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تعاسيف :
تطاؾاؼ ٝازٍ 3 ٥ا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ؿاظي ٝحيظ ظيؿت فطن٧ ٦اي عثيقي تا ف٤٢ا ٟپاضّ٨اي ٚٝي ،آحاض عثيقي ٚٝي ،پ٢اٖ٧ا ٥حيات
٣حف ٢ٝ ٣غَ ٦حياؽت قس ٥تحت ٝسيطيت ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظ ظيؿت ّك٤ض ٍطاض زاضز ّ٧ ٦طٕ ٦١٤زذ٘  ٣تهطه زض اضاضي
ٝك ٗ٤ٞاي٢ٝ ٠اعٌ ،تاتـ َٝطضات ٣يػ ٥اي ت٤ز ٣ ٥ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظ ظيؿت ٍائَٝ ٜاّٚ ٛي ٦ؾاظٝا٨١ا ٣ ٣ظاضترا٧ ٦١اي زيٖط اؾت،
تقيي٢ٝ ٠اعٌ چ٨اضٕا٣ ٦١ته٤ية حس٣ز اي٢ٝ ٠اعٌ اظ ٣ؽايو  ٣اذتياضات ق٤ضايقاٙي حياؽت ٝحيظ ظيؿت ٝي تاقس  ،تطاؾاؼ آئي٠
١ا ٦ٝارطايي ايٍ ٠ا٢ٝ ٟ٤١اعٌ چ٨اضٕا ٦١ت ٦قطح شي٘ تقطيو ٝي ٕطز١س:
پاسك َّی:
پاضُ ٚٝي تٝ ٦حس٣ز٥اي اظ ٢ٝاتـ عثيقي ّك٤ض اف ٜاظ رٝ ٣ ٖ٘٢طتـ  ٣تيك٧ ٦اي عثيقي  ٣اضاضي رٖٚ٢ي  ٣زقت  ٣آب ٧٤ّ ٣ؿتاٟ
اعالً ٝيق٤ز ّٞ١ ٦اياٖ١ط ٧٦١٤ٞ١اي تطرؿت ٦اي اظ ٝؾا٧ط عثيقي ايطا ٟتاقس  ٣ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حيؼ ٞ٧يكٖي ٣ضـ ظ١سٕي  ٣عثيقي آٟ
ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ايزاز ٝحيظ ٢ٝاؾة تطاي تْخيط  ٣پط٣ضـ را٤١ضا٣ ٟحكي  ٣ضقس ضؾت٢ي٨ا زض قطايظ ّاٝال عثيقي تحت حياؽت ٍطاض
ٝيٕيطز.
اثش طبيعی َّی :
آحاضعثيقي ٚٝي فثاضت اظپسيس٧ ٥اي ١ ٣ ٦١٤ٞ١ازض ٕيا٧ي يا حي٤ا١ي يا اقْاٗ يا ٢ٝاؽط ّ١ ٜؾيط ّ ٣يييات ٣يػ ٥عثيقي ظٝي ٠يا
زضذتا٢٨ّ ٟؿاٗ يازٕاض تاضيري ٝي تاق٢س ّ ٦ت٢ٝ ٦ؾ٤ض زاقتٝ ٠حس٣زٝ ٥ت٢اؾثي ،تحت حياؽت ٍطاض ٝي ٕيط١س.
پٖاٛيا ٙحيات ٗحص :
پ٢اٖ٧ا ٥حيات ٣حف تٝ ٦حس٣ز ٥اي اظ ٢ٝاتـ عثيقي ّك٤ض اف ٜاظ رٝ ٣ ٖ٘٢طتـ  ٣تيك٧٦اي عثيقي  ٣اضاضي رٖٚ٢ي  ٣زقت ٣
ٝحيغ٨اي آتي ٧٤ّ ٣ؿتا ٟاعالً ٝي ق٤ز ّ ٦زاضاي ظيؿتٖا ٥عثيقي  ٣ ٦١٤ٞ١قطايظ اٍٚيٞي ذال تطاي را٤١ضا٣ ٟحكي ت٤ز ٣ ٥ت٦
٢ٝؾ٤ض حيؼ  ٣يا احياي اي ٠ظيؿتٖا٨٧ا تحت حياؽت ٍطاض ٝيٕيطز.
ّٖطق ٚحفاظت ضذ:ٙ
تٝ ٦حس٣ز٥اي اظ ٢ٝاتـ عثيقي ّك٤ض اف ٜاظ رٝ ٣ ٖ٘٢طتـ  ٣زقت  ٣آب ٧٤ّ ٣ؿتا ٟاعالً ٝيق٤ز ّ ٦اظ ٙحاػ ضط٣ضت حيؼ ٣
تْخيط ١ؿ٘ را٤١ضا٣ ٟحكي يا حيؼ  ٣يا احياء ضؾت٢ي٨ا ٣ ٣ضـ عثيقي آ ٟزاضاي اٞ٧يت ذاني ت٤ز ٣ ٥تحت حياؽت ٍطاض ٝيٕيطز.

فال ٥٣تط ٢ٝاعٌ چ٨اضٕا ٦١ؾاظٝاٝ ٟي ت٤ا١س ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حيؼ حيات ٣حف ،تطذي اظ ٢ٝاعٌ زيٖط ضا ١يع تحت حياؽت ٝ ٣سيطيت ٍطاض
ز٧س ّ ٦زض اي٤ٝ ٠ضز ٝي ت٤ا ٟت٢ٝ ٦اعٌ قْاض ٤٢ٞٝؿ ،ض٣زذا٧ ٦١ا  ٣تاالت٨ا اقاضّ ٥طز.
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ّٖطق ٚضناس ّْٖ٘ع:
٢ٝاعٌ قْاض ٤٢ٞٝؿ٢ٝ ،اعٌ ٝؿتقسي ٧ؿت٢س ّ ٦زض ن٤ضت ايزاز قطايظ الظٍ ٛازض١س ت ٦ن٤ضت يِ اّ٤ؾيؿت( ٜظيؿتت )ٛ٤عثيقي
ىقاٗ ٝغطح قس ٣ ٥ت ٦ف٤٢ا ٟپكت٤ا ٦١اي تطاي حياؽت اظ شذايط عثيقي ّك٤ض زض ضزيو ٢ٝاعٌ تحت حياؽت ٍطاض ٕيط١س .چ٢ي٠
٢ٝاعَي ت ٦ع٤ض ٍ٤ٝت تٝ ٦ست ؾ ٦ياپ٢ذ ؾاٗ قْاض ٤٢ٞٝؿ افالٝ ٛي ق٤ز .زض ٣اٍـ ٕا٧ي اي ٠ز٣ض ٥آظ١٤ٝي تطاي ؾ٢زف ٍاتٚيت٨اي
آ٨١ا تطاي ٣ض٣ز ت ٦قثْ٢ٝ ٦اعٌ حياؽت قس ٥اؾت .زض ن٤ضت عي ٤ٝىَيت آٝيع اي ٠ز٣ضٝ ٥يت٤ا٢١س يْي اظ ف٢ا٣ي٢ٝ ٠اعٌ حياؽت
قس ٥يا پ٢اٖ٧ا ٥حيات ٣حف ضا احطاظ ٞ١اي٢س.
تاالب ٛا:
تاالت٨ا قاٝ ٘ٝطزات٨ا  ٣تاتالٍ٨ا ٙ ٣ز ٠ظاض٧ايا آت٨اي عثيقي يا ٝه٤٢في اف ٜاظ زايٞي يا ٍ٤ٝت اؾت ّ ٦آت٨اي قيطي-٠تٚد يا ق٤ض زض
آ ٟت ٦ن٤ضت ضاّسيا راضي ياىت ق٤ز ،اظآ ٟر ٦ٚٞاؾت آت٨اي زضيا ّ ٦ف ٌٞآ٨١ا زض پايي ٠تطيَ١ ٠غ ٦رعض اظ قف ٝتط تزا٣ظ ٞ٢١ايس.
اي٢ٝ ٠اعٌ ت ٦زٙي٘ ىطا٤ٞ١ ٜ٧ز ٟظيؿتٖا٧ي حياتي تطاي ٕ٧ ٦١٤اي تي قٞاضي اظ پؿتا١ساضا ،ٟپط١سٕا ،ٟذع١سٕا ،ٟز٣ظيؿتا،ٟ
ٝا٧يا ٣ ٟتي ٨ٝطٕا ٣ ٟاضظق٨اي ٝتقسز اٍتهازي ،ارتٞافي  ٣ت ٛ٤ق٢اذتي تحت ٝسيطيت ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظ ظيؿت ٍطاض ٝي
ٕيط١س.

