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 چکیده
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 قوت، نقاط ،SWOT روش از استفاده با مطالعه اين در .دارد وجود

 زرد گوزن اسارت در تکثیر برنامه که تهديدهايی و فرصت ضعف،

 مديريت برای هايی استراتژی و شناسايی روست،هروب آن با ايرانی

 با .شد ارائه آن منفی اثرات کاهش و تکثیر برنامه بهبود گونه، پايدار
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Abstract 

Captive breeding program is one of the ways 

which lead to species conservation and hence, 

introducing them to the native distributional range. 

Dashte-Naz protected area with extension of 55 

hectares in the north of Iran, in Sari city,  is one of 

the important places for captive breeding of 

Persian fallow deer. Despite of the widespread use 

of this approach in the world, there are some 

problems such as genetic issues and lack of 

suitable places for captive breeding as well. In this 

study SWOT analysis applied to identify 

strengthens, weaknesses, opportunities and threats 

in captivate breeding plan for Iranian fallow deer. 

This survey presented sustainable management 

strategies of species, improvement of 

reproducibility performance and reducing its 

negative effects. Quantitative strategic planning 

matrix was determined as the best strategy. Among 

different strategies, movement of individuals 

between different habitats to reduce genetic 

vulnerability, search for new places to 

introduction, analysis of populations survive, use 

of descendants tree in populations pedigree, design 

mating table and registration information of 

individuals were identified as the most important 

strategies. 
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 مقدمه
 گونه میلیون ده الی پنج مجموع از 0272 الـس اـت

 شده منقرض گونه میلیون یك ،جانوری و گیاهی
 را گونه نابودی كه شماری بی عوامل میان در است.
 اصلی فرایند عنوان به زیستگاه تخریب ،شوندمی باعث
 آیدمی شمار به وحش حیات هایگونه حیات تهدید

(IUCN, 2006.) رفع تهدیداتی چنین كه صورتی در 
 هاییجمیت به ها،گونه یکپارچه هایجمعیت دشون

 چنین متعاقباً شوند.می تبدیل شده تکه تکه و كوچك
 دهی دست از خطر معرض در شدت هب هاییجمعیت

 تغییرات و شناختی جمعیت تصادفی وقایع ژنتیکی، تنوع
 مرز تا را گونه كه نحوی به بود، خواهند محیطی شرایط

 ,Reed & Frankham) برد خواهند پیش انقراض

2003; Traill et al., 2010.) حاد شرایط برخی در، 
 نجات كه گیرندمی قرار خطر معرض در چنان هاگونه
 شرایط در نگهداری طریق از تنها انقراض ورطه از آنها

 هب اسارت محیط در آنها تکثیر و شدید كنترل تحت
 واقع در بود. خواهد پذیرامکان 1ناجا حفاظت صورت
 انقراض از ممانعت هدف با معموالً اسارت در تکثیر
 صورت اصلی زیستگاه به آنها مجدد معرفی و هاگونه
 دست این از هایی نمونه (.IUCN, 1998) گیردمی

 در عربی اوریکس همچون هاگونه از بسیاری برای
 در (Kleiman, 1998) تامارین طالئی میمون عمان،
 در (Russell et al., 1994) اهیپاس یراسو برزیل،

 ,Toone & Wallace) اـكالیفرنی كركس ا،ـکیآمر

 ی،ـجهان سطح در ... و رانیـای زرد وزنـگ ،(1994
 از حاصل جینتا اگرچه .است شده اجرا ملی و ایمنطقه
 در هاگونه مجدد یمعرف و اسارت در ریتکث یهابرنامه

 آنها تیموفق عدم از یحاك ،یالدیم 82 و 12 هایدهه
 Griffith) است بوده ستمندیز یهاتیجمع جادیا در

et al., 1989; Wolf et al., 1996)، دهه دو در اما 
 

                                                                      
1. Ex-situ  

 شاهد هاگونه یمعرف و رـیتکث یهاهـبرنام هـگذشت
 .اندبوده یتوجه قابل تیموفق

 یهاگونه یبرا هابرنامه نیا تیموفق نرخ نیهمچن
 Beck et) است بوده درصد 59 تا 77 انقراض خطر در

al., 1994; Fischer & Lindenmayer, 2000). 
 های برنامه از استفاده كه است مهم این مبین امر این

