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چکیده
کاهش تعارضات و خسارات حیاتوحش ،از جنبههای مهم مدیریت آنها است .گونههای مختلف حیاتوحش برای تأمی نیازهای حیاتی خودشان به
دلی رقابت بر سر منابع غذایی و اشغال زیستگاهها با انسانها در تعارض هستند .با توجّه به جایگاه و اهمّیّت پارک ملی خجیر ،پژوهش حاضیر بیه
منظور تدوی برنامه مدیریت استراتژیک گونه تشی در پارک ملی خجیر به منظور حفاظت و کاهش تعارضات ای گونه انجام شد .در برنامه مدیریت
تعارضات گونه مذکور ،راهبردهای متناسب با تکیه بر عوام داخلی (نقاط قوّت و نقاط ضعف) و عوامی خیارجی (فرصیتهیا و تهدییدات) انتخیا
گردید ،سپس از طریق دستهبندی و وزنگذاری و تجزیه و تحلی عوام با استفاده از ماتریس  SWOTراهبردهای متناسب تدوی گردید ،سیپس
با استفاده از روش  AHPبه مقایسات زوجی هر یک از زیرمعیارها و تعیی وزن و اولویتبندی پرداخته شد .در گام بعدی ،بیا اسیتفاده از میاتریس
برنامهریزی راهبردی کمی  ،QSPMبه اولویتبندی و ارزیابی امکانپذیری و پایداری راهبردهای پیشنهادی پرداخته شید .بیا توجّیه بیه نتیایج بیه
دستآمده؛ سه راهبرد ،شام  )1بهبود کمّیت و کیفیّت پایش و به روزرسانی اطّالعات جمعیّتشناختی و بومشناسی گونه جانوری تشی بیه کمیک
امکانات سایر سازمانهای فعال؛  )2ارتقا و ترویج ارزشهای حیاتوحش و کنترل تغییرات کاربری و تخریبزیسیتگاه و نقید باورهیای خرافیی و )3
کاهش خسارات در بخش کشاورزی و باغداری با همکاری سایر بخشهای فعال در منطقه ،به عنوان مهمتری راهبردهای مدیریتی در جهت کیاهش
تعارضات گونهتشی در پارکملی خجیر پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :حیاتوحش ،مدیریت تعارضات ،تغییراتکاربری ،اولویتبندیQSPM ،SWOT ،

مقدمه
تعارض بی انسان و حیاتوحش قدمتی بیه انیدازة حضیور
بشر در روی کرة زمی دارد ] .[19همپوشی نیازهای اوّلیّیة
حیاتوحش با منابعی که توسط انسان مورد اسیتفاده قیرار
میگیرد سبب بروز تعارضاتی بی ای دو مییگیردد ] 21و
 .[13در واقع نیاز حیاتوحش به زیسیتگاه جهیت بیرآورده
نمودن احتیاجات حیاتی (آ  ،غذا ،پناه و مح تولییدمث )
از یک سو و نیاز انسان به اراضی طبیعی بیشیتر بیه جهیت
توسعه فعالیتهایکشاورزی ،صینعتی و مسیکونی از سیوی

دیگر ،منجر به بروز تعارضاتی مییان انسیان و حییاتوحش
میشود ].[1
تعارض انسان و حیاتوحش در اشیکال مختلیف وجیود
دارد و در مقایسه با سایر تهدیدات اصیلی تنوّعزیسیتی ،در
نقاط مختلف دنیا بیشتر و شیدیدتر شیده اسیت ] .[2ایی
تعارضها ،واقعی ،ادراکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ییا
زیباییشییناختی هسییتند ] .[27تعییارضهییا رفییاه انسییان را
تحلی میبرد و هزینههای اقتصیادی و اجتمیاعی بیههمراه

 78نشريه علمی خشک بوم جلد  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

دارد .از سویی دیگر حیوانات اغلب بهدلی حفاظت انسانها
از جان و مال خود ،یا کشته میشوند و یا صدمه میبیننید
] 7و  .[25ای چیالش در منیاطق حفاظیت شیده سراسیر
جهان وجود داشته و خسارات ناشی از آن بر فعّالییتهیای
روزانه مردم تأثیر گذاشته و منجیر بیه ایجیاد ییک نگیرش
اخالقی به وضعیّت حیاتوحش شده است ].[31
امروزه ،موضوع تعارض میان حیاتوحش و انسیان بیه
واسطه وضعیّت بحرانی حیاتوحش ] [26و اهمّیّت سالمت
و اقتصاد انسانها بسیار مورد توجّه است بنیابرای تعیارض
میییان انسییان و حیییاتوحش در سییالهییای اخیییر یکییی از
پرچالشتری و رایجتری موضیوعات زیسیتمحیطی اسیت
که زیستشناسان حفاظت با آن سیروکار دارنید ] [8و هیم
در کشییورهای توسییعهیافته و هییم در کشییورهای درحییال
توسعه و بهطور عمده در نواحی روستایی و حاشیه شیهرها
اتّفاق میافتد ] 6و  .[24شناسایی ،جلوگیری و کاهش ای
تعارضها از مهمتری اقیدامات حفیاظتی بهشیمار مییرود
] 20و  .[17در صورت چشمپوشی تعارضات بیی انسیان و
حیاتوحش ،همزیستی پایدار انسان و حیاتوحش ناممک
میگردد ،که ای موضوع از مهمتری مفیاهیم در حفاظیت
تنوّعزیستی محسو میگردد ].[9
کشور ایران به دلی داشت وسعتزیاد و شیرایط آ و
هوایی متنوّع ،دارای زیستگاههای مختلف و تنوّعگونیههای
گیاهی و جانوری است .متأسفانه عوامی متعیدّد طبیعیی و
اغلب انسانی ،از جمله ،تصیرّف زیسیتگاههای حییاتوحش
توسط انسان و دام ،از بیی بیردن منیابع موردنییاز جهیت
زیسییت گونییهها ،تغییرکییاربری اراضییی ،شییکار بیرویّییه،
خشکسالیهای طبیعی و غیره باعثگردییده تیا تعیدادی از
گونههای حیاتوحش جهت بقای خویش آسیبهایی را به
مزارع ،باغها ،دامهیا و بعضیاً انسیانهیا وارد نماینید ]،[18
بهرهبردن از ابزارهایی به جهیت کسیب اطالعیات کیافی از
عوام تأثیرگذار در شک گیری ایی تعارضیات ] 37و  [5و
تدوی راهکارهای کارآمد و متناسب با وضیعیت فرهنگیی،
اقتصادی و اجتماعی منطقه و شیرایط زیسیتی و حفیاظتی
گونه ] 4و  [7و اجرای دقیق آن توسط سازمانهای ذیربط
در کاهش اثر منفی تعارضات بی انسیان و حییاتوحش و
دستیابی به اهداف مدیریتی مثمر ثمر خواهد بود.

