بسمه تعالي
شرح خدمات مطالعات مقدماتي مناطق واجد شرايط انتخاب مناطق جديد و ارتقاي سطح به يكي از عناوين چهارگانه
-1كليات و ویژگی های منطقه:
-1-1تاريخچه حفاظتي منطقه
 -2-1وسعت
 -3-1موقعیت جغرافیائي
 -4-1سیماي عمومي منطقه
 5 -1داليل اهمیت و جايگاه منطقه در شبكه حفاظتي و تنوع زيستي
 6-1خدمات اكوسیستمي منطقه
-2منابع اكولوژیكی
-1-2فیزيوگرافي شامل وضعیت توپوگرافي  ،شیب عمومي منطقه و نقشه هاي مربوطه
 -2-2زمین شناسي و خاك شناسي منطقه و نقشه هاي مربوطه
 -3-2بررسي وضعیت كاربري فعلي اراضي و نقشه هاي مربوطه
 -4-2اقلیم  ،دما و بارندگي شامل نقشه هاي اقلیم  ،همباران  ،همدما،منحني آمبروترمیک
 -5-2منابع آب و شناسايي منابع آبهاي سطحي و زيرزمیني شامل رودخانه ( اصلي و فرعي  /دائمي و فصلي ) ،چشمه ،سرابها  ،قناتها ،
تاالب و آبشخور وچاه و  ...و نقشه هاي مربوطه
 -3منابع زیستی
 -1-3پوشش گیاهي :
 -1-1-3تعیین تیپهاي گیاهي
 -2-1-3تعیین فهرست گونه هاي گیاهي (خشكي – آبي ) ( در يک جدول نام فارسي ،فرم رويشي ،نام علمي  ،نام انگلیسي و طبقه
بندي آن از نظر  IUCNو فهرست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع)
 -3-1-3تعیین جدول ارزشي گیاهان( گونه هاي انحصاري  ،بومي  ،بازمانده ،نادر  ،محدود شده  ،درمعرض تهديد ( ،طبق فهرست Red
 Listموسسه تحقیقات جنگلها ومراتع وهمچنین معیارهاي  ) IUCNحمايت شده  ،معرف ،گونه هاي با ارزش ژنتیكي ويا ساير
ارزشهاي شناخته شده  ،گونه هاي بیگانه ومعرفي شده)
 -4-1-3تعیین تراكم پوشش گیاهي و طبقه بندي آنها (25-0،50-25و 50به باال)
نقشه تیپ گیاهي  ،نقشه طبقه بندي تراكم گیاهي ارائه گردد.

 -2-3حیات وحش
 -1-2-3بررسي تنوع گونه اي منطقه
 -2-2-3بررسي پستانداران ،پرندگان ،خزندگان و دوزيستان و آبزيان شاخص منطقه ( چتر و كلیدي) وارايه فهرست آنها برحسب نوع
زيستگاه،تغذيه ,موقعیت حفاظتي وساير خصوصیات متعارف درجداول ارزشي(با معرفي گونه هاي بارز وگونه هاي ثبت شده
درفهرستهاي  IUCNو  CITESو ايران)
 -3-2-3زيستگاهها و طبقه بندي آنها از نظر كیفیت و عوامل تهديد
 -4-2-3نقشه زيستگاهها و پراكندگي گونه هاي شاخص
 -5-2-3تعیین مسیركريدورهاي ترددحیات وحش درفصول مهاجرت مربوطه در داخل و خارج منطقه و شناسائي مناطق حیاتي و حرايم
اكولوژيكي پیرامون آن
 -4چشم اندازها و ويژگي هاي بارز طبیعي و فرهنگي و باستاني منطقه و مناطق منحصر به فرد زمین شناسي  ،ديرينه شناسي و غارها
 -5بررسي اجمالي اقتصادي