 نیازمند حفاظتی، ابزار یك عنوان به مجدد، معرفی و تکثیر
 و موجود وضعیت ارتقای جهت در بیشتر مطالعات
 هایبرنامه اهداف به دستیابی در آنها كارایی از اطمینان
  .است زیستی تنوع از حفاظت جهانی
 در تکثیر هایبرنامه هدف مهمترین اینکه وجود با

 از گونه انقراض از جلوگیری جهت در تالش اسارت
 در هدف گونه ژنتیکی تنوع میزان بیشترین حفظ طریق

 مشکالتی اما (،Pelletier et al., 2009) است بلندمدت
 تنوع كاهش تکثیر، برای مناسب سایت كمبود همچون
 مضر، هایجهش تجمع آمیزی، درون افزایش و ژنتیکی
 در گونه برازش كاهش و پرورشی محیط در سازش
انعطاف كاهش بلندمدت در و طبیعی شرایط با مواجهه
 Frankham, 2008; Dong et) هاگونه تکاملی پذیری

al., 2011،) شـچال اـب را وردنظرـم هدف به دستیابی 
 این روی پیش التـمعض مهمترین از و دهكر هـمواج

 هاییگونه برای خصوصاً معضالت نـای .دـنهست هابرنامه
 دلیل به است، بوده كوچك آنها مولدین جمعیت كه

 یابندمی بیشتری نمود ،0بطری گردن اثر بروز امکان
(Reed et al., 2003; Miller et al., 2010.) امری 

 وضوح به ایرانی زرد گوزن اسارت در تکثیر برنامه كه
 یا جمعیت اندازه افزایش تنها لذا است. بوده آن شامل
 تکثیر برنامه غایی اهداف عنوان به نباید هاجمعیت تعداد

 با باید بلکه گیرد، قرار توجه مورد زرد گوزن اسارت در
 از جلوگیری هدف با مدیریتی مناسب راهکارهای اتخاذ
 تنوع حفظ در ژنتیکی، هایناهنجاری بروز و آمیزیدرون

 ورزید. اهتمام گونه ژنتیکی

                                                                      
2. Bottleneck Effect  
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SWOT ماتریس 
 مراحل در كه ابزاری عنوانبه 7

 مدیریتی راهکارهای اتخاذ و هاریـگیمـتصمی هـاولی
David (1998 ) و است شده معرفی رفت،می كار به

 David) دكر معرفی SWOT كردن یكمّ برای روشی

et al., 2007). های استراتژی آگاهانه و دقیق ریزیطرح 
 برای گونه معرفی و تکثیر هایبرنامه در مدیریتی
 ناخواسته تبعات كاهش و مؤثر حفاظت به دستیابی

 این به نیل (.IUCN, 1998) است حیاتی امری بعدی،
 خارجی و داخلی اثرگذار عوامل شناخت طریق از اهداف

 روش طریق از كارآمد، هایاستراتژی تدوین نیز و
 است دستیابی قابل ،SWOT تحلیل و تجزیه

(Houben et al., 1999.) اجرای به نیاز به توجه با لذا 
 منفی تبعات كاهش یا پیشگیری برای عاجل اقدامات

 یك عنوان به زرد گوزن گونه اسارت در تکثیر از ناشی
 مدیریتی ژیتاسترا كی تدوین (،VU) پذیرآسیب گونه
 و هافرصت ها، ضعف ها، قوت اساس بر ردیـكارب

 است. بوده مطالعه این هدف ،موجود تهدیدهای
 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 هشت تعداد زرد گوزن از حفاظت برای كه 7930 سال از
 منطقه این ،شد فرستاده ناز دشت منطقه به گوزن راس

 با ناز دشت .رفت شمار هب مهم مناطق از یکی عنوان به
 و E 78 70 59 جغرافیایی موقعیت و هکتار 55 وسعت

N 52 37 98 ساری شهر شرق شمال كیلومتری 05 در 
 كامالً منطقه این .است شده واقع مازندران استان در

 سطح از باالتر متر 72 و بوده بلندی و پستی فاقد مسطح،
 و مطالعات از حاصل نتایج اساس بر دارد. قرار دریا

 شناخته های گونه مهمترین ،منطقه فون و فلور بررسی
 درختی گونه 72 ای،بوته و باالرونده گونه 77 شامل شده

