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  چكيده
 معيارهاي از يكي و ها اكوسيستم زيستى هاي شاخص از يكي وحش حيات
 با آنها ارتباط ها، گونه شناخت مستلزم آن حفظ كه است زيستي تنوع مهم

 انگيزه به توجه با پستانداران از برخي .باشد مي شان زيستگاه با و يكديگر
 از .دارند قرار خطر معرض در دارد، وجود آنها شكار براي كه بيشتري
 و مارال زرد، گوزن( ها گوزن خانواده به توانيم مي حيوانات اين جمله
 وضعيت تعيين و مطالعه كلي هدف به رسيدن جهت .كنيم اشاره )شوكا

 دو به گونه زيست برمؤثر  منفي عوامل زيست، مناطق در گونه زيستي
 قطع .شدند تقسيم انساني مخرب هاي فعاليت و رويه بي شكار كلي دسته

 انتقال خطوط كاوي، معدن سازي، جاده اراضي، تبديل كني، بوته اشجار،
 تخريب گروه در رويه بي شكار و نظامي فعاليت مفرط، چراي نيرو،

 جمع .شد داده امتياز تخريب درجه به توجه با آنها به و دندار قرار زيستگاه
 بر .باشد مي گونه زيستي وضعيت دهنده نشان منفي و مثبت امتيازات جبري
 بحراني، زيستي وضعيت داراي زرد گوزن شده كسب امتيازات اساس
 تمام .دارند قرار نامطلوبي وضعيت در مارال و مطلوب نسبتاً شوكا
 هاي گونه از يك هر .دارند بيشتري حفاظت به نياز شده ذكر هاي گونه

 اين .شوند مي محسوب فردي به منحصر ژنتيكي منبع جانوري و گياهي
 حتماً بنابراين باشند مي آينده پيشرفت راه در كليدي حقيقت در ها گونه

  .شود توجه و رسيدگي آنها وضعيت به بايستي
  

 شده حفاظت مناطق گوزن، خانواده زيستي، وضعيت :كليدي هايواژه
 .ايران گانه، چهار
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Abstract 
Wildlife is one of the biomarkers ecosystems and the most 
important criteria biodiversity that the preservation it requires 
recognition of species, their relationship with each other and 
with their habitats. Some of the mammals that hunt them are 
more motivated, are at risk. We can point such as animal to 
family Cervidae (Dama mesopotamica, Cervus elaphus and 
Capreolus capreolus). To achieve The overall goal of study 
and determination the biological status in species in 
Environmental areas, Negative factors affecting the biology 
species have been divided into two general categories, 
arbitrary banning hunting and human destructive activities. 
Deforestation, digging plant, land conversion, construction of 
road, prospect, transmission lines, excessive grazing, military 
activities and indiscriminate hunting are in habitat destruction 
group. Based on degree of damage they were rated. The linear 
sum of negative and positive parameters express of the 
biological statues of species. According to score obtained 
Dama mesopotamica has critical biological, Capreolus 
capreolus appropriate and Cervus elaphus are in poor 
condition. All species are listed need more protection. Each 
plant and animal species is unique genetic resource. These 
species are the key to future progress so it must be due care to 
their condition. 

 
Keywords: biological status, Dama mesopotamica, Capreolus 
capreolus, Cervus elaphus. 
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  مقدمه
 زيستى هاي شاخص از يكي وحش حيات

 زيستي تنوع مهم معيارهاي از يكي و ها اكوسيستم
 آنها ارتباط ها، گونه شناخت مستلزم آن حفظ كه است

 ,Majnonian) باشد مي شان زيستگاه با و يكديگر با
 آنها اهميت و جانوران از كافي شناخت عدم .(1983

 محيط، بر شان متقابل ثيراتأت و زيستي تنوع حفظ در
 از برخى مناطق از بسياري در تا شده موجب
 بين از نيازشان مورد زيستگاه و جانوري هاي گونه
 نسل شده حفاظت مناطق از بسياري در حتي و رفته

