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نمونه  جمع آوري  شد که جنس ها وگونه هاي  50مونه ودرمجموع حدودان 10-20در هر بازدید درحدود 
 ,Caloplacaجنس با گونه هاي متفاوت به عنوان مثال گونه هایی از جنس  5شناسایی شده تا کنون 

Candelariella, Lecanora بوده البته کار شناسایی وبررسی تنوع هنوز ادامه دارد... و .  
  حفاظت، گلسنگتنوع زیستی، : کلمات کلیدي

 بیجار، شده حفاظت منطقه در شده اعمال هاي مدیریت گذاري تأثیر میزان یابیارز
  کردستان

  شهرام ،*1کبودوندپور سیروان؛ ،1منشنیک سارا؛ ،1ماجدي لیال؛ ،1سلیمی حدیث؛ ،1روخنده رضا؛ ،1بشیري لیال؛ ،1فربابائی
   زیست، محیط گروه طبیعی، منابع دانشکده کردستان، دانشگاه سنندج،

s.kaboodvandpour@uok.ac.irmail: -E 

  

 در. است داشته افزون روز يرشد جهان در شده حفاظت مناطق توسعه میالدي 1980 سال تا 1960 دهه از
 درصد 12 از بیش کمی و شده حفاظت منطقه 10000 از بیش شده حفاظت مناطق جهانی شبکه حاضر حال
 براي المللیبین اطالعات شبکه وتوسعه مدیریتی شناسی روش متاسفانه اما. گیردمی بر در را زمین کره سطح از

 تخریب موازات به امر این. است نداشته توسعه این با متناسب رشدي مناطق این در اصولی هايمدیریت اعمال
 به دستیابی ضرورت مناطق، این توسعه راه سر بر موجود هاي محدودیت و ژنتیکی و طبیعی منابع فزآینده
 شرایط به توجه با هاخطا حتی و هامعیار ها،اولویت ضرورت، تعیین براي پذیر انعطاف و جامع علمی، مدیریتی
 نموده برجسته دیگري زمان هر از بیش مدیریتی شده تعیین پیش از اهداف به یابیدست براي منطقه هر خاص
 شده حفاظت مناطق بزرگترین وسعتبه لحاظ  هم و تعداد لحاظ به هم ایران در شده حفاظت مناطق. است
 بنا تفرج و آموزش تحقیقات، حفاظت، بر ایران در شده حفاظت مناطق مدیریت اساس. شوند می محسوب کشور
 امرحفاظت، به فقط عمل در ولی دارد همخوانی IUCN6 سوي از شده تعریف هايمعیار با که است شده نهاده
 مناطق این پیرامونی اراضی بر مدیریتی گونههیچ و است شده محدود مناطق این امن پنجم یک در فقط هم آن

 شمال در هکتار 31612 وسعت با بیجار شده حفاظت منطقه). 7شدن ايجزیره خطر( شود نمی اعمال
 47˚53′ تا 47˚ 25′ و شمالی عرض 36˚ 73′ تا 36˚ 00′( تکاب شهرستانی شرق جنوب و جاریب شهرستان

                                                           
6 Interna onal  Un i on for  Conser va on of Nat ure   
7 Island effect (Isol a on)     
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 در جاریب شده حفاظت منطقه. دارد قراردر شبکه مناطق حفاظت شده ایران  کردستان استان در) شرقی طول
 به بیجار جهت حفاظت از جمعیت و زیستگاه گونه قوچ و میش ارمنی شده حفاظت منطقه 19/3/1350 مورخ
می محسوبکردستان  استان در شده حفاظت منطقه اولیناین منطقه،  .انتخاب شد شده حفاظت منطقه عنوان
 آمدي کار تا کنون در این منطقه حفاظت شدهؤ همچون اکثر مناطق حفاظت شده دیگر در ایران متاسفانه .شود

 تا گردید سبب موضوع این. است نگرفته قرار ارزیابی مورد علمی صورت به شده اعمال هاي حفاظتی مدیریت
 طرحتوسط دانشجویان رشته محسط زیست دانشگاه کردستان   زیر اهداف به دستیابی براي پژوهشی طرحی
 . شود اجرا و ریزي

  :اهداف
 هايمعیار بااز طریق مقایسه تطبیقی  بیجار شده حفاظت منطقه در شده اعمال مدیریت آمديکار ارزیابی 

