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 ایعضابرگزار شد،  در بانکوک، تایلند2004در سال که  زیست محیطکنگره جهانی حفاظت از در   :مقدمه -1

IUCN  " برای موافقت با روشی برای قادر ساختن کشورها به شناسایی مناطق کلیدی  یجهان ای مشاورهفرآیند

 های گونهبقای  گروه، (WCC 2004 Res 3.013) . در پاسخ به این قطعنامهندکرددرخواست را  "تنوع زیستی

IUCN (SSC)   کمیسیون جهانیو IUCN  شده حفاظتدر مناطق (WCPA)  یک گروه کاری مشترک

کارشناسان مختلف ایجاد کردند. کارگروه مشترک نظرات  شده حفاظتتنوع زیستی و مناطق  ٔ  درزمینه

ها،  ها، دولت ، دانشگاهزیست محیطت از های حفاظ ، اعضا و کارکنان دبیرخانه، سایر سازمانIUCN های کمیسیون

شناسی را برای شناسایی مناطق کلیدی تنوع  اهداکنندگان و بخش خصوصی را بسیج کرد تا معیارها و روش

تنوع بقای تداوم  درتوجهی  هایی که سهم قابل مکان عنوان به (KBAs:key Biodiversity Areas) زیستی

 آوری کند.  دارند، جمعزیستی جهانی 

است،  شده خالصه (KBA استاندارد پس ازاینها ) KBA در این استاندارد جهانی برای شناسایی ها تالشتایج این ن

، بندی ردهمختلف  های زیرمجموعهمهم برای  های مکانسال تجربه در شناسایی  30که بر اساس بیش از 

 زیستی  و تنوع گانمنطقه مهم پرند 12000 :از اند عبارتویژه  به ها ایناکولوژیکی و موضوعی تنوع زیستی است. 

(IBAs) توسط شده شناسایی ( حیات جهانی پرندگانBirdLife International (2014)) ،های سایت عالوه به 

(، 2005همکاران   Ricketts) (Alliance for Zero Extinction:AZE)برای انقراض صفر پیمانی هم

 ، مناطق مهم گیاهی(Evans et al. 2001) ها قارچطق مهم ، مناB (TNC 2001) شده بندی رتبه های سایت

(IPAs: Plant life International 2004) ها برجسته و مهم برای پروانه؛ مناطق (van Swaay & 

Warren 2006و ) KBA  ین )های شیر چندگانه را در آب تاکسونومیکیهای  که گروههائیHolland et al. 

تحت معیارهای قبالً  (Eken et al. 2004خشکی )های  ( و سیستمEdgar et al. 2008) (، دریا2012

 دهند.  پوشش می منتشرشده

 تواند میاستاندارد است. این  شده تعیین ها رویه ها و آستانهرسمی شامل تعاریف، معیارها و  طور به KBA استاندارد

جهانی تنوع و بقای در تداوم  توجهی بلقا طور بهاستفاده شود که  هایی مکانملی برای شناسایی  های حوزهتوسط 

این استاندارد برای یک دوره ثابت ماندن داخلی و دریایی نقش دارند.  های آبخشکی،  های محیطزیستی در 

را  در مناطق مختلف و در طول زمان KBA عنوان بهواجد شرایط  های سایتمقایسه  امکانتا  مهم استزمانی 

داشته باشند  تجدیدنظردر آینده نیاز به است ممکن  ها آستانهکه معیارها و  مشخص است، حال بااین. فراهم کند

و درک ما از تنوع  گیری اندازه فنّاورانه های پیشرفتو  شود میجمع  ها آنکاربرد حاصل از استفاده و زیرا تجربه 

 .بخشد میزیستی را بهبود 



 

 

 :از اند عبارت KBA اهداف استاندارد

  مهم برای تنوع زیستی؛ مناطقموجود برای شناسایی هماهنگ کردن رویکردهای 

  قرار  مدنظردر رویکردهای موجود  کهتنوع زیستی  ی ازمهم برای عناصر مناطقحمایت از شناسایی

 .است نگرفته

  های مکانمداوم و قابل تکرار توسط کاربران و مؤسسات مختلف در  طور بهکه بتواند  ای رویهنظام یا ارائه 

 اعمال شود زمان  مختلف و در طول

  که شناسایی از اینکهاطمینان KBA  عینی، شفاف و دقیق است؛ کمی امری  های آستانه کارگیری بهبا 

  ارائه دهدبرای تنوع زیستی مهم هستند ها سایت اینکه چرا برخیدرک بهتری از  گیرندگان تصمیمبه ، 

داشته باشند  کاربردهای چندگانه KBA ارداز طریق استفاده از استاند تولیدشده های داده رود میانتظار  

(Dudley et al. 2014)  های مناطق  شبکهاز گسترش استراتژیک  توانند می. مناطق کلیدی تنوع زیستی

و سایر آیچی ) کنند میکار دستیابی به اهداف تنوع زیستی  که برایها و جامعه مدنی  توسط دولتشده  حفاظت

برای اطالع از توضیحات یا شناسایی  ،کنوانسیون تنوع زیستیموازین مطابق با ، پشتیبانی کننداهداف( 

بر اساس کنوانسیون و بیولوژیکی که  اکولوژیکی)مانند مناطق مهم  ها کنوانسیونتحت  المللی بین های سایت

 های سایتدر کنوانسیون رامسر و  شده تعییناهمیت دارای  المللی بین های تاالب، اند شده دادهشرح تنوع زیستی 

 ی وزیست محیط ،حفاظتی های سیاست را دربارهبخش خصوصی ؛ واقع شوند مورداستفاده (یجهان طبیعی میراث

حفاظت و تعیین اولویت در سطوح ملی و  ریزی برنامهاز  کنند؛ رسانی اطالعو نحوه صدور مجوزها استانداردها 

، اقتصادی  گذاری سرمایهی، شناخت، شغل های فرصتو بومی   محلیجوامع برای ؛ و کنند حمایت ای منطقه

 سازد.فراهم  بسیج اجتماعی و غرور مدنی

از اهمیت کمتری برخوردار  لزوماً، اند نشدهشناسایی  KBA عنوان بهکرد که مناطقی که  تأکید، باید حال بااین 

ین موارد فعلی در ظرفیت و فناوری به این معنی است که تدو های محدودیتبرای برخی از مناطق . نیستند

 مرتبط با معیارهای های آستانهبا مقدار کمی  ها سایتو سطح جزئیات برای نشان دادن اینکه  ها دادهضروری 

KBA و ممکن است در شرایط خواهد بود  تردشواراین مورد ، و برای اعماق اقیانوس برد میزمان  ،مطابقت دارند

حفاظت از های مهم  ی که برای برجسته کردن زمینهابتکارات .بعدی، غیرممکن باشد دههخاص، حداقل در چند 

 Hoyt) مهم پستانداران دریاییمناطق  شناساییتنوع زیستی از طریق فرآیندهای متخصص محور، مانند 

عالوه  (.کمک کند)و بالعکس KBA به رسانی اطالعداده و  های شکافبه پر کردن  تواند میکنند  می کار، (2015



 

 

ممکن  شود نمی ها آنشامل حال در اینجا  شده تعریفجهانی  های آستانهمعیارها و دیگری که  مناطقبر این، 

 ها این. شود میمدیریت  همین منوال و اساس نیزو در بسیاری از موارد به  ،است به دالیل دیگری مهم باشد

را برآورده  یا ملی برای تنوع زیستی ای منطقهاهمیت  های آستانهو شوند که معیارها  هایی می شامل سایت

یا ملی به دالیل دیگر )مثالً حفظ  ای منطقهدر سطوح جهانی، که  هایی سایت؛  کرد()یا خواهند کنند می

خشکی و ؛ و مناظر شوند میمهم در نظر گرفته  یا میراث فرهنگی( شناسی زیبایی، خدمات اکوسیستم، وری بهره

  م هستند. مه برای تداوم تنوع زیستی فراتر از مقیاس سایتکه دریایی 

ها  برای سایر گونه KBA یا IBA ها آنمواردی که قبالً توسط با  KBA این استاندارد جهانی های آستانهمعیارها و 

منطقه از این  13000در حال حاضر بیش از  .نیست، یکسان بود شده شناساییقبلی  منتشرشدهمعیارهای توسط 

را برآورده  KBA موجود در استاندارد های آستانهرها و که معیا هایی آن .در سراسر جهان وجود داردموارد 

. خواهند شدجهانی شناخته  KBA عنوان بهبرآورده شده باشد،  ها آن، و حداقل الزامات مدارک برای کنند می

 های داده، اما هنوز سازند برآوردهرا  KBA جهانی های آستانهمعیارها و  شود میاستنباط با توجیه که  هایی آن

ارزیابی مجدد در  جهانی برای KBA عنوان به، وجود ندارد ها آنبرای برای نشان دادن این مورد  شده یگردآور

 هایی آن .خواهند شد و مشخص گذاری عالمت "روزرسانی بهاولویت برای " تحتو ساله تعیین  8-12 دوره زمانی

مطابقت  شده تعیین ای منطقه های آستانهو معیارها با اما  کنند نمیرا برآورده  KBA جهانی های آستانهمعیارها و 

 .شوند میشناخته  ای منطقه KBA عنوان بهدارند 

و  KBA های آستانهاطالعات این بخش جهت هدایت و تسهیل استفاده و تفسیر معیارها و  پیشگفتار: -2

 است. شده فراهم ها دستورالعمل حیشرتتوصیف و 

در تداوم  توجهی قابلاست که سهم  هایی سایتبرجسته کردن و  یابی مکانهدف از معیارها هدف معیارها:  -1

ژنتیک، گونه و سطوح شامل عناصر تنوع زیستی در KBA . معیارهای کنند میایجاد  جهانیتنوع زیستی 

مزایایی که تنوع نیست.  KBA یا اکوسیستم در یک هرگونهقرار دادن شامل  ها آن، اما هدف است اکوسیستم

که ارائه چنین خدمات  شود می، اما توصیه اند نشدهدر معیارها گنجانده  آورد میرمغان زیستی برای مردم به ا

. یک اصل برای تدوین استاندارد باشدفرهنگی برای هر سایت مستند شده  های ارزش ازجمله ،اکوسیستمی

یکردهای موجود که هم از رو هایی آستانه، داشتن معیارها و حال بااین. باشدتا حد امکان ساده  این بوده که

و همه عناصر تنوع زیستی اعمال  تاکسونومیکی های گروهقوی در بین  شکل به تواند میو هم  شود میایجاد 

 .اجتناب کرد ها پیچیدگیاز برخی  توان نمیبه این معنی است که  ،شود



 

 

خاص  یها سایتکه  اند شده شناسایی تنوع زیستیاز  یها برای عناصرKBA :تنوع زیستی مرتبطعناصر   -2

دارای های  تنوع زیستی مانند گونه برخی عناصر. کنند میایفا  ها آندر تداوم جهانی  توجهی قابلسهم 

یک یا چند  رسیدن به حدبه منجر ، ممکن است شوند میدیده پایین  تراکمیا مهاجر که در  پراکنش وسیع

 مقیاس کلاول به مدیریت در  در درجه ها آنخاص شود، حتی اگر تداوم جهانی  های سایتدر  KBA آستانه

مثال مقررات شیالت، مدیریت  برای تی)های مهاجر کوریدورآبریز، یا  های حوضهدریایی، خشکی و مناظر 

مشابه،   طور به بستگی داشته باشد. (Boyd et al. 2008؛ مناطق ارتباطی، احیای آبریز یکپارچه حوضه

ست به مداخالت هدفمند و خاص گونه نیاز داشته باشند دیگر عناصر تنوع زیستی ممکن ا ادامه استفاده از

عناصر تنوع زیستی ، کاهش بیماری(، حتی اگر وحش حیاتتجارت قوانین مربوط به ، اجرای مثال عنوان به)

 مدیریت مکمل عنوان بهها KBA حفاظت از رو ازاین. ندبرس KBA یک یا چند آستانه به حدخاص  مناطق در

 .کند میعمل  گونه مختصایی و خشکی/دریمنظر مقیاس در 

( مایکروسکوپی) هبزرگ جثبرای تنوع زیستی  توان میرا  KBA معیارهای :شناختی زیست نظر ازنقطه -3

 KBA اگرچه همه معیارهای استفاده کرد. دریایی های محیطداخلی و  های آب، خشکی های اکوسیستمدر 

مرتبط  های آستانهاما ، ها( گونه ات تجمع نه همهباشد )مثالً نممکن است مربوط به همه عناصر تنوع زیستی 

