سازمان حفاظت محيط زيست
اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی

١

مقدمه:
 محيط زيست از ديدگاه قرآن
با نگاهی به آيات و روايات و سيره ی اهل بيت )ع( روشن می گردد که هيچ مکتبی مانند اسﻼم به طبيعت و محيط زيست
اهميت نداده است  .از سوی ديگر  ،قرآن کريم در بسياری از آيات  ،انسان ها را به مطالعه طبيعت و عناصر آن
فراخوانده است  .همچنين بسياری از سوره های قرآن کريم به نام يکی از عناصر طبيعت خوانده می شود ،مانند سور
شريفه بقره  ،رعد  ،نحل  ،نور  ،عنکبوت  ،نجم  ،فجر  ،شمس  ،حديد  ،ليل  ،قمر  ،تين  ،ناس و . ...خداوند منان،
سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبيعت رشد کند و به آن نيازمند باشد  .طبيعت به شکلی خلق شده
است که در خدمت انسان باشد و نيازهای او را برطرف کند .با در نظر رفتن اين نکته که به حکم قرآن کريم همه چيز در
جهان آفرينش بر پايه ی نظم و عدالت استوار است و هر چيزی به اندازه ﻻزم آفريده شده است ) ،قمر  (٤٩ ،اين نتيجه به
دست می آيد که نابسامانی های موجود در طبيعت و آلودگی های زيست محيطی ناشی از بهره وری نادرست از طبيعت و
منابع آن است  .فعاليت های انسان برای رسيدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی  ،خود باعث تخريب محيط زيست
شده است .اين تخريب آنچنان در وضعيت آب و هوای کره زمين  ،دگرگونی ايجاد کرده که سﻼمتی و حيات او و ساير
موجودات زنده را به خطر انداخته است .شرايط به وجود آمده به حدی وخيم است که امروزه از آن به عنوان »بحران
محيط زيست« ياد می شود  .برای رهايی از اين بحران بايد به اصول اخﻼقی و متون دينی بويژه اسﻼم مراجعه کنيم ،
زيرا مبنای پيدايش بحران زيست محيطی کنونی  ،بحران اخﻼق در ميان انسان هاست
محيط زيست در احاديث:
امام صادق)ع( مي فرمايد :
زندگي بدون داشتن سه چيز ،بر انسان گوارا نيست :هواي تميز ،آب فراوان و گوارا و زمين حاصل خيز
محيط زيست از ديدگاه مقام معظم رهبری:
مسئله محيط زيست ،مسئله اين دولت يا آن دولت،مسئله ی اين شخص يا آن شخص و مسئله اين جريان و آن جريان نيست
بلکه موضوعی کشوری و ملی است که بايد برای حل مشکﻼت مرتبط با آن دست به دست يکديگر دهند) .بيانات
 ٩٣/١٢/١٧معظم له(
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسﻼمی ايران:
در جمهوری اسﻼمی ،حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته
باشند ،وظيفه عمومی تلقی میشود .از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير
قابل جبران آن مﻼزمه پيدا كند ،ممنوع است".

برنامه ،اصول کلی و خط مشی دولت تدبير و اميد
٢

برنامه  ،خط مشی و اصول کلی برنامه دولت يازدهم دولت تدبير و اميد كه روز چهاردهم مرداد سال يكهزار و سيصد و
نود دو از سوي حجت اﻻسﻼم والمسلمين دکتر حسن روحانی رئيسجمهور تقديم مجلس شد .
نكته قابل توجه اينكه بند دهم اين برنامه مختص برنامه ها و اهداف راهبردی دولت در حوزه محيط زيست است.
توجه به مسا له محيط زيست به عنوان يک مساله اصلی برای سﻼمت و زندگی سالم مردم ،از اولويت های مهم دولت تدبير
و اميد است
 ١٠حوزه محيط زيستدولت يازدهم بر اين باور است که سرنوشت آينده ايرانيان در گرو چگونگی نگرش و رفتار ما به محيط زيست و ميزان
احيای توازن زيستمحيطی است.
 ١-١٠اهداف راهبردی حوزه محيط زيست عبارتند از:





