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 دهیچک
 به خودشان حیاتی نیازهای می أت برای وحشحیات مختلف هایگونه. است آنها مدیریت مهم هایجنبه از ،وحشحیات خسارات و تعارضات کاهش

 بیه حاضیر پژوهش خجیر، ملی پارک تیّاهمّ و جایگاه به هتوجّ با. هستند تعارض در هاانسان با هازیستگاه شغالا و غذایی منابع سر بر رقابت ی دل

 یریتدم برنامه در. شد انجام گونه ای  تعارضات کاهش و حفاظت منظور به خجیر ملی پارک در تشی گونه استراتژیک مدیریت برنامه تدوی  منظور

 انتخیا ( تهدییدات و هیافرصیت) خیارجی عوامی  و( ضعف نقاط و تقوّ نقاط) داخلی عوام  بر تکیه با متناسب دهایرهبرا مذکور، گونه تعارضات

 پسسی ،گردید تدوی  متناسب راهبردهای SWOT ماتریس از استفاده با عوام  تحلی  و تجزیه و گذاریوزن و بندیدسته طریق از سپس گردید،

 میاتریس از اسیتفاده بیا ،بعدی گام در. شد پرداخته بندیاولویت و وزن تعیی  و معیارهازیر از یک هر وجیز تیسامقا به AHP روش از استفاده با

هبی جنتیای بیه هتوجّی بیا. شید پرداخته پیشنهادی هایراهبرد پایداری و پذیریامکان ارزیابی و بندیاولویت به ،QSPM کمی راهبردی ریزیبرنامه

 کمیک بیه تشی گونه جانوری شناسیبوم و شناختیتجمعیّ العاتاطّ رسانیروز به و پایش تکیفیّ و یتکمّ هبودب (1 م شا راهبرد، سه آمده؛دست

 (3 و یخرافی باورهیای نقید و زیسیتگاهتخریب و کاربری تغییرات کنترل و وحشحیات هایارزش ترویج و ارتقا (2 ؛فعال هایمانساز سایر امکانات

 کیاهش جهت در مدیریتی راهبردهای تری مهم عنوان به منطقه، در فعال خشهایب سایر همکاری با باغداری و رزیاوکش بخش در خسارات کاهش

 .شودمی پیشنهاد خجیر ملیپارک در تشیگونه تعارضات

 

 SWOT، QSPM بندی،اولویت کاربری،تغییرات تعارضات، مدیریت وحش،حیات :یدیکل واژگان

 مهمقد  

 حضیور ةانیداز بیه یقدمت وحشحیات و انسان بی  تعارض

 ةلیّیاوّ نیازهای همپوشی .]19[ دارد زمی ة کر روی در بشر

 قیرار اسیتفاده مورد انسان توسط که منابعی با وحشحیات

و  21[ گیرددمیی دو ای  بی  تعارضاتی بروز سبب گیردمی

 بیرآورده جهیت زیسیتگاه به وحشحیات نیاز واقع در. ]13

( مث تولیید مح  و پناه غذا، آ ،) حیاتی احتیاجات نمودن

 جهیت بیه بیشیتر طبیعی اراضی به انسان نیاز و سو یک از

 سیوی از مسیکونی و صینعتی کشاورزی،هایفعالیت توسعه

 وحشحییات و انسیان مییان تعارضاتی بروز به منجر دیگر،

 . ]1[ شودمی

 وجیود مختلیف الاشیک در وحشحیات و انسان تعارض

 در زیسیتی،عتنوّ اصیلی اتتهدید سایر با سهمقای در و دارد

 ایی . ]2[ اسیت شیده ترشیدید و بیشتر دنیا مختلف نقاط

 ییا و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، ادراکی، واقعی، ،هاتعارض

 را انسییان رفییاه هییاتعییارض. ]27[ هسییتند شییناختیزیبایی

 همراهبیه تمیاعیجا و اقتصیادی هایهزینه و دبرمی تحلی 

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2576.html
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 هاانسان حفاظت دلی به اغلب تحیوانا دیگر یسوی از .ددار

