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 :چکیده

كاهش  زیستگاه به شدتهای استپی و بیابانی است كه جمعیت آن به دلایل متعدد از جمله تخریب از پستانداران ساكن دشتیکی آهوی ایرانی 

آهوی ایرانی در این استان به شدت  بخصوص خراسان رضوی، نیز از این قضیه مستثنی نبوده و جمعیت ،زیستگاههای شرق كشور یافته است.

 و SWOT ،QSPMتلفیق رویکردهای كمّی و كیفی نظیر تحقیق حاضر هدف از كاهش یافته و در برخی از این مناطق منقرض شده است. 

AHP و خراسان رضوی در تحت حفاظت  همنطق 97آهوی ایرانی در شناخت و الویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های به منظور

ادات قارائه راهکار های مدیریتی به منظور حفاظت از این گونه می باشد. نتایج نشان داد كه بالا بودن تنوع زیستی، حضور گونه های شاخص و اعت

ط مهمترین نقا ،هاضعف مدیریت و حفاظت ازگونهو كم آبی ، های متمادیبروز خشکسالیر تقدس آهو، مهمترین نقاط قوت است و مردم مبنی ب

مدیریت دام ، های مختلف مناطقها، زون بندی مناطق تحت حفاظت و استفاده از قابلیتدر گروه فرصت این مناطق به حساب می آید. ضعف 

ر شکار غیبه عنوان مهمترین فرصت ها شناخته شد.  شکارگاه خصوصی به صورت اشتغال برای بومیان و سودآوری اقتصادی ایجاددر مراتع و 

 SWOTنتایج تحلیل می باشند. استان كننده آهو در مناطق تحت حفاظت  تهدیدمهمترین عوامل  ،و تخریب زیستگاه رویه دامچرای بی، مجاز

در باید راهبردهایی را و  قرار دارد 874/0( با ارزش نهایی WTاطق تحت حفاظت استان در الگوی تدافعی )نشان داد كه وضعیت آهوان در من

ت های كوتاه مدت و بلند مدبرنامهنابراین تدوین ب هد.کابها را به حداقل رساند و از تهدیدهای موجود مدیریت این گونه اتخاذ كرد كه نقطه ضعف

تدوین برنامه مدیریتی منسجم با هماهنگی دستگاه های ین گونه ارزشمند در خراسان رضوی ضروری است. جهت كاهش عوامل تهدید كننده ا

ذیربط و سازمان حفاظت محیط زیست استان برای مقابله با بروز خشکسالی متمادی و كم آبی در مناطق تحت حفاظت استان و تامین تجهیزات، 

 ت به عنوان بهترین راهبرد شناسایی شد. تحت مدیریامکانات و نیروی حفاظتی جهت حفاظت از مناطق 

 آهوی ایرانی، خراسان رضوی، برنامه ریزی راهبردی، ماتریس كمّی راهبردی ؛تنوع زیستی: واژگان کلید
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 مقدمه. 1

و جرای برنامه های حفاظتی از گونه ها اامروزه، 

مشخصی محدود شده كه تحت مناطق به اكوسیستم ها 

شناخته می شوند. این حفاظت تحت عنوان مناطق 

زیست تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطكه مناطق 

وحش  های حیاتبازماندهآخرین پناهگاه قرار دارند، 

این مناطق به تنوع زیستی  و شوندكشور محسوب می

پژوهش  های ارزشمندی برای مطالعه وعنوان دستمایه

شناخت نقاط  .(Madjnoonian, 2014) رودبشمار می

قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید هایی كه گونه ها در 

مناطق حفاظت شده با آن رو به رو هستند، اولین مرحله 

برنامه ریزی راهبردی حفاظت است كه به تدوین برای 

راهبردهای مناسب جهت حفظ گونه ها و زیستگاه ها و 

 بهره برداری پایدار توسط جوامع محلی كمک می كند. 

راهبردی از چهار عنصر اساسی شامل بررسی  ریزیبرنامه

محیطی، تدوین راهبردها، اجرای راهبردها و كنترل و 

مدیریت  .(Hussey, 2001)ارزیابی تشکیل شده است 

علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات و ، راهبردی

سازد ای است كه یک سازمان را قادر میوظایف چندگانه

. (Ahmadi, 1998) بدبه مقاصد خود دست یا

ورد م ،رویکردهای بسیاری برای فرآیند مدیریت راهبردی

ر این میان، تجزیه و تحلیل كه د گیردمی استفاده قرار 

( 9TSWO) ها وتهدیدهانقاط قوت، ضعف، فرصت

یک ابزار مهم پشتیبان  SWOTتحلیل . تتر اسمتداول

گیری است و معمولا به عنوان ابزاری مناسب برای تصمیم

تحلیل محیط بیرونی و درونی یک سامانه استفاده 

                                                           

