
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ره   تبص

 
ه ده ترجم خه از ش ل نس ل یاص ط یسیانگ ورا - CIC توس لیب یش ظ ینالمل  حف

کار و وحش اتیح ا ،ش پاس ب ا از س از مراد یآق  .طاھب
اد ت یجھان هیاتح ؤول چیه IUCN عتیطب از حفاظ ال در یتیمس کالھا قب  و اش

ادگ ال یھایجاافت ول یاحتم ه از محص ا ای ،ترجم ا اختالفھ ان ب ل زب دارد یاص  در .ن
ورت ام ص ه ابھ خه ب ل ینس ا رجوع یاص یفرم  ".دي



 

 

 

 

 

 تريفٍاصًل راَىمای ضکار 

 بٍ عىًان ابساری برای ايجاد اوگيسٌ حفاظت
 

 (IUCN) بيه المللی حفاظت طبيعت اتحاديٍ ،(SSC) َا گًوٍکميسيًن بقای 

 (2012ايت  9) 0/1وسخٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي اػشٙبد: ٘طٜٛ

 
IUCN SSC (2012). IUCN SSC Guiding principles on trophy hunting as a 
tool for creating conservation incentives. Ver. 1.0. IUCN, Gland. 

 

 

  ضيبر ٚضؾ ٔيشاص دبسػيبٖ ٝػؼؤثشٌشداٖ ثٝ فبسػی: ٔ



1 

 

 

 مقذمٍوخست: بخص 

سٛا٘ذ  ػبلال٘ٝ ٚ دبيذاس اص ضيبر ٚضؾ ٔی ثشداسي ثٟشٜوٝ اػز  ثش ايٗ ثبٚس ثٛدٜ  IUCNٞب ديؾ اص ٔذر

اػشفبدٜ اص  ٕٞبًٞٙ ثب ضفبظز اص آٖ ثبؿذ ٚ ثذاٖ وٕه وٙذ، صيشا فٛايذ اخشٕبػی ٚ الشلبدي ٘بؿی اص

دس ساػشبي خي ايٗ ػٙذ . ايدبد وٙذدس ٔشدْ صيؼشٍبٞـبٖ شاي ضفظ آٟ٘ب ٚ ٞبيی ث اٍ٘يضٜ سٛا٘ذ ٞب ٔی ٌٛ٘ٝ

دس فلُ  )ثب سؼشيفی وٝ "سشٚفٝؿىبس  "دس ثبسٜ اػشفبدٜ اص سا  SSCاكَٛ سإٞٙبي  IUCNٔـی خبسي 

سمؼيٓ ٞب ٚ صيؼشٍبٜ آ٘بٖ ٚ ٕٞسٙيٗ  ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسي ثشاي ايدبد اٍ٘يضٜ ضفبظز اص ٌٛ٘ٝ ( ثٝ ػُٕ آٔذٜ دْٚ

 .دٞذ اسائٝ ٔیاص ٔٙبثغ ًجيؼی ثشداسي  ثٟشٜٔٙبفغ ػبدال٘ٝ 

 یی، الشلبدي، ايذئِٛٛطيىؿٙبخش صيؼزي داليُ ٌٛ٘بٌٖٛ  ثشدبيٝ ٚ آٔيض اػز غبِجب فؼبِيشی ٔٙبلـٝ سشٚفٝؿىبس 

دسآٔذٞبي ٔشسجٌی ضفبظز ٚ  دس سشٚفٝؿىبس  ٘مؾ. ايٗ ػٙذ كشفب ثٝ ٔٛافمبٖ ٚ ٔخبِفب٘ی داسدٚ فشٍٞٙی 

ٞبي  آٖ دػشٝ اص فؼبِيز سبييذآٖ للذ ضٕبيز  يب  ثخؾدس ٞير دشداصد.  ٔیؿٛد  ٔیٔشدٔبٖ ٔطّی  وٝ ػبيذ

سا  ا٘مشام خٌش ٌزاس٘ذ؛ ٔی سبثيش صيب٘جبس ثش صيؼشٍبٜ ا٘ذ؛ فبلذ دبيذاسيسا ٘ذاسيٓ وٝ  سشٚفٝؿىبس ٔشثٛى ثٝ 

ٔٙذي اص ٔٙبثغ ضيبر ٚضؾ  ، ٚ ثٟشٜػشدشػشیيز، ش٘بفی ضمٛق خٛأغ ٔطّی دس ٔذي وٙٙذ؛ سـذيذ ٔی

 .ص٘ٙذ دأٗ ٔیفؼبد ٚ ٔذيشيز هؼيف ثٝ يب  ا٘ذ؛خٛد

 

 ماايه راَى کاربرد دامىٍ :ديم بخص

 خب ػجبسر اص آٖ ٘ٛع ؿىبس اػز وٝ: دس ايٗ "ٚفٝؿىبس سش"ٚاطٜ 

يب ٟ٘بد  ػبصٔبٖ ٔشدْ ٟ٘بد، ،ٔطّیدِٚز، ػبصٔبٖ يه صيش ٘ظش  وٝثبؿذ  اي ثش٘بٔٝ ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص   ●

 ؛ ؿٛد اداسٜ ٔی ٔؼشجش ديٍش

آٔبدٜ دشداخز  ٌٛ٘بٌٖٛ(ٞبي  ی )ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ اٍ٘يضٜؿىبسزيب٘ثشخٛسداس ثبؿذ وٝ ٚيظٌی ايٗ اص    ●

 ؛ٞؼشٙذ "سشٚفٝ"داساي خلٛكيز  ثشاي ؿىبس ضيٛاِٖ اي ٔالضظٝ لبثُٔجّغ 

 ؛داؿشٝ ثبؿذخلٛكيز ثشداؿز ا٘ذن    ●

 .ٌيشد كٛسر  ػٕٛٔب )ٚ ٘ٝ اِضأب( سٛػي ؿىبسزيبٖ غيشٔطّی )غبِجب اص وـٛسٞبيی غيش اص ٔطُ ؿىبس(   ●

 

ػبصد، ٞش زٙذ  ٞبي ؿىبس ٔشٕبيض ٔی فؼبِيز ديٍشا٘ٛاع ثؼيبسي ؿىبس ٔٛسد ٘ظش ٔب سا اص  ٞب ٚيظٌیايٗ 

خب ؿىبس سشٚفٝ ٘بٔيذٜ ؿذٜ ٕٔىٗ اػز دس ثشخی وـٛسٞب ٘بْ ديٍشي داؿشٝ ثبؿذ. اص  زٝ دس ايٗ دا٘يٓ آٖ ٔی

، يب ٔؼِٕٛیٞبي ٘ؼجشب  سإٞٙب ؿىبس ثشاي أشاس ٔؼبؽ، ؿىبس لب٘ٛ٘ی ٌٛ٘ٝ ايٗ سٚ ٔملٛد اص ايٗ اكَِٛ

ايٗ  دسسٛا٘ذ  ٔی آٖٞبيی اص  اٌشزٝ خٙجٝ ،ضيبر ٚضؾ ٘يؼز اداسٜ وٙٙذٜٔٛػؼبر  ٔذيشيشی ٞبي فؼبِيز
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ٞبي  ثٝ ثشٚص اٍ٘يضٜذ ٙسٛا٘ ٔی ي خٛد ثٝ ٘ٛثٝ ٘يض اخيش يٞب فؼبِيز. دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿٛد٘يضٞب  ٌٛ٘ٝ فؼبِيز

 . ٌيش٘ذ لشاس ٔیايٗ سإٞٙب  ضيٌٝ ثيشٖٚ اصذ، ِيىٗ ٙضفبظشی ثيب٘دبٔ

ٞبي  دس ػشكٝصي  خـىیٚضـی  ٞبي ؿىبس سشٚفٝ ثشاي ضيٛا٘بر ٘بٔٝاكَٛ سإٞٙب كشفب دس ثشوبسثشد ايٗ 

ٞبي ثٛٔی آ٘بٖ ثب  ٞب ثٝ خبسج اص ػشكٝ اص ا٘شمبَ ٌٛ٘ٝ IUCNخغشافيبيی ثٛٔی آ٘بٖ اػز. خي ٔـی وٙٛ٘ی 

 093/3) سٛكيٝ ٘بٔٝ ؿٕبسٜ  IUCNٌٔبثك ثب خي ٔـی خبسي  1.ٙذو ٞذف اِٚيٝ ؿىبس سشٚفٝ ضٕبيز ٕ٘ی

ی سا وـشبس ضيٛا٘بس "وٝ  ، 2004 ٘ٛأجش 25سب  17، دس ثب٘ىٛن سبيّٙذ IUCNٔلٛة ػٛٔيٗ اخالع وٍٙشٜ 

ي ٞب وٕيؼيٖٛ ثمبي ٌٛ٘ٝ، (ٕ٘بيذ ٔطىْٛ ٔی "ؿٛ٘ذ ٕیٔطؼٛة ٘ 2دس ػشكٝ آصاديب  لشاس داس٘ذ س بضل وٝ دس

IUCN  ٝٞبي راسی  س ثٝ اػشفبدٜ اص سٛا٘بيی٘جٛدٜ ٚ لبد "ػشكٝ آصاد"اص ؿىبس سشٚفٝ ضيٛا٘بر  دس ٔىب٘ی و

 . وٙذ خٛد ثشاي فشاس ٘جبؿذ ضٕبيز ٕ٘ی

 

 سًم: چارچًب خط مطی بخص

اػشفبدٜ اخاللی ٚ دبيذاس اص ضيبر ٚضؾ ثٝ ٔٙضِٝ خضء الصْ ٚ ٔـشٚع  ٔجشٙی ثش IUCNی ؿٙبػبيی سػٕ