پايدارسازی کمی و کيفی آب و خاک؛
دستيابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آﻻيندهها؛
حفظ و بازسازی تنوع زيستی؛
نيل به پايداری عرصه های طبيعی؛
لحاظ ارزشگذار ی محيط زيست در تصميم ی گريها و حرکت هب سوی اقتصاد سبز؛

 ٢-١٠راهبردهابرای دستيابی به اين اهداف راهبردی ،سه راهبرد زير تنظيم شده اند:
 پايدارسازی محيط زيست با تا ی کد بر حفاظت؛
 استقرار حکمرانی شايسته محيط زيست؛
 ساماندهی اقتصاد محيط زيست.
 ٣-١٠اولويت های راهبردیبرای هر کدام از راهبردهای مذکور ،اولويت های راهبردی به شرح ذيل طراحی شده اند:
 ١-٣-١٠ايجاد مديريت يکپارچه و کارآمد کاه ش آلودگی هوای کﻼن شهرها آلودگی هوا از معضﻼت اصلی زيستمحيطی کﻼنشهرهای کشور است که سبب افت جدی کيفيت زندگی شهروندان است.
 ٢-٣-١٠احيای مديريت حوضه ای آب با اولويت تعادل بخشی منابع زيرزمينی ٣-٣-١٠مديريت انرژی در جانب عرضه و تقاضا ۴-٣-١٠اعمال مديريت آب محور و افزايش بهرهوری آب کشاورزی ۵-٣-١٠اجرای جدی برنامه مديريت خاک ،پسماند و فاضﻼب و تکميل مقررات آن ۶-٣-١٠ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبيعی و تنوع زيستی ٧-٣-١٠احيای شورای عالی محيط زيست و تشکيل و فعال نمودن صندوق محيط زيست ٨-٣-١٠ايجاد دفتر توسعه پايدار و محيط زيست در سازمان مديريت و برنامه٣

 ٩-٣-١٠تقويت و حمايت سازمانهای مردم نهاد زيست محيطی سازمانهای مردم نهاد از مهمترين عوامل پويايی و انسجامملی بوده و ضريب امنيت و حس تعلق را افزايش میدهند.
 ١٠-٣-١٠آموزش و ترويج سواد ،اخﻼق ،رفتار و عمومی سازی فرهنگ محيط زيست ١١-٣-١٠ارتقای ديپلماسی آب و احيای ديپلماسی محيط زيست با تاکيد بر معضل ريز گردها ١٢-٣-١٠توانمندسازی ساختاری و اقتدار محيط زيست در حاکميتانرژی برای بهره بردار
 ١٣-٣-١٠لحاظ ارزش اقتصادی آب ،خاک وِ
 ١۴-٣-١٠ارزيابی زيست محيطی  -اجتماعی در همه طرحها و لحاظ جدی اقتصاد محيط زيست ١۵-٣-١٠اتخاذ رويکرد هزينه فايده زيست محيطی در سياست خارجی ١۶-٣-١٠اجرای ابزارهای انگيزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز ١٧-٣-١٠اعمال رويکرد هزينه -فايده زيست محيطی کليه بخشها در حسابهای ملی ١٨-٣-١٠-لحاظ آمايش سرزمين با محوريت آب و محيط زيست در برنامه ها و طرحهای توسعه