1-Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats  

چنین این تحلیل بستر مناسبی را برای شود. هممی

 ,Gürel)آورد های مدیریتی فراهم میتدوین استراتژی

های دارای مزیت SWOTاگرچه تحلیل  .(2017

اما در مراحل سنجش و ارزیابی دارای  ،گیری استچشم

در تحلیل به عنوان مثال  .هایی نیز هستنقطه ضعف

SWOT  كه به صورت سنتی انجام می شود، اهمیت

های پیشنهادی قابل نسبی هر عامل روی راهبرد

برای حل این مشکل، یک روش . گیری نیستاندازه

را ( 3AHP)یل سلسله مراتبیو تحل SWOT تركیبی از

 هم نامیده می شود A′WOT پیشنهاد كردند كه

(Kurttila et al., 2000).  ارائه به منظور بنابراین

بهترین راهبردهای مدیریتی تركیب روشهای راهبردی 

 ,.Kangas et al) كیفی و كمّی توصیه شده است

این رویکرد تركیبی در برنامه ریزی راهبردی در . (2001

توسعه  و محیط زیست شهریزمینه های مختلف 

 ,.Kajanus et al)قرار گرفته استفاده مورد گردشگری 

2004, Kazana et al., 2015, Scolozzi et al., 

 گونه ها و زیستگاههاو در برنامه یزی حفاظت از  (2014

 Ahmadi et al., 2012, Farashie)نیز كاربرد دارد 

et al., 2012). 

و دشتی گونه های زیستگاههای از یکی آهوی ایرانی 

است كه جمعیت آن به دلایل متعدد از جمله ایران استپی 

اطق مناین  تخریب زیستگاه به شدت كاهش یافته است.

استپی از دیرباز برای استفاده كشاورزی و چرای و دشتی 

افزایش روز افزون و  .گرفته استدام مورد استفاده قرار 

ها از این اكوسیستم های غیراصولی انواع بهره برداری

پذیری و شکنندگی غیرقابل جبران خشک كشور، آسیب

2 -Analytical Hierarchy Process 
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 & Mohammadi- Fazel)آنها را در پی داشته است 

Safaei, 2001). بخصوص  ،زیستگاههای شرق كشور

خراسان رضوی، نیز از این قضیه مستثنی نبوده و 

آهوی ایرانی در این استان از انواع فشارها در  جمعیت

امان نبوده و زیستگاههای آنها یکی پس از دیگری خالی 

بگونه ای . (Akbari et al., 2013) شوداز جمعیت می

های امروزه برای حفظ آهوی ایرانی و آخرین بازماندهكه 

)نظیر تکثیر در های حفاظتی بیر انواع شیوهنسل ج

 .(Pahlavani, 2004) ی شودمبه كار گرفته اسارت( 

عوامل راهبردی جلوگیری از انقراض آهوی كیفی ارزیابی 

بخشی از این در  SWOTایرانی با استفاده از تکنیک

و انجام شد  (شهرستانهای قاین و زیركوهاستان )

مدیریت این گونه جهت ( STتهاجمی ) هایبردراه

برنامه ریزی اما . (Besmali, 2015)پیشنهاد شد 

راهبردی نیازمند نگاهی جامع نگر است و تلفیق 

می AHP و SWOTرویکردهای كمّی و كیفی نظیر 

 تواند به اتخاذ بهترین راهبردهای مدیریتی كمک نماید

(Razmjooei & Saeidi, 2016) . تدوین راهکارهای

وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سازگار با  كارآمد و

گونه و اجرای این شرایط زیستی و حفاظتی  منطقه و

های مربوطه در كاهش آثار منفی دقیق آن توسط سازمان

تعارضات بین انسان و حیات وحش و دستیابی به اهداف 

 ,.Chynoweth et al) باشدمدیریتی بسیار موثر می

تلفیق رویکردهای كّمی و تحقیق حاضر هدف از . (2016

به منظور  AHPو SWOT ،7QSPMكیفی نظیر 

شناخت نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدید های آهوی 

و ارائه مناطق تحت حفاظت در خراسان رضوی ایرانی در 

 برای بهبود وضع موجود است. راهکار های مدیریتی 

                                                           

3 -Quantitative Strategic Planning Matrix 

 مواد و روش ها.2

 منطقه مورد مطالعه.2-1

كه با  شده واقع ایران شرق شمال در رضوی خراسان

 كیلومتر مربع چهارمین استان وسیع 994498مساحت 

 سهپارک ملی،  یکاست. این استان با دارا بودن  كشور

منطقه  39، پناهگاه حیات وحش ، سهاثر طبیعی ملی

جمعاً به مساحت ، منطقه شکار ممنوع 97حفاظت شده و 

استان را درصد از كل  39كه حدود ، هکتار 3783111

 رتبه اول را در كشور دارا است ،شودشامل می

(Rahnama & Asadi, 2016).  جمله آهوی ایرانی از

این های حمایت شده و با ارزش در زیستگاههای گونه

حفاظت از  اتحادیهدر فهرست قرمز استان است كه 

 قرار دارد( VU( در رده آسیب پذیر )IUCNطبیعت )

