
  ۸۸‐۷۷ ، صفحة٨٩ تابستان ٥٤، شمارة ششممحيط شناسي، سال سي و 

 ياهي گيستي تنوع زد بريکأبا ت مناطق حفاظت شده ةشبکمعرف بودن  يابيارز

  )يارياستان چهارمحال و بخت: ي موردةمطالع(
  

  
  
  
  
  
  

  دهيچک
 خاص آن اسـتان بـه       ياهي گ يها ها و گونه   پي انواع ت  يرف از نظر مع   ياريشده استان چهارمحال و بخت      مناطق حفاظت  ة شبک يابين مقاله به ارز   يا

 و  يابيشده، در هر ارز   استفاده  ق  ين تحق يکه در ا  " ک حفاظت يستماتي س يزير برنامه"مطابق روش   .  است پرداخته کل   يستين تنوع ز  يعنوان جانش 
ابـد  يتواند به حفاظت اختصاص  يد مطالعه که م مورة از سطح کل منطقيدرصد: دوش    يف م ي دو نوع هدف تعر    ،يستي حفاظت تنوع ز   يزير برنامه

 يارزشهااساس  بر  مد نظر بوده و      هدف نوع دوم     قين تحق يادر  . استن آن که مورد نظر حفاظت       يا جانش ي ،يستي از هر عنصر تنوع ز     يو درصد 
اظـت شـده بـه عنـوان هـدف          ک بار حضور در منـاطق حف      ين  ي همچن .ه است  محاسبه شد  ياهيپ گ ي هر ت  ي موجود برا  يدهاي و تهد  شناختي بوم

ـ        ۳۳پ و   يـ  ت ۱۹،در استان موجود   ياهيگنادر   گونه   ۵۲ وپ  ي ت ۳۶ از. دشن  يي نادر تع  ياهي گ يها گونهک از   يهر   يحفاظت  در  ي گونـه بـه طـور کل
 شـكار ا  يـ  ،حفاظت شـده   در مناطق    دهن ش يي اهداف تع   حد پ کمتر از  يت ۱۲ بار و  کي گونه فقط    ۱۴،  اند  نشده يمعرفمناطق حفاظت شده موجود     

 کـه   اسـت  درصـد از اسـتان       ۶۱/۱۵هاي گياهي    آورده شدن اهداف تعيين شده براي تمام تيپ        مساحت کل مورد نياز براي بر      .وجود دارند ممنوع  
 ۷۶/۱۴(و کمي بيش از سطح حفاظتي موجود با احتساب منـاطق شـکار ممنـوع        )  درصد ۴۳/۷(تقريبا دو برابر سطح مناطق حفاظت شده موجود         

 از مناطق شکار ممنـوع موجـود کـه          يعي بخش وس  ي به جا  ياهي گ يها ها و گونه   پي ت ين شده برا  ييبر آورده شدن اهداف تع     يبرا. ستا) درصد
ـ  بخـش  از   حـاً يترجاسـتان     از سطح   درصد ۱۸/۸ ختصاص ا  دارند ياهي گ يستي در حفاظت تنوع ز    ي کم ييکارا  بـه منظـور پوشـش دادن        ي جنگل
   .  شوديشنهاد ميپ نادر ياهي گيها  پوشش دادن گونهي از کوه کالر و دره بازفت براييها  و بخشي جنگلياهي گيها پيت

  
   واژهديکل

  ياري، استان چهارمحال و بخت مناطق حفاظت شده ة شبکيي، کارايستين تنوع زي، جانشياهي گيستيتنوع ز

  سرآغاز  

 ي حاصل برايدهايستگاه و تهديب زيرشد شتابنده تخر
 يها برا يش نگرانيمنجر به افزا ،ل مختلفيبه دال يستيتنوع ز
 ةست از دهيط زين طرفداران محي در بيستيتنوع زمانده يباق

اگر  . (World Resource Institute, 2003) شده است۱۹۶۰
 يار مهم و متعددي بسيل عملکردهاي به دليستيچه تمام تنوع ز

 (Costanza, et al.,1997) اند ي جهانيها  جنبهيکه دارا

 شامل ي و اجتماعياسيمالحظات سسته حفاظت است، اما يشا
 از يادي، امکان اختصاص وسعت ز توسعهي براي منطقيازهاين

ن ي بنابرا.سازد يسر نميکشور به حفاظت را م هر يعي طبيها عرصه
 که يي کاراة شبکيزير برنامهشده موجود و   شبکه مناطق حفاظتيابيارز

 را شامل شود به ي هر کشوريستيع زن عناصر تنويتر مهم از ييها نمونه
 که " حفاظتيست شناسيز" يا ن رشتهي بة در حوزي محورةک مسئلي

 از يستيب و فروافت تنوع زيت آشکار متوقف کردن روند تخريمورأبا م
 يزير برنامه. ل شده استيتبد (Soulé, 1985)افتي ظهور ۱۹۸۰دهه 

ار ي بسيستيف تنوع زير دامنه تعکه اوالً نيل اي به دليستيحفاظت تنوع ز
 همه ةرندي واحد که در برگيفير محتمل است که تعري غاًيثان گسترده و
ار ي در عمل بس.شود وجود داشته باشد ين مفهوم به آن اطالق ميآنچه ا
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ا ي ،في است که تعرين نکته ضرورياما ذکر ا .دينما يمشکل م
ت و سياز ني مورد نيستيق از تنوع زيا سنجش دقي ،مفهوم مطلق

 يستي تا چه حد با تنوع زA محل يستين که تنوع زي اصيتشخ
از به ي نبنابراين. است ي کاف،ا متفاوت استيه ي شبBمحل 
 ي برايبه عبارت.  وجود دارديستيد از تنوع زي جديساز مفهوم

را دو مسئله د ي بايستي حفاظت تنوع زي برايزير شروع برنامه
 (Sarkar, 2005 دكردا ي آنها پي براي پاسخ مناسباي ،حل

Sarkar & Margules 2002;(. يريگ د اندازهي بايزيچه چ 
 ،نه وجود داردين زمياز در ايها و اطالعات مورد ن ا دادهيشود؟ و آ

