بنام خدا

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

طبی
اداره محیط زیست عی

تعاریف مناطق چهارگانه و تحت مدیریت :
نخستین اقدام مدون در راستای حفظ جمعیت و تنوع جانوران در ایران با تشکیل کانون شکار ایررران در سررا 1335صررور
پذیرفت .در سا  1346سازمان شکار بانی و نظار بر شکار و صید تاسیس شد .شورایعالی حفاظت محیط زیست فعالیت خود
را از سا  1346با عنوان شورایعالی شکاربانی و نظار بر صید و از سا  1350بررا عنرروان فع رری( .شررورایعالی حفاظررت محرریط
زیست) آغاز نمود .در سا  1353با تصویب قانون حفاظررت و باسررازی محرریط زیسررت سررازمان نررمن ت ییررر سرراختار دارای
اختیارا وسیع در زمینه ج و گیری از آلودگیاا و تخریب محیط زیست گردید.این قانون در سا  71اصالح گردید.
براساس ماده  3قانون حفاظت و باسازی محیط زیست عرصه های طبیعی با عنوان پارکاای م ی آثار طبیعرری م رری پناه رراه
حیا وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد که هرگونه دخل و تصررر
در ارانی مشمو این مناطق تابع مقررا ویژه ای بوده و سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام ک یه سررازماناا و وزارتخانرره
های دی ر است .تعیین مناطق چاارگانه و تصررویب حرردود آن بررا پیشررنااد سررازمان حفاظررت محرریط زیسررت و تصررویب آن در
شورایعالی حفاظت محیط زیست می باشد .براساس آئین نامه اجرایی این قانون مناطق چاارگانه برره شرررح تیررل تعریر

مرری

گردند:
پارک ملی:

پارک م ی به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جن ل و مرتع و بیشه های طبیعی و ارانی جن رری و دشررت و آ و
کوهستان اطالق میشود که نمایان ر نمونههای برجستهای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیش ی ونع زندگی
و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی هررا در شرررایط کررامالً طبیعرری
تحت حفاظت قرار میگیرد .در پارک های م ی تیراندازی شکار تع ی

احشام قطع درخترران بوترره کنرری و بطررور ک رری هررر

عم ی که موجب تخریب محیط شود ممنوع است .ورود و عبور در این پارک ها نیز تابع دستورالعمل سازمان می باشد.
اثر طبیعی ملی:
آثار طبیعی م ی عبار از پدیده های نمونه و نادر گیاهی یا حیوانی یا اشکا یا مناظر کم نظیر و کیفیا ویژه طبیعی زمررین
یا درختان کانسا یادگار تاریخی می باشند که به منظور داشتن محرردوده متناسرربی تحررت حفاظررت قرررار مرری گیرنررد .تع یر
احشام قطع درختان بوته کنی تجاوز و تخریب محیط و بطور ک ی هررر عم رری کرره موجررب از بررین رفررتن رسررتنی هررا و ت ییررر
اکوسیستم شود در آثار طبیعی م ی ممنوع است .ورود و عبور در این مناطق نیز تابع دستورالعمل سازمان است.

پناهگاه حیات وحش:
پناه اه حیا وحش به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جن ل و مرتع و بیشههای طبیعی و ارانی جن ی و دشررت
و محیطاای آبی و کوهستان اطالق میشود که دارای زیست اه طبیعی نمونه و شرایط اق یمی خاص برای جانوران وحشی بوده
و به منظور حفظ و یا احیای این زیست اهاا تحت حفاظت قرررار میگیرررد .شررکار و صررید در ایررن منرراطق ممنرروع اسررت و قطررع
درختان بوته کنی تجاوز و تخریب محیط خارزنی زغا گیری و هر عم ی که موجب تخریب و ت ییر اکوسیسررتم شررود نیررز
در آناا ممنوع می باشد .تع ی

احشام نیز طبق نوابط تعیین شده انجام می شود .حداقل یک پنجم وسعت پناه اه های حیا

وحش و مناطق حفاظت شده به عنوان محدوده امن آناا ت قی شده و چرای دام در این محدوده ممنوع است.
منطقه حفاظت شده:
به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جن ل و مرتع و دشت و آ و کوهستان اطالق میشود کرره از لحررا نرررور
حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء رستنی ها و ونع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظررت
قرار میگیرد .مقررا و نوابط مربوط به مناطق حفاظت شده تا حدی شبیه به پناه اه حیا وحش است.
عالوه بر مناطق چاارگانه سازمان می تواند به منظور حفظ حیا وحررش برخرری از منرراطق دی ررر را نیررز تحررت حفاظررت و
مدیریت قرار دهد که در این مورد می توان به مناطق شکار ممنوع و تاالباا اشاره کرد.
مناطق شکار ممنوع
مناطق مستعدی هستند که در صور ایجاد شرایط الزم قادرند به صور یک اکوسیستم (زیستبوم) طبیعی فعا مطرح شده
و به عنوان پشتوانه ای برای حفاظت از تخایر طبیعی کشور در ردی

مناطق تحت حفاظررت قرررار گیرنررد .ایررن منرراطق برره طررور

معمو بین سه یا پنج سا شکار ممنوع اعالم میشوند.
تعریف تاالب
از نظرکنوانسیون رامسر(معاهدهای جاانی برای حفاظت از تاال ها ) تاال ها به منرراطق پسررت برراتالقی مردابرری آب یرهررای
طبیعی یا مصنوعی دایمی یا موقت دارای آ ساکن یا جاری شیرین نرریم شررور یررا شررور و از جم رره منرراطق دارای آ هررای
دریایی که عمق آن ها در حالت جزر کامل  6متر بیشتر نباشداطالق می گردد.