 بیننیدمی صدمه یا و شوندمی کشته یا خود، مال و جان از

 سراسیر شیده حفاظیت منیاطق در چیالش ای . ]25و  7[

 هیایالییتفعّ بر آن از ناشی خسارات و داشته وجود جهان

 نگیرش ییک دجیاای بیه منجیر و گذاشته ثیرأت مردم روزانه

 . ]31[ است شده وحشحیات توضعیّ به اخالقی

 بیه انسیان و وحشحیات میان تعارض موضوع ،امروزه

 سالمت تیّاهمّ و ]26[ وحشحیات بحرانی توضعیّ واسطه

 تعیارض بنیابرای  است هتوجّ مورد بسیار هاانسان اقتصاد و

 از یکییی اخیییر هییایسییال در وحشحیییات و انسییان میییان

 اسیت طیمحیزیسیت موضیوعات تری رایج و ری تپرچالش

 هیم و ]8[ دارنید سیروکار آن با حفاظت شناسانزیست که

 درحییال کشییورهای در هییم و یافتهتوسییعه کشییورهای در

 شیهرها حاشیه و روستایی نواحی در طور عمدهبه و توسعه

 ای  کاهش و جلوگیری شناسایی،. ]24و  6[ افتدمی فاقاتّ

 رودیمی شیماربه حفیاظتی اقیدامات ی ترمهم از هاتعارض

 و انسیان بیی  تعارضات پوشیچشم صورت رد. ]17و  20[

 ناممک  وحشحیات و انسان پایدار همزیستی وحش،حیات

 حفاظیت در مفیاهیم ری مهمت از موضوع ای  که گردد،می

 .]9[ گرددمی محسو  زیستیعتنوّ

 و آ  شیرایط و زیادوسعت داشت  دلی  به ایران کشور

 هایگونیهعتنوّ و لفمخت یهااهزیستگ دارای ع،متنوّ هوایی

 و طبیعیی دمتعیدّ عوامی  سفانهأمت. است جانوری و گیاهی

 وحشحییات هایزیسیتگاه فتصیرّ ،جمله از انسانی، غلبا

 جهیت نییازمورد منیابع بیردن بیی  از دام، و انسان توسط

 ه،رویّییبی شییکار اراضییی، کییاربریتغییر ها،گونییه زیسییت

 از تعیدادی تیا هگردییدعثبا غیره و طبیعی هایخشکسالی

 به را هاییآسیب خویش یبقا جهت وحشحیات هایگونه

 ،]18[ نماینید وارد هیاانسیان بعضیاً و هیادام ها،باغ مزارع،

 از کیافی اطالعیات کسیب جهیت به ابزارهایی از بردنبهره

 و ]5و  37[ تعارضیات ایی  گیریشک  در ثیرگذارأت عوام 

 فرهنگیی، وضیعیت با سبنامت و کارآمد راهکارهای تدوی 

 حفیاظتی و زیسیتی شیرایط و منطقه اجتماعی و اقتصادی

 ذیربط هایسازمان توسط آن دقیق اجرای و ]7و  4[ گونه

 و وحشحییات و انسیان بی  تعارضات منفی اثر کاهش در

 .بود خواهد ثمر مثمر مدیریتی اهداف به دستیابی

 ونهمچی عنیاوینی با که( Hystrix indicaی )تشگونه

 ةجونید تیری بیزر  شود،می شناخته سیخور چوله، تشی،

 فیزیولیویی، اتخصوصییّ بیه هتوجّبا و است دنیا در موجود

 نوسیانات و تغذییه در باال سازگاری پتانسی  و رفتارشناسی

 از اعییم هییازیسییتگاه بیشییتر در زیسییتگاهی، هییایشییاخ 

 حضور و داشته حضور بیابانی و استپی کوهستانی، جنگلی،

 ثبیت به کشور مساحت گستره در آن حیاتی هایتفعالی و

 بیاغی، جنگلیی، مرتعی، گیاهان از تشی. ]16[ است رسیده

 پیس و جیانوران الشیه از گیاهی و تغذییه زینتی و زراعی

 خسارت بیشتری  اما ،]35[ کندمی تغذیه غذایی هایمانده

دسیت هیایجنگی  ویژهب یجنگل مناطق همتوجّ گونه، ای 

 . ]28[ تسا کاشت

 الفعّشب نظیر ،خاص زیستی هایویژگی دلی  به تشی

 بیودن، گیرگوشیه و انسیان از دور زندگی به تمای  و بودن

 نقیش امیا ،]34و  29[ اسیت گرفتهقرار مطالعه مورد کمتر

 و کشییاورزیمحصوالت بییر وارده خسییارت لحییا  از آنهییا

 نییز و جیانوران و انسان به هااریبیم انتقال گیاهی،پوشش

 .]32[ است شده شناخته کامالً پزشکی یقاتتحق

 در مییدانی ممینظّ اتعملیّ و دقیق هایپایش بر اتکا با 

 میاهمهر زمیانی ةباز در ،نگارنده تیم توسط خجیر یملّپارک

 حضیور نقطیه 130 ثبیت و 1397 میاهدی تیا 1396 سال

 گونه ای  عملکرد و حضور بر لدا که گونه،تالیّفعّ از حاص 

 همیذاکر نوبیت چنیدی  بیه هتوجّی با نیز و است همنطق در

 بیومی اهیالی و خجییر ملیی پیارک بانیانمحیط با شفاهی

 و تعیارض وجیود ،خجییر و ترقییون سنجریون، روستاهای

 دلیی  بیه احتمیاالً (زیستگاه در) گونه تجمعیّ تناسبعدم

 و( پلنگ نظیر) تعیّجم طبیعی کنندهکنترل حضور کاهش

 کیاربری تغییرات دلی به زیستگاه مساحت شدنمحدود نیز

 . است پیوسته وقوع به

 هیایموضیوع و عناوی  از وسیعی طیف تشی، تعارضات

 اه،زیسیتگ فلورستیک عتنوّ غنای کاهش همچون، صیتخصّ

 هیایشیاخ  فلیور، عتنیوّ ینتییک، ذخیایر پایدار مدیریت

 رزیکشاو راهبردی محصوالت تولید و زیستگاهی تمطلوبیّ

 بیر در را اکولویییک روابیط تعادل و خاک فرسایش باغی، و

 . گیردمی

 در خجییر ملیپیارک کیه موضیوع ای  نظرگرفت  در با

 یطیمحزیسیت تبعیات از رثّأمتی تهیران شهرکالن مجاورت



 79 و همکاران کیانی معمارزاده                                    ...            خجیر ملی پارک در یتش گونه راهبردی مديريت برنامه تدوين و ارزيابی

 آسییتانه در ابعییاد، تمییامی در زدهشییتا  ةتوسییع از ناشییی

 را ستیسیا باید ،رو ای  از است، هفتگر قرار بحران توضعیّ

 هایگونیه و هاانسیان تضیاد و تقابی  کیه گرفیت پیش در

 مناسیب راهبردهای هئارا ،نابرای ب. یابد کاهش وحشحیات

 و هیازیسیتگاه پاییدار میدیریت و ریزیبرنامه در متناسب و

 .است برخوردار خاص تیّاهمّ از وحشحیات خسارات

 تعیارض وزبیر بیر رثّؤم عوام  یبررس به مطالعه ای  در

 تیدوی  بیا تیا شید تالش و شد پرداخته تشی و انسان بی 

 تعارضیات، کاهش جهت در بهینه راهبردی مدیریت برنامه

 شیناختیبیوم روابیط در توازن حفظ راستای در رثّؤم گامی

 .شود برداشته منطقه ای  در

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 و 35˚ و 45´ و 00˝ در و تهیران شرق در خجیر ملیپارک

 و 51˚ و 40´ و 20˝ و شیییییمالیعرض 35˚ و 36´ و 30˝

 در آن مسیاحت و شده واقع شرقیطول 51˚ و 49´ و 00˝

 متیر 1200 از منطقه ارتفاع و باشدمی هکتار 9971 حدود

 (. 1 شک ) غیر استمت متر 2138 تا

 ةگانسیه منیاطق از بخشیی گذشته در خجیر ملیپارک

 پییش سیال 226 از که دهبو رودجاج و حصارسرخه خجیر،

 در و شیده قیرق سیلطنتی شکارگاه عنوان به( 1174سال)

 در حفاظت تحت مناطق تری قدیمی از یکی عنوان به واقع

 دارای خجیر ملی رکپا. گرددمی تلقی جهان و ایران کشور

 عتنیوّ بحیث در و بیوده زییادی( فلیور و فون) ایگونهعتنوّ

 قمتعلّی گیاهیگونه 517 کنونات منطقه ای  در ورستیکلف

 ةرد در گونه 332 که است گردیده ثبت گیاهی تیره 70 به

 هایگونیه ءجز گونه 126 ساله،چند علفیگیاهان هایگونه

 گیاهییان گونییه 29 ایی،بوتییه گیاهییان گونییه 6 سییاله،یک

 درختیگیاهییان ردیییف در نیییز گونییه 24 و اییدرختچییه

 . است گردیده هدهمشاثبت

 رده از گونییه 38 تییاکنون نیییز منطقییه نوفیی عوّتنیی در

 کفتیار، مرکیزی، البرز میش و قوچ پازن،) مانند پستانداران

 رده از گونیه 27 پرنیدگان، رده از گونه 118 ،(تشی گر ،

 مارهییا، راسییته از گونییه 17سوسییمار، هگونیی 9) خزنییدگان

 وزغ و سییبز وزغ) دوزیسییت گونییهدو ،(الکپشییت گونییهیک

 گردیده شناسایی مجموعه ای  در ماهی گونه 7 و( معمولی

 .است

 

 
 ت منطقه مورد مطالعهنقشه موقعیّ -1شک  
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 روش پژوهش

 تیریمید ةبرنام  یو تدو یابیارز منظور به ای  پژوهش،در 

کیاهش کیردیبیا رو رییخج یملیدر پیارکی تشی راهبردی

و تحلییی  ، از روش و ابییزار مییدیریتی تجزیییه تعارضییات

SWOT  یی و اسیییتراتژی کمّیییریزبرنامیییهو میییاتریس 

(QSPM) شد استفاده . 

