
 

 خي عزدث٘زع
 ایؽاف كػةذثج اذؽ چِبرىیً ك تیفج ُیؽکبٌی ُبیسٍگم»

 «اـج یٌّفکّ سِبٌی ىیؽاث در 

 
 

ُػبی ىػؽحثً تػب آف، ركخَیکی از ىّىّْبت اـبـی در آىّزش ىٍبنٓبت اسخيبْی ك 
ُفخٍػ کَ در ی ْيػق ك كـیّ ىطیٍی ضُب، ٌّاُب اـج. زیفج تّـىثطد زیفج تّـ

سبٌّری یکفبٌی كسّد دارد ك از ایً ٌِؽ تب ـػبیؽ زیفػج  زٌػگیگیبُی ك  پّكقآف 
ُب در ایؽاف، تؽعی زیفج تّـتٍػی زیفجىیبف اٌّاع حلفیو ُب ىخفبكت ُفخٍػ. درتّـ
 #1کٍٍػػ: ُبی ایؽاف $ٌّاضی سغؽافیػبیی# را تػَ پػٍز ىٍٍلػَ انػهی حلفػیو ىػیتّـ
 دریبی ْيبف.   –# عهیز فبرس5# زاگؽس  4# ایؽاف حّراٌی  3# ارـثبراف  2ؽکبٌی ُی

ك در چِػم ك ـػػّىیً اسػالس کػػبرگؽكق ىیػؽاث سِػػبٌی  1398حیػؽ  14در ركز »
$یٌّفػکّ# کػَ در تػبکّ، پبیخغػج  ـبزىبف آىّزكػی، ْهيػی ك فؽٍُگػی ىهػم ىخطػػ
ُبی كػيبؿ  ی یب سٍگمُبی ُیؽکبٌ سيِّری آذرتبیشبف تؽگؾار كػ، ىٍبٌلی از سٍگم

 انيههػی ضفبُػج از ٌثیػّ ایؽاف، حطج ٌبـ ىیؽاث ٌثیٓی ایؽاف، تب حأییػ احطبدیَ تیً

(IUCN) ،ذثج سِبٌی كػ ك در فِؽـج ىیؽاث سِبٌی كؽار گؽفج .» 
ٌيب، تّالی  ایً ىٍبٌق كبىم پبرؾ ىهی گهفخبف، سٍگم اتؽ، افؽاحغخَ، سِبف

ؽاز در آىم، سٍگم كاز ضّزق کشّر ٌّكِؽ، دكداٌگَ ك چِبرداٌگَ، سٍگم انیيفخبف ُ
 داراف، سٍگم ركدعبف، ـیبق ركدتبر گیالف، ىٍٍلَ چِبرتبغ چبنّس، سٍگم علکَ
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ُؾار ُکخبر اـج کَ در چِبر اـخبف  307ضفبُج كػق نیفبر، درىشيّع تَ ىفبضج 
 گهفخبف، ىبزٌػراف، گیالف، ـيٍبف، عؽاـبف كيبنی كؽار دارد. 

 
 ّبٕ ّ٘زوبًٖغزاف٘بٖٗ جٌگلٍجِ تغوِ٘ ٍ هحذٍدُ ج

ای تَ ٌبـ كرکبف یب كرکبٌی اعؼ كػق کَ در دكراف ُغبىٍلی از کهيَ« ُیؽکبف»
گؽفخَ اـج ك تٓػُب ْثبرت ىٍٍلَ گؽگبف فٓهی تَ ـيج ىبزٌػراف را در تؽ ىی

 ُیؽکبف در ىخّف اركپبیی تَ کبر رفخَ ك ایً كاژق ىخػاكؿ گلخَ اـج.  
ُبی  ىیهیّف ـبنَ یکی از ارزكيٍػحؽیً ْؽنَ 40 ُبی ُیؽکبٌی تب كػىخی سٍگم

كّد.  ركد کَ از آف تَ ٍّْاف ىّزق ٌثیٓی یبد ىی سٍگهی ایؽاف ك سِبف تَ كيبر ىی
داٌٍػ کَ غٍی از كٍبـی ك ْهؽ یغثٍػاف ىیتبزىبٌػق دكراف ـّـ زىیًتؽعی آف را 

