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بررسي مطلوبيت زيستگاه تنگ پوتك واقع در منطقه حفاظت شده دنا به عنوان 

  SWOTزيستگاه گوزن زرد ايراني با استفاده از مدل 

*مهدي جهانبخش گنجه •
باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و : 

 16155- 163: صندوق پستيتحقيقات خوزستان، اهواز، 

 گروه شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شوشتر، ايران :شديجعفر مر •

  97715- 615: صندوق پستي بيرجندگروه جغرافيا، دانشكده ادبيات،  :زادهفريبا مهدي •
 16155-163: صندوق پستياهواز دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان،  :ابراهيم گلزار •

-163: صندوق پستيخوزستان، اهواز،  واحد علوم و تحقيقات ،اسالمي دانشگاه آزاد :بهزاد جومردياني •

16155  

  1391شهريور  :تاريخ پذيرش                1391فروردين :  تاريخ دريافت

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

باشد، مديريت زيستگاه  ها ميبا توجه به اينكه بزرگترين عامل تهديد كننده حيات وحش در حال حاضر نابودي زيستگاه

رود كه بايستي قبل از اتخاذ هر گونه سيستم مديريتي به درستي مورد  ركان عمده مديريت حيات وحش بشمار مييكي از ا

توجه قرار گيرد و براي مديريت زيستگاه هر گونه، بايد شرايط و فاكتورهاي اساسي زيستگاه و نيازهاي گونه شناسايي 

ع در منطقه حفاظت شده دنا به عنوان زيستگاه گوزن زرد تنگ پوتك، واق زيستگاههدف از اين مطالعه، بررسي . گردد

ها و روستاهاي مجاور منطقه و تراكم پوشش گياهي در سيستم نقشه طبقات شيب، ارتفاع، جاده ،براي اين مهم .باشدايراني مي

هاي يدقه و كاربرهمچنين تعداد دام در منط. ورد شدآاي گياهان بر هاي تنوع گونه اطالعات جغرافيايي تهيه شد و شاخص

نتايج نشان داد كه منطقه بدليل . ، منطقه مورد بررسي قرار گرفت)Swot(موجود در منطقه بررسي و براساس مدل سوات 

هاي كشاورزي در منطقه، نزديكي به جاده و روستا و دماي پايين هوا در زمستان، قادر به هاي تند، كاربريارتفاع زياد، شيب

   .هي گوزن زرد ايراني نيستتأمين نيازهاي زيستگا

 SWOT منطقه حفاظت شده دنا، مدل ،زيستگاه تنگ پوتكگوزن زرد ايراني،  ::::كليديكليديكليديكليدي    لغاتلغاتلغاتلغات
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
در حال مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 

