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  چكيده
هـاي گيـاهي بـه       استان كهگيلويه و بويراحمد از نظر معرفي انواع تيپ         ة مناطق حفاظت شد   ةشبك ، بر تنوع زيستي گياهي    تأكيددر اين مقاله با     

 دو نوع هدف براي ارزيابي وضعيت حفاظت تنـوع          ،"ريزي سيستماتيك حفاظت   برنامه"در روش   .  است شدهارزيابي   جانشين تنوع زيستي     منزلة
تواند به حفاظت اختصاص يابد و درصدي از هر تيپ گياهي كه مـورد              كه مي   مورد مطالعه  ةدرصدي از سطح كل منطق    : دشو  زيستي تعريف مي  

هاي گياهي و هدف نـوع   ل برابر با سطح مورد نياز براي بر آورده شدن كامل اهداف تعيين شده براي تمام تيپ         هدف نوع او  . استنظر حفاظت   
 ةاندازي نقـش   هم هاي گياهي با روي    هاي حفاظتي تيپ   خأل. استحسب ارزشهاي تنوع زيستي و نادر بودن هر تيپ گياهي محاسبه شده              دوم بر 

ريزي حاصل از تلفيق   و واحدهاي برنامهC-Planگيري  سپس با استفاده از سيستم پشتيبان تصميم.  موجود تعيين شدةآنها و مناطق حفاظت شد
د با فـرض  كنهاي گياهي را برآورده  ه براي همه تيپ اي از مناطق حفاظت شده كه اهداف تعيين شد         هاي اراضي، شبكه   هاي گياهي و تيپ    تيپ

اي از مناطق حفاظت  شبكه. شد موجود، انتخاب و كارايي اين دو شبكه بر حسب مساحت اضافي مقايسه ةوجود و عدم وجود مناطق حفاظت شد
 درصد وسعت كل ۲۹/۷افي معادل مساحت اض( موجود انتخاب شده باشد داراي كارايي بهتري ةشده كه با فرض عدم وجود مناطق حفاظت شد

هاي گياهي، اجـراي    موجود بر حسب عناصري غير از تيپ   ةبا اين حال به دليل ارزشهاي مناطق حفاظت شد        . خواهد بود )  مورد مطالعه  ةمحدود
  .دشپيشنهاد )  درصد۰۸/۱۰مساحت اضافي معادل ( كارايي كمتر وجود  باباشد انتخاب شده ةاي كه با فرض وجود مناطق حفاظت شد شبكه

  
  كليد واژه 

  هاي گياهي، استان كهگيلويه و بويراحمد هاي تنوع زيستي، شبكه مناطق حفاظت شده، تيپ تنوع زيستي گياهي، جانشين
  

  سرآغاز
 تخريب زيـستگاه و تهديـدهاي حاصـل بـراي      ةرشد شتابند 

هـا بـراي    تنوع زيستي به داليل مختلف، منجر به افزايش نگراني 
ــد ــوعةباقيمان ــت  تن ــده اس ــستي ش  World Resource) زي

Institute, 2003) .   ــل ــه دلي ــستي ب ــوع زي ــام تن ــه تم ــر چ اگ
نـد  ا  هاي جهاني عملكردهاي بسيار مهم و متعددي كه داراي جنبه     

(Costanza, et al.,1997; Deke, 2008)   شايـسته حفاظـت 
است، اما مالحظات سياسي و اجتماعي شـامل نيازهـاي منطقـي          

هـاي   اختـصاص وسـعت زيـادي از عرصـه        براي توسعه، امكـان     
در . سـازد  اي به حفاظت را ميـسر نمـي        طبيعي هر كشور و منطقه    

ريـزي    موجـود و برنامـه  ة مناطق حفاظـت شـد    ةاين شرايط ارزيابي شبك   
تـرين عناصـر تنـوع زيـستي هـر           هـايي از مهـم      كارايي كه نمونـه    ةشبك

۱معرف بودن "اي را شامل شود    منطقه
 ةوز محـوري در حـ     ةبه يك مسئل  "

ــين رشــته ــست شناســي حفاظــت"اي  ب ــا م"زي ــت آشــكار أكــه ب موري
 ظهـور   ۱۹۸۰كردن روند تخريب و فروافت تنوع زيـستي از دهـه             متوقف

ريزي براي حفاظت تنـوع   برنامه.  تبديل شده است(Soulé, 1985)يافت
 تعريـف تنـوع زيـستي بـسيار گـسترده           ة دامن الًكه او  زيستي به دليل اين   

 همـه آنچـه     ة واحد كه در برگيرند    ي تعريف ،تمل است  غير مح  است و ثانياً  
شـود وجـود داشـته باشـد در عمـل بـسيار         اين مفهوم به آن اطالق مـي      

۲هـا  جانـشين " اسـتفاده از     در اين شرايط معمـوالً    . نمايد   مشكل مي 
 بـه  "

  :alijafari077@yahoo.com E-Mail                                                                 ۰۹۱۲۲۴۹۹۶۵۷ :تلفن: نويسنده مسئول



  

  

  

  

۵۶مجله محيط شناسي شماره   
۲ 

 مناسب در ادبيات جهاني حفاظت مورد پـذيرش و          يحل عنوان راه 
ــه اســت ــرار گرفت  ;Faith and Walker, 1996)اســتفاده ق

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

et al., 2007)  .  
 يـا   ۳،بينـي كننـده    هاي تنوع زيستي بر دو نوع پيش       جانشين

 يـا زيـستي   ۴،فيزيكي مانند اقليم، خـاك، تيـپ اراضـي و واقعـي         
  . )Sarkar, 2005(شوند  تقسيم مي

ـ وگهاي زيستي نيـز خـود بـر دو           جانشين اي و   گونـه : انـد   هن
اي در عمل به طور      هاي گونه   جانشين ،زيستگاهي يا اكوسيستمي  

 Prendergast, et)اي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد      گسترده

al.,1993; Simberloff, 1997; Lambeck, 1997; Caru 

and O'Doherty, 1999; Andelman, and Fagan 2000; 

Sarakinos, et al., 2001; Lindenmayer, et al., 2002; 

Sanderson, et al., 2002; Coppollilo, et al., 2004).  
در رويكردهـاي    اما با توجـه بـه تحـوالت صـورت گرفتـه     

حفاظتي از گونـه بـه زيـستگاه، اكوسيـستم و سـيماي سـرزمين               
(Franklin, 1993; Schwartz, 1999; Poiani, et al., 

 اي راتر از تنوع گونـه     امروزه تنوع زيستي مفهومي بسيار ف      (2000
اي بخـوبي     كه در تنوع گونه     را  و تنوع فرايندها و عملكردها     است

ــست ــل بررســي ني  ;Sarkar and Margules, 2002) قاب

Redford, et al., 2003)شود  نيز شامل مي .  
 همبستگي بااليي كـه بـا عوامـل         ةپوشش گياهي به واسط   

اي انـسان   هـ  فيزيكي مانند اقليم، خاك، شـكل زمـين و فعاليـت          
، ۱۳۶۰ ،تيمــورزاده(بــويژه در منــاطق خــشك ماننــد ايــران دارد 

 ،، آژيـر ۱۳۷۳ ،، حبيبيـان  ۱۳۷۳ ،، نيك بين  ۱۳۶۹ ،اسدي بروجني 
   .)۱۳۷۷ ،، رياحي۱۳۷۶

