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پیشگفتار

اگرچه مجموعه کارکنان دستگاه حاکمیتی نظارتی حفاظت
محیط زیست درسطح کشور بر اساس وظایف سازمانی بایستی
پاسخگوی مطالبات متعدد مردمی در زمینه محیط زیست برای
نسل امروز و نسلهای آتی باشند لیکن بار اجرایی این مسؤولیت
فرابخشی سنگین بر شانه های محیط بانان ،به عنوان ارکان
اصلی نیروی انسانی این سازمان قرار دارد .این گروه عهده دار
حفاظت از عرصه های طبیعی در هر یک از استانهای کشور
هستند و در مقابل آن ها متعرضین به قوانین زیست محیطی در زمینه شکار و صید ،تخلفات ناشی از معدنکاری
و دامداری غیرمجاز ،زمین خواری ،تغییرکاربری اراضی ،تصرفات عدوانی که متجاوزین به حقوق زیست محیطی
عموم مردم و فرزندان آتی این مرز و بوم به شمار می آیند ،قرار دارند.
انصافا کار بسیار دشواری بر عهده این عزیزان که در سنگر نخست دفاع از محیط زیست طبیعی ایستاده اند
نهاده شده و کم نیستند محیط بانانی که در درگیری های ناگزیر با متخلفین ،حتی سالمت جسم و جان خود را
نیز فدا نموده اند و به درجه جانبازی یا شهادت در راه دفاع از حریم طبیعت الهی نائل شده اند.
معرفی مقام ارجمند محیطبانان با استفاده از ابزارهای مختلف اطالع رسانی به عموم ،حداقل کاری است که
با انجام آن هر یک از کارگزاران نظام می توانند بخشی از دین خود را به این عزیزان راست قامت که با کمترین
بهرهمندی مادی به بهترین نحو ،رسالت خود را انجام می دهند ادا کنند .به امید روزی که عالوه بر مجموعه
اعضای خانواده محیط زیست کشور هر یک از آحاد ایران زمین ،خود را محیط بان افتخاری این مرز و بوم بداند.
ایرج حشمتی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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محیط بان کیست؟
محیط بان کسی است که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات شکار و صید
و حفاظت و بهسازی محیط زیست را در سطح حوزه استحفاظی خود بر
عهده داشته و در زمینه حفاظت از حیات وحش ،اکوسیستم ،جلوگیری از
آلودگی محیط زیست ،ممانعت از تجاوز به مناطق تحت کنترل سازمان
و منابع طبیعی در حوزه استحفاظی خود اقدام می نماید.

پیشینه قانونگذاری محیط زیستی در ایران
قوانین حفاظت محیط زیست به شکل کنونی به دنبال تجدید ساختار سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و
تبدیل آن به سازمان حفاظت محیط زیست و تحول قوانین مربوط به حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های
ویژه تدوین و تصویب گردیده است.
مواد  179و  122قانون مدنی مصوب  12اردیبهشتماه سال  ،1337اولین حکم قانونی حد رابط با محیط زیست
می باشد که به مقررات شکار پرداخته است .پس از آن قانون شکار در تاریخ  4اسفند سال  1335به تصویب
مجلس رسید که اولین مقررات مستقل و نسبتاً جامع در زمینه حفاظت از حیات وحش به شمار رفته و مشتمل
بر  7ماده و  13تبصره می باشد .بر اساس ماده یک قانون مذکور کانون شکار ایران به عنوان یک سازمان مستقل
در جهت حفظ نسل وحوش و اجرای مقررات شکار تصویب گردید و اولین شخصیت مجزای حقوقی در زمینه
حفاظت محیط زیست شکل گرفت .در سال  1346با تصویب قانون شکار و صید ،سازمان شکاربانی و نظارت بر
صید جایگزین کانون شکار گردید و باالخره در سال  1353و بر اساس ماده  4قانون تجدید تشکیالت و تعیین
وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و انحالل وزارت منابع طبیعی ،نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به
سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده و امور حفاظت محیط زیست از جمله پیشگیری و ممانعت از هر گونه
اقدام که منجر به آلودگی یا تخریب محیط زیست شود ،از اختیارات و وظایف این سازمان محسوب گردید.
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وظایف محیط بان
1ـ بازدید و شناسایی کامل حوزه استحفاظی در زمینه منابع محیط
زیست با توجه به وظایف محوله و ارایه گزارش به مافوق.
2ـ بازدید و شناسایی کلیه رویدادهای حوزه استحفاظی که منجر به
دگرگونی ،تخریب و آلودگی محیطزیست میگردد از قبیل حریق،
سیل ،طغیان رودخانه ،زلزله ،بیماری و مرگ و میر جانوران وحشی،
بروز آفات گیاهی ،آلودگیهای مختلف زیست محیطی ،منابع
آلودهکننده و فعالیتهای مختلف عمرانی و ساختمانی ،چرای بیرویه در مراتع ،قطع و نابودی اشجار ،بوتهکنی و
غیره و ارایه گزارش الزم به مافوق.
3ـ اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیطزیست ،شکار و صید
بر اساس دستورالعملهای صادره از مافوق.
4ـ اقدام در زمینه کشف جرایم و دستگیری متخلفین بر اساس
دستورالعملهای صادره.
 5ـ بررسی پروانههای مربوط به چرای احشام در این مناطق طبق
دستورالعمل های صادره.
 6ـ جلوگیری از تخریب و تجاوز به منابع طبیعی ،در مناطق تحت اختیار
سازمان با توجه به دستورالعملهای صادره.
7ـ صدور پروانههای شکار و صید در حوزه استحفاظی در موارد لزوم طبق دستور مافوق.
 2ـ بازدید و کنترل مدارک و پروانههای شکار و صید.
 9ـ جلوگیری از شکار و صید غیر مجاز ،تنظیم صورت مجلس تخلف و
معرفی متخلفین به مقامات ذیصالح.
 13ـ تهیه آمار وحوش و شناخت گدار شکار منطقه و گزارش آن به
مافوق .
 11ـ حفظ و نگهداری تأسیسات و اموال دولتی تحت اختیار.
 12ـ تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انجام شده و ارایه آن به مافوق.
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قوانین مرتبط

اصل پنجاهم قانون اساسی

در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به
رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می گردد .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی
محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است.

سیاست های کلی محیط زیست ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب

برای مشاهده متن کامل « سیاست های کلی محیط زیست» اینجا کلیک کنید
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قانون حمایت از محیط بانان و جنگبانان