٘بٔٝ  ٌشدد، وٝ ٔدذدا دس سٛكيٝ ثبص ٔی 1990راَبرد جُاوی حفاظت ٞبي ضفبظز ثٝ صٔبٖ سذٚيٗ  ثش٘بٔٝ

ص ٔٙبثغ ثيب٘يٝ خي ٔـی اػشفبدٜ دبيذاس ا»دس دشر ٔٛسد سبويذ لشاس ٌشفز. 1990ٔدٕغ ػٕٛٔی ػبَ  24/18

 2000ٔلٛة اوشجش ػبَ  IUCNدس وٍٙشٜ خٟب٘ی ضفبظز  29/2ثٝ ػٙٛاٖ لٌؼٙبٔٝ  IUCN «خب٘ذاس ٚضؾ

ٚ ثٝ  ثبؿذ ػبصٌبس ضفبظز اص سٙٛع صيؼشی ثبسٛا٘ذ  اص ضيبر ٚضؾ ٔی سبويذ داسد وٝ اػشفبدٜ  دبيذاس دس ػٕبٖ

، ثبؿذٔٙجغ ضيبر ٚضؾ ضبئض اسصؽ الشلبدي يه دس كٛسسی وٝ  دزيشد وٝ ٔی IUCN. آٖ وٕه وٙذ

ثشاي سٛا٘ذ  ٔی، ؿشايي ٔؼبػذي ٞب دسٚ٘ی ؿذٜ ثبؿذ فبيذٜ ٚ  ٞب ٞضيٙٝ ، ٚا٘طشافی دس ٔيبٖ ٘جبؿذٞبي  اٍ٘يضٜ

يب ٘بثٛدي  فشٚافزثذيٗ سشسيت ٔخبًشار ٚ د ؿٛ دٜ دبيذاس اص ٔٙبثغ فشاٞٓ دس ضفبظز ٚ اػشفبػشٔبيٝ ٌزاسي 

، ثيب٘يٝ خي ٔـی ثٝ داسي دبيذاسشث ثٟشٜٔذيشيز  ايٗ ؿيٜٛدس يبثذ.  وبٞؾ شٍبٜ ؼٔٙجغ ٚ سغييش وبسثشي صي

 وٙذ: صيش سٛخٝ ٔی ثٙيبديٗ ٔالضظبر

  ثب دس٘ظش ٌشفشٗ سيؼه ٚ ػذْ  ٘ظبسردبيؾ ٚ ثٝ وٕه  ،وٝثٝ ًٛسي  3دزيش اٌ٘جبقهشٚسر ٔذيشيز ٚ

 ؛ ی ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذٔذيشيشٞبي  سٚؽاكالش سٛا٘بيی  إًيٙبٖ،

                                                 
1
  See: IUCN Position Statement on Translocation of Living Organisms 

(http://www.iucnsscrsg.org/download/IUCNPositionStatement.pdf) and IUCN Guidelines for the Prevention of 

Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species. 

(http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/SSCwebsite/Policy_statements/IUCN_Guidelines_for_the_Preventio

n_of_Biodiversity_Loss_caused_by_Alien_Invasive_Species.pdf) 3   
2
  free-ranging 

3
  adaptive management 
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 ٝی ؿٙبخش صيؼزدسٚ٘ی خلٛكيبر  ي ثشدبيٝ ثشاي ٔلشف صيؼشی ٚ خذٔبر اوِٛٛطيىیٔطلٛالر  ي ػشه

صيؼز لشاس  ثجبر وٝ خٛد آٟ٘ب ٘يض سبثغ سغييشار ثيشٚ٘ی ٔطيي، ٚ  دٚاْ ،ثبسٚسيخّٕٝ اص - ٌٛ٘ٝ ٚ اوٛػيؼشٓ

 ؛ؿٛد ٔطذٚد ٔی - داس٘ذ 

 ٜؿبيؼشٝٞبي ٔٙفی، ٔذيشيز  ثبصداس٘ذٜٞبي ٔثجز ٚ ٕٞسٙيٗ  ػبخشبس ػبصٔب٘ی ٔذيشيز ٚ وٙششَ ٔؼشّضْ اٍ٘يض ،

ٞبي  ؿيٜٛٚ  بؿذث ٞبي ريٙفغ ًشفٔـبسوز دس ثش ٌيش٘ذٜ ٚ اخشا دس اثؼبد ٔٙبػت اػز. زٙيٗ ػبخشبسي ثبيذ 

 .ػشفی سا دس ٘ظش ٌيشد، دا٘ؾ ػٙشی، ٚ لٛا٘يٗ ٓ وٙٙذٜسٙظيٞبي  صٔيٗ، ضك دػششػی، ٘ظبْثشداسي اص  ثٟشٜ

 

دسيبفشٝ اػز وٝ ؿىبس سفشيطی دس ضفبظز اص  IUCNخٙٛة آفشيمب،  ي سدشثٝ ثٝاػشٙبد ثٝ ًٛس خبف ٚ ثب 

ػبَ اخالع وٙفشا٘غ خٟب٘ی ضفبظز دس دس  093/3ي  ثٝ ٔٛخت ٔلٛثٝسٙٛع صيؼشی ٘مؾ داؿشٝ اػز. 

2004، IUCN «دس  ؿذٜٔذيشيز  ثٝ ًٛس اكِٛیدبيذاس ٚ  4ٔلشفی ثشداسي ىشد ثٟشٜفّؼفٝ ٚ ػّٕ اص

ضٕبيز  سػب٘ذ خٙٛة آفشيمب وٝ ثٝ ضفبظز اص سٙٛع صيؼشی ٔذد ٔی اوی ٚ خلٛكی اؿشش ،یدِٚشٞبي  صٔيٗ

 ٔلشفی ثشداسي ثٟشٜثٝ ًٛس اكِٛی ٔذيشيز ؿذٜ دس  ٚوٙذ وٝ ؿىبس سفشيطی  سبييذ ٔی»ٕٞسٙيٗ  «.وٙذ ٔی

  .«٘مؾ داسدخٕؼيز ضيبر ٚضؾ  ؿذٜ اص دبيذاس ٚ ٔذيشيز

دس يه  ،2000دس دػبٔجش  IUCN ي ٌٛ٘ٝ يوٕيؼيٖٛ ثمب ي )ثضيبٖ(ب، ٌشٜٚ سخللی وبدشيٙافضٖٚ ثش آٖ

لٛذ ٚ  ٞبي ضفبهز ثش٘بٔٝدس اكّی ؿىبس ٚ خلٛكب ؿىبس سشٚفٝ سا ثٝ ػٙٛاٖ ثخؾ  ،سػٕی اػالْ ٔٛهغ

لبثُ سٛخٟی ايدبد  ٔبِی ؿىبس سشٚفٝ ػٕٛٔب ٔٙبثغ"داسد وٝ  ايٗ ثيب٘يٝ اظٟبس ٔی  وُ ٔٛسد ؿٙبػبيی لشاس داد.

، اػٕبَ لبٖ٘ٛ، خٕؼيز دبيؾٞبي ضفبظشی اص لجيُ ضفبظز اص صيؼشٍبٜ،  سٛاٖ دس فؼبِيز وٙذ وٝ ٔی ٔی

سٛا٘ذ  دسآٔذٞبي ٘بؿی اص ؿىبس سشٚفٝ ٔیٕٞيٗ ًٛس، وشد.  ٞبي ٔذيشيشی اص آٖ اػشفبدٜ دظٚٞؾ، يب ثش٘بٔٝ

 ".ٍٟ٘ذاسي صيؼشٍبٜ ... ثبؿذضفبظز ٚ  دس سٛإ٘ٙذ ٔـٛلی

  5صيؼشیوٙٛا٘ؼيٖٛ سٙٛع (CBD) ٞدس  اػز.    زٙذيٗ ثيب٘يٝ اكِٛی ٔشسجي ثب ٔذيشيز ؿىبس سشٚفٝ سذٚيٗ وشد

ثشداسي  ثٟشٜسإٞٙبي ٚ اكَٛ ( 2004وٛاالالٔذٛس، فٛسيٝ ) CBDٞفشٕيٗ وٙفشا٘غ دَٚ ػوٛ  ،ٟٔٓالذأی 

وٍٙشٜ خٟب٘ی ضفبظز  074/3ٚ دس لٌؼٙبٔٝ ،سا سلٛيت وشد (AAPG) 6ثبثبآديغ آ دبيذاس سٙٛع صيؼشی

IUCN  ( اص دَٚ ػوٛ 2004)ثب٘ىٛن، اوشجشCBD  دبيجٙذ ثبؿٙذ.ايٗ لٌؼٙبٔٝ خٛاػشٝ ؿذ وٝ ثٝ سؼٟذار 

سٛاٖ اص سٙٛع صيؼشی ثٝ ٘طٛي اػشفبدٜ وشد وٝ  وٝ ٔی اػشٛاس اػزم ٚفشٔثش ايٗ  اكَٛ ٚسإٞٙبي ٔزوٛس

لشاس ٌيش٘ذ، ٞب، ٚ سٙٛع ط٘شيىی ثبالسش اص آػشب٘ٝ هشٚسي ثشاي ادأٝ ضيبر دساص ٔذر  فشايٙذ اوِٛٛطيىی، ٌٛ٘ٝ

ٚاسد  اي ؿٝخذايٗ آػشب٘ٝ  ثٝاي  ثشداساٖ ٔشؼٟذ ثبؿٙذ وٝ زٙيٗ اػشفبدٜ وٝ سٕبٔی ٔذيشاٖ ٔٙبثغ ٚ ثٟشٜ ٚ ايٗ

