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  دهیکچ

ها در حفاظت از خرس سیاه بلوچی در جنوب استان کرمان با استفاده  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقاط قوّت، ضعف، تهدیدها و فرصت

 فهرسـت  از رویکردهاي کمّی و کیفی و ارائه برنامه مدیریت راهبردي پایدار جهت حفظ و بقاي این گونه است. با اسـتفاده از پرسشـنامه،  

 وزن این عوامـل  نسبی اهمیت میزان. شد تدوین کرمان استان در سیاه خرس جمعیت زیستی محیط مدیریت خارجی و داخلی محیط عوامل

 مختلـف  راهبردهـاي ، کمّی راهبردي برنامه ریزي ماتریس تشکیل سپس با و ترسیم راهبردي اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس و شده دهی

شـد.   شناسـایی ، رجیخا تهدید 4 و خارجی فرصت 5، داخلی نقطه ضعف 4، داخلی قوت نقطه 11 تعداد ،طورکلیبه. شدند اولویت بندي

 خـارجی  عوامـل  ماتریس نمره و بوده قوت نقاط از بیشتر نقاط ضعف که می دهد نشان )IFE=0418/2( داخلی عوامل ماتریس نهایی نمره

)07462/2=EFE( مـاتریس  از حاصـل  نتـایج . دارد وجـود  هافرصت به نسبت بیشتري دهد که در حل مشکل تعارض، تهدیدهاينشان می 

 کرمان جنوب بلوچی در سیاه خرس از حفاظت براي تدافعی راهبردهاي که داد نشان راهبردي کمّی ریزيبرنامه ماتریس و یتموقع ارزیابی

اولـین   عنـوان به سیاه خرس زیستگاهی مناطق در عمرانی و توسعه اي هايطرح زیست محیطی اثرات ارزیابی مطالعات است. اجراي الزم

  .شد یینتع، تدوین شده اولویت راهبردهاي

 
  

  ییایآس اهیخرس س ،یتدافع يراهبردها ،یکم کیاستراتژ يزیربرنامه دار،یپا يراهبرد تیریمد: يدیلک يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  .واحد بندرعباس، ایران یدانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالم ست،یز طیگروه مح .1

  .بندرعباس، ایران ،ی، دانشگاه آزاد اسالمواحد بندرعباس ،ییایدر ستیز طیمرکز مطالعات مح  .2

   saberghasemi@gmail.com :یکیترونکال پست، اتباتکم مسئول :*
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  مقدمه

