








) مفاهیم، مبانی مدیریت و مقایسه 

تطبیقی مناطق حفاظتی کشور با جهان (

مؤلفان:

کیومرث کالنرتی 

علی بالی 

شهره عبداللهی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

مناطق تحت مدیریت سازمان



عنوان: مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) مفاهیم، مبانی مدیریت و مقایسه تطبیقی 

مناطق حفاظتی کشور با جهان (

مؤلفان: کیومرث کالنرتی - علی بالی - شهره عبداللهی

مدیر داخلی: ویدا همتی

تهیه شده در: معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفرت شبکه دانش و رسانه های ترویجی

نارش: نرش آموزش کشاورزی

گرافیست: معصومه شیری

صفحه آرا: سبا سادات کرمانی پوربقایی

منونه خوان: 

شامرگان: محدود

نوبت چاپ: اول 

قیمت: رایگان

مسئولیت درستی مطالب با نویسنده است.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، پالک 205، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، طبقه 12

تلفن: 66430465        تلفکس: 66430464        کدپستی: 1457896681

:کالتنری،کیومرث،۱۳۴۴-  سرشناسه
:مناطقتحتمدیریتسازمان)مفاهیم،مبانیمدیریتومقایسهتطبیقیمناطقحفاظتی  عنوانونامپدیدآور
 کشورباجهان(/مولفانکیومرثکالنتری،علیبالی،شهرهعبداللهی؛تهیهشدهدر   

معاونتآموزشوترویجکشاورزی،دفترشبکهدانشورسانههایترویجی.   
:تهران:سازمانتحقیقاتوآموزشکشاورزی،معاونتآموزشوترویجکشاورزی،  مشخصاتنشر

نشرآموزشکشاورزی،۱۴۰۱.   
:۷۴ص.:جدول)رنگی(،نقشه)رنگی(،نمودار)بخشیرنگی(.  مشخصاتظاهری

:رایگان9۷8-622-۷9۴9-89-6:   شابک
:فیپا  وضعیتفهرستنویسی

:کتابنامه:ص.۷۴.   یادداشت
:مناطقحفاظتشده--ایران   موضوع

Protected areas -- Iran   
:بالی،علی،۱۳۵۱شهریور-  شناسهافزوده
:عبداللهی،شهره،۱۳۵۴-  شناسهافزوده

:سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی.دفترشبکهدانشورسانههایترویجی  شناسهافزوده
 :سازمانتحقیقاتوآموزشکشاورزی.معاونتآموزشوترویجکشاورزی.نشر  شناسهافزوده

آموزشکشاورزی   
88۴۷2۷6:  شمارهکتابشناسیملی

:فیپا اطالعاترکوردکتابشناسی

شامره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 3140114  به تاریخ 1401/03/22 است.

ISBN: 978-622-7949-89-6
شابک: 978-622-7949-89-6





مؤلفان

کیومرث کالنرتی

معاون سابق محیط زیست طبیعی تنوع زیستی

 سازمان حفاظت محیط زیست ایران

علی بالی

معاونت دفرت مناطق حفاظت شده و زیستگاه های 

سازمان حفاظت محیط زیست ایران 

 شهره عبداللهی

کارشناس حیات وحش

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

Editors: 

Dr.Kiomars Kalantari
 Deputy For

Natural Environment of Biodiversity

Department of Environment of Iran

Dr.Ali Bali

 Depputy for

Protecred Areas and Habitats Office 

Department of Environment of Iran 

Shohreh.Abdollahi

Expert of Wildlife

Department of Environment of Iran 



فهرست

11 ........................................................................................................................... پیش گفتار
مقدمه................................................................................................................................... 13
1- قوانین و مقررات مهم مربوط به حفاظت و بهره برداري درحوزه  مناطق تحت مدیریت 
15 ............................................................................................ سازمان حفاظت محیط زیست
2- زیستگاه ها و رویشگاه های ایران:.................................................................................. 20
22 ..................................................................................... 3- وضعیت تنوع زیستی در ایران:
4- هدف ها و استراتژي هاي حفاظت از طبیعت در سطح ملي........................................... 24
5-طبقه بندی مناطق حفاظت شده در ایران....................................................................... 25
5-1- تعاریف مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ........................ 27
43 ............................................................................. 5-2-وضعیت مناطق چهارگانه در استان ها
5-3- وضعیت مناطق چهارگانه از نظر زیستگاهی.................................................................. 44

46 ............................................. 6-سایر مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 
54 .......................................................................................... 6-1- دیگر مناطق حفاظتی در دنیا

7-رویکردهای حفاظت در ایران......................................................................................... 55
56 ......)IUCN( 8-طبقه بندی مناطق حفاظت شده تحت معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
62 ........................................................................................... 9-انتخاب مناطق حفاظت شده
10-مقایسه تطبیقی وضعیت مناطق حفاظت شده در ایران و جهان.................................. 64
66 ............................Key Biodiversity Areas (KBAs) 11-نواحی کلیدی تنوع زیستی
68 ...........Global terrestrial biodiversity hotspots (GBH) 12-کانون های تنوع زیستی
69 ................................................. 13-طرح مدیریت و چالش های مناطق حفاظتی در ایران
73 ............................................ 14-مراحل ارتقای سطح سرزمین به عنوان مناطق چهارگانه
15-اثربخشی مناطق حفاظت شده...................................................................................... 73
74 ............................................................................................................. منابع مورد استفاده



فهرست منودار

نمودار شماره 1: تعداد کل مهره داران ایران در چهار رده حفاظتی فهرست سرخ IUCN در سال 
22 ..................................................................................................................................................2015

نمودارشماره 2 : نمودار توزیع  مناطق حفاظت شده جهان بر اساس طبقه بندی اتحادیه جهانی 
حفاظت.............................................................................................................................................. 61

مناطق حفاظت شده   توسط سیستم  اشغالی  آماری سطوح  افزایشی  نمودار   : نمودار شماره 3 
65 ........................................................................................................................................... خشکی 

66.. نمودار شماره 4 : نمودار آماری سطوح اشغالی توسط سیستم مناطق حفاظت شده  خشکی در ...

نمودار شماره 5 : نمودار آماری سطوح اشغالی توسط سیستم مناطق حفاظت شده  دریائی در........66

نمودار شماره 6 : نمودار آماری مجموع گونه های ارزیابی شده و در معرض تهدید.............................67



فهرست جداول

جدول 1 : تنوع فون مهره داران ایران................................................................................ 23
جدول 2: جدول آماری مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست.. 26
28 .............................. جدول 3 :  فهرست پارک های ملی ایران به همراه وسعت و موقعیت
جدول4 :  فهرست و موقعیت آثار ملی طبیعی ایران......................................................... 30
33 ............... جدول5:  فهرست پناهگاه های حیات وحش ایران به همراه وسعت و موقعیت
جدول6 :  فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران..................................... 36
جدول 7: جدول آماری نعداد مناطق چهارگانه از سال 1382 تا 1399............................. 43
44 ....................................... جدول 8: وضعیت آماری مناطق چهارگانه به تفکیک استان ها
45 ............................... جدول 9: وضعیت پراکنش مناطق چهارگانه در نواحی رویشی ایران
جدول 10 : وضعیت پراکنش مناطق چهارگانه در اکوسیستم های ایران........................... 45
جدول 11 : اندازه های مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست................... 45
جدول 12 : اسامی تاالب های بین المللی ایران.................................................................. 47
جدول 13 : اسامی ذخیره گاه های زیستکره ایران............................................................ 50
جدول 14 : وضعیت  قرق های اختصاصی........................................................................... 54
59 .......... جدول 15 : روابط بین اهداف مدیریت و طبقه بندي IUCN از مناطق حفاظت شده

جدول 16 : ماتریس سیستم طبقه بندی برای مناطق تحت حفاظت نوع نظارت  بر اساس 
60 .......................................................................................................................................... IUCNمعیار های
60 ....................................... جدول 17 : ارتباط اندازه ی منطقه ی تحت حفاظت با طبقه آن
جدول 18 : جدول وضعیت  نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده در جهان)بر حسب درصد(......62



فهرست نقشه

شکل 1: نقشه پراکنش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست................... 26
شکل 2:  پراکنش پارک های ملی ایران.............................................................................. 27
شکل 3: نقشه پراکنش آثارطبیعی ملی در ایران............................................................... 29
32 .............................................. شکل 4: نقشه پراکنش پناهگاه های حیات وحش در ایران
شکل 5: نقشه پراکنش مناطق حفاظت شده در ایران....................................................... 35
شکل 6 : نقشه پراکنش تاالب های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست................ 47
شکل 7 : نقشه پراکنش  ذخیره گاه های زیستکره در ایران............................................. 49
شکل 8 : نقشه پراکنش قرق های اختصاصی..................................................................... 54
67 ......................................... شکل 9 : نقشه جهانی پراکنش مناطق حفاظت شده در جهان
68 ......... شکل 10 : نقشه پراکنش مناطق چهارگانه  واقع بر کانون های تنوع زیستی جهان



پیش گفتار:

هـای   بـرداری  بهـره  و  اقتصـادی  هـای  فعالیـت  توسـعه  جمعیـت،  افـزون  روز  افزایـش  امـروزه   

اسـت،  شـده  زیسـتی  تنـوع  چشـمگیر  کاهـش   و  رسزمیـن   تخریـب  موجـب  طبیعـی  منابـع  از  گسـرتده  

معـرض  در  و  کـرده   آشـفتگی  دچـار  را  جانـوری  و  گیاهـی  هـای  زیسـتگاه¬  از  بسـیاری  بطوریکـه  

بـاالی  اهمیـت  درک  و  شـده  حفاظـت  مناطـق  توسـعه  همـواره  راسـتا  ایـن  در  اسـت.  قـرارداده  زوال 

بایسـتی  ژنتیکـی  و  زیسـتی  تنـوع  حفـظ  هـای  سیاسـت  مهمرتیـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  مناطـق  ایـن 

وظیفـه  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  ویـژه  بـه  مسـئول  هـای  سـازمان  لـذا  گیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد 

در  متعـددی  هـای  کتـاب  گذشـته  سـالیان  در  دارند.اگرچـه  عهـده  بـر  خصـوص  ایـن  در  را  سـنگینی 

عالقمنـدان  اختیـار  در  جهـان   و  ایـران  در  شـده  حفاظـت  مناطـق  معرفـی   و  طبیعـت  از  حفاظـت  زمینـه  

و  دانشـجویان  آشـنایی  در  واالیـی  جایـگاه  و  ارزش  از  نوشـتارها  ایـن  از  هرکـدام  کـه  اسـت   گرفتـه   قـرار 

نحـوه  و  مبانـی  بـا  مرتبـط  مفاهیـم  دارد   رضورت  لیکـن  داشـته¬اند،  حفاظـت  مقولـه   بـا  متخصصیـن 

سـاده  والبتـه  دیگـر  زبانـی   بـه  کشـور  زیسـتی  امیـت  تامیـن  و  حفـظ   مقولـه  در  آنهـا  نقـش  و  مدیریـت  

تریـن  روز  بـه  اسـت  شـده  سـعی  کتـاب  ایـن  منظـوردر  قرارگیرد.بدیـن  مسـئولین  و  مـردم  اختیـار  در  تـر 

بـرای  کاربـردی  هـای  چهارچـوب   ارائـه  و  ایـران  حفاظتـی  مناطـق  وضعیـت  از  آمارهـا  تریـن  دقیـق  و 

شـود.  پرداختـه  آنهـا  از  هریـک  کارکردهـای  و  شـده  حفاظـت  مناطـق  انـواع  بـا  مرتبـط  مفاهیـم  درک 

جهـان   و  ایـران  در  حفاظتـی  مناطـق  از  هریـک  بنـدی  طبقـه  و  وضعیـت  تطبیقـی  مقایسـه  همچنیـن 

اسـت. بـوده  توجـه  مـورد  انیـز 

مدیـرکل  اقتـدار  رضـا  مهنـدس  آقـای  گرامـی  همـکاران  مسـاعدت  از  داریـم  مـی  الزم  پایـان  در 

و  حفاظـت  دفـرت  معـاون  زاده،  ولـی  پیـامن  دکـرت   آقـای  و  مناطـق  امـور  و  زیسـتگاه¬ها  دفرتمدریـت 

و  شـائبه  بـی  همـکاری  از  دانیـم  مـی  الزم  خـود  بـر  همجنیـن  مناییـم.  تشـکر  صیـد  و  شـکار  مدیریـت 

صوفـی  سـعید  دکـرت  آقـای  زیسـتی،  تنـوع  کنوانسـیون  ملـی  مرجـع  زنـد  اسـکندر  دکـرت  آقـای  عاملانـه 

پـور  شـعبان  خانـم  رسکار  و  فنـاوری  و  علمـی  همکاری¬هـای  و  اطالعـات  تبـادل  ملـی  مرجـع  زاده 

کتـاب  اسـت  منائیم.امیـد  قدردانـی  و  تشـکر  زیسـتی  تنـوع  کنوانسـیون  ملـی  مرجـع  محـرتم  دبیرخانـه 

باشـد. عالقمنـدان  بـرای  کشـور  شـده  حفاظـت  مناطـق   اهمیـت  معرفـی   در  مفیـد  گامـی  حـارض 





مقدمه

حفاظـت  و  انتخـاب  فرهنگـی  اندوختـگاه  و  متـدن  بزرگداشـت  بـرای  را  مناطقـی  اولیـه  جوامـع 

شـکارگاه های  مقـدس،  تدفیـن  مکان هـای  مقـدس،  جنگل هـای  از  حفاظـت  نظیـر  اهدافـی  می کردنـد. 

درطـول  حفاظتـی  عرصه هـای  از  منونـه ای  فرهنگـی  رخدادهـای  و  منابع طبیعـی  از  حفاظـت  و  سـلطنتی 

آفریقـا  و  آمریـکا  اروپـا،  از  بخش هایـی  آسـیا،  درجنـوب  پیـش  سـال  هـزاران  از  و  بـوده  برشیـت  متـدن 

قلمروهـای  عنـوان  تحـت  سـنتی  شـیوه  بـه  نیزحفاظـت  ایـران  در  داشـته اند.  وجـود  مناطقـی  چنیـن 

قـرن  اواخـر  بوده اسـت.در  رایـج  محلـی  فرمانـداران  و  سـلطنتی  شـکارگاه های  و  ایالتـی  و  عشـایری 

در  و  قانونـی  و  مـدون  سـامانه  یـک  چهارچـوب  در  كشـورها  از  بسـياري  بيسـتم  قـرن  اوايـل  و  نوزدهـم 

انتخـاب  منظـور  ایـن  بـه  را  مناطقـي  تنوع ژنتیکـی،  و  جانـوري  و  گياهـي  گونه هـاي  از  حفاظـت  راسـتای 

تنظیـم  و  طبقه بنـدی  بـه  رشوع  اجتامعـی،   - اقتصـادی  و  طبیعـی  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  و  منـوده 

در   تفـرج   1920 دهـه  تـا  اولیـه  اهـداف  اگرچـه  کردنـد.  حفاظـت  تحـت  مناطـق  مدیریـت  بـرای  مقـررات 

چشـم اندازها  از  وحفاظـت  پارک هـا  از  بهره بـرداری  و  جنـگل داری  پایـه  بـر  عمدتـاً  اقدامـات  چهارچـوب 

بعـد  دهه هـای  در  و  حیات وحـش  مدیریـت  و  آمـوزش  چـون  مفاهیمـی   1940 دهـه  از  ولـی  بـوده، 

پارک ملـی  تأسـیس  شـدند.  وارد  حفاظت شـده  مناطـق  و  پارک هـا  مدیریـت  در  نیـز  اکولـوژی  واژه 

منطقـه  اولیـن  ایجـاد   ،1872 سـال  در  کیلومرتمربـع  هـزار   9 از  بیـش  مسـاحتی  بـا  آمریـکا  در  ِیلواِسـتون1 

نخسـتین  زمـره  در  کانـادا  در   1893 سـال  در  پارک ملـی  اولیـن  و   1866 سـال  در  اسـرتالیا  در  حفاظتـی 

کشـورها  سـایر  در  تدریـج  بـه  بوده اندکـه  مـدرن  معیارهـای  و  الگوهـا  اسـاس  بـر  حفاظت شـده  مناطـق 

عمدتـاً  گذشـته  ادوار  در  سـلطنتی  و  محلـی  شـکارگاه های  چـه  اگـر  نیـز  ایـران  در  کـرد.  پیـدا  گسـرتش  نیـز 

و  جمعیـت  حفـظ  مدون سـازی  راسـتای  در  اقـدام  اولیـن  ولـی  شـدند،  ایجـاد  قـرق  مناطـق  به عنـوان 

تشـکیل  بـا  کـه  شـد  آغـاز  شـکار  و  صیـد  قانـون  تصویـب  ۱۳۳۵بـا  سـال  در  ایـران  در  جانـداران  تنـوع 

نظـارت  و  شـکار  قابـل  حیوانـات  نسـل  حفـظ  وظیفـه  مسـتقل،  نهـاد  یـک  به عنـوان  ایـران  شـکار  کانـون 

شـکاربانی  قانـون  تصویـب  بـا  هم زمـان   ۱۳46 سـال  در  متعاقبـاً،  شـد.  سـاختارمند  مقـررات  اجـرای  بـر 

توسـعه  و  تأسـیس  صیـد  بـر  نظـارت  و  شـکاربانی  سـازمان  نـام  بـه  جدیـد  دولتـی  نهـاد  یـک  صیـد،  و 

بـر  نظـارت  و  شـکاربانی  عالـی  شـورای  زیرنظـر  و  دولتـی  مسـتقل  دسـتگاه  یـک  به عنـوان  کـه  یافـت 

محـدوده  از  سـازمان  ایـن  وظایـف  فـوق،  قانـون   6 مـاده  اسـاس  بـر  شـد.  شـکار  کانـون  جایگزیـن  صیـد، 

1- Yellowstone National Park
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بـه  مربـوط  مطالعاتـی  و  تحقیقاتـی  امـور  و  رفتـه  فراتـر  شـکار  بـر  ناظـر  مقـررات  اجـرای  و  نظـارت 

مناطقـی  تعییـن  و  آنهـا  زیسـتگاه  از  حفاظـت  و  وحشـی  حیوانـات  پـرورش  و  تکثیـر  کشـور،  حیات وحـش 

شـد. عهـدار  را  جانورشناسـی  موزه هـای  و  پارک وحـش  عنـوان  بـه 

حفاظت شـده  منطقـه  پانـزده  و  )پارک وحـش(  پارک ملـی  دو  تأسـیس  پیشـنهاد   ،1346 سـال  در 

و  شـکاربانی  شـورای عالی  تصویـب  بـه  ایـران،  حفاظـت  تحـت  مناطـق  از  گـروه  نخسـتین  به عنـوان 

»سـازمان  بـه  صیـد  بـر  نظـارت  و  شـکاربانی  سـازمان  نـام  سـال1350،  رسـید.در  صیـد  بـر  نظـارت 

حفاظـت  »شـورایعالی  بـه  صیـد  بـر  نظـارت  و  شـکاربانی  شـورای  عالـی  نـام  و  محیط زیسـت«  حفاظـت 

بـرای  زیان بـار  اقدام هـای  از  پیشـگیری  جملـه  از  محیط زیسـتی  امـور  و  تغییریافـت  زیسـت«  محیـط 

مناطـق  سـال1353،  از  شـد.  افـزوده  آن  قبلـی  اختیـارات  بـه  نیـز  محیط زیسـت  تناسـب  و  تعـادل 

اسـتناد  بـه  مناطـق،  طبقه بنـدی  نظـام  قانونـی  معیارهـای  و  تعریف هـا  اسـاس  بـر  ایـران  حفاظت شـده 

مـورخ   81804 شـامره  مصوبـه  طـي  محيط زيسـت  به سـازي    و  حفاظـت  قانـون  اجـرايئ  آئني نامـه 

در  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  مديريـت  تحـت  آن،  از  بعـد  اصالحيـه  و  وزيـران  هيـأت   1354/12/4

تقسـيم بندي  حيات وحـش  پناهـگاه  و  حفاظت شـده  منطقـه  پارك مـي،  طبيعي مـي،  اثـر  طبقـه  چهـار 

زنـده  منابـع  و  طبیعـت  از  حفاظـت  فعالیت هـای  سـطح  و  شـیوه ها  ابزارهـا،  هنـوز  حـال  ایـن  بـا  شـده اند. 

