشنامه 

اقدامات ) 5و  4هاي مورد نیاز و  ها و پایش ریزي ها، برنامه توصیه پژوهش) 3، گونه ایني رو ها ن آ از کدام هري رگذاریتاث

 را کار نیا کهي اموسسه نیمعتبرتر و نیتربزرگ IUCN ژهیو به موجود منابع ازکه ( )5تا  1( ها ولاین جد. حفاظتی است

 و اي خرس قهوه دیتهد عوامل نیتر   مهمی بررسزیستگاهها،  براي شناسایی) هشد استخراج دهد یم انجام هاگونه تمامي برا

 شده و طراحی ها ن آ انقراض خطر کاهش و ماندهیباقي ها تیجمع از محافظتي برا موثر و الزمی حفاظت اقدامات هیتوص

را  ازین موردی حفاظت اقدامات ازي ترینیعی ابیارزامکان  در عین حال. است ها ن آی حفاظت تیوضع ازی مقدماتی ابیارزی نوع

  .کند فراهم می

شود تا در تهیه این  کند تقاضا می  زیست می ها ن که این گونه در آ هایی نزیست استا از کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط

خواهشمند است این پرسشنامه را . اطالعات مشارکت کرده و با ارائه نظرات خود در برنامه حفاظتی این گونه شرکت نمایند

. نیز استفاده کرد محترمهمکاران این پر نمائید تا بتوان از اطالعات ارزشمند  ها ن همکاري روساي ادارات شهرستا با

  .شود پیشاپیش از همکاري صمیمانه شما سپاسگزاري می
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  )پراکنش و سایر اطالعات(اطالعات مربوط به گونه : 1جدول 

  ..) خسارات، تلفات و(توضیحات  *فراوانی نام زیستگاه محلی  بخش شهرستان  استان

           

            

        

        

        

            

        

        

        

        

            

        

        

        

            

        

            

        

   فقدان اطالعات: خیلی کم ؟: 0کم : 1زیاد : 2خیلی زیاد : 3*

  :کارشناس ارزیاب
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  عوامل تهدید فرم ارزیابی: 2جدول 

  *تاثیرگذاري  آینده  حال  گذشته  تهدید

         هیچ عامل تهدیدي وجود ندارد  0

          توسعه نواحی مسکونی و تجاري  1

          نواحی مسکونی و شهري.  1. 1

          نواحی تجاري و صنعتی.  2. 1

          تاسیسات گردشگري و تفریحی.  3. 1

          کشاورزي و دامداري  2

          داري کشاورزي و باغ.  1. 2

          کاري درخت.  2. 2

          داري دامداري و گله.  3. 2

          پروري و پرورش ماهی آبزي.  4. 2

          کاري تولید انرژي و معدن  3

          استخراج نفت و گاز.  1. 3

          برداري از معادن زیرزمینی و روباز بهره.  2. 3

          تجدیدپذیرهاي  تولید انرژي.  3. 3

          ونقل حمل  4

          هاي ارتباطی راه.  1. 4

          استفاده از منابع زیستی  5

          گذاري شکار و دام.  1. 5

          صید ضمنی غیرعمد یا تصادفی.  2. 5

          )جلوگیري از خسارت(کنترل آفت .  3. 5

          طب سنتی.  4. 5

          نامعلومهاي  آزار و خرابکاري با انگیزه.  5. 5

          قطع درختان و برداشت چوب.  6. 5

          گیري ماهی.  7. 5

          هاي انسانی مزاحمت  6

          هاي تفریحی فعالیت.  1. 6

          جنگ، مانورهاي نظامی و شورش.  2. 6

          هاي دیگر کار و فعالیت.  3. 6

          هاي طبیعی تغییر سیستم  7

          )تعداد و یا شدتتغییر (سوزي  آتش.  1. 7

          سدسازي و مدیریت منابع آبی.  2. 7

          ساز هاي متجاوز یا مشکل گونه  8

          هاي غیربومی متجاوز گونه.  1. 8

          ساز هاي بومی مشکل گونه.  2. 8

          آلودگی  9

          فاضالب خانگی و شهري.  1. 9

          فاضالب صنعتی.  2. 9
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         کشاورزيفاضالب .  3. 9