 ةدهند لين دو مسئله با هم تشکي شود؟ ايآور تواند جمع يا مي
 ۱"ها نيجانش"استفاده از .  هستنديستي تنوع زيابي ارزيمسئله اصل
 Faith and)استپاسخ به هر دو مسئله  ي برايمناسب راه حل

Walker, 1996; Pressey, et al., 2000; Sarkar, et al., 
 ۲ کنندهينيب شي بر دو نوع پيستي تنوع زيها نيجانش .(2005

ا ي ۳ي و واقعي اراضپيت/ستميس/م، خاک، واحدي مانند اقليکيزيف
خود ز ين يستي زيها ني جانش.(Sarkar, 2005) هستنديستيز

 يها ني جانشيستميا اکوسي يستگاهي و زيا گونه: بر دو نوع اند
 مورد استفاده قرار يا طور گسترده  در عمل بهيا گونه
 ;Prendergast, et al.,1993; Simberloff, 1997)اند گرفته

Lambeck, 1997; Caro and O'Doherty, 1999; 

Andelman and Fagan, 2000; Sarakinos, et al., 2001; 
Lindenmayer, et al., 2002; Faith, et al., 2004) . از نظر

 و استثناء يدگيچين پي کمترين و دارايتر ز شناخته شدهي نيتئور
 در تاما آنچه در حال حاضر و با توجه به تحوال. است
ستم و يستگاه، اکوسيگونه به زسطح  از ي حفاظتيکردهايرو

ار فراتر از ي بسيستيع زن است که تنويپ صورت گرفته ايلندسک
 يا ندها و عملکردها در تنوع گونهي و تنوع فرااست يا تنوع گونه

 ;Sarkar and Margules, 2002)ستي ني قابل بررسيبخوب

Redford, et al.,2003).ستگاهها ي، زياهيپوشش گ يبند  طبقه
 تا حدود يکيزي ف ويستيز عوامل بر اساس کياکولوژمناطق و 
 يبرا. کند ين مسئله فراهم مي ايرا بي راه حلياديز

 ,Pressey, et al., (2000); Pressey (2004); Sarkarمثال

et al., (2005); Hamilton, et al., (2007) با . قابل ذکرند
د يد و نبانتوا ي نميستي حفاظت تنوع زيزير هحال برنام نيا

 يا افتهي ا تخصصي ، نادريها و گونه اس شوديک مقيمحدود به 
د يند بايست قابل حفاظت ن۴اسي کالن مقيکردهايدر قالب روکه 

 مورد توجه و ۵اسيمق خرديکردهاي و در قالب رويبه صورت فرد
 Franklin, 1993; Shwartz, 1999; Poiani, et)رنديحفاظت قرار گ

al., 2000). که با عوامل ييباال يهمبستگ ةه واسط بياهيپوشش گ 
ژه در ي بو، انسانيها تي و فعالنيم شکل ز، خاک،مي مانند اقليکيزيف

 ،ي بروجني اسد،۱۳۶۰ ،مورزادهيت(  داردرانيمناطق خشک مانند ا
 ،)۱۳۷۷ ،ياحي ر،۱۳۷۶ ،ري آژ،۱۳۷۳ ،انيبي، حب۱۳۷۳ ،نيب کي، ن۱۳۶۹

 بوده و حاکم بر منطقه يو انسان يعيطبط ي شراي تمام نماةنييدر واقع آ
 يستي تنوع زيانور بخش جي برايستگاهيط زي شراةل دهنديتشک
در  يستين تنوع زيبه عنوان جانش ياريبسدر مطالعات  بنابراين ،است
 Rebelo and)مورد توجه قرار گرفته است حفاظت يزير برنامه

Siegfried, 1990,1992; Fearnside and Ferraz, 1995; 

.Ramesh, et al., 1997; Salem 2003, Pressey, et al., 2003)  
 توسط يادي زکه از گذشته تا حال مطالعات نيل اي به دلرانيدر ا
 در سطوح مختلف ياهي در خصوص پوشش گي و خارجين داخلامحقق

 قابل يستي تنها اطالعات ز، صورت گرفتهپيت و تا جامعهگونه از 
کاران راند زان و دستير برنامه بنابراين و است گستردهدسترس در سطح 
ن حداقل يده ممکن را از ا حداکثر استفاديبا يستيحفاظت تنوع ز

 در کنار اطالعات حاصل از سنجش از دور موجود يستيزاطالعات 
اس يبه عنوان مق( پي در حد تياهي حاضر از پوشش گقيدر تحق. نديبنما
 مناطق يي کارايابي ارزي برا)اس خرديبه عنوان مق(  و گونه)کالن

 از ييها  نمونهي از نظر معرفياري استان چهارمحال و بختةحفاظت شد
ارزش کار حاضر به .  استفاده شده استها ها و گونه پين تيا

ها،  استان ري سا در سطحي که قابل الگوبرداراست آن يشناس روش
  .است کشور و يشيمناطق رو

  ) مورد مطالعهةمنطق(مواد و روش بررسي 

 هکتار ۱۶۵۳۰۰۰ با مساحت حدود يارياستان چهارمحال و بخت
قه ي دق۹ درجه و ۳۱ يياي در مختصات جغراف درصد کل کشور۱معادل 

 ۵۱قه تا ي دق۲۸ درجه و ۴۹ و يقه عرض شمالي دق۴۸ درجه و ۳۲تا 
 بوده و در امتداد ي از زاگرس مرکزي بخشيقه طول شرقي دق۲۵درجه و 

 ۸۰حدود ). ۱شمارة  ةنقش(  زاگرس واقع شده استيگسل سراسر
. است متر ۲۱۵۳ حدود ن ارتفاعيانگي با مي کوهستان،ن استانيدرصد ا

 ةن ساالنيانگيگراد و مي درجه سانت۲۰ تا ۵/۸ن ي دما بةن ساالنيانگيم
 و ها، مراتع جنگل مطابق سازمان. متر است يلي م۱۵۰۰ تا ۲۵۴ يبارندگ

