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 51از آنجا كه بيش از 

درصد عشاير كشور به 

زاگرس وابسته هستند، 

اين منطقه يكي از 

هاي مهم جمعيت كانون

عشاير كشور به شمار 

 رودمي

 زيستهاي نوين محيططرح
 حفاظت از كوهستان زاگرس؛ بيم ها و اميدها

 

 خانلوشهره صدري

  ارشد آناليز و ارزيابي محيط زيستكارشناسي 

 

ابتکار مشتركي بين ايران )با هدايت « انداز زاگرس مركزيپروژة حفاظت از تنوع زيستي در چشم»

« برنامة توسعة سازمان ملل»( و GEF« )تسهيالت جهاني محيط زيست»سازمان حفاظت محيط زيست(، 

(UNDP است كه كار آن در سال )طرح »تصميم كميتة راهبري و تأييد مدير اجرايي آغاز شد و طبق  1380

 پس از تدوين برنامة راهبردي به پايان رسيده است. 1390، در مرداد «و برنامة عمران ملل متحد

تا پايان تدوين برنامة حفاظت و توسعة پايدار كوهستان  1392از سال  شيرين ابوالقاسميخانم مهندس 

المللي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس را دار بود. ايشان برنامة بينامه را عهدهزاگرس مركزي، مديريت اين برن

گذشت، به عهده گرفت و به جرئت با چهار درصد پيشرفت برنامه پس از هشت سال كه  از شروع برنامه مي

ت با المللي را در سازمان محيط زيستوان گفت مديريت ايشان در طول چهار سال توانست يك برنامة بينمي

موفقيت به سرانجام برساند و آن را براي اجرا آماده كند. در گزارش زير، ضمن آشنايي اجمالي با اين برنامه، 

 خوانيم. نظرات ايشان را دربارة پروژة حفاظتي مذكور با هم مينقطه

 

آشنايي با برنامة حفاظت و توسعة پايدار كوهستان زاگرس 

 مركزي

تا  831كوهستان زاگرس مركزي عمدتاً كوهستاني و در دامنة ارتفاعي 

 2332متر از سطح دريا قرار گرفته است. ميانگين ارتفاع محدوده  0010

درصد از  11متر است. اين منطقه سکونتگاه و محل تأمين معيشت حدود 

درصد عشاير كشور به زاگرس  51جمعيت كشور است. از آنجا كه بيش از 
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از مشكالت مهم زاگرس 

توان به باال بودن نرخ مي

فرسايش، كاهش تنوع  

زيستي، تهديد 

رفتن ها و از بينزيستگاه

هاي اصلي عبور گذرگاه

حيات وحش، و تغيير  

راضي اشاره كرد. كاربري ا

هاي كنوني  اگر روش

برداري از منابع بهره

طبيعي و محيط زيست 

تغيير نكنند، بسياري از 

زودي منقرض ها بهگونه

 خواهند شد

 رود. هاي مهم جمعيت عشاير كشور به شمار ميهستند، اين منطقه يکي از كانون وابسته

كوهستان زاگرس مركزي تقريباً تمام استان چهارمحال و بختياري، مناطق وسيعي از استان كهگيلويه و 

بويراحمد، قسمت اعظم  اقليد، مرودشت و سپيدان، آباده و ممسني در استان فارس و سميرم در استان 

ها و صد هزار هکتار است كه اغلب آن را جنگلگيرد. مساحت آن حدود سه ميليون و يكفهان را دربرمياص

ها، هاي دولتي )جنگلدرصد از اين مساحت تحت نظارت مستقيم سازمان 87اند و حدود مراتع فرا گرفته

 ها، رودها و معادن( قرار دارد. مراتع، كوهستان

درصد از مراتع ايران را در  23ها و درصد جنگل 51درصد مساحت كشور، و  20انداز زاگرس بيش از چشم

هزار گونة گياهي و جانوري ايران متعلق به زاگرس است؛ جايي كه  11گونه از  2351خود جاي داده است. 

