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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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 آبی هاي ستمیاکوسسایر و  ییای، درینیزمموجودات  انیمنابع از جمله م یموجودات زنده تمام انیدر م گوناگونی 
سه  يدارا 5CBD. یاد می شود "تنوع زیستی"، به عنوان ) ها ستمیگونه ها و اکوس نیب، در داخل گونه ها گوناگونی(

از حیات زمین و احترام به اختیارات  فاظتحفظ سیستم هاي ح یعنی( یستیحفاظت از تنوع ز: مهم شاملهدف 
مردم بدون به خطر انداختن  يبرا شتیمع نیتام یعنی( اکوسیستم ياز اجزا داریاستفاده پا،  )توسعه بشر يآینده برا

). 2(ی، می باشد کیاز استفاده از منابع ژنت یمنصفانه و عادالنه منافع ناشگذاشتن اشتراك و به  )ندهیاختیارات نسل آ

مدیریت فضاي سبز و مکان هاي یکی از مدیریت هایی که در زمینه حفاظت از تنوع زیستی انجام می گیرد 

مطالعه بررسی پیامد هاي ناشی از استفاده انسان از محیط زیست به عنوان یک هدف از انجام این . است تفریحی
محل براي گذراندن اوقات فراغت و تأمین آرامش و اثراتی که بر تنوع زیستی به دنبال دارد و ارائه راهکار هاي 

  .مدیریتی براي آن است
محلی و منطقه اي در آن می مدیریت فضاي سبز یک سطح مشخص خاصی را در بر می گیرد که دولت هاي  

مدیریت پارك هاي عمومی و مناطق سبز شهري می تواند . توانند به منظور حفاظت از تنوع زیستی فعالیت کنند
مثالً با طراحی کمربندهاي سبز شهري و در نتجه بهبود زیستگاه ها در (منجر به افزایش تنوع زیستی و حفاظت از آن 

می توانند توجه بیشتري به گیاهان بومی محلی نسبت به گونه هاي غیر بومی، همچنین مقامات محلی . شود) شهر
مناطق شهري . پایین تر نگه می دارد...) مثالً براي تهیه آب، آفت کش ها و (این همچنین هزینه ها را . داشته باشند

یت تنوع زیستی حائز چرا که جنگل هاي محلی نه تنها براي مدیر. غالباً در مورد سطوح جنگلی تصمیم می گیرند
اکوسیستم هاي سالم و متنوع همچون جنگل هاي محلی و پارك . اهمیت هستند بلکه ارزش زیبا شناختی هم دارند

اقتصادي شهرها همچون جلب توجه توریست ها و   -هاي جنگلی می توانند اثرات مفیدي بر جنبه هاي نمایشی 
در جهت حفظ و بهبود تنوع زیستی در این راستا می تواند منافع تالش هاي مدیریتی ). 4؛ 1(تاجران، داشته باشند 

بنا براین احداث فضاهاي سبز و پارك هاي شهري همراه با  حفظ تنوع زیستی آن، . بسیاري را به همراه داشته باشد
. اشتتأمین آرامش و فعالیت هاي تفریحی را که یکی از ارزشمندترین استفاده هاي زمین است، به دنبال خواهد د

در واقع کیفیت منطقه از نظر زیبا شناختی ،اغلب متاثر از  . در اینجا همچنین تنوع زیستی نقشی کلیدي ایفا می کند

                                                           
)  
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همچون (استفاده از تنوع زیستی منطقه براي مردم در فعالیت هاي آن ها . وضعیت تنوع زیستی آن منطقه می باشد
همچون عکاسی، تماشاي پرنده و (ت به حرکات غیر فعال نسب) شکار، ماهیگیري، دوچرخه سواري و کوه نوردي

بیشترین اثر معمول آن  ).7(در نتیجه تفریح اثراتی را بر تنوع زیستی در پی خواهد داشت . نقش بیشتري دارد) تفکر
فرآیند لگد مال کردن است که خسارات جانبی آن نابودي گیاهان، جابجایی افق هاي آلی خاك و فشردگی خاك 

وسایل نقلیه ورزشی، رفت و آمد اسب، دوچرخه سواري، پیاده روي همچنین می تواند به خاك . نی استهاي معد
. این اثرات پایمال کردن، به نوبه خود اثرات طوالنی مدت و پایداري را به همراه دارد. هاي حساس آسیب وارد کند

