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 دهچکي
شمار بهدر بسياری از مناطق دنيا  گيریتصميمين ابزار ترامروزه يکي از رايج ،زيستمحيطراهبردی برای حفاظت از  مديريت و ريزیبرنامه

به ارزيابي راهبردی يک دهه تالش مستمر برای  ،که رويکردهای متعددی نيز در اين زمينه توسعه يافته است. پژوهش حاضر رودمي
مطالعاتي برای مديريت  یهانخستين نمونهيکي از پردازد که مي SWOTحفاظت از نادرترين گونه جانوری ايران، با استفاده از مدل 

يش در کشور هازيستگاههای صورت گرفته برای حفظ اين گونه و باشد. هدف از اين تحقيق، ارزيابي موقعيت تالشوحش در ايران ميحيات
نفر از کارشناسان و مديران  20س نظر ی آتي است که براساهافعاليتبندی مناسب جهت اتخاذ برای اولويت هایرهيافت ارايهو 

موقعيت پس از شناسايي و ارزشيابي عوامل دروني و بيروني، ده است. شاز سرتاسر حوزه انتشار اين گونه درکشور تدوين  اندرکاردست
توان نقاط قوت را مي، هافرصتبا بهره جستن از شناخته شد، بدين معنا که  «تهاجمي»برنامه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در ايران راهبردی 

ارتقا و حفاظت از  .1از  تدوين شد که عبارت راهبرد اصلي جهت دستيابي به چشم انداز 5مرحله بعد،  افزايش داد و روبه جلو حرکت نمود. در
 استمرار برنامه .4ت، مرکز تکثير در اسار اندازیراهارتقای حفاظت فيزيکي همراه با  .3جوامع محلي،  توانمندسازی .2، هازيستگاه شبکه
 یهاقانوني برای حمايت از يوز در سطح ملي و همچنين توسعه پشتيباني ارتقای سازوکارهای .5و  آن یهاو طعمه جمعيت يوز پايش

 شده است. ارايهبحث قرار گرفته و پيشنهاد مربوطه  . اين راهبردها به تفصيل در پايان مقاله موردباشدمي الملليبين
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 رآغازس
 از يکي ،((Acinonyx jubatus venaticus يوزپلنگ آسيايي

در آستانه »ه در طبقه جهان است ک ساناننادرترين گربه
. اين (IUCN, 2010)قرار دارد در فهرست سرخ  (1)«انقراض

، افغانستان تا هند قاره شبه جانور تا ابتدای قرن بيستم از
بود  پراکنده سوريه و عربستان جزيره شبه تا ايران و ترکمنستان

(Nowell & Jackson, 1996) .از سه دهه  بيش ولي امروزه
 شمار به دنيا در آسيايي يوزپلنگ پناهگاه آخرين ايران است که

 .(Farhadinia, 2004)رود مي
 حدود در يوزپلنگ در ايران جمعيت، دوم جهاني جنگ از پيش تا

 نيمه دشتي و استپي مناطق تمام در تقريبا که بود فرد 477
 مرز نزديک کشور غربي نواحي از ييهابخش و کشور شرقي
 پس جيپ ورود . ولي(Harrington, 1971) شدمي ديده عراق

 گذارد اضمحالل روبه حيوان اين جمعيت که شد سبب جنگ از
 مورد یهاطمعه گسترده کشتار خاطر به بيشتر آن اصلي دليل که

 ،خورشيدی 1331سال  . در(Lay, 1967)است  بوده يوز عالقه
 در نمود. اعالم شده حمايت کانون شکار وقت ايران يوزپلنگ را

فرد  377تا  277ايران  در يوزپلنگ جمعيت، 1357 دهه اواسط
 يوزپلنگ قلمرو، زمان آن در .(Firouz, 1974) شدمي برآورد
 گرفتمي بر در را کشور شرقي نيمه کويری مناطق تمام تقريبا

، 1357دراواخر دهه  بود. برخوردار کمي انساني جمعيت از که
 راکث. شد اختالل دچار سال چند برای وحش حيات از حفاظت
 هااستپ و هموار یهادشت و اشغال دامداران وسيله به مناطق

 که دش صحرايي قدرتمند یهاموتورسيکلت و هاماشين جوالنگاه
 يوزپلنگ همچنين و گورخر، جبير، آهو همچون بياباني یهاگونه

 زيست مناطق از بسياری از يوزپلنگ. کردندمي شکار و تعقيب را
 دست دور مناطق بعضي به آن پراکنش محدوده و ناپديد خود

شکار  بود. نسبي امنيت و کافي طعمه دارای شد کهمي محدود
واسطه ی يوزپلنگ و از دست دادن زيستگاه بههاغيرمجاز طعمه

ی گله، احداث معادن و توسعه های اهلي و سگهاحضور دام
 آخرين نسل چنان هم نيز پيش سال ده حدود تا هاشبکه جاده

کرد مي تهديد شدت به کشور در جانور را ناي هایبازمانده
 جانور اين که تعدادطوری (، به1310، نيافرهادی)جورابچيان و 

 (.1301)جورابچيان،  رفتبه شمار مي فرد 47 از ترکم
، پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 1317از ابتدای  سرانجام

به طور کار خود را زيست محيطتحت مديريت سازمان حفاظت 

در ايران آغاز نمود و همزمان، نهادهای غيردولتي نيز با  سمير
های گروهي خود را شروع هدف حفظ اين گونه در کشور، تالش

 ی اخير، بهها(. طي سال1310، نيافرهادیکردند )جورابچيان و 
 شده متوقف آسيايي يوز جمعيت کاهش روند که رسدمي نظر

مناطق  درنادر  سانگربهو اين  (Hunter et al., 2007)است 
 هايي ازبخش :ان شاملاير ماهوری و کوهستاني کويریتپه

سمنان خراسان رضوی، ، شمالي کرمان، خراسانی يزد، هااستان
سال  (. در1310، نيافرهادیورابچيان و جد )زيست نمايو اصفهان 

برنامه عمل حفاظت از يوزپلنگ آسيايي و »ميالدی،  2717
ان سانگربهزيرنظر گروه متخصصان  «آن ی مرتبط باهابومزيست

و  هافعاليتاتحاديه جهاني حفاظت تدوين و براساس آن اهداف، 
ی آنها مشخص شد. در اين برنامه عمل، نقاط ضعف، هاشاخص
و تهديدها برای بقای يوزپلنگ در ايران به  هافرصتقوت، 

