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 ٤٣٧    ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 
 
 

 ١زون بندي پارك ملي كوير
 

 ٣مجيد مخدوم                                    ٢اهيگمحمد دهدار در
 

 چكيده

 برداري  ها و راهكارهايي است كه نحوه اداره پارك را در قالب حفاظت و بهره هاي ملي دربرگيرنده برنامه طرح مديريت پارك

هاي مشخص هر زون  بندي و تدوين برنامه درازمدت مستلزم انجام فرآيند زونتحقق اهداف پاركداري در . دهد مدنظر قرار مي

عنوان  هشرقي شهر تهران واقع شده است و ب  كيلومتري جنوب۵۰ هكتار در ۴۱۹۶۱۳پارك ملي كوير با مساحتي معادل  .باشد مي

در  .است... پلنگ، گورخر، جبير، هوبره وهاي با ارزشي همچون يوز هاي خشك و بياباني زيستگاه گونه نمونه بارزي از اكوسيستم

 پايه هاي منابع  اجتماعي به عنوان گام نخست فرآيند ارزيابي منجر به تهيه نقشه‐اين مطالعه شناسايي منابع اكولوژيكي و اقتصادي

تحليل سيستمي و جزيه  مبتني بر روش ت،هاي منابع اكولوژيكي پايدار سازي با استفاده از داده فرآيند نقشه. دش) ۵۰۰۰۰:١مقياس (

هاي  ها براي زون هاي اكولوژيكي ويژه پاركداري، توان يگان د و با استفاده از مدلش يگان زيست محيطي ۸۶۳منجر به شناسايي 

هاي ملي انجام شد و در پايان نقشه  ها بر اساس اهداف مديريت پارك بندي و ساماندهي زون سپس اولويت. شدگانه ارزيابي  هفت

 نحوه اجراي ،هاي كوتاه مدت دست آمد و با تدوين برنامه هريزي و مديريت ب يكي از واحدهاي همگن برنامهي به مثابه موزازون بندي

نتيجه  .دشبرداري و حفاظت در درازمدت مشخص  ها و روند مديريت پارك ملي كوير در جهت كاهش تضاد بين بهره فعاليت زون

هاي حفاظتي  دهد و زون  از پارك ملي كوير را پوشش ميدرصد۹۵/۱۵) امن(اه بازداشتهمطالعه حاكي از آن است كه زون اندوختگ

ي  و تاريخدرصد۴۷/۲، استفاده ويژه درصد۲۷/۱، بازسازي درصد۸۲/۷، تفرج متمركز درصد۸۵/۳۵، تفرج گسترده درصد۶۳/۳۳

 .اند  از سطح پارك را به خود اختصاص دادهدرصد۰۱/۳فرهنگي 

 

                                                 
 ٢٢/٢/٨٢: ، تاريخ پذيرش نهايي٣/١١/٨٠:  تاريخ دريافت‐ ١

  دانشجوي دكتراي علوم محيط زيست‐ ٢

  استاد دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران‐ ٣
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.لي كوير، زون بندي، تجزيه وتحليل سيستمي، يگان زيست محيطي، مدل اكولوژيكي ويژه پاركداريپارك م :كلمات كليدي
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 ٤٣٩    ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 مقدمه

كند در حال حاضر به ازاء  بيني مي پيش) ۱۹۹۸ (۱ميلر
 دقيقه، سير صعودي روند انقراض ۱۲انقراض يك گونه در 

 درصد كل زيستمندان كره ۵۰ها منجر به نابودي  گونه
جهل بشر مبني بر عدم . دشخواهد  ۲۱۰۰زمين در سال 

برداري از طبيعت و آلوده نمودن آن بيش  درك صحيح بهره
 دستيابي به درآمد اقتصادي و رفاه براياز ظرفيت برد، 

توان از عوامل مهم تخريب فزاينده  اجتماعي بيشتر را مي
اين در حالي است كه  .(Miller,1998)شمار آورد هطبيعت ب

تلزم حفظ فرآيندهاي اكولوژيكي و تداوم حيات انسان مس
هاي حيات بخش، حفظ تنوع ژنتيكي زيستمندان و  سيستم

باشد  ها مي ها و اكوسيستم برداري پايدار از گونه تضمين بهره
كه تحقق چنين اهدافي را بايد در مناطق تحت حفاظت و 
بر اساس برنامه مديريتي خاص هر منطقه جستجو كرد 

(IUCN/WWF/FAO ,1980).  
واسطه وجود منـابع     ههاي ملي ب   صوالً موجوديت پارك  ا

فرهنگـي، تفرجگـاهي،     زيستي، فيزيكي، تـاريخي   : ارزشمند
 تا بتوان با مـديريت آنهـا بـه اهـداف            است،... و  زيباشناسي  