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ،اول بهمن) مجلس شورای اسالمی و در
جریان رسیدگی به الیحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است ،به
منظور تامین نظر این شورا با اصالح ماده یک آن موافقت کردند .از  197نماینده حاضر در صحن علنی141 ،
نماینده رای موافق 3 ،نماینده رای مخالف و  2نماینده رای ممتنع دادند.
ماده ( )1به شرح زیر اصالح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده  -1مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت
در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب میشوند صرفاً در چهارچوب قانون بهکارگیری
سالح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  ،1373 /13/12حق بهکارگیری سالح در انجام وظایف و
مأموریتهای سازمانی خود را دارند .مأموران مزبور از حیث تکالیف ،وظایف و مسؤولیتهای کیفری و مدنی
ناشی از بهکارگیری سالح مشمول قانون فوقالذکر هستند.
دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت
در موارد مقرر ،مشمول قانون مذکور است .همچنین در تبصره این ماده آمده است؛ دادسراها و دادگاه ها مکلفند
پروندههای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
همچنین نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصالح ماده  2با  133رأی موافق 3 ،رأی مخالف و 6
رأی ممتنع از مجموع  195نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده  -2به این شرح اصالح شد؛ دستگاههای اجرائی ذیربط موضوع ماده یک این قانون مکلفند مأموران یگان
حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت ،پیمانی و قراردادی را برای انجام وظایف و مأموریتهای خود
در قبال شهادت ،فوت ،بیماری صعبالعالج ،نقص عضو ،از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و
آییننامه اجرائی آن بیمه نمایند.
در ادامه نمایندگان با اصالح تبصره یک ماده  2به منظور تامین نظر شورای نگهبان با  136رأی موافق 2 ،رأی
مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع  194نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره  1به شرح زیر اصالح شد :در مواردی که دستگاههای اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای
انجام مأموریتهای سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده مینمایند مانند مأموران اجرائی
محیط زیست و منابع طبیعی ،دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمهای این دسته از افراد مطابق
این ماده اقدام نماید.
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قانون به کارگیری سالح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری (مصوب )8131/81/81

ماده  -2مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
 .1سالمت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
 .2داشتن آموزشهای الزم در راستای مأموریتهای محوله.
 .3تسلط کامل در بکارگیری سالحی که در اختیار آنها گذارده میشود.
 .4آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سالح.
ماده  -3مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سالح را دارند:
 .1برای دفاع از خود در برابر کسی که با سالح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
 .2برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سالح حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که
بدون بکارگیری سالح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
 .3در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر
است.
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب )8138/3/5

ماده  -1از تاریخ تصویب این قانون گونههای درختانی از قبیل شمشاد ،زربین ،سرخدار ،سروخمرهای،
سفیدپلت ،حرا و چندل ،ارس ،فندق ،زیتونطبیعی ،بنه (پسته وحشی) ،گون ،ششم ،گردو (جنگلی) و بادام
وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوعمیباشد.

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه  8151/1/81و اصالحیه )8138/1/82

ماده  -1حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی
که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود ،همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و
آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.
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آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب  )52/88/1هیأت وزیران با اصالحات بعدی

مقررات مربوط به پارک ملی -آثار طبیعی ملی ،پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده

ماده  -7تیراندازی و شکار در پارکهای ملی ممنوع است .در موارد استثنایی که مقتضیات حفظ نسل جانوران
وحشی ایجاب نماید سازمان میتواند توسط مأمورین خود بر حسب مورد اقدامات الزم معمول دارد.
ماده  -2تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و تجاوز و تخریب محیطزیست و به طور کلی هر عملی که
موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم باشد در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است .در موارد
ضروری به منظور حفظ حیات جنگل و بهسازی پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی یا مطالعات علمی و
زمینشناسی مجاز بر حسب مورد با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع توسط سازمان
جنگلها و مراتع کشور یا سازمان حفاظت محیطزیست و یا مؤسسات و یا شخص ذیربط اقدام خواهد شد.
تبصرهـ احشام وارد شده در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی توسط مأمورین سازمان از این مناطق اخراج و متخلف یا
متخلفان مربوط طبق مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده  -9تجدید یا تمدید پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری صادره برای معادن واقع در پارکهای ملی و آثار
طبیعی ملی ممنوع میباشد.
ماده  -13ورود به مناطق مذکور در بند (الف) ماده  3قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و عبور از آنها به
استثنای جادههای عمومی تابع دستورالعمل سازمان خواهد بود.
ماده  -11قطع اشجار و بوتهکنی و تجاوز و تخریب محیطزیست و خارزنی و ذغالگیری و به طور کلی هر
عملی که موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم شود در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت
شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع است.
ماده  -12وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی با موافقت شازمان مجازند مطالعات و بررسیها و عملیات
مورد نیاز را در حدود وظایف قانونی خاص خود در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش انجام دهند .
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قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی (مصوب )8133/1/1

ماده واحده به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود به منظور حفاظت و حراست از سرمایههای
ملی و گسترش کمی و کیفی آنها و برای تعمیق آموزشهای عمومی و ارائه خدمات از استفاده و بازدیدکنندگان
از مناطق مذکور در بند الف ماده  3قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از طریق صدور بلیط ،وجه دریافت و
وفق تبصره  4قانون موصوف و آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب  1391هیأت وزیران که میزان مبالغ ورود
به مناطق چهارگانه را تعیین نموده است ،هزینه نماید.

آئین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی
(مصوب  8131/5/88هیأت وزیران با اصالحات مصوب  8135/1/88شورای اقتصادی و اصالحات مصوب  8118/88/3هیأت وزیران)

ماده  -5سازمان میتواند جهت بازدید از مناطق تحت اختیار خود و شکارگاهها و زیستگاههای وحوش مبادرت
به تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و گردشی به صورت گروهی نماید .بلیط بازدید و راهنمایی (شکاربانان
راهنما) برای هر گروه (از  13تا  15نفر) ( )53/333ریال میباشد.
تبصره  -2بهای بلیط بازدید و راهنمایی برای دانشآموزان که با هماهنگی سازمان به عنوان گردش علمی از
مناطق مذکور بازدید میکنند ،رایگان میباشد.
ماده  -6در صورتی که بازدید و استفاده از مناطق تحت اختیار سازمان مستلزم توقف شبانهروزی و استفاده از
مهمانسراها و ساختمان های موجود در مناطق و یا استفاده از کمپینگها و اردوگاهها باشد ،بهای استفاده از این
خدمات به شرح زیر تعیین میشود:
 .1به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسراها و ساختمانها ،برای اتباع ایرانی ( )233/333ریال و برای اتباع
خارجی ( )533/333ریال.
 .2به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگها و اردوگاهها و اطاقکهای موجود ،برای اتباع ایرانی ()133/333
ریال و برای اتباع خارجی مبلغ ( )233/333ریال.
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قوانین مجازات اسالمی

ماده  -679هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حالل گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها
توسط دولت ممنوع اعالم شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از  91روز تا شش ماه یا
جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده  -623هر کس بر خالف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی
حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون
ریال محکوم خواهد شد.

ماده  -622هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا
توزیع آب آشامیدنی آلوده ،دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید ،ریختن مواد مسمومکننده در
رودخانهها ،زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام ،استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پس آب تصفیهخانههای
فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازشدیدتری
نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره  - 1تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز
غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره  - 2منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به
میزانی که کیفیت فیزیکی ،شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار
یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
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قانون شکار و صید
(مصوب  )8123/1/83با اصالحات مصوب  8151/81/11و )8135/1/85

