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بهبود  –ایجاد مخازن ژن پالسم  –اي در اسارت برنامه هاي تکثیر  در گونه ه –قانون گونه هاي در خطر انقراض 
حال باید بگوییم که عوامل تنوع زیستی چیست ؟  و  چرا و چگونه . در مدیریت حیات وحش را می توان برشمرد 

باید تنوع عوامل زیستی را حفظ گردد ؟  عوامل زیست محیطی با اثر افزایش دهندگی و کاهش دهندگی می تواند 
یر بگذارد ؛ به عالوه عوامل غیر زیست محیطی تحت تاثیر انسان نیز می تواند بر کاهش یا افزایش بر تنوع زیستی تاث

این تاثیر از بسیاري فعالیتها همچون اهلی کردن حیوانات گرفته تا توسعه صنعت . تنوع زیستی تاثیر گذار باشد 
جهان کلیتی است . ل دوم پاسخ دهیم حال می خواهیم به سوا. اکوتوریسم و فناوري نانو می تواند اعمال شود 

همبسته ، مرکب ازجوامع انسانی و طبیعی ، سالمت و رفاه هر قسمت در گرو سالمت و رفاه قسمت هاي دیگر است 
ی ناپذیر بوم شناختی که همه ي .  باید در نظر داشت که جامعه بشري جزئی از طبیعت است و تابع همان قوانین تخطّ

حفظ این حق . همه ي گونه ها از حق ذاتی بقاء و موجودیت برخوردارند. پیروي می کنند  گونه هاي این کره از آن
حیات براي  تمام موجودات زنده ، انسان را موظف می نماید به عنوان تنها عاملی که قادر است تاثیرات شگرف و 

یستی تنها تعبیري تنوع ز. عمیقی در محیط زیست ایجاد کند حق حیات سایر موجودات را خواستار نماید 
در سطح اقتصاد کالن ، الزم است ارتباطات . اجتماعی برخورداراست  –اکولوژیک ندارند و از مفهومی اقتصادي 

سیاستهاي توسعه اقتصادي ، گرایشهاي اصلی در زمینه درآمدهاي سرانه و هزینه هاي دولتی مربوط به تنوع زیستی و 
شرو روابطی که به تنوع حیات کمک کرده و به آن احترام می گذارد تنوع انسان باید به پی. وضعیت آن تبیین شود 

دیدگاه هاي اخالقی و فرهنگی نسبت به طبیعت را ، صرف نظر از ایدئولوژي اقتصادي ، سیاسی و مذهبی جامعه 
  . ترغیب نماید 

ودن از آنهاست ، که این ، بزرگترین گناه ما در قبال هم آفریده ها ، بی تفاوت بودن نسبت به آنهاست نه متنفر ب
  . ضمن اینکه هیچ چیز خوف ناك تر از عمل کردن با بی اطالعی و نادانی نیست . چکیده رفتار غیر انسانی است 

  

اثرمخرب گردشگري بر سواحل صخره اي جزیره قشم و  راهکار هاي پیشنهادي 
 مدیریتی
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  ؛  4 کیاوش ؛  گلزاریان پور،  3؛ ابطحی،  بهروز  2محمد رضا  ،شکري ؛ *1 آقاجان پور، فاطمه
 تهران ، بهشتی شهید زیستی دانشگاه علوم دانشکده    -  4و  3و  2و  1

 

واقع است و هر ساله گردشگران  جزیره ي قشم بزرگ ترین جزیره خلیج فارس بوده که در بخش شمالی آن
به بازدید از سواحل زیباي این  به این مکان سفر نموده و بسیاري به منظور فعالیت اقتصادي، تفریحی و علمی

این بازدیدهاي بی شمار که بیش تر در پهنه هاي جزر و مدي سواحل صخره اي صورت می . پردازندجزیره می
. گیرد، موجب می شود تا مناطق بین جزر و مدي در معرض مستقیم روز افزون آثار مخرب انسانی قرار گیرند

جهت مصارف (ل راه رفتن و لگد کردن، برداشت گیاهان و جانوران براي مثال می توان به اثرات فیزیکی شام
عالوه بر این، مناطق بین . و گسترش خط ساحلی و دفن موجودات اشاره نمود) خوراکی، اشیا زینتی و  علمی

