
 

 

  استان  سيماي محيط زيست 
 مقدم:  

   محيط زيست از ديدگاه قرآن  
با نگاهي به آيات و روايات و سيره ي اهل بيت (ع) روشن مي گردد كه هيچ مكتبي مانند اسالم به طبيعت و  
مطالعه   به  را  ها  انسان   ، آيات  از  بسياري  در  كريم  قرآن   ، ديگر  از سوي   . است  نداده  اهميت  محيط زيست 

يم به نام يكي از عناصر طبيعت طبيعت و عناصر آن فراخوانده است . همچنين بسياري از سوره هاي قرآن كر
خوانده مي شود، مانند سور شريفه بقره ، رعد ، نحل ، نور ، عنكبوت ، نجم ، فجر ، شمس ، حديد ، ليل ، قمر  
، تين ، ناس و... . خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونه اي رقم زده است كه در دامان طبيعت رشد كند و به  

 شكلي خلق شده است كه در خدمت انسان باشد و نيازهاي او را برطرف كند. آن نيازمند باشد . طبيعت به 
با در نظر رفتن اين نكته كه به حكم قرآن كريم همه چيز در جهان آفرينش بر پايه ي نظم و عدالت استوار است  

) اين نتيجه به دست مي آيد كه نابساماني هاي موجود ٤٩و هر چيزي به اندازه الزم آفريده شده است ، (قمر ،  
در طبيعت و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از بهره وري نادرست از طبيعت و منابع آن است . فعاليت هاي  
اين  است.  باعث تخريب محيط زيست شده  ، خود  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  و  رفاه  به  براي رسيدن  انسان 

وضعيت   در  آنچنان  ساير  تخريب  و  او  حيات  و  سالمتي  كه  كرده  ايجاد  دگرگوني   ، زمين  كره  هواي  و  آب 
موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرايط به وجود آمده به حدي وخيم است كه امروزه از آن به عنوان  
بويژه   ديني  و متون  اخالقي  اصول  به  بايد  بحران  اين  از  براي رهايي   . ياد مي شود  »بحران محيط زيست« 

 اسالم مراجعه كنيم 
   ، زيرا مبناي پيدايش بحران زيست محيطي كنوني ، بحران اخالق 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

    گاه مقام معظم رهبري:محيط زيست از ديد

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

  (بيانات  . بلكه موضوعي كشوري و ملي است كه بايد براي حل مشكالت مرتبط با آن دست به دست يكديگر دهند
    معظم له) ٧١/٢١/٣٩
 

 اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران:   
در جمهوري  اسالمي، حفاظت  محيط زيست  ك ه نسل  امروز و نسل هاي  بعد بايد در آن  حيات  اجتماعي  
رو به  رشدي  داشته  باشند ،وظيفه  عمومي  تلقي  م يشود. از اين  رو فعاليت هاي  اقتصادي  و غير آ ن ك ه  

  .  " زيست  يا تخريب  غير قابل  جبران  آ ن مالزمه  پيدا كند، ممنوع  است با آلودگي  محيط
  
 
   
  
  
  
  

  ميليون فوت مکعب گازهای مشعل ( فلر ) ۵٠٠جمع آوری 
  آزادی سواحل به نفع مردم و محيط زيست 

  تعيين بند اعتباری برای آلودگی هوا برای اولين بار 
  اجرای عمليات مقابله با گرد و غبار در کشور

  دستگاه موتورسيکلت   ١٢٠٠تجهيز محيط بانان به 
  زيست های پايداری محيطملی شدن شاخص 
  صادی به روش های پيشرفته دنياارزش گذاری اقت

  تنظيم قانون حفاظت و بهره برداری پايدار از حيات وحش



    

 

  فهرست مهره داران به روز می شود
  تقويت جوامع محلی برای حفاظت از حيات وحش

 گردیتقويت ساختار قانونی اکوتوريسم و طبيعت
  محيط زيست    حفاظت حوزه

  توسعه فرع بر محيط زيست است
  (اولين نشست تخصصی رئيس جمهور با فعاالن و اساتيد محيط زيست) 

های دولت مردمی است به طوری که در اولين جلسه هيات دولت  حفاظت از محيط زيست از اولويت
سازمان ممسائل   رسيد،  تصويب  به  زمينه  اين  در  مهمی  مصوبات  و  بررسی  زيست  محيط  به  ربوط 

عنوان متولی   به  هم  در  حفاظت محيط زيست  آن  از عرصه های طبيعی و زيستمندان  ماه    ۶حفاظت 
   .گذشته اقدامات زمين مانده زيادی را در اين زمينه در دستور کار قرار داد