 گيرد قرار انقراض خطر در ها گونه از بسياري
(Gholamhosseini et al., 2004). اساس بر 

 منابع و طبيعت از حفاظت لليالم بين اتحاديه مطالعات
 ميالدي 1600 سال در (IUCN, 2008) طبيعي
 گونه 5000 و پرنده گونه 8684 پستاندار، گونه 4226
 كنون تا زمان آن از .داشت وجود جهان كل در خزنده

 و اند شده منقرض پرنده گونه 94 و پستاندار گونه 36
 خطر در پرنده گونه 187 و پستاندار گونه 120

 از نيز حدود همين در و اند گرفته قرار انقراض
 اند گرفته قرار انقراض خطر معرض در خزندگان

(Majnonian, 1992).  
 و گياهان خود در ايران متنوع اقليم و طبيعت 

 نظر از هم كه است داده جاي را فراواني جانوران
 جهان نقاط ساير با مقايسه در تنوع نظر از هم و تعداد

 وحشي پستانداران هاي گونه تعداد .است انگيز شگفت
 هاي گونه كل تعداد با تقريباً گونه 168 با ايران

  .(Ziaie, 2001) است برابر اروپا قاره پستانداردر
 شير نسل تاكنون ايران وحشي پستانداران ميان از
 و است شده منقرض كل به مازندران ببر و ايراني
 پلنگ، يوزپلنگ، همچون ها گونه از ديگر برخي نسل

 كوهي، بز و كل شوكا، آهو، ايراني، گوزن گورخر،
 گربه سياه، خرس جبير، پازن، وحشي، ميش و قوچ

 شماري و تركمني روباه روباه، شاه شني، گربه پاالس،
 به انسان وابستگي .است انقراض حال در ديگر
 غذايي منبع يك عنوان به گوشت براي وحش حيات

 دامي هاي فراورده جايگزيني وسيله  به كامالً هنوز
 ,Asibey and Emmannuel) است نشده قطع

 آسيايي كشورهاي در بيشتر فعاليت نوع اين .(1991
 تهديد عوامل ساير برابر در و داشته رواج آفريقايي و

 اينكه وجود با .آيد نمي شمار به يمؤثر عامل آميز
 كشورهاي در وحش حيات غيرمصرفي هاي ارزش
 را هاآن مصرفي هاي ارزش جاي اروپا و آمريكا
 علت به آسيايي و آفريقايي كشورهاي در اند گرفته
 عوامل اثر در آن تشديد و مردم دستي تهي و فقر

 اين اقتصادي، ثباتي بي و جمعيت افزايش و طبيعي
 در انسان زيستي شكل از اي نشانه كه فعاليت نوع

 كشورها از بسياري در هنوز است تكامل اوليه مراحل
  .(Miller, 1982) است مانده باقي خود قوت به

 زيباترين جمله از (Cervus elaphus) مرال
 بين از و تخريب سبب به كه باشد مي گوزن هايگونه
 تحت مناطق در حتي مستمر تخلفات ها، جنگل رفتن

 كشتن قبيل از رويه بي شكار دليل به اصوالً و حفاظت
 خطر معرض در كوچك، هاي بچه و آبستن هاي ماده

   .(Firoz, 1999) دارد قرار نابودي
 در بيش و كم (Capreolus capreolus) شوكا
 تعداد به آن وجود از .برد مي سر به خزر هاي جنگل

 تا نيز كردستان و آذربايجان شمال هاي جنگل در كم
 هاي بررسي طبق و شد مي حكايت 1350 دهه اواسط
 اورامانات هاي جنگل در شوكا كمي تعداد هنوز اخير
 تخريب واسطهبه مرال مانند واقع در .دارد وجود
 در نيز حيوان اين نسل رويه بي شكار و زيست محيط
   .(Firoz, 1999) دارد قرار انقراض خطر معرض

 Dama mesopotamica) ايراني زرد گوزن
EN) حال در .است گوزن خانواده از ستانداريپ 
 ناز دشت در ايراني زرد گوزن از هايي گله حاضر

 محصوري محوطه در مازندران استان در ساري 
 زرد گوزن تعدادي نيز اخير دهه در .شوند مي مراقبت

