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بررسي عادتهاي غذايي فصلي
خرس قهوهاي سوري )(Ursus arctos syriacus Linnaeus, 1758
در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي
باقر نظامی بلوچی *
گروه منابع طبیعی و محیط زيست ،دانشگاه محیط زيست ،کرج ،ايران

چکيده
محدوده امن منطقه حفاظت شده البرز مرکزي در اسزتان مازنزدران جمعیزت بيرگزی از خزر

قهزوها  ،بيرگتزرين

گوشتخوار ايران را در خود جا داده است .درک و شناخت رژيم غذايی گونه به طور قطع درک بومشناسی گونزه
است .بررسی رژيم غذايی اهمیت زياد در مطالعات تاريخچه زندگی ،پراکنش فصلی ،انتخاب زيستگاه ،رفتار نظام
اجتماعی ،اندازه جثه و تولید مثل گونه دارد .بيرگترين گوشتخوار ايران رژيم غذايی همزهچیزي خزوار را برگييزده
است که اسا

آن بر رو گیاهان و میوههاست .اين گونه در ماهها مختلف سال از منابع غزذايی متفزاوتی اسزتفاده

میکند و نوسانات زياد در رژيم غذايی آنها وجود دارد که بر حسب فراوانی و کیفیزت تغییزر مزیکنزد .از ايزن رو
طی خرداد  9321تا ارديبهشتماه  9323مطالعه جامعی در ارتباط با رژيم غذايی اين گونه در منطقه مزذکور صزورت
گرفته است .نتايج پژوهش نشان میدهد که منابع غذايی گیاهی ،بخش عمده ا از رژيم غذايی اين گونه را در بهزار
و تابستان دارد و بیشترين فراوانی را در سرگینها بررسی شده دارند .حشرات به ويژه مورچهها اغلزب در نیمزه اول
تابستان خورده میشوند .ذخیره چربی و اهمیت آن برا دوره خواب زمسزتانی موجزب مزیشزود کزه هزر چزه سزرما
نيديک می شود ،میوهها به ويژه آنهايی که دارا چربی باالتر هسزتند يزا تولیزد چربزی بیشزتر در بزدن خزر هزا
میکنند ،بیشترين فراوانی را در رژيم غذايی خر هزا داشزته باشزند .هزی گزاه بقايزا سمزمداران وحشزی در سزرگین
خر ها يافت نشد .بر اين اسا  ،به نظر میرسد که رژيم غذايی اين گونه در البرز مرکي غالبا گیاهخزوار اسزت.
همچنین هی گاه مشاهده مستقی م ،سرگین و رد تازه آنها در بزازه زمزانی اواسزط آذر تزا اول فزروردين مشزاهده نشزد.
همچنین در اين دوره بر اسا

مصاحبهها صورت گرفته از محیطبانان و مردم محلی هی گونزه گيارشزی مبنزی بزر

مشاهده مستقیم آنها نیي به دست نیامد .بر اين اسا  ،خر ها قهوها در البرز مرکي يک دوره سه تزا سزه و نزیم
ماهه را در خواب زمستانی سپر میکنند.
واژههاي کليدي :خر

قهوها  ،رژيم غذايی ،گیاهخوار  ،منطقه حفاظت شده البرز مرکي

* baghernezami@uoe.ac.ir
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مقدمه

