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 چکیده
 حفاظتی طحس ارتقا منظور های منطقه بهو ارزیابی پتانسیل اندازی ممنوع کهکو تیر شکار منطقه بررسی سطح حفاظتی هدف با مطالعه این
 غرافیاییج اطالعات سامانه از استفاده با اجتماعی -اقتصادی و اکولوژیکی منابع شناسایی و تهیه نقشه فرایند، در مرحله اولشد.  انجام آن

 بندیزون ی ویژه،اکولوژیک مدل تهیه ،زیستیمحیط هاییگان نقشهتهیه  ،اکولوژیکی هایداده تحلیل و تجزیهسپس به ترتیب  ،صورت گرفت
 منطقه ،دست آمدهمدل اکولوژیکی ویژه به و از این مرحله طبق نتایج حاصل .انجام شد ریزیبرنامه واحد عنوان ها بهزون نقشهتهیه  و منطقه

برای و ( را دارد %5/31( و تفرج متمرکز )%66/53(، تفرج گسترده )%64/22(، مرتعداری )%8/53های حفاظت )توان بهینه برای کاربری
سترده، زون حفاظت، زون تفرج گ حاصله . طبق نتایجاستپروری و توسعه شهری و روستایی و صنعتی فاقد توان کشاورزی، آبزی هایکاربری

، 42/9، 5/35، 88/36، 36/24، 85/22به ترتیب  هان سپر، زون امن، زون تفرج متمرکز، زون استفاده ویژه و زون سایر استفادهزون احیا، زو
 فرآیند سلسله مراتبی، و سوات ماتریس از استفاده اند. در مرحله دوم باداده اختصاص خود به را منطقه مساحت درصد از 32/1، 86/1، 62/4

 از گیریهبهر با منطقه هایضعف و تهدیدها با مقابله برای راهبرد بهترین منطقه، تهدیدهای و هافرصت قوت، و ضعف نقاط شناسایی ضمن
 دارد قرار تهاجمی حالت در سوات مدل داد نشان مرحله دوم نتایج. شد ارائه شدهحفاظت منطقه به ارتقا زمینه در موجود هافرصت و هاقوت
با توجه به قابلیت های شناسایی در نهایت  .است کامال فراهمدر منطقه  هافرصت از گیریبهره شرایط موجود، هایتوانمندی به توجه با یعنی

یعنی مناطق تحت مدیریت برای  IUCNپنج و در طبقه  شدهحفاظت منطقه به کهک ممنوع شکار شود منطقهیم پیشنهادشده در منطقه، 
 .کند پیدا ارتقا حفاظت منظر
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 سرآغاز
زیست در سطوح ملی و جهانی در معرض های اخیر محیطدر سال

تهدیدهای جدی از جلمه تهدیدهای ایجاد شده توسط انسان قرار 
 و تخریب تنوع زیستی به شدت روبه افزایش است )جهانیگرفته 

 حفظ هایحلراه ثرترینومو  ترینمهمیکی از (. 3611و همکاران، 
شان نتجزیه و تحلیل  .دنباشمیشده مناطق حفاظتزیستی  تنوع
شده زیادی در خارج از مناطق حفاظت هایشمار گونهدهد می

در هیچ  خشکیداران گونه از مهره 3611وجود دارد که حداقل 
)سبزقبایی و محمدیاری،  وجود ندارند شدهحفاظتاز مناطق  یک

تنوع زیستی زیر بنای فرآیندهای اکولوژیکی است که . (3592
، قابل شربای از مجموعه خدمات اکوسیستم: تأمین غذا، آب پایه

ها، حفظ باروری خاک و مزایای غیر مادی آفات و بیماریکنترل 
 ,.Whitehorn et al) شودمانند تفریح و زیبایی را شامل می

 یافته حیات بر اساسسطوح سازمان کننده بیاندر واقع و  .(2019
جامعه زیستی و اکوسیستم است سلسله مراتب ژن، فرد، گونه، 

تنوع  ،تنوع زیستی کنوانسیون(. 3598و همکاران،  پور)حسین
یگر دریایی و د خشکیزیستی را تنوع میان جانداران از همه منابع، 

ولوژیکی که بخشی از آن های اکهای آبی و پیچیدهاکوسیستم
 هااکوسیستم ها وبین گونه ها وگونهدر شامل تنوع  هستند؛

کند. اصطالح تنوع زیستی تمام موجودات زنده شود، تعریف میمی
ها را شامل ها و میکروارگانیسممانند گیاهان، حیوانات، قارچ

یک ویژگی مهم همچنین  .(Opoku, 2018) شودمی
 یک کاالی غیر قابل جبران برای جامعه است و زیستیمحیط

(Kazemi et al., 2018.)  تنوع زیستی به باید توجه داشت که
دلیل پیامدهای انسانی از جمله تخریب زیستگاه، استفاده بیش از 

 Hooykaas) استحد از منابع طبیعی و آلودگی در حال کاهش 

et al., 2019.)  حفاظت مؤثر و عادالنه مستلزم درک تأثیرات تنوع
تمام تقریباً در  (.Chaudhary & Brooks, 2017) زیستی است

مناطق کره زمین، اکثر اطالعات مربوط به تنوع زیستی بصورت 
در سراسر جهان در و  (Gill, 2015) مکانی و زمانی محدود است

 ,.Turak et al) حال تغییر است و این تغییر بیشتر منفی است

، باغداریهای کشاورزی، گسترش فعالیتاز آنجایی که  (.2016
توان  کاهش سبباستفاده بدون مدیریت از منابع آبی  وکاوی معدن

ناطق م بنابراین ؛شودطبیعی اکوسیستم برای تولید پایدار می
 واسطهبیتوانند در کاهش تهدیدات تا حدودی می شدهحفاظت

اختصاص  .(Boakes et al., 2017) باشند ثیرگذاراتزیستی تنوع

حفاظت از ترین اقدامات برای مناطق حفاظت شده یکی از مهم
سان از سوی ان تنوع زیستی در برابر افزایش تهدیدهای ایجاد شده