  IUCN توسط شده تعیین
 شده حفاظت منطقه موجودیت کننده تهدید عوامل و منطقه مدیریت بر تأثیرگذار هايومتغیر عوامل شناسائی 

  بیجار،
 و یافته مدیریت گروه یک تشکیل از پس شده تعیین اهداف به دستیابی براي حاضر تحقیق در :هاروش و مواد

 منطقه در شده اعمال مدیریت خصوص در اولیه اطالعات آوريجمع براي صحرائی مطالعات انجام دیده، آموزش
 به توجه با. ندشد تعیین منطقه مدیریت بر تأثیرگذار هايمتغیر ،موجود هايراهنما و منابع مرور ونیز کنون تا

 مدیریت ،حفاظت ریزي، برنامه و اداري سازمان( اصلی سطح 7 هادرمتغیر این مدیریتی، هايمتغیر زیاد تشابه
 )تهدیدات و حاضر حال هاياستفاده تحقیقات، و آموزش ،ساکنیناحقاق حقوق و مشارکت   ، فرآیندزیستگاه
 جهان سراسر در WWF10 توسط و ارائه WCPA9 توسط که 8RAPPAM روش اساس بر. شدند بندي دسته
 محیط حفاظت کل اداره بانان محیط و کارشناسان( هدف جامعه دو براي نامهپرسش دو است، شده داده بسط

 هايفرم. شد تهیه) شدند انتخاب تصادفی صورت به که منطقه در واقع روستاي 22 از روستا 4 ساکنین و زیست
 محیط متخصصین و ساختار لحاظ به ،ومدیریت ترویج امر متخصصین تصویب به کارگیري به از قبل نامه پرسش
 لحاظ به و تکمیل منطقه در آزمایشی صورت به تحقیق اجراي از قبل ها فرم. گرفت قرار محتوا لحاظ به ،زیست
 محیط و کارشناسان آماري جامعه هايپرشسنامه. گرفتند قرار ارزیابی مورد تحقیق سؤاالت به پاسخ در کارائی

                                                           
8 Rapid Assessment and Priori za on of Protect ed Area Man agemen t    
9 World Commission on Protected Areas 
10  World Wildlife Federa on  
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 تشکیالت قبیل؛ از مسائلی که بودند سطح 11 در پرسش 50 و 80 شامل ترتیب به منطقه، ساکن مردم و بانان
 زیستگاهی، شرایط قانونی، غیر قانونی هاياستفاده آگاهی، و دانش موجود، اطالعات ،مدیریتی برنامه اداري،

نامهپرسش. نددادمی پوشش را تهدیدات و موجود تعارضات زیستی، و جغرافیائی خصوصیات آموزش، تحقیقات،
 دانشگاه زیست محیط رشته ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان توسط حضوري تکمیل و مصاحبه طریق از ها

 از) شده تعریف پیش از اهداف اساس بر آلایده شرایط( بهینه سناریو امر این با زمانهم. شدند تکمیل کردستان
 از یک هر براي تهیه) IUCN, WWF and WCPA( ذیصالح مراجع توسط شده تعریف هاي معیار طریق
 الذکرفوق اصلی هاي گروه در متغیر هر و) وزنی ارزش( تعریف کیفی ارزشیابی معیار یک شده انتخاب هايمتغیر

 کارائی خصوص در شده تعریف هاي نسب. شدند مقایسه بهینه سناریو هايمعیار با ماتریس یک تشکیل با
 ≤ 36 - 50( بخش رضایت کمی مدیریت ؛) ≤ 35 - 50( بخش رضایت غیر مدیریت: از بودند عبارت مدیریت

 رضایت کامالً مدیریت  ؛) ≤ 76 - 90( بخش رضایت مدیریت ؛) ≤ 51 -  75( متوسط بخش رضایت مدیریت ؛)
  ).  ≤ 90( بخش
 است امر این بیانگر صحرائی مطالعات و پرسشنامه تکمیل طریق از آمده دست به هايداده تحلیل و تجزیه:نتایج

 کارآمدي داراي تاکنون تأسیس بدو از شده اعمال هاي مدیریت لحاظ به بیجار شده حفاظت منطقه که
در امر %  25/47آمدي معادل  ریزي، کار  درصد در امر مدیریت سازمانی و برنامه 30/45 معادل ،مدیریتی

