بنام خدا

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

طبی
اداره محیط زیست عی

موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان البرز :
امروزه حفظ محیط زیست از محورهای مهم توسعه پایدار است .تنوع اقلیمی و به مثابه آن تنوع گونه های گیاهی و جانوری میهن
عزیز و پهناورمان ایران ،اهمیت تنوع زیستی و حفاظت از آن را دوچندان می سازد .موزه هااای تاااریی ی یعاای از جملااه م انهااای
فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی ،تحقیقاتی و نمایشگاهی می باشند که می توانند عالوه بر شناساندن هر چااه بیشااتر زیساات بااو هااای
مختلف ،گونه های حیات وحش و پوشش گیاهی منایق؛ ارزش حفظ و نگهداری از تنوع زیستی را نیز بااه اقشااار مختلااف ماارد
جامعه یادآوری نمایند .با توجه به این اصل مهم که ادامه حیات بشری به بقای ی یعت بستگی دارد ،اهمیت علااو ی یعاای و نقااش
موزه های تاریی ی یعی در اشاعه دانش و فرهنگ زیساات محی اای در جهااان امااروز بیشااتر محسااوذ ماای باشااد .ا ا ایاان مراکااز
می توانند اندیشه و احساذ مرد را در مورد جلااوه هااای تنااوع زیسااتی و ا اار انقاارام گونااه هااای کمیااا جااانوری و گیاااهی
برانگیزند . .بنابراین نباید موزه هاي تاریخ طبیعی که حاصل گردآوري مجموعهه ههاي عيمهی و نمونهه ههاي
ارزشمند با همت محققین و همكاري سازمانها و افراد عالقمند در طی سالیان دراز می باشه ند را بها مجموعهه
هاي نمایشگاهی که صرفا" جهت نمایش و بازدید مردم برپا می شوند ،اشتباه گرفت.
آموزش نونهاالن ،دانش آموزان در مقایع مختلف تحصیلی و دانشجویان به عنااوان آینااده سااازان و پاوهشااگران آینااده کشااور و
همچنین اقشار مختلف مرد  ،با تحقیق و بررسی درباره چراه زندگی موجودات در ی یعت وجلب توجه ملموذ نساال جااوان بااه

اهمیت فون و فلور و ذاایر ی یعی کشور؛ از مهمترین اهداف هر موزه تاریی ی یعی محسو می گااردد .درهمااین راسااتا مهوزه
تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در تاااریی  13تیرماااه سااا  1390در
پارک شهید چمران شهرستان کرج افتتاح گردیده و فعا یت آن درفروردین ماه سا  1392رسما“ آغاز گردید.
این موزه شامل غرفه های متعددی از جمله غرفه پستانداران ،پرندگان ،ازندگان،آبزیان ،گیاهان و  ...ماای باشااد کااه در آن گونااه
های مختلف و شااص استان ا رز از ق یل پلنگ ،کل و بز ،عقا و  ...برای آشنایی اقشار مختلف جامعه به ویاه دانااش آمااوزان،
دانشجویان ،متخصصین و عالقه مندان به محیط زیست کشور به نمایش گ اشته شااده اساات .مااوزه تاااریی ی یعاای کاارج از جملااه
اماکن فرهنگی،اجتماعی ،علمی و پاوهشی است که نقش مهمی در شناساندن گونه های مختلف جانوری و گیاهی استان ا رز بااه
عمو مرد دارد .موقعیت م انی موزه (قرار گاارفتن در پااارک شااهید چمااران و وجااود فباااهای مناسااب در مااوزه باارای ایجاااد

بخشهایی از ق یل جانورشناسی ،گیاه شناسی ،آموزش های همگانی و  ...سا ب گردیااده کااه ایاان مجموعااه بتوانااد در زمینااه ارائااه
ادمات فرهنگی،اجتماعی ،آموزشی ،تحقیقاتی و نمایشگاهی از ظرفیت های باالیی براوردارباشد.
موزه تاریی ی یعی و تنوع زیستی استان ا رز در یی این مدت به منظور آشنایی عمو با تنوع زیستی استان و اهمیاات آن و بااا ع
افزایش س ح آگاهی وگرایش عمو به سمت حفاظت از اجزای تنوع زیستی ،با اسااتفاده از کارشناسااان مااوزه اقاادا بااه آمااوزش
عمو مرد  ،به ویاه گروههای دانش آموزی درمقایع مختلف تحصیلی نموده است .به گونه ای که از سا  1392تاکنون باایش از
 70.000نفر دانش آموز در قا ب اردوهای دانش آموزی از این موزه بازدید نموده و مورد آمااوزش کارشناسااان قاارار گرفتااه انااد.
همچنین ذکر این ن ته ضروری است که این موزه به منظور ارتقاء س ح کماای و کیفاای اااود از اساافند ماااه سااا  1394عملیااات
تجهیز و ساماندهی را یی چندین مرحله آغاز نموده و در یی این مدت نیز شاهد تغییرات بسیاری بوده است.