صورت اجمالي مورد اشاره قرار گرفت و هدف بلندمدت آن 
 و ايران در آسيايي يوزپلنگ از پايدار و پويا معيتيج تضمين»

 در گونه پراکندگي تاريخي محدوده در امکان درصورت
ای راهبردی برنامه . با وجود اين،تعريف شد «مجاور کشورهای

 نشد.  ارايهدر اين خصوص 
 ارکان ترينمهم از «راهبردی مديريت و ريزیبرنامه»

 سازدمي قادر را سازمان که است سازمان در مديريت هایسيستم
 استفاده و (1311 ويلن، و هانگر) يابد دست خود مقاصد به

 و مديريت هایسيستم ارکان ترينمهم عنوانبه آن از صحيح
 کنترل بر مثبتي اثربخشي ،آن گيرندهپيش نقش لحاظ به همچنين

 .(1311 ديويد،) داشت خواهد سازمان برايندهای و نهايي نتايج
 تدوين :مرحله شامل سه برگيرنده راهبردی در يريتمد فرايند

 تدوين شود.راهبردها مي ارزيابي و راهبردها اجرای، راهبردها
 مختلفي از جمله تدوين بيانيه هایمشتمل بر اقدام راهبرد

 سازمان يا برنامه بيروني محيط در که عواملي شناسايي مأموريت،
 شناسايي، آورندمي دوجو به را ييهافرصت يا کنندتهديد مي را

 نظر در، مدت بلند هایهدف تعيين، دروني ضعف و قوت نقاط
 خاص هایاقدام انتخاب و گوناگون بلند مدت هایاقدام گرفتن
 بيروني تهديدات و هافرصت از مقصود. فعاليت است ادامه جهت

، شناسيبوم، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی روندهای و رويدادها
 که است رقابتي و آوریفن، دولتي، انونيق، سياسي، محيطي

 زيان يا مجموعه منفعت به آينده در زيادی ميزان به توانندمي
 يک کنترل از خارج زيادی ميزان به تهديدها و هافرصت. برسانند
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بيروني برای  واژه از رو اين از، است سازمان يا برنامه اجرايي
 (. با اين1311 ديويد،) شودمي استفاده توصيف و معرفي آنها

 کشف برای بيروني محيط تحليل و تجزيه و حال، بررسي
 به دستيابي موجب تواندنمي تنهايي به تهديدها و هافرصت
 سازمان داخل به بايد راهبردی مديران بلکه ،شود سازماني اهداف

 را نيز «دروني راهبردی عوامل» بتوانند تا کنند توجه نيز خود
 (. 1315 اد،نژمحرم) نمايند شناسايي
و  ريزیبرنامهی مختلفي برای هاهای گذشته، مدلدر سال

کار گرفته شده است که هبزيست محيطارزيابي راهبردی در حوزه 
باشد که بيش از سايرين در حوزه مي SWOTيکي از آنها مدل 

طبيعي، بخصوص در زمينه اکوتوريسم )جهانيان و زيست محيط
مديريت  ريزیبرنامه( و 1337ن، ؛ تقوايي و همکارا1313زندی، 
کار گرفته ه( ب1313ساحلي )پاداش و همکاران، تاالبي و مناطق 

 ولي اين مدل تاکنون برای مديريت حيات وحش در ايران، شده
 استفاده قرار گرفته است.  مورد کمتر

 

 هامواد و روش
 SWOT(2) آناليزراهبردی با  ريزیبرنامهاز  ،در اين مطالعه

مدل تحليلي مختصر و مفيدی است که اين روش،  شد.استفاده 
به شکل نظام يافته هر يک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و 

متناسب با موقعيت را  راهبردتهديد را مورد تحليل قرار داده و 
سازد. همه عوامل دروني و بيروني برجسته و قابل منعکس مي

ل مورد ضرورت دارد کليه اين عوام. بنابراين، اهميت نيستند
کم اهميت تشخيص داده  و ارزيابي قرار گرفته و عوامل مهم

 راهبردیگردند. برای ارزيابي عوامل  بندیالويت در نهايتشده و 
 و IFE((3)( ارزيابي عوامل درونيدروني و بيروني از ماتريس 

. برای تهيه شداستفاده  FE(E(4)( ارزيابي عوامل بيروني
شهودی و نقطه نظرات ی هابه قضاوت ی فوقهاماتريس

مراحل اجرای  (.1315 ،نژاد)محرم شودتکيه مياندکاران دست
 شود.بيان مي روش به تفکيک

 
و  (IFE)ارزيابي عوامل دروني  هايماتريستشکيل 

 (EFE)عوامل بيروني

شوند. عوامل فهرست مي ترينمهمپس از بررسي عوامل دروني، 
نقاط قوت و ضعف باشند.  ترينمهماين عوامل بايد در برگيرنده 

، تهيه اين ماتريس شامل مراحل زير است )کرباسي و همکاران
1311:) 

 شوند.ميابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف نوشته  .1

شود. از صفر )اهميت ندارد( تا ميبه اين عوامل ضريب داده  .2
بيان )بسيار مهم( است. ضريب داده شده به هر عامل،  1

موفقيت است؛ مجموع اين اهميت نسبي آن در  کننده
 شود. 1يب بايد برابر اضر

در مورد تخصيص رتبه، با توجه به مشترک يا انحصاری  .3
يا  -1 و ها+ به قوت2+ يا 1و ضعف رتبه  بودن نقاط قوت

کند. تخصيص رتبه به اين اختصاص پيدا مي هابه ضعف -2
صورت است که اگر قوت، يک قوت انحصاری باشد، رتبه 

+ به عامل 1يک قوت مشترک باشد، رتبه + و چنانچه 2
و تهديدها نيز اگر  هاشود. در مورد ضعفميمورد نظر داده 

و چنانچه  -2، انحصاری باشد، رتبه برنامهضعف پيش روی 
به عامل مورد نظر  -1مشترک و غير انحصاری باشد رتبه 

 (.1313، )حيدرزاده شودداده مي

 رتبه هر عامل در برای تعيين نمره نهايي هر عامل، ضريب .4
 شود.آن ضرب مي

ی هر عامل، نمره آن هاگويهی متعلق به هامجموع نمره .5
 .سازدعامل )قوت يا ضعف( را معلوم مي

در ماتريس ارزيابي عوامل دروني، اگر نمره نهايي از صفر  .1
و بوده بيشتر باشد، به ترتيب نقاط قوت از نقاط ضعف بيشتر 

، نقاط قوت از باشدکمتر ی نهايي از صفر هااگر جمع نمره
 نقاط ضعف کمتر است.