هاي حيات وحش كشور  خرين مأمن و پناهگاه بازماندهآحاضر 

جانوري آنها  هاي گياهي و اين مناطق و گونه. شوند محسوب مي

هاي ارزشمندي براي مطالعه و پژوهش به  به عنوان دستمايه

  .)2(روند   شمار ميب
با توجه به اينكه بزرگترين عامل تهديد كننده حيات وحش 

اتحاديه  باشد براساس برآورد در حال حاضر نابودي زيستگاهها مي

(IUCN)جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي
تا سال  1

ها تنها به دليل تخريب و انهدام  درصد انقراض 30،  1980

، زيستگاه به عنوان صورت گرفته استزيستگاههاي حيات وحش 

خصوص بها  يكي از مهمترين فاكتورها در جهت حفاظت از گونه

  .)7(هاي در معرض خطر انقراض مطرح است  گونه

در همين زمينه مديريت زيستگاه يكي از اركان عمده 

ه شمار مي رود كه بايستي قبل از اتخاذ مديريت حيات وحش ب

اعمال . هر گونه سيستم مديريتي به درستي مورد توجه قرار گيرد

هاي متفاوت حيات وحش مستلزم  هاي مديريتي براي گونه شيوه

به . باشد داشتن اطالعات الزم در زمينه وضعيت زيستگاه آنها مي

پذير اهمين خاطر ارزيابي زيستگاه حيات وحش امري اجتناب ن

است و در اين مطالعه نيز تالش بر اين است كه زيستگاه گوزن 

زرد ايراني در منطقه تنگ پوتك واقع در منطقه حفاظت شده دنا 

  .)8( مورد بررسي قرار گيرد

يكي از  زماني بسيار فراوان بود ولي اكنون گوزن زرد ايراني

اين گونه در  .)19( شود هاي دنيا محسوب مي نادرترين گوزن

قبال تصور . )17( هاي در خطر استدر زمره گونه IUCNيست ل

 1950شد كه اين گونه منقرض شده است اما در سال مي

رأس،  25متشكل از  ميالدي يك جمعيت كوچك از اين گونه،

ها اين گونه طيف وسيعي از جنگل .)14( در خوزستان كشف شد

د استفاده مانند جنگل گز، بلوط و پسته را به عنوان زيستگاه مور

هاي دهد و جمعيت وحشي بيشتر تمايل به اشغال جنگلقرار مي

 كندها اجتناب ميها و شهركو از جاده متراكم كنار ساحل دارد

با توجه به نادر بودن اين گونه در حيات وحش اطالعات  .)13(

كمي در مورد خصوصيات بيولوژيكي اين گونه در طبيعت وجود 

هاي موجود در اسارت يا جمعيتدارد و اكثر اطالعات از 

گوزن  .)16( هاي دوباره معرفي شده به دست آمده است جمعيت

                                                           
١
Intrenational Union for Conservation of 

Nature  -  

زرد ايراني از چمن، سرشاخه، شاخه، برگ و ديگر گياهان تغذيه 

رسد هاي دوباره معرفي شده به نظر نميجمعيت. )15( كندمي

كه تمايلي به تشكيل گروه داشته باشند و بيشتر تمايل دارند به 

و محدوده خانگي اين ) 12( ت انفرادي زندگي كنندصور

ها بطور فصلي براساس چرخه توليد مثل و در دسترس جمعيت

فصل جفت گيري اين گونه بين ). 16( كندبودن غذا تغيير مي

هاي و تولد نوزادان بين ماه) 16( هاي جوالي و اكتبر استماه

يي بزرگتر از گونه اروپا اين .)12( دهدآوريل و جوالي رخ مي

هاي گونه  هاي پيش به پهنا و گستردگي شاخ بوده ولي شاخ

هايي نيز در دو زير گونه وجود دارد كه  باشد و تفاوت اروپايي نمي

. توان در ساختمان جمجمه مشاهده نمود ترين آنها را مي عمده

بدين معنا كه انتهاي فوقاني استخوان هاي بيني در گوزن زرد 

رژيم غذايي گوزن  .)4(  ن زرد اروپايي استايراني پهن تر از گوز

طبق  .گي داردزرد ايراني به ناحيه كه در آن ساكن است بست

 استان قالجه شده حفاظت منطقه در مطالعات منوچهري

، تراكم پوشش گياهي در زيستگاه گوزن زرد )1390( كرمانشاه

متر ، شيب  1800درصد، ارتفاع كمتر از  15ايراني ، بايد بيش از 

متر، حضور  5000درصد، فاصله از منبع آب كمتر از  30متر از ك

 5000رأس، فاصله از جاده بيشتر از  500دام در منطقه كمتر از 

متر و پوشش گياهي و  10000متر، فاصله از روستا بيش از 

كاربري منطقه بايد فقط شامل جنگل و مرتع باشد تا زيستگاه 

اظت شده دنا با توجه به منطقه حف . براي اين گونه مناسب باشد

عوامل شامل موقعيت و عوامل تهديد كننده تنوع زيستي آن 

هاي جوي و وزش مداوم ريزش فرسايش بر اثر( تخريب طبيعي

و عوامل غيرطبيعي ) خشكسالي اقليم وتغييرات جهاني  و  باد

عدم تعادل بين تعداد دام و  ، مديريت ضعيف، جوامع محلي(

رس و عدم رعايت فصل مناسب براي چراي زود، ظرفيت مراتع

عدم ،  ها به اراضي كشاورزيتبديل مراتع و جنگل،  چراي دام

استفاده بوميان از ،  توجه دامدران به بهره برداري اصولي از مراتع

تمايل به كشاورزي سنتي در  ،ها به عنوان سوختها و بوتهجنگل

ي و آوري بيش از ظرفيت گياهان خوراكجمع، اراضي نامرغوب

افزايش جمعيت روستايي و  ، دارويي توسط فروشندگان اين مواد

تخريب ، جاده سازي، خط لوله گاز در منطقه ،شهري

زيستگاههاي حيات وحش توسط انسان براي توسعه شهري و 

رقابت دامهاي اهلي با حيات ، روستايي و كشاورزي و معدن

و  مجاورت اين منطقه با مراكز متعدد جمعيتي، وحش جانوري
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هاي غير مجاز فراوان در اختيار مردم و شكار غير  وجود اسلحه