(IUCN, 2017) .بر اساس  ،هدف این مطالعه با توجه به

محیط زیست مبنی بر حضور گونه اداره كل گزارشات 

پناهگاه حیات وحش  3منطقه شامل  97آهو، تعداد 

منطقه حفاظت شده  1)شیراحمد و دشت لاغری(، 

)رئیسی، جنگل خواجه، هنگام، هلالی، پروند، سیرخون، 

منطقه شکار  3تخت سلطان، كوه بزنگان و افتخاری( و 

 .(9)شکل  ع )نوبهار و سه كوهک( انتخاب شدممنو

 روش کار. 2-2

و میدانی كتابخانه ای  برای گردآوری اطلاعات از دو روش

استفاده شد. ابتدا از مقالات علمی منتشر شده، 

ها، شناسنامه مناطق حفاظت شده خراسان نامهپایان

شناخت  جهت های اطلاعاتیو نقشه هارضوی، گزارش

بر اساس اطلاعات  تفاده گردید.وضعیت موجود اس
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هایی به منظور دریافت نظرات اسنادی، پرسشنامه

متخصصین و كارشناسان و اساتید تهیه شد. جامعه 

بانان و مسئولان ادارات آماری شامل كارشناسان و محیط

 محیط زیست استان و اساتید دانشگاهی بود.

 

 منطقه شکار ممنوع  2منطقه حفاظت شده و  9پناهگاه حیات وحش،  2استان خراسان رضوی شامل  طق تحت حفاظت برای آهو درامن -1شکل

در بخش میدانی، از طریق روش دلفی از نظرات 

به علت پراكنده بودن جامعه  كارشناسان استفاده شد.

آماری از شیوه نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. 

تهیه و برای شناسایی نقاط پرسشنامه ای توسط محقیق 

در اختیار اساتید، ، ها و تهدیدهاقوت، ضعف، فرصت

مسئولین و كارشناسان محیط زیست استان خراسان 

لازم به ذكر قرار گرفت. رضوی و شهرستان های تابعه 

ها مثل نیشابور و سبزوار است كه در بعضی از شهرستان

 قطاجهت تکمیل اطلاعات با روستاییان اطراف من

مصاحبه شد. حاصل مراحل مطالعات نیز حفاظت شده 

اسنادی و مطالعات میدانی تهیه فهرستی از نقاط قوت، 

ها و تهدیدها بود كه در نهایت نقاط ضعف، فرصت

معیارهای شناسایی شده به  .غربالگری و تلخیص شد

 99صورت ماتریس زوجی تهیه و در سطح استان توسط 

                                                           

4 -Consistency Ratio 

 8CRسازگاری رخ و ن دهی شدندكارشناس خبره وزن

. اگر نرخ سازگاری كمتر از (Saaty, 1977) محاسبه شد

توان سازگاری مقایسات را پذیرفت در می ،باشد 90/0

 برایغیر این صورت باید مقایسات مجددًا انجام گیرد. 

استفاده  Expert Choiceم افزار رنامجام محاسبات از 

ها نقاط قوت، ضعف، فرصت ،پس از شناسایی عوامل. شد

كه حاصل آن  بندی شدتلفیق و جمعبا هم و تهدیدها 

، راهبرد (STراهبرد رقابتی ) چهار دسته راهبرد شامل

(و راهبرد WO، راهبرد انطباقی )(SOتهاجمی )

با بررسی مجدد عوامل . (3( است )شکل WTتدافعی)

توسط نخبگان راهبرهای مدیریتی پیشنهاد شده به 

 (QSPM) 9اتریس برنامه ریزی كّمی راهبردیوسیله م

(. در این David et al., 2009) الویت بندی شد

ماتریس، راهبرد های تدافعی پیشنهاد شده در ردیف 

5  - Quantitative Strategic Planning Matrix 
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بالای ماتریس نوشته شد. سپس نمره های جذابیت 

مشخص شد. نمره جذابیت نشان دهنده توان رقابت یک 

راهبرد در برخورد با عوامل درونی و بیرونی )با بهره 

گیری از نقاط قوت و فرصت ها و كاهش نقاط ضعف و 

تهدیدها( می باشد. نمرات جذابیت استفاده شده شامل 

= دارای جذابیت  7جذاب،  = تاحدی3= بدون جذابیت، 9

= بسیار جذاب. نمره جذابیت یک راهبرد، از 8معقول و 

مجموع حاصل ضرب ضرایب اهمیت در نمره های 

جذابیت محاسبه شد. هرچه مجموع جذابیت یک راهبرد 

بیشتر باشد، راهبرد مورد نظر از الویت بیشتری برخوردار 

 است. 