است در آن اجرائی قرار  کههایی  و اکوسیستم تاکسونومیکیهای  با هر یک از معیارها برای کار در تمام گروه

 است. ایجادشده شود،

در آن که  دهند میقرار  موردتوجهرا های مختلفی  معیارهای مختلف روش :نقش معیارهای مختلف -4

باید بر اساس تمام  ها سایت .دارندمشارکت در حضور و تداوم تنوع زیستی جهانی  توجهی قابل طور به مناطق

تحت هر یک  ها آستانه رسیدن به حدد، اما نشو موجود است ارزیابی  ها آنها برای  معیارهای مربوطه که داده

تمام  که اینبا فرض ، لیکن کافی است KBA عنوان بهاز معیارها یا زیر معیارها برای شناسایی یک سایت 

بیش از  (. عناصر فردی تنوع زیستی ممکن است1برآورده شده است )پیوست مفروض  موردنیازمستندات 

 درگیر و دخالت دهد. یک معیار را در یک سایت 

و ) KBA مرتبط با هر یک از معیارهای های آستانه :کمی های آستانهو استنتاج استخراج   -5

اطالعات الزم برای این منظور از . اند شده طراحیها در سطح جهانی  KBA شناسایی برای (معیارهای فرعی

شناسایی مهم برای تنوع زیستی، مانند  های مکانکمی برای  های آستانهچندین دهه تجربه در اعمال  طریق

ی از کم های آستانه. معیارها و است آمده دست بهبرای انقراض صفر(  پیمانی هم) AZE و IBA های سایت

 ایشو آزمکارشناسی گسترده مشاوره و متعاقباً از طریق تدوین فنی آموزشی و  های کارگاهطریق یک سری 



 

 

، دهند میمختلف را پوشش  های محیط، مناطق و تاکسونومیک های گروهکه  هایی دادهمجموعه استفاده از با 

 ند.شد اصالح

در این  شده ارائهمعیارهای  :یو مل ای منطقه های آستانهجهانی در مقابل  های آستانه  -6

هستند، رسیده اهمیت جهانی رای اکه د هایی آستانهحد به که است هائی  KBA استاندارد برای شناسایی

استاندارد باید در سطح ملی با مشارکت ذینفعان محلی  کارگیری به، روند امکان داشتهتا جایی که باشند. 

 های آستانهطق نیز ممکن است تمایل به اعمال معیارها با برخی کشورها/منا (.V)بخشانجام شود مربوطه 

با  توان میرا  ها سایتداشته باشند.  ای منطقهاهمیت ملی/دارای  های سایتبرای شناسایی  گیرانه سختکمتر 

 KBA عنوان به ،و ملی ای منطقهدر سطوح  KBA استاندارد کارگیری بهمرتبط با  های دستورالعملپیروی از 

، اند شده شناسایی ای منطقههایی که قبالً در سطح  KBA برای که اینضمن  ،شناسایی کرد ای منطقههای 

 از قبل موجود همچنان اعمال خواهند شد.  های آستانهو معیارها 

کمی  های آستانهدارای  KBA معیارهای :استنتاجاستخراج و  برای و معیارها ها دادهکیفیت  -7

 آوری جمعشفاف، عینی و قابل تکرار است. یک سایت یا منطقه سایی شناتا اطمینان حاصل شود که هستند 

 طور بهباال  باکیفیت های داده، اما در دسترس بودن مهم استKBA  موجود برای شناسایی های دادهبهترین 

، برای برخی از معیارهای مربوط رو ازاین .مختلف متفاوت است تاکسونومیکی های گروهبین  توجهی قابل

برای تخمین یا استنباط اینکه آیا یک از آن  توان میکه جمعیت، طیف وسیعی از معیارها وجود دارد  اندازه به

 ازجمله، کرداست یا خیر استفاده  گونه یکاندازه جمعیت جهانی از آستانه  یا بخش نسبت سایت دارای

و  ها موقعیت، تعداد ، گستره زیستگاه مناسب، محدودهشده اشغالتحت تصرف یا افراد، منطقه  بالغ تعداد

 .تنوع ژنتیکی متمایز

باید تالش کرد و پذیرفت  شده مشخص های اندازهاعمال تمامی برای بر اساس معیارها،  ها سایتدر ارزیابی 

مناسب  یفقط برای استفاده در موارد یا نقاط حضور ها موقعیت. ممکن است کافی نباشنداغلب  ها دادهکه 

کافی  اندازه به شده شناختههای  که مکان باشدزیاد  ای اندازه به گیری هنمونکه شدت یا تراکم  هستند

قرار گیرند   KBA چندین محل ممکن است در یک باشد.گونه  تحت تصرفمحدوده و منطقه  دهنده نشان

نباید فرض بر این  ؛ بنابراین لزوماًمتفاوت باشددر مناطق مختلف  توجهی قابل طور بهو فراوانی ممکن است 

را  ها محلآستانه در هر یک از آن از  ٪1محل یا کمتر از آن وجود دارد،  100که در  ای گونهکه د باش

استنباط  درجایی توان میمعموالً آستانه را  ٪1منطقه، وسعت مبتنی بر  های اندازه. برای کند میبرآورده 

ره زیستگاه مناسب یا ، گستگونه یک تحت تصرفگستره جهانی منطقه از  ٪1کرد که سایت دارای حداقل 



 

 

و  ها اندازهاین ، حال بااین. باشدمستند شده در منطقه گونه حضور ، با فرض اینکه باشدآن دامنه پراکنش 

توزیع یکنواخت تمایلی به  ها گونهاینکه  قرار دادن مدنظربا قرار گیرند،  مورداستفاده بااحتیاطمعیارها باید 

 ندارند.زیستگاه مناسب  گسترهیا  شده اشغالدر سراسر محدوده، منطقه  و یکسان

تنوع ژنتیکی از  ینسبت و اشاره به هست شد ذکرکه با سایر معیارها متفاوت و تنوع ژنتیکی متمایز 

یا اندازه که بیش از نسبت  ای منطقهاست.  داده جایآن را در خود منطقه خاص یک که دارد  گونه یک

( قرار B2و  A1،B1 تحت معیارهای) KBAیک عنوان به اندتو میرا دارد  گونه یکتنوع ژنتیکی  آستانه

  باشد.کافی ن KBA تحت عنوان ، حتی اگر نسبت اندازه جمعیت جهانی گونه در سایت برای شناساییگیرد

برآورده  KBA معیارهای کمی های آستانهبرای ارزیابی اینکه آیا  مورداستفاده های داده :عدم قطعیت  -8

از تنوع  تواند میچنین عدم قطعیتی  .شوند میتخمین زده  توجهی قابلدم قطعیت اغلب با عیا نه  اند شده

، مثالً. ناشی شود گیری اندازه، کمبود داده و خطای شده استفادهو تعاریف طبیعی، ابهام در اصطالحات 

افراد  ، تعدادباشد توان مرتبه یک حتیاز  بیشتردر دامنه ممکن است ب گونه یکتخمین اندازه جمعیت جهانی 

سالیانه باشند، و  توجه قابلتغییرات  به علتدر یک سایت معین ممکن است  کننده تولیدمثل یواحدهایا 

( 2)ضمیمه  سازیمستند یدقت بسیار متفاوت باشد. استانداردها بر اساسممکن است  شده انجامتوصیف 

 که درحالی(، نگاه کنید9  ردمو)به دارد ها  KBA نیاز به ارزیابی سطح عدم قطعیت در شناسایی و تعیین

 (.نگاه کنید 10 موردبه )یابد میارتقا  KBAs ای دورهچنین عدم قطعیتی با ارزیابی مجدد تدریجی کاهش 

وجود یک یا چند عنصر تنوع  تائیدیک فرآیند تکراری است و نیاز به  KBA شناسایی  :مستندسازی -9

و  شود میشامل حال آن  KBA حداقل یک معیار مهدر سایتی که  اکوسیستم(نوع ها،  زیستی )مانند گونه

 اعتماد قابلرسیدن به یک منبع باید تا حد  ها داده. این ، داردندک یبرآورده مرا آستانه )های( مربوطه هم 

تنوع زیستی با توجه به عناصر کافی جدید باشد تا اطمینان حاصل شود که  اندازه بهباشند و  ردیابی قابل

 از اطالعات برای هر ای مجموعهحداقل  .ری زمین در یک منطقه، هنوز هم وجود دارندتاریخچه تغییر کارب

KBA   عنوان بهتوجیه به رسمیت شناختن یک سایت برای پشتیبانی و  KBAاز  ای مجموعه، و الزم است

 (.2ضمیمه  )برای هر سایت گردآوری شود ایدئال طور بهباید  شده توصیهاضافی اطالعات 

دوباره  بار یکسال  12تا  8هر  ها آستانهباید حداقل بر اساس معیارها و  ها سایت :ارزیابی مجدد -10

در  عینی اتتغییر هم. شود میها هر جا که ممکن است توصیه KBA ، اگرچه نظارت بیشتر بردارزیابی شون

دن برآورده شو معیارها  موجب شمولعنصر)های( تنوع زیستی که ما از تغییرات در دانش هم وضعیت و 

ست در ممکن ا که درحالیتأثیر بگذارد،  KBA عنوان بهممکن است بر وضعیت یک سایت  شود می ها آستانه



 

 

واقع  موردپذیرشکه  هایی سایت. وجود داشته باشندواجد شرایط  موارد جدید طول این دوره ارزیابی مجدد

هایی ممکن است  سایتچنین لیکن جهانی در نظر گرفته نخواهد شد  KBA عنوان بهدیگر ، شوند نمی

 داشته باشند. اولویت برای احیا و بازسازی ای یا ملی را برآورده کنند و/یا  های اهمیت منطقه همچنان آستانه

 ویژه به، زا استرساز عوامل وسیعی  تغییرات محیطی ناشی از طیف :تغییرات اقلیمی و محیطی -11

بودن دی تأثیر بگذارد که سایت واجد شرایط تا ح KBA ، ممکن است بر تنوع زیستی در یکات اقلیمتغییر

را  9مورد پس از ارزیابی مجدد مشخص خواهد شد )البته که  را از دست بدهدKBA یک  عنوان بهخود 

اهمیت بیشتری پیدا کند یا  KBA یکتغییرات اقلیمی  درنتیجهاین امکان وجود دارد همچنین  (.ببینید

 های دادهسال برای حفظ  8-12در هر  ها سایتارزیابی مجدد  .بشوند جدید واجد شرایط های سایتاینکه 

                    .دقیق در طول زمان مهم خواهد بود

مانند تخریب دیگر محیطی  زای استرسموارد عوامل سایر و  اقلیمیتغییرات  مدت کوتاهاثرات  بینی پیش

. خواهد بودمطلوب  پذیری در سایت ها آسیب وتحلیل تجزیهمهاجم و انجام  های گونهزیستگاه، آلودگی و 

نباید آسیب پذیر است تغییرات محیطی یا سایر  اقلیمبا این حال، پیش بینی اینکه یک سایت در برابر 

جایی که قابلیت مدیریت و ،سایت برای ایجاد و طراحی یکشود.  KBA عنوان بهمانع شناسایی آن 

ل، سیستم های کوهستانی که امکان حرکت در شیب را مثا عنوان بهپیچیدگی توپوگرافی اجازه می دهد )

زیستگاه یا مناطق مناسب برای جابجایی های کوتاه مدت گونه ها  یپناهگاه ویژگی هایفراهم می کند(، 

انجام شود  هایی سایتاین باید فقط برای را نیز باید به حساب آورد.  اکوسیستم هابودن در معرض خطر و 

ها باید تغییرات  KBA یجاد یک پرونده قابل دفاع کافی است. مدیریت سایتکه داده ها در آن برای ا

د که این امر با توجه به بهترین را مدیریت کن ها آنگرفته و تا حد امکان و سایر اثرات را در نظر  اقلیمی

  .است پذیر امکانموجود  های راهنمایی

 اقلیمی سناریوهای تغییر را با استفاده از  ندِدرآی ها KBA مناسب برای بالقوه های مکانممکن است بتوان  

مهم خواهد  ای منطقهحفاظت ملی و  ریزی برنامه اقدامات برای بینی پیش های مدلچنین   .کرد بینی پیش

به  تا اینکهتنوع زیستی شناسایی شود عناصر فعلی  وضعیتباید بر اساس   KBAs، حال بااین .بود