قَاًیي ضکار ٍ صید در ایزاى
ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظ ظيؿت ّ ٦زض ايٍ ٠ا ٟ٤١ؾاظٝا١ ٟاٝيسٝ ٥يق٤ز ٣اتؿت ٦ت ٦ضياؾت ر٤٨ٞضي  ٣زاضاي قرهيت حٍَ٤ي ٣
اؾتَالٗ ٝاٙي اؾت  ٣ظيط ١ؾط ق٤ضايقاٙي حياؽت ٝحيظظيؿت ا١زا٣ ٛؽييٝ ٦يّ٢س.
تطاي حيؼ  ٣حٞايت  ٣تْخيط را٤١ضا٣ ٟحكي ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظظيؿت تكْي٘ ٝيق٤ز ،ؾاظٝاٝ ٟعت٤ض زاضاي قرهيت حٍَ٤ي
ت٤ز ٣ ٥ظيط ١ؾط ق٤ضايقاٙي حياؽت ٝحيظظيؿت اؾت.
ٝاز -3 ٥ق٤ضايقاٙي حياؽت ٝحيظ ظيؿت زاضاي ٣ؽايو  ٣اذتياضات ظيط اؾت :
ب ـ تقييٝ ٠حس٣زيت٨ا ٤٢ٞٝ ٣فيت٧اي ظٝا١ي ْٝ ٣ا١ي قـْاض  ٣نـيس  ٣حـس٣ز پاضّ٨ـاي ٚٝـي ٢ٝ ٣ـاعٌ حياؽـت قـسٍ ٣ ٥طٍ٨ـاي
اذتهاني
ج ـ تقيي ٠ا٤١اؿ اؾٚح٣ ٣ ٦ؾاي٘ ٤٢ٞٝؿ قْاض ٣نيس
ت ـ تقيي ٠ا٤١اؿ را٤١ضا٣ ٟحكي  ٣حي٤ا١ات حٞايت قس ٣ ٥حياؽت قس ٣ ٥زض ٝقطو ذغط اَ١طاو  ٣را٤١ضا ٟظياْ١اض
سـ تقيي ٠ت٨اي را٤١ضا٣ ٟحكي اظ ٙحاػ ٝغاٙث ٦ضطض  ٣ظياٟ
ٝاز 6 ٥ـ ٣ؽايو ؾاظٝا ٟتٍ ٦طاض ظيط اؾت :
اٙو ـ ارطاي ٝه٤تات ق٤ضايقاٙي زض حس٣ز َٝطضات ٝاز 3 ٥ايٍ ٠اٟ٤١
بـ ت٢ؾي ٣ ٜارطاي َٝطضات قْاض  ٣نيس تط اؾاؼ ٧سى٨اي ٢ٝسضد زض ايٍ ٠اٟ٤١
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جـ حيؼ ٨ٖ١ ٣ساضي قْاضٕا٨٧ا  ٣ىضاي حياتي را٤١ضا٣ ٟحكي  ٣حٞايت آ٨١ا زض تطاتط ٕطؾٖ٢ي  ٣تكٖ٢ي  ٣نيس  ٣قْاض تيض٣يـ٣ ٦
ف٤ا ٣ ٘ٝح٤ازث ١اٝؿافس ر٤ي  ٣عثيقي ٝا٢١س حطيٌ رٝ ٣ ٖ٘٢طاتـ  ٣ؾي٘  ٣عنيا ٟض٣زذا١ـ٧٦ـا  ٣تيٞاضي٨ـاي ٣إيـط ٝ ٣ؿـٝ٤ٞيت
١ثاتي  ٣اٝخاٗ آ.ٟ
تـ ىطا ٜ٧آ٣ضز٤ٝ ٟرثات ٝ ٣حيظ ٝؿافس ر٨ت تْخيط  ٣پط٣ضـ را٤١ضا٣ ٟحكي
دـ تطضؾي  ٣تحَيَات فٞٚي زضتاض ٥را٤١ضا٣ ٟحكي
سـ ايزاز پاضّ٨اي ٚٝي ٢ٝ ٣اعٌ حياؽت قس٥
خـ ت٢ؾي ٣ ٜارطاي تط١ا٧٦ٝاي آ٤ٝظقي ت٢ٝ ٦ؾ٤ض تطاٖ١يرت ٠حؽ حي٤ا ٟز٣ؾتي  ٣حياؽت ٢ٝاتـ عثيقي زض ّك٤ض  ٣تز٨يع  ٣ت٢ـ٤يط
اىْاض فٝ٤ٞي زض اي ٠ظٝي٦٢
زـ ْٞ٧اضي تا ؾاظٝا٨١اي ٝطت٤ط ت ٦رٝ ٣ ٖ٘٢طاتـ  ٣ذاُ  ٣آب ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حيؼ ٢ٝاتـ عثيقي ّك٤ض
ش ـ ْٞ٧اضي تا ؾاظٝا٨١اي ٝكات ٦ذاضري  ٣تي٠اٚٚٞٙي ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حيؼ  ٣حٞايت را٤١ضا٣ ٟحكي ٨ٝ ٣ارط زض حس٣ز تق٨سات ٝتَات٘
ٝاز10 ٥ـ ٧طّؽ ٝطتْة افٞاٗ ظيط ق٤ز ت ٦رعاي َ١سي اظ يْهس٧عاض( )100000تا يِ ٝيٚي)1000000( ٟ٤ضياٗ يـا حـثؽ اظ يـِ
ٝا ٥تاقف ٝاٝ ٥حْٝ ٛ٤يق٤ز:
اٙوـ قْاض  ٣نيس را٤١ضا٣ ٟحكي فازي تس ٟ٣پط٣ا٦١
بـ قْاض  ٣نيس تيف اظ ٝيعا٢ٝ ٟسضد زض پط٣ا ٣ ٦١يا ذاله َٝطضات  ٣ذاضد اظ ٝح٨ٚاي ٢ٝسضد زض پط٣ا٦١
دـ ح ،٘ٞفطض ،٦ىط٣ـ  ٣نس٣ض را٤١ضا٣ ٟحكي ظ١س ٥يا ّكت ٣ ٦ارعاي آ٨١ا تسّ ٟ٣ؿة پط٣ا ٣ ٦١يا ٝز٤ظ اظ ؾاظٝاٟ
زـ اظ تي ٠تطز ٟضؾت٢ي٧ا اظ رٍ ٦ٚٞغـ زضذتا ،ٟذاضظ١ي ،ت٤ت٢ّ٦ي  ٣تقٚيو ميطٝزاظ زض ٢ٝاعٌ حياؽت قس ٣ ٥پ٢اٖ٧ا٧٥ـاي حيـات
٣حف  ٣تزا٣ظ  ٣ترطية زض اي٢ٝ ٠اعٌ
ٝاز٧ -11 ٥ط ّـؽ ٝطتْـة افٞـاٗ ظيـط قـ٤ز تـ ٦رـعاي َ١ـسي اظ يـِ ٝيٚيـ ٣ ٟ٤پا١هـس٧عاض( )1/500/000ضيـاٗ تـا ؾـٝ٦يٚيـٟ٤
( )3000/000/ضياٗ يا حثؽ اظ  91ض٣ظ تا ٝ 6اٝ ٥حْٝ ٛ٤يق٤ز :
اٙوـ قْاض  ٣نيس زض ىه ٣ ٗ٤ؾافات ٤٢ٞٝؿ َٝطض
بـ ٝثازضت ت ٦قْاض  ٣نيس زض ٢ٝاعٌ ٤٢ٞٝؿ  ٣يا ذاله ٝحس٣زيت٧ا ٤٢ٞٝ ٣فيت٧ايي ّ ٦ؾاظٝا ٟزض حس٣ز اذتياضات ٍـا١٤١ي ذـ٤ز
تقيي ٣ ٠إٓ٨ي ّطز ٥اؾت  ٣قْاض ميطٝزاظ زض ٍطٍ٨اي اذتهاني
دـ قْاض  ٣نيس تا ٣ؾاي٘  ٣اظ عطً ميطٝزاظ  ٣يا قْاض تا اؾتياز ٥اظ اؾٚح ٦زيٖطاٟ
زـ ترطية چك٧٦ٞا  ٣آتكر٤ض حي٤ا١ات زض ٢ٝاعٌ حياؽت قس ٣ ٥پ٢اٖ٧ا٨٧اي حيات ٣حف
 ٥ـ اٍسا ٛت ٦نس٣ض ٣ ٣ض٣ز حي٤ا١ات ٣حكي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )7( ٥ايٍ ٠ا ٟ٤١ت ٦ن٤ضت ميطٝزاظ
ٝاز٧ -12 ٥ط ّؽ ٝطتْة افٞاٗ ظيط ق٤ز تٝ ٦زاظات حثؽ اظ ؾٝ ٦ا ٥تا ؾ ٦ؾاٗ  ٣يا ت ٦رعاي َ١ـسي اظ يـِ ٝيٚيـ ٣ ٟ٤پا١هـس٧عاض
( )1/500/000ضياٗ تا ٧زسٝ ٥يٚي)18/000/000ٟ٤ضياٗ ٝحْٝ ٛ٤يق٤ز :
اٙوـ قْاض  ٣نيس را٤١ضا٣ ٟحكي حٞايت قس ٥تس ٟ٣زاقت ٠پط٣ا٣ ٦١يػ٥
ب ـ قْاض  ٣نيس زض ٢ٝاعٌ حياؽت قس ٣ ٥پ٢اٖ٧ا٨٧اي حيات ٣حف تس ٟ٣تحهي٘ پط٣ا٣ ٦١يػ ٣ ٥نـيس ميطٝزـاظ زض ض٣زذا١ـ٧٦ـاي
حياؽت قس٥
دـ اظ تي ٠تطز ٟضؾت٢ي٧ا  ٣تقٚيو  ٣ترطية زض پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝي ٧ ٣ط ٕ ٦١٤تزا٣ظ  ٣ىقاٙيت ميط ٝزـاظ زض ايـ١٤ٕ ٠ـ٦
٢ٝاعٌ
زـ آ٤ٙز٤ٞ١ ٥ز ٟآب ض٣زذا٧٦١ا ،زضياچ٧٦ا  ٣تاالت٨اي حياؽت قس ،٥چك٧٦ٞا  ٣آتكر٤ض٧ا ت٤ٝ ٦ازي ّـ ٦تافـج آٙـ٤زٕي آب  ٣اظ تـي٠
ضىت ٠آتعيا ٟق٤ز.
ٝاز٧ -13 ٥ط ّؽ ٝطتْة افٞاٗ ظيط ق٤ز تٝ ٦زاظات حثؽ اظ ٤١ز  ٣يِ ض٣ظ تا ؾ ٦ؾاٗ يا رعاي َ١ـسي اظ يـِ ٝيٚيـ٧ ٣ ٟ٤كتهـس
٧عاض )18/000/000ضياٗ تا تيؿتٝيٚي )20/000/000( ٟ٤ضياٗ  ٣زض ن٤ضت تْطاض ت٧ ٦ط زٝ ٣زاظات ٝحْٝ ٛ٤يق٤ز.
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اٙوـ قْاض را٤١ضا٣ ٟحكي ّٞياب ٣زض ٝقطو ذغطاَ١طاو اظ ٍثي٘ ريثيط٤ٕ ،ضذط٤ٕ ،ظ ٟظضز ايطا١ي ،ي٤ظپ ،ٔ٢ٚتٞؿاح (ّط٤ّ٣زي٘)،
٤٧تطٝ ٣ ٥يف ٝطك ... ٣
بـ قْاض زض پاضّ٨اي ٚٝي
د ـ قْاض ،نيس  ٣يا ّكتاض را٤١ضا٣ ٟحكي تا اؾتياز ٥اظ ؾ٤ٝ ٣ ٛ٤ٞاز ٢ٝيزط ٣ ٥اٝخاٗ آ ٣ ٟقْاض تـ ٦نـ٤ضت تقَيـة تـا اؾـتياز ٥اظ
٣ؾيَٚ١ ٦ٚي٤ٝ ٦ت٤ضي ٞ٧ ٣چ٢يّ ٠كتاض آ١ا ٟت ٦عطيٌ رطٕٝ ٣ ٦حانط ٥زؾت ٦رٞقي
زـ ٝثازضت ت ٦اٍساٝاتي ّ٤ٝ ٦رثات آ٤ٙزٕي آب زضياي ذعض  ٣ذٚيذ ىاضؼ  ٣زضياي فٞا ٟتا ٤ٝاز ميـط ١يتـي ضا ىـطا ٜ٧آ٣ضز ٣ ٥تافـج
ٝطٓ ٝ ٣يط آتعيا ٟيا ت ٦ذغط اىتازٝ ٟحيظظيؿت آ١ا ٟق٤ز.
 ٥ـ ايزاز يا ىطاّ ٜ٧طزَٝ ٟسٝات آتف ؾ٤ظي زض پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝي ٢ٝ ٣ـاعٌ حياؽـت قـس ٥يـا پ٢اٖ٧ا٨٧ـاي حيـات
٣حف تط احط تيٝثاالتي يا فس ٛضفايت َٝطضات ٝحيظظيؿت  ٣يا ترٚو اظ ١ؾاٝات زٙ٣تي
تثهط1 ٥ـ زض ن٤ضت ايزاز آتف ؾ٤ظي فٞسي زض پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝيٝ ،طتْة تٝ ٦زاظات٨اي َٝطض زض ٝازٍ )675(٥ـاٟ٤١
ٝزاظات اؾالٝي ٝحْ ٛ٤ذ٤ا٧س قس.
تثهط2 ٥ـ ٧طّؽ ٝثاضت ت ٦ظ١سٕ٥يطي ،قْاض،ذطيس ،ىط٣ـ ،ح٨ٖ١ ،٘ٞساضي  ٣نس٣ض پط١سٕا ٟقْاضي اظ ٍثي٘ قا٧ي ،٠تحطي ،تاالتاٟ
 ٣زٙيز٢ّ ٦س فال ٥٣تط ٝحْٝ٤يت ت ٦حساّخط ٝزاظات حثؽ َٝـطض زض ايـٝ ٠ـاز ٥تـ ٦رـعاي َ١ـسي اظ يـِ ٝيٚيـ٧ ٣ ٟ٤كتهـس ٧ـعاض
( )18/000/000تا تيؿت ٝيٚي)20/000/000( ٟ٤ضياٗ ٝحْ ٛ٤ذ٤ا٧س قس.
ٝاز٣ -14 ٥ؾائ٘ قْاض  ٣نيس اظ ٍثي٘ تي ،ٔ٢ىك٤١ ،ٔ٢ضاىْ ،٠ز٣ضتي ٠چكٞي ،ت٤ض ٍ ٣الب ٝا٧يٖيطي  ٣ؾـايط از٣ات اضتْـاب رـطٛ
ّٝ ٦طتْثا ٟافٞاٗ ياز قس ٥تاال تٞ٧ ٦طا ٥زاض١س ٞ٧ ٣چ٢ي٤ٝ ٠ت٤ضؾيْٚت٧ايي ّٝ ٦طتْثا ٟافٞاٗ تاال ت ٦ع٤ض ٝؿتَي ٜتطاي قْاض ٤ٝضز
اؾتيازٍ ٥طاض ٝيز٢٧س ت٤ؾظ ؾاظٝا ٟتٍ٤يو  ٣اي٣ ٠ؾائ٘ تا ذات ٦ٞضؾيسٕي  ٣نس٣ض حٍْ ٜغقي ظيط ١ؾط ؾـاظٝا ٟتـ ٦نـ٤ضت اٝـا١ي
٨ٖ١ساضي قس ٣ ٥زازٕا ٥پؽ اظ نس٣ض حْ١ ٜؿثت ت ٦ا٤ٝاٗ ياز قس ٥تقيي ٠تْٚيو ٝيّ٢س.
ٝاز -15 ٥قط٣ؿ ت ٦قْاض را٤١ضا٣ ٟحكي تط ذاله َٝطضات ايٍ ٠اٍ ٟ٤١ات٘ تقَية ٝ ٣زاظات ٝيتاقس ٝ ٣طتْـة تـ ٦حـساٍ٘ ٝزـاظات
َٝطض ٝحْ ٛ٤ذ٤ا٧س قس.
ٝاز -16 ٥زض ن٤ضت تْطاض رطائ ٜپيفتي٢ي قس ٥زض ٤ٝاز ى ً٤اٙصّطٝ ،طتْة ت ٦اقس ٝزاظات ٝحْ ٛ٤ذ٤ا٧س قس.

