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 مقدمه

 

شناخت منابع  ،شیالت به عنوان یکی از زیر مجموعه های منابع طبیعیبا توجه به اهمیت 

یابد. با توجه به ابعاد محیط ضرورت میو نقش حفاظت و بهره برداری اصولی از آن طبیعی 

امروزه بسیار مورد  گیرد،قرار میزیست و اینکه منابع طبیعی نیز در زیرمجموعه محیط زیست 

 توجه است. 

در گذشته های دور محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی در کنار بهره برداری که صورت 

سازمان ملل در مورد محیط زیست اولین کنفرانس جهانی می گرفت اهمیت امروزه را نداشت. 

با حضور مقامات کشورهای جهان با عنوان کنفرانس سازمان ملل درباره محیط  ۱۹۷۲در سال 

از این به بعد بود که اهمیت  .زیست و انسان در شهر استکهلم پایتخت سوئد تشکیل گردید

 محیط زیست در بین جوامع مختلف اهمیت بیشتری یافت.

 

 محیط زیست

دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط محیط زیست برای واژه 

زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل 

زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از 

می شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می نمایند را شامل ن غیره تخریب طبیعت و

مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه های جلوگیری از آلودگی هوا، راه 

محیط زیست در اصطالح به کلیه عوامل تهدید  غیره.های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و 

  .ق می شودکننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتال

بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک معنای  دیگراما نگرش 

دارد، یعنی چیزی که توسط پیرامون خود محاط شده است.  "پیرامون"نسبی به مفهوم 

موردی که در این جا مهم قلمداد می شود این است که بدانیم، منظور ما از محیط زیست 

ت این موضوع اهمیت دارد زیرا آن چه وضعیت یک محل را برای زیست یک کدام موجود اس

نوع موجود زنده بهبود می بخشد می توان محیط زیست یک موجود دیگر را تباه کند.حال 
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در مجموع باید گفت: محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، 

 .متقابل قرار دارد آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش

تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی،  که است این در طبیعت تفاوت محیط زیست با

شوند، در حالی که عبارت محیط شود که منحصراً در نظر گرفته میزیستی و غیر زیستی می

 استهای میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شدهکنشزیست با توجه به برهم

 

 
 تراز سازمانی علم محیط زیست -۱شکل

 

ترین تعریفی که در ارتباط با واژه محیط زیست به ویژه از سوی یونسکو به کار از جامع یکی

می باشد که عبارت است از محیط  (زیست کره یا بیوسفر)رود اصطالح زیست سپهر  می

 .زندگی بشر یا بخشی از جهان که طبق دانش کنونی بشر امکان زیستن در آن وجود دارد

زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از حالت طبیعی  محیط

طبیعی بنابراین محیط زیست به دو صورت  می باشد. توسط انسان ساخته شده استآنچه یا 

محیط زیست شامل سه بخش  .بندی استو محیط زیست انسانی یا انسان ساخت قابل دسته

 :عمده زیر است

منابع طبیعی اعم از تجدید پذیر و تجدید ناپذیر مانند آب هوا خاک و تمامی موجودات  -الف

 .زنده و تاثیر متقابل عوامل با یکدیگر است

 فرهنگی استاموال و دارایی هایی که جزو میراث  -ب 

 اندازهای ویژهیا چشممنظر  -ج 
 

به عبارت دیگر محیط زیست را می توان به مفهوم اجزای کره خاکی دانست که شامل زمین  

و کنش و  ،تمامی مواد آلی و غیر آلی و موجودات زنده ،تمامی الیه های اتمسفر ،آب و هوا

 .واکنش های میان سیستم های طبیعی می باشد

 

 جهانعمده ترین مسائل زیست محیطی 
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عمده ترین مسائل زیست محیطی را که امروزه کم و بیش موجب دلمشغولی کارشناسان و 

 است عبارتند از:جهان افکار عمومی 

 الف( آلودگی محیط زیست: که خود به چند گروه تقسیم می شود:

دی اکسید کربن، ، iPCBانتشار ترکیبات سمی مانند فلزات سنگین، 

 ( در هوا، آب و خاکCFCکلروفلوئورکربن)

 اسیدی شدن از طریق دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و آمونیاک

 سمی و فقیر شدن آبهای سطحی و زیرزمینی در اثر انتشار مواد ارگانیک

 آلودگی صوتی
 

 ب( تشعشعات:

 انتشار رادیواکتیویته -۱

افزایش تابش های خورشیدی به علت نازک شدن الیه ازون که علت اصلی آن گازهای  –2

CFC .است 

 

 پ ( تغییرات آب و هوایی:

تغییر در درجه حرارت و میزان بارندگی به علت آنچه اثر گلخانه ای می نامند اثر گلخانه ای 

به دلیل افزایش تراکم دی اکسید کربن حاصل از سوخت های سنگواره ای و نیز گازهای دیگر 

 در هوا بوجود می آید. o2N  ،4CH  ،CFCگلخانه ای مانند 

 جنگل تراشی و بیابان زایی نیز انجام می شود. تغییر در میزان بارندگی، همچنین در اثر
 

 ت( تخریب اکوسیستم:

ها و  نابودی گونه های گیاهی و جانوری به علت جنگل تراشی، گسترش بیابان -۱       

 فرسایش خاک

 تراکم مواد زاید و زباله ها که فضای رو به افزایشی را اشغال می کنند. - ۲

 

، تخریب الیه ازون، پدیده گلخانه ای، زیست محیطی جهانترین مشکالت  مهمبنابر این 

افزایش شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در ، آلودگی آبهای بین المللی، بارانهای اسیدی

 هستند. کاهش روز افزون تنوع زیستیو  حال توسعه

 

عالیت تغییر شکل و یا نابودی زیست بوم زمینی و دریایی دارای کیفیت باال در اثر تراکم ف

با بهره برداری های اقتصادی انسان در جهت ارضای نیازهای مادی خود از دورترین زمان ها 
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. برداشت از طبیعت بستر اصلی حیات انسان بوده و هست صورت می گرفتمنابع طبیعی  از 

اما خسارات محیط طبیعی ، دست کم تا پیش از انقالب صنعتی)جهش ها و تحوالت بزرگی 

در چند کشور اروپایی رخ داد ( ناچیز و جزئی بوده است. انقالب  ۱8قرن  که از نیمه دوم

صنعتی نظام اقتصادی جدیدی را برکشید که متکی بر تقاضا برای تولید و مصرف کاالهای 

بدین سبب منابع طبیعی مورد یورش قرار گرفت. از این پس رشد تولید و مصرف  جدید بود.

 د معیار ناکامی نظام اقتصادی نام گرفت.معیار کامیابی و رکود و کاهش تولی

 

 های وارد بر محیط زیست سرچشمه های تباهی و خسارت

 حوادث تکنولوژیکی -

سهم چشمگیر فعالیت های صنایع سنگین و شیمیایی که آالینده تر از بقیه صنایع  -

 است

نارسایی و نبود اطالعات و بررسی های زیست محیطی مقدم بر تصمیم گیری  -

 اقتصادی

 بی تفاوتی نسبی کارگزاران اقتصادی در برابر تباهی محیط طبیعی و محیط زندگی -

 فقر نسبی کشورهای در حال رشد و فقر شدید کشورهای توسعه نیافته -

رشد جمعیت، رشد اقتصادی متکی بر الگوی مصرف غیر عقالیی ) از دیدگاه منابع  -

 طبیعی(

 

اگر فرآیند های فعلی تصمیم گیری کارگزاران اقتصادی در تخصیص منابع بدون توجه کافی 

به محیط زیست، بهینه صورت نگیرد پیامد منفی آن رشد جمعیت و گسترش فقر نسبی است 

مطالعه روابط بین نظام های اقتصادی و نظام اکولوژیکی هدف اقتصاد محیط زیست  دربنابراین 

مد ها جلوگیری نماید. دولت ها با قانون گذاری زیست محیطی و اعمال است تا از این پیا

استاندارد های آن می باید به تصحیح سازوکارهای بازار بپردازند. دستکاری در نظام قیمت از 

طریق وضع مالیات بر فعالیت های اقتصادی آالینده محیط زیست و یا دادن یارانه به فعالیت 

به عالوه  .وسیله موثری استابی به هدف های زیست محیطی های کاهش آلودگی برای دستی

برقرار کردن مجوزهایی برای تخلیه زواید و پسماندها از دیگر ابزارهایی است که دولت ها در 

 تا از محیط زیست و منابع طبیعی حفاظت کنند. اختیار دارند

 

 یطبیع منابع
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طبیعی زمین تولید شده اند و شامل منابع طبیعی منابعی هستند که از طریق واکنش های 

خاک و الیه های عمقی و  ،مواد معدنی ،مواد غذایی ،فضای حقیقی قسمت جامد سطح زمین

 ،آب و هوا و عوامل تجزیه کننده طبیعی ،حیوانات ،گیاهان وحشی و یا زراعی ،قشری زمین

آنها  هی زمین بمواد زائد و چرخه های موجود در طبیعت می باشند و کلیه موجودات زنده رو

 .باشندنیازمند می

های طبیعی، اراضی جنگلی، ها، مراتع، بیشه کلیه عرصه و اعیانی جنگل شاملمنابع طبیعی 

زارها، نیزارها، تاالبها، مردابها، اراضی مستحدثه، اراضی ساحلی، اراضی موات، چمنزارها، بوته

ها، شنزارها، منابع خاک، کوهستانی، کویراراضی خالصه، اراضی دولتی، اراضی بیابانی و 

احداثی از محل  ،کاشتهای دست ها، جزایر، جنگل ها، خلیجها، بستر دریاها، دریاچهآبراهه

های  ها و ایستگاههای جنگلی، نهالستان های آبخیز، پارک اعتبارات دولتی و عمومی، پارک

ها و  طبیعی و اجزای آن، جنگل های تولید بذر و نهال و ذخایر ژنتیکی عمومی، زیست بوم

برای احیاء، اصالح و تبدیل منابع ایجاد جنگل ها و مراتع مراتعی که در اجرای وظایف سازمان 

ها و واحدهای تابعه  و سازمانجهاد کشاورزی شود و سایر منابع مشابه که توسط وزارت می

 .، می باشدشودایجاد شده یا می

 

 تقسیم بندی منابع
 

 (Renewable Resources)تجدید پذیرمنابع 

( و و آبزیان شیالتاز جمله که مانند جنگل ها ، حیوانات ) هستند منابع بیولوژیکی 

امکان تجدید دارند )در واقع ظرفیت تامین خدمات به میزان نامحدود را دارا  میکروارگانیزم ها

ح اداره شوند هرگز تمام هستند اما  فشارهای اکولوژیک برای آن وجود دارد و اگر بطور صحی

  نمی شوند(

 ( که خود به دو دسته تقسیم می شوند:Renewable Resources-Non) منابع تجدیدناپذیر

که مقدار ثابتی از آنها موجود بوده و پر (: Exhaustible Resourcesمنابع پایان پذیر) -الف 

 شدنی نیستند مانند ذغال سنگ و نفت خام

  فلزات، طال، مس و ...(: مانند  Recyclable Resourcesبازیافت)منابع قابل  -ب 

این طبقه بندی هرچند مفید است ولی دارای محدودیت نیز می باشد، زیرا هیچ ارتباطی با 

 نحوه تخلیه پذیری بالقوه ذخیره منابع طبیعی ندارد.
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پایان منابع از لحاظ نظری می توانند تا ابد دوام داشته باشند یا اینکه اساساً از منبعی بی برخی

توانند به کمک فرآیندهای طبیعی با بازیافت اند و یا میمانند انرژی خورشیدی حاصل شده

 .د به شرط اینکه به نحوه خردمندانه مدیریت شوندنمصنوعی تجدید و دوباره احیا شو

انرژی منابع طبیعی را به شکل انرژی باد، موج دریا، جذر و مد و انرژی خورشیدی مورد اگر 

ترین ویژگی آنها اینست  توجه قرار دهیم این منابع را معموالً تجدید شدنی می نامند و مهم

که حداقل از نظر اقتصادی در یک افق زمانی پایان ناپذیرند. انرژی از این نظر پایان ناپذیر 

مصرف یک فرد باعث کاهش توان بالقوه عرضه انرژی و استفاده سایرین نمی شود است که 

زیرا تخلیه پذیری اینست که جریان انرژی کامالً نامحدود بوده و منشاء غیر انسانی دارد مثالً 

انرژی جذر و مدی حاصل نیروی جاذبه کره زمین با ماه است و منشاء انرژی خورشید تشعشع 

اما منابع طبیعی بیولوژیک معموالً تجدیدشدنی اند ولی بطور  ید است.مواد ذخیره در خورش

بالقوه پایان پذیرند. منابع طبیعی تجدید پذیر مانند ساختمان خاک و سطوح مختلف 

حاصلخیزی آن، سیستم های تخلیه چاه، الیه ازون و پخش میانی و فوقانی و تحتانی الیه 

جذب مواد غذایی الزم توسط محیط زیست  اتمسفر کره زمین و ظرفیت جذب مواد زائد،

 .باشدمی

 

 محیط زیست طبیعی

 Natural( را با منابع طبیعی)Natural reservesبرخی اقتصاددانان اندوخته های طبیعی )

resourcesاز نظر دانش ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست بین اندوخته  ( اشتباه می گیرند

 وجود دارد.و منابع تفاوت معنی داری 

میالدی تمامی موجودی کره زمین را به دو دسته منابع طبیعی  ۱۹۹0تا پیش از سال 

 Not renewable natural)ناپذیر ( و تجدیدrenewable natural resources)پذیرتجدید

resources  تقسیم می کردند. اما از آن سال به بعد به خاطر ناهنجاری های محیط زیست )

به تکامل روش ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست که برای حل ناهنجاری  جریان و رشد رو

بین اندوخته های طبیعی و منابع طبیعی تفاوت قائل اند و  های یاد شده شکل گرفته است

آنکه اندوخته های طبیعی و منابع طبیعی را به جای دو دسته به سه دسته زیر تقسیم بندی 

 کرده اند.

 نابع طبیعی پایدار ) مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد و غیره(اندوخته ها یا م -الف
 

 ) مانند سوخت فسیلی، معادن و غیره(ناپذیراندوخته ها یا منابع طبیعی تجدید -ب
 

 اندوخته ها یا منابع طبیعی با توان تجدیدپذیری ) مانند جنگل ها، مراتع، تاالبها و غیره( -ج
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وجود خارجی ندارند یعنی پیش از  پذیر منابع طبیعی تجدیدطبق تقسیم بندی جدید دیگر 

ها استفاده شود طبیعت این قدرت  این فکر می کردند که هر قدر از جنگل ها مراتع و تاالب

را دارد که آنها را به حالت کمی و کیفی اول برگرداند اما رویدادهای اخیر نشان دادند که 

بل تجدیدند که به اندازه توان تولیدی آنها بهره چنین نیست. اندوخته های طبیعی زمانی قا

 برداری یا بهره وری شوند. 

-اگر برای بهره برداری و یا بهره وری از اندوخته های طبیعی محیط زیست کره زمین برنامه

ریزی کنیم و به تهیه و تدوین طرح بپردازیم و بر اساس آن و بر حسب توان تولیدی اندوخته 

روی انسانی موجود و منابع مالی موجود بهره برداری کنیم در آن صورت تکنولوژی موجود ، نی

می شود که توان تجدیدپذیری هم دارد و این معنا  اندوخته طبیعی تبدیل به منابع طبیعی

کشور از محیط زیست حمایت می در در حال حاضر یادمان باشد اساس توسعه پایدار است. 

 شود نه حفاظت.

