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 سرآغاز
بع حمایتی مناسب منا نبودهای در معرض تهدید و گونه زیادی
اما ، استشده کننده زیستی به شدت نگرانتنوعحفاظت از  برای
 از مدیران حفاظت سویی دیگر انگیزش و توانمندیاز 
توجهی افزایش داده است به طرز قابل نیز رازیستی تنوع

(Mutke & Barthlott, 2005) های حفاظتاولویت. تعیین، 
محسوب زیستی های حفاظت از تنوعمهمترین گام در برنامه

ها و همه گونه ،حفاظت محور یکردهایدر رو. شوندمی
 ( ;.Arponen et al., 2005ستندیارزش برابر ن یدارا هاستگاهیز

(Langhamer et al., 2007، یقاتیتحق یهابودجه تیمحدود 
ها و گونه یگستردگ زیو ن یزمان کاف نبود ،و حفاظت

 ییایانتشار جغراف تیمحدود،  (Myers et al., 2000)هازیستگاه
 هازیستگاه یریذپدیددرجه ته ،هازیستگاه یاگونه یها، غناگونه

  (Williams et al., 1997)سمیماندباالی زانیم و نیز هاو گونه

. این در حالی ها مورد توجه قرار گیرنداولویتسبب شده تا غالبا 
، مناطق بحرانی و (Linder, 2001)میسم اندمناطقاست که 

، (Williams et al., 1997; Meyers et al., 2000)پرتنوع 
 ,.Dobson et al)های نادر و در معرض خطر گونه مراکز تنوع

 ( ,.Langhamer et al زیستی، مناطق کلیدی تنوع(1997

 ,Plant life international)، مناطق مهم گیاهی 2007)

به  (Larsen et al., 2012)و مناطق با انقراض صفر (2004
 اکوسیستم محور های حفاظتیاولویتق یعنوان مهمترین مصاد

 از سویاند. های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفتهدر سال
نیز  (یونسکو)اجتماعی سازمان ملل متحد  -دیگر شاخه فرهنگی

ها و میراث طبیعی جهانی در راستای حفاظت از گنجینه
های طبیعی، فرهنگی یا ترکیبی از هر دو هایی را با ویژگیسایت

ا با تاکید بر به عنوان میراث طبیعی جهانی معرفی نموده است ت
 مهم طبیعی را تقویت نماید.های فرهنگی، اهمیت مناطق ارزش
های خشکی یا کره که به عنوان اکوسیستمزیست هایگاهذخیره

 المللی توسط برنامه انسان و کره مسکون یونسکودریایی بین
(Madjnonian, 2014)  اند نمادی از دهشبنیانگذاری و حمایت

 در این رویکرد باید سه هدفگاه هر ذخیرهباشند. این دیدگاه می
بندی مناسب یعنی حفاظت، توسعه روستایی و پشتیبانی را در زون

ها مبتنی بر گاهگیری این نوع از ذخیرهخود محقق کند. شکل
جدیدتری هستند که سعی دارند با  به نسبتهای مدیریتی شیوه

زمند های متعارف و رسمی، انسان آرویکردی متفاوت از روش

های فرهنگی و اجتماعی رویاروی ارزش در بسترامروزی را 
 خود در رابطهنیازهای خویش قرار داده و با به چالش کشیدن او 

سعی در سوق او در مسیر پایبندی و حفاظت از میراث  با طبیعت
باشد. محدود نمودن مناطق حفاظت شده در قالب  داشته طبیعی

..( با . وری، استانی ومرزهای قراردادی بشری )مرزهای کش
طبیعت مغایرت دارد و کارکردهای  شناختیبومماهیت اصول 

دهد. حفاظت مناطق با را کاهش می هازیستگاهاین  شناختیبوم
زیستی در قالب مناطق حفاظت شده فرامرزی سبب اهمیت تنوع

جای ه تجلی نگرش یکپارچه و منسجم به اکوسیستم شده و ب
شناسانه و حفظ وحدت ناطق، نگرش بومنگرش انتزاعی به این م

رو به از اینرا جایگزین و گسترش خواهد داد.  هازیستگاه یاجزا
ها و دلیل اهمیت و ضرورت این تغییر نگرش، رویکردها، چالش

یک از اشکال نوین مورد ارزیابی قرار  راهکارهای اجرایی هر
 گرفته است تا به عنوان یک دستورالعمل اولیه در ترویج و

 ها در ایران مورد توجه قرار گیرند.  کاربست این شیوه

 

 هامواد و روش
محور بوده و  محور و زیستگاه اکوسیستم ،رویکرد این مطالعه

زیستگاه اعم از  یهای حفاظتی را با تکیه بر کل اجزااولویت
دهد. در این مطالعه کلیه زیستی و فیزیکی مورد ارزیابی قرار می

های گیاهی در حفاظت درون زیستگاه گونه اشکال نوین شاخص
 آنهامعرفی و نیز تحلیل عملکرد  برایای ای مقایسهرا با شیوه

مورد بررسی قرار داده است. به عالوه سعی شده است که این 
استفاده  برایمقاله در قالب یک دستورالعمل یا خالصه اجرایی 

است که سازان نگاشته شود. الزم به ذکر پژوهشگران و تصمیم
ها و معیارهای مورد بررسی در این مقاله تالش شده دستورالعمل

 های ملیپارک زیستی، کنگرهسیون تنوعنبر اساس کنوا بیشتر
و در قالب ضوابط  (2112)کنگره دوربان  ،(1112) کاراکاس

گذاری اتحادیه جهانی حفاظت به عنوان یک مرجع مهم در بنیان
 قرار گیرد. های حفاظتی دنیا مبنا برنامه

 

 نتایج
 های جدید حفاظت داخل زیستگاهمروری بر شیوه

 (1)زیستیمناطق کلیدی تنوع

های با اهمیت سایت ،زیستیبرای حفاظت از تنوعاین مناطق 
 پایهبر زیستی کلیدی تنوعند. مناطق شومحسوب میجهانی 
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زیستی در مقیاس معیارهای استاندارد و بر اساس نیازهای تنوع
های ریزیای برنامهها براین سایت. شوندمیعیین سایت ت

ارزیابی پذیری و غیرقابل جایگزینی آسیب حفاظتی با دو معیار
زیستی گیری مناطق کلیدی تنوعلعامل شک .(1)جدول  انددهش

شناسایی و حفاظت  چون هاییساله اقدام 22 هایهحاصل تجرب
ق مهم گیاهی متصدیان مناط .از مناطق مهم پرندگان بوده است

ی هاسال به انتشار دستاوردهای علمی با ارزیابی 21ملی به مدت 
 و آفریقا ، آسیامیانه، خاورای انجام شده برای اروپامنطقه

اجرا اند که در حال حاضر برای بسیاری از مناطق دنیا پرداخته
زیستی عبارتند بخشی از مهمترین مناطق کلیدی تنوع .شودمی
مناطق مهم ، هامناطق پیشگام پروانه ،اهیمناطق مهم گی از:

 ،های شیرینزیستی آبهای مهم برای تنوعسایت ،پستانداران
 (Anderson, 2002; Plant هاشیرین و ماهیهای آبحلزون

(life International, 2004., Langhammer et al., 2007. 
های ها و ضعفزیستی به دنبال رفع کاستیمناطق کلیدی تنوع

ها در شرایطی ق حفاظت شده و افزایش ثمربخشی آناطمن

در  کنند. این مناطقمی متفاوت با مناطق حفاظت شده عمل
ای از مناطق تر با مجموعهدر مفهوم وسیعاز بعد مکانی حقیقت 

پوشانی هستند. برخی از و بالقوه دارای هم کنونیحفاظت شده 
طق حفاظت با معیارهای منا زیستی کامالمناطق کلیدی تنوع

شده در توازن هستند، گرچه ممکن است در برخی از موارد از بعد 
این در حالی است که دارای اهمیت باشند. نیز محلی و طبیعی 

در خارج هایی یا گاهی در بخش زیستی کامالمناطق کلیدی تنوع
پایه مناطق مهم  بر این مناطق. از مناطق حفاظت شده قرار دارند

مناطق مهم گیاهی(  و مناطق مهم پرندگانزیستی قبلی )مانند 
را در بر ها های تاکسونومیکی درون آنهمه گروه واند بنا شده

زیستی شناخته شده را در تمامی تنوعاین نوع مناطق  .گیرندمی
های برمبنای دادهند و دهمقیاس سایت مورد حفاظت قرار می

 زیستیعشیوه ارزیابی مناطق کلیدی تنو. شوندمی احداثموجود 
در یک بازه زمانی کوتاه  ساده و کم هزینه بوده  و نسبت به

 پذیر است. انجام

 

 هازیستی و آستانهای از معیارهای مناطق کلیدی تنوعخالصه(: 1) جدول

 معیار فرعی معیار
ازی وضعیت حفاظتی اندآستانه موقت برای راه

 مناطق کلیدی تنوع زیستی
 یریذپآسیب
در معرض خطر جهانی  نهمعمول یک گو حضور

)برمبنای فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت( 
 در سایت

- 
 حضور یک فرد -بحرانی و در معرض خطر گونه

 جفت 11فرد یا  31حضور -پذیرآسیب

 غیرقابل جایگزینی
 
 
 