ــزا ــزون جمع شیاف ــروزاف ــاورت   تی ــعه در مج ــان و توس انس

از منـابع   يبـردار بهـره  شیمنجـر بـه افـزا    ،یعـ یطب يهاستگاهیز

 جـه ی) و درنت25( وحـش اتیـ ح يهـا ستگاهیتجاوز به ز ،یعیطب

ـ ) و متعاقب ا7ها (آن تیفیکاهش ک ای بیتخر  شیامـر افـزا   نی

) شده اسـت. عمـده مشـکالت    33با انسان ( وحشاتیتقابل ح

ــح از  یمشــکالت ناشــ ،یعــیطب يهــاســتگاهیدر ز وحــشاتی

منـابع   یفـ یو ک یتبع آن کمبود آب و تنـوع کمـ  و به یخشکسال

شـکار بـدون کنتـرل و     ،یاهل يهارقابت با دام نیمچنه ،ییغذا

). اگرچه نه انسان و نه 44و  43، 1است ( هاستگاهیتعارض به ز

 یعارضـات ت نیبـروز چنـ   یمقصر واقعـ  توانیرا نم وحشاتیح

ـ رقابـل یو گـاه غ  دهیچیپ اریبس لی) و دال41قلمداد نمود (  یکنترل

  ).12چالش وجود دارد ( نیبروز ا يبرا

 بیــهــا، تخرگونــه دکننــدهیتهد شــماریعوامــل بــ نایــم در

). 1عامـل شـناخته شـده اسـت (     نیتـر یعنوان اصـل به ستگاهیز

 يهـا حفاظت از گونـه  يو اقتصاد یمسائل مال لیازآنجاکه به دل

 ياجرا نیبنابرا ست،ین ریپذدر سطح گسترده امکان وحشاتیح

ــه ــابرنام ــاظت يه ــه یحف ــا و اکوساز گون ــاســتمیه ــ ه ــه  طفق ب

شـده  منـاطق حفاظـت   ژهیوو به وحشاتیعمده ح يهاستگاهیز

ـ پا يراهبـرد  يهـا برنامـه  نیمحدود شده است که بـا تـدو    داری

ها و نقاط چالش ییشناسا رو،نی). ازا41خواهد بود ( ریپذامکان

 تیریبرنامـه مـد   نیتـدو  دها،یـ ها و تهدقوت و ضعف، فرصت

 يکارهـا راه ئـه و ارا سـت یز طیحفاظـت از محـ   يبرا يراهبرد

 یو اجتمـاع  ياقتصـاد  ،یفرهنگـ  تیکارآمد و سازگار بـا وضـع  

آن،  قیـ دق يگونـه و اجـرا   یو حفـاظت  یسـت یز طیمنطقه و شرا

 یدر جهت کاهش آثـار منفـ   يریگمیابزار تصم نیترازجمله مهم

  ).11است ( وحشاتیانسان و ح نیتعارضات ب

ـ ربرنامـه  يمختلفی برا يهاگذشته، مدل يهاسال در و  يزی

شده است در حوزه محیط زیست به کار گرفته يرزیابی راهبردا

است که بیش از سایرین ) SWOT(ها مدل سوآت که یکی از آن

اکوتوریسـم   نـه یدر حوزه محیط زیست طبیعی، بخصوص در زم

 شده،فتهمدیریت مناطق تاالبی و ساحلی به کار گر يزیرو برنامه

ـ ربرنامـه  يولی این مدل تـاکنون بـرا    يهـا گونـه  يبـرد راه يزی

در ایران کمتر مورداستفاده قـرار گرفتـه اسـت کـه      وحشاتیح

ـ یکور ا ی)، ماه1گرگ ( يهابه گونه توانیازجمله م )، 18( یران

) 8( يا) و خرس قهـوه 48( یرانی)، پلنگ ا19( ییایآس وزپلنگی

 سـتگاه یز تیـ مطلوب یبـه بررسـ   اتمطالع نیا شتریاشاره نمود. ب

انـد و بـه نظـر    شـده پرداختـه  ق حفاظـت ها در داخل منـاط گونه

حفاظت گونه در خارج از منـاطق   يراهبرد يراهکارها رسدیم

ها کمتر موردتوجه قـرار  آن ینینابیب ستگاههايیشده و زحفاظت

  ).  38گرفته است (

 ییعـادات غـذا   یابیـ هـم در خصـوص ارز   يادیز مطالعات

ـ  ی)، تعـامالت منفـ  3( اهیخرس س ی) و پراکنش ارتفاع24(  نیب

)، 9هـا ( گونـه  ریبا سا ستگاهیز ی)، همپوشان49( وانیانسان و ح

ـ فیک )، تغییــر 49( سـتگاه یز یفصــل يهـا تی) و محــدود10( تی

)، 32هـا بـا توجـه بـه تغییـرات فصـلی (      عادت غـذایی خـرس  

)، 26( یمـ یاقل راتییتغ ری)، تأث17( ستگاهیز تیمطلوب يسازلمد

و  ییایآســ اهی) در خصــوص خــرس ســ31( یجنســ يرفتارهــا

شـده اسـت.   ) انجـام 5حفاظـت از گونـه (   يهـا روش نیترمهم

اسـترس در   زانیـ م ی) با بررس34مالکولم و همکاران ( نیهمچن

غـذا و حملـه بـه محصـوالت و      افتنی يبرا ییایآس اهیخرس س

شده نشان دادند که در محدوده خارج از مناطق حفاظت جستجو

انسان،  يهاتیبه فعال ییایآس اهیخرس س يستگاههایز تیمطلوب

وابسـته اســت.   ییغــذا میـ رژ تیـ فیسـطح پوشـش جنگــل و ک  

در  اهی) نشــان داد کــه خــرس ســ40( ایپوکرووســکا ن،یهمچنــ

. دها اقدام خواهد کـر صورت کاهش ذخایر غذایی، به کشتن دام

 يهاکه خرس دهدینشان م یشناختستیز يهایبررس نیهمچن

داشـته و در   خـود قـرار   سـتگاه یز ییغـذا  رهیدر رأس زنج اهیس

چتر هستند و داراي محـدوده فعالیـت وسـیعی     گونهکیطبیعت 

هـا حفـظ شـود سـایر     این گونه کهیدر زیستگاه است، درصورت

 نی)، بنـابرا 20شـود ( حفاظـت مـی   گونـه نیدر کنار ا زیها نگونه

هـا، ایـن خـود باعـث     گونه ریبا سا ستگاهیز یواسطه همپوشانبه

منطقـه و   سـتم یحفاظت از اکوسحفاظت از آن منجر به  شودیم

  ).9شود ( گونهنیهاي هم بوم با احفاظت از گونه
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که سازگاري و مقاومت باالي  دهندیمطالعات نشان م درمجموع

با شرایط مختلف سبب شده علیرغم وجـود   ییایآس اهیخرس س

تعارضـات و محـدودیت منــابع غـذایی، اگرچــه بقـاء جمعیــت     

جه به اهمیت حفاظتی گونـه و  حفظ شده است اما با تو گونهنیا

اسـتراتژي   نآن، تـدوی  یسـتگاه یتعارضات موجود در منـاطق ز 

گونـه در راسـتاي   -مدیریت گونه با تأکید بـر تعارضـات انسـان   

ــرف د  ــاالیی دارد. از ط ــت ب ــر،یحفاظــت از آن اهمی ــروژه  گ پ

 کیـ  نیبا تـدو  شیدهه پ کیاز  ییایآس اهیحفاظت از خرس س

خود را باهدف حفاظـت از   تیفعال و بلندمدت، يبرنامه راهبرد

 کـرد یبا سـه رو  ایدن رد ییایآس اهیخرس س یپراکندگ نیتریغرب

در اسـتان هرمزگـان آغـاز کـرده      یـی و اجرا یآموزشـ  ،یپژوهش

 تیاهم رغمیکه عل دهدیسوابق منتشرشده نشان م یاست. بررس

جـز  استان کرمان، متأسـفانه بـه   یستیدر ساختار تنوع ز گونهنیا

)، 15) و فهیمـی ( 50)، یوسفی (52زهزاد ( یش مقدماتسه گزار

گونـه،   سـتگاه یز رامـون یپ يو مـؤثر  يدکـاربر  قیتحق چگونهیه

از همـه   تیـ و درنها یدمثلیـ و تول ییغذا میرژ ،یستیز يازهاین

حفاظـت از آن در جنـوب اسـتان     يراهبـرد  يهـا تر برنامـه مهم

شـان  ) ن53( یو تراهـ  یکرمان ارائه نشده است. مطالعـات زمـان  

 رانیدر ا ییایآس اهیمطالعات در حفاظت خرس س ترشیب دهدیم

ــه بررســ کــاهش تعــارض انســان و  یفنــ يهــاجنبــه یفقــط ب

 نیـ کـاهش ا  يبرا زین یو امکانات فراوان پردازدیم وحشاتیح

بعـد از کـاهش    یحتـ  یصدمات وجـود دارد امـا چـالش اصـل    

 نیـ ل احـ  يبرا نی. بنابراابدییهمچنان ادامه م میخسارات مستق

و  یفرهنگـ  یبرنامه جامع بلندمـدت اجتمـاع   کیبه  ازیمشکل ن

است. جامشو و وانگ چوك  داریپا يراهبرد يزیربرنامه ازمندین

در  اهیخرس سـ  یحفاظت نی) هم نشان دادند که هرچند قوان30(

ماننـد   یمحلـ  یارتبـاط  يهـا است امـا برنامـه   رانهیگسخت نیچ

 وانیـ رضات انسـان و ح منجر به کاهش تعا ،یتوسعه سطح آگاه

  خواهد شد.