آلودگي هوا و افزايش گرد و غبار ناشي از عمليات استخراج ، مجاز

تخريب زيستگاه ناشي از دفن غير اصولي و  ها و تخليه باطله

و اينكه در منطقه مورد نظر كار  ) 3( هاي معدن ها و نخاله باطله

ه انجام نشده نياز به شناخت وضعيت تحقيقاتي در اين زمين

 شود كهمنطقه ضروري به نظر ميرسد و از مناطقي محسوب مي

گونه  84گونه پستاندار،   25در اين منطقه با توجه به اينكه 

گونه آبزي  20گونه دوزيست و  2گونه خزنده،  37پرنده، 

گونه جانوري استان در رده جانوران  15 كهشناسايي شده است  

بايد بيشتر مورد  ) 3( باشندشده و در خطر انقراض ميحمايت 

توجه قرار گيرد تا بتوان با مديريت صحيح در حفظ و حمايت از 

تر صورت گيرد،  زيستگاه و حيات وحش آن تالشي جدي

همچنين با توجه به اهميت گونه گوزن زرد ايراني و در معرض 

و  ستگاهتا مطلوبيت زي است، الزم اين گونهخطر انقراض بودن 

امكان سنجي معرفي مجدد گونه در منطقه حفاظت شده دنا 

براي اين گونه مورد بررسي قرار گيرد تا  .مورد بررسي قرار گيرد

بتوانيم با تعيين مطلوبيت زيستگاه و شناخت محدوديتهاي 

در حفظ و بقاي اين گونه و ساير ، موجود زيستگاه جانور

هدف لذا . م را اتخاذ كردهاي موجود در منطقه اقدامات الز گونه

گوزن زرد ايراني در براي از اين مطالعه بررسي زيستگاه منتخب 

گيري از سيستم اطالعات  با بهرهمنطقه حفاظت شده دنا 

  .است SWOT در قالب مدلجغرافيايي ، 

  

  

        مواد و روشهامواد و روشهامواد و روشهامواد و روشها
 در هكتار 93821 معادل وسعتي با دنا شده حفاظت منطقه

 موقعيت در و زاگرس بالج سلسله در كشور غربي جنوب

 طول دقيقه 36 و درجه 51 تا دقيقه 9 و درجه 51 جغرافيايي

 عرض دقيقه 15 و درجه 31 تا دقيقه 52 و درجه 30 و شرقي

 نيمه و سرد مرطوب زمره در دنا اقليم .است شده واقع شمالي

 39 دماي حداكثر و - 18 دما حداقل. دارد قرار سرد مرطوب

 و اند،شده ثبت ياسوج و پاتاوه تگاههايايس در سانتيگراد درجه

 سازمان( است بوده ميليمتر 694 منطقه در بارندگي متوسط

تحت عنوان  1369اين منطقه در سال  ).1389 هواشناسي،

اين منطقه از لحاظ داشتن . حفاظت شده اعالم گرديده است

محدوده مورد  .باشد گوزن زرد فاقد تاريخچه مستندي مي

ز منطقه حفاظت شده دنا به نام منطقه تنگ مطالعه، قسمتي ا

 تا دقيقه 20 و درجه 51جغرافيايي پوتك است كه در موقعيت 

 30 تا دقيقه 59 و درجه 30 و شرقي طول دقيقه 23 و درجه 51

  .)1شكل ( است شده واقع شمالي عرض دقيقه 57 و درجه
 اين منطقه داراي پوشش عمده گياهي شامل بلوط ايراني،

