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چکیده
تخریب زیستگاه یکی از عوامل مهم نابودی گونههاست .اکوسیستمها خدمات متنوعی برای انسان فراهم مینمایندد انسدان
برای ادامه حیات به مجموعه این خدمات نیازمند است .بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناخت اهداف طدر بازسدازی
زیستگاه برای مدیریت حفاظت پوششگیاهی حیات حش در زمستان سال  1911انجام شد .برای تحقق اهداف مطالعده
حاضر ،با استفاده از کلید اژههای بازسازی زیستگاه اکولوژی بازسازی جستجو در کتابخانههای دیجیتال آنلاین ،مر ر منابع
انجام پذیرفت .مطابق یافتههای مطالعه حاضر ،فرآیند بازسازی اکولوژیکی از سه جنبه شامل سداختار پوشدشگیداهی ،ر ندد
اکولوژیکی عملکرد اکولوژیکی تشکیل شده است .همچنین یک طر بازسازی زیستگاه موفق ،از چهار هدف اصلی شامل
احیای مجدد ،برگشت اکوسیستم به حالت طبیعی ،توانبخشی بازسازی پیدر ی مدینمایدد کده از ا لویدت جهدانی بالدایی
برخوردار هستند .تحقق اهداف بازسازی زیستگاه به درک مفهومی بیشدتر پیرامدون عوامدل اکولدوژیکی کده موفقیدت طدر
بازسازی را تقویت میکند مورد نیاز است .مدیریت منابع آبی بسیار دشوار پیچیده است.
واژههای کلیدی :بازسازی زیستگاه ،حفاظت ،تنوعزیستی ،شاخص

* پست الکترونیکی نویسنده

مسؤولsomaye.arazi@stu.yazd.ac.ir :
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مقدمه

همه آنها شناسایی نشدهاند .استخراج سنگ از معادن به
شدت گیاهان ،جانوران و در نتیجه تنوعزیستی را کاهش
میدهد و روابط اساسی محیطزیستی را مختل مینماید.
علاوه براین ،با اصلاح توپوگرافی منطقه ،تخلیه و تغییر
جوامع میکروبی خاک بهوجود میآید ( Zhang et al.,
 .)2018بازسازی اکوسیستمهای تخریب شده بهعنوان
یکی از مولفههای مهم کنوانسیون برنامه استراتژیک
تنوعزیستی در سال ( 1121بهعنوان مثال ،تنوعزیستی
آیچی) و همچنین پاسخ به تغییرات آب و هوایی توسط
اجلاس سازمان ملل متحد در سال  1122با انعقاد
تعهدات برجسته شد ( .)Hughes et al., 2017بازسازی
اکولوژیکی شامل کسب فناوریهای جدید برای حفاظت
است و شواهد و دلایل شفافی وجود دارد که لزوم مطالعه
روشهای بازسازی زیستگاه را تأیید مینماید ( Haak,
 .)2007بنابراین ،بازسازی زیستگاه با هدف بهبود اثرات
منفی و مخرب فعالیتهای انسانی در زیستگاههای
حیاتوحش امری ضروری است ( .(Hale et al., 2019از
آنجا که تخریب اکوسیستمها بهشدت رو به افزایش است
تحقیقات درمورد بازسازی اکولوژیکی اکوسیستمها
بهسرعت مورد نیاز است ( .)Zhang et al., 2018هدف از
بازسازی اکولوژیکی اطمینان از پایداری ،یکپارچگی
اکولوژیکی و سلامت اکوسیستم است .اگرچه یک منطقه
بازسازیشده ممکن است از ویژگیهای اکوسیستم،
بهرهوری و تنوعزیستی یک منطقه بومی بدون شرایط
آشفتگی برخوردار نباشد ،با اینوجود در مقایسه با مناطق
آشفته ،سطح بهره و ارزش بالاتری را برای حیاتوحش و
مردم فراهم میکند ( The City of Calgary- Parks,
 .)2014تاکنون طرحهای بازسازی زیستگاه بهطور عملی و
تئوری در مناطق مختلف انجام شده است و موفقیتهای
زیادی کسب نمودهاند .برای مثال؛ طرح بازسازی
جنگلهای ایالت متحده آمریکا ( United States
 ،)Department of Agnculture, 2013بازسازی زیستگاه
در مکزیک ( )Austin, 2014و در دانشگاه واترلو انتاریو
( .)Murphy, 2017این مطالعه با هدف برجستهسازی
اهمیت و اهداف بازسازی اکولوژیکی اکوسیستمها برای