 

 
 اندوخته یا منابع طبیعی پایدار -۲شکل

 

 انرژی خورشیدی

نتیجه فرآیند  .انرژی خورشیدی نتیجه فرایند پیوسته همجوشی هسته ای در خورشید است 

انرژی به صورت تشعشعات  .هلیوم است های هیدروژن و تشکیلهمجوشی اتم

بطوری که از طریق پنل های خورشیدی  .گرددالکترومغناطیسی با تراکم فرکانس زیاد آزاد می

 می توان آنررا به الکتریسیته طبدیل کرد و یکی از انرژی های پاک محسوب می شود.
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 فرآیند تبدیل انرژی خورشیدی به برق -3شکل 

 

 انرژی باد

بعد از  .به وجود آمدن باد می شودو باعث جریان هوا  دو نقطه حرارت بیناختالف درجه 

انقالب صنعتی انرژی به میزان زیاد مورد بهره برداری قرار می گرفت اما در طی انقالب صنعتی 

امروزه  ند.سوخت های فسیلی به دلیل ارزانی و قابلیت اطمینان باال جایگزینی انرژی باد شد

اد تمایالت جدید در زمینه فناوری انرژی باد شده است و مشکالت بحران نفتی باعث ایج

زیست محیطی و مسئله تغییر آب و هوای کره زمین به علت استفاده از منابع انرژی متعارف 

 :چندین عیب دارد دوی بانیراین عالیق را تشدید کرده است 

 آوردارتعاشات مولدهای بادی ممکن است ناراحتی های صوتی به وجود -

 کنندمولدهای بادی در پخش امواج رادیویی و تلویزیونی اختالل ایجاد می-

ها تأسیسات مولدها و سایر تجهیزات اشتغال می مولدهای بادی بزرگ زیادی را برای جاده- 

 کنند

 دهدطرح های مولد ارزش های زیباشناختی منطقه را کاهش می-

های بادی ممکن است سبب کشته شدن پرندگان در حال پرواز برداری از توربیننصب و بهره-

 شود توربین هااز طریق اصابت با پره های چرخان 
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 ظرفیت تولید الکتریسیته از نیروی باد ) گیگا وات ساعت( -4شکل 

 

 (Forest) جنگل

برند تشکیل یافته است و میی که با محیط خود در تعادل به سر نجنگل از یک گروه رست

این  همواره .دندهتشکیل می تعبارت است از اجتماعی از گیاهانی که اکثر افراد آنرا درخ

حیوانات مضر و مفید تحت  ،پوشش مرده ،پوشش علفی زنده ،هابوته ،هادرختچه ،درختان

ش درصد از خشکی های جهان زیر پوش 30حدود  .گیرندتاثیر عوامل محیطی قرار می

 .شودمیلیارد هکتار را شامل می 4ها قرار دارد که مساحتی در حدود ،جنگل

میلیون  ۱4۹باشد که میلیون کیلومتر مربع می ۵۱0بی آهای خشکی و  وممساحت کل بی 

های  وممیلیون کیلومتر مربع مربوط به بی ۲/36۱های خشکی و ومکیلومتر مربع مربوط به بی

میلیون کیلومتر مربع در جهان  44آبی می باشد در حال حاضر بیوم جنگل با مساحتی حدود 

 .باالترین سطح بیوم خشکی را به خود اختصاص داده است

 

  )Pasture( مراتع

  

ماه از سال  6عبارت است از منطقه یا قطعه زمینی که در طول سال و یا حداقل بیش از  مرتع

علوفه نیاز شود که باعث می عتوسعه مرات .ای خودرو و طبیعی باشدپوشیده از گیاهان علوفه

پوشش مطمئن گیاهی در مساحت پهناوری برای جلوگیری از فرسایش خاک  .دام ها حل شود

 .پوشش گیاهی جذب آب در خاک را نیز افزایش دهد .توسط آب و باد به وجود آید

 



11 

 

 :به دو دسته عمده طبقه بندی می شوند عبه طور کلی مرات

ادی دام می باشد مراتع غنی از علوفه که دارای ظرفیت زیاد برای چرای تعداد نسبتاً زی -الف 

 .باشندوالت میقهای اهلی شده گندمیان و بهای خودرو شامل گونه و عالوه بر رستنی

  .های خودرو می باشند نیستند و فقط شامل رستنی غنی علوفهکه از نظر  یمراتع -ب 

 گیرد صورت ها گاهچرا تجدید عادی دوره اینکه بدون شوند می خورده زودتر جوان هایعلف 

و خاک قابلیت رویش گیاهان و جذب  شده کوبیده ها امد مس زیر ،ها علف دیگر طرف از و

 .دندهآب را تا اندازه زیادی از دست می

 :(watershed)آبخیز

آبخیز واحدی هیدرولوژیک است که به عنوان واحد فیزیکی, بیولوژیکی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی 

عبارت دیگر  . بهمدیریت منابع طبیعی )آب, خاک, پوشش گیاهی( پذیرفته شده است برای طراحی و

گیری آبخیزداری بهره .شود نطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه زهکشی میآبخیز م

های از مجموعه گسترده دانش و تجربه در یافتن راه های پیشگیری و رویارویی با فرسایش خاک و سیالب

 آبخیز آبخیزداری یعنی بهره برداری مناسب و درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه هایاست.  مخرب

تغذیه سفره آب های زیرزمینی و  که تقویت پوشش گیاهی و کاهش زیان های سیل های ویرانگر و

 را بهمراه خواهد داشت. افزایش تولید محصول

توجه به  قطع درختان و کنترل درآوردن عملیات کشاورزی, دامپروری, ساختمان سازی, راهسازی, تحت

هیدرولوژی  , خاک شناسی, پوشش گیاهی, اقلیم شناسیوضعیت آبخیز براساس خصوصیات زمین شناسی

زیستی هر  پیشنهادها جهت اجرا و مدیریت صحیح در مورد همه عوامل طبیعی و ارائه رهنمودها و و

اکوسیستم در واحدهای طبیعی خاص واعمال مدیریت بر روی عواملی که در توزیع آب وکیفیت 

 .علمی, خاک حوضه آبخیز از فرسایش حفظ گردد هیدرولوژیکی تاثیر دارند تا به صورت مطلوب و

 .پردازد این مطالعه به بررسی خصوصیات ظاهری آبخیز می مطالعه فیریوگرافی:  -۱

 پردازد مطالعه هواشناسی: به طور کلی به بررسی اقلیم منطقه می  -۲

 پردازد مطالعه هیدرولوژی: به بررسی آبهای موجود در منطقه می -3

 پردازد های موجود در منطقه وپتانسیل های آن می خاک شناسی: به مطالعه انواع خاکمطالعه   -4

قدمت سازندها  نوع سازندها و برخی عوامل مورفولوژیکی و مطالعه زمین شناسی: به بررسی جنس و -۵

 پردازد وعوامل تشکیل آنها می
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-پتانسیل رسوب پذیری و فرسایش مطالعه فرسایش و رسوب: به بررسی انواع فرسایش در حوضه و -6

 پردازد ذاری رودخانه میگ

برنامه چرا و شدت  پردازد و های مختلف گیاهی منطقه می مطالعه پوشش گیاهی: به بررسی تیپ -۷

 کند های مختلف را در حوضه مشخص می درصد وجود کالس کند و چرا را تعیین می

 اقتصادی طرح می پردازد ارزیابی های اقتصادی و مطالعه اقتصادی: به بررسی شاخص -8

 شاخص پردازد, مطالعه کشاورزی واجتماعی: به بررسی عوامل کشاورزی واجتماعی آبخیز نشینان می -۹

انواع محصوالت کشاورزی منطقه  هایی از قبیل: جمعیت, تعداد خانوار, چگونگی کسب درآمد, تعداد دام,

 .شود می بررسی مطالعه این در …و

)از  طبیعی آبخیز عرصه حفظ برای …بیولوژیک: به ارائه طرحهای کاشت نهال, بذر کاری وعملیات  -۱0 

 .تثبیت بیولوژیک خاک از طریق پوشش گیاهی می پردازد بهبود وضعیت آن , و نظر پوشش گیاهی( و

عملیات مکانیکی: ارائه طرحهایی از قبیل احداث بندهای خاکی, گابیون, خشکه چین وعملیات  -۱۱

 بانکت بندی در این مجموعه می باشد نزوالت آسمانی از طریق احداث فارو, تراس و ذخیره

تعیین  دهد و تلفیق: به تعبیری عصاره مطالعات فوق می باشد که طرحی جامع وکلی ارائه می -۱۲

های تلفیق به حساب می آید که در آن نقشه های تهیه شده از هر  واحدهای کاری همگن از بخش

تلفیق گر  .قرار می گیرد و پلیگون های حاصل به عنوان واحدکاری معرفی می شوند گزارش روی هم

در این واحدها خصوصیاتی از قبیل نوع . برای هر یک از این واحدها عملیات خاصی را پیشنهاد می کند

 ژیکوهیدرول گروه(,…سنگی, زمینهای دیم وزراعی و  ,های گیاهی خاک, مساحت, نوع تیپ )اعم از تیپ

 .شود می مشخص …پتانسیل تولید هرزآب و , خاک بافت, خاک عمق, کخا

 

 نیروی آب

ن در گردش آب در طبیعت یک دو هزارم آاب است که تن  ۱8به توان  ۱0ین دارای کره زم

گردد شود و سپس به صورت باران و برف دوباره به زمین باز مییعنی تبخیر می .کندشرکت می

هزار کیلومتر  40هزار کیلومتر مکعب است که از این مقدار  ۵0 عادلاین بخش کوچک م

 .ی ها جاری می شود و به دریا می ریزدخشکآن در مکعب 
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 مصرف و بازچرخانی آب -۵شکل

 

 
 

 :آبی -انرژی برق  -الف 

از انرژی آب های در حال فرو ریزش ابتدا در فرم مکانیکی و سپس از اواخر قرن نوزدهم با  

انرژی برق آبی از ریزش آب به توربین های  کنند.میتبدیل آن به انرژی الکتریکی استفاده 

 آیدآبی و به گردش درآوردن توربین متصل به آب به دست می

 :جزر و مد -ب
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آید جزر و مد در اثر جاذبه ماه و جاذبه خورشید بر زمین و چرخش ماه و زمین به وجود می 

ترین فاصله دوردر دریاها جاذبه ماه ارتفاع آب را در هر دو طرف زمین یعنی نزدیک ترین و 

و گردش زمین به دور خود به سمت غرب  دآب دریا در اثر م .بردماه نسبت به زمین باال می

 می شود.کند و به صورت موج های دریا ظاهر دا میجریان پی

انرژی جزر و مدی سابقه طوالنی دارد و سوابق بکارگیری انرژی به وسیله آسیاب هایی که با 

سال قبل از  ۱300انگلستان و اسپانیا به  ،کردند در سواحل فرانسهقدرت جزر و مدی کار می

ها جای خود را به ماشین های احتراقی آسیاب ،با پیدایش انقالب صنعتی .میالد می رسد

 .کردند و بازدهی بهتری داشتنددادند که با سوخت فسیلی کار می

 :انرژی بیوماس -پ 

انرژی موجود در باقیمانده این صورت است که از به  (ودهت ستیز)س ابرداری از بیومبهره 

 ،و شلتوک برنج هپوست ،الیاف غالت ،رکحاصل از نیش (مالس گاس)های کشاورزی نظیر با

 تکه ،های چوب و خرده ریزهای اره موتوریتکه ،پوست گردو و ضایعات چوب نظیر خاک اره

های  فبید و عل ،بانی و همچنین درختان سریع الرشد نظیر درخت تبریزیباغکاغذ و ضایعات 

شالقی و مواد آلی پسماندهای جامد شهری و لجن حاصل از تصفیه خانه های فاضالب شهری 

 .و کود حیوانی و غیره استفاده می شود

 

 منابع انرژی های نو یا جایگزین تجدید نا شونده

سوخت های  ،عبارتند از انرژی زمین گرماییبطور عمده  هانرژی های جایگزین تجدیدنا شوند 

 و سوخت های هسته ای ،فسیلی

 :انرژی زمین گرمایی -الف

ی زمین در ایتالیا توسعه یافته و هم اکنون از گرمای یاستفاده از نیروی گرما ۱۹04از سال  

هاوایی  ،مکزیک ،ایسلند ،نیوزلند ،ژاپن ،طبیعی درون زمین در تولید برق کشور های روسیه

استخراج گرمای زمین از حد تجدید طبیعی آن پیش گیرد اگر  .و کالیفرنیا استفاده می شود

مین ز یا زمین درون گرماییانرژی  .دانست هتوان تجدیدناشوند انرژی زمین گرمایی را می

این انرژی بر اثر تجزیه رادیواکتیو ایزوتوپ  .شودای آن تولید میگرمایی در رآکتور هسته

آید به تجربه معلوم و عناصر دیگری که در پوسته زمین پراکنده است به وجود می سیمپتا

شده است هرچه به ژرفای زمین افزوده شود درجه گرمای آن افزایش خواهد یافت در گرمای 

درون زمین تنها در مناطقی می توان استفاده کرد که به سطح زمین نسبتاً نزدیک باشد 

از آب گرم درون زمین برای گرمایش ساختمان استفاده می کنند  فرانسه و مجارستان تنها

وارد  لمبه ایمی شود سپس آب سرد توسط ت حفربدین ترتیب که دو چاه عمیق در زمینه 



15 

 

آید ا شده و پس از داغ شدن و تبخیر آن در اعماق زمین از جای دیگر بیرون میه هایکی از چ

داغ سرد  یاین کار را پیش از آنکه سنگ ها توان عمده این است که تا چه مدت می سالهم

آهن برقی خود از انرژی ایتالیا. نخستین کشوری است که برای شبکه راه .شوند ادامه داد

گرمایی درون زمین استفاده کرده است استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی اغلب با 

 .در تمام دنیا معمول میباشد  (درجه سانتیگراد ۱00 )درجه فارنهایت  ۲۱۲دماهای کمتر از 

 

 انرژی هسته ای -ب

ی آزاد کردن انرژی و استفاده از آن دو فرآیند را . برای انرژی هسته اتمیعنانرژی هسته ای 

 ایای و گداخت هستهشکاف هسته :می توان به کار گرفت

ای از شکستن هسته اتم به ذرات کوچکتر و گداخت هسته عبارت استای شکافت هسته 

دو واکنش آزاد  رهمحصول فرعی  .ترای سنگینای اتم و تولید هستهه یعنی ترکیب هسته

گداخت هسته ای برخالف شکاف که در آن هسته های سنگین از قبیل  .شدن انرژی است

یدروژن با هم جوشیده و یکی در فرآیند گداخت عناصر سبکی از قبیل ه ،اورانیوم می شکند

انرژی  ،همراه با بروز گداخت .ایدمی شده و عناصر سنگین تری از قبیل هلیوم به وجود 

ای از معدنکاوی و فراوری اورانیوم تا اصل مراحل چرخه هسته . در تمامحرارتی آزاد می شود

تعطیل  ،ای مصرف شدهو مهارکردن آن و همچنین از فراوری دوباره سوخت هسته تشکاف

مقادیر متفاوتی پرتو وارد محیط زیست  ،کردن نیروگاه ها و خالصه دفع ضایعات رادیو اکتیو

ایزوتوپ های پرتوزا به دو طریق بر محیط زیست تاثیر دارند از  .گذاردشده و بر آن تأثیر می

یرهای دهند و از طریق ورود به مسطریق انرژی پرتوهایی که سایر مواد را تحت تأثیر قرار می

 را دو هر از ایهسته بمب یک فجاران .عادی چرخه مواد و چرخه ها یا زنجیره های غذایی

 .دگذار می تاثیر
 

 تجدید ناپذیر نابعم

منابع تجدید ناپذیر منابعی هستند که در صورت مصرف و به همانگونه از قبل نیز گفته شد 

شوند و بازیابی آنها بسیار پرهزینه باشد قسمت اعظم  تهیپایان رسیدن آنها ممکن است 

شوند و یا بعد از مدت منابع تجدیدناپذیر عبارتند از منابع کانی یا با موجودیت ثابت یافت می

از جمله منابع تجدید ناپذیر می توان به ذخایر  .شندبامینزمان طوالنی قابل تجدید و احیا 

 .نفت و گاز طبیعی زغال سنگ و سایر معادن طبیعی اشاره نمود
 

 نفت خام
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روغن سنگ یا نفت خام مایعی است که چسبناک از هیدروکربن های پیچیده به همراه مقدار  

با منشا حیوانی و گیاهان مدفون شده کمی اکسیژن گوگرد و نیتروژن تشکیل شده است که 

 نفت اجاولین مرحله استخرمیلیون سال شکل گرفتند  ۲00تا  ۱00حدود در قعر زمین در 

 نیروی اثر در که شودمی سبک تنف آوردن بیرون وحفر چاه  شامل ابتدا که است صورت بدین

 نفت اما نمود استخراج چاه از را آن توانمی راحتی به و شودمی حفاری چاه وارد جاذبه

مین خارج نمی شود و غالباً در چاه ز از آسانی به دارد کمی سیالیت و است لیظغ که سنگین