          زباله و ضایعات جامد.  4. 9

          تغییرات اقلیمی و شرایط نامساعد جوي  10

          هاي زیستگاهی تغییر ویژگی.  1. 10

          خشکسالی.  2. 10

          سرماي بیش از حد.  3. 10

          توفان و سیل.  4. 10

  یاحتمال ریتاث: ? ریتاثیب: 0 موثر: 3 ادیز ریتاث: 2ریتاث نیشتریب: 1*

  :کارشناس ارزیاب 
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  )2.0نسخه (هاي مورد نیاز ها و پایشریزيها، برنامهبندي پژوهشدسته :3جدول 

اولویت   پژوهش  کد  پژوهش  کد

1  

اولویت 

2  

اولویت 

3  

        تاکسونومی  . 1. 1  پژوهش  . 1

        پراکندگی، اندازه و روند جمعیت  . 2. 1    

        شناسی تاریخ طبیعی و بوم  . 3. 1    

        برداشت، استفاده و معیشت  . 4. 1    

        تهدیدها  . 5. 1    

        اقدامات  . 6. 1    

        ها برنامه عمل و احیاي گونه  . 1. 2  ریزي حفاظتی برنامه  . 2

        اي برنامه مدیریتی منطقه  . 2. 2    

        برنامه مدیریتی برداشت و خریدوفروش  . 3. 2    

        روندهاي جمعیتی  . 1. 3  پایش  . 3

        روندهاي میزان برداشت  . 2. 3    

        روندهاي خرید و فروش  . 3. 3    

        روندهاي زیستگاهی  . 4. 3    

        موارد دیگر  4

  :کارشناس ارزیاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



210 

 

  )1.0نسخه (بندي اقدامات حفاظتی دسته :4جدول 

  توصیه  در اجرا  اقدام  کد  اقدام  کد  اقدام  کد  اقدام  کد

                  هیچ اقدام حفاظتی  . 0

          ایجاد  . 1. 1. 1  هاي مدیریتی برنامه  . 1. 1  ها گذاري استسی  . 1

          اجرا  . 2. 1. 1

. 1. 2. 1  ایجاد  . 1. 2. 1  گذاري قانون  . 2. 1

1 .  

      المللی در سطح بین

1 .2 .1 .

2.  

      در سطح ملی

1 .2 .1 .

3.  

      اي در سطح منطقه

. 2. 2. 1  اجرا  . 2. 2. 1

1 .  

      المللی در سطح بین

1 .2 .2 .

2 .  

      در سطح ملی

1 .2 .2 .

3 .  

      اي در سطح منطقه

          نظارت  . 1. 3. 1  مدیریت جوامع  . 3. 1

          اداره منابع  . 2. 3. 1

          هاي معیشتی جایگزین  . 3. 3. 1

              موارد دیگر  . 4. 1

              آموزش رسمی  . 1. 2  ارتباط و آموزش  . 2

              رسانی اطالع  . 2. 2

              تربیت / سازي ظرفیت  . 3. 2

              موارد دیگر  . 4. 2

              تاکسونومی  . 1. 3  اقدامات پژوهشی  . 3

              پراکندگی و اندازه جمعیت  . 2. 3

              شناسی شناسی و بوم زیست  . 3. 3

              وضعیت زیستگاه  . 4. 3

              تهدیدها  . 5. 3

              میزان استفاده و برداشت  . 6. 3

              روابط فرهنگی  . 7. 3

              اقدامات حفاظتی  . 8. 3

              پایش روندها  . 9. 3

              موارد دیگر  . 10. 3

اقدامات زیستگاهی   . 4

  اي و منطقه

              حفاظت/ نگهداري  . 1. 4

              ترمیم  . 2. 4
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              ها  داالن  . 3. 4