اند كه هاي زاگرس بدين شهرهكوه شود.ناميده مي« برج آب»درصد آب شيرين كشور  05با تأمين بيش از 

لحاظ منابع گياهي و اند و بهمحل تولد چندين تمدن )تنوع فرهنگي( بوده

تنوع كشور داراي ابر 21جانوري بومي از ارزش بااليي برخوردارند )يکي از 

زيستي در دنيا(. همچنين كوهستان زاگرس محل زيست و معاش حدود 

اين اوصاف، توسعة پايدار كوهستان درصد از جمعيت كشور است. با  30

هاي اخير تنوع زاگرس يك اولويت در مديريت كشور بوده است. در دهه

دليل تغييرات جمعيتي، نظام اقتصادي و اجتماعي، زيستي زاگرس به

هاي سنتي، با خطرات هاي مديريتي مناسب، و كاهش كاربريفقدان روش

 وازن متأثر شده است. جدي مواجه شده و از توسعة ناپايدار و نامت

توان به باال بودن نرخ فرسايش، كاهش از مشکالت مهم زاگرس مي

هاي اصلي عبور رفتن گذرگاهها و از بينتنوع زيستي، تهديد زيستگاه

هاي كنوني حيات وحش، و تغيير كاربري اراضي اشاره كرد. اگر روش

سياري از برداري از منابع طبيعي و محيط زيست تغيير نکنند، ببهره

هاي اخير بسياري از زودي منقرض خواهند شد. در سالها بهگونه

هاي مربوطه در منطقه، مطالعاتي را تحت عنوان توسعة پايدار سازمان

اند. اما اين هايي به اجرا درآمدهها،  فعاليتاند كه براساس آنانجام داده

اند. از دههاي مطلوب در مورد محيط زيست منتج نشاقدامات به خروجي

و جوامع محلي را درگير  طور مجزا انجام شدهها بهآنجا كه اين فعاليت

اند. اند، اثري معنادار بر حفاظت از تنوع و توان زيستي منطقه نداشتهنکرده
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بر اين اساس، پروژة حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي، با هدف طراحي و تدوين برنامة مديريتي جامع 

ميليون هکتار از اراضي زاگرس مركزي مطرح شد.  1/3حفاظت از تنوع زيستي و توسعه، در  از طريق تلفيق

نفعان اين برنامه به دنبال ارائة مدلي تركيبي از حفاظت تنوع زيستي و توسعه از طريق مشاركت همة ذي

 بوده است. 

از تنوع زيستي در سازي حفاظت هدف اصلي اين برنامه، مديريت توسعة پايدار منطقه از راه جريان

هاي سطحي و زيرزميني در كنار تلفيق برداري پايدار از منابع زراعي، جنگلي، مرتعي، گردشگري و آببهره

نحوي هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي است. الگوهاي مديريتي اين برنامه بهحفاظت تنوع زيستي در برنامه

نفع از منابع طبيعي مقياس كالن، معيشت افراد ذي اند كه ضمن كمك به تحقق توسعة پايدار درتدوين شده

 را تقويت كنند و محركي براي توسعة اقتصادي باشند. 

 

 ها و اميدهاي برنامة حفاظت و توسعة پايدار كوهستان زاگرس مركزيبيم

هايي با هاي كرة زمين هستند كه با دارابودن دامنهترين اكوسيستمترين و شکنندهها از حساسكوهستان

شيب تند، قادر به تحمل چراي بيش از حد، شخم و قطع درختان نيستند. در محدودة زاگرس مركزي، 

 اند: ر زير شناسايي شدهها و عوامل تهديدكنندة تنوع زيستي در مناطق آبخيز مديريتي به قراترين بيممهم

