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 )FRWO/ UNDP / GEF( این راهنما توسط پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی
تهیه شــده اســت. این راهنما بر اســاس اطالعاتی که توســط محمد توحیدی فر )مشــاور 
تنوع زیســتی(، مایک موزر )مشــاور ارشــد بین المللــی پروژه(، طاهر قدیریان )مشــاور 
پســتانداران(، بهــرام زهراد )مشــاور پوشــش گیاهــی(، مصطفی عبداهلل پور )مشـــاور 
سیاست گذاری و قانون(، داریوش بیات )مدیر ملی پروژه ( و جلیل کرمی )معاون پروژه( 

گردآوری و تدوین شده است.

کارشناســان مشــروحه زیر از کمیته فنی دفتر جنگلداری این راهنما را مورد بررســی و 
تصویب قرار داده اند:

آقای محمد علی فخاری )معاون فنی و رئیــس کمیــته فـنی دفـتر جنـگلـداری(،
 آقــای علی شمس )دبیرخانه کمیته فنی دفتر جنگلداری(، آقای سعید کیان ) عضو کمیته 

فنی دفتر جنگلداری(، آقای رحمت اهلل پورولی )عضو کمیته فنی دفتر جنگلداری(، 
آقـای احمد رمضان نیا )عضو کمیته فنی دفتر جنگلداری(، آقای حسین عالیی )عضو کمیته 

فنی دفتر جنگلداری(

عکس های روی جلد:
 زمینه؛ نمایی از جنگل های هیرکانی، مازندران

 شوکا؛ عکاس: حامد تیزرویان

  قارچ روی خشکه دار )Panus sp(، فریرود گیالن؛ عکاس: م. پورهدایت
 چرخ ریسک خزری؛ عکاس: میثم قاسمی  
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 خالصه

ایــن راهنمــا ابزار مدیریتــی جدیدی برای حفاظت از تنوع زیســتی در جنگل های هیرکانی مناطق ویژه تنوع زیســتی  

را توصیف می کند. مکانیزم مناطق ویژه تنوع زیســتی به حفظ تنوع زیســتی به روش اکوسیســتمی چشــم انداز در 

مناطق جنگلی کمک می کند. مناطق ویژه تنوع زیستی مناطــــق جنگـــلی هسـتند که در آن اولـویت مدیریت حفاظت از 

تنوع زیستی است.

 مناطق ویژه تنوع زیستی با استفاده از چهار معیار انتخاب می شوند:

مناطق با ارزش باالی تنوع زیستی	 

مناطقی که خدمات اکوسیستمی مهم را ارائه می دهند	 

مناطق جنگلی دست نخورده / نسبتا دست نخورده	 

مناطق مهم پیوستگی ژنتیکی و یا کریدور های زیست محیطی 	 

زمینه اجتماعی-اقتصادی جوامع ساکن در این منطقه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

هــدف ازایــن راهنمــا توصیف مناطق ویژه تنوع زیســتی، معیارها و فرایندهای شناســایی حوضه هــای مناطق ویژه 

تنوع زیســتی نامزدها اســت. در ارزیابی اولیــه 12 حوضه آبخیز در کل جنگل های هیرکانــی به عنوان مناطق ویژه 

تنوع زیستی شناسایی شد که باالترین اولویت ها عباررتند از  حوضه 23 زیلکی رود، حوضه 25 شنرود در استان 

گیــان و حوضــه 87 محمدآبــاد، حوضه 88 زرین گل و حوضه 89 رامیان در استـــان گلستـــان بوده و  در آینـــده 

حوضه های  دیگر ممکن است به این مناطق ویژه تنوع زیستی در نتیجه از بررسی های بیشتر با هدف بازگرداندن 

تنوع زیستی اضافه شود.

در این راهنما  نقشــه راه و فرایند تهیه برنامه 10 ســاله مدیریت جنگل در مناطق ویژه تنوع زیســتی شــرح داده 

شــده اســت. در این راهنما مدیریت مناطق ویژه حفاظتی - حمایتی با تنوع باالی زیســتی در قالب سری و همچنین 

مناطق پیرامونی آن به عنوان بافر در جنگل انتخاب می شــوند. شــرح خدمات تهیه طرح جنگلداری مناطق ویژه تنوع 

زیســتی و نمونه تهیه یک طرح جنگلداری مناطق ویژه تنوع زیســتی ارائه شده اســت. الزم به تأکید است که تهیه 

طرح جنگلداری مناطق ویژه تنوع زیســتی باید در قالب یک فرآیند کامًا مشــارکتی با حضور تمام ذینفعان اصلی در 

قالب یک کارگروه باشد،.
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فعالیت هایی مجاز در مناطق ویژه تنوع زیســـــتی با اولویت حفاظــــت از تنوع زیســتی شـــرح داده شده اســـت. اما 

فـعالیت های پایدار دیگر که اثرات تخریبی کمی دارند در منطقه بافر نیز مجازند.

مدیریت اجتماع محور، مدل مطلوب مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی است، لذا بهتر است طرح جنگلداری آن توسط 

ســازمان جنــگل به تعاونی محلی یا ســازمان غیر دولتــی واگذار گردد. بایســتی یک کمیته بین بخشــی برای کمک به 

مدیریت و تضمین مشارکت کامل ایجاد شود.

تامیــن مالــی بــرای مدیریت مناطق ویژه تنوع زیســتی می تواند از منابع مختلف شــامل پرداخــت ورودیه، کمک های 

داوطلبانه، مســئولیت اجتماعی شــرکت های خصوصی، پرداخــت هزینه های خدمات اکوسیســتم و کمک های دولتی 

صورت گیرد.

پروژه هیرکانی پیشــنهاد می کند که ســازمان جنگل مناطق ویژه تنوع زیســتی را به عنوان طبقه بندی جدیدی برای 

حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی تأیید کند. 
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 مقدمه
 مقدمه

جنگل های هیرکانی با وســعت 2.05 میلیون هکتار از اهمیت جهانی برای تنوع زیســتی برخوردار اســت، اما همانند 

بســیاری از اکوسیســتم های جنگلی دیگر در سراســر جهان، این جنگل ها تحت تاثیر عوامل متعددی هســتند که نه 

تنها کل اکوسیســتم را ، که به صورت ویژه تنوع زیســتی و معیشــت ساکنان جنگل و جوامع محلی را تهدید می کنند. 

این عوامل شــامل تغییرکاربری زیســتگاه های جنگل، استفاده ناپایدار از منابع جنگلی، آلودگی و اثرات تغییرات آب 

و هوایی )به عنوان مثال آتش ســوزی های جنگل، آفات و بیماری ها( اســت. این تاثیرات در حال حاضر باعث از بین 

رفتن و تخریب جدی جنگل های هیرکانی شده، به ویژه از اوایل دهه 1950، زمانی که بسیاری از جنگل های جلگه ای 

به اراضی کشــاورزی تبدیل شــدند. فشار وارده از چرای دام و شکار همچنان در جنگل ها وجود دارد و این در حالی 

است که گردشگری و تقاضا برای ساخت خانه های ییاقی به سرعت در حال توسعه هستند.

حفاظت از تنوع زیســتی زیر بنای همه خدمات اکوسیســتمی ارائه شده توسط جنگل ها ست و  باید در سراسر منطقه 

جنگل های هیرکانی جریان ســازی شــود. بایســتی مهمترین مناطق جنگلی با هدف حفاظت از تنوع زیســتی مدیریت 

شــوند. حفظ پایداری و تنوع زیســتی به عنــوان اقدامات مدیریت کلیدی در دیگر حوزه هــای جنگل که برای اهداف 

اجتماعی یا اقتصادی مدیریت می شوند در نظر گرفته شوند.