از یک جمعیت جهانی  یسایت حاوی درصد
 آن است زیستیگونه در هر مرحله از چرخه 

 ر محدودگونه با دامنه انتشا
 کیلومتر مربع 21111گونه با دامنه انتشار جهانی کمتر از 

 درصد از جمعیت جهانی در سایت 2

 درصد از جمعیت جهانی در سایت 2 ایگونه با انتشار وسیع اما توده

 درصد از جمعیت جهانی فصلی در سایت 1 اجتماعات مهم جهانی

 استدرصد از جمعیت جهانی  1سایت مسئول حفظ  های منبع مهم جهانیجمعیت

 شودتعریف می یزیستجغرافیای اجتماعات محدود شده 
 

 (2)مراکز تنوع گیاهی
مناطقی با یک یا دو معیار زیر در گروه مراکز تنوع گیاهی 

فلوریستیک منحصر به ناطق دارای تنوع مشوند: بندی میطبقه
ای باال و مناطق دارای تنوع فرد شامل غنای گونه

 برایای میک باال. مناطق تنوع گیاهی، برنامهاندایهگونه
شناسایی مناطقی از جهان هستند که در صورت حفظ امنیت، 

ها را تامین خواهند نمود که توسط بنیاد بیشترین تعداد گونه
جهانی حفاظت از طبیعت و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 

 فوایدزی سای مستندپروژه در پده است. به عالوه این شتکمیل 
متعددی اعم از اقتصادی و علمی است که حفاظت از این مناطق، 

بعاد کنند. مناطق تنوع گیاهی از نظر اایدار را تضمین میپتوسعه 
های کوهستانی وسیع از اکوسیستم آنهابسیار متنوع بوده و دامنه 

ای از جزایر و نواحی جنگلی کوچک گسترده است. تا مجموعه
ر جهان انتشار دارند و به سه ناحیه جغرافیایی این مناطق در سراس

میانه، آسیا، استرالیا و خاور. 2ا، آفریقا، جنوب غرب آسیا پارو. 1
 این اساس ناحیه . برشوندمیبندی طبقه آمریکا .3اسیفیک و پ
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ساس آمار دقیق( اید )حتی بر اساس شواهد و نه بر ابنظر میمورد
 هایتعداد زیادی از گونهای باال و یا حاوی حاوی غنای گونه

 میک باشد.اند
های مفیدی از گیاهان تانسیلپسایت حاوی خزانه ژنتیکی مهم یا 

را دربرگیرد. به  هازیستگاهباشد و اشکال متنوعی از  آنهابرای انس
های سازگار یافته به از گونه کمیت قابل توجهی دارای عالوه

تهدیدهای  های خاکی( بوده و تحتپشرایط ادافیکی )اکوتی
های گسترده قرار گرفته باشد. این در حالی است شدید و تخریب

ان گونه از گیاه 1111های دارای بیش از سرزمین بیشترکه 
د، به ویژه نباش انحصاریها درصد از آن 11آوندی که حداقل 

 د. نگیرمی قرار بندیطبقه این در ،سایت آن به (3)شده محدود یرانحصا
های کمتری ی به صورت شاخص دارای گونهاهای جزیرهسایت
قرار  برایمیسم در آنها باالتر است. جزایر انداما نسبت هستند

میک یا اندگونه 21باید حداقل گرفتن در گستره این مناطق می
 میک باشداندها در زمان ارزیابیدرصد فلور آن 11اقل حد

(Dudley & Stolton 2004) 

مناطق حفاظت شده واقع  سترهگچه برخی از این مناطق در  اگر
ای برای حفاظت مراکز اند اما تاکنون ساختار و شیوه ویژهشده

سایتی که اطالعات آنها  233تنوع گیاهی تعریف نشده است. از 
درصد سطح خود  21در بیش از ها درصد سایت 32موجود است، 

درصد سطح در داخل  111در بیش از ها درصد سایت 21و 
ها در درصد سایت 11. انده قرار گرفتهمناطق حفاظت شد

درصد در طبقه تهدید و  23به شدت در معرض تهدید،  هایهطبق
گیرند. می ذیر یا در ریسک تهدید قرارپدرصد در طبقه آسیب 11

برداری صندوق جهانی حفاظت از طبیعت هرگونه بهرهاز نظر 
 . این مناطق برای حفاظتممنوع استاستخراجی از این مناطق 

از تنوع گیاهی جهانی حایز اهمیت هستند. این مناطق نه فقط بر 
شدید  ذیریپها، بلکه براساس آسیببدیل بودن گونهاساس بی

باالیی  اولویتزیستی از حفاظت از تنوعهای در برنامه هازیستگاه
 برخوردارند. این مناطق از بعد مساحت نیز بسیار متنوع هستند.

تنوع گیاهی به نقش جوامع پراطق در معیارهای شناسایی من
، به صورت کامال صریح آنهامحلی و بومی در حفاظت و مدیریت 

ویژه در چند در برخی از این مناطق به اشاره نشده است. هر
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، جوامع محلی که برای 

های نیازمندند ارزشها تامین معیشت و آینده خود به این سایت
 .(Dudley & Stolton, 2004) یابدمی مذهبی معنافرهنگی و 

(Barthlott, 1996)  بندی با یک نگرش جهانی ضمن طبقه
منطقه  2ای، مناطق مهم تنوع گیاهی دنیا بر اساس غنای گونه
شرقی  اندهایمهم تنوع دنیا )کاستاریکا، برزیل، گینه نو، کوه

یلومتر ک 111111گرمسیری و آتالنتیک( که با وسعتی معادل 
 21111های جهان حدود درصد از کل خشکی 2مربع شامل 

)معادل  انحصاریگونه گیاهی  11211گونه گیاهی مشتمل بر 
به  انددرصد از کل گیاهان آوندی دنیا( را در خود جای داده 2/6

عنوان مراکز مهم تنوع گیاهی دنیا معرفی نموده است. این در 
تنوع نسبتا باال  اطق باحالی است که کشور ایران در طبقه من

  .(1)شکل  معرفی شده است

 
 (Barthlotth, 1996)مناطق تنوع گیاهی دنیا  (: 1)شکل
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 (Heywood, 1998)  که منطقه مدیترانه دارای اذعان داشته
درصدی  21میسم اند حاوی گونه گیاهی و 22111-31111

ژنتیکی این منطقه به عنوان خاستگاه و پشتوانه  ،بنابراین .است
مهمی برای بسیاری از گیاهان با ارزش کشت شده امروزی 

منطقه مدیترانه را  ،این معیارها با تکیه برشود. وی می محسوب
به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع گیاهی دنیا معرفی و تحلیل 

انجام شده در گیاهان آوندی آلپینی  هایهنموده است. مطالع
 46دهد که به ترتیب می نشان (Noorozi et al., 2008) ایران

در البرز آنها درصد  32میک آلپینی در زاگرس و انددرصد گیاهان
میسم در اندهای مهم تنوع وکه به عنوان کانون انداستقرار یافته

 داغشوند. بررسی گیاهان منطقه کپهمی ایران محسوب

(Memariani et al., 2016)  حاکی از آن است که در این
میک وجود دارد. اند گونه 326 ،میسم ایراناندتنوع و کانون مهم

 ای ایرانمیک تک لپهاند بررسی الگوهای انتشار گیاهان
(Mehrabian et al., 2015) دهد که زاگرس مرکزی، می نشان

میسم این گروه از اند های اصلیالبرز مرکزی به عنوان کانون و
 میکاند گیاهان انتشار الگوهای ارزیابی .شوندمی بندیطبقه گیاهان

)شکل  (Mehrabian et al., 2018) ای ایراندرختچه درختی و
میسم این گروه اند مهمترین مناطقنیز حاکی از آن است  (2

های میانی و جنوبی البرز مرکزی و بخش کلیدی اکوسیستمی در
به عالوه ارزیابی الگوهای انتشار . استقرار یافته استزاگرس 

 (Mehrabian ای ایرانشی گیاهان زراعی دولپهخویشاوندان وح

(& Sayadi, 2018   جنس متعلق  262گونه از  241که در آن
های تنوع دهد که کانونمی ، نشاناندخانواده بررسی شده 12به 

 قرار البرز مرکزی، البرز شرقی و شمال زاگرسگروه در این 
گیاهان  ری الگوهای انتشاارزیاب این در حالی است که گیرند.می

)شکل  (Mehrabian & Khajoi Nasab, 2019) آبزی ایران
هایی از البرز در بخش مناطق تنوع این گروهنشانگر تمرکز ( 3

 زمینیسیب خانواده میسماندو تنوع مراکز نسبی تشابه باشد.می غربی

(Sayadi & Mehrabian, 2016) و خانواده پیچک(Sayadi 

& Mehrabian, 2017) مرکزی و زاگرس جنوبی را  نیز البرز
در ایران ها میسم این خانوادهاندتنوع و به عنوان مهمترین مراکز

 هایهها با مطالعتبدیل کرده است. نتایج همه این ارزیابی
Hedge, 1978) (Wendelbo & .کامال مطابقت دارد   

 

 
 (Mehrabian et al., 2018)میک ایران اندایهای درختی ودرختچهمناطق مهم گونه(:  2)شکل

 