ن استان ي اي درصد از سطح اراض۲/۵۵حدود ) ۱۳۸۳(كشور  آبخيزداري
 يها و مزارع و مابق درصد را باغ۱۶ها،   درصد را جنگل۰۵/۲۰ ،را مراتع
  و سکونتگاههاي، سطوح آبي سنگيزدگ روني بدون پوشش و بيرا اراض



  
  
  
  

  ٧٩...                                                          اهيارزيابي معرف بودن شبكة مناطق حفاظت شده با تأكيد بر تنوع زيستي گي

 تاريخي ةموقعيت جغرافيايي خاص، سابق. دهند شکيل ميت
شناسي، اقليمي و توپوگرافي  نزيست بشر و شرايط متنوع زمي

 ايجاد تنوع زيستي منحصر به فردي در اين استان شده موجب
 خانواده و ۸۹ جنس و ۴۵۰ گياهي از  گونه۹۲۳تاکنون  .است
 ۳۵ گونه پستاندار، ۶۲ گونه پرنده، ۱۷۰شامل ( جانورية گون۲۹۴

 جنس و ۱۸۰از  ) گونه دوزيست۵ گونه ماهي و ۲۲گونه خزنده، 
شيوندي و (  خانواده از اين استان گزارش شده است۹۰

از مجموع اين تنوع زيستي در حال حاضر  ).۱۳۸۵همکاران، 
در قالب سه منطقه حفاظت شده )  درصد۷.۱۴(ار  هکت۱۱۷۳۷۴

پارک ملي تنگ )  درصد۲۷/۰( هکتار ۴۳۷۲سبزکوه، تنگ صياد و هلن، 
اثر طبيعي ملي الله واژگون، )  درصد۰۲۳/۰( هکتار ۳۷۹صياد، 
و  ۶دو منطقه شکار ممنوع قيصري و شيدا)  درصد۳۳/۷( هکتار ۱۲۰۵۰۰
اخور، سولقان، گندمان و درقالب چهار تاالب چغ)  درصد۱۹/۰ (۳۱۷۰

، ۱۳۸۵شيوندي و همکاران، (علي آباد به حفاظت اختصاص يافته است
 يگاه جنگل رهين سه ذخيهمچن ).۱۳۸۵ ،سازمان حفاظت محيط زيست

 اردل، بازفت و يها  هکتار در شهرستان۴۰۰هر کدام به مساحت حدود 
  .است مورد حفاظت يعيلردگان توسط اداره کل منابع طب

  
   موجودة مورد مطالعه و مناطق حفاظت شدة موقعيت محدود):۱( ة شمارنقشة

   بررسيروش
 ة شبکيزير  و برنامهيي کارايابي ارزةني در زميادي زيها  تالش

مناطق حفاظت شده در مناطق مختلف جهان انجام شده 

(Kirkpatrick, 1983; Margules, et al., 1988; Hunter and 

Yonzon, 1993; Ramesh, et al., 1997; Nix, et al., 2000; 

Powell, et al., 2000; Scott, et al., 2001; Salem, 2003; 

Oldfield, et al., 2004; Cantu, et al., 2004; Arundhati, et 
al. 2006; Sarkar, et al., 2007) ي براي متعدديها  و پروتکل 

 باتوان  يها را م ن پروتکلي همه اآبي تقر .ندا شنهاد کردهين منظور پيا
ر يدر مراحل ز" ک حفاظتيستماتي سيزير برنامه"عنوان روش 

  :دكرخالصه 

 از آنها يبيا ترکي ،يکيزيا في ،يستين زيا عناصر معي ، انتخاب عوامل)۱
ل اطالعات و ي و تکميآور  جمع)۲  کليستين تنوع زيبه عنوان جانش

 )۳ يابي ارزيعناصر در قالب واحدهاعوامل و ن ي الزم از ايها داده
 بر حسب عناصر تنوع ي به عنوان هدف حفاظتين اهداف کمييتع
شگاه، يا درصد از روي ،ا وقوع گونه و نسبتي مانند تعداد رخداد يستيز
حفاظت شده موجود از   مناطقيي کارايابي ارز)۴ ستم،يا اکوسيستگاه يز

ن يي نسبت به اهداف تعيستينوع ز تيها نيا جانشي ، عناصرينظر معرف
 که ي از مناطق حفاظتييها و انتخاب مجموعه تين اولويي تع)۵ شده
وسعت ممکن برآورده ساخته و  تعيين شده را در کمترين اهداف
کننده مناطق حفاظت شده موجود از نظر معرفي تمام عناصر تنوع  تکميل

 فضايي براي اي با بهترين آرايش  انتخاب مجموعه)۶ .زيستي باشند
که عالوه بر کارايي  مناطق حفاظت شده جديد و موجود به طوري
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 درازمدت )۷پذيريزيست ( ، پايداري)حداقل مساحت( اقتصادي
عناصر درون آنها را از نظر فرايندهاي طبيعي و انساني تاثيرگذار 

رود و ادامه   اين فرايند پيش مي۴مقاله حاضر تا مرحله . تضمين نمايد
 و تهيه دست در مقاله ديگري است که از نگارندگان ضوعفرايند مو
ها و مواد خاص خود  هريک از اين مراحل مستلزم روش . استتدوين
  .ندهست

  يستي تنوع زيها نيانتخاب جانش
هاي گيـاهي     در دو مقياس تيپ    ياهياز پوشش گ   قين تحق يدر ا 

 مقياس خـرد  هاي گياهي انحصاري در به عنوان مقياس کالن و گونه   
  . استفاده شده است کل يستين تنوع زيه عنوان جانشب

  ل اطالعات يتکم و يآور جمع

اس يـ  در مق   کـه  ياهيـ  گ يهـا  پيـ از نقـشه ت    :ياهي گ يها پيت
 و منـابع    ياء و توسـعه کـشاورز     يـ طرح جامع اح   "در قالب  ۱:۲۵۰۰۰۰

کـم  ين مـشاور    ا توسط مهندسـ   "ياري استان چهارمحال و بخت    يعيطب
د نظر قرار   ي و تجد  يمورد بازنگر  ۱۳۷۹سال   در   وانجام شده   ) ۱۳۷۳(