 اهداف راهبردي حوزه محيط زيست عبارتند از:    
 پايدارسازي كمي و كيفي آب و خاك؛     
  ينده ها؛ آالدستيابي به هواي سالم و پاك و سطوح قابل قبول  

  حفظ و بازسازي تنوع زيستي؛  
 نيل به پايداري عرصه هاي طبيعي؛    

 بز؛    سسوي اقتصاد  بهلحاظ ارزشگذار ي محيط زيست در تصميم ي گريها و حركت  
 راهبردها   

 نظيم شده اند:    براي دستيابي به اين اهداف راهبردي، سه راهبرد زير ت 
  د بر حفاظت؛  يك پايدارسازي محيط زيست با تا  

  استقرار حكمراني شايسته محيط زيست؛ 
 ساماندهي اقتصاد محيط زيست.  

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

كارآ و  يكپارچه  مديريت  زيست ايجاد  اصلي  معضالت  از  هوا  آلودگي  شهرها  كالن  هواي  آلودگي  كاهش  مد 
 محيطي كالنشهرهاي كشور است كه سبب افت جدي كيفيت زندگي شهروندان است.    

 احياي مديريت حوضه اي آب با اولويت تعادل بخشي منابع زيرزميني   
 مديريت انرژي در جانب عرضه و تقاضا    

 اعمال مديريت آب محور و افزايش بهره وري آب كشاورزي   
 اجراي جدي برنامه مديريت خاك، پسماند و فاضالب و تكميل مقررات آن    

 ارتقاي كارآمدي در حفاظت منابع طبيعي و تنوع زيستي   
 احياي شوراي عالي محيط زيست و تشكيل و فعال نمودن صندوق محيط زيست   

 ايجاد دفتر توسعه پايدار و محيط زيست در سازمان مديريت و برنامه   
تقويت و حمايت سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي سازمانهاي مردم نهاد از مهمترين عوامل پويايي و انسجام  

 تعلق را افزايش مي دهند.     ملي بوده و ضريب امنيت و حس
 آموزش و ترويج سواد، اخالق، رفتار و عمومي سازي فرهنگ محيط زيست     

 ارتقاي ديپلماسي آب و احياي ديپلماسي محيط زيست با تاكيد بر معضل ريز گردها     
 توانمندسازي ساختاري و اقتدار محيط زيست در حاكميت    

 رِژيِ براي بهره بردار    لحاظ ارزش اقتصادي آب، خاك و ان 
 اجتماعي در همه طرحها و لحاظ جدي اقتصاد محيط زيست     -ارزيابي زيست محيطي 

 اتخاذ رويكرد هزينه فايده زيست محيطي در سياست خارجي    
 اجراي ابزارهاي انگيزشي بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز   

 ر حسابهاي ملي    فايده زيست محيطي كليه بخشها د -اعمال رويكرد هزينه
  لحاظ آمايش سرزمين با محوريت آب و محيط زيست در برنامه ها و طرحهاي توسعه    

   : استان سيماي محيط زيست
طبيعت استان خراسان جنوبي با توجه به عواملي مانند موقعيت جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، ساختمان زمين  

قرار گرفتن اين استان   .وع زيستي فوق العاده اي برخوردار استشناسي، شرايط آب و هوايي و شكل زمين از تن
البته   است.  داده  آن  به  بياباني  نيمه  و  بياباني  چهره  ديگر  طبيعي  عوامل  با  همراه  خشك  اقليمي  كمربند  در 

اقليمي ناشي از اين موقعيت در برخورد با سيماي كوهستاني ناحيه تا حدودي جبران مي شود. با    محدوديتهاي 
نگاهي گذرا بر آنچه كه امروز بوم زيست هاي مختلف جهان از آن جمله بر كشور خودمان وارد مي شود اين  
تعادل اكولوژيكي  اين زيست بومها و تضمين  استان به منظور حفظ  از كشور و  بايستي مناطقي  كه  ضرورت 



 

 

نمايد ناپذير مي  اجتناب  اكوسيستم حفظ گردد،  آن توسط  ايجاد مناطق ويژه زيس .حاكم بر  از  تگاهي و حفاظت 
هايي كه مورد تهديد و   سازمان حفاظت محيط زيست كشور تالشي خردمندانه براي حفظ تنوع زيستي و گونه