  همچنين . حفاظتي، پژوهشي، آموزشي، تفرجي دست يافت     
هـا و    فرآيند مديريت چيزي بـيش از حفاظـت صـرف گونـه           

ق حمايت شده است و در اين روند بايد عـالوه           انتخاب مناط 
هـاي پژوهشـي،     بر حفاظـت زيسـتمندان، تـدارك فعاليـت        

آموزشي و تفرجـي و مـديريت آثـار باسـتاني فرهنگـي نيـز        
 .)١٩٩٩، ١گوكما(درنظرگرفته شود

تـرين   پارك ملي كوير پـس از درياچـه اروميـه بـزرگ           
د و نمونـه بـارزي از       شـو پارك ملـي كشـور محسـوب مـي          

سابقه . كشد هاي خشك و بياباني را به تصوير مي        يستماكوس
و باالبودن ) ۱۳۴۳از سال (نسبتاً طوالني حفاظت در منطقه    

يوزپلنگ آسيايي،  : هاي ارزشمند جانوري مانند    فراواني گونه 
پلنگ، گـورخر، آهـو، جبيـر، گربـه شـني، پـازن، گوسـفند               

سـبب گرديـد تـا منطقـه        ... وحشي، هوبره، بحـري، همـا و      

                                                 
١- Miller 
٢- Gulkema 

ــه خــود  ۱۳۶۱ در ســال دهيادشــ ــارك ملــي را ب ــوان پ  عن
 . اختصاص دهد

هم چنين منطقه مـورد مطالعـه عـالوه بـر دارا بـودن              
واسـطه حضـور و      هو ب  هاي چندگانه حفاظتي، تاريخي    ارزش

ــتا  ــت مســتمر عشــاير و روس ــاركيفعالي ــراف پ  ،يان در اط
 از  ۱۹۷۶خصوصاً درون منطقه حفاظت شده كوير، در سال         

گـاه    عنوان ذخيره  (MAB)سان و كره مسكون   سوي برنامه ان  
مجنونيـان  (كـره را بـه خـود اختصـاص داده  اسـت              زيست
 آثـار برنامه اصلي اين كميته مطالعـه       از سوي ديگر     .)۱۳۷۶

مجنونيـان  ( هـاي خـاص اسـت        متقابل انسان با اكوسيستم   
شـده   اينگونه ذخاير نوع خاصي از مناطق حفاظـت          .)۱۳۷۴
هـا   هـا؛ زون   اي از ارزش   مجموعـه  كه بـا دارا  بـودن         هستند

 و در ايـن  (IUCN 1994a) الگوهاي مديريت متفاوتي دارند
ها  هاي بين المللي، روند مديريت زون      مناطق با وجود ارزش   

ــود     ــي ش ــال م ــي اعم ــوانين مل ــرايط و ق ــه ش ــه ب ــا توج ب
(UNESCO 1996).    ــديريت ــي م ــرح آت ــت ط ــد اس  امي

ركـداري و در    گاه زيستكره كوير منطبق بـا اهـداف پا         ذخيره
 .هاي مجاز باشد جهت كاهش تضاد حفاظت و كاربري

 

 ها روش مواد و

 ۵۰ هكتـار در     ۴۱۹۶۱۳پارك ملي كوير با مساحتي معادل       
 ۳۴°   ۵۵′ تا ۳۴°  ۲۰ ′كيلومتري جنوب شرقي تهران، بين

 طـول شـرقي واقـع شـده         ۵۳° تا   ۵۲°عرض شمالي و بين     
 از شـرق بـه      پارك از غرب و شمال به استان سمنان،       . است

. شود استان اصفهان و از جنوب به استان مركزي محدود مي         
 متر و پست تـرين  ۱۸۸۵بلندترين نقطه پارك در سياه كوه      

 متـر از سـطح دريـاي آزاد         ۷۳۰نقطه آن در رودخانه شوت      
 .ارتفاع دارد

دهـد كـه منشـاء عمـده         مطالعات اقليمـي نشـان مـي      
اي  ترانــــــه هاي مرطـوب مدي    ها در منطقه جريان    بارندگي

 ميانگين كمترينباشد،  باشد كه بارش عمدتاً زمستانه مي مي
 ميـانگين بارنـدگي     بيشترينمتر و     ميلي ۵۳بارندگي ساالنه   

 ۵/۱۴۶متـر و ميـانگين بارنـدگي سـاالنه            ميلي ۲۷۹ساالنه  
 ميانگين ساالنه دماي بيشترين و كمترين. باشد متر مي ميلي

 و ميــانگين oC۵/۲۴ و oC۶/۹روزانــه در پــارك بــه ترتيــب 
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بندي اقليمي   طبقه.  مي باشد  oC ۰۹/۱۷ساالنه دماي روزانه    
دهـد كـه     هاي آمبرژه و دومارتن نشـان مـي        با تركيب روش  