 تمام نماي شرايط طبيعي و انساني حـاكم بـر           ةدر واقع آيين  
 شرايط زيستگاهي براي بخـش      ةدهند يك منطقه بوده و تشكيل    

در مطالعـات بـسياري بـه    بنـابراين  ،  اسـت  زيـستي جانوري تنوع   
ريزي حفاظت مـورد توجـه       عنوان جانشين تنوع زيستي در برنامه     

 ;Rebelo and Siegfried, 1990,1992) قـرار گرفتـه اسـت   

Fearnside, and Ferraz, 1995; Ramesh, et al., 1997; 

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

2003)   
در تحقيق حاضر نيز با توجه به در اختيار بودن اطالعات بـه    

هــاي گيــاهي اســتان كهگيلويــه و  روز و قابـل اطمينــان از تيــپ 

بـه  ) الـف، ب، ج   ۱۳۸۸هـا و مراتـع،        تحقيقات جنگـل   مؤسسة(بويراحمد  
 ساختار زيستگاههاي جانوري، از آن بـراي ارزيـابي          ةدهند عنوان تشكيل 

ها و در    هايي از اين تيپ    نظر معرفي نمونه  كارايي مناطق حفاظت شده از      
نتيجه تنوع زيستي جانوري وابسته به آنها در كنار تيـپ اراضـي اسـتفاده       

  .شده است
 كه قابل الگـوبرداري در       است ارزش كار حاضر به روش شناسي آن      

  .استها، مناطق رويشي و كل كشور  سطح ساير استان
  

  روش كار و مواد 
  منطقة مورد مطالعه 

 هكتـار در جنـوب   ۱۶۰۹۹۷۹ن كهگيلويه و بويراحمد با وسعت       استا
 درجـه و    ۵۱ دقيقه تـا     ۵۲ درجه و    ۴۹غربي كشور در موقعيت جغرافيايي      

 دقيقـه   ۲۸ درجـه و     ۳۱ دقيقه تا    ۴۹ درجه و    ۲۹ دقيقه طول شرقي و      ۵۴
  ). ۱شمارة شكل ( عرض شمالي واقع شده است

تاني و تپـه    درصد مساحت ايـن اسـتان را اراضـي كوهـس           ۸۰حدود  
از نظـر ارتفـاعي داراي تنـوع        . دهنـد  ماهورهاي پر عارضه تـشكيل مـي      

  . است متر ارتفاع ۴۴۰۹ تا حداكثر ۱۷۰حداقل 
از نظر اقليمي نيز داراي دو بخش متمايز سردسـيري و گرمـسيري             

 درجـه سـانتيگراد و      ۲۳/۳۱ تـا    ۹/۲۳بوده و ميانگين دماي ساالنه بـين        
  . متر متغير است  ميلي۹۰۰ تا ۱۴۴  بارندگي بينةميانگين ساالن

 درصـد  ۳۱ درصد جنگل، ۵۶پوشش اراضي اين استان شامل حدود       
 درصد مناطق مسكوني، سطوح آبـي و       ۳ درصد زراعت و باغ و       ۱۰مرتع،  

 رودخانه ها و اراضـي بـدون پوشـش و سـنگالخي بـرآورد شـده اسـت                  
  . )۱۳۸۷استانداري كهگيلويه و بويراحمد، (

 ايجـاد   موجـب ن، ارتفاع، اقليم و پوشش اراضي       اين تنوع شكل زمي   
 بـه   ،تنوع زيستي منحصر به فرد گياهي و جانوري در استان شـده اسـت             

 دنـا   ة حفاظـت شـد    ة گونه گياهي فقط از منطق     ۱۲۰۰طوري كه بيش از     
  ).۱۳۸۲جعفري كوخدان، ( گزارش شده است

 منطقه  ۶ از سطح اين استان در قالب        ۵ درصد ۹۹/۱۱در حال حاضر    
سـازمان  (ت ت شده به حفاظت تنوع زيـستي اختـصاص يافتـه اسـ       حفاظ

  ).۱۳۸۵، حفاظت محيط زيست
 درصد  ۶/۴۷ نفري كه به صورت      ۶۳۴۲۹۹اما در عين حال جمعيت      

 درصد روسـتايي و عـشايري در سـطح پـنج شهرسـتان              ۴/۵۲شهري و   
 عميقي به صورت دامـداري و كـشاورزي بـراي ايـن        تأثيرپراكنش دارند   
  .استتنوع زيستي 

  



  

  

  

  

 ۳  ...                                                                                                                          هاي گياهي و انتخاب مناطق حفاظت شدة جديد با تأكيد بر تيپ

  

  
موجـود  ةپوشـش اراضـي و منـاطق حفاظـت شـد          / هـاي گيـاهي     مـورد مطالعـه، تيـپ      ةموقعيت محـدود  : )۱( شمارة   شكل

  مراحل و روش كار
ريـزي    ارزيابي كـارايي و برنامـه      ةهاي زيادي در زمين    تالش

اي   مناطق حفاظت شده در سطوح مختلـف ملـي و منطقـه         ةشبك
 ;Kirkpatrick, 1983; Margules, et al., 1988)انجام شده 

Scott, et al., 1993; Margules and Pressey, 2000; 

Scott, et al., 2001; Redford, et al., 2003; Salem, 

2003; Oldfield, et al., 2004; Cantu, et al., 2004; 

Arundhati, et al. 2006; Sarkar, et al., 2007) و روشهاي 
انـد كــه در ايـن ميــان    متعـددي بـراي ايــن منظـور ارائــه كـرده    

 Margules and Pressey)"ريزي سيستماتيك حفاظت برنامه"

ايـن  .  و كاربرد بيشتري برخوردار بوده اسـت بودن   از جامع  (2000
  :  تحقيق بر مبناي روش مذكور طي مراحل زير انجام شده است

  هاي گياهي به عنوان جانشين تنوع زيستي  انتخاب تيپ

ينـد شـرايط طبيعـي و       آهي به عنوان بر   با توجه به نقش پوشش گيا     
انساني حاكم بر منطقه و كمبود اطالعات مناسب از بخش جانوري تنوع            
زيستي از طرفي و وجود اطالعـات بـه روز و قابـل اطمينـان از پوشـش               

هاي گياهي به عنوان جانشين تنوع زيستي        گياهي از طرف ديگر، از تيپ     
  . كل استفاده شده است

  هاي گياهي   ريزي و پردازش اطالعات مربوط به تيپ مهتعيين واحدهاي برنا

 "طرح شناخت منـاطق اكولوژيـك كـشور       "در اين مطالعه از نتايج      
 اسـتان كهگيلويـه و بويراحمـد از روي نقـشه            ةپس از جداسازي محدود   

هـا و مراتـع،     تحقيقـات جنگـل  مؤسـسة ( سميرم  ةهاي گياهي منطق   تيپ
هـا    تحقيقات جنگـل مؤسسة(رمز و مناطق ياسوج، بهبهان و رامه   ) ۱۳۸۳
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ــع،  ــف، ب۱۳۸۸و مرات ــت ) ۱۳۸۹ وال ــده اس ــتفاده ش روش . اس
هـاي گيـاهي در ايـن طـرح تركيبـي از ســيماي       شناسـايي تيـپ  

بوده كه بـا    ) فلورستيك(ي  ا   و تركيب گونه  ) فيزيونوميك(ظاهري  
 ارائـه  ۱:۲۵۰۰۰۰ انجام و خروجي آن در مقيـاس       ۱:۵۰۰۰۰دقت  

