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 چکیده

خانواده کپورسانان است که دامنه پراکنش آن محدود به های یکی از گونه( Iranocypris typhlops)گونه ماهی کور ایرانی 

المللی اتحادیه بینپذیر در فهرست قرمز این گونه دارای وضعیت آسیب. های زاگرس در غرب ایران استزیستگاه غار ماهی کور در کوه

توانند بقا این تهدیدها می. برو استاین گونه در زیستگاه بومی خود با تهدیدهای انسانی و طبیعی بسیاری رو. استحفاظت از طبیعت 

 AHP-SWOTبر این اساس در مطالعه حاضر سعی شد با استفاده از رویکرد . گونه را تحت تاثیر قرار داده و منجر به انقراض آن شوند

ر بر مدیریت زیستگاه گذانتایج حاصل نشان داد در مورد عوامل داخلی و بیرونی تاثیر. به مدیریت استراتژیک این زیستگاه پرداخته شود

نقاط قوت قرار دارندکه موید تاثیر باالی نقاط ضعف در مدیریت این ( 4ها و فرصت( 3تهدیدها، ( 2نقاط ضعف، ( 1به ترتیب اهمیت 

چنین نتایج نشان داد ریزش سنگریزه در زیستگاه گروه نقاط ضعف، بروز گسل در زیستگاه در گروه تهدیدها، هم. اکوسیستم است

نتایج . ترین زیر عوامل هستندها و منحصر به فرد بودن زیستگاه در گروه نقاط قوت مهمگردشگری در منطقه در گروه فرصت توسعه

 .وحش باشد تا در راستای مدیریت و حفاظت این گونه گام بردارندتواند راهنمایی برای مدیران حیاتمطالعه حاصل می
 

 

 AHP-SWOTزیستگاه، بومی، ، ماهی کور ایرانی :کلیدی کلمات

mailto:mkaboli@ut.ac.ir
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 مقدمه
یکی از ( Iranocypris typhlops)گونه ماهی کور ایرانی 

های بومی و کمیاب ایران است که دامنه پراکنش آن گونه

محدود به زیستگاه غار ماهی کور در استان لرستان، شهرستان 

ای محدود بودن پراکنش این گونه در منطقه. شودآباد میخرم

ی مشکل به محل، نداشتن ارزش العبور و دسترسصعب

اقتصادی، عدم شناخت کافی از این گونه و کم اهمیت بودن 

وحش از جمله های حیاتهای آبزی در بحث حفاظت گونهگونه

این  اند در امر حفاظت و مدیریتعواملی هستند که باعث شده

 . گونه تاکنون غفلت بسیاری روی دهد

 را با روش پترسن بااندازه جمعیت این گونه ( 0931)زلقی 

و با روش اشنابل  قطعه 529تا  999بین % 39 اطمینان حدود

قطعه برآورد کرد که  925تا  991بین % 39 اطمینان حدود با

اگر چه مطابق لیست . نشان از وضعیت بحرانی این گونه دارد

IUCN)المللی حفاظت از طبیعت اتحادیه بین (2101) قرمز
0  )