 های چاه به فشار با را آب سبک مرحله پس از استخراج نفتحفاری باقی می ماند در این 

 هدایت زمین سطح به را سنگین نفت از حاصل نیروی کمک به و کنند می تزریق جانبی

  .است نفت استخراج ثانویه مرحله همان مرحلهاین  کنندمی

گویند به های حاصل از تقطیر نفت که با آنها مواد پتروشیمی میاز ترکیبات و فرآورده بعضی

 ها الستیکپها  عنوان مواد خام در ساخت محصوالت صنعتی شیمیایی کود با آفت کش

درصد  3ها حدود های ترکیبی رنگ دارو و سایر فرآورده ها به کار می رود این فرآوردهبرفی

کشور آسیایی  ۵دهند تقریبا دو سوم نفت جهان تنها در استخراج را تشکیل میکل نفت خام 

درصد آن به  6۷عراق و امارات متحده عربی واقع شده  ،ایران ،کویت ،عربستان سعودی

. گاز درصد آن در کشور عربستان سعودی قرار دارد ۲۵کشورهای عضو اوپک تعلق داشته و 

ه ب شده هوا آلودگی موجب نیز نفت سوختن از اصلح یتروژنن دی اکسید گوگرد و اکسید

نشت نفت از  د.زنحیات وحش و انسان صدمه می ،ماهی ها ،درختان ،محصوالت کشاورزی

لوله های حفاری موجب آلودگی آب می شود و آب شوری که در طی حفاری به چاه نفت 

  .سازدهای زیرزمینی را آلوده میآبنیز شود تزریق می

 

 طبیعیگاز  

درصد گاز متان و مقادیر  ۹0تا  ۵0از  .گاز طبیعی در الیه های زیرین زمین واقع شده است

 .کمی هیدروکربن های گازی سنگین از قبیل پروپان و بوتان تشکیل شده است

 

 

توان به وضعیت آینده آن تا حدودی  با بررسی وضعیت محیط زیست جهان در حال حاضر می

 ۱۲کشورهایی که بیش از  ۱۹8۵های قبل از سال گرفت.و در مورد آینده نیز تصمیم  ردپی ب

درصد  ۵درصد در حال توسعه و زیر  ۱۲تا  8درصد رشد اقتصادی داشتند توسعه یافته و بین 

را توسعه نیافته قلمداد می کردند و هم اکنون این واحد در بعضی از کشورها معمول است اما 

بدون توجه به حفظ و پایداری محیط زیست بوده و فقط بر مبنای توسعه این رشد اقتصادی 
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دبیرکل سازمان ملل در سال  یست.یعنی توجه به پایداری محیط زیست ن .اقتصادی می باشد

نخست وزیر محیط زیست شناس  Brand handنفری به سرپرستی خانم  ۱۲یک گروه  ۱۹8۵

این گروه پس از دو سال بررسی و  .ی نمودرا مأمور مطالعه وضعیت محیط زیست جهان روژن

تحقیق کتابی تحت عنوان آینده مشترک ما منتشر کرد که در آن وضعیت تاسف بار محیط 

 که حالی درشامل آلودگی صنعتی در کشورهای اسکاندیناوی  .زیست جهانی مشخص شد

روژ ن ،سوئد در را آلودگی که بودند آلمان و اسکاتلند ،انگلیس کشورهای آلودگی این منشا

باران های اسیدی زندگی را در  در اثر این فعالیت ها بارش .کردنددانمارک و فنالند ایجاد می

بیش از هزار دریاچه اسکاندیناوی نابود کرده بود بنابراین محیط زیست یک مسئله جهانی 

 .است

 

 راهبردهای جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی

 مدیریت رابطه انسان با طبیعت( :conservation( حفاظت  

 بهره برداری مصرف انسان از منابع زیستمند  ):protection(حراست حمایت

 حفاظت مکمل توسعه( preservation(حفظ 

 تداوم و پایداری منابع زیست بند حفظ شود( maintenance(نگهداری

 (monitoring(پیوستهو پایش نظارت 

 

 راهبردهای جهانی حفاظت

 کاهش اثرات بحران زیست محیطی ● 

 عوامل بحران زا شناسایی ● 

 ،کمبود منابع غذایی (،شرایط نامناسب طبیعی)عامل جغرافیا  ،کاهش منابع ،جمعیت● 

 تکنولوژی و مناسبات اقتصادی اجتماعی

 استفاده کنندگان راهبرد هاشناخت ●

 اران دولتیذگ سیاست●

 اندرکاران حفاظتدست  ●

 مجریان توسعه●

  

 راهبردی دیدگاه از توسعه و حفاظت

وری و استفاده انسانی از زیستگاه به منظور تامین حداکثر مدیریت بهره، حفاظت حفاظت:

حفاظت باید طیف گسترده  حثدر باست. منافع نسل حاضر و آتی برای دستیابی به این هدف 
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ارتقای سطح کیفی محیط  ،ای از فعالیت های حفظ و نگهداری احیا و بهسازی و حمایت

 نی و کنترل نظارت پیوسته جدی گرفته شودآموزش و پژوهش تربیت نیروی انسا ،زیست

و کاربرد منابع مالی  زیست کرهمنظور از توسعه ایجاد تغییرات اصالح گرانه در  :توسعه 

نیروی انسانی و منابع طبیعی است برای تامین نیازهای انسانی و بهبود کیفیت زیستن 

 برداری بهره تداوم تضمین هدف است برداریبهره حداکثر به دستیابی توسعه هدف  .انسان

 .است آن مکمل یا توسعه پایداری کنندهتضمین حفاظت یعنی است

 

 راهبردی در عرصه منابع زندههدف های 

 و سیستم های حیات بخش بوم شناسی نگهداری از فرایندهای●

 حفظ تنوع ژنتیکی●

 بومبهره برداری پایدار از گونه و ●

 نیازهای مبرم در دستیابی و اهداف راهبردی●

در روند توسعه و حفظ زمین های زراعی و مربوط به کشاورزی به علت محدودیت یا فقدان  ●

ر به اراضی وبار امکانات دسترسی یا به علت پرهزینه گی یا هزینه باالی تبدیل اراضی غیر

 .زراعی مرغوب ضروری است

تعارض بین حفاظت و استفاده کشاورزی از اکوسیستم های دست نخورده یا اراضی که ●

 .قابلیت استفاده چند جانبه دارند باید حل شود

استفاده صحیح از اراضی کشاورزی مرغوب می تواند نیاز به اراضی دست نخورده و بکر را ●

 که قابلیت حفاظتی دارند کم نماید و فرآیند اکولوژیک در آنها را پایدار نماید 

جزایر  ،سواحل ،ها بمص ،مانگروها ،هاتاالب ،حساس های سیستم کلیه توسعه روند در● 

و غیره باید مستثنا شده  ،ای ویژههای جلگهجنگل ،ای پرشیبهای دامنه ه جنگل ،مرجانی

 .و کنار گذارده شوند

حفاظت آبخیزها به عنوان یک موضوع حاد برای جلوگیری از اثرات چند جانبه آنها بر ●

 ها باید مورد توجه قرار گیرددشت

واحد بقای زیست در روند توسعه استفاده از اراضی برحسب ناحیه بندی یا بهره وری از  ●

 محیطی مناسب در روند آمایش امری ضروری است

روند توسعه نباید به بهای آلودگی زیستگاه ها و ساحل اکوسیستم ها مخصوصاً اکوسیستم ●

 .های حساس تمام شود و کنترل آنها امری ضروری است

اراضی بر حسب تلفیق استفاده های هدفمند جنگل مرتع کشاورزی برای استفاده بهینه از ● 

 استعداد آنها امری ضروری است
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 اصول علم محیط زیست

 اصل اول 

تمام انرژی که به یک فرد جمعیت و اکوسیستم وارد می شود می تواند در آن ذخیره شده یا 

 حو،از آن خارج گردد انرژی می تواند از شکلی به شکل دیگر تغییر یابد ولی نمی تواند م

 .منهدم و یا خلق شود

 فصل دوم

 در می رود ولی همواره به فرم کم ارزش تر تبدیل می شود نانرژی هرگز در جهان از بین  

 به شدن تبدیل برای ناپذیر برگشت و جانبههمه تمایلی کره در موجود های انرژی تمام واقع

 .فضا ناپدید می گردد در تشعشع صورت به دارد حرارت

 فصل سوم

 تریننزدیک با فاصله  .زمان و تنوع همگی انواع منابع به حساب می آیند ،فضا ،انرژی ،ماده

 باروری و شودمی کم بسیار نظر مورد جفت یافتن احتمال باشد زیاد حد از بیش مخالف جنس

یر فضا به طور تاث بنابراین بود خواهد کمتر آن ممکن حداکثر از گیرد می انجام عمال که

زمان  .آیداصولی مشابه با تاثیر ماده و انرژی است و بنا به تعریف فضا یک منبع به حساب می

پستانداران می بایست از یک مانداب خشک شده به دیگری برای نمونه  .نیز یک منبع است

مثالً هر چه  .تنوع نیز می تواند یک منبع به حساب آید .که دارای آب است مهاجرت نمایند

گونه در قبال تغییر یک عامل محیطی  یپذیرتنوع غذاهای مصرفی گونه بیشتر باشد آسیب

فر به محصول صدر زمانی که کشور ایرلند وابستگی  .کمتر است ،بردکه غذای او را از بین می

تک محصولی بودن و بروز قحطی تعداد سیب زمینی داشت در اثر از بین رفتن محصول و 

 .زیادی از مردم تلف می شدند

 چهارماصل 

این اصل حداکثر ظرفیت قابل قبول دائمی در یک اکوسیستم یا حداکثر جمعیتی که می  

 .توانند در یک محیط زندگی کنند بدون اینکه ادامه حیات آنها به خطر بیفتد را بیان می دارد

 ظرفیت برد

یا بیشینه بهره برداری از منابع تجدیدپذیر  نهاییظرفیت برد اکولوژیکی عبارت است از حد  

برای یک کاربری معین بدون بروز پسرفت یا تخریب غیر قابل برگشت در یک مکان معین در 

 یک مقیاس زمانی غیر قابل برگشت در یک نسل

 اصل پنجم
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 و داد انجام را کاری تواننمی دیگر عبارت به .بر اساس این اصل هر چیز بر همه چیز اثر دارد

 روی بر نامطلوب اثر اسیدی های باران ریزش مثال برای نبود برخوردار آن عواقب و تاثیرات از

پوشش گیاهی گذاشته و باعث افزایش حاللیت فلزات و آن هم باعث عدم تغذیه مناسب 

 .کند محیطی صحبت میشود این اصل در مورد وحدت زیست گیاهان می

 اصل ششم

توان گفت فرایند هایی که امروز در سطح زمین رخ می دهد همان اس این اصل میبر اس 

زمان حال "داد این اصل به طور ساده می گوید فرآیند هایی است که در گذشته نیز رخ می

توان به تغییرات آب به عنوان مثال با بررسی فرآیند های آتشفشانی می "کلید گذشته است

 .و هوا پی برد

 هفتماصل  

 از گروه های (توالی)به عنوان مثال در قانون جایگزینی  (خودتنظیمی)اصل سایبرنتیک  

های دیگری نیز دارند تا ای خود را به گروهج تدریج به بینی ذره موجودات و جانوران گیاهان

استقرار آنکه خصوصیات کلی اجتماعی تغییر یابد و سرانجام جامعه پایداری از ارگانیسم ها 

 .می پذیرد

 اصل هشتم

 آن افراد و گونه هایی که زادگان بیشتری دارند جایگزین رقبای خود می شود 

 اصل نهم 

 دهی استرتنوع در هر جامعه متناسب با وزن زنده تقسیم بر با 

 دهماصل 

 افزایش معینی حد تا زمان گذشت با باردهی زنده وزن به نسبت باثباتدر یک محیط فیزیکی 

سر میایش تنوع را از افز باشد ثبات با کافی اندازه به فیزیکی محیط که جا هر .کندمی حاصل

  .می نماید

حیوان نسبت به  (دست پا گوش و غیره)کند که اندازه ضمایم خارجی اشاره می "آلن"قانون 

گوید می "منرگب"متمایل به کوچکتر شدن است از سوی دیگر قانون  تردر مناطق سرد زنو

به وزن کمتری از سطح تر و در نتیجه نسبت که حیوانات خونگرم مناطق سرد جثه بزرگ

ن این است که لمن و آگن مناطق گرمسیری خود دارند بیان مشترک قوانین برخویشاوندا

رساندن اتالف  ه حداقلتکامل در جهت باندازه و شکل موجودات زنده تا حدودی به وسیله 

 .شودانرژی از سطح بدن به محیط تعیین می

 اصل یازدهم
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های فیزیکی  محیط (مارگالف)کنند از سیستم های نابالغ بهره کشی می غسیستم های بال 

با ثبات موجب افزایش تنوع زیستی در جوامع بالغ می شوند که این به نوبه خود جمعیت ها 

 .تشویق می کند ثباترا به 

 اصل دوازدهم

حتی اگر همه مواد مورد احتیاج رشد گیاه به جز یکی در غلظت مناسب وجود داشته باشند  

  .متوقف خواهد کرد رشد را ،غلظتش خیلی کم استکه ناکافی بودن آن یک 

 سیزدهم اصل

اگر الزم است که مواد مختلف در زمان و مکان و شکل صحیح فراهم باشند پس موجودات 

 .سازندمی مهیامواد ضروری را  امکانزنده وابسته به مکانیزم هایی هستند که 

 اصل چهاردهم 

انرژی فقط یک بار از یک زنجیره غذایی  وانتومن است که یک کدر ایختالف ماده و انرژی ا

و بنابراین بازدهی یک  (قانون بقای ماده)کند اما ماده مکرراً در آن چرخش می نماید عبور می

کنند زنجیره غذایی بستگی به فرآیند هایی دارد که میزان چرخش مواد در سیستم معین می

بدن بیش از حیوانات بزرگ انرژی  به طور کلی حیوانات کوچک در هر روز و به ازای واحد وزن

  .سوزانندمی

 اصل پانزدهم 

و تنوع  ،غنای محیطی ،جغرافیایی یها در یک محیط بستگی به مساحت انزواتنوع گونه 

تنوع بوم شناختی به نوبه خود بستگی به طول مدتی دارد که یک زیستگاه  .ی داردختشنابوم

به استوا رو به  قطبروند کلی تنوع از  .ه شرایط اقلیمی برخوردار بوده استقفوبی ثباتاز 

 .ای می شودمحیطی موجب افزایش تنوع گونه یافزایش است افزایش غنا

 اصل شانزدهم

های بوم شناختی کامالً مشابه دارند نمی توانند مدت های طوالنی آشیانه کهای مختلف  گونه

اصل )با هم زندگی کنند و به تدریج یکی از آنها در اثر رقابت حذف می شود  گاهدر یک زیست

 س(طرد رقابتی یا اصل گا

 

 زیستگاه و آشیان بوم شناختی  

تمامی عمر و یا به مدت یک سال ست که کلیه نیازهای حیاتی گونه را برای ا زیستگاه مکانی 

برای تمام گروه های سنی گونه مورد نظر تامین نماید بنابراین زیستگاه یک موجود زنده 

زیستگاه یک موجود زنده یا  .محلی است که برای پیداکردن آن موجود زنده باید به آنجا رفت

شیمیایی -گروهی از موجودات زنده شامل همه موجودات زنده آن منطقه و محیط فیزیکی 
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گونه های مختلف از موجودات یا حیوان ممکن است در زیستگاه واحدی نشو  نما  .آنها است

ال ماهی کند ولی جا و مقام های متفاوتی را در یک زیستگاه واحد اشغال کنند به عنوان مث

د در یک دریاچه یا تواننمی آنها دو هر هستند آبزی واناتیحی گاویسردهان گشاد و ماهی 

زندگی کنند اما ماهی  (هر دو جز ماهیان گرمابی هستند )آبگیری که آب آن نسبتاً گرم باشد 

دهان گشاد که صیاد است اغلب از ماهیان کوچک زنده تغذیه می کند و بیشتر وقت خود را 

برند زیرا اغلب نزدیک به بستر دریاچه آبگیر به سر می یگاوسرطح آب می گذراند ماهی در س

از الشه جانوران دیگر تغذیه می کند بنابراین این دو ماهی مکان های متفاوتی را در زیستگاه 

توانند اشاره کرد که می شتوان به درخت بلوط و راکنند به عنوان مثال میواحد اشغال می

نما کنند بنابراین هر یک از گیاهان در زیستگاه واحد خود آشیان خاص خود شو ندر جنگل 

 را دارند

آشیان بوم شناختی موجود زنده به مکان اشغال شده توسط موجودات زنده و نقش وی در  

ها را به طور کلی می توان به دو نوع خاکی و آبی تقسیم گردد زیستگاهاجتماع خود اطالق می

  کرد

 زیستگاه خاکی

درصد تمام انواع رستنی ها و جانوران را در خود جای می دهد  80زیستگاه خاکی در حدود 

برابر اکسیژن موجود در آب است پس کیفیت  ۲00اکسیژن موجود در این زیستگاه حدود 

 های جنگل در خاکیست زیستگاه در مهمی عامل رانبا .متابولیسم حیوانات در اوج خود است

 درسمی متر ۱0 به تا سالیانه بارندگی میزان استوایی

 

 

 
 

 سهم توزیع زمین های کشاورزی در ایران  -6شکل 
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 بارندگی

نتیجه بارندگی یکی از عوامل طبیعی است که نقش زیادی در ایجاد تنوع منابع طبیعی دارد. 