اي از خـرس سـیاه آسـیایی    خرس سیاه بلوچی که زیرگونـه 

هاي جـانوري در خطـر انقـراض ایـران بـه      است از جمله گونه

هـاي کرمـان، هرمزگـان و    شمارمی رود که پراکنش آن به استان

ـ ا ياز اجـرا  هـدف شـود.  سیستان و بلوچستان محـدود مـی    نی

جهت حفاظت  داریپا يراهبرد تیریبرنامه مد کیارائه  ق،یتحق

در جنوب استان کرمان با اهداف  ییایآس اهیخرس س تیاز جمع

سـه   رنـده یدربرگ يمـدیریت راهبـرد   نیبلندمدت است. برآیند ا

راهبردهـا و ارزیـابی راهبردهـا     يمرحله تدوین راهبردها، اجـرا 

مختلفـی ازجملـه    يهـا بـر اقـدام   شـتمل بوده و تدوین راهبرد م

یه مأموریت، شناسایی عواملی کـه در محـیط بیرونـی    تدوین بیان

هـایی را بـه وجـود    یا فرصت کنندیسازمان یا برنامه را تهدید م

  .آورندیم

  

  هاو روش مواد

  یمحدوده مطالعات

در حـال   ران،یا یاستان در جنوب شرق نیکرمان پهناورتر استان

 اهیهـاي خـرس سـ   زیسـتگاه  نیتـر حاضر داراي یکـی از متنـوع  

موجـود در اداره کـل حفاظـت     در ایران اسـت.مطالعات  آسیایی

 800در طبقات ارتفاعی  گونهنیکه ا دهدینشان م ستیز طیمح

 يروستاها رامونیپ یلمختلف جنگ يهاستگاهیمتر در ز 2600تا 

 رفـت، یو بحرآسـمان در شهرسـتان ج   ریکوه شـ  مند،ید اب،یزر

ان کهنـوج،  در شهرست نیکلمرز، پاگدار، باغ غالم، بارگاه و زرچ

در  رفرهادیبرجک، م کان،یدر شهرستان ر يشاه و سرگر ارتیز

شهرســتان رودبــار جنــوب، ارتفاعــات تاکســتان و جکســتان در 

و رمشـک در شهرسـتان    داچارانشهرستان منوجان، راسـک، گـ  

ـ فار هیـ و مهروئ چیقلعه گنج و سرگر مشـاهده شـده اسـت.     ابی

مـارز،   نینـاو مناطق تحت ع نیاز ا ییهاامروزه بخش) 1(شکل 

اداره  تیریتحـت مـد   ریسنگ مس و کوه ش اب،یبحرآسمان، زر

 يروستاها ق،یتحق نیقرار دارند. در ا ستیز طیکل حفاظت مح

 يهـا یشده و بررسانتخاب یالعاتعنوان محدوده مطالذکر بهفوق

گونــه بــه کمــک  یحفــاظت يجهــت درك چــالش هــا یدانیــم

  جام شد.ان ییمناطق روستا نیدر ا یمحل يراهنماها

   

  گونه موردمطالعه   یمعرف

در سـطح   ریپـذ بیآسـ  يهـا از گونـه  یکـ ی ییایآس اهیس خرس
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  یمطالعات يهادر جنوب استان کرمان به عنوان محدوده اهیخرس س يها ستگاهیز یو پراکندگ ییایجغراف تیموقع. 1شکل 

  

در جهـان   رگونـه یهفـت ز  رندهیو دربرگ دیآیبه شمار م یجهان

شکل  V دیو عالمت سف یواسطه خاستگاه اصله به) ک27است (

ـ  اهیمختلـف خـرس سـ    یبه اسـام  اش،نهیقفسه س يدررو  ،یتبت

 طقـه متعلـق بـه من   شود،یم دهیدار نام قهیخرس  ایخرس ماه و 

) بوده و از ژاپـن تـا   Realm Oriental( یشرق ییایجغراف ستیز

  ).28دارد ( یپراکندگ ییایکشور آس 18در  رانیا

 یپاکسـتان  اهیخرس س ای یبلوچ اهیبه نام خرس س یرانیا رگونهیز

بـر   Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford, 1877 یبا نـام علمـ  

