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مقدمه
موزه تنوع زیستی به مکانی اطالق می شود که نمونه ها ،جلوه ها و ذخایر متنوع جانوري و گياهی و شواهدي از طبيعت در آن جمع آوري ،ثبت ،ضبط ،شناسایی ،طبقه بندي و نگهداري شده
و به نمایش گذاشته می شوند.
این نوع موزه با هدف حفظ ذخایر غير زنده ژنها ،در ارائه خدمات علمی ،آموزشی و پژوهشی در زمينه علوم طبيعی و حيات وحش ،ارتقاي سطح آگاهی ،دانش و فرهنگ زیست محيطی مردم،
شناساندن هر چه بيشتر محيط طبيعی به جامعه ،شناخت ارتباط انسان با طبيعت و ميزان دخالت او در آن و در نهایت بررسی و بيان روند تکامل حيات تأثير بسزایی داشته و در پُر کردن اوقات
فراغت و جلب گردشگر نقش مهمی دارد .موزه تنوع زیستی این امکان را به وجود می آورد که بسياري از انسانها که قادر به مشاهده جانوران و حيات وحش در طبيعت نيستند ،آنها را از نزدیک دیده
و با نام و ویژگيهاي ظاهري و زیستی آنها آشنا شوند و محققان نيز بتوانند بر روي گونه هاي مختلف جانوري و گياهی موجود در آن مطالعه کنند.
همچنين این موزه ها می توانند محل نگهداري نمونه حيواناتی باشد که نسل آنها رو به انقراض است ،ارزش تحقيقاتی دارند و یا داراي دیگر ویژگی هاي خاص و منحصر به فرد نظير زیبایی
هستند .این موزه ه ا در هر کشور به عنوان خزانه ملی براي حفظ سرمایه هاي زیستی به شمار می آیند .در کشور ما وظيفه ایجاد این موزه ها به سازمان حفاظت محيط زیست واگذار شده است
و این سازمان و واحدهاي استانی آن براي حفظ این امانتها براي نسل هاي آینده تالش می کنند.
اثر پيش رو در برد ارنده اطالعات مرتبط با موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محيط زیست استان اصفهان است که به دوستداران طبيعت کشور و استان تقدیم شده است.
از دکتر حسين اکبري معاون محيط زیست طبيعی و تنوع زیستی اداره کل و دکتر سعيد یوسف پور فرمانده یگان حفاظت محيط زیست استان به خاطر نظرات و پيشنهادهاي سازنده در تهيه این اثر
قدردانی می شود.
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مشخصات موزه
موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محيط زیست استان اصفهان با مساحت  ۰۳۳متر مربع و فضاي نمایشگاهی  ۰۳متر مربع در سه طبقه در سال  ۷۰۰۱تأسيس شد و در سال
 ۷۰۳۱بازسازي و تکميل گردید .در این موزه انواع جانوران ،گياهان ،سنگها و کانی ها ،نگهداري می شوند .نمونهها همگی واقعی بوده و به شکل غير زنده هستند.
فعاليت موزه در خصوص نگهداري ،بازسازي و نمایش است و هر ساله تعداد بسياري از بازدید کنندگان شامل دانش آموزان ،دانشجویان ،خانواده ها و دوستداران محيط
زیست از آن دیدن می کنند .در این بازدیدها موضوع هایی همچون محيط زیست و لزوم حفاظت از آن ،حيات وحش ایران و تنوع گونه هاي جانوري و گياهی استان اصفهان،
ویژگی هاي زیستی گونه هاي موجود در موزه ،روش تأمين نمونه ها ،روشهاي پوست آرایی جانوران و موارد دیگر توضيحاتی براي بازدید کنندگان ارائه می گردد.
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پوست آرایی ( تاکسیدرمی)

تهيه نمونه هاي مختلف جانوري در موزه هاي تنوع زیستی با استفاده از فن و هنر پوست آرایی ،پوست آمایی یا تاکسيدرمی ( )Taxidermyانجام می گيرد که مرکب از
دو واژه یونانی تاکسيس ) (Taxisبه معناي آراستن و درما ) (Dermaبه معنی پوست است و به مجسمه سازي حيوانات تلف شده یا شکار شده گفته میشود.
پوست آرایی شامل چندین مرحله است که عبارتند از پوست کندن و چربی گيري ،ساخت قالب بدن حيوان  ،کشيدن پوست روي قالب ،شکل دادن با توجه به حالت هاي
مختلف طبيعی حيوان ،چشم گذاري ،ساخت زیستگاه مصنوعی و نهایتاً نصب نمونه بر روي پایه مناسب می باشد .همچنين گاهی نيز اسکلت جانور و یا جمجمه آن بر اساس
فن تاکسيدرمی اسکلت ،تهيه و در موزه قرار داده می شود .در مورد حشرات نيز از روش اتاله استفاده شده و گياهان نيز به صورت خشک شده و در قاب ،نگهداري می شوند.
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روش تهیه و تأمین نمونه های موزه