حفظ تنوعزیستی بهدلیل تأثیر آن بر عملکردهای
اکوسیستم در سیستمهای زمینی ،آب شیرین و دریایی
یکی از اصول اصلی حفاظت است ( Hughes et al.,
 .)2017یک اکوسیستم از اجزای گوناگونی مانند گیاهان،
حیوانات ،میکروبها ،هوا ،آب ،خاک تشکیل شده است
که همه این اجزا توسط ماده مغذی به یکدیگر وابسته
هستند ( .)Austin, 2014در سالهای اخیر بومشناسان
مجموعه خدمات اکوسیستمها و میزان اهمیت آنها را
برای انسان برجسته کردند و مطابق عقیده آنها
اکوسیستمها شامل خدمات بسیاری هستند که این
خدمات و کالاها نتیجه عملکرد خوب اکوسیستم
میباشند و شامل تأمین غذا ،فیبر ،تنظیم آب و هوا،
کاهش آفات ،خدمات آموزشی و تفریحی میشوند
( .)Austin, 2014از دست دادن خدمات اکوسیستمها
آسیبپذیری انسانها را بهویژه در مناطق خشک افزایش
میدهد و مانع قابلتوجهی برای رسیدن به اهداف توسعه
مانند کاهش فقر ،گرسنگی و بیماری است ( Austin,
 .)2014مطابق گزارش صندوق جهانی حیاتوحش در
سال  1122میلادی ( 2931شمسی) ،از سال  2311تا
کنون جمعیت حیاتوحش به دلیل از بینرفتن ،تکهتکه
شدن و تخریب زیستگاه ،حدود  01درصد کاهش یافته
است و باتوجه به مشاهده نرخ بیسابقه و تغییر و تبدیل
اکوسیستمها توسط بشر در مقیاس جهانی ،بازسازی
اکولوژیکی برای مقابله با اثرات منفی نابودی زیستگاه در
ایجاد تحول در حیوانات توسط دانشمندان مورد توجه
قرار گرفت ( .(Hale et al., 2019استفاده بیشاز حد از
منابع طبیعی توسط جوامع انسانی ،فشارهای طبیعی بر
اکوسیستمها را افزایش داده است و منجر به تغییر اقلیم،
آلودگی محیطزیست ،آسیب به پوششگیاهی و از دست
دادن تنوعزیستی شده است .شتاب مداوم شهرنشینی و
صنعتیشدن در سراسر جهان ،همراه با نیاز به منابع
معدنی منجر به توسعه معادن جدید شده است و تا حد
زیادی بسیاری از اکوسیستمها را نابود کرده است .معادن
باعث ایجاد اثرات محیطزیستی قابل توجهی میشوند که
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گرفتهشد .در این مطالعه از مرورگر
استفاده شد.

مدیریت و حفاظت تنوعزیستی انجام شد و نتایج مطالعه
حاضر به مدیران منابع طبیعی کمک مینماید تا ضمن
شناخت مفاهیم بازسازی زیستگاه و اکولوژی بازسازی ،با
اهداف یک طرح صحیح بازسازی زیستگاه آشنا شوند و از
دستکاریهای نادرست و ناآگاهانه در محیطزیست
جلوگیری مینماید.

