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  مقدمه  - ١-١
امروزه بيش از هر زمان ديگري با كاهش و رو به قهقرا رفتن تنوع زيستي مواجه است، به طوري كه 
اينك جهان با روند حيرت انگيز گونه هاي جانداران روبر شده است. انسان امروز بي پرواتر از تمام 

بهره گيري، تغيير و تبديل قرار داده است.  اعصار و قرون و نيرومندتر از هميشه، تمام سرزمينها را مورد
مهار تمام فعاليت هاي بي ضابطه و كنترل شيوه هاي تخريبي در مقياس يك كشور ميسر نيست، پس 
بنابراين چاره اي جز انتخاب و حفاظت از الگوها و يا نمونه هايي از اكوسيستم هاي گوناگون و حفظ و 

در اقيانوس آشفته و پرتالطم جهان امروز كه با دخالت ها و  حراست از آنها باقي نمي ماند. واضح است
فعاليت هاي تخريبي روبرو است بايد به دنبال جزيره هايي امن براي نجات تنوع زيستي بوده و چنين 
مناطقي را همچون جزاير اميد براي تداوم حيات در شرايط طبيعي، مورد حفاظت و حمايت قرار داد. 

ان و بسياري از ديگر كشورهاي جهان به روشني معين داشته است كه مديريت تجربيات گوناگون در اير
اين جزيره هاي اميد، بدون تدوين برنامه اي منسجم، امكانپذير نخواهد بد. به عبارت ديگر انجام 
مطالعات جامع و تهيه طرح مديريت را بايد تنها راهكار اصولي و منطقي براي اداره طوالني مدت و 

 نطقه مورد حفاظت به حساب آورد. پايدار يك م
  تعاريف و مفاهيم  - ٢-١

      مسألهبيان  ١- ٢-١
 IUCN) گردديمهمپوشي نيازهاي اوليه حيات وحش با منابع مورد استفاده انسان سبب بروز تعارضاتي بين اين دو گروه 

World Park Congress, ٢٠٠٣; Madden, رديگيمه به ندرت انجام بزرگ به انسان گرچ خوارانگوشتحمله  .(٢٠٠٤ 
. مسأله تقابل انسان و جانوران (٢٠٠٨ ,Worthy and Foggin) باشديمنمود تعارض انسان و حيات وحش  نيتريجداما 

ي دارد و در همه جاي دنيا اين مشكل با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد. تقابل انسان و اگستردهوحشي دامنه 
ي جانوري نيز هاگونهيش روي كارشناسان محيط زيست در امر حفاظت از ي پهاچالشجانوران وحشي يكي از 
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. افزايش روديماز بين  هاانساني ارزشمند جانوري به دست هاگونه. چرا كه هر ساله بدين بهانه تعداد زيادي از باشديم
ري از منابع طبيعي، تجاوز ي طبيعي منجر به افزايش بهره برداهاستگاهيزروزافزون جمعيت انسان و توسعه در مجاورت 

به و متعاقب اين امر افزايش تقابل حيات وحش  هاآني حيات وحش و در نتيجه تخريب يا كاهش كيفيت هاستگاهيزبه 
. افزايش (٢٠٠٨ ,Conover ;٢٠٠٨ ,Madison ;١٩٩١ ,Halfpenny et al)بزرگ با انسان شده است  خوارانگوشت ژهيو

به حضور  خوارانگوشتو نيز خو گرفتن  ورزنديمرج در خارج از نواحي انساني مبادرت شمار افرادي كه به كار يا تف
بزرگ به  خوارانگوشتاز ديگر داليل حمله  توانديمنيز  هاآنو يا تغيير رفتار  ,Wolfe)  (٢٠٠٨ ,Worthy ;٢٠٠٨ انسان

بيعي در مناطق روستايي، پيشروي مزارع و ي طهاستگاهيز. تغيير كاربري (٢٠٠٨ ,Conover ;١٩٩٩ ,Linnell)انسان باشد
  عرصه را بر جانوران وحشي تنگ نموده و موجبات تقابل انسان و وحوش را فراهم آورده است.  هاباغ

هاي كوچك و يا پراكنش محدود هستند هايي كه داراي جمعيتاز ديدگاه طرفداران حفاظت احتمال انقراض در گونه
 ها دارند). همچنين عوامل انساني نيز تاثير بسزايي در افزايش احتمال انقراض گونه١٩٩٩ ,.Manne et al( بسيار باال است

)Hawkins et al., شناختي سبب هاي منحصر به فرد زيستهاي زيستگاهي ويژه، ويژگيعالوه برآن، وابستگي ).٢٠٠٠
  .شوندافزايش احتمال انقراض مي

) Purvis et al., ٢٠٠٠; Reed and Shine, ٢٠٠٢ Owens and Bennet, هايي كه همگي، كم و . چنين ويژگي);٢٠٠٠
وجود دارد، ضرورت مطالعه هر چه بيشتر را در  )Ursus thibetanus gedrosianusسياه بلوچي( بيش در زيرگونه خرس

اي و العات پايهآوري اطنمايد، چرا كه پيش نياز حفاظت از يك گونه جمعشناسي اين زيرگونه تائيد ميمورد بررسي بوم
  هاي بنيادين در مورد آن است. پژوهش

  
  ضرورت تحقيق  -٢- ٢-١

هاي اين خرس در شود. يكي از زيرگونهآسيايي يكي از نادرترين گوشتخواران دنيا محسوب ميسياه بدون ترديد خرس
ترين حضور خود را غربي ١قراضحال حاضر در دو كشور آسيايي ايران و پاكستان پراكنش دارد اين زيرگونه در آستانه ان

سياه نيازهاي زيستگاهي مشتركي با انسان (بخصوص افراد بومي ساكن در زيستگاه در ايران دارد. از طرفي خرس
سياه) دارد كه اين باعث ايجاد تضاد بين انسان و اين گونه بر سر كسب منابع شده است. با افزايش رو به رشد خرس

هاي كشاورزي و در پي آن قطع رويه زمينم درآمد و روستايي در منطقه، توسعه بيجمعيت انسان بخصوص اقشار ك
غذايي سياه كه وابستگي خاصي به منابعهاي باير و بدون پوشش سبب شده تا خرسدرختان جنگلي و پيدايش زمين

تگاه به عنوان بزرگترين جنگلي دارد در تنگنا قرار گيرد و در تضاد بيشتري نسبت به شرايط موجود باشد. نابودي زيس
                                                             
١ Criticaly Endangerd 
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ها به درصد انقراض گونه ٣٠ميالدي در حدود  ١٩٨٠عامل تهديد تنوع زيستي معرفي شده است به نحوي كه تا سال 
). بنابراين زيستگاه بعنوان يكي از ١٩٩٢,IUCN( هاي حيات وحش نسبت داده شده استتخريب و انهدام زيستگاه

  ).١٣٨٥ظت از گونه مطرح است (كرمي و همكاران،شناختي در حفامهمترين فاكتورهاي بوم
سازگاري و مقاومت باالي اين گونه با شرايط مختلف سبب شده عليرغم وجود تعارضات و محدوديت منابع غذايي 
جمعيت اين گونه در اين مناطق به زيست خود ادامه دهد لذا با توجه به اهميت حفاظتي اين گونه و تعارضات موجود 

گونه در منطقه در راستاي حفاظت از آن اهميت - ين استراتژي مديريت گونه با تأكيد بر تعارضات انساندر منطقه، تدو
ي هاتشكلو  هاارگاني اخير گزارشات متعددي از طريق سازمان حفاظت محيط زيست و يا هاسالبااليي دارد. در 

شده است. همچنين آمار تلفات خرس سياه در  غيردولتي دال بر حمله اين گونه به انسان و خسارات ناشي از آن ارائه
ي اخير و توسعه كشاورزي و هايخشكسالي، شرايط نامساعد زيستگاه در اثر اجادهساليان اخير به داليل تصادفات 

ي رواني منفي، از وقوع يك تعارض جدي هاجنبهدامپروري هاي محلي و تعارضات افزايش يافته است كه صرف نظر از 
مقصر واقعي چنين تعارضاتي قلمداد  توانينم. اگر چه نه انسان و نه حيات وحش را دهديمو انسان خبر بين اين گونه 

. با (٢٠٠٨ ,Wolfe ;٢٠٠٨ ,Conover)نمود و داليل بسيار پيچيده و گاه غيرقابل كنترلي براي بروز اين چالش وجود دارد 
و  هاستگاهيز، لذا حفاظت از شوديمسيا به ايران ختم مرزهاي زيستگاهي اين گونه در آ نيتريغربتوجه به اينكه 

ي تاريخي آن از اهميت بسزايي برخوردار است. هاستگاهيزجمعيت اين گونه در اين مناطق براي جلوگيري از اضمحالل 
ها، تمها، اكوسيسها تمركز بر زيستگاههاي مختلفي پيشنهاد شده است. برخي از روشها، روشدر تالش براي نجات گونه

تمركز بر مناطقي مانند نقاط داغ، مناطق مهم براي پرندگان، مناطق مهم براي گياهان و غيره  هايبندطبقهيا در ديگر 
محيطي و ها به دنبال آن هستند كه اطمينان حاصل كنند كه در يك منطقه خاص فرايندهاي زيستدارند. اين روش

ها براي حفاظت از طبيعت حياتي هستند اما به نظر ناكافي وششوند. اگر چه اين رساختارهاي طبيعت حفظ مي
هاي در معرض خطر انقراض ها، نياز به توجه خاص دارند. روش ديگر تمركز روي گونهرسند. زيرا بسياري از گونهمي

س دنيا گونه خر ٨ريزي راهبردي است. خرس سياه آسيايي يك از نياز به برنامه هاآنخواهد بود و براي حفاظت از 
ترين حد پراكندگي است كه فقط در قاره آسيا از ژاپن تا ايران پراكندگي دارد. در واقع ايران و استان هرمزگان غربي

، (IUCN)جهاني خرس سياه است. در حال حاضر اين گونه در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت 
رس سياه كه در ايران و پاكستان پراكندگي دارد به شدت در گونه بلوچي خر معرفي شده است. اما زي (VU)پذير آسيب

 قرار دارد.  (CR)آستانه انقراض 
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 اهداف  -٣- ٢-١
  هدف كلي- ١-٣-٢-١

  تعيين اولويت هاي مديريتي و حفاظتي خرس سياه آسيايي  
  

 اهداف ويژه  - ٢-٣-٢-١
 شناسايي عوامل آسيب پذير و آسيب گذار خرس سياه آسيايي 
 حيطي و داخلي تهديد كننده بررسي عوامل م 
  تعيين گزينه ها و راهكارها 
  انتخاب راهكارهاي بهينه جهت مديريت گونه خرس سياه آسيايي  
  داليل انتخاب مدلQSPM براي بررسي در اين تحقيق  

  استراتژي -٤- ٢-١
  الف: مفهوم لغوي استراتژي

است. استراتگوس يا (استراتژ) به معناي لشكر گرفته شده   Strategos)واژه استراتژي از كلمه يوناني(استراتگوس
استبطور مثال، ارتش يونان باستان كه از گروههاي كوچك سربازانِ متعلق به خاندانهاي يوناني تشكيل شده بود، توسط 

  فرماندهي مي شد. » استراتگوس«افرادي به نام 
  عالوه بر اين، معاني زير نيز براي استراتژي مطرح شده است: 

  جنگ، فن فرماندهي، فن جنگ و طرح نقشه براي جنگ. فن اداره
  ب: مفهوم اصطالحي استراتژي

فن و علم توسعه و به كارگيري قدرت سياسي، : شود استراتژي در معناي اصطالحي جديد به اين صورت تعريف مي
اي ملي و افزايش اقتصادي، فرهنگي و نظامي ملت، هنگام جنگ و صلح، به منظور تأمين حداكثر پشتيباني از سياسته

احتمال دستيابي به نتايج مطلوب براي كسب حداكثر پيروزي و حداقل شكست. استراتژي در معناي قديمي خود به 
مفهوم به كارگيري همه امكانات كشور براي دست يافتن به هدفهاي نظامي بود، اما به تدريج استراتژي از بعد نظامي 

انجمن . دهد ظامي، بخشي از اهداف ملي يك كشور را تشكيل ميمحض، فاصله گرفت و در حال حاضر اهداف ن
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كند: استراتژي علم و فن طور تعريف ميمطالعات عالي نظامي وابسته به پنتاگون يا وزارت دفاع امريكا استراتژي را اين
مين حداكثر منظور تاهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ملت به هنگام صلح و جنگ و بهتوسعه و كاربرد قدرت

  ).١٣٦٣(فارسي، جالل الدين، پيروزي و تقليل احتمال شكست است هاي ملي و افزايش احتمالپشتيباني از سياست
تواند بدان وسيله به  همچنين در تعريفي ديگر استراتژي به اين صورت تعريف مي گردد: ابزاري است كه مجموعه مي

  ).١٣٨٦ پارسائيان، (هدفهاي بلند مدت خود دست يابد
  مديريت حيات وحش   -٥- ٢-١

داري (شكارگاه) خود نخستين بار به مفهوم مديريت حيات وحش اشاره كرد. تعريفي كه آلدو ليوپولد در كتاب نخجير
فن و هنر توليد جميعت هاي مطلوب حيات وحش «از دير باز براي مديريت حيات وحش بكار مي رود عبارتست از: 

  ».در داخل زيستگاه ها
  .تعريف مي نمايد همان حفاظت ازآن را ديريت حيات وحشهيكي: م

بكار گيري دانش بوم شناسي بر روي جمعيت هاي حيات وحش همچين در تعريفي ديگر مديريت حيات وحش شامل 
و روابط گياهي وجانوري آنها به طوريكه ميان نياز آنها و نياز جوامع انساني تعادلي بدون آسيب به حيات وحش برقرار 

 .شود
مديريت حيات وحش عبارت است از بكار گيري دانش بوم شناسي بر روي جمعيت هاي حيات وحش و روابط 

 گياهي و جانوري آنها به نحوي كه بين نياز آنها و نياز جوامع انساني تعادل برقرار شود.
  

  گونه  -٦- ٢-١
Cuvier)يگر و آنهايي كــه بــه يكــديگر شــباهت ) آن را به عنوان مجموعه تولد يافته از والدين مشترك يا از همد١٨٢٩

  دارند، تعريف نمود.
Thompson)گونه را به عنوان گروهي از افراد كه به وسيله يك سري از صفات ثابت غير قابل كاهش تشخيص ١٩٣٧ (

  داده مي شوند و به وسيله روابط ارثي و ژنتيكي با هم در ارتباطند تعريف نمود.
Dobszhansky)رات نامگــذاري را بــا يدي منفرد وجود دارد كه در مقابل ساير طبقات تمامي تغي) يك طبقه رده بن١٩٣٧

دوباره در همان ســال او گونــه را بــه عنــوان مرحلــه اي از  و آن طبقه گونه است. سختي شگفت انگيزي تحمل مي كند
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خود تالقي دارند بــه دو يــا  فرايند تكاملي تعريف نمود كه در آن يك دسته از نمونه هايي كه در واقع يا بالقوه قبال بين
  بيش از دو دسته مجزا تفكيك مي شوندكه از نظر فيزيولوژيكي قابليت تالقي بين خود را ندارند.

ت بــه وســيله عني بين آنها در طبيجمعيتها تعريف نمود كه مبادله ژ او مجددا گونه را به عنوان گروهي از ١٩٥١در سال 
  ثلي جدا كننده محدود يا ممنوع مي شود.يك يا تر كيبي از چند مكانيسم توليد م

Huxley)گونه را مي توان به عنوان يك گروه جغرافيايي قابل توصيف در نظر گرفت كه اعضاي آن در واقــع بــا ١٩٤٢ (
ت قابليت تالقي دارند كه به طور معمول در طبيعــت بصــورت آزاد يــا بــا عهم آميزش مي كنند يا به طور بالقوه در طبي

  به وسيله تفاوت هاي مرفولوژيكي ثابت از آنها متمايز مي شوند. ا گروههاي مربوط آميزش نمي كنند وباروري كامل ب
Wilmoth  )گو نه را به عنوان يك واحد حياتي مستقل و پايدار شناخته شده توصيف مي كند كه در يك حالت ١٩٦٧ (

اتي جور نمي شود و عمومــا بــاروري خــارج از آزاد در طبيعت زندگي مي كند و به طور آزادانه با ساير واحد هاي حي
گذشته از اين،گونه نه تنها بر اساس صفات ظاهري بلكه از نظــر  محدوده آن به نسبت كمتر از محدوده داخلي آن است.

  ظهور فيزيولوژيكي و رفتار رواني خود از تمام گونه هاي ديگر متفاوت است.
هي از افراد از جد مشترك با صفات اختصاصي ثابت تعريــف نمــود در يك حالت ديگر مي توان گونه را به عنوان گرو

ن هاي هموزايگوت در هسته هر ســلول معرفــي مــي شــود و ابت كروموزوم هاي حامل ژث كه با دسته هاي مشخص و
  باعث يك باروري بين خودي و ستروني با ديگران مي گردد. 

Mayr)ه رسيد كه تعاريفي را كه در جبررسي قرار داد و به اين نتي ) آثار ساير محققان در مورد مساله گونه را مورد١٩٥٧
طي اين مدت توسط محققان قبلي ارايه شده است مي توان به طور كلي در سه مفهوم اصلي يعني مفهوم شكلي يا ذاتي 

م تكاملي مفهوم لفظي يا اعتباري گونه و مفهوم بيولوژيكي گونه گروه بندي كرد و مفهوم چهارم تحت عنوان مفهو گونه،
 )١٩٩٠ ,V. C. Kapoorفه شده است. (به آن اضا Grantبه وسيله   ١٩٧١در سال

  
  خرس سياه آسيايي  -٧- ٢-١

اش لكه سفيدي سينهدر اندازه متوسط است كه روي قفسه  خرس ايگونهدارخرس يقه خرس سياه تبتي يا خرس ماه يا
جنوب خوبي براي زندگي بر روي درخت انطباق يافته و در مناطق وسيعي از است. اين خرس بهنقش بسته Vبه عالمت

هاي در اين حيوان را در فهرست گونه انيوسيآيزندگي مي نمايد.  ژاپنو  روسيه، خاور دور چين، شمال شرق آسيا
ر اين حيوان براي استفاده از شكا  و زداييجنگلدليل  است كه بيشتر بهپذير قرار داده آسيبخطر انقراض و در رده 

 برخي اعضاي بدن اوست.
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ان وي را نياي ديگر هاي ما قبل تاريخ دارد و برخي دانشمندبسيار زيادي با خرس شناسانهريختخرس سياه شباهت  
 انسانگرانه نسبت به است اما رفتاري پرخاش خوارگياهدانند. خرس سياه هرچند بيشتر هاي امروزين خرس ميگونه

خرس سياه آسيايي شبگرد است و بر خالف  .استبدون هشدار اين حيوان به آدمي بارها گزارش شده دارد و حمله 
 ١٧٠ا ت ٥٠سانتي متر طول و  ١٨٠تا  ١٢٠است و  ٢٥نوعان خود خواب زمستاني ندارد. عمر آن حدود  ديگر هم

كيلوگرم وزن دارد و عالوه بر مواد گياهي، از حيوانات و حشرات، مهره داران كوچك، نوزاد پستانداران و گاهي اوقات 
كند و پس از حدود هفت ماه دو توله كند. اين خرس معموالً در اواخر تابستان جفت گيري ميدام اهلي تغذيه مي

  .زايدمي
  مناطق چهارگانه محيط زيست -٨- ٢-١

 :ناطق چهارگانه عبارتند ازم
 )ك مليپار ٢٦اندازهاي طبيعي داراري اهميت ملي و جهاني (، چشمپارك ملي .١
 )اثر طبيعي ملي ٣٥نظير (هاي گياهي جانوري كمها يا مجموعه، پديدهاثر طبيعي ملي .٢
 )پناهگاه ٤٢هاي نمونه جانوران وحشي (زيستگاه پناهگاه حيات وحش .٣
 )شدهمنطقه حفاظت ١٥٠اراضي ويژه زيست محيطي ( شدهمنطقه حفاظت .٤

 
 
 SWOT ماتريس - ٩- ٢-١

توسط دو فارغ التحصيل مدرسه بازرگاني هاروارد به نامهاي جورج آلبرت  ١٩٥٠براي اولين بار در سال SWOT تحليل 
ولند كريستنسن مطرح شد. در آن زمان اين تحليل ضمن كسب موفقيتهاي روز افزون به عنوان كسب ابــزار اسميت و ر

  مفيد مديريتي شناخته شد. 
از آن  ١٩٨٠از جنرال الكتريك در سال  Jack Welchاما شايد بيشترين موفقيت مشهود اين تحليل زماني بدست آمد كه 

  .(٢٠٠٦,Carolina Duarte et al)وري سازمان خود استفاده كردهرهو افزايش ب GEبراي بررسي استراتژيهاي 
SWOT ــا ــارات قوته ــرواژة عب ــعفها (Strenghths)س ــتها  (Weaknesses)، ض ــدات  (Opportunities)، فرص و تهدي

(Threats) ١٣٨٩(خليلي شوريني، است.(  
تــوان از ي سازمان است و پــس از آن ميگام اول در مراحل برنامه ريزي استراتژيك تعيين رسالت، اهداف و ماموريتها

كه يكي از ابزارهاي تدوين استراتژي است، براي سازمان استراتژي طراحي كرد كــه متناســب بــا  SWOTطريق تحليل 
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هاي داخلي و خــارجي شود كه اوًال به تجزيه تحليل محيطمحيط آن باشد. با استفاده از اين تحليل اين امكان حاصل مي
  با فرصتهاي محيطي متوازن سازد.  تصميمات استراتژيكي اتخاذ نمود كه قوتهاي سازمان را پرداخته و ثانياً

   )External Factor Evaluationماتريس ارزيابي عوامل خارجي( -١٠- ٢-١
 اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، حقوقي، اين ماتريس ابزاريست كه به استراتژيست ها اجازه مي دهد تا عوامل

دو عامل فرصتها و تهديدات   اجزاي آن  داده ورا در مقطع زماني مورد نظر مورد ارزيابي قرار  محيطتكنولوژيكي 
  و اثرات اين عوامل بزرگ و تدريجي است.  بيروني است

  )Internal Factor Evaluation(ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  -١١- ٢-١
معموال در حيطه كنترل مستمر و ي باشد و در درون سازمان قرار دارند و اجزاي آن نقطه قوت و ضعف م  عواملي كه
  مي باشند.بلندمدت 
  QSPMمدل   -١٢- ٢-١

يكي از تكنيك ها و ابزار بوده كه  (Quantitative Strategic Planning Matrix) ماتريس كمي برنامه ريزي استراتژيك
ت كه در مرحله جذابيت نسبي استراتژيها اس هاي بسيار شايع در ارزيابي گزينه هاي استراتژيك و مشخص نمودن

گزينه هاي استراتژيك انتخاب  تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تكنيك مشخص مي نمايد كه كداميك از
  .، امكان پذير مي باشد و در واقع استراتژيها را اولويت بندي مي نمايدشده

  Planinigبرنامه ريزي  -١٣- ٢-١
يمات مرتبط با يكديگر، قبل از نياز به اجراي آنها، با توجه به فرآيندي است شامل اتخاذ و ارزيابي مجموعه اي از تصم

اين اعتقاد كه بدون اقدام عملي احتمال وقوع وضعيت مطلوب در آينده وجود ندارد و در صورت اقدام، رسيدن به 
  )١٣٩١محرم نژاد،.(نتايج مورد نظر افزايش مي يابد
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  )Enviroment Management Plan(طرح مديريت محيط زيست  -١٤- ٢-١
مجموعه اي از مديريت فعاليتهاي مختلفي شامل برنامه ريزي محيط زيست، حفاظت از منابع محيط زيست، ارزيابي 
وضعيت محيط زيست، قانونگذاري و اداره محيط زيست مي باشد و تأكيد چنين مديريتي بيشتر بر اجرا، پايش، 

  ).١٣٩١محرم نژاد، ( است بازرسي، مميزي، يافتن واقعيت ها و متمايز ساختن آن از فرضيه ها
  SWOTمدل تحليل -١٥- ٢-١

يافته هر يك از عوامل قوت، تصر و مفيدي است كه به شكل نظام مدل تحليلي مخ ، SWOTروش تجزيه و تحليل
ضعف، فرصت و تهديدها را كه در مرحله قبل شناسايي شده اند مورد تحليل قرار داده و استراتژيهاي متناسب با 

  )١٣٩١محرم نژاد،( موقعيت را منعكس مي سازد
بر فعاليتهاي يك محيط، سازمان يا  )چه مؤثر و چه غير مؤثر (محققان الگوهاي متفاوتي را براي شناسايي همه عوامل

به   SWOTسيستم را ارائه نموده اند كه بيشتر با عناوين تجزيه و تحليل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها يا
حت تأثير يكسري عوامل درون سيستمي يا برون سيستمي مي باشد كه در اين ميان يك سيستم همواره ت كار برده اند.

تجزيه و  .برنامه بلند مدت يا استراتژيك يك سيستم متأثر از فرايند تعامل آن عوامل دروني با محيط بيروني است
يدهاي برون يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق قوت و ضعف دروني سيستمي با فرصت ها و تهد  SWOTتحليل

ه بلند مدت كه بهترين تطابق بين آنها را متحليلي منظم براي شناسايي اين عوامل و تدوين برنا SWOT  سيستمي است.
از اين ديدگاه اين الگو يك برنامه ريزي بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به  . دهد ايجاد نمايد را ارائه مي

  ). ١٣٨٩ موحد وكهزادي،( داقل ممكن مي رساندحداكثر و ضعف ها و تهديدات را به ح
  Strengths قاط قوتن -١٦- ٢-١

ن به عنوان آتواند زمينه رشد و شكوفايي را فراهم كرده و از  مجموعه عوامل موجود در محيط داخلي منطقه كه مي
  . شود مهمترين ابزار در جهت كاهش تبعات منفي نقاط ضعف و تهديدات استفاده مي

  
  Weakness نقاط ضعف -١٧- ٢-١

 . شود جموعه عوامل موجود در محيط داخلي منطقه كه مانع توسعه در منطقه ميم
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  Opportunities فرصتها -١٨- ٢-١
   كند.  نقاط قوت بيروني كه در فرايند توسعه، قابليت تقويت بنيان هاي دروني توسعه پذير را در منطقه فراهم مي

  Threats  تهديدها -١٩- ٢-١
 .شوند ح مينقاط ضعف بيروني كه به عنوان موانع توسعه مطر
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  گونه  بوم شناسي و زيست شناسي: فصل دوم
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    (Carnivora)                                                           راسته گوشتخواران  - ١-٢
  

  
  
  
  
  
  
  

  روند خويشاوندي در پستانداران گوشتخوار   -١-٢تصوير 
  
  )Ursidaeها (خانواده خرس  - ٢-٢

ميليون  ٢٥اند كه در ها تكامل يافته Miacidزي خود ها از اجداد شكارچي، كوچك جثه و درختخرس
ها خانواده جواني است كه شروع دوره تكاملي آنها اند. به عبارت ديگر خانواده خرسزيستهيش ميپسال 

ها گردد. در درخت تكاملي راسته گوشتخواران خرسيبه اواخر دوره اليگوسن و يا اوايل ميوسن باز م
 ٢٠ها در حدود رسد نياي خرسها هستند و بنظر ميها و راسوخويشاوندان نزديك سگ سانان، راكون

  ميليون سال پيش از سايرين جدا شده است.
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  جنوب فرانكفورت، آلمان  Messel pitدر  Miacidaeفسيل پيدا شده از  -٢-٢تصوير 

  
اند و اكنون تنها هشت گونه باقي هاي اين خانواده در اين دوره زماني كوتاه منقرض شدهي از گونهبسيار
-ها دو عامل عمده انقراض گونهاند. شواهد نشان داده است كه تغييرات اقليمي و رقابت با ساير گونهمانده

- ين از مهمترين رقباي خرسرسد انسانهاي نخستاند و در اين ميان به نظر ميها بودههاي مختلف خرس
هاي كنوني و از عوامل   اند و انسان مدرن نيز به طور قطع از رقباي بزرگ خرسهاي منقرض شده بوده

  )Mclellan & Reiner١٩٩٤تهديد آنها است. (
ها و امروزه پژوهشهاي زيادي در خصوص تاريخچه تكاملي و نسبت خويشاوندي بين پانداها، خرس

با  ١٩٩٣در سال Ryder و Zhang ميتوكندرياي آنها صورت گرفته است.  DNAده از ها با استفاراكون
مشخص كردند كه خرس پاندا از نظر ژنتيكي خيلي نزديك به خانواده  RNAو ژنهاي  bاستفاده سيتوكرم 

  ها است.ها بوده ولي پانداي قرمز از لحاظ ژنتيكي متفاوت از خانواده خرسخرس
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  كنند كه شامل:هاي مختلف دنيا زيست ميه خرس در پنج جنس در بخشدر حال  حاضر هشت گون
  
                                                                   Ursus maritimusقطبي....................................................................................................خرس -١ 

  Ursus arctosاي.............................................................................................................قهوهخرس-٢
  Ursus americanus...............................................................................سياه آمريكايي....خرس -٣ 
   Ursus thibetanusسياه آسيايي.....................................................................................خرس -٤ 
  Ailuropoda melanoleuca.................................................................پاندا............................ -٥ 
  Helarctos malayanus.................................................................)عسل(خورشيدي خرس -٦ 
  Tremarctos ornatus...........................................عينكي...............................................خرس -٧ 
     Melursus ursinusتنبل................................................................................................خرس -٨ 

  
هاي امروزي در و اكنون خرسشدند يميكال يافت پهاي گرمسيري و تروها از قطب تا جنگلزماني خرس

قطبي در كنند. از ميان اين هشت گونه، خرسيمقطب جنوب و آفريقا زندگي  ،ها به جز استرالياهمه قاره
آمريكايي سياهاي در مناطق مركزي تا شمالي نيمكره شمالي، خرسقهوهزمين، خرسمناطق قطبي شمالي كره

هايي از ه آسياه از شرق دور تا غرب ميانه، پاندا در بخشآسيايي در قارسياهدر آمريكاي شمالي، خرس
جنوبي زيست عينكي در آمريكايتنبل در جنوب شرقي آسيا و خرسخورشيدي و خرسچين، خرس

  كنند.مي
 .Tشمالي بيشتر از جنوبي است. خرس عينكيهاي خرس در نيمكرهاي تعداد گونهبه طور قابل مالحظه

ornatus  كند.يمجنوبي زندگي ي تنها گونه خرس است كه به طور عمده در نيمكرهجنوبدر آمريكاي  
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  وضعيت پراكنش هشت گونه خرس در جهان  -٣-٢ تصوير
  

هاي غارزي بدل شده درحالي اجدادي به خرس U. etruscus هاي غربيرسد كه جمعيتيمچنين به نظر 
شمالي اي در شرق نيمكرهقهوهه است. بودن خرساي تبديل شدقهوههاي شرقي آن به خرسكه جمعيت

ا مهاجرت كنند و اين وضعيت باعث شد تا پاين امكان را فراهم كرده تا آنها به آمريكاي شمالي و نيز ارو
ستانداران دارد. اولين بقاياي حضور پها را در ميان راكندگيپترين اي يكي از گستردهقهوهامروزه خرس

يدا شده پو آالسكا  )ميليون سال قبل ٢هاي ناحيه ويسكانسين (حدودا ا در سنگوارهاي در آمريكقهوهخرس
 است.