یکی  شدهحفاظتمناطق (. 3599اسفندآباد و کابلی،  است )شمس
زیستی و فرایندهای حفظ تنوعبرای  ی مهمهااز راهبرد

از جمله  اقداماتیبستگی به  هاآن اثربخشی که استزیستی محیط
 یبتخرحفاظتی، بازسازی مناطق  عملیاتو اجرای  ریزیبرنامه
 اردد ندگان و غیره، مدیریت اکوسیستم، دریافت بازدیدکنشده

(Barreto et al., 2017). داشتن ذخایر  سبببه  این مناطق
ان سازمهایی طبیعی تحت کنترل و حفاظت زیستگاهی و ارزش

قرار  در مسیر تکامل طبیعی تا بتوانندگیرند زیست قرار میمحیط
های محلی، ملی و نقش مهمی در حمایت از سیاست و ندگیر

 بنابراین (.3595)ریاضی و همکاران،  زیستی جهانی بازی کنندتنوع
تنوع ترین ابزارها برای حفاظت از مناطق حفاظت شده از مهم

(. 3599و همکاران،  روند )قدیریانشمار میبه ای و زیستگاهگونه
 برای بررسی امکان ارتقای یک منطقه های علمی متفاوتیروش

در برخی از این  .وجود دارد (شدهحفاظتشکار ممنوع به منطقه )
با مطالعات میدانی به ارزیابی  )مانند روش مکسنت( هاروش

وضعیت موجود زیستگاه و حیات وحش منطقه به منظور شناسایی 
گیاهی و جانوری و همچنین ی نادر و منحصر به فرد هاگونه

راحل بررسی نقاط قوت و ضعف پرداخته شده است و طی م
بندی، آنالیز کیفی و ارزش مناطق، تدریجی با استفاده از منطقه

و تشابه میان مناطق، تطبیق با یکی از معیارهای  یسازهمگن
ی جهانی حفاظت به امکان ارتقای حفاظتی منطقه پرداخته اتحادیه

لذا در این مطالعه به منظور دستیابی  (.Karimi, 2000) شودمی
به الگوی بهینه حفاظت در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع کهک، 

ی هابندی منطقه و سپس شناخت توانمندیابتدا اقدام به زون
منطقه مورد مطالعه و تدوین برنامه استراتژیک در زمینه توسعه با 

)قوت، ضعف( و مجموعه عوامل استفاده از مجموعه عوامل درونی 
ه ارزیابی و پایش منطقه ب ،و در انتهاشد  (بیرونی )فرصت، تهدید

 .صورت گرفت آنسطح حفاظتی  ارتقامنظور 
 

 هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

ضلع جنوبی در  هکتار 55111منطقه شکار ممنوع کهک با وسعت 
بین دو استان قم و اراک از شهر قم  کیلومتری 41حدود  ،استان قم

رات کوهستانی بوده و دامنه تغیی کامالاین منطقه  .قرار گرفته است
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موقعیت جغرافیایی  (3) شکل ،است 5211تا  3811بین  آن ارتفاعی
اقلیم منطقه سرد و  .منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد

 در این منطقه است مترمیلی 511کوهستانی و میزان بارش آن 
دخانه رودخانه به نام رودخانه کرمجگان، رودخانه وسف و روسه 

می جریان دارد. مرزبندی منطقه بدین صورت یصورت دافردو به
 وحش جاسب، از غربپناهگاه حیاتبه از سمت جنوب که است 

رتفاعات ابه شرق از رودخانه قمرود،  -آباد نیزارمنطقه علی به
توان میاین منطقه . پوشش گیاهی شودمتصل میجنوب کاشان 

های و انواع چتریان به ها، پیازهای وحشی، زرشکانواع الله به 
 Asrtagalusخصوص گونه نادر های گون بههمراه انواع درختچه

abditus  شود. که در ارتفاعات برف انبار مشاهده میاشاره کرد
وحش ارزشمند این منطقه از جمله گربه پاالس، پلنگ، کل حیات

خصوص انواع جوندگان بهو بز، قوچ و میش، گراز، گرگ، 
 های ماهی و دوزیستانها و پایکا، انواع پرندگان، انواع گونهباسنج

فضاهای . استو انواع خزندگان از جمله گرزه مار و مار کرمی 
های تر از جمله گسترهم 2111کوهستانی با ارتفاع باالتر از 

ناهمواری است که در جنوب استان قم و بین شهرستان کاشان و 
. .. است. آب، مامو و یزهای پلنگ آبی، رکوه دلیجان است و شامل

این ارتفاعات دسترسی جنوب قم را تا محدود روستایی کهک و 
کرمجگان محدود نموده است. وجود شرایط نامناسب طبیعی در 

ها به کندی صورت گیری آبادیباعث شده تا شکلاین محدوده 
سیاسی منطبق بر محدوده  -به لحاظ موقعیت اداری .گیرد

فردو است. جمعیت این بخش  -اداری دهستان کهک -سیاسی
 3466آبادی دارای سکنه است. شهر کهک با  38نفر و  33833

نفر به عنوان مرکز بخش است. در بخش کهک روستای ونارچ به 
 5روستای مستقل است همچنین بخش کهک شامل عنوان 

مجموعه روستای کهک، فردو، کرمجگان، هشت حوزه عمران 
روستایی کهک، سیرو، صرم، فردو، وشنوه، کرمجگان، ورجان و 

. منطقه مورد مطالعه در بخش کهک قرار گرفته است. استبیدهند 
دارد ی مورد مطالعه یک روستا به نام کرمجگان قرار در محدوده
مرد و  3323قالب  نفر جمعیت در 5182خانوار و  3113که شامل 

نفر، تعداد افراد مرد شاغل  45. تعداد افراد مرد بیکار استزن  3333
 استنفر  3195دار ر و زن خانهنف 24و تعداد افراد زن شاغل  883