 و اروميه درياچه در اشك جزيره به ناز دشت از
 داده انتقال خوزستان در هايي بيشه به نيز تعدادي
  .(Ziaie, 2001)  شدند
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 شدن سالح خلع معناي به ها گونه نابودي واقع در
 گرفتار آينده در كه باشد مي مخاطراتي برابر در انسان

 جهاني استراتژي .(Jianmin, 1978) شد خواهد آن
 منابع از حفاظت طبيعي، منابع و طبيعت از حفاظت

 ضروري زير عمده هدف سه به دستيابي براي را زنده
  :داند مي

 و ضروري اكولوژيك فرايندهاي نگهداري. 1
 بخش حيات هاي سيستم

 زيستمندان ژنتيكي تنوع حفظ. 2
 ها اكوسيستم و ها گونه از برداري بهره تضمين. 3

(Majnonian, 1999). 
 خانواده وضعيت كه است شده سعي مقاله اين در
 در را مرال و زرد گوزن شوكا، شامل ايران در گوزن
 محيط حفاظت سازمان اختيار تحت گانهچهار مناطق
 طبيعي اثر شده، حفاظت منطقه ملي، پارك زيست؛

 مدل از استفاده با وحش حيات پناهگاه و ملي
 بررسي بار اولين براي ايران براي مولف پيشنهادي

  .شود
  
  هاروش و مواد

 مولف( رضواني توسط ابداعي روشي از مقاله، اين در
 استفاده ها گونه زيستي وضعيت بررسي براي )مقاله
 مقاله اين در روش اين از بار نخستين براي و شود مي

 تعيين جهت .(Rezvani, 1994) است شده استفاده
 وضعيت يك به گونه دادن سوق درمؤثر  عوامل مقدار

صورت زير  و زوال گونه به امحاء يا نابهنجار زيستي
  .عمل شد

  
 گونه زيستگاه تعيين
 گانهچهار مناطق گوزن خانواده وضعيت مطالعه براي
 ايران؛ در زيست محيط حفاظت سازمان اختيار تحت
 و ملي طبيعي اثر شده، حفاظت منطقه ملي، پارك

 .گرفتند قرار بررسي مورد وحش حيات پناهگاه
 حفاظت چهارگانه مناطق در گوزن خانواده وضعيت

  اين  .شد بررسي كنند مي زندگي كه اي شده
  

  ،خجير و  گلستان  ملي  هاي پارك  :شامل  مناطق
 سراني، قرخود، الر، سمسكنده، شده حفاظت ناطقم

 و مركزي البرز و تندوره نما، جهان ساريگل، سالوك،
 دودانگه مياندشت، وحش حيات هاي پناهگاه همچنين

 بررسي .حصار سرخه داران، خشكه ملي طبيعي اثر و
 حيات پناهگاه بمو، ملي پارك در زرد گوزن وضعيت
 و دز شده حفاظت مناطق و ناز دشت كرخه، دز، وحش
 تندروه، گلستان، ملي پارك در شوكا گوزن و كرخه
 حيات پناهگاه داران؛ خشكه حصار، سرخه خجير،
 شده حفاظت مناطق و مياندشت و بيستون وحش

 سراني، سالوك، ساريگل، نما، جهان تندوره، بيستون،
 اين .گرفتند قرار بررسي مورد سمسكنده و الر قرخود،

 سال اسفند پايان تا 1388 سال فروردين از مطالعات
  .انجاميد طول به 1389

  

  
  )1387 اسدي،( ايران زيست محيط سازمان حفاظت تحت گانه 4 مناطق .1شكل 
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 گونه زيستگاه مخرب عوامل تعيين
 انساني مخرب هاي فعاليت حفاظت، تحت مناطق در

 اراضي، تبديل كني، بوته اشجار، قطع :از عبارتند
 چراي نيرو، انتقال خطوط كاوي، معدن سازي، جاده