اجتماعي منطقه شامل كانونهاي انساني ( ساكن

و بررسي ظرفیتهاي موجود و امكانات مشاركت جوامع محلي

 -6ارزيابي توان اكولوژيک و زون بندي منطقه

-7ارايه تصاوير مستند

-8برنامه ريزي و پايش

عشايري) و پراكنش آنها و عوارض مهم انسان ساخت

ضمائم:
تركيب زونها
نام منطقه

نوع زون هاي ممكن

حداقل زون الزم

پارك ملي

 8 ، 1،2،3،4،5،6،7و 11

 1،2،3و  4احتماالً 11

پارك جنگلي طبیعي

 2،3،4،6،7و 11

 2،3،4و 11

پارك جنگلي دست كاشت

 2،3،4و 11

3و4

پناهگاه حیات وحش

 2،6،7،8و 11

 2و 11

آثار طبیعي ملي

 1،2،5و 11

 1و 11

منطقه حفاظت شده

 2،6،7،8و 11

 2و 11

پارك طبیعت

 2،3،4و 11

 3و 11

ذخیرگاه جنگلي

 1،2و 11

1

فضاي سبز

2

-

پرديسان

 10 ،4 ،3و 11

 10و 11

ذخیره گاه – زيستكره

 1،2،5،6،7،8،،،10و 11

 1،2،8،10و 11

میراث فرهنگي جهاني

 5،10و 11

5و8

میراث طبیعي جهاني

 1،2،5،10و 11

1و2

تشریح زونها و برنامه ریزی
زون ( :)1زون طبيعت محدود شده Strict Nature Reserve
اين اراضي نشان دهندة مهمترين و اغلب آسیب پذيرترين ارزشهاي طبیعي پارك بشمار ميروند .هرگونه فعالیت انساني كه منجر به
دگرگوني ارزشهاي اين زون شود ممنوع است .اين زون داراي گونهها يا اجتماعات گیاهي و جانوري يا ساير پديدههاي طبیعي منحصر
بفرد ،اكوسیستمهاي آسیب پذير و شكننده بوده و حفظ و حراست كامل آن براي اهداف علمي و پايش زيست محیطي ضروري است.
انجام پژوهشهاي علمي در اين زون تنها با اخذ مجوز و تايید بخش اداري پارك مجاز است .استفادة عمومي كالً ممنوع است ،هرگونه
استفاده از وسايل نقلیه ممنوع است .اما هدف اصلي اين زون حفاظت از منابع طبیعي منحصر بفرد در شرايط كامالً طبیعي و بكر است و
تنها آن دسته از فعالیتهاي ساختماني كه براي مديريت و حفظ كیفیتهاي بكر اين برنامه ضرورت پیدا كند مجاز خواهد بود .اين اقدامات
معموالً از احداث يک پست يا پاسگاه دور افتاده ساده مرزي يا تريلهاي ساده كه هیچگونه تاثیري بر زون نميگذارد تجاوز نميكند .اين
زون نامهاي ديگري را نیز به خود اختصاص ميدهد كه عبارتند از:
 -زون مهار نشده (زون وحشي )

Wilderness zone

 -زون غیر قابل دسترس

Intangible zone

 -زون بكر علمي

زون ( : )2زون حفاظت شده

Primitive Scientific zone

Protected Area

اين اراضي غالباً در مجاورت اراضي دسته اول قرار دارند و با اين كه سیمهاي برجستة طبیعي قابل توجهي دارند اما ارزش زيست
محیطي آنها مجموعاً پايینتر از ارزشهاي اراضي دسته اول است .بهمین دلیل ميتوان اين سیماهاي با ارزش را براي بهرهمندي بازديد
كنندگان بطور محدود آماده و قابل استفاده كرد .اين زون بعنوان اراضي بینابیني يا زمینهاي پیراموني براي جدا كردن زون ( )1از ديگر
زونهاي قابل دسترسي پارك تلقي ميشود .در اين اراضي معرفي گیاهان و جانواران غیر بومي ممنوع بوده و براي حفظ سیماي طبیعي آن

از يک سو و ثمر بخشي آن به عنوان زون ضربه گیر پیراموني براي زون ( )1الزم است گونههاي بیگانه اين طبقه ريشه كن شوند .توسعة
فیزيكي در اين اراضي محدود به پژوهش است .احداث جاده و مسیرهاي تردد براي وسايل نقلیه در اين اراضي ممنوع است .بعلت آسیب
پذيري و استثنايي بودن كیفیت منابع اين زون ضروري است كه در برخي از مواقع سال بمدت بسیار محدودي اين اراضي براي
استفادههاي عمومي باز شده يا به تعداد بسیار معیني از بازديدكنندگان (با پیش بیني كلیة تمهیدات الزم براي كاهش اثرات بازديد بر زون)
اجازة دسترسي داده شود .فعالیتهاي پژوهشي در صورتي كه پیامدي نداشته باشند مجازند .اسامي ديگر اين زون عبارتند از:
ـ زون بكر يا اولیه

Primitive zone

ـ زون اكولوژيكي

زون ( :)3زون استفاده گسترده

Ecological zone

Extensive use zone

اين دسته از اراضي كه بدواً براي استفاده تفرجگاهي كنار گذاشته ميشوند برحسب شدت استفاده از يكديگر تفكیک ميشوند .اين طبقه
شامل اراضي است كه استفادة گسترده را ميتواند ترويج دهد .در اين منطقه توسعة عوامل زير بنايي نظیر جادههاي يكطرفه ،تريلها
(پیادهروها) ،محلهاي چادر و اردو مجاز است .از طريق باز كردن جنگلها مي توان مناظر و مراياي اين زون را براي استفاده كنندگان
ملموستر نمود .اراضي اين طبقه با ظرفیت پايین ميتوانند براي تفرج گسترده اختصاص يافته و براي زونهاي ( )1و ( )2نقش ضربه گیر
) (Buffer zoneدارند .در اين طبقه توسعه امكانات و تسهیالتي مانند مراكز بازديد كنندگان و اقامتگاههاي دائمي ممنوع است .زيرا
تشديد استفاده از اراضي اين طبقه مي تواند ارزشهاي طبیعي ،نقش و اهمیت آنرا كاهش دهد و با وجود اينكه تفرج در اين طبقه بصورت
گسترده و در سطح ابتدايي صورت مي گیرد اما الزم است از اثرات سوء زيست محیطي توسعه فیزيكي و استفاده از آن ممانعت شود .اين
طبقه نیز عملكردي مانند زون ( )2دارد و زون ضربهگیر بیروني زون ( )1محسوب ميشود و باعث حمايت بیشتر و تضمین موجوديت
زون ( )1ميشود .نام ديگر اين زون ،زون تفرج  outdoor Recreation zoneميباشد.
زون ( : )4زون استفاده متمركز