هاي است كه از يكي از جمعيت  U. maritimusقطبيخرس ،متأخرترين خرسي كه تكامل يافته
 .M  تنبلو خرس H. malayanus خورشيدي مااليايياي اشتقاق يافته است. منشاء خرسقهوهخرس

ursinus  ها گونه بسيار كمياب بوده و مطالعات زيستي روي اين گونه هاي اين دوامعلوم است. سنگوارهن
  نيز بسيار كم انجام شده است.
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  .هادر خانواده خرس Ursusدرخت تكاملي جنس   -٤-٢تصوير  
  

منابع  غذايي دامنه وسيعي دارد وهستند. اين رژيم از لحاظ غذايي اين هشت گونه خرس بسيار مشابه هم
گيرد. يمها را در برستانداران و الشهپ ،هاماهي ،حشرات ،حبوبات ،سبزيجات ،زايي نظير ميوهانرژي

قرار  استفادهغذايي ديگري در دسترس نباشد مورد سبزيجات قابل هضم با انرژي باال هم زماني كه منبع
  گيرد. يم

هاي دنيا فقط روزه در ميان خرسها جزو راسته گوشتخواران هستند اما امبا وجود آنكه خرس
توان صرفاً گوشتخوار دانست. در مناطق معتدل و نيمه قطبي نيمكره يمقطبي را از اين خانواده خرس

 روند.يمهاي خرس در صورت آماده نبودن منبع غذايي به خواب زمستاني شمالي اكثر گونه
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 بندي هرد - ٣-٢
معرفي شد.  Ursus thibetanusتحت نام  G. Cuvierتوسط  ١٨٢٣آسيايي نخستين بار در سال سياهخرس
 اين گونه را با نام )١٩٨٨(  Blanfordاز جملهو برخي ديگر از محققان  ١٨٤١در سال   Wagnerسپس

Ursus torquatus  ١٩٣٢معرفي كردند. در سال Pocock  در Journal of Bombay Natural History 
Society  اين گونه را به جنس Selenarctos  انتقال داد. اماGromov   وBaranova   مجددا  ١٩٨١در سال

اكنون در بسياري از منابع  جاي دادند. Selenarctosتغيير داده و در زير جنس  Ursusرا به  تاكسوناين 
  ٢٠٠١ ,Macdonald ;٢٠٠٥ & ١٩٩٣ ,Wilson & Reeder ; (تاكسونوميك معتبر جديد از جمله

(Nowak, سياه در جنس سخراين ١٩٩٩Ursus معرفي شده است.  
 معرفي گونه - ٤-٢

اي سفيد در وسط اي است، بدني به رنگ سياه كه با لكهقهوهسياه از نظر جثه كوچكتر ازخرسخرس
). اين گونه اصوآل شب فعال است و در صورت وجود ٥- ١سينه قابل تشخيص است(تصوير شماره 

شود و محسوب مي ٢سياه يك گونه چتركند. خرسليت ميامنيت كافي در صبح و هنگام غروب هم فعا
كند و در اواخر دوران فعاليت خود (در اواخر خوار است. اغلب از ميوه درختان استفاده ميهمه چيز

كند. چند ماه از سال كه هوا سرد هاي اهلي تغذيه ميپائيز) بيشتر از گوشت حيوانات بخصوص دام
  آورد.رود و نوزاد خود را در همين زمان بدنيا مياب زمستاني ميشود در غارهاي مناسب به خومي

ها و بعضي ها با بچهسياه مادهشوند، درخرسها بصورت منفرد در بين گوشتخوران يافت ميعموما خرس
كنند و در اين گروه شوند كه گروه خانوادگي را دنبال ميهاي سال قبل ديده ميها همراه با بچهمواقع ماده

مانند. اخيراً عامل ديگري كه در ها فحل شوند در كنار مادر ميندان يكساله تا زمانيكه مادهفرز
غذايي متمركز در زيستگاه شوند وجود منابعسياه مشاهده شده كه بصورت گروهي ديده ميهايخرس

اشاره است. در حين بررسي پراكنش خرس سياه در استان كرمان چندين بار افراد محلي به اين نكته 
خرس در نزديكي يكديگر براي خوردن انگور به باغات هجوم آوردند  نمودند كه گاهي چندين قالده

                                                             
٢ Umbrella species 
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گذاري روي درختان با دقت ها با صدا كردن، بو كردن و عالمت). با اين حال خرس١٣٨٩(فهيمي 
  .يكديگر را زير نظر دارند تا به حريم هم بيش از اندازه نزديك نشوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خرس سياه آسيايي  -٥-٢ير تصو
  
  )U.t.gedrosianus( سياه بلوچيزير گونه خرس - ٥-٢

  معرفي شده كه عبارتند از:آسيايي در منابع گوناگون سياهبراي خرس متعددي هايزيرگونهتاكنون 
  U. t. formosanus.............................. ...............................................................................تايوانزيرگونه  

 U. t. japonicus  ...................................................................................................................ژاپنزيرگونه 
  U. t. laniger..........................................................................................انستان و جنوب چين غافزيرگونه 
     U. t. mupineusis............................................................................................جنوب غربي چين زيرگونه 
  U. t. thibetanus ............................................................................................هيماليا و هندوچين زيرگونه
  U. t. ussuricus ............................................سيري جنوبي و شمال شرقي چين ،شبه جزيره كره زيرگونه
  U. t. gedrosianus...............................................................................................ايران و پاكستانزيرگونه 
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هاي مختلف اين گونه در منطقه هند و نواحي اطراف آن كليد شناسايي براي جمعيت) ١٩٤١( ٣پوكوك
  طراحي كرده است:

 gedrosianus ......................................اي متمايل به قرمز اي يا قهوهكوچكتر با رنگ كلي بدن قهوه -١
   .....................................................اي رنگ      رنگ كلي بدن سياه اما موارد نادري قهوه ،بزرگتر -٢
 thibetanus..........................بدون موهاي كركي كوتاه يا با مقادير كم  ،موهاي بدن كوتاه و نازك -٣
  laniger....................داراي موهاي كركي زياد حداقل در فصل زمستان  ،ي بدن بلند و ضخيمموها -٤

  ،(U. t. thibetanus)ي هيماليايي هاي معرفي شده چهار زيرگونهدر منابع جديد از ميان زيرگونه
به رسميت  (U. t. gedrosianus)و بلوچي  (U. t. formosanus)، فورموسي (U. t. japonicus)ژاپني  

شرقي ايران تا از جنوب آنچه كه مسلم است با توجه به گستره پراكندگي وسيع اين گونهاند. شناخته شده
در  ايبرجسته (Variation)تغييرات  )حتي جزاير ژاپن و تايوان(هاي قاره آسيا ترين بخششرقي

هاي كامال متفاوت در يستگاهاشغال ز سوي ديگر. از مشاهده استآسيايي قابل سياههاي خرسجمعيت
هاي آسيا تا كوهستانهاي مرطوب ژاپن و جنوب شرقيهاي مختلف پراكندگي گونه كه از جنگلبخش

هاي پاكستان و هاي خشك و با پوشش گياهي ضعيف زيستگاهع هيماليا با درختزارهاي تنك و كوهفمرت
هاي گونه شده است. اشغال زيستگاه ايران كشيده شده و باعث ايجاد تغييرات مورفولوژيك در اين

زيادي هم در  بوم شناختيهاي متفاوت عالوه برايجاد اختالفات مورفولوژيك باعث ايجاد تفاوت
هاي غربي گونه در آسيايي شده است. براي مثال نوع تغذيه جمعيتسياههاي مختلف خرسجمعيت

  ا و ژاپن ندارد و كامال متفاوت است.پاكستان و ايران هيچ شباهتي به تغذيه اين گونه در هيمالي
 ١٨٧٧در سال  Ursus thibetanus gedrosianusتحت عنوان  بالنفوردين زيرگونه اولين بار توسط ا

تغيير   Selenarctos thibetanus gedrosianusبه   Pocockو توسط  ١٩٣٢معرفي شد كه بعدها در سال 
معرفي شده  ١٨٨٨در سال بالنفورد  كه توسط Ursus torquatusرسد كه نام پيدا كرد. چنين به نظر مي

مايلي شمالي  ٧٠در (Tump)محل نمونه تيپ اين زيرگونه تامپ . است تنها مترادفي از اين گونه باشد
  ر در سواحل مكران بلوچستان قيد شده است.تگوا

                                                             
٣ Pocock 
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نامشخص است گونه در بلوچستان جنوبي بوده و مرز پراكندگي شمالي اين زيرگونه پراكنش اين زير
(اكنون مشخص است كه پراكنش اين جمعيت عالوه بر بلوچستان پاكستان در بلوچستان ايران و حتي 

معتقد است كه اين نژاد بر پايه  ) ١٩٤١پوكوك ( گيرد)هاي استان كرمان و هرمزگان را در بر ميكوه
از دو نژاد  ،ندكي كوچكتراي ااي سوخته و جمجمهاي تيره تا قهوهشواهد موجود به واسطه رنگ قهوه

  در هند و حوالي آن متمايز است.  Selenarctos (Ursus) ديگر
ا معرفي كرد. زاين جمعيت را بر اساس مدارك موجود از يك پوست و جمجمه يك گونه مج بالنفورد

لكه سفيدي روي چانه و يك  ،اي سوخته و ناحيه پوزه در آن متمايل به سفيدپوست اين نمونه قهوه
كوتاه با  ،. موهاي بدن نازكشودشان ديده مياي باريك سفيدرنگ روي سينه و پشتنبند نيمه حلقهگرد
. بالنفورد بعدا از همان محل استاينچ  ها دو و نيمنيم اينچ طول در روي بدن و در روي شانه و يك

د اما نه به سياهي تر از نمونه تيپ بواي بسيار تيرهقبلي پوست دومي هم دريافت كرد كه رنگ آن قهوه
 رهاي اين جمجمه با جمجمه نمونه بدست آمده از نقاط ديگسياه اندازههاي هيماليايي خرسنمونه

هاي بارزي مشاهده شد. از طرفي جمجمه دوم هم بسيار كوچكتر مقايسه شد و تفاوت (Alipor)پاكستان 
ما او بعدا پي برد كه نمونه اول نر هيماليايي ذكر شده است. اسياههاي بالغ خرساز هر جمجمه نمونه

 ١٨٧٩هاي خود شك كرد. بالنفورد در سال (بزرگتر) و نمونه دوم ماده بوده است و نسبت به همه دانسته
هيماليايي نيست و سياهدر حد نژاد يا زيرگونه مجزايي از خرس .gedrosianus U. tخاطر نشان كرد 

ترادفي از م  .gedrosianus U. tذاشت و مدعي شد كه پا را از اين هم فراتر گ ١٨٨٨حتي در سال 
thibetanus U. t.   ياtorquatus U. t.  اي مجزا است كه اين دومي پيش از اين به غلط به عنوان گونه

  مطرح شده بود.
نگاري سال اند و در نامههاي بالنفورد ناپديد شدهكند كه متاسفانه نمونهخاطر نشان مي )١٩٤١پوكوك(

خود با موزه كلكته توانسته دو جمجمه بالغ اما بدون جنسيت مشخص و يك نمونه نابالغ با ذكر  ١٩٣٢
هاي بالغ محل بلوچستان و بدون هرگونه توضيح ديگري را بدست آورد. اين دو جمجمه مربوط به نمونه

تماال بايد متعلق گيري كرد كه احاند و او نتيجهاندكي كوچكتر از هر جمجمه مربوط به دو نژاد ديگر بوده
  به دو فرد ماده باشند.
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از آن جايي كه زيستگاه اين جمعيت در نواحي مكران، خشك بوده و كامال متفاوت از زيستگاه درختي 
ها در حد زيرگونه از يكديگر تمايز داشته نيست كه اين جمعيت بعيدهاي هيماليايي است، جمعيت

غذايي مورد نيازشان باشد. نشان دهنده عدم فراواني موادباشند. اندازه كوچك بدن در اين جمعيت شايد 
ها زيست آنبياباني محلي با شرايط نيمهرها ناشي از سازگااي روشن آنهاز طرفي احتماال رنگ قهو

رنگ را يك نمونه سياه ٤اي نيستند چنانچه كلنل استالكيهاي اين جمعيت قهوهاست، اگرچه همه خرس
ي لندن وجود سشناك نمونه زنده در باغ جانورياهده كرده است. از طرفي در فالت تخت سليمان مش

 ها بود.آن زهاي هيماليايي تيپيك قابل تمايز نبود و تنها اندكي كوچكتر اداشت كه از لحاظ رنگ با نمونه
اي مشخص كه توسط اولين كسي بود كه اشاره كرده است كه صفات جمجمه ١٩٣٨در سال  ٥آلن

اند از لي مورد استفاده براي تمايزيابي بين برخي نژادهاي معروف اين خرس قرار گرفتهپژوهشگران قب
هاي ديگر احتماال ناشي از تغييرات فردي حاصل از سن يا فاكتور ودار نيستند لحاظ سيستماتيكي معني

شده را معرفي  melliبه عنوان  Matschieچين را كه توسط  (Hainan)نژاد منطقه هاينان  آلن د.هستن
يعني  U. t. formosanusشناسايي كرد هرچند كه احتمال داد كه مترادف  .thibetanus U.tمترادف نژاد 

 ١٨٥٧و در سال  Schlegelكه توسط  U. t. japonicusآسيايي سياهنژاد فورموسي باشد. نژاد ژاپني خرس
ها را دارد. يك نمونه نر با دازهبوده و در ميان همه نژادهاي گونه كوچكترين ان rexiمعرفي شد مترادف 

  گيري شده است. متر از اين زيرگونه اندازهميلي ٢١٨متر و يك نمونه ماده با ميلي ٢٥٠طول جمجمه 
و توسط  leuconyxو  S. mupineusisبه نام  Szechwauو  Moupin،Shensiغربي گونه از نژاد چين

Heudo  توصيف شده يا  ١٩٠١در سالU. torquatus mcneilli  توسطLydelcker  يا  ١٩٠٩در سالU. 
clarki   توسطSowerby  ها همچون همگي به احتمال زياد از يك زيرگونه هستند. اين نمونه ١٩٢٠در

پوشش نرمي داشته و از طرفي با جمعيت بسيار نزديكتر از لحاظ جغرافيايي خود  Lanigerنژاد كشميري 
ترين نژاد كه در آمور و منچوري زيست متفاوت است. شمالي thibetanusاز آن ها با زيرگونه تيپيك 

به عنوان يك  Heudeشود كه اولين بار توسط شناخته مي S. thibetanus ussuricusكند تحت عنوان مي
 S. thibetanus به عنوان Howellدر مرز روسيه منچوري و هم چنين توسط  Ussuriگونه مجزا از 

                                                             
٤ Stolky 
٥  Allen 
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wulsiini  از  ١٩٢٨در سالChihli هاي شناسايي شده است. اين نژاد پوشش بلندتري نسبت به جمعيت
  .رخوردار استبه ظاهر از جمجمه بزرگتري بجنوبي داشته و 

  ريخت شناسي گونه -١- ٥-٢
 ٦٥ها بين كيلوگرم و ماده ١٥٠تا  ١١٠ها از نظر جثه با يكديگر اختالف دارند. وزن نرها بين نرها و ماده

  متر طول دارد.سانتي ٦/١٠تا  ٥/٦متر و دم سانتي ١٨٠تا  ١٢٠ل سر و بدن جانور كيلو است. طو ٩٠تا 
گرم خبر داده كيلو ٤٧اي با وزن گرم و مادهكيلو ١٧٣از يك نر بزرگ استثنايي با وزن  )١٩٧٧( ٦روبرت

آمريكايي سياهها بزرگ هستند و نسبت به خرساند. گوشها كوچكاست. سر بزرگ و گرد و چشم
« صله زيادتري از يكديگر دارند. دم كوتاه و پوشش زبري دارد. رنگ كلي بدن سياه بوده و يك قسمت فا
V  «شود. اين لكه روشن هاللي دور اي روشن تا سفيد روي قفسه سينه آن ديده ميشكل به رنگ قهوه

د. به دليل شوگردن تشكيل داده و عالوه بر آن لكه كوچك سفيدي در روي چانه جانور نيز ديده مي
) نيز  Moon bearمهتابي ( وجود همين لكه روشن بزرگ هاللي شكل در روي قفسه سينه خود، خرس

  شود.ناميده مي
ها، پشت گردن و دو طرف گردن بلند است گرچه جمعيت ژاپني اين گونه معموالً موهاي روي شانه

ها بسيار شبيه ، پوزه و گوشهاموهايي كوتاه دارند. به طور كلي اين خرس به خصوص در حالت لب
اي دارد. هاي عمدههاي ديگر تفاوتاست اما ساختار پاي جلوي آن با گونه Ursusهاي جنس ساير گونه

آسيايي و در ناحيه عقبي پنجه جلويي، يك درز لخت وجود دارد و پس از سياهدر كف پاي جلوي خرس
آسياسي سياهنبي كشيده شده است. خرسشود كه در سمت جاآن پنجه بزرگ و سرتاسري مشاهده مي

اي است ولي قهوهآسيايي شبيه به خرسسياهشش پستان در ناحيه سينه خود دارد. سيماي كلي بدن خرس
تر و بخش جلويي بدن تر است. پاهاي اين خرس الغرتر و بلندتر و ظريفتركيب پوششي آن سبك

  اند.يي خيلي بلند نيست و خميده و سياه رنگآسياسياهتر از بخش عقبي است. چنگالهاي خرسقوي
  

                                                             
٦ Robert 
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 پراكنش جهاني -٢- ٥-٢
غربي پراكنش اين جانور از جنوبي پراكندگي دارد. حاشيههاي وسيعي از آسيايدر بخشسياه خرس

بلوچستان پاكستان بوده و به سمت شرق تا شمال هند و جنوب چين، هندوچين شمالي، شمال شرق 
آنچه كه "). ١٩٩٩ ,.Servheen et al) (٥-١اپن انتشار دارد (تصوير شماره چين، شرق روسيه، كره و ژ

هيچ  (١٩٩٠ ,Grzimek) و   (١٩٧٠ ,Cowan)مسلم است نه در منبع فوق و نه در منابع ديگري چون
رسد اين امر ناشي از فقر اطالعات اي به پراكنش اين جانور در ايران نشده است. چنين به نظر مياشاره

) به وجود ,Nowak (١٩٩٩چون ه در مورد اين گونه در ايران است. هر چند منابع ديگري هممنتشر شد
هاي مجاور مرز پاكستان ايران آن هم همراه با قيد احتماالً اشاره از بخش  gedrosianusزيرگونه 

  "اند.كرده

  
  )١٩٩٩ Action plan,IUCN(برگرفته شده از ١٩٩٩سياه آسيايي در سال پراكنش خرس -٦-٢تصوير 

  
منتشر شده  ٢٠٠٨در سال  IUCNسياه كه توسط فهرست سرخ خوشبختانه در نقشه پراكندگي خرس

). ولي با اين حال اطالعات چنداني از ٦-٢اند (تصوير شرقي ايران اضافه شدهاست مناطق جنوب
  وضعيت زيستي اين گونه در منطقه در دسترس نيست. 
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  .٢٠٠٨ ,IUCNبراساس گزراش هاي   در آسيا و ايرانپراكنش خرس سياه  -٧-٢تصوير 
  

از محدوده پراكنش اين  %١٤كند و فقط كشور آسيايي زيست مي ١٨سياه در حال حاضر در گونه خرس
   ) (IUCN category I-VI Pas٧گونه در مناطق حفاظت شده در آسيا است. 

در نوزدهمين همايش خرس  ٢٠١٠سالكه در  ٢IBAسياه در ايران براساس گزارشات هاي خرسزيستگاه
 اند.از كيفيت مطلوب خودشان را براي اين گونه از دست داده %٧٦در گرجستان ارائه شد، حدود 

را  %٢٩اي در آسيا دارد كه حدود قهوههاي مشترك را با خرسدر حال حاضر اين گونه بيشترين زيستگاه
تنبل مشترك سياه با خرساز زيستگاه خرس %٤خورشيدي و را با خرس %٢١دهد و حدود پوشش مي

  ).٦- ٢است (شكل شماره 

                                                             
١. Protected Area with sustainable use of natural resources 

٢.  International Bear Association 
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  (IUCN category I-VI Pas). سياه در آسيا (محدوده سبز رنگ)محدوده تاريخي حضور خرس -٨-٢تصوير 

سياه به احتمال زياد در بيشتر مناطق در حال ايزوله شدن است و تنها هاي خرساكنون زيستگاه
  ).٨-٢اند (تصوير ه از اين گونه در آسيا از يكديگر دور افتادههاي باقي ماندجمعيت

  
  (IUCN category I-VI Pas).  سياه در آسيا (مناطق سبز رنگ)پراكنش فعلي خرس  -٩-٢تصوير 
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  پراكنش در ايران -٣- ٥-٢
كه حضور اين گونه تا به حال در سه استان كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان به اثبات رسيده 

بارز به هاي مكران و در ادامه ارتفاعات جبالكوهها توسط رشتهسياه در اين استانهاي خرسزيستگاه
هاي مناسب اند. متاسفانه بدليل عدم مديريت در حفاظت اين گونه، بيشتر زيستگاهيكديگر متصل شده

  ). ١٠-٢ه است(تصوير اند و برخي از مناطق پراكنش اين گونه تحليل رفتاي جدا افتادهبصورت لكه
سياه در استان سيستان و بلوچستان از وسعت بيشتري نسبت به هاي خرسدر اين ميان پراكنش زيستگاه

  ها برخوردار است.ساير استان
هاي اين گونه در ايران است. حضور اين ترين زيستگاهاستان كرمان در حال حاضر داراي يكي از متنوع

متر در چهار زيستگاه خرس سبب ايجاد شرايط متفاوتي  ٢٦٠٠متر تا  ٨٠٠گونه در طبقات ارتفاعي 
  نسبت به دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان شده است.

شود. ترين نقاط زيستي اين گونه در ايران و استان محسوب ميبارز جزء مرتفعمناطق بحرآسمان و جبال
غذايي و رفتار اين گونه شده بطوريكه در اين ماين تفاوت در ارتفاعات باالتر باعث تغييراتي در رژي

هاي گياهي مانند داز(خرماي وحشي) و خرما متر به باال، تيپ رويشي گونه ١٥٠٠زيستگاه در ارتفاعات 
غذايي اين گونه در دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان است، نتوانسته كه يكي از مهمترين منابع

  توسعه پيدا كند.
مراد و بشاگرد در استان كرمان بدليل داشتن شرايط ارتفاعي مشابه و عرض جغرافيايي ارتفاعات كل

هاي چنداني از نظر تيپ يكسان با مناطق قصرقند و نيك شهر در سيستان و بلوچستان داراي تفاوت
  باشند.رويشي با يكديگر نمي

ات بزمان در شهرستان سياه تا كنون از نواحي ارتفاعدر جنوب استان سيستان و بلوچستان، خرس
ايرانشهر، كوه بيرك در شهرستان سراوان، ارتفاعات آبند، مورتينس، محدوده ارتفاعات داروكان، شوشين 
و منطقه پوزك از شهرستان نيك شهر گزارش شده است. پراكنش اين گونه بيشتر در ارتفاعات كوههاي 

رق به ارتفاعات مركزي مكران در مكران كه از غرب به سمت كرمان و هرمزگان كشيده شده و از ش
  پاكستان امتداد يافته است.
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متري  ١٢٠٠هايي مانند داز، كنار، خرما كه تا ارتفاعات در محدوده كوههاي مكران بدليل پراكنش گونه
شود كه بخش عمده تغذيه آنها از ها محسوب مياند بعنوان يكي از منابع  غذايي براي خرستوسعه يافته

  ان است.ميوه اين درخت
  

  
  محدوده پراكنش خرس سياه در ايران -١٠-٢تصوير 

  در شهرستان نيكشهر به صورت پايلوت  تعيين نقاط پراكنش گونه -٤- ٥-٢
سايت هاي مطالعاتي در اين گزارش شامل تمام نقاط پراكنش گونه در سه استان كرمان، سيستان و 

مت نحوه تعيين نقاط پراكنش گونه به صورت بلوچستان و هرمزگان در نظر گرفته شده است. در اين قس
  پايلوت در شهرستان نيكشهر با توجه به مطالعات قبلي تشريح شده است. 

-آيد، اين گشتهاي پياپي در منطقه بدست ميزنيمعموال بيشترين اطالعات جمع آوري شده در گشت
در روز به صورت مشاهده مستقيم  هاي منطقههها به صورت پياپي و يا همراه با وسيله نقليه در جادزني
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هاي روزانه مواردي گرفت. در بررسيكشي و يا پرژكتوركشي در شب صورت ميهمراه با دوربين
همچون شناسايي كلي منطقه، تهديدات موجود در منطقه، كريدورهاي احتمالي حيات وحش، شناسايي 

سايي مراكز انساني و استفاده از  مناطق حضور گونه، شناسايي غارهاي فعال، جمع آوري سرگين و شنا
اطالعات جوامع محلي مد نظر بود. با توجه به اينكه اكثر مناطق مورد بررسي فاقد جاده و يا راههاي 

هاي ميداني بصورت پياده در كنار افراد محلي در هر دسترسي ماشين رو بود از اينرو اغلب پيمايش
  منطقه انجام شد.

تا  ١٠٠هاي منطقه مطالعاتي داراي آب و هواي گرم كوهستاني با بارندگيبا توجه به اينكه بيشتر قسمت
- ميليمتر در سال است و اين اقليم براي اين منطقه اگرچه باعث ايجاد رويشگاه مناسبي براي گونه ٣٠٠

هاي جانوري شده  اين عوامل هاي جانوري و گياهي گرديده است و از طرفي باعث افزايش تنوع گونه
  ازديهاي ميداني در دو نوبت شب و روز انجام گيرد.سبب شد تا ب

منطقه را مورد بررسي قرار داده و در اين راستا با  ٨×٣٠بدين منظور در روز با استفاده از دوربين چشمي 
و دوربين  ١٣٥-١٨و  ٤٠٠-١٠٠با لنز Nikon AW١٠٠ و D ٦٠ Canon EOSاستفاده از دوربين عكاسي 
  ها و حيات وحش منطقه گرديد.كس از نمايهفيلم برداري اقدام به تهيه ع

از اينرو تعيين نقاط حضور خرس سياه در استان سيستان و بلوچستان به منظور تعيين محدوده پراكنش 
گونه و بررسي وضعيت زيستگاه از زمان شروع طرح با حضور گروه تحقيقاتي در منطقه آغاز گرديد. با 

-محدوده شهرستانها جهت تعيين زيستگاهها غير ممكن مي زني دقيق درتوجه به گستردگي منطقه گشت
و جمع آوري   ١:  ٢٥٠٠٠٠و  ١:  ٥٠٠٠٠هاي مختلف، هايي با مقياسنمود،  بنابراين، پس از تهيه نقشه

اطالعات الزم در مورد زيستگاههاي خرس سياه و حضور اين گونه براساس گزارشهاي ثبت شده از 
همچنين دانش بومي افراد محلي در شهرستانهاي نيكشهر، ايرانشهر، زيست شهرستانها و ادارات محيط

  ).١٣٩٢خاش، چابهار، سرباز و سراوان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند (فهيمي، 
با استفاده از بررسي هاي صورت گرفته روي نمايه ها، ردپا، آثار، تصاوير گرفته شده توسط دوربينهاي 

ي، جمعيت گونه خرس سياه در استان سيستان و بلوچستان به شرح تله اي و دانش و اطالعات بوم
  جداول زير مي باشد. 
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  هاي حضور(سرگين و ردپا) خرس سياه در استان سيستان و بلوچستانپراكنش نمايه -١١-٢تصوير 
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  ٣اي از غار داروكاننمايي از دوربين تله -١٢-٢تصوير 

  
  

  
  ی پايش شده در جنوب استان سيستان و بلوچستاناسامی برخی از غارها - ١-٢جدول 

  مشاهدات  شهرستان  اندازه و شكل غار  موقعيت جغرافيايي غار  اسم غار

 ١غار شماره 
 داروكان

  رودخانه پير چنگان

سانتي  ٧٠ارتفاع ورودي غار 
سانتي متر و  ١٠٠متر، عرض 

سانتي متر. اين غار  ٤٥٠به طول 
در ميانه كوه با فضاي مشرف 

  زستان قرار دارد.بر دا

  نيكشهر

فيلم برداري از 
يك خرس ماده 
به همراه توله در 

 -١٣٩٠سال 
مشاهده سرگين 

  خرس
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غار (حفره) 
 ٢شماره 

داروكان(گرت 
 نگور)

 ٣موقعيت اين محل در فاصله 
كيلومتري شرق روستاي نگور 

متري از سطح  ٩١١در ارتفاع 
  دريا و با مختصات

اين غار كه از نوع سنگهاي 
 ٧ي با سنگهاي بزرگ، ريزش

ورودي در زير آن قرار دارد. 
متر و  ٢٠سنگي بزرگ به طول

متر  ٥متر و با ارتفاع  ١٢عرض 
باعث پديدار شدن مكاني براي 

هايي مانند استراحت گونه
  خرس سياه و پلنگ شده است. 

  نيكشهر
-مشاهده سرگين

هاي داز در 
داخل يكي از 

  داالنها

 ٣غار شماره 
 داروكان

كيلومتري  ٦ر در فاصله اين غا
از شمال شرقي روستاي نگور 
و در جنوب كوه الشار قرار 

  دارد.

اين غار در ضلع شمالي كوه در 
درجه با دو دهانه  ٦٠شيب 

متر  ١ورودي به فاصله كمتر از 
از يكديگر قرار دارد ورودي 

 ٥٠اصلي اين غار به عرض 
سانتي  ٤٥سانتي متر و ارتفاع 

  متر و عمق نامعلوم

  كشهرني

فيلم برداري از 
خرس سياه در 

 ١٣٩٠سال 
توسط آقاي 

  چالني

 ١داالن شماره 
 شوشين

كيلومتري از  ٢در فاصله 
روستاي اسالم آباد در غرب 
شهر نيكشهر و در دامنه غربي 

  نزديك به قله قرار دارد.

اين داالن از نوع سنگهاي 
متر  ٦متر در  ٨ريزشي به ابعاد 

اين  متر است. در ٣و به ارتفاع 
داالن كه  ٥محدوده بيش از 

هاي مجزا و در گاها با ورودي
-برخي از آنها از طريق راه

روهايي با هم مرتبط بوده. در 
عدد از  ٢بررسي صورت گرفته 

اين داالنها مرتبط به يكديگر كه 
ورودي براي حيوان قابل ٣از 

  نيكشهر
مشاهده خرس 
سياه در سال 

مشاهده  - ١٣٩٢
سرگين خرس 

  سياه
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دسترس است و در آنها 
بيشترين تراكم نمايه خرس سياه 

استفاده از مشاهده شد با 
اي مورد پايش قرار دوربين تله

  گرفت.

 ١غار شماره 
 كوشات

كيلومتري  ٤اين غار در فاصله 
در شمال شرقي روستاي 

  كوشات قرار گرفته است.

اين غار در دامنه كوه، با ارتفاع 
 ١٥٠سانتي متر و عرض  ٧٠

سانتي ٤٠٠رو عمق سانتي مت
متر در ضلع غربي كوه قرار 
گرفته، برطبق ديدگاه مردم بومي 

رسد گاهي زمانيكه خرما مي
اوقات خرس از اين غار استفاده 

  ميكند.

  نيكشهر
عدم حضور 
نمايه خرس در 
داخل و اطراف 

  غار

 ٢غار شماره 
 كوشات

كيلومتري  ٧اين غار در فاصله 
قرار  ٢شمال روستاي كوشات

  دارد.

متري از  ١٠٠ين غار در فاصله ا
كف رودخانه با ورودي به 

سانتي متر و عرض  ٥٠ارتفاع 
سانتيمتر و عمق نامعلوم در  ٧٠

ضلع غربي كوه كوشات قرار 
  دارد.

  نيكشهر

عدم حضور 
نمايه تازه خرس 

-در اطراف غار
افراد محلي در 

 ١٣٨٠سالهاي 
خرس  ٣حضور 

سياه را در اين 
-غار مشاهده مي

  كنند.

 ٢شماره  غار
  شوشين

اين غار در ضلع غربي كوه 
شوشين در فاصله بين 
روستاي هيتان و اسالم آباد 

 ٨٠ورودي اين غار به ارتفاع 
سانتي  ٢٠٠سانتي متر و عرض 

سانتي متر را ٦٠٠متر و بطول 
  شود.شامل مي

  نيكشهر
مشاهده سرگين 
قديمي خرس با 

  محتويات داز
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  قرار دارد.

  غار ثم سور
دخانه شور بعد در حاشيه رو

از روستاي تهران واقع شده 
  است.

اين غار بصورت داالنهايي است 
كه توسط آب ايجاد شده و 
فضاي داخلي آنها ابعادي به 

متر و  ٢متر و ارتفاع  ١٥طول 
  شود.متر را شامل مي ٤عرض 

  نمايه كفتار  ايرانشهر

  غار بگابند

در انتهااليه شرقي شهرستان 
ار در نيكشهر با شهرستان چابه

امتداد رشته كوههاي كارچان 
  واقع شده است.

اين غار(بصورت سنگ هاي 
متر) در  ٤در  ٣ريزشي به ابعاد 

نزديكي قله كوه بگابند قرار 
دارد و تعداد بسياري از اين 

ها در اثر ريزش سنگها از حفره
كوه به مرور زمان در اين ناحيه 

  پديدار شده است.

  چابهار
مشاهده نمايه 

خرس قديمي از 
مشاهده  -سياه

  سرگين پلنگ

  غار صداكي
در شمال رشته كوه بيرك در 
ضلع غربي مجاور با روستاي 

  اسپه واقع شده است.

اين غار در دامنه رشته كوه 
متر با  ١٦٤٠بيرك با ارتفاع 
سانتي متر  ٧٠ورودي به ارتفاع 

سانتي متر و به  ١٨٠و عرض 
چاهك ٥متر داراي  ٦٠٠طول 

متر  ٥ها تا بزرگ كه ارتفاع آن
  رسد.هم مي

گونه ٢مشاهده   خاش
  خفاش
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  اي از خرس سياه در ارتفاعات داروكانعكس گرفته شده به وسيله دوربين تله  -١٥-٢تصوير 

  

  
  اي از پلنگ در ارتفاعات داروكانعكس گرفته شده به وسيله دوربين تله  -١٦-٢تصوير 
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اي از شاه روباه در ارتفاعات داروكانين تلهعكس گرفته شده به وسيله دورب  -١٧-٢تصوير 
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  برآورد تراكم جمعيت خرس سياه در شهرستان نيكشهر -١٨-٢تصوير 

 
  ١٣٩٢- ١٣٩١برآورد جمعيت براساس دانش بومی مردم محلی و پيمايشهای ميدانی انجام شده در سال   - ٢-٢جدول 

زيستگاههاي خرس سياه در استان سيستان و   
  شهرستان  بلوچستان

برآورد جمعيت خرس 
  سياه

  حداكثر  حداقل
  ٥ ٣  شهرنيك  ارتفاعات كوشات  ١
  ٣  ١  شهرنيك  ارتفاعات هوميري به سمت كارچان  ٢



 

٣٨  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

 -شهرنيك  ارتفاعات كارچان به سمت ارتفاعات بگابند  ٣
  ٥  ٤  چابهار

  ٥  ٣  شهرنيك  آرتفاعات آب بند و مورتينس  ٤
  ٧  ٦  شهرنيك  ارتفاعات داروكان تا چانف  ٥
  ٥  ٣  شهرنيك  ارتفاعات شوشين  ٦
  ٢  ١  شهرنيك  ارتفاعات شال مال  ٧

ارتفاعات كوه سفيد تا ضلع غربي آن در   ٨
  ٨  ٥  نيكشهر  روستاي گيران

  ٣  ٢  ايرانشهر  ارتفاعات بزمان و كوه نر آزاد  ٩
  ١  ١  خاش و زابلي  ارتفاعات كوه بيرك  ١٠
  ٤  ٢  سرباز  ارتفاعات پيردان تا جيكي گور  ١١
  ١  ١  خاش  ارتفاعات كوه تفتان  ١٢
  ٢  ١  خاش  ارتفاعات گوهركوه  ١٣
  ٥١  ٣٣    جمع كل  

 
با توجه به وسعت محدوده مطالعاتي سعي شد تا بيشترين مناطقي كه احتمال حضور گونه در 

هاي ميداني گنجانده شود تا اطالعات گردآوري شده از دقت و آنها وجود داشت در پيمايش
  ردار باشد.صحت بيشتري برخو
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  ارتفاعات غربي شهر نيكشهر كه حضور خرس سياه در آنها به ثبت رسيد. -١٩-٢تصوير 

  

  
ارتفاعات شرقي در شهرستان نيكشهركه حضور خرس سياه در آنها به ثبت  -٢٠-٢تصوير 

  رسيد.
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 زيستگاه -٥- ٥-٢
گياهي پوشششيب و در مناطقي كه هاي پرهاي مرطوب، كوهستانآسيايي در جنگلسياهخرس

برد و زمستان به ها در ارتفاعات باالتر به سر ميكند. اين گونه تابستانانبوه باشد زندگي مي
آيد. به طور كلي اين گونه شب فعال بوده و روزها را در سوراخ درختان، تر ميارتفاعات پايين

هاي دن ميوهبرد. هر چند ديده شده كه براي بدست آورها بسر ميغارها و شكاف ميان سنگ
). از سوي ١٩٩٩ ,Nowakمورد عالقه خود روزها هم بيرون آمده و روي درختان رفته است (

غربي هايهاي مختلف اين گونه در بخشديگر بايد به اين نكته اشاره نمود كه زيستگاه جمعيت
 ها به طور مفصلگونهو شرقي پراكنش آن بسيار متفاوت است كه اين اختالفات در بحث زير

  اشاره خواهد شد.
  رژيم غذايي -٦- ٥-٢

آسيايي انجام شده و الزم به ذكر است سياهغذايي خرسمطالعات بسيار كمي در خصوص رژيم
آسيايي اغلب  سياههايهمين موارد كم هم مربوط به شرق آسيا به ويژه ژاپن بوده است. خرس

يابد. اين افزايش ئيز افزايش ميها طي پاخورند، اگر چه فعاليت روزانه آندر طول شب غذا مي
ها بايد ميزان دريافتي غذاي خود را افزايش دهند تا فعاليت روزانه از آن جهت است كه خرس

هاي سياه آسيايي از حس ها براي مصرف در طي زمستان ذخيره شود. خرسچربي بدن آن
متري رات را در عمق يكدهد تا حشها اين امكان را ميبويايي بسيار دقيق برخوردارند كه به آن

  زمين پيدا كنند.
كنند. اين حيوانات همه چيزخوار هستند اگر چه اساساً از مواد غذايي گياهي استفاده مي

اند كه ميوه فندقه درختان بخش عمده مواد غذايي پائيزه اين هاي اخير نشان دادهپژوهش
يا امكان دسترسي به آن كم  دهد. هنگامي كه توليد مواد غذايي پايينها را تشكيل ميخرس

كند و مورد استفاده ها براي تأمين مواد غذايي مورد نياز خود پوست درختان را مياست، خرس
هاي خوراكي ها و ساير بخشها، ريشهها شامل ميوهغذايي معمول اين خرسدهند. رژيمقرار مي



 

٤١  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

ها ي ديگر مواردي از تغذيه آنداران كوچك و الشه است. از سوها و مهرهمهرهگياهان و نيز بي
  ها كشته شده است.از گاوميش گزارش شده كه با شكستن گردن اين حيوان توسط اين خرس

غذايي در دسترس شامل هاي سياه آسيايي از هر منبعتحقيقات نشان داده است كه خرس
ها از خرسكنند. اين تغذيه گهگاه حيوانات اهلي و محصوالت كشاورزي كه بيابند استفاده مي

ها تضاد منافع پيدا كنند و اين اهلي و محصوالت كشاورزي سبب شده تا آدميان با آنحيوانات
   .حيوانات را در حين تأمين غذا از بين ببرند

 از گونه هاي گياهي اصلي مورد تغذيه اين گونه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد. 
 