 ۱۰۰۰هاي گياهي بـا مـساحت كمتـر از           با ادغام تيپ  . شده است 
ـ                 ةهكتار در واحدهاي بزرگتر مجاور بـه ايـن دليـل كـه در مرحل

ريـزي   توانند واحـدهاي برنامـه   هاي اراضي مي  تيپةتلفيق با نقش 
بسيار كـوچكي را تـشكيل داده و محاسـبات را دچـار پيچيـدگي               

 هكتار  ۱۰۰۰ تيپ گياهي با مساحت بيش از        ۵۵كنند، در مجموع    
هاي اراضـي و   هاي گياهي و تيپ پس از تلفيق تيپ. ست آمد به د 

ريزي، واحدهاي با مساحت كمتـر از    واحدهاي برنامه  ةتشكيل الي 
 واحد برنامه ريـزي  ۹۱۹ هكتار نيز حذف شدند و در مجموع       ۱۰۰

  . مبناي كار قرار گرفت
  تعيين اهداف حفاظتي براي تيپ هاي گياهي 

هي كه بايد بـه حفاظـت   براي تعيين مساحتي از هر تيپ گيا  
 Pressey and Taffsاختصاص يابـد از روش زيـر كـه توسـط     

  :  ارائه شده استفاده شد(2001)
  )۱(رابطة 

TARGET veg = 10 * (1+ NR + TH) 

NR = (Am – Ai)/Am    
  : در اينجا

NR :    بر حـسب مـساحت تيـپ گيـاهي         (نادر بودن طبيعي
      ؛)ترين تيپ گياهي مورد نظر نسبت به وسيع

Am :؛ترين تيپ گياهي منطقه مساحت وسيع  
Ai :   خـواهيم بـراي آن هـدف تعيـين          مساحت تيپي كه مي

  ؛كنيم
TH :در كـه     از مـساحت تيـپ گيـاهي مـورد نظـر           ينسبت

كشاورزي، چـراي دام و سـاير عوامـل از بـين      تأثيرتحت گذشته  
  . رفته است

هاي گياهي و عدم وجـود       روزآمد بودن نقشه تيپ    با توجه به  
هـا را از روي آن       هاي قبلي كـه بتـوان درصـد تغييـر تيـپ            هنقش

 ، در شرايط اين تحقيق صفر فرض شده       THد مقدار   كرمحاسبه  
شـامل  (ها   اما عامل ديگري تحت عنوان ارزش تنوع زيستي تيپ        

به صورت زير بـه رابطـه فـوق         ) تنوع فيزيونوميك و فلوريستيك   
 +TARGET veg = 10 * (1. اضافه و مورد توجه قرار گرفـت 

NR + TH + BV) 

BV :               ارزش تنوع زيـستي هـر تيـپ شـامل تنـوع فلوريـستيك و
   :شوند  كه به صورت زير محاسبه مي استفيزيونوميك
 هاي غالب و همـراه هـر     بر حسب تعداد گونه    :تنوع فلوريستيك

 و جـدول  )۱(شـمارة    به هر تيپ مطابق جـدول        ۱ تا   ۰تيپ امتيازي بين    
   ميانگين جبري آنها محاسبه شد داده شده و سپس)۲(شمارة 

  

   تعيين ارزش نسبي تنوع فلوريستيك ):۱(شمارة جدول 

  هاي غالب هاي گياهي بر حسب گونه تيپ
  امتياز  تعداد گونه غالب

۱  ۱/۰  
۲  ۲/۰  
۳  ۳/۰  

  

  تعيين ارزش نسبي تنوع فلوريستيك ): ۲(جدول شمارة 

  هاي همراه اي گياهي بر حسب گونهه تيپ
  امتياز  راهتعداد گونه هم

۱ -۱۵  ۱/۰  
۱۶-۳۰  ۲/۰  
۳۱-۴۵  ۳/۰  
۴۶-۶۰  ۴/۰  
۶۱-۷۵  ۵/۰  
۷۶-۹۰  ۶/۰  
۹۱-۱۰۵  ۷/۰  
۱۰۶-۱۲۰  ۸/۰  
۱۲۱-۱۳۵  ۹/۰  
۱۳۶-۱۵۳  ۱  

 ارزش تنوع فيزيونوميك هر تيـپ بـا تعيـين      : تنوع فيزيونوميك
  نـرم افـزاري   ةهاي گياهي هر تيپ و استفاده از بـست  فرم رويشي گونه

Ecological Mehodology    ــه ــسون ك ــاخص سيمپ ــسب ش ــر ح  ب
.  محاسـبه شـد   (Krebs, 1999)دهـد   را نتيجه مي۱ تا ۰ارزشهايي بين 

هاي گياهي با توجـه بـه    اهداف حفاظتي تعيين شده براي هر يك از تيپ 
  . است درصد۳۰ تا ۱۰ساختار مدل بين 

هاي خأل مناطق حفاظت شده و تعيين ةارزيابي كارايي شبك
  حفاظتي موجود

 مناطق حفاظت شـده و بـه عبـارتي       ة منظور ارزيابي كارايي شبك    به
هـاي گيـاهي بـه چـه ميـزان در منـاطق              كه كدام يك از تيپ     تعيين اين 

هاي اطالعاتي مربوط به مرزهـاي       حفاظت شده موجود وجود دارند، اليه     
افـزار   هـاي گيـاهي در محـيط نـرم         مناطق حفاظت شده بـا نقـشه تيـپ        



  

  

  

  

 ۵  ...                                                                                                                          هاي گياهي و انتخاب مناطق حفاظت شدة جديد با تأكيد بر تيپ

Arc/GISند و بـا اســتفاده از دســتورهاي  هـم انــدازي شــد   روي
Union و Zonal Statisticsمورد تحليل قرار گرفتند  .  

   جديدةانتخاب مناطق حفاظت شد
ريـزي بـه     انتخاب يا تعيين اولويـت بـين واحـدهاي برنامـه          

 جديد با استفاده از بسته نـرم افـزاري      ةعنوان مناطق حفاظت شد   
C-Plan  ــصميم ــشتيبان ت ــستم پ ــك سي ــوان ي ــه عن ــري  ب  گي

(Pressey, et al., 2005) اساس كـار  . صورت گرفتC-Plan 
۶قابـل جـايگزيني   غير"محاسبه و نمايش يك ارزش    

بـراي هـر    "
قابل جايگزيني يـك واحـد      غير. ريزي است   يا واحد برنامه   ،سايت
 معيار اهميت آن واحد در دستيابي به اهداف         منزلةريزي به    برنامه

  . استحفاظتي تعيين شده براي هر تيپ 
 بر اساس ماتريس متـشكل از       C-Plan محاسبات در    ةهم

هاي گيـاهي موجـود در هـر واحـد و             تيپ -ريزي واحدهاي برنامه 
هـا انجـام     اهداف حفاظتي تعيين شده براي هر يك از ايـن تيـپ           

 جديد دو فرض وجـود      ةدر انتخاب مناطق حفاظت شد    . ۷شوند مي
ا،  موجود به عنوان يك قيد و عدم وجود آنهـ        ةمناطق حفاظت شد  

 انـد  مورد توجه قرار گرفته و نتايج حاصـل بـا هـم مقايـسه شـده             
  ).    ۴ شمارة جدول(

   ها يافته
كـه در     چنـان  ،هاي گيـاهي   هاي حفاظتي تيپ  خألتحليل  با  
 تيـپ گيـاهي     ۵۵ نشان داده شـده، از مجمـوع         )۳(شمارة  جدول  