تقریبا 30 منطقه حفاظت شــده در جنگل های هیرکانی، از جمله مناطق چهارگانه ســازمان حفاظت محیط زیست )پارک 

ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شــده و بنای یادبود ملی( تعیین شــده اند )شــکل 1 را ببینید(. این مناطق 

تنها شامل زیستگاه های جنگلی نیست، بلکه شامل استپ های کوهستانی، جلگه ای، ساحلی و حتی مناطق نیمه خشک 

پایین بند هســتند که مجموعا بیش از 500.000 هکتار از شــیب شمالی رشــته کوه البرز تحت کنترل سازمان محیط 

زیســت اســت. تقریبا 80٪ )400.000 هکتار( از این مناطق حفاظت شده، زیســتگاه جنگلی )تقریبا 22٪ از جنگل 

های هیرکانی( اســت. با این وجود، با اســتثنائات بســیار کمی، برنامه ریزی و رهنمودهای مدیریتی برای این مناطق 

حفاظت شده وجود ندارد و یا به طور موثر اجرا نمی شوند.

باقی مانده سطح جنگل تحت مدیریت سازمان جنگل است. تقریبا نیمی از جنگل های هیرکانی دارای طرح جنگلداری 

بوده و مدیریت می شــوند اما این ســطح برای حفاظت از تنوع زیستی کافی نیست. سازمان جنگل همچنین نزدیک به 

17500 هکتار از ذخایر جنگلی را مدیریت می کند )که کمتر از 1٪ از حوزه های جنگل های هیرکانی است( که عمدتا 

از تنوع زیســتی گیاهی یا درختان نادر محافظت می کند )شــکل 1(. ســطح ذخایر جنگلی به طور کلی بسیار کم است و 
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مدیریت آنها بســیار مشکل می باشد. ســازمان جنگل همچنین دارای پارک های جنگل و پارک های طبیعت به وسعت 

تقریبــی48500  هکتــار بوده و تقریبا 70٪ )34000 هکتار( آن دارای طرح مدیریت جنگل اســت. این مناطق محل 

اصلی تفریحی و گردشگری هستند؛ با این حال، بهره برداری آنها اغلب فراتر از ظرفیت آنها است.

ایجاد فضایی برای طبیعت در جنگل های هیرکانی

التــون و همــکاران )2010( بر اهمیت داشــتن یک شــبکه زیســت محیطی منســجم و انعطــاف پذیر تاکیــد کرده تا 

تنوع زیســتی بتواند ارتقا یابد. برای اثربخشــی، حفاظت از تنوع زیستی )به عنوان یک جنبه حیاتی از مدیریت جنگل 

چند منظوره( بایســتی در سطح چشــم انداز با شناسایی سیستماتیک و با اولویت های حفاظتی هدایت شود )اولسون 

و همکاران، 2001، گرووس و همکاران، 2002(.  برنامه ریزی حفاظتی سیســتماتیک، فرایندی جامع برای شناسایی 

مجموعــه ای از مناطقی اســت که نماینده گونه های بومی، زیســتگاه ها، جوامع طبیعی و سیســتم های اکولوژیکی در 

یــک منطقه برنامه ریزی شــده، اســت. بنابراین مجموعه مناطق الویت دار برای حفاظت از تنوع زیســتی باید شــامل 

مجموعه ای از مناطق انتخاب شده ای باشند که نماینده کامل تنوع گونه های بومی و اکوسیستم ها باشد.

شکل 1. نقشه مرزهای استانی، مناطق حفاظت شده و ذخیره گاه های جنگلی در جنگل های هیرکانی 
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مناطق حفاظت شــده و ذخایر جنگلی پایه مهمی برای ســاخت چنین شــبکه ای است. با این حال، سطح، توزیع و اتصال 

آنها کافی نیســت و مدیریت موثر این شــبکه به دلیل  همکاری ضعیف ســازمان جنگل و سازمان حفاظت محیط زیست 

مناســب نیســت. بسیاری از مناطقی که فاقد طرح جنگلداری هســتند به دلیل عدم دسترسی به آنها و در نتیجه عدم 

دخالت دارای تنوع زیســتی بســیار ارزشمندی هستند. این مناطق اولویت باالیی برای به ثبت رسیدن و قرار گرفتن 

در قالــب یک طــرح حفاظتی را دارند. دلیل حفاظت از مناطق گســترده تر، در مطالعات علمــی حفاظت از روابط گونه / 

عرصه در » زیستگاه های جزیره ای » ارائه شده، که نشان می دهد برای حفاظت از 70-80٪ از گونه های یک منطقه 

نیاز به حفظ حدود 30٪ از این منطقه از طریق اقدامات رسمی است. در نتیجه، هدف بسیاری از برنامه های حفاظت 

در سراسر جهان حفظ 30٪ از محدوده، عمدتا برای حفاظت از تنوع زیستی می باشد. )به عنوان مثال تیر و همکاران 

2005، گرووس، 2003(.

هدف اصلی اجرای پروژه   هیرکانی FRWO / UNDP / GEF  ) 2014-2019( ، به صورت زیر است: ایجاد یک سیستم 

حکمرانی چند منظوره جنگل که باعث افزایش تنوع زیســتی، حفظ عملکردهای اکوسیســتمی در ســطح چشــم انداز، 

یکپارچگی و انعطاف پذیری برای جنگل های هیرکانی شــده اســت. هدف فرعی مهم  این پروژه شناســایی 100000 

هکتــار به عنوان »مناطــق حفاظتی« )که نماینده 6 درصد از کل جنگل های هیرکانی( اســت. عاوه بر این، 100000 

هکتار ســری های حفاظی موجود و ذخیره گاه های جنگلی ســهم قابل توجهی در دســتیابی به »هدف 30 درصد تنوع 

زیستی« برای جنگل های هیرکانی خواهد داشت.

از آنجا که  »مناطق حفاظتی« ممکن اســت هنگامی که به زبان فارســی ترجمه می شــود واژه ای مبهم باشــد، اصطاح 

جایگزین »مناطق ویژه تنوع زیســتی« پیشنهاد شده اســت. استفاده از این اصطاح با هدف روشن ساختن هدف این 

مناطق و همچنین اجتناب از ســردرگمی با اصطاحات مشــابهی که معموال توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 

جنگل استفاده می شود، می باشد. 

 هدف اصلی مناطق ویژه تنوع زیستی

هدف تضمین ایجاد مجموعه ای از مناطق ویژه تنوع زیســتی اســت که از تنوع زیســتی جنگل های هیرکانی از طریق 

ایجاد یک شبکه مرتبط و انعطاف پذیر در سطح چشم انداز با الویت وسعت »بزرگتر، بهتر و پیوسته تر«  ) رجوع کنید 

به التون و همکاران، 2010( نســبت به شــبکه های مجزا و محدود فعلی مناطق حفاظت شــده و ذخایر جنگلی حفاظت 

مؤثر می کند. مهم اســت که در ابتدا مشــخص شــود که مناطق ویژه تنوع زیســتی مناطق حفاظت شده نیستند، بلکه 
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به ســادگی مناطق تحت مدیریت ســازمان جنگل هســتند که برای اهمیت آنها برای تنوع زیستی شناسایی شده و به 

همین دلیل نیاز به مدیریت ویژه ای دارند. در حالی که حفاظت از تنوع زیستی هدف اصلی مناطق ویژه تنوع زیستی 

است، دیگر فعالیت هایی که با حفظ تنوع زیستی سازگار هستند مانند اکوتوریسم نیز می توانند از طریق پهنه بندی 

و برنامه های مدیریت جنگل مجاز شمرده شود.