 (4)یمناطق مهم گیاه

طبیعی ی طبیعی و نیمههازیستگاهمناطق مهم گیاهی به عنوان 
ع کننده تجمشناختی استثنایی یا تامینبرگیرنده غنای گیاه در

میک اند یا ،در معرض خطردر، ناهای منحصر به فردی از گونه
 هک هستند شناسی باالگیاههای های با ارزشو یا پوشش

 های ویژه تحت حفاظت قرار گیرندعنوان سایتتوانند بهمی
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ها، ها اعم از قارچیمناطق مهم گیاهی همه رستن .(2)جدول 
را در  ها و گیاهان آوندیها، خزهها، جگرواشها، گلسنگجلبک

این مناطق نخستین بار در کنفرانس اروپایی  گیرند.می بر
. این ندنسه مطرح شدفرا (2)ز، در هیر1112در سال  گیاهان

توسط  تنوع گیاهی مراکزپروژه به عنوان بخشی از پروژه عظیم 
و اتحادیه جهانی ( 6)طبیعتحفاظت از  بنیاد جهانیصندوق 

شناختی ناطق مهم گیاهدر راستای شناخت م حفاظت از طبیعت
 مطرح شده است. 1114در سال دنیا 

ظت از محور برای حفا مناطق مهم گیاهی با رویکرد سایت
دهنده بخشی از مناطق کلیدی گیاهان در سطح ملی تشکیل

در آنها زیستی در سطح جهانی هستند. شناسایی و حفاظت تنوع
حفاظت از استراتژی جهانی  2هدف شماره  راستای دستیابی به

در سال  زیستی)به عنوان بخشی از کنوانسیون تنوع (7)گیاهان
 2114ت که در سال این در حالی اس .تضمین شده است( 2111

. در طی این برنامه اندکشور دنیا به آن متعهد شده 71بیش از 
 2121درصد از مناطق مهم گیاهی دنیا تا سال  72باید می

حفاظت قرار گرفته و با حمایت کشورهای متعهد، از تحت 
روند نابودی تنوع گیاهی . هرگونه فعالیت انسانی مصون بمانند

طبیعی، تغییرات رویه منابعبرداری بیبهره در اثر توسعه ناپایدار،
رو به رشد گذاشته شدت ههای مهاجم باقلیمی و گسترش گونه

های گیاهی به دلیل نابودی است. در حالی که حفاظت از گونه
به عنوان  آنهاشدید تنوع گیاهی جهانی به دلیل نقش کلیدی 

بسیار  کنندگان اولیه و نیز حفظ تعادل و توازن اکوسیستمتولید
سازان و ضروری است. این شیوه فرصتی را برای تصمیم

های تر و توسعه سیاستدانشمندان برای ارتباطات نزدیک
سازمانی مورد نیاز برای ارتقا های ظرفیت  افزایشحفاظتی و 

برای آن هر سایت کند. می ا ایجادحفاظت درون و بین کشوره
یا چند ید از یک که بتواند در شبکه این مناطق قرار گیرد با

 :معیار زیر برخوردار باشد
های در معرض خطر در مقیاس جهانی و حضور گونه -

 2) قابل توجهییک سایت حاوی نسبت جمعیتی : ایمنطقه
از بهترین  منطقه 2 های ملی یادرصد یا بیشتر جمعیت

جهانی  وجهتمورد های بیشتری که از یک یا گونه ها(سایت
سرخ تحت معیارهای اتحادیه  های فهرستباشند )گونه

ای یا جهانی حفاظت از طبیعت، در سطح جهانی و منطقه
فهرست شده به های های مورد تایید )گونهسایر فهرست

 راکنش ـنه پـهای با دامونهـ، گمیکاندمیک یا نیمهاندوانعن

 باشد.می سرخ ملی(های محدود در فهرست
در سطح  دبایمی یک سایت: شناختی استثناییغنای گیاه -

در محدوده یک  بوده ملی دارای غنای فلورستیک استثنایی
 باشد. زیستی جغرافیایزون 

سایتی که شامل نمونه : ی در معرض تهدیدهازیستگاهوجود  -
ای از یک تیپ با اهمیت زیستگاهی در سطح جهانی برجسته

 هایتیپ یا تهدید معرض در یهازیستگاه شامل ایمنطقه یا

درصد  2ای شامل ز یک فهرست منطقها پوششی مستخرج
ی در معرض تهدید با هازیستگاهطبیعی یا بیشتر از منابع

 . باشد طبیعی یک منطقهدرصد از کل منابع 61تا  21 اولویت
های روزآمد اما در و دادهرهای علمی ها بر مبنای معیااین سایت

و همه سلسله  اندهای رسمی شکل گرفتهخارج از مسیر طرح
و ها ها، گلسنگ)گیاهان آوندی، بریوفیتها ان و قارچگیاه
این مناطق عالوه بر  در ضمنگیرند. می ها( را در برقارچ

ی در معرض تهدید، هازیستگاهو ها معیارهای سنتی مانند گونه
شناختی استثنایی را نیز تحت پوشش های با غنای گیاهسایت

وان مناطق مهم های شناسایی شده تحت عنسایتدهد. می قرار
مگر آن که به  هستند های قانونیپشتوانه بدونگیاهی اغلب 

عنوان بخشی از مناطق حفاظت شده تحت حمایت قرار گیرند. 
های نام بدون بیشتراین مناطق مانند مناطق حفاظت شده 

تحت  آنهااستاندارد و معینی هستند. البته به تعبیری دیگر همه 
 زیستی قرارمناطق کلیدی تنوع ی به نامچتر حمایتی معتبرتر

 گیرند. می
مناطق مهم گیاهی در حیطه مناطق  یا کلهایی امروزه بخش

. این در حالی است که مالکیت و اندحفاظت شده قرار گرفته
مدیریت سیستم مناطق مهم گیاهی در خارج از مناطق حفاظت 

و  (1)یحیات گیاهالمللی بین. سازمان است شده به شدت متنوع
محلی و های کارانش در حال مذاکره با مالکین و دولتهم

ای هستند تا حفاظت و مدیریت کافی این مناطق را منطقه
 تضمین نمایند. 

زیستی بر پایه م تنوعمناطق مهم گیاهی به عنوان مناطق مه
های گیاهی گونه (11)و غیرقابل جایگزینی (1)پذیریآسیب

شناسایی . شوندمی ها شناساییدر مقیاس سایت و شناسایی
 -های اجتماعیاز ارزش به هیچ نوعمناطق مهم گیاهی 

چند مالکیت و مدیریت مناطق مهم  اقتصادی وابسته نیست. هر
ای متنوع بوده و حضور و دخالت گیاهی به صورت گسترده

 .انسان در این مناطق به شدت محتمل است



 041  مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان

ای های گیاهی ویژه برکننده دادهمناطق مهم گیاهی فراهم
جهانی، های های حفاظتی در مقیاستامین قانونگذاری و برنامه

های زیستی و طرحوده و با راهبردهای تنوعب و ملی ایمنطقه
حفاظت از مناطق استراتژی  2هدف عملی هم پیوندی دارند. 

درصد از مهمترین  21دارد که حفاظت از  مهم گیاهی، اذعان
 2121گیاهی در سال زیستی تنوعاز نظر مناطق گیاهی جهان 

اهداف این راهبرد در که از طریق این مناطق تامین خواهد شد. 
 موارد زیر نمونه وارند: که  گیرندمی های متنوعی را در برزمینه

، حفاظت داخل شناختیبومارزیابی تهدید، حفاظت از مناطق 
ایجاد زیستگاه گونه، معیشت پایدار از گیاهان و ظرفیت سازی 

زیستی و حفاظت درون های تنوعاستراتژیگیاهی، مناطق مهم 
المللی و مشارکت با های ملی و بینهمکاری که زیستگاه

زیستی درباره مناطق حفاظت های کاری کنوانسیون تنوعبرنامه
 . اندنظر قرار گرفتهنیز مدشده 

تایید اثبات شده و های اولویتمناطق مهم گیاهی به عنوان 
های اتحادیه ون جهانی بقای گونههای کمیسیبرنامهشده 

های ملی کاراکاس و چهارمین کنگره پارک، (11)تجهانی حفاظ
مناطق مهم شوند. می چهارگانه آن محسوبهای سیمپوزیوم

 های رامسر که واجد شرایط معیارهایگیاهی به شناسایی سایت

A  وB در معرض خطر  شناختیبومها و جوامع برای گونه
 ( ,.Plant Life International کنندمی کمک نیز هستند

(2004, 2010; Anderson, 2002 . 
دارای  نیز مناطق مهم گیاهی برای هر کشور در سطح ملی

هدف  آنهااهمیت هستند به نحوی که شناخت و حفاظت از 
کارگیری ابزارها و ه باید با بمی کشورها .است غایی هر کشوری

تا آخرین حد ممکن اساس معیارهای فوق  اطالعات موجود بر
در راستای کسب استانداردهای جهانی عمل کنند. البته این 

پذیر شوری به کشوری دیگر تا حدی تغییرتوانند از کمی معیارها
باشند. هدف نهایی شناسایی مناطق مهم گیاهی تضمین 

را  آنهاهای درون و گونه هازیستگاهتا بقای  استآنها حفاظت از 
از متشکل تیمی  ،رار هر منطقه گیاهیتامین نماید. با استق