تيـپ  .  موجود حضور دارنـد    ة تيپ در مناطق حفاظت شد     ۱۷ فقط
 ۴۶/۷۱۰۷۸۲ بـا مـساحت كـل   ) بلوط ايراني (.Qu. Peجنگلي 
دهـد و از      درصد از وسعت كل استان را تشكيل مي        ۱۵/۴۴هكتار  

 درصـد آن در     ۹۷/۱۰هكتـار معـادل      ، ۲۵/۷۷۹۵۵اين تيپ حدود  
 ۴۰  و تقريبـاً   شـود    مي  موجود حفاظت  ة مناطق حفاظت شد   ةشبك

درصد وسعت كل منـاطق حفاظـت شـده را بـه خـود اختـصاص          
 ;As.su.-Da.mu-Ag.inهاي گياهي مانند  پبعضي تي. دهد مي

As.ad-Da.mu-El.ge; As.fa-Pl.mu-Gy.de; Ar.si-

Sc.or; R-Ju; Pi.at-Am.sc     درصد ناچيزي از وسعت اسـتان
 درصـد   ۱۰۰ ي درصـد و گـاه     ۹۰ اما بيش از     ،دنده را تشكيل مي  

وسعت آنها مورد حفاظت بوده و وسعت زيادي از شـبكه منـاطق             
اين در حالي اسـت كـه       . دهند  را تشكيل مي    موجود ةحفاظت شد 

هاي گياهي در مناطق حفاظت شده موجود حضور         بسياري از تيپ  
 يا درصد نـاچيزي از ايـن منـاطق را بـه خـود اختـصاص                 ،ندارند

 ديـده   )۳(شـمارة   كـه در جـدول      همـانطور   همچنـين   . دهنـد  مي

 تيــپ ۹ و ۱۰ دنـا و دنــاي شــرقي بــا  ةشــود منــاطق حفاظــت شــد مـي 
را تـشكيل   تـرين منـاطق حفاظـت شـده          شش اراضـي متنـوع    پو/گياهي

، ۴،  ۲تنگ سولك، كوه ديل، كوه خامين و كوه خيز و سرخ بـا              . دهند  مي
پوشش اراضي بـه ترتيـب كـم تنـوع تـرين منـاطق              / تيپ گياهي  ۵ و   ۴

ب منـاطق حفاظـت     ۲ الـف و     ۲ ةهاي شـمار   شكل .ندهستحفاظت شده   
 يا عدم وجـود     ،ا فرض وجود   ب C-Plan انتخابي جديد با استفاده از       ةشد

 نتـايج   )۴(شـمارة   دهند و جدول      موجود را نشان مي    ةمناطق حفاظت شد  
  پردازد حاصل مي) شبكه(  كارايي مجموعهةده و به مقايسكررا خالصه 

  

  

  
  الف

  

  

  
  ب

ريزي تعيين اولويت شده بـا       واحدهاي برنامه ): ۲(شكل شمارة   

 فرض عدم وجـود     و) الف(فرض وجود مناطق حفاظت شدة موجود       

  ).ب(مناطق حفاظت شدة موجود 



  

  

  

  

۵۶مجله محيط شناسي شماره   
۶ 

  هاي گياهي  موجود بر حسب تيپة مناطق حفاظت شدةهاي حفاظتي و ارزيابي كارايي شبك تحليل خأل): ۳(جدول شمارة 
)هكتار(هاي گياهي در مناطق حفاظت شدة موجود  مساحت از تيپ  

/ هاي گياهي تيپ
دناي  دنا پوشش اراضي 

 شرقي
كوه 

 خامين
كوه خيز و  كوه ديل

 سرخ
تنگ 

 سولك

مساحت در 
)هكتار(مناطق  

در مساحت 
 استان

)هكتار(  

درصد از 
 استان

درصد 
حفاظت 
شده از 

 كل

درصد از 
مناطق 
حفاظت 

 شده
Am.eb-

As.fa-Ce.in 
۰/۰ ۰/۰ ۰/۰  ۲۵/۳۰۶  ۱۱۴۷۱ ۰/۰ ۲۵/۱۱۷۷۷  ۵۳/۷۰۰۱۶  ۳۵/۴  ۸۲/۱۶  ۱۰/۶  

Am.eb-

As.fa-Zi.spi 
۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۱۰۲  ۰/۰  ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۱۰۲  ۴۴/۳۵۷۹  ۲۲/۰  ۸۶/۲  ۰۵/۰  

Am.sc ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۶۷  ۵۰/۴۲  ۰/۰ ۰/۰ ۱۱۰ ۵۹/۱۲۳۹  ۰۸/۰  ۸۷/۸  ۰۶/۰  
Ar.si-Sc.or ۵۰/۶۱۵۱  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۶۱۵۱  ۵۰/۹۳۹۵  ۵۸/۰  ۴۷/۶۵  ۱۹/۳  

As.ad-

Da.mu-El.ge 
۱۶۴۸۸ ۵۰/۳۰  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۱۶۵۱۸  

۴۷/۱۶۵۲۱  ۰۳/۱  ۹۸/۹۹  ۵۶/۸  

As.ad-

Da.mu-

Ho.bu 

۰/۰ 
۲۵/۲۰۰۰  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ 

۲۵/۲۰۰۰  
۱/۱۵۷۵۶  ۹۸/۰  ۷۰/۱۲  

۰۴/۱  

As.ad-

Da.mu-Pr.fe 
۰/۰ ۵۰/۷۲۵۳  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۷۲۵۳  ۸۶/۲۷۴۱۶  ۷۰/۱  ۵۶/۲۶  ۷۶/۳  

As.fa-Pl.mu-

Gy.de 
۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۲۴۲۳ ۰/۰ ۲۴۲۳ ۸۷/۲۴۳۷  ۱۵/۰  ۳۹/۹۹  ۲۶/۱  

As.fa-Zi.spi-

St.ca 
۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰۰/۲۲  ۰۰/۲۲  ۲۹/۳۶۹۲۳  ۲۹/۲  ۰۶/۰  ۰۱/۰  

As. su.-

Co.cy-Sc.or 
۲۵/۱۷۸۳  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۲۵/۱۷۸۳  ۱۹/۱۷۸۴  ۱۱/۰  ۹۵/۹۹  ۹۲/۰  

As.su.-

Da.mu-Ag.in 
۵۰/۲۶۵۸۵  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۲۶۵۸۵  ۹۳/۲۶۷۱۴  ۶۶/۱  ۵۲/۹۹  ۷۷/۱۳  

As.ve-Zi.nu-

Am.eb 
۰/۰  ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۳۱  ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۳۱  ۴۸/۵۹۴۷  ۳۷/۰  ۵۳/۰  ۰۲/۰  

Fe.an-

Da.mu-As.su 
۲۵/۱۶۰۷  ۷۵/۶۹۷۶  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۸۵۸۴ ۸۵/۸۸۳۹  ۵۵/۰  ۱۱/۹۷  ۴۵/۴  

Pi.at-Am.sc ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۲۵/۲۸۸۳  ۰/۰ ۲۵/۲۸۸۳  ۲۵/۲۸۸۳  ۱۸/۰  ۰۰/۱۰۰  ۴۹/۱  
Qu.pe ۵۰/۳۳۸۸۴  ۷۵/۶۳۷۸  ۲۵۳۹۴ ۲۵/۹۹۹۲  ۰/۰  ۷۵/۲۳۰۵  ۲۵/۷۷۹۵۵  ۴۶/۷۱۰۷۸۲  ۱۵/۴۴  ۹۷/۱۰  ۳۸/۴۰  
Qu.pe-Pi.at-

