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 سرآغاز
 بتراي  حاصتل  تهدیتدهاي  و هتا زیستتگاه  تخریب ،حاضر حال در
 ستط   در طبیعتی  منتابع  از بترداري بهتره  نتیجته  در زیستیتنوع

 زیستتی تنتوع  مانتده  باقی براي هانگرانی افزایش باعث گسترده،
 نایت  در .(World Resource Institute, 2003) استت  شتده 
 حستب  بتر  موجتود  شتده  حفاظتت  مناطق شبکه ارزیابی ،شرایط
 و محتل  یتک  زیستتی تنوع مختلف يهانمونه براي بودن معرف
 بتا  کته  (جدید و موجود) شده حفاظت مناطق از ايشبکه انتخاب
 تعیتین  اهتداف  حتد  در زیستتی تنوع مختلف عناصر معرفی وجود
 عنتوان به ،دهد اختصاص خود به را ممکن مساحت کمترین شده،
 شده مطرح زیستیتنوع حفاظت ریزيبرنامه در موضوع ترینمهم
 ( ,.Margules and Pressey, 2000; Pressey et al استت 

(2000; Sarkar, 2005; Sarkar et al., 2006. 
 فیزیکتی  ریزيبرنامه هر مانند جدید شده حفاظت مناطق انتخاب
 باشتد. یمت  ریتزي برنامته  و تحلیتل  واحتدهاي  بر مبتنی ،يدیگر

 يهتا تفتاوت  و هتا ویژگتی  دهندهنشان که ریزيبرنامه واحدهاي
 هستتتند ستترزمین یتتک ستتط  در زیستتتی و فیزیکتتی بتتالقوه

Clealand et al., 1992; Rossiter, 1996; Loffler, ) 

 عمتل  در آن اجتراي  و نتتایج  تحقیق، روش بر توانندمی )،2002
 و (Pressey & Logan, 1998) باشتند  داشتته  ستزایی بهتأثیر 
 (,Makhdoum آورند وجودبه را مختلفی تحلیل يهامکتب حتی

(2008a. حفاظتتت ادبیتتات در کتته ریتتزيبرنامتته واحتتدهاي 
 تعریف به بنا ،شوندمی گفته نیز «سایت» یا «محل» زیستیتنوع
 توانندمی که خشکی یا آب از ايشده تعریف واحدهاي :از عبارتند
 (Margules andباشتند  ممنتامن  یتا  متنمم  و بزرگ یا کوچک

Pressey, 2000; Sarkar, 2005; Sarkar et al., 2006; 

(Sarkar et al., 2007. و طتول  بتر  منطبتق  سلولی يهاشبکه 
 واحتدهاي  آبخیتز،  يهتا حوضهزیر یا هاحوضه جغرافیایی، عرض

 خاک، واحدهاي اقلیمی، يهاپهنه ارتفاعی، طبقات هیدرولوژیک،
 از ،طبیعی گیاهی پوشش ماندهباقی يهالکه یا عرفی يهاآنسام
 ریتزي برنامته  در تواننتد متی  کته  هستتند  واحدهایی مختلف انواع
  گیرند. قرار استفاده مورد زیستیتنوع حفاظت
 ارزیابی و انتخاب فرایند در مهمی مضامین ریزيبرنامه واحدهاي
 دارند عمل در هاآن نتایج اجراي همچنین و شده حفاظت مناطق
 رایانه، توسط هاداده پردازش سرعت به توانمی مثال نوانعبه که

 در بتودن  ثرؤمت  ستازي، نقشه در هاآن بودن اعتماد قابل و صحت
 روابتط  یتا  مختلتف  واحدهاي میان همجواري روابط نمودن کمی

 و برابتري  ،دارنتد  وجتود  واحتد  هر در که زیستیتنوع عناصر بین
 سیستتم  در عوستی  نتواحی  ستط   در واحتدها  مساحت یکنواختی
 واحتدهاي  به انتخاب واحدهاي تبدیل امکان مختلف، هايتصویر
 حفاظتت  منتاطق  شتبکه  اجراي مرحله در زمین روي بر مدیریتی
 ایتن  در هاجمعیت پذیريزیست توان به مربوط مالحمات و شده
 واحتدهاي  مضتمون  تترین مهتم  شتاید  امتا  نمتود.  اشتاره  واحدها
 انتختابی  شده حفاظت ناطقم شبکه اقتصادي کارایی ریزيبرنامه
 که ،است حفاظت به یافته اختصاص کل مساحت حسب بر نهایی
 ستایر  بته  اراضتی  اختصتاص  بته  روزافتزون  نیازهتاي  به توجه با