انساني،   به رشد جمعيت  به روند رو  با توجه  باشد. حال  اند، مي  نابودي كشيده شده  به  قرار گرفته و  تخريب 
م هاي طبيعي و منابع زنده آن و نگريستن به طبيعت به عنوان  افزايش عدم احساس مسئوليت، متاثرشدن اكوسيست

كاالي رايگان از ديدگاه توسعه كنوني مسلماً ظرفيت پذيرش محيط پرگشته و آينده پر مخاطرهاي را فرا روي ما  
قرار خواهد داد. در اين وضعيت به منظور حفظ و حراست از آنچه باقي مانده، انتخاب مناطقي كه هنوز ارزش  

رسد  هاي مي  نظر  به  الزامي  نگشته،  نابود  كامالً  آن  و . زيستي  قابليتها  از  كويري  مناطق  هاي  اكوسيستم 
طبيعت منحصر  وجانوري خاص و  گياهي  هاي  گونه  باشند. وجود  مي  برخوردار  بااليي  اكولوژيك  ارزشهاي 

با عنايت به وضعيت آب بفرد آن، اين مناطق را در زمره پر ارزشترين اكوسيستم هاي طبيعي قرار داده است.  
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 

اسان جنوبي به منظور حفظ ذخيره گاههاي زيستي ژنتيكي  اداره كل حفاظت محيط زيست خر . كشور تبديل نمايد
بهره وري   و  تحقيقاتي  امور  انجام  براي  و  منطقه  بومي  هاي  ژن  و  وجانوري  گياهي  هاي  گونه  از  حمايت  و 
شرايط خاص   به  توجه  با  را  مناطقي  ها  انسان  تعرض  از  جلوگيري  و  مختلف  هاي  گونه  نسل  حفظ  و  معقول 

ها گونه  وجود  منجمله  آنها  منطقه  از  و  قرارداده  پوشش  تحت  وجانوري  گياهي  وكمياب  ارزش  با  و  نادر  ي 
  .حفاظت وحراست مي نمايد

تعداد   جنوبی  خراسان  استان  شده،    ٧در  حفاظت  حيات وحش،    ٣منطقه  شکارممنوع،    ٦پناهگاه   ٤منطقه 
  منطقه شکارممنوع مرزی وجود دارد 

  
  ی ليست مناطق چهارگانه حفاظت محيط زيست خراسان جنوب 

  
  نام شهرستان   مساحت(هكتار)   نام منطقه  رديف

  خوسف  -بيرجند   ١٣٥٩٠  منطقه حفاظت شده باقران  ١

  سرايان  ٥٢٨١  منطقه حفاظت شده کمرسرخ   ٢

  زيرکوه - قاين  ٦٩٤١٢  منطقه حفاظت شده شاسكوه   ٣

  خوسف  ٢٧٥٢٦  منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ  ٤

  سربيشه  -درميان  ٥٨٧٧٧  منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه  ٥

  بشرويه   -فردوس  ٩١٦١٦  منطقه حفاظت شده مظفري   ٦

  زيرکوه   ١٢٧٩٩٩  منطقه حفاظت شده پطرگان   ٧

  بشرويه   -فردوس  ٧٢٧٠١  پناهگاه حيات وحش رباط شور   ٨

نمكزار   ٩ كجي  وحش  حيات  پناهگاه 
  نهبندان 

  نهبندان   ٢٢٢١٩

  طبس  ١٥١٦٩٩٣  پناهگاه حيات وحش نای بندان طبس  ١٠

    
  
  
  
  

  ليست مناطق شکارممنوع مصوب و مرزی استان
  

مساحت(هكتا   نام منطقه   رديف
  نام شهرستان  ر)

  نهبندان  ١٠١٠٥١  شكار ممنوع استند   ١



    

 

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليست مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  زيستی خراسان جنوبی مروری بر وضعيت تنوع 
وسعتی   با  جنوبی  خراسان  حدود  ١٥١٠١٨٠٠  معادلاستان  خود  درصد    ٩  هکتار  به  را  کشور  مساحت  از 

اختصاص داده است. اقليم استان از نوع خشک و بيابانی است، اما با توجه به موقعيت قرارگيری مناطق پست يا  
 خشک و ماليم تقسيم می شود.   -٢خشک و گرم و  -١مرتفع، به دو دسته 

نظير و متنوعی در استان  وضعيت توپوگرافيک و تشکيالت زمين شناسی منجر به پيدايش تنوع بيولوژيک بی  
گونه پستاندار،   ٥٠گونه جانوری شامل    ٣٠٠گونه گياهی، بالغ بر    ٠٠٠١گرديده است. به طوری که بيش از  