 کا کرد.ات شده بینی پیشآینده  های توزیع

12- KBA  عنوان بهشناسایی یک سایت  :شده حفاظتها و مناطق KBA  بر اساس ضوابط و

اطالعات اغلب  ی، چنین وضعیتحال بااینبا وضعیت حقوقی آن ندارد. ارتباطی در اینجا  شده ارائهی ها آستانه

ل یا جزئی با کام طور بهها  KBA بسیاری از .کند میفراهم سایت و معرفی  شناساییبرای  توجهی قابل



 

 

 های کنوانسیونبر اساس  شده تعیین های سایت ازجمله، موجود همپوشانی دارند شده حفاظتمرزهای مناطق 

 مثال عنوان بهدر سطوح ملی و محلی ) شده حفاظت)مانند رامسر و میراث جهانی( و مناطق  المللی بین

که سایر رویکردهای مدیریتی نیز  م استمسل، حال بااین(. شده حفاظتملی، مناطق بومی یا محلی  های پارک

سایت  گر آن است کهنشان سادگی به KBA عنوان بهیک سایت و معرفی شناسایی  ؛ممکن است مناسب باشند

را تضمین کند. همچنین  هستندکه برای آن مهم مدیریت شود که تداوم عناصر تنوع زیستی  ای گونه بهباید 

 KBA عنوان بهو  اند ایجادشدهبرای سایر اهداف حفاظتی  شده ظتحفااست که بسیاری از مناطق  درک قابل

  .را نیز داشته باشند ها آستانهو ، مگر اینکه عناصر تنوع زیستی مطابق با معیارها شناسایی نخواهند شد

13-   KBA  یحفاظت های اولویتها و:KBA  تداوم جهانی تنوع زیستی بقا و مهمی برای  های مکانها

، شده حفاظتاین بدان معنا نیست که یک اقدام حفاظتی خاص، مانند تعیین منطقه  ،حال بااین .هستند

 های داده باشد  که بندی حفاظتی اولویت اقداماتالزامی است. چنین تصمیمات مدیریتی باید بر اساس 

و اقدامات مدیریتی سایت  پذیری آسیبخصوص با اطالعات موجود در را مربوط به اهمیت تنوع زیستی 

 های دادهترکیب . اغلب کند را ترکیب می برای حفاظت از تنوع زیستی که سایت برای آن مهم است نیازمورد

در مانند هزینه حفاظت، فرصت برای اقدام، اهمیت برای حفظ تاریخ تکاملی و ایجاد ارتباط دیگر 

نیستند، اما برای  حفاظتی های اولویتبا برابر ها لزوماً  KBAبنابراین، مطلوب خواهد بود. بندی اولویت

اینکه اقدامات حفاظتی  قرار دادن  مدنظرو تعیین اولویت، با  یحفاظت سامانمند ریزی برنامه رسانی اطالع

   .نیز ممکن است خارج از آن باشد، ارزشمند است دار اولویت

و در  KBA معیارهایو  ها آستانه،  KBA در تعریف مورداستفادهاین بخش اصطالحات کلیدی  :تعاریف -3

این عبارات در هنگام تفسیر معیارها به  استفاده و رجوع به. کند میتعریف را  سایت تعیین و اعالم یک های روش

 . ، ضروری استاند شده تعریفمشخص و هدف خاص  صورت بهدلیل اینکه 

  KBA در تعریف مورداستفادهاصطالحات الف: 

KBA  کمک تنوع زیستی تداوم جهانی بقا و به  توجهی قابل طور بههستند که  هایی سایتها

  کنند می

 



 

 

، ازجملههمه منابع است  درموجودات زنده یا تفاوت بین تمام تغییرپذیری »تنوع زیستی  :تنوع زیستی

این شامل  ؛هستند اکولوژیکی که بخشی از آن پیچیده های مجموعهدیگر و آبی زمینی، دریایی و  های اکوسیستم

 (CBD) کنوانسیون تنوع زیستیتعریف با توجه به  )«هست ها اکوسیستمو  ها گونهن ، بیها گونهتنوع در درون 

(UN 1992). ) 

توزیع جهانی  بهتداوم جهانی تنوع زیستی بستگی بقا و یک سایت در  مشارکت  :/ مشارکتداشتنمشارکت 

اصر تنوع زیستی دارای عن های سایت. ، داردآن مهم است به خاطرو فراوانی عناصر تنوع زیستی که سایت 

و بقای تداوم  .دارندماندگاری آن عناصر در بقا و ، سهم باالیی ناپدید شدن درخطر، یا سطح جهانی در محدود 

، باشد کامالً محدود به سایت فارغ از اینکهمشخصی وجود دارد،  KBA عنصر تنوع زیستی که در هریک جهانی 

بستگی  حضور دارد نیزیگر و مناظر خشکی/دریایی که در آن های د در مکان بلکهبه سرنوشت خود سایت  تنها نه

  خواهد داشت.

تنوع زیستی در مشخص یک عنصر و بقای جهانی به این معنی است که سهم یک سایت در تداوم  :جهانی

 .شود می گیری اندازهآن یا وسعت جمعیت جهانی اندازه ارتباط با 

، گونه ستی به این معنی است که از بین رفتن آن )مثالً انقراضیک عنصر تنوع زی ماندگارییا تداوم  :ماندگاری

، وسعت و شرایط اکوسیستم( اجتناب شود، چه گونه یکدر بالغ افراد فروپاشی اکوسیستم( یا کاهش )مثالً تعداد 

  .بینی پیشدر حال حاضر و چه در آینده قابل 

تنوع عنصر از  ای برجستهزیاد و است که نسبت  به این معنی بودن توجه قابل :توجه قابل طور به/  توجه قابل

که توسط آستانه  طور همان، د داردووج اندازه جمعیت گونه یا گستره اکوسیستم( در سایت مثال عنوان بهزیستی )

 است شده تعریفمربوطه کمی 

ی، ، فیزیکمرزهای مشخص اکولوژیکیسایت یک منطقه جغرافیایی در خشکی و/یا در آب با  :(Site) سایت

یک  مثال عنوان به) استیک واحد  عنوان بهبالقوه قابل مدیریت  طور بهیا  درواقعکه است اداری یا مدیریتی 

ی در یجغرافیا-مناطق زیست(. به همین دلیل، شده مدیریت یحفاظت هایواحد سایریا  شده حفاظتمنطقه 

و تنوع زیستی نقاط داغ  ،بومی ، مناطق پرندگان(Ecoregionنواحی اکولوژیکی)مقیاس بزرگ مانند مناطق 

، KBA ٔ  درزمینه. شوند نمی، سایت محسوب هستند چندین واحد مدیریتی مناظر خشکی/دریایی که دارای

 .شوند میهم استفاده  جای به " (Area)منطقه"و  "سایت"



 

 

 تعیین و اعالم مناطقهای  و رویه KBA در معیارهای مورداستفادهب. اصطالحات 

جغرافیایی که معموالً در به یک منطقه محدود افراد  گروه یا تجمعی ازیک  (:  D)معیارAggregation تجمع  

. این نماید می، بروز ، تغذیه یا مهاجرتتولیدمثلمانند  گونه آنزندگی  از تاریخ خاصطول یک مرحله یا فرآیند 

گونه یا  شده ثبتتعداد ن از میانگی بیشتردو یا و به توان  شده مشخصمحلی  شدت بهبا فراوانی نسبی تجمع 

 است.  تر بزرگ مراحل طول چرخه زندگی آندیگر در آن  تراکم

در محدوده  ای منطقه (: A, B, E)معیارهایArea of occupancy  شده اشغالتحت تصرف یا منطقه  

  (.IUCN 2012) است شده اشغالبه شکل واقعی که  گونه یکپراکنشی 

که:  تاکسونومیکیموجود در یک گروه  های گونهاز  ای مجموعه (: Bار)معی  Assemblageگروه یا اجتماع 

منفرد  (Ecoregionناحیه )محدود به یک بوم  ≥ ٪95 بینی پیشقابل  طور به ها آنپراکنشی الف( محدوده 

به  ≥% 95 بینی پیشقابل  طور به ها آنپراکنشی ب( محدوده  است، ها آن برای حداقل یک مرحله از تاریخ زندگی

تاکسونومیکی  های گروه)برای  شود میمحدود تاریخچه زندگی از یک مرحله در ک بیوم منفرد برای حداقل ی

با مشترک  ها آن های زیستگاه ترین مهم(؛ یا ج( کیلومترمربع 25000 <جهانی پراکنش  متوسط اندازه دارای

   است چندین گونه دیگر

که در کنوانسیون  گونه همان، ها اکوسیستم و ها گونه، ها ژن :Biodiversity elementعنصر تنوع زیستی 

 (.Jenkins 1988) شود میاستفاده و در تعریف از تنوع زیستی  تنوع زیستی

زندگی که  فرآیندهای جمعیت شناختی و تاریخ  (:Dمعیار )   Biological processشناختی زیستفرآیند 

 و مهاجرت  تولیدمثلمانند  دارند ها گونه

اقلیم،  که بر اساس ای منطقهزمینی و آبی  های زیستگاهانواع عمده :  ( Bمعیار ) Bioregionیستی منطقه ز 

 قلمروهای جغرافیایی زیستینواحی یا و  خشکیمانند ترکیب بیوم های  ،شوند میمتمایز  ها آنگیاهان و جانوران 

(Olson et al. 2001)   دریایی( های نواحی )پروانسیا (Spalding et al. al. 2007.)  این واحدهای جغرافیایی

 است. قرارگرفته ها آندرون  ( هستند که درecoregionsنواحی اکولوژیکی )از  تر بزرگ برابر 10اً عونزیستی 

 ی ازدارای عناصرمنطقه  یک آنگستره که در از یک  ای اندازه :( Eمعیار ) Complementarity  بودن مکمل

، دیگر بیان بهیا ، است شده داده، یا کمتر نشان نشدهمناطق موجود نشان داده   در مجموعهکه تنوع زیستی است 



 

 

 کند میجدید به شبکه اضافه  منطقهاست که یک  شده ارائهتنوع زیستی ارائه نشده یا کمتر عناصری از تعداد 

(Margules & Pressey 2000.)    

که  گونه یکتنوع ژنتیکی  بخشی از (: ,BAیمعیارها) Distinct genetic diversityتنوع ژنتیکی متمایز 

 فنواریانس مولکولی یا  وتحلیل تجزیهآن را با استفاده از  توان می. شود می برگرفتهدر سایت خاص  یک توسط

( فراوانی آلل ها و تمایز ژنتیکی آن آلل ها) کشد میتنوع و متمایز بودن را به تصویر  زمان هم طور بهمشابهی که 

 رد.ک گیری اندازه

و  نخورده دست های گونهشرایطی که از مجموعه  (: Cمعیار-)Ecological integrity یکپارچگی اکولوژیکی  

 توسط وتاریخی مناسب معیار ، نسبت به یک کند میپشتیبانی در وضعیت طبیعی خود  فرآیندهای اکولوژیکی

  .شود میمشخص اختالالت مستقیم صنعتی انسانی زیستگاه طبیعی پیوسته با حداقل 

 ازای متمایز  نسبتاً بزرگی از زمین )یا آب( که مجموعه بخش :( Cو Bمعیارهای-) Ecoregion ناحیهبوم  

دارد را کاربری عمده قبل از تغییر اصلی جوامع طبیعی مرزهای تقریبی گستره با  ها گونهجوامع طبیعی و 

(Olson et al. 2001 .) و دریایی نزدیک به ساحل  شیرینآب خشکی،  های زیستگاهبرای  نواحیبوم

(Spalding et al 2007)   گیرند میقرار  ها پروانسو در داخل مناطق زیستی یا نقشه سازی شده.  