جزرو مدي تحت تأثیر عوامل  شیمیایی و زیستی مختلفی مانند افزایش مواد مغذي، زباله شهري، آب کشاورزي، 
شیمیایی و دمایی و تخلیه آب به طور غیر مستقیم بوده که این عوامل موجب کاهش تنوع زیستی و  آلودگی

دگرگونی فرایند هاي اکولوژیک از قبیل روابط بین گونه اي، فراوانی و ساختار جمعیت و تولید مثل موفق خواهد 
و مدي سواحل صخره اي جزیره در این پژوهش اثر گردشگران بر تنوع گونه اي موجودات مناطق بین جزر  .شد

سپس راهکار هاي مدیریتی . ن عوامل تهدید کننده حیات موجودات این سواحل بررسی شدیقشم، با هدف تعی
مخرب گردشگري و  اثر ارائه گردید که به وسیله افزایش آموزش و سطح آگاهی گردشگران موجب کاهش

بر طبق طرح  برداري نمونه ل و تعداد ایستگاههايمح .حفاظت از تنوع جانوري و گیاهی این سواحل خواهد شد
با بازدید حضوري و  1388، در فروردین (Asymmetrical Beyond BACI Design) نمونه برداري نامتقارن

به منظور بررسی  آثار مخرب گردشگران بر موجودات . تأیید محیط زیست منطقه آزاد قشم انتخاب گردید
تحت منطقه ساحلی   شامل دو ناحیه به عنواننمونه برداري چهار ناحیه   ،مناطق بین جزر و مدي جزیره قشم

) گردشگربدون اثر (فاقد گردشگر دو ناحیه به عنوان شاهد و یا  به عبارتی منطقه ساحلی که  تأثیر گردشگران و
ردشگر سواحل زیتون و سینما دریا به عنوان دو ناحیه تحت اثر گ. است در جنوب جزیره قشم انتخاب گردید

باشند و داراي مشخص شدند که هر دو از سواحل گردشگري داخل شهر قشم با تراکم باالي گردشگران می
دو ناحیه شاهد خارج از شهر قشم که به طور معمول فاقد گردشگر . گردشگرانی از رده هاي سنی مختلف هستند

(loca on) نمونه برداري در داخل هر ناحیه  .انتخاب گردیدند  کیلومتر از یکدیگر 5است با فاصله  از دو   
فصل پر تردد ( دو نوبت فروردین ماه متر از یکدیگر در ساعات اوج جزر در100با فاصله   (Site)ایستگاه 
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نمونه هاي موجودات مناطق بین . انجام پذیرفت  1388 سال ) فصل کم تردد گردشگر(مرداد ماه  و) گردشگر
(rock pla orm)شامل سنگفرش سنگی  (Microhabitat)زیستگاه   جزر و مدي از شش خرد ، پاره سنگ  

(cobble) تخته سنگ ،(boulder) شکاف ،(crevice)اي ، دیواره صخر (sea wall)  و حوضچه هاي جزر و
dal )  مدي  pool زیستگاه ها با حداقل شش  در هر ایستگاه، نمونه برداري هر کدام از خرد. جمع آوري شد  (
اي توسط پرتاب تصادفی  برداشت نمونه از سنگفرش سنگی ، تخته سنگ و دیواره صخره. رار  صورت گرفتتک

سانتی متر، و  5سانتی متر و عمق  30متر، از حوضچه هاي جزر و مدي با اندازه اي به قطر  5/0×  5/0کوادرات 
 25با طول حدود  و از پاره سنگ هایی سانتی متر، 5متر و عمقی برابر   5/0اي با طول ها  از محدودهدر شکاف

نمونه هاي جمع آوري شده پس از تثبیت به آزمایشگاه انتقال . سانتی متر انجام گرفت15سانتی متر در عرض 
در دو ناحیه تحت  نوع فعالیت هاي گردشگري. داده شده و توسط کلید هاي شناسایی معتبر شناسایی گردیدند

