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  سازمان حفاظت محيط زيست 

  اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي
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  :قدمهم

 قرآن  زيست از ديدگاه محيط �

روشن مي گردد كه هيچ مكتبي مانند اسالم به طبيعت و محيط زيست اهميت ) ع(با نگاهي به آيات و روايات و سيره ي اهل بيت 

همچنين . ها را به مطالعه طبيعت و عناصر آن فراخوانده است  از سوي ديگر ، قرآن كريم در بسياري از آيات ، انسان. نداده است 

بسياري از سوره هاي قرآن كريم به نام يكي از عناصر طبيعت خوانده مي شود، مانند سور شريفه بقره ، رعد ، نحل ، نور ، عنكبوت 

ا به گونه اي رقم زده است كه در دامان خداوند منان، سرنوشت بشر ر... . ، نجم ، فجر ، شمس ، حديد ، ليل ، قمر ، تين ، ناس و

. طبيعت به شكلي خلق شده است كه در خدمت انسان باشد و نيازهاي او را برطرف كند. طبيعت رشد كند و به آن نيازمند باشد 

زي به با در نظر رفتن اين نكته كه به حكم قرآن كريم همه چيز در جهان آفرينش بر پايه ي نظم و عدالت استوار است و هر چي

اين نتيجه به دست مي آيد كه نابساماني هاي موجود در طبيعت و آلودگي هاي زيست ) 49قمر ، (اندازه الزم آفريده شده است ، 

فعاليت هاي انسان براي رسيدن به رفاه و توسعه اقتصادي و . محيطي ناشي از بهره وري نادرست از طبيعت و منابع آن است 

اين تخريب آنچنان در وضعيت آب و هواي كره زمين ، دگرگوني ايجاد كرده . حيط زيست شده استاجتماعي ، خود باعث تخريب م

شرايط به وجود آمده به حدي وخيم است كه امروزه از آن به . كه سالمتي و حيات او و ساير موجودات زنده را به خطر انداخته است

بحران بايد به اصول اخالقي و متون ديني بويژه اسالم مراجعه كنيم براي رهايي از اين . ياد مي شود » بحران محيط زيست«عنوان 

 ، زيرا مبناي پيدايش بحران زيست محيطي كنوني ، بحران اخالق در ميان انسان هاست

 :محيط زيست در احاديث

  :مي فرمايد) ع(امام صادق

   گوارا و زمين حاصل خيزهواي تميز، آب فراوان و  :زندگي بدون داشتن سه چيز، بر انسان گوارا نيست

  :مقام معظم رهبريمحيط زيست از ديدگاه 

مسئله محيط زيست ،مسئله اين دولت يا آن دولت،مسئله ي اين شخص يا آن شخص و مسئله اين جريان و آن جريان نيست بلكه 

 )معظم له 17/12/93بيانات (. ست به دست يكديگر دهنددموضوعي كشوري و ملي است كه بايد براي حل مشكالت مرتبط با آن 

  :اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

باشند،   داشته  رشدي  رو به  اجتماعي  حيات  بعد بايد در آن  هاي امروز و نسل  نسل  كه  محيط زيست  اسالمي، حفاظت  در جمهوري

  آن  جبران  غير قابل  يا تخريب  محيط زيست  با آلودگي  كه  آن و غير  اقتصادي  هاي رو فعاليت  از اين. شود مي  تلقي  عمومي  وظيفه

  ."است  پيدا كند، ممنوع  مالزمه

  

  

 



 

٣ 

 

  دولت تدبير و اميد برنامه، اصول كلي و خط مشي

يازدهم دولت تدبير و اميد كه روز چهاردهم مرداد سال يكهزار و سيصد و نود دو از  خط مشي و اصول كلي برنامه دولت، برنامه 

  . مجلس شدتقديم جمهور  حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني رئيسسوي 

  .است حوزه محيط زيستدولت در اهداف راهبردي نكته قابل توجه اينكه بند دهم اين برنامه مختص برنامه ها و 

هاي مهم دولت تدبير و اميد  له محيط زيست به عنوان يك مساله اصلي براي سالمت و زندگي سالم مردم، از اولويتمسابه  توجه