 پروري ناپايدار؛برداري ناپايدار از جنگل و آبزيبهره 

 كشاورزي ناپايدار؛ 

 برداري ناپايدار از منابع آبي توسعة ناپايدار؛بهره 

 برداري ناپايدار از مراتع؛داري و بهرهدام 

 هاي طبيعي؛ضعف در مديريت صحيح عرصه 

 اجتماعي؛ –هاي عمدة اقتصادي چالش 

 بودن آگاهي عمومي و مشاركت نکردن عموم در زمينة حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي؛ناكافي 

 رويه از محصوالت تنوع زيستي.برداري غيراصولي و بيبهره 
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 تصويرهايي از منطقة كوهستان زاگرس مركزي

 

ترين چالشي كه محدودة زاگرس مهمبه عقيدة خانم مهندس ابوالقاسمي، مدير اين برنامه، در حال حاضر 

برداري ناپايدار از منابع حياتي زاگرس و تغيير كاربري اراضي مرتعي و جنگلي و تبديل كند، بهرهرا تهديد مي

به اراضي كشاورزي و باغات خارج از ظرفيت توان اكولوژيك سرزمين است. در همين راستا، كاربرد نامناسب 

سم كه اثر مستقيم بر منابع آب  روية كود وش از حد منابع آبي، مصرف بيهاي كشاورزي، برداشت بينهاده

ها منجر جاري و زيرزميني دارد، و پيامدهاي ناشي از اين اقدام، به خشکيدن مراتع غني زاگرس و جنگل

زايي را در اين هاي ويرانگر، فرونشست زمين، و ظهور پديدة بيابانشده، و همچنين فرسايش، زمينة سيالب

 ناحية رويشي فراهم آورده است.

خروجي و دستاوردهاي قابل انتظار در  برنامة حفاظت و توسعة پايدار كوهستان زاگرس مركزي،در 

 شدند: بيني قالب چهار گروه مهم به شرح زير پيش

هاي طور كامل پشتيبان حفظ تنوع زيستي در برنامه. دستيابي به چارچوب ملي نهادي و سياسي كه به1

 عة كوهستان زاگرس باشد. توس
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هاي ها و طرحهاي اقتصادي، برنامهبرداري پايدار و حفاظت از تنوع زيستي در فعاليتسازي بهره. يکپارچه2

منطقة  11شده كه براي دستيابي به اين خروجي، محدودة زاگرس مركزي به بخش دولتي در مناطق حفاظت

 تقسيم  شده است. يتي(نقشة عمومي مناطق آبخيز مديرآبخيز مديريتي )

 

 
 نقشة عمومي مناطق آبخيز مديريتي در برنامة  حفاظت و توسعة پايدار كوهستان زاگرس مركزي

 

تعميم، از تلفيق توسعة پايدار منابع و معيشت، با هاي مناطق مديريتي موفق، پايدار و قابلمدل . تهية3

 هاي پروژه، هماهنگي، پايش و مديريت تطبيقي.فعاليتحفظ تنوع زيستي و پشتيباني فني مؤثر از تمام 

 ها. دار و ارزيابي آنهاي حفاظتي و معيشتي مناطق اولويت. حمايت از فعاليت0

بندي محدودة برنامة حفاظت و توسعة پايدار كوهستان زاگرس مركزي مهندس ابوالقاسمي دربارة تقسيم

بندي با هدف جامعيت بخشيدن به رويکرد مديريت پايدار منطقة آبخيز مديريتي گفت كه اين تقسيم 11به 

برداري ناپايدار از منابع حياتي، و هاي اخير تحت تأثير تغييرات جمعيتي، بهرهزاگرس انجام شده كه در دهه

توسعة ناپايدار و نامتوازن تنوع زيستي قرار داشته است. فراموش نکنيم كه زاگرس زيستگاه بلوط ايراني، 

گونة گياهي و جانوري با اهميت ملي و  211اني، قوچ الرستان، گوزن زرد ايراني، و نزديك به سمندر لرست

 المللي است. بين
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 تريندر حال حاضر مهم