يافتن شواهد دال بر حضزور خزر

قهزوه ا مزد نظزر

از بین هشت گونه خرسی که در دنیا زيست میکنند

قرار گرفته است )Blanford, 1876؛ Misonne, 1959؛

(Ursus

Lay Douglas, 1967؛  .(Nezami, 2008عزززادات

سززیاه آسززیايی ) (U. thibetanusدر

غذايی يکزی از جنبزههزا اساسزی آشزیان بزومشزناختی

دو گونززه از آنهززا بززا نززامهززا خززر
) arctosو خززر

ايران نیزي زيسزت مزیکننزد .خزر

قهززوها

قهزوها بيرگتزرين

گونه ها است و نقش بسیار مهمی در تدوين راهکارها

گوشتخوار ايران است که پزراکنش وسزیعی در کشزور،

مديريت گونه هزا و زيسزتبزومهزا آنهزا دارد .غزذا بزر

در امتداد دو رشته کوه البرز ،از آستارا تا شرق گلستان،

پويايی جمعیزت و زادآور خزر هزا قهزوه ا تزثيیر

و زاگر  ،از آذربايجزان تزا شزیراز دارد (Gutleb and

بهسيايی دارد .همچنین ،بر رفتار گونه در دوران بیدار

Ziaie, 1999؛ Farhadinia et al., 2010؛ Ghanbari

و دورها که در خواب زمستانی نیست ،ايرگزذار اسزت

) .et al., 2013در شززمال ايززران جمعیززت بيرگتززر از

(Blanchard, 1987؛  .(Stringham, 1990از ايزن رو،

تخمین ها جمعیتی

مطالعه عادات غذايی بر درک پراکنش فصلی اين گونه

قهوه ا وجود دارد و بر اسا

خر

بززال بززر  111تززا  9111فززرد در ايززن محززدوده زنززدگی

و استفاده از زيستگاه و شناسايی عادات فصلی مشزخ

میکنند ).(Gutleb and Ziaie, 1999

آنها کمزک مزیکنزد ) .(MacHutchon, 2001تحلیزل

برا بررسی وضعیت ايزن گونزه در سزط جهزانی،
کمبود اطالعات در ارتباط با خر

اطالعات مربوط به سرگین را معموالً بزر اسزا

درصزد

قهوه ا ايران وجود

مواد غذايی تشکیل دهنده آن ارايه مزیدهنزد (Hamer

دارد )Servheen et al., 1999؛ Swenson et al.,

and Herrero, 1987؛ Mattson et al., 1991؛

2000؛  .(Zedrosser et al., 2001بززه طززور کززه در

) .Mclellan and Hovey, 1995همچنین ،نتايج بررسی

مطالعات منتشر شزده "بررسزی وضزعیت و برنامزه عمزل

رژيم غذايی ،نقش مهمی در شناخت و حفاظت گونه و

حفاظتی خر ها ( ")Bear Action Planتوسط اتحايزه

تعیین دوره و زمزان خزواب زمسزتانی دارد .در پزژوهش

قهوه ا ايران تنها کوچکی

قهزوه ا در

جهانی حفاظت ،برا خر

حاضر که بخشی از برنامه مطالعزاتی خزر

جمعیت و کمبود اطالعات ذکر شده است (Servheen

منطقه حفاظت شده البرز مرکي شمالی اسزت ،عزادات

بررسززیهززا  Calvignacو

قهوه ا در فصزول مختلزف بررسزی شزده

) .et al., 1999بززر اسززا

همکززاران ( )7111وضززعیت حفززاظتی خززر

قهززوها

غذايی خر

است .يافتهها اين پژوهش در يکی از پمزر تزراکمتزرين

سور ) (U. arctos syriacusکه در ايران نیي پراکنش

زيستگاههزا ايزن گونزه در کشزور )،(Nezami, 2008

دارند به همراه ساير جمعیزتهزا گونزه در خاورمیانزه،

میتواند پايها بزرا مطالعزات علمزی آينزده در زمینزه

درخطر انقراض ) (endangeredذکر شده است.

بومشناسی در ساير مناطق کشزور فزراهم نمايزد و توجزه

غرب استان مازندران ،به ويژه در نيديکی شهرسزتان
چالو

که در محدوده مطالعاتی اين پژوهش نیزي واقزع

شده است ،به دفعات توسط پژوهشگران مختلزف بزرا

مديران را به ليوم حفاظت از زيسزتگاههزا متنزو ايزن
گونه در فصول مختلف سال جلب کند.

