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10-10:05ملیسرودقرآن،

طرحملیمدیردوست،نظریدکترآقای10:05-10:15آمدگوییخوش

اثناعشریمهندسخانم10:15-10:30بومیزیسترویکرداصولومفاهیممرور

موزردکترآقایطرح،المللیبینارشدمشاور10:30-11اکوسیستمیرویکرداجرایبامرتبطالمللیبیناخیرهایتوسعه

موسویخانمسرکارطرح،ملیمشاور11-11:20اجتماعیهایکنشوبومیزیسترویکردمیانترعمیقارتباط

دوستنظریدکترآقای11:20-11:40بومیزیسترویکردکارگیریبهدرتاالبهاطرحتجارب

11:40-12بندیجمعوپاسخوپرسش



مبانی پایه و مفاهیم مدیریت اکوسیستمی

مهری اثناعشری

طرح حفاظت از تاالبهای ایران



اکوسیستم

جانورانگیاهان

خاکهواآب

یط ترکیبی پویا از گیاهان، جانوران، میکروارگانیسم ها و مح
غیرزنده اطراف آنها 



مدیریت اکوسیستمی چیست؟

مدیریترویکردزیستیتنوعکنوانسیون
دردخوعملیاتیپایهساختاربعنوانرااکوسیستمی

معرفیکنوانسیونایناهدافبهرسیدنراستای
.استنموده

مدیریتبرایاستراهبردیاکوسیستمیمدیریت
حفاظتدنبالبهکهزیستیمنابعوآبزمین،جامع

.استخردمندانهبرداریبهرهپایداریو
مرکزدرآنهاحیاتومردماکوسیستمیمدیریتدر

هبوگیرندمیقرارحفاظتومدیریتگیریتصمیم
روشهایباایعمدهتفاوترویکردایندلیلهمین
.داردحفاظتسنتی



مدیریت اکوسیستمی

لدنبابهاکوسیستمیمدیریتسادهبیانبه
احیایوطبیعیاکوسیستمهایحفظ

همزمانولیاستشدهتخریباکوسیستمهای
انسانیجوامعنیازهایتامینبا



اصول مدیریت اکوسیستمی

زیستی،منابعوآبسرزمین،مدیریتاهداف.1
.استاجتماعیانتخابمسأله

منافعونیازهاحسببررابومهازیستجامعه،مختلفهایبخش
نگرندمیفرهنگیاجتماعی،اقتصادی،

سایروملیگیرانتصمیممحلی،گیرانتصمیممحلی،مردم
باشندمیمختلفاندرکاراندستدولتی،بخشهای

ضروریستامریاندرکاراندستتحلیل

ارزشهایکهاستنحویبهبومی،زیستمدیریتروشنهایگزینه
ومنصفانهبطورانسانهابراینامحسوسومحسوسمنافعوذاتی

شودتوزیععادالنه



اصولادامه

ممکنسطوحترینپایینبهبایدمدیریت.2
.شودتمرکززدایی

جرمنبیشترعدالتوبخشیاثرکارایی،بهمتمرکزغیرنظام
شودمی

باشداندرکاراندستهمهشامل

گرددبرقرارعمومیمنافعومحلیمنافعبینتوازن

کیت،مالمسوولیت،باشد،بومزیستبهنزدیکترمدیریتهرچه
میبیشترمحلیدانشازاستفادهومشارکتپاسخگویی،

ارقرهمکناردررامحلیمردمومتخصصانشیوهبهترین.شود
.دهدمی



ادامه اصول 

بالفعلوبالقوهاثراتبایدبومزیستمدیران.3
سایروهمجواربومهایزیستبرخودفعالیتهای

.بگیرندنظردررابومهازیست
قابلغیروناشناختهاثراتدارایاغلببومهازیستدرمدیریتیمداخالت

.باشدمیبومهازیستدیگربربینیپیش



ادامه اصول 

هدیدگاازرابومزیستبایدمدیرانمدیریت،ازحاصلمنافعگرفتندرنظربا.4
میبوزیستمدیریتهایبرنامهچنین.نمایندمدیریتونمودهدرکاقتصادی

:باشندداشتهدربرراذیلمواردباید
دارندسوءاثراتزیستیتنوعبرکهبازارانحرافاتکاهش.
رپایدابرداریبهرهوزیستیتنوعحفاظتارتقاراستایدرمشوقهاییتخصیص
ممکنحدتابومزیستدروندرمنافعوهاهزینهنمودنداخلیامکان

باسازگارناکاربریاجرایواراضیکاربریتغییردرزیستیتنوعتهدیدبزرگترین
زیراشدبامیبازارتحریفازناشیاغلبامراین.باشدمیزیستمحیط
حالعیندر.شودمیمحاسبهکمبسیارهاگونهوبومهازیستارزش

مترکتنوعباسیستمهایبهاراضیتبدیلبرایمختلفهاییارانهومشوقها
ازناشیهایهزینهبرندمیسوداراضیتبدیلازکهآنها.شودمیبرقرار
را(آلودگی)زیستیمحیطهایهزینهکهنیزآنها.کنندنمیتقبلراتبدیل
هاجازهامشوقتنظیم.میکنندخالیشانهخودمسوولیتازکنندمیتولید
میاطمینانوشوندمندبهرهکنند،میکنترلرامنابعکهآنهاتادهدمی

.ندنمایجبرانآنراکنندمیتولیدزیستیمحیطهزینهکهآنهاییکهبخشد



ادامه اصول 

بهبومزیستکارکردهایوساختارازحفاظت.5

افاهدازیکیبایداکوسیستمخدماتبقاءمنظور
.باشدبومیزیستمدیریتداراولویت

بهمبوزیستپذیریبرگشتویپذیرانعطافتوانوکارکرد
محیطوهاگونهبینوها،گونهبینودرونپویایروابط