معیارهای انتخاب مناطق ویژه تنوع زیستی و لیست پیشنهادی این مناطق

چهار معیار زیر برای انتــــخاب مناطق ویژه تنــــوع زیســــتی توســط ســازمان جنگل تصویب شده اســت. مناطق ویژه 

تنوع زیستی می تواند منطقه ای واجد یکی )یا بیشتر( از معیارهای زیر باشد:

مناطقی با ارزش باالی تنوع زیســتی، از جمله زیســتگاه های گونه های نادر، در معرض خطر یا گونه های اندمیک 	 

از جانوران و گیاهان، پستانداران بزرگ، و یا ویژگی های مهم دیرینه شناسی زمین 

مناطقی که خدمات اکوسیســتمی مهم را ارائه می دهند )مانند زیستـــگاه هــــای حســــاس و اکوسیســتم های 	 

رودخانه ای(

مناطقی از اکوسیســتم های جنگلی دســت نخورده / نسبتا دست نخورده که نشان دهنده محدوده زیستگاه های 	 

مهم درون جنگل های هیرکانی )از نظر ارتفاعی و جغرافیایی(

مناطقی مهــــم برای پیوستگی ژنتیکی یا ایجاد کریدور هـــــای بیولوژیکی برای جابــــجایی پستانداران بزرگ در 	 

چشم انداز جنگل هیرکانی

مناطق ویژه تنوع زیستی پیشنهادی بایستی ابتدا در سطح کل حوضه آبخیز شناسایی شوند.  توحیدی و موزر، 2016 

طی ارزیابی اولیه جنگل های هیرکانی، حوضه های الویت دار جهت مدیریت تحت عنوان مناطق ویژه تنوع زیســتی را 

گزارش کردند. در این بررســی چهار الیه داده فضایی در نظر گرفته شــد: الف( ارزیابی کیفی پستانداران بزرگ؛ ب( 

شــبکه چنــد ضلعی های مناطق حفاظت شــده در منطقه هیرکانی؛ ج( جوامع گیاهی بــا ارزش باالی حفاظتی )منحصر به 

فــرد، در معرض خطر و / یا بومی منطقه و یا طبقه بندی شــده بر اســاس قوانین ملی بــه عنوان گونه های مهم گیاهی 

)ذخیــره گاه هــای جنگلی((؛ د( الیه های خروجی مدل حفاظت )گزارش پهنــه بندی دانه کار 2016(. این الیه ها برای 

شناســایی مناطــق ویژه تنوع زیســتی بالقوه بــر روی هم قرار گرفتند و پس از آن بررســی های میدانی برای کســب 

اطاعات بیشــتر برای تایید انتخاب این مناطق انجام شــد. ســپس هر کدام از مناطق ویژه تنوع زیستی نامزد شده و 
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بــر اســاس معیارهای چهار گانه مناطق ویژه تنوع زیســتی مورد ارزیابی قرار گرفت. مناطــق / حوضه هایی که قبا به 

عنوان حوزه های حفاظت شــده شــناخته شده بودند، حذف شــدند، زیرا هدف از مناطق ویژه تنوع زیستی بهبود حفظ 

تنوع زیستی در مناطق جنگلی تحت مدیریت سازمان جنگل از طریق ایجاد  بنیانی مهم از شبکه مناطق حفاظتی موجود 

است. با این حال مناطق ویژه تنوع زیستی می توانند ارتباط بین و درون مناطق حفاظت شده را افزایش دهند.

جدول زیر نتایج ارزیابی 12 حوضه آبخیز به وســعت 405442 هکتار را که به عنوان مناطق ویژه تنوع زیستی نامزد 

در نظر گرفته شــده اند را پوشــش می دهد )جزئیات بیشــتر و نقشه ها در گزارش توحیدی فر و موزر، 2016 ارائه 

شده است.(

نام حوزه

چفرود 

شاندرمن

امامزاده ابراهیم

فریرود

زیلکی رود

شنرود

شلمان

امامزاده عبداهلل

خطیر کوه

محمد آباد

زرین گل

رامیان

سطح کل

شماره حوزه

10

11

17

22

23

25

27

51

62

78

88

89

سطح ) هکتار(

12962

40706

25983

6170

24161

18962

20337

38223

75403

56837

42052

43646

405442

استان

گیان

گیان

گیان

گیان

گیان

گیان

گیان

مازندران

مازندران

گلستان

گلستان

گلستان

1

1

2

2

3

3

2

1

3

3

3

3

1

1

1

2

3

2

1

1

2

2

3

2

1

1

1

2

3

2

2

1

1

3

3

2

1

1

1

1

3

3

2

1

1

2

3

2

0

1

1

0

1

1

1

2

2

3

3

3

جمع رتبه

4

5

6

7

13

11

8

6

9

13

15

12

معیارهای رتبه بندی )3-0(
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نتایــج ایــن ارزیابی نشــان داد که پنج حوضه آبخیز از 12 حوضه پیشــنهادی به وســعت 185658 هکتار بیشــترین 

اولویت را برای ایجاد مناطق ویژه تنوع زیســتی داشــته اند. این حوضه ها عبارتند از: حوضه 23 زیلکی رود، حوضه 

25 شــنرود در اســتان گیان و حوضه 87 محمد آباد، حوضه 88 زرین گل و حوضه 89 رامیان در اســتان گلستان. 7 

حوضه دیگر ذکر شده در جدول 1 نیز باید به عنوان مناطق ویژه تنوع زیستی در نظر گرفته شوند.

بایســتی تحقیقات بیشتری برای شناسایی حوضه های دیگری که می توانند به فهرست پیشنهادی اضافه شوند انجام 

شود. دانشگاه ها و سازمان های غیر دولتی می توانند نقش مهمی در جمع آوری چنین اطاعاتی ایفا کنند. مناطق ویژه 

تنوع زیستی همچنین می تواند در حوضه هایی که تخریب شده اند، ایجاد شوند، اما در صورتی که اقدامات مشخص 

احیایی بتواند آنها را به سطح مورد نیاز معیارهای مناطق ویژه تنوع زیستی  برساند. 

پهنه بندی مناطق ویژه تنوع زیستی

پس از شناسایی حوضه های نامزد مناطق ویژه تنوع زیستی و تایید سازمان جنگل به ایجاد مناطق ویژه تنوع زیستی، 

ارزیابی مشــارکتی مفصل تری باید انجام شــود تا مشــخص شــود کدام بخش های جنگل برای تنوع زیســتی مهم تر 

هســتند. توصیف این مناطق بر اســاس تعاریف سازمان جنگل از ســری ها / حوضه های آبخیز خواهد بود، از این رو 

مرزهای این مناطق توســط ســازمان جنگل، جوامع محلی، بخش خصوصی و سایر ذی نفعان نسبتا به خوبی تعیین شده 

و آنها همچنین پایه و اساسی برای تشریح طرح های فعال یا غیر فعال مدیریت جنگل هستند. مهمترین سری ها باید 

به عنوان مناطق ویژه حفاظتی - حمایتی در نظر گرفته شــوند. ســری های باقی مانده در حوضه به عنوان منطقه بافر 

مناطق ویژه تنوع زیســتی یــا مناطق ویژه حفاظتی – حمایتی نامزد )برای افــزودن در مراحل بعدی  مثا زمانی که طرح 

مدیریت فعلی منقضی می شــود( در نظر گرفته می شــود. مناطق ویژه حفاظتی - حمایتی باید برای حفظ تنوع زیستی و 

خدمات اکوسیستمی در مقیاس اکوسیستم / چشم انداز به اندازه کافی بزرگ باشند و ممکن است از طریق اتصال 

به مناطق ویژه تنوع زیســتی و یا حوزه های محافظت شــده در حوضه های مجاور به این وســعت دســـت یابند. به طور 

کلی، انتظار می رود که مساحت ناحیه ویژه حفاظتی - حمایتی مناطق ویژه تنوع زیستی حداقل 1000 هکتار یا بسیار 

بزرگتر باشد.

توحیدی فر و موزر، 2017جزئیات روش پهنه بندی مناطق ویژه تنوع زیســتی را بر اســاس یک رده بندی کیفی سری 

هــای جنگلــی مطابق با معیارهای انتخاب مناطق ویژه تنوع زیســتی و امکان ســنجی ایجاد مناطق ویژه تنوع زیســتی با 

استفاده از چشم انداز در حوضه پایلوت فریرود/ زیلکی رود پروژه هیرکانی توصیف می کنند.
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 روش تدوین طراحی مدیریت جنگل در مناطق ویژه تنوع زیستی

روش طراحی مدیریت جنگل در مناطق ویژه تنوع زیســتی  نشــان دهنده تطبیق تجربیات موفق بین المللی با شــرایط 

ایران اســت و براســاس پیشــرفت هــای اخیر در طراحی جنگلــداری اجتماع محور، بــه ویژه با تاکید بــر رویکردهای 

مشارکتی و اکوسیستم محور است.