ی ُب ٌَُّبی تّىی ك تبـخبٌی، پّكق گیبُی ك حٍّع زیفخی، تب ٌبدرحؽیً گ گٌَّ
گٌَّ  60ای، ك  $آٌػىیک# درعخی ك تّحَگٌَّ تّىی 150سٍگهی سِبف كبىم 

گٌَّ دكزیفج اـج.  9گٌَّ عؾٌػق ك  29گٌَّ ىبُی،  67گٌَّ پؽٌػق،  340پفخبٌػار، 
تّـ ىٍطهؽ تَ فؽد در سٍّب دریبی  تؽگ تَ ٍّْاف یک زیفج ُبی پًِ ایً سٍگم

 2ِّری آذرتبیشبف ىلخؽؾ اـج. حلؽیثبً عؾر كؽار گؽفخَ ك تیً کلّرُبی ایؽاف ك سي
ُؾار ُکخبر در کلّر آذرتبیشبف كؽار گؽفخَ ك ارحفبع  20ىیهیّف ُکخبر آف در ایؽاف ك 

 رـػ.  ىخؽ ىی 2800كّد ك تَ  آف از ـٍص دریب كؽكع ىی
ُؾار ُکخبر تَ نّرت ٌّاری در  100ُبی ُیؽکبٌی تب ىفبضج دك ىیهیّف ك  سٍگم

کّق انثؽز ك ـبضم سٍّتی دریبی عؾر از آـخبرا در اـخبف  ُبی كيبنی ركخَ داىٍَ
 70حب  20کیهّىخؽ ك ْؽض  800داغ در اـخبف گهفخبف تَ ٌّؿ حلؽیثی  گیالف حب گهی

ـٍص دریب كؽكع  ُب از ارحفبع ُو پّكق گیبُی در ایً سٍگم .کیهّىخؽ گفخؽش دارد
بف ىبزٌػراف از ایً ىخؽ اىخػاد دارد کَ ـِو اـخ 2800كّد ك حب ارحفبع ضػاکرؽ  ىی

 .درنػ اـج 21درنػ ك گهفخبف  26درنػ ك گیالف  53ىّاُة انِی 
 

 ّبٕ ّ٘زوبًّٖبٕ جٌگلٍٗضگٖ
ُب از ٌّع ىغخهً پًِ تؽگ در ضبكیَ سٍّب دریبی عؾر اـج درعخبف ایً سٍگم

ُبی ُیؽکبٌی تؽ اـبس ای ك ىؽٌّب ـبزگبرٌػ. سٍگمکَ تب آب ك ُّای ٌیيَ ىػیخؽاٌَ
ٌلبط عیهی ىؽحفّ# غبنثبً پّكق  ك ُبکَ در آف ُفخٍػ $ـٍص دریب، کُّپبیَارحفبْی 

حّاف راش، تهّط، ُب ىیحؽیً درعخبف ایً سٍگمگیبُی ىخفبكحی دارٌػ. از ىٓؽكؼ
   كّد کَ در . را ٌبـ تؽد. گفخَ ىی…حّـکب، ٌبركف، زتبف گٍشلک، كيلبد ك 
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 سّد ٌػارٌػ، اىب درسَ سٍگم درعج راش ك 40ُبی سغؽافیبیی تیق از ْؽض
اٌػ درسَ كؽار گؽفخَ 38ُبی ُیؽکبٌی ایؽاف کَ تَ ٌّر ىخّـً در ْؽض سٍگم
ُبی فلؽدق درعج راش را دارا ُفخٍػ کَ از ایً ٌِؽ ىٍطهؽ تفؽد ُفخٍػ. حّدق

کٍٍػ ك كسّد  ُبی زٌػق دٌیب ىطفّب ىی ُب را ٌيبدی از ففیمداٌليٍػاف ایً سٍگم
ق تبـخبٌی در ایً ٌبضیَ ركیلی، تب كسّد از تیً رفخً کٍٍػ تؽگِ عؾاف ُبی پًِ سٍگم