وفیزیکیمتقابلهایکنشچنینهموبیجانشان
داردبستگیزیستمحیطداخلدرشیمیایی

،هایکنشچنیناحیاباشد،مناسبکهجاهروحفظ
اززیستیتنوعدرازمدتحفاظتبرایفرایندهاییومتقابل
.هاگونهازسادهحراستتااستبرخورداربیشتریاهمیت



ادامه اصول 

خودکارکردهایمحدودهدربایدبومهازیست.6
.شوندمدیریت

اهدافبهدستیابیسهولتیابودنمحتملبهتوجهبا
ودنمتوجهزیستیمحیطشرایطبهبایستمیمدیریتی،

اربومزیستتنوعوکارکردساختار،طبیعی،وریبهرهکه
کندمیمحدود

بهاستممکنبومزیستکارکردمورددرهامحدودیت
ینیبپیشقابلغیرموقت،شرایطتاثیرتحتمختلفدرجات

بدینوگیردقرارشدهنگهداشتهمصنوعیشرایطبودن
دباشمحتاطمتناسبیبطوربایستمیمدیریتترتیب



ادامه اصول 

وییفضامقیاسدربایدبومیزیسترویکرد.7
.شودگرفتهکاربهمناسبزمانی

هستنداهدافبامتناسبکهزمانیومکانیمقیاسهای

مدیران،کاربران،توسطعملیاتیبطورمدیریتمرزهای
شودمیتعریفمحلیمردمودانشمندان

مراتبیسلسلهماهیتاساسبربومیزیسترویکرد
گیردمیقرار(بومزیستگونه،ژن،)زیستیتنوع



ادامه اصول 

اثراتوزمانیمقیاسهایگرفتننظردربا.8
بومزیستفرایندهایدهندهشکلکهتأخیری

بهبایدبومیزیستمدیریتاهدافهستند،
.گرددتنظیممدتبلندصورت
ورمتغییزمانیهایمقیاستوسطبومیزیستفرایندهای

شودمیمشخصتاخیریاثرات

وفوریمنافعدادنترجیحبهانسانهاگرایشباحالتاین
داردتعارضدرازمدتنتایجبرمدتکوتاه



ادامه اصول 

ریتمدیدربایدتغییراتبودنناپذیراجتناب.9
.گیردقرارتوجهمورد

کیبترشاملتغییراینکهکنندمیتغییربومهازیست
.شودمیآنهاجمعیتفراوانیوهاگونه

یابدانطباقتغییراتاینبابایستمیمدیریت.

ودادهارویوتغییراتبهپاسخگوییوبینیپیشمنظوربه
باعثاستممکنکهگیریتصمیمهردراحتیاطبرای

اقداماتگرفتننظردرحالعیندروشودهاگزینهسلب
چونهمدرازمدتتغییراتبرآمدنفایقبرایتخفیفی

هپایبربایستمیبومیزیسترویکرداقلیم،تغییر
گیردقرارمشارکتیوانعطافیمدیریت



ادامه اصول 

اریبرقردنبالبهبایدبومیزیسترویکرد.10
برداریبهرهوحفاظتتلفیقوتعادل

.باشدزیستیتنوعازخردمندانه
نقشبلحاظهموذاتیشارزشنظرازهمزیستیتنوع

هاآنبهماکهدیگریخدماتوبومزیستتامیندرکلیدی
استمهمبسیارهستیم،وابسته

ایزیستیتنوعاجزایکهبوداینبرگرایشگذشته،در
اما.شودمدیریتنشدهحمایتیاشدهحمایتبعنوان
استتریمنعطفشرایطبهنگاهاینتغییربهنیازاکنون

میدیدهچارچوبیکدربرداریبهرهوحفاظتآندرکه
بومهایزیستازایبازهدراقداماتکاملدامنهوشود

دگیرمیقرارساختانسانتاشدهحمایتبشدت



ادامه اصول 

اطالعاتاشکالتمامیبایدبومیزیسترویکرد.11
تجاربونوآوریهادانش،وبومیعلمی،شاملمرتبط
.بگیردنظردررامحلی
اطالعاتکارآ،بومیزیستمدیریتراهبردهایتهیهبرای

استحیاتیومهممنابعکلیه

بهرهازناشیاثراتوبومزیستکارکردهایازبهتریدانش
استوردنیازمانسانبرداری

اناندرکاردستکلیهاختیاردربایدمرتبطاطالعاتگونههر
تصراحمدیریتیتصمیماتپسدرمفروضاتتاشودگذارده

یابند



ادامه اصول 

مرتبطبخشهایکلیهبایدبومیزیسترویکرد.12
.نمایددخیلراعلمیمراجعوجامعه
همراههستندپیچیدهزیستیتنوعمدیریتمسایلبیشتر

