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 عوامل تهدید کننده 

 زیستگاه ها شدن جزیره ای و تخریب 

 با آنها ارتباط سکونتگاه ها، راه ها، توسعه دلیل به گونه ها برخی جمعیت

 مدت دراز در و می شود محلی انقراض موجب و قطع پیرامون جمعیت

 بیماری  ها مقابل در گونه مقاومت کاهش و ژنتیکی تنوع کاهش با گونه این

 .می شود محیطی تغییرات و

 

به بومی غیر گونه های نشده مهار و اصولی غیر معرفی و ورود 

 و ویروس  ها شدن وارد سبب بومی غیر گونه های ورود کشور،

 گیاهان که می شود کشور یک جانوران و گیاهان به جدید بیماری های

 بین از و ندارند مقاومت بیماری یا ویروس آن به بومی جانوران و

 .آلوده قلمه های ورود اثر در جنوب نخل درختان بیماری مانند می روند



 عوامل تهدید کننده 

وحش حیات زیستگاه های در ظرفیت از بیش دام حضور 

 باعث و گیاهی پوشش تخریب سبب برابر دو از بیش و برابر دو چرای

 .می گردد خاک فرسایش درنتیجه و علوفه و آب منابع کاهش

 

آبی اکوسیستم های به شهری و کشاورزی ،صنعتی آلودگی های انواع ورود 

 کشور خاکی و

 شوینده ها انواع شامل که کشاورزی زمین های به خانگی فاضلب ورود مثلا 

 .می باشد

 



 و خانگی کشاورزی، آلودگی های انواع ورود و زیستگاه ظرفیت از بیش دام حضور

   خاکی و آبی اکوسیستم های به غیره



 عوامل تهدید کننده 

کافی انسانی نیروی عدم و کافی مقررات و قوانین وجود عدم 

 عدم توسعه، برنامه ریزی در گونه ها متنوع ارزش های به توجه عدم

 میلیون 17 حدود .گونه ارزش های با مجاز غیر شکار جرایم تناسب

 و شده حفاظت مناطق ملی، پارک های جزو کشور سطح از هکتار

 محیط واحد 430 تنها که (ژنتیکی ذخایر) است وحش حیات پناهگاه های

 جهانی استانداردهای طبق که است صورتی در این که دارد وجود بانی

 .شود گرفته بکار بانی محیط 1000 حداقل باید



 عوامل تهدید کننده 

توسعه برنامه ریزی در وحش حیات گوناگون ارزش های به توجهی بی 

 بی که ندارد وجود جهان دیگر بخش های در حتی که است گونه های دارای ایران

 .است شده گونه این شدن نایاب و انقراض سبب گونه این به توجهی

جانوری گونه های قانونی غیر تجارت و زنده گیری 

  انحصاری گونه های داشتن و گونه ای غنای و جغرافیایی مکان دلیل به ما کشور

 مواد قاچاق از بعد سوم رتبه در جانوران قاچاق .است پدیده این معرض در

 .دارد قرار سلح و مخدر



 عوامل تهدید کننده 

تاالب ها تهدید و آبی منابع از بی رویه بهره برداری 

 و بومی پرندگان برای پناهگاه ها و ماهیان تکثیر برای مناسبی زیستگاه تاالب ها

 و لوئی نی، مانند خاض گیاهان دارای گیاهی پوشش لحاظ از و است مهاجر

 اندازه از بیش استفاده .می باشد سزایی به اهمیت دارای که می باشد آبی نیلوفر

 آب حجم کاهش سبب که کشاورزی برای تاالب به منتهی رودخانه های آب

 ورود و می شود تاالب عمق کاهش سبب که می شود تاالب به ورودی

 زندگی قطعی انهدام سبب که کارخانه ها و شهری روستایی، فاضلب های

 و می کنند تولید ناهنجاری صدای موتوری قایق های .می شود گیاهان و آبزیان

 .می اندازد خطر به جانوران زندگی که دارند همراه به را سوختی آلودگی های



 تاالب انزلی



 عوامل تهدید کننده 

متناوب خشکسالی های 

 متناوب، خشکسالی های آن طبع به و (اقلیم تغییر) هوا و آب جهانی تغییرات پدیده

 زاد میزان کاهش باعث محیطی تنش های افزایش و علوفه و آب منابع کاهش

 قابل و شاخص علفخواران و خشکی زی پرندگان انواع جمعیت بین در آوری

 شده اجباری کوچ های و مهاجرت مسیرهای در گونه تلفات و مهاجرت و شکار

 خروج و اشک جزیره به کبودان جزیره از میش و قوچ مهاجرت مثلا  است

 ارومیه دریاچه باتلق های در آنها میر و مرگ و اشک جزیره از زرد گوزن



 خشکسالی های متناوب



 عوامل تهدید کننده 

مجاز غیر سلح های وجود و قانونی غیر شکار 

 پیش بینی و دارد وجود کشور در مجاز شکار اسلحه میلیون یک از بیش

 تعداد این و باشد داشته وجود هم غیرقانونی اسلحه زیادی تعداد می شود

 از بیش شکار پروانه و دفترچه درخواست های تعداد به توجه با اسلحه

   .می باشد کشور وحش حیات توان و ظرفیت



 عوامل تهدید کننده 

در زیست محیط تعادل حفظ برای ضروری حقابه رعایت عدم 

 کشور رودخانه های

وحش حیات زمینه در اطلعات و آمار کمبود 



 راهکارها

 جانوری گونه های مدیریت جامع برنامه های اجرای و تدوین و تهیه 

 .تهدید و خطر معرض در

جانوران زیستگاه در آلودگی ها انواع بروز از جلوگیری 

شکاری سلح حمل پروانه صدور و مجاز غیر سلح های آوری جمع 

 .برداشت قابل وحش جیات جمعیت با متناسب

کشور وحش حیات مداوم پایش و سرشماری 



 راهکارها

کشور به مهاجم بومی غیر جانوری گونه های ورود از جلوگیری 

و مدیریت در خصوصی بخش فعال مشارکت زمینه ایجاد 

 وحش حیات حفاظت

برنامه های در جانوری گونه های متنوع ارزش های کردن لحاظ 

 کشور عمران فعالیت های و توسعه

آنها شدن جزیره ای از جلوگیری و زیستگاه ها یکپارچگی حفظ 



 راهکارها

زیست محیط حفاظت سازمان کارشناسان دانش سطح ارتقای 

دیده آسیب گونه های احیای و بازسازی 

خشکسالی و تخریب اثرات از ناشی دیده خسارت زیستگاه های احیای 