VU)پذیر باین گونه در وضعیت آسی
قرار دارد، لیکن با توجه ( 2

رسد که وضعیت آن نظر می، به(0931) به نتایج مطالعه زلقی

معیار  01با استفاده از coad(2111 ) چنین هم. تر استبحرانی

این گونه را در فهرست چهار گونه تهدید شده ماهیان آب 

با این وجود تاکنون مطالعات . شیرین ایران قرار داده است

 . ندکی در مورد این گونه تاکنون انجام شده استا

یکی از تنگناهای حفاظتی این گونه، دامنه پراکنش محدود 

آن در یک زیستگاه است کهه ایهن زیسهتگاه بهه نوبهه خهود بها        

نهابودی ایهن   . تهدیدات انسهانی و طبیعهی زیهادی روبهرو اسهت     

زیستگاه به معنی نابودی این گونه منحصر به فرد ایران محسوب 

بر این اساس در مطالعه حاضر سعی شهد بهه مهدیریت    . شودمی

اسههتراتکیک ایههن زیسههتگاه پرداختههه شههود تهها علیههرغم بررسههی 

زیستگاه بومی این گونه، نتایج حاصله بتواند سنگ بنهایی بهرای   

 .حفاظت این گونه باشد

های بسیاری برای فرآیند مدیریت رویکردهای و تکنیک

 در این میان(. 7)اده قرار گیرند تواند مورد استفاستراتکیک می

ها و تهدیدها تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت

(SWOT
یک ابزار  SWOTتحلیل (. 00)تر است متداول( 9

عنوان ابزاری به گیری است و معموالًمهم پشتیبان تصمیم

های بیرونی و درونی سیستم استفاده مناسب برای تحلیل محیط

                                                           
1
 International Union for Conservation of Nature 

2
 Vulnerable 

3
 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

حلیل بستر مناسبی را برای تدوین چنین این تهم. شودمی

هایی که بر پایه استراتکی. آوردهای مدیریتی فراهم میاستراتکی

های سیستم با نقاط ضعف و برداری از فرصتنقاط قوت و بهره

 SWOTاگر چه تحلیل (. 09)کنند تهدیدهای آن مبارزه می

گیری است اما در مراحل سنجش و های چشمدارای مزیت

 در تحلیل(. 21، 00)های نیز است رای نقطه ضعفارزیابی دا

SWOT  سنتی، اهمیت عوامل برای تعیین اثر هر عامل بر روی

به (. 03)گیری نیست های پیشنهادی قابل اندازهاستراتکی

عبارت دیگر، این تحلیل ابزار مناسبی برای تعیین اهمیت نسبی 

 (.01)هر یک از عوامل را در دسترس ندارد 

Kurttila برای حل مشکل سنجش و ، (2111)همکاران  و

AHPو SWOT سنتی، یک روش ترکیبی از SWOT ارزیابی 
1 

در AHP-SWOT از این روش ترکیبی . را پیشنهاد کردند

(. 07، 01)شود یاد می A’WOTمطالعات مختلف تحت عنوان 

این روش تاکنون در مطالعات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته 

یک تکنیک ریاضی  AHP طور کلی هب(. 21، 03، 07)است 

گیری با استفاده از برای آنالیز کردن مسائل پیچیده تصمیصم

مطرح Saaty (0311 )چندین معیار است که اولین بار توسط 

های کیفی را به تواند ویکگیخوبی میاین تکنیک به. شد

بر این اساس استفاده از . های قابل مقایسه تبدیل کندکمیت

در (. 05)بسیار سودمند است  SWOTیک در رویکرد این تکن

برای مدیریت  AHP-SWOT مطالعه حاضر نیز از رویکرد 

 .استراتکیک زیستگاه بومی ماهی کور ایرانی استفاده شد

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 º99 11' 93"زیستگاه بومی این گونه، غار ماهی کور در 

رقی در استان لرستان، طول ش º11 99' 90"عرض شمالی و 

آباد، بخش پاپی، شمال غربی روستای لون قرار شهرستان خرم

کیلومترمربع، جمعیتی  0211مساحت بخش پاپی بیش از . دارد

روستا و قریه کوچک و بزرگ  191نفر، حدود  51111بالغ بر 

که ماهی کور غار در حوالی آن زیست ( لون)روستای الون . دارد

ای غار لون در منطقه. خانوار دارد 9تا  9کند، بین می

کوهستانی در قسمت جنوبی ارتفاعات چلن و در سازندهای 

از نظر تاریخچه حفاظتی . استواقع شده( سروک)سخت کربناته 

زیست از طرف سازمان حفاظت محیط 0911این غار در سال 

                                                           
4
 Analytical Hierarchy Process 
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عمق این غار (. 0)عنوان اثر طبیعی ملی انتخاب شده است به

های متر از آن توسط غواص 21نیست اما تا مشخص  دقیقاً

 Coadو  Mahjoorazadالبته . محلی غواصی شده است

ای عنوان نمودند که این گونه را در یک مطالعه طی (2113)