 (.3598، زیست استان قماداره محیط)
 

 روش کار 
 بندی، ابتدا با شناسایی منابع جهت زون گام اول در این مطالعه؛

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (:1) شکل

 
اجتماعی به عنوان گام نخست فرآیند  -اکولوژیکی و اقتصادی

شد. این تهیه  3:31111های منابع پایه با مقیاس نقشه ،ارزیابی
راضی اها، منابع اراضی، تفکیک شناسی، گسلزمینها شامل نقشه

 اندازهایشناسی، منابع آبی، فیزیوگرافی منطقه، چشمو خاک
هیالت نقشه تس منطقه، اقلیم، بارندگی، دما، باد، پوشش گیاهی، و 

ر د .است ()مراکز عبادتگاه، دفتر پست، امامزاده و مراکز آموزشی
دهای دست آوردن واحهب وبرای تلفیق منابع اکولوژیکی پایدار  ادامه

گذاری چند ترکیبی مخدوم همگن از روش روی هم زیستیمحیط
ها های رقومی و تحلیل آناستفاده شد. در این پژوهش تولید نقشه

صورت  Arc GIS 10.3افزار در نرم Shapefileاز طریق  تولید 
یستمی، ی سها نیز به شیوهبندی دادهتجزیه و تحلیل و جمعگرفت. 

با توجه به مدل اکولوژیکی دکتر مخدوم . در این مطالعه انجام شد
های نامبرده در باال، مدل به عنوان الگو، و با استفاده از نقشه

زون سپر، زون حفاظت، زون تفرج زون امن، ) یاکولوژیکی ویژه
قه منط (ترمیم و احیا، زون استفاده ویژه گسترده و متمرکز، زون

های دلبا م زیستیهای محیطدست آمد. سپس از مقایسه ویژگیهب
 نجامی چند عامله ااکولوژیکی ویژه، فرآیند ارزیابی توان به شیوه

ها با استفاده از بندی و ساماندهی زونبه منظور اولویت و
پارامترهای اقتصادی و اجتماعی و با توجه به اهداف مدیریت 

ی بندی به شیوه رایج آن در ایران )شیوهمناطق حفاظت شده زون
پس از ارزیابی توان در نهایت دکتر مخدوم( انجام گرفت. 

تناسب با م زون گیری نهایی درباره تعیین نوعتصمیم ،اکولوژیکی
نجام اجتماعی( ا -)توان اکولوژیکی و اقتصادی زیستیتوان محیط

آنالیز کیفی منطقه و شناخت  شاملگام دوم در این مطالعه  شد.
های آن و تدوین برنامه استراتژیک در زمینه توسعه، بر توانمندی

به شناسایی و  این گام ابتدا. در است SWOTاساس تکنیک 
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ثیرگذار و تهیه پرسشنامه پرداخته شد که شامل اارزیابی عوامل ت
عوامل قوت و فرصت که در دستیابی به اهداف غایی سهیم بوده 

بعد . کنند، استفا میو عوامل ضعف و تهدید که نقشی بازدارنده ای
 ریجامعه آماکل از جهت تکمیل پرسشنامه ی پرسشنامه، از تهیه

 31( استفاده و زیستبانان اداره محیطناسان و محیطرشکا)
از  های پرسشنامه با استفادهدر ادامه یافته .شدپرسشنامه تکمیل 

، که یک روش (AHP)تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 
 ، مورد ارزیابی وهای پیچیده استگروهی در محیطگیری تصمیم

پردازش قرار گرفت. مکانیسم استفاده از این روش به این صورت 
مورد  هایاست که پس از طرح سلسله مراتب برای معیارها و گزینه

ارزیابی عناصر با ماتریس زوجی است. برای  ،نظر، گام بعدی
ها، ابتدا میانگین ینهمحاسبه درجه اهمیت هر یک از معیارها و گز

های ماتریس زوجی محاسبه هندسی برای هر یک از سلول
های تمام سلول شود. پس از محاسبه میانگین هندسی، برایمی

ماتریس مقایسه زوجی، صورت گرفته و با تلفیق وزن عناصر 
سطوح پایین با عناصر سطوح باالی مربوط در سلسله مراتب، وزن 

اشند ها باثبات بدست آمد و برای اینکه قضاوتا بههمعیارها و گزینه
 3/1ها کمتر یا مساوی ضرورت دارد میزان ناسازگاری ماتریس

به منظور انجام مقایسات زوجی،  (.3593)جعفری و همکاران، شود 
اسیت ها و تحلیل حسمحاسبه نرخ ناسازگاری، تعیین اولویت گزینه

ها و ماتریس استراتژی استفاده شد. Expert Choiceافزار از نرم
ار صورت نمودهای مختلف سیستم را بههای اجرایی، بخشاولویت

های قبل و بعد از تهیه دهد. بررسیقسمت جداگانه قرار می 6در 
آورد که اثرات مورد انتظار ماتریس، چنین امکاناتی را به وجود می

یس . ماترشودبینی استراتژیک بر سیستم پیشتصمیمات 
ها در دو های اجرایی بر اساس استقرار دادهها و اولویتاستراتژی

جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل  گیرد:بعد اصلی شکل می
جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل و ها Xداخلی که بر محور 

در ماتریس  شود.ها نشان داده میYکه بر محور  خارجی
 های اجرایی، این نمرات در یک طیف دوها و اولویتاستراتژی

شوند. بندی می( طبقه3/2تا  3( و ضعیف )< 3/2قوی ) ی،بخش
در این ماتریس چنانچه موقعیت منطقه مورد مطالعه از نظر نمرات 
عوامل خارجی و داخلی در ناحیه اول نمودار باشد، استراتژی 

ژی یه دوم باشد، استرات، اگر در ناح)تلفیق قوت با فرصت( تهاجمی
، چنانچه در ناحیه سوم باشد، )تلفیق قوت و تهدیدها( رقابتی

