برنامهريزي و زونبندي ذخيرهگاه زيستكره حرا براساس معيارهاي
بينالمللي (با تأكيد بر جزيره قشم) با استفاده از GIS
• حسنعلی لقایی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران
• مسعود منوری ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
• بشیر رئیسی ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چكيده

ذخیرهگاه زیستکره (نقش توسعه ـ نقش حفاظت ،نقش لجستيك) و
تعريف مربوط به هر يك از زونها ،مورد استفاده قرار گرفت كه در نهايت
تعداد سه هسته طبيعي ،يك زون ضربهگير پيراموني و  2زون بينابيني
انتخاب گرديدند كه از سطح كل ذخیرهگاه زیستکره  28983هكتار به
عنوان زون هسته  50156هكتار به عنوان زون ضربهگير پيراموني و 7694
هكتار به عنوان زون بينابيني اختصاص يافتهاند.
واژههاي كليدي :برنامه انسان و کره مسکون ،ذخیرهگاه زیستکره،
منطقه حفاظت شده ،پارك ملي ،پناهگاه حیاتوحش ،تاالب بينالمللي،
زونبندي ،مدیریت ،برنامهريزي

انسان و محیط زیست

از آنجایی كه هدف از اين تحقيق بهرهبرداري بهينه از منطقه مورد مطالعه
در راستاي اهداف ذخيرهگاه زیستکره بود با استفاده از منابع اكولوژيك و
منابع اقتصادی ـ اجتماعي با بهرهگيري از روش تجزيه و تحليل سيستمي
و با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي  GISجهت زونبندي استفاده
گرديد .با توجه به اينكه اين منطقه فاقد عوارض برجسته و تغييرات
توپوگرافي خاص بوده جهت زونبندي ذخيرهگاه زیستکره از نقشههاي
شيب ،ارتفاع ،جهت و در نهايت نقشه واحد شكل زمين كه به طور معمول
در مطالعات مربوط به ارزيابي توان اكولوژيك محيطهاي خشكي مورد
استفاده قرار ميگيرد ،در اين مطالعه مورد استفاده قرار نگرفته و به جاي
آن از فاكتورهاي بيولوژيكي و اقتصادي ـ اجتماعي و نقشهاي سهگانه

Raisi631@yahoo.com
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مقدمه

فرهنگ حفاظت از محيطزيست طبيعي از سال  1976در كنار ساير تدابير و
اشكال حفاظت رايج در جهان نظير پاركهاي ملي ،پناهگاههاي حياتوحش

و مناطق حفاظت شده ،مفهوم نويني از حفاظت و مديريت مناطق با ارزش

طبيعي را به نام ذخيرهگاههاي زیستکره تجربه كرده است.

مفهوم ذخیرهگاه زیستکره از برنامه انسان و كره مسكون ( )MABآغاز

شده واین برنامه نيز خود زاده كنفرانسي كه در سال  1968در رابطه با

استفاده عقالیي و حفاظت از منابع زیستکره برگزار گردیده بود ،میباشد.

ذخيرهگاههاي زیستکره طبقه منحصر بهفرد و استثنايي از مناطق حفاظت
شده هستند كه به منظور يافتن راهحلي براي معضالت زيستمحيطي به

وجود آمدهاند و يكي از بدعتهاي مهم و ابتكارات جديد در زمينه مديريت
منابع طبيعي نيز به شمار ميروند به همینمنظوركشور ايران نيز از جمله

كشورهاي پيشگامي بود كه در سال  1976در شكلگيري نخسين گروه
از ذخيرهگاههاي زیستکره يونسكو مشاركت فعال داشت و  9منطقه را به
پروژه شماره  8برنامه انسان و كره مسكون اهدا كرد تا نخستين شبكه
ذخيرهگاههاي زیستکره جهان به وجود آيد [.]12
هدف مهمی كه در بطن مفهوم ذخیرهگاه وجود دارد اين است كه در پي
ايجاد رابطهاي متعادل و تعديل يافته بين انسان و محيطزيست ميباشد به

اين معني كه از طريق ترويج توسعه پايدار كه از نظر اكولوژيك نيز بيعيب

و نقص استنيازهاي انساني را برآورده ميسازند.