 ثبثب ػجبسسٙذ اص:آثشداسي آديغ  . ثشخی ٔٛاسد وّيذي ٔشسجي دس اكَٛ ٚ سإٞٙبي ثٟشٜ٘ىٙذ

                                                 
4
 consumptive use 

5
  Convention on Biological Diversity 

6
 Addis Ababa Principles and Guidelines for the Sustainable Use of Biodiversity 
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 ٝسٙٛع  ياخضأطّی ثشداساٖ  ثٟشٜإِّّی/ّٔی،  لٛا٘يٗ ثيٗٔذيشيشی ػبصٌبس ثب زبسزٛة يه هشٚسر  ثب سٛخٝ ث

سب دس اػشفبدٜ اص ٔٙبثغ لشاس ٌيش٘ذ ضٕبيز ٔٛسد ٚ  ثبؿٙذ ثشخٛسداس ٚ اخشيبسار ٔمشویضمٛق يذ اص صيؼشی ثب

 (؛2دزيش ٚ دبػخٍٛ ثبؿٙذ ) اكُ  ٔؼئِٛيز

  اػٕبَ ؿٛدثبيذ ٚ ٔجشٙی ثش اكَٛ صيش  ؿٛ٘ذٜ اٌ٘جبقٔذيشيز: 

o ؛ػّٓ ٚ دا٘ؾ ػٙشی ٚ ٔطّی 

o ٝثشداسي، سبثيشار ٔطيي صيؼشی ٚ اخشٕبػی ثٟشٜ ًشيك دبيؾٚ ؿفبف اص  ،ٍٞٙبْ ثبصخٛسد ٔىشس، ث-

 ٙجغ ٔٛسد اػشفبدٜ؛ ٚيز ٔٚهؼالشلبدي، ٚ 

o  (4)اكُ  فشايٙذ دبيؾ ضبكُ اصسلطيص ٔذيشيز ثش اػبع ثبصخٛسد ثٝ ٔٛلغ 

 ٜثش خذٔبر ، ػبخشبس، ٚ ػّٕىشد  ٘بٌّٔٛةثشداسي ثبيذ اص سبثيشار  اٞذاف ٚ اػٕبَ ٔذيشيز دبيذاس ثٟش

 (؛5سا ثٝ ضذالُ ثشػب٘ذ )اكُ  ٚ ٕٞسٙيٗ ػبيش اخضاء اوٛػيؼشٓ ثذشٞيضد يب آٖاوٛػيؼشٓ 

  اي ٚ ٔـبسوشی ثٝ وبس ثؼز. سؿشٝ ٔيبٖ یثبيذ سٞيبفش ٔٙبثغ ثشداسي ٟشٜث اداسٜٔذيشيز ٚ ٔٙبػت دس ػٌٛش 

  ٚ ثبؿٙذصيب٘جبس ثش ٔطيي صيؼز  آثبساػشفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص سٙٛع صيؼشی ثبيذ دس دی ثٝ ضذالُ سػب٘ذٖ هبيؼبر 

 .(11)اكُ  ثشداسي سا ثٝ ضذاوثش ثشػب٘ٙذ ٚ ٔضايبي ثٟشٜ

 ٝٙد ٚ دس سٛصيغ ٔٙبفغ ٛٔذيشيز دسٚ٘ی ؿ ي ٌٔٙمٝ يؼشی ثبيذ دس خٛدٔذيشيز ٚ ضفبظز اص سٙٛع صٞبي  ٞضي

 .(13)اكُ ثبصسبة يبثذ ثشداسي  ثٟشٜ

 

 (CITES)ا٘مشام  خٌش ٔؼشم  دس ٚضـی ٞبي خب٘ٛسي ٚ ٌيبٞی إِّّی ٌٛ٘ٝ وٙٛا٘ؼيٖٛ سدبسر ثيٗ

 .Res. Conf) دا٘ذ ٔدبص ٔیثشاي اػشفبدٜ ؿخلی  خٛد ساهٕيٕٝ يه سدبسر ثشخی الالْ ٔٙذسج دس 

2.11 (rev.CoP 9).  

CITES ٝٞبي ٔٙذسج دس هٕيٕٝ يه خٟز ؿىبس سشٚفٝ  ثشاي ثشخی ٌٛ٘ٝسا ٞب  اي اص لٌؼٙبٔٝ ٔدٕٛػ

؛ لٌؼٙبٔٝ Panthera pardus دًّٙ ثشاي Conf 10.14 (rev. CoP)اػز ) لٌؼٙبٔٝ   سلٛيت ٕ٘ٛدٜ

Conf 10.15 (rev. CoP 14) ٔبسخٛس ثشاي Capra falconeriٝٔ؛ ٚ لٌؼٙب  Conf 13.5 (rev. 

CoP 14) وشٌذٖ ػيبٜ ثشاي Diceros bicornis  ،) ٗوٝ دس آٖ ػٟٕيٝ ٚ ؿشايي ايٗ سدبسر سؼيي

 اػز. ؿذٜ

 

ٔـخلی خٟز ، ٔلٛة وٙٛا٘ؼيٖٛ اسٚدبيی ثشٖ، سٕٞٙٛد (ECHB)اسٚدبيی ؿىبس ٚ سٙٛع صيؼشی  ديٕبٖ

ٔلٛة زٟبسٔيٗ وٍٙشٜ خٟب٘ی ضفبظز ثبسػّٛ٘ب،  026/4دس لٌؼٙبٔٝ اػز.   دٜٕ٘ٛؿىبس ٚ ضفبظز سؼييٗ 

اكَٛ  IUCNٞبي  اخشاي خي ٔـی ٚ ثش٘بٔٝ دسوٙذ وٝ  اص اػوب دسخٛاػز ٔی IUCN، 2008اوشجش 
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كشفب ثٝ ؿىبس  ECHBٌشزٝ سشٚيح وٙٙذ.  2012-2009ٔٙذسج دس ديٕبٖ اسٚدبيی سا دس فبكّٝ ػبِٟبي ػبَ 

اػز.  سش  ٌؼششدٜ خغشافيبيی ٞبي ػشكٝ لبثُ اًالق ثٝ دشداصد، اكَٛ ٚ سٕٞٙٛدٞبي آٖ  دب ٔیدبيذاس دس اسٚ

 ػجبسسٙذ اص: ECBHاكَٛ وّيذي 

  ُ(؛3سوٕيٗ دبيذاسي اوِٛٛطيىی ثشداؿز )اك 

  (؛4)اكُ  7ؿٛ٘ذٜ ٞبي ط٘شيىی ػبصٌبس رخيشٜٞبي ثٛٔی ثب  ٌٛ٘ٝ ٞبي ٚضـی ضفظ خٕؼيز 

  ٞبي لبثُ ثشداؿز؛ ػبِٓ ٚ لٛي ٌٛ٘ٝ ٞبي خٕؼيز وٙٙذٜ زيبضٕ ٞبي ٔطيي ضفظ 

 ٜ(؛ 6ٚٞبي الشلبدي ضفبظز )اكُ  ثشداسي خٟز سبٔيٗ اٍ٘يضٜ سـٛيك ثٟش 

 (.9دزيش ػبخشٗ آ٘بٖ )اكُ  سٛإ٘ٙذػبصي ؿشوبي ٔطّی ٚ ٔؼئِٛيز 

 

 . ضکار تريفٍ ي حفاظت4بخص 

دسػز، ثب ايدبد دسآٔذ ٚ ثشداسي اص ضيبر ٚضؾ اػز وٝ، دس كٛسر ٔذيشيز  ؿىبس سشٚفٝ ٘ٛػی ثٟشٜ

سٛا٘ذ ثٝ ديـجشد اٞذاف  ٔی ٟبٞبي ٞذف ٚ صيؼشٍبٜ آ٘ ٔذيشيز ٚ ضفبظز ٌٛ٘ٝ ثشايٞبي الشلبدي  اٍ٘يضٜ

ٌشزٝ، دس كٛسر ٔذيشيز هؼيف، اص ايدبد زٙيٗ ٔٙبفؼی يبسي سػب٘ذ. ٚ ٘يض ٔؼيـز افشاد ٔطّی  ضفبظشی

ا٘ذ( ثٝ ػٙٛاٖ  ػالٔز)وٝ ثؼيبسي اص آ٘بٖ ٔؼِٕٛی ٚ دس  ٞب اص ٌٛ٘ٝ ا٘ٛاع صيبديٞشزٙذ . خٛاٞذ ثٛد٘بسٛاٖ 

سٛا٘ٙذ ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص  وٕيبة يب دس ٔؼشم خٌش ٘يض ٔی يٞب ؿٛ٘ذ، ثشخی ٌٛ٘ٝ سشٚفٝ ؿىبس ٔی

 يٛصدًّٙ ٞبيی ٔب٘ٙذ ٕ٘ٛ٘ٝؿىبس سشٚفٝ لشاس ٌيش٘ذ.  ٔـَٕٛ ٔخشق ٔٙبًك ٚيظٜضفبظشی ٞبي ساٞجشد

Acinonyx jubatus  ٜٚٔبسخٛس  شيمبي خٙٛثی، ٚآف وشٌذٖ ػيبCapra falconeri ُس غبشدس دسٜ س

 ا٘ذ. ، اص آٖ خّٕٝٞؼشٙذ CITESٞبي ٔٙذسج دس هٕيٕٝ يه  وٝ ٍٕٞی ٌٛ٘ٝ  وؼشبٖ،دب

 

وٝ ػبخشبسٞبي ٔذيشيز  ،ؿىبس سشٚفٝ ٞٓ دس آٔشيىبي ؿٕبِی ٚ اسٚدب ٚ ٞٓ دس وـٛسٞبي دسضبَ سٛػؼٝ