 ۱600میلی متر تا  ۱800اختالف درجه حرارت باعث شده است مقدار بارندگی شمال ایران از 

میزان بارندگی  حرکت کنیممیلیمتر در تغییر باشد یعنی هر چه از آستارا به طرف گنبد 

 شمال به چه هر است تغییر در سانتیگراد درجه ۱8 تا ۱۵ دما متوسط میزان .کاهش می یابد

میلی متر  ۲000یم یعنی در بعضی از ارتفاعات نزدیک آستارا میزان بارندگی تا رو می غربی

درجه سانتیگراد شمال خراسان  ۱6یا  ۱4رسد ولی متوسط درجه حرارت پایین است هم می

 ۱8 تا و باالتر دما ایران شرق در .نیز میزان بارندگی استمیلی متر  400الی  300 .می باشد

درجه است  ۱3منطقه آذربایجان میزان دما  .درجه است ۱0ما سر میزان و رسدمی هم درجه

این اختالف بارندگی اختالف آب و  .متر بارندگی داردمیلی ۱00فالت مرکزی ایران حداکثر 

 .هوایی را سبب می شود
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 زیستگاه آبی 

 زیستگاه های آب شور  -الف

ترین زیستگاه گستردهگیرند و درصد سطح زمین را در بر می ۷0گاه ها در حدود این زیست 

 کنندهای موجود کره زمین در دریا ها زندگی میدرصد تمام گونه ۲0شوند تقریباً محسوب می

 زیستگاه های آب شیرین -ب

 های کره زمین را تشکیل می دهند آبهای شیرین بر روی هم فقط حدود یک درصد کل آب
 

 زیستگاه های زیرزمینی

موقت از  طور به جانوران از بعضی هستند زیرزمینی های حفره و غارها شامل هازیستگاه این 

شوند و به استراحت می ها استفاده می کنند به این معنی که در آنجا پنهان میاین زیستگاه

 .دهند پردازند به خواب زمستانی فرو می روند و یا نوزادان خود را پرورش می

 

 منطقه بندی سطحی کره زمین 
 

منظور از این نوع منطقه بندی در ارتباط با نحوه قرار گرفتن آرایش سطحی تشکیالت حیاتی 

می آب های شور و شیرین  ،شامل منطقه های خشکیکه و غیر حیاتی کره زمین می باشد 

 آشنا می شویم. منطقه بندی های خشکیباشد که در اینجا با 
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 (نیمکره شمالی)منطقه بندی کوهستانی  

یابد و این تغییرات درجه منطقه کوهستانی درجه حرارت با افزایش ارتفاع کاهش مییک در 

حرارت جوامع مختلف از گیاهان و جانوران را به وجود می آورد که این تغییرات مشابه 

تغییراتی است که بر حسب عرض جغرافیایی از خط استوا به قطب های گسترده شده اند 

درجه سانتیگراد  ۵۵/0ر درجه عرض جغرافیایی معادل متوسط کاهش درجه حرارت برای ه

به  .درجه سانتی گراد کاهش حرارت داریم ۵۵/0بوده و برای هر صد متر ارتفاع نیست حدود 

 رویممی باال دارد ارتفاع متر ۵448 که مکزیکو در  پوپوکاته پتلعنوان مثال وقتی از کوهستان 

ای عبور می شود که هنگام حرکت حیاتی و بیمهده می شود که از همان سرزمین های مشاه

ند به عبارتی دیگر با افزایش ارتفاع در نواحی کوهستانی ه ادر مسیر قرار گرفت طباز استوا به ق

 .ها همانند تغییرات آنها در هنگام حرکت از استوا به سمت قطب می باشدومتغییرات بی

 

 (استوایی) کوهستانیمنطقه بندی 

کوهستان های مناطق استوایی منطقه بندی کامال متفاوتی با منطقه بندی نیمکره شمالی در  

 .مشاهده می شود

 : منطقه ساوان  -۱

ساوان همراه با  پمتری جوامعی سرشار از تی ۱6۵0در پایین سلسله جبال تا ارتفاع 

 واناسا)دهند فلور و فنون اصلی منطقه را تشکیل می ،پستانداران بزرگ مثل فیل ها

 (فزار با درختان پراکنده آکاسیالعبارت است از ع

 منطقه جنگل های بارانی -۲

موش ، متری قرار دارد که مرکب از سرخس های غول پیکر ۲۲۵0از منطقه ساوانا تا ارتفاع 

 .های وحشی و بوفالو است

 :منطقه جنگل های بامبو -3

متری گسترده شده است  ۲8۵0های بارانی قرار دارد و تا ارتفاع بعد از منطقه جنگلفاصله بال

 .از بامبو و آنتلوپ ها از خانواده گاوسانان به عنوان ساکنین مهم این منطقه هستند ونه هاییگ
 

 :منطقه خلنگزار -4

گزار های انبوهی از گونه های چوبی به نام خلن متری رستنی 3600متر تا  ۲8۵0در ارتفاع 

ن ها انتشار دارند گخزه ها و ج ،ها شود که همراه آنها گلسنگمتر دیده می ۱۲تا  ۱0با ارتفاع 
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نگ از حیوانات . یوزپلهای آمازون قرار دارندو به طور مداوم در معرض خطرات شبنم جنگل

 .بومی منطقه محسوب می شود

 قه عریان آلپی:طمن -۵

ای و چند های قهوهه گرفته است گل سنگ های سیاه و خزمتری قرار  ۲600در باالی ارتفاع 

ن آن را پستانداری به وخورد و فگونه دیگر بر روی این منطقه لخت و بیابان آسا به چشم می

دهد این جانور برای موجودیت خود در برابر شرایط سخت ای تشکیل مییراکس صخرههنامه 

  .به تحمل و بردباری خود ادامه می دهد حیطم
 

 منطقه بندی بر حسب عرض جغرافیایی

و منطقه بندی بارندگی  (ایزوترم)منطقه بندی حرارتی تحت تاثیر این منطقه بندی 

 تقریباایزوترم ها  .شودای مختلف میوم همی باشد که موجب به وجود آمدن بی )ایزوهیتس( 

که ناشی از  کنددر جهت شرق و غرب بوده و حدود آن در مناطق ساحلی تغییراتی پیدا می

 .کندنفوذ و اثر حرارت آب دریاست که حرارت خشکی مجاور را تعدیل می

کمربند یخبندان در باالتر از منطقه گرمسیری مرز بین گیاهان و جانوران مقاوم به گرما و  

کند در واقع باالتر از این کمربند گیاهان جانوران مقاوم به سرما مقاوم به سرما را مشخص می

 .رند که قادرند سیکل کامل زندگی خود را در آن محیطی کرده و تولید مثل کنندانتشار دا

 )زیست بوم( اکوسیستم

توسط یک قوم شناس انگلیسی به نام تانسلی مطرح شد  ۱۹3۵واژه اکوسیستم در سال  

 باید حداقل اکوسیستم .سیستم به معنای موجودات زنده و محیط زندگی آنها می باشداکو

 بسازد محیط آن در معدنی ترکیبات از را غذایی مواد که گروهی باشد حیاتی گروه دو شامل

دو فرایند بنیادی  (.تجزیه کننده)که بقایای گروه اول را تجزیه نماید  گروهی و (کنندهتولید)

 چرخه عناصر شیمیایی و جریان انرژی در هر اکوسیستم ضروری است
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 اکوسیستم های کره زمینتقسیم بندی انواع  - ۷شکل

 

 تولید اول گروه. اندشده تشکیل عمده گروه دواز این موجودات زنده در یک اکوسیستم  بنابر

 اکثراً کنندگان ید(. تولها فتروترو)ه کنندگان مصرف دوم گروه و (ها اتوتروف) کنندگان

کنند تا های خود ثابت میسلولنرژی را از نور خورشید گرفته و در ا که هستند سبز گیاهان

از مواد ساده غیر الی غذا تهیه کنند. مصرف کنندگان خود به مصرف کنندگان بزرگ و 

کنندگان کوچک تقسیم می شوند. مصرف کنندگان بزرگ اکثراً حیواناتی هستند که مصرف

ه موجودات زنده دیگر و یا مواد آلی ویژه را می خورند. مصرف کنندگان کوچک یا تجزی

 .کنندگان که اغلب باکتری ها و قارچ ها هستند

علف ها و خزه ها از یک طرف و جانوران موجود از  ،هادر جنگل بین درخت ها و درختچه 

طرف دیگر یک اشتراک حیاتی پیشرفته وجود دارد که به آن بیوسنوز اطالق می شود این 

اً به کلیه روابط موجود بین باشد، مجموعدری در رابطه میمااشتراک حیاتی با خاک و سنگ 
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 (اشتراک حیاتی بین موجودات زنده و غیرزنده)سنوز ژئوگیاهان و جانوران و خاک جنگل بیو

 می گویند

گیاهان که شامل درختچه ها و خزه ها می باشند جز تولید کنندگان اکوسیستم جنگل  

ان گیاهخوار جزو محسوب می شوند و در حقیقت تولید اولیه جنگل را باعث می شوند. جانور

سیستم جنگل هستند و گوشتخواران تولید ثانویه جنگل را به وجود وکامصرف کنندگان اولیه 

می آورند. میکرو ارگانیسم ها در خاک جنگل نقش تبدیل کننده و تجزیه کننده را به عهده 

 .دارند و قادرند مواد آلی تولید شده را دوباره به مواد معدنی تبدیل کنند

های خشکی آبخیز است ساده ترین تعریف علمی و متداول از مرز در اکوسیستم یک تعریف

آبخیز بدین قرار است به نحوی که تمام رواناب ناشی از بارش وارد بر آن را یک رودخانه یا 

کند پستی و بلندی یعنی شیراز بین مرز آبراهه یا دریاچه و یا یک آب انباشت دریافت می

 ندکهای آبخیز را معین می

بسیار  (اجزای غیر زنده)ها  وپو بیوت (اجزای زنده)توان به بیوسنوز ها ژه اکوسیستم را میوا 

بندی برای اکوسیستم ها بدین بدین ترتیب طبقه .متنوع و با وسعتی بسیار متغیر اطالق نمود

 :شکل خواهد بود

 نظیر تنه یک درخت مرده یا آکواریوم :میکرو اکوسیستم -الف

 مزایا و سیستم نظیر جنگل یا تاالبمزو اکوسیستم:  -ب

 نظیر اقیانوس :سیستماکوماکرو  -ج

  .تنوع و سازش ،سه خصوصیت مهم در اکوسیستم ها عبارتند از تولید 

انرژی توان تولید را تعیین کرد که شاخصی در تبدیل  س میابا اندازه گیری میزان بیوم

 به طور کلی دو نوع کلی سیستم آبی و خشکی وجود دارد .خورشیدی است

 

 

 های خشکیاکوسیستم -۱

های خشکی بر اساس تیپ گیاهی غالب بوده و این اکوسیستم ها بندی اکوسیستمتقسیم 

 .اطالق می گردد "بیوم"ها نام به اکوسیستم .بیابان و تندرا هستند ،جنگل ،شامل مرتع

ای در تعیین نوع اکوسیستم دارد چون میزان اشعه تابشی عرض جغرافیایی نقش عمده

هر محل بستگی به آن دارد که عالوه بر عرض جغرافیایی بر دریافتی زمین و درجه حرارت 

گذارد و انتشار گیاهان هر منطقه نیز شکل و وزش باد و در نتیجه بر میزان بارندگی تاثیر می

تحت تاثیر درجه حرارت هوا و میزان بارش یعنی هر دو عامل اصلی آب و هوا هستند عالوه 

 مقابل کنشم ها است ومی در تنظیم گسترش بیخاک نیز عامل مه ،بر آب و هوا و گیاهان
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 زمین اکوسیستم .شودمی کوسیستما هر ویژه شرایط ایجاد به منجر گیاهان و هوا و آب خاک

 .تاس اکوسیستم بزرگترین آن زنده موجودات همه و زمین کره تمام از متشکل

 
 

 
موقعیت انواع بیوم ها در سطح کره زمین با توجه به عرض جغرافیایی و تغییرات  -8 شکل

 آب و هوایی
 

 

سیستم های خشکی کره زمین بر اساس گیاهان غالب آنها تقسیم بندی می شوند یا بزرگترین 

مقدار  ،طول فصل ،میزان بارندگی ،که از نظر آب و هوا یواحد جامعه خشکی است مناطق

شوند بنابراین بیوسفر از نامیده میبیوم نوع گیاهان و جانوران یکسان هستند  ،تابش خورشید

ها گیری بیماریمجموعه بیوم هایی که در کره زمین وجود دارد تشکیل شده است در شکل

دو عامل عرض جغرافیایی و ارتفاع نقش مهم دارند اگرچه در بسیاری از مواقع ارتفاع و عرض 

 کند افیایی را جبران میجغر
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 های کره زمین ومانواع بی

ها در حقیقت مناطق پوششی وسیع و همگانی هستند که دارای اقلیم و پوشش گیاهی بیوم  

یکسانی می باشند و دما و بارندگی به عنوان دو عامل مهم در تقسیم بندی بیمه های جهان 

 .محسوب می گردند

دارای یک حد آستانه هستند و اگر عوامل برهم  تعجنگل و چه مرم چه وبی هر اکوسیستم یا 

زننده تعادل بر روی آن اثر بگذارد در حد آستانه می تواند تعادل خود را حفظ کند و اگر 

م یوبا بیشتر باشد می تواند تعادل را به هم زند عوامل برهم زننده تعادل در یک اکوسیستم ی

 عبارتند از 

 یخبندان و غیره ، سیل،شان آتشف :عوامل طبیعی-۱ 

 برداشت بیش از حد و غیره ،معرفی گونه های جدید و غیر بومی :عوامل انسانی-۲

سیمای )نامگذاری بیوم ها بر اساس موجودات چیره آنها و یا بر مبنای حالت و شکل چیرگی  

 دالب صورت می گیرغه و یا بر مبنای شرایط اقلیمی روجودات چیم (پوشش یا فیزیوگنومی

 

 بیوم مناطق قطبی -الف

میلیون کیلومتر مربع می باشد که چهار پنجم آن را یخ های  ۲۱مساحت این بیوم حدوداً 

 ۲4دائمی تشکیل می دهد تراکم و تنوع بسیار اندک است در کل سال تنها در دو روز از آن 

ساعت شب و روز به صورت آشکار وجود دارد اول فروردین و اول مهر شش ماه شب و شش 

ه حرارت الزم برای توسعه پوشش گیاهی معموالً خیلی پایین است ماه روز است متوسط درج

در مناطق قطب جنوب  (گل سنگ)میزان بارش بسیار کم می باشد برخی گونه های گیاهی 

های سایر گونهاز کنند  درجه را تحمل می ۱8 -تا  ۱۲-زندگی می کنند بر اساس تحقیقات 

 ،توان نام برد جانوران آن نیز خرس سفید موجود خزه ها و قارچ ها و برخی جلبک ها را می

 هایگونه می باشد (لیمینگ)پرندگان مهاجر و موش خرما  ،گوزن قطبی ،روباه قطبی ،پنگوئن

 .می باشند ها ماهی و ،ها نهنگ انواع ،دریایی شیر ،دریایی فیل ،نیز دریایی

 

 وم تندرابی -ب

درجه سانتیگراد دما کاهش پیدا  ۷/0ی هر یک درجه افزایش عرض جغرافیایی حدود به ازا

باال شرایطی از  به درجه 6۵کند و اگر این وضع را بر روی کره زمین بررسی کنیم از مدار می