متعددپیامدهایوجانبیاثراتمتقابل،هایکنشبا

محلی،سطوحدرمرتبطاندرکاراندستومتخصصانلذا
شونددرگیربایدنیازصورتدرباالتر،وملی



تعیین گسترده اکوسیستم و . گام اول
ذینفعان اصلی آن

اصول مرتبط با این گام
اهداف مدیریت آب، خاک و منابع .1

زیستی بعنوان یک موضوع 
اجتماعی

درنظر گرفتن مرزهای فضایی و .7
زمانی

تدرنظر گرفتن کلیه اشکال اطالعا. 11

دربرگرفتن کلیه بخشهای . 12
اجتماعی و علمی

تعیین ذینفعان

شناسایی مرزها و گستره
اکوسیستم

قایجاد ارتباط بین اجزاء فو



تعیین ساختارها و کارکردهای . گام دوم
اکوسیستم

 اصول مرتبط با این گام

تمرکز زدایی مدیریت. 2

حفاظت ساختار و کارکردها به . 5
منظور تداوم خدمات

مدیریت اکوسیستم در محدوده . 6
کارکردها

ی تعادل و تلفیق جنبه های حفاظت. 10
و بهره برداری

 تعیین ساختارهای
اکوسیستم

 تعیین کارکردهای
اکوسیستم

 تنظیم سازوکارهای
مدیریت و پایش 

اکوسیستم



جنبه های اقتصادی. گام سوم

 اصل مرتبط با این گام

شناسایی منافع حاصل از . 4
(اقتصادی)مدیریت 

فی کاهش فعالیتهای اقتصادی که اثر من-
بر تنوع زیستی دارند

هدایت فعالیتها در راستای حفظ تنوع-
زیستی و بهره برداری پایدار

داخلی سازی منافع وهزینه های در -
درون اکوسیستم 

 شناسایی محورهای
ر اقتصادی با اهمیتی که ب

اکوسیستم و اجزاء آن اثر 
.می گذارند

 کدام جنبه های اقتصادی
ر نقش تعیین کننده ای د

گزینه های مدیریتی 
.اکوسیستم دارند



اکوسیستمفضاییمدیریت.چهارمگام

 اصول مرتبط با این گام

درنظر گرفتن اثرات مدیریت .3
اکوسیستم بر اکوسیستمهای 

مجاور و سایراکوسیستمها

اعمال رویکرد اکوسیستمی در .7
مقیاس مناسب فضایی و زمانی

م اثرات احتمالی اکوسیست
بر اکوسیستمهای مجاور 
که این موضوع بر داخلی 

سازی هزینه منفعت 
اکوسیستم خواهد 

.  کاست



اکوسیستمزمانیمدیریت.پنجمگام

اصول مرتبط با این گام •
با درنظر داشتن تنوع مقیاسهای . 8

زمانی و اثرات بلند مدت که ممکن 
است فرایندها را تحت تاثیر قرار 

دهند، اهداف مدیریت اکوسیستمی
.دباید برای بلند مدت تنظیم گردن

ل باید درنظر گرفت که تغییرات قاب. 9
.  پیش بینی هستند

س تنظیم مناسب مدیریت در مقیا
زمانی، در برگیرنده اهداف بلند 
مدت و راههای انعطاف پذیری 

برای دستیابی به آنها 

یا برخی مسائل قابل پیش بینی
ت غیر قابل پیش بینی، ممکن اس

اهداف بلند مدت و روشهای 
قرار دستیابی به آنها را تحت تاثیر

.دهند

 اهداف بلند مدت و راههای
رسیدن به آنها باید بطور مداوم 

قرار ( یا بازنگری/و)مورد بررسی 
گیرند



مهمترین محورهای مدیریت اکوسیستمی

تمرکز بر حفظ جامعیت اکوسیستم از طریق حفاظت از
زیستگاه ها کلیدی

اعمال ارزشهای انسانی

همکاریهای بین سازمانی

درگیر نمودن ذینفعان مختلف

بکارگیری ابزارهای طرح ریزی و برنامه ریزی

شیوه های مناسب پایش و ارزیابی به منظور تشخیص
به موقع مشکالت احتمالی 



از توجه شما سپاسگزارم



آخرین تحوالت بین المللی در زمینه به کارگیری رویکرد  
زیست بومی

دکتر مایك موزر
مشاور ارشد بین المللی طرح حفاظت از تاالب های ایران

1389مرداد 4

طرح حفاظت از تاالب های ایران



حفظ خدمات زیست بوم از طریق حفاظت•
از ساختار و کارکرد زیست بوم

ت  مدیریت زیست بوم ها باتوجه به محدودی•
کارکرد آن ها

درك و مدیریت زیست بوم ها در مفهومی  •
اقتصادی

مدیریت زیست بوم ها برای تغییر•

اصل رويكرد زيست بومي4تمركز بر 



2010سالدرتنوع زیستیکنوانسیوناهداف
قدانفکاهشبهرووقابل توجهروندبه یكرسیدن

ملیومنطقه ایجهانی،سطحدرتنوع زیستی
ابعادهکلینفعبهوفقرکاهشبرتاثیرباهم گام
زمینکرهرویبرحیات

3چشم انداز جهاني تنوع زيستي 

هدف ها به طور کامل -هیچ یك از زیر•
برآورده نشده اند

بیشتر شاخص ها منفی هستند•
هیچ یك از دولت ها موفق نبوده اند•
فشار مستقیم مداوم بوده و یا در حال •

افزایش است

2010اهداف تنوع زيستي براي سال 
برآورده نشده اند



موقعیت فشار پاسخ

Source: 
Butchart 
etal 2010



برای  ( RLI)شاخص فهرست قرمز •
تمام گونه ها در حال کاهش است

ری  گونه های مرجانی با سرعت بیشت•
در معرض خطر انقراض قرار دارند

ترین  به طور متوسط، دوزیستان بیش•
ع گروهی هستند که مورد تهدید واق

می شوند

Source: IUCN



ه  هر زیستگاه روند متفاوتی دارد اما به طور کلی روند روبه کاهشی مشاهد
می شود

تاالب ها، شوره زارها، صخره •
های مرجانی، پهنه های علف  

دریایی و یخ ها اقیانوس ها 
.روند رو به اضمحاللی دارند

تجزیه بی رویه جنگل ها و•
رودخانه  ها

کاهش سرعت از بین رفتن•
به استثناء )جنگل های حرا 

(آسیا
رو به وخامت رفتن شرایط •

بسیاری از زیستگاه های 
زمینی 

Source: NSIDC



...افزايش مناطق حفاظت شده 

Source: UNEP-
WCMC

Source: UNEP-WCMC



پیش بینی ها حاکی از ادامه و رون رو به  •
ات در  رشد انقراض، فقدان زیستگاه ها، تغییر
پراکندگی و فراوانی تنوع زیستی است