ؿٛد. ايٗ ؿىبسٞب ٔؼٕٛال سٛػي افشادي  ا٘دبْ ٔیغبِجب اص ا٘ؼدبْ وبفی ثشخٛسداس ٘يؼز، آٟ٘ب ضيبر ٚضؾ 

ثٝ ًٛس  ؿىبس سشٚفٝا٘ذ.  فشكز ٗدَٛ ثشاي ائيضاٖ صيبدي ٌيشد وٝ ساغت ٚ لبدس ثٝ دشداخز  كٛسر ٔی

 ٔطذٚدػٕشا٘ی  ٞبي صيشػبخز ٚ ٔؼشّضْؿٛد  ٔی ضيٛا٘بر خبف ی اصثشداؿز سؼذاد ا٘ذوؿبُٔ  ٘ٛػی

اي ٔٛاسد، ؿىبس  . دس دبسٜاػز ثشخٛسداس)ثش ٔطيي صيؼز( ثؼيبس ٚ سبثيش ا٘ذوی  اسصؽسٚ اص  . اص ايٗاػز

وٝ ٞذف اص آٖ ا٘شمبَ آيذ  ثٝ ؿٕبس ٔی ٔٙبثغ ًجيؼی ٟ٘بد ٔشدْ زئذيشضيی ٟٔٓ اص ضفبظز ٚ خسشٚفٝ 

٘ـيٗ ثٝ ٔشدٔبٖ ٔطّی ثشداسي ٚ ٔذيشيز دبيذاس ٔٙبثغ ضيبر ٚضؾ اص ديٛا٘ؼبالسي ٔشوض ٔؼئِٛيز ثٟشٜ

  اػز.

 

                                                 
7
  adaptive gene pools 
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ضفبظز سػب٘ذٖ ثٝ ػٛد  ن سٛاٖ ثبِمٜٛ آٖ دسدسثشاي  ٌيشد كٛسر ٔیؿىبس سشٚفٝ  وٝ دس آٖ ثبفشیفٟٓ 

ٔٙبًك ضفبظز ؿذٜ لشاس داسد.  صدس ثؼيبسي اص ٘مبى خٟبٖ ثيـشش ضيبر ٚضؾ دس ثيشٖٚ ااػز.  ضيبسی

ثشداسي اص صٔيٗ  اؿىبَ ِٔٛذ الشلبدي ثٟشٜٔشدْ دس ػشصٔيٗ اػز ٚ ػٕٛٔب ثب ػبيش ضيبر ٚضؾ ؿشيه 

وٝ أشاس ٔؼبؽ ٔشدْ ٔطّی ثؼشٍی ثذاٖ داسد، دس سلبثز اػز. ضيبر ٚضؾ  ،ٔب٘ٙذ وـبٚسصي ٚ دأذاسي

، ٚ ، خؼبسر ثٝ ٔطلَٛثذ٘یخّٕٝ آػيت اص داؿشٝ ثبؿذ، ٞبي خذي ٞضيٙٝثشاي ٔشدٔبٖ ٔطّی سٛا٘ذ  ٔی

بر ٚضؾ ٔبيٝ ٔٙبفغ ا٘ذن ثشاي ٔشدٔبٖ ٔطّی ٚ/يب ٔٛخت وٝ ضي سلبثز ثب داْ ثشاي ػّٛفٝ. دس ٔٛالؼی

 وـشٝيب ثٝ ػٙٛاٖ ضيٛاٖ ٔضاضٓ  ا٘ٛاع اخضاي لبثُ فشٚؽ،ٞبي لبثُ سٛخٝ ثبؿذ، غبِجب ثشاي خٛسان، يب  ٞضيٙٝ

دس ؿٛد.  يب ثٝ ػبيش اؿىبَ وبسثشي صٔيٗ ٔجذَ ٔیسخشيت د )لب٘ٛ٘ی يب غيشلب٘ٛ٘ی(، ٚ صيؼشٍبٜ آٖ ؿٛ ٔی

اسصؿٕٙذسش ٚ/يب  ثشداسي ثشاي ثٟشٜ اي ٚػيّٝسٛا٘ذ ثب سجذيُ ضيبر ٚضؾ ثٝ  ؿىبس سشٚفٝ ٔی ،اي ٔٛاسد دبسٜ

)سشخيطب اص ًشيك ٔذيشيز  اٞبِی ٔطّی سا  ٚ ثشداسي اص صٔيٗ ثٝ ايٗ ٔـىُ ثذشداصد ٔىُٕ ػبيش اؿىبَ ثٟشٜ

ٔطّی، خلٛكی، ٚ ٌزاسي  ٚػشٔبيٝٔٛثش ٔـششن( ٔٙشفغ ػبصد، ضٕبيز آ٘بٖ اص ضيبر ٚضؾ سا سـٛيك وٙذ، 

) ثٝ  ثشداسي غيشلب٘ٛ٘ی ثشاٍ٘يضد ػٕبَ لبٖ٘ٛ ػّيٝ ثٟشٜدس دظٚٞؾ، ٘ظبسر، ٍٟ٘ذاسي صيؼشٍبٜ، ٚ اِدِٚشی سا 

ٞبي  ثشداسي دس ليبع ثب ثٟشٜدسػشی ٔذيشيز ؿٛد، ٝزٝ ث ، زٙبٍٖٝ٘بٜ وٙيذ(. ؿىبس سشٚف 1ٞبي هٕيٕٝ  ٔثبَ

، دس كٛسر ثب ايٗ ٕٞٝسش اػز.  آػيت وٓ ٚ ذسشغبِجب اسصؿٕٙخبيٍضيٗ ٔب٘ٙذ وـبٚسصي ٚ خٟبٍ٘شدي 

، ٕٞشيخشٝ ثٝ ٘بسٛاٖ، ؿىبس سشٚفٝ ٕٔىٗ اػز سبثيشار ٔٙفی اوِٛٛطيىی اص خّٕٝ ػبخشبس ػٙی/خٙؼیٔذيشيز 

. ٕٞسٙيٗ ثٝ خب ثٍزاسدٚ دس ٔٛاسد ضبد وبٞؾ خٕؼيز اخشالَ دس اخشٕبع ٔطّی، ثبس ط٘شيىی،  اثشار صيبٖ

 ا٘ذ وٕه ثٝ ضفبظز ي وٝ دسثٟششيٗ ٔٛلؼيز ثشاي ضبكُ اص ؿىبس ثٝ افشاد إًيٙبٖ اص سؼّك ٌشفشٗ ٔٙبفغ

 .أشي دؿٛاس اػز

 

 : اصًل راَىما5بخص 

روش ؿذ،  2ٌٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ  ثش ايٗ ثبٚس اػز وٝ ؿىبس سشٚفٝ، آٖ  IUCNي  وٕيؼيٖٛ ثمبي ٌٛ٘ٝ

ػبدال٘ٝ ٔٙبفغ ضبكُ اص دس ضفبظز ٚ سمؼيٓ  سٛا٘ذ دسثشداؿشٗ اخضاي صيش دس ثش٘بٔٝ ؿىبس ٔی دسكٛسر

-ٔٙبفغ اخشٕبػیػٛد خبِق ضفبظز ؛ : دبيذاسي ثيِٛٛطيىی؛ ثشداسي اص ٔٙبثغ ًجيؼی ٔٛثش ثبؿذ ثٟشٜ

دبػخٍٛ ٚ  ػشدشػشیدٞی؛ ٚ  سيضي، ٘ظبسر، ٚ ٌضاسؽ ثش٘بٔٝ لبثُ اٌ٘جبق ؿبُٔفشٍٞٙی؛ ٔذيشيز -الشلبدي

 .ٔٛثش

 

 یپايذاری بيًلًشيک
 سٛا٘ذ دس خذٔز ضفبظز لشاس ٌيشد وٝ: وٝ دس  ثخؾ دْٚ روش ؿذ دس كٛسسی ٔی اي ؿىبس سشٚفٝ ثٝ ؿيٜٛ
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ثب دس ٘ظش داؿشٗ ايٗ وٝ خٕؼيز سطز ثشداؿز دبيذاس ٕٔىٗ اػز وٛزىشش اص خٕؼيز ثشداؿز  .1

 ٘يب٘دبٔذ ثْٛ ٞٓٞبي  ؿىبس ؿذٜ يب ػبيش ٌٛ٘ٝٞبي  ٌٛ٘ٝدس دساص ٔذر ثٝ وبٞؾ خٕؼيز ٘ـذٜ ثبؿذ، 

 ؛

ٞبي  خٕؼيز»دس فشايٙذ ا٘شخبة ًجيؼی ٚ ػّٕىشد اوٛػيؼشٓ دٌشٌٛ٘ی اػبػی ايدبد ٘ىٙذ؛ يؼٙی  .2

ايٗ أش ػٕٛٔب  8«وٙذ. ضفظسا  ؿٛ٘ذٜ ػبصٌبسثشخٛسداس اص رخيشٜ ط٘شيىیِ  ٞبي ثٛٔیِ ٌٛ٘ٝ ٚضـیِ

ص اٚ ًجيؼی داؿشٝ خٕؼيشیِ داساي سطَٛ ىبس سبثيش ا٘ذوی ثش ػبخشبس ثشداؿز ؿ وٝ ػزا ٔؼشّضْ آٖ

ثٝ خٕؼيشی -خلٛكيبر ط٘شيىیػٕذي  ٔٙظٛس سغييشثٝ ٞبي لبثُ ؿىبس  ٌٛ٘ٝ 9ٌضيٙی ثٝيب  سىثيش