 آنهاهای حفاظت و مدیریت ن در راستای برنامهامتخصص
فعالیت خواهند نمود. مطالعات شاخص انجام شده در جنوب 

نگرو، کرواسی شرق اروپا مانند مقدونیه، ترکیه، صربستان، مونته
هایی موفق از نمونه( Radford & Ode, 2009)و بلغارستان 
 حفاظت و مدیریت مناطق مهم گیاهی به شمار اجرای طرح

گونه از  14گیاه آوندی،  412. در این مطالعه روندمی

تاکسون در  32قارچ شامل  26گلسنگ و  4ها، بریوفایت
تاکسون در معرض خطر اروپایی،  114معرض خطر جهانی، 

میک محدوده جنوب اندگونه 162میک ملی و اندتاکسون 133
های اولویتتعیین  برایآنها و مناطق مهم  شرق اروپا شناسایی

. شناسایی و حفاظت مناطق انددهشمناطق مهم گیاهی معرفی 
مهم گیاهان دارویی هیمالیا در مناطق نپال، پاکستان، بوتان، 

با تکیه بر  (Hamilton & Radford, 2007) چین و هند
 موفق در این زمینه هایهمشارکت مردم محلی نیز از تجرب

 ای ایرانتعیین مناطق مهم گیاهان تک لپه .هستند
(Mehrabian et al., 2015)  جنس  32گونه از  132بر اساس

خانواده گیاهی به عنوان اولین مطالعه در ایران  1متعلق به 
شود که بر این اساس زاگرس میانی و البرز مرکزی می محسوب

 این گروه شناسایی برایبه عنوان مهمترین مناطق مهم گیاهی 
و معرفی شده است. به عالوه مناطق مهم گیاهی گیاهان 

 ( ,.Mehrabian et al میک ایراناند ایدرختی و درختچه

خانواده گیاهی را  27جنس متعلق به  31گونه از  12 2018)
مورد ارزیابی قرار داده که زاگرس میانی و جنوبی، البرز مرکزی 

ها در ایران ونو کپه داغ به عنوان مناطق مهم گیاهی این تاکس
  .اندمعرفی شده

 

 (11)یزیستمناطق پرتنوع و بحرانی تنوع
 انحصاریای تنوع منحصر به فردی از گونه این مناطق حاوی

 مواجه هازیستگاهبا از دست رفتن شدید ، امروزه هستند
 گیاه آوندی 1211باید دارای حداقل  طقامناین باشند. می
 71د و نیز حداقل کل گیاهان جهان( باش 2/1میک )معادل اند

 (Myers اش را از دست داده باشددرصد از پوشش گیاهی اولیه

(et al., 2000. ند که تزیستی مناطقی هسهای داغ تنوعلکه
های نادر، در معرض خطر یا دارای بیشترین تعداد گونه

های داغ انحصاری هستند. به عالوه در حالت کلی واژه لکه
از سطح ها، دارد که از نظر گونه برای نواحی جغرافیایی کاربرد

در معرض خطر  ،های نادرمیسم، تعداد گونهاند باالیی از
به عنوان با  ،ها این مناطقبرخوردار باشند. به دلیل این ویژگی

زیستی در نظر گرفته ترین مناطق برای حفاظت از تنوعلویتوا
های طراحی شبکه ،بنابراین .(Myers et al., 2000) شوندمی

ای از مهمترین ترین مناطق گونهگاهی برای حفاظت غنیذخیره
 روند رو به رشد د. به دلیلنشودر این زمینه محسوب می هااقدام

یی نواحی با بیشترین تعداد ها، شناساانقراض کنونی گونه
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میسم باال از اند ازهاند ویژه نواحی باهای در معرض خطر بهگونه
واژه  .(Mittermeier et al., 1998) ندالویت باالیی برخورداروا

نخستین بار توسط برای  1111زیستی در های داغ تنوعلکه
 معرفی شد. (16)ر رمن مایون

 

 ای از معیارهای مناطق مهم گیاهیخالصه (:2) جدول
 یادداشت ها آستانه توصیف معیار

 ()گونه در معرض تهدید 1-الف

های در معرض سایت شامل گونه
 تهدید جهانی است

 2های شناخته شده یا حاوی همه سایت
 ملیهای درصد یا بیشتر جمعیت

درصد  2اب شوند یا توانند انتخمی
ترین که همیشه مناسبها بهترین سایت

 .هستند

های فهرست شده به عنوان در گونه
معرض تهدید بر اساس معیارهای فهرست 
سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 

 .قرار دارند

 )گونه در معرض تهدید( 2-الف

های در معرض سایت شامل گونه
 ای استتهدید منطقه

رست شده به عنوان در های فهگونه 
معرض تهدید بر اساس معیارهای 

ای فهرست سرخ اتحادیه جهانی منطقه
های حفاظت از طبیعت یا سایر فهرست

 .ای قرار دارندسرخ معتبر منطقه

 )گونه در معرض تهدید( 3-الف

میک ملی اندهایسایت شامل گونه
در معرض تهدید، که تهدیدهای  و

 .دهدرا پوشش نمی 2و الف  1الف

در موارد استثنایی در جایی که کمتر از 
 2سایت در کشوری موجود باشد بین  11
 ها جمعیت بزرگ در این سایت 11تا 
 .تواند انتخاب شودمی

میک اند های فهرست شده به عنوانگونه
های در معرض تهدید بر اساس فهرستو 

 .سرخ ملی قرار دارند

 )گونه در معرض تهدید( 4-الف

های مل گونهسایت شا
میک/ با دامنه پراکنش اندنیمه

محدود ملی در معرض تهدید که 
را  2و الف  1 تهدیدهای الف

 .دهدپوشش نمی

و یا امید ها باید زیستا بوده جمعیت
در اثر اقدامات ( 12)بازگشت به زیستایی 

 .وجود داشته باشدآنها حفاظتی در 

فهرست شده به عنوان  هایگونه
دامنه پراکنش محدود )یا  (13)میکاندنیمه

در معرض چاپ( در معرض تهدید بر 
 .سرخ ملی قرار دارندهای اساس فهرست

 (14)شناختی غنای گیاه

سایت حاوی تعداد زیادی از گونه 
در دامنه محدودی از یک زیستگاه 

 یا یک تیپ پوششی معین

)ناحیه( از هر درصد از منابع ملی  11تا 
از  نطقهمششی یا زیستگاه یا تیپ پو

تر ها یا هرکدام مناسببهترین سایت
 .است

تواند براساس می شناختیغنای گیاه
های های تولید شده ملی از گونهفهرست

ه یا تیپ برای هر زیستگا معرف توسعه
 .ششی معین مشخص شودپو

یا  هازیستگاهسایت حاوی  
پوششی در معرض خطر های تیپ
 است

ایت با س 11-2در  موارد استثنایی بین 
شناختی استثنایی برای یک غنای گیاه

 زیستگاه معین است.
تواند برای هر سطح دو می سایت 11تا 

 .تیپ زیستگاهی انتخاب شود

 شاخص و یاهای عنوان نمونه گونهبه
نادر و نایاب در سطح های گونه میک یااند

میک، اند هایملی )جایی که تعدد گونه
یا  دارد های نادر و نایاب وجودگونه

یا  هازیستگاهشاخص زیستگاه هستند( 
ششی توصیف شده براساس پوهای تیپ
  .های شناخته شده ارزیابی شوندبندیرده

 یپوششهای یا تیپ هازیستگاه
 در معرض تهدید

های شناخته شده یا گمانه همه سایت 
درصد یا  2زده شده یا استنتاج شده 

رض ی در معهازیستگاهبیشتر منابع ملی 
توانند انتخاب می منطقه اولویتخطر با 
 طبیعی هردرصد از منابع 61-21شوند یا 

 کدام مناسب تر است

یا اجتماعات گیاهی در معرض  هازیستگاه
ه ای بتهدیدی که از یک فهرست منطقه

 .دست آمده باشند
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 (Mehrabian  & Khajoi Nasab, 2019)آبزی ایران  گیاهان هایگونه تنوعمناطق  (:3) شکل
 

لویت حفاظتی که به وناحیه جغرافیایی با ا 11 ،ر این مقالهمایر د
شدید  پذیریهای انحصاری در معرض تهدیددلیل تعداد گونه

های داغ حفاظتی . لکهاندهشدها قرار داشتند معرفی زیستگاه
بتوانند در سطح  دیگر مناطقباید در مقایسه با توصیف شده می

لکه داغ را  14مایر  .کنندجلوگیری ها تری از انقراض گونهوسیع
ای لکه را در بیوکلیمای مدیترانه 4های استوایی و در بیوم

نیا و غربی، قلمرو کپ در آفریقای جنوبی، کالیفر)استرالیای جنوب
زیستی های داغ تنوعهایی از شیلی( شناسایی نمود. لکهقسمت

های گیاهی نیز شامل مناطقی استثنایی با تمرکز باالیی از گونه
. اندشدهها انحصاری هستند که دستخوش از دست دادن زیستگاه

از  گونه انحصاری 1211درصد یا  2اقل یک لکه داغ شامل حد
 بر اساس تخمینزده است.  گونه گیاهی تخمین 311111کل 
های گیاهی دنیا درصد از همه گونه 44قبلی،  هایهالعدر مط مایر
 ,.Myers et al) اندشدهزیستی متمرکز لکه داغ تنوع 22در 

. اندها در مناطق استوایی قرار گرفتهاز این لکه واحد 6. (2000
-های داغ در کشورهای در حال توسعه لکه یاین یعنی، عمده

آنها کننده بیشتر و حفاظت از منابع تهدید هایشدت خطر که
 اندهایکوه. (Myers et al., 2000) اندواقع شده -ناچیز است

، (17)، مائوریتیوساستوایی، حوضه آبریز مدیترانه و ماداگاسکار
ها شاخص این لکه (21)سو کومور (11)سسیچال ،(11)نرئونیو

 هستند.

