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يه هٌغمِ حفاظت ضذُ تش اساس تؼشيف  )1994( IUCNتِ هٌغمِ اي گفتِ هي ضَد وِ داساي يه هذيشيت هحلي هٌاسة جْت ًگْذاسي ٍ حفظ تٌَع صيستي اوَسیستن هي تاضذ .استاى وْگیلَيِ ٍ تَيشاحوذ تا  %1هساحت وطَس لشية تِ  %30دسصذ فلَس گیاّي ايشاى سا دس خَد جاي دادُ است .هٌغمِ حفاظت ضذُ دًا تا هساحتي ًضديه تِ ّ 93660ىتاس اوخش ايي گًَِ ّاي
گیاّي سا دس خَد جاي دادُ ٍ تِ ّویي خاعش ايي هٌغمِ يه هٌغمِ جٌگلي هٌحصش تِ فشد دس ايشاى هحسَب هي گشدد .تا تَجِ تِ ايٌىِ تسیاسي اص گًَِ ّا تِ دلیل اص تیي سفتي سٍيطگاُ ٍ تغییش اوَسیستن اص تیي هي سًٍذ ،هي تَاى گفت وِ حفاظت دس هٌاعك هختلف هي تَاًذ تاػج افضايص تٌَع صيستي گشدد .تشسسي ّا ًطاى هي دّذ وِ تخشية تَدُ ّاي جٌگلي ًاضي اص لغغ تي سٍيِ
دسختاى ٍ چشاي دام دس ػشصِ ّاي جٌگلي سثة واّص ضذيذ تٌَع گًَِ اي هي گشدد .تْذيذات ػوذُ وِ تٌَع صيستي هٌاعك حفاظت ضذُ سا تِ خصَظ دس وطَسّاي دس حال تَسؼِ اص جولِ وطَسها تِ خغش هي اًذاصد ػثاست اًذ اص  :گشدضگشيٍ ،لَع جٌگ ،لغغ تي سٍيِ ،جوغ آٍسي چَب ّیضهي ،آتص سَصي ،چشاي دام ،تثذيل تِ اساضي وطاٍسصي ٍ  ...وِ تِ دٍ گشٍُ تمسین ضذُ اًذ.
-1تْذيذات هستمین وِ ضاهل الف) ػٌاصش اًفشادي وِ ايي هٌاعك سا تِ سوت ساختاسي ًاهٌاسة سَق هي دٌّذ هاًٌذ گیاّاى ،جاًَساى ب) فمش اوَلَطيه ،چشاي دام ،لغغ دسختاى د) جذاساصي هٌاعك حفاظت ضذُ اص ديگش هٌاعك جٌگلي د) گًَِ ّاي هْاجن
 -2تْذيذات غیشهستمین ضاهل الف) تمسین ٍ تصویوات ًاهٌاسة هثٌي تش استفادُ اص صهیي ب) ضؼف دس اجشاي لَاًیي ٍ آيیي ًاهِ ّا د) فمش سٍستائیاى ،تیىاسي ٍ ووثَد صهیي وطاٍسصي د) ًیاصّاي دسآهذي هشدم ٍ دٍلتْاي هحلي
دس تشخي اص وطَسّاي دس حال تَسؼِ جْاى ساّىاسّا ٍ فشصت ّاي جْت حفاظت ٍ استفادُ ّش چِ تیطتش اص ايي هٌاعك اسائِ ضذُ است وِ اجشاي ايي تشًاهِ ّا دس عَالًي هذت دس هٌاعك حفاظت ضذُ وطَس ها تخصَظ هٌغمِ حفاظت ضذُ دًا هؤحش ٍ لاتل اجشا هي تاضذ وِ ضاهل هَاسد صيش است :
 -1اسائِ تذاتیشي جْت واّص فمش ٍ تیىاسي دس اعشاف هٌاعك حفاظت ضذُ ٍ تَلیذ دسآهذ هستوش تِ ٍسیلِ لشاسدادى تَدجِ ّاي ّش چٌذ ون تشاي سٍستائیاى  -2سٍش جايگضيي هٌاسة جْت اهشاس ٍ هؼاش هشدم هحلي  -3آهَصش ٍ تاال تشدى آگاّي هشدم دس استفادُ صحیح اص جٌگل  -4تِ ٍجَد آٍسدى فشصت ّايي جْت تَسؼِ اوَتَسيسین دس هٌاعك حفاظت ضذُ  -5تأسیس هؤسساتي
جْت هذيشيت ٍ وٌتشل ٍ حفاظت  -6تَلیذ دسآهذ دسًٍي هاًٌذ فشٍش تلیظ ٍسٍدي ،پشداخت پَل تشاي ػىاسي  -7اسگاًْاي هحلي هي تَاًٌذ ضشيه هٌاسثي تشاي تَسؼِ ٍ حفاظت جٌگل ّا تاضٌذ  -8پشداخت هستمین پَل تشاي حوايت اص حفاظت تٌَع صيستي جٌگل  -9تأسیس تطىیالت ووه ّاي هشدهي تشاي حوايت اص حفاظت
دس ايي همالِ سؼي ضذُ است وِ ته ته ايي فشصتْا ٍ تْذيذّا سا دس هٌغمِ حفاظت ضذُ دًا هَسد تشسسي لشاس دّذ.