  است 

  حوزه محيط زيست  10-

دولت يازدهم بر اين باور است كه سرنوشت آينده ايرانيان در گرو چگونگي نگرش و رفتار ما به محيط زيست و ميزان احياي توازن  

  . محيطي است زيست

  : اهداف راهبردي حوزه محيط زيست عبارتند از 1-10- 

  پايدارسازي كمي و كيفي آب و خاك؛  �

  ها؛  بول آاليندهدستيابي به هواي سالم و پاك و سطوح قابل ق �

  حفظ و بازسازي تنوع زيستي؛  �

  نيل به پايداري عرصه هاي طبيعي؛  �

  لحاظ ارزشگذار ي محيط زيست در تصميم ي گريها و حركت هب سوي اقتصاد سبز؛  �

  راهبردها  2-10- 

  : براي دستيابي به اين اهداف راهبردي، سه راهبرد زير تنظيم شده اند 

  پايدارسازي محيط زيست با تا ي كد بر حفاظت؛  �

  استقرار حكمراني شايسته محيط زيست؛  �

 . ساماندهي اقتصاد محيط زيست �

  هاي راهبردي  اولويت 3-10- 

   :طراحي شده اندشرح ذيل  به  براي هر كدام از راهبردهاي مذكور، اولويت هاي راهبردي 

ش آلودگي هواي كالن شهرها آلودگي هوا از معضالت اصلي زيست محيطي ايجاد مديريت يكپارچه و كارآمد كاه 1-3-10- 

  . كالنشهرهاي كشور است كه سبب افت جدي كيفيت زندگي شهروندان است

  احياي مديريت حوضه اي آب با اولويت تعادل بخشي منابع زيرزميني  2-3-10-



 

٤ 

 

  مديريت انرژي در جانب عرضه و تقاضا  3-3-10-  

  وري آب كشاورزي  محور و افزايش بهره يت آباعمال مدير 4-3-10-

  اجراي جدي برنامه مديريت خاك، پسماند و فاضالب و تكميل مقررات آن  5-3-10-

  ارتقاي كارآمدي در حفاظت منابع طبيعي و تنوع زيستي  6-3-10-

  احياي شوراي عالي محيط زيست و تشكيل و فعال نمودن صندوق محيط زيست  7-3-10-

  ايجاد دفتر توسعه پايدار و محيط زيست در سازمان مديريت و برنامه  8-3-10-

نهاد از مهمترين عوامل پويايي و انسجام ملي  تقويت و حمايت سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي سازمانهاي مردم 9-3-10-

  . دهند بوده و ضريب امنيت و حس تعلق را افزايش مي

  ، اخالق، رفتار و عمومي سازي فرهنگ محيط زيست  آموزش و ترويج سواد 10-3-10-

  ارتقاي ديپلماسي آب و احياي ديپلماسي محيط زيست با تاكيد بر معضل ريز گردها  11-3-10- 

  توانمندسازي ساختاري و اقتدار محيط زيست در حاكميت  12-3-10-

  لحاظ ارزش اقتصادي آب، خاك و انرژِي براي بهره بردار  13-3-10-

  اجتماعي در همه طرحها و لحاظ جدي اقتصاد محيط زيست  -ارزيابي زيست محيطي  10- 14-3-

  اتخاذ رويكرد هزينه فايده زيست محيطي در سياست خارجي  15-3-10-  

  اجراي ابزارهاي انگيزشي بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز  16-3-10- 

  ا در حسابهاي ملي فايده زيست محيطي كليه بخشه -اعمال رويكرد هزينه 17-3-10- 

  لحاظ آمايش سرزمين با محوريت آب و محيط زيست در برنامه ها و طرحهاي توسعه  18-3-10- 

  

  :استانسيماي محيط زيست 

شناسي، شرايط  طبيعت استان خراسان جنوبي با توجه به عواملي مانند موقعيت جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، ساختمان زمين