 ركد.  ىلبتَ آف در ـبیؽ ٌلبط دٌیب ازسيهَ ْهم ذثج سِبٌی آف تَ كيبر ىی

فؽدی  ُبی ُیؽکبٌی دارای پّكق گیبُی ك سبٌّری غٍی ك تفیبر ىٍطهؽتَ سٍگم
ایؽاف گٌَّ پفخبٌػار ازسيهَ یّزپهٍگ ىٓؽكؼ  58گٌَّ پؽٌػق ك  58ُفخٍػ کَ حبکٍّف 

ُب ْالكق تؽ حّنیػ ایً سٍگماٌػ.  ُب كٍبـبیی كػق در ایً سٍگمك تثؽ ىبزٌػراف 
اکفیژف کَ ٌیبز اكنیَ زٌػگی ُؽ اٌفبف اـج تَ ذعیؽق آب ٌیبز دیگؽ ىّسّدات ٌیؾ 

کٍٍػ زیؽا ٌفّذ آب در عبؾ ىٍبٌق سٍگهی تفیبر تیلخؽ از ىٍبٌلی اـج کيک ىی
ُب ْػـ ذعیؽق آب حّـً ىؽاحّ ك سٍگم ُيچٍیً کَ فبكػ پّكق گیبُی ُفخٍػ.

-ُبی اعیؽ اـخبف گهفخبف کَ ُؽ تبر عفبرتكّد ىبٌٍػ ـیمىّسة ایشبد ـیم ىی

 کٍػ. ُبی ىبنی ك سبٌی تبالیی را كارد ىی
كػف از   فبرغ ك ُب نؼت تؽدف از ٌثیٓج زیثبُيچٍیً در کٍبر حيبـ ایً ارزش

  ُبی ُیؽکبٌی اـج. در كاكّ ٍگمُبی سُبی زٌػگی ركزىؽق از دیگؽ ارزشدغػغَ
 ٌیؾ تِؽق تؽد.   حّاف از ایً ٌثیٓج زیثب تؽای ركٌق گؽدكگؽی ك اكخهبدی ىٍبٌقىی

 
 ّبٕ ّ٘زوبًٖاّو٘ت ٍ فَاٗذ حجت جْبًٖ جٌگل

ُبی ُیؽکبٌی در فِؽـج سِبٌی یٌّفکّ کَ پؿ از دكج نّت، دكىیً  ذثج سٍگم
ُػؼ از  .فؽد تّدف آف اـج هؽتَكّد، ٌلبٌَ ىٍط ىیؽاث ٌثیٓی کلّر ىطفّب ىی

افؾایق اكػاىبت ضفبُخی ك ىػیؽیخی از انؾاىبت ك ذثج ىیؽات سِبٌی، ُيّارق 
پیبىػُبی ذثج سِبٌی تّدق اـج. سيِّری اـالىی ایؽاف ٌیؾ از ایً فؽآیٍػ  تَ دٌثبؿ 

ُبی ُیؽکبٌی، ضؼؼ كّد ك  حػریز ّْاىم حِػیػ ك حغؽیة در سٍگم  تَآف اـج کَ 
 ضفَ، ٌگِػاری ك حلّیج تِخؽ آف فؽاُو گؽدد.ُبی زىیٍَ

از ـّی دیگؽ، تب اىبفَ كػف دكىیً اذؽ ٌثیٓی ایؽاف تَ فِؽـج یٌّفکّ ىرم 
ُيَ ٍْبكیً دیگؽ، کلّرُبی ْيّ، ىخِٓػ تَ ضفَ آف تب ىلبرکج سِبٌی ُفخٍػ ك 

 انيههی ُبی ْهيی، حطلیلبحی ك پژكُلی تیً ُبی ىبنی، ىلبكرق حّاٌػ از کيک ایؽاف ىی
 ای سػاگبٌَ از کيک دكنج ُو اـخفبدق ٌيبیػ.  تؽعّردار گؽدد ك ضخی از ردیف تّدسَ