 

 استان خراسان رضوی ی درایرانی تدوین برنامه راهبردی حفاظت از آهو ساختار سلسله مراتبی -2شکل

 نتایج.3

و حذف  یكارشناسنظرهای نظر سنجی و جمع بندی از 

عامل به  90، ضعف هنقط 1 ،قوت هنقط 3موارد تکراری، 

آهوی عامل به عنوان تهدید های مهم  99عنوان فرصت و 

گردید. مقایسه تعیین ایرانی در مناطق تحت حفاظت 

ها و تهدیدهای مناطق ها، فرصتها، ضعفزوجی قوت

تحت حفاظت استان خراسان رضوی، اولویت و اهمیت 

بیشترین امتیاز  (. نقاط ضعف9عوامل را نشان داد )جدول 

ها فرصتو  (799/0) تهدیدها( را كسب نمود و 831/0)

 در رده های بعدی اهمیت قرار داشته و نقاط( 913/0)

این اولویت را كسب نمود. ( 909/0)مترین امتیاز ك قوت

اط نقبندی نشان می دهد كه اهمیت مقابله با تهدیدها و 

ضعف مناطق مورد مطالعه بیشتر است. در ادامه تک تک 

بر اساس درجه تأثیرشان برای  تعیین شده، زیرعوامل

 آهو امتیاز داده شدند رسیدن به هدف حفاظت از گونه

 .(3)جدول 

 مقایسات زوجی عوامل جهت حفاظت از آهوان ایران در مناطق تحت حفاظت استان خراسان رضوی - 1جدول

 عوامل  (S) قوت (W) ضعف (O) فرصت (T) تهدید اهمیت نسبی

 (S) قوت 9 77/0 7 39/0 909/0

 (W) ضعف  9 8 9 831/0

 (O) فرصت   9 39/0 913/0

 (T) تهدید    9 799/0
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 )تنوع زیستی بالا با وزن S6در گروه نقاط قوت زیرعامل 

)وجود  S2( مهمترین نقطه قوت و به ترتیب 338/0

)اعتقادات مردم مبنی بر  S4های نادر و شاخص( و گونه

در اولویت  943/0و  399/0تقدس آهو( به ترتیب با وزن 

 W2در گروه نقاط ضعف،  های دوم و سوم قرار داشتند.

 سال اخیر( با وزن 90های متمادی در )بروز خشکسالی

)كم  W3مهمترین نقطه ضعف و به ترتیب  399/0 نهایی

)ضعف مدیریت و  W6آبی در اكثر نقاط استان( و 

در  983/0و  948/0ها( به ترتیب با وزن حفاظت ازگونه

مناطق تحت حفاظت اولویت های دوم و سوم ضعف های 

)زون بندی  O2ها، گروه فرصت . در قرار گرفتنداستان 

 های مختلفدر مناطق تحت حفاظت و استفاده از قابلیت

به عنوان مهمترین فرصت و 393/0 نهایی مناطق( با وزن

O4  مدیریت دام در مراتع( و(O6  ایجاد شکارگاه(

خصوصی به صورت اشتغال برای بومیان و سودآوری 

ویت های اول 973/0و  939/0اقتصادی( به ترتیب با وزن 

در گروه تهدیدها،  دوم و سوم فرصت های استان بودند.

 947/0نهایی  )شکار غیر مجاز( با وزن T2زیرعامل 

)تخریب  T5رویه دام( و )چرای بی T1مهمترین تهدید و 

در اولویت  977/0و  989/0زیستگاه( به ترتیب با وزن 

های دوم و سوم تهدیدهای استان قرار داشتند )جدول 

ب ناسازگاری مقایسه زوجی در چهار عامل مورد (. ضری3

خروجی نرم افزار  محاسبه شد. 09/0 زاكمتر بررسی 

Expert Choice  نمایش داده شد  نگارهرز به صورت

كه اهمیت بیشتر نقاط ضعف و تهدیدهارا  الف 7شکل 

 هنقطهمانطور كه نمودار نشان می دهد، نشان می دهد. 

و در بین  O2ها و از فرصت W2ضعف  ه، نقطS3قوت 

بیشترین تاثیرگذاری را بر راهبردهای  T2تهدیدها 

 .چهارگانه خواهند داشت

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) نقاط قوت و ضعف( حفاظت از آهوی ایرانی -2جدول 

 عوامل کد

درجه اهمیت 

داخلی زیر 

 عوامل

درجه اهمیت کلی زیر 

 عوامل

   نقاط قوت 

S1 0.094 0.009 وجود گذرگاه بین مناطق حفاظت شده 

S2  0.211 0.021 های نادر و شاخصوجود گونه 

S3 0.274 0.028 تنوع زیستی بالا 

S4  0.182 0.018 اعتقادات مردم مبنی بر تقدس آهو 

S5  0.061 0.006 های دائمیوجود رودخانه 

S6 0.046 0.005 اشاعه فرهنگ زیست محیطیوانمندی استان در جلب مشاركت مردمی در ت 

S7 0.132 0.013 وجود مناطق حفاظت شده بکر با قابلیت توسعه اكوتوریسم 

   نقاط ضعف 

W1 0.095 0.040 كمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی 

W2 0.211 0.090 سال اخیر 90های متمادی در بروز خشکسالی 

W3 0.184 0.078 كم آبی در اكثر نقاط استان 

W4 0.061 0.026 در حاشیه قرار دادن اعتبارات آموزشی 
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) نقاط قوت و ضعف( حفاظت از آهوی ایرانی -2جدول ادامه 