Intensive use zone

اين نواحي داراي تراكم قابل توجهي از بازديد كنندگان بوده و غالباً درصد كمي از منطقة تحت حفاظت را در بر ميگیرد .استفاده از اين
منطقه تحت پايش و مديريت قرار دارد .بسیاري از خدمات مربوط به بازديدكنندگان از منطقه مانند جادههاي دو طرفه ،مركز
بازديدكنندگان ،فروشگاههاي عرضه كننده نیازهاي بازديد كنندگان ،محلهاي رسمي اردو ،چادر و تسهیالت اقامت شبانه در اين زون
مستقرند .به علت تراكم باالي استفاده كنندگا ن از اين زون ،اراضي واقع در آنها به شدت تحت تاثیر فعالیتهاي تفرجگاهي قرار داشته و به
همین دلیل نیز به سطح باالتري از مديريت نیاز دارند .بايد تا حد امكان مراقب بود تا از هر گونه توسعهاي كه اين زون را با سیماي

شهري روبرو نمايد جلوگیري شود .تسهیالت و امكاناتي كه در اين زون استقرار مي يابند بايد در حدي باشد كه ارزشهاي پارك را كاهش
ندهد .و تسهیالت استفاده عمومي در اين زون از يكسو بايد در حداقل میزان خود باشد .و از سوي ديگر باعث افزايش سطح بهرهمندي
بازديد كنندگان از اين زون شده و ضمناً حفاظت منابع نیز تضمین گردد .در صورتي كه امكان داشته باشد برخي از امكانات تفرجگاهي
كه با سیماي طبیعي منطقه تعارض جدي دارند .مانند رستورانها و فروشگاهها در خارج از مرزهاي پارك ايجاد گردد تا اثر انسان بر منطقه
به حداقل خود كاهش يابد .اين زون با عناوين زير نیز ديده ميشود:
ـ زون قابل دسترسي

Access zone

ـ زون توسعه فیزيكي

Development zone

زون ( : )5زون فرهنگی  /تاریخی Historic – Cultural zone
اين دسته از اراضي در محدودة مرزهاي پارك از نظر فرهنگي حائز اهمیت بوده و معموالً زمینههاي تاريخي باستاني يا منابع فرهنگي
معاصر را در سطح اهمیت ملي يا جهاني در بر ميگیرد .اين طبقه به دلیل توجه مستقیمي كه بر اهمیت حفاظت و تفسیر اين آثار به عنوان
میراثهاي فرهنگي ملل مي شود بسیار حائز اهمیت بوده و چنانچه در مجاورت نواحي طبیعي ايجاد شود مطلوبیت بیشتري خواهد داشت
توسعة فیزيكي فقط محدود به زماني است كه از نظر حفاظت ،ترسیم و احیاي ارزشهاي فرهنگي و تفسیر ضرورت پیدا ميكند .استفادة
عمومي از اين زون نیز فقط در سطح بازديد ،آموزش و ترويج ارزشهاي فرهنگي ـ طبیعي پارك انجام گیرد .اين زون تحت عناوين زير
نیز به چشم ميخورد:
ـ زون تاريخي

Historic zone

ـ زون فرهنگي

Cultural zone

ـ زون باستاني Archeologist zone
زون ( )6زون بازسازی Recovery zone
آن دسته از اراضي محدودة داخل منطقه كه در اثر معرفي گونههاي گیاهي و جانوري غیر بومي ،بهرهبرداري از جنگلها ،حريق،
كشاورزي ،اسكان و نظاير آن از بین رفته يا دگرگون شدهاند در اين طبقه قرار ميگیرند .زماني كه هدف مديريت آتي در مورد اين اراضي
تعیین شد برنامة عملي مستقیماً در جهت بازسازي و بهبود آن به مرحلة اجراء گذاشته ميشود .در برخي موارد كاشت گیاهان بومي در
اراضي فرسايش يافته ممكن است ضروري باشد .در برخي ا ز موقعیتهاي خاص ممكن است براي تعیین مناسبترين روش احیاي پوشش
گیاهي محافظ خاك يا براي پايش ساير انواع تغییرات زيست محیطي عملیات كنترل شدهاي نیز در اين اراضي به تجربه كشیده شود.
بديهي است براي تسهیل اجراي اين برنامهها بايد استقرار كلیة تجهیزات و امكانات مورد نیاز مجاز باشد .اين طبقه تحت عناوين زير
نامگذاري شده است.

ـ زون احیا Recuperation zone
ـ زون اصالح و بهبود Reclamation zone
ـ زون بهسازي Restoration zone
زون ( : )7زون استفادة ویژه Special use Zone
آن دسته از اراضي محدود داخل مرزهاي پارك كه براي تام ین نیازهاي خدمات مديريت آن مانند خانه سازي براي نیروي انساني
نگهداري و انبار تجهیزات ،طرحهاي تامین آب و برق ،مركز بهداري ،خاكريزهاي بهداشتي ساختمانهاي اداري ،پاركینگ و … .كنار
گذاشته ميشوند ،در اين زون قرار ميگیرند .تا حد امكان بايد سعي نمود كه اين تجهیزات دور از افق ديد بازديدكنندگان قرار داشتند و از
منطقة مورد استفاده بازديدكنندگان جدا باشد .هنگامي كه يكي از امكانات از تجهیزات اصلي و مركزي بخش مديريت داراي پارك جدا
افتاده باشد ايجاد زوني مجزا براي آن ضرورتي ندارد .در اين گونه موارد ميتوان آنرا در زوني ديگر قرار دارد يا به زون تفرجگاهي اضافه
نمود و جزء آن به حساب آورد .اين زون صرفاً براي متمركز نمودن تسهیالت ايجاد مي شود و ساختمانهاي تک افتاده را در بر نميگیرد.
زون اداري  Administrative zoneنام ديگر اين زون است.