حيات  .باشد شن، كيكم و زبان گنجشك مي نايي، بادام،بنه، بيد د

سنجاب ايراني،كل و بز، قوچ و  وحش شاخص اين منطقه را

اي، انواع گربههاي  خرس قهوه شغال، روباه معمولي، ميش، گرگ،

بزرگ و از پرندگان شاخص مي توان به كبك دري،هما و عقاب 

زن زرد جهت نگهداري گوسايت آماده شده  . طاليي اشاره كرد

استان، واقع در تنگ  سازمان حفاظت محيط زيست توسطايراني  

نزديكي  پوتك در محدوده امن منطقه حفاظت شده دنا و در

مساحت محدوده فنس كشي حدود . باشد روستاي آب سپاه مي

هكتار و محيط آن كه تماما فنس كشي گرديده است  15

استان توسط كارشناسان  GPSبراساس اطالعات تهيه شده با 

آخرين آمار موجود از وضعيت گوزن زرد در  .باشد متر مي 3424

اين منطقه طبق اطالعات حاصله از اداره كل حفاظت محيط 

  :زيست استان به شرح جدول زير است

  وضعيت گوزن زرد در سايت تنگ پوتك واقع در منطقه حفاظت شده دنا: 1جدول 
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  مناطق حفاظت شده : رنگ سبز( هاي پرورش گوزن زرد در ايرانموقعيت مناطق حفاظت شده و سايت :1شكل

  )سازمان حفاظت محيط زيست: منبع()هاي پرورش گوزن زردسايت: نگ قرمزو ر

كه از آن جمله شيب  دمنطقه محصور شده مشكالتي نيز دار

زياد منطقه كه در مجاورت قرنطينه در بخش شرقي سايت 

بيشتر است، سنگالخي بودن آن و فقر اشكوب تحتاني پوشش 

يه دستي را گياهي منطقه كه در فصلهاي خاصي از سال تغذ

نمايد و همچنين عدم وجود پاسگاه محيط باني در  ضروري مي

نمايي از محدوده فنس  2در شكل شماره . است مجاورت سايت

  .كشي شده نشان داده شده است

شهريور  3تا تاريخ  1390ارديبهشت  14اين مطالعه از تاريخ 

براي بررسي زيستگاه گوزن زرد ايراني در . انجام شد 1390

  در ابتدا نقشه توپوگرافي منطقه تهيه شد و  تنگ پوتك، منطقه

هاي طبقات شيب و ارتفاع، از روي نقشه توپوگرافي منطقه، اليه

 Arc Gisبا استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي در محيط 

براي تهيه نقشه تراكم پوشش گياهي نيز بر . استخراج شد ،9.3

، استفاده  7لندست  اي، از تصاوير ماهوارهSAVIاساس شاخص 

 در در نظر گرفته شد 5/0براي اين كار ضريب خاك  .شد

مطالعات پوشش گياهي  با استفاده از تكنيك سنجش از دور، 

 5/0براي نواحي با پوشش گياهي متوسط معموال ضريب خاك را 

  .گيرنددر نظر مي

 .سپس براي بررسي پوشش گياهي به منطقه عزيمت شد

 هاي گياهي در اوايلآوري گونه ا جمعمطالعات فلوريستيك ب

ها آوري نمونه ماه جمعخرداد  15آغاز شد و تا  1391 خرداد

برداري براساس ماهيت پوشش گياهي و  نمونه. صورت گرفت

) كوادرات يك مترمربعي(كوادرات –تراكم آن به روش ترانسكت 

هاي مختلف محدوده و به صورت سيستماتيك تصادفي از بخش

برداري و  شدت نمونه). 10و  5( ه انجام گرفتمورد مطالع

اي به گونه) كوادرات 150مجموعا (برداري  استراتژي نمونه

هاي گياهي را باشد كه اطمينان كامل از برداشت كل نمونه مي
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، )18( ها با استفاده از فلورهاي ايرانيكاشناسايي نمونه. رساندمي