با باال میک اند هاینای گونهمیسم یا مناطق با غاند مناطق
این مناطق نیز  .دارندزیستی همپوشانی تنوع مناطق بحرانی و پر

پذیری شدید زیستی و نیز تهدیدباالی تنوعهای به دلیل ارزش
 گیرند.می های حفاظتی قراراولویتدر فهرست  هازیستگاه

 :است به قرار زیرانتخاب این مناطق  معیارهای
تنوع منحصر به فردی از  دارایمناطق : این تنوع گیاهی -

از دست رفتن شدید تخریب و با  ، امامیک هستنداند یهاگونه
باید دارای  پر تنوع گیاهی منطقههر . دانمواجه هازیستگاه
کل گیاهان  2/1میک )معادل اند گیاه آوندی 1211حداقل 

 .جهان( باشد
درصد  71حداقل پوششی: این مناطق باید  هاینابودی اجتماع -

 31. در حدود دنرا از دست داده باش شاناز پوشش گیاهی اولیه
 مناطق تحت حفاظت قرار گسترهاز این مناطق در درصد  

قسمت وسیعی از این مناطق در خارج از  ،بنابراین .گیرندمی
رضاتی چون مالکیت خصوصی، مناطق حفاظت شده با تعا

.. مواجه بوده و . رویه دام، برداشت گیاهان دارویی وچرای بی
 . هستند ریزی شدههای قانونی و حفاظت برنامهپشتوانه بدون

 

 (21)آلیانس برای انقراض صفر
های درصد یا بیشتر جمعیت 12 که دارایهایی شامل سایت

های بحرانی و در معرض مانده یک یا تعداد بیشتری از گونهباقی
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بتکار عمل این آلیانس حاصل ا .گیرندمی باشند را در برخطر 
 37از  دولتیزیستی غیرن حفاظت از تنوعسازما 13مشترک 

مرکز تحقیقاتی  111که با بیش از  است کشور در سراسر جهان
 . کنندمی ملی همکاری

ها از طریق هدف از ایجاد این مناطق، جلوگیری از انقراض گونه
هایی است که به پذیر گونههای کلیدی و تهدیدحفاظت از سایت

تهدید قرار دارند. این مناطق در مقیاس  فشار و معرض شدت در
مناطق حفاظت شده موجود، واحدهای  در گستره ،کوچک سایتی

برای کاهش ریسک و فشارهای تحمیلی بر  را مدیریتی
حفاظتی  هایفرصتی برای اقدام البته و به وجودزیستی تنوع

 ها در مناطقدرصد از این سایت 11آورند. می کارآمد پدید
گیرند. این آلیانس در سال می زیستی قرارتنوع بحرانی و پر

در سطح جهانی به اجرا  2112بنیانگذاری شد و در سال  2111
درآمد. شناسایی مناطق با انقراض صفر به عنوان بخشی از فرایند 

 میانکه در این  است زیستیشناسایی پیوسته مناطق کلیدی تنوع
شود. این مناطق تحت چتر می یا دادهاجازه بازیابی و احها به گونه

گیرند. در این آلیانس می زیستی قرارحمایتی مناطق کلیدی تنوع
گونه در معرض خطر  714ناحیه مبتنی بر سایت مشتمل بر  212

. برای (Langhammer et al., 2007) شناسایی شده است
معیار در معرض خطر بودن، غیرقابل جایگزین  3 آنهاشناسایی 

 :شوندمی تشریح زیرجدایی در نظر گرفته شده که در  بودن و
این مناطق باید شامل حداقل یک گونه  :معرض خطر بودن در

ند بر پایه توابحرانی یا در معرض خطر باشد. یک سایت نمی
یا  (24)دادهفاقد ، (23)ه، فهرست نشد(22)ههای ارزیابی نشدگونه

مالک ارزیابی الزم به ذکر است  .شود تعیین (22)رپذیآسیب
یک سایت . است بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعتطبقه

 (26)دان رویشگاه مناسب برای معرفی مجدممکن است به عنو

کنون تا اماشود،  تعیین« (27)تمنقرض شده در طبیع» یک گونه
 هاییتا کنون اقدام اما ،اندشده انتخابفقط دو سایت بر این مبنا 

 23م نشده است. در سطح جهانی حدود انجا هاآنمدیریت  برای
درصد از مناطق با انقراض صفر در محدوده مناطق حفاظت شده 

. مدیریت هر سایت بر مبنای نوع منطقه حفاظت اندقرار گرفته
متفاوت است. به دلیل ابعاد  اندای که در آن واقع شدهشده

انسانی های به شدت در برابر فعالیتها ، این سایتآنهاکوچک 
میانگین،  (21)باشند. ردپای انسانیمی آسیب پذیرساس و ح

های تها توسط انسان، جمعیزمینسرشاخص تجمعی کاربری 
دو و نیم برابر  ،ها در مناطق با انقراض صفرانسانی و زیرساخت

آنها که نمایانگر سطح باالیی از تهدید برای  است میانگین جهانی
المللی حفاظت و ینب چند مطالعه اخیر انجمن باشد. هرمی

کند می منافع موازی برای مردم محلی پیشنهادخدمات طبیعی، 
عبارتند از کاهش تغییر اقلیم، خدمات آنها که برخی از 

زیستی برای کاربرد و اکوسیستمی آب شیرین، حفظ تنوع
 های فرهنگی آیندگان.ارزش

 ایهاید ناحیه منفردی که دارای گونهسایت ب: غیرقابل جایگزینی
به شدت با در معرض خطر یک جمعیت شناخته شده و  بحرانی و

  تامین کند. را  درصد از جمعیت جهانی آن( 12اهمیت )بیش از 
 ای برخوردار است کهای گونهجمعیت شناخته شده سایت از

رخه زندگی در مانند چآن را ) زیستیمهمی از چرخه بسیار بخش 
 . کندمی تامینلقاحی( مرحله لقاحی یا غیر

جوامع زیستی یا واحدهای مدیریتی  : باجغرافیای زیستیتمایز 
مناطق مجاور آن )مانند یک دریاچه منفرد، یک قله، یک قطعه 

باشد. مرزهای هر ناحیه بر باید دارای یک مرز مشخصی جنگلی( 
ی هازیستگاهمشتمل بر )اساس مهمترین واحد حفاظت عملی 
جریان ژنی درون ی هاپیوسته، واحدهای مدیریتی و قابلیت

معیارهای صریحی  ،ابعاد نظر شکل گرفته باشد. از (هاجمعیت
های فرهنگی، حفظ حقوق و ها وجود ندارد. ارزشبرای این سایت

مشارکت جوامع محلی و بومی در حفاظت، کاربرد و مدیریت 
باشد. حمایت می های انقراض صفر محفوظآلیانسهای سایت

موثر است. به شدت ظت این مناطق آگاهانه مردم محلی در حفا
 هایهمطالع برایژنتیکی منحصر به فرد  واسطه حضور ذخایره ب

 باشند. می کانون مهمیآموزشی و پژوهشی 
شناسایی یک منطقه انقراض صفر به صورت خودکار منجر به 

ها نخواهد توسط دولت آنهاحمایت قانونی و به رسمیت شناختن 

مناطق حفاظت  گسترهها در ن سایتای ی کهموارد البته درشد. 
 یت شده و ارتقابه بازآرایی مناطق حفاظقرار گیرند، سبب شده 

 د شد. نخواه آنهاحفاظت بهتر از 
، اما هستند استاندارد و اسناد مشخصهای نام بدوناین مناطق 

 زیستی قراربه نوبه خود تحت چتر حمایتی مناطق کلیدی تنوع
مابین دبیرخانه کنوانسیون همکاری فیهای نامهگیرند. تفاهممی

 2111ماه مه  11زیستی و آلیانس مناطق با انقراض صفر در تنوع
حفاظت از  یبه امضا رسید و طرفین متعهد شدند که برای ارتقا

های های عملی و استراتژیها به دبیرخانه طرحاین سایت
ر زیستی ملی گزارش دهند. در دهمین کنفرانس این پروژه دتنوع

صورت  هایسال، گزارشی از اقدام 11طی  2111ژاپن در سال 
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این مناطق توسط بنیاد جهانی حفاظت از  یارتقا برایگرفته 
 . شدطبیعت و بانک جهانی ارایه 

پوشانی مکانی این مناطق با مناطق حفاظت شده سبب تاکید هم
توجه  یبر نقش بنیادی و کلیدی این مناطق شده و سبب ارتقا

گذران در حمایت از این مناطق با ارزش و سیاستمسئولین 
با انقراض صفر در  هایسد. به عالوه وجود آلیانشومی طبیعی

، آنهاخارج از محدوده مناطق حفاظت شده به دلیل اهمیت 
های حفاظتی با معیارهای متفاوت و البته نیازمند اعمال شیوه