 

W5 0.126 0.054 های آسیب دیدهوجود زیستگاه 

W6 0.142 0.060 هاضعف مدیریت و حفاظت ازگونه 

W7  0.102 0.043 حفاظتی جهت حفاظت از مناظق تحت مدیریتكمبود نیروهای 

W8 
پایین بودن سقف پرداختی به پرسنل محیط زیست در مقایسه با دستگاه های اجرایی 

 دیگر
0.016 0.037 

W9 0.042 0.018 حمایت و پشتیبانی ناچیز از تشکل های غیر دولتی زیست محیطی 

   فرصت ها 

O1 
سازی جوامع محلی جهت استفاده از نیروی مردمی در برنامه برنامه آموزشی و فرهنگ 

 حفاظتی
0.017 0.103 

O2 0.212 0.034 های مختلف مناطقزون بندی در مناطق تحت حفاظت و استفاده از قابلیت 

O3 0.062 0.010 ای با كشور های همجوار در جهت حفاظت از گونههای جهانی و منطقههمکاری 

O4  0.171 0.028 مراتعمدیریت دام در 

O5 0.042 0.007 های مختلفهای آموزشی و باز آموزی سازمان در بخشبرگزاری دوره 

O6 )0.132 0.021 ایجاد شکارگاه خصوصی)شغل برای بومیان و سودآوری اقتصادی 

O7 )0.111 0.018 نظارت قاطع بر قوانین محیط زیستی )قوانین شکار 

O8  0.087 0.014 روحانیون در اقشار مختلف جامعه در اعیاد و مراسمات مذهبیاستفاده از پتانسیل 

O9  0.022 0.004 نامه با دیگر دستگاه ها، آموزش وپرورش، نهضت سوادآموزی و....انعقاد تفاهم 

O10 
های مرتبط و استفاده از نظرات امکان ایجاد رابطه با اساتید دانشگاه با توجه به وجود رشته

 هاآن
0.009 0.058 

   د هایتهد 

T1 0.141 0.044 رویه دامچرای بی 

T2 0.183 0.057 شکار غیر مجاز 

T3 0.076 0.024 هاعدم آگاهی روستاییان و بومیان منطقه از ارزش گونه 

T4 0.115 0.036 عدم توجه كافی به حیات وحش در بخش محیط زیست 

T5 0.133 0.041 تخریب زیستگاه 

T6  0.105 0.033 قوانین و مقررات حفاظتیضعف 

T7 0.082 0.026 عدم مدیریت چرای دام در مراتع 

T8 0.033 0.010 افزایش جمعیت 

T9 )0.055 0.017 دسترسی آسان به مناطق )جاده كشی های اطراف 

T10 0.022 0.007 نهادینه نشدن الزام ارزیابی محیط زیست در پروژه ها 

T11 0.055 0.017 های ذیربط و محیط زیست عدم هماهنگی دستگاه 
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( در مورد ب-7نتایج نهایی محاسبات نرم افزاری )شکل 

اولویت های اجرایی و تعیین راهبردهای حفاظت از آهوان 

ایران در مناطق تحت حفاظت در استان خراسان رضوی 

مؤید آن است كه مساحت مثلث مربوط به وزن ها در ربع 

وزنی بوده واولویت  های بیشتر از سایر مثلث( WTسوم )

بندی راهبردهای حفاظت به سمت راهبرد تدافعی 

(WT میل كرده و بردار وزنی ) از مبدا دارای بیشترین آن

بیشترین ارزش بدست آمده بنابراین ارزش وزنی است. 

 874/0( و با ارزش نهایی WTمربوط به راهبرد تدافعی)

ظ نمودن قابلیت ها و با لحا، می باشد. در ادامه

پتانسیلهای درونی و بیرونی و همچنین نقاط ضعف و 

به تركیب راهبردها و تعیین راهبردهای اجرایی  ،تهدید ها

 (.7شد )جدول پرداخته 

 جهت اتخاذ بهترین راهبرد )الف( و الویت بندی راهبردها رز نگاره اهمیت هر یک از زیر عوامل  -3شکل 

و با لحاظ  SWOTبا توجه به نتایج حاصل از ماتریس 

ر دحفاظت تحت نمودن شرایط درونی و بیرونی مناطق 

خراسان رضوی؛ راهبردهای تدافعی حاصل برای مناطق 

 -9تحت حفاظت استان خراسان رضوی عبارتند از: 

 -3 ،نظارت بر حسن اجرای قانوان صید و شکار غیر مجاز

جم با هماهنگی دستگاه های تدوین برنامه مدیریتی منس

ذیربط برای مقابله با بروز خشکسالی متمادی و كم آبی 

اعمال  -7 ،و تامین تجهیزات، امکانات و نیروی حفاظتی

قوانین و مقررات حفاظتی جهت جلوگیری از چرای بی 

ها از گونه تعیین ارزش -8، رویه دام و مدیریت چرای دام

روستاییان و  طیجمله آهو و ارتقاء دانش زیست محی

نهادینه  - 9، بومیان مناطق در توجه و حفاظت از آنها

كردن الزام ارزیابی محیط زیست در پروژه ها و كنترل 

مسیرهای دسترسی به مناطق جهت كاهش جاده ها و 

آسیب به گونه ها و زیستگاه ها. گام بعدی، بررسی میزان 

 واقع گرایانه بودن نتایج نهایی و خروجی محاسبات 

تحلیل حساسیت، به منظور بررسی اثر از می باشد. 