با توجه به مفهوم و نقشي را كه بر ذخيرهگاهها مترتب است بايد سه

كاركرد مكمل يكديگر را برآورده كند:

كاركرد حفاظتي :براي حفظ منابع ژنتيك ،گونهها ،بوم سازگانها و
چشماندازها
كاركرد توسعه :براي تقويت توسعه پايدار اقتصادي و انساني
كاركرد لجستيك :براي پشتيباني از طرحهاي آموزشي زيستمحيطي،
پژوهشي و نظارت پيوسته مسائل محلي ،ملي و جهاني حفاظت و توسعه
پايدار [.]13

از نظر فيزيكي ،ذخیرهگاه زیستکره براي اجراي فعاليتهاي تكميلي و

• زون هسته مركزي يا طبيعي ()Natural or core zone

اين ناحيه به عنوان هسته طبيعي سطح پايهاي براي منطقه بيولوژيكي

فراهم آورده و مديريت آن مبتني بر اين اصل است كه حداقل دخالتهاي
انساني در آن بايد صورت گيرد.

اين ناحيه براي انجام فعاليتهاي پژوهشي ،آموزشي ،پرورشي تحت
مديريت قرار ميگيرد .انواع روشها و فنون مختلف استفادههاي انساني
در اين ناحيه مجاز بوده و در شرايط كنترل شده فعاليتهاي سنتي نيز
مجاز است.
• زون بينابيني ()Transition zone

كه معمو ًال ناحيه هسته و منطقه ضربهگير را احاطه ميكند و در برگيرنده
انواع فعاليتهاي كشاورزي،سكونتگاهها و ساير مصارف ميباشد [.]15

منطقه مورد مطالعه

ذخيرهگاه زیستکره حرا به وسعت  85686هكتار در موقعيت جغرافيايي
 26درجه و  43دقيقه تا  26درجه و  59دقيقه عرض شمالي و  55درجه و
 32دقيقه تا  55درجه و  48دقيقه طول شرقي در حد فاصل اراضي ساحلي
بخش بندر خمير تا اراضي ساحلي دهستانهاي الفت و طبل در جزيره
قشم قرار گرفته است.
اين منطقه اولينبار در سال  1351با نام منطقه حفاظت شده حرا تحت
حفاظت قرار گرفت سپس در سال  1354به لحاظ ويژگيهاي منحصر به
فرد طبيعي ارتقاء سطح حفاظتي پيدا كرده و عنوان پارك ملي را به خود
اختصاص داد .همچنين به خاطر اهميت منطقه مذكور در سطح بينالمللي
در سال  1975ميالدي تحت عنوان تاالب بينالمللي به كنوانسيون رامسر
و در سال 1976ميالدي به عنوان ذخيرهگاه زیستکره حرا به شبكه جهاني
انسان و كره مسكون ( )Man and Biosphereپيوست [.]12

انتخاب اين منطقه به داليل زير عناوين مختلف حفاظتي را در سطوح

ملي و بينالمللي به خود اختصاص داد:
1ـ وسعت

جنگلهاي مانگرو اين منطقه بيشترين وسعت جنگلهاي مانگرو ايران و

حتي كشورهاي حوزه خليجفارس را شامل ميشود و در برگيرنده  85درصد
مساحت مانگروهاي ايران است.

2ـ تنوع در فرم رويشگاه

این تنوع به سه شکل در این منطقه دیده میشوند که عبارتند از:

الف) مانگروهاي دلتايي

ب) مانگروهاي ساحلي

ج) مانگروهاي جزيرهاي

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست

ايجاد استفاده پايدار از منابع بايد شامل سه جزء زير باشد:

• زون ضربهگير پيراموني ()Buffer zone
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3ـ تنوع در حياتوحش
جنگلهاي مانگرو جزو بااهميتي از شبكه حمايت حيات دريايي هستند.
درختان اين منطقه حائل بين اكوسيستم زميني و دريايي بوده و پناهگاه
و محل تخمگذاري و زادآوري بسياري از انواع جانوران اعم از پرندگان،
آبزيان (ماهي ،ميگو ،خرچنگ ،نرم تنان ،دوكفهايها و  ،)...پستانداران