 بته  رو انسانی جمعیت نیازهاي برآوردن براي تولیدي يهااستفاده
 باشد. خود حداقل در باید رشد
 واحتدهاي  نتدازه ا به بسته نیز حفاظتی مختلف سناریوهاي هزینه
 ریتزي برنامته  واحتدهاي  است. متفاوت زیادي حد تا ،ریزيبرنامه
 يهتا تیتپ  مثتال  طتور )به زیستیتنوع عناصر دنتوانمی ترکوچک
 بته  نستبت  بیشتري کارایی با شده تعیین اهداف حد در را گیاهی(
 ( Pressey نماینتد  معرفی بزرگتر انداره با ریزيبرنامه واحدهاي

(and Logan, 1998. بته  فقط کارایی که داشت نمر در باید اما 
 تعیتین  اهتداف  حتد  در ،شبکه یک در زیستیتنوع عناصر معرفی
 مهتم  نیتز  شتبکه  این در عناصر مدت دراز پایداري و نیست شده
 یتک  واقتع  در ریزيبرنامه واحدهاي مناسب اندازه ،بنابراین است.
 فتزایش ا یتا  بهبتود  و طترف  یتک  از هزینته  کتارایی  بین انتخاب
 از تتر بزرگ اندازه با يهاگاهذخیره در زیستیتنوع پایداري احتمال
  باشد.می دیگر طرف
 و تحقیتتق مقیتتا  ،هتتدف بتته ریتتزيبرنامتته واحتتدهاي انتختتاب
 ارزیتابی  هتدف  ،تحقیق این در دارد. بستگی نیز موجود يهاداده
 منتاطق  شتبکه  کتاراترین  انتختاب  و موجود شده حفاظت مناطق
 پوشتش  استت.  بتوده  گیتاهی  يهتا تیپ بر کیدأت با شده حفاظت
 ماننتد  فیزیکتی  عوامتل  با که باالیی همبستگی واسطه به گیاهی
 و (1384 ،)شتتتاهرخی اقلتتتیم (،1384 ،)جهانبتتتازي ارتفتتتاع

 ،ریتاحی  ؛1376 ،آژیتر  ؛1369 ،بروجنتی  اسدي) ژئومورفولوژي
 ،دارد (Burnett et al., 1998; Abbate et al., 2006 ؛1377
 ریزيبرنامه در زیستیتنوع جانشین عنوانبه بسیاري العاتمط در

 ( ,Rebelo & Siegfried است گرفته قرار توجه مورد حفاظت

1990, 1992; Fearnside & Ferraz, 1995; Ramesh et 

al., 1997; Pressey et al., 2002; Salem, 2003; 

(Pressey et al., 2003. 
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 و روز هب اطالعات بودن تیاراخ در به توجه با ،حاضر تحقیق در
 راحمدبوی و کهگیلویه استان یگیاه يهاتیپ از ،اطمینان قابل
، مؤسسه ب الف،1388 مراتع، و هاجنگل تحقیقات مؤسسه)

 يهاتیپ با تلفیق رد آن از (،1389ها و مراتع، تحقیقات جنگل
 ریزيبرنامه حدوا نوع دو عنوانبه ارتفاع طبقات و اراضی مختلف
 اییکار و شده استفاده جدید شده حفاظت مناطق انتخاب براي
 مورد ،کهشب کل مساحت حسب بر ریزيبرنامه واحد نوع دو این

   است. گرفته قرار مقایسه
 

  هاروش و مواد

 (مطالعه مورد منطقه) مواد
 در هکتتار  1609979 وستعت  بتا  بویراحمتد  و کهگیلویه استان
 دقیقته  52 و درجه 49 جغرافیایی موقعیت در کشور غربیجنوب
 ات دقیقه 49 و درجه 29 و شرقی طول دقیقه 54 و درجه 51 تا

 (.1) شتکل  است شده واقع شمالی عرض دقیقه 28 و درجه 31
 تپته  و کوهستتانی  اراضی را استان این مساحت درصد 80 حدود

 تنوع داراي ارتفاعی نمر از دهند.می تشکیل عارضه پر ماهورهاي
 نمتر  از باشتد. متی  ارتفتاع  متتر  4409 رحتداکث  تا 170 حداقل
 و هبود گرمسیري و سردسیري متمایز بخش دو داراي نیز اقلیمی
 و گتراد سانتی درجه 23/31 تا 9/23 بین ساالنه دماي میانگین
 است. متغیر مترمیلی 900 تا 144 بین بارندگی ساالنه میانگین
 31 جنگتل،  درصتد  56 حتدود  شامل استان این اراضی پوشش
 ،مسکونی مناطق درصد 3 و باغ و زراعت درصد 10 مرتع، درصد
 ستنگالخی  و پوشتش  بتدون  اراضتی  و هتا رودخانه و آبی سطوح
 ،احمتد کهگیلویته و بویر  استان آماري نامه)سال است شده برآورد