برای ارزیابی استاندارد  شده تعریفیک واحد اکوسیستم  (:A, B)معیارهای Ecosystem type نوع اکوسیستم  

کالن سازگار جهانی مانند گروه سلسله مراتبی اکوسیستم  ندیب طبقهدر یک و تکرارپذیر، در یک سطح متوسط 

توسط مجموعه خاصی از متغیرهای مرتبط با (. این واحد .Faber-Langendoen et al. 2014یا معادل آن )

و  ها آندرون و بین  وانفعاالت فعل ،غیرزندهعوامل زنده و  مجموعهمحیط غیر زیستی یا بیوتای بومی،  های ویژگی

دیگری مانند  اصطالحات  (.Keith et al. 2013)شود میتعریف  ،کنند میدر آن عمل  ها اینیزیکی که فضای ف

مترادف نظر کاربردی از اغلب ( Biotope) "بیوتوپ"و  (Ecological Communities)"اکولوژیکجوامع "

  .در نظر گرفته می شوندنوع اکوسیستم 

جغرافیای منطقه کامالً محدود به یک آن جهانی  پراکنشه ای ک گونه (:Eو A)معیارهای Endemic ندمیکا 

 ، کشور یا سایتناحیهمشخص است مانند یک 

، طوفان، سالی خشکرویدادهای طبیعی مانند سیل،  (: D)مالکEnvironmental stress استرس محیطی 

کمبود  گرتوصیف  اندتو می، زلزله و همچنین دمای باال یا پایین ناشی از تغییرات جهانی؛ همچنین سوزی آتش



 

 

به دلیل  ها اکوسیستمدر  ها طعمهانبوهی از مرگ غذا به دلیل تأثیر از پایین به باال استرس محیطی یا 

 باشد.عفونی  های بیماری

با شرایط بالقوه مناسب  ای منطقه :(A,B)معیارهای  Extend of Suitable Habitatزیستگاه مناسب گستره

دما و رطوبت، در محدوده ترجیحات و مناسب ارتفاع یا عمق در ی یا انواع بستر اکولوژیکی، مانند پوشش گیاه

 .(Beresford et al. 2011)معین گونه یکبرای 

یک عنصر تنوع زیستی با توزیع  (: B)معیار Geographically restrictedمحدودشدهجغرافیایی  ازنظر

و  هگیری شد اندازه تحت تصرفیا منطقه مناسب  ، گستره زیستگاهپراکنشی محدودهبر اساس جهانی محدود، که 

تا حد زیادی محدود یا بومی به بخش نسبتاً کوچکی از کره زمین مانند یک منطقه زیستی، بوم منطقه  رو ازاین

 است. یا سایت

یک جامعه اکولوژیکی دارای  (: C)معیار Intact ecological communityنخورده دست شناختی بومجامعه 

، وجود داشته باشد رود میوجود داشته یا انتظار در یک سایت یا اکوسیستم خاص  که گونه کی لک تعداد

 .مطابقت دارد ، که اغلب با دوران پیش از صنعتی شدنای منطقهمعیار تاریخی مناسب  یک متناسب با

از یک  بخشی عنوان بهاحتمال اینکه یک منطقه الف(  (: Eمعیار) Irreplaceability جایگزینی غیرقابل

که  ای گستره( یا )ب( Ferrier et al. 2000) یابد میاز اهداف دست  ای مجموعهباشد که به  موردنیازسیستم 

 یابد میاز اهداف کاهش  ای مجموعهدستیابی به  های گزینه، عدم دسترسی به آن برای حفاظتدر صورت 

(Pressey et al. 1994)  .جغرافیایی  ازنظرتنوع زیستی محدود  تحت تأثیر شدت بهجایگزین بودن  غیرقابل

تنوع زیستی و به مفهوم  ی ازعنصراست تا یک شبکه داخل ویژگی یک منطقه در  یک این، اما گیرد میقرار 

 .شود میمکمل بودن مربوط 

طول و است که با مختصات خاص  ای نقطه برداری نمونهمحل  (: B ,A)معیارهای Locality محلموقعیت یا  

 شده تعریفکه در اینجا  طور همان، "محل"توجه داشته باشید که اصطالح  .شود مییی نشان داده عرض جغرافیا

متفاوت IUCNطبقات و معیارهای لیست سرخ   در شده استفاده "مکان"مفهومی با اصطالح  ازنظراست، اساساً و 

 (.   IUCN 2012a) است

برخی از انواع  مؤثرامکان اجرای  :(Delineation/ترسیم)تعیین Manageability قابلیت مدیریت

 یبه معنای امکان اجرای اقداماتیک سایت قابل مدیریت بودن  .است در سراسر سایت یمدیریتمداخالت 



 

 

این . هست، شده شناساییبرای آن   KBA یکمحلی برای اطمینان از تداوم عناصر تنوع زیستی که  صورت به

اقتصادی سایت -مربوط به بافت اجتماعی های جنبه KBA در تعیین یا ایجاد یکمستلزم آن است که 

 مثال عنوان بهاکولوژیکی و فیزیکی سایت ) های جنبهمالکیت زمین، مرزهای سیاسی( عالوه بر  مثال عنوان به)

 رتباطات( در نظر گرفته شود.زیستگاه، اندازه، ا

 تاجیا استن شده زده، تخمین شده تهشناختعداد افراد  (: A  ،B،E)معیارهای Mature individuals افراد بالغ

 .هستند ،شده تعریف IUCN (2012a) که در طور همان ،تولیدمثلشده که قادر به انجام 

  IUCN 2012 a)(گونه یکجهانی افراد بالغ  یا تعداد کل (: A  ،B،D)معیارهای Population size اندازه جمعیت

  IUCN (2012a) در که، شود میاستفاده  "جمعیت" تنهاقط ف جای بهاندازه جمعیت . در سراسر این استاندارد 

 .کند میاستفاده  گونه یکافراد به معنای تعداد کل 

در یک مکان در طول فصول خاص یا  ها گونه حضوریا انتظار وقوع  (: Dعیار)م Predictably بینی پیشقابل  

پاسخ به  در ازجمله، است شده اختهشنحضور قبلی یا بر اساس یا چند مرحله از چرخه زندگی خود در یک 

 خاص اقلیمیشرایط 

برای همه  که گونه یکفعلی توزیع  شده شناخته های محدودیت  (:A  ،B ،E)معیار Range دامنه/گستره

 ازجمله، است(IUCN 2012a) شده بینی پیش، استنباط شده یا شده شناخته /حضوروقوع های مکان

( اما 2014 ،ها دادخواستو کمیته فرعی  IUCN گاه بومی )استانداردهایانتقال حفاظتی خارج از زیست/جابجایی

بومی آن  گونه عنوان بهاما  شده ثبتپراکنده  صورت بهیا  بار یک که هایی گونه) شود میسرگردان ن های گونهشامل 

 (.است نشده شناختهمنطقه 

در سایت در طول یک یا  نوعاًیا  طورمعمول به گونه یک حضور (: A, B)معیارهای Regularly منظم طور به

 .است چند مرحله از چرخه زندگی آن

افراد بالغ جنسی حداقل تعداد و ترکیب به  (: A, B, E)معیارهای Reproductive unit تولیدمثلیواحد 

از پنج واحد تولیدمثلی  هایی مثال .شود میگفته در یک سایت  آمیز موفقیت تولیدمثلییک رویداد  برایالزم 

 .گیاهی گونه یکو پنج فرد زایشی از  سرا حرمدر یک کننده  تولیدمثلپنج جفت، پنج ماده  :شامل



 

 

 باجهانی کمتر یا مساوی  گسترش/دامنهبا اندازه  هایی گونه (: B)معیار Restricted range محدود دامنه 

 در سطح جهانی ها گونه همه آنکه در  تاکسونومیکیدر یک گروه کل پراکنش /توزیع  بیست و پنجمصدک 

در سطح  تاکسونومیکیدر یک گروه  ها گونه. اگر همه کیلومترمربع 50000، حداکثر تا اند شدهنقشه سازی 

کمتر  تاکسونومیکیبرای یک گروه پراکنشی دامنه  م کلجبیست و پن، یا اگر صدک اند نشده برداری نقشهجهانی 

 10000جهانی کمتر یا مساوی  دامنهشتن دا شکلمحدود باید به  دامنه، است کیلومترمربع 10000از

از  وجه هیچ بهبا پراکندگی خطی که  ها گونه سایر، رودخانه و یساحل های گونه. برای تعریف شود کیلومترمربع

داشتن محدوده جهانی کمتر از  یا   شکلمحدود به  دامنه،  کند نمیتجاوز  ای نقطهدر هیچ کیلومتر عرض  200

از  شده اشغال های مکان)یعنی فاصله بین دورترین  شود میتعریف ستره جغرافیایی خطی کیلومتر گ 500برابر با 

محدود در نظر گرفته  با دامنهخودکار  طور بهباید ن اند شده شناساییتایپ خود تنها از محل که  هایی گونههم(. 

 .باشدکم  گیری نمونه دهنده نشاند، زیرا ممکن است نشو

آن از  حفاظتتنوع زیستی است که ویژگی خاص دف حفاظتی حداقل مقدار یک ه (: E)معیار Target هدف 

 .مطلوب است طریق یک یا چند مورد اقدامات حفاظتی

 .باالتر از سطح گونه است تاکسونومیکی طبقات (: Bمعیار) Taxonomic groupیگروه تاکسونومیک

داشتن سطح باالیی  صورت بهد جهانی های استاندار از طریق روش (: Aمعیار) Threatened در معرض تهدید

در معرض  های گونه. شود ارزیابی می مدت میان( در آینده ها اکوسیستم( یا فروپاشی )ها گونهاحتمال انقراض )از 

 ، در معرض خطر(CR) انقراض در معرض خطر شدت بهیا بحرانی  صورت بههستند که  هایی آن تهدید

(EN)پذیر آسیب، یا انقراض (VU) در معرض خطر های گونه سرخفهرست  اسبر اس IUCN  شوند میارزیابی. 

 صورت بهکه  شود مینیز  هایی گونهشامل همچنین بودن ، در معرض تهدید A1  معیار استفاده در منظور به

  VU یا  CR ،EN  در سطح ملی  IUCN ها و معیارهای فهرست قرمز با استفاده از ردهیا ملی  ای منطقه

است.  موردنظرمنطقه/کشور  اندمیک (در سطح جهانی ارزیابی نشده است و ب الف( و دان شده ارزیابی

 CR ،EN عنوان به IUCN های اکوسیستمسرخ  لیستطبق هستند که  هایی آندر معرض تهدید  های اکوسیستم

  .شوند میارزیابی  VU یا

آیا وجود یک عنصر  کند میعددی یا درصدی که تعیین  های حداقل (: E-A)معیارهای Threshold آستانه

معیار معین  تحت یک معیار یا زیرتا است  توجه قابلکافی برای سایت  اندازه بهتنوع زیستی در یک سایت 

 .در نظر گرفته شود KBA یک عنوان به



 

 

ها یا  یک عنصر تنوع زیستی )مثالً گونه (: E-A)معیارهای Trigger یا شامل حال بودن موجب/مسبب

 .و آستانه مرتبط برآورده شده است KBA معیاراز سط آن حداقل یکی اکوسیستم( که تو

 KBA یها آستانهمعیارها و  -4

-A  :تنوع زیستی تهدید شده 

A1 .در معرض تهدید  های گونه 

اندازه جمعیت جهانی  از توجهی قابلواجد شرایط هستند، بخش  KBA عنوان به A1 که تحت معیار هایی سایت

 یبه تداوم جهانی تنوع زیستی در سطوح ژنتیکو بنابراین  رادارندنقراض باالیی مواجه است که با خطر ا گونه یک

 .کند میکمک  ای گونهو 

 :منظم دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است طور بهسایت 

(a )5/0%≥  های گونه تولیدمثلیواحد  ≤5اندازه جمعیت جهانی یا (  بحرانی یا در معرض خطر انقراضCR/EN) 

(b )1%≥  پذیر آسیب های گونه تولیدمثلیواحد  ≤10اندازه جمعیت جهانی یا (VU) 

(c) 1/0%≥  های گونه تولیدمثلیواحد  ≤5 واندازه جمعیت جهانی CR  یاEN که تنها به خاطر کاهش جمعیت

   و حال در معرض تهدید هستند درگذشته

(d )2/0%≥ و  درگذشتهکه تنها به خاطر کاهش جمعیت  هایی گونه تولیدمثلیواحد  ≤10اندازه جمعیت جهانی و

   .اند شده بندی طبقه( VU)پذیر آسیب عنوان بهحال 

(e )انقراضبحرانی یا در معرض خطر  های گونهتمام اندازه جمعیت جهانی  مؤثر طور به(CR/EN  ) 

  

 :یا استنباط کرداز طریق هر یک از موارد زیر مشاهده  توان مینسبت اندازه جمعیت جهانی را 

I.  ،تعداد افراد بالغ 

II.  شده اشغالسطح تصرف یا منطقه ، 

III. ،گستره زیستگاه مناسب 

IV. دامنه پراکنشی، 

V.  ها محلو  ها موقعیتتعداد، 

VI. تنوع ژنتیکی متمایز. 



 

 

در  های گونه لیست سرخدر که  گونه هائی است دربرگیرنده، شود می ها آنشامل حال  A1 معیار هایی که گونه