انسان و محیط زیست

(دلفين  )... ,ميباشند [.]15
موقعيت منطقه مورد مطالعه و همچنين تنوع رويشگاهي جنگلهاي
مانگرو در تصوير ماهوارهاي (شماره )1نشان داده شده است.
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روش مطالعه
روش اتخاذ شده در اين تحقيق با استفاده از روش تجزيه و تحليل سيستمي
میباشد .روش سيستمي روش علمي نويني است كه براي سازماندهي
و سنتز اطالعات به كار ميرود .در اين روش كليه منابع بيوفيزيكي و
اقتصادي ـ اجتماعي شناسايي شده و به نقشه تبديل ميشوند .سپس
اين نقشهها از طريق روش رويهمگذاري با يكديگر تلفيق ميشوند و
نقشه واحدهاي زيستمحيطي را پديد ميآورند .واحدهاي زيستمحيطي
واحدهاي همگني هستند كه هر يك داراي مشخصات بيوفيزيكي و
اقتصادي ـ اجتماعي خاص خود ميباشند و در جداولي به نام ويژگيهاي
واحدهاي زيستمحيطي به نظم كشيده ميشوند .مقايسه اين واحدها با
مدلهاي گوناگون كاربري زمين توان اكولوژيكي و درجه مطلوبيت آنها را
براي كاربريهاي مختلف نشان ميدهد
الزم به توضيح ميباشد مدلهاي ويژه اكولوژيك از قبيل شيب ،جهت،
سنگ مادر ،خاك و… كه در ساير مناطق براي تعيين نوع كاربري به كار
ميروند .در اين مطالعه به دليل شرايط ويژه جغرافيايي و نوع اكوسيستم
آبي غالب ،نقش تعيينكنندهاي نداشتند.
به طور کلی عوامل مؤثر در امر زونبندي منطقه مورد مطا لعه عبارتند از:
1ـ منطقه مورد مطالعه فاقد پارامترهاي الزم شيب ،جهت ،ارتفاع (شكل
زمين) دخيل در كار ارزيابي بوده است و اين به دليل شرايط ويژه اكولوژيكي
منطقه كه قسمت اعظم آن را اكوسيستم آبي تشكيل ميدهند ،میباشد.
2ـ مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه در منطقه مورد مطالعه در بخش
ساحلي و خشكي ،خاك منطقه را اكثراً نهشتههاي رسوبي تشكيل ميدهد.
لذا عم ً
ال پارامتر خاك و سنگ در ارزيابي و تهيه مدل ويژه اكولوژيك
دخالت نداشته است.
3ـ زونبندي ذخيرهگاه زیستکره حرا براساس تعريف و معيارهاي
ذخيرهگاههاي زیستکره كه برنامه انسان و كره مسكون آن را تدوين كرده
است استوار بوده است.
4ـ از آنجایيكه اين تحقيق با تأكيد بر جزيره قشم صورت پذيرفته است

عوامل اقتصادی ـ اجتماعي و فرهنگي در سطح جزيره قشم كه در مديريت
ذخيرهگاههاي زیستکره جايگاه ويژه و نقش تعيينكنندهاي در زونبندي
دارد استفاده شده است.
5ـ در امر ارزيابي منطقه از مدل ذخيرهگاهها ي زیستکره استفاده گرديد
و براي هر زون باتوجه به پارامترهاي اكولوژيكي و اقتصادي ـ اجتماعي
موجود عمل ارزيابي صورت گرفت و زونهاي مربوطه شناسايي و انتخاب
گرديدند.
6ـ براي تعیين هر يك از زونهاي ذخیرهگاه زیستکره از مدلهاي مربوطه
استفاده گرديد.
7ـ بررسيهاي به عمل آمده و مطالعات موجود از وضعيت منطقه نشان
ميدهد كه اين ذخيرهگاه منابع منحصر به فردي را براي كاربري اكوتوريسم
كه مناسبترين كاربري براي جايگزين نمودن فعاليتهاي مخرب ميباشد ،را
داراست .و از اين لحاظ داراي پتانسيل بالقوه اكولوژيكي و اقتصادي ـ اجتماعي
است ،بنابراين مديريت مناسب اين ذخيرهگاه در به حداقل رساندن پيامدهاي
ناشي از فعاليتهاي گردشگري و پارهاي از موارد براي نيل به حفاظت از
منابع و فرآيندهاي اكولوژيكي ضروري به نظر ميرسد.
در ذيل مدل اكولوژيكي ويژه كاربري سرزمين براي زون هسته (حفاظت)،
زون ضربهگير ،زون بينابيني و پارامترهايي كه در توسعه توريسم ذخيرهگاه
زیستکره حرا دخيل بودند اشاره ميگردد:

مدل اكولوژيكي ويژه كاربري زمين براي زون هسته
ذخيرهگاه زیستکره حرا
• زيستگاههایي كه تنوع گونهاي منحصر به فرد دارند.
• زيستگاههایي كه به منزله اكوتون هستند.
• زيستگاههایي كه گونههاي در حال انقراض دارند.

• زيستگاههایي كه فراواني وحوش قابل توجهي دارند.
• مناطقي كه ارزش آموزشي و تحقيقاتي دارند.
• مناطقي كه در مقياس منطقهاي و يا ملي منحصر به فرد هستند.
• مناطقي كه گذرگاه و يا كريدور مهاجرت جانوران هستند (مانند خورها)
• مناطقي كه داراي گونههاي نادر ميباشند.

• محدودهاي كه حداقل تعارضات انسان ساخت را دارد.