چالشي كه محدودة  

كند، زاگرس را تهديد مي

برداري ناپايدار از بهره

منابع حياتي زاگرس و 

تغيير كاربري اراضي  

مرتعي و جنگلي و تبديل 

به اراضي كشاورزي و 

باغات خارج از ظرفيت  

توان اكولوژيك سرزمين 

 است

ترين بخش اين م شده است. شايد مهماي در اين برنامه انجا، مطالعاتي پايه1391تا  1380از سال 

داران، ماهيان، مطالعات مربوط به بررسي وضعيت زيستي پرندگان زادآور بومي، خزندگان و دوزيستان، پستان

هاي منظور تعيين گونهها و گياهان زاگرس مركزي بوده كه بهپروانه

ها صورت گرفته است. به گفتة شاخص و ارائة راهکارهاي حفاظت از آن

دير برنامة كوهستان زاگرس مركزي، اين كوهستان يکي از هفت ناحية م

لحاظ برخورداري از تنوع ژنتيکي گياهان زراعي ارزش جهان بهرويشي با

گونة گياهي و جانوري كه  2111دهند، بالغ بر ها نشان مياست. بررسي

رويند و گياهان از ارزش جهاني برخوردارند، در زاگرس مركزي مي

صنعتي، خوراكي و مرتعي، زاگرس را به يکي از مخازن ژنتيکي  دارويي،

 اند. دنيا تبديل كرده

هاي نه چندان دور، در شناس انگليسي )بلنفورد(، در ساليك شرق

، شکار شير ايراني، و «پريشان»و « ارژن»هاي انبوه وصف جنگل

گونة گياهي و  1311هاي اين ناحية رويشي بسيار گفته است. زيبايي

خواران بزرگ )مانند خرس گونة جانوري، مشتمل بر گوشت 711

هاي موجود اي، گراز، كفتار و يوزپلنگ كه آخرين گزارش و عکسقهوه

خواران )مانند گوزن زرد گردند(، گياهها به سه دهه قبل برميدربارة آن

ايراني و قوچ الرستان(، پرندگان )مانند كبك دري(، خزندگان و 

 هاي شاخص گياهي و جانوري اين منطقه هستند. دوزيستان، گونه

  
 هايي از حيات وحش زاگرسگونه
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دهند، ها نشان ميبررسي

گونة گياهي  6111بالغ بر 

و جانوري كه از ارزش 

جهاني برخوردارند، در 

رويند زاگرس مركزي مي

 و گياهان دارويي،

صنعتي، خوراكي و 

مرتعي، زاگرس را به يكي 

از مخازن ژنتيكي دنيا 

 اندتبديل كرده

هاي محدودة زاگرس از جمله مناطق محروم كشور است. نبود زيرساخت

كافي و مناسب در شهرها و روستاها، كمبود امکانات، مشکالت معيشتي و 

ترين مشکالت ز جمله مهمبرداري از منابع طبيعي، ابيکاري و همچنين بهره

هاي اجتماعي اين محدوده است. در اين برنامه بر شناسايي معيشت

زيست منطقه تأكيد شده است. يکي از  اكولوژيك و سازگار با محيط

هاي اين برنامه ايجاد معيشت سازگار با محيط زيست منطقه ترين  هدفمهم

 براي جوامع محلي است.

دربارة سطح اميدواري همکاري جوامع بومي در  ابوالقاسميخانم 

گويد: همکاري و همگامي جامعة كوهستان زاگرس مركزي با اين برنامه مي

بيني بود. مثالً در استان محلي در زمان اجراي طرح غير قابل پيش

خصوص زنان، از چهارمحال و بختياري، استفاده از حضور جامعة محلي، به

دن به آن بسيار سخت بود. پس از نزديك به دو مواردي بود كه حتي فکركر

سازي از طريق احيا و بازسازي صنايع دستي سال آموزش و ظرفيت

برداري از چوب جنگل براي سوخت و جاي بهره، به«حوزة آبريز بازفت»اكنون در شده، همفراموش