 ؛خٛدداسي ؿذٜ ثبؿذا٘شخبة ًجيؼی ٘بٕٞبًٞٙ ثب فشايٙذ  اي ؿيٜٛ

 ٚضؾ ٘يب٘دبٔذ؛ ٘بخٛاػشٝ ؿىبس ٚ سدبسر غيشلب٘ٛ٘ی ضيبرثٝ سؼٟيُ  .3

وُ ضٕبيز اص  ثٝ ٘طٛي ٘بػبصٌبس ثب اٞذافِ ٔبٞٛيًٛس ٔلٙٛػی ٚ/يب  اوٛػيؼشٓ يب اخضاء آٖ ثٝ .4

 سٙٛع صيؼشی دػشىبسي ٘ـٛد.ًيف 

 

 خالص حفاظت سًد
 ؿىبس سشٚفٝ ٍٞٙبٔی دس خذٔز ضفبظز اػز وٝ:

صيؼشٍبٜ ضيبر ٚضؾ اص اِٚٛيز دس آٟ٘ب وٝ  ثبؿذ ٔؼيٗ ٚ خبكی اص صٔيٗ ٔشثٛى  لٌؼبرثٝ  .1

ٞبي ٔذيشيز  يٙٝٞض»ٚ دس آٖ  اػشفبدٜ ٔـشٚع(سٟٙب اِضأب سٟٙب اِٚٛيز يب ٘ٝ ) ٞشزٙذ  ثشخٛسداس اػز

ثشداسي اص  ٔٙبفغ ثٟشٜ سٛصيغؿذٜ ٚ دس  دسٚ٘یی يشٔذيش ي خٛد ضٛصٜٚ ضفبظز سٙٛع صيؼشی دس 

 ؛10«يبفشٝ ثبؿذ ثبصسبةصٔيٗ 

ٞذف ٞبي  ٌٛ٘ٝ ٞبي فـبس ثش خٕؼيز ٞؾدسآٔذ، اؿشغبَ، ٚ/يب ٔٙبفغ ديٍشي ايدبد وٙذ وٝ ثشاي وب .2

سٙٛع صيؼشی    آٟ٘ب وٝ دس ٞبيی صيؼشٍبٜ ثبصػبصي، يب ثٟجٛد، سٛخيٝ ٍٟ٘ذاسيثٝ ب ٚ/ي اٍ٘يضٜ ايدبد وٙذ

ٕٔىٗ اػز ثٝ ػبوٙبٖ ٔطّی ثشاي ٕٞضيؼشی ثب ضبكّٝ يبسي سػب٘ذ. ٔٙبفغ دس اِٚٛيز اػز 

خٛاساٖ سليت ٔشسغ، يب ضيٛا٘بسی وٝ ثشاي  ٞبي دسدػشصا زٖٛ ضيٛا٘بر ٌٛؿشخٛاس ثضسي،  ٌيبٜ ٌٛ٘ٝ

 ٞبيی ثذٞذ؛ ؿٛ٘ذ اٍ٘يضٜ أٛاَ ؿخلی آ٘بٖ خٌش٘بن  يب سٟذيذ ٔطؼٛة ٔی ٞب ٚ سفبٜ ا٘ؼبٖ

٘يض ٚ  وٙذ سا ثٝ لذس وبفی سمٛيز ٔی ضفبظزوٝ  ثبؿذلب٘ٛ٘ی  11ػشدشػشیثخـی اص يه ٘ظبْ  .3

 اٞذاف ٔذيشيشی.سٛا٘ب دس سطمك ٘ظبْ اخشايی ثخـی اص يه 
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 فرَىگی-اقتصادی-مىافع اجتماعی
 ضفبظز اػز وٝ:اثضاسي ثشاي  دس كٛسسیؿىبس سشٚفٝ 

ٞبي  اخشٕبع ا٘ؼبٖ «ٔطّی»فشًٞٙ ٔطّی اضششاْ ثٍزاسد )ٔملٛد اص ٞبي ػُٕ دس  ٚ ؿيٜٛ ٞب ثٝ اسصؽ .1

، ٚ ٔٛسد لجَٛ )سشخيطب سطز ٔذيشيز ٔـششن اػز(ٔٛسد ٘ظشٞبي  ص٘ذٌی ثب ٌٛ٘ٝ فوبي ػٟيٓ دس

 ؛ثبؿذ ٙذػشصٔيٗ ػبوٙٔطّی وٝ دس آٖ ٔشدْ اوثش اػوبي  ٚ ٔٛسد ضٕبيز فؼبَ(

 ذ؛وٙٔٙشفغ ٞبي آ٘بٖ ػٟيٓ ٚ  ٚ دس سٌبثك ثب اِٚٛيزػبوٙبٖ ٔطّی سا ثٝ ؿيٜٛ ػبدال٘ٝ  .2

 .سا ثشٌضيذٜ ثبؿذ ي دساصٔذرالشلبدػّٕىشدٞبي سدبسي ٔـٛق دبيذاسي  .3

 دَی ، ي گسارشپايصريسی،  : بروامٍقابل اوطباقمذيريت 
 :وٝ ضفبظز ثبؿذ اثضاسي ثشايسٛا٘ذ  ٔیدسكٛسسی ؿىبس سشٚفٝ 

ثبؿذ، سب ثش اػبع آٖ ثشٛاٖ ػٟٕيٝ  ٞبي ؿىبس ؿبخق دبيؾٔجشٙی ثش اسصيبثی ٔٙبػت اص ٔٙبثغ ٚ/يب  .1

ٛؽ ثيٙب٘ٝ، زٙيٗ دس ضبِز خ سذٚيٗ وشد. اص خالَ يه فشايٙذ ٕٞىبسيٞبي ؿىبس سا  ٔؼيٗ ٚ ثش٘بٔٝ

ٛسداس ٚ اص دا٘ؾ ٔطّی/ثٛٔی ثشخ دشي( افشاد ٔطّی سا دس ثشٌٞش خب وٝ الصْ ثبؿذفشآيٙذي ثبيذ )

ٔـبٞذٜ،  فشاٚا٘یؿٕبسؽ يب ٕ٘ٛداسٞبي خٕؼيز اص لجيُ ٔب٘ٙذ )ٔٙبثغ  ٞبي اسصيبثیٌٛ٘ٝ يٗ ا. ؿٛد

ٞبيی ٘ظيش ا٘ذاصٜ سشٚفٝ، ػٗ خب٘ٛس، دسكذ ٔٛفميز ؿىبس  ٞبي  ؿىبس ) ٕ٘ٛ٘ٝ ( يب ؿبخقسدؿٕبسي

ػبصي ؿذٜ، ٚ  ثب اػشفبدٜ اص ثٟششيٗ ػّْٛ  ذدسػشی ٔؼشٙٝ ػيٙی، ثثبيذ ٚ دػشيبثی دس ٞش سالؽ ؿىبس( 

 ٕٔىٗ ثب سٛخٝ ثب ؿشايي ٚ ٔٙبثغ ٔٛخٛد ثبؿذ. فٖٙٛٚ 

ٔٙبثغ ٚ/يب ٘ظبسر ثش   سيضي ٕٞؼٛ ثب ٘شبيح اسصيبثی ػٟٕيٝ ؿىبس ٚ ثش٘بٔٝ لبثُ اٌ٘جبقٔذيشيز   .2

، یِٛطيىٞب ٕٞؼٛ ثب سغييشار ٔٙبثغ )٘بؿی اص سغييشار اوٛ إًيٙبٖ اص سؼذيُ ػٟٕيٝٚ ٞب،  ؿبخق

 ؛دس ثش ٌيشد سا خّٕٝ ثشداؿز ؿىبس(اص ا٘ؼبٖ آثبس ٔذاخّٝ، يب يیاٍِٛٞبي آة ٚ ٞٛا

ٞبي ٔطّی(  ) سشخيطب ثب اػشفبدٜ اص دادٜؿىبس ػٟٕيٝ سٚؽ سؼييٗ ٚ ثش لبٖ٘ٛ ٚ ٔمشسار ٔجشٙی  .3

 سٚص ؿٛد؛ ٚ ثٝ كٛسر ادٚاسي ثبصثيٙی ٚ ثٝ ثبؿذ ؿفبف ٚ سٚؿٗ

 خب٘ٛساِٖ ی/خٙؼیٞبي ػٙ ٞب ٚ ٔطذٚديز ػٟٕيٝوٝ  ٔـخق ؿٛد ٞبي ؿىبس فؼبِيزثب دبيؾ  .4

 ؛ٜ اػزثشداؿز ؿذٜ سػبيز ؿذ

اي لبثُ اسىب ٔؼشٙذ ؿٛد  ثٝ ًٛس ادٚاسي ٚ ثٝ ؿيٜٛ ی ثش٘بٔٝٚ ٔٙبفغ ضفبظش ؿٙبخشی دبيذاسي صيؼز .5

 دٞی ٔٛخٛد سٟيٝ ٘ـذٜ ثبؿذ(. سٛػي ػبصٚوبسٞبي ٌضاسؽ يیٞب يٗ ٌضاسؽزٙ س كٛسسی وٝ)د

 

 پاسخگً ي مًثر سرپرستی
 :ثٝ ؿشى آٖ وٝ سٛا٘ذ دس خذٔز ضفبظز ثبؿذ ؿىبس سشٚفٝ ٔیيه ثش٘بٔٝ 

 دٞذ؛ سخليق ٔی ثٝ سٚؿٙی ٞبي ٔذيشيشی سا وٝ ٔؼئِٛيز ػشدشػشی ثبؿذ ػبخشبسيه ثٝ ٚاثؼشٝ  .1
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دسػشی ٔٛسد سٛافك  ٞبي ثٝ ي سلٕيٓ سا ثش دبيٝخبِق  ػٛدٚ سا سٛهيص دٞذ ؿفبف دسآٔذٞب ثٝ ًٛس  .2