ماده  - 1برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشود .سازمان
مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست است.
ماده  - 3شورایعالی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف – به طور ضمنی لغو شده است.
ب  -تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت
شده و قرق های اختصاصی.
پ  -تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار و صید.
ت  -تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران
زیانکار.
ث – لغو شده است.
ج  -لغو شده است.
چ  -تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
ماده  - 6وظایف سازمان به قرار زیر است:
الف  -اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده  3این قانون.
ب  -تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدف های مندرج در این قانون.
پ -حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و
صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان
رودخانهها و بیماری های واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت  -فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی.
ث  -کوشش در اصالح نژاد جانوران وحشی.
ج  -بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی.
چ  -ایجاد پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و موزههای حیوان شناسی.
ح  -تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه ها جهت پرورش ماهی و
پرندگان شکاری از طریق راهنمایی های فنی.
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خ -تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی به منظور برانگیختن حس حیواندوستی و حفاظت منابع طبیعی در
کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه.
د  -همکاری با سازمانهای مربوط به جنگل و مرتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور.
ذ  -همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در
حدود تعهدات متقابل.
ماده  -13هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از سه میلیون ( )3/333/333ریال تا پانزده میلیون
( )15/333/333ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم میشود:
الف  -شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه.
ب  -شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خالف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه.
ج  -حمل ،عرضه ،فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از
سازمان.
د -از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان ،خارزنی ،بوتهکنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده و
پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق.
ماده  -11هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از بیست و دو میلیون و پانصد هزار ()22/533/333
ریال تا چهل و پنج میلیون ( )45/333/333ریال یا حبس از  91روز تا  6ماه محکوم می شود:
الف  -شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب -مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خالف محدودیتها و ممنوعیت هایی که سازمان درحدود
اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیر مجاز در قرق های اختصاصی.
ج  -شکار و صید با وسایل و از طرق غیر مجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران.
د  -تخریب چشمهها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش.
ه  -اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده ( )7این قانون به صورت غیر مجاز.
ماده  -12هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از سی
میلیون ( )33/333/333ریال تا پنجاه میلیون ( )53/333/333ریال محکوم می شود:
الف  -شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه.
ب  -شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز
در رودخانههای حفاظت شده.
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ج  -از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت
غیرمجاز در این گونه مناطق.
د -آلوده نمودن آب رودخانهها  ،دریاچهها و تاالبهای حفاظت شده ،چشمه ها و آبشخورها به موادی که باعث
آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده  -13هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از
شصت میلیون ( )63/333/333ریال تا هشتاد و پنج میلیون ( )25/333/333ریال و در صورت تکرار به هر دو
مجازات محکوم می شود:
الف -شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر  ،گورخر  ،گوزن زرد ایرانی،
یوزپلنگ ،تمساح (کروکودیل) ،هوبره و میش مرغ.
ب  -شکار در پارکهای ملی.
ج -شکار  ،صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار بهصورت
تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی.
د  -مبادرت به اقداماتی که موجب آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را
فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود.
ه  -ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتشسوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا
پناهگاه های حیات وحش براثر بی مباالتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی.
تبصره  -1در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی ،مرتکب به مجازاتهای
مقرر در ماده ( )675قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد.
تبصره  - 2هرکس مبادرت به زندهگیری  ،شکار  ،خرید  ،فروش ،حمل ،نگهداری و صدور پرندگان شکاری از
قبیل شاهین ،بحری  ،باالبان و دلیجه کند عالوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به
جزای نقدی از شصت میلیون ( )63/333/333ریال تا یکصد و بیست میلیون ( )123/333/333ریال محکوم
خواهد شد.
ماده  -14وسائل شکار و صید از قبیل تفنگ ،فشنگ ،نورافکن ،دوربین چشمی ،تور و قالب ماهیگیری و سایر
ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده باال به همراه دارند و همچنین موتورسیکلتهایی که مرتکبان
اعمال باال به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار میدهند توسط سازمان توقیف و این وسائل تا خاتمه
رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت
به اموال یاد شده تعیین تکلیف میکند.
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ماده  -17وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت
میشود .حیواناتی که بر خالف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط
زیست خواهند بود.
ماده  -22در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری
باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

آییننامه اجرایی قانون شکار و صید
(تصویبنامه شماره /818111ت 52518هـ مورخ  8111/81/82هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه  1392/13/2به پیشنهاد شماره  1-23451مورخ  1396/5/16سازمان حفاظت محیط
زیست و به استناد ماده ( )22قانون شکار و صید -مصوب  1346و اصالحات بعدی آن ،آییننامه اجرایی قانون
یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  -1در این آییننامه ،اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1ـ سازمان :سازمان حفاظت محیط زیست
 2ـ جانوران وحشی :جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل میکنند.
جانوران وحشی موضوع این آییننامه اعم از پستانداران  ،پرندگان  ،خزندگان و دوزیستان ،بیمهرگان و آبزیان میباشند.
 3ـ جانوران وحشی بومی :جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی میکنند .جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول
این تعریف میباشند.
 4ـ جانوران وحشی غیربومی :جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می
شوند.
 5ـ جانوران وحشی در معرض خطر انقراض :جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی
بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در
معرض خطر نابودی قرار دارند.
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 6ـ جانوران وحشی حمایتشده و حفاظت شده :جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب
زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند ،در معرض خطر انقراض
خواهند بود.
 7ـ جانوران وحشی عادی :جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض
خطر انقراض نیستند.
 2ـ جانوران وحشی زیانکار و آسیبرسان :جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان،
موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع ،باغات و دام و یا سایر گونههای جانوری و گیاهی میشوند.
9ـ قرق اختصاصی :محدودهای از جنگل ،مرتع ،آب (به جز محدودههای مقرر در ماده ( )29قانون شکار و صید ـ
مصوب1346ـ با اصالحات بعدی آن) و آببندان ،کوهستان و زمین های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با
رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهرهبرداری از جانوران قابل شکار و صید ،پس از هماهنگی با
مقامات صالحیت دار وزارت جهادکشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار
میگردد.
تبصره ـ ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ
مصوب 1353ـ با اصالحات بعدی آن ،ممنوع است.
13ـ شکار :تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زندهگیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی
موضوع این آییننامه (به استثنای آبزیان) شود.
11ـ صید :کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها
12ـ شکارگاه اختصاصی :محدودهای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر میشوند یا جانوران وحشی که در اسارت
تکثیر شدهاند ،به منظور شکار در آنجا رهاسازی میگردند.
تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد.

ماده 2ـ سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط
زیست تعیین و ابالغ میگردد ،اجرا کند.
ماده 3ـ پروانه های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه های عادی ،ویژه و انتفاعی
صادر میگردند.
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ماده 4ـ پروانههای عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا
چند دسته یا مجموع آنها صادر میگردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های پنج
گانه زیر نباشد:
1ـ محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول  ،روزها و ساعات)
2ـ محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارکهای ملی ،مناطق حفاظت شده ،پناهگاههای حیات وحش ،اثر طبیعی ملی،
قرقهای اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)
3ـ محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)
4ـ محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روشها و ابزار)
 5ـ محدودیت و ممنوعیت اعالمی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماریها در جانوران وحشی که قابل
انتقال به انسان است.

ماده  -5سازمان مکلف است محدودههایی از جنگل ،مرتع ،آب ،آب بندان ،کوهستان و زمینهای بایر یا دایر
(به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدودهها را دارد با
موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران به اطالع
عموم برساند.
ماده  -6پروانههای ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت شده ،پناهگاههای حیات وحش ،قرقهای
اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می گردند.
تبصره ـ حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرقهای اختصاصی توسط شورایعالی محیط زیست تعیین میشود.