هاي اقليمي بياباني معتـدل،       تيپ دارايمنطقه مورد مطالعه    
 كـه   اسـت خشك معتدل، خشك سرد و نيمه خشك سـرد          

گيـرد   مـي بر اقليم خشك سـرد بخـش اعظـم منطقـه را در           
 ).۱۳۷۵ ،خليلي(

از نظر زمين شناسي پارك ملي كوير در بخش شمالي          
ترين واحـدهاي سـنگي      زون ايران مركزي قرار دارد، قديمي     

طرف تپه ماهورهـا و دشـت        هدر ارتفاعات رخنمون دارند و ب     
ــي شــود   ــا جــوان م ــه ه ــه از نظــر . ســرها ســن الي منطق

 از   سـازندهاي سـنگي مختلـف       بـوده و   شناسي متنوع  چينه
ترين  عمده. يك تا عهد حاضر در آن بيرون زده است        يپالئوزو

واحدهاي ژئومورفولوژي شناخته شده در پـارك عبارتنـد از          
هـاي   سـرها، تپـه    كوهستاني، تپـه ماهورهـا، دشـت      : مناطق
هاي موجـود در پـارك احتمـاالً         گسل. زارها اي و شوره   ماسه
هايي از گسـل گرمسـار در نـواحي ده نمـك گرمسـار             بخش
ند و از نظر زلزله خيزي پارك در منطقه نسبتاً پايداري          هست

 ).۱۳۷۵ ،فيض نيا(قرار دارد 
 فيزيكي، شيميايي و مورفولـوژيكي      هاي  ويژگيبررسي  

 هـاي   زمـين : شـامل  هـا   زمـين ها در هفت تيـپ عمـده         خاك
هــاي قــديمي، دشــت  اي، فــالت و بــادبزن كوهســتاني، تپــه

ل مـؤثر در رونـد      سيالبي و متفرقه با در نظـر گـرفتن عوامـ          
 تيـپ   ۲۵ها منجر به تفكيـك       تشكيل، تحول و تكامل خاك    

ها در دو رده انتي سـول        د و تمامي خاك   شخاك در منطقه    
 . و اريدي سول قرار گرفتند

ها و   ت فال(  مارني   هاي  زمينفرايند فرسايشي خاك در     
 يشــديد و در اراضــي كوهســتاني و تپــه اي مــارن) هــا تپــه

در اراضي سـيالبي و پسـت فرسـايش         . متوسط تا زياد است   
 ).۱۳۷۵ ،جعفري و سرمديان(آبي ناچيز و گاهي كم است 

 بارندگي، افزايش دما، باال     قداربا توجه به پايين بودن م     
تبخير و وجود تشكيالت نامناسب زمين شناسي قدار بودن م
هاي  رودخانه. هاي منطقه از كميت نامناسبي برخوردارند      آب

هـاي   ترين منابع آب   و رود شوت عمده   مسيله   جارجارو، رود 
ــه شــمار مــي  رونــد كــه عمــدتاً حــاوي  ســطحي منطقــه ب

هاي زيرزميني   آب. هاي صنعتي و كشاورزي هستند     فاضالب

كه  طوري ههاي سطحي اهميت بيشتري دارند ب      نسبت به آب  
 چشمه شناسـايي شـده در منطقـه سـاالنه           ۲۵خروجي آب   
ــب ۶۴۱۵۳۰ ــت مترمكع ــت اس ــوع كيفي ــه در مجم  آب  ك
ها براي شرب حيوانات تقريباً مناسب و بـراي انسـان            چشمه

 ).۱۳۷۵ ،مهدوي(نامناسب است 
هاي پارك ملـي كـوير از عناصـر           تمامي رستني  تقريباً

د و بجز تعداد معدودي از آنها كه آبـزي          هستنتوراني   ‐ايران
ـ  پسند  خشكيپسند هستند، بقيه جزء گياهان       و نم  شـمار   ه ب
گيـاه تعـدادي از      و باط اكولوژيكي خاك  از نقشه ارت  . روند مي

 تعداد اندكي نيـز     دوست  شن، برخي   رست  نمكگياهان كوير   
مطالعات گياهشناسي منجر به شناسايي .  هستند گچ دوست 

 خـانواده در پـارك      ۴۲ جـنس و     ۲۰۲ گونه متعلق بـه      ۳۰۲
 درصد را به خود     ۴/۹۹شده است كه از اين ميان نهاندانگان        

وع طبقه بندي گياهي منطقـه      در مجم . اختصاص مي دهند  
بر اساس ساختمان ژئوبوتانيك منجر به تفكيك هفت تيـپ          