هنگامی که حوضه آبخیز مناطق ویژه تنوع زیستی نامزد شناسایی شده و سازمان جنگل تمایل خود را برای ایجاد این 

منطقه تحت عنوان منطقه ویژه تنوع زیســتی تایید نمود، باید یک ســری اقدامات )به شرح زیر( برای تهیه و تصویب 

طرح جنگلداری این مناطق انجام گردد.

طرح مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی در سری های حفاظتی - حمایتی در هر حوضه آبخیز اعمال می شود. هر جا که 

مناطــق حفاظتــی - حمایتی در  طرح جنگلداری فعال قرار دارد، طرح مدیریت این مناطق در ســری های غیر فعال تهیه 

می شــود و در زمان تجدید نظر طرح جنگلداری ســری های فعال می توانند تحت مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی در 

آینــد. ســری های باقیمانده ) بافر( در حوضه های آبخیز مناطق ویژه تنوع زیســتی همچنــان می توانند تحت مدیریت 

طرح جنگلداری معمول ادامه دهند، اما باید بررسی و تعدیل بیشتری صورت گیرد تا همسوسازی تنوع زیستی تنوع 

و سازگاری برای حمایت از اهداف مناطق ویژه تنوع زیستی تضمین گردد.

طــرح مدیریــت مناطق ویژه تنوع زیســتی باید به روش یکپارچه و با مشــارکت ذینفعان کلیدی تهیه شــود. به همین 

دلیل، نیاز اســت کارگروه قوی مناطق ویژه تنوع زیســتی از ترکیب نمایندگان ذینفعان کلیدی و جامعه محلی تشــکیل 

شــود. جوامع محلی که تحت تاثیر طرح قرار می گیرد باید به طور کامل طرف مشــورت و مشــارکت قرار گیرد، به ویژه 

در حفاظت از ســری های ویژه حفاظتی - حمایتی در مناطق ویژه تنوع زیســتی که تحت مدیریت تعاونی ها و یا سازمان 

های غیر دولتی تحت نظارت سازمان جنگل قرار می گیرند.

 طرح مناطق ویژه تنوع زیســتی طرحی 10 ســاله )اما انتظار می رود که پس از آن دوباره تمدید شــود( است و شامل 

ارزیابی میان دوره، و یک برنامه اجرایی ساالنه می با شد. شرح خدمات آن در ضمیمه 1 ارائه شده است. ضمیمه 2 

لیست و نمونه محتوی طرح مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی را  ارائه می دهد.
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مراحل تهیه طرح  مناطق ویژه تنوع زیستی به شرح زیر است:

SABs حصول اطمینان از تطابق حوزه با معیارهای انتخاب •

• انجام بازدیدهای اولیه، ماقات با ذینفعان، جمع آوری اطاعات

SABs افزایش سطح آگاهی در مورد اهمیت تنوع زیستی و •

• شناسایی ذینفعان اصلی و پیشروهای جامعه و اعتماد سازی

• مرزبندی حوزه و شناسایی هسته)های( مرکزی و حائل )بافر(

تایید و مرزبندی
SABs حوضه 

ایجاد و راه اندازی 
SABs  کارگروه

تسهیل گری 
برای برنامه ریزی 

مدیریتی

تصویب طرح 
مدیریت و اجرا

• جمع آوری داده های موجود )زیست- محیطی، اقتصادی- اجتماعی و بیو فیزیکی(

• انجام آماربرداری چند منظوره جنگل

• ارزشیابی و ارزیابی خدمات اکوسیستمی

• تعیین اهداف حفاظتی، تهدیدها و راهبردهای مقابله با تهدیدها

• طراحی اهداف چند منظوره، نتایج و فعالیت ها

• تعیین روش های پیاده سازی و اجرایی

• طراحی سازوکارهای پایش و ارزیابی

• طراحی نظام های اداری و مالی

• تهیه طرح مدیریت

• مشاوره با ذینفعان اصلی در مورد پیش نویس برنامه مدیریتی

• نهایی سازی برنامه مدیریتی

• ارائه برنامه مدیریتی به سازمان جنگلها برای تصویب

• اجرای برنامه

• تشکیل کارگروه با استفاده از ذینفعان اصلی )ازجمله نمایندگان جوامع محلی(

• آموزش کار گروه در زمینه تنوع زیستی، جنگلداری چند منظوره و برنامه ریزی مدیریتی

• ایجاد نقشه راه و بودجه برای تهیه طرح مناطق ویژه تنوع زیستی

• تشکیل 4 الی 6 جلسه برای کارگروه ها به منظور تهیه برنامه مدیریتی در طی 6-9 ماه
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تایید و مرزبندی حوضه منطقه ویژه تنوع زیستی  

هدف اصلی این مرحله این اســت که اطمینان حاصل شــود که منطقه پیشنهادی با معیارهای مناطق ویژه تنوع زیستی 

با جمع آوری اطاعات اولیه زیســت محیط و اجتماعی و اقتصادی از طریق مصاحبه با ذینفعان کلیدی مطابقت داشــته و 

شناسایی منطقه بالقوه ویژه تنوع زیستی  صورت پذیرد. فعالیت های مرتبط با این مرحله عبارتند از:

حصــول اطمینــان از تطابق حوزه با معیارهای انتخاب SABs: معموال این کار با مطالعه منابع از جمله بررســی متون 	 

موجود و ارزیابی تصاویر ماهواره ای به دســت آمده و  توســط مشــاوره های کارشناســان ســازمان های جنگل و 

حفاظت محیط زیســت، دانشــگاهیان و ســازمان های غیر دولتی محلی تکمیل می شود. منطقه پیشنهاد شده باید 

حداقل یکی از چهار معیار مناطق ویژه تنوع زیســتی را داشــته باشــد و باید به اندازه کافی بزرگ باشــد تا تنوع 

الزم را برای تنوع زیستی تضمین کند.

انجام بازدیدهای مقدماتی سایت، دیدار با ذینفعان، جمع آوری اطاعات: باید ابتدا بازدیدی 2-3 روزه برای جمع 	 

آوری اطاعات پایه زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی از طریق دیدار با ذینفعان انجام شود.

افزایش آگاهی از اهمیت تنوع زیســتی و مناطق ویژه تنوع زیستی: در طول بازدید از منطقه، می توان ذینفعان 	 

محلــی را از اهمیــت و هــدف مناطــق ویژه تنوع زیســتی مطلع نمود. جلســات را می تــوان با ذینفعــان دولتی و 

ســازمان های غیردولتی برگزار کرد تا با افزایش آگاهی به دنبال تعامل با آنها باشــند و جامعه محلی می توان از 

طریق نشســت عمومی مطلع نمود. نیاز است برای افزایش آگاهی بر ارائه اطاعات، روشن ساختن تصورات غلط 

و اعتماد ســازی اعضای جامعه تمرکز نمود. اجرای یک فعالیت اعتماد ســاز کوتاه مدت در جامعه هدف برای جذب 

اعضای جامعه در حفاظت از تنوع زیستی می تواند ابزاری بسیار مفید برای تعامل آنان باشد.

شناسایی ذینفعان اصلی و پیشروهای جامعه و اعتماد سازی: الزم است فهرستی از ذی نفعان اصلی تهیه ، منافع 	 

آنها شناســایی شــود. نخبگان بالقوه هر گروه ذینفع می توانند بعنوان اعضای احتمالی کار گروه )به شــرح زیر( 

شناسایی شوند.

شناسایی و مرزبندی حوضه آبخیز، مناطق ویژه حفاظتی - حمایتی و سری های بافر: بر اساس اطاعات جمع آوری 	 

شده، مرز حوضه باید تایید و انتخاب اولیه مناطق ویژه حافظتی - حمایتی در سری های جنگلی انجام شود. مناطق 

احتمالی ویژه حفاظتی - حمایتی و مناطق بافر باید در یک نقشه برای بحث های آتی با ذینفعان نشان داده شود.
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فعالیت های مرحله الف می توانند توســط کارشناســان ســازمان جنگل، یک مشــاور یا یکی از اعضا هیئت علمی 	 

دانشــگاه یا متخصص ســازمان غیر دولتی )یا گروهی از آنها( انجام شــود. در پایان این مرحله یک گزارش کوتاه 

)شامل نقشه ها( باید به اداره کل منابع طبیعی مربوطه ای که تمایل به مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی دارد،  

ارسال شود.