ماده  -7پروانه های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه
حرفه ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش  ،عرضه ،نگهداری ،صادرات،
واردات ،صادرات مجدد ،تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها
صادر میشود.
ماده  -2خرید و فروش ،آکندهسازی (تاکسیدرمی) ،عرضه ،نگهداری ،حمل ،صادرات ،واردات و صادرات مجدد
کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکندهسازی
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

(تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده
مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( )13قانون شکار و صید ـ مصوب  1346ـ با اصالحات بعدی آن میشوند.
ماده  -9تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ
پروانه از سازمان ممنوع است.
تبصره1ـ پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر میگردد:
 1ـ محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت ،آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن
خسارت به جنگلها و مراتع و آلوده شدن آبهای عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران
قابل شکار و صید باشد .
2ـ طرح عملیات و نقشه ساختمانها باید مورد تأیید سازمان باشد.
تبصره2ـ سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت ها توسط سازمان تعیین و ابالغ میگردد.

ماده  -13دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و
موارد مندرج در این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.
ماده  -11سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای
جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.
ماده  -12رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده  -13ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از
گمرک جمهوری اسالمی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صالحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور ،موافقت
سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در
صالحیت سایر مراجع صالحیتدار قانونی میباشد.
ماده  -14واردات ،صادرات و صادرات مجدد گونههای ضمیمه کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای گیاهی و
جانوری در معرض خطر انقراض )  ( citesمستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای
مربوط از مراجع قانونی مرتبط میباشد .گونههای جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا
وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خالف مقررات کنوانسیون
به کشور وارد گردند ،توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.
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مقررات خرید و فروش ،عرضه و نگهداری ،واردات و صادرات ،تکثیر و پرورش جانوران وحشی

ماده  -31خرید و فروش ،عرضه و نگهداری و حمل و صدور کلیه جانوران وحشی زنده و کشته و اجزای آنها
بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است ،به استثنای آنچه از طرف شورایعالی حفاظت
محیط زیست مجاز اعالم شده باشد.

پروانههای شکار و صید و شرایط صدور آن

ماده 17ـ پروانههای شکار و صید مذکور در قانون به صورت پروانههای عادی و ویژه و انتفاعی صادر میگردد.
ماده 12ـ پروانه عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای چهارگانه زیر
نباشد:
الفـ محدودیت و ممنوعیت زمانی( .فصول و ساعات)
بـ محدودیت و ممنوعیت مکانی( .پارک ملیـ منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی)
جـ محدودیت و ممنوعیت نوعی( .حیوانات حمایت شده)
دـ محدودیت و ممنوعیت طریقی( .انواع اسلحه و مهمات و طرق و وسایل)
ماده 19ـ پروانههای عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی و
آبزیان قابل صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر میگردد .شکار در مناطق حفاظت شده و قرق
اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده با پروانه عادی ممنوع است.
ماده 23ـ برای شکار در پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات
حمایت شده پروانه ویژه صادر میگردد.
ماده 21ـ پروانههای انتفاعی بر حسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفهای یا کسب یا تجارت داشته باشد
و همچنین برای پرورش و تکثیر و خرید و فروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر میشود.
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گونه های جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید و طبقه بندی آنها

جانوران وحشی مشمول بند (ت) ماده  3قانون شکار و صید به استناد مصوبه شماره  162مورخ 1372/36/33
شورایعالی حفاظت محیط زیست به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ پستانداران وحشی :

 1ـ گونههای منقرض شده :شیر آسیایی ،ببر مازندران.
 2ـ گونههای در معرض خطر انقراض :یوزپلنگ ،گورخر ،خرس سیاه ،گربه پاالس ،گربه شنی ،شاه روباه ،روباه
ترکمنی ،انواع دلفین ،انواع نهنگ ،گاو دریایی.
 3ـ گونههای حمایت و حفاظت شده :پلنگ ،گوزن زرد ایرانی ،سیاهگوش ،کاراکال ،گربه جنگلی ،خرس قهوهای،
مرال ،شوکا ،جبیر ،آهو ،انواع قوچ و میش وحشی ،روباه شنی ،فک.

ب ـ پرندگان وحشی :

 1ـ گونههای در معرض خطر انقراض :پلیکان خاکستری ،عروس غاز ،قوی کوچک ،درنای سیبری باکالن
کوچک ،گیالنشاه خالدار ،عقاب شاهی ،عقاب طالیی ،عقاب دریایی دمسفید ،عقاب ماهیخوار ،هما ،شاهین،
بحری ،باالبان ،الچین ،میش ،مرغ ،هوبره ،سیاهخرس ،اردک سرسفید ،اردک بلوطی.
 2ـ گونههای حمایت شده و حفاظت شده :پلیکان سفید ،فالمینگوها ،درناها ،قوها ،حواصیل ،لک لکها،
غواصها ،باکالنها ،مار گردن ،غاز پیشانی سفید ،غاز پازرد ،اردک تاجدار ،اردک مرمری ،اردک چشمطالیی،
آنقوت ،اردک سر سیاه ،اردک دمدراز ،مرگوسها ،اسکوترها ،خروس کولی ،دشتی ،بوتیمار کوچک ،زنگوله بال،
کبک دری ،دراج ،جیرفتی ،قرقاول ،کاکایی دودی ،کاکایی چشم سفید ،یلوه حنایی ،مینا ،دارکوب سبز راهراه،
کوکوی خالدار ،پرستو ،بلبل ،سار صوتی ،کلیه پرندگان شکاری و گوشتخوار از قبیل سایر عقابها ،بازها ،قوشها،
قرقیها ،کرکسها ،بوف و جغد ،کورکورها ،سنقرها ،سارگپهها.
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 3ـ گونههای غیر حمایت شده :کبک ،تیهو ،بلدرچین ،کوکرها ،باقرقره ،ابیا ،نوک دراز ،توکا ،دودوک ،کشیمها،
سایر انواع غازها ،انواع مرغابیها ،چنگر ،کبوتر فاخته ،قمری ،چکاوک ،زرده پره مزرعه ،زرد پره سر سیاه ،سار،
سهره و سایر پرندگان که در بندهای  1و  2و  4پرندگان وحشی (ب) این آگهی ذکر نشدهاند.
 4ـ گونههای زیانکار :انواع گنجشک ،کالغ سیاه و کالغ ابلق

ج ـ خزندگان وحشی :

 1ـ گونههای در معرض خطر انقراض :تمساح ایرانی( ،گاندو) ،انواع الکپشت دریایی.
 2ـ گونههای حمایت و حفاظت شده :بزمجه ،وارانوسها ،الکپشت خاکزی ،الکپشت مردابی ،افعی شاخدار،
افعی دماوندی ،افعی تکابی ،افعی زنجانی ،کُک مار ،کورمار.
 3ـ گونههای غیر حمایت شده عادی :انواع دیگر الکپشتها ،انواع دیگر مارها.

د ـ آبزیان :

 1ـ گونههای در معرض خطر انقراض :ماهی کورغار (کورماهی) ،آفینوسهای آبهای داخلی.
 2ـ گونههای حمایت و حفاظت شده :ماهی آزاد ،ماهی قزلآال ،اردک ماهی ،باربوسها.
 3ـ گونههای غیرحمایت شده (عادی) :سایر ماهیان آب شور و شیرین که در آبهای داخلی و مصب رودخانهها
یافت میشوند.