مدل اكولوژيكي كاربري زمين براي زون ضربهگير
• مناطق مورد بهرهبرداري سرشاخههاي حرا.

• مناطقي كه فعاليتهاي جنگلداري ،كشاورزي يا دامداري سنتي انجام
ميگيرد.
• كارگاههاي لنجسازي
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• اسكلههاي باربري يا مسافربري.

• مناطق تخريب يافتهاي كه قابليت احيا و ترميم داشته باشند و امكان
دستيابي به شرايط طبيعي را دارند.
• مناطقي كه ارزش تفرجگاهي ،آموزشي و غيره را دارند.

مدل اكولوژيكي كاربري زمين براي زون بينابيني
• مراكز جمعيتي (روستا،شهر).

• اراضي كشاورزي ،دامداري و ...

• نواحي فرهنگي و ناحيه استقرار انسان در اراضي مناسب.

پارامترهاي ويژه در توسعه توريسم

• مناظر طبيعي :شامل رويشگاههاي ويژه حرا ،زيستگاههاي ويژه ،پهنه
ساحلي.
• جاذبههاي فرهنگي :به عنوان نمونه چاههاي طال و قلعه موجود در
روستاي الفت.
• راههاي دسترسي مناسب از قبيل فرودگاه ،جاده و راههاي آبي.

• حساسيت زيستمحيطي كمتر نسبت به ساير قسمتهاي منطقه.
• تراكم جمعيت.

• مقبوليت اجتماعي.
• امنيت.

• تأسيسات زيربنايي شامل ،تلفن،پست ،برق و ...
• بهداشت و تندرستي عمومي [.]1

بحث و نتيجهگيري

منطقه مورد مطالعه با ميانگين بارندگي  229/01ميليمتر و معدل ساالنه
دما برابر  27/12درجه سانتيگراد قرار دارد كه حداكثر و حداقل مطلق درجه
حرارت در يك دوره  6ساله به ترتيب  31/84و  22/4درجه سانتيگراد باالي
صفر بوده است .ميانگين رطوبت نسبي ماهانه در اين منطقه  67/57درصد
و ضريب خشكي دو مارتون  6/15است كه جزو اقليم خشك محسوب

و مرتعي تشكيل ميدهد كه ساختار هر يك از آنها شناسايي گرديد [.]10
حياتوحش منطقه نيز مورد مطالعه قرار گرفت كه در آنها انواع جانوران
بيمهرهگان و مهرهداران مورد بررسي قرار گرفت كه در ميان مهرهداران
انواع آبزيان ،پستانداران ،پرندگان تشخيص داده شد.
منطقه مورد مطالعه فاقد پارامترهاي الزم شيب ،جهت ،ارتفاع (شكل
زمين) دخيل در كار ارزيابي بوده و اين به دليل شرايط ويژه اكولوژيكي
منطقه كه قسمت اعظم آن را اكوسيستم آبي تشكيل ميدهد ميباشد.
منابع اقتصادي ـ اجتماعي منطقه در دو بخش منطقه حفاظت شده و
سطح جزيره مورد بررسي قرار گرفت .در داخل منطقه حفاظت شده مجموع ًا
 2روستا وجود دارد ولي در پيرامون و مجاروت مرز منطقه ،شهربندر خمير
و تعدادي روستا وجود دارد كه از طريق مختلف ماهيگيري ،لنجسازي ،سر
شاخهزني حرا ،امرار و معاش ميكنند.
در سطح جزيره نيز عالوه بر شهرستان قشم 103 ،روستا وجود دارد كه