ن، خانه ساختن، دخالت انسان به عالوه بر آن اثرات محیطی مهم دیگري همچون جمع کردن هیزم، آتش ساخت
  . زیستگاه هاي حیات وحش و استفاده از وسایل نقلیه ورزشی را می توان نام برد

  نتیجه گیري
، محصوالت اثرات وارد بر تنوع زیستیدر این زمینه از اکولوژي تفریحی نتیجه گیري اصلی این است که 

امکان پذیر نیست مگر آنکه تمام استفاده هاي تفریحی کوتاه دوري از این اثرات . فرعی اجتناب ناپذیر تفریح هستند
مدیران باید تصمیماتی در مورد سطوح مناسب اثرات و پیاده سازي استراتژي هاي مدیریتی ). 3(و مختصر باشد 

یت اثرات تنوع زیستی ناشی از فعال. بگیرند) براي اینکه این اثرات در قبل و یا در سطح قابل قبول نگه داشته شود(
یکی از استراتژي هاي . هاي تفریحی می تواند به سرعت رخ دهد در حالی که ممکن است به کندي بهبود یابد

و بدین وسیله . مدیریتی در این زمینه آن است که به صورت دوره اي به محل ها اجازه استراحت داده می شود
این همچنین . وش مدیریتی اثبات می کندرا به جاي تعمیرات به عنوان یک ر) وارده(اهمیت اجتناب از اثرات 

. توضیح می دهد که اثرات ممکن است در دراز مدت بیشتر شوند مگر اینکه به محل ها اجازه استراحت داده شود
مدیران منابع ). 3(گسترش اثرات در مکان هاي جدید معموالً از نابودي مکان هاي تأسیس شده، مشکل تر است 

رابطه با مدیریت تنوع زیستی در هنگامی که براي شکار، ماهیگیري و سایر فرصت هاي باید توصیه هاي زیر را در 
  : )6(تفریحی برنامه ریزي می کنند، به کار گیرند 

 اطمینان از هماهنگ بودن مدیریت تنوع زیستی با برنامه هاي مدیریت تفریحی  •
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با هدف باال بردن آگاهی آن ها از فراهم کردن مطالب آموزشی و یا کارگاه هایی براي مخاطبان مورد نظر  •
 تنوع زیستی

بر اهداف تنوع ) منفی(تقویت سیاست هاي مدیریت حیات وحش و به کار بردن شیوه هایی با حداقل تأثیر  •
 زیستی

 تشویق مناطق کم اثر بر روي تنوع زیستی همچون اردوگاه هاي ابتدائی •

 به کارگیري زیستگاه هاي خاص گونه اي و برنامه هاي خاص •

یک . در پایان این مطلب  قابل ذکر است که هر شهروندي به تنهایی می تواند براي تنوع زیستی تصمیم گیرنده باشد
تصمیم یا یک انتخاب کوچک می تواند اثرات بزرگی را به دنبال داشته باشد و همچنین این امر حائز اهمیت است 

با . باهی طبیعت و محیط زیست را فرآهم نسازدکه انسان در جریان رشد و توسعه موجبات آلودگی، زوال و ت
انتخاب صحیح و استفاده از سیاست هاي حمایتی دولتی، عموم مردم می توانند در جهت توسعه پایدار جهان قدم 

  ).9(در این میان دولت ها، شرکت ها و سایرین موظف به اطالع رسانی به عموم هستند . بگذارند
  

  

  مهاجم دریاي خزر مبارزه بیولوژیکی با شانه دار
  سلمانی الهام– تاج بخش فرناز  -زمین پیما مطهره - انصاري حمیدرضا – رمضانی مرتضی 

  
آگاهی ازخصوصیات این  جاندارو همچنین ویزگی , به منظور مبارزه بیولوژیکی شانه دار مهاجم دریاي  کاسپین

  :هاي دریاي کاسپین ضروري به نظر می رسد
قزاقزستان و ترکمنستان , روسیه ,آدربایجان ,دریاي خزر بزرگترین دریاچه جهان بوده وبین پنج کشور ایران 

 kmو مساحتی برابربا   km 566  حداکثرعرض km 1204داراي حداکثر طولی . واقع شده است 
یک صفت مهم . می باشد m 184و میانگین عمقی برابر با  3km 77000و حجمی برابر با     436000

هاي مختلف دریاچه  بطورمثال شوري آب در بخش. دریاي کاسپین تنوع فوق العاده خواص زیستی آن است 
کمترین شوري در قسمت هاي شمالی و .درهزار است   85/12میانگین شوري دریاي خزر برابر با . متفاوت است
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