هـ ـ دوزیستان :

 1ـ گونههای حمایت و حفاظت شده :سمندر جویباری ایران ،قورباغه مردابی جنگلی.
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 2ـ گونههای غیر حمایت شده (عادی) :سایر دوزیستان که در تاالبها و سایر مناطق طبیعی ایران یافت
میشوند.

و ـ سختپوستان :انواع خرچنگ ،آرتیما :

تبصره -همچنین انواع پروانه ها در زمره جانوران وحشی مشمول بند (ت) ماده  3قانون شکار و
صید محسوب می شوند.

ممنوعیتها و محدودیتها (زمانی ،طریقی ،نوعی ،کمی و کیفی):

الف .فصول و ساعات زمانی :شکار حیوانات زیر در فصول و ساعات ذیل با پروانه عادی ممنوع است :

 1ـ کلیه پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار از اول فروردین تا پایان خرداد ماه به استثناء جانوران زیانکار آن
هم فقط در مزارع و باغات و موسسات دامداری و تکثیر مصنوعی حیوانات (اصالحی بند الف ماده  3مصوبه .)4
 2ـ کلیه پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار و آبزیان قابل صید به استثناء جانوران زیانکار از یک ساعت بعد از
غروب آفتاب تا یک ساعت قبل از طلوع آفتاب (اصالحی بند ب ماده  3مصوبه .)4
 3ـ کل و بز و قوچ و میش وحشی در مناطق گرمسیر از  15دیماه تا  15شهریور و در مناطق سردسیر از  15بهمن تا
 15مهر.
 4ـ کبک ،کبک چیل ،تیهو از اول بهمن تا پایان مرداد (مصوبه .)42
 5ـ پرندگان کوکر از قبیل باقرقره ،قویرق از اول فروردین تا اول شهریور (مصوبه .)42
 6ـ انواع مرغابی و غاز اول فروردین تا پایان شهریور (مصوبه .)5
 7ـ صید آبزیان در آبهای استانهای گیالن و مازندران از  15اسفند تا اول اردیبهشت (مصوبه )24
توضیح مهم :طبق صورت جلسه و تصمیمات مورخ  1369/12/7شورایعالی ،فصل مجاز شکار و صید برحسب مورد توسط
سازمان تعیین و اعالم خواهد شد.
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ب .طرق و وسایل ممنوعه (طریقی) :شکار و صید با طرق و وسایل زیر ممنوع است :

 1ـ شکار با اسلحه خودکار (مسلسل) و تفنگهای گلولهزنی نیمه خودکار (بند الف ماده  5مصوبه .)1
 2ـ استفاده از تفنگهای سرپر و هر گونه اسلحهای که کالیبر آن از شش میلیمتر یا  243انگلیسی کمتر باشد (از جمله
انواع تفنگهای خفیف کالیبر  ،)22همچنین استفاده از کالیبر  413ـ  12ـ  16و  23و استعمال فشنگ ساچمه و چهار
پاره برای شکل کل و بز ،قوچ و میش ،خرس و پلنگ (مصوبه .)76
 3ـ استفاده از تفنگ ساچمهزنی و فشنگ گلوله (تک گلوله) برای شکار پستانداران وحشی به استثنا خوک وحشی،
خرگوش و تشی (مصوبات  113و .)131
 4ـ استفاده از انواع تفنگهای خفیف برای شکار پستانداران و پرندگان وحشی (مصوبه .)113
 5ـ شکار پستاندار وحشی از طریق کومه و امثال آن به طور کلی و همچنین ایجاد و استفاده از کومه برای شکار پرندگان
وحشی در کنار چشمهها و آبشخورها تا شعاع  233متر (مصوبه .)113
 6ـ شکار از طریق استعمال هر گونه سموم و مواد مخدر و منفجره (بند ت ماده  5مصوبه .)1
 7ـ بستن سد و کلهام در مسیر رودخانه برای صید و صید به این طریق (بند ت).
 2ـ شکار از طریق استعمال هر گونه تله و دام و تور جز برای مرغابی (بند ج ماده  5مصوبه .)1
 9ـ استعمال هر گونه تله و دام و تور برای صید ماهی و شکار بلدرچین با پروانه عادی (اصالحی بند  4مصوبه .)5
 13ـ شکار مرغابی و سایر پرندگان آبی با تور هوایی (بند  3مصوبه .)113
 11ـ تعقیب و شکار پرندگان آبی با قایق موتوری و دام (بند خ ماده  5مصوبه .)1
 12ـ تعقیب و شکار جانوران وحشی با وسایل نقلیه موتوری (اصالحی بند  5مصوبه .)5
 13ـ شکار پستانداران قابل شکار (وحشی) از طریق برگه (بند إ ماده  5مصوبه .)1
 14ـ شکار و صید از طریق تخریب آبشخور و چشمه (بند  6مصوبه .)5
 15ـ صید از طریق ایجاد میدان مغناطیسی و جریان برق به هر یک از وسایل مولد برق (بند  6مصوبه .)5

پ ـ ممنوعیت و محدودیتهای نوعی ،کیفی و کمی :

 1ـ زنده گرفتن جانوران وحشی (قابل شکار) بدون تحصیل پروانه ویژه ممنوع است (ماده  13مصوبه .)1
 2ـ از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی ممنوع است (ماده  13مصوبه .)1
 3ـ تیراندازی و شکار از داخل جادههای شوسه و اصلی تا حریم پنجاه متر از هر طرف آن ممنوع است (ماده  14مصوبه
.)1
 4ـ حداکثر تعداد مجاز شکار کل و بز و قوچ و میش وحشی در هر مسافرت شکار جمعا یک رأس از آنها میباشد.
 5ـ زندهگیری بازها و پرندگان شکاری به هر شکل و به هر حالت ممنوع است (مصوبه .)113
 6ـ حداکثر تعداد مجاز شکار پرندگان وحشی غیر حمایتشده در هر مسافرت شکار 13 ،عدد میباشد (مصوبه .)132
 7ـ حداکثر تعداد گراز در هر مسافرت شکار یک رأس میباشد (مصوبه .)132
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بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان (مصوبه شماره  228شورای عالی حفاظت محیط زیست)

برای مشاهده متن کامل مصوبه اینجا کلیک کنید
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مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان اصفهان
ردیف

عنوان منطقه

موقعیت

مساحت ( هکتار)