کیلومتری شمال غربی دره شهر ایالم نیز  91مکان جدید در 

کیلومتری از دهانه غار ماهی کور  090این مکان در . اندیافته

عرض  º99 05' 95"این مکان که در واقع در . ه استواقع شد

 طول شرقی یک کانال جذبی آب بوده º17 02' 05"شمالی و 

است و دیگر قابل دسترس نیست اکنون روکش شدهاست هم

(. 0شکل)
 

 
 موقعیت جغرافیایی غار ماهی کور  :1 شکل

 

 AHPرویکرد 
 بنا گیریتصمیم مراتب سلسله ایجاد پایه بر این رویکرد

 باشدمی مراتبی سلسله ساختار ایجاد اول گام. استنهاده شده

 هابین آن و ارتباط هازیرعوامل، استراتکی عوامل، آن در که

 ضریب)محاسبه وزن  شامل بعدی مراحل. شودمی داده نشان

 هاقضاوت منطقی سازگاری بررسی و عوامل و زیر عوامل( اهمیت

 (.29)است 

توان ازمعیار ها میری منطقی قضاوتمنظور بررسی سازگابه

CR)نرخ سازگاری 
 (.0فرمول )استفاده نمود ( 0

 CR=CI/RI( 0فرمول 

=CI
 پایندگی شاخص 2

=RI
 تصادفی شاخص 9

 بر داللت نسبت این صورت آن در باشد، >01/1CR اگر

دارد در غیر این  زوجی مقایسات در سازگاری قبول قابل سطح

 (.1)تجدید نظر نمود ها بایست در قضاوتصورت می

                                                           
1
 Consistency Ratio 

2
 Consistency Index 

3
 Random Index 

 AHP-SWOTاجرای 

های آوری اطالعات در این مطالعه از روشبرای گرد

ای و اسنادی، بازدیدهای میدانی و مشاهده مستقیم و کتابخانه

همچنین مصاحبه با متخصصان و کارشناسان استفاده شد و به 

منظور انجام مقایسات زوجی نیز از جامعه آماری مشتمل بر 

شد که آشنایی مناسبی به  حققانی بهره بردهمتخصصان و م

مراحل انجام . زیستگاه بومی این گونه و مشکالت آن داشتند

AHP-SWOT  (.05، 3)در زیر به تفضیل آورده شده است 

 هافرصتها، ها، ضعفقوت)SWOT شناسایی زیر عوامل ( 0گام 

 (و تهدیدها

مورد شناسایی قرار SWOT عوامل  در این مرحله زیر

 .آورده شده است 9رفتند که لیست این زیر عوامل در جدول گ

 تعیین درجه اهمیت عوامل ( 2گام 

در این مرحله عوامل بر اساس درجه تاثیرشان برای رسیدن 

صورت مقایسه نحوه امتیازدهی به. به هدف امتیاز داده شدند

کمیتی ساعتی  3زوجی عوامل با یکدیگر و بر اساس جدول 

ذکر است که در این مرحله فرض بر الزم به. دباشمی( 0جدول )

 .این است که هیچ وابستگی بین عوامل وجود ندارد
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 (11)کمیتی برای مقایسه زوجی  9مقیاس  :1جدول 

 میزان اهمیت تعریف

 0 اهمیت برابر 

 2 اهمیت برابر تا متوسط

 9 اهمیت متوسط

 1 اهمیت متوسط تا قوی

 9 اهمیت قوی

 5 یار قویاهمیت قوی تا بس

 7 اهمیت بسیار قوی

 1 العاده قویاهمیت بسیار قوی تا فوق

 3 العاده قویاهمیت فوق

 

