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دیباچه  

تقریبـا تمامـی خدماتـی کـه بـرای حیـات موجـودات زنـده روی کره زمیـن از جمله انسـان ها 
ارائـه می شـود، بـه طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم به تنوع زیسـتی و وضعیت آن مربوط می شـود. 
بـه تمـام اشـکال حیـات که طـی  میلیون هـا سـال تکامل یافته انـد، تنوع زیسـتی گفته می شـود 
وضعیـت  می شـود.  شـامل  را  بوم نظام هـا  و  گونه هـا  کروموزوم هـا،  ژن هـا،  از  مجموعـه ای  و 
فعلـی و پیش بینی هـای صـورت گرفتـه در تمامـی سـطوح تنـوع زیسـتی، از تنـوع ژنتیکـی تـا 
بوم نظام هـا، بسـیار هولنـاک اسـت و فعالیت هـای بشـر سـبب شـده اسـت تـا ایـن میـراث و 
سـرمایه گرانقـدر در معـرض تهدیـد جـدی قـرار گیـرد. کشـور ایـران از غنـای باالیـی در تنـوع 
زیسـتی برخـوردار اسـت به گونـه ای کـه در تقسـیم بندی های بین المللـی در زمـره کشـورهای 
دارای تنـوع زیسـتی بـاال بـه حسـاب می آیـد. چنیـن تنـوع باالیـی در موجـودات زنـده گیاهی، 
جانـوری و میکروبی زیربنای بسـیاری از خدمات اکوسیسـتمی اسـت. یکـی از چالش های فعلی 
در حـوزه تنـوع زیسـتی کشـور نبود آمـار منسـجم دربـاره وضعیت تنـوع گونه ای و اکوسیسـتمی 
اسـت، به گونـه ای کـه آمارهـای مختلفـی توسـط نهادهـای مختلـف ارائـه می شـود کـه سـبب 
سـردرگمی سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان می شـود. در کتـاب حاضـر تـاش شـده اسـت تـا 
اهمیـت و جایـگاه تنـوع زیسـتی در کشـور تبییـن شـود و نسـبت بـه تدقیـق آمارهـای موجـود 
در ایـن حـوزه بـر پایـه پژوهش هـای علمـی و بهره گیـری از نظـر متخصصیـن و صاحب نظـران 
اقـدام شـود. امیـد اسـت کتـاب حاضـر گامی در راسـتای شـناخت بیش تر تنوع زیسـتی کشـور و 
تنوع ژنی، گونه ای و اکوسیسـتمی ارزشـمند کشـورمان باشـد. آنچه مسـلم اسـت این مجموعه 
خالـی از اشـکال نیسـت و امیدواریـم کـه بـا بهره گیـری از نظـر همـه صاحب نظـران بتوانیـم در 

ویراسـت های آینـده ایـن مجموعـه نقایـص احتمالـی را برطـرف کنیم.

اسکندر زند
سعید صوفی زاده
رکسانا سیدرؤفی
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مقدمه
مرور مقدمه

1( چه نیازی به دستورالعمل جدید IUCN برای برنامه ریزی حفاظت از گونه ها داریم؟
2( برنامه ریزی راهبردی برای گونه ها چیست؟

3( تدوین برنامه های مؤثر حفاظت از گونه ها
4( چرخه برنامه ریزی حفاظت از گونه ها

5( ساختار دستورالعمل
- بخش 1:  

9 مرحله چرخه برنامه ریزی   
-  بخش 2:   

چگونگی انجام برنامه ریزی؛ فرآیندها و ابزارها   
6( نحوه استفاده از دستورالعمل 

7( نام های مورداستفاده در چرخه برنامه ریزی

زمینه

کسـانی که با دسـتورالعمل سـال 2008 آشـنا هسـتند یقینًا متوجه مشترکات و شـباهت های آن 
بـا ایـن دسـتورالعمل خواهند شـد که البته بـه دلیل کیفیـت رویکردها و مصادیق آن هـا و همچنین 
 بـه جهـت ممانعـت از تغییـرات غیرضـروری در متـن دسـتورالعمل، عامدانـه شـکل گرفته اسـت.
 بااین حال، توجه به این نکته نیز ضروری اسـت که بین سـال های 2008 تا 2017، هم حفاظت و
هـم جهانـی کـه حفاظـت در آن بـه اجـرا گذاشـته می شـود، تغییـرات چشـمگیری یافته انـد. ایـن 

موضـوع، در نحـوه بیـان و محتـوای ایـن دسـتورالعمل انعـکاس یافته اسـت.
نکتـه نخسـت آنکـه همان گونـه کـه در بـاال اشـاره شـد، قصـد و امیـد آن بـوده اسـت کـه ایـن 
 )Taxon( دسـتورالعمل بتوانـد بـرای برنامه ریـزی جهـت کلیـه طبقه بندی هـای گیاهـی و جانـوری
مورداسـتفاده قـرار گیـرد. بـه همیـن دلیـل، سـعی شـده تـا حتی االمـکان، تعـداد مراحـل فرآینـد 
برنامه ریـزی بـه کم ترین سـطح کاهش یابد و اصطاحات و مفاهیم، به شـکلی سـاده بیان شـوند. 
اگرچـه  ایـن دسـتورالعمل تأکیـد دارد که برنامه ریـزی صحیح، اولیـن و اساسـی ترین مرحله در 
پشـتیبانی حفاظـت از گونه هـا اسـت امـا باید ایـن را نیز در نظر داشـت کـه برنامه ریـزی صرفًا یک 
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فرآینـد اسـت و به هیچ عنـوان پایـان راه یـا هـدف نهایـی نیسـت. یکـی دیگـر از خصوصیـات این 
دسـتورالعمل، سـادگی و صراحـت متـن و شـیوه گفتار آن اسـت کـه در کلیه مراحل بـرای کمک به 

درک بهتـر مفاهیـم و متـون از مثال هـای تصویـری نیز بهره گرفته اسـت.
دوم آنکـه در حـال حاضـر هـم دربـاره تأثیـرات فعلی و هـم در خصـوص اثرات پیش بینی شـده 
تغییـرات اقلیمـی در آینـده و واقعیت هـای فزاینـده زندگـی در عصـر آنتروپوسـن )عصـر انسـان(، 
آگاهی هـای بسـیار بیش تـری وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل، در ایـن دسـتورالعمل تـاش شـده 
کسـانی کـه برنامه های حفاظتی را طرح ریزی و تدوین می کنند، تشـویق شـوند تـا از همان ابتدای 
رونـد برنامه ریـزی، اصـول و قواعـد آن را بـکار گیرنـد. بایـد به ایـن موضوع توجه داشـت که حتی 
اگـر تغییـرات آب وهوایـی در حـال حاضر مهم ترین مسـئله بـرای گونه هایی که تحـت برنامه ریزی 
قـرار می گیرنـد نباشـد، ممکن اسـت با سـایر تهدیداتـی که در زمـان برنامه ریـزی بروز کـرده یا در 
 احتمـااًل بروز می کنند، اثرات هم افزایی داشـته باشـد. معتبرترین مأخذی که بـر لزوم دخالت دادن
تغییـرات اقلیمـی در فراینـد برنامه ریـزی داللـت می کنـد، دسـتورالعمل »ارزیابـی آسـیب پذیری 
گونه هـا در برابـر تغییـرات اقلیـم« اسـت کـه توسـط گـروه تخصصـی تغییر اقلیـم کمیسـیون بقای 

گونه هـای اتحادیـه جهانـی حفاظـت )IUCN-SSC( تهیه شـده اسـت.
نکتـه دیگـری کـه در این دسـتورالعمل مـورد تأکیـد قرارگرفته، ضـرورت توجه به ایـن واقعیت 
اسـت کـه مـا همه چیز را در مورد گونه هـا نمی دانیم و این واقعیت را حتمًا بایـد در برنامه ریزی برای 
حفاظـت از آن هـا مدنظـر قـرارداد. دانـش تغییـر اقلیـم، در بسـیاری از جنبه ها عـدم قطعیت های 
بسـیاری را در بـردارد و درعین حـال، چگونگـی رفتـار یـا کنار آمدن بـا آن ها را نیز نشـان می دهد. 
به عبارتی دیگـر، ایـن دسـتورالعمل از دیـدگاه مبتنـی بـر ایـن اصـل کـه هیـچ راهبـرد یـا برنامـه 
حفاظتـی در تشـخیص دقیـق کلیـه تهدیـدات متوجـه یک گونـه یـا در میـزان پذیـرش مداخـات 
حفاظتـی از جانـب آن گونـه حائـز قطعیت و صحـت کامل نیسـت و این که چگونه می تـوان به عدم 

قطعیت هـا در ایـن زمینه رسـیدگی کـرد، پیـروی می کند.
یـک واقعیـت غیرقابل انـکار ایـن اسـت کـه حفاظت معمـواًل به واسـطه بودجـه موردنیـاز برای 
اجـرای اقدامـات تعیین شـده در برنامـه کـه اغلـب بـه دلیـل عدم وجـود درآمد یـا عدم توجـه کافی 
بـه تخصیـص منابـع مالـی اعـم از کمک هـای بشردوسـتانه، سـرمایه گذاری یـا تخصیـص یارانـه 
محقـق نمی گـردد، بـا محدودیـت مواجـه می شـود امـا، اغلـب برنامه هـای حفاظتـی کـه تمرکـز 
بیش ازحـد بـر منابـع مالـی ندارنـد، با موفقیـت پیش رفته و بـه نتیجه می رسـند. به همیـن دلیل، 
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ایـن دسـتورالعمل توصیه هـای مشـخصی را بـا تکیه بـر مفهـوم بـازده سـرمایه گذاری، به منظـور 
تصمیم گیـری در شـرایطی کـه سـطح منابـع مالی قابل دسترسـی، مشـخص و محدودیـت آفرین 

باشـد ارائـه می دهد.
جنبـه بااهمیـت دیگـر ایـن دسـتورالعمل آن اسـت کـه میـزان تأثیر برنامـه مداخـات حفاظتی 
ارائـه یـا انجـام شـده ، مورد آزمون قـرار می گیرد. درگذشـته، بسـیاری از اقدامـات حفاظتی مبتنی 
بـر اطاعـات نادرسـت یـا ناکافی شـکل می گرفتند امـا در حـال حاضـر، در IUCN و در کل عرصه 
حفاظـت در جهـان، بنـا بـه یـک انگیـزه فراگیـر، مرسـوم گردیـده اسـت تـا حفاظـت، بـر اسـاس 
شـواهد متعـارف انجـام پذیرد. یک تصمیم سـازی مناسـب، بر مبنـای یک برنامه ریـزی برخوردار 
از پشـتوانه فکـری قـوی بـرای حفاظـت از گونه هـا پایه گـذاری می شـود و درعین حـال، بـه ایـن 
واقعیـت نیـز توجـه دارد کـه در چـه مـواردی عـدم قطعیـت اساسـی وجـود خواهد داشـت کـه باید 

اصاح شـده یـا در جـای مناسـب لحـاظ گردد.
در عرصـه تصمیم سـازی، عـدم قطعیت هـای بحرانـی، شـبهات و نقایـص دانـش انـدک ما را 
نمایـان می سـازند کـه در صـورت چاره اندیشـی و رفـع، منجـر بـه یـک شـیوه مدیریتـی متفـاوت 
خواهنـد شـد کـه بـه آن مدیریـت تطبیقی گفته می شـود. هـدف این دسـتورالعمل، بازتـاب همین 
امـر اسـت و بر ارزیابـی گزینه ها و ارائـه گزینه های جایگزیـن، روش های شناسـایی نتایج اقدامات 

مختلـف و نحـوه برخـورد بـا نتایـج ناخواسـته از طریق ایـن شـیوه مدیریتی تأکیـد می کند.
سـرانجام اینکـه، آزمـون برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا ایـن خواهد بـود که، منجر بـه بهبود 
گونه هـا  داشـت هنگامی کـه  توجـه  بایـد  برنامه ریزی شـده شـود.  گونه هـای  وضعیـت حفاظتـی 
احتمـااًل بـا مشـکات فـوری بـا منشـأ بیولوژیکـی مواجـه شـوند، حفاظـت مؤثـر از آن ها نیـاز به 
راه حل هایـی دارد کـه مسـتلزم دریافـت پاسـخ هایی از جامعـه بـوده و بـه همیـن دلیـل می بایسـت 
تغییراتـی در رفتارهـا در تمامـی سـطوح فـردی، اجتماعـی و مسـئولین دولتـی محلـی و مرکـزی 
صـورت پذیـرد. بـرای افزایش احتمـال موفقیت در مداخـات حفاظتی، دو راه آشـکار وجود دارد: 
 اول آنکه، مطمئن شـویم افراد و سـازمان هایی که در فرآیند برنامه ریزی دخالت داده می شوند،
به درسـتی انتخـاب می گردنـد و دوم آنکـه، افـراد دارای مهارت هـای مناسـب در زمینـه علـوم 
اجتماعـی و روانشناسـی را در فرآینـد برنامه ریـزی دخالـت دهیـم چـرا کـه می تواننـد پیچیدگی هـا 
و پتانسـیل های موجـود بـرای ترغیـب افـراد و جامعـه به تغییـرات رفتـاری ضـروری را موردتوجه 

قـرارداده و بـرای آن هـا راهـکار ارائـه نمایند. 
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برنامه ریزی راهبردی برای گونه ها چیست؟

ــر  ــای زی ــت از ویژگی ه ــم، می بایس ــردی بدانی ــه را راهب ــا برنام ــرد ی ــک رویک ــه ی ــرای آنک ب
برخــوردار باشــد:

بایـد از یـک سـؤال سـطح بـاال ماننـد »در سـال های برنامـه، چـه چیـزی بـرای این گونـه   3
بـه  تفصیلـی  پاسـخ های  و  زمانـی  افـق  ازنظـر  به تدریـج  و سـپس  می خواهیـم؟« شروع شـده 
سـؤاالت رسـیدگی و پاسـخ دهـد تـا درنهایـت، بـه فنـون موردنیـاز بـرای اجـرای برنامـه برسـد

بایـد دامنـه وسـیعی از سـازمان ها و افـراد عاقه منـد بـه گونـه و زیسـتگاه های آن را دررونـد   3
برنامـه دخالـت دهد .

رویکـرد راهبـردی بایـد دربرگیرنده محیط های اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی باشـد که اقدامات   3
حفاظتـی در آن هـا انجـام می شـود و به این نکته توجه کامل داشـته باشـد که مؤثرتریـن مداخات 

بـرای گونه هـا، ممکن اسـت به فعالیت ها و رفتارهای افراد محلی بسـتگی داشـته باشـد.
به طـور صریـح و روشـن بـه چرخه پویـای یادگیـری از طریق انجام و سـپس سـازگاری درراه   3

رسـیدن بـه اهـداف طوالنی مـدت، در مقابـل  مجموعـه ای از پاسـخ ها یـا اقدامـات یک طرفه، 
نشـان دهد. توجه 

ماحظاتی نظیر منابع، مخاطرات، اولویت ها و جنبه های دیگر اجرایی را مدنظر قرار دهد.  3

ایجاد راهبردهای مؤثر حفاظتی گونه ها
ازآنجـا کـه یـک برنامه حفاظـت از گونـه را از طریـق بهبود وضعیـت حفاظتی آن گونـه می توان 
آزمـود بنابرایـن، همـه برنامه هـای حفاظـت بایـد بـر ایـن پایه و اسـاس تهیـه شـوند. به طورکلی، 
بایـد پذیرفـت کـه تهدیـدات اصلـی بـرای تنوع زیسـتی، از فعالیت های انسـانی ناشـی می شـوند. 
ایـن اقدامـات تهدیدآمیـز از تغییـرات کاربـری اراضـی کـه روی زیسـتگاه ها و زیسـت بوم ها تأثیـر 
می گذارنـد و یـا شـکار برای تأمیـن نیازهای غذایی یـا به دالیل فرهنگـی گرفته تـا اثرگذاری های 
وسـیع تر ماننـد آلودگی هـا، تغییـرات اقلیمـی و فشـارهای ناشـی از گسـترش جمعیـت انسـانی و 
نیازهـای آن ها را شـامل می شـوند. ازاین رو، مشـارکت افـراد اثرگـذار در برنامه ریزی هـا، از همان 
ابتـدا امـری ضـروری اسـت. منظـور از این افـراد، نزدیک ترین جوامـع به گونه های روی خشـکی 
 یا زیسـتمندان آبی هسـتند که ممکن اسـت اطاعات ارزشـمندی در خصوص گونه ها، فشـارها و
تهدیداتـی کـه این گونـه بـا آن هـا روبـرو هسـتند و اینکـه درنهایـت، چـه کسـانی الزامـًا از ذینفعان 

انجـام اقدامـات حفاظتـی خواهنـد بـود، در اختیـار قـرار دهند.
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تعییـن »ارزش« یک گونـه بـرای انسـان به منظـور حفاظـت آن، عامـل مهـم یـا ذات حفاظـت 
محسـوب می شـود. هـدف بسـیاری از راهبردهـای حفاظتی، پیدا کردن شـرایط »برد- بـرد« برای 
 جوامـع انسـانی و گونه هـای وحشـی اسـت امـا یافتـن این شـرایط دوجانبـه و البتـه، نحـوه ارائه و
بـه رسـمیت شـناختن آن، اغلـب چالش برانگیـز اسـت. ایـن مهـم، غالبـًا بـه ایجـاد انگیـزه و 
مشـوق هایی بـرای تغییـر در رفتارهـای انسـانی نیـاز دارد کـه قطع به یقیـن، از اهـداف برنامه های 

حفاظتـی و پایـدار بـودن آن هـا حمایـت خواهنـد کـرد.
عـاوه بـر ایـن، اطمینـان از مؤثـر بـودن راهبـرد حفاظتـی بـه ماهیـت و کیفیـت راهبـری در 
سـازمان های مسـئول نیز بستگی دارد. بر اساس شواهد، در این برنامه ها، رویکرد مرسوم »دستور 
 بده و کنترل کن« نمی تواند منجر به دسـتیابی به حفاظت مطلوب شـود و رویکردی که می بایسـت

جایگزین آن گردد، رهیافت » تفکر سیستمی« است. این امر مستلزم تحقق موارد زیر است :
y شناخت سیستم های طبیعی
y درک صحیح از  اینکه چگونه می توان رفتار انسان ها را تحت تأثیر قرارداد
y آگاهی از اینکه دانش به چه نحو باید تصمیم سازان را آ گاه و به حل مسئله کمک کند
y  )2014 ،اطاع کافی از تنوع موجود در سیستم های طبیعی  )بلک و کپسی

 
شکل 1: چرخه برنامه ریزی حفاظت از گونه ها 
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SSC چرخه برنامه ریزی حفاظت از گونه ها در

قلـب فرآینـد برنامه ریـزی، چرخـه برنامه ریـزی حفاظـت از گونه های کمیسـیون بقـای گونه ها 
)SSC( اسـت )شـکل 1 مقدمه(. اگرچه روش های بی شـماری برای ترسـیم مراحل گنجانده شـده 
وجـود دارد امـا، ایـن اقتباسـی از چرخـه معمـول برنامه ریـزی پـروژه اسـت. توجـه بـه ایـن نکتـه 
مهـم اسـت کـه، اگرچـه تأکیـد در دسـتورالعمل ها بـر برنامه ریـزی اسـت نـه اجـرای آن ، امـا الزم 
اسـت ایـن دو در کنـار هـم، یـک فراینـد چرخـه ای را تشـکیل دهنـد که در طـول زمـان، از لحظه 
تصمیم گیـری  اولیـه بـرای مداخلـه در حفاظـت یک گونـه تـا حصول بـه موفقیت و حفاظـت پایدار 
آن، ادامـه داشـته باشـد. بـا توجـه به مراحـل چرخه برنامه ریـزی، این رونـد به طور طبیعـی دارای 

دو مرحله اسـت: )شـکل 1(

الف( برنامه ریزی 
1( چرا می خواهید برای یک یا چندگونه برنامه ریزی کنید؟ چه نیازی وجود دارد؟

2( مقیاس و دامنه برنامه ریزی شما چیست؟
3( از کجا می خواهید شروع می کنید؟

4( می خواهید به کجا برسید؟
5( چگونه به آنجا خواهید رسید؟

ب( اجرا، یادگیری، سازگاری و برقراری ارتباط 
6( اجرای  راهبرد )استراتژی( 

7( نظارت، یادگیری و سازگاری
8( برقراری ارتباط

9( در صورت لزوم، برنامه ریزی مجدد
ازآنجاکـه ایـن دسـتورالعمل در درجـه اول مربـوط بـه مرحلـه برنامه ریزی اسـت، لـذا عمدتًا بر 
 موضوعـات مربـوط بـه بخـش برنامه ریـزی متمرکـز هسـت چراکـه فعالیت هـای اجـرا، نظـارت و
مرحلـه  از  مطمئنـًا  و  کشـید  خواهنـد  طـول  سـال ها  مجـدد  برنامه ریـزی  و  ارتبـاط  یادگیـری، 
برنامه ریـزی اولیـه، طوالنی تـر خواهنـد بـود و بـا علـم بـه ایـن، وزن اطاعـات و جزئیـات ایـن 
دسـتورالعمل، کامـًا بـر روی مراحـل برنامه ریـزی اسـتوار گردیـده اسـت. امـا تأکیـد بر ایـن نکته 
ضـروری اسـت کـه، یـک پـروژه برنامه ریزی، زمانـی ارزش خواهد داشـت کـه به اجـرا و پیگیری 

گـردد. ختم 
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ساختار دستورالعمل 

این دستورالعمل شامل دو بخش است:
بخـش اول، شـامل چرخـه برنامه ریـزی حفاظتـی گونه هـا و مراحـل آن اسـت کـه یک فصـل 
بـرای هـر مرحلـه دارد. هـر فصل تـا حد امکان کوتـاه تدوین گردیـده و اصول مرتبط بـا هر مرحله 
را تشـریح می کنـد. در مـواردی کـه احتمـال نیاز بـه اطاعات بیش تر ضـروری به نظر می رسـید، 
جزئیـات و منابـع قابـل مراجعه، در پیوسـت مربوطـه درج گردیده انـد. هر فصـل، دارای یک مرور 

اجمالـی مختصـر اسـت کـه اجـزای کلیدی فصـل را به طـور خاصه بیـان می کند.
بخـش دوم، فراینـد برنامه ریـزی را شـرح می دهـد. موضوعاتی ماننـد اینکه، چگونـه می توان از 
 طریق انتخاب دقیق شـرکت کنندگان، طراحی کارگاه های آموزشـی، انتخاب و نقش تسـهیل گرها و

چگونگی اجرای وظایف آن ها و شرکت کنندگان، به بیش ترین و بهترین اثربخشی رسید.

نحوه استفاده از دستورالعمل ها

اگرچـه برخـی از کاربـران نیـازی به شـروع کار از ابتـدای هر مرحلـه را ندارند، توقع مـی رود که این 
دسـتورالعمل بـه برنامه ریـزان حفاظتی در هر سـطح از تجربـه و اطمینان کمک کنـد. درواقع قصد بر 
ایـن بـوده اسـت که دسـتورالعمل، یـک مأخـذ انعطاف پذیر بـرای راهنمایـی کاربران باشـد که ممکن 
اسـت در مـواردی خـاص یـا برخی جنبه هـای طرح ریـزی از آن هـا بهره بـرداری کنند. ایـن موضوع، 
مطابـق بـا این دیدگاه اسـت کـه برنامه ریزی، ضمـن رعایت باالتریـن معیارها در فرآیندهـای تفکر و 

چالش هـای فکـری، می بایسـت قابلیت سـازگاری با هر موقعیتی را داشـته باشـد.

مفاهیم و منابع کلیدی

مهم ترین منابعی که در تهیه این دستورالعمل مورداستفاده قرار گرفتند، عبارت اند از :
_  )IUCN/SSC( راهنمای عملی برنامه ریزی راهبردی تهیه شده توسط کمسیون بقای گونه ها 

در 2008
گربه سانان  _ از  حفاظت  در  پروژه ها  برنامه ریزی  و  راهبردی  حفاظت  برای  عملی  راهنمای 

 (Cat Conservation Compendium: A Practical تهیه شده توسط گروه تخصصی گربه سانان
Guideline for S trategic and Project Planning in Cat Conservation)

اقدامات حفاظتی تهیه شده  _ برای تمرین حفاظت که توسط مشارکت در  آزاد  استانداردهای 
.)www.opens tandards.org/( است
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 )One Plan Approach( رویکرد برنامه واحد

رویکـرد برنامـه واحـد کـه توسـط گـروه تخصصـی برنامه ریـزی حفاظـت SSC طراحی شـده 
اسـت، برنامه ریـزان را ترغیـب می کنـد تـا با گسـترش افق دیـد خـود، برنامه ریزی بـرای حفاظت 
از گونه هـا را تـا آنجـا کـه امـکان دارد، در حوزه وسـیع تری مدنظر قـرار دهند. اگرچـه ضمیمه 1 در 
ایـن مـورد توضیحـات بیش تـری را ارائـه می دهـد، اما یـادآور می گـردد توجه بـه این نکته بسـیار 
کلیـدی و حائـز اهمیت اسـت کـه همـه جمعیت های یک گونـه، صرف نظـر از اینکه کجا هسـتند و 
یـا چگونـه اداره می شـوند، می تواننـد دارای ارزش هـای بالقـوه برای حفاظـت آن گونه باشـند و به 

همیـن دلیـل، هنـگام برنامه ریـزی، تمامـی آن هـا را باید در نظر داشـت.

واژه شناسی

مراحـل چرخـه برنامه ریـزی فاقد یک قالب اسـتاندارد اسـت. ممکن اسـت مأخذهای مختلف، 
تعاریـف متفاوتـی ارائـه داده  و در تشـریح مراحـل و عناویـن آن هـا و کاربـران، باهـم تفاوت هایی 

داشـته باشـند اما اصول اساسـی در همـه آن ها ثابت هسـتند.
اگرچـه اصطاحـات بـکار رفتـه در منابعی که توسـط سـازمان ها یـا فرآیندهای مختلـف تدوین 
گردیده انـد باهـم تفاوت هایـی دارنـد امـا معمـواًل از مفاهیـم مشـخص و معـادل هـم برخـوردار 
هسـتند. ایـن دسـتورالعمل، کتـاب راهنمـای 2008 و اصطاحـات بـکار رفتـه در آن را مبنای کار 
خـود قـرار داده و هیـچ تاشـی بـرای استانداردسـازی اصطاحـات یـا هماهنـگ کـردن آن هـا بـا 
سـایر فرایندهـای برنامه ریـزی انجام نشـده اسـت. ایـن بدان معنی اسـت کـه ارتقاء مـداوم مفهوم 
چرخـه برنامه ریـزی از اهمیت بیش تری نسـبت بـه استانداردسـازی اصطاحات برخوردار اسـت.
علیرغـم اختاف نظرهـای جزئـی و کم اهمیتـی کـه ممکـن اسـت وجود داشـته باشـند، پاره ای 
از تمایـزات و تفاوت هـای بیـن یـک راهبـرد )S trategy( و برنامـه )Plan(، به عنـوان دو سـطح 

کاربـردی رایـج در برنامه ریـزی را می تـوان بـه شـرح زیـر برشـمرد:
راهبردهـا اساسـًا بـه دنبـال دسـتیابی بـه یک هدف سـطح باالتـر و کلی هسـتند، بـه وضعیتی 
ماننـد مجموعـه تهدیداتـی کـه یک گونـه را بـه چالـش می کشـند توجـه دارنـد و یـک بـازه زمانـی 
طوالنی مـدت را در نظـر می گیرنـد ولـی برنامه هـا، ارتباط دهنـده بیـن آنچـه برای بهبـود وضعیت 
گونـه بایـد انجـام دهیـم و روش هـا و شـیوه های انجام اقدامـات به شـمار می آیند. بر این اسـاس، 
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یـک برنامـه، شـامل جزئیـات اجرایـی الزم برای دسـتیابی بـه نتایج حفاظتـی موردنیاز گونـه با در 
نظـر گرفتـن اینکـه چه کسـی چـه کاری را و چه زمانـی انجام خواهـد داد، به چه منابعی نیـاز دارد و 

بـه چـه نتیجه هایی خواهد رسـید، هسـت.
 گاهـی ممکـن اسـت یک رابطه سلسـله مراتبـی بین راهبردهـا و برنامه ها وجود داشـته باشـد.
 در ایـن صـورت، یک راهبرد حفاظتـی، در حوزه پراکنش گونه )احتمـااًل فراملیتی( یا منطقه ای که
اهداف بلندمدت برای گونه را در حوزه پراکنش آن تأمین می کند، غالبًا با تدوین برنامه های اقدام ملی 
 برای دسـتیابی به آن دنبال می شـود. لیکن باید در نظر داشـت که تنوع موقعیت های برنامه ریزی،

در بسیاری موارد موجب عدم امکان تفکیک مطلق بین یک راهبرد و یک برنامه می گردد.
 با این توصیف، در مورد راهبردها، به ویژه وقتی از جنبه فراملیتی برخوردار باشند، شرکت کنندگان
دولتـی در برنامه ریزی هـا، معمـواًل مقامـات ارشـد اداری، مدیـران مناطق حفاظت شـده و احتمااًل 
 سیاسـتمداران ارشـد در سـطوح ملی خواهند بـود. به طورمعمول، تأکید بر اهـداف و مقاصد جهانی

برای گونه ها وجود خواهد داشت و اقدامات و بازخوردها، نسبتًا کلی و تا حدی اندک خواهند بود.
 در نقطـه مقابـل، ازآنجاکـه برنامه ها، مرتبط با مقیـاس جغرافیایی کوچک تر هسـتند، اهداف و
مقاصـد آن هـا درعین حـال کـه در اهـداف و مقاصـد سـطح جهانـی نیـز مشـارکت و نقـش دارنـد، 
خاص تـر خواهنـد بـود. همچنیـن، تعـداد ایـن اقدامات بیش تـر بوده و حـاوی جزئیـات بیش تری 
می باشـند و مداخات حفاظتی برای گونه نیز در این سـطح انجام و اندازه گیری می شـوند. بر این 
اسـاس، متناسـب با سـطح اقدامات، ذینفعان یک برنامه، مقامات اداری و سیاستمداران در سطح 
محلـی، محیط بانـان مناطـق حفاظت شـده و همین طـور محافظیـن ارشـد پارک هـا، نماینـدگان 
 جوامـع محلـی و سـایر افـراد و گروه هـای دارای عایق خاص نسـبت به گونه ها و زیسـت بوم های

آن ها ازجمله سازمان های غیردولتی )NGO( و یا بهره برداران بالقوه  منابع خواهند بود.
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1( هدف از برنامه ریزی چیست؟

2( برنامه ریزی راهبردی برای گونه )ها(، چه زمانی ضروری است؟

3( برای چندگونه برنامه ریزی می کنید یا یک گونه خاص ؟
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5( تغییرات اقلیمی تا چه اندازه مهم است؟

6( انعطاف پذیری در فرایند برنامه ریزی برای انطباق با همه شرایط
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1-1- هدف

آنچـه موجـب اقـدام بـرای برنامه ریـزی می گـردد، مجموعـه ای از دالیـل و ضرورت هـا اسـت 
کـه بـر اسـاس آن هـا، گروهـی از افراد یـا سـازمان )ها( به این تشـخیص می رسـند کـه یک گونه یا 
تعـدادی از گونه هـا، بـه حمایت حفاظتی نیـاز دارند. برای دسـتیابی به این حمایـت، برنامه ریزی، 
نخسـتین گام اسـت. ایـن تشـخیص، معمـواًل حاصل یـک فرآیند منظـم از اولویت بندی ها اسـت 
کـه البتـه ایـن دسـتورالعمل قصـد ورود به آن هـا را نـدارد. در بسـته 1-1 به عنوان نمونـه، هدف از 

اقـدام بـه برنامه ریـزی برای دو گونه مختلف نشـان داده شـده اسـت.

بسته 1-1: مثال هایی برای هدف برنامه ریزی
1- برنامه ریزی سال 2015 برای گونه بیلبی بزرگ )باردلی و همکاران ، 2015(

زمینه و سابقه: 
گونـه بیلبـی بـزرگ )Greater Bilbi( بـا نـام علمـی Macrotis logotis یکـی از گونه هـای 
شـاخص اسـترالیا اسـت کـه به دلیل معرفـی گونه های غیـر بومـی و در نتیجه،کاهـش ادامه دار 
دامنـه پراکنـش و فراوانـی، آسـیب دیـده اسـت. ایـن گونه، هـم اکنون در سـطح ملـی در طبقه 
آسـیب پذیـر قـرار داشـته و در ایالـت کوئینزلنـد کـه  کم تـر از  300 فـرد از آن باقی مانده اسـت، 

در طبقـه گونه هـای در معـرض خطـر انقـراض  قـرار دارد.
هدف برنامه ریزی برای بیلبی )سال 2015( :

• گـرد هـم آوردن گروهـی از ذینفعـان از سراسـر اسـترالیا کـه آماده و قـادر به انجـام اقدامات 
الزم بـرای حفاظـت از بیلبی بزرگ هسـتند

• رسـاندن ایـن جامعـه بـه درک مشـترکی از تهدیـدات و پیـش آگاهی هـا از بیلبـی بـزرگ در 
اسـترالیا سراسر 

• ایجـاد یـک دیدگاه مشـترک برای آینده گونه در سراسـر اسـترالیا و برنامـه ای برای هدایت 
و تحقق آن.

• توافق برای تهیه برنامه ای از اقدامات اولویت دار برای گونه در کوئینزلند در یک سطح گسترده تر.
• ایجـاد تعهـد نسـبت بـه اقدام فـوری برای ایـن گونه و تهیه یـک چارچوب کـه از طریق آن 

بتـوان اقدامـات را پایدار کرد.
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2-  برنامه ریزی سال 2016 برای الک پشت های گاز گیرنده رودخانه بیلینجر
زمینه و سابقه :

گونـه Bellinger River Snapping Turtle کـه نـام علمـی آن Myuchelys georgesi اسـت، 
یـک گونـه از الک پشـت های آب شـیرین اسـت کـه زادبـوم آن 60 کیلومتـر از رودخانـه بلینجر و 
احتمـاال بخشـی از رودخانـه کاالنگ )Kalang( دربخش سـاحلی شـمال شـرقی نیو سـاوث ولز، 
در نزدیکـی آن می باشـد. در اواسـط فوریه سـال 2015 ، یـک رویداد مرگ و میـر قابل توجه در 
جمعیـت ایـن گونه مشـاهده شـد. قبـل از وقـوع این مـرگ و میر، جمعیـت این گونه بیـن 1600 
تـا 4500 فـرد تخمیـن زده می شـد و به همیـن دلیل به عنـوان گونه ای فراوان در سـطح محلی 
توصیـف شـده بـود. امـا جمعیـت فعلی ایـن الک پشـت بین 200 تـا 300 فـرد تخمیـن زده می 
شـود، کـه عمدتـًا افراد جوان می باشـد و در حـال حاضردر قانـون 1995حفاظـت از گونه های در 

معـرض تهدیـد NSW، در طبقـه در معـرض خطـر انقراض طبقه بندی شـده اسـت.
پـس از وقـوع مـرگ و میـر، بررسـی ها منجـر بـه یافتـن ویروسـی شـد)ویروس رودخانـه 
بیلینجـر( کـه قبـل از وقـوع ایـن بیمـاری بـرای دنیـای علـم ناشـناخته بود و بـه احتمـال زیاد، 
مسـئول وقـوع تلفـات الک پشـت ها بـود. قبـل از شـیوع بیمـاری، تهدیـدات بالقوه بـرای این 
الک پشـت، پراکنـش محـدود و نیازهـای زیسـتگاهی، شـکار، کیفیـت آب و دو رگـه شـدن و 
رقابـت بـا الک پشـت های رودخانـه مـورای )Emydura macquarii( عنوان شـده بـود. اگرچه 
نقـش و تأثیـر ایـن عوامل بـر روی بقای گونه بطور دقیق شناسـایی نشـده اما به نظر می رسـد 
برخـی از آنهـا یـا شـاید همـه آنهـا، در افزایش حساسـیت گونـه به ایـن بیماری نقش داشـته یا  

الاقـل مـی تواننـد از بهبود شـرایط جلوگیـری نمایند.
هدف برنامه ریزی برای الک پشت های رودخانه بیلینجر )سال 2016 (:

• مرور اطاعات موجود در مورد گونه و واکنش آن به بیماری اخیر
• مرور اطاعات موجود در مورد خود بیماری 

• مرور اطاعات موجود درباره سایر تهدیدهای بالقوه یا موجود برای گونه 
• تفسـیر قابـل قبـول ایـن اطاعـات از سـوی متخصصانی که بـه برنامه دعوت می شـوند و 

دسـتیابی به توافـق همگانی
• استفاده از این تفسیر به عنوان مبنایی برای پیشنهاد یک برنامه عملی جهت احیای گونه
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مـدارک و مسـتندات لیسـت سـرخ اتحادیـه جهانـی حفاظـت )IUCN Redlis t( به عنـوان یـک 
 اسـتاندارد جهانی برای ارزیابی خطر انقراض و مستندسـازی وضعیت گونه ها پذیرفته شـده اسـت.
ایـن مأخـذ می توانـد در مرحلـه اولیه ارزیابـی برای تعییـن گونه هایی که نیـاز بـه برنامه ریزی برای 

حفاظـت دارند، منبعی مفید باشـد. 

برنامه ریزی راهبردی برای گونه ها، چه زمانی ضروری است؟

ایـن دسـتورالعمل می توانـد در موقعیت هـای متفـاوت و متنوعـی بـرای برنامه ریـزی اقدامـات 
حفاظتـی از گونه هـا مورداسـتفاده قـرار گیـرد کـه عبارت انـد از:

y  تجزیه وتحلیـل جمعیـت یک گونـه نشـان دهـد کـه در حال حاضر، نسـبت به کاهـش یا حتی
آسـیب پذیر است انقراض 

y کاهش معنی دار در مناطق تحت اشغال گونه مشاهده گردد

y .ظهور تهدیدهای جدید یا تشدید یا تجمیع تهدیدهای موجود یا همه این موارد

y .از بین رفتن یا تکه تکه شدن زیستگاه در سطحی معنی دار

y  درصورتی کـه مجموعـه ای از گونه هـای یـک جامعـه یـا زیسـت بوم به عنـوان یـک پـروژه
مسـتقل یـا به عنـوان بخشـی از یـک طـرح وسـیع تر زیسـت بوم نیـاز بـه حمایت هـای خـاص 

حفاظتی داشـته باشـند.

y :زمانی جابجایی گونه با منافع حفاظتی مدنظر مطابقت دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد
معرفی گونه در خارج از  دامنه پراکنش اصلی و بومی  3
معرفی دوباره به زیستگاه هایی که قبًا توسط گونه اشغال شده بود  3
جابجایی بین دو منطقه پراکنش فعلی، اغلب به منظور احیاء و بازسازی و یا استفاده پایدار  3

y  هنگامی کـه یـک جمعیـت بـه دلیـل به هم ریختگـی اساسـی در زیسـتگاه یـا عـدم توانایـی
ادامـه حضـور در زیسـتگاهی که بـا تغییرات عمـده نظیر فرایندهای توسـعه زیرسـاختی مواجه 
اسـت، تهدیـد می شـود. برنامه ریـزی حفاظتـی گونه هـا در ایـن شـرایط، می توانـد بخشـی از 

یـک فراینـد گسـترده تر ارزیابـی اثرات زیسـت محیطی باشـد.

y  در شـرایطی کـه گونه هـا یـا جمعیت هـا، به واسـطه یـک بحـران فراگیـر و فوری نظیر شـیوع
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بیماری هـای پیش بینی نشـده ویرانگـر یا حضـور گونه های مهاجـم بیگانه، با تهدیـد عمده ای 
روبرو هسـتند.

y  هنگامی کـه یـک جمعیـت بـا برداشـت معنـی دار، چـه به صـورت قانونـی و چـه بـه شـکل
غیرقانونـی مواجـه باشـد.

y  در مـواردی کـه تغییـر زیسـت بوم مثًا از طریـق تغییر اقلیم یـا فرآیندهایی ماننـد برنامه های
تغییـر کاربـری اراضـی یـا تغییـر چشـم انداز کــه حفاظـت از تنـوع زیسـتی محور اصلـی آن ها 

نیسـت، مشـهود یـا قابل انتظار اسـت.

y  وقتی کـه یـک یـا چندگونـه، آن قدر کـه الزم بـود موردتوجه قـرار نگرفته یا مـورد غفلت واقع
شـوند یـا تحـت تأثیـر اقداماتـی کـه به وسـیله مداخـات حفاظتـی موجـود تحت پوشـش قرار 

تهدید می شـوند. نگرفته انـد، 

y  هنگامی کـه ذینفعـان، منافـع یـا اولویت هـای گسـترده ای دارنـد و برنامه ریـزی راهبـردی
می توانـد آن هـا را بـرای راه حل هـای توافقـی دورهـم جمـع کنـد.

چنین شرایطی منجر به اولویت بندی برنامه ریزی برای گونه هایی می شود که:
به طور طبیعی جزو گونه های نادر هستند و یا جمعیت آن ها رو به کاهش است.  3
ازنظر ارزش های حفاظتی، بهره برداری یا سایر ارزش ها، حائز اهمیت باالیی هستند.  3
نیازهای بوم شناختی خاص و ویژه ای دارند.  3
در عملکردها یا فرآیندهای زیست بومی، جزو گونه های کلیدی به شمار می آیند.  3
به واسطه فرآیندهای برنامه ریزی که تمرکز و اولویت اصلی آن ها حفاظت از تنوع زیستی   3

نیست، در معرض تهدید هستند.

2-1-  برای چه چیزی برنامه ریزی می کنید؟

برنامه ریـزی بـرای یک گونـه، چندگونـه و یـا یک جامعـه یا زیسـت بوم صورت می گیـرد؟ مثال 
هائـی از برنامه ریـزی برای چندگونه و وضعیت آن ها در بسـته 2-1 نشـان داده شـده اسـت.
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بسته 2-1 مواقعی که برنامه ریزی برای چند گونه انجام می شود و مثال های آنها
• گونه هـای گیلـد )هـم صنـف( در یـک زیسـت بـوم کـه جـدا سـازی نیازهـای فـردی آنهـا بـه 
راحتـی امـکان پذیـر نیسـت: ماهیـان آب شـیرین حوضـه پارایبـا )Paraiba(، برزیـل )پـوالز و 

.)2011 همـکاران، 
 • مجموعـه ای از گونـه هایـی کـه تحت مسـئولیت یک گـروه تخصصی از SSC قـرار می گیرند:

 به عنوان مثال هفت گونه گاو وحشی آسیا )گروه تخصصی گاوهای وحشی آسیا ، 2010(.
بـرای تمامـی گروه هـا در مقیاس هـای فضایـی مختلـف: بسـتگان  برنامه ریـزی یکپارچـه   •
وحشـی محصـوالت زراعی که در سـطح جهانـی )فائـو، 2013(، منطقه ای )مکسـتد و همکاران؛ 

2015( و ملـی )مکسـتد و همـکاران 2014( برنامه ریـزی شـده انـد.
 •  گروه هایـی از گونه هـا کـه تحـت یـک توافق نامـه چنـد جانبه زیسـت محیطی قرار مـی گیرند:

13 گونه سـم داران در 14 کشـور در ابتکار عمل پسـتانداران آسـیای میانه، زیر مجموعه کنوانسیون 
 .)CMS(مهاجر گونه های 

 •  گونه هـای بـه هـم نزدیـک و مرتبـط در یـک کشـور واحـد: بـه عنـوان مثـال، چهـار گونـه از
.)IUCN االغ سانان در اتیوپی )گروه تخصصی االغ سانان 

•  گروه هـای نزدیـک بـه هـم از لحاظ تاکسـونومیکی کـه با تهدیدهای مشـترک روبرو هسـتند: 
بـه عنـوان مثـال، قارچ هـای ترافل بیابانی شـمال آفریقا و جنوب غربی آسـیا همگی بـا تهدیدهای 

مشـترک از بیـن رفتن زیسـتگاه ، بهره بـرداری و جنگ روبرو هسـتند )مینتر،2013(.

 برنامه ریـزی بـرای همـه گونه هـای مختلفـی که در یـک منطقه پراکنـش یافته اند، بـه دو دلیل
به طور فزاینده ای رایج شـده اسـت، مشـاهده فشـارهای وارده بر کل زیسـت بوم و اسـتفاده مقرون 
  به صرفـه تر از منابع )به عنوان مثال سـازمان پارک های کانـادا ، 2016(. به طورکلی، در نظر گرفتن
اصـل مقرون به صرفـه بـودن برنامه ریـزی، می توانـد برخاسـته از ایـن ضـرورت اساسـی باشـد که 
تـا حـد ممکـن، یـک برنامـه حفاظتی مشـترک بـرای تعـداد بیش تـری از گونه ها تهیه شـود، مگر 

اینکـه ایـن اتفـاق، احتمـال تحقـق اهداف حفاظتـی برای هـر یـک از گونه ها را کاهـش دهد.
یکـی از مخاطـرات بالقـوه تهیـه راهبردهـا و برنامه هـای عملـی بـرای چندیـن گونـه در یـک 
زیسـت بوم، منطقـه یـا کشـور، می توانـد تکـرار برنامه هـا و یـا حتـی متعاقـب آن، ناسـازگاری و 
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تناقـض بیـن آن هـا باشـد. ایـن امـر می توانـد منجـر بـه رقابـت بـرای منابـع گـردد کـه در بدترین 
حالـت، بـروز مقاصـد رقابتـی یـا متناقـض بـرای دو گونـه کـه نیـاز بـه انـواع مختلفـی از مدیریـت 

زیسـتگاه دارنـد را موجـب می گـردد.
صرف نظـر از ایـن جنبه هـا، برنامه ریزی هـا تـا حـد زیـادی تحـت تأثیـر ویژگی های اساسـی و 
پایـه ای گونه هایـی قـرار خواهند گرفت کـه برنامه ریزی برای آن ها انجام شـده اسـت. خصوصیاتی 
از قبیـل محیـط زندگـی )آبـزی یـا خشـکی زی(، بـاروری و مرگ ومیـر، بقـای نسـل و سیسـتم 
تولیدمثلـی، شـیوه جابجایـی و پراکندگـی و سـطح دانشـی کـه از گونه هـا داریـم، همگـی دررونـد 
شـکل گیری برنامـه تأثیـر می گذارند. حتی اجـزای غیرزنده محیط زیسـت نیز تأثیـرات خاص خود 

را بـر برنامه هـا خواهنـد گذاشـت کـه در فصـل 2 بـه آن هـا پرداخته خواهد شـد.
در پیوسـت های 2/1 تـا 2/7 برخـی خصوصیـات و ماحظـات کلیـدی هنـگام برنامه ریـزی 
بـرای گیاهـان، قارچ هـا، بی مهـرگان، دوزیسـتان و خزنـدگان، ماهیـان و بی مهـرگان دریایـی و 
اکوسیسـتم های آب شـیرین شـرح داده شـده اسـت. ایـن ماحظـات و توصیه هـای کلیـدی برای 
)BirdLife International( پرنـدگان، به دلیل وجود روش شناسـی اتحادیـه جهانی حیات پرنـدگان 
جهـت برنامه ریـزی احیـای گونه هـای پرنـدگان در اتحادیـه اروپـا، قابل اسـتفاده نیسـتند. همیـن 
امـر در مـورد بیش تـر پسـتانداران نیـز صادق اسـت زیـرا، برنامه ریزی گسـترده ای بـرای این گروه 
وجـود داشـته اسـت کـه به عنوان مثـال می توان بـه قواعـد IUCN-SSC که در سـال 2008 منتشـر 
گردیـد اشـاره کـرد. امـا علیرغـم ایـن، نمونه هایـی از برنامه ریـزی بـرای گونه هایـی از پرنـدگان و 

پسـتانداران در ایـن دسـتورالعمل مورداشـاره قرارگرفته اند.

3-1- مقیاس زمانی برنامه ریزی چیست؟

بـرای هـر راهبـرد یـا برنامـه بایـد یک بـازه زمان تعریـف کـرد. عوامل اصلـی تعیین کننـده این 
بـازه زمانـی بـرای راهبردهـا یـا برنامه هـا، عبارت اند از:

y دوره حیات )طول نسل( گونه ها

y وضعیت حفاظتی گونه یا گونه ها، روندها، تهدیدها و فرصت ها

y جنبه های اجرایی و ارزیابی
 معمواًل طول عمر بیش تر برنامه ها قبل از اینکه مورد بررسی و تجدیدنظر معنی دار قرار گیرند،
سـه، پنج یا ده سـال اسـت. بااین حال، برخـی برنامه ها بـرای بازه های زمانی بسـیار طوالنی تری 
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طراحـی می شـوند . مثـًا برنامـه اقـدام فیـل آفریقایـی)AEAP,2010( بـرای مدت یک صد سـال 
طراحی شـده اسـت و برنامه هـای اقـدام ملـی نیز برای ده سـال قابل اجرا هسـتند )هجـز،2014(. 
برنامـه اقـدام تهیه شـده بـرای اورانگوتـان در سراسـر مناطـق پراکنشـی آن نیـز دارای چارچـوب 

زمانی پانصدسـاله اسـت )اوتامی-آتموکو و همـکاران،2017(
بـه دلیـل عـدم اطمینـان از الگـو و اثـرات دقیـق تغییـرات اقلیمـی بـر بسـیاری از گونه هـا و 
زیسـتگاه ها، برنامه ریزی هـای حفاظتـی گونه ها، باید در راسـتای سـناریوهای مبتنی بر صدسـال 

آینـده طراحی شـوند.  
 زمـان ارزیابـی یـا بازبینـی یک برنامـه، عاوه بر عوامـل فوق ممکن اسـت به چرخـه بودجه و
الزامـات اهداکننـدگان و تأمین کنندگان آن و همچنین سـایر برنامه هـا و مقیاس های زمانی کان تر 
 نظیـر برنامه هـای توسـعه ملـی یـا اهـداف بین المللـی ماننـد اهـداف آئیچـی بـرای سـال 2020 

)یا اهداف پسا 2020 تنوع زیستی( نیز بستگی داشته باشد.
بایـد بـرای اهـداف، بازه هـای زمانـی  از گونه هـا،  به احتمال زیـاد، در یـک راهبـرد حفاظـت 
طوالنی تـری نسـبت برنامـه اقـدام ملـی حفاظت لحـاظ نمود. ایـن امر درواقـع مؤید آن اسـت که 
در طـرف مقابـل، یعنـی در برنامـه اقدام ملـی، اقدامات کوتاه مـدت، از اهمیت و کاربـرد بیش تری 

برخوردار هسـتند.

4-1- برنامه ریزی و تغییر اقلیم

تأثیـرات منفـی تغییـرات اقلیمـی تـا بـه امـروز بـر روی نظام هـای طبیعـی در سـطوح مختلـف 
از ژن هـا تـا جمعیت هـا، گونه هـا، جوامـع و زیسـت بوم ها مشـاهده و ثبت شـده اسـت. تغییـرات 
بیش تـر در آینـده نیـز غالبـًا بـه شـکل تقویـت احتمالی روندهـای موجود مثـًا ذوب شـدن بیش تر 
کوه هـای یخـی در دریاهـای قطـب شـمال، افزایـش سـطح آب دریاهـا و غیـره، قابـل پیش بینـی 
هسـتند )IPCC,2014(. در ایـن راسـتا و بـا توجـه بـه تغییرات سـریع و گسـترده، ضروری اسـت که 
ماحظـات اقلیمـی در برنامه هـای حفاظـت از گونه هـا موردتوجـه قرارگرفتـه و دخالت داده شـوند.
بااین حـال، برداشـتن گام منطقی بعدی برای پرسـیدن این سـؤال که » تغییـر اقلیمی چگونه بر 
 گونه هایی که هم اکنون و یا طی سال ها و دهه های آینده تحت برنامه ریزی حفاظتی قرار می گیرند
تأثیـر می گـذارد؟« ممکـن اسـت منجر بـه واکنش های مختلفی شـود. این واکنش ها ممکن اسـت 
بـه شـکل عـدم تمایـل بـه لحـاظ کـردن تغییـرات اقلیمـی به عنوان یـک ضـرورت یا یـک تهدید 
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 مهـم در حـال حاضـر، عـدم اطـاع از این کـه چـه راهـکار علمـی و تخصصـی را بایـد دنبـال کنیـم و
یا احساس کلی احتمال غرق شدن در پیچیدگی و عدم قطعیت های ناشی از آن، بروز نمایند.

بـر ایـن اسـاس، این دسـتورالعمل می توانـد در دو حـوزه اصلـی، پشـتیبانی ها و راهنمایی های 
الزم را ارائـه نمایـد: اول، ارزیابـی میـزان قـرار گرفتـن گونه هـای تحـت برنامه ریـزی در معـرض 
تغییـر اقلیـم و اینکـه آیـا و چگونه در چارچـوب برنامه های زمانی، آسـیب پذیر خواهند بـود و دوم، 
اطمینـان از اینکـه برنامه ریـزی، به پیش بینـی درجـه آسـیب پذیری گونه هـای مهـم و موردنظـر 
در برابـر تغییـرات اقلیمـی، توجهـی خـاص داشـته اسـت حتـی اگـر بـه نظـر نرسـد کـه در زمـان 
برنامه ریـزی، تحـت تأثیـر ایـن تغییـرات قـرار دارنـد. درهرصـورت ایـن نکتـه بسـیار مهم اسـت 
کـه اطمینـان حاصـل شـود برنامه ریـزی، از ابتـدا نسـبت به تغییـرات اقلیمی آگاه و حسـاس باشـد 

)اسـتین و همـکاران، 2014(. 
موضـوع تغییـر اقلیـم، در فصـل 2 و ذیـل عنـوان »جمع آوری اطاعـات« بیش تر موردبررسـی 
قرارگرفتـه اسـت و ضمیمـه 6 نیـز جزئیـات بیش تری در مورد سـؤاالت مهـم و کلیدی کـه باید در 
خصـوص تغییـر اقلیـم و گونه هـای تحـت برنامه ریـزی پرسـیده شـود و چگونگی پیگیـری آن ها، 

می دهد. ارائـه 

5-1-  حرکت از تصمیم به برنامه ریزی به سوی برنامه ریزی واقعی 

 حرکـت از نقطه»چـرا برنامه ریزی می کنیم؟« به سـوی »چگونه برنامه ریزی کنیـم؟«، جنبه های
مختلفـی ازجملـه فرآیند برنامه ریزی، مشـارکت، تسـهیل گری، سـازمان دهی و اسـتفاده از طیف 
وسـیعی از ابزارهـا را بـه همـراه دارد. مؤلفـه کلیـدی و مهـم »چگونگـی« انجـام کار اسـت کـه در 

بخـش 2 به تفصیل شـرح داده شـده اسـت.

6-1- نتیجه 

برنامه ریـزی مؤثـر بـرای حفاظـت از گونه هـا بایـد طیـف وسـیعی از موقعیت هـا و نیازهـا را 
منعکـس و مرتفـع کنـد. عـاوه بـر ایـن، ویژگی های خـاص یـک آرایـه )Taxa( می تواند بـر روند 
برنامه ریـزی تأثیـر گذاشـته و آن را شـکل دهـد.  ایـن مـوارد، در مسـائل مربـوط بـه برنامه ریـزی 
بـرای آرایه هـای عمـده و یا برنامه ریزی در زیسـت بوم های آب شـیرین و دریایی مشـهود هسـتند 

کـه در پیوسـت های 2/1 تـا 2/7 مورداشـاره قرارگرفته انـد.
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به این ترتیـب می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هیـچ فرمـول واحـد برنامه ریـزی کـه بتوانـد همـه 
شـرایط را دربـر بگیـرد وجـود نـدارد. چرخـه برنامه ریـزی یـک الگو اسـت امـا الگویی کـه قابلیت 
سـازگاری بـرای کاربـردی بـودن را دارا اسـت. درعین حـال، برنامه ریـزی فقط به انـدازه اطاعات 
مورداسـتفاده در فراینـد خـوب خواهـد بـود و باید اذعان داشـت که دانـش یا درک کامـل نظام های 
زیست شـناختی همـراه بـا نظام هـای غیـر زیسـتی نظیـر فرهنـگ، ممکـن اسـت در عمـل هرگـز 

وجود نداشـته باشـد. 
البتـه ایـن امـر، همان گونـه کـه در فصـل 5 موردبحـث قرارگرفتـه، مانـع از تهیـه راهبردهـای 
حفاظتـی خـوب نمی شـود امـا ضـروری اسـت کـه تفکـر مـا، ورای برنامه ریـزی، واقعیت هـا را 
بـه چالـش بکشـد و فرضیـات و زمینه هـای عـدم قطعیـت را شناسـایی کنـد. ایـن جنبه هـا در این 

دسـتورالعمل پوشـش داده شـده اند.
به طـور خاصـه، برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا بایـد ازنظر شـکل و اجـرا انعطاف پذیر باشـد 
امـا همیشـه باید مبتنی بر اطاعات معتبر و تفکر اساسـی باشـد. به عبارت دیگـر، »انعطاف پذیری 

دقیـق« را می توان اصلی راهگشـا دانسـت.
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بـه آن پرداختـه شـد، جمـع آوری کلیـه  از آماده سـازی کـه در فصـل 1  اولیـن مرحلـه پـس 
اطاعـات موجـود در رابطـه بـا گونه هـای تحـت برنامه ریـزی اسـت و هـدف از ایـن کار، بررسـی 
وضعیـت گونه)هـا( اسـت. وقتـی از اطاعـات صحبـت می کنیـم یعنـی همه چیـز دربـاره گونه ها، 
وضعیـت حفاظتـی آن هـا و فشـارهایی که بـر روی آن ها اعمال می شـود. این اطاعـات، واقعیتی 
را شـکل می دهنـد کـه تجزیه وتحلیـل آن، منجر به شـکل دهی عناصـر اصلی برنامه ریزی شـامل 

چشـم انداز، اهـداف کان )Goals(، اهـداف خـرد )Objectives( و اقدامـات خواهـد شـد.      
بـه شـکلی جامـع، دربرگیرنـده  بایـد  از گونه هـا  بـرای حفاظـت  مبنـای واقعـی برنامه ریـزی 
تمـام جنبه هـای مرتبـط بـا گونه هایـی کـه ممکـن اسـت برنامـه حفاظتـی را شـکل دهند، باشـد. 
 به عبارتی دیگـر، یـک برنامه می بایسـت شـامل همه مـواردی  که با شـرایط اکولوژیکـی متداول و
رایـج در ارتبـاط هسـتند، باشـد و همچنیـن بایـد وضعیـت متغیرهـا را در مدت زمانـی کـه بـرای 
آن برنامه ریزی شـده، پیش بینـی کنـد تـا به انـدازه کافـی بـرای آینـده آمـاده باشـد. محیط هـای 
اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی انسـانی اغلـب مهم تریـن عوامـل بـرای طراحـی یـک برنامـه 
محسـوب می گردنـد. در همـان حـال کـه جنبه هـای فرهنـگ  انسـانی در حـوزه پراکنـش گونه هـا 
بایـد به طـور خـاص موردتوجـه قـرار گیرنـد، توجـه بـه سـایر فرهنگ هـا در مناطـق دورتـر کـه در 
آن گونه هـا در معـرض سـطح باالیـی از برداشـت، تجـارت و یـا تولیـد محصوالت  هسـتند، برای 

برنامه ریـزی بسـیار مهـم خواهـد بـود. 
اطاعـات مربـوط بـه گونه هـا را می تـوان در منابع متعددی جسـتجو کـرد کـه اصلی ترین آن ها 
منابـع منتشرشـده، ادبیـات خاکسـتری و در نهایت، بهره گیری از دانسـته های متخصصان هسـت 
))مارتیـن و همـکاران، 2012(. هرکـدام از ایـن منابـع، ارزش هـای خـاص خـود را دارنـد و الزم 

اسـت تـا در جمع بنـدی اطاعـات، حتمـًا منبـع هر یـک از آن ها به درسـتی مشـخص گردد.
 ارزیابی لیسـت سـرخ IUCN می تواند نقطه شـروع مناسـبی باشـد و گردآوری اطاعات جدید 
بـرای بررسـی وضعیـت، می توانـد بـه یک ارزیابـی جدید منجر شـود. عـاوه بر این، اگـر گونه ای 
قبـًا مـورد ارزیابـی قـرار نگرفتـه باشـد، یـک فراینـد بررسـی وضعیت صحیـح و خـوب می تواند 
بـرای نخسـتین ارزیابـی گونـه در فهرسـت سـرخ، محـرک مناسـبی جهـت جمـع آوری اطاعات 

باشـد. بیش تر 
مبنـای واقعـی عمـل ممکـن اسـت به دالیـل مختلف کامـًا جامع یـا دقیـق نباشـد. بنابراین، 
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اقدامـات توصیه شـده )فصل هـای 5 و 7( ممکـن اسـت کامل تریـن یـا مناسـب ترین راه حل هـا 
نباشـند و نیـاز به تنظیم و تطبیق با شـرایط موجود داشـته باشـند. بـا این وجود، در صـورت فقدان 
اطاعـات یـا عـدم وجـود اطاعـات دقیـق بازهـم می توان یـك برنامـه مناسـب تهیه کـرد. نکته 
مهـم ایـن اسـت کـه برنامه ریزی یـک فرایند تکرارشـونده اسـت )فصل 9( بـه این معنا کـه برنامه 

می توانـد تکـرار شـود و بـا دسترسـی بـه اطاعـات بیش تـر و جدیدتر، به روز شـود.
دفترچـه راهنمـای IUCN-SSC, 2008( 2008(  دارای توصیه هـای مفصلـی بـرای شناسـایی 
جمعیـت و ارزیابـی انـدازه و تراکـم آن هـا و سـایر اقدامـات مهـم و حیاتـی اسـت امـا مطالـب زیـر 
در سـال 2015 توسـط Breitenmoser  و همکارانـش بـرای یـک بررسـی وضعیـت دقیـق جهـت 

برنامه ریـزی حفاظـت از گربه سـانان پیشنهادشـده اسـت.  
در ایـن بخـش، ذیـل هر یـک از عناوین فقـط به نیازهـای اطاعاتی کلیدی اشاره شـده اسـت 
امـا در ضمیمـه 3، هـر یـک از ایـن عناویـن همـراه بـا جزئیـات بیش تـر در خصـوص نیازهـای 

اطاعاتـی، منابـع اطاعـات و ابزارهـا بـه شـکل مبسـوطی موردبررسـی قرارگرفته انـد.  