ناطق زیستی )متر تحت عناوین مناطق کلیدی تنوعیاختصاص
 ..( است. . مهم گیاهی، مناطق مهم پرندگان و

به دلیل معیارهای غیرقابل جایگزینی و این نوع مناطق 
زیستی از اهمیت حفاظت از تنوعهای پذیری در برنامهآسیب

درصد از مناطق با  11منحصربه فردی برخوردارند. به عالوه 
 زیستی واقعانقراض صفر در مناطق پرتنوع و بحرانی تنوع

های گونه . هدف از ایجاد این مناطق جلوگیری از انقراضاندشده
روند برابر  زیستی درکلیدی تنوعهای و حفاظت از سایت بحرانی

ها مبتنی بر مقیاس، . این سایتاست هاتخریب و تباهی زیستگاه
براساس امتیازها و واحدهای مدیریتی مناطق حفاظت شده 

 . کنندمی فاظت علمی ایجادشوند و فرصتی برای حمی شناسایی
های سنتی، ارزشهای ها براساس شناسایی شیوهاین سایت

فرهنگی، حقوق یا لحاظ شدن جوامع بومی و محلی، کاربرد و 
المللی بین چند مطالعه اخیر مرکز . هراندمدیریت بنا نشده

کند حفاظت از مناطق با می پیشنهاد (21)حفاظت و ذخایر طبیعی
جهت خدمات اکوسیستمی مانند کاهش اثرات  انقراض صفر از

زیستی برای تغییر اقلیم، خدمات آب شیرین، نگهداری از تنوع
فرهنگی برای مردم محلی منافع های کاربردهای آینده و ارزش

 بر دارد. زیادی در

 
 (33)بوم شناختیمناطق 

 یکنواخت شناختیبومهای با ویژگی حفاظتی و اولویتمناطق با 
ترین ترین و شاخصرای حفاظت از برجستهکه ب هستند

 ،به تعبیری دیگر. اندی جهانی انتخاب شدههازیستگاه
باید در  کههستند  شناختیبومای از مناطق مجموعهها اکورژیون

کره های راستای اهداف حفاظت از تنوع وسیعی از اکوسیستم
. این ایفای نقش نمایند شناختیبومزمین و فرایندهای 

زیستی مناطقی با سطح باالیی از تنوعهای وسیع، گستره

های میسم یا پدیدهاند ،باال ایاستثنایی مانند غنای گونه
. مجموعه گیرندمی را در برالعاده تکاملی خارق -شناختیبوم

ی جهانی در هازیستگاهبه عنوان نمایندگان  شناختیبوممناطق 
شکل ی جهانی زیستهایی برای حفاظت تنوعراستای تدارک طرح

بر تنوع گونه تمرکز که تنها  -هابیوم در قیاس باکه اند گرفته
منطقه  231از جامعیت بیشتری برخوردارند. از کل  -اندنموده

درصد( خشکی،  61) 142تعداد  شناخته شدهجهانی  شناختیبوم
این  .درصد( آب شور هستند11) 43درصد( آب شیرین و  22) 23

ساس تهدیدهای فعلی و آینده و وضعیت برا شناختیبوممناطق 
(، 1111. در زمان مطالعه )سال اندبندی شدهطبقهآنها حفاظت 

خشکی در وضعیت بحرانی یا در  شناختیبومدرصد از مناطق 47
 24فقط و  اندپذیر بودهدرصد در طبقه آسیب 21معرض تهدید و 

نتایج  .اندقرار داشته مطلوبیت در وضعیآنها درصد از 
که بیش از  دهدمی نشان سازی تاثیرات اقلیمیهای مدلوهشپژ

در اثر تغییرات اقلیمی و  شناختیبومدرصد از این مناطق  11
ترتیب . بدینخواهند شدکامل مواجه  انهدامگرمایش جهانی با 

جغرافیایی باال های عرض شناختیبوممناطقدر که بیشترین تاثیر 
کم ارتفاع استوایی رخ خواهد  تیشناخبومترین در مناطق و پایین

  .(Olson & Dinersein., 1998) داد
 

 شناختیبوممعیارهای انتخاب مناطق 
شامل  واز زمین  واحدهای بزرگی در برگیرنده شناختیبوممناطق 

 طبیعی با مرزهاییهای های متمایزی از جوامع و گونهمجموعه
 مقدم برها آن جوامع طبیعی اولیههای گسترهمعیار که  هستند
. این ( قرار داردتغییرات کاربری اراضی متاثر ازهای فعلی)گستره

قلمرو )خشکی، آب شیرین  مبتنی بربندی معیارها نخستین طبقه
آسیا و  -و دریایی( و قلمرو جغرافیای زیستی )مانند استرالیا

. در هر قلمرو است های زیستگاهی عمدهاقیانوسیه( و تیپ
با بیشترین  شناختیومب ای از مناطقوعهجغرافیای زیستی، مجم

 :اندشناختی براساس معیارهای زیر انتخاب شدهتمایز زیست
 هاغنای گونه -
 میسماند -
های منحصر مانند جنس: صر به فرد بودن تاکسونومیکیمنح -

 ی اولیههاناها یا جوامع بازمانده، دودمبه فرد، تاکسون
مانند فون : مولوژیکی یا تکاملی غیر معلهای اکوپدیده -

 العادهخارق سازشی هایواگرایی یا هامهاجرت ،بزرگ دارانمهره
 نادر بودن یا تیپ زیستگاهی عمده -
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 حفاظت قانونی
از هیچ  بوم شناختیشناسایی یک اکوسیستم به عنوان منطقه

هایی از حفاظت قانونی برخوردار نیست. البته حفاظت در بخش
زیستی )مانند مناطق مهم تنوعاین مناطق که با سایر مناطق 

 وجود دارد.  ،پوشانی دارندحفاظت شده قانونی( هم
 

 زیستیاهمیت تنوع
 برزیستی تنوع زیاد بسیار اهمیت واسطهه ب شناختیبوممناطق 

ها و گونه شمار زیادی از یمعیارهای غیرقابل جایگزین پایه
این . اندشکل گرفتهدرون مناطق جغرافیایی بزرگ  ،هازیستگاه

ای محور در مقیاس منطقه اولویترویکرد  مناطق نمادی از یک
 . است حفاظتی در سراسر جهان هایاقدامکمک به  برای

 

 اجتماعی -های فرهنگیارزش
بعد  وجوهبه صراحت  شناختیبومشناسایی مناطق های معیار

متناسب با ابعاد  چند . هرگیردنمیبر  در اجتماعی را -فرهنگی
 ،محور در مقیاس جهانی اکوسیستمسایر رویکردهای  مانندآنها 

از جایگاه هایی از این مناطق مردم در حفاظت و مدیریت بخش
 ای برخوردارند.ویژه

 

 هایهگا، ریز ذخیره(31)گیاهی هایهگاریز ذخیره

 (32)یژنتیک هایهگاژنتیکی و پناه
های کوچک گیاهی در مقایسه با مناطق حفاظت شده گاهذخیره

های و گونه نددشوار مدیریتی نیستهای ایج، نیازمند اجرای طرحر
، حفاظت بذر، احیاء ی دامگیاهی را در قالب محدودیت چرا

 حمایت و حفاظتهای گیاهی معیتپایش و ارزیابی ج، هاپوشش
های کوچک گیاهی در راستای شناسایی گاه. ایجاد ذخیرهکنندمی
میدانی وسیع  هایهی غنی برای حفاظت به مطالعاهانامک

پراکنش جغرافیایی، و میدانی وسیع مانند  تاکسونومیکی
های کننده گونههدیدت هایشناسی، ارزیابی جمعیت و خطربوم

ها شامل اهگاین ذخیرهدارد. نیاز نادر، انحصاری و در معرض خطر 
معموال در  هستند که یمناطق حفاظت شده در مقیاس کوچک

های هکتار تعداد بسیار زیادی از گونهکمتر از یک یا دو  یوسعت
این . گیرندمی را در برانحصاری، نادر و یا در معرض تهدید 

ممکن است در مناطقی که پوشش گیاهی قطعه  هاگاهذخیره
 اندگذاشتهکاهش رو به های گیاهی آن نیز شده و گونهقطعه 

حفاظت و  براییز نهای ژنی ها یا پناهگاهپارکند. شومطرح 
وحشی محصوالت زراعی  خویشاوندانیت از مواد ژنتیکی حما

 .(Heywood & Duloo., 2005) اندمعین ایجاد شده

 
 و نتیجه گیری بحث

های پیشنهاد ایجاد این مناطق به نوعی در راستای ارتقا شیوه
های موجود در شیوههای حفاظت و شاید به تعبیری رفع خال

بر نقش گیاهان و حفاظت سنتی است. از سویی دیگر تاکید 
 های گیاهی و البته با تکیه بر اصل کلیدی توسعه پایدارپوشش

توان تفاوت در انواع این می باشد. این در حالی است کهمی
های حفاظتی جستجو های حفاظتی را تنوع در افکار و ایدهشیوه

ای در راستای سیر به حفاظت کارآمد و یک با شیوه نمود که هر
 بدون. گرچه این مناطق به خودی خود اندتهنوین گام برداش