  SWOTتعیین درجه اهمیت داخلی زیر عوامل ( 9گام 

بر اساس درجه تاثیرشان  SWOTدر این مرحله زیرعوامل 

 صورتهب امتیازدهینحوه . برای رسیدن به هدف امتیاز داده شدند

کمیتی  3جی زیرعوامل با یکدیگر و بر اساس جدول مقایسه زو

 . باشدساعتی می

  SWOTتعیین درجه اهمیت کلی زیر عوامل ( 1گام 

در این مرحله با ضرب اهمیت داخلی هر زیر عامل در 

ها اهمیت کلی عامل مربوطه، درجه اهمیت کلی زیر عامل

 . محاسبه شد

 های مدیریتی تدوین استراتکی( 9گام 

های مدیریتی با استفاده از مقایسه مرحله استراتکیدر این 

است آورده شده 2صورتی که درجدولهزوجی زیر عوامل، ب

در این مرحله زیر عوامل بر اساس اولویتی که . تدوین شدند

در نتیجه اولویت زیر عوامل در تدوین . دارند مرتب شدند

 .گذار بودها تاثیراستراتکی

 SWOTماتریس  :1جدول 

 عوامل بیرونی                                                                 

 عوامل داخلی
 (T)تهدیدها  (O)ها فرصت

 (S)ها قوت
 SOهای استراتکی

 ها با استفاده از نقاط قوتاستفاده از فرصت

 STهای استراتکی

 ها برای جلوگیری از تهدیدها استفاده از قوت

 (W)ها ضعف

 WOهای اتکیاستر

ها نهفته است های که در فرصتاستفاده از مزیت

 هابرای جبران ضعف

 WTهای استراتکی

 هاهای ناشی از تهدیدها و ضعفبه حداقل رساندن زیان

 

  نتایج

ها، ها، ضعفقوت)SWOT شناسایی زیر عوامل ( 0گام 

  (ها و تهدیدهافرصت

 
 

یدهای شناسایی ها و تهدها، فرصتها، ضعففهرست قوت

 .آورده شده است 9شده در جدول 
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 SWOTماتریس زیر عوامل  :3جدول 

ی
خل

 دا
ط

حی
م

 

 (:S)ها قوت

S1 :منحصر به فرد بودن زیستگاه 

S2 :ماهی غارزی  حضور دومین گونه ماهی کور ایرانی، سگ

(Paracobitis smithi (Greenwood, 1976) )در این زیستگاه 

S3 :یعی گردشگری در منطقههای طبجاذبه 

S4 :احداث جاده تا نزدیکی زیستگاه 

 (:W)ها ضعف

W1 : ریزش سنگریزه 

W2: شناسیثباتی تشکیالت زمینکم 

W3: ساخت و سازهای انسانی در نزدیکی زیستگاه 

W4: خالء اطالعات از وضعیت زیستگاه و گونه مورد مطالعه 

W5: ضعف مدیریت و حفاظت در زیستگاه 

W6: انین حفاظتی از گونه و زیستگاهضعف قو 

ی
رون

 بی
ط

حی
م

 

 (:O)ها فرصت

O1: توسعه گردشگری در منطقه 

O2: فراهم آمدن زمینه تحقیقاتی در منطقه 

 

 (:T)تهدیدها 

T1: بروز گسل در زیستگاه 

T2: خشکسالی در منطقه 

T3: بروز سیل در منطقه 

T4: تحقیقاتی  برداشت غیر قانونی از گونه برای مصارف زینتی، مراکز

 ...ها وو موزه

  

  تعیین درجه اهمیت عوامل( 2گام 

  و 1جدول نتایج حاصل از مقایسات زوجی عوامل در 

بدون  آورده شده است که شامل درجه اهمیت عوامل 2فرمول 

 .باشدها میدر نظر گرفتن وابستگی بین آن

 

 

 درجه اهمیت عوامل  :4جدول 

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

 (S) قوت 0 29/1 9 29/1 113/1

 (W)ضعف   0 9 1 909/1

 (O) فرصت   0 99/1 025/1

 (T)تهدید     0 272/1

 

 

 
 

 

 SWOTتعیین درجه اهمیت داخلی زیر عوامل ( 9گام 

(Wsub-factor (local))  

ت داخلی زیر عوامل با استفاده از نتایج تعیین درجه اهمی

 آورده 9فرمول و  1و  7، 5، 9جداول مقایسات زوجی در 

 .استشده

 

 

 

 

 

113/1  
909/1  
025/1  
272/0  

= 

S 

W 

O 

T 

W1=  2فرمول) 
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 درجه اهمیت درونی زیر عوامل برای عامل نقاط قوت :5جدول