تی و خطر باالی فقدان قابل توجه تنوع زیس•
از بین رفتن کارکرد ها و خدمات خارج از  

حد تحمل زیست بوم
جل  فقدان تنوع زیستی با اقدامات قوی و عا•

ر استقابل پیش بینی و حتی برگشت پذی

3چشم انداز جهاني تنوع زيستي 
:يافته هاي مهم



نقاط تحمل زيست بوم_آينده تنوع زيستي 

Self-perpetuating

آستانه

بازگشت مشكل است-زمان طوالني

زمان تاخیر

فشار

يتنوع زيست
موجود

تنوع  كمتر، خدمات  
كمتر زيست بوم، 
فقدان سالمت 

انسان ها

يتنوع زيست
تهتغيير ياف



خوراك وری اب های شیرین-نقاط بحرانی

کاهش ورود فاضالب، مواد شوینده و •
فاضالب کشاورزی

جنگل زایی دوباره حوضه های آبریز•

احیاء تاالب ها•

ه  مشوق های اقتصادی برای بستن چرخ•
مواد مغذی در مزارع

تجمع مواد مغذی مشتق از کودها و   •
فاضالب پهنه های آب شیرین را به 

ه  موقعیت خوراك وری تبدیل می کند ک
:این باعث

ه کاهش سطح اکسیژن و مرگ گسترد•
گیاهان، ماهیان و بی مهرگان می شود

فقدان مواد مغذی از ماهیان و  وجود •
مواد سمی آب را جهت مصارف شرب و  

.تفرج نامناسب می سازد

مسیر کنونی مسیر جایگزین



(2010)اقتصاد زيست بوم ها و تنوع زيستي  

ارزش های اقتصادی و اجتماعی خدمات •
زیست بوم ها

کمبود توجه به تهدیدات و هزینه های •
یل  اقتصادی  فقدان زیست بوم ها یکی از دال

ه شمار  ریشه ای از بین رفتن تنوع زیستی ب
می رود

1:10فواید زیست بوم ها از : ضریب هزینه ها•
متغیر است1:100تا 

مباحث پررنگ اقتصادی برای سرمایه •
گذاری در کارکرد زیست بوم ها



از اشتغال ملی% 71•
مراودات خارجی% 62•
صادرات% 98•

•89 %GDP

ارزش اقتصادي تنوع زيستي در مالديو



گسترش اقدامات در راستای حفاظت از تنوع زیستی

ش از 
ی پی

ل ها
س العم

عک
2010

از 
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ی پ
ها

ل 
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20
10

علل ریشه ای

فشار مستقیم

شرایط  
تنوع زیستی

مزایای خدمات  
زیست بوم



سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اكولوژيك و مشاركت جوامع

ا و  افزایش مساحت مناطق حفاظت شده و مدیریت بهینه آن ها به خاطر کارکرد ه•
خدمات متعدد زیست بوم

کرد کاهش تجزیه زیستگاه ها و افزایش کار–احیاء زیست بوم های خسارت دیده •
آن ها

آموزش و آگاهی رسانی•
حمایت از و تسهیل اقدامات جوامع محلی•



توجه به فعاليت هاي آسيب رسان از طريق قانون گذاري و قيمت گذاري

ارزیابی اثرات زیست محیطی•
استانداردهای محیط زیستی•
قیمت گذاری آب•
دریافت خسارت از آلوده کنندگان•
جریمه•



راندمان باالتر در استفاده از منابع طبيعي

ایجاد فضا برای چشم انداز های دارای کارکرد -زمین•
اختصاص حق آبه برای حمایت از زیست بوم های دارای  -آب•

کارکرد
کاهش انتشار گاز کربن-انرژی•
بازیافت بیشتر-زباله•



اصالح يارانه هاي مضر براي محيط زيست

کشاورزی•
آب•
انرژی•
حمل و نقل•

ماهیگیری•



تقدير از رويكردهاي پايدار محيط زيستي از طريق
كمك هاي نقدي و بازارها

مایه  مانند الگوهای سر) پرداخت مبلغی برای کارکردهای زیست بوم •
(گذاری بازدیدکنندگان، دریافت پول از کمپانی های آب

ربن و توسعه سرزمین، ک)الگوهای ایجاد تعادل میان تاثیرات مختلف •
(غیره

(مانند زراعت ارگانیك) الگوهای ارائه گواهی •
(بوسیله دولت) تجهیزات سبز •



اقداماتی که طی یك و یا دو دهه آتی
انجام خواهند شد، مشخص خواهند 

بتا نمود که شرایط محیط زیستی نس
10000باثباتی که جوامع انسانی طی 

د، سال گذشته به آن وابسته بوده ان
.تپس از این قرن نیز ادامه خواهند یاف

چنانچه موفق نشویم از این فرصت 
استفاده کنیم، بسیاری از زیست
بوم های موجود درکره زمین به 

ه موقعیتی جدید و متفاوت از گذشت
تغییر وضعیت خواهند داد که مشخص

ت نیست آیا این ظرفیت را خواهند داش
که بتوانند نیازهای نسل های آتی و

.حاضر را تامین نمایند



Recent international developments relevant to 
the implementation of the Ecosystem Approach

Dr Mike Moser
Senior International Project Advisor, CIWP

26 July 2010

Conservation of Iranian Wetlands Project



• Maintain ecosystem services through 
conserving ecosystem structure and 
functioning

• Manage ecosystems within the limits 
of their functioning

• Understand and manage ecosystems 
in an economic context

• Manage ecosystems for change

Focus on 4 principles of the 
Ecosystem Approach



2010 CBD Biodiversity Target
“to achieve by 2010 a significant reduction 

of the current rate of biodiversity loss at 

the global, regional and national level as a 

contribution to poverty alleviation and to 

the benefit of all life on Earth” 

Global Biodiversity Outlook 3

• No sub-target completely 

achieved 

• Most indicators negative 

• No government claims 

success 

• Direct pressures constant or 

increasing 

The 2010 Biodiversity 
Target has not been met



State Pressure Response

Source: 
Butchart 
etal 2010



• The Red List Index (RLI) for all 
these species groups is 
decreasing.