Microsoft Edge

نتایج
اکولوژی بازسازی کمک به بازیابی سیستمهای محیط
زیستی تخریبشده است و بازسازی زیستگاه بر تهیه
محیط و منابع مناسب برای گونههای هدف یا گونههایی
که بهدلیل پاکسازی یا تخریب زیستگاه درگذشته ،در
حال حاضر جمعیت آنها روبه کاهش و نابودی است
تمرکز دارد (.)Clarke et al., 2010
فرآیند بازسازیاکولوژیکی متشکل از سهجنبه ساختار
پوششگیاهی ،روند اکولوژیکی و عملکرد اکولوژیکی
(ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی خاک ،سیستم آب
زیرسطحی خاک) میباشد ( .)Zhang et al., 2018جدول
 2بهشرح شاخصهای محیطزیستی برای ارزیابی یک
معدن جهت بازسازی میپردازد (.)Zhang et al., 2018

مواد و روشها
این مطالعه بر اساس جستجو در کتابخانههای دیجیتال
آنلاین ،مرورمنابع و ترجمه پژوهشهای انجامشده درمورد
بازسازی اکولوژیکی اکوسیستمها انجام شد .برای بارگیری
مقالههای پژوهشی موردنیاز در کتابخانه دیجیتال
 ScienceDirectبا استفاد از کلماتکلیدی بازسازی
زیستگاه و اکولوژی بازسازی فرآیند جستجوی مقالات
لاتین انجام شد و بارگیری سایر منابع با جستجوی آنلاین
در گوگل صورت گرفت .سپس برای ترجمه و بازگردانی
متن انگلیسی به زبان فارسی از مترجم آنلاین گوگل بهره

جدول  -1شاخصهای محیطزیستی برای ارزیابی یک معدن جهت فرآیند بازسازی (.)Zhang et al., 2018
عناصر

شاخصها

علائم

شاخص روند محیطزیستی

نقصهای موجود در لایه سطحی خاک
تراکم ذرات خاک /رطوبت خاک
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم موجود در خاک
مواد آلی خاک
فعالیت آنزیمهای موجود در خاک

ظرفیت تحمل

Species of arbor layer
Species of shrub layer
Species of herb layer

شاخص ساختار پوششگیاهی

شاخص عملکرد محیطزیستی

توانایی حفظ آب /باروری
بهرهوری خاک /ظرفیت تحمل

شاخص تنوع شانون
شاخص اکولوژیکی غالب
گونههای پیشگام
گونههای سازنده

بهرهوری سیستم
ذخیره و تبدیل انرژی
ظرفیت
ساختار جامعه و عملکرد تنوع آشیان
اکولوژیکی محیطزیستی

تنوعمیکروبی خاک
تنوعمیکروفلور خاک
تنوع گروه جانوران فعال خاک
زیستتوده

تنوع آشیان اکولوژیکی
تنوع تجزیه
روند و گردشمواد
تنوع چرخه-مواد
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مراحل و اهداف انجام یک طرح مدیریت سرزمین باهدف
بازسازی اکوسیستم و تنوعزیستی را میتوان در چهار
مرحله  )2احیایمجدد  )1برگشت اکوسیستم به حالت
طبیعی  )9توانبخشی  )2بازسازی طبقهبندی نمود ( The

 .)City of Calgary- Parks, 2014جدول  1به شرح
اهداف یک طرح بازسازی اکولوژیکی اکوسیستم
میپردازد.

جدول  -2اهداف یک طرح بازسازی زیستگاه
مرحله
احیای مجدد
برگشت اکوسیستم به
حالت طبیعی

توانبخشی

شرح
هدف از احیای زیستگاه ایجاد ثبات در سرزمینهای آشفته برای استفاده سازگار با محیطزیست است و در این مرحله
اکوسیستم دارای کمترین عملکرد و تنوعزیستی میباشد ).(The City of Calgary- Parks, 2014
این مرحله دارای مجموعهای از فعالیتهاست که برای بهبود و ارتقاء محیط طبیعی از طریق ورود مجدد گونههای بومی
توسط مدیران به یک منطقه خاص و ایجاد سازگاری مناسب با شرایط آب و هوایی خاص انجام میشود ( The City of
.) Parks, 2014 Calgaryخدمات توانبخشی یا بازیابی اکوسیستم یکی از اصول مهم احیای اکوسیستمهاست .از سوی دیگر احیای زمین که شامل
تثبیت ،تضمین ایمنی عمومی ،بهبود زیبایی و معمولا بازگشت اکوسیستم به شرایط قبل از تخریب در مقیاس منطقهای
میباشد مفید محسوب میشود ).(Zhang et al., 2018

شکل  2طیفکلی اهداف یک طرح بازسازی زیستگاه را
نشان میدهد .نقطه آغازین فرآیند بازسازی زیستگاه،
زیستگاهی تخریبشده است که نسبت به زیستگاه مرجع
از تنوعزیستی و عملکرد اکوسیستم کمتری برخوردار
است .از طریق فرآیندهای احیای مجدد (نارنجی) و
بازگشت اکوسیستم به حالت طبیعی (زرد) عملکرد
اکوسیستم و تنوعزیستی با گذشت زمان افزایش مییابد
اما منجربه تشکیل یک اکوسیستم میشود که بهطور
معمول طی مراحل توالیطبیعی ایجاد نشده است.