هاي ، رستني)1(ران ، فلور اي)14(، فلور تركيه )20( فلور عراق

 شد آنها تعيين خوشخوراكي  و سپس صورت گرفت) 9( ايران

ها از روش مشاهده چراي دام  براي تعيين خوش خوراكي گونه(

ي باقيمانده در مرتع، پرسش از افراد خبره و همچنين آثار چرا

 گوزن در سايت،آثار باقيمانده چراي  .روي گياه استفاده شد

اغلب اين . ها تاكيد دارند ن اين گونههمگي بر خوشخوراك بود

 گوزننقاط صعب العبور كه از چراي  سايت وگياهان در حاشيه 

بخاطر شود و در ساير نقاط  بيشتر ديده مي ،نداهمصون ماند

هاي تنوع و ميزان شاخص) .اند خوشخوراك بودن از بين رفته

اي اي مارگالف و منهينك، تنوع گونهغناي گونه(زيستي 

اي سيمپسون و ون و شانون، وينر و يكنواختي گونهسيمپس

ها با استفاده از تجزيه و تحليل داده .تعيين گرديد) كامارگو

  .صورت گرفت Ecological methodologyافزار  نرم

در ) 11(براي بررسي نيازهاي زيستي گونه براساس مطالعات 

در منطقه حفاظت شده ) 8(منطقه قالجه كرمانشاه و مطالعات 

نا، فاكتورهاي دخيل در كيفيت زيستگاه اين گونه، در منطقه د

بررسي شد كه اين فاكتورها شامل آب، پوشش گياهي جهت 

 و تغذيه، پوشش گياهي متراكم و بلند علفي جهت استتار نوزادان

   .باشندمي گريزگاه

در نهايت محدوده مورد مطالعه به عنوان زيستگاه گوزن زرد 

  .بررسي شد SWOTايراني، در قالب مدل 

SWOT هاي  ها و ضعف بطور ساده به عنوان ابزار بررسي قوت

ها و تهديدهاي محيط  و فرصت) اي درون ناحيه( درون سازماني

است و در مفهوم كلي ابزاري براي ) اي برون ناحيه( برون سازماني

گيري و به عنوان يك برداري در مراحل مقدماتي تصميم بهره

ريزي استراتژيك در نوع كاربردي آن نامهدرآمد در امر بر پيش

مستلزم شناسايي نقاط قوت و ضعف ناحيه در  اين مدل. است

ها و تهديدهايي است كه براساس ارتباط با بازار و فرصت

  .روندهاي پيش بيني شده محيطي ارائه شده است

ريزي فضايي، اين روش نكات زير را در  درخصوص برنامه

  :گيردبرمي

كه تهديدات عمده ) سازمان، بخش يا منطقه( تحليل خارجي

 .سازدهاي ارائه شده از محيط بيروني را مشخص ميو فرصت

كه در واقع حسابرسي ) سازمان، بخش يا منطقه( تحليل داخلي

از منابع يا تهيه فهرستي از نقاط قوت و نقاط ضعف در ارتباط با 

 .باشدهر يك از موضوعات استراتژيك مي

 »تهديدها و فرصت، ضعف، قوت نقاط«  SWOTمدل 

 بطور. است استراتژيك ريزيبرنامه ندآيفر براي راهبرد بهترين

  :است زير صورت به SWOTلليتح چارچوب كلي

 SWOT (Renhold and Ara, 2000) ماتريس تطبيقي :   3شكل 
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        نتايجنتايجنتايجنتايج
ها با استفاده از سيستم اطالعات پس از آناليز داده )الف

جغرافيايي، نقشه طبقات شيب، ارتفاع و نقشه تراكم پوشش 
، ارتفاع منطقه در محدوده  گياهي تهيه شد و مشخص شد

قسمت اعظم منطقه . از سطح دريا قرار دارد  متر 2540تا  2050
 40كمتر از و تراكم پوشش گياهي  درصد دارد 15شيب باالتر از 

 همچنين. اند نشان داده شده  6و   5و  4 اشكالدرصد بود كه در 
گيري مسافت با استفاده از دستگاه  روي و اندازه پيادهپس از 

GPS 1000فاصله زيستگاه تا روستاي دشت رز  مشخص شد 
هاي چرا در سازمان محيط زيست و پس از بررسي پروانه. متر بود

تعداد دام در مراجعه به محل و مصاحبه با افراد داراي پروانه چرا، 
يك رودخانه دائمي نيز در زيستگاه . ورد شدآرأس بر 300منطقه 

. گذردد مطالعه ميوجود داشت كه از وسط محدوده مور
- همچنين يك خط جاده نيز به محدوده مورد مطالعه منتهي مي

شود كه توسط سازمان محيط زيست ساخته شده و مورد 
با استفاده از پياده روي و  استفاده اهالي روستاي دشت رز است و

فاصله اين  ، مشخص شد، GPSگيري با استفاده از دستگاه  اندازه
   ).7شكل ( باشدمتر مي 500تا جاده دوم  جاده

خوراك پس از بررسي پوشش گياهي منطقه، گياهان خوش )ب
 ها تعيين شد جدولخوراكي آنمنطقه شناسايي و درجه خوش

ورد شدند كه در جدول آهاي تنوع زيستي برسپس شاخص). 2(
  .اندذكر شده) 3(

  

