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specimens have been deposited in the herbarium of Shahid Beheshti University 
(HSBU). The analysis of variance (ANOVA) followed by the least significant 
difference test (LSD) was used to show significant difference in quantitative 
characters. ANOVA and LSD tests showed significant difference among the 
populations in 6 characteristics studied. 

  

  

  

  

  مفهوم آستانه هاي اکولوژیکی در حفاظت از تنوع زیستی
  صادقی،سید محمد معین 

  )-moeinsdgh@yahoo.com -مجتمع آموزش عالی بهبهان -دانشکده منابع طبیعی- دانشجوي دوره کارشناسی جنگلداري(

  

 ها یا نقاط یا مناطق تغییر یا گذر از یک حالت به حالت آستانهدر زندگی و جوامع طبیعی مفهوم  18ازاواخر قرن 

آستانه دهه گذشته وجود و کاربرد  3اکولوژیست ها و اقتصاددانان سراسر جهان در طول . دیگر بررسی شده است

در سیستم هاي تغییر یافته و طبیعی را عمدتا یک اصل منطقی براي توسعه ابزارهاي نگهداري و  اکولوژیکیهاي 

هاي  آستانهزیادي براي شناسایی و کاربرد طرفداران استرالیا اخیرا در . حفظ منابع طبیعی مطرح کرده اند

در حفاظت و  جاوران وگیاهان تهدید شده ، مدلسازي پیامدهاي از بین رفتن زیستگاه ، تغییر و تقسیم  اکولوژیکی
گیاهان خشکی ، مهار آفات گونه هاي گیاهی و جانوري و توسعه سیاست هاي و طرح هاي مدیریت منابع طبیعی 

و  رفتار این پدیده  آستانه و انواع اکولوژیکیاز چشم انداز  آستانههدف این مقاله بررسی مفهوم  .وجود دارند
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ممکن است منجر به حالت هاي مختلف نظیر جمعیت هاي مختلف گونه ها  زیستگاههاي  آستانه شکستن. می باشد

لکاري و اکوسیستم هاي آبی بیشتر در کشاورزي و جنگ کولوژیکیهاي ا آستانهمطالعات تجربی . در جامعه شود
سوال ویژه که در  4. که داراي درجات مختلف تغییر  و تخریب زیستگاه می باشند ، مورد استفاده قرار گرفته است

  : مرکز توجه زیاد اکولوژیست ها و مدیران منابع طبیعی  قرار دارد در اینجا بیان می گردد 

  معنی اختصاصی آنها چیست؟ چگونه تعریف شده اند؟ اکولوژیکی هايآستانه ) 1

  چه چیزهاي تجربی و نظري وجود آنها را اثبات می کند؟) 2

  و مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد؟ تنوع زیستیدر حفاظت از  آستانه چگونه ممکن است دانش) 3

  چیست؟ اکولوژیکی هاي آستانهموضوع مهم در استفاده از ) 4

نقاط یا اکولوژیک  هاي آستانه :ولوژیک که در این مقاله ارایه می گردد این است بهترین تعریف آستانه هاي اک

 هاي آستانهدانش . به حالت دیگر رخ می دهد اکولوژیکیمناطقی هستند که تغییر نسبتا سریع از یک حالت 

 ه سازي و تجزیهمی تواند به تعیین حساسیت گونه ها به جریان هاي تهدید آمیز مانند تخریب ، به ساد اکولوژیکی

ها در سیستم هاي تغییر یافته و  آستانه توانایی تعیین. و به شناسایی تخریب تنوع ژنتیکی کمک کند  زیستگاه

هم چنین دانش . و تولید کمک کند تنوع زیستیطبیعی می تواند به ما در درك کردن و اداره مبادالت بین 

به ویژه در  تنوع زیستیاي سیماي محیط براي حفاظت می تواند براي کمک کردن به پیشرفت طراحی ه آستانه

 هايآستانه به کار بردن . مورد استفاده قرار گیرد) استرالیاهمچون گندم زارها در شرق (سیماهاي تجزیه شده 

غیاب یا فقدان اطالعات .شناسایی شده براي یک گونه را نمی توان براي دیگر گونه ها به کار برد اکولوژیک

ها را  آستانهعکس العمل هاي متغیرهاي اکولوژیکی در تخریب و تجزیه زیستگاه می تواند کشف  کافی در مورد
حتی با کیفیت خوب اطالعات ، پیدا کردن نقاط ارزش دار در این عکس العمل ها سخت . سخت یا غیر ممکن کند

یک  زیستگاهتواند محدوده براي مثال یک کشاورز می . ها نیز وجود دارد آستانهخطر سو استفاده از . می باشد

 آستانه با وجود روش هاي زیاد براي شناسایی . گونه را پاکسازي کند تا به حفظ یک گونه گیاهی خاص بپردازد
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مانند بیشتر  آستانهروش . ها الزامی می باشد آستانه ها ، نیاز به توسعه مدل هاي دقیق آماري براي شناسایی بهتر
 مفاهیمی که کوشش می کند راه هاي استخراج هدفمند بیولوژیکی و اطالعات مفید مدیریتی را از روابط

 اکولوژیکیهاي  آستانه تحقیقات تجربی در زمینه. بیرون بیاورد ، باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد اکولوژیکی

فعال براي تعداد کمی از گونه هاي . ولیه کاري می باشدبه مقدار کمی انجام پذیرفته و در مراحل ا استرالیا در
تحقیقات بیشتر براي پرداختن به این موضوع بهبود در درك بیشتر آن . پرندگان این تحقیقات انجام پذیرفته است

  .و مدیریت پایدار منابع طیعی بسیار سودمند و کاربردي است تنوع زیستیبراي حفظ 

  

سبز شهري و مکان هاي تفریحی نقش تنوع زیستی در احداث فضاي  

  ، تدین، محمود رضا.*قجاوند، الهام

 دانشجوي کارشناسی ارشد اگرو اکولوژي، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد

کامل  یسالمت يدارا ستمیاکوسکه  یالبته زمان است،رفاه انسان  يارزشمند، برا اریبس هیسرما کی یستیتنوع ز   
. انسان فراهم کند يرا برا...) غذا، سوخت، فیبر، پناهگاه و مصالح ساختمانی و (باشد و بتواند کاالها و خدمات مهم 

ها، گونه ها، جوامع،  تیافراد، جمع( یستیمختلف تنوع ز باتیترک يدیتنزل و ناپداین در حالی است که امروزه 
مسأله  نیا یو حت شده است، یچالش جهان تبدیل به یکبه حفاظت از آن  ازیو ن) مناظر و ها ستمیها، اکوس ستگاهیز

در جهانی که ما  ).8( می یابد يشتریب تیباشند اهم یم يسخت تر یمیاقل طیشرا يکه دارا يریدر مناطق گرمس
هستیم، درك مفهوم تنوع زیستی روي زمین به منظور حفاظت از آن امري  سال به سال شاهد از دست رفتن گونه ها

  )CBD(تنوع زیستیبنا به تعریف انجمن ). 5(ضروري به نظر می رسد 
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