 ).۱۳۷۵ ،زهزاد و مجنونيان(گياهي گرديده است 
ـ           واسـطه   هاز نظر حيات وحش منطقه مـورد مطالعـه ب

هـاي گسـترده و ارتفاعـات متعـدد بـا            برخورداري از دشـت   
 كــويري و اســتپي، ،پوشــش گيــاهي متنــوع نيمــه كــويري

هاي متنوعي را بـراي زيسـتمندان جـانوري فـراهم          گاهزيست
ـ        . آورده است  واسـطه   هدر حال حاضر وجود عوامل مخـرب ب

 كنترل و نظارت، مهمتـرين عامـل افـت          قدارناكافي بودن م  
ـ    زيستگاه بنـدي كيفـي     درجـه از نظـر     .رود شـمار مـي    ههـا ب
 كه وجـود    گيرد   قرار مي  III آنها در طبقه     بيشتر ،ها زيستگاه
توان در بـروز   ي طبيعي و عوامل انسان ساخت را مي      تنگناها

 بـا ايـن وجـود منطقـه غنـاي           .چنين حالتي دخيل دانست   
 ۲۶ گونه پرنـده،     ۱۵۰نحوي كه    هبدارداي نسبتاً بااليي     گونه

 گونـه دوزيسـت و خزنـده در گسـتره           ۲۴گونه پسـتاندار و     
هم چنين برخي از نقـاط پـارك        . پارك شناسايي شده است   

هـاي بـا ارزشـي       هــــاي گونـه    ترين زيستگاه  ملي كوير مهم  
رود  شـمار مـي    هچون گورخر، يوزپلنگ، آهو، جبير و هوبره ب       

 ).۱۳۷۶ ،مجنونيان(
ياني يجوامع انساني تأثير گذار بر پارك عشاير و روستا        

هستند كه عمدتاً در شـمال غربـي، غـرب و جنـوب غربـي               
هـاي دامـي، زراعـي و شـكار        پارك حضور دارند كه فعاليـت     
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. غيرقانوني آنها با اهداف حفاظت پارك شديداً در تضاد است   
مناطق نيمه شرقي مجاور پـارك بـه دليـل شـرايط سـخت              

تـرين شـهرهاي اطـراف       عمـده . زندگي فاقد سكنه مي باشد    
تهران، ورامين، گرمسار، اردستان، كاشـان،    : پارك عبارتند از  

توانـد نقـش     هاي توريستي پارك مي    سمنان و قم كه جاذبه    
زايي در گذران اوقات فراغت ساكنين اين شهرها و سـاير           بس

عالوه بر مناظر زيبـا و طبيعـي        . بازديدكنندگان داشته باشد  
تواند بازديدكنندگان زيـادي را      كوير كه در نيمي از سال مي      

ــا ارزشــي همچــون ،بــه خــود جلــب كنــد  آثــار باســتاني ب
 كاروانسراي قصر بهرام، كاروانسراهاي عين الرشيد، سـفيد و        

 در نقاط مختلـف      غيره مرغاب، جاده سنگفرش، نهرسنگي و    
 ).۱۳۷۰،بيات(پارك به چشم مي خورند 

 

 روش مطالعه

شناسايي منابع اكولوژيكي و اقتصادي اجتماعي پارك ملـي         
بندي پارك ملي كـوير منجـر       عنوان گام نخست زون    هكوير ب 

در گام . گرديد) ۱: ۵۰۰۰۰مقياس (هاي منابع  به تهيه نقشه
به منظور نشـان دادن گسـتره منـابع اكولـوژيكي يـك             دوم  

ــتمي    ــل سيس ــه و تحلي ــه، از روي تجزي ــه روي نقش منطق
ــاســتفاده ) ۱۳۷۸ ،مخــدوم( ــاق . دش ــن روش از انطب در اي

برگيرنـده   مرزهاي منابع اكولوژيكي پايدار واحـد همگـن در     
نام يگان زيست محيطي در چهار مرحله        همنابع اكولوژيكي ب  
 : گرديدبه شرح زير تشكيل

هـاي شـيب، جهـت، ارتفـاع و تهيـه          گذاري نقشه  هم روي‐١
 ؛نقشه شكل زمين

گذاري نقشه واحدهاي شكل زمين با نقشه تيـپ          هم روي‐٢
 ؛خاك و تهيه نقشه واحد زيست محيطي پايه يك

گذاري نقشه پايـه يـك بـا نقشـه تيـپ و تـراكم                هم روي‐٣
 ؛گياهي و تهيه نقشه نهايي يگان زيست محيطي

هــاي واحــدهاي زيســت   و تنظــيم جــدول ويژگــيتهيــه‐٤
: شـامل (محيطي با فراهم آوري منـابع اكولـوژيكي ناپايـدار           