و  ایگیردآوری اطالعیات از دو روش کتابخانیه ظورمنهب

بیا میرور دقییق  ایمیدانی استفاده شد. در روش کتابخانیه

پژوهشیی و  و علمییو خارجی شام  مقاالت  داخلیمنابع 

قیقییات تح سسییهؤمکتییو  م هییایز گییزارشو نییی ترویجییی

طبیعییی سییازمان فتییر محیطدور، ع کشییهییا و مراتییجنگیی 

های تحصیییالت نامییهزیسییت ایییران و پایانحفاظییت محیط

طبیعی و کشیاورزی پرداختیه های منیابعتکمیلی دانشکده

تا  1396ماه سال مهر شد. در روش میدانی نیز که از تاریخ

نوبت پیایش دقییق  30به طول انجامید طی  1397ماه دی

 تعارضیات و ثبیت فییکیو ی ت کمّانی و بررسی وضعیّمید

ها و تهدییدات بیه انجیام دقیق نقاط قوت و ضعف و فرصت

با میدیران و کارشناسیان  ع مصاحبهبهمچنی  از منا .رسید

 پیمانکییاران ارکنییانکبانییان، زیسییت، محیطسییازمان محیط

بومی روستاهای خجیر، سنجریون و در منطقه، اهالی  الفعّ

خبگیان و و ثبیت نقطیه نظیرات ن هیاهمشیاورز نیترقیون و 

 صان استفاده گردید.متخصّ

مطالعات اسنادی و مییدانی و تجزییه و تحلیی   پس از

درونی )نقیاط نتایج بدست آمده، به تهیه فهرستی از عوام 

ر ثّؤیدات( میها و تهدبیرونی ) فرصتت و ضعف( و عوام قوّ

ریزی راهبییردی کییاهش تعارضییات تشییی در در برنامییه

گیزاری جلسیات و با بر سسپ .شدملی خجیر پرداختهپارک

اسییاتید، نخبگییان و  نمییودن نظییرات و پیشیینهادهایلحییا 

هییا و ضییعف، فرصییتت، نقاطقوّنقییاط ،پیشکسییوتان فیی 

 .نهایی گردیید ییدأتهدیدات غربالگری، تلخی ، تدقیق و ت

ن و متناسب دقیق، جامع، مدوّ ایاحی پرسشنامهطرّ خردرآ

 رسید.  نجامی به انّهدف به نحو مطلو  و فبا جوامع 

یییید روایییی و پایییایی أپییس از تییدوی ، بررسییی و ت

پرسشنامه، طی برگیزاری جلسیات بیا شیورای روسیتاهای 

آماری هیدف در ت و جامعیهمذکور و برآورد مییزان جمعیّی

گییری از فرمیول کیوکران تعیداد ا بهرهملی خجیر، بیپارک

د. مییی  گردیییپرسشیینامه بییه صییورت تصییادفی تک 120

 1کیه بیه ترتییب عیدد  5الی  1 از دهیزپرسشنامه با امتیا

بیشتری  امتیاز را به خود اختصیاص داد.  5کمتری  و عدد 

پییس از تکمییی  پرسشیینامه )بییر مبنییای اصییول پنجگانییه 

-ت، ضعف، فرصتوّ، عوام  تعیی  شده در نقاط قمصاحبه(

 .بنیدی گردییدرو با هیم تلفییق و جمعها و تهدیدات پیش

راهبردهییای ( 1 : شییامدسییته راهبییرد  چهییار ،حاصیی  آن

( 3 ؛(SOراهبردهییای تهییاجمی یییا )( 2 ؛(STرقییابتی یییا )

راهبردهای تیدافعی ییا ( 4( و WOراهبردهای انطباقی یا )

(WTاست ). لهیک از آنها را توسط تحلی  سلسی سپس هر 

 تشیکی  SWOTبندی و میاتریس تاولویّ (AHP)مراتبی 

 ،زوجیتاسهای مقایرسشنامهاز تکمی  پ در ادامه پس شد.

زوجی تشیکی  و بیا اسیتفاده از میاتریس ماتریس مقایسات

  و بیر اسیا  وزن هریک از عوام  مشخّ ،زوجیمقایسات

سپس بیا مقایسیه  .شد بندیعوام  رتبه ،وزن بدست آمده

 ةهیای چهارگانیراهبرد ،داخلی و خارجی با یکیدیگر  عوام

SO,ST,WT,WO   یکلّ راهبردهای از یک هر شد.تعیی 

 :شودمی تعیی  صورت ای  به

 از اسیییتفاده حیییداکثر اهبردهیییایر: SO راهبردهیییای

 ؛سازمان تقوّ نقاط کارگیریه ب با محیطی هایفرصت

 یبیرا قوت نقاط از استفاده راهبردهای: STی راهبردها

  ؛تهدیدها با مواجهه از جلوگیری

 هایصیترف از اسیتفاده راهبردهیای: WOی راهبردها

 بیرای اسیت نهفتیه محیطیی ایهیتفرصی در که ایبالقوه

 ؛سازمان در موجود ضعف نقاط جبران

راهبردهایی برای به حداق  رسیاندن : WTی راهبردها

های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف است کیه در ایی  زیان

ضعف داخلی را کیاهش و کند نقاطمحقق تالش میصورت 

 .]30[ج نیز پرهیز نماید خاراز تهدیدات ناشی از محیط

 ( WTو  SO ،ST ،WO) یمه برای هر راهبرد کلّادادر 

 12پس از تجزییه و تحلیی ، بهتیری  راهبردهیا تعییی  و 

 اصلی مطرح گردید.  راهبرد

ی ز میاتریس کمّیبا اسیتفاده ا ،در آخری  مرحله تحلی 

 .گردیییدبنییدی ( راهبردهییا اولویت1QSPMاسییتراتژیک )

 ت: ابتیدااسی به شرح زییر QSPM سمراح  تشکی  ماتری

شیود در می راهبردها آورده فهرست ماتریس اول ستون در

 عام  هر موزن یا داروزن امتیاز مدوّ ستون مرحله بعد و در

                                                           
1 . Quantitative Strategic Planning Matrix 
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 هایونسیت در ،در مرحلیه آخیر .شیودمی درج استراتژیک

 SWOT میاتریس از دست آمدهبه راهبردهای انواع ،بعدی

 آورده ،SO و WO، ST، WT چهارگانه راهبردهای شام 

 دو بیه راهبرد انواع به مربوط هایستون از یک هر .دشومی

 ستون . دری شودم تقسیم TASزیرستون و AS ستونزیر

AS ،ق محقّ که ترتیب ای  به شود،می داده تجذابیّ امتیاز

 عامی  ،زیسیتبه همراه دو نفیر از اسیاتید خبرگیان محیط

 امتیاز آن به و سنجندمی رظن مورد راهبرد با را استراتژیک

 .دهندیم

 

 نتایج

ت، ضیعف، فرصیت و تهدیید در قوّنمرات میانگی  نقاط

عوامی  بیا نمیرات کمتیر  .اسیتنشان داده شیده  1جدول 

بنیدی حیذف و در ایی  مرحلیه و قبی  از رتبه شدهپررنگ 

 شوند.می

 ،هاپرسشیینامه از حاصیی  هییایداده آوریجمییع از پییس

 از اسیتفاده بیا .گردیید تشیکی  یزوجی مقایسیات ماتریس

 تقوّ) داخلیعوام  بندیرتبه ،AHP مراتبی سلسه تحلی 

 و وزن .شید انجیام( تهدیید و فرصیت) خیارجی و( ضعف و

 شییده داده نشیان 6تیا  2در جیدول  ،عوامی  بنیدیتاولویّ

  .است

تشیکی  داده  SWOTسپس ماتریس تجزیه و تحلیی  

تجزییه و  سیمیاترراهبردهیای  10تیا  7 ایهیولجدشد. 

 . استن داده اشنرا   SWOT تحلی 

بندی نهایی راهبردها برای هر یک از چهار تبرای اولویّ

 هیایولجید) تشکی  گردید QSPMماتریس  ،جدول فوق

 .(14تا  11

عنیوان ه راهبردهای با امتیاز باالتر )مجمیوع بیشیتر( بی

  (.15ل جدو) راهبردهای نهایی انتخا  شدند

نمیودار  ،یایی راهبردهیای کلییدبندی نهیطبق اولویت

 نشان داده شده است. 2در شک   SWOT  تحلی

 ةناحیی در مسیوّ راهبرد و لاوّ راهبرد ،2 شک  بر اسا 

 راهبردهییای هناحییی در مدوّ راهبییرد و رقییابتی راهبردهییای

 استفاده با مسوّ و لاوّ راهبردهای در. گیردمی قرار تهاجمی

 بیه .کیرد عبیور وانتیمی تهدییدها از ممک  هایفرصت از

 اسیتفاده تقیوّ طنقا از باید تهدیدها از پرهیز یبرا ،عبارتی

 باید هاتوانمندی ترکیب از استفاده با مسوّ راهبرد در. کنیم

 .برآییم هافرصت از مندیبهره درصدد

 