 اراضتی  پوشتش  و اقلتیم  ارتفاع، زمین، شکل تنوع این (.1387
 در رينوجتا  و گیتاهی  فترد  بته  منحصتر  زیستیتنوع ایجاد باعث
 فقتط  گیتاهی  گونه 1200 از بیش کهطوريبه ،است شده استان
 کوختدان،  )جعفتري  است شده گزارش دنا شده حفاظت منطقه از

 در استتان  ایتن  سط  از درصد 99/11 ،حاضر حال در (.1382
 اختصتاص  زیستتی تنتوع  حفاظت به شده حفاظت منطقه 6 قالب
کهگیلویته و   استتان  زیستت محیط حفاظت کل )اداره است یافته

 نفتري  634299 جمعیتت  حال عین در اما (.1388 ،بویراحمد
 و روستتایی  درصتد  4/52 و شتهري  درصد 6/47 صورتبه که

 عنتتوانبته  ،دارنتد  پتراکنش  شهرستتان  پتنج  ستط   در عشتایري 
 و دامتداري  صتورت بته  زیستتی تنتوع  ایتن  بتراي  جدي يتهدید

    باشد.می مطرح کشاورزي

 پژوهش روش
 ظتت حفا سیستتماتیک  ریتزي برنامته  روش اسا بر ،مطالعه این

(Margules & Pressey, 2000) شتده  انجتام  زیتر  مراحل در 
  :(1389 )جعفري، است
 

   کل زيستیتنوع جانشین عنوانبه گیاهی یهاتیپ انتخاب

 و طبیعتی  شترایط  برایند عنوانبه گیاهی پوشش نقش به توجه با
 بختش  از استب من اطالعتات  کمبتود  و منطقته  بتر  حاکم انسانی
 قابتل  و روز بته  اطالعتات  وجتود  و طرفی از زیستیتنوع جانوري
 گیتاهی  يهتا تیتپ  از دیگتر،  طترف  از گیاهی پوشش از اطمینان
  .است شده استفاده عمومی زیستیتنوع جانشین عنوانبه
 

  (1)اطالعات پردازش و ريزیبرنامه واحدهای تعیین

 يرو از ویراحمتد ب و کهگیلویته  استتان  محدوده جداسازي از پس
 هاجنگل تحقیقات مؤسسه) سمیرم منطقه گیاهی يهاتیپ نقشه
 تحقیقتات  مؤسسته ) بهبهتان  یاستو،،  مناطق و (1383 مراتع، و

ت و رامهرمز )مؤسسته تحقیقتا   ب( الف،1388 مراتع، و هاجنگل
 ادغتام  و 1:250000 مقیتا   در( 1389هتا و مراتتع،   جنگل
 واحتدهاي  در هکتتار  1000 از کمتر مساحت با گیاهی يهاتیپ
 يهایپت نقشه با تلفیق مرحله در که دلیل این به مجاور تربزرگ
 بستیار  ریتزي برنامته  واحدهاي توانندمی ارتفاعی طبقات و اراضی
 در کننتد،  پیچیتدگی  دچار را هامحاسبه و داده تشکیل را کوچکی
 هکتتار  1000 از بتیش  مستاحت  بتا  گیتاهی  تیتپ  55 مجموع
 و اراضی يهاتیپ با بار یک گیاهی يهاتیپ سسپ آمد. دستبه
 تتا  ندشتد  تلفیق متري 200 فاصله با ارتفاعی طبقات با دیگر بار
 بتا  واحتدهاي  حذف با آیند. دستبه ریزيبرنامه واحدهاي نوع دو

 ریتزي برنامه واحد 919 مجموع در هکتار 100 از کمتر مساحت
 و هآمد دستبه مدو نوع از ریزيبرنامه واحد 1140 و اول نوع از

  .ندگرفت قرار کار مبناي
 

  گیاهی یهاتیپ برای حفاظتی اهداف تعیین

 حفاظتت  بته  بایتد  کته  گیتاهی  تیتپ  هر از مساحتی تعیین براي
 ,Pressey & Taffs) توستط  کته  زیتر  روش از ،یابد اختصاص