توانبخشی (سبز) عملکرد اکوسیستم و تنوعزستی را به
سطحی مشابه اما کمتر از یک زیستگاه مرجع باز
میگرداند و به اکوسیستم اجازه میدهد تا بهطور طبیعی
به شرایط زیستگاه مرجع برگردد .بازسازی (آبی) زیستگاه
تخریبشده را به عملکرد کامل اکوسیستم و سطح
تنوعزیستی زیستگاه مرجع باز میگرداند ( The City of
.)Calgary- Parks, 2014

شکل  -1اهداف یک طرح بازسازی زیستگاه (.)The City of Calgary- Parks, 2014

بازسازی اکولوژیکی باا هادف حفاظات از پوشا
گیاهی
اکولوژی بازسازی یک رشته نسبتا جوان است و اغلبب ببر
روی احیای پوششگیاهی تمرکز میکند (بهعنبوان مثبال
22

تقریبا  11درصد از مطالعات فقط بر روی احیای گیاهبان
تمرکز دارد) .طرحهایی که شبامل بهببود پوشبشگیباهی
هستند اغلب زیستگاههایی را ببرای حیباتوحبش فبراهم
مینمایند (.(Hale et al., 2019
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بازسازی اکولوژیکی با هدف حفاظت از جانوران
بازسازی زیستگاه شامل طیف متنوعی از اقبدامات اسبت.
تجدید حیات در مقیاس فضبایی وسبیع مبیتوانبد ببرای
بازسازی سبیمای سبرزمین مبورد اسبتفاده قبرار گیبرد و
انتشار جریان محیطی در رودخانهها میتواند فرآینبدهای
حیاتی اکوسیسبتم را ببرای حیباتوحبش ،ایجباد نمایبد.
بازسازی زیسبتگاه در مقیباس محلبی و منطقبهای ببرای
احیای جمعیت جانوران بسیار مهم است و شبامل احیبای
اکوسیستمها با هدف صبریح تبأمین زیسبتگاه ببرای یبک
گونه منفرد یا اجتماعی از گونههای حیاتوحبش موجبود
در یک منطقه میباشد .نمونبههبای متبداول از بازسبازی
زیستگاه شامل احیبای مجبدد زیسبتگاه ببا هبدف تبامین
منابع برای پرندگان از طریق ایجاد سایبانهای متراکم در
مقیاس زمانی کوتاهمبدت (کبمتبر از ده سبال) کبه مبواد
غذایی (حشرات) و حفرههای توخالی برای پرورش و پنباه
دادن بببه آنهببا را در مقیبباس زمببانی بلنببد مببدت فببراهم
میکند و بازسازی مکانهای تخبمریبزی (تختبه سبنگ و
سنگریزهها) برای ماهیها ( .(Hale et al., 2019طرحهای
بازسازی زیستگاه برای حیاتوحش معمولا بر روی احیای
جمعیتهای تولیدمثل پایدار از یک فرد یا زیرمجموعهای
کوچک از گونههای مختلف از طریق تهیه غبذا ،سبرپناه و
زیستگاه متمرکز است (.(Hale et al., 2019