1-2-  شرح و توصیف تاریخی در همه دامنه های پراکنشی شناخته یا استنباط شده

 تعـداد و توزیـع گونه هـای برنامه ریزی شـده درگذشـته، اطاعاتی اسـت که از اهمیـت قابل توجه و
غیرقابل انـکاری در ارزیابـی دالیل وضعیت جمعیتـی  فعلی گونه ها و چگونگی توزیـع آن ها برخوردار 

بـوده و حتـی می تواند منجر به شـکل گیری نگرشـی در مـورد راه حل های حفاظتـی مؤثر گردد. 
منابـع اطاعاتـی می تواننـد بسـیار زیـاد و متنـوع بـوده و البتـه از سـطوح اطمینـان مختلفـی 
برخوردار باشـند. درعین حال ممکن اسـت سـایت های بسـیار کمی یافت شـوند که بتوان شـواهد 
مسـتقیمی از حضـور گونـه یـا گونه هـای موردنظـر در آن هـا یافـت کـه در ایـن صـورت، می تـوان 

بـرای اسـتنباط یـا اسـتنتاج گسـتره بومـی درگذشـته، از حـدس و تخمین بهـره گرفت. 

2-2- پراکنش فعلی

بـر اسـاس رهیافـت طـرح واحـد، اسـاس برنامه ریـزی بـر این اسـت کـه بدانیـم در حـال حاضر 
محـدوده پراکنـش گونه کجاسـت )ضمیمه 1(. صرف نظـر از دامنه مورد نظـر و عاقه برنامه ریزی، 
می بایسـت نقشـه ای بـا مقیـاس مناسـب از همـه نماینـدگان زنـده گونه هـای تحـت برنامه ریـزی 
تهیـه شـود. بـا ایـن اقـدام، نسـبت بـه داده هـای مربـوط بـه موقعیـت مکانـی جدیـد گونه هـا کـه 
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می بایسـت ازنظـر فضایـی روشـن و مشـخص باشـند، اطمینـان بیش تـری وجود خواهد داشـت. 
بایـد دانسـت که همـه اطاعات تاریخـی موجود در مـورد مکان هـای قارچ ها، گیاهـان و حیوانات 

ممکـن اسـت تا حـد زیادی نادرسـت باشـند. 

 3-2- رده بندی و واحدهای مدیریتی

به طورکلـی، لیسـت سـرخ IUCN و یـا گروه هـای تخصصـی مربوطه در کمسـیون بقـاء گونه ها 
)IUCN/SSC( می تواننـد مرجـع معتبـری بـرای رده بنـدی گونه هـا در نظر گرفته شـوند. 

هنگامی کـه محـدوده پراکنـش شناخته شـده فعلـی یک گونـه بیـن زیــر جمعیت هـای زیــادی 
تقسیم شـده باشـد و گسـتره حضـور تاریخی آن مشـخص نباشـد، ممکن اسـت این موضـوع مطرح 
شـود کـه آیـا ایـن زیـر جمعیت هـا از یک گونـه هسـتند یـا فراتـر از یک گونـه را در برمی گیرنـد. اگـر 
مـورد دوم صـادق باشـد، ممکـن اسـت وضعیتـی ایجـاد شـود کـه مجبـور شـویم زیـر جمعیت های 
دارای ویژگی هـای مشـترک را به شـکل واحدهای مدیریتـی زیرگونه ای جداگانه، باهـم ادغام کنیم. 
تصمیـم بـه تأیید و رسـمیت شـناختن واحدهـای مدیریتـی متفاوت موجـود در مـورد جمعیت هایی 
افزایـش  به طـور چشـمگیری  را  و حفاظـت  برنامه ریـزی  مرتبـط هسـتند،کار  بـه هـم  بیش تـر  کـه 
می هـد و نبایـد بـدون شـواهد و مـدارک خـوب انجام شـود. برنامه ریـزی می توانـد حتی هنـگام وجود 
 عـدم قطعیـت در رده بنـدی در خصـوص این کـه آیـا جمعیت هـای موردنظـر عضـو یـک فـرا جمعیـت
)Metapopulation( یـا جمعیت هایـی از بیـش از یک گونـه هسـتند، ادامـه یابـد کـه یکـی از نتایـج 
کاربـردی آن در راهبـرد، ممکـن اسـت روشـن شـدن دقیـق وضعیـت رده بنـدی و ارتباط آن ها باشـد. 
جمعیت هایـی کـه در اسـارت تحـت مدیریـت قـرار دارنـد، می تواننـد منابـع قابل توجهـی برای 
حفاظـت از گونه هـا بـه شـمار آینـد. ایـن جمعیت هـا می بایسـت به واسـطه شـاخصه هایی نظیـر 
مـکان، سـاختار جمعیتـی، گنجانـده شـدن در برنامه هـای تکثیـر و پـرورش منطقـه ای و میـزان 
ثبت شـده نژادهـای پرورش یافتـه، مالکیـت و در دسـترس بودن آن هـا برای برنامه هـای حفاظت 

از گونه هـای موجـود داخـل زیسـتگاه، مشـخص و ثبت شـوند.

 4-2 - زیست شناسی گونه ها

بـا توجـه به تنـوع گونه هایـی که ممکن اسـت برنامه ریـزی شـوند، عناوین زیر، شـاخص هایی 
و  می دهنـد  شـرح  مختصـر  به طـور  باشـند  مهـم  گونه هـا  برنامه ریـزی  بـرای  می تواننـد  کـه  را 
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اطاعـات بیش تـر و جزئی تـر در ایـن خصـوص، در ضمیمـه 3  ارائه شـده اسـت.
بایـد توجـه داشـت که  غالبًا “بعید اسـت اطاعـات کافی در مـورد همه موضوعات در دسـترس 
باشـد. بـرای مثـال، بـرای گروهـی از ماهی هـای مرجانـی کـه مـورد برداشـت قـرار می گیرنـد، 
جمـع آوری تمـام اطاعـات تقریبـًا غیرممکـن اسـت. در ایـن مـوارد )ضمیمـه 2(، برنامه ریـزی 
می توانـد بـا بهـره جسـتن از گونه های جایگزین یـا نزدیـک )Proxy( یعنی گونه هایـی که هم زمان 
بـا گونـه موردنظـر در یـک محـل هسـتند و یـا مبتنی بـر بهتریـن تصمیم توافقـی در مـورد اجزای 

یابد. ادامـه  زیست شـناختی، 

تعداد فعلی 

بسـیاری از برنامه ریزی هـای حفاظتـی، بـرای گونه هایـی تدویـن می شـوند که حداقـل یکی از 
معیارهـای گونه هـای در معـرض تهدیـد انقـراض لیسـت سـرخ شـامل حـال آن هـا می شـود. این 
امـر درواقـع بـدان معنـا اسـت که حداقـل اطاعـات اولیـه در مورد تعـداد این گونـه وجـود دارد. در 
مـواردی کـه تخمیـن میـزان جمعیت ممکن نباشـد مثـًا در مـورد بسـیاری از قارچ هـا، گیاهان یا 
بی مهـرگان، ممکـن اسـت روش هـای اسـتفاده از گونه های جایگزیـن و نزدیک الزم باشـد، نظیر 

تعـداد جمعیت هـا یـا مسـاحت منطقه تحت اشـغال.
رویکـرد طـرح واحـد در ضمیمـه 1، اطمینـان می دهد کـه منابع زیـر، تمام مواردی هسـتند که 

بـرای برنامه ریـزی حفاظتی گونه هـا موردنیاز می باشـند: 

y )همه جمعیت های وحشی در محدوده پراکنش بومی و طبیعی گونه )واقعًا در طبیعت

y  جمعیت هـای وحشـی کـه از محـدوده پراکنشـی بومـی خـود خـارج گشـته اند امـا در داخـل
محـدوده یـک کشـور حـوزه پراکنـش باقی مانده انـد 

y  جمعیت هـای وحشـی کـه در خـارج از محـدوده بومـی پراکنـش خـود ازجملـه مناطقـی کـه
ممکـن اسـت حتـی به عنوان مثـال بیگانـه یـا مهاجـم بـه شـمار آینـد وجـود دارنـد

y  افـراد یـا جمعیت هایـی کـه در طیـف وسـیعی از موقعیت های محدودشـده یا تحـت مدیریت
نگهـداری می شـوند ماننـد باغ وحش هـا، آبزی دان هـا، باغ هـای گیاه شناسـی، مراکـز پرورش 

یـا مجموعه هـای خصوصی)خارج از زیسـتگاه(

y  اجـزای زنـده  کـه در بانک هـای زیست شـناختی نگهـداری می شـوند ماننـد دانه هـا، قطعات
تکثیـر، مایـع منـی، بافت هـای نگهداری شـده و غیره
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 اطاعـات جامـع در مـورد چنیـن جمعیت هایـی شـامل مـکان یـا موقعیـت آن هـا، تعـداد افـراد و
سـاختار و عملکـرد جمعیتـی آن هـا، ماهیـت و صاحیت هـای اقدامـات مدیریتـی و همچنیـن تـوان 
بالقـوه آن هـا، به عنـوان کمک یـا مشـارکت در راهبردهای های حفاظتـی گونه ها محسـوب می گردد.

پویایی جمعیت
در برنامه ریزی ها، پویایی جمعیت به طور خاص در قالب دو شاخصه زیر بسیار با اهمیت است:

1- بـاروری: کـه بـه معنـای اندازه گیـری تعـداد موالیـد )در حیوانـات( یـا قطعـات تکثیـری و 
جوانه هـا )در قارچ هـا و گیاهـان( اسـت کـه توسـط یـک فـرد تولیـد می شـوند. بـا توجه بـه تفاوت 
بیـن نهنـگ آبـی کـه هـر دو تا سـه سـال یک نـوزاد بـه دنیـا مـی آورد و مثـًا ماهی ها  که سـاالنه 
ده هـا هـزار تخـم از آن هـا رهـا می شـود و درصـد کمـی از آن ممکـن اسـت زنـده  بمانـد ، چنیـن 

اطاعاتـی در برنامه ریـزی الزم و ضـروری اسـت.
2- میـزان و علـل مرگ ومیـر: موضوعاتـی از قبیـل میـزان بقـا در حیطـه سـنی خاص، بـروز یا 
وقـوع و اثـرات وقایـع تصادفـی زیسـت محیطی مانند بیماری هـای همه گیـر یا رویدادهای شـدید 
آب وهوایـی و میـزان مرگ ومیـر حاصل از برداشـت )قانونی و غیرقانونی( بـه اطاعات اکولوژیکی 

ویـژه ای نیاز دارد.
امـکان  بقـا،  میـزان  و  سـنی  سـاختارهای  و  جنـس  مـورد  در  بـاال  کیفیـت  حائـز  داده هـای 
مدل سـازی و شبیه سـازی جمعیت هـا را فراهـم می کننـد کـه می تواننـد بینـش بسـیار ارزشـمندی 
را بـرای برنامه ریـزی گونه هـا ارائـه دهنـد. ایـن موضوعـات در ضمیمـه 3  بیش تـر موردبررسـی 

قرارگرفته انـد.

تاریخ زندگی (Life His tory) و نقش بوم شناختی
ویژگی تاریخ زندگی افراد یک گونه، طیف وسیعی از نیازها مانند زیستگاه، رژیم غذایی و فعالیت ها 
 نظیـر تولیدمثـل و جابجایـی در طـی فصول و مراحـل مختلف زندگـی را در برمی گیـرد. این بخش
از اطاعـات، به خصـوص می توانـد جهـت تهیـه یـک برنامـه حفاظتـی مؤثـر بـرای گروه هایـی از 
جانـداران ماننـد بی مهـرگان و ماهی هـای دریایـی بسـیار مهـم باشـد )پیوسـت های 2.3 و 2.6(.
درعین حـال، ایـن دسـته از اطاعـات به تعریـف نقش بوم شـناختی گونه هایی که ممکن اسـت 
یک گونـه سنگ سـر طـاق )Key S tone( یا محوری و یا مهندسـین بوم شـناختی محسـوب شـوند، 
کمـک می کنـد. کاهـش تعـداد یـا از بیـن رفتـن چنیـن گونه هایـی می توانـد اثـرات بوم شـناختی 

عمیقـی به همراه داشـته باشـد.
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درحالی کـه ممکـن اسـت تعییـن فوایـد مهـم و کلیـدی زیسـت محیطی حضـور برخـی گونه هـا 
دشـوار باشـد، توجـه به ایـن نکته کامًا ضروری اسـت که هـر یـک از گونه هـا، دارای ارزش ذاتی 
بـرای تنوع زیسـتی و خدمات زیسـت بومی هسـتند که شـاید به خوبی تعریف نشـده باشـند لـذا باید 
 بـرای ارزیابـی نقش هـای بوم شـناختی و اقتصـادی ـ اجتماعـی هرگونـه ی تحـت برنامه ریـزی و
 ارزش هـای متنـوع )بخـش ذیـل( حفـظ و نگهـداری آن تعـداد از آن هـا کـه دوام گونـه را تضمین 

نمایـد، تاش شـود.

انتخاب زیستگاه ازجمله در مراحل مختلف تاریخ زندگی
منظـور از زیسـتگاه در اینجـا، تمـام عناصـر زنـده و غیرزنـده ای هسـتند کـه افـراد یک گونه در 

طـول زندگـی خود بـا آن هـا تعامـل و واکنـش دارند.
از داده هـای مربـوط بـه وجـود یـا توزیـع گونه هـا می توان بـرای تهیـه و ایجاد مدل هـای توزیع 
آن هـا مبتنـی بـر آرایـه ای که با دقـت از اجـزای محیطی انتخاب شـده، اسـتفاده کرد. ایـن مدل ها 
پـس از شـکل گیری، بـرای تهیـه نقشـه زیسـتگاهی گونه هـا مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد )بـه 
»مدل هـای زیسـتگاهی« در پیوسـت 9 مراجعـه کنیـد(. دانـش سـنتی زیسـت محیطی در زمـره 

مفیدتریـن ابـزار بـرای پشـتیبانی از الگـوی انتخـاب زیسـتگاه بـه شـمار می آید.
هنـگام گـردآوری اطاعـات در مـورد انتخـاب زیسـتگاه، الزم اسـت در دو مورد جانـب احتیاط 

رعایـت گردد:
1- برخـی از گونه هـا در مراحـل مختلـف چرخـه زندگـی خود بـه زیسـتگاه های بسـیار متفاوتی 
احتیـاج دارنـد. ایـن موضـوع، بیش تر در خصـوص بی مهرگان خشـکی زی و نیز برای بسـیاری از 

گونه هـای آبـزی صـدق می کند.
2-  برخـی از گونه هـا ازجملـه بسـیاری از حشـرات، نیازهـای زیسـتگاهی ویـژه و در مقیاسـی 
کوچـک، در مراحـل خاصـی از زندگـی خوددارنـد. ازایـن رو، برنامه ریـزی مؤثـر، نیازمنـد آگاهـی 

دقیـق از ایـن نیازها اسـت.

تحرک و جابجایی
میـزان و ماهیـت تحرکاتـی کـه هـر یک از اعضـاء گونه هـای موردنظـر برنامه انجـام می دهند، 
از سـؤاالت  بـرای آن هـا برخـوردار اسـت. برخـی  برنامه ریـزی  از اهمیـت قابل ماحظـه ای در 
 کلیـدی در مـورد تحـرک گونه ها که باید در بررسـی وضعیت آن ها پاسـخ داده شـوند، در ضمیمه 3

عنوان شده اند. 
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پراکندگی
افـراد جـوان بسـیاری از گونه هـای قارچ ها، گیاهـان و حیوانات به صـورت فعال یـا انفعالی مانند 
جابجایـی توسـط بـاد یـا آب، از خانـه یـا زادگاه خـود دور می شـوند. مکانیسـم های مختلفی برای 
پراکندگـی افـراد یـا جمعیت هـا وجـود دارنـد و البته ایـن موضـوع در حیوانـات بعضـًا متفاوت تر نیز 
بـه نظـر می رسـد ازجملـه اینکـه مثـًا  کدام جنسـیت و در چه سـنی، از محـل یا منطقـه تولد خود 
مهاجـرت یـا نقل مـکان می کنـد. در بررسـی وضعیـت، باید سـعی شـود تا توضیـح دقیقـی درباره 

فراینـد و الگوهـای پراکندگـی گونه ها ارائـه گردد.

رژیم غذایی و تغذیه
ازآنجاکـه تأمیـن نیـاز غذایـی عامـل اصلـی تعیین کننـده توزیـع جمعیت حیوانـات، تعـداد افراد 
یک گونه یا سـازگاری و تناسـب آن ها اسـت، در بررسـی وضعیت، می بایسـت حتی االمکان رژیم 
غذایـی مربـوط بـه هرگونه ی تحـت برنامه ریزی تبیین شـود. ارزیابـی کیفیت یـا ارزش غذایی نیز 

اگرچـه بسـیار دشـوار اسـت اما می توانـد اطاعـات قابل توجهـی را در اختیار قـرار دهد.

رفتار اجتماعی
 اطاعـات ضـروری در ایـن رابطـه، شـامل توضیـح در خصوص نظام هـای عـادی اجتماعی و
رفتـاری گونه هـای تحـت برنامه ریـزی همـراه بـا تغییرپذیـری یـا واکنش هـای آن هـا نسـبت بـه 
شـرایطی هسـت که می تواند شـامل پاسـخ یا واکنش هـای گونه هـا در  مواجهه با شـرایط نامطلوب 
کاهـش تعـداد و یـا وقتـی مجبـور بـه زندگـی تحـت شـرایط غیـر مطلـوب هسـتند، باشـد. افـراد 
بسـیاری از گونه هـا، رفتارهـای اجتماعـی متغیـر و بعضـًا افراطـی را در مراحـل مختلـف رشـد، از 

خـود بـه نمایـش می گذارند. 

زیست شناسی تولیدمثل
گونه هـای متعلـق به سلسـله های قارچ هـا، گیاهـان و جانوران، دامنـه گسـترده ای از نظام های 
تولیدمثلـی را بـه نمایـش می گذارنـد. درجایـی که این مـوارد نیاز به شـرایط بوم شـناختی، کالبدی 
یـا اجتماعـی خـاص داشـته باشـند، ایـن اطاعـات، بـا توجـه بـه اهمیـت موفقیـت تولیدمثـل و 
فرآیندهـای آن در پویایـی جمعیـت، بـرای اقدامـات مرتبط بـا برنامه ریزی ضـروری خواهند بود. 
ضمیمـه 3 برخـی از عوامـل مرتبـط بـا تولیدمثـل را نشـان می دهـد کـه می تواننـد در برنامه ریزی 

مؤثـر و کارآمد، نقش داشـته باشـند.
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بیماری ها

بیماری هـا از دیربـاز به عنـوان یـک اختـال ناخواسـته ی نـادر بـرای جمعیت هـای وحشـی و 
همچنیـن تاش هـای مرتبـط بـا حفاظـت آن هـا لحـاظ گردیده انـد. ضمـن پذیـرش ایـن اصـل 
کـه بیمـاری ممکـن اسـت یکـی از عوامـل طبیعـی کنترل یـا تنظیم کننـده جمعیـت باشـد، امروزه 
نقـش کامـل آن در اصـل سـامت واحـد بیان شـده اسـت به ویـژه این که سـامت مردم، سـامت 
حیوانـات )هـم اهلـی و هـم وحشـی( و محیـط گسـترده پیرامـون آن هـا، به هم پیوسـته اسـت. 
بنابرایـن، تعامـل بیـن ایـن گروه هـا، منجر بـه پیامدهـای بسـیاری نه تنها بـرای سـامتی آن ها، 

بلکـه بـرای تنـوع زیسـتی، سیاسـت، اقتصـاد و جامعه می شـود. 
 بنابرایـن، موضـوع بیماری ها بایـد در کلیه برنامه ریزی های حفاظتی گونه هـا مدنظر قرار گیرد و
دسـتورالعمل IUCN در خصـوص ارزیابـی خطـر بیماری هـای حیات وحـش در ایـن زمینـه کمـک 

می کنـد. ایـن دسـتورالعمل در ادامـه در پیوسـت 4 توضیح داده شـده اسـت.

ژنتیک

درک سـاختار ژنتیکـی جمعیـت گونـه تحـت برنامه ریـزی می توانـد بسـیار مفیـد و درعین حـال 
ضـروری باشـد. احتمـال دارد جمعیت هایـی که با کاهـش مواجه گردیده انـد، در اثر از دسـت دادن 
تنـوع ژنتیکـی، آسـیب دیده باشـند کـه این امـر در تضمین بقـا و ادامه حیـات طوالنی مـدت آن ها 
نقشـی منفـی دارد. ایـن معضـل می تواند در جمعیت هـای که قبًا کاهـش را تجربه کـرده و اکنون 
بـه زیـر جمعیت هـای موجـود در لکه هـای زیسـتگاهی کوچـک و تکه تکـه تبدیـل گردیده انـد، 
به طورجـدی تـری بـروز نمایـد. بـر ایـن اسـاس در بعضـی مـوارد، تجزیه وتحلیـل ژنتیکـی برای 

تعییـن و شناسـایی واحدهـای مدیریتـی مناسـب، ضـروری و الزامـی خواهد بود.
 توضیحـات تکمیلـی در مـورد فن هـا و فرصت هایـی کـه ژنتیـک می توانـد بـرای درک بیش تر 
از گونه هـا یـا جمعیت هـا فراهـم نمایـد و بـه همیـن دلیـل الزم اسـت تـا در برنامه ریـزی حفاظـت 

گونه هـا گنجانیـده شـود، در ضمیمـه 3  ارائه شـده اسـت.

5-2- ارزش ها

درحالی کـه این گونـه بـه نظـر می رسـد کـه معمـواًل اولویت هـای برنامه ریزی هـای حفاظتـی بر 
معیارهــای علمـی نظیــر نـادر بـودن، اندمیسـم یا کاهـش فراوانی اسـتوارند امـا بعضـًا گروه های 
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مختلـف جوامـع بشـری ممکـن اسـت بـرای یک گونـه خـاص، ارزش هـای کامـًا متفاوتـی قائل 
باشـند و همیـن ارزش هـا می تواننـد دالیـل محرکـه قـوی و مؤثـری بـرای حفاظـت و نگهـداري 
راهبردهـای حفاظتـی  بـر روی  نیـز  معنـی داری  تأثیـر  کـه  و چه بسـا  آینـد  به حسـاب  یک گونـه 
بگذارنـد. بـه همیـن دلیـل، ضـروری اسـت جوامع محلـی کـه دارای کارشناسـانی بادانـش محلی 

بومـی هسـتند )منطبـق بـا ضمیمـه 3.3( ، از ابتـدا در تدویـن ارزش هـا مشـارکت داده شـوند.

6-2- تغییر اقلیم

 یـک برنامه ریـزی حفاظتـی مسـئوالنه نمی توانـد تأثیـرات فعلـی تغییـرات اقلیمـی همـراه بـا 
احتمـال افزایـش در آینـده را نادیـده بگیـرد. ازایـن رو، یک بررسـی وضعیـت، باید تأثیـر تغییرات 
اقلیمـی را بـر روی گونه هـای تحـت برنامه ریزی و نیـز تأثیراتی کـه متعاقبًا  بر فرآینـد برنامه ریزی 
خواهـد گذاشـت را مدنظـر  قرار دهد)فـودن و همـکاران،2016(. البته این موضوع بسـیار پیچیده 
بـوده و بسـته بـه گونـه و چشـم انداز و رویکردهـای مرتبـط بـا درک و مقابلـه بـا تغییر اقلیـم، هنوز 

مراحـل توسـعه را طـی می کنـد. موضوعات کلیـدی در ایـن زمینـه عبارت اند از:
 1(  میزانـی کـه گونـه تحـت برنامه ریزی در معـرض تغییرات اقلیمـی قرار دارد یـا در آینده قرار 

گرفت  خواهد 
2(  اندازه یا میزانی که خود گونه ها می توانند از طریق سازگاری به آن پاسخ دهند

 3(  نحوه انجام و اجرای برنامه سازگاری گونه ها
ضمیمه 6 در قالب موضوعات زیر، به این موارد می پردازد:

y چرا باید در برنامه ریزی حفاظتی گونه ها، تغییرات اقلیمی مدنظر قرار گیرند؟

y سؤال های کلیدی که برنامه ریزان باید بپرسند چیست؟

y  برنامه ریـزان چگونـه می تواننـد در مـورد رسـیدگی بـه مسـائل مربـوط بـه تغییـرات اقلیمـی
کنند؟ اقـدام 

y از کجا می توان به منابع اطاعاتی ضروری و مسیرهای کوتاه برای کمک دست یافت؟

y اهنمایی فنی بیش تر را در کجا می توان یافت؟
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7-2- فحوای )زمینه( حفاظت

آماده سـازی برنامه ریـزی حفاظتـی بـرای هرگونـه، باید شـامل تعییـن وضعیت حقوقـی آن در 
کشـور یـا کشـورهایی که گونـه موردنظر در آن)هـا( پراکنـش دارد )و یا تبعیت از یـک واحد حقوقی 
باشـد کـه در آن یک سیسـتم سلسـله مراتبی دولتی بـا قانون حفاظتی وضع شـده وجـود دارد( و در 

داخـل محـدوده جغرافیایی مدنظر برنامه باشـد.
احتمـااًل  ایـن صـورت  در  باشـد،  آن  از  حفاظـت  باهـدف  یک گونـه  بـرای  برنامه ریـزی  اگـر 
 اولویت هایی ازنظر نادر بودن یا در معرض خطر بودن یا ارزش اسـتفاده فوری مطرح خواهند بود.
اگـر چنیـن باشـد، احتمـااًل گونـه موردنظـر قبـًا در کنوانسـیون های مرتبـط بـا حفاظـت گونه هـا 

گنجانـده یـا فهرسـت شـده اسـت، ماننـد مـواردی کـه در پیوسـت 3 ذکرشـده اسـت.

8-2- اعضای فعال

الزم اسـت تا در مرحله بررسـی وضعیت، فهرست کاملی از سـازمان ها و افرادی که در مدیریت 
 حفاظـت یـا تحقیـق در مـورد گونه هـای تحـت برنامه ریـزی نقـش یـا دخالـت خواهنـد داشـت،
 تهیه شـود. این متخصصان و مسـتندات در اختیار سـازمان های متبوع آن ها غالبًا منابع اطاعاتی
مهمـی در خصـوص وضعیـت حفاظـت در سـطح جمعیـت و زیـر جمعیت هـا بـه شـمار می آینـد. 
آن هـا حتـی می تواننـد در مواقـع مقتضـی، به عنـوان ذینفعـان فرآیند برنامه ریزی شـناخته شـوند 
)بخـش2(. بـه همیـن ترتیـب، کلیـه پروژه هایـی کـه بـا گونه هـای تحـت برنامه ریـزی مرتبـط 

هسـتند نیـز باید مشـخص و شناسـایی شـوند.

9-2- تهدیدها، عوامل محرک تهدیدها و محدودیت ها

تهدیـد، بـه هـر عاملی اطاق می شـود کـه می تواند تأثیـر منفـی و مخربی بـر فراوانی جمعیت 
یک گونـه بگـذارد. ازایـن رو، جمـع آوری و تدویـن تهدیدهـای شـناخته شـد،ه اولیـن قـدم بـرای 
برنامه ریـزی به شـمار می آیـد. بدیهی اسـت به طورمعمـول در مرحله تجزیه وتحلیـل )فصل 4( و 
همچنیـن در طـول مداخـات حفاظتـی، تهدیدهای بیش تری شناسـایی خواهند شـد کـه در این 

صـورت می تـوان آن هـا را در بازنگری هـای بعـدی برنامه لحـاظ کرد.
می نمایـد.  توصیـه  را  شناخته شـده  تهدیدهـای  همـه  شناسـایی  وضعیـت،  بررسـی  فراینـد 
هنگامی کـه قـرار اسـت مقاصـد یـا اهـداف یـک راهبرد بـا حضـور ذینفعان در یـک کارگاه تشـریح 
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شـود، تهدیدهـا، در معـرض تجزیه وتحلیـل و دسـته بندی و نظـم دهـی قـرار می گیرنـد و اغلـب 
بـر اسـاس هـدف و حساسـیت تأثیـرات و سـایر جوانـب نظیـر ضـرورت و برگشـت پذیری بـرای 

اولویت بنـدی می شـوند) فصـل4(. مداخـات حفاظتـی، 
از اصطاحـات جایگزیـن بسـیاری در خصـوص موضـوع تهدیـد اسـتفاده می شـود لیکـن در ایـن 
دسـتورالعمل، سـاده ترین آن هـا مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت. البتـه سـایر مفاهیـم و اصطاحات را 
می توان در دسـتورالعمل سـال IUCN-SSC 2008  و نیز در ضمیمه شـماره 1 این دسـتورالعمل یافت.
به عبارتی دیگـر،  و  هسـتند  گونه هـا  روی  بـر  تأثیـرات  مهم تریـن  دربرگیرنـده  تهدیـدات،   
زمینه سـاز رونـد تأثیرگـذاری سـایر عوامـل بـر روی گونه هـا می باشـند )شـکل 2.1 را ببینیـد(.

شکل 2.1- یک نمونه از درخت مشکل با تهدیدات، عوامل نحرکه و محدودیت ها

1- تهدیدهای مستقیم

ایـن گـروه از تهدیـدات، عوامـل مضـری هسـتند کـه بـا واسـطه و مسـتقیم بـر یـک جمعیت 
اثـر می گذارنـد. بسـیاری از تهدیدهـای مسـتقیم ممکـن اسـت نتیجـه فعالیت هـای انسـانی نظیر 
راه سـازی، شهرسـازی و ایجـاد سـد، برداشـت مسـتقیم گونه هـا، تغییر  رژیـم مدیریت یـا معرفی 
گونه هـای مهاجـم و رقابـت آن هـا بـا گونه هـای بومی  باشـند. عـاوه بر ایـن، تهدیدات مسـتقیم 
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می تواننـد ناشـی از اختـاالت اساسـی در سـاختار جامعـه )بـرای نمونـه بـه کامرون و همـکاران، 
2011 در مـورد نقـش زنبورهـای عسـل مراجعـه کنیـد( و متعاقـب آن، عـدم تعـادل بیـن گونه هـا 

باشـد کـه خـود می توانـد مثـًا منجر بـه افزایـش شـکار و یا زندگـی انگلی شـود.
دسترسـی به چارچوبی اسـتاندارد برای طبقه بندی تهدیدات، هم از طریق لیست سرخIUCN  و 
IUCN (Conservation Measures Partnership) هم از طریق برنامه مشارکت در اقدامات حفاظتی 
امکان پذیـر اسـت )ساالفسـکی و همـکاران، 2008(. هرچنـد ممکـن اسـت کـه برنامه ریـزی 
حفاظتـی گونه هـا ازنظـر گسـتره و هدف جامع باشـد امـا، شناسـایی تهدیدها در مقیـاس دقیق تر و 
بـا جزییـات بیش تر، بسـته به مـوارد، ضرورتی مسـتمر و مداوم اسـت. ابزارهای تجـاری که برای 
کارشناسـی و تحلیـل موقعیت عناصر کان سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی بکار گرفته می شـوند، 
می تواننـد در تجزیه وتحلیـل تهدیدهـا مؤثـر باشـند. منظـور از عناصـر اجتماعـی در اینجـا، توجه 

کافـی به جنبه هـای فرهنگی اسـت.  
بـر  اجبـاراً  برنامه ریـزی  به احتمال زیـاد،  گونه هـا،  بسـیار کوچـک  در خصـوص جمعیت هـای 
محـور جلوگیـری از انقـراض احتمالـی آن ها تمرکـز می یابد. امـکان دارد تهدیدهای فـوری واقعی 
بـرای این گونـه شـامل وقایـع یا بایـای طبیعی و یـا اتفاقات غیرمترقبـه و احتمالی باشـد که توجه 
بـه ایـن تهدیدات و پوشـش آن ها، نسـبت به سـایر تهدیدات اولیـه واصلی نظیـر حمایت جمعیتی 
)معرفـی افـراد جدیـد( بـرای افزایـش سـریع تعـداد افـراد یـا تقویـت ژنتیکی بـرای کاهـش درون 

آمیـزی، از اولویـت بیش تـری برخوردار اسـت.

2- عوامل محرکه تهدید

عوامـل محرکـه تهدیـد، عواملـی هسـتند کـه در پشـت تهدیدهـای مسـتقیم قـرار داشـته و 
می تواننـد ریشـه یـا عامـل اصلـی تهدیـدات مسـتقیم بـرای یـک جمعیـت تلقـی شـوند. عوامـل 
محرکـه را می توان با پرسـیدن این سـؤال کـه »چه چیزی ایـن تهدید را ایجاد می کند؟« شناسـایی 
کـرد. به عنوان مثـال، یارانه های کشـاورزی ممکن اسـت محـرک تغییر کاربری اراضـی در مقیاس 
محلـی باشـند و این تغییـر کاربری اراضـی، احتمااًل تهدیدی مسـتقیم برای یک گونـه خواهد بود.
شناسـایی  بـرای  می توانـد  می شـود،  پرسـیده  محـرک  عامـل  مـورد  در  کـه  سـؤالی  همـان 
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سلسـله مراتب عوامـل محـرک منبعـث از منشـأ تهدیـد مسـتقیم نیـز کاربـرد داشـته باشـد. تغییـر 
اقلیـم، اغلـب می توانـد یک عامل محرک باشـد که به واسـطه زنجیره ای طوالنـی از عوامل دیگر، 
بـر گونه هـا تأثیـر می گـذارد و درعین حـال، خـود نیـز یـک تهدیـد مسـتقیم محسـوب می شـود.

3 - فشارها یا محدودیت ها

گاهـی ممکـن اسـت یـک عامـل محـرک، خـود عامل محـرک دیگری داشـته باشـد کـه به طور 
بالقـوه می توانـد برگشـت پذیر هـم باشـد. معمـواًل بـا تکـرار سـؤال »چـرا ایـن عامل محـرک وجود 
دارد؟« تـا پنـج مرحله قبل از تهدید مسـتقیم اصلی، زنجیـره ای از عوامل محرک ایجاد خواهد شـد 
کـه از طریـق آن می توان عاملی را شناسـایی کـرد که به خودی خود روی گونه های برنامه ریزی شـده 
تأثیـر منفـی نمی گذارد اما موجب می شـود سـایر تهدیدها چنین اثری داشـته باشـند که به آن فشـار 
یـا محدودیـت گفتـه می شـود. فشـارها یـا محدودیت هـا، معمـواًل عوامل عمـده ای نظیـر جمعیت 
انسـانی، حاکمیـت ضعیـف یا درگیـری مسـلحانه هسـتند. درحالی کـه برنامه ریزی حفاظتـی غالبًا« 
نمی توانـد چنیـن محدودیت هایـی را به طـور مسـتقیم معکوس کند یـا تأثیرات آن هـا را کاهش دهد 
امـا می توانـد بـا ایجاد سـازگاری، به آن ها پاسـخ دهد. فرایند  شناسـایی محدودیت تا و فشـارها  از 

طریـق یک درخت مشـکات در فصل 4 توضیح داده شـده اسـت.
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مرورکلیفصل:

1- اهمیت برخورداری از چشم انداز

2- چگونه یک چشم انداز خوب ایجاد کنیم

3 - ارزش اهداف مشتق شده از چشم انداز

4 - چگونه می توان اهداف را ساخت

5- ابزارهایی که می توانند به ساختن اهداف کمک کنند

فصل3
تعیینچشماندازوتدویناهداف
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1-3- چشم انداز

یـک چشـم انداز فراگیـر، وضعیـت مطلوب گونه هـا در آینـده را در یک بیان الهام بخش و نسـبتًا 
کوتـاه تشـریح می کنـد. به عبارت دیگـر، چشـم انداز، دامنـه و فراوانـی موردنظـر مطلـوب بـرای 
گونـه، نقش هـای اکولوژیکـی آن و ارتبـاط آن بـا انسـان را به طـور گسـترده تر توصیـف می کنـد 

.(IUCN/SSC,008)

بـرای یک گونـه بی مهـره بـا عمـر کوتـاه کـه در معـرض تهدیدات بسـیاری نیـز قـرار دارد، افق 
زمانـی ممکـن اسـت پنـج سـال در نظـر گرفتـه شـود و در مقابل، چشـم انداز بـرای یک پسـتاندار 
بـزرگ ممکـن اسـت 30 یـا 50 سـال باشـد. همچنین چشـم انداز پنـج  تا ده سـاله بـرای گونه های 
گیاهـی یک سـاله و50 یـا 100 سـاله برای گونه هـای گیاهی که عمـر طوالنی تری دارنـد، می تواند 
مناسـب باشـد. درحالی کـه چشـم انداز پنج سـاله بـرای انگل هـای بـرگ قارچـی بـا چندیـن چرخه 
)Plypores( تولیـد اسـپور سـاالنه کافی به نظر می رسـد احتمااًل برای قارچ هـای چتری چـوب زی 

با طول عمر زیاد، یک چشم انداز 50 تا 100 ساله مطلوب خواهد بود.

بسته 1-3 مثال هایی در مورد چشم انداز
)Madagascar pochard, Aythya innotata( 1- اردک غواص ماداگاسکار

جمعیـت اردک هـای غـواص ماداگاسـکار در اکوسیسـتم های سـالم کـه بـه گونه ای مناسـب 
مدیریـت مـی شـوند، بـا همـکاری و مشـارکت جوامـع محلـی و سـایر ذینفعـان کـه بـه توسـعه 
پایـدار کمـک مـی کننـد، احیـا شـده، افزایـش یافتـه و رشـد کـرده و به دلیـل حفاظـت و احیای 
یـک گونـه پرچـم، بـرای ماداگاسـکار مایـه غـرور و مباهـات خواهـد بـود  )ووالور و همـکاران 

.  )2015
2- بیلبی بزرگ،Macrotis lagotis ، استرالیا

در سـال 2040، بیلبـی بـزرگ و اهمیـت فرهنگـی و معنـوی آن برای جوامع سـنتی، از سـوی 
همـه اسـترالیایی ها و جامعـه جهانـی مـورد توجه و پذیـرش قرار خواهـد گرفت. ما بـه همراه هم 
و بـا تأمیـن چارچوب هـای الزم بـرای قانونگـذاری، مدیریت و مباشـرت، در روند مشـارکت های 
مؤثـری کـه از یـک جمعیـت ایمـن، زیسـتا و خـود پایـدار این گونـه در مناطـق وحشـی، در دامنه 

وسـیع و گسـترده حمایـت مـی کند، همراهی مـی کنیم )بردلـی و همـکاران ، 2015(
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3 - جیرجیرک مرمری بوته ای آدریاتیک، Zeuneriana marmorata، ایتالیا
منطقه سـاحلی آدریاتیک شـمالی در ایتالیا، یک شـبکه مطلوب به هم پیوسـته از زیستگاه های 
تـاالب بـاز، از جملـه نـی زار ها، مرداب ها و مراتع مرطوب را تشـکیل خواهـد داد که تحت مدیریت 
حفاظـت پایـدار، منجـر بـه حفاظـت از جمعیت هـای بـزرگ و زیسـتای جیرجیـرک مرمری و سـایر 

گونه هـای مرتبـط و در معـرض تهدید تاالب خواهد شـد )کوچکریچ و همـکاران ب 2017(. 
Ardea insignis ،4 - حواصیل شکم سفید

تـا سـال 2020 بـه حفاظـت مؤثـر از حواصیل شـکم سـفید در کشـورهای حـوزه پراکنش آن 
دسـت خواهیـم یافـت. حفاظـت از حواصیـل شـکم سـفید، مـردم را بـه حفـظ و ایجاد زیسـت 
بوم هـای سـالم رودخانـه ای و جوامـع انسـانی وابسـته بـه آنهـا تشـویق و ترغیـب کـرده و  بـه 

چالـش مـی کشـد )اسـتنلی پرایـس و گودمـن  2015(.

یـک چشـم انداز خـوب بایـد الهام بخش بـوده و بیانگر اهـداف حفاظتی مطلوب بـرای یک گونه 
بـا  زبـان و عبـارات سـاده و کلـی باشـد. جزئیـات بایـد متناسـب با شـرایط مشـخص گردنـد. یک 

چشـم انداز کامـًا جامـع،  عمدتًا مـوارد زیـر را دربر خواهد داشـت:

y  اطمینـان از اینکـه تنـوع بوم شـناختی زیسـتگاه ها و همین طور تنـوع ژنتیکی در گسـتره تمام
زیـر جمعیت هـای گونـه مدنظر قرارگرفته و بکار گرفته شـده اسـت

y  هـدف آن، داشـتن تکـرار یـا جایگزیـن جمعیت هـا در شـرایط بوم شـناختی مشـابه اسـت
به طوری کـه انقـراض محلـی احتمالـی، منجـر بـه از بیـن رفتـن کامـل یـک حـوزه پراکنش یا 

ذخیـره ژنتیکـی منحصربه فـرد گونـه موردنظـر نخواهـد شـد

y  اطمینـان از اینکـه تعـداد افراد گونـه، اندازه و وسـعت و موقعیت مناطق مورداسـتفاده، به حد
 کافـی بـرای تأمیـن اصل خود حمایتی جمعیـت به منظور ایفای کامل نقش های بوم شـناختی و

پایداری تنوع ژنتیکی، بزرگ هست

y  ،اطمینـان از شـمول ارزش هـا و نیازهـای اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی جوامـع انسـانی
به ویـژه درجاهایـی کـه اسـتفاده پایـدار توسـط جوامـع محلـی نیـز موضـوع برنامه اسـت.

y  گنجانـدن و لحـاظ جنبه هـای مقاومـت یـا تـاب آوری گونه هـا بـرای تـداوم بقـا در مواجهه با
تغییـرات زیسـت محیطی و چالش هـا در طـول مـدت برنامه ریزی شـده
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y  اطمینان از اینکه یک برنامه مناسـب حفاظت خارج زیسـتگاه، برای پشـتیبانی از برنامه های
داخـل زیسـتگاه بـه نحـو مطلوبی ایجادشـده تا در صـورت نیاز، به عنـوان منبـع معرفی مجدد 

گونه مورداسـتفاده قرار گیرد.

y  تعیین یک بازه زمانی مناسب برای چشم انداز
 ایجاد یا تعیین یک چشـم انداز بخش مهمی از یک فرآیند برنامه ریزی اسـت زیرا خاصه کننده
ارزش هـای مرتبـط بـا گونه اسـت که توسـط ذینفعان مشخص شـده اند. ایـن ارزش هـا را می توان 
از طریـق بحث هـای گروهـی در کارگاه هـای تخصصـی، به بهترین شـکل ممکن شناسـایی کرد.

2-3- اهداف

درحالی کـه چشـم انداز، بیانـی از وضعیـت ایـده آل در درازمـدت اسـت، اهـداف مراحـل عملـی 
مشـخصی هسـتند کـه مسـتقیمًا در دسـتیابی بـه چشـم انداز ایفای نقـش می کنند. اهـداف ممکن 
.)IUCN-SSC 2008( اسـت همـان چشـم انداز باشـند که بـه شـکل عملیاتـی، بازتعریـف شـده اند 
هـرگاه اهداف تعیین شـده برآورده شـوند، آنگاه می توان ادعـا کرد که راهبـرد و برنامه موفقیت آمیز 

است. بوده 
اهـداف در تعییـن چگونگـی تفسـیر چشـم انداز مهم هسـتند زیـرا آن ها بیـن چشـم انداز و اهداف 
خاص تـر )مقاصـد( قـرار دارنـد. درک ویژگی هـای اهـداف مهـم اسـت زیـرا اگـر به عنوان مثـال،  
چشـم انداز،  نوشـتاری بـا مضمـون حفـظ یـک جمعیـت زیسـتا و قابـل دوام باشـد، اهـداف باید این 
 نوشـتار را به این صورت که می بایسـت چند زیر جمعیت با چه تعداد افراد داشـته باشـیم، برگردان و
تبییـن کننـد. یـک هـدف، بایـد یک بـازه زمانـی داشـته باشـد. بـرای بسـیاری از گونه هـا، احتمال 
تعریـف یـا ایجـاد اهـداف بـرای بیش تـر از پنج تـا ده سـال دشـوار و بعضـًا  غیرممکـن خواهـد بـود. 
اهـداف ممکن اسـت شـامل خواسـته های بلنـد پروازانه نظیر بهبـود وضعیت گونه ها در لیسـت 
سـرخ  IUCN یـا دسـتیابی بـه یـک وضعیـت حفاظتـی بهبودیافتـه مانند آنچه توسـط گـروه کاری  
IUCN-SSC در خصـوص ارزیابـی موفقیـت حفاظـت تعریـف خواهد شـد، باشـند. اگر چشـم انداز 

بـه حـد کافـی صحیـح و پاالیش شـده باشـد، به داشـتن بیـش از پنـج هدف نیـاز نخواهد داشـت. 
اهـداف اضافه تـر، مدیریـت راهبـرد را سـخت تر خواهنـد کرد.     

 از حیـث بـازه زمانـی، مجموعـه اهـداف را می تـوان در طیف هـای کوتاه مـدت، میان مـدت و
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بازمـان اعام شـده در  البتـه همـه آن هـا درنهایـت می بایسـت  بلندمـدت دسـته بندی کـرد کـه 
باشـند.  و سـازگار  متناسـب  چشـم انداز 

در بسته 3.2 نمونه هایی از اهداف با چشم اندازهای مرتبط با آن ها وجود دارد.
برنامه ریـزی مؤثـر بـرای حفاظـت از گونه هـا باید گسـتره وسـیعی از شـرایط را در نظـر گرفته و 
همچنیـن برطرف کننـده نیازهـای متعددی باشـد.  عـاوه بر ایـن، ویژگی یا خصوصیـات هرگونه  
یـا تاکسـون نیـز می تواند بـر رونـد برنامه ریـزی و شـکل گیری آن تأثیـر بگذارند. در پیوسـت های 
2.1 تـا 2.7 گروهـی از ایـن عوامـل و خصوصیات که پیرامـون برنامه ریزی در مورد تاکسـون های 
اصلی و بزرگ و یا اکوسیسـتم های آب شـیرین و دریایی مشهود هسـتند، مورداشاره قرارگرفته اند. 
به این ترتیـب می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هیچ فرمـول یکسـانی بـرای برنامه ریزی در شـرایط 
مختلـف وجـود نـدارد. چرخـه برنامه ریـزی یـک الگو اسـت امـا الگویـی کـه قابلیت سـازگاری نیز 
دارد. درعین حـال، بایـد توجه داشـت که برنامه ریزی فقـط در چارچوب اطاعات بکار گرفته شـده 
در فراینـد رخ خواهـد داد و درک ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت که دانش یـا فهم کامـل نظام های 
زیست شـناختی و همچنیـن نظام هـای غیـر زیست شـناختی )مانند فرهنگ( شـاید عمـًا هیچ گاه 
 امکان پذیر نباشـد اما این امر، مانع از توسـعه راهبردهای خوب برای حفاظت نمی شـود )فصل 5(
ایـن بسـیار بـا اهمیـت اسـت کـه تفکـر برنامه ریـزی، واقعیت هـا را به چالـش بکشـد و فرضیات و 
زمینه هـای عـدم اطمینـان را تشـخیص دهـد. ایـن جنبه هـا در ایـن دسـتورالعمل ها آمده اسـت.

به طـور خاصـه، اگرچـه برنامـه حفاظت از گونه ها می بایسـت ازنظر شـکل و اجـرا انعطاف پذیر 
باشـد امـا درعین حـال الزم اسـت  کامـًا بـر پایـه اطاعـات صحیـح و دیدگاه هـای ریـز بینانـه 
اسـتوار باشـد. بـا ایـن توصیـف،  »انعطاف پذیـری دقیـق« را می توان یـک اصل راهنمـا در تدوین 

دانسـت. برنامه ها 
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بسته 3.2 نمونه هایی از چشم اندازها و اهداف آنها
1- جیرجیرک مرمری بوته ای آدریاتیک Zeuneriana marmorata، ایتالیا :

چشم انداز
Ljubljansko barje یـک عرصـه مردابـی بـی نظیر با ارزش هـای قابل توجه و بـارز در زمینه 

میـراث طبیعـی و فرهنگـی اسـت کـه مناطـق وسـیعی از زیسـتگاه های تاالبـی کامـًا بـه هـم 
پیوسـته را تحـت حفاظـت قرار مـی دهـد و در چارچـوب مدیریت پایـدار چمنزارهـا، از جمعیت 
زیسـتای جیرجیرک هـای مرمـری بوتـه ای آدریاتیک و سـایر گونه هـای مرتبط درتـاالب که در 
 معـرض تهدید قرار دارند، پشـتیبانی خواهـد کرد. این تاالب، رکن اصلی شـبکه ای از تاالب ها

در حفظ و نگهداشت جمعیت Zeuneriana marmorata از شمال ایتالیا تا اسلوونی خواهد بود. 
اهداف

هدف 1: مدیریت زیستگاه
افزایـش وسـعت زیسـتگاه علفـزار مرطـوب بـا کیفیـت بـاال و مطابـق بـا سـایر برنامه هـا و 
 راهبردهای مربوطه به منظور تسـهیل رشـد جمعیت و گسترش گونه Zeuneriana marmorata و

سایر گونه های در معرض تهدید در منطقه.
هدف 2: پشتیبانی از گونه ها

کسـب پشـتیبانی حقوقـی کامل تحت قوانین ملی بـه منظور افزایش میزان جمعیت و سـطح 
Ljubljansko barje و ایجـاد رهیافت هایـی  Zeuneriana marmorata درتـاالب  تصـرف گونـه 

بـرای محافظـت از ایـن گونـه و سـایر گونه هـا در برابر اثـرات بالقـوه مضر تغییـرات اقلیمی
هدف 3: تحقیق و پژوهش

بـه منظـور به دسـت آوردن اطاعـات الزم برای درک صحیـح و اصولی از پراکنـش گونه در 
منطقـه، نیازهـای خـاص گونه، بهترین روش مدیریت و احیای زیسـتگاه و همچنین شناسـایی 

حفاظتی واحدهای 
هدف 4: آگاهی عمومی

جهـت ایجـاد و افزایـش آگاهـی عمومـی از ارزش هـای بوم شـناختی ایـن تاالب بـی نظیر، 
نـادر بـودن گونـه منحصـر به فـرد جیرجیرک و مسـئولیت پذیـری در قبال حفـظ آن و همچنین 

. (Hochkirch et al 2017a) گیاهـان و جانـوران در معـرض تهدیـد مرتبـط
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2. میمون رافل)Presbytis femoralis femoralis ( مالزی و سنگاپور
چشم انداز )50 ساله( 

میمـون برگـی یـا رافـل )Raffles’ banded langur( در جنگل هـای بارانـی دسـت نخـورده، 
آزادانـه و در جمعیت هـای زیسـتا و متصـل بـه هـم، در شـرایط مطلـوب زندگی می کنـد. بطور 
گسـترده قابـل رویـت بـوده و شـناخت کافـی از آن وجـود خواهـد داشـت. بـه عنـوان بخـش 
ارزشـمندی از میـراث طبیعـی دو کشـور مالـزی و سـنگاپور، شـاخصی بـرای نشـان دادن هـم 
افزایـی همکاری هـای حفاظتـی در زمینـه حفاظـت در تمـام حـوزه پراکنـش گونـه خواهـد بود.
هدف 1: به منظور حفاظت و احیای گونه میمون رافل در طبیعت، حصول اطمینان از اینکه:

y  زیسـتگاه گونـه در جنگل هـای بارانـی دسـت نخـورده اسـت و در صـورت لـزوم احیـا و
محافظـت مـی شـود.

y .جمعیت های وحشی در صورت لزوم، به هم متصل می شوند 
y .دوام ژنتیکی و جمعیتی گونه تضمین می شود

هـدف 2: به منظـور جمع آوری داده هـای کلیدی از طریـق مطالعات مـداوم، اطمینان 
از ایـن که:

y  وضعیت طبقه بندی و سیسـتماتیک گونه مشـخص شـده و زیست شناسـی و بوم شناسی
گونـه به خوبی مورد شناسـایی قرار گرفته اسـت.

y .تحقیقات حفاظتی و پایش طوالنی مدت در حال انجام است
هـدف 3: بـه منظـور تأمیـن منابـع و تعهـدات الزم بـرای حفاظـت طوالنـی مدت از 

گونـه، اطمینـان از اینکه:
y .آگاهی عمومی و پشتیبانی دولت در حدی کامًا مناسب  وجود دارد
y  همـکاری بیـن کشـورهای مربوطـه تقویـت شـده و حمایـت مالی بلنـد مدت تأمین شـده 

اسـت )انگ و همـکاران ، 2017(.

در حیـن تنظیـم اهداف، مشـخص خواهد شـد کـه هیچ هدف یـا اهداف صحیـح واحدی وجود 
نـدارد: گزینه هـا و جایگزین هـای دیگـری نیـز وجـود دارنـد که هرکـدام از آن هـا می تواننـد با یک 
روش برنامه ریـزی خـاص متناسـب باشـند. ابزارهایـی بـرای کمـک به تعییـن اهداف کمـی وجود 
 دارد و بـرای آگاهـی از چگونگی تعیین اهداف می توان به دو کتـاب راهنمای IUCN-SSC, 2008 و
 حفاظت از گربه سانان) برایتن موزرو همکاران ، 2015( مراجعه کرد. در خصوص این رهیافت های

جایگزین در بخش اقدامات و مدیریت انطباقی اشاره خواهد شد )مورفی و ویلند، 2014(.
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1-4 - تجزیه وتحلیل تهدیدها

ایـن مرحلـه از برنامه ریـزی معمـواًل در بخـش طرح ریـزی کارگاه آموزشـی انجـام می شـود 
)فصـل 2(. نقطـه آغازیـن کار تهدید هـا هسـتند کـه در بخـش بررسـی گونـه )فصل 2( فهرسـت 

است. شـده 
هدف از این تجزیه وتحلیل عبارت است از:

y ارزیابی فهرست تهدیدها برای افزودن موارد الزم یا اصاح فهرست
y گروه بندی تهدیدات و عوامل محرک آن ها به طور جداگانه و با توجه به تأثیرات آن ها
y شناسایی محدودیت هایی که اجازه می دهند تهدیدها و عوامل محرکه آن ها عملی شوند
y ایجاد یک درخت مشکل از تهدیدها، عوامل محرکه و محدودیت های مورد توافق
y  تعیین مهم ترین مواردی که در راهبرد حفاظت باید موردتوجه قرار گیرند
y  )5 استفاده از این اطاعات برای شناسایی نقاط مداخله )فصل

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل تهدیدها، مبنایی برای تعیین مقاصد راهبرد خواهند بود.