 

  كنار
شود. گياهي درختي به طول تقريبي ) شناخته مي.Ziziphus spina-Chiristi Delبا نام علمي( 
ها و تپه ماهورهاي ارتفاعات مكران ديده ها، دامنهها، دشتمتر كه در بستر رودخانه ١٠الي  ٨

) و از ٢١-٢(تصوير شماره كنندها استفاده ميشود. از ميوه كنار، هم انسان و هم خرسمي
اه دارد كه در اين مناطق حضور دارند. ميوه آن هاي سيلحاظ غذايي ارزش زيادي براي خرس

شود بصورت ميوه شفت و گل آذين كركدار دارد. عالوه بر ميوه، عسلي كه با گل كنار تهيه مي
از ارزش زيادي برخوردار است. همچنين درخت كنار محل خوبي براي حضور زنبورهاي 

-يك الي دو بار ميوه مي عسل است كه به شكل طبيعي عسل توليد كنند، اين درخت در سال
  دهد كه اين عامل تا حد زيادي وابسته به ميزان بارندگي در اين مناطق است.
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 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  
  ميوه كنار در منطقه شكارممنوع بزمان -٢١-٢تصوير 

  

  
  كلوني زنبور عسل در درخت كنار -٢٢-٢تصوير 
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 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  داز 
متر،  ٥الي  ٣ه طول شود. گياهي درختي ب) شناخته ميNannorrhops ritchieanaبا نام علمي(

هاي رشته كوه مكران، كوه بزمان و حاشيه كوه اي شكل كه در بستر رودخانههاي پنجهبا برگ
  بيرك توسعه 

هاي سياه در يافته است. اين گونه بعنوان يكي از گياهان استراتژيك و مهم براي انسان و خرس
ن گياه محصوالتي از قبيل جنوب بلوچستان است. بطوريكه خيلي از مردم بومي از برگ اي

  كنند.كنند و برخي از اين طريق امرار معاش ميسبد، كفش، جارو، كيف و غيره توليد مي
كنند كه بدليل پراكنش وسيع ) و هم از ميوه داز تغذيه ميها از ساقه (پنيردر اين مناطق خرس

  رود. داز در جنوب بلوچستان، اين گياه منبع غذايي نسبتا دائمي به شمار مي
شود، حضور اين هاي سياه محسوب ميعالوه براينكه داز بعنوان يك منبع غذايي براي خرس

ها مهيا كرده تا از آنها بعنوان پناه استفاده كنند، ها اين امكان را براي خرسگياه در دره
ها از سايه اين گياهان براي رود، خرسبخصوص در فصل تابستان كه دماي محيط باال مي

  كنند. حت در طول روز استفاده مياسترا
  

      
  
  
  
  
  
  

  توسعه داز در جنوب بلوچستان  -٢٣-٢تصوير 
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  تغذيه خرس از ميوه داز -٢٤-٢تصوير 
  نخل

شود. اين گياه مختص مناطق گرمسيري در ) شناخته ميPhoenix dactyliferaبا نام علمي(
رسد. نخلستانها نقش و ارزش زيادي براي تر هم ميم ٢٠تا  ٧جنوب ايران است، ارتفاع آن از 

كنند، دارد  بطوريكه بخش عمده كشاورزي در اين مناطق مردماني كه در بلوچستان زندگي مي
) از طرفي اين گونه يكي از منابع غذايي با ٢٥-٢بصورت كاشت نخل است.(تصوير شماره

سياه قادر است به راحتي از سشود. خرها در جنوب بلوچستان قلمداد مياهميت براي خرس
تنه درخت نخل باالرود و از ميوه آن تغذيه كند. وجود اين قابليت باعث ايجاد يك رقابت بين 

  انسان و خرس در بيشتر مناطق استان شده است. 

  
 نخلستان سانيچك در منطقه شكار ممنوع بزم  -٢٥-٢تصوير 



 

٤٥  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

                                      

  
  سياه بر روي نخلآثار باقي مانده از ردپاي خرس -٢٦-٢ تصوير
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 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

هاي سياه آسيايي در پاكستان معتقد است كه از حشرات، ) در مورد تغذيه خرس١٩٧٧روبرتز (
) و ساقه و ميوه ريزومي و Elaegnus hortensisروسي (هاي زيتونها، ميوهمارمولك

ي دو گونه كاج كنند. در ژاپن ميوهغذيه مي) تNannorrhops ritchieanaداز(ي گياهنشاستهپر
و همچنين بلوط مغولي  P. pumila و Pinus koraiensisشامل  Stone pineاي صخره

Mongolian oak (Quercus crispus) سياه ذكر شده است غذايي خرسدر رژيم(Huygens & 
Hayashi)ده است. براي غذايي اين خرس گزارش ش. از سوي ديگر تغييرات فصلي در رژيم

اي در ژاپن در بهار و پاييز بيشترين ماده غذايي مصرف شده در تابستان ميوه و مثال در مطالعه
اند سياه را تشكيل دادهغذايي خرسبعد از آن هم مواد حيواني بيشترين درصد رژيم

)٢٠٠٢(Hashimoto,  .  
 توليد مثل -٧- ٥-٢

خرس در دست نيست. نتايج مشاهدات انجام  اطالعات زيادي در مورد رفتار توليد مثلي اين
يابي و جفتگيري طي يك دوره يك الي دو دهد كه معموالً جفتها نشان ميوحششده در باغ

گيري گيرد. اما در طبيعت جفتروزه در ماه مه (اواسط ارديبهشت تا اواسط خرداد) صورت مي
هاي سياه در شود كه خرسته ميبين اواخر دسامبر تا پيش از ماه مارس گزارش شده است. گف

كنند. برخي اوقات طي معاشقه پيكارهاي نمايشي و اصوات خاص از هند در پائيز جفتگيري مي
ماه است. معموالً دو  ٨و  ٧دهند. به طور معمول دوره آبستني در اين گونه بين خود بروز مي

ا سوراخ درختان طي گرم در يك غار ي ٢٢٠(گاهي سه) توله بسيار كوچك با وزن در حدود 
 ٢ها معموالً در سه ماه و نيمي از شير گرفته شده و در شود. تولهزمستان يا اوايل پائيز متولد مي

  .شوندسالگي مستقل مي ٣تا 
الگوي  .گيرداي جديد شكل ميسالگي رخ داده و در اين هنگام خانواده ٤تا  ٣بلوغ جنسي در  

گزارش شده است. دوره  ٨به صورت هرج و مرج جنسيآسيايي در اسارت سياهيابي خرسجفت
روز به طول  ٣٥تا  ١٢دهد و بين فحلي و غير فحلي ماده در فواصل زماني نامرتب رخ مي

  انجامد.مي
                                                             
٨ Promiscuous 
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تر ميزان روزهاي هاي با جثه درشتدر مورد نرهايي كه بيشتر از شش سال دارند، خرس
رسد كه يك سلسله مراتب ن به نظر ميهاي كوچكتر است. چنيجفتگيري آنها بيشتر از خرس

ها هاي نر وجود دارد و فقط اين نرهاي بزرگترند كه با مادهاجتماعي مرتبط با سن و وزن خرس
كيلو گرم) شانس كمتري براي  ٨٠كنند. نرهاي با جثه ريزتر (با وزن كمتر از جفتگيري مي

  جفتگيري دارند.
كنند. اگر چه طي در دوره توليد مثلي غذايابي ميهاي سياه آسيايي به تنهايي در طبيعت، خرس

شوند. الگوهاي توليد مثلي متنوعي در آوري غذا با هم مشاهده ميها حين شكار و گردجفت
مشاهده شده است. در سيبري جفتگيري در ماه ژوئن يا  U. thibetanusهاي مختلف جمعيت

گيري در ماه اكتبر . در پاكستان جفتشوندها در ماه فوريه متولد ميجوالي رخ داده و توله
  آيند.انجام شده و نوزادان در ماه فوريه دنيا مي

است  ٩هاي سياه آسيايي، تاخير در جايگزيني تخماز ديگر ويژگي بارز توليد مثلي در خرس
يعني جنين پيش از جايگزيني در ديواره رحم، مدتي را به صورت شناور و آزاد در رحم باقي 

هاي حامله و غير حامله نشان داده است كه احتماالً ها در خصوص خرسرسيماند. برمي
تاخير در جايگزيني «) به نحوي با فرايند PRL) و پروالكتين ( P٤غلظت هورمون پروژسترون (

هاي غير حامله مشاهده هاي كمتر پروژسترون و پروالكتين در خرسمرتبط است. غلظت» تخم
شود كه به آماده سازي رحم براي هايي ميسبب واكنش شده و افزايش غلظت اين مواد

گردد. تقريباً دو ماه پس از جفتگيري افزايش ميزان پروژسترون و پروالكتين جايگزيني منتهي مي
آسيايي تقريباً دو ماه سياهدر خرس» تاخير در جايگزيني تخم «شود و بنابراين دوره مشاهده مي

دهد يا هميشه رخ مي U. thibetanusدر » اين پديده« است. هنوز مشخص نشده است كه آيا
كنون مشخص نشده است كه چه عاملي سطح كند همچنين تاتحت شرايط خاصي بروز مي

دهد: آيا پاسخ به عوامل محيطي به بروز چنين هاي ويژه تحت مطالعه را تغيير ميهورمون
  شود.بدن سبب آن ميهاي سيال در انجامد يا پاسخ به ساير هورموناي ميپديده

  

                                                             
٩ Delayed Implantation 
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  رفتار شناسي گونه -٨- ٥-٢
آسيايي عمدتاً شب فعال است و روزها را در سوراخ ايجاد شده در درختان يا غارها سياهخرس

ها طي فصل كنند. فعاليت شبانه آنكند اما گهگاهي در طول روز نيز غذاجويي ميسپري مي
هاي غذايي فرآورده انساني به آوردن گونهيابد. در اوائل پائيز براي بدست پائيز افزايش مي

هاي سياه آسيايي شناگران شود. خرسها عوض ميآيند و دامنه پراكنش آنارتفاعات پائين مي
ها باال دهد تا با چيره دستي از درختها ميهاي كوتاهشان اين امكان را به آناند و ناخنقهاري

كند اما است و بر چهار پا حركت مي  ١٠ف روها كآسيايي همچون ساير خرسسياهروند. خرس
زند. هاي خود بر حريف سيلي ميدر زمان مبارزه بر دو پاي عقبي خود ايستاده و با دست

خواهد شود يا ميكند و تنها زماني كه زخمي ميآسيايي معموالً از آدميان دوري ميسياهخرس
ز حمالت اين جانور به انسان شود. اگر چه اور ميهايش حفاظت كند حملهكه از توله

  ها شده كه به نظر اثبات شده نيستند.صحبت
دهند. هاي سياه آسيايي زمستان خواب نيستند اگر چه بسياري اين كار را انجام ميهمه خرس

خوابي ماههاي زمستان كنند تا از اين ذخيره در زمستانآنها طي اواخر تابستان چربي ذخيره مي
ها اوره يا مواد سرگيني جامد دفع خوابند. آنكل دوره زمستان را مياستفاده كنند. برخي 

كنند. ضربان قلب جانور طي دوره كنند و در عوض مواد اضافي را به پروتئين تبديل مينمي
آيد و نرخ ضربه در دقيقه پائين مي ١٢تا  ٨ضربه در دقيقه به  ٧٠تا  ٤٠زمستان خوابي از 

  كند.فت ميها پنجاه درصد امتابوليك آن
آيد. از آنجايي كه دماي بدن گراد پائين ميدرجه سانتي ٧تا  ٣دماي بدن در اين زمان فقط 

يابد و خرس به آساني قادر است ها، افت اساسي نميآسيايي به مانند ساير خرسسياهخرس
خوابي حقيقي ها را زمستانها دوره عدم فعاليت خرسهوشيار شود. برخي اكوفيزيولوژيست

خوابي حقيقي است كنند كه اين وضعيت زمستاندانند. از سوي ديگر سايرين استدالل مينمي
  كند.ها نزديك به پنجاه درصد افت ميچرا كه تعداد ضربان در آن

                                                             
١٠ Plantigrade 
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  گستره خانگي و قلمرو -٩- ٥-٢
ا ي ٤/١٦مربع تا كيلومتر ٧/٩يا  ٤/٦دهد از حدود آسيايي تنوع بااليي نشان ميسياهقلمرو خرس

باشد. دسترسي باال به منبع غذايي باعث كوچكتر مي مربع بسته به دسترسي به غذاكيلومتر ٥/٣٦
. در بررسي ديگري كه در ژاپن در (١٩٩٩ ,.Servheen et al)شودها ميشدن دامنه حركت آن

ماده به ترتيب  ٤متري در خانه توسط روش تلهخصوص اين گونه انجام شده است اندازه گستره
مربع به دست آمده متركيلو ١٢٣و  ١١٠، ٤٥نر به ترتيب  ٣مربع و در كيلومتر ٩٦و  ٥٣، ٣٧، ٣٢

  .(٢٠٠٤ ,Shiraishi)است 
  طول عمر -١٠- ٥-٢

سال و در  ٢٥آسيايي در طبيعت گزارش شده سياهبيشترين طول عمري كه تا كنون از خرس
سياه هاي ار دقيقي از سن خرس). اگر چه اطالعات بسي١٣٨٤سال است (احمدزاده،  ٣٣اسارت 

  آسيايي در طبيعت وجود ندارد.
  ارتباط و ادراك -١١- ٥-٢
آسيايي است. هيچگونه بررسي دقيقي سياهها خرسبينايي، شنوايي و بويايي استثنايي از ويژگي 

هاي سياه آسيايي در دست نيست اگر چه تحقيقات بااليي درباره فرم دقيق ارتباط بدن خرس
رسد شباهت زيادي به ها انجام شده كه به نظر مير اعضاي خانواده خرسروي ديگ

توان چنين برداشت كرد كه ها ميآسيايي داشته باشد. از شواهد حاصل از اين بررسيسياهخرس
هاي سياه آسيايي ارتباط آوايي دارند و از حس شنوايي قوي خود براي شنيدن اين خرس

افتند اصواتي ها از مادرشان دور ميثال هنگامي كه توله خرسكنند. براي ماصوات استفاده مي
دهند. اصوات حلقي آرام حاكي از نگران بودن خرس است و ساييدن دندان ها وار سر ميگريه

كنند و ها به طور بصري با يكديگر ارتباط برقرار ميبر هم نشانه پرخاشگري است. اغلب خرس
دهند. براي مثال رفتار يك خرس ري نشان ميدر اين ضمن حركت كرده يا واكنش ديگ

تواند مقام چيره يا دون پايه فرد نسبت به ديگران را نشان دهد. خرس براي نشان دادن مقام مي
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كشد و براي متقاعد كردن سايرين به چيره نشيند يا دراز ميدون پايه از معركه دور شده، مي
  دود.بودن خود، به سمت حريف حركت كرده يا مي

كنند. ها از حس بويايي دقيق خود جهت برقراري ارتباط با ساير اعضاي گونه استفاده ميرسخ
گذارند تا گذاري و يا با ماليدن خود به درختان از خود بو بر جاي ميها با ادرار كردن سرگينآن

  ديگران را متوجه حضور خود نمايند.
  مشخصات جمجمه اي -١٢- ٥-٢

(سگ ريختان) و ناحيه پوزه  Caniformiaنه تيپيكي از زيرراسته آسيايي نموسياهجمجمه خرس
در آن به طور مشخصي دراز شده است. اگر چه ناحيه بينايي به وضوح از اغلب اعضاي سگ 

شود و ريختان كوچكتر است. پهناي ناحيه ماستوييد جمجمه به ندرت از طول آهيانه بلندتر مي
هاي جمجمه كشيده و باريك بوده و خيلي از دنداناي صندوق شنوايي پهن است. ناحيه پوزه

  نيش جلوتر نرفته است.
,,,42ها فرمول دنداني آن 32441133  آسيا هاي پيشاست. گرچه گاهي اوقات دندان

بزرگ و سطوح جفت شونده  ١١هاي پيش از دندان گوشتخواريافتند. دندانبا باال رفتن سن مي
اي مشاهده آسيا فاصلههاي پيشاند. معموالً بين دندانزگاري يافتهها براي خرد كردن سابين آن

  ). ٢٧-٢سياه سه گوش است (تصوير شماره شود. دندان گوشتخواري فوقاني خرسمي
  

                                                                 
١١ Carnassial 
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  سياه از منطقه زرياب در استان كرمانجمجمه خرس -٧٢-٢تصوير 
 
  
  وضعيت حفاظتي -١٣- ٥-٢

كنترل شده تهديد شده است. هاي غيرزداييبرداري و جنگلا بهرهآسيايي بسياهزيستگاه خرس
هاي سياه آسيايي انجام نشده اي براي كمك به جلوگيري از كاهش تعداد خرسهيچ تالش ويژه

زدايي و ساير اي عملي براي اين گونه خاص به اجرا نرسيده است. در نتيجه جنگلو برنامه
ا كاهش يافته است. حتي در مناطق حفاظت شده نيز تنوع ههاي انساني تنوع زيستگاهفعاليت

رسد كه ها به نظر ميشود. در نتيجه اين تخريبها ديده نميكافي براي پشتيباني از اين خرس
  اي در حال منزوي شدن هستند.آسيايي با سرعت فزايندهسياههاي موجود از خرسجمعيت
هاي سياه آسيايي نشان داده است كه هاي خرسهاي انجام شده در خصوص جمعيتپژوهش

اند. حتي بين دو جمعيت نزديك نيز ها از لحاظ ژنتيكي از يكديگر منفك شدهاين جمعيت
تمايز اندك ولي نشان داده شده است. تنوع ژنتيكي در افراد پايين آمده است و از آنجايي كه هر 

ها به ي ژنتيكي بين جمعيتجمعيت به طور جداگانه درحال تغيير و تكامل است، جدا افتادگ
  طلبد.اي را ميهاي حفاظتي ويژهمشكلي حاد تبديل شده كه نيازمند بررسي است و تالش
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راكنش اين گونه را محدود پ ،شرقي ايرانتغيير و تبديل زيستگاه در بسياري از نقاط درجنوب
 )١٩٧٩(  CITESليست ١ساخته و باعث از بين رفتن آن شده است. بر اين اساس ضميمه 

  تحت حفاظت و حمايت قرار داده است.  Ursus thibetanusآسيايي را تحت نامسياهخرس
  لزوم حفاظت از گونه  -١٤- ٥-٢

شود كه اي گفته مي(به گونه ها در طبيعت يك گونه چتر هستندبايد توجه داشت كه خرس
حفظ شود ساير گونه ها داراي محدوده فعاليت وسيعي در زيستگاه است، در صورتيكه اين گونه

بوم با اين  هاي همشود تا ساير گونهشود) و اين خود باعث ميدر كنار اين گونه حفاظت مي
  گونه حفظ شوند.

پاندا كه نماد كشور چين است. هم باشند. مثال خرس ١٢توانند بعنوان يك گونه پرچمها ميخرس
ها داراي ارزش اينكه خرسها  در طبيعت نشانه قدرت و زيبايي هستند، عالوه بر خرس

اند و فوائد ديگري نيز براي انسان دارند. همچنين اين گونه در طبيعت با مصرف از زيباشناختي
ميوه درختان جنگلي و همچنين دانه گياهان باعث انتقال و انتشار دانه و بذر گياهان در منطقه 

بسزايي در توسعه وگسترش شده و شرايط مطلوبي را براي رشد فراهم آورده و در نهايت نقش 
كنند. عالوه بر اين آنها به خاطر از بين بردن جوندگان و جنگلي در اكوسيستم ايفا ميهايگونه

  حشرات نقش مهمي در كنترل آفات بر عهده دارند.
ها در گذشته و حال جهت مصارف پزشكي در طب سنتي استفاده در برخي از كشورها خرس

شود. در حال حاضر تعداد ز بيماريها بعنوان درمان از آن ياد ميشده، بطوريكه در برخي امي
صفرا سياه در چين وجود دارد كه از آنها زردابه موجود در كيسهزيادي مزرعه نگهداري خرس

  رسانند.كنند و بعنوان داروي شفا بخش به فروش ميرا استخراج مي
  
  
  

                                                             
١٢ Flagship species. 
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  ها: منفياهميت اقتصادي براي انسان -١٥- ٥-٢
ها در ها به ثبت رسيده كه در اكثر آنآسيايي به انسانسياهاز حمالت اثبات نشده خرسمواردي 

ها به هنگامي كه خرس احساس خطر كرده به وقوع پيوسته است. اغلب حمله اين خرس
ها انجام شده است. از سوي انسان در اواخر فصل تابستان حول و حوش فصل جفتگيري آن

كند آسيايي به حيوانات اهلي و محصوالت كشاورزي حمله ميسياهديگر برخي اوقات خرس
شود (گزارشات افراد محلي). از سوي كه اين امر باعث هدف قرار گرفتن توسط انسان مي

هاي هاي گياهي از قبيل داز، بنه و كنار همچنين استفاده از گونهها با مصرف گونهديگر خرس
ها در زالك، خرما و زردآلو باعث توسعه و ترويج آنگياهي باغي مانند انگور، سيب، گالبي، زال

شود. بطوريكه در برخي از نقاط كه از دسترس مردم دور بوده است، افراد محلي زيستگاه مي
  اند.ها به وجود آوردهاند كه اين باغ را خرساذعان داشته

اي شرقي آسيايي براي مصارف پزشكي در برخي كشورهسياهصفرا خرسعالوه بر اين كيسه
ها به جز خرس پاندا از كيسه صفراي آنها در پزشكي استفاده شود. در بين خرساستفاده مي

سال بعد از ميالد مسيح بر  ٦٥٩شود بطوريكه پيشينه استفاده از آن در طب سنتي چين به مي
كه ها تنها پستانداراني هستند شد. خرسگردد كه به دو شكل مايع و خشك از آن استفاده ميمي

-را در كيسه صفرا خود توليد مي  Acid tauro ursodeoxycholic (UDCA)ماده خاصي بنام 
اي سبب شده تا شكار و ها از اين قانون مجزا هستند. وجود چنين مادهكنند در اين ميان پاندا

ها در جنوب شرق آسيا و حتي ايران به اشكال مختلفي صورت گيرد. با اينكه صيد خرس
گيرد، هنوز شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار ميبه شكل شيميايي سنتز مي UDCAامروزه 

- ها در طبيعت جلوگيري كند. بطوريكه در چين مزرعهنتوانسته از كشته شدن و شكار خرس
سياه وجود دارد كه از طريق سوند، زهره ها بخصوص خرسهايي جهت نگهداري از خرس

رسد، طبق آمار منتشر شده ساالنه حدود فروش مي شود و بهخرس از بدن آنها خارج مي
 رسد. كه بيانگر تهديدي براي اين گونه است.گرم زهره خرس در چين به فروش ميكيلو١٠٠٠

براي كاهش التهاب و  شوداز كيسه صفرا مي اي كه در جنوب شرقي آسياترين استفادهعمده 
شوند. شان شكار مي، پوست يا گوشتهاتب است. هم چنين گاهي اين حيوانات به خاطر پنجه
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كنند از كيسه هم مردماني كه در زيستگاههاي اين گونه زندگي مي در ايران، در استان كرمان
هاي العالج ياد كرده و اين مردم همانند ساكنان جنوب شرقي آسيا صفرا جهت درمان بيماري

كنند. بطوريكه سير جواني ياد مياز ارزشهاي اين عضو به خوبي اطالع دارند. و از آن بعنوان اك
 ٤٠٠برخي از افراد بومي حاضرند جهت دريافت مقداري جزعي از كيسه صفرا مبلغي تا 

  .)١٣٨٩(فهيمي،  هزار تومان پرداخت كنند ٥٠٠الي
  تاريخچه حفاظت و مديريت خرس سياه -١٦- ٥-٢

توسط  ١٩٩٠براي اولين بار در سال ) U.thibetanus(وضعيت حفاظتي خرس سياه آسيايي
IUCN )آسيب پذيرVUسياه و تجارت شكار غير قانوني خرس .) مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي اين گونه اعضاي بدن آنها به همراه كاهش زيستگاههاي اين گونه باعث شده تا جمعيت
در بسياري از محدوده پراكنش آنها كاهش يابد، به ويژه در جنوب شرق آسيا و چين اين 

  ست. كاهش مشهود ا
انجام شد،   ١٩٩٤و ١٩٩٦هاي سياه آسيايي كه در سالطي پايش وضعيت جمعيتي خرس

  وضعيت حفاظتي اين گونه مجددا آسيب پذير ارزيابي شد.
سياه آسيايي تقليل تقاضاي ) بهترين و سودمندترين نوع حفاظت براي خرسIUCNاز ديدگاه (

رت اعضاي بدن آنها بايدكاهش يابد. اعضاي بدن آنهاست. اين بدين معناست كه شكار و تجا
اين گونه در حال حاضر تحت حمايت قوانين بين المللي و ملي است. گرچه همانطور كه در 

سايتيس قرار دارد. اما اغلب اين قوانين به  ١در ضميمه  ١٩٧٩باال اشاره شد اين گونه از سال 
  شود.اجرا گذاشته نمي

سياه آسيايي كه در جنوب پاكستان و گونه خرس) زيرU.t.gedrosianusسياه بلوچي(خرس
وضعيت حفاظتي  ١٩٩٦در سال  IUCNهاي انجام شده توسط ايران پراكنش دارد. طبق ارزيابي

  ) اعالم كرد.CRگونه بلوچي را در آستانه انقراض (زير
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در بيشتر كشورهايي كه خرس سياه آسيايي حضور دارد بعنوان گونه حمايت شده از آن 
قانون حفاظت از  ٢هاي سياه تحت حمايت طبقه كنند. بطور مثال: در چين خرسحفاظت مي

  حيات وحش چين است.
از حفاظت از حيات وحش هندوستان براي اين گونه  Iدر هند مصوبه اي تحت برنامه زماني 

  وجود دارد.
ه در كره جنوبي ياد بود ملي از خرس سياه در قانون حفاظت از اموال فرهنگي اختصاص داد

  شده، همچنين به عنوان يك حيوان وحشي در خطر انقراض ثبت شده است. 
هاي در خطر انقراض حيات وحش گياهي در ژاپن اين گونه در ليست قوانين حفاظت از گونه

و جانوري قرار دارد كه براي تجارت نيازمند مجوزهاي قانوني است عليرغم اينكه كيسه صفرا 
. اين گونه در جنوب شرق آسيا تقريبا در همه پراكنش خود  و پنجه معاف از اين قوانين است

مورد حفاظت قرار گرفته است به استثناء ميانمار (در ميانمار اين گونه تحت عنوان حمايت 
معمولي طبقه بندي شده اين بدين معناست كه با داشتن پروانه ويژه امكان شكار آن وجود 

  رت صادر مي شود).دارد، گرچه صدور پروانه شكار اين گونه بند
هاي حمايت شده قلمداد شده و دولت هر سياه آسيايي در ليست گونهدركشور افغانستان خرس

  و تجارت اين گونه را در داخل كشور ممنوع كرده است. گونه شكار
هاي حمايت شده در ايران محسوب شده و طبق مصوبه سازمان حفاظت سياه جزءگونهخرس
جريمه شكار و صيد اين گونه حدود يك ميليون و  ١٣٩١سال زيست ايران تا اوخر محيط

دويست هزار تومان بود. اما در اواخر اين سال جريمه شكار اين گونه در ايران به شش ميليون 
دالر آمريكا) افزايش پيدا كرد كه نسبت به وضعيت جمعيتي و حفاظتي اين گونه ٢٠٠٠( تومان

  شود.جريمه بسيار ناچيزي محسوب مي
شود. شواهد سياه آسيايي تنها در ژاپن و روسيه بصورت قانوني انجام مير تفريحي خرسشكا 

خرس بصورت قانوني شكار شده  ١٠٠تا  ٧٥موجود نشان داده كه در روسيه هر ساله حدود 
شوند. در قالده خرس در سال بصورت غير قانوني شكار مي ٥٠٠اين در حاليست كه حدود 
اما شكار قانوني  فرد در سال است ٥٠٠اه بطور ميانگين حدود سيژاپن شكار تفريحي خرس

به خاطر اينكه اهميت خود را از لحاظ ارزشي از دست داده و تبديل  ١٩٨٠اين گونه از سال 
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كه در   هر چند، در گذشته تعداد بيشتري از اين گونه. به ضد ارزش شده، رو به كاهش است
فرد در سال با استفاده از تفنگ، تله و كمند  ٤٠٠٠به  فرد و گاها ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠برخي منابع به 

هاي شده است كه مواردي از آنها بدليل مزاحمتدر شهر يا زمينهاي كشاورزي ژاپن شكار مي
) از ديگر مشكالت حفاظت از اين ٢٠٠٦ Oi and Yamazaki بوده كه حيوان ايجاد كرده بود.(

تامين كيسه صفرا (زهره) اشاره كرد كه نياز به ها براي توان به مزارع نگهداري خرسگونه مي
ها هنوز از طبيعت براي استفاده در مزراع گرفته در ويتنام، خرس .رفع اين مشكل الزاميست

عرضه   سياه از طبيعت نداشته باشند اماشوند. در چين، هرچند مزارع نيازي به گرفتن خرسمي
زار شود و در پي آن ميزان تقاضا براي ها) ممكن است باعث تقويت بامحصوالت (زهره خرس

هاي سياه تقريبا از بين هاي سياه افزايش يابد. در كره جنوبي كه خرساستفاده از زهره خرس
شود كه از زهره و ديگر داري شده و گمان زده ميخرس نگه ٢٠٠٠اند، در اسارت حدود رفته

  شود.ي غير قانوني استفاده ميهاي محصورجهت عرضه به بازارهااعضاي  بدن آنها در جمعيت
منطقه حفاظت شده در استان  ٣پناهگاه حيات وحش و ١تاكنون حضور اين گونه در ايران؛ در 

منطقه حفاظت شده و  ٢منطقه حفاظت شده در استان هرمزگان و به احتمال زياد در ٣كرمان، 
ابل ذكر است، يك منطقه شكارممنوع در استان سيستان و بلوچستان به ثبت رسيده است. ق

به مناطق چهارگانه اضافه شدند  ١٣٨٩در سال  بسياري از اين مناطق (استان كرمان و هرمزگان)
هاي كه از نظر امكانات و پرسنل اجرايي در امر حفاظت از اين گونه در منطقه از محروميت
گونه زيادي برخوردارند اين امر سبب شده كه تاكنون مديريت و حفاظت مطلوبي بر روي اين 

  لحاظ نشود.
سياه اطالع دقيقي در دست در ايران از ميزان تقاضا و ميزان استفاده مردم از كيسه صفرا خرس

در استان كرمان انجام شد. بيانگر  ١٣٩٠بان در هايي كه توسط كانون محيطنيست، طي بررسي
و نحوه اين بود كه جوامع انساني كه نزديك به زيستگاههاي خرس ساكن هستند، از ارزش 

سياه به خوبي اگاهند. شواهد موجود نشان دهنده اين است كه ميزان شكار مصرف زهره خرس
تر از سياه به صورت مستقيم به مراتب كمغيرقانوني در ايران جهت استفاده از زهره خرس

جنوب شرق آسيا است. اما اين دليل مناسبي براي عدم اتخاذ تدابير خاص وجلوگيري از شكار 
شود. چه بسا بسياري از زيستگاههاي اين گونه در حال ايزوله شدن اين گونه تلقي نميو صيد 
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وكوچكتر شدن است و شرايط موجود براي زيست اين گونه به خودي خود سير نزولي را طي 
 كند. مي
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    شابه انجام شده در داخل كشورتحقيقات م - ١-٣
يك شركت  را در QSPM ارزيابي و تدوين استراتژي بر مبناي)، ١٣٨٩شجاعي و مينايي (

كيفي استفاده  -ش هاي توصيفياز رو آنها در اين مطالعه انجام دادند.  خودروسازي در ايران
 ي نموده و آنها راآنها با استفاده از مصاحبه و برگزاري جلسات اطالعات را جمع آوركردند. 

با بررسي . دادندمورد تجزيه و تحليل قرار  QSPMو  IFE  ،EFE  ،SWOTتوسط ماتريس هاي 
شركت در موقعيت  ، ٤٢/٢و  ١٠/٢امتيازهاي با  EFEو  IFEهاي صورت گرفته ماتريس هاي 

WT استراتژي هاي متناسب با موقعيت  ه وقرار گرفتWT و  براي سازمان مورد مطالعه پيشنهاد
  لويت بندي شدند.وسپس ا

را شهرستان ساري  در برنامه مديريت راهبردي پسماندهاي روستايي)، ١٣٩٢( اندرواژسيده طيبه 
در اين مطالعه اطالعات مورد نياز از طريق انجام داد.  QSPMو تشكيل ماتريس SWOTبه روش

نتخب، نمونه و تكميل پرسشنامه از خانوا رهاي م نظر سنجي از مردم طي مراجعه حضوري
نتايج اين بررسي نشان داد كه . ي روستائي تكميل گرديدتوزين و آناليز فيزيكي زباله ها برداري،

راهبرد تنوير افكار عمومي پسماند هاي روستايي از طريق تبليغات رسانه اي و آگاهي جامعه در 
نوان مهمترين مورد آلودگي ناشي از پسماندها و نحوه مديريت آنها به كمك دهياري ها به ع

  راهبرد پيش روي با باالترين امتياز معرفي گرديد.
 مديريت راهبردي زيست محيطي تصفيه خانه پساب صنعتي برنامه)، ١٣٩٢و همكاران (چنگيزي 

 در تصفيه خانه پساب صنعتي كارگاههاي كاروندر مورد  SWOTبه روش مدل تحليلي را
رد استفاده دراين پژوهش مصاحبه به شيوه ابزار موانجام دادند.  شركت ملي حفاري اهواز

حضوري و گفتگو و پرسشنامه و بازديد از منطقه مطالعاتي بوده است. نتايج نشان مي دهد كه 
تصفيه خانه در محيط تهاجمي كه محيطي با رويكرد مثبت مي باشد قرار دارد و اولين و 

كارگيري قوانين و مقررات موثرترين راهبرد به منظور تقويت هر چه بيشتر شرايط كنوني، ب
، ٨٣١/٧زيست محيطي در جهت اجراي مقررات كيفيت آب و فاضالب از سوي مجتمع با امتياز 

  مي باشد.
  

)،  تنوع زيستي در استان كرمان را بررسي نمودند. بررسي هاي نشان ١٣٩١زماني و ايران نژاد (
ن نيز محدود به برخي گونه رستني هاي آداد كه در منطقه مورد بررسي جنگل وجود نداشته و 

. نتايج نشان داد خرس سياه آسيايي از گونه هاي در حال انقراض هاي بياباني و كويري است
  منطقه مي باشد. 
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)، عوامل راهبردي در صنعت اكوتوريسم را در منطقه شكار ممنوع بزمان در ١٣٩٢مير و تفضلي (
به معرفي بررسي كردند. آنها ابتدا  SWOTاستان سيستان و بلوچستان با استفاده از ماتريس 

پتانسيل هاي اكوتوريستي منطقه شكار ممنوع بزمان پرداخته و جنبه هاي مديريت پايدار 
گردشگري در اين منطقه با رويكرد اكوتوريسم مورد دقت و توجه قرار گرفته و در نهايت با 

، فرصت ها و تهديدها، درنظر گرفتن عوامل تاثير گذار در منطقه شامل نقاط ضعف، نقاط قوت
  راهبردهايي همسو با توسه پايدار گردشگري در اين منطقه ارائه گرديده است.