بحث
بازسازی بهعنوان تلاشی برای تغییر وضعیت آشفته فعلبی
یک اکوسیستم بهحالبت مطلبوب ،یکبی از مبوارد معبدود
فعالیتهای انسانی طراحیشده برای بهرهمندی مسبتقیم
از اکوسیستمها میباشد و از طریق بازسازی بین انسانهبا
با اکوسیستمها ارتباط ناگسستنی برقرار میشود ( Kibler
 .)et al., 2018بازسبازی اکولبوژیکی یبا اکولبوژی احیباء
فرآیند کمک به توانبخشی ببه یبک اکوسیسبتم تخریبب
شده ،آسیبدیده یا از بینرفته است که طیبف وسبیعی از
فعالیتها را دربر میگیرد .شروع و یا توقف فعالیبتهبایی
که باعث تخریب منابع طبیعی میشوند تا نظبارت کامبل
بر فعالیتهای بازسازی زیستگاه ادامه مبییاببد ( Austin,
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 .)2014اگرچه فناوریهای بشر نمبیتوانبد سیسبتمهبای
طبیعی را احیا نماید اما مبیتبوان ببرای تولیبد زیسبتگاه
اصلی بامعرفی گیاهان و حیوانات مهم در اکوسیستمها در
بهبود شرایط و ترویج تکاملطبیعی و بازسازیاکوسیسبتم
مبؤثر ببود ( .)Zhang et al., 2018طبی فرآینبد برگشبت
اکوسیستم به حالت طبیعی ،زیسبتگاه تخریبب شبده ببه
فرایندهای طبیعی سپرده میشبود تبا ببه حالبتطبیعبی
بازگردد اما ممکن است ایبن فرآینبد منجبر ببه بازگشبت
اکوسیستم به حالتطبیعی نشبود .اگبر سبطح تخریبب از
مقدار آسبتانه آشبفتگی بیشبتر شبود از بازیبابی طبیعبی
سیستم جلوگیری مبینمایبد و منجبرببه تخریبب بیشبتر
اکوسیسببتم مببیشببود .بازیببابی طبیعببی طولببانی مببدت
اکوسیستمهای بومی ازطریق بذر و یبا تهباجم گونبههبای
غیربومی بدون تولید بذر باشد و این رونبد منفعبل نبوعی
بازسبازی زیسبتگاه محسبوب نمبیشبود ( The City of
 .)Calgary- Parks, 2014در واقع ببا شبروع آشبفتگی در
زیستگاه اگر فعالیتهای بازسازی انجام نشود ،در صبورت
رهاکردن سیستم ببهحبال خبود و رونبد بازیبابی طبیعبی
ممکن است دو حالت پیش آید یا سیستم بهبود یابد و یبا
اینکه دچار اختلالی مثل فرسایش شود (.)Ray, 2014
توانبخشی و بازسازی هر دو فرآیندهای فعالی هستند که
از انواع بازسازی زیستگاه محسوب میشوند .تبوانبخشبی
باهدف بازسازی عملکرد اکوسیسبتم و تنبوعزیسبتی یبک
زیستگاه تخریبشده در امتداد یک مسیر تبوالی طبیعبی،
اکوسیستم را به سطحی مشابه اما کمتر از زیستگاه مرجع
پیش میبرد .فرآیندهای بازیابی طبیعی برای مدیران ایبن
امکان را فراهم میسبازند تبا پبساز اتمبام تبوانبخشبی،
زیستگاه بهطور کامل بازسازی شود .حدو انبدازه بازسبازی
یک زیستگاه تخریبشده از جمله ترکیب گونهها ،ساختار
جامعه و پوششگیاهی بهطور کامل توسط سطح عملکبرد
اکوسیستم و تنوعزیستی زیستگاه مرجع تعیین مبیشبود
( .)The City of Calgary- Parks, 2014بازسببازی
زیستگاه اغلب یک یا چند گونبه و ببهطبور معمبول گونبه
غالب یبا دارای ارزش اجتمباعی را هبدف قبرار مبیدهبد
( .)Hughes et al., 2017گونبههبای غالبب از ببیشتبرین
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تعبداد افببراد در هببر جبزء از جامعببه برخببوردار هسببتند و
مهمترین آنها گونههایی هستند که در هر جزء از جامعه
از نقش اکولوژیکی بالایی برخوردار هسبتند و خووصبیات
اساسی هر جزء را تعیین میکننبد .گونبههبای سبازنده و
سببایر اجببزای جامعببه (ازجملببه گیاهببان ،حیوانببات و
میکروارگانیسبمهبا) ظباهر جامعبه را تعیبین مبیکننبد و
سازنده اجتمباع هسبتند .بنبابراین گونبههبای موجبود در
بازسازی محیطزیسبتی بایبد مبورد توجبه قبرار گیرنبد و