بررسی عادتها غذايی فصلی خر

71

قهوها سور ) (Ursus arctos syriacus Linnaeus, 1758در منطقه حفاظت شده البرز مرکي

منطقه مورد مطالعهه :رشزتهکزوه البزرز در سرتاسزر

از آنجا که منطقه البرز مرکي در دامنه شمالی خود

محدوده جنوبی دريا خير واقع شده اسزت کزه در آن

بزه دريززا منتهززی مززیشززود ،ايززن ناحیززه اغلززب پوشززیده از

تعداد از مناطق حفاظت شده ،از جمله منطقه حفاظزت

جنگلها انبوه هیرکانی است .گونه ها غالب گیزاهی

شده البرز مرکي قرار دارد .اين ناحیه با سابقه حفاظزت

اين منطقه مشتمل بزر راش ) ،(Fagus orientalisممزرز

از سال  ،9333يکی از قديمیترين مناطق حفاظت شزده

) ،(Carpinus betulusبلنززززد مززززازو

کشور است که در دو استان البرز و مازندران با مساحتی

) ،castaneifoliaاوجززا ) ،(Ulmus carpinifoliaملززج

در حدود  311هيار هکتزار قزرار دارد (Darvishsefat,

) ،(Ulmus glabraتوسزززکا ) ،(Alnus spp.آلوچزززه

) .2007حدود پنج هيار هکتار از نیمه شمالی اين منطقه

وحشززززی ) (Tilia spp.و يکسززززر گونززززههززززا از

در استان مازندران که به عنوان محدوده امزن اسزت ،در

گرامینززههاسززت .همچنززین تنززو بززااليی از گونززههززا

اين پژوهش بررسی شده است (شکل  .)9البرز مرکزي

جانور در البرز مرکي زيست میکننزد کزه برخزی از

مشتمل بر اقلیم هزا زيسزتی مختلفزی اسزت کزه شزامل

آنها گونههزا جزذاب ) (Charismaticايزران هسزتند و

چشزززمانزززدازها ايرانزززی-تزززورانی در جنزززوب آن و

شززامل پززازن ) ،(Capra aegagrusمززرال (Cervus

علفزارها منتهزی بزه جنگزلهزا انبزوه هیرکزانی در

) ،elaphusشززوکا ) (Capreolus capreolusو گززراز

جنوب دريا خير میشود .اين منطقه با دامنزه ارتفزاعی

) (Sus scrofaاز خانواده زوجسزمان و خزر

قهزوها ،

 -91تا  3311متر از سط دريا ،متوسط دمزا سزالیانه و

سززمور سززنگی ) ،(Martes martesگززر

(Canis

بارنززدگی  2تززا  92درجززه سززانتیگراد و  311تززا 9911

) ،lupusسیاه گوش ) ،(Lynx lynxگربه جنگلی (Felis

میلی متر به ترتیب ،اقلیمها مرطوب ،سزرد و مرطزوب،

) ،chausگربززه وحشززی ) (Felis silvestrisو پلنزز

نیمزهخشزک و گزرم مديترانزها دارد (Darvishsefat,

ايرانی ) (Panthera pardus saxicolorاز اصزلیتزرين

).2007

گوشززتخواران منطقززهانززد ).(Nezami et al., 2010

شکل  -9نقشه منطقه حفاظت شده البرز مرکي و موقعیت آن در ايران

(Quercus
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روش تحقيق

اسززا

تحقیقات میدانی از خرداد  9321تزا ارديبشزهت مزاه
 9323در منطقه حفاظت شده البرز مرکي با تمرکزي بزر

بخززشهززا کیتینززی غیرقابززل جززذب و دفززع شززده

شناسززايی شززدند و ؛ ث) زبالززههززا و پالس زتیکهززا نیززي بززه
سادگی قابل شناسايی بودند (جدول .)9

رو محدوده امن آن انجام شزد .بازديزدها بزه صزورت

برا تعیین درصد وقو  ،فراوانی يک نو رژيزم بزر

ماهیانه در بخشها مختلف زيستگاهی خر ها انجزام

مجمو فراوانی کزل رژيزم هزا غزذايی تقسزیم شزده و

گرفت.

در  911ضززرب گرديززد (MacHutchon and

سززپ

به منظور بررسی رژيم غزذايی خزر هزا ،از دو روش

) .Wellwood, 2003دادههزززا در نزززرمافزززيار Excel

الف) تحلیل و بررسی سرگینهزا و ب) مشزاهده مسزتقیم

ساماندهی و تحلیزل شزدند .همچنزین ،در سرتاسزر دوره

استفاده شد .بدين منظزور ،بخزشهزا مختلزف زيسزتگاه

مطالعززاتی تززالش شززد تززا بززه وسززیله دوربززین دوچشززمی

برا يافتن سرگین خر هزا پیمزايش شزد .سزرگینهزا

خر ها تحت نظر گرفتزه شزوند و رفتزار آنهزا در برابزر

بررسی شده موارد بودنزد کزه کمتزر از ده روز از عمزر

دستهها سممداران نيديک آنها مشاهده و يبت گردد.