توانند می تر،های قانونی هستند، اما به دلیل ماهیت جامعپشتوانه
های حفاظتی گونه محور و اکوسیستم محور اولویتدر انتخاب 

گرای طبیعت سرشتموفق باشند. به عالوه با ایجاد انگیزش 
ای مردم هگیری از حمایت تشکلتوانند زمینه بهرهمی بشری

 به عالوه در صورتنهاد و مشارکت مردم محلی را فراهم نمایند. 
حمایت مدیران  و جلب توجهآنها توجیه ضرورت و اهمیت 

 ریزی جامع و مدیریت مناسب و نوینبا برنامهزیست، محیط
 زیستی را برآورده سازند. توانند اهداف مهم حفاظت از تنوعمی

های جهانی، ر تاریخ همکاریبه عنوان نقطه عطفی د 1172سال 
یگانگی میراث فرهنگی و طبیعت عینیت یافت. دراین رویکرد 

پشتوانه  ،قطب تکامل بشر طبیعت و فرهنگ به عنوان دو)
های فرهنگی و طبیعی ترازی میراثمنطقی برای یگانگی و هم

به وجود آورد و کنوانسیون میراث جهانی شکل گرفت. 
و آثار خالقانه بشر در بستر ترتیب که هویت فرهنگی بدین

جا تحت پوشش حفاظت  زاده شده بود یکآنها طبیعی که در 
ترتیب دوران جدایی و بیگانگی فرهنگ و قرار گرفتند و بدین
در کنگره دوربان  (Madjnonian, 2014) (طبیعت به سر آمد
زیستی، تمامی برای حمایت از کنوانسیون تنوعپیشنهاد شده که 

زیستی تا کنگره بعد به ز اهمیت از نظر تنوعایهای ملی حپارک
های کنوانسیونعنوان میراث جهانی شناخته شوند به عالوه، 

طبیعی( تمام  -فهرست )فرهنگیتکمیل  میراث جهانی ضمن
هایی که با معیارهای میراث جهانی طبیعی قابل تطبیق سایت

تا هستند اما مورد مناقشه هستند نیز در این فهرست ثبت گردند 



 011  مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان

سازان بتوانند در کنگره بعدی ها و تصمیمبا توجه بیشتر دولت
 ند.    قرار گیر ارزیابی و تصویبمورد 

شناسی حفاظت در سراسر دنیا به درستی بسیاری از منظر زیست
 از مناطق حفاظت شده تحت عنوان جزایر حفاظت شده تلقی

و  شناختیبومشناختی، شوند، غافل از آن که پویایی زیستمی
های ها و اجتماعات گیاهی در قالب این محدودهتکاملی گونه

گنجد و نادیده گرفتن جریان ژنی، قراردادی بشری نمی
مسیرهای انتشار، مهاجرت، تبادل عناصر جغرافیایی و موارد 

ها و متعددی که سبب عدم تعادل، توازن و پایداری رویشگاه
های ه موزهده، مناطق حفاظت شده را بشهای گیاهی جمعیت
فرسایش ژنتیکی تبدیل نموده های پویایی و کانون بدونزیستی 

عبثی گام  مسیر است. فرایند حفاظت از زمانی بس طوالنی، در
بینی برای پیشگیری از گونه خوشبرداشته که نتایج آن هیچ

این گونه حفاظت  از طبیعت ،زیرا .گذاردباقی نمیها نابودی گونه
تابد. نمی ا ماهیت یکپارچه آن قرار دارد بردر تضاد ب تجریدی که

ای شدن مناطق حفاظت شده در نهایت نه تنها جزیره
 ت گرفته، بلکه دستاوردهای حفاظت را بررصوهای گذاریسرمایه

های این در حالی است که اهمیت و نقش گونه باد خواهد داد.
کان کنندگان و نیز از ارگیاهی به عنوان اولین و مهمترین تولید

اصلی تعادل و توازن اکوسیستم در فرایند معیوب حفاظت و راه 
آنها نادیده گرفته شده و یا توجه کمتری به اغلب سپری شده 

و  زیستیمحیطمعطوف شده است. عدم رعایت اصول ارزیابی 
یک به نوعی اصول  های آمایش سرزمینی که هربرنامه نبود

غییرات برگشت ناپذیر سبب ت اندتوسعه پایدار را نادیده گرفته
های سوزیرویه گیاهان دارویی، آتشکاربری اراضی، برداشت بی

های بیگانه و مهاجم در کنار اثرات منفی متعدد، گسترش گونه
تغییر اقلیم مانند خشکسالی، ضعف فیزیولوژیکی و گسترش آفات 

های ضعف برنامه که ده است. این در حالی استشطلب فرصت
حفاظتی به های اولویتحمایت و حفاظت از  برایعلمی مدون 

کند. واضح می های گیاهی را در سراسر دنیا تهدیدشدت گونه
ها و امکانات حفاظت از است که به دلیل کمبود بودجه

زیستی، کمبود نیروهای متخصص و گارد حفاظتی، شدت و تنوع
زمان  نداشتنطبیعی و  هایهگاگستره فزاینده تخریب در رویش

ها ها و گونهمدیریتی بر تمام رویشگاه -تمرکز حفاظتیکافی، 
های اولویت برایریزی تاکید و برنامه ،بنابراین .پذیر نیستامکان

 از هریبی حفاظتی با رویکرد گونه محور و اکوسیستم محور یا ترک
تر بوده و از کارآمدی باالیی برخوردار دو از نظر علمی منطقی

زایش مفهوم توسعه پایدار  زمان . از(Mehrabian, 2013) است
ثبیت آن در سال ت( و 1112) ترویج وسیع آن و 1111در سال 

تا کنون، زمین از نظر غنای  در کنفرانس ژوهانسبورگ 2112
تر شده است به طوری که ها بار فقیرتر و تهیزیستی خود ده

و حتی کنفرانس استکهلم در  1111زیستی در دهه وضعیت تنوع
مقایسه با امروز بسیار رشک برانگیز است. تفکر  در 1171دهه 

ای ارمغانی جز این ندارد. حفاظت بر مبنای نظام جزیره
 برایگذشت آنها رویکردهای جدید حفاظت که در اینجا شرح 

 . انده شدهگذشته ارایهای رفع کاستی
کشور ایران به عنوان بخش بزرگی از فالت پهناور ایران با تحت 

و  IIIزونوبیوم ( دو اکوسیستم کالن جهانی پوشش قرار دادن
(IV  مدیون تضادهای دارای تنوع گیاهی عظیمی است که

یی ایجغراف یگسترده اقلیمی، پیشینه پوشش گیاهی منطقه، انزوا
 یندهایدر بستر فرا کاملتنیز پتانسیل  ها،شگاهیرو برخی از

و متنوع های خاک یکیتکتون خچهیاز تار یناش ییزاکوه دهیچیپ
به  منجر است که (Hedge & Wendelbo., 1978) خاص

 ( ,.Takhtajan, 1986 زیستی یایمتنوع جغراف یقاط واحدهان

(Zohary, 1973، سمیماند مرکز سمیماند مرکز مهم جادیا 
 در جهان یاهیتنوع گ یمرکز جهانیکی از  و تورانی -رانویا هیناح

وه به عال .(Mehrabian & Madjnonian, 2014) است دهش
 7111 تا (Assadi et al. 2015) 7211کشور ایران با حدود

 (Jalili 1111 بر لمشتم (Noroozi et 2008) )  گونه گیاهی

(& Jamzad., 1999  2211 حدود تا Mehrabian et al., ) 

(2015; Mehrabian et al., 2018 در  کیماند یاهیگ یگونه
کشور ایران در  ای برخوردار است.سطح جهانی از اهمیت ویژه

منطقه حفاظت  121وحش، پناهگاه حیات 42پارک ملی،  21
، (Bali & Bahmanpoor, 2102) ملی -اثر طبیعی 32شده و 

گاه ذخیره 12و  (Madjnonian, 2012) المللیتاالب بین 24
ست. به ثبت رسیده ابه  (Madjnonian, 2014) رهزیستک

پارک  21نگلی، پارک ج 11 ،جنگلیگاه ژنتیکی هذخیر 11عالوه، 
ها و مراتع کشور ایجاد شده طبیعت تحت مدیریت سازمان جنگل

 .(https://frw.ir) است

که طی  شناختیبومبا ارزش فلورستیکی و  هایهبا وجود مطالع
هایی در تعیین های گذشته انجام شده، اما هنوز خالدهه

ی هااولویتمیسم، مناطق پرتنوع و بحرانی و اند های مهمکانون
حفاظتی در مقیاس کل کشور وجود دارد. الگوهای انتشار 

 ( ,.Mehrabian et alای ایرانمیک تک لپهاند هایگونه
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 هایدهد که درصد قابل توجهی از کانونمی نشان 2015)
 میسم این گروه در خارج از محدوده مناطق حفاظت شده قراراند
 هایکانون حالی است که الگوهای انتشار و گیرند. این درمی
 (Mehrabian etای ایران درختی و درختچههای میسم گونهاند

(al., 2018 های کند. به عالوه ارزیابیمی نیز بر این نکته تاکید
به  (Memariani et al., 2016) داغانجام شده در منطقه کپه

میسم ایران نشانگر استقرار سطح اند هایعنوان یکی از کانون
 ها در خارج از مناطق حفاظت شده کشورونوسیعی از این کان

های گیاهی زمانی باشد. تصور شرایط نامساعد حفاظت از گونهمی
شود که کل مناطق چهارگانه تحت حفاظت نیز از زمان می آشکار

اند و این مناطق روز به روز از ایجاد، دستاورد درخشانی نداشته
آن است که  . مفهوم این نتایجاندوضعیت طبیعی خود دور شده

کننده زیادی تهدیدعوامل مناطق متعارف رسمی خود در معرض 
. اندقرار دارند و اهداف اولیه تعریف شده حفاظت را برآورده نکرده

توان به منزله ابتکارات جدید می رویکردهای جدید را ،بنابراین
مناطق  شبکههای ها و کاستیمکملی به حساب آورد که خال

حدی در میان مدت ترمیم کند.  بتواند تا حفاظت شده رسمی را
توان به علل زیادی می شده حفاظت در مورد ناکامی مناطق

شناسی اصول برآمده از زیستآنها اشاره کرد که مهمترین 
 حفاظت است. 