گونههای سازنده در طرحهای بازسازی اکوسیستمها بایبد
از اهمیت بالایی برخبوردار باشبند (.)Zhang et al., 2018
درمیان شاخصهای عملکرد اکوسیسبتم ،ارگانیسبمهبای
موجود در خاک ،فرآیندهای اکولوژیکی مانند تجزیه مبواد
مغبببذی و کبببانیسبببازی را تنظبببیم مبببینماینبببد و
میکروارگانیسمها با شرکت در چرخه تغذیه مبواد مغبذی،
تخریببب مببواد آلببی و جریببان انببرژی نقببش مهمببی را در
اکوسیستم ایفا میکنند .چرخه تولیدمثل بنبدپایان کوتباه
است .بنابراین این ارگانیسمها میتواننبد تغییبرات سبالانه
اکوسیستم را در هر قطعبه بازیبابیشبده مبنعکس کننبد.
گونههای بندپایان کوچک میتوانند بهطبور مبوثر عوامبل
مهببم تنببوعزیسببتی را کببه احتمببال دارد بببرروی کیفیببت
زیستگاه موثر باشند را تحتتأثیر قرار دهند .فلبور جامعبه
بر ساختارغذایی ،زیسبتگاه ،گونبههبای دشبمنانطبیعبی،
پویاییجمعیت و باروری بندپایان تأثیر میگذارد و به تببع
آن بر تنوع و غنای جوامع گیاهی تأثیر میگذارد .ببا ایبن
حال تنوع جامعه بندپایان ببر سباختار ،عملکبرد ،ثببات و
فرآینببدهای اکولببوژیکی اکوسیسببتم تأثیرگببذار اسببت.
بندپایان بهطور مستقیم و غیرمسبتقیم از پوشبشگیباهی
بهعنوان غذا و زیستگاه استفاده مینمایند .بنابراین ،آنهبا
ببه هرگونببه اختلببال در ترکیبب جامعببه گیبباهی حسبباس
هسببتند .تغییببر در تنببوع و پیچیببدگی جامعببه بنببدپایان
مببیتوانببد میببزان تخریببب زیسببتگاه را مببنعکس نمایببد.
بنابراین ،این موجودات میتوانند بهعنبوان شباخص تنبوع
زیستی اکوسیستم در مقیاسکلان در طرحهای بازسبازی
محیطزیستی نقش مهمی داشبته باشبند ( Zhang et al.,
 .)2018انتخاب نوع نحوه بازسازی زیستگاه و بنابراین نوع
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مداخله مدیران برای طرحریزی احیای زیستگاه بر اسباس
 )2اهببداف طببرح و  )1درجببه و نببوع آشببفتگی زیسببتگاه
تخریبشبده تعیبین مبیشبود .در برخبی مبوارد مداخلبه
مدیران ممکبن اسبت باعبث آمبادهسبازی سیسبتم ببرای
بازیابی طبیعی شود و یا بر روی بهبود ویژگیهبای خباص
زیستگاه از طریق فعالیتهای تقویتکننده تمرکبز کنبد و
اگرچببه هببدف بهبببود زیسببتگاه افببزایش تنببوعزیسببتی و
عملکردهای خاص محیطزیستی است اما نبوعی بازسبازی
زیستگاه محسبوب نمبیشبود چبون ممکبن اسبت باعبث
کباهش برخبی عملکردهبای دیگبر شبود ( The City of
 .)Calgary- Parks, 2014مدیریت و بازسازی مناطق آببی
(آبراهههای داخلی) دشوار و پیچیدهتر اسبت زیبرا دامنبه
تأثیر آنهبا در سبطح منطقبهای ،محلبی و ملبی و حتبی
بینالمللی است و آبراهههبا از رودخانبههبای ببینالمللبی
نشات میگیرند و سلامت آنها ببر روی شبرایط محیطبی
درسطح بینالمللی تأثیرگذار است .بهویژه برای گونههبای
مهاجر که در چرخبه زنبدگی خبود ببه قسبمتهبایی در
رودخانه و دریا احتیاج دارند و فعالیتهایی ماننبد شبکار،
ماهیگیری ،پرورش ماهی ،تولید ببرق ،آبیباری محوبول و
لایروبی مسیرهای حمبل و نقبل ببر روی چرخبه زنبدگی
آنها مؤثر است و ایبنهبا از جملبه مسبا لی هسبتند کبه
رودخانبههببای زیبادی در اروپببا بببا آنهبا مواجببه هسببتند
( .)Iofae, 2018انتخباب نبوع نحبوه بازسبازی زیسبتگاه و
بنابراین نبوع مداخلبه مبدیران ببرای طبرحریبزی احیبای
زیستگاه ببر اسباس  )2اهبداف طبرح و  )1درجبه و نبوع
آشفتگی زیستگاه تخریب شده تعیین میشبود .در برخبی