 مجنونيان،( رويه بي شكار و نظامي فعاليت مفرط،
1371.(   

 تعيين( مطالعه كلي هدف به رسيدن جهت
 منفي عوامل ،)زيست مناطق در گونه زيستي وضعيت
 شكار كلي عنوان دو تحت گونه زيست برمؤثر 

 تقسيم زيستگاه مخرب انساني هاي فعاليت و رويه بي
 رويه بي شكار جز به فوق هاي فعاليت كليه كه شدند

  .دارد قرار زيستگاه تخريب حيطه در

  گونه زيست مناطق مخرب عوامل به دهي امتياز
 ذيل صورت به و بوده يكان صورت به امتيازدهي اين
  :باشد مي

 به بسته انساني، مخرب هاي فعاليت به امتيازدهي
 هر كه صورتي به شد، انجام آنها تخريبي ماهيت
 منفي امتياز باشد، بيشتر اش تخريبي درجه كه فعاليتي
 تا -1 بين دهي نمره محدوه .كند مي دريافت بيشتري

 به توجه با امتيازات و محدوده اين باشد، مي -7
 زيست محيط سازمان به ارسالي گزارشات واكاوي
 در نظامي فعاليت مثال عنوانبه .است شده انتخاب

 انتقال خطوط و تخريب ميزان بيشترين سيستم اين
  .كند مي ايجاد را تخريب ميزان كمترين نيرو

  
  گونه زيست مناطق مخرب عوامل به امتيازدهي .1 جدول

   نام
  فعاليت

  يك هيچ
  موارد از

   خطوط
  نيرو انتقال

  سازي جاده  كاوي معدن
  اشجار قطع
  كني بوته و

   چراي
  رويه بي

 تبديل
  اراضي

 فعاليت
  نظامي

  -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1  0  امتياز
  
  رويه بي شكار
 نظر به كه عواملي رويه بي شكار به امتيازدهي جهت
 كنند مي ايجاد را شكار انگيزه انسان در رسد مي

 جهت گونه گوشت گونه، اقتصادي ارزش از عبارتند
 ساير و انساني منافع به گونه رساني آسيب تناول،
 و علمي مطالعات شخصي، سليقه و ذوق( عوامل
   .باشد دخيل تواند مي گونه شكار در )غيره

  
  اقتصادي ارزش

 باشد مي اقتصادي ارزش داراي گونه اينكه حسب بر
 داراي كه صورتي در .كند مي دريافت امتياز نه يا

 صورت اين غير در و -1 امتياز باشد، اقتصادي ارزش
  .كند مي دريافت 0 امتياز

  
  تناول جهت گوشت

 عمومي مصرف گونه يك گوشت كه صورتي در
 در ،-2 امتياز كنند مي تناول را آن اكثريت و داشته
 در و -1 امتياز اقليت توسط آن استفاده صورت

 كند نمي استفاده آن از كشور در كس هيچ كه صورتي
  .كند مي احراز را 0 امتياز

  
  انساني منافع به گونه رساني آسيب
 آسيب انساني منافع به اينكه برحسب نظر مورد گونه
 0 امتياز صورت اين غير در و -1 امتياز كند، مي وارد

  .كند مي دريافت
  

  عوامل ساير
 مطالعات شخصي، سليقه و ذوق شامل مورد اين

 براي كلي طور به .باشد مي غيره و تحقيقاتي علمي،
  .شود مي گرفته نظر در -1 ها گونه ساير

  
  رويه بي شكار امتيازات و پارامترها .2 جدول

  رويه بي شكار

ساير 
  عوامل

ارزش    ماكول  رساني آسيب
  اقتصادي

  ندارد  دارد  هست  نسبتاً نيست  ندارد  دارد
1-  1-  0   0  1-  2-   1-  0  



 23  ... ارائه مدلي براي تعيين وضعيت اكولوژيك پستانداران مناطق :زادهرضواني و هاشم  

  گونه زوال كننده متعادل و كننده خنثي فاكتورهاي
 به بسته كه دارند وجود ها پديده و ها ويژگي بعضي
 و دهند مي كاهش را مخرب عوامل شان، درجه ميزان