گونهتشی ( )Hystrix indicaکه با عنیاوینی همچیون
تشی ،چوله ،سیخور شناخته میشود ،بیزر تیری جونیدة
موجود در دنیا است و باتوجّه بیه خصوصییّات فیزیولیویی،
رفتارشناسی و پتانسی سازگاری باال در تغذییه و نوسیانات
شییاخ هییای زیسییتگاهی ،در بیشییتر زیسییتگاههییا اعییم از
جنگلی ،کوهستانی ،استپی و بیابانی حضور داشته و حضور
و فعالیتهای حیاتی آن در گستره مساحت کشور به ثبیت
رسیده است ] .[16تشی از گیاهان مرتعی ،جنگلیی ،بیاغی،
زراعی و زینتی تغذییه و گیاهی از الشیه جیانوران و پیس
ماندههای غذایی تغذیه میکند ] ،[35اما بیشتری خسارت
ای گونه ،متوجّه مناطق جنگلی بویژه جنگی هیای دسیت
کاشت است ].[28
تشی به دلی ویژگیهای زیستی خاص ،نظیر شبفعّال
بودن و تمای به زندگی دور از انسیان و گوشیهگیر بیودن،
کمتر مورد مطالعه قرارگرفته اسیت ] 29و  ،[34امیا نقیش
آنهییا از لحییا خسییارت وارده بییر محصوالتکشییاورزی و
پوششگیاهی ،انتقال بیماریها به انسان و جیانوران و نییز
تحقیقات پزشکی کامالً شناخته شده است ].[32
با اتکا بر پایشهای دقیق و عملیّات مینظّم مییدانی در
پارکملّی خجیر توسط تیم نگارنده ،در بازة زمیانی مهرمیاه
سال  1396تیا دیمیاه  1397و ثبیت  130نقطیه حضیور
حاص از فعّالیّتگونه ،که دال بر حضور و عملکرد ای گونه
در منطقه است و نیز با توجّیه بیه چنیدی نوبیت میذاکره
شفاهی با محیطبانیان پیارک ملیی خجییر و اهیالی بیومی
روستاهای سنجریون ،ترقییون و خجییر ،وجیود تعیارض و
عدمتناسب جمعیّت گونه (در زیستگاه) احتمیاالً بیه دلیی
کاهش حضور کنترلکننده طبیعی جمعیّت (نظیر پلنگ) و
نیز محدودشدن مساحت زیستگاه بهدلی تغییرات کیاربری
به وقوع پیوسته است.
تعارضات تشی ،طیف وسیعی از عناوی و موضیوعهیای
تخصّصی همچون ،کاهش غنای تنوّع فلورستیک زیسیتگاه،
مدیریت پایدار ذخیایر ینتییک ،تنیوّع فلیور ،شیاخ هیای
مطلوبیّت زیستگاهی و تولید محصوالت راهبردی کشاورزی
و باغی ،فرسایش خاک و تعادل روابیط اکولویییک را در بیر
میگیرد.
با در نظرگرفت ای موضیوع کیه پیارکملی خجییر در
مجاورت کالنشهر تهیران متیأثّر از تبعیات زیسیتمحیطی

ارزيابی و تدوين برنامه مديريت راهبردی گونه تشی در پارک ملی خجیر ...

ناشییی از توسییعة شییتا زده در تمییامی ابعییاد ،در آسییتانه
وضعیّت بحران قرار گرفته است ،از ای رو ،باید سیاستی را
در پیش گرفیت کیه تقابی و تضیاد انسیانها و گونیههای
حیاتوحش کاهش یابد .بنابرای  ،ارائه راهبردهای مناسیب
و متناسب در برنامهریزی و میدیریت پاییدار زیسیتگاههیا و
خسارات حیاتوحش از اهمّیّت خاص برخوردار است.
در ای مطالعه به بررسی عوام مؤثّر بیر بیروز تعیارض
بی انسان و تشی پرداخته شد و تالش شید تیا بیا تیدوی
برنامه مدیریت راهبردی بهینه در جهت کاهش تعارضیات،
گامی مؤثّر در راستای حفظ توازن در روابیط بیومشیناختی
در ای منطقه برداشته شود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پارکملی خجیر در شرق تهیران و در ˝ 00و ´ 45و ˚ 35و
˝ 30و ´ 36و ˚ 35عرضشیییییمالی و ˝ 20و ´ 40و ˚ 51و
˝ 00و ´ 49و ˚ 51طولشرقی واقع شده و مسیاحت آن در
حدود  9971هکتار میباشد و ارتفاع منطقه از  1200متیر
تا  2138متر متغیر است (شک .)1
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پارکملی خجیر در گذشته بخشیی از منیاطق سیهگانة
خجیر ،سرخهحصار و جاجرود بوده که از  226سیال پییش
(سال )1174به عنوان شکارگاه سیلطنتی قیرق شیده و در
واقع به عنوان یکی از قدیمیتری مناطق تحت حفاظت در
کشور ایران و جهان تلقی میگردد .پارک ملی خجیر دارای
تنوّعگونهای (فون و فلیور) زییادی بیوده و در بحیث تنیوّع
فلورستیک در ای منطقه تاکنون  517گونهگیاهی متعلّیق
به  70تیره گیاهی ثبت گردیده است که  332گونه در ردة
گونههای گیاهانعلفی چندساله 126 ،گونه جزء گونیههای
یکسییاله 6 ،گونییه گیاهییان بوتییهایی 29 ،گونییه گیاهییان
درختچییهایی و  24گونییه نیییز در ردیییف گیاهییاندرختی
ثبتمشاهده گردیده است.
در تنییوّع فییون منطقییه نیییز تییاکنون  38گونییه از رده
پستانداران مانند (پازن ،قوچ و میش البرز مرکیزی ،کفتیار،
گر  ،تشی) 118 ،گونه از رده پرنیدگان 27 ،گونیه از رده
خزنییدگان ( 9گون یه سوسییمار 17،گونییه از راسییته مارهییا،
یکگونییه الکپشییت) ،دوگونییه دوزیسییت (وزغ سییبز و وزغ
معمولی) و  7گونه ماهی در ای مجموعه شناسایی گردیده
است.

شک  -1نقشه موقعیّت منطقه مورد مطالعه
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روش پژوهش
در ای پژوهش ،به منظور ارزیابی و تدوی برنامة میدیریت
راهبردی تشیی در پیارکملیی خجییر بیا رویکیرد کیاهش
تعارضییات ،از روش و ابییزار مییدیریتی تجزیییه و تحلییی
 SWOTو میییاتریس برنامیییهریزی و اسیییتراتژی کمّیییی
( )QSPMاستفاده شد.
بهمنظور گیردآوری اطالعیات از دو روش کتابخانیهای و
میدانی استفاده شد .در روش کتابخانیهای بیا میرور دقییق
منابع داخلی و خارجی شام مقاالت علمیی و پژوهشیی و
ترویجییی و نییز گییزارشهییای مکتییو مؤسسییه تحقیقییات
جنگ ی هییا و مرات یع کش یور ،دفتییر محیططبیعییی سییازمان
حفاظییت محیطزیسییت ایییران و پایاننامییههای تحصیییالت
تکمیلی دانشکدههای منیابعطبیعی و کشیاورزی پرداختیه
شد .در روش میدانی نیز که از تاریخ مهرماه سال  1396تا
دیماه  1397به طول انجامید طی  30نوبت پیایش دقییق
میدانی و بررسی وضعیّت کمّی و کیفیی تعارضیات و ثبیت
دقیق نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدییدات بیه انجیام
رسید .همچنی از منابع مصاحبه با میدیران و کارشناسیان
سییازمان محیطزیسییت ،محیطبانییان ،کارکنییان پیمانکییاران
فعّال در منطقه ،اهالی بومی روستاهای خجیر ،سنجریون و
ترقیون و نیز مشیاورههیا و ثبیت نقطیه نظیرات نخبگیان و
متخصّصان استفاده گردید.
پس از مطالعات اسنادی و مییدانی و تجزییه و تحلیی
نتایج بدست آمده ،به تهیه فهرستی از عوام درونی (نقیاط
قوّت و ضعف) و عوام بیرونی ( فرصتها و تهدیدات) میؤثّر
در برنامییهریزی راهبییردی کییاهش تعارضییات تشییی در
پارکملی خجیر پرداختهشد .سپس با برگیزاری جلسیات و
لحییا نمییودن نظییرات و پیشیینهادهای اسییاتید ،نخبگییان و
پیشکسییوتان فیی  ،نقییاطقوّت ،نقاطضییعف ،فرصییتهییا و
تهدیدات غربالگری ،تلخی  ،تدقیق و تأیید نهایی گردیید.
درآخر طرّاحی پرسشنامهای دقیق ،جامع ،مدوّن و متناسب
با جوامع هدف به نحو مطلو و فنّی به انجام رسید.
پییس از تییدوی  ،بررسییی و تأیییید روایییی و پایییایی
پرسشنامه ،طی برگیزاری جلسیات بیا شیورای روسیتاهای
مذکور و برآورد مییزان جمعیّیت و جامعیهآماری هیدف در
پارکملی خجیر ،بیا بهرهگییری از فرمیول کیوکران تعیداد
 120پرسشیینامه بییه صییورت تصییادفی تکمییی گردییید.