 و  ين فاصـله زمـان    ي کمتـر  ن انتخاب يعلت ا .  استفاده شد  گرفته است 
 ياهيـ  گ ت پوشـش  ي و وضـع    استان يادار ‐ياسيرات در حدود س   ييتغ

 يهـا   نقـشه بهتـر  دقـت     بـودن و   يرقـوم  زيو ن نسبت به زمان حاضر     
 مـذکور   در طـرح  .  موجود بوده اسـت    يها ر نقشه يمذکور نسبت به سا   

ـ   يمرتعـ  يهـا  پيـ ت شامل   ياهيپ گ ي ت ۳۶   شـده  يي شناسـا  ي و جنگل
  . )۱ ة شمارنمودار(

 نادر و يها ق فهرست گونهين تحقير اد :ياهي گيها گونه
 راني اياهي گيها فهرست سرخ گونهکتاب   استان ازيانحصار

(Jalili and Jamzad, 1999)  دشاستخراج  گونه ۴۲تعداد به .
ر يساکه توسط  ييها گونهافه نمودن فهرست با اضن ياسپس 

 و منابع يقات کشاورزي، مرکز تحق)۱۳۸۴ (يشاهرخاز جمله محققان 
 يمعرف و ييشناسا) ۱۳۸۸ (يميو ابراه) ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷( استانيعيطب

 به ها ن گونهياز ا. )۲ ة شمارةنقش( دشل يتکم گونه ۵۲با  شده اند
 در فاظت هستندازمند حي که نيستيعنوان عناصر با ارزش تنوع ز

   . معرف بودن مناطق حفاظت شده استفاده شديابيارز
   ي به عنوان هدف حفاظتين اهداف کمييتع

 که ياهيپ گي از هر تين مساحتيي تعيبرا :ياهي گيها پيت
 Presseyر که توسط يابد از روش زيحفاظت اختصاص د به يبا

and Taffs (2001) شد استفاده شده ارائه :  
TARGET veg = 10 * (1+ NR + TH) 
NR = (Am – Ai)/Am    

  : ن رابطهيادر 

NR : ةپ نشان دهنديک تيکه مساحت  نيبا فرض ا( يعيطبنادر بودن 
    ؛.)استا وافر بودن آن ي ،نادر

Am :؛ منطقهياهيپ گين تيرت عيمساحت وس  
Ai :؛مين کنيي آن هدف تعيبرام يخواه يم که يپيمساحت ت  

TH : ا تحـت   يـ  ،افتهير  ييکه تغ   مورد نظر  ياهيپ گ ي از ت  ينسبت مساحت
دسـت آوردن     بـه  يبـرا . داردر انواع توسـعه قـرار       ي و سا  ير جاده ساز  يتاث

 ياهيــ گيهــا پيــ تينقــشه رقــوم يانــداز هــم يدات از رويــســطح تهد
 موجود  ي اراض ين نقشه کاربر  يدتريجد با   )۱۳۷۹ ،کمين مشاور   امهندس(
 و شـهرها و  ي دسترسـ يهـا  راه ةنقش،  )۱۳۸۳ها و مراتع     سازمان جنگل (

 چهاربانـده،   ي راههـا  ي بـرا  ي متـر  ۱۵۰ ميحرها و در نظر گرفتن      روستا
 ي راههـا  ي بـرا  ي متـر  ۵۰ و   ي دو بانـده اصـل     ي راهها ي برا ي متر ۱۰۰

ــومتري ک۱م يحــرو  )Forman, 2000( يآســفالته فرعــ  در اطــراف يل
 يآب(ي زراع ي به اراض  ي و جنگل  ي مرتع يل اراض ي تبد ز درصد ي ن روستاها و 

ن ييتع ياهيگ پي هر ت  يبرابر حسب درصد    دها  ي سطح تهد  ،و باغ ) ميو د 
که چـرا معمـوال در       ني دام با فرض ا    يد مربوط به چرا   يدر مورد تهد  . دش

شـود   يکسان انجام م  ي مختلف به طور     يها پي ت يپ و برا  يتمام سطح ت  
 وجـود  ياهي گيها پيت از تعداد دام و پراکنش آن بر حسب يقيو آمار دق 

  . استل نشده يوارد تحلم يبه طور مستق ،داردن
دات يسطح تهد(TH  و )يعينادر بودن طب( NRکه  نيبا توجه به ا

ن يکنند هدف ب ير ميي تغ۱ و ۰ن يب)  مورد نظرياهيپ گي تيموجود برا
   .ر خواهد بودي درصد متغ۳۰ تا ۱۰

 يها در مورد گونه ين اهداف کميي تعيبرا :ياهي گيها گونه
) يوميموارد ثبت شده هربار( ه به نوع اطالعات در دسترس با توجياهيگ

 ۹يها بي اري دارابنابراينند و هست ۸ فقط حضوريها داده که از نوع
ها   برداشت شده نمونهيها  به محليژه از نظر دسترسيبه وفراوان 
آنقدر کم است که امکان استفاده ز ينن موارد ثبت شده يند و تعداد اهست

 GARP(Stockwell and مانند ها گونه عيتوز ينيب شيپ يها از مدل

Peters, 1999) ،ENFA (Hirzel, et al., 2002) و Maxent 

(Phillips, et. al 2006)حضور يها ها به داده ن دادهيل اي تبدي برا – 
 شد ياما سعاستفاده شد ن اطالعات ي، ناچار از هميست ن۱۰عدم حضور

 و مجموعه آنها مورد يآور جمعکه موارد ثبت شده در مطالعات مختلف 
  .رنديل قرار گيتوجه و تحل

به صورت  يا گونه يها ني جانشيبرا يحفاظتهدف بنابراين  
ا ي ها در مناطق حفاظت شده ک از گونهي هر يمعرف بار کي حداقل
گياهي انحصاري  هاي پراکنش گونه.  موجود تعيين شدممنوع شکار

  . است )۲( ةاستان مطابق نقشه شمار
  



  
  
  
  