یکی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محيط زیست ،حفظ طبيعت و زیستمندان موجود در آن می باشد .جانوران ،گاهی در
طبيعت ،گرفتار بيماري ،مسموميت ،آسيب ،کهولت سن و یا سرمازدگی شده و یا از شکارچيان متخلف کشف و ضبط می شوند.
در صورتی که آسيب دیدگی و یا بيماري جانور ،قابل درمان باشد ،پس از بهبود یافتن ،در طبيعت رهاسازي می شود.
در صورتی که تمهيدات تيمارداري و نجات بخشی جانور آسيب دیده مؤثر واقع نشود و تلف گردد ،بهترین کاري که می توان در
مورد آن انجام داد ،پوست آرایی و استفاده از آن براي نگهداري و نمایش در موزه هاست .این اقدام باعث می شود عالوه بر استفاده
آموزشی و پژوهشی از الشه ،ذخيره ژنتيکی آن هم براي مطالعات آتی حفظ گردد.
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سم پاشی و نگهداری

نمونه هاي موجود در موزه ها ممکن است به وسيله حشرات و آفتها ،مورد حمله قرار گرفته و کم کم متالشی شده و از بين بروند.
حتی اگر یک نمونه این مشکل را پيدا کند به بقيه نيز سرایت میکند .جهت جلوگيري از این مسئله نمونههاي موجود در موزه باید
هر سال سمپاشی شود.
معموالً در جانور آفت زده تغييراتی مانند ریزش پرها و موها به وجود میآید که باید سریعاً آن نمونه را از موزه خارج کرده و جهت
ترميم و مرمت به کارگاههاي پوستآرایی انتقال داد .در محيط موزه ضمن استفاده از نور مصنوعی ،باید با تهویه مناسب هوا را خشک و
خنک نگه داشت و از هرگونه خوردن و آشاميدن در موزه باید خودداري شود ،زیرا ممکن است خردههاي غذا بر سطح زمين ریخته و محل تجمع حشرات و آفات شوند.
تابلوی مشخصات

هر یک از نمونه هاي جانوري موزه داراي شناسنامه اي است که بر روي آن مشخصات و ویژگی هاي زیستی آن نمونه
ذکر شده است .این مشخصات شامل نام فارسی ،نام انگليسی ،نام علمی ،زیستگاه ،پراکندگی در جهان ،نوع تغذیه ،نقشه پراکندگی و
تصویري از آن گونه می باشد.
11

ویژه نامه زیست نگار اصفهان (شماره  -7بهار  /)1041موزه تنوع زیستی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

آمار نمونه های موزه

در موزه اداره کل حفاظت محيط زیست استان اصفهان و مجموعه هاي وابسته ،بالغ بر  ۱۳۳نمونه از انواع مهره داران ،بی مهرگان و گياهان نگهداري می شوند.
عنوان بخش

جانور شناسی مهره داران

عنوان بخش

گروه

تعداد

پستانداران

45

حشرات

پستانداران( هدمانت)

11

نرمتنان ( صدفها)

311

پستانداران( پنل)

21

خارپوستان

14

پستانداران ( اسکلت)