و  هافرصتهمين مراحل برای عوامل بيروني با محوريت  ،سپس
 . (1311، )کرباسي و همکارانتهديدها انجام خواهد گرفت 

 
 SWOT ماتريس

SWOT، و  هاابزار تعيين راهبردها در بسياری از جنبه
ضعف، باشد و تمامي نقاط قوت، ی مديريتي ميهافعاليت

 .کندی موجود را شناسايي و معرفي ميهافرصتتهديدها و 
مديران و کارشناسان  گيریتصميمواند مبنايي برای تمي ،بنابراين

 هابرای تدوين هر يک از راهبردمحسوب شود. راهبردها و تعيين 
ابتدا  ،)WO(5) ،WT(1) ،SO(0) ،ST(1)( تلفيقي یهاموقعيتدر 

تر شناسايي شده بود به امل که پيشعو ترينمهمشود مي تالش
ی هاصحت و سقم راهبرد ترکار گرفته شود. برای کنترل راحت

 شود.توليدی، شماره هر عامل نيز در ترکيب تلفيقي آن درج مي
 کنندهشرکت کارشناسان از بخشي نظر با یاهپرسشنام منظور،بدين

 طراحي و تدوين شد و به صورت رسمي از سوی در اين پژوهش
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برای استادان دانشگاه، کارشناسان زيست محيطحفاظت سازمان 
ی مردم نهاد، کارشناسان و مديران ادارات کل حفاظت هاسازمان
 سازمان ارسال شد. اين و مديران ستادیزيست محيط

 
 (9)(QSPM)راهبردي کمي ريزيبرنامهماتريس 

از شوند، مشخص ميعالوه بر راهبردهايي که با تعيين اولويت 
جذابيت نسبي برای تعيين  «ريزی راهبردی کمياتريس برنامهم»

در مرحله سوم چارچوب جامع  ،اين روشاستفاده شد.  هاراهبرد
تدوين راهبرد به عنوان يک چارچوب تحليلي مورد استفاده قرار 

توان به صورت عيني مي ،گيرد. با استفاده از اين روشمي
ها هستند، رين راهبرددر زمره بهتکه راهبردهای گوناگوني را 

 ريزیبرنامهاز ديدگاه نظری، با استفاده از ماتريس  .مشخص کرد
های مختلف را توان جذابيت نسبي راهبردميراهبردی کمي 

تواند از . يعني تعيين ميزاني که يک راهبرد مينمودمشخص 
آميز دروني و بيروني به صورتي موفقيت سازعوامل سرنوشت

رات تجمعي هر يک از عوامل عيين اثاستفاده کند. با ت
توان جذابيت نسبي هر يک از ساز دروني و بيروني ميسرنوشت

)در مجموعه راهبردهای قابل اجرا( را تعيين کرد. برای  هاراهبرد
ارايه يک ماتريس ارزيابي راهبردی کمي بايد شش مرحله، به 

 (:1315و همکاران،  )اعرابي شرح زير طي کرد
عمده بيروني، نقاط قوت و ضعف  هایيدو تهد هافرصت .1

 ريزیبرنامهراست ماتريس  سمتعمده دروني در ستون 
شود. اين اطالعات را بايد به صورت راهبردی کمي نوشته مي

مستقيم از ماتريس ارزيابي عوامل دروني و ماتريس ارزيابي 
 ريزیبرنامهدست آورد. در ماتريس ارزيابي عوامل بيروني به

عامل بسيار مهم بيروني و  17بايد دست کم  راهبردی کمي
 آميزموفقيتعامل بسيار مهم دروني که برای سازمان  17

 هستند، در نظر گرفت. 

به هر يک از عوامل دروني و بيروني که در موفقيت سازمان  .2
 هاضريب اين شود.مي داده ضريب يا و وزن دارند، دهعم نقش

عوامل بيروني و ی ماتريس ارزيابي هادرست همانند ضريب
در يک  هاماتريس ارزيابي عوامل دروني هستند. اين ضريب

شوند، درست طرف چپ هر يک از عوامل ميستون نوشته 
 نقش اصلي دارند. برنامهدروني و بيروني که در موفقيت 

بايد به اجرا درآورد )يا آنها را مورد  برنامهيي را که هاراهبرد .3
را در رديف  هاين راهبردشود. اميتوجه قرار دهد( مشخص 

 شود.راهبردی کمي نوشته مي ريزیبرنامهباالی ماتريس 

آنها مقدار عددی  .شودميمشخص  هر عاملنمره جذابيت  .4
 هاهستند که جذابيت هر راهبرد را در يک مجموعه از راهبرد

دهنده توان و قابليت راهبرد دهد. نمره جذابيت نشانمينشان 
گيری از وامل دروني و بيروني )بهرهب با عدر برخورد مناس

و پرهيز از تهديدها( است.  هاو رفع ضعف هاو قوت هافرصت
= تا 2= بدون جذابيت، 1نمره جذابيت به اين شکل است: 

 = بسيار جذاب.4= دارای جذابيت معقول و 3حدی جذاب، 

شود. مقصود از جمع ی جذابيت محاسبه ميهاجمع نمره .5
ع حاصل ضرب ضريب )مرحله دوم( ی جذابيت مجموهانمره

ی های جذابيت )مرحله چهارم( است. جمع نمرههادر نمره
 هاجذابيت نشان دهنده جذابيت نسبي هر يک از راهبرد

که تنها با توجه به اثر عوامل دروني و بيروني  باشدمي
« ی جذابيتهاجمع نمره»آيد. هر قدر ميمربوطه به دست 

ی ترحث دارای جذابيت بيشباشد راهبرد مورد ب تربيش
 خواهد بود )البته با توجه به عوامل در نظر گرفته شده(.