        شده جدید شناسایی مناطق حفاظت  . 1. 4. 4  شده مناطق حفاظت  . 4. 4

        ایجاد   . 2. 4. 4

        مدیریت  . 3. 4. 4

        ارتقا و توسعه  . 4. 4. 4

            محور عملیات ابتکاري جامعه  . 5. 4

              موارد دیگر  . 6. 4    

              معرفی مجدد  . 1. 5  محور اقدامات گونه  . 5

              خطر معرفی بی  . 2. 5

          مدیریت برداشت  . 1. 3. 5  استفاده پایدار  . 3. 5

          مدیریت خریدوفروش  . 2. 3. 5

              مدیریت احیا  . 4. 5

              ها مدیریت بیماري  . 5. 5

              کاهش رشد جمعیت  . 6. 5

حفاظتی در محیط  اقدامات  . 7. 5

  بسته

          تکثیر در اسارت  . 1. 7. 5

          بانک ژنومی  . 2. 7. 5

              موارد دیگر   8. .5

                  موارد دیگر  . 6

  :س ارزیابکارشنا
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 2.0بندي اقدامات حفاظتی نسخه دسته :5جدول 

  توصیه  در اجرا  اقدام  کد  اقدام  کد  اقدام  کد

          محافظت از سایت و منطقه  . 1. 1  محافظت خاك و آب  . 1

          محافظت از منابع و زیستگاه  . 2. 1

          مدیریت سایت و منطقه  . 1. 2  مدیریت آب و خاك  . 2

          ساز هاي متجاوز و مشکل کنترل گونه  . 2. 2

          تجدید زیستگاه و فرآیند طبیعی آن  . 3. 2

      مدیریت برداشت  . 1. 1. 3  مدیریت گونه  . 1. 3  مدیریت گونه  . 3

      مدیریت خریدوفروش  . 2. 1. 3

      کاهش رشد جمعیت  . 3. 1. 3

          احیاي گونه  . 2. 3

      معرفی مجدد  . 1. 3. 3  معرفی مجدد گونه  . 3. 3

      خطر معرفی بی  . 2. 3. 3

      تکثیر در اسارت  . 1. 4. 3  حفاظت در محیط بسته  . 4. 3

      بانک ژنومی  . 2. 4. 3

          آموزش رسمی  . 1. 4  رسانی آموزش و اطالع  . 4

          کارآموزي  . 2. 4

          ارتباطاترسانی و  اطالع  . 3. 4

      المللی در سطح بین  . 1. 1. 5  تصویب قوانین   . 1. 5  گزاري قانون و سیاست  . 5

      در سطح ملی  . 2. 1. 5

      اي در سطح منطقه  . 3. 1. 5

      مقیاس نامشخص  . 4. 1. 5

          گزاري و وضع مقررات سیاست  . 2. 5

          خصوصیاستانداردها و قوانین بخش   . 3. 5

      المللی در سطح بین  . 1. 4. 5  الزام و اجبار  . 4. 5

      در سطح ملی  . 2. 4. 5

      اي در سطح منطقه  . 3. 4. 5

      مقیاس نامشخص  . 4. 4. 5

هاي معیشتی،  مشوق  . 6

  اقتصادي و غیره

          هاي معیشتی مشاغل مرتبط و جایگزین  . 1. 6

          درآمدهاي جانشینایجاد   . 2. 6

          کنترل بازار  . 3. 6

          هاي حفاظتی پرداخت  . 4. 6

          هاي غیرمادي ارزش  . 5. 6

  :کارشناس ارزیاب
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	خرسها نشانه قدرت مهار نشده طبیعت هستند
	و برای هر کسی که ارزش طبیعت را می�داند،