مطلـوب  سـطح  بـه  رسـیدن  تـا  و  نبـوده  جوامع انسـانی  از  ناشـی  تخریبـی  فعالیت هـای  کنـرتل  بـه  قـادر 

حیات وحـش  و  زیسـتگاه ها  نابـودی  و  تخریـب  رونـد  عینـی  شـواهد  اسـت.  پیـش  در  طوالنـی  راهـی 

اسـت.  حفاظـت  اقدامـات  بـر  تخریـب  رونـد  غالبیـت  و  نابرابـری  ایـن  بـر  گویـا  دلیلـی  جهـان  همـه  در 

قانـون  پنجاهـم  اصـل  در  مرتقیانـه،  اقدامـی  در  و  اسـالمی  انقـالب  شـکوهمند  پیـروزی  از  پـس 

بـر  کـه  رسـید  تصویـب  بـه  اساسـی  قانـون  اصـول  از  یکـی  به عنـوان  محیط زیسـت  از  حفاظـت  اساسـی، 

آلودگـی  بـا  کـه  را  فعالیت هایـی  و  دانسـته  عمومـی  وظیفـه  یـک  را  محیط زیسـت  از  حفاظـت  آن  پایـه 

کرده اسـت. ممنـوع  اسـت،  همـراه  آن  جـران  غیرقابـل  تخریـب  یـا  و  محیط زیسـت 
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تحـت  مناطـق  درحـوزه   بـرداري  بهـره  و  حفاظـت  بـه  مربـوط  مهـم  مقـررات  و  قوانـني   -1

زيسـت محيـط  حفاظـت  سـازمان  مدیریـت 

و  منابع طبیعـی  مدیریـت  و  حفاظـت  حـوزه  در  باالدسـتی  اسـناد  همچنیـن  و  قوانیـن  مهمرتیـن     

می باشـد: زیـر  رشح  بـه  محیط زیسـت   حفاظـت  سـازمان  نظـارت  تحـت  عرصه هـای 

اصل پنجاهم قانون اسايس 9

تخريـب  و  آلودگـي  بـا  کـه  فعاليـت  هرگونـه  و  تلقـي  وظيفـه  را  محيط زيسـت  از  حفاظـت  اصـل  ايـن    

مرتقـي  اصـول  از  اصـل  ايـن  منوده اسـت.  ممنـوع  باشـد  همـراه  محيط زيسـت  جـران  قابـل  غـر 

محيط زيسـت       حـوزه  در  اسـالمي  جمهـوري  قوانـني  قـوت  نقـاط  از  و  بـوده  کشـور  قانون اسـايس 

مـي رود. به شـامر 

رهـري  9 معظـم  مقـام  ابالغـی   1404 افـق  در  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  چشـم انداز  سـند 

العالـی( )مدظلـه 

و  علمـي  اقتصـادي،  اول  جايـگاه  بـا  توسـعه يافته  كشـوري  ايـران  راهـردي،  سـند  ايـن  اسـاس  بـر 

تعامـل  بـا  و  اسـالم  جهـان  در  الهام بخـش  انقـاليب،  و  اسـالمي  هويـت  بـا  منطقـه،  سـطح  در  فنـاوري 

افـق  در  ايـراين  جامعـه  ويژگي هـاي  از  بخـي  در  خواهدبـود.  بني امللـل  روابـط  در  مؤثـر  و  سـازنده 

تأمني اجتامعـي،  غذايـي،  امنيـت  رفـاه،  سـالمت،  از  برخـوردار  کـه  شده اسـت  آمـده  چشـم انداز  ايـن 

تبعيـض  فسـاد،  فقـر،  از  دور  بـه  خانـواده،  مسـتحكم  نهـاد  درآمـد،  مناسـب  توزيـع  برابـر،  فرصت هـاي 

باشـد. بایـد  مطلـوب  محيط زيسـت  از  بهره منـد  و 

سیاست هاي كي محیط زیست ابالغی مقام معظم رهری ) مدظله العالی( 9

تنوع زیسـتی(  و  خـاک  آب،  هـوا،  قبیـل  )از  حیاتـی  منابـع  نظام منـد  و  هامهنـگ  جامـع،  مدیریـت   -1

و  حقوقـی  توامنندی هـای  و  ظرفیت هـا  افزایـش  بـا  به ویـژه  زیسـت بوم  پایـداری  و  تـوان  بـر  مبتنـی 

مردمـی. مشـارکت  رویکـرد  بـا  همـراه  مناسـب  سـاختاری 

2- ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست.

رعایـت  و  سـامل  محیط زیسـت  از  جامعـه  سـاخنت  برخـوردار  به منظـور  زیسـتی  رشایـط  اصـالح   -3

نسـلی. بیـن  حقـوق  و  عدالـت 

تخریـب  جرم انـگاری  و  غیرمجـاز  آلودگی هـای  انـواع  انتشـار  از  مامنعـت  و  پیشـگیری   -4

الـزام  و  محیط زیسـت  تخریب کننـدگان  و  آلوده کننـدگان  بازدارنـده   و  مؤثـر  مجـازات  و  محیط زیسـت 

خسـارت. جـران  بـه  آنـان 
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امـواج  صوتـی،  آلودگی هـای  خـاک،  آب،  هـوا،  آالینـده  عوامـل  و  منابـع  کنـرتل  و  مسـتمر  پایـش   -5

شـاخص های  و  اسـتانداردها  رعایـت  بـه  الـزام  و  اقلیـم  نامسـاعد  تغییـرات  و  مخـرب  اشـعه های  و 

رسزمیـن. آمایـش  و  توسـعه  برنامه هـای  مقـررات،  و  قوانیـن  در  زیسـت محیطی 

تجدیدپذیـر  منابع طبیعـی  توسـعه  و  بهسـازی  احیـاء،  حفاظـت،  و  کشـور  زیسـت بوم  اطلـس  تهیـه   -6

مرتـع  خـاک،  جنـگل،  زیرزمینـی،  آبخـوان  تـاالب،  سـدها،  مخـزن  رودخانـه،  دریاچـه،  دریـا،  )ماننـد 

منابـع  ایـن  از  بهره بـرداری  در  قانومننـد  محدودیـت  اعـامل  و  حیات وحـش(  به ویـژه  تنوع زیسـتی  و 

و  معیارهـا  اسـاس  بـر  آنهـا  بازسـازی(  تـوان  و  تحمـل  قابـل  )ظرفیـت  اکولوژیـک  تـوان  بـا  متناسـب 

ملـی  پارک هـای  قبیـل  )از  ارزشـمند  و  حسـاس  اکوسیسـتم های  مدیریـت  پایـداری،  شـاخص های 

بین املللـی. اسـتانداردهای  سـطح  تـا  آنهـا  ارتقـاء  و  ژنتیـک  منابـع  از  حفاظـت  و  ملـی(  طبیعـی  آثـار  و 

غبـار  و  گـرد  بیابان زایـی،  نظیـر  زیسـت محیطی  تهدیـدات  بـا  مقابلـه  و  اقلیـم  تغییـرات  مدیریـت   -7

آینده نگـری  توسـعه  و  رادیواکتیـو  و  میکروبـی  رسایت دهنـده  عوامـل  و  خشکسـالی  ریزگردهـا،  ویـژه  بـه 

آن. مدیریـت  و  زیسـت محیطی  نوظهـور  پدیده هـای  شـناخت  و 

8-گسرتش اقتصاد سبز با تأکید بر:

و  ارگانیـک  و  سـامل  کشـاورزی  محصـوالت  پـاک،  انرژی هـای  از  اسـتفاده  کم کربـن،  صنعـِت   1-8

اجتامعـی،  اقتصـادی،  توامنندی هـای  و  ظرفیت هـا  از  بهره گیـری  بـا  پسـاب ها  و  پسـامندها  مدیریـت 

زیسـت محیطی. و  طبیعـی 

الگـوی  بهینه سـازی  و  اجتامعـی  و  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  در  تولیـد  الگـوی  اصـالح   2-8

محیط زیسـت. بـا  سـازگار  سـوختی  مـواد  ترویـج  به ویـژه  انـرژی  و  مـواد  غـذا،  منابـع،  آب،  مـرف 

نقـل  و  حمـل  افزایـش  و  برقـی  جملـه  از  غیرفسـیلی  و  سـبز  عمومـی  نقـل  و  حمـل  توسـعه   3-8

شـهر ها. کالن  در  به ویـژه  همگانـی 

آبخیـزداری،  عملیـات  اجـرای  طریـق  از  زیرزمینـی  آب هـای  کیفـی  حفاظـت  و  بخشـی  تعـادل   -9

ورود  وکنـرتل  تبخیـر  و  زیرزمینـی  آب هـای  از  بهره بـرداری  کاهـش  عوامـل  مدیریـت  آبخـوان داری، 

. ه هـا یند ال آ

هزینه هـای  و  ارزش هـا  لحـاظ  بـا  کشـور  در  زیسـت محیطی  حسابرسـی  نظـام  اسـتقرار   -10

ملـی. حسـاب های  در  احیـاء(  و  آلودگـی  )تخریـب،  زیسـت محیطی 

از  اسـتفاده  بـا  محیط زیسـت  بـا  سـازگار  فناوری هـای  و  رسمایه گذاری هـا  تشـویق  و  حامیـت   -11

سـبز. مالیـات  و  عـوارض  جملـه  از  مناسـب  ابزارهـای 
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اخـالق  و  فرهنـگ  نهادینه سـازی  و  ترویـج  و  محیط زیسـت  اخـالق  منشـور  تدویـن   -12

اسـالمی. ایرانـی  سـازنده  الگوهـای  و  ارزش هـا  بـر  مبتنـی  زیسـت محیطی 

زیسـت محیطی  نوآورانـه  فناوری هـای  از  بهره منـدی  و  علمـی  تحقیقـات  و  مطالعـات  ارتقـاء   -13

تخریـب  و  آلودگـی  از  پیشـگیری  و  زیسـت بوم ها  تعـادل  حفـظ  زمینـه  در  بومـی  سـازنده  تجـارب  و 

. یسـت محیط ز

و  فرهنـگ  تقویـت  و  جامعـه  زیسـت محیطی  بینـش  و  دانـش  آگاهـی،  سـطح  گسـرتش   -14

بـرای  منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  به ویـژه  اجتامعـی  مسـؤولیت پذیری  و  مشـارکت  معارف دینـی، 

جامعـه. اقشـار  و  سـطوح  متـام  در  محیط زیسـت  حفـظ 

15- تقویت دیپلامسی محیط زیست با:

1-15 تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی های آبی.

دوجانبـه،  تأثیرگـذار  و  هدفمنـد  همکاری هـای  و  مشـارکت  جلـب  و  مناسـبات  توسـعه   15-2

محیط زیسـت. زمینـه  در  بین املللـی  و  منطقـه ای  چندجانبـه، 

اقتصـاد  سـوی  بـه  حرکـت  در  بین املللـی  مشـوق های  و  فرصت هـا  از  مؤثـر  بهره گیـری   15-3

مرتبـط. نوآوری هـای  و  فناوری هـا  توسـعه  و  انتقـال  تسـهیل  و  کم کربـن 

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست )مصوب 1353/3/28 و اصالحيه71/8/24(  9

مامنعـت  و  شده اسـت  ترشيـح  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  وظايـف  قانـون،  ايـن   1 مـاده  در 

امـور  کليـه  و  بزنـد  برهـم  را  زيسـت  محيـط  تناسـب  و  تعـادل  کـه  مخـريب  اقـدام  و  آلودگـي  هرگونـه  از 

شده اسـت. گذاشـته  سـازمان  ايـن  عهـده  بـر  داخـي  آب هـاي  آبزيـان  حتـي  و  جانـوران  بـه  مربـوط 

 در ماده 2 اين قانون، اعضاء شوراي عايل حفاظت محيط زيست تعيني گرديده است.

تعيـني  سـازمان  وظايـف  از  مذکـور  شـوراي  در  آن  تصويـب  و  چهارگانـه  مناطـق  تعيـني   ،3 مـاده  در   

وظايـف  اهـم  از  آنهـا  از  بـرداري  بهـره  در  مديريـت  اعـامل  و  مناطـق  ايـن  از  حفاظـت  شده اسـت. 

شـامل  محيط زيسـت  حفاظـت  چهارگانـه  مناطـق  می باشـد.  کشـور  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان 

مي باشـند. حفاظت شـده  مناطـق  و  حيات وحـش  پناهگاه هـاي  مـي،   - طبيعـي  آثـار  مـي،  پارک هـای 

دربند)الـف(  مذکـور  مناطـق  بـرای  کـه  ومقرراتـی  ومحدودیـت  ممنوعیـت  هرنـوع    ،)4( مـاده  در 

درداخـل  کـه  اشـخاصی  انتفـاع  حـق  یـا  مالکیـت  حـق  بـا  نبایـد  می گـردد،  برقـرار  قانـون  ایـن   )3( مـاده 

مغایرباشـد. داراهسـتند،  قانونـا  مناطـق  ایـن 
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سـمت  و  انتخـاب  رئیس جمهـور  توسـط  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  رئیـس    ،)5( درمـاده   

دارد. برعهـده  نیـز  را  محیط زیسـت  حفاظـت  عالـی  شـورای  دبیـر 

وبهبـود  حفاظـت  درزمینـه  اقتصـادی  و  علمـی  وبررسـی های  تحقیقـات  انجـام دادن   ،)6( مـاده  در 

به عهـده  محیط زیسـت  تعـادل  خـوردن  برهـم  و  ازآلودگـی  وجلوگیـری  محیط زیسـت  بهسـازی  و 

شده اسـت. گذاشـته  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان 

طرح هـاي  اجـراي  مغايـرت  صـورت  در  کـه  آمده اسـت  بهسـازي  و  حفاظـت  قانـون   ،)7( مـاده  در   

محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  مقـررات  و  ضوابـط  بـا  چهارگانـه  ازمناطـق  بهره بـرداري  و  عمـراين 

نظـر       طبـق  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  و  مجـري  دسـتگاه  بـني  توافـق  ايجـاد  عـدم  و 

خواهدشـد. اقـدام  رئيس جمهـوري 

اجـازه  کسـب  بـه  منـوط  را  پـرورش  و  صيـد  شـکار،  بـه  مربـوط  امـور  مذکـور  قانـون   ،)8( مـاده  در 

منوده اسـت. محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان 

آلودگـي  بـه  محيط زيسـت  بهسـازي  و  حفاظـت  قانـون   )12( و   )11(  ،)10(  ،)9( مـواد   

پرداخته اسـت. محيط زيسـت  آالينـده  منابـع  بـا  برخـورد  نحـوه  و  زيسـت محيطي 

صـورت  در  را  محيط زيسـت  حفاظـت  مأموريـن  محيط زيسـت،  حفاظـت  قانـون   )15( مـاده 

منوده اسـت. مسـؤول  دادگسـرتي  ضوابـط  منـودن  اجـرا  بـه  دادگسـرتي،  ضابطـني  دوره  گذرانـدن 

چهارگانـه  مناطـق  در  اعيـان  و  عرصـه  کليـه  و  محيط زيسـت  بهسـازي  و  حفاظـت  قانـون،   )16( مـاده 

منـع  را  آنهـا  واگـذاري  امـا  قـرارداده،  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  اختيـار  در  را  محيط زيسـت  در 

. سـت ه ا د منو

قانون شکار صيد مصوب 46/3/16 ) و اصالحات 1353/10/30 و 1375/9/25(: 9

سـازمان  وظايـف  از  را  حيات وحـش  تکثـر  و  محيط زیسـت  حفـظ  قانـون،  ايـن   )1( مـاده   

صـدور  و  صيـد  شـکار  مـکاين  و  زمـاين  ممنوعيت هـاي  و  محدوديت هـا  تعيـني  دانسته اسـت. 

حاميت شـده  گونه هـاي  تعيـني  نيـز  و  اختصـايص  قرق هـاي  و  حفاظت شـده  مناطـق  و  پارک هاي مـي 

دانسته اسـت.  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  وظايـف  از  را  انقـراض  خطـر  معـرض  در  و 

گرديده اسـت  تعيـني  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  بـراي  وظايفـي  نيـز  قانـون  ايـن   )6( مـاده  در   

منايـد.  مـي  تأييـد   را  حيات وحـش  تکثـر  و  حفـظ  عمدتـاً  کـه 
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آنـرا  و  داشـته  اشـاره  غربومـي  گونه هـاي  تکثـر  و  فـروش  و  خريـد  امـکان  بـه  قانـون  ايـن   )7( مـاده 

سـت. ا  منـوده  محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  اجـازه  بـه  منـوط 

ماده )8( قانون، سازمان می تواند در مواردی برحسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر مناید.

وحشـی  جانـوران  ناحيـه  از  مـزارع  بـه  وارده  خسـارات  پرداخـت  امـکان  بـه  قانـون  ايـن   )9( مـاده 

. سـت خته ا ا پرد

و  شـکار  قانـون  بـه  مربـوط  متخلفـني  بـراي  را  مجازات هايـي   ،)24( الـی   )12(  ،)11(  ،)10( مـاده 

چشـمه ها،  و  آيب  منابـع  منـودن  آلـوده  تهديـد،  معـرض  در  حيوانـات  صيـد  ممنـوع،  فصـول  در  صيـد 

منوده اسـت. تعيـني  چهارگانـه  مناطـق  در  غرمجـاز  تعليـف  و  رسـتني ها  تخريـب 

 %70 اسـت  موظـف  کشـور  برنامه ريـزي  و  مديريـت  سـازمان  آمده اسـت؛  قانـون  ايـن   )30( مـاده  در 

قراردهـد. محيط زيسـت  حفاظـت  سـازمان  اختيـار  در  را  قانـون  ايـن  اجـراي  از  حاصـل  وجـوه  از 

همچنین سایر قوانین مرتبط با حفاظت از طبیعت به رشح زیر می باشد:

g 1341 قانون مي شدن جنگل ها و مراتع كشور

g 1346 قانون شكار و صيد مصوب با اصالحات بعدي آن

g 1346 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور با اصالحات بعدي

g 1346 قانون حفظ نباتات

g 1354 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي 

g  1363 قانون حفظ و تثبيت كناره و بسرت رودخانه هاي مرزي

g  1371 قانون حفظ و حاميت از منابع طبيعي و ذخاير جنگي كشور

g 1374 قانون نحوه جلوگري از آلودگي هوا

g 1374 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران

g 1383 قانون مديريت پسامندها

g 1394 قانون اميني زيستي

g 1364 قانون توزیع عادالنه آب 1361و

g 1353 آئني نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

g  )2( تبـره  اسـتناد  بـه   1378 وزيـران  هيـأت  )مصـوب  صنايـع  اسـتقرار  معيارهـاي  و  ضوابـط 

بعـدی هـای  اصالحیـه  و  هـوا(  آلودگـي  از  جلوگـري  نحـوه  قانـون   )13( مـاده 
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g 1396 قانون هوای پاک

g 1398 قانون حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی

g 1398 قانون حفاظت خاک

2- زیستگاه ها و رویشگاه های ایران:

رویشـگاه  پنـج  بـه  را  ایـران  پوشـش گیاهی  هـوا،  و  آب  و  رسـتنی ها  تیـپ  و  تنـوع  اسـاس  بـر 

جنگل  هـای  بـا  زاگرسـی  نیمه مرطـوب،  جنگل هـای  بـا  ارسـبارانی  مرطـوب،  جنگل هـای  بـا  هیرکانـی 

عامنـی  خلیج فـارس،  بیابانـی،  جنگل  هـای  و  خشـک  جنگل هـای  بـا  تورانـی  ایرانـی-  نیمه خشـک، 

زیـر  رشح  بـه  خصوصیاتـی  دارای  کـه  شده اسـت  تقسـیم  نیمه اسـتوایی،  خشـک  جنگل  هـای  بـا 

: شـند با می  

رویشگاه هیرکانی: 9

شـاميل  نيـم رخ  و  خـزر  دريـاي  جنـويب  حاشـيه  سـبزي،  نـوار  همچـون  هـركاين  رويـي  ناحيـه 

در  گي داغـي  تـا  گیـالن  اسـتان  در  آسـتارا  از  كـه  رويـي  ناحيـه  ايـن  پوشـاند.  مـي  را  الـرز  رشـته كوه 

را  كشـور  هـاي  جنـگل  از  هکتـار  میلیـون   2 معـادل  درصـد  حـدود13  گـرد  مـي  بـر  در  را  گلسـتان  اسـتان 

هـاي  بارندگـي  و  دمـا  تغيـرات  خـاك،  حاصل خيـزي  به خاطـر  رويـي  ناحيـه  ايـن  اسـت.  گرفتـه  بـر  در 

درختـي  گونـه   80 از  بيـش  كـه  به نحـوي  داده  جـاي  خـود  در  را  زيـادي  گياهـي  هـاي  گونـه  متعـدد، 

غالبـاً  كـه  شـده  شناسـايئ  آن  در  تاكنـون  اي  درختچـه  گونـه   50 و  بـرگ  سـوزنی  گونـه   4 بـرگ،  پهـن 

كـه  هـا  جنـگل  ايـن  شده اسـت.  تشـكيل  آميختـه  و  توسـكا  افـرا،  بلـوط،  ممـرز،  راش،  تيپ هـاي  از 

و  محيطـي  زيسـت  ارزشـهاي  داراي  ميشـود  يـاد  خـزري  يـا  و  مرطـوب  جنگل هـاي  نامهـاي   بـه  آن  از 

مي گـردد.  محسـوب  جهـاين  طبيعـي  مـراث  زمـره  در  كـه  باشـد  مـي  بااليـي  اقتصـادي 

رویشگاه ارسبارانی: 9

آذربايجـان  اسـتان  در  هسـتند،  كشـور  نيمه مرطـوب  جنگل هـاي  جـزو  كـه  ناحيـه  ايـن  جنگل هـاي 

آن  در  كشـور  هـاي  جنـگل  یک درصـد  حـدود  و  واقع شـده  اردبيـل  اسـتان  شـامل غرب  و  رشقـي 

بيـش  كـه  آنچنـان  اسـت؛  رويـي  ناحيـه  ايـن  ويـژه  اختصاصـات  از  گياهـي  گونه هـاي  تنـوع  قـرار دارد. 

اولـني  بـراي  آن  گونـه   55 كـه  شـده  شناسـايي  حفاظت شـده  منطقـه  در  فقـط  گياهـي  گونـه   775 از 

ايـن  در  هـركاين  رويـي  ناحيـه  جنـگي  گونه هـاي  از  بسـياري  شده اسـت.  گـزارش  ايـران  از  بـار 
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رشـد    ارسـباران  در  توسـكا  و  راش  ماننـد  ناحيـه  آن  اصـي  هـاي  گونـه  وجـود  ايـن  بـا  وجـوددارد.  ناحيـه 

هـركاين  رويـي  ناحيـه  از  ناحيـه  ايـن  هـا،  بنـدي  تقسـيم  در  تـا  موجب شـده  امـر  ايـن  نيافته اسـت. 