پرسشنامه با امتیازدهی از  1الی  5کیه بیه ترتییب عیدد 1
کمتری و عدد  5بیشتری امتیاز را به خود اختصیاص داد.
پییس از تکمی ی پرسشیینامه (بییر مبنییای اصییول پنجگانییه
مصاحبه) ،عوام تعیی شده در نقاط قوّت ،ضعف ،فرصت-
ها و تهدیدات پیشرو با هیم تلفییق و جمعبنیدی گردیید.
حاص ی آن ،چهییار دسییته راهبییرد شییام  )1 :راهبردهییای
رقییابتی یییا ()ST؛  )2راهبردهییای تهییاجمی یییا ()SO؛ )3
راهبردهای انطباقی یا ( )WOو  )4راهبردهای تیدافعی ییا
( )WTاست .سپس هر یک از آنها را توسط تحلی سلسیله
مراتبی ( )AHPاولویّتبندی و میاتریس  SWOTتشیکی
شد .در ادامه پس از تکمی پرسشنامههای مقایساتزوجی،
ماتریس مقایساتزوجی تشیکی و بیا اسیتفاده از میاتریس
مقایساتزوجی ،وزن هریک از عوام مشخّ و بیر اسیا
وزن بدست آمده ،عوام رتبهبندی شد .سپس بیا مقایسیه
عوام داخلی و خارجی با یکیدیگر ،راهبردهیای چهارگانیة
 SO,ST,WT,WOتعیی شد .هر یک از راهبردهای کلّی
به ای صورت تعیی میشود:
راهبردهیییای  :SOراهبردهیییای حیییداکثر اسیییتفاده از
فرصتهای محیطی با به کارگیری نقاط قوّت سازمان؛
راهبردهای  :STراهبردهای استفاده از نقاط قوت بیرای
جلوگیری از مواجهه با تهدیدها؛
راهبردهای  :WOراهبردهیای اسیتفاده از فرصیتهای
بالقوهای که در فرصیتهیای محیطیی نهفتیه اسیت بیرای
جبران نقاط ضعف موجود در سازمان؛
راهبردهای  :WTراهبردهایی برای به حداق رسیاندن
زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف است کیه در ایی
صورت محقق تالش میکند نقاطضعف داخلی را کیاهش و
از تهدیدات ناشی از محیطخارج نیز پرهیز نماید ].[30
در ادامه برای هر راهبرد کلّی ( WO ،ST ،SOو )WT
پس از تجزییه و تحلیی  ،بهتیری راهبردهیا تعییی و 12
راهبرد اصلی مطرح گردید.
در آخری مرحله تحلی  ،با اسیتفاده از میاتریس کمّیی
اسییتراتژیک ( )QSPM1راهبردهییا اولویتبنییدی گردییید.
مراح تشکی ماتریس  QSPMبه شرح زییر اسیت :ابتیدا
در ستون اول ماتریس فهرست راهبردها آورده میشیود در
مرحله بعد و در ستون دوّم امتیاز وزندار یا موزن هر عام
. Quantitative Strategic Planning Matrix
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استراتژیک درج میشیود .در مرحلیه آخیر ،در سیتونهای
بعدی ،انواع راهبردهای بهدست آمده از میاتریس SWOT
شام راهبردهای چهارگانه  WT ،ST ،WOو  ،SOآورده
میشود .هر یک از ستونهای مربوط به انواع راهبرد بیه دو
زیرستون  ASو زیرستون TASتقسیم می شود .در ستون
 ،ASامتیاز جذابیّت داده میشود ،به ای ترتیب که محقّق
به همراه دو نفیر از اسیاتید خبرگیان محیطزیسیت ،عامی
استراتژیک را با راهبرد مورد نظر میسنجند و به آن امتیاز
میدهند.
نتایج
نمرات میانگی نقاطقوّت ،ضیعف ،فرصیت و تهدیید در
جدول  1نشان داده شیده اسیت .عوامی بیا نمیرات کمتیر
پررنگ شده و در ایی مرحلیه و قبی از رتبهبنیدی حیذف
میشوند.
پییس از جمییعآوری دادههییای حاص ی از پرسشیینامهها،
ماتریس مقایسیات زوجیی تشیکی گردیید .بیا اسیتفاده از
تحلی سلسه مراتبی  ،AHPرتبهبندی عوام داخلی (قوّت
و ضعف) و خیارجی (فرصیت و تهدیید) انجیام شید .وزن و
اولویّتبنیدی عوامی  ،در جیدول  2تیا  6نشیان داده شییده
است.
سپس ماتریس تجزیه و تحلیی  SWOTتشیکی داده
شد .جدولهیای  7تیا  10راهبردهیای میاتریس تجزییه و
تحلی  SWOTرا نشان داده است.
برای اولویّتبندی نهایی راهبردها برای هر یک از چهار
جدول فوق ،ماتریس  QSPMتشکی گردید (جیدولهیای
 11تا .)14
راهبردهای با امتیاز باالتر (مجمیوع بیشیتر) بیه عنیوان
راهبردهای نهایی انتخا شدند (جدول .)15
طبق اولویتبندی نهیایی راهبردهیای کلییدی ،نمیودار
تحلی  SWOTدر شک  2نشان داده شده است.
بر اسا شک  ،2راهبرد اوّل و راهبرد سیوّم در ناحییة
راهبردهییای رقییابتی و راهبییرد دوّم در ناحی یه راهبردهییای
تهاجمی قرار میگیرد .در راهبردهای اوّل و سوّم با استفاده
از فرصتهای ممک از تهدییدها میتیوان عبیور کیرد .بیه
عبارتی ،برای پرهیز از تهدیدها باید از نقاط قیوّت اسیتفاده
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کنیم .در راهبرد سوّم با استفاده از ترکیب توانمندیها باید
درصدد بهرهمندی از فرصتها برآییم.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج و رهیافتهای بدست آمیده ،سیه راهبیرد
اصییلی در مییدیریت تعارضییات تشییی در پییارکملی خجیییر
عبارتند از بهبود کمّیّت و کیفیّیت پیایش و بیه روز رسیانی
اطّالعات جمعیّتشیناختی و بومشناسیی تشیی بیه کمیک
امکانات سایر سازمانهای فعّال ،ارتقیا و تیرویج ارزشهیای
حیییییاتوحش و کنتییییرل فرآینیییید تغییراتکییییاربری و
تخریبزیستگاه و نقد باورهیای خرافیی و در آخیر کیاهش
خسارت در بخش کشاورزی و باغیداری بیا همکیاری سیایر
سازمانهای فعال در منطقه.
اوّلی راهبرد ،ارتقا و بهبود کمّیّت و کیفیّت مطلو در
پییایش و ثبییت اطّالعییات دقیییق در مییورد میییزان و تییراکم
جمعیّت و وضیعیّت بومشناسیی و اثیرات واقعیی تشیی بیر
اکوسیستم پارکملی خجیر و زیستگاههای مشابه با کمیک
کارکنان و امکانات سیایر سیازمانهیای موجیود در منطقیه
میباشید .عیدم پیایش و دسترسیی بیه اطّالعیات دقییق از
جمعیّت و تراکم گونه و حاکمیّت نگرش غیرمثبت بر نقش
اکولوییکی و حضور مثمر گونه فوق در زیستگاه ،منجیر بیه
قرارگرفت گونه میذکور در اولویّیتهیای پیایی حفیاظتی،
پژوهشییی و کیاهش شییدید جمعیّیت تشییی در بسیییاری از
زیستگاههای کشور شده است.
متأسفانه به علّت عدم اِشراف به کاهش شدید جمعیّیت
و محدودشدن عرصه زیسیتگاهی بیه علّیت تصیرّف اراضیی
طبیعی و تغییرات وسیع کاربری ،در بسیاری از منیاطق در
آیندهای نزدیک شاهد حذف و انقراض محلّیی گونیة تشیی
خواهیم بود .در پژوهش مدیریت راهبردی یوزپلنگآسیایی
در ایران نیز ارزیابی یک دهه تشیریک مسیاعی و فعّالیّیت
مشترک سازمان حفاظت محیطزیست در توازی با تشیکّ -
ها و سایر سازمانها جهت تضمی بقیای یوزپلنگآسییایی
به انجام رسید .پایش و ثبت اطالعات دقیق جمعیت ییوز و
طعمهها از اولویّت بیاال در برنامیههای حفیاظتی یوزپلنیگ
برخوردار گردید ].[10
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جدول  -1نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدها ،فرصتها و امتیازهای هر کدام
فهرست

