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 تنوع زیستی کوهستان  اطالع رسانیمرکز 

 
  

حاکم و فرهنگ سیمای طبیعی  عمومی نسبت بهافزایش آگاهی  ، ( ZMRC)  تنوع زیستی کوهستان رسانی مرکز اطالعهدف اصلی 

این مراکز حمایت عموم مردم را . از آن استپایدار  بهره برداریحفاظت از تنوع زیستی و فرهنگ ترویج  و  کوهستان زاگرس مرکزیدر 

مربوط به تنوع زیستی کوهستان اطالعات  تمامی  در این مراکز. تامین می کندکوهستان بهره برداری پایدار  ، توسعه وحفظدر جهت 

تی آشنا شده تنوع زیسمفاهیم به تدریج با  وامع محلی ساکن روستاها و شهرهابدین ترتیب ج در اختیار عموم قرار خواهد گرفت، زاگرس

و  ها و روستاهاساکنین شهر ارتباط بین برقراریمراکز، این هدف از ایجاد به عبارت دیگر می توان گفت . و از آن حمایت می کنند

به عموم رویکرد توسعه پایدار  با و تنوع زیستی، معرفی دیدگاه جدید توسعه زاگرس کوهستانکوهستان به منظور ایجاد آگاهی درباره 

 .  حمایت کننده فراگیر و گسترده می باشدمجازی مردم و ایجاد شبکه های 

 اعتباراتطرح ساماندهی و   (BEC)فعالیت های اقتصادی تنوع زیستی همچنین می تواند از تنوع زیستی کوهستان رسانی  مرکز اطالع

که در راستای حمایت از طرح های حفاظتی و بهره برداری پایدار و نیز طرح های معیشت سازگار با   (BEGS)تنوع زیستی  کسب و کار

 .حمایت کند، منابع زاگرس طراحی و ارائه می شود

رفی آن به ایجاد فضای مجازی و معیکی دیگر از کارکردهای این مراکز بسترسازی جهت تبادل اطالعات، دانش و گزارش ها از طریق 

 . ذیربطان، محققان و دانشجویان خواهد بودست اندرکاران، تمامی د

 
 :  عبارتند ازبه طور کلی ضعف های مشخصی که با تنوع زیستی کوهستان مرتبط هستند 

 

  همسوسازی حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت تلفیقی منابع چارچوبی برای ،  در برنامه های کالن کشور: الگوی توسعه

کیفیت و کمیت منجر به فعالیت های ناپایدار، تنزل  و این ضعفایجاد نشده است هنوز طبیعی با بخش های اقتصادی 

 . منابع طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی شده است

 ضعیفی را  رویکرددر طیف وسیعی از ذینفعان،  تیآگاهی و درک اندک جامعه از ارزش های تنوع زیس: آگاهی عمومی

 . ه استبرای حفاظت از تنوع زیستی به وجود آورد

 اکوتوریسماز طریق در بهره گیری پایدار از تنوع زیستی رفته فرصت های از دست  :عدم بهره مندی پایدار از تنوع زیستی 

 .همچنان چشمگیر است

 
 

 :مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی کوهستان  نقش

 
در آغاز به کار طرح "تنوع زیستی کوهستان رسانی  اطالعمراکز  "تحت عنوان ، اولین بار زاگرس تنوع زیستیرسانی  اطالعایده مراکز 

 .شدئه زاگرس ارا

در را کوهستان تنوع زیستی  رسانی اطالعمرکز چهار  موظف شده بود، دولت مردمی از تنوع زیستی به منظور ایجاد حمایت گسترده 

که این  کندایجاد اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد استان  4بخش هایی از زاگرس مرکزی شامل محدوده 

 .گسترش آن در سطح منطقه ای و محلی مورد توجه و بررسی خواهد بوداکنون فعال سازی و و  عملی شد تا حدی اقدام

اطالع رسانی به مردم از وضعیت تنوع زیستی و جلب حمایت آنها برای حفظ و احیای زیست بوم زاگرس  ،عمده ترین هدف این مراکز

 . ایجاد شود زهای توسعه طبیعت گردی پایدار نی زمینه است تا بدین ترتیب با حفظ تنوع زیستی،

 
 

                                                           
1
 Zagros Mountain Resource Center 

2
 Biodiversity Economic Center 

3
 Biodiversity Enterprise Grant Scheme 
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 : مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی کوهستان توسعه
 