ی ماتريس های جذابيت هر يک از ستونهامجموع نمره .1
شود. مجموع راهبردی کمي محاسبه مي ريزیبرنامه
دهد که در هر مجموعه کدام ميی جذابيت نشان هانمره

ی باال بيان هانمره ی برخوردار است.ترراهبرد از جذابيت بيش
ست، البته با توجه به همه هاراهبرد ترکننده جذابيت بيش

راهبرد  هایتوانند بر تصميمميعوامل دروني و بيروني که 
ی جذابيت در هااثر بگذارند. تفاوت فاحش بين مجموع نمره

بيان کننده مطلوبيت يک راهبرد،  هاهر مجموعه از راهبرد
 ت.نسبت به راهبرد ديگر اس

 

 هايافته
ی خود را ارسال هاشوندگان، پاسخنفر از پرسش 20 ،مجموع در

نفر از کارشناسان ادارات کل حفاظت  12نمودند که شامل 
نفر از استادان  5يزد، سمنان، اصفهان و کرمان، زيست محيط

های مردم مؤسسات و سازمان ،نفر از کارشناسان 1، هادانشگاه
نفر از پرسنل  2و زيست محيط نفر از سازمان حفاظت 2نهاد، 

دهندگان همين رو، ترکيب پاسخ باشد. ازميبازنشسته پروژه 
نماينده مناسبي از افراد درگير در اين تالش حفاظتي يا مطلعين 

 باشد. مي
های پاسخ تجزيه و تحليلو  بندیجمعدست آمده از نتايج به

ب در قال ،رشناسانی تکميل شده کاهاواصله از پرسشنامه
  ،(2و  1) ماتريس شناسايي عوامل دروني و بيروني به شرح جدول
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های انجام شده، نتايج حاصل از دو باشد. پس از بررسيمي
موقعيت راهبردی  ماتريس عوامل بيروني و دروني در نمودار

. به اين صورت که نمره نهايي (1 )نمودار شودمشاهده ميبرنامه 
حور افقي و نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل دروني در م

ماتريس ارزيابي عوامل بيروني در محور عمودی درج و موقعيت 
تعيين شد. برنامه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در ايران راهبردی 

( SO) تهاجميشده اين موقعيت در وضعيت  نمودار ياد براساس

توان با بهره مي، ی تهاجميهاقرار دارد که مطابق با راهبرد
به جلو حرکت  ، نقاط قوت را افزايش داد و روهاصتفرجستن از 

 موقعيت در مديريت برنامه راهبردهای تدوين ،نمود. سپس
 شناسايي یهافرصت و هاقوت مجموعه گرفتن درنظر تهاجمي با

. گرفت صورت مهم یهافرصت و هاقوت به ويژه توجه با و شده
 های ديگرراهبرد ارايه از برنامه راهبردی موقعيت به توجه با

 براساس. شد پرهيز( تدافعي و رقابتي، محافظه کارانه) هاوضعيت
 بلند اهداف به دستيابي برای تهاجمي راهبرد پنج، (3) جدول
حفاظت از يوزپلنگ  مديريت برنامه مأموريت به توجه با، مدت

 از: عبارتند شد که تدوين اندازچشم به دستيابي آسيايي جهت
ارتقا و حفاظت از  :S1S8O1O2O4O7 :(SO1) 1 راهبرد
 فني پشتيباني با برای حفاظت از يوزپلنگ آسيايي مناطق شبکه

 ؛الملليبين یهاسازمان

جوامع  توانمندسازی :S2S4S5O1O3O7 :(SO2) 2 راهبرد
ی يوزپلنگ برای مشارکت در حفاظت هازيستگاهمحلي پيرامون 

 ؛از يوز و زيستگاه آن

ارتقای حفاظت فيزيکي  :S2S6S8O2O9 :(SO3) 3 راهبرد
و توسعه مرکز تکثير  اندازیراههمراه با  هازيستگاهيوزپلنگ در 

 ؛در اسارت يوزپلنگ

و استمرار  اندازیراه :S6S7S8O2O3O6 :(SO4) 4 راهبرد
 ؛اصلي یهازيستگاهی آن در هاو طعمه جمعيت يوز پايش برنامه
 کارهای و ارتقای ساز :S2S3S8O5O7 :(SO5) 5 راهبرد

انوني در داخل برای حمايت از يوز در سطح ملي و همچنين ق
يوزپلنگ آسيايي  از حمايت برای المللي بين یهاتوسعه پشتيباني

 .در ايران

 عوامل جميع به توجه با شده شناسايي یهاراهبرد در نهايت
 ماتريس از استفاده با. شد بندیاولويت اجرا برای بيروني و دروني
 پس فوق یهاراهبرد برای (QSPM) کمي راهبردی ريزیبرنامه

 جمع، شده تعيين اهميت ضريب اعمال و جذابيت نمره تعيين از
در  راهبرد هر برای عوامل نمرات جمع سپس و عامل هر نمره

 شد. تعيين (3جدول )

 (: نتايج ماتريس شناسايي عوامل دروني1جدول )

 نمره رتبه بضري نقاط قوت برنامه حفاظت از يوزپلنگ در ايران رديف

 11/7 2 71/7  يوز پروژه محوريت با يوز یهازيستگاه به مربوط یهافعاليت يکپارچگي 1

 11/7 2 71/7  ديده آموزش همکاران و اناندرکاردست کمي و کيفي افزايش 2

 74/7 1 74/7  هازيستگاه و يوز از حمايت قانوني و حقوقي یهاپشتوانه تقويت 3

 73/7 1 73/7  پروژه در ترويجي و آموزشي یهازهانگي و توان وجود 4

 71/7 1 71/7 نهاد مردم هایسازمان ازیستوانمند برای ارهاييک و ساز وجود 5

 74/7 1 74/7  پروژه در يشهازيستگاه و يوز به مربوط یهاداده از جامع اطالعات بانک وجود 1

 73/7 1 73/7  وحش حيات زمينه در عالي هایمهارت افزاييدانش 0

 73/7 1 73/7 تهران و هااستان در یاهحرف کار سال 17 از بيش با خبره و زبده کارشناسان وجود 1

 75/7 2 73/7 هااستان توسط مختلف مناطق در يوزپلنگ هایطعمه جمعيت منظم پايش 3

 نمره رتبه ضريب نقاط ضعف برنامه حفاظت از يوزپلنگ در ايران رديف

 -71/7 -1 71/7 ی کالن حفاظتي، بخصوص در سطح پروژههان مديريت طرحکم دوام بود 1

 -71/7 -1 71/7 از سازمان ی مالي از منابع غيرهامحدوديت منابع مالي پروژه يوز و فقدان تالش برای جذب کمک 2

3 
ی علمي هافقدان برنامه يکپارچه برای اجرای امور مرتبط با يوز شامل عدم استفاده از ظرفيت

 الملليينب
75/7 1- 75/7- 
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 (: نتايج ماتريس شناسايي عوامل دروني1جدول )ادامه 