• Coral species are moving most 
rapidly towards greater 
extinction risk

• Amphibians are, on average, 
the group most threatened.

Source: IUCN



Trends in habitats are varied but show declines over all: 

•Wetlands, salt 

marshes, coral reefs, 

seagrass beds and sea 

ice continue to decline 

•Extensive 

fragmentation of forests 

and rivers

• Mangrove decline 

slowing (except in Asia)

•The condition of many 

terrestrial habitats is 

deteriorating 

(degrading)

Source: NSIDC



Protected areas increasing …

Source: UNEP-
WCMC

Source: UNEP-WCMC



• Projections show continuing and 
accelerating extinctions, habitat 
loss, changes in distribution and 
abundance of biodiversity 

• High risk of dramatic biodiversity 
loss and degradation of services 
from tipping points (ecosystem 
collapse)

• Biodiversity loss is preventable 
and even reversible with strong, 
urgent action

Global Biodiversity Outlook 3
Key findings:



The Future of Biodiversity – ecosystem tipping points

Self-perpetuating

Threshold

Long lasting/hard to reverse

Time lag



Tipping Points – Freshwater eutrophication

•Reduce nutrient inputs from 

sewage, detergents and 

agriculture

•Reforestation of watersheds 

•Restoration of wetlands

•Economic incentives to close 

nutrient cycle on farms

•The buildup of nutrients from 

fertilizers and sewage shifts 

freshwater bodies into a 

eutrophic state causing:

•Low oxygen levels and 

widespread kills of plants, fish, 

invertebrates

•Loss of nutrition from fisheries, 

toxic blooms make water unfit for 

drinking or recreation

Current Path Alternative Path



 The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (2010)

• Economic and social values of 
ecosystem services

• Lack of attention to the high risks 
and economic costs of ecosystem 
degradation is an underlying 
cause of biodiversity loss

• Ratio of costs : benefits of 
ecosystem conservation range 
from 1:10 up to 1:100

• Strong economic argument for 
investing in ecosystem
functioning



• 71% of national 
employment

• 62% foreign exchange

• 98% of exports

• 89% of GDP

The Economic value of Biodiversity in the Maldives



Broadening action on biodiversity conservation



Invest in ecological infrastructure and community 
engagement

• Increase the extent of protected areas and manage them 
better for their multiple ecosystem services

• Restore degraded ecosystems – reduce fragmentation of 
habitats and increase functionality

• Education and awareness raising

• Support and facilitate action by local communities



Address damaging activities through regulation
and pricing

• Environmental Impact Assessment

• Environmental standards

• Water pricing

• Polluter pays

• Fines



Greater efficiency in the use of natural resources

• Land – making space for functioning landscapes

• Water – enabling allocations to support 
functioning ecosystems

• Energy – reducing carbon emissions

• Waste – more recycling



Reform environmentally harmful subsidies

• Agriculture

• Water

• Energy

• Transport

• Fisheries



Reward environmentally sustainable approaches 
through payments and markets

• Payments for ecosystem services (eg visitor 
investment schemes, water company paybacks)

• Offset schemes (development land, carbon, etc)

• Certification schemes (eg organic farming)

• Green procurement (eg by government)



The action taken over the next 
decade or two will determine 
whether the relatively stable 
environmental conditions on 
which human civilization has 
depended for the past 10,000 
years will continue beyond this 
century.

If we fail to use this opportunity, 
many ecosystems on the planet 
will move into new, 
unprecedented states in which 
the capacity to provide for the 
needs of present and future 
generations is highly uncertain. 



ارتباط قوی تر رویکرد زیست بومی

با کنش های اجتماعی



اصول و ویژگی های رویکرد زیست بومی



مردم به مثابة بخشی از زیست بوم

ه زيست ها برای بقای خود وابسته به فرآورده هايی اند کانسان نيز مانند ديگر گونه•
.  منظور هوا، آب، غذا و سرپناه است: بوم ها در اختيارشان قرار می دهد

ريی بی اندازه از انسان از ديگر گونه ها متمايز است زيرا به سبب توانايی در هبره گ•
.زيست بوم ها، از حد برآوردن نيازهای اساسی برای بقا فراتر می رود

د و صرفا در گاه چنني می منايد انسان به نوعی بريون از دايرة زيست بوم ها قرار دار •
.  اين برداشت منطقی نيست. مقام کنرتل و مهار طبيعت عمل می کند

.  مردم جزء اصلی بسياری از زيست بوم ها هستند•



اجرایوطراحیدرمردممشارکتضرورت
مداربومزیستهایبرنامه

د را صاحب ها، مردم خو بومهای حاصل از  زيستبه سبب وابستگی به فرآورده•
بينند؛منفعت خاصی می

يوهبوم خود اند و از شيی دربارة زيستعموما  دارای دانش و معلومات گسرتده•
بوم با خرب اند؛های سنتی اداره کردن آن زيست

اند، در رار کردهوم مورد نظر بر قببه سبب مناسبات ديرپا و مستمری  که با زيست•
. قائل اندهايی معنوی، فرهنگی و اخالقیبوم ارزشبعضی موارد برای آن زيست

ت؛بوِم خود صرفا مادی نيسشان در حفاظت از زيستدر نتيجه، منفعت
يی ويژههای مالکيتیهای سنتی و نظامجوامع حملی در بسياری از جاها از شکل•