  

              

  

  

                       

  

  ات ارتفاعي منطقهقنقشه طب - 5شكل                                              منطقه  شيب اتقنقشه طب - 4شكل 

  

  

  

  

       

  

  

  

                           نقشه جاده و روستاهاي اطراف منطقه : 7شكل                           نقشه تراكم پوشش گياهي منطقه  : 6شكل 
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  وراك منطقه به همراه درجه خوشخوراكي آنهاليست گياهان خوشخ : 2جدول 

  

  رديف  اسم علمي  نام فارسي  خوشخوراكي

    Aceracae  

 Acer sp. 1 كيكم  متوسط

   Anacardiaceae  

 Pistacia atlantica 2 بنه  خوب

   Asteraceae  

 Anthemis sp. 3 بابونه  وبخ

 Artemisia sp. 4 درمنه برفي  خوب

 Crupinia crapinastrom 5   خوب

 Cirsium sp. 6 كنگر  خوب

 Helichrysum sp. 7 گل بي مرگ  خوب

 Scariola orientalis 8 گاوچاق كن  خوب

 Garthamus sp. 9 گلرنگ  ضعيف

    Caryophyllaceae  

 Sielne sp. 10  سيلن  خوب

   Cupressaceae 11 

 Juniperus excels 12 ارس  ضعيف

   Dipsacaceae  

 Pterocephalus canus 13 سربال زرد  خوب

 Scabiosa olivieri 14 طوسك زاگرسي  خوب
   Euphorbiaceae  
 Euphorbia sp. 15 شيرسگ  خوب
   Fabaceae  

 Trigonella sp. 16 شنبليله شيرازي  ضعيف

 Vicia villosa 17 ماشك گل خوشه اي  متوسط
 Astragalus sp. 18 گون  ضعيف
   Fagaceae  

 Quercus libani 19 بلوط  متوسط
   Hypericaceae  
 Hypericum perforatum 20 علف چاي  )سمي(ضعيف
    Labiatae  
 Stachys sp. 21 سنبله اي  خوب
 Phlomis olivieri 22 گوش بره  خوب
    Liliaceae  
حسرت گل  خوب  Colchicum persicum 23 

 Muscari sp. 24 كالغك  خوب
 Avena sativa 25 يوالف  متوسط
 Bromus sp. 26 علف پشمكي  متوسط
 Hordeum  sp. 27 جو  خوب

 Secale montana 28 چاودار  متوسط

 Poa bulbosa 29 چمن پيازدار  متوسط
دار استپي ريش  ضعيف  Stipa barbata 30 

 Stipa sp. 31 استپي  متوسط
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 :2ادامه جدول 

    Polygonaceae  
 Rheum ribes 32 ريواس  خوب
    Rosaceae  
ادام كوهي، ارژنب  متوسط  Amygdalus scoparia 33 
لبالو دانه ريزآ  خوب  Cerasus microcarpa 34 
 Cratagus sp. 35 زالزالك  خوب
   Thymelaceae  
بوئي زاگرسي برگ  خوب  Daphne mucronata 36 
   Umbelliferae  
 Smyrnium cordifolium 37 آوندول  خوب
 Echinophora cinerea 38 خوشاريزه كوهستاني  خوب

  ي تنوع زيستي گياهان در فصل بهار و تابستاناه مقدار شاخص : 3جدول 

اي غناي گونه
  مارگالف

 اي گونه تنوع  اي منهينكغناي گونه
  سيمپسون

 سمپسون يكنواختي  وينر شانون اي گونه تنوع

  
  كامارگو يكنواختي
  

138/3  119/0  601/0  984/1  068/0  087/0  

  