 نمره رتبه ضريب ايران در يوزپلنگ از حفاظت برنامه ضعف نقاط رديف

 -75/7 -1 75/7 و فقدان انگيزه در کارشناسان استاني هازيستگاه عدم تناسب پرسنل پروژه نسبت به انتظارات/ 4

 -75/7 -1 75/7 ار مناسب برای جذب نيروی انساني مرتبط با پروژهفقدان ساز و ک 5

 -73/7 -2 74/7 زيست(محيط شناسي/ان دانش زيستی مرتبط با پروژه )غير از صاحبهاعدم تنوع در تخصص 1

 -75/7 -1 75/7 عدم برآورد و پايش مناسب جمعيت يوز  0

 -75/7 -1 75/7 موجود در سازمان مرکزی( هماهنگي ناکافي بين دفاتر ستادی و پروژه )دفاتر 1

 -75/7 -1 75/7 حد کافي  ی علمي قابل اتکا درهااتکا و خروجي دهي منظم و قابلفقدان سيستم انتشار و گزارش 3

 -74/7 -1 74/7 سايت و خبرنامه مناسب برای آموزش همگاني و اطالع رسانيعدم وجود وب 17

 +11/0 - 00/1 جمع

 
 نتايج ماتريس شناسايي عوامل بيروني(: 2جدول )

 نمره رتبه ضريب ي پيش روي برنامه حفاظت از يوزپلنگ در ايرانهافرصت رديف

1 
افزايش آگاهي در تمام طبقات جامعه در سطح ملي طي ده سال گذشته که منجر به افزايش حمايت 

 عمومي و گرايش مثبت برای حفاظت از يوزپلنگ شده است
70/7 1 70/7 

 13/7 2 70/7 ی کمتر توسعه يافته يوز در ايران که تراکم انساني کمتری داردهازيستگاهجود و 2

 12/7 2 71/7 جوامع محلي حساس شده 3

 13/7 2 70/7 هم پيوسته هستندی يوزپلنگ در ايران همچنان تاحد زيادی بههاجمعيت 4

5 
المللي روی ی بينهاپروژه (Focal Point) مرجع ملي نظر مثبت وزارت امور خارجه به عنوان

 پروژه
71/7 1 71/7 

 71/7 1 71/7 نهاد ايراني متخصص در اين زمينه برای مشارکت ی مردمهاعالقمندی سازمان 1

0 
وحش المللي برای همکاری در اين زمينه به عنوان سمبل و نماد حياتهای بينعالقمندی سازمان

 ايران
70/7 2 13/7 

 71/7 1 71/7 هاانشجويان و دانشگاهيان به انجام پژوهش در زمينه يوزپلنگ و زيستگاهوجود تقاضا در د 1

 17/7 2 75/7 برنامه تکثير در اسارت اندازیراهوجود کوشکي و دلبر در اسارت برای  3

 نمره  رتبه ضريب ي پيش روي برنامه حفاظت از يوزپلنگ در ايرانهاتهديد رديف

 -70/7 -1 70/7 الملليی بينهای همکاریی سياسي براهامحدوديت 1

 -71/7 -1 71/7 ی يوز از جمله خشکساليهازيستگاهناماليمات اقليمي حاکم بر  2

 -71/7 -1 71/7 ی(اهی يوز در ايران )اثر حاشيهازيستگاهی يوز به دليل کوچک بودن بيشتر هازيستگاهپذيری آسيب 3

 -70/7 -1 70/7 های اهلي و غيره(ها، چرای دامظات اقتصادی )معدن، جادهتعارض در کاربری زمين و برتری مالح 4

5 
ی هاوحش برای مشارکت در پايشفقدان تجربه کافي در مراکز آموزشي پژوهشي مرتبط با حيات

 هازيستگاهدر  هاجمعيت
71/7 1- 71/7- 

 -70/7 -1 70/7  هازيستگاهی مناسب برای تقويت نيروی انساني هافقدان سياست 1

 -70/7 -1 70/7 ان مرتبط در قوای سه گانه برای حفظ يوزاندرکاردستفقدان اراده کافي در تصميم گيرندگان و  0

 +40/0 - 00/1 جمع 
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باالترين رتبه را از  31/4با امتياز  4اين اساس، راهبرد شماره  بر
با اندکي  (2)نظر جذابيت به خود اختصاص داد. سپس، راهبرد 

نيز  (5)( در جايگاه بعدی قرار دارد. راهبرد 22/4اختالف )امتياز 
 .((3)، جدول 10/3دست آورد )هکمترين امتياز را ب

 
1+ 5/0+ 0 5/0- 1- 

 SO 
 )تهاجمي( 

    WO 
 )محافظه کارانه(

 

5/7+ 
    

        

7 
        

        

5/7- 
        

ST 
 ()رقابتي

    WT 
 )تدافعي(

1- 
    

 
  

 مديريت يوزپلنگ آسيايي در ايران کنوني : موقعيت(1)نمودار 

  و بيروني ي درونيهابراساس ماتريس

 
 حفاظت از يوزپلنگ برنامه راهبردهاي (QSPM)کمي  راهبردي ريزيبرنامه ماتريس: (3جدول )

SO5 SO4 SO3 SO2 SO1 

ت
مي

اه
ب 

ري
ض

 

 عوامل راهبردي

ت
ابي

جذ
ع 

جم
 

ت
ابي

جذ
 

ت
ابي

جذ
ع 

جم
 

ت
ابي

جذ
 

ت
ابي

جذ
ع 

جم
 

ت
ابي

جذ
 

ت
ابي

جذ
ع 

جم
 

ت
ابي

جذ
 

ت
ابي

جذ
ع 

جم
 

ت
ابي

جذ
 

71/7 1 11/7 2 71/7 1 71/7 1 22/7 4 71/7 1S 

ت
قو

 ها

24/7 4 11/7 3 24/7 4 11/7 3 11/7 3 71/7 2S 

22/7 4 75/7 1 11/7 3 11/7 2 75/7 1 75/7 3S 

75/7 1 75/7 1 75/7 1 21/7 4 75/7 1 75/7 4S 

75/7 1 27/7 4 17/7 2 27/7 4 15/7 3 75/7 5S 

75/7 1 22/7 4 22/7 4 75/7 1 75/7 1 75/7 6S 

71/7 1 23/7 4 11/7 2 71/7 1 71/7 1 71/7 7S 

27/7 4 27/7 4 27/7 4 7117 2 17/7 2 75/7 8S 

11/7 3 11/7 3 11/7 3 75/7 1 11/7 2 75/7 9S 

71/7 1 12/7 2 71/7 1 12/7 2 71/7 1 71/7 1W 

ف
ضع

 ها

11/7 2 71/7 1 71/7 1 11/7 2 71/7 1 71/7 2W 

75/7 1 75/7 1 11/7 2 11/7 2 75/7 1 75/7 3W 

11/7 2 75/7 1 75/7 1 11/7 2 11/7 2 75/7 4W 

17/7 2 17/7 2 17/7 2 17/7 2 17/7 2 75/7 5W 

ي
ون

ير
ل ب

وام
 ع

ي
ياب

رز
س ا

ري
مات

ره 
نم

ع 
جم

 