تغییرات وزن عوامل بر رتبه بندی راهبردها در حفاظت 

(. الف 8شد )شکلستفاده مناطق تحت حفاظت اآهو در از 

بررسی اثر تغییرات وزنی چهار عامل اصلی و تأثیر آنها بر 

نتایج نهایی در تعیین راهبرد های اصلی اثرگذار در 

بیانگر آن است كه راهبردهای مربوط به  زار،محیط نرم اف

WT  دارای بیشترین حساسیت، و راهبردSO دارای 

 د.نكمترین حساسیت می باش
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 ماتریس راهبردهای حفاظت از مناطق تحت حفاظت استان خراسان رضوی -4جدول 

SO راهبردهای تهاجمی 

های منطقه و حمایت از تنوع زون بندی مناطق در راستای استفاده از تمام قابلیت -

 با تاكید بر گونه های نادر و شاخص  استانزیستی 

تقویت برنامه های آموزشی و اشاعه فرهنگ حفاظت از تنوع زیستی در میان جوامع  -

تقدس آهو و  محلی جهت استفاده از نیروی مردمی در برنامه حفاظتی با تاكید بر

 استفاده از پتانسیل روحانیون 

تشویق و حمایت از مراكز علمی استان جهت انجام مطالعات تخصصی پیرامون گونه  -

 های نادر و شاخص 

معرفی گونه جانوری آهو به عنوان یک گونه در معرض خطر در مناطق تحت حفاظت  -

ای در ملی و منطقههای استان به منظور جلب مشاركت مردمی و تقویت همکاری

 جهت حفاظت از گونه

ST )راهبرهای تنوع )رقابتی 

آگاهی دادن به روستاییان و بومیان منطقه و ایجاد زمینه مشاركت مردمی در  -

 اه و گونه ها از جمله آهوگمدیریت زیست

احیای زیستگاه های تخریب شده و جلوگیری از روند تخریب با حفاظت از  -

 یر های مهاجرت گونه ها بین مناطق مناطق تحت حفاظت و مس

جلوگیری از شکار غیر مجاز با افزایش جرایم شکار غیر مجاز و به كارگیری  -

نصب دوربین در سطح مناطق و تشویق و حمایت از  نظیرهای نوین تکنولوژی

 مقابله با شکار غیر مجاز برایمردم بومی 

 رویه مدیریت چرای دام در مراتع و جلوگیری از چرای بی  -

WO )راهبردهای واکنشی )بازنگری 

ای در جهت تدوین برنامه مدیریتی منسجم برای جلب حمایت های جهانی و منطقه -

 مقابله با خشکسالی های متمادی و كم آبی 

دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی جهت  توسطاجرای طرح های پژوهشی مشاركتی  -

راهکارهای مدیریت و حفاظت از زیستگاه ها مطالعه زیستگاه های آسیب دیده و ارائه 

 و گونه ها

)شغل برای بومیان و سودآوری اقتصادی( در جهت حمایت  ایجاد شکارگاه خصوصی -

 و پشتیبانی از بخش های خصوصی و تشکل های غیر دولتی زیست محیطی

ایجاد زمینه مشاركت نیروی مردمی در برنامه حفاظتی در جهت افزایش سطح  -

 مناطق حفاظت در

 

WT راهبردهای تدافعی 

 نظارت بر حسن اجرای قانوان صید و شکار غیر مجاز  -

تدوین برنامه مدیریتی منسجم با هماهنگی دستگاه های ذیربط برای مقابله با  -

 بروز خشکسالی متمادی و كم آبی و تامین تجهیزات، امکانات و نیروی حفاظتی

جهت جلوگیری از چرای بی رویه دام  تدوین و اعمال قوانین و مقررات حفاظتی -

 و مدیریت چرای دام

روستاییان و  گونه ها از جمله آهو و ارتقاء دانش زیست محیطی تعیین ارزش -

 بومیان مناطق در توجه و حفاظت از آنها 

جاده ها و نهادینه كردن الزام ارزیابی محیط زیست در پروژه ها و كنترل  -

 كاهش آسیب به گونه ها و زیستگاه ها  مسیرهای دسترسی به مناطق جهت

 یكمّ راهبردی ماتریس برنامه ریزی از ادامه در

(QSPM) تدافعی  برای الویت بندی راهبردهای

راهبرد ، نشان دادب كه 8شکل پیشنهادی استفاده شد 

تدوین برنامه مدیریتی منسجم با هماهنگی دستگاه  :مدو

های ذیربط برای مقابله با بروز خشکسالی متمادی و كم 

 ،آبی و تامین تجهیزات، امکانات و نیروی حفاظتی

بالاترین امتیاز را كسب نمود. راهبرد اول )نظارت بر حسن 

اجرای قانوان صید و شکار غیر مجاز( و راهبرد سوم 

و مقررات حفاظتی جهت جلوگیری از )اعمال قوانین 

چرای بی رویه دام و مدیریت چرای دام در مراتع( در رتبه 

 (. ب8های بعدی قرار داشتند )شکل



  9711 پاییز، 7، شماره 37محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 104صفحه 