 به و كنند مي پيشگيري گونه زوال از حدودي تا
 امتياز فاكتورها اين كليه سيستم اين در دليل همين
   .كنند مي دريافت مثبت
  

  جمعيت
 تواند مي نظر مورد گونه جمعيت، فراواني صورت در
 شدن كم با .كند مقاومت منفي عوامل مقابل در

 .يابد مي كاهش زوال برابر در گونه مقاومت جمعيت،
 تقسيم دسته 4 به گونه جمعيت بررسي اين در
 جمعيت ،0 كم خيلي جمعيت :از عبارتند كه شود مي
  +.3 فراوان جمعيت و +2 متوسط جمعيت ،+1 كم

 داشته وجود دقيق آمار كه هايي گونه آن به راجع
 به صورت اين غير در است شده استفاده آن از است
 زيست، محيط كارشناسان نظر نشريات، ها، كتاب

 اساتيد و كشور مراتع و ها جنگل تحقيقات موسسه
 استفاده گرگان كشاورزي علوم و تهران هاي دانشگاه

   .است شده
  
   ها زيستگاه تعداد

 اطالعات از تا شد سعي نظر مورد حيوانات با رابطه در
 استفاده گانه 4 مناطق هاي پرونده در موجود متفرق
 از مستند، اطالعات وجود عدم دليل به بعضاً و شود

 نشريات ها، كتاب در موجود شواهد و قراين اطالعات،
 محيط حفاظت سازمان كارشناسان اظهارنظرهاي و

  .شد استفاده زيست
 امتياز منطقه 10-20 ،0 امتياز 1-10 مناطق تعداد

 40-50 ،+4 منطقه 40-30 ،+2 منطقه 30-20 ،+1
  .شد داده +6 امتياز منطقه 50 از بيشتر و ،+5

  
  زيستگاه تخريب حدود

 كمتر زيستگاه تخريب درجه چه هر اينكه به توجه با

 صورت اين به فاكتور اين باشد، مي گونه نفع به باشد،
 كمتري تخريب از زيستگاه هرچه كه شود مي بيان

 .كند مي دريافت بيشتري مثبت امتياز باشد، برخوردار
 دامنه در كه صورتي در زيستگاه تخريب منفي امتياز

 ،-30[ ،+)4( ]-10 ،-20[ ،+)5( امتياز ]-1 ،-10[
 و +)1( ]-40 ،-50[ ،+)2( ]-30 ،-40[ ،+)3( ]-20

 مشاهده پستانداري محدوده اين در ،)0( -50 از بيشتر
  .شود نمي

  
  قانوني حمايت

 قانوني حمايت از كه حيواناتي از دسته آن كلي طوربه
 قانوني حمايت از كه آنهايي و +1 امتياز برخودارند

  .كنند مي احراز را 0 امتياز باشند، مي بهره بي
  
  وضعيت تعيين
 و مضر پارامترهاي جبري جمع ماحصل كار اين براي
  گيريم؛ مي نظر در را گونه زيست حال به مفيد

 زيستي وضعيت ،≤ x -5 مطلوب زيستي وضعيت
 زيستي وضعيت ،-X ≥ 5 ≤ -10 مطلوب نسبتاً

 بحراني زيستي وضعيت ،-X ≥ 10 ≤ -15 نامطلوب
≥ X 15-.   
 
   نتايج

 1 جدول در شده بيان مطالب به استناد با 3 جدول در
 امتياز بررسي مورد هاي زيستگاه مخرب عوامل به
  .دهيم مي

 زيست در منفي و مثبت پارامترهايتأثير 
  .است شده آورده 4 جدول در گوزن مختلف هاي گونه

 جمعيت كنيم، مي مشاهده 4 جدول در كه همانطور
 بار يك تنها هرسال در ،)0( است كم بسيار زرد گوزن
 دو الي يك سال در مواليد تعداد ،)0( كند مي زايمان
 باشد مي محدود ها زيستگاه تعداد ،)0( باشد مي نوزاد

