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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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حفظ تنوع زیستی امکان بهره برداري صحیح مبتنی بر اقتصاد اکولوژیکی از اینها و همچنین احیاء و بقاي این 
ونه اي،تنوع ژنتیکی و تنوع بوم تنوع زیستی به معناي تنوع حیات در سه سطح تنوع گ. اکوسیستمها میسر گردد
  .سازگان مطرح می گردد

تنوع گونه اي به عنوان اساسی ترین سطح این تنوع ها ،شمار گونه اي موجودات در یک حوزه جغرافیایی معین 
تنوع زیستی در هر منطقه کلید پایداري و سالمت محیط زیست طبیعی در آن به حساب می .را بیان می کند

باید بر روي تنوع در اکوسیستمهاي مختلف و تاثیر نابودي آن در سرویس هاي اکوسیستمی  تحقیقات علمی.آید
نتیجه این کار ایجاد راهبردهایی براي سیاستگزاري است که در .که ما به آن بی توجهی کرده ایم تمرکز پیدا کند

روزه پراکندگی جهانی ام.زمینه حفاظت از محیط زیست کار کرده و در اولویت بندي ذخایر خود مردد هستند
مناطق حفاظت شده و اولویت هی گوناگون در حفاظت از محیط زیست باعث نادیده گرفته شدن مناطق خاصی 

زیستگاههاي % 20سطح زمین را می پوشانند و % 9اکوسیستمهاي تاالبی .از قبیل تاالب ها و علفزارها شده است
فظ تنوع و حیات جانوري و گیاهی و ذخیره گاه تولیدات تنوع زیستی را تامین می نمایند و از نظر زیستی حا

فواید تاالب ها براي فعالیت کشاورزي و صنعتی و بطور کلی همه جوامع ضروري می باشد و . اولیه می باشند
باتوجه به ارتباط بوم شناسی جانوران خشکی و دریایی با تاالب ها بایستی بر حفظ تاالب ها و تنوع زیستی 

  .شودتاکید بیشتري 
، اکسیژن محلول ، کنش و واکنش بین این فاکتورها و محیط  PHهیدرولوژي ، نوع تنوع مواد غذایی ، شوري ،

هاي مجاور ، فعالیت هاي انسانی و دام هاي اهلی ، باکتریهایی که سبب گردش انرژي در تاالب ها می شوند و 
  .یدات ثانویه می شوندنقش اساسی در زنجیره هاي تروفی  دارند سبب تنوع زیستی و تول

بهره برداري ناپایدار، زهکشی ، آلودگی آبها ، افزایش رسوب : عوامل نابود کننده زیستی در تاالب ها عبارتند از 
گذاري و فرسایش خاك در اثر تخریب حوزه آبخیز ، معرفی گونه هاي غیر بومی ، پیشرفت در فناوري و افزوده 

اراضی زراعی ، شهرنشینی و توسعه صنعتی ، استفاده نادرست تفرجگاهی ، شدن قدرت بشر ، تبدیل تاالب ها به 
تغییر و تنظیم رودخانه ها جهت تولید الکتریسیته ، برداشت مواد توربی ، کاهش پرندگان آبزي ، کاهش شیالت 

  .ساحلی ، شکار بی رویه ،دامداري و شیوع بیماري توسط دام هاي اهلی
  :وع زیست در تاالب هاراهکارهایی جهت کاهش نابودي تن

هم سو کردن حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداري پایدار با فعالیت بخش هاي کشاورزي ،  .1
  .مرتع ، آب و اکوتوریسم
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 .ایجاد ارتباط و هماهنگی بین تنوع زیستی با فعالیت هاي انسانی  .2
طی در تاالب ارائه الگوي مدیریتی پایدار زیست بوم هاي تاالبی ارتقاي شاخص هاي زیست محی .3
 .ها
 .ترویج وآموزش زیست محیطی در مدارس از طریق کارشناسان محیط زیست .4
 .گسترش تسهیالت کنترل و نظارت در منطقه .5
بررسی زیست محیطی احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشی و ارائه راهکارهاي مدیریت زیست  .6

 .محیطی و ارائه روش هاي زیست محیطی
گی هاي صنعتی نمی توان در کوتاه مدت به راه چاره دست در مشکالت ایجاد شده توسط آلود .7

زیرا تاسیس این صنایع در گذشته با هدف توسعه اقتصادي بوده و در آن پایداري توسعه ها لحاظ . یافت
 .نشده است

در برخورد با صنایع ، طراحی روش هاي علمی مناسب و ارزان قیمت بطوري که بتواند صاحبان  .8
البته الزم است این امر با کمک مراکز .ادي توجیه نماید بسیار موثر می باشدصنایع را از لحاظ اقتص

علمی همانند دانشگاهها و همچنین کارشناسان و متخصصان محیط زیست اداره کل محیط زیست 
صورت پذیرد وایجاد فشار بر اینگونه صنایع بدون ارائه راهکار با توجه به قدمت آنها و پیامدهاي منفی 

اجتماعی ناشی از تعطیلی تاثیري در حل مشکل آالینده هاي وارد شده به محیط نخواهد  –اقتصادي 
 .داشت

آموزش کشاورزان در جهت میزان استفاده از سموم و کود بوسیله کارشناسان سازمانهاي زیربط  .9
 .می تواند در ل مشکالت تاالبها و تنوع زیستی آن موثر باشد

مشکل آلودگیهاي ناشی از عملکرد انسانها در بخش ایجاد فرهنگ زیست محیطی جهت رفع  .10
مسکونی در این خصوص آموزش و ترویج اینگونه مسائل توسط ارگانهاي زیربط و همچنین گروههاي 

 .طرفدار محیط زیست می تواند بسیار موثر باشد
 

  ها گونه انقراض و زیستی تنوع
  3فریبا  حاجیان ، 2صفورا خواجه ، 1محسن نقویان
  زیست محیط کارشناسی نشجویاندا:  3و2و1
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