درصد در امر مدیریت و ارتقا سطح  65آمدي معادل  درصد در امر آموزش، کار 23آمدي معادل  حفاظت، کار 
 65آمدي معادل  درصد در امر برنامه ریزي براي استفاده هاي تفرجی و کار  6/7آمدي معادل  زیستگاه، کار 

بنابراین مدیریت اعمال شده تا کنون در این منطقه در سطح غیر رضایت بخش . درصد در امر پژوهش بوده است
ارزیابی ) ≤ 51 - 75(سطح دانش کارشناسان شاغل در منطقه در سطح رضایت بخش متوسط . گردد ارزیابی می

آموزشی ضمن خدمت اصلی ترین چالش در این راستا هاي  عدم تجانس رشته تحصصی و کافی نبودن دوره. شد
هاي اعمال شده براي ارتقا سطح  علی رغم رضایت بخشی متوسط در خصوص مدیریت. تشخیص داده شد

، مقایسه گزارشات قبلی و فعلی سرشماري جمعیت قوچ )درصد 65(ها درمنطقه حفاظت شده بیجار زیستگاه
در حالی که . قوچ و میش منطقه سیري کاهشی داشته است ومیش و نیز نظر سنجی به عمل آمده، جمعیت

 مخدومدکتر مجید  .اند هاي حیات وحش از قبیل خوك و گرگ روندي فزاینده را طی نموده جمعیت برخی گونه
 2008مدیریت مناطق حفاظت شده و حفاظت از تنوع زیستس در ایران در سال ” در مقاله خود تحت عنوان 

می اراضی تبدیل و کنی بوته مفرط، چراي قانونی، غیر شکار را در ایران شده اظتحف مناطق چالش مهمترین
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ولی نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است که دردرجه اول مسائل اقتصادي ومعیشتی و در رتبه بعدي . داند
ه مهمترین معضل کیلومتري این منطق 3احداث کارخانه سیمان و دپوي دفن زباله شهر بیجار در فاصله کمتر از 

رسد افزایش حضور صیادان طبیعی نظیر؛ گرگ و خوك در  به نظر می. مدیریتی در این منطقه محسوب می شود
هاي انجام  نتیجه نظر سنجی. منطقه حفاظت شده بیجار ، مجاورت محل دفن زباله شهر بیجار با این منطقه باشد

یط بانان، کمبود امکانات گشت زنی و عدم استفاده از شده حاکی از کمبود اعتبارات، تعدادن کارشناسان و مح
  .مردم بومی تحت عنوان همیاران محیط زیست در منطقه بود

 درکاستاریکا 1999 ژوئن در که شده حفاظت مناطق در مدیریت کارآمدي المللیبین کارگاه:گیري نتیجه
کار سنجش و هامعیار تعیین حفاظت، شرایط بهبود را شده حفاظت مناطق ارزیابی در اصلی اهداف شد، تشکیل
 اعمال هايمدیریت تأثیر میزان سنجش براي زیادي اقدامات کنون تا. کرد تعیین مناطق این در مدیریت آمدي
 فرآیندي ارائه به قادر کنون تا متأسفانه ولی است آمده عمل به جهان سراسر در شده حفاظت مناطق در شده
نبوده شده حفاظت مناطق در شده اعمال هايمدیریت گذاري تأثیر میزان سنجش و ارزشیابی براي فنی و علمی
 تبیین براي تحقیق ضرورت 1992 سال در کاراکاس جهانی کنفرانس در کنندگان شرکت دلیل همین به. ایم

 عناصر و ها استراتژي ها،فعالیت سنجش براي اصولی ارزیابی روش یک به یابی دست براي علمی شناسی روش
 امر این ضرورت مجدداً. دادند قرار تأکید مورد را یافته مدیریت طبیعی مناطق سایر و ملی هايپارك در مدیریتی

 هاي دخیل در کارآمديمتغیرشناسائی   .گوشزد شد 2004 سال در نپال زیستی تنوع المللی بین درکنوانسیون
 شده تعریف هاي معیار بامتغییر  هر مقایسه و ماتریس تهیهو  در مناطق حفاظت شده شده اعمال هاي مدیریت

 هم و انفرادي صورت به را شده حفاظت مناطق در شده اعمال مدیریت بندي رتبه امکان ما به بهینه سناریو در
به ما این   و مرتفع کرده مدیریتی کارائی ارزیابی امر در شخصی هايقضاوت تأثیراین روش  . خواهد داد گروهی