سيماي محيط زيست استان:
طبيعت استان خراسان جنوبي با توجه به عواملي مانند موقعيت جغرافيايي ،ارتفاع از سطح دريا ،ساختمان زمين شناسي،
شرايط آب و هوايي و شکل زمين از تنوع زيستي فوق العاده اي برخوردار است.
قرار گرفتن اين استان در کمربند اقليمي خشک همراه با عوامل طبيعي ديگر چهره بياباني و نيمه بياباني به آن داده است.
البته محدوديت هاي اقليمي ناشي از اين موقعيت در برخورد با سيماي کوهستاني ناحيه تا حدودي جبران ميشود .با نگاهي
گذرا بر آنچه که امروز بوم زيست هاي مختلف جهان از آن جمله بر کشور خودمان وارد مي شود اين ضرورت که
بايستي مناطقي از کشور و استان به منظور حفظ اين زيست بومها و تضمين تعادل اکولوژيکي حاکم بر اکوسيستم حفظ
گردد ،اجتناب ناپذير مي نمايد .ايجاد مناطق ويژه زيستگاهي و حفاظت از آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست کشور
تﻼشي خردمندانه براي حفظ تنوع زيستي و گونه هايي که مورد تهديد و تخريب قرار گرفته و به نابودي کشيده شده اند ،مي
باشد .حال با توجه به روند رو به رشد جمعيت انساني ،افزايش عدم احساس مسئوليت ،متاثرشدن اکوسيستم هاي طبيعي و
منابع زنده آن و نگريستن ب ه طبيعت به عنوان کاﻻي رايگان از ديدگاه توسعه کنوني مسلما ً ظرفيت پذيرش محيط پرگشته و
آينده پر مخاطره اي را فرا روي ما قرار خواهد داد .در اين وضعيت به منظور حفظ و حراست از آنچه باقي مانده ،انتخاب
مناطقي که هنوز ارزش هاي زيستي آن کامﻼً نابود نگشته ،الزامي به نظر مي رسد.
اكوسيستم هاي مناطق كويري از قابليتها و ارزشهاي اكولوژيك باﻻيي برخوردار مي باشند .وجود گونه هاي گياهي
وجانوري خاص و طبيعت منحصر بفرد آن ،اين مناطق را در زمره پر ارزشترين اكوسيستم هاي طبيعي قرار داده است.
با عنايت به وضعيت آب و هوايي اين مناطق و وجود چشم اندازهاي خاص آن از جمله پديده شنهاي روان و وجود گونه
هاي گياهي و جانوري سازگار با سخت ترين شرايط اقليمي مي تواند اين مناطق را يكي از جذاب ترين مناطق طبيعت
گردي كشور تبديل نمايد.
اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي به منظور حفظ ذخيره گاههاي زيستي ژنتيكي و حمايت از گونه هاي گياهي
وجانوري و ژن هاي بومي منطقه و براي انجام امور تحقيقاتي و بهره وري معقول و حفظ نسل گونه هاي مختلف و
٤

جلوگيري از تعرض انسان ها مناطقي را با توجه به شرايط خاص منطقه منجمله وجود گونه هاي نادر و با ارزش وكمياب
گياهي وجانوري تحت پوشش قرارداده و از آنها حفاظت وحراست مي نمايد.

در استان خراسان جنوبي تعداد  ٤منطقه حفاظت شده  ٣ ،پناهگاه حيات وحش ١٠ ،منطقه شكار ممنوع مصوب ٤ ،منطقه شكار
ممنوع مرزي و  ٣منطقه پيشنهادی حفاظت شده وجود دارد.
ليست مناطق چهارگانه تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان

رديف
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

مساحت)هكتار(
٢٦٢٣٨
٧٩٣١١
٧٠٣٠٠
٨٣١٩٠
٢٢٧٦٥
٦٣٩٠٠
١٥١٦٩٩٣

نام منطقه
منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ
منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه
منطقه حفاظت شده شاسكوه
منطقه حفاظت شده مظفري
پناهگاه حيات وحش كجي نمكزار نهبندان
پناهگاه حيات وحش رباط شور
پناهگاه حيات وحش ناي بندان طبس

نام شهرستان
خوسف
درميان -سربيشه
قاين  -زيرکوه
فردوس -بشرويه
نهبندان
فردوس -بشرويه
طبس

ليست مناطق شكار ممنوع مصوب و مرزي استان
رديف
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
.

مساحت)هكتار(
٥٢٠٠٠
١١٤٨٥
١١٩٠٠
٤٢٠٠٠
٧٨٠٠٠
٨٠٠٠
٢٢٢٥٥
١٢٠٠٠
٢٠٠٠٠
٣٥٥٤٣
٣٥٥٨١
٩١٨٦٥
٤٩٧٣٦
٤٥٠٩٠

نام منطقه
شكار ممنوع دشت اسفدن
شكار ممنوع كمر سرخ
شكار ممنوع لشكرگاه
شكار ممنوع جيك و زيدر
شكار ممنوع درح
شكار ممنوع باقران
شكار ممنوع عشق آباد
شكار ممنوع آرك و گرنگ
شكار ممنوع آهنگران
شكار ممنوع علي حيدر
شكار ممنوع مرزي درميان
شكار ممنوع مرزي زيرکوه
شكار ممنوع مرزي سربيشه
شكار ممنوع مرزي نهبندان