سازگاری بوم مدارهای مديريت زيستهای برنامهکند که با هدفاستفاده می
.  دارد



عوامل بازدارندة مشارکت مردم 
در مدیریت زیست بوم مدار

ه؛دشواری برای برآوردن نيازهای اولي•

.معنيعیمنبع طبيمشار زياد هبره برداران از •



نمونه هایی از اقدام ها و شیوه های  
موفق و تشویق آمیز برای جلب مشارکت مردم

؛(کوتاه مدت)طرح های تشويقی خنستني •

(.ميان مدت)طرح های توسعة پايدار •



چالش های پیش رو

زند؛به اختالفات دامن می•
دهد؛های حفاظتی را کاهش میسرعت عمل طرح•
دارای کنندگانهايی است که شرکتمستلزم صرف وقت و انرژی در نشست•

ند و از اين های گفتاری برابر نيستاطالعات، منابع مالی و سطح آموزش و مهارت
اندازند؛د طرح را به تعوي  میرب رو پيش

ای مورد هها و مسئوليتهای حفاظتی ندارد زيرا نقشفايدة چندانی برای طرح•
اند؛نظر به خوبی تعريف نشده

کثريت شرکتبرای رسيدن به امجاع نظر اگر ناممکن نباشد، در هبرتين حالت رای ا •
گريد؛کنندگان، را که عموما کارشناسان هر حوزه هستند، ناديده می

ز امکان ِاعمال اراده را از هنادهای مسئول اداره کردن و حفاظت از منابع را ا•
.گريدايشان می



سخن پایانی

يدار زيستترين انگيزه برای مديريت پاجوامع حملی دارای بيش•
ا در معرض هتداوم زندگی هيچ کس بيش از آن. بوِم خود هستند
حميطی نيست؛هتديدهای زيست

انش و بوم دارای دجوامع حملی به سبب نزديکی با آن زيست•
تواند به یمعلوماتی ويژه اند که با ترکيب با دانش علمی روز م

.بوم بينجامدمديريت متوازن و پايدار زيست



کاربرد مفاهیم مدیریت اکوسیستمی در حفاظت از تاالبها

(تجربه طرح حفاظت از تاالبهای ایران)

علی نظری دوست

مدیر ملی طرح

بسمه تعالی

طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران



مهمترین وظیفه محیط زیست برای حفاظت

جلوگیری از تخلفات شکار و صید ؟

جلوگیری از تخریب مناطق ؟

جلوگیری از بهره بردای از منابع مناطق؟

حفظ مرزهای منطقه در مقابل فعالیتهای انسانی؟



مهمترین ابزار سازمان برای حفاظت

اسلحه؟

وسیله نقلیه؟

تجهیزات انفرادی؟

امکانات ارتباطی و مخابراتی ؟

قوانین و مقررات بازدارنده؟



اکوسیستم چیست؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب



جایگاه انسان در اکوسیستم؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب

انسان؟

انسان؟

انسان؟



ارزشهای تاالبها

بطور )یستی در تاالبها بیشترین تولید و بیشترین تنوع ز

وجود دارد تاالبها به دلیل برخورداری از ( نسبی

هان بخشهای مختلف پر تولید ترین اکوسیستمهای ج
.  هستند



ارزشهای تاالبها

تولید غذا1.

کنترل سیالب2.

(سطحی و زیرزمینی)تنظیم تعادل منابع آب 3.

تصفیه آب و کاهش آلودگی4.

حمل و نقل آبی5.

تولیدات دارویی6.

صنایع دستی7.

نقش بادگیر و تلطیف کننده هوا 8.



ارزشهای تاالبها

ی تغذیه  و تعدیل آبهای زیرزمین. 2



ارزشهای تاالبها

آب کنترل سیالب در پائین دست و تنظیم منابع. 3



ارزشهای تاالبها

ع آب تصفیه آالینده ها و بهبود کیفیت مناب. 4



ارزشهای تاالبها

(ع زیستیتنو)تاالبها زیستگاه بسیاری از گونه های طبیعی هستند .5



ارزشهای تاالبها

یپتانسیلهای گردشگر. 6



http://wetlands.environment.ir

محیط بان
يجامعه محل

التیش

يجهاد کشاورز

يعیمنابع طب

http://wetlands.environment.ir/


روند تحول رویکردهای حفاظتی

نیازی به حفاظت نیست 
توسعه باید اولویت باشد

باید جلوی توسعه را گرفت
و صرفا حفاظت نمود

تعادل توسعه و حفاظت
مدیریت اکوسیستمی



مدیریت اکوسیستمی

ال حفظ به بیان ساده مدیریت اکوسیستمی به دنب

مهای اکوسیستمهای طبیعی و احیای اکوسیست

تخریب شده است

 ولی

 همزمان با تامین نیازهای جوامع انسانی



اهداف مدیریت زمین، آب و منابع زیستی . 1
.مسئله انتخاب اجتماعی است

مردم حاشیه مناطق حفاظت شده چه حد با حفاظت شدن منطقه

موافقند؟ چقدر با اقدامات حفاظتی موافقتند؟

مشکالت عنوان شده جوامع محلی تاالب پریشان در خصوص

مشکالت آنها با محیط زیست و بهره برداری از تاالب

فاظت در گیر نمودن جوامع محلی تاالب پریشان با بحث نقش ح

در زندگی روزمره آنها

تغییر نگرش مردم در ارتباط با لزوم حفاظت منطقه

نقش دادن به جوامع محلی در برنامه ریزیها

ی و برنامه ریزی کنترل بهره برداریها از منابع آب زیرزمین

چاههای غیرمجاز



اهداف مدیریت زمین، آب و منابع زیستی . 1
.مسئله انتخاب اجتماعی است



ك شهريزان اطالع مردم از منافع تاالبها به تكفيم
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از تاالب ها توسط ( اقتصادي)نظر پاسخگویان درباره بهره برداري 
(درصد بلي)مردم مناطق اطراف به تفکیک شهرهاي مورد پژوهش 
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میزان ضروري بودن حفاظت از تاالب ها از نظر پاسخگویان به 
(درصد خیلي زیاد و زیاد)تفکیک شهرهاي مورد پژوهش 
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مدیریت باید به کوچکترین سطوح امکان . 2
پذیرتمرکززدایی شود