افـرا  و  رسخـدار  ممـرز،  سـفید،  بلـوط  سـیاه،  بلـوط  ارسـباران،  ناحیـه  اصلـی  گونه هـای  شـود.  جـدا 

 . شـد با   می

رویشگاه زاگرسی: 9

سيسـتم  اسـتقرار  از  نـايش  هـاي  بارندگـي  به خاطـر  ناحيـه  ايـن  در  جنـگل  گسـرتش  و  ايجـاد 

ناحيـه  از  كشـور  جنگل هـاي   40 بـه  نزديـك  دربرگرفـنت  بـا  كـه  بـوده  سـياه  دريـاي  و  اي  مديرتانـه 

ايـن  مـرز  تعيـني  معيارهـاي  از  يـي  دارد.  امتـداد  فـارس  فروزآبـاد  تـا  غـريب  آذربايجـان  رسدشـت 

رویشـی  ناحیـه  ایـن  اصلـی  گونه هـای  سـایر  امـا  اسـت.  ايـراين  بلـوط  آن،  غالـب  گياهـي  گونـه  ناحيـه 

آب  حفاظـت  زاگـرس،  بلـوط  جنگل هـای  مهـم  كاركـرد  دو  اسـت.  وحشـی  گالبـی  و  کیکـم  بـادام،  بنـه، 

اهميتـی  از  كشـور  در  خشـك  نيمـه  و  خشـك  هـواي  و  آب  غالب بـودن  بـه  توجـه  بـا  كـه  هسـتند  خـاك  و 

توجيه پذيـر  را  احيايـي  و  حفاظتـی  رسمايه گـذاری  نـوع  هـر  آنچنانكـه  برخوردارنـد؛  انکارنشـدنی 

مي دهـد.  نشـان 

رویشگاه ایرانی - تورانی: 9

حـدود  دربرگرفتـه  را  ايـران  مركـزي  فـالت  اعظـم  قسـمت  كـه  تـوراين   - ايرانـی  رويـي  رویشـگاه     

بـر  رویشـگاه  ايـن  داده اسـت.  جـاي  خـود  در  را  كشـور  جنگل هـاي  هکتـار  میلیـون   4 معـادل  28درصـد 

جلگـه  منطقـه  و  رسد  هـواي  و  آب  بـا  كوهسـتاين  منطقـه  دو  بـه  ارتفـاع  و  توپوگـرايف  رشايـط  اسـاس 

موجـب  منطقـه  جـوي  رشايـط  كـه  چنـد  هـر  ميشـود.  تقسـيم  خشـك  و  گـرم  و  بيابـاين  هـواي  و  آب  بـا  اي 

متنـوع  گياهـي  هـاي  گونـه  داراي  زيـاد  وسـعت  به دليـل  امـا  شـده  درختـان  زيـاد  فاصلـه  و  پراكندگـي 

اصلـی  گونه هـای  گرفته اسـت.  قـرار  ناحيـه  ايـن  در  ايـران  فلـور  درصـد   69 كـه  به نحـوي  مي باشـد 

اسـکنبیل  و  قیـچ  تـاغ،  گـز،  جلگـه  اي  منطقـه  اصلـی  گونه هـای  و  ارس  و  بـادام  بنـه،  کوهسـتانی  منطقـه 

. شـد با   مي

رویشگاه خلیج فارس- عامنی: 9

دربرمي گـرد.  را  جنـويب  سـواحل  متـام  و  جنوب غـرب  از  بخـي  عامنـی  خليج فـارس-  رويـي  ناحيـه 

دريـاي  و  خليج فـارس  قلمـرو  دو  بـه  ناحيـه  ايـن  اصـي  رويش هـاي  اكولوژيـي،  تفـاوت  به دليـل 

بوشـهر  اسـتان هاي  مـرز  حـوايل  تـا  قرشـرين  از  كـه  خليج فـارس  قلمـرو  در  ميشـود.  تقسـيم  عـامن 
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تشـكيل  را  اصـي  رويش هـاي  پـده  و  كهـورك  كنـار،  گياهـي  گونه هـاي  يافتـه،  امتـداد  هرمـزگان  و 

بلوچسـتان  و  سيسـتان  تـا  هرمـزگان  اسـتان  از  بخـي  كـه  نيـز  عـامن  دريـاي  قلمـرو  در  مي دهنـد. 

اصـي  رويش هـاي  آكاسـيا  انـواع  و  ايـراين  كهـور  گونه هـاي  مي گـرد،  دربـر  را  پاكسـتان(  و  ايـران  )مـرز 

در  پراكنـده  به صـورت  مي شـود  اسـتفاده  لنجسـازي  صنعـت  در  آن  چـوب  از  كـه  كـرت  يـا  چـش  هسـتند. 

چنـدل  و  حـرا  گونـه  دو  از  متشـكل  كـه  نيـز  مانگرو هـا  يـا  مانـدايب  جنگل هـاي  دارد.  رويـش  قلمـرو  ايـن 

درياهـا  مـد  و  جـزر  فاصلـه  در  مانگـرو  جنگل هـاي  رويشـگاه  دارنـد.  گسـرتش  رویشـگاه  ايـن  در  اسـت 

زاگرسـی  رویشـگاه  در  سـپس  و  تورانـی   - ایرانـی  رویشـگاه  در  چهارگانـه  مناطـق   بیشـرتین  دارد.  قـرار 

.)1398 مناطـق،  امـور  و  زیسـتگاه ها  مدیریـت  دفـرت  )مسـتندات  قراردارنـد 

3- وضعیت تنوع زیستی در ایران:

جانـوری  و  گیاهـی  غنای زیسـتی  دارای  ایـران  کشـور،  توپوگرافیـگ  و  اقلیمـی  تنـوع  بـه  نظـر    

تقریبـاً  کـه  بـوده  197گونـه  ایـران  وحشـی  پسـتاندار  گونه هـای  تعـداد  می باشـد.  فوق العـاده ای  و  بـاال 

گونـه   1163 ایـران  مهـره دار  گونه هـای  کل  تعـداد  می کنـد.  برابـری  اروپـا  پسـتاندار  گونه هـای  کل  بـا 

گونـه   22 و  خزنـده  241گونـه  داخلـی،  آب هـای  ماهـی  گونـه   162 پرنـده،  گونـه   540 شـامل  کـه  بـوده 

کـه  شده اسـت  بـرآورد  گونـه   8200 از  بیـش  ایـران   گیاهـی  گونه هـای  تعـداد  می باشـد.  دوزیسـت 

تهدیـد  معـرض  در  جانـوری  گونـه   74 تعـداد  ضمنـاً  هسـتند.  کشـور  بومـی  آنهـا   درصـد   22 حـدود 

)منـودار1( هسـتند 

 

منودار 1- تعداد كل مهره داران ایران در چهار رده حفاظتی فهرست رسخ IUCN  در سال 2015

مي کننـد  زيسـت  ايـران  در  فقـط  دارندكـه  وجـود  زيـادي  گونه هـاي  شناخته شـده  گونه هـاي  ميـان  از 

ديگـر  روش هـاي  و  بـرش  دسـتكاري هاي  و  مهاجـرت  بـا  يـا  و  نـدارد  وجـود  يـا  دنيـا  نقـاط  سـاير  در  و 
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اشـاره كرد.  ايـراين  گورخـر  و  زرد  گـوزن  يوزپلنـگ،  بـه  مي تـوان  گونه هـا  ايـن  جملـه  از  يافته انـد  انتقـال 

پسـتانداران  كل  يك سـوم  از  )بيـش  گونـه   71 بـا  جونـدگان  راسـته  كشـورمان،  پسـتانداران  ميـان  از 

سـهولت  زراعـي،  محصـوالت  بـر  وارده  خسـارات  بيامري هـا،  انتشـار  در  اهميـت  به دلیـل  ايـران( 

گونـه   540 تاكنـون  ايـران  در  قرارگرفته انـد.  مطالعـه  و  توجـه  مـورد  بيشـرت  نگهـداري،  و  جمـع آوري 

اروپـا  قـاره  در  موجـود  پرنـده  هـاي  گونـه  كل  معـادل  تعـداد  ايـن  كـه  شده اسـت  گـزارش  و  شناسـايي  پرنـده 

تخريـب  و  آلودگـي  امـا  مي دهنـد  تشـكيل  تاالب هـا  بـه  متـي  پرنـدگان  را  گونه هـا  بيشـرتين  مي باشـد. 

گونه هـاي  از  بسـياري  تعـداد  كاهـش  جهـت  در  عامـي  خـود  اخـر  سـال هاي  در  ايـران  تاالب هـاي 

رسسـفيد،  اردك  باالبـان،  سـيري،  درنـاي  نظـر  پرنـدگاين  اكنـون  هـم  و  گشته اسـت  ايـران  پرنـدگان 

تهديـد  معـرض  در  كشـور  در  گونه هـا  از  ديگـر  تعـدادي  و  مرمـري  اردك  طاليـي،  عقـاب  مـرغ،  ميـش 

.)1 جـدول   ( می-باشـند  گونـه   163 شـامل  ايـران  داخـي  آب هـاي  ماهيـان  باشـد.  مـي  انقـراض  و 

جدول 1 - تنوع فون مهره داران ایران

راسته )تعداد گونه(گونهخانوادهرده

37197پستانداران

جوندگان )71(، خفاش ها )47(، گوشت خواران )31(، خارپشت ها )4(، 

حرش ه خواران )15(، آب بازان )14(، زوج-سامن )10(، خرگوش ها )3(، 

فردسامن )1( و گاو دريايي )1(.

78540پرندگان

غواص شكالن)2(، كشيم  شكالن )5(، كبوتر دريايي شكالن )5(، پليكان 

شكالن )8(، لك لك شكالن )19(، فالمينگو شكالن )2(، غازشكالن 

)35(، عقاب شكالن )36(، شاهني شكالن )13(،  ماكيان شكالن )10(، 

درناشكالن )14(، سليم شكالن )96(، كوكرشكالن )7(، كبوترشكالن 

)10(، طوطي شكالن )2(، كوكو شكالن )5(، جغدشكالن )11(، شبگرد 

شكالن )4(، پرستوشكالن )4(،  سبزقبا شكالن )9(، داركوب شكالن )10( 

و گنجشك شكالن )228(.

22241خزندگان
سوسامرها يا مارمولك ها )136(، مارها )79( ، الك پشت ها )10(، كرم 

سوسامرها )1( و كروكوديل ها )1(.

وزغ ها و قورباغه ها )13( و دوزيستان دم دار )8(.622دوزيستان

ماهيان 

آب هاي 

داخي ايران

25163

دهانگرد ماهي شكالن )1(، درنده كوسه ماهي شكالن )1(، تاس ماهي 

شكالن )5(، شگ ماهي شكالن )1(، شن ماهي شكالن )1(، كپور ماهي 

شكالن )110(، گربه ماهي شكالن )6(، آزاد ماهي شكالن )3(، اردك ماهي 

شكالن )1(، كفال ماهي شكالن )3(، آذين ماهي شكالن )1(، كپور دندان 

ماهي شكالن )9(، خار ماهي شكالن )3(، مرداب مار ماهي شكالن )1( و 

سوف ماهي شكالن )14(.

1681163جمع كل
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مي دهـد  تشـكيل  را  ماهيـان  غالـب  فـون  ماهيـان،  كپـور  خانـواده  داخـي،  آب هـاي  ماهيـان  گـروه  در 

ايـران  بـه  منحـر  گونه هـاي  جملـه  از  آفينيـوس  ماهـي  و  قرمـز  خـال  قـزل آالي  كورغـار،  ماهـي  و 

حفـظ  بـه  الزم  توجـه  عـدم  به دليـل  متأسـفانه  هسـتند.  بااليـي  ارزش زيسـتي  داراي  و  مي رونـد  به شـامر 

در  ماهيـان  شـناخت  بـراي  جامعـي  مطالعـات  اخـر  دهـه  دو  طـي  داخـي  آب هـاي  آبزيـان  مديريـت  و 

اطالعـات  گونه هـا  از  بسـياري  پراكنـش  و  فـراواين  از  و  نگرفتـه  صـورت  مختلـف  آيب  اكوسيسـتم هاي 

معـرض  در  كورغـار  ماهـي  نظـر  گونه هـا  برخـي  جمعيـت  يـا  و  نيسـت  دسـرتس  در  دقيقـي  آمـار  و 

سوسـامرها،  سـانان،  كروكوديـل  الك پشـت ها،  راسـته  پنـج  در  خزنـدگان  رده  از  مي باشـد.  تهديـد 

مفيـد  اطالعـات  امـا  گرفته اسـت.  قـرار  شناسـايي  مـورد  گونـه   241 تاكنـون  مارهـا  و  سوسـامرها  كـرم 

در  عميـق  و  جامـع  مطالعـات  كمبـود  اسـت.  انـدك  بسـيار  جانـوران  ايـن  مـورد  در  دسـرتس  قابـل  و 

تخريـب  بـه  توجـه  بـا  زوال  بـه  رو  جمعيـت  و  طـرف  يـك  از  جانـوران  ايـن  حفاظـت  و  بيولـوژي  مـورد 

گونه هـاي  از  تعـدادي  مـورد  در  زيـادي  نسـبتاً  نگـراين  موجـب  اخـر  سـال هاي  در  آنهـا  زيسـتگاه هاي 

مـار  گونه هـاي  از  بسـياري  يب رويـه،  صيـد  و  شـكار  متأسـفانه  شده اسـت.  كشـورمان  خزنـده  ارزشـمند 

رده  از  داده اسـت.  قـرار  انقـراض  خطـر  معـرض  در  را  دماونـدي  افعـي  و  شـاخدار  افعـي  جملـه  از  سـمي 

از  جـزيئ  و  كـم  بسـيار  اطالعـات  و  هسـتند  برخـوردار  بيشـرتي  اهميـت  درجـه  از  سـمندرها  دوزيسـتان 

كردسـتان،  سـمندر  لرسـتان،  سـمندر  نظـر  هايـي  گونـه  و  مي باشـد  دسـت  در  آنهـا  اكولـوژي  و  بيولـوژي 

انقـراض  خطـر  معـرض  در  يـا  بحـراين  وضعيـت  در  آذربايجـان  سـمندر  و  ايـراين  سـمندرغارزي 

اقلیمـی،  تغییـرات  زیسـتگاه ها،  تخریـب  بی رویـه،  برداشـت  و  صیـد  و  شـکار  وجـود  ایـن  بـا  قراردارنـد. 

حیات وحـش  کاهـش  در  را  سـهم  بیشـرتین  به ترتیـب  بیامری هـا  و  آلودگی هـا  مهاجـم،  گونـه  ورود 

.)1398 حیات وحـش،  مدیریـت  و  حفاظـت  دفـرت  )مسـتندات  دارنـد  کشـور 

4- هدف ها و اسرتاتژي هاي حفاظت از طبيعت در سطح مي

اقتصـادی  و  سیاسـی  تحـوالت  تأثـر  تحـت  جهـان  كشـورهاي  بيشـرت  ماننـد  نيـز  ايـران  كشـور    

مناطـق  و  عـام  به طـور  زيسـت  محيـط  مسـايل  و  گرفته اسـت  قـرار  جهـاين  مقيـاس  در  رخ داده  اجتامعـی 

اخـر  سـاليان  در  آن  بني امللـي  جنبه هـاي  اهميـت  به لحـاظ  خصوصـاً  خـاص،  به طـور  تحت مديريـت 

راهـردي  خطـوط  و  هدف هـا  بـر  مـروري  گرفته اسـت.  قـرار  توجـه  مـورد  بيشـرت  مسـؤولني  سـوي  از 

طبيعـت  از  حفاظـت  اهميـت  و  جايـگاه  آنكـه  ضمـن  ايـران،  اسـالمي  جمهـوري  توسـعه  برنامه هـاي 
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نـگاه  نـوع  در  پيش آمـده  تغيـرات  حـال  عـني  در  مي كنـد،  بازگـو  را  كشـور  توسـعه  برنامه هـاي  در 

بـا  آن  انطبـاق  و  تغيـرات  ايـن  بـرريس  مي دهـد.   نشـان  نيـز  را  كشـور  در  محيط زيسـت  مقولـه  بـه 

نشـان دهد.  را  سـمت گري ها  صحـت  و  دقـت  ميـزان  مي توانـد  حفاظـت  جهـاين  اسـرتاتژي هاي 

زيـر  بـه رشح  توسـعه  برنامه هـاي  در  طبيعـت  و  تنوع زيسـتي  از  حفاظـت  مهـم  محورهـاي  به طـوركي 

. سـت ه ا د بو

g حفظ و احياي منابع محيط زيست كشور

g  حفـظ مشـاركت  در  بـه  مـردم  تشـويق  و  جامعـه  سـطح  در  زيسـت محيطي  فرهنـگ  ارتقـاي 

يسـت  محيط ز

g جلوگري از تخريب منابع طبيعي و ايجاد آلودگي ها

g احياي مناطق آسيب ديده  و ترميم اثرات منفي فعاليت هاي گذشته بر محيط زيست

g  و حـارض  نسـل  زندگـي  كيفيـت  اعتـالي  جهـت  موجـود  منابـع  از  پايـدار  و  صحيـح  بهـره  وري 

آينـده نسـل هاي 

g  جلوگري از آالينده ها و تخريب زيست بوم ها

g  ادغام مالحظات زيست محيطي در تصميم گري ها

5-طبقه بندی مناطق حفاظت شده در ایران

عنـوان  بـا  قرق اختصاصـی  منطقـه  اولیـه  ایجـاد  بـا  ایـران  در  طبیعـت  از  حفاظـت  بنـای  سـنگ 

صیـد  و  شـکار  کانـون  ایجـاد  بـا  پیرشفتـه  به طـور  و  به تدریـج  کـه  شـد  آغـاز  سـلطنتی  شـکارگاه های 

سـال  در  حفاظت شـده  منطقـه   37 و  پارک وحـش    8 تعـداد  از  به طوری کـه  پیداکـرد،  توسـعه  ایـران  در 

 13 بـر  مشـتمل   1355 سـال  در  هکتـار  میلیـون   7/5 وسـعت  بـه  منطقـه   65 بـه  خورشـیدی،   1350

هم اکنـون   و  حفاظت شـده  منطقـه   23 و  حیات وحـش  پناهـگاه   27 ملـی،  طبیعـی-  اثـر   12 پارک ملـی، 

 - طبیعـی  اثـر   40 پارک ملـی،  شـامل32  هکتـار  19/1میلیـون  از  بیـش  وسـعت  بـه  منطقـه   309 بـه 

عرصه هـای  متوسـط  رسیده اسـت.  حفاظت شـده  منطقـه   182 و  حیات وحـش  پناهـگاه   55 ملـی، 

تنوع زیسـتی  کنوانسـیون  توصیـه  از  میـزان  ایـن  کـه  بـوده  15درصـد  جهـان  در  حفاظت شـده 

کشـور  چهارگانـه  مناطـق  بـرای  شـاخص  ایـن  مقـدار  می باشـد.  کمـرت  درصـد(   17 آیچـی،  )بنـد11 

و  درصـد   11/6 محیط زیسـت،  بهسـازی  و  حفاظـت  قانـون  در  مـرح  قانونـی  چهارچوب هـای  بـا 

جنگلـی،  ذخیره گاه هـای  شـکارممنوع،  مناطـق  جملـه  از  کشـور  حفاظـت  تحـت  عرصه هـای  کل  بـرای 

.)1 شـکل  و   2 )جـدول  می باشـد  درصـد   19/6 حـدود  آبراهه هـا  حریـم   و  طبیعـت  پارک هـای 
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جدول 2- تعداد و وسعت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

وسعت )هکتار(تعدادعنوان

322075115پارک ملی

556460026پناهگاه حیات وحش

18210387035منطقه حفاظت شده

4041022اثرطبیعی - ملی

30918963158جمع کل

11/6درصددرصد کل عرصه چهارگانه 

 

شکل 1- نقشه پراکنش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
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5-1- تعاریف مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

مرتـع،  جنـگل،  از  اَعـم  كشـور  منابع طبيعـي  ازعرصه هـای  محدوده هایـي  بـه  پارك مـي1: 

كـه  می شـود  اطـالق  كوهسـتان  و  آبـی  سـطوح  دشـت،  جنـگي،  ارايض  طبيعـي،  بيشـه زار هاي 

وضـع  هميشـگي  حفـظ  به منظـور  و  اسـت  ايـران  طبيعـي  مظاهـر  از  برجسـته اي  منونه هـاي  منايان گـر 

جانوران وحـي  پـرورش  و  تكثـر  بـراي  مناسـب  محيـط  ايجـاد  همچنـني  و  آن  طبيعـي  و  زندگـي 

مـي  پارك هـاي  در  مي گـرد.  قـرار  حفاظـت  تحـت  طبيعـي  كامـالً  رشايـط  در  رسـتني ها  رشـد  و 

موجـب  كـه  عمـي  هـر  كي  به طـور  و  بوته كنـي  درختـان،  قطـع  احشـام،  تعليـف  شـكار،  ترانـدازي، 

حفاظـت  سـازمان  دسـتورالعمل  تابـع  نيـز  پارك هـا  ايـن  در  تـردد  اسـت.  ممنـوع  شـود  محيـط  تخريـب 

جـدول  در   آنهـا  موقعیـت  و  وسـعت  همـراه  بـه  ایـران  ملـی  پارک هـای  فهرسـت  اسـت.  محیط زیسـت 

شده اسـت. ذکـر   2 شـامره  شـکل  و    3

 

  

شکل 2- نقشه پراکنش پارک های  ملی ایران

1- National Park
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جدول 3- فهرست پارک های ملی ایران به همراه وسعت و موقعیت

محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام پارك مي رديف

آ. غريب و  رشقي  543829 پارك مي اروميه 1

آ رشقي 7049 2 كنتال 

آ.رشقي 8999 ارسباران 3

اصفهان 47168 كاله قايض 4

اصفهان 29829 قميشلو 5

اصفهان 36914 امن موته 6

بوشهر 48093 ناي بند 7

بوشهر 20556 دير نخيلو 8

تهران 10693 خجر 9

تهران 8696 رسخه حصار 10

تهران 35788 الر 11

چهارمحال و بختياري 4365 تنگ صياد 12

خراسان رضوي 35585 تندوره 13

خراسان شاميل 8260 سالوك 14

خراسان شاميل 7057 ساريگل 15

خراسان شاميل 15315 ضامن آهو 16

خوزستان 4106 دز 17

خوزستان 7452 كرخه 18

سمنان 7344 صیدوا 19

سمنان 101090 توران 20

سمنان 441514 كوير 21

فارس 175409 بختگان 22

فارس 47782 مبو 23

فارس 21785 قطرويه 24

كرمان 152711 خر 25

كهكيلويه و بوير احمد 25820 دنا 26

گلستان 91307 گلستان 27

گيالن 3444 بوجاق 28

مازندران  27716 پابند 29

مازندران  9263 كيارس 30

مرکزی 12147 هفتاد قله 31

يزد 78029 سياهكوه 32

2075115 جمع كل
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يـا  اشـکال  جانـوری،  يـا  گياهـي  نـادر  و  منونـه  پديده هـاي  از  اسـت  عبـارت   :2 مـي   - طبيعـي  اثـر 

ارزش  دارای  طبیعـی  یـا  تاریخـی  علمـی،  جهـات  از  کـه  جایگزیـن  غیرقابـل  و  ویـژه  كم نظـر،  مناظـر 

كي  به طـور  و  محيـط  تخريـب  و  تجـاوز  بوته كنـي،  درختـان،  قطـع  احشـام،  تعليـف  باشـند.  حفاظتـی 

اسـت.  ممنـوع  آثـار  ایـن  در  شـود  اكوسيسـتم  تغيـر  و  رسـتني ها  رفـنت  بـني  از  موجـب  كـه  عمـي  هـر 

و  فهرسـت  اسـت.  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  دسـتورالعمل  تابـع  نيـز  مناطـق  ايـن  در  تـردد 

اسـت. آمـده   3 شـامره  نقشـه  و   4 جـدول  در  مناطـق  ایـن  موقعیـت 

 

شکل 3- نقشه پراکنش آثار طبیعی -  ملی ایران

2-National Natural Monument
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جدول4- فهرست و موقعیت آثار طبیعی - ملی ایران

محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام اثر طبيعي مي رديف

آذربايجان رشقي 1447 1  فسيي مراغه

آذربايجان غريب 2 2        غار سهوالن

اردبيل 6585 3       قله سبالن

اردبيل 1231 4        غار يخكان

اصفهان 6.30 سپاهان 5

ايالم 1471 6       دهلران

ایالم .53 7       تنگ رازیا نه

بوشهر 3737 8    كوه منك جاشك 

بوشهر 3569 9  جزيره خاركو  

تهران 1051 تارو هوير 10

تهران 3441 تنگه وايش 11

تهران 3.00 غار رود افشان 12

چهارمحال و بختياري 413 13      الله واژگون

خراسان رضوی 396 14       بزنگان

خراسان رضوی 1660 15     چشمه گراب   

خراسان رضوی 7699 16   قلل بينالود      

خراسان شاملی 83 17     ارس رسانی

خراسان شاملی 1.26 18 رسو قره باغ

خوزستان 45.40 ابشار شوي 19

خراسان شاملی 1.26 20        صنوبر شیروان

سيستان و بلوچستان 0.01 21      رسو زربین سنگان

سيستان و بلوچستان 2 22       چشمه گل فشان تنگ
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام اثر طبيعي مي رديف

سيستان و بلوچستان 12 23    چشمه گل فشان پر گل

سيستان و بلوچستان 225 24     قله تفتان

كرمان  0.04 25     رسو سرچ

كرمانشاه 0.01 26  غار پروآ

كرمانشاه 17 27    غار قوري قلعه 

گيالن 0.60 28       سوسن سفيد

گيالن 0.63 29   رسوهرزويل

گيالن 260 درفك 30

گیالن 0.05 31  چشمه فکجور دمکش

لرستان 1 32   غار ماهي كور

مركزي 4 33  غار چال نخجر

مازندران 254 34    خشكه داران

مازندران 4083
  قلل سه گانه علم كوه،سياه 

كامن،تخت سليامن
35

مازندران 1193 36     قله دماوند  

هرمزگان 1956 37       گنبدهاي منكني خرسني 

کردستان 68 کانی برد 38

کردستان 9 شم شم 39

يزد  2.33 40      رسو ابركوه 

40983 جمع كل

 

 

ادامه جدول4- فهرست و موقعیت آثار طبیعی - ملی ایران
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و  مرتـع  و  جنـگل  از  اعـم  كشـور  منابع طبيعـي  از  محدوده هایـي  بـه  حيات وحـش3:  پناهـگاه 

كـه  مي شـود  اطـالق  كوهسـتان  و  آيب  محيط هـاي  و  دشـت  و  جنـگي  ارايض  و  طبيعـي  بيشـه هاي 

حفـظ  به منظـور  و  بـوده  وحـي  جانـوران  بـراي  خـاص  اقليمـي  رشايـط  و  منونـه  طبيعـي  زيسـتگاه  داراي 

ممنـوع  مناطـق  ايـن  در  صيـد  و  شـكار  مي گرنـد.  قـرار  حفاظـت  تحـت  زيسـتگاه ها،  ايـن  احيـاي  يـا  و 

عمـي  هـر  و  زغال گـري  خـارزين،  محيـط،  تخريـب  و  تجـاوز  بوته كنـي،  درختـان،  قطـع  و  اسـت 

الزم  نيـز  احشـام  تعليـف  اسـت.  ممنـوع  آنهـا  در  نيـز  شـود  اكوسيسـتم  تغيـر  و  تخريـب  موجـب  كـه 

و  حيات وحـش  پناهگاه هـاي  وسـعت  پنجـم  يـك  حداقـل  انجام  شـود.  تعيني شـده  ضوابـط  طبـق  اسـت 

ممنـوع  محـدوده  ايـن  در  دام  چـراي  و  تلقي شـده  آنهـا  اَمـن  محـدوده  به عنـوان  حفاظت شـده  مناطـق 

نقشـه  و  جـدول5  در  موقعیـت  و  وسـعت  به همـراه  ایـران  حیات وحـش  پناهگاه هـای  فهرسـت  اسـت. 

آمده اسـت.  4 شـامره 

 

شکل 4- نقشه پراکنش پناهگاه های حیات وحش ایران

3- Wildlife Refuge
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جدول5- فهرست پناهگاه های حیات وحش ایران به همراه وسعت و موقعیت

محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام پناهگاه حيات وحش رديف

آذربايجان رشقي 90752 1 كيامي

آذربايجان غريب 879 2 تاالب كاين برازان

آذربايجان غريب 4888 دشت سوتا وحامميان 3

اصفهان 84107 قميشلو  4

اصفهان 3615 5 كاله قايض

اصفهان 167678 6  موته

اصفهان 270653 یخاب 7

اصفهان 304459 8  عباس آباد

بوشهر 2087 9  خارك 

خراسان جنوبی 21709 10 تاالب کجی منکزار

خراسان جنويب 1490134 11  نايبندان طبس

خراسان جنوبی 63412 12   رباط شور

خراسان شاملی 69358 13     مياندشت

خراسان رضوی 46932 14   حيدري

خراسان رضوی 23125 15     شر احمد

خراسان رضوي 20244 16   دشت الغري

خوزستان 2471 17  ميانگران

خوزستان 328570 18  شادگان

چهارمحال بختیاری 44448 شیرستان 19

زنجان 29829 انگوران 20

سمنان 310487 21  توران

سمنان 150389 22  خوش ييالق

سيستان و بلوچستان 292637 23    هامون

فارس 154495 24   بختگان

کردستان 3291 25  زریوار

كرمان 26086 26     روچون

كرمان 1354493 27    دربند راور

كرمان 45367 زرياب    28

كرمان 5611 29   مهروئيه

کرمانشاه 3550 قراویز 30
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام پناهگاه حيات وحش رديف

کرمانشاه 39495 زله زرد 31

كرمانشاه 41627 32    بيستون

فارس 33190 دره باغ 33

گيالن 1089 34   امركاليه

گيالن 1081 35 لوندويل

گيالن 361 36     سلكه

گيالن 1214 37   رسخا نگل

گيالن 446 38  چوكام

مازندران 66204 39    ميانكاله

مازندران 16901 40  دودانگه

مازندران 56 41  دشت ناز

مازندران 1042 سمسكنده 42

مازندران 47 43  فريدونكنار

مركزي  17273 44  جا سب

مركزي  10593 45  راسبند

هرمزگان 99 46  شيدور

هرمزگان 4316 47    هندورايب

يزد 77083 48 بوروئيه

يزد 174762 49    دره انجر و ين باز

یزد 99207 آریز 50

یزد 40959 شیرکوه 51

اصفهان 327000 کوهبزرگی و خارو 52

یزد 64575 کمکی 53

لرستان 888 تنگ هفت )سمندر 1( 54

لرستان 24762 سفيدكوه 55

6460026 جمع كل

ادامه جدول5- فهرست پناهگاه های حیات وحش ایران به همراه وسعت و موقعیت
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بيشـه هاي  و  مرتـع  و  جنـگل  از  اعـم  كشـور  منابع طبيعـي  از  محـدوده اي  بـه  حفاظت شـده4:   منطقـه 

تكثـر  و  حفـظ  رضورت  لحـاظ  از  كـه  مي شـود  اطـالق  كوهسـتان  و  آب  و  دشـتي  ارايض  و  طبيعـي 

بـوده  خـايص  اهميـت  داراي  آن  طبيعـي  وضـع  و  رسـتني ها  احيـاء  يـا  حفـظ  يـا  وحـي  جانـوران  نسـل 

دسـت  حفـظ  علمـي،  پژوهـش  نظـر  مقاصـدي  بـراي  مناطـق  ايـن  مي گرنـد.  قـرار  حفاظـت  تحـت  و 

سـيامي  حفـظ  اکوسیسـتمی،  خدمـات  تـداوم  و  نگهـداري  تنوع ژنتيـي،  و  گونه هـا  حفـظ  نخوردگـي، 

و  طبيعـي  اكوسيسـتم هاي  و  منابـع  از  اسـتفاده  آمـوزش،  گردشـگری،  و  تفريـح  فرهنگـي،  و  طبيعـي 

انسـاين  اسـتفاده هاي  و  یافته انـد  اختصـاص  آن  نظايـر  و  فرهنگـي  و  سـنتي  ارزش هـای  حفـظ  نهايتـاً 

و  خـاص  مقـررايت  و  ضوابـط  براسـاس  تجدیدناپذیـر  يـا  تجديدپذيـر  از  اعـم  آن  مختلـف  منابـع  از 

مجـاز  شـده  كنـرتل  به صـورت  گذارنـد،  جـاي  بـر  برگشـت  غرقابـل  و  چشـمگر  تغيـرات  اينكـه  بـدون 

آمده اسـت. ایـران  حفاظت شـده  مناطـق  موقعیـت  و  اسـامی   5 شـامره  نقشـه  و   6 جـدول  در  مي باشـد. 

شکل 5- نقشه پراکنش  منطقه حفاظت شده ایران

4- Protected Area
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جدول6- فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران

محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام منطقه حفاظت شده رديف

آذربايجان رشقي 77499 1 ارسباران

آذربايجان غريب  104912 2   مراكان

آذربايجان رشقي 66330 3   سهند

آذربايجان رشقي 69929 4 ديزما ر

آذربايجان رشقي 51834 5 كاغذ كنان

آ.رشقي 558 6      قوريگل

آ.رشقي 75793 7      چاراومياق

آ.رشقي 13150 8      صويف چاي

آ.رشقي 72213 9      ياري قاري

آ.رشقي 49590 10      بزقوش

آذربايجان غريب  211 گدار 11

آذربايجان غريب  11453 12  مرآباد 

آذربايجان غريب 826 تاالب سد  نوروزلو 13

اردبيل 35535 14   مغان

اردبیل 34529 انزان 15

اردبيل  93724 16   آق داغ 

اصفهان 113687 17     كركس

اصفهان 37322 18    داالنكوه     

اصفهان 59784 19   قمر وبزرك     

اصفهان 92024 20     كهياز

الرز 8467 21       رودخانه كرج

ايالم 30377 22  مانشت و قالرنگ

ايالم 45198 23 كولك

ايالم  17885 24  كبر كوه

ايالم  41463 دينار كوه 25

بوشهر 33144 26    منـــد
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام منطقه حفاظت شده رديف

بوشهر 44895 27     حلــه

تهران 54924 28   جاجرود 

تهران 26997 29     ورجني

تهران 248720 30     كوير

تهران 76865 کاوده 31

تهران 8079 32   رودخانه   جاجرود

تهران و مازندران 398592 33   الرز مركزي

چهارمحال و بختياري 51170 34       سبزكوه

چهارمحال و بختياري 22328 35     تنگ صياد

چهارمحال و بختياري  38665 36    هلن

چهارمحال و بختياري 9816 37       قيري

چهارمحال و بختياري 21979 38       شيدا

خراسان جنوبی 24391 39      آرک و کرنگ

خراسان جنوبی 70064 40    شاسكو ه واسفدن

خراسان جنوبی 126914 پطرگان 41

خراسان جنوبی 83730 42    در ميان و رسبیشه

خراسان جنوبی 92655 43    مظفری

خراسان رضوی 12571 44    گرزمي

خراسان رضوی 73588 45   كوه بزنگان

خراسان رضوی 20095 46  تخت سلطان

خراسان رضوی 64399 47  بينالود

خراسان رضوی 9275 48     تندوره

خراسان رضوی 30557 49   دربادام

خراسان رضوی 59857 50   درونه

خراسان رضوی 7214 51    رئييس

خراسان رضوی 119667 52    هاللی

ادامه جدول6- فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام منطقه حفاظت شده رديف

خراسان رضوی 144008 53    ارس سيستان

خراسان رضوی 38532 54     جنگل خواجه

خراسان رضوی 66789 55   افتخاري 

خراسان رضوی 20284 56      باغ کشمیر

خراسان رضوی 31624 57     هنگام

خراسان رضوی 31302 58    قرچغه  

خراسان رضوی 21421 59   پروند 

خراسان رضوي 38475 60       الله اكر

خراسان رضوي 47948 61      سرخون

خراسان رضوي 32824 62 زرين كوه     

خراسان رضوي 19392 63  رودخانه    كشف رود

خراسان رضوي 7411 64    رودخانه    تجن

خراسان شاملی 44657 65  قرخود

خراسان شاملی 21372 66    ساريگل

خراسان شاملی 18233 67   رساين

خراسان شاملی 11717 68    سالوك

خوزستان 54021 69   شيمبار و حوزه درياچه سدكارون 

خوزستان 17846 70      دز

خوزستان 8326 71    كرخه

خوزستان  13102 72   شالو و مونگشت 

خوزستان  9766 73 هفت شهيدان

خوزستان 61496 74 كرايي

خوزستان 11288 75 دميه

خوزستان 16655 76    چهل پا

خوزستان 54742 77  ميشداغ

خوزستان 119837 78  هورالعظيم اصالحي دارد 90/5/4

ادامه جدول6- فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام منطقه حفاظت شده رديف

زنجان 54255 فیله خاصه 79

زنجان 93095 انگوران 80

زنجان 122025 81     رسخ آباد

سمنان 1030166 82       توران

سمنان 40839 طالو و شیربند 83

سمنان 10496 جنگل ابر 84

سمنان 58506 85   پـــرور

سيستان و بلوچستان 561502 باهوکالت )گاندو( 86

سيستان و بلوچستان  75387 87   كوه برك

سيستان وبلوچستان 46634 88    كوه پوزك

سيستان وبلوچستان 6521 89     شيله

فارس  15301 90     تنگ بستانك

فارس 3195 91     آبشارمارگون

فارس 372175 92     بهرام گور

فارس 209354 93   هرمد

فارس 56793 94    ارژن و پريشان

فارس 55098 95    ميان جنگل فسا

فارس  52044 96     ماله گاله

گلستان 39274 هیرکانیان)چلچلی( 97

قزوين 25470 98      باشگل

قزوين 42934 املوت 99

قزوين 47434 طارم سفلی 100

قم 34126 101     پلنگ دره

كردستان 31758 102     بيجار

كردستان 42238 103     بدر و پريشان

كردستان 38595 104  عبدالرزاق   

ادامه جدول6- فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام منطقه حفاظت شده رديف

کردستان 64740 105  کوساالن و شاهو   

كرمان 156055 106   بيدوئيه 

كرمان 119134 107     بحر آسامن     

كرمان 97730 108     دهج     

كرمان 12992 109   سنگ مس

كرمان 13400 110    كوه شر    

كرمان 215307 111   مارز         

كرمان 51882 112 كوه جوپار

كرمان 64610 113 چاه كوچه       

كرمان 37306 114  سعدي

كرمان 11870 كوه آسياب كوهبنان 115

كرمانشاه 42848 116     قالجه

کرمانشاه 24031 امروله و داالخانی 117

كرمانشاه 56139 118   بيستون

كرمانشاه  25406 119  بوزين و مرخيل

كهكيلويه و بوير احمد 67956 120    دنــــا

كهكيلويه و بوير احمد 30558 121    كوه خيزوکوه رسخ

كهگيلويه و بوير احمد 2324 122   سولك

كهگيلويه و بويراحمد 25585 123   خامني 

كهگيلويه و بويراحمد 10373 124    كوه ديل 

كهگيلويه و بويراحمد 34623 125  دناي رشقي

كهگيلويه و بويراحمد 12852 126 سيوك   

گلستان  12899 127     زاو 

گلستان  6383 128   لوه

گلستان 33356 129    جهان منا

گيالن  31135 130      ليسار

ادامه جدول6- فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام منطقه حفاظت شده رديف

گيالن 4514 131    سياه كشيم

گيالن 39613 132    گشت رودخا ن و سياه مزگي

گيالن 28352 133     سياهرود رودبار

گيالن 21312 134    رسوالت و جواهر دشت

لرستان 32245 شاداب کوه 135

لرستان 111736 قالی کوه 136

لرستان 81692 137    اشرتانكوه

لرستان 69389 138    سفيدكوه

مازندران  4004 139   خيبوس و انجيل يس

9658 مازندران 140    واز

مازندران 4314 141      اساس

مازندران 11234 142    بلس كوه

مازندران 19509 143      چهارباغ 

مازندران 15552 144   هراز

مازندران  3655 145    آبشار شرگاه

مازندران  3759 146    بوال

مازندران  7923 147    شش رودبار

مازندران 13802 148    رودخانه حفاظت شده چالوس

مازندران 4219 رودخانه حفاظت شده رسدآبرود 149

مازندران 4077 150    رودخانه حفاظت شده هراز

مركزي 15029 چنار 151

مركزي 8249 152      الوند

مركزي 97271 153   هفتادقله

هرمزگان 87032 154      حرا

هرمزگان 43612 155   گنو

هرمزگان 2877 156     جزاير فارور

ادامه جدول6- فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران
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محل جغرافيايي مساحت - هکتار نام منطقه حفاظت شده رديف

هرمزگان  51897 157     رساج

هرمزكان   78771 158    حراي تياب و ميناب

هرمزگان  28515 159     حرا ) گابريك و جاسك(

هرمزگان 27361 160      حرا رود گز

هرمزگان   2579 161     حراي خوران

هرمزكان   29414 162   كوه كشار  

هرمزگان  101072 163        كوه هامگ

هرمزگان 33385 164 كوه باز     

هرمزگان   123937 165          پرزوئيه  

هرمزگان 81320 166        طارم

همدان 15481 167     لشكردر

همدان  8803 168      خانگرمز

همدان 8327 169     گلپرآباد

همدان 10713 رشاء  170

همدان  9671 آملوبالغ 171

همدان 9203 172  ملوسان

يزد 230181 173     كاملند وبهادران

يزد 88248 174    كوه بافق

يزد  124296 175       سياه كوه

بوشهر 25730 بیرمی 176

خراسان جنوبی 13551 باقران 177

فارس 17731 برم فیروز 178

کردستان 80916 چل چمه وسارال 179

خراسان جنوبی 5280 کمررسخ 180

يزد 10803 181     باغ شادي

هرمزگان 6106 خور و خالصی 182

10387035 جمع كل 

ادامه جدول6- فهرست، وسعت و موقعیت مناطق حفاظت شده ایران
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5-2-وضعیت مناطق چهارگانه در استان ها

 1  ،1 بـا  ترتیـب  بـه  گلسـتان  الـرز،  قـم،  اسـتان های  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  آمـاری  بررسـی های     

ایـالم،  قـم،  اسـتان های  در  همچنیـن  و  تعـداد  نظـر  از  اسـتان ها  کمرتیـن  دارای  چهارگانـه  منطقـه   5 و 

همـدان  و  قزویـن  کرمانشـاه،  گلسـتان،  بوشـهر،  شـاملی،  خراسـان  مرکـزی،  بلوچسـتان،  و  سیسـتان 

از  کـه  بـوده  درصـد   7 از  کمـرت  چهارگانـه  مناطـق  بـرای  اختصاص یافتـه  عرصه هـای  درصـد  میـزان 

مازنـدران،  تهـران،  اسـتان های  سـویی  از  می باشـد.  پائین تـر  بسـیار  نیـز  کشـوری  متوسـط  میـزان 

چهارگانـه  مناطـق  توسـط  اشـغالی  سـطوح  بیشـرتین  دارای  اصفهـان  و  آذربایجان-غربـی  سـمنان، 

تعـداد  نظـر  از  مناطـق  بیشـرتین  دارای  مازنـدران  و  رضـوی  خراسـان  اسـتان های  و  بـوده  کشـور  در 

تاالبـی  سـایت  ماننـد  بین املللـی  عناویـن  دارای  چهارگانـه  مناطـق  ایـن  از  برخـی  ضمنـاً  می باشـند. 