قاًَى حفاظت ٍ بْساسی هحیط سیست
(هصَبِ  ٍ 19;9/9/82اصالحیِ )1931/2/8:
ٝاز16 ٥ـ ّٚي ٦فطن ٣ ٦افيا ٟاٝالُ ٝتق ٌٚت ٦زٙ٣ت ٣اٍـ زض ٝحس٣ز٢ٝ ٥اعٌ ٝصّ٤ض زض ت٢س (اٙو) ٝـازٞ٧ 3 ٥چ٢ـيّٚ ٠يـ ٦تاالت٨ـاي
ٝتق ٌٚت ٦زٙ٣ت زض اذتياض ؾاظٝاٍ ٟطاض ذ٤ا٧س زاقت  ٣ؾاظٝا ٟزض ت٨ط٥تطزاضي اظ تاالت٨ا (تاؾتخ٢اي ٝطزاب ا١عٙي)  ٣اٝالُ ٝصّ٤ض ٍـائٜ
َٝاٍ ٛا١٤١ي ٝؤؾؿات يا ؾاظٝا٨١اي ٝطت٤ط ٝيتاقس ٙ٣ي حٌ ٣إصاضي في ٠آ٨١ا ضا ١ساضز.
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آییي ًاهِ اجزایی قاًَى حفاظت ٍ بْساسی هحیط سیست – فصل دٍم
هصَبِ ضوارُ  2121:هَرخ ّ 19;:/18/:یات ٍسیزاى با اصالحات بعدی