ر در و سرانجام اگ )تلفیق ضعف و فرصت( کارانهاستراتژی محافظه
)تلفیق ضعف و تهدیدها( ناحیه چهارم باشد، استراتژی تدافعی 

با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و  شود.پیشنهاد می
های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بر ر گرفتن نمرات ماتریسقرا

رابی )ض شوداستراتژیک یک منطقه مشخص می روی آن موقعیت
 (.3592فر، و محبوب

 

 افزارهای به کار رفته در پژوهشنرم

بندی و به منظور زون Arc GIS 10.3افزار در این پژوهش از نرم
 و زیستیهای محیطتهیه الیه، زیستیهای محیطتهیه یگان

 Expertافزار و با استفاده از نرم های پایه استفاده شده است،نقشه

Choice نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید دهی وزن(SWOT) 

  .صورت گرفت
 

 نتایج
 شکار ممنوع کهک منطقه بندیزون

 تهیهبا دست آمد ه( ب5های اکولوژیکی ویژه مطابق با شکل )مدل
در نهایت نقشه  ها،و تلفیق آن های منابع پایه منطقهنقشه
دست هب الف( -6)شکل  مطابق با منطقه زیستیهای محیطیگان
های با یکپارچه کردن زون (6مطابق با شکل ) همچنین آمد.
نتایج  .نطقه شکار ممنوع کهک تهیه شدبندی متراز، نقشه زونهم

، حاکی از آن است منطقه شکار اکولوژیکیحاصل از ارزیابی توان 
 های حفاظتو تیراندازی ممنوع کهک توان بهینه برای کاربری

، ب( -5)شکل  (%64/22) ، مرتعداریالف( -5)شکل  (8/53%)
 (%5/31)و تفرج متمرکز  پ( -5)شکل  (%66/53) تفرج گسترده

را دارد و همچنین برای کاربری کشاورزی،  ت( -5)شکل 
 پروری و توسعه شهری و روستایی و صنعتی فاقد توان است. آبزی

بندی وضعیت کمی و کیفی منطقه مورد مطالعه، در نقشه زون
ده ریزی شهای رایج و برنامهها و نوع فعالیتموقعیت مکانی زون

های های گونهوجود رویشگاهها نشان داده شده است. در زون
های حساس و و زیستگاه Asrtagalus abditusگیاهی مانند 

کل و بز، قوچ و میش و پلنگ سبب شده  هایگونه زادآوری مهم
ترین و ارزشمندترین هکتار منطقه به حساس 166/5393تا است 

 خ( -6زون مناطق حفاظت شده، یعنی زون امن مطابق شکل )
 ب(، پس از زون -6مطابق با شکل ) زون حفاظتی اختصاص یابد.

هکتار  356/9383  وسعتامن از اهمیت بیشتری برخوردار است، 
های جانوری موجود در گیرد. وجود گونهمیاز این منطقه را در بر

ان های جانورزیستگاه ،المللی حفاظتلیست قرمز اتحادیه بین
 ( >%43وار، اراضی با شیب باال )ـخوار و گوشتـخاخص علفـش
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 های اکولوژیکی ویژه منطقه مورد مطالعه(: نقشه مدل3شکل )

 
از عوامل اصلی انتخاب این زون به شمار  (3593)مخدوم،  

 .گیردمیبیشترین بخش منطقه را  در بر ،به همین دلیل .روندمی
 مساحت  چ( -6)شکل مطابق با  پرزون سدر این مطالعه 

 یرگضربهزون سپر یا  .به خود اختصاص دادرا  هکتار  116/6591
برای محافظت از زون هسته مرکزی حفاظت انتخاب شد تا در 

مداخله  هرگونههای دیگر مانند گردشگری و یا برابر کاربری
با  پ( -6)شکل مطابق  تفرج گستردهزون  .خارجی حفاظت کند

منطقه از وسعت خوبی در  اندازهایچشمتوجه به شرایط طبیعی و 
هکتار از این  296/8241 مساحت برخوردار شد که منطقهاین 

به دلیل ت(  -6)شکل اما تفرج متمرکز  .منطقه را در برگرفته است
 ،یک امامزاده و محدود شدن تسهیالت در شمال منطقه وجود

 .هکتار از این منطقه را به خود اختصاص داد 226/2332 وسعت
 متر طبق قانون 3111با فاصله  Bufferحریم روستا را با دستور 

برای زون سایر  شدهحفاظتها از مناطق سکونتگاه حریم از
هکتار  242/323، با وسعت ج( -6)شکل مطابق  هااستفاده

برای مناطقی  ح( -6)شکل مطابق  زون احیا و ترمیم .مشخص شد

 زون احیا وسعت رفته شد که نیاز به بهبود دارند.در نظر گ
زون استفاده ویژه یا  .گرفتبردر هکتار از منطقه را  516/6933

نیازهای خدمات  تأمینکه به منظور ث(  -6مطابق شکل ) اداری
های اصلی در این منطقه مدیریت است به دلیل محدود بودن جاده

 .شدبرخوردار هکتار(  256/224) این زون از وسعت ،کوهستانی
 ها که از ارزیابی توان اکولوژیکی در منطقهشناسایی و تفکیک زون

ها با در نظر گرفتن زون بندیاولویتاست پس از ساماندهی و 
 دیبنزونی های سازگار در کنار یکدیگر نقشهاصل مجاورت زون

 .به دست آمد د(  -6)شکل  منطقهمطابق 
 
 
 
 
 
 
 



 2011تابستان بهار و ، 12 ، شماره21 ، سالو توسعه زیستمحیط  10

 

 

 



 12  و همکاران(  مریم عباسی) های منطقه شکار ممنوع کهک در استان قمبررسی سطح حفاظتی و ارزیابی پتانسیل

 