  ٨١...                                                          اهيارزيابي معرف بودن شبكة مناطق حفاظت شده با تأكيد بر تنوع زيستي گي

  رزيابي کارايي شبکه مناطق حفاظت شده موجودا

راي تعيين کارايي شبکه مناطق حفاظت شده و به عبارتي ب
هاي گياهي و به چه مقدار در  ها و گونه تعيين اينکه کدام يک از تيپ

هاي اطالعاتي  اند، اليه مناطق حفاظت شده موجود معرفي شده
ها و   تيپمربوط به مرزهاي مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع،

اندازي شده  هم  رويArc/GISهاي گياهي در محيط نرم افزار  گونه
هاي گياهي و  و سپس با اهداف تعيين شده براي هر يک از تيپ

  .دشهاي گياهي نادر مقايسه  گونه
  ها  افتهي

پ ي ت۱۰ موجود در استان شامل ياهيپ گي ت۳۶از مجموع 
 موجود در ياهي گيها پيسه با تي، با مقايپ مرتعي ت۲۶ و يجنگل
 Astragalus ياهيپ گيتوان گفت ت ي همجوار، ميها استان

adsendense - Daphne mucronataيپ مرتعين تيتر عي وس 
 و پس از آن  است مورد مطالعه و هم فراتر از آنةهم در محدود

Astragalus spp. – Agropyrum intermediumة در مرتب 
 مورد مطالعه غلبه ة در محدوديل جنگيها پين تيدر ب. دوم قرار دارد

  است Fraxinus rotundifolia   Quercus brantii  –پيبا ت

.  استQuercus brantiiما فراتر از محدودة مورد مطالعه غلبه با ا
 . در مرتبه دوم قرار داردQuercus brantiiدر محدودة مورد مطالعه 

 Astragalus spp. – Hordeumمحدودترين تيپ مرتعي استان 
bulbosum  و محدودترين تيپ جنگلي  Lonicera 

nummulariifolia هاي مرتعي و جنگلي وسعتي بين  ساير تيپ .است
در حال حاضر ). ۱نمودار شمارة (اند  اين دو حد را به خود اختصاص داده

در مناطق )۲( تيپ مطابق نمودار شمارة۳۶ تيپ از مجموع ۱۷فقط 
 تيپ موجود دو تيپ ۱۷ از  .ارندحفاظت شده، يا شکار ممنوع وجود د

Gundelia tournefortii – Cousinia bakhtiarica و 
Prennial grasses تيپ فقط در ۷ فقط در مناطق شکار ممنوع و 

مناطق حفاظت شده وجود دارند و بقيه در مناطق شکار ممنوع و 
ز يسطح حفاظتي ن. شوند  در مناطق حفاظت شده يافت ميچنينهم

  درصد بيش از حد اهداف تعيين شده۸۷/۵۲ گياهي از هاي براي تيپ

)Scariola orientalis – Astragalus spp.(  درصد ۲۲/۲۲تا 
   . استمتفاوت   (.Amygdalus spp)کمتر از حد اهداف تعيين شده 

   موجودةدش  در ارتباط با مناطق حفاظتي انحصاري بومياهي گيها  و پراکنش گونهياهي گيها پيت ):۲(نقشة شمارة  
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   آنهايت حفاظتي مورد مطالعه، وسعت و وضعة موجود در محدودياهي گيپ هايت: )۱( ةنمودار شمار

-1 Acantholimon spp. – Astragalus spp.  - 2 Agropyrum intermedium – As. spp.    - 3 Amygdalus spp - 
Quercus brantii 4- Amy.  spp.  - 5- Anabasis aphylla – As.  spp.  - 6- Annual grasses - Annual forbs  - 7- As. spp. 
Aca. sp.  - 8- As. adsendense – Agr. Int.  - 9- As. spp. – Ana. Aph.  - 10- As. ad. – Bromus tomentellus  - 11- As. 
spp. – Circium bracteosum  - 12- As. spp. – Cousinia bakhtiarica  - 13- As. ad. – Daphne mucronata  - 14- As. 
spp. – Eryngium billardieri  - 15- As. spp. – Euphorbia aucheri  - 16- As. spp. – Ferula ovina  - 17- As. spp. – 
Hordeum bulbosum  - 18- As. spp. – Phlomis persica  - 19- As. spp. – Scariola orientalis  - 20- Br. to. – 
Artemisia persica  - 21-Euph. au. – Hertia angustifolia  - 22- Gundelia tournefortii – Co. ba.-23- - Juniperus 
excelsa  - 24- Lonicera nummulariifolia  - 25- Lo. nu. - cerasus mahaleb-26- Phlomis persica – As. spp.  - 27- 
Phl. pe. – Co. ba.28-Prennial grasses  - 29- Qu. br.-30- Qu. br. - Acer monspessulanum  - 31- Qu. br. – Amy. 
or.  - 32- Qu. br. - Fraxinus rotundifolia  - 33- Qu. br. - Pistacia atlantica  - 34- Sc. or. – As. spp.  - 35- Sc. or. – 
Euph. au.  - 36- Sophora alopecuroides – Lanunea    

  .) اند  نمودار نشان داده نشدهياند رو  مورد مطالعه وجود داشتهة کم در محدوديلي که به مقدار خياهي گيها پيت: توجه(

  
   در مناطق چهارگانه و شکار ممنوعياهي گيها پي پراکنش و مساحت ت):۲( ةنمودار شمار

 و به عبارتي کارايي مجموعه مناطق ۱۱هاي حفاظتي خالء
ر نظر گرفتن يا نگرفتن مناطق شکار ممنوع متفاوت حفاظت شده با د

، براي مثال با در نظر گرفتن مناطق شکار ممنوع دو تيپ جديد است
Gundelia tournefortii – Cousinia bakhtiaricaو  

Perennial grasses که در مناطق حفاظت شده وجود ندارند به 
 در نظر شوند همچنين با هاي معرفي شده اضافه مي مجموعه تيپ

هاي حفاظتي براي بعضي از  گرفتن مناطق شکار ممنوع خالء
 Astragalus spp. – Circiumهاي گياهي از جمله براي تيپ

bracteosum) و ) درصد+ ۷۳/۰ به ‐۲۷/۹ازAstragalus 
adsendense – Daphne mucronata)  ۴۱/۱ به ‐۷۷/۱از +