 S زیرعوامل  S4 S3 S2 S1 اهمیت نسبی

910/1 1 5 1 0 S1 

272/1 5 9 0  S2 

131/1 9 0   S3 

113/1 0    S4 

 

 

 

 

 درجه اهمیت درونی زیر عوامل برای عامل نقاط ضعف :6جدول

 W زیرعوامل W6 W5 W4 W3 W2 W1 اهمیت نسبی

929/1 2 2 9 1 9 0 W1 

091/1 0 0 2 9 0  W2 

132/1 29/1 29/1 9 0   W3 

013/1 2 9 0    W4 

019/1 1 0     W5 

021/1 0      W6 

 

 

 

 

 

 مل برای عامل فرصتدرجه اهمیت درونی زیر عوا :7جدول 

 O زیرعوامل O2 O1 اهمیت نسبی

791/1 9 0 O1 

291/1 0  O2 

 

 

 

 

 

 

 درجه اهمیت درونی زیر عوامل برای عامل تهدید:8جدول 

 T زیرعوامل T4 T3 T2 T1 اهمیت نسبی

902/1 9 9 1 0 T1 

299/1 1 9 0  T2 

051/1 1 0   T3 

155/1 0    T4 
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 SWOTتعیین درجه اهمیت کلی زیر عوامل ( 1گام 

(Wsub-factor (global) )  

درجه اهمیت کلی زیر عوامل آورده  1و فرمول  3 در جدول

 . شده است

 

 

 

 درجه اهمیت کلی زیر عوامل :9جدول 

درجه اهمیت  عوامل

 کلی عوامل

زیر 

 عوامل

درجه اهمیت داخلی 

 زیر عوامل

درجه اهمیت کلی 

 زیر عوامل

S 
113/1  

 

S1 910/1  192/1  

S2 272/1  121/1  

S3 131/1  113/1  

S4 113/1  111/1  

W 
909/1  

 

W1 929/1  055/1  

W2 091/1  153/1  

W3 132/1  117/1  

W4 013/1  175/1  

W5 019/1  131/1  

W6 021/1  152/1  

O 
025/1  

 
O1 791/1  139/1  

O2 291/1  192/1  

T 272/1  

 

T1 902/1  093/1  

T2 299/1  153/1  

T3 051/1  115/1  

T4 155/1  101/1  

 

Wsub-factor (global) = 

192/1  

121/1  

113/1  

111/1  

055/1  

153/1  

117/1  

175/1  

131/1  

152/1  

139/1  

192/1  

093/1  

153/1  

115/1  

101/0  

S1 

S2 

S3 

S4 

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

O1 

O2 

T1 

T2 

T3 

T4 

= 

 1فرمول 

 = Wsub-factor (W) = (9فرمول 

910/1  

272/1  

131/1  

113/1  

929/1  

091/1  

132/1  

013/1  

019/1  

021/1  

791/1  

291/1  

902/1  

299/1  

051/1  

155/1  

S1 

S2 

S3 

S4 

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

O1 

O2 

T1 

T2 

T3 

T4 
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 :اندفهرست شده در این مرحله اولویت هر یک از زیر عوامل نسبت به یکدیگر تعیین شد که به ترتیب اولویت در زیر

0 )W1 : (055/1)ریزش سنگریزه 

2 )T1:  (093/1)بروز گسل در زیستگاه 

9 )O1:  (139/1)توسعه گردشگری در منطقه 

1 )W5:  (131/1)ضعف مدیریت و حفاظت در زیستگاه 

9 )W4:  (175/1)خالء اطالعات از وضعیت زیستگاه و گونه مورد مطالعه 

5 )T2:  (153/1)خشکسالی در منطقه 

7 )W2: (153/1)شناسی ثباتی تشکیالت زمینکم 

1 )W6:  ( 152/1)ضعف قوانین حفاظتی از گونه و زیستگاه 

3 )S1 : (192/1)منحصر به فرد بودن زیستگاه 

01 )W3:  (117/1)ساخت و سازهای انسانی در نزدیکی زیستگاه 

00 )T3:  (115/1)بروز سیل در منطقه 

02 )O2: (192/1)قاتی در منطقه فراهم آمدن زمینه تحقی 

09 )S2 :(121/1)ماهی غارزی در این زیستگاه حضور دومین گونه ماهی کور ایرانی، سگ 

01 )T4: (101/1... )ها وبرداشت غیر قانونی از گونه برای مصارف زینتی، مراکز تحقیقاتی و موزه 

