
زیستگاههاوحیاتوحشایراندرتنگنا

سامخسرویفرد: مدرس

۲۰۱۶ژانویه

۱۳۹۴دیماه



؛بخشنخست

زیستگاه



تنوعزیستی

گوناگونیاشکالحیاتراتنوعزیستیمیگویندودرسهسطحقابلبررسیاست

تنوعاکوسیستمیتنوعگونهایتنوعژنتیکی

تفاوتژنهادرونیک

منشاءآن. گونهاست

میتواندازجهشهای

تصادفیباشد

گونههایتفاوت

یکدرمختلف

است؛زیستگاه

تنوعازنشانهای

تگونههاسدرژنتیکی

جوامع،زیستگاههاتنوع

فرآیندهایوحیاتی

.آنهاستداخلاکولوژیکی

ستیزیتنوعسطحباالترین

است



زیستگاه

فراهمیعیطبطوربهراآنگونهزیستنشرایطودادهپاسخجانوریاگیاهخاص،گونهیکزیستینیازهایبهکهاستعرصهای

.میآورد

ناسباتموغذاونوربارندگی،میزانهوا،آب،وضعیتخاک،نوعبلندی،وپستیگیاهی،پوششازمجموعهایشاملزیستگاه

.آنهاست

ناسباتموغذاونوربارندگی،میزانهوا،آب،وضعیتخاک،نوعبلندی،وپستیگیاهی،پوششازمجموعهایشاملزیستگاه

.آنهاست



آبیزیستگاههای

و

خشکیزیستگاههای

تاالبها

رودخانهها

دریاها

آبشور

آبلبشور

آبشیرین

جنگلی

مرتعی

دشتی

استپی

تپهماهوری

کوهستانی

ناهمواریها

پوششگیاهی

آبیزیستگاههای

و

خشکیزیستگاههای

تاالبها

رودخانهها

دریاها

آبشور

آبلبشور

آبشیرین

جنگلی

مرتعی

دشتی

استپی

تپهماهوری

کوهستانی

تقسیمبندیکلیزیستگاهها



ایراندرآبیزیستگاههاینمونههایی

:آب شور

رودخانهمهران

دریاچهمهارلو

تاالبآالگل

:آب لب شور

رودحله

دریاچهحسنلو

تاالبگمیشان

:آب شیرین

رودخانهجاجرود

دریاچهزریوار

تاالبهامون



تقسیمبندیزیستگاههایپستانداران

:منبع

صحراییراهنمای

،ایرانپستانداران

۱۳۷۷



ایراندرپستاندارانزیستگاههای

:خزری

کیلومتر۸۰۰طول-

کیلومتر۷۰-۲۰عرض-

باالترینمیزانباررش-

پوششگیاهیمتنوع-

شمشاد،: نمونهگیاهان-

سرخداروآزاد

شوکا،مرالو: نمونهجانوران

ببرهیرکانی

:کوهستانی

کوههایبلند-

تیغههایصخرهای-

درجهحراتپایین-

پوششعمدتاعلفی-

رتغییررنگپستانداراند-

زمستانوتابستان

:نمونهگیاهان-

ارس

کلوبز: نمونهجانوران

:زاگرسی

رشتهکوهغربیایران-

گیاهانسردسیریدرنواحی-

غربیوگیاهانگرمسیریدر

نواحیشرقی

علفزارهایانبوهباالیخط-

(متر۲۳۰۰)جنگل

بلوط: پوششغالب-

سنجاب: نمونهجانوران-

ایرانی



ایراندرپستاندارانزیستگاههای

:بیشه های خوزستان

دشتیوسیع-

رودخانههایپرآب-

گرموبدونیخبندان-

پوششگیاهیتنک-

بهجزبرخیمناطقنزدیک

رودخانهها

گزوپده: نمونهگیاهان-

گوزنزرد: نمونهپستانداران-

ایرانی،شیرایرانی

:بیابانی

بخشوسیعیازایران-

بارندگیورطوبتکم-

روزهایگرموشبهایسرد-

تاغوکاروانکش: نمونهگیاهان-

لاکثراًشبفعا: پستانداران-

گربهشنی،یوز،جبیر: نظیر

:استپی

وسیعترینزیستگاه-

ندشتهایوسیعومرتفعبی-

زاگرسوالبرز

بارندگیکم-

زمستانهایخبندان-

بالشوش: گونههایگیاهی-

گونودرمنه

آهوو: گونههایجانوری-

دوپایفیروز



ایراندرپستاندارانزیستگاههای

:بیشه های بلوچی

اینواحیساحلیخلیجفارسودری-

عمان

(بخشیازناحیهاروینتال)