2-4- ساخت »درخت مشکل« از تهدیدها، عوامل محرکه و محدودیت ها
روش هـای مختلفـی وجـود دارد کـه بـر مبنـای آن هـا می تـوان تهدیدهـا و روابـط بیـن آن هـا 
را موردبررسـی قـرارداد. درخـت مشـکل، رایج تریـن روش بـرای تجزیه وتحلیـل و سـازمان دهی 
 تهدیدها، عوامل محرکه آن ها و محدودیت ها اسـت. این کار، در یک کارگاه آموزشـی )بخش 2( و
بـا بهره گیـری از فوایـد جنبه هـای مختلـف و عاقـه و تجربیـات کلیه ذینفعـان حاضر، بـه بهترین 
شـکل قابـل انجام اسـت. درخت مشـکل، بـه یک الگـوی مفهومی مهـم بـرای تصمیم گیری در 

مراحـل بعـدی برنامه ریـزی تبدیل می شـود )فصل هـای 5 ،6 (.
نقطـه شـروع، تهدیـدات مسـتقیم و عوامـل محرکـه آن هـا اسـت کـه در بخـش مـرور کلـی 
مشخص شـده اند. در کارگاه هـای تخصصـی، محدودیت هـا معمـواًل بـر اسـاس سـؤال بـا "چـرا" 
مشـخص می شـوند )فصـل 2(. شـکل 2.1 سـاختار کلـی یـک درخت مشـکل را نشـان می دهد.
راه های مختلفی برای ایجاد و تجمیع یک درخت مشـکل براسـاس تهدیدهای مشخص شـده 
وجـود دارد. در یـک الگـوی معمـول در این گونـه کارگاه هـا، هـر تهدیـد روی یـک کارت رنگـی 
نوشـته می شـود سـپس کارت هـا چندین بـار مرتب می شـوند تا درنهایـت، بهترین مـدل مفهومی 

تأثیـرات تهدیدهـا و دالیـل اصلی آن هـا را به تصویر بکشـد.
شـکل 4.1 یـک درخـت مشـکل را بـا خوشـه های تهدیدهـای مشـابه و عوامـل محرکـه کـه 
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بـر اسـاس شـباهت مضامیـن یـا عوامـل مرتب شـده اند، ارائـه داده و شـکل 4.2 نمونـه ای از یک 
درخـت مشـکل واقعـی را نشـان می دهـد.

شکل 4.1- درخت مشکل نمونه که نشان دهنده موضوعات )تم ها( است.

درحالی کـه ایجـاد یـک درخـت مشـکل، هماننـد نمونه ای که به آن اشـاره شـد می تواند بسـیار 
سـاده به نظر برسـد اما الزم اسـت تا برنامه ریزان آگاهی الزم نسـبت به موارد زیر داشـته باشـند:

y  ممکـن اسـت تمایز بیـن تهدیدها و عوامل محرکه مسـتقیم آن هـا غیرممکن باشـد. درواقع
برخی از عوامل ممکن اسـت وابسـته به شـرایط باشـند. 

y  تهدیدهـا اغلب باهم مرتبط هسـتند و ممکن اسـت تأثیرات تجمعی یا متقابل داشـته باشـند
بنابراین تفکیک دقیق آن ها از یکدیگر همیشـه آسـان نیسـت. 

y  برخـی از عوامـل ریشـه ای یـا محدودیت ها نظیر  مسـائل سیاسـی، مسـتقیمًا به یـک تهدید
مربـوط نمی شـوند زیرا مکانیسـم های آن ها پیچیده و غیرمسـتقیم اسـت.

3-4- شناسایی مهم ترین تهدیدات

 مهم ترین تهدیدها مواردی هستند که راهبرد و برنامه حفاظت آن ها را در اولویت قرار داده باشد.
اولویت بنـدی تهدیدهـا بسـیار مهـم اسـت زیـرا اواًل مقابله بـا تهدیدهـای اولویت دار ممکن اسـت 
 مقرون به صرفه ترین و مسـتقیم ترین راه برای ایجاد پیشـرفت قابل توجه در وضعیت گونه باشـد و
ثانیـًا امـکان دارد توجـه و پرداختـن بـه همـه تهدید هـا، به ویژه زمانـی که تعـداد آن ها زیاد باشـد، 

بـه دلیـل منابع انسـانی محـدود یا محدودیت سـایر منابـع، غیرممکن باشـد.
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به منظور ارزیابی تأثیر تهدید یا کنار آمدن با آن ها ، سؤاالت زیر می توانند مفید باشند:
y آیا انتظار می رود تهدید در سطح کنونی باقی بماند یا افزایش یا کاهش یابد؟
y  فوریـت چیسـت؟ آیـا تهدید درگذشـته بـوده و رفع شـده یا در حـال حاضر نیز مؤثر اسـت؟ یا

انتظـار می رود در آینـده تبدیل به تهدید شـود؟

y چه میزان از جمعیت تحت تأثیر قرار می گیرند؟
y تأثیر تهدید چقدر شدید است؟
y تهدید چقدر برگشت پذیر است؟

تهدیدهـا را می تـوان ازنظـر کمـی در یـک ترکیبـی از دامنـه، شـدت و برگشـت ناپذیری آن هـا 
دسـته بندی کـرد و راهنمایی هـای دقیـق در مـورد روش هـا بـه همـراه مثـال هـا، به راحتـی در 

.)IUCNSSC/cbsg( اسـت  دسـترس 

4-4 - ایجاد اهداف جزئی یا مقاصد

ایجـاد و تدویـن اهداف فرعی، گام بعدی چرخه برنامه ریزی اسـت. یـک هدف فرعی یا مقصد 
 )Objective(، بیانـی مثبـت از کاری اسـت کـه بـرای کمـک به تحقق یـک هدف باید انجام شـود.
یـک هـدف فرعـی ایـده آل، هـم خـاص و هم کمی اسـت. هر هـدف باید تعـدادی اهـداف فرعی 

کمی داشـته باشـد کـه برای تحقـق آن ضروری هسـتند.
شـروع ایجـاد اهـداف فرعی در اطراف موضوعات یا مضامین مشخص شـده در درخت مشـکل 
یـک نکتـه مهم و قابل توجه اسـت. وقتی قصد بررسـی و پیگیری داشـته باشـیم، می توان اهداف 
فرعـی را بررسـی کـرد تا اطمینان حاصل شـود که آن ها اهـداف را برآورده می کننـد و درعین حال، 
 همه تهدیدها را برطرف خواهند کرد. مجموعه اهداف فرعی، چارچوبی را می سـازند که بر اسـاس

آن اقدامات )فصل 5( تدوین خواهد شد.
هنـگام تهیـه اهـداف جزئـی و اقدامـات )فصـل 5(، بایـد ایـن قاعده مهـم را در نظـر گرفت که 
ایـن مجموعـه می بایسـت بـرای رسـیدن بـه اهـداف، "الزم و کافـی" باشـد. مفهـوم ایـن عبارت 
آن اسـت کـه اگـر محـدوده اهداف جزئـی و اقدامـات، بـرآورد کننده اهداف اصلی نباشـند نشـانگر 
ایـن امـر اسـت کـه راهبـرد ناقص خواهـد مانـد و در نقطه مقابـل، چنانچـه برخی اهـداف جزئی و 

اقدامـات بـرای تحقـق اهـداف کان ضـروری نباشـند، بایـد آن ها را کنار گذاشـت.
هنـگام تهیـه اهـداف فرعی نبایـد از پتانسـیل فعالیت هـای خـارج از زیسـتگاه )Ex Situ( برای 
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مقابلـه بـا تهدیـدات غافل شـد. دسـتورالعمل IUCN بـرای اسـتفاده از مدیریت خارج از زیسـتگاه 
بـرای حفاظـت از گونه هـا، نشـان می دهـد کـه ایـن روش چگونـه و چـه زمانـی می توانـد ابـزاری 

ارزشـمند بـرای حفاظـت گونه هـا محسـوب گردد.
کادر 4.1 شامل اهداف کان و اهداف فرعی انتخاب شده از دو راهبرد هست.

5-4 - نتایج

اهـداف فرعـی، مقاصـدی دوگانه شـامل "مشـارکت مسـتقیم در تحقـق اهداف توافق شـده" و 
"پرداختـن بـه تهدیـدات اولویت دار" را پـی می گیرند بنابرایـن آن ها مهم ترین اجـزای برنامه ریزی 

هسـتند و بـه همیـن دلیـل باید بر اسـاس بهترین شـواهد و دقیق تریـن تفکرات طراحی شـوند.

بسـته 1-4- اهـداف اصلـی و اهداف فرعی: اسـتخراج شـده از راهبردهـای حفاظت 
کریکـت بوتـه ای دریای آدریاتیـک، Zeuneriana marmorata ، اسـلوونی

هدف 2: حمایت از گونه ها
در    Zeuneriana marmorata گونـه  اشـغال  سـطح   مسـاحت  و  وسـعت  افزایـش  بـرای 
لیوبلیانسـکو بـارج )Ljubljansko barje(، الزم اسـت پشـتیبانی کامل حقوقـی تحت قانون ملی 
تأمیـن و رهیافـت هایـی بـرای حمایـت از گونـه در برابـر اثـرات بالقوه مضـر و مخـرب تغییرات 

اقلیمـی تدویـن گردد. 

)protection( هدف فرعی 1-2- حفاظت
افـزودن Z. marmorata بـه لیسـت ملی گونه های حفاظت شـده اسـلوونی از جملـه تجدید نظر 

کامـل در پیوسـت II که تسـهیل کننـده حفاظت  از گونه هـای دیگر در معرض تهدید نیز هسـت.

هدف فرعی 2-2- انتقال 
ایجـاد جمعیـت جدیـدی از Z. marmorata بـا انتقـال آن بـه یـک زیسـتگاه بالقـوه مناسـب 
کـه در حـال حاضـر توسـط گونـه اشـغال نشـده و مـی تواند به عنـوان یـک جمعیت پشـتیبان و 

همچنیـن در مواجهـه بـا تهدیـدات تغییـرات اقلیمـی عمـل کند.

هدف فرعی 3-2- پایش
Lju- درمنطقـه Z. marmorata  پایـش رونـد جمعیـت، توزیـع ، رونـد زیسـتگاه و تهدیـدات

bljansko barje )هوچکیـرچ و همـکاران ، 2017(
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2. میمون برگی یا رافل Presbytis femoralis femoralis ، مالزی و سنگاپور
هـدف 3: تأمیـن منابـع الزم و تضمین های مربـوط به حفاظت طوالنی مـدت از گونه، 

با اطمینـان از اینکه: 
• آگاهی عمومی و پشتیبانی دولتی قوی وجود دارد

• همکاری بین الدولی تقویت شده و پشتیبانی مالی بلند مدت تأمین خواهد شد 
هـدف فرعـی 14. ایجـاد بسـتری بـرای همـکاری بیـن الدولـی جهـت توجـه بیش تـر بـه 

فرصـت حفاظتـی منحصـر بـه فـرد
هـدف فرعـی 15. ایجـاد یـک بسـتر بین سـازمانی بـرای مشـارکت و اولویت دهی بـه گونه 

بـر اسـاس روابط شـخصی موجود
هـدف فرعـی 16. ارائه یـک برنامه آموزش و دسترسـی در خصوص هویـت منحصر به فرد 

گونـه و نیاز فوری بـه حفاظت از آن: 
الف( برای باال بردن نمایه و افزایش آگاهی از گونه میمون برگی   

ب( افزایش توانایی در تمایز گونه های میمون های محلی و افزایش تحمل نسبت به آنها   
هـدف فرعـی 17. ارتبـاط از طریـق اطاعـات موجـود بیـن سـازمان ها و سیاسـت گـذاران 
بـرای تهیـه طرحـی بـه منظـور اتصـال لکه هـای زیسـتگاهی جنگلـی و اقدامـات دیگـر نظیـر 

نگهداشـت وحفاظـت از مناطـق اعـام شـده
هـدف فرعـی 18. اسـتفاده از نتایـج سـایر مطالعـات انجـام شـده بـر روی گونـه بـرای تهیه 

راهنما هـا و برنامه هـای اطـاع رسـانی بـه خصـوص در شـبه جزیـره مالـزی
هـدف فرعـی 19. شناسـایی کلیـه ذینفعانی در حفاظت گونه نقش داشـته یـا می توانند نقش 
مــؤثری داشـته باشـند و همچنیـن ایجـاد زمینه ای برای به اشـتراک گـذاری اطاعـات و تغییر 

مناسـب و دلخـواه )سفارشـی کردن( پیام هـا برای ایجـاد انگیـزه در ذینفعان خاص.

دسـتیابی بـه یـک هـدف فرعـی، احتمـااًل سـال ها بـه درازا کشـیده و نیـاز بـه اقدامـات زیادی 
خواهـد داشـت)فصل 5(.

در مسـیر ارزیابـی میـزان پیشـرفت در طـی ایـن مـدت، بررسـی نتایـج به عنـوان یـک عنصـر 
واسـط )شـکل4.2 را ببینیـد( کـه به عنـوان شـاخص های عملکـردی بـرای اثربخشـی اقدامـات 
عمـل می کننـد، ایفـای نقـش می نمایـد. بنابرایـن، اگـر اقدامـات به درسـتی تعریـف و اجراشـده 
باشـند، نتایـج آن هـا بایـد مسـتقیمًا از دسـتیابی برنامه بـه اهداف فرعی پشـتیبانی کنـد. به همین 
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دلیـل اسـت کـه ترجیـح داده می شـود بـرای هـر اقدام، بیـش از یک یـا دو نتیجه نداشـته باشـیم. 
شـکل4.2 نقـش و جایـگاه نتایـج را در سلسـله مراتب برنامه ریـزی نشـان می دهـد. 

شکل 4.2- جایگاه و نقش نتایج

 درواقع، نتایج به عنوان شاخص عملکردی اقدامات به شمار می آیند )فصل 4(. برای اطمینان 
از اینکـه هرکـدام از نتایـج تا حد امکان مفید هسـتند، الزم اسـت تا بـا معیارهای زیر کـه در برنامه 
 حفاظت گربه سـانان تعریف شـده اسـت مطابقت داشـته باشـند) برایتن مـوزر و همـکاران، 2015(

 .)SMARTبه طور مخفف(
نتیجـه  مطلـوب، روشـن و  باشـد به نحوی کـه  بیان شـده  بـه شـکل خـاص و ویـژه  بایـد   :S

مشـخص بـوده و ضمنـًا یـک اقـدام بـرای دسـتیابی بـه آن الزم باشـد.
 M: نتیجه باید قابل اندازه گیری باشـد، به گونه ای که در صورت دسـتیابی به آن، قابل مشـاهده و

بـارز باشـد. ایـن مشـاهدات قابل اندازه گیـری، به عنـوان شـاخص اجرایـی شـدن اقدامـات بـرای 
حصـول نتیجـه و موفقیت آمیـز بـودن آن هـا بـکار گرفتـه می شـوند. 

A: نتیجه برای اینکه قابل دسـتیابی باشـد باید به تهدیدها و فرصت هایی که شناسایی شـده اند 

توجـه داشـته و محدودیت های موجود کـه اثرات آن ها را می توان کاهـش داد را نیز در نظر بگیرد 
R: نتیجـه حتـی اگـر اساسـًا قابل دسـتیابی باشـد، بایـد حتمـًا مرتبـط بـا اهـداف باشـد. ایـن قاعده 
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به عنـوان یـک اهـرم کنترلـی برنامه عمـل می کند زیرا بـرای تحقق اهـداف فرعی الزم و کافی اسـت. 
T:  بـرای آنکـه اقدامـات بـه ترتیب مناسـب قابلیت اجـرا یافتـه و به منظور رسـیدگی و توجه به 

هـر فوریـت یـا اولویت های دیگـر، برای هـر نتیجه بایـد محدودیـت زمانی در نظـر گرفت.
تعریـف یـا تعییـن یـک نتیجه، بـه تجزیه وتحلیل پرسـش های "آیا اگر ایـن اقدام انجام شـود، چه 
نتیجـه ای خواهـد داشـت"؟ و "آیـا ایـن نتیجـه در تحقـق هـدف خـود نقشـی خواهد داشـت؟ "کمک 
می کنـد. ایـن رویکـرد، از حیـث رابطه علـت و معلولـی، پایه و اسـاس زنجیره نتایج اسـت )فصل 5( 

کـه در آزمـون سلسـله یـا توالی اقدامـات و نتایـج پشـتیبانی کننده از اهداف، کمـک می کند.
در صـورت تدویـن صحیـح، نتیجـه فقـط سـابقه اقداماتـی کـه انجام شـده نیسـت بلکه شـامل 
یـک تأثیـر حفاظتـی واقعـی و هوشـمندانه نظیـر تصویـب یـک قانـون جدیـد، ایجاد یـک منطقه 

حفاظت شـده جدیـد یـا کاهـش قابل توجـه در برداشـت غیرقانونـی گونه هـا اسـت.
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5-1- منظور از اقدامات چیست؟

 در فصـل چهـارم چگونگـی تحقق هـر هدف با دسـتیابی به مجموعه ای از نتایج تشـریح شـد.
هـر نتیجـه، بـا اجـرای یک یـا چند اقـدام حاصـل می شـود. اقدامـات، درواقـع بلوک ها یـا اجزای 
سـاختاری یـک راهبـرد یـا برنامـه حفاظتـی می باشـند و با اجرایی شـدن آن هـا، اطمینـان حاصل 
خواهـد شـد کـه اهـداف جزئـی برآورده می شـوند و در مسـیر انجـام آن هـا تهدیدها نیـز موردتوجه 
قرارگرفتـه و مجموعـه این هـا به نوبه خود، موجبات دسـتیابی به اهداف کان را فراهم می سـازند.

یک اقدام یا عمل خوب با پاسخ پرسش های زیر تعریف می شود:

y چه کاری باید انجام شود؟

y چه موقع باید انجام شود؟

y چه کسانی این کار را انجام خواهند داد؟

y چه کسی مسئول انجام این کار است؟

y به چه منابعی برای انجام این کار نیاز است؟

y چه چیزی نشان می دهد که کار انجام شده است؟
ارتبـاط نزدیـک و دقیـق بیـن اقدامـات و نتایـج آن هـا، جنبـه ای کلیـدی از یـک راهبـرد مؤثـر 
اسـت. در کادر 5.1 جزئیـات اقدامـات )فعالیت هـا( و نتایـج موردنظـر آن هـا در راهبـرد حفاظت از 

یوزپلنـگ و سـگ وحشـی آفریقایـی در جنـوب آفریقا نشـان داده شـده اسـت.
ضمیمـه 7 مثـال دیگری از راهبرد مربوط به اردک ماداگاسـکار )ووالور و همـکاران 2015(را ارائه 

نمـوده و جزئیـات تهدیـدات و فرصت هایـی که در پیرامـون اقدامات وجود دارند را نشـان می دهد.

2-5- اولویت بندی: هدف گذاری نقاط مداخله

تعییـن اینکـه کـدام اقدامات حائز اولویت بـرای اجرا هسـتند، یکی از مهم تریـن مراحل درروند 
برنامه ریـزی بـه شـمار مـی رود. وقتـی مجموعـه ای از اقدامـات را در نظـر بگیریـم، ممکن اسـت 
دسـتیابی بـه یـک هـدف فرعـی، از طریـق پرداختن بـه تهدیـدات مهـم و محرک های سیاسـی، 

اقتصـادی، اجتماعـی و فنـاوری آن ها امکان پذیر باشـد.
بسـیاری از گروه هـا، برنامه هـای اجرایـی خـود را بـر اسـاس آنچـه از چگونـی انجـام آن هـا 
می داننـد تنظیـم می کننـد نـه لزومـًا بـر اسـاس آنچـه ضـروری یـا راهبـردی اسـت. بـرای فائـق 
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آمـدن بـر چنیـن ذهنیتـی، تجزیه وتحلیـل و درخت مشـکل یـک مدل مفهومـی ارائـه می دهد که 
به واسـطه آن می تـوان نقـاط مداخلـه ای کلیـدی را معیـن کـرد. این نقـاط درواقع عواملی هسـتند 
کـه الزم اسـت تـا بـرای دو منظـور "تحقـق اهـداف فرعـی بـه بهترین شـکل ممکـن" و "کاهش 
تهدیـدات گونه هـای هـدف" موردتوجـه قـرار گیرنـد. ایـن عوامـل، طیـف اقدامـات بالقـوه ای  که 

می تـوان انجـام داد را محدودتـر می کننـد.
گروه بنـدی تهدیدهـا در داخـل موضوعـات می تواند این امـکان را ایجاد کند کـه مجموعه ای از 

تهدیدهـا همـگام با پیگیری یـک موضوع موردتوجه قـرار گیرند.
ماحظات مربوط به اولویت بندی برای تعریف و تدوین اقدامات عبارت اند از:

y به حداکثر رساندن سهم یا نقش یک اقدام در کاهش تهدیدها یا 

y  تعریـف یـک اقـدام بـرای تهدیدی کـه بر تهدیـدات متعدد دیگر یـا عوامل در مـدل مفهومی
تأثیـر می گـذارد یا

y  .انتخاب تهدیدات یا عواملی که نیازمند توجه فوری و ضروری هستند

بسته 5.1 
مثالـی از چشـم انداز، هـدف، موضـوع، اهـداف فرعـی و فعالیت هـای برگرفتـه از چارچـوب 
راهبـرد منطقـی حفاظـت منطقـه ای از یوزپلنگ و سـگ وحشـی آفریقایی در جنـوب آفریقا  که 

در سـال 2015 موردبازنگـری قرارگرفتـه و به روز شـد
توضیح: 1( منظور از"فعالیت ها" همان اقدامات است  

چشـم انداز: جمعیـت زیسـتا و پایـا از یوزپلنـگ و سـگ های وحشـی در طیـف وسـیعی از 
پهنه هـای زیسـتگاهی، به طـور موفقیت آمیـزی در کنـار هـم زندگـی می کننـد و مـردم جنـوب 

آفریقـا بـرای آن هـا ارزش قائل هسـتند
هـدف: بهبـود وضعیـت یوزپلنـگ و سـگ های وحشـی و اطمینـان از ایجـاد جمعیت هـای 

زیسـتای بیش تـر در سراسـر حـوزه پراکنـش آن هـا در جنـوب آفریقـا
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فعالیت هانتایجهدف فرعیموضوع

ایجاد و 
گسترش 
ظرفیت

توسعه  و  ایجاد   -1
تمام  در   الزم  ظرفیت 
حفاظت  برای  جنبه ها 
از یوزپلنگ و سگ های 
وحشی در جنوب آفریقا 

ظرفیت  در  ملی  شکاف   -1-1
از  حفاظت  مناطق  همه  در 
وحشی  سگ های  و  یوزپلنگ 
و  شناسایی شده  منطقه  در 

ثبت شده اند.

همـه  بـرای  را  فعلـی  وضعیـت   -1-1-1
نظـارت  قانـون،  )اجـرای  ظرفیـت  مؤلفه هـای 
آموزش وپـرورش،  بـه  دسترسـی  تحقیـق،  و 
مدیریت مناطق حفاظت شـده، شـرایط سیاسـی 
تعییـن  کلیـه کشـورهای موردنظـر  و غیـره( در 

کنیـد  مشـخص  را  شـکاف ها  و  کـرده 
تهیـه  بـرای  را  ملـی  گزارش هـای   -1-1-2

کنیـد  ادغـام  منطقـه ای  گـزارش 

منطقه ای  راهبرد  یک   -1-2
ظرفیت  توسعه  و  ایجاد  برای 
تولیدشده  گزارش  بر  )مبتنی 
سطوح  تمام  برای  منطقه ای( 

تدوین شده است

1-2-1- کمیتـه ای بـا عضویـت یـک نماینـده از 
هـر کشـور بـرای تهیـه راهبـرد توسـعه ظرفیـت 

منطقـه ای تشـکیل دهیـد
2-2-1- نتایج و فعالیت های موردنیاز برای ایجاد 
و توسعه ظرفیت در سطوح ملی و منطقه ای تعیین 
و در صورت امکان با ابتکارات بین المللی مطابقت 

دهید
آموزشـی  3-2-1- ضمـن شناسـایی مؤسسـات 
مناسـب، آن هـا را دررونـد برنامـه دخالـت دهید 
را  مالـی  منابـع  مناسـب،  شـرایط  در   -1-2-4
بـرای اجـرای راهبـرد توسـعه ظرفیت در سـطح 

کشـوری یـا منطقـه ای فعـال کنیـد

3-1- راهبرد منطقه ای توسعه 
و ایجاد ظرفیت، پیاده سازی، 

اجرا و ارزیابی شده است

راهبــرد  در  فعالیت هــای مشخص شــده   -1-3-1
توســعه ظرفیــت منطقــه ای ) بخــش 2-2-1( را 

ــد اجــرا کنی
انتشــار  بــرای   RWCP از وب ســایت   -1-3-2
راهبــرد توســعه ظرفیــت منطقــه ای و منابــع 
را  ایجــاد شــبکه  و  کنیــد  اســتفاده  مربوطــه 

تســهیل کنیــد
ارزیابــی  بــرای  مکانیســم هایی   -1-3-3
ظرفیت هــای  توســعه  راهبــرد  اثربخشــی 

کنیــد ایجــاد  منطقــه ای 
ــعه  ــه ای توس ــرد منطق ــی راهب 4-3-1- اثربخش
مکانیســم های  از  اســتفاده  بــا  را  ظرفیــت 

ایجادشــده ارزیابــی کنیــد
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شکل 5.1 - نقاط مداخله را از طریق درخت مشکل می توان شناسائی کرد

3-5- آیا اقدامات موجب دستیابی به اهداف فرعی شده و اهداف کالن محقق می شوند؟

فرضیه ها و اقدامات جایگزین

همان گونـه کـه پیش تـر عنـوان شـد، گاهـی ممکـن اسـت علیرغـم اولویت بنـدی اقدامـات، 
اقداماتـی کـه به عنـوان گزینه هـای اول مـورد انتخـاب قـرار می گیرنـد منجـر بـه دسـتیابی نتایـج 
موردنظـر نشـوند. سـه گـروه از عوامل وجـود دارند کـه می توانند موجب شـوند تا احتمـااًل وضعیت 

اقدامـات، پایین تـر از حـد مؤثـر مـورد انتظار باشـد: 

1-   فرضیه ها

y داشتن باور ذهنی مبتنی بر اینکه یک اقدام، نتیجه الزم را به همراه خواهد داشت

y نگاهی ذهنی و احتمااًل همراه با پیش داوری در مورد رابطه عّلی یا سببی بین عمل و نتیجه

y در تجزیه وتحلیل روابط بین اهداف، تهدیدها و اهداف فرعی خطایی ایجادشده است

y برنامه ریزی ها با درک ناکافی از نظام زیست شناختی یا اقتصادی -اجتماعی انجام شده است

y  عـدم درک صحیـح و توجـه بـه ایـن نکتـه کـه آنچـه معمـواًل می توانـد به عنـوان واقعیـت
پذیرفتـه شـود درواقـع، یـک فرضیـه آزمایـش نشـده اسـت

y  کلیـه اقدامـات توسـط تمامی اعضـای مختلف، مطابـق با زمان بنـدی برنامه اجرا می شـود و
نتایـج موردنظـر از مداخـات نیز طبـق برنامه حاصل خواهد شـد.
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2- عدم قطعیت ها

y  فی الواقـع در مـورد گونه هـای برنامه ریزی شـده یـا زیسـت بوم های مربـوط بـه آن هـا، دانش
کافـی وجـود نـدارد )به عنوان مثـال بردلی و همـکاران ، 2015(

y .در مورد عواقب یک اقدام یا روابط عّلی بین سلسله نتایج متوالی، عدم اطمینان وجود دارد

3- تصمیم گیری ها

y  ممکـن اسـت به منظـور کاهـش احتمال عواقـب ناخواسـته ای که می توانسـتند بـرای گونه ها
مضـر باشـند، تصمیماتـی بـا کم ترین خطر اتخاذشـده باشـند که  الزامـًا بهتریـن تصمیم برای 

رسـیدن به اهـداف نبوده اند.

y  ،برنامه ریـزان، تصمیماتـی را در خصـوص اقدامـات اتخـاذ کردنـد کـه بـرای خـود آن هـا
حفاظـت کننـدگان یـا مقامـات، امنیـت، آرامـش و راحتـی الزم را تأمیـن نماینـد. 

y  تصمیمـات مبتنـی بـر ادامـه یک سـری اقدامات بـدون اطمینـان کافـی از اینکه همـه منابع
موردنیـاز در دسـترس خواهـد بود، اتخاذشـده اند.

 بـرای اجـرا، پایـش، کنتـرل و اصاح همـه این مـوارد و موقعیت هـا، روش هایی وجـود دارند 
کـه عبارت اند از: 

1. پیش بینی و ایجاد اقدامات جایگزین
2. آزمایش نتایج اقدامات پیشنهادی 

3. استفاده از روش ساختاری در تصمیم گیری در شرایط پیچیده 
4. ایجاد مدیریت تطبیقی در مرحله اجرا و پایش برنامه 

هرکـدام از مـوارد مذکـور در بـاال در زیـر شـرح داده شـده اسـت. از بیـن آن هـا می تـوان دومین 
یـا سـومین گزینه هـای راهبـردی را بـر اسـاس اقدامـات مختلـف یـا ترکیبـات آن هـا اتخـاذ کـرد. 
راهبردهـای جایگزیـن انتخابـی را می تـوان بـا توجه به احتمـال مؤثر بـودن آن ها رتبه بنـدی کرد. 
اقدامات، در مراحل آخر کارگاه های مشـارکتی تعریف شـده تدوین و مشـخص می شـوند. برای 
تدویـن بهتریـن اقدامـات به نحوی کـه شـامل تمام عناصر ذکرشـده باال باشـند، به تفکـرات دقیق 
نیـاز داریـم و تدویـن اقدامات در کارگاه های مشـورتی، احتمال شناسـایی اقداماتی را کـه بتوانند به 
بهتریـن وجـه ممکـن به نتایج مدنظر دسـت یابند را افزایـش خواهـد داد و به این ترتیب، در تحقق 
یـک هـدف اصلـی و فرعی، تأثیر بسـزایی خواهد داشـت. مشـابه این رونـد در دسـتورالعمل های 
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IUCN بـرای به کارگیـری مدیریـت خـارج از زیسـتگاه بـرای حفاظـت از گونه هـا نیـز مـورد تأکید و 

تصریح قرارگرفته اسـت.
در بخـش 4-5 و 8-5 بـه روش هایـی کـه می تـوان به وسـیله آن هـا اقدامـات و جایگزین هـای 

آن هـا را ارزیابـی کرد اشاره شـده اسـت. 

4-5 - چگونه می توان بهترین اقدامات را برگزید؟

 بهینه سـازی انتخـاب اقدامـات فراینـدی تکرارشـونده اسـت کـه ممکن اسـت نیازمنـد ارزیابی 
سـریع و اولویت بنـدی اقدامـات بالقـوه در رابطـه با یکدیگـر باشـد.آزمون های بیش تر با اسـتفاده 
از برخـی روش هـای کیفی،کمـی و ارزیابـی مجدد اقدامـات جایگزین قبل از نهایی کـردن انتخاب 

مطلـوب در ذیل توضیح داده  شـده اسـت.   
ابزارهـای زیـادی بـرای پشـتیبانی از گروه هـای مرتبـط بـا برنامـه در رابطـه بـا  انتخـاب اقدامـات 
بهینـه )گریگـوری و همـکاران، 2012 ب( و آزمـون آن هـا وجـود دارد. برخـی از ایـن ابزارهـا نیاز به 
سـرمایه گذاری نسـبتًا بیش تری داشـته و اسـتفاده از برخی ابزارها نیز به مهارت های شـرکت کنندگان 
 ،)CMP,2013( یا تسـهیل گران بسـتگی دارد. به عنوان مثال، اسـتانداردهای باز برای تمرین حفاظت

از ارزیابـی سـریع تأثیـرات بالقـوه و همچنین امکان سـنجی پشـتیبانی می کنند. 
مهم تریـن آزمـون بـرای هـر اقـدام احتمالـی این اسـت که آیـا  اقدام منجـر به نتیجـه موردنظر 
خواهـد شـد؟ تفکـرات حفاظتـی و انتخـاب اقدامـات هنـوز بیـش از آن کـه مبتنـی بـر پایـه دالیل 
علمی و شـواهد باشـند، بر اسـاس اعتقادات و سـنت ها پایه گذاری می شـوند. اگر شـواهدی وجود 
داشـته باشـد کـه یـک عمل، نتیجه مشـابهی را در شـرایط یکسـان به دسـت می دهد می تـوان بر 
اسـاس آن، اقـدام را تعریـف کـرد. ازاین رو، انتخاب یا اعتبار سـنجی اقدامات را می تـوان از طریق 
روش هـای تجزیه وتحلیـل مبتنـی بـر شـواهد انجـام داد. اگرچـه بـرای تصمیم سـازی مدل هایـی 
 بـرای اسـتفاده از داده هـای مبتنـی بـر اصـول علمـی وجـود دارد )دیکـس و همـکاران 2014(
اتخـاذ  بـه  فقـدان شـواهد می توانـد منجـر  کـه  اسـت  نیـز ضـروری  نکتـه  ایـن  دانسـتن  امـا،   
تصمیمـات مخاطره آمیـز و رکـود شـود. ایـن امـر می توانـد به جـای سـرعت دادن بـه کار و امـکان 
آمـاده شـدن بـرای برنامه ریـزی مجـدد، تـا جایـی که نتایـج یا اطاعـات اجـازه می دهد، بـه گونه 

برنامه ریزی شـده آسـیب بیش تـری وارد کنـد )مراجعـه کنیـد بخـش 5.9(. 
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شکل 5.2- زنجیره نتیجه عمومی، بر اساس استاندارهای باز و ترسیم مجدد

5-5-  زنجیره نتایج و دستاوردها

پیش بینی نتایج و بروندادهای اقدامات

 تجزیه وتحلیلـی کـه به دقـت پایه گـذاری شـده باشـد، احتمـال دسـتیابی اقدامـات بـه نتایـج 
موردنظـر را افزایـش می دهـد. ایـن امـر به ویـژه هنگامـی اهمیـت بیش تـری می یابد کـه بیش از 

یـک اقـدام قابـل انجـام بـوده و شـرایط امیدوارکننـده بـه نظر می رسـد. 
در ایـن بخـش، روش هـای مختلفی بـرای اجرای چنیـن تجزیه وتحلیل هایی ارائه شـده اسـت 
کـه بـا روش هـای کیفی تـر شروع شـده و بـا روش هـای سـاده کمـی ادامـه می یابـد و درنهایـت بـا  

روش هـا و رهیافت هـای پیچیده تـر و جامـع پایـان می یابـد.

 زنجیره های نتایج

 زنجیـره نتایـج، ابـزاری مفید در برنامه ریزی اسـت که گروه های همکار برنامه را قادر می سـازد 
تـا فرضیـات مرتبط با اینکه چگونه اقدامـات می توانند در کاهش تهدیدات و دسـتیابی به حفاظت 
 از گونـه هـدف مشـارکت داشـته باشـند را مـورد آزمـون و امتحـان قـرار مـی دهـد، انجـام دهنـد.
فوایـد زنجیـره نتایـج به ویـژه در مراحـل اولیـه برنامه ریـزی کـه اطاعـات محـدود اسـت، ممکن 
 اسـت بیش تـر باشـد و می تـوان از آن هـا بـرای آزمـون صریـح فرضیات اسـتفاده کرد تا مشـخص

نمود احتمال اینکه راهبردهای بالقوه بتوانند به نتایج مطلوب دست یابند، چقدر است.
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زنجیـره نتایـج، نموداری اسـت کـه مجموعه ای از عبارات یـا بیانات علمی را عنـوان می کند که 
عوامـل را بـه شـکل "اگـر ... پـس..." بـه هم پیونـد می دهـد. زنجیره نتایج شـامل یـک عمل، 
یـک نتیجـه  یـا نتایـج مطلـوب و تأثیـرات نهایی که ایـن نتایج به واسـطه مشـارکت در اهـداف، بر 

روی گونـه برنامه ریزی شـده خواهند داشـت، هسـت.
از  اسـتفاده  بـا  را نشـان می دهـد. ضمیمـه 8  کلـی  و  نتایـج عمومـی  شـکل 2-5 یـک زنجیـره 
اصطاحـات "اسـتانداردهای بـاز برای تمرین حفاظـت"، زنجیره نتایـج پیچیده تـری را ارائه می دهد.

6-5- راهبردهای کمی برای آزمون نتایج اقدامات

 روش هـای کمـی، نسـبت بـه سـایر رویکردهـا، امـکان مقایسـه عینی تـر و شـفاف تر نتایـج 
و بروندادهـای حفاظـت را فراهـم می نماینـد. درعین حـال، ایـن روش هـا امـکان بررسـی چنـد 
عامـل، محدودیت هـا و پویایـی را فراهـم می کننـد کـه نمی تـوان آن هـا را بـا روش هـای کیفـی به 
شـکلی قابل اطمینـان انجـام داد. البتـه اسـتفاده از روش هـای کمـی و کیفـی در کنـار هم ناسـازگار 
و غیرممکـن نیسـت و می تـوان آن هـا را بـه بـرای تقویـت بینش های حاصـل از برنامه ریـزی، به 
شـکلی کارآمـد ترکیـب کرد. برای مثـال، روش هـای کمی، تعیین اهمیـت، ارتباط و یا اثربخشـی 
هـر "پیـکان" بین بسـته های عمل و نتایـج را در یک زنجیـره نتایج کیفی، امکان پذیر می سـازند. 
الزم نیسـت روش هـای کمـی،  پیچیده یا دشـوار باشـند. دامنه و گسـتره روش هـا و انتخاب آن ها 

در پیوسـت 9 بررسی شـده اسـت.

انتخاب روش ها

  در ایـن بخـش روش هـای مختلفـی ارائه می گردند. این روش ها شـامل هر دو رویکرد سـاده و
پیچیـده ماننـد محاسـبات، تجزیه وتحلیـل آمـاری و مدل هـای کمـی هسـتند. اسـتفاده از بیش از 
یـک روش بـرای پاسـخ به یک سـؤال مشـابه، میزان اطمینـان از نتایـج را افزایـش داده یا امکان 

شناسـایی ابهامـات، فرضیـات پنهـان و سـایر مـواردی که بایـد برطرف شـوند را فراهـم می کند.
اولیـن کار در ایـن مسـیر، مشـخص کـردن سـؤال)های( واضـح و دقیقـی اسـت کـه بایـد بـه 
آن هـا پاسـخ داده شـود. سـؤال هرچقـدر مشـخص تر و خاص تـر باشـد، تعییـن و به کارگیـری 
بهتریـن روش نیـز آسـان تر خواهـد بـود. به عنوان مثال: کـدام جانمایی یـا پیکربندی سـایت های 
محافظت شـده باعـث افزایـش بقـای گونـه می شـود؟ حداقـل تعـداد افـراد گونـه موردنظـر  بـرای 
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جابجایـی، به منظـور افزایـش احتمـال کلـی بقـای گونـه، چقدر اسـت؟ حداکثر سـطح برداشـت یا 
شـکار و صیـد غیرقانونـی کـه علیرغم آن هـا، گونه همچنـان می تواند پایدار باشـد چیسـت؟ برای 
اطمینان از احیای طوالنی مدت گونه، چه مسـاحتی از زیسـتگاه باید بازسـازی و محافظت شـود؟ 
پس ازاینکـه سـؤاالت بـرای تجزیه وتحلیل به منظور پاسـخ دهی مشـخص شـدند، سـاده ترین 
روش را کـه می توانـد به طـور بالقـوه به سـؤاالت پاسـخ دهـد و نیـز پیچیده تریـن روش امکان پذیر 

)بـا توجـه بـه محدودیت هـا در مـورد داده ها، زمـان و تخصـص( را انتخاب کنید 
متداول ترین روش های کمی برای پیش بینی پاسخ گونه ها نسبت به اقدامات، عبارت اند از:

y تجزیه وتحلیل آماری نتایج تجربی

y  )"مقایسه آماری موارد )تجزیه وتحلیل همبستگی آزمایش های "طبیعی

y تجزیه وتحلیل آماری نتایج پایش

y )مدل های زیستگاهی )تهیه نقشه زیستگاه و توجه به نیازهای زیستگاهی که قبًا عنوان شد

y )مدل های جمعیت )پیش بینی های جمعیتی یا تجزیه وتحلیل پایداری جمعیت
الزم به توضیح است که کلیه روش های فوق، با جزئیات بیش تر در ضمیمه 9 تشریح شده اند.

7-5 - تجزیه وتحلیل هزینه- اثربخشی

در اغلـب مـوارد، بیـش از یـک اقـدام حفاظتـی را می تـوان یافـت کـه پتانسـیل بـروز و ایجـاد 
نتیجـه حفاظتـی  مثبت را خواهد داشـت )نظیـر افزایش انـدازه جمعیت یا کاهش خطـر انقراض(. 
در چنیـن مـواردی، الزم اسـت کـه دو گزینه "هزینـه" و "منافـع حفاظتی" همه اقدامـات حفاظتی 
کـه امـکان به کارگیـری آن هـا وجـود دارد باهـم دیگـر مقایسـه شـوند. تحلیـل هزینه-اثربخشـی 

روشـی بـرای انجام این مقایسـه اسـت.
یـک رویکـرد بسـیار سـاده این اسـت کـه ابتدا یـک آسـتانه حفاظتی تعییـن کـرده )به عنوان مثـال بازیابی 
افـراد تـا تعـداد X  در Y سـال( و ارزان تریـن اقدامـی کـه می تواند این آسـتانه را بـرآورده کند، انتخـاب نمود. 
 یک رویکرد سـاده دیگر، تعیین یک آسـتانه برای امکان سـنجی اسـت )به عنوان مثال  X دالر 
بـرای خـرج کردن در Y سـال وجود دارد( . سـپس باید از میـان اقداماتی که هزینـه ای کم تر از این 
مقـدار دارنـد، آن را کـه منجـر بـه مثبت ترین نتیجه می شـود انتخاب کـرد )برای مثـال بیش ترین 

جمعیت(. افزایش 
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 روش های پیشـرفته تر به طور هم زمان هزینه، سـود و امکان سـنجی اقدام را در نظر می گیرند.
در نظـر گرفتـن عـدم قطعیت هـا هـم در مـورد هزینـه هـر یـک از اقدامـات حفاظتـی و هـم در 

اسـت. اهمیـت  بـا  بسـیار  پیش بینی شـده اند  نتیجـه  به عنـوان  کـه  منافـع حفاظتـی  خصـوص 

8-5- تصمیم گیری ساختاری در مورد موازنه هایی که در تخصیص منابع محدود دخالت دارند

 در فصـول قبلـی ایـن واقعیـت موردپذیـرش واقـع گردید کـه بعضـًا در برنامه ریزی با شـرایطی 
مواجـه خواهیـم شـد کـه دانش کافی در مـورد گونه هـا، جامعه آن هـا، روابط بوم شـناختی و عوامل 
اساسـی و زمینه هایـی کـه درتهدیدهـا مشـارکت دارنـد، موجـود نیسـت و یـا اینکه دانسـته های ما 

در این موارد، نادرسـت اسـت. 
وقتـی در محیط هـای پیچیـده زیسـت محیطی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی برنامه ریـزی 
می کنیـم، ممکـن اسـت به علت عـدم وجـود چارچوب کارآمـد برای آزمـون زمینه هایی کـه در آن 
برنامه ریـزان یـا ذینفعـان در مـورد اثـرات پیش بینی شـده مدیریـت توافـق یـا اختاف نظـر دارند، 
پیشـرفت برنامه دچار وقفه شـود. در چنین شـرایطی، "تصمیم گیری سـاختاری" راهکاری  اسـت 
کـه می توانـد به عنـوان روشـی رسـمی تر و منظم تـر بـرای تجزیه  و تحلیـل مقـرون  به صرفه بودن 

اقدامات، مورداسـتفاده قـرار گیرد.
 " تصمیم گیـری سـاختاری" از اطاعـات مربـوط بـه همـه روش هایی که در باال تشـریح شـد و
یـک  در  منتخـب  کارشناسـان  نظـرات  ازجملـه، جمع بنـدی  منابـع اطاعاتـی  همچنیـن سـایر 
نشسـت برنامه ریزی شـده نظیـر کارگاه مشـورتی ذینفعـان، اسـتفاده می کند. چنیـن رهیافت هایی 
روش هـای منطقـی مرتبـط بـا تجزیه وتحلیـل تصمیم گیـری را ترکیب می کنـد و با توجـه به زمینه 

و اهـداف تصمیم گیـری، بـه ارزیابـی اتخـاذ بهتریـن تصمیمـات کمـک می کند. 
 در ضمیمه 10، روش اصلی برای تصمیم گیری ساختاری تشریح گردیده است.

9-5- حل عدم قطعیت بحرانی از طریق مدیریت تطبیقی 

تصمیم گیـری سـاختاری درعین حـال کـه می توانـد بـه تعییـن اولین اقدامـات کمک کنـد لیکن 
ممکـن اسـت عمـًا موضـوع عدم قطعیـت یا عـدم توافق دراین بـاره کـه بهترین اقدامـات کدام ها 
هسـتند، همچنـان پابرجـا بمانـد. یک راهبرد مشـترک بـرای کنترل و رسـیدگی بـه این گونه عدم 

قطعیت هـا در حیـن اجـرای برنامـه، "مدیریت تطبیقی" اسـت.
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"مدیریـت تطبیقـی" فرآینـد "یادگیـری در حیـن انجـام کار" اسـت به ایـن مفهوم کـه هم زمان 

باآنکـه سیسـتم مدیریـت می شـود، مدیـران نیـز همگام بـا آن، یاد می گیرنـد )هلینـگ ، 1978(. 
در ایـن شـیوه مدیریتـی، موضـوع اصلـی، تصمیم گیـری و انتخـاب بیـن مجموعـه ای از اقدامات 

جایگزین اسـت.
یـک راهبـرد مدیریتـی تطبیقـی می توانـد بـه رفـع ابهامات اساسـی پیرامـون جنبه هایـی مانند 

مـوارد زیر، کمـک کند:

y گونه ها به رخدادهای مختلف تغییرات اقلیمی چگونه پاسخ خواهند داد؟

y گونه ها نسبت به مداخات یا اقدامات مختلف حفاظتی چگونه پاسخ خواهند داد؟

y  گزینه هـای حفاظـت در کنـار هزینه هـای مربوطـه و در ترکیـب باارزش هـای آن هـا بـرای
ذینفعـان مختلـف، درحالی کـه تمـام تـاش آن هـا بـر بـرآورده کـردن اهـداف متمرکز اسـت، 

چگونـه باهـم موازنـه می شـوند ؟
ضمیمـه 11 ، عـاوه بـر آنکـه طـرح ابتکار ابـزار حفاظـت از گونه هـا و راهنمای نحوه اسـتفاده 
از آن را ارائـه می دهـد، مدیریـت تطبیقـی را نیـز با جزئیـات بیش تـر و ارائه مثال تشـریح می کند.

10-5 - چه چیزی باعث بهبود راهبرد یا برنامه می شود؟

معمـواًل به نـدرت اطاعـات کاملـی وجـود دارد تـا بـر اسـاس آن هـا مدلـی بـرای پیش بینـی و 
درنهایـت پایه ریـزی یـک تصمیـم ایجـاد نمـود. به همیـن دلیـل، باید بیـن جمـع آوری داده های 
بیش تـر و کاهـش عـدم قطعیت هـا در مقابل زمـان و منابعی که صـرف آن می شـود، موازنه برقرار 

کـرد )مارتین و همـکاران ، 2017(. 
دسـتیابی بـه اطاعـات کامـل زمان بـر خواهد بـود و ادامـه روند تهدیـدات نیز منجـر به کاهش 
سـریع گونـه و یـا انقـراض آن خواهـد شـد. چیـزی کـه مـا اغلب بـه آن نیـاز داریـم، میـزان کافی 
اطاعـات مبتنـی بر بهترین شـواهد موجود در حال حاضر اسـت که می تواند تجربی، اسـتخراجی 

یـا اسـتنباط کارشناسـان و یـا ترکیبـی از همه این موارد باشـد. 
مدیریـت حفاظـت از گونه هـا در شـرایطی کـه اوضـاع جهانـی مـدام در حـال تغییر اسـت، دچار 
انـواع عـدم قطعیـت می گـردد امـا تمامـی عـدم قطعیت هـا و برطرف کـردن آن هـا، به یـک اندازه 
مهم نیسـتند. در خصوص تصمیم سـازی، کسـب هرگونه اطاعات اضافی، تنها زمانی ارزشـمند 
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خواهـد بـود کـه منجـر بـه تغییر در اقدامـات شـود و مهم تر آنکه ایـن تغییـرات باید همراه بـا فواید 
کافـی بـرای حفاظـت از گونـه موردنظـر باشـند تـا ارزش و اهمیـت آن هـا، از هزینه هایی کـه برای 

کسـب اطاعـات صرف شـده، بیش تر باشـد )مارتیـن و همـکاران ، 2011(.
مزیت مدیریت تطبیقی این است که یادگیری در مدت زمان کوتاه، منجر به بهبود مدیریت در مدت زمان 
، )Expected Value of Perfect Information: EVPI(طوالنی خواهد شد. ارزش مورد انتظار اطاعات کامل 
ابـزار تجزیه وتحلیـل تصمیـم سـازی آن اسـت کـه تعییـن می کنـد کدام عـدم قطعیـت، در صورت 
برطـرف شـدن، منجـر به مدیریت متفاوت شـده و ابـزاری مفید برای هدایـت مدیریت تطبیقی به 
شـمار می آیـد. اسـتنباط یا اسـتنتاج از کارشناسـان، بـرای تنظیـم پیش بینی های اولیه پاسـخ های 
 مدیریتی مبتنی بر یک سـری از فرضیات مورداسـتفاده قرار می گیرد و EVPI نیز برای تعیین اینکه
رفع عدم قطعیت منجر به چه میزان از بهبود مدیریت خواهد شد، کاربرد دارد )رانج و همکاران،2011(. 
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1-6- تبدیل اقدامات به پروژه ها

 محصـوالت برنامه ریـزی، در هـر مقیـاس، از راهبـرد حفاظـت از گونه هـا گرفته تا یـک برنامه 
اقدام ملی، عبارت اسـت از اهداف، اهداف فرعی و اقدامات. اقدامی که خوب تعریف شـده باشـد، 
مشـخص می کنـد که چه کسـی مسـئول اجـرای آن اسـت. دامنـه مجریان ممکن اسـت گسـترده 
بـوده و بـازه وسـیعی از سـازمان های دولتی در سـطوح مختلف و سـازمان های غیردولتـی گرفته تا 
گروه هـای مصرف کننـده منابـع نظیر انجمن هـای مرتع داران یا شـکارچیان و تعاونی هـای گیاهان 

دارویـی، محققـان، سـازمان های مرتبط بـا جوامع محلی یـا نمایندگان آن هـا را در بربگیرد.
 اقدامـات و مجریـان مختلف، در پروژه ها قرار می گیرنـد. مجموعه ای از پروژه ها، محتمل ترین
 راه و وسـیله اجرای راهبرد و برنامه می باشـند. مزایای پایه ریزی اجرای راهبرد و برنامه بر اسـاس

پروژه ها، می تواند شامل برخی یا همه موارد زیر باشد:
y  ،اقداماتـی کـه بـه شـکل عملکرد مرتبط هسـتند اما توسـط مجریـان مختلف اجرا می شـوند

می تواننـد بـا هماهنگـی هم انجـام گیرند.
y  مجموعـه ای از اقدامـات کـه توسـط یـک حامـی مالـی یـا یـک مجـری واحـد پشـتیبانی

گیرنـد. انجـام  هماهنگـی  بـا  می تواننـد  می شـوند، 
y  ،مجموعـه ای از اقدامـات موردنیـاز در یـک بـازه زمانـی خـاص در طـول اجـرای برنامـه

می تواننـد در لحظـه مناسـب آغـاز و بـا هماهنگـی انجـام شـوند.
تعییـن رویکـرد پـروژه، امـری بسـیار رایـج اسـت زیـرا مزایـای فراوانـی دارد بـه همیـن دلیل، 
سـازمان هایی کـه پروژه هـا را اجـرا می کننـد، اغلـب در برابـر یـک کمیتـه راهبـری اختصاصـی، 

هستند. پاسـخگو 
بـا اتمـام مرحلـه برنامه ریـزی، بـا تکمیل اسـتراتژی و برنامـه و حرکت به سـمت مرحلـه اجرا، 
اعضـای کانونـی برنامه ریـزی، از ذینفعـان بـه مجریـان پـروژه تغییـر می یابد کـه البته گـروه دوم، 
قطعـًا شـامل برخـی از ذینفعـان برنامه ریـزی نیـز خواهـد بود. بـرای آن هایـی که به طور مسـتقیم 
 در اجـرای برنامـه دخیـل نیسـتند نیز باید راه هایی وجود داشـته باشـد تا آن ها را از روند پیشـرفت و

تأثیرات حفاظت آگاه سازد. به این موضوع در فصل 8 پرداخته شده است. 
دسـتورالعمل حفاظـت از گربه سـانان)برایتن مـوزر و همـکاران،2015( توصیه هـای دقیـق و 
مفصلـی در ایـن خصـوص کـه چگونه محتوای یـک راهبرد و برنامـه، از طریق مدیریـت پروژه در 

یـک چرخـه مدیریت تطبیقـی اجرایی شـود، دارد.
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ابزارهای مدیریت پروژه

نظـارت و مدیریـت کارآمـد پـروژه بـرای اطمینـان از اثربخشـی حفاظـت، بسـیار مهـم اسـت. 
Miradi ابزارهـا و چارچوب هـای زیـادی بـرای کمـک به ایـن امر وجـود دارد. یکـی از این ابزارهـا 
اسـت کـه بـا رهیافـت اسـتاندارد آزاد، به صـورت یکپارچـه بـکار گرفتـه می شـود و یـک برنامـه 
نرم افـزاری اسـت کـه امـکان ایجـاد تصاویـر گرافیکـی بـرای سـاختار پـروژه )مـدل مفهومـی و 
زنجیره هـای نتایـج(، برای یک یا چندگونه  و همچنین زیسـتگاه ها را فراهم می کنـد. این نرم افزار 
 همچنیـن اطاعـات مربـوط بـه پـروژه یـا برنامه هـای اضافـی پیرامـون اهـداف، اهـداف فرعی،

اقدامات، شاخص تا و نتایج، برنامه های نظارت و مدیریت پروژه اصلی را ذخیره می کند.
ازآنجـا کـه اسـتفاده از Miradi بـه مهـارت و آمـوزش خـاص نیـاز دارد و نیازمنـد ورود داده های 
قابل توجـه و به روزرسـانی آن هـا اسـت، نیـاز به منابع مالی نسـبتًا باالیـی دارد. هرچنـد این برنامه 
بـرای پروژه هـای بـزرگ مفیـد اسـت امـا ضـروری نبـوده و مطمئنـًا الزم نیسـت تـا فعالیت هـای 

برنامه هایـی کـه از آن اسـتفاده نمی کننـد را متوقـف کـرد.

2-6- تنظیم یک برنامه اجرایی

در ایـن مرحلـه، تمرکـز فعالیت هـا از گروه سـازمان دهی یا برنامه ریـزی به گروه پـروژه یا اجرایی 
منتقل شـده اسـت کـه ترکیب آن ممکن اسـت هـم ازنظر سـازمان ها و هم افـراد تغییر کند.

 یـک برنامـه کاری همـراه بـا سـطح مناسـب بودجـه، بـه گـروه پـروژه کمـک می کنـد تا بـه درک 
مناسـبی از اینکـه چگونـه هر یـک از اعضا در اجرای پروژه مشـارکت خواهند کرد دسـت یابد و امکان 
تخصیـص منابـع الزم بـرای فعالیت هـای پـروژه را می دهـد. درعین حال، داشـتن یـک برنامه کاری 
مناسـب و مطابـق بـا بودجـه، به منزلـه اولیـن قـدم اساسـی در مدیریـت مؤثر پـروژه به شـمار آمده  و 

پایـه و اسـاس گـزارش دهـی در مـورد وضعیـت اجـرای پروژه همـگام با اجـر ا را فراهـم می کند. 
سـاده ترین برنامـه کاری از اهـداف، اهـداف فرعـی و اقدامـات پیش بینی شـده در راهبـرد شـکل 
می گیـرد.  بـا توجـه بـه این کـه هرکـدام از اقدامـات می بایسـت یـک خـط زمانـی را به پیوسـت خود 
داشـته باشـند، همـه اطاعـات را می توان مانند نمـودار شـکل 6.1 در جدول یا چـارت ترکیب کرد.
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سال 1

ماه

1234567891011121

چه کسیهدف اصلی 1

هدف فرعی 1

ABC,JS,MSPاقدام1.1.1 

XYZ,NRاقدام 1.1.2

CL,JKL,MNOاقدام 1.1.3

هدف فرعی 2

,MSP,NR,DESاقدام 1.2.1

SSC,CBSGاقدام 1.2.2

هدف 2

هدف فرعی 1 

KLM,NR,YOUاقدام 2.1.1

هدف فرعی 2

ABC,SSC,OPQاقدام 2.2.1

QR,YOUاقدام 2.2.2

DES,TRN,XYZاقدام 2.2.3

نرم افزارهـای زیـادی بـرای تنظیـم برنامه هـای کار در دسـترس اسـت. Miradi ایـن توانایی را 
دارد و می توانـد بـا هرگونـه اطاعـات برنامه ریـزی کـه قبـًا وارد آن شـده اسـت، یکپارچه شـود. 
Miradi همچنیـن بـا افـزودن اطاعـات بودجـه، اجـازه ارتقـاء را می دهـد به طوری کـه می توانـد 

هزینه هـای مربـوط بـه اقدامـات را بـا کـد حسـابداری یـا منابـع تأمین کننـده، پیگیـری کنـد و در 
ادامـه، پیشـرفت پـروژه را رصـد و نتایـج را پیگیـری نماید.

با این اوصاف، برای طراحی و ایجاد برنامه اجرایی، اطاعات کلیدی موردنیاز عبارت اند از:

y فعالیت های موردنیاز کدامند و چگونه با اقدامات تعریف شده مطابقت می یابند؟

y چه کسی/کسانی در اجرای فعالیت ها و به تبع آن اقدامات، شرکت خواهد کرد؟
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y فعالیت ها چه زمانی و در چه بازه زمانی انجام خواهند شد؟

y  هزینـه هـر فعالیـت اعـم از هزینه هـای مالـی یا سـایر منابـع، چقـدر خواهد بـود؟ ایـن اطاعات به
درک صحیـح از این کـه چقـدر پـول بـرای هـر راهبـرد و درنهایـت کل پـروژه نیاز اسـت، کمـک می کند.
بخـش اعظـم ایـن اطاعـات در خصـوص هـر اقـدام، علی القاعـده می بایسـت در اقدامـات 
گنجانده شـده در راهبـرد/ برنامـه مورد شناسـایی و شـکل دهی قرارگرفته باشـند بنابرایـن می توان 
 آن هـا را بـه برنامه اجرایـی منتقل نمود. این دسـتورالعمل، بر تعامل و دخالـت دادن جوامع محلی
به عنوان یکی از مهم ترین ذینفعان، در بسـیاری از شـرایط تأکید دارد لذا کلیه اقدامات و همچنین 
 برنامه هـای عملیاتـی بایـد ایـن اطمینـان را ایجـاد کننـد کـه ایـن گـروه، کامل تریـن نقش هـا و
مسـئولیت های ممکـن را در اجـرا و مدیریت دارند. این موضوع باید با شناسـایی و تعیین منصفانه 
مزایـا و هزینه هایـی کـه توسـط ذینفعـان ایجـاد می شـود همـراه باشـد. بسـیار حائز اهمیت اسـت 
 کـه افـراد یـا سـازمان هایی کـه مسـئولیت اقدامـات را بـه عهده دارنـد از ایـن امـر کامـًا آگاه بوده و

بر سر متعهد ماندن نسبت به آن، توافق داشته باشند.