آنها گذشته باشد و تازگی آنها حفظ شده و بر اير شرايط
محیطززی از بززین نرفتززه باشززند (MacHutchon and

) .Wellwood, 2003سن سزرگینهزا بزر اسزا

رطوبزت

نتايج
در طول دوره مطالعه 739 ،سزرگین خزر

قهزوه ا

داخل و نرمی و سفتی آن تعیین گرديزد (MacHutchon

جمززعآور و و تحلیززل شززد (جززدول  9و شززکل  .)7در

) .and Wellwood, 2003محتويات سزرگینهزا يافزت

يک تقسیمبند  ،گروههزا غزذايی ايزن گونزه در پزنج

شده به دقت بررسی شد؛ از آنجزا کزه خزر هزا معزدها

دسته قرار داده شزد .در مجمزو  ،گیاهزان بزا  21درصزد

ساده دارند و مزواد غزذايی بزه صزورت هضزم نشزده دفزع

حضززور در گززروههززا غززذايی ،بیشززترين فراوانززی را در

میشود به راحتی تفکیک و با مقايسه گیاهان و میوههزا

سززرگین دارنززد 92 .درصززد از سززرگینهززا را میززوه و 1

موجود در منطقزه شناسزايی گرديدنزد (Mattson et al.,

درصززد از آنهززا را حشززرات تشززکیل داده بززود .تنهززا در

) .1991مواد غذايی خر ها به پنج گروه تفکیک شدند:

کمتر از  7درصد آنها مهرهداران ،که دام اهلی (بي اهلی)

الف) گیاهان علفی ،گرامینهها ،دانهها و سزاير گونزههزا

بوده و در يک سزرگین زبالزه يافزت شزد .میزيان تغذيزه

بوتها در گروه گیاهان طبقهبند شدند؛ ب) میوهها کزه

خر ها از گیاهان در فصول بهار ( 13درصد) و تابستان

اغلب در زمان رسیده شدن آنها در اواخر تابسزتان و پزايیي

( 23درصد) به مراتب بیشتر از پايیي است .در پايیي تغذيه

ديگززر گیاهززان علفززی و بوتززها خشززک شززده و بززرا

از میوهها ( 32درصد) به ويژه بلوط و آلوچزه جزايگيين

خر ها قابل استفاده نیستند و از رو دانههزا ،هسزتههزا و

گیاهان مرتعی میشود.

قسززمتهززا دفززع شززده موجززود در سززرگینهززا شناسززايی

خر ها به تعداد پنج بار در نيديکی ساير سمزم داران

شدند؛ پ) مهرهداران کزه بزه واسزطه موهزا موجزود در

وحشززی از قبیززل مززرال و پززازن مشززاهده و يبززت شززدند

راهنما سزاختار مزو (Sepasi and

(< 911متر) .در اين مطالعه ،هی گاه سرگین تازه خر

) Falahtkar, 2007تفکیک شدند؛ ت) حشزرات کزه بزر

بزین  92آذر تزا  71اسززفند  9321يافزت نشززد .بزر اسززا

سرگینها و بر اسا

بررسی عادتها غذايی فصلی خر
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قهوها سور ) (Ursus arctos syriacus Linnaeus, 1758در منطقه حفاظت شده البرز مرکي

مصاحبه ها صورت گرفته ،مشاهده مسزتقیمی از مزردم

شد .بر اين اسا

محلی و محیطبانان در دوره اشاره شده به دست نیامزد و

(خواب) زمستانی دو تا سه ماهه در منطقه حفاظت شزده

تنها به ندرت ردپاهايی از خر هزا رو بزر هزا ديزده

البرز مرکي دارند.

جدول  -9تحلیل سرگینها خر

خر ها قهوه ا يک دوره بیحالی

در محدوده امن البرز مرکي در طول دوره زمانی مطالعه (از خرداد  9321تا ارديبشهت ماه )9323
بهار

پايیي

تابستان

مواد غذايی

فراوانی

درصد وقو

فراوانی

درصد وقو

فراوانی

درصد وقو

گیاهان

27

21

12

23

97

72

میوه

1

1

92

93

31

32

حشرات

2

1

91

99

7

3

مهرهداران

7

7

7

7

1

1

زباله

1

1

1

1

9

7

مجمو مواد غذايی يافت شده در سرگینها

29

937

شکل  -7درصد مواد غذايی خورده شده توسط خر

بحث و نتيجهگيري
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در فصول مختلف

فصول عوض میکنند تزا بزر اسزا

هضزمپزذير آنهزا

خر ها در ماه ها مختلزف سزال از مزواد متفزاوتی

بتوانند میيان بهینه انرژ و پروتئین را بزه دسزت آورنزد.