ولوات ولیذي :هٌغمِ حفاظت ضذُ ،فشصت ،تْذيذ ،تٌَع صيستي ،استاى وْگیلَيِ ٍ تَيش احوذ

Assesment of treats and opportunity of Dena protected area

According IUCN (1994) a protected area is, areas especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity. Area of Kohgiluye and Boyer Ahmad province is less than 1% of Iran and it has 30% of plant flora of Iran. Protected area of
Dena is approximate 93660 he and it has majority of plant species of this province and because of that protected area of Dena is a unique region in Iran. As regards many species are destroyed due to its sites are degrade, so conservation can increase
biodiversity. Appraisal showed forests destruction issue irregular logging and irregular livestock grazing in forest reduce biodiversity. Factors that threat biodiversity of protected areas in world and specific in developing countries such as our country
include of: tourist, impacts of war, illegal logging, collecting firewood, fire, livestock grazing, agricultural possession and etc. This threats being divided in two groups: 1- Direct threats like: a) Individual elements removed from the (PA) without alteration to
the overall structure, b) ecological poverty, livestock grazing and logging, c) Isolation and d) invasive species. 2- indirect threats like: a) inappropriate land allocation and land use decisions, b) weak law enforcement, c) village poverty and unemployment
and d) income needs and local government. In some developing countries tender some solutions and opportunities for conservation and increasing biodiversity. Performance of these programs in long period in our country's protected area particular in
Dena protected area can be effective are: 1- suggesting some strategy for reduction poverty and unemployment, 2- replacement suitable livelihood for local community, 3- education and increase community awareness for using of forests, 4- providing
opportunities for ecotourism in protected area, 5- establishment institutions for management, control and conservation 6- production revenue such as ticket sell and photography permit, 7- local organizations can be partner for development and
conservation of forest, 8- paying direct money for support conservation of forest biodiversity and 9- collection money for help to conservation and protection.
In this paper we have tried to investigate all of threats and opportunities in Dena protected area.
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مقدمه:
جٌگل ّا تمشيثاً  30دسصذ اص خطىي ّاي وشُ صهیي سا تِ خَد اختصاظ هي دٌّذ .اهشٍصُ واّص ضذيذ
تٌَع صيستي تِ دلیل تخشية ّاي ضذيذ اًساًي تِ ضذت هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است اص عشف ديگش تِ دلیل
اّویتي وِ جٌگل ّا دس تَلیذ چَب ،هحصَالت غیش چَتي ٍ ايجاد هٌظشُ ّاي عثیؼي ٍ  ...داسًذ هي
تايست تیص اص تیص تِ آًْا تَجِ ًوَد ٍ دس هذيشيتْا تِ حفاظت تیطتش تاویذ ًوَد .تِ جْت تْذيذات ػوذُ
وِ دس اوخش هٌاعك جٌگلي ٍجَد داسد تٌاتشايي حفاظت اص هٌاعك جٌگلي دس لسوتْايي تحت ػٌَاى هٌغمِ
حفاظت ضذُ اهشي ضشٍسي تِ ًظش هي سسذ .هٌغمِ حفاظت ضذُ تِ گفتة  )1994( IUCNتِ هغٌمِ اي
هي گَيٌذ وِ داساي هذيشيت هحلي هٌاسة جْت ًگْذاسي اوَسیستن است ٍ تِ ايي صَست هي تَاى تٌَع
صيستي هٌغمِ سا حفظ ًوَد )1994( IUCN .هذيشيت هٌاعك حفاظت ضذُ سا تِ صَستْاي هختلف هاًٌذ
رخیشُ گاّْاي عثیؼي ،پاسن هلي ،هٌاعك حیات ٍحص ،صيستگاّْا يا هٌاعك تا هذيشيت خاظ ٍ هذيشيت
هٌاعك حفاظت ضذُ ًام تشد وِ ّوگي آًْا تا ّذف حفظ صيستگاّْاي خاظ يا گًَِ ّاي خاظ يا تشاي
اًجام تحمیمات هذيشيت هي ضًَذ.