تاریخ شروع حفاظت

سال ارتقای سطح حفاظت

8

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

شمال غرب اصفهان

 881هزار

8121

8113

8

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی

جنوب شرق اصفهان

 51هزار

8121

8132

1

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته

شمال شرق اصفهان

 815هزار

8123

8113

2

اثر طبیعی ملی سپاهان

برخوار

3

8115

-

5

پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شمال شرق نائین

 115هزار

8112

8111

3

پناهگاه حیات وحش خارو و کوه بزرگی

شمال اردستان و نایین

 183هزار

8111

8111

3

پناهگاه حیات وحش یخاب

آران و بیدگل

 851هزار

8118

8113

1

منطقه حفاظت شده کرکس

شرق نطنز

 882هزار

8138

8113

1

منطقه حفاظت شده کهیاز

شرق اردستان

18هزار

8118

8111

81

منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

جنوب کاشان

 31هزار

8113

8111

88

منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود

شرق چادگان

 15هزار

8111

8111

88

منطقه شکار ممنوع حنا

جنوب سمیرم

 31هزار

8131

8112

88

منطقه شکار ممنوع ستبله

غرب فریدونشهر

 88هزار

8111

-

88

منطقه شکار ممنوع پلنگ گالون

شمال تیران

 15هزار

8111

-

81

منطقه شکار ممنوع کالته

شمال خور

 812هزار

8111

-

82

منطقه شکار ممنوع دشتک

جنوب دهاقان

 31هزار

8111

-

85

منطقه شکار ممنوع شاهقنداب

جنوب شرق شهرضا

 18هزار

8111

-

83

منطقه شکار ممنوع زرچشمه

شمال غرب سمیرم

 53هزار

8111

-

83

منطقه شکار ممنوع ونک

شمال شرق سمیرم

 83هزار

8111

-

81

منطقه شکار ممنوع کرکس

غرب و شمال منطقه کرکس

 81هزار

8111

-

81

منطقه شکار ممنوع گلستانکوه

خوانسار

 58هزار

8113

-

81

منطقه شکار ممنوع دشتک

حفاظت شده کرکس

 821هزار

8111

-

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان؛ دو لینک مناطق چهارگانه و مناطق شکار ممنوع را کلیک کنید
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آشنایی با رده های محیط بانی
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محیط بانان فقید و جانباز استان اصفهان

علت شهادت و فوت

ردیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

خدامراد نادری

شهادت در جبهه

2

علی نیک اختر

درگیری با متخلف

3

نادر افشاری

4

حسینعلی یوسف زاده

5

نیازعلی جمالی

6

حیدر جوادیان نژاد

1
2
3
4
5
6

7
2
9
13

حسینعلی سعادت سعادت آبادی
اکبر کریمی اشنی
شعبان محمد امین
رضا یاوری

شهادت حین خدمت

نام و نام خانوادگی

اسماعیل افشاری
پژمان خاکسار
مهدی صادقی
خسرو قاسمی
فرزاد نیکبخت
حبیب اله کریمی

علت جانبازی

درگیری با متخلف

جانباز دفاع مقدس

سانحه تصادف
حین خدمت

محیط بانان بازنشسته استان
مصطفی ابراهیمی

سید فریدون ترابی

عباسعلی خسروی

احمد صفولی

رضا قندهاری

ابراهیم افضلی

محمد باقر توکلی

نعمت اله خواجه گیلی

آیت اله ضیایی

احمد کریمی

منوچهر امیر زاده

شیرعلی جعفری

غالمعلی دهقانی

محمدحسن عامری

محمدعلی کریمیان

سهراب باقری

علی اکبر جمالی

عزیز رضایی

علی اصغر عرب زاده

مصطفی قلی مسعود

رضا بقایی

حسین جمالی

محمود زارع

رهنما غالمی

ذوالفقار ملکی

عسکر بلماسب

احمد جمالی

اسد اله سعادت

زین العابدین فدایی

عباسعلی میرجانی

علی اکبر بلماسب

صفرعلی جمالی

حسن سعیدی

مرتضی فیاضی

سیدجالل میرمحمدی

اردشیر بویری

ابراهیم جهانبخش

عبدالکریم صابری

اسداله فیضی

محمدرضا یاوری

رضا تاکی

اکبر جوادیان کیش

رضا صالح زاده

حسنعلی قارونی

عبدالرحیم تاکی

اسداله خدارحمی

محمد صفری

ابراهیم قندادی
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محیط بانان نمونه استان اصفهان در سال های 8111-13
سال

نام و نام خانوادگی
رضا بقائی

1393

صرد خزائی
محمد عباسی دشتکی
رضا نامدار
رسول جاللی جالل آبادی

1394

احمدعلی عابدینی اکازواره
جمشید مسافری
علی اکبر نوروزی نیا
بهزاد جمالی

1395

مرتضی جمشیدیان
جابر شهسواری
علیرضا میرجانی

حسن اورنگی

1396

محمدمهدی باقی
فرهاد غفران
سیدعلی اکبر موسوی

انور جوادیان نژاد

1397

حمیدرضا عامری
خسرو قاسمی
علی اکبر نوروزی نیا
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متن دکلمه و سرود محیط بان
ما محیط بانان؛ به عنوان حافظان محیط زیست و طبیعت ایران زمین ،با همه توان و خلوص ،از
مواهب و انفال الهی در این سرزمین صیانت می کنیم و در پرتو والیت رضوی این امانت بزرگ را،
سالم به نسل های آینده تحویل خواهیم داد.
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نماهنگ سرود کشوری محیط بان

از طریق اتصال به اینترنت و کلیک کردن بر روی تصویر فوق ،مشاهده نماهنگ امکانپذیر است.

آموزه های کاربردی برای محیط بانان
زنده ماندن در طبیعت
نمایه شناسی

مهارت های مورد نیاز محیط بانان
(منبع :کتاب راهنمای محیط بان)

کمکهای اولیه
مارگزیدگی و سم مار
سرشماری و آمار برداری

ویژه نامه زیست نگار اصفهان (شماره )9

 ۰۱۱اصطالح محیط زیستی برای محیط بانان و طبیعت دوستان
واحد شمارش اشیا و حیوانات

از طریق اتصال به اینترنت و کلیک کردن بر روی عنوان های فوق ،مشاهده متن کامل آنها امکانپذیر است.
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معرفی اینفوگرافی های متحرک

محیط بان کیست؟

وظایف محیط بان

اینفوگرافی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای محیط بانان
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معرفی چند کتاب مفید