  SWOTهاي يافته

ها و بررسي منطقه نقاط قوت، ضعف، فرصت پس از

تهديدهاي پيش روي منطقه جهت استفاده به عنوان زيستگاه 

  .اندذكر شده 4گوزن زرد ايراني تعيين شد كه در جدول 

 SWOTهاي يافته : 4جدول 

  ضعف  قوت
درصد در قسمت اعظم  20تراكم پوشش گياهي بيش از  -1

 در بهار و تابستان منطقه

 ب دائمي در زيستگاهوجود منبع آ -2

 تعداد كم دام در منطقه -3

در فصول بهار  اي ياالي گياهان خوشخوراكغناي گونه -4
   و تابستان

 متر 1800ارتفاع باالتر از  -1

 جادهمتر تا  5000فاصله كمتر از  -2

 متر تا روستا 10000فاصله كمتر از  -3

 كاربري زمين كشاورزي در منطقه -4

 هاي تند در منطقهشيب -5

 بين بوميان منطقهوجود فرهنگ شكار  -6

 رفت و آمد بوميان به منطقه -7

هاي وجود دشمنان طبيعي مثل روباه ، گرگ و سگ -8
 ولگرد در منطقه

 زمستان پاييز و دماي بسيار پايين منطقه در -9

و نبود گياهان خوراكي زير برف بودن منطقه در زمستان  - 10
  مورد نياز 

  تهديد  فرصت

تحت حفاظت بودن منطقه توسط سازمان حفاظت  -1
  حيط زيست م

خشكسالي و كاهش منابع گياهي مورد نياز گوزن زرد  -1
 ايراني براي تغذيه
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هاي منطقه تجاوز رو به فزوني بوميان به مراتع و جنگل -2
 و تغيير كاربري به كشاورزي