را بررسي نمودند. نقش كيفيت زيستگاه در تنظيم طبيعي جمعيت خرس سياه)، ١٣٩٣چمانه فر(
عامل كليدي در كيفيت زيستگاه خرس سياه، توانايي زيستگاه براي مهيايي مواد او بيان كرد 

و  ايي فراوان و قابل دسترسي است كه در فصل بهار، تابستان، و پاييز به خوبي توزيع شده اندغذ
عوامل وابسته به تراكم براي تنظيم جمعيت خرس سياه به طور ناچيز شناخته شده اند. مرگ و 
مير توله ها عمدتا ناشي از علل طبيعي است كه در ميان جمعيت هاي مختلف متفاوت است، اما 

ل به خوبي مورد مطالعه قرار نگرفته اند چرا كه مطالعات كمي از توله ها قالده هاي راديويي دالي
را به كار گرفته اند. علل مرگ و مير در بزرگساالني با قالده هاي راديويي غالبا مستند هستند اما 

  اغلب ناشي از انسان مي باشند.
انجام  SWOTروشالب هشيالن به مديريت زيست محيطي تا)، ١٣٩٢محمدي زاده و همكاران (

در تحليل برنامه ريزي راهبردي جهت ارائه راهكارهاي مديريتي از روش برنامه ريزي دادند. 
كه مبتني بر شناسايي نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلي) و فرصت ها و  SWOTراهبردي 

رآمد د EFEو IFEتهديدات (عوامل خارجي) بهره گيري شد، كه حاصل آن به صورت جداول 
(ماتريس برنامه ريزي كمي  QSPMكه نهايتاً براي تجزيه تحليل نهايي بصورت جدول 

اعمال  SO٤استراتژيك) مورد استفاده قرار گرفته و نتايج نهايي نشان مي دهد كه مدل استراتژي 
استفاده از جاذبه هاي طبيعي منطقه به  SO٧واستراتژي  ٤/٣٤مديريت يكپارچه تاالب با امتياز 

راه  SO٦و استراتژي  ٤/٣٢ر رشد صنعت اكوتوريسم در جهت اشتغال مردم بومي باامتياز منظو
اندازي گردش هاي علمي به منظور آشنا نمودن دانش آموزان و دانشجويان به ارزش هايطبيعي 

تخصيص بودجه توسعه استاني براي احداث سايت  SO١١و استراتژي  ٤/٢٤تاالب با امتياز 
معرفي منطقه به عنوان اولويت پژوهشي جهت  SO١و استراتژي ٤/٢٣از پرنده نگري با امتي

 SO٣و استراتژي  ٤/٢٠شناسايي و مطالعه توربزار و تنوع گونه اي جانوري وگياهي باامتياز 
معرفي منطقه به عنوان قطب اكوتوريسم در غرب كشور به دليل آب و هواي بسيار مطلوب 

  وان بهترين استراتژي ها معرفي شدند.به عن ٤/١٩درفصول گرم سال با امتياز 
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)، برنامه مديريت راهبردي پسماندهاي روستايي شهرستان ميناب را به ١٣٨٩جوزي و زارعي(
در اين مطالعه اطالعات مورد نياز از تدوين نمودند.  QSPMماتريسو تشكيل  SWOTروش 

هاي منتخب، نمونه طريق نظر سنجي از مردم طي مراجعه حضوري و تكميل پرسشنامه از خانوار
برداري، توزين و آناليز فيزيكي زباله ها ي روستائي تكميل گرديد. در اين پژوهش به منظور ارا 

و تكميل  SWOTيه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستايي شهرستان ميناب از روش 
نشان  بهره گيري شد. نتايج اين بررسي QSPMماتريس برنامه ريزي كمي راهبردي موسوم به 

داد كه راهبرد تنوير افكار عمومي پسماند هاي روستايي از طريق تبليغات رسانه اي و آگاهي 
جامعه در مورد آلودگي ناشي از پسماندها و نحوه مديريت آنها به كمك دهياري ها به عنوان 

  مهمترين راهبرد پيش روي با باالترين امتياز معرفي گرديد.
صنعتي ارس با  -وضعيت گردشگري منطقه ي آزاد تجاري )،١٣٩٢موسي خاني و همكارانش (

نشان مي دهد  SWOTتحليل هاي حاصل از مدل ارزيابي نمودند.  QSPMو SWOT استفاده از
كه منطق ي آزاد ارس علي رغم برخورداري از ظرفيت تبديل شدن به يك منطقه ي نمونه 

و بهداشتي در داخل و پيرامون  گردشگري، كمبود اماكن تغذيه و پذيرايي مناسب، متنوع، سالم
منطقه؛ فصلي بودن گردشگري؛ ضعف در احداث جاذبه هاي گردشگري مصنوعي را به عنوان 
موانع اساسي در راه رسيدن به اين هدف در مقابل خود دارد. با اين حال برخورداري از پيشينه 

ستاني چند صدساله و ي تاريخي، طبيعت زيبا و شرايط اقليمي مناسب؛ وجود آثار و ابنيه ي با
پل مواصالتي و نزديكترين منطقه ي آزاد به اروپا، تركيه و كشورهاي حوزه  ٦دو پل تاريخي و 

به عنوان مهمترين نقاط قوت و  ٣٣٣/٠و  ٤١٨/٠، ٤٨/٠ي قفقاز به ترتيب با امتيازهاي نهايي
مشخص ) با QSPMجاذب منطقه شناسايي شده است. ماتريس برنامه ريزي راهبردي كمي (

كردن امتياز نهايي هر راهبرد، راهبردهاي نهايي را انتخاب كرده است كه استفاده از آب رودخانه 
ارس و طبيعت زيباي منطقه براي تنوع بخشي به محصوالت و ارائه ي كاربري هايي براي 

به راهبرد، اولويت  ١٤/٣، QSPMاستفاده در تمام فصول سال با امتياز نهايي كسب شده از 
و مقابله با محدوديت هاي فصلي بودن گردشگري در منطقه با بكارگيري ظرفيت هاي  ١ه شمار

باالي منطقه به واسطه ي وجود جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي در منطقه با امتياز نهايي 
  داده شده است. ٢به راهبرد اولويت شماره ي  ٠٤/٣، QSPMكسب شده از 

اتژي هاي مديريت زيست محيطي اكوتوريسم در مناطق استر)، ١٣٩١نور بخش و همكاران (
ابتدا يك تدوين و ارزيابي نمودند. آنها  QSPM  و SWOT استفاده از روش هاي جنگلي با

نفره به منظور امتياز دهي در مراحل مختلف تحقيق بر اساس معيارهاي  ١٠گروه كارشناسي 
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مورد ارزيابي قرار را  SWOTوش سپس محيط خارجي و داخلي به ر نموده ومورد نظر انتخاب 
و نقاط قوت و ضعف در قالب عوامل استراتژيك داخلي و فرصت ها و تهديدهاي پيش  دادند

و از طريق آن  نمودندروي اكوتوريسم منطقه در قالب عوامل استراتژيك خارجي شناسايي 
زيست محيطي  ) جهت مديريتSO,WO,ST,WTها ي مناسب (استراتژي هاي  استراتژي

كه استراتژي هاي مديريت اكوتوريسم منطقه نتايج نشان داد . كردندوتوريسم در منطقه پيشنهاد اك
از نوع استراتژي هاي تهاجمي هستند، پس از اين مرحله استراتژي ها در ماتريس ارزيابي عوامل 

 گروه ٤و مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس امتياز به  شدهامتياز دهي  )QSPM( استراتژيك
  استراتژي هاي اولويت اول، اولويت دوم، سوم و چهارم دسته بندي گرديدند.

 با استفاده از روشرا  عوامل راهبردي مديريت پسماند )، ١٣٩٠عابدين زاده و همكاران (
SWOT و تشكيل ماتريس QSPM  .بررسي نتايج ماتريس هاي در شهر رشت بررسي نمودند

مديريت پسماند شهر رشت از نظرعوامل دروني  عوامل داخلي و خارجي مبين آن است كه
ضعيف عمل كرده، در حالي كه ارزيابي عوامل خارجي نشان مي دهد با توجه به امتياز كسب 
شده در وضعيت فعلي با تقويت فرصت ها و رفع تهديدها مي تواند به خوبي عمل كند، 

دهد بيشترين جذابيت همچنين نتايج حاصل از ماتريس برنامه ريزي راهبردي كمي نشان مي 
مربوط به اجرايي شدن قانون مديريت پسماند و كمترين جذابيت مربوط به آموزش، روش 

  .مناسب كاهش آالينده ها در محل دفن است
راهبردهاي توسعه اكوتوريسم استان كردستان با استفاده از )، ١٣٩٣موحد و همكاران (

تحليلي و مبتني  -توصيفي روش هاي  ازتحقيق تدوين نمودند. آنها براي  QSPMو SWOTمدل
.بر اساس نتايج تحقيق در ماتريس ارزيابي تفاده نمودندبر مطالعات ميداني (پرسشنامه اي) اس

محاسبه شده كه اين امر نشان مي  ٤٣/٢عوامل داخلي (ضعف و قوت)، جمع نمره هاي نهايي، 
يت فعاليت هاي دهد نقاط قوت از نقاط ضعف كمتر است. اين بدان معناست كه مدير

اكوتوريسم از نظر عوامل دروني داراي ضعف است. ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (تهديد و 
نشان دهنده آن است كه در وضعيت موجود، مي توان با تقويت  ٩١/٢فرصت) با مجموع امتياز 

ين بهتر STفرصت ها در مقابل تهديدها، واكنش راهبردي مناسبي نشان داد. بنابراين، راهبرد 
  راهبرد جهت حركت به سمت توسعه مطلوب اكوتوريسم در كردستان محسوب مي شود.

  
)، در خصوص اثر توسعه گردشگري پايدار با تاكيد بر اكوتوريسم ١٣٩٢قاسمي و صفاري راد (

بررسي انجام دادند   SWOTمحدوده جغرافيايي خليج فارس در استان بوشهر با استفاده از مدل
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ه داشتن و آماده بودن استان جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي گردشگري كه نشان ميدهد زمين
و معرفي آن به عنوان قطب مهم اكوتوريستي در جنوب كشور، نامناسب بودن و عدم كفايت 
تسهيالت خدماتي در سطح استان، قرار گيري در مسير ارتباطي چند استان مهم با جاذبه هاي 

ن و هرمزگان، كم توجهي در جهت حفظ و نگهداري گردشگري مثل استان فارس، خوزستا
  .مناطق اكوتوريسمي به ترتيب مهمترين نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد سيستم مي باشند

) در Canis lupusبرنامه مديريت استراتژيك جمعيت هاي گرگ ()، ١٣٩١احمدي و همكاران(
در اين پژوهش ين نمودند. تدو با رويكرد كاهش تعارضات بين انسان و گرگ را استان همدان

ها و تهديداتي كه گونه با آنها مواجه است و نقاط قوت و ضعف موجود در منطقه و نيز فرصت
يا درآينده با آنها مواجه خواهد شد، شناسايي و براي تدوين يك استراتژي مديريتي كارآمد بكار 

مل ضعف و قوت و نيز گرفته شد. سپس ازطريق دسته بندي، وزن گذاري و تجزيه و تحليل عوا
، استراتژي هاي مناسب تدوين شد. در SWOTفرصت و تهديد موجود، با استفاده از ماتريس 

) و با توجه به نتايج به دست QSPMنهايت با استفاده از ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي (
ز محيط بانان آمده، سه استراتژي اطالع رساني، آگاه سازي و فرهنگسازي جوامع بومي، حمايت ا

و نيز تجهيز پاسگاه هاي موجود و انجام گشت زني هاي مداوم و پيگير محيط بانان در سطح 
منطقه و نيز مشاركت اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان با سازمان هاي مربوطه به 
عنوان مهمترين استراتژي ها در جهت تهيه و تدوين طرح مديريت اراضي استان، پيشنهاد 

  ود.شمي
)، راهبردهاي مديريتي حفاظت از تاالب ميانكاله با استفاده از تجزيه ١٣٩٢جعفري و همكاران (

تدوين نمودند. آنها ابتدا نقاط قو ت و ضعف موجود در منطقه و نيز فرصتها  SWOTو تحليل 
و و تهديداتي كه تاالب با آنها مواجه است و يا در آينده با آنها مواجه خواهد شد، شناسايي 

جهت تدوين راهبرد مديريتي كار آمد بكار گرفته شد. و نتايج به دست آمده نشان داد راهبرد 
زون بندي منطقه جهت تخصيص بهينه منابع براي فعاليتهاي حفاظتي، اكوتوريسم، كشاورزي و 
توسعه داراي بيشترين نمره جذابيت و راهبرد توسعه برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات و كنترل 

با توجه به اهميت مديريت بهينه و  .اده از كود شيميايي داراي كمترين نمره جذابيت بوداستف
حفاظت از تاالب ميانكاله و ضعف ها و تهديدهاي اصلي حفاظت تاالب ميانكاله و نتايج حاصل 
از تجزيه و تحليل راهبردي پيشنهاد ميشود تمركز بر روي راهبرد زون بندي منطقه جهت 

  .ابع براي فعاليتهاي حفاظتي، اكوتوريسم، كشاورزي و توسعه باشدتخصيص بهينه من
  سياه در استان كرمان را بررسي نمودند. )، ويژگي هاي اكولوژيكي خرس١٣٧٤كيابي و زهزاد (
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سياه در ايران را بررسي اي و خرس)، وضعيت و پراكنش خرس قهوه١٩٩٩و ضيايي( گوتلب
  منتشر نمودند.  Zoology in the Middle East نموده و نتيجه آن را در مجله 

شهر آسيايي در حوزه نيكسياه )، بررسي و احياء زيستگاه خرس١٣٨٤( احمدزاده و فراهم
  استان سيستان و بلوچستان مطالعه و بررسي نمودند. 

شهر را آسيايي در استان سيستان و بلوچستان منطقه نيكسياه)، وضعيت خرس١٣٨٤اهللا قلي(
  ند.بررسي نمود

بكري در استان كرمان را بررسي سياه در منطقه بحرآسمان و دهشناسي خرس)، بوم١٣٨٩فهيمي(
  نموده اند.

  
  تحقيقات انجام شده در خارج از كشور - ٢-٣

Malcolm et al (٢٠١٤)،  اثرات محدوديت هاي غذايي و جستجوي غذا و افزايش تنش را در
ررسي كرده و به اين نتيجه رسيدند كه خرس خرس هاي سياه آسيايي و خرس سفيد در چين ب

ها در صورتي كه ذخاير غذايي آنها رو به كاهش رود به كشتن دام ها مشغول  شده و با عث 
  گردد.افزايش تهديدات گونه مي

Shin suke koike (٢٠١٠)،  عادات غذايي گونه خرس سياه اسيايي را در كوههايMisaka  در
نمونه مدفوع در ساحل اقيانوس آرام در ژاپن تغييرات  ١٠١٣ررسي ژاپن بررسي كردند. آنها با ب

غذايي خرس ها را با توجه به تغييرات فصلي بررسي كرده و نتيجه گرفتند كه با توجه به تغيير 
  د.كنميفصل عادت غذايي آنها تغيير 

Fred r.David (١٩٨٦)، به رويكرد ماتريس كمي برنامه ريزي استراتژيك پرداختند آنها QSPM 
يك  QSPMرا به عنوان يك ابزار تحليلي جهت تدوين استراتژي معرفي كردند و بيان كردند 

ابزار مفيد براي اولويت بندي استراتژي در هر سطح است كه جهت اطمينان از كاربرد استراتژي 
  ن از روش هاي تصميم گيري چند معياره در محيط فازي استفاده كرد.تواميانتخاب شده 

  
Meredith et al (٢٠٠٦)،  برنامه هاي آموزشي جهت كاهش تعارض بين انسان و خرس سياه و

برنامه آموزشي را در شمال  ٦ارائه شاخص هايي براي موفقيت در اين زمينه ارائه نمودند. آنها 
آمريكا بررسي و در طي برنامه تحمل خرس را در برابر موقعيت هاي ناشي از آب و هوا، غذاي 
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رده و نيازهاي الزم براي خرس در برابر انسان ها به دست آمد و نتيجه حاصل طبيعي بررسي ك
  نشان داد چنين برنامه اي براي كاهش تعارض الزم است.

  
(٢٠٠٨) Backer  براي ارزيابي طرح توسعه اكوتوريسم در تاالب سانگو باي از ماتريس تحليل

SWOT .او از ماتريس تحليل  استفاده كردSWOT  كه تاالب سانگوباي از قابليت نتيجه گرفت
توسعه اكوتوريسم برخوردار است،زيرا كه نقاط قوت و فرصت هاي تاالب از نقاط ضعف و 

  تهديدها بيشتر بود.
Evangelinos and Nikolaou, (٢٠١٠) ي با روشها ييارويكه در رو ييچالشها ليبه منظورتحل

استفاده  SWOTليدا شت، از تحلوجود  ونانيدر  يمعدن عيمعدن و صنا يستيز طيمح تيريمد
صنعت در هنگام اتخاذ  نيمواجه با ا يدهاينقطه قوتها، ضعفها، فرصتها و تهد يبررس به كردند و

دولت و صنعت بود  يبرا يي، راهبردهاليتحل جهيپرداختند. نتي ستيز طيمح تيريمد يروشها
  را بهبود بخشد. يستيز طيند عملكرد محتواميكه 

 Zoology of Eastern Persia)كند يم)، به شواهدي از وجود خرس در بلوچستان اشاره ١٨٧٧
  كند.يمرا توصيف ومعرفي  Ursus gedrosianusو خرس بلوچي 

Lay )سياه را ور خرسپايرانشهر و بم ،)، بيان نمود تقريباً تمامي اهالي شهرهاي دمين١٩٦٧
رهاي ياد شده فراوان است و دارند كه اين نوع خرس در اطراف شهيمشناسند و اظهار يم

ايه مسافرت پبر Lay  هايتوان آنها را به فراواني ديد. دادهيمبويژه در زمان رسيدن خرما 
  انجام شده است. ١٩٦٢- ٦٣است كه در سالهاي   Streetعلمي گروه
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  روش شناسي تحقيق  : چهارمفصل 
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 راه يك به كه خاص اي مسأله بررسي براي يافته مانساز و منظم تالش نتوامي را تحقيقاين  
 هايي پاسخ تا شوند مي پيگيري و طراحي كه است هايي گام شامل و كرد دارد توصيف نياز حل

 يمكنمي سعي كه را فرآيندي مجموعه .آيد مي بدست كاري محيط در عالقه ما مورد مسأله براي
 است هايي فعاليت رشته يك مستلزم حقيقت نامند. مي تحقيق حل كنيم را مشكالت آن توسط

 ما براي را امكان اين نهايت در و آيند مي در اجرا دقت به به و اند شده انديشه درستي به كه
 حداقل به كم دست يا كرد حل چگونه بايد را سازماني مشكالت بدانيم كه آورند مي فراهم

 بررسي آزمودن و آزمايش است ، جو و جست فرايندهاي بردارنده در تحقيق ، رو اين از.رسانيد
). دستيابي به هدف هاي تحقيق ميسر نخواهد بود مگر زماني كه جستجوي و ١٣٨٥سكاران، (

 ).١٣٨٢خاكي،(شناخت با روش مناسب و درست صورت پذيرد 
گونه خرس سياه آسيايي در زيستگاه  مديريت استراتژي تدوين كه تحقيق موضوع به توجه با

 مورد در آمده بدست هاي داده آن بوسيله كه روشي است است ضروري ناين گونه در ايرا
 چون مطالبي فصل اين در لذا .گردد مشخص گرفته است قرار تحليل مورد تحقيق متغيرهاي

 روش اطالعات، آوري جمع ابزار نمونه، تعيين حجم و گيري نمونه آماري، جامعه تحقيق، روش
  . شودمي مطرح ها تحليل داده و هتجزي هاي روش و اطالعات آوري جمع هاي

  و فضاي نمونه جامعه آماري  - ١-٤
با توجه به اينكه جامعه آماري اين تحقيق براي تكميل پرسشنامه و دريافت اطالعات مربوط به 

 زيست شناسيو  بوم شناسيآن شامل افراد متخصص، كارشناس و آشنا به محدوده مطالعاتي و 
از نظر تعداد بسيار محدود هستند بنابراين با تالشي كه در اين باشد و اين افراد خرس سياه مي

پرسشنامه تكميل شده از افراد مذكور تهيه و جمع آوري  ٢١تحقيق صورت گرفته در مجموع 
مورد بوده كه از تمامي آنها به  ٢١شده شده است. با توجه به جدول مورگان جامعه آماري آن 

  عنوان فضاي نمونه استفاده شده است. 
  
  روش و ابزار گردآوري اطالعات - ٢-٤

در تحقيق حاضر  براي جمع آوري اطالعات عمدتاً از روش هاي مطالعه كتابخانه اي از جمله 
مطالعه كتب و نشريات، پايان نامه ها و مقاالت داخلي و  خارجي و جستجو در پايگاههاي 

در اين  .تفاده شده استو تحقيقات پيشين و روش مطالعات ميداني اس ) اينترنت( اطالعاتي
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تحقيق از پرسشنامه هاي مناسب كه توسط پژوهشگر و با همكاري و مشورت اساتيد راهنما و 
 . مشاور و متخصصان مربوطه تهيه شد، جهت جمع آوري اطالعات مورد استفاده قرار ميگيرد

كه در  .مبراي پاسخ دادن به سوأالت تحقيق نيازمند ابزاري جهت جمع آوري داده ها مي باشي
روش گرد آوري اطالعات در اين  .اين تحقيق از پرسشنامه و اينترنت استفاده شده است

تحقيق به شكل ميداني است و ابزار گردآوري اطالعات به صورت كتابخانه اي، اسنادي، 
  .پرسشنامه اي و استفاده از منابع سازمانهاي مربوطه مي باشد

  
  پرسشنامه - ٣-٤

كه در ب، ج) طراحي شده  ف،در تحقيق مورد مطالعه در سه فاز (ال پرسشنامه مورد استفاده
   .ائه شده استادامه نمونه آن ار

  SWOTروش تجزيه و تحليل مدل   - ٤-٤
SWOT  لي و مؤثر بر رقابت پذيري است. يك ابزار برنامه ريزي براي تشخيص عوامل اص

قاط قوت و ن (اين تحليل اثرات كنوني .قبل از تدوين استراتژي انجام مي پذيرد SWOTتحليل
. در هر بخش يا هر نوع تجارت است) فرصت ها و تهديد ها (و اثرات توسعه در آينده )ضعف

مدل مورد استفاده يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف دروني سيستمي با 
از ديدگاه اين مدل يك استراتژي مناسب قوت ها . فرصت ها و تهديدات برون سيستمي است

 ا را به حداكثر و ضعف ها و تهديدها را به حداقل ممكن مي رساندو فرصت ه
  ) ١٣٨٢هريسونوكارون،(

كه   SWOTتحليلرسالت، اهداف و مأموريتهاي سازمان است و پس از آن ميتوان از طريق 
يكي از ابزارهاي تدوين استراتژي است، براي سازمان استراتژي طراحي كرد كه متناسب با 

شود كه اوالً به تجزيه و تحليل ستفاده از اين تحليل اين امكان حاصل ميمحيط آن باشد. با ا
محيط هاي داخلي و خارجي پرداخته و ثانياً تصميمات استراتژيكي اتخاذ نمود كه قوت هاي 

  SWOT) در تحليل١٣٨٦ كرباسي وهمكاران،(سازمان را با فرصت هاي محيطي متوازن سازد
عوامل بيروني يا خارجي و عوامل دروني يا داخلي تقسيم  عوامل موثر بر سيستم به دو دسته

  ميشود:
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 عوامل بيروني  )الف
اين عوامل خارج از سيستم بوده است و بر فعاليتهاي سيستم تأثير دارند اما در اختيار سيستم 

  .نبوده و سيستم هيچ گونه تأثيري بر آنها ندارد
ند به يك تواميرصت هايي است كه هدف از بررسي محيط خارجي تهيه فهرستي محدود از ف

عوامل بيروني خود به دو گونه  .سيستم سود رسانده يا تهديداتي كه بايد از آنها اجتناب شود
  :مي باشد
  Opportunityفرصت

فرصت يك موقعيت عمده در محيط سيستم مي باشد. يعني آنچه كه سيستم را در رسيدن به 
محركه اي است كه شتاب حركت سيستم را چندين  اهدافش ياري مي نمايد و به عنوان موتور

  د.كنميبرابر 
فرصت ها مطلوب سيستم بوده و بايستي كوشش شود تا آنها را به حداكثر رسانده و از آنها 

پس ميتوان گفت: فرصت پتانسيل نهفته اي است كه به رهگيري از ت گيرد. استفاده بهينه صور
و استفاده از آن مزاياي قابل مالحظه اي براي  آن سيستم را در جهت مثبت رشد خواهد داد

به عبارت ديگر منفعت بالقوهاي است كه عوامل بالفعل شدنش هنوز . سيستم خواهد داشت
  .)١٣٨٨ فيض،( بوجود نيامده است

  
 Threatتهديد

تهديد يك موقعيت نا مطلوب عمده در محيط سيستم است و به عنوان مانعي بر سر راه سيستم 
توان  در مورد فرصت ها و تهديدات مي .آنرا از رسيدن به اهدافش باز مي دارد قرار دارد و

ممكن است براي يك سيستم ديگر  شودميگفت كه آن چه براي يك سيستم تهديد قلمداد 
 سيستم تا جايي كه مي .عامل فرصتي باشد. پس فرصت يا تهديد بودن يك عامل نسبي است

تهديدات را به حداقل رسانده يا آنها را به عوامل فرصتي  تواند بايستي عوامل محدود كننده و
درك درست فرصت ها و تهديدات محيط فراروي يك سيستم به مديران  .و مزيتي تبديل كند

كند تا برنامه ريزي بلند مدت سيستم را با بينش و فراست بهتري اتخاذ نموده و  كمك مي
ن چنين بيان تواميباعنايت به مطلب باال  .مسير حركت را به طور اثر بخش تري تعيين نمايد

شود. به  كرد تهديد برعكس فرصت، عاملي است كه مانع حركت، رشد و بالندگي سازمان مي
 (فيض،  عبارت ديگر ضرر بالقوه اي است كه عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نيامده است

١٣٨٨.(  
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  عوامل دروني) ب
 بر فعاليت كه حال عين در پس .باشند مي داخلي عوامل جزء و بوده سيستم اختيار در عوامل اين

 فهرستي تهيه دروني محيط بررسي از هدف .دارد تاثير آنها بر نيز سيستم دارند تاثير هاي سيستم
 برداري بهره آنها از بايستي بهتر شرايط آوردن دست به براي سيستم كه قوت است نقاط از

 .نمايند اجتناب ازآنها بايد سود كاهش يا ضرر از يگير جلو كه براي ضعفي نقاط يا و نمايند
  از: عبارتند كه باشند مي دو دسته بيروني عوامل همانند نيز دروني عوامل

  
  Strength قوت
 كه محيطي هاي نياز و ديگراست هاي سيستم به نسبت سيستم مزيت يا مهارت منبع قوت

 مقايسه مزيت كه است ممتاز ستگيشاي يك قوت .كرد خواهد يا دكنمي آن فعاليت در سيستم
 به خواهد مي آن از استفاده با كه است سيستم اتكاي ي نقطه قوت .دهد نشان مي را سيستم اي

 قدرتمند موتوري به نتوامي را اجرايي ي شاخه قوت، نقاط مبناي اين بر .برسد خود اهداف
 جامه براي را قوت نقاط اين بايستي سيستمي هر پس .كرد تبديل نوآوري و تغيير رشد، براي
 .نمايند استفاده رقابتي مزيتي عنوان به از آنها و رسانده اكثر حد به خود اهداف به پوشاندن عمل
 قابل توانايي و مثبت امتياز آن از داشتن يا انجام صورت در سازمان كه است موردي قوت نقطه

 ).١٣٨٨ فيض،( شد خواهد برخوردار اي  مالحظه
  

  Weakness ضعف
 اثر عملكرد مانع كه است هايي توانايي و ها ،مهارت منابع در كمبود يا محدوديت يك عفض

 در و بوده سيستم هاي فعاليت كننده مختل كه است دروني عامل يك ضعف .شودميبخش 
 حد در را عوامل اين سيستم تا است الزم پس كند مي ايجاد خلل به اهدافش سيستم رسيدن
 ها ضعف .نمايد برداري بهره آنها از اهدافش به رسيدن در جهت يا و رسانده حداقل به امكان

 آنها با جدي صورت به و داشته خارجي وجود صورت عيني به سيستم هر در كه هستند عواملي
 كرده نظارت را آنها صحيح دركي با بلكه بايستي دوري گزيند آنها از ندتوامين و است رو به رو
 استفاده با تا دكنمي كمك به سيستم يساسا ضعف و قوت اطنق صحيح درك .نمايند مهار و

 هدر از و رسيده به اهداف بيشتري بخشي اثر با ها ضعف رساندن حداقل به و ها قوت از بهينه
  ).١٣٨٨ فيض،( نمايند جلوگيري سيستم امكانات و منابع رفتن
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  IFEنحوه طراحي جدول ارزيابي عوامل داخلي   - ٥-٤
را  ) عامل ١١ حداقل( ي عوامل داخلي، نقاط قوت و ضعف سيستماز شناساي الف) پس

  و سپس نقاط ضعف را ليست مي نماييد.مشخص نموده، نخست نقاط قوت 
  

  IFEارزيابي عوامل داخلي -١-٤جدول 
  توضيحات  امتياز وزن دار  امتياز وضع موجود  وزن   عوامل استراتژيك داخلي

  
          نقاط قوت

          
          
          

          ضعفنقاط 
          
          
          
        ١  جمع

  
 داده اختصاص) مهم بسيار (١ تا ) اهميت بي ( صفر بين وزني ضريب يك عامل هر به ب)
 ضرايب جمع صورت اين در .نمود استفاده دهي وزن جهت كردن نرماليزه از توانمي.شودمي

 تصميم و عوامل از يك هر وزن تعيين براي .شود يك مساوي بايد داده شده اختصاص وزني
 نظر از توانمي درج شوند IFE جدول در است خوب كه تري عوامل با اهميت پيرامون گيري

 بين را تر اهميت عوامل با وزن سپس و جست خبرگان، كارشناسان و پرسشنامه تهيه شده بهره
 .نمود نرماليزه يك تا صفر

 نقاط .نماييد مشخص ذيل محور به توجه با ٤ تا ١ بين امتيازي با را عامل هر موجود وضع) ج
 به توانندمي را ٤ يا ٣ نمرات فقط نيز قوت نقاط .نمايند مي دريافت را ٢ يا ١ فقط امتياز ضعف

 .بگيرند خود
 دروني عوامل از رديف هر امتياز منظور بدين .نمايند مي محاسبه را عامل هر دار وزن تياز) امد

 .شودمي درج جديد ستون در و نماييد ضرب آن شده نرماليزه وزن را در سيستم
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 نهايي نمره اگر .باشد مي٤ حداكثر و ١ حداقل كه نموده محاسبه را دار وزن امتيازات مع) جه
) باشد يعني سيستم از نظر عوامل داخلي در مجموع دچار ضعف ٥/٢سيستم كمتر از ميانگين (

از نظر عوامل دروني در كل داراي يعني سيستم  ) باشد٥/٢مي باشد و اگر نمره نهايي بيشتر از (
  ).١٣٨٦كرباسي و همكاران (باشد قوت مي

 
  EFEنحوه طراحي جدول ارزيابي عوامل خارجي - ٦-٤

 نقطه نظرات كمك به عوامل اين از ليستي تهيه و خارجي محيطي عوامل شناسايي از پس) الف
 االمكانتي ح بايد لعوام اين .نمايند مي فهرست را موفقيت كليدي عامل ١١ خبرگان، حداقل

 در نموده تفكيك ها فرصت و تهديدها دسته دو به را آنها سپس دقيق بوده و واقعيات بر متكي
 است تهديد موجب كه را عواملي سپس و شوند مي و موقعيت فرصت موجب كه عواملي ابتدا

 .شودمي نوشته
   

  EFEارزيابي عوامل خارجي  -٢-٤جدول 
 وزن  عوامل استراتژيك خارجي

  
 امتياز وزن دار  امتياز وضع موجود

  
  توضيحات

  
          فرصت ها

          
          
          

          تهديد ها
          
          
          
        ١  جمع

 
 .شودمي داده اختصاص) مهم بسيار( يك تا) اهميت بير(صف وزني ضريب يك عامل هر به )ب

 به است بهتر كار اين انجام جهت .شود يك مساوي بايد شده داده اختصاص وزني جمع ضرايب
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 صفر بين وزنهاي تا نمايند مي نرماليزه را ستون سپس داده اختصاص ٥ تا ١ بين عامل عددي هر
 .شود يك اوزان مجموع و آمده عامل بدست هر براي يك تا
 و فرصتها با سيستم تطابق ميزان حسب بر چهار تا يك بين امتياز يك عوامل از يك هر براي )ج

 در سيستم كنوني هاي استراتژي بخشي اثر ميزان بيانگر امتياز اين .دهيم مي تهديدها اختصاص
 عالي واكنش كه است اين معني به ٤ عدد .باشد مي مزبور عوامل به واكنش نسبت دادن نشان
 امتيازات از يك هر تعبير .باشد مي ضعيف بسيار واكنش كه معني است اين به عدد و است بوده
 :باشد ترتيب بدين ندتوامي
 امتياز) ١( جدي تهديد  -١
 امتياز) ٢( اعتنا قابل تهديد  -٢
 امتياز) ٣( اعتنا قابل فرصت -٣
 امتياز) ٤( طاليي فرصت  -٤
 را عامل هر اهميت درجه ضريب منظور بدين .نماييم مي محاسبه را عامل هر دار وزن امتياز )د

 جدول سطرهاي از هريك براي و نموده ضرب خبرگان نظرات نقطه متوسط از امتياز حاصل در
 .نماييد ثبت امتيازات موزون ستون در
 مي نشان ٤ امتياز .باشد مي ٤ حداكثر و ١ حداقل كه نموده محاسبه را دار وزن امتياز جمع )ه

 نشان ديگر عبارت به .است برجسته موقعيتي داراي مشابه هاي سيستم ميان در كه سيستم دهد
 ١ امتياز .باشد مي تهديدها رساندن حداقل به و فرصتها از استفاده در عالي سيستم واكنش دهنده

 از تهديدات پرهيز و فرصتها از استفاده در سيستم موزون استراتژي هاي كه دهد مي نشان هم
  ).١٣٨٦ كرباسي و همكاران،( است نبوده توانمند

  تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي   - ٧-٤
عوامل داخلي و خارجي از ابزاري به نام ماتريس داخلي و براي تجزيه و تحليل همزمان 

رود. به عبارت شود. اين ماتريس براي تعيين موقعيت سازمان به كار ميخارجي استفاده مي
تواند با استفاده از اين ماتريس، تركيب و تكليف واحدهاي خود را تعيين ديگر يك سازمان مي

  نمايد. 
رات حاصل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي را در براي تشكيل اين ماتريس بايد نم

هاي اين ماتريس مشخص ابعاد افقي و عمودي اين ماتريس قرار داد تا جايگاه سازمان در خانه
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گردد و بتوان استراتژي مناسبي را براي آن اتخاذ نمود. ماتريس داخلي و خارجي به دو شكل 
اي نمرات خانه ٩اي. در ماتريس خانه ٤ اي و ماتريسخانه ٩شود: ماتريس ارائه مي
)، متوسط ٤الي  ٣هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي در يك طيف سه بخشي قوي (ماتريس

گيرند؛ در حالي كه در ماتريس ) در ابعاد افقي و عمودي قرار مي٢الي  ١) و ضعيف (٣الي  ٢(
) تعيين ٥/٢الي  ١ضعيف ( ) و٤الي  ٥/٢اي اين نمرات در يك طيف دو بخشي قوي (خانه ٤

  شوند. مي
اي چنانچه موقعيت سازمان از حيث نمرات عوامل خارجي و داخلي در خانه ٤در ماتريس 

باشد،  IIكارانه (نگهداري و حمايت دروني)، اگر در خانه باشد. استراتژي محافظه Iخانه 
فعي (برداشت، باشد، استراتژي تدا IIIاستراتژي تهاجمي (رشد و توسعه)، چنانچه در 
باشد، استراتژي رقابتي (نگهداري و  IVواگذاري، كاهش، انحالل) و باالخره اگر در خانه 

  شود. حمايت بيروني) توصيه مي
  تجزيه و تحليل ماتريس عوامل داخلي و خارجي - ٨-٤

  نمره نهايي ماتريس عوامل داخلي

II I 
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IV III 

  نمره نهايي ماتريس عوامل خارجي

  
 SWOT -٣-٤ جدول

  عوامل دروني  عوامل بيروني
  فهرست نقاط ضعف  فهرست نقاط قوت  فهرست تهديدها  فهرست فرصت ها

١  
٢  
٣  

١  
٢  
٣  

١  
٢  
٣  

١  
٢  
٣  

 يك از متشكل معمولي حالت در SWOT مدل كه كرد بيان چنين توانمي باال جدول به توجه با 
 مي دسته استراتژي يك نشانگر آن نواحي چهار از يك هر كه است بعدي دو جدول مختصاتي

 استراتژيها اين ، گردد مي مطرح مدل اين در استراتژي دسته چهار همواره عبارت ديگر به ، باشد
 ادامه در ،٢- ٤  جدول بررسي با پس بود خواهد باهم ها اين ستون دو به دو بررسي حاصل
 عوامل از يك هر كردن ليست از پس SWOT مدل س در: پآمد خواهد بدست ٣-٤ جدول
 هر تالقي محل از خود، به مربوط سلولهاي آنها در نوشتن و تهديدها و فرصتها و ضعف و قوت
 چهار منجربه ماتريس اين همواره شود، بنابراينمي حاصل نظر مورد هاي استراتژي آنها، از يك

  .شودمي WT ، SO ، WO ، STاستراتژي دسته
در حالت معمولي متشكل از   SWOTلمدتوان چنين بيان كرد كه  با توجه به جدول باال مي

يك جدول مختصاتي دو بعدي است كه هر يك از چهار نواحي آن نشانگر يك دسته 
استراتژي مي باشد، به عبارت ديگر همواره چهار دسته استراتژي در اين مدل مطرح مي گردد، 

  SWOTاين استراتژي ها حاصل بررسي دو به دو اين ستونها با هم خواهد بود. پس در مدل
ت كردن هر يك از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها و نوشتن آنها در از ليس پس
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سلولهاي مربوط به خود، از محل تالقي هر يك از آنها، استراتژي هاي مورد نظر حاصل 
 WT ،SO ،WO ، STشود، بنابراين همواره اين ماتريس منجر به چهار دسته استراتژيمي
  .شودمي

و تدوين راهبردي هاي گوناگون براي هدايت سيستم در آينده   SWOTستكميل ماتري
صورت مي گيرد. به عبارت ديگر مدل ذكر شده يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت 

تحليلي   SWOTمدل. و ضعف درون سيستمي با فرصت ها و تهديدات برون سيستمي است
اب استراتژيي كه بهترين تطابق بين آنها ايجاد سيستماتيك را براي شناسايي اين عوامل و انتخ

از ديدگاه اين مدل، يك استراتژي مناسب قوت ها و فرصت ها را  .دهد نمايد را ارائه مي مي
براي اين منظور نقاط قوت،  .به حداكثر و ضعف ها و تهديد ها را به حداقل ممكن مي رساند

پيوند داده مي شوند  WT و SO ،WO ، STضعف، فرصت ها و تهديد ها در چهار حالت كلي
  .و گزينه هاي استراتژي خلق و انتخاب مي شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣٨٤(افتخاري و مهدوي، SWOTچارچوب تحليل - ١- ٤نمودار 
 
 :كرد طي بايد را مرحله ١ قوت نقاط و ضعف نقاط فرصتها، تهديدات، ماتريس ساختن براي 

 آمايش محيطي

 آناليز دروني  آناليز بيروني

 نقاط ضعف  نقاط قوت فرصت تهديد

 SWOTماتريس 
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 .دارد وجود سازمان خارجي محيط در كه اي عمده يها فرصت از فهرستي -
 .سازمان خارج محيط در موجود عمده تهديدات از فهرستي -
 .سازمان داخل محيط در موجود قوت نقاط از فهرستي -
 . سازمان داخلي ضعف نقاط از فهرستي -
 هاي ژياسترات گروه در را نتيجه و مقايسه هم با را خارجي هاي فرصت و داخلي قوت نقاط -

SO قراردهيد. 
گروه  در را نتيجه و مقايسه هم با را خارج در موجود هاي فرصت و داخلي ضعف نقاط -

 .قراردهيد WO هاي استراتژي
 هاي استراتژي گروه در را نتيجه و مقايسه هم با را خارجي تهديدات با را داخلي قوت نقاط -

ST قراردهيد. 
 WT هاي استراتژي درگروه را نتيجه و مقايسه يخارج تهديدات با را داخلي ضعف نقاط -

  . (٢٠٠٨,Alslan)قراردهيد
 فرصت ، ضعف ، قوت نقاط تعيين و شناسايي براي SWOT آناليز انجام منظور به تحقيق اين در
 استفاده اي پرسشنامه و ميداني اي، كتابخانه مطالعات نتايج از مطالعاتي، محدوده و تهديدهاي ها
 عوامل دهي وزن جهت سپس و است گرفته قرار برداري بهره مورد SWOT هاي در تحليل و

SWOT است شده استفاده مربوطه كارشناسان از نظرات .  
  