 در حيوان اين براي زيستگاه تخريب حدود ،)0(
  دارد  -20  تا  -10  بين  امتياز مختلف هاي گاهتزيس
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  انسان دست به بررسي مورد هاي زيستگاه تخريب ميزان تعيين .3 جدول
  الف  ب  ج  د  ه  و  ز  حفاظت تحت منطقه نام

 كل جمع
  امتيازها

  -3          -3      گلستان ملي پارك
  -9    -6      -3      بمو ملي پارك
  -9      -5  -4        تندوره ملي پارك
  - 19    -6  -5  -4  -3    -1  خجير ملي پارك
  - 25  -7  -6  -5  -4  -3      حصار سرخه ملي پارك
  -5        -4      -1  داران خشكه ملي طبيعي اثر

  - 20    -6  -5  -4  -3  -2    كرخه وحش حيات پناهگاه
  0                ناز دشت وحش حيات پناهگاه
  - 12      -5  -4  -3      دودانگه وحش حيات پناهگاه
  - 18    -6  -5  -4  -3      دشت ميان وحش حيات پناهگاه
  - 16    -6  -5  -4      -1  مركزي البرز شده حفاظت منطقه
  - 15    -6  -5  -4        بيستون شده حفاظت منطقه
  - 18    -6  -5  -4  -3      تندوره شده حفاظت منطقه
  - 18    -6  -5  -4  -3      نما جهان شده حفاظت منطقه
  -9      -5  -4        ساريگل شده حفاظت منطقه
  -9      -5  -4        سالوك شده حفاظت منطقه
  - 15    -6  -5  -4        سراني شده حفاظت منطقه
  - 27  -7  -6  -5  -4  -3  -2    كوير شده حفاظت منطقه
  - 15    -6  -5  -4        قرخود شده حفاظت منطقه
  - 18    -6  -5  -4  -3      الر شده حفاظت منطقه
  - 10    -6    -4        سمسكنده شده حفاظت منطقه

 نيرو انتقال خطوط :ز و كاوي معدن :و سازي، جاده :ه كني، بوته و اشجار قطع :د رويه، بي چراي :ج اراضي، تبديل :ب نظامي، فعاليت :الف   
  

 نظر از ،+)1( دارد قانوني حمايت گونه اين ،+)4(
 اقتصادي ارزش داراي ،)-17( امتياز زيستگاه تخريب

 نظر از و )0( رساني آسيب فاقد ،)-2( ماكول ،)-1(
 تحقيقات و شخصي سليقه و ذوق مانند عوامل ساير
 اين جبري جمع با .كند مي كسب را -1 امتياز علمي
 در زرد گوزن .باشد مي -16 گونه اين امتياز موارد
 بحراني وضعيت يك در كشور شرقي جنوب نواحي
 .دارد صرف حفاظت به مبرمي احتياج و كند مي زيست
 جهان در ارزشمند هاي نمونه از يكي گونه اين
 امروزه .داشت زيادي پراكندگي گذشته در .باشد مي

 غير هاي جنگل به محصور حيوان اين پراكندگي
 در زاگرس و خوزستان منطقه نفوذ قابل غير و متراكم
 1335 سال در .باشد مي كرخه و دز هاي رودخانه كنار

 قابل حيوان عنوان به ايران شكار كانون طرف از
 در بيشتر حمايت جهت در و شد معرفي حمايت شكار
 اعالم شده حفاظت گوزن زيست مناطق 1339 سال
  .شد

 زرد گوزن مانند مشابهي خصوصيات مرال گونه
 تعداد و +)1( باشد مي كم آن جمعيت اما دارد،

 تخريب حدود ،+)1( باشد مي 10-20 زيستگاه
 منفي و مثبت امتيازات كل جمع و ،)-14( زيستگاه

 در كشور شمالي نواحي در مرال گوزن .باشد مي -11
 به احتياج و كند مي زندگي نامطلوب وضعيت يك