و  انسـان  برنامـه  در  زیسـتکره  ذخیـره-گاه  و  جهانـی  طبیعـی  میـراث  رامـر،  کنوانسـیون  در  ثبت شـده 

زیسـتگاه ها  مدیریـت  دفـرت  مسـتندات   (.)6 شـکل  و   8 و    7 )جـدول  می باشـند  یونسـکو  مسـکون  کـره 

)1399 مناطـق،  امـور  و 

جدول 7 - جدول آماری نعداد مناطق چهارگانه از سال 1382 تا 1399

تعداد پارک ملیسال
تعداد پناهگاه 

حیات وحش

تعداد منطقه 

حفاظت شده
جمع کلتعداد اثر طبیعی ملی

8321349016161

8421359219167

88233611223194

89233711330203

90284316635254

91284316635272

92284416635273

93294416635274

94294416837278

95294416837278

96304517037282

97314616938284

98315017440295

99325518240309
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جدول 8- وضعیت آماری مناطق چهارگانه به تفکیک استان ها

استان تعداد

پوشش مناطق 

چهارگانه  )درصد( 

در هر استان

استان تعداد

پوشش مناطق 

چهارگانه  )درصد( 

در هر استان

كل كشور 309 11.21 كردستان 8 8.99

الرز 1 14.09 كرمان 16 13.14

آذربايجان رشقي 14 13.03 كرمانشاه 9 6.66

آذربايجان غريب 8 17.73 كهكيلويه و بويراحمد 8 13.46

اردبيل 5 7.70 گلستان 5 6.81

اصفهان 13 15.02 گيالن 15 9.50

ايالم 6 6.83 لرستان 7 6.27

بوشهر 8 6.52 مازندران 23 26.45

تهران 11 34.39 مركزي 6 4.59

چهارمحال و بختياري 8 12.73 هرمزگان 16 9.91

خراسان شاميل 11 6.83 همدان 6 3.22

خراسان رضوي 28 8.81 يزد 11 12.13

خراسان جنويب 10 12.29 كهكيلويه و بويراحمد 8 13.46

خوزستان 15 11.05 گلستان 5 6.81

زنجان 4 11.21 گيالن 15 9.50

سمنان 9 21.72 لرستان 7 6.27

سيستان و بلوچستان 9 5.44 مازندران 23 26.45

فارس 13 10.24 مركزي 6 4.59

قزوين 3 7.67 هرمزگان 16 9.91

قم 1 2.97

5-3- وضعیت مناطق چهارگانه از نظر زیستگاهی

بـا  کشـور  اکوسیسـتم های  از  منونـه ای  کشـور  حفاظتـی  مناطـق  اشاره شـده  قبـالً  کـه  هامنطـور     

حفاظـت  سـازمان  توسـط  کـه   بـوده  خـاص  جانـوری  و  پوشـش گیاهی  توپوگرافیکـی،  ویژگی هـای 

تورانـی  ایرانـی-  ناحیـه  در  کشـور  رویشـگاه  عمـده  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  شـده اند.  انتخـاب  محیط زیسـت 
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درصـد   77 معـادل  سـطح،  بیشـرتین  رویشـگاه  ایـن  در  نیـز  چهارگانـه  مناطـق  وسـعت  و  تعـداد  قـراردارد، 

آن  از  بخشـی  یـا  متـام  دارای  کـه  مناطقـی  دیگـر  تقسـیم بندی  یـک  در  هم چنیـن  اسـت.  برگرفتـه  در  را 

تشـکیل  را  مناطـق  از  15درصـد  معـادل  وسـعتی  بـا  منطقـه   84 تعـداد  بـوده،  جنگلـی  رویشـگاه  دارای 

واقـع  کشـور  شـامل  در  هکتـار  هـزار  سـی  و  پانصـد  تقریبـی  سـطح  بـا  منطقـه   22 تعـداد  کـه  می دهنـد 

.) جـدول9   ( شـده اند 

جدول9 - وضعیت پراکنش مناطق چهارگانه در نواحی رویشی ایران

تعداد مناطق نام رویشگاه

42 هیرکانی

7 ارسبارانی

54 زاگرسی

183 ایرانی تورانی

23 خلیج فارس عامنی

جدول 10- وضعیت پراکنش مناطق چهارگانه در اکوسیستم های ایران

وسعت )هکتار(  تعداد مناطق نام  زیستگاه

2753760 84 جنگلی

2564086 34 خشکی - تاالبی

85010 9 رودخانه ای

جدول 11- مساحت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

تعدادنامردیف
متوسط 

اندازه)هکتار(

حداقل مساحت 

)هکتار(

حداکرث  مساحت 

)هکتار( )هکتار(

32690213359442212پارک ملی1

7694 40360/01اثرطبیعی - ملی2

3
پناهگاه 

حیات وحش
55127176471352741

4
منطقه 

حفاظت شده
182562671171037120
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6-سایر مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 

g :تاالب

آنهـا  متداولرتيـن  کـه  اسـت  شـده  رايـج  جهـان  در  تـاالب  اصطـالح  از  مختلفـي  تعابـر  و  تعاريـف     

عنـوان  زیـر  بـه رشح   )Ramsar-1971( تاالب هـا  از  حفاظـت  جهـاين  كنوانسـيون  كـه  اسـت  تعريفـي 

و  طبيعـي  آبگرهـاي  يـا  لجـن زار  باتـالق،  مـرداب،  شـامل  اسـت  مناطقـي  »تـاالب  منوده اسـت:  

جـاري  يـا  راكـد  به صـورت  شـرين  يـا  شـور  آب هـاي  آن  در  كـه  موقـت  يـا  دامئـي  از  اعـم  مصنوعـي 

شـش  از  جـزر  حـد  پائني تريـن  در  آنهـا  عمـق  کـه  دريايـي  آبگرهـاي  شـامل  همچنیـن  مي شـود،  يافـت 

نكنـد.«  تجـاوز  مـرت 

ارزش  از  آن  اکوسیسـتمی  خدمـات  و  شناخته شـده  جهـان  اکوسیسـتم  مهمرتیـن  به عنـوان  تاالب هـا 

شـكار  تأمني کننـده  وابسـته،  ژين  ذخايـر  و  تنوع زيسـتي  حفـاظ  برخورداراسـت.  باالئـی  بسـیار  جایـگاه  و 

و  سـيالب ها  كنرتل کننـده   زیبـا،  چشـم انداز  و  زیبائی شناسـائی  بومـی،  مـردم  بـرای  معیشـت  و  صيـد  و 

کشـاورزی  بـرای  آب  تأمـني  منبـع  هـوا،  تلطيف کننـده  و  محلـی  اقليـم  تنظيم کننـده  رودخانـه  ای،  رسـوبات 

حیات وحـش  پناهـگاه  و  شـیمیائی  و  بیولوژیکـی  آلودگی هـای  منـودن  غیرفعـال  و  تثبیـت  رشب،  و 

ایـن  داشـت  توجـه  بایـد  این حـال  بـا  می باشـند.  تاالب هـا  فوایـد  جملـه   از  مهاجـر  و  بومـی  گونه هـای 

منابـع  از  ورودی  آب  کاهـش  اقلیمـی،  تغییـرات  جملـه   از  جـدی  چالش هـای  و  تهدیـدات  بـا  تاالب هـا 

انسـانی،  آالینده هـای  انـواع  ورود  توسـعه ای،  و  انسـانی  فعالیت هـای  از  ناشـی  تأثیـرات  باالدسـت، 

غیرمجـاز  صیـد  و  شـکار  باالدسـت،  اراضـی  خـاک  فرسـایش  از  ناشـی  رسـوبات  کشـاورزی،  و  صنعتـی 

مواجـه  پیرامونـی  اراضـی  تغییرکاربـری  و  تاالبـی  محصـوالت  سـایر  و  علوفـه  برداشـت  و  بی رویـه  و 

میلیون هکتـار،   1/5 معـادل   مسـاحتی  بـا  عنـوان   25 قالـب  در  تـاالب   34 تاکنـون  ایـران  در  می باشـند. 

تـاالب  هم چنیـن  گرديده انـد.  كنوانسـيون  ايـن  مقـررات  مشـمول  و  ثبـت  رامـر  كنوانسـيون  در 

نیریـز  تـاالب  هیرمنـد(،  و  )صابـوری  هامـون  تـاالب  پـوزک(،  جنوبـی  )دهانـه  هامـون  تـاالب  انزلـی، 

 ( مونـرتو  فهرسـت  در  کـه  هسـتند  تاالبـی   6 سـنگی،  دورگـه  و  یادگارلـو  شـورگل،  تـاالب  و  کمجـان  و 

.) شـکل6  و    12 )جـدول  دارنـد  قـرار  فزاینـده(  تهدیـد  معـرض  در  تاالب هـای 
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شکل 6- نقشه پراکنش تاالب های بین املللی )سایت رامر( سازمان حفاظت محیط زیست

جدول 12-اسامی تاالب های بین املللی ایران

13. دریاچه پریشان و دشت ارژن در فارس 1.تاالب گمیشان در گلستان

14. تاالب شادگان، خوراالمیه و خور موسی در خوزستان 2. مجموعه آالگل، آملاگل و آجی گل در گلستان

15. هامون صابری و هامون هیرمند در سیستان و 

بلوچستان
3. شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان در مازندران، گلستان

16. هامون پوزک در سیستان و بلوچستان 4. امیرکالیه درگیالن

17. تاالب های خلیج گواتر و خور باهو در سیستان و 

بلوچستان
5. آب بندان های فریدون کنار، ازباران و رسخ رود در مازندران

18. خور خوران در هرمزگان 6. تاالب انزلی در گیالن

19. مجموعه رودهای شور، شیرین و میناب در هرمزگان 7. کوالب بندر کیاشهر و دهانه سفیدرود در گیالن

20. مصب رودهای گز و حرا در هرمزگان 8. قوری گل درآذربایجان رشقی

21. جزیره شیدور در هرمزگان 9. تاالب دریاچه ارومیه

22. تاالب گاوخونی در اصفهان 10. تاالب قوپی باباعلی در آذربایجان غربی

23. تاالب چغاخور در چهارمحال و بختیاری
11. تاالب های یادگارلو، دورگه سنگی و شورگل در 

آذربایجان غربی

24. تاالب کانی برازان در آذربایجان غربی 12. تاالب های نیریز و کمجان در فارس

25.تاالب زریوار
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g :ذخیره گاه زیستکره

رصف  کـه  منودنـد  اعـالم  بیانیـه ای  در  جهـان  دانشـمندان  و  محققیـن  میـالدی   1960 دهـه  در     

مشـارکت  عـدم   و  محلـی  جوامـع  حقـوق  گرفـنت  نظـر  در  بـدون  منابع زیسـتی  از  فیزیکـی  حفاظـت 

آسـیب  تدریـج  بـه  نیـز  حفاظـت   امـر  بـه  و  نبـوده  عاقالنـه  خردمندانـه  بهره بـرداری  و  حفاظـت  در  آنـان 

ویـژه  مناطـق  انتخـاب  شـامل  حقیقـت   در  کـه  ابـداع  را  زیسـتکره  ذخیـره گاه  واژه  بنابرایـن  می رسـاند، 

باشـد  مـی  جانـوری  و  گیاهـی  مهـم  گونه هـای  دارای  و  به فـرد  منحـر  اکوسیسـتم های  بـا  اکولوژیـک 

و  منابـع  از  بومـی  مـردم  بهره بـرداری  حفاظـت،  نقـش  بـر  تأکیـد  ضمـن  مدیریتـی،   سیسـتم  ایـن  در  کـه 

آموزشـی،  سـازمان  اسـت.  تأکیـد  مـورد  مناطـق  مدیریـت  در  آنهـا  مشـارکت  و  منابـع  از  پایـدار  اسـتفاده 

چالش هـای  کـه  بـود  بین املللـی  سـازمان های  اولیـن  از  )یونسـکو(،  متحـد  ملـل  فرهنگـی  و  علمـی 

رسـمیت  بـه  را  جهـان  جـاری  زیسـت محیطی  مشـکالت  از  بسـیاری  توسـط  آمـده  به وجـود  جهانـی 

کشـورهای  یونسـکو،  عمومـی  کنفرانـس  شـانزدهمین  در   1970 درسـال  اسـاس  همیـن  بـر  کـه  شـناخت 

کـره  و  انسـان  برنامـه  وظیفـه  کردنـد.  آغـاز  را   )MAB( مسـکون«  کـره  و  »انسـان  برنامـه  یونسـکو،  عضـو 

زیسـت کره،  ذخیـره گاه  طبیعـی  منابـع  از  مؤثـر  حفاظـت  و  پایـدار  اسـتفاده  اصـول  توسـعه  بـرای  مسـکون 

مناطـق  ایـن  کـه  به گونـه ای  می گـردد.  عملـی  بین املللـی  همکاری هـای  طریـق  از  امـا  ملـی،  سـطح  در 

کـه  بـود  ایـن  درابتـدا  برنامـه  هـدف  شـوند.  معرفـی  جهـان  در  عملـی  شـاخص  منونـه  یـک  عنـوان  بـه 

در  را  رسزمیـن  سـیامی  هـای  منونـه  متامـی  شـامل  زیسـت کره«  هـای  »ذخیـره گاه  از  جهانـی  شـبکه ای 

عنـوان  بـه  دارنـد،  کـه  وضعیتـی  اسـاس  بـر  زیسـت کره  هـای  ذخیـره گاه  بنابرایـن  دهـد.  تشـکیل  جهـان 

حفاظـت  بـرای  آنهـا،  اکولوژیکـی  ارزش  اسـاس  بـر  نـه  و  مناطـق  بیوم هـای  و  اکوسیسـتم ها  مناینـدگان 

سـال  در  متحـد  ملـل  توسـعه  و  محیط زیسـت  کنفرانـس  برگـزاری  پـی  در  می شـوند.  انتخـاب  الگـو  و 

بـه  زیسـت کره  هـای  ذخیـره گاه  بـرای  سـیویل  اسـرتاتژی   ،)UNCED,1992( ریودوژانیـرو  در   1992

شـده  شـناخته  زیسـت کره  هـای  ذخیـره گاه  زمـان،  آن  از  شـد.  اجرائـی   1996 سـال  در  و  رسـید  تأییـد 

پایـدار  اسـتفاده  بـرای  مدلـی  اجـرای  و  آزمـون  توسـعه،  بـرای  مهمـی  ابـزار  به عنـوان  یونسـکو  توسـط 

تغییـرات  دلیـل  بـه  امـروزه  شـدند.  مدیریـت  جهانـی،  شـبکه  یـک  درون  محیط زیسـت  تخریـب  بـدون 

و  عملـی  ظرفیـت  رفـنت  بیـن  از  و  بوم هـا  زیسـت  بـر  بـرشی  فعالیت هـای  از  ناشـی  وارده  تأثیـرات  و 

منابع طبیعـی،  تحلیـل  و  جمعیـت  رشـد  روبـه  رونـد  سـویی  از  و  ازآنهـا،  بسـیاری  در  غنای زیسـتی 

بـرشی  جامعـه  امنیـت  تضمیـن  به منظـور  زیسـت کره  ذخیره گاه هـای  بین املللـی  و  ملـی  شـبکه های 
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توسـعه  حفاظـت،  بـا  مرتبـط  فعالیت هـای  اجـرای  هسـتند.  برخـوردار  فزاینـده ای  اهمیـت  از  آینـده،  در 

می گیـرد.  صـورت  زون بنـدی  اسـاس  بـر  زیسـت کره  ذخیـره گاه  منابـع  از  پایـدار  بهره بـرداری  و 

 Core( مرکـزي  هسـته  ناحيـه   -1 می شـود:  تقسـیم  اصلـی  منطقـه  سـه  بـه  زیسـت کره  ذخیـره گاه  هـر 

مهـم  ويژگيهـاي  داراي  و  مـدت  طـوالين  حفاظـت  جهـت  پژوهـش؛  و  نظـارت  حفاظـت،  بـرای   :)Zone

 :)Buffer Zone( حفاظتـی  سـپر  ناحيـه   -2 ويـژه   چشـم انداز  و  اكوسيسـتم  زيسـتي،  تنـوع  بـودن،  بكـر 

محیط زیسـت  بـا  سـازگار  فعالیت هـای  بـرای  اسـت:  متصـل  یـا  و  کـرده  احاطـه  را  هسـته  منطقـه  کـه 

 :)Transition Zone( بینابینـی  ناحيـه   -3 انسـاين   پايـدار  فعاليت هـاي  انجـام  و  پايـدار  توسـعه  جهـت 

ناحيـه  و  کننـد  کار  هـم  بـا  منابـع  پایـدار  مدیریـت  بـرای  ذینفـع  گروه هـای  آن  در  کـه  فعالیت هایـی  بـرای 

ذخـره گاه. کل  در  توسـعه پايدار  و  حفاظـت  پايـداري  بـراي  الزم  متهيـدات  تـدارک 

بـوده  یونسـکو  مسـکون  کـره  و  انسـان  برنامـه  در  ثبت شـده  زیسـت کره  ذخیـره گاه   13 دارای  ایـران 

گنـو  حـرا،  پریشـان،  و  ارژن  ارسـباران،  میانکالـه،  گلسـتان،  کویـر،  تـوران،  زیسـت کره  ذخیـره گاه   9 کـه 

تنگ صیـاد  دنـا،  ذخیره گاه هـای  تدریـج  بـه  سـپس  و  رسـیده  جهانـی  ثبـت  بـه   1355 سـال  در  ارومیـه  و 

 .)  7 شـکل  و   13 جـدول   ( رسـیده اند  ثبـت  بـه  سـایت  یونسـکو  در  کپـه داغ  و  هامـون  سـبزکوه، 

 

شکل 7- نقشه پراکنش  ذخیره گاه های زیست کره در ایران



52

مناطق تحت مدیریت سازمان

جدول شامره 13 - اسامی ذخیره گاه های زیست کره ایران

وسعت )هکتار(نام ذخیره گاه زیست کرهوسعت )هکتار(نام ذخیره گاه زیست کره

96678میانکاله204215ارسباران

1077900ارومیه91860ارژن و پریشان

35000کپه داغ1517815کویر

532878تنگ صیاد و سبزکوه1459506توران

243655دنا78725گنو

1396502هامون155804گلستان

283686حرا

7174224جمع کل

g :مناطق شکارممنوع

رو  بی رویـه  شـکار  به دلیـل  آنهـا  جانـوری  جمعیـت  کـه  بـارز  ویژگی هـای  بـا  زیسـتگاه هایی  در     

سـال،   5 معمـول  به طـور  و  محـدود  مدتـی  بـرای  دارنـد،  نیـاز  حامیـت  بـه  ازایـن رو  و  اسـت  کاهـش  بـه 

آن  می تـوان  شـود،  ترمیـم  دوره  ایـن  در  منطقـه ای  جانـوری  جمعیـت  چنانچـه  می شـود.  شـکارممنوع 

مناطـق  تعیین کـرد.  مدیریـت  تحـت  چهارگانـه  مناطـق  از  یکـی  به عنـوان  معیارهـا،  سـایر  بـه  توجـه  بـا  را 

مـی  سـازمان  مدیریـت  تحـت  چهارگانـه  مناطـق  پشـتوانه  واقـع  در  ممنـوع  تیرانـدازی  یـا  شـکارممنوع 

سـطح  ارتقـای  الزم  هـای  معیـار  و  رشایـط  داشـنت  صـورت  در  و  مدیریـت  مدتـی  از  پـس  کـه  باشـند 

شـده  محسـوب  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  چهارگانـه  مناطـق  به عنـوان  مناطـق  ایـن  می یابنـد. 

به عنـوان  می توانـد  سـطح  ارتقـای  رشایـط  احـراز  صـورت  در  و  مدیریـت  محـدود  زمانـی  دوره  طـی  و 

مناطـق  عنـوان  بـا  منطقـه   192 تعـداد  قرارگیرنـد.  مدیریـت  تحـت  چهارگانـه  مناطـق  عناویـن  از  یکـی 

محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  مدیریـت  تحـت  هکتـار  میلیـون   8 معـادل  وسـعتی  بـا  شـکارممنوع 

رنـد. ا رد قرا

g :منطقه امن

و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  و  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  فی مابیـن  توافـق  اسـاس  بـر   

بـا  حفاظت شـده  مناطـق  و  حیات وحـش  پناهـگاه  از  مناطقـی   ،1361 سـال  در  کشـور  آبخیـزداری 
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تعیین شـده  بازسـازی  و  احیـا  رونـد  بـه  کمـک  و  تخریـب   از  جلوگیـری  و  دام  چـرای  ممنوعیـت  هـدف 

اگرچـه  شده اسـت.  گرفتـه  نظـر  در  موصـوف  مناطـق  20درصـد  معـادل  مناطـق  ایـن  سـطح  اسـت. 

از  حفاظـت  در  را  مهمـی  نقـش  لیکـن  نبـوده،  کافـی  علمـی  پشـتوانه  دارای  یادشـده  وسـعت  انتخـاب 

حیات وحـش  مامـن  و  انـدازی  دسـت  از  جلوگیـری  بـرای  و  داشـته  عهـده  بـر  حسـاس  زیسـتگاه های 

کـه  کرده انـد  پیـدا  سـطح  ارتقـاء  پارک ملـی  بـه  مناطـق  ایـن  مناطـق  از  برخـی  در  باشـد.  مـی  توجیـه  قابـل 

و  بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان  در  تنگ صیـاد  ملـی  پارک هـای  بـه  می تـوان  مناطـق  ایـن  جملـه  از 

امـن  مناطـق  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  اشـاره کرد.  شـاملی  خراسـان  در  سـاریگل  و  سـالوک  ملـی  پارک هـای 

حیات وحـش  پناهگاه هـای  و  حفاظت شـده  مناطـق   سـایر  بـرای  و  تعییـن  منطقـه   61 حـدود  بـرای 

نشده اسـت. مشـخص  تاکنـون 

g :میراث طبیعی جهانی

تشـکل های  بـه  طبیعـی  میـراث  یونسـکو،   )1351(  1972 کنوانسـیون  در  ارایه شـده  تعریـف  طبـق    

معـرض  در  جانـوری  و  گیاهـی  گونه هـای  زیسـت  محـل  زمین شـناختی،  و  زیست شـناختی  فیزیکـی، 

می کنیـم  مالحظـه  می شـود.  اطـالق  زیباشناسـی  و  حفاظتـی  و  علمـی  ارزش  دارای  مناطـق  و  خطـر 

تنوع زیسـتی  و  منابع طبیعـی  از  حفاظـت  اول  مرحلـه  در  ارائه شـده  مفاهیـم  همـه  اهـداف  کلـی  روح 

پایـدار  بهره بـرداری  سـپس  و  امـروز  زندگـی  بـرای  بسـرتی  و  آینـدگان  بـرای  میراثـی  به عنـوان  کشـور ها 

کویـر  می باشـد.  جوامـع  پایـدار  معیشـت  و  مسـؤوالنه  گردشـگری  جملـه  از  آن  مواهـب  از  خردمندانـه  و 

اسـتان  سـه  میـان  در  و  کرمـان  اسـتان  شـامل رشقی  در  کیلومـرت،  هـزار   ۱7۵ حـدود  مسـاحتی  بـا  لـوت 

ایـران  جهانـی  میراث طبیعـی  اولیـن  شـده،  گسـرتده  کرمـان  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  جنوبـی،  خراسـان 

جنگل هـای  نـام   بـا  جهـان  ارزشـمند  میـراث  دومیـن   1397 سـال  در  سـپس  می باشـد.  یونسـکو  در 

بخش هـای  گردیـد.  جهانـی  ثبـت  هکتـار  هـزار   307 معـادل  مسـاحتی  و  اصلـی  سـایت   12 بـا  هیرکانـی 

جنـگل  ملـی   - اثرطبیعـی  جهان منـا،  حفاظت شـده  منطقـه  گلسـتان ،  پارک ملـی  از  رشایـط  واجـد 

چهارگانـه،  و  دودانگـه  بـوال،  مرکزی)کجـور(،  الـرز  حفاظت شـده  مناطـق  خشـکه داران،  جلگـه ای 

منتخـب  سـایت های  به عنـوان  ابـر  جنـگل  لیسـار،  رودخـان،  گشـت  رودبـار،  سـیاهرود  واز،  الیمسـتان، 

می باشـند.   جهانـی  میراث طبیعـی 
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g : پارک جنگلی

ایجـاد  بـه  منتـج  تخریب یافتـه  اکوسیسـتم های  بازسـازی  بـا  کـه  گفته می شـود  جنگلـی  مناطـق  بـه    

پژوهشـی  و  آموزشـی  حفاظتـی،  تفریحـی،  مدیریـت  تحـت  و  شده اسـت  جدیـدی  جنگلـی  شـبه  محیط هـای 

باشـد. مـی  هکتـار        83393 معـادل  وسـعتی  بـا  سـایت   392 جنگلـی  پارک هـای  تعـداد  می گیرنـد.  قـرار 

g :پارک طبیعت

ارزش هـای  دارای  اسـتثنایی  طبیعـی  پدیده هـای  وجـود  سـبب  بـه  کـه  می شـود  گفتـه  مناطقـی  بـه    

قـرار  حفاظتـی  و  تفریحـی  مدیریـت  تحـت  و  بـوده  بالقـوه  و  بالفعـل  تفریحـی  و  زیبایی شناسـی 

می باشـد. سـایت   21 طبیعـت  پارک هـای  تعـداد  می گیرنـد. 

g :)ذخیره گاه  جنگلی )اندوختگاه جنگلی

آسـیب پذیر  یـا  نـادر  یـا  انقـراض  حـال  در  گونه هـای  یـا  گونـه  دارای  کـه  می شـود  گفتـه  مناطقـی  بـه 

قـرار  حفاظتـی  مدیریـت  تحـت  و  هسـتند  خـاص  ویژگی هـای  بـا  بومـی  گونه هـای  یـا  تهدیـد  مـورد  یـا 

می باشـد. هکتـار   62806 معـادل  وسـعتی  بـا  سـایت   91 جنگلـی  ذخیره گاه هـای  تعـداد  می گیرنـد. 

g :IBA  سایت های مهم پرندگان دنيا

مي شـوند.  محسـوب  جهـاين  تهديـد  خطـر  در  پرنـدگان  كانون هـاي  مهمرتيـن  معـرف  مناطـق  ايـن 

در  موجـود  كاسـتي هاي  رفـع  و  تنوع زيسـتي  حفـظ  بـه  نظـر  امعـان  مناطـق  ايـن  تعيـني  از  هـدف 

بـه  دنيـا  پرنـدگان  مهـم  سـايت هاي  تعـداد  اسـت.  جهـاين  تهديـد  خطـر  در  گونه هـاي  از  حفاظـت 

نقـاط  از  سـایت ها  ایـن  می رسـد.  هكتـار  میلیـون   6/6 معـادل   وسـعتي  بـا  سـايت    12000 از  بيـش 

دريـايئ،   مناطـق   ، سـواحل  خشـي،  نواحـي  شـامل  كـه  مي آينـد  شـامر  بـه  دنيـا  در  تنوع زيسـتي  مهـم 

می باشـد. مهـم  پرنـدگان  سـايت   105 داراي  ايـران  مي باشـند.  شـرين  آب  و  تـااليب  و  رودخانـه ای 

g :قرق های اختصاصی

جنـگل،  از  محـدوده ای  بـه  قرق اختصاصـی  صیـد،  و  شـکار  قانـون  اجرائـی  آئین نامـه  اسـتناد  بـه    

صیـد  و  شـکار  امتیـاز  کـه  می شـود  گفتـه  دایـر  یـا  بایـر  زمین-هـای  و  کوهسـتان  آب بنـدان،  آب،  مرتـع، 



مناطق تحت مدیریت سازمان

55

از  بهره بـرداری  و  تکثیـر  و  حفـظ  بـه  مربـوط  مقـررات  و  اشـخاص  حقـوق  رعایـت  بـا  محـدوده  آن  در 

از   ، کشـاورزی  جهـاد  وزارت  صالحیـت دار  مقامـات  موافقـت  از  پـس  صیـد  و  شـکار  قابـل  حیوانـات 

واگـذار  حقیقـی  یـا  حقوقـی  اشـخاص  بـه  معیـن  مـدت  بـرای  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  طـرف 

اصالحـات  بـا   46/3/16 مصـوب  صیـد  و  شـکار  قانـون   3 مـاده  )ب(  بنـد  اسـتناد  بـه  همچنیـن  می شـود. 