 ترده، تفرج متمرکز و حفاظت، تفرج گسهای زون و زیستیهای محیطیگان نقشه (:4) شکل

 منطقه شکار ممنوع کهک بندیزون

 
زون حفاظت، زون تفرج گسترده، زون  دست آمدههج بنتای بر طبق

 ده ویژه و، زون استفاسپر، زون امن، زون تفرج متمرکزاحیا، زون 
، 5/35، 88/36، 36/24، 85/22به ترتیب  هازون سایر استفاده

 خود به را منطقه مساحت درصد از 32/1، 86/1، 62/4، 42/9

ار و منطقه شک (3)اند، بنابراین با توجه به جدول داده اختصاص
قا به منطقه حفاظت شده را دارا تیراندازی ممنوع کهک قابلیت ارت

 .است

 

  اساس بر رانیا در مناطق یحفاظت ماتیتقس در ممکن و مجاز ینواح نهیکم و نهیشیب (:1) جدول

 حفاظت تحت مناطق تیریمد طرح هیته دستورالعمل

 حداقل زون الزم های ممکننوع زون نام منطقه

 33و احتماالً  6 ،5 ،2 ،3 33و  8 ،2 ،4 ،3 ،6 ،5 ،2 ،3 پارک ملی

 33و  6 ،5 ،2 33و  2 ،4 ،6 ،5 ،2 پارک جنگلی طبیعی 

 6و  5 33و  6 ،5 ،2 کاشتپارک جنگلی دست

 33و  2 33و  8 ،2 ،4 ،2 وحش پناهگاه حیات

 33و  3 33و  3 ،2 ،3 آثار طبیعی ملی

 33و  2 33و  8 ،2 ،4 ،2 منطقه حفاظت شده 

 33و  5 33و  6 ،5 ،2 پارک طبیعت 

 3 33و  2 ،3 گاه جنگلیذخیره

 - 2 فضای سبز

 33و  31 33و  31 ،6 ،5 پردیسان

 33و  31 ،8 ،2 ،3 33و  31 ،9 ،8 ،2 ،4 ،3 ،2 ،3 گاه زیستکرهذخیره

 8و  3 33و  31 ،3 میراث فرهنگی جهانی

 2و  3 33و  31 ،3 ،2 ،3 میراث طبیعی جهانی

 (3593)مجنونیان،                          
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 تحلیل ماتریس سوات تهیه شده منطقه شکار ممنوع کهک

کارشناسان مربوطه، چهل زیر معیار  همکاریدر پژوهش حاضر، با 
ها در چهار گروه اصلی نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت

های منتخب تأثیرگذار بر توسعه بندی شاخصبه منظور اولویت
د و شده شناسایی شدنه شکار ممنوع کهک به منطقه حفاظتمنطق

 ست آمددهوزن هریک ب Expert Choiceافزار با استفاده از نرم
   (.3و  6، 5، 2ول )اجدمطابق 

 

 )نقاط قوت( ماتریس عوامل داخلی (:2) جدول

 امتیاز رتبه ضریب اهمیت عوامل داخلی )نقاط قوت(

S192/1 6 265/1 هاهای آن: عبور سه رودخانه دائمی از منطقه، وجود آبزیان و وابسته 

S2 24/1 5 189/1 های برفی تا اواخر بهارصورت برف و رگهبارش، باالتر از استان قم که در زمستان به: میزان 

S332/1 5 163/1 :  کیفیت مناسب آب نسبت به دیگر مناطق 

S4 63/1 6 315/1 های مختلفو اکوسیستم 5211تا  3811:   دارای شش قلل با تغییر ارتفاع 

S555/1 6 186/1 گیاهی رویشگاه ای خاص دمایی و رطوبتی برای تنوعایجاد میکروکلیم های عمیق و:  وجود دره 

S634/1 5 134/1 های ورزشی )راهپیمایی، کوهنوردی(:  وجود پتانسیل مناسب برای فعالیت 

S722/1 6 381/1 :  وجود گیاهان و جانوران خاص و در معرض انقراض 

S819/1 5 152/1 :  توان اکوتوریستی باال 

S931/1 6 322/1 وحش جاسبشتیبانی کننده برای پناهگاه حیات:  بافری پ 

S1032/1 6 166/1 وحش جاسبها برای شرب حیات:  وجود چشمه 

 25/5  3 جمع

       19/1ضریب ناسازگاری: 

 )نقاط ضعف( ماتریس عوامل داخلی (:3)جدول 

 امتیاز رتبه ضریب اهمیت عوامل داخلی )نقاط ضعف(

W163/1 2 214/1 : وجود مزارع و باغات 

W2 34/1 3 346/1 العبور بودن منطقهصعبو : مرتفع بودن 

W332/1 3 328/1 : استخراج از معادن اطراف منطقه 

W433/1 3 333/1 : وجود معادن محدود در اطراف منطقه 

W533/1 2 128/1 بانی برای حفاظت و پایش: عدم وجود تجهیزات محیط 

W634/1 2 186/1 پروریهای کشاورزی و دام: گسترش فعالیت 

W732/1 2 143/1 های شدید برای منطقه: مالکیت خصوصی در قالب باغداری و ایجاد محدودیت 

W831/1 2 135/1 : چرای دام منطقه 

W912/1 2 153/1 زیستهی مردم از حفاظت و نگهداری محیط: عدم آگا 

W10 14/1 2 151/1 آبی منطقه: برداشت از منابع 

 33/3  3 جمع

 26/3   جمع عوامل داخلی

 35/1 ضریب ناسازگاری:
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 )نقاط فرصت( ماتریس عوامل خارجی (:4)جدول 
 امتیاز رتبه ضریب اهمیت )نقاط فرصت( یعوامل خارج

O1ای ای بودن، منطقهوحش جاسب و جزیرهشده پلنگ دره و پناهگاه حیاتاظت: نزدیکی منطقه حف
 هامناسب برای پیوستگی زیستگاه