 بين بوميان  تمايل به شكارافزايش  -3

 افزايش جمعيت انساني در منطقه -4

 طقهبان جهت حفاظت از منكمبود نيروي انساني محيط -5

 نبود پشتوانه قانوني قوي جهت حفاظت از منطقه -6

  بوميانعدم وجود فرهنگ زيست محيطي بين  -7

        بحث بحث بحث بحث 
نقطه  10كه  ،دهدنشان مي SWOTنتايج تحليل مدل 

فرصت وجود  1در برابر  ،تهديد 7نقطه قوت و  4در برابر  ،ضعف

همانطور كه از نتايج مطالعه پيداست، فاكتورهاي كليدي . دارد

طبقات شيب و نوع مثل ارتفاع، فاصله از روستا و جاده،  ،منطقه

كاربري زمين، از نقاط ضعف منطقه جهت استفاده به عنوان 

ردن نيازهاي آوزيستگاه گوزن زرد بوده و منطقه فاقد توانايي بر

نيازهاي زيستگاهي هر گونه شامل   .زيستگاهي اين گونه است

دائمي در منطقه، نياز وجود رودخانه  .آب، غذا، فضا و پناه است

وجود تراكم باالي گياهان  .سازداين گونه به آب را برطرف مي

اي گونه گوزن زرد را در فصل بهار و خوشخوراك، نياز تغذيه

كند اما در فصل پاييز كه اكثر گياهان خشك تابستان برطرف مي

اند و در فصل زمستان كه منطقه پوشيده از برف است، اين شده

اي شود و منطقه قادر به تأمين نياز تغذيهمشكل ميگونه دچار 

هاي بلوط و بادام، قابل استفاده است آن نيست و تنها سرشاخه

ها نيز حجم زيادي نداشته و به تنهايي نياز كه اين سرشاخه

از جهت فضاي مورد نياز . سازندورده نميآغذايي گوزن زرد را بر

هاي تند و د و صخرههاي تنگونه گوزن زرد نيز، به دليل شيب

همچنين . تيز، مشكالت فراواني براي گوزن زرد وجود دارد

هايي نيز براي فرار از خطر مورد نياز است كه منطقه به گريزگاه

هاي به هم هاي تند و صخرهدليل كوهستاني بودن و شيب

ارتفاع زياد منطقه و وزش . كندپيوسته اين امكان را فراهم نمي

باعث سرماي شديد شده كه گونه گوزن زرد را  نيز بادهاي مداوم

جهت امنيت توليد مثلي و  پناه مورد نياز. كنددچار مشكل مي

پنهان شدن از شكارچي در فصول بهار و تابستان به دليل تراكم 

باالي پوشش گياهي تا حدي فراهم است، اما در فصل پاييز و 

از بين شوند ، پناه مورد نياز ، زمستان كه گياهان خشك مي

در كل منطقه مورد مطالعه، امكان استفاده به عنوان . رود مي

اين گونه در حال حاضر زيستگاه گوزن زرد ايراني را ندارد ولي 

در سايت محصور قرار دارد و هنوز پروژه رهاسازي و معرفي به 

، طبيعت در مورد آن به اجرا در نيامده است 

تواند، جهت  مي SWOTهاي ارائه شده براساس مدل  استراتژي

  .موفقيت بقاء اين گونه در منطقه مثمر ثمر واقع شود

  (SO)هاي استراتژي) الف

 دام به منطقه ورود محدود كردن هرچه بيشتر .1

ممانعت از برداشت بي رويه گياهان خوراكي توسط  .2

 بوميان به منظور حفظ سطح موجود تراكم گياهي

  (ST)هاياستراتژي ) ب

به منظور جلوگيري از تجاوز  تصويب قوانين بازدارنده .1

 بوميان به منطقه و تغيير كاربري زمين

تصويب قوانين سختگيرانه به منظور جلوگيري از  .2

و متقاعد نمودن مسئوالن دولتي جهت اعمال  شكار

 قدرت در حمايت از اجراي قوانين

بانان داوطلب جهت حفاظت هرچه استفاده از محيط .3

 بيشتر

 نطقهفرهنگ سازي زيست محيطي در م .4

فرهنگ سازي جهت كاهش زاد و ولد و كاهش  .5

فرهنگ سازي در جهت  و جمعيت انساني در منطقه

 جلوگيري از توسعه جوامع انساني به زيستگاههاي

 (WO)هاي استراتژي) ج

 جلوگيري از ورود بوميان به منطقه .1

اعمال قوانين سخت گيرانه بر ضد شكارچيان توسط  .2

 سازمان حفاظت محيط زيست

زي و تنوير افكار عمومي بوميان ساكن در فرهنگ سا .3

  منطقه جهت جلوگيري از تخريب زيستگاه

 استفاده از بوميان داوطلب جهت حفاظت از منطقه .4

  (WT)هاي استراتژي) د

جلوگيري از تجاوز بوميان به منطقه و تغيير كاربري  .1

 زمين

  بوميان بين محيطي زيست سازي فرهنگ .2
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 كاهش و ولد و زاد كاهش جهت سازي فرهنگ .3

  منطقه در انساني جمعيت

 از جلوگيري منظور به سختگيرانه قوانين تصويب .4

 شكار

        
        و قدردانيو قدردانيو قدردانيو قدرداني    تشكرتشكرتشكرتشكر

كمالي و سركار خانم ... ابدينوسيله از جناب آقاي دكتر امين

هاي ارزشمندشان دكتر سحر جهانبخش گنجه به خاطر راهنمايي

  .كمال تشكر و قدرداني را دارم

 

        منابع منابع منابع منابع 
 .1367- 1383).هيأت ويراستاران( ران اسدي، م و همكا- 1

  .ها و مراتع، مؤسسه تحقيقات جنگل1- 45جلدهاي 

ارزيابي زيستگاه قوچ و ميش اوريال در . 1376، .پهلواني، ع- 2

پايان نامه كارشناسي ارشد محيط زيست . پارك ملي گلستان

 65 .دانشكده منابع طبيعي نور، دانشگاه تربيت مدرس تهران

 .صفحه

. جومردياني، ب ؛.م جعفري،؛ .م گنجه، جهانبخش- 3
ي بررسي عوامل تهديد منطقه. 1390 ،.ع پورشيرزاد،

ها و محيط اي جنگلهمايش منطقه. ي دناحفاظت شده

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر.زيست ضامن توسعه پايدار

 سازمان انتشارات ايران، پستانداران،1375 ،.هـ ضيايي،-4

 .صفحه 419 .زيست محيط حفاظت

انتشارات موسسه . جامعه شناسي گياهي. 1374 ،.عصري، ي-5

 .صفحه 285ها و مراتع، تحقيقات جنگل

 زيستگاه ارزيابي . 1385 كالمي،ن،؛ .؛ رياصي، ب.كرمي،م-7
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Abstract
Considering habitat loss is the crucial reason for wildlife threatening currently so habitat 

management is the most fundamental approach that should be properly considered before 

adopting any plan. For habitat management of per species identifying condition of habitat and 

species needs is necessary. The aim of present study is investigation of Poutak valley in Dena 

PA as fallow deer habitat. For achieving this goal the map of slope classes, height, roads, 

bordering villages, vegetation density was developed in GIS and the diversity of Plant species 

was specified. Besides, livestock population moreover existing land use in the region was 

studied by applying SWOT model. The results showed the region is not suitable to meet needs 

of fallow deer because of upper height, sharp slop, development of agricultural farmlands, 

vicinity to road and rural areas and low temperature in winter.
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