 .)اقليم، منابع آبي، فرسايش خاك، حيات وحش
 

تـر و    سازي به منظور دسترسي راحـت      در فرآيند نقشه  
 و  ۱۹۹۲ ،مخـدوم (تفكيك واحدها، از كدگذاري دو تركيبي       

 واحد زيست محيطي    ۸۶۳استفاده شد كه در پايان      ) ۱۳۶۶
هـاي   هاي يگان  در گام بعدي از مقايسه ويژگي     . دست آمد  هب

هاي اكولوژيكي ويژه پاركـداري پـارك ملـي           با مدل  يادشده
تــوان ) ۱هــاي هفــت گانــه منــدرج در جــدول  زون(كــوير 

، سـپس   شد واحدها ارزيابي    بودن  اكولوژيكي و درجه مرغوب   
هـا بـا اسـتفاده از        بنـدي و سـاماندهي زون      به منظور اولويت  

 اجتماعي و بر اساس اهداف مديريت       –پارامترهاي اقتصادي   
 زون بندي بـه شـيوه رايـج    (IUCN 1994b)هاي ملي  پارك

انجام شد و در ايـن راه روابـط         ) ۱۳۷۷مخدوم  (آن در ايران    
و )  يك واحد زيسـت محيطـي      يارزيابي توان اجزا  (عمودي  

) ۱۹۸۶Forman)(ساماندهي واحـدهاي مجـاور    (روابط افقي   
ــابي  ــوژيكي «د و همــواره دو اصــل شــدنارزي حفاظــت اكول
مـدنظر قـرار    » توسـعه در حـد ظرفيـت بـرد        «و  » سرزمين
ــت ــاهي و مخــدوم (گرف ــدار درگ ــا ). ۱۳۷۹ ،ده ســرانجام ب

بنـدي بـه مثابـه       هاي همتراز نقشه زون    يكپارچه كردن زون  
دست  هريزي و مديريت ب    يكي از واحدهاي همگن برنامه    يموزا
 يادشـده كـه نقشـه     ) ۱۳۷۵ ،هدار درگاهي و ديگران   د( آمد

ها  هاي امكان پذير در زون     موفقيت جغرافيايي و نوع فعاليت    
 .دهد را نشان مي

 

 نتايــج

ترين و   به عنوان حساس  ) زون امن (زون اندوختگاه بازداشته    
 درصد از سطح كل پـارك ملـي         ۹۵/۱۵ارزشمندترين زون،   

كه ايـن امـر ناشـي از         ،كوير را به خود اختصاص داده است      
ماننـد  (هاي ارزشمند گياهي و خصوصاً جانوري        حضور گونه 

 درصـد از   ۶۳/۳۳. اسـت ...) يوزپلنگ، گورخر، جبير، هوبره و    
پارك براي زون حفاظتي واجد توان گرديده است كه عـالوه     

ــه  ــر حفاظــت گون ــاي زيســتمند، حفاظــت فيزيكــي از   ب ه
يافتـه يـا    هاي مختلف پارك مانند منـاطق فرسـايش          عرصه
در .  را نيـز دربرمـي گيـرد        غيـره   با شيب زيـاد و     هايي  زمين

 درصد از پارك ملي كوير بـراي حفاظـت در           ۵۸/۴۹مجموع  
اولويت قرار گرفته است و اختصاص حدود نيمي از مساحت          
پارك در امر حفاظت در جايي كه شـرايط حـاد اكولـوژيكي       

 وشنيربقا را براي زيستمندان به سختي فراهم مي آورد به           
هاي بـاالي اكولـوژيكي و ژنتيكـي منطقـــــه           بيانگر ارزش 
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 442    زون بندي پارك ملي كوير

 

هـاي اخيـر بخـش        اين در حالي است كه در دهـه        .باشد مي
ي از پــارك بواســطه دخالــت انســان و عــدم وجــود ا عمــده
هاي زيستي خـود را از       ريزي و مديريت صحيح، ارزش     برنامه

كه اغلب زيستگاه از درجات پايين       طوري ه ب ؛دست داده است  
هاي بيشـتري    نتيجه آنكه پهنه  . يفيت و كميت برخوردارند   ك

باشـد   صورت بالقوه واجد توان براي حفاظـت مـي      هاز پارك ب  
توان به ايـن     ريزي در ميان مدت و درازمدت مي       كه با برنامه  

 .امر دست يافت
ــه    ــداف اولي ــوان يكــي از اه ــه عن ــرج ب توريســم و تف

ز يت حـا ريـزي و مـديري   هـاي ملـي در فرآينـد برنامـه        پارك
 درصـد از سـطح پـارك        ۶۷/۴۳اختصـاص   . باشد اهميت مي 

 ۸۲/۷ درصد گسـترده و      ۸۵/۳۵(ملي كوير به كاربري تفرج      
بيانگر توان پارك درگـذران اوقـات فراغـت         ) درصد متمركز 