 كمبود دلیله ب .است جانوری گونه 00 و ایدرختچه و
 خط وجود مشاهده و منطقه در غذایی مواد

                                                                      
1. Strengths- Weaknesses- Opportunities- Threats  

 معموالً زیستگاه، جای همه در زرد گوزن خواری سرشاخه
 كمکی غذاهای از متوالی فصل سه در تابستان اواسط از

شود.می استفاده گونه این تغذیه در جو و ذرت

 و ایكتابخانه هایبررسی طریق از حاضر مطالعه
 پرسشنامه، تهیه نیز و میدانی مطالعات سازمانی، آرشیو
 این در مدیریتی هایاستراتژی است. گرفته انجام

 مرحله سه در و مختلف ابزارهای از استفاده با پژوهش
 مرحله و آنها مقایسه اطالعات، ورود شامل كلی

 مرحله در (.7 شکل) است آمدهدست  به گیریتصمیم
 تدوین برای نیاز وردـم یـاصل اتـاطالع ورودی،

 ارزیابی ماتریس آن از پس شد. مشخص ها استراتژی
 خارجی عوامل ارزیابی ماتریس و 0(IFE) داخلی عوامل

(EFE)9 مرحله، این از حاصل اطالعات شد. اجرا 
 با و دهد میدست  به سوم( )مرحله مقایسه برای مبنایی

 قابل استراتژی مختلف های گزینه ها،نآ گرفتن نظر در
 ها استراتژی بهترین تا بود خواهند ارزیابی و شناسایی
  (.Parsaeian & Erabi, 2009) شوند انتخاب

 

 
 عوامل ارزیابی IFE: ها؛ استراتژی تدوین چارچوب .1 شکل
 عوامل ماتریس :SWOT خارجی، عوامل ارزیابی :EFE داخلی،

 ارزیابی ماتریس :SPACE تهدید، و فرصت ضعف، قوت،
 ریزی برنامه ماتریس :QSPM و استراتژیك اقدام و موقعیت

 (Parsaeian & Erabi, 2009) یكمّ استراتژیك
 

 شامل ریزیبرنامه سیستم این توسعه در اول گام
 در كه است گذاریتأثیر عواملی ارزیابی و شناسایی

                                                                      
1. Internal Factor Evaluation 

2. External Factor Evaluation 

SPA

CE 

SWO

T 
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 و قوت )عوامل بوده سهیم غایی اهداف به دستیابی
 و ضعف )عوامل كنندمی ءفایا بازدارنده نقشی یا فرصت(
 و تجزیه برای (.Houben et al., 1999) تهدید(
 نام به ابزاری از خارجی و داخلی عوامل همزمان تحلیل

 (SPACE) استراتژیك اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس
 یك وضعیت تعیین برای ماتریس این شد. استفاده
 (.Radder & Louw, 1998) رود می كاربه سیستم

 نیز (QSPM) كمی استراتژیك ریزیبرنامه ماتریس
 ارزیابی امکان مدیران برای كه است تحلیلی روش كی

 فراهم را خارجی و داخلی گذارتأثیر های استراتژی
 هب روش این كمك به لذا (.David, 2007) آورد می

 زمره در كه گوناگونی هایاستراتژی عینی صورت 
 شدند. مشخص هستند، ها استراتژی بهترین
 

 نتايج
 عامل چهار بر مشتمل ناز دشت زیستگاه داخلی عوامل

 بر مشتمل خارجی عوامل و ضعف عامل پنج و قوت
 .شد شناسایی تهدید عامل چهار و فرصت عامل پنج

 و ها قوت شامل داخلی عوامل ارزیابی ماتریس سپس
 و ها فرصت شامل خارجی عوامل و (7 )جدول ها ضعف

  ترتیب به آنها نهایی نمره و تعیین (0 )جدول ها تهدید
 شد. محاسبه 233/2 و  -717/2

آمده و با توجه به ماتریس  دست براساس مقادیر به
SPACE از چهار نوع استراتژی ممکن شامل ،

(، 0 شکلتهاجمی، رقابتی، تدافعی و حفاظتی )
استراتژیك برنامه استراتژی مطلوب برای مدیریت 

د. شو پیشنهاد می حفاظتیاز نوع  تکثیر گوزن زرد
عوامل داخلی  SWOTس یسپس با استفاده از ماتر