نام شهرستان
قاين -زيرکوه
سرايان
قاين
نهبندان -سربيشه
سربيشه -نهبندان
بيرجند -خوسف
بشرويه
خوسف
زيركوه
بشرويه
درميان
زيرکوه
سربيشه
نهبندان

مساحت مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان

رديف
١
٢
٤
٥
٦

جمع كل مساحت مناطق
 ٢٥٩٠٣٩هكتار
 ١٦٠٣٦٥٨هكتار
 ٢٩٣١٨٣هكتار
 ١٤٦٩٧٤هکتار
 ٢٣٠٢٨٥٤هکتار

سطح مديريتي
مناطق حفاظت شده
پناهگاه حيات وحش
شكار ممنوع مصوب
پيشنهادی حفاظت شده
جمع کل

٥

درصد مساحت استان
١ /٧
١٠/٦
٢
١
١٥/٣

گونه های شاخص جانوری استان خراسان جنوبی:
استان خراسان جنوبی به دليل اقليم خاصی که دارد يکی از قطب های تنوع زيستی کويری در کشور محسوب می گردد .اين استان با
داشتن ٥٢گونه پستاندار ،حدود  ٢٦/٤درصد کل گونه های پستاندار ايران را در خود جای داده است و حفاظت از گونه های ارزشمند
و در معرض تهديدی چون :يوزپلنگ آسيايی ،پلنگ ،آهو ،قوچ و ميش ،کل و بز ،جبير ،شاه روباه ،گربه شنی ،گربه پاﻻس ،گربه
وحشی ،روباه شنی و  ...از اهداف عمده و اولويت های کاری اين اداره کل محسوب می شود .از پرندگان شاخص هوبره ،زاغ بور،،
شاهين ،باﻻبان ،بحری ،عقاب طﻼيی ،عقاب صحرايی ،عقاب تاﻻبی ،عقاب شاهی ،انواع سارگپه ،انواع سنقر ،گنجشک سانان را می
توان نام برد .ﻻک پشت آسيايی ،ﻻک پشت مهميزدار ،آگامای سروزغی ايرانی و انواع مارها از جمله خزندگان مهم استان هستند.
فهرست مهره داران استان

رديف
١
٢
٣
٤
٥

استان
٥٢
١٥٤
٦٢
٣
؟

رده
پستانداران
پرندگان
خزندگان
دوزيستان
ماهی ها

کشور
١٩٧
٥٣٥
٢٢٧
٢١
١٦٠

فهرست گونه های در معرض خطر استان خراسان جنوبی

رديف
پستانداران
پرندگان
خزندگان

تعداد کل

تعداد جانوران در معرض خطر استان خراسان جنوبی بر اساس معيارهای ليست سرخ IUCN
آسيب پذير
در معرض خطر
به شدت در معرض خطر
قوچ و ميش ،کل و بز،
پلنگ
يوزپلنگ
آهو ،زرده بر
عقاب تاﻻبی ،عقاب
باﻻبان)چرخ(،
شاهی ،هوبره
کرکس مصری
ﻻک پشت آسيايی ،ﻻک
پشت مهميز دار،
آگامای سروزغی
ايرانی
١٠
٣
١

٦

تعداد کل
٦
٥
٣

١٤

فرصت
هــــــای
سرمايه
گــذاری
در بخش حفاظت محيط زيست استان:
 .١طرح های احيا و تکثير پستانداران در اسارت
 .٢طرح های احيا و تکثير پرندگان در اسارت
 .٣طرح های مديريت قرق های اختصلصی
 .٤احداث باغ وحش
 .٥راه اندازی آزمايشگاه های معتمد محيط زيست
 .٦ايجاد کارگاه تاکسيدرمی
 .٧ايجاد و مديريت مراکز نگهداری و نمايشگاه خزندگان و دوزيستان
 .٨احداث نمايشگاه حيات وحش و آثار طبيعی

٧