 كه در اين راستا وجود منـاظر زيبـا و           است؛بازديدكنندگان  
هـاي   هاي اغواءكننده، زمـين  هاي وسيع و سراب   بديع، دشت 

هاي تشـكيل شـده از نمـك، وجـود           سياه و سفيد، موزائيك   
هاي متنوع حيات وحش از جاذبه هاي طبيعـي پـارك            گونه

 .آيند به شمار مي
ازجملـه  (هاي گذشته    جا مانده از دوران    هآثار تاريخي ب  

همچـون كاروانسـرا، قلعـه، زيارتگـاه، جـاده        ) سلسله صفويه 
رك بيـانگر    در نقاط مختلف پـا     ...سنگفرش، آبراهه سنگي و   

هـاي   باشـد كـه بـه منظـور حفـظ ارزش           تمدن كهن آن مي   
 بازديـد    بـراي  تاريخي ايـن نقـاط و ايجـاد شـرايط مناسـب           

 – درصد از پـارك بـه زون تـاريخي        ۰۱/۳استفاده كنندگان   
در مجموع كمبود آب آشـاميدني،      . فرهنگي اختصاص يافت  

هـاي دسترسـي مناسـب و بـروز شـرايط نامسـاعد              نبود راه 
هـاي تفرجـي گرديـده       بب محدود شـدن فعاليـت     اقليمي س 

 ولي شـرايط حـداقل در نيمـي از سـال بـراي تفـرج                ،است
در اين راستا به منظور رفاه حـال تفـرج          . مطلوب خواهد بود  

ــرام،    ــر به ــراي قص ــدگان از كاروانس ــدگان و بازديدكنن كنن
 ۳۰۰طراحي و مهندسي حريم اين اثر تاريخي به مسـاحت           

ـ        ات الزم جهـت اقامـت شـبانه و      هكتار با پـيش بينـي امكان
روزانه انجام گرفت كه اجراي اين طرح سبب جذب بازديـد           

 .كنندگان بيشتري خواهد گردد
ـ      تخريب اكوسيستم  واسـطه   ههاي نقاط مختلف پارك ب

هـاي ارتبـاطي،     هـاي دامـي و زراعـي، گسـترش راه          استفاده
هـاي نظـامي      تداوم فعاليت ) معدن استرانسيم (معدن كاوي   
ها با درجات مختلفي از افـت        ه است تا زيستگاه   سبب گرديد 

كمي و كيفي برخوردار شوند كه به منظور ترميم اين نقاط،           
 هكتار از سـطح پـارك بـه زون بازسـازي اختصـاص              ۵۳۳۸
 .يافت

هاي حفاظـت، تفرجـي، اداري، توسـعه و          اجراي برنامه 
كار گماردن نيروي انساني مـاهر و        همستلزم ب . ... نگهداري، و 

 كه در اين راستا بـه منظـور اسـتقرار منـازل             استر  غيرماه
 درصد از پارك به زون استفاده ۴۷/۲مسكوني و دفاتر اداري 

 بيشترينويژه اختصاص يافت كه همانند زون تفرج متمركز         
هـاي مختلـف بـر     توسعه در اين زون مجاز بـــوده و عرصـه    

هـاي كوتـاه مـدت اسـتفاده قـرار           اساس نياز در طـول دوره     
 .ندشو مي

گانه منطقه مورد  هاي هفت  مساحت زون)۱(در جدول 
 .مطالعه ارائه شده است

 

 ت گانه پارك ملي كويرفهاي ه  مساحت و درصد زون‐۱جدول 

 زون

 مساحت

تفرج  حفاظتي امن

 گسترده

تفرج 

 متمركز

استفاده  بازسازي

 ويژه

  فرهنگي وتاريخي

 

 جمع كل

 ۴۱۹۶۱۳ ۱۲۶۱۰ ۵/۱۰۳۸۲ ۵۳۳۸ ۵/۳۲۸۲۷ ۴/۱۵۰۴۵۰ ۵/۱۴۱۰۸۲ ۶۶۹۲۲ هكتار
 ۱۰۰ ۰۱/۳ ۴۷/۲ ۲۷/۱ ۸۲/۷ ۸۵/۳۵ ۶۳/۳۳ ۹۵/۱۵ درصد

 

 اجراي مديريت در دو سـطح       برايفرآيند برنامه ريزي    
ريـزي درازمـدت     برنامه. بلندمدت و كوتاه مدت انجام گرفت     

اهداف اداره پارك را در يك دوره طوالني در نظـر گرفتـه و              
هـاي   برنامـه .  ريزي شدند  ها بر اساس آن اهداف طرح      برنامه
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 ٤٤٣    ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