کوهستان  به  اطالعات تنوع زیستی، عوامل اصلی تأثیر گذار بر توسعه مراکز انجام شده  SWOTکه بر اساس مدل  تحلیل زیر تجزیه و

موارد اصلی به رنگ )عنوان ابزار اطالع رسانی و آموزش زیست محیطی در کوهستان های زاگرس مرکزی، را مورد بررسی قرار می دهد 

مورد بازنگری قرار گرفته و احیانا مواردی حذف و در عین حال مواردی نیز  آن از سوی همکاران استانی نتایجاست که الزم  (قرمز هستند

 : اضافه شود
 

 نقاط قوت

  ی منحصر به فردی هایرهنگف رسومات و حیات وحش و غنای ، تنوع سیمای طبیعی، زیباییاز  زاگرس مرکزیکوهستان

 .شودبرخوردار  است که باعث جذب گردشگران می 

  فراهم می ا و نقاط گردشگری اصلی را امکان دسترسی به شهرهبه نوعی  ودر سالهای اخیر توسعه یافته شبکه راه ها

 .سازد

  ،شهرهای اصفهان و شیراز، نزدیک به زاگرس مرکزی واقع شده اند و از این رو امکان همچون شهرهایی با جمعیت باال

 . وجود داردن شهرها در ایسفرهای یک روزه و حتی اتراق شبانه 

 مناسب استطبیعت گردیبرای  و اقیم آب و هوا ،. 

 کشاورزی سنتی افراد محلی، برای بازدیدکنندگان جاذبه دارد/فعالیت های سنتی استفاده از زمین . 

  محلی، خصوصاً شیوه زندگی عشایری و پوشش مردم دارای پتانسیل جذب عالقه مندان استسنت های فرهنگی مردم . 

 طبیعت دارند به پیک نیک، اردو زدن و گردش در  ایران عالقه زیادی مردم . 

  هرچند که خالء های )اطالعات قابل توجهی در مورد سیمای طبیعی، فرهنگ و اکولوژی کوهستان زاگرس موجود است

 (. اطالعاتی نیز وجود دارد

 
 

 ضعف ها

 کمبود ظرفیت در میان دستگاه های دولتی به منظور ایجاد و اجرای مراکز و برنامه های آموزشی نوآورانه در فضای باز . 

  (. جامعه دولتی و شهری)کمبود ارتباط میان دستگاه های مرتبط 

 به ی بکر را با مخاطره مواجه ساخته و رها و روستاها بسیاری از زیستگاههاگستردگی راههای ارتباطی و گسترش شه

 . امنیت حیات وحش را تا حد زیادی از بین برده استدلیل افزایش بیش از حد مردم به زیستگاهها 

  وجود دارد طبیعینقاط  چگونگی سفر مسئوالنه بهاطالعات کمی در خصوص . 

  مناطق حفاظت شده و مراکز گردشگری کنونی، اطالعات بسیار محدودی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده و نقش

 . بسیار کوچک و ناچیزی در آموزش و افزایش آگاهی اجرا می کند

 طرح مدیریت مناطق حفاظت شده هنوز توسط سازمان محیط زیست اجرایی نشده است . 

 شگران واقعی طبیعت در عرصه های طبیعی بسیار محدود استامکانات اقامتی برای گرد. 

  مردم ایران عمدتا از پیاده روی و کوهنوردی بیزارند و مایل اند تا نوک هر قله ای را به جای پیاده روی با خودروی

 . شخصی طی کنند

 سیار محدود و غیر قابل دسترس استصنایع دستی محلی ب. 

 ایجاد بازار خوب برخوردار نیست یفیت مناسب برایمحصوالت تولیدی از بسته بندی و ک . 

  از آنجائیکه بازدیدکنندگان منطقه درک اندکی از ارزش های طبیعی و فرهنگی منطقه به دست می آورند، به اقتصاد

 .ستی زاگرس، تأثیر منفی می گذارندمحلی نیز کمک کمی کرده و به طور کلی، روی زیست بوم ها و تنوع زی

 بسیار محدود است کال در سطح جامعهدر مدارس و  و رعایت مالحظات زیست محیطی حیطیآموزش زیست م . 

 دسترسی به روستاها و مناطق دورتر می تواند مخصوصاً در فصل زمستان، کمی مشکل باشد . 

 سوخت رسانی به روستاهای محدوده طرح مناسب نیست. 
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 فرصت ها

 دستگاه های استانی احتماالً به سرمایه گذاری عالقه مند هستند . 

