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 چکیده

ارزیابی سریع تهدیدها در مناطق حفاظت شده یک گام کلیدی برای اطمینان از 
زایش ها، افها و گونهاختصاص دادن منابع موثر جهت حفاظت از زیستگاه

ها و ها، ژنآگاهی از اهمیت تنوع زیستی و آگاهی از ناپدید شدن گونه
ها است. در مقاله حاضر معیارهایی جهت ارزیابی سریع تهدیدهای اکوسیستم

تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران، با استفاده از مرور منابع مختلف در 
ولوژیک ارائه شده اجتماعی و اک-قالب زیرمعیارها و در دو بخش اقتصادی

ها نیاز ها و گونهاست. به طور خالصه یک ارزیابی سریع از وضعیت زیستگاه
هایی که بیشتر در معرض تهدید ها و گونهاست تا از طریق آن بتوان زیستگاه

 هستند، را حفاظت کرد.
 

 ارزیابی سریع، تنوع زیستی، تهدید، معیار :واژه های کلیدی

 مقدمه
ترین تنوع زیستی، یکی از مهم امروزه حفاظت از

 ,Turner) های مدیران حیات وحش استدغدغه

چرا که تنوع زیستی با تهدیدهای متعددی از  (1996

تبدیل ، قبیل افزایش تراکم و رشد جمعیت انسانی

 ی ساز، جادههای انسانیها به سکونتگاهزیستگاه

(Thoisy et al., 2010)، افزایش نرخ شهرسازی 

(Rouget et al., 2003) کاربری، تغییر (Rouget et 

al., 2003،) شکار (Ervin, 2003)های ، ورود گونه

ها، سیل، ، بیماری(Baral et al., 2010) غیربومی

تغییرات ، (Connelly et al., 2004)  سوزیآتش 

، جنگ، (Ibisch et al., 2005 )زدایییمی، جنگلاقل

غیره و  (Connelly et al., 2004)  شدنصنعتی 

 .استروبرو 

ترین تهدید برای تنوع دهی زیستگاه عمدهاز دست

ترین بخش زیستی است و حفاظت از زیستگاه مهم

بنابراین  (Quan et al., 2002). در حفاظت است 

برای بهبود و حداکثر کردن تنوع زیستی با توجه به 

محدودیت زمانی، محدودیت منابع مالی برای 

 Rouget et) هاو گونه هاحفاظت از همه زیستگاه

al., 2003)  برای  و همچنین محدودیت مکان

 (Baral et al., 2014) احداث مناطق حفاظتی جدید

و از طرف دیگر افزایش تهدیدها و فشارهای انسانی 

 وسعه و همچنین ویژه در کشورهای در حال ته ب

 یهای بشر به علت کاهش تنوع زیستنگرانی

(Rogers et al., 2010) ،قبل از هر  الزم است تا

های های پایش، برنامهاقدام حفاظتی، برنامه

های گیریهای احیا و تصمیممدیریتی، برنامه
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بندی از وضعیت سیاسی یک ارزیابی سریع و اولویت

ها شان انجام گیرد و فعالیتها و زیستگاهتهدید گونه

-ها و گونههای حفاظتی بیشتر به زیستگاهو بودجه

بیشتر در معرض تهدید هستند، اختصاص هایی که 

 Gardner et al., 2010 Xiaofeng et) داده شود

al., 2011.) 

ای ویژه کشورهه متاسفانه در بسیاری از کشورها، ب

وجود دارد، ولی  در حال توسعه، تنوع زیستی غنی

ها دور از در این کشورها اغلب مناطق و زیستگاه

از وضعیت  دسترس هستند و با کمبود اطالعات

ن ارزیابی ها مواجه هستند، بنابرایها و زیستگاهگونه

ست تا از ها نیاز اها و گونهسریع از وضعیت زیستگاه

هایی که بیشتر در ها و گونهطریق آن بتوان زیستگاه

 Ibisch et) معرض تهدید هستند، را حفاظت کرد

al., 2002) . ایران نیز از جمله کشورهای در حال

-و گونه که با کمبود اطالعات از مناطق توسعه است

های حفاظتی برای ها و همچنین کمبود بودجه

ها مواجه است، در ها و گونهحفاظت از همه زیستگاه

همین راستا هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهایی 

ایران  جهت ارزیابی سریع برای مناطق حفاظت شده

 تهدیدها خواهد بود.  بندیاولویتجهت 
 

 و روش مواد
برای ارزیابی سریع تهدیدهای تنوع زیستی در 

مناطق حفاظت شده با استفاده از مرور منابع 

مختلف، معیارهایی در قالب یک سیستم 

اجتماعی و -چندمعیاری در دو بخش اقتصادی

 اکولوژیک ارائه شده است. 

 

 نتایج
المللی ارائه شده در مجالت بین با مرور مقاالت

یابی سریع تهدیدهای تنوع مختلف در زمینه ارز

ی زیستگاه، منجر به تهیه زیستی با تکیه بر مقوله

فهرستی از معیارها و زیرمعیارها در پژوهش شده 

 است. 