ایجاد و راه اندازی کارگروه مناطق ویژه تنوع زیستی:

تشکیل کارگروه با استفاده از ذینفعان اصلی )ازجمله نمایندگان جوامع محلی(: کارگروه مناطق ویژه تنوع زیستی 	 

با  7 تا 15 عضو از طریق دعوتنامه رســمی از طرف مدیر کل منابع طبیعی تشــکیل می شــود. اعضا باید شــامل 

نمایندگان رســمی ســازمان های کلیدی )نظیر ســازمان حفاظت محیط زیست، سازمان گردشــگری(، کارشناسان 

دولتی یا اســاتید دانشــگاه و نخبگان محلی یا ســازمان های غیر دولتی باشــند. حداقل یک سوم از اعضا باید از 

کارشناســان دولتی یا اساتید دانشگاه و نخبگان محلی یا سازمان های غیر دولتی باشند. کار گروه به طور معمول 

توســط یک تســهیلگر یا یک کارشناس ســازمان جنگل تشکیل جلســه می دهد. ضروری اســت که تسهیلگر در 

استفاده از روش های مشارکتی تجربه داشته باشد.

آمــوزش کار گروه در زمینه تنوع زیســتی، جنگلداری چند منظوره و برنامه ریــزی مدیریتی: آموزش اعضای کار 	 

گروه بایســتی در زمینه حفاظت از تنوع زیســتی )از جمله دســتورالعمل مناطق ویژه تنوع زیستی، دستورالعمل 

ذخیــره گاه  جنگلــی، دوره جدید آموزش تنوع زیســتی دفتر آموزش( باشــد. آموزش بــر رویکردهای یادگیری 

تجربی و با استفاده از تمرینات تعاملی تکیه دارد.

ایجاد نقشــه راه و بودجه برای تهیه طرح مناطق ویژه تنوع زیســتی:  بایســتی شــرح وظیفه کارگروه مناطق ویژه 	 

تنوع زیستی تهیه و در جلسه اول مورد توافق قرار گیرد و همچنین الزم است نقشه راه دقیقی که مراحل کلی 

این دســتورالعمل و برنامه تشکیل جلسات و سایر فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل طرح مدیریت مناطق ویژه 

تنوع زیستی است را تهیه کنید.. الزامات بودجه برای تهیه طرح جنگلداری باید شناسایی شود.

تشکیل 4 الی 6 جلسه برای کارگروه ها به منظور تهیه برنامه مدیریتی در طی 6-9 ماه.: در طول دوره تهیه طرح 	 

مدیریت بایســتی جلســات گروهی یک روزه تشکیل شــود. هدف فرموله کردن طرح مدیریت با  مشاوره اعضای 

کارگروه  و تهیه طرح به روشی تکرارپذیر باشد. برخی از جلســات کارگروه باید با بازدید از عرصه و دیدار با ذی 

نفعان کلیدی )مانند جامعه محلی( همراه باشد.



راهنمای مناطق ویژه تنوع زیستی
ابزاری برای حفاظت از تنوع زیستی در جنگل های هیرکانی

Caspian Hyrcanian Forests Project 16

تسهیل گری برای برنامه ریزی مدیریتی

جمع آوری داده های موجود )زیست- محیطی، اقتصادی- اجتماعی و بیو-فیزیکی( با توجه به شرح خدمات مناطق 	 

ویژه تنوع زیســتی  )به پیوســت 1 مراجعه کنید(: مشــاور، اطاعات مورد نیاز بیوفیزیکی و اجتماعی و اقتصادی 

مورد نیاز طرح مناطق ویژه تنوع زیســتی را از طریق ترکیب نتایج بررســی های کتابخانه ای و میدانی با مشــاوره 

اعضــای گــروه کار جمــع آوری خواهد نمــود. در حالت ایده آل، اطاعــات در قالب فایل های GIS ثبت می شــود. 

اطمینــان حاصــل کنید که تمام اطاعــات ارائه و به صورت قابل درک با اعضای جامعه مورد بحث و بررســی قرار 

گیرد. این بررسی می تواند برای ادغام دانش فنی با دانش محلی زیست محیط مورد استفاده قرار گیرد.

آماربرداری چند منظوره جنگل: روش آماربرداری و بررســی قطعات براســاس دستورالعمل های موجود سازمان 	 

جنگل  خواهد بود. عاوه بر ارزیابی کاســیک ویژگی های مرتبط با چوب، آماربرداری بر روی تمام خدمات بالقوه 

اکوسیستم ، از جمله محصوالت غیر چوبی جنگل و ویژگی های تنوع زیستی تمرکز خواهد کرد. تمرکز ویژه بر آن 

دسته از ویژگی هایی است که برای انتخاب منطقه به عنوان یک مناطق ویژه تنوع زیستی مهم است.

ارزشــیابی و ارزیابی خدمات اکوسیســتمی: خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط این منطقه باید در یک جدول 	 

خاصه شود )برای نمونه به راهنمای تنوع زیستی مراجعه کنید(. اهمیت هریک از خدمات اکوسیستمی باید در 

مقیاس 5 رتبه ای )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم( مورد ارزیابی کیفی قرار گیرد و به طور خاصه در 

جدول توضیح داده شود.

تعیین اهداف حفاظتی، تهدیدات و راهبردهای مقابله با تهدیدات: اهداف حفاظتی مهمی )گونه ها، زیســتگاه ها 	 

و یا خدمات اکوسیستم( که به دلیل آنها، این منطقه به عنوان یک منطقه ویژه تنوع زیستی پیشنهاد شده است، 

باید در یک جدول ذکر شده و وضعیت، تهدیدات و استراتژی هایی که برای هر تهدید باید اتخاذ شود  تشریح 

شــود. به منظور درک راحتتر اهداف توســط اعضای جامعه، ممکن اســت تدوین یک چشــم انداز 25 سال برای 

منطقه ویژه تنوع زیستی مفید باشد.

طراحــی اهــداف چند منظوره ، نتایــج و فعالیت ها: در جــداول جداگانه، اهداف مدیریتی 10 ســاله برای بهبود 	 

وضعیت،  همراه با نتایج مورد انتظار و فعالیت هایی که برای دســتیابی به نتایج مورد نیاز اســت، تشــریح کنید. 

الزم اســت در هنــگام تعریف فعالیت ها، راهنمای پــروژه هیرکانی برای حفاظت از تنوع زیســتی در جنگل های 

هیرکانی مورد استفاده قرار گیرد. اهداف اضافی مرتبط برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی را می توان 
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در اینجا گنجاند )مثا توســعه اکوتوریســم ، آگاهی عمومی و غیره(. جدول باید به وضوح نشان دهد که در کدام 

ســری جنگلی چه هدفی در نظر گرفته می شــود. بخش بعدی این راهنما انواع فعالیت های مجاز در مناطق ویژه 

تنوع زیستی را نشان می دهد.

تعیین روش های پیاده ســازی و اجرا: مســئولیت اجرای و نظارتی هر یک از فعالیت های ذکر شده در جدول باال 	 

باید به وضوح تعریف شــود. در صورت امکان، نظارت باید از طریق مکانیســم های جامعه محور باشد، مگر زمانی 

که نیاز به اعمال قانون یا بررسی قضایی باشد که موضوع به سازمان جنگل ارجاع داده شود.

طراحی ســاز و کارهای پایش و ارزیابی: الزم اســت طرح پایش دوره ای اهداف حفاظتی و تهدیدات تعریف شود 	 

تا میزان پیشــرفت در کســب نتایج مورد نظر مشخص شــود. در صورت امکان، این پایش میتواند شامل نظرات 

شــهروندی و کارشناسان / اساتید دانشگاهی باشــد. عاوه بر این، مکانیسم های ارزیابی عملکرد اجرای برنامه 

باید شامل گزارش دهی ساالنه بر اساس اهداف پیش بینی شده، بررسی میان دوره )5 ساله( و ارزیابی نهایی 

10 ساله همراه با توصیه های اصاحی طرح جنگلداری باشد. تمام گزارش های پایش و ارزیابی باید در دسترس 

عموم قرار گیرد.