ا از جمله ه د و براي بعضي ديگر از تيپ شبر طرف خواهد) درصد
Astragalus spp. – Agropyrum intermedium) از

 Astragalus spp. – Scariola ،)  درصد‐۶/۲ به ‐۴۷/۳
orientalis)  درصد‐۱۷/۱۴ به ‐۵۹/۱۸از  (، Anabasis 

aphylla – Astragalus adsendense)  به ‐۷۳/۲۶از 
هاي حفاظتي براي هر  نوسان خالء .کمتر خواهد شد)  درصد‐۳۷/۲۰



  
  
  
  

  ٨٣...                                                          اهيارزيابي معرف بودن شبكة مناطق حفاظت شده با تأكيد بر تنوع زيستي گي

 تيپ با در نظر گرفتن يا نگرفتن مناطق شکار ممنوع مطابق ۱۷
هاي گياهي بر   از نظر تنوع و فراواني تيپ .است) ۲( ةجدول شمار

 تيپ گياهي ۱۱توان گفت سبزکوه با  حسب مناطق حفاظت شده مي
 تيپ گياهي داراي کمترين تنوع ۶ترين و تنگ صياد با  داراي فراوان

هاي  ر مشترک يا متفاوت بودن تيپاز نظ. استهاي گياهي  تيپ
   ستگياهي موجود در مناطق که معياري از معرف بودن مجموعه آنها

 Astragalus دو تيپ گياهي )۲(ةمطابق جدول شمار

adsendense – Agropyrum intermedium و 
Astragalus spp. – Cousinia bakhtiarica بين هر سه 
اد، دو تيپ منطقه حفاظت شده سبزکوه، هلن و تنگ صي
Astragalus spp. Acanthophyllum sp. –و  Annual 

grass – Annual forbsتنگ صياد و چهار تيپ   بين سبزکوه و
Astragalus adsendense – Daphne mucronata ،

Quercus branti – Amygdalus ،Quercus branti – 
Fraxinus rotundifolia و Quercus branti – Pistacia 

atlantica دو تيپ  .ندهست بين سبزکوه و هلن مشترک

Astragalus spp. – scariola orientalis و Scariola 
orientalis  – Astragalus spp.  فقط در تنگ صياد، دو تيپ

Amygdalus spp. و Astragalus adsendense – 
Anabasis aphylla  فقط در هلن و سه تيپAnabasis 

aphylla – Astragalus adsendense ،Astragalus 
adsendense – Bromus tomentollus و Astragalus 
adsendense – Circium bracteosum   سبزکوه فقط در

مجموع مساحتي که براي بر آورده شدن اهداف تعيين  .وجود دارند
 ۳۳/۲۶۵۵۴۳ برابر با استشده براي تمام تيپ هاي گياهي مورد نياز 

 که با درصد حفاظتي است استان  درصد مساحت۱۷/۱۶هکتار معادل 
 ۴۳/۷( موجود با در نظر گرفتن فقط مناطق حفاظت شده مصوب

 فاصله زيادي دارد اما با در نظر گرفتن مناطق شکار ممنوع) درصد
هاي گياهي منطقه  از نظر گونه. فاصله کمي دارد)  درصد۷۶/۱۴(

وده و اي ب  گونه داراي بيشترين غناي گونه۴۸۷ شيدا با ،شکار ممنوع
 ۴۰۱ قيصري با ، گونه، منطقه شکار ممنوع۴۵۰سبزکوه با حدود 

 گونه موجود در ۹۲۳ گونه از مجموع ۲۵۰گونه و تنگ صياد با 
هاي موجود  اما اکثر گونه. محدوده مورد مطالعه بعد از آن قرار دارند

ند که هستهاي با دامنه گسترش فراوان  در اين مناطق جزء گونه
هاي  از نظر معرف بودن براي گونه .شوند مي ز يافتفراتر از استان ني

موجود در محدوده مورد   گونه انحصاري۵۲نادر و بومي انحصاري از 

 گونه، تنگ صياد ۵ گونه، شيدا با ۵ گونه، قيصري با ۹مطالعه سبزکوه با 
. کمترين غنا را دارند  گونه به ترتيب بيشترين تا۲ گونه و هلن با ۳با 
 نادر در خارج از مناطق حفاظت ياهيگ يها گونه و ثبتن مشاهده يشتريب

شود مربوط به دره بازفت  يده مي د)۲( ة شمارةشده همچنان که در نقش
  است چهار طاق و بازفت ي جنگليگاهها رهيو کوه کالر در ذخ

  بحث و نتيجه گيري
ريزي حفاظت، پس از  ترين موضوع در برنامه شايد بتوان گفت مهم

انتخاب عناصر جانشين براي تنوع زيستي، تعيين اهداف حفاظتي براي 
 ۱۲ تا ۱۰بر اساس عرف و در حد بيشتر اين اهداف  .استاين عناصر 

 و نه بر ، يا عناصر جانشين،)IUCN, 1983(درصد سطح کل منطقه 
تعيين اهداف بر  .اساس معيارهاي بوم شناختي و زيستي بوده است

هاي  هاي واقعي و در نظر گرفتن نيازهاي زيستگاهي گونه اس دادهاس
از منطقه را )  درصد۷۰ تا ۵۰(شاخص سطحي بسيار بيشتر از اين مقدار 

  Pressey, et al., 2003; Svancarra, et al., 2005(اند الزم دانسته

ن يکه در اTARGETveg = 10*(1+NR+TH) : رابطه
 و ۱۰حداقل (ش فرضيز فارغ از پي نق مورد استفاده قرار گرفتهيتحق

اما . يستن) يعي نادر بودن طبة محاسبةنحو(و اشکال )  درصد۳۰حداکثر 
ک مانند نادر بودن و يولوژي عوامل بيکه بعض نيبه هر حال با توجه به ا

ي کي. دارد ارزش گيرد درنظر مي ين اهداف حفاظتيير انسان را در تعيثأت
که آن را ندارد  يبيا ضري ،که ثابتن است ين فرمول اي ااز مزاياي