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

  اینجا: در
NR: نمر مورد گیاهی تیپ مساحت حسب )بر طبیعی بودن نادر  
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     گیاهی( تیپ ترینوسیع به نسبت
Am: منطقه گیاهی تیپ ترینوسیع مساحت 
Ai: تعیتین  حفتاظتی  هدف آن براي است قرار که تیپی مساحت 
 .شود
TH: گذشتته  در کته  نمتر  متورد  گیتاهی  تیپ مساحت از ینسبت 
  است. رفته بین از عوامل سایر و دام چراي کشاورزي،تأثیر  تحت
 وجتود  عتدم  و گیتاهی  يهتا تیتپ  نقشه بودن روزآمد به توجه با

 آن روي از را هتا تیتپ  تغییتر  درصتد  بتتوان  کته  قبلی يهانقشه
 شتده  فرض صفر تحقیق این شرایط در TH مقدار ،نمود محاسبه
 هتا یتپ ت زیستتی تنوع ارزش عنوان تحت دیگري عامل اما است.

 رابطته  بته  زیر صورتبه فلوریستیک( و فیزیونومیک تنوع )شامل
  .ه استگرفت قرار توجه مورد و اضافه فوق

TARGET veg = 10 * (1+ NR + TH + BV) 
BV: وریستیکفل تنوع شامل تیپ هر زیستیتنوع ارزش میانگین 
  شوند.می محاسبه زیر صورت به که فیزیونومیک و

 هتر  همتراه  و غالتب  يهتا گونه تعداد حسب بر فلوریستیک: تنوع
 داده (2 و 1) ولاجد مطابق تیپ هر به 1 تا 0 بین امتیازي تیپ
 شد. محاسبه هاآن جبري میانگین پسس و شده

 

 موجود شده حفاظت مناطق و اراضی پوشش گیاهی/ یهاتیپ مطالعه، مورد محدوده موقعیت :(1)شکل
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 یهاتیپ فلوريستیک وعتن نسبی ارزش تعیین :(1) جدول

 غالب یهاگونه حسب بر گیاهی

 امتیاز غالب گونه تعداد

1 1/0 

2 2/0 

3 3/0 
 

 فرم نتعیی با تیپ هر فیزیونومیک تنوع ارزش فیزیونومیک: تنوع
 افتزاري نترم  بستته  از استفاده و تیپ هر گیاهی يهاگونه رویشی

Ecological Mehodology کته  سیمپستون  شاخص حسب بر 
 (Krebs, 1999) دهتد متی  نتیجته  را 1 تتا  0 بتین  ییهتا زشار

 از یتک  هتر  بتراي  شتده  تعیتین  حفتاظتی  اهتداف  شتد.  محاسبه
 درصتد  40 تتا  10 بین مدل ساختار به توجه با گیاهی يهاتیپ
   باشد.می
 

 یهاتیپ فلوريستیک تنوع نسبی ارزش تعیین :(2) جدول

  همراه یهاگونه حسب بر گیاهی
 امتیاز همراه گونه تعداد

15-1 1/0 

30-16 2/0 

45-31 3/0 

60-46 4/0 

75-61 5/0 

90-76 6/0 

105-91 7/0 

120-106 8/0 

135-121 9/0 

153-136 1 
 

 تعیاین  و شاده  حفاظات  منااطق  شابکه  کاارايی  ارزيابی

 موجود حفاظتی یهاخالء

 عبتارتی  بته  و شده حفاظت مناطق شبکه کارایی ارزیابی منموربه
 رد میتزان  چته  بته  گیتاهی  يهتا تیتپ  از یک کدام کهنای تعیین
 اطالعتاتی  يهتا الیته  دارنتد،  وجتود  موجود شده حفاظت مناطق
 گیتاهی  يهاتیپ نقشه با شده حفاظت مناطق مرزهاي به مربوط
 از هاستفاد با و شدند اندازيهمروي Arc/GIS افزارنرم محیط در

 قتترار لتحلیتت متتورد ،Zonal Statistics و Union دستتتورهاي
  گرفتند.