ها و  ها( و عوامل خارجی )فرصت ها و ضعف )قوت
اولیه های ( و استراتژی9ها( مقایسه )جدول  تهدید

های پس از ادغام استراتژی ،شناسایی شدند. در نهایت
 تدویننهایی برای مدیریت  استراتژی یازدهاولیه، تعداد 
  .(3شد )جدول 

های با تعیین جذابیت نسبی استراتژی ،در نهایت
های ، استراتژیQSPM كلیدی بر اساس ماتریس

كننده است، مهمتر كه ناشی از اثرگذاری عوامل تعیین
ها بر اساس جمع كل جذابیت استراتژی شخص شد.م

های ، استراتژیQSPMهای در انتهای ستون ماتریس
بندی  كلیدی در سه دسته مهم، متوسط و ضعیف دسته

 .(5شد )جدول 
 

 ها ها و قوت ( شامل ضعفIFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) .1جدول 

 نمره رتبه ضریب داخلی عوامل

 هاقوت

7 S1 083/2 0 790/2  انسانی مداخالت عدم و منطقه كامل بودن كنترل تحت 

0 S2 775/2 7 775/2  محدود مساحت دلیل به مدیریتی های برنامه آسانتر اجرای 

9 S3 729/2 7 729/2  گونه باالی رشد نرخ 

3 S4 773/2 7 773/2  زیستگاهی مختلف مناطق در گونه باالی پذیری سازش قدرت 

 هاضعف

7 W1 038/2 -0 703/2  محدود برد ظرفیت- 

0 W2 بیماری، آسانتر انتقال شامل دستی تغذیه از ناشی های آسیب و گونه دستی تغذیه 

  افراد شدن دستی

773/2 0- 098/2 - 

9 W3 721/2 -7 721/2  افراد كافی تحرك عدم و بیمار و ضعیف افراد یبقا و طبیعی دشمن حضور عدم - 

3 W4 727/2 -7 727/2  منطقه پایین گیاهی و زیستگاهی تنوع- 

5 W5 213/2 -7 213/2  نمکی هایبلوك محل در ویروسی هایبیماری بروز - 

   IEF = 717/2 -   

1. Strategic Position and Action Evaluation 
2. Quantitative Strategic Planning Matrix  
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 ها و تهدیدها ( شامل فرصتEFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) .2جدول 

 نمره رتبه ضریب خارجی عوامل
 هافرصت

7 O1 030/2 0 707/2  ایرانی زرد گوزن یاحیا به حفاظتی نهادهای و المللیبین های سازمان توجه 
0 O3 723/2 7 723/2  مطالعاتی هایپروژه و عمومی افکار جلب در منطقه بودن شهره و معرف 
9 O4 773/2 7 773/2  منطقه پایش در تسهیل و منطقه به آسان دسترسی 
3 O5 721/2 7 721/2  منطقه در اكوتوریسم رونق و گردشگر جذب در منطقه باالی توان 
5 O6 008/2 0 779/2  ایرانی زرد گوزن احیای در زیست محیط سازمان اهتمام 

 تهدیدها
7 T1 083/2  -0 730/2  گونه باالی آمیزیدرون - 
0 T2 088/2  -0 793/2  ژنتیکی پذیری آسیب افزایش و ژنتیکی تنوع كاهش - 
9 T3 777/2  -7 777/2  كشاورزی هایزمین توسط منطقه بودن محصور - 
3 T4 250/2  -1 250/2  زیستگاه اطراف هایفنس ورای از گوزن شکار - 

   EIF =  233/2  

 

 
 خارجی و داخلی عوامل ارزیابی های ماتریس نمرات مجموع براساس استراتژیك موقعیت تعیین .2شکل 

 
 ها( ها و تهدید ها( و خارجی )فرصت ها و ضعف حاصل از مقایسه عوامل داخلی )قوت SWOTماتریس  .3جدول 

 (Weakness: W) ها ضعف (Strengthens: Oها ) قوت 

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی (Opportunities: O ها ) فرصت

 WTهای استراتژی STهای استراتژی (Threats: T ) تهدیدها

 
 SWOT ( نهایی اخذ شده از ماتریسStهای )استراتژی .4جدول 

St1 المللیهای بینالمللی و جذب كمكاحیای گوزن زرد در سطح بین برایعنوان یك سایت تحت كنترل موفق همعرفی دشت ناز ب 