زون ( : )8زون سپر بازدارنده

Buffer zone

اين زون در مواردي مطرح مي گردد كه در بعضي شرايط ويژه نتوان نظام خطي زون بندي را بطور كامل اجرا نمود .در واقع اين
دسته از اراضي بین دو زون قرار مي گیرند كه در يک سوي آن زون حساس و آسیب پذير واقع شده است و در سوي ديگر آن زوني
توسعه يافته واقع شده اس ت و به منظور كاهش اثرات توسعه به نقاط حساس منطقه از زون سپر بعنوان حائل و ضربه گیر استفاده ميشود.
وسعت اين زون بسته به شرايط منطقه متغیر است.
زون ( )9زون گذرگاهی Transitional zone
اين زون مناطقي از منطقة تحت حفاظت را در بر ميگیرد كه در حالت گذار از شرايطي به شرايطي ديگر در حركتند .در واقع به نوعي
شباهت به زون بازسازي دارد .در اين زون بدون محصور و محدود كردن اراضي آسیب ديده ،در اثر فرآيندي اكولوژيكي ،طبیعت به
حالت اولیه خود بر ميگردد .در برخي حالتها زون انتقالي ممكن است بواسطة فعالیتهاي انساني به حالت اولیة خود بر نگردد و بصورت
دائمي زون انتقال باقي بماند .هم چنین آن دسته از اراضي كه جزء زون استفاده چند جانبه (زون  )11ميباشند پس از كنترل و كاهش و
يا شدت كاربريهاي ناسازگار ميتوانند در زون گذرگاهي يا بینابیني قرار گیرند( .مخدوم )1380
زون ( )11زون استفادههای علمی ترویجی

اين زون به منظور انجام فعالیتهاي پژوهشي ،آموزشي و ترتیبي و ترويجي در نظر گرفته ميشود .زوني است كه بخاطر ارزشهاي گونهاي
و زيستگاهي مي تواند بصورت يک آزمايشگاه طبیعي جهت انجام فعالیتهاي فوق نقش ايفا نمايد .امكان ايجاد ايستگاههاي تحقیقاتي در
اين زون مجاز ميباشد .مكاني كه بعنوان استفادة علمي تحت عنوان اين زون مكانیابي ميگردد ميتواند حالت طبیعي داشته يا اينكه انسان
ساخت باشد .در مجموع سرزمینهاي اين بخش از منطقه بايد آنچنان باال باشد كه جوابگوي نیازهاي استفاده كنندگان مختلف قرار گیرد
ولي آسیب پذيري آن آنقدر نیست كه با انجام آموزش و پرورش آسیب جدي ببیند.

زون ( )11زون استفادههای چند جانبه

Multiple use zone

اين زون آن دسته از اراضي مناطق تحت حفاظت را در بر مي گیرد كه هرگونه استفاده غیر از اهداف عمده مديريت اينگونه مناطق را (از
جمله حفاظت ،استفادة علمي ،تفرج و …) در بر ميگیرد .آن دسته از اراضي منطقة كه در آن شیوههاي مختلف كاربري زمین به تجربه
كشیده ميشوند جزء اين زون بشمار ميآيند .در برخي از مناطق تحت حفاظت كه حائز شرايط براي پاركهاي ملي هستند تحت فشارهاي
سیاسي – اقتصادي يا اجتماعي ممكن است امكان جابجايي برخي از انواع كاربريهاي زمین وجود نداشته باشد .بديهي است پاركهاي ملي
بنا به اهداف مديريت خود اين كاربريها را بر نميتابند و حضور آنها مي تواند با اهداف مديريت پاركهاي ملي در تضاد قرار داشته باشند.
بعنوان مثال زماني كه براي دامداري جوامع بوم ي در خارج از اراضي پاركهاي ملي مراتع كافي وجود نداشته باشد امكان جابجايي اراضي
داخل پارك با اراضي پیراموني عمالً غیر ممكن ميشود .زمانیكه به چنین فعالیتهايي اجباراً و از سر ناگزيري اجازه داده ميشود كه در
محدودة اراضي پارك انجام گیرد بايد مديريت فعالي بر آ نها اعمال شده و به شدت تحت كنترل قرار گیرند تا اين اطمینان حاصل شود كه
ارزشهاي پاركهاي ملي به طور ناروا و بيجهت به تخريب كشیده نشوند .در چنین شرايطي پاركهاي ملي چنانچه حائز شرايط براي
گزينش ذخیره گاه زيستگره باشند ترجیحاً مديريت و زون بندي ذخیرهگاهها را بايد به تجربه بكشند .مديريت مطلوب براينگونه استفادهها
ميتواند براي جوامع بومي فوائد زيادي در بر داشته باشد .در مورد برخي از انواع مناطق تحت مديريت فراهم آوري زمین براي استفاده
عقاليي از منابع طبیعي براي جوامع بومي ميتواند يک هدف عمده در برنامه مديريت محسوب شود .اين دسته از اراضي كه برخي از
شیوههاي كاربردي زمین را بر پاركهاي ملي تحمیل ميكنند از زون بندي ذخیرهگاههاي زيستگره امري طبیعي محسوب ميشود و تحت
عناوين ذيل نامگذاري شدهاند.
ـ زون استفاده خاص

Special use zone

ـ زون اقتصادي – اجتماعي

Socio – Economical zone

ـ زون فرهنگي تثبیت شده

Stable lultural zone

درجة آسیب پذيري زونهاي مناطق تحت مديريت
شماره

نام زون

درجة آسیب پذيري زون

زون
1

طبیعت محدود شده (امن)