اختیـارات  و  وظایـف  جـزو  اختصاصـی،  قرق هـای  حـدود  تعییـن   75/9/25 و   53/10/30 مصـوب 

و  شـکار  قانـون  اجرایـی  آیین نامـه   9 مـاده  در  ضمنـا«  می باشـد.  محیط زیسـت  حفاظـت  شـورایعالی 

آیین نامـه   16 مـاده  اسـتناد  بـه  همچنیـن  شده اسـت.  گنجانـده  اختصاصـی  قرق هـای  تعریـف  صیـد، 

طـرف  از  اختصاصـی  قرق هـای  پروانه هـای  دارنـدگان  تکالیـف  و  حقـوق  مذکـور،  قانـون  اجرایـی 

در  قرق اختصاصـی   5 محـدوده  حـارض  حـال  در  می گـردد.  تعییـن  محیط زیسـت  حفاظـت  شـورایعالی 

روبـاز(،  و  یـزد  دربیـد  منصورآبـاد  مهریـز،  چهل گـزی  علی آبـاد  قرق هـای  )شـامل  یـزد  اسـتان های 

محیط زیسـت  حفاظـت  شـورایعالی  تصویـب  بـه  رفسـنجان(  )منصورآبـاد  کرمـان  و  جاشـلوبار(  سـمنان) 

   .)  8 شـکل  و   14 رسیده اسـت)جدول 

مهم ترین اهداف ایجاد قرق های اختصاصی به رشح ذیل می باشند:

خردمندانـه  و  اصولـی  بهره بـرداری  طریـق  از  مقاومتـی  اقتصـاد  برنامه هـای  و  اهـداف  بـا  همراهـی   •

کشـور طبیعـی  تجدیدپذیـر  ظرفیت هـای  از 

در  بومـی  افـراد  و  جوانـان  به کارگیـری  و  جـذب  بـا  محـروم  مناطـق  در  سـبز  اشـتغال  توسـعه   •

جوامـع  ایـن  اقتصـادی  وضعیـت  بهبـود  و  اشـتغال  رشـد  بـه  کمـک  و  اختصاصـی  قرق هـای 

در  حیات وحـش  از  حفاظـت  امـر  در  سـازمان  تصدی گـری  وظایـف  از  بخشـی  برون سـپاری   •

محیط-زیسـت سـازمان  مدیریـت  تحـت  مناطـق  از  خـارج  زیسـتگاه های 

قرق هـای  محـدوده  از  متأثـر  و  پیرامونـی  جوامـع  فرهنگـی  و  اجتامعـی  و  اقتصـادی  توسـعه   •

صـی  ختصا ا

محلـی،  و  بومـی  جوامـع  خصوصـی،  بخـش  رسمایه هـای  و  توامنندی هـا  و  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده   •

حیات وحـش  و  محیط زیسـت  از  حفاظـت  امـر  در  مردمـی  تشـکل های  و  محیط زیسـتی  تعاونی هـای 
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جدول شامره 14- وضعیت  قرق های اختصاصی

تاریخ تصویبمساحت )هکتار(گونه شاخصاستاننام محدوده قرق

علی آباد چهل گزی 

مهریز
50634کل و بزیزد

مصوبه 94/12/24 

شورایعالی

6376یزدمنطقه روباز مهریز
مصوبه 94/12/24 

شورایعالی

یزددربید شهرستان بافق
مصوبه 94/12/24 75915قوچ و میش

شورایعالی کل و بز

کرمانمنصورآباد رفسنجان
مصوبه 95/10/28 126000قوچ و میش

شورایعالی کل و بز

23575قوچ و میشسمنانجاشلوبار  مهدی شهر
مصوبه 94/12/24 

شورایعالی

 

شکل 8- نقشه پراکنش قرق های اختصاصی

6-1- دیگر مناطق حفاظتی در دنیا

اجتامعـی،  و  اقتصـادی  اکولوژیـک،  ویژگی هـای  و  کشـور ها  مقـررات  و  قوانیـن  بـه  توجـه  بـا     

تعاونی هـای  خصوصـی،  بخش هـای  مشـارکت  نحـوه  و  مناطـق  از  حفاظـت  و  مدیریـت  شـیوه های 
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حفاظـت  جهانـی  اتحادیـه  سـوی  از  مختلـف  عناویـن  تحـت  کـه  بـوده  متفـاوت  محلـی  جوامـع  و  محلـی 

بومـی،  مـردم  توسـط  کـه  عرفـی  حفاظت شـده  مناطـق  شـامل  کـه  قرارگرفته انـد  تأییـد  و  تأکیـد  مـورد 

تصدی گـری  و  مدیریـت  خصوصـی  بخـش  و  اجتامعـی  سـازمان های  افـراد،  محلـی،  جوامـع 

تنوع زیسـتی  بـا  تغییریافتـه  اکوسیسـتم های  یـا  طبیعـی  مناطـق  شـامل  بومـی:  قرق هـای  می شـوند، 

مـردم  توسـط  داوطلبانـه  حفاظـت  کـه  می باشـند  اکولوژیکـی  و  فرهنگـی  ارزش  بـا  مناطقـی  یـا  و  بـاال 

می گیـرد.  صـورت  درآنهـا  مؤثـر  شـیوه های  سـایر  یـا  و  سـنتی  قوانیـن  براسـاس  محلـی  جوامـع  و  بومـی 

مدیریـت  تنوع زیسـتی  حفـظ  بـرای  غالبـاً  کـه  رسزمین هایـی  شـامل  خصوصـی  حفاظت شـده  مناطـق 

مالکیـت  بـا  مرتعـی   و  جنگلـی  اراضـی  رودخانه هـا،   کیفـی  و  کمـی  حریـم  همچنیـن  و  می شـوند 

حفـظ  هـدف  بـا  تاالبـی  و  جنگلـی  اراضـی  کشـاورزی،  اراضـی  جاده هـا،   حاشـیه  سـبز  مسـیر  دولتـی،  

دانشـگاهی ،  محوطه هـای  گردشـگری،  مناطـق  کشـور(،  شـامل  )آب بندان هـای  کشـاورزی  اراضـی 

اراضـی  جنگلـی،   ذخیره گاه هـای  عمومـی،  محدوده هـای  داخـل  سـبز  فضـای  و  شـهری  پارک هـای 

می گیرنـد. قـرار  حفاظتـی  مناطـق  زمـره  در  نیـز   شـیب دار  

7-رویکردهای حفاظت در ایران

و  انعطاف ناپذیـر  رویکـرد  صـورت  دو  بـه  ایـران  چهارگانـه  مناطـق  در  حفاظـت  رویکردهـای    

اهـداف  مجمـوع  در  و  بـوده  یکدیگـر  مکمـل  رویکـرد  دو  هـر  کـه  اسـت  انعطاف پذیـر  رویکردهـای 

می سـازند. بـرآورده  حفاظت شـده  مناطـق  شـبکه  در  را  حفاظـت 

براسـاس  مناطـق  از  فیزیکـی  اسـتفاده  و  دسرتسـی  رویکـرد  ایـن  در  انعطاف ناپذیـر:  رویکـرد  الـف( 

رویکـرد  ایـن  از  بـارز  منونـه  ملـی   - طبیعـی  آثـار  و  ملـی  پارک هـای  اسـت.  ممنـوع  مقـررات  و  قوانیـن 

خـود  مرزهـای  محـدوده  در  را  انسـانی  جوامـع  اسـتفاده های  و  حضـور  مناطـق  ایـن  می باشـند. 

 . بنـد منی تا بر

براسـاس  مناطـق  از  فیزیکـی  اسـتفاده  و  دسرتسـی  رویکـرد  ایـن  در  انعطاف پذیـر:  رویکردهـای  ب( 

به صـورت  گذارنـد  برجـای  برگشـتی  غیرقابـل  و  چشـمگیر  تغییـرات  اینکـه  بـدون  مقرراتـی  و  ضوابـط 

رویکـرد  بـارز  منونـه  حیات وحـش  پناهگاه هـای  و  حفاظت شـده  مناطـق  اسـت.  مجـاز  کنرتل شـده، 

رونـد.  مـی  به شـامر  حفاظـت  در  انعطاف پذیـر 
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از  حفاظـت  جهانـی  اتحادیـه  معیارهـای  تحـت  حفاظت شـده  مناطـق  8-طبقه بنـدی 

   )IUCN( طبیعـت 

گونه هـاي  از  حفاظـت  به منظـور  مسـتقل  به طـور  كشـورها،  از  بسـياري  بيسـتم  قـرن  اوايـل  در    5

و  گياهـي  گونه هـاي  حفـظ  هـدف  بـا  كشورشـان  از  مناطقـي  تعيـني  بـه  رشوع  جانـوري  و  گياهـي 

موضـوع،  ایـن  از  قـرن  يـك  حـدود  گذشـت  از  پـس  هنـوز  كـه  اسـت  دليـل  همـني  بـه  منودنـد.  جانـوري 

طبـق  مي كننـد.  اسـتفاده  حفاظت شـده  مناطـق  نام گـذاري  بـرای  مختلفـي  واژه هـاي  از  كشـورها 

دریـا  یـا  خشـکی  از  مشـخص  محـدوده  را  حفاظـت  تحـت  منطقـه   ،2008 سـال  در   IUCN تعریـف 

شـده  گذاشـته  کنـار  فرهنگـی  و  منابع طبیعـی  تنوع زیسـتی،  از  حفاظـت  بـرای  ویـژه  به طـور  کـه  دانسـت 

نخسـتني  می گیـرد.  قـرار  مدیریـت  و  حفاظـت  تحـت  سـنتی  رایـج  شـیوه های  یـا  قانونـی  طریـق  از  و 

و  فـون  از  حفاظـت  بني امللـي  كنفرانـس  در   1933 سـال  در  زمینـه  ایـن  در  واژه سـازي  بـراي  تـالش 

طبقـه   4 شـده  حفاظـت  مناطـق  مديريـت  بـراي  و  گرفـت  صـورت  برگزارشـد  لنـدن  شـهر  در  كـه  فلـور 

بـا  ذخـره گاه  و  جانـوري  و  گياهـي  گونه هـاي  ذخـره گاه  محـدود،  طبيعـي  ذخـره گاه  پارك مـي،  شـامل 

جدیـد  طبقه بنـدی  نظـام  یـک   1987 سـال  در  گرديـد.  تصويـب  گونـه  جمـع آوري  و  شـكار  ممنوعيـت 

در   IUCN معيـار  بـود.  حفاظت شـده  مناطـق  مديريـت  در  طبقـه   10 شـامل  ايجادشـدكه   IUCN توسـط 

بوده اسـت.   مناطـق  ايـن  مديريـت  موضـوع  و  هـدف  مبنـاي  بـر  مناطـق،  طبقه بنـدي 

يادمان هـاي   -3 پارک مـي7    -2 پژوهشـی(6   اهـداف  بـرای   ( علمـي  1-ذخـره گاه  شـامل   :A گـروه 

10 چشـم انداز  حفـظ   -5 طبيعـت9   از  حفاظـت  ذخـره گاه   -4 مـي8    طبيعي/آثـار 

اسـتفاده  بـا  مناطـق  مدیریـت   -8 انسـانی12    7-ذخیـره گاه  منابـع11  ذخیـره گاه   -6 شـامل   :B گـروه 

13 چندمنظـوره    

گروه C:  شامل 9- ذخیره گاه زیست کره14 10- مکان های میراث طبیعی جهانی15    

5- International Union for Conservation of Nature
6- Scientific Reserve
7-National Park
8- Natural Monument
9- Nature Conservation Reserve
10- Heritage Landscape
11- Recourse Reserve
12- Anthropological Reserve
13- Multiple Use Management Area
14- Biosphere Reserve
15- World Heritage Site
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عنـوان  تحـت  حفاظت شـده  مناطـق  و  ملـی  پارک هـای  کنگـره ی  چهارمیـن  در   ،1992 سـال  در 

حفاظـت،  تحـت  مناطـق  و  مـردم  رابطـه  افزایـش  هـدف  بـا  و  کاراکاس  در  کـه  زندگـی«  بـرای  »پارک هـا 

تغییـر  پیشـنهاد  گردیـد  برگـزار  حفاظـت  تحـت  مناطـق  بـرای  رسمایه گـذاری  تنوع زیسـتی،  حفـظ 

منطقـه  مدیریـت  اهـداف  اسـاس  بـر  مناطـق  از  طبقـه ای   6 سیسـتم  یـک  بـه  طبقـه ای   10 سیسـتم 

جدیـد،  سیسـتم  در  رسـید.  تصویـب  بـه  و  تأییـد   IUCN توسـط  نیـز   1994 سـال  در  کـه  داده شـد 

یافـت: کاهـش  زیـر  رشح  بـه  و  طبقـه   6 بـه  طبقه بنـدی 

علمـی،  اهـداف  بـرای  حفاظت شـده  منطقـه  مدیریـت  طبیعـی16،  ذخیره گاه هـای   :Ia طبقـه 

زمین شـناختی  اکوسیسـتمی،  شـاخص  ویژگـی  یـا  منـاد  دربردارنـده  کـه  دریـا  یـا  خشـکی  از  مناطقـی 

پایـش       و  علمـی  پژوهش هـای  بـرای  اول  درجـه  در  کـه  گونـه ای  یـا  و  فیزیولوژیکـی  ویژگی هـای  یـا 

می گیرنـد.  قـرار  دسـرتس  در  محیط زیسـتی، 

ازحیات وحـش،  حفاظـت  پایـه  بـر  حفاظت شـده  منطقـه  مدیریـت  حیات وحـش17،  منطقـه   :Ib طبقـه 

یـا  و  خشـکی  شـده  اسـتفاده  و  دسـت خورده  کمـرت  منطقـه  یـا  )بکـر(  دسـت نخورده  و  وسـیع  منطقـه 

ادامـه  بـرای  و  می منایـد  حفـظ  چشـمگیر،  یـا  دائـم  اسـکان  بـدون  را  خـود  تأثیـر  و  ویژگـی  کـه  دریایـی 

می گیـرد. قـرار  مدیریـت  و  حفاظـت  مـورد  طبیعـی  رشایـط 

منطقـه ی  تفـرج،   و  اكوسيسـتم  حفـظ  هـدف  بـا  منطقـه  مدیریـت  مـي18،  پارك هـاي   :II طبقـه 

اکولوژیکـی  یکپارچگـی  از  حفاظـت  بـرای  الـف(  شـده اند:  انتخـاب  کـه  دریایـی  یـا  و  خشـکی  طبیعـی 

نسـل های آینده و  نسـل کنونی  بـرای  اکوسیسـتم  چنـد  یـا  یـک 

انتخـاب  اهـداف  برخـالف  منطقـه  بـه  تجـاوز  یـا  تـرف  یـا  بهره بـرداری  از  جلوگیـری  بـرای  ب(   

محیـط  بـا  سـازگار  بازدیـد  و  تفریحـی  آموزشـی،  علمـی،  معنـوی،  فرصت هـای  ایجـاد  بـرای  ج(  منطقـه 

منطقـه. فرهنـگ  و 

ويـژه،  طبيعـي  شـکل های  از  حفاظـت  هـدف  بـا  منطقـه  مديريـت  طبيعـي19،  یادمـان   :III طبقـه 

کـه  اسـت  برخـوردار  شـاخص  فرهنگـی  طبیعـی-  یـا  طبیعـی  ویژگـی  چنـد  یـا  یـک  از  کـه  منطقـه ای 

جنبه هـای  یـا  و  بـودن  منـاد  یـا  بـودن  بی نظیـر  به دلیـل  و  دارد  به فـرد  منحـر  یـا  برجسـته  ارزشـی 

16- Strict Nature Reserve
17- Wilderness Area
18- National Park
19- Natural Monument
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زیبائی شناختی و یا اهمیت فرهنگی مورد حفاظت قرار می گیرد.

بـا  منطقـه  مدیریـت  گونه هـا20.  و  زيسـتگاه ها  حفاظـت  بـراي  مديريـت  تحـت  مناطـق   :IV طبقـه 

بـرای  فعـال  مداخلـه  تحـت  دریایـی  یـا  و  خشـکی  منطقـه  مدیریتـی،  اقـدام  طریـق  از  حفاظـت  هـدف 

ویـژه.  گونه هـای  نیازهـای  رفـع  یـا  و  زیسـتگاه  پایـش  از  اطمینـان  جهـت  مدیریتـی  مقاصـد 

حفـظ  هـدف  بـا  منطقـه  مدیریـت  حفاظت شـده21،  دريايـي  و  خشـي  چشـم اندازهاي   :V طبقـه 

آن،  بـه  مربـوط  دریـای  و  سـاحل  بـا  خشـکی،  مناطـق  تفـرج،  و  آبـی  و  خشـکی  چشـم اندازهای 

ارزش هـای  و  ممتـاز  ویژگـی  بـا  منطقـه ای  زمـان،  طـول  در  طبیعـت  و  انسـان  متقابـل  تأثیـر  کـه  جایـی 

همـراه  زیـاد  تنوع زیسـتی  بـا  بیشـرت  و  شده اسـت  ایجـاد  فرهنگـی  و  اکولوژیکـی  زیبایی شـناختی، 

رشـد  و  پایـش  حفاظـت،  بـرای  سـنتی،  واکنـش  و  کنـش  ایـن  پیوسـتگی  هـم  بـه  از  حفاظـت  اسـت. 