واسطه رنگ قهوهاي تیره تا قهوهـاي سـوخته و   پایه شواهد موجود به

در هنـد و   Selenarctosجمجمه انـدکی کـوچکتر، از دو نـژاد دیگـر     

ـ ا ینـدگ ). پراک39حوالی آن متمایز اسـت (  بـه   رانیـ در ا رگونـه یز نی

ستان، هرمزگـان و کرمـان   و بلوچ ستانیس يهااستان یمناطق کوهستان

را در سـطح   گونهنیگستره پراکنش ا نیتری) و غرب16( محدود است

  ).  5( دهدیجهان به خود اختصاص م

حفاظـت از   یجهان هیدر فهرست سرخ اتحاد گونهنیحال حاضر ا در

 شدهی) معرفVulnerable species( ریبپذیه آس) در گروIUCN( عتیطب

 يو انـزوا  تیـ آن بـه علـت کـاهش انـدازه جمع     یبلـوچ  رگونهیو ز

 21)() (Critical speciesشدت در آستانه انقـراض  ) به51( یستگاهیز

  ). 4قرار دارد ( CITES ونیکنوانس I وستیو در پ

در جنـوب اسـتان سیسـتان و     رانیـ در ا یبلـوچ  اهیس خرس

ن، از نواحی ارتفاعات بزمان در شهرستان ایرانشهر، کوه بلوچستا

بیرك در شهرستان سراوان، ارتفاعات آبند، مـورتینس، محـدوده   

ارتفاعات داروکان، شوشین و منطقـه پـوزك از شهرسـتان نیـک     

شـرق اسـتان    یستگاهی)، در استان هرمزگان در مناطق ز2شهر (

غـرب تـا    و جاسـک،  نـاب یبشـاگرد، رودان، م  يهادر شهرستان

در  آبـاد یشهرسـتان حـاج   يهاکوه زیشده باز و نمنطقه حفاظت

شـواهدي از   افتنی نی). همچن5شمال استان گزارش شده است (

شده گنو در شمال بندرعباس، در منطقه حفاظت گونهنیحضور ا
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پیوسـته شـرق    یسـتگاههاي خرس سیاه عالوه بر ز دهدینشان م

در مرکـز و شـمال اسـتان     هاي جدا از هم،هرمزگان در زیستگاه

 يساله نگارنده بـر رو  15 قاتیتوجه به تحق ابنیز حضور دارد. 

کرمان و هرمزگان،  يهادر استان اهیخرس س ستگاهیو ز تیجمع

نقـاط زیسـتی    نیتـر مناطق بحرآسمان و جبال بارز جزء مرتفـع 

. ایـن تفـاوت در ارتفاعـات    شـود یمحسوب م ندر ایرا گونهنیا

ـ یراتی در رژیم غـذایی و رفتـار ا  باالتر باعث تغی شـده   گونـه نی

متـر بـه بـاال، تیـپ رویشـی       1500کـه در ارتفاعـات    طـوري هب

هاي گیاهی مانند داز (خرماي وحشی) و خرما که یکـی از  گونه

در سه استان هرمزگـان، سیسـتان    گونهنیمنابع غذایی ا نیترمهم

تفاعـات  و بلوچستان و کرمان است، نتوانسته توسعه پیدا کند. ار

داشـتن شـرایط ارتفـاعی مشـابه و      لیـ کلمرز و کوه سرخ بـه دل 

عرض جغرافیایی یکسان با مناطق قصرقند و نیک شهر سیسـتان  

و بلوچســـتان، رودان و بشـــاگرد در اســـتان هرمزگـــان داراي 

  . باشندینمچندانی ازنظر تیپ رویشی با یکدیگر  يهاتفاوت

هایی ماننـد  گونهپراکنش  لیمکران به دل يهامحدوده کوه در

 انـد افتـه یمتـري توسـعه    1200داز، کنار، خرما که تا ارتفاعـات  

که  شودیها محسوب معنوان یکی از منابع غذایی براي خرسبه

). بـر  24ها از میـوه ایـن درختـان اسـت (    بخش عمده تغذیه آن

 International Bear Association (IBA( يهـا اسـاس گـزارش  

همایش خرس در گرجستان، حدود  در نوزدهمین 2010در سال

خرس سـیاه در ایـران کاسـته     يهاستگاهیز تیفیدرصد از ک 76

ـ ا تیـ جمع دکننـده ی). عوامـل تهد 35شده است (  4در  گونـه نی

تجـارت   يبـرا  یرقـانون یشـکار غ  ستگاه،یز بیتخر یگروه اصل

نیازهـاي اولیـه آن بـا     ی) و همپوشيریزنده (زنده گ دیاعضا، ص

  ).3شده است ( میانسان تقس منابع مورداستفاده

  

  کار روش

اسـت کـه    یشـ یمایپ یفیو از نوع توصـ  يحاضر کاربرد تحقیق

 تیـ حفاظـت از جمع  يبرا داریپا يراهبرد يزیرمنظور برنامهبه

 سیدر جنوب کرمان با استفاده از مدل مـاتر  ییایآس اهیخرس س

  ).  2انجام گرفت (شکل  1398-1399سوآت در سال 

 یدانیو م ياسناد از دو روش ازیعات موردناطال يگردآور يبرا

  استفاده شد. 

 تیسـنجش وضـع   يسـوآت بـرا   سیمطالعـه از مـاتر   نیا در

حفاظت از آن استفاده  يزیردر منطقه و برنامه ییایآس اهیخرس س

بـه دودسـته    ییایآسـ  اهیشد. عوامل مؤثر بر حفاظت از خرس سـ 

 یمل داخلـ عوا ییشد. شناسا يبندمیتقس یو داخل یعوامل خارج

 بانـان طیمحـ مصـاحبه بـا    ،یدانیـ م يدهایبازد قیاز طر یو خارج

صـورت گرفـت. بـا توجـه بـه       یمنطقه و پرسـش از افـراد محلـ   

نگـرش و   نیو امکانات سازمان در استان کرمان همچنـ  هاتیظرف

 طیاز عوامل محـ  ياهیفهرست اول ،یو مردم محل انیمتصد دگاهید

)، نقـاط ضـعف   Strengths(شامل نقاط قـوت (  یو خارج یداخل

)Weaknessesــت ــا ()، فرصــ ــ) و تهدOpportunityهــ  دهایــ

)Threatsدر اسـتان   اهیخرس س تیجمع یستیز طیمح تیری)) مد

ـ (اهم 1 ازاتیـ و سپس بـا امت  هیکرمان ته ـ (اهم 4کـم) تـا    تی  تی

  شدند. ییو نها يغربالگر یدهندگان، به روش دلف) پاسخيدیکل

عوامل (نقاط قـوّت،   یسبن تیاهم نییو تع یوزن ده جهت

ـ منطقـه) از روش تحل  يدهایـ هـا و تهد نقاط ضعف، فرصت  لی

 سیصـورت مـاتر  به ارهای) استفاده شد. معAHP( یسلسله مراتب

دانشــگاه،  دینفــر از خبرگــان، اســات 35و توســط  هیــته یزوجــ

 ستیز طیاداره کل حفاظت مح یعیطب ستیز طیکارشناسان مح

ـ نهاد، دهمردم يهاکرمان، سازمان تاناس  يروسـتاها  یمحلـ  ارانی

  شدند.  یمنطقه وزن ده

انتخـاب شـد کـه نماینـده      يدهندگان به نحـو پاسخ ترکیب

  مناسبی از افراد درگیر در این تالش حفاظتی یا مطلعین است. 