 

 جديد شده حفاظت مناطق انتخاب

 عنتوان بته  ریتزي برنامته  واحتدهاي  بین اولویت تعیین یا انتخاب
  افتتزارينتترم بستتته از استتتفاده بتتا جدیتتد شتتده حفاظتتت منتتاطق

Plan-C(3) گیتتريیمتصتتم پشتتتیبان سیستتتم یتتک عنتتوانبتته 
(Pressey et al., 2005) کتار  استا   گرفت. صورت C-Plan، 

 هتر  بتراي  «جایگزینی غیرقابل» ارزش یک نمایش و اسبهمح بر
 واحتد  کیت  جتایگزینی  غیرقابل است. ریزيبرنامه واحد یا سایت
 اهداف به دستیابی در واحد آن اهمیت معیار عنوانبه ریزيبرنامه
 همته  باشتد. متی  گیتاهی  تیتپ  هتر  بتراي  شتده  تعیتین  حفاظتی
 زا متشتتکل متتاتریس یتتک استتا  بتتر ،C-Plan در محاستتبات
 هیگیتا  تیتپ  هتر  از مستاحت  )ستطرها(،  ریتزي برنامه واحدهاي
 رايبت  شده تعیین حفاظتی اهداف و (ها)ستون واحد هر در موجود
 ظتت حفا مناطق انتخاب در شوند.می انجام هاتیپ این از یک هر
 عنتوان بته  موجود شده حفاظت مناطق وجود فرض دو جدید شده
  اند.گرفته ارقر توجه مورد ،هاآن وجود عدم و قید یک
 

 طقمنا انتخاب در ريزیبرنامه واحد نوع دو کارايی مقايسه

 جديد شده حفاظت

 وعنت  دو از یتک  هر با انتخابی شده حفاظت مناطق شبکه کارایی
 تمستاح  و شتبکه  کتل  مستاحت  اسا  بر ریزيبرنامه واحدهاي
 کتل  مستاحت  از درصتد  حستب  بتر ) شتبکه  به شده وارد اضافی
 اراییکت  گرفت. قرار مقایسه مورد و تعریف (مطالعه مورد محدوده
 و کتل  مستاحت  کته  بتود  خواهتد  بهتر ریزيبرنامه واحد نوع آن

   باشد. کمتر شبکه به شده وارد اضافی مساحت
 

 هايافته
 از کته  دهتد متی  نشان گیاهی يهاتیپ حفاظتی يهاخال تحلیل
 17 تنها مطالعه مورد محدوده در موجود گیاهی تیپ 55 مجموع
 ماننتد  هتا تیتپ  بعضتی  دارند. حضور شده حفاظت مناطق در تیپ
 کتل  وستعت  درصد 5/44) خود زیاد وسعت دلیل به ایرانی بلوط

 40 )حدود موجود شدهحفاظت مناطق از مناسبی درصد (محدوده
 کته  آن بتا  هتا تیتپ  بعضتی  و اندداده اختصاص خود به را درصد(
 از بتیش  متا ا ،دهتد متی  تشکیل را استان وسعت از ناچیزي درصد

 بتوده  حفاظت مورد هاآن وسعت درصد 100 یگاه و درصد 90
 تشتکیل  را موجتود  شتده حفاظت مناطق شبکه از زیادي وسعت و
 در گیتاهی  يهتا تیتپ  از بسیاري که است حالی در این دهند.می

 ایتن  از ناچیزي درصد یا ندارند حضور موجود شدهحفاظت مناطق
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 منتتاطق همچنتتین دهنتتد.متتی اختصتتاص ختتود بتته را منتتاطق
 پوشتش  گیتاهی/  تیپ 9 و 10 با شرقی دناي و دنا شدهحفاظت
 ستولک،  تنت   باشند.می شده حفاظت مناطق ترینمتنوع اراضی
 تیتپ  5 و 4 ،4 ،2 بتا  ستر   و خیز کوه و خامین کوه دیل، کوه

 حفاظتت  منتاطق  تترین تنوع کم ترتیب به اراضی پوشش گیاهی/
   باشند.می شده

و د( مناطق حفاظت شده انتخابی جدیتد بتا    الف، ب، ، 2شکل )
بتتا فتترض وجتتود یتتا عتتدم وجتتود منتتاطق  ،C-Planاستتتفاده از 
ریتزي نتوع اول و دوم را   شده موجود و واحتدهاي برنامته  حفاظت
 .دهندنشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  موجود شدهحفاظت مناطق وجود فرض اب شده اولويت تعیین ريزیبرنامه واحدهای :(2) شکل

  و (دوم نوع یريزبرنامه واحد ج: و اول نوع ريزیبرنامه واحد :)الف

  موجود شدهحفاظت مناطق وجود عدم فرض

 (دوم نوع ريزیبرنامه واحد د: و اول نوع ريزیبرنامه واحد :)ب
 

هاي مختلف لتدر حا C-Plan( نتایج حاصل از اجراي 3جدول )
شده حاصل بر ایی هر یک از مجموعه مناطق حفاظتو کار

حسب مساحت کل و مساحت اضافی وارد شده به مجموعه را 
 ،آیدی( بر م3طور که از جدول )دهد. همانمورد مقایسه قرار می

ریزي هنامتفاوت کارایی مجموعه حاصل با استفاده از واحدهاي بر
کل  درصد 32/11در برابر  8/10نوع اول و دوم مشهود است )
 محدوده مورد مطالعه(.   