اسـت حیاتـی  منطقـه ای  چنیـن 

توسـعه  هـدف  بـا  منطقـه  مدیریـت  منابـع22،  مديريـت  بـراي  حفاظت شـده  مناطـق   :VI طبقـه 

اسـت  دسـت نخورده  طبیعـی  سیسـتم های  دارای  بیشـرت  کـه  منطقـه ای  طبیعـی،  اکوسیسـتم های  پایـدار 

پایـدار  جریـان  تـداوم  همزمـان  و  تنوع زیسـتی  پایـش  و  مـدت  دراز  حفاظـت  از  اطمینان سـازی  بـرای  و 

می شـود.  مدیریـت  جوامـع،  نیـاز  مـورد  خدمـات  و  طبیعـی  تولیـدات 

حفاظـت  سـازمان  کـه  تغییراتـی  بـا   IUCN طبقه بنـدی  بـا  کشـور  چهارگانـه  مناطـق  تطابـق    

آورد،  به وجـود  آنهـا  مختصـات  و  مدیریـت  اهـداف  تفکیـک  به منظـور  آنهـا  عناویـن  در  محیط زیسـت 

سـه   و  دو  طبقـات  بـا   ترتیـب  بـه  ایـران  ملـی  طبیعـی  آثـار  و  ملـی  پارک هـای  منی باشـد.  همسـو  کامـالً 

چهارگانـه  طبقـات  مجموعـه  از  حفاظت شـده  منطقـه  امـا  هسـتند.  انطبـاق  قابـل   IUCN طبقه بنـدی 

هیچ یـک  بـا  عمـالً  کـه  اسـت،  یافتـه  اختصـاص  تعریف شـده  ویژگی هـای  بـا  خاصـی  طبقـه  بـه  ایـران 

ایـران  چهارگانـه  مناطـق  در  حفاظت شـده  مناطـق  واقـع  در  نـدارد.  کامـل  تطابـق   IUCN طبقـات  از 

چنانچـه  سـویی  از  ندارنـد.  حیات وحـش  پناهگاه هـای  بـا  تفاوتـی  عمـالً  مدیریتـی  اهـداف  نظـر  از 

 IUCN  6 طبقـه  بـه  می توانـد  یابـد،  ارتقـاء  دوسـوم  بـه  یک پنجـم  از  مناطـق  نـوع  ایـن  امـن  محـدوده 

از  برخـی  قراردارنـد.   IUCN چهـار  طبقـه  در  موجـود  وضـع  بـا  و  این صـورت  درغیـر  شـوند.  نزدیـک 

برخوردارنـد  مطلوبـی  منظره هـای  و  زیبایی شـناختی  ارزش  از  کـه  نیـز  سـاحلی  حفاظـت  تحـت  مناطـق 

20- Habitat\Species Management Area
21- Protected Landscape/Seascape
22- Managed Recourse Protected Area
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از  وسـیعی  طیـف   ،  IUCN معیارهـای  اسـاس  بـر  واقـع  در  یابنـد.  تطبیـق   IUCN  5 مناطـق  بـا  می تواننـد 

زمـره  در  مـردم  و  خصوصـی  دولتـی،  سـازمان های  زیرمجموعـه  در  حفاظتـی  عرصه هـای  و  اقدامـات 

اشـاره کرد:  ذیـل  مـوارد  بـه  می تـوان  آن جملـه  از  کـه  قرارمی گیرنـد  حفاظتـی  مناطـق 

مراکـز  تاالب هـا،  شـکارممنوع،  مناطـق  چهارگانـه،  مناطـق  کشـورها،  مدیریـت  تحـت  مناطـق 

شـیب دار،  اراضـی  مرتـع،  ) جنـگل،  شـکننده  و  حسـاس  زیسـت بوم های  پرنـدگان،  سـایت های  و 

مناطـق  طبیعـت،  پارک هـای  جنگلـی،  ذخیره گاه هـای  ژئوپارک هـا،  فرسایشـی(،  و  لغزشـی  سـطوح 

و  رودخانه هـا  حفاظتـی  حرایـم  ابداعـی،  حفاظت شـده  مناطـق  عرفـی،  حفاظت شـده  مناطـق  قـرق، 

تصدي گـري  اگرچـه  حـال  ایـن  بـا  جهانـی.  تاریخـی  و  طبیعـی  میـراث  و  جنگلـی  پارک هـای  سـواحل، 

مشـاركتي،  تصدي گـري  دولـت،  توسـط  تصدي گـري  گـروه  چهـار  بـه  درجهـان  حفاظت شـده  مناطـق 

می شـود،  تقسـیم بندی  محـي  جوامـع  و  بومـي  مـردم  وتصدي گـري  خصـويص  بخـش  تصدي گـري 

مي شـوند.)  اداره  دولتـي  تصدي گـري  روش  اسـاس  بـر  حفاظت شـده  مناطـق  متامـي  ايـران  در  امـا 

)17 و   16  ،15 هـای  جـدول 

جدول 15- روابط بني اهداف مديريت و طبقه بندي IUCN از مناطق حفاظت شده

اهداف مديريت
طبقات

IaIbIIIIIIVVVI

11322223-پژوهش علمي

2-221233-حفظ دست نخوردگي

31211121-حفظ گونه ها و تنوع ژنتيي

121-4211-حفظ خدمات زيست محيطي

21313--5-حفظ سيامهاي طبيعي و فرهنگي ويژه

211313-6-توريسم و تفرج

22223--7-آموزش

8-استفاده  پايدار از منابع و 

اكوسيستم هاي طبيعي
-33-221

9-حفظ و نگهداري ويژگي هاي بارز 

سنتي و فرهنگي
-----12
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نظــارت  نــوع  و  مدیریــت  طبقــات  برگیرنــده   در  کــه  حفاظــت  تحــت  مناطــق  بــرای  طبقه بنــدی  سیســتم  ماتریــس   -16 جــدول 

IUCNمعیارهــای اســاس  بــر 
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جدول 17- ارتباط اندازه ی منطقه ی تحت حفاظت با طبقه  آن

استتثناهاتوضیحاتاندازه طبقه

Ia ًغالبا

کوچک

به شدت حفاظت شده، توافق برای ورود 

ممنوع بودن مناطق بسیار دشوار است، مگر در 

نواحی ای که جمعیت به صورت پراکنده سکنی 

گرفته شده باشند: بنابراین اگرچه مناطق با طبقه ی 

Ia بزرگ وجود دارند )برای مثال در اسرتالیا(، اما 

احتامالً استثناء هستند.

مناطق بزرگ در نواحی ای با تراکم 

جمعیت انسانی کم و متایل کم برای 

توریسم

Ib ًمعموال

بزرگ

بخشی از منطق ایجاد مناطق بکر این است 

که فضای کافی برای دور افتاده-بودن و داشنت 

اکوسیستم طبیعی در مقیاس بزرگ را داشته باشد

مناطق به نسبت کوچک با این امید که 

می توانند در آینده گسرتش پیدا کنند 

ایجاد می شوند

II ًمعموال

بزرگ

حفاظت از فرایندهای اکوسیستم احتیاج به بزرگ 

بودن منطقه، تا حدی که همه یا بیشرت این 

فرایندها را پوشش بدهد، دارد

جزایر کوچک می توانند به صورت یک 

اکوسیستم کارآمد عمل کنند و بنابراین 

در طبقه ی II قرار گیرند

III ًمعموال

کوچک

مکان های بزرگی که یادمان طبیعی در درون 

آن ها وجود دارد معموال ًاز ارزش های دیگری نیز 

حفاظت می کنند )برای مثال اکوسیستم ها و/یا 

ارزش های بکر(
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استتثناهاتوضیحاتاندازه طبقه

IV ًغالبا

کوچک

اگر مکانی تنها به منظور حفاظت از یک زیستگاه 

یا گونه  به تنهایی برپا شده باشد پس نسبتاً کوچک 

خواهد بود

مناطق بزرگ به عنوان ذخیره گاه طبیعت 

قلمداد می شوند اما اگر ثابت نگه داشنت 

عملکردها نیازمند مدیریت دائم باشد 

طبقه ی IV احتامالً بهرتین گزینه خواهد 

بود

V ًمعموال

بزرگ

موزاییکی از رویکرد های مختلف به عالوه ی سود 

حفاظت در رویکردهای سیامی رسزمین نیازمند 

منطقه ی بزرگ است

برخی ذخایر کوچک برای گونه های 

وحشی محصوالت یا گونه ی قابل کشت 

بومی زمین ممکن است به مدیریت 

فرهنگی نیاز داشته باشند

VI ًمعموال

بزرگ

ماهیت گسرتده ی مدیریت در این مناطق 

نشان دهنده ی بزرگ بودن خود مناطق است

برخی مناطق تحت حفاظت دریایی 

طبقه ی VI کوچک هستند

حفاظـت  جهانـی  اتحادیـه  طبقه بنـدی  اسـاس  بـر  جهـان  حفاظت شـده  مناطـق  توزیـع  منـودار 

آمریـکای  کارائیـب،  دریـای  آسـیا،  نواحـی  در  حفاظتـی  سـایت های  بیشـرتین  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی 

طبقه بنـدی  در  حفاظتـی  سـهم  بیشـرتین  همچنیـن  قراردارنـد.   4 طبقـه  در  خاورمیانـه  و  مرکـزی 

 5  ،2 طبقـات  بـه  مربـوط  ترتیـب  بـه  جنوبـی  آمریـکای  و  آمریـکا  افریقـا،  در  حفاظـت  جهانـی  اتحادیـه 

منـودار2(  ( باشـد.  مـی   6 و 
 

 

منودار 2- منودار توزیع  مناطق حفاظت شده جهان بر اساس طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت

ادامه جدول 17- ارتباط اندازه ی منطقه ی تحت حفاظت با طبقه  آن
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می شـوند  مدیریـت  دولـت  توسـط  دنیـا،  حفاظتـی  مناطـق  از  درصـد   83 مدیریتـی،  نظـر  از  همچنیـن 

جوامـع  توسـط  0/05درصـد  خصوصـی،  بخـش  توسـط  درصـد   5 مشـارکتی،  مدیریـت  درصـد   3 و 

می باشـند. گزارش شـده  مدیریـت  فاقـد  درصـد    8/5 و  بومـی  و  محلـی 

جدول 18- جدول وضعیت  نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده در جهان )بر حسب درصد(

ناحیه
مدیریت توسط 

دولت

مدیریت 

مشارکتی

مدیریت  توسط 

بخش خصوصی

مدیریت توسط 

جوامع محلی و 

بومی

گزارش نشده

0/057/2--91/80/05اروپا

79/18/24/71/36/7آسیا و اقیانوسیه

4/3--65/5921/2آمریکای شاملی

1/241/5--47/89/5غرب آسیا

50/72/811/82/632/1آفریقا

آمریکای التین و 

کارائیب
50/2211/17/129/6

9-انتخاب مناطق حفاظت شده

توجـه  بـا  و  بـوده  مختلـف  اکوسیسـتم   و  گونـه  ژن،  سـطوح  در  حفاظـت  بـرای  مناسـب  روش  انتخـاب 

حفاظـت،  سـطح  حفاظـت،  واهـداف  تعاریـف  می باشـد.  متفـاوت  پذیـری  آسـیب  و  تهدیـد  میـزان  بـه 

در  حفاظـت  نحـوه  همچنیـن  و  زیسـتگاه  تخریـب  میـزان  و  بهره بـرداری  نحـوه  عرصـه،  بـودن  بکـر 

شده اسـت. ارائـه  زیـر  شـامی 

کـه  مناطـق  موجـود  رشایـط  نگهـداری  بـرای  تـالش  واژه  ایـن  درواقـع  حراسـت:  یـا   Preservation

در  و  منی شـود  انجـام  آن  در  مدیریتـی  اقـدام  هیـچ  و  اسـت  مانـده  مصـون  بـرش  دسـت اندازی  از  تاکنـون 

اسـت.     protection نـوع  یـک  واقـع 
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  Restoration:  بازسازی و احیای اکوسیستم به حالت قبلی و اصلی خود قبل از دست اندازی

و  عملکـرد  انجـام  بـه  قـادر  اکوسیسـتم  کـه  حـدی  در  اکوسیسـتم  ترمیـم  و  احیـاء   :Rehabilitation

باشـد اکوسیسـتمی  خدمـات 

نگهداشـت  و  حراسـت  منابع طبیعـی،  از  حفاظـت  هـدف  بـا  راهکارهـا  و  سیاسـت ها    :Protection

حامیـت  - تخریـب  معکوس کـردن  امـکان  صـورت  در  و  محیط زیسـت  موجـود  وضـع 

ایـن   :in-situ مدیریـت  تحـت  طبیعـی  زیسـتگاه های  در  حفاظـت  یـا  زیسـتگاهی  درون  حفاظـت 

ماننـد  اسـت.  تحت مدیریـت  طبیعـی  زیسـتگاه های  در  تنوع زیسـتی  حفاظـت  بیانگـر  حفاظـت  نـوع 

زیسـت کره   ذخیره گاههـای  مرکـزی  هسـته های  و  حفاظت شـده  مناطـق  انـواع  و  ملـی  پارک هـای 

حفاظـت  نـوع  ایـن   :inter-situ آزاد  طبیعـی  زیسـتگاه های  در  حفاظـت  یـا  زیسـتگاهی  بیـن  حفاظـت 

صخره هـا،  ماننـد  اسـت.   رسـمی  حفاظت شـده  مناطـق  مرزهـای  از  خـارج  در  گونه هـا  حفاظـت  بیانگـر 

... و  دسـرتس  غیرقابـل  اراضـی 

زیسـتگاه های  از  خـارج  در  زیسـت مندان  حفـظ  بیانگـر  حفاظـت  نـوع  ایـن   :ex-situ بیرونـی  حفاظـت 

می گیـرد. انجـام       صـورت  دو  بـه  و  می باشـد  طبیعـی 

کانون هایـی  در  گونه هـا  حفاظـت،  نـوع  ایـن  در   :living ex-situ یـا  زنـده  به صـورت  گونه هـا  حفاظـت 

می شـوند. نگهـداری   .. و  باغ وحـش  آکواریـوم،  گیاه شناسـی،  بـاغ  نظیـر 

حفاظـت  نـوع  ایـن  در    :suspended ex-situ تعلیـق  به صـورت  زیسـت مندان  از  بخش هایـی  حفاظـت 

.  .... و  ژن  بانـک  بافـت،  کشـت  ماننـد  اسـت  تکنیکـی  امکانـات  بـه  متکـی  و  مصنوعـی  کامـالً  کـه 

یـک  حفاظـت  بـرای  مختلفـی  روش هـای  مدیریتـی  و  حفاظتـی  هـدف  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن     

و  اکوسیسـتم ها  و  گونه هـا  بـه  مربـوط  عوامـل  از  ترکیبـی  معمـوالً  و  آن  زیسـت مندان  و  طبیعـی  عرصـه 

اهـداف  انتخـاب  از  پـس  کـه  گرفته می شـود  بـه کار  حفاظتـی  مناطـق  انتخـاب  جهـت  رسزمیـن   سـیامی 

از  لکه هایـی  انتخـاب  سـپس  و  رسزمیـن  سـطح  تناسـب  تعییـن  شـامل  مسـأله  دو  حداقـل  حفاظتـی، 

کار  بـه  مدل هـای  و  روش هـا  شـوند.  بررسـی  بایسـتی  کـه  داشـته  وجـود  حفاظـت  بـرای  مناسـب  مناطـق 

  IUCN معیارهـای  روش هـا  ایـن  متـام  اسـاس  کـه  بـوده  متفـاوت  رسزمیـن  انتخـاب  بـرای  گرفته شـده 

و  مدیریتـی  هـدف  و  مناطـق  انتخـاب  نحـوه  در  تصمیم سـازان  و  تصمیم گیـران  نگـرش  وهم چنیـن 

می باشـد. محلـی  و  کشـوری  قوانیـن 
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و  گیاهـی  جوامـع  و  گونـه  حضـور  نظیـر  معیارهایـی  حفاظت شـده  مناطـق  انتخـاب  بـا  ارتبـاط  در  لـذا 

منایندگـی  وجـود  فـرد،  بـه  منحـر  و  کلیـدی  آسـیب پذیر،  و  حسـاس  اکوسیسـتم های  وجـود  جانـوری، 

در  شـکل،  انـدازه،  ماننـد  رسزمیـن  سـیامی  معیارهـای  جوامـع،  و  گونه هـا  از  کافـی  و  جامـع  مناسـب، 

یـا  و  پرتولیـد  مناطـق  حفاظـت،  بـه  آنهـا  اختصـاص  بـرای  مناطـق  ارزش هـای  و  هزینه هـا  نظرگرفـنت 

پـرورش  و  تغذیـه  تخم ریـزی،  مناطـق  تهدیـد،  معـرض  در  گونه هـای  تهدیدشـده،  گونه هـای  دارای 

سـاحلی،   تاالب هـای  مهاجـرت،  مسـیرهای  آبزیـان،  بـرای  حیاتـی  و  مکمـل  زیسـتگاه های  آبزیـان، 

برخوردارنـد. زیـادی  اهمیـت  از  دسـت خورده   کمـرت  و  دسـت نخورده  مناطـق 

10-مقایسه تطبیقی وضعیت مناطق حفاظت شده در ایران و جهان

انسـان  خدمـت  در  می تواننـد  کـه  هسـتند  جهانـی  میراثطبیعـی  بزرگرتیـن  حفاظت شـده  مناطـق    

و  اکوسیسـتمی  خدمـات  ارائـه  و  تنوع زیسـتی  حفـظ    بـا  مناطـق  ایـن  باشـند.  آینـده  نسـل  و  امـروز 

معیشـت پایدار  و  توسـعه  بسرتسـاز  خـاک،  و  آب  پایـه  منابـع  از  درحفاظـت  نقش حیاتـی  ایفـای 

بـا  منطقـه   245210 جهـان  داخلـی  آب هـای  و  خشـکی  حفاظت شـده  مناطـق  شـبکه  می باشـند. 

)در   2018 سـال  پایـان  تـا  را  درصـد   15/3 معـادل  سـطحی  و  کیلومرتمربـع  میلیـون   20 معـادل  وسـعتی 

حفاظت شـده   مناطـق  میـزان،  ایـن  از  سـویی  از  می دهنـد.  تشـکیل  می باشـد(  درصـد   11/2 ایـران 

و  منطقـه   11404 بـه   2018 سـال  پایـان  تـا  و  بـوده  شـتابنده ای  رشـد  دارای  نیـز  دریائـی  و  سـاحلی 

ضمنـاً  رسیده اسـت.  درصـد   7/6 و  کیلومرتمربـع  میلیـون   27 بـه  حفاظـت  تحـت  اقیانوس هـای  سـطح 

جهانـی  ثبت شـده  بین املللـی  حفاظتـی       برچسـب های  و  سـطوح  دارای  حفاظتـی  مناطـق  از  برخـی 

می باشـند.  نیـز  جهانـی  طبیعـی  میـراث  و  زیسـت کره  ذخیـره گاه  رامـر،  سـایت  جملـه  از 

 ،2018 سـال  تـا   1962 سـال  از  جهـان  در  حفاظتـی  مناطـق  تعـداد  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  آمار هـا 

جهانـی  رشـد  متوسـط  از  بیـش  کـه  بـوده،  برابـر   37 ایـران  در  میـزان  ایـن  کـه  کـرده  رشـد  برابـر   26 حـدود 

شـامل  را  درصـد   15 دنیـا  در  خشـکی  عرصه هـای  حفاظتـی  مناطـق  متوسـط  همچنیـن  می باشـد. 

از  بیـش  درصـد   4/5 کـه  بـوده  10/4درصـد  ایـران  در  و  5/3درصـد  میـزان  ایـن  خاورمیانـه  در  کـه  شـده ، 

سـطح  میـزان  نیـز  دریائـی  سـاحلی  مناطـق  خصـوص  در  می باشـد.  منطقـه ای  پوشـش  میـزان  متوسـط 

 26500  ،2018 سـال  نوامـر  تـا  می باشـد.  درصـد   1/4 ایـران  در  و  درصـد  یـک  خاورمیانـه  در  حفاظتـی 

پسـتانداران،  درصـد   25 دوزیسـتان،  درصـد   40 شـامل  قراردارندکـه  انقـراض  معـرض  در  گونه هـا  از 
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الزم  می باشـند.  مرجانـی  صخره هـای  35درصـد  و  مخـروط داران  34درصـد  پرنـدگان،  14درصـد 

مکزیـک،  اندونـزی،  چیـن،  کلمبیـا،  برزیـل،  کشـور های  تنوع زیسـتی  غنـای  نظـر  از  اسـت  ذکـر  بـه 

تنوع زیسـتی  بیشـرتین  دارای  کشـور  ده  زمـره  در  اکـوادور  هنـد،  آمریـکا،  ونزوئـال،  جتوبـی،  افریقـای 

صـورت  در  و  بـوده  چهارگانـه  مناطـق  بـه  مربـوط  ایـران  در  حفاظتـی  آمارهـای  اسـت  بدیهـی  قراردارنـد. 

سـطح  درصـد  جنگلـی  ذخیره گاه هـای  و  پارک  هـا  آبراهه هـا،  حرایـم  شـکارممنوع،  مناطـق  احتسـاب 

از  بیـش  و  کشـور  مسـاحت  19/6درصـد  معـادل  هکتـار  میلیـون   26/5 از  بیـش  بـه  کشـور  حفاظتـی 

کـه  می دهـد  نشـان  دیگـر  بررسـی های  اسـت.  آیچـی  بیانیـه   11 بنـد  مفـاد  براسـاس  کشـورها  تعهـد 

اقتصـادی،  اقلیمـی،  رشایـط  بـه  توجـه  بـا  جهـان  مختلـف  نواحـی  در  حفاظتـی  مناطـق  تعـداد  و  سـطح 

از  بیـش  به طوری کـه  اسـت،  متفـاوت  بلنـدی  و  پسـتی  و  حیات وحـش  پوشـش گیاهی،  اجتامعـی، 

مناطـق  وسـعت  جهـت  از  اروپـا  سـهم  ولـی  شـده اند،  واقـع  اروپـا  در  تعـداد  نظـر  از  مناطـق  60درصـد 

و  جنوبـی  آمریـکای  در  میـزان  ایـن  سـویی  از  می باشـد.  دنیـا    10درصـد  از  کمـرت  بـه  مدیریـت   تحـت 

می رسـد.  سـطح  نظـر  از  30درصـد  و   14 و  تعـداد  نظـر  از  7/3درصـد  و   1/9 بـه  ترتیـب  بـه  اقیانوسـیه 

در  را  دنیـا  در  شـده  حفاظـت  مناطـق  از  درصـد   0/7 و   0/3 ترتیـب  بـه  خاورمیانـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

چهارگانـه  مناطـق  تصویـب  و  انتخـاب  در  متعـدد  چالش هـای  علیرغـم  اینکـه  نتیجـه  اسـت.  برگرفتـه 

موفـق  مناطـق  ایـن  تأسـیس  و  توسـعه  در  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  گفـت  می تـوان  کشـور،  در 

موضـوع  ایـن  بـر  نیـز    (UNEP-WCMC,20180)جهـان و  ایـران  مناطـق  تعـداد  آمـاری  مقایسـه  و  بـوده 

و5(.  4  ،3 هـای  )منـودار  دارد  تأکیـد 
 

منودار شامره 3- منودار افزایشی سطوح اشغالی توسط سیستم مناطق حفاظت شده  خشکی در نواحی مختلف جهان
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)Source: UNEP-WCMC 2018(

منودار شامره 4- منودار آماری سطوح اشغالی توسط سیستم مناطق حفاظت شده  خشکی در نواحی مختلف جهان

 

منودار شامره 5- منودار آماری سطوح اشغالی توسط سیستم مناطق حفاظت شده دریائی در نواحی مختلف جهان

Key Biodiversity Areas (KBAs)  11-نواحی کلیدی تنوع زیستی

 15 از  بیـش  بـا  تنوع زیسـتی  مهـم  نواحـی  جامع تریـن  و  مهمرتیـن  تنوع زیسـتی،  کلیـدی  نواحـی 

جـای  خـود  در  را  تهدیـد  معـرض  در  هـای  گونـه  درصـد   21 حـدود  کـه  بـوده  جهـان   در  سـایت  هـزار 

در  را  دریائـی   و  آب شـیرین   خشـکی،  اکوسیسـتم های  از  گسـرتده ای  طیـف  نواحـی  ایـن  داده انـد. 