 گیریبحث و نتیجه

 راهبیرد سیه آمیده، بدست هایرهیافت و نتایج به توجه با

 خجیییر ملیپییارک در تشییی تتعارضییا مییدیریت در اصییلی

 رسیانی روزه بی و ایشپی تکیفیّی و تیّکمّ بهبود از ندعبارت

 کمیک بیه تشیی شناسییبوم و شیناختیتجمعیّ العاتاطّ

 هیایارزش تیرویج و ارتقیا ،الفعّ هایانسازم سایر امکانات

 و کییییاربریتغییرات فرآینیییید کنتییییرل و وحشحیییییات

 کیاهش خیرآ در و خرافیی باورهیای نقد و زیستگاهتخریب

 یرسیا همکیاری بیا باغیداری و یورزکشا بخش در تخسار

 .منطقه در فعال هایسازمان

 در مطلو  تکیفیّ و تیّکمّ بهبود و ارتقا راهبرد، لی اوّ

 تییراکم و میییزان مییورد در دقیییق عییاتالاطّ ثبییت و پییایش

 بیر تشیی واقعیی اثیرات و شناسییبوم توضیعیّ و تجمعیّ

 کمیک با مشابه هایزیستگاه و خجیر ملیپارک اکوسیستم

 منطقیه در موجیود یهیانسیازما سیایر امکانات و نانرککا

 از دقییق العیاتاطّ بیه دسترسیی و پیایش عیدم. باشیدمی

 نقش بر مثبتغیر رشنگ تحاکمیّ و گونه تراکم و تجمعیّ

 بیه جیرمن زیستگاه، در فوق گونه مثمر حضور و اکولوییکی

 حفیاظتی، پیایی  هیایتاولویّی در میذکور گونه قرارگرفت 

 از بسیییاری در تشییی تجمعیّیی شییدید هشاکیی و پژوهشییی

 . است شده کشور هایزیستگاه

 تجمعیّی شدید کاهش به شرافاِ عدم تعلّ به سفانهأمت

 اراضیی فتصیرّ تعلّی بیه زیسیتگاهی هعرص شدنمحدود و

 در منیاطق از بسیاری در کاربری، وسیع تغییرات و طبیعی

 تشییة گونی یمحلّی انقراض و حذف شاهد نزدیک یاآینده

 آسیایییوزپلنگ راهبردی مدیریت پژوهش در. بود اهیموخ

 تالیّیفعّ و مسیاعی تشیریک دهه یک ارزیابی نیز ایران در

- تشیکّ با توازی در زیستمحیط حفاظت سازمان مشترک

 آسییایییوزپلنگ بقیای تضمی  جهت اهسازمان سایر و ها

 و ییوز تجمعی دقیق العاتطا ثبت و پایش .رسید انجام به

 یوزپلنیگ حفیاظتی هایرنامیهب در بیاال تاولویّ از هامهطع

  .]10[ گردید برخوردار
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 هر کدام امتیازهایو ها فرصت ،تهدیدها ،نقاط ضعف ،نقاط قوت -1جدول 
هنمر میانگی  فهرست   

   هاضعف
W1 ۹۵/۱ خجیر ملی در پارک تشیت گونهبر جمعیّ ایاثر تصادفات جاده 
W2 ۸۶/۳ تشی  تت باورهای خرافی بر جمعیّعلّ  ثیر شکار بهأت 

W3 ۱۳/۳ ت تشیثیر متقاب  صدمات وارده در بخش کشاورزی بر جمعیّأت 

W4 ّ۰۱/۲ خوارانذف طعمهر اثر حت تشی دافزایش جمعی 

W5 ّ۲۳/۳ ملی خجیر ت زیستگاه پارککاهش کیفی 

W6 ۹۰/۳ های اکولوییکی و زیستی تشی عدم آگاهی عموم در خصوص ارزش 

W7 ۲۸/۳ فاظت در منطقهعدم کارآمدی فرآیند ح 

W8 ۰۳/۳ ایی شدن زیستگاهلکه 

W9 ّ۸۵/۳ برآورد جمعیت بیش از اندازه واقعی  یجتاًو نت ت تشیعدم انجام پایش و آمار صحیح در مورد جمعی 

W10 ۹۷/۳ کشاورزی و باغی خسارات و صدمات ناشی از حضور گونه تشی بر محصوالت 

W11 در پوشش گیاهی با ارزش پسته وحشی  ات و صدمات ناشی از حضور تشیارخس(atlantica Pistacia)  ۸/۳ 

   قوت ها
S1 ۶۳/۲ ملی خجیرفلورستیک )پوشش گیاهی( پارک ی بر حفظ و بهبود وضعیتتششناختی گونهثیر بومأت 

S2 ّ۸۱/۲ اهتی مناسب از تشی در زیستگحضور جمعی 

S3 ّ۷۵/۲ ملیجیر به عنوان پارکظتی منطقه خت مطلو  حفاوضعی 

S4 ۳ تشی نسبت به تغییر کاربری و شرایط محیطی در زیستگاهسازگاری وسیع گونه 

S5 ۰۸/۳ ملیفاف حفاظتی در خصوص مناطقی با عنوان پارک  دقیق و شوجود قوانی 

S6 ۹۵/۳ ال شب فعّهای کارانه در تشی و گونهرفتارهای مخفی 

S7 ۰۵/۳ ملی خجیرپارکتشی در ناسب از گونهد افراد موجود تعدا 

S8 ّ۲۹/۴ زیسته عموم مردم به مسائ  محیط زیستی و مبحث اخالق محیطافزایش و بهبود میزان توج 

   هافرصت
O1 خجیر، پیرامون تعارضات ملی هایی جهت افزایش سطح اطالعات افراد بومی در پارکها و دورهبرگزاری کارگاه

 شیتگونه

۳۷/۴ 

O2 ۳۱/۳ وحش های حیاتی و حمایتی در مورد گونهوجود قوانی  حفاظت 

O3 ۵۳/۳ زیستیعر مدیریت و حفاظت از تنوّزیست تهران دبانان و اداره ک  حفاظت محیطتالش محیط 

O4 ۲۷/۴ تشی در منطقهحذفی فیزیکی گونههای کنترل غیراستفاده از روش 

O5 هش صدمات تشی به پوشش گیاهی و باغات مثمر و توده ترکیبات شیمیایی جهت کا حذفیرهای غیاستفاده از روش

 های جنگلی طبیعی

۱۷/۴ 

O6 ۱۲/۳ های دیگر حاضر در منطقه جهت بهبود فرآیند حفاظت استفاده از امکانات ارگان 

O7 ۱/۲ ضات آن تعار تشی و کاهشد حفاظت گونهالمللی در فرآینهای بی مشارکت نهادها و سازمان 

O8 ۵۳/۲ تری  جونده ایران های مردم نهاد در فرآیند حفاظت بزر های سازمانتفیّ استفاده از ظر 

O9 ۱۴/۴ تشی های گونهدر جبران خسارت ناشی از فعالیتهای بیمه ه از شرکتامکان حضور و استفاد 

O10 ذ  گردشگرایران در ج تری  جوندهان بزر شناختی گونه به عنوو زیبایی های اکولوییکیاستفاده از جنبه 

   

۸۷/۲ 

O11 تشی طبق  دستورات دی  مبی  اسالم ناپسند بودن مصرف گوشت گونه 

 

 

 

 

 

 

۲۵/۳ 

   یداتدته
T1  ّ۱۳/۴ ملی خجیرهای باغداری در منطقه پارکتالیّاحتمال افزایش روز افزون فع 

T2 ۷۵/۱ قهرزی در منطهای کشاوتالیّروز افزون فعّ  احتمال افزایش 

T3  ۵۲/۲ های دامپروری در منطقهتالیّافزایش فعّ احتمال 

T4 ّ۴۶/۳ ها در منطقه خجیرت سگافزایش جمعی 

T5 ۰۲/۳ تشی همچون سندرم هالزونی خطرناک و قاب  سرایت انسان از طریق مصرف گوشت گونههاماریوجود بی 

T6  ۸۸/۲ آفت  تشی به گونه احتمال تبدی 

T7 ۷۵/۳ ای وارده احتمالی از جانب تشی در مورد محصوالت باغی و زراعیهم وجود بیمه در برابر خسارتدع 

T8 ۵۵/۲ ت تشیاقلیمی بر جمعیّ  ثیر پیامدهای ناشی از تغییراتأت 

T9 ۲۲/۴ های مختلف فعال در زیستگاهوجود ارگان 

T10 ۴۶/۲ هی تشیزیستگاهای ههای حاکم بر لکّاقلیم ایجاد تغییر در شرایط خرد 

T11 ۳۲/۴ سیسات بر مبنای تغییرات کاربریأافزایش ساخت و ساز و ت احتمال 
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  AHP تحلی  اسا  بر( S) هاقوت بندیرتبه و( تیّاهمّ درجه) وزن محاسبه و زوجی تمقایسا شده نرمال ماتریس جدول -2 جدول