  
  
  
  
  
  

  Alslan ) ، (٢٠٠٨و نحوه تعيين استراتژي هاي مختلف  SWOTماتريس تحليل  - ٢- ٤نمودار 
  

 مأموريت تعريف
 واهداف

 محيط بررسي
 داخلي

 محيط بررسي
 خارجي

 نقاط ضعف

 نقاط قوت

 تهديد

 فرصت

 اهداف بازنگري
 ومأموريت

 وتدوين تهيه
 وكار كسب استراتژي

 كنترل اجرا
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  استراتژي هاي چهار گانه -٤-٤جدول 
  عوامل خارجي                                                             

  عوامل داخلي
  

  
  

   SOاستراتژهاي -٥-٤جدول 
  عوامل داخلي                  

  عوامل محيطي 
  فهرست نقاط ضعف  فهرست نقاط قوت

  ١استراتژي گروه  صتفهرست فر
استفاده از فرصت ها با استفاده از 

 نقاط
 (SO)قوت

 ٢ استراتژي گروه
مزيتهايي كه در فرصت نهفته است 

 استفاده نماييم
  براي جبران نقاط ضعف

(WO)  
 ٣ استراتژي گروه  فهرست تهديد

استفاده از نقاط قوت براي 
 جلوگيري
 از تهديدها

(ST) 

 ٤ استراتژي گروه
ندن زيان هاي ناشي به حداقل رسا

 از تهديدها و
 نقاط ضعف

(WT)  
  
 ١ گروه استراتژي يا SO استراتژهاي - ٩-٤

 در سيستم يا سازمان قوت نقاط بكارگيري با محيطي فرصتهاي از استفاده حداكثر راهبردهاي
 خارجي فرصتهاي از كوشد مي داخلي قوت نقاط از استفاده با سيستم اجراي استراتژيهاي

 در هميشه كه است SO عالقمند سيستمي هر ).١٣٩١ نژاد، محرم( را نمايد برداري بهره حداكثر
 رويدادهاي و فرصتها از داخلي قوت نقاط از گيري بهره با تا بتواند باشد داشته قرار موقعيت اين

 زنجيره در شودمي سعي موقعيتي چنين رسيدن براي معموال. بنمايد را استفاده حداكثر خارجي
 رقابتي مزيت نتيجتاً  و كليدي شايستگي به را تبديل خود پايه هاي ها،دارايي ئيدارا ارزش
  نمايند.

 تهديد
Threats 

 فرصت
Opportunity  

  
  Strenghقوت    
  Weaknessضعف    
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 ٢ گروه استراتژي يا WO هاي استراتژي - ١٠-٤
 جبران براي است نهفته محيطي هاي فرصت در كه اي بالقوه هاي ازمزيت استفاده راهبردهاي

 كه است اين WO تراتژيهاياس از هدف .باشد مي سيستم يا سازمان در ضعف موجود نقاط
 استفاده ضعف نقاط جبران جهت در است نهفته ها فرصت كه در هايي مزيت از سيستم

 سبب به محيط دارد، ولي وجود مناسبي هاي بسيار فرصت محيط از خارج در نمايد،گاهي
 . )١٣٩١ نژاد، محرم(برداري نمايد  بهره فرصتها اين از ندتوامين داخلي ضعف داشتن

  
 ٣ گروه استراتژي يا ST هاي استراتژي - ١١-٤

 اجراي در سيستم. است تهديدها با مواجهه از جلوگيري براي قوت نقاط از استفاده راهبردهاي
 تأثير از جلوگيري براي خود داخلي قوت نقاط از استفاده با تا كوشد مي ST استراتژي هاي

 نژاد، محرم(ببرد  بين از رو هديداتت يا و بگيرد پيش در را خارجي سازوكارهايي تهديدات منفي
١٣٩١.(  

  
 ٤ گروه استراتژي يا WT هاي استراتژي - ١٢-٤

 هدف . باشند مي ضعف نقاط و تهديدها از ناشي زيانهاي رساندن حداقل به براي راهبردها اين
 از ناشي تهديدات از پرهيز و داخلي ضعف نقاط كردن كم WT استراتژيهاي در اجراي سيستم
 مناسبي وضعيت باشد متمركز خانه اين در عواملش بيشترين كه سيستمي .است يخارج محيط
 دريك نمونه براي حالتي چنين در . گرفت خواهد آميزي قرار مخاطره موضع در و نداشته
 در و برگزيده را ... و عمليات قبيل واگذاري،كاهش از مختلفي استراتژيهاي موسسه يا سازمان

  ). ١٣٩١ نژاد، محرم(پرهيزنمايند  چنين وضعيتي از ندكنمي سعي مؤسسه يا سازمان صورت هر
  

 هاي استراتژي تدوين و يكديگر با خارجي و داخلي اصلي عوامل مواجه كه داشت نظر در بايد
WT ، ST  WO ، SO ماتريس تهيه هاي بخش مشكلترين از SWOT و قضاوت به و باشد مي 

 بر كامالً   WT ، ST ، WO ، SO هاي استراتژي نتدوي .دارد نياز تحليل خوبي و قدرت تجزيه
 و تهديدها ضعف، و قوت نقاظ نمودن ليست و گيرد صورت مي خالقيت و خبرگي اساس

 مدل ديگر كاربرد .هستند هاي استراتژي مرحله تدوين براي هايي كمك واقع در ها فرصت
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SWOT  و قوت ها ضعف اب خارجي كليدي تهديدهاي و ها فرصت از اي يافته نظام مقايسه 
 و داخلي هاي موقعيت ميان الگوي چهار از يكي تشخيص منظور به كه است داخلي هاي

 را ذيل موارد كه شوند مي هايي استراتژي به منجر الگوها اين .گيرد مي صورت خارجي سيستم
 .ندكنمي پيشنهاد

 .دكنمي پيشنهاد را) اي توسعه ( تهاجمي هاي استراتژي : يكم خانه
 .دكنمي توصيه را تنوع استراتژي : دوم خانه
 .دكنمي توصيه را جهت تغيير گرايش با استراتژي : سوم خانه
 .كندمي توصيه را تدافعي استراتژي : چهارم خانه
 ماتريس (جداول از استفاده با خارجي و داخلي عوامل بندي طبقه و ارزيابي شناخت، از پس

 و فرهنگي سياسي، تكنولوژي، اقتصادي، عوامل يشناساي ) جهت EFE خارجي ارزيابي عوامل
 كمك خبرگان به سيستم ضعف و قوت نقاط )IFE داخلي عوامل ارزيابي (ماتريس و اجتماعي

 هاي استراتژي خبرگي، اساس بر آنگاه و شده وارد  SWOT حاشيه ماتريس در عوامل اين
  ند.نماي مي پيشنهاد را  WT ، ST ، WO، SO بخشهاي از يك هر مناسب

 
  هاي ممكن شناسايي استراتژي - ١٣-٤

  توان به صورت زير توضيح داد: هاي ممكن را ميهر كدام از استراتژي
كوشد ها، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلي مي: در قالب اين استراتژيSOهاي استراتژي

دهند سازمانشان در موقعيتي برداري كند. همه مديران ترجيح ميهاي خارجي بهرهز فرصتا
قرار گيرد كه بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلي از رويدادها و روندهاي خارجي 

 WO ،STهاي ها براي رسيدن به چنين موقعيتي از استراتژيبرداري كنند. معموالً سازمانبهره
  استفاده كنند.  SOهاي كنند تا به آنجا برسند كه بتوانند از استراتژيه مياستفاد WTيا 

برداري از ها اين است كه سازمان با بهره: هدف از اين استراتژيWOاستراتژي هاي 
هاي موجود در محيط خارج بكوشند نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشند. گاهي در فرصت

بي وجود دارد، ولي سازمان به سبب داشتن ضعف هاي بسيار مناسخارج از سازمان فرصت
برداري كند. براي مثال، امكان دارد در تقاضاي بسيار ها بهرهتواند از اين فرصتداخلي نمي

هاي الكترونيكي وجود داشته باشد كه با نصب آنها در موتور خودرو بتوان زيادي براي قطعه
هاي لي بسياري از توليدكنندگان قطعهت)، وصجويي كرد (يك نوع فردر سوخت و زمان صرفه

   ها نيستند (يعني يك نقطه ضعف).آوري الزم جهت تهيه اين قطعهخودرو داراي فن
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اين است كه از طريق مشاركت با  WOهاي هاي امكانپذيري براي اجراي استراتژييكي از راه
آوري برآمد. راه شركتي كه داراي چنين توان يا شايستگي است در صدد خريداري اين نوع فن

اين است كه افراد واجد شرايط را استخدام كرد و در  WOهاي ديگر براي اجراي استراتژي
  زمينه فنون موردنظر به آنها آموزش داد. 

ها، با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشي از ها در اين استراتژي: شركتSTهاي استراتژي
ش دهند و يا آنها را از بين ببرند. البته يك شركت تهديدات  موجود در محيط خارج را كاه

قوي به ناگزير در محيط خارجي با تهديداتي روبرو خواهد شد. در بسياري از صنايع، 
آورند و هاي رقيب به عمل ميتهديدات خارجي به صورت اقداماتي است كه شركت

اجازه) نسخه دوم  ها و اختراعات شركت (بدونآوريكوشند از محصوالت ثبت شده، نوعمي
  تهيه كنند. 
آورند، حالت تدافعي به ها را به اجرا در ميهايي كه اين استراتژي: سازمانWTهاي استراتژي
گيرند و هدف، كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خود مي

سيار زيادي در باشد و با تهديدات بخارجي است. سازماني كه داراي نقاط ضعف داخلي مي
آميز قرار خواهد گرفت. در واقع چنين سازمان شود در موضعي مخاطرهمحيط خارج روبرو مي

هاي كاهش يا واگذاري)، در هاي خود بكاهد (استراتژيكوشد براي حفاظت بقاء از فعاليتمي
 شركتهاي ديگر ادغام شود، اعالن ورشكستگي كند يا سرانجام منحل شود. 

 
 
  

  SWOTماتريس   -٧-٤جدول
 ماتريس ارزيابي                         

  داخلي  عوامل
  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 

 Sنقاط قوت 
  نقاط قوت را فهرست كنيد 

  Wنقاط ضعف 
  نقاط ضعف را فهرست كنيد 

 Oها فرصت
  ها را فهرست كنيد فرصت

   SOهاي استراتژي
ها در صدد با بهره جستن از قوت

  ها برآييداز فرصت برداريبهره

   WOاستراتژي هاي 
با بهره جستن از فرصت ها نقاط ضعف را 

  از بين ببريد 
  Tتهديدها 

 تهديدها را فهرست كنيد 
 STهاي استراتژي

براي احتراز از تهديدها، از نقاط قوت 
  استفاده كنيد 

  WTهاي استراتژي
نقاط ضعف را كاهش دهيد و از تهديدات 

   پرهيز كنيد
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  (QSPM)ريزي استراتژيك كمي ماتريس برنامه - ١٤-٤
شود. با اين ها مشخص مييك روش تحليلي است كه به وسيله آن جذابيت نسبي استراتژي

ها هستند ي گوناگوني كه در زمره بهترين استراتژيهاياستراتژتوان به صورت عيني روش مي
كمي از نتيجه ماتريس ارزيابي ريزي استراتژيك برنامهرا مشخص نمود. براي تهيه ماتريس 

و ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام  SWOTعوامل داخلي و خارجي و نتيجه ماتريس 
  گانه زير است: مراحل شش شود. تهيه اين ماتريس شاملاستراتژيك استفاده مي

ها و تهديدهاي عمده خارجي، نقاط قوت و ضعف داخلي در ستون سمت راست فرصت .١
شود. اين اطالعات را بايد به صورت مستقيم زي استراتژيك كمي نوشته ميريماتريس برنامه

از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي به دست آورد. در 
عامل  ١٠عامل بسيار مهم خارجي و  ١٠كم بايد ريزي استراتژيك كمي دستماتريس برنامه

 آميز هستند را در نظر گرفت. تبسيار مهم داخلي كه براي سازمان موفقي
به هر يك از عوامل داخلي و يا خارجي كه در موفقيت سازمان نقش عمده دارند، وزن يا  .٢

هاي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ها درست همانند ضريبشود. اين ضريبضريب داده مي
طرف  شوند، درستها در يك ستون نوشته ميو ماتريس عوامل خارجي هستند. اين ضريب

 چپ هر يك از عوامل داخلي و خارجي كه در موفقيت سازمان نقش دارند. 
مقايسه و  SWOTماتريس تعيين ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك و ماتريس  .٣

نمايند. هايي را كه سازمان بايد به اجرا درآورد (يا مورد توجه قرار دهد) مشخص مياستراتژي
شوند. اين ريزي استراتژيك كمي نوشته مياتريس برنامهها در رديف باالي ماين استراتژي

 ي باشند. جمع ناشدنها بايد در صورت امكان ناسازگار يا استراتژي
مقدار عددي هستند كه جذابيت هر استراتژي را  هاآنشوند. هاي جذابيت مشخص مينمره .٤

ايد عوامل داخلي و . براي تعيين نمره جذابيت بدهديمها نشان در يك مجموعه از استراتژي
اي دارند، بررسي نموده و سپس در مورد هر خارجي را كه در موفقيت سازمان نقش عمده

ها اين پرسش را مطرح كرد: آيا اين عامل در فرايند انتخاب يا گزينش استراتژي هاآنيك از 
كليدي  نقش عمده دارد؟ اگر پاسخ به اين سوال آري باشد، آنگاه بايد با توجه به اين عامل

هاي جذابيت را براي هر يك از ها را با هم مقايسه كرد. به ويژه بايد نمرهاستراتژي
ها اي كه اهميت يك استراتژي نسبت به ساير استراتژيها مشخص كرد به گونهاستراتژي

 ٣تا حدي جذاب،  ٢بدون جذابيت،  ١مشخص گردد. نمره جذابيت به اين شكل است: 
باشد بسيار جذاب. اگر پاسخ به پرسش باال نه است، بيانگر اين مي ٤داراي جذابيت معقول و 
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ها اين عامل هيچ نقش مهمي (از نظر موقعيت استراتژي) ندارد كه در فرايند انتخاب استراتژي
 كه در آن صورت نبايد به اين عامل نمره جذابيت داده شود. 

ضرب ضريب جذابيت، حاصلهاي شود. مقصود از نمرههاي جذابيت محاسبه ميجمع نمره .٥
دهنده هاي جذابيت نشانهاي جذابيت (مرحله چهارم) است. جمع نمره(مرحله دوم) در نمره

ها است كه تنها با توجه به اثر عوامل داخلي و خارجي جذابيت نسبي هر يك از استراتژي
د بحث هاي جذابيت بيشتر باشد، استراتژي مورآيد. هر قدر جمع نمرهمربوطه به دست مي

 داراي جذابيت بيشتري خواهد بود. 
ريزي استراتژيك كمي محاسبه هاي ماتريس برنامههاي جذابيت هر يك از ستونمجموع نمره

دهد كه در هر مجموعه كدام استراتژي از جذابيت هاي جذابيت نشان ميشود. مجموع نمرهمي
هاست .تفاوت بين ستراتژيهاي باال بيانگر جذابيت بيشتر ابيشتري برخوردار است. نمره

ها بيانگر مطلوبيت يك استراتژي نسبت به هاي جذابيت در استراتژيمجموع نمره
  ). ١٣٨٣هاي ديگر است (پارساييان و اعرابي، استراتژي

  
  تجزيه و تحليل داده  - ١٥-٤

اي هر يافتهمدل تحليلي مختصر و مفيدي است كه به شكل نظام SWOTروش تجزيه و تحليل 
از عوامل قوت و ضعف را با فرصت ها و تهديدهاي محيطي به صورت متقابل بررسي يك 

سازد. نموده و استراتژي هاي متناسب براي موقعيت كنوني حرفه مورد بررسي را منعكس مي
اي است هاي مطلوب و يا نامطلوب عمدهدهنده چالشها و تهديدها نشاندر اين مدل فرصت

ها ها و ضعففراروي سازمان وجود داشته و در مقابل، قوتكه در محيط صنعت مورد نظر 
ها، كمبودها) وضعيت محيط داخلي سازمان را به نمايش ها، تواناييها، مهارت(شايستگي

  گردد. گذارد و با تحليل اين عوامل آلترناتيوهاي مختلف استراتژي ايجاد ميمي
ا و تهديدات، بايد يك ضريب هبراي هر يك از چهار گروه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

توان از نرماليزه كردن اهميت) تا يك (بسيار مهم) اختصاص دهيم. ميوزني بين صفر (بي
دهي استفاده نمود. در اين صورت جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده بايد جهت وزن

تر يتگيري پيرامون عوامل بااهممساوي يك شود. براي تعيين وزن هر يك از عوامل و تصميم
 ١تر را بين صفر تا توان از نظرات نمونه انتخابي بهره جست و سپس وزن عوامل بااهميتمي

  نرماليزه نمود. 



 

٨٤  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

ها يا كه گاه به آن ماتريس جذابيت استراتژي (QSPM)ريزي استراتژيك كمي ماتريس برنامه
تخاب شود، به عنوان يك ابزار سودمند انماتريس ارزيابي كمي استراتژيك گفته مي

  رود. هاي بهينه به كار مياستراتژي
هاي استراتژيك انتخاب شده، امكانپذير نمايد كه كداميك از گزينهاين تكنيك مشخص مي

  نمايد. بندي ميها را اولويتباشد و در واقع اين استراتژيمي
QSPM (تلفيق اطالعات) از اطالعات مرحله اول (ورود اطالعات) و اطالعات مرحله دوم 

  نمايد. براي اين منظور استفاده مي
ها و ابزارها نيازمند يك قضاوت خوب، خبرگي و آگاهي اين تكنيك نيز مانند اكثر تكنيك

باشد. اين ماتريس براي ارزيابي امكانپذيري و پايداري راهكارهاي پيشنهادي در مواجهه با مي
اين ارزيابي يك استراتژي باشد. در صورتي كه در شرايط محيطي و وضع موجود سازمان مي

هاي توان مواجهه با شرايط درون و برون سازماني را نداشته باشد، بايد از فرصت استراتژي
 بندي خارج شود. قابل اولويت

  گام اول: 
هاي داخلي شركت را در ستون راست ها و ضعفها و تهديدات خارجي و قوتفرصت

QSPM هاي ماً از ماتريسفهرست نماييد. اين اطالعات بايد مستقيEFE  وIFE  .حاصل شوند
عامل بحراني موفقيت داخلي بايد در ماتريس  ١٠عامل بحراني موفقيت خارجي و  ١٠حداقل 
QSPM  .ارائه شود  

  گام دوم: 
عامل بحراني موفقيت امتيازي در نظر گرفته شود. اين امتيازات با توجه به براي هر 

ستون دوم در برابر عوامل بحراني موفقيت قرار داده باشد و در مي EFEو  IFEهاي ماتريس
  شود. مي
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  گام سوم: 
هاي شدني و با در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله كردن، يعني مرحله تلفيق و تركيب، استراتژي

بنويسيد. در صورت  QSPMاجرا را در نظر بگيريد و آنها را در رديف باالي ماتريس قابل
  شكل را در يك دسته قرار دهيد. هاي يك امكان استراتژي

  گام چهارم: 
دهنده را تعيين نماييد و آنها را به صورت مقادير عددي كه نشان ASامتيازهاي جذابيت 

زمان باشند، تعريف نماييد. امتياز جذابيت، با در نظر گرفتن همجذابيت نسبي هر استراتژي مي
   شود:عوامل بحراني موفقيت و طرح سوال زير حاصل مي

  "گذارد؟آيا اين عامل در انتخاب استراتژي مذكور اثر مي"
گاه آن استراتژي با اين عامل كليدي مقايسه در صورتي كه پاسخ به اين سوال مثبت باشد،  آن

شود. امتيازهاي جذابيت بايد به صورت خاص و با توجه به جذابيت نسبي هر استراتژي به مي
 )١٣٨٥د، نژااستراتژي ديگر داده شود. (محرم

  
  باشد: امتيازهاي جذابيت به شكل زير مي

  ١جذاب نمي باشد: امتياز   
  ٢تا حدودي جذاب است: امتياز   
  ٣در حد قابل قبول جذاب است: امتياز   
  ٤بسيار زياد جذاب است: امتياز   
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  گام پنجم: 
عامل در امتياز  ها را به دست آوريد. اين كار با ضرب امتياز هرجمع امتيازهاي جذابيت

باشد. امتياز دهنده جذابيت نسبي آن استراتژي ميشود و نشانجذابيت در هر رديف حاصل مي
  باالتر به معناي جذابيت بيشتر آن استراتژي است. 

   QSPMدو نكته مهم در مورد ضعف ماتريس 
مديران در ن است كه يباشد و فرض بر ااوالً: هميشه نيازمند يك قضاوت همراه با بصيرت مي

اين خصوص آگاهي الزم را دارا هستند. ميزان و امتياز جذابيت هر چند بر مبناي اطالعات 
هدف قرار داده شده است. ليكن باز هم نيازمند تصميم همراه با قضاوت است. بحث و مذاكره 

ها در حين فرموله كردن استراتژي به همراه تشكيل كاركنان و استراتژيست -جمعي مديران
  شود. هاي استراتژيك ميسبب توسعه و پيشرفت تصميم QSPMريس مات

چون بر مبناي اطالعات مرحله اول و دوم شكل گرفته  QSPMهاي حاصله از ثانياً: استراتژي
 باشد. است، كيفيت نتايج آن منوط به كيفيت مراحل مذكور مي

  چارچوب جامع تدوين استراتژي  - ١٦-٤
توان را از طريق ابزارهاي مختلفي و در سه مرحله مي ريتيهاي سطوح مختلف مدياستراتژي

 دهد. اين ابزارها و مراحل را نمايش مي ٣-٤طراحي نمود. نمودار 
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 تدوين چارچوب جامع تدوين استراتژي - ٣- ٤نمودار 
 

  
  
  مرحله ورودي  ١٧-٤

شود. اين مرحله ها مشخص ميدر اين مرحله اطالعات اصلي موردنياز براي تدوين استراتژي
باشد. مي (EFE)، ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (IFE)شامل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 

شود، منجر به تغيير مأموريت چه بسا شناخت بيشتري كه از داخل و خارج سازمان حاصل مي
به سازمان حتي در طول فرايند مديريت استراتژيك شود. اطالعاتي كه در اين مرحله (ورودي) 

هاي توان از مقايسه و با در نظر گرفتن آنها گزينهدهد كه ميآيد مبنايي به دست ميدست مي
  ها منتخب شوند. مختلف استراتژي را شناسايي و ارزيابي كرد تا بهترين استراتژي
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  نمونه پرسشنامه هاي تهيه شده  - ١٨-٤
  پرسشنامه اوليه مربوط به كارشناسان -الف

  
  زندگي ميكند؟ هايي از كشورد خرس سياه در چه استان آيا ميداني -١
  
  د؟كنمياستان حدودا چه تعداد خرس سياه زندگي  هرآيا ميدانيد كه در  -٢

   ١٠٠كمتر از                           ٢٠٠-١٠٠                            ٢٠٠بيشتر از 
  
  يري كرده است؟ به نظر شما جمعيت خرس سياه در چند سال اخير چه تغي -٣

  تغييري نكرده است                       زياد شده                       كم شده 
  
  د؟كنميدانيد كه در زيستگاه استان حدودا چه تعداد خرس سياه زندگي  آيا مي-٤

كمتر از                               ٢٠٠-١٠٠                                          ٢٠٠بيشتر از 
١٠٠   

  
  د؟كنميكه خرس سياه بيشتر از چه منابع غذايي تغذيه  مي دانيدآيا  -٥
  
خرس وجود غذايي به نظر شما مهمترين موانعي كه در حال حاضر براي حفاظت از منابع  -٦

  دارد كدامند؟
  
  ؟استاستان هر به نظر شما چه عواملي باعث تهديد امنيت زيستگاه خرس سياه در  -٧
  
 هروامل تهديد كننده منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه در زيستگاه هاي موجود در ع -٨

  استان چيست؟
  
  استان در رابطه با امنيت زيستگاه خرس سياه كدامند؟هر نقاط ضعف مناطق  -٨
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  به نظر شما چه عواملي ميتواند مطلوبيت زيستگاه خرس سياه را در هر استان افزايش دهد؟  -٩
  

  ظر شما وجود خرس سياه در زيستگاههاي استان آيا منافعي براي مردم بومي دارد؟به ن -١٠
  

  چه عواملي باعث به خطر افتادن نسل خرس سياه در ايران شده است؟ -١١
  

  ؟شودواقع ميآيا خرس سياه مورد شكار  -١٢
  

  داليل شكار خرس سياه در استان چيست؟ -١٣
  

  ت به خرس سياه چگونه است؟عقايد و باورهاي بوميان منطقه نسب -١٤
  

  روش شكار خرس سياه در منطقه استان و منطقه به چه صورت است؟ -١٥
  

  تفاوت ظاهري خرس سياه با خرس قهوه اي در چيست؟ -١٦
  

  بيشتر گردشگر براي بازديد از منطقه مي آيد؟ زمان هاييدر چه  -١٧
  زمستان                       پاييز                                 تابستان                     بهار      

  
  چند درصد از گردشگران درباره خرس سياه اطالع دارند؟ -١٨
 ٩٠-٧٠درصد             ٧٠-٥٠درصد                     ٥٠-٣٠درصد                    ٣٠-١

  درصد  ١٠٠درصد                  
  

گونه موثر باشد؟ اين ند براي حفاظت از جمعيت تواميآيا تكثير در اسارت خرس سياه  -١٩
  توضيح دهيد.

  
  

   ميزان آگاهي مردم نسبت به خرس سياه چه اندازه است؟ -٢٠
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خيلي              زياد              متوسط                         كم                       خيلي كم  
  زياد

  
  

با حيات وحش، تا چه اندازه در حفاظت از خرس سياه به نظر شما ميزان آگاهي مردم  -٢١
  ند موثر باشد؟توامي

                 زياد                       متوسط              كم                       خيلي كم      
  خيلي زياد

  
زان د به چه ميكنميميزان آگاهي مردم نسبت به منطقه اي كه خرس سياه در آن زندگي  -٢٢

  است؟ 
                زياد                     متوسط                        كم                     خيلي كم  

  خيلي زياد
  

، دانشگاه ها، رسانه هاي جمعي محلي، ارگان هاي دولتي و NGO(گروه هاي محلي-٢٣
رابطه با آموزش و آگاهي نند در تواميموجود در منطقه چه نقشي خصوصي مرتبط و غيره... ) 

  رساني عمومي به مردم در زمينه حيات وحش منطقه به ويژه خرس سياه داشته باشند؟
  

  ميزان تمايل مردم به شركت داوطلبانه در حفاظت و پايش از خرس سياه چقدر است؟  -٢٤
  خيلي زياد   خيلي كم         كم                   متوسط                زياد                  

  
  به نظر شما مشاركت مردمي چگونه ميتواند در حفاظت از خرس سياه موثر باشد؟ -٢٥
  

  به نظر شما روشهاي حفاظتي فعلي براي حفاظت از خرس سياه مناسب است؟ -٢٦
  

آيا تجهيزات محيط بانان براي حفاظت از حيات وحش زيستگاهها به ويژه خرس سياه  -٢٧
  مناسب است؟
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ر شما موضوع حفاظت از خرس سياه تا چه اندازه دغدغه سازمان حفاظت محيط به نظ -٢٨
  ؟استان محل خدمت شماستزيست به ويژه اداره كل محيط زيست 

  
و امكانات بالقوه اي در منطقه براي حفاظت از خرس سياه  توانايي هايبه نظر شما چه  -٢٩

  وجود دارد؟
  

ت تاثيري در حفاظت از خرس سياه دارد يا به نظر شما شيوه فعلي سازمان محيط زيس -٣٠
  خير؟ توضيح دهيد.

  
  
  

  شغل:                            نام:                                     نام خانواد گي: 
  

  ميزان تحصيالت:                                   محل زندگي :
  

  آدرس الكترونيكي:
  

 تلفن:
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  SWOT پرسشنامه نهايي -ب
  
  
  
  

  قوت

  اطالع ندارم  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  عوامل تاثير گذار بر حفاظت خرس سياه 
              وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه

              اي خرس سياه در منطقهآشنايي مردم بومي با زيستگاهه
استفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه 

  خرس سياه توسط سازمان
            

مقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد 
  خشك سالي و بحراني

            

              آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ضعف 

  اطالع ندارم  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  عوامل تاثير گذار بر حفاظت خرس سياه 
              عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه

عدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي 
  رويه در زيستگاه خرس سياه

            

              شكار و تصادفات جاده اي
و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي  خشكسالي

  اخير
            

پراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي با 
  انسان

            

وجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي 
  مربوطه

            

جه ايجاد تردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتي
  تعارض

            

              نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه
از بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي 

  موجود
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  فرصت
  

  اطالع ندارم  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  عوامل تاثير گذار بر حفاظت خرس سياه 
حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از  دغدغه و انگيزه سازمان

  خرس سياه
            

عالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي 
  مشترك حفاظت

            

انجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در 
  زيستگاه خرس سياه

            

انجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط 
  اي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجوييزيست،گروهه

            

              وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  تهديد 

  اطالع ندارم  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  عوامل تاثير گذار بر حفاظت خرس سياه 
عدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس 

  سياه جهت حفاظت از آن
            

كمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به 
  نسبت مساحت

            

نداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در 
  ايران

            

وجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه 
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

            

              و قاچاق توله خرس ها زنده گيري ، خريد و فروش
              عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران

  
  
  
  



 

٩٤  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  QSPMپرسشنامه مربوط به ماتريس  -ج
  آيا اين عامل در انتخاب اين استراتژي اثر ميگذارد؟

  است. Tو تهديد O، فرصتWضعف ،S(منظور از عامل در اين عبارت، نقاط قوت
  انه با هر استراتژي سنجيده ميشود.هر عامل به طور جداگ

در صورتي كه پاسخ شما به اين سوال مثبت است آنگاه استراتژي مورد نظر را با اين عامل 
  كليدي مقايسه كنيد. 

  امتيازهاي جذابيت بايد به اين شكل باشد:
  امتياز ١جذاب نمي باشد                              

  امتياز ٢        تا حدودي جذاب است              
  امتياز ٣در حد قابل قبول جذاب است             
  امتياز ٤بسيار زياد جذاب است                     

  در صورتي كه پاسخ شما به اين جواب منفي باشد امتيازي براي آن نوشته نوشد.