ُب در زىبف سٍگ تَ نّرت ىکبف اىً ىّرد ضيبیج  ُيچٍیً ضفبُج از ایً ْؽنَ
حّاف از ایً احفبؽ، تؽای حثهیغی ىؤذؽ در نٍٓج گؽدكگؽی کلّر  یٌّفکّ اـج ك ىی
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ْالكق تؽ ایً، ذثج سِبٌی ىّسة ایشبد ك اْخثبر سِبٌی تؽای کلّر اـخفبدق کؽد. 
ُبی ىطهی ك ىهی، ایشبد ىٍبفّ  اكخغبؿ تؽای ىؽدـ تّىی ك افؾایق درآىػ در تغق

ىفخلیو اكخهبدی ك ٌیؾ درآىػُبی ىکيم تؽای سّاىّ ىطهی، حلّیج ىلبرکج 
ُب، ىٓؽفی  گیؽی ىؽتّط تَ حٓییً ٌّع ك ىیؾاف فٓبنیج سّاىّ ىطهی در فؽآیٍػ حهيیو

تَ ْثبرت دیگؽ،  .كّد ُبی كيبنی تَ گؽدكگؽاف ىی ُبی اـخبف حّاٌيٍػیك كٍبعج 
حّاٌػ ـِو تفیبر  ُبی ُیؽکبٌی در فِؽـج ىیؽاث سِبٌی یٌّفکّ ىی ذثج سٍگم

زیبدی در ىٓؽفی كبیفخَ ٌثیٓج ك فؽٍُگ ك حيػف ایؽاٌی در سِبف داكخَ تبكػ ك 
 گؽدد.ای  ىّسة سؼب گؽدكگؽ ك ركٌق اكخهبدی سّاىّ ىطهی ك ىٍٍلَ

اىؽكزق عٍؽات ُبی ُیؽکبٌی ایً اـج کَ ٌکخَ تفیبر ىِو در عهّص سٍگم
تؽداری  ُبی ىغخهف عبٌگی ك تیيبرـخبٌی، تِؽقتؾرگی از سيهَ رُب کؽدف ك ریغخً زتبنَ

كٌّػ،  حؽ ىی ُبی چّب، ىٓبدف ىغخهف کَ دؿ انثؽز را كکبفخَ ك ُؽ ركز كـیّ کبرعبٌَ
ُبی ُیؽکبٌی را تَ كػت حِػیػ  ی، سٍگمُبی ْيؽاٌ حّـَٓ كِؽی ك زیؽـبعج

 کٍٍػ.  ىی
ُبی دُػ کَ ىفبضج سٍگمتؽرـی حبریغی ٌّاضی سٍگهی ایؽاف ٌلبف ىی

ىیهیّف در اكایم كؽف  18ـبؿ گؼكخَ ، تَ  2000ىیهیّف ُکخبر در  90ُیؽکبٌی از 
در ضبنی کَ ىیهیّف ُکخبر حلهیم پیػا کؽدق اـج.  7تیفخو در ضبؿ ضبىؽ تَ ضػكد 

ُبی  سٍگم ذثخی ُبی ُبی كيبؿ کلّر ك عبنَ ىطٌَّ یج ىطبفِج از سٍگمكىٓ
ُیؽکبٌی ىٍهّب ٌثّدق ك ُيچٍبف ىٓف ضؽاـج ك ىطبفِج تؽ پیکؽق ایً ففیم 

تخّاٌیو تب ذثج چِم ىیهیّف ـبنَ ـبیَ افکٍػق اـج، سبی اىیػكاری اـج کَ 
تَ ىفِّـ ىیؽاث ُبی ُیؽکبٌی در فِؽـج آذبر سِبٌی یٌّفکّ ك ٌیؾ حّـٓۀ آف سٍگم

 ىلخؽؾ تلؽیج در سِج ُؽ چَ تِخؽ ضفبُج ك حلّیج آف تکّكیو. 
 

 ْهی نبدكی
 ـؽدتیؽ ٌلؽیۀ پژكُق در آىّزش ىٍبنٓبت اسخيبْی

 
 