كردند،  گيري ميزماني زغال اند و افرادي كههاي صنايع دستي روي آوردهگيري، جامعة محلي به حرفهزغال

اند. از طرف ديگر، در استان فارس در حاشية درياچة سد اكنون به احيا و بازسازي جنگل و مرتع مشغول

، كشاورزان پيشرو، داوطلبانه و با همکاري وزارت جهاد كشاورزي، رويکرد نوين مديريت پايدار «درودزن»

يجة اقدام آنان در قالب يك برنامة جامع توسط جهاد كشاورزي طوري كه نتاند، بهكشاورزي را بنياد نهاده

 نواحي رويشي كشور در حال تدوين است.  منظور تعميم به همةبه

 
 هاي محلي توسط بانوان در جوامع بومي كوهستان زاگرساحياي صنايع دستي و ساخت عروسك
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است كه با هدف حفظ اين گياه زرينض احياي گونة در معرض خطر انقرااز ديگر اقدامات در اين برنامه، 

گونة بومي ايران و همچنين ايجاد معيشت پايدار جايگزين براي جوامع محلي در طرح حفاظت از كوهستان 

هاي البرز و زاگرس در كوهگياه از گياهان انحصاري ايران است و در رشتهزاگرس انجام شده است. گونة زرين

گياه ضد درد، متري از سطح دريا رويش دارد. زرين 3511تا  1011اعات اي و در ارتفمناطق مرتفع و صخره

  .كنندة سيستم ايمني بدن استتقويت  ها وبخش زخمضد التهاب، التيام

گياه در گياه با همياري جوامع بومي اجرا شد. نتايج بررسي احياي گونة زرينطرح پايلوت احياي گونة زرين

اجراي پروژه مذكور، عالوه بر تأثيرات مثبت در حفظ تنوع زيستي و ذخاير اين برنامه نشان داده است كه 

ترين دستاوردهاي اجراي اين پروژه احياي برداران  محلي دارد. از مهمژنتيکي، درآمد قابل قبولي براي بهره

 گياه، حفظ خاک، پايداري اكولوژيکي، توسعة كارآفريني عشايري، ارتقايگونة در معرض نابودي زرين

زايي،  ايجاد درآمد، و معرفي يك محصول جديد به بازار گياهان معيشت جامعة محلي از طريق اشتغال

 دارويي بوده است.

 
 منظور تأمين معيشت پايدار جوامع محليتهية نشاي زرين گياه به روش گلداني و كشت آن در ارتفاعات كوهستان به

 

درياي  -فارسب دو حوزة آبريز كالن كشور )خليجمحدودة كوهستان زاگرس مركزي تأمين بخش عمدة آ

هاي پرآب عمان و فالت مركزي ايران( را بر عهده دارد. در اصل اين كوهستان محل تأمين رودخانه

المللي چون هاي مهم بينرود، كارون بزرگ، كر، سميرم، خراسان، جراحي، دالکي و غيره و منشأ تاالبزاينده

گندمان، چغاخور و گاوخوني است. اين منطقه داراي نقشي اساسي در مديريت بختگان، پريشان، مهارلو، 

سالي و بروز پديدة كنندة  پيامدهاي ناشي از خشكمنابع آب مورد نياز جوامع انساني و معيشت آنان و كنترل

 ريزگردهاست.
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ترين  يكي از مهم

هاي اين برنامه هدف

ايجاد معيشت سازگار با 

محيط زيست منطقه براي 

 جوامع محلي است

 القاسميابودربارة نحوة مديريت منابع آب در برنامة حفاظت از محيط زيست زاگرس، خانم مهندس 

كند كه مديريت پايدار آب و بازچرخاني پساب يکي از راهبردهاي اجرايي برنامه است كه اقدامات تأكيد مي