 

٩٥  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

 
  (ST)فهرست استراتژي

١- STبا هم تعيين رژيم غذايي در تمام زيستگاهها و مقايسه آنها ١ 
٢- STتعيين و شناسايي كريدورهاي فعال و غير فعال بين زيستگاهها و احياء آن ٢

جهت اتصال تمام زيستگاهها به هم و در نهايت به زيستگاههاي موجود در 
 پاكستان

٣- STتشكيل دوره هاي آموزشي و آشنايي با روش هاي همياري و مشاركتي در ٣
كشاورزان و دام پروران  –حفاظت از خرس سياه براي گروههاي دانش آموز 

 گروههاي محلي مجاور زيستگاههاي خرس –محلي 
٤- STتهيه تيزر و فيلم هاي مستند و پخش در رسانه هاي تصويري در كشور و ٤

 استانهاي هدف جهت معرفي گونه و شرايط زيستي آن
٥- STحمايت و جهت دهي پايان نامه ها ، مقاالت و پژوهش هاي دانشجويي٥ 
٦- STاظتي و مديريت شده در زيستگاههاي خرس سياه ايجاد مناطق حف٦ 
٧- STكاشت گونه هاي گياهي مقاوم در برابر كم آبي و مورد تغذيه خرس در ٧

 زيستگاهها امن
٨- STمعرفي گونه ها به زيستگاههاي مستعد و احياء جمعيت در آن٨ 
٩- STبرنامه ريزي و اقدامات الزم جهت احياء كريدورهاي مابين زيستگاهها و ٩

 پايش آنها 
١٠- STتشكيل سامانه اطالعاتي و پايگاه داده خرس سياه در سازمان١٠ 
١١- STتشويق و حمايت موسسات گردشگري بومي و ايجاد جذابيت ١١

 اكوتوريسمي مناطق 
١٢- STايجاد سيستم پايش مداوم زيستگاه و جمعيت خرس در ايران١٢ 
١٣- STشناسايي لكه هاي زيستگاهي جديد و شبكه بندي آنها-١٣ 
١٤- STن روش هاي حفاظتي مبتني بر همكاري و مشاركت بررسي و تعيي-١٤

 مردم (بومي) و ارائه آن 



 

٩٦  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

١٥- STتخمين جمعيت در تمام زيستگاههاي موجود و ثبت جمعيت هاي -١٥
 زادآور و گونه هايي كه احتماالً در زيستگاههاي مجزا محصور شده است.

١٦- STبررسي و تعيين زيستگاههاي تاريخي و مطلوب جهت رهاسازي و -١٦
نه در آنها با علم به اينكه اين زيستگاهها ارتباط زيستگاهي محصور را احياء گو

 برقرار مي سازد.
١٧- STمطالعات و اقدامات الزم جهت ايجاد منطقه چهارگانه سازمان جهت -١٧

 حفاظت و مديريت خرس سياه در كشور 
١٨- STتعيين گستره خانگي و مسيرها و جابجايي خرس و رفتارهاي فصلي با ١٨

 ياب ماهواره اي و ...استفاده از رد
١٩- STتشكيل اجراي دوره هاي آموزشي و آشنايي با خرس سياه ، ١٩

زيستگاههاي آن و اهميت حفاظت از آن و ايجاد وفاق و همدلي براي ارگانهاي 
استان هدف و كارشناسان و مديران مرتبط با موضوع  ٣دولتي و غير دولتي 

زشكي ، استانداري و حفاظت از جمله سازمانهاي جهاد و كشاورزي و دامپ
فرمانداريها، شهرداري و شوراي شهر و روستا ، ادارات كل حفاظت محيط زيست 

 و ...
٢٠- STايجاد تشكل ها و انجمن هاي حفاظتي در زمينه خرس سياه در ٢٠

دانشگاهها و مدارس استانهاي هدف و ... امور آموزشي و حفاظتي در حيطه 
 رس سياه در آن دانشگاه و مدارس و نهادينه كردن موضوع خ

٢١- STتشكيل كارگروه مشورتي و تعيين وظايف ارگانهاي ذيربط و امضاء ٢١
 توافق نامه و آئين نامه اجراي 

٢٢- STآموزش روش هاي دامداري امن و سودآور و سازگار با محيط زيست ٢٢
 و اصالح آغل ها و....

٢٣- STبيمه محصوالت دامي و دامپروري محلي در مقابل خسارات ناشي از ٢٣
 خرس 



 

٩٧  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

٢٤- STپيشنهاد اليحه و وضع قوانين حامي حفاظت از خرس سياه و تعيين ٢٤
 پرداخت ضرر و زيان شكار در حد موثر و قابل اجرا

٢٥- STافزايش محيط باني و نيروهاي مجهز محيط بان در زيستگاههاي خرس ٢٥
 سياه

٢٦- STتعيين هميار محيط بان و افراد قابل اطمينان و همكار در زمينه اطالع ٢٦
 ظت از خرس سياه در تمام زيستگاههاي مشخص شدهرساني و حفا

٢٧- STشناسايي مناطق پرخطر و حساس تصادفات جاده اي و اصالح و ٢٧
 استاندارد سازي جاده ها ....

٢٨- STشناسايي مناطق حساس و پرتنش تعارضات خرس با انسان و دام٢٨ 
٢٩- STاصالح روش هاي دامداري سنتي و جلوگيري از چراي بي رويه احشام ٢٩

 آغل ها و .. و اصالح
٣٠- STاصالح و بنيادي كردن مكانيسم هاي جبران خسارات ناشي از خرس ٣٠

 سياه و تعارضات آن با انسان
٣١- STاي و  لزام انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعها ٣١

  زيستگاهي  عمراني واقع در مناطق حساس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٩٨  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  
  ST٦  ST٥  ST٤  ST٣  ST٢ ST١  عوامل تعيين كننده  رديف
Sوجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١        
Sآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢        
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس سياه توسط  ٣

  سازمان
      

Sمساعد خشك سالي و مقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  بحراني

      

Sآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥        
Wعدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١        
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه در زيستگاه خرس  ٢

  سياه
      

Wشكار و تصادفات جاده اي ٣        
Wشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي اخيرخ ٤        
Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي با انسان ٥        
Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مربوطه ٦        
Wخرس و در نتيجه ايجاد تعارضتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي  ٧        
Wنا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨        
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي موجود ٩        
Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از خرس سياه ١        
Oلي براي انجام پروژهاي مشترك حفاظتعالقه مندي سازمان هاي بين المل ٢        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در زيستگاه خرس سياه ٣        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست،گروههاي مردم نهاد  ٤

  و پروژه هاي دانشجويي
      

Oاز خرس سياه وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت ٥        
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه جهت حفاظت از آن ١        
Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به نسبت مساحت ٢        
Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣        
Tاي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني و تكه تكه شدن وجود طرح هاي توسعه  ٤

  زيستگاهها
      

Tزنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥        
Tعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦        

  
  



 

٩٩  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  ST١٢  ST١١  ST١٠  ST٩  ST٨ ST٧  عوامل تعيين كننده  رديف
Sمثل كننده خرس سياه در منطقه وجود جمعيت توليد  ١        
Sآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢        
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس سياه  ٣        
Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد خشك سالي و  ٤

  بحراني
      

Sآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥        
Wعدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١        
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه در زيستگاه  ٢

  خرس سياه
      

Wشكار و تصادفات جاده اي ٣        
Wد منابع غذايي در سال هاي اخيرخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبو ٤        
Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي  ٥        
Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مربوطه ٦        
Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد تعارض ٧        
Wمطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه نا ٨        
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي موجود ٩        
Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از خرس سياه ١        
Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك حفاظت ٢        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در زيستگاه خرس سياه ٣        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست،گروههاي مردم  ٤

  نهاد و پروژه هاي دانشجويي
      

Oوجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥        
Tحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه جهت حفاظت از آنعدم وجود منطقه ت ١        
Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به نسبت مساحت ٢        
Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣        
Tو تكه تكه شدن  وجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني ٤

  زيستگاهها
      

Tزنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥        
Tعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦        

  
  
  
  



 

١٠٠  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  ST١٨  ST١٧  ST١٦  ST١٥  ST١٤ ST١٣  عوامل تعيين كننده  رديف
Sوجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١        
Sآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢        
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس سياه  ٣        
Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد خشك سالي  ٤

  و بحراني
      

Sاستفاده خرس سياهآگاهي مردم از منابع غذايي مورد  ٥        
Wعدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١        
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه در  ٢

  زيستگاه خرس سياه
      

Wشكار و تصادفات جاده اي ٣        
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي اخير ٤        
Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي  ٥        
Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مربوطه ٦        
Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد تعارض ٧        
Wهنا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سيا ٨        
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي موجود ٩        
Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از خرس سياه ١        
Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك حفاظت ٢        
Oنه آموزش جوامع محلي در زيستگاه خرس سياهانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمي ٣        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست،گروههاي  ٤

  مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي
      

Oوجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥        
Tجهت حفاظت از  عدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه ١

  آن
      

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به نسبت مساحت ٢        
Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣        
Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني و تكه تكه  ٤

  شدن زيستگاهها
      

Tزنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥        
Tعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦        

  
  
  



 

١٠١  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  ST٢٤  ST٢٣  ST٢٢  ST٢١  ST٢٠ ST١٩  عوامل تعيين كننده  رديف
Sوجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١        
Sخرس سياه در منطقه آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي ٢        
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس سياه  ٣        
Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد خشك سالي  ٤

  و بحراني
      

Sآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥        
Wت مردم از گونه خرس سياهعدم شناخ ١        
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه در  ٢

  زيستگاه خرس سياه
      

Wشكار و تصادفات جاده اي ٣        
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي اخير ٤        
Wدر نتيجه ايجاد تعارضات غذايي پراكندگي و كمبود منابع غذايي  ٥        
Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مربوطه ٦        
Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد تعارض ٧        
Wنا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨        
Wيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي موجوداز بين رفتن و تهديد جمع ٩        
Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از خرس سياه ١        
Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك حفاظت ٢        
Oسياهانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در زيستگاه خرس  ٣        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست،گروههاي  ٤

  مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي
      

Oوجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥        
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه جهت حفاظت از  ١

  آن
      

Tكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به نسبت مساحتكمبود ام ٢        
Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣        
Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني و تكه تكه  ٤

  شدن زيستگاهها
      

Tله خرس هازنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق تو ٥        
Tعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦        

  
  
  



 

١٠٢  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  ST٣٠  ST٢٩  ST٢٨  ST٢٧  ST٢٦ ST٢٥  عوامل تعيين كننده  رديف
Sوجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١        
Sآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢        
Sه از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس سياه استفاد ٣        
Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد خشك سالي  ٤

  و بحراني
      

Sآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥        
Wعدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١        
Wدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه در ع ٢

  زيستگاه خرس سياه
      

Wشكار و تصادفات جاده اي ٣        
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي اخير ٤        
Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي  ٥        
Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مربوطه ٦        
Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد تعارض ٧        
Wنا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨        
Wوداز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي موج ٩        
Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از خرس سياه ١        
Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك حفاظت ٢        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در زيستگاه خرس سياه ٣        
Oتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست،گروههاي انجام پروژهاي تحقيقا ٤

  مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي
      

Oوجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥        
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه جهت حفاظت از  ١

  آن
      

Tسياه به نسبت مساحتكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس  ٢        
Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣        
Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني و تكه تكه   ٤

  شدن زيستگاهها
      

Tزنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥        
Tقوانين منع شكار خرس سياه در ايرانعدم بازدارندگي  ٦        

  
  
  



 

١٠٣  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

           ST٣١  عوامل تعيين كننده  رديف
Sوجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١        
Sآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢        
Sسياه استفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس  ٣        
Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد خشك سالي و  ٤

  بحراني
      

Sآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥        
Wعدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١        
Wه در زيستگاه عدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي روي ٢

  خرس سياه
      

Wشكار و تصادفات جاده اي ٣        
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي اخير ٤        
Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي  ٥        
Wي مربوطهوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاهها ٦        
Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد تعارض ٧        
Wنا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨        
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي موجود ٩        
Oحفاظت از خرس سياهدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١        
Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك حفاظت ٢        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در زيستگاه خرس سياه ٣        
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست،گروههاي مردم نهاد  ٤

  پروژه هاي دانشجوييو 
      

Oوجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥        
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه جهت حفاظت از آن ١        
Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به نسبت مساحت ٢        
Tديريت گونه خرس سياه در ايراننداشتن استراتژي بلند مدت م ٣        
Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني و تكه تكه شدن  ٤

  زيستگاهها
      

Tزنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥        
Tعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦        

  
  
  



 

١٠٤  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   
  

  نام:                                     نام خانواد گي:                             شغل:
  

  محل زندگي :    ميزان تحصيالت:                               
  

  آدرس الكترونيكي:
  

 تلفن:



 

١٠٥  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 
  

  

  

  

  

  م: تجزيه و تحليل داده هافصل پنج
  
  
  
 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  

 



 

١٠٦  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  
  عوامل داخلي   - ١-٥

   (S)الف) قوت ها 
Sوجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه - ١  
Sآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه - ٢  
Sدر منطقه مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس سياه - ٣  
Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد خشك سالي و بحراني - ٤  
Sآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه - ٥  
 
  )Wب) ضعف ها ( 

Wعدم شناخت مردم از گونه خرس سياه -١  
Wزيستگاه خرس  عدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه در -٢
  سياه
Wشكار و تصادفات جاده اي -٣  
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي اخير -٤  
Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي -٥  
Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مربوطه -٦  
Wدامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد تعارضتردد دام اهلي و  -٧  
Wنا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه -٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه و جزيره اي شدن در زيستگاههاي  -٩

 موجود
  

 دهي به عوامل داخلي و خارجي با استفادههمانگونه كه در بخش مواد و روشها اشاره شد، وزن
از نظرات خبرگان، كارشناسان و پرسشنامه تهيه شده، انجام شده است. همچنين وضع موجود 

 (IFE)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي گردد. به طور مستقيم از اطالعات پرسشنامه محاسبه مي
  باشد: مي١- ٥براي تدوين استراتژي مديريت خرس سياه به صورت جدول

 



 

١٠٧  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  )IFEماتريس عوامل داخلي(  - ١-٥جدول
 وزن  عوامل داخلي    

  (ضريب)
وضع 

موجود 
  (رتبه)

امتياز 
 داروزن

  (نمره)
  )Sقوت ها(

١  S٢٥٧٢٧١/٠  ٣  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه ١  
٢  S٠٥٧١٧١/٠  ١  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢  
٣  Sاز حيات وحش به ويژه خرس سياه  مشاركت هاي مردمي در حفاظت ٣

  در منطقه
١٣٣٤٠٠/٠  ٢  ٠٦٦٧٠٠/٠  

٤  Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد  ٤
  خشك سالي و بحراني

٤٠٤٦٦٥/٠  ٥  ٠٨٠٩٩٣/٠  

٥  S١٤٢٩٢٩/٠  ٣  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥  
  )Wضعف ها (

١  W٠٧٦٢٢٨/٠  ٢  ٠٣٨١١٤/٠  ناخت مردم از گونه خرس سياهعدم ش ١  
٢  Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه  ٢

  در زيستگاه خرس سياه
١٥٢٤٥٨/٠  ٢  ٠٧٦٢٢٩/٠  

٣  W٣٣٣٥٠/٠  ٤  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣  
٤  W١٤٢٩٢٨/٠  ٢  ٠٧١٤٦٤/٠  ل هاي اخيرخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سا ٤  
٥  W٢٧١٥٦٦/٠  ٣  ٠٩٠٥٢٢/٠  پراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي  ٥  
٦  Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي  ٦

  مربوطه
٢٦٤٤٢/٠  ٣  ٠٨٨١٤٠/٠  

٧  Wيجه ايجاد تردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نت ٧
  تعارض

١٢٣٨٧٢/٠  ٢  ٠٦١٩٣٦/٠  

٨  W٠٧٨٦١١/٠  ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨  
٩  Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه و جزيره اي شدن در  ٩

  زيستگاههاي موجود
١٤٧٦٩٤/٠  ٢  ٠٧٣٨٤٧/٠  

IFE     ٣٥٥١٦/٢  



 

١٠٨  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  عوامل خارجي   - ٢-٥
  (O)ها الف) فرصت

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از خرس سياه -١ 
Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك حفاظت -٢ 
Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در زيستگاه خرس سياه -٣ 
Oزيست،گروههاي مردم نهاد  انجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط -٤

 و پروژه هاي دانشجويي
Oوجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه -٥  

  (T)ب) تهديدها  
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه جهت حفاظت از آن -١ 
Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به نسبت مساحت -٢ 
Tستراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايراننداشتن ا -٣ 
Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني و تكه تكه شدن  -٤

 زيستگاهها
Tزنده گيري، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها -٥ 
Tعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران -٦ 

براي تدوين استراتژي مديريت خرس سياه به صورت  (EFE)ارجي ماتريس ارزيابي عوامل خ
  باشد: مي ٣-٥جدول

  



 

١٠٩  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  )EFEعوامل خارجي ( -٣-٥جدول 
وزن(ضري  عوامل خارجي    

  ب)
وضع 

موجود 
  (رتبه)

امتياز وزن 
  دار(نمره)

 O)فرصت( 
١  Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از  ١

  خرس سياه
٢٩٠٩٠٩/٠  ٤  ٠٧٢٧٢٧/٠  

٢  Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك  ٢
  حفاظت

٢٣٦٣٦٣/٠  ٣  ٠٧٨٧٨٧/٠  

٣  Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در زيستگاه  ٣
  خرس سياه

٤٨٤٨٤٨/٠  ٤  ١٢١٢١٢/٠  

٤  Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  ي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجوييزيست،گروهها

٤٣٦٣٦٣/٠  ٤  ١٠٩٠٩٠/٠  

٥  O٥١٥١٥١/٠  ٥  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥  
  )Tتهديد (

١  Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه جهت  ١
  حفاظت از آن

١٨١٨١٨/٠  ٣  ٠٦٠٦٠٦/٠  

٢  Tدر زيستگاههاي خرس سياه به نسبت كمبود امكانات و محيط بان  ٢
  مساحت

١٩٩٩٩٩/٠  ٣  ٠٦٦٦٦٦/٠  

٣  T٢٣٠٣٠٣/٠  ٢  ١١٥١٥١/٠  نداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣  
٤  Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني و  ٤

  تكه تكه شدن زيستگاهها
١٨١٨١٨/٠  ٢  ٠٩٠٩٠٩/٠  

٥  T٠٩٦٩٦٩/٠  ١  ٠٩٦٩٦٩/٠  ه گيري، خريد و فروش و قاچاق توله خرس هازند ٥  
٦  T٢٥٤٥٤٥/٠  ٣  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦  

EFE     ١٠٩٠٨٦/٣  
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  تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي  - ٣-٥
و خارجي نتايج كار هاي ارزيابي عوامل داخلي در اين بررسي پس از محاسبه نمرات ماتريس

  اي داخلي و خارجي قرار داده شد تا استراتژي نهايي مشخص گردد. در ماتريس چهارخانه
   ١                                                    ٣٥/٢       ٥/٢                                                                    ٤          

  تهاجمي
  
  
  
١/٣  
  
  
  
  
٥/٢  

  محافظه كارانه

  رقابتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  تدافعي

  

قرار ميگيرد يعني محافظه كارانه، بنابراين استراتژي   Iاستراتژي جهت بهبود سيستم در خانه 
  هاي اتخاذي بايد سمت و سوي نگهداري و حمايت دروني سيستم داشته باشد.
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  مرحله مقايسه  - ٤-٥
ات حاصل از مرحله قبل، با در نظر داشتن هدف، عوامل اصلي در اين مرحله با توجه به اطالع

هاي ها و تهديدهاي كليدي) و عوامل اصلي خارجي (فرصتها و ضعفداخلي (قوت
  شود. شوند و در واقع بين آنها نوعي توازن ايجاد مياستراتژيك) با هم تطبيق داده مي

هايي شوند تا استراتژيتطبيق داده مي عوامل داخلي و خارجي با استفاده از ابزارهاي گوناگون
شناسايي شوند كه در راستاي هدف مديريتي بوده و متناسب با عوامل داخلي و خارجي باشند. 

گيرد عبارت است از ماتريس ابزاري كه در اين مرحله براي تطبيق عوامل مورد استفاده قرار مي
SWOT. 
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  تطابق عوامل داخلي و خارجي حاصل از  SWOTماتريس  -٤-٥جدول 
مديريت خرس سياه در زيستگاههاي   swotماتريس 

  مناطق نيكشهر
  )Sقوت ها(

 وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه
 آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه

 مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به ويژه خرس سياه در منطقه
الي و ت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد خشك سمقاوم

 بحراني
 آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه

  

  )Wضعف ها (
 عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه

 عدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
 ده ايشكار و تصادفات جا

 خشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي اخير
 پراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي 

 وجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مربوطه
 تردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد تعارض

 طلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياهنا م
 از بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه و جزيره اي شدن در زيستگاههاي موجود

  
  O)فرصت( 

دغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت 
 حفاظت از خرس سياه

عالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام 
 پروژهاي مشترك حفاظت

اي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع انجام پروژه
 محلي در زيستگاه خرس سياه

انجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت 
محيط زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي 

 دانشجويي
 وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه

  

 تعيين رژيم غذايي در تمام زيستگاهها و مقايسه آنها با هم -١
و شناسايي كريدورهاي فعال و غير فعال بين زيستگاهها و تعيين  -٢

احياء آن جهت اتصال تمام زيستگاهها به هم و در نهايت به 
 زيستگاههاي موجود در پاكستان

تشكيل دوره هاي آموزشي و آشنايي با روش هاي همياري و  -٣
 –مشاركتي در حفاظت از خرس سياه براي گروههاي دانش آموز 

گروههاي محلي مجاور  –وران محلي كشاورزان و دام پر
 زيستگاههاي خرس

تهيه تيزر و فيلم هاي مستند و پخش در رسانه هاي تصويري در  -٤
 كشور و استانهاي هدف جهت معرفي گونه و شرايط زيستي آن

حمايت و جهت دهي پايان نامه ها ، مقاالت و پژوهش هاي  -٥
 دانشجويي

 هاي خرس سياه ايجاد مناطق حفاظتي و مديريت شده در زيستگاه -٦
كاشت گونه هاي گياهي مقاوم در برابر كم آبي و مورد تغذيه  -٧

 خرس در زيستگاهها امن
 معرفي گونه ها به زيستگاههاي مستعد و احياء جمعيت در آن -٨
برنامه ريزي و اقدامات الزم جهت احياء كريدورهاي مابين  -٩

 زيستگاهها و پايش آنها 
 خرس سياه در سازمانتشكيل سامانه اطالعاتي و پايگاه داده  -١٠
تشويق و حمايت موسسات گردشگري بومي و ايجاد جذابيت  -١١

 اكوتوريسمي مناطق 
 ايجاد سيستم پايش مداوم زيستگاه و جمعيت خرس در ايران -١٢

  

 شناسايي لكه هاي زيستگاهي جديد و شبكه بندي آنها- -١٣
بررسي و تعيين روش هاي حفاظتي مبتني بر همكاري و مشاركت مردم - -١٤

 ارائه آن (بومي) و 
تخمين جمعيت در تمام زيستگاههاي موجود و ثبت جمعيت هاي زادآور - -١٥

 و گونه هايي كه احتماالً .... محصور شده است.
بررسي و تعيين زيستگاههاي تاريخي و مطلوب جهت رهاسازي و احياء - -١٦

گونه در آنها با علم به اينكه اين زيستگاهها ارتباط زيستگاهي محصور را 
 زد.برقرار مي سا

مطالعات و اقدامات الزم جهت ايجاد منطقه چهارگانه سازمان جهت - -١٧
 حفاظت و مديريت خرس سياه در كشور 

تعيين گستره خانگي و مسيرها و جابجايي خرس و  -
 رفتارهاي فصلي با استفاده از ردياب ماهواره اي و ...

تشكيل اجراي دوره هاي آموزشي و آشنايي با خرس سياه ، زيستگاههاي آن  -١٨
و اهميت حفاظت از آن و ايجاد وفاق و همدلي براي ارگانهاي دولتي و غير 

استان هدف و كارشناسان و مديران مرتبط با موضوع حفاظت از  ٣دولتي 
جمله سازمانهاي جهاد و كشاورزي و دامپزشكي ، استانداري و فرمانداريها، 

 ...شهرداري و شوراي شهر و روستا ، اداران كل حفاظت محيط زيست و 
ايجاد تشكل ها و انجمن هاي حفاظتي در زمينه خرس سياه در دانشگاهها و  -١٩

مدارس استانهاي هدف و ... امور آموزشي و حفاظتي در حيطه دانشگاه و 
 مدارس و نهادينه كردن موضوع خرس سياه در آن 

تشكيل كارگروه مشورتي و تعيين وظايف ارگانهاي ذيربط و امضاء توافق  -٢٠
 ه اجراي آننامه و آئين نام

  
  )Tتهديد (

عدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه 
 خرس سياه جهت حفاظت از آن

كمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس 
 سياه به نسبت مساحت

نداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه 
 در ايران

وجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در 
 ه نا امني و تكه تكه شدن زيستگاههانتيج

 زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها
 عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران

  

آموزش روش هاي دامداري امن و سودآور و سازگار با محيط  -٢١
 زيست و اصالح آغل ها و....

ناشي بيمه محصوالت دامي و دامپروري محلي در مقابل خسارات  -٢٢
 از خرس 

پيشنهاد اليحه و وضع قوانين حامي حفاظت از خرس سياه و  -٢٣
 تعيين پرداخت ضرر و زيان شكار در حد موثر و قابل اجرا

افزايش محيط باني و نيروهاي مجهز محيط بان در زيستگاههاي  -٢٤
 خرس سياه

تعيين هميار محيط بان و افراد قابل اطمينان و همكار در زمينه  -٢٥
اظت از خرس سياه در تمام زيستگاههاي اطالع رساني و حف

 مشخص شده
  

شناسايي مناطق پرخطر و حساس تصادفات جاده اي و اصالح و استاندارد  -٢٦
 سازي جاده ها ....

 شناسايي مناطق حساس و پرتنش تعارضات خرس با انسان و دام -٢٧
اصالح روش هاي دامداري سنتي و جلوگيري از چراي بي رويه احشام و  -٢٨

 ..اصالح آغل ها و 
اصالح و بنيادي كردن مكانيسم هاي جبران خسارات ناشي از خرس سياه و  -٢٩

 تعارضات آن با انسان
الزام انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعه اي و عمراني  -٣٠

 واقع در مناطق حساس     زيستگاهي 
  

  برنامه ريزي استراتژيك كمي  - ٥-٥
شوند، يك روش تحليلي ديگر هم يت مشخص ميهايي كه با تعيين اولوعالوه بر استراتژي

كنند. اين روش را ها را مشخص ميوجود دارد كه بدان وسيله جذابيت نسبي استراتژي
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نامند و در مرحله سوم چارچوب جامع تدوين استراتژي به عنوان ريزي كمي ميماتريس برنامه
توان به صورت اين روش ميگيرد. با استفاده از يك چارچوب تحليلي مورد استفاده قرار مي

  ها مشخص كرد. هاي گوناگوني را در زمره بهترين استراتژيعيني استراتژي
هاي مرحله اول و دوم ريزي استراتژيك كمي از تجزيه و تحليلبراي تهيه ماتريس برنامه

شود تا (مقايسه عوامل داخلي و خارجي سازمان) چارچوب جامع تدوين استراتژي استفاده مي
ن وسيله به شيوه عيني استراتژي هاي قابل اجرا مشخص شوند. به هنگام كاربرد ماتريس بدا

  برنامه ريزي استراتژيك كمي بايد از قضاوت شهودي خوب استفاده كرد.  
  (ST)هاي كليدي فهرست استراتژي - ٦-٥

STتعيين رژيم غذايي در تمام زيستگاهها و مقايسه آنها با هم١  : 
STايي كريدورهاي فعال و غير فعال بين زيستگاهها و احياء آن جهت اتصال : تعيين و شناس٢

  تمام زيستگاهها به هم و در نهايت به زيستگاههاي موجود در پاكستان
STتشكيل دوره هاي آموزشي و آشنايي با روش هاي همياري و مشاركتي در حفاظت از ٣ :

گروههاي محلي  –ران محلي كشاورزان و دام پرو –خرس سياه براي گروههاي دانش آموز 
 مجاور زيستگاههاي خرس

STتهيه تيزر و فيلم هاي مستند و پخش در رسانه هاي تصويري در كشور و استانهاي ٤ :
 هدف جهت معرفي گونه و شرايط زيستي آن

STحمايت و جهت دهي پايان نامه ها ، مقاالت و پژوهش هاي دانشجويي٥ : 
STشده در زيستگاههاي خرس سياه : ايجاد مناطق حفاظتي و مديريت ٦ 
STكاشت گونه هاي گياهي مقاوم در برابر كم آبي و مورد تغذيه خرس در زيستگاهها امن٧ : 
STمعرفي گونه ها به زيستگاههاي مستعد و احياء جمعيت در آن٨ : 
STبرنامه ريزي و اقدامات الزم جهت احياء كريدورهاي مابين زيستگاهها و پايش آنها ٩ : 

STشكيل سامانه اطالعاتي و پايگاه داده خرس سياه در سازمان: ت١٠ 
STتشويق و حمايت موسسات گردشگري بومي و ايجاد جذابيت اكوتوريسمي مناطق ١١ : 
STايجاد سيستم پايش مداوم زيستگاه و جمعيت خرس در ايران١٢ : 
STشناسايي لكه هاي زيستگاهي جديد و شبكه بندي آنها١٣ : 
STن روش هاي حفاظتي مبتني بر همكاري و مشاركت مردم (بومي) و ارائه : بررسي و تعيي١٤

 آن 
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STتخمين جمعيت در تمام زيستگاههاي موجود و ثبت جمعيت هاي زادآور و گونه هايي ١٥ :
 كه احتماالً در زيستگاههاي مجزا محصور شده است.

STگونه در آنها : بررسي و تعيين زيستگاههاي تاريخي و مطلوب جهت رهاسازي و احياء ١٦
 با علم به اينكه اين زيستگاهها ارتباط با زيستگاهي محصور را برقرار مي سازد.

STمطالعات و اقدامات الزم جهت ايجاد منطقه چهارگانه سازمان جهت حفاظت و ١٧ :
 مديريت خرس سياه در كشور 

STده از : تعيين گستره خانگي و مسيرها و جابجايي خرس و رفتارهاي فصلي با استفا١٨
 ردياب ماهواره اي و ...