  مقداری تجربه و ظرفیت محلی در خصوص توسعه کوهنوردی و مسیرهای پیاده روی در کوهستان های زاگرس مرکزی

 . وجود دارد

 ار با طبیعت در منطقه موجود نیستاقامتگاههای روستایی سازگ. 

 ولی اکثراً در مراکز استان بوده و ظاهراً به خوبی شبکه ای نشده است تخصص زیست محیطی محلی وجود دارد . 

 حضور تشکلهای زیست محیطی بومی به تقویت این مراکز و گسترش ارتباطات می تواند کمک کند . 

 در مورد مسائل مربوط به محیط زیست و امکان  و  جامعه شهری به طور فزآینده ای انگیزه دار و سازمان دهی شده

 .  می دهد را پیشنهادمراکز اطالع رسانی تنوع زیستی زاگرس مرکزی همکاری برای اداره 

 پتانسیل خوبی را نوید می تورگردانیمحلی با طبیعت و زمین، رابطه نزدیکی داشته و برای خدمات راهنمایی و  جوامع ،

 .  دهند

 
 

 تهدیدات

  خصوصاً در شرایط اقتصادی کنونی، الزم اندازی مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی توسعه و تجهیز و راه حمایت مالی برای

 . است

  ،خرس، پلنگ، عقاب و شاهین، جذابیت منطقه را کاهش کل و بز، از دست دادن گونه های شاخص نظیر گوسفند وحشی

 (. حتی اگر دیدن آنها سخت و مشکل باشد)می دهد 

  زیستگاه های طبیعی از قبیل جنگل ها، مراتع، رودخانه ها و تاالب ها، میزان زیبایی طبیعی و جزیره ای شدن تخریب و

 . زدیدکنندگان، کمتر جذاب می نمایدصحرایی سیمای طبیعی زاگرس را کاهش داده و آن را برای با/وحشی

 شیوه زندگی عشایری، به سرعت در حال تغییر است و ممکن در آینده نزدیک کامالً از بین برود  . 

  حجم زیاد گردشگر در مناطق طبیعی حساس، ممکن است منجر به آسیب های زیست محیطی نظیر دسترسی نامنظم به

ت، آبشارها و غیره شود و جذابیت آنها را برای بازدیدکنندگان به علت ویژگی های طبیعی کلیدی مانند تشکیل کارس

 . زباله، نقاشی های دیواری، بدشکل کردن و توسعه نامناسب، کاهش دهد

 زاگرس مرکزی، در سال های آتی خواهد شدی باعث افزایش فشار بازدیدکننده در رشد جمعیت و توسعه اقتصاد . 

 
 

 خالصه

 ود دارد که توسعه گردشگری بر پایه طبیعت گردی در کوهستان های زاگرس مرکزی و در طوالنی مدتنقاط قوت قابل توجهی وج

آگاهی و ظرفیت آموزشی  /ضعف های اصلی، کمبود اطالعات. به علت ذات آنها، به احتمال بسیار کمی، عوض خواهند شد. قبول دارد را

این . تا میان مدت برطرف نمودمدت را با یک برنامه ریزی هدفمند در کوتاه  زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهند که می توان آنها

به دنبال مطرح کردن آنها است، در کنار دیگر اقدامات ارتباطی،  مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی زاگرس مرکزیضعف ها، نیازهایی را که 

فرصت ها، بیشتر پتانسیل موجود برای آموزش . تعریف می نمایدآموزشی، مشارکتی و افزایش آگاهی برنامه ریزی شده در این پروژه، 

زیست محیطی در فضای باز را که ممکن است از طریق فعالیت هایی به منظور ایجاد ظرفیت مناسب و شبکه سازی، ایجاد یا مهار شود، را 

ود ایجاد شده است و تأثیرات منفی که تهدیدات بیشتر به زوال زیست محیطی موجود که بر اثر فعالیت های موج. منعکس می نمایند

این مراکز  با این حال، تهدید مالی قابل توجه بوده و احتماال. اینها احتماالً بر صنعت طبیعت گردی ناشی از آن دارند، مربوط می شود

 .  نیازمند حمایت بنیادی قوی هستند تا در کوتاه مدت تا میان مدت ایجاد و نگهداری شوند
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 استراتژیک ریزی  برنامه