09 )S3 :(113/1)های طبیعی گردشگری در منطقه جاذبه 

05 )S4 :(111/1)ه تا نزدیکی زیستگاه احداث جاد 

 

 های مدیریتیاستراتکی تدوین( 9گام 

های مدیریتی با استفاده از مقایسه زوجی زیر استراتکی 

تدوین و در ( 1گام ) عوامل و با توجه به اولویت زیرعوامل 

 . اندشده آورده 01جدول 

 

 

 

 SWOT های ماتریس استراتژی :11جدول 

 (: SO)استراتکی  

SO1 :تدوین طرح گردشگری در منطقه و اجرای آن 

 (:ST)استراتکی 

 (:WO)استراتکی 

WO1 :تهیه اطالعات تکمیلی بوم شناختی و زیست شناسی گونه 

WO2 :تدوین و اجرای برنامه پایش زیستگاه و جمعیت ماهی کور 

WO3 :های جدید انتقال ماهی کور به زیستگاه 

WO4 : تدوین برنامه مدیریتی منسجم برای این گونه و اجرای آن 

WO5 :بهبود وضعیت زیستگاه بومی از نظر ریزش سنگریزه 

WO6 :ساماندهی و مدیریت ساخت و سازهای انسانی منطقه 

 (:WT)استراتکی 

WT1 : تدوین قوانین حفاظتی مناسب برای

 حفاظت از این گونه

WT2 :ی تدوین دستورالعمل برای چگونگ

 انجام تحقیقات پکوهشگران در این منطقه

 

 بحث

گیری از مدیریت در این مطالعه سعی شد با بهره

گذار بر استراتکیک، به بررسی محیط داخلی و بیرونی تاثیر

ها پرداخته شود مدیریت زیستگاه این گونه و ارزیابی این محیط

ت منظور حفاظهای مدیریتی بهو بر پایه این شناخت استراتکی

  .این گونه تدوین گردد

نباید از خاطر دور داشت که دنیای امروز دنیای تغییرات 
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بایست های تدوین شده میاست بدین معنا که استراتکی