3-6-  واقعیت های اجرای راهبرد

برنامـه تهیـه شـده همـراه بـا اقدامـات و بـازه زمانـی و مسـئولیت های مشخص شـده بـرای 
سـازمان ها و افـراد، نشـانگر یک شـرایط ایـده آل اسـت. در واقعیت، اجـرا باید با مسـائل پیرامون 
نهادهـای  وزارتخانـه(،  چندیـن  از  )احتمـااًل  دولتـی  ادارات  مختلـف-  سـازمان های  همـکاری 
شـبه دولتی و چندیـن سـازمان غیردولتـی کـه همگـی در حفاظـت گونـه برنامه ریزی شـده ذینفـع 
هسـتند- کنـار بیایـد. بعـاوه، هـر سـازمان کـه در اجـرا همـکاری می کنـد،  اقدامـات و وظایـف 
اختصاصـی )به جـز مسـئولیت های پیش بینی شـده در برنامـه( دارد کـه می بایسـت آن هـا را نیز در 
برنامه هـای کاری اش بگنجانـد و نهایتـًا اینکه، ممکن اسـت بودجه الزم و سـایر منابـع، مطابق با  

برنامـه در دسـترس قـرار نگیرند.
ایـن شـرایط، موضوعـات بسـیاری را بـرای همـکاری مؤثـر ایجـاد می کنـد بـه این معنـی که، 
ممکـن اسـت نیـاز بـه ایجـاد مکانیسـم های خـاص بـرای اداره و نظـارت بـر اجـرای آن باشـد. 
جنبه هـای »نرم تـر« شـامل ایجـاد اعتمـاد بیـن همـه طرفیـن، روابـط کاری دانشـگاهی و رهبری 

است. مناسـب 
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توصیـف یـک مدل واحـد برای ایـن وضعیت امکان پذیر نیسـت اما برخـی تاش های حفاظت 
از گونه هـا بـه دلیـل بی توجهی به سـازوکارهای مؤثر و کارآمـد برای اجرا، نـاکام مانده اند.

دو راهکار برای کاهش مخاطرات این وضعیت وجود دارد:
1- تشـکیل کارگاه برنامه ریـزی بـا ثبت نـام و حضـور همـه سـازمان های همـکار و طراحـی 
چارچوب هـای اصلـی اجرایـی. ایـن چارچوب باید از سـازوکارهایی بـرای ارزیابی میزان پیشـرفت 
کلـی پـروژه برخـوردار باشـد، مثًا یک کمیتـه راهبری متشـکل از کلیـه ذینفعان کلیـدی که نقش 

آن هـا در نظـارت بـر پیشـرفت و موفقیـت حفاظـت متمایز خواهـد بود.
نگه داشـتن  و  اجرایـی  هماهنگـی  به منظـور  بتواننـد  اسـت  ممکـن  بزرگ تـر  پروژه هـای   -2
مشـارکت کنندگان در مسـیر اقدامـات و برنامه هایـی کـه موردتوافق پـروژه قرارگرفتـه، یک بخش 
اختصاصـی ایجـاد کننـد. به عنوان مثـال، برنامـه حفاظـت در تمـام گسـتره پراکنشـی یوزپلنـگ و 
 سـگ وحشـی دارای یک هماهنگ کننده منطقه ای در سـه ناحیه آفریقا اسـت که وظیفه تسـریع و
کمک رسـانی بـه اجـرای راهبردهـای منطقـه ای و تدویـن برنامه های اقـدام ملی بـرای این گونه را 

به عنـوان تعهـدات کلیدی، بر عهـده دارد.

4-6 - تدوین برنامه پایش

به دالیل زیر، داشتن یک برنامه پایش ضروری است:
y  در کوتاه مـدت، بـرای ارزیابـی کـردن اینکـه آیـا اقدامـات انجام یافتـه در حـال دسـتیابی بـه

نتایـج مطلـوب هسـتند یـا خیر
y در درازمدت، برای نتیجه گیری کردن در این رابطه که آیا اهداف برآورده می شوند؛
y  بنابرایـن اطاعـات حاصـل از پایـش مبنـای عینی بـرای ایجاد هرگونـه تغییـر در اقدامات از

طریـق فراینـد مدیریـت سازشـی )تطبیقی( )فصـل 5( ، یا بعـد از یـک دوره طوالنی تر، تغییر 
در اهـداف اصلـی و فرعـی )فصـل 9( خواهد بود.

 ایـن بـدان معنـا اسـت کـه فراینـد پایـش بـرای اکثـر گونه هـا بایـد ادامـه یابـد تـا دسـتیابی بـه 
اهـداف محقـق شـود. جنبه هـای کلیـدی در طراحـی برنامـه پایـش عبارت انـد از:

1- چـه کسـی بـه اطاعـات حاصلـه نیـاز دارد و چـرا؟ دامنـه کاربران چنیـن اطاعاتـی احتمااًل 
گسـترده خواهـد بـود کـه می توانـد شـامل کسـانی کـه گونه هـا را مدیریـت می کنند و سـازمان های 

متبوعـه آن هـا، سیاسـتمداران در سـطوح مختلـف و عموم مردم باشـد.
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2- برای تأمین نیازهای اطاعاتی کاربران، کم ترین اطاعات موردنیاز چقدر است ؟
3- چگونه می توان این اطاعات را با حداقل هزینه و کم ترین میزان تاش گردآوری کرد؟

گروه اجرایی یا مقام مسئول باید مشخص و تائید کند که:
1-  حداقـل اطاعـات موردنیـاز بـرای ارزیابـی اینکـه آیـا اقداماتـی کـه انجام شـده اند بـه نتایج 
موردنظـر رسـیده اند یـا خیـر و در دسـتیابی بـه  اهـداف اصلـی و فرعـی، نقش آفرینـی مناسـب را 

داشـته اند یـا نـه، چقدر اسـت؟
ایـن  ایـن اطاعـات چیسـت ؟ دانسـتن  بـرای جمـع آوری  2- مقرون به صرفـه تریـن شـیوه 
 موضـوع، منجـر به تبیین روش هـای نمونه برداری، حجم و میزان آن ها، تکرار اسـتفاده از آن ها و

سایر موارد خواهد شد. 
در شـرایطی که با محدودیت منابع مواجه هسـتیم، ممکن اسـت منابعی که برای پایش اختصاص 
می یابنـد انـدک باشـند. عـاوه بر ایـن، طرح پایش ممکن اسـت بلندمـدت بوده و همچنیـن احتمال 
دارد جمـع آوری داده هـا نیـز پرهزینـه باشـد لـذا، تدویـن طرح هـای پایـش مقرون به صرفـه و پایدار، 

امـری ضروری اسـت. تحقق ایـن مهم، مسـتلزم رعایت موارد زیر اسـت:

y  ارائـه تعریـف بسـیار دقیـق از داده هایـی کـه بایـد جمع آوری شـوند تـا بتواننـد نتایجـی که از
طریـق اجـرای اقدامـات بـه دسـت خواهـد آمـد را بـا دقـت و کامًا واضـح بیـان کنند. 

y  داده هـای جمع آوری شـده بایـد به طـور ویـژه بـا ارزیابـی رونـد پیشـرفت بـه سـمت اهـداف
اصلـی و فرعـی مرتبـط باشـند.

y  پایـش سـامت حیات وحش و بیماری هـا می توانـد اطاعاتی در مورد اثربخشـی روش های
مدیریـت خطـر )جاکوب-هـوف و همـکاران، 29014( و به طورکلی تر، تصویر گسـترده تری از 

سـامت اکوسیسـتم ارائه دهد. 

y  دامنـه و محـدوده پایـش بایـد انعطاف پذیـر باشـد بـه ایـن معنـی کـه،  درحالی کـه وضعیت و
کارایـی گونـه برنامه ریزی شـده محور اصلی اسـت، طرح پایش بایـد وقایع قابل توجه در سـایر 
بخش هـا ازجملـه فرآیندهـای برنامه ریـزی جدید برای زیرسـاخت یـا تغییر عمده سیاسـت که 

ممکـن اسـت گونـه را تحت تأثیر قـرار دهد را تشـخیص داده و ثبـت نماید. 

y  الزم اسـت بـرای تجزیه وتحلیـل و ذخیـره داده هـا، مکانیسـم های مطمئن بالقـوه درازمدت
باشند.  داشـته  وجود 
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y  امـکان تجزیه وتحلیـل سـریع داده هـای دریافتـی باهـدف ارائـه گـزارش بـه روز و نزدیک به
واقعیـت بـه مدیران یـا سیاسـت گذاران وجود داشـته باشـد.

y  سـازمان ها یـا مؤسسـاتی وجـود دارنـد کـه متعهـد بـه انجـام پایـش بـرای هرچنـد سـال که
الزم باشـد، هسـتند. بـا توجـه بـه اینکه مدت زمـان تأمیـن بودجه پـروژه محدود خواهـد بود، 

مسـئولیت نظـارت بلندمـدت بـر عهـده یک بخـش دولتـی قـرار می گیرد.

y  الزم اسـت مسـئولین پایـش از ثبـات و سـازگاری روش ها در طـول سـال ها اطمینان حاصل
کننـد به نحوی کـه رونـد انجـام و نتیجه گیـری در طـول دوره پایـش قابل اتـکا و محکم باشـد.

سـازمان ها و افـرادی کـه در برنامـه پایـش دخالـت یـا همـکاری دارنـد، چنانچـه بـرای کاهش 
عـدم اطمینان هـا ضـروری باشـد یـا منابـع کارآمدتـری وجـود داشـته باشـند، تمایـل الزم بـرای 

اسـتفاده از روش هـا یـا ابزارهـای جدیـد را داشـته باشـند.

y  در مـورد بـه اشـتراک گذاری اطاعـات یـا صـدور اجـازه اسـتفاده از آن هـا توسـط اشـخاص
ثالـث، خـط مشـی و سیاسـت های الزم وجود داشـته باشـد. این موضـوع می توانـد به ویژه در 

سـال های اولیـه اجـرای پـروژه، امری حسـاس باشـد. 
عـاوه بـر مـوارد فـوق، برنامـه پایـش بایـد مـوارد بیش تـری از جنبه هـای عملی که بـا اجرای 

آن مرتبـط هسـتند را تحـت پوشـش قـرار دهد ماننـد اینکه:

y  چـه کسـی مسـئولیت کلـی برنامه پایش را بـر عهده دارد و نقطـه تماس برای انتشـار نتایج یا
پاسـخ بـه درخواسـت ها خواهـد بـود؟ غالبًا در ایـن مورد، انتخـاب یک فرد مشـخص به عنوان 

هماهنگ کننـده پایش، تنهـا راه حل مناسـب خواهد بود. 
چـه کسـی انجـام هـر یـک از قسـمت های برنامه پایـش را بـر عهـده دارد  از جملـه این که، چه 
 کسـی مسـئول جمع آوری داده ها اسـت؟ چه کسی مسئول تجزیه وتحلیل و تفسـیر داده ها است؟ و

چه کسی مسئول استفاده از داده های تفسیر شده است؟ 

y پایش چه موقع انجام خواهد شد؟

y  مرجع نظارت کیست؟

y  داده های حاصل از پایش چگونه مورداستفاده قرار خواهند گرفت؟

y چه کسی بودجه پایش را تأمین می کند؟
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5-6 - به اشتراک گذاری اطالعات

همین کـه اجـرای پـروژه حفاظت از گونه آغاز شـد، اطاعات حاصل از پایـش، اصلی ترین ابزار 
برای رضایت بخشـی به  عایق و سـایق حفاظتــی، سیــاسی و عمومی خواهند بود. از همین 
 رو، الزم اسـت  تـا ایـن موضــوع در راهبـرد ارتباطـات کـه در فصـل 8 بـه آن پرداختـه خواهد شـد،

گنجانده شده و موردتوجه قرار گیرد.



مرورکلیفصل:

1( ارزیابی نتایج و پیشرفت تا

2( مدیریت سازگارانه

فصل7
ارزیابیوسازگاری
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1-7- ارزیابی پیشرفت و نتایج

نتایـج پایـش، ابـزاری اسـت کـه بـا بررسـی آن می تـوان پـروژه یـا عملکـرد اقدامـات را کنترل 
کـرد و درواقـع، بخـش مهمـی از فرآینـد مدیریـت مبتنـی بـر نتایج اسـت کـه موجب می گـردد تا:

y ،خیـر یـا  انجـام می شـوند  برنامـه  اسـاس  بـر  و  مناسـب  ترتیـب  بـه  اقدامـات  آیـا   اینکـه 
تحت نظر قرار گیرد

y اینکه آیا اقدامات دارای نتایج مطلوب هستند یا خیر، مورد ارزیابی قرار گیرد

y  اینکـه راهبردهـای اولویت بنـدی شـده، نتایج مطلوبـی را تولید می کنند یا خیر، موردبررسـی
شود واقع 

y  اینکـه توجـه بـه این موضوع کـه آیا برای دسـتیابی به نتایج بهتر، الزم اسـت تـا راهبردهای
جایگزین در نظر گرفته شـوند، یادآوری و تشـویق شـود

مدیریـت پـروژه، بـه گروه ها و مدیـران این امـکان را می دهد تا بـا ارزیابی این که آیـا فعالیت ها 
در مسـیر اجـرا هسـتند یـا خیر، عوامـل دیگری کـه در اجرای پـروژه تأثیـر می گذارند را شناسـایی 
کـرده و محـدوده یـا دامنـه کاری موجود را اصـاح یا به روز کننـد. در خصـوص بهترین روش های 

مدیریت پـروژه، منابع متعـددی وجود دارد.
وجـود داده هـای مبتنـی برپایش، امـکان ایـن را می دهد کـه راهکارهای تطبیقی )سازشـی( یا 
راهبردهـای جایگزیـن انتخـاب ) مطابـق فصـل 5( و همچنین فرضیـات مربوط بـه آنچه در یک 
پـروژه در حـال انجـام اسـت را تحـت آزمـون قـرارداد. این امـر، برای اطمینـان از اجـرای بهترین 
راهبردهـا بـر اسـاس دانـش موجـود و همچنیـن ارزیابـی اینکه کـدام راهبردهـا، بیش تریـن بازده 

سـرمایه گذاری را دارنـد بسـیار مهم اسـت.
گـرد هـم آوردن ذینفعـان کلیـدی برای کشـف و شناسـایی داده هـای کمی و کیفـی، گامی مهم 
 بـرای ارزیابـی اینکـه آیا نتایج یک پروژه یا اقدامات در مسـیر دسـتیابی به نتایج مطلـوب قرار دارد

یا خیر به شمار می آید.
 چنیـن مشـارکتی از ذینفعـان کلیـدی را می تـوان بـه اشـکال چارچوب هـای ارزشـیابی کامـًا 
سـاختاریافته یـا بـا سـاختار کم تـر نظیـر مکالمـات کیفـی بـا گروه هـای موردنظـر )مصاحبه هـای 

دقیـق و جامـع( ، انجـام داد.
بحث هـای گروهـی در موردنیـاز سـازگاری یـا تغییر راهبـرد مبتنی بـر اطاعات جدیـد، فرایند 
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 ارزشـمندی بـرای تفکـر و تأمـل درون برنامه ای اسـت. این امر ممکن اسـت منجر به بازگشـت و
تجدیدنظـر در زنجیره هـای نتایـج گـردد. گروه ها و ذینفعـان، در این روش با ارزیابی پیشـرفت ها، 
شـناخت مطلوبـی از خطـرات مرتبـط، عـدم قطعیـت و تفسـیر داده هـای کیفـی و کمـی موجـود 
بـرای پشـتیبانی از تصمیمـات پیـدا می کننـد. سـپس می تواننـد بـه ایـن درک مشـترک برسـند که 
گزینه هـای جایگزیـن را در دسـت دارنـد و به این ترتیـب هرگونـه اصـاح در برنامـه نیـز در اختیـار 

ایشـان قرار دارد.

2-7 - آیا اقدامات اجراشده اند؟

جزئیـات یـک برنامـه خوب هنگام اجرائی شـدن اقدامـات آن و توالی و ترتیـب اقدامات ممکن 
اسـت بـرای موفقیـت در برنامه ریـزی مهـم باشـد. اولیـن آزمـون اثربخشـی برنامه، بررسـی این 

موضـوع اسـت کـه آیـا مطابق بـا زمان بنـدی و به ترتیب اجراشـده اسـت یـا خیر.

3-7 - آیا اقدامات تأثیری در کمک به تحقق اهداف داشته اند؟

اینکـه به واسـطه زنجیـره نتایـج )یـا مشـابه آن( بـه بیانـی روشـن از علـت و معلول یـا تأثیرات 
دسـت پیـدا کنیـم، موضوعـی بسـیار مهـم و ارزشـمند بـرای ارزیابی موفقیت هسـت.

راهبردهـای جایگزیـن انتخـاب بایـد بر اسـاس درک درسـتی از وضعیت گونه هـا و عوامل مؤثر 
بـر آن هـا ایجـاد شـوند. عـاوه بـر ایـن، عـدم قطعیت هـا  کـه قبـًا بـه آن ها اشـاره شـد نیـز باید 
موردتوجـه قـرار گیرنـد. بـا داشـتن چنیـن شـفافیت مفهومـی اسـت کـه می تـوان ارزیابی کـرد آیا 
 پـروژه  بـر اسـاس داده هـای جمع آوری شـده و تجزیه وتحلیل نتایـج، اهداف اصلـی و فرعی بلند و

کوتاه مدت را محقق کرده است یا خیر. 
ایـن فراینـد ارزیابـی بایـد به طـور یکپارچـه و هم زمـان بـا مدیریـت تطبیقـی کـه عـدم قطعیت هـا  
را مدیریـت می کنـد اجـرا شـود. در ایـن مرحلـه بررسـی، الزم اسـت تـا نتایـج، مبتنـی بـر تفسـیرهای 
جایگزیـن علـت و معلول و بهتریـن روش برای به دسـت آوردن نتایج مطلوب مـورد ارزیابی قرار گیرند.

4-7 - چرا برخی از نتایج آن طور که انتظار می رفت نبوده اند ؟

 ممکـن اسـت بـه دالیـل مختلفی نظیـر عدم اجـرای کافـی و نقـص در مدیریت پـروژه، درک 
نادرسـت  از علـت و معلـول بـرای دسـتیابی بـه نتایـج، محدودیـت داده هـای جمع آوری شـده در 
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مرحلـه پایـش، عوامـل غیرمنتظره خارجـی، بزرگـی غیرمنتظره چالش هـای مورد انتظـار یا حتی 
عواقـب پیش بینی نشـده اقدامـات، نتایـج مطلـوب موردنظـر حاصل نشـوند.

ایـن مرحلـه، در درک اینکـه چـرا نتایج محقق نشـده اند و تشـخیص تغییراتی که بـرای اصاح 
 وضعیـت مـور نیـاز هسـتند بـا ارزش و مهم اسـت. عدم دسـتیابی به نتایج، ممکن اسـت ناشـی از
 خطا ها یا غفلت ها و حذف برخی موارد در اجرا، انتخاب اشـتباه راهبرد مورداسـتفاده، عدم قطعیت
ادامـه دار و یـا شـرایطی فراتـر از کنتـرل پـروژه باشـد. صرف نظـر از دالیـل چرایـی، اطاعـات 
می بایسـت بـرای کمـک بـه گروه هـا در اتخـاذ تصمیمـات آگاهانه تـر در خصـوص نحـوه و محـل 

ادامـه اجـرای کار، مورداسـتفاده قـرار گیرنـد.
بهره گیـری از رویکـرد تئـوری تغییـر) Theory of Change Approach( چـه زمانـی کـه نتایـج 
آن گونـه کـه انتظـار می رفـت نباشـند و چـه هنگامی کـه فرضیـات نیـاز بـه آزمون هـای بیش تـری 
دارنـد، می توانـد بسـیار مفیـد باشـد. بـا ایـن فرض کـه اهـداف قبـًا به روشـنی بیان شـده اند، این 
رویکـرد بـرای شناسـایی همه شـرایطی که باید وجود داشـته باشـد و اقدامات الزم برای دسـتیابی 
بـه اهـداف، بـه سـمت عقب عمـل می کند و عواقب علـل و معلول را بـه چالش می کشـد. البته  در 
همـان حـال کـه زنجیـره نتایج  بـر مبنای تئـوری تغییر اسـتوار می گـردد، این تئوری به شناسـایی 
صریح تـری از مفروضـات زیربنایـی نیـاز دارد )بیگـز و همـکاران، 2016(. بیگـز و همکارانش در 
سـال 2016 مثالـی از این کـه  چگونـه می تـوان تئـوری تغییـر را در واکنش هـای جامعه بـه تجارت 
غیرقانونـی حیوانـات وحشـی بـه کاربـرد، ارائه داده انـد. آن ها همچنیـن بر ارزش و لزوم مشـارکت 

اجتماعـی در برنامه ریـزی بـرای مشـکات حفاظـت از تنوع زیسـتی، تأکیـد نموده اند. 
واکنـش دوره ای همـه ذینفعـان بـه تأثیـر مداخـات همـگام با اجـرای پـروژه، اجـازه تعدیل و 
تنظیـم را می دهـد چراکـه هرچنـد شـرایط غالبـًا تغییـر می کنند و به سـمت مطلوب پیـش می روند 
امـا نتایـج ممکـن اسـت به همـان میزان و شـکلی کـه در برنامـه پیش بینی شـده، میسـر نگردند. 
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مرورکلیفصل:

1( ارزش برقراری ارتباط.

2( با چه چیزی باید ارتباط برقرار کرد؟

3( با چه کسی باید ارتباط برقرار کرد؟

4( چگونه و چند بار باید ارتباط برقرار شود ؟

فصل8
یادگیریوبرقراریارتباط

مرحلههشتمازچرخهبرنامهریزی
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1-8- راهبرد ارتباطات

یادگیـری و برقـراری ارتبـاط معمـواًل ماحظاتـی هسـتند کـه در برنامه ریـزی بـرای حفاظـت 
از گونه هـا، مـورد غفلـت واقـع می شـوند. درحالی کـه در صـورت توجـه مناسـب، ابـزار قدرتمندی 
بـرای کمـک بـه مسـئولین برنامه ریـزی و اجـرای برنامـه به شـمار می آینـد، به ویژه اگـر همگی از 

تجربیـات خـود بیاموزنـد و بازخـورد آن را بـه دیگـران ارائـه دهند.
نیـز در  بـرای دیگـران  از روش هـا، موفقیت هـا و چالش هـا  به دسـت آمده  آگاهی هـای  نشـر 
کار برنامه ریـزی سـودمند خواهـد بـود. جمـع آوری برنامه هـای حفاظـت از گونه هـا در شـرایط و 
نیازهـای متنـوع، نشـان گر اهمیـت برنامه ریـزی بـرای مداخلـه در حفاظـت هسـت. ایـن موضوع 

به نوبـه خـود می توانـد منابـع بیش تـری را بـه سـمت برنامه ریـزی جـذب کنـد.
هـر پـروژه، نیازمنـد ایجـاد یـک راهبـرد ارتباطی اسـت کـه بایـد منجر بـه شفاف سـازی موارد 

زیر شـود:
y چرا شما نیاز به برقراری ارتباط دارید؟
y در چه موردی ارتباط خواهید داشت؟
y با چه کسی باید ارتباط برقرار کنید؟
y چگونه با آن ها ارتباط برقرار خواهید کرد؟

شـاید به ظاهـر، دامنه یادگیری و برقـراری ارتباط با مرحله 7 چرخـه برنامه ریزی یعنی »ارزیابی 
و سـازگاری« کـه در فصل هفتم به آن پرداخته شـد، همپوشـانی داشـته باشـد. بااین حـال، باید در 
نظـر داشـت کـه بخش 7 بیش تر به مسـائل داخلی می پـردازد، یعنی به سـازمان ها و افـراد مربوط 
بـه برنامه ریـزی و اجـرا و تأثیـرات آن هـا بـر روی گونـه کانونـی امـا مرحلـه 8 چرخـه برنامه ریـزی 
یعنـی »یادگیـری و برقـراری ارتبـاط«، هـم بـرای نیروهـای پـروژه و هم بـرای نیروهای سـازمان 
مهـم اسـت و در بیـرون از ایـن محدوده نیز برای سـایر برنامه ریـزان، تأمین کننـدگان منابع مالی و 
اهداکننـدگان، جامعـه حفاظـت کننـدگان از گونه ها، دولت ها و جامعه مدنی در سـطح گسـترده تری 

حائز اهمیت اسـت.
 ازآنجا که یادگیری، کل فرایند برنامه ریزی را در مرحله اجرا پوشش می دهد، طبیعی خواهد بود
کـه بخواهیـم بپرسـیم »چه چیـزی خوب و طبـق برنامه پیش رفته اسـت؟ و »چه چیزی پیشـرفت  
کم تـری داشـته؟« همین طـور سـؤاالت دیگـری مانند »چـرا مـا راهبردهای خـود را در طـول اجرا 

تغییـر دادیـم و آیـا راهبـرد جدید موفق تـر بود؟ «
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ازآنجاکـه این موضوعات موردتوجه سـایر برنامه ریزان قرار می گیرند، الزم اسـت تا مشـاهدات 
انجام شـده، از طریـق راهکارهـای ارتباطـی مناسـب کـه ترجیحـًا می تواند انتشـار مقاالت باشـد، 
در دسـترس قـرار گیرنـد. ارزش مشـاهدات از طریـق ایجـاد و ذخیـره مجموعـه ای از راهبـرد ها، 

برنامه هـا و تجـارب حاصـل از اجـرای برنامه هـا ارتقا خواهـد یافت.

2-8- ایجاد فرهنگ یادگیری

ایجـاد فرهنـگ یادگیـری نیازمنـد یک رهبری حسـاس و تیمی قـوی و ثابت کـه در آن هر فرد 
نقـش و نقـاط قـوت خود را بشناسـد، هسـت. در طول طراحی و اجـرای پروژه، اعضـای گروه باید 

به طـور مـداوم به موارد ذیل توجه داشـته باشـند:

y من چه چیزی را اخیراً شنیده ام یا چه چیزهایی را مشاهده کرده ام؟

y این شنیده ها و مشاهدات، در چارچوب اهداف ما، به چه معنی است؟

y با این مشاهده یا عدم مشاهدات چه کاری باید انجام دهم؟
به عبارتی دیگـر، فرهنـگ یادگیـری بدان معنی اسـت کـه موفقیت بایـد به عنوان یـک نتیجه و 
پیامـد، موردتوجـه و قدردانـی قرار گیرد و افراد مرتبط با آن، باید شناسـایی و معرفی شـوند. وقتی 
همه چیـز به صـورت اشـتباه پیـش مـی رود، ایـن شـعار و رویکـرد کـه »دفعه بعـد، چـه چیزهایی را 

می توانیـم بهتـر انجـام دهیم؟« باعث اسـتمرار پیونـد افراد و گـروه به یکدیگر خواهد شـد.
 فوایـد فرهنـگ یادگیـری زمانی مشـهود خواهد بـود که پـروژه دارای ارزیابی زمان بندی شـده و
دوره ای باشـد. معمـواًل ارزیابی هـای دوره ای در بازه هـای زمانـی یـک، سـه یـا پنج سـاله انجـام 
می گیرنـد. اگرچـه ممکـن اسـت یـک فراینـد ارزیابـی، مقاصـد خاص خـود را کـه با اهداف سـایر 
 ارزیابی هـا متفـاوت اسـت دنبـال نماید اما، مقصود اصلی همـه ارزیابی تا،  اندازه گیری پیشـرفت و
تأثیـر آن بـر اهـداف اصلـی و فرعی برنامـه خواهد بود. عـاوه بر این، هـر پروژه احتمـااًل نیازمند 
بازرسـی و ممیـزی کـه شـامل ارزیابـی در برابـر یـک مجموعـه از اسـتانداردها خارجی اسـت، نیز 

خواهـد بود.

3-8 - چرا ارتباط برقرار می کنیم؟

چنانچـه هیچ تاشـی برای ایجـاد نظام پیگیـری و دنباله روی اطاعات صـورت نگیرد، ارزش 
برنامه ریـزی و اجـرای آن، تـا حـد چشـمگیری کاهـش می یابـد. ایـن روند بایـد از ابتـدای مرحله 
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برنامه ریـزی تـا مرحله اجـرا و پایش، به طور منظـم و مداوم انجام گیرد. اطاعات جمع آوری شـده 
شـامل واقعیت هـا، فعالیت هـا، مشـاهدات و تجربیـات خواهند بود. ایـن اطاعات، پایه و اسـاس 
یادگیـری افـراد و اعضـای گـروه درگیـر و سـازمان های آن هـا، سـرمایه گذاران، خیریـن، جامعـه 

حفاظـت کننـدگان و درنهایـت، جامعه مدنـی از پـروژه خواهند بود.
راهبـرد یـا برنامـه تکمیل شـده، نتیجـه کار افـراد زیـاد طـی ماه هـای متمـادی خواهـد بـود. از 
طریـق بررسـی وضعیـت، تمـام اطاعـات مربـوط بـه گونـه برنامه ریزی شـده گردآوری می شـوند 
کـه باعـث ایجـاد منبـع اطاعاتـی مهـم و معتبـری می گـردد کـه حتـی ممکن اسـت بتـوان آن را 

به صـورت مسـتقل نیـز انتشـار داد. )به عنوان مثـال آن جـی و همـکاران ، 2015(. 
 نکته مهم تر آنکه، اگرچه ممکن اسـت برخی سـازمان های غیردولتی در هدایت شـکل گیری و
ایجـاد بسـیاری از راهبردها نقش داشـته باشـند اما، درنهایت دولت کشـوری که گونـه موردنظر در 
محـدوده آن قـرار دارد،  متولـی و صاحب برنامه هسـت. چنانچه راهبرد به صورت رسـمی توسـط 
دولت)هـا( تائیـد و تصویب شـده و به عنـوان سیاسـت رسـمی دولـت بـه شـمار آیـد، بـدون شـک 
مؤثرتـر خواهـد بـود. باید توجه داشـت که هرچنـد روند بررسـی و تصویب راهبردها توسـط دولت 
ممکـن اسـت کنـد و زمان بر باشـد اما، همان گونه کـه در فصل 2 مورداشـاره قرار گرفـت، بی اندازه 

بـه ارزش راهبردهـا خواهد افزود.
یـک راهبـرد تکمیل شـده، دارای تـوان بالقـوه باالیـی به عنـوان ابـزار جـذب سـرمایه و نقطـه 
قوتی برای به دسـت آوردن پشـتیبانی بیش تر، نشـان دادن حسـن نیت سیاسـی، مجوزها و سایر 
منابعـی کـه احتمـااًل بـرای اجـرا موردنیازنـد و البتـه منافـع بیش تـر حاصـل از کسـب حمایت های 

عمومـی جامعه، هسـت. 
تأثیـر یـک راهبـرد یا برنامـه باکیفیت باال، به واسـطه درج منابـع و رفرنس های مورداسـتفاده و 

ترجیحـًا اختصاص یک شناسـه ISBN بـرای آن افزایـش خواهد یافت.
درحالی کـه وضعیـت برنامه ریزی هـا بـا یکدیگر متفاوت اسـت و رویکـرد برنامه ریزی هـم نیاز به 
تطبیـق و سـازگاری دارد اما، همیشـه بخش اعظمـی از تجربیات حاصـل از طرح ریزی های حفاظت 
گونه هـا، در برنامه هـای دیگـر قابل اسـتفاده هسـتند. هر سـابقه مـوردی، آموخته هـا و اطاعاتی را 

بـه همـراه دارد کـه می توانند به اشـخاص دیگـر در انجـام برنامه ریزی هایشـان کمک کنند. 
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بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه گونه هـای بسـیاری وجـود دارنـد کـه حتـی بـه ابتدایی تریـن 
برنامه ریـزی به عنـوان نقطـه شـروع حفاظـت نیـاز دارند، هـر وضعیـت برنامه ریزی بایـد به عنوان 
منبعـی از تجربـه و ارائه دهنـده ایده هـای ممکـن بـرای اینکـه چگونـه می تـوان برنامه ریزی های 

بعـدی را مقرون به صرفـه تـر و درزمانـی کوتاه تـر طراحـی کـرد، در نظـر گرفتـه شـود. 
یـک راهبـرد قابل دسـترس و فراگیـر می توانـد به عنـوان منبـع موثـق اطاعاتـی در مـورد گونه 
برنامه ریزی شـده، الگویـی بـرای سـایر برنامه ریـزان و موقعیت هـا باشـد. یـک راهبـرد خـوب بـه 
برنامه ریزی هـای بعـد از خـود کـه بـرای گونه هـای دیگـر انجـام خواهنـد گرفـت، اجـازه می دهـد 
تـا چنیـن فـرض کننـد کـه گونه هـای مدنظـر آن ها، مشـمول همـان تهدیـدات یـا نیازمنـد همان 
مداخـات حفاظتـی هسـتند. چنین فرضیـات معقولی موجب خواهند شـد که بتوان بـا اطمینان از 
مسـیرهای میانبـر اسـتفاده کـرد و این امر، منجر به تسـریع و کاهـش هزینه در انجـام فرآیندهای 
دیگـر  از  می تواننـد  گونه هـا،  سـایر  بـرای  برنامه ریـزان  آن،  بـر  عـاوه  برنامه ریـزی می شـود. 
فعالیت هـای برنامه ریـزی کـه نتایـج مطلـوب را بـه همـراه نداشـته اند، به شـرط آنکـه اطاعـات 
مربوطـه بـا دقت و منصفانه ثبت و ضبط شـده باشـند، درس بگیرند.هر چه  تجربیـات و ایده هایی 
کـه به اشـتراک گذاشـته می شـوند بیش تر باشـند، منجر بـه یادگیری جمعی سـریع تر می شـوند که 

درنهایـت، بـه سـود حفاظـت از گونه ها اسـت. 
همین کـه مرحلـه اجـرا شـروع شـد، ممکن اسـت نتایـج ارتباطـات، به یـک نیـاز دوره ای برای 
تأمین کننـدگان مالـی یـا دولت هـا تبدیـل شـود بـه ایـن معنـا کـه ممکن اسـت ادامـه پشـتیبانی ها 
منـوط بـه تشـریح به موقـع و دقیـق فعالیت هایـی کـه نشـانگر پیشـرفت هسـتند، باشـد. احتمـااًل 
مدیـران ارشـد پـروژه ملـزم بـه تهیه گـزارش پیشـرفت بـرای تأمین کنندگان مالـی یا برای ارسـال 
بـه یـک کمیتـه راهبـری بـوده و کارمنـدان جـوان پـروژه نیـز مکلف بـه تهیـه و ارائـه گزارش های 
پیشـرفت بـا تنـاوب یک ماهه یا شـش ماهه خواهند بـود که از آن هـا در گزارش های مدیران ارشـد 

اسـتفاده خواهد شـد.
بـر این اسـاس، دالیـل قانع کننده زیادی بـرای ایجاد یک راهبرد ارتباطی سـاده وجـود دارد که 
بـا اسـتفاده از آن می تـوان یـک راهبـرد یا برنامـه حفاظـت از گونه ها را بـا تهیه اطاعـات منظم و 
همـگام بـا پیشـرفت پروژه، منتشـر کرد. بـا بهره گیری از ترکیـب اینترنت و رسـانه های اجتماعی، 
می تـوان اطاعـات را به راحتـی، به طـور مکـرر و به احتمال زیـاد بـا تأثیرگـذاری جهانـی، ظـرف 

تنها چنـد دقیقه بارگـذاری نمود.
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 4-8 - چه کسی باید بداند؟

در یـک راهبـرد ارتباطـی مطلـوب، به روشـنی مشـخص گردیـده کـه چـه کسـی بایـد مخاطب 
باشـد و اطاعـات بـه او برسـد. بنـا بـه تجربیـات حاصـل از برنامه ریزی بـرای گونه ها، بـرای این 

منظـور، چهـار مخاطب مشـخص وجـود دارد:
1- افـراد و اعضایـی  کـه در فراینـد برنامه ریـزی دخالـت داشـتند و ذینفعـان. بـا علـم بـه اینکـه 
افـراد ذینفـع حاضـر در کارگاه هـای آموزشـی برنامه ریـزی یـا کسـانی کـه در سـایر مراحـل چرخـه 
برنامه ریـزی دخالـت و مشـارکت داده شـده اند معمواًل عضو یـا نماینده ای از یک مجموعه هسـتند، 
بنابرایـن، الزم اسـت تـا در مـورد هـر نـوع برنامه ریـزی بـر روی گونـه، هـدف ارتباطـات بایـد کل 

مجموعـه یـا سـازمان های متبـوع ایـن افـراد باشـد نه فقـط افـرادی کـه مسـتقیمًا درگیـر بوده اند.
2- گذشـته از مراکـز دولتـی و مجموعه هـا و سـازمان هایی که به طـور مسـتقیم در برنامه دخالت 
دارنـد، بایـد حق ارتقاء هرچـه بیش تر آگاهی ها دربـاره برنامه ریزی کار و محصـوالت را برای همه 
 سـطوح دولتـی نیـز محفوظ دانسـت. بـر ایـن اسـاس، سـازمان ها و افـراد مسـئول برنامه ریزی و
سیاسـت گذاری در دولـت و نیز مسـئولین مناطق حفاظت شـده و مدیریت اراضـی، اهدافی کلیدی 

به شـمار می آیند.
3- همـه گروه هـای فعـال در حوزه حفاظت و مشـاغل و مؤسسـات درگیر در پروژه های توسـعه 
زیرسـاخت ها، بایـد حداقـل از تاش هـای مرتبـط بـا برنامه ریـزی گونه ها آگاه باشـند تـا بتوانند از 

نمونه هـا و مـوارد برنامه ریـزی، یـاد گرفتـه و آنها را بـه کار بگیرند.
4- علیرغـم گروه هـای مورداشـاره فـوق، امـا گسـترده ترین گـروه مخاطبیـن، عمـوم مـردم 
هسـتند. حفاظـت مؤثـر بایـد از پشـتوانه یک راهبـرد یا برنامـه مطلوب برخورداری داشـته باشـد. 
عاقـه عمومـی بـه حفاظـت و لـزوم نشـان دادن اقدامـات موفق بـه مـردم، دلیل محکمـی برای 
افزایـش آگاهی رسـانی عمومـی از تاش هـا و فعالیت هـای گروه هـای حفاظـت از گونه هـا اسـت. 
معمـواًل گونه هـای حائـز اولویـت در برنامه ریزی های حفاظتـی، گونه های نادر یـا در معرض خطر 
انقـراض و بـا ایـن پیـام عمومی کـه برنامه ریزی صحیـح و دقیق، منجـر به حفاظت مؤثـر از آن ها 

خواهد شـد، می باشـند.
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5-8 - چه چیزی باید اطالع رسانی شود؟

اعـام زودهنـگام شـروع برنامه ریـزی بـرای تاش هـای حفاظتـی از گونه هـا، می توانـد در 
ایجـاد و جـذب حمایـت عمومـی از ایـن تاش هـا مؤثـر باشـد. برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی 
برنامه ریـزی، فرصتـی ارزشـمند را برای اطاع رسـانی در اختیار رسـانه های محلی قـرار می دهد.
اولیـن و مهم تریـن نتیجـه حاصـل از برنامه ریـزی، یـک راهبـرد یـا برنامـه عمـل خواهـد بود. 
در حالـت ایـده آل، برنامـه عمـل باید حـاوی جزئیات کافی باشـد تـا خواننـده بتواند رونـد و دالیل 
منطقـی ضـرورت انجـام اقدامـات را به درسـتی درک کـرده و نیـز تهدیدهـا و دالیـل لـزوم انجـام 

اقدامـات بـرای مواجهـه  بـا آن هـا را بپذیرد.
احتمـال دارد در طـی مراحـل اجـرا و پایـش، اطاعاتـی کـه باعث کسـب دانش یـا درس جدید 
می شـود نیـاز بـه نگهـداری در سـازمان های اجرایـی داشـته باشـد. امـا بهتر اسـت که ایـن نتایج، 

در اسـرع وقـت تحلیـل و در دسـترس عموم قـرار گیرند.
بسـته بـه اینکـه عملیات اجرایـی، در سـال های اولیه برنامه منجر بـه تغییر اقدامات یا مسـیر و 
روش شـود کـه در فصـل 9 مورداشـاره قرار گرفتـه، برنامه یا راهبرد نیز ممکن اسـت به روزرسـانی 
 شـود که در این صورت، تغییرات و اصاحات انجام شـده می بایست مجدداً در دسترس قرار گیرند.
ایـن موضـوع در برنامه منطقه ای یوزپلنگ و سـگ وحشـی اتفاق افتاده اسـت. راهبـرد منطقه ای 
 آفریقای جنوبی در سـال 2007 تدوین شـد و در سال 2015 موردبازنگری و تجدیدنظر قرار گرفت

 .)RWCP, 2015 &IUCN-SSC(
در طوالنی مـدت، انتشـار نتایـج علمـی و سـوابق فعالیت هـای مرتبـط بـا حفاظـت از گونه هـا 
بـه شـکل تجزیه وتحلیـل وضعیـت، برنامه ریـزی، مداخـات و درنهایـت تأثیـرات، در مجـات 
باکیفیـت بـاال بسـیار ارزنـده خواهد بود. ایـن امر حتـی در مـورد فعالیت هایی که موفقیـت چندانی 

نیـز کسـب نکرده انـد هـم مفید و ارزشـمند اسـت.

6-8- چگونه ارتباط برقرار کنیم؟

 بخـش عمـده ای از تأثیـر هـر پیام، بـه روش و نحـوه انتقـال آن بازمی گـردد. عمومـًا معرفی و
ارائـه برنامه هـا و راهبردهـای حفاظت گونه ها که به عنوان اسـناد مسـتقل طراحی شـده اند در قالب 
نسـخه های چاپـی معمـول نیسـت و حداکثـر در چنـد نسـخه محـدود چـاپ می شـوند، امـا همین 
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 اطاعات می توانند به عنوان اسـناد مبتنی بر شـبکه، در چندین وب سـایت در دسترس قرار گیرند.
تارنمـای IUCN  کـه دارای چندیـن گـروه تخصصی ازجمله گـروه تخصصـی برنامه ریزی حفاظت 
اسـت، یکـی از درگاه هـای اینترنتـی بـرای انتشـار این گونـه اطاعـات اسـت. عـاوه بـر ایـن، 
 تارنما هـای همـه سـازمان های مردم نهـاد درگیـر در برنامه، آژانس هـای تأمین کننـده منابع مالی و

سازمان های دولتی مرتبط، نیز می توانند برای انتشار آن ها مورداستفاده قرار گیرند. 
تجربه نشـان داده که اسـتفاده از پویش های رسـانه های اجتماعی مناسـب می تواند در بسـیاری 

مواقع، تأثیرات مثبت قابل توجهی در انتشـار و به مشـارکت گذاشـتن راهبردها داشـته باشـد.
عاقـه عمومـی بـه حفاظـت، به ویژه بـرای گونه هـای در معرض خطـر، فرصت های بسـیاری 
را بـرای انتشـار اطاعـات فراهـم می نماید کـه ازجمله آن هـا می توان بـه مراکز و امکانـات مرتبط 
بـا موضوع هائـی نظیـر باغ وحش هـا، آبـزی دان تـا، باغ هـای گیاه شناسـی، مراکـز نگهـداری و 
توان بخشـی حیوانـات و مراکـز آشـنایی بـا طبیعت اشـاره کرد که همگـی قابلیت های زیـادی برای 

پیام رسـانی عمومـی چـه در سـایت ها و چـه در رسـانه های خـود دارند.
بـدون تردیـد، طراحـی مناسـب راهبـرد از حیـث چیدمـان مطالـب، اسـتفاده از اشـکال و درج 
 تصاویـر و نمودارهـا در حد اسـتانداردهای حرفه ای، باعث افزایش حداکثـری توجه به آن گردیده و

تأثیرات بالقوه آن را بر کاربران، به طور فراوانی افزایش خواهد یافت. 
اگرچـه راهبردهـا و برنامه هـا عمومـًا پرونده های بسـیار بزرگ حاوی اسـناد پرشـماری هسـتند 
لیکـن می تـوان بـا اسـتفاده از مزیت های رسـانه های اجتماعـی، در حوزه هـا و مناطـق جغرافیایی 

گسـترده ای در خصـوص وجـود این دسـتاوردها اطاع رسـانی کرد.
زبـان: در کارگاه هـای برنامه ریـزی، احتمـااًل یکـی از واقعیت هایـی کـه بایـد موردتوجـه قـرار 
گیـرد، تعـدد زبان  هـای محلـی اسـت. امـا زمانـی که یـک راهبـرد به پایـان می رسـد، احتمـااًل به 
یـک یـا چنـد زبـان بین المللی ترجمـه گردیده و یک نسـخه از آن نیز بـه زبانی که تمامـی ذینفعان 
بـا آن آشـنا هسـتند، تهیـه خواهـد شـد. ترجمه همه اسـناد به یک زبـان دوم، کـه غالبًا زبـان ملی 
اسـت، هرچنـد ممکـن اسـت پرهزینـه باشـد امـا بسـیار ارزشـمند اسـت )به عنوان مثـال ووالور و 
همـکاران ، 2015( درعین حـال، تهیـه خاصـه اجرایـی بـه زبان هـای مختلـف، باعـث افزایـش 

تأثیـر دسـتیابی بـه یـک راهبـرد می گردد.
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نتایـج پایـش، اسـاس و پایـه ای برای تعییـن میزان پیشـرفت در اجـرای راهبـرد از طریق یک 
پـروژه مؤثـر یـا مجموعـه پروژه هـای متصل به هم اسـت.

مدت زمـان پروژه هـای حفاظـت از گونه هـا بسـته بـه عوامـل متعـدد، متفـاوت خواهد بـود اما، 
به طورکلـی می تـوان گفـت کـه سـال های زیادی بـه طول خواهـد انجامیـد. در مقابـل، حفاظت از 
گونه هـا، بـرای مدت زمانـی نسـبتًا کوتـاه بودجـه دریافـت می کنـد. بیش تـر تأمین کننـدگان منابـع 
مالـی بـه مدت سـه سـال، یا در مـواردی محدود بـرای پنج سـال، کمک های مالی ارائـه می کنند. 
ایـن دوره هـای زمانی در بسـیاری از شـرایط حفاظتی باعث تأمین پشـتیبانی بلندمـدت نمی گردند 
بلکـه بـا در نظر گرفتـن اقدامات بازیابـی و بازه زمانی موردنیـاز آن ها، در حـد دوره های میان مدت 
تقلیـل می یابنـد. پرواضـح اسـت کـه ایـن ماحظـات، بـر زمـان و رونـد بررسـی و تحلیـل و البته 

هرگونـه تغییـر در یک پـروژه، تأثیـر می گذارند.
در کوتاه مـدت تـا میان مـدت، نتایـج پایـش، مبنـای گزارش هـای منظـم و دوره ای مجـری 
یـا مدیـر پـروژه بـه سـازمان متبـوع خـود خواهـد بـود. ممکـن اسـت تأمین کننـدگان مالی نیـاز به 
گزارش هایـی بـا قالـب یـا برنامه های متفاوت داشـته باشـند. در طول ایـن مـدت، به احتمال زیاد، 

رهیافـت مدیریـت تطبیقـی در سـطح اقدامـات اعمال می شـود.
همان گونـه کـه در فصـل 2 اشـاره شـد، مدت زمـان 3، 5 یـا 10 سـال طـول عمـر پیشـنهادی 
یـک راهبـرد حفاظتی اسـت، کـه در پایان این مـدت، باید بررسـی جامعی بـر روی رهیافت انجام 

شـود. ایـن بررسـی، خواهد پرسـید که:

y چه پیشرفتی در جهت تحقق اهداف اصلی و اهداف فرعی حاصل شده است؟

y این پیشرفت ها چگونه به صورت عینی اندازه گیری می شوند؟

y نتایج و تأثیرات خاص چیست؟

y موفقیت های برجسته پروژه کدم اند؟

y این پروژه در چه مواردی موفق شده، کم تر موفق شده یا شکست خورده است؟

y دالیل موفقیت تا یا عدم موفقیت ها چیست؟

y آیا جنبه های کلیدی در مورد گونه های کانونی، شناخته نشده است؟

y آیا برخی فعالیت های مهم شناسایی نشده اند؟

y آیا برخی فعالیت ها طبق برنامه ریزی انجام نشده است؟
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y آیا برخی فرضیات صحیح نبوده اند؟

y آیا تغییرات منفی در محیط های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پروژه ایجادشده است؟

y آیا برخی از حوادث شدید، آثار منفی بزرگی داشته اند؟
چنیـن تحلیلـی، عملکـرد و دالیـل آن را ارزیابـی می کنـد و پایـه ای بـرای طراحـی هـر یک از 

مراحـل بعـدی پـروژه خواهـد بود.
در ایـن مرحلـه، الزم اسـت تـا در اجـزای سـطح باالتـر چرخـه برنامه ریـزی تجدیدنظـر گردد. 
چنانچـه فعالیت هـا در بازه هـای زمانـی کوتاه مدت و میان مدت تحـت پایش قرارگرفتـه و به روش 
انطباقـی مدیریـت گردنـد و بازبینـی و بررسـی، زمینه هـای منجـر بـه موفقیـت کم تر را مشـخص 
کنـد، می تـوان اهـداف اصلـی و اهـداف فرعی را نیـز بازنگـری کـرد. درحالی که چشـم انداز اصلی 
بایـد برانگیزاننـده و حتـی گاهـی بیش ازحـد بلنـد پروازانـه باشـد، اهـداف اصلـی و اهـداف فرعـی 
می بایسـت واقـع بینانه باشـند هرچنـد، مقیاس هـای زمانی آن ها بـا یکدیگر متفـاوت خواهد بود. 

عملکـرد مراحـل اولیـه می توانـد ضـرورت بررسـی و تعریف مجـدد آن ها را تعییـن نماید.
 اگر این اجزا که در سـطوح باالتر برنامه قرار دارند نیاز به تجدیدنظر داشـته باشـند، الزم اسـت
تـا فراینـد، مطابق شـکل 1-9، همان مراحل چرخـه برنامه ریزی را دنبال کند. بررسـی وضعیت را 
 می توان با اسـتفاده از تجربیات حاصل از پروژه، به روزرسـانی نمود و این امر ممکن اسـت موجب

شود تا ذینفعان دیگری که الزم است تا در طراحی مجدد شرکت داشته باشند، شناسایی شوند.
دسـتیابی بـه نتایـج حفاظـت در مـورد بسـیاری از گونه هـا غالبًا سـال ها یا حتی دهه هـا به طول 
می انجامـد کـه می توانـد از طـول عمـر بسـیاری از پروژه هـا بیش تر باشـد. بـه دنبال پایـان یافتن 
طـول عمـر پروژه هـا، پشـتیبانی های حفاظتـی پیش بینی شـده در آن ها نیـز به پایان می رسـد اما 
مسـئولیت حمایـت از گونه هـا ادامـه خواهد یافت و ممکن اسـت صرفـًا بر عهده متولـی قانونی آن 
 قـرار گیـرد. به همین دلیل، ضرورت دارد بررسـی نهایی پروژه، ماحظات مربـوط به توانمندی و
 قدرت کسـب موفقیت تا زمان پایان پروژه و چگونگی ادامه تاش های حفاظتی پس از پایان آن،
 به نحوی کـه تـا حـد امکان مناسـب باشـند را مدنظـر قرار دهد. بـا توجه بـه این موارد، الزم اسـت
 تا مسـئولین گونه های تحت برنامه ریزی حفاظتی، به اسـتمرار پایش های دوره ای منظم پیشـرفت

حفاظت و بروز رسانی راهبرد یا برنامه حفاظت، ترغیب و تشویق شوند.
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1- مقدمه

فصـل اول از بخش نخسـت برنامه ریزی، از مـا می خواهد در مورد آنچه باید برنامه ریزی شـود 
 صریح و روشـن باشـیم، به این شـکل که چه گونه ای مدنظر اسـت، چه مسـاحتی را اشـغال کرده و
چـرا برنامه ریـزی بـرای آن ضـروری اسـت. عـاوه بـر این، بیان شـد کـه جنبه های زیـادی برای 
حرکـت از "چـرا" بـه سـمت "چگونـه برنامه ریزی کنیـم" وجـود دارد؟ "چگونه" موضـوع بحث این 

بخش اسـت.
مبحـث" چگونـه برنامه ریـزی را انجام خواهیـد داد ؟" تأثیر مسـتقیم بر کیفیـت نتایج حاصل از 
برنامه ریـزی و شـانس پذیـرش رسـمی آن و در نهایت، اجرای آن خواهد داشـت. ایـن امر به نوبه 
خـود، موجـب افزایـش و حتـی بـه حداکثـر رسـیدن احتمـال ارتقـاء چشـم انداز یـا دورنمـای بقای 

گونـه برنامه ریزی شـده در طوالنی مـدت می شـود .
فرآینـد  یـک  کـه  می دهـد  نشـان  گونه هـا  از  حفاظـت  برنامه ریـزی  از  حاصـل  تجربیـات 
برنامه ریـزی مؤثـر، به احتمـال زیـاد چنـد ویژگی کلیدی را نشـان می دهـد که در بخش 2 بسـته 1 

بـه آن هـا اشاره شـده اسـت.
1- چه کسی برنامه ریزی را انجام می دهد؟

ابتـکار عمـل بـرای پایه گـذاری یـک فرآینـد برنامه ریـزی حفاظـت از گونـه، می توانـد به طرق 
مختلـف شـکل بگیـرد کـه غالبـًا بـه ماهیـت سـازمانی کـه قصـد برنامه ریـزی دارد )به عنوان مثال 
سـازمان دولتـی، نهـاد حفاظتـی غیرانتفاعـی، گـروه تخصصـی SSC و ...( و ماهیـت گرایـش به 
برنامه ریـزی ) به عنوان مثـال غلبـه بـر نـادر بـودن گونه هـا، شناسـایی و یافتـن دالیـل کاهـش 
جـدی و ابهام انگیـز گونه، بررسـی نقـش بیماری هـا، برنامه ریزی بـرای بازیابی گونه ها و اسـتفاده 

پایـدار، ارزیابـی تأثیـر تغییرات آب وهوایـی و ...( بسـتگی دارد.
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y بخش 2 بسته 1: ویژگی های اصلی یک فرآیند برنامه ریزی مؤثر

y  بـرای حفاظـت از گونـه بایـد یک پایـه اطاعاتی قوی و محکمی وجود داشـته باشـد که از
طریـق دانـش کافـی و تفکر دقیـق به دسـت خواهد آمد.

y  مشـارکت: کلیـه سـازمان ها و افـراد دارای عایـق و منافـع قانونـی نسـبت بـه گونه هـا یـا
منطقـه، بایـد در برنامـه حضور داشـته و به طور کامل مشـارکت داده شـوند تا ایـن اطمینان 

حاصـل گـردد که تصمیـم گیرنـدگان مربوطـه، به درسـتی معرفی شـده اند.

y .فنی: باید تخصص های فنی و کارشناسی بدرستی در فرایند برنامه دخالت داده شوند

y  پشـتیبانی: الزم اسـت تا دسـتاوردهای برنامه ریزی از پشـتیبانی همه کسـانی که در شکل
گیری آن دخالت داشـته اند برخوردار باشـد.

y  مسـئولیت هـا: ضروری اسـت تا مسـئولیت ها بـرای دسـتاوردهای برنامه ریـزی و اجرای
آنهـا، تعیین می شـوند.

y  تـدارکات و امـور اداری: ایـن اقدامـات بایـد بطـور مؤثـر انجـام پذیرفتـه و مسـئولیت های
خـاص مربـوط بـه آنها، به درسـتی مشـخص شـود.

y  ،منابـع: یـک فرآینـد کامـل و رسـمی برنامه ریـزی بـرای گونه هـا می توانـد از نظـر زمان
نهاده هـای شـخصی و هزینه هـای مسـتقیم، پرهزینـه باشـد و این مـوارد می بایسـت قبل 

از پیشـنهاد هرگونـه برنامه ریـزی، امکان سـنجی گردند.