St2  تحت كنترل بودن منطقه انجام مطالعات بنیادی گوزن زرد به لحاظ محصور و برایاهتمام سازمان 

St3 معرفی با هدف كاهش درون آمیزی گونه و حفظ شرایط طبیعی به منظورهای جدید یابی زیستگاهمکان 

St4 پذیری ژنتیکیهای مختلف موجود به منظور كاهش آسیبجایی افراد در زیستگاههجاب 

St5  های تکثیر در اسارتالمللی سایتوابط بینضرعایت معیارها و 

St6 هنگام تولید مثل و نیز كمك به احیای پوشش گیاهی منطقه ،تأمین پناه برایبندی منطقه به چند بخش مدیریت منطقه از طریق بخش 

St7  تعیین درخت تبار زایشی و كمك به كاهش درون آمیزی برایانجام مطالعات ژنتیکی 

St8 المللی نگهداری گوزن زرد )مانند باغ وحش اپل آلمان(های بینتبادل اطالعات علمی با مجموعه 

St9 تسهیل در پایش و مطالعات رفتاری و دامپزشکی به منظوربانی و ... ( در مراكز تکثیر در اسارت )مانند برج دیده هایجاد تجهیزات مدرن قابل استفاد 

St10  برآورد جمعیت و نرخ رشد گونه( برایثبت اطالعات فردی )از قبیل شناسنامه، تغییرات وزنی( و جمعیتی ) برایایجاد بانك داده 

St11 
های مختلف با توجه به پایین بودن تنوع برآورده كردن تمام نیازهای غذایی گونه در فصل به منظوراستفاده از تركیب غذایی مناسب )به صورت دستی( 

 زیستگاهی و گیاهی پایین منطقه

 تهاجمی استراتژی

 داخلی هایضعف داخلی هایقوت

 خارجی هایفرصت

 خارجی تهدیدهای

 تدافعی استراتژی رقابتی استراتژی

 حفاظتی استراتژی
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 QSPMحاصل از ماتریس  یهابندی استراتژیطبقه .5جدول  
 نمره ضریب استراتژی ردیف

 های مهماستراتژی

7 St483/70 838/0 به منظور كاهش آسیب پذیری ژنتیکی های مختلف موجودجایی افراد در زیستگاهه: جاب 

0 St395/70 538/0 آمیزی گونه و حفظ شرایط طبیعیمعرفی با هدف كاهش درون برایهای جدید یابی زیستگاه: مکان 

9 St7 89/77 335/0 تعیین درخت تبار زایشی و كمك به كاهش درون آمیزی برای: انجام مطالعات ژنتیکی 

 80/98 193/1 جمع

 های متوسطاستراتژی

3 St588/72 910/0 های تکثیر در اسارت: رعایت معیارها و ظوابط بین المللی سایت 

5 St618/3 750/0 تأمین پناه تولید مثل و كمك به احیای پوشش گیاهی برایبندی منطقه به چند بخش : مدیریت منطقه از طریق بخش 

8 St102/3 287/0 المللیهای بیناحیای گوزن زرد در سطح بین المللی و جذب كمك برایعنوان یك سایت موفق ه: معرفی دشت ناز ب 

1 St898/8 275/0 المللی نگهداری گوزن زردهای بین: تبادل اطالعات علمی با مجموعه 

 5/32 090/8 جمع

 های ضعیفاستراتژی

8 St2 75/1 223/0 انجام مطالعات بنیادی گوزن زرد به لحاظ محصور بودن منطقه برای: اهتمام سازمان 

3 St9 85/8 181/7 تسهیل در پایش و مطالعات رفتاری و دامپزشکیبه منظور : ایجاد تجهیزات مدرن قابل استفاد در مراكز تکثیر در اسارت 

72 St10 09/8 580/7 ثبت اطالعات فردی و جمعیتی برای:  ایجاد بانك داده 

77 St11 92/5 903/7 های مختلفبرآورده كردن تمام نیازهای غذایی گونه در فصل برای:  استفاده از تركیب غذایی مناسب 

 28/03 819/3 جمع

 

 گیرینتیجه و بحث
 عنوان به استراتژی سه آمده،دستبه نتایج به توجه با

 تکثیر برنامه مدیریت برای ها استراتژی مهمترین
 بین افراد جاییهجاب راستا این در .شد تدوین زرد گوزن