های به صورت انبوه آید که دیگر درختان قطور متراکم و جنگلنظر کاهش دما به دست می
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و نیمه انبوه وجود ندارد و تراکم کم و دما پایین است در چنین شرایطی بیوم شناسایی شده 

مقدار بارش  .ندرا همچنین به معنی سرزمین های بدون درخت استت .گویندرا تندرا می

میلیمتر است متوسط درجه حرارت در سردترین ماه های سال بین  ۵00تا  300الیانه بین س

درجه سانتیگراد کمتر است  ۱0ترین ماه سال از درجه سانتیگراد است و گرم 3۵-تا  ۱0 -

 درختان رشد درصد ۹ حدود که جایی درجه ۵۷ جغرافیایی عرض بین تقریباً توندرا منطقه

 در ناحیه این وسعت گرددمی مشاهده ندارد وجود رشد فصل آنها در که قطبی منابع و است

سانتیمتر یخ بسته است و  ۵0در کمتر از  . خاکالی بیشتر از نیمکره جنوبی استشم نیمکره

ماه می  3تا  ۲فصل رویش گاهی بسیار کوتاه در حدود  .زمین به طور دائم یخ زده می باشد

توان ها و خزه ها تشکیل می دهد جانوران آن میسنگگلیوم را بترین پوشش گیاهی باشد مهم

و جوندگان کوچک و خرگوش اشاره  ،علفخواران مهاجر ،پرندگان مهاجر ل،به حشرات بی با

های جغرافیایی باال  قطبی که در عرض : تندرایمی توان به دو نوع تقسیم کردرا تندرا  .کرد

گیرد تندروهای آلپی ی که در ارتفاعات باال شکل میشود و تندروای کوهستانی یا آلپیافت می

 3000متر به باال و در مناطق معتدله در دامنه جنوبی از ارتفاعات  4۵00در استوا از ارتفاعات 

 .متر می باشد ۲۹00تا  ۲۵00متر و در مناطق معتدله در دامنه شمالی از ارتفاعات  3۵00تا 

 

 برگ سوزنی های جنگل یا تایگا بیوم -ج

های اقلیم سرد عرض های تایگا یا جنگل های سوزنی برگ یا جنگل های شمالی که جنگل

 جغرافیایی و ارتفاعات باال را در بر می گیرد

. آب چون کاج نوئل صنوبر و نراد است یبرگان یدر جنگل های تایگا چیرگی درختان با سوزن

 .باشد می برف صورت به اغلب و مترمیلی ۵00 تا 3۵0 بین بارندگی و سرد آنو هوای 

 تا سه رویش فصل و سانتیگراد درجه ۱0 از بیش سال ماه گرمترین حرارت درجه میانگین

م است ولی این مسئله توسط طول روز بلند جبران ک نور شدت هرچند است سال در ماه پنج

جنگل های تایگا نوعاً از درختان کوتاه  .زند در زمستان تا عمق دو متری یخ می .شودمی

ای اقتصادی وم هها در زمره مهمترین بیتشکیل شده است اینگونه جنگل (متر 30اغلب زیر )

 کنندجهان هستند زیرا بخش بزرگی از الوار و خمیر کاغذ دنیا را تأمین می

در  .سوزنی برگان جهان را در خود جای داده است %60 میلیون کیلومتر مربع 8سیبری با  

نیمکره جنوبی این منطقه عمدتاً دریا است بنابراین جنگل های تایگا در نیمکره شمالی قرار 

 .دارند
 

 (معتدله)بیوم جنگل های پهن برگ خزان کننده  -د
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میلیون هکتار جنگل های  3/۱در ایران  .جنگل ها عمدتاً در ژاپن روسیه و آمریکا قرار دارد  

های ایران  پهن برگ خزان کننده در شمال و مقداری هم در زاگرس قرار دارد و کل جنگل

میلیمتر است که تقریباً در  ۱000تا  ۷۵0رسد میزان بارندگی بین میلیون هکتار می ۲0به 

سرد است  تمامی سال توزیع یکنواختی دارد در تابستان هوا بسیار گرم و در زمستان نسبتاً

جنگل های استوایی کمتر می باشد از بیشتر و  گهای آن از جنگل های سوزنی برتنوع گونه

آب و هوا نه چندان یخبندان است که  .انجام داده است بیومبیشترین تخریب را در این انسان 

درجه  .دنها نتوانند رشد کنند و نه چندان گرم است که درختان خزان نداشته باش ونهگ

سانتی گراد است بارندگی نسبتاً زیاد بوده و معموالً درجه  30 -متوسط سردترین ماه  حرارت

دوره خشکی وجود ندارد دارای خاک بسیار حاصلخیز است و به همین دلیل انسان بیش از 

 همه این اکوسیستم را برای سکونت برگزیده به طوریکه تراکم جمعیت در این مناطق باالست

 شرق در و مرزم و شرا مرکزی اروپای در بلوط اروپا و غرب در آن درختی شاخص هاینهگو

 در خزری های جنگل باشد می افرا و اگنولیام درخت است گرم تابستان هنوز که آمریکا

 معتدل کننده خزان های جنگل یا میانی های ضرع اکوسیستم جزو کالن های بندی تقسیم

 .ددارن قرار
 

 ع(علفزار و مرتبیوم مناطق استپی ) -ه

 چمنزارها ،هاواناسا ،ها، استپ تهاشد که طوریبتقریباً در تمامی قاره ها مشاهده می شود  

 نامیده ه علفزارک جغرافیایی ناحیه از واحدی نوع به که مختلفی های نام با آنها همه ها جلگه

 و اروپایی گیاهان اکوسیستم این در دارد اساسی نقش بین این در آتش .دارند تعلق شوندمی

رود چون ای می باشند اگر آتش سوزی صورت نگیرد علوفه از بین میای درختچههبوت

ها جلوگیری می کنند آتش سوزی معموالً خود به  از رشد علوفهها سایه انداخته و درختچه

 سوزی و استرس مشخص برایخودی صورت می گیرد به دلیل مواد آلی و معدنی زیاد آتش

تنوع افزایش یابد میزان بارندگی در آن  دین ترتیبمحیط به طور دوره ای تکرار می شود و ب

میلی متر است که برای پیدایش جنگل کافی نیست اما بیشتر از این میزان  ۷۵0تا  ۲۵0بین 

علل عدم رویش درخت  .باشد ترین خاک جهان را دارا می پربار رتعبارش در کویر ها است م

 تپی عبارتند ازدر مناطق اس

می توانند رشد ندرختان  وچون درخت در مدت کوتاهی رطوبت خود را از دست می دهد  -۱

 علف ها که با آب نیاز دارند رویش می کنند ،کنند

 بارندگی کوتاه مدت و پراکنش مناسبی ندارد -۲
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موش و خرگوش  ،وند مانند غزالدو گونه هایی که به راحتی می توانند ب پجانوران مانند آنتیلو

 و پرندگانی چون قرقاول عقاب و قرقی و جغد می توان اشاره کرد
 

 بیوم ساوانا -و 

و درختچه های کوتاه  علوفه، بوتهساوانا کلمه اسپانیولی بوده منظور از آن منطقه پوشیده از 

و پراکنده می باشد فصل بارندگی با وجود ندارد یا اندک است متوسط درجه حرارت در 

پوشش گیاهی متغیر است  ومدرجه سانتیگراد نمی شود در این بی ۱8سردترین ماه کمتر از 

شویم چه دور میهر شویم تنوع و تراکم افزایش و نزدیک می طرف اقلیم حاره ای ر چه بهه

شود که تمام منطقه را فرا در زمان کوتاهی به قدری بارندگی می ومکاهش می یابد در این بی

 می گیرد زرافه گورخر و غزال تامسون جزء حیوانات این مناطق هستند

 پرندگان و ،روباه ،شغال ،رکفتا ،پلنگ ،شیر ،غزال ،گاو وحشیگونه های بومی فیل،گورخر،

ای در ساوانا تغذیه اختصاصی  ی تنوع گونهدلیل اصلشکاری مثل الشخور یا کرکس می باشند 

ای کنند و رقابت بین گونهها از غذای خاص خود مصرف میاست به طوریکه هر یک از گونه

های آفریقا  وانایدر سا .دنآید گیاهان ریشه های عمیق و تاج پوشش متراکم دارپیش نمی

 ا و در استرالیا نوعی آکاسیا وجود داردمامبوز ختدر

 

 یبیوم مناطق بیابان -ز

 با نواحی (جنوبی و شمالی درجه 40 الی ۲0 های )عرض متوسط جغرافیایی هایعرض در 

خیلی طحی نیز س تبخیر هوا گرمی خاطر به که زیاد نوسان با و زیاد دمای کم بسیار بارندگی

های روان یا طوفان های شن مربوط به بیابان تثبیت شن .باال است بیابان نامیده می شود

 درجه 60 تا روز در یعنی باشد می زیاد خیلی روزی شبانه حرارت درجه تغییراتت. اس

 گیاهی های گونه تنوع برسد هم سانتیگراد درجه ۲0 - به است ممکن با شب در و گرادسانتی

 3۵و جانوری کم است بارزترین مشخصه آن این است که میزان بارندگی در طول سال از 

سطح  درصد ۵0 از کمتر موالًمعسانتیمتر بیشتر نیست و توزیع بارندگی بسیار نامنظم است 

 وسیع (باشدمی بیابانی و بیابانی بیمه ایران سرزمین درصد ۷0 )است گیاهی پوشش خاک

میلی متر  ۱00م کمتر و در حدود وبارندگی در این بی .شدبا می راصحا جهان بیابان ترین

است میزان تبخیر و تعرق در آن بیشتر است بارندگی اغلب به صورت رگبارهای شدید می 

می گردد به دلیل تاخیر زیاد  ومباشد باز بودن پوشش گیاهی باعث وزش شدید باد در این بی

 شودبه چهار دسته تقسیم می کویری هانگیام شور است ودر این بی کمعموال خا
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ور این گیاهان نسبت به خشکی مقاوم بوده و ذکه بیشتر علفی بوده و ب :گیاهان یکساله -۱

 پس از بارندگی جوانه زده رشد کرده گل داده و از بین می روند

خود را از دست  گ هایکه در هنگام مواجه شدن با خشکی بر برگ ریز:های کوچک  بوته-۲

 می دهند

ها که آب را در اندامهای خود ذخیره می کنند و دارای سیستم  گیاهان آبدار مانند کاکتوس-3

ریشه ای وسیع هستند که در هنگام بارندگی آب را به سرعت جذب کرده و در خود ذخیره 

 می کنند

 روندها که بالفاصله پس از بارندگی از بین میخزه ها و مانند گلسنگ  :ریز گیاهان-4

 

 (جنگل های بارانی استوا ه ای )بیومارح بیوم-ح

درجه عرض شمالی و جنوبی در طرفین خط استوا قرار  ۲۷این جنگل ها در مناطق بین  

میلی متر و توزیع آن نسبتاً  ۲300میزان بارندگی  (.آفریقا آسیا و آمریکای جنوبی)دارند 

ت تغییرات اس سانتیگراد درجه 3۲ تا سانتیگراد درجه ۲۲ بین حرارت جهدر .یکنواخت است

خاک این مناطق به دلیل باران زیاد  .یش از تغییر آن در طول سال استبدمایی شب و روز 

شود این جنگل ها به الشبرگ ها مواد دوباره جایگزین میزاغلب شسته شده ولی به دلیل تج

 .از تنوع گیاهی و جانوری باالیی برخوردار است

ه سبز بارانی و معموالً در ارتفاعات وجود جنگل های ابری در مناطقی از جنگل های همیش 

دارند و به علت ارتفاع زیاد و رطوبت اضافی پوشیده از مه می باشند میزان بارندگی فوق العاده 

 منطقه این جانوری هایگونه .رسدمیدر سال متر میلی ۱۱000است و باید در بعضی نقاط به 

 .ارندد هوایی جایگاه و هستند درخت روی معموالً

در مناطق استوایی به دلیل زیاد بودن فشار نسبی آب در هوا گیاهان به منظور از دست دادن  

آب باید مقادیر زیادی انرژی مصرف کنند به همین دلیل انرژی کمتری جهت رشد گیاهان 

 .کندباقی مانده و زیر درختان ارتفاع خیلی زیاد پیدا نمی
 

 ی ایرانوم هابی

درصد مناطق  ۵۲دشت و دامنه و فالت و  %48کشور ایران از نظر جغرافیایی طبیعی دارای 

گونه گیاهی از آن گزارش شده است که  800کوهستانی و تپه ماهور می باشد تا کنون حدود 

تعداد گونه گیاهی ایران را در زمره یکی از ده خاستگاه مهم گونه زایی جهانی قرار داده است 

 :از عبارتند کهاین کشور را در تقاطع چهار منطقه گیاهی قرار داده است یایی شرایط جغراف

 تورانی- ایرانی ناحیه 
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 باشد می سیبری و اروپا گیاهی منطقه به وابسته که هیرکانی ناحیه 

 نیز ایمدیترانه عناصر بعضی نفوذ از خود ویژه بومی گیاهان بر الوهه عک زاگرس ناحیه 

  است برخوردار

 دانی قرار گرفته استسو و سند گیاهی عناصر سرراه که عمانی و خلیج ناحیه 

 ۵شامل سواحل جنوبی دریای خزر و ارسباران که  (اروپا سیبری)ناحیه هیرکانی  -۱

در آن رویش دارند این  (گونه درختی ۵0گونه درختی و  80 ) درصد فلور ایران

 .ناحیه دارای آب و هوای با نوسان حرارتی و رطوبتی باال می باشد

 غربی و شرقی هایقسمت و کویرها ایران مرکزی بخش شامل تورانی- ایران ناحیه  -۲

 هایگونه درصد 6۹ تا 60 که کشور مساحت درصد ۷۵ شامل ناحیه این باشد می آنها

 دشومی شامل را ایران گیاهی

هایی از غرب کشور و نواحی پراکنده دیگر را  قسمت (زاگرس)ناحیه مدیترانه ای  -3

شامل می شود در ترکیب گیاهی ویژه آن عناصر مدیترانه ای نیز دخالت دارند 

 .است کرده متمایز آن در را لر و کرد قلمرو دو بلوط متفاوت هاینهگو

 فارس خلیج ایران جنوبی سواحل بخش که (دکانی-سودانی )ناحیه خلیج و عمانی  -4

 شود و به دو قلمرو زیر تقسیم می گرددشامل می را عمان دریای و

  (جامعه کنار)پوشاند قلمرو خلیج که تمام جلگه ساحلی خوزستان را می (الف

 آکاسیا( )جامعه گیردبرمی در را بلوچستان و مکران دامنه که عمانی قلمرو ب(

درصد سطح کشور  6/۷باشد که در حدود میلیون هکتار می 4/۱۲سطح کل جنگلهای ایران 

هکتار می باشد  ۲/0را می پوشاند که با توجه به جمعیت کشور در حال حاضر سهم هر ایرانی 

 کشور شدید کمبود و فقر از حاکی است ارهکت 8/0  که جنگل جهانی سرانه سهم به توجه با

 .است زمینه این در ما
 

 جنگل های ایران

 :توان به پنج ناحیه رویشی تقسیم کردجنگلهای ایران را می

ناحیه -۵ناحیه ایران و تورانی -4ناحیه زاگرس -3ناحیه ارسباران -۲های شمال ناحیه جنگل

 خلیج عمانی 

 ناحیه .شناسندمی (خزری) هیرکانی ناحیه نام به را شمال های جنگل ناحیه داخلی ابعمن 

ای شمال کشور ه جنگل نواحی که بوده هکتار میلیون 3 تقریباً مساحت به ایران در هیرکانی

و منطقه ارسباران را شامل می شود از آنجا که منطقه ارسباران خود یک منطقه رویشی 

درصد  ۹۵های شمال ایران را به دو بخش هیرکانی که  تفکیک شده است  بهتر است جنگل
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. از  را تشکیل می دهد و ناحیه ارسباران که پنج درصد آن را تشکیل می دهد تقسیم کنیم

دو منطقه با هم شباهت زیادی دارند معروف به جنگلهای شمال یا  این هایگونه آنجا که

 .کانی شدندهیر ناحیه

 