طراحی نظام های اداری و مالی: مکانیســم های حکمرانی برای نظارت بر اجرای طرح باید شــرح داده شود. اجرای 	 

طرح مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی معموال به یک گروه محلی یا سازمان غیر دولتی واگذار می شود، در حالی 

کــه نظارت بر اجــرای طرح به طور معمول از طریق یک کمیته مدیریت با اعضای مشــابه بــه کارگروه مناطق ویژه 

تنوع زیستی  می باشد. این کمیته باید حداقل 2 بار در سال تشکیل جلسه دهد. یک برنامه مالی یا طرح کسب 

و کار برای طرح مدیریت مناطق ویژه تنوع زیســتی باید تعریف شــود و جزئیات بودجه مورد نیاز و منابع درآمدی 

آن مشخص شود. جزئیات بیشتر مکانیسم های مالی در زیر ارائه شده است.

تهیه طرح مدیریت: تمام اطاعات جمع آوری شده در مراحل فوق باید در اولین پیش نویس طرح مدیریت مناطق 	 

ویژه تنوع زیستی خاصه شوند. لیست مطالب مورد نیاز طرح مناطق ویژه تنوع زیستی در ضمیمه 2 نشان داده 

شده است.
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تصویب طرح مدیریت و اجرا

مشــاوره با ذینفعــان اصلی در مورد پیش نویس برنامه مدیریتی: ضروری اســت که طــرح مدیریت مناطق ویژه 	 

تنوع زیستی از حمایت گسترده ذی نفعان کلیدی )نه فقط کارشناسان سازمان جنگل( برخوردار باشد. به همین 

دلیل پیش نویس طرح مدیریت  باید به ادارات کلیدی برای دریافت نظر ارســال و جلســات عمومی برای بحث و 

تبادل نظر در مورد موضوعات اصلی برگزار شــود. باید نتایج و توصیه های کلیدی مورد توافق در پایان جلســه 

مکتوب شود.

نهایی ســازی برنامــه مدیریتــی: پــس از اتمــام مراحل مشــورتی و حل و فصــل رضایت بخش مســائل کلیدی ، 	 

پیش نویس نهایی طرح مدیریت باید برای تصویب توسط سازمان جنگل آماده شود.

ارائه برنامه مدیریتی به ســازمان جنگل ها برای تصویب: پیش نویس نهایی طرح مدیریت باید برای تصویب به 	 

ســازمان جنگل ارســال شــود. پس از تصویب، باید یک برگه خاصه اهداف اصلی طرح با نقشه منطقه و کدهای 

اجرایی بازدید کنندگان در میان ذی نفعان کلیدی به صورت گســترده توزیع شــود. الزم است مراسم افتتاحیه 

عمومی به مناســبت تصویب طرح برگزار شــود. باید عائم مناســب در نقاط دسترســی کلیدی به منطقه و برای 

هدایت بازدیدکنندگان نصب شود.

اجــرای طرح: اجرای طرح باید تحــت هدایت کمیته مدیریت، بافاصله پس از تدویــن و اجرای برنامه های کاری 	 

ســاالنه )اولین برنامه کار ســاالنه باید ضمیمه طرح باشد( آغاز شــود. گزارش های منظم و اخبار مربوط به پیاده 

سازی باید از طریق رسانه های اجتماعی و دیگر رسانه ها به اطاع ذینفعان برسد.

فعالیت های مجاز در مناطق ویژه تنوع زیستی  

ســری هایــی که تحت عنــوان نواحی ویژه حفاظتــی - حمایتی در طرح مدیریــت مناطق ویژه تنوع زیســتی قرار دارند 

علیرغم  داشــتن الویت حفاظت از تنوع زیســتی ممکن است مورد بهره برداری پایدار توسط جوامع محلی قرار گیرند 

)برداشــت پایدار محصوالت غیرچوبی جنگل برای نیازهای معیشــتی خانوار، اکوتوریسم، مراکز بازدیدی و پارک های 

جنگلی و غیره در طرح مدیریت تعریف می شــوند(؛ بهره برداری تجاری، گردشــگری انبوه و توســعه برداشت چوب و 

تغییر کاربری اراضی مجاز نخواهد بود.
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پیوســت 3 چارچوب فعالیت های مجاز / غیر مجاز در مناطق ویژه تنوع زیســتی را ارائه می کند. این چارچوب باید به 

عنوان نقطه شــروع در طراحی مدیریت مناطق ویژه تنوع زیســتی مورد اســتفاده قرار گیرد. تمــام فعالیت ها باید با 

قوانین و کاربری های پهنه بندی شــده، ســازگار باشــد. از آنجا که این فعالیت ها با هدف ارتقاء کیفیت اکوسیستم و 

به حداقل رساندن تهدیدات هستند، باید در مورد آنها در مراحل اولیه با ذی نفعان کلیدی برای اطمینان از همکاری 

کامل آنها بحث و تبادل نظرصورت گیرد.

 حکمرانی بر مناطق ویژه تنوع زیستی  

در حالی که ســازمان جنگل در نهایت مســئول تمام مناطق ویژه تنوع زیســتی اســت، طرح مدیریت به طور معمول در 

قالب قرارداد واگذار می شــود. مدل ترجیحی، مدیریت جامعه محور اســت، به طوری که طرح مدیریت برای اجرای به 

یک تعاونی محلی یا ســازمان غیر دولتی واگذار شــود. کمیته مدیریت )یا مشــارکت( باید برای هر یک از مناطق ویژه 

تنوع زیستی  ایجاد شود، تا زمینه همکاری بخش دولتی، جامعه محلی و بخش خصوصی را برای ارائه مشاوره در اجرا 

را فراهــم نماینــد. این کمیته احتماال دارای عضویت مشــابهی بــا آنچه که در کارگروه مناطق ویژه تنوع زیســتی الزم 

است، خواهد بود.

منابع مالی مناطق ویژه تنوع زیستی  

هــر طــرح مدیریت مناطق ویژه تنوع زیســتی  نیاز به یک برنامه مالی قوی برای پوشــش هزینه های مدیریت دارد. با 

توجــه به ســطح پایین مداخلــه فیزیکی مورد انتظار در طرح مدیریــت، انتظار می رود که هزینه ها کم باشــد و ممکن 

اســت شامل مواردی مانند همیاران طبیعت، احیاء تنوع زیستی جنگل، کنترل آتش، ایجاد و نگهداری زیرساخت های 

اکوتوریســم )مســیرهای پیاده روی ، پارکینگ خودرو، توالت، کلبه های بومگردی  ، مراکز بازدیدی ، عائم(، مدیریت 

زباله، تحقیق و پایش باشد.

تامین این هزینه ها می تواند از منابع مختلفی باشد که بسته به وضعیت و فرصت های هر منطقه ویژه تنوع زیستی 

متفاوت خواهد بود. چنین منابعی عبارتند از:

دریافت مبالغی بابت ورودیه پارک های جنگلی یا مسیرهای پیاده روی یا پارک خودرو از بازدید کنندگان	 

واگذاری امتیاز بهره برداری به شــاغلین بخش اکوتوریســم )پارک ماشــین، کلبه بومگردی، شــرکت راهنمایی 	 

گردشگری، کافه ها و غیره(

درآمدهای های مجاز از محل استفاده پایدار از منابع طبیعی )محصوالت غیرچوبی جنگل و غیره(	 
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حمایت داوطلبانه از طرف سازمان های غیردولتی )همیار طبیعت، کمک های مالی و غیره(	 

مسئولیت اجتماعی شرکت های خصوصی	 

مکانیســم های پرداخت به ازاء خدمات اکوسیســتمی )به عنوان مثال شرکت های آب برای مدیریت حوضه، یا از 	 

طریق ترسیب  کربن(

کمک های دولتی	 

با توجه به تنوع منابع مالی بالقوه، درآمدها و هزینه ها را می توان به طور جمعی از طریق ایجاد یک صندوق محلی 	 

جنگل )که باید به طورمستقل مدیریت شود( مدیریت نمود.