پارك ملي كوير به شـرح زيـر ارزيـابي          )  ساله ۵۰(درازمدت  
 :گرديده است

الحاق منطقه امن و در مجموع نيمـي از منطقـه حفاظـت             ‐
و الحـاق   )  سـال  ۲۵( شده كوير به پارك ملي در ميان مدت       

كـه در  .  به پارك ملي كوير در دراز مدت     يادشدهكل منطقه   
يان به خارج از پارك منتقل      يو روستا صورت كليه عشاير     اين

 .خواهند شد
هاي اندوختگاه بازداشته و     هاي بازسازي به زون    تبديل زون ‐

 ؛حفاظتي در دوره ميان مدت دوم
هاي اندوختگاه بازداشته و امـن در دوره         افزايش سطح زون  ‐

 ؛ميان مدت دوم
كاهش يا حذف بار آلودگي رودخانه هاي جارجـارو، شـور،           ‐

  ؛ سال۲۵ه رود در شوت و مسيل
ــاتي  ايجــاد ايســتگاه‐ ــاي تحقيق ــراي ه ــات ب انجــام مطالع

ها در درون زون حفـاظتي و        اكولوژيكي و رفتارشناسي گونه   
 ؛اطراف زون اندوختگاه بازداشته

فراهم آوري شرايط مناسب زيستگاهي و حذف معارضـات         ‐
 ۲۵در  (هاي يوزپلنـگ و گـورخر        يش جمعيت گونه  افزابراي  
 شرايط مناسب براي گونه هاي جبير و هـوبره          و ايجاد ) سال

 ؛) سال۵۰در (
تــرميم و بازســازي آثــار و ابنيــه تــاريخي پــارك و ايجــاد ‐

 .امكانات تفرجگاهي جهت جذب توريست
مدت در راستاي خطوط كلي برنامه  هاي كوتاه برنامه

ها انعطاف پذيري  درازمدت بوده و ويژگي مهم اين برنامه
رايط اكولوژيكي و اقتصادي اجتماعي آنها در مقابل تغيير ش
. هاي كوتاه مدت تحقق خواهند يافت مي باشد كه در دوره

ها در برگيرنده راهكارها و نيازها بوده و نحوه اداره  اين برنامه
 : پارك را در قالب برنامه هاي زير مي نمايانند

 ؛اداره و حفاظت .۱
 ؛استفاده پژوهشي و آموزشي .۲
 ؛استفاده تفرجي .۳
 .ه و نگهدارياداري توسع .۴

 
 
 

 بحث و نتيجه گيري

فرآيند زون بندي ماحصل به تصوير كشاندن توان و 
هاي متناسب با  مرغوبيت نقاط مختلف پارك براي كاربري

آن است تا حتي االمكان از تنش و تضاد ميان حفاظت و 
توسعه كاسته شود و شرايط الزم جهت حفاظت بهينه و 

كه بزرگترين چالش  يطور هب. درخور پارك ملي فراهم آيد
، هاي ملي، عدم در فرآيند برنامه ريزي و مديريت پارك
ها در مقابل روند  درك پيچيدگي و پويايي اكوسيستم

، كه در )١۱۹۸۴اوينگتون(افزايش استفاده از آن مي باشد 
دست آمده از پارك ملي كوير  هبندي ب اين راستا نقشه زون

. باشد ها مي  فعاليتها و ها و آسيب  بيانگر توانروشنيبه 
هاي امن و   درصد از عرصه پارك به زون۵۰اختصاص 

 وجود شرايط سخت اكولوژيكي و بيانگرحفاظتي، 
وران غيرمجاز در  برداران و بهره هاي ناشي از بهره تخريب

 و اين در شرايطي است كه قسمت استساير نقاط پارك 
 درياچه نمك در غرب، كوير(اعظم منطقه از سپر طبيعي 

نشينان  دار است و معدود حاشيهربرخو) مركزي در شرق
جاي منطقه جاي  جبران ناپذيري را در آثاراطراف پارك 

واسطه وجود عوامل  هاند و در حال حاضر ب جاي گذاشته هب
تهديدكننده و خصوصاً ضعف مديريت در كنترل و نظارت 

هاي پستانداران كاهش يافته و   گونهبيشترمنطقه جمعيت 
ي آنها بويژه انواع دشتزي بسيار اندك بود  و در خور فراوان

، كه در اين ميان )۱۳۷۶ ،مجنونيان (نيستپارك ملي 
هاي اكولوژيكي از جمله شرايط نامساعد اقليمي،  محدوديت
ها، كافي  هاي خاك، محدوديت انتشارپذيري گونه محدوديت

كننده نيازهاي حيات وحش و عدم درهم  نبودن منابع تأمين
را نبايد ناديده ) ٢يوغ جايي(فتگي مناسب اين منابع فرور