علیرغـم وجـود تنـوع در گروه هـا و انگیزه هایـی کـه می تواننـد منجر به شـکل گیری ایـده اولیه 
فرایندهـای برنامه ریـزی حفاظتـی گونه هـا گردند، بعضـی از آن ها به عنـوان نقش اصلی به شـمار 
می آینـد. به طورکلـی، سـازمان دهی برنامه ریزی و شـرکت کنندگان در آن، به تناسـب مـوارد ذیل، 

پیچیده تـر و رسـمی تر می شـود:

y .تعداد گونه هایی که برای آن ها برنامه ریزی می شود

y پیچیدگی های بوم شناختی آن ها و الگوی تنوع ژنتیکی بین گونه ای

y آیا وضعیت حفاظتی آن ها و راه حل های احتمالی، بحث برانگیز خواهد بود؟

y مقیاس منطقه جغرافیایی موردبررسی

y تعداد مرزهای رسمی یا کشورهایی که در برنامه دخالت دارند

y تعداد و ماهیت سازمان های مردم نهاد که در برنامه دخالت دارند
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2-  شروع برنامه ریزی حفاظت از گونه ها

معمـواًل نیـاز بـه برنامه ریزی حفاظت از یـک یا چندگونه، ناشـی از یک اولویت بنـدی مبتنی بر 
پـاره ای از معیارهـا اسـت. درنتیجـه احتمااًل گروه کوچکی برای وظایف زیر باید تشـکیل شـود: 

y پیشنهاد فرایند

y همکاری با سازمان های مربوطه  مانند سازمان های دولتی برای پشتیبانی از ادامه کار

y شناسایی و گرد هم آوری کارشناسان فنی و تخصص های مربوطه

y تهیه اطاعات پس زمینه ای و حامیان موردنیاز برای پشتیبانی

y تأمین و ارائه خدمات کارشناسی الزم درکل  دوره فرایند برنامه ریزی

y دسترسی داشتن به دانش سنتی مربوطه

y  حداقل در تهیه پیش نویس محصول برنامه ریزی دخالت داشته باشد
چنیـن گـروه متنوعـی از مشـارکت کنندگان، در برنامه ریـزی بـرای گونه هـا، از مرحلـه تهیـه و 
پیشـنهاد ایـده گرفتـه تا طراحـی اولیـه و پـس ازآن، فعالیت هـای برنامه ریـزی تا فعالیت هـای بعد 

از برنامه ریـزی و تدویـن محصـول نهایـی، نقـش خواهند داشـت .
ایـن گـروه می توانـد شـامل افـراد یـا سـازمان های مبتکـر یـا پیشـتاز برنامه ریـزی، نماینـدگان 
دولت و سـایرین باشـد. اعضای گروه ممکن اسـت به عنوان عضو رسـمی یا غیررسـمی در کمیته 
حضورداشـته باشـند و مـدت حضــور آن هـا کوتـاه  یـا دائمـی باشـد لیکـن در ایـن دسـتورالعمل، 
بـه مجموعـه ایـن اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، صرف نظـر از چگونگـی و مـدت حضـور آن ها در 

فراینـد، "گـروه برنامه ریـزی" اطـاق می شـود. 
نحـوه سـازمان دهی  در خصـوص  گربه سـانان  گـروه تخصصـی  توصیه هـای  بسـته 2  بخـش 2 
کمیته هـا را بیـان می کنـد. پس ازآنکـه گـروه برنامه ریـزی تشـکیل شـد، کلیـه مسـئولیت های فرآینـد 
برنامه ریـزی و عرضـه دسـتاوردهای آن را  بـر عهـده این گروه خواهد بود که شـامل موارد زیر هسـت: 

y 1 تصحیح یا پاالیش هدف برنامه ریزی مطابق فصل

y  تعییـن چگونگـی انجام بررسـی جامع وضعیـت مطابق فصل 2 ازجمله برداشـت یا اسـتنباط
 )a 2012 ، کارشناسـی از اطاعـات کلیدی) مارتین و همـکاران

y تأیید روند نهایی برنامه ریزی پس از کسب مشاوره مناسب
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y موافقت با آنچه باید تحویل داده شود

y  اطمینـان از جمـع آوری اطاعـات موردنیـاز به عنـوان پایـه ای بـرای ارزیابـی کمـی خطـر
زیسـتایی جمعیـت  تجزیه وتحلیـل  از طریـق  ازجملـه  گونه هـا  انقـراض 

y انجام تمرینات یا کارهای مدل سازی ممکن است قبل از کارگاه برنامه ریزی مفید باشد؛  •

y تأمین بودجه برای این فرآیند تا زمان پذیرش رسمی راهبرد یا برنامه

y اطمینان از اینکه منابع مالی و سایر منابع موردنیاز دیگر برای برنامه ریزی کافی است

y  ایجـاد یـک برنامـه یـا خـط زمانی بـرای تدویـن راهبرد بـا زمان بنـدی مرحله به مرحلـه برای
مراحـل کلیدی 

y تعیین میزبان هر یک از جلسات که در حالت ایده آل، می بایست یک سازمان دولتی باشد

y  اطمینـان از کلیـه دعوت هـای رسـمی کـه در صـورت لـزوم بایـد توسـط میزبان های رسـمی
نیـز انجام شـوند

y شناسایی گروه ها، افراد کلیدی و ذینفعان کلیدی

y شناسایی تسهیل گران در صورت نیاز فرایند برنامه ریزی به تسهیل گری

y پذیرش مسئولیت هرگونه نشست و کارگاه آموزشی در طول فرآیند برنامه ریزی

y تعیین روش های مدیریتی و اداری و تعیین مسئولیت ها

y ارائه راهنمایی و نظارت در طول فرآیند برنامه ریزی

y اعمال نظارت و قبول مسئولیت سرعت بخشی به نهایی کردن دستاوردهای برنامه ریزی
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بخـش 2 بسـته 2: شـکل دهـی مبانـی فرآینـد برنامه ریـزی گونه هـا مطابـق بـا توصیه های 
گـروه تخصصـی گربـه سـانان )خاصـه ای از برایتن مـوزر و همـکاران ، 2015(

الزم اسـت تـا در آغـاز فرآینـد، کمیتـه برگـزار کننده ای تشـکیل شـود که وظیفه شناسـایی و 
دعـوت  از شـرکت کننـدگان درگیـر در روند برنامه ریزی و اطاع رسـانی مسـتمر به ایشـان را بر 
عهده داشـته باشـد. هسـته اصلی کمیتـه برگزار کننـده، آغازگـر فرایندخواهد بود امـا کمیته باید 
 شـامل یـک عضـو از هـر کشـور یا گـروه ذینفـع مربوطـه بـوده و همچنین بایـد افـراد باتجربه و

همراهـان محلـی را در بـر بگیـرد. کمیتـه مذکـور، تسـهیل کننـده )های( مناسـب را مشـخص 
مـی کنـد. بـرای تأمیـن پشـتیبانی لجسـتیکی مناسـب، همـکاری بـا یـک سـازمان غیردولتی 
محلـی و نهـاد دولتـی مربوطـه )بـه عنوان مثـال دایره حفاظـت از حیـات وحـش ادارات منطقه 
ای محیـط زیسـت یـا وزارت/ سـازمان محیـط زیسـت( توصیـه مـی شـود. کمیتـه همچنیـن 
بایـد بودجـه کارگاه مشـارکتی را فراهـم کنـد. ایـن هزینـه هـا، بسـته بـه مقیـاس جغرافیایـی، 
پیچیدگـی وضعیـت و تعداد شـرکت کنندگان، ممکن اسـت بسـیار متفـاوت باشـند. تدوین یک 
 اسـتراتژی حفاظـت منطقـه ای بـرای گونه هـای با پراکنش وسـیع ممکن اسـت بـه 50،000 تا 
 100،000 دالر نیـاز داشـته باشـد در حالـی کـه بـرای یـک برنامـه اقـدام ملـی ممکـن اسـت
 10 تـا 20 هـزار دالر کافـی باشـد.  ضـروری اسـت یـک فرآینـد تأمیـن منابـع مالی مناسـب با 
کمـک حامیـان خصوصـی و دولتـی بیـن المللـی برقـرار شـود. تدویـن برنامه های اقـدام ملی، 

غالبـًا  از سـوی سـازمان های ملـی سـازماندهی و پشـتیبانی مالـی می شـوند.

3-  ذینفعان

 موفقیـت در امـر حفاظـت، بـه اقدامـات افراد سـاکن در محـدوده گونه های در معـرض تهدید و
همچنیـن منافـع ملـی و بین المللـی مربـوط بـه آن هـا، متکـی اسـت. تصمیمـات در خصـوص 
چگونگـي حفاظـت بهینـه از گونه هـا، بایـد بـر اسـاس بهتریـن تجـارب و دانـش موجـود درزمینٔه 
زیست شناسـی و بوم شناسـی گونه هـا اتخـاذ گردنـد ولـي درعین حـال، بایـد بـه ابعـاد فرهنگـي، 
اجتماعـي - اقتصـادي و سیاسـي نیـز توجـه داشـت. همچنیـن می بایسـت از دانـش سـنتی برای 

         .)IUCN-SSC / CEESP SULI( تعییـن اهـداف برنامه ریـزی و اجـرا اسـتفاده کـرد
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بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، ایجـاد راهکارهـای مؤثـر بـرای حمایـت از گونه هـا، منـوط بـه 
دخالـت طیـف وسـیعی از افـراد یـا سـازمان هایی کـه عاقـه قانونـی و مشـروع بـه گونه هـا دارند، 
هسـت. ایـن طیـف از گروه هـا و افـراد را مشـارکت کننده یـا "ذینفعـان" می نامنـد. معیارهایـی کـه 

ذینفعـان را مشـخص می کننـد عبارت انـد از:

y  نگرانـی و توجـه: افـراد یا سـازمان هایی که عاقه مند بـه نتیجه فراینـد برنامه ریزی حفاظت
هسـتند چـه آنهایـی که به واسـطه حمایت از حفاظـت از گونه ها نـگاه مثبت دارنـد و چه آنهایی 
کـه بـه دلیـل مخالفت با تأثیـرات احتمالـی برنامه ریزی بـر روی منافع وضعیت معیشـت خود، 

بـه دید منفـی به آن نـگاه می کنند. 

y  دانـش یـا تخصص: افـراد یا سـازمان هایی که منابـع داده هـا، دانش یا مهارت هـای مربوطه
را در اختیاردارنـد ازجملـه، جوامع محلی

y  تأثیـر: افـراد یـا سـازمان هایی کـه ظرفیت هـا و توانمندی هـای سـازمانی، قانونـی یـا مالـی
بـرای حمایـت از برنامـه یـا بالعکـس، ممانعـت از اجـرای آن رادارنـد

بـر ایـن اسـاس، احتمـااًل فراینـد برنامه ریـزی گروه های زیـر را دربـر خواهد گرفـت: گروه های 
ذینفـع نظیـر سـازمان های دولتـی، سـازمان های حفاظتـی غیردولتـی، دانشـمندان )از دانشـگاه 
یـا بخش هـای دیگـر(، مسـئولین حفاظـت از پارک هـا و زیسـتگاه های حفاظت شـده، مسـئولین 
مدیریـت اراضـی، شـکارچیان، معتمدیـن جوامـع محلـی و نماینـدگان صنایـع مربوطـه، جامعـه 
شناسـان، جوامـع پیرامونـی محل زیسـت گونـه، گروه هـای تخصصـی IUCN-SSC  و نمایندگان 

.IUCN کمیسـیون های 
بهره بـرداران از گونه هـا، گـروه مهمـی از ذینفعـان هسـتند زیـرا اکثر گونه هـا در عمل یـا به طور 
بالقوه، توسـط انسـان مورداسـتفاده قرار می گیرند و بهره برداران از آن ها، غالبًا دارای دانش سـنتی 
 ارزشـمندی هسـتند که می تواند به برنامه ریـزی کمک کنـد  (IUCN-SSC / CEESP SULi2016)؛
ازآنجاکـه بهره بـرداری بیش ازحـد از منابـع در طوالنی مدت، بـه نفع جوامع محلی نیسـت، در نظر 
گرفتـن نیازهـای پایـدار بهره بـرداران، می توانـد باعـث افزایش موفقیـت در حفاظـت و حتی تولید 

منابـع بیش تر شـود.
بسـته بـه دامنه و تمرکـز پروژه برنامه ریزی، لیسـت اولیه ذینفعان بالقوه ممکن اسـت گسـترده 
باشـد. گاهـی ممکن اسـت ابـزار اصلـی بـرای برنامه ریزی، تشـکیل یـک کارگاه رودررو باشـد اما 
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فضـای در اختیـار بـرای ایـن کار اگـر محـدود بـوده و کافـی نباشـد و به ناچارممکـن اسـت نیازمنـد 
اولویت بندی شـرکت کنندگان باشـیم. مراجعه به سـایت کنوانسـیون تنـوع زیسـتی و کتابخانه ابزار 

حفاظـت از گونه هـای آن، یـک ابزار سـاده بـرای این منظـور دارد: 
. (www.cbsg.org/s takeholders.priotarization.tool)

نکتـه پایانـی اینکـه، فرآینـد برنامه ریـزی نبایـد تحت تأثیـر بیش ازحـد شـرکت کنندگانی که فقط 
عایـق حاشـیه ای بـه گونه هـا دارنـد یـا خـارج از محـدوده پراکنـش گونه هـا هسـتند، قـرار بگیـرد 
)اگرچـه بخش هـای مرتبـط با تکثیر در اسـارت غالبـًا در خارج از حـوزه پراکنش گونه ها قـرار دارند(. 

4-  زمینه سیاسی

ازآنجـا کـه در نهایـت، هـر دولتـی مسـئول تنوع زیسـتی کشـور خود اسـت، اجـرای جامع یک 
راهبـرد یـا یـک برنامـه، بـدون تائیـد قانونی سـازمان مسـئول آن، محال بـه نظر می رسـد. تأیید 
برنامـه از سـوی مرجـع قانونـی مربوطـه، آن را در جایـگاه یـک خط مشـی رسـمی مصـوب قـرار 
می دهـد. ممکـن اسـت تائیـد برنامـه، در سـطوح مختلـف اعـم از واحدهـای تابعـه سـازمان های 
کشـوری، سـازمان یـا وزارتخانـه ملی یـا هیئت دولت یک کشـور، چنـد دولت مختلف و یا توسـط 

یـک سـازمان بین المللـی بـا عضویت کشـورهای مختلـف، موردنیاز باشـد.
 کسـب ایـن تأییدیه هـا، بایـد بخشـی از طراحـی فرآینـد باشـد. به عبارت دیگر، ضروری اسـت 
تـا از همـان آغـاز، چارچـوب سیاسـی و اداری کـه در آن حفاظـت گونـه برنامه ریزی شـده بـه اجـرا 
درخواهـد آمـد، معلـوم و مشـخص شـود. برخـی از عوامـل احتمالـی کـه در ایـن خصـوص بایـد 

مدنظـر قـرار گیرنـد، در بخش 2 بسـته 3 نشـان داده شـده اسـت.
پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤاالت در اوایـل مرحله طراحـی برنامه، بهتریـن ضمانت بـرای این امر 
خواهـد بـود کـه پشـتیبانی از فراینـد برنامه ریـزی، قطعـًا و به طور مشـخص شـامل همـه ذینفعان 
گردیـده و افـراد ذیربـط دولتـی، باانگیـزه الزم و بـه شـکلی مؤثـر و سـازنده، دررونـد برنامه ریزی 

شـرکت خواهنـد کرد. 

5-  افق زمانی در برنامه ریزی

بـرای تنظیـم واقع بینانـه بـازه زمانـی هـر راهبـرد یـا برنامه، بایـد به عوامـل گوناگـون مرتبط با 
گونـه ای کـه بـرای آن برنامه ریزی می شـود ازجمله، زیست شناسـی و تاریخ زندگـی گونه، وضعیت 
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حفاظتـی گونـه و محیط هـای بوم شـناختی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی آن توجه داشـت. 
همان طـور کـه در فصـل 3 بیـان شـد، برخـی از ایـن عوامـل، در بـازه زمانـی تعیین شـده در 
چشـم انداز گونـه تحـت برنامه ریـزی، منعکـس می شـوند. بـر ایـن اسـاس، بیش تـر راهبردهـا و 
برنامه هـا یـک افـق زمانی سـه تا ده سـاله خواهنـد داشـت. ارزیابی ها و بررسـی ها، معمواًل سـه تا 
 پنـج سـال پس از آغـاز اجرای برنامه انجـام می گیرند که تـا آن زمان میزان تأثیرات باید مشـهود و
مسـتند باشـد. ایـن بررسـی و فرصت الزم بـرای تنظیم اقدامـات برای چرخـه برنامه ریـزی- اجرا 

ضروری و اساسـی اسـت )فصل هـای 7 و 9(. 
معمـواًل ایـن بـازه زمانـی سـه تـا پنج سـاله پیشـرفت اقدامـات اجرایـی، بـا دوره زمانی پشـتیبانی 
برنامـه از سـوی تأمین کننـدگان مالـی کـه عامل محرکـه اصلی راهبرد و اجـرا هسـتند، مطابقت دارد. 

بخش 2 بسته 3: مواردی در خصوص دخالت دولت در برنامه ریزی حفاظتی گونه ها
y آیا سازمان های دولتی مربوطه از کلیه الزامات خاص فرایند برنامه ریزی  برخوردارند؟
y  آیـا دولـت یـا وزارتخانـه خاصی بـر میزبانی رسـمی از رونـد برنامه ریـزی اصرار دارنـد؟ و بر

ایـن اسـاس بایـد برای شـرکت کننـدگان در برنامه ریـزی دعوت نامه صـادر کنند یا فراتـر از آن، 
آنهـا را تأیید کنند؟

y آیا الزم است تا فرایند برنامه ریزی، شکل خاصی از اسناد برنامه ریزی برنامه را ارائه دهد؟
y  بـه کـدام سـازمان های دولتـی بـرای تأیید هـر برنامـه نیاز اسـت و ایـن تأیید چگونـه انجام

خواهد شـد؟
y الزم است چه کسانی نسخه های پیش نویس راهبرد را بررسی نمایند؟
y  چـه کسـی اجـرای اقدامـات برنامه ریـزی شـده را راهبـری خواهد کـرد و تحت مسـئولیت و

اجـازه چه کسـی؟
y چگونه این مسئولیت ها تضمین می شوند؟
y  آیـا منابـع الزم بـرای اجـرای راهبـرد یـا برنامـه تأمین شـده یـا تعهدی بـرای تأمیـن آن در

زمـان مناسـب وجـود خواهد داشـت؟
y آیا دولت بر پیشرفت برنامه نظارت خواهد داشت ؟ 
y  آیـا دولـت پیشـرفت را پایـش، گـزارش آن را تهیـه و مدیریـت را حسـب نیـاز، بـا شـرایط

تطبیـق خواهـد داد؟
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اگـر واقعیت هـا را در نظـر بگیریـم، پروژه هـای مداخـات حفاظتی مؤثـر، غالبًا بـه تأمین مالی 
بیـش از سـه تا پنج سـال نیـاز دارند. بنابراین، مسـئولین چنیـن پروژه هایی باید برای دسـتیابی به 
پشـتیبانی های پایـدار و فراتـر از سـه تـا پنج سـال اولیه، تـاش کنند و بـرای ایـن کار می توانند از 
طریـق جلـب حمایـت خیرین یـا سـازمان های دولتی داخل کشـور اقـدام کنند. واقعیت این اسـت 
کـه در حفاظـت مؤثـر و بلندمـدت اغلـب گونه هـا، نمی تـوان در مـدت کوتـاه و بـا تکیه بـر بودجـه 

پیش بینی شـده بـرای پروژه هـای کوتاه مـدت، بـه موفقیـت الزم دسـت یافت.

6-  ایجاد اعتماد و توسعه مشارکت
یـک راهبـرد یا برنامه حفاظت کامل و تأییدشـده، درواقع توافق نامه ای بـرای اقدامات حفاظتی 
بـر اسـاس دانـش جمع آوری شـده، فرضیـات، نگرش هـا و ارزش های مربـوط به ذینفعان اسـت. 
ایـن ممکـن اسـت به این معنا باشـد کـه برنامه یـا راهبرد، محصول یک سـازش یـا مصالحه  بین 
بسـیاری از دیـدگاه تـا و عایـق مختلف اسـت و فرآینـد تولید آن، تعامـات و احساسـات پیچیده 
بسـیاری از شـرکت کنندگان را مدنظر قرار خواهد داد. بر این اسـاس، رفتار انسـان و مدیریت آن، 

از جنبه هـای اصلـی برنامه ریزی مؤثر اسـت.
 الگوهـای شناخته شـده ای از رفتار انسـان وجود دارد که رشـته ها و فرهنگ هـا را در برمی گیرد و
 بر توانایی ما در برقراری ارتباط، همکاری و حل مؤثر مشکات تأثیر می گذارد. در برنامه ریزی ها،

ممکن است این ویژگی در موارد زیر مشهود باشد:
y کسب، به اشتراک گذاری و تجزیه وتحلیل اطاعات مربوط به نیازهای مرتبط با حفاظت از گونه ها
y  راهـی کـه خطـرات ناشـی از فعالیت هـای انسـانی بـرای گونه ها، مـورد ماحظه و شناسـایی

قرارگرفتـه و بـه آن پرداخته می شـود
y ایجاد و بسط اعتماد بین ذینفعان
y  محلـی گرایـی" کـه به واسـطه آن، حساسـیت های فرهنگی شـخصی، سـازمانی، محلی یا"

ملـی تأثیـرات نامطلوبـی بـر روند یـا نتایـج برنامه ریزی بجـا می گذارند
y  قلمـرو خواهـی"  کـه بـر اسـاس آن، شـرکت کنندگان برای حفاظـت از منافع خـود موضع"  •

می گیرنـد نـه حفاظـت از گونه هـای تحـت برنامه ریـزی
y  ،عـدم آگاهـی؛ برخی از ذینفعان قانونی و مشـروع ممکن اسـت در ابتدای رونـد برنامه ریزی

نسـبت بـه گونه یـا گونه هـای موردنظر، آگاهی کافی نداشـته باشـند امـا پس از کسـب آگاهی، 
می تواننـد به یـک حمایت کننـده واقعی تبدیل شـوند.
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7  - کارگاه ذینفعان

بـا ذ کـر ویژگی هـای یـک فراینـد برنامه ریـزی موفـق مطابـق آنچـه در بخـش 2 بسـته 1 بیان 
شـد، بسـیاری از اقدامـات برنامه ریـزی می توانـد از طریق ایمیـل، اجاس های تلفنی یـا کارهای 
گروهـی کوچـک انجام شـود. معمـواًل برای شـروع یـک فرآیند برنامه ریـزی، حداقل یک جلسـه 
رودررو بـا ذینفعـان در قالـب کارگاه مشـارکتی برگـزار خواهد شـد. ایـن کارگاه مخصوصـًا هنگامی 

بـاارزش خواهد بـود که:
y .همکاران / ذینفعان همدیگر را نمی شناسند و یا قبًا هرگز باهم همکاری نکرده اند
y  گونـه دخیـل یـا مسـائل پیرامونـی مرتبط بـا حفاظت از آن  بسـیار ارزشـمند بوده و یـا ازلحاظ

سیاسـی موردتوجه هست.
y .مسائل و مباحث بین ذینفعان، پیچیده، تفرقه انگیز یا چالش برانگیز است
y .وضعیت اضطراری است

ممکـن اسـت الزم باشـد گـروه برنامه ریـزی بـرای تأمین مقدمـات برگـزاری چنیـن کارگاهی، 
مجبـور باشـد ماه هـا وقـت صـرف کنـد. شـاید در آینـده محدودیـت منابـع پیش بینی شـده بـرای 
برنامه ریـزی و همچنیـن امـکان به کارگیـری فن آوری هـای جدید، موجـب گردد تا تدویـن راهبرد 
 گونه هـا، بـدون ایجـاد جلسـات رودررو یـا کارگاه هـای مشـارکتی انجـام گیـرد امـا در حـال حاضر،
ویـژه  گـروه  بااین حـال،  نـدارد.  وجـود  راهبـرد  یـک  دور  راه  از  تدویـن صرفـًا  بـرای  نمونـه ای 
 برنامه ریـزی حفاظـت، روش هـا و راهکارهایـی را بـرای این فرآیند شناسـایی کرده اسـت. راهبرد
حفاظـت از انـواع متعـدد گونه هـای بی مهرگان در جزیره سـنت هلـن، از طریق ترکیـب منحصربه 
 فـردی از کارگاه هـای هم زمـان و مکـرر در سـنت هلـن و انگلسـتان از طریـق اسـکایپ تهیه شـده 

اسـت )کارینز-ویکس و همـکاران، 2016(. 
در فصـل 2 گفتـه شـد که بعد از برگـزاری کارگاهي کـه در آن دسـتاوردهای برنامه ریزی تدوین، 
مـرور، بررسـی، بهینه سـازی و به تدریـج تکمیـل و درنهایـت ازنظـر سیاسـی تائیـد خواهـد شـد، 

کارهـای قابل توجـه زیـادی وجود خواهد داشـت. 
برگـزاری کارگاه هـای برنامه ریـزی بـرای ذینفعـان، محیـط مدیریت شـده ای فراهـم می کند که 
برانگیختـه شـدن بهتریـن تفکـرات و خاقیت ها در مـورد گونه یـا گونه هایی که بایـد برنامه ریزی 
شـوند را فراهـم می سـازد. در بخـش 2 بسـته 4، مزایـای اصلـی یـک کارگاه مؤثـر بـرای ذینفعان 

کرشـده است. ذ        
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یـک کارگاه کارآمـد، بـا رعایـت مجموعـه ای از قوانیـن، دخالـت و مشـارکت عادالنـه همـه 
حاضریـن را تضمیـن کـرده و یـک جو خاقی ایجـاد می کند. این شـرایط، موجب تائید و تشـویق 
تضـارب آرا و نظـرات متنـوع می شـود مشـروط بـه اینکـه به گونـه ای اجرا شـود که به همـه احترام 

گذاشته شـده و نظراتشـان موردتوجـه واقـع و واکنـش بـه نظـرات نیـز کامـًا محترمانه باشـد.
بـرای  پذیرفته شـده  و  متـداول  رفتـاری  مقـررات  و  اصـول  از  فهرسـتی  بسـته 5،  بخـش 2 

می دهـد. ارائـه  را  مؤثـر  آموزشـی  کارگاه هـای 

y  بخش 2 بسته 4: مزایای یک کارگاه مـؤثر برای ذینفعان
y  فوایـد اصلـی یـک کارگاه کارآمد، ایجـاد یک توافق، دسـتیابی به چارچوب مشـترک و جلب

حمایـت ذینفعان اسـت کـه از طریق مـوارد زیر حاصل می شـود :

y  یـک نشسـت رو در رو بـا حضـور جمـع گسـترده ای از ذینفعـان، علیرغـم تفـاوت هایـی که
ممکـن اسـت در عایـق، انگیـزه ها، فرهنگ هـا و پس زمینه های دیگر داشـته باشـند، امکان 
دیدار مسـتقیم و یادگیری از همدیگر را برایشـان فراهم می سـازد. آشـنایی شـرکت کنندگان با 
یکدیگـر، باعـث ایجـاد اعتماد و همکاری ایشـان در مسـیر اهداف مشـترک شـده و اجازه درک 

بهتـر علـل وجود اختـاف نظرهـا را به آنها مـی دهد.

y  نشسـت مشـترک، ضمـن تشـویق ارائه کلیـه جوانب و دیـدگاه هـا، زمینه گفتگو بیـن آنها را
فراهم می سـازد.

y  کارگاه حضـوری، محیـط مناسـبی بـرای ارائـه خاقیـت، ابـداع و ایده هـای نوآورانـه ایجاد
کـرده و زمینـه سـاز بـه چالـش کشـیدن مواضـع اتخاذ شـده یـا تعصبات می باشـد.

y  " قالـب یـا شـکل گـروه اجـازه مـی دهـد تـا انـواع شـخصیت های مختلـف از کسـانی کـه
بیش تـر فکـر مـی کننـد تـا صحبـت کننـد" )درونگراهـا( گرفته تا کسـانی کـه "بیش تـر صحبت 

مـی کننـد تـا فکـر کننـد" )بـرون گـرا هـا( در مباحـث مشـارکت نمایند. 

y  کارگاه هـای مشـورتی زمانـی برگزار می شـوند کـه تمام اطاعـات پس زمینـه ای جمع آوری
 شـده اند امـا هیچ تصمیم برنامه ریزی گرفته نشـده اسـت. از ایـن رو، ذینفعان از شـروع بحث و

تصمیم گیری درگیر و دخیل خواهند بود.

y  دخالـت دادن بهره بـرداران محلـی از منابـع و جلـب نظـر و حمایـت آنهـا، بـه ویـژه زمانـی کـه
گزینه هـای خـاص مدیریتـی در حال شـکل گیری و گسـترش باشـند، بـا ارزش و سـودمند خواهد بود.
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8- تسهیل در انجام کارگاه 

یکـی از عوامـل مهـم در برگـزاری یـک کارگاه موفـق، کیفیت مدیریـت یا تسـهیل در برگزاری 
آن اسـت. اگـر تسـهیل گـر، از همـان ابتـدای طراحـی فراینـد برنامه ریـزی و برگـزاری هـر کارگاه 
حضـور و مشـارکت داشـته باشـد، کمـک بسـیار مؤثـری خواهـد بـود. درواقـع بهتـر آن اسـت کـه 

تسـهیلگران، یـک عضـو از گـروه برنامه ریـزی باشـند.

وظایف و نقش های تسهیل گرها

 تسـهیلگران بایـد بـا حساسـیت کافـی بر رونـد کارگاه و پیشـرفت آن نظارت داشـته باشـند و از 
رعایـت اسـتانداردهایی کـه در بخش 2 بسـته 4 مورداشـاره قرار گرفـت، اطمینان حاصـل نمایند. 

می بایسـت: همچنین 

y از دستور کار و برنامه در نظر گرفته شده برای کارگاه کامًا آگاه باشند

y  پیش تر،  اطاعات الزم از اسـامی و پیشـینه همه شـرکت کنندگان را کسب و اطمینان حاصل
کننـد کـه برنامـه کارگاه و نیز خروجی های آن، در زمان موردنظر تحویل داده می شـوند.

y .بسته به برنامه کلی و پیشرفت جلسه، زمان جلسات را تنظیم کنند

y  موضوعاتـی کـه بـا اهـداف کارگاه مرتبـط هسـتند ولـی در دسـتور کار نیسـتند را در مباحـث
بگنجانند جلسـه 

y :بخش 2 بسته 5: استانداردهای حرفه ای کارگاه
y  در راسـتای اهـداف مـورد توافـق، همچنانکـه در فصل 1 بیان شـد، برنامه های شـخصی و

سـازمانی کنار گذاشـته می شـوند. همـه ایده ها معتبر هسـتند.

y  کلیـه مطالـب بـر روی صفحات کاغذی بـزرگ )فلیپ چارت( یـا از طریق ویدیـو پروژکتور ارائه
مـی گردنـد. همـه مدعوین شـرکت می کنند و هیـچ کس نقش برتر نسـبت به دیگـران ندارد.

y  شـرکت کننـدگان بـا احتـرام با یکدیگـر رفتار مـی کنند و با دقت بـه آنچه دیگـران می گویند
گوش مـی دهند. 

y  در همـان حـال کـه یافتـن زمینه هـای مشـترک بیـن شـرکت کننـدگان، بـا ارزش تلقـی می
شـود، اختـاف نظر هـا و مشـکات الینحـل نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه و ثبت می شـوند.

y .برنامه زمان بندی مورد توافق بطور جدی و به دقت دنبال می شود
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y  ضـروری اسـت برنامه ریـزی کارگاه تضمین کند کـه ذینفعان دعوت شـده، اقدامات مربوطه
را بـه طور کامل انجـام خواهند داد.

y  مـواد، روش هـا، ابزار هـا و خروجـی کارگاه بایـد به شـکلی باشـند کـه تهیه و تولیـد گزارش
کارگاه و پیـش نویـس راهبـرد توسـط تیـم برنامه ریزی را تسـهیل کنند.

y  در درجـه اول، کارگاه بایـد بـا رایـج تریـن زبـان مـورد اسـتفاده ذینفعـان حاضر و جمع شـده
در نشسـت، برگـزار شـود. در صـورت نیـاز بـه ترجمـه بـه زبان هـای دیگـر، ترجمـه همزمان، 
علیرغـم هزینـه هایی کـه دارد و تجهیـزات مورد نیاز، ارجـح خواهد بود. ترجمـه غیر همزمان، 
تـا حـد زیـادی میـزان پیشـرفت را کنـد کـرده و عـاوه بـر این، احتمـال از دسـت رفتـن توجه و 

تمرکـز شـرکت کنندگانـی کـه به ترجمـه نیـازی ندارنـد را افزایش مـی دهد.

y .مشکات رویه ای یا مشکات بین فردی را حل کنند

y  انعطاف پذیری و انطباق پذیری کارگاه را با اقداماتی نظیر ایجاد کارگروه های کوتاه مدت و یا
اختصاص تهیه پیش نویس به گروه های کوچک برای بهبود کار در حاشیه جلسه اصلی، افزایش 

دهند.

y .از مشارکت فراگیر و عادالنه همه اعضا اطمینان حاصل نمایند

y .توجه و حساسیت باالیی نسبت به حس و حال و خلق وخوی کارگاه داشته باشند

y  همه با  و  باشند  داشته  بی طرف  موضع  گونه ها،  برنامه ریزی  به  مربوط  مسائل  به  نسبت 
مشارکت کنندگان و ذینفعان برخورد منصفانه و عادالنه داشته و به مسائل فرهنگی نیز توجه 

کافی داشته باشند.

y  در اقدامات و برنامه های متعاقب کارگاه برنامه ریزی نیز شرکت داده شوند. آن ها باید تمام
گزارش های کارگاه را بررسی کنند تا اطمینان حاصل نمایند موارد موردبحث توسط آن ها نیز در 

گزارش ها گنجاده شده است. 
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بیش از یک تسهیل گر

تسـهیل گری کارگاه، نیازمنـد صـرف انرژی باال و توجه مداوم از سـوی یک تسـهیل گر اسـت. 
اگـر منابـع مالـی اجازه دهند، اسـتفاده از دو تسـهیل گر بـا نوبت کاری های مجـزا، اثربخش خواهد 

بـود. ایـن بدان معنی اسـت که:

y .تغییر افراد و سبک کار، به حفظ تعامل شرکت کنندگان کمک می کند

y  تسـهیل گـری کـه در نوبت کاری قـرار ندارد، می توانـد حال و هـوای کارگاه را زیـر نظر گرفته
و ارزیابـی کنـد و شـرایط بهتـری را برای خـود در نوبت کاری بعـدی فراهم کند.

y  فایـده ایـن امـر زمانـی بیش تـر خواهـد شـد کـه دو تسـهیل گر بتواننـد نظـرات کارشناسـی
حرفه ای تـری درزمینـه تسـهیل، کارشناسـی فنـی در خصـوص موضـوع و آگاهـی از فرهنـگ 

محلـی را بـه یکدیگـر ارائـه دهند.

9-  آماده سازی کارگاه

کارگاه هـای مشـارکتی هرچقـدر هـم کـه بـزرگ و پیچیـده باشـند، گـروه برنامه ریـزی، وظیفـه 
انجـام کلیـه فعالیت هـای مربـوط بـه آن را بـر عهـده دارد.

به طـور خاصـه، مقدمـات و آماده سـازی های عملـی شـامل ارزیابـی تعـداد شـرکت کنندگان، 
 تنظیـم و هماهنگـی سـفرها و کلیـه الزامـات مربوط به آن هـا، پشـتیبانی، مدت زمان نشسـت ها،
 اسکان و حمل ونقل در داخل کشور، محل برگزاری جلسه و امکانات و تسهیات آن و منابع موردنیاز

آن، هست. این جنبه ها، به تفصیل در جعبه 4 از برنامه حفاظت از گربه سانان بیان شده است.

10-  اقدامات بعد از برگزاری کارگاه

این اقدامات عبارت اند از:

y .تهیه گزارش کارگاه که حداکثر طی یک یا دو ماه بعد و به عنوان گزارش موقت تهیه می شود

y  افـرادی کـه به بهترین وجه قادر به جمع آوری و ویرایش گزارش هسـتند در کارگاه شناسـایی
می شـوند کـه می تواند برخـی افراد گروه برنامه ریزی را نیز شـامل شـود.

y .ذینفعان باید این فرصت را داشته باشند که پیش نویس گزارش کارگاه را مرور و  بررسی کنند

y .با استفاده از گزارش کارگاه و احتمااًل همان ویرایشگران، راهبرد نهایی تهیه می شود

y  معمـواًل نماینـدگان گـروه برنامه ریـزی، بهتریـن افـراد بـرای ارائـه پیش نویـس راهبـرد بـه
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سـازمان های دولتـی و همـکاری بـا آن هـا تـا زمـان تصویـب نهایـی آن خواهند بـود. احتمااًل 
ایـن ارائـه و همـکاری، بـا اعمـال تغییـرات پی درپـی پیش نویـس راهبـرد همـراه خواهـد بود.

y  در بهترین حالت، مطابق با توضیحات فصل 5، کارگاه، شـخص یا اشـخاصی که مسـئولیت
فـوری پیگیـری و اطمینـان از اجـرای راهبـرد یـا برنامـه تأییدشـده بـر اسـاس اولویت هـا و 

برنامه هـای کارگاه دارنـد را، شناسـایی خواهـد کرد.

y  ترجمـه راهبـرد نهایـی و یـا حداقل نـکات برجسـته آن به زبان یـا زبان های محلی متناسـب
بـا محـدوده اجـرای آن، می توانـد اجرای برنامـه را تا حـد قابل توجهی ارتقا ببخشـد.

11- تدوین راهبرد حفاظت از گونه، چه مدت به طول می انجامد؟

بـازه و مسـیر زمانـی تهیـه و تدویـن راهبـرد حفاظـت از گونه هـا، از مرحلـه طـرح ایـده اولیه تا 
تأییـد نهایـی دسـتاوردها، بسـیار متغیـر خواهد بـود. به طورکلی، بسـته بـه عوامل مختلـف، برای 

هـر یـک از مراحـل، بازه هـای زمانـی زیـر منطقی بـه نظر می رسـند:

y  آماده سـازی: ازجملـه جمـع آوری اطاعـات، شناسـایی ذینفعـان، طراحـی فرآینـد، تعییـن
تاریـخ برگـزاری کارگاه و تـدارکات کـه حـدوداً حداقـل شـش ماه زمـان خواهد برد، مگـر اینکه 
شـرایط راحـت و سـاده بـوده و منابع فراهم باشـد و موقعیت یا شـرایط اضطـراری پیش نیاید. 
نتایـج  بـا پیش نویـس   )PVA مطابـق ضمیمـه 5، بیش تـر مدل سـازی های رایانه ای)ماننـد 

قابل ارائـه در کارگاه را می تـوان طـی ایـن مرحلـه انجـام داد. 

y  مـدت کارگاه: برگـزاری یـک کارگاه با مدت کم تـر از دو روز، احتمااًل منجر به شـتاب زدگی در
مراحـل پایانـی کارگاه و درنتیجـه، عـدم توجـه کافـی و دقیق بـه اقدامات جزئی خواهد شـد که 
در فصـل 5 نیـز مورداشـاره قـرار گرفـت. ایـن اتفـاق می توانـد درنهایـت منجر به یـک راهبرد 
نامناسـب و فاقـد کارایـی مطلـوب گـردد .زمـان بیـش از چهـار روز نیـز ممکـن اسـت احتمال 
مبـادرت برخـی از شـرکت کنندگان بـه بازگشـت و تـرک نشسـت و یـا عـدم مشـارکت کافـی و 

صـرف انـرژی الزم از طرف ایشـان را در پی داشـته باشـد.

y  تهیـه پیش نویـس راهبـرد یـا برنامـه: دسـتیابی بـه ایـن موضـوع، بسـتگی بـه پیچیدگـی
اگـر کارگاه موجـب افزایـش اطاعـات جدیـد یـا بینـش و  وضعیـت برنامه ریزی شـده دارد. 
 بصیـرت بیش تـر در مـورد پویایـی جمعیـت یـا عوامـل خطـر شـود، آنـگاه ممکن اسـت بعد از
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کارگاه، به کارگیـری مدل سـازی های دیگـری ماننـد PVA یـا سـایر روش هـای تجزیه وتحلیل 
ضـروری باشـد. در چنیـن شـرایطی، تهیه یـک پیش نویس کامل راهبرد ممکن اسـت شـش 
تـا نـه مـاه بعـد از برگـزاری کارگاه طول بکشـد. سـپس ایـن پیش نویـس باید قطعـًا در معرض 
اطـاع و بررسـی گسـترده همـه ذینفعـان قـرار بگیـرد و حتـی ممکن اسـت نیاز بـه چندین بار 
تکـرار داشـته باشـد تـا همـه داوران یا مرور کننـدگان ازجملـه ذینفعـان عاقه منـد را از  نتیجه 
حاصلـه راضـی نمایـد. در ادامـه و بسـته به شـرایط، تأیید و تصویـب کامل آن از سـوی دولت 
نیـز ممکـن اسـت بـه ماه هـا و حتـی در بعضـی مـوارد، سـال ها رایزنـی گسـترده و تجدیدنظر 
نیـاز داشـته باشـد کـه در ایـن صـورت، ایـن احتمـال هسـت کـه بـا کسـب مجوزهـای الزم، 

پیش نویـس طـرح، به طـور موقـت برای شـروع فـاز اجـرا، مورداسـتفاده قـرار گیرد.

12-  برنامه ریزان به چه ابزار و منابعی نیاز خواهند داشت؟ 

اگرچـه فراینـد اساسـی بـرای تدویـن راهبـرد نسـبتًا سـاده اسـت، امـا در مقابـل، فراینـد طراحـی، 
سـخت و پیچیده اسـت. خوشـبختانه ابزارهـای زیادی برای کمـک به متخصصین یا تسـهیل گران در 
کل چرخـه برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا یـا مقابله بـا رخدادهای مـوردی در طول آن، وجـود دارد.
زیـر کمیتـه برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـای  گـروه تخصصـی پـرورش و زادآوری حفاظتـی 
IUCN/SSC کـه هم اکنـون بـا عنـوان گـروه برنامه ریـزی حفاظتـی شـناخته می شـود، آرشـیوی 

از جزییـات، روش هـا و ابزارهـای برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا راه انـدازی کـرده کـه به عنـوان 
یـک منبـع پویـا از روش هـا و ابزارهایـی کـه قبـًا در برنامه ریزی هـا مورداسـتفاده قرارگرفتـه و 
آزمایش شـده اند، بـه شـمار می آیـد و متخصصیـن و شـاغلین در برنامه ریـزی می توانند بـا مراجعه 
بـه آن، ابزارهـای کامـًا متناسـب با شـرایط خـود را انتخاب کنند. ایـن مجموعه، شـامل جزئیات 

و پیوندهـا بـه مطالعـات مـوردی و همچنیـن راهنمایـی در مـوارد زیر اسـت:

y  اسـاس تجزیه وتحلیـل بـر  برنامه ریـزی  به عنوان مثـال  متـداول:  برنامه ریـزی  روش هـای 
و بـاز  اسـتانداردهای  بـر  مبتنـی  برنامه ریـزی  زیسـتگاه،  و  جمعیـت  زیسـتی   پایـداری 

تصمیم گیری های ساختاریافته

y ابزارهای جایگزین برای تکمیل هر یک از مراحل در یک چرخه برنامه ریزی معمولی

y  ارزیابـی ارزش ایـن روش هـا و ابزارهـا بـرای شـرایط مختلـف برنامه ریـزی : به عنوان مثـال
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داده هـای غنـی/ ضعیـف، خـوب/ با منابـع ضعیـف و ازنظـر فرهنگی سـاده/ پیچیده
ارزش اسـتفاده از ابزارهـای تعیین شـده، کـه بسـیاری از آن هـا به صـورت انعطاف پذیـر قابـل 

انطبـاق بـا موقعیت هـای خـاص اسـت، در بخـش 2 کادر 6 نشـان داده شـده اسـت.

y  بخـش 2 بسـته 6: ابزارهـا و راهکارهایـی که می توانند بـرای یک فراینـد برنامه ریزی مؤثر
مورد اسـتفاده قرار گیرند:

y کمک به گروه ها برای تجسم مشکات با وضوح بیش تر  -1
y  کمـک بـه اینکـه مجموعـه گسـترده ای از زیسـت بوم هـا و ماحظـات انسـانی، در  -2

شـوند. داده  دخالـت  گونه هـا  بـرای  تصمیم گیـری 

y  کمـک بـه شـکل دهـی )نـه تکـرار( کار دیگـران بـا اسـتفاده از بانک هـای اطاعاتـی  -3
پارامترهـا، الگوریتم هـا و تجزیـه و تحلیل هایـی کـه توسـط نـرم افزارهـا سـاخته می شـوند.

y  کمـک به شناسـایی و مشـخص کردن شـکاف ها، عـدم قطعیت ها یا اختـاف نظرهای  -4
موجـود در دانـش مـا در مـورد جنبه هـای بالقـوه مهـم زیسـت شناسـی گونه هـا، تهدیـدات و 

گزینه هـای حفاظـت از آنهـا 

y کمک به شناسائی فرضیاتی که در تحلیل ها و برنامه ریزی ها ایجاد می شوند  -5
y  فراهـم کـردن راهنمایی هـای الزم در طـول فرایندهـا بـه ایـن منظـور کـه  برنامه ریزی  -6

بتوانـد سـریع تـر از فـاز جمـع آوری اطاعـات، بـه مرحلـه تصمیـم گیری وارد شـود.

y  صرفـه جویی در زمان و کمک به اکتشـاف طیف گسـترده تـری از گزینه ها و جایگزین ها  -7
بـا خـودکار کـردن تجزیه و تحلیل ها یـا فرایندهایی که بـه طور مکرر ایجاد می شـوند

y  کمک به مسـتند سـازی ورودی هـا و پارامترهایی کـه در تجزیه تحلیل ها مورد اسـتفاده  -8
قـرار مـی گیرنـد و دالیلـی که بر اسـاس آنهـا تصمیم گیری می شـود

y  کمـک به شـکل گیری همکاری بین شـرکت کننـدگان پروژه های مختلف با تشـکیل یک  -9
نشسـت کـه گروه هـای ذینفـع در آن اطاعـات الزمـه را کسـب خواهنـد کـرد و تشـویق و ترغیب 

خواهنـد شـد تـا اهـداف و نگرانی هـای یکدیگر را مـورد توجه قـرار داده و در نظـر بگیرند.
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ضمیمه 1

 )One Plan( رویکرد طرح واحد

فرآیندهـاي برنامه ریـزی حفاظـت بـراي جمعیت هـا در داخـل و خـارج از زیسـتگاه هنـوز هـم 
بجـای اینکـه به صـورت یـك فرآینـد یکپارچـه انجام گیرنـد، اغلـب به طور مـوازي اجرا می شـوند 
)Redford و همـکاران ، 2012(. بسـیاری از برنامه هـای حفاظت از گونه ها، با توجه اندکی نسـبت 
 بـه گزینه هـای حفاظتـی متعـددی کـه می تواننـد توسـط ابزارهـای خـارج زیسـتگاه فراهم شـوند،
تدویـن گردیده انـد و درعین حال، بسـیاری از طرح هـای جمع آوری خارج از زیسـتگاه و برنامه های 
مدیریـت گونه هـا، بـدون دخالـت دادن جامعه موجود در زیسـتگاه تهیه شـده اند تا نیازهـای واقعی 
حفاظتـی گونه هـا را مرتفـع سـازند. درنتیجـه، معمـواًل فعالیت هـای خـارج از زیسـتگاه به درسـتی 

بـرای دخالت و مشـارکت مؤثـر در حفاظت طراحی نشـده اند.
رویکـرد طـرح واحـد را می تـوان در طـی فراینـد برنامه ریـزی حفاظـت از گونـه ، بـا دخالـت 
به کارگیـری  بـا  و  برنامه ریـزی،  فراینـد  در  زیسـتگاه  از  خـارج  جوامـع  مرتبـط  نماینـدگان 
دسـتورالعمل های  IUCN بـرای" اسـتفاده از مدیریـت خـارج زیسـتگاه بـرای حفاظـت از گونه هـا" 
اجـرا کـرد. ایـن رویکرد، توسـط گـروه تخصصی برنامه ریـزی حفاظت وابسـته بـه IUCN-SSC با 

عنـوان " رویکـرد طـرح واحـد " معرفی شـده اسـت (Byers و همـکاران ، 2013(.

مشارکت جوامع خارج از زیستگاه

نماینـدگان جوامـع خـارج از زیسـتگاه برای مشـارکت در فرآینـد برنامه ریزی حفاظـت از گونه ها 
می توانـد شـامل نماینـدگان گروه های مشـاوره ای تاکسـون از انجمن هـای باغ وحش هـای منطقه 
یـا مراکـز مشـابه آن هـا، باغ هـای گیاه شناسـی، هماهنگ کننـدگان برنامه هـای در دسـت اجـرای 
مرتبـط بـا جمعیت هـای مدیریت شـده در خـارج از زیسـتگاه یا زیسـت بانک ها، همـکاران مرتبط 
بـا فعالیت هـای حفاظتـی خـارج از زیسـتگاه ) بـرای مثـال برنامه هـای رهاسـازی یـا امتیـاز دهی 
اولیـه )heads tart( و کارشناسـان مدیریـت گونه هـا در خـارج از زیسـتگاه )یـا در صـورت لـزوم 

گونه های مشـابه( باشـد.
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استفاده از دستورالعمل IUCN در مدیریت خارج از زیستگاه

ایـن دسـتورالعمل )IUCN 2014( یـک فرآینـد تصمیم گیـری پنـج مرحلـه ای را بـرای ارزیابـی 
گزینه هـای حفاظـت خـارج از زیسـتگاه و ارزش و امکان سـنجی آن هـا تشـریح می کنـد. هـدف 
آن دسـتیابی بـه توصیه هایـی در مـورد مناسـب بـودن گزینه هـای خـارج از زیسـتگاه بـرای برنامه 
 حفاظـت از یک گونـه هسـت، و بـرای گزینه هـای مناسـب نیز توصیه هایـی در خصـوص اهداف و
سـاختار حفاظـت خـارج از زیسـتگاه ارائـه می کنـد. ایـن مراحـل رونـد کلـی برنامه ریـزی حفاظت 
از برنامه ریـزی حفاظـت  کارگاه  یـک  در  و می تواننـد مسـتقیمًا  منعکـس می کننـد  را  گونه هـا   از 
SCP گنجانده شـوند یا می توانند به عنوان یک فعالیت جداگانه انجام شـوند که روند )SCP( گونه ها  
فراگیرتـری را تکمیـل می نماینـد )مـک گاوان و همـکاران ، 2016(. در هر دو صـورت، این نکته 
بسـیار بـا اهمیـت خواهـد بـود کـه هـم متخصصـان و هـم مدیـران حفاظـت از گونه هـا در داخل و 
خـارج از زیسـتگاه گونه هـا، در این فرایند ارزیابی حفاظت خارج از زیسـتگاه حضورداشـته باشـند. 

مراحـل ایـن فرآیند به شـرح زیر اسـت:
1- جمع بندی یک بررسی وضعیت گونه، ازجمله تجزیه وتحلیل تهدیدات.

2- تعییـن نقـش یـا نقش هایـی که مدیریت خـارج از زیسـتگاه می تواند در حفاظت کلـی از گونه 
یا گونه هـای موردنظر ایفـا نماید.

 3- تعییـن خصوصیـات و ابعـاد جمعیـت خـارج از زیسـتگاه کـه بـرای تحقـق نقـش )هـای( 
حفاظتی شناسایی شده موردنیاز است.

4- مشـخص نمـودن منابـع و تخصص هـای الزم بـرای برنامـه مدیریت خـارج از زیسـتگاه در 
راسـتای تحقـق نقـش )هـای( تعریف شـده، امکان سـنجی و تهدیـدات مرتبط

5- اتخـاذ یـک تصمیـم آگاهانـه )بـا اسـتفاده صحیـح از اطاعـات جمع آوری شـده در مراحـل 
بـاال( و شـفاف )بـه ایـن معنـی کـه بیانگـر چگونگـی و چرائـی اتخـاذ تصمیم گرفته شـده باشـد(.
ایـن فراینـد می توانـد بـرای همـه گونه ها اعمال شـود و بـا این موضوع کـه آیـا اآلن مدیریت یا 

فعالیت هـای داخـل زیسـتگاه در حال انجام اسـت یا نه ارتباطـی ندارد. 
یـک مؤلفـه و نتیجـه مهـم ایـن رونـد، درک ایـن نکته توسـط هـر دو جامعـه حفاظـت داخل و 
خـارج از زیسـتگاه اسـت کـه حفاظت خـارج از زیسـتگاه، به دامنـه متنوعـی از ابزارهـای حفاظتی 
 دسترسـی دارد و اینکـه ایـن ابزارها به چـه ترتیبی می توانند هم تهدیدهای شناسایی شـده اصلی و
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هـم اثـرات تصادفـی ثانویـه را موردتوجـه قـرار دهنـد. فعالیت هـای حفاظتـی خـارج از زیسـتگاه 
می تواننـد حفاظـت از گونه هـا را پشـتیبانی نمـوده  و بـه روش هـای مختلـف، از انقـراض آن هـا 
جلوگیـری کننـد) تریلور-هوزلـر و همـکاران ، 2013(، ایـن مهـم بـه طـرق زیـر انجـام می پذیرد:  

y  جبـران تأثیر تهدیـدات: فعالیت های خـارج از زیسـتگاه می تواننـد زیسـتائی جمعیتی و یا
ژنتیـک جمعیت هـای وحشـی را بـا خنثـی کـردن اثـرات تهدیـدات اولیه یـا تصادفـی جمعیت 
ماننـد کاهـش میـزان بقا یـا کاهش تولیدمثـل ضعیف و انـزوای ژنتیکـی بهبود بخشـند ) مثًا 
از طریـق برنامه هـای فرصـت دهـی اولیـه )heads tart( کـه در آن ها، نـوزادان و افـراد جوان را 
بـرای مراقبـت بیش تـر در خارج از زیسـتگاه، از طبیعـت جمع آوری کرده و هنگامی که به رشـد 
کافـی رسـیده و آسـیب پذیری کم تـری دارنـد، مجـدداً بـه طبیعـت برمی گرداننـد و یا نـوزادان 

متولدشـده در اسـارت را توسـط والدین وحشـی پـرورش می دهند(.

y  پرداختـن و توجـه بـه دالیـل تهدیـدات اولیـه:  فعالیت هـا و اقدامات خـارج از زیسـتگاه
حفاظتـی  آموزشـی  فعالیت هـای  یـا  خـاص،  طراحی شـده  تحقیقـات  طریـق  از  می تواننـد 
طراحی شـده ویـژه کـه به طـور مسـتقیم و مؤثـر بر دالیـل و عوامـل تهدیـدات اثـر می گذارند، 
بـه کاهـش تهدیـدات اولیـه مانند از بیـن رفتـن زیسـتگاه، بهره برداری هـا، گونه هـای مهاجم 
یـا بیماری هـا، کمـک کننـد مثـًا انجـام فعالیت هـای تحقیقاتـی در خـارج از زیسـتگاه بـرای 

تشـخیص، مبـارزه و یـا درمـان بیماری هـای عفونـی.

y  خریـد زمـان: ایجاد جمعیت هـای ذخیره و یـا ترمیمی متنـوع و پایـدار در خارج از زیسـتگاه
زمانی کـه جمعیت هـای وحشـی رو بـه کاهـش اسـت و تهدیدات اصلـی تحت کنترل نیسـتند، 
)به عنوان مثـال،  باشـد  و حیاتـی  بسـیار مهـم  گونه هـا  انقـراض  از  توانـد در جلوگیـری  مـی 
جمعیت هایـی کـه به طـور گسـترده بـا بیماری هـای همه گیـر عفونی روبرو هسـتند یـا متحمل 

کاهـش شـدید جمعیـت به واسـطه گونه هـای مهاجـم شـده اند(. 

y  کافـی به انـدازه  اولیـه  تهدیدهـای  هنگامی کـه  بازیابـی جمعیت هـای وحشـی:  و  احیـا 
موردتوجـه قرارگرفته انـد، می تـوان از جمعیت هـای خـارج از زیسـتگاه به عنـوان منبعـی برای 

بازسـازی و احیـای دوبـاره جمعیت هـای وحشـی اسـتفاده کـرد.
بـا تعریـف دقیـق نقش هـا و اهـداف بـرای  هـر برنامـه پیشـنهادی خـارج از زیسـتگاه در داخل 
 برنامـه کلـی حفاظت از گونه ها، می توان شـکل و عملکرد آن را برای به حداکثر رسـاندن شـانس و
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امـکان تحقـق نقش)هـای( مشـخص شـده، متناسـب و سـازگار کـرد )مـک گاوان و همـکاران، 
از  2016(. توضیحـات بیش تـر در مـورد کلیـه مراحـل موجـود در فرآینـد و گزینه هـای خـارج 
زیسـتگاه را می تـوان در دسـتورالعمل IUCN در خصـوص اسـتفاده از حفاظـت خـارج از زیسـتگاه 

بـرای مدیریـت حفاظـت از گونه هـا یافـت. 