جهت دسترسی به مشخصات و اطالعات بیشتر در مورد کتب مرتبط؛ به کتابخانه دیجیتال سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه فرمایید
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معرفی طرح ساعتی با محیط بان در مدرسه
امروزه آنچه در نسخه های پیچیده صاحب نظران توسعه همواره مورد تاکید است و تجربه کشورهای توسعه یافته نیز آنرا
تاکید می کنند ،نقش انسان ها به عنوان مهمترین منابع توسعه انسانی پایه و اساس تحوالت در زندگی است .توسعه ملی
بر محور نیروی انسانی تحقق می یابد و کشوری که نتواند دانش و بینش انسانی را توسعه دهد و جامعه را از پرورش
جهت دار برخوردار سازد و از آن در جهت رشد توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی خود بهره برداری کند ،قادر به
توسعه هیچ چیز دیگر نخواهد بود .انسان کمال طلب امروزی که به دنبال زندگی زیباست با دنیایی روبروست که دچار
محدودیت های حیات شده است .آب شیرین کم شده ،زمین فرسایش یافته و هوای پاک نیز به هوای آلوده تبدیل شده
است .لذا به ناچار برای ادامه حیات باید یک تعامل مناسب بین طبیعت و انسان به وجود آید تا امکان استمرار حیات
فراهم شود .داشتن زمینی پاک ،یک رسالت و وظیفه همگانی است و باید تالش شود تا ضمن پیشرفت های اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و  ...اخالق زیست محیطی نیز در جامعه تقویت شود.
ما امروزه در برخی از عرصه های طبیعی کشور شاهد آسیب های شدید جسمی و جانی محیط بانان در عرصه حفاظت از
محیط زیست هستیم .دلسوزانی که در خط مقدم دفاع از سرمایه های طبیعی و شکننده کشور قرار دارند و متاسفانه
مورد آماج افراد و گروه هایی قرار می گیرند که به چیزی جز مطامع آنی خود نمی اندیشند و قلب کسانی را هدف قرار
می دهند که در دفاع از مواهب الهی و ایستادگ ی بر سر عهد خویش با مردم ،جانشان را هم فدا می کنند .رویدادهای
بسیار تلخ و اندوهبار سالهای اخیر در حقیقت هشداری در سطح ملی بود تا اذهان عمومی متوجه خطرات و تهدیدات
پیش روی آن ها شود.
از این رو لزوم اجرای طرحی تحت عنوان « یک ساعت با محیط بان» در مدرسه برای دانش آموزان این مرز و بوم که در
نزدیک ترین محل ها به عرصه های طبیعی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل:
پارک های ملی ،آثار طبیعی ملی  ،پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده زندگی می کنند برای افزایش
آگاهی های محیط زیستی ،و آشنایی دانش آموزان با
وظایف ،مسئولیت ها ،تجربیات و فعالیت های
صادقانه محیط بانان مورد توجه بوده تا از طریق
تعامل با جوامع محلی ،حس پاسداشت و احترام به
محیط زیست و همچنین محیط بانان افزایش یافته و
منجر به کاهش خشونت و درگیری در مناطق شود.
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اهمیت موضوع
امروزه در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه آموزش های محیط زیستی و اندیشه های حفاظت از محیط زیست
به سطح مدارس کشیده شده است و اعت قاد بر این است که اگر اخالق محیط زیستی در ذهن و شخصیت کودکان
نهادینه شود بسیاری از مسائل و معضالت حوزه محیط زیست حل می شود .باور ما بر این است که استفاده از مشارکت
کودکان و نوجوانان در حفظ محیط زیست تحقق دو هدف مهم خواهد بود .نخست آموزش و انتقال مفاهیم عمیق محیط
زیستی در ابعاد مختلف و در کمترین زمان ممکن به نسل آینده ساز جامعه صورت می پذیرد و دوم با توجه به
تأثیرپذیری والدین از فرزندان انتقال پیام های محیط زیستی از کودکان به نهادهای خانواده ،مدرسه و اجتماع انجام
می شود.
کامال واضح است که مهمترین دستگاه فرهنگساز در هر کشوری آموزش و پرورش می باشد ،زیرا این این دستگاه با
گستردگی و استعداد بالقوه فراگیران و نیز در اختیار داشتن نیروهای توانمند علمی می تواند به عنوان یک بازوی توانمند
جهت ارتقای آموزه های محیط زیست بین دانش آموزان و از طریق تسری بخشیدن به خانواده ها در کل جامعه عمل
نماید .از این رو اجرای طرح مذکور در مدارس می تواند از ابزار مهم آگاه سازی محیط زیستی به شمار رود.
مخاطبین
دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس اطراف پارک های ملی و درون مناطق حفاظت شده و پناهگاه های
حیات وحش
هدف کلی
ارتقای سطح آگاهی های محیط زیستی بین دانش آموزان و آشنایی با وظایف محیط بانان و مناطف حفاظت شده.
اهداف جزئی
 آشن ایی با شرح وظایف محیط بانان و نهادینه کردن حس حرمت به محیط بانان در دانش آموزان و خانواده ها به عنوانحافظان محیط زیست
 جلب مشارکت و ایجاد حس مسئولیت دانش آموزان در راستای حفاظت از محیط زیست آموزش و اطالع رسانی مسائل محیط زیستی متناسب با اقلیم منطقه -استفاده از توان فزاینده جامعه دانش آموزی به منظور انتقال پیام های زیست محیطی به درون خانه و خانواده
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استفتاء از  82مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه در مورد حیوان آزاری

آزار و اذیت حیوانات از نظر شرعی حرام است در پی اخبار و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آزار و
اذیت حیات وحش در سیرک ها و باغ وحشهای کشور و شرایط بد نگهداری حیوانات در این اماکن ،نظر  14نفر
از آیات عظام ،مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه در این زمینه گرفته شد که از نظر همه این علما آزار و اذیت
حیوانات حرمت شرعی دارد و از فعالیت اماکنی که به آزار واذیت حیوانات می پردازند باید جلوگیری شود .
به گزارش خبرنگار مهر ،با استناد به حقایق پنهان سیرک ها و رفتار های ناجوانمردانه بسیاری از سیرک گردانان
با حیات وحش و آزار و اذیت حیوانات و همچنین بر اساس اعتراض ها و واکنش های بسیاری از فعاالن و
حامیان حیات وحش و واکنش تعداد زیادی از هموطنان در سراسر کشور به توصیه مدیر انجمن دیده بان حقوق
حیوانات از  14تن از آیات عظام ،مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه حکم تربیت ناجوانمردانه حیوانات در شرایط
آزارانده و منکر بودن چنین رفتاری مورد پرسش قرار گرفت که پاسخ های دریافتی در پی آمده است:
متن پرسش ارسالی :ضمن تقدیم احترام ،تقاضا دارم نظر روشنگر جناب عالی را در رابطه با آزار حیوانات بدانم.
چنانکه مستحضرید ،غیر از افرادی که به صورت انفرادی اقسام حیوانات و جانداران را مورد آزار قرار میدهند،
گروه هایی نیز تحت عنوان “سیرک” حیوانات را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنها را از طبیعتشان دور کرده و
البته با نمایش دادن عمومی موجب گسترش و تبلیغ این اعمال نیز می شوند.در حال حاضر در بسیاری از
کشورهای پیشرفته ،سیرکهای حیوانات ممنوع شده و سیرکها صرفا به نمایش آکروبات انسانها مشغول هستند
چرا که گونه های جانوری مورد استفاده در سیرکها غالباً از انواع در خطر انقراض و تحت حمایت سازمانهای
تخصصی ملی و بین المللی بوده و تعدادشان در طبیعت روز به روز کاسته می شود .مبنای آموزش این حیوانات
نادر برای انجام حرکات غیر طبیعی در سیرک ،تنبیه و تحریکات دردآور است .حیوانات غالباً برای دریافت غذای
مورد نیازشان مجبور به انجام حرکات مخالف با طبیعتشان می شوند تا جایی که گاهاً بر اثر نوع تغذیه و
تحریکات شدید عصبی جان می دهند .مضافاً بیم آن می رود که رفتار نامناسب با حیوانات در نمایشها ،موجب
آموزشهای غیر اخالقی شده و به شیوع این اعمال و صید ،نگهداری و آزار حیوانات (مخصوصاً گونه های حمایت
شده) منجر شود .آیا معظم له این امور را مصداق منکر میدانند و مخالفت با آن را نهی از منکر؟

36

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

پاسخ آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی :اذیت و آزار آنها برای این گونه امور اشکال دارد مگر اینکه هدف مهمی در کار باشد
مانند جستجوی انسان هایی که زیر آوار مانده اند یا استفاده های جنگی و نظامی.

پاسخ آیت اهلل العظمی سبحانی :آزار حیوانات به قصد تفریح و امثال آن بنا بر احتیاط جایز نیست.
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پاسخ آیت اهلل العظمی نوری همدانی :شکنجه و آزار رساندن به حیوان جایز نیست.

پاسخ آیت اهلل العظمی علوی گرگانی :اذیت و آزار حیوانات حذرام است و از مصادیق منکر می باشد
و باید جلوی اینگونه کارها از طریق نهی از منکر و یا از مجاری قانونی گرفته شود.
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پاسخ آیت اهلل العظمی شاهرودی :از آزار دادن حیوانات غیر موذی اجتناب نمایید.