كامالً آسیب پذير

2

حفاظت شده

آسیب پذير – نیمه حساس

3

استفاده گسترده

آسیب پذيري كم – نیمه حساس

4

استفادة متمركز

آسیب پذيري كم – توسعه پذير

5

فرهنگي  /تاريخي

آسیب پذيري كم و توسعه پذير

6

بازسازي

آسیب ديده

7

استفاده ويژه

آسیب پذيري كم تا متوسط

8

سپر بازدارنده

آسیب پذير – نیمه حساس

،

گذرگاهي

آسیب پذيري كم – نیمه حساس

10

استفادههاي علمي ترويجي

آسیب پذير – نیمه حساس

11

ساير استفادهها

توسعه پذير – تحت بهره برداري

ماخذ  :سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – 1381

* برنامه ریزی
برنامه هاي مديريت مناطق تحت حفاظت از نظر زماني در سه سطح بلند مدت ( 50ساله) ،میان مدت ( 25ساله) و كوتاه مدت ( 5ساله)
صورت ميگیرد .برنامه هاي دراز مدت همانند هدفهاي استراتژيک محسوب مي شوند و روند ادارة منطقة را در جهت نیل به اهداف كالن
آن در دورههاي طوالني مدت مشخص ميكند و شامل دو دورة میان مدت  25ساله و ده دورة كوتاه مدت  5ساله ميباشد .اهداف بلند
مدت انعطاف پذير بوده و تغییرات شرايط اقتصادي ،اجتماعي و اكولوژيكي قادرند آنرا تغییر دهند كه بازتاب اين تغییرات در برنامههاي
كوتاه مدت منعكس شده و در طرحهاي تجديد نظر ملحوظ ميگردد .برنامه هاي میان و كوتاه مدت در راستاي خطوط كلي برنامه بلند

مدت انجام ميگیرند كه در اين میان برنامهريزي كوتاه مدت ابزار اجرايي برنامهريزي بلند مدت محسوب شده و ضمن حركت در راستاي
خطوط اصلي برنامهريزي میان و بلند مدت ،با توجه به شرايط زماني و مكاني قابل تغییر نیز ميباشد.
برنامه هاي مديريتي كه در برگیرندة دستورالعملها ،نیازها و نحوة ادارة منطقة تحت حفاظت ميباشند حداكثر ميتواند در چهار برنامه ذيل
خالصه شود( .سازمان مديريت و برنامهريزي :)1381
 -1برنامه حفاظت و احیا
 -2برنامه استفادههاي عمومي و تلفیقي
 -3برنامه تفرج
4ـ برنامه اداري ،توسعه و نگهداري

تهيه و تدوین برنامه مدیریت منطقه
زون بندي منطقه براساس ويژگي هاي زيست محیطي منطقه صورت پذيرفت و زون هاي مشخص شده از لحاظ اين عوامل كه از جمله
عوامل مهم و تعیین كننده در شكل گیري زون هاي حفاظتي  ،تفرجي  ،آسیب پذير و  ..است همگن بوده اند.
بدين جهت به منظور برنامه ريزي و تدوين استراتژي هاي توسعه آتي ضمن آنكه ضروري است ويژگي هاي زيست محیطي عرصه و
اثرات آن مدنظر باشد و راستاي عمومي خط مشي ها را تعیین نمايد ،الزم است تا ويژگیها و اثرات مثبت و منفي عوامل ديگر نیز به
منظور دست يابي به مناسب ترين و بهترين نحوه بهره برداري از عرصه مورد توجه قرار گیرد .ضرورت فوق موجب گرديد تا در پهنه
بندي عرصه ضمن تعیین زون هاي همگن از ديدگاه مسائل زيست محیطي با در نظر داشتن عوامل مؤثر ديگر واحدهاي مديريتي قابل
برنامه ريزي نیز تعیین گردد .بدين ترتیب هر واحد مديريتي و برنامه ريزي ضمن برخورداري از همگني نسبي از ديدگاه ويژگي هاي
زيست محیطي مورد نظر از نظر كاركرد و تاثیر نسبي عوامل ديگري چون شیب ،پوشش گیاهي و غیره نیز در حد تدوين استراتژي هاي
كلي و سیاست هاي كالن همگن

مي باشد.

هر واحد مديريتي متأثر از برخي ضرورت ها حتي در برنامه ريزي هاي توسعه  ،دخالت هاي انساني و نوع كاربري رايج در آن و
همچنین كمیت و كیفیت محدوديت هاي موجود به مناطق و عرصه هاي نسبتاً متفاوتي تقسیم مي گردد .به ويژه از ديدگاه سیاستهاي
اجرايي و متعاقب آن نوع پروژه ها و طرح هاي پیشنهادي حائز اهمیت است .بدين لحاظ ضمن تدوين استراتژي كلي حاكم بر عرصه يک