استفاده میکنند که بر حسب فراوانی آنها تغییر میکند.

بززودن مززواد

بزززر اسزززا

 Mclellanو  )9111( Hoveyدر دسززتر

پزززژوهش  Bunnellو )9123( Hamilton

غذايی را مؤيرتر از کیفیت آن در انتخاب گیاهان علفزی

خر ها قهوه ا رژيم غذايی گیاهی خود را بزا تغییزر

میداننزد MacHutchon .و  )7113( Wellwoodاظهزار

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 9313

37

میکنند که خر ها در يوکان کانادا رژيم غذايی خزود

در آن دوره از زمان از سو ديگر است .در فصول بهار

کیفیت و هضزمپزذير و

و تابستان بیشتر چزرا مزیکنزد و از انزوا گیاهزان تغذيزه

بودن آن تغییر میدهند .درجه حزرارت

پزروتئین

را در فصول مختلف بر اسا
قطعاً در دستر

میکند .اين امر به دلیل هميمانی سزط بزاال

و شززرايط برفززی زيسززتگاه دو عامززل اساسززی در سززاختار

گیاهززان ،ب زه خصززوص گرامینززههاسززت کززه پ ز

رژيم غذايی خر ها اسزت .جمعیزتهزا منزاطقی کزه

کاهش میيابد ) .(Moghadam, 2000حشرات به ويزژه

بیشزتر ،دمزا پزايینتزر و

مورچهها ،اغلب در نیمه اول تابستان خزورده مزیشزوند.

زمستان سخت تر ،بارش بزر

از آن

حاصلخیي کمتر دارد اغلب به غذا گوشتی وابستگی

دوره اسززتفاده خززر هززا از حشززرات مطززابق زمانبنززد

بیشززتر داشززته ،کمتززر از گیاهززان و بززیمهرگززان تغذيززه

مطالعات ساير پژوهشگران بوده است (Hamilton and

میکنند ) .(Bojarska and Selva, 2012البرز مرکزي

Bunnell, 1987؛ MacHutchon and Wellwood,

قهزوها در ايزران

) .2003مشاهدات پژوهش حاضر گويا آن اسزت کزه

يکی از سردترين زيستگاهها خر

است که خر ها در ايزن منطقزه

از نیمه تابستان ،انوا میوهها درختان جنگلی رسزیده و

حداقل دو تا سه ماه را در خواب زمستانی مزیگذراننزد.

در ايززن زمززان ،بقايززا آنهززا در سززرگین خززر هززا نیززي

اما نتايج مزا گويزا آن اسزت کزه خزر هزا قهزوها

مشاهده میشود .در فصل پايیي خر ها با خوردن هرچه

دارا الگززو تغییززرات فصززلی در رژيززم غززذايی خززود

بیشتر مواد غذايی سعی در اندوختن ذخیره چربی بیشزتر

هستند ،به طور که در ماههزا مختلزف سزال از انزوا

برا زمستان خزوابی را دارنزد .ايزن عمزل خزر هزا بزه

متفاوتی از مواد غذايی استفاده میکننزد کزه بزر حسزب

پمرخور پیش از زمستان ) (hyperphagiaشزهرت دارد

فراوانی آنها تغییر میکند .اين امر در آن نهفته است کزه

) .(Craighead, 2000خر ها بزه ايزن چربزی در هفتزه

قهززوها کززه در خاورمیانززه

از بیدار از خواب زمسزتانی و در فصزل بهزار

است و بر همین اسا

زيرگونززه سززور خززر

پراکنزدگی دارد ريزي جثزه اسزت (Calvignac et al.,

) 2009بنابراين شکار پستانداران بزير

اول پ

بیشتر احتیاج دارند.