میانگی نمره

ضعفها
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

اثر تصادفات جادهای بر جمعیّت گونهتشی در پارکملی خجیر
تأثیر شکار به ع ّلت باورهای خرافی بر جمعیّت تشی
تأثیر متقاب صدمات وارده در بخش کشاورزی بر جمعیّت تشی
افزایش جمعیّت تشی در اثر حذف طعمهخواران
کاهش کیفیّت زیستگاه پارکملی خجیر
عدم آگاهی عموم در خصوص ارزشهای اکولوییکی و زیستی تشی
عدم کارآمدی فرآیند حفاظت در منطقه
لکهایی شدن زیستگاه
عدم انجام پایش و آمار صحیح در مورد جمعیّت تشی و نتیجتاً برآورد جمعیت بیش از اندازه واقعی
خسارات و صدمات ناشی از حضور گونه تشی بر محصوالت کشاورزی و باغی
خسارات و صدمات ناشی از حضور تشی در پوشش گیاهی با ارزش پسته وحشی ()Pistacia atlantica

۱/۹۵
۳/۸۶
۳/۱۳
۲/۰۱
۳/۲۳
۳/۹۰
۳/۲۸
۳/۰۳
۳/۸۵
۳/۹۷
۳/۸

قوت ها
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

تأثیر بومشناختی گونهتشی بر حفظ و بهبود وضعیت فلورستیک (پوشش گیاهی) پارکملی خجیر
حضور جمعیّتی مناسب از تشی در زیستگاه
وضعیّت مطلو حفاظتی منطقه خجیر به عنوان پارکملی
سازگاری وسیع گونهتشی نسبت به تغییر کاربری و شرایط محیطی در زیستگاه
وجود قوانی دقیق و شفاف حفاظتی در خصوص مناطقی با عنوان پارکملی
رفتارهای مخفیکارانه در تشی و گونههای شب فعّال
وجود تعداد افراد مناسب از گونهتشی در پارکملی خجیر
افزایش و بهبود میزان توجّه عموم مردم به مسائ محیط زیستی و مبحث اخالق محیطزیست

۲/۶۳
۲/۸۱
۲/۷۵
۳
۳/۰۸
۳/۹۵
۳/۰۵
۴/۲۹

فرصتها
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11

برگزاری کارگاهها و دورههایی جهت افزایش سطح اطالعات افراد بومی در پارکملی خجیر ،پیرامون تعارضات
قوانی حفاظتی و حمایتی در مورد گونههای حیاتوحش
وجودشی
گونهت
تالش محیطبانان و اداره ک حفاظت محیطزیست تهران در مدیریت و حفاظت از تنوّعزیستی
استفاده از روشهای کنترل غیرحذفی فیزیکی گونهتشی در منطقه
استفاده از روشهای غیرحذفی ترکیبات شیمیایی جهت کاهش صدمات تشی به پوشش گیاهی و باغات مثمر و توده
طبیعیارگانهای دیگر حاضر در منطقه جهت بهبود فرآیند حفاظت
جنگلیامکانات
استفاده از
های
مشارکت نهادها و سازمانهای بی المللی در فرآیند حفاظت گونهتشی و کاهش تعارضات آن
استفاده از ظرف ّیتهای سازمانهای مردم نهاد در فرآیند حفاظت بزر تری جونده ایران
امکان حضور و استفاده از شرکتهای بیمه در جبران خسارت ناشی از فعالیتهای گونهتشی
استفاده از جنبههای اکولوییکی و زیباییشناختی گونه به عنوان بزر تری جونده ایران در جذ گردشگر
ناپسند بودن مصرف گوشت گونهتشی طبق دستورات دی مبی اسالم

۴/۳۷
۳/۳۱
۳/۵۳
۴/۲۷
۴/۱۷
۳/۱۲
۲/۱
۲/۵۳
۴/۱۴
۲/۸۷
۳/۲۵

تهدیدات
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

احتمال افزایش روز افزون ف ّعالیّتهای باغداری در منطقه پارکملی خجیر
احتمال افزایش روز افزون ف ّعالیّتهای کشاورزی در منطقه
احتمال افزایش ف ّعالیّتهای دامپروری در منطقه
افزایش جمعیّت سگها در منطقه خجیر
وجود بیماریهای خطرناک و قاب سرایت انسان از طریق مصرف گوشت گونهتشی همچون سندرم هالزون
احتمال تبدی تشی به گونه آفت
عدم وجود بیمه در برابر خسارتهای وارده احتمالی از جانب تشی در مورد محصوالت باغی و زراعی
تأثیر پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی بر جمع ّیت تشی
وجود ارگانهای مختلف فعال در زیستگاه
ایجاد تغییر در شرایط خرد اقلیمهای حاکم بر لکّههای زیستگاهی تشی
احتمال افزایش ساخت و ساز و تأسیسات بر مبنای تغییرات کاربری

۴/۱۳
۱/۷۵
۲/۵۲
۳/۴۶
۳/۰۲
۲/۸۸
۳/۷۵
۲/۵۵
۴/۲۲
۲/۴۶
۴/۳۲
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تحلی AHP