 S8 S7 S6 S5 S4 S وزن رتبه

3 254/0 066/0 052/0 032/0 052/0 052/0 S4 

4 254/0 066/0 052/0 032/0 052/0 052/0 S5 

2 528/1 199/0 368/0 225/0 368/0 368/0 S6 

5 248/0 066/0 052/0 032/0 052/0 052/0 S7 

1 725/2 600./ 473/0 706/0 473/0 473/0 S8 

 

 AHPتحلی   اسا بر( W) هاضعف بندیرتبه و( تیّاهمّ درجه) وزن محاسبه و زوجی مقایسات شده نرمال ماتریس جدول -3 جدول

 W10 W6 W2 W9 W11 W7 W5 W3 W8 W وزن رتبه

1 037/2 231/0 398/0 392/0 176/0 176/0 168/0 168/0 165/0 163/0 W10 

4 489/1 077/0 132/0 130/0 176/0 176/0 235/0 235/0 165/0 163/0 W6 

5 355/1 077/0 132/0 130/0 176/0 176/0 168/0 168/0 165/0 163/0 W2 

2 509/1 231/0 132/0 130/0 176/0 176/0 168/0 168/0 165/0 163/0 W9 

3 509/1 231/0 132/0 130/0 176/0 176/0 168/0 168/0 165/0 163/0 W11 

6 35/0 046/0 018/0 026/0 035/0 035/0 033/0 033/0 070/0 054/0 W7 

7 35/0 046/0 018/0 026/0 035/0 035/0 033/0 033/0 070/0 054/0 W5 

8 217/0 032/0 018/0 018/0 025/0 025/0 011/0 011/0 023/0 054/0 W3 

9 211/0 025/0 014/0 014/0 019/0 019/0 011/0 011/0 007/0 018/0 W8 

 

 AHPتحلی  اسا  بر( O) هافرصتبندی ت( و رتبهیّمّ)درجه اه جدول ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی و محاسبه وزن -4 جدول

 O11 O9 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O وزن رتبه

1 660/2 254/0 347/0 214/0 349/0 573/0 291/0 228/0 404/0 O1 

6 230/0 028/0 016/0 071/0 012/0 021/0 013/0 025/0 044/0 O2 

5 413/0 084/0 023/0 071/0 023/0 038/0 041/0 076/0 057/0 O3 

2 860/1 198/0 347/0 214/0 340/0 191/0 208/0 228/0 134/0 O4 

3 280/1 198/0 115/0 166/0 116/0 063/0 208/0 228/0 134/0 O5 

8 150/0 009/0 016/0 023/0 016/0 021/0 013/0 008/0 044/0 O6 

4 011/0 198/0 115/0 166/0 116/0 063/0 208/0 177/0 134/0 O9 

7 240/0 028/0 016/0 0710 016/0 027/0 013/0 025/0 044/0 O11 

 

 AHP تحلی   اسا بر( T)ها تهدیدبندی ت( و رتبهیّجدول ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی و محاسبه وزن)درجه اهمّ -5 لجدو
 T11 T9 T7 T5 T4 T1 T وزن رتبه

3 134/1 119/0 119/0 302/0 264/0 197/0 133/0 T1 

5 262/0 050/0 039/0 020/0 088/0 039/0 026/0 T4 

6 157/0 039/0 050/0 012/0 029/0 013/0 014/0 T5 

4 493/0 071/0 071/0 060/0 147/0 118/0 026/0 T7 

1 977/1 358/0 358/0 302/0 205/0 355/0 399/0 T9 

2 957/1 358/0 358/0 302/0 264/0 276/0 399/0 T11 

 

 واقیع پوتکتنگ زیستگاه تمطلوبیّ بررسی در همچنی 

 بیر کییدأت ایرانی زردگوزن زیستگاه عنوان به دنا ةطقمن در

 جهیت داوطلیب بانیانمحیط از اسیتفاده میدیریتی راهبرد

 در همچنیی  .]15[ ییدگرد کیدأت مطلو  پایش و حفاظت

 تعارضیات کاهش راهبردی مدیریت برنامه تدوی  و ارزیابی

 مشیارکت جلب بر کیدأت نیز قزوی  استان در ایقهوهخر 

 سیازیالفعّ و ادنهیمردم هیای تشیکّ و ذیربط هایدستگاه

 . ]33[ بود استانی هایکارگروه

 که میدانی دقیق هایاتعملیّ و هاپژوهش نتایج به توجه با

 نگارنده تیم طتوسّ پایش ةبرنام 30 طی و سال دو تمدّ در
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خ داده ر طینقیا در تعارضات اتفاق به قریب رسید، انجام به

 تشیی بالفعی  زیستگاه و طبیعی اضیرا از قسمتی که است

 وارد حیدود، تحدیید و فتصیرّ انسانی، هایتالیّفعّ دلی  به

 .است گردیده کاربری تغییرات فرآیند

 
 ها و تهدیدهافرصت، جدول ماتریس نقاط قوت و ضعف -6ول دج

 

 قوّت رتبه

1 S8: محییط  ئمسیا بیه مردم عموم توجّه میزان بهبود و افزایش-

 زیستمحیط اخالق مبحث و زیستی

2 S6: فعّالشبهای گونه و تشی در کارانهمخفیهای فتارر 

3 S4 :شیرایط و یکیاربرتغییر بیه نسبت تشیگونه وسیع سازگاری 

 زیستگاه در محیطی

4 S5: بیا مناطقی خصوص در حفاظتی شفّاف و دقیق قوانی  وجود 

 ملیپارک عنوان

5 S7: خجیر ملیپارک در تشیگونه زا مناسب افراد تعداد وجود 
 

 

 ضعف  رتبه

1 W10 :محصوالت بر تشیگونه حضور از ناشی صدمات و خسارات 

 باغی و کشاورزی

2 W9 :و تشیی جمعیّیت میورد در صیحیح آمار و پایش امانج عدم 

 واقعی اندازه از بیش جمعیّت برآورد نتیجتاً

3 W11: گیاهی پوشش در تشی حضور از ناشی تماصد و خسارات 

 وحشیپسته ارزش با

4 W6: و اکولییوییکیهییای ارزش خصییوص در عمییوم آگییاهی عییدم 

 تشی زیستی

5 W2 :تشی جمعیّت بر خرافی باورهای علّت به شکار تأثیر 
 
 

 

 فرصت رتبه

1 O1: اطاّلعیات سطح افزایش جهتهایی دوره وها کارگاه برگزاری 

 تشیگونه رضاتپیرامون تعا، خجیر ملیپارک رد بومی افراد

2 O4: در تشیگونه فیزیکی غیرحذفی کنترلهای روش از استفاده 

 منطقه

3 O5: جهیت ییشییمیا ترکیبیات غیرحیذفیهای روش از استفاده 

هیای توده و باغات مثمیر و گیاهیپوشش به تشی صدمات کاهش

 طبیعی جنگلی

4 O9: جبییران در بیمییههای شییرکت از اسییتفاده و حضییور امکییان 

 شیتگونههای فعّالیّت از ناشی تخسار

5 O3: تهیران زیسیت محیط حفاظت ک  اداره و بانانمحیط تالش 

  زیستیتنوّع از حفاظت و مدیریت در

 

 تهدید بهرت

1 T9 :زیستگاه در فعال مختلفهای ارگان وجود 

2 T11: ایمبنیی بییر تأسیسییات و سییاز و سییاخت افییزایش احتمییال 

 کاربریتغییرات

3 T1: منطقیه در باغیداریهیای فعّالیّت افیزونروز افیزایش مالاحت 

 خجیر ملیپارک

4 T7: آفت گونه به تشی تبدی  احتمال 

5 T4: خجیر منطقه درا هسگ جمعیّت افزایش 

 

 

 

جونده  ةتری  گوننقش اکولوییکی تشی به عنوان بزر 

ازی و سیتگاه و آمادهع فلورستیک زیسیکشور در بهبود تنوّ

ی بیاارزش گییاهی، هانامیه و پراکنش بذور گونه ةحفظ قوّ

هییای تارزش بییرای برخییی افییراد در جمعیّغییذایی بییامنبع

، قاب  اغماض نبوده و گوشتخوار و پرندگان شکاریشکارگر 

شناسی در میورد صی بومهای تخصّمطالعات و پژوهش خأل

 تشی را مطرح می نماید. 