 
 الویت بندی راهبرد های تدافعی حفاظت از آهوی ایرانی ، ب( راهبردی چهارگانه برنامه ریزی عوامل بعدی دو حساسیت تحلیل -الف -4شکل

 بحث و نتیجه گیری .4

در این مطالعه برنامه ریزی راهبردی جهت حفاظت از 

تحت حفاظت در خراسان  منظقه 97آهوی ایرانی در 

نجام شد. ارزیابی ماتریس عوامل داخلی نشان داد ارضوی 

قطه مهمترین نو  قوت تنوع زیستی بالاكه مهمترین نقطه 

در ماتریس  های متمادی است.بروز خشکسالی، ضعف

ارزیابی عوامل خارجی، زون بندی در مناطق تحت 

های مختلف مناطق به عنوان حفاظت و استفاده از قابلیت

مهمترین عامل تهدید ، ت و شکار غیر مجازصن فریمهمتر

، راهبرد های تدافعی كننده شناسایی شد. در این مطالعه

(WT)  به عنوان بهترین راهبرد جهت حفظ گونه آهوی

 توانمی راهبرد تدافعی كه كلی ی شناخته شد. هدفایران

منظور  به ضعفنقاط  كاهش نامید، بقاء نیز راهبرد را آن

راهبردهای تدافعی به عنوان  است. اهتهدیداز  كاستن

های گرگ در استان جمعیتحفاظت از  راهبردبهترین 

جوامع بومی، در سازی فرهنگشناسایی شد و همدان 

و مشاركت اداره كل محیط زیست  بانانحمایت از محیط

 Ahmadi et) شد ها معرفیعنوان مهمترین راهبرده ب

al., 2012) زیستگاه بومی ماهی كور راهبردی . مدیریت

 نشان داد كه AHP-SWOTایرانی با استفاده از تکنیک 

برای حفاظت بهترین راهبرد  (WOانطباقی )های راهبرد

اینگونه . (Farashie et al., 2012)از این گونه است 

مطالعات نشان می دهد كه نقاط ضعف و عوامل تهدید 

كننده متعدد كه بقای گونه های حیات وحش كشور را 

تهدید می كند، مانع استفاده از فرصت ها و توانایی هایی 

بالقوه ای است كه در زیستگاههای طبیعی ایران وجود 

 دارد. اولویت بندی راهبردهای پیشنهادی در مطالعات

پژوهشی می تواند به برنامه ریزی اجرایی برای برون رفت 

استفاده از به عنوان مثال از وضعیت موجود كمک كند. 

ر منطقه حفاظت شده مند در دماتریس كّمی راهبردی 

نشان داد كه جلب سرمایه گذاری جهت تان بوشهر سا

توسعه اكوتوریسم، الویت اول برای غلبه بر مشکلات 

 و بوم شناختی در این منطقه است اقتصادی، اجتماعی

(Padash et al., 2011) . اولویت بندی راهبردها در

نیز نشان داد كه ضعف در میانکاله پناهگاه حیات وحش 

برنامه ریزی و مدیریت منطقه و فقدان نهادی كه آموزش 

جوامع محلی را برعهده گیرد، مهمترین مانع دستیابی به 

 ,.Jafari et al) استاهداف توسعه پایدار در منطقه 

. بهترین راهبرد مدیریتی برای حفاظت از تالاب (2013
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، ترویج فرهنگ حفاظت و بهبود معیشت مردم چغاخور