آن بـا   یـی و روا دییـ متخصص تأ دیپرسشنامه توسط اسات اعتبار

قـرار   رشی) موردپـذ 81/0( یکرونباخ محاسـبات  يآلفا بیمقدار ضر

  انجام شد.   Expert Choiceافزار هم با نرم ازاتیگرفت. محاسبه امت

 یو خـارج  یعوامل داخل ازاتیبا توجه به امت قیادامه تحق در

ــاتر   ــل، م ــه قب ــل از مرحل ــارز سیحاص ــموقع یابی ــدام  تی و اق

 یزمان عوامل داخلـ هم لیوتحلهیتجز ي) براSPACE( کیاستراتژ

 تیــشــد و درنها میترســ تمســیس تیوضــع نیــیو تع یو خــارج

ـ ربرنامـه  سیاز مـاتر  يریـ گمیمنظور تصمبه   یکمـ  يراهبـرد  يزی
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  در جنوب استان کرمان یبلوچ اهیحفاظت از خرس س يبرا داریپا يراهبرد يزیرروش کار برنامه. 2شکل 

  

)QSPMکیـ  یکمـ  يراهبـرد  يزیربرنامه سی)، استفاده شد. ماتر 

را بـر   نیگزیجـا  يراهبردهـا  یابیاست و امکان ارز یلیروش تحل

). در 47( آوردیفراهم م یو خارج یداخل رگذاریاساس عوامل تأث

 يشـامل راهبردهـا   يمختلـف راهبـرد   يهـا نـه یگز سیمـاتر  نیا

 ی) و تــدافعWO( ارانــهک)، محافظــهST( ی)، رقــابتSO( یتهــاجم

)WTو بـدون   ینـ یع يهـا وهیدر مرحله قبل بـا شـ   شدهیی) شناسا

ـ تطب ل،یمورد تحل یخصنظر شاعمال و قضـاوت قـرار گرفـت.     قی

سـامانه در مقابـل    کیـ  يهـا بر اساس توانمنـدي  ST يراهبردها

موجـود و   يهـا يتهدیدات بناشده و هـدف آن افـزایش توانمنـد   

تواننـد یـک حالـت    مـی  SO ياکاهش تهدیدات اسـت. راهبردهـ  

تفاده ها، اسـ گیري از توانمنديایجاد کنند تا بتوان با بهره ییافزاهم

 يدر راسـتا  WO يها را به حـداکثر رسـاند. راهبردهـا   از فرصت

 يهاست. هدف از راهبردهـا کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت

WT   .کاهش نقاط ضعف و تهدیدات، تا حد امکان است  

 ریسـا  ریتـأث  ،یکمـ  يراهبرد يزیربرنامه سیجدول ماتر در

و  ینـ یبشیپ يشنهادیبر راهبرد پ طیمح یو خارج یعوامل داخل

) تا چهـار  تی(حداقل جذاب کیهر راهبرد در بازه  تینمره جذاب

ـ ) اعطـا شـد و در پا  يریپـذ امکـان  ایـ  تی(حداکثر جـذاب  از  انی

ـ  هـر مربوط بـه هـر راهبـرد در     تیمجموع نمرات جذاب از  کی

کل محاسبه و راهبردهـا   تینمره جذاب ،یکم سیماتر يهاستون

  شدند.  يبندتیاولو

  

  جینتا

) 2(جدول  ی) و خارج1(جدول  یهش، عوامل داخلپژو نیا در

منطقـه و   بانـان طیمصـاحبه بـا محـ    ،یدانیم يدهایبازد قیاز طر

عنوان عامل به 11شد. درمجموع  ییشناسا یپرسش از افراد محل

شـد.   ییعنوان نقاط ضعف منطقه شناساعامل به 4نقاط قوّت و 

عنـوان  ل بـه عام 5 زیمؤثر بر منطقه ن یدر ارتباط با عوامل خارج

منطقـه   اهیمهـم خـرس سـ    يدهایعنوان تهدعامل به 4فرصت و 

نقطـه قـوت و    16درمجمـوع تعـداد    بیترت نی. بددیگرد نییتع

عنـوان  بـه  دیضعف و تهدنقطه 8و تعداد  تیعنوان مزفرصت به

و کـاهش تعـارض    تیریمـد  يرو شیپ يو تنگناها تیمحدود

نمره حاصـل از  دارد.  جوددر جنوب استان کرمان و اهیخرس س
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  . موقعیت کنونی وضعیت مدیریت تعارضات (ماتریس داخلی و خارجی)3شکل 

  