ذخيرهگاه زیستکره حرا متأثر از آنها نيز ميباشد [.]11
بعد از شناسايي منابع و از آنجایيكه هدف از اين تحقيق بهرهبرداري
بهينه از منطقه در راستاي اهداف ذخيرهگاه زیستکره بود با استفاده از
منابع اكولوژيك و منابع اقتصادي ـ اجتماعي با بهرهگيري از روش تجزيه
و تحليل سيستمي زونهاي موردنظر انتخاب گرديدند.
الزمه برنامهريزي ومدیریت در ذخيرهگاههای زیستکره ،زونبندي
و تعيين نوع كاربري براي هر يك از زونها ميباشد .بر همين اساس
زونبندي ذخیرهگاه زیستکره حرا متداولترين اقدام قابل قبول براي
اعمال مديريت مؤثر و كارا ميباشد كه در اين صورت در سطوح مختلف
منطقه مورد مطالعه ،عالوه بر حفاظت از منطقه به تمام ذينفعاني كه به
نوعي به منطقه وابستگي دارند كمك خواهد نمود.
به طور كلي در زونبندي ذخيرهگاه زیستکره حرا هم زيستگاههاي
حساس و هم نيازهاي استفادهكنندگان مورد لحاظ قرارگرفته است .براي
درك نقش زونبندي در مديريت اين ذخيرهگاه الزم است ابتدا كاركردهاي
اين نوع مناطق درك شود.
با توجه به نقشهاي ذخيرهگاههاي زیستکره ،منطقه حفاظت شده يا
ذخيرهگاه زیستکره حرا به سه زون هسته طبيعي با مساحت 28983هكتار،
يك زون ضربهگير با مساحت  50156هكتار و دو زون بينابيني با مساحت
 7694هكتار تفكيك گرديد كه مشخصات آنها در زير توضيح داده شده است.
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ميشود [ ]8و به علت همسان بودن منطقه از نظر وضعيت جفرافيایي و
به ويژه توپوگرافيك اقليم متنوعي ندارد .آب و هوا در تابستانها خشك
است و بارندگي تحت تأثير رژيم مديترانه در زمستان صورت ميگيرد .و
به طور كلي تنها دو فصل مشخص ،نخست دوره گرم ارديبهشت تا مهر
و دوم ،دوره معتدل مهر تا آبان مشاهده ميشود .تغييرات ارتفاع در منطقه
كم و فاقد شكل زمين ميباشد .جنگلهاي حرا در اين منطقه بر رسوبات
دريايي كمعمق ساحلي مربوط به دوران كواترنر قرار دارد و از مارنهاي

نمكدار خاكستري مايل به آبي عمدت ًا با منشأ قارهاي پوشيده شده است.
كه اين رسوبات هنوز جوانتر و تحول نيافتهتر از آن است كه به تشكيل
خاك بيانجامد .مطالعه انجام شده نشان ميدهد كه در منطقه مورد مطالعه
در بخش ساحلي و خشكي ،خاك منطقه را اكثراً نهشتههاي رسوبي تشكيل
ميدهد .پوشش گياهي منطقه را دو تيپ اصلي جنگلي (جنگلهاي مانگرو)
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هسته طبيعي ()core zone

•
اين زون براي دستيابي به اهداف حفاظت بايد كام ً
ال حفظ و حراست
شوند ،اين هستهها عمدت ًا مراكز رويشگاههاي مانگرو و مصبها میباشند
كه از غناي زيستي بااليي برخوردار هستند .با توجه به حساسيت و تنوع
زيستگاهي و تعدد و تنوع تیپهای رويشگاهي در ذخيرهگاه زیستکره حرا
تعداد سه زون هسته انتخاب گرديد و به لحاظ اينكه اين ذخيرهگاه داراي
چند زون هسته ميباشد ،مدل يا شكل ذخيرهگاه خوشهاي را به خود گرفته
است و بر همين اساس شيوه مديريتي مربوط به ذخيرهگاه خوشهاي در اين
منطقه ميبايست اعمال گردد.
زون هسته ديگر تعيين شده مصب و دلتاي رودخانه مهران (تنها رودخانه
دائمي منطقه) که حالت اكوتوني داشته و باعث تنوع زيستي غني منطقه
گرديده ميباشد .عمدهترين بخشهاي تشكيلدهنده زون هسته در
ذخيرهگاه زیستکره حرا ،رويشگاههاي جنگلهاي حرا ميباشند.
• زون ضربهگير پيراموني ()Buffer Zone
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اين زون به منظور تضمين حفاظت از هستههاي طبيعي كام ً
ال تحديد
حدود ميشوند .تمام هستههاي طبيعي به وسيله يك ناحيه ضربهگير
پيراموني وسيعتر احاطه شده است كه همانند يك حصار محافظ عمل
ميكنند .اين ناحيه همانطور كه در تصوير ماهوارهاي منطقه ديده ميشود
از نظر چشماندازها و منابع به هسته طبيعي مركزي شباهت دارد ولي به
دليل نيازهاي انسان تحت تأثير قرار گرفته است .پهناورترين اين ناحيه
شامل خورخوران است كه در حقيقت ذخيرهگاه زیستکره حرا را به دو
قسمت مجزا تقسيم ميكند و عمدهترين قسمت براي تردد قايقها و لنجها
(صيادي ،مسافربري و…) است .همچنين اين ناحيه از خورها و آبراهههاي
فرعي بسياري تشكيل شده است و به شريانهاي حياتي ذخيرهگاه معروف
است ،بخشهایي از جنگلهاي حرا در حوزههاي خمير ،الفت وطبل به
لحاظ وابستگي مردم به اين جنگلها به عنوان زون ضربهگير انتخاب
شدهاند ،ولي با توجه به وسعت كم اين نوع جنگلها در سطح كشور و
همچنين اهميت آن در سطح ملي و بينالمللي ميبايست در برنامه اول به
عنوان زون هسته انتخاب گردند.
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• زون بينابيني ()Transition zone