 جمع نمره ماتريس ارزيابي عوامل دروني
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 يوزپلنگ از حفاظت برنامه راهبردهاي (QSPM) کمي هبرديرا ريزيبرنامه ماتريس(: 3) جدول

SO5 SO4 SO3 SO2 SO1 

ب
ري

ض
 

ت
مي

اه
 

 عوامل

 راهبردي

مع
ج

 
ت

ابي
جذ

 

ت
ابي

جذ
 

مع
ج

 
ت

ابي
جذ

 

ت
ابي

جذ
 

مع
ج

 
ت

ابي
جذ

 

ت
ابي

جذ
 

مع
ج

 
ت

ابي
جذ

 

ت
ابي

جذ
 

مع
ج

 
ت

ابي
جذ

 

ت
ابي

جذ
 

73/7 2 7173 2 7173 2 73/7 2 73/7 2 74/7 6W 

ف
ضع

 ها

11/7 2 75/7 1 11/7 2 11/7 2 11/7 2 75/7 7W 
73/7 2 7173 2 73/7 2 73/7 2 75/7 1 75/7 8W 

17/7 2 75/7 1 17/7 2 17/7 2 17/7 2 75/7 9W 

73/7 2 73/7 2 73/7 2 74/7 1 73/7 2 74/7 10W 

70/7 1 70/7 1 13/7 2 21/7 4 21/7 4 70/7 1O 

ت
ص

فر
 ها

70/7 1 21/7 4 21/7 4 13/7 3 21/7 4 70/7 2O 

12/7 2 24/7 4 11/7 3 24/7 4 11/7 3 71/7 3O 

70/7 1 70/7 1 27/7 3 70/7 1 21/7 4 70/7 4O 

22/7 4 71/7 1 71/7 1 71/7 1 10/7 3 71/7 5O 

71/7 1 25/7 4 13/7 2 25/7 4 13/7 3 71/7 6O 

20/7 4 20/7 4 70/7 1 20/7 4 20/7 4 70/7 7O 

71/7 1 10/7 3 71/7 1 71/7 1 71/7 1 71/7 8O 

75/7 1 75/7 1 13/7 4 75/7 1 75/7 1 75/7 9O 

70/7 1 70/7 1 14/7 2 14/7 2 70/7 1 70/7 1T 

ها
يد

هد
ت

 

12/7 2 12/7 2 12/7 2 12/7 2 71/7 1 71/7 2T 

11/7 2 11/7 2 71/7 1 11/7 2 71/7 1 71/7 3T 

70/7 2 14/7 2 70/7 1 70/7 1 70/7 1 70/7 4T 

11/7 2 71/7 1 11/7 2 11/7 2 7111 2 71/7 5T 

14/7 2 14/7 2 70/7 1 14/7 2 70/7 1 70/7 6T 

70/7 1 14/7 2 70/7 1 14/7 2 70/7 1 70/7 7T 

 هاجمع کل امتياز راهبرد  - 00/4  - 22/4  - 06/4  - 33/4  - 16/3

 

 گيريبحث و نتيجه

از مستمرترين  راهبردی برای يکي ريزیبرنامهپژوهش حاضر، 
معرض  ی صورت گرفته برای حفاظت از يک گونه درهاتالش

بيش از يک دهه دهد. در اين تالش، خطر در ايران را نشان مي
زيست محيطتشريک مساعي و فعاليت مشترک سازمان حفاظت 

های مردم نهاد فعال برای تضمين بقای يوزپلنگ و سازمان
گرفته است. نظر کارشناسان و آسيايي در ايران مورد ارزيابي قرار 

ی مختلف فعال در اين های از گروهاهصاحب نظران که نمايند
باشند، نشان از آن دارد که همچنان نقاط قوت متعددی زمينه مي

برای حفاظت از يوزپلنگ در ايران وجود دارد که با توجه به 
راهبردی  ريزیبرنامهتوان ميی مختلف موجود، هافرصت

 نها تدوين نمود. زپلنگ در ايران را با توجه به آيوحفاظت از 
از اولويت باال در برنامه حفاظتي  هاپايش جمعيت يوز و طعمه

 هایاقداميوزپلنگ در ايران برخودار شد. بدون شک کارآمدی 
پذير يي امکانهاحفاظتي بدون انجام پايش مناسب يوز و طعمه

 (-Hunter et al., 2007; Singh & Milner باشدمين

(Gulland, 2010  که طي يک دهه نخست تجربه حفاظت از
يوزپلنگ در ايران، به صورت شايسته موردتوجه قرار نگرفته است 

(Breitenmoser et al., 2009) 1317. البته از ابتدای دهه ،
 ;O’Brien, 2001ی )اههای فاصلی يوزپلنگ با روشهاطعمه

Hemami, 2005 های ( يا روش1313و همکاران،  نيافرهادی؛
( مورد 1337زيستي، وحش و تنوعسنتي سرشماری )دفتر حيات

ی همراه با رعايت هااند. با اين حال، دشواریارزيابي قرار گرفته
ی و عدم کسب اندازه نمونه کافي اههای فاصلفرضيات روش

 برای آناليزهای آماری آنها در بسياری از مناطق کوهستاني و دور
 يک مشکل بدل شده است دسترس به  از

(Wingard et al., 2011)های . از همين رو، امروزه روش
حدود اطمينان برای ارزيابي  ارايهسرشماری سنتي که قادر به 