 نکته. شوند بندي دسته دفمنده صورت به منطقه مدیریت بر گذار تأثیر عوامل این طریق ازدهد تا امکان را می
 بر پیوسته نظارت ضمن آن طریق از تا است متوالی زمانی هاي بازه در فرآیند این تکرار روش این در مهم

 گانه چهار مناطق اکثر. یابیم دست هدفمند مدیریت و ریزي برنامه یک به نهایت در شده اعمال هاي مدیریت
 دلیل به هستند مدیریتی طرح داراي که نیز معدودي تعداد آن و هستند جامع طرح و مدیریتی برنامه فاقد ایران

 رعایت عدم اقتصادي، مشکالت عقالئی، مدیریت وجود عدم متخصص، نیروي کمبود الزم، مالی منابع کمبود
 ترویجی، هاي برنامه وجود عدم مناطق، این منديفایده خصوص در انتزاعی دیدگاه مردم، حقوق احقاق فرآیند
عدم بازنگري در شیوه هاي مدیریتی با  ،مناطق این توسعه کنار در بنائی زیر هايبخش سایر توسعه به توجه عدم
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 شده تعیین مدیریتی اهداف به دستیابی به قادر توجه به مقتضیات زمانی و عدم به کارگیري شیوه هاي جدید
 مناطق زوال اصلی دلیل که معتقدند ایران در نظران امر حفاظت از طبیعیت و منابع طبیعی صاحب .نیستند
 شده حفاظت مناطق اکثر در. است مناطق این در سرزمین آمایش اصول به توجه عدم ایران در شده حفاظت

 انسانی،نیروي کمبود ؛قبیل از ییهامحدودیت دلیل به باشد شده توجه هم سرزمین آمایش اصول به اگر حتی
 در. است شده ممکن غیر تقریباً حفاظتی اهداف به دستیابی آموزش و نقلیه هلوسی متخصص، نیروي تجهیزات،

 هاي زیستگاه برد ظرفیت تعیین عدم کاري،معدن شده، حفاظت مناطق شدن ايجزیره ها، محدودیت این کنار
 ،احداث جاده  قانونی، غیر شکار حفاظت، فرآیند در مردم مشارکت عدم ساکنین، سنتیبرداريبهره مناطق، این
 قرار الشعاعتحت را مناطق این بقا ،فاضالب و زباله دپوي ،سازي سد نظامی، هايفعالیت اشجار، قطع و کنیبوته
هاي محیطی، ارتقا سطح دانش و  ریزي بنابراین توجه به اصول آمایش سرزمین و ناحیه بندي در برنامه .است داده

 بازوي عنوان به) NGO(هاي غیر دولتی زیست محیطی  توسعه ارگان آگاهی هاي تمام سطوح طیف جامعه،
گیري علوم وفنون جدید  ر حفاظت در کشور، توجه بیشتر به امر پژوهش، به کارام دیانصمت عملکرد بر نظارتی

در امر حفاظت از طریق تعامل با کشور هاي پیشتاز در امر مدیریت مناطق حفاظت شده و توسعه زیر 
هاي  تواند بسیاري ار چالش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به موازات توسعه مناطق حفاظت شده می ساخت
  .رو مناطق حفاظت شده در ایران را مرتفع سازد پیش

  

  ئه راهکارهایی جهت مقابله با نابودي تنوع زیستی در اکوسیستمهاي تاالبیارا
 کاظمی سوده،نقویان محسن،بروجنی حاجیان فریبا،خواجه صفورا

  
تاالب ها بعنوان بوم سازگانهایی با ارزش از جمله مواردي هستند که مورد کم توجهی مسئولین و ادارات و 

بوم سازگانهایی که اگر شیوه هاي مدیریتی مناسب جهت حفاظت از آنها بدرستی .سازمانها زیربط قرار گرفته اند
ها ضمن اثرگذاري نامطلوب بر زندگی گونه اعمال نشود به سرعت رو به نابودي می روند و نابودي هریک از این

هدف از ارائه این .هاي مختلف گیاهی و جانوري بر زندگی انسانها نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذار است
مقاله بیان ارزش تنوع زیستی و عوامل نابود کننده آن و پیشنهاد راهکارهایی جهت مقابله با نابودي تنوع زیستی 

لذا برنامه حفاظت از این بوم سازگان باید به شیوه اي علمی و اصولی انجام گیرد تا ضمن .ی باشددر تاالب ها م
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