اراضي هسته طبيعي و ناحيه ضربهگير پيراموني به وسيله زون بينابيني
احاطه شده است .اين زون اراضي وسيعتري را جهت كاربريهاي متعدد
نياز دارد .با توجه به اينكه ذخيرهگاه زیستکره حرا بدون در نظر گرفتن
اهداف ذخيرهگاه زیستکره تحديد حدود گرديد .بر همين اساس اين منطقه
نميتواند تمام زونها را بهطور موزون در خود جاي دهند و به موجب

همين به درستي نميتوان اهداف ذخيرهگاه را در مرز فعلي دنبال نمود .لذا
به منظور نيل به اهداف ذخيرهگاه سعي گرديد در اين تحقيق مرز جديد،
پيشنهاد گردد.
زون بينابيني ذخيرهگاه زیستکره حرا ،نسبت به دو زون ديگر يعني زون
هسته و زون ضربهگير پيراموني مساحت كمتري را به خود اختصاص داده
است كه در واقع يكي از مشكالت اصلي ذخيرهگاه به شمار ميرود ،چون
فعاليتهاي محدودتري را در ذخيرهگاه ميتوان توسعه داد.
بنابراين به منظور متعادل نمودن ارتباط بين ذخیرهگاه زیستکره حرا
و پيرامون آن ميبايست برنامهريزي مدوني انجام داد تا بتوان به اهداف
ذخیرهگاه زیستکره دست يافت.
به همين منظور مهمترين برنامههاي مديريتي كه در برگيرنده
دستورالعملها ،نياز و نحوه اداره ذخیرهگاه ميباشند عبارتند از:
1ـ برنامه اداره و حفاظت
2ـ برنامه استفاده تفرجي
3ـ برنامه استفادههاي پژوهشي و آموزشي
4ـ برنامه پايش
5ـ برنامه اداري توسعه و نگهداري
6ـ برنامه احيا و بازسازي جنگلهاي حرا
فرآيند برنامهريزي جهت اجراي مديريت بايد در سه سطح بلندمدت (50
ساله) ،ميانمدت ( 25ساله) و كوتاهمدت ( 5ساله) انجام گيرد .برنامهريزي
بلندمدت معمو ًال اهداف اداره ذخیرهگاه زیستکره را در يك دوره طوالني
در نظر ميگيرد و برنامههايي بر اساس آن اهداف طرحريزي ميگردند.
برنامههاي كوتاهمدت و ميانمدت در راستاي خطوط كلي برنامه بلندمدت
انجام ميگيرند.
بهطور كلي در بخش برنامهريزي زونهاي انتخابي با توجه به نوع
فعاليتهایي كه در جدول شماره  1ارائه ميگردد.
باتوجه به ويژگيهاي هر زون برنامهريزي مربوط به هر يك از آنها و
نوع كاربري مناسب براي هر يك از آنها پيشنهاد گرديد .در نهايت براساس
جمعبندي اطالعات مربوط به منطقه حفاظت شده حرا عالوه بر نقش
حفاظتي ،به لحاظ دارا بودن جاذبههاي طبيعي بينظير در سطح كشور،
و دارا بودن توان اكوتوريستي باال بخشهايي از آن به كاربري تفرج كه
يكي از مناسبترين كاربريهايي كه همگام با حفظ محيطزيست ميباشد
اختصاص داده شده است.که بر همین اساس سه سايت تفرجي متمركز در
منطقه و همچنين تفرج گسترده سازگار با اهداف حفاظت در تمام سطوح
زون ضربهگير پيشنهاد گرديده است .که در نقشه زونبندي نشان داده شده
است( .نقشههای شماره 2و )3
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جدول شماره  .1برنامه و فعاليتهاي مديريت در هر يك از زونهاي ذخیرهگاه زیستکره

تحقيقات و پايش

فعاليتها

جمعآوري نمونههاي پژوهشي

زون هسته
+

زون ضربهگير
+

كنترل شده

+

استقرار امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي

+

+

آموزش نيروي انساني

ـ

+

غواصي و قايقراني

ـ

+

ماهيگيري با قالب

-

+

ترالكشي

ـ

ـ

صيد سنتي

ـ

+

شكار سنتي

-

+

كشتيراني تفريحي

ـ

+

شنا

ـ

+

حفاري و اليروبي

ـ

+

عكاسي

ـ

+

فيلمبرداري

كنترل شده

+

سرشاخه زني

ـ

كنترل شده

برداشت ميگو (سنتي)