 ؛سمؼيٓ وٙذريٙفؼبٖ ٔطّی  ضفبظز ٚأش  يٗثلجّی 

 ؛ ٚثشداؿشٝ ثبؿذ خٟز ضزف فؼبدسا ٞبي هشٚسي  ٌبْسٕبْ  .3

 ، ٘بظشاٖ، ٚٔشثٛى ٘ظيش ٔدشيبٖ ٔشاخغإِّّی سٛػي  ٔشاػبر وّيٝ اِضٔبر ٚ ٔمشسار ّٔی ٚ ثيٗ  .4

 .سا سوٕيٗ وشدٜ ثبؿذ ؿىبسزيبٖ

 

 راَىما : استفادٌ صحيح از ايه اصًل5بخص 

 

ٚ  ياسز، لبٍ٘ٛ٘ياسزاص ايٗ اكَٛ سإٞٙب ٔؼبػذر ثٝ ٔمبٔبر ٔؼئَٛ ػيبػشٍٞب  وٕيؼيٖٛ ثمبي ٌٛ٘ٝ للذ

ٞبي  ؛ ٚ خٛأغ ٔطّی ثشاي ًشاضی ٚ اخشاي ثش٘بٔٝٔذيشاٖ ٔٙبًك؛ صيشّٔیدس ػٌٛش ّٔی ٚ  يسيض ثش٘بٔٝ

 اػز.  ؿىبس سشٚفٝ ثب ٞذف ضفبظز اص سٙٛع صيؼشی ٚ سمؼيٓ ػبدال٘ٝ ٔٙبثغ ًجيؼی

 

ٞبي  ثش٘بٔٝآٖ دػشٝ صيؼشی، اخشٕبػی، يب الشلبدي  ٞبي اسصؽثب ٔغبيش  ٚخٝير ٞ ٘جبيذ ثٝايٗ اكَٛ سإٞٙب 

 ٞؼشٙذ. ضفبظز ٚ ٔٙبفغ ضفبظشی ٔشثًٛٝ ٞبيی ثشاي أب فبلذ ٔـٛق، دسػشی دبيذاس٘ذ ثٝوٝ  سفؼيش ؿٛد ؿىبس

ؿىبس سشٚفٝ  ٞبي ثش٘بٔٝشاي ٘بٔٝ ث يب كذٚس ٌٛاٞی دس ػشكٝ سبييذدسضبَ ضبهش  IUCC  ٚSSCشزٙذ ٞ 

دا٘ٙذ. ٞير ثخـی اص ايٗ  ٔؼشمُ ٔیؿذٜ  ؿٙبخشٝ، زٙيٗ الذأبسی سا دس كالضيز ٟ٘بدٞبي وٙٙذ فؼبِيز ٕ٘ی

 ػٙذ ٘جبيذ ثٝ ػٙٛاٖ سبييذ يب ٘مذ ثش٘بٔٝ ؿىبس سشٚفٝ خبكی سؼجيش ؿٛد.
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 حفاظت مىسلٍ بخطی از راَبرد بٍَايی از ضکار تريفٍ  . ومًو1ٍٍ مضمي

 

اسائٝ ٔدٕٛػٝ وٛزىی اص ٌٔبِؼبر ٔٛسدي وٝ  ،ثبِمٜٛ ٌٛ٘بٌٖٛ ؿىبس سشٚفٝ آثبس ضفبظشیيبدداؿز: ثٝ ٚاػٌٝ 

آثبس اثشار ٔثجز ٚ ٔٙفی ضفبظز سا ثشخؼشٝ ػبصد خبِی اص فبيذٜ ٘يؼز. دس ايٗ لؼٕز دٚ ٔثبَ ضبٚي 

ايٗ ، ثب وٙيٓ اػشمجبَ ٔی ،ٞبي ديٍش، اػٓ اص ٔثجز ٚ ٔٙفی اػز. اص اسائٝ ٔثبَ ٔثجز ٌٙدب٘ذٜ ؿذٜ ضفبظشی

  .يٓداس اثبٞب ٚ وـٛسٞبي ػوٛ  ٌشٜٚ ثٝ ٞبي ٔٙفی اص ػشص٘ؾ ٚ ا٘شمبد دس ٔٛسد ٕ٘ٛ٘ٝ  وٝ ٔالضظٝ 

 

 ٘بٔيجيب ٔطّی دسٞبي خٛأغ  ٌبٜ ضفبظزدس : ؿىبس سشٚفٝ 1ٌٔبِؼٝ ٔٛسدي 

 

ظز ٚ اي ٔٛفك اص ضفب ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝٔطّی اص ػٛي ٍٕٞبٖ ٞبي خٛأغ  ٌبٜ ضفبظزدس ثش٘بٔٝ ضفبظز ٘بٔيجيب 

اكالضبر  وٙذ. ٘مؾ ٔشوضي ايفب ٔیدس ايٗ ٔٛفميز ، ٚ ؿىبس سشٚفٝ اػز سٛػؼٝ سٚػشبيی ؿٙبخشٝ ؿذٜ

ٞبي اؿششاوی، دس  ثشداسي ٚ ٔذيشيز ضيبر ٚضؾ دس صٔيٗ ٔيالدي ثشاي ثٟشٜ 90 ٝلب٘ٛ٘ی دس اٚاػي دٞ

سفٛين وشد. ٔٙظٛس اص ايٗ ٔطّی ، ضمٛق ٔـشًٚی ثٝ خٛأغ ٌبٜ ضفبظزكٛسر ػبصٔب٘ذٞی آ٘بٖ ثٝ ؿىُ 

دس ديذٌبٜ اػشؼٕبسي غبِجب ؿىبسزی  ی وٝٔشدٔ) ٔطّیسٞيبفز ا٘شمبَ ضمٛق ٚ ٔٙبفغ ضيبر ٚضؾ ثٝ خٛأغ 

ٚ ثٝ آٖ  اسصؽ ٟ٘بدٖٚ ، ثب ضيبر ٚضؾ ٞبيی ثشاي صيؼشٗ سب اٍ٘يضٜثٛد  (ؿذ٘ذ طؼٛة ٔیٔ خالف

ي  ٔطذٚدٜاػوب، ٔطّی  وٝ خٛأغ  ػزا ٔؼشّضْ آٖ ٌبٜ ضفبظزسـىيُ ايدبد ؿٛد. آٖ ٔٙذي اص  ثٟشٜ

ٙذ. ٙسذٚيٗ وؿىبس ثشداسي  اي دبيذاس ثشاي ٔذيشيز ٚ ثٟشٜ ثش٘بٔٝٚ  ی خٛد سا سؼييٗوٕيشٝ ٔذيشيشػشصٔيٙی، ٚ 

ؿىبس ؿىبس سشٚفٝ، )ٔب٘ٙذ  ٕٔىٗ وٙذ سا ضيبر ٚضؾ 12«ٔلشف»ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  ؿيٜٛسٛا٘ذ  ٔی ٌبٜ ضفبظز

 ٌبٜ ضفبظزثذشداصد.  ٌشدؿٍشدئثُ  « غيشٔلشفی»ثشداسي  دٞی ثٟشٜ ػبصٔبٖ يب ثٝ (، ٚ فشٚؽ ص٘ذٜغزا ثشاي

 . داسد ٔیثشاي خٛد ٍ٘ٝ ثشداسي ٚ ٔذيشيز سا  وّيٝ دسآٔذٞبي ٘بؿی اص ثٟشٜ

ٛدٜ اػز. ی آٖ ٌؼششدٜ ٚ دشدأٙٝ ثٚ سبثيشار ضفبظش  ثٝ ػشػز ٌؼششؽ يبفشٝ ٞب ٌبٜ ضفبظزايدبد خٙجؾ 

ػبصٔبٖ ضفبظشی دس  20 ٚٔيّيٖٛ ٞىشبس اساهی سطز دٛؿؾ ) 98/14 ؿذٜ ثب  ثجز ٞب ٌبٜ ضفبظز 71أشٚصٜ 

ايٗ اػز  ثٝ ٔؼٙبي ٔٛخٛد يٞب ٌبٜ ضفبظزسـىيُ  ػوٛ ٚخٛد داسد. 240000ٌيشي( ٔـشُٕ ثش  ضبَ ؿىُ

. ايٗ دس سمبثُ ثب ٚهؼيز ٌشفشٝ اػزلشاس  یشظٔذيشيز ضفبدٛؿؾ دسكذ ػشصٔيٗ ٘بٔيجيب سطز  2/18وٝ 

ثذٖٚ وٙششَ، ٚ  خالفىبس ضيبر ٚضؾ، ؿٚ ا٘ؼبٖ ٕٞيـٍی سؼبسم ٚيظٌی آٖديـيٗ ايٗ ٘ٛاضی اػز وٝ 

 .ثٛد ٔيضاٖ ا٘ذن ضيبر ٚضؾ
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ٔشؼّك ثٝ ٞبي  ضيبر ٚضؾ دس صٔيٗ ٚهؼيز لٛي دس ثٟجٛد وبسبِيضٚسي ،ضيبر ٚضؾ ثشداسي دبيذاس ثٟشٜ

دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد  ايٗ ٔٙبًك، ضيبر ٚضؾ دس ٞب ٌبٜ ضفبظزاػز. ديؾ اص ٔؼشفی   ثٛدٜ ٔطّی خٛأغ

ػٕذسب سٟذيذي ثشاي ٔؼيـز ٔطؼٛة ٔطّی  ضيبر ٚضؾ اص ٘ظش خٛأغ. ؿذٜ ثٛد وٗ يب سيـٝ ثؼيبس وٓ