همچنین کارایی مجموعه مناطق انتخاب شده با فرض وجود 
شده موجود یا فرض عدم وجود مناطق مناطق حفاظت

دار است ریزي معنیشده موجود در هر دو نوع واحد برنامهحفاظت
درصد با  26/7د مطالعه در مقابل درصد محدوده مور 59/9)

 29/7در مقابل  8/10شده موجود و فرض وجود مناطق حفاظت
شده موجود در مورد درصد با فرض عدم وجود مناطق حفاظت

 96/7درصد در برابر  5/12ریزي نوع اول و واحدهاي برنامه

 الف()

 

 )ب(

 
 )ج( 

 

 )د( 
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درصد در مورد  94/7درصد در مقابل  32/11درصد و 
 ،(3دوم(. نکته قابل توجه در جدول ) ریزي نوعواحدهاي برنامه

شده ناچیز بودن تفاوت بین کارایی مجموعه مناطق حفاظت

شده با استفاده از هر حاصل با فرض عدم وجود مناطق حفاظت
درصد در مقابل  29/7ریزي است )دو نوع واحد برنامه

 درصد(.  94/7
 

 مناطق شبکه به شده وارد اضافی مساحت و کل مساحت ساسا بر ريزیبرنامه واحد نوع دو کارايی مقايسه :(3)جدول
 واحدهای برنامه ريزی نوع دوم 

 )تلفیق تیپ های گیاهی و طبقات ارتفاع(

 واحدهای برنامه ريزی نوع اول 

 )تلفیق تیپ های گیاهی و تیپ اراضی(
 

بدون در نظر گرفتن 

 شده موجودمناطق حفاظت

با در نظر گرفتن مناطق 

 شده موجودحفاظت

بدون در نظر گرفتن 

 شده موجودمناطق حفاظت

با در نظر گرفتن مناطق 

 شده موجودحفاظت

4/376817 
244442 

(22/193071) 366927 
229713 

)193071/22()1( 
مساحت کل واحدهاي 
 انتخاب شده )هکتار( 

4/23 
18/15 
(99/11) 

79/22 
27/14 

(2)(99/11) 
درصد از وسعت کل 
 محدوده مورد مطالعه 

95/127902 04/182248 3/117428 7/162345 
مساحت اضافی وارد شده 

 به شبکه )هکتار(

94/7 32/11 29/7 08/10 
درصد از وسعت کل 
 محدوده مورد مطالعه

 

  گیرینتیجه و بحث
 گیاهی يهاتیپ نمر از موجود شده حفاظت مناطق شبکه چه اگر
 باشد،مین مطالعه مورد محدوده زیستیتنوع براي خوبی «معرف»
 تختاب ان بته  اقتدام  و گذاشت کنار را آن طورکلی به تواننمی اما

 از یتا  دیگتر  يهامقیا  در زیرا، .نمود جدید شدهحفاظت مناطق
 ،انتد ناشتناخته  هنتوز  کته  ییهاگونه و زیستی يهاگروه سایر نمر
 هر موجود شدهحفاظت مناطق شبکه واقع در باشد. اهمیت داراي
 حفاظت يهااستراتژي اسا  موجود يهایکاست وجود با کشوري
 و (Makhdoum, 2008b) دهنتتدمتتی تشتتکیل را کشتتور آن

 یتک  عنتوان بته  هاآن گرفتن نمر در با باید جدید مناطق انتخاب
 .(UNEP-WCMC, 2008) شود انجام ثابت چارچوب
 بته  شتده  اردو اضافی مساحت عنوانبه جا این در که کارایی عدم
 زیتادي  حتد  تتا  ،استت  هشتد  تعریتف  شده حفاظت مناطق شبکه
 انتدازه  بتا  آن تناستب  و ریتزي برنامته  واحتدهاي  اندازه به وابسته
 لکته  یتک  اگر که معنا این به باشد.می گیاهی يهاتیپ يهالکه