  .زمين از تنوع زيستي فوق العاده اي برخوردار استآب و هوايي و شكل 

البته . قرار گرفتن اين استان در كمربند اقليمي خشك همراه با عوامل طبيعي ديگر چهره بياباني و نيمه بياباني به آن داده است 

با نگاهي گذرا بر . شودهاي اقليمي ناشي از اين موقعيت در برخورد با سيماي كوهستاني ناحيه تا حدودي جبران ميمحدوديت



 

٥ 

 

آنچه كه امروز بوم زيست هاي مختلف جهان از آن جمله بر كشور خودمان وارد مي شود اين ضرورت كه بايستي مناطقي از كشور 

. و استان به منظور حفظ اين زيست بومها و تضمين تعادل اكولوژيكي حاكم بر اكوسيستم حفظ گردد، اجتناب ناپذير مي نمايد

ويژه زيستگاهي و حفاظت از آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست كشور تالشي خردمندانه براي حفظ تنوع ايجاد مناطق 

حال با توجه به روند رو به رشد . هايي كه مورد تهديد و تخريب قرار گرفته و به نابودي كشيده شده اند، مي باشدزيستي و گونه

اكوسيستم هاي طبيعي و منابع زنده آن و نگريستن به طبيعت به  جمعيت انساني، افزايش عدم احساس مسئوليت، متاثرشدن

اي را فرا روي ما قرار خواهد عنوان كاالي رايگان از ديدگاه توسعه كنوني مسلماً ظرفيت پذيرش محيط پرگشته و آينده پر مخاطره

ارزش هاي زيستي آن كامالً نابود  در اين وضعيت به منظور حفظ و حراست از آنچه باقي مانده، انتخاب مناطقي كه هنوز. داد

  .نگشته، الزامي به نظر مي رسد

وجود گونه هاي گياهي وجانوري خاص . باشند اكوسيستم هاي مناطق كويري از قابليتها و ارزشهاي اكولوژيك بااليي برخوردار مي

با عنايت به وضعيت آب و . اده استو طبيعت منحصر بفرد آن، اين مناطق را در زمره پر ارزشترين اكوسيستم هاي طبيعي قرار د

آن از جمله پديده شنهاي روان و وجود گونه هاي گياهي و جانوري سازگار با   هوايي اين مناطق و وجود چشم اندازهاي خاص

  . تواند اين مناطق را يكي از جذاب ترين مناطق طبيعت گردي كشور تبديل نمايد سخت ترين شرايط اقليمي مي

يط زيست خراسان جنوبي به منظور حفظ ذخيره گاههاي زيستي ژنتيكي و حمايت از گونه هاي گياهي اداره كل حفاظت مح

جلوگيري از  حفظ نسل گونه هاي مختلف و بهره وري معقول و هاي بومي منطقه و براي انجام امور تحقيقاتي و وجانوري و ژن

ود گونه هاي نادر و با ارزش وكمياب گياهي وجانوري تحت ها مناطقي را با توجه به شرايط خاص منطقه منجمله وج تعرض انسان

  . پوشش قرارداده و از آنها حفاظت وحراست مي نمايد

  

  

منطقه  4منطقه شكار ممنوع مصوب،  10 ،پناهگاه حيات وحش 3 ، منطقه حفاظت شده 4تعداد در استان خراسان جنوبي 

  .ردوجود دا منطقه پيشنهادي حفاظت شده 3شكار ممنوع مرزي و 

  ليست مناطق چهارگانه تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان 

  نام شهرستان  )هكتار(مساحت  نام منطقه  رديف

  خوسف  26238  منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ  1

  سربيشه -درميان   79311  منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه  2

  زيركوه - قاين   70300  منطقه حفاظت شده شاسكوه  3

  بشرويه -فردوس  83190  شده مظفري منطقه حفاظت  4

  نهبندان  22765  پناهگاه حيات وحش كجي نمكزار نهبندان  5

  بشرويه -فردوس  63900  پناهگاه حيات وحش رباط شور  6

  طبس  1516993  طبس  پناهگاه حيات وحش ناي بندان  7
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  ليست مناطق شكار ممنوع مصوب و مرزي استان