جدول  -2جدول ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی و محاسبه وزن (درجه اهمّیّت) و رتبهبندی قوتها ( )Sبر اسا
S

S4

S5

S6

S7

S8

وزن

رتبه

S4

0/052

0/052

0/032

0/052

0/066

0/254

3

S5

0/052

0/052

0/032

0/052

0/066

0/254

4

S6

0/368

0/368

0/225

0/368

0/199

1/528

2

S7

0/052

0/052

0/032

0/052

0/066

0/248

5

S8

0/473

0/473

0/706

0/473

./600

2/725

1

تحلی AHP

جدول  -3جدول ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی و محاسبه وزن (درجه اهمّیّت) و رتبهبندی ضعفها ( )Wبر اسا
W

W8

W3

W5

W7

W11

W9

W2

W6

W10

وزن

رتبه

W10

0/163

0/165

0/168

0/168

0/176

0/176

0/392

0/398

0/231

2/037

1

W6

0/163

0/165

0/235

0/235

0/176

0/176

0/130

0/132

0/077

1/489

4

W2

0/163

0/165

0/168

0/168

0/176

0/176

0/130

0/132

0/077

1/355

5

W9

0/163

0/165

0/168

0/168

0/176

0/176

0/130

0/132

0/231

1/509

2

W11

0/163

0/165

0/168

0/168

0/176

0/176

0/130

0/132

0/231

1/509

3

W7

0/054

0/070

0/033

0/033

0/035

0/035

0/026

0/018

0/046

0/35

6

W5

0/054

0/070

0/033

0/033

0/035

0/035

0/026

0/018

0/046

0/35

7

W3

0/054

0/023

0/011

0/011

0/025

0/025

0/018

0/018

0/032

0/217

8

W8

0/018

0/007

0/011

0/011

0/019

0/019

0/014

0/014

0/025

0/211

9

تحلی AHP

جدول  -4جدول ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی و محاسبه وزن (درجه اهمّیّت) و رتبهبندی فرصتها ( )Oبر اسا
O

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O9

O11

وزن

رتبه

O1

0/404
0/044
0/057
0/134
0/134
0/044
0/134
0/044

0/228
0/025
0/076
0/228
0/228
0/008
0/177
0/025

0/291
0/013
0/041
0/208
0/208
0/013
0/208
0/013

0/573
0/021
0/038
0/191
0/063
0/021
0/063
0/027

0/349
0/012
0/023
0/340
0/116
0/016
0/116
0/016

0/214
0/071
0/071
0/214
0/166
0/023
0/166
0710

0/347
0/016
0/023
0/347
0/115
0/016
0/115
0/016

0/254
0/028
0/084
0/198
0/198
0/009
0/198
0/028

2/660
0/230
0/413
1/860
1/280
0/150
0/011
0/240

1
6
5
2
3
8
4
7

O2
O3
O4
O5
O6
O9
O11

تحلی AHP

جدول  -5جدول ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی و محاسبه وزن(درجه اهمّیّت) و رتبهبندی تهدیدها ( )Tبر اسا
T

T1

T4

T5

T7

T9

T11

وزن

رتبه

T1

0/133

0/197

0/264

0/302

0/119

0/119

1/134

3

T4

0/026

0/039

0/088

0/020

0/039

0/050

0/262

5

T5

0/014

0/013

0/029

0/012

0/050

0/039

0/157

6

T7

0/026

0/118

0/147

0/060

0/071

0/071

0/493

4

T9

0/399

0/355

0/205

0/302

0/358

0/358

1/977

1

T11

0/399

0/276

0/264

0/302

همچنی در بررسی مطلوبیّت زیستگاه تنگپوتک واقیع
در منطقة دنا به عنوان زیستگاه گوزنزرد ایرانی تأکیید بیر
راهبرد میدیریتی اسیتفاده از محیطبانیان داوطلیب جهیت
حفاظت و پایش مطلو تأکید گردیید ] .[15همچنیی در
ارزیابی و تدوی برنامه مدیریت راهبردی کاهش تعارضیات

0/358

0/358

1/957

2

خر قهوهای در استان قزوی نیز تأکید بر جلب مشیارکت
دستگاههای ذیربط و تشیکّ هیای مردمنهیاد و فعّالسیازی
کارگروههای استانی بود ].[33
با توجه به نتایج پژوهشها و عملیّاتهای دقیق میدانی که
در مدّت دو سال و طی  30برنامة پایش توسّط تیم نگارنده
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به انجام رسید ،قریب به اتفاق تعارضات در نقیاطی رخ داده
است که قسمتی از اراضی طبیعی و زیستگاه بالفعی تشیی

به دلی فعّالیّتهای انسانی ،تصیرّف و تحدیید حیدود ،وارد
فرآیند تغییرات کاربری گردیده است.

جدول  -6جدول ماتریس نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها
رتبه

قوّت

1

 :S8افزایش و بهبود میزان توجّه عموم مردم بیه مسیائ محییط-
زیستی و مبحث اخالق محیطزیست
 :S6رفتارهای مخفیکارانه در تشی و گونههای شبفعّال

3

 :S4سازگاری وسیع گونهتشی نسبت بیه تغییرکیاربری و شیرایط
محیطی در زیستگاه
 :S5وجود قوانی دقیق و شفّاف حفاظتی در خصوص مناطقی بیا
عنوان پارکملی
 :S7وجود تعداد افراد مناسب از گونهتشی در پارکملی خجیر

2

4
5

رتبه
1
2
3

4
5

فرصت
 :O1برگزاری کارگاهها و دورههایی جهت افزایش سطح اطّالعیات
افراد بومی در پارکملی خجیر ،پیرامون تعارضات گونهتشی
 :O4استفاده از روشهای کنترل غیرحذفی فیزیکی گونهتشی در
منطقه
 :O5استفاده از روشهای غیرحیذفی ترکیبیات شییمیایی جهیت
کاهش صدمات تشی به پوششگیاهی و باغات مثمیر و تودههیای
جنگلی طبیعی
 :O9امکییان حضییور و اسییتفاده از شییرکتهای بیمییه در جبییران
خسارت ناشی از فعّالیّتهای گونهتشی
 :O3تالش محیطبانان و اداره ک حفاظت محیط زیسیت تهیران
در مدیریت و حفاظت از تنوّعزیستی

نقش اکولوییکی تشی به عنوان بزر تری گونة جونده
کشور در بهبود تنوّع فلورستیک زیسیتگاه و آمادهسیازی و
حفظ قوّة نامیه و پراکنش بذور گونههای بیاارزش گییاهی،
منبعغییذایی بییاارزش بییرای برخییی افییراد در جمعیّتهییای
شکارگر گوشتخوار و پرندگان شکاری ،قاب اغماض نبوده و
خأل مطالعات و پژوهشهای تخصّصی بومشناسی در میورد
تشی را مطرح می نماید.
با توجه به وجود مرزهیای جغرافییایی مشیترک و نییز
همپوشانی برخی از زیستگاهها بی سازمان محیطزیسیت و
برخی سازمانهای توانمند و اِشیراف بیه محیدودیتهیا در
ابعادی همچیون کمّیّیت کارکنیان محیطبیان و تجهییزات،
پیشنهاد میگردد تا با انعقیاد تفیاهمنامیههایی بیا رویکیرد
مشارکت سازمانهیا در تیرویج و اشیاعة فرهنیگ حفاظیت