جثزه بزرا آن

هر چه دوره خواب زمستانی خر ها بزه آخزر پزايیي

دشوار است ،لذا با توجه بزه تنزو گیزاهی نیمزه شزمالی

نيديکتر شود ،میوههايی که بیشترين چربی را دارنزد نیزي

البرز به واسزطه شزرايط اقلیمزی ،ايزن گونزه در ايزن امزر

عمده ترين مزاده را در رژيزم غزذايی خزر هزا تشزکیل

يافتزههزا  Bojarskaو

مززیدهنززد و ايززن در حززالی اسززت کززه در شززمال کانززادا

رفتار متفاوت دارد .بر اسزا

 )7197( Selvaخر هزا قهزوه ا در منزاطق جنگلزی

پستانداران و غذا گوشتی به ويزژه پسزتانداران بزير

معتدل رژيم غذايی متنوعی دارند .به طور کلی ،عوامزل

جثه همچون کاريبو نقش مهمی دارند (MacHutchon

محیطی تفسیر از رژيم غذايی گونه در مقابل تغییزرات

) .and Wellwood, 2003غززذا اضززافی بززه صززورت

جغرافیايی هستند .در واقع ،تغییزرات رژيزم غزذايی ايزن

چربززی در بافززتهززا ذخیززره مززیشززود و وزن را افززيايش

گونززه همززهچیيخززوار در منززاطق مختلززف ،برآينززد از

مززیدهززد .ايززن میززيان انززرژ ذخیززره شززده تززا حززدود

شرايط محیطی خاص همان منطقه و غزذا مهیزا در هزر

پاسخگو دوره خواب کوتاه مدت در ايران نسزبت بزه

دوره زمانی از يک سو و میيان انرژ مزورد نیزاز گونزه

دوره طززوالنیتززر در کانززادا اسززت .چربززی بززه ويززژه در

بررسی عادتها غذايی فصلی خر

هفتززهه زا اول پ ز
خر

قهوها سور ) (Ursus arctos syriacus Linnaeus, 1758در منطقه حفاظت شده البرز مرکي

از خززواب زمسززتانی در بهززار بززرا

اسا
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نتايج  )9121( Etemadممکن اسزت خزر هزا

ها بسیار ضرور است؛ زمانی که غذا انزدک امزا

قهززوها در نقززاط کززم ارتفززا و گززرم خززواب زمسززتانی

نیازهزززا سزززوخت و سزززاز خزززر هزززا باالسزززت

نداشته باشند .در مطالعه حاضر ،در مدت دو تزا سزه مزاه

).(Craighead, 2000

آيار و عاليم خر ها بسیار اندک ديزده شزد از ايزن رو

طبق سرگینهزا جمزعآور شزده و مصزاحبههزا

میتوان نتیجهگیر نمود که خزر هزا قهزوها يزک

صورت گرفته در اين منطقه حمله خر ها به سممدارانی

دوره خززواب زمسززتانی کمتززر از سززه ماهززه در منطقززه

همچززون گززراز ،پززازن و مززرال گززيارش نشززده اسززت.

حفاظت شده البرز مرکي دارند.

گلهها مزرال و پزازن در  1مشزاهده مسزتقیم در فاصزله

بزر اسزا

مطالعزه  Nezamiو ،)7199( Farhadinia

کمتر از  911متر خر ها مشاهده شدند ،اما رفتار دال

میانگین تعداد تولزههزا خزر

بززر حملززه خززر هززا مشززاهده نشززد .همچنززین در برابززر

است که کمتر از اکثر جمعیتها مطالعه شزده خزر

طعمهخوار رفتار هوشیارانها از سو سممداران در زمان

قهزززوها در دنیزززا اسزززت ( 7/31و  7/3در کروواسزززی

مواجهه با خر
خر

مشاهده نشزد و ايزن در حزالی بزود کزه

در ايزن منطقزه دو فزرد

) (Frkovic et al., 2001و اسکانديناو

(Swenson et

ها اغلب گروهها خانوادگی مادر و توله بودنزد.

) al.,. 1998و ايزن در حزالی اسزت کزه میزانگین تعزداد

بززا وجززود کززه در رودخانززههززا منطقززه انززوا ماهیززان

تولهها برخی مناطق کمتر از اين میيان نیزي اسزت9/1 :

زيست میکنند اما در سرگینها بقايا ماهی يافت نشد.