پذیر باشند و از آن گذشته مدیریت استراتکیک فعالیتی انعطاف

مدیریت استراتکیک . نیست که یک بار برای همیشه انجام گیرد

ها در بایست این حلقهبلند است که می یک حلقه از یک زنجیر

کنار یکدیگر قرار گیرند تا زنجیر حفاظت یک گونه تشکیل 

 . شود

نشان داد در مورد عوامل داخلی و  SWOT نتایج تحلیل 

نقاط ( 0ترتیب اهمیت گذار بر مدیریت زیستگاه بهبیرونی تاثیر

ه نقاط قوت قرار دارندک( 1ها و فرصت( 9تهدیدها، ( 2ضعف، 

. موید تاثیر باالی نقاط ضعف در مدیریت این اکوسیستم است

های تدوین شده در این راستا سعی شد در این مطالعه استرتکی

آوری بستر برای در راستای کاهش این نقاط ضعف و فراهم

ترین بیش دیگر عبارتبه. تبدیل این نقاط ضعف به فرصت باشند

استفاده از ) WOون در ز 0استراتکی تدوین شده مطابق جدول 

( هاها نهفته است برای جبران ضعفهایی که در فرصتمزیت

ها تدوین شده در ادامه به شرح هر یک از استراتکی. قرار گرفتند

 .شودپرداخته می

بهبود وضعیت زیستگاه بومی از نظر ریزش سنگریزه 

(WO5 ) 
ترین نقطه ضعف زیستگاه، مطابق با نتایج حاصله مهم

ترین استراتکی مدیریتی، بهبود وضعیت یزه و مهمریزش سنگر

ریزش . زیستگاه بومی از نظر ریزش سنگریزه شناسایی شد

تواند باعث بسته سنگریزه در این زیستگاه در طول زمان می

شدن دهانه ورودی غار و حتی تخریب کامل زیستگاه گردد که 

ه با توجه به منحصر به فرد بودن این زیستگاه تخریب حاصله ب

 هایپدیده سنگی، هایریزش. هیچ عنوان قابل برگشت نیست

 وفور به های سنگیکوهستان در ساله همه که هستند طبیعی

دلیل خصوصیات متنوع استان لرستان به(. 02)دهند می رخ

خیزی و شرایط شناسی، تکتونیک، لرزهشناسی نظیر سنگزمین

. لغزش است خاص آب و هوایی، از جمله مناطق دارای پتانسیل

ای شناسی استان به گونهچنین شرایط توپوگرافی و زمینهم

های است که بهترین وضعیت را برای لغزش قطعات و توده

بزرگ خاک، سنگ و سنگریزه در مقیاس کوچک تا بزرگ مهیا 

در استان ( 0913)مطالعه هاشمی و همکاران (. 2)است کرده

ای واقع شده است طقهلرستان نشان داد که غار ماهی کور در من

بخش . لغزش برخوردار استکه از پتانسیل باالیی برای زمین

گردد اما عمده این پتانسیل باال به شرایط طبیعی منطقه برمی

های انسانی در منطقه در شدت این رخداد شک دستکاریبی

بر این اساس این نیاز بیش از پیش احساس . تاثیر نیستبی

امل تاثیرگذار بر ریزش سنگریزه شود که در ابتدا عومی

های برای کنترل و بهبود وضعیت زیستگاه تدوین شناسایی و راه

 .و اجرا گردد

تدوین قوانین حفاظتی مناسب برای زیستگاه و گونه 

 (WT1)ماهی کور 

سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ این گونه تاکنون 

اء جریمه قوانین حفاظتی خاصی را تدوین ننموده است به استثن

 بنابراین . نقدی ناچیزی به ازای صید هر قطعه از این گونه

بط رهای ذی/بایست در قالب یک استراتکی از سوی سازمانمی

قوانین حفاظتی مناسب برای این زیستگاه و گونه ماهی کور 

 .تدوین و اجرا گردد

تدوین برنامه مدیریتی منسجم برای این گونه و اجرای آن 

(WO4) 

هایی که اکثر مدیران مناطق حفاظتکی از دغدغهامروزه ی

رو هستند فقدان یک برنامه مدیریتی مناسب شده با آن روبه

بایست این برنامه می. های مورد نظر استبرای بسیاری از گونه

. راهنمایی برای کلیه اقدامات حفاظتی در مورد این گونه باشد

. ن شده استتدوی( 0913)طرح مدیریتی این گونه توسط کابلی 

بایست بر اساس این طرح مدیریتی یک برنامه مدیریتی می

ربط اجرا یذهای منسجم برای این گونه تدوین و توسط سازمان

 .گردد

 (WO3)های جدید انتقال ماهی کور به زیستگاه

یکی از تنگناهای حفاظتی این گونه، دامنه پراکنش محدود 

نوبه خود با  آن در یک زیستگاه است که این زیستگاه به

نابودی . مشکالت و تهدیدات انسانی و طبیعی زیادی روبرو است

این زیستگاه به معنی نابودی این گونه منحصر به فرد ایران 

های مدیریتی بر این اساس یکی از استراتکی. شودمحسوب می

های مناسب /تواند انتقال آن به زیستگاهبرای حفاظت آن می

ر دور داشت که اگرچه در مورد برخی البته نباید از خاط. باشد

اما بازدهی انتقال . ها، انتقال یک ابزار حفاظتی مهم استگونه

 هایانتقالکه بسیاری از دلیل اینمورد سوال بوده است به همواره

. اندرو شدهکه به امید موفقیت انجام گرفته است با شکست روبه

 Dunham. دبایست در این زمینه بسیار محتاطانه عمل شومی

Galloو 
ها سه گام را پیشنهاد در مورد انتقال ماهی( 2111)  