 دهدی) نشان مIFE=2.01418( یعوامل داخل سیماتر ییجمع نها

از نقـاط قـوت بـوده و     شتریموجود، نقاط ضعف ب تیکه در وضع

عوامـل   سینمـرات مـاتر   ییجمـع نهـا   نیلبه دارد. همچنبر آن غ

ـ EFE=2.07462( یخـارج  کـه در حــل مشــکل   دهــدی) نشــان م

  ها وجود دارد.  نسبت به فرصت يشتریب يدهایتعارض تهد

(وجـود   S6عوامـل   ،یعوامـل داخلـ   یابیارز جیاساس نتا بر

جانوران  یزندگ یعیطب طیشده محدر مناطق حفاظت بانانطیمح

برخورد  حیصح يهاراه بانانطی(مح S11کرده است) و  تررا امن

ـ را بلد هستند ) بـه ترت  اهیبا خرس س ـ بـا امت  بی و  16864/0 ازی

ـ نـد یآیحسـاب مـ  نقاط قـوت بـه   نیترمهم 16274/0  نی. همچن

 يهـا خـرس  ییو کمبـود مـواد غـذا    یسـال (خشـک  W4عوامل 

 W2) و دهـد یها و محصوالت سـوق مـ  را به سمت دام ییایآس

 ریناپـذ و اجتناب يضرور یها در مناطق کوهستانرش جاده(گست

نقـاط   نیتـر مهم 22287/0و  23526/0 ازیبا امت بیاست) به ترت

  ). 1(جدول  ندیآیحساب مضعف به

(استفاده از همه  O1 ،یعوامل خارج یابیارز جیاساس نتا بر

 شیباعـث افـزا   يمجـاز  يخصـوص فضـا  رسانه به يهاتیظرف

شده اسـت)   ستیز طیرهنگ حفاظت از محفرزندان و ف یآگاه

جهت  ستیز طیمرتبط با مح يو کمک نهادها ي(همکار O4و 

ـ فراهم نمودن تغذ از تعارضـات   اهیخـرس سـ   يمناسـب بـرا   هی

ـ بـا امت  بیـ کـرده اسـت) بـه ترت    يریها و انسان جلوگخرس  ازی

 W1موجــود و  يهــافرصــت نیتــرمهــم 26613/0و  29637/0

اسـت   تیجمع شیافزا ستیز طیحجامعه به م بیآس نیتر(مهم

اثر از  نی(بدتر W2) و شوندینابود م یعیاز منابع طب ياریکه بس

ـ  یعـ یطب یاهیـ گ يو پوششـها  یدست دادن مناطق جنگل  نیاز ب

بـا   بیـ اسـت) بـه ترت   عـت یدر طب وانـات یح ییمنابع غـذا  تنرف

هستند کـه   ییدهایتهد نیترمهم 18818/0و  23589/0 ازاتیامت

 اهیتعارض خـرس سـ   تیریان و نظردهندگان مدکارشناس دیاز د

  ). 2با آن مواجه خواهد بود (جدول 

ـ پا يراهبـرد  يهـا سوآت جهت ارائـه برنامـه   سیماتر در  داری

در جنـوب کرمـان در    یبلـوچ  اهیخـرس سـ   تیحفاظت از جمع

آمـده از  دسـت بـه  ریتوجه بـه مقـاد   باآورده شده است.  3جدول 

 یعوامـل داخلـ   یابیارز يهاسیاز ماتر کیمربوط به هر  ازاتیامت

)IFE ــارج ــل خ ــ) و تحلEFE( ی) و عوام ــاتر لی ــارز سیم  یابی

) از چهــار نــوع راهبــرد SPACE( کیو اقــدام اســتراتژ تیــموقع

 یراهبرد تـدافع  ،یو حفاظت یتدافع ،یرقابت ،یممکن شامل تهاجم

ـ پا يراهبـرد  تیریمـد  يهـا برنامه ياجهت اجر حفاظـت از   داری

  شد. دهیدر جنوب استان کرمان برگز ییایآس اهیخرس س تیجمع

(محـور   EFE) و ی(محـور افقـ   IFE ی، نقطـه تالقـ  3 شکل

هـدف را نشـان    يحـال حاضـر و راهبردهـا    تی)، موقعيعمود

 نیبه ا کیو اقدام استراتژ تیموقع یابیارز سیماتر جی. نتادهدیم

که هر دو کمتر  EFEو  IFE ییمفهوم است که با توجه نمره نها
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خـرس   تیریمـد  يهـا آمده است، موضوع برنامهتدسبه 5/2از 

ـ   اهیس  هـم يبـر رو  یدر جنوب استان کرمان ازنظر عوامـل درون

ها در خصـوص اسـتفاده   برنامه نیا نیضعف است. همچن يدارا

 نی. بنـابرا کنـد یعمـل نم  یخـوب به دهایفرصتها و مقابله با تهد از

در  ییایآسـ  اهیطـرح جهـت حفاظـت از خـرس سـ      يراهبردها

  باشد. یتدافع يراهبردها یستیرمان باجنوب ک

پــژوهش،  نیــدر ا WT يراهبردهــا تیــتوجــه بــه اولو بــا

مـورد   یتـدافع  طیشـده در محـ  کانه در نظر گرفته 4 يراهبردها

ـ ربرنامـه  سیمـاتر  جیقـرار گرفـت. نتـا    یکم لیوتحلهیتجز  يزی

 شدهنیتدو يراهبردها انیاز م دهدی) نشان مQSPM( يراهبرد

 یابیـ مطالعـات ارز  يمربوط بـه راهبـرد اجـرا    تیجذاب نیباالتر

و عمرانـی در منـاطق    ياتوسـعه  يهاطرح یطیمحستیاثرات ز

 ياهی) و توسعه مراتع و منابع تغذWT4( اهیخرس س یستگاهیز

) WT3هـا ( دام هیـ رویب ياز چـرا  يریشگیپ لهیوسبه اهیخرس س

  ).4اول و دوم است. (جدول  يهاتیعنوان اولوبه

   