ـ

+

لنجسازي سنتي

ـ

ـ

لنجسازي فايبر گالس

ـ

ـ

غواصي با كپسول

ـ

+

صيد با سبد

ـ

+

آكواريوم

ـ

+

دامگذاري

ـ

كنترل شده

هوانوردي

ـ

+

كمپينگ

ـ

ـ

تماشاي پرندگان

ـ

+

دوچرخهسواري

ـ

كنترل شده

پيكنيك

ـ

+

موجسواري

ـ

+

موجسواري با بادبان

ـ

+

پيادهروي

ـ

+

اسكي روي آب

ـ

+

سياحتهاي آموزشي

+
+
+
+
+
+
+
ـ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ـ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+

+

زون بينابيني

35

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

نقشه تنوع رویشگاهی جنگلهای مانگرو در جزیره قشم

مقیاس 1 : 200000
تصویر
landsia7: b543

نقشه شماره 1

زونبندی ذخیرهگاه زیستکره حرا

راهنما
زون بینابینی
زون هسته
زون ضربهگیر پیرامونی
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مقیاس 1 : 200000

نقشه شماره 2
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زونبندی ذخیرهگاه زیستکره حرا

راهنما
زون بینابینی

زون هسته
زون ضربهگیر پیرامونی
تفرج متمرکز I-R
تفرج گسترده E-R

مقیاس 1 : 175000

نقشه شماره 3

پیشنهادها
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1ـ با توجه به بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد كه ذخیرهگاه
زیستکره حرا بدون در نظر گرفتن اهداف ذخیرهگاه تحديد حدود گرديد،
لذا نقشها و اهدافي را كه ذخيرهگاهها دنبال مينمايند در اين منطقه به
طور كامل قابل دستيابي نميباشد ،لذا به منظور تحقق يافتن اهداف و
نقشهاي موردنظر در ذخیرهگاه ميبايست مرز ذخیرهگاه اصالح شود.
2ـ از آنجایی كه اين منطقه داراي سه عناوين حفاظتي در سطح ملي
و بينالمللي (منطقه حفاظت شده ،ذخیرهگاه زیستکره ،تاالب بينالمللي)
ميباشد ،از لحاظ وسعت و حد و حدود يكنواخت نميباشد لذا منطبق نمودن
مرزهاي منطقه نيز بايد در اولويت قرار گيرد.
3ـ از آنجایي كه بخشي از تاالب بينالمللي حرا در خارج از مناطق تحت
مديريت سازمان حفاظت محيطزيست واقع گرديده است پيشنهاد ميشود
اين قسمت نيز به عنوان منطقه الحاقي به منطقه حفاظت شده اضافه
گردد.
4ـ به منظور تحقق يافتن اهداف منطقه حفاظت شده،ذخیرهگاه زیستکره،
تاالب بينالمللي و همچنين تحت حفاظت قرار دادن زيستگاههاي خارج
از منطقه حفاظت شده حرا از قبيل زيستگاه گونه در معرض خطر انقراض
جبير در ارتفاعات كوه نمكدان ،محل تخمگذاري الكپشتهاي دريايي در