 شـكاه ورـمنظهـب ودـموج لفـمخت ایـهزیستگاه
 ارـراهک رینـمهمت وانـعن به کیـژنتی ریـپذی بـآسی
 رورشیـپ تـجمعی ،واردـم بـاغل در د.ـش اییـاسـشن

 تأسیس بدو در را ژنتیکی تنوع شده، تهدید های گونه
 دست از مولد، افراد اندك تعداد دلیل به جمعیت

 ,.Reed et al., 2003; Dong et al) دهد می

 ایرانی زرد گوزن تکثیر برنامه در كه امری ؛(2011
 گونه این مولد جمعیت كه نحوی به ایم،بوده آن شاهد

 متشکل تنها تأسیس بدو در ناز دشت تکثیر سایت در
 از جلوگیری برای كه حالی در است. بوده فرد شش از

 بدو در آن از ناشی مشکالت و ژنتیکی تنوع كاهش
 مولد 92 الی 02 حداقل پرورشی، تـجمعی سـتأسی

 اگرچه (.Miller et al., 2010) تـاس دهـش هـتوصی
 در ژنتیکی تنوع كاهش از ممانعت دكر اذعان باید

 مولد افراد كافی تعداد از گیریبهره از متأثر ،اول درجه
 رانش نامطلوب آثار شودمی موجب امر این .است

 كوچك هایجمعیت در خصوصاً جهش یا و ژنتیکی
 از بسیاری در اما (.Reed et al., 2003) دشو خنثی
 شدید كاهش دلیل به مهم این به دستیابی هابرنامه

 چنین در است. مشکل بسیار هدف گونه جمعیت
 از پرهیز برای هااستراتژی رینـمهمت از یـیک مواردی

 نسبت دنـرسان لـحداق هـب کی،ـژنتی وعـتن دانـفق
 كه است جمعیت كننده تولیدمثل افراد در خویشاوندی

 هایجمعیت میان افراد جاییهجاب طریق از مهم این
 ودـب دـخواه رـپذیانـامک رـنظ وردـم هـگون لفـمخت

(Frankham, 2002). رابطه رساندن حداقل به 
 ژنتیکی تنوع به دستیابی برای راه بهترین ،خویشاوندی

 نتایج با كه است اسارت در شده تکثیر هایجمعیت در
 .دارد مطابقت تحقیق این

 نیز Garcia-Dorado توسط شدهانجام بررسی
 هایگونه هم از جدا هایجمعیت توسعه دهدمی نشان

 هایتـجمعی نـبی رادـاف یـجایهجاب و شده معرفی
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 خویشاوندی، رساندن حداقل به طریق از مختلف،
 ژنتیکی، تنوع دهیدست از روزـب از پرهیز به منجر

 به سازش از جلوگیری و آمیزیدرون احتمال كاهش
 ,Garcia-Dorado) دشومی اسارت تحت شرایط

 بین افراد جاییهجاب عدم و صورت این غیر در .(2003
 مضر هایجهش تجمع افزایش برای زمینه ها،جمعیت

 بروز آینده، هاینسل طی هاجمعیت ژن بانك در
 انقراض گرداب در گونه افتادن فرو و ژنتیکی ناهنجاری

 O’Hely و Lynch عقیده به كه امری آید.می فراهم
 در تکثیر هایبرنامه تهدیدات مهمترین از یکی نیز

 & O’Helyاست ) انقراض خطر در هایگونه اسارت

Lynch, 2001). شدن فراهم دلیله ب ،دیگر سوی از 
 انتخاب اثر حذف تکثیر، های برنامه در بهینه شرایط
 و اسارت شرایط به گونه سریع سازگاری و طبیعی

 تـاس ملـمحت ریـام اـآنه از یـناش التـمشک
(Kraaijeveld-Smit et al., 2006.) جاییهجاب 

 فراهم را امکان این ،مختلف هایجمعیت بین افراد
 هایجمعیت بین ژن جریان برقراری ضمن تا آوردمی

 جلوگیری جاری شرایط به افراد سازش از مختلف،
 د.شو

 دـجدی هایاهـزیستگ یـیابمکان بعدی سطح در
 حفظ و گونه آمیزیدرون كاهش هدف با ،معرفی برای

 االجراالزم استراتژی دومین عنوان به طبیعی شرایط
 یك عنوان به استراتژی این تدوین شد. مشخص