هایی که  یا گونه ،(IUCN 2012a) شده ارزیابی VU یا CR ،ENبه شکل در سطح جهانی  IUCN تهدیدمعرض 

عنوان  به و ملی ای منطقهسطوح در  IUCN سرخلیست ضوابط  کارگیری بهبا استفاده از دستورالعمل 

جهانی در سطح یا )الف(  این مواردکه در  اند شده ارزیابی  (IUCN 2012b) تهدیدای/ملی در معرض  منطقه

مهاجر در  های گونه شامل حال تواند می A1 معیار .هستند موردنظربومی منطقه/کشور یا )ب(  اند نشدهارزیابی 

تعداد  شکلبه  توان میرا  تولیدمثلیواحدهای آستانه ، بشود ها آنو غیر زادآوری  زادآوریحوزه پراکنشی هر دو 

 و تعیین کرد.افراد بالغ تفسیر 

تجربه کرده را کاهش سریع در اندازه جمعیت که  شود میی اعمال های گونهبرای  A1d و A1c معیارهای فرعی 

 A ی است که فقط تحت معیارهای گونهمحدود به  درنتیجهو اندازه جمعیت هستند سریع در حال کاهش یا 

، A1 ،A2 معیارهای فرعیزیر در هر یک از قرار گرفتن در طبقات لیست سرخ واجد شرایط   IUCNلیست سرخ 

در  رود میانتظار  ،واجد شرایط هستند IUCN لیست سرخ A3 ی که فقط تحت معیارهای گونه .هستند A4 یا

د اما در حال حاضر ممکن است هنوز هم بسیار فراوان باشد، و بنابراین نآینده کاهش سریع جمعیت را تجربه کن

 هایواحدهستند. نیازی دیگر به  KBAبرای  A1b و A1a زیر معیارهای دارای باالترین حد آستانهها  گونه این

 CR های گونهیا همه باقیمانده افراد بالغ که دارای  هایی سایتزیرا وجود ندارد   A1eمعیار زیر برای  تولیدمثلی

  .دارندمشارکت بسیار باالئی برای انتخاب شدن هستند  EN یا

A2 در معرض تهدید  های اکوسیستم. انواع 

توجهی از گستره جهانی یک نوع  واجد شرایط هستند، بخش قابل KBA عنوان به A2 عیارهایی که تحت م سایت

که با خطر باالیی از فروپاشی مواجه است و بنابراین به تداوم جهانی تنوع  اند داده جایاکوسیستم را در خود 

 .کند زیستی در سطح اکوسیستم کمک می

 :سایت دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است

 (a 5%≥  های اکوسیستمگستره جهانی ( بحرانی یا در معرض خطرCR/EN  ) 

(b 10%≥  پذیر آسیب های اکوسیستمگستره جهانی (VU  ) 

 

تحت  VU یا CR،EN  عنوان به در معرض تهدید شامل مواردی است که در سطح جهانی های اکوسیستمانواع 

با استفاده از واحدهایی در   (IUCN 2015)بندی و طبقهIUCN های اکوسیستم معیارها و طبقات لیست سرخ 

کالن یا  های گروهبندی اکوسیستم سازگار در سطح جهانی، مانند  مراتب طبقه سطح متوسط در یک سلسله

، و کننده تعیین های ویژگیفروپاشی اکوسیستم با تغییر هویت، از دست دادن  .اند شده ارزیابی (F) معادل

 .(IUCN 2015) شود میمشخص دیگر یستم متفاوت جایگزینی با یک نوع اکوس



 

 

B  جغرافیائی ازنظر محدودشده.نوع زیستی 

:B1 جغرافیائی ازنظرمحدود  گونه یک 

از اندازه جمعیت جهانی  توجهی قابلواجد شرایط هستند، بخش  KBA عنوان به B1 که تحت معیار هایی مکان

به تداوم جهانی تنوع  توجهی قابل طور بهو بنابراین  اند داده جایجغرافیایی را در خود  ازنظرمحدود  گونه یک

 .کنند میکمک  ای گونهزیستی در سطح ژنتیکی و 

 .است گونه یک تولیدمثلیواحد  ≥10از اندازه جمعیت جهانی و ≥  ٪10منظم دارای  طور بهسایت 

 تنباط کردمشاهده یا اس از طریق هر یک از موارد زیر توان مینسبت اندازه جمعیت جهانی را 

(i) ،تعداد افراد بالغ 

 (ii)  یا سطح تصرف شده اشغالمنطقه، 

 (iii) ،گستره زیستگاه مناسب 

 (IV) دامنه زیستگاه 

 (v)  ها محلتعداد، 

 (vi) تنوع ژنتیکی متمایز. 

 دامنه، اما داشتن شوند می  دارای دامنه محدود پراکنشیهای  بسیاری از گونهشامل حال B1 معیاردر عمل 

ها با گستره وسیع ممکن است دارای افراد زیادی باشند که فقط  برخی از گونه .حدود الزامی در این معیار نیستم

در یک مکان،  گونه یکوقوع منظم تمام مراحل زندگی  .اند متمرکزشده ها آن گسترش دامنه ازدر چند منطقه 

 .کند میمتمایز  D1 را از معیار B1 معیار

B2  :در یک منطقهجغرافیایی  ازنظرمحدود  های گونه 

از اندازه جمعیت جهانی  توجهی قابلواجد شرایط هستند، بخش  KBA عنوان به B2 هایی که تحت معیار سایت

توجهی به تداوم جهانی تنوع  قابل طور به، و بنابراین اند داده جایمحدود را در خود  دارای دامنه  گونهچندین 

 .کنند ای کمک می نهزیستی در سطح ژنتیکی و گو



 

 

دارای دامنه محدود در یک گروه  های گونه از اندازه جمعیت جهانی هر یک از ≤%1منظم دارای  طور بهسایت 

تعیین  بندی ردهموجود در گروه  های گونهاز تعداد جهانی  ٪20/0گونه یا  ≤2 که به شکل یا، است بندی رده

 .باشد تر بزرگ هرکدام، شود می

 :مشاهده یا استنباط کردهر یک از موارد زیر از طریق  توان مییت جهانی را نسبت اندازه جمع

 (i) تعداد افراد بالغ 

 (ii)  منطقه تحت اشغال یا سطح تصرف 

(iii)  گستره زیستگاه مناسب 

 (IV)  دامنه پراکنشی 

 (v)   ها محلیا  ها موقعیتتعداد  

 (vi) تنوع ژنتیکی متمایز 

یا  گرایی دهنده مراکز بومی ، اغلب نشاناند داده جایمحدود را در خود  دامنهبا  هایی که چندین گونه مکان

و  استهرباالتر از  های گروه، کاربردبه  تاکسونومیکیبرای هر گروه  توان میرا  B2 اگرچه معیار .هستند اندمیسم

 .از خانواده بعید است که در عمل مفید باشند تر پایین

B3 : یاییمحدود جغراف های تجمع 

ها را در یک گروه  هایی از گونه تجمعواجد شرایط هستند،  KBA عنوان به B3 هایی که تحت معیار مکان 

توجهی به تداوم تنوع  قابل طور بهو بنابراین  اند محدودشدهکنند که در سطح جهانی  نگهداری می تاکسونومیکی

 .کنند ها و اکوسیستم کمک می در سطوح ژنتیکی، گونهجهانی زیستی 

 :منظم دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است طور بهسایت 

a )5/0٪≥ تاکسونومیکیدر یک گروه  بوم ناحیهدر  محدودشدههای  از اندازه جمعیت جهانی هر یک از گونه ،

 شود ، تعیین میباشد تر بزرگ هرکدام، ناحیه های محدود به بوم درصد از گونه 10گونه یا  ≤ 5   صورت بههم که 

b )5 ≥  در  محدودشده های گونهدرصد از  30محدود به منطقه زیستی یا  های گونه ≤ 5واحد تولیدمثلی از

 باشد،  تر بزرگ هرکدام، تاکسونومیکیدر یک گروه  از کشور شده شناختهمنطقه زیستی 

c بندی بقهطدر یک گروه گونه  ≤ 5برای هر یک از  شده اشغال یجهاندرصد زیستگاه  5 ترین مهم( بخشی از. 



 

 

 هایمعیاراز  هرکدامشوند،  میهم  ها آن دربرگیرندههستند و  ها ناحیهوم بتر از  مناطق زیستی بزرگ که ازآنجایی

B3a یا B3b  معیار .خاص استفاده شود تاکسونومیکی، اما نه هر دو، باید برای یک گروه B3a های  برای گروه

است،  اجرا قابلاست،  کیلومترمربع 25000کمتر از  ها آنجهانی  دامنه پراکنشیکه اندازه  تاکسونومیکی

 .است استفاده قابلکیلومتر  ≤25000با اندازه برد متوسط جهانی  تاکسونومیکیبرای گروه های  B3b که درحالی

از طریق یکی از موارد زیر مشاهده یا  توان میرا  B3a نسبت اندازه جمعیت جهانی تحت معیارهای فرعی

 استنباط کرد

 (i) ،تعداد افراد بالغ 

 (ii منطقه )یا تحت تصرف شده اشغال، 

  (iii) ،گستره زیستگاه مناسب 

 (IV)  دامنه پراکنشی، 

  (v)  ها موقعیتتعداد  

 :از طریق موارد زیر مشاهده یا استنباط کرد توان میرا  "شده اشغالزیستگاه  ترین مهم" B3c تحت معیار فرعی

(i) ،تراکم افراد بالغ 

 (ii) فراوانی نسبی افراد بالغ.  

از خانواده  تر پایینو  راستهباالتر از  های گروه، کاربردبه  تاکسونومیکیبرای هر گروه  توان میرا  B3 اگرچه معیار 

های  گونه شکل غیریکنواخت توزیع محاسبه و تشریحبرای  B3b بعید است که در عمل مفید باشند. معیار فرعی

    این مناطق پراکنش دارند،در سراسر که  (ه معموالً بسیار بزرگ هستندک) محدود به مناطق زیستی

دیده  زمان هم طور بهخود جغرافیایی مرکز داخل یا نزدیک ها معموالً در  بیشتر گونه که درحالیاست.  شده تنظیم

آستانه متناسب شوند. بنابراین، یک  خود محدود میپراکنشی دامنه های  ها به سمت حاشیه سایر گونه  ،شوند می

: بند کنند می مستثنارا از خود  ای حاشیه های گونهکلی این  صورت بهزیستی  ناحیه در  ها گونه تجمعبر اساس 

 .پردازد میبه این موضوع  "یک کشوراز  شده شناخته "اصالحی 

:B4   جغرافیایی  ازنظرمحدود  های اکوسیستمانواع 



 

 

از گستره جهانی یک نوع  توجهی قابلواجد شرایط هستند، بخش  KBA عنوان به B4 که تحت معیار هایی سایت

به تداوم جهانی تنوع زیستی  توجهی قابل طور بهو بنابراین  اند داده جایاکوسیستم محدود جغرافیایی را در خود 

 .کنند میو اکوسیستم کمک  ها گونهدر سطح 

 اشد.باکوسیستم  از از گستره جهانی یک نوع  ≤٪20دارای باید سایت  

باید برای واحدهایی در سطح متوسط  B4 ، معیارKBA برای اطمینان از سازگاری جهانی در کاربرد معیارهای 

 آن  گروه کالن یا معادل نظیر، استفاده شود بندی اکوسیستم سازگار در سطح جهانی طبقه مراتب سلسلهدر یک 

(Faber-Langendoen et al. 2014) ،های اکوسیستم خفهرست سر که برای طور همان IUCN  برای

 .شود استفاده می جهانی های ارزیابی

:C  شناختی بومیکپارچگی 

نخورده را با  شناختی کامالً دست واجد شرایط هستند، جوامع بوم KBA عنوان به C هایی که تحت معیار سایت

توجهی به تداوم  قابل ورط بهکنند و بنابراین  پشتیبانی از فرآیندهای اکولوژیکی در مقیاس بزرگ نگهداری می

های واقعاً برجسته را در مقیاس جهانی از  نمونه C معیار .کنند تنوع زیستی جهانی در سطح اکوسیستم کمک می

را  ها آنکامالً عملکردی و اجزای  های اکوسیستمکند که انواع  شناسایی می نخورده دستهای طبیعی و  مکان

 ها آن .اند انسان قرار نگرفته توجه قابلاساساً تحت تأثیر نفوذ صنعتی  ها بزرگ هستند و این سایت کنند. حفظ می