 زرد گوزن از گونه اين وضعيت .دارد بيشتري حفاظت
  .باشد مي بهتر

 محيطي زيست خصوصيات لحاظ از شوكا گوزن



 25  ... ارائه مدلي براي تعيين وضعيت اكولوژيك پستانداران مناطق :زادهرضواني و هاشم  

 در مواليد تعداد تنها باشد مي مرال گونه مشابه بسيار
 كسب را +1 امتياز كه باشد مي عدد 3-6 زايش هر
 گوزن .باشد مي -10 گونه اين كلي امتياز .كند مي

 يك در و كشور غربي و شمالي نواحي در شوكا

 حفاظت به احتياج و كرده زيست نامطلوب وضعيت
 بين كه است ذكر قابل نكته اين البته دارد بيشتري

 وضعيت حيوان اين ايران در گوزن هاي گونه ساير
  .دارد تري مطلوب

  
  تعيين وضعيت زيستي خانواده گوزن در مناطق مختلف حفاظت شده ايران .4جدول 
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  گيري نتيجه و بحث

 ژنتيكي منبع جانوري و ياهيگ هاي گونه از يك هر
 در ها گونه اين .شوند مي محسوب فردي به منحصر
 از با .باشند مي آينده پيشرفت راه در كليدي حقيقت
 بشر امكانات از اي گزينه آنها از يك هر رفتن دست
   .شود مي كم

 اساس بر شد، عنوان نتايج بخش در طوركههمان
 زيستي وضعيت داراي زرد گوزن شده كسب امتيازات
 وضعيت در مارال و مطلوب نسبتاً شوكا بحراني،
 به نياز شده ذكر هاي گونه تمام .دارند قرار نامطلوبي
   .دارند بيشتري حفاظت
 حال در هاي گونه انقراض از جلوگيري براي
 راهكار تعدادي گوزن، مختلف هاي گونه مانند تهديد
 اجراي و تدوين تهيه، از، عبارتند كه شود مي ارائه

 در جانوري هاي گونه مديريت جامع هاي برنامه
 تهديدات و تعارضات رفع تهديد، و خطر معرض
 بروز از جلوگيري وحش،حيات هاي زيستگاه در موجود

 و توسعه جانوران، زيستگاه در ها آلودگي انواع
 و مديريت براي نوين هاي تكنولوژي كارگيري به

 هاي سالح آوري جمع جانوري، هاي گونه حفاظت
 متناسب شكاري سالح حمل پروانه صدور و غيرمجاز

 و سرشماري برداشت، قابل وحش حيات جمعيت با
 از پيشگيري كشور، وحشحيات مداوم پايش

 هاي گونه ورود از جلوگيري وحش، حيات هاي بيماري
 و قوانين وضعيت كشور، به مهاجم غيربومي جانوري
 فعال مشاركت زمينه ايجاد متناسب، و جديد مقررات
 وحش،حيات حفاظت و مديريت در خصوصي بخش
 در جانوري هاي گونه متنوع هاي ارزش نمودن لحاظ
 حفظ كشور، عمراني هاي فعاليت و توسعه هاي برنامه

 شدن اي جزيره از جلوگيري و ها زيستگاه يكپارچگي
 حفاظت سازمان كارشناسان دانش سطح ارتقاء آنها،

 زيستي، تنوع هاي ارزش نمودن ملحوظ زيست،محيط
 در ها بومزيست تحمل ظرفيت و طبيعي توان
 بومي، زيست مديريت استقرار توسعه، هاي طرح
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 احياء ديده، آسيب هاي گونه احياء و بازسازي
 و تخريب اثرات از ناشي ديده خسارت هاي زيستگاه

   .خشكسالي
 توان مي آسانيبه پيشنهادي مدل اين از استفاده با

 مناطق در را مختلف هاي گونه زيستي وضعيت
 شده كسب وضعيت به توجه با و نمود تعيين زيستي

  وضعيت  بهبود  براي  را هايي ريزي برنامه و تمهيدات
  

 وضعيت حفظ و انقراض و خطر حال در هاي گونه
   .نمود تبيين ها گونه ساير

 
  اريزسپاسگ

 كليه و كشور زيست محيط حفاظت سازمان از
 را نگارندگان تحقيق اين اجراي در كه همكاراني

  .گردد مي و قدرداني تشكر اند، داده ياري
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