Am.sc 
۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۵۰/۱۰۱۹۰  ۰/۰ ۵۰/۱۰۱۹۰  ۶۶/۲۴۰۶۱  ۴۹/۱  ۳۵/۴۲  ۲۸/۵  

R-Ju ۷۵/۴۰۷۶  ۲۵/۲۷۸۴  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۶۸۶۱ ۲۹/۶۸۶۵  ۴۳/۰  ۹۴/۹۹  ۵۵/۳  
Qu.pe-

Cultivation  
۲۵/۱۳۰۵  ۱۳۶ ۷۵/۱۹  ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۱۴۶۱ ۱۲/۸۷۰۱۶  ۱۴/۵  ۶۸/۱  ۷۶/۰  

Rock 

outcrops  
۱۱۴۰ ۲۹۶۱ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۴۱۰۱ ۲۱/۱۶۴۵۶۰  ۲۲/۱۰  ۴۹/۲  ۱۲/۲  

Cultivation  ۶۴۱ ۲۵/۲۷۴  ۰/۰ ۰/۰ ۲۵/۵۳۰۹  ۰/۰  ۵۰/۶۲۲۴  ۲۳/۱۸۲۷۲۸  ۳۵/۱۱  ۴۱/۳  ۲۲/۳  

  

   يا عدم وجود مناطق حفاظت شده موجود، با فرض وجودC-Planنتايج حاصل از اجراي : )۴(شمارة جدول 
فرض وجود مناطق   

   موجودةحفاظت شد
فرض عدم وجود مناطق 

   موجودةحفاظت شد
  ۷۸  ۵۱  هاي برنامه ريزي انتخاب شده  تعداد كل واحد

  ) هكتار(هاي انتخاب شده  مساحت كل واحد
  )  موجودة مناطق حفاظت شدمساحت شبكه(

۲۲۹۷۱۳  
)۲۲/۱۹۳۰۷۱(  ۳۶۶۹۲۷  

   مورد مطالعه ةدرصد از وسعت كل محدود
  )  موجودة مناطق حفاظت شدةدرصد حفاظتي شبك(

۲۷/۱۴  
)۹۹/۱۱(  ۷۹/۲۲  

  ۳/۱۱۷۴۲۸  ۷/۱۶۲۳۴۵  )هكتار(مساحت اضافي انتخاب شده 
  ۲۹/۷  ۰۸/۱۰  )عدم كارايي( مورد مطالعهةدرصد از وسعت كل محدود

  ۰۰/۳۲  ۴۰/۳۸  هاي انتخاب شده  درصد از وسعت كل واحد



  

  

  

  

 ۷  ...                                                                                                                          هاي گياهي و انتخاب مناطق حفاظت شدة جديد با تأكيد بر تيپ

تفـاوت كـارايي    آيـد  مـي   بر)۴(شمارة كه از جدول    طور همان
مجموعه مناطق انتخاب شده با فـرض وجـود يـا عـدم منـاطق                

 ). ۰۸/۱۰ در مقابـل     ۲۹/۷(دار اسـت      موجود معنـي   ةحفاظت شد 
فقط كارايي   جديد اگر    ةبنابراين براي انتخاب مناطق حفاظت شد     

 با فرض عدم وجـود  ،هاي گياهي مالك عمل باشد  بر حسب تيپ  
توان مجموعه به نسبت كـاراتري        موجود مي  ةمناطق حفاظت شد  

اما شـايد بـا مـالك عمـل قـرار دادن مجموعـه              . دكررا انتخاب   
 مجموعه منـاطق موجـود      ،زيستي ديگري مانند پستانداران بزرگ    

 ة منـاطق حفاظـت شـد   ةجـود شـبك  با فرض و . داراي كارايي الزم باشند   
 مـورد   ة درصـد كـل از محـدود       ۲۶/۲۶ ،موجود و انتخاب منـاطق جديـد      

هـاي گيـاهي    مطالعه الزم است تا اهداف تعيين شـده بـراي تمـام تيـپ             
 جديـد، وضـعيت حفـاظتي       ةبا انتخاب مناطق حفاظت شـد     . محقق شود 

هاي گياهي بر حسب درصد مـورد حفاظـت از كـل مطـابق شـكل                  تيپ
شـود اهـداف بـرآورده شـده      كه مشاهده مـي    چنان.  خواهد بود  )۳(شمارة  

 به عنوان حـداقل هـدف      است كه  هاي گياهي بيش از آن     براي اكثر تيپ  
  .حفاظتي تعيين شده است

 .
مقايسه اهداف تعيين شده، فعلي و نهايي

 

۰.۰

 

۲۰.۰

 

۴۰.۰
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شماره تيپ هاي گياهي

ـد 
رص

د

هدف تعيين شده  (درصد) درصد حفاظت فعلي    درصد حفاظت نهايي  

  هاي گياهي بعد از انتخاب مناطق حفاظت شده جديد وضعيت حفاظتي تيپ: )۳(شمارة شكل 

  

  بحث و پيشنهاد
د مطالعـه تـا آنجـا كـه نگارنـدگان       مـور ةدر ايران و محدود 

اند، تحقيقي با موضوع و در مقياس پـژوهش حاضـر        بررسي كرده 
انجام نشده اسـت تـا بـه مقايـسه نتـايج و بحـث در مـورد آنهـا               

 Makhdoum (2008)تـوان بـه      اما در مقياس ملي مي    . پرداخت
 گـسترش منـاطق رويـشي كـالن         ة دامن ةاشاره كرد كه با مقايس    

هاي حفاظتي در   خألطق حفاظت شده بر وجود       منا ةكشور و شبك  
 زاگرس كه از درصـد      ة حوز همنطقه رويشي ايران و توراني و بويژ      

 تأكيـد بومي بودن بااليي از نظر تنوع زيستي گياهي برخوردارنـد           
كننـده ايـن     تأييـد  حاضر نيـز در مقيـاس بزرگتـر          ةمطالع. كند مي
در مــورد تفــاوت فــاحش ســطح حفــاظتي موجــود  . ســتهاخأل

هـا بـه    كه درصد حفاظت بعضي از تيپ هاي گياهي به طوري   يپت
ها به طور كلـي در منـاطق         رسد و بسياري از تيپ      درصد مي  ۱۰۰

هـاي   تـوان گفـت تيـپ      حفاظت شده موجود حضور ندارنـد، مـي       
 موجـود حـضور     ةگياهي كه بيش از حد در مناطق حفاظـت شـد          

نـد كـه    ا  هـاي مخـتص منـاطق مرتفـع و كوهـستاني           دارند تيـپ  

 مناطق موجـود بـه سـمت ايـن ارتفاعـات            ةشبكبودن   اريب   ةدهند شانن
گيرنـده    در بـر   بيـشتر به عبارتي مناطق حفاظت شده موجـود كـه          . است

 كـارايي  با مناطق مرتفع    ،هاي گياهي  ارتفاعات هستند از نظر معرفي تيپ     
هاي گياهي كه در ارتفاعـات پـايين و بـر            اما تيپ . شوند  ناميده مي خوب  

ا خاك مناسب پراكنش دارند به دليـل تقاضـاهاي موجـود            روي اراضي ب  
. انـد  نـشده  حفاظـت    ،هـا از ايـن اراضـي       براي كشاورزي و ساير اسـتفاده     