ارتقاء جایگاه قضایی مناطق ویژه تنوع زیستی  

پروژه هیرکانی پیشنهاد می کند که جایگاه مناطق ویژه تنوع زیستی تقویت شود. مناطقی با چنین تنوع زیستی مهمی 

باید برای مدت بســیار طوالنی و بیش از یک دوره 10ســاله مدیریتی کاســیک به رســمیت شــناخته شده و حفاظت 

شــوند، پروژه هیرکانی پیشــنهاد می کند که ســازمان جنگل یک طبقه جدید از مناطق حفاظتی را با عنوان مناطق ویژه 

تنوع زیستی پذیرفته و تحت مدیریت قرار دهد.
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ضمیمه  1
شرح خدمات مناطق ویژه تنوع زیستی . )اطالعات مورد نیاز برای تهیه طرح مدیریت(

شــرح خدمات تهیه طرح مدیریت مناطق ویژه تنوع زیســتی بر اســاس روش جمع آوری اطاعات سازمان جنگل تنظیم 

شده است. اطاعات باید به روش مشارکتی با همکاری بخش های دیگر )مخصوصا سازمان حفاظت از محیط زیست( و 

جامعه محلی جمع آوری شود. پیش نویس طرح پیشنهادی باید برای بررسی در دسترس قرار گیرد و با سایر ذی نفعان 

در کارگاه های مشــورتی مورد بحث قرار گیرد. طراحی  اهداف و فعالیت ها نیز باید مشــارکتی بوده و از دانش بومی 

جامعه در کنار اطاعات علمی استفاده شود.

نقشه خطوط تراز با مقیاس 1: 25000 و فواصل خطوط 50 متر در قالب  GIS ، سیستم UTM ، حداقل و حداکثر 	 

ارتفاع. حدود اربعه،  فاصله تا نزدیکترین منطقه. نزدیک ترین شهر. ویژگی های اصلی طبیعی )خط الراس، دره، 

قله، و غیره(، شیب، جهت

تقسیمات ملی، سیاسی و منابع طبیعی	 

جدا کردن مستثنیات از اراضی ملی و شناسایی اراضی اختافی، تعیین مرز سامانه های عرفی بر روی نقشه	 

شناسایی روستا، مراتع، میزان مصرف چوب توسط دامداران. مصرف سایر محصوالت جنگلی )میوه ها و گیاهان 	 

دارویی(

تعییــن نــوع آب و هوا با اســتفاده از فرمول های آب و هوایی متعارف. حداقل، حداکثــر و میانگین دمای ماهانه 	 

و ســاالنه و میــزان بــارش. تعداد روزهای برف، فصل خشــک. )هیدرولوژی منطقه، فرســایش خــاک، روان آب 

رودخانه(، جانمایی چشمه در نقشه

تاریخچه مدیریت جنگل، مشارکت مردم محلی و روستاییان در گذشته و حال، سطوح جنگلکاری بر روی نقشه. 	 

تعیین ویژگی های کمی و کیفی رویشــگاه های جنگلی و نیاز های زادآوری آنها با بررســی پات ها در شبکه آماری 	 

200 × 150 متــر. تعییــن تیپ جنگل بر اســاس تجزیه و تحلیل پات ها، تعیین اراضی بر روی نقشــه، ارزیابی 

وضعیت کیفی رویشــگاه )سامت تنه، آفات و بیماری(، ارزیابی خشکه دار )تعداد، گونه، وضعیت( با استفاده از 

فرم های ارزیابی سازمان جنگل

شناســایی گونــه های گیاهی )علفــی، درختچه، درخت(، شناســایی گونه های گیاهی شــاخص هر تیپ رویشــی. 	 

)IUCN شناسایی گونه های نادر و در معرض خطر )لیست گونه های ملی در معرض خطر و فهرست قرمز

شناســایی گونه هــای جانوری، قلمرو و محدوده جابجایــی آنها در ارتفاعات مختلف و تیپ های گیاهی، شناســایی 	 
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)IUCN گونه های جانوری نادر و در معرض خطر )فهرست لیست گونه های ملی در معرض خطر و فهرست قرمز

گردآوری نتایج مطالعات موسسات آموزشی یا پژوهشی در این منطقه	 

میزان تخریب رویشگاه های جنگلی و اکوسیستم های منحصر به فرد )سرخدار( و اولویت های حفاظتی بر اساس 	 

تیپ های رویشی و گونه های در معرض خطر

پیدایش و توسعه گونه های مهاجم مانند سرخس، زالزالک، ازگیل، توت سیاه و غیره	 

شناسایی عوامل تخریب شامل: چرای دام )کوبیدگی خاک(، برداشت درختان برای سوخت، ساخت و ساز و صنایع 	 

دستی، آفات و بیماری ها، آتش سوزی، تغییر کاربری اراضی، لغزش، ورود گونه های غیر بومی، خشکسالی، رعد 

و برق

ســازماندهی برنامه های کاهش دام، جنگلکاری با گونه های بومی )خراش سطحی، بذرکاری، کاشت نهال(، تامین 	 

نیروهای انسانی برای حفاظت از جنگل ها در فصل آتش سوزی، تامین چوب برای صنایع روستایی

طراحــی و برنامــه ریزی حذف عوامل مخرب گیاهان در اکوسیســتم های منحصر به فرد در یک دوره 25 ســاله، 	 

کاهش تدریجی عوامل مخرب در یک دوره 10 ساله و برنامه ریزی برای کاهش تهدیدات جانوران )مثا مدیریت 

شکار، حفاظت از مناطق زاد و ولد، کاهش تعارض انسان و حیات وحش و غیره(

برنامه ریزی برای بهبود کمی و کیفی اکوسیستم های منحصر به فرد و زیستگاه های در خطر	 

 زون بندی و تهیه نقشه برای اراضی در خطر آفات و آتش، بسیج همیاران طبیعت در طول فصل آتش و چرا	 

طراحی هر منطقه بر اســاس تیپ گیاهی. تعیین حدود اراضی باز در جنگل و تعیین حدود آنها بر روی نقشــه )در 	 

هر سال از دوره 10 ساله(

برنامــه پایــش کوتاه مدت )تحقیق در زمینــه جنگلکاری، مرمت و نگهداری جاده ها و غیــره( و برنامه پایش بلند 	 

مدت )مقایسه میزان رشد تیپ های گیاهی، درصد گونه های نادر و در معرض خطر(

طراحی مشارکت جامعه محلی و توسعه ظرفیت، از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی و تهیه بروشورهای ترویجی 	 

در مورد اهمیت تنوع زیستی، گونه های گیاهی و جانوری.

مجری موظف اســت تمام محتوای طرح )هســته ویژه حفاظتی - حمایتی و مناطق بافر( را اجرا کند. درآمد و تراز 	 

طرح باید طراحی شود تا بیشترین سود از جنگل صرف حفاظت و احیا شود.

 ذینفعان تعاونی های محلی در اولویت اجرای برنامه می باشند.	 

مســئولیت اجرایــی طرح با مجری طرح بوده و ناظران، کارشناســان اســتانی و نمایندگان تعاونی مســئول نظارت 	 

هستند.

در بخش های 5-1 و 5-2 توصیف شده است.	 
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تمام درآمــــد ها و هزینه هـــای طرح باید در جدول ارائه شود. بهره مالکــــانه باید برای هـــــر دو هســـته ویژه 	 

حفــاظتی - حمایتی و مناطق بافر محاسبه شود.

ارزیابی میان دوره در فواصل 10 ســاله ممکن است از طریق کتابچه تجدید نظر صورت می پذیرد. ارزیابی های 	 

ساالنه توسط ناظر و اعضای تعاونی انجام می شود. چنانچه طرح نیاز به تجدید نظر ضروری براساس ارزیابی های 

ســاالنه یا به دلیل بروز بایای طبیعی )مانند ســیل، طوفان، برف و غیره( داشــته باشد اجرا طرح متوقف شده و  

اصاح آن میسر است.