 دخالتبرای  ها گونه، از توانایی کنند میخود حفظ طبیعی  توده زیستخود را در فراوانی یا  های گونهکامل  اجزای

  .کنند یمو امکان عملکرد بدون مانع فرآیندهای اکولوژیکی را فراهم  کنند میدر حرکات طبیعی حمایت 

مشخص  نخورده دستکامالً  محیطی زیستاست که با جوامع ناحیه در هر بوم  هطقمن ≤ 2سایت یکی از 

 .شود می ها آنبومی و تعامالت  های گونه، که شامل ترکیب و فراوانی شود می

 توده زیستراوانی/ها و ف گونهترکیب مستقیم اندازه یا معیار هر دو مورد با استفاده از یکپارچگی اکولوژیکی باید 

دهنده پایداری و عملکرد ساختاری بلندمدت  هایی که نشان )مخصوصاً برای گونه تاکسونومیکیهای  در گروه

تأثیر ( پایینبسیار در سطوح به تأثیرات انسانی حساس هستند( و عدم وجود )یا  شدت بههایی که  هستند یا آن

کمی سازی شده و بر روی زمین یا  موردنظرمقیاس  مناسب در های شاخصمستقیم صنعتی انسانی)که توسط 

 مشاهده یا استنباط شود.  (است تأییدشدهدر آب 



 

 

 ای منطقهاین معیارها باید با اطالعاتی که امکان استنباط مرزهای تاریخی تغییرات با استفاده از معیار مناسب  

شوند. تهدیدهای  سازی زمینه، کند میم فراهناحیه را سال گذشته( برای تنوع یا فراوانی در بوم  500)مثالً 

، اسیدی اقلیمیگذارد )مانند تغییرات  فراگیر در مقیاس جهانی که بر همه مناطق دریایی و/یا خشکی تأثیر می

لحاظ  انسانصنعتی ( نباید در معیارهای تأثیر مستقیم دریاییپستانداران  ازحد بیشها، برداشت  شدن اقیانوس

 .شوند

KBA  تحت معیار شده شناساییهای C  در محدوده  کیلومترمربع 10000در اندازه باید حداقل  ایدئالدر حالت

ها در مرزهای بوم  که سایت درجایی .شوند رسیمو تمشخص  فرامرزی( های سایتبرای  ازجملهمدیریت )قابل 

 .انجام شود ای ناحیهبندی بوم  باید بدون توجه به تقسیم رسیمقرار دارند، ت ها ناحیه

.D  شناختی زیستفرآیندهای 

:D1 تجمعات جمعیتی  

توجهی از اندازه جمعیت جهانی  واجد شرایط هستند، بخش قابل KBA عنوان به D1 هایی که تحت معیار مکان

 طور بهدارند، و بنابراین  نگه می گونه آنتاریخچه زندگی از را در طول یک یا چند مرحله یا فرآیند  گونه یک

 .کنند در سطح گونه کمک میجهانی تنوع زیستی  توجهی به تداوم قابل

 :دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است بینی پیشقابل  طور بهسایت  

a و در طول یک یا چند فصل یکدر طول  را گونه یک یجمعیت جهاناندازه از  ≥٪1( تجمعی که ،

 ؛دهد مینشان  چرخه زندگی آنکلیدی  هحلمر

 bقرار برای گونه در جهان  شده شناختهتجمع  10 ترین بزرگسایت را در رده که  ی( تعداد افراد بالغ

 .دهد می

 :مورد زیر مشاهده کرد طریق از توان مینسبت اندازه جمعیت جهانی را  

(i): تعداد افراد بالغ 

، دو یا یمحل زیاد و با فراوانی نسبی بسیار دهد می، تغذیه یا در طول مهاجرت رخ تولیدمثلتجمع معموالً برای  

گونه در مراحل دیگر در طول چرخه زندگی، نشان  شده ثبتاز میانگین تعداد یا تراکم  تر بزرگ)توان( چند مرتبه 



 

 

را در  گونه یکنیست که تمام مراحل کلیدی چرخه زندگی  هایی مکانبرای شناسایی  D1 . معیارشود میداده 

شوند.  مشمول مناطق کلیدی B3 یا A1 ،B1 ،B2 ممکن است با معیارهای ها سایتاست. این  داده جایخود 

شود که در طول بیشتر یا تمام  هایی می ، شامل گونهحال بااینکافی گسترده است،  اندازه بهمفهوم تجمع 

 و های فالمینگو شوند )مانند برخی از گونه ها جمع می های زندگی خود در حین حرکت بین مکان چرخه

نه برای عملکردهای  شود میشامل حال همه عملکردهای تاریخ زندگی آستانه  ،D1b آلباتروس(. در معیار فرعی

توقف یا گلوگاه  های مکانها باید برای  KBAهای مهاجرتی، کوریدوریا تغذیه(. در امتداد  زادآوریخاص )مانند 

 .شناسایی شوند کوریدورکل  جای به

D2  : شناختی بومپناهگاه 

توجهی از اندازه جمعیت جهانی  واجد شرایط هستند، بخش قابل KBA نوانع به D2 هایی که تحت معیار مکان 

توجهی به تداوم جهانی تنوع  قابل طور بهدارند، و بنابراین  های استرس محیطی نگه می را در طول دوره گونه یک

 .کنند زیستی در سطح گونه کمک می

پشتیبانی  استرس محیطی ایه دورهدر طول  ها چندگونهاز جمعیت جهانی یک یا  ≥ ٪10سایت از 

عمل کرده  درگذشتهپناهگاه  عنوان بهکه این مکان  دهد می، که برای آن شواهد تاریخی نشان کند می

 است. بینی پیشدر آینده قابل  پشتیبانیاست و شواهدی وجود دارد که حاکی از ادامه آن برای 

  ده کردموارد زیر مشاهطریق از  توان مینسبت اندازه جمعیت جهانی را 

:(i)  تعداد افراد بالغ. 

متمرکز شوند که منابع ضروری مانند غذا و آب را در  هایی مکاندر هر مرحله از زندگی ممکن است در  ها گونه 

این تغییرات موقتی در  .، حفظ کنندشود میدیگر نامساعد  درجاهایاسترس محیطی، زمانی که شرایط  های دوره

خاص  های مکانرا در  گونه یکشدید، ممکن است افراد  های سالی خشککی، مانند شرایط آب و هوایی یا اکولوژی

را از  شناختی بومهای  تر پناهگاه در مقیاس چندین سال یا چند دهه متمرکز کند. این افق زمانی طوالنی

 .کند متمایز می D1 شده در معیار های جمعیتی و جغرافیایی توصیف تجمع

: D3  عیتیجم کننده تقویتمنابع  



 

 

از اندازه  توجهی قابلکه بخش  باشند میواجد شرایط هستند، جایی  KBA عنوان به D3 که تحت معیار هایی مکان

در سطح گونه جهانی به تداوم تنوع زیستی  توجهی قابل طور به، و بنابراین شود میتولید  گونه یکجمعیت جهانی 

 .کنند میکمک 

از اندازه جمعیت  ≥٪10که  کند میتولید  نوزادالرو یا  ،کثیرتقطعه قابل  بینی پیشقابل  طور بهسایت 

 .کند میرا حفظ  گونه یکجهانی 

 :کرد مشاهده قابلزیر  وردم از طریقنسبت اندازه جمعیت جهانی 

 :(i) تعداد افراد بالغ 

های  سبتبا ن گونه یکافراد  ها آن، که در اند شده شناسایی D2 و D1 هایی که تحت معیارهای مکان برخالف 

هایی اعمال  برای گونه D3 روند، معیار های زمانی متفاوت، به یک مکان می البته در مقیاس و توجه جهانی، قابل

شوند. این منابع  پراکنده میدیگر  جاهای بهسایت منطقه یا های مهم جهانی از  شود که در آن افراد به نسبت می

تعداد افراد بالغ در محل ممکن است کم یا صفر  اگرچهد، دیگر دارن درجاهای گونه یک تقویتسهم زیادی در 

که عمدتاً افراد بالغ تعداد افراد نابالغ در سایت، برای اندازه جمعیت جهانی  جای به، این آستانه رو ازاینباشد. 

 .است اعمال قابل، /منطقه وجود دارندخارج از سایت

.E   کمی وتحلیل تجزیهاز طریق  جایگزینی غیرقابل 

بسیار باالیی برای تداوم  ناپذیری جایگزینواجد شرایط هستند،  KBA عنوان به E هایی که تحت معیار نمکا

  .اند شده شناساییتکمیلی  ناپذیری جایگزینکمی  وتحلیل تجزیهبر اساس  د کهندارجهانی تنوع زیستی 

کمی فضایی  حلیلوت تجزیه( است که با 0-1)در مقیاس   ≥0.90 جایگزین ناپذیریسایت دارای سطح 

 شده ثبتکه حضورشان  واحد تولیدمثلی 10هایی با بیش از  شود، و با حضور منظم گونه گیری می اندازه

        شود مشخص می (CR یا EN های گونه واحد برای ≥5)یا  

هداف د. اباش ها گونهدر تداوم  واحد های مکانو مشارکت باید بر اساس سهم  ناپذیری جایگزین وتحلیل تجزیه

 :دو نوع باشد بهممکن است  برای تحلیل کمی جایگزین ناپذیری

 :مقدار در میان ترین بزرگ X ، که در آنها گونهاز  هرکداماز  از افراد بالغعدد  Xحداقل  دربرگیرندهالف( 



 

 

 : i  ر از : اندازه جمعیت جهانی کمتهم در شرایطی که، وجود دارند در حال حاضر در طبیعت کهتعداد کل افراد

 20یا مساحت اشغال کمتر از   ؛کیلومتر است 1000گونه کمتر از  دامنه پراکنشییا  ،فرد بالغ است 1000

 است کیلومترمربع

   :ii توسط  است که سال 100در  ≥ ٪90از گونه با احتمال  زم برای اطمینان از تداوم جهانیاندازه جمعیت ال

 است. شده گیری اندازه زیستائیکمی  وتحلیل تجزیه

 :III1000 فرد بالغ؛ 

IV  :گونه یا  پراکنشی در محدوده کیلومترمربع 1000برای اشغال (در تراکم متوسط )تعداد افراد بالغ مورد انتظار

 (؛ به هر شکل که مناسب استگونه ) شده اشغالمساحت در  کیلومترمربع 20

موارد زیر  مقدار در میان ترین بزرگ Y ، که در آنهرگونهبرای  کیلومترمربع Y حداقل مساحت دربرگیرندهب( 

 است: 

i : فرد بالغ  1000: اندازه جمعیت جهانی کمتر از هم در شرایطی که، حضور داردکه گونه در آن  ای منطقهکل

 کیلومتر باشد 20کمتر از  سطح تصرف گونهیا  باشد،کیلومتر  1000کمتر از  گونه این دامنه پراکنشییا  ،باشد

 :ii که با  طور همانسال،  100% در 90≤با احتمال   جهانی گونهبقای برای اطمینان از تداوم  منطقه الزم

پراکنشی )یعنی محدوده  باشد توزیع کل گونه  %10شود، تا حداقل  گیری می اندازه زیستائیکمی  وتحلیل تجزیه

  (؛که مناسب باشد هرکدام، شده تصرفسطح یا 

1000 :iii  (؛که مناسب باشد هرکدام) شده تصرفسطح کیلومتر در  20یا ی گونه پراکنشکیلومتر در محدوده 

 :vi را در خود فرد بالغ  1000 الزاماً( که مناسب باشد هرکدام) دامنه پراکنش یا گستره حضورمربوط به  وسعت

 باشد.  داده جای

مبتنی بر  پذیرینا جایگزینهای  باید از طریق تحلیل E ها تحت معیار برای شناسایی سایت KBA ارزیابی

باید مساحت مساوی  شود میتقسیم  ها آندر  موردمطالعهسازی اجرا شود. واحدهای فضایی که منطقه  مکمل

برای جایگزینی ناپذیری سایت  9/0آستانه  .کیلومتر باشد 100-1000حدود یا تقریباً مساحت در مقیاسداشته 

 ، منطقهشده تعیین، و اهداف وتحلیل تجزیهدر  استفادهموردبه این معنی است که با توجه به عناصر تنوع زیستی 

X  همان . برای شود می، یافت کنند میممکن از مناطقی که آن اهداف را برآورده  های مجموعهاز حداقل  ٪90در



 

 

 جایگزینی غیرقابل عنوان به X ممکن است به منطقهبه تنهائی مجموعه مشخص از اهداف، هر یک از عناصر 