 واقتع  وستیع  ریزيبرنامه واحد یک در گیاهی تیپ یک از کوچک
 اهتداف  شتدن  آوردهبتر  منمتور  بته  واحد آن انتخاب و باشد شده
 یتا  لکه تنها مذکور لکه اتفاقا که گیاهی تیپ آن براي شدهعیینت
 اضتافی  مساحت یابد، ضرورت باشدمی تیپ آن يهالکه معدود از
 شتد.  خواهتد  شتبکه  کتارایی  آمدن پایین باعث ریزيبرنامه واحد
 حتل راه یک شاید شدهحفاظت مناطق شبکه کارایی افزایش براي

 واحتدهاي  عنتوان به گیاهی ياهتیپ يهالکه خود گرفتننمر در
 اگتر  جدیتد  شتده حفاظتت  مناطق انتخاب براي باشد. ریزيبرنامه
 بتا  باشتد  عمتل  متالک  کل مساحت حسب بر شبکه کارایی فقط
 مجموعته  تتوان می موجود شده حفاظت مناطق وجود عدم فرض
 بته  توجته  بتا  اما نمود. انتخاب را کاراتري نسبت به جدید مناطق
 و کتارایی  محاستبه  در گیتاهی  يهتا تیتپ  طفقت  اینجا در کهاین

 ،استت  گرفتته  قترار  استتفاده  متورد  شتده حفاظت مناطق انتخاب
 ،عبارتیبه دانست. کارایی بهترین و قطعی را کارایی این تواننمی
 ماننتد  دیگتري  زیستتی  مجموعته  دادنقترار  عمل مالک با شاید

 شتده حفاظتت  منتاطق  شتبکه  ،هاآن زیستگاه و بزرگ پستانداران
 موجتود  وضع در ،ترتیب این به باشند. الزم کارایی دارایی وجودم
 حفت   زیستتی  يهتا گتروه  همته  از متا  اطالعتات  نبودن کامل و

 جدید مناطق نمودن اضافه و موجود شدهحفاظت مناطق مجموعه
  رسد.می نمر به ترمنطقی هاآن به

 زیستیتنوع براي بودن معرف بر عالوه شدهحفاظت مناطق شبکه
 ( ,.Margules et al., 1988; Margules et al سرزمین یک

(2002; Justus and Sarkar, 2002  پایتداري  بتواننتد  بایتد 
 تضتتمین نیتتز را شتتبکه ایتتن در زیستتتیتنتتوع عناصتتر درازمتتدت
 در زیستتی تنوع عناصر پایداري .  (Gaston et al., 2002)کنند
 واحتد  آن شتکل  و مساحت به زیادي حدود تا حفاظتی واحد یک

 ( ,Diamond, 1975; Forman and Godronدارد بستتگی 
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 متورد  تحقیتق  این در که دوم نوع ریزيبرنامه واحدهاي .1986)
 کمربنتدهاي  معمتوال  کته  ختود  شکل دلیل به ،گرفتند قرار توجه
 Saunders et) لبته  اثتر  وجتود  دلیل به هستند ارتفاع از باریکی

al., 1991; Stephens et al., 2003; Fahrig 2003; Ewers 

& Didham 2006 ) و تمتتا  معتترض در اکوتتتونی حالتتت و 
 بنتابراین،  .بود خواهند پیرامون محیط جانب از فراوان تهدیدهاي

 تواننتد متی  بهتتر  دوم نتوع  ریتزي برنامته  واحتدهاي  نمتر  این از
 باشند. زیستیتنوع عناصر پایداري کنندهتضمین
 ،C-Plan و ماتیکسیستت  ریتزي برنامته  روش از ،تحقیتق  این در
 ریتزي برنامته  در گیتري تصتمیم  پشتتیبان  سیستتم  یک عنوانبه

 ریتزي برنامه روش مزیت است. شده استفاده زیستیتنوع حفاظت
 باشتد، متی  C-Plan از استتفاده  مستتلزم  کته  حفاظت سیتماتیک
 واحدهاي با و مختلف دفعات به آن تکرار امکان و بودن فرایندي
 از جدیتد  یتا  شتده روزبه يهاداده موعهمج و مختلف ریزيبرنامه
 -ياقتصتاد  و سیاسی شرایط در تغییر یا و زیستی يهاگروه سایر

 در ویتژه بته  پذیريانعطاف این باشد.می منطقه بر حاکم اجتماعی
 از اطالعتات  تولید رشد به رو روند خاطر به مطالعه مورد محدوده

 ریتزي برنامته  يواحدها تشکیل بنابراین و زیستی يهاگروه سایر
  باشد.می ضروري زیستگاهی، واحدهاي مثال عنوانبه جدید
 محاستبه  در موجتود  يهتا قطعیتت  عتدم  به اذعان با ،حال هر به