اگـر  بنـابراين   ،  استبنابراين تنوع زيستي مخصوص اين اراضي در خطر         
حفاظت نيز وجـود نداشـته باشـد، ارائـه          به   ،امكان اختصاص اين اراضي   

اورزي دوستدار تنوع زيـستي ضـروري       هاي الزم در خصوص كش     آموزش
    ).CBCZ, 2005( رسد به نظر مي
 نزديـك بـين بعـضي       ةرغم وجـود شـواهدي مبنـي بـر رابطـ           علي

النـه سـازي    (هـاي گيـاهي      هـا و تيـپ     هاي جانوري با بعضي گونه     گونه
در ) داركوب و سنجاب ايراني در درختان بلوط دانه زاد بـا قطـر مناسـب               

هاي جانوري   كافي از همبستگي بين گونه    صورت موجود بودن اطالعات     
هـاي   هاي مختلف مانند پستانداران، پرندگان و خزندگان بـا تيـپ           از رده 

 بـودن پوشـش گيـاهي بـه       مـؤثر توان به اثبـات      مختلف گياهي بهتر مي   



  

  

  

  

۵۶مجله محيط شناسي شماره   
۸ 

اما به هـر حـال وجـود        . عنوان جانشين تنوع زيستي كل پرداخت     
دن كــر  بــا اضــافهدر نتيجــه كلــي بــديهي اســت و ةايــن رابطــ

هايي از هر يك از تيپ هاي گياهي مطـابق يـك الگـوي               بخش
 "معرف بودن "پراكنش مناسب و در نظر داشتن معيارهايي نظير         

هاي تنـوع    توان به حفاظت حداكثر نمونه      مي "كنندگي تكميل"و  
  . زيستي استان در درازمدت اميدوار بود

هـاي گيـاهي     مناطق حفاظت شده موجود از نظر تيپ       ةشبك
توان بـه    ، اما نمي  يستن  و به عبارتي مشت نمونه خروار      "معرف"

طور كلي آن را كنار گذاشت و اقدام به انتخاب منـاطق حفاظـت              
د، چه بسا از نظر ساير گروههـاي زيـستي و حتـي             كرشده جديد   

در واقـع  . انـد داراي اهميـت باشـند      هايي كه هنوز ناشـناخته     گونه
هـاي   ود كاسـتي  شبكه مناطق حفاظت شده در هر كشوري با وج        

دهنـد و انتخـاب     حفاظت را تـشكيل مـي     راهبردي  موجود اساس   
مناطق جديد بايد با در نظر گرفتن آنها به عنوان يـك چـارچوب              

در تحقيق حاضر از . )(UNEP-WCMC, 2008ثابت انجام شود
بـراي  Pressey and Taffs   (2001) شده توسط استفاده ةرابط

ــده ا   ــتفاده ش ــاظتي اس ــداف حف ــين اه ــتتعي ــه  . س ــن رابط اي
])[Target = 10 * (1 + NR + TH    فـارغ از بعـضي 

 ۳۰ تـا    ۱۰ مثال تعيين اهداف حفاظتي بـين        براي ،ها پيش فرض 
فقـط بـر    (درصد و مشكالت در تعاريف ارائه شده از نـادر بـودن             

فقط بر حسب كميت و در نظر نگرفتن        (و تهديد   ) حسب مساحت 
كه در هـر حـال ايـن         ين، اما با توجه به ا     يستن) تهديدهاي كيفي 

بعـضي  وسـيلة   بـه عوامل را مد نظر قرار داده و مانند اهدافي كـه         
ــه اســاس )IUCNماننــد (هــاي معتبــر ســازمان  بــدون هــيچ گون

شـوند،    درصد تعيين مـي   ۱۲ تا   ۱۰ بيولوژيكي در حد     -اكولوژيكي
دن  كـر  ايـن رابطـه در تحقيـق حاضـر بـا اضـافه            . ارزشمند است 

تر شده و دامنه اهـداف را         زيستي كامل  معياري به نام ارزش تنوع    
ايـن  .  درصـد افـزايش داده اسـت       ۴۰ تا   ۱۰ درصد به    ۳۰تا  ۱۰از  

افزايش دامنه اهداف حفاظتي براي سرزميني مانند ايران كـه بـه            
 پوشش گيـاهي،    ةبرداري و تخريب عمد    دليل سابقه طوالني بهره   

امـا  .  ضروري است   كامالً است آن نيازمند حفاظت بيشتر    ةباقيماند
هاي فرصت و تعارضـات اجتمـاعي احتمـالي در           با توجه به هزينه   

 درصد از تيـپ گيـاهي بـه طـور خـاص و پوشـش         ۴۰اختصاص  
در ايـن تحقيـق     ( مورد مطالعـه بـه طـور عـام         ة يا محدود  ،گياهي

بـه حفاظـت،   ) مورد مطالعـه ة  درصد از وسعت كل محدود ۲۶/۲۶
بـه  . تها نسبت به حفاظت نيز ضـروري اسـ     ضرورت تغيير بينش  

اين معني كه حفاظت نبايد به عنوان تعيين مرز بـراي منـاطق و ممنـوع              
برداري توسط جوامع بومي تعريف شود، بلكه بايد با           بهره ،دن هر گونه  كر

وري از پوشـش گيـاهي بـه         ريزي صحيح، مديريت حفاظت و بهره      برنامه
هاي مـسئول، تـالش شـود     خود جوامع محلي واگذار و با نظارت سازمان      

ل حفظ پايداري پوشش گياهي و تنوع زيستي مرتبط بـا آن رعايـت              اصو
  .    دشو

عدم كارايي كه در اينجا به عنوان مـساحت اضـافي وارد شـده بـه                
 مناطق حفاظت شده تعريف شده است تا حـد زيـادي وابـسته بـه                ةشبك
هـاي   هـاي تيـپ     لكـه  ةريزي و تناسب آن با انـداز        واحدهاي برنامه  ةانداز

 كوچك از يـك تيـپ گيـاهي در    اي اين معنا كه اگر لكهبه . استگياهي  
ريزي وسيع واقع شده باشد و انتخاب آن واحد به منظور            يك واحد برنامه  

 ة لكـ  بر آورده شدن اهداف تعيين شده براي آن تيپ گيـاهي كـه اتفاقـاً              
 ضـرورت يابـد،     اسـت هـاي معـدود آن تيـپ          يا از لكه   ، لكه يگانهمذكور  

ريزي باعث پايين آمدن كارايي شبكه خواهد        همساحت اضافي واحد برنام   
 مناطق حفاظت شده شايد يـك راه حـل   ةبراي افزايش كارايي شبك  . شد

هـاي گيـاهي بـه عنـوان واحـدهاي           هـاي تيـپ    در نظر گرفتن خود لكه    
  .  ريزي باشد برنامه

اين مطالعه فقط يك سطح مياني از سلـسله مراتـب تنـوع زيـستي               
د مـورد   كـر وان آن را معادل جامعه تعبيـر        ت هاي گياهي كه مي    يعني تيپ 

ريـزي حفاظـت تنـوع       اما در يك اقدام جامع برنامه     . توجه قرار داده است   
) گياهي و جانوري  (ها   تر مانند گونه   زيستي شايسته است كه سطوح پايين     

هـا و همچنـين      هاي بومي و نادر يا در معرض خطر و جمعيت          بويژه گونه 
سيماي سرزمين و فرايندهاي اكولـوژيكي  سطوح باالتر مانند اكوسيستم،     