و نییز  هیای جغرافییایی مشیترکوجود مرز توجه به با

زیسیت و ها بی  سازمان محیطاههمپوشانی برخی از زیستگ

هیا در شیراف بیه محیدودیتتوانمند و اِ هایزمانسابرخی 

بیان و تجهییزات، محیط کارکنیان تیّیابعادی همچیون کمّ

هایی بیا رویکیرد نامیهگردد تا با انعقیاد تفیاهمپیشنهاد می

 فرهنیگ حفاظیت ةدر تیرویج و اشیاع هیاسازمان مشارکت

 یهیاسیازمانشارکت بیعی، از همکاری و مزیست طمحیط

ال در مجاورت منطقه به نحو مطلیو  اسیتفاده مستقر و فعّ

 گردد.

 العییاتافییزون اطّروز یو ارتقییا بهبییود ،مییی  راهبییرددوّ

 ةجانبیچند هیایارزش میورد در جامعیه هیا و اقشیارطیف

و  زیسیتمحیط فرهنیگ ةو اشیاع و زیسیتگاه وحشحیات

بیعی و فرآینیید طف اراضییی منییابعتصییرّ رونیید کییاهش

ملی خجییر در پارک باغداری هایتالیّفعّ و کاربریتغییرات

هیای آموزشیی و برگزاری کارگیاه .شدبامی و مناطق مشابه

 و ]33[بیومی افیراد  آگیاهی ترویجی مرتبط باعث افزایش

 .شودمیال غیربومی فعّ
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 )تهاجمی( SOراهبردهای  -7جدول 

  SOتهاجمی

SO1: وحش و دجانبیه حییاتهیای چنافیزون آگیاهی اقشیار جامعیه از ارزشروز یزیسیت و ارتقیاه اقبال عمومی به طیف مسیائ  محیطبا توجه ب

میومی در جهیت افیزایش صی و عهای آموزشی و ترویجی تخصّبایست به برگزاری کارگاهوحش میزیست و حیاتال محیطکارشناسان فعّ ،زیستگاه

 وحش و کاهش تعارضات اقدام نمایند.حفاظت و مدیریت پایدار زیستگاه و حیات العات در زمینهو اطّسطح دانش 

S8 O1 

SO2: اخالقی و احساسیی در بیا  حفاظیت  ،ابعاد حقوقی زیست خصوصاًه به بهبود توجه قشر عمومی و اعظم جامعه به طیف مسائ  محیطجّبا تو

های کنترل غیرحذفی فیزیکی و شیمیایی جهیت کیاهش استفاده از روش ،وحشبه کاهش تلفات حیاتو رغبت روز افزون عموم مردم  وحشحیات

 نظر قرار گیرد.اید مدتشی بصدمات و تلفات گونه

S8 O4O5 

SO3:  ت و ضیرورت حضیور یّیطبیعیی، اهمّخصوصیات رفتاری و فیزیولوییکی و نحوه ایجاد خسارت تشی به بخش باغیداری و کشیاورزی و منیابع

 نماید.بران خسارت و کاهش تعارضات را بیشتر میهای بیمه جهت جشرکت

S6 O9 

 

 ه(محافظه کاران) WOهای راهبرد -8 جدول
  WOه کارانمحافظه

WO1 :نه تشی و فعالیتهای تواند بر کاهش تعارضات بی  گوبرگزاری کارگاههای آموزشی توسط کارشناسان فعال در روستاهای منطقه می

 گذارده و صدمات وارده بر جمعیت ای  گونه در اثر تعارضات را به حداق  برساند. باغداری تاثیر مثبت کشاورزی و

W10W3 

O1 

WO2: تواند خسارت در بخشهای منابع طبیعی و باغداری و کشاورزی را به استفاده از روشهای کنترل غیرحذفی )فیزیکی و شیمیایی( تشی می

 متری  مقدار تقلی  دهد.ک

O5 W10 

W11 

WO3: ند در کاهش صدمات به پوشش تواملی خجیر میطبیعی فعال در پارکبانی و منابعکارگاهها و افزایش سطح اطالعات گارد محیط برگزاری

و مندان می اهالی بومی و عالقهوحشی اثری مثبت داشته باشد. ضمنا افزایش آگاهی عموهای گیاهی همچون پستهگیاهی با ارزش منطقه و گونه

تخت بیش از پیش تواند ارزشهای اکولوییکی و زیستی تشی را در زیستگاه و اکوسیستم خجیر و در مجاورت پایطقه میپرسن  حفاظت در من

 روش  سازد.

O1 W6 

W11 

 

 تدافعی() WTهای راهبرد -9 جدول

  WTی تدافع

WT1:  های مختلف فعال در های ارگانواناییحضور و امکانات و ت بخش کشاورزی و باغی را به کمکخسارات و صدمات ناشی از حضور تشی در

 پارک ملی و زیستگاه خجیر تعدی  بنماییم.

W10T9 

WT2: د های موجوو امکانات سایر ارگان کارکنانملی را با کمک تشی و اثرات واقعی آن بر پارکم انجام پایش و اطالعات دقیق در مورد گونهعد

 نیم.در منطقه به حدی مطلو  برسا

W9T9 

WT3: کاربری که منجر به تشدید  اتها و تغییرف زیستگاهوحشی با کنترل تصرّش خسارت ناشی از فعالیت تشی بر درختان با ارزش پستهکاه

 شود.ت تشی در مناطق خاص و محدود باقی مانده میالیّفعّ

W11 T11 

 

 (رقابتی) STهای راهبرد -10 جدول
  STی رقابت

ST1: تواند روندوحش میزیست و مدیریت حیاتوحش و زیستگاه و اخالق محیطمعه در مورد ارزشهای حیاتود اطالعات اقشار جارشد و بهب 

ملی رکملی خجیر کاهش دهد، ضم  اینکه افزایش آگاهی افراد بومی و غیربومی در پاکاربری و اشاعه فعالیتهای باغداری را در پارکتغییرات

 سندروم هالزون از طریق مصرف گوشت ای  گونه را کاهش دهد. ال به بیماری خطرناکتواند خطر ابتخجیر می

S8 T11 

T1 T5 

ST2: کاربری بر ای  مبنا را کاهش دهد.تواند افزایش روبه فزونی فعالیتهای باغداری و تغییراتتشی میکارانه گونهرفتارهای مخفی S6 T1 

T11 

ST3: ملی خجیر را با رکود و عدم رشد روبرو سازد.عتی در پارکروزافزون باغداری صنتواند رشد تشی میزگاری گونهسا S4T1 

 

دوی  برنامیه میدیریت در پژوهشی مشابه بیا عنیوان تی

راهبردی در کاهش تعارضات گر  در اسیتان همیدان نییز 

 سازیرسانی، آگاهالعت اطّیّنخستی  راهبرد پیشنهادی اهمّ

ی  ، همچنی]1[مطرح نمود سازی جوامع بومی را و فرهنگ

کید بر راهبردهای مدیریتی همچون جلیوگیری از تجیاوز أت

  و کییاربری زمییی بییه منطقییه و تغییییر سییاکنان محلییی

سازی و تنویر افکار عمومی بومیان ساک  در منطقه فرهنگ

  .]15[زیستگاه گردید پوتک جهت جلوگیری از تخریبتنگ

ی راهبیییرد فیییوق، در میییدیریت راهبیییردییییید أدر ت

-ید بر راهبرد آمیوزش بیود و مهیمکأآسیایی نیز تیوزپلنگ
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هیای آموزشیی حیول آن متمرکیز تری  مشکلی که تیالش

ی میردم و معرفیی یوزپلنیگ بیه آنیان بیود سازبودند، آگاه

]10[.  