واحد مديريتي به منظور تدوين و تعیین سیاست هاي اجرايي  ،ويژگیهاي عرصه هاي مختلف واحد نیز مدنظر قرار گرفته و متناسب با آن
سیاست هاي اجرايي تدوين شده است.
زون هاي موجود شامل زون هاي حفاظتي (زون هسته  ،زون ضربه گیر) ،زون هاي تفرجي (تفرج گسترده و متمركز) زون بازسازي ،
زون توسعه  ،زون فرهنگي و زون استفاده هاي ديگر مي باشد كه براي هر زون برنامه مديريت ويژه اي تدوين مي شود .در مورد زون
استفاده هاي ديگر كه شا مل ساير كاربري ها و استفاده هاي معمول است كه مديريت در اين گونه زون ها بايد به صورتي باشد كه كلیه
احتیاجات آنها در راستاي اهداف حفاظت تامین شود .بنابراين استفاده ها بايد كنترل شده باشد .برنامه مديريت در پارك بايد تحت تاثیر
عوامل بیروني و با توجه به اهداف حفاظت از پارك و گاهي فشار عوامل توسعه باشد.
برنامه ها بايد از نظر زمان بندي در سه مقطع بلند مدت ( 50ساله )  ،میان مدت ( 15ساله ) و كوتاه مدت ( 5ساله ) باشد .برنامه هاي
دراز مدت جزء اهداف استراتژيک مديريت مي باشد كه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي قابل تغییر است.
مدیریت و روند بهسازی ،اداره و نگهداری
برنامه هاي مديريت در مورد بهسازي ،اداره و نگهداري پارك شامل ترمیم يا بازسازي برخي از سیماهاي اكولوژيک پارك به صورت
طبیعي (شامل احیاء اكولوژيكي يا مداخله انساني)  ،حفاظت و نگهداري از برخي مناطق براي استفاده هاي عمومي  ،تفرج و تقلیل
تعارضات براي دست يابي به اهداف حفاظت  ،حفظ كیفیت طبیعي يا فرهنگي منطقه به موازات استفاده هاي انساني در كنار يكديگر مي
باشد .زون هاي مربوط به اين بخش از مديريت شامل برخي از مناطق زون هاي  2،3،4،6و  8مي باشد.
در كنار اين برنامه ها ،برنا مه هاي حفاظتي شامل حفاظت و حراست از زيستگاهها ،اكوسیستم ها و فرآيندهاي اكولوژيكي و تفكیک
فعالیت هاي تعارض آمیز انساني مي باشد .مجموعه برنامه هاي مديريت پارك ملي شامل برنامه هاي زير است:
برنامه هاي مديريت حفاظت از منابعاستفاده هاي عموميبرنامه هاي توسعه فیزيكيبرنامه اداره و نگهداريبرنامه های مدیریت در زون یك (زون بكر )
در اين زون انجام فعالیت هاي انساني بسیار محدود مي باشد و معموالً براي حفظ موجوديت پارك از آن اجتناب مي شود .درخصوص
فعالیت هاي پژوهشي با اخذ مجوز مي توان اين كار را عملي نمود .فعالیت هاي ساختماني اگر در راستاي حفاظت از مناطق بكر باشد مي
تواند مجاز باشد .البته بايد سعي گردد در حاشیه زون اقدام به اين كار شود مثالً احداث پاسگاه جهت حفاظت از منطقه.

كاربري هاي فعلي در اين زون با توجه به حفاظتي بودن منطقه و حفظ شرايط طبیعي دارد نیاز به برنامه قرق كامل دارد.
با توجه به اعمال مديريت در اين زون نظیر مديريت حیات وحش ،كنترل حريق ،كنترل شكارچیان  ،كنترل بیماريهاي حیات وحش و
همچنین احیاء پوشش گیاهي منطقه مي تواند از اهم برنامه هاي مديريتي اين نوع زون باشد.
از ديگرعملیات پیشنهادي در اين ناحیه و در طول اين مدت حذف كلیه تعارضات انساني است .از طرفي چون اين زون در اكثر نواحي با
زون هاي ديگر مانند  3و  4هم مرز مي باشد و در اين نواحي الزم است سیستم هاي كنترلي خاصي اعمال شود تا اينكه تعادل اكولوژيک
منطقه دچار اشكال نشود.
برنامه های مدیریت در زون دو
همانگونه كه از نام اين زون پیداست شامل نواحي مي شود كه در پیرامون زون يک جهت ضربه گیري و زون را از نواحي قابل دسترس
جدا مي نمايد ،است .در اين زون بايد از ورود گونه هاي غیر بومي جلوگیري به عمل آيد و كارهاي ساختمان محدود و ساده و ابتدايي
باشد و فقط به احداث پست و پاسگاه محیط باني و اردوگاه با حداقل امكانات و تسهیالت و همچنین جاده دسترسي مالرو و يا خاكي
اقدام شود .به طوري كه امكان تردد وسايط نقلیه موتوري فراهم نشود .اين زون كه شامل زون  2مي باشد تقريباً زون  1را دربر گرفته اند
و پراكنش آنها در اطراف مناطق حفاظت شده مي باشد.
برنامه های مدیریت در زون استفاده گسترده
دخالت هاي انساني در اين ناحیه بايد تحت كنترل باشد تا اينكه از اثرات سوء بهره برداري آنها جلوگیري به عمل آيد .توسعه برخي
عوامل زيربنايي با مطالعات دقیق در اين ناحیه مجاز است.
برنامه هاي مديريت در اي ن زون شامل بررسي میزان تقاضا براي انواع فعالیت هاي تفرجي تعیین میزان امكانات و تجهیزات مورد نیاز،
پیدا نمودن مناطق با چشم انداز مناسب ،تعیین محل هايي براي استقرار افراد (چادر زدن ) ،جاگذاري تابلو راهنما براي افراد تفرج گر ،در
اختیار قرار دادن برنامه هاي پا رك و ساير فعالیت هاي مجاز در اين ناحیه امكان پذير است.
برنامه های مدیریت در زون استفاده متمركز
در اين زون كه افراد با تراكم باال جهت بازديد و استفاده مراجعه مي نمايند .منطقه بايد دقیقاً تحت كنترل قرار گیرد .برنامه هاي مديريتي
در اين زون شامل ايجاد انواع امكانات دسترسي و بهداشتي و تسهیالت رفاهي و اقامتي مناسب مي باشد .در اين نوع زون بايد مراقب بود
تا اينكه توسعه شكل بهتري به خود گیرد و يا اعمال قوانین و مقررات مناسب از نابودي پوشش گیاهي و خاك و ساير منابع جلوگیري
شود.