هٌغمِ حفاظت ضذُ دًا دس استاى وْگیلَيِ ٍ تَيشاحوذ تا هساحتي ًضديه تِ ّ 93660ىتاس دسصذ تااليي
اص فلَس گیاّي ايشاى سا دس خَد جايي دادُ استّ .وچٌیي ايي هٌغمِ تا داسا تَدى  26گًَِ پستاًذاس ٍ 84
گًَِ پشًذُ ٍ  39گًَِ خضًذُ ٍ صيستگاُّاي هتفاٍت ٍ هْن يه چطن اًذاص عثیؼي صيثا ٍ يه اوَسیستن
هٌحصش تِ فشد سا دس جٌَب غشتي وطَس ها تَجَد آٍسدُ است.
اص آًجايي وِ هغالؼِ تْذيذات ٍ فشصت ّا ٍ ًیض ظشفیت ّا ٍ پتاًسیل ّاي هختلف هي تَاًٌذ ًمص هْوي
سا دس دس هذيشيت تْتش اوَسیستوْاي جٌگلي ايفا ًوايٌذ ،تٌاتشايي دس ايي همالِ سؼي ضذ تا تا تشسسي هٌاتغ اص
تْذيذّا ٍ فشصتْايي وِ دس هٌاعك حفاظت ضذُ ديگش ٍالغ دس جْاى صَست پزيشفتِ تَد ٍ همايسِ تا
هٌغمِ حفاظت ضذُ دًا ايي فشصتْا ٍ تْذيذّا ضٌاسايي ٍ هؼشفي گشدًذ تا تؼذّا تتَاى اص آًْا دس هذيشيت
ايي هٌغمِ حفاظت ضذُ تا اسصش استفادُ ًوَد.

تهديدات:
ّوِ هٌاعك حفاظت ضذُ تا تْذيذاتي هَاجِ هي تاضٌذ وِ هَجة تخشية ٍ واّص تٌَع صيستي ايي
هٌاعك هي ضَد وِ ػوذُ ايي تْذيذات سا هٌاعك سٍستاي اعشاف هٌاعك حفاظت ضذُ تِ ٍجَد هي آٍسًذ.
دس ٍالغ تیطتش ايي تْذيذات ػَاهل اًساًي هي تاضٌذ وِ تَهیاى هٌغمِ تِ ٍجَد آٍسًذُ آًْا هي تاضٌذ وِ
هْوتشيي آًْا ضاهل :
-1تخشية ٍ تشداضت دسختاى تشاي تثذيل تِ صهیي وطاٍسصي.
-2تخشية تِ دلیل چشاي هفشط ٍ تي سٍيِ دام ٍ تثذيل تِ هشاتغ هي تاضذ.
ّش چٌذ ّوِ ػَاهل اًساًي ًوي تاضٌذ ٍ يا ّوِ ػَاهل اًساًي اص عشيك هشدم تَهي صَست ًوي گیشد .اها
فؼالیت ّاي التصادي تَهیاى جْت تأهیي هؼاش سٍصهشُ ٍ ٍاتستگي آًْا تِ جٌگل  ....سا هي تَاى اص
هْوتشيي داليل تخشية جٌگلّا ٍ صيستگاُّا داًست.