رطوبتوحرارتباال-

تراکمپوششگیاهیمتنوع-

حرا،آکاسیاوکهور: نمونهگیاهان-

سنجاببلوچیو: نمونهجانوران-

خرسسیاه



*وضعیتزیستی تعدادگونه رده

۱۹ ۱۹۷ پستانداران

۲۵ ۵۵۳ پرندگان

۲ ۲۲۲ خزندگان

۱۲ ۲۱ دوزیستان

۱۰ ۱۸۱ ماهیها

۶۸ ۱۱۵۳ جمع

سرخفهرست *

واتحادیهجهانیحفاظتازطبیعت

منابعطبیعی

حیاتوحشایراندریکنگاه



شماریازحیاتوحشدر
حالانقراضایران

:پستانداران

آسیاییخرگور-

آسیایییوزپلنگ-

ایرانیزردگوزن-

:پرندگان

سرسفیداردک-

باالبان-

مصریکرکس-

:خزندگان

سرخالکپشت-

فراتیالکپشت-

پوزهکوتاهتمساح-

:دوزیستان

ایرانیسمندر-

غارزیسمندر-

-

:ماهی ها

ماهیکورغار

خاویاریماهیان-



پرسشوپاسخ



مناطقتحتحافظتدرایران

رارقحفاظتموردداشتهاهمیتحیاتوحشنظرازکهعرصههایی،شکارکانونتاسیسازپس

رحشودادنامتغییربرصیدونظارتوشکاربانیسازمانبه۱۳۴۶سالدر،کانوناین .گرفتند

قرارسازماناینفعالیتهایزمرهدرنیزجانورانمطالعهوبررسی .یافتافزایشآنوظایف

یرتغیمحیطزیستحفاظتسازمانبهصیدبرنظارتوشکاربانیسازمان۱۳۵۰سال .گرفت

.یافتگسترشوظایفشدیگرباریکوکرد





ملیپارک های

،گلیجناراضی،طبیعیبیشههای،مرتع،جنگلازاعمکشورطبیعیمنابعازمحدودهایبه

طبیعیمظاهرازبرجستهاینمونههاینمایانگرکهمیشوداطالقکوهستانوآبودشت

محیطایجادهمچنینوآنطبیعیوزندگیوضعهمیشگیحفظمنظوربهواستایران

تحتعیطبیکامالًشرایطدررستنیهارشدووحشیجانورانپرورشوتکثیربرایمناسب

.میگیردقرارحفاظت

(وزیرانهیات۳/۱۲/۱۳۵۴مصوبزیستمحیطبهسازیوحفاظتقانوناجرایینامهآیین۲ماده)

ملیطبیعیآثار

مناظرواشکالیانادر(زیستمحیطی)جانوریوگیاهیمجموعههاییانمونهپدیدههای

ارزشدارایطبیعییاتاریخی،علمیجهاتازکهجایگزینقابلغیروویژه،کمنظیر

.باشندحفاظتی

(وزیرانهیات۳/۱۲/۱۳۵۴مصوبزیستمحیطبهسازیوحفاظتقانوناجرایینامهآیین۳ماده)



حیات وحشپناهگاه

ولیجنگاراضیوطبیعیبیشههایومرتعوجنگلازاعمکشورطبیعیمنابعمحدودهای

برایخاصیاقلیمیشرایطونمونهطبیعیزیستگاهدارایکهاستکوهستانوآبودشت

.یردمیگقرارحفاظتتحتزیستگاههاایناحیایاوحفظمنظوربهوبودهوحشیجانوران

(وزیرانهیات۳/۱۲/۱۳۵۴مصوبزیستمحیطبهسازیوحفاظتقانوناجرایینامهآیین۴ماده)