دن هر يـك از     كربه هر حال شامل     . مرتبط با آنها را نيز مد نظر قرار داد        
هـا و اطالعـات متناسـب بـا ايـن       ريزي نيازمند داده اين سطوح در برنامه 

 مـورد مطالعـه و شـايد در      ة كه در حال حاضر در محـدود       استها   مقياس
 مطالعه حاضر   بنابراين،  يستترس ن  ديگري از كشور در دس     ةهيچ محدود 

يك اقدام فرصت طلبانـه بـراي حفاظـت تنـوع زيـستي بـا محـدوديت                 
-Cدر ايـن تحقيـق از       .  و ادعاي كامل بودن ندارد     استهاي موجود    داده

Plan         ريـزي   گيـري در برنامـه      به عنوان يك سيـستم پـشتيبان تـصميم
هـاي   ماستفاده شده كه مزيت آن نسبت بـه سيـست        حفاظت تنوع زيستي    

هـاي شـهودي     مشابه استفاده از اهداف كمي، روش نظام مند و الگوريتم         
 مربوط به شـرايط واقعـي را فـراهم          ةكه امكان طرح مسائل پيچيد    است  

هاي تصميمي كه توسـط كـاربرد ايـن سيـستم            به عبارتي گزينه  . كند مي
تواند با شـرايط و معيارهـاي سياسـي و           شود در مراحل بعد مي     فراهم مي 

 اجتماعي و نيز معيارهاي اكولوژيك از قبيل اصـول طراحـي            –دي  اقتصا



  

  

  

  

 ۹  ...                                                                                                                          هاي گياهي و انتخاب مناطق حفاظت شدة جديد با تأكيد بر تيپ

شبكه مناطق حفاظـت شـده و اخـتالالت طبيعـي تلفيـق تـا در                
  . دكن مناطق حفاظت شده را ارائه ةنهايت بهترين شبك

ريـزي سـيتماتيك حفاظـت كـه         در واقع مزيت روش برنامه    
ار يندي بودن و امكان تكـر     آ، فر است C-Planمستلزم استفاده از    

هاي به روز شده يا جديـد    دادهةآن به دفعات مختلف و با مجموع    
ــر در شــرايط سياســي و    ــا تغيي ــستي و ي از ســاير گروههــاي زي

اين انعطـاف پـذيري     . است اجتماعي حاكم بر منطقه      –اقتصادي
 مورد مطالعه به خاطر رونـد رو بـه رشـد توليـد              ةبويژه در محدود  

 انتخـاب منـاطق     اطالعات و وجود مـشكالت احتمـالي بـر سـر          
هاي مختلف دولتي مانند محيط زيست        بين سازمان  ةحفاظت شد 

و منــابع طبيعــي بــا هــم از طرفــي و مــردم بــا دولــت بــر ســر  
  . استهاي عرفي سنتي الزم و ضروري  مالكيت

  ها  يادداشت

1- Representativeness 

2- Surrogates 

3- Estimator surrogates   

4- True surrogates  

 مرزي دنا و كوه خيز و سرخ        ةاحتساب تمام مساحت مناطق حفاظت شد      با   -۵
  براي اين استان

6- Irreplaceability  

 كــار آن خواننــده بــه ة و نحــوC-Plan جهــت اطالعــات بيــشتر دربــاره -۷
http://www.ozemail.com.au/~cplanشود  ارجاع داده مي.  

  

 مورد استفادهمنابع 

   كارشناسي ارشد ةپايان نام.  منابع طبيعي گرگانةدانشكد.  آبخيز لواركةمطالعه و بررسي فيتوژئومرفولوژي حوض. ۱۳۷۶.آژير، ف
  

   بخش كشاورزي، جنگلداري و شيالت -سالنامة آماري استان كهگيلويه و بويراحمد. ۱۳۸۷.استانداري كهگيلويه و بويراحمد 
  

 ةپايـان نامـ  . بررسي اكولوژيك جوامع گياهي منطقه سبزكوه استان چهارمحال و بختياري با توجه به واحدهاي خاك و ژئومرفولوژي          . ۱۳۶۹.وجني، ا اسدي بر 
  كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس 

  
   منابع طبيعي دانشگاه تهران ة كارشناسي ارشد، دانشكدةپايان نام. امغان با واحدهاي ژئومرفولوژي در دةبررسي پوشش گياهي در رابط. ۱۳۶۰.تيمورزاده، ا

  
 ثبـت  ةشـمار .  صـفحه ۲۸۹.  دكتري دانشكده علوم دانـشگاه تهـران  ةرسال. هاي گياهي دنا فيتوسوسيولوژي پوشش -بررسي اكو. ۱۳۸۲. ا.جعفري كوخدان، ع

   ۲۶۷۹۸كتابخانه مركزي 
  

 منـابع طبيعـي   ة كارشناسي ارشد، دانـشكد ةپايان نام.  سروستانةدر ارتباط با واحدهاي ژئومرفولوژي و خاك در منطقبررسي جوامع گياهي  .۱۳۷۳.حبيبيان، ح 
  دانشگاه تهران

  
ي  كارشناسةپايان نام.  آبخيز مشهد اردهالةهاي گياهي در حوض هاي ژئومرفولوژي و اجزاء واحدهاي اراضي با تيپ  رخسارهةبررسي و مقايس .۱۳۷۷. رياحي، ا

  ارشد، گروه مديريت مناطق بياباني دانشگاه تهران
  

      صفحه ۱۵۷ .چاپ اول. انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.  اطلس مناطق حفاظت شدة ايران. ۱۳۸۵. سازمان حفاظت محيط زيست 
  

   صفحه ۱۰۴.  ۳۴۳نشرية شمارة . منطقه سميرمهاي گياهي مرتعي  طرح شناخت مناطق اكولولوژيك كشور، تيپ. ۱۳۸۳. ها و مراتع مؤسسه تحقيقات جنگل
  

   صفحه ۲۴۱.  ۴۱۰نشرية شمارة .  هاي گياهي مرتعي منطقه ياسوج طرح شناخت مناطق اكولولوژيك كشور، تيپ. الف۱۳۸۸. ها و مراتع مؤسسه تحقيقات جنگل
  

   صفحه۱۳۲.  ۴۱۱نشرية شمارة . ياهي مرتعي منطقه بهبهانهاي گ تيپ. طرح شناخت مناطق اكولولوژيك كشور. ب۱۳۸۸. ها و مراتع مؤسسه تحقيقات جنگل
  

      صفحه۱۲۷  .۴۳۰نشرية شماره. تعي منطقه رامهرمزهاي گياهي مر تيپ. طرح شناخت مناطق اكولولوژيك كشور. ۱۳۸۹. ها و مراتع مؤسسه تحقيقات جنگل



  

  

  

  

   ۵۶حيط شناسي شماره مجله م

 

۱۰ 

 منابع طبيعي دانشگاه ة كارشناسي ارشد، دانشكدةپايان نام.  طرود كرجةق ژئومرفولوژي و خاك با جوامع گياهي در منطةبررسي رابط .۱۳۷۳.ر.نيك بين، م
  تهران

  
Andelman, S. and Fagan W., 2000. Umbrellas and flagships: efficient conservation surrogates or 

expensive mistakes? Proc. National Academic Science USA 97: Pp. 5954–59 

 

Arundhati, D.et al. 2006. Prioritisation of conservation areas in the Western Ghats, India, Bioligical 

Conservation 133: Pp. 16–31  

 

Cantu, C. et al. 2004. Assessment of current and proposed nature reserves of Mexico based on their 

capacity to protect geophysical features and biodiversity, Biological Conservation 115: Pp. 411–417  