3

مرجان ها

4

پرندگان

147

سایر بندپایان

35

خزندگان

14

گیاهان

گیاه

19

دوزیستان

3

سنگ ها و کانی ها

سنگ و کانی

55

ماهی ها

28

جانورشناسی بی مهرگان

گروه

تعداد
 38قاب
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واژه های تخصصی
 آمپایاژ :به پر کردن بدن پرنده از پوشال و یا سایر مواد گفته می شود که معادل همان تاکسیدرمی در پستانداران است.
 اتاله :اصطالحی است که برای خشک کردن و ثابت نمودن حشرات به منظور نگهداری طوالنی مدت در کلکسیون ها به کار می رود.
 بیوپالست :یکی از روش های نگهداری جانوران کوچک مانند حشرات است که در آن نمونه را در قالبی محتوی رزین قرار می دهند  .این ماده به دلیل
پایداری و دوام باال ،پس از خشک و ثابت شدن ،می تواند نمونه را به مدت های بسیار طوالنی به طور سالم در خود نگه دارد.
 پنل :تابلویی از شاخ و قسمتی از جمجمه بوده و با توجه به شاخدار بودن سم داران ،در تهیه نمونه های این رده جانوری کاربرد فراوان دارد.
 تروفه :نمونه شاخص ی از یک گونه جانور است که از لحاظ ویژگی ها در بین جمعیت آن گونه ،منحصر به فرد باشد ،به عنوان مثال طول میانگین شاخ یا دندان
یک نمونه از طول میانگین شاخ یا دندان سایر افراد آن جمعیت بزرگتر باشد.
 دیوراما :زیستگاه مصنوعی یک جانور است که در موزه ساخته می شود .این روش در واقع شامل هنرهای نقاشی و حجم سازی بوده و محیط زیست حیوان را
به گونه ای بازسازی می کند که بیننده ،آن جانور را در زیستگاه طبیعی خود ،می پندارد.
 هدمانت :در برخی مواقع به جای تاکسیدرمی نمای تمام بدن ،تنها تاکسیدرمی قسمت سر حیوان انجام می گیرد که به صورت تابلویی ،قابل نصب بر روی
دیوار است.
 هرباریوم :هرباریوم واژه ای التین به معنای موزه گیاهی است که در آن نمونه های گیاهی به ص ورت خشک شده همراه با ثبت اطالعات رویشگاهی و
اکولوژیکی آنها ،نگهداری می شوند .قسمتی از تمامی موزه های تنوع زیستی ،به این بخش اختصاص دارد.
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آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (فصل هفتم)
بر اساس بند ه ماده « »6قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ،عالوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شده ،ایجاد باغ های
وحش و موزه تاریخ طبیعی نیز در حیطه وظایف و اختیارات این سازمان است.

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست( ،مصوب  )1354/12/3هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدى
فصل هفتم – مقررات مربوط به باغهاى وحش و موزه ملى تاریخ طبیعى
ماده  – 35ایجاد باغ وحش در هر یک از نقاط کشور مستلزم تحصیل پروانه از سازمان مىباشد .ضوابط و مقررات مربوط به باغهاى وحش توسط سازمان تعیین خواهد شد .صاحبان یا
مسؤوالن باغهاى وحش موجود مکلف به دریافت پروانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوط مىباشند.
ماده  – 36سازمان مىتواند براى ایجاد باغ وحش با شهردارىها مشارکت و همکارى نماید.
ماده  – 37سازمان نسبت به ایجاد موزه ملى تاریخ طبیعى ایران در تهران اقدام و درصورت لزوم شعبى نیز در نقاط مناسب کشور تأسیس خواهد نمود.
ماده  – 38بهمنظور تکمیل موزه ملى تاریخ طبیعى ایران ضوابط زیر در مورد جمعآورى و حفظ فسیل ها و بقایاى جانوران و گیاهان دورههاى پیشین مقرر مىگردد.
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الف – هر شخصى که از وجود فسیل ها و بقایاى جانوران و گیاهان دورههاى پیشین در هر نقطه از کشور مطلع یا آثارى از آنها کشف یا بهدست آورد در قبال تحویل و ارایه آن به
سازمان چنانچه از نظر علمى حائز اهمیت باشد ،جایزه متناسبى دریافت خواهد کرد.
ب – صدور فسیل ها و بقایاى جانوران و گیاهان دورههاى پیشین از ایران تابع ضوابطى است که سازمان و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان زمینشناسى کشور تعیین مىنمایند.
ج – سازمان با رعایت مقررات مربوط به حفاظت آثار تاریخى و باستانى و حفظ حقوق اشخاص مجاز است بهمنظور کشف و گردآورى فسیل ها و بقایاى جانوران و گیاهان دوران پیشین،
هر یک از مناطق کشور را بررسى و حفارى و درصورت لزوم ضمن تعیین حدود و اعالم مراتب حفظ و نگهدارى نماید.
ماده  – 39وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و وابسته به دولت درصورتیکه در اجراى وظایف و طرحهاى خود به مناطقى که داراى آثارى از فسیل ها و بقایاى جانوران و
گیاهان دوران پیشین باشند برخورد نمایند ،مراتب را به سازمان اعالم و در مورد حفظ و جمعآورى اینگونه آثار که داراى ارزش علمى باشند با سازمان همکارى و تشریک مساعى
خواهند نمود.
ماده  – 41سازمان مجاز است بهمنظور تکمیل موزه ملى تاریخ طبیعى ایران با مؤسسات مشابه خارجى و بینالمللى در زمینه همکاریهاى علمى و فنى و مبادله فسیل و بقایاى جانوران
و گیاهان با تصویب شورایعالی قراردادهاى الزم منعقد نماید.
ماده  – 41وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و دانشگاهها و مؤسسات آموزشى و موزهها در مورد اجراى ضوابط مربوط به این فصل با سازمان همکارى و تشریک مساعى
خواهند نمود.
ماده  – 42سازمان ،فسیل ها و بقایاى جانوران و گیاهان دورههاى پیشین را که دانشگاهها و مؤسسات آموزشى و علمى کشور جهت تحقیقات و بررسىهاى علمى نیاز دارند درصورت
امکان تأمین خواهد نمود.
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