روند جمعيتي نيستند، همچنان به عنوان تنها روش غالب برای 
 گيرد.استفاده قرار مي پايش جمعيت سمداران در کشور مورد

https://www.researchgate.net/publication/263747864_Conserving_the_Asiatic_Cheetah_in_Iran_Launching_the_first_radio-telemetry_study?el=1_x_8&enrichId=rgreq-05628db1-4fa4-444a-9347-8fd30da44aa6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MzQ0OTkyMjtBUzoyOTE2NDQxMjY1ODA3NTZAMTQ0NjU0NDc4NzAzMA==
https://www.researchgate.net/publication/232678961_Estimating_abundance_of_mountain_ungulates_incorporating_imperfect_detection_Argali_Ovis_ammon_in_the_Gobi_Desert_Mongolia?el=1_x_8&enrichId=rgreq-05628db1-4fa4-444a-9347-8fd30da44aa6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MzQ0OTkyMjtBUzoyOTE2NDQxMjY1ODA3NTZAMTQ0NjU0NDc4NzAzMA==
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 در که اين دليل به آسيايي یهاوزپلنگي از سوی ديگر، پايش
 بسيار، (Hunter et al., 2007)کنند مي زيست وسيعي مناطق

  دارند کمي جمعيتي تراکم و بوده گريزان و خجالتي

(Schaller & O’Brien, 2001) ،رو ازهمين. است دشوار ،
 اطمينان قابل وسيله يک عنوان به یاهتل یهادوربين از استفاده

 شودميتوصيه  کار مخفي گونه اين همطالع برای
 (Marnewick et al., 2008) .بدن روی یهاخال که آنجا از 

 باقي ثابت شانزندگي طول در و است فرد به منحصر هايوزپلنگ
 از توانمي را مختلف افراد، (Caro & Durant, 1991) ماندمي

 ايشپ و دنبال را آنها زمان طول در و نمود شناسايي تصاوير روی
رواج گسترده اين فناوری  با وجودالبته . (Kelly, 2001) کرد

 جنوب در مطالعه دو ان در دنيا، بجزسانگربهبرای پايش جمعيت 
 (Marker et al., 2008; Marnewick et al., 2008) آفريقا

، اين گونه کمتر موضوع چنين هايوزپلنگ با هدف برآورد فراواني
، هابا اين حال، کمبود تعداد دوربين ی پايشي بوده است.هابرنامه

يي، کمبود منابع هاضعف دانش طراحي و آناليز چنين پژوهش
شد که امکان  سببمالي و پرسنل آموزش ديده در گذشته 

کارگيری اين فناوری برای پايش جمعيت يوزها در مناطق هب
پذير باشد، هرچند که امروزه بسياری از اين مختلف کمتر امکان

رتفع شده و مطالعات جامعي در اين خصوص انجام موانع م
؛ سيدموسوی و همکاران، 1311گيرد )قديريان و همکاران، مي

 (. 1331و همکاران، فرهادی نيا ؛ 1313
جوامع محلي پيرامون  کنار پايش جمعيت، توانمندسازی در

ی يوزپلنگ برای مشارکت در حفاظت از يوز و هازيستگاه
ی اههای گستردتأکيد بوده و تالش موردزيستگاه آن نيز همواره 

نهاد مختلف با همکاری سازمان  های مردمتوسط سازمان
های کوچک ملل متحد در زيست و برنامه کمکحفاظت محيط

، نيافرهادیمناطق مختلف، صورت گرفته است )جورابچيان و 
بندان و دره صورت عمده در مناطق توران، نای(، که به1310

های کوچک ملل متحد، دفتر کمکز بوده است )انجير متمرک
ين دستاوردهای فاز نخست ترعنوان يکي از موفق( و به1310

 حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در ايران ارزيابي شده است
(Breitenmoser et al., 2009) . ،مشکلي  ترينمهمبا اين حال

سازی مردم و های آموزشي حول آن متمرکز بودند، آگاهکه تالش
در برخي مناطق مانند بافق يزد  ،زيرا .معرفي يوزپلنگ به آنها بود

يوزپلنگ به دليل عدم آگاهي مردم و  17بيش از  1307طي دهه 
های که اين رقم در سال ترس از اين جانور کشته شدند، حال آن

است )اسالمي و يوز در هر سال رسيده 5/7اخير به کمتر از 
های ستردگي زياد زيستگاه(. با توجه به گ1311همکاران، 

هايي منطقه درحال حاضر( و وجود تعارض 10يوزپلنگ در ايران )
نياز به آموزش  (Farhadinia et al., 2012) با جوامع محلي

قوت خود باقي است. با اين حال، با توجه به  همچنان بر
گسترده يوزپلنگ در ايران که حتي ميان مناطق های يجايهجاب

، (Farhadinia et al., 2013) ت شده استمختلف نيز اثبا
ی آموزشي با محوريت کريدورهای هاهشود تا برنامپيشنهاد مي

 .اصلي صورت گيرد هایهيوزها و در مناطقي حدفاصل زيستگا
باالتری  اصلي محل زيست يوز از امنيت به نسبتمناطق  ،زيرا

 بسبقلمروهای بزرگ يوزها،  با وجود اين،، است برخوردار بوده
 جايي مکرر آنها فراتر از مرزهای مناطق حفاظت شده استهجاب

(Farhadinia et al., 2013)  که گاهي اوقات در مسير رسيدن
 ( & Woodroffeبه مناطق جديد باعث کشته شدن آنها

(Gingsberg, 1998  جوامع محلي  شود.ميبه دليل عدم آگاهي
حدفاصل ميان  قرار گرفته در مسير انتشار يوزها در کريدورهای

ی هافعاليتی اصلي از اولويت نخست برای ادامه هازيستگاه
حال،  در عينباشد. سازی جوامع محلي برخودار ميآگاه

های اصلي و منبع يوزپلنگ در کشور بايد ميزبان زيستگاه
يي برای جلب مشارکت مردم محلي در ارتقای منافع از هابرنامه

ی مديريت هاتا، ايجاد قرقمنابع محلي باشند که در اين راس
و ساماندهي  هازيستگاهی اهای شکار در مناطق حاشيهگونه

 بر ظرفيت قابل تأمل هستند. ی عشايری مازادهایدامدار
 3تمامي موارد باال بدون تأکيد بر راهبرد شماره  ،بدون شک

مبني بر ارتقای حفاظت فيزيکي يوزپلنگ اثربخش نخواهند بود. 
 هادرصدی پاسگاه 177بانان و بيش از محيط %47افزايش حدود 

ی يوزپلنگ طي ده سال هازيستگاهياز ن و خودروهای مورد
)جورابچيان و زيست محيطگذشته توسط سازمان حفاظت 