ٝاز8 ٥ـ تقٚيو احكاٍ ٣ ٛغـ اقزاض  ٣ت٤ت٢ّ ٦ي  ٣تزا٣ظ  ٣ترطية ٝحيظظيؿت  ٣ت ٦ع٤ض ّٚي ٧ـط فٚٞـي ّـ٤ٝ ٦رـة اظ تـي ٠ضىـت٠
ضؾت٢ي٨ا  ٣تنييط اّ٤ؾيؿت ٜتاقس زض پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝي ٤٢ٞٝؿ اؾت .زض ٤ٝاضز ضط٣ضي ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حيؼ حيـات رٖ٢ـ٘ ٣
ت٨ؿاظي پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝي يا ٝغاٙقات فٞٚي  ٣ظٝي٠ق٢اؾي ٝزاظ تط حؿة ٤ٝضز تا ضفايـت َٝـطضات ٍـا ٟ٤١حياؽـت ٣
ت٨ط٥تطزاضي اظ ر٨ٖٚ٢ا ٝ ٣طاتـ ت٤ؾظ ؾاظٝا ٟر٨ٖٚ٢ا ٝ ٣طاتـ ّك٤ض يا ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظظيؿت  ٣يا ٝؤؾؿات  ٣يا قرم شيطتظ
اٍسا ٛذ٤ا٧س قس.
ٝاز11 ٥ـ ٍغـ اقزاض  ٣ت٤ت٢ّ٦ي  ٣تزا٣ظ  ٣ترطية ٝحيظظيؿت  ٣ذاضظ١ي  ٣شمإٗيطي  ٣ت ٦ع٤ض ّٚي ٧ط فٚٞي ّـ٤ٝ ٦رـة اظ تـي٠
ضىت ٠ضؾت٢ي٨ا  ٣تنييط اّ٤ؾيؿت ٜق٤ز زض پ٢اٖ٧ا٨٧اي حيات ٣حف ٢ٝ ٣اعٌ حياؽت قس ٦ّ ٥اضاضي آٝ ٟتق ٌٚت ٦زٙ٣ت تاقس تـسٟ٣
اراظ٤٢ٞٝ ٥ؿ اؾت.

دستَرالعول ٍرٍد بِ هٌاطق هذکَر در بٌد الف هادُ 9
قاًَى حفاظت ٍ بْساسی هحیط سیست ٍ عبَر اس آًْا
فصٌ اًٗ
پاسمٜاي َّی  -آثاس طبيعی َّی
ٝاز٣ -1 ٥ض٣ز  ٣فث٤ض  ٣تٍ٤و زض پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝي ٝؿتٚع ٛتحهي٘ پط٣ا ٦١يا اراظ ٥اظ ؾاظٝا ٟحياؽـت ٝحـيظ ظيؿـت
ٝيتاقس.
ٝاز -2 ٥قطايظ ٣ض٣ز  -فث٤ض  ٣تٍ٤و زض پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝي  ٣ىهـ ٣ ٗ٤ؾـافات ٝزـاظ آٞ٧ ٣ ٟچ٢ـي١ ٠حـ ٥٤تحهـي٘
پط٣ا ٦١يا اراظٝ ٥طت٤ط ت ٦ت٨اي آ ٟتط حؿة ٤ٝضز تطاي ٧ط يِ اظ پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝـي تـا ت٤رـ ٦تـَٝ ٦تضـيات ْٝـا١ي ٣
عثيقي آ ٟتقيي ٣ ٠تٝ ٦تَاضيا ٟاضائ ٣ ٦حؿة ٤ٝضز ت ٦اعالؿ ف ٛ٤ٞذ٤ا٧س ضؾيس.
ٝاز -3٥ح٧ ٘ٞط ٤١ؿ ؾالح زض پاضّ٨اي ٚٝي  ٣آحاض عثيقي ٚٝي تطاي ف( ٛ٤ٞت ٦اؾتخ٢اي ٝأ٤ٝضي ٠شيطتظ ؾاظٝا )ٟتس ٟ٣ارـاظّ ٥تثـي
ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظ ظيؿت ٤٢ٞٝؿ ٝيتاقس .ؾالح ٝترٚو ت٤ؾظ ٝأ٤ٝضي ٠ؾاظٝا ٟضثظ  ٣زض ن٤ضتيْ ٦عثٌ ٍ٤ا١ي ٠راضي رطٝـي
ن٤ضت ٖ١طىت ٦تاقس ،ت ٦ناحة آ ٟپؽ اظ ذط٣د اظ پاضُ ٝؿتطز ذ٤ا٧س قس.
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فصٌ دُٗ
پٖاٛياٜٛاي حيات ٗحصّٖ -اطق حفاظت ضذٙ
ٝاز٣ -5 ٥ض٣ز  ٣فث٤ض تٍ٤و زض پ٢اٖ ٧ا٨٧اي حيات ٣حف ٢ٝ ٣اعٌ حياؽت قس ٥ت٢ٝ ٦ؾ٤ض تاظزيس ،فْؿثطزاضي  ٣ؾياحت آظاز
ٝي تاقس ٝكط٣ط تط اي ٦ْ٢ت ٦ضؾت٢ي٨اي ٢ٝاتـ ٚٝي آؾيثي ١طؾيس٤ٝ ٣ ٥رثات آضاٝف حيات ٣حف تط ١ ٜ٧ر٤ضز.
ٝاز -6 ٥ح٧ ٘ٞط ٤١ؿ ؾالح زض ٢ٝاعٌ حياؽت قس ٣ ٥پ٢اٖ٧ا٨٧اي حيات ٣حف (ت ٦اؾتخ٢اي راز٧٥ا ٝ ٣قاتط فٝ٤ٞي) تطاي اقرال
ميط ؾاّ ٠اي٢ٝ ٠اعٌ تسّ ٟ٣ؿة اراظ ٥اظ ؾاظٝا٤٢ٞٝ ٟؿ ٝيتاقس.

فصٌ سُ٘
ّ٘اسد ّتفشقٚ
ٝاز٧ -7 ٥طٕٝ ٦١٤حس٣زيت ٤٢ٞٝ ٣فيت  ٣اٝتياظاتي ّ ٦زض ٍا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ؿاظي ٝحيظ ظيؿت  ٣آيي١٠ا ٦ٝارطايي آ ٟزضتاض٣ ٥ض٣ز
 ٣فث٤ض  ٣تٍ٤و زض ٢ٝاعٌ ٝسّ٤ض زض ت٢س اٙو ٝازٍ 3 ٥اٝ ٟ٤١عت٤ض تطاي اقرال حَيَي  ٣حٍَ٤ي َٝطض اؾت الظٛاٙطفايٝ ٦يتاقس.
ٝاز -8 ٥اقرال ظيط ٚٝع ٛت ٦تحهي٘ اراظ ٥يا پط٣ا ٦١عثٌ ٝياز اي ٠زؾت٤ضاٙقٞ١ ٘ٞيتاق٢س:
اٙو ّ -ؿا١ي ّ ٦ت٤ٝ ٦رة ٝازٍ 8 ٥ا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ؿاظي ٝحيظ ظيؿت  ٣تثهط ٥يِ  ٣زٝ ٣ازٝ ٣ 11 ٥از 12 ٥آيي١٠ا ٦ٝارطايي
ٍاٝ ٟ٤١صّ٤ض ٝزاظ ت٣ ٦ض٣ز  ٣فث٤ض  ٣تٍ٤و زض ٢ٝاعٌ ٢ٝسضد زض ت٢س اٙو ٝازٍ 3 ٥اٝ ٟ٤١عت٤ض ٝيتاق٢س.
ب ّ -ؿا١ي ّ ٦عثٌ ٝازٍ 4 ٥ا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ؿاظي ٝحيظ ظيؿت زض زاذ٘ ٢ٝاعٌ ٢ٝسضد زض ت٢س اٙو ٝازٍ 3 ٥ا ٟ٤١ى ً٤اٙصّط،
ٍا١٤١ا زاضاي حٌ ٝاْٙيت يا حٌ ا١تياؿ ٝيتاق٢س.
د ّ -ؿا١ي ّ ٦تط اؾاؼ ٤ٝاىَت٢ا٣ ٦ٝظاضت ٝقاز ٣ ٟىٚعات  ٣ؾاظٝا ٟزاضاي پط٣اٝ ٦١قتثط اّتكاه  ٣ت٨ط٥تطزاضي اظ ٝقازٝ ٟيتاق٢س.
ٝاز - 9 ٥اي ٠زؾت٤ضاٙق ٘ٞت ٦اؾت٢از ٝاز 10 ٥آيي١ ٠ا ٦ٝارطايي ٍا ٟ٤١حياعت  ٣ت٨ؿاظي ٝحيظ ظيؿت ٝه٤ب اؾي٢س ٝا 1354 ٥ت٦
ته٤ية ضؾيس ٣ ٥اظ ا٨ٝ ٗ٣ط ٝا 1355 ٥تا ظٝا١ي ّ ٦زؾت٤ضاٙق ٘ٞرسيسي ته٤ية  ٣اتالك ١كس ٥اؾت ،الظٛاالرطا ٝيتاقس.
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جزاین ضکار ٍ صید