رتبه
1
2
3
4
5

رتبه

ضعف
 :W10خسارات و صدمات ناشی از حضور گونهتشی بر محصوالت
کشاورزی و باغی
 :W9عدم انجام پایش و آمار صیحیح در میورد جمعیّیت تشیی و
نتیجتاً برآورد جمعیّت بیش از اندازه واقعی
 :W11خسارات و صدمات ناشی از حضور تشی در پوشش گیاهی
با ارزش پستهوحشی
 :W6عییدم آگییاهی عمییوم در خصییوص ارزشهییای اکولییوییکی و
زیستی تشی
 :W2تأثیر شکار به علّت باورهای خرافی بر جمعیّت تشی

تهدید

1

 :T9وجود ارگانهای مختلف فعال در زیستگاه

2

 :T11احتمییال افییزایش سییاخت و سییاز و تأسیسییات بییر مبن یای
تغییراتکاربری
 :T1احتمال افیزایش روزافیزون فعّالیّتهیای باغیداری در منطقیه
پارکملی خجیر
 :T7احتمال تبدی تشی به گونه آفت

5

 :T4افزایش جمعیّت سگها در منطقه خجیر

3
4

محیطزیست طبیعی ،از همکاری و مشارکت سیازمانهیای
مستقر و فعّال در مجاورت منطقه به نحو مطلیو اسیتفاده
گردد.
دوّمییی راهبییرد ،بهبییود و ارتقییای روزافییزون اطّالعییات
طیفهیا و اقشیار جامعیه در میورد ارزشهیای چندجانبیة
حیاتوحش و زیسیتگاه و اشیاعة فرهنیگ محیطزیسیت و
کییاهش رونیید تصییرّف اراضییی منییابعطبیعی و فرآینیید
تغییراتکاربری و فعّالیّتهای باغداری در پارکملی خجییر
و مناطق مشابه میباشد .برگزاری کارگیاههیای آموزشیی و
ترویجی مرتبط باعث افزایش آگیاهی افیراد بیومی ] [33و
غیربومی فعّال میشود.

ارزيابی و تدوين برنامه مديريت راهبردی گونه تشی در پارک ملی خجیر ...
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جدول  -7راهبردهای ( SOتهاجمی)
تهاجمیSO
S8 O1

S8 O4O5

S6 O9

 :SO1با توجه به اقبال عمومی به طیف مسیائ محیطزیسیت و ارتقیای روزافیزون آگیاهی اقشیار جامعیه از ارزشهیای چندجانبیه حییاتوحش و
زیستگاه ،کارشناسان فعّال محیطزیست و حیاتوحش میبایست به برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی تخصّصی و عمیومی در جهیت افیزایش
سطح دانش و اطّالعات در زمینه حفاظت و مدیریت پایدار زیستگاه و حیاتوحش و کاهش تعارضات اقدام نمایند.
 :SO2با توجّه به بهبود توجه قشر عمومی و اعظم جامعه به طیف مسائ محیطزیست خصوصاً ابعاد حقوقی ،اخالقی و احساسیی در بیا حفاظیت
حیاتوحش و رغبت روز افزون عموم مردم به کاهش تلفات حیاتوحش ،استفاده از روشهای کنترل غیرحذفی فیزیکی و شیمیایی جهیت کیاهش
صدمات و تلفات گونهتشی باید مدنظر قرار گیرد.
 :SO3خصوصیات رفتاری و فیزیولوییکی و نحوه ایجاد خسارت تشی به بخش باغیداری و کشیاورزی و منیابع طبیعیی ،اهمّیّیت و ضیرورت حضیور
شرکتهای بیمه جهت جبران خسارت و کاهش تعارضات را بیشتر مینماید.

جدول  -8راهبردهای ( WOمحافظه کارانه)
محافظهکارانه WO
W10W3
O1
O5 W10
W11
W6
W11

O1

گونه تشی و فعالیتهای

 :WO1برگزاری کارگاههای آموزشی توسط کارشناسان فعال در روستاهای منطقه میتواند بر کاهش تعارضات بی
کشاورزی و باغداری تاثیر مثبت گذارده و صدمات وارده بر جمعیت ای گونه در اثر تعارضات را به حداق برساند.
 :WO2استفاده از روشهای کنترل غیرحذفی (فیزیکی و شیمیایی) تشی می تواند خسارت در بخشهای منابع طبیعی و باغداری و کشاورزی را به
کمتری مقدار تقلی دهد.
 :WO3برگزاری کارگاهها و افزایش سطح اطالعات گارد محیطبانی و منابعطبیعی فعال در پارکملی خجیر میتواند در کاهش صدمات به پوشش
گیاهی با ارزش منطقه و گونههای گیاهی همچون پسته وحشی اثری مثبت داشته باشد .ضمنا افزایش آگاهی عمومی اهالی بومی و عالقهمندان و
پرسن حفاظت در منطقه می تواند ارزشهای اکولوییکی و زیستی تشی را در زیستگاه و اکوسیستم خجیر و در مجاورت پایتخت بیش از پیش
روش سازد.

جدول  -9راهبردهای ( WTتدافعی)
تدافعی WT
W10T9
W9T9
W11 T11

 :WT1خسارات و صدمات ناشی از حضور تشی در بخش کشاورزی و باغی را به کمک حضور و امکانات و تواناییهای ارگانهای مختلف فعال در
پارک ملی و زیستگاه خجیر تعدی بنماییم.
 :WT2عدم انجام پایش و اطالعات دقیق در مورد گونهتشی و اثرات واقعی آن بر پارکملی را با کمک کارکنان و امکانات سایر ارگانهای موجود
در منطقه به حدی مطلو برسانیم.
 :WT3کاهش خسارت ناشی از فعالیت تشی بر درختان با ارزش پستهوحشی با کنترل تصرّف زیستگاهها و تغییرات کاربری که منجر به تشدید
فعّالیّت تشی در مناطق خاص و محدود باقی مانده میشود.

جدول  -10راهبردهای ( STرقابتی)
رقابتی ST
T11
T1 T5

S8

T1
T11
S4T1

S6

 :ST1رشد و بهبود اطالعات اقشار جامعه در مورد ارزشهای حیاتوحش و زیستگاه و اخالق محیطزیست و مدیریت حیاتوحش میتواند روند
تغییراتکاربری و اشاعه فعالیتهای باغداری را در پارک ملی خجیر کاهش دهد ،ضم اینکه افزایش آگاهی افراد بومی و غیربومی در پارکملی
خجیر میتواند خطر ابتال به بیماری خطرناک سندروم هالزون از طریق مصرف گوشت ای گونه را کاهش دهد.
 :ST2رفتارهای مخفیکارانه گونهتشی میتواند افزایش روبه فزونی فعالیتهای باغداری و تغییراتکاربری بر ای مبنا را کاهش دهد.
 :ST3سازگاری گونهتشی میتواند رشد روزافزون باغداری صنعتی در پارکملی خجیر را با رکود و عدم رشد روبرو سازد.