اص جولِ ػَاهلي وِ هٌاعك حفاظت ضذُ جْاى سا تْذيذ هي وٌٌذ ،ػثاستٌذ اص:
 -1سیل ٍ فشسايص آتي  -2آتص سَصي  -3احذاث جادُ ّا  -4استخشاد هؼادى ٍ -5لَع جٌگ  -6لغغ
تي سٍيِ ٍ لاچاق چَب -7تْذيذ حیات ٍحص ٍ ضىاس  -8چشاي هفشط  -9تغییش واستشي  -10آلَدگي آتْا
 -11جوغ آٍسي ّیضم  -12جوغ آٍسي تزس ٍ  ...وِ اغلة ايي ػَاهل تِ عَس هستمین ايي هٌاعك سا هَسد
تْذيذ لشاس هي دٌّذ .تْذيذاتي هاًٌذ تمسین ًاهٌاسة هثٌي تش استفادُ اص صهیي ٍ ضؼف دس اجشاي لَاًیي،
فمش سٍستائیاى ٍ فساد دٍلت ّاي هحلي ٍ سضَُ خَاسي  ....اص جولِ تْذيذ ات غیشهستمین هي تاضٌذ.
ّوَاسُ دس هٌاعك هختلف اص جولِ هٌغمِ حفاظت ضذُ دًا فمش ،افضايص جوؼیت ،ووثَد صهیي وطاٍسصي،
تیىاسي ٍ  ...تاػج ٍاتستگي ضذيذ هشدم تَهي تِ جٌگل ٍ هحصَالت جٌگل ضذُ است تٌاتشايي هشدم تَهي
ّوَاسُ تا لغغ دسختاى ،چشاي دام ،وطاٍسصي دس صيش آضىَب ٍ جوغ آٍسي تزس ،تْشُ تشداسي اص هحصَالت
فشػي هاًٌذ گیاّاى داسٍيي ٍ ّیضم ايي هٌاعك سا هَسد تْذيذ ضذيذ لشاس دادُ اًذ .الثتِ تايذ دس ًظش داضت
تْذيذّاي تَجَد آهذُ اص عشف هشدم تَهي ّشگض تذيي هؼٌي ًوي تاضذ وِ تايذ دست هشدم تِ عَس واهل اص
جٌگل وَتاُ تاضذ تلىِ تايذ تا هذيشيت هٌاسة ٍ هطاسوت دادى آًْا دس اهش حفاظت يه تؼادل تیي هسائل
التصادي ٍ حفظ اوَسیستن ايجاد گشدد .تشاي ايجاد ايي تؼادل ًیاص تِ ضٌاسايي تْذيذات هَجَد دس ّش
هٌغمِ ٍ اسصياتي تأحیش آًْا تشسٍي تٌَع صيستي ٍ اسائِ ساّىاسّاي هٌاسة ٍ هؼشفي فشصت ّاي ٍ ظشفیت
ّاي هَجَد هي تاضذ.

راهحل هبی کبهش تهديدات
-1ايجاد هؤسسات هؤحش ٍ واسآهذ جْت ضٌاسايي ػَاهل هخشب ٍ واّص تْذيذات هي تاضذ .ايي هؤسسات
ّن تايذ داساي اختیاس وافي جْت اجشاي تشًاهِ ّا تاضٌذ ٍ ّن تايذ تحت ًظاست لشاس گیشًذ تا تِ تْتشيي
ًحَ دس ساستاي اجشاي تشًاهِ ّاي ّواٌّگ تا ّذف گام تشداسًذ .ايي هؤسسات هي تَاًٌذ تا هطاسوت دادى
هشدم تَهي دس حفاظت هٌاعك تاػج واّص تْذيذات ٍ حفظ تٌَع صيستي ضًَذ.
-2جايگضيٌي دسآهذ جْت واّص ٍاتستگي هشدم تِ جٌگل هي تَاًذ دس هٌاعمي تا جوؼیت تاالتش هؤحش ٍالغ
ضَد ٍ تغییش دس ًحَُ اهشاس هؼاش جاهؼِ هخالً دس تؼضي هَاسد هي تَاى تا صٌؼتي وشدى داهذاسي ّاٍ ،سٍد
دام تِ جٌگل سا واّص داد.