اختیارات محیط بانان در مدیریت مناطق؟

اختیارات رئیس منطقه؟

اختیارات رئیس اداره شهرستان؟

اختیارات مدیرکل استان شما چقدر است؟

اختیارات مدیرکل مرتبط سازمان مرکزی؟

؟...اختیارات معاون سازمان

ر تشکیل کمیته محلی مدیریت تاالب، حضور جوامع محلی د

کمیته محلی مدیریت، تشکیل زیرگروه های موضوعی



رئيس

کازرونفرماندار
دبير و قائم مقام

اداره محيط زيست کازرون

اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع
دستي کازرون

نماينده اداره کل شيالت فارس

اداره امور اب کازرون

نماينده دانشگاه

دادگستري کازرون

اداره آب و فاضالب روستايي

نشبكه بهداشت و درمان شهرستان کازرو

اداره تعاون روستائي
تاننماينده اداره کل حفاظت محيط زيست اس

NGO (نماينده2)ها

اداره جهاد کشاورزي کازرون

اداره منابع طبيعي کازرون

اعضاء شوراي اسالمي روستاهاي اطراف 
(نماينده3)درياچه به نمايندگي جامعه محلي 

سطح ملي

کميته هماهنگي استاني

(كارگروه آب و كشاورزي)

کميته فني استاني
کميته محلي مديريت درياچه 

پريشان



باید اثرات بالقوه و بالفعل فعالیتهای حفاظتی بر . 3
اکوسیستمهای مجاور و سایر اکوسیستمها در نظر گرفت 

در برنامه ریزیهای مدیریتی تا چه حد اکوسیستمهای مجاور

درنظر گرفته می شوند؟

تم مطالعه اکوسیستمهای مجاور بعنوان بخشهای مکمل اکوسیس

اصلی

گاه های دریاچه ارومیه بعنوان یک اکوسیستم فوق شور با زیست
.آب شیرین اطراف به یک اکوسیستم کامل تبدیل می شود



باید اثرات بالقوه و بالفعل فعالیتهای حفاظتی بر . 3
اکوسیستمهای مجاور و سایر اکوسیستمها در نظر گرفت 

شورگل

یادگارلو



یل در باید اکوسیستم از دیدگاه اقتصادی شناخته شود و موارد ذ. 4

برنامه ریزیها درنظر گرفته شود

آیا منافع اقتصادی مناطق شناسایی شده است؟

چه فعالیتهای اقتصادی مخرب منطقه شما وجود دارد؟

یدار آیا منافع اقتصادی منطقه مورد بهره برداری قرار می گیرد؟ آیا بهره برداری پا

است؟

 آیا منافع اقتصادی منطقه به مردم بومی می رسد؟

 ،محوریت داشتن مطالعات اقتصادی اجتماعی در مطالعات مناطق

 ،شناسایی مهمترین پتانسیلهای اقتصادی

د آموزش و توانمند سازی جوامع برای در نظر گرفتن بهره برداریهای پایدار و در ح

توان

برنامه ریزی توانمند سازی جوامع محلی جهت استقرار مباحث معیشت جایگزین

ی در سطح ظرفیت سازی بهره برداریهای پایدار با تاکید بر داخلی سازی منافع اقتصاد

محلی



حفاظت از ساختارو کارکردهای اکوسیستم جهت بقاء . 5
خدمات اکوسیستم

 آیا خدمات منطقه تحت مدیریت شما شناخته شده است؟ به

رسمیت شناخته می شود؟

ی آیا شما برای حفاظت از خدمات اکوسیستم منطقه خود اقدام

انجام می دهید؟ یا فقط جلوگیری از شکار ؟

کارکردهای دریاچه ارومیه جهت کنترل غبار نمک

کارکردهای تاالب پریشان در تغذیه آبهای زیرزمین

ی، کارکردها و خدمات تاالب شادگان در کنترل سیالب، کنترل آلودگ
...  تامین علوفه دام، تامین منابع غذایی 





اکوسیستمها باید در محدوده های کارکردهای . 6
خود مدیریت شوند

فتن آیا حفاظت فقط در اکوسیستم انجام می شود یا با درنظر گر

کارکردهای آن؟

تی برنامه ریزیهای مدیریتی معموال با رویکرد حفظ تنوع زیس

انجام می گردد

بهره برداریهای معقول از منابع

مباحث کنترل آلودگی

 مباحث کنترل سیالب، تغذیه آبهای زیرزمینی  ...

 برای ورود به برنامه ریزی مدیریت تاالبها در محدوده

، کارکردهای آنها باید ارتباطات فرا سازمانی با منابع طبیعی

شرکتهای آب منطقه ای جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و 
برقرار شود... گردگشری و 



مدیریت اکوسیستمی باید در مقیاس متناسب . 7
صورت پذیرد

؟ .حفاظت در چه مقیاسی انجام می شود

آیا مقیاس اقدامات حفاظتی با مقیاس منطقه تطابق دارد؟

زتوسعه برنامه ریزیهای در برخی موارد به سطح حوضه آبخی

در نقش برنامه ریزیهای مدیریت حوضه آبخیز منجمله منابع آب

حفاظت تاالبها 

درنظر گرفتن برنامه ریزیهای توسعه منطقه ای به مدیریت

مناطق

استقرار کاربریها  و ...