 ناحیه هیرکانی -الف

 کیلومتر ۵0 تا ۱0 عرض و کیلومتر 800 طول به باریک نوار یک صورت به ناحیهاین   

 مساحتی دارای و شده واقع گلیداغی تا آستارا از البرز کوه رشته شمالی نیمکره روی

های تجارتی میلیون هکتار را جنگل 3/۱باشد زیرا مقدار می هکتار میلیون ۹۲/۱ معادل

میزان . میلیون هکتار جنگل مخروبه در این نواحی وجود دارد 6/0) .شامل می شود

میلیمتر  ۲000تا  ۱800با متوسط  (انزلیو آستارا )ها بارندگی در نواحی غربی این جنگل

 ۷00سط کمترین مقدار بارندگی در نواحی شرقی آن پارک ملی گلستان با متو ودر سال 

در )روند متر باال می 3000ها تا ارتفاع تقریبی  این جنگل .میلیمتر در سال می باشد

  (متر درختان این جنگل ها جای خود را به درخت ها می دهند ۲300ارتفاع بیشتر از 

 :های شمال را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نموداز نظر ارتفاع از سطح دریا جنگل

 

 (متر ۲00تا ارتفاع )جنگل های جلگه ای  -۱

 (متر ۷00تا  ۲00 ) جنگلهای پایین بند -۲

 (متر ۲000تا  ۷00 ) جنگلهای میان بند -3

 (متر 3000ایا  ۲۷00تا  ۲000 )جنگلهای باالبند -4

 مراتع ییالقی -۵

راش  .هستند همنطقاین درختان راش ممرز بلوط توسکا افرا شمشاد و غیره از درختانی  

 رویش می کند ی متر ۲000تا  ۷00ود در ارتفاع حد

 

 ناحیه ایران تورانی-ب

ایران  لوردرصد از ف 6۹تا  60دهد و درصد خاک ایران را به خود اختصاص می ۷۵ حدود

دهند این ناحیه به دلیل قرار گرفتن در فالت مرکزی ایران از را عناصر آن تشکیل می

میلی متر برخوردار است بنابراین سطح  ۲۵0تا  ۱00بارندگی سالیانه بسیار کمی حدود 

های این ناحیه  کمی از آن را پوشش گیاهی و جنگل فرار گرفته است مساحت جنگل

ارتفاع از سطح دریا به دو بخش دشتی و کوهستانی  .د می گرددمیلیون هکتار برآور 4۵/3

 . تقسیم بندی می گردد
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بخش وسیعی از سرزمین ایران را در بر می گیرد ارتفاع از سطح دریا در  -بخش دشتی 

متر بوده و متوسط بارندگی سالیانه در این ناحیه حداکثر  ۱۵00تا  800این بخش بین 

 .است هو درمن گونمیلیمتر است پوشش گیاهی نیز شامل گیاهان  ۲۵0

های شرقی زاگرس و نه،داماین منطقه شامل شیب های جنوبی البرز -بخش کوهستانی

 ۱۵00های پراکنده فالت مرکزی ایران که ارتفاع از سطح دریای آن بیش از  کوهستان

های میلیمتر است گونه 400تا  ۲00متوسط بارندگی سالیانه بین  .باشد متر است می

 .می باشد هرس و پست، ادرختی غالب در این نواحی بادام
 

 ناحیه زاگرس-ج

های زاگرس در غرب کشور است  عمده شامل جنگل های بلوط کوهاین منطقه به طور  

شروع می شود و تا استان فارس ادامه می یابد. میزان که از جنوب آذربایجان غربی 

 زمستان فصل در اغلب که رسد می متر میلی ۷۵0 حدود به سالیانه بارندگیمتوسط 

ه دیده می شود ارتفاع از سطح منطق این در تابستان در خشکی دوره یک بنابراین است

ترین ماه  رسد معدل حرارت حداکثر گرممتر در کوه دنا می 4400دریا متغیر و تا حدود 

درجه سانتیگراد و معدل حرارت حداقل سردترین ماه سال تا  40تا  30سال بین حدود 

 یابد جوامع اصلی درختان این منطقه را بلوط وگراد کاهش میدرجه سانتی ۱۱حدود 

 .ها تشکیل می دهندازوم

 

 عمانی-ناحیه خلیج -د 

نواحی جنوبی ایران شامل سواحل خلیج فارس و دریای عمان را در بر می  ،این منطقه 

 منطقه این تمایز وجه .یابدمی کاهش تدریج به غرب طرف به شرق از که عمق آنگیرد 

است  هکهور و غیر ،آکاسیا ،کنار ،نخل قبیل از گیاهانی وجود آن شمالی مجاور مناطق از

متر تغییر می کند میزان بارندگی از طرف شرق به  ۱000ارتفاع از سطح دریا از صفر تا 

 بلوچستان باهوکالت در میلیمتر ۷0 حدود سالیانه متوسط باراندگی غرب افزایش می یابد

 بارندگی متوسط رسدمی آغاجاری در میلیمتر ۲۵8 و بندرعباس در میلیمتر ۱8۲ به

میلیمتر در  344ترین بخشی منطقه به منطقه زاگرس  شباهت دارد به غربی در سالیانه

 جوامع خلیجی با گونه کنار مشخص می .رسدمیلیمتر در قصرشیرین می 4۱3مهران و 

 هایگونه از خاک غالباً آهکی است .خرما در این مناطق به خوبی رشد می کند .شود

 جنگل های حرا )مانگرو( .شودیم دیده منطقه این در آکاسیا عجوام .باشد می کهور غالب

 .های ساحلی دیده می شودنیز در آب
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جنگل های پسته و بادام در ارتفاعات و کوهستانهای خشک و نیمه خشک ایران می 

یا رویند مانند حلقه ای کویرهای داخلی ایران را احاته کرده اند. و جنگل های ارس 

، زاگرس و ارتفاعات مرکزی ایران( رویش و در مناطق مرتفع کشور )البرز سروکوهی 

 پراکندگی دارند.

 

 اهمیت جنگل ها

ها همیشه نقش مهمی داشته است بهره برداری غیر اصولی در  در زندگی بشر جنگل 

های جهان را از بین برده است جنگل ها در تعدیل آب و  گذشته سطح وسیعی از جنگل

تان خنک تر و در زمستان گرم تابس در جنگل هوای که طوریهستند. بهوا بسیار موثر 

نسبی هوا هم در جنگل بیشتر از محیط خارج می تر از هوای بیرون جنگل است رطوبت 

باشد جنگل ها در حفظ آب نقش اساسی دارند نزوالت آسمانی در محیطی عاری از 

پوشش گیاهی به علت نفوذ ناپذیری خاک به مقدار کم در زمین فرو می روند مابقی آن 

ه ها طغیان در روی زمین جاری شده و تبخیر می شوند و اگر میزان آن زیاد باشد رودخان

 نیست شکل این به  هاجنگل دراما  کرده و خسارات جانی و مالی زیادی به بار می آورند

 بخار و گرفته درختان تاج وسیله به برسد زمین به آنکه از قبل باران و برف از مقداری

نحوه  ت،درخع گردد که میزان آن بر حسب شدت باران نو می بر هوا به دوباره و شده

درصد تغییر می کند میزان مصرف  60بهره برداری از جنگل و فصول مختلف از صفر تا 

آب درختان نیز متفاوت است برای همین در مناطقی که خشک هستند باید درختانی 

لیل وجود استفاده کنیم که آب کمتری مصرف می کنند در محیط های جنگلی به د

درختان و خاصیت نفوذپذیری زیاد خاک سیل جاری نمی شود خاصیت نفوذپذیری خاک 

 بخیرها ت آبی که از سطح جنگل است. جنگلیغیر بار بیشتر از خاک منطقه  ۵8جنگل 

 تصفیه  وظیفه هم سد یک وظیفه هم هاگلجن می شود کمتر از محیط غیر جنگلی است

صنایع کاغذ مواد اولیه ده چوب مورد نیاز و کنن تامین ها جنگل دارند عهده به را خانه

 و در تلطیف هوای و بهبود منظر مفیداند. سازی نیز می باشند

 

های خود جلوی سرعت باد را گرفته و از فرسایش بادی و برگ خجنگل ها به کمک شا

تبخیر و خشکی زیاد خاک شده و محیطی نامناسب برای  باد باعث .جلوگیری می کنند

 رشد و گیاهان به وجود می آورد و باعث از بین رفتن رشد نمو گیاهان و پوشش گیاهی

ریشه های درختان نیز باعث افزایش خاصیت  .فرسایش خاک آغاز می گردد گشته و

 شعاع تا چین و آمریکا. درنفوذپذیری خاک شده و مانع ایجاد فرسایش آبی می شوند
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 جنگلکاری .کنند می جنگلکاری غیانط از جلوگیری برای را هارودخانه اطراف متری ۱۵0

 اقتصادی غیر مانع و کند می جلوگیری ها سد شدن پر و فرسایش از آبخیز مناطق در

جنگل ها به مانند یک دیوار از نفوذ صدا جلوگیری  .عمر سد ها می گردد کاهش و شدند

بهتر است کمربند های سبز در اطراف شهر  .می گیرندرا کرده و جلوی آلودگی صوتی 

چون سوزنی برگان  رگ باشد.شامل درختان پهن برگ و سوزنی بکه ها کشیده شود 

را آسان تر به دلیل خزان عبور صوت  هن برگانخطر آتش سوزی را افزایش می دهند و پ

ای به نام فیتونسید در هوا پخش می کنند که باعث برخی درختان از خود ماده .می کنند

از بین رفتن برخی باکتری ها و قارچ های تک سلولی و حشرات ریز کشنده می شوند 

برای همین گاهی برخی بیمارستان ها را در داخل جنگل های سوزنی برگ ایجاد می 

 بعضی هشکاسر و صدای جنگل نیز برای ی سالم و محیط بیحت در هواترااسنمایند 

 .است موثر تبرانشی یا خون گردش ،معده ،اعصاب های ناراحتی همچون هابیماری

 معلق های میکروب و غبار و گرد تن 68 تا قادرند خود برگ و شاخ با همچنین درختان

گرم گاز  ۲64جنگل ها در ازای  .نمایند یهصفت را هوا و دهند رسوب خود در را هوا در

در اقتصاد نقش  ها جنگل  .گرم اکسیژن آزاد می نمایند ۱۹۱کربنیک دریافتی از هوا 

 .ی می شودد و باعث توسعه مناطق روستاینبسیاری از بابت ایجاد اشتغال دار

 

 ایران

برابر یک  مساحت آن .درجه طول جغرافیایی قرار دارد 44درجه عرض و  40تا  ۲۵بین  

هزار کیلومتر مربع کمی بزرگتر از فرانسه اسپانیا ایتالیا پرتغال بلژیک  648میلیون و 

 رتا مرز پاکستان در گوات از آراراتطول آن که سرزمینی پهناور  .هلند و سوئیس است

شهر تا مصب رودخانه الوند در غرب نزدیک  هکیلومتر و عرض آن از طرف در ۲۲۱0

متر از سطح دریا  ۱000فالت مرکزی ایران به طور متوسط  .اشدب کیلومتر می ۱400

 مرتفع که ها کوه این .است محصور مرتفع هایکوه وسیله به طرف هراز  .ارتفاع دارد

 مانع دارد ارتفاع متر 4000 از بیش غرب در و متر ۵000 از بیش شمال در آن قله ترین

ر شمال و دریای سیاه در شمال غربی به منطقه د خزر دریای زای باران ابرهای ورود

مرکزی شده است لذا قسمت جنوبی سلسله جبال البرز و شرقی کوه های زاگرس نیمه 

 تبدیل بیابانی و بیابانی نیمه شویممی نزدیک ایران مرکز به غرب هر چه ازخشک بوده 

 شود می
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ط نقا از بعضی دردرجه حرارت   مشخصات اقلیمی تنوع آب و هوایی در ایران زیاد است

شمال ایران دارای دارای آب و هوای اما رسد گراد میدرجه سانتی ۵0ایران به باالی 

 و جنوب گرم و مرطوب است.مالیم 
 

 وضعیت آب و هوای ایران -۱جدول 
 

 نزوالت متوسط ساالنه منطقه

متوسط درجه 

حرارت ساالنه 

 )سانتیگراد(

 حرارت حداکثر 
حرارت 

 حداقل

 ۱0 38 ۱8-۱۵ ۱600-۷00 شمال کشور

شمال غربی و 

منطقه 

 کوهستانی

۲000 ۱4-۱6 3۱ 30 

 ۱0 43 ۱8 400-300 شرق کشور

 ۱6 3۷ ۱۲ ۵00-300 غرب کشور 

 6 ۵0 ۲۵ 300-300 جنوب کشور

 ۲0 ۵3 ۱8 ۱00تا  فالت مرکزی

 

 خاک ضعو

بهره برداری است بخش عظیمی از تنها بخش اندکی از خاک های ایران قابل استفاده و  

برداری اصولی مناطق ایران فاقد گیاه و مناطق نیمه بیابانی هستند نمی توان از آنها بهره

 کرد

  
 تقسیم بندی خاک بر حسب وضعیت آن-۲جدول 

 تقسیم بندی
به میلیون 

 هکتار
 درصد نسبت به کل خاک کشور

 ۱0 ۱۷ زمین کشاورزی

 ۱/6 ۱0 مرتع

 ۱۱ ۱8 جنگل

 ۲ ۲/3 مناطق مسکونی

مناطقی که می توانند مورد بهره 

برداری جنگل و مرتع و کشاورزی 

 باشند

33 ۱/30 
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 ۱/۵0 4/8۲ منطقه کوهستانی و خشک و کویری

 ۷/0 ۲/۱ آب

 ۱00 8/۱64 جمع

 

 وضع آب

ایران بدیهی است بسیاری  فالتهای دائمی فقر آب در لحاظ اندک بودن تعداد رودخانهاز 

های مرتفع سرچشمه می گیرند  از رودخانه ها فصلی هستند رودخانه های دائمی از کوه

 ۵00متوسط آبی که به وسیله بارندگی در روی سطح خاک ایران فرو می ریزد حدود 

درصد به  6درصد به صورت آب های سطحی  ۲4ار میلیارد متر مکعب است از این مقد

درصد باقی  ۷0های زیرزمینی در خاک ایران حفظ شده یا به جریان می افتد صورت آب

مانده به علت کم بودن پوشش گیاهی در سطح کشور تبخیر می شود در حال حاضر 

درصد کل نزوالت از آبهای سطحی  ۱۲درصد کل نزوالت آب های زیرزمینی و 3حدود 

 به وسیله صدها و قنوات و بندها و چاه ها کنترل می شود

  
 جنگل های ایرانآمار 

و سازمان جنگلها (درصد خاک کشور ۷ )میلیون هکتار  ۱۲سطح جنگل های ایران را فائو 

 تخمین می زند (درصد خاک ایران ۱۱ )میلیون هکتار ۱8و مراتع 
 

 سطح جنگل های ایران-3جدول 

  

 جنگل های ایران
حسب تخمین فائو بر 

 )میلیون هکتار(

بر حسب تخمین سازمان 

 جنگل ها )میلیون هکتار(

 4/3 3/4 جنگل های شمال 

 ۱0 ۵ جنگل های غرب 

 4/۲ ۵/۱ جنگل های پسته و بادام

 ۲/۱ ۱/۱ جنگل های ارس 

 ۵/0 ۵/0 جنگل های کویری

 ۵/0 ۵/0 جنگل های ماندابی 

 
 

را جنگل نمی  سازمان فائو اراضی جنگلی منطقه ساوانااختالف آمار بدین دلیل است که  

 داند.
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 مساحت جنگل های ایران -4جدول 

 منطقه

مساحت کل 

به هزار 

 هکتار

 درصد سطح جنگل نسبت به خاک منطقه مساحت جنگل به هزار هکتار

 ۱۱ ۱8000 ۱64300 ایران

 4/۵۱ ۷30 ۱4۱۷ گیالن

 68 ۱400 ۱۹48 مازندران 

 3/4۲ 630 ۱486 گلستان

 ۱/۵ ۵۵0 ۱0660 آذربایجان

 4/3۹ ۹300 3۱۵40 غرب ایران

 3/4 ۲600 ۵8۲۹0 کرمان و فارس

 4/4 ۵00 ۱۱۱48 جنوب ایران

منطقه جنوب 

 البرز
4۷۷۱0 ۲300 8/4 

 