پاسخ آیت اهلل العظمی مظاهری :بنا بر این که نوشته اید این کار جایز نیست.
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پاسخ آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی :در اسالم نسبت به حیوانات غیر موذی سفارش زیادی شده و شکنجه حیوان
به بهانه تربیت سزاوار نمی باشد حتی حیوانی که موذی است ،روا و سزاوار کشتن یا شکنجه نمی باشد.

پاسخ آیت اهلل العظمی روحانی :در کتاب فقه الصادق ج( )11ص  211فصلی را عنوان کرده ایم تبعالروایات مرویه از ائمه اطهار
سالم اهلل علیهم اولین مطلب نفقه حیوان مملوک بر صاحبش واجب است و حیوان اگر رها شود خودش نفقه را پیدا می کند در صورتیکه
کافی نباش د بر مالکش واجب است حتی زنبور عسل که بمقتضای روایات باید مقداری از عسل در محل باقی بگذارند برای تغذیه آنها.
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پاسخ آیت اهلل العظمی تسخیری :اگر کارهای فوق موجب اذیت و آزار غیر متعارف باشد باید بگوئیم این کارها منهی عنه است.

پاسخ آیت اهلل العظمی دستغیب :در فرض سوال آزار حیوانات ناپسند است و در بعضی اوقات حرام است
و نهی از فعل حرام واجب و نهی از فعل مکروه مستحب است.
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پاسخ آیت اهلل العظمی هادوی تهرانی :آزار حیواناتی که وجود آنها ضرری برای انسان ندارد جایز نیست و حتی در حیوانات
موذی و مضر هرچند کشتن آنها جایز است حرمت آزار خالی از وجه نیست .با این وصف آزار حیوانات برای انجام اموری
که فایده ای بر آن مترتب نیست مانند آنچه در سیرک ها اتفاق می افتد جایز نمی باشد و از مصادیق منکر است.

پاسخ آیت اهلل العظمی بیات زنجانی :هرگونه آزار و اذینت حیوانات حرام است و بسیاری از موارد اینگونه آزار و اذیت ها
سبب آثار وضعی در زندگی دنیایی نیز می شود که باید مد نظر قرار گیرد.
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پاسخ آیت اهلل العظمی آصف محسنی :آزار حیوانات عقال زشت است که جان دارد و جان شیرین خوش است .زاید بر آنچه
سیره متدینین بر آن جاری شده بنا بر احتیاط واجب باید از آزار آنها صرف نظر شود و بنا بر احتیاط واجب نهی از منکر شود.

پاسخ آیت اهلل العظمی غروی علیاری :به خاطر تربیت حیوانات آزار و شکنجه به [هر] نحوی از انحا حرام است
و یا در صور دیگر از وجود آنها بخواهند استفاده کنند آنها را مورد آزار قرار دهند شرعا جایز نیست.
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تصاویر تنوع زیستی استان اصفهان
تصاویر تهیه شده بجز عکس های پلنگ ،گربه وحشی ،گربه شنی و روباه شنی که توسط همکاران و دوربین تله ای برداشته شده،
حاصل تالش هنری پژوهشگر و مستند ساز طبیعت ،استاد حسن مقیمی است.

پلنگ -پناهگاه حیات وحش عباس آباد

زاد آوری پلنگ ایرانی -پناهگاه حیات وحش عباس آباد

(دوربین تله ای /آرشیو اداره حفاظت محیط زیست نایین)

کاراکال -پناهگاه حیات وحش عباس آباد

گربه شنی -پناهگاه حیات وحش عباس آباد

گربه پاالس -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

گربه وحشی -پناهگاه حیات وحش عباس آباد
عکس از محمدرضا حلوانی
(آرشیو اداره حفاظت محیط زیست نایین)
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گرگ -پناهگاه حیات وحش موته

روباه شنی -پناهگاه حیات وحش عباس آباد
عکس از حسین اکبری
(آرشیو اداره حفاظت محیط زیست نایین)

روباه معمولی -منطقه شکار ممنوع کوه بزرگی
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

میگوی سروزغی ( فسیل زنده با قدمت  811میلیون ساله)

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

الکپشت مهمیزدار -منطقه شکار ممنوع یخاب

پناهگاه حیات وحش عباس آباد

گراز -منطقه حفاظت شده داالنکوه

خرگوش -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

کفتار -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

تشی -منطقه شکار ممنوع ونک
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نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

قوچ اصفهان (نماد حیات وحش جانوری استان اصفهان)

قوچ اصفهان -منطقه حفاظت شده کرکس

منطقه حفاظت شده کهیاز

قوچ اصفهان -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

قوچ اصفهان -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

دسته بزرگی از قوچ اصفهان -پناهگاه حیات وحش موته
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نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

پازن -پناهگاه حیات وحش عباس آباد

بز و بزغاله وحشی -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کالهقاضی

سلطان صخره ها -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی

کل و بز -منطقه حفاظت شده کرکس

دسته کل های وحشی -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

آهو -پناهگاه حیات وحش موته

آهو -پناهگاه حیات وحش موته

تنوع زیستی استان اصفهان  -پناهگاه حیات وحش موته

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

آهو -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کالهقاضی

آهو -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

جبیر -پناهگاه حیات وحش عباس آباد
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

شاهین -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

باالبان  -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

دلیجه -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

طرالن -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

عقاب طالیی -پناهگاه حیات وحش موته

عقاب طالیی -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

کوکر شکم سیاه -منطقه شکار ممنوع خارو

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

هوبره (گونه شاخص و حمایت شده بین المللی)
منطقه شکار ممنوع یخاب

تیهو -منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

تیهو -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

کبک -پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

کبک -منطقه شکار ممنوع زرچشمه
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

فالمینگوها در تاالب بین المللی گاوخونی -سال 8111

گیالر و اردک سرسبز -زاینده رود

درنا -منطقه شکار ممنوع حنّا

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

فالمینگو -تاالب بین المللی گاوخونی

چوب پا -تاالب بین المللی گاوخونی

اگرت -زاینده رود
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

زاغ بور تنها پرنده اندمیک ایران

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

زاغ نوک سرخ -منطقه شکار ممنوع شاه قنداب

و مختص زیستگاه های بیابانی پناهگاه حیات وحش عباس آباد

سهره خاکی -منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

کمرکولی بزرگ -منطقه شکار ممنوع ستبله

کبوتر جنگلی -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

دم چتری -منطقه حفاظت شده داالنکوه

کبوتر جنگلی -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان
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سهره پیشانی سرخ -زیستگاه های طبیعی استان اصفهان

سهره طالیی -منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نشریه الکترونیکی زیست نگار اصفهان (شماره  -5تابستان  /)9911ویژه نامه محیط بان

معرفی پایگاه های اینترنتی مرتبط

نام پایگاه

نشانی

سازمان حفاظت محیط زیست

www.doe.ir

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

www.ibrc.ir

سایت خبری محیط زیست ایران

www.mohitzist.ir

پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم

www.zistboom.com

پورتال تخصصی پلنگ ایرانی

www.persian-leopard.com

انجمن یوزپلنگ ایرانی

www.wildlife.ir

موسسه پرنده شناسان آوای بوم

www.avayeboom.com

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد

www.unenvironment.org

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت

www.iucn.org

دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

www.iew.ir

کانال تلگرام روزمرّگیهای یک محیط بان

https://telegram.me/mohitbani

وبالگ محیط بان

http://mohitban.blogfa.com/
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