نقشه ها )در قالب GIS( و جداول در طول مطالعات فوق تولید و ارائه می شوند.

نقشه ها

نقشه مرزهای سری 	 

 نقشه سامانه های عرفی، اراضی ملی، مستثنیات و اراضی اختافی	 

نقشه شیب با کاس های: 0-20، 20-40، 40-60، 60-80، و بیش از 80	 

نقشه جهات جغرافیایی 	 

نقشه تیپ گیاهی و جنگلکاری	 

 نقشه نواحی در خطر آتش سوزی	 

نقشه نواحی در خطر آفات و بیماری	 

جداول و فرم ها

فرم آمار برداری	 

فرم قطعات نمونه	 

 فرم شناسایی روستا	 

فرم پرسشنامه دام	 

فرم مصرف چوب )توسط مردم محلی و دامداران( 	 
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ضمیمه  2
نمونه و لیست محتوای طرح مدیریت مناطق ویژه تنوع زیستی

خاصه اجرایی )1 صفحه(

فهرست مطالب

فهرست جداول و اشکال

سپاسگذاری

1- مقدمه )1 صفحه(

1-1سابقه و پیش زمینه

1-2هدف و چشم انداز برنامه

1-3 نگرش و اهداف

2- تحلیل وضع موجود )5 صفحه(

2-1 موقعیت مکانی )شامل نقشه حوزه که هسته مرکزی و حائل )بافر( و عوارض کلیدی را نمایش می دهد.(

2-2 سابقه منطقه

2-2-1 چارچوب قانونی، سیاسی و سازمانی

2-2-2 حق مالکیت عرصه ها و حقوق عرفی

2-2-3 شرایط اجتماعی-اقتصادی )جمعیت، معیشت، وابستگی به جنگل(

2-2-4 محیط فیزیکی منطقه )اقلیم، زمین شناسی، خاک، هیدرولوژی(

2-2- 5 سابقه مدیریت

2-3 تنوع زیستی

22-3-1 تیپ های جنگل  و سایر زیستگاه ها )نقشه، مساحت، روند کیفی، وضعیت(

2-3-2 گیاهان )تشریح جوامع گیاهی و گونه های شاخص و مهم(

2-3-3 جانوران )تشریح گروههای کلیدی و گونه های شاخص و مهم(

2-3-4 پژوهش های پیشین و کنونی

2-4 ارزیابی

2-4-1 خدمات اکوسیستمی و روند آن )بصورت جدول بندی(

2-4-2 ارزش های تنوع زیستی )اهمیت بین المللی، ملی و محلی(
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2-4-3 ارزش های فرهنگی )مکان های مذهبی و فرهنگی، رسوم سنتی(

2-4-4 ارزش های اجتماعی-اقتصادی ) اهمیت اجتماعی، گردشگری و تجاری(

3- اهداف حفاظتی و تهدیدها )2 صفحه(

3-1 اهداف حفاظتی )میزان پوشش جنگلی، وضعیت جنگل، تنوع زیستی(

3-2 محدوده ها )آستانه ها( و تغییرات قابل قبول 

3-3 تهدیدهای وارده به اهداف حفاظتی )شناسایی و اولویت بندی(

3-4 راهبردهای کاهش تهدید

4- برنامه مدیریتی )8 صفحه(

4-1 چشم انداز 25 ساله و هدف مدیریتی 10 ساله

4-2 راهبردها، نتایج کلیدی و اقدامات )در جدول(

4-3 پهنه بندی و فهرست فعالیتهای قابل انجام )نقشه و جدول(

4-4 برنامه احیای جنگل و اقدامات مدیریتی هر بخش

4-5 برنامه های زیرساختی )نقشه و جدول(

4-6 پایش )شامل شاخص های کلیدی( و برنامه پژوهشی )جدول(

4-7 برنامه آگاهی رسانی )جدول(

4-8 اجرا

5- شیوه حاکمیت و منابع مالی )5 صفحه(

5-1 ذینفعان اصلی و مسئولیت های آنها )جدول(

5-2  مسئولیت های نظارتی و عملیاتی

5-3 مشارکت جوامع ذی نفع

5-4 برنامه مالی )بودجه بندی(

5-5 ارزیابی و بازنگری برنامه

واژه نامه

منابع

ضمیمه 1: نتایج آماربرداری جنگل و آیین نامه ها

ضمیمه 2: برنامه اقدام ساالنه برای سال نخست
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هسته
 مرکزی

تنها به صورت کارگاه محلی یا صنایع کوچک سازگار با 

محیط زیست

تنها به صورت منابع ذخیره آب کوچک مقیاس )دایک( 

مجاز است

تنها برای دسترسی به مناطق روستایی است

تنها در هسته های حائل با داشتن تاییدیه ارزیابی 

زیست محیطی 

در هسته های مرکزی صرفا با داشتن تاییدیه ارزیابی 

زیست محیطی امکان دارد.

ترجیحا ساخت خانه های چوبی )زگالی(

در هسته های مرکزی صرفا با داشتن تاییدیه ارزیابی 

زیست محیطی

در هسته های مرکزی تنها کشاورزی های ارگانیک 

پیرامون روستاهای موجود مجاز است. در هسته های 

مرکزی کشاورزی ارگانیک ترجیح دارد.

بذرکاری از طریق جمع آوری بذر از پایه های مادری 

)گونه های بومی( مجاز است.

در هسته های مرکزی تنها کشت ارگانیک گیاهان دارویی 

پیرامون روستاهای موجود مجاز است.

تنها در هسته های حائل با داشتن تاییدیه ارزیابی محیط زیست

در هسته های مرکزی برای مردم محلی تنها با مجوز 

امکان پذیر است. در هسته های حائل برداشت مدیریت 

شده امکان پذیر است.

در هسته های مرکزی برای مردم محلی تنها با مجوز 

امکان پذیر است. در هسته های حائل برداشت مدیریت 

شده با مجوز امکان پذیر است.

توسعه صنعتی

برداشت معادن

سد/منابع ذخیره آب

جاده سازی

زیرساختهای صنعتی برای گردشگری

آبزی پروری

توسعه جاده های جنگلی

ساخت خانه های جدید

ساخت خانه های سنتی )زگالی(

خطوط انتقال نیرو

کشاورزی/باغداری

جنگل کاری و احیا/توسعه عرصه جنگلی

کشت گیاهان دارویی

مرکز دفن زباله

ساخت پارکینگ

جمع آوری محصوالت غیر چوبی

برداشت چوب )برای مصارف روستایی(

ماحظاتفعالیت

ضمیمه  3
چارچوب فعالیت های مجاز و غیرمجاز در مناطق ویژه تنوع زیستی
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ترجیحا از هسته های مرکزی برداشت انجام  نگیرد اما 

در صورت نیاز، با مجوز انجام شود. در هسته های حائل 

برداشت مدیریت شده امکان پذیر است.

در هسته های مرکزی برای مردم محلی تنها با مجوز 

امکان پذیر است.

تنها با مجوز

تنها با مجوز

در هسته های مرکزی تنها با مجوز

در هسته های مرکزی تنها با مجوز

در هسته های مرکزی تنها با مجوز و همراه با راهنمای 

تایید شده 

براساس طرح مدیریت در هسته های حائل مجاز است

اسکی خارج از پیست در مناطق دارای پتانسیل

تنها در مناطق مجاز

برداشت الوار برای مصارف روستایی

چرای دام

شکار

ماهی گیری تفریحی

بازدید آموزشی

پژوهش

تفرج گروهی )پرنده نگری، پیاده روی، 

کمپینگ، اسب سواری و و سایر 

فعالیتهای پایدار(

گردشگری متمرکز

تفرج انفرادی )پرنده نگری، پیاده روی، 

کمپینگ، اسب سواری و سایر فعالیتهای 

پایدار(

اسکی

کایت سواری

موتور سواری و فعالیتهای مرتبط با 

آفرود
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ضمیمه  3
چارچوب فعالیت های مجاز و غیرمجاز در مناطق ویژه تنوع زیستی
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