ق٤ضاي فاٙي حياؽت ٝحيظ ظيؿت زض رٚؿ٤ٝ ٦ضخ ّٞ 1391/9/26يؿي ٟ٤ا٤ٝض ظيطت٢ايي ،ن٢قت ٝ ٣حيظ ظيؿـت ،ت٢ـا تـ٦
پيك٨٢از قٞاض٤ٝ 91/16260 ٥ضخ  1391/4/14ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظ ظيؿـت  ٣تـ ٦اؾـت٢از ٝـازٍ )3( ٥ـا ٟ٤١حياؽـت ٣
ت٨ؿاظي ٝحيظ ظيؿتٝ -ه٤ب  -1353ته٤ية ٤ٞ١ز :رطائ ٜترٚيات قْاض  ٣نيس را٤١ضا٣ ٟحكي ت ٦قطح شي٘ تقييٝ ٠ي
ق٤ز.
جذول نرخ ضرر و زیان در چهار رده پستانذاران ،خسنذگان ،پرنذگان ،آبسیان و سختپوستان

سدٙ

نام گونه

قیمت (ریال)

1

ي٘صپَٖو

ّ 052يَي٘ٓ

2

ى٘صٓ صسد ايشإی

ّ 52يَي٘ٓ

3

ى٘سخش ،خشس سياٙ

ّ 62يَي٘ٓ

4

پَٖو

ّ 52يَي٘ٓ

5

ّشاً ،ض٘ما

ّ 30يَي٘ٓ

6

آ ،٘ٛجبيش

ّ 02يَي٘ٓ

ردیف

8

اٍف :پستإذاسآ

7

سٗبا ٙضٖی ،سٗبا ٙتشمْٖی ،ىشب ٚپاالس ،ىشب ٚضٖی،
ضا ٙسٗبا ،ٙدٗپاي فيشٗص ،ف٘ك خضسي

ّ 32يَي٘ٓ

10

مٌ ٗ بض ٗحطی

ّ 18يَي٘ٓ

11

سٖجاب ،سْ٘س ،ضٖو

ّ 3يَي٘ٓ ٗ ٛ 522ضاس

12

خذٕو ،إ٘اع سٗدك

ّ 3يَي٘ٓ

13

إ٘اع دييش سٗباٙ

ّ 3يَي٘ٓ

14

إ٘اع دييش ىشبٗ ٚحطی

ّ 3يَي٘ٓ

15

سايش پستإذاسآ ٗحطی

ّ 0يَي٘ٓ

1

إ٘اع ٕٖٜو ،م٘سٖٜٕ ٚو

ّ 152يَي٘ٓ

إ٘اع دٍفئ ،ىاٗ دسيايی

ّ 122يَي٘ٓ

تْساح پ٘ص ٙم٘تاٙ

ّ 122يَي٘ٓ

إ٘اع الك پطتٛاي دسيايی ضاٌّ ،سبض ،عقابی ،صيتٕ٘ی ،سشخ ،چشّی

ّ 32يَي٘ٓ

الك پطت فشاتی

ّ 12يَي٘ٓ

الك پطت ّْٜيضداس ٗ الك پطت آسيايی

ّ 3يَي٘ٓ

سايش إ٘اع الكپطتٛا

ّ 0يَي٘ٓ

سْٖذس ٍشستإی ،مشدستإی ٗ غاسي

ّ 0يَي٘ٓ

9

2
2
3
4
5
6

ب :خضٕذىآ ٗ دٗصيستآ

1

دسيايی

ق٘چ ٗ ّيص ٗحطی

ّ 18يَي٘ٓ

پستإذاسآ

خشس قٜٙ٘اي ،مفتاس ،ىشه ،ماساماً ،سيا ٙى٘ش

ّ 52يَي٘ٓ

11

8

سايش إ٘اع دٗصيستآ

ٛ 522ضاس

9

افعی ٍطيفی ،اٍبشصي ،صٕجإی ،ىشص ،ٙمفچّ ٚاس ٗ دُ عٖنب٘تی

ّ 5يَي٘ٓ

10

ّاس جعفشي ٗ ضاخذاس

ّ 3يَي٘ٓ

11

سايش ّاسٛا

ّ 0يَي٘ٓ

12

إ٘اع بضّج ٗ ٚخاسدُ

ّ 12يَي٘ٓ

13

ىن٘ي پَٖيیّ ،اسٍّ٘ل دٕٗذ( ٙپَسل) ،آىاّاي سشٗصغی ايشإی

ّ 0يَي٘ٓ

14

سايش إ٘اع ّاسٍّ٘ل ٛا

ّ 1يَي٘ٓ

1

ضاٛئ ،بحشي ،باالبآ ،طشالٓ ،الچئ

ّ 022يَي٘ٓ

2

إ٘اع ق٘شٛا اص قبيٌ قشقی ٗ پيغ٘

ّ 52يَي٘ٓ

3

إ٘اع دٍيج ،ٚم٘سم٘س ،سٖقش ،تشّتايٍ ،يٌ ،إ٘اع داً ٗ سايش پشٕذىآ ضناسي

ّ 02يَي٘ٓ

4

إ٘اع عقاب ٗ ْٛا

ّ 15يَي٘ٓ

5

٘ٛبشٙ

ّ 02يَي٘ٓ

6

سيا ٙخشٗس

ّ 02يَي٘ٓ

7

ّيص ّشغ ٗ صٕيٍ٘ ٚباً

ّ 15يَي٘ٓ

ق٘ ،فالّيٖي٘ ،پَينآ ،بامالٓ ّاسىشدٓ

ّ 6يَي٘ٓ

قشقاًٍٗ ،ل ٍل ،دسٕا ،جيشفتی ،دساج

ّ 4يَي٘ٓ

10

مبل دسي ،عشٗس غاص ،اسدك ّشّشي ،صاغ ب٘س ،ىيالٕطا ٙخاٍذاس

ّ 12يَي٘ٓ

11

دسٕاي سيبشي

ّ 02يَي٘ٓ

12

إٓق٘ت ،طاٗٗسل ،غاص ،اسدك سشسفيذ ،خ٘تنا ٖٛذي

ّ 0يَي٘ٓ ٗ ٛ 522ضاس

13

إ٘اع ّشغابی ٗحطی ،إ٘اع م٘مش

ٛ 822ضاس

14

مبل ،مبل چيٌ ،تي ،ٜ٘ابيا ،دٗدٗك

ٛ 622ضاس

15

إ٘اع دييش پشٕذىآ ٗحطی

ٛ 422ضاس

1

ّاٛی آصاد ٗ إ٘اع ّاٛی خاٗياسي

ّ 52يَي٘ٓ

2

ّاٛی م٘س غاسّ ،اٛی ى٘سخشي ىٖ٘

ّ 12يَي٘ٓ

ّاٛی قضً آال خاً قشّض

ٛ 022ضاس

ّاٛی سفيذ

ٛ 522ضاس

ّاٛی م٘مٕ٘٘س (ّاٛی سفيذ ج٘يباسي)

ٛ 152ضاس

سايش إ٘اع ّاٛی ٛاي آبٜاي داخَی

ٛ 122ضاس

ّشجآ دسيايی (ٛش ميَ٘)

ّ 12يَي٘ٓ

سيست آستْيا (ٛش ميَ٘)

ّ 12يَي٘ٓ

8
9

4
5
6
7
8

 :ٙآبضيآ ٗ سخت پ٘ستآ

3

ج :پشٕذىآ

7

سْٖذس آرسبايجإی

ّ 1يَي٘ٓ

12

هٌاطق تحت حفاظت ٍ هدیزیت ساسهاى حفاظت هحیط سیست در استاى اصفْاى
 -1پاسك َّی ٗ پٖاٛيا ٙحيات ٗحص قْيطَ٘
اظ ر٢ٝ ٦ٚٞاعٌ ٍسيٞي تحت ٝسيطيت حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتا ٟاني٨ا ٟاؾت ّ ٦زض ق٨طؾتا٨١اي ١زو آتاز ،تيطاّ ٣ ٟط،ٟ٣
ذٞي٢ي ق٨ط  ٣قا٧ي ٠ق٨ط ٝ ٣ي٣ ٦ٞاٍـ قس ٥اؾت٣ .ؾقت اي٢ٝ ٠غَ ٦زض ؾاٗ  1388تا اضاى ٦قس٢ٝ ٟغَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ت113 ٦
٧عاض ْ٧تاض اىعايف ياىت .اي٢ٝ ٠غَ ٦ظيؿتٖا ٥انٚي ٍ٤س ٝ ٣يف اني٨ا ٟت ٦قٞاض ٝيط٣ز ٣ىٌ َٝطضات ٣ض٣ز ت ٦اي ٠پاضُ نطىا تا
ٝز٤ظ ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط ٕ ٦١٤نيس  ٣قْاض  ٣تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠غَ ٦اّيسا ٤٢ٞٝؿ ٝيثاقس.