ؿذيذا  ٞب ٌبٜ ضفبظزآٖ ؿىبس غيشلب٘ٛ٘ی ٚ ٌٛؿز ػشػفشٜ ثٛد. ظٟٛس  ثشداسي اص ٘ٛع ثٟشٜثٟششيٗ  ٚؿذ،  ٔی

 ٚ ؿٛد ثب اسصؽ سّمی ٔی اي ايٗ ديذٌبٜ سا سغييش داد. أشٚصٜ ضيبر ٚضؾ ثٝ ؿىُ فضايٙذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ػشٔبيٝ

، آٖثشاي اػوبي ، ٔـبغُ ثيـشش ٌبٜ ضفبظزافضايؾ خٕؼيز ضيبر ٚضؾ ثٝ ٔؼٙبي دسآٔذ ثيـشش ثشاي 

ٌٛؿز ؿىبس ثيـشش دس ػٌص خب٘ٛاس، ٚ ٔٙبثغ ثيـشش ثشاي سٛػؼٝ سٚػشبيی اػز. دس ٘شيدٝ، ؿىبس غيشلب٘ٛ٘ی 

وٝ ثشاي ٔذر صٔب٘ی  ٔٙبًمیدس خبٔؼٝ ثٝ أشي ٘بسٚا ٔجذَ ؿذٜ اػز ٚ ؿٕبس خب٘ٛساٖ ؿىبسي دس غبِت 

ٞبي  ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، دس صٔيٗ فشٝ اػز.ثٝ كٛسر زـٍٕيش ثٟجٛد يبا٘ذ  لشاس داؿٙٝ ٌبٜ ضفبظزصيش دٛؿؾ 

آ٘شيّٛح ، 16993ثٝ ضذٚد   12908ٞب اص  ، ؿٕبس في2011ُسب  1994اؿششاوی ؿٕبَ ؿشق ٘بٔيجيب، ًی ػبِٟبي 

افضايؾ يبفشٝ اػز. دس ؿٕبَ غشة  9374ثٝ  439؛ ٚ ايٕذبالي ٔؼِٕٛی اص 1474ثٝ ضذٚدا  724اص  ػيبٜ

؛ ٌٛسخش وٛٞی ٞبسسٕٗ اص 750ضذٚد ثٝ  150ضذٚد أشٚص، فيُ كطشايی اص  سب 1980اص اٚائُ دٞٝ  13،٘بٔيجيب

سا ثٝ ثضسٌششيٗ خٕؼيز آصاد  وٝ آٖ)؛ ٚ وشٌذٖ ػيبٜ ثٝ ثيؾ اص ػٝ ثشاثش 27000ثٝ ثيؾ اص  1000وٕشش اص 

 20اص ضذٚد ، خٕؼيز ؿيشٞبي ايٗ ٘بضيٝ 1995 ػبَ افضايؾ يبفشٝ اػز. اص (وشٌذٖ دس خٟبٖ سجذيُ ٕ٘ٛدٜ

ػز. خٕؼيز خب٘ٛساٖ ؿىبسي دس ٘ٛاضی اٚ ٔطذٚدٜ صيؼشٍبٜ آٟ٘ب ٌؼششؽ سلبػذي يبفشٝ افضايؾ  130ثٝ 

ٞبي ٔٙمشم ؿذٜ ثٛد٘ذ اضيب ؿذٜ اػز. ايٗ ضٕبيز  ٞبي خبف يب ٌٛ٘ٝ ضفبظشی وٝ داساي ؿٕبس ا٘ذن ٌٛ٘ٝ

ٚ وشٌذٖ  ػشظ، ايٕذبالي كٛسر ػيبٜ، ثيؼز ٞبسر، صسافٝ ٕٞسٖٛ، ٞب ؿٕبس صيبدي اص ٌٛ٘ٝ ياضيب ػجت

ٞب دس ٔدبٚسر يب ٘ضديىی ٘ٛاضی ضفبظز  ، وٝ لؼٕز ثضسٌی اص آٖٞب ٌبٜ ضفبظز، ٕٞسٙيٗاػز.  ؿذٜػيبٜ 

ثشاي ضيبر ٚضؾ دس ٔدبٚسر ٔٙبًك ضفبظز ؿذٜ ٚ ثب سؼجيٝ  أٗ ٞبيی ؿذٜ ٚالؼٙذ، ثب سوٕيٗ ٔطيي

 ا٘ذ. وشدٜسا سمٛيز ٘بٔيجيب ضفبظز ؿذٜ ٘ظبْ ٔٙبًك  ،ايٗ ٔٙبًكوشيذٚسٞبي ػجٛسي ٔيبٖ 

 

 14أشيبص ؿىبس 40ٌبٜ  وٝ اص  ضفبظز 41ثب  اػز. ؿىبس سشٚفٝ ٘يشٚي ٔطشوٝ ٔش وضي ايٗ دٌشٌٛ٘ی ثٛدٜ

ثشداسي ٔلشفی دبيذاس اص ضيبر ٚضؾ  ايٗ ٘ٛع ؿىبس ثيـششيٗ ٔٙجغ دسآٔذ اص ثٟشٜا٘ذ،  سشٚفٝ ثشخٛسداس ثٛدٜ

ويّٛٔشش ٔشثغ  97948، دس ٔدٕٛع 1988دس ػبَ ٌبٜ  ضفبظزاص صٔبٖ آغبص ثجز ايٗ ثش٘بٔٝ ثب زٟبس  .ثٛدٜ اػز

اػز. ٔٙبفغ ضبكُ اص   ٌـٛدٜ ؿذٜسطز ٔذيشيز خٛأغ ٔطّی ثش سٚي اػٌبي أشيبص ؿىبس سشٚفٝ 

اػوبي آٖ دس ٞب ٚ  ٌبٜ ثشاي ضفبظز، اؿشغبَ، ٚ ٌٛؿز( يضيبر ٚضؾ ) ٘مذاص  ٔلشفیثشداسي  ثٟشٜ

ثٛدٜ اػز ٔيّيٖٛ دالس آٔشيىب(  17/10جيب ) ٔؼبدَ ٔيّيٖٛ دالس ٘بٔي 5/76ثش ثبِغ  2009-1998ػبِٟبي 

(NACSO Database, 2011) . ٜاص ًشيك وبٞؾ ؿىبس  ٔلشفیثشداسي  ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ ٔٙبفغ ٘بؿی اص ثٟش
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 در ایه وواحی معرفی شدي بود. 1980گارد شکار پیشتر در اوائل دًٌ   بروامً  
14

 hunting concession 
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ٔٛخت خجشاٖ خٕؼيز ضيبر ٚضؾ ؿذٜ اػز، ايٗ سدذيذ خٕؼيز ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ساٜ سا ثشاي خالف 

اص ضيبر ٚضؾ سا ثٝ  دٚثشاثش  ٔطّی دسآٔذ خٛأغ ٚ  ٌـٛدٜ ثٝ ؿىُ سٛسيؼٓ غيشٔلشفیثشداسي  ثٟشٜ

 ٔطُ وٕخ 24ٚ  ٌزاسي ٔـششن  ػشٔبيٝثب  البٔشی سٛسيؼشیٔشوض  30ثيؾ اص  2011  دس ػبَ سػب٘ذٜ اػز.

، اؿشغبَ ٚ ي)ؿبُٔ ٘مذ 2009-1998ٞبي  دسآٔذ ضبكُ اص آٖ دس ػبَوٝ ، دايش ثٛد ٞب ٌبٜ دس ضفبظز

سٛسيؼشی  ٞبي فؼبِيزسػيذ.  ٔیٔيّيٖٛ دالس آٔشيىب  64/13 ٘بٔيجيب ٔؼبدَ دالس ٔيّيٖٛ  8/102 ( ثٝ ٌٛؿز

 ثٛدٜ اػز. ٔلشفیثشداسي  ثٟشٜٞبي  ٌضيٙٝثش افضٖٚ  ٔٙجغ لذسسٕٙذي ثشاي وؼت دسآٔذٞبي ٔىُٕ

دس سٛاٖ  )وٝ اص آٖ ٔی ٞب ٌبٜ ضفبظز٘مذي ِٛذ ثيـششيٗ دسآٔذ ٔ )ػٕذسب ؿىبس سشٚفٝ (ثشداسي ٔلشفی  ثٟشٜ

سٛسيؼشی ثيـششيٗ ٞبي  فؼبِيز، ٚ ثٛدٜ ضيبر ٚضؾ ٚ سٛػؼٝ ثٟشٜ ثشد(ٔشثٛى ثٝ ٔذيشيز ٞبي  فؼبِيز

اص إٞيز  ٔلشفیثشداسي  ٔٙبفغ ضبكُ اص ثٟشٜ. ٜ اػزدآٚس ٌبٜ فشاٞٓ  اؿشغبَ فشدي سا ثشاي اػوبي ضفبظز

وٝ ؿٕبس ا٘ذن خٕؼيز ضيبر ٚضؾ ٔب٘غ اص خّت سٛسيؼٓ ثش٘بٔٝ آغبص  ٍٞٙبْصيشا  ،ثشخٛسداس اػزخٌيشي 

اوٛسٛسيؼٓ ٚ ػىبػی ضيبر ٚضؾ أىبٖ  صٔب٘ی وٝ افضايؾ ؿٕبسسب  داؿشٝ ثبؿذسٛا٘ذ خشيبٖ  اػز ٔی

 .وٙذفشاٞٓ سا ضيبر ٚضؾ 

 

ثٟجٛد  ثشداسي دبيذاس اص خّٕٝ ؿبُٔ اص ٔطُ ػٛد ٘بؿی اص ثٟشٜ ٔطّی خٛأغٚ خذٔبسی  ػٕشا٘یٞبي  فؼبِيز

؛ ثٍيشاٖ ٔؼشٕشيٞبي ثٟذاؿز سٚػشبيی؛ ضٕبيز اص  ٞب؛ ثٟجٛد دسٔبٍ٘بٜ سع يب ٚػبيُ ٚ أىب٘بر آٖٔذا

ضيبر ٚضؾ؛ ٚ ٔيبٖ ا٘ؼبٖسؼبسم ؛ ضُٕ ٚ٘مُ ثيٕبساٖ ٚ ٔلذٚٔيٗ؛ وبٞؾ ٞبي سطليّی كٙذٚق ثٛسػيٝ

دس اص آ٘بٖ )وٝ ثؼيبسي  ثشاي ٔشدْ ٔطّی ؿىبسٞبي  ثش٘بٔٝ، ثٝ ػالٜٚٞبي ٚسصؿی اػز.  ٚ ضٕبيز اص سيٓ

ٔؼشميٓ ثشداسي  وٙذ: ٌٛؿز ضبكُ اص ؿىبس سشٚفٝ ٚ ثٟشٜ سبٔيٗ ٔیٌٛؿز ثش٘ذ(  ػش ٔیٝ ث سٍٙذػشی

ٌزاسي  ٔيّيٖٛ دالس ليٕز 29/2 دالس ٘بٔيجيب ٔؼبدَ 17413120ٔجّغ  2009سب 1998ٞبي  دس ػبَٞب  ٔطّی

 15ؿذ.