برنامه های مدیریت در زون بازسازی
برنامه هاي مديريتي در اين نوع زون كه تحت عنوان زون شماره  6عنوان شده شامل اجراي برنامه هايي جهت جلوگیري از چراي دام و
قطع درختان و ممانعت از تغییر كاربري اراضي ،قرق طوالني مدا،بذر پاشي ،بوته كاري  ،كپه كاري ،كنترل حريق و شكار بي رويه باشد.
انجام طرح هاي آبخیزداري و مديريت مراتع و همچنین تعادل دام و مرتع و كنترل دام از راههاي مؤثر به شمار مي رود .پس از احیاء
شرايط اكولوژيكي اين زون مي تواند به عنوان يک زون حفاظتي مورد توجه قرار گیرد.
برنامه های مدیریت در زون استفاده های دیگر :
ارائه هر نوع برنامه مديريت در اين زون بايد در چارچوب اهداف حفاظتي پارك باشد .در محل هايي كه اين زون با زون  1در ارتباط
است بايد مرز مشترك آنها حفاظتي اعالم شود و در اصل اين مناطق به عنوان مناطق ضربه گیر عمل نمايند .كاربري هاي معمول در منطقه
داراي اولويت مي باشد .از فضاهاي مناسب اين زون مي توان براي توسعه متناسب با حفاظت بهره برداري نمود .در اين صورت بايد
ارزيابي پیامدهاي زيست محیطي فعالیت ها به منظور كاهش اثرات آن مورد بررسي قرار گیرد .حتماً كنترل فعالیت ها براي كاهش
پیامدهاي منفي در ناحیه الزامي است.
برنامه های مدیریت در زون استفاده ویژه
برن امه هاي مديريت در اين زون كه به زون توسعه هاي فیزيكي يا استفاده هاي ويژه معروف است بیشتر شامل احداث امكانات
تفرجگاهي و همچنین وجود برخي مراكز كه اجباراً در منطقه وجود دارد مي باشد (شامل پادگان نظامي ).
اين برنامه ها مختص زون هاي  4و  7مي باشد .در اين مورد مي توان اقدام به تكمیل پرسشنامه اي نمود كه در آن تعداد افراد و انواع
امكانات و نیاز بازديدكنندگان و تعداد آنها و همچنین نیروي انساني مورد نیاز براي اداره و نگهداري مشخص گردد و امكانات دسترسي،
رفاهي ،بهداشتي و غیره متناسب با محیط زيست منطقه انتخاب شود .طراحان بايد از دستورالعمل هاي طراحي و توسعه پاركها نظیر
 IUCNاستفاده نمايند.
زمان بندی انجام فعاليت های توسعه در منطقه
عملیات پیش بیني شده بايد در طول يک دوره زماني مشخصي صورت گیرد .اقدامات اولويت دار در سالهاي اول و سپس به ترتیب تا
سال پنجم به تدريج كلیه فعالیت ها انجام گیرد .تنظیم جدول برنامه و مديريت برحسب اولويت و تعیین
اولويت ها با دقت انجام پذيرند.

اداره و نگهداری
تدوين برنامه مديريت در ارتباط با نگهداري امكانات فیزيكي  ،اداره امور  ،داد و ستد وسايل و تسهیالت براي تمامي مناطق بكر و دست
نخورده و مناطق فرهنگي بدون توجه به اندازه آنها ضروري است .بدين ترتیب كه متصدي امور اداره پارك بايد آن را محل زندگي خود
فرض نموده و نیروي انساني  ،وضع مالي  ،اتخاذ تدابیر ،قراردادها ،نگهداري و تعمیر تأسیسات كل را زيرنظر بگیرد.
سازماندهی و تشكيالت
نمودار تشكیالتي براي نمايش عملكرد مديريت توسط هريک از عوامل انساني شاغل در منطقه با رعايت سلسله مراتب اداري و مسئولیت
ها بايد تهیه شود .در پارك ها( مناطق) ي بزرگ يا در مواردي كه وضعیت توپوگرافیک پارك ايجاد مي نمايد از نظر كاركردهاي كلیدي به
واحدهاي جغرافیايي تفكیک مي شود .تفكیک پارك( منطقه) به واحدهاي كوچكتر و تعیین مسئولیت هاي مديريت در هريک از واحدها
تدبیري مفید است و موجوديت پارك( منطقه) را از حیث حفاظت و بهره برداري بهنیه تضمین مي نمايد.