و لزوم  و ارزش موجودات مناطق جزر و مديز اگردشگران  ان آگاهی عمومیتاثیر گردشگر و نحوه نگرش و میز
پرسشنامه ها میزان این در  .به وسیله ارائه پرسشنامه هایی  به گردشگران مشخص شد این موجوداتاز   حفاظت

 نرم داده ها توسط تحلیل و تجزیه. تحصیالت، سن، بومی و غیر بومی بودن گردشگران مورد بررسی قرار گرفت

به منظور سنجش تنوع و غناي گونه اي بی  .صورت گرفت  PRIMER 5و  Excel 2007آماري  افزارهاي
 سیمپسون، شانون، تنوع مهرگان در دو ناحیه تحت اثر گردشگر و دو ناحیه فاقد اثر گردشگر  از شاخص هاي

پنجاه و . شد تاکسونومیک استفاده، تنوع تاکسونومیک، فاصله تاکسونومیک و واریانس  مارگالف اي گونه غناي
خارپوست  3دوکفه اي و  5شکم پا،   16سخت پوست،  14کرم پرتار ،  4جلبک دریایی،  16هشت گونه شامل 

به طور کلی شاخص هاي تنوع زیستی در . مشاهده گردید 2باالترین تعداد گونه در ناحیه شاهد  .شناسایی شدند
در میان ناحیه ها . دد گردشگر پایین تر از دو ناحیه شاهد می باشددو ناحیه تحت اثر گردشگر در فصل پرتر

باالترین میزان شاخص تنوع شانون، سیمپسون و غناي گونه اي مارگالف مربوط به ناحیه سینما دریا در فصل 
همچنین باالترین میزان شاخص تنوع فاصله . در فصل پرتردد گردشگر می باشد 2کم تردد گردشگر و شاهد 

. ومیک، تنوع تاکسونومیک و واریانس تاکسونومیک در دو ناحیه فوق با همان ترتیب فصول مشاهده گردیدتاکسون
باال بودن شاخص هاي فوق در ناحیه سینما دریا در فصل کم تردد نشان دهنده ترمیم یا بازیابی بی مهرگان در 

پر تردد گردشگر و  ان در فصل طی ماه هاي کم تردد گردشگر می باشد که نشان دهنده کاهش تنوع بی مهرگ
کم ترین میزان شاخص هاي  .بازیابی و افزایش تنوع بی مهرگان در طول فصل کم تردد گردشگر می باشد

به دلیل برگزاري  گردشگر شود که همواره، حتی در فصل کم تردد مذکور در ناحیه پارك زیتون مشاهده می
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بررسی پرسشنامه هاي مذکور نشان داد که عامل حضور . تداراي تعداد باالي گردشگر اس ،جشنواره تابستانی
، %9، ماهیگیري %20، شنا %61گردشگران در سواحل زیتون و سینما دریا، قدم زدن و گردش در محیط 

بیش ترین علت حضور گردشگران در سواحل زیتون . می باشد%. 4و جمع آوري موجودات ساحلی % 6تحقیقاتی 
گردشگران ممکن است به هنگام گردش در محیط با جابه . دش در محیط می باشدو سینما دریا، قدم زدن و گر

جا کردن  و بر گرداندن پاره سنگ ها، ریختن  زباله، زیر پا له کردن بی مهرگان هنگام قدم زدن و برداشتن 
 همچنین قدم زدن و ساخت. موجودات زنده به صورت مستقیم موجب کاهش تنوع و فراوانی بی مهرگان شوند

هر . سازه هاي ساحلی می تواند موجب کاهش ناهمواري یا خلل و فرج و کاهش میکروزیستگاه ها گردد
محیط هایی که ناهموار ترند و داراي میکروزیستگاه . میکروزیستگاه، محیط زیست جانداران ویژي اي می باشد

در برابر تنش هاي محیطی و هاي متنوع تري می باشند، پناهگاه هاي بیش تري را براي حفاظت از جانداران 
با کاهش میزان ناهمواري محیط و میکروزیستگاه ها، تنوع و فراوانی بی  بنابراین. شکارچیان فراهم می کنند