 . انگاشت
تواند شاخص  هاي گياهي نيز مي همچنين تنوع گونه
به . هاي اكوفيزيولوژيك محيطي باشد خوبي براي محدوديت

 هاي گياهي پارك ملي گستان  عنوان مثال تعداد گونه

                                                 
١ -Ovington 
٢ - Juxt aposition 
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  برابر تعداد كل ۳/۴) ۱۹۹۹ ،١آخاني) ( گونه۱۳۰۲(
 و اين در حالي است)  گونه۳۰۲(ي پارك ملي كوير ها گونه

 برابر پارك ملي ۶/۴است كه مساحت پارك ملي كوير 
، كه با در نظر گرفتن ذيتوه گياهي اين استگلستان 

 . شاخص معني دار تر خواهد بود
هاي ملي ايران بر اساس  شايد تعيين منزلت پارك

در مقام  گواه خوبي بر اين مدعا باشد كه ٢يمرگولزساروش 
مقايسه با ساير پاركهاي ملي ايران، پارك ملي كوير در رتبه 
آخر قرار مي گيرد و تقريباً تمام سنجيدارها از رتبه كمتري 

 ).۱۳۷۸ ،مجنونيان(ها برخوردارند  نسبت به ساير پارك
با تمام شرايط موجود، زيستمندان پارك حتي با تنوع 

ها، بانك ژن  ي نسبت به ساير پاركا و فراواني گونهكم 
هاي خشك و نيمه  هاي اكوسيستم ارزشمندي از گونه
دهند و به دليل شكننده بودن چنين  خشك را تشكيل مي

هاي  هايي حفاظت بيشتر پارك در مقابل استفاده اكوسيستم
غيرمجاز الزامي باشد هر چند كه پارك ملي كوير به همراه 
ره منطقه حفاظت شده كوير از عنوان ذخيره گاه زيستك

برخوردار است و اين وضعيت حضور مردم را در حريم 
سازد بلكه همگام دانستن  ذخيره گاه نه تنها منتفي نمي

هاي آنان در راستاي حفاظت را از اهداف مديريت  فعاليت
آورد و اين در حالي است كه طبق  شمار مي هذخيره گاه ب

منطقه حفاظت شده كوير عنوان )  سال۵۰(برنامه بلندمدت 
صورت حضور  ك ملي را خواهد گرفت كه در اينپار

يان و عشاير با اهداف پارك ملي منافات خواهد يروستا
 الزامي است فرآيند حفاظت يكپارچه در به اين دليلداشت 
 دو هدف و دو شيوه مديريتي را ،اي كه دو نوع عنوان عرصه

تري انجام  به خود اختصاص داده است با ديد واقع بينانه
 . گيرد

اد مركز تحقيقات اكولوژيكي به مركز پايش زيست ايج
محيطي به منظور مطالعه و بررسي روند تغييرات فيزيكي و 

هم چنين به منظور افزايش . زيستي در پارك الزامي است
هايي از حيات وحش كه تعداد آنها در  فراواني جمعيت گونه

                                                 
١ ‐Akhani 
٢ - Sumer Gulez 

هايي مانند  حال كم شدن است تكثير در اسارت گونه
ضروري بوده و بازسازي ... لنگ، هوبره وگورخر، يوزپ

ز يهاي شاخص جانوري حا هاي تخريب شده گونه زيستگاه
اميد است تالش تمامي محققان و محيط . اهميت است

كوشند با  باناني كه در حفاظت از پارك ملي كوير مي
 . هاي نادرست و سوء مديريت بيهوده هدر نرود سياست
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Zoning of Kavir National Park 
 
 

M. Dehdar Dargahi1             F.M. Makhdoum2 
 

Abstract 
In this study zoning for the management plan of Kavir National Park (419613 ha, SE of Tehran, Iran) 
has been implemented. 
Ecological and socio-economic resources were initially surveyed and mapped (scale 1:50000). Then 
data analysis as well as integration with system analysis approach were performed. As a result 863 
micro-ecosystems were mapped. Ecological capability of mapping unit (MU) was evaluated for: 
restricted nature reserve, protected area, extensive use, intensive use, rehabilitation, domestic use and 
culture-historical, with the aid of specified ecological park management models. Finally with 
coordination of socio-economic data and ecological capability of MU, priority, ranking and 
arrangements of zones were mapped.  
The results show that %15.95 of allocated zones is suitable for restricted nature reseve,  %33.63 for 
protected area zone, %35.85 for extensive use zone, %7.82 for intensive use zone, %1.27 for 
rehabilitation zone, %2.47 for domestic use zone, and finally%3.01 for culture-historical zone.  
 
 
Keywords: Kavir National Park, Zoning, Systemic analysis, Environmental unit, Specified ecological 
capability. 
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