شده کهیاز اصفهان نییز پژوهشیی بیا در منطقه حفاظت

در منیاطق  دارییپاای توسیعهراهبردی بر زییربرنامهعنوان 

 هایبرنامیه تیدوی  صیورت پیذیرفت و بیر راهبیرد خشک

 هیایارزش بیا محلیی میردم آشیناییو  متناسیب آموزشی

نیروهای بومی در امیر  رکتو مشا وحششناختی حیاتبوم

  .]23[ شدکید أحفاظت از منطقه ت

 

 ST هایاستراتژی برای QSPM ماتریس -11ل جدو

 وزن عوام  ردیف
AHP 

ST1 ST2 ST3 
AS W×AS AS W×AS AS W×AS 

S8 زیسیتیمحیطئ  مسا به مردم عموم هتوجّ میزان بهبود و ایشافز 

 زیستمحیط اخالق مبحث و

725/2 

 

4 9/10 1 725/2 1 725/2 

S6 528/1 فعالشبهای گونه و تشیگونه در کارانهمخفیهای رفتار 

 

2 056/3 4 112/6 1 528/1 

S4 شیرایط و کیاربری تغیییر بیه نسیبت تشییگونه وسیع سازگاری 

 زیستگاه در محیطی

254/0 

 

1 254/0 

 

1 254/0 

 

4 016/1 

 5.269  9.091  14.21    جمع

 

 WT هایاستراتژی برای QSPM سماتری -12ل جدو

 وزن عوام  ردیف
AHP 

WT1 WT2 WT3 
AS W×AS AS W×AS AS W×AS 

S8 زیسیتیمحیط  ئمسا به مردم ومعم توجه میزان بهبود و افزایش 

 تزیسمحیط اخالق مبحث و

725/2 3 175/8 3 175/8 1 725/2 

S6 528/1 1 584/4 3 056/3 2 528/1 فعالشبهای گونه و تشیگونه در کارانهمخفیهای رفتار 

S4 شییرایط و کییاربریتغییر بییه نسییبت تشیییگونه وسیییع سییازگاری 

 زیستگاه در محیطی

254/0 1 254/0 1 254/0 2 254/0 

 4.507  13.013  11.485    جمع

 

 WO هایاستراتژی برای QSPM ماتریس -13ل جدو

 وزن عوام  ردیف
AHP 

WO1 WO2 WO3 
AS W×AS AS W×AS AS W×AS 

S8 زیسیتیمحیط ئ مسا به مردم عموم توجه میزان بهبود و افزایش 

 زیستمحیط اخالق مبحث و

725/2 

 

4 175/8 2 45/5 4 725/2 

 
S6 528/1 فعالشبهای گونه و تشیگونه در نهکارامخفیهای رفتار 

 

1 528/1 2 056/3 1 528/1 

S4 شییرایط و ریکییاربتغییر بییه نسییبت تشیییگونه وسیییع سییازگاری 

 زیستگاه در محیطی

254/0 

 

1 254/0 1 254/0 1 254/0 

 4.507  8.76  9.557    جمع

 

  بیه شیاخ  وحش پیرداختدر اصول مدیریت حییات

 و رشیده بیه توجّی. باسیتا سیار مهمبی برد فرهنگ تظرفیّ

هیای ارزش میورد در جامعیه اقشیار اطالعیات بهبود سطح

 اخالق و زیستگاه و ترویج فرهنگ و وحشحیات ةجانبچند

 بیات فیوق در مواجهیه قیوّ ةتوان از نقطیزیست، میمحیط

عنیوان بیعی، به طف اراضی منابعخواری و تصرّپدیده زمی 

ر جامعه در جهت اجرای راهبرد حداکثر بهیره ده توان بالقوّ

شدن و کیاهش مسیاحت جست و فرآیند تخریب و محدود

های باغداری تالیّکاربری و گسترش فعّ تگاه و تغییراتزیس
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 ایها در زیستگاه را متوقف نمود تا در رابطهتنش افزایشو 

 هش یابد. مابی  کامیزان تعارضات فی ،مستقیم

ملی خجییر و مقایسیه دو پیارک بیا عنیوان در پژوهشی

حصییار از لحییا  رونیید تغییییرات پوشییش و کییاربری، سرخه

گاه و وساز و سکونتساخت گسترشگیری گردید که نتیجه

خجیر منجر های روستایی در پارکافزایش ارتباطات محیط

به افزایش تصاعدی ساخت و سیازها و مسیتثنیات شیده و 

ت ولیوییکی و ظرفیّیت اکیّه به اهمّالت بدون توجّای  معض

 . ]14[منطقه است 

 

 SO ی هااستراتژی برای QSPM ماتریس -14جدول 

 وزن عوام  ردیف
AHP 

SO1 SO2 SO3 
AS W×AS AS W×AS AS W×AS 

S8 زیسیتیمحیط  ئمسا به مردم عموم توجه میزان بهبود و افزایش 

 زیستمحیط اخالق مبحث و

725/2 

 

4 175/8 4 175/8 1 725/2 

S6 112/6 4 528/1 1 528/1 1 528/1 فعالشبهای گونه و تشیگونه در کارانهمخفیهای رفتار 
S4 شییرایط و تغییرکییاربری بییه نسییبت تشیییگونه وسیییع سییازگاری 

 زیستگاه در محیطی

254/0 1 254/0 1 254/0 2 254/0 

 9.091  9.957  9.957    جمع

  

 کلیدی هایراهبرد بندیاولویت – QSPMیس نهایی ماتر -15ل جدو

 راهبرد 

 بیر تشییگونه واقعیی اثیرات شناسیی وت بوموضعیّ ت ومورد میزان و تراکم جمعیّ در دقیق العاتاطّ ثبتو  پایش ت مطلو  درت و کیفیّیّعدم کمّ راهبرد اول

 .برسیانیم مطلیو  حیدی بیه در منطقیه دموجیو هیایارگان سایر امکانات و کارکنان کمک با را های مشابهملی خجیر و  زیستگاهاکوسیستم پارک
W9O6 

 

 راهبرد دوم

 رونید توانیدمیی زیستمحیط فرهنگ ةو اشاع و زیستگاه وحشحیات ةجانبچند هایارزش مورد در جامعه اقشار العاتزون اطّافروز یو ارتقا بهبود 

برگیزاری  اینکیه ضیم . دهد کاهش ملی خجیر و مناطق مشابهارکدر پ باغداری ایهتالیّفعّ و کاربریطبیعی و فرآیند تغییراتف اراضی منابعتصرّ

 سیندروم خطرنیاک بیماری به ابتال خطر ال در منطقه و نتیجتاًغیربومی فعّ و بومی افراد آگاهی و ترویجی مرتبط باعث افزایشهای آموزشی کارگاه

 O1T1-O1T5 .دهد کاهش تشی را گونه گوشت مصرف طریق از هالزون

 در الفعّی مختلیف هیایارگانهای توانایی و امکانات و ورحض کمک به را باغداری و کشاورزی بخش در تشیگونه حضور از ناشی صدمات و ساراتخ راهبرد سوم

 W10O6  .مئینما تعدی  خجیر و مناطق مشابه زیستگاه و ملیپارک

 

 
 SWOT راهبردی آنالیز نمودار -2 شک 

 

ها بیه دلیی  ز گونیهتراکم بسیاری ا ت وفانه جمعیّسأمت

هیا تباورهای خرافی و نادرست و برداشت افراطی از جمعیّ

ی و اانقیراض گونیهبه کاهش بوده و شاهد افزایش نیرخ رو 

ی و محلّی انقراض فهرست ها درقرار گرفت  بسیاری از گونه

 جهانی هستیم. تشی از ای  قاعده مستثنی نبوده و با شیوع

ارزش بیودن رعلمی ماننید بییی و غیفنّغیر عقاید خرافی و
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هییا، نقییو اصییول بنیییادی  حضییور تشییی در زیسییتگاه