حفاظت شـده  مناطـق  پوشـش  در  مناطـق  ایـن  قـراردادن  ایـده آل   رشایـط  در  اگرچـه  برمی گیرنـد. 
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خشـکی ها،  درصـد   47 متوسـط  به طـور  لیکـن  داشـته،  باالیـی  اهمیـت  نواحـی  ایـن  مدیریـت  بـرای 

مناطـق  توسـط  تنوع زیسـتی  کلیـدی  دریائـی  نواحـی  درصـد   16 و  شـیرین  آب هـای  درصـد   44

توسـط  تنوع زیسـتی  کلیـدی  نواحـی  از  19درصـد  کلـی   به طـور  می شـوند.  برگرفتـه  در  حفاظت شـده 

حفاظتـی  مناطـق  توسـط  نواحـی  ایـن  از  بخشـی  درصـد   41/5 و  گشـته  مدیریـت  حفاظت شـده،  مناطـق 

.)9 شـکل  و  منـودار6    ( می باشـند  رسـمی  حفاظتـی  پشـتوانه  فاقـد  درصـد   39 و  مدیریـت 

 

منودار شامره 6- منودار آماری مجموع گونه های ارزیابی شده و در معرض تهدید

 

شکل 9-نقشه جهانی پراکنش مناطق حفاظت شده در جهان
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Global terrestrial biodiversity hotspots (GBH) 12-کانون های تنوع زیستی

گردیـد.  معرفـی  مایـر  توسـط   1988 سـال  در  بـار  اولیـن  بـرای  تنوع زیسـتی  کانون هـای  مفهـوم 

یـا  آونـدی  گیاهـی  گونـه   1500 واجـد  کـه   هسـتند  هائـی  مـکان  تنوع زیسـتی،  کانون هـای  واقـع  در 

درصـد   70 از  بیـش  سـویی  از  و  داشـته  را  جهـان   بومـی  گیاهـی  گونه هـای  کل  درصـد   0/5 از   بیـش 

را  گرمسـیری  جنگلـی  ناحیـه   10 ابتـدا  در  مایـر  داده-باشـد.  دسـت  از  را  خـود  اولیـه  رسـتنی های  از 

 36 بـه  و  افزایـش  مناطـق  ایـن  تعـداد  تدریـج  بـه  و  انتخـاب  زیسـتی  تنـوع  داغ  هـای  مـکان  به عنـوان 

بـوده  دنیـا  مهـره داران  درصـد   42 و  آونـدی  گونه هـای  درصـد   50 شـامل  مکان هـا  ایـن  رسـید.  مـکان  

بخشـی  قفقـازی  و  آناتولـی  ایرانـی-  شـامل  بـزرگ  زیسـتگاه  دو  تنوع زیسـتی  کانون هـای  بیـن  از  و 

ارائـه  نیـز  زیـر  نقشـه  در  کـه  هامنطـور  مناطـق  ایـن  برگرفته اسـت.  در  را  ایـران  رسزمینـی  عرصـه  از 

از  کمـی  بخـش  و  ارسـبارانی  هیرکانـی،  زاگرسـی،  ناحیـه  از  بزرگـی  بخش هـای  شـامل  شده اسـت، 

کـه  مشـخص گردید  شـده  انجـام  بررسـی های  بـا  می شـود.  شـامل  را  تورانـی  ایرانـی-  رویشـی  ناحیـه 

منطقـه   202 تعـداد   ، محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  مدیریـت  تحـت  چهارگانـه  منطقـه   295 تعـداد  از 

پناهـگاه       28 پارک-ملـی،   25 ملـی،   - اثرطبیعـی   14 شـامل  هکتـار   6700000 معـادل  وسـعتی  بـا 

ایـن  و  شـده اند  واقـع  تنوع زیسـتی  کانـون   دو  ایـن  در  حفاظت شـده  منطقـه   135 و  حیات وحـش 

شـکل10(.  ( می طلبـد   را  بیشـرت  حفاظـت  و  مدیریـت  لـزوم  و  مناطـق  ایـن  اهمیـت  موضـوع 

 

شکل 10- نقشه پراکنش مناطق چهارگانه  واقع درکانون های تنوع زیستی جهان
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13-طرح مدیریت و چالش های مناطق حفاظتی در ایران

وسـیعی  گسـرته  در  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  مدیریـت  تحـت  مناطـق  پراکنـش  بـه  توجـه  بـا 

ایـن  متفـاوت،  اجتامعـی  اقتصـادی  و  اقلیمـی  توپوگرافـی،  سـاختارهای  بـا  متنـوع  زیسـتگاه های  از 

صیـد  و  شـکار  شـامل  آنهـا  مهمرتیـن  کـه  بـوده  مختلفـی  مشـکالت  و  چالش هـا  دارای  مناطـق 

و  انـرژی  انتقـال  خطـوط  دسرتسـی،  راه هـای  قبیـل،  از  سـاخت ها  زیـر  توسـعه  و  ایجـاد  غیرمجـاز، 

و  علوفـه  برداشـت  طریـق  از  سـوخت  تأمیـن  و  بوته کنـی  ترفـات،  و  اراضـی  کاربـری  تغییـر  آب، 

اقلیمـی،  تغییـرات  جملـه  از  انسـانی  و  طبیعـی  مخاطـرات  کشـاورزی،  اراضـی  توسـعه  درختـان،  قطـع 

و  شـهر  توسـعه  مهاجـم،  گونه هـای  گیاهـی،  بیامری هـای  و  آفـات  آتش سـوزی ،  خشکسـالی، 

به منظـور  اسـت  بدیهـی  می باشـند.  بی ضابطـه  گردشـگری  مناطـق،  مجـاور  و  داخـل  روسـتاهای 

برنامـه  چهارچـوب  در  بایـد  نیـز  گسـرتده ای  اقدامـات  محیط زیسـت  بـر  مخـرب  اثـرات  ایـن  کاهـش 

بازه هـای  قالـب  در  زمانـی  مشـخص  برنامه  هـای  در  و  تویـن  منطقـه  هـر  مخصـوص  و  مـدون 

ایـن  شـالوده  کـه  کـرد،  اقـدام  مشـکالت  ایـن  رفـع  بـه  نسـبت  مـدت،  دراز  و  میان مـدت  کوتاه مـدت، 

اداره  امـر  در  کارآمـد  مدیریـت  بـه  آنکـه  بـرای  می باشـند.  مناطـق  مدیریـت  طرح هـای  طرح ریزی هـا، 

کشـور  حفاظـت  تحـت  مناطـق  پایـش  و  ارزیابـی  سیسـتم های  بایـد  برسـیم  حفاظـت  تحـت  مناطـق 

منابـع  بـه  توجـه  بـر  عـالوه  بایسـتی  نظـر  مـورد  ارزیابـی  سیسـتم  قراردهیـم.  خـود  کار  رسلوحـه  در  را 

نیـاز  مـورد  انسـانی  نیـروی  نظیـر  انسـانی  منابـع  بـه  مربـوط  سیاسـت های  و  برنامه هـا  همـه  زیسـتی 

و  مهارت هـا  و  افـراد  ایـن  تربیـت  و  آموزشـی  حرفـه ای،  اسـتانداردهای  نظـر  از  حفاظـت  تحـت  مناطـق 

دانـش  میـان  تلفیـق  چگونگـی  سیسـتم  ایـن  در  همچنیـن  دهـد.  قـرار  پوشـش  تحـت  را  آنهـا  توانایـی 

از  حاصـل  دسـتاوردهای  اسـت.  رضوری  روز  علمـی  اطالعـات  و  دانـش  بـا  محلـی  تجربیـات  و  سـنتی 

بـرای  به هنـگام  و  روزآمـد  به طـور  را  سـودمندی  اطالعاتـی  بانـک  بتوانـد  بایـد  نیـز  مناطـق  پایـش  برنامـه 

طـرح  قرارگیرنـد.  اسـتفاده  مـورد  نیـز  آنهـا  مدیریـت  بهبـود  در  و  فراهم منـوده  حفاظـت  تحـت  مناطـق 

را  طرح هـا  و  سیاسـت ها  دالیـل،   تصمیـامت،  توسـعه،   فرآیندهـای  همـه  کـه  اسـت  سـندی  مدیریـت 

کرده اسـت.  جمـع  خـود  در  یگانـه  به صـورت  یکدیگـر  بـا  عضـوی  ارتباطـی  در 

خـط  کـه  اسـت  اقداماتـی  همـه  و  توسـعه  کل  بـرای  دامئـی  مرجعـی  و  کتابچـه  مدیریـت  طـرح 

اقتصـادی  و  بیوفیزیکـی  منابـع  همـه  رشح  سـند  ایـن  بخشـید.  خواهنـد  تـداوم  را  مدیریـت  مشـی های 

بـر  در  را  آنهـا  برنامه هـای  و  منطقه بنـدی  نقشـه  همین طـور  و  آنهـا  نقشـه های  بـا  همـراه  را  اجتامعـی   -
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می باشـد.  منطقـه  چالش هـای  و  تعارض هـا  حـل  مدیریـت  طرح هـای  در  اصـل  مهم تریـن  می گیـرد. 

اسـتفاده های  سـایر  برابـر  در  رود  مـی  به شـامر  آنهـا  گزینـش  اسـاس  کـه  مناطـق  بقـای  و  پایـداری 

ایـن  مدیریـت  طرح هـای  قرارگیـرد.  مدنظـر  محـوری  موضـوع  به عنـوان  بایـد  حـال  هـر  در  ممکـن 

تعریف شـده  اهـداف  چارچـوب  در  جـز  منطقـه  هـر  زیسـتی  منابـع  کـه  می آورنـد  به وجـود  را      اطمینـان 

فعاليت هـاي  از  يـي  منطقه بنـدی  یـا  ناحيه بنـدي  نخواهندیافـت.  اختصـاص  دیگـری  کاربـری  بـه 

آوردن  نقشـه  روي  بـه  و  ترشيـح  آن  هـدف  کـه  اسـت  تحت مديريـت  مناطـق  مديريـت  بـراي  رضوري 

توانایـي  كـه  مناطقـي  از  آسـيب پذير  و  حسـاس  مناطـق  تعییـن  و  كاربـري  و  حفاظـت  مختلـف  سـطوح 

بـراي  وسـيله اي  به عنـوان  ناحيه بنـدي  واقـع  در  مي باشـد.  دارنـد،  را  انسـاين  فعاليت-هـاي  بـا  تداخـل 

را  فيزيـي  توسـعه  مي تـوان  رسزمیـن  عرصـه  کـدام  در  كـه  اسـت  ایـن  بیان کننـده  منابـع،  مديريـت 

حـد  در  بايـد  جامعيـت  عـني  در  ناحيه بنـدي  صورتگـرد.  اقـدام  ايـن  نبايـد  كجـا  در  و  قـرارداد  مدنظـر 

ناحیـه  هـر  بـرای  باشـد.  اعـامل  و  درك  قابـل  مناطـق  مديريـت  و  محـي  جامعـه  سـوی  از  و  سـاده  ممكـن 

اهـداف   ، طبيعت گـردي  اهـداف  بازسـازی،  اهـداف  حفاظتـی،  )اهـداف  ناحیـه  مدیریـت  اهـداف  بايـد 

و  مجـاز  فعالیت هـای  و  و...(  دامـداری  یـا  کشـاورزی  ماننـد  مختلـف  فعالیت هـای  کنـرتل  و  مدیریـت 

چهارچوبـی  در  بایـد  مدیریـت  طرح هـای  درواقـع  بیان شـود.  اجـرا  قابـل  و  سـاده  قوانـني  بـا  غیرمجـاز 

برگیرنـد. در  را  منطقـه  بلندمـدت  اهـداف  بـرای  نیـاز  مـورد  برنامه هـای  و  معیارهـا  اهـداف،  مشـخص، 

 رشح خدمات مطالعات مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

  چهارچوب های ارائه گزارش شامل:

الف- چکیده )1 صفحه(

را  طـرح  نـکات  مهمرتیـن  از  خالصـه ای  مدیریـت  طـرح  کلیـات  بـه  دقیـق  نگاهـی  بـا  بایـد  چکیـده 

ارائه کنـد. 

فهرست مطالب )تا 2 صفحه( - فهرستی از مطالب ارائه شده در گزارش و شامره صفحه آنها

عکس هـای  و  نقشـه ها  اشـکال،  جـداول،  از  فهرسـتی   - صفحـه(   2 )تـا  اشـکال  و  جـداول  فهرسـت 

آنهـا صفحـه  شـامره  و  گـزارش  در  ارائه شـده 

گزارشـات  دیگـر  بـا  هامهنـگ  قالـب  یـک  در   - صفحـه(   1( طـرح  و  منطقـه  شناسـنامه  صفحـه 

سـال  قرارگیـری،  محـل  اسـتان  جغرافیایـی،  موقعیـت   ،IUCN طبقـات  بـا  همـرتازی  منطقـه،  نـام 

آورده شـود. طـرح  تصویـب  تاریـخ  و  مسـاحت  تأسـیس، 



مناطق تحت مدیریت سازمان

73

تشکر و قدردانی )1 صفحه( - فهرستی از متامی افرادی که در فرآیند تنظیم طرح کمک کردند 

ب- ویژگی های عمومی و اکولوژیکی منطقه:

مقدمه )تا 5 صفحه(:

به طور خالصه مطالب زیر را توضیح و پوشش دهید:

• محدوده جغرافیایی و مساحت منطقه و مرزهای آن

• قوانین و نوع طبقه بندی

• تاریخچه منطقه و دلیل تأسیس آن

• ارتباط منطقه با سیامی آبی/ خشکی پیرامون خود، راه های دسرتسی

• اکوسیستم های منطقه

• اهمیت و دلیل حفاظت از منطقه در سطوح استانی، ملی و بین املللی

• امکانات و تجهیزات حفاظتی

• مدیریت در بسرت جغرافیای زیستی منطقه )تا 52 صفحه(:

• سیامی فیزیکی  

ونقشـه هاي  جـداول  ارائـه  و  و  منطقـه  عمومـي  شـيب  توپوگـرايف،  وضعيـت  شـامل  فيزيوگـرايف   •

صفحـه  4 تـا  مربوطـه 

• زمني شنايس و خاك شنايس منطقه و نقشه هاي مربوطه  تا 4 صفحه

• برريس وضعيت كاربري فعي ارايض و نقشه هاي مربوطه تا 2 صفحه

نقشـه های  ارائـه  و  یخبنـدان  دمـا،  میانگیـن  بـارش،  میـزان  اقلیمـی،  وضعیـت  شـامل  هـوا  و  آب   •

صفحـه  4 تـا  مربوطـه 

 ( رودخانـه  شـامل  زیرزمینـی  و  سـطحي  آب هـاي  منابـع  کیفـی  و  کمـی  شناسـايي  و  آب  منابـع   •

نظـر  از   ( وچـاه  آبشـخور  و  تـاالب  قنات هـا،  رساب هـا،  چشـمه،   ،) فصلـی  و  دامئـی   / فرعـي  و  اصـي 

صفحـه  5 تـا  مربوطـه  نقشـه هاي  حیات وحـش(و  و  انسـانی  رشب 

• پوشش گياهي  

منطقـه  شـاخص  و  ارزش  بـا  گونه هـای  فهرسـت  ارائـه  پوشـش گیاهی،  تراکـم  و  تيـپ  تعيـني   •

و  جنگلهـا  تحقيقـات  مؤسسـه  فهرسـت  اسـاس  بـر  تهدیـد  معـرض  در  انحصـاری،  گونه هـای  شـامل 

صفحـه  10 تـا  مربوطـه  نقشـه های  و  مهاجـم  گونه هـای  و   IUCN معيارهـاي  وهمچنـني  مراتـع 
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• حيات وحش  

وارائـه  منطقـه  شـاخص  آبزيـان  و  دوزيسـتان  و  خزنـدگان  پرنـدگان،  پسـتانداران،  بـرريس   •

ارائـه  و  حفاظتـی  نظـر  از    IUCN معیارهـای  بـا  تطبیـق  همچنیـن  و  آنهـا  پراکنـش  نقشـه  و  فهرسـت 

صفحـه  12 تـا  گذشـته  سـنوات  در  موجـود  رسشـامری  آمـار 

خـارج  و  داخـل  در  مربوطـه  مهاجـرت  درفصـول  ترددحيات وحـش  مسـركريدورهاي  شناسـائی   •

صفحـه  3 تـا  آن  پیرامـون  اکولوژیکـی  حرائـم  شناسـائی  و  منطقـه 

به فـرد  منحـر  مناطـق  و  منطقـه  باسـتاين  و  فرهنگـي  و  طبيعـي  بـارز  ويژگي هـاي  و  چشـم اندازها   o

منطقـه  اجتامعـي   - اقتصـادي  اجـاميل  بـرريس  صفحـه   3 تـا  غارهـا  و  ديرينه شـنايس  زمني شـنايس، 

و  انسان  سـاخت  مهـم  عـوارض  و  آنهـا  پراكنـش  و  عشـایری(   - سـاكن   ( انسـاين  كانون هـاي  شـامل 

صفحـه  5 تـا  منطقـه  تعارضـات 

صفحـه   2 تـا  منطقـه  محدودیت هـای  و  فرصت هـا  مشـکالت،  و  تهدیـدات  و  چالش هـا  ج-   o

شـود( ارائـه  جـدول  )به صـورت 

نقشـه  به همـراه  ناحیه بنـدی  و  منطقـه  مدیریـت  چشـم انداز  تبییـن  اطالعـات،  تحلیـل  و  تجزیـه  د-   o

صفحـه  10 تـا  ناحیه بنـدی  جـداول  و 

تـوان  ارزیابـی  بـه  نسـبت  رویهم گـذاری  روش  بـه  عمدتـاً  گذشـته  سـال های  در  ایـران  در  اگرچـه     

ایـران  در  گذشـته  سـالیان  تجربـه  لیکـن  اقدام گردیـد،  مرسـوم  مدل هـای  بـا  زون بنـدی  و  اکولوژیـک 

بـا  مشـارکتی  روش  از  اسـتفاده  اسـت،  مرسـوم  نیـز  دنیـا  در  کـه  ناحیه بنـدی  روش  بهرتیـن  کـه  نشـان داد 

اطالعـات  و  رهیافـت  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  دارد  رضورت  بنابرایـن،  می باشـد.  مطلـع  و  ذینفـع  گروه هـای 

ناحیـه- موجـود،  ی  چالش هـا  همچنیـن  و  منطقـه  اجتامعـی  اقتصـادی  و  اکولوژیکـی  وضعیـت  و  موجـود 

گـردد. مهیـا  آتـی  اقدامـات  جهـت  زون  هـر  بـرای  برنامه ریـزی  فرآینـد  و  اقـدام  زون بنـدی(  بنـدی) 

بـرای   پنج سـاله  و  سه سـاله  یک سـاله،  کوتاه مـدت  برنامـه  مهمرتیـن   ارائـه  و  برنامه ریـزی   o

صفحـه  4 تـا  زیـر  رشح  بـه  هـرزون  

o اجرای طرح

بـه  توجـه  بـا  اجرائـی  اقدامـات  هـرزون  برنامه هـای  بـه  توجـه  بـا  تـا  دارد  رضورت  مرحلـه  ایـن  در 

پذیـرد انجـام  تخصیصـی  بودجـه 

نظارت و پایش
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14-مراحل ارتقای سطح رسزمین به عنوان مناطق چهارگانه

15-اثربخشی مناطق حفاظت شده

مدیریـت  بـه  دسـت یابی  همچنیـن  و  حفاظتـی  ارزش هـای  و  برنامـه  و  اهـداف  بـه  رسـیدن  راسـتای  در 

از  اطالعـات  داشـنت  محلـی،  مـردم  و  بهره بـرداران  رفـاه  و  تنوع زیسـتی  بهبـود  و  مشـارکتی  پایـدار 

مناطـق  در  مدیریـت  اثربخشـی  واقـع  در  دارد.  زیـادی  اهمیـت  حفاظت شـده  مناطـق  اثربخشـی  میـزان 

مناطـق  شـبکه  در  آن  نقـش  همچنیـن  و  سـایت  هـر  انفـرادی  ارزیابـی  رویکـرد  سـه  بـا  حفاظت شـده 

مدیریتـی  عملکـرد  نهایـت  در  و  عملیاتـی  برنامه هـای  تناسب سـازی  و  صحت سـنجی  حفاظتـی، 

بایسـتی  را  سـایت  هـر  اهمیـت  لـذا  می باشـد.  منطقـه  ارزش هـای  بـه  دسـت یابی  راسـتای  در  مناطـق 

مدیریـت  بخشـی  اثـر  ارزیابـی  حـال  هـر  بـه  قـرارداد.  توجـه  مـورد  ملـی  و  منطقـه ای  محلـی،   مقیـاس  در 

منابـع  تخصیـص  بـه  کمـک  پویـا،  محیط زیسـت  یـک  در  بهـرت  مدیریـت  بـه  منجـر  بایسـتی  مناطـق 

ارزش هـای  ترویـج  و  مدیریـت  در  مـردم  مشـارکت  افزایـش  و  شـفافیت  و  پاسـخگوئی  ارتقـای  مؤثـر، 

اسـت  بدیهـی  باشـد.  مؤثـر  تصمیم گیـران  بـرای  اقدامـات  چشـم انداز  تبییـن  در  و  حفاظت شـده  منطقـه 

روش«  آنهـا  مهمرتیـن  کـه  داشـته  وجـود  ارزیابـی  ایـن  بـرای  گسـرتده  روش هـای  چهارچـوب  ایـن  در 

بـوده   IMET و   RAPPAM ، METT حفاظت شـده  مناطـق  مدیریـت  اولویت بنـدی  و  رسیـع  ارزیابـی 
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کمیسـیون  و   IUCN حیات وحـش؛  بین املللـی  فدراسـیون  نظیـر؛  بین املللـی  سـازمان های  توسـط  کـه  

قـرار  اسـتفاده  مـورد  کشـور   62 از  بیـش  بـرای  تاکنـون  و  پذیرفته شـده  حفاظت شـده  مناطـق  جهانـی 

 37/8 اقیانوسـیه،  و  آسـیا  در  حفاظت شـده  مناطـق  از  درصـد   11/5 حـارض  حـال  در  گرفته اسـت. 

آمریـکای  از  درصـد   25 جنوبـی،  آمریـکای  در  درصـد   34 افریقـا،  در  درصـد   26 اروپـا،  در  درصـد 

در  یکپارچـه  به طـور  ایـران  در  لیکـن  شـده  اند،  ارزیابـی  آسـیا  غـرب  در  درصـد  و24  کارائیـب  و  التیـن 

نشده اسـت. انجـام  مهـم  ایـن  سـالیان 
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