پایگاه های اینترنتی مرتبط با تنوع زیستی و حیات وحش
1

کنوانسیون تنوع زیستی

/https://www.cbd.int

2

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

https://irancbd.areeo.ac.ir

3

دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

/https://mmtt.doe.ir

4

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

/https://ibrc.ir

5

انجمن یوزپلنگ ایرانی

/https://www.wildlife.ir

6

پورتال تخصصی پلنگ ایرانی

/https://persian-leopard.com

موزه های تاریخ طبیعی و تنوع زیستی کشور
موزه ملی تاریخ طبیعی ایران

موزه تنوع زیستی ایالم

موزه تنوع زیستی رشت

موزه تنوع زیستی شیراز

موزه تنوع زیستی آذربایجان غربی

موزه تنوع زیستی بوشهر

موزه تنوع زیستی زاهدان

موزه تنوع زیستی کرمان

موزه تنوع زیستی ارومیه

موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان

موزه تنوع زیستی زنجان

موزه تنوع زیستی کرمانشاه

موزه تنوع زیستی اصفهان

موزه تنوع زیستی تبریز

موزه تنوع زیستی سرخه حصار

موزه تنوع زیستی مشهد

موزه تاریخ طبیعی اصفهان

موزه تنوع زیستی چالوس

موزه تنوع زیستی سمنان

موزه تنوع زیستی میرزا بایلو

موزه تنوع زیستی اراک

موزه تنوع زیستی خرم آباد

موزه تنوع زیستی سنندج

موزه تنوع زیستی یاسوج

موزه تنوع زیستی اردبیل

موزه تاریخ طبیعی دارآباد

موزه تنوع زیستی شهرکرد

موزه تنوع زیستی یزد

موزه تنوع زیستی اهواز
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معرفی کتابهای مفید
به منظور بهره مندي بيشتر و بهتر از موزه ،کتابهاي تخصصی زیر ،جهت شناسایی و مطالعه بر روي نمونه هاي جانوري موزه ،معرفی شده است.
1

اطلس پرندگان ایران (محمد کابلی و دیگران)

12

دوزیستان ایران (باربد صفائیمهرو ،هانیه غفاری)

2

اطلس پستانداران ایران (محمود کرمی ،طاهر قدیریان ،کاوه فیض اللهی)

13

راهنمای پرندگان ایران (جمشید منصوری)

3

اطلس خزندگان ایران (امید مظفری ،کامران کمالی ،هادی فهیمی)

14

راهنمایی صحرایی پستانداران ایران (هوشنگ ضیایی)

4

اطلس دوزیستان ایران (سیامک یوسفی سیاه کلرودی و دیگران)

15

راهنمای صحرایی خزندگان ایران -سوسماران (نصراله رستگار پویانی)

5

اطلس ماهیان آب های داخلی ایران (یزدان کیوانی و دیگران)

16

فرهنگ نامه حیات وحش ایران -مهره داران (مهرگان ابراهیمی و دیگران)

6

اطلس نرمتنان خلیج فارس (همایون حسینزاده ،بهنام دقوقی ،حسین رامشی)

17

مارهای ایران (محمود لطیفی)

7

پروانه های ایران (وازیک نظری)

18

مارهای ایران (مهدی رجبی زاده)

8

پستانداران ایران (اسماعیل اعتماد)

19

ماهیان آبهای شیرین (غالمحسین وثوقی ،بهزاد مستجیر)

9

جانورشناسی عمومی (طلعت حبیبی)

21

ماهیان جنوب ایران (ناصر صادقی)

11

حیات وحش ایران -مهره داران (اسکندر فیروز)

21

ماهیان خلیج فارس (اسماعیل اعتماد)

11

دوزیستان ایران (محمد بلوچ ،حاجی قلی کمی)

22

نمایه های حیوانات (صادق خالق زاده بیگ)

منابع مورد استفاده
دومین گزارش وضعیت محیط زیست ایران .سازمان حفاظت محیط زیست ()1384

مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران،جلد اول .دفتر حقوقی و امور مجلس ()1383

راهنمایی صحرایی پستانداران ایران .هوشنگ ضیایی ()1387

راهنمای پرندگان ایران ،جمشید منصوری ()1387
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