 منتاطق  انتختاب  بتراي  مقالته،  ایتن  در شدهذکر روش به کارایی
 لفیتق ت یعنتی  اول نتوع  ریتزي برنامه واحدهاي جدید شدهحفاظت
 نتاطق م وجتود  فترض  و ضتی ارا يهتا تیتپ  بتا  گیاهی يهاتیپ

  گردد.می پیشنهاد ،موجود شدهحفاظت
 

 هايادداشت
 شتکده دان در اول نگارنتده  دکتري رساله از مستخر، مقاله این *

 و يیاور احمدرضا دکتر راهنمایی به تهران دانشگاه زیستمحیط
  باشد.می یارعلی اله نبی دکتر مشاوره

 و دندا  رزیمد  شده   حفاظت مناطق مساحت تمام احتساب با .1

 استان این برای سرخ و خیز کو 
2. Irreplaceability (Irr) 

 آن بتا  کتار  نحتوه  و C-Plan دربتاره  بیشتتر  اطالعتات  جهت .3
 ارجاع http://www.ozemail.com.au/~cplan به خواننده
  شود.می داده

 

 منابع فهرست

ه کتل حفاظتت محتیط    . سیماي تنوع زیستی استتان. انتشتارات ادار  1388یط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل حفاظت مح
 صفحه  65زیست استان. 

  .ارشد کارشناسی نامهپایان گرگان. طبیعیمنابع دانشکده لوارک. آبخیز حوضه فیتوژئومرفولوژي بررسی و مطالعه .1376 ف. آژیر،

 و ختاک  واحتدهاي  هبت  توجته  بتا  بختیاري و چهارمحال استان سبزکوه منطقه گیاهی جوامع اکولوژیک ررسیب .1369 ا. بروجنی، اسدي
  .مدر  تربیت دانشگاه طبیعیمنابع دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان ژئومرفولوژي.

 و کهگیلویته  استتان  موردي: مطالعه) C-Planو استفاده از  زیستیتنوع بر کیدأت با جدیدمناطق حفاظت شده  انتخاب .1389 .ع ،جعفري
  1-12، صفحه 56سال سی و ششم. شماره  .مجله محیط شناسی بویراحمد(.

 289 تهتران.  هدانشتگا  علتوم  دانشتکده  دکتتري  رستاله  .دنا گیاهی يهاپوشش اکوفیتوسوسیولوژي بررسی .1382 ع. کوخدان، جعفري
 .26798 مرکزي کتابخانه ثبت شماره صفحه.

 استتان  در بازفتت  ريچ گردنه منطقه در زیراشکوب گیاهان و جنگلی يهادرختچه و درختان تنوع بررسی .1384 ح. نی،گوجا جهانبازي
  .گرگان طبیعیمنابع و کشاورزي علوم دانشگاه ارشد. کارشناسی نامهپایان بختیاري. و چهارمحال

 اردهال. مشهد آبخیز ضهحو در گیاهی يهاتیپ با اراضی دهايواح اجزاء و ژئومرفولوژي يهارخساره مقایسه و بررسی .1377 ا. ریاحی،
 .تهران دانشگاه بیابانی مناطق مدیریت گروه ارشد، کارشناسی نامهپایان

  .اطالعات و ارآم دفتر استانداري. راهبردي ریزيبرنامه معاونت .1387 بویراحمد. و کهگیلویه استان آماري سالنامه

 .رومیها دانشگاه گیاهی شناسیزیست گروه ارشد کارشناسی نامهپایان کالر، کوه یستیکفلور بررسی .1384. ا شاهرخی،

http://www.ozemail.com.au/~cplan
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 شماره نشریه یرم.سم منطقه مرتعی گیاهی يهاتیپ کشور، اکولولوژیک مناطق شناخت طرح .1383 مراتع. و هاجنگل تحقیقات سسهؤم
343.  

 نشتریه  یاستو،.  منطقته  مرتعی گیاهی يهاتیپ کشور، اکولولوژیک مناطق شناخت طرح الف.1388 مراتع. و هاجنگل تحقیقات سسهؤم
 .410 شماره

 نشتریه  هبهتان. ب منطقته  مرتعتی  گیاهی يهاتیپ کشور. اکولولوژیک مناطق شناخت طرح ب.1388 مراتع. و هاجنگل تحقیقات سسهؤم
 .411 شماره

 .430 مهرمز.را منطقه مرتعی گیاهی يهاتیپ ر.کشو اکولولوژیک مناطق شناخت طرح .1389 مراتع. و هاجنگل تحقیقات سسهؤم
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