بومی عنوان شده است كه به ارتقای شرایط محیط زیست 

. در (Soroushnia, 2019)منطقه منجر خواهد شد 

لویت بندی راهبردهای تدافعی وااستان خراسان رضوی، 

نشان داد كه تدوین برنامه  QSPMاستفاده از ماتریس  با

مدیریتی منسجم برای مقابله با بروز خشکسالی متمادی 

و كم آبی در مناطق تحت حفاظت استان و تامین 

تجهیزات، امکانات و نیروی حفاظتی جهت حفاظت از 

یکی از مهمترین عوامل بیشترین اهمیت را دارد. ، مناطق

طق تحت حفاظت استان خراسان كاهش این گونه در منا

های متمادی و بحران كم آبی رضوی، بروز خشکسالی

ود شاست. خشکسالی باعث كاهش كیفیت زیستگاه می 

(Johnson, 2007) رفع نیاز آبی برای آهوی ، چراكه

 ,.Hosseini et al) شودمهمی محسوب میعامل ایرانی 

و فاصله تا منابع آبی نظیر چشمه ها و آبشخورها  (2017

عامل مهمی در انتخاب زیستگاه آهوی ایرانی است 

(Karami et al., 2016).  با توجه به گزارشات اداره

های موجود، آسیبهای ناشی از هواشناسی و نقشه

خشکسالی در شهرستانهای مختلف استان نظیر گناباد و 

 & Erfanian) راستبجستان، مه ولات وخواف شدیدت

Alizadeh, 2010)استان  ح. تداوم خشکسالی در سط

دشت وضعیت ممنوعه  78دشت، در  73سبب شده كه از 

. در (Rahnama & Asadi, 2016) و بحرانی اعلام شود

راستای به حداقل رساندن تبعات ناشی از خشکسالی، 

احداث و بازسازی آبشخورها، استقرار منابع اقداماتی نظیر 

های سطحی و عملیات آوری روانابجمع سیار آبرسانی،

تخریب آبخیز داری مناسب برای جلوگیری از 

شود. آهوها به دلیل كمبود زیستگاههای آهو توصیه می

های كشاورزی وارد می شوند و توسط آب، به زمین

ه خسارت ببرای جلوگیری از  ،كشاورزان و روستائیان

امر ناشی از عدم آگاهی مزارعشان، آسیب می بینند. این 

این گونه و بوم شناختی های مردم محلی از ارزش

چنین اهمیت آهو به عنوان یک گونه در معرض خطر هم

انقراض است. تدوین برنامه های آموزشی در این زمینه 

می تواند راهگشا بوده و از نیروهای بومی و اهالی روستا 

 .(Dehghani & Parvaneh, 2009) نیز كمک گرفت

نظارت بر حسن اجرای قانوان  -9دو راهبرد تدافعی شامل 

اعمال قوانین و مقررات  -3صید و شکار غیر مجاز و 

حفاظتی جهت جلوگیری از چرای بی رویه دام نیز به 

عنوان دیگر راهبردهای مدیریتی جهت حفظ و احیای 

د كه یا یافته های محققان این گونه معرفی ش

درشهرستان قاین از توابع خراسان رضوی نیز همخوانی 

. مهمترین تهدید مناطق تحت (Besmali, 2015)داشت 

این امر كه حفاظت شکار غیر مجاز معرفی گردیده است 

نشان از تقاضای شکار در خراسان رضوی و فرهنگ شکار 

هکارهای بومیان منطقه دارد. لذا باید با رامیان در 

را مدیریت كرد. طبق نظر بسیاری ، شکار مدیریتی صحیح

ها و حیات از كارشناسان، شکار لازمۀ حفظ زیستگاه

یان چوحش است و تا زمانی كه شکارچی قانونمند از شکار

شود. ها حل نمی، مشکلات زیستگاهشودجدا نغیرمجاز 

ممنوعیت شکار و عدم مدیریت تقاضا برای شکار، زمینه 

و شکار غیرمجاز را بیشتر كرده است. گردشگری تخلف 

( مشاهده حیات وحش و پرنده نگرینظیر طبیعت )

تواند جایگزینی برای شکار و برداشت مستقیم باشد. می

گردشگری طبیعت یک صنعت رو به رشد است كه منافع 

. (Rahnama & Asadi, 2016) اقتصادی فراوانی دارد

میلیون زائر و  70تا  33با توجه به ورود سالانه حدود 

میلیون نفر توریست خارجی به  9/9 مسافر و حدود
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، با رونق گردشگری طبیعت، مدت سمقد مشهد

ماندگاری زائر و گردشگر در استان را افزایش داده و 

 كرد فرصت های شغلی فراوانی را فراهم خواهد

(Tavakoli, 2014).  این صنعت در اكثر كشورهای دنیا

اقتصاد بازی می كند. به عنوان مثال، نقش مهمی در 

كنیا همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران  كشور

بر  وبه لطف داشتن حیات وحش غنی و ت ت اسطبیع

پایه مدیریت صحیح آن توانسته درصد قابل توجهی از 

بودجه سالانه كشورش را از راه صنعت اكوتوریسم به 

به طوركلی باید . (Kajanus et al., 2004) دست آورد

گفت كه صرف تدوین راهبرد، به تنهایی قادر به تحول 

نیست. آنچه اهمیت دارد، اتخاذ برنامه های اجرایی 

مناسب برای پیاده كردن هریک از راهبردها و با درنظر 

بسیاری از معضلات گرفتن الویت اجرایی آنهاست. رفع 

و تعامل سازمان محیط  به همکاریمحیط زیست كشور 

ها و و سایر وزارتخانه یانشگاهد ست با متخصصانزی

 یریزبرنامهبستگی دارد. های دولتی و خصوصی سازمان

قاء ارت بندی آنها و نیازها و اولویت ، شناخت دقیقمنسجم

 های اثرگیریتصمیممی تواند در مشاركت فرد و جامعه 

 . موثر باشدبخش در حوزه محیط زیست 
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