در پژوهشی مشابه بیا عنیوان تیدوی برنامیه میدیریت
راهبردی در کاهش تعارضات گر در اسیتان همیدان نییز
نخستی راهبرد پیشنهادی اهمّیّت اطّالعرسانی ،آگاهسازی
و فرهنگسازی جوامع بومی را مطرح نمود ] ،[1همچنیی
تأکید بر راهبردهای مدیریتی همچون جلیوگیری از تجیاوز

سییاکنان محلییی بییه منطقییه و تغییییر کییاربری زمییی و
فرهنگسازی و تنویر افکار عمومی بومیان ساک در منطقه
تنگپوتک جهت جلوگیری از تخریبزیستگاه گردید ].[15
در تأییییید راهبیییرد فیییوق ،در میییدیریت راهبیییردی
یوزپلنگآسیایی نیز تأکید بر راهبرد آمیوزش بیود و مهیم-
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خشک صیورت پیذیرفت و بیر راهبیرد تیدوی برنامیههای
آموزشی متناسیب و آشینایی میردم محلیی بیا ارزشهیای
بومشناختی حیاتوحش و مشارکت نیروهای بومی در امیر
حفاظت از منطقه تأکید شد ].[23

تری مشکلی که تیالشهیای آموزشیی حیول آن متمرکیز
بودند ،آگاهسازی میردم و معرفیی یوزپلنیگ بیه آنیان بیود
].[10
در منطقه حفاظتشده کهیاز اصفهان نییز پژوهشیی بیا
عنوان برنامهریزی راهبردی برای توسیعهپاییدار در منیاطق

جدول  -11ماتریس  QSPMبرای استراتژیهای ST
ردیف

وزن

عوام

S8

افزایش و بهبود میزان توجّه عموم مردم به مسائ محیطزیسیتی
و مبحث اخالق محیطزیست
رفتارهای مخفیکارانه در گونهتشی و گونههای شبفعال

S4

سازگاری وسیع گونهتشیی نسیبت بیه تغیییر کیاربری و شیرایط
محیطی در زیستگاه

S6

AHP

AS

ST1
W×AS

AS

ST2
W×AS

AS

ST3
W×AS

2/725

4

10/9

1

2/725

1

2/725

1/528

2

3/056

4

6/112

1

1/528

0/254

1

0/254

1

0/254

4

1/016

9.091

5.269

14.21

جمع

AHP

WT1
W×AS
AS

WT2
W×AS
AS

WT3
W×AS
AS

S8

افزایش و بهبود میزان توجه عموم مردم به مسائ محیطزیسیتی
و مبحث اخالق محیطزیست

2/725

3

8/175

3

8/175

1

2/725

S6

رفتارهای مخفیکارانه در گونهتشی و گونههای شبفعال

1/528

2

3/056

3

4/584

1

1/528

S4

سییازگاری وسیییع گونهتشییی نسییبت بییه تغییرکییاربری و شییرایط
محیطی در زیستگاه

0/254

1

0/254

1

0/254

2

0/254

جدول  -12ماتریس  QSPMبرای استراتژیهای WT
ردیف

وزن

عوام

جمع

13.013

4.507

11.485

WO2
W×AS
AS

WO3
W×AS
AS

جدول  -13ماتریس  QSPMبرای استراتژیهای WO
ردیف

عوام

S8

افزایش و بهبود میزان توجه عموم مردم به مسائ محیطزیسیتی
و مبحث اخالق محیطزیست
رفتارهای مخفیکارانه در گونهتشی و گونههای شبفعال

S4

سییازگاری وسیییع گونهتشییی نسییبت بییه تغییرکییاربری و شییرایط
محیطی در زیستگاه

S6

جمع

در اصول مدیریت حییاتوحش پیرداخت بیه شیاخ
ظرفیّت برد فرهنگی بسیار مهم اسیت .باتوجّیه بیه رشید و
بهبود سطح اطالعیات اقشیار جامعیه در میورد ارزشهیای
چندجانبة حیاتوحش و زیستگاه و ترویج فرهنگ و اخالق
محیطزیست ،میتوان از نقطیة قیوّت فیوق در مواجهیه بیا

AHP

WO1
W×AS
AS

وزن
2/725

4

8/175

2

5/45

4

2/725

1/528

1

1/528

2

3/056

1

1/528

0/254

1

0/254

1

0/254

1

0/254

9.557

8.76

4.507

پدیده زمی خواری و تصرّف اراضی منابعطبیعی ،به عنیوان
توان بالقوّه در جامعه در جهت اجرای راهبرد حداکثر بهیره
جست و فرآیند تخریب و محدودشدن و کیاهش مسیاحت
زیستگاه و تغییرات کاربری و گسترش فعّالیّتهای باغداری

ارزيابی و تدوين برنامه مديريت راهبردی گونه تشی در پارک ملی خجیر ...

و افزایش تنشها در زیستگاه را متوقف نمود تا در رابطهای
مستقیم ،میزان تعارضات فیمابی کاهش یابد.
در پژوهشی بیا عنیوان مقایسیه دو پیارکملی خجییر و
سرخهحصییار از لحییا رونیید تغییییرات پوشییش و کییاربری،
نتیجهگیری گردید که گسترش ساختوساز و سکونتگاه و
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افزایش ارتباطات محیطهای روستایی در پارکخجیر منجر
به افزایش تصاعدی ساخت و سیازها و مسیتثنیات شیده و
ای معضالت بدون توجّه به اهمّیّت اکولیوییکی و ظرفیّیت
منطقه است ].[14

جدول  -14ماتریس  QSPMبرای استراتژیهای SO
ردیف

عوام

S8

افزایش و بهبود میزان توجه عموم مردم به مسائ محیطزیسیتی
و مبحث اخالق محیطزیست
رفتارهای مخفیکارانه در گونهتشی و گونههای شبفعال
سییازگاری وسیییع گونهتشییی نسییبت بییه تغییرکییاربری و شییرایط
محیطی در زیستگاه

S6
S4

وزن
AHP

AS

SO1
W×AS

AS

SO2
W×AS

AS

SO3
W×AS

2/725

4

8/175

4

8/175

1

2/725

1/528
0/254

1
1

1/528
0/254

1
1

1/528
0/254

4
2

6/112
0/254

9.957

جمع

9.957

9.091

جدول  -15ماتریس نهایی  – QSPMاولویتبندی راهبردهای کلیدی
راهبرد
راهبرد اول

عدم کمّیّت و کیفیّت مطلو در پایش و ثبت اطّالعات دقیق در مورد میزان و تراکم جمعیّت و وضعیّت بومشناسیی و اثیرات واقعیی گونهتشیی بیر
اکوسیستم پارکملی خجیر و زیستگاههای مشابه را با کمک کارکنان و امکانات سایر ارگانهیای موجیود در منطقیه بیه حیدی مطلیو برسیانیم.
W9O6

راهبرد دوم

راهبرد سوم

بهبود و ارتقای روزافزون اطّالعات اقشار جامعه در مورد ارزشهای چندجانبة حیاتوحش و زیستگاه و اشاعة فرهنگ محیطزیست مییتوانید رونید
تصرّف اراضی منابعطبیعی و فرآیند تغییراتکاربری و فعّالیّتهای باغداری در پارکملی خجیر و مناطق مشابه کاهش دهد .ضیم اینکیه برگیزاری
کارگاههای آموزشی و ترویجی مرتبط باعث افزایش آگاهی افراد بومی و غیربومی فعّال در منطقه و نتیجتاً خطر ابتال به بیماری خطرنیاک سیندروم
هالزون از طریق مصرف گوشت گونه تشی را کاهش دهدO1T1-O1T5 .
خسارات و صدمات ناشی از حضور گونهتشی در بخش کشاورزی و باغداری را به کمک حضور و امکانات و تواناییهای ارگانهیای مختلیف فعّیال در
پارکملی و زیستگاه خجیر و مناطق مشابه تعدی نمائیمW10O6 .