STتشكيل اجراي دوره هاي آموزشي و آشنايي با خرس سياه، زيستگاههاي آن و اهميت ١٩ :
استان هدف و  ٣حفاظت از آن و ايجاد وفاق و همدلي براي ارگانهاي دولتي و غير دولتي 

زي و كارشناسان و مديران مرتبط با موضوع حفاظت از جمله سازمانهاي جهاد و كشاور
دامپزشكي، استانداري و فرمانداريها، شهرداري و شوراي شهر و روستا، ادارات كل حفاظت 

 محيط زيست و ...
STايجاد تشكل ها و انجمن هاي دانشگاهي در زمينه حفاظت ازخرس سياه در دانشگاهها ٢٠ :

ارس و و مدارس استانهاي هدف و پرداختن به امور آموزشي و حفاظتي در حيطه دانشگاه و مد
 نهادينه كردن موضوع خرس سياه در آن 

STتشكيل كارگروه مشورتي و تعيين وظايف ارگانهاي ذيربط و امضاء توافق نامه و آئين ٢١ :
 نامه اجراي 

STآموزش روش هاي دامداري امن و سودآور و سازگار با محيط زيست و اصالح  محل ٢٢ :
 نگهداري دام

STي در مناطق مجاور زيستگاههاي خرس سياه درمقابل : بيمه محصوالت دامي و دامپرور٢٣
 خسارات ناشي از آن

STپيشنهاد اليحه و وضع قوانين حامي حفاظت از خرس سياه و تعيين ضرر و زيان شكار ٢٤ :
 در حد موثر و قابل اجرا

STافزايش محيط باني و نيروهاي مجهز محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه٢٥ : 
STيط بان و افراد قابل اطمينان و همكار در زمينه اطالع رساني و حفاظت : تعيين هميار مح٢٦

 از خرس سياه در تمام زيستگاههاي مشخص شده



 

١١٥  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STشناسايي مناطق پرخطر و حساس تصادفات جاده اي و اصالح و استاندارد سازي جاده ٢٧ :
 ها 

STشناسايي مناطق حساس و پرتنش تعارضات خرس با انسان و دام٢٨ : 
STالح روش هاي دامداري سنتي و جلوگيري از چراي بي رويه احشام و اصالح  : اص٢٩

 مكانهاي نگهداري دام
STاصالح و بنيادي كردن مكانيسم هاي جبران خسارات ناشي از خرس سياه و تعارضات ٣٠ :

 آن با انسان
STالزام انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعه اي و عمراني واقع در ٣١  :

 اطق حساس زيستگاهي من
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

١١٦  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  در مديريت خرس سياه هاي كليدياستراتژي QSPMماتريس   -٥-٥جدول
STتعيين رژيم غذايي در تمام زيستگاهها و مقايسه آنها با هم١  : 
STتعيين و شناسايي كريدورهاي فعال و غير فعال بين زيستگاهها و احياء آن جهت اتصال ٢ :

  و در نهايت به زيستگاههاي موجود در پاكستان تمام زيستگاهها به هم
 ٢ St ١ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف

AS١  WiAS١ AS٢ WiAS٢ 
S٠,٢٥٧٢٧١ ٣ ٠,١٧١٥١٤ ٢  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠ ٠  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش  ٣

  به ويژه خرس سياه 
٠,٠٦٦٧ ١ ٠ ٠  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,٣٢٣٩٧٢ ٤ ٠,٢٤٢٩٧٩ ٣  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠ ٠ ٠,١٤٢٩٢٩ ٣  ٠٤٧٦٤٣/٠  هآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سيا ٥ 
W٠ ٠ ٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي  ٢

  بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠,٠٧٦٢٢٩ ١  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠ ٠  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wكم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال خشكسالي و  ٤

  هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠,٢١٤٣٩٢ ٣  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٠٩٠٥٢٢ ١ ٠,٣٦٢٠٨٨ ٤  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي  ٦
  مربوطه

٠,٠٨٨١٤ ١ ٠,٠٨٨١٤ ١  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه  ٧
  ايجاد تعارض

٠,٠٦١٩٣٦ ١ ٠,٠٦١٩٣٦ ١  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,١٥٧٢٢٢ ٢ ٠,٠٧٨٦١١ ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٢٢١٥٤١ ٣ ٠,٠٧٣٨٤٧ ١  ٠٧٣٨٤٧/٠ 



 

١١٧  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت  ١
  از خرس سياه

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  خرس سياه زيستگاه

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠ ٠  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,٢١٨١٨ ٢  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠ ٠ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tهز در زيستگاه خرس عدم وجود منطقه تحت مديريت مج ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠,٠٦٠٦٠٦ ١ ٠,٠٦٠٦٠٦ ١  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tهاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا وجود طرح  ٤
  امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,٠٩٦٩٦٩ ١ ٠ ٠  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠ ٠ ٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

١١٨  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STره هاي آموزشي و آشنايي با روش هاي همياري و مشاركتي در حفاظت از : تشكيل دو٣
گروههاي محلي  –كشاورزان و دام پروران محلي  –خرس سياه براي گروههاي دانش آموز 

 مجاور زيستگاههاي خرس
STتهيه تيزر و فيلم هاي مستند و پخش در رسانه هاي تصويري در كشور و استانهاي ٤ :

  و شرايط زيستي آنهدف جهت معرفي گونه 
 ٤ St ٣ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف

AS٣  WiAS٣ AS٤ WiAS٤ 
S٠ ٠ ٠,٠٨٥٧٥٧ ١ ٠,٠٨٥٧٥٧  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,١٧١٥١٣ ٣ ٠,١٧١٥١٣ ٣ ٠,٠٥٧١٧١  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sهاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به استفاده از مشاركت  ٣

  ويژه خرس سياه 
٠,٠٦٦٧ ١ ٠,٢٦٦٨ ٤ ٠,٠٦٦٧ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٨٠٩٩٣ 

S٠,١٤٢٩٢٩ ٣ ٠,٠٩٥٢٨٦ ٢ ٠,٠٤٧٦٤٣  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠,١٥٢٤٥٦ ٤ ٠,١٥٢٤٥٦ ٤ ٠,٠٣٨١١٤  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي  ٢

  بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,٠٧٦٢٢٩ ١ ٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠,٠٧٦٢٢٩ 

W٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,٠٨٣٣٧٥  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wر نتيجه كمبود منابع غذايي در سال خشكسالي و كم آبي و د ٤

  هاي اخير
٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٧١٤٦٤ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠ ٠ ٠,٠٩٠٥٢٢ ١ ٠,٠٩٠٥٢٢ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي  ٦
  مربوطه

٠,٢٦٤٤٢ ٣ ٠,٢٦٤٤٢ ٣ ٠,٠٨٨١٤ 

Wدامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه  تردد دام اهلي و ٧
  ايجاد تعارض

٠,٠٦١٩٣٦ ١ ٠,١٢٣٨٧٢ ٢ ٠,٠٦١٩٣٦ 

W٠,١٥٧٢٢٢ ٢ ٠,٠٧٨٦١١ ١ ٠,٠٧٨٦١١  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 



 

١١٩  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩
  زيستگاههاي موجود

٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠,١٤٧٦٩٤ ٢ ٠,٠٧٣٨٤٧ 

Oغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت د ١
  از خرس سياه

٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠,٠٧٢٧٢٧ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,٠٧٨٧٨٧ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  سياه زيستگاه خرس

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,٤٨٤٨٤٨ ٤ ٠,١٢١٢١٢ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ 

O٠,٢٠٦٠٦ ٢ ٠,٢٠٦٠٦ ٢ ٠,١٠٣٠٣  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tتحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه عدم وجود منطقه  ١

  جهت حفاظت از آن
٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٦٠٦٠٦ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠ ٠ ٠,١٣٣٣٣٢ ٢ ٠,٠٦٦٦٦٦ 

T٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١  نداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣ 
Tد طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا وجو ٤

  امني و تكه تكه شدن زيستگاهها
٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٩٠٩٠٩ 

T٠,٢٩٠٩٠٧ ٣ ٠,٢٩٠٩٠٧ ٣ ٠,٠٩٦٩٦٩  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,١٦٩٦٩٦ ٢ ٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠,٠٨٤٨٤٨  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

 
 
 
 
 
  
 
  



 

١٢٠  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STحمايت و جهت دهي پايان نامه ها ، مقاالت و پژوهش هاي دانشجويي٥ : 
STايجاد مناطق حفاظتي و مديريت شده در زيستگاههاي خرس سياه ٦ : 

 ٦ St ٥ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS٥ WiAS٥ AS٦ WiAS٦ 

S٠,١٧١٥١٤ ٢ ٠ ٠ ٠,٠٨٥٧٥٧  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠ ٠ ٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠,٠٥٧١٧١  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش  ٣

  به ويژه خرس سياه 
٠ ٠ ٠,٠٦٦٧ ١ ٠,٠٦٦٧ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  حرانيمساعد خشك سالي و ب

٠,٠٨٠٩٩٣ ١ ٠,٠٨٠٩٩٣ ١ ٠,٠٨٠٩٩٣ 

S٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٤٧٦٤٣  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠ ٠ ٠,٠٣٨١١٤ ١ ٠,٠٣٨١١٤  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي  ٢

  بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,٠٧٦٢٢٩ ١ ٠ ٠ ٠,٠٧٦٢٢٩ 

W٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,٠٨٣٣٧٥  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال  ٤

  هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠ ٠ ٠,٠٧١٤٦٤ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٠٩٠٥٢٢ ١ ٠ ٠ ٠,٠٩٠٥٢٢ 

Wد تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در وجو ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,١٧٦٢٨ ٢ ٠,٠٨٨١٤ ١ ٠,٠٨٨١٤ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه  ٧
  ايجاد تعارض

٠,٠٦١٩٣٦ ١ ٠ ٠ ٠,٠٦١٩٣٦ 

W٠,٢٣٥٨٣٣ ٣ ٠,٠٧٨٦١١ ١ ٠,٠٧٨٦١١  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در ا ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠,٠٧٣٨٤٧ 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت  ١
  از خرس سياه

٠ ٠ ٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠,٠٧٢٧٢٧ 



 

١٢١  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٧٨٧٨٧ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠ ٠ ٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,١٢١٢١٢ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠ ٠ ٠,٢١٨١٨ ٢ ٠,١٠٩٠٩ 

O٠ ٠ ٠ ٠ ٠,١٠٣٠٣  ظت از خرس سياهوجود اعتقادات مذهبي جهت حفا ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠,٢٤٢٤٢٤ ٤ ٠ ٠ ٠,٠٦٠٦٠٦ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠,١٣٣٣٣٢ ٢ ٠ ٠ ٠,٠٦٦٦٦٦ 

Tخرس سياه در  نداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,٢٣٠٣٠٢ ٢ ٠,١١٥١٥١ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا  ٤
  امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠,٠٩٠٩٠٩ 

T٠,٠٩٦٩٦٩ ١ ٠,٠٩٦٩٦٩ ١ ٠,٠٩٦٩٦٩  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠ ٠ ٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠,٠٨٤٨٤٨  ازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايرانعدم ب ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

١٢٢  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STكاشت گونه هاي گياهي مقاوم در برابر كم آبي و مورد تغذيه خرس در زيستگاهها امن٧ : 
STمعرفي گونه ها به زيستگاههاي مستعد و احياء جمعيت در آن٨ : 

 ٨ St ٧ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS٧  WiAS٧ AS٨ WiAS٨ 

S٠,١٧١٥١٤ ٢ ٠,١٧١٥١٤ ٢ ٠,٠٨٥٧٥٧  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٥٧١٧١  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش به  ٣

 ٠,٠٦٦٧ ١ ٠.٠٦٦٧ ١ ٠,٠٦٦٧  ويژه خرس سياه 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
 ٠,١٦١٩٨٦ ٢ ٠,٢٤٢٩٧٩ ٣ ٠,٠٨٠٩٩٣  مساعد خشك سالي و بحراني

S٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٤٧٦٤٣  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٣٨١١٤  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي عدم مدي ٢

 ٠ ٠ ٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠,٠٧٦٢٢٩  رويه در زيستگاه خرس سياه

W٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,٠٨٣٣٧٥  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال  ٤

 ٠,٢١٤٣٩٢ ٣ ٠,٢١٤٣٩٢ ٣ ٠,٠٧١٤٦٤  هاي اخير

Wندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات پراك ٥
 ٠,١٨١٠٤٤ ٢ ٠,٣٦٢٠٨٨ ٤ ٠,٠٩٠٥٢٢  غذايي 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي  ٦
 ٠,٠٨٨١٤ ١ ٠,٠٨٨١٤ ١ ٠,٠٨٨١٤  مربوطه

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه  ٧
 ٠ ٠ ٠,٠٦١٩٣٦ ١ ٠,٠٦١٩٣٦  ايجاد تعارض

W٠,٢٣٥٨٣٣ ٣ ٠,٢٣٥٨٣٣ ٣ ٠,٠٧٨٦١١  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

 ٠,١٤٧٦٩٤ ٢ ٠,١٤٧٦٩٤ ٢ ٠,٠٧٣٨٤٧  زيستگاههاي موجود

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت  ١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٧٢٧٢٧  از خرس سياه

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
 ٠ ٠ ٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,٠٧٨٧٨٧  مشترك حفاظت

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
 ٠ ٠ ٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,١٢١٢١٢  زيستگاه خرس سياه



 

١٢٣  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
 ٠ ٠ ٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩  ،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجوييزيست

O٠ ٠ ٠ ٠ ٠,١٠٣٠٣  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه  ١

 ٠,٠٦٠٦٠٦ ١ ٠,١٢١٢١٢ ٢ ٠,٠٦٠٦٠٦  جهت حفاظت از آن

Tر زيستگاههاي خرس سياه به كمبود امكانات و محيط بان د ٢
 ٠,٠٦٦٦٦٦ ١ ٠ ٠ ٠,٠٦٦٦٦٦  نسبت مساحت

T٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١  نداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣ 
Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا  ٤

 ٠ ٠ ٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠,٠٩٠٩٠٩  امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,٠٩٦٩٦٩ ١ ٠,٠٩٦٩٦٩  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠ ٠ ٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠,٠٨٤٨٤٨  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 

١٢٤  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STا و پايش آنها : برنامه ريزي و اقدامات الزم جهت احياء كريدورهاي مابين زيستگاهه٩ 
STتشكيل سامانه اطالعاتي و پايگاه داده خرس سياه در سازمان١٠ : 

 ١٠ St ٩ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS٩  WiAS٩ AS١٠ WiAS١٠ 

S٠ ٠ ٠,٢٥٧٢٧١ ٣  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠ ٠  ٠٥٧١٧١/٠  در منطقهآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه  ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات وحش  ٣

  به ويژه خرس سياه 
٠,١٣٣٤ ٢ ٠,٠٦٦٧ ١  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠ ٠ ٠,١٦١٩٨٦ ٢  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠,٠٤٧٦٤٣ ١ ٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  غذايي مورد استفاده خرس سياه آگاهي مردم از منابع ٥ 
W٠,٠٣٨١١٤ ١ ٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي  ٢

  بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠ ٠ ٠,٠٧٦٢٢٩ ١  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,١٦٦٧٥ ٢  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال  ٤

  هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠,١٤٢٩٢٨ ٢  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٠٩٠٥٢٢ ١ ٠,٢٧١٥٦٦ ٣  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  يستگاههاي مربوطهز

٠,٠٨٨١٤ ١ ٠,١٧٦٢٨ ٢  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه  ٧
  ايجاد تعارض

٠,٠٦١٩٣٦ ١ ٠,٠٦١٩٣٦ ١  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠ ٠ ٠,٢٣٥٨٣٣ ٣  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wه در از بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سيا ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠,١٤٧٦٩٤ ٢  ٠٧٣٨٤٧/٠ 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت  ١
  از خرس سياه

٠,١٤٥٤٥٤ ٢ ٠ ٠  ٠٧٢٧٢٧/٠ 



 

١٢٥  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,١٥٧٥٧٤ ٢ ٠ ٠  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در انجام پروژهاي تحقيق ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,٢٤٢٤٢٤ ٢ ٠,٢٤٢٤٢٤ ٢  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠ ٠ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠ ٠ ٠,١٢١٢١٢ ٢  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠,٠٦٦٦٦٦ ١ ٠ ٠  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  اناير

٠,٢٣٠٣٠٢ ٢ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا  ٤
  امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠ ٠ ٠,٢٧٢٧٢٧ ٣  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,٠٩٦٩٦٩ ١ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  ار خرس سياه در ايرانعدم بازدارندگي قوانين منع شك ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

١٢٦  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STتشويق و حمايت موسسات گردشگري بومي و ايجاد جذابيت اكوتوريسمي مناطق ١١ : 
STايجاد سيستم پايش مداوم زيستگاه و جمعيت خرس در ايران١٢ : 

 ١٢ St ١١ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS١١  WiAS١١ AS١٢ WiAS١٢ 

S٠,١٧١٥١٤ ٢ ٠ ٠  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠ ٠ ٠,٠٥٧١٧١ ١  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,٠٦٦٧ ١ ٠,٠٦٦٧ ١  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مقاوم ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,٢٤٢٩٧٩ ٣ ٠ ٠  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠ ٠ ٠,٠٩٥٢٨٦ ٢  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠ ٠ ٠,١١٤٣٤٢ ٣  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wي و دامداري هاي صنتي، عدم مديريت صحيح دام اهل ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠ ٠  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٢٥٠١٢٥ ٣ ٠,٠٨٣٣٧٥ ١  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در  ٤

  سال هاي اخير
٠,١٤٢٩٢٨ ٢ ٠ ٠  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wايي در نتيجه ايجاد تعارضات پراكندگي و كمبود منابع غذ ٥
  غذايي 

٠,٢٧١٥٦٦ ٣ ٠ ٠  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,٢٦٤٤٢ ٣ ٠,١٧٦٢٨ ٢  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,١٢٣٨٧٢ ٢ ٠ ٠  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,١٥٧٢٢٢ ٢ ٠ ٠  ٠٧٨٦١١/٠  بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه نا مطلوب ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٢٢١٥٤١ ٣ ٠ ٠  ٠٧٣٨٤٧/٠ 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠,٠٧٢٧٢٧ ١  ٠٧٢٧٢٧/٠ 



 

١٢٧  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي عالقه مندي ساز ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,١٥٧٥٧٤ ٢  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,٢٤٢٤٢٤ ٢ ٠,١٢١٢١٢ ١  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  نهاد و پروژه هاي دانشجويي زيست،گروههاي مردم

٠,٢١٨١٨ ٢ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠,١٠٣٠٣ ١ ٠,٢٠٦٠٦ ٢  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠,١٢١٢١٢ ٢ ٠,٠٦٠٦٠٦ ١  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tط بان در زيستگاههاي خرس سياه به كمبود امكانات و محي ٢
  نسبت مساحت

٠,١٣٣٣٣٢ ٢ ٠ ٠  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,٢٣٠٣٠٢ ٢ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠ ٠  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,٢٩٠٩٠٧ ٣ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
  



 

١٢٨  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STشناسايي لكه هاي زيستگاهي جديد و شبكه بندي آنها١٣ : 
STهاي حفاظتي مبتني بر همكاري و مشاركت مردم (بومي) و ارائه  : بررسي و تعيين روش١٤

 آن 
 ١٤ St ١٣ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف

AS١٣  WiAS١٣ AS١٤ WiAS١٤ 
S٠,٢٥٧٢٧١ ٣ ٠,١٧١٥١٤ ٢  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,١٧١٥١٣ ٣ ٠ ٠  ٠٥٧١٧١/٠  طقهآشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در من ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,٢٦٦٨ ٤ ٠ ٠  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,١٦١٩٨٦ ٢ ٠,١٦١٩٨٦ ٢  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠,٠٩٥٢٨٦ ٢ ٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  ايي مورد استفاده خرس سياهآگاهي مردم از منابع غذ ٥ 
W٠,١١٤٣٤٢ ٣ ٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,٢٢٨٦٨٧ ٣ ٠,٠٧٦٢٢٩ ١  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٢٥٠١٢٥ ٣ ٠,١٦٦٧٥ ٢  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در  ٤

  سال هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠,١٤٢٩٢٨ ٢  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,١٨١٠٤٤ ٢ ٠,١٨١٠٤٤ ٢  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wدر  وجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,٣٥٢٥٦ ٤ ٠,١٧٦٢٨ ٢  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,١٢٣٨٧٢ ٢ ٠,٠٦١٩٣٦ ١  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,١٥٧٢٢٢ ٢ ٠,٢٣٥٨٣٣ ٣  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wوياي خرس سياه در از بين رفتن و تهديد جمعيت پ ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,١٤٧٦٩٤ ٢ ٠,١٤٧٦٩٤ ٢  ٠٧٣٨٤٧/٠ 



 

١٢٩  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در انجام پ ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,١٢١٢١٢ ١  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠,٣٠٩٠٩ ٣ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  خرس سياه وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠,٠٦٠٦٠٦ ١ ٠,١٨١٨١٨ ٣  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠,١٣٣٣٣٢ ٢ ٠ ٠  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tيريت گونه خرس سياه در نداشتن استراتژي بلند مدت مد ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠ ٠ ٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  ندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايرانعدم بازدار ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  



 

١٣٠  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  
STتخمين جمعيت در تمام زيستگاههاي موجود و ثبت جمعيت هاي زادآور و گونه هايي ١٥ :

 كه احتماالً در زيستگاههاي مجزا محصور شده است.
STزي و احياء گونه در آنها : بررسي و تعيين زيستگاههاي تاريخي و مطلوب جهت رهاسا١٦

 با علم به اينكه اين زيستگاهها ارتباط با زيستگاهي محصور را برقرار مي سازد.
 ١٦ St ١٥ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف

AS١٥  WiAS١٥ AS١٦ WiAS١٦ 
S٠,٢٥٧٢٧١ ٣ ٠,٢٥٧٢٧١ ٣  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠ ٠  ٠٥٧١٧١/٠  ردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقهآشنايي م ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,١٣٣٤ ٢ ٠,٠٦٦٧ ١ ٣ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,٢٤٢٩٧٩ ٣ ٠,٢٤٢٩٧٩ ٣ ٠ 

S٠ ٠ ٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠ ٠ ٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,٠٧٦٢٢٩ ١ ٠,٠٧٦٢٢٩ ١  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٢٥٠١٢٥ ٣ ٠,٢٥٠١٢٥ ٣  ٠٨٣٣٧٥/٠  جاده ايشكار و تصادفات  ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال  ٤

  هاي اخير
٠,٢١٤٣٩٢ ٣ ٠,٠٧١٤٦٤ ١  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٢٧١٥٦٦ ٣ ٠,١٨١٠٤٤ ٢  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wبومي و خرس سياه در وجود تعارضات بين مردم  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,١٧٦٢٨ ٢ ٠,٢٦٤٤٢ ٣  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,١٢٣٨٧٢ ٢ ٠ ٠  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,٢٣٥٨٣٣ ٣ ٠,٠٧٨٦١١ ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 



 

١٣١  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Wجمعيت پوياي خرس سياه در  از بين رفتن و تهديد ٩
  زيستگاههاي موجود

٠,١٤٧٦٩٤ ٢ ٠,٢٢١٥٤١ ٣  ٠٧٣٨٤٧/٠ 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠ ٠ ٠,٠٧٢٧٢٧ ١  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠ ٠  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠,١٠٣٠٣ ١ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  ز خرس سياهوجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت ا ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠,١٢١٢١٢ ٢ ٠,٠٦٠٦٠٦ ١  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠,١٣٣٣٣٢ ٢ ٠,٠٦٦٦٦٦ ١  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tد مدت مديريت گونه خرس سياه در نداشتن استراتژي بلن ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠,٠٩٠٩٠٩ ١  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠.١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠,١٦٩٦٩٦ ٢  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

  
  
 
 
   
  
 
   



 

١٣٢  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STمطالعات و اقدامات الزم جهت ايجاد منطقه چهارگانه سازمان جهت حفاظت و ١٧ :
 مديريت خرس سياه در كشور 

STهاي فصلي با استفاده از : تعيين گستره خانگي و مسيرها و جابجايي خرس و رفتار١٨
 ردياب ماهواره اي و ...

 ١٨ St ١٧ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS١٧  WiAS١٧ AS١٨ WiAS١٨ 

S٠,١٧١٥١٤ ٢ ٠,١٧١٥١٤ ٢  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠ ٠ ٠ ٠  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,١٣٣٤ ٢ ٠ ٠  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,٢٤٢٩٧٩ ٣ ٠,٠٨٠٩٩٣ ١  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠,٠٤٧٦٤٣ ١ ٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  ياهآگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس س ٥ 
W٠ ٠ ٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠,١٥٢٤٥٨ ٢  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٢٥٠١٢٥ ٣ ٠,١٦٦٧٥ ٢  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در خ ٤

  سال هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠ ٠  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٢٧١٥٦٦ ٣ ٠,٠٩٠٥٢٢ ١  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,١٧٦٢٨ ٢ ٠,١٧٦٢٨ ٢  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,١٢٣٨٧٢ ٢ ٠,١٢٣٨٧٢ ٢  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,١٥٧٢٢٢ ٢ ٠,٠٧٨٦١١ ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٢٢١٥٤١ ٣ ٠,٠٧٣٨٤٧ ١  ٠٧٣٨٤٧/٠ 



 

١٣٣  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠,١٤٥٤٥٤ ٢  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oش جوامع محلي در انجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموز ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠ ٠ ٠ ٠  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠ ٠ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس عدم وجود منط ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠,٠٦٠٦٠٦ ١ ٠,١٨١٨١٨ ٣  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠,٠٦٦٦٦٦ ١ ٠,٠٦٦٦٦٦ ١  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠,٠٩٠٩٠٩ ١  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,٠٩٦٩٦٩ ١  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠,٠٨٤٨٤٨ ١  ٠٨٤٨٤٨/٠  ه در ايرانعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سيا ٦ 

 
 
 
 
 
  
  
  



 

١٣٤  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STتشكيل اجراي دوره هاي آموزشي و آشنايي با خرس سياه، زيستگاههاي آن و اهميت ١٩ :
استان هدف و  ٣حفاظت از آن و ايجاد وفاق و همدلي براي ارگانهاي دولتي و غير دولتي 

سازمانهاي جهاد و كشاورزي و كارشناسان و مديران مرتبط با موضوع حفاظت از جمله 
دامپزشكي، استانداري و فرمانداريها، شهرداري و شوراي شهر و روستا، ادارات كل حفاظت 

 محيط زيست و ...
STايجاد تشكل ها و انجمن هاي دانشگاهي در زمينه حفاظت ازخرس سياه در دانشگاهها ٢٠ :

ي در حيطه دانشگاه و مدارس و و مدارس استانهاي هدف و پرداختن به امور آموزشي و حفاظت
 نهادينه كردن موضوع خرس سياه در آن 

 ٢٠ St ١٩ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS١٩  WiAS١٩ AS٢٠ WiAS٢٠ 

S٠ ٠ ٠,١٧١٥١٤ ٢  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠,٠٥٧١٧١ ١  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,١٣٣٤ ٢ ٠,١٣٣٤ ٢  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠ ٠ ٠,٠٨٠٩٩٣ ١  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠,٠٤٧٦٤٣ ١ ٠,٠٤٧٦٤٣ ١  ٠٤٧٦٤٣/٠  ايي مورد استفاده خرس سياهآگاهي مردم از منابع غذ ٥ 
W٠,٠٧٦٢٢٨ ٢ ٠,٠٣٨١١٤ ١  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠ ٠ ٠,١٥٢٤٥٨ ٢  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٠٨٣٣٧٥ ١ ٠,٢٥٠١٢٥ ٣  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال  ٤

  هاي اخير
٠ ٠ ٠,٠٧١٤٦٤ ١  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠ ٠ ٠,٠٩٠٥٢٢ ١  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  ستگاههاي مربوطهزي

٠,٠٨٨١٤ ١ ٠,١٧٦٢٨ ٢  ٠٨٨١٤٠/٠ 



 

١٣٥  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠ ٠ ٠,١٢٣٨٧٢ ٢  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠ ٠ ٠,٠٧٨٦١١ ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  تگاههاي موجودزيس
٠ ٠ ٠,٠٧٣٨٤٧ ١  ٠٧٣٨٤٧/٠ 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠ ٠ ٠,٢١٨١٨١ ٣  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,٠٧٨٧٨٧ ١  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oمينه آموزش جوامع محلي در انجام پروژهاي تحقيقاتي در ز ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,٢٤٢٤٢٤ ٢  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,٢١٨١٨ ٢  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠ ٠ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠ ٠ ٠,١٢١٢١٢ ٢  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠ ٠ ٠,١٣٣٣٣٢ ٢  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,٢٣٠٣٠٢ ٢  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠ ٠ ٠,١٨١٨١٨ ٢  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,٠٩٦٩٦٩ ١ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠ ٠ ٠,١٦٩٦٩٦ ٢  ٠٨٤٨٤٨/٠  ياه در ايرانعدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس س ٦ 

 
 
 
 
  



 

١٣٦  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STتشكيل كارگروه مشورتي و تعيين وظايف ارگانهاي ذيربط و امضاء توافق نامه و آئين ٢١ :
 نامه اجراي 

STآموزش روش هاي دامداري امن و سودآور و سازگار با محيط زيست و اصالح  محل ٢٢ :
 نگهداري دام

 ٢٢ St ٢١ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS٢١  WiAS٢١ AS٢٢ WiAS٢٢ 

S٠,١٧١٥١٤ ٢ ٠,٠٨٥٧٥٧ ١  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠ ٠  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  سياه  وحش به ويژه خرس
٠,١٣٣٤ ٢ ٠,٠٦٦٧ ١  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,١٦١٩٨٦ ٢ ٠ ٠  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠,٠٤٧٦٤٣ ١ ٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠,٠٣٨١١٤ ١ ٠,٠٣٨١١٤ ١  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,٣٠٤٩١٦ ٤ ٠,١٥٢٤٥٨ ٢  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,١٦٦٧٥ ٢ ٠,١٦٦٧٥ ٢  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در  ٤

  رسال هاي اخي
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠,٠٧١٤٦٤ ١  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٠٩٠٥٢٢ ١ ٠ ٠  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,١٧٦٢٨ ٢ ٠,١٧٦٢٨ ٢  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wرس و در تردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خ ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,١٨٥٨٠٨ ٣ ٠,٠٦١٩٣٦ ١  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,٠٧٨٦١١ ١ ٠ ٠  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٣٨٤٧/٠ 



 

١٣٧  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oت دغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جه ١
  حفاظت از خرس سياه

٠,١٤٥٤٥٤ ٢ ٠,١٤٥٤٥٤ ٢  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,٠٧٨٧٨٧ ١  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,١٢١٢١٢ ١  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠,١٠٣٠٣ ١ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  ظت از آنسياه جهت حفا
٠,٠٦٠٦٠٦ ١ ٠,١٢١٢١٢ ٢  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠,١٣٣٣٣٢ ٢ ٠,٠٦٦٦٦٦ ١  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tمراني در منطقه و در نتيجه وجود طرح هاي توسعه اي و ع ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠,٢٧٢٧٢٧ ٣  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,٠٩٦٩٦٩ ١  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠,١٦٩٦٩٦ ٢  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

١٣٨  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STبيمه محصوالت دامي و دامپروري در مناطق مجاور زيستگاههاي خرس سياه درمقابل ٢٣ :
 خسارات ناشي از آن

STپيشنهاد اليحه و وضع قوانين حامي حفاظت از خرس سياه و تعيين ضرر و زيان شكار ٢٤ :
 در حد موثر و قابل اجرا

 ٢٤ St ٢٣ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS٢٣  WiAS٢٣ AS٢٤ WiAS٢٤ 

S٠ ٠ ٠ ٠  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠,٠٥٧١٧١ ١  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,٠٦٦٧ ١ ٠.١٣٣٤ ٢  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,٠٨٠٩٩٣ ١ ٠,٠٨٠٩٩٣ ١  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠ ٠ ٠,٠٤٧٦٤٣ ١  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠,٠٣٨١١٤ ١ ٠,٠٣٨١١٤ ١  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,٠٧٦٢٢٩ ١ ٠,١٥٢٤٥٨ ٢  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٣٣٣٥ ٤ ٠,٢٥٠١٢٥ ٣  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در  ٤

  سال هاي اخير
٠ ٠ ٠ ٠  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٠٩٠٥٢٢ ١ ٠ ٠  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,١٧٦٢٨ ٢ ٠,١٧٦٢٨ ٢  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,٠٦١٩٣٦ ١ ٠,٠٦١٩٣٦ ١  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠ ٠ ٠ ٠  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٣٨٤٧/٠ 



 

١٣٩  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,٠٧٨٧٨٧ ١  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي  ٣
  در زيستگاه خرس سياه

٠ ٠ ٠,١٢١٢١٢ ١  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت  ٤
  حيط زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجوييم

٠ ٠ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠ ٠ ٠,١٠٣٠٣ ١  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠,٠٦٠٦٠٦ ١ ٠ ٠  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tحيط بان در زيستگاههاي خرس سياه كمبود امكانات و م ٢
  به نسبت مساحت

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠ ٠ ٠,٠٩٠٩٠٩ ١  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,٢٩٠٩٠٧ ٣ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٢٥٤٥٤٤ ٣ ٠٨٤٨٤٨/٠  ١  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

  
 
 
 
  
  
 
  



 

١٤٠  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STافزايش محيط باني و نيروهاي مجهز محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه٢٥ : 
STعيين هميار محيط بان و افراد قابل اطمينان و همكار در زمينه اطالع رساني و حفاظت : ت٢٦

 از خرس سياه در تمام زيستگاههاي مشخص شده
 ٢٦ St ٢٥ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف

AS٢٥  WiAS٢٥ AS٢٦ WiAS٢٦ 
S٠.١٧١٥١٤ ٢ ٠,١٧١٥١٤ ٢  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,١١٤٣٤٢ ٢ ٠,٠٥٧١٧١ ١  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,٢٠٠١ ٣ ٠,١٣٣٤ ٢  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  لي و بحرانيمساعد خشك سا

٠,٠٨٠٩٩٣ ١ ٠,٠٨٠٩٩٣ ١  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠,٠٩٥٢٨٦ ٢ ٠,٠٤٧٦٤٣ ١  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠,٠٧٦٢٢٨ ٢ ٠,٠٣٨١١٤ ١  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  ر زيستگاه خرس سياهچراي بي رويه د
٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠,١٥٢٤٥٨ ٢  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٢٥٠١٢٥ ٣ ٠,١٦٦٧٥ ٢  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در  ٤

  سال هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠ ٠  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  يي غذا

٠   ٠ ٠  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,١٧٦٢٨ ٢ ٠,٠٨٨١٤ ١  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠ ٠ ٠,٠٦١٩٣٦ ١  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,٠٧٨٦١١ ١ ٠ ٠  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠,٠٧٣٨٤٧ ١  ٠٧٣٨٤٧/٠ 



 

١٤١  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  حفاظتمشترك 

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠ ٠  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠ ٠  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠ ٠  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠,٢٠٦٠٦ ٢ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه وجود ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠ ٠ ٠,١٢١٢١٢ ٢  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠,١٩٩٩٩٨ ٣ ٠,٢٦٦٦٦٤ ٤  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠ ٠ ٠,٠٩٠٩٠٩ ١  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,٢٩٠٩٠٧ ٣  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

١٤٢  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  

STشناسايي مناطق پرخطر و حساس تصادفات جاده اي و اصالح و استاندارد سازي جاده ٢٧ :
 ها 

STشناسايي مناطق حساس و پرتنش تعارضات خرس با انسان و دام٢٨ : 
 ٢٨ St ٢٧ Wi St  عوامل تعيين كننده  فردي

AS٢٧  WiAS٢٧ AS٢٨ WiAS٢٨ 
S٠,٠٨٥٧٥٧ ١ ٠,١٧١٥١٤ ٢  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠,٠٥٧١٧١ ١ ٠ ٠  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sفاظت از حيات استفاده از مشاركت هاي مردمي در ح ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,١٣٣٤ ٢ ٠,٠٦٦٧ ١  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,٠٨٠٩٩٣ ١ ٠,١٦١٩٨٦ ٢  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠,٠٤٧٦٤٣ ١ ٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠,٠٣٨١١٤ ١ ٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  ناخت مردم از گونه خرس سياهعدم ش ١ 
Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي،  ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠,٠٧٦٢٢٩ ١  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٢٥٠١٢٥ ٣ ٠,٣٣٣٥ ٤  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wد منابع غذايي در خشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبو ٤

  سال هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠,٠٧١٤٦٤ ١  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wپراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات  ٥
  غذايي 

٠,٢٧١٥٦٦ ٣ ٠ ٠  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,٢٦٤٤٢ ٣ ٠,٢٦٤٤٢ ٣  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در تردد دام اهل ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,١٢٣٨٧٢ ٢ ٠,١٢٣٨٧٢ ٢  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,٠٧٨٦١١ ١ ٠,٠٧٨٦١١ ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠,١٤٧٦٩٤ ٢  ٠٧٣٨٤٧/٠ 



 

١٤٣  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠,١٤٥٤٥٤ ٢  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠   ٠,٠٧٨٧٨٧ ١  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  هزيستگاه خرس سيا

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,١٢١٢١٢ ١  ١٢١٢١٢/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠ ٠ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tز در زيستگاه خرس عدم وجود منطقه تحت مديريت مجه ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠ ٠ ٠,٠٦٠٦٠٦ ١  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  ٢
  نسبت مساحت

٠ ٠ ٠ ٠  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,٢٣٠٣٠٢ ٢ ٠,٢٣٠٣٠٢ ٢  ١١٥١٥١/٠ 

Tه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه وجود طرح هاي توسع ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠,٠٩٠٩٠٩ ١  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠ ٠ ٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٤٤  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

STاصالح روش هاي دامداري سنتي و جلوگيري از چراي بي رويه احشام و اصالح  ٢٩ :
 مكانهاي نگهداري دام

STاصالح و بنيادي كردن مكانيسم هاي جبران خسارات ناشي از خرس سياه و تعارضات ٣٠ :
 آن با انسان

 ٣٠ St ٢٩ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS٢٩  WiAS٢٩ AS٣٠ WiAS٣٠ 

S٠,٠٨٥٧٥٧ ١ ٠ ٠  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١ 
S٠ ٠ ٠,٠٥٧١٧١ ١  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢ 
Sاستفاده از مشاركت هاي مردمي در حفاظت از حيات  ٣

  وحش به ويژه خرس سياه 
٠,١٣٣٤ ٢ ٠,١٣٣٤ ٢  ٠٦٦٧٠٠/٠ 

Sايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا  مقاومت و ٤
  مساعد خشك سالي و بحراني

٠,٠٨٠٩٩٣ ١ ٠,٠٨٠٩٩٣ ١  ٠٨٠٩٩٣/٠ 

S٠ ٠ ٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥ 
W٠ ٠ ٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  عدم شناخت مردم از گونه خرس سياه ١ 
Wي هاي صنتي، عدم مديريت صحيح دام اهلي و دامدار ٢

  چراي بي رويه در زيستگاه خرس سياه
٠,١٥٢٤٥٨ ٢ ٠,٣٠٤٩١٦ ٤  ٠٧٦٢٢٩/٠ 

W٠,٢٥٠١٢٥ ٣ ٠,٠٨٣٣٧٥ ١  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣ 
Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در  ٤

  سال هاي اخير
٠,٠٧١٤٦٤ ١ ٠,٠٧١٤٦٤ ١  ٠٧١٤٦٤/٠ 

Wع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات پراكندگي و كمبود مناب ٥
  غذايي 

٠,١٨١٠٤٤ ٢ ٠,٠٩٠٥٢٢ ١  ٠٩٠٥٢٢/٠ 

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در  ٦
  زيستگاههاي مربوطه

٠,٢٦٤٤٢ ٣ ٠,٠٨٨١٤ ١  ٠٨٨١٤٠/٠ 

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در  ٧
  نتيجه ايجاد تعارض

٠,١٢٣٨٧٢ ٢ ٠,٢٤٧٧٤٤ ٤  ٠٦١٩٣٦/٠ 

W٠,٠٧٨٦١١ ١ ٠,٠٧٨٦١١ ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨ 
Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در  ٩

  زيستگاههاي موجود
٠,٠٧٣٨٤٧ ١ ٠,٠٧٣٨٤٧ ١  ٠٧٣٨٤٧/٠ 
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Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت  ١
  حفاظت از خرس سياه

٠,٠٧٢٧٢٧ ١ ٠,٠٧٢٧٢٧ ١  ٠٧٢٧٢٧/٠ 

Oعالقه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي  ٢
  مشترك حفاظت

٠,٠٧٨٧٨٧ ١ ٠,٠٧٨٧٨٧ ١  ٠٧٨٧٨٧/٠ 

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,١٢١٢١٢ ١ ٠,١٢١٢١٢ ١  ١٢١٢١٢/٠ 

Oمان حفاظت محيط انجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي ساز ٤
  زيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه هاي دانشجويي

٠,١٠٩٠٩ ١ ٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠ 

O٠ ٠ ٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥ 
Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس  ١