ترتیب در انتخاب بسیاری از مناطق حفاظت شده معیارهای بدین
های م، مناطق مهم جغرافیای گیاهی، اکوسیستشناختیومب

حساس و شکننده مانند مناطق اکوتون و مناطق آلپاین به عنوان 
زایی اعمال نشده های مهم گونهژنتیکی و کانون هایهگاپناه

میسم انداست. به عالوه بسیاری از مناطق حفاظت شده از تنوع و
برخوردار  خودمجاور  هایهگاتری نسبت به رویشکامال پایین

ر بازبینی مناطق حفاظت شده، هستند که همه این موارد ب
به مناطق مجاور و یا ایجاد مناطق حفاظت شده آنها گسترش 

های الوه بسیاری از مناطقی که در سالکند. به عمی جدید تاکید
تا سطح  انداخیر به عنوان مناطق حفاظت شده جدید معرفی شده

مناطق تحت حفاظت )مناطق حفاظت شده( به میزان استاندارد 
برسد، بر اساس معیارهای استاندارد اتحادیه جهانی درصد  11

 بیشترحفاظت نیازمند بازنگری هستند. علت نیاز به این تغییرات 
معرف در ایجاد مناطق حفاظت های ناشی از تکرار انتخاب نمونه

الگوهای های ، روز آمد نبودن داده(Madjnonian, 2014) شده
های اولویتو جمعیت، وضعیت حفاظتی  شناسیبومانتشار، 

های که کنگره -حفاظتی به ویژه در گیاهان و اجتماعات گیاهی

باشد. شبکه می -اندتاکید نمودهآنها مهم حفاظتی دنیا بارها بر 
زیستی کشور نبوده مناطق حفاظت شده کشور بازنمای تمام تنوع

ای به شبکه ارزش افزوده اندو بسیاری از مناطق کمتر توانسته
مناطق مدیران شده ایجاد کنند. از سوی دیگر مناطق حفاظت 

حفاظت شده از نظر دانش علمی و عملی با استانداردهای جهانی 
ند و هست دوره گری بایاز استانداردهای حرفهفاصله داشته و 

وحش جانوری در سویه و متکی بر حیاتتفکر حفاظت یک عموما
 است. این در حالی است که عدم استفاده از غالبآنها 

آمدی در زمینه تدابیر و زهای نوین در حفاظت و فقدان روفناوری
جدی های تجهیزات جدید، حفاظت از تنوع گیاهی را با چالش

 مواجه ساخته است.
بر آموزش  بیشتربانی های محیطالزم به تاکید است که آموزش

کننده و های تهدیدوحش جانوری متمرکز شده و خطرحیات
جدی بانی های محیطیاهان در آموزشگ شناختیبومهای ارزش

مدیریت یکپارچه در زمینه مدیریت  نبود. به عالوه شودگرفته نمی
های زیست نیز از سایر مشکالت موجود در حفاظت گونهمحیط

الزم به ذکر  (Abdolahi & Farhadi, 2010) گیاهی است
برداری از معادن، است تعارضات متعدد از جمله احداث سد، بهره

سازی، اراضی کشاورزی، برداشت گیاهان و چرای دام به هجاد
نماید. می های با ارزش گیاهی این مناطق را تهدیدشدت پوشش

این در حالی است که رشد کمی مناطق حفاظت شده به دلیل 
زیست در بر متولی محیطهای ناهای سنگینی برای سازمهزینه

 نبودمکانات الزم و ای و انیروی انسانی حرفه نبود، به دلیل دارد
سبب  گیرندگان روز به روزپشتوانه حمایتی در سطوح تصمیم
ده است. الزم به ذکر است شکاهش میزان حفاظت این مناطق 

که مدیریت هماهنگ یا مشترک مناطق حفاظت شده تعاملی سه 
نفع در مدیریت مناطق ای ذیهگانه از مسئولین، مردم و گروه

 مدیریتی این مناطق بازدهبر حفاظت شده است که به شدت 
 زیستیمحیطافزاید و سبب تحقق واقعی ارکان توسعه پایدار می

 خواهد شد. 
موثر در حفاظت گیاهان، تربیت نیروی انسانی های یکی از شیوه

متخصص مناطق حفاظت شده است که از دانش جامعی بر 
ی هاها، راهکارها، شیوهاکوسیستم، تنوع گیاهان، تهدیدها، چالش

ر ها و تنوع گیاهی برخوردامدیریتی و حقوق حفاظت از پوشش
های حفاظتی از اطالعات علمی همگام با پیشرفت شیوه باشند و

ها اکیدا ند. کنگره دوربان و کاراکاس به دولتشوروزآمد برخوردار 
های حفاظت توصیه نموده که همواره سهم قابل توجهی از بودجه
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های انسانی مناطق حفاظت شده زیست را به تربیت نیرومحیط
ی هانااختصاص دهند که این در گروه همکاری نزدیک سازم

ها و با دانشگاه ربط در حفظ طبیعت منابع زندهذی زیستیمحیط
های باشد. اختصاص بودجهمی مراکز آموزشی استاندارد علمی

علمی،  -محیط زیستیپژوهشی به متخصصین متعهد به اخالق 
نقش مهمی در ها و مستمر بر این فعالیت نظارت علمی دقیق

که ضمن پایش علمی سبب  داردها ها و فرصتشناخت چالش
 د.شومی حفاظت در این مناطق یارتقا

، در گرو یکپارچگی مناطق حفاظت شده حفاظت کارآمد ،بنابراین
و  همسودانو  جوامع محلی پیرامونیبا توسعه پایدار، مشارکت 

جربه و فرهنگ مردم بومی، آمایش دقیق نیز استفاده از دانش، ت
مشروط به این باشد، می مناطق، پایش، ارزیابی و حفاظت علمی

که در میان صدها اکوسیستم طبیعی هر سرزمین، به مناطق 
 شناختیبومیا مناطق ها حفاظت شده به عنوان اکوسیستم

ای نگریسته شود و نقش تر و نه منزوی و جزیرهبرجسته
ای حاشیه نواحیگیری ، پشتیبانی و ضربهمحافظت کنندگی

د. شومناطق حفاظت شده در پایداری و پویایی این مناطق لحاظ 
به عالوه ایجاد مناطق حفاظت شده فرامرزی با تاکید بر تمامیت 
واحدهای جغرافیای طبیعی مرزهای کشورها را درنوردیده و با 

سبت به ای و به طریق اولی جهانی نتغییر نگرش ملی به منطقه
اکوسیستم را تحقق  شناختیبوم -، حفظ پویایی تکاملیآنها

د. این در حالی شوها میبخشیده و سبب حفاظت جامع اکوسیستم
است که رفع تعارضات بسیاری از مناطق مهم از منظر تنوع 

، قطع از گیاهانرویه گیاهی مانند چرای دام و برداشت بی
استقرار صنایع، احداث دن، برداری از معاکشاورزی، بهرهدرختان، 

جاده و سد در مناطق حفاظت شده به شدت در حفاظت از 
گیاهی مناطق سنتی و جدید موثر است. ارزیابی های گونه
های اولویتتعیین گیاهی،  هایهگادقیق رویش شناختیبوم

ها سبب حرکت در مسیر حفاظت ها و رویشگاهحفاظتی گونه
ا فراهم نمودن نقاط ضعف و قوت کارآمد، پایدار و پویا شده و ب
های ریزیسازان را در راستای برنامهمناطق حفاظت شده تصمیم

مدیریتی و اکوتوریستی کنترل شده به عنوان یکی از 
نماید. می برداری پایدار یاریهای توسعه اقتصادی و بهرهشاخص

های های حفاظتی گیاهی با معیارهای میراثاولویتانطباق 

ها و با اتصال عمیق طبیعت و فرهنگ، دولت طبیعی جهانی
را از نظر قانونی و اخالقی متعهد به حمایت و حراست از ها ملت

 .(Madjnonian, 2014)کندمی این مناطق
 

 تشکر و قدردانی
های موزه نهایت تشکر و قدردانی خود را از هرباریوم وسیلهبدین

ورگ، ینا، ژنو، تاریخ طبیعی وین و دانشگاه وین، هرباریوم ادینب
هرباریومی را در های کیوتو، موزه تاریخ طبیعی لندن که داده

 دادند را داریم.  ار اختیار ما قر
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