شک  -2نمودار آنالیز راهبردی SWOT

متأسفانه جمعیّت و تراکم بسیاری از گونیهها بیه دلیی
باورهای خرافی و نادرست و برداشت افراطی از جمعیّتهیا
رو به کاهش بوده و شاهد افزایش نیرخ انقیراض گونیهای و

قرار گرفت بسیاری از گونهها در فهرست انقراض محلّیی و
جهانی هستیم .تشی از ای قاعده مستثنی نبوده و با شیوع
عقاید خرافی و غیرفنّی و غیرعلمی ماننید بییارزش بیودن
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حضییور تشییی در زیسییتگاههییا ،نقییو اصییول بنیییادی
بومشناسی ،باور نادرست مبتنی بر حضیور و تیراکم بیاالی
گونه در زیستگاههایکشور ،مصیرف گوشیت تشیی جهیت
درمان بیماریهیای تنفسیی و عیدم برنامیهریزی و اجیرای
شبکه حفاظت سیستماتیک و معیرف حییاتوحش کشیور،
متأسفانه روند اتالف و صید گونه در سالهای اخیر آهنگی
شدید و سیری صعودی به خود گرفته است.
آموزش و فرهنگسازی و ارتقای سیطحدانش در طییف
عالقهمنییدان و فعّیاالن عرص یة حیییاتوحش و بهرهبییرداران
همچون کشاورزان و باغیداران و نییز کارکنیان اجراییی در
سازمانهای منابعطبیعی و جهادکشاورزی و محیطزیسیت
باعث میگردد صید و کشتار ای گونیه بیه جهیت مصیرف
گوشت و یا در حکم گونه زیانکار و بیارزش متوقّف گردد و
ابتال به بیماری سندرم هالزون بر اثر مصرف گوشیت تشیی
کنترل گردد .قطعاً با دیدگاه سیستماتیک و متخصّ محور
میتوان فعّالیّت مخرّ و بروز تعارضیات گونیة تشیی را بیه
عنوان زنگخطر جدّی دال بر تخریب و تقطیع زیسیتگاه و
تنزّل شاخ های زیسیتگاهی و جمعیّتشیناختی قلمیداد
نمود که نه تنها گونة فوق ،بلکه طیفی از تنوّع فون و فلیور
را در تهدید به انقراض و حذف از زیستگاه قرار خواهد داد.
در مییت سییوّمی راهبییرد نیییز مجییدّد تأکییید بییر
تشریکمساعی بیا سیازمانهیای فعّیال و میؤثّر در منطقیه
گردید تیا در بحیث میدیریت و تعیدی خسیارت ناشیی از
فعّالیّت بزر تری گونیة جونیدة کشیور بتیوان بیه نحیوی
مطلو و پایدار عم نمود .مدیریت تعارضیات و خسیارات
گونة تشی در مرحلیة اول منیوط بیه جلیوگیری و کنتیرل
تصرّف اراضی طبیعی و فرآینید تغییراتکیاربری و متعاقبیاً
کییاهش مسییاحت زیسییتگاه خجیییر و نییزول شییاخ هییای
مطلوبیّتزیستگاه است تا از پدییدههایی همچیون تقطییع،
تخریب و از دسترفت زیستگاه و تبعات سلسیلهوار بعیدی
جلیوگیری گیردد .در سیطوح پیایی تیر بیا معرفیی مجیدد
شییکارگرهای طبیعییی تعدی کننییده جمعیّییت بنییا بییه
اسیییتانداردهای مطلوبیّتزیسیییتگاهی و تعیییادل و تیییوازی
شاخ های اکولوییک زیستگاه ،طراحی و ایجیاد گیذرگاه-
های کامالً مهندسی برای جابهجایی گونه ،طراحی و نصیب
فنی و مهندسی حصار ،اسیتفاده از محیرّکهیای بازدارنیده
همچون تیرام (هیدروکلرور مس) در تنه و طوقه درختان و

گونههای گیاهی ارزشمند نیاز است .بنا به گستردگی ابعیاد
اقتصادی ادوات و تجهیزات و کارکنیان در ایی امیر ،قطعیاً
حضییور و مشییارکت سییایر تش یکّ هییا و سییازمانهییا الزم و
غیرقاب اغماض است.
در پژوهشییی بییا عنییوان بررسییی وضییعیّت تعارضییات
کشاورزان با حییاتوحش در اسیتان مازنیدران ،کشیاورزان
چهارگونه گراز ،خر قهوهای ،تشیی و پرنیدگان را سیبب
تخریب محصوالتی همچون بیرنج ،غیالت ،درختیان مییوه،
کندوهای عس و صیفیجات معرفیی نمودنید .بیه ترتییب
اهمّیّت شیبپایی ،حصارکشیی ،ایجیاد سیر و صیدا ،سیگ
نگهبان و شکار از روشهای مرسوم و بعضیاً منسیوخ بیرای
مدیریت و تعدی خسارات ناشی از حضور گونههای مذکور
بوده است ].[3
بدیهی است ،هرگونه خسارت ناشی از حییاتوحش بیر
نگرش جوامع محلّی مؤثّر بوده و وضعیّت اقتصیادی آنهیا را
تحییت تیأثیر قییرار میدهیید .بنییابرای  ،مییدیریت و آمییوزش
مفاهیم زیستمحیطی برای جوامیع بیومی کیه بیه صیورت
مستقیم با حیاتوحش در ارتباط هسیتند ضیروری بیوده و
ت یأثیر بسییزایی در کییاهش تعارضییات و خسییارات و بهبییود
وضعیت معیشتی آنها خواهد داشت ].[36
در تحقیقییی بییا عنییوان راهبردهییای حفاظییت از آهییوی
ایرانی در خراسیان رضیوی تأکیید بیر راهبیرد بیه حیداق
رساندن تبعات ناشیی از خشکسیالی و احیدا و بازسیازی
آبشخورها و عملیّات آبخیزداری مناسب جهت جلوگیری از
تخریب زیستگاههای آهو توصیه گردید تا آهوهیا بیه دلیی
کمبود آ به زمی های کشاورزی وارد نگردنید و تعیدی و
کنترل تعارضات و خسارات به نحوی مطلو اعمیال گیردد
] .[22نتیجه پژوهش فوق در تأیید اقدام در جهیت بهبیود
شاخ های زیستگاهی با توجّه بیه پتانسیی و توانمنیدی
ارگانهای مختلف در منطقه است.
با توجه به بررسی و تجزییه و تحلیی عوامی درونیی و
بیرونی و رهیافیتهیای نهیایی ،میتیوان در برنامیهریزی و
تعدی اثر تعارضات از راهبرد مدیریتی مشارکت ذینفعیان
و پیمانکاران حاضر در منطقیه سیود جسیت .بیا توجّیه بیه
همجواری پارکملی خجیر و کالنشیهر تهیران و میی بیه
تملّک و فعّالیّتهای اقتصادی و احیدا بیاغهیای مثمیر و
مییزارع پییرورش گیی و کشییاورزی متییراکم و مسییتثنیات،
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ارزشمند سازمانهیای حاضیر نییز در میدیریت مطلیو و
حفاظییت کارآمیید تنوّعزیسییتی و ایجییاد شییرایط پایییدار در
.زیستگاه مبادرت ورزید
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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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