از جمله گونه های  گونه دوزيست در زيستگاه های استان پراکنده اند.  ٣گونه خزنده و    ٥٠گونه پرنده،    ٢٢٨
پلنگ ايرانی،  يوزپلنگ  به  توان  می  استان  سانان شاخص  گربه  انواع  جبير،  بز،  و  کل  ميش،  و  قوچ  آهو،   ،

کوچک، روباه شنی، هوبره، زاغ بور، انواع پرندگان شکاری، انواع خزندگان اشاره نمود. اگر چه اغلب مناطق 
استان دارای اقليم بسيار خشک می باشد، ولی تاالب ها و آبگيرهای استان از جمله پناهگاه حيات وحش تاالب  

نهبندان عالوه بر پرندگان ساکن همه ساله ميزبان جمعيت های بزرگ از پرندگان مهاجر از قبيل:    کجی نمکزار
هستند که در ميسر مهاجرتشان    انواع آبچليک، حواصيل، باکالن، اردک، کشيم،چنگر، پاشلک، فاالروپ و ...

  در آبگير های استان مستقر می شوند.
گروه در    ۴زيستگاه های استان در    موجود، نمونه هايی شاخص از طبيعت وبه منظور حفاظت از تنوع زيستی  

گاه های حيات وحش، پارک های ملی و آثار طبيعی ملی انتخاب و تا حد توان   قالب مناطق حفاظت شده، پناه
  و  عمتاسفانه عوامل متعددی مانند رشد جمعيت، بهره برداری ناپايدار از منابحفاظت و حراست می گردند. لکن  

کند. می  تهديد  شدت  به  را  استان  تنوع زيستی  انسانی مخرب،  های  طرفی  فعاليت  از ظرفيت    چرای   از  بيش 
شکار و تله  و از سويی ديگر    گياهی وارد کرده است  جوامعصدمات زيادی را به    مراتع

کاهش داده و بسياری از    به شدت  راحيات وحش جانوری    ، جمعيتغير مجاز نيزگذاری  
اساس  فهرست گونه های در معرض خطر  در    آنها را به طوری که بر  داده است.  قرار 

 ) طبيعت  از  حفاظت  جهانی  اتحاديه  قرمز  تعداد  IUCNفهرست  پستاندار    ٥)،  گونه 
بر)،   زرده  آهو،  بز،  و  کل  ميش،  و  قوچ  کرکس   ٦(يوزپلنگ،  (باالبان،  پرنده  گونه 

گونه خزنده (الک پشت    ٣کوچک، عقاب تاالبی، عقاب شاهی، هوبره، اردک سرسفيد) و  

  قاين  ٤٤٧٩٩  شكار ممنوع لشگرگاه   ٢

  طبس -بشرويه  ٤٩٧١٨  شكار ممنوع عشق آباد  ٣

  طبس -بشرويه  ٣٥٥٤٤  شكار ممنوع علی حيدر  ٤

  خوسف  -بيرجند  ٢١٥٩٠  شكار ممنوع باقران  ٥

٦  
کمرسرخ   ممنوع  شكار 

  مهويد 
  فردوس-سرايان  ٣٦٦٨٥

٧  
مرزي  ممنوع  شكار 

  درميان
  درميان  ٣٥٥٨١

٨  
مرزي  ممنوع  شكار 

  زيرکوه 
  زيرکوه   ٩١٨٦٥

٩  
مرزي  ممنوع  شكار 

  سربيشه
  سربيشه  ٤٩٧٣٦

١٠  
مرزي  ممنوع  شكار 

  نهبندان
  نهبندان  ٤٥٠٩٠

مساحت   سطح مديريتی   رديف کل  جمع 
  مناطق(هكتار) 

مساحت  درصد 
  استان

  ٦/٢  ٣٩٤٢٠١  مناطق حفاظت شده   ١

  ٧/١٠  ١٦١١٩١٣  پناهگاه حيات وحش   ٢

  ٤/٣  ٥١١٦٥٩  شكار ممنوع مصوب   ٣

  ٧/١٦  ٢٥١٧٧٧٣  جمع کل  



 

 

  آسيايی، الک پشت مهميز دار و آگامای سروزغی ايرانی) در زمره گونه های در معرض تهديد قرار گرفته اند.  
تنوع زيستی و احيای منابع طبيعی آسيب ديده صورت گرفته   اگر چه فعاليت هايی برای جلوگيری از تخريب 