شدهحفاظتمناطق

وبآودشتومرتعوجنگلازاعمکشورطبیعیمنابعازمحدودهایبهشدهحفاظتمنطقه

ظحفیاوحشیجانوراننسلتکثیروحفظضرورتلحاظازکهمیشوداطالقکوهستان

.رندمیگیقرارحفاظتتحتوبودهخاصیاهمیتدارایآنطبیعیوضعورستنیهااحیای

(وزیرانهیات۳/۱۲/۱۳۵۴مصوبزیستمحیطبهسازیوحفاظتقانوناجرایینامهآیین۵ماده)



رامسرکنوانسیون

ستگاهزیویژهبهوبینالمللیمهمتاالبهایحفاظتبهمربوطکنوانسیون-

.شدمنعقد۱۳۴۹سالدررامسرشهردرآبزیپرندگان

گرفتهجشنوشناختهتاالبهاجهانیروزعنوانبهفوریهدومروز-

.میشود

تقریبیمساحتباسایت۱۷۰۰.هستندآنعضوجهانکشور۱۶۹امروزه-

.هستندکنوانسیوناینپوششزیرراهکتارمیلیون۱۵۰

دسته۲۴قالبدرآنهاتای۳۵کهاستشدهشناختهتاالب۲۵۰ایراندر-

حدودآنهاتقریبیمساحت.رسیدهاندثبتبهرامسرکنوانسیونفهرستدر

،گاوخونی،انزلی،گوریگلمثلتاالبهایی)استهکتارمیلیوننیمویک

(...وبوجاق







پرسشوپاسخ



بحراندرزیستگاهها

آبمنابعکاهش-

گیاهیپوششتخریب-

ملیاراضی،زمینتصاحب-

اراضیکاربریتغییر-

معدنکاوی-

چهارگانهمناطقواگذاریازنمونه هایی

هکتارهزار۲گلستان؛ملیپارک-

هکتار۸۷۰قاضی؛کالهملیپارک-

هکتار۷۴۰جاجرود؛شدهحفاظتمنطقه-

هکتار۲۱۵بمو؛ملیپارک-

هکتار۱۰۰نایبند؛ملیپارک-

انسانیهزینه هایازگوشه ای

محیطبان۱۳۰ازبیششدنکشته

و

نفر۴۰۰ازبیششدنزخمیوکشته

جنگلبان

متخلفان؟؟؟تعداد



بحراندرزیستگاهها

هردرجنگلهکتارهزار۱۲۵نابودی-

سال

درجنگلهکتارهزار۱۴۰آتشسوزی-

گذشتهسال۱۰

هردرمرتعهکتارهزار۸۰۰تخریب-

سال

۳۳-۲۲،خاکفرسایشافزایش-

سالدر/هکتار/تن

۴۰۵)گذشتهسال۴۰درسیلافزایش-

دههدرمورد۵۰،۸۱۴دههدرمورد

)۷۰دههدرمورد۶۰،۲۰۴۰



تهدیدهایحیاتوحش

زیستگاههانابودی-

غیرمجازشکار-

امراض-

غیربومیگونههایورود-



چندراهحل

طبیعتباآشتی-

خرافاتزدایی-

معیشتیوضعیتبهبود-

محلیمردمبرایجایگزینمعیشتایجاد-

طبیعتنابودیومصرفگرایانهرویکردیتغییر-

پایدارتوسعهتفکرترویجوایجاد-

طبیعتازحفاظتشبکهتوسعه-

طبیعتازحفاظتسازمانهایباهمکاریوهمیاری-

طبیعتحفاظتبرایتبلیغوکردنصحبت-

مرتبطغیرظاهربهموضوعاتو ...

کمترمصرف-

بازیافت-



پرسشوپاسخ



حقوق معنوی

 E-Collaborativeاین مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان: اختصاص•

for Civic Educationر اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذک

.نام سازمان تهیه کننده انجام شود

و برایاست های غیر تجاری این مطلب برای استفاده: يغیر تجار •

.برداری نخواهد شدگونه منفعتی بهرههیچ

ا اگر می  خواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید، شم:اشتراک•

 E-Collaborative for Civicمی  توانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

Education غییرات منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این ت

.گذاریدببه اشتراک E-Collaborative for Civic Educationرا باید با