 لزوم بر مبنی IUCN سازمان تأكید با كلیدی راهکار
 دسترس، در مناسب هایزیستگاه ارزیابی و یابیمکان

 هایبرنامه ریزیطرح در حیاتی راهکار یك عنوان به
 ,IUCN) دارد همسویی مجدد، معرفی و تکثیر

1998.) Wolf et al. (1998 )هایسایت انتخاب نیز 
 درون در زیستگاه كیفیت باالترین با رهاسازی مناسب
 مهمترین از یکی را گونه تاریخی پراكنش گستره
 اسارت در تکثیر هایبرنامه موفقیت بر مؤثر عوامل

 شناسایی برای دیـكارآم زارهایـاب .كندمی رفیـمع
 خصوصاً ها،گونه معرفی منظور به جدید هایزیستگاه

 پدید زیستگاه ارزیابی هایتکنیك و GIS بر تکیه با

 آنالیزهای با GIS تلفیق با ،این بر عالوه است. آمده
 مناسبی شرایط توانمی (PVAs) جمعیت زیستمندی

 اهداف به دستیابی و استانداردها یارتقا برای را
 دكر فراهم ها،گونه رفیـمع و رـتکثی ایـه امهـبرن
(Seddon et al., 2007.)  امکان این طریقبه این 

 و هازیستگاه شناسایی با سو یك از تا آیدمی فراهم
 كمك به زرد گوزن معرفی برای مناسب هایلکه

 از و GIS و زیستگاه مطلوبیت مدلسازی هایروش
 مکانی و زمانی شناختی پویایی سازیشبیه دیگر سوی

 زیستمندی ،PVA آنالیزهای كمك به جمعیت
 مختلف سناریوهای تحت شده، معرفی هایجمعیت

 پایدارترین توانمی نتیجه در گیرد. قرار آزمون مورد
 با هازیستگاه مطلوبترین در را زرد گوزن هایجمعیت
 در گونه موفق استقرار برای را زمینه و معرفی موفقیت

 آورد. فراهم متمادی هاینسل طی
 یکپارچگی میزان ارزیابی و ژنتیکی مطالعات انجام

 از یکی ،اسارت در یا و وحشی هایجمعیت ژنتیکی
 هایگونه اسارت در تکثیر هایبرنامه اساسی اجزای
 چنین (.Dong et al., 2011) است شده تهدید

 اسارت در هایجمعیت بهتر پایش به تواندمی رویکردی
 معرفی هایجمعیت میان مؤثرتر ژنی تبادل برقراری و

 تبارزایشی درخت تعیین ،بین این در د.شو منتهی شده
 ثبت و گیریجفت جداول طراحی و هاجمعیت شجره در

 را آمیزیدرون از اجتناب حداكثر كه افراد شناسنامه
-می لـحداق به را ژنتیکی تنوع فقدان و آورده فراهم

 Pelletier et) سـتاـردهـراهب رینـمهمت از د،ـرسان

al., 2009.) Witzenberger & Hochkirch 
 های شناسنامه و گیری جفت دفاتر طراحی نیز( 2011)

 مدیریت در راهکارها مهمترین از یکی عنوان به را افراد
 اندداده قرار تأكید مورد شده تکثیر هایجمعیت ژنتیکی

 ترتیب بدین دارد. همخوانی نیز تحقیق این نتایج با كه
 با است ممکن هـك یـجای اـت را آمیزی درون وانـتمی

 .انداخت تأخیر به گیریجفت چرخشی سیستم از استفاده

 المللیبین نهادهای با اطالعات ادلـتب ،نهایت در
 و دستاوردها از آگاهی و تکثیر هایبرنامه با مرتبط
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 كاربرد نیز و شده تأیید جهانی معیارهای جدیدترین
 مؤثر ابزاری عنوان به مرتبط، منابع و تسهیالت صحیح

 مهمترین عنوان به باید هدف، هایجمعیت حفاظت در
 زیستی تنوع نگهداشت برای تالشی هرگونه بخش

 این گیرد. قرار توجه مورد ناجا حفاظت صورت هب
 یافتهتخصیص تسهیالت كاركرد بهبود امکان ،اقدامات

 این از ناشی ذاتی نواقص برخی نامطلوب آثار كاهش و
 آورد. خواهد فراهم را هابرنامه
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