ولی    هستيم،  نسبت به رعايت حقوق حيوانات  استان  مردم  مثبترش  گ ن  در سال های اخير شاهداست و همچنين  
عوامل مختلفی مانند وقوع خشکسالی های طوالنی و مکرر در کنار بهره برداری بی رويه از منابع آب، خاک  

  و پوشش گياهی، زوال تنوع زيستی را شدت بخشيده است.
اظت مؤثر از تنوع زيستی و بهره برداری پايدار  با توجه به موارد فوق الذکر، انجام اقدامات ذيل در راستای حف

  از آن ضروريست:
   و منابع  از  پايدار  برداری  بهره  و  حفاظت  مورد  در  سازی  فرهنگ  اجتماعی و  آگاهی  ارتقای سطح 

  با همکاری فعال رسانه هاو جلب مشارکت مردمی  اجزای تنوع زيستی
   نتايج از  برداری  بهره  و  سرزمين  آمايش  توان اجرای طرح  و  سرزمين  آمايش  مطالعات  از  حاصل 

  اکولوژيک و پايداری منابع طبيعی
   ،آحاد مردم در خصوص مديريت منابع طبيعی با مشارکت جوامع و  از پروژه های حفاظتی  حمايت 

  بهره برداری پايدار و حفاظت از تنوع زيستی 
 اجرای آن ها در  رای  های مديريت توجيهی و تفصيلی مناطق و تخصيص اعتبارات الزم ب  تکميل طرح

  مناطق تحت مديريت 
 و اکوسيستم های منتخب برای درک بهتر از وضعيت تنوع    انجام مطالعات ميدانی بر روی گونه ها

  زيستی و به کارگيری روش های صحيح حفاظت و احيای گونه های اندميک در معرض خطر
 مديريت و کنترل چرای دام های اهلی از مراتع  

بيانگر احساس مسووليت در حفظ ارزش های اين آب و خاک و نشانه اهميت قايل شدن   حفاظت از محيط زيست
برای نسل های آينده و ادای دين به باورهای انسانی و اسالمی است که قطعا نيازمند همکاری و همراهی تک  

حيوانات    تک هم استانی های عزيز است. پس بياييد با نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از طبيعت و رعايت حقوق
از دوران کودکی، زمينه عالقه و عشق به طبيعت را در فرزندانمان ايجاد تا با ياری هم آسيب کمتری به طبيعت  

  وارد آورده و در راستای اهداف توسعه پايدار گام برداريم.
  گرد و غبار در خراسان جنوبی  

گردوغبار و فرسايش بادی در استان داشته  های ساليان اخير نقش بسيار موثری در وقوع و گسترش  خشکسالی
های جوی، کاهش و يا انهدام پوشش گياهی طبيعی ها را در کاهش شديد ريزشاست. مهمترين اثرات خشکسالی

کاهش رطوبت سطحی خاک جنگلی)،  و  ديم(مرتعی  بويژه  کشاورزی  اراضی  شديد  کاهش  ها، خشکی  زارها، 
رودخانه  کآبدهی  يا  و  خشکيدن  فصلی،  تاالبهای  آبی  آبم  کاهش حجم  آبگيرها،  و  کاهش  ها  زيرزمينی،  های 

می و...  هوا  نمودرطوبت  مشاهده  کانون  .توان  بررسيها  استان  براساس  در  داخلی  منشاء  با  گردوغبار  های 
مطالعات  ) جنوبی  فرسايش   خراسان  داخلی  گردوغبارسال    بادی منشاءيابی  و  ماسه  توفان  چهار      ،)١٣٩٨، 

با   اصلی  داردکانون  وجود  زياد  خيلی  و  زياد  کانونو   شدت  برابرسطح  استان  گردوغبار    ٥١٧٣٥٩٧  های 
های غبارخيزی کم، متوسط، زياد و خيلی زياد برآورد شده  استان ) و با شدت هکتار( تقريبا يک سوم مساحت  
ساالنه   متوسط  به طور  که  اس  ٧٢٩٦٩٢است  در سطح  و  نموده  برخاست  نواحی  اين  از  گردوغبار  و  تن  تان 

های گردوغبار با شدت زياد و خيلی  نمايد. نتايج حاکی از آن است که اگر چه کانون مناطق همجوار ريزش می
شود ولی نقش قابل توجهی در انتشار گردوغبار به اتمسفر ها را شامل میزياد، مساحت نسبتا کمی از کل کانون

 دارد. 
 

 تنظيم و گردآوری کنندگان:   
 ١٤٠١شهريور  -فاطمه سلطان پور   -راضيه دری گيو  -يا هدايتی زادهرو-فاطمه دعاگويان 

 