 .را غیرقابل جایگزین کند X منطقه تواند می ها آناز همه عناصر و اهداف  ای مجموعها نکند، ام داللت

ها را در نظر بگیرد، و بنابراین باید )الف( در مقیاس  باید کل گستره گونه جایگزینی غیرقابل های وتحلیل تجزیه 

 یمتمرکز شود، یا )ج( اهداف لیلوتح تجزیهمنطقه مورد  اندمیک های گونهجهانی انجام شود، یا )ب( فقط بر روی 

 موردمطالعهاست که در منطقه  هرگونهکسری از اندازه جمعیت جهانی  کننده منعکسکه  برگزیندرا 

از که باید بل، کند نمیرا مشخص  KBA مرزهای خود خودی به جایگزینی غیرقابل وتحلیل تجزیهاست.  شده گنجانده

با  وتحلیل تجزیهپس از انجام ترسیم، ممکن است تکرار  (.V شیک فرآیند ترسیم بعدی تعریف شود )بخ طریق

مفید یا  KBA جایگزینی غیرقابلواحدهای فضایی برای تعیین امتیاز  عنوان به شده ترسیماستفاده از مرزهای 

 .ضروری باشد

V  .ترسیم  های رویه 

مرحله  یک این. شود میترسیم مشخص و بر روی نقشه  KBA ترسیم فرآیندی است که از طریق آن مرزهای

مرتبط و  شناختی بوم ازنظرهنوز است. هدف استخراج مرزهای سایت است که  KBA ضروری از فرآیند شناسایی

ها در ترسیم  برای مدیریت کاربردی هستند. در نظر گرفتن قابلیت مدیریت واقعی یا بالقوه سایت حال درعین

 دهد، اما هیچ تجویز مدیریتی خاصی با تعیین مرزهای فزایش میانداز تداوم تنوع زیستی را ا احتماالً چشم ها آن

KBA در نظر گرفته نشده است. 

های فضایی، استخراج مرزهای  آوری مجموعه داده است که معموالً شامل جمع تکرارشوندهترسیم یک فرآیند  

 های عملی و مستندسازیهای اکولوژیکی، پاالیش مرزهای اکولوژیکی برای ایجاد مرز اولیه سایت بر اساس داده

. این فرآیند باید با همکاری ذینفعانی انجام شود که دارای تخصص مرتبط با شناسایی و هستدقت ترسیم 

هستند و عاری از تعصبات سیاسی/اقتصادی یا تضاد منافع هستند. این معموالً شامل دانشمندان و  KBA تعیین

های حفاظتی و اجتماعی  وع زیستی موجود در سایت، گروهمحلی و سنتی از عناصر تن بادانشسایر کارشناسان 

 وحش حیاتهای دولتی که وظیفه مدیریت مناطق طبیعی یا  کنند، و سازمان که در آن منطقه کار  یا زندگی می

های آموزشی یا جلسات غیررسمی(  از طریق کارگاه مثال عنوان بهها ) شود. مشورت با این حوزه ، میرادارند

به  رسانی اطالعرسانی به ترسیم ارائه دهد. با افزایش میزان  های مهمی را برای اطالع نه و دادهتواند زمی می

خواهد بود، برای مثال با جوامع محلی  موردنیاز تری گسترده های مشاورهمدیریت فعال،  از طریق  KBA مرزهای

 .آن یا نزدیک و بومی ساکن در سایت



 

 

 فضایی های دادهمجموعه  آوری جمع -1

کنند، تعدادی از  می اندازی راهایجاد یا را  KBA های محلی برای عناصر تنوع زیستی که معیارهای عالوه بر داده

این موارد شامل اما محدود به موارد  .مفید باشند و ترسیم محل یا سایتهای داده ممکن است برای تعیین  الیه

 زیر نیست

 مناسب بودن و گستردگی زیستگاه 

 یتنگناهای مهاجرت ازجملهو حرکت،  ردیابی های داده 

 فصلی(؛ ازجمله) شده شناخته تولیدمثلییا  ای تغذیه، نقاط حضور 

 ( ؛ها رودخانهاستخرهای عمیق در  مثال عنوان بهپناهگاه فصلی) 

  ًمثال عنوان بهاست ) شده شناساییمرزهای هر سایت مهم تنوع زیستی که قبال IBAs ،IPAs ،های سایت 

AZE) ؛ 

 بودن( در صورت مفید) ، شهرها و مناطق کشاورزیها جاده ازجمله، راضیکاربری ا  

  انحصاری ، امتیازاتخصوصی  های زمین، مناطق بومی، شده حفاظتواحدهای مدیریتی )مانند مناطق 

 ، مرزهای اداری(؛استفاده از زمین

 (یاییدر های کوهفرعی، آبگیر  های حوضهارتفاع،  مثال عنوان بهتوپوگرافی ) های داده 

 

 اکولوژیکی  های دادهاستخراج مرزهای اولیه سایت بر اساس   -2

از گستره  برداری نقشهباشد. این امر مستلزم  اکولوژیکیدر ابتدا باید بر اساس مالحظات  KBA مرزهای یک

 شده شناخته. برای عناصر کند می ایجادتعیین یا را  KBA محلی عناصر تنوع زیستی است که معیار یا معیارهای

 پذیر امکانممکن است  دهد میرا نشان  شده شناختهتنوع زیستی، استخراج مرزی که گستره جغرافیایی محلی 

ها یا  ، ممکن است الزم باشد وسعت جغرافیایی تقریبی با استفاده از مدلشده شناختهباشد. برای عناصر کمتر 

آورد شود. عالوه بر زیستگاه، در نظر گرفتن مانده بر های زیستگاه باقی همراه با نقشه یدانش نیازهای زیستگاه

اندازه، لبه و ارتباط با سایر مناطق طبیعی مهم است. مرزهای اولیه  ازجملهخصوصیات فضایی یا فیزیکی سایت 

نیز چنین اطالعاتی  های محدودیتباید  که درحالیباید بر اساس اطالعات موجود تعریف شود،  شناختی بوم

 قرار گیرد. موردتوجه



 

 

)مناطق مهم برای پرندگان(  ها IBAوجود ندارد. در خشکی،  KBA برای موردنیازچ حداقل یا حداکثر اندازه هی

(KBA  معموالً  شده شناساییهای )تا   01/0از ها آنوسعت اما  .هستند کیلومترمربع 100-1000برای پرندگان

 ایجاد ی عناصر تنوع زیستی که معیارها را به نیازهای اکولوژیک KBA اندازه .است کیلومترمربعهزار  330بیش از 

 باز دریاییمناطق یا در  C هایی که تحت معیار کنند و مدیریت بالقوه یا واقعی منطقه بستگی دارد. مکان می

یا در  KBA هایی هستند که تحت سایر معیارهای تر از مکان بزرگطور متوسط  ، احتماالً بهاند شده شناسایی

کافی بزرگ  اندازه بهتوسعه مرزهای سایت  باهدف. تا جایی که ممکن است، ترسیم باید ندا شده شناساییخشکی 

 حال درعیناست را فراهم کند و  شده شناساییتنوع زیستی که سایت برای آن و بقای باشد تا امکان تداوم 

 .گنجاندن زمین یا آبی که به آن مربوط نیست را به حداقل برساند

KBA  های دینامیکی مهم هستند، مانند بسیاری از  مرزهای ثابت هستند. در مواردی که ویژگیها معموالً دارای

های پویا یا زودگذر وابسته هستند،  های آب شیرین/زمینی که به زیستگاه های دریایی، همچنین گونه گونه

KBA برگیرند درخود ها را در محدوده مدیریت پذیری  بزرگ باشند که این ویژگی ای اندازه بهها باید. 

  برای به دست آوردن مرزهای عملی شناختی بومپاالیش مرزهای  -3

های  برداری اولیه بر اساس داده شود و نقشه می ایجادهای متعدد  توسط گونه KBA در بسیاری از موارد، شناسایی

صالح مرز را ایجاد کند. بنابراین، تا زمانی که ا یو نامتجانس همپوشان های چندضلعیی ممکن است اکولوژیک

کامل نیست. این اغلب به  KBA ، تعیینقرار نگیرد مدنظرهای قابل مدیریت  برای ایجاد یک سایت یا سایت

یک عنصر  گسترهویژه در شرایطی که  به های اضافی است،  دادهاستفاده از معنای پاالیش مرزهای اکولوژیکی با 

شده موجود، یک بلوک  یک منطقه حفاظت، ستیبرای تنوع زی بااهمیتیک مکان موجود داخل تنوع زیستی در 

ناهمگون با سایر عناصر تنوع زیستی  صورت بهیا  یا با آن همپوشانی دارد قرارگرفته جوار همهای  بزرگ از زیستگاه

 دارد. همپوشانی، شوند میرا شامل  KBA معیارهای که

 موجود برای تنوع زیستی  بااهمیتهای  ترسیم با توجه به مکان -1-3

/مناطق IBAs ،IPAs (Indigenous protected areas های مهم برای تنوع زیستی، مانند مکان که گامیهن

، قبالً در اند شده شناسایی قبلی منتشرشدهکه طبق معیارهای  KBAs وAZE  های ، سایت(بومی شده حفاظت

برای عناصر جدید تنوع زیستی یا اعمال  KBAs   سیمشناسایی و تربرای باشند،  شده شناسایی موردعالقهمنطقه 

 شده شناختهملی به رسمیت  ازنظرها  را در نظر گرفت. بسیاری از این سایت ها آنمعیارهای اضافی باید مرزهای 

مرتبط هستند. اگر  گذاری سیاستگذاری و  دارای حفاظت و نظارت فعال هستند و/یا به فرآیندهای قانونو 



 

 

در محدوده یک سایت موجود  شود می KBA زیستی اضافی که باعث ایجاد یک یا چند معیار عنصر)های( تنوع

 ترسیمکافی عنصر)های( جدید برای رسیدن به آستانه اهمیت دارد، مرز آن سایت باید  اندازه بهو  گیرد میقرار 

 .شود، مگر اینکه اطالعات جدیدی وجود داشته باشد که خالف آن را نشان دهد

از قبل موجود برای تنوع زیستی  بااهمیتتنوع زیستی تا حدی با یک سایت اضافی  جدید یا بخشاگر  

که  ای منطقهسه گزینه وجود دارد:  طورکلی بهاز سایت موجود باشد،  تر بزرگهمپوشانی داشته باشد، یا 

با فرد یا با مشورت ، مرز موجود را را نادیده بگیرید است( اهمیت بیاکولوژیکی  ازنظرهمپوشانی ندارد )اگر 

جدید در مجاورت سایت مشخص  KBA گسترش دهید ، یا یکگروهی که در ابتدا سایت را مشخص کرده است 

های موجود برای  . گزینه مناسب معموالً به میزان همپوشانی بستگی دارد. اصالح مرزهای سایتو تعریف کنید

باشد و  کننده ثبات بیتواند  ب با ذینفعان میعناصر اضافی تنوع زیستی بدون مشورت مناسو الحاق ترکیب 

به خطر بیندازد، بنابراین باید تا حد را در حال انجام است در سایت ممکن است اقدامات مدیریت مثبتی که 

پیشنهادی با یک سایت مهم تنوع زیستی موجود باید در   KBAمرز یکاز  ای رابطهامکان از آن اجتناب شود. هر 

 .شود ج و آوردهدراسناد پشتیبانی 

 (conservation area) یو سایر مناطق حفاظت شده حفاظتترسیم با توجه به مناطق  -2-3

یک منطقه داخل در  کند می برآوردهرا   KBA که معیارهای )منطقه یا سایت( یک عنصر تنوع زیستی که هنگامی

و  ،گیرد میخصوصی( قرار  گاه ذخیره)مانند یک  شده شناخته شده حفاظتموجود یا سایر مناطق  شده حفاظت

یا سایر مناطق  شده حفاظتکه از مرز منطقه  شود میکه مدیریت فعال در حال انجام است، اغلب توصیه  درجایی

 باهدف ای شده شناختهواحدهای مدیریتی  شده حفاظتاکثر مناطق  .استفاده کنید KBA برای ترسیم یحفاظت

ممکن است توسط  به تنهائی شده حفاظتتند، اگرچه تعیین مناطق هس ها آنحفاظت از تنوع زیستی موجود در 

، با استفاده از مرزهای موجود، KBA  عنوان بهسایت  تر اضافییا معرفی شناسایی  .مالحظات دیگری محدود شود

  KBA  شده برای ترسیم اگر از مرز منطقه حفاظت .کند میبه تثبیت اهمیت این واحدهای مدیریتی کمک 

دهد باید  نشان می شده حفاظتتر عنصر تنوع زیستی را در منطقه  ای که توزیع دقیق ود، هر الیه دادهاستفاده ش

 .شودو نگهداری برای حمایت از اقدامات مدیریتی و نظارت خاص حفظ 

 شده حفاظتیک منطقه با مرزهای یک یا چند معیار تا حدی  مشمول  یک عنصر تنوع زیستی که هنگامی

از  مورداستفادهدو گزینه وجود دارد. اولین  طورکلی بهفراتر رود،  آن داشته باشد و/یا از مرزهایهمپوشانی موجود 

است که بخشی از عنصر تنوع  یدوم KBA و ترسیم KBA موجود برای ترسیم یک شده حفاظتمرز منطقه 



 

 

ی ها آستانه خود خودی به، با این فرض که هر دو منطقه دهد میرا پوشش  شده حفاظتزیستی خارج از منطقه 

 در محدوده یک شده حفاظت. گزینه دوم گنجاندن زیستگاه اضافی در مجاورت منطقه کنند میمهم را برآورده 

KBA این گزینه دوم عموماً زمانی مناسب خواهد بود که یک شود میاست که تا حدی محافظت  تر بزرگ .