 

 معیارهای ارزیابی سریع تهدیدهای تنوع زیستی :1جدول

 شاخه
(Cluster) 

 معیار
(Criteria) 

 زیرمعیار

(Subcriteria) 

 منبع

(Refrence) 

 

ی
اد

ص
اقت

-
جت

ا
ی

ماع
 

 اجتماعی-مسائل اقتصادی

 تراکم جمعیت
Ibisch et al.,1999 

Ibisch et al.,2002 

Ervin.,2003 

Tsianou et al.,2013 

Surasinghe et al., 2012 

 

 نرخ مهاجرت

 نرخ بیکاری

 غیررسمیسکونتگاه

 های دارای مالکیت شخصیزمین مالکیت اراضی

Ibisch et al.,1999 

Ibisch et al.,2002 

Rodriguez-Rodriguez et al., 2012 

 

ها و وجود زیرساخت

 تاسیسات

     وجود زیرساخت های با کارکرد ملی:

آزادراه،بزرگراه،راه اصلی،راه ترانزیت،خطوط 
ریلی،خطوط انتقال انرژی و فیبرنوری، 

Ibisch et al., 1999 

Ibisch et al., 2002 

Ervin., 2003 

Connely et al., 2004 
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 شاخه
(Cluster) 

 معیار
(Criteria) 

 زیرمعیار

(Subcriteria) 

 منبع

(Refrence) 

 Tsianou et al., 2013 فرودگاه 

Jarvis et al., 2010 

     های با کارکرد محلی:وجود زیرساخت

 پوشش جاده) آسفالته ، خاکی (

 پدافند غیرعامل

 

عبور خطوط انتقال نفت و خطوط لوله 

 گاز

Ibisch et al., 1999 

Ibisch et al., 2002 

Connely et al., 2004 

Jarvis et al., 2010 

 عبورخطوط انتقال برق فشار قوی

 مجاورت با:  نیروگاه

 پاالیشگاه

 انبار ذخیره نفت

 صنایع مادر

های دارای وجود یا مجاورت با مکان

 های نظامیفعالیت
Connely et al., 2004 

 تاسیسات انسان ساخت

 سد

 

 

 
Ervin., 2003 

Connely et al., 2004 

Jarvis et al., 2010 

 های عمیقحفر چاه 

 معدن

 فنس

 آلودگی

 

 
 

 

 Ervin., 2003 کنندهمنابع آلوده

 

Connely et al., 2004 

 

 

Tsianou et al., 20013 

 هاانباشت زباله

 های ساختمانیانباشت نخاله

 مجاورت با مراکز دفن زباله

 تغییرکاربری

 

 

 تغییر کاربری

 های غیرمجازوجود کاربری

 غیرقانونی های ساخت و ساز

Ervin., 2003 

Connely et al., 2004 

Ibisch., 2005 

Tsianou et al., 20013 

عدم تناسب پراکنش اراضی 

 با توان اکولوژیک
  

 Ervin., 2003 آتش سوزی عمدی مخاطرات انسانی
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 شاخه
(Cluster) 

 معیار
(Criteria) 

 زیرمعیار

(Subcriteria) 

 منبع

(Refrence) 

Jarvis et al., 2010 

  رویه از منابعهای بیبرداشت

وب، برداشت چ برداشت  طبیعی)مثل

 (غیره شن و ماسه و

Ibisch et al.,1999 

Ervin., 2003 

 

های غیرقانونی توریسم)مثل فعالیت

 شکارغیرمجاز وغیره(
Ervin., 2003 

Tsianou et al., 20013 

 چرای دام
Connely et al., 2004 

Ervin., 2003 

Jarvis et al., 2011 

 

ک
وژی

کول
ا

 

  

 تغییرات اقلیمی
 Connely et al., 2004 های بحران)مثل کویر(نونمجاورت باکا

Ervin., 2003 

Ibisch., 2005 عرصه کل مناطق   بیابانی 

 مخاطرات طبیعی

 آتش سوزی طبیعی

Ervin., 2003 

Connely et al., 2004 

Wade et al., 2011 

 

 سیل

 ریسک زلزله

 ریسک نسبت به خشکی شدید

 طوفان و تندباد

 فرسایش

 

 های حفاظتیعدم وجود طرح

 

 شناسیوجود مناطق حساس زمین

های دارای خاک وجود زیستگاه

 پذیرهیدرومورف و آسیب

 حساسیت زیستگاه به تخریب،

-حساسیت زیستگاه   به حضور گونه

 Regan et al., 2007 های غیربومی و مهاجم

Wade et al., 2011 

 میزان تعرض به زیستگاه

ها و مسیرهای مهاجرت و تخریب گونه 

 جابجایی حیات وحش

 تخریب پوشش گیاهی
Regan et al., 2007 

Moilanen, 2012 

 

  شور و قلیایی شدن خاک

 شیب زیاد

Rouget et al., 2003 

Rana, Samant ., 2009 

Xianofeng et al., 2011 
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 شاخه
(Cluster) 

 معیار
(Criteria) 

 زیرمعیار

(Subcriteria) 

 منبع

(Refrence) 

 منابع آب
 

 هامسیل رودخانه انحراف

 

 گیریبحث و نتیجه
های تنوع دامنه بسیار گسترده تهدیدبا توجه به 

های ریزیبرنامهشناسایی سریع تهدیدها و  زیستی،

جهت کاهش تاثیرات تهدید بر منابع  ویژه

زیستگاهی حائز اهمیت است. قبل از اقدامات و 

-های پایش و تصمیمهای حفاظتی، برنامهریزیطرح

های سیاسی و با توجه به کمبود اطالعات و یگیر

های حفاظتی، الزم است تا از وضعیت بودجه

ها یک ارزیابی سریع صورت گیرد. ها و گونهزیستگاه

در این مقاله معیارهای مناسب جهت ارزیابی سریع 

تهدیدهای تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده 

در ایران، تهیه گردید. این معیارها نسبی هستند و 

-یهر منطقه حفاظت شده با توجه به شرایط اقتصاد

 تواند بومی شود. اجتماعی و اکولوژیک زیستگاه می
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