 -0پاسك َّی ٗ پٖاٛيا ٙحيات ٗحص مال ٙقاضی
زض ر٤٢ب ق٨ط اني٨ا ٣ ٟزض ق٨طؾتا٨١اي اني٨ا ،ٟق٨طضا ٝ ٣ثاضّ٣ ٦اٍـ قس ٥اؾت  ٣ت ٦زٙي٘ ٣ضقيت ذال ت٤پٕ٤طاىي ٣ ٣ر٤ز
نرط٧ ٥اي ؾٖ٢ي  ٣نقة اٙقث٤ض اظ ظيؿتٖا ٥انٚي ّ٘  ٣تع (پاظ )ٟت ٦قٞاض ٝيط٣ز٣ .ؾقت اي ٠پاضُ تاٙل تط٧ 50عاض اؾت ٣ىٌ
َٝطضات ٣ض٣ز ت ٦اي ٠پاضُ نطىا تا ٝز٤ظ ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط ٕ ٦١٤نيس  ٣قْاض  ٣تيطا١ساظي زض
اي٢ٝ ٠غَ ٦اّيسا ٤٢ٞٝؿ ٝيثاقس.

 -3پٖاٛيا ٙحيات ٗحص ّ٘تٚ
تا ٝؿاحتي تاٙل تط ٧ 200عاض ْ٧تاض زض  2اؾتا ٟاني٨ا(ٟق٨طؾتا٨١اي قا٧ي ٠ق٨ط ٝ ٣يٕٚ-٦ٞپايٖاٝ ٣ ) ٟطّعي(زٙيزاٝ ٣ ٟحالت)
٣اٍـ ٕطزيس ٣ ٥ظيؿتٖا٢ٝ ٥حهط ت ٦ىطز آ ٤٧زض ّك٤ض ٝحؿ٤ب ٝيك٤ز٣ .ىٌ َٝطضات ٣ض٣ز ت ٦اي ٠پ٢اٖ٧ا ٥حيات ٣حف نطىا تا ٝز٤ظ
ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط ٕ ٦١٤نيس  ،قْاض  ٣تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠غَ ٦اّيسا ٤٢ٞٝؿ ٝيثاقس.
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ّٖ -4طق ٚحفاظت ضذ ٙمشمس
ٝكت ٘ٞتط ظيؿتٖا٨٧اي ّ٧٤ؿتا١ي ّطّؽ ت٤زٍ ٣ ٥ؿٞت افؾ ٜآ ٟزض ق٨طؾتا١ ٟغ٢ع ٝ ٣اتَي زض ق٨طؾتا ٟقا٧ي ٠ق٨ط ٝ ٣ي٦ٞ
ٍطاض ٕطىت ٦اؾت٧ ٦١٤ٕ،اي قاذم آ٤ٍ ٟس ٝ ٣يف  ٣ ّ٘ ٣تع ١ ٣يع ٕطاظ ٝيثاقس .اي٢ٝ ٠غَ ٦زض ؾاٗ  1386ت ٦حياؽت قس ٥اضتَاء
ياىت ٦اؾت٣ .ىٌ َٝطضات ٣ض٣ز ت ٦ظيؿتٖا٨٧اي حيات ٣حف اي٢ٝ ٠غَ ٦حياؽت قس ٥نطىا تا ٝز٤ظ ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت
اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط ٕ ٦١٤نيس  ،قْاض  ٣تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠غَ ٦اّيسا ٤٢ٞٝؿ ٝيثاقس.

 -5پٖاٛيا ٙحيات ٗحص عباس آباد
اظ ر ٦ٚٞم٢ي تطي ٠ظيؿتٖا٨٧اي تياتا١ي قطً اؾتاٝ ٟحؿ٤ب قس ٣ ٥تا ٧ 305عاض ْ٧تاض ٝؿاحت ظيؿتٖا ٥رثيط ،ي٤ظپ٤ٍ ٣ ٔ٢ٚس ٣
ٝيف  ٣ ّ٘ ٣تع  ٣ؾايط ٕ٧ ٦١٤اي ٣حكي ت ٦قٞاض ٝيط٣ز اي٢ٝ ٠غَ ٦زض ؾاٗ  1384ت ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ  ٣زض ؾاٗ  1388ت ٦زٙي٘
ٍاتٚيت٨اي ى ً٤اٙقاز ٥ت ٦پ٢اٖ٧ا ٥حيات ٣حف اضتَاء ياىت٣ .ىٌ َٝطضات ٣ض٣ز ت ٦ظيؿتٖا٨٧اي حيات ٣حف اي ٠پ٢اٖ٧ا ٥زض
ق٨طؾتا٨١اي ذ٤ض  ٣تياتا١ ٣ ِ١ائي ٠نطىا تا ٝز٤ظ ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط ٕ ٦١٤نيس ،قْاض ٣
تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠غَ ٦اّيسا ٤٢ٞٝؿ ٝيثاقس.

ّٖ -6طق ٚحفاظت ضذ ٙمٜياص
تا ٣ؾقت ٧ 92عاض ْ٧تاضزض قطً ق٨ط اضزؾتاٍ ٟطاض زاضز ّ ٦اظ ؾاٗ  1381تق٤٢ا٢ٝ ٟغَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ  ٣اظ ؾاٗ  1388تق٤٢اٟ
حياؽت قس ٥تحت ٝسيطيت ٝيثاقس ،اي ٠فطنٝ ٦تكْ٘ اظ ٢ٝغَ٧٤ّ ٦ؿتا١ي زض ر٤٢ب  ٣ر٨ٖٚ٢اي تاك ظاض زؾت ّاقت زض قٞاٗ
ٝيثاقس ّ ٦اظ ر ٦ٚٞظيؿتٖا٨٧اي ٤ ٧تطٝ ٥حؿ٤ب ٝيك٤ز٣ .ىٌ َٝطضات ٣ض٣ز ت ٦ظيؿتٖا٨٧اي حيات ٣حف اي٢ٝ ٠غَ ٦حياؽت قس٥
نطىا تا ٝز٤ظ ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط ٕ ٦١٤نيس  ،قْاض  ٣تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠غَ ٦اّيسا ٤٢ٞٝؿ
ٝيثاقس.
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ّٖ -7طق ٚحفاظت ضذ ٙقْصش ٗ بشصك
تا ٝؿاحت ٧ 60عاض  ْ٧تاض زض ر٤٢ب  ٣ر٤٢ب قطً ّاقا٣ ٟاٍـ قس ٥اؾت  ٣ق٨ط٧اي ٍٞهط ،تطظُ ّ ٣ا ٤ٝاظ ر ٦ٚٞق٨ط٧اي
پيطا ٟ٤ٝاي٢ٝ ٠غَ ٦ت ٦قٞاض ٝيط١٣س اظ ؾاٗ  1387تق٤٢ا ٟقْاض ٤٢ٞٝؿ  ٣زض ؾاٗ  1388ت ٦حياؽت قس ٥اضتَاء ياىت ٦اؾت ،اي٠
٢ٝغَ١ ٦يع ظيؿتٖا٧ ٦١٤ٕ ٥اي اضظق٢ٞسي ٝخ٘ ٍ٤س ٝ ٣يف  ٣پاظ ٟت٤ز٣ ٣ ٥ىٌ َٝطضات ٣ض٣ز ت ٦ظيؿتٖا٨٧اي حيات ٣حف اي٢ٝ ٠غَ٦
حياؽت قس ٥نطىا تا ٝز٤ظ ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط ٕ ٦١٤نيس  ٣قْاض  ٣تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠غَ٦
اّيسا ٤٢ٞٝؿ ٝيثاقس.

ّٖ -8طق ٚحفاظت ضذ ٙداالٕن٘ ٗ ٙسذ صايٖذ ٙسٗد
قا ٘ٝضقت ٥٤ّ ٦زاال ٣ ٥٤ْ١ظيؿتٖا ٥آتي زضياچ ٦ؾس ظاي٢س ٥ض٣ز زض ق٨طؾتا٨١اي ىطيس-ٟچازٕا ٣ ٟتيطا ٟاؾت ٣ت ٦ؾثة اضظـ ٣يػ٥
٢ٝاعٌ تاالتي ١ ٣يع م٢اي ى ً٤اٙقاز٧٤ّ ٥ؿتا١ي زاال ٥٤ْ١اظ ؾاٗ  1388تا ٣ؾقت ْ٧ 35000تاض تحت حياؽت ٝيثاقس٣ .ىٌ َٝطضات
٣ض٣ز ت ٦ظيؿتٖا٨٧اي حيات ٣حف اي٢ٝ ٠غَ ٦حياؽت قس ٥نطىا تا ٝز٤ظ ازاض ّ٘ ٥حياؽت ٝحيظ ظيؿت اؾتاٝ ٟيؿط ت٤ز٧ ٣ ٥ط
ٕ ٦١٤نيس  ٣قْاض  ٣تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠غَ ٦اّيسا ٤٢ٞٝؿ ٝيثاقس.