222/1 5 48/1 

O282/1 6 214/1 : استفاده بهینه از منابع طبیعی منطقه و رسیدن به توسعه پایدار 

O363/1 5 358/1 : حفاظت از طریق مشارکت جامعه محلی 

O428/1 5 196/1 های دولتی: افزایش توجه ارگان 

O5 53/1 6 188/1 زیست و کاهش آلودگیمسئوالن جهت حفاظت محیطو : بهبود نگرش مردم، گردشگران 

O622/1 5 126/1 یستمآلی برای اکوس: از مراکز اکولوژیکی استان و تناسب با اکوسیتم بیابانی استان شرایط ایده 

O734/1 5 133/1 : با حفظ این منطقه، کمک به تعدیل آب و هوای استان قم 

O8 :28/1 6 132/1 شده استانشده، باعث افزایش سطح مناطق حفاظتآن به منطقه حفاظت ارتقا 

O932/1 6 153/1 : ایجاد اشتغال برای جوامع محلی 

O1035/1 6 155/1 های حذف شده در منطقهگونه ی: با مدیریتی صحیح، احیا 

 63/5  3 جمع

 32/1ضریب ناسازگاری: 
 

 )نقاط تهدید( ماتریس عوامل خارجی (:5)جدول 
 امتیاز رتبه ضریب اهمیت (تهدید)نقاط  یعوامل خارج

T1261/1 3 261/1 : حضور شکارچیان در منطقه 

T232/1 2 324/1 : تخریب منطقه توسط مردم و گردشگران 

T329/1 2 369/1 های دولتی در منطقههای ارگان: ضعیف بودن سیاست 

T423/1 2 323/1 های انسانی: پیشروی مناطق مسکونی و فعالیت 

T518/1 3 188/1 : امنیت مناطق ضعیف 

T635/1 2 142/1 صورت سنتی: صنعت گردشگری به 

T733/1 2 138/1 : عدم حراست از پوشش گیاهی و تنوع گیاهی منطقه 

T818/1 2 16/1 نطقهوحش می باعث بیمار و از بین رفتن حیاتهای کشاورز: استفاده از سموم برای باغات و زمین 

T915/1 3 155/1 ایوحش در تصادفات جادهبین رفتن حیات : از 

T1016/1 2 126/1 های گردشگریزیستی، کاهش کیفیت جاذبههای محیط: با افزایش آلودگی 

 19/2  3 جمع

 36/3   جمع عوامل بیرونی

 32/1 ضریب ناسازگاری:

 

 عوامل داخلی و خارجیماتریس 

و جمع  26/3ها، Xجمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور  
 36/3ها، Yی محور وآمده از عواملی خارجی بر ردستامتیاز به

. طبق اصول مدیریت استراتژیک سوات، منطقه مورد مطالعه است
( راهبردهای 6) شکلکه با توجه به  شددر ناحیه اول نمودار تعیین 

 .شدمناسب انتخاب 

 استفاده  :شامل SOدست آمده از تحلیل سوات برای راهبردهای به

 ،های طبیعی، فرهنگی، اقتصادی در زمینه اکوتوریسمیاز پتانسیل
 یهای ورزشها و فعالیتاز پتانسیل شدهیزیراستفاده برنامه

با افزایش آگاهی و نگرش مردم ، ...( )کوهنوردی، راهپیمایی و
های جانوری و حفظ گونهبه ها در کمک محلی و مشارکت آن

برای  استفاده از جوامع محلی، گیاهی خاص و در معرض انقراض
وحش و آماده حفظ حیات، حفاظت و افزایش اشتغال در منطقه

 حمایت و حفاظت، شدهوحش حذفه برای احیای حیاتطقشدن من
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 ماتریس عوامل داخلی خارجی  (:4شکل )

 (1332فر، )ضرابی و محبوب
 

، بوحش جاسی پشتیبانی کردن از پناهگاه حیاتاین منطقه برا
های دولتی برای مدیریت صحیح و معطوف کردن توجه ارگان

است. این  های خاص منطقهکارآمد از منطقه برای حفظ گونه
مشکالت برای ها و شناسایی ضعف :شامل WOراهبردها برای 

ین تدو، حفظ این منطقه و افزایش سطح مناطق حفاظتی استان
قانونی مدیریتی برای چرای دام و استفاده از منابع طبیعی منطقه 

با ایجاد محدودیت در منطقه و ، برای رسیدن به توسعه پایدار
جلوگیری از گسترش فعالیت کشاورزی و باغات باعث حفظ بکر 

وع به کار استخراج از معادن کمک جلوگیری شر، بودن منطقه
توجیه کردن باغداران و کشاورزان از ، های دولتیگرفتن از ارگان

مجهز کردن ، طریق مشارکت گرفتن در حفاظت از منطقه
است.  بانان و ایستگاه محیطی برای حفاظت و پایشمحیط

ریزی برای استفاده از برنامه :شامل STهمچنین برای 
شناسایی دقیق و علمی و رصد فصلی ، منطقههای موجود پتانسیل

 ،تقویت استفاده صحیح از منابع آبی منطقه، وحشگیاهان و حیات
 و های دولتی برای حفاظت بهتر منطقهتالش برای ترغیب ارگان

، دهشتالش برای ارتقا یافتن به منطقه حفاظت :شامل WTبرای 
ز ت و حراست ارای ایجاد امنیبانان بتجهیز و افزایش تعداد محیط

انداز برای توسعه تدوین سند چشم، وحش و گیاهانحیات
زیست حفظ محیط ترویجآموزش مردم محلی و ، اکوتوریسم

 یستیزمحیطمواهب طبیعی و آلودگی  جلوگیری از تخریب، منطقه
 شود. می

 

 گیرینتیجهبحث و 
 سطح حفاظتی منطقه شکار ارتقادر این پژوهش بررسی قابلیت 

 نتایجانجام شد.  بندی و ارزیابی توان منطقهممنوع کهک؛ زون
حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی، حاکی از آن است منطقه شکار 

های حفاظت و تیراندازی ممنوع کهک توان بهینه برای کاربری
( و تفرج %66/53(، تفرج گسترده )%64/22(، مرتعداری )8/53%)