موارد مداخله مبدیران ممکبن اسبت باعبث آمبادهسبازی
سیستم برای بازیبابی طبیعبی شبود و یبا ببر روی بهببود
ویژگیهای خاص زیستگاه از طریق فعالیبتهبای تقویبت
کننده تمرکز کند و اگرچه هدف بهبود زیسبتگاه افبزایش
تنوعزیستی و عملکردهای خاص محیطزیستی اسبت امبا
نوعی بازسازی زیستگاه محسوب نمیشبود چبون ممکبن
است باعث کاهش برخی عملکردهبای دیگبر شبود ( The
.)City of Calgary- Parks, 2014
مدیریت و بازسازی مناطق آبی (آبراهههای داخلی) دشوار
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فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی
و پیچیببدهتببر اسببت زیببرا دامنببه ت بأثیر آنهببا در سببطح
 محلی و ملی و حتی بینالمللی است و آبراههها،منطقهای
از رودخانههای بینالمللی نشأت میگیرند و سلامت آنهبا
بر روی شرایط محیطی در سبطح ببینالمللبی تأثیرگبذار
 بهویژه برای گونههای مهاجر که در چرخبه زنبدگی.است
خود به قسمتهایی در رودخانبه و دریبا احتیباج دارنبد و
 تولیبد، پرورش ماهی، ماهیگیری،فعالیتهایی مانند شکار
 آبیاریمحوول و لایروبی مسیرهای حمل و نقبل ببر،برق
روی چرخهزندگی آنهبا مبؤثر اسبت و ایبنهبا از جملبه
مسا لی هستند که رودخانههای زیادی در اروپبا ببا آنهبا
 ببببرای بسبببیاری از.)Iofae, 2018( مواجبببه هسبببتند
اکوسیستمهای رویزمین که تحتتأثیر تخریببگسبترده
قرارگرفتهاند فرآیند بهبود اکوسیستم ببدون تلباش ببرای
 ببدینترتیبب بازسبازی یبک.بازسازی اتفاق نخواهد افتاد
 سیاست و عمبل اسبت و در،مولفهمهم افزایشدهنده علم
نتیجببه بایببد از اولویببت جهببانی بالببایی برخببوردار باشببد
.)Hughes et al., 2017(
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A Review of Biodiversity Management Methods
(Case Study: Ecosystem Ecological Restoration)
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Abstract
Habitat destruction is one of the important factors in species extinction. Ecosystems provide
a variety of services to humans, and humans need a set of these services to survive. For this
purpose, the present study was conducted to identify the objectives of the Habitat
Restoration Plan for the management and protection of vegetation and wildlife in the winter
of 2020. To achieve the objectives of the present study, resource review was performed
using the keywords Habitat Restoration and Search Restoration Ecology in online digital
libraries. According to the findings of the present study, the process of ecological
Restoration consists of three aspects including vegetation structure, ecological process and
ecological performance. A successful habitat Restoration project also pursues four major
global priority priorities, Including Regeneration, Ecosystem restoration, Rehabilitation, and
Regeneration. Achieving the goals of Habitat Restoration requires a greater understanding of
the ecological factors that enhance the success of the regeneration project. Water resources
management is very difficult and complex.
Key words: Habitat Restoration, Conservation, Biodiversity, Index
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