(، به خوبي نشان از اهميت باالی اين راهبرد 1301، نيافرهادی
ی هاوسعت عرصه %47دارد. با اين حال، نبايد فراموش نکرد که 

رود، شمار ميی قطعي يوزپلنگ بههازيستگاهت حفاظت ايران تح
بانان سازمان حفاظت محيط %4که تنها حدود  حال آن

)پروژه  باشندکار ميه مشغول ب هادر اين عرصهزيست محيط
رو، اهميت توجه به . از همين(1337حفاظت از يوزپلنگ آسيايي، 
ويت بااليي برخودار بانان همواره از اولارتقای کمي و کيفي محيط

بوده است. در عين حال، تمامي کارشناسان شرکت کننده در اين 
کيد بر لزوم حفاظت از زيستگاه، وجود دو اکنار ت پژوهش، در
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يوزپلنگ آسيايي در اسارت را فرصتي متوسط برای برنامه 
اند که براين اساس، حفاظت از يوزپلنگ در ايران دانسته

ی مرکز تکثير در اسارت يوزپلنگ در و توسعه مواز اندازیراه
شود. پيشنهاد مي 3ايران به عنوان بخش تکميلي راهبرد شماره 

و  (Lynx pardinus) الزم به ذکر است که لينکس ايبريايي
که در طبيعت  (Panthera pardus orientalis)) پلنگ آمور
حفاظتي و  هایاقدامدارند، درکنار  آستانه انقراض دروضعيت 

 هايشان،زيستگاه از حفاظت برای گسترده عملياتي یهاريزیبرنامه

های مدون تکثير در اسارت برای معرفي مجدد دارای برنامه
با اين  .(Vargas et al., 2008; Christie, 2009) هستند

ياد داشت که موارد موفقيت معرفي مجدد به  همواره بايد به ،حال
ند، بسيار پايين بوده اهدساناني که در اسارت متولد شطبيعت گربه

 ( & Hunterباشدو نيازمند درنظر گرفتن مالحظات متعدد مي

(Rabinowitz, 2009 . تنها يک نمونه موفق از شکار و
زادآوری يک يوز ماده متولد شده به يک زيستگاه محصور با 

باشد که در امارات متحده ميدر دست  هاتراکم بااليي از طعمه
 مکاتبه شخصي(. S.McKeown) عربي گزارش شده است

های تأييدشده يوزپلنگ که طي ده سال گذشته، وسعت زيستگاه
ميليون هکتار به  1/3حضور جانور در آنها مستند شده است، از 

ميليون هکتار رسيده است و اکثريت قريب به اتفاق  1بيش از 
قرار زيست محيطآنها در شبکه مناطق تحت حفاظت سازمان 

اين مناطق تحت حفاظت  %25که در گذشته تنها  دارند، حال آن
(. با اين حال، ارتقا و 1310، نيافرهادیبودند )جورابچيان و 

 برای حفاظت از يوزپلنگ آسيايي مناطق حفاظت از شبکه
کيد کارشناسان شرکت در اين پژوهش بوده که اچنان مورد تهم

ر ی مناسب برای اين جانوهازيستگاهدر راستای تضمين وجود 
يوزپلنگ  از حمايت برای الملليبين یهاباشد. توسعه پشتيبانيمي

شود. در آسيايي در ايران نيز فرصت مغتنمي است که توصيه مي
اين راستا، همانند ببر در هندوستان و پاندا در چين، حفاظت از 

باشد يوزپلنگ نيازمند توجه جدی در همه سطوح ملي کشور مي

قانوني برای حمايت از يوزپلنگ در  یتا با حمايت از سازوکارها
کننده بقای يوزپلنگ آسيايي در تنها سطح ملي بتوانند تضمين

 شده آن در دنيا باشند. ييدازيستگاه ت

 

 تشکر و قدرداني
نويسندگان اين مقاله بدين وسيله مراتب تشکر و قدرداني خود را 

بابت زيست محيططبيعي سازمان حفاظت از معاونت محيط
از همه  ،دارند. همچنيناين پژوهش اعالم ميتسهيل 

کنندگان که فعاالنه در پر نمودن پرسشنامه همکاری شرکت
 پورسينا، مسعود اکبری، منصور خصوص آقايان حسينهنمودند، ب

محمدی مقانکي،  ماهاني، احسان سليماني سعيد، محمدحسين
کيابي،  اسالمي، بهرام قديريان، مرتضي قدوسي، طاهر آرش
 نظامي، امير اشرفي، باقر کارگر، حميد ظهرابي، سهراب ليرجبع

محمدی،  کابلي، حسين عليزاده، محمد خالقي، افشين حسين
 اميدی، زهرا مريم هاهمامي و حسن اکبری و خانم محمودرضا

رزيتا فخر  هانمايند. خانمميسپاسگزاری  ،تاکي و مريم فرهمند
نه پروژه حفاظت از دبيرخا کارکناناز )واعظي و نسرين افشاری 

نيز نقش مؤثری در پيگيری اداری و  (يوزپلنگ آسيايي
ی اين پژوهش داشتند که موجب تقدير هاسازی بانک دادهآماده
 د.نباشمي
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 يزد. زيست محيطفاظت نجير، اداره کل حاهدر

 شيوه دو به مياندشت وحشحيات پناهگاه در آهو جمعيت . برآورد1313زوارئي، ف.  فخراني، ح. و حسيني ؛نصرتي، م. ؛، م.ص.نيافرهادی
 صفحه. 12ی، پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي. اهفاصل برآورد و سنتي سرشماری

. بررسي 1331لي خاني. ن. قو  شکوهي، ج. ؛عزيزی، م. ؛موسوی، ج. ؛اکبری، ح. ؛، ف.حسيني زوارئي ؛اسالمي، م. ؛، م.ص.نيافرهادی
 صفحه. 127يزد. زيست محيطی استان يزد. اداره کل حفاظت هازيستگاهوضعيت و ساختار جمعيت يوزپلنگ آسيايي و پلنگ ايراني در 

 از استفاده با آسيايي يوزپلنگ جمعيت حداقل بررسي. 1311. ا، مقانکي محمدی و .ا، حميدی خالقي ؛.م، دهکردی اسالمي.؛ ط، قديريان
 و آسيايي يوزپلنگ از حفاظت مرتبط. پروژه یهابوم زيست و آسيايي يوزپلنگ از حفاظت پروژه. کوير ملي پارک در یاهتل یهادوربين
 صفحه. 13،  مرتبط یهابوم زيست
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