  شمال هایجنگلالف( 

درصد  ۵/36های شمال انبوه درصد جنگل 48سازمان جنگلها و مراتع  برآورد طبق 

درصد  ۹. درصد آن به دالیل عوامل مختلف به کلی نابود شده است ۵/۱۵مخروبه و 

 .جنگل های دریای خزر جنگل های حفاظت شده اعالم شده است
 

 جنگل های شمال ایراندرختان سهم -۵ول دج

 درخت
سهم 

 )درصد(

 ۲۵ ممرز

 ۵/۱۷ راش

 6/6 بلوط

 8 افرا

 8 نمدار و اوجا

 3 انجیلی

 8 توسکا

زبان 

 گنجشک
۱ 
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 ۱ آزاد

سایر پهن 

 برگان
4/۲۱ 

 ۵/0 سوزنی برگان

 
  

 های بلوط غرب جنگلب(

این جنگل ها به دلیل بهره برداری بیش از اندازه تهیه هیزم ذغال و چرای دام به کلی  

تغییرات آب و هوا و بادهای گرم صحرای مرکزی نیز در تخریب آن بی  .نابود شده است

 هیزم و روستایی چوب برداری بهره قابلیت غرب های جنگل۱/0تنها  تاثیر نبوده است

 دارند

 های مناطق دیگر  جنگلج(

آبی است دپسته و بادام و مان ،کویری ارس،جنگل های مناطق دیگر شامل جنگل های 

و ذغال مورد مصرف قرار می  هیزمکه ارزش های صنعتی ندارند و بیشتر برای تهیه 

 .گیرند

پارک های طبیعی و مناطق بکر و دست نخورده  ،مناطق حفاظت شده ،پارک های ملی

 هستند.نیز از سایر مناطق طبیعی ایران  و آثار ملی طبیعی  پناهگاه های حیات وحش و

 

 

 مقایسه ای بین طبقه بندی های مناطق -6جدول 

 آثار ملی طبیعی منطقه حفاظت شده پناه گاه حیات وحش پارک ملی  

صفات 

 ویژه

نمونه برجسته ای از 

عوارض زمین شناسی، 

اکولوژیک، جغرافیایی و 

ای یک ملت که منظره

 دارای اهمیت ملی است

مناطق از انواع زیستگاه های 

نماینده که در برگیرنده 

جمعیت ها و گونه های وحشی 

هستند که دارای اهمیت 

 ای برای ملت می باشندویژه

زمین هایی که دارای ارزش 

حفاظت استراتژیک هستند و 

به منظور نگهداری مدیریت و 

اصالح حیات گیاهان و 

حیوانات به طوری که از زوال 

به عمل آید از آنها جلوگیری 

سایر زمینه ها مشخص می 

 شود

عارضه به خصوصی که 

جالب توجه باشد از قبیل 

یک مکان و یا شیء یک 

فعل و انفعال و یا حیات 

گیاهان یک منطقه که 

تصویرگری یک پدیده 

منحصر به فرد یا غیر مادی 

شناسی از عالیق زمین

اکولوژیکی علمی و تاریخ 

 طبیعی باشد
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 هدف

منظور حفاظت دائمی به 

، نگهداری ، حمایت و 

لذت جویی در یک 

شرایط طبیعی کنار 

 گذارده می شود

ازدیاد ، حراست ، حفاظت یا 

اصالح حیات وحش بومی و 

زیستگاه آن تا حد امکان 

 مطلوب

فراهم آوردن شرایطی که به 

حفاظت، بازسازی یا بهسازی 

زیستگاه ها و گونه ها منتج 

اطر شود. این شرایط به خ

ارزشی است که زیستگاه ها 

و گونه ها از نظر علمی ، 

اقتصادی ، آموزشی ، 

فرهنگی و تفریحی دارا می 

 باشد

حمایت و حفاظت از عارضه 

علمی و جالب توجه ویژه 

ای که در یک شرایط 

طبیعی و یا تا حدودی 

طبیعی قرار گرفته و یا 

جایی است که امکان دیدن 

و تماشا و تفسیر و تعبیر به 

 ریق مقتضی موجود باشدط

 مدیریت

حداقل اقداماتی که برای 

حراست اساسی از 

های شرایط ارزش

طبیعی و تمامیت پارک 

و حفاظت از تخریب 

ناشی از استفاده 

بازدیدکنندگان ضروری 

 است

پوشش گیاهی، زندگی حیوانی 

یا زمینی که ممکن است تولید 

اداره یا توصیف شود که امکان 

دوباره سازی ادامه حیات یا 

گونه های ویژه حیات وحش یا 

گیاهان را بیشتر کند باالبردن 

ترین اکوسیستم طبیعی ابتدایی

 عمل مدیریت به شمار می رود

پیش بینی های مربوط به 

منطقه بندی و بهره برداری 

از زمین طوری طرح ریزی 

می شوند که در نتیجه آن 

بهبود شرایط طبیعی و 

خصوصیات ویژه منطقه 

 شود حاصل

نمونه طبیعی که اساساً 

ضایع شده و تحت نفوذ 

قرار دادن محیط زیست یا 

اتخاذ تدابیری و 

های الزم که احتماالً مهارت

ضرورت و خنثی کردن 

نفوذ های غیرضروری را 

ایجاد می نماید همچنین 

جاودانه ساختن یک گونه 

یا شی بخصوص یا کمیاب 

و یا بهتر عرضه کردن و 

ه به نشان دادن یک عارض

منظور مطالعه یا تفسیر و 

 تاویل آن

 اندازه

منطقه نسبتا بزرگی از 

یک واحد با اندازه کافی 

که امکان استفاده 

بازدیدکنندگان و ادامه 

حراست و حفاظت از 

تعمیرات منابع و ارزشها 

 را دارا می باشد

واحدی از زمین که به طور 

جامع نیازهای گونه ها را عرضه 

عنوان کنند و یا به می

پیوستگی بین واحدها به شمار 

 می آید

منطقه نسبتا وسیعی که 

بستگی به خصوصیات 

اکولوژیکی و همچنین 

واحدهای منطقه بندی شده 

در مقابل مزاحمت های 

 ناشی از دخالت انسان دارد

از نظر اندازه حداقل 

توان برای آن قائل شد نمی

همین قدر که بتوان در 

مورد تمامیت و جامعیت 

های محتوایی آن ارزش

اطمینان حاصل کرد 

 کافیست
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 استفاده 

موارد استفاده نشدنی ، 

رویدادهای مربوط به 

تفکیک در فضای باز 

طبیعی با امکانات و 

تسهیالت قابل توسعه که 

برای حفاظت از منابع 

ایمنی عامل و تفسیر و 

تاویل ضروری است و به 

وسیله منطقه بندی 

 شودتعیین می

کنترل مکان و زمان تنظیم 

فعالیت های تفریح و تفرج 

 مناسب و عملیات مصرفی

فعالیتهای تفریحی و تفرج در 

فضای آزاد طبیعی و تنظیم 

محدودیت ها و انواع بهره 

برداری و استخراج معادن که 

به وسیله منطقه بندی تعیین 

 و مشخص می شود

یک عارضه یا عوارض 

متعدد بسته به نیازهای 

مایت ، مختلف مورد ح

حفاظت ، کنترل تفسیر و 

تأویل ، بازدید تماشای 

عامه و یا مالکیت شخصی 

 قرار می گیرد

 

 

 مثال هایی از مناطق –۷جدول  

 

 منطقه حفاظت شده پناه گاه حیات وحش پارک ملی  
آثار ملی 

 طبیعی

 مانند

ارژن ، گلستان ، ارومیه ، 

تندوره ، گلول و سرانی ، 

البرز بمو ، کویر ، حرا ، 

مرکزی ، گنو ، الر ، 

سرخه حصار ، 

 خبر و روچون ،  خجیر،

میاندشت ، موتو ، کاله 

قاضی ، قامشلو، 

خارک و خارکو ،   کیامکی،

شادگان ، دشت ناز ، 

میانکاله ، سمسکنده ، 

فریدونکنار ، دودانگه و 

چهاردانگه ، بختگان 

،کرخه، موته، دز ، بیستون 

، انگوران، ارسباران، سلکه ، 

میرکالیه ، لوندویل، ا

مهرویه ، شیدور )مارو( ، 

هامون،  خوش ییالق، 

 توران،

هفتاد قلعه ، سالوک ، شاه 

جهان، شاهکوه ، ارسباران ، 

دز ، کرخه ، بابل کنار ، 

گور ، مراکان، بیستون ، بهرام

بزمان ، بیجار ، توران ، 

باهوکالت، هرمه، اشترانکوه ، 

انگوران ، تنگه صیاد ، پرور ، 

نما ، البرز اجرود ، جهانج

 قرخود مرکزی ،

خشکه داران، 

البرز مرکزی، 

غار قوری 

قلعه، تاالب 

 هشیالن............

 

i Poly chlorinated biphenyl مایع شیمیایی لزج، بی بو و بی رنگی که در فرآیندهای گوناگون صنعتی به کار 

شود. گرفته می شود و بصورت پسماند صنعتی آالینده به محیط تخلیه می  
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 شیالت 

تجارت،  امنیت غذایی، های اقتصادی در تأمینترین زیربخششیالت یکی از مهم

در جهان است. اقتصاد شیالتی در کنار سایر زدایی محرومیت، کارآفرینی و زاییاشتغال

فعالیت های تجاری رایج در دریاها و مناطق ساحلی، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و 

اجتماعی این مناطق و آب های داخلی داشته و همیشه در اولویت اول توسعه در این 

یالت و آموزش و ترویج آن نقش اساسی در مناطق بوده است. شناخت کافی از اقتصاد ش

سال گذشته منتهی  ۲۵سالمت جامعه و توانمندسازی صادرات کشور خواهد داشت. در 

بهره برداری تولیدات شیالتی با یک میلیون و یکصد هزار تن و اشتغالی  ۱3۹۵به سال 

 400بر  درصد، امروزه بالغ ۵هزار نفر بطور مستقیم هر دو با رشد حدود  ۲۲3بالغ بر 

پروری پایدار در میلیون دالر ارز آوری به ارمغان آورده اند. صید مسئوالنه از دریا و آبزی

نوار ساحلی کشور متضمن استفاده از ظرفیت های بیشتر و تقویت اقتصاد شیالت در 

 ایران است. 

 نوعیکه )یا کلهام( است که در ایران از واژه شیل   Fisheriesواژه شیالت معادل کلمه 

آن استفاده  سد چوبی است که در قدیم در عرض رودخانه های شمال برای صید ماهی از

مولدین ماهیان  می شد گرفته شده است. این روش صید بدلیل صدمه زدن به ذخایر و 

مهاجر باالخص در حوزه جنوبی خزر منسوخ شده و بدلیل مخرب بودن از ترویج ان 

 جلوگیری به عمل می آید. 

 

 
 شیل یا کلهام در یکی از رودخانه های استان گیالن–۹شکل
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گذرد اما با همواره یکی از چالش های جهان، تامین غذا است. سال ها  از نظریه مالتوس می

توسعه صنعت و فناوری های علمی از دغدغه های گذشته کاسته شده و امروزه اهمیت برقراری 

میلیارد نفر جمعیت  ۹غذای سالم برای بیش از امنیت غذایی از بعد دسترسی همه مردم به 

یی که استفاده میلیارد تن غذا 4انسان از بیش از پیش مورد نظر است.  ۲0۵0جهان در سال 

آورد که قابل کشت و زرع دست میهسطح زمین ب درصد ۵تا  3از  را آندرصد  ۷۹ کند،می

اما رشد  .دشومین میأدرصد غذای انسان ت 3 تنها ،دریاستکه درصد زمین  ۷۱ از ، امااست

درصد  3,۲حدود  ۲0۱3الی  ۱۹6۱دهه گذشته از سال  ۵عرضه ماهی برای مصرف انسانی در 

بنابراین  .کیلوگرم است ۱0,6در حال حاضر مصرف سرانه آبزیان در ایران  .رشد داشته است

بایستی اقدامات اساسی و  با توجه به محدودیت های جهانی کشاورزی و دامپروری بشر الزاماً

-همه جانبه ای برای صید بیشتر از دریاها و افزایش تولید ماهی و سایر آبزیان از طریق آبزی

پروری بعمل آورد بطوری که برای دسترسی به این غذای ارزشمند و تقاضای آن عواملی نظیر 

با مروری بر حوزه  .رشد جمعیت، افزایش سطح درآمد و باال رفتن فرهنگ جامعه بسیار موثرند

با توجه  ۱۹80اقتصاد شیالت، روند مصرف آبزیان در جهان نشان می دهد از نیمه دوم دهه 

های دریایی، تقاضای این به کاهش شدید سالمتی و پی بردن به ارزش غذایی باالی فرآورده

های حیوانی رشد داشته است. بطوری که پروتئین بیش از گذشته نسبت به سایر پروتئین

 .را به خود اختصاص می دهندجهان مصرفی درصد از پروتئین  ۱6بطور متوسط آبزیان مروزه ا

کند، در عوض صنعت صید آبزیان از دریا تاکنون روند تقریباً ثابتی را طی می ۱۹86از سال 

پروری توانسته است جایگاه رو به رشدی را در عرصه تولید و اشتغال ایجاد کند. عالوه آبزی

های داخلی، آبزی پروری در نوارهای ساحلی جهان و پرورش در قفس توسعه فراوانی بر آب

درصد رشد  8,3سالیانه  پروریآبزی ۲008-۱۹۷0 طی سال هایدر طوری که یافته است. به

میلیارد دالر ارزش  ۲۱۷میلیون تن تولیدات شیالتی جهان که بالغ بر  ۱48از  .داشته است

 .پروری استمیلیارد دالر مربوط به آبزی ۱۱۹,4تن آن به ارزش  میلیون 60دارد، نزدیک به 

های منابع طبیعی های کشاورزی که صرفاً از اقتصاد کشاورزی، یا حوزهبر خالف سایر زیربخش

کنند شیالت ماهیتی دو گانه داشته و تلفیقی است از که از اقتصاد منابع طبیعی پیروی می

از اقتصاد منابع ( Fishing) یا ماهیگیری ت، حوزه صیداقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی اس

طبیعی نشات گرفته و با پیروی از الگوی صید مسئوالنه بهره برداری بهینه از منابع آبزی با 

های با تامین نهاده (Aquaculture) پروریدهد و حوزه آبزیتوان تجدیدپذیر را صورت می

به  تولیدی پایدار فراهم می سازد. در واقع اقتصاد شیالتیوری از آنها را جهت الزم امکان بهره

، شیالت شود که عوامل اقتصادی موثر در اموراطالق می ییهاای از علوم و روشمجموعه
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ی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه شیالتروابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید 

دهد که با مقدار می پرور یا صیادآبزیامکان را به  دهد و اینمورد بحث و بررسی قرار  شیالت

سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست  امکاناتی همچون استخر، ادوات صیادی و

 علم اقتصاد ماهیت کلی هر رشته ای و تعامالت آنرا مشخص می کند. ورد. آ

یند تولید، مبادله، توزیع و های اقتصاد عمومی در فرآی کاربرد اصول و نظریهشیالتاقتصاد 

مواد اولیه مورد نیاز سایر کاربری آن به عنوان  و های حاصل از آنآبزیان و فرآوردهمصرف 

های چگونگی ی، روششیالتتوان نتیجه گرفت که اقتصاد بخش هاست. بر این اساس می

ها و ابزار کارآمد را از طریق شیوه آبزیاناستفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش 

و ارزیابی اقتصادی آنها  شیالتهای توسعه دهد. تهیه و تدوین طرحخود مورد مطالعه قرار می

های تجزیه و تحلیل کمی و ای و یا ملی و همچنین بکارگیری روشدر سطوح مختلف منطقه

انواع آبزیان از مباحث مصرف  های ریاضی در حل مسائل و مشکالت تولید، توزیع و یاارائه مدل

اقتصاد شیالتی است که مقاله قصد دارد نمایی از آنرا با راهبردهایی برای توسعه آن در ایران 

نشان دهد. البته از سهم ارزشمند اقتصادی صنایع پسین و پیشین مرتبط با شیالت )همچون 

ری آبزیان و سایر( که صنایع توربافی، کشتی سازی، خوراک آبزیان، تولید پودر ماهی، فرآو

وری و ارزش افزوده این زیر بخش دارد و همواره در مجموعه بخش تاثیر بسیاری بر بهره

صنعت پشتیبانی شده نباید غافل شد. بطوری که این حوزه نیز مستلزم توجه ویژه جهت 

 توسعه پایدار اقتصاد شیالت از سوی مراجع ذی صالح در ساختار اقتصاد ایران است.