ضمیمه 2

برنامه ریزی حفاظت از گونه ها برای آرایه ها و زیست بوم های خاص

ایـن ضمیمـه ماحظـات خاصـی را بـرای برنامه ریـزی حفاظتـی گونه هـای  گیاهـان، قارچ ها، 
بی مهـرگان، دوزیسـتان، خزنـدگان، ماهیـان و بی مهـرگان دریایی و زیسـت بوم های آب شـیرین 

مدنظـر قـرار می دهد.
برنامه ریـزی حفاظـت از پرنـدگان بـه دلیـل وجـود متدولـوژی سـازمان جهانی حیـات پرندگان 
(Birdlife International) بـرای برنامه ریـزی احیـا و بازیابـی گونه هـای پرنـدگان در اتحادیه اروپا، 

در اینجا لحاظ نشـده اسـت. در مورد پسـتانداران نیز همیـن امر وجود دارد، زیـرا برنامه ریزی های 
زیـادی بـرای این گروه انجام شـده اسـت )به عنوان مثـال IUCN/SSC سـال 2008 و اقدامات گروه 

برنامه ریـزی حفاظت(. تخصصی 

1-2- برنامه ریزی حفاظت از گونه های گیاهی

برنامـه حفاظـت از گیاهـان بـه دالیـل مختلـف از اهمیـت زیـادی برخـوردار بـوده و  نیازمنـد 
گسـترش و توسـعه اسـت. گیاهان یک گروه بسـیار متنوع با حـدود 391000 گونه آونـدی )بعاوه 
 Royal Botanic( حـدود 20،000 گیـاه غیـر آونـدی کـه ازنظر علمـی بـه رسـمیت شناخته شـده اند
Gardens Kew,2016((، هسـتند کـه از تنـوع ژنتیکـی  درون گونـه ای قابل توجهـی برخوردارنـد که 

البتـه کمیت آن هنوز مشـخص نشـده اسـت.
سلسـله گیاهـان، تولیـد اولیـه را بـرای تمام اشـکال حیات کـره زمیـن فراهم می کنـد. گیاهان، 
خدمـات زیسـت بومـی متعـددی را ارائه می دهنـد و دارای ارزش هـای اقتصادی فراوانی هسـتند. 
بنابرایـن، از دسـت دادن یـا کاهش تنوع آن ها پیامدهـای اقتصادی، اجتماعی و اخاقی شـدیدی 
بـرای بشـریت به همراه خواهد داشـت. از این رو بسـیار مهم اسـت که برنامه ریـزی برای حفاظت 
از آنهـا در اولویـت قـرار گرفتـه، به دنبـال آن ایـن برنامه ها به اجـرا در آید. بعاوه، گیاهان سـطح 
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باالیـی از در معـرض خطـر بـودن را نشـان می دهنـد بـه این معنـی کـه احتمـااًل 20٪  از گونه های 
گیاهی با انقراض تهدید می شـوند و 10٪ دیگر بر اسـاس معیارهای لیسـت سرخ IUCN نزدیک به 
تهدیـد هسـتند )برومیت و همـکاران ، 2015(. عاوه بر این، اگرچه بـرآورد و ارزیابی میزان کمی 
 از دسـت رفتـن تنـوع ژنتیکی در داخل گونه ها مشـکل اسـت، احتمـااًل این میزان حداقـل دو برابر

میزان از دست رفتن تنوع گونه ای هست )مکستد و همکاران، 1997(
در  کافـی  دانـش  کمبـود  دلیـل  بـه  اغلـب  گیاهـی  گونه هـای  از  بـرای حفاظـت  برنامه ریـزی 
زمینه هایـی ماننـد سیسـتم های تولیدمثـل ازجملـه شناسـایی هویـت عوامـل حیاتی گرده افشـانی 
یـا زیست شناسـی پایـه نظیر نیازهـای زیسـتگاهی و سیسـتم های پراکندگی و فواصل، با مشـکل 
روبـرو می شـود. ماهیـت روابـط اکولوژیکـی آن هـا بـا گونه هـای دیگـر و جامعـه آن هـا نیـز اغلب 

کم تـر مـورد شناسـایی قرارگرفتـه اسـت.
 عـاوه بـر ایـن، گیاهـان به طـور خـاص در یـک دوره تغییـر شـرایط اکولوژیکـی در معـرض 
خطـر هسـتند. نـرخ رشـد کند و طول نسـل نسـبتًا بلندمـدت گونه هـای درختـی، آن هـا را در برابر 
تغییـرات آب و هوایـی آسـیب پذیر می کنـد زیـرا نـرخ مهاجـرت آن هـا کنـد اسـت و ممکـن اسـت 
خاصیـت سـازگاری محلـی آن هـا نیز نتواند بـا چنین تغییراتـی کنار بیایـد. عاوه بر این، بسـیاری 
از گونه هـای گیاهـی در معـرض تهدیـد، بـا هر طول نسـلی کـه باشـند )ازجمله یک سـاله(، دارای 
قـدرت پراکندگـی ضعیـف، نـرخ پاییـن تولیـد مجـدد دانه و یـا تخصص گرائی زیسـتگاهی شـدید 
هسـتند. ایـن امـر بـه قطـع چـه بـه تنهائـی و چه بـه صـورت تجمعـی باعـث آسـیب پذیری همه 
افـراد گونـه در برابـر تغییرات اقلیمی و سـایر علل از بین رفتن و کاهش کیفیت زیسـتگاه می شـود. 
بنابرایـن مشـابه بـا وضعیـت بی مهـرگان، برنامه ریـزی حفاظـت از گیاهـان بـه دلیـل وسـعت و 

گسـتردگی تنـوع رده بنـدی و تنـوع ژنتیکـی ناشـناخته، چالش برانگیز اسـت.
امـا از دیـدگاه مثبـت آن، چک لیسـت های خوبـی از رده بنـدی و داده هـای توزیـع گونه هـای 
گیاهـی حداقـل در کشـورهای توسـعه یافته در دسـترس هسـتند. در سـطح جهانـی مراکـز تنـوع 
شناسـائی  شـده اند کـه این امر اسـتفاده از مدل سـازی توزیـع مکانـی و مدل سـازی انعطاف پذیری 

یـا تـاب آوری اقلیمـی بـرای برنامه ریـزی حفاظـت مؤثـر بـرای آن هـا را تسـهیل می کنـد.
اگرچـه از الگوهـای تنـوع ژنتیکـی در داخـل گونه هـا شـناخت کمـی وجـود دارد، فن هایی نظیر 
 توصیف خصوصیات زیست جغرافیایی )اکو-جفرافیائی( زمین)Parra quijano و همکاران، 2012( و
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به عنـوان  توزیـع زیسـت جغرافیایـی  از  تجزیه وتحلیـل شـکاف ) مکسـتدو همـکاران،2012(، 
نشـانگر یـا عامت برای  رسـیدن به تنـوع ژنتیکی اسـتفاده می کنند )ضمیمه 4 بسـته 1(. امروزه 
از ایـن ابزارهـا به طـور فزاینـده ای بـرای برنامه ریـزی حفاظـت ژنتیکی گیاهان اسـتفاده می شـود.  
هنـگام برنامه ریـزی بـرای تأثیـرات تغییـرات اقلیـم باید توجه داشـت کـه پاسـخ های گونه های 
همـراه، کـه کنـار گونـه مدنظـر زندگـی می کننـد، نسـبت بـه تغییـر اقلیـم ممکـن اسـت بسـیار 
اختصاصـی و مختـص همان گونه هـا باشـد و این کـه، شـاید واکنـش یـا پاسـخ گونه هـای دیگـر به 

آن چیـزی کـه بـرای گونـه برنامه ریـزی شـده مـا حیاتی اسـت، مشـابه و یکسـان نباشـد. 
حفاظـت از گیاهـان، از مزیـت فراوانـی گزینه هـای مداخـات برخـوردار اسـت. برنامه ریـزی 
مؤثـر ممکـن اسـت منجر بـه انجـام حفاظـت از چندین گونـه در مکان هـای مختلف با اسـتفاده از 
طیـف وسـیعی از روش هـای داخل زیسـتگاه )به صورت رسـمی و معمول در مناطق حفاظت شـده 
یـا داخـل مناطـق حفاظت شـده اضافی بیـرون از منطقه اصلی به شـکل حفاظت داخل زیسـتگاه، 
یـا در مزرعـه و یـا باغ هـای خانگـی( و خـارج از زیسـتگاه )ذخیره سـازی بـذر، ذخیره سـازی در 

آزمایشـگاه، ذخیره سـازی DNA، بانـک ژن صحرایـی یـا باغ گیاه شناسـی( شـود.

برداشت تجاری گیاهان وحشی 

از جمعیـت وحشـی بسـیاری از گونه هـای گیاهـی بـرای تأمیـن مـواد غذایـی، دارویـی و سـایر 
محصـوالت کـه حائـز اهمیـت هسـتند، برداشـت انجـام می شـود. برنامه ریـزی بـرای زیسـتائی 
جمعیت هـا بایـد سـطح پایدار برداشـت محصـول، روش های بی فایـده و مخرب برداشـت و اثرات 
بـر روی گونه هـای دیگر ناشـی از اشـتباه در شناسـایی رده بنـدی گونه ها یا اختاط عمدی با سـایر 
محصـوالت را موردتوجـه قـرار دهـد. برنامه ریـزی حفاظتـی می بایسـت در مدیریـت جمـع آوری 
پایـدار از طبیعـت )به عنوان مثـال، اسـتاندارد FairWild(، کـه با پشـتیبانی گـروه تخصصی گیاهان 
داروئـی و برنامـه مشـترک اتحادیـه جهانـی حفاظـت و صنـدوق جهانـی حیات وحـش و ترافیـک   

)TRAFFIC(تهیه شـده، گنجانیـده شـود.   

2-2-  برنامه ریزی حفاظت از گونه ها برای قارچ ها ازجمله گلسنگ ها 

تـا ده سـال گذشـته، حفاظـت از قارچ هـا در مقایسـه بـا حفاظـت از حیوانـات و گیاهـان، تقریبًا 
نادیـده گرفته شـده بـود. ایـن امـر به واسـطه عـدم آگاهـی از تنـوع و اهمیـت بوم شـناختی قارچ ها، 
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فقـدان اطاعـات مربوط بـه برنامه ریزی حفاظـت از آن ها و عـدم دانش تخصصی، تـا حد زیادی 
قابل درک اسـت.

 بـرآورد جهانـی بسـیار مسـتند و محافظه کارانـه، وجـود 1.5 میلیـون گونه قـارچ را تائید می کند 
)هاوکسـورث ، 1991(. ایـن تنـوع قابل ماحظـه، نشـان دهنده نقـش بااهمیـت و غیرقابل انـکار 
آن هـا در حیـات از طریـق تجزیـه بقایـای تولیدکننـدگان )جلبک هـا و گیاهـان( و مصرف کننـدگان 
و  گلسـنگ ها  از طریـق  گیاهـان  و  جلبک هـا  بـرای  مغـذی  معدنـی  مـواد  تأمیـن  و  )حیوانـات( 
میکوریـزای همزیسـت آن هـا اسـت. قارچ هـا برای اکثـر گیاهـان از طریـق ارتبـاط میکوریزایی با 
آن هـا از اهمیـت باالیـی برخـوردار هسـتند و بایـد در کنار هم حفاظت شـوند. گلسـنگ ها، قارچ ها 
و همزیسـت های آن هـا، بـر مناطق گسـترده ای از جهان تسـلط دارند و بخش عمده ای از پوشـش 
زمیـن در بسـیاری از قسـمت های قطـب جنـوب، قطـب شـمال، کوهسـتان های بلنـد، تپه هـای 

شـنی و تایـگا را تشـکیل می دهند.
 مناطقی که دارای تنوع جانوری و گیاهی پایین هسـتند، ممکن اسـت تنوع بسـیار قابل توجهی 
از بیـش  به عنوان مثـال،  شـمالی،  مخروطـی  جنـگل  در  باشـند.  داشـته  قارچـی  گونه هـای   از 
1000 گونـه قارچـی تنهـا بـا کاج اسـکاتلندی )Pinus sylves tris( در ارتباط هسـتند. درعین حال، 
تنـوع قارچـی ممکـن اسـت در مکان هایـی کـه دارای تنـوع جانـوری و گیاهـی باال اسـت نیـز زیاد 
باشـد. به عنوان مثـال، آفریقـای جنوبـی دارای بیسـت هـزار گونه گیاهـی بوده و گونه هـای قارچی 
آن دویسـت هـزار گونه تخمین زده می شـود )کـراوس و همـکاران، 2006(. برنامه ریزان حفاظت 
باید نسـبت به بسـتر و زیسـتگاه حسـاس باشـند. بسـترها، موادی هسـتند که قارچ ها روی آن ها 
رشـد می کنـد. بسـترها اگـر نگوییـم همیشـه، امـا معمـواًل منبـع تغذیـه ای قارچ هـا نیز محسـوب 
می گردنـد. بسـیاری از قارچ هـا فقـط در بسـتر یـک یـا چندگونـه جانـوری یا گیاهـی وجـود دارند. 
برخـی از قارچ هـا بـا چرخه زندگی پیچیـده نیاز به بسـترهای مختلف و موجـودات مختلف مرتبط، 
بـرای مراحـل مختلـف رشـد و نمو خـود دارند کـه درنهایـت، تعریف و توصیـف زیسـتگاه آن ها را 
مشـکل می کنـد. همچنیـن اسـتفاده از زیسـتگاه توسـط قارچ ها ممکن اسـت در فصـول مختلف، 

متفاوت باشـد.
زیسـتگاه های قارچـی ممکن اسـت ازنظر انـدازه کوچک تر از زیسـتگاه های حیوانـات و گیاهان 
برنامه هـای  به عنـوان ریـز زیسـتگاه های )Micro-Habitat( مهـم و ضـروری در  بایـد  و  باشـند 
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حفاظـت از گونه هـای مختلـف، گنجانـده شـوند. نمونه هایـی از زیسـتگاه های مهـم قارچـی و 
نقش هـای بوم شـناختی آن هـا بـه ترتیـب زیـر اسـت:

y ،موجـودات  گندخـوار یا سـاپروفیت ها روی مـواد گیاهی مرده )از جمله برگ های افتاده شـده 
برگ هـای متصـل بـه گیـاه، شـاخه های افتـاده، شـاخه ها و تنه هـا، شـاخه های متصـل بـه 
گیـاه، شـاخه ها و پوسـت درختـان، چـوب، ریشـه ها، سـاقه های گیاهـی، گل هـا، میوه هـا، 

دانه هـا( و  مخروط هـا  کپسـول ها، 

y  همزیست ها یا انگل های موجود در یک طیف معادل مواد گیاهی زنده

y )میزبانان گیاهان انگلی )به عنوان مثال ارکیده ها

y گند خوارها یا انگل قارچ های دیگر ازجمله گونه های گلسنگ

y  )گند خوارها یا انگل جانوران )به عنوان مثال، حشرات بیماری زا

y گونه های همزیست با جانوران به عنوان مثال موریانه ها، مورچه های باغ قارچ،  قارچ های شکمبه

y عوامل تخریب و تجزیه بیولوژیکی ازجمله گونه هایی که داخل سرگین ساکن هستند

 برداشت تجاری و تفرجی از قارچ ها

بسـیاری از قارچ هـای وحشـی بـرای اسـتفاده غذایـی و مصـارف دیگـر در معـرض جمـع آوری 
تجـاری و تفرجـی قرار دارند. برداشـت تفکیک نشـده بدون تشـخیص و به دنبـال آن دور ریختن 
ناشـی از عـدم شناسـایی قارچ هـای خوراکـی از غیرخوراکـی، ممکـن اسـت بیش تر از برداشـت از 
گونه هـای هـدف، تأثیـرات منفـی بـه دنبـال داشـته باشـد.  به طورکلـی، تأثیـرات ایـن اقدامات بر 
زیسـتایی جمعیت هـا ناشـناخته و نامعلـوم اسـت امـا بایـد در هرگونـه برنامـه حفاظـت از گونه های 

قارچـی کـه مـورد برداشـت قرارمی گیرنـد، مدنظر واقع شـود. 

منابع اطالعاتی و کارشناسی 

برای برنامه ریزی حفاظت از گونه های قارچی، داشتن اطاعات مناسب در مورد ارتباط بین گونه ها 
)به عنوان مثـال بیـن گیـاه و قارچ هـای میکوریـزا که مواد مغـذی معدنی را بـرای آن فراهـم می کند یا 
پیش بینی تهدیدات آینده ناشـی از معرفی تصادفی گونه های مهاجم( ضروری اسـت. به عنوان مثال، 
،)Global Biodiversity Information Facility( زیسـتی  تنـوع  جهانـی  اطاعـات   تسـهیات 
نقشـه های توزیـع جغرافیایـی بسـیار خوبـی را ارائـه می دهـد امـا هیـچ گونـه اطاعاتـی در مـورد 
از پایگاه هـای  بایـد  بنابرایـن برنامه ریـزان حفاظـت  ارتباطـات بوم شـناختی فراهـم نمـی کنـد. 
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ارائـه می دهنـد آگاهـی داشـته باشـند. در مـورد  داده هـای تخصصـی کـه چنیـن اطاعاتـی را 
قارچ هـا، Cybertruffle ،Mycoportal و پایـگاه داده هـای قارچی وزارت کشـاورزی ایاالت متحده، 
دارای دامنـه بین المللـی هسـتند. چندین پایگاه داده دیگر در سـطوح ملی نیز وجـود دارد ازجمله، 
چک لیسـت قارچ هـای جزایـر بریتانیـا، بنیاد حفاظـت از قارچ ها، بانـک اطاعاتـی CATE و مرکز 
 تحقیقـات مراقبـت از زمیـن نیوزیلند. سـایر مـوارد را می توان با اسـتفاده از موتورهای جسـتجوگر 

اینترنتی یافت.
محافظـت از قارچ هـا یکـی از مؤلفه هـای مهـم برنامه ریـزی حفاظتـی اسـت. بـرای پوشـش 
طیـف گسـترده ی تنـوع زیسـتی، برنامه ریـزان حفاظـت نه تنها بـا گیاه شناسـان و جانورشناسـان، 
بلکـه بایـد بـا قارچ شـناس های باتجربـه نیـز مشـورت کننـد. گـروه تخصصـی قـارچ گـروه بقـای 
بین المللـی  انجمـن  و  قـارچ  بین المللـی حفاظـت  انجمـن  ماننـد  و جوامعـی    IUCN گونه هـای 

گلسـنگ شناسـی می تواننـد راهنمایی هـای الزم را بـه شـما ارائـه دهنـد.

3-2- برنامه ریزی حفاظت از گونه ها برای حفاظت از بی مهرگان

از  وسـیعی  مجموعـه  بـرای  گونه هـا  از  حفاظـت  برنامه ریـزی  اساسـی  اصـول  درحالی کـه   
بـر تدویـن برنامه هـای  ایـن گـروه دارای ویژگی هایـی اسـت کـه  امـا  بی مهـرگان کاربـرد دارد، 

می گـذارد. تأثیـر  آن هـا،  از  حفاظـت 
تعـدد بسـیار زیـاد گونه هـا، بدیـن مفهـوم اسـت کـه غلبـه بـر بسـیاری از مشـکات رده بنـدی 
دور از دسـترس بـوده و همچنیـن داده هـای مربـوط بـه ویژگی هـای تاریـخ زندگـی و بوم شناسـی 
تک تـک گونه هـا، بسـیار محـدود اسـت. عـاوه بـر ایـن، غالبـًا اطاعـات محـدودی در مـورد 
بسـیاری از بی مهـرگان وجـود دارد و به تبـع آن، منابـع تخصصـی و کارشناسـی کم تـری نیـز در 
ایـن زمینـه می تـوان یافـت. درنتیجـه، بسـیاری از راهکارهـای حفاظـت از بی مهـرگان مشـمول 

ضـرورت تحقیقـات بیش تـر می گـردد.
دامنـه گسـتردگی و تنـوع بی مهـرگان بسـیار متغیـر اسـت. تعـداد قابل توجهـی از گونه هـای 
بی مهـرگان دریایـی، دارای دامنـه و گسـتردگی بسـیار زیادی هسـتند و همین شـرایط نیـز در بین 
برخـی بی مهـرگان خشـکی زی وجـود دارد مثـًا سـنجاقک های بـزرگ یـا پروانه هـای مهاجر که 
قابلیـت پراکندگـی باالیـی دارنـد. در مقابـل، اکثـر بی مهـرگان خشـکی زی از توزیـع جغرافیایـی 

کوچـک  و محـدودی برخـوردار هسـتند. 
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صفـات مشـترک طـول نسـل کوتـاه و انـدازه بـدن کوچـک، بـه ایـن معنـی اسـت کـه گونه هـا 
می تواننـد به سـرعت به انـدازه بزرگـی از جمعیـت در مناطـق کوچـک برسـند امـا با افزایش سـریع 
جمعیـت، ممکـن اسـت نسـبت به وقایـع تصادفـی و نوسـانات محیطـی آسـیب پذیرتر شـوند و با 
توجـه بـه خونسـرد بـودن، ممکـن اسـت ،به ویـژه در برابـر تغییـرات اقلیمی، آسـیب پذیر باشـند.
از منظـر برنامه ریـزی، در شـرایط تراکـم بسـیار زیـاد بی مهـرگان در مناطـق کوچـک، ترمیـم 
جمعیـت یـا کاهـش جمعیـت می توانـد سـریع اتفـاق بیفتـد درنتیجـه، برنامه هـای حفاظتـی غالبًا 
می تواننـد ازنظـر بـازه زمانـی بـرای دوره زمانی کوتـاه طراحی شـوند و  در جائی کـه گونه ها تحرک 
و جابجایـی کم تـری دارنـد، مناطـق نسـبتًا کوچکـی را در بربگیرنـد. بنابرایـن مشـارکت فراگیر در 
برنامه ریـزی ممکـن اسـت شـامل ذینفعـان کم تـری گـردد کـه ایـن امـر  سـازمان دهی آن هـا را 
راحت تـر کـرده و هزینه هـای کم تـری نیـز بـه همـراه داشـته و دسـتیابی بـه موفقیـت حفاظتـی را 

امکان پذیرتـر خواهـد کـرد.
ماننـد  بـرای گونه هایـی  فعالیت هـای شـیاتی دریایـی   علیرغـم سـابقه طوالنـی مدیریـت 
خرچنگ هـا، البسـتر، میگـو، صـدف و اویسـتر، حفاظـت از بی مهرگان خشـکی زی امـا به ندرت 

به عنـوان یـک اولویـت حفاظتـی در نظـر گرفته شـده اسـت.مفهوم ایـن عبـارت آن اسـت کـه:

y  یـک مـورد مناسـب بـرای برنامه ریـزی حفاظـت از چندگونـه از بی مهـرگان به طـور هم زمان
دارد وجود 

y  برنامه ریزی هـای حفاظـت از بی مهـرگان می تواننـد مثـًا بـا برنامه هـا و عایـق حفاظت از   
دیگرگونه هـای شـاخص مهـره داران ادغام شـوند 

y  راهبردهـای حفاظـت از بی مهـرگان بایـد به عنـوان ابـزاری بـرای افزایش آگاهـی عمومی در
مـورد لـزوم و ضـرورت حفاظـت از بی مهـرگان به کار گرفته شـوند.

4-2-  برنامه ریزی حفاظت از گونه ها برای دوزیستان

 در سراسـر جهـان حـدود  7000 گونـه از دوزیسـتان وجـود دارد که متعلق به سـه راسـته اصلی 
 دوزیسـتان بی دم )وزغ و قورباغه(، دوزیسـتان دم دار )سـمندرها( و دوزیسـتان بی پا )کاسیلیان ها(
می باشـند. قورباغه هـا حـدود 90٪ از همـه دوزیسـتان را تشـکیل می دهنـد. طـول دوزیسـتان 
می توانـد از چنـد میلی متـر در برخـی از گونه های قورباغه تا بیـش از 1/5 متر در سـمندر غول پیکر 

چینـی متفاوت باشـد.
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در  را  خاصـی  زیسـتگاه های  امـا  نمی شـوند  دیـده  دریایـی  زیسـتگاه های  در  دوزیسـتان   
زیسـت بوم های آب شـیرین اشـغال کرده  و همچنیـن درروی درختان و زیرزمیـن زندگی می کنند. 
آنچه در دوزیسـتان منحصربه فرد هسـت این اسـت که پوسـت آن ها یک غشـاء یا سـطح تنفسـی 
اسـت و بنابرایـن، آن هـا برای ادامه بقا، به یـک محیط مرطوب نیاز دارند. به طورکلی، دوزیسـتان 
در طیـف وسـیع زیسـتگاه ها یـا ریز زیسـتگاه های خود کـه در آن هـا زادآوری می کننـد، به رطوبت 
باالیـی احتیـاج دارند. بسـیاری از گونه ها فقـط در زیسـتگاه های آبی زادآوری می کننـد، که همین 
امـر آن هـا را بـه طیـف گسـترده ای از تهدیدهـای زیسـت محیطی حسـاس و آسـیب پذیر می کند. 
بـه دلیـل این خصوصیـات، آن هـا می توانند به عنـوان شـاخص های محیطی عمل کنند که بسـیار 

بااهمیت اسـت.
 دوزیسـتان نسـبت بـه بسـیاری از تهدیـدات مسـتعد آسـیب پذیری هسـتند ازجملـه بیمـاری، 
تخریـب و تبدیـل زیسـتگاه، آلودگی، مواد شـیمیایی مانند سـموم دفـع آفات، رقابت بـا گونه های 
معرفی شـده و اشـعه ماوراءبنفـش. کاهـش عمـده قورباغه هـا در سراسـر جهـان، از بیماری هایـی 
نظیـر قـارچ کایتریـد ناشـی می شـود و جمعیت سـمندرها نیـز اکنون به طـور فزاینـده ای در معرض 

خطـر این بیمـاری قارچی هسـتند.
در برنامه ریزی هـای حفاظتـی دوزیسـتان، بایـد بـه تنـوع بسـیار بـاالی روش هـای تولیدمثل و 
متعاقـب آن تنـوع نیازهـای زیسـتگاهی ازجملـه، نیـاز بـه زیسـتگاه های آبـی و خشـکی در مراحل 
مختلـف چرخـه زندگـی، دقـت و توجه داشـت. این امر به ویـژه هنـگام برنامه ریزی بـرای ترمیم یا 
احیـای جمعیـت دوزیسـتان از طریـق انتقـال یـا معرفی مجـدد، باید به دقـت موردتوجه قـرار گیرد.
دوزیسـتان همچنیـن در رقابـت بـا دوزیسـتان مهاجم مسـتعد آسـیب پذیری هسـتند و خود نیز 
می تواننـد تبدیـل بـه گونه هـای مهاجم شـوند. هنـگام پیشـبرد عملیات برنامه ریزی شـده، بسـیار 
مهـم اسـت کـه بـه بررسـی تأثیر مهاجـم شـدن گونه هـا بپردازیم زیـرا هـم می توانند باعـث ایجاد 
رقابـت مسـتقیم شـده و هـم قادرنـد بیماری ها را به زیسـتگاه های دوزیسـتان دیگـر معرفی کنند.

 5-2- برنامه ریزی حفاظت از گونه ها برای خزندگان 
 خزنـدگان شـامل الک پشـت ها، تمسـاح ها، مارهـا، کـرم سوسـمارها، مارمولک هـا و تواتاراها 
بـا حـدود 10،000 گونـه شناخته شـده هسـتند. ایـن گـروه از گونه هـا در بیش تـر مناطـق خشـکی 
مختلـف  انـواع  در  نیـز  خزنـدگان  می شـوند.  یافـت  قطبـی،  یخـی  مناطـق  به اسـتثناء  جهـان، 
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زیسـتگاه های آبـی، اعـم از آب شـیرین و دریایی یافت می شـوند. بنابرایـن، برنامه ریزی حفاظت 
از گونه هـا بـرای ایـن گـروه می توانـد چالش برانگیـز باشـد. از بیـن 21٪ مجمـوع خزندگانـی کـه با 
 تهدیـد انقـراض مواجه انـد ، 23٪ آن ها در طبقـه بحرانی، 43٪ در طبقه در معـرض خطر انقراض و

34٪ آن ها در گروه گونه های آسیب پذیر قرار دارند.
در برنامه ریـزی حفاظتـی گونه هـای خزنـدگان، اغلب با کمبـود اطاعات در مورد بوم شناسـی، 
توزیـع و رده بنـدی آن هـا مواجـه خواهیم شـد. بـوآی درختی کروپان  حـدود 64 سـال پس ازاینکه 
احتمـال داده می شـد منقرض شـده اسـت، مجـدداً در سـال 2016 در برزیـل شناسـایی شـد. در 
مـورد چنیـن کشـف های مجـدد، جایـی کـه ممکن اسـت گونه هـا در آسـتانه انقـراض قرار داشـته 
باشـند، اقدامـات حفاظتـی باید بر اسـاس اطاعـات موجود و تمایـل برای آزمـون مداخات الزم 

انجـام شـود )بخـش 1، فصل 6(.
در برنامه ریـزی حفاظتـی بـرای خزنـدگان، انـدازه گونه هـا هـم بایـد در نظـر گرفتـه شـود مثًا 
آفتاب پرسـت های )کاملئـون( کوتولـه سـاکن مناطـق جنگلـی کـه انـدازه آن حـدود 45 میلی متـر 
اسـت و در پهنه هـای بسـیار کوچـک جنگلـی یافت می شـوند تا تمسـاح های آب شـور با انـدازه ای 

بزرگ تـر از 5 متـر کـه در سراسـر زیسـتگاه های سـاحلی جنـوب شـرق آسـیا پراکندگـی دارند.
 همچنین در بین گونه های این رده، میزان تحرک بسـیار متغیر اسـت. الک پشـت های دریایی
در سرتاسـر اقیانوس هـای جهـان حرکـت می کننـد و معمواًل بـرای تولیدمثل به سـاحل محل تولد 
خـود بازمی گردنـد. در مقابـل، برخـی خزندگان فقط ممکن اسـت زیسـتگاه های محـدودی مانند 

یک تکـه جنـگل را کـه بر روی قله ای جداشـده از یک کوهسـتان واقع شـده را اشـغال کنند.
بسـیاری از خزنـدگان در طـول رشـد جنینی یا الروی، تعیین جنسـیت وابسـته به دمـا را از خود 
نشـان می دهنـد. در برخـی گونه هـای خـاص، درجـه حـرارت بـاال منجر به رشـد و نمـو جنس نر 
می شـود درحالی کـه جنـس مـاده در درجـه حرارت متوسـط غالب اسـت. این ویژگی ممکن اسـت 
گونه هـای این چنینـی را نسـبت بـه تغییرات اقلیمی بسـیار حسـاس نمایـد و مثًا آن هـا را به دلیل 
تغییـر الگوهـای بارندگـی و درنتیجـه، سـیابی یـا خشـک شـدن زیسـتگاه های مهـم و بحرانـی 

تولیدمثلـی، تحـت تأثیر قـرار دهد.
برنامه ریزی هـای حفاظتـی خزنـدگان، می بایسـت تأثیر گونه هـای بیگانه مهاجـم را نیز مدنظر 
قـرار دهنـد. گونه هـای مهاجـم می تواننـد شـامل گونه هایـی کـه خزندگان بومـی را شـکار می کنند 
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یـا گیاهـان مهاجـم کـه ممکـن اسـت بـه زیسـتگاه خزنـدگان آسـیب جـدی وارد کننـد، باشـند. 
خزنـدگان بیگانـه می تواننـد تأثیـرات جدی بـر گونه های بومی داشـته باشـند مانند پیتـون برمه ای 
کـه آلیگاتـور بومـی آمریکا در اورگلید )Everglades( را شـکار می کند و درعین حـال در معرفی انواع 

بیماری هـا بـه خزنـدگان بومـی نیز نقـش دارند.
ازآنجاکـه خزنـدگان می تواننـد هـم از حفاظـت در داخل زیسـتگاه و هـم نگهداری افـراد زادآور 
در خـارج از زیسـتگاه بهـره ببرنـد، در صـورت وجود پتانسـیل بـرای معرفی مجدد گونـه، حفاظت 
خـارج از زیسـتگاه می توانـد یکـی از اجـزای مشـترک برنامه ریزی هـای حفاظتی خزندگان باشـد.

 6-2- برنامه ریزی حفاظت از گونه ها برای ماهیان و بی مهرگان دریایی 

 برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا در سیسـتم های دریایـی، طیـف گسـترده ای از رژیم هـای اقلیمی
 )قطبـی، معتـدل، گرمسـیری(، زیسـت بوم ها )مصبی، سـاحلی، آبسـنگ ها، اقیانـوس آزاد و غیره( و
 مجموعه بزرگی از گونه های اصلی اعم از جانوران آبزی )ماهی ها، بی مهرگان شـامل سخت پوسـتان،
مرجان هـا و صدف هـا(، قارچ هـا، هتروکونت هـا )دیاتـم هـا، جلبـک دریایـی( و گیاهـان )علف هـا و 
جلبک هـای دریایـی(، خزنـدگان، پسـتانداران و پرنـدگان بـا تنـوع خارق العـاده ای از گونه هـا را دربـر 
می گیـرد. ایـن ضمیمـه مختصـراً جهـت برنامه ریزی بـرای ماهیـان دریایـی و بی مهـرگان دریایی که 

مـورد برداشـت قـرار می گیرنـد، بـا برخـی کاربردهای گسـترده تر تهیه شـده اسـت.
در بسـیاری مـوارد، واژه "دریایـی" می توانـد شـامل سیسـتم های مصب هـای جـزر و مـدی و 
مناطـق  سـاحلی نزدیـک کناره هـای آب و همچنیـن سیسـتم های گسـترده اقیانوسـی بـا مناطـق 
بسـیار بـزرگ باشـد. عـاوه بـر ایـن، انـواع مختلـف ماهیـان دریایـی سـاکن مناطـق کـف زی و 
سـطحی زی ممکن اسـت در سـنین جوانی و پایین از مناطق نزدیک سـاحل اسـتفاده کنند و پس 
از بلـوغ، بـه زیسـتگاه های مناطـق فـات قـاره یـا دور از سـاحل نقل مـکان نماینـد. تقریبـًا همـه 
ماهی هـای دریایـی دارای لقـاح خارجی هسـتند و مانند برخـی از بی مهرگان تخم ریـزی می کنند. 
دوره پراکندگـی الروهـای ماهـی و بی مهـرگان در اقیانوس هـا و دریاهـای آزاد کـه ممکـن اسـت 
تنهـا چنـد روز یـا چند مـاه طول بکشـد، در تعیین ارتبـاط فرا جمعیتـی و دیگر جنبه هـای اقدامات 

برنامه ریزی هـای حفاظتـی مهـم اسـت.
 دامنـه توزیـع و پراکنـش برخی گونه های دریایی می تواند بسـیار گسـترده باشـد )به عنوان مثال 
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جهانی یا بیش از 30 کشـور سـاحلی در اقیانوس اطلس غربی(. برخی از گروه های بسـیار پراکنده 
می تواننـد در معرض سـاختارهای پیچیـده برنامه ریزی مدیریـت بین المللی فرامـرزی قرار بگیرند 
نظیـر ماهیـان تـن، برخی صدف ها، البسـتر هـا، الک پشـت های دریایـی و پسـتانداران دریایی. 
عـاوه بـر این، صدها یا هـزاران گونه می توانند در مناطق بسـیار محـدود مکانی)به عنوان مثال در 
صخره های مرجانی( که نمونه برداری یا پایش آن ها بسـیار دشـوار هسـت، حضورداشـته باشـند. 
برخـی از گونه هـای دریایـی به صـورت جداگانـه هدف برداشـت قـرار می گیرند درحالی که بسـیاری 
نیـز در فعالیت هـای صیـادی، همراه بـا چندگونه هـدف دیگر صیـد می شـوند)به عنوان مثال با تور 
و تلـه(. بسـیاری از گونه های سـاحلی و پاژیـک، ارزش تجاری و اهمیت بسـیار باالیی در امنیت 
غذایـی انسـان دارنـد و بیش ازحـد برداشت شـده اند. ایـن عوامـل باهم ترکیب شـده و باعـث ایجاد 

چالش هـای جـدی بـرای برنامه ریـزی حفاظتی گونه ها می شـوند.
تجـاری  به صـورت  کـه  خـود  دریایـی  بی مهـرگان  و  ماهی هـا  گونه هـای  کشـورها  از  بسـیاری 
برداشـت می شـوند را از طریـق برنامه هـای تخصصـی شـیاتی مدیریـت می کننـد. بیش تـر آن هـا 
بـه رویکـرد برداشـت مبتنی بـر تولید پایـدار گرایـش دارنـد. به این ترتیب، ایـن برنامه ها کـه معمواًل 
پیچیـده هسـتند، نشـان دهنده و منعکس کننـده قوانیـن، سیاسـت ها و مقـررات مدیریـت ملـی و 
منطقـه ای بـوده، و نمایانگـر اهمیـت بسـیار باالیـی در حـوزه سیاسـت های اقتصـادی و اجتماعـی 
می باشـند. عـاوه بـر ایـن، برنامه هـای مدیریـت ممکن اسـت نیاز بـه مدل سـازی پیچیـده اجزای 
زیست شـناختی داشـته باشـند که احتمال دارد داده های تجربی برای آن در دسـترس باشند یا نباشد. 
برنامه هـا و نظام هـای مدیریـت شـیاتی گاهی اوقـات منجر به حفاظـت از انواع زیسـتگاه های ویژه 
و ارزشـمند نظیر جنگل های حرا، علف های دریایی و بسـترهای سـخت که توسـط ساخت وسـاز در 

مناطـق سـاحلی یـا کاهـش کیفیـت آب تحت تأثیـر قـرار می گیرند، می شـوند. 
برنامه هـای مدیریـت چندگونـه ای برای مدیریـت فعالیت های شـیاتی در کشـورهای مختلف 
در   )Snapper-Grouper(اسـنپر هامـور  مجموعـه  )به عنوان مثـال،  قرارگرفته انـد  مورداسـتفاده 
شـورای مدیریـت شـیات آتانتیـک جنوبـی ایاالت متحـده کـه در ابتـدا، 73 گونـه از ده خانـواده 
ماهی هـای صخـره ای را در یـک سـند  تحـت برنامه ریـزی داشـت کـه البتـه اخیـراً تعـداد آن هـا 
بـه 60 گونـه کاهش یافتـه اسـت(. بسـیاری از گونه هایـی کـه در یکجـا زندگـی می کننـد، بـه دلیل 
زیسـتگاه های مشـترک و اسـتفاده از تورهـای ماهیگیـری غیرانتخابـی، به طـور هم زمـان و بدون 
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توجـه بـه زیست شناسـی یـا خصوصیت هـای زادآوری مربـوط بـه خـود، برداشـت می شـوند.
 هم زمـان بـا افزایـش عاقـه بـه برنامه هـای حفاظتـی بـرای گونه هـای دریایـی، چالش هایی 

نیـز وجـود دارند:

y  .ممکن است گونه های زیاد و متنوع با تراکم باالی جمعیتی وجود داشته باشند

y  .اطاعـات موجـود در مـورد بسـیاری از گونه هـا یـا بسـیار ناچیـز و یـا کامـًا ناقـص اسـت
معمـواًل اطاعاتـی در خصـوص برداشـت غیرقانونـی یـا صیـد جانبـی وجـود نـدارد.

y  بسـیاری از گونه های اقیانوسـی دامنه حرکتی بسـیار وسـیعی دارند و غالبـًا اطاعات ضعیفی
در مـورد جابجایی هـای فصلـی و تفاوت هـای طبیعـی و تأثیـرات صیـادی بر پویایـی جمعیت 

آن ها وجـود دارد.

y  بسـیاری از گونه هـا از زیسـت بوم ها و زیسـتگاه های متفاوتـی در مراحـل گوناگـون چرخـه
زندگـی خـود اسـتفاده می کننـد. 

رویکردهـای برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا در ایـن دسـتورالعمل می تواننـد بـرای گروه های 
متعـددی از گونه هـای دریایـی مورداسـتفاده واقـع شـوند، به ویژه برای دسـته ها و ذخایـر یک گونه  
خـاص کـه بـا اسـتفاده از اطاعـات انـدازه جمعیـت و تفـاوت آن هـا و بـا روش هـای سـنتی ماننـد 
محدودیـت انـدازه، مقـدار یا میزان صیـد و صید فصلی، مدیریت می شـوند. سرشـت چندگونه ای 
بسـیاری از جوامـع دریایـی و روش های برداشـت فلـه ای اخیراً منجـر به تمرکز بـر مدیریت مبتنی 
بـر زیسـت بوم بـرای برنامه ریـزی حفاظت شـده اسـت کـه گاه بـر اسـاس مناطـق حفاظت شـده 
هسـت. ایـن مناطـق عمومـًا توسـط محدودیت هـای برداشـت در محل صیـد برای اغلـب یا همه 
گونه ها در مرزهای منطقه بندی شـده مشـخص می شـوند. بدیهی اسـت در صورت دخالت دادن 
 دانـش بوم شـناختی محلـی از مراحـل اولیـه، رونـد برنامه ریـزی  مناطـق حفاظت شـده دریایـی و

سایر ابزارهای مدیریت شیاتی برای حفاظت از گونه ها، موفق تر عمل خواهند بود.

7-2- برنامه ریزی حفاظت از گونه ها در زیست بوم های آب شیرین

برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا در زیسـت بوم های آب شـیرین نسـبت بـه زیسـت بوم های 
خشـکی چنـدان موردتوجـه و اسـتفاده قرار نگرفته اسـت که دالیـل آن  می توانـد مجموعه عوامل 

ذیل باشـد:
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y ماهیت چندجانبه تهدیداتی که گونه های آب شیرین با آن ها مواجه هستند

y وجود راه هایی که موجب انتقال تهدیدات در ابعاد وسیع می گردند

y اتصال و پیچیدگی سیستم ها یا نظام های آبی

y چالش های عملی و فیزیکی برای انجام بررسی و سرشماری در زیرآب
 سیسـتم های آب شـیرین درعین حـال اینکـه تحـت تأثیـر مسـتقیم تهدیداتـی ماننـد سـدها، 
مصـارف آبـی، برداشـت بیش ازحـد و آلودگـی از منابـع آالینـده نقطـه ای هسـتند، تهدیدهـای غالبًا 
پراکنـده در باالدسـت و پائین دسـت را نیـز یکپارچـه می کننـد. نظام هـا یـا سیسـتم های آب شـیرین 
اثـرات فعالیت هـای انسـانی در سراسـر یک حوضـه آبریز را به مناطق با شـیب پایین در پایین دسـت 

منتقـل مـی کننـد و درنهایـت، اثـرات آن حتـی در مناطـق دورتر سـاحلی نیز مشـاهده می شـود.
بنابرایـن ضـروری اسـت برنامه ریـزی حفاظتـی گونه هـای آب شـیرین نه تنهـا حفاظـت و یـا 
ترمیـم زیسـتگاه آبـی بلکـه فعالیت هـای زمینـه ای را نیز مد نظـر قرار دهـد که حتی ممکن اسـت 

بعضـًا در مکان هایـی دور از محـل مـورد برنامه ریـزی واقع شـده باشـند.
عـاوه بـر این، معمواًل آب های شـیرین، به اسـتثنای معـدودی از منابع آبی جدا افتـاده، ازنظر 
 هیدرولوژیکـی بـه شـکل طولـی )باالدسـت بـه سـمت پایین دسـت( یـا عرضـی )رودخانه هـا و
دشـت های سـیابی مربوطـه آن هـا( و یـا به صـورت عمـودی )آب هـای سـطحی و زیرزمینی( به 

هم متصـل و مرتبط هسـتند.
ایـن اتصـال یـا ارتبـاط بـرای حرکـت و جابجایـی گونه هـای آبـزی بسـیار مهـم بشـمار می آید 
خـواه به منظـور مهاجـرت برای تکمیـل چرخه های زندگـی یا پراکندگـی در زیسـتگاه های جدید و 
خـواه حـرکات منظـم در مقیـاس کوچک برای دسترسـی بـه پناهگاه هـا و منابع حیاتـی. هم زمان 
بـا مـوارد فـوق، اتصـال و ارتبـاط ایـن منابـع آبـی اغلـب بـه گونه هـای غیربومـی و بیگانـه اجـازه 
می دهـد تـا مهاجـم شـوند کـه به نوبه خود اثـرات شـدید و مضری بـر جانـوران، قارچ هـا و گیاهان 

بومـی خواهند گذاشـت.
اطمینـان از پایـداری و پویایـی مسـتمر ایـن اتصـاالت غالبـًا نیـاز بـه فراینـد حفاظتـی فراتـر از 
حفاظـت مناطـق گسسـته و مجـزا از هـم دارد. چنیـن شـرایط پویایـی ممکـن اسـت مسـتقیمًا بـا 
منافـع افـرادی کـه زندگـی و معیشـت آن ها به سیسـتم های نسـبتًا منظـم مانند حجم تقریبـًا ثابت 

جریـان رودخانـه بسـتگی دارد، مغایرت داشـته باشـد.
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نهایـت اینکـه، ممکـن اسـت سیسـتم های آب شـیرین به صـورت جزایـری در داخـل مناظـر 
خشـکی دیـده شـوند بـه ایـن معنـی کـه گونه هـای آبـزی محـدود و وابسـته بـه آن هـا می تواننـد 
گزینه هـای پراکنشـی بسـیار محـدودی داشـته باشـند. به عنوان مثـال، در مواجهـه بـا گـرم شـدن 
ناشـی از تغییـرات اقلیـم کـه پیش بینـی می شـود اغلـب عاملـی بـرای جابجایـی به سـمت شـمال 
یـا جنـوب با شـرایط اقلیمی مناسـب )بسـته بـه نیمکـره( باشـد، ماهی هایـی کـه در رودخانه های 
بـا جریـان شـرقی - غربـی سـاکن هسـتند ممکـن اسـت پاسـخ های سـازگاری محـدودی از قبیل 

دسترسـی بـه پنـاه گاه اقلیمی مناسـب داشـته باشـند.
افـزون بـر این همـه پیچیدگی هـا، بیش تر گونه هـای آب شـیرین زیر سـطح آب زندگی می کنند 
کـه ایـن امـر بررسـی آن ها را سـخت تر می کنـد و همین موضـوع، این واقعیـت را که چـرا تا همین 
اواخـر برنامه ریزی هـای حفاظـت از گونه هـای آب شـیرین از تاش هـای مشـابه انجـام شـده در 
قلمـرو خشـکی عقب مانده اسـت را قابـل درک می نمایـد. لیکن هم زمان با دسـتیابی بـه مجموعه 
داده هـای جدیـد با وضوح بـاال و مدل های هیدرولوژیکی در سـال های اخیر و همچنین دسترسـی 
بـه نرم افزارهـا و روش هـای جدیـد برنامه ریـزی کـه بـه کاربـران اجـازه می دهنـد هم زمـان انـواع 
مختلـف از ویژگی هـا را بهینه سـازی کننـد، ازجملـه حفـظ ارتبـاط بیـن باالدسـت و پایین دسـت، 

ایـن شـرایط در حال تغییر اسـت.
 برنامه ریزی حفاظتی ممکن است به واسطه موقعیت و وضعیت یک یا چندگونه در معرض خطر،
تسـریع شـود امـا به طورکلـی، برنامه ریـزی و اجـرای مداخـات حفاظتـی در سیسـتم های آب 
شـیرین، بـر حفاظـت و احیـای زیسـتگاه هایی که از جوامـع بزرگتر آبزیـان حمایـت می کنند تمرکز 
 می کنـد. ایـن امـر بـه این دلیل اسـت کـه تهدیدات اصلـی بـرای گونه هـای آب شـیرین معمواًل و
البتـه نـه همیشـه، به جـای تمرکـز روی یـک یـا چندگونـه، بیش تـر مبتنـی بـر زیسـتگاه اسـت. 
بااین حـال، برخـی از راه حل هـای حفاظتـی ماننـد نردبـان ماهـی یـا گذرگاه هایی که برای تسـهیل 
حرکـت درون رودخانـه ای آبزیـان از میـان موانـع ایجادشـده، ممکـن اسـت بـرای گونـه خاص یا 

گروه هایـی از گونه هـا مـد نظـر قـرار گیرد.
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 ضمیمه 3

اطاعات بیش تر هنگام تدوین یک بررسی وضعیت
1-3- شرح و گزارش تاریخی:

منابـع اطاعاتـی اعـم از شناخته شـده یـا اسـتنباط شـده، متنـوع و متفـاوت بـوده و دوره هـای 
تاریخـی یـا  بازه هـای زمانـی کـه ممکـن اسـت ایـن اطاعـات مرتبـط بـه آن باشـند نیـز متنـوع 
اسـت. منابعـی کـه می تواننـد مورداسـتفاده قـرار بگیرند، از نخسـتین تـا جدیدترین آن ها، شـامل 

مـوارد زیر اسـت: 

y  گزارش ها و موارد ثبت شده فسیلی و زیر فسیلی

y تجزیه وتحلیل اسپور قارچ و هسته گرده

y آثار هنری مردم بومی مانند نقاشی های غارها یا حجاری ها

y سنت ها و رسوم شفاهی

y مجموعه نمونه های قارچی، گیاهی و موزه ای

y شواهد حاصل از گونه های وحشی که در اسارت نگهداری می شوند

y  سـوابق تاریخـی از باغ وحش هـا، باغ هـای گیاه شناسـی، مجموعه هـای قارچ شناسـی و هـر
مجموعـه دارای گونه هـای زنده

y یادداشت های کتبی مسافران

y سوابق تاریخی برداشت، تجارت، قانون گذاری، رژیم غذایی

y آثار هنری، نقشه های تاریخی

y تاریخ طبیعی و انتشارات علمی

y انتشارات مدیریتی و سازمانی

y  دانش جوامع بومی و محلی

y استنباط از توزیع طبیعی زیستگاه های گونه ها
اطاعـات حاصـل از ایـن منابـع، حداقـل دریکـی از موارد زیـر بایـد موردبررسـی و چالش قرار 

گیرنـد )بوکز و همـکاران ، 2010( : 
1( سازگاری رده بندی با اشکال فعلی گونه ها

2( دقت و صحت در موقعیت های جغرافیایی که هرگونه مشاهده یا ثبت به آن اشاره دارد 
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شـواهد مسـتقیم، گذشـته از توزیـع و پراکنـش، بـه عوامـل زیـادی بسـتگی خواهنـد داشـت 
ازجملـه:

y  برخـی از گونه هـا ممکـن اسـت شـواهد بهتـری از حضورداشـته باشـند مثـًا مهـره داران در
مقایسـه بـا بی مهـرگان

y دوره تاریخی مناسب برای این منابع، متغیر و متفاوت است

y  در یـا  و  بـوده  به یادماندنی تـر  انسـان  بـرای  گونه هـا  کـدام  اینکـه  مـورد  در  اسـت  ممکـن 
باشـد  داشـته  وجـود  جانب دارانـه ای  تمایـات  گرفته انـد،  جـا  آن هـا  فرهنگـی  سـنت های 
بنـا بـه تمـام دالیل فـوق، محدوده هـای تاریخی مبتنی بر شـواهد مسـتقیم منجر به دسـت کم 
گرفتـن دامنـه واقعـی خواهنـد شـد کـه ممکـن اسـت بهتـر باشـد از طریق دامنـه پراکنشـی محلی 
مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد. دامنـه پراکنشـی بومـی یک گونـه، به وسـیله توزیـع شناخته شـده یـا 
اسـتنباط شـده از سـوابق تاریخـی )شـفاهی یـا کتبـی( یـا شـواهد فیزیکـی از وجود گونه به دسـت 
می آیـد. در مـواردی کـه شـواهد مسـتقیم برای تأییـد حضور قبلـی ناکافی اسـت، وجود زیسـتگاه 
مناسـب در مجـاورت یـا در فاصلـه مناسـب ازنظـر بوم شـناختی بـا محـدوده پراکنش اثبات شـده، 

می توانـد به عنـوان شـواهد کافـی از حضـور قبلـی گونـه در نظـر گرفته شـود.
اطاعـات حاصـل از همـه ایـن منابـع می تواننـد در یـک توزیـع تاریخـی فرضـی ترکیـب شـوند امـا 
مشـاهدات مرتبـط با این موضـوع باید ازنظر منبـع و تاریخ، متمایز، شناخته شـده و قابل اطمینان باشـند.
سـوابق یـا شـواهد تاریخـی می تواننـد حـاوی اطاعاتـی فراتـر از صرفـًا حضـور یک گونـه در یـک 
منطقـه باشـند. برخی منابع ممکن اسـت نشـان دهنده سـطح فراوانی یـا حضور فصلی گونه ها باشـند.

2-3-  واحدهای رده بندی و مدیریتی

تقسـیم مشـخص و هدفمنـد یک گونه در معـرض تهدید به دو یـا چند واحد مدیریتـی جداگانه، 
نیـاز بـه بررسـی و توجهـات دقیـق دارد. درون آمیـزی، تهدیـد قابل توجهـی بـرای زنـده مانـدن 
جمعیت هـای کوچـک و جـدا از هـم محسـوب می شـود. در مـورد گونه هـای دارای بـرون آمیـزی 
طبیعـی، ایـن تهدیـد قابـل پیش بینی اسـت کـه می توانـد به هم ریختگی ناشـی از آمیزش بـا افراد 
دیگـر زیـر جمعیت هـای مشـابه را افزایـش دهـد. ابزارهایـی بـرای پیش بینـی خطرات نسـبی در 
دسـترس هسـتند کـه برای اطاعـات بیش تـر به عنوان مثال می تـوان بـه Frankham و همکاران، 
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2011 مراجعـه نمـود. نگرانـی در مورد تغییر الگوهـای تاریخی تنوع ژنتیکی درنتیجـه پیوند دادن 
واحدهـای زیرگونـه ای را، بایـد در برابـر احتمـال افزایـش خطر انقـراض از طریق انزوا، به روشـی 
کامـًا آگاهانـه، ارزیابـی شـود. شـاید بتوان القا یا حفظ سـطح پاییـن جریان ژن در بیـن واحدهای 

زیـر- گونـه ای، بهتریـن راه حـل کلی بـرای حفظ تنوع زیسـتی در بسـیاری از موارد دانسـت.
 ازآنجاکـه تقسـیم بندی می توانـد کار برنامه ریزی و حفاظـت را به میـزان قابل توجهی افزایش و
ارتقـاء دهـد، هـر مـورد و اقدامـی بـرای تقسـیم بندی باهـدف برنامه ریـزی، باید به شـکل بسـیار 

سـخت گیرانه ای موردبحـث و بررسـی قـرار گیرد.

3-3- زیست شناسی گونه ها
توزیع حال حاضر

داده هـای توزیـع را می تـوان از منابـع مختلـف و متنوعـی کسـب کـرد. دسـتیابی بـه اطاعات 
می توانـد بـر اسـاس جمع بنـدی مطالـب موجـود در منابـع مکتـوب و دانـش تخصصـی باشـد و یا 
بـر اسـاس نمونه هـای موجـود قارچ هـا، هرباریوم هـا یـا موزه هـا و همین طورحاصل بررسـی روی 
گونه هـای کانونـی مدنظـر و یا دسـتاورد بخشـی از بررسـی های چندیـن گونه های مختلف باشـد. 
ثبـت جزئیـات در مـورد توزیـع و مکان هـا، بـا ذکـر منبـع، روشـی کـه مورداسـتفاده قرارگرفتـه و 
احتمـااًل قابلیـت اطمینـان داده هـا، مهـم اسـت. این امـر به ویـژه هنگامـی قابل توجـه خواهد بود 
کـه اطاعـات حاصـل از منابـع متعـدد به عنـوان فـراداده )Meta data( بـرای درک کلـی از توزیـع 
گونـه باهـم ترکیـب می شـوند، و تجزیه وتحلیـل شـکاف اطاعاتـی یـا مدل سـازی توزیـع گونه ها 

نیز مـد نظر باشـد.
ازآنجاکـه تکه تکـه شـدن زیسـتگاه بـرای بسـیاری از گونه هـا یـک چالـش رایـج و معمـول 
اسـت، ممکـن اسـت در نقشـه های توزیـع، مناطـق پراکنـده و جداشـده از محـدوده یـا مناطقـی 
کـه به سـختی بتـوان آن هـا را به واسـطه اشـغال توسـط گونه هـا باهـم در ارتبـاط دانسـت، وجـود 
داشـته باشـد. دفترچه راهنمای سـال IUCN-SSC ، 2008(  2008( به چگونگی ایجاد و توسـعه 
نقشـه های توزیـع بـا تمایز بین منطقه تحت اشـغال و سـطح تصـرف که یکی از معیارهای لیسـت 

سـرخ نیـز بشـمار می آیـد، پرداخته اسـت.
هنگامی کـه دامنـه پراکنـش کلـی گونه هـا بیـن چندیـن منطقـه جـدا از هم تقسـیم می شـود، با 
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توجـه بـه این ضـرورت که هرکـدام از این مناطـق به عنوان یک واحـد حفاظتی جداگانـه باید تلقی 
شـوند، ممکـن اسـت ترجیـح بر آن باشـد که جمعیـت موجـود در هر یـک از این مناطـق به عنوان 

یـک زیر جمعیـت موردحمایت قـرار گیرند. 
درحالی کـه توزیـع فعلـی می توانـد بـه شـکل یـک نقشـه سـاده نشـان داده شـود، روش هـای 
دیگـر می تواننـد بینـش بیش تـری را در برداشـته باشـند. یـک سیسـتم اطاعـات جغرافیایـی 
اجـازه می دهـد تـا نقشـه ها یـا الیه هـای قابل مقایسـه نظیـر زیسـتگاه یـا نـوع پوشـش گیاهـی یا 
زیرسـاخت های توسـعه ای را تولیـد کـرد کـه می تواننـد به شناسـایی تهدیدهایـی که گونه هـا با آن 
روبـرو هسـتند کمـک کننـد. عـاوه بـر ایـن، می تـوان از آن ها بـرای پیش بینـی اثـرات تحوالتی 
کـه بـرای آینـده در نظـر گرفته شـده، روی گونه هـا یـا زیسـتگاه ها اسـتفاده کـرد. عـاوه بـر ایـن، 
مدل هـای توزیـع گونه هـا )ضمیمـه 9( را می تـوان برای یکپارچه سـازی سـوابق ثبت شـده مربوط 
بـه حضـور گونه هـا و متغیرهـای محیطـی بـرای تهیـه نقشـه های مطلـوب بـودن محیط زیسـت 
بـرای گونه هـا در فضـا و زمـان بـه کاربـرد. برنامه ریـزی بـرای حفاظـت از گونـه گـراز تاگـوا در 
آمریـکای جنوبـی)Peccary Chacoan: Catagonus wagneri( یک نمونـه قابل مثال در این زمینه 

اسـت)Altrichter و همـکاران 2016(.

تعداد فعلی و جمعیت شناسی

برنامه ریـزی حفاظتـی مؤثـر، نیازمنـد جامع تریـن و دقیق تریـن اطاعـات ممکـن در مـورد 
یـا  اطاعـات  جمـع آوری  اسـت.  جمعیتـی  رونـد  و  شـدن  تکه تکـه  میـزان  گونه هـا،  فراوانـی 
برآوردهـای دقیق تـر از نسـبت جنسـی و سـاختار سـنی، بـاروری و مرگ ومیـر وابسـته بـه سـن، 
به ویـژه زمانـی کـه تصـور می شـود انـدازه جمعیت خیلـی کوچک اسـت، می تواند بسـیار ارزشـمند 
باشـد زیـرا ایـن دانسـته ها می تواننـد بینـش و دیدگاهـی از پویایـی جمعیـت درگذشـته و احتمـااًل 

آینـده بـه برنامه ریـزان ارائـه نماینـد. 
در برخـی مـوارد، بـا اسـتفاده از همیـن اطاعـات، یـک سـری نظرسـنجی یـا سرشـماری در 
فواصـل چندسـاله صـورت خواهـد گرفـت کـه منجـر بـه ایجـاد آمـار کلـی قابل مقایسـه یا بـرآورد 

دقیـق و قابل اعتمـاد از جمعیـت خواهـد شـد.
معمـواًل  اطاعـات موجـود، تکه تکـه و حاصـل روش هـای مختلف بررسـی و مطالعه هسـتند 
بـوده و یـا فقـط مربـوط بـه یـک دوره زمانـی کوتاه هسـتند. ممکن اسـت در برخـي از زیسـتگاه ها 
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مشـاهده مسـتقیم و تخمین انـدازه جمعیت امکان پذیر نباشـد که در آن صورت می تـوان از نمایه ها 
یـا مدل هـای ساخته شـده بر اسـاس سـن یا نسـبت های جنسـي مشاهده شـده، اسـتفاده کرد.

روش هـای بسـیاری بـرای بررسـی و سرشـماری وجـود دارد که معمـواًل بسـیاری از آن ها فقط 
بـرای برخـی از گونه هـای خـاص مناسـب هسـتند و ایـن مـوارد را می تـوان در کتاب هـای مرجـع 
اسـتاندارد یـا آثـار منتشرشـده یافـت. موضـوع مهـم و کلیـدی ایـن اسـت کـه گزینه هـا، قبـل از 
برنامه ریـزی موردبررسـی و تحقیـق قرارگرفتـه و مناسـب ترین روش بـرای افزایـش اطمینـان از 

این کـه برآوردهـای کافـی از انـدازه جمعیـت و آسـیب پذیری صـورت گرفتـه، اسـتفاده شـود.