فال ٥٣تط ٢ٝاعٌ ى ً٤اٙصّط ٢ٝ 11غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ت ٦قطح شي٘ زض اؾتا ٟاني٨ا ٟتحت ٝسيطيت ٝيثاق٢س ّٞ٧ ٦ا١غ٤ض ّ ٦اظ ١ا ٛاي٠
٢ٝاعٌ ٝكرم اؾت ٧ط ٕ ٦١٤قْاض  ٣نيس  ٣تيطا١ساظي زض اي٢ٝ ٠اعٌ ٤٢ٞٝؿ اؾت.
١ا٢ٝ ٛغَ٦

ٝؿاحت

ٍ٤ٝقيت

آماظ حياؽت

٢ٝ -1غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ح٢ا

٧ 78عاض ْ٧تاض

ر٤٢ب ؾٞيطٛ

1378

٢ٝ -2غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ذاض٣

٧ 100عاض ْ٧تاض

قٞاٗ اضزؾتاٟ

1388

٢ٝ -3غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ؾتث٦ٚ

٧ 22عاض ْ٧تاض

مطب ىطيس١٣ك٨ط

1390

٢ٝ -4غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ پٕ ٔ٢ٚاٟ٤ٙ

٧ 35عاض ْ٧تاض

قٞاٗ تيطاٟ

1390

٢ٝ-5غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ّالت٦

٧ 134عاض ْ٧تاض

قٞاٗ ذ٤ض

1390

٢ٝ -6غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ زقتِ

٧ 68عاض ْ٧تاض

ر٤٢ب ز٧اٍاٟ

1390

٢ٝ -7غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ قا٢َ٧ساب

٧ 82عاض ْ٧تاض

ر٤٢ب قطً ق٨طضا

1390

٢ٝ -8غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ظضچك٦ٞ

٧ 56عاض ْ٧تاض

ق ٘ٞقطً ؾٞيطٛ

1390

٢ٝ -9غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ِ١٣

٧ 26عاض ْ٧تاض

قٞاٗ مطب ؾٞيطٛ

1390

٢ٝ -10غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ّطّؽ

٧ 28عاضْ٧تاض

مطب  ٣قٞاٗ ٢ٝغَ ٦حياؽت قسّ ٥طّؽ

1390

٢ٝ -11غَ ٦قْاض ٤٢ٞٝؿ ّ ٥٤تعضٕي ا١اضُ

٧ 248عاضْ٧تاض

قٞاٗ ا١اضُ

1390

15
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تٌَع سیستی
ت٤٢ؿ ظيؿتي ٕ١٤إ١٤ي ٝيا٤ٝ ٟر٤زات ظ١س ٥اؾت ّ ٦اظ تٞاٝي ٢ٝاتـ ١ؾيط اّ٤ؾيؿت٨ٞاي ذكْي ،زضيايي ،آتي ١ ٣يع ٝز٤ٞف٧ ٦اي
ت ٛ٤ق٢اذتي ٢ٝكأ ٝي ٕيط١س .ايٝ ٠ي ٛ٤٨قا ٘ٝت٤٢ؿ زض زاذ٘ ٕ٧ ٦١٤ا ،تي٧ ٦١٤ٕ ٠ا  ٣اّ٤ؾيؿت٨ٞا ٝي ق٤ز.

تٖ٘ع صيستی چيست؟
ت٤٢ؿ ظيؿتي ٕ١٤إ١٤ي حيات اؾت.
ت٤٢ؿ ظيؿتي ٝز٤ٞف ٦اي اظ ٤ٝر٤زات ظ١س ٥ت ٦قْ٘ ٧اي ٝتيا٣ت اؾت.
ت٤٢ؿ ظيؿتي ٣ر٤ز تٞاٝ ٛرٍ٤ٚات ا٨ٙي تا ١ؾ ٜشاتي تط ض٣ي ّط ٥ظٝي ٠اؾت.
ت٤٢ؿ ظيؿتي يِ تِ ؾٙ٤ٚي زض افٞاً اٍيا٤١ؼ يا يِ ت٤ت٤ٕ ٦ر ٦ىطٖ١ي ض٣ي ذاُ يا يِ آ٤٧ي ظيثا زض زقت اؾت.
ت٤٢ؿ ظيؿتي تيا٣ت زض غ٧ ٟاي ت٣ ٦ر٤ز آ٣ض١س ٥يِ ٕ ٦١٤يا تٞا٧ ٦١٤ٕ ٛاؾت.
ت٤٢ؿ ظيؿتي تيا٣ت زض قْ٘ ٤١ ٣ؿ زضذتا ٟيِ ر ،ٖ٘٢را٤١ضا ٟيِ تيك ٦يا ؾاذتٞا ٟتس ٟي٤ظپ ٔ٢ٚاؾت.
ت٤٢ؿ ظيؿتي تيا٣ت ض ٔ١چك٧٤ٝ ٣ ٜاي ىطظ١س تا ٣اٙسي ٠ا٣ؾت.
ت٤٢ؿ ظيؿتي حْٞت ٝزؿ ٜذا ٌٙتي ٞ٧تاؾت.

چشا تٖ٘ع صيستی بشاي إسآ اْٛيت داسد؟
ت٤٢ؿ ظيؿتي اٞ٧يت زاضز ،ظيطا:
 اظ عطيٌ اّؿيػ١ي ّ ٦زضذتا ٟتٙ٤يس ٝي ّ٢٢س يا آب ٧ا ّ ٦ت ٦ع٤ض عثيقي تهييٝ ٦ي ق١٤س ،ازا ٦ٝحيات ٝ ٠ْٞٝي ق٤ز. اظ عطيٌ زاض٧٣ايي ّ ٦ت ٦زؾت ٝي آ٣ضي ،ٜؾالٝت ٝا حيؼ ٝي ق٤ز. ت ٦زٙي٘ رٕ٤ٚيطي پ٤قف ٕيا٧ي اظ تط٣ظ ؾي٘ ،ا٢ٝيت ذا ٣ ٦١ظ١سٕي ٝا تضٞيٝ ٠ي ق٤ز. اظ عطيٌ ٕصضا١س ٟاٍ٣ات ىطامت زض زا ٠ٝعثيقت ،آؾايف ض٣ا١ي  ٣آضاٝف ض٣حي ٝا ىطاٝ ٜ٧ي ٕطزز. تا ت٤ؾقٕ ٦طزقٖطي  ٣تأٝي٢ٝ ٠اتـ اٙ٣ي ٦تطاي ترف ٧اي ٕ١٤إ ٟ٤تٙ٤يس ،اٍتهاز ٝا ضٝ ٌ١٣ي ياتس. تا حانٚريعي ذاُ ٕ ٣طز ٥اىكا١يٝ ،حه٤الت ّكا٣ضظي اىعايف ٝي ياتس. -تا حيؼ  ٣تطّية غ٧ ٟاي اىطاز ،تسا١ ٛ٣ؿ٘ آزٝي اْٝا ٟپصيط ٝي ٕطزز.
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تٖ٘ع صيستی چيٕ٘ ٚتٜذيذ ّی ض٘د؟
 تا ترطية ظيؿتٖا٧ ٥اي را١ساضا ٟت ٦زؾت ا١ؿا٧ ٟا تا ترٚي ٦ظتا٧ ٦ٙا  ٣پؿاب ٧ا زض ض٣زذا٧ ٦١ا  ٣زضيا٧ا تا اؾتياز ٥تيف اظ حس اظ آىت ّف ٧ا تا ت٨ط ٥تطزاضي تيف اظ حس اظ ٢ٝاتـ ظ١س١( ٥ؾيط زضذتا ،ٟآتعيا)... ٣ ٟ تا ٍطتا١ي قس٧ ٦١٤ٕ ٟاي ٕيا٧ي  ٣را٤١ضي ت ٦پاي ت٤ؾق ٦ق٨طي  ٣ن٢قتي تا ا١زا ٛت٤ؾق ٦تس ٟ٣زض ١ؾط ٕطىتٝ ٠الحؾات ظيؿت ٝحيغي -تا ا١تَاٗ ٕ٧ ٦١٤اي ٕيا٧ي  ٣را٤١ضي تَ١ ٦اط ز٣ضزؾت