  سياه جهت حفاظت از آن
٠ ٠ ٠ ٠  ٠٦٠٦٠٦/٠ 

Tو محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به  كمبود امكانات ٢
  نسبت مساحت

٠,٠٦٦٦٦٦ ١ ٠ ٠  ٠٦٦٦٦٦/٠ 

Tنداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در  ٣
  ايران

٠,١١٥١٥١ ١ ٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠ 

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه  ٤
  نا امني و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٠٩٠٩٠٩ ١ ٠ ٠  ٠٩٠٩٠٩/٠ 

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢ ٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥ 
T٠,٠٨٤٨٤٨ ١ ٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦ 
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STقع در :  الزام انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعه اي و عمراني وا٣١
  مناطق حساس زيستگاهي 

  ٣١ Wi St  عوامل تعيين كننده  رديف
AS٣١  WiAS٣١   

S٠,٠٨٥٧٥٧ ١  ٠٨٥٧٥٧/٠  وجود جمعيت توليد مثل كننده خرس سياه در منطقه  ١   

S٠,٠٥٧١٧١ ١  ٠٥٧١٧١/٠  آشنايي مردم بومي با زيستگاههاي خرس سياه در منطقه ٢   

Sدر حفاظت از حيات وحش به استفاده از مشاركت هاي مردمي  ٣
  ويژه خرس سياه 

٠,٠٦٦٧ ١  ٠٦٦٧٠٠/٠   

Sمقاومت و ايستايي جمعيت خرس سياه در مقابل شرايط نا مساعد  ٤
  خشك سالي و بحراني

٠,١٦١٩٨٦ ٢  ٠٨٠٩٩٣/٠   

S٠ ٠  ٠٤٧٦٤٣/٠  آگاهي مردم از منابع غذايي مورد استفاده خرس سياه ٥   

W٠ ٠  ٠٣٨١١٤/٠  سياه عدم شناخت مردم از گونه خرس ١   

Wعدم مديريت صحيح دام اهلي و دامداري هاي صنتي، چراي بي  ٢
  رويه در زيستگاه خرس سياه

٠,٠٧٦٢٢٩ ١  ٠٧٦٢٢٩/٠   

W٠,٠٨٣٣٧٥ ١  ٠٨٣٣٧٥/٠  شكار و تصادفات جاده اي ٣   

Wخشكسالي و كم آبي و در نتيجه كمبود منابع غذايي در سال هاي  ٤
  اخير

٠,١٤٢٩٢٨ ٢  ٠٧١٤٦٤/٠   

W٠,١٨١٠٤٤ ٢  ٠٩٠٥٢٢/٠  پراكندگي و كمبود منابع غذايي در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي  ٥   

Wوجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي  ٦
  مربوطه

٠,٠٨٨١٤ ١  ٠٨٨١٤٠/٠   

Wتردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس و در نتيجه ايجاد  ٧
  تعارض

٠,٠٦١٩٣٦ ١  ٠٦١٩٣٦/٠   

W٠,٠٧٨٦١١ ١  ٠٧٨٦١١/٠  نا مطلوب بودن وضيعت زيستگاهي خرس سياه ٨   

Wاز بين رفتن و تهديد جمعيت پوياي خرس سياه در زيستگاههاي  ٩
  موجود

٠,٠٧٣٨٤٧ ١  ٠٧٣٨٤٧/٠   

Oدغدغه و انگيزه سازمان حفاظت محيط زيست جهت حفاظت از  ١
  خرس سياه

٠,١٤٥٤٥٤ ٢  ٠٧٢٧٢٧/٠   
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Oه مندي سازمان هاي بين المللي براي انجام پروژهاي مشترك عالق ٢
  حفاظت

٠ ٠  ٠٧٨٧٨٧/٠   

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش جوامع محلي در  ٣
  زيستگاه خرس سياه

٠,١٢١٢١٢ ١  ١٢١٢١٢/٠   

Oانجام پروژهاي تحقيقاتي و حفاظتي سازمان حفاظت محيط  ٤
  اي دانشجوييزيست،گروههاي مردم نهاد و پروژه ه

٠,١٠٩٠٩ ١  ١٠٩٠٩٠/٠   

O٠ ٠  ١٠٣٠٣٠/٠  وجود اعتقادات مذهبي جهت حفاظت از خرس سياه ٥   

Tعدم وجود منطقه تحت مديريت مجهز در زيستگاه خرس سياه  ١
  جهت حفاظت از آن

٠,٠٦٠٦٠٦ ١  ٠٦٠٦٠٦/٠   

Tكمبود امكانات و محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه به نسبت  ٢
  مساحت

٠,٠٦٦٦٦٦ ١  ٠٦٦٦٦٦/٠   

T٠,١١٥١٥١ ١  ١١٥١٥١/٠  نداشتن استراتژي بلند مدت مديريت گونه خرس سياه در ايران ٣   

Tوجود طرح هاي توسعه اي و عمراني در منطقه و در نتيجه نا امني  ٤
  و تكه تكه شدن زيستگاهها

٠,٣٦٣٦٣٦ ٤  ٠٩٠٩٠٩/٠   

T٠,١٩٣٩٣٨ ٢  ٠٩٦٩٦٩/٠  زنده گيري ، خريد و فروش و قاچاق توله خرس ها ٥   

T٠  ٠  ٠٨٤٨٤٨/٠  عدم بازدارندگي قوانين منع شكار خرس سياه در ايران ٦   
  

  اولويت بندي استراتژي هاي كليدي - ١٥-٥
اينك زمان آن رسيده كه جذابيت نسبي استراتژي هاي كليدي را مشخص نمود و استراتژي 

مشخص نمود. بر اساس جمع كل  هاي مهم تر كه ناشي از اثرگذاري عوامل تعيين كننده
توان جذابيت استراتژي هاي در انتهاي ماتريس هاي صفحات قبل، استراتژي هاي كليدي را مي

بررسي و تعيين روش هاي حفاظتي مبتني ". ضمناً استراتژي به صورت زير اولويت بندي نمود
اج شده تعيين كه به عنوان مهمترين استراتژي استخر "بر همكاري و مشاركت مردم (بومي)

باشد. با توجه به اينكه در تجزيه و تحليل مي WOگرديده است، در گروه استراتژي هاي 
ماتريس عوامل داخلي و خارجي بهترين استراتژي پيشنهادي براي اين سيستم در محدوده 

كارانه) قرار داشت و مهمترين استراتژي استخراج هاي محافظه(استراتژي WOاستراتژي هاي 
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گيري ر اين تحقيق نيز در همين محدوده واقع شده است، كه اين موضوع نشانگر نتيجهشده د
  باشد.درست اين مطالعه مي
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  امتياز  استراتژي ها  رديف 

١  ST٣,٧٧٣٧٩٩ : بررسي و تعيين روش هاي حفاظتي مبتني بر همكاري و مشاركت مردم (بومي) و ارائه آن ١٤  
٢  ST٣,٧٣١٩٨٣  ستگاه و جمعيت خرس در ايران: ايجاد سيستم پايش مداوم زي١٢  
٣  STتشكيل دوره هاي آموزشي و آشنايي با روش هاي همياري و مشاركتي در حفاظت از خرس سياه براي ٣ :

 گروههاي محلي مجاور زيستگاههاي خرس –كشاورزان و دام پروران محلي  –گروههاي دانش آموز 
٣,٣٧١٨٨٩  

٤  STي و آشنايي با خرس سياه، زيستگاههاي آن و اهميت حفاظت از آن و : تشكيل اجراي دوره هاي آموزش١٩
استان هدف و كارشناسان و مديران مرتبط با موضوع  ٣ايجاد وفاق و همدلي براي ارگانهاي دولتي و غير دولتي 

 حفاظت از جمله سازمانهاي جهاد و كشاورزي و دامپزشكي، استانداري و فرمانداريها، شهرداري و شوراي شهر و
 روستا، ادارات كل حفاظت محيط زيست و ...

٣,٣٣٣٨٨٤  

٥  STبررسي و تعيين زيستگاههاي تاريخي و مطلوب جهت رهاسازي و احياء گونه در آنها با علم به اينكه اين ١٦ :
 زيستگاهها ارتباط با زيستگاهي محصور را برقرار مي سازد.

٣,٣٣٨٣٢١  

٦  ST٢,٩٩٤٣٨٣ ر و سازگار با محيط زيست و اصالح  محل نگهداري دام: آموزش روش هاي دامداري امن و سودآو٢٢  
٧  ST٢,٨٩٢٧٨٦ : تعيين گستره خانگي و مسيرها و جابجايي خرس و رفتارهاي فصلي با استفاده از ردياب ماهواره اي و ...١٨  
٨  ST٢.٨١٩٧١٥ : برنامه ريزي و اقدامات الزم جهت احياء كريدورهاي مابين زيستگاهها و پايش آنها ٩  
٩  ST٢,٧٢٨٦٦٢ : كاشت گونه هاي گياهي مقاوم در برابر كم آبي و مورد تغذيه خرس در زيستگاهها امن٧  

١٠  STتعيين هميار محيط بان و افراد قابل اطمينان و همكار در زمينه اطالع رساني و حفاظت از خرس سياه در ٢٦ :
 تمام زيستگاههاي مشخص شده

٢,٦٥٠٣٣٢  

١١  STعيت در تمام زيستگاههاي موجود و ثبت جمعيت هاي زادآور و گونه هايي كه احتماالً در : تخمين جم١٥
 زيستگاههاي مجزا محصور شده است.

٢,٥٨٩١٦٧  

١٢  ST٢,٥٤٧٦١٩ : شناسايي مناطق حساس و پرتنش تعارضات خرس با انسان و دام٢٨  
١٣  ST٢,٥٢٦٢٨٨ ستاندارد سازي جاده ها : شناسايي مناطق پرخطر و حساس تصادفات جاده اي و اصالح و ا٢٧  
١٤  STتهيه تيزر و فيلم هاي مستند و پخش در رسانه هاي تصويري در كشور و استانهاي هدف جهت معرفي گونه ٤ :

 و شرايط زيستي آن
٢,٤٩٧٦٣٢  

١٥  ST٢,٤٢٩٣١٩ : اصالح و بنيادي كردن مكانيسم هاي جبران خسارات ناشي از خرس سياه و تعارضات آن با انسان٣٠  
١٦  STالزام انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعه اي و عمراني واقع در مناطق حساس ٣١  :

  زيستگاهي 
٢,٣٣٣٤٧٧  

١٧  ST٢,٢٤٣٤٠٣ : شناسايي لكه هاي زيستگاهي جديد و شبكه بندي آنها١٣  
١٨  STآن جهت اتصال تمام زيستگاهها به : تعيين و شناسايي كريدورهاي فعال و غير فعال بين زيستگاهها و احياء ٢

  هم و در نهايت به زيستگاههاي موجود در پاكستان
٢,٢١٨١٧٥  

١٩  ST٢,١١٦٤٢٣ : تشكيل كارگروه مشورتي و تعيين وظايف ارگانهاي ذيربط و امضاء توافق نامه و آئين نامه اجراي ٢١  
٢٠  ST٢,٠٠١٠٨٨ حشام و اصالح  مكانهاي نگهداري دام: اصالح روش هاي دامداري سنتي و جلوگيري از چراي بي رويه ا٢٩  
٢١  ST١,٩٦٢٣١٤ : تشكيل سامانه اطالعاتي و پايگاه داده خرس سياه در سازمان١٠  
٢٢  ST١,٩٥٦٨٠٩ : افزايش محيط باني و نيروهاي مجهز محيط بان در زيستگاههاي خرس سياه٢٥  
٢٣  ST١,٩٢٨٠١٤ياه و تعيين ضرر و زيان شكار در حد موثر و قابل : پيشنهاد اليحه و وضع قوانين حامي حفاظت از خرس س٢٤  
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 اجرا
٢٤  STمطالعات و اقدامات الزم جهت ايجاد منطقه چهارگانه سازمان جهت حفاظت و مديريت خرس سياه در ١٧ :

 كشور 
١,٩٢٠٩٠٤  

٢٥  ST١,٩٠٦٦٠٢ :  تعيين رژيم غذايي در تمام زيستگاهها و مقايسه آنها با هم١  
٢٦  ST١,٨٨٤١٥٣ جاد مناطق حفاظتي و مديريت شده در زيستگاههاي خرس سياه : اي٦  
٢٧  ST١,٨٧٠٤١٤ : معرفي گونه ها به زيستگاههاي مستعد و احياء جمعيت در آن٨  
٢٨  ST١,٨١٠٢٣٧ : بيمه محصوالت دامي و دامپروري در مناطق مجاور زيستگاههاي خرس سياه درمقابل خسارات ناشي از آن٢٣  
٢٩  ST١,٦٢٩٥١٢ ويق و حمايت موسسات گردشگري بومي و ايجاد جذابيت اكوتوريسمي مناطق : تش١١  
٣٠  ST١,٥٦٥٤٧٣ : حمايت و جهت دهي پايان نامه ها ، مقاالت و پژوهش هاي دانشجويي٥  
٣١  STايجاد تشكل ها و انجمن هاي دانشگاهي در زمينه حفاظت ازخرس سياه در دانشگاهها و مدارس استانهاي ٢٠ :

و پرداختن به امور آموزشي و حفاظتي در حيطه دانشگاه و مدارس و نهادينه كردن موضوع خرس سياه در  هدف
 آن 

١,٠٠٧١٦٦  
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  م: نتيجه گيري و پيشنهاداتششفصل 
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  بررسي و نتيجه گيري سواالت و فرضيه هاي تحقيق  - ١-٦
شكار و "ي و خارجي آورده شده است، عوامل همانگونه كه در جداول ماتريس عوامل داخل

، "پراكندگي و كمبود منابع غذايي و در نتيجه ايجاد تعارضات غذايي"، "تصادفات جاده اي
عدم بازدارندگي "و  "وجود تعارضات بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاه مربوطه"

بسيار باال به خود به  با تخصيص امتيازات وزن دار "قوانين منع شكار خرس سياه در ايران
عنوان عوامل پراهميت شناخته شده اند كه اين امر نشانگر صحت فرضيات شماره يك و دو 

  اين تحقيق مي باشد. 
نداشتن استراتژي بلندمدت "اين تحقيق نيز با توجه به اينكه عامل خارجي  ٣فرضيه شماره 

را به خود دار بااليي در جدول عوامل خارجي امتياز وزن  "گونه خرس سياه در ايران
  . اختصاص داده است، نيز بدرستي فرض شده است

پس از اينكه تمام استراتژي ها بر اساس اهميت مرتب شدند، جهت تبيين برنامه مديريتي 
) اين طبقه ١-٥ن آنها را در سه دسته مهم، متوسط و ضعيف دسته بندي كرد. جدول (توامي

اسخگويي به بند دوم سواالت تحقيق تحت عناوين بندي را نشان مي دهد كه در راستاي پ
  پاسخ مي دهد.  "بهترين استراتژي براي مديريت اين گونه در منطقه چيست؟"

 "زمينه هاي تعارض انسان و گونه"همچنين در پاسخ به بند يك سواالت تحقيق تحت عنوان 
و در نتيجه ايجاد تردد دام اهلي و دامداران در زيستگاههاي خرس "با توجه به عواملي چون 

پراكندگي "، "وجود تعارض بين مردم بومي و خرس سياه در زيستگاههاي مشترك"، "تعارض
خشكسالي و كم آبي و در نتيجه "و  "و كمبود منابع غذايي و در نتيجه ايجاد تعارض غذايي

كه در جدول ماتريس عوامل داخلي امتيازات وزن دار  "كمبود منابع غذايي در سالهاي اخير
بااليي را به خود اختصاص داده اند، نشان مي دهد كه بيشترين تعارضات ايجاد شده در زمينه 

  دام اهلي با خرس سياه مي باشد.  و منابع غذايي مشترك انسان
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  طبقه بندي استراتژي ها  -١-٦جدول
  امتياز  استراتژي ها  رديف

  استراتژي هاي مهم
١. STتني بر همكاري و مشاركت بررسي و تعيين روش هاي حفاظتي مب: ١٤

 مردم (بومي) و ارائه آن 
٣,٧٧٣٧٩٩  

٢. ST٣,٧٣١٩٨٣  ايجاد سيستم پايش مداوم زيستگاه و جمعيت خرس در ايران: ١٢  
٣. STتشكيل دوره هاي آموزشي و آشنايي با روش هاي همياري و مشاركتي ٣ :

كشاورزان و دام  –در حفاظت از خرس سياه براي گروههاي دانش آموز 
 گروههاي محلي مجاور زيستگاههاي خرس –ان محلي پرور

٣,٣٧١٨٨٩  

٤. STتشكيل اجراي دوره هاي آموزشي و آشنايي با خرس سياه، : ١٩
زيستگاههاي آن و اهميت حفاظت از آن و ايجاد وفاق و همدلي براي ارگانهاي 

استان هدف و كارشناسان و مديران مرتبط با موضوع  ٣دولتي و غير دولتي 
مله سازمانهاي جهاد و كشاورزي و دامپزشكي، استانداري و حفاظت از ج

فرمانداريها، شهرداري و شوراي شهر و روستا، ادارات كل حفاظت محيط 
 زيست و ...

٣,٣٣٣٨٨٤  

٥. STبررسي و تعيين زيستگاههاي تاريخي و مطلوب جهت رهاسازي و : ١٦
زيستگاهي محصور  احياء گونه در آنها با علم به اينكه اين زيستگاهها ارتباط با

 را برقرار مي سازد.

٣,٣٣٨٣٢١  

٦. STآموزش روش هاي دامداري امن و سودآور و سازگار با محيط زيست : ٢٢
 و اصالح  محل نگهداري دام

٢,٩٩٤٣٨٣  

٧. STتعيين گستره خانگي و مسيرها و جابجايي خرس و رفتارهاي فصلي : ١٨
 با استفاده از ردياب ماهواره اي و ...

٢,٨٩٢٧٨٦  

٨. STبرنامه ريزي و اقدامات الزم جهت احياء كريدورهاي مابين زيستگاهها و : ٩
 پايش آنها 

٢,٨١٩٧١٥  

٩. STكاشت گونه هاي گياهي مقاوم در برابر كم آبي و مورد تغذيه خرس در : ٧
 زيستگاهها امن

٢,٧٢٨٦٦٢  

  استراتژي هاي متوسط
١٠. STكار در زمينه اطالع تعيين هميار محيط بان و افراد قابل اطمينان و هم: ٢٦

 رساني و حفاظت از خرس سياه در تمام زيستگاههاي مشخص شده
٢,٦٥٠٣٣٢  

١١. STتخمين جمعيت در تمام زيستگاههاي موجود و ثبت جمعيت هاي : ١٥
 زادآور و گونه هايي كه احتماالً در زيستگاههاي مجزا محصور شده است.

٢,٥٨٩١٦٧  

١٢. ST٢,٥٤٧٦١٩ ضات خرس با انسان و دامشناسايي مناطق حساس و پرتنش تعار: ٢٨  
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١٣. STشناسايي مناطق پرخطر و حساس تصادفات جاده اي و اصالح و : ٢٧
 استاندارد سازي جاده ها 

٢,٥٢٦٢٨٨  

١٤. STتهيه تيزر و فيلم هاي مستند و پخش در رسانه هاي تصويري در كشور و ٤ :
 استانهاي هدف جهت معرفي گونه و شرايط زيستي آن

٢,٤٩٧٦٣٢  

١٥. STاصالح و بنيادي كردن مكانيسم هاي جبران خسارات ناشي از خرس : ٣٠
 سياه و تعارضات آن با انسان

٢,٤٢٩٣١٩  

١٦. STالزام انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعه اي و ٣١  :
  عمراني واقع در مناطق حساس زيستگاهي 

٢,٣٣٣٤٧٧  

١٧. ST٢,٢٤٣٤٠٣ نهاشناسايي لكه هاي زيستگاهي جديد و شبكه بندي آ: ١٣  
١٨. STتعيين و شناسايي كريدورهاي فعال و غير فعال بين زيستگاهها و احياء ٢ :

آن جهت اتصال تمام زيستگاهها به هم و در نهايت به زيستگاههاي موجود در 
  پاكستان

٢,٢١٨١٧٥  

١٩. STتشكيل كارگروه مشورتي و تعيين وظايف ارگانهاي ذيربط و امضاء : ٢١
 ه اجراي توافق نامه و آئين نام

٢,١١٦٤٢٣  

٢٠. STاصالح روش هاي دامداري سنتي و جلوگيري از چراي بي رويه : ٢٩
 احشام و اصالح  مكانهاي نگهداري دام

٢,٠٠١٠٨٨  

  استراتژي هاي ضعيف
٢١. ST١,٩٦٢٣١٤ تشكيل سامانه اطالعاتي و پايگاه داده خرس سياه در سازمان: ١٠  
٢٢. STيط بان در زيستگاههاي خرس افزايش محيط باني و نيروهاي مجهز مح: ٢٥

 سياه
١,٩٥٦٨٠٩  

٢٣. STپيشنهاد اليحه و وضع قوانين حامي حفاظت از خرس سياه و تعيين : ٢٤
 ضرر و زيان شكار در حد موثر و قابل اجرا

١,٩٢٨٠١٤  

٢٤. STمطالعات و اقدامات الزم جهت ايجاد منطقه چهارگانه سازمان جهت : ١٧
 حفاظت و مديريت خرس سياه در كشور 

١,٩٢٠٩٠٤  

٢٥. ST١,٩٠٦٦٠٢ :  تعيين رژيم غذايي در تمام زيستگاهها و مقايسه آنها با هم١  
٢٦. ST١,٨٨٤١٥٣ ايجاد مناطق حفاظتي و مديريت شده در زيستگاههاي خرس سياه : ٦  
٢٧. ST١,٨٧٠٤١٤ معرفي گونه ها به زيستگاههاي مستعد و احياء جمعيت در آن: ٨  
٢٨. STدر مناطق مجاور زيستگاههاي  بيمه محصوالت دامي و دامپروري: ٢٣

 خرس سياه درمقابل خسارات ناشي از آن
١,٨١٠٢٣٧  

٢٩. STتشويق و حمايت موسسات گردشگري بومي و ايجاد جذابيت : ١١
 اكوتوريسمي مناطق 

١,٦٢٩٥١٢  
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٣٠. ST١,٥٦٥٤٧٣ حمايت و جهت دهي پايان نامه ها، مقاالت و پژوهش هاي دانشجويي: ٥  
٣١. STجمن هاي دانشگاهي در زمينه حفاظت ازخرس ايجاد تشكل ها و ان: ٢٠

سياه در دانشگاهها و مدارس استانهاي هدف و پرداختن به امور آموزشي و 
 حفاظتي در حيطه دانشگاه و مدارس و نهادينه كردن موضوع خرس سياه در آن 

١,٠٠٧١٦٦  

 
 

  ها از مهم تا ضعيف  استراتژيدرصد   -١- ٦نمودار
Sales

استراتژی های مهم 
استراتژی های متوسط 
استراتژی های ضعيف 

  
  

از استراتژي ها در زمره استراتژي  %٣٠با توجه به جداول اينگونه مشخص مي گردد كه حدود 
از آنها در زمره استراتژي هاي ضعيف قرار  %٣٥در زمره استراتژي متوسط و نيز   %٣٥مهم و 

ند تواميدارند. حال سازمان با استفاده از اين اولويت بندي بر اساس شرايط زماني و مكاني 
  راتژي هاي مديريت اين گونه را در منطقه اجرا نمايد. است

استراتژي به عنوان مهم ترين استراتژي در راه مديريت و  ٩با توجه به نتايج به دست آمده 
تعيين شده است. در اولين سطح، مسأله بررسي و تعيين روش هاي  ايرانحفاظت اين گونه در 

ي) مطرح مي باشد كه به نظر مي رسد اين حفاظتي مبتني بر همكاري و مشاركت مردم (بوم
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اقدام نه تنها در فعاليت هاي حفاظتي و مديريتي براي ساير گونه ها در داخل كشور پيشنهاد و 
مدنظر قرار مي گيرد، بلكه استفاده از همكاري و مشاركت مردم بومي و ذينفع قرار دادن آنها به 

و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. بنابراين عنوان روش كارآمد و به روز در دنيا نيز شناخته 
عاجل ترين و كارآمدترين اقدام در كوتاه مدت، فراهم ساختن زمينه مشاركت و بهره برداري 

  از همكاري جوامع محلي در حفاظت از گونه مورد نظر مي باشد. 
گاه همچنين دومين استراتژي استحصال شده از پژوهش حاضر ايجاد سيستم پايش مداوم زيست

و جمعيت خرس در ايران مي باشد كه اين استراتژي هم به نوبه خود با توجه به نياز به پايش 
مداوم و تحليل اطالعات و داده هاي به روز از زيستگاه و جمعيت اين گونه در امر حفاظت و 

  مديريت بسيار حائز اهميت مي باشد. 
ندسازي و فرهنگ سازي جوامع در كنار اقدامات حفاظتي، مسائل مرتبط با آموزش، توانم

محلي و ساير ذينفعان بخش دولتي و غيردولتي نيز حائز اهميت ويژه مي باشد. لذا همانگونه 
كه در جدول اولويت بندي استراتژي ها نيز مشخص گرديد، تشكيل دوره هاي آموزشي و 

ش آشنايي با روش هاي همياري و مشاركتي در حفاظت از خرس سياه براي گروههاي دان
گروههاي محلي مجاور زيستگاههاي خرس به عنوان  –كشاورزان و دام پروران محلي  –آموز 

سومين اولويت و تشكيل اجراي دوره هاي آموزشي و آشنايي با خرس سياه، زيستگاههاي آن 
استان  ٣و اهميت حفاظت از آن و ايجاد وفاق و همدلي براي ارگانهاي دولتي و غير دولتي 

و مديران مرتبط با موضوع حفاظت از جمله سازمانهاي جهاد و كشاورزي  هدف و كارشناسان
و دامپزشكي، استانداري و فرمانداريها، شهرداري و شوراي شهر و روستا، ادارات كل حفاظت 
محيط زيست نيز به عنوان اولويت چهارم در نظر گرفته شده است. اولويت ششم استراتژي ها 

مداري امن و سودآور و سازگار با محيط زيست و اصالح  نيز به موضوع آموزش روش هاي دا
 محل نگهداري دام تأكيد دارد. 

بررسي و تعيين زيستگاههاي تاريخي و مطلوب جهت رهاسازي و احياء گونه در آنها با علم به 
محصور را برقرار مي سازد، به عنوان يكي ديگر از  اين زيستگاهها ارتباط با زيستگاهاينكه 
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اي اولويت دار در رتبه بعدي استراتژي ها جاي گرفته است كه نشانگر اهميت استراتژي ه
بين زيستگاهها براي احياء جمعيت  بوم شناختيگسترش زيستگاه مطلوب و برقراري ارتباط 

 اين گونه مي باشد. 
از جمله مسائلي كه در فرايند انجام اين تحقيق، نگارنده با آن مواجه گرديد، خألهاي اطالعاتي 

عدم وجود مطالعات و پژوهش هاي مرتبط در خصوص اين گونه بود. بر اساس تحليل هاي  و
صورت گرفته تعيين گستره خانگي و مسيرها و جابجايي خرس و رفتارهاي فصلي با استفاده 
از ردياب ماهواره اي از جمله موضوعاتي است كه در مديريت و حفاظت اين گونه بسيار حائز 

 راين استحصال اطالعات مذكور پيشنهاد مي گردد. اهميت مي باشد. بناب
در فهرست بندي اولويت ها، دو اولويت برنامه ريزي و اقدامات الزم جهت احياء كريدورهاي 
مابين زيستگاهها و پايش آنها و كاشت گونه هاي گياهي مقاوم در برابر كم آبي و مورد تغذيه 

  ده هاي هشتم و نهم قرار گرفته است. خرس در زيستگاهها امن جزء اولويت هاي مهم در ر
پرداختن به استراتژي هاي با اولويت پس از اقدام به استراتژي هاي مهم ،  پيشنهاد اين پژوهش

متوسط در ميان مدت و استراتژي با اولويت ضعيف در فاز تكميلي و بلندمدت مي باشد. از 
ياه آسيايي، تدوين جمله پژوهش هاي تكميلي در خصوص مديريت و حفاظت گونه خرس س

برنامه هاي اقدام براي هر يك از استراتژي هاي مذكور و تعيين زمان بندي اجراي آنها مي 
  و ضعيف به ترتيب ذيل مي باشند.  باشد. استراتژي هاي متوسط

  استراتژي هاي متوسط و ضعيف
 فاظت تعيين هميار محيط بان و افراد قابل اطمينان و همكار در زمينه اطالع رساني و ح

 از خرس سياه در تمام زيستگاههاي مشخص شده
  تخمين جمعيت در تمام زيستگاههاي موجود و ثبت جمعيت هاي زادآور و گونه هايي

 كه احتماالً در زيستگاههاي مجزا محصور شده است.
 شناسايي مناطق حساس و پرتنش تعارضات خرس با انسان و دام 
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 اي و اصالح و استاندارد سازي جاده  شناسايي مناطق پرخطر و حساس تصادفات جاده
 ها 

  تهيه تيزر و فيلم هاي مستند و پخش در رسانه هاي تصويري در كشور و استانهاي
 هدف جهت معرفي گونه و شرايط زيستي آن

  اصالح و بنيادي كردن مكانيسم هاي جبران خسارات ناشي از خرس سياه و تعارضات
 آن با انسان

  زيست محيطي طرح هاي توسعه اي و عمراني واقع در مناطق الزام انجام ارزيابي اثرات
 حساس زيستگاهي 

 شناسايي لكه هاي زيستگاهي جديد و شبكه بندي آنها 
  تعيين و شناسايي كريدورهاي فعال و غير فعال بين زيستگاهها و احياء آن جهت اتصال

 تمام زيستگاهها به هم و در نهايت به زيستگاههاي موجود در پاكستان
 يل كارگروه مشورتي و تعيين وظايف ارگانهاي ذيربط و امضاء توافق نامه و آئين تشك

 نامه اجراي 
  اصالح روش هاي دامداري سنتي و جلوگيري از چراي بي رويه احشام و اصالح

 مكانهاي نگهداري دام
  

 تشكيل سامانه اطالعاتي و پايگاه داده خرس سياه در سازمان 
 جهز محيط بان در زيستگاههاي خرس سياهافزايش محيط باني و نيروهاي م 
  پيشنهاد اليحه و وضع قوانين حامي حفاظت از خرس سياه و تعيين ضرر و زيان شكار

 در حد موثر و قابل اجرا
  مطالعات و اقدامات الزم جهت ايجاد منطقه چهارگانه سازمان جهت حفاظت و مديريت

 خرس سياه در كشور 
 هها و مقايسه آنها با همتعيين رژيم غذايي در تمام زيستگا 
 معرفي گونه ها به زيستگاههاي مستعد و احياء جمعيت در آن 
  ايجاد مناطق حفاظتي و مديريت شده در زيستگاههاي خرس سياه 
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  بيمه محصوالت دامي و دامپروري در مناطق مجاور زيستگاههاي خرس سياه درمقابل
 خسارات ناشي از آن

 ي و ايجاد جذابيت اكوتوريسمي مناطق تشويق و حمايت موسسات گردشگري بوم 
 حمايت و جهت دهي پايان نامه ها ، مقاالت و پژوهش هاي دانشجويي 
  ايجاد تشكل ها و انجمن هاي دانشگاهي در زمينه حفاظت ازخرس سياه در دانشگاهها

و مدارس استانهاي هدف و پرداختن به امور آموزشي و حفاظتي در حيطه دانشگاه و 
  ه كردن موضوع خرس سياه در آنمدارس و نهادين

 زمانبندي و طراحي عمليات اجرايي برنامه - ٢-٦
ه استراتژي هاي استخراج شده اولويت بندي شده و به اينك توجهبا  تحقيق اين مرحله ازدر 

ژي ها به منظور اجرايي كردن اين استراتوزن هر كدام از آنها مشخص شده است، الزم است 
با عنايت به اينكه بنابراين براي هر يك از آنها اقدامات اجرايي زمان بندي شده تعيين شود. 

 ٦الي  ٢اثربخشي اقدامات مديريتي بر سيستم هاي طبيعي به طور متوسط در بازه هاي زماني 
ايش دو پ ساله با قابليت ٦، برنامه مذكور به صورت مي باشدري ساله قابل مشاهده و اندازه گي

  ساالنه تدوين شده است. 
آنجاييكه استراتژي هاي تعيين شده در اين متد از طريق پرسشنامه و با اعمال نظر از 

موارد تعدادي از استراتژي هاي مشابه ي تدوين شده است، در برخي كارشناسان و افراد بوم
تلفيق شده و تحت يك عنوان جهت تبيين اقدامات اجرايي مورد استفاده قرار گرفته اند. 

در مواردي عبارت هاي مورد استفاده در استراتژي ها جهت يكسان سازي ادبيات و همچنين 
  نحوه نگارش مورد ويرايش قرار گرفته است. 

استراتژي مهم استخراج شده در اين تحقيق  ٩برنامه عمل زمان بندي شده صفحه بعد، جدول 
 ازنگريساالنه امكان ب را نشان مي دهد كه با اجراي اقدامات پيش بيني شده و انجام پايش دو

   مي باشد.  مفعاليت ها فراهتحليل نتايج پايش و اثربخشي با توجه به  تاقداما



Heading

       
    

       
      

 

                      
            

                                
               

                                                                     

                                    
                       

                                      
           

                                           
                                

                                                                                           
     

                                                                  

                                            
           

                                                       

                                          

                                          

                                          

                 

                                   
                   

                                  
          

                                        
                

                                        
               

                                           
                  

                                                                                                              

                                    
                         

                            
                         

              

                                     
           

                                

                                         
                                         
                                 

                     

                                                                                             
                                                                                                                             

                                                      

                                                 
                                                    
                                            

                                                                                                     
                                            

                                                                                                   
                                              

                            
                        
                     
                

                                    
      

                                          
                                           

                             

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                      
                                                                                         

                         

                                       
                                        

                        

                                                                    
 

          

                    
                            
                              

             

                      
                            

               

                            
    

                           
               

                                                                                                 
                                      

          

                                                              

                                      
               

                                                              

                                        
                                          

                 

                               
              

                                    
                                 

                                                                                              

                                 

                                      
                                         

                              

                              

                                                                       

                                                                       

 
              

     
      

        
                 

       
 :

  
       

    
       

 
       

       
         

           
   

)
 
       

       
    

   
 (

 
              

     
      

        
                 

       
 :

  
       

    
       

 
       

       
         

           
   

)
 
       

       
    

   
 (

 
              

     
      

        
                 

       
 :

  
       

    
       

 
       

       
         

           
   

)
 
       

       
    

   
 (

                                 
                                

                      

                              
                                    

                                  
                              

                               
                              

                              
                              

                      

                                 
                      

                                  
                              

                                        

                                      
                       

                                                                                  

                                                                

                                                                                                
                                                                     

                                                                                  

                                                                                        
                                                                             

                                                                

                                    
                               

                                                       

                                       
                                   

     

                                          
                                           

                             

                                                                                        
                                                

                                          
                                           

                             

                                                                                                          

                                      
         

                                     
     

                                     
     

                                      
               



 

١٦١  

 گونه خرس سياه آسيايي راهبردي مديريت تدوين
 

  پيشنهادات - ٣-٦
و ساير موارد مورد نياز جهت  بوم شناختيتكميل اطالعات بيولوژيكي و  -١

مديريت و حفاظت گونه خرس سياه (اشاره شده در استراتژي هاي تدوين 
 شده).

 راج شده از پژوهش حاضر.اجراي استراتژي هاي استخ -٢
تهيه سامانه پايش مداوم گونه و زيستگاههاي آن جهت بررسي نتايج اقدامات  -٣

  صورت گرفته در طول اجراي طرح مديريت و اصالح و برنامه ريزي مقتضي. 
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