پویایی جمعیت 

نـرخ بقـا، اطاعـات ارزشـمندی در برنامه ریزی اسـت که البته ممکن اسـت بسـته به شـکل یا 
نحـوه زادآوری، بیـن گونه هـای مختلـف متفـاوت باشـد بـه این مفهـوم که، برخـی گونه هـا تعداد 
کمـی موالیـد تولیـد می کنند امـا میزان بقـای آن ها به دلیـل مراقبت والدیـن و دوره هـای یادگیری 
طوالنـی، زیـاد اسـت و برعکـس گونه هایـی هسـتند که والدیـن، هیچ نقشـی بعـد از تخم گذاری، 

رهـا شـدن دانه ها یـا اسـپورها ندارند. 
در صـورت وجـود داده های قابل دسـترس، نرخ بقا، به ویژه در مدل سـازی، بسـیار مفید اسـت. 
بـا اسـتفاده از داده هـای حاصل از عامت گـذاری )پاک یا برچسـب( افراد با روش هـای معمول و 
تجزیه وتحلیـل نتایـج عامت گذاری-زنـده گیـری مجدد، می تـوان به تخمینی از این نرخ رسـید. 
شناسـایی علـل مرگ ومیـر به ویـژه زمانـی کـه بیـن آن هـا و تهدیدهـای جمعیتی ارتبـاط وجود 
داشـته باشـد، بسـیار مهـم اسـت )رانـدال و ون وسـیک 2015( .غالبـًا  بیماری هـا می توانند منبع 
اصلـی مرگ ومیرهـای فاجعه بـار باشـند )دیبـاس 2009، مونسـون و همـکاران ، 2008(. بـرای 
بسـیاری از گونه هـای دریایـی و زمینـی، برداشـت قانونـی یـا غیرقانونـی نیـز یکـی از منابع اصلی 

می شـود. مرگ ومیـر 
 ازآنجاکـه به نـدرت اتفـاق می افتـد فراوانـی و پویایـی جمعیـت در تمامـی مناطـق یـا بـرای 
مدت زمـان طوالنـی ثابـت باشـد، برنامه ریزی هـا بایـد نوسـانات جمعیـت شـناختی را پذیرفتـه و 
مدنظـر قـرار دهنـد. در بخـش 1-2 بـه تعـدادی از سـؤاالتی کـه ممکـن اسـت دراین باره پرسـیده 

شـود، پرداخته شـده اسـت.
انـدازه حداقلـی پایایـی جمعیـت، می توانـد جـزء ارزشـمند برنامه ریـزی باشـد کـه چشـم انداز، 
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اهـداف و مقاصـد را شـکل می دهد )فصل 3 ، 4(. اطاعات جمع آوری شـده در بررسـی وضعیت، 
بـه شـرطی کـه به حـد کافی شـفاف و دقیـق باشـند، می تواننـد پایه ای بـرای مدل سـازی جمعیت 

محسـوب گردنـد. مدل هـای موجـود می تواننـد در بررسـی وضعیت مورداسـتفاده قـرار گیرند.
رایج تریـن رهیافـت مدل سـازی در مقیـاس جمعیـت کـه در برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا 
اسـتفاده می شـود، تجزیه وتحلیل زیسـتایی جمعیت )PVA( اسـت که در آن از اطاعات مربوط به 
مدل هـای جمعیتـی بـرای بـرآورد خطر انقـراض تحت شـرایط متفاوت اسـتفاده می شـود. منظور 
از شـرایط متفـاوت می توانـد به عنوان مثـال، اندازه هـای متفـاوت جمعیـت، شـدت تهدیـدات یـا 
راهبردهـای مدیریتـی مختلف باشـد. )بـه بخش پیش بینـی کردن نتایـج اقدامات در زیـر مراجعه 

کنیـد. جزئیـات بیش تـر در مـورد ایـن ابزار مهـم، در ضمیمه 4 آورده شـده اسـت(. 
ویژگی های اصلی جمعیتی که باید در برنامه ریزی موردتوجه قرار گیرند عبارت اند از:

y .برنامه ریـزی باید میزان نوسـانات دامنه جمعیـت گونه مورد برنامه ریـزی را مدنظر قرار دهد 
دامنـه جمعیـت ممکـن اسـت در طـول سـال ها نسـبتًا ثابـت بمانـد یـا ممکـن اسـت بـه دلیل 

شـرایط متغیـر بوم شـناختی )ازجملـه برداشـت بیش ازحـد( دچـار تغییـرات گسـترده شـود.

y  آیـا میـزان موفقیـت در تولیدمثـل با تعـداد یا تراکـم افراد تغییـر می کند؟ بخصـوص اگر تعداد
گونه هـا به طور چشـمگیری کاهـش یابد؟

y  آیـا توزیـع گونه هـا در محدوده کلی پراکنش در طی سـال ها، با توجه به شـرایط بوم شـناختی
دچار تغییرات زیادی می شـود؟

y  آیـا گونه هـا قـادر بـه ادامـه بقـا در دوره های سـخت هسـتند؟ به عنوان مثال به شـکل اسـپور 
یـا سیسـت یـا بـا دانه هایـی کـه می تواننـد بـرای دهه هـا یـا قرن هـا در حالـت کمـون و خفتـه 

بمانند؟ )مکسـتد، 1995(.

تاریخ زندگی و نقش بوم شناختی

چنانچـه جنبه هـای مهـم تاریـخ زندگـی گونه هـای تحـت برنامه ریـزی به طـور دقیـق مـورد 
شناسـایی قـرار نگرفتـه یـا نادیـده گرفته شـده باشـند، برنامه ریـزی مؤثـر و کارآمـد نخواهـد بـود. 

عمومـًا زمانـی خطـر بـروز چنیـن اتفاقـی وجـود دارد کـه گونه هـای برنامه ریزی شـده: 

y دارای  نیازهای زیستگاهی بسیار خاص در مراحل مختلف چرخه زندگی باشند

y نیازهای بوم شناختی  خاص و اساسی داشته باشند
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y  روابط و وابستگی های بحرانی و خاص بین گونه ای داشته باشند

y تحمل بوم شناختی یا آشیان بوم شناختی باریکی داشته باشند

y از توانایی پراکندگی ضعیف برخوردار باشند

y به طور طبیعی نادر باشند

y در برابر تهدیدات پیچیده یا کم تر مشهود، آسیب پذیر باشند

انتخاب زیستگاه ازجمله در مراحل مختلف زندگی

در اسـتفاده از مدل هـای توزیـع گونـه بایـد دقـت بـه خـرج داد زیـرا فـرض بـر ایـن اسـت کـه 
گونه هـای مدل سـازی شـده بـا محیـط خـود در تعـادل هسـتند )الیـس و لیسـویک ، 2009(. این 
فـرض، بـر پیش بینـی عملکـرد آینده یـک جمعیت در حـال کاهش یا واکنـش آن به تغییـر اقلیم، 
تأثیـر منفـی خواهـد گذاشـت. علیرغـم آنکه انـواع مدل های توزیـع گونـه می توانند در بسـیاری از 
جنبه هـای تصمیم گیـری در موردحفاظـت از گونه ها کمک کنند )گویسـان و همـکاران ،2013( اما 
بایـد بـا دقـت و درک نقاط قـوت و محدودیت هـای آن ها بـرای برنامه ریـزی گونه ها مورداسـتفاده 
قـرار بگیرنـد و هـر مـدل باید تـا حد ممکن سـاده باشـد و در صورت امـکان و نیاز، می تـوان برای 
رسـیدن بـه اهـداف مدل سـازی، هرگونـه پیچیدگـی الزم را به تدریـج و به مـرور بـه آن اضافه کرد 

)میروف و سـیاندر، 2014( 
بـرای بی مهـرگان و کلیـه مهـره داران غیـر پسـتاندار، مراحـل مختلـف رشـد آن هـا از تخـم تـا 
بزرگ سـالی ممکـن اسـت به شـرایط محیطی بسـیار خاص مانند شـرایط پوشـش گیاهی بـا دامنه 
تحمـل باریـک، زیسـتگاه های مختلـف اشغال شـده در طـول تکامـل فـردی یـا حضـور و وجـود 

گونه هـای دیگر بسـتگی داشـته باشـد.
بسـیاری از قارچ هـا در مراحـل مختلـف رشـد خـود نیازهـای زیسـت محیطی بسـیار متفاوتـی 
دارنـد. به عنوان مثـال، برخـی قارچ هـا به عنـوان انـگل بـر روی بعضـی از برگ هـای زنـده تجمـع 

می کننـد امـا تنهـا پـس از بیـن رفتـن بـرگ، اندام هـای میـوه دهنـده را تولیـد می کنند.
اگـر بـرای جمـع آوری اطاعـات بسـیار خـاص نیـاز بـه کار تجربـی باشـد مثـًا محـدود کردن 
یک گونـه گیاهـی بـه یـک بسـتر بسـیار خـاص، ایـن کار در فرآینـد برنامه ریـزی تأخیـر ایجـاد 
نمی کنـد. به عبارت دیگـر، هـر کار الزم را می تـوان به عنـوان یـک فعالیـت تحقیقاتـی در برنامـه 

حفاظـت لحـاظ کرد.
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بـرای بسـیاری از گونه هـا ماننـد آبزیـان اعـم از آبزیـان دریایـی یـا گونه هـای آب شـیرین و نیز 
بـرای گونه هـای زیرزمینـی یـا شـب فعـال، جمـع آوری مشـاهدات مسـتقیم در خصـوص انتخاب 
زیسـتگاه، دشـوار اسـت. هـر مـدل توزیـع گونه کـه بـرای این شـرایط مورداسـتفاده قـرار می گیرد 
بایـد عـدم قطعیـت و پیامدهـای آن برای برنامه هـای حفاظتـی را پذیرفته و موردتوجـه قرار دهد. 
نکتـه ای کـه بایـد مـورد احتیاط و توجه باشـد این اسـت که آخرین زیسـتگاهی که یک گونـه در آن 
وجـود دارد، ممکـن اسـت بهترین زیسـتگاه بـرای آن گونه نباشـد بلکـه فقط ممکن اسـت منطقه 
پناهگاهـی باشـد کـه در آن تهدیدهایـی کـه گونـه موردنظـر درجاهـای دیگـر بـا آن مواجه اسـت، 
بـه دالیلـی کاهش یافتـه یـا وجـود ندارند. ایـن وضعیـت، وجه مشـترک کلیـه برنامه هـای معرفی 

مجـدد پیشـنهادی و مدنظـر بـرای حیات وحش هسـت.
 در بسـیاری از موارد، ممکن اسـت یک گونه جهت بقای خود در برخی از مراحل چرخه زندگی،
بـه گونـه دیگـری وابسـته باشـد. ایـن وابسـتگی می توانـد به عنوان مثـال شـامل یک جفـت گونه 
گرده افشـان- نیازمنـد گرده افشـانی  و یـا یـک قـارچ باشـد کـه فقـط می توانـد روی یـک حیـوان 
یـا گونـه گیاهـی یـا جنـس خاصـی رشـد کنـد یـا یک گونـه بی مهـره ای که تـا آخریـن مرحلـه قبل 
از شـفیرگی تنهـا از یـک گیـاه تغذیـه می کنـد. تـداوم چنیـن ارتبـاط جفتـی بیـن دو گونـه، نیـاز به 
راه حل هـای حفاظتـی دارد کـه نیازهـای هـر دو گونـه را در همـان محل بـرآورد می کنـد. آگاهی از 

چنیـن روابطـی بـه ارزیابـی آسـیب پذیری گونه هـا در برابـر تغییـرات اقلیـم کمـک می کنـد. 

رژیم غذایی و تغذیه

رژیـم غذایـی و بوم شناسـی تغذیـه یک گونـه ممکن اسـت در طـول دوره رشـد و نمـو آن تغییر 
کنـد کـه می توانـد بـرای بسـیاری از گونه هـا حیاتـی و بااهمیـت باشـد. اطاعـات مطلـوب شـامل 
ویژگی هـای نـوع تغذیـه، توصیـف گونـه و میزان وابسـتگی گونه نسـبت بـه آن نوع مـاده غذایی و 

محدودیت هـای رژیـم غذایـی گونه  اسـت.
در  غذایـی  رژیـم  و  تغذیـه  بـا  مرتبـط  دیگـر  جنبه هـای  دربرگیرنـده  می تواننـد  ذیـل   مـوارد 

برنامه ریزی حفاظتی باشند:

y در مورد گیاهخواران، گونه های اصلی گیاهی یا بخش هایی از آن ها که مورد تغذیه قرار می گیرند

y  بـرای گیاهانـی کـه بـا کمـک حیوانـات گرده افشـانی می کننـد، گونه هایی کـه از گرده یا شـهد
تغذیـه کـرده و موجـب گرده افشـانی گیـاه می گردند
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y در گونه های نسبتًا کم تحرک، تغییرات فصلی در وفور یا کیفیت گونه های غذایی

y  تغییـرات فصلـی در توزیع گونه هـای غذایی که باعـث مهاجرت یا جابجایـی مصرف کنندگان
آن ها می شـود

y  اثـرات نظیـر  انسـانی  فعالیت هـای  از  ناشـی  آشـفتگی های  بـه  غذایـی  منابـع  حساسـیت 
سدسـازی بـر روی منابـع آبـی حـاوی جمعیـت ماهی هـا کـه درنتیجـه، بـر روی شـکارچیان 

می گـذارد تأثیـر  نیـز  ماهی هـا 

y اثرات بیش ازحد برداشت گونه ها بر مصرف کنندگان آن ها

y تغییر رژیم غذایی در مراحل مختلف چرخه زندگی

 زیست شناسی تولیدمثل

مـوارد زیـر، فهرسـتی از عوامل مرتبـط با تولیدمثل هسـتند که بایـد در روند بررسـی وضعیت، 
در نظر گرفته شـوند:

y تعداد یا تراکم بحرانی افراد که برای ترغیب و برانگیختن زادآوری، موردنیاز است

y  اطمینـان از شـرایط مطلـوب رطوبـت یـا آب راکـد بـرای دوزیسـتان کـه تاکنـون 38 روش
اسـت شناسایی شـده  آن هـا  در  زادآوری 

y طول روز یا رژیم دمایی مناسب برای رشد و گلدهی گیاهان

y تأثیر رژیم دمایی بر تعیین نسبت جنسی در برخی خزندگان

y وجود گرده افشان های خاص

y تأثیر شرایط فردی بدن برای تولیدمثل موفق

y نسبت جنسی مناسب گیاهان نر و ماده در گونه های گیاهی که دارای دگرگشنی اجباری هستند

y  ،در دسـترس بـودن سـایت های مناسـب بـرای تخم ریـزی بـرای بی مهـرگان و در ادامـه
شـرایط خـرد اقلیمـی بهینـه بـرای رشـد و نمـو تخم هـا

y وجود تجمعات متمرکز تخم ریزی برای ماهی ها

ژنتیک

یـا  کاهـش  از  قبـل  اطاعات پایـه  داشـتن  بـا  جمعیـت  یـک  ژنتیکـی  وضعیـت  ارزیابـی   
قطعه قطعه شـدن مفیـد اسـت امـا ممکـن اسـت ایـن اطاعـات همیشـه در دسـترس نباشـند. بـا 
اسـتفاده از روش هـای غیرتهاجمـی نمونه بـرداری از مو، مدفـوع، ادرار و نیز سـوآب دهانی از افراد 
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زنـده یـا حتـی از نمونه هـای مـوزه ای، می تـوان در مـورد تاریخچه ژنتیکـی جمعیت هـا اطاعات 
زیـادی اسـتنباط و اسـتخراج کـرد. )Schulte و همـکاران، 2011( 

ژنتیکـی  سـاختار  شـناخت  گیاهـی،  گونه هـای  حفاظتـی  برنامه ریـزی  بـرای  به طورمعمـول 
جمعیتـی در سراسـر دامنـه پراکنـش گونه هـا حیاتـی اسـت. چنانچـه گونـه ای از دامنه وسـیع تنوع 
ژنتیکـی برخـوردار بـوده و ایـن تنـوع حفـظ شـود، احتمـال بقـای آن بـه حداکثـر خواهـد رسـید. 
امـا، تنـوع ژنتیکـی به نـدرت به طـور یکنواخـت در سراسـر دامنـه پراکنـش گونه ها توزیع می شـود 
بنابرایـن بـرای برنامه ریـزی حفاظتی گیاهـان، آگاهی از توزیع تنوع ژنتیکی چه در داخل زیسـتگاه 
مربوطـه و چـه در خـارج از آن، ایـده آل اسـت. بااین حال، دسترسـی بـه چنین داده هایـی به دلیل 
هزینه هـای فـراوان جمـع آوری، معمـواًل بـا محدودیـت مواجـه اسـت و بـه همیـن دلیـل، غالبـًا 
 جغرافیای بوم شـناختی به عنوان نمایه یا پروکسـی بـرای تنوع ژنتیکی مورداسـتفاده قرار می گیرد.
فـرض بر این اسـت که جمعیت هـای موجود در زیسـتگاه های مختلف یا موقعیت هـای جغرافیایی 
دورتـر، نسـبت بـه آن هایـی کـه در مناطـق نزدیک تـر بـه هـم یافـت می شـوند، حائـز تمایـزات 
ژنتیکـی بیش تـری از هـم خواهنـد بـود. مدل سـازی توزیـع گونه هـا ماننـد تعییـن ویژگی هـای 
بوم شـناختی جغرافیایـی سـرزمین، بـرای کمـک بـه جمعیت هایی بـا حداکثـر دامنه تنـوع ژنتیکی 

اسـتفاده می شـود. )Parra-Quijano و همـکاران، 2012(
چنانچـه قـرار باشـد در برنامه ریـزی، از تقویـت جمعیت هـای کـم تعداد با اسـتفاده از افـراد دور 
از منطقـه یـا از روش پـرورش در اسـارت به عنوان یک گزینه حفاظتی اسـتفاده شـود، مشـخصات 
ژنتیکـی جمعیـت می توانـد بسـیار بااهمیـت باشـد. هـرگاه در برنامه ریـزی، معرفـی مجـدد گونـه 
مدنظـر باشـد، انتخـاب افـراد اولیـه بـا حداکثر تنـوع ژنتیکـی احتمالـی، می توانـد میـزان موفقیت 

برنامـه را افزایـش یابـد ) وایتنبرگر و هوچکیـرچ، 2008 (.

تحرک 

میـزان و ماهیـت تحـرک هرگونـه ای که مـورد برنامه ریزی قرار می گیـرد، بایـد در برنامه ریزی 
موردتوجـه قـرار گیـرد. جنبه های کلیـدی این موضـوع عبارت اند از:

y رده های سنی مختلف، تا چه اندازه متفاوت حرکت می کنند؟

y  تحـرکات فصلـی در زیسـتگاه ها در مقیـاس محلـی باهـدف آشـکار بهره بـرداری بهینـه از
شـرایط زیسـتگاه در مقیـاس محلـی چگونـه اسـت؟
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y چقدر از زیستگاه های مختلف به طور فصلی استفاده می شود؟ 

y  چـه مقـدار حرکـت و جابجایـی گونـه در فصـول مختلـف را  بهتـر اسـت به عنـوان مهاجـرت
نمود؟ توصیـف 

y  میـزان تحـرکات و جابجایی گونه چقدر شـکل کوچ دارد و جابجایی فرصت طلبانه محسـوب
می گـردد؟ آیـا احتمااًل به تغییرات نامنظم شـرایط بوم شـناختی پاسـخ می دهند؟ 

y  گونه ها تا چه اندازه همان زیستگاه و محل را در طول سال اشغال می کنند؟

y  میانگیـن فاصلـه جابجایـی )در سـال و در طول عمر گونه( چقدر اسـت؟ چه تعـداد از افراد در
جابجایـی در مسـافت های مختلف شـرکت می کنند؟ 

پراکندگی 

گیاهان:

y  آیـا پراکندگـی میـوه/ دانـه منفعـل اسـت )از طریق بـاد یـا آب( یا بـه مصـرف و پراکندگی آن
توسـط حیوانـات خـاص بسـتگی دارد؟ در صورت امکان مشـخص شـود.

y  آیـا می تـوان میانگیـن و حداکثـر فاصله پراکندگـی را که ممکن اسـت به عنوان مثال در پاسـخ
بـه تغییـرات اقلیمی مهم باشـد، تخمین زد؟ 

حیوانات:

y وضعیت عادی برای پراکندگی در بین فرزندان یا موالید چیست؟

y آیا نرها یا ماده های جوان محل تولد یا گروه خانوادگی خود را ترک می کنند؟

y در چه سنی افراد پراکنده می شوند؟

y توانایی پراکندگی تا چه اندازه تحت تأثیر قطعه قطعه شدن زیستگاه است؟

4-3- ارزش

 در ایـن جنبـه و البتـه دیگـر جنبه هـای بررسـی وضعیـت، اطمینـان از اینکـه دانـش محلـی و 
بومـی به طـور کامـل و به موقـع )از ابتـدای برنامه ریـزی( در برنامه هـای حفاظت گونه هـا گنجانیده 
شـده اسـت،از  ارزش ویـژه ای برخـوردار اسـت.)IUCN-SSC /CEESP SULi, 2016(. انتخـاب یا 
اسـتنباط چنیـن ارزش هایـی ممکن اسـت نیـاز به نظرسـنجی از گروه هـا و رده های سـنی مختلف 

در بیـن جوامـع محلی و سـایر ذینفعان داشـته باشـد.
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بررسـی وضعیـت باید تاش نمایـد تا ارزش هایی را کـه ذینفعان در محـدوده جغرافیایی برنامه 
بـرای گونـه یا گونه های تحـت برنامه ریزی قائل هسـتند، تعریـف و جمع آوری کنـد. این ارزش ها 

از: عبارت اند 

y  ارزش هـای سـنتی و نگرش هـا یـا باورهای فرهنگـی جوامع، با ذکـر این که چنیـن باورهایی
بـر وجـود گونه هـا متمرکز هسـتند یا بـر کاهش یا حـذف آن ها

y وجود و حضور این گونه، ارزشمند است

y پتانسیل های موجود برای برداشت تجاری و تفرجی یا برداشت سنتی

y زیستگاه گونه ها و مشارکت آن در تأمین ارزش های تفرجی برای انسان

y  دامنـه خدمـات اکولوژیکـی کـه گونه برنامه ریزی شـده یـا دامنـه جمعیتی آن به طور مسـتقیم
می نماید ارائـه 

y  گونه هـای قارچـی وحشـی و گیاهـی کـه ازنظـر اقتصـادی و اجتماعـی به طور مسـتقیم برای
تأمیـن منابـع غذایـی انسـان و حیوانـات، دارو، ساخت وسـاز، سـوخت دارای ارزش بـوده و یـا 

منابعـی بـرای ایجـاد ویژگی هـای زراعـی بـه شـمار می آیند.

y ،ارزش یک گونه به عنوان یک نشـانگر زیسـتی مثًا در امتداد جاده آالسـکا در ایاالت متحده 
تعـداد گیاهـان خـزه ای ) Hylocomium splendens( به طـور معکـوس بـا میزان آلودگی ناشـی 

از آلومینیـوم، روی و کادمیـوم مرتبط اسـت )هولت و میلـر، 2010(.

5-3-  زمینه و منابع حفاظت

در مقیاس گسترده، منابع اصلی شامل موارد زیر هستند:

y  وضعیت حفاظتی IUCN (www.iucnredlis t.org) لیسـت سـرخ گونه های در معـرض تهدیـد
 )IUCN تقریبـًا 142 هـزار گونـه از آرایه هـای اصلی )توضیح مترجم: بر اسـاس آخریـن اعام
را ازنظـر خطـر انقـراض ارزیابـی کـرده اسـت. ایـن ارزیابی هـا کـه ازنظـر وضعیـت و رونـد 
جمعیـت شـناختی گونه ها معتبر هسـتند، شـامل تجزیه وتحلیل علـل نزول و منبـع اطاعاتی 

ارزشـمندی بـرای برنامه ریـزی می باشـند.

y  کـه بر اسـاس ،IUCN  بخـش عمـده ای از گروه هـای تخصصـی کمسـیون بقـای گونه هـای
رده بنـدی علمـی گونه هـا تشکیل شـده اند، منبـع موثـق اطاعاتـی در مـورد گونه هـا به شـمار 
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می آینـد. گروه هـای تخصصـی، حسـب عنـوان، دارای عاقه هـا و تخصص های کارشناسـی 
هسـتند کـه به طـور مسـتقیم بـا برنامه های حفاظـت از گونه هـا مرتبـط می باشـند. ازجمله این 
گروه هـای تخصصـی می تـوان بـه گـروه تخصصـی برنامه ریـزی حفاظـت، گـروه تخصصـی 
گونه هـای مهاجـم بیگانه، معرفی مجدد، پایش گونه ها، اسـتفاده پایدار و معیشـت و سـامت 

حیات وحـش نـام برد.

y  یـک پیمـان بین المللـی بـرای حفاظـت از تنوع )www.CBD.int(کنوانسـیون تنـوع زیسـتی
زیسـتی، اسـتفاده پایـدار از اجزای تنوع زیسـتی و تسـهیم عادالنـه از مزایای حاصـل از کاربرد 
منابـع ژنتیکـی اسـت. در سـال 2010، اعضـای کنوانسـیون برنامـه ای راهبـردی بـرای تنوع 
زیسـتی در دهـه 2020-2011 کـه هـدف آن الهـام بخشـیدن به اقدامـات گسـترده در حمایت 
از تنـوع زیسـتی در طـول ایـن دهـه در همه کشـورها بـود، تصویب کردنـد. این برنامه شـامل 
اهـداف تنـوع زیسـتی آئیچـی )Aichi(  نیـز هسـت کـه در آن مهم تریـن بخـش مربـوط بـه 

برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا، هـدف 1 اسـت: 

y  انقـراض گونه هـای شناخته شـده در معـرض خطـر جلوگیـری شـده و از  "تـا سـال 2020 
وضعیـت حفاظتـی از آن هـا، به ویـژه آن هایی کـه بیش تر در حـال کاهش هسـتند، بهبودیافته 

و پایـدار خواهد شـد".

y  مربـوط به تجارت )CITES( کنوانسـیون تجـارت بین المللـی گونه هـای در معرض انقـراض 
بین المللـی اقتصـادی گونه هـای جانـوری و گیاهـان در معرض خطر اسـت. اگرچـه قارچ ها نیز 
 CITES در معـرض تجـارت بین المللـی قـرار دارنـد، اما حفاظـت صریح و آشـکاری از طریـق

بـر ایـن گـروه اعمـال نمی شـود، بنابراین نیـاز به  توجـه ویژه و خـاص دارند.

y  مربـوط به گونه هـای مهاجر در معـرض خطر انقراض )CMS( کنوانسـیون گونه هـای مهاجـر
در کل یـا بخـش قابل توجهـی از دامنـه پراکنـش آن هـا یا گونه هـای مهاجری اسـت که ممکن 

اسـت در آینـده در طبیعـت در معرض خطر شـدید انقراض قـرار گیرند. 

y  در کـه  گونه هایـی  تمـام  از  اطاعاتـی  اضافـی، حـاوی  منبـع  یـک  به عنـوان   Species +  
پیوسـت های سـایتیس و کنوانسـیون گونه هـای مهاجـر و همچنیـن در پیوسـت های مقـررات 

تجـارت حیات وحـش اتحادیـه اروپـا فهرسـت شـده اند.
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 ایـن بخـش همچنیـن بایـد ماحظـات مربـوط بـه وضعیـت و رونـد داخـل مناطـق حقیقـی 
اشغال شـده توسـط گونه هـا را مدنظـر قـرار دهـد. سـه رویکـرد در ایـن خصـوص وجـود دارد:

1- ممکـن اسـت کل یـا بخشـی از دامنـه پراکنـش گونـه در داخل مناطق حفاظت شـده باشـد یا 
اصـًا نباشـد. هرکـدام از این شـرایط، بـرای برنامه ریزی اقدامـات حفاظتی برنامه حائـز اهمیت و 

شـایان توجـه خواهد بود. 
 ProtectedPlanet.net یـک درگاه بـر خـط بـرای پایگاه داده جهانی مناطق حفاظت شـده اسـت 
کـه پـروژه مشـترک IUCN و محیط زیسـت سـازمان ملـل بـوده و جامع تریـن بانـک اطاعـات 

جهانـی مربـوط بـه مناطـق حفاظت شـده زمینـی و دریایـی محسـوب می گردد.
بـرای برنامه ریـزی گونه هـای دریایـی، Ocean Data Viewer  متعلـق به مرکـز جهانی حفاظت 

و پایـش برنامـه محیط زیسـت سـازمان ملل، یک منبـع غنـی از اطاعات پس زمینه ای اسـت.
2- روش هـای مختلـف شناسـایی سـایت های مهـم کـه هریـک دارای آرایه هـای اختصاصـی 
بودنـد، هم اکنـون در قالـب مفهـوم مناطـق کلیـدی تنـوع زیسـتی )KBA( بـه شـکل یکپارچـه 
ارائه شـده اند. ایـن مناطـق، محدوده هایـی زمینـی یـا دریایـی بااهمیـت جهانـی بـرای حفاظت از 
تنـوع زیسـتی هسـتند کـه بـا اسـتفاده از معیارهـا و شـاخصه های اسـتاندارد جهانـی و بـر اسـاس 
حضـور گونه هـا، نیاز بـه حفاظت در مقیـاس منطقه ای دارنـد. مفهوم مناطق کلیدی تنوع زیسـتی 
بـه یـک اسـتاندارد فراگیـر برای بهبـود پوشـش جهانی سیسـتم مناطق حفاظت شـده تبدیل شـده 
اسـت. ازایـن رو، برنامه ریـزی بـرای گونه های داخـل مناطق کلیدی تنـوع زیسـتی، اولویت آن ها 
بـرای اقدامـات حفاظتـی را تأیید کـرده و راهبرد حاصـل از برنامه ریـزی، به حفاظـت مؤثرتر از آن 

منطقـه کلیـدی کمک خواهـد کرد. 
3- حفاظـت، همیشـه توسـط منابـع مالـی و فنـی قابل دسـترس محـدود می گـردد. بااین حال، 
کارایـی آن را می تـوان بـا شناسـایی دقیـق مؤثرتریـن اقدامـات حفاظتـی کـه بایـد به اجرا گذاشـته 
شـوند، افزایـش داد. برخـی از ابزارهایی که به شـکلی فراگیـر برای کمک بـه برنامه ریزی حافظت 
مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد، حاصـل تجزیه وتحلیـل شـکاف یـا بررسـی های بـوم جغرافیایـی 
هستند)کاسـتاندا آلـوارز و همـکاران، 2011، مکسـتد و همـکاران، 2012( )بـه ضمیمـه 3 بسـته 

1 مراجعـه کنید(.
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ضمیمه 3 بسته 1 بررسی و تجزیه وتحلیل شکاف بوم جغرافیائی

تجزیه وتحلیـل بـوم جغرافیایی به عنوان فرآینـد جمع آوری و تولید اطاعات از بوم شناسـی، 
قـدرت  به دسـت آمده،  نتایـج  اسـت.  تعریف شـده  ژنتیکـی  تنـوع  و  رده بنـدی  جغرافیایـی، 
پیش بینـی را ایجـاد کـرده و می تواند برای کمک به فرموالسـیون اولویت هـای مکمل حفاظتی 
Vavlivia formosa  داخـل و خارج زیسـتگاه مورداسـتفاده قرار گیـرد. برای مثال در مـورد گونـه 

) نخـود واویلـوف(، همیشـه در ارتفـاع بـاالی 2000 متر در غرب آسـیا در بسـتر سـنگ آهکی 
رشـد می کنـد. بنابرایـن، هرگونه تـاش حفاظتی داخل زیسـتگاه یـا جمع آوری برای پشـتیبان 
گیـری اقدامـات حفاظتـی خـارج از زیسـتگاه، بایـد در یـک منطقـه حفاظت شـده دارای ایـن 
شـرایط انجـام شـود. با این حسـاب، داده هـای بوم شـناختی، جغرافیایـی، رده بنـدی و ژنتیکی 

متعلـق بـه گذشـته، مـا را قـادر می سـازد تـا  اقدامـات حفاظتـی آینـده را  برنامه ریـزی کنیم. 
روشـن  و  صریـح  روش هـای  بـا  فزاینـده  به طـوری  جغرافیایـی  بـوم  تجزیه وتحلیـل 
تجزیه وتحلیـل شـکاف همراه اسـت که شـامل مقایسـه تنـوع گونه هدفـی کـه در طبیعت وجود 
دارد بـا نمونـه ای کـه قبـًا به طـور فعـال حافظـت شـده، شناسـایی عناصـر کلیـدی تنـوع گونه 
هـدف کـه تحـت حفاظت هسـتند و درنتیجـه محل هـای "شـکاف ها" در راهبردهـای حفاظتی 

اسـت. فعلی 

ضمیمه 4
(DRA) ارزیابی ریسک بیماری

بـر اسـاس اصـل سـامت واحـد )One Health(، ارزیابـی ریسـک بیمـاری)DRA( فـرض را 
بـر ایـن می گـذارد کـه برخـی از بیماری هـا همیشـه در نظام هـای زیست شـناختی وجـود دارنـد و 
ضـروری اسـت کـه هـم ایـن فرضیـه و هـم خطـر شـیوع بیماری هایـی کـه در حـال حاضـر وجود 
ندارنـد یـا بیماری هـای عـاری از عائـم، بایـد در برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا موردتوجـه و 

بررسـی قـرار گیرند.
)IUCN,2014( و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )OIE( سازمان جهانی بهداشت حیوانات 
یـک فراینـد تحلیل ریسـک ارائـه داده اند کـه ازنظر مفهومـی با چرخـه برنامه ریزی گونه ها بسـیار 

شـبیه اسـت )به شـکل مقدمه 1 نگاه کنید(.
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ضمیمه 4. شکل 1: مراحل فرایند تجزیه وتحلیل خطر بیماری ها

این دسـتورالعمل نمونه هایی از DRA را در عمل و همچنین اهمیت و ارزش آن را نشـان می دهد. 
بر اسـاس بررسـی گسـترده، نیاز برای DRA توسـط کاربران به این ترتیب رتبه بندی می شـود:

1-  کنش ـ واکنش انسان و حیات وحش
2-  کنش ـ واکنش گونه های اهلی و گونه های وحشی

3- مدیریت گونه های وحشی )داخل زیستگاه( 
4- جابجایی گونه های وحشی

5- مدیریت گونه های وحشی در اسارت )خارج از زیستگاه(
خطـر ابتـا بـه بیماری هـای تصادفی کـه از طریق جابجایـی حیوانات یـا گیاهان وارد می شـود 
نیـز در بخـش ارزیابـی خطـر دسـتورالعمل معرفـی مجـدد و سـایر جابجایی های حفاظتـی گونه ها 

.)IUCN-SSC,2013 (تأکید شـده اسـت
بیماری هـای  خطـر  تجزیه وتحلیـل  روش  دفترچـه  یـک   ،DRA دسـتورالعمل  همـراه   بـه 
حیات وحـش نیـز وجـود دارد ) Jakob-Hoff و همـکاران ، 2014( کـه حـاوی توصیه هـا و مـوارد 

موضوعـی بیش تـری اسـت.
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ضمیمه 5

)PVA(تجزیه وتحلیل زیستایی جمعیت

تجزیه وتحلیـل زیسـتایی جمعیت)PVA) برای تخمیـن احتمال انقراض یـک جمعیت در آینده 
اسـتفاده می شـود و نشـانگر ضرورت تاش هـای مدیریتی جایگزیـن بوده و مراحـل اصلی زندگی 
یـا فرایندهایـی کـه بایـد کانـون تاش هـای مدیریتـی جایگزیـن باشـد را شناسـایی می کنـد. این 
تجزیه وتحلیـل، به طورمعمـول از طریـق مدل سـازی بـا شبیه سـازی های رایانـه ای از فرآیندهای 
جمعیتـی، ژنتیکـی و بوم شـناختی انجـام می شـود کـه گونـه ای خـاص را در یـک زیسـتگاه خاص 

می کند. تعریـف 
PVA می توانـد ابـزاری با ارزش باشـد برای بررسـی تهدیـدات فعلی و آینده گونه هـای جانوری 

در معـرض تهدیـد کاهـش جمعیـت یـا جمعیت های گیاهـان تحت تأثیـر رخدادهای خاص ناشـی 
از فعالیت هـای محلـی و جهانـی انسـانی کـه ممکن اسـت توانایـی جمعیـت آن هـا را در تولیدمثل 

موفقیت آمیـز و یـا بقایشـان را به خطر بیانـدازد )موریـس و دوکا،2002(. 
عـاوه بـر ایـن، PVA می توانـد یک گام کلیـدی در شناسـایی گزینه های مدیریتی بـرای تقلیل 
خطـر کاهـش جمعیـت و افزایـش فرصـت هایـی بـرای جمعیـت بـه منظـور بازیابـی در زیسـتگاه 

طبیعـی خود باشـد.
البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه روش هـای PVA را نمی تـوان "پاسـخ های" مطلـق و دقیـق در 
مـورد آنچـه آینـده بـرای یک گونـه یـا جمعیـت حیـات وحـش مدنظر رقـم می زنـد، دانسـت. این 

محدودیـت، از دو واقعیـت اساسـی جهـان طبیعـی ناشـی می شـود: 
اواًل تغییـر در جزئیـات، ذاتـًا غیرقابل پیش بینـی اسـت و ثانیـًا مـا به نـدرت قـادر بـه درک  دقیق 
سـاختار آن هسـتیم )Lacy, 2000(. درنتیجـه، بسـیاری از محققـان نسـبت به اسـتفاده انحصاری 
از نتایـج مطلـق حاصـل از PVA  به منظـور ترویـج اقدامـات مدیریتـی خـاص بـرای جمعیت هـای 
 Ludwig, 1999; Beissinger and McCullough, در معـرض خطـر هشـدار داده انـد )به عنوان مثـال
Reed et al., 2002; Ellner et al., 2002; Lotts et al., 2004 ;2002(. در عـوض، ارزش واقعـی 

چنیـن تجزیه وتحلیل هایـی در گـردآوری و تحلیـل انتقـادی از اطاعـات موجـود در مـورد گونه ها 
و بوم شناسـی آن هـا، شناسـایی شـکاف های داده ها و توانایـی در نظر گرفتن و مقایسـه معیارهای 
شبیه سـازی،  هـر  اسـت.  شبیه سازی شـده  سـناریوهای  تمامـی  در  جمعیـت  عملکـرد  از  کمـی 
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نمایانگـر یـک سـناریوی خـاص و فرضیـات ذاتـی آن در مـورد داده هـای موجـود و یـک روش 
پیشـنهادی از مدیریت جمعیت و یا زیسـتگاه هسـت. تفسـیر این نوع خروجی به شـدت به دانش 
زیست شناسـی گونه هـا، خصوصیـات زیسـتگاه، فرآیندهای تهدیدآمیـزی کـه روی جمعیت تأثیر 

می گـذارد و تغییـرات احتمالـی آینـده در ایـن فرآیند بسـتگی دارد.
کاربـرد PVA در برنامه هـای گـروه تخصصـی برنامه ریـزی حفاظـت و اعضـا و مراجعیـن آن 
سـابقه ای طوالنـی دارد. کتابخانـه اسـناد ایـن گـروه، شـامل نمونه هـای فـراوان و متنوعـی در 
خصوص اسـتفاده از PVA و تجزیه وتحلیل های تکمیلی از زیسـتایی جمعیت و زیسـتگاه  هسـت. 
دو نمونـه از برنامه هـای کاربردی نرم افزار PVA )خانواده نرم افزار RAMAS، تهیه شـده توسـط 
Species Conservation Toolkit Initiativeتهیه شده توسـط ،Vortex ریاضیات زیسـتی کاربردی و 

در سایت www.Ramas.com و www.vortex10.org قابل دسترس هستند(.
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ضمیمه 6 

ارزیابی آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی و برنامه ریزی سازگاری با آن

1-6-  سابقه 

تغییـرات اقلیمـی در اجـزای مختلـف نظـام اقلیمـی قابل مشـاهده اسـت و بـر تعـداد زیـادی از 
گونه ها و زیسـت بوم های آن ها در سراسـر جهان تأثیراتی قابل اندازه گیری داشـته اسـت )پارمسـان 
، 2006 ؛ شـفرز و همـکاران ، 2016(. ایـن تأثیـرات ممکن اسـت گاهی مفید باشـند اما معمواًل در 

بخش هـای مختلـف و معمـول حفاظـت، از آن به عنـوان تأثیـرات نامطلوب تعبیر می شـود.
حداقـل بـه دالیـل زیر،یـک برنامه ریـزی مسـئوالنه بـرای حفاظـت از گونه هـا، می بایسـت 

تغییـرات اقلیمـی را مدنظـر قـرار دهـد :

y تغییرات اقلیمی از قبل بر گونه ها تأثیر گذاشته است

y  تغییـرات اقلیمـی ممکن اسـت به نحـوی بر گونه هـا تأثیر بگذارد که شـاید در حـال حاضر کم تر
قابل مشـاهده باشـد امـا به طور بالقـوه می تواند بـرای بقای بلندمـدت گونه ها فاجعه بار باشـد.

y  تأثیـر گونه هـا  روی  بـر  دیگـر  تهدیدهـای  بـا  هم افـزا  بـه شـکل  غالبـًا  اقلیمـی  تغییـرات 
 می گذارنـد. حتـی گاهـی ممکن اسـت این تغییـرات مهم تر از سـایر تهدیدات به نظر رسـیده و

نیاز به فوریت بیش تری برای برطرف کردن آن باشد.

y  گونه هـای دیگـری کـه گونه هـای برنامه ریزی شـده بـا آن هـا رابطـه ی حیاتـی دارنـد )ماننـد
رابطـه بیـن گیـاه و گرده افشـان ها( ممکـن اسـت تحـت تأثیـر قـرار بگیرنـد و بنابرایـن، بـه 
تغییـرات به طـور مجـزا واکنش نشـان خواهنـد داد و به این ترتیـب، رابطه مهم همزیسـتی بین 

آن هـا بر هـم خواهـد خورد. 

y در مدت زمـان طوالنـی، تغییـرات اقلیمـی می تواند باعـث ایجاد تغییرات عمیق در سـاختار و 
 ترکیب جامعه شـود که احتمااًل تأثیرات مسـتقیم یا غیرمستقیمی بر روی گونه برنامه ریزی شده

خواهد داشت.

y  تأثیـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم پاسـخ های انسـان بـه تغییـرات اقلیمـی می توانـد تأثیـرات
عمیـق بیش تـری بـر تنوع زیسـتی داشـته باشـد.

y  اثـرات تغییـرات اقلیمـی ممکـن اسـت در زمـان برنامه ریـزی آشـکار یـا مشـهود نباشـند اما
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احتمـال دارد در طـول مدت زمـان اجـرای راهبرد یـا برنامه و با تأثیراتی ناشـناخته امـا احتمااًل 
مضـر بـر روی گونه هـای برنامه ریزی شـده بـروز نماینـد. 

y  ،انـکار یـا نادیـده گرفتـن تأثیـرات بالقـوه تغییـرات اقلیمـی بـر تنـوع زیسـتی در برنامه ریزی
منجـر بـه تدویـن و اجـرای برنامه هایـی با تأثیـر کم تـر و نیز کاهـش تأثیر مداخـات حفاظتی 
می شـود به ویـژه در شـرایط داخـل زیسـتگاه. مثـًا درحالی که ارزیابـی آسـیب پذیری تغییرات 
اقلیمـی می توانـد نشـان دهد کـه محل موردنظـر برای اجـرای برنامـه حفاظتی در بـازه زمانی 
20 تـا 50 سـال بـرای گونـه هدف مناسـب نخواهد بـود، نادیده گرفتـن آن و اجـرای برنامه در 
همیـن محـل، باعـث اتاف منابـع حفاظتـی کمیاب بـرای اجرای حفاظـت داخل زیسـتگاه از 
گونـه خواهـد شـد. شـاید با لحاظ تغییـرات اقلیمـی در برنامه به این نتیجه برسـیم کـه انتخاب 
محـل دیگـری کـه کم تـر تحـت تأثیـر ایـن تغییـرات اسـت یـا حفاظـت خـارج از زیسـتگاه، 

گزینـه ای ارجح تر اسـت.

y  حفاظـت مسـئوالنه گونـه نیـاز بـه مدیریـت انطباقـی دارد. ایـن موضـوع شـامل نظـارت و
بررسـی منظـم اهـداف فرعـی و برنامه هـای حفاظتی اسـت )فصل هـای 7 ، 9(. نظـارت باید 
به منظـور ردیابـی اثـرات تغییرات اقلیمی ازجمله پاسـخ به تغییر در سـرعت یا وسـعت تغییرات 

اقلیمـی و همچنیـن اثربخشـی مداخـات حفاظتی طراحی شـود.

y  پیش بینـی می شـود بسـیاری از ویژگی های اندازه گیری و مدل سـازی شـده از تغییـرات اقلیم
بـه روش هـای غیرخطـی تغییـر کننـد. تقویت سـریع ایـن روندها ممکن اسـت تا اواسـط قرن 

بـا پتانسـیل های تأثیراتی کـه فراتر از میـزان فعلی هسـتند، رخ دهد.

y  به طـور مشـابه، تأثیـرات بیولوژیکـی ممکـن اسـت غیرخطـی بـوده و منـوط بـه آسـتانه ها
باشـند. بـه نظـر می رسـد گونه ها تا زمان رسـیدن به یک آسـتانه بحرانـی، با تغییـرات اقلیمی 

افزایشـی کنار آمـده و مقابلـه کنند.

y  در نظـر گرفتـن تغییـرات اقلیمـی به طـور موقت و سـپس سـازگار کـردن برنامه ریـزی گونه ها
به جـای ایجـاد برنامه ریـزی "هوشـمندانه بـرای اقلیم" از ابتدا، دشـوار اسـت.

 2-6- ترکیب یا ادغام تغییرات اقلیم در برنامه های حفاظت از گونه ها

تغییـرات اقلیمـی بایـد بـا برنامه هـای حفاظـت یکپارچـه باشـد نـه اینکـه به عنوان یـک بخش 
الحاقـی بـرای هـر فرآینـد برنامه ریـزی تلقـی شـود. ضـروری اسـت کـه برنامه ریـزی، به صورت  
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"هوشـمندانه بـرای اقلیـم" باشـد و مفهـوم اصلـی در ایـن امـر، هدفمند بودن اسـت.

y  هدفمنـد بـودن، به معنای داشـتن فرضیاتی صریـح در مورد چگونگی تأثیـر تغییرات اقلیمی
 یـا امـکان تأثیـر آن ها بر گونه مدنظر اسـت و اینکه ایـن اقدامات حفاظتی چگونـه  با تأثیرات و

آسیب پذیری های وابسته به تغییرات اقلیمی مرتبط خواهند بود

y  ،ایـن تصـور سـاده انگارانه کـه تکرار و انجام کارهای مشـابه بهتـر از انجام ندادن کاری اسـت
رویکـرد مناسـبی بـرای سـازگاری بـا اقلیم نیسـت، امـا به هرحـال بـرای چنین فرضیاتـی نیاز 

بـرای داشـتن یک دلیـل منطقی و آگاهانـه از اقلیم وجـود دارد. 

y  بـودن روشـن  اسـت.  بـودن  بـرای هدفمنـد  اصلـی  مؤلفه هـای  از  دیگـر  یکـی  شـفافیت 
فرضیـات، مقصـد و منطـق الزم را بـرای آگاهی رسـانی در مـورد تصمیمـات ایجـاد کـرده و به 
برنامه هـا اجـازه می دهـد تـا آن هـا را مجـدداً موردبررسـی قـرار دهد و اقدامـات نیز بـا توجه به 

اطاعـات جدیـد یـا تهدیـدات در حـال تغییـر، تصفیـه یـا پاالیش شـوند.  
در خصـوص برنامه ریـزی حفاظـت از گونـه در داخـل زیسـتگاه، سـؤال اصلـی ایـن اسـت: 
"اقلیمـی کـه گونـه برنامه ریزی شـده در آن زندگـی می کنـد، در طـول مـدت اجرای برنامـه چگونه 

بود؟" خواهـد 
درصورتی کـه پاسـخ ایـن سـؤال را می دانیم یا احتمـال دارد پاسـخ آن "بله" باشـد، نکته کلیدی 
بـرای ادغـام تغییـرات اقلیمـی در برنامه ریـزی حفاظـت از گونه هـا، درواقـع درکـی از تغییـرات 
احتمالـی آینـده اقلیـم اسـت که گونه هـا را تحت تأثیر قـرار می دهد. تغییـرات اقلیمـی می توانند به 
اشـکال مختلـف و از طـرق مختلـف فیزیولوژیکی و محیط زیسـتی بـر روی آن ها تأثیـر بگذارند.

 بسـیاری از متغیرهـای آب و هوایـی قابل اندازه گیـری و پیش بینـی هسـتند کـه در میـان آن هـا، 
برخـی از متغیرهـا، بیش از سـایرین با مسـائل بوم شـناختی مرتبط هسـتند. از دمای متوسـط یا میزان 
بـارش گرفتـه تـا تکرار حـوادث شـدید آب و هوایی، تمرکـز اصلی به جای اتـکا بر اندازه های متوسـط، 
بایـد بـر روی آن متغیرهـای اقلیمی باشـید که ازنظر زیست شـناختی بـرای گونه های برنامه ریزی شـده 

قابل توجـه و معنـی دار می باشـند )ماننـد درجـه حرارت فراتـر از یک آسـتانه خاص(.
ازایـن رو، آسـیب پذیری گونه هـا و اکوسیسـتم ها نسـبت بـه تغییـرات اقلیمـی بایـد در ارزیابـی 
تهدیـدات شناسایی شـده کـه بـر گونـه برنامه ریزی شـده تأثیرگذارند، گنجانده شـود امـا بااین حال، 
الزم اسـت تـا حـدودی متمایز از سـایر تهدیدهـای متعارف تر باشـد. لیکن به طور متفاوت با سـایر 
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تهدیدهـا، دخالـت تغییـر اقلیـم بـرای برنامه ریـزی مؤثر هـم نیازمند چشـم اندازی روشـن از تغییر 
اقلیـم بـا اسـتفاده از انـواع ابزارها و سـناریوها، و هـم پذیرش آن و نیـز توانایی ترکیـب آن ها دارد. 

بنا به دالیل زیر، تغییرات اقلیمی و چگونگی کنار آمدن یا مقابله با آن ها کمی نگران کننده است:

y  ابهامـات موجـود در خصـوص شـرایط اقلیمی آینـده به ویـژه در مقیاس های زمانـی و مکانی
کـه بـه گونه ها مرتبط هسـتند

y دانستن این که کدام یک از سناریوهای اقلیمی واقع بینانه تر هستند

y  عـدم اطمینـان از ارزیابـی میزان در معـرض قرار گرفتن گونه هـا در مقابل تغییـرات اقلیمی و
اینکـه ممکن اسـت چگونـه به  آن ها پاسـخ دهند

y میزان آگاهی از نحوه استفاده از سناریوها یا مدل ها

y کنش ـ واکنش بین تغییرات اقلیمی و سایر تهدیدها و عوامل استرس زا

y  اطـاع از چگونگـی تدویـن راهبرد هـای سـازگاری بـرای گونه هایی کـه در معـرض تغییرات
اقلیمـی و طیف وسـیعی از سـایر تهدیدات هسـتند 

این چالش ها را همان طور که در زیر بخش های6-3 و 14-6 بیان شده است، می توان پذیرفت.

3-6-  کار با عدم قطعیت هایی که در مورد تغییرات اقلیم وجود دارد

برنامه ریـزی، بایـد مبتنـی بر بهترین دانسـته های موجود باشـد )بخش 2، فصـل 2(. حتی اگر 
دانـش کاملـی در دسـترس نیسـت و برخـی از حقایق یا تفسـیرها ممکن اسـت بعـداً اشـتباه از آب 
درآینـد، الزم اسـت تـا یـک فرآینـد تکـراری برنامه ریـزی، تأثیـرات این کاسـتی ها را شناسـایی و 

کاهـش دهد. 
 عـاوه بـر ایـن، دنیایی کـه برنامه ریـزی در آن صورت می گیرد ثابت نیسـت. حوادث شـدید و 
ناگهانـی ماننـد تغییر عمده سیاسـی و سیاسـت گذاری های یک کشـور می تواند تأثیـرات عمیقی بر 
روی محیـط ـ   جامعـه ای که حفاظت باید در آن به اجرا گذاشـته شـود، داشـته باشـد. برنامه ریزی 

خـوب بایـد عدم اطمینـان و مخاطراتی ازاین دسـت را در نظر بگیرد. 
عـدم قطعیـت در پیش بینی هـای اقلیمـی، یکـی از موانـع عمـده و نگرانی هـای بسـیاری از 

فعالیـن حفاظـت در ترکیـب تغییـرات اقلیمـی در برنامه ریـزی آن هـا اسـت، امـا:

y  عـدم اطمینـان، چیـز جدیـدی در حفاظـت از گونه هـا و برنامه ریـزی منابـع نیسـت و نبایـد
بهانـه ای بـرای عـدم تحـرک و فعالیـت باشـد
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y  و اقلیمـی  پیش بینی هـای  در  اطمینـان  عـدم  بـا  مقابلـه  بـرای  نوظهـور  رویکـرد  چندیـن 
جنبه هـای دیگـر سـازگاری ماننـد پاسـخ های بوم شـناختی و انسـانی بـه تأثیـرات تغییـرات 

اقلیمـی( وجـود دارد

y  اغلـب ممکـن اسـت اطمینان یـا یقین معقـول در مورد جهـت دار بودن تغییرات وجود داشـته
باشـد امـا این اطمینـان در خصوص حـد نهایی تغییـرات، کامل نباشـد به عنوان مثـال، در اکثر 
نقـاط، اطمینـان بـه افزایـش سـطح دریا کامـًا قطعی اسـت اما در خصـوص میزان و وسـعت 

آن ممکـن اسـت نتوان بـا اطمینان کامـل نظر داد. 
عـدم قطعیـت در مـورد مسـیر یـا جهـت تغییـرات اقلیمـی در مقیـاس گونه هـا ممکن اسـت در 
آینـده بـه عدم اطمینان نسـبت بـه نتایج حاصـل از هرگونه ارزیابی آسـیب پذیری تغییـرات اقلیمی 

کـه در پاراگـراف بعـدی به آن اشاره شـده، منجر شـود.

 4-6- انتخاب پیش بینی ها و سناریوهای تغییر اقلیم برای ارزیابی "در معرض قرار گرفتن"

 همان طـور کـه دربنـد قبلی ذکر شـد، تعیین "در معـرض قرار گرفتـن" گونه ها، زیسـتگاه ها، یا 
زیسـت بوم ها در برابـر تغییـرات اقلیمـی، یـک جنبه مهـم از ارزیابی آسـیب پذیری مرتبـط با اقلیم 
اسـت. درنتیجـه، ارزیابـی دقیـق از اقلیم های آینـده در مقیـاس مکانی مربوط بـه گونه های تحت 
برنامه ریـزی و در یـک بـازه زمانـی مشـخص، ضـروری اسـت.  بـر این اسـاس، هرگونـه ارزیابی 
آسـیب پذیری در چارچـوب شـرایطی خـاص، اقلیـم تغییریافتـه یـا در حـال تغییر انجام می شـود. 
منابـع اطاعاتـی اقلیمـی بسـیاری بـرای برنامه ریـزان گونـه وجـود دارد تـا از بیـن آن هـا نیازهای 

خـود را انتخـاب نمایند. 
به طورکلـی، توافـق بـر ایـن اسـت کـه برنامه ریزی خـوب، صرفـًا به یـک سـناریوی اقلیمی که 
احتمـااًل به طـور ترجیحی انتخاب شـده، متکی نیسـت. بـا اجرای یک رویکرد یکسـان بـا بیش از 
 یک سـناریوی اقلیمی، نتایج قابل قبول تری به دسـت می آید ) مک سـوینی و همکاران، 2015(.

کادر 1 ضمیمه 6 کاربرد و فواید برنامه ریزی سناریو را تشریح می کند.
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ضمیمه 6 بسته 1. برنامه ریزی سناریو

سـناریوها ابزارهایی هسـتند کـه مدیران می تواننـد از آن ها برای آزمایـش تصمیم گیری ها یا 
 ایجـاد راهبـرد درزمینهٔ عوامل محیطی، اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی یـا فنی غیرقابل کنترل و

نامشخص استفاده کنند. 
ازایـن رو،  می کننـد  توصیـف  را  قابل قبـول  و  احتمالـی  جایگزیـن  آینده هـای  سـناریوها، 
پیش بینـی یـا تخمیـن نیسـتند. آن هـا ابـزاری عالی بـرای سـازمان دهی اطاعـات و کاوش در 

آینـده را ارائـه می دهنـد. 
درحالی کـه مدل هـای اقلیمـی ممکـن اسـت تأثیراتـی را کـه بر یک زیسـت بوم یـا گونه های 
آن می گذارنـد نشـان دهنـد، امـا نمی تواننـد توضیـح دهنـد کـه چـه زمانی، کجـا یا چگونـه این 
تأثیـرات رخ خواهنـد داد و همین طـور نمی تواننـد پیش بینـی  کننـد کـه رویدادهـای شـدید، چه 

زمانـی ممکن اسـت رخ دهند.
برنامه ریـزی سـناریو می توانـد بـه رفـع ایـن عـدم قطعیت هـا و سـؤاالت مربـوط به شـرایط 
اقلیمـی آینـده کمـک کنـد. به عنوان مثـال جزئیـات و روش هـای بیشـتر، در سـرویس )اداره( 

پـارک ملـی )2013( ارائه شـده اسـت.

5-6- تعادل بین تهدیدات اقلیمی و غیر اقلیمی در کوتاه مدت و بلندمدت
توسـط  چنـان  کـه  می کننـد  احسـاس  مدیـران  و  حیات وحـش  حفاظـت  فعالیـن  از  بسـیاری 
تهدیدهـای فـوری و کوتـاه در برگرفته شـده اند که "دل خوشـی" الزم بـرای فکر کردن یـا پرداختن 
بـه تهدیدهـای مرتبـط بـا تغییـر اقلیـم را ندارنـد. چندیـن موضـوع در خصـوص ارتبـاط بیـن 

تهدیدهـای اقلیمـی و غیـر اقلیمـی وجـود دارد:
y  تأثیـرات تغییـر اقلیـم مدت هـا اسـت در اینجـا وجـود دارد. اگرچـه تأثیـرات اقلیمی باگذشـت

زمـان بیش تـر و بزرگ تـر می شـوند، امـا دیگـر نمی تـوان آن هـا را به عنـوان اتفاقاتـی در نظـر 
گرفـت کـه تنهـا در آینـده ای دور رخ می دهنـد.

y  تأثیـرات تغییـر اقلیـم اغلـب از طریـق تهدیدهـای موجود آشـکار می شـود. این اثـرات غالبًا
به صـورت تقویـت یـا تشـدیدکننده عوامـل اسـترس زای "غیـر اقلیمـی" موجـود رخ می نمایانند.

y  اثـرات تغییـرات اقلیمی بیـن گونه ها و از یک مکان بـه مکان دیگر، متفاوت اسـت. بنابراین
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عـدم درج تجزیه وتحلیـل تغییـرات اقلیمـی در برنامه ریـزی حفاظـت، می تواند حفاظـت را در 
طوالنی مـدت بی اعتبـار کنـد و درواقـع اقـدام الزم برای حفاظـت را به تعویق بـی اندازد.