معرض خطر انقراض در محدوده سواحل كاني ،سواحل مرجاني مشرف به
جزيره هنگام و غيره پيشنهاد ميگردد حد و حدود جديد براي منطقه حرا
تعريف گردد.
5ـ به لحاظ دارا بودن توان اكوتوريستي باال در منطقه حفاظت شده حرا،
پيشنهاد ميگردد كاربري توريسم در اين منطقه مبتني بر حفظ موجوديت
منطقه و ظرفيت برد تفرجگاهها توسعه يابد.
6ـ پيشنهاد ميشود در خصوص سرشاخه زني حرا كه يكي از عوامل
اصلي تهديدكننده جنگلهاي اين منطقه به شمار ميرود ،قوانيني در
خصوص ممنوعيت برداشت از سرشاخههاي حرا تدوين گردد و با هماهنگي
دستگاههاي ذيربط به مورد اجرا گذاشته شود.
7ـ با توجه به اهميت و نقش كليدي جنگلهاي مانگرو در حفاظت از
تنوع زيستي منطقه امكانات و تجهيزات ويژهاي به منظور پاسداري از
ارزشهاي ويژه اكولوژيك تخصيص گردد.
8ـ با توجه به حساسيت و آسيبپذيري فوقالعاده منطقه صدور هرگونه
مجوز بهرهبرداري مصرفي ،خصوص ًا پرورش ميگو ممنوع گردد.
9ـ انجام هرگونه كاربري در منطقه ميبايست در قالب مطالعات جامع و
زونبندي منطقه صورت پذيرد.
10ـ برگزاري جشنوارههاي مرتبط با ادب و سنن بومي با حضور و
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مشاركت مردمي در نقاط مختلف جزيره قشم.
11ـ براي حفاظت و مديريت ذخیرهگاه زیستکره الزم است به موازات
و در راستاي مفهوم ذخیرهگاه زیستکره ابزارهاي حقوقي اجرا و نيز توسعه
يابد.
12ـ كاشت و توسعه جنگلهاي حرا در مكانهاي مناسب
13ـ ايجاد يك آزمايشگاه تحقيقاتي پيشرفته كه خود ميتواند به مقدار
بسيار زيادي در شناخت ساختار جنگل ،گونههاي گياهي و جانوري و روابط
پيچيده اكولوژيكي در اين اكوسيستم مثمرثمر باشد.
14ـ گنجاندن طرحهاي تحقيقاتي در خصوص جنگلهاي حرا و مديريت
ذخیرهگاه زیستکره.
15ـ ايجاد قوانين براي وادار نمودن صنايع حاشيه جنگلهاي حرا به ويژه
منطقه آزاد قشم در تأمين بخشهايي از بودجه تحقيقاتي اين جنگلها
16ـ ايجاد اشتغال براي حاشيهنشينان اين جنگلها كه از طريق
سرشاخهزني امرار معاش مينمايند.
17ـ ايجاد مراكز حفاظتي بيشتر در محدوده ذخیرهگاه زیستکره حرا
جهت گشت و كنترل منطقه
18ـ مشاركت اجتماعات محلي كه در حاشيه يا نزديكي ذخیرهگاه
زیستکره حرا زندگي ميكنند در مديريت از طريق حضور مؤثر نمايندگان
آنها مؤسسات علمي و سازمانهاي ذيربط در مناطق در امر مربوط به
مديريت ذخیرهگاه زیستکره.
19ـ احداث مراكز بازديدكنندگان در روستاي الفت (به لحاظ جاذبههاي
فرهنگي و طبيعي) براي رفع نيازهاي آموزشي عالقمندان و باالبردن سطح
آگاهيهاي عمومي مردم.
20ـ از هرگونه فعاليت بدون مطالعات و يا بدون رعايت قوانين و مقررات
سازمان حفاظت محيطزيست در منطقه جلوگيري نمايد .
21ـ بــا توجه به اين منطقه در سطح ملي و بينالمللي كتابچه و
بروشورهاي متنوعي براي باال بردن سطح آگاهيهاي عموم تهيه و در
دسترس مردم قرار گيرد.
22ـ از فعاليتهاي بيرويه و بيبرنامه حمل و نقل دريايي در ذخیرهگاه
زیستکره جلوگيري به عمل آيد .پيشنهاد ميشود جهت جلوگيري از
پيامدهاي نامطلوب سيستم حمل و نقل دريايي مسيرهايي كه كمترين
خسارت زيست را به بار ميآورند را براي تردد تعيين نمايند.
23ـ براي حفظ جنگلهاي حرا و همچنين زيستمندان آنها ضرورت دارد
كليه آبهاي ورودي به منطقه از جمله پساب كارخانهها ،كشاورزي و  ...به
طور مستمر مورد بررسي و آزمايش قرار گرفته و به محض مشاهده مشكل
اقدامات پيشگيريكنندهاي را به مرحله اجرا در آورند.
24ـ جلوگيري از صيد و شكار غيرقانوني در ذخیرهگاه زیستکره.
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definition related to each zone has been considered.
Finnally, it was selected three core zone, one
surrunding buffer zone and two transition zones
which there have been delineated 28983 ha of
total surface area of Harra biosphere reserve as
core zone, 50156 ha as buffer zone, and 7694 ha as
transition zone.
Key words: Man and the biosphere program
,Biosphere reserve, Protected area, National park,
Wildlife refuge, International wetland, Zonning,
Management, Planning

انسان و محیط زیست

Abstract
As the aim of this research was optimum use of
field area ,along with goals of biosphere reserve
statutory frame work, the ecological and socioeconomical information sources, and systematic
analysis method, and GIS technology were used
to zone the area. Since the area lack specific
topographic changes and other noticeable factors,
gradient, altitude, direction and also unified
topographic map which were usually used in the
assessment of ecological capacity of terrestrial
ecosystem have not been used in this study. And
instead, biological and socio-economical factors
and three functional roles of biosphere reserves
(conservation, development and logistic) and
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