یک  عنوان به شده حفاظتور بتواند همراه با منطقه وجود داشته باشد که زیستگاه اضافی مجا بینانه واقعاحتمال 

یا از طریق سایر اشکال مدیریت هماهنگ،  شده حفاظتواحد مدیریت شود، چه از طریق گسترش رسمی منطقه 

 کننده برآورده توانند نمیبه تنهائی یا هر دو  ی، یک ترسیم دو سایت صورت درتصور بر این است که یا اگر 

  باشند. ها آستانهمعیارها و 

 های مدیریتی  پاالیش مرزها با استفاده از سایر داده -3-3

شده قرار دارند، اغلب الزم است که  های موجود و مناطق حفاظتKBA  هایی که خارج از هنگام تعیین مکان

های  . این الیهسایت دخالت دهیم واقعیهای دیگری را در مورد مدیریت زمین/آب برای استخراج مرزهای  داده

توانند شامل  مناسبی از کاربری زمین یا آب باشند و می بندی شبکههای مدیریتی باید دارای مقیاس یا  داده

های  ، حوضهملی زیر، مرزهای اداری ملی و زبان همهای  شده برای تنوع زیستی، گروه های خصوصی مدیریت زمین

ها با یک یا  که سایت درجاییگر باشند. دیواحدهای مدیریت دائمی آبریز در مورد مدیریت یکپارچه حوضه، و 

 توان یک باشد، می داشته وجودچند مرز ملی همپوشانی دارند، زمانی که مدیریت فرامرزی یا یک امکان واقعی 

KBA   شناساییطورمعمول بهکرد.  عینرا مواحد ، KBA  مدیریت  باقابلیتهای جداگانه در هر کشور ممکن است

 .دسازگارتر باش ها آنبالقوه 

)الف(  خودواحدهانیست، زیرا  پذیر امکاندر برخی موارد، پاالیش مرزهای سایت بر اساس واحدهای مدیریتی 

 مفید باشند، )ب( الزامات عناصر تنوع زیستی را که باعث ایجاد توانند نمیبسیار کوچک یا بزرگ هستند که 

KBA دریاهای آزاد(. در این موارد، استفاده از مرزهای ، یا ) ج( وجود ندارد )مثالً در کنند نمی، برآورده شوند می

 دربرمیهای زیستگاه مناسب یا گستره محلی عناصر تنوع زیستی که معیارها را  اکولوژیکی برگرفته از نقشه

تداخل نداشته  باهموجود نداشته باشند یا به روشی منسجم  ها داده، بهترین رویکرد است. زمانی که این  گیرند

و سایر  شناسی زمین های ویژگی، ییدریا های کوهتوپوگرافی و محیطی مانند ارتفاع، خط الراس،  های دادهباشند، 

 .قرار گیرند مورداستفادهبرای استخراج مرزهای سایت  توانند میدریا  انداز چشمروی زمین/ شناسایی قابلعناصر 

 مستندسازی دقت ترسیم -4



 

 

استفاده  قرار گرفتندر دسترس  محض بهبهتر و جدیدتر  های هدادیک فرآیند تکراری است که از  KBA ترسیم 

دانش  ازجملهمرزهای پایدار مطلوب هستند، اما فرآیند ترسیم باید بتواند تغییرات در دانش )هرچند . کند می

را در خود جای دهد. شرح چگونگی استخراج مرز باید در بر روی زمین محلی و بومی( و واقعیت موجود 

ها روی  KBA زمانی که تاباید در مستندات ثبت شود  KBA نده شود. سطح دقت مرزهایمستندات گنجا

 .قرار گیرند مورداستفاده شوند مینمایش داده  ها نقشه
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  KBA . استناد به معیارهای1پیوست 

، یک سیستم KBA یرمعیارهایغترویج استفاده از فرمت استاندارد برای استناد به معیارها و  منظور به

 دارد وجود IUCN در معرض خطر های گونهالفبایی سلسله مراتبی مشابه آنچه برای فهرست قرمز  یگذار شماره

(IUCN 2012a)  شود میاستفاده. 

در مواردی که بیش از یک .  E و C معیارهای جز به، شوند یم( نشان داده 1-4معیارها با استفاده از اعداد ) 

، که شوند یمنشان داده  (a-e) ، این معیارها با استفاده از حروف الفبای کوچکشود میه معیار فرعی برآورد

با اعداد رومی  ها آستانهبرای مشاهده یا استنتاج  مورداستفادهمعیارهای  .شوند یمفهرست  یگذار نقطههر بدون 

حروف الفبای قبلی و شروع پرانتز(  )بدون فاصله بین گیرند یمدر پرانتز قرار  ها ینا.   (i-vi)شوند یمنشان داده 

https://treaties/


 

 

در مواردی که بیش از  .شوند یموجود داشته باشد با استفاده از کاما از هم جدا  موردبیش از یک  که یدرصورتو 

 از هم جدا شوند یرگولو نقطهباید با  ها آن، شود مییک معیار برآورده 

 :شود میدیده استفاده  نحوهاز این  ییها نمونهدر زیر 

A1a(i,ii)b(i,ii,iii); B1(iii); D1a(i) 

A1c(v); A2b 

B1(i,v,vi); B2(i,v,vi); B3a(vi)b(v) 

B3c(v); C(ii) 

E 

 

 برای مناطق کلیدی تنوع زیستی یمستندساز: 2پیوست 

این اطالعات شناسایی یک سایت  .از اطالعات پشتیبانی نیاز دارد یا مجموعهبه حداقل  KBA شناسایی 

، یبند رده یها گروهرا در  KBA یها داده وتحلیل یهتجزو امکان  کند یمتیبانی و توجیه را پش KBA عنوان به

اطالعات را در  یراحت بهتا  کند یمهمچنین به کاربران کمک  .سازد یمفراهم .انواع اکوسیستم و کشورها

ای دانلود در استانداردهای مستندسازی برای مناطق کلیدی تنوع زیستی بر .جستجو و پیدا کنند یتسا وب

  :موجود است و شامل موارد زیر است KBA (www.keybiodiversityareas.org) یتسا وب

  برای همه یازموردناطالعات پشتیبانی KBAها 

  تحت شرایط خاص یازموردناطالعات پشتیبانی 

  شده یهتوصاطالعات پشتیبانی  

 .شود می روز بهمنظم  طور بهلیدی تنوع زیستی برای مناطق ک یمستندسازتوجه داشته باشید که استانداردهای 

 .را برای آخرین نسخه این سند مرجع بررسی کنند KBA یتسا وبکاربران باید 

 

 

 



 

 

 (KBAی مناطق کلیدی تنوع زیستی )ها آستانهمعیارها و : خالصه 3ضمیمه 

 

درصد جمعیت یا  تولیدمثلیواحد 

 پراکنش جهانی

اجزاء یا عناصر تنوع زیستی در 

 منطقهسایت/

.A  تنوع زیستی تهدید

 شده

5≥ 5/0%≥ (a )بحرانی یا در معرض  های گونه

 (  CR/ENخطر )

:A1 در معرض  های گونه

 تهدید
10≥ 1%≥ (b )پذیر آسیب های گونه (VU) 

5≥ 1/0%≥ (c) های گونه CR  یاEN که تنها به

و  درگذشتهخاطر کاهش جمعیت 

   حال در معرض تهدید هستند

10≥ 2/0%≥ (d )های گونه VU  که تنها به خاطر

و حال در  درگذشتهکاهش جمعیت 

   معرض تهدید هستند

تمام اندازه جمعیت  

 جهانی

(e )بحرانی یا در معرض  های گونه

 (  CR/ENخطر )

بحرانی یا در معرض  های اکوسیستم ≤5% 

 (  CR/ENخطر )

:A2 در  های اکوسیستم

 معرض تهدید
 (  VU) پذیر آسیب های اکوسیستم ≤10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.B تنوع زیستی

 ازنظر محدودشده

 جغرافیائی

 اجزاء یا عناصر تنوع زیستی

 سایت/منطقه در

درصد جمعیت یا 

 پراکنش جهانی

 تولیدمثلیواحد 

:B1محدود  گونه یک

 جغرافیائی ازنظر

 ≤%10 ≤%10 ای که باشد هرگونه

:B2محدود  های گونه

جغرافیائی در یک  ازنظر

 همنطق

گونه یا  ≤2دارای پراکنش محدود:  های گونه

در یک گروه  گونه یکتعداد کل  ≤02/0%

 باشد رت بزرگتاکسونومیکی، هرکدام که 

1%≥ 
 

:B3  تجمعات محدود

 جغرافیائی ازنظر

(a) 5≥    گونههههه)در یههههک گههههروه

تاکسههونومیکی(محدود بههه بههوم ناحیههه   

(Ecoregion یههها )گونهههه محهههدود 10 %

 تههر بههزرگکههه  بههه بههوم ناحیههه، هرکههدام

 باشد

5/0%≥ 
 

(b )5≥ در یهههههک گهههههروه گونهههههه(

محدود بهههه زیسهههت  تاکسهههونومیکی(

% گونهههه 30( یههها Bioregionناحیهههه )

محهههدود بهههه زیسهههت ناحیهههه کهههه در 

، هرکههدام کههه  شههده شناسههاییکشههور 

 باشد تر بزرگ

 

(c بخشی از)زیستگاه جهانی 5 ترین مهم %

گونه در یک  ≤5برای هر یک از   شده اشغال

 اکسونومیکیگروه ت

:B4 های یستماکوسانواع 

 جغرافیائی ازنظرمحدود 

 ≤%20 هر نوع اکوسیستم
 

 

 

 

 یکپارچگی اکولوژیکی C:  هاجزاء یا عناصر تنوع زیستی درسایت/منطق
  نخورده دستجوامع اکولوژیکی کامالً  سایت در هر بوم ناحیه ≥2

 

 



 

 

 

:D یستی اجزاء یا عناصر تنوع ز بیولوژیکی فرآیندهای

 درسایت/منطقه

 % اندازه جمعیت جهانی

:D1 تجمع جمعیتی (a)   در طول یک یا تعداد بیشتری  ها گونهتجمع

 از مراحل کلیدی از چرخه زندگی آن است

1%≥ 

(b)  برای  شده شناختهتجمع بزرگ  10در بین

 گونه

:D2 گذشته، حال و  های دورهتجمع گونه در طول  پناهگاه اکولوژیکی

 یزیست محیط های استرسآینده 

10%≥ 

:D3  بردارندِکه در ، الرو یا جوان یافته تکثیرافراد  یدکنندهتجدمنابع 

 است نسبت باالی میزان جمعیت جهانی

10%≥ 
 )اندازه جمعیت جهانی و افراد بالغ(

 

 

:E جایگزینی غیرقابل 

 وتحلیل تجزیهاز طریق 

 کمی

اجزاء یا عناصر تنوع 

زیستی 

 درسایت/منطقه

امتیاز 

 جایگزینی غیرقابل

 تولیدمثلیواحد 

سایت دارای قابلیت  

باال  جایگزینی غیرقابل

است که با تحلیل کمی 

 شود می گیری اندازهفضایی 

 CR های گونهبرای  ≤5) ≤10 (0-1)درمقیاس  ≤ 90/0

 (ENو 

 

 