   بحث

ـ انتخاب  يمدل برا ئهارا جهـت   یتیریمـد  يبرنامـه راهبـرد   کی

ــه يریجلــوگ ــراز مهــم یکــیهــا همــواره از انقــراض گون  نیت

). پـژوهش  45بوده است ( وحشاتیح تیریمهم مد يهاچالش

ــه ــر، برنام ــرحاض ــرد يزی ــرا يراهب ــتمرترین  يب ــی از مس یک

در معـرض   گونـه کیحفاظت از  يصورت گرفته برا يهاتالش

ـ را با اسـتفاده از تحل  انایرخطر در  . دهـد یسـوآت نشـان مـ    لی

ـ ربرنامه ندیاز ابزار کارآمد در فرآ یکیسوآت  لیتحل مـؤثر   يزی

ـ    ـ یو عوامـل ب  یدر جهت سـنجش عوامـل درون در  لیـ دخ یرون

 رانیمد يریگمیتصم يبرا یی) و مبنا37( ستیز طیمح تیریمد

  ) .6هدف محسوب شود ( نییو کارشناسان و تع

مشترك خبرگـان،   اتیو تجرب یمساعکیتشر ق،یاین تحق در

 يهــاکارشناســان اداره کــل حفاظــت محــیط زیســت، ســازمان 

 اهیخـرس سـ   يتضمین بقـا  يفعال برا ینهاد و جوامع محلمردم

کننـدگان در  نظـر شـرکت   يبنـد بکار گرفته شـد. جمـع   بلوچی

 يبـرا  ينشان از آن دارد که همچنان نقاط قـوت متعـدد   قیتحق

در جنوب استان کرمـان وجـود    اهیرس سخ تیاز جمع اظتحف

 تـوان یمختلـف موجـود، مـ    يهـا دارد که با توجـه بـه فرصـت   

شـدت در  بـه  گونهنیا تیحفاظت از جمع يراهبرد يزیربرنامه

  ها تدوین نمود.آستانه انقراض را با توجه به آن

راهبـرد حفاظـت    نیبـه بهتـر   یابیدسـت  يبرا ق،یتحق نیا در

در جنـوب اسـتان کرمـان،     ییایآس اهیخرس س تیاز جمع داریپا

و  یضـعف داخلـ  نقطـه  4در برابـر   ینقطه قوت داخل 11تعداد 

و  ییشناسـا  ،یخارج دیتهد 4در برابر  یفرصت خارج 5تعداد 

 یینها عقرار گرفت. درمجموع، نمره حاصل از جم یابیمورد ارز

ــاتر ــ سیم ــل داخل ــارج یعوام ــه ترت یو خ ــب و  01418/2 بی

است کـه در   نیدهنده اموضوع نشان نیمحاسبه شد. ا 07462/2

از نقاط قوت بوده و بـر آن   شتریموجود، نقاط ضعف ب تیوضع

ــ ــه دارد. همچن ــه،  تیــحفاظــت از جمع يدر راســتا نیغلب گون

امـر   نیـ ها وجود دارد کـه ا نسبت به فرصت يشتریب يدهایتهد

 ی) مطابقت دارد. فراشـ 29و اراز زاده ( يپژوهش جعفر جیبا نتا

نقاط  يباال ریبر تأث دی) هم در مطالعات خود تأک18(و همکاران 

  دارند. وحشاتیح يهاتیجمع تیریضعف در مد

ـ به اولو ازین دها،یضعف و تهد تیغالب  يهـا راهبـرد  يبنـد تی

ـ  تیبا توجه به وضع گونهنیا يرا برا یحفاظت  ینامناسب و بحران

 راستا در مرحلـه بعـد بـر    نی. در همکندیآشکار م شیازپشیآن ب

ـ ارز سیو با استفاده از مـاتر  یاساس نظرات کارشناس عوامـل   یابی

ـ ربرنامـه  سیمـاتر  تیـ و درنها یو خارج یداخل  کیاسـتراتژ  يزی

شـدند.   يبندتیو اولو نییراهبرد حفاظت تع QSPM( ،26( یکم

ـ ارز سیماتر جیبا توجه به نتا  ک،یو اقـدام اسـتراتژ   تیـ موقع یابی

در جنـوب   ییایآس اهیطرح جهت حفاظت از خرس س يراهبردها

و  این يفرهاد قیتحق جیانتخاب شد. نتا یتدافع يکرمان، راهبردها

برنامـه حفاظـت از    يراهبرد تی) نشان داد که موقع19همکاران (

  است.   یتهاجم رانیدر ا ییایآس وزپلنگی

 یدر برخـ  يراهبرد يهايزیرجهت برنامه ریاخ يهاسال در

ــ  ــه مروت ــات ازجمل ــو اکبر یمطالع ــماع36( انی و  زادهلی)، اس

و  انیری)، قـــد22زاده و همکـــاران ( ی)، گزابـــ14همکـــاران (

 )، مورد استفاده قرارگرفته و 46( نقیو س نقی)، س23همکاران (
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  WT موقعیت در بلوچیجذابیت راهبردهاي نهایی پیشنهادشده در حفاظت از خرس سیاه  .4 جدول

  تیاولو  نهایی زایامت  شرح  راهبرد

WT1  3  15449/2  وانیح عبور جهت آن مناسب استانداردسازي و هاخرس ییا جاده پرخطر مناطق نییتع  

WT2  4  59367/1  دارد وجود دام و انسان با اهیس خرس يریدرگ و تعارضات که یمناطق شناسایی  

WT3  2  78938/2  هادام هیرویب يچرا از يریشگیپ وسیلهبه اهیس خرس ايتغذیه منابع و مراتع توسعه  

WT4  1  03159/3  اهیس خرس یستگاهیز مناطق در عمرانی و ايتوسعه هايطرح محیطیزیست اثرات یابیارز مطالعات ياجرا  