نین برای کاربری کشاورزی، ( را دارد و همچ%5/31متمرکز )
پروری و توسعه شهری و روستایی و صنعتی فاقد توان است. آبزی

 منطقه شکار دادهای حاصل از این پژوهش نشان یافتههمچنین 
از   %36/24و   %85/22 زون است که هشتممنوع کهک دارای 

 تفرجو زون  حفاظتمساحت منطقه به ترتیب متعلق به زون 
تفرج گسترده به دلیل طبیعت ویژه منطقه از  زون .استگسترده 

ر را در ب ( %36/24)حدود  زون تفرج متمرکز مساحت بیشتری
گرفته است. زون تفرج متمرکز به دلیل محدود بودن تسهیالت 

را در  از مساحت منطقه(  %62/4) فقط قسمت شمالی منطقه
یک  به دلیل وجود ،%88/36 زون ترمیم و احیا .گرفته استبر

زون سایر ی شخصی، هاباغامامزاده و همچنین تعدد باالی 
به دلیل وجود یک روستا، به  از مساحت منطقه،  %32/1ها استفاده

از ، %86/1 حدود زون استفاده ویژه و اندخود اختصاص داده
ها و به علت وجود رویشگاه مساحت منطقه انتخاب شد.

از منطقه به زون   %42/9های حساس گیاهی و جانوری زیستگاه
ور حضبا توجه به اهمیت حفاظت در منطقه و  امن اختصاص یافت.

های جانوری مهم از جمله پستاندارانی همچون کل و بز، قوچ گونه
و میش، پلنگ و گربه پاالس و پرندگان مانند عقاب طالیی، 
سارگپه و تیهو و خزندگانی مانند گرزه مار، مار کرمی، گکوی 

ت ها در فهرسیرانی و سوسمار مار چشم که تعدادی از آنعنکبوتی ا
های گیاهی که شده هستند و همچنین گونه های حفاظتگونه

خاصیت دارویی دارند مانند چوبک، اسپرس کوهی و کاله میرحسن 
 Asrtagalusی گیاهی نادر که نوعی گون با نام علمی و گونه

abditus   های چشمه و رودخانه 311در این منطقه و وجود بیش از
وند شهای حفاظتی این منطقه محسوب میفصلی و دائمی از ارزش

با ین بنابرا کند.سطح حفاظتی منطقه را فراهم می ارتقاکه امکان 
توجه به نتایج گام اول که سطح زون حفاظتی درصد باالیی از 

 ها وبا توجه به قابلیتسطح منطقه را به خود اختصاص داد و 
 یتقابلکهک  ممنوع و تیراندازی شکار منطقه های موجود،ظرفیت

یعنی  IUCNپنج  (V)و در طبقه شده  منطقه حفاظتبه  ارتقا
 نتایج مطالعات .دارد رامناطق تحت مدیریت برای حفاظت منظر 

شده ملوسان نشان در منطقه حفاظت (3595مرادپناه و مرادپناه )
و  %23/31 با زون حفاظتی داد بیشترین سطح منطقه مربوط به

ها، تفرج گسترده، بازسازی، تفرج متمرکز و های سایر استفادهزون
از  %2/28و  %13/1، %19/1، %23/35، %68/54سپر به ترتیب 
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. طبق نتایج اندکل مساحت منطقه را به خود اختصاص داده
در منطقه شکار ممنوع مرور  (2133و همکاران ) Yazdiمطالعات 
ناحیه مورد مطالعه با داشتن شش زون اصلی، امن  نشان داد

(، تفرج %5/24تفرج گسترده ) ،(%42/63(، حفاظتی )23/6%)
ها ( و سایر استفاده%23/3(، استفاده ویژه )%6/9متمرکز )

رده حفاظتی باالتر )منطقه  ( توانایی قرار گرفتن در38/32%)
 و همکاران دهنتایج مطالعات رضازا دهد.نشان میرا شده( حفاظت

( در منطقه حفاظت شده باشگل نشان داد از کل منطقه 3592)
، در زون حفاظت %63/38در زون طبیعت محدود شده،  36/23%

در زون سایر  %45/35در زون تفرج گسترده،  %52/1شده، 
در زون سپر  %4/1در زون بازسازی و احیاء،  %28/3ها، استفاده

در زون  %113/1در زون تاریخی و فرهنگی و  %16/1بازدارنده، 
با توجه به وسعت زیاد زون حفاظت، منطقه باشگل اداری قرار دارد. 

های الزم از ارزش حفاظتی باال برخوردار است اما یکی از زون
تایج نطبق  )زون تفرج متمرکز( برای ارتقا به پارک ملی را ندارد.

حفاظت شده  طقه( در من3599مطالعه رحیمی و برق جلوه )
های امن و حفاظتی اختصاص درصد منطقه به زون 23 اشترانکوه

 پیوستگی و نزدیکیها های انتخاب شده برای این زوندارد و پهنه
تر باالیی به یکدیگر دارند که این امر مدیریت این مناطق را آسان

های تفرج گسترده، متمرکز و زون احیا و بازسازی نماید. زونمی
درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص  2و  5، 33به ترتیب 

 ام شده با مطالعاتتوان بیان داشت نتایج پژوهش انجمیاند. داده
( 3599نتایج مطالعه دشتی و همکاران ) .بقت داردبررسی شده مطا

 4/656آباد سنندج نشان داد کل محدوده در پارک جنگلی حسن
توان تفرج متوسط به باال است و هکتاری پارک دارای طبقات 

. در روش مخدوم اقد زون توان تفرج بسیار پایین استمحدوده ف
ن توان تفرج متمرکز منطقه دارای همه طبقات تفرجی به جز زو

( 3594نتایج مطالعه نامجو و همکاران ) همچنینطبقه یک بود. 
در منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستان نشان داد که در 