  شهرستاننام   )هكتار(مساحت  نام منطقه  رديف

  زيركوه -قاين  52000  شكار ممنوع دشت اسفدن  1

  سرايان   11485  شكار ممنوع كمر سرخ  2

  قاين  11900  شكار ممنوع لشكرگاه  3

  سربيشه -نهبندان  42000  شكار ممنوع جيك و زيدر  4

  نهبندان - سربيشه  78000  شكار ممنوع درح  5

  خوسف -بيرجند  8000  شكار ممنوع باقران  6

  بشرويه  22255  ممنوع عشق آبادشكار   7

  خوسف  12000  شكار ممنوع آرك و گرنگ  8

  زيركوه  20000  شكار ممنوع آهنگران  9

  بشرويه  35543  شكار ممنوع علي حيدر  10

  درميان  35581  درميان مرزيشكار ممنوع   11

  زيركوه  91865  زيركوه  مرزيشكار ممنوع   12

  سربيشه  49736  سربيشه مرزي شكار ممنوع  13

  نهبندان  45090  نهبندان مرزيشكار ممنوع   14

.        

 مساحت مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان

  درصد مساحت استان  جمع كل مساحت مناطق  سطح مديريتي  رديف

   7/1  هكتار 259039  مناطق حفاظت شده  1

  6/10  هكتار 1603658  پناهگاه حيات وحش  2

  2  هكتار 293183  شكار ممنوع مصوب  4

   1  هكتار 146974  پيشنهادي حفاظت شده   5

  3/15  هكتار 2302854  جمع كل  6

  

  :گونه هاي شاخص جانوري استان خراسان جنوبي

اين استان با داشتن . در كشور محسوب مي گردد كويري هاي تنوع زيستي از قطب يكي كه دارد خاصيبه دليل اقليم خراسان جنوبي استان 

درصد كل گونه هاي پستاندار ايران را در خود جاي داده است و حفاظت از گونه هاي ارزشمند و در معرض  4/26 گونه پستاندار، حدود52

از  ...شاه روباه، گربه شني، گربه پاالس، گربه وحشي، روباه شني و كل و بز، جبير،  آهو، قوچ و ميش، پلنگ،يوزپلنگ آسيايي،  :تهديدي چون

، شاهين، باالبان، بحري، عقاب طاليي، از پرندگان شاخص هوبره، زاغ بور،. اداره كل محسوب مي شوداهداف عمده و اولويت هاي كاري اين 

الك پشت آسيايي، الك پشت . انواع سارگپه، انواع سنقر، گنجشك سانان را مي توان نام بردعقاب تاالبي، عقاب شاهي، عقاب صحرايي، 

  .جمله خزندگان مهم استان هستند و انواع مارها از مهميزدار، آگاماي سروزغي ايراني
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  فهرست مهره داران استان

  كشور  استان  رده  رديف

  197  52  پستانداران  1

  535  154  پرندگان  2

  227  62  خزندگان  3

  21  3  دوزيستان  4

  160  ؟  ماهي ها  5

  گونه هاي در معرض خطر استان خراسان جنوبيفهرست 

  تعداد كل  IUCNتعداد جانوران در معرض خطر استان خراسان جنوبي بر اساس معيارهاي ليست سرخ   رديف

  آسيب پذير  در معرض خطر  به شدت در معرض خطر

كل و بز،  قوچ و ميش،  پلنگ  يوزپلنگ  پستانداران
  آهو، زرده بر

6  

، )چرخ(باالبان  -  پرندگان
  كركس مصري

عقاب تاالبي، عقاب 
  شاهي، هوبره

5  

الك پشت آسيايي، الك   -  -  خزندگان
دار، آگاماي  پشت مهميز

  سروزغي ايراني

3  

  14  10  3  1  تعداد كل
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 :فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش حفاظت محيط زيست استان  

  طرح هاي احيا و تكثير پستانداران در اسارت  .1

  طرح هاي احيا و تكثير پرندگان در اسارت  .2

  طرح هاي مديريت قرق هاي اختصلصي  .3

  احداث باغ وحش  .4
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