گردشگران مورد مصاحبه قرار % 56ارزیابی پرسشنامه  ها نشان داد که .  مهرگان نیز ممکن است کاهش یابد
هفتاد و شش درصد از . د تحصیالت دانشگاهی می باشندفاق% 44گرفته داراي تحصیالت دانشگاهی و 

گردشگران داراي تحصیالت دانشگاهی داراي اطالعاتی در ارتباط با مناطق حفاظت شده دریایی بودند در حالیکه 
. از گردشگران فاقد تحصیالت دانشگاهی اطالعاتی در ارتباط با مناطق حفاظت شده دریایی داشتند% 35تنها 

گرفت که تحصیالت دانشگاهی موجب افزایش سطح آگاهی گردشگران از ارزش هاي حفاظتی  می توان نتیجه
موجودات مناطق جزر و مدي می شود و عدم آگاهی گردشگران از ارزش هاي حفاظتی جانداران سواحل جزر و 

مخرب در این پژوهش جهت کاهش اثرات . مدي موجب افزایش اثر تخریبی گردشگران بر این جانداران می شود
  : گردشگري راهکار هاي مدیریتی زیر پیشنهاد می گردد

  تهیه و ارائه برشور هاي مصور به گردشگران )  1
  نسب تابلوهاي مصور در سواحل گردشگري جزیره قشم) 2
براي کودکان و بزرگ ساالن، که عالوه بر دارا ...) کتابچه، دست بند، مجسمه و (تهیه و فروش برخی وسائل ) 3

  مفاهیم حفاظتی سبب افزایش جلب گردشگر و در آمد در سواحل می باشندبودن 
  تهیه کتابچه هاي آموزشی در سطح مدارس در مناطق ساحلی) 4
  آموزش میدانی در سواحل گردشگري توسط کارشناسان آشنا به مفاهیم حفاظتی) 5
  حل صخره ايساخت و قرار دادن میکروزیستگاه هاي مصنوعی در پهنه هاي جزر و مدي سوا) 6
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انتخاب سواحلی در بیرون شهر قشم به عنوان مناطق حفاظت شده که برخی فعالیت هاي مخرب گردشگري ) 7
  در آن ممنوع اعالم گردد

پیشنهادات فوق سبب افزایش آگاهی عمومی به منظور کاهش اثرات مخرب گردشگري، حفظ تنوع زیستی  
و باال بردن توان اکولوژیک ،زیبایی شناسی و  افزایش مناطق بین جزر و مدي سواحل صخره اي جزیره قشم 

  .جلب گردشگران خواهد شد

تحت ناحیه  ناحیه  فاقد اثر گردشگر، ،طرح نمونه برداري نامتقارنجزیره قشم، مناطق بین جزر و مدي، :کلمات کلیدي
  اثر گردشگران

  

  Clamydo s) مقایسه انتخاب زیستگاه زمستانه و النه گذاري  هوبره آسیایی

macqueenii)  
  در استپ هرات، استان یزد

  3وحیدري، فتح اله 2، همامی ، محمود  رضا 1آقانجفی، شیرین
  دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد1

  دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان2
  اداره محیط زیست خاتم،  یزد 3

  

هاي گذشته بر اثر تخریب  اي پرچمدار و متعلق به فون پاله ارکتیک است که جمعیتهاي آن در طی دهه گونه هوبره

آسیب در رده  IUCNزیستگاه ، قاچاق و قوشبازي در نواحی پراکندگی خود کاهش یافته به طوري که در ارزیابی 

استپهاي مرکزي ایران  را جهت زمستان جمعیتهایی ازهوبره آسیایی ).IUCN, 2008( قرار گرفته است )VU(پذیر
تاکنون مطالعات اندکی پیرامون انتخاب زیستگاه این گونه در ایران انجام شده .کنند  گذرانی و زادآوري انتخاب می

هدف از این مطالعه بررسی متغیرهاي زیستگاهی موثر بر انتخاب زیستگاه  زمستانه و النه گذاري  این پرنده در . است

پوشش گیاهی غالب منطقه شامل . باشد می جنوب استان یزد  هراتتگاههاي این پرنده دراستپ یکی از زیس

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