کشور  ۵8ه آبزیان نه تنها اصلی ترین منبع غذایی حدود حداقل یک میلیارد انسان در امروز

های تجاری و اقتصادی باشد، بلکه ارزشجهان بخصوص کشورهای در حال توسعه و فقیر می

تر از کشورها بسیار مهم زداییمحرومیت، کارآفرینی و زاییاشتغالشیالت و نقش آن در 

 گدشته شده است. 

 

 جهان شیالت  -الف

های میلیون نفر در فعالیت ۵6,6بر اساس آمار سازمان خواروبار کشاورزی  ۲0۱6در سال 

 ۱۹۹0طوری که این میزان در سال به .طور مستقیم و تمام وقت مشغولندشیالتی جهان به

میلیارد  ۱,3درصد از جمعیت  4,3مقدار  ۲0۱0درصد سهم جمعیت و در سال  ۲,۷به میزان 

و روند اشتغالزایی آن بیشتر از سایر  .دادنفری شاغل در بخش کشاورزی جهان را تشکیل می

شاغل در جهان درصد جمعیت شیالتی  ۱۹زیربخش های کشاورزی بوده است. در حال حاضر 

های بینی کل شغلمیلیون نفر نیز پیش ۱80تعداد  ۲0۱0در سال  .دهندرا زنان تشکیل می

درصد جمعیت  8میلیون نفر یعنی  4۵0که معیشت طوریوابسته به این صنعت بوده است، به
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در  .میلیون کشتی در جهان فعالیت صیادی دارند 4,6در مجموع  .جهان را تأمین کرده است

میلیون تن آن  ۷3,8میلیون تن تولیدات شیالتی جهان، نزدیک به  ۱6۷,۲از   ۲0۱4 سال 

 فائو، هایبینیپیش براساس .پروری بوده استمیلیارد دالر مربوط به آبزی ۱60,۲به ارزش 

 پایدار توسعه و ارزآوری اشتغال، درآمد، غذا، تامین در را مهمی نقش آینده در پروری آبزی

 ۱00درصد جمعیت جهان در فاصله  3۹نزدیک  .کرد خواهد ایفا کشورها بیشتر در روستایی

پروری در مناطق ساحلی برداری صید و آبزیسهم بهره .کیلومتری از سواحل زندگی می کنند

 شکل .درصد از کل اقتصاد شیالت بوده است 6۵میلیون تن با سهم حدود  ۱08,۲و دریایی 

های جهان را با اختالف فاحش نسبت به آسیا نشان می پروری قارهمیزان تولیدات آبزی ۱0

درصد و با باالترین  8۹,3دهد. به جز رشد منفی آمریکا و اقیانوسیه، قاره آسیا با سهم حدود

 .درصد در صدر قرار دارد 4,4رشد یعنی 

 

 
 قاره جهان ۵مقایسه روند تولیدات آبزی پروری در –۱0شکل

 

های های داخلی از کل آبدرصدی آب 6۵بهره گیری و توسعه ظرفیت اقتصاد شیالت با 

های دریایی بوده که این مساله از بعد حفاظت از ذخایر دریایی و جهان، همواره وابسته به آب

مامن آبزیان در حاشیه مناطق ساحلی بسیار اهمیت دارد. بر طبق نظر متخصصین عالوه بر 

(، ICZMرویکرد توسعه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی)رویکرد حفاظتی اشاره شده، از باب 

اجتماعی  مناطق ساحلی، تسهیل فرآیند کسب منافع اقتصادی در  –توجه به رشد اقتصادی 

کنار حفظ ذخایر زیست محیطی اهمیت دارد. از رویکرد مدیریتی نیز مدیریت استخراج و 
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بهره برداری از منابع ساحلی به منظور حصول حداکثر برداشت پایدار در کنار توازن و پراکنش 

شیالت در کنار توسعه سایر فعالیت های مناسب فعالیت های ساحلی، محوریت توسعه 

 همخوان با دریا بسیار حایز اهمیت است.

با  ۲008تجارت آبزیان در سال زدایی جهان، باالخص در نواحی ساحلی، عالوه بر محرومیت

 است ورا به خود اختصاص داده تجارت کشاورزی جهان  درصد ۱0 حدودمیلیارد دالر  ۱0۲

رشد علم و فناوری  بطوری که در حال حاضر .دهدتشکیل میدرصد کل تجارت جهان را یک 

میلیارد دالر  ۱3۷درصدی آبزیان پرورشی به ارزش حدود  4۲باعث افزایش تولید و سهم 

ها ساالنه در جهان میلیون .و در آینده نقش بیشتری در این تجارت خواهد داشت شده است

غذایی تجاری چارپایان اهلی، طیور و آبزیان مورد تن پودر ماهی فرآوری شده غالباً در جیره 

عالوه بر نقش اقتصادی  .تر استپروری به آن بیشگیرد که وابستگی آبزیاستفاده قرار می

سازی و ساخت ادوات صنعت پودر ماهی در اقتصاد شیالت جهان، توسعه صنایع وابسته کشتی

پیشین و کارخانجات صنایع فرآورده  و تور و کارخانجات خوراک آبزیان نیز به عنوان صنایع

های دریایی به عنوان صنایع پسین در کنار فعالیت شرکت های مشاور و پیمانکار و بازارهای 

آبزیان و سایر شغل های وابسته زنجیره بزرگی از اشتغال را در کشورهای سرمایه گذار فراهم 

 نموده است. 

 
 

 جهان نمونه ای از چرخه فعالیت های شیالتی در –۱۱شکل
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امروزه ارزش افزوده حاصل از توسعه صنایع پسین دریایی خود حوزه وسیعی از اقتصادی است 

پروری میلیون تن تولیدات آبزی ۷6,6از مجموع  که امروزه کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

های داخلی و درصد در آب 63,6آبزیان را به نسبت جهان نمودار ذیل سهم انواع رده بندی 

 مابقی را در آب های دریایی را نشان می دهد.

 

 
 مقایسه سهم دسته های آبزی پرورشی در آب های منطقه ای جهان–۲۱شکل

 

 شیالت ایران -ب

 3۲00و حدود  ،های موجود از جمله منابع آبی متنوعبا توجه به پتانسیل در ایران نیز

در  .استساله کشور مدنظر های پنجدر برنامهشیالت کیلومتر خط ساحلی، توسعه پایدار 

این زیربخش فعلی  . تولیداتوجود داردمستقیم هزار شغل  ۲۲3این زیربخش بالغ بر 

مطابق شکل  .استمیلیون دالر  400صادرات بالغ بر و  هزار تن یک میلیون یکصدحدود 

درصد در ایران بوده است. در حوزه مستقیم دریا، رشد  ۱3پروری حدود رشد کل آبزی  3

  3,3درصدی تولیدات آبزی پروری دریایی کشور در ده سال گذشته در کنار رشد  30

درصد از کل  6۱هزار تن را که حدود  6۷0درصدی صید با حجم بهره برداری حدود 

واحد صنایع  ۱4۷ا فعالیت بخش شیالت را در بر می گیرد می توان در نظر گرفت. ب

شیالتی زمینه اشتغالزایی عمده ای نیز در پتانسیل های نوار ساحلی و سایر نقاط برای 

تولید فرآورده های شیالتی استاندارد و قابل مصرف برای مصرف داخلی و صادرات بوجود 

درصد کل اشتغال شیالت فقط مربوط به صیادی  63آمده است. بطوری که در حال حاضر 

 3۵0همراه دارد.  ست و نیروی انسانی متخصص نقش اساسی را در توسعه شیالت بها

کشتی  ۹0لنج و  3۱8۹قایق،  8080شناور شامل  ۱۱360تعاونی ماهیگیری با حدود 

میلیون قطعه ماهیان زینتی در  ۲3۲تولید . ناوگان ماهیگیری کشور را تشکیل می دهند
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قتصادی شیالت در ایران است که به همراه مراکز کشور نیز زمینه دیگری از فعالیت های ا

 تکثیر آبزیان جهت بازسازی ذخایر آب ها در این اقتصاد سهم رو به رشدی دارند.
 

 
 مقایسه روند صید و آبزی پروری ایران–3۱شکل

 

حوزه در که غیرساحلی بجز در مناطق  ایرانبرداری از منابع زنده آبی در نظام آماری بهره

های شمال ) دریای آبحوزه  در دوهای ساحلی در استانهای داخلی صورت می گیرد آب

پروری خزر( و جنوب ) خلیج فارس و دریای عمان( قابل توسعه است. از کل تولیدات آبزی

های ساحلی و دریایی تولید می شود و سهم های داخلی و مابقی در آبدرصد در آب ۹4,6

تن میگوی  ۹۱درصد است که از کل سخت پوستان،  4,4ی سخت پوستان از کل آبزی پرور

هزار تن میگوی وانامی در استخرهای پرورشی  ۱۷,8آب شیرین در آب های داخلی و حدود 

تنان، و البته استفاده از ظرفیت بهره برداری گیاهان آبزی، جلبک ها، نرم .صورت می گیرد

المللی از های دور و بینترده در آبتر صید با حضور گسحتی استفاده از روش های پیشرفته

موارد دیگری است که با قوت بخشیدن به آنها سهم بیشتری را در کنار عرصه های تحقیقاتی 

 توان به ارزش های ذاتی اقتصاد ایران افزود.شیالت می

ها و ها، مردابها، خلیجهای شمالی که شامل دریای خزر و سواحل جنوبی آن، تاالبآب

در  است.ریزی طبیعی تخم برایورود ماهیان  برایی منتهی به دریا از خاک ایران هارودخانه

شامل صید ماهیان گونه ماهی اقتصاد شیالت و ماهیگیری  ۱۱4با وجود بالغ بر تنها این حوزه 

پرورش  ماهیان خاویاری و  ،تنها به منظور استفاده در مراکز بازسازی ذخایر خاویاری
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و پرورش ماهیان سردآبی  ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان استصید  ،از آن استحصال خاویار

در قفس و ظرفیت های منحصر به فرد پرورش میگو در نوار ساحلی استان گلستان همچون 

 .مرزهای آبی جنوب کشور نیز رو به گسترش است

انون حفاظت منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه اقتصاد شیالت در قلمرو اجرایی ق

های متعلق به آب اقتصاد ماهیگیری در شامل نیزهای جنوب محدوده آباجرایی آن در

المللی های آزاد بیندریای عمان و اروندرود و همچنین آب ،جمهوری اسالمی در خلیج فارس

در  .گیردامور صید و صیادی قرار می که تولیدات حاصل از این دو حوزه تحت مدیریت است

 ،کفزی از جمله میگو آبزیاننظام آماری شامل صید  گونه ماهی، 36۵با وجود  این حوزه نیز

های زی درشت و ریز، ماهیان غیرمعمول خوراکی، فانوس ماهیان و صید از آبماهیان سطح

که ظرفیت های بکری برای توسعه صنایع پودر ماهی و غذاهای دریایی در منطقه  .استدور 

پروری نیز بیش از پیش با توسعه مزارع پرورش میگو و اخیرًا استقرار خواهد بود و اقتصاد آبزی

باس، آینده رو به رشدی را در تامین های دریایی پرورش ماهیان دریایی همچون سیقفس

ل و بهره برداری بهینه از اقتصاد دریا نوید می دهد. پایداری اقتصاد به امنیت غذایی و اشتغا

روند افزایش مصرف سرانه ماهی  ۱۲حجم عرضه و مبادالت بازار و مصرف وابسته است. شکل 

 ۱3۷۹-۱3۹۵کیلوگرم در سال های  ۱0,۵کیلوگرم به  ۵درصد رشد از  4,8در ایران را با 

آوری و مزایای شیالت در کنار تأمین غذای سالمتی، ارزنشان می دهد. بنابراین با توسعه 

زایی و کارآفرینی این زیربخش نسبت به سایر زیر های مضاعف اشتغالشمار آن، از قابلیتبی

 های اقتصادی برخوردار خواهیم شد. بخش

 
 روند افزایش مصرف سرانه ماهی در ایران–4۱شکل

 

توان تجدیدپذیری آن در شرایط حال حاضر جهان و در اقتصاد ماهیگیری توجه به ذخیره و 

و بار کشاورزی به منظور کنترل، سیاست  ایران بسیار اهمیت دارد. بطوری که سازمان خوار
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کند منطقه ماهیگیری اصلی تقسیم می ۱۹ها را به های جهان، اقیانوسگذاری و حمایت از آب

های آبزی اهمیت بیشتری برخوردارند و گونهمنطقه بدلیل فعالیت ماهیگیری از  ۱۲که تنها 

طبقه شامل ماهیان آب شیرین، ماهیان دریاکوچ، ماهیان دریایی، سخت پوستان،  ۹نیز در 

ها و نرمتنان، حیوانات آبزی، گیاهان آبزی و سایر حیوانات مختلف آبزی همچون کروکودیل

-گونه های پرورشی امروزه آبزیشوند. با توجه به رشد روز افزون تنوع الیگاتورها تقسیم می

گونه در بیست ساله منتهی به سال  ۲63پروری رونق زیادی یافته است. بطوری که از پرورش 

میلیون  ۷6,6از کل تولید .گونه رسیده است ۵۹۱تنوع گونه های آبزیان پرورشی به  ۲0۱۷

تامین  .ها استدرصد مربوط به آبزی پروری در سواحل و دریا 363پروری جهان نیز تنی آبزی

های بالعوض، تامین درآمد دایمی همراه سود پایدار، ایجاد بازار و تسهیالت بانکی، کمک

بازاریابی مناسب، استقرار بیمه و توانمندسازی شیوه های حمل و نقل زمینه ساز اقتصادی 

لی پویا برای شیالت است و امنیت غذایی را برای کشور و کاهش فقر را باالخص در نواحی ساح

نماید. و از بعد اجتماعی این توسعه، آرامش و رفع نیاز غذای سالم، اشتغال، و رفاه تامین می

مقبول جامعه را به همراه امنیت در مناطق ساحلی، مرزی و  حریم دریایی کشور را به ارمغان 

می آورد. ضمن اینکه از بعد زیست محیطی توجه به حفظ ذخایر ژنتیکی، آلوده نساختن 

تواند بیش از پیش مدیریت بیماری، تعادل در مصرف نهاده هایی چون کود و غذا می ها،آب

های مورد توجه قرار گرفته به توانمندی اقتصاد شیالت کمک نماید. تا آنجا که کمبود منابع آب

داخلی و بحران های زیست محیطی اخیر در ایران زمینه های توسعه بیشتر آبزی پروری در 

 ریایی را فراهم آورده است.مناطق ساحلی و د

پروری آوری در ساخت تجهیزات پیشرفته صیادی و آبزیدر حال حاضر با توجه به رشد فن

های برداریمحدودیتی در امکانات اقتصادی وجود ندارد اما بدلیل کاهش ذخایر بدلیل بهره

افزون بشر برای برداران از یکطرف و تقاضای روز رویه گذشته و خواسته های نامحدود بهرهبی

ها مسئله کمیابی در اقتصاد آبزیان بدلیل آگاهی از مزایای سالمتی آن نسبت به سایر پروتئین

 گیری آن ضروری می سازد.شیالت مطرح می شود و لزوم تخصیص بهینه منابع را برای بهره

دغدغه اصلی انتخاب اینکه کدام گونه و به چه طریقی و با چه هزینه ای صید یا پرورش یابد 

این اقتصاد است. پس با هدف حداکثر رساندن تامین احتیاجات و به حداقل رساندن هزینه 

ها مدیریت در عرصه های تولید )صید و آبزی پروری(، توزیع و مصرف اهمیت می یابد. امروزه 

 ها در خانوار ایرانی هر چند که سرانهافزایش رشد سهم مصرف آبزیان نسبت به سایر پروتئین

کمتری از سایر پروتئین ها دارد، اما نوید بخش آینده مطلوب ظرفیت تقاضای آبزیان همگام 

 سازد.گر میبا تقاضای جهانی است که اهمیت کنترل قیمت را جلوه
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بنابراین عالوه بر نیاز مطالعات اقتصادی اختصاصی در حوزه ماهیگیری و آبزی پروری و صنایع 

ریزی دازی روشن از اقتصاد کالن شیالت در ایران، داشتن برنامهوابسته، برای ترسیم چشم ان

صحیح متکی بر خرد جمعی و صاحبان ذی نفع، توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار، رقابت 

برداری صحیح و و بهره سالم، و در نهایت رضایت مشتریان با حفظ توان ذخایر ضروری است

ت کافی با این منابع، روابط بین آنها و قوانین مرتبط  پایدار از انواع منابع طبیعی مستلزم شناخ

 با آن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