 
ـ    يهـا ياستراتژ نیآن در تدو ییکارا  دهیرسـ  اتمناسـب بـه اثب

 یی) در مطالعـه خـود بـه شناسـا    1و همکـاران (  ياست. احمـد 

مناسـب بـا اسـتفاده از     يهاراهبرد يبندتیعوامل سوآت و اولو

ـ ربرنامـه  سیماتر برنامـه   نیجهـت تـدو   یکمـ  کیاسـتراتژ  يزی

گرگ در استان همدان پرداختنـد   يهاتیجمع يراهبرد تیریمد

 بانـان طیمحـ  سـط مـداوم تو  يهایانجام گشت زن يو راهبردها

ـ از وقـوع تهد  يریو جلـوگ  تیکنتـرل بهتـر وضـع    يبرا  يدهای

 يسـاز و فرهنـگ  یعمـوم  یآگـاه  شیافـزا  نیو همچن یاحتمال

کردنـد.   یمعرفـ  تیاولو يدارا يهارا عنوان راهبرد یجوامع بوم

ـ از عناصـر کل  یکیرا  یستیز طیرفتار مسئوالنه مح نیمحقق  يدی

در جوامــع مــدرن و  ســتیز طیمحــ داریــتوســعه پا نــدیدر فرا

ـ ). ازا13( داننـد یتوسعه مدرحال طـرح و   دیـ هـا با دولـت  رونی

 يهـا اسیدر مق وحشاتیح يهاحفاظت از گونه يبرا يابرنامه

 نیتدو یستیز طیو مخاطرات مح دهایکاهش تهد يمختلف برا

 يهمکـار  شـده نیتـدو  يهـا طرح و برنامـه  يو مردم برا ندینما

در  اهیعمل حفاظت از خـرس سـ   امهبرن يو اجرا نی. تدوندینما

  از رفتار مسئوالنه است.   یبخش زیاستان کرمان ن

  

  يریگجهینت

ــ  یابیــارز جیاســاس نتـا  بـر  ـ از د ،یعوامـل داخل کارشناســان  دی

 اه،یحفاظـت از خـرس سـ    يکننده در برنامه عمل راهبردشرکت

 یعیطب طیشده محدر مناطق حفاظت بانانطیدو عامل (وجود مح

 يهـا راه بانـان طیتر کرده اسـت) و (محـ  جانوران را امن یزندگ

نقـاط   نیتـر تند) مهـم را بلد هسـ  اهیبرخورد با خرس س حیصح

و کمبـود   یدو عامل (خشکسال نی. همچنندیآیحساب مقوت به

هـا و محصـوالت   را به سمت دام ییایآس يهاخرس ییمواد غذا

 يضرور یها در مناطق کوهستان) و (گسترش جادهدهدیسوق م

. نـد یآیحساب منقاط ضعف به نیتراست) مهم ریناپذو اجتناب

دو عامـل (اسـتفاده از    ،یرجعوامـل خـا   یابیارز جیبر اساس نتا

 شیباعث افزا يمجاز يخصوص فضارسانه به يهاتیهمه ظرف

شده اسـت)   ستیز طیفرزندان و فرهنگ حفاظت از مح یآگاه

جهـت   سـت یز طیمـرتبط بـا محـ    يو کمک نهادها يو (همکار

ـ فراهم نمودن تغذ از تعارضـات   اهیخـرس سـ   يمناسـب بـرا   هی

 يهـا فرصـت  نیترهمه است) مکرد يریها و انسان جلوگخرس

 سـت یز طیجامعـه بـه محـ    بیآس نیترموجود و دو عامل (مهم

ــابع طب ياریاســت کــه بســ تیــجمع شیافــزا ــابود  یعــیاز من ن

ــ ــدترشــوندیم ــ  نی) و (ب ــاطق جنگل ــر از دســت دادن من و  یاث

در  وانـات یح ییرفتن منابع غذا نیاز ب یعیطب یاهیگ يهاپوشش

کارشناسان  دیاز د کههستند  ییدهایتهد نیتراست) مهم عتیطب

بـا آن   اهیحفاظت از خرس سـ  يراهبرد تیریو نظردهندگان مد

  مواجه خواهد بود. 

اثــرات  یابیــمطالعــات ارز يدو راهبــرد اجــرا يبــاال ازیــامت

ــیمحســتیز ــرح یط ــاط ــعه يه ــاطق  ياتوس ــی در من و عمران

خـرس   ياهیـ و توسعه مراتع و منابع تغذ اهیخرس س یستگاهیز

 ياجـرا  تیـ هـا اهم دام هیـ رویب ياز چرا يریشگیپ لهیوسبه اهیس

 اهیخرس سـ  تیجهت حفاظت از جمع داریپا يراهبرد تیریمد

 تیری. مـد دهـد یدر جنـوب اسـتان کرمـان را نشـان مـ      ییایآس

 زیو ن تیموفق عیبه قله رف دنیمؤثر در جهت رس یگام يراهبرد

  بلندمدت است.   يهادر برنامه یتیریتحقق اهداف مد

 رانیمــد يبــرا ییراهنمــا توانــدیمطالعــه حاضــر مــ جینتــا

 اهیو حفاظت خرس س تیریمد يباشد تا در راستا وحشاتیح

  گام بردارند ییایآس
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  یو قدردان تشکر

که از داوران محتـرم کـه    دانندیمقاله بر خود الزم م سندگانینو

مقاله سـهم   نیا ينوشتار يارزشمند خود در غنا يهاییباراهنما

 يبـرا  یسالمت يکرده و آرزو یتند تشکر و قدردانداش ییبه سزا

 آنان دارند.
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Abstract 

The purpose of this study was to analyze the strengths, weaknesses, threats and opportunities in the conservation of 
Baluchistan black bear in the south of Kerman province using the quantitative and qualitative approaches and 
presenting the sustainable strategic management program for conservation of this species. Using questionnaire, a list of 
internal and external environmental factors was compile .The relative importance of these factors was weighted and the 
Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) matrix were drawn and then, the various initial strategies were 
quantified with the formation of the strategic planning matrix. A total of 11 internal strengths, 4 internal weaknesses, 5 
external opportunities and 4 external threats were identified. The final score of the internal factors matrix (IFE = 
2.01418) shows that, the weaknesses are more than the strengths and the score of the external factors matrix (EFE = 
2.07462) shows that there are more threats than opportunities in solving the conflict problem. The results of the SPACE 
matrix showed that the defensive strategies should be used for the protection of the Black bear in the south of Kerman 
province. Implementation of environmental assessment studies for development projects in the Black bear habitats was 
determined as the first modified solution. 
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