سٗش ٛاي ساد ٙحفاظت اص تٖ٘ع صيستی مذاّٖذ؟
تطاي آ ٦ْ١ت٤٢ؿ ظيؿتي حيؼ ق٤ز:
 ت ٦زا ٠ٝعثيقت (١ؾيط پاضُ ٧اي ٚٝي٢ٝ ،اعٌ رٖٚ٢ي ،حاقي ٦ض٣زذا٧ ٦١ا ،ؾ٤اح٘ زضيا٧ا  )... ٣تط٣ي ٜتا زيس ت٨تطي ١ؿثت ت٦ٝحيظ ظيؿت  ٣ت٤٢ؿ ظيؿتي پيسا ّ٢ي.ٜ
 تا رايي ّ ٦اْٝا ٟزاضز ّٞتط ٝهطه ّ٢ي٤ٝ ٣ ٜاز ظائس (ظتا١ ٣ ٦ٙرا )٦ٙضا تاظياىت ّ٢ي.ٜ ٖ٢٧إ ٛطزـ زض ٢ٝاعٌ عثيقي ،اظ نس ٦ٝظز ٟتٕ ٦يا٧ا ٣ ٟرا٤١ضا ٟذ٤ززاضي ّ٢ي.ٜ آب٤٧ ،ا  ٣ذاُ ضا آ٤ٙز٢ْ١ ٥ي.ٜٕ -يا٧ا ٣ ٟرا٤١ضا١ ٟيط ٞ٧ا٢١س ا١ؿا٧ ٟا ٤ٝر٤زاتي ظ١س ٧ ٥ؿت٢س  ٣حٌ حيات زاض١س ،ت ٦حياؽت  ٣حٞايت اظ آ٨١ا تيكتط ت٤ر٢ّ ٦ي.ٜ

ق٘إئ ّحيط صيست ّشتبط با تٖ٘ع صيستی دس ايشآ :
 -1ان٘ پ٢زاٍ ٜ٧ا ٟ٤١اؾاؾي
ٍ -2ا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ؿاظي ٝحيظ ظيؿت
ٍ -3ا ٟ٤١قْاض  ٣نيس
ٍ -4ا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ط ٥تطزاضي اظ ر٧ ٖ٘٢ا ٝ ٣طاتـ
ٍ -5ا ٟ٤١حيؼ  ٣حٞايت اظ ٢ٝاتـ عثيقي  ٣شذايط رٖٚ٢ي ّك٤ض
ٍ -6ا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ط ٥تطزاضي اظ ٢ٝاتـ آتعي ر٤٨ٞضي اؾالٝي ايطاٟ
٤ٝ -7از ٍ 191 ،189 ،187ا ٟ٤١تط١ا ٦ٝپ٢زؿا ٦ٙپ٢ز ٜت٤ؾقّ ٦ك٤ض
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تٌَع هْزُ داراى ایزاى

37

194

80

521

22

212

ديايستان

6

20

ماَي َا

رده

27

180

پستاوداران

خانواده

گونه

راسته (تعذاد گونه )

جًودگان ( ، )69خفاا
سمان ( ، )9خهگً

َاا ( )43گًشاتوًاران ( ، ، )31حشاهٌ خاًاران ( ، )15آب باااان ( ، )18ايج

َا ( ، )3فهدسمان ( )1ي گاي دريايي (.)1

گىجشك ساوان (  ، ) 222آبچلياك سااوان (  ، ) 94شااَيه سااوان (  ، ) 46غااسااوان (  ، ) 34لاك لاك
پهودگان

ساوان ( ، )21كبًته ساوان ( ، )16درواساوان ( ، )15جغد ساوان ( ، )11داركًب ساوان ( ، )10ماكيان ساوان
(  ، ) 9سبزقبا ساوان (  ، ) 9پليكان سااوان (  ، ) 7كباًته درياايي سااوان ( ،)6كشاي سااوان (  ، ) 5كًكاً
ساوان (  ، ) 4شبگهد ساوان (  ، ) 4پهستً ساوان (  ، ) 4غًاص ساوان (  ، ) 2طًطي ساوان ( ) 2

خزودگان

سًساامارَا يااا مارمًلااك َااا (  ، )110مارَااا (  ، ) 79الك پشااه َااا ( ، )10كااهس سًساامارَا ( ) 2
يكهيكًديل َا (. )1
قًرباغٍ َا ي ياغ َا ( ، )12سمىدر ()8
كپًر ماَيان( ، )80سگ ماَياان ( ، )27گايماَياان ( ، )20كيلكاا مااَي ( ، ) 9كپاًر ماَياان (  ، )7آااد
ماَيان( ، ) 5ماَيان خايياري(  ، ) 5كفال ماَيان(  ، ) 4گهبٍ ماَيان (  ، ) 3سًف ماَيان (  ، ) 3سٍ خاارٌ
ماَيان (  ، ) 2مارماَيان دَان گهد (  ، ) 1كًسٍ ماَيان (  ، ) 1خاماٍ ماَياان (  ، ) 1اسابلٍ ماَياان ( ، ) 1
اشلمبً ماَيان (  ، ) 1اردك ماَيان (  ، ) 1لًت ماَيان (  ، ) 1شيشٍ ماَيان (  ، ) 1گامبًايا (  ، ) 1سًان
ماَيان (  ، ) 1مارماَي خاردار آب شيهيه (  ، ) 1سيچيليدٌ (  ، ) 1سهماري ( ) 1
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ذالصِ ٍضعیت گًَِ ّای هْزُ داراى ایزاى در لیست سزخ ))IUCN

 .1تعداد گًوٍ َاي مُهٌ داران تًصيف شدٌ در جُان  61259 :گًوٍ
 .2تعداد گًوٍ َاي مُهٌ داران ايهان (مُهٌ داران ردٌ ماَيان ،ماَيان آبُاي داخلي در وظه گهفتٍ شدٌ اسه )  1131 :گًوٍ
 .3تعداد گًوٍ َاي تُديد شدٌ جُان طبق فُهسه سهخ سال  5966 : 2009گًوٍ
 .4تعداد گًوٍ َاي تُديد شدٌ ايهان طبق فُهسه سهخ سال  77 : 2009گًوٍ
 .5درصد گًوٍ َاي تُديد شدٌ جُان بٍ كل گًوٍ َا طبق فُهسه سهخ سال % 9/7 : 2009
 .6درصد گًوٍ َاي تُديد شدٌ ايهان بٍ كل گًوٍ َاي ايهان طبق فُهسه سهخ سال %6/8 :2009
 .7درصد گًوٍ َاي مًجًد در ايهان بٍ كل گًوٍ َاي تًصيف شدٌ جُان %1/8 :
 .8درصد گًوٍ َاي تُديد شدٌ ايهان بٍ گًوٍ َاي تُديد شدٌ جُان طبق فُهسه سهخ سال %1/3 : 2009

تعذاد گونه های

تعذاد گونه های تهذیذ

درصذ گونه های

تعذاد گونه های

تعذاد گونه های

درصذ گونه های

توصیف شذه جهان

شذه جهان در سال

تهذیذ شذه جهان

توصیف شذه ایران

تهذیذ شذه ایران در

تهذیذ شذه ایران

در سال 9002

9002

در سال 9002

در سال 9002

سال 9002

در سال 9002

پستانذار

5488

1141

%21

194

17

%8/2

پرنذه

9990

1222

%12

521

20

%3/8

خسنذه

8734

423

%5

216

9

%4/2

دوزیست

6347

1905

%30

20

4

%20

ماهی

30700

1275

%4

180

28

%4/5

جمع کل

61259

5966

%9/7

1131

78

%6/8

رده مهره دار
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عضَیت در کٌَاًسیًَْای بیي الوللی هحیط سیستی
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤ضاٝؿط (ٝطت٤ط ت ٦تاالت٨اي  ٜ٨ٝتي ٠اٚٚٞٙي)
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤ت٤٢ؿ ظيؿتي

ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤تزاضت تي ٠اٚٚٞٙي ٕ٧ ٦١٤اي را٤١ضإ ٣ ٟيا٧ا٣ ٟحكي زض ٝقطو ذغط اَ١طاو ١ ٣ات٤زي ( ) CITES
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤حٞايت اظ ٕ٧ ٦١٤اي ٣حكي ٨ٝارط ()CMS
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤حٞايت اظ ٝيطاث ىطٖ٢٧ي  ٣عثيقي ر٨اٟ
ّ٤٢ا١ؿي٣ ٟ٤ي ٠تطاي حياؽت اظ الي ٦اظٟ
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤تاظٗ ( ّ٢تطٗ ا١تَاالت تطٝ ٟ٣طظي ٤ٝاز ظايس ظيا ٟآ٣ض )
ّ٤٢ا١ؿي ( CEPٟ٤حيؼ ٝحيظ ظيؿت زضياي ذعض )
ّ٤٢ا١ؿي٢ٝ ٟ٤غَ ٦اي ّ٤يت
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤حٞايت اظ ٝيطاث ىطٖ٢٧ي  ٣عثيقي ر٨اٟ
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤تياتا ٟظزايي
پط٣تْ٘ ّاضتا٢٧ا ( اي٢ٞي ظيؿتي )
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤تنييط آب ٤٧ ٣ا
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤رٕ٤ٚيطي اظ آ٤ٙزٕي زضيايي
ّ٤٢ا١ؿي ٟ٤آالي٢س٧ ٥اي آٙي پايساضPOPs
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چطن اًداسّای سیبای طبیعت استاى اصفْاى
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