ی، باور نادرست مبتنی بر حضیور و تیراکم بیاالی شناسبوم

کشور، مصیرف گوشیت تشیی جهیت هایگونه در زیستگاه

ریزی و اجیرای هیای تنفسیی و عیدم برنامیهدرمان بیماری

وحش کشیور، یک و معیرف حییاتشبکه حفاظت سیستمات

های اخیر آهنگی سفانه روند اتالف و صید گونه در سالأمت

 گرفته است.  خود و سیری صعودی به شدید

دانش در طییف سیطح یسازی و ارتقاآموزش و فرهنگ

بییرداران وحش و بهرهحیییات ةاالن عرصییمنییدان و فعّییعالقه

در  اجراییی کارکنیانهمچون کشاورزان و باغیداران و نییز 

زیسیت کشاورزی و محیطجهاد طبیعی ومنابع هایسازمان

گردد صید و کشتار ای  گونیه بیه جهیت مصیرف باعث می

و  ف گرددارزش متوقّزیانکار و بیشت و یا در حکم گونه گو

ابتال به بیماری سندرم هالزون بر اثر مصرف گوشیت تشیی 

 محور با دیدگاه سیستماتیک و متخصّ کنترل گردد. قطعاً

تشیی را بیه ة وز تعارضیات گونی  و برت مخرّیّالتوان فعّمی

ه و زیسیتگا ی دال بر تخریب و تقطیعخطر جدّعنوان زنگ

شیناختی قلمیداد تهای زیسیتگاهی و جمعیّل شاخ تنزّ

ع فون و فلیور بلکه طیفی از تنوّ ،فوق ةنمود که نه تنها گون

 هد داد.را در تهدید به انقراض و حذف از زیستگاه قرار خوا

کییید بییر أد تنیییز مجییدّ راهبییردمی  سییوّ در مییت 

منطقیه ر در ثّؤال و میفعّی هیایسیازمانبیا مساعی تشریک

ناشیی از  تخسیارگردید تیا در بحیث میدیریت و تعیدی  

کشیور بتیوان بیه نحیوی  ةجونید ةتری  گونیت بزر الیّفعّ

مطلو  و پایدار عم  نمود. مدیریت تعارضیات و خسیارات 

ل اول منیوط بیه جلیوگیری و کنتیر ةتشی در مرحلی ةگون

 کیاربری و متعاقبیاًآینید تغییراتاراضی طبیعی و فر فتصرّ

هییای مسییاحت زیسییتگاه خجیییر و نییزول شییاخ کییاهش 

هایی همچیون تقطییع، زیستگاه است تا از پدییدهتمطلوبیّ

وار بعیدی رفت  زیستگاه و تبعات سلسیلهتخریب و از دست

معرفیی مجیدد  ابی رتیدر سیطوح پیایی  .جلیوگیری گیردد

ت بنییا بییه کننییده جمعیّیییعییی تعدی شییکارگرهای طب

و تعیییادل و تیییوازی زیسیییتگاهی تاسیییتانداردهای مطلوبیّ

-گیذرگاههای اکولوییک زیستگاه، طراحی و ایجیاد شاخ 

جایی گونه، طراحی و نصیب مهندسی برای جابه های کامالً

هیای بازدارنیده ک، اسیتفاده از محیرّحصارفنی و مهندسی 

تنه و طوقه درختان و  ن تیرام )هیدروکلرور مس( درچوهم

گستردگی ابعیاد  بنا به .ستنیاز اهای گیاهی ارزشمند گونه

 قطعیاً ،در ایی  امیر کارکنیاناقتصادی ادوات و تجهیزات و 

الزم و  هییاسییازمانهییا و  حضییور و مشییارکت سییایر تشییکّ

 غیرقاب  اغماض است. 

ارضییات ت تعدر پژوهشییی بییا عنییوان بررسییی وضییعیّ

ر اسیتان مازنیدران، کشیاورزان وحش دان با حییاتکشاورز

سیبب  ، تشیی و پرنیدگان راایگونه گراز، خر  قهوهچهار

تخریب محصوالتی همچون بیرنج، غیالت، درختیان مییوه، 

بیه ترتییب  .جات معرفیی نمودنیدعس  و صیفیکندوهای 

کشیی، ایجیاد سیر و صیدا،  سیگ پایی، حصارت شیبیّاهمّ

منسیوخ بیرای  ای مرسوم و بعضیاًهار از روشنگهبان و شک

های مذکور گونه مدیریت و تعدی  خسارات ناشی از حضور

 . ]3[بوده است 

وحش بیر ناشی از حییات تخساربدیهی است، هرگونه 

ت اقتصیادی آنهیا را ر بوده و وضعیّثّؤی منگرش جوامع محلّ

مییدیریت و آمییوزش  ،بنییابرای  .دهییدثیر قییرار میأتحییت تیی

ه بیه صیورت برای جوامیع بیومی کیمحیطی زیستمفاهیم 

وحش در ارتباط هسیتند ضیروری بیوده و مستقیم با حیات

در کییاهش تعارضییات و خسییارات و بهبییود ثیر بسییزایی أتیی

 . ]36[وضعیت معیشتی آنها خواهد داشت 

در تحقیقییی بییا عنییوان راهبردهییای حفاظییت از آهییوی 

  کیید بیر راهبیرد بیه حیداقأایرانی در خراسیان رضیوی ت

لی و احیدا  و بازسیازی عات ناشیی از خشکسیارساندن تب

ات آبخیزداری مناسب جهت جلوگیری از آبشخورها و عملیّ

های آهو توصیه گردید تا آهوهیا بیه دلیی  تخریب زیستگاه

های کشاورزی وارد نگردنید و تعیدی  و کمبود آ  به زمی 

کنترل تعارضات و خسارات به نحوی مطلو  اعمیال گیردد 

م در جهیت بهبیود یید اقداأفوق در ت تیجه پژوهشن .]22[

ه بیه پتانسیی  و توانمنیدی های زیستگاهی با توجّشاخ 

 های مختلف در منطقه است. ارگان

با توجه به بررسی و تجزییه و تحلیی  عوامی  درونیی و 

ریزی و تیوان در برنامیههیای نهیایی، میبیرونی و رهیافیت

نفعیان یی مشارکت ذتعدی  اثر تعارضات از راهبرد مدیریت

ه بیه ان حاضر در منطقیه سیود جسیت. بیا توجّیو پیمانکار

تهیران و میی  بیه  شیهرملی خجیر و کالنهمجواری پارک

مثمیر و  هیایهای اقتصادی و احیدا  بیاغتالیّک و فعّتملّ

مییزارع پییرورش گیی  و کشییاورزی متییراکم و مسییتثنیات، 
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یجیی های آموزشی، تروشود با برگزاری کارگاهپیشنهاد می

زیسیت و فرهنیگ محیط یقیاگری بتیوان بیه ارت و تسهی

ی سیازمان کارکنیانمثبیت در  ةمنیدی و انگییزهایجاد عالق

انسیانی پیمانکاران پرداخت و از تجهیزات و امکانات و منابع

حاضیر نییز در میدیریت مطلیو  و  هیایسازمانارزشمند 

زیسییتی و ایجییاد شییرایط پایییدار در عحفاظییت کارآمیید تنوّ

  رزید.اه مبادرت وزیستگ
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Abstract 
Reducing conflicts and wildlife damage are the most important aspects of their management. Different 

species of wildlife are in conflict with humans to meet their vital needs due to competition over food 

resources and habitat occupation. Considering the location and importance of Khojir National Park, the 

present study was conducted to develop a strategic management plan for the Hystrix indica in Khojir 

National Park with the aim of protecting and reducing conflicts of this species in the region. In the conflict 

management program of the mentioned species, appropriate strategies were selected based on internal factors 

(strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats). Then, through classification, 

weighting and factor analysis using SWOT matrix, appropriate strategies were developed and pairwise 

comparisons of each of the sub-criteria and determination of weight and prioritization were performed using 

AHP method. In the next step, using the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), the feasibility and 

sustainability of the proposed strategies were evaluated and prioritized. According to the obtained results; 

Three strategies, including 1) Improving the quantity and quality of monitoring and updating the 

demographic and ecological information  of Hystrix indica with the help of the facilities of other 

organizations, 2) promoting and propagating of wildlife values and controlling the landuse change and 

habitat destruction and critique of superstitions, and 3) Reduction of damages in agriculture and horticulture 

with the cooperation of other active organizations in the region; were proposed as the most important 

management strategies to reduce the Hystrix indica conflicts in Khojir National Park. 
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