 

Caro, T.M., G.,O’Doherty. 1999. On the use of surrogate species in conservation biology. Conservation 

Biology 13, Pp. 805–814 

 

Conservation of Biodiversity in Central Zagros. 2005. Iran Depaartment of Environment/UNDP/GEF 

cooperative project   

 

Coppolillo, P., et al. 2004. Selection criteria for suites of landscape species as a basis for site-based 

conservation, Biological Conservation 115: Pp. 419–430 

 

Costanza, R., et al. 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387: 

Pp.253-2601 

 

Deke, O. 2008. Environmental Policy Instruments for Conserving Global Biodiversity. ISBN 978-3-540-

73747-6, Springer. Berlin Heidelberg. New York 

 

Faith, D.P., P.,Walker .1996. Environmental diversity: on the best-possible use of surrogate data for 

assessing the relative biodiversity of sets of areas. Biodiversity Conservation 5: Pp.399–415 

 

Fearnside, P.M., J.,Ferraz. 1995. A conservation gap analysis of Brazil’s Amazonian vegetation, 

Conservation Biology 9(5): Pp. 1134-1147 

 

Franklin, J.F., 1993. Preserving biodiversity: species, ecosystems or landscapes? , Ecological Application 

3: Pp. 202-205 

 

Hamilton, S. et al. 2007. Remote sensing of floodplain geomorphology as a surrogate for biodiversity in a 

tropical river system (Madre de Dios, Peru), Geomorphology 89: Pp. 23–38 

 

Kirkpatrick, J. B. 1983. An iterative method for establishing priorities for the selection of nature reserves: 

an example from Tasmania; Biological Conservation 25: Pp. 127–134 

 

Krebs,C.J. 1999. Ecological Methodology, 2nd Ed. Addison-Wesley 

 

Lambeck, R.J. 1997. Focal species: a multi-species umbrella for nature conservation. Conservation 

Biology 11, Pp. 849–856 

 

Lindemayer, D.B., C.R., Margules and D.,Botkin .2002. The focal species approach and landscape 

restoration: a critique. Conservation Biology 16: Pp. 338-345 

 



  

  

  

  

              ...                                                                                                              هاي گياهي و استفاده انتخاب مناطق حفاظت شدة جديد با تأكيد بر تيپ

 

۱۱ 

Makhdoum, M.F. 2008. 'Management of protected areas and conservation of biodiversity in 

Iran',International Journal of Environmental Studies,65:4, Pp.563-585 

 

Margules, C.R., A.O.,Nicholls and R.L.,Pressey. 1988. Selecting networks of reserves to maximize 

biological diversity. Biol. Conserv. 43: Pp.63–76 

 

Margules, C.R. and R.L.,Pressey .2000. Systematic conservation planning. Nature 405: Pp.242–53 

 

Oldfield, T.E. , et al. 2004. A gap analysis of terrestrial protected areas in England and its implications for 

conservation policy 

 

Poiani, K.A. , et al. 2000. Biodiversity conservation at multiple scales: functional sites, landscapes and 

networks, Bioscience 50: Pp. 133-146 

 

Prendergast, J.R., et al. 1993. Rare species, the coincidence of diversity hotspots and conservation 

strategies. Nature 365, Pp. 335–337 

 

Pressey, R.L., et al. 2000. Using abiotic data for conservation assessments over extensive regions: 

quantitative methods applied across New South Wales, Australia. Biological Conservation 96:55–82 

 

Pressey, R.L., K.,Taffs .2001. Scheduling conservation action in production landscapes: priority areas in 

western New South Wales defined by irreplaceability and vulnerability to vegetation loss. Biological 

Conservation 100: Pp.355–76 

 

Pressey, R.L. ,et al. 2002. Effectiveness of protected areas in north-eastern New South Wales: recent 

trends in six measures, Biological Conservation 106: Pp. 57-69  

 

Pressey, R.L., R.M.,Cowling and M.,Rouget. 2003. Formulation of conservation targets for biodiversity 

pattern and process in the Cape Floristic Region, South Africa. Biological Conservation 112, Pp. 99–127. 

 

Pressey, R.L. ,et al. 2005. C-Plan conservation planning software. User Manual. NSW Department of 

Environment and Conservation 

 

Ramesh, B.R., S.,Menon and, K.S.,Bawa.1997. A vegetation based approach to biodiversity gap analysis 

in the Agastyamalai region, Western Ghats, India. Ambio 26 (8), Pp.529-536. 

 

Rebelo, A.G., W.R.,Siegfried .1990. Protection of fynbos vegetation: ideal and realworld options. 

Biological Conservation 54: Pp.15–31 

 

Rebelo, A.G., W.R.,Siegfried .1992. Where should nature reserves be located in the Cape Floristic 

Region, South Africa? Models for the spatial configuration of a reserve network aimed at maximizing the 

protection of floral diversity. Conservation Biology 6: Pp.243–52 

 

Redford, K., et al. 2003. Mapping the Conservation Landscapes, Conservation Biology 17(1): Pp. 116–

131 

 

Salem,B.B. 2003. Application of GIS to biodiversity monitoring, Journal of Arid Environments 54: 

Pp.91–114 

 

Sanderson, E.W., et al. 2002. A conceptual model for conservation planning based on landscape species 

requirements. Landscape and Urban Planning 58: Pp. 41–56 



  

  

  

  

   ۵۶حيط شناسي شماره مجله م

 

۱۲ 

 

Sarakinos, H., et al. 2001. Area Prioritization for Biodiversity Conservation in Québec on the Basis of 

Species Distributions: A Preliminary Analysis. Biodiversity and Conservation 10: Pp. 1419–1472. 

 

Sarkar, S., C.R.,Margules. 2002. Operationalizing biodiversity for conservation planning, Journal of 

Bioscience 27: Pp. 299–308 

 

Sarkar, S. 2005. Biodiversity and Environmental Philosophy: An Introduction. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press 

 

Sarkar, S., et al. 2005. Effectiveness of environmental surrogates for the selection of conservation area 

networks. Conservation Biology 19: Pp.815–25 

 

Sarkar, S., et al. 2007. Conservation area networks for the Indian region: Systematic methods and future 

prospects, Himalayan Journal of Sciences 4(6): Pp. 27–40  

 

Schwartz Mark,W. 1999. Choosing the Appropriate Scale of Reserves for Conservation, Annual Review 

of Ecology and Systematics, Vol. 30., Pp. 83-108. 

 

Soulé, M.E.1985.What Is Conservation Biology? BioScience 35: Pp. 727–734. 

 

Scott, J., et al. 1993. Gap analysis: a geographic approach to protection of biological diversity. Wildlife 

Monographs 123: Pp. 1-41.  

 

Scott, J.M., et al. 2001. Nature Reserves: Do They Capture the Full Range of America's Biological 

Diversity? Ecological Applications 11(4) Pp.999-1007. 

 

Simberloff, D. 1997. Flagships, Umbrella and Keystones: Is single species management passé in je 

landscape era? Biological Conservation 83: Pp. 247-257 

 

Soulé,M.E.1985. What Is Conservation Biology? BioScience 35: Pp. 727–734. 

 

UNEP-WCMC.2008. State of the world’s protected areas: an annual review of global conservation 

progress. UNEP-WCMC, Cambridge 

 

WRI (World Resources Institute).2003. Protected areas. EarthTrends data tables: Biodiversity and 

protected areas. Washington, D.C. Available at <http://earthtrends. wri.org 

  