ضمن درنظر گرفتن مقیاسهای موقتی و اثرات کوچکی .8

که شکل دهنده فرایندهای اکوسیستم هستند، اهداف مدیریت 
اکوسیستمی باید به صورت بلند مدت تنظیم گردد

در مدیریت کدام منطقه برنامه وجود دارد؟

ه آیا اگر برنامه ای وجود دارد رویکرد زمانی برنامه چند سال

است؟

برنامه ریزی هدفمند

 (ساله25)در نظر گرفتن چشم انداز و هدف کالن بلند مدت

 (ساله10)تدوین اهداف و شاخصهای میان مدت

تدوین اقدامات و شاخصهای کوتاه مدت



مدیریت باید درنظر داشته باشد که تغییرات . 9
قابل پیش بینی هستند

تا چه حد به آینده منطقه فکر می کنیم؟

ی کنیم؟تا چه حد تغییرات پیامد فعالیتها را پیش بینی م

ه زار و در فرایند توالی، آینده کلیه تاالبها تبدیل آنها به بیش

.  اکوسیستمهای خشکی است

ند و باید در توسعه و افزایش جمعیت تغییرات قابل پیش بینی هست

برنامه ریزیهای مدیریتی مد نظر قرار گیرند

امه خشکسالی درایران یک پدیده معمول است پس باید در برن
. ریزیها درنظر گرفته شود



رویکرد اکوسیستمی باید به دنبال تعادل مناسب و. 10
تلفیق حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی باشد

اصال بهره برداری انجام می شود؟

زون بندی تاالبها

برنامه ریزی پیاده شدن زونها

ماهیگیری

گردشگری

 شنا و ورزشهای آبی...







مدیریت اکوسیستمی باید کلیه اشکال اطالعات .11

مرتبط شامل علمی، بومی و دانش و همچنین نوآوریها 
.و تجارب را در نظر بگیرد

تا چه حد با مردم بومی ارتباط داریم؟

توانایی های مردم بومی را تاچه حد می شناسیم؟

م؟تا چه حد در اقدامات خود از تجربه مردم استفاده می کنی

 روشهای بهره برداری پایدار بومی از مناطق

مشارکت دادن مردم بومی در برنامه ریزیها مدیریتی



مدیریت اکوسیستمی باید کلیه بخشها، جوامع.12
و مراجع علمی را درگیر برنامه نماید

 نقش مراجع علمی در حفاظت و مدیریت مناطق چیست؟

و درگیر نمودن مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در مطالعات

برنامه ریزیهای مرتبط با مدیریت تاالبها



جایگاه انسان در اکوسیستم؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب

انسان؟

انسان؟

انسان؟



توسعه پایدار

یازهای توسعه ای که بدون به خطر انداختن قابلیت تامین ن
. نسلهای آتی نیازهای کنونی را تامین نماید

(Brundtland Commission -1987)

بهبود شرایط زندگی 

و رفاه انسانها

حفظ توان طبیعی و

تعادلاکولوژیک

آینده



ارکان اصلی توسعه پایدار

Education for Sustainable 

Development



حفاظت محیط زیست و حیات وحش

؟؟؟

حش هنر استفاده از سرزمین برای تولید جمعیتهای حیات و

به منظور بهره برداری یا دیگر ارزشها

هنر استفاده از سرزمین برای تولید پایدار محصوالت

ساالنه حیات وحش

ه برداری فرایند اجتماعی که فعالیتهای مرتبط با حفظ و بهر

د معقول از منابع حیات وحش به گونه ای که قدرت تولی

زیستگاه ها حفظ شود

سازگاری و هماهنگی زندگی انسان با سرزمین



مهمترین وظیفه محیط زیست در حفاظت

 شناخت ساختارهای اقتصادی اجتماعی

 دغدغه های مردم منطقه مناطق/ شناخت مشکالت

شناخت قابلیتهای منطقه تحت مدیریت

بررسی نحوه گره زدن منافع مردم با منافع حفظ منطقه

شناخت توانایی های مردم منطقه برای کمک به حفظ منطقه

 شناخت دانش و تجارب بومی مردم منطقه؟

ای برنامه ریزیهای مدیریتی همزمان با در نظر گرفتن نیازه

توسعه و منافع جوامع بومی

کنترل شکار؟



برای اجراء مدیریت اکوسیستمی

شناسایی شفاف اهداف

لفارزیابی گزینه های مختلف برای رسیدن به اهداف مخت

تلفیق مقیاسهای مختلف

درنظر گرفتن چارچوبهای قانونی و سازمانی

کار توام و مشترک با مردم

درنظر گرفتن جنبه های اقتصادی و اجتماعی

اجرای برنامه ، پایش نتایج، بازنگری و تکمیل



مباني برنامه اي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران

االبهانفعان  در رابطه با تيران و ديم گيش دانش تصميافزا
(زات، مشاركتيآموزش، تجه)نفعان يذيت سازيظرف
يته هايكم)دار تاالبها يت پايريمديجاد سازوكارهايا

/  ن و مقرراتيقوان/ يحوضه ايتيريمديطرحها/ يفرابخش
(شيپا
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يهدف اصل كرديرو ها يخروج

ف 
حذ

ي
هد

ش ت
اه

 ک
ا

ي
و  

ت 
دا

يپا
دار

ي
س

کو
ا

ي
ها

تم
س

ي
الب

تا
ي

يااز ارزشها و کارکردهيران و جوامع محليم گيتصماگر
تاالبها آگاه شوند و  

ه  دخالت داديتيريمديطرحهايديکليدر مولفه هااگر
شوند

.  خواهند نمودت يحمادار تاالب يت پايرياز مد

ت يريت مديظرف. 1
تاالبهايمحل

يهايهمكار. 2
و ياستانيفرابخش

يحوضه ا

يساختارها. 3
يفرابخشيهمكار

يمل





با تشکر