-3ايجاد فشصت ّاي ضغلي ٍ واّص تیىاسي هي تاضذ .الثتِ دس ايي هَسد تايذ ّن تِ هسائل التصادي هشدم
ٍ ّن تِ حفاظت اص اوَسیستن تَجِ ضَد ٍ تِ ايي صَست ًثاضذ وِ پشٍطُ ّا فمظ تش سٍي هسائل التصادي
توشوض وٌٌذ.
-4جايگضيي وشدى دام ّاي اصالح ضذُ ٍ پش تَلیذ تِ جايي دام ّاي تَهي.
-5تا ًظاست ٍ همايسِ هٌاعك هختلف ػولىشد ّش يه اص هؤسسات ٍ ٍاحذّا سا هَسد اسصياتي لشاس دّین.
-6ايجاد ٍاحذّاي تَلیذي تا هذيشيت خَد هشدم (تَلیذ لاسچ ،ػسل ٍ ...

 -7تاصاسياتي تشاي هحصَالت فشآٍسدُ ّاي تَلیذ ضذُ تَسظ هشدم تَهي
 -8ضٌاسايي هحذٍدُ هٌاعك حفاظت ضذُ ٍ هشص تٌذي آى
 -9فطاس تشاي جلَگیشي اص تثذيل اساضي تا استفادُ اص هشدم هحلي ٍ دٍلتي
 -10آهَصش ٍ تاال تشدى سغح آگاّي هشدم تشاي حفظ تٌَع صيستي
 -11آهَصش هشدم جْت وطاٍسصي ٍ افضايص تَلیذ
 -12ايجاد صٌذٍق ّاي جْت جوغ آٍسي پَل تشاي حوايت هٌاعك حفاظت ضذُ.
 -13اختصاظ تَدجِ تشاي هٌاعك حفاظت ضذُ

فرصت هب:
هٌاعك حفاظت ضذُ هختلف تا اوَسیستنّاي هختلف تايذ تِ صَستّاي هختلف هذيشيت ضًَذ ٍ
ظشفیتّا ٍ فشصتّاي هتفاٍتي داسًذ .هٌغمِ حفاظت ضذُ دًا تا تَجِ اوَسیستن ٍ چطن اًذاصي صيثايي
وِ داسد ،ظشفیت ٍ استؼذاد تالمَُاي تشاي ايجاد اوَتَسيسن ٍ تثذيل تِ پاسن هلي داسد .ايي ػول هي تَاًذ
تا يه هذيشيت هٌاسة ّوشاُ تا احیاء ٍ حفظ تٌَع صيستي ،حفظ ضشايظ اوَلَطيىي ٍ جلَگیشي اص تصشف
تَسظ هشدم اػوال وشدّ .وچٌیي تذيي ٍسیلِ هي تَاى تَلیذ دسآهذ ّن تشاي دٍلت ٍ ّن تشاي هشدم وشد ٍ
تا هطاسوت دادى خَد هشدم تِ صَست استخذام آًْا هي تَاًذ تْذيذات ًاضي سا واّص ٍ حفاظت اص هٌغمِ
سا افضايص داد .دسآهذّاي حاصل اص فشٍش تلیظ ،حك ػىاسي ٍ  ...سا هي تَاى تا تمسین هٌاسة جْت
حفاظت هٌغمِ ّضيٌِ وشد ٍ يا هي تَاى  %50دسصذ آى سا جْت تأسیس ٍاحذّاي هختلف تشاي تَلیذ
دسآهذ هشدم هحلي ّضيٌِ وشد تا ٍاتستگي آًْا تِ تَلیذات جٌگل واّص ياتذ.

جمع بندی:
تٌاتشايي تا تَجِ تِ اسصش تااليي وِ هٌغمِ حفاظت ضذُ اص ًظش تٌَع صيستي داسد ٍ اّویت تشسسي هغالؼِ
فشصتْا ٍ تْذيذّا هي تَاى دس هٌغمِ حفاظت ضذُ تا تشسسي ٍ هغالؼِ تیطتش ايي ػَاهلّ ،ن دس جْت
تاالتشدى دسآهذ التصادي هشدم ٍ ّن افضايص تٌَع صيستي تا واّص دست هشدم اص هٌاتغ جٌگلي ٍ واّص
تخشية دس هٌاعك حفاظت ضذُ الذام ًوَد.