 93/33درصد، حفاظتی  63/22های امن منطقه مورد مطالعه زون
درصد،  853/1درصد، تفرج متمرکز  23/36درصد، تفرج گسترده 

درصد، زون  5درصد، زون بازسازی  85/3فرهنگی  -تاریخی
درصد از منطقه را به  32/3درصد و زون سپر  126/1تفاده ویژه اس

توان گفت نتایج پژوهش انجام شده با می اند وخود اختصاص داده
در گام دوم؛ ارزیابی مطالعات بررسی شده مطابقت دارد. بعضی از 

 اخلید عوامل سوات و ارزیابی ماتریس از استفاده کیفی منطقه با
با توجه به  انجام شد کهک ممنوع شکار منطقه خارجیو عوامل 

ه مربوط ببه ترتیب ترین نقاط قوت مهم (3)نتایج حاصل از جدول 
ها های آنعبور سه رودخانه دائمی از منطقه، وجود آبزیان و وابسته

، وجود گیاهان و جانوران خاص و در 265/1 با ضریب اهمیت
رای ب کنندهنییبابافری پشت ،381/1 معرض انقراض با امتیاز وزنی

دارای شش قلل  ،322/1 وحش جاسب با امتیاز وزنیاتپناهگاه حی
های مختلف با امتیاز و اکوسیستم 5211تا  3811با تغییر ارتفاع 

 با توجه به نتایج جدول و همچنین .اندشناخته شده، 315/1 وزنی
شامل: وجود مزارع و  به ترتیب منطقه هایترین ضعفمهم (2)

 استخراج از معادن اطراف منطقه با ،214/1 ا امتیاز وزنیباغات ب
متیاز با االعبور بودن منطقه صعب مرتفع بودن و ،328/1 امتیاز وزنی

 وجود معادن محدود در اطراف منطقه با امتیاز وزنی ،346/1 وزنی
ترین مهم (5) شناسایی شدند. با توجه به نتایج جدول 333/1

شده اظتنزدیکی منطقه حف :شامل های منطقه به ترتیبفرصت
ای بودن، وحش جاسب و جزیرهپلنگ دره و پناهگاه حیات

 ها با ضریب اهمیتای مناسب برای پیوستگی زیستگاهمنطقه
استفاده بهینه از منابع طبیعی منطقه و رسیدن به توسعه  ،222/1

حفاظت از طریق مشارکت جامعه  ،214/1 پایدار با امتیاز وزنی
های دولتی با افزایش توجه ارگان ،358/1 با امتیاز وزنیمحلی 

با توجه به نتایج و همچنین  .اندشناخته شده 196/1 امتیاز وزنی

حضور  :شامل تهدیدهای منطقه به ترتیبترین مهم (6)جدول 
تخریب منطقه توسط  ،261/1 شکارچیان در منطقه با امتیاز وزنی

های ضعیف بودن سیاست ،324/1 مردم و گردشگران با امتیاز وزنی
پیشروی مناطق  ،369/1 های دولتی در منطقه با امتیاز وزنیارگان

شناسایی  323/1 های انسانی با امتیاز وزنیمسکونی و  فعالیت
 امه،پرسشن اطالعات استخراج و مصاحبه نتایج به توجه با. شدند
 26/3برابر  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس، ازآمده دستبه امتیاز
 عفض نقاط بر رو پیش هایقوت که است آن بیانگر عدد این است؛

 مجموع خارجی، عوامل بررسی با(. 3/2<26/3) دارد غلبه آن
 یدهندهنشان عدد این که آمد دستبه 36/3با  برابر عوامل
 و راهبردها طبق و( 3/2<36/3) دارد غلبه تهدیدات بر هافرصت
ه ک شد انتخاب ماتریس این برای تهاجمی راهبرد جداول، تحلیل

با توجه  مطابقت دارد. (3593عباسی و همکاران ) با نتایج مطالعات
 عنوان هب ارتقا کهک قابلیت ممنوع شکار منطقه به نتایج گام دوم؛

دارد. باید توجه داشت با  را ملی سطح در حفاظتی سطوح از یکی
ی شده نقاط قوت شناسایتوان با تقویت توجه به قابلیت منطقه می

های بهتر و بهبود گیری از آنها و ایجاد فرصتبهره در منطقه و
 ر چه ـزمینه را جهت ه دیدات در منطقهـش تهـقاط ضعف و کاهن
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the protection level of the prohibited hunting and shooting zone of 

Kahak and to evaluate the potential of the region to improve its protection level. Firstly, identification and 

mapping of ecological and socio-economic resources was performed using GIS. Then, ecological data analysis 

was performed and the map of environmental units was formed through preparing a special ecological model 

and afterwards zoning of the area was completed and the map of the zones was prepared as planning units. 

According to the results and the special ecological model, zones for conservation (35.8%), rangeland 

management (22.46%), extensive recreation (31.44%) and intensive recreation (10.3%) could be identified for 

the sudy area. We also found no potential for agriculture, aquaculture and urban, rural and industrial 

development in the area. According to the results we found 27.83, 26.54, 14.88, 13.3, 9.67, 6.42, 0.84 and 0.52 

percent of the area suitable for zones protection, extensive recreation, rehabilitation, buffer, strict nature 

reserve, intensive recreation, special use and other uses, respectively. In the second stage, using the SWOT 

matrix and the analytical hierarchy process, while identifying the strengths and weaknesses, opportunities and 

threats of the region, the best strategy was found to be the treatment of the threats and weaknesses of the region 

using the strengths and opportunities towards promoting the area to the class protected area. The results of the 

SWOT model showed preference of taking an aggressive stance, using the opportunities in the region. Finally, 

considering the capabilities identified in the area, it is suggested that the Kahak No-Hunting area be upgraded 

to a protected area, namely the fifth IUCN class, named the area under management for landscape protection. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Kahak no hunting area, Zoning, SWOT, Protected area 

 

 

 

 

 

 
*Corresponding Author:  Email:mymorovati@ardakan.ac.ir  