اجرا  -2پذیر بودن این عمل ارزیابی اولیه از امکان -0: کنند می

 .ارزیابی و پایش -9
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شناسی گونه شناختی و زیستتهیه اطالعات تکمیلی بوم

(WO1) 

آوری اطالعات پایه و نیاز حفاظت از یک گونه، جمعپیش

تاکنون مطالعات . های بنیادین در مورد آن است جام پکوهشان

به این . اندکی در مورد این گونه و زیستگاه آن انجام شده است

بایست در قالب یک استراتکی اطالعات مورد نیاز برای دلیل می

 .مدیریت این گونه گردآوری گردد

تدوین دستورالعمل برای چگونگی انجام تحقیقات 

 (WT2)ن منطقه پژوهشگران در ای

مطالعاتی که در گذشته روی این گونه انجام شده است 

 در این رابطه . های فیزیکی این گونه داردنشان از تخریب

Sargeranتوان به مطالعه می
، عباسی و (2111)و همکاران  

با توجه . اشاره کرد( 0931)و قارزی و همکاران ( 0917)قارزی 

 این گونه و زیستگاه آن و  به خالء اطالعاتی موجود در مورد

های مطالعاتی که در خالل مدیریت این گونه چنین فرصتهم

تدوین دستورالعملی جامع که بتواند . امید است که ایجاد گردد

راهنمای پکوهشگران در این امر باشد از اهمیت باالیی برخوردار 

 . است

ساماندهی و مدیریت ساخت و سازهای انسانی منطقه 

(WO6) 

نطقه لون و در مجاورت غار ماهی کور ساخت و در م

سازی از جمله جاده. سازهای انسانی بسیاری در حال اجرا است

این ساخت و سازها به همراه عملیات خاکبرداری و . و سد سازی

های ضروری، تاثیرات منفی مستقیم و خاکریزی و دیگر عملیات

 .گذارندرا روی غار ماهی کور میغیرمستقیمی 

و اجرای برنامه پایش زیستگاه و جمعیت ماهی تدوین 

 (WO2)کور 

زیست پایش برای حفاظت یا طور کلی در علوم محیطهب

تولید علم کاربرد دارد که در مورد این مطالعه هر دو منظور به 

پایش . باشدتر حفاظت مهم مینوعی مد نظر هستند اما بیش

زیربنایی برای تواند ابزاری برای سنجش اقدامات مدیریتی یا می

 . بهبود یا تدوین اقدامات مدیریتی باشد

 (SO1)تدوین طرح گردشگری در منطقه و اجرای آن 

بایست مردم را به زیستی همواره میمدیران حفاظت از تنوع

پروژه حفاظتی . عنوان رکنی از مدیریت یک اکوسیستم ببینند

 تواند موفق باشد که در کنار خود حمایت مردم بومی رامی

رواج گردشگری در منطقه باعث بهبود وضعیت . داشته باشد

تواند برای مردم بومی گردد که میاقتصادی مردم بومی می

البته نباید از خاطر . انگیزه مهمی برای حفاظت از این گونه باشد

بایست در این زمینه دور داشت که هدف حفاظت است لذا می

 .محتاطانه عمل کرد
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Abstract
The Iranian cave barb (Iranocypris typhlops) is a species of ray-finned fish of the family

Cyprinidae from a single locality in the Zagros Mountains, western Iran. Iranocypris
thyphlops is currently recognized as a vulnerable species according to the IUCN Red Data
Book. The species faces many natural and human threats in the native habitat. These threats
can affect the fish survival and this can have important consequences regarding population
extinction. So, in this study, SWOT analysis was performed using the analytical hierarchy
process (AHP) for strategic management of the native habitat. Results showed the following
ranking of each SWOT group priority: 1) Weaknesses, 2) Strengths, 3) Threats and 4)
Opportunities that reflects the impact of weaknesses in the management of the ecosystem.
According to the analysis, the most important factors in SWOT is “Unique habitat” from
Strengths group, “rock falls” from Weaknesses group, “develop ecotourism” from
Opportunities group and “happen fault” from Threats group. The results of this study can be a
guide to the wildlife managers that based on the findings manage and conserve of this species.
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