دار در جهت پايداري اين منبع حياتي در برنامة بلندمدت حفاظت و توسعة پايدار زاگرس به شرح زير اولويت

 ارائه شده است:

 بخشي؛ نتدوين و اجراي قوانين با رويکرد مديريت بي 

  باالبردن راندمان آب كشاورزي؛ 

 هاي نوين حفاظتي از منابع آبي حوزه؛ استفاده از شيوه 

 هاي حوزه؛ جلوگيري از برداشت غيرقانوني از آب رودخانه 

 نفعان دولتي و غيردولتي از اصول مديريت جامع منابع آب در سطح حوزه و افزايش آگاهي ذي

 ها؛حوزهزير

  هاي  روستايي. بمديريت جامع فاضال 

بختانه با توجه در حال حاضر در هر چهار استان مشمول اين برنامه، خوش ابوالقاسمي،به گفتة مهندس 

هاي چهارگانه طرح(، كليات برنامه، هم نامه  بين سازمان و استانداران استانبه وجود اسناد باالدستي )تفاهم

بخشي در اي برنامه موفق بوده و همکاري و هماهنگي بينبخشي، و هم در اجردر ايجاد ساختار مديريت بين

  ها، بارقة اميد را در اجراي برنامه رقم زده است.هاي مشترک و به اجرا در آمدن آنقالب تعريف پروژه

آمادة اجرا بوده  1390زيست زاگرس از ابتداي سال بنا بر مستندات موجود، برنامة طرح حفاظت از محيط

است، ولي تاكنون از سوي دولت اين برنامه براي اجرا و تخصيص بودجه ابالغ نشده است. مدير برنامه در اين 

عه در فصل محيط زيست، منابع هاي حقوقي برنامة ششم توسدهد: با وجود پشتوانهخصوص توضيح مي

طبيعي و  توسعة پايدار سازمان ملل، اين مهم هنوز محقق نشده است. شرايط 

هاي ويرانگر، فرونشست زمين، هاي اخير، وقوع سيالبهساليبحراني خشك

ها و مراتع، ضعف كميت و كيفيت منابع آبي اين سرزمين خشکيدن جنگل

كند، تهديد امنيت را توليد ميدرصد آب شيرين كشور  51كه نزديك به 

نفعان اين عرصه به منابع حياتي موجود، و غذايي وابستگان و ذي

بخشي تر برنامة بينپايدارنبودن معيشت مردم، اجراي هر چه سريع

ها( را اندركاران كليدي در سطح حوزه)مشاركت جوامع محلي و همة دست
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منطقه داراي نقشي 

اساسي در مديريت منابع 

آب مورد نياز جوامع 

انساني و معيشت آنان و 

كنندة  پيامدهاي كنترل

سالي و ناشي از خشك

 بروز پديدة ريزگردهاست

 كند.مطالبه مي

شود كه الگوي همسوسازي در خاتمه يادآور مي ابوالقاسميمهندس 

اي در بسياري از كشورهاي جهان )پيشرفته و هاي توسعهحفاظت در برنامه

در حال توسعه( نتايج بسيار موفقي داشته است. از يك طرف، طرح زاگرس 

ردها در هايي در حوزه و سپس تعميم دستاودر دو فاز )ابتدا در سطح پايلوت

سطح حوزة آبريز( الگوي موفقي را ارائه داده است كه يقينا ًتعميم 

آميز دستاوردهاي آن در سطح كل حوزه، به تبعيت از اقدامات اوليه، موفقيت

شدن اين برنامه در بهبود وضعيت آيندة زاگرس رو عملياتيخواهد بود. از اين

امة حفاظت و توسعة پايدار گذارد. براي آشنايي بيشتر با برنبسيار تأثير مي

توانيد به ها ميكوهستان زاگرس مركزي و دسترسي به اطالعات و گزارش

 سايت زير مراجعه كنيد: 

WWW.centralzagros.doe.ir 
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