 قابل يطيد و در هر شراكن بي خاصييايمختص استفاده در قلمرو جغراف
 يها پي تين شده براييدن کامل اهداف تعكرآورده  بر. استفاده است

ازمند درصد ين فرمول، نيق حاضر بر اساس اي مطابق تحقياهيگ
ا معادل سطح بي مورد مطالعه و تقرةاز کل محدود) ۶۱/۱۵(يمنطق
ن خود نشان ي که ااست موجود با احتساب مناطق شکار ممنوع يحفاظت
کيد بر اين أ با ت.استق يط تحقي استفاده از مدل در شراتوانايي ةدهند

 به طور خالصه معادل "مناطق حفاظت شده" حاضر ةنکته که در مقال
 ...)هاي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و  پارک( مناطق چهارگانه

مجنونيان . يمپرداز  شده به بحث پيرامون نتايج به دست آمده ميفادهاست
 ة دامنة در سطح ملي با مقايسMakhdoum (2008)و ) ۱۳۷۸(

گسترش مناطق رويشي کالن کشور و درصدي از آنها که توسط مناطق 
هاي حفاظتي در منطقه  شوند به وجود خالء حفاظت شده پوشش داده مي
 زاگرس که از درصد بومي ة حوزخصوص برويشي ايران و توراني و

. کنند کيد ميأهاي گياهي برخوردارند ت ز از نظر گونهيبودن بااليي ن
ن ييبه منظور تع. ستييد کننده آنهاأ حاضر نيز در مقياس بزرگتر تةمطالع

 ةجيق، نتين تحقي مورد استفاده در اياهي گيها پيصحت نقشه ت
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ناطق حفاظت شده از جمله ماز مطالعات انجام شده در سطح هر يک 
ن مشاور بررسي منابع ا، مهندس)۱۳۸۱(ن مشاور ورزبوم امهندس
 و ۱۳۸۷(و مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي ) ۱۳۸۱(آب

هايي در پراکنش و نام  سه و مشخص شد که تفاوتيمقا) ۱۳۸۸
ن يوجود ا. هاي غالب و همراه وجود دارد ها از نظر گونه  از تيپيبعض

هاي گياهي کوچک با  توان به اثر مقياس و ادغام تيپ ا مير تفاوت
 و ياهيپ گين تيي تعيهاي کوچکتر، روشها ديگر در مقياسيك
 يا سالهاي ،پ در طول فصولي تيا ب گونهي تغيير در ترکتماالاح

 يا انساني ،يزان بارندگي مانند ميعي نوسانات طبةمختلف به واسط
هاي   سطح حفاظتي موجود تيپدر مورد . دام نسبت داديمانند چرا

هاي جنگلي و مرتعي   بر حسب تيپچشمگيريهاي  گياهي تفاوت
هاي جنگلي در حد اهداف  که هيچ يک از تيپ  به طوري.وجود دارد

هاي  تعيين شده در مناطق حفاظت شده وجود ندارند و ميانگين خالء
که   در حالي. درصد است۶۲/۱۱هاي جنگلي  حفاظتي براي تيپ

 و است درصد ۷/۰هاي مرتعي  هاي حفاظتي براي تيپ ن خالءميانگي
 درصد بيش از اهداف تعيين شده در ۸۷/۵۲ها تا  بعضي از تيپ

ها اين  يک دليل کلي اين تفاوت. اند مناطق حفاظت شده معرفي شده
را مراتع )  درصد۲/۵۵( مورد مطالعه ةاست که بيشترين سطح محدود

حفاظت شده به ميزان بيشتري  مناطق درنتيجه دهند و تشکيل مي
 ۱۰دن كربا اضافه . اند رويشگاههاي مرتعي را تحت پوشش قرار داده

درصد سطوح جنگلي به مناطق حفاظت شده اين کمبود تا حدودي 
دليل ديگر در مورد . جبران شده است اما همچنان وجود دارد

 بيش از حد اهداف تعيين شده زياديهاي خاصي که به طور  تيپ
 ةهم در محدود اند از توزيع محدودي آن فاظت قرار گرفتهمورد ح

 يا تا حدود زيادي ، کامألنتيجه درمنطقه حفاظت شده برخوردارند و 
ها با  هاي حفاظتي، تحليل در زمينه خالء. اند مورد حفاظت واقع شده

. در نظر گرفتن يا نگرفتن مناطق شکار ممنوع متفاوت خواهد بود
بسزايي در پرکردن بخش مهمي از مناطق شکار ممنوع سهم 

هاي حفاظتي تنوع زيستي گياهي محدوده مورد مطالعه دارند اما  خالء
آيد اين است که  که از اسم آنها بر مي طور نکته جالب توجه همان

هاي حفاظتي مربوط به  هدف از ايجاد آنها از ابتدا پوشش دادن خالء
هاي  ست که خالءشايسته ابنابراين . حيات وحش جانوري بوده است

هاي   و گونهي جنگليها  بويژه در مورد تيپ،حفاظتي تنوع زيستي
هاي  گياهي نادر يا در معرض خطر نيز شناسايي و در سياست

ف ممنوع مورد توجه قرار گيرند تا يحفاظتي به عنوان مناطق تعل
اما حتي با اضافه .  مناطق حفاظت شده وارد شوندةبتدريج به شبک

ت مناطق شکار ممنوع که با در نظر گرفتن نيازهاي دن همه مساحكر
هاي  زيستگاهي بخش خيلي کوچکي از تنوع زيستي شامل گونه

هاي حفاظتي زيادي باقي خواهد اند نيز خالء پستاندار بزرگ ايجاد شده
 تيپ گياهي به طور کلي در هيچ يک از مناطق حفاظت ۱۹ چنانکه .ماند

 رويشگاه و زيستگاه بيقينها  ين تيپشده و شکار ممنوع وجود ندارند و ا
 مورد ةهاي گياهي و جانوري محدود بخش اعظمي از گونهمناسب 
 گذشته، اهداف تعيين شده يها بيبه منظور جبران تخر .دهستنمطالعه 
هاي گياهي، با در نظر گرفتن مساحت  هاي حفاظتي براي تيپ هدف