مـا نیـاز به فراهم سـازی شـناخت کافـی از تهدیـدات مسـتقیم و غیرمسـتقیم ناشـی از تغییرات 
اقلیمـی داریـم و اینکـه راهبردهـای حفاظتـی و اقداماتـی کـه نیازهـای کوتاه مـدت و بلندمـدت را 

هم راسـتا می کننـد را بامهـارت و دقـت انتخـاب کنیـم. 
برای مقاصد فعلی در برنامه ریزی حفاظت گونه ها، با تغییرات اقلیمی در دو مرحله برخورد می شود: 

 1- ارزیابی آسیب پذیری گونه ها نسبت به تغییرات اقلیم
2- یکپارچه کردن و الحاق برنامه ریزی سازگاری با مرحله اول

6-6 - منابع فنی و کمک برای گنجاندن تغییر اقلیم در برنامه ریزی حفاظت از گونه ها 
  در حال حاضر، برای جهت دهی و راهنمایی شـرکت کنندگان در برنامه ریزی منابع منتشرشـده

فراوان ازجمله در خصوص موضوعات ذیل وجود دارد:
y تغییرات مشاهده شده در اقلیم و اثرات این تغییرات در نظام های طبیعی
y پیش بینی اقلیم ها در آینده به طور فزاینده ای بر مبنای فضاهای خرد و کوچک
y ابزارهای متنوعی برای ارزیابی تغییرات اقلیمی بر روی گونه ها
y مدل سازی های انجام شده از اثرات تغییرات اقلیمی بر روی گونه ها

بقیه این ضمیمه، تقریبًا منحصراً مبتنی بر دو منبع زیر است:

1- Foden, W.B. and Young, B.E. (eds) (2016). IUCN-SSC Guidelines for Assessing 
Species’ Vulnerability to Climate Change. Version 1.0. Cambridge, UK and Gland, Swit-
zerland: IUCN Species Survival Commission. x+114pp.

عـاوه بـر دسـتورالعمل فوق، منبع بعـدی همچنین شـامل مطالعات مـوردی فـراوان در مورد 
ارزیابـی آسـیب پذیری گونه هـای در جهـان اسـت کـه طیـف گسـترده ای از رهیافت هـا، گونه هـا و 

زیسـت بوم ها، مقیاس هـای فضائـی و سـناریوهای منابـع را پوشـش می دهـد.
2- S tein, B.A., P. Glick, N. Edelson and A. S taudt (eds). 2014. Climate-Smart Conservation: 

Putting Adaptation Principles into Practice. National Wildlife Federation, Washington, DC.

آنچـه در زیـر می آیـد تنهـا مـرور کلی نسـبت به تفکـر، نیازهـا و منابـع موردنیاز و در دسـترس 
از  اسـت.  برنامه ریـزی سـازگاری  و  اقلیمـی  تغییـرات  بـه  نسـبت  آسـیب پذیری  ارزیابـی  بـرای 
برنامه ریـزان حفاظـت گونه هـا خواسـته می شـود حداقـل، بـرای آگاهـی از جزئیـات بیش تـر و 

راهنمایی هـای الزمـه، بـه ایـن دو منبـع مراجعـه کننـد. 
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7-6-  ارزیابی آسیب پذیری گونه ها نسبت به تغییرات اقلیمی 

آسیب پذیری چیست؟ آسیب پذیری گونه ها، می بایست با ارزیابی موارد ذیل تعیین شود:
1- تا چه اندازه گونه یا گونه ها در معرض تغییرات اقلیمی قرار دارند؟

2- تا چه اندازه این گونه یا گونه ها نسبت به تغییرات اقلیمی حساس هستند؟
 3- گونه یا گونه ها تا چه اندازه با تغییرات اقلیمی سازگار هستند ؟

شـکل 1 ضمیمـه 6 عوامـل در معـرض بودن، حساسـیت و سـازگاری را در قالب نمـودار بیان و 
نشـان می دهـد کـه هـر یـک از آن هـا چگونـه و تا چـه انـدازه می تواننـد به تنهایـی یا باهـم گونه ها 

را تحـت تأثیر قـرار دهند.

ــبت   ــیب پذیری نس ــن آس ــت. بیش تری ــی اس ــرات اقلیم ــیب پذیری در تغیی ــر آس ــه عنص ــان دهنده س ــکل نش ــکل 1-6: ش ش
بــه تغییــرات اقلیمــی، هنگامــی رخ می دهــد کــه گونــه در معــرض تغییــرات بــزرگ و یــا ســریع اقلیمــی قــرار گیــرد درحالی کــه 
تغییــرات فیزیکــی در محیــط آن هــا را تحریــک می کنــد، نســبت بــه تغییــرات حســاس اســت و ظرفیــت ســازگاری کمــی نســبت 

بــه آن تغییــرات دارد )اقتبــاس از فــودن و همــکاران، (.2013 

 ارزیابی برای طیف گسترده ای از گونه ها )به عنوان مثال همه پرندگان، دوزیستان، آبسنگ های
مرجانـی  آب گـرم( بـرای پیش بینـی آسـیب پذیری گونه هـا انجام شـده اسـت. در معـرض بـودن، 
به طورمعمـول بـا اسـتفاده از پیش بینی هـای اقلیمـی ارزیابـی می شـود درحالی کـه حساسـیت و 
ظرفیـت سـازگاری از ویژگی هـای زیست شـناختی، تاریخچـه زندگـی و روابـط زیسـت محیطی 
ایجـاد  قابل اعتمـاد،  ارزیابـی  به منظـور   .)2013 همـکاران،  و  فـودن   ( می شـود  اسـتنباط 
مکانیسـم های بالقـوه تأثیـرات تغییرات اقلیمی بـر گونه ها، از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت. در 
صـورت فقـدان اطاعـات خـاص در مـورد گونه هـای کانونی خـاص و مدنظـر، ارزیابـی گونه های 

مشـابه می توانـد مفیـد باشـد.
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چه رهیافت هایی برای ارزیابی آسیب پذیری در دسترس است؟ 
سـه روش عمـده بـرای ارزیابی آسـیب پذیری در برابـر تغییرات اقلیمـی وجود دارد کـه در ادامه 
تشـریح می گردنـد. هـر یـک از ایـن  روش هـا بـه داده هـا و خروجی هـای خاصـی نیـاز داشـته و 
همچنیـن محاسـن و معایـب خـاص خـود رادارنـد. در برخـی شـرایط، یک یـا چند رهیافـت باهم 

ترکیـب می شـوند.
 اگرچـه ارزیابـی از هـر فعالیـت و رونـدی نمی توانـد چالش برانگیـز و وقت گیر نباشـد، امـا بعضًا 
اسـتفاده از برخـی میانبرهـا نیـز امکان پذیـر اسـت. مجموعـه مدل هـا و ارزیابی هـای موجـود و 
قابل دسـترس، درحال توسـعه و ازدیـاد اسـت و اگـر گونـه تحـت برنامه ریـزی ازنظـر طبقه بنـدی، 
نزدیـک یـا ازنظـر بوم شـناختی، شـبیه بـه یـک ارزیابـی قابل اعتمـاد انجام شـده باشـد )در زیـر( 

می تـوان از آن ارزیابـی اسـتنباط یـا اسـتنتاج الزم را کـرد. 

8-6- چگونه می توان از ارزیابی آسیب پذیری استفاده کرد؟ 
ارزیابـی آسـیب پذیری تغییـرات اقلیمـی می توانـد طیـف وسـیعی از کاربردهـای عملـی داشـته 

ازجمله: باشـد، 
-  اطاعات برای تعیین اولویت

y  از گونه هایـی کـه پیش بینـی می شـود تـا بیش ترین حساسـیت را نسـبت بـه تغییـرات اقلیمی
داشـته باشـند، می تـوان به عنـوان نگهبان یا شـاخص تأثیـرات تغییـرات اقلیمی اسـتفاده کرد

y .ممکن است اولویت حفاظتی گونه های آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی افزایش یابد

y  آن هـا در  می تـوان  را  آسـیب پذیر  گونه هـای  از  باالیـی  تعـداد  کـه  مناطقـی  یـا  عرصه هـا 
کـرد. شناسـایی 

- ایجاد سازوکارهای تأثیر و گذرگاه ها
y  چنیـن ارزیابـی بایـد منجـر به شناسـایی چگونگـی تأثیرپذیری گونه ها شـود، خـواه از طریق

پارامترهـای جمعیت شـناختی یـا تحمل فیزیولوژیکـی و غیره. 
- اطاع رسانی برنامه ریزی حفاظت

y  در نظـر گرفتـن تأثیـرات احتمالـی تغییرات اقلیمـی بر روی گونه هـای آسـیب پذیر باید منجر
بـه ارزیابـی پاسـخ های حفاظتـی احتمالـی، فراتـر از مـواردی شـود که ممکن اسـت بـدون در 

نظـر گرفتن تغییـرات اقلیمی مورداسـتفاده قـرار گیرند.

y .اولویت های رده بندی و فضایی می تواند موردتوجه قرار گیرد
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9-6- تعیین وضعیت، اهداف کالن و خرد )مقاصد(

هـم نـوع روش و رهیافت ارزیابی و هـم اطاعات پایه ای موردنیاز برای ارزیابی آسـیب پذیری 
بسـتگی به نوع یا شـکل بـازده یا نتیجه موردنیـاز دارند.

 انجـام ارزیابـی آسـیب پذیری، اقدامـی بی اهمیت نیسـت بنابراین بیـان ضـرورت انجام چنین 
ارزیابـی ای نیـز مفیـد خواهـد بود. یک هدف کامًا مشـخص که به درسـتی تعریف شـده باشـد، به 

مـوارد زیر پاسـخ خواهد داد:
1. چرا این ارزیابی آسیب پذیری را انجام می دهیم؟ 

2. مخاطب ما کیست؟
3. امیدواریم با استفاده از این نتایج، بر کدام تصمیمات تأثیر بگذاریم؟

و  تعییـن  بـه  نیـاز  گونه هـا  از  حفاظـت  برنامه ریـزی  کـه  همان طـور  بعـدی،  گام  به عنـوان   
مشـخص کـردن مرزهـا دارد، ارزیابـی آسـیب پذیری تغییـرات اقلیمـی نیـز نیازمنـد تعییـن مرز از 
طریـق مجموعـه ای از اهـداف هسـت. شـکل 2 ضمیمـه 6 پنـج شـاخص اصلـی بـرای توصیـف 

فـودن و همـکاران،2016(. در  نشـان می دهـد )شـکل4  را  آسـیب پذیری 
 دسته های اصلی هدف یا مقاصد این موارد هستند :

y کدام گونه )ها( یا واحد رده بندی دیگر، مدنظر قرار می گیرد؟

y به نظر ما، آن ها در کدام مناطق یا در چه سایت هایی آسیب پذیر خواهند بود؟

y چه زمانی این آسیب پذیری رخ خواهد داد؟

y آن ها چرا  آسیب پذیر خواهند بود؟ از طریق چه مکانیسمی؟

y این آسیب پذیری تا چه اندازه جدی خواهد بود؟

y در مورد چه چیزهایی به اندازه کافی نمی دانیم ؟
مقاصـد یـا اهـداف بـرای ارزیابی آسـیب پذیری نسـبت بـه تغییرات اقلیمی، بسـتگی بـه تمرکز  
یـا توجـه بـر رده بنـدی بندی)یک گونـه، گـروه یـا جامعـه(، تمرکـز مکانـی یـا فضائـی )گسـتره 
پراکنشـی یک گونـه، یـک سـایت واحـد بـرای گونه هـا، منطقـه کلیـدی تنـوع زیسـتی و غیـره( و 
بـازه زمانـی )بـا پذیـرش اینکـه ده سـال ممکن اسـت حداکثر زمـان برای یـک اقـدام برنامه ریزی 
حفاظـت مؤثـر باشـد، درحالی کـه اغلـب پیش بینـی تغییـرات اقلیمـی 25، 50 یـا80 سـال آینده را 
پوشـش می دهـد(. مثال هایـی در مورد اهـداف و مقاصد ارزیابی آسـیب پذیری نسـبت به تغییرات 
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اقلیمـی بـا پوشـش دامنه متنوعـی از انواع کانون هـا و توجهات در جـدول 2 فـودن و یانگ،2016 
است. ارائه شـده 

 
ارزیابی گونه هاارزیابی تنوع زیستی                            آسیب  پذیری

)OF( موجود یا نظامچه
گونه/گونه ها
زیستگاه ها

زیست بوم ها

یک گونه
گروه/گروه های گونه ها

)IN( مقیاس فضائیدر

جهانی
ملی
منظر
محلی

جهانی
ملی
منظر
محلی

)TO( تاثیربه

انقراض
تغییر در ترکیب و ساختار

کاهش عملکردی
کاهش تنوع تکاملی

انقراض
کاهش ییر در جمعیت

کاهش یا جابجائی دامنه پراکنشی
از بین رفتن زیر جمعیت ها

کاهش تنوع تکاملی

)FROM( دلیلحاصل از

تاثیرات مستقیم اقلیمی
تاثیرات غیر مستقیم اقلیمی

پاسخ های انسان به تغییر اقلیم
پاسخ های تنوع زیستی به تغییر اقلیم

تاثیرات مستقیم اقلیمی
تاثیرات غیر مستقیم اقلیمی

پاسخ های انسان به تغییر اقلیم
پاسخ های تنوع زیستی به تغییر اقلیم

)WHITIN( 5/10/25/50/100 سال5/10/25/50/100 سالچارچوب زمانیداخل

شکل 2-6: پنج پارامتر یا شاخص مهم برای توصیف آسیب پذیری تنوع زیستی در برابر تغییرات اقلیمی:

 نمونـه ای از یـک کاربـرد خاص بـرای ارزیابی اکوسیسـتم: "آسـیب پذیری جنگل هـای معتدل 
در آمریـکای شـمالی به کاهش ذخیره سـازی کربن ناشـی از تغییرات دمای هـوا و بارش و تخریب 
ناشـی از سوسـک پوسـت کاج در طـول 50 سـال آینـده." نمونـه ای از کاربـرد خاص بـرای ارزیابی 
دگرگونی هـای  بـه  اطلـس  اقیانـوس  جنـوب  در  تـن  ماهـی  گونه هـای  "آسـیب پذیری  گونه هـا: 
 زیسـتگاهی و کاهـش جمعیت ناشـی از افزایش دمـای اقیانوس در طول 10 سـال آینده") فودن و

همکاران، 2013(.
تجزیه وتحلیل های موجود آسیب پذیری تغییرات اقلیمی را شناسایی و ارزیابی کنید 

تـا بـه امـروز مطالعـات آسـیب پذیری بسـیاری انجام شـده و تعـداد زیـادی از آن هـا در منابـع 
دانشـگاهی و مدیریتـی و همچنین به صورت آناین منتشرشـده اند. قبل از شـروع تجزیه وتحلیل 
آسـیب پذیری، جسـتجوی اینترنتی و مرور منابع توصیه می گردد تا بررسـی شـود که آیا گونه های 
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کانونـی، سـایت )هـا( یـا منطقـه )هـا( ی موردنظر قبـًا ارزیابی شـده اند یا خیـر؟ در صـورت وجود 
چنیـن مطالعاتـی، مرحلـه بعـدی، پـی بـردن بـه ایـن خواهـد بـود کـه آیـا ارزیابی هـا در دسـترس 

هسـتند و اینکـه آیـا بـرای منظـور ما مناسـب بـوده و اهـداف و مقاصد مـا را تأمیـن می کنند؟
 حتـی اگـر ارزیابی هـای موجـود مناسـب هـم نباشـند، امـا ممکـن اسـت بتواننـد اطاعاتـی از 
داده هـا و نقـاط کارشناسـی ناشـناخته از قبـل را در اختیار ما قـرار دهند و همچنین بـه ما بگویند که 

چگونـه چالش هـای منطقـه ای یا وابسـته بـه موضوعـی خـاص، موردتوجـه قرارگرفته اند.
فـودن و یانـگ  )2016( در راهنمـای خود، طیف وسـیعی از ارزیابی های انجام شـده در سـطح 
گونـه را کـه به طـور رایـگان در دسـترس هسـتند بـه همـراه دیگـر منابع، معرفـی می کنـد )جدول 
6( و شـکل 8 آن نشـان می دهـد کـه چگونـه می تـوان میـزان اطمینـان و مناسـب بـودن آن هـا را 

ارزیابـی کرد. 

10-6-  نحوه انجام ارزیابی: موقعیت سه کاربر
 فـودن و یانـگ در سـال 2016 سـه موقعیـت را برجسـته کردنـد کـه ممکـن اسـت در آن، 
تهیـه  موقعیـت  در  را  خـود  اقلیمـی،  تغییـرات  آسـیب پذیری  ارزیابـی  هنـگام  ارزیابی کننـدگان 
فهرسـت سـرخ ببیننـد. ایـن موقعیت هـا در ایـن متـن، به عنـوان زمینـه ای بـرای برنامه ریـزی 
حفاظـت از گونه هـا پذیرفته شـده اند. وضعیت هـا از دسترسـی انـدک و کـم بـه داده و / یا تخصص 
مدل سـازی )وضعیـت 1( تـا مـواردی کـه داده هـا و تخصـص مدل سـازی بیش تـر در دسـترس 

طبقه بندی شـده اند.  )3 و   2 )وضعیت هـای  هسـتند 
 وضعیت 1: ویژگی های بوم شـناختی و زیست شـناختی گونه را در نظر بگیرید تا مکانیسـم های 
احتمالـی تأثیـر تغییـرات اقلیـم را تعییـن کنید و بـا اسـتفاده از دانـش متخصصین، میـزان آن ها را 

کنید. تعیین 
وضعیـت 2: از نتایـج خروجـی مدل همبسـتگی )توزیـع گونه( بـرای تعیین کمیت اثـرات تغییر 

اقلیـم بر دامنـه توزیـع گونه ها اسـتفاده کنید.
وضعیـت 3: از نتایـج خروجـی مـدل مکانیکـی بـرای تعییـن کمیـت تأثیـر تغییـرات اقلیـم بـر 

جمعیت هـا  و گسـترش آن هـا اسـتفاده کنیـد.
ازآنجاکـه ارزیابی کننـدگان دارای تخصـص در مدل سـازی همبسـتگی و مکانیکـی، احتمـااًل 
می بایسـت تجربـه و تـوان کارشناسـی ارزیابی آسـیب پذیری تغییرات اقلیمی را نیز داشـته باشـند، 
بـرای راهنمایی هـای دقیق تـر می تواننـد بـه گـزارش فـودن و یانـگ )2016( مراجعـه کننـد. امـا 
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بـرای کاربـران کم تجربه تـر، وضعیـت 1 مناسـب تر اسـت و بـه همیـن دلیـل، در اینجا بـا جزئیات 
بیش تـری بـه آن ها پرداخته شـده اسـت.

در وضعیـت1، ارزیابی کننـدگان ممکن اسـت از داده هـا یا تخصص های الزم برای مدل سـازی 
اثـرات تغییـرات اقلیم برخوردار نباشـند اما اطاعـات یا دانش تخصصـی الزم در خصوص صفات 
زیست شـناختی گونـه هـدف، فیزیولـوژی، رفتـار و بوم شناسـی رادارنـد. به عنـوان اولیـن مرحله، 
ارزیابـان بایـد لیسـت کاملـی از مکانیسـم هایی که تغییـرات اقلیمـی می تواند به واسـطه آن ها روی 
گونـه کانونـی تأثیـر بگـذارد، تهیـه کننـد. همان طـور کـه عنـوان شـد، تغییـرات اقلیمـی می توانـد 
جمعیـت را از طریـق طیـف گسـترده ای از مکانیسـم های گوناگون به طـور مسـتقیم )به عنوان مثال 
تنـش گرمایـی، تنش خشـکی یـا جاری شـدن سـیل( یـا غیرمسـتقیم )به عنوان مثـال برهم کنش 
بـا سـایر تهدیـدات ماننـد از بین رفتن زیسـتگاه، بیمـاری یا گونه هـای مهاجم بیگانـه( تحت تأثیر 
قـرار دهـد. تأثیـرات ناشـی از فعالیت هـای انسـانی در پاسـخ بـه تغییـرات اقلیمـی )هـم در حـال 
حاضـر و هـم در آینـده( نیـز بایـد مدنظـر قـرار بگیـرد )مثـًا سـاخت سـدها و دیوارهای سـاحلی، 
مهاجـرت انسان ها،گسـترش اسـتفاده از سـوخت های زیسـتی و سـایر الگوهـای در حـال تغییـر 

کاربـری اراضی(.
یـک روش بـرای فهرسـت بنـدی منظم مکانیسـم های تأثیـرات این اسـت کـه در مرحله اول، 
میـزان و گسـتره بـروز تغییـرات اقلیمـی در محـدوده توزیـع گونه ها را در نظـر بگیریـم. درحالی که 
در مقیـاس جهانـی، رونـد کلـی "گرم تر شـدن، با وقایع شـدید به صورت حـاد و مکـرر" را می توان 
فـرض کـرد، بررسـی پیش بینی هـای اقلیمـی بـرای منطقـه کانونـی خـاص، ضـروری اسـت زیرا 
الگوهـای بومی شـده و میـزان تغییـرات، می توانـد بسـیار متفـاوت باشـد. همچنیـن، بایـد تنـوع 
در میـزان تغییـرات نیـز در دامنـه گسـترش گونه هـا مدنظـر قرارگرفتـه شـود. مـکان نمونه هایی از 
چنیـن پیش بینی هـای اقلیمـی، در جـدول 6 راهنمای 2016 فودن و یانگ ارائه شـده اسـت. نکته 
مهـم اینکـه این جدول، خطرات ناشـی از تغییرات رفتاری انسـان در پاسـخ به تغییـرات اقلیمی را 

پوشـش نمی دهـد لـذا، ایـن موضـع را نیز عـاوه بر مـوارد دیگـر، باید در نظـر گرفت.
مرحلـه دوم، در نظـر گرفتـن چگونگی و میـزان تأثیرات هر یـک از جنبه های تغییـرات اقلیمی 
پیش بینی شـده بـر گونه هـای کانونـی یـا اصلـی )یعنـی مکانیسـم ها و میـزان تأثیـرات( اسـت. 
صفـات زیست شـناختی گونـه در تعامـل بـا در معـرض بـودن، تعییـن خواهـد کـرد کـه یک گونـه، 
نسـبت بـه تغییـرات اقلیمی، کم وبیش حسـاس اسـت یـا سـازگار. بنابرایـن، رویکردهـای ارزیابی 
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مبتنـی بـر صفـت، به طورمعمول راهنمایی مفیدی برای بررسـی سـامانمند انواع صفـات مرتبط با 
مکانیسـم های خـاص تأثیـر ارائـه می دهنـد. جدول شـماره 9 در راهنمـای 2016 فـودن و یانگ، 
انطباق پذیـری را نشـان می دهـد و  جزئیـات مربـوط بـه حساسـیت باالتـر و ظرفیـت پایین تـر 
می توانـد در فهرسـت کـردن مکانیسـم های تأثیـرات )به عنوان مثـال از طریق تغییر کنـش متقابل 

بیـن گونه هـا یـا اختـال در نشـانه های محیطـی( مورداسـتفاده قـرار گیرد. 
پس ازآنکـه مکانیسـم های تأثیر ذکر و فهرسـت شـدند، می بایسـت بـا توجه به درجـه و احتمال 
تأثیرگـذاری کـه دارنـد، رتبه بنـدی شـوند. در مـورد سـازوکارهای غالـب، میـزان خطـر ناشـی از 

هرکـدام بایـد مطابق بـا موارد زیـر، ارزیابی شـود:
y )محتمل بودن آن ها )چقدر احتمال تأثیرگذاری آن ها وجود دارد
y )فوریت آن ها )انتظار می رود چقدر سریع تأثیر بگذارد
y )دامنه جغرافیایی آن ها )جاهایی که احتمال تأثیر وجود دارد
y )شدت آن ها )چقدر ممکن است جمعیت یا دامنه توزیع آن را تحت تأثیر قرار دهند

ازآنجاکـه ایـن ارزیابـی تـا حد زیادی بـه دانش کارشناسـی متکی اسـت، ضروری اسـت تا آنجا 
کـه امـکان دارد از کارشناسـان بیش تـری اسـتفاده کرد و هر جا که میسـر باشـد،به اجمـاع نظر بین 
آن هـا رسـید. فرضیـات و دالیـل منطقـی، بایـد در معـرض قـرار گرفتن گونـه، مکانیسـم اثرات و 
نقـش صفـات زیست شـناختی و بوم شـناختی در واسـطه قـرار گرفتـن بیـن حساسـیت گونه هـا و 

ظرفیـت سـازگاری را توجیـه کنند و برای مستندسـازی، ضبط شـوند.
ایـن رویکـرد بایـد منجر بـه شناسـایی مکانیسـم های کلیدی تأثیـرات تغییـر اقلیم و نیـز انجام  

یـک ارزیابـی مبتنـی بـر تخصص و نظـر کارشناسـی از میـزان تأثیرات هـر یک از آن ها بشـود. 
باوجـود آنچـه گفتـه شـد، یـک اشـکال اساسـی بـرای سـناریوی 1، تعصبـات ذاتـی اسـت کـه 
می توانـد در زمـان کمـی سـازی بـا تکیه بـر نظـر کارشناسـی، بـروز نمایـد. بـه همین دلیـل، الزم 
اسـت تـا اهمیـت ضبط همـه فرضیـات و دالیل اصلی همـواره موردتوجـه قرار گیرد. سـناریوهای 
2 و 3 عـاوه بـر اینکه سـایر مکانیسـم های ممکن تأثیر را نیـز در نظر می گیرند، به دلیل اسـتفاده 
از مدل هایـی بـرای تعییـن کمیـت عینی تـر برخـی اثـرات، نسـبت بـه سـناریوی 1 از یـک مزیـت 
برخـوردار هسـتند. در سـناریوی 2، مدل های همبسـتگی)توزیع گونه(، میـزان و ماهیت تغییرات 
 جغرافیایـی در مناطقـی کـه  ازنظـر اقلیمـی بـرای گونه ها مناسـب هسـتند بـکار گرفته می شـوند و
ازایـن رو، دامنـه توزیـع گونـه به طـور بالقـوه مـورد پیش بینـی قـرار می گیـرد. در سـناریوی 3، 
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تغییـرات دقیـق در جمعیت شناسـی گونه هـا، توزیع هـا، اثرات متقابـل و احتمال انقـراض گونه ها و 
نقـش برخـی از مداخـات حفاظـی شبیه سازی شـده و می توانـد مـورد پیش بینـی قـرار گیـرد. 

11-6- سـه موقعیـت چالش برانگیـز بـرای ارزیابـی تجزیه وتحلیـل آسـیب پذیری گونه هـا در 
برابـر تغییـر اقلیم

 در دسـترس بـودن داده هـا پیش شـرط الزم بـرای انجـام رهیافت هـای ارزیابی آسـیب پذیری 
تغییـرات اقلیمـی، قراردادی و متداول اسـت که در این دسـتورالعمل نیز بیان شـده اسـت.  در حال 

حاضـر، سـه نوع خـاص از چالش هـای عمده گونه هـا در  کاربـرد ارزیابی وجـود دارد:
1. ارزیابـی گونه هـای کم تـر شناخته شـده هنگامـی مشکل سـاز اسـت کـه داده هـای پراکنـده و 
نـادری در مـورد حضـور، صفـات یـا فیزیولوژی آن هـا وجود دارد کـه به ترتیـب مانع از اسـتفاده از 

رهیافت هـای همبسـتگی، مبتنـی بـر صفـت و مکانیکی می شـوند.
2. گونـه به طـور طبیعـی دارای دامنـه پراکنشـی کوچکـی اسـت کـه می توانـد به عنوان مثـال به 

دلیـل تخصـص گرایی بـاال در انتخاب زیسـتگاه باشـد.
3. گونـه بـا دامنـه پراکنـش کاهش یافتـه، که دامنـه پراکنشـی آن ها بـه دلیل تهدیدات انسـانی 

)غیـر اقلیمـی( کـه وجود دارد کوچک تر شـده اسـت.
ازآنجاکـه ایـن شـرایط دقیقـًا ممکـن اسـت دلیل اصلـی بـرای برنامه ریـزی حفاظـت از گونه ها 

باشـند، راه حل هـا نیز بسـیار مهم هسـتند. 

12-6-  قطعیت ها و عدم قطعیت ها  در نتایج ارزیابی
 بـا آگاهـی و دانـش فعلـی، بـه علت عـدم قطعیت تقریبـًا کلیه داده هـای مختلـف و روش هایی 
تجزیه وتحلیل هـای  همـه  نتایـج  می گیرنـد،  قـرار  مورداسـتفاده  ارزیابی هـا  انجـام  بـرای  کـه 
آسـیب پذیری تغییـرات اقلیمـی نیـز از عدم قطعیت برخـوردار اسـت. برخی از منابع عـدم قطعیت 
مشـخص اسـت به عنوان مثـال، عـدم قطعیـت در سـناریوهای اقلیمـی آینـده به دلیل مسـیرهای 
انتشـار جایگزیـن ممکن اسـت دنبال شـود درحالی کـه، در مورد برخـی دیگر اصًا دانشـی نداریم 
و غالبـًا به نـدرت به صـورت سـامانمند کمی سـازی شـده اند مثـًا عدم قطعیـت در مبنـای تاریخی 
داده هـای اقلیمـی. معمـواًل روش هایـی کـه بـرای انجـام تجزیه وتحلیـل آسـیب پذیری تغییـرات 

اقلیمـی اسـتفاده می شـوند، بیش تـر ایـن منابـع عـدم قطعیـت را به حسـاب نمی آورنـد. 
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13-6-  برنامه ریزی سازگاری 
ایـن بخـش نشـان می دهـد کـه برنامه ریـزی گونه هـا چـرا و چگونـه می توانـد بـه چشـم انداز 
یـا دورنمـای تغییـرات اقلیـم پاسـخ داده یـا با آن سـازگار شـود. از ایـن ویژگـی برنامه هـا به عنوان 

"هوشـمند بـه اقلیـم" یاد می شـود.

اسـت،  و روشـن  و خـرد صریـح  اهـداف کان  داشـتن  برنامـه،  نیـاز  درحالی کـه مهم تریـن 
صرف نظـر از تغییـرات اقلیمـی، اطمینـان از اینکـه اهـداف اصلـی و فرعـی هوشـمند بـه اقلیـم 

هسـتند نیـز امـری ضـروری اسـت.
اکثـر اهـداف حفاظتـی موجود، بـر تداوم یک ویژگی خـاص )گونه یا سیسـتم( در وضعیت فعلی 
خـود یـا بازگردانـدن آن ویژگـی بـه وضعیـت قبـل )سـالم تر( تأکیددارنـد. اما ایـن مهم اسـت که با 
 نـگاه بـه آینـده، در مـورد هدف گذاری صادق باشـیم کـه آیا چه زمانی هـدف، پایداری )یـا ترمیم(
یـک ویژگـی اسـت و چـه زمانـی باید بپذیریـم و تصدیق کنیـم که به دلیـل تأثیر تغییـرات اقلیمی، 

تغییـر یا تحولـی ایجاد خواهد شـد )ضمیمه 6 بسـته 2(.

ضمیمه 6 بسته 2
برخی از مفاهیم پایداری در مقابل تحول )از استین و همکاران ، 2016(

پایداری و تحول را می توان به روش های گوناگون و در مقیاس های مختلف بیان کرد:
• سـطح بیولوژیکی: با اسـتفاده از درک سـاختاری رایج از تنوع زیسـتی با داشـتن سـه مؤلفه 
اصلی )ترکیب، سـاختار، عملکرد( در چندین سـطح )از ژن ها تا اکوسیسـتم ها(، اهداف ممکن 
اسـت به گونـه ای پایه گـذاری شـوند که ضمن توجـه و پذیرش تغییـر در مجموعـه گونه ها )یعنی 

ترکیـب(، به دنبـال حفظ پایـداری یک چیز باشـند )به عنوان مثال سـاختار جنگل( 
• مقیـاس فضایـی: ممکـن اسـت فـرد بخواهـد ضمـن تأییـد و پذیـرش تغییـرات در توزیـع 
گونه هـا، پایـداری آن گونه هـا )گیاهـی و جانـوری( را حفـظ کنـد. ایـن مفهـوم ممکـن اسـت 
موجـب یـک تغییـر )از بیـن رفتـن( در یـک سـایت یا منطقـه شـود امـا، پایـداری در جغرافیای 

وسـیع تری را رقـم بزنـد.
• مقیـاس موقـت: ممکـن اسـت یک فرد ضمـن تائیـد و پذیرش این کـه در بازه هـای زمانی 
طوالنی تـر، تغییـرات اجتناب ناپذیـر خواهـد بـود، اهـداف خـود را بـرای تمرکـز بـر پایـداری در 
مدت زمـان کوتاه تـر )به عنوان مثـال 20 سـال( تعریـف کنـد. صریـح بـودن در مـورد مقیـاس 

زمانـی می توانـد توالـی راهبردهـا و اقدامـات را موجب شـود.
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14-6- تعیین و ایجاد اهداف اصلی و فرعی هوشمند به اقلیم

y  تعریـف یـا تجدیدنظـر در مـورد اهـداف حفاظتـی، ممکن اسـت ازنظـر روانی، نیاز بـه انجام
اقدامـات عملـی را تداعـی کنـد زیـرا، برنامه ریـزان یا کارشناسـان حفاظـت را تحت فشـار قرار 

می دهـد تـا بـا توجـه به تغییـرات سـریع آب و هوایـی، با حقایـق ناخوشـایندی روبرو شـوند.

y  اگرچـه مفهـوم "شـرایط مطلوب آینـده"  غالبًا در تعریف اهـداف اصلی و فرعی مورداسـتفاده
قـرار می گیـرد امـا بـا در نظـر گرفتن تغییـرات اقلیمی، نیـاز به این خواهـد بود که بـه جایگزین 

کـردن آن بـا مفهوم  "شـرایط قابل دسـتیابی در آینـده"  فکر کنیم.

y  تعریـف یـا تجدیدنظـر در اهـداف را نه می تـوان به عنـوان همه آنچه الزم اسـت انجـام گیرد
انگاشـت و نـه می تـوان آن را بی اهمیـت جلـوه داد. اگرچه ممکن اسـت مواردی وجود داشـته 
باشـد کـه ممکن اسـت ما را به یک تغییر مسـیر کامل سـوق دهـد اما معمواًل انجـام اصاحات 

یـا تغییـرات به جـای یک بازسـازی کامـل یا کنار گذاشـتن اهـداف موجود، محتمل تر اسـت.
در فصـل 1 ایـن دسـتورالعمل، در بخـش هـدف از برنامه ریـزی پرسـیده شـد: چه چیـزی باید 
برنامه ریـزی شـود؟ چـرا؟ چـه موقـع؟ بایـد توجـه داشـت، هنگامی کـه یـک راهبـرد ایجاد شـد یا 
به عنـوان بخشـی از یک بررسـی دوره ای، موردبازنگری قـرار گرفت، باید همان سـؤاالت را راجع 
بـه تغییـرات اقلیمـی نیـز پرسـید. از ایـن طریق، هـر هدف جدیـدی که ممکـن اسـت دربرگیرنده 
موضوعـات اقلیمـی بـوده و نیاز به پاالیش یا تجدیدنظر داشـته باشـد، قابل شناسـایی خواهد بود.

بسـیاری از اهـداف موجـود، به طورجـدی تحـت تأثیـر اثـرات فزاینـده تغییـرات اقلیمـی قـرار 
خواهنـد گرفـت و چنانچـه واقع بین باشـیم، ممکن اسـت دیگر عملی نباشـند. درنتیجـه، اگر الزم 
اسـت یـک راهبـرد موجود مـورد تجدیدنظر قرارگیـرد، بازنگـری در اهداف اصلـی و فرعی موجود 

نیـز بـا توجـه بـه آسـیب پذیری های اقلیمـی، مهم خواهـد بـود )ضمیمه 6 ، بسـته3(.
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ضمیمه 6 بسته 3. سؤاالت کلیدی برای ایجاد و تعیین اهداف اصلی و فرعی هوشمند به 
اقلیم )از استین و همکاران، 2016- بخش 7.3.1(

• چه چیز؟ آیا با توجه به نوع موجود یا زیست شناسی گونه، نیاز به تغییر تمرکز بر هدف وجود 
دارد؟ این امر ممکن است به معنی تغییر تمرکز از سطح گونه ها به سطح زیستگاه یا  فراتر از آن، 
تأکید بر خدمات زیست بومی باشد تا مثًا یک نوع جنگل خاص و مشخص. از دیدگاه بسیاری از 
گروه های تخصصی گونه ها، »چه چیز« نسبتًا ثابت است اگرچه ممکن است شامل دخالت دادن سایر 
واحدهای تاکسونومیکی باالتر )به عنوان مثال جنس، خانواده( یا واحدهای جمعیتی مجزا نیز بشود.

• چـرا؟ هـدف نهایـی یـا نتیجـه ای کـه در حال تـاش برای رسـیدن به آن هسـتیم چیسـت؟ 
نگه داشـتن تاکسـون از انقـراض؟ یـا بازسـازی جمعیـت و بازگردانـدن تاکسـون به سـطح فراوانی 
تاریخـی یـا گذشـته آن؟ یـا اطمینان از سـطح عملکرد بوم شـناختی و یـا خدماتی که انسـان از آن 
اسـتفاده می کنـد )مثـًا شـکار یـا مصـرف(؟ غالبـًا، چندیـن نتیجـه بـرای بیـان علـت حفاظت از 
یک گونـه خـاص وجـود دارد. )به عنوان مثـال بـرای بسـیاری از ماهی هـا، عاقـه زیـادی بـرای 
بـه ثبـات رسـاندن جمعیـت به منظـور جلوگیـری از انقـراض وجـود دارد، امـا درعین حـال ایجـاد 
فرصت هایـی بـرای ماهیگیـری تفریحـی هم باید فراهم شـود. سلسـله تغییرات شـرح داده شـده 
در بـاال ) پایـداری تـا تحول(  به طور خاص مرتبط با روشن سـازی و بررسـی مجدد »چرا« اسـت. 
می شود،  منظر  در  زیستگاه ها  و  گونه ها  جایگزینی  به  منجر  اقلیم  تغییر  ازآنجاکه  کجا؟   •
برخورداری از دید و ذهن باز در خصوص تعریف مجدد حوزه جغرافیای اهداف اصلی و فرعی 
بسیار مهم خواهد بود. اهداف حفاظتی بسیاری از گونه های سنتی بیانگر تمایل به احیا و بازسازی 
دوباره جمعیت در سراسر محدوده تاریخی آن ها است. تغییر اقلیم، تقریبًا بخش هایی از محدوده 
این  بود.  خواهد  غیرقابل تحمل  مطمئنًا  که  گرفت  خواهد  بر  در  را  گونه ها  از  بسیاری  تاریخی 
امر ممکن است در مواردی موجب لزوم تمرکز بیشتر بر روی دامنه یا محدوده پراکنشی مقدم 
گونه ها تا محدوده یا دامنه حاشیه ای و انتهایی پراکنشی، پناهگاه های اقلیمی یا حتی تصمیم به 

جابجایی مدیریت شده خارج از محدوده های تاریخی شود.
• چه موقع؟ به طور پیش فرض، بازه زمانی برای اکثر برنامه های حفاظتی»تا ابد« یا همیشگی 
است اگرچه شاید یک راهبرد یا برنامه، طول عمر کمتر از ده سال هم داشته باشد. بااین حال، در 
اساس،  این  بر  باشد.  معقول  نمی تواند  دیگر  پیش فرض  این  اقلیمی،  تغییرات سریع  با  مواجهه 
شفاف تر بودن در مورد بازه زمانی که در طول آن یک هدف اصلی یا فرعی معتبر و قابل انجام است، 
امری مهم تلقی می گردد. در اصل، ما نیاز به تعریف »عمر مفید« برای اهداف و راهبردها داریم. 
در یک  پایداری یک گونه خاص  در جهت  کنیم یک هدف  احساس  است  به عنوان مثال، ممکن 
مکان خاص ممکن است طی10 تا 20سال آینده امکان پذیر باشد اما، با توجه به پیش بینی های 
اقلیمی، پس ازاین مدت نیاز به تغییر در جهت تحول اهداف برای آن گونه یا مکان خواهیم داشت.
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ضمیمه 7
نمونـه ای از چشـم انداز، اهـداف، یـک هـدف خـرد یـا فرعـی، اقدامـات و جزئیـات بیش تـر از 

راهبـرد اردک ماداگاسـکار)ووالور و همـکاران ، 2015(

چشم انداز
جمعیت اردک های ماداگاسکار در زیست بوم های سالم و با مدیریت مناسب و خوب در حال افزایش و 
ترمیم و شکوفایی هستند، جوامع محلی و سایر ذینفعان در آن دخالت دارند، به توسعه پایدار کمک 

می کند و به عنوان یک گونه پرچم برای ماداگاسکار مایه افتخار است.

اهداف
افزایش جمعیت و گسترش توزیع اردک ماداگاسکار در طبیعت 

حصول اطمینان از این که هر یک از ذینفعان، از حفاظت از اردک ماداگاسکار و مدیریت پایدار 
زیستگاه های آن بهره مند می شوند.

ضمیمه 8
روش های پیش بینی کمی اثرات اقدامات بر روی گونه های برنامه ریزی شده

1-8- انتخاب روش ها

به کارگیـری بیـش از یک روش برای پاسـخ به یک سـؤال، میـزان اطمینان از نتایـج را افزایش 
می دهـد و امـکان کشـف عـدم قطعیت هـا یـا فرضیات پنهـان و سـایر مـواردی را که بایـد برطرف 

شـوند را فراهـم می کند.
اولیـن کار، مشـخص کـردن سـؤال )هـای( دقیقـی اسـت کـه بایـد بـه آن ها پاسـخ داده شـود. 
سـؤال هرچـه خاص تـر باشـد، تعییـن بهتریـن روش بـرای اسـتفاده نیـز آسـان تر خواهـد بـود. 
به عنوان مثـال: کـدام جایگزینـی یـا تعیین مکان یـا پیکربندی سـایت های محافظت شـده، باعث 
افزایـش بقـای گونه هـا می شـود؟ حداقـل تعـداد افراد بـرای جابجایـی به منظـور افزایـش احتمال 
کلـی بقـای گونه ها چقدر اسـت؟ حداکثر سـطح جمع آوری یا شـکار یـا صید غیرقانونـی که جمعیت 
گونـه در آن پایـدار می مانـد چقدر اسـت؟ برای اطمینـان از احیای طوالنی مدت گونه، چه وسـعتی 

از منطقـه و زیسـتگاه باید بازسـازی و محافظت شـود؟
پـس از مشـخص کـردن سـؤاالت، بـرای تجزیه وتحلیل پاسـخ، سـاده ترین روشـی کـه به طور 
بالقـوه می توانـد به سـؤال پاسـخ دهـد و پیچیده ترین روشـی که امکان پذیر اسـت را انتخـاب کنید 

)بـا توجـه به محدودیـت در داده، زمـان و تخصص(.
متداول ترین روش های کمی برای پیش بینی پاسخ گونه ها به اقدامات، شامل موارد زیر است:

y تجزیه وتحلیل آماری نتایج تجربی
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y )"مقایسه آماری موارد )تحلیل همبستگی آزمایش های "طبیعی

y تجزیه وتحلیل آماری نتایج پایش

y  "مدل هـای زیسـتگاهی )نقشـه سـازی از زیسـتگاه. برای یـادآوری  بـه "نیازهای زیسـتگاه
در بـاال مراجعه شـود(

y .)مدل های جمعیتی )پیش بینی های جمعیتی یا تجزیه وتحلیل زیستایی جمعیت

 2-8- تجزیه وتحلیل آماری نتایج تجربی

y  اقدامـات نتیجـه  بـرای پیش بینـی  آزمایش هـای میدانـی کنترل شـده راهـی مؤثـر  اگرچـه 
هسـتند امـا اغلـب عملـی نیسـتند. در بعضـی مـوارد، ممکـن اسـت انجـام آزمایش هایـی در 
مقیـاس کوچـک و کوتاه مـدت )آزمایش های میدانـی یا مطالعات آزمایشـی( امکان پذیر باشـد 
امـا نتایـج حاصـل از ایـن آزمایش هـا، باید بعـداً در مقیاس هـای زمانـی و مکانی واقعـی اقدام 

پیشـنهادی تعمیـم داده شـده و برون یابـی شـوند.

y  در هنـگام تفسـیر نتایـج آزمایش هـا، به ویـژه )امـا نـه به طـور انحصـاری( در هنـگام نیـاز به
برون یابـی، طراحـی و تحلیـل آمـاری قـوی و مطمئـن ضروری اسـت.

y  ماحظـات آمـاری )ماننـد انـدازه نمونه ها و طراحـی آزمایش ها( بایـد قبل از اجـرای مطالعه
میدانی صـورت پذیرد.

3-8- مقایسه آماری موارد )تحلیل همبستگی آزمایش های "طبیعی"(

y  هنگامی کـه آزمایش هـا امکان پذیـر نیسـت، می تـوان از تنـوع شـرایط بـرای جمعیت هـا یـا
مناطـق مختلـف بـرای اسـتنباط نتیجـه اقدامـات حفاظتی اسـتفاده کرد.

y در چنیـن مطالعـات همبسـتگی یـا مقایسـه ای، نتایـج )به عنوان مثـال تغییـر جمعیـت( در 
 مناطـق مختلـف ازنظـر آمـاری بـا متغیرهـای پیش بینـی کننـده انتخاب شـده در آن مناطـق

)به عنوان مثال شرایط طبیعی، درجه یا میزان حفاظت و غیره(،  ارتباط دارد.

y بنابراین، نتایج تا حد زیادی با میزان در دسترس بودن داده ها در مورد این متغیرهای پیش بینی کننده 
)یـا متغیرهـای متغیـر( و تعـداد مناطـق مسـتقل یـا جمعیت هایـی کـه از آن هـا اطاعاتـی در 

دسـترس اسـت، مشـخص می شـوند.

y  ،تجزیه وتحلیـل آمـاری قـوی و مطمئـن بـرای تفکیـک درسـت اثـرات عوامـل مختلـف
ضـروری اسـت.
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4-8- تجزیه وتحلیل آماری نتایج پایش

y  ماحظـات مشـابه بـا مـواردی کـه در دو بخش فوق بـه آن ها اشـاره شـد، در تجزیه وتحلیل
داده هـا و تفسـیر نتایـج حاصـل از برنامه های پایشـی نیز اعمال می شـود.

y  هـر اقـدام واقعـی بایـد به عنـوان یـک آزمایـش در نظـر گرفتـه شـود و قبـل از شـروع بـه هر
اقدامـی برنامـه یـا طـرح جمـع آوری داده هـا )پایـش( و تجزیـه آن ها مشـخص شـود.

5-8- مدل های زیستگاهی )نقشه سازی از زیستگاه ها(

y  و  )ENM(زیسـت محیطی آشـیان  مدل هـای  یـا  )SDM(شناخته شـده  گونـه  توزیـع  مدل هـای 
مدل هـای زیسـتگاهی، اجـازه می دهنـد تـا گسـتره و کیفیـت زیسـتگاه گونه هـا را نقشـه برداری کنیـم.

y  داده هـای موردنیـاز شـامل مکان هـای خاصـی می شـود کـه گونه هـا در آن هـا حضـور دارنـد
)نقـاط حضـور یـا وقـوع( و نقشـه های متغیرهـای محیطـی کـه بـرای گونه هـا مهـم هسـتند 
)به عنوان مثـال پوشـش زمیـن، اقلیـم، توپوگرافـی، جاده هـا و سـایر آثـار و فعالیت هـای انسـانی(.

y  مـوارد رایج تریـن  از  دارد. یکـی  بـرای مدل سـازی زیسـتگاه وجـود  روش هـای مختلفـی 
مـدل، مسـتلزم درک  از هـر  اسـتفاده  بااین حـال،  اسـت.   MaxEnt برنامـه در  استفاده شـده 
گونه هـای  بـرای  می توانـد  کـه  کاری  درزمینـه  آن  محدودیت هـای  و  مفروضـات  از  کاملـی 

اسـت. دهـد،  انجـام  برنامه ریزی شـده 

y  نقشـه های تهیه شـده از زیسـتگاه می تواننـد بـرای برنامه ریـزی اقدامـات حفاظتـی ماننـد
جابجایـی، معرفـی مجـدد، احیـای زیسـتگاه و محافظـت از سـایت مورداسـتفاده قـرار گیرنـد.

y  بـا اسـتفاده از مقادیـر مـورد انتظار متغیرهـای محیطـی در آینـده )به عنوان مثال اقلیـم آینده
بـر اسـاس نتایـج مدل هـای اقلیمـی(، زیسـتگاه های آینـده را نیـز می تـوان پیش بینـی کرد.

y  مناطقـی کـه پیش بینـی می شـود مناسـب باشـند، ممکـن اسـت بـه دالیـل مختلـف )ماننـد
انقـراض محلـی بـه دلیـل جمـع آوری، شـکار یـا برداشـت غیرقانونی، شـیوع جدیـد بیماری، 
 محدودیت پراکندگی یا هر عاملی که توسـط متغیرهای مورداسـتفاده در مدل قابل نشـان دادن
نیسـت( تحـت تصـرف یـا اشـغال گونـه قـرار نگیرنـد. الزم اسـت قبـل از اسـتفاده از نتایـج 
مدل سـازی زیسـتگاهی در برنامه هـای حفاظتـی، ایـن دالیـل را بـا دقـت موردبررسـی قـرار دهیم.

y  از مدل هـای زیسـتگاه در ارزیابـی لیسـت سـرخ، به خصـوص در رابطـه بـا تغییـرات اقلیمـی
)بـه "دسـتورالعمل اسـتفاده از طبقـات و معیارهای لیسـت سـرخ "IUCN،  بخـش 12 مراجعه 
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 Foden and(و به طورکلـی ارزیابی آسـیب پذیری تغییرات اقلیمی  نیز اسـتفاده می شـود ،)کنیـد
 .)Young,2016

y  از مدل هـای زیسـتگاه می تـوان بـه همـراه مدل هـای جمعیتی اسـتفاده کـرد )بـه بخش زیر
مراجعـه کنید(.

6-8- مدل های جمعیتی )پیش بینی های جمعیتی(

مدل هـای جمعیتـی کلیـه اطاعـات مربـوط بـه پویایـی جمعیـت گونه هـا را سـازمان دهی و 

یکپارچـه می کننـد و اجـازه می دهنـد تـا تغییـرات جمعیـت را در شـرایط مختلـف و سـناریوهای 
آینـده و همین طـور اسـتفاده از اقدامـات حفاظتـی جایگزین، پیش بینـی کرد.) این مـورد به عنوان 

تحلیـل زیسـتایی جمعیـت )PVA( شناخته شـده اسـت(.

y  برخـی از مدل هـای جمعیتـی می تواننـد داده هـای ژنتیکـی و فرآیندهـای ژنتیکـی ماننـد
فشـار درون آمیـزی را در خـود دخالـت دهنـد کـه در ارزیابـی قابلیت هـای زیسـتایی در آینـده 
و همچنیـن ارزیابـی راهبردهـای مدیریـت جمعیـت ماننـد جابجایی هـای حفاظتـی، مفیـد و 

اسـت. قابل اسـتفاده 

y  مدل هـای جمعیتـی در تحلیـل عوامـل اصلـی محـرک زیسـتایی جمعیـت و در شناسـایی
خألهـای داده ای مهـم، مفیـد هسـتند.

y  مدل هـای جمعیتـی و سـایر روش هـای ارائه شـده در بـاال، به جـای اینکه جایگزیـن یکدیگر
باشـند، مکمـل هـم هسـتند. در حقیقـت، مدل هـای جمعیتـی هنگامـی مؤثرتـر خواهنـد بود 
به عنوان مثـال،  شـوند.  اسـتفاده  فوق الذکـر،  روش هـای  از  به دسـت آمده  اطاعـات  بـا  کـه 
تجزیه وتحلیـل آمـاری نشـان می دهـد کـه چگونـه اقدامـات مختلـف در مدل هـای جمعیـت 
نشـان داده شـده و نقشـه های زیسـتگاه، سـاختار فضایـی مدل هـای جمعیـت را نشـان می دهـد.

y  مدل هـای جمعیتـی می تواننـد نتایـج متنوعـی را ارائـه دهنـد کـه می تـوان بـرای پیش بینـی
نتیجـه اقدامـات حفاظتـی از آن هـا اسـتفاده نمـود. ایـن مـوارد، شـامل انـدازه جمعیـت، خطر 
کاهـش جمعیـت، احتمـال احیـا، تناسـب جمعیـت یـا مناطـق اشغال شـده، توزیـع جمعیت در 

جنس هـا  یـا رده هـای سـنی و سـاختار ژنتیکی هسـت.

y  مدل هـای جمعیتـی زیـادی وجـود دارد از مدل هـای سـاده و تنهـا بـا چنـد پارامتـر گرفتـه تـا
مدل هـای پیچیـده بـا چندین پارامتر مختلف و اشـکال گوناگونـی از تنوع و سـاختارهای دقیق 
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جمعیتـی )شـامل سـن، انـدازه، جنـس و غیره(. انتخـاب مناسـب ترین نوع مدل، بسـتگی به 
در دسـترس بـودن داده هـا، بوم شناسـی گونه هـا، سـؤالی کـه مطـرح می شـود و تخصـص یـا 

توان کارشناسـی در دسـترس بـرای مدل سـازی دارد.

y  داده هایـی کـه می تواننـد بـرای سـاخت و اجـرای مدل هـای جمعیتـی مورداسـتفاده قـرار
گیرنـد، از نظرسـنجی ها، بررسـی ها، سرشـماری ها، مطالعـات عامت گـذاری و رهاسـازی، 
برنامه هـای پایـش، انـواع تجزیه وتحلیـل آمـاری کـه در بـاال توضیـح داده شـد و مدل هـای 

زیسـتگاهی بـه دسـت می آینـد.

y  حتـی سـاده ترین مدل هـا می تواننـد نتایج مفیـدی را ارائـه دهند که امـکان ارزیابـی اقدامات
حفاظتـی جایگزین را فراهـم خواهد آورد.

y  یـک مزیـت مهـم مدل های تصادفـی جمعیـت، توانایـی ترکیب کمـی فرآیندهـای تصادفی
زیست شـناختی )ماننـد رویدادهـای نـادر شانسـی( اسـت کـه می توانـد به طـور قابل توجهی بر 
جمعیت هـای کوچـک و همچنیـن انـواع دیگـر عـدم قطعیت هـا )ماننـد نبـود دانش کافـی( در 

تجزیه وتحلیـل تأثیـر بگذارد.

y .برای اطاعات کلی و منابع بیش تر می توانید به آکچاکایا و استانتون، 2013 مراجعه کنید

y  از مدل هـای جمعیـت در ارزیابی هـای لیسـت سـرخ، به خصـوص در رابطـه بـا معیارهـای
A ،C و E ، نیـز اسـتفاده می شـود و هنگامی کـه بـا پیش بینی هـای مـدل زیسـتگاهی ترکیـب 

می شـوند، در رابطه با تغییرات اقلیم کاربرد دارند )کمیته فرعی اسـتانداردها و درخواسـت های 
IUCN ، فـودن و یانـگ،216(
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ضمیمه 9

اصول تصمیم گیری ساختاریافته

بـرای تصمیم گیـری سـاختاری در شـرایط پیچیـده، ممکـن اسـت انتخـاب بهتریـن روش یـا 
راه حـل آشـکار در بیـن مجموعـه گزینه هـا، غیرممکـن باشـد زیـرا:

y  ممکـن اسـت یـک اقـدام واحد بـا توجه به یـک نتیجه و هـدف واحـد، دارای مزایـا و معایب
آشـکاری باشد؛

y  مطلوب باشد اما به طور فعال از دستیابی به نتیجه A ممکن است یک اقدام، با توجه به نتیجه
B جلوگیری  کند؛ یا

y  اقدامـات می تواننـد در ترکیب هـای مختلف باهم گروه بندی شـوند تا راهبرد هـای جایگزینی
ارائـه دهنـد که مزایا و معایب مقایسـه ای آن هـا را نمی توان بطورکیفـی ارزیابی کرد.

در چنیـن شـرایطی یـک چارچـوب کمک کننـده به تصمیم گیـری موردنیـاز اسـت )گریگوری و 
همـکاران، a 2012(؛ تصمیم گیـری سـاختاریافته می توانـد ایـن کمـک را فراهـم کند.

سـاختاریافته  تصمیم گیـری  اسـاس  بـر  تکـراری،  و  به هم پیوسـته  اساسـی،  مرحلـه  شـش 
)گرگـوری و همـکاران )a2012( بـه عنـوان یـک مثـال مـوردی از احیـای گونـه عبارت انـد از:
1- زمینـه تصمیم گیـری را روشـن کنیـد. گونه هـای هـدف، منطقـه جغرافیایـی و بـازه زمانـی 

چیسـت؟ چـه سـناریوهای تغییـر اقلیـم در نظـر گرفتـه خواهد شـد؟ تصمیمی کـه باید گرفته شـود 
توسـط چـه کسـی و چـه موقع گرفتـه خواهد شـد؟ دامنه گزینه هـا و اهدافی کـه باید در نظـر گرفته 
شـوند چیسـت؟ چه نـوع ابزار تحلیلـی موردنیاز خواهند بود؟ چه سـطح و نوع مشـاوره ای مناسـب 

اسـت؟ ذینفعان اصلی چه کسـانی هسـتند؟
2-  اهـداف خـرد و اقدامـات اجرائـی را روشـن و شـفاف تدویـن کنیـد. اهداف خـرد یـا مقاصد، 

به طـور خاصـه هـر آنچـه در مـورد تصمیم گیـری مهـم اسـت را تعریـف می کننـد. اقدامـات اجرائـی 
معیارهـای خاصـی بـرای ارزیابی و گـزارش چگونگی عملکرد یـک جایگزین با توجه به هدف اسـت.

3- اقدامات جایگزینی را تدوین کنید که برای تحقق اهداف می توان آن ها را انتخاب کرد

4- فوایـد اقدامـات را ارزیابـی کنیـد. عواقـب هـر اقـدام در دسـتیابی بـه هـدف را از طریـق 

سـنجش عملکـرد ارزیابـی کنیـد.
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5-  ارزیابـی سـود و زیـان اقدامـات جایگزیـن و انتخـاب بهتریـن اقدامـات. برای مقایسـه 

تجزیه وتحلیـل  از  آن هـا،  امکان سـنجی های  و  هزینه هـا  جایگزیـن،  اقدامـات  مزایـای 
)2012 همـکاران،  و  کنید)کارواردیـن  اسـتفاده  بـودن  مقرون به صرفـه 

6- اجـرای اقدامـات، نظارت و سـازگاری. آیـا اقدامات مدیریتـی اثربخش هسـتند؟ آیا گونه ها 
یـا  تهدیدهـا  بیـن  تعامـل  تهدیـدات جدیـد،  آیـا  آسـیب پذیر هسـتند؟  پیش بینی شـده  به انـدازه 

اقدامـات جدیـد بـه وجـود آمده اسـت؟