 تنوع زیستی کوهستان  سانی مرکز اطالعچشم انداز 

،  مراکزی با هدف ارائه اطالعات و ارتقا سطح آگاهی عموم بهره برداران، گردشگران و «تنوع زیستی کوهستان رسانی مراکز اطالع» 

معیشت های ناپایدار در جهت ارتقا سطح  با ساماندهیجلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از کوهستان زاگرس مرکزی  محققان و 

 «. زندگی مردم همراه با حفظ منابع طبیعی می باشد
 
 

 : مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی ماموریت 
 

 : کنندتالش می  موارد زیر برایمراکز اطالع رسانی تنوع زیستی 

 بازدیدکنندگان از زاگرس مرکزی کمک کنند  بهره برداران و به آگاه سازی . 

  حمایت کنند تنوع زیستی حفاظتی پایدارمعیشتی و  کسب و کاراز طرح های. 

 

 :راهبردها
  افزایش  برایطبیعت گردی  کارگاههایمراکز اطالع رسانی از طریق برگزاری جلسات و مرتبط با طرح ی نهادها گاهی افراد وآارتقای

 و تأمین منابعمشارکت 

  جهت آشنایی با مراکز اطالع رسانی و حفاظت از تنوع و مناطق در مبادی ورودی شهرها  یگردشگر وهای فرهنگی بستهو توزیع تهیه

 زیستی

 تنوع زیستیعملکرد مراکز اطالع رسانی  دوره ای سیستم ارزیابی  مدیریت یکپارچه و طراحی 

 
 

 : مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی دستاوردهای  
 

مشکالت اصلی  وسایت های گردشگری  مربوط به سیمای طبیعی، فرهنگ ها، بازدیدکنندگان زاگرس مرکزی، اطالعات :  دستآورد

 .مناسب دریافت می کنندبا کیفیتی  راحفاظت از تنوع زیستی 

پیش روی تنوع زیستی و  کارکردها و خدمات زیست بومی و تهدیدات، با و سایر گروههای هدف کودکان و دانش آموزان:   دستآورد 

 . ،  آشنا می شوندراهکارهای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی 

، گزارش ها و داده های مربوط به کوهستان زاگرس مرکزی از طریق ایجاد فضای زم جهت دستیابی و انتقال اطالعاتبستر ال:  دستاورد 

 .می شودمجازی برای عموم  بهره برداران و محققان فراهم 

تنوع زیستی از طریق ارتباط موثر با نهادهای حمایت کننده و  کسب و کار برایتسهیل گری و ساماندهی طرح های اعتبارات : 4دستاورد 

 . جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و تشکلهای محلی در اجرای طرح مذکور فراهم خواهد شد

 

 : مراکز اطالع رسانی تنوع زیستیو خدمات  اهم فعالیت ها

 

 : موارد زیر را فراهم می آورندمراکز اطالع رسانی تنوع زیستی 

 ... . فرهنگ ها و زیست بوم زاگرس مرکزی به صورت نمایش فیلم، انتشارات و جاذبه ها، اطالعاتی در مورد سیمای طبیعی،  -

، ابزارهای میدانی، راهنمایان اتاق سخنرانی، تأتر/امکانات و تسهیالتی برای  برنامه های آموزشی فضای باز مانند کالس درس -

 ... .طبیعت گردی و 

 استراحتگاهی برای بازدیدکنندگان و دانش آموزان  -

شبکه مجازی و ، از طریق برنامه اردوهای زیست محیطی  آموزش کودکان و دانش آموزان، دانشجویان و دیگر عالقمندان  -

 کتابخانه مجهز 

 .از طریق برنامه ها و رویدادهای آموزشی درگیر نمایند جوامع محلی و محیط بانان مناطق حفاظت شده را -
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فروش محصوالت و ترویج خدمات محلی نظیر راهنما، حمل و نقل، غذا و ایجاد بازار رتقا سطح معیشت جامعه محلی از طریق ا -

 محل استراحت 
             

 : مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی مدیریت  
کنند و توسط سازمانهای غیر دولتی و با نظارت  ایفابتوانند در زاگرس مرکزی نقش مفیدی  یتنوع زیستمراکز اطالع رسانی امکان آنکه 

ها واگذار  NGOمدیریت این مراکز به  ،باید به این سمت باشد که در پایان طرح هابنابراین تالش. موثر بخش دولتی اداره شوند وجود دارد

 . رد آنها داشته باشدشده و بخش دولتی نیز نظارت موثری بر عملک

 