ن به معناي آن است ها و قبل از تغيير کاربري بوده است و اي اوليه تيپ
هاي طبيعي باقيمانده بايد براي جبران تغيير  که درصد بيشتري از عرصه

 )۲( ةمطابق نمودار شمار. هاي قبلي به حفاظت اختصاص يابد کاربري
)  تيپ۴( هاي گياهي مشترک بين سبزکوه و هلن بيشتر بودن تعداد تيپ

که با )  تيپ۲( کوه و تنگ صياد که در مجاورت هم قرار دارند و سبز
 بيشتري از هم ةکه با فاصل) صفر تيپ( فاصله کمتر و هلن و تنگ صياد

 است که هر چه مناطق حفاظت شده نظريهييد کننده اين أقرار دارند ت
بيشتري ) اقليم و ژئومرفولوژي( با فاصله و تفاوت شرايط محيطي

جا در اين(تنوع زيستي توانند معرف بهتري از عناصر  مي ،انتخاب شوند
و کارايي بهتري ) Faith and Walker, 1996( باشند) تيپ هاي گياهي

 خوب مناطق آاي نسبت غنا و تنوع گونه. در سطح کالن داشته باشند
ثير حفاظت أتوان به ت شان را مي  مساحتدر مقياس باحفاظت شده 

درازمدت، شرايط توپوگرافي و دور از دسترس بودن آنها و شدت 
عبارتي اين به . نجام شده در اين مناطق نسبت دادهاي ا برداري نمونه

 اند مناطق از ابتدا داراي غناي بيشتر از مناطق مجاور خود نبوده
)Oldfeild, et al., 2004 (هاي گياهي که از  بلکه بسياري از گونه

 پراکنش طبيعي خود در مناطق آزاد به دليل تهديدهاي فراوان ةگستر
 يا از ابتدا در اين مناطق ، پناه آوردهةشداند به مناطق حفاظت  حذف شده

همچنين مناطق حفاظت شده . اند دهكرباقيمانده و فرصت تکثير پيدا 
هاي   ارتفاعات هستند از نظر معرفي گونهة در بر گيرندبيشترموجود که 

 نتايج .دهستنگياهي با پراکنش محلي مناطق مرتفع داراي کارايي خوبي 
از وضعيت  ۲۰۰۸و همکاران در سال  Nourozi  نظرمؤيدما در اين باره 

هاي انحصاري مناطق آلپي و زيرآلپي  تنوع زيستي و پراکنش گونه
هايي که در ارتفاعات پايين و دشتها  اما گونه. استزاگرس و البرز 

رغم وجود ارتباط  علي .مانند اند همچنان بدون حفاظت باقي مي پراکنده
به عنوان (هاي گياهي  ي گونههاي جانوري با بعض نزديک بعضي گونه

زاد با قطر تنه  نجاب ايراني در درختان بلوط دانهسازي س مثال النه
در صورت موجود بودن اطالعات سيستماتيک کافي از رابطه ) مناسب
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هاي مختلف مانند پستانداران، پرندگان و  هاي جانوري از رده گونه
توان به اثبات  يهاي مختلف گياهي بهتر م ها و گونه خزندگان با تيپ

هاي گياهي به عنوان جانشين تنوع زيستي  ها و گونه ثر بودن تيپؤم
در به هر حال وجود اين رابطه کلي بديهي است و . کل پرداخت

هاي گياهي مطابق  دن بخشهايي از هر يک از تيپكربا اضافه نتيجه 
معرف "الگوي پراکنش مناسب و در نظر داشتن معيارهايي نظير 

هاي تنوع  توان به حفاظت حداکثر نمونه مي" تکميل کنندگي"و " بودن
هاي گياهي نادر  در مورد گونه. زيستي استان در درازمدت اميدوار بود

 در گيرند قرار نميکه در درون مرزهاي مناطق حفاظت شده موجود 
 يا مجاورت با اين مناطق که حکايت از نزديکي ،صورت نزديکي

هاي پژوهشي در  شود طرح پيشنهاد مي ،شرايط اکولوژيکي آنها دارد
در غير . خصوص انتقال و تکثير آنها در اين مناطق انجام شود

هاي تحت کنترل در محل موجود  صورت بايد آنها را در قالب قرق اين
هاي گياهي به عنوان جانشين  ها و گونه استفاده از تيپ. كردحفاظت 

نوع زيستي مانند تنوع زيستي به اين معني نيست که ساير عناصر ت
 يا اين ،مهم نيستند...) پستانداران، پرندگان و ( گروههاي جانوري

 را ندارند بلکه اين انتخاب به دليل کمبود اطالعات و از روي توانايي
در واقع چارچوب ارائه شده در اينجا . اجبار و اضطرار بوده است

 اي راجع به هر گروه چارچوب مدل است که با هر مجموعه داده

توان مناطق حفاظت شده را با آنها مورد   و ميداردزيستي کاربرد 
هاي حاصل از کاربرد هر   با همپوشانيأبازنگري قرار داده و اتفاق

 مناطق ة جديد با اطمينان بيشتر راجع به معرف بودن شبکةمجموعه داد
  .  دكرحفاظت شده براي تنوع زيستي کل بحث 

  تشكر و قدرداني 

خود را از كارشناسان محترم مركز تحقيقات نويسندگان سپاس 
كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري آقايان مهندس 

اي در  شيرمردي، طالبي، جهانبازي و شاهرخي كه همكاري صميمانه
  .دارند روند انجام تحقيق داشتند ابراز مي

       ها يادداشت
1-Surrogates  
2-Estimator surrogates  
3-True surrogates  
4-Coarse scale 
5-Fine scale 

 حفاظـت شـده     ةهايي از اين دو منطقه شكار ممنوع بتازگي به منطقـ           بخش‐۶
  . استارتقا يافته و تهيه طرح مديريت آنها در دست مطالعه 

7-Viability  
8-Biases   
9-Presence-only data  
10-Presence-absence data 
11-Conservation gaps 
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