مدیریت در چارچوب تطبيق طبقه بندی حفاظتی با معيارهای اتحادیه جهانی حفاظت
براساس تعريف  IUCNپارك هاي ملي ،مناطق حفاظت شده اي مي باشند كه عمدتاً براي حفاظت اكوسیستم ها و تفرج تحت مديريت
قرار مي گیرند .اهداف عمده مديريت در مناطق شامل موارد زير است :
 حفظ و يكپارچگي اكوسیستم براي همه نسل ها و حذف هرگونه بهره برداري زيان آور كه موجوديت منطقه را به خطر مي اندازد. حفظ مناطق طبیعي و مناظري كه از نظر علمي و آموزشي  ،معنوي ،تفرجگاهي و توريسم حائز اهمیت هستند. حفظ شرايط طبیعي نمونه هاي معرف از مناطق فیزيوگرافیک  ،اجتماعات حیاتي  ،منابع ژنتیكي و گونه ها براي پايداري اكولوژيكي وحفظ تنوع زيستي
 مديريت بازديد ك نندگان در رابطه با اهداف معنوي آموزشي  ،فرهنگي و تفرجگاهي در سطحي كه شرايط طبیعي منطقه حفظ گردد. حفظ و نگهداري از ويژگي هاي بارز اكولوژيكي ،ژئومرفولوژيكي و زيباشناسي در نظر گرفتن نیازهاي جوامع محلي از جمله منابع معیشتي مردم به طوري كه تاثیرات زيان باري براي اهداف مديريت منطقه نداشتهباشد.
مدیریت در جهت ارتقاء سطح طبقه بندی حفاظتی

با مديريت صحیح و بهبود شرايط زيست وحوش مي توان انتظار داشت با ترمیم پوشش گیاهي و افزايش امكان دسترسي به غذا ،آب و
پناهگاه جمعیت اين گونه ها رو به افزايش گذارد .حفاظت كامل از منابع موجود منطقه حاصل نمي شود مگر با اجراي يک برنامه صحیح
مديريتي و دستیابي به رشد و شكوفايي در تمامي جنبه ها اعم از آموزش ،پژوهش و تحقیقات به توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه
دست يابیم.
استراتژي جهاني حفاظت برداشت فراگیر و نويني تحت عنوان حفاظت منابع زنده براي توسعه پايدار ارائه نموده است .هدف استراتژي از
اين برداشت  ،تلفیق حفاظت و توسعه است به نحوي كه تغییرات و دگرگوني هاي حاصل در محیط زيست در راستايي هدايت شوندكه
بقاء و بهبود زندگي را براي همه مردم تضمین كند.
دخالت هاي انساني بسیار شكننده بوده و تعادل طبیعي آن كه تضمین كننده بقاي اكوسیستم به شمار مي رود به شدت متزلزل و ناپايدار
است .به همین دلیل به علت استفاده هاي نابجا از پوشش گیاهي و جنگل ثبات شیب ها به مخاطره افتاده و منطقه به سرعت در معرض
فرسايش ،مورد تخريب و انهدام قرار مي گیرد.
به منظور جلوگیري از اين تخريب ديدگاههاي زير جهت مديريت منطقه به نظر مي رسد:
1ـ توجه به مسائل خارج از محدوه منطقه
2ـ توجه به اهمیت ارتباط نتايج ايجاد پارك با نیازهاي اساسي مردم و تغییر نگرش در اين زمینه
3ـ ايجاد ارتباط قومي و تنگاتنگ بین مردم و منطقه حفاظت شده
4ـ توجه به وابستگي اكوسیستم هاي مناطق خارج با داخل منطقه حفاظت شده
5ـ حمايت جدي دولت از برنامه هاي منطقه حفاظت شده
مدیریت مشاركتی (شامل تمام ذینفع ها در حفاظت از منطقه )
بهترين نوع مديريت مشاركتي  ،مشاركت مردم به همراه سیاست گذاران  ،تصمیم گیران و مجريان در جريان برنامه ريزي براي حفاظت
است.
در اين میان حضور نمايندگاني از بین جوامع محلي كه از دانش و آگاهي الزم در اين مقوله برخوردار بوده و توانايي ارتباط متقابل و
تبادل نظر را داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.
تشكل هاي غیر دولتي ) (NGOدر زمینه محیط زيست نیز در اين زمینه مي تواند نقش فعالي ايفاء كند .يكي از بحث هاي مهم در زمینه
مشاركت مردم آموزش مي باشد.

خط مشی ها زیر می توانند زمينه طرح ریزی مؤثر برای مشاركت جامعه را فراهم نماید.
1ـ بايد محیط و زمینه كار از نظر فرهنگي قابل قبول و موجب مشاركت بیشتر افراد گردد.
2ـ ابتدا با گروه هاي كوچک و پرانگیزه كه به خاطر تجربیات خود از پشتوانه مردمي نیز برخوردارند بايد شروع نمود.
3ـ استفاده از تجربیات سنتي مردم حاشیه پارك مي تواند بسیار مؤثر باشد.
4ـ ايجاد اعتماد و حفظ آن بین شركت كنندگان و دست اندركاران مديريت پارك
5ـ نیازهاي اساسي و حاد مردم بايد به رسمیت شناخته شود و هدف هاي حفاظت با اين اولويت ها پیوند بخورد تا از اين طريق شركت
كنندگان از فوايد ملموس آن برخوردار گردند.
6ـ تمامي افراد مشاركت كننده بايد شناسايي شوند.
7ـ تالش شود حتي المقدور زنان منطقه نیز در اين امر مشاركت نمايند.
8ـ در طرح ريزي مشاركت نبايد از هیچ تكنیک خاصي استفاده شود و بايد تلفیقي از رويكردها را در شرايط مختلف محلي به كار
گرفت.
9ـ استفاده از منابع محلي.