تززا  9/2در کززوههززا کانتززابرين (Palomero et al.,

می توان نتیجزهگیزر نمزود کزه رژيزم

) 1997و  9/33در هیمالیزا پاکسزتان )(Nawaz, 2008

قهوه ا در البرز مرکي عمزدتاً مبتنزی بزر

که کمترين میانگین تعداد تولهها را در جهان دارد (Le

بر اين اسا
غذايی خر

گیاهخزوار اسزت و بخزش ديگزر از آن بزه صزورت

).Franc et al., 1987

گوشتخوار از ساير گونزههزا نیزي گزيارش شزده اسزت

تعداد تولهها کزم در بزین خزر هزا قهزوها در

)Schaller, 1998؛ MacHutchon and Wellwood,

محدوده مورد مطالعه میتوانزد مربزوط بزه عزدم وجزود

2003؛  .(Aichun et al., 2006دامهزا اهلزی کزه در

غذا گوشتی در منطقه باشد .بزرا خزر

هزا فراوانزی

چراگاهها واقع در نقاط مرتفع ،به ويژه در طول بهار و

منابع غذا گوشتی تثيیر مثبتی در موفقیزت تولیزد مثلزی

تابستان و به دور از روستاها چرا میکنند ،مسزتعد شزکار

آنهزززززا دارد )1995

Mclellan؛

توسط خر ها میشوند .البته يافتزههزا مطالعزه حاضزر

 .(Hilderbrand et al., 1999بنابراين ،دشزوار شزکار

احتماالً از شیبی (اريبی) به سمت مواد غذايی کزه کمتزر

گیاه خزوارانی همچزون گزراز ،شزوکا ،مزرال و پزازن در

هضم میشوند برخزوردار اسزت زيزرا مزواد غزذايی کزه

کوهستانها سخت البرز مرکي میتوانزد ايزن پديزده

کمتر هضم میشوند نظیر ريشهها و گرامینههزا بیشزتر در

را توضی دهد.

Hovey,

and

سرگین وجود دارند و بقايا غذاهايی مانند گوشت که

پیشنهاد میشود مطالعات مشزابهی در زمینزه عزادات

بیشتر هضم میشوند کمتر در سزرگین بزه جزا مزی ماننزد

غذايی اين گوشتخوار در ساير زيسزتگاههزا مهزم ايزن

)Hechtel, 1985؛ ) .Mclellan and Hovey, 1995بزر

گونه در کشور صورت گیزرد .همچنزین ،ايزن مطالعزات
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میتواند در کنار ارزيابی نگرش جوامع محلی راهبزرد
بزا جوامزع انسزانی داشزته

سپاسگزاري
از آقا محمدصادق فرهاد نیا بزه خزاطر همراهزی

در جهت بررسی تعامل خر

باشد که برا حفاظت از اين گونزه و زيسزتگاههزا آن
 حفاظزت از خزر، بزا ايزن وجزود.حايي اهمیزت اسزت

در بازديدها میدانی و ارايزه پیشزنهادات جهزت بهبزود

قهززوها بززه دلیززل نیازهززا غززذايی متنززو آن نیازمنززد

،کیفیت اين نوشتار و همچنین از آقايان رحمان اسحاقی

حفاظت از عرصهها طبیعی مختلف نیي هسزت کزه بزر

رحمان نعیمیايی و ييدان سینکايی به خزاطر همراهزی در

 نقش اين گونه به عنزوان يزک گونزه چتزر، همین اسا

.بازديدها میدانی تشکر و قدردانی میشود

( در عرصززههززا جنگلززی کشززورumbrella species)
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Seasonal food habits of brown bear (Ursus arctos syriacus Linnaeus, 1758)
in Cenral Alborz Protected Area
Bagher Nezami Balouchi *
Department of Natural Resources and Environment Sciences, University of Environment, Karaj, Iran

Abstract
Mountains of Central Alborz Protected Area hold a big population of brown bear, the largest
varnivore species in Iran. Understanding food habits is crucial to understanding the ecology of
the species. Diet influences many ecological and life-history traits, such as spatial
distribution, social and foraging behavior, body mass and reproduction. Therefore, during Jun
2006 to May 2007 we had a comprehensive study on brown bear food habits, as the largest
omnivorous of the country in Central Alborz Protected Area. Our investigation showed that
plant materials composed the main proportion of food items of the brown bears in the spring
until mid-summer. Insects, especially ants were predominantly eaten in the first half of
summer. As approaching to hibernation period in late autumn, fruits played the main role of
bear food items having high fat content. We never witnessed bear attack on wild herbivores.
Furthermore, we never found remains of wild herbivores except a few livestock remains in
brown bear scats during our survey period. Accordingly, we concluded that brown bears were
almost herbivorous in the Central Alborz Protected Area. We never found any bear scats or
fresh signs in three consecutive years, between first of December until mid of March. Also, no
direct sighting of brown bear was reported to us by local people and game keepers within the
mentioned period. Accordingly, it can be concluded that the brown bears hibernate for a
period of 3-3.5 months in winter in the Central Alborz Protected Area.
Key words: Brown bear, Ursus arctos syriacus, Food habits, Herbivorous, Central Alborz
Protected Area
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