 

جيب ثشاي سوٕيٗ ٘مؾ وّيذي ؿىبس ٘بٔي CBNRMسٛػي ثش٘بٔٝ ٚ اثشىبسي ٔٛثش  ي وبس ؿيٜٛٚ  سٚؽ زٙذيٗ

 سذٚيٗ ؿذٜ اػز، اص خّٕٝ:دس ضفبظز دبيذاس 

 تًسطكٛسر ٔـششن  سؼييٗ ػٟٕيٝ ػبال٘ٝ ثشاي ٔيضاٖ ثشداؿز دبيذاس وٝ ثٝ سٚؽ MET  ،

 سٛسٌشدا٘بٖٞبي  ٔجٙبي ؿٕبسؽ ػبال٘ٝ ؿىبس، ٌضاسؽ ٚ ثش ٞب ٌبٜ ٚ ضفبظزٟ٘بد  ٞبي ٔشدْ ػبصٔبٖ

 ؿٛد؛ سؼييٗ ٔی ٕٞٝ آٟ٘بؿىبس، ٚ دا٘ؾ ٔطّی وبسوٙبٖ 

  يبثی ثٝ اسصؽ ثبصاس ؿىبس ثٝ  : ٞذف اص ايٗ وبس دػزؿىبس سشٚفٝثشاي اػٌبي أشيبص  ٔضايذٜسٚؽ

 ؿىبس اػز؛سٛسٌشدا٘بٖ ٚ  ٌبٜ ضفبظز ٔذيشيشیؿفبف، ٚ سمٛيز ٔٙبػجبر ثيٗ وٕيشٝ  اي  ؿيٜٛ

                                                 
15

گاي(  حفاظت کتاب وقایعاساس ارقام مىدرج در  ارزش گوشت توزیعی بر مبىای قیمت بازار و متوسط وزن گوشت حیواوات شکارشدي )بر 

 شود. محاسبً می
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  :ٝا٘ذ وٝ  ٞب زٙبٖ سٛإ٘ٙذ ؿذٜ ٌبٜ ي خٙجؾ ايدبد ضفبظز ؿىشا٘ٝخٛأغ ٔطّی ثٝ لشاسداد ؿىبس سشٚف

ٞبي ؿىبس ثبؿٙذ، ٌشزٝ ثشخی اص آ٘بٖ ٞٙٛص دس ٔشاضُ يبدٌيشي  ثشٛا٘ٙذ ؿشوبي خٛثی دس فؼبِيز

 ؛ ٚثش٘ذ ػشيغ ثٝ ػش ٔی

 ٝٔثشداسي اص ضيبر  ٞبي ٘بؿی اص ثٟشٜ : ػشٔبيٝٞب ٌبٜ ٔذيشيز ضفبظز ٞبي ػُٕ دس ؿيٜٛٞب ٚ  ثش٘ب

 دبيؾٔذيشيز ٚ  ٞبي ٘ظبْ ثٝ اخشا ٌزاؿشٗٚ  ثبٖثشاي اػشخذاْ ؿىبسٞب  ٌبٜ ضفبظزسٛػي ٚضؾ 

خالف ثب سٟذيذار ؿىبس اثشىبس خٛد ثٝ دٞذ سب  ٚ ثٝ ٔشدْ ٔطّی فشكز ٔی ،ؿٛد ؿىبس ٔلشف ٔی

 سا وبٞؾ دٞٙذ.ٚضؾ  ضيبرٚ ٘ؼبٖٔيبٖ ا ثشخٛسدٚ ضٛادص فضايٙذٜ ٘بؿی اص  ٔمبثّٝ وٙٙذ
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 دبوؼشبٖ سُشغبس: ضفبظز ٚ ؿىبس سشٚفٝ دس دسٜ 2ٌٔبِؼٝ ٔٛسدي 

 

دس ايٗ  1980 ي دُٞٝ ي)وٜٛ/سذٝ ػيبٜ ثٝ صثبٖ دـشٛ( دس ايبِز ثّٛزؼشبٖ دبوؼشبٖ لشاس داسد. دس اٚا سُشغبس 

 Capra ٔبسخٛس ٚضـی، ػّفضاس ثش ػشٞبي ثٛٔی  ثب ٌّٝ سلبثزٌٔٙمٝ ثٝ ٚاػٌٝ ؿىبس وٙششَ ٘ـذٜ ٚ 

falconeri megaceros  ٚ اُسيبَ افغب٘ی  لٛذOvis orientalis  الذأبسی وٝ ٙذ. لشاس داؿشدس ٔؼشم ٘بثٛدي

هؼيف  ثؼيبسثٝ ػّز سٛاٖ ٘بزيض ػبصٔب٘ی ٚ فمذاٖ اسادٜ ػيبػی ٌشفز  كٛسر ٔیؿىبس  خٌّٛيشي اصثشاي 

سٞجشاٖ ٔب٘ذ.  ٘بسٛاٖأب اص اخشا  ،وشد فشٔبٖ ٕٔٙٛػيز ؿىبس كبدسيىی اص سٞجشاٖ ٔطّی  1980ثٛد. دس اٚاػي 

، (USFWS)ٔبٞی ٚ ضيبر ٚضؾ ايبالر ٔشطذٜ ػبصٔبٖ ضفبظز دـشٖٛ(، ثب ضٕبيز  اي خضاالي )ػـيشٜ

 آغبص وشد٘ذ، وٝ ثؼذا سطز ًشش ضفبظز سُشغبسٔٛػْٛ ثٝ ثٙيبٖ ضفبظز -ثش٘بٔٝ خبٔؼٝيه  1986دس ػبَ 
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سشٚفٝ ؿىبس  اص. ايٗ ثش٘بٔٝ دس آغبص لشاس ٌشفز ( STEP) سُشغبس ٗ ضٕبيز اص ٔطيي صيؼز ٕٔذيشيز ا٘د

سب ثشاي اػشخذاْ افشاد ٔطّی ثٝ  اػشفبدٜ وشد (ٔبسخٛسٚ ػذغ  ٘خؼز فمي لٛذ اُسيبَؿذٜ ) ٔطذٚد ٚ دبيؾ

وٙذ. فشم ثش ايٗ ثٛد وٝ ثٟجٛد أشاس ٔؼبؽ ٔطّی اص  وؼت دسآٔذ ٔؼيـز ٔشدْ ٔطّیػٙٛاٖ ٌبسد ؿىبس ٚ 

ثشداسي اص صٔيٗ ثبؿذ ٚ ايدبد  سٛا٘ذ ؿيٜٛ دبيذاسي اص ثٟشٜ وٝ ضفبظز ٔی ٕ٘بيؾ ايٗ ًشيك ؿىبس سشٚفٝ، ثب

ثٝ  وٝ يسؼٟذ دس ساػشبيٚضؾ ؿٛد.  ، ٔٛخت سغييش ٍ٘شؽ ٔشدْ ٔطّی ثٝ ضيبراػٕبَ ضفبظزثشاي  ٔـٛق

ػبَ اُسيبَ دس  4سب1ٚ  ٔبسخٛس 2سب 1 ٚ ثيؾ اص ٝ ثب اضشيبى كٛسر ٌشفش ؿىبس سشٚفٝ، ٚخٛد داؿشٝ ضفبظز

 .ٜ اػزاخبصٜ ثشداؿز دادٜ ٘ـذ

 

، ٕٔٙٛػيز ؿىبس ػٙشی خٛد ٔضايبي الشلبدي ثش٘بٔٝ ضفبظشیي  ٚ ٔـبٞذٜ ثش٘بٔٝ دغ اص ثشسػی دليكػـبيش، 

ػشصٔيٗ دؿٛاس ؿٕبس دليك خٕؼيز  ػجتوٝ ثٝ  ٔٛلٛف ؿذ. ثب ٚخٛد آٖػٕال دزيشفشٙذ. ؿىبس غيشلب٘ٛ٘ی سا 

 سُشغبس  اُسيبَ ٚ ٔبسخٛس خٕؼيز  ٜ وٝ٘ـبٖ داد دس زٙذ ٘ٛثز ػشب٘ذاسدا ٞبي ديٕبيـی دشٚسىُ، اػز٘بٕٔىٗ 

 USFWS ضٕبيزؿٙبػبٖ ثب  صيؼزوٝ ثٛدٜ اػز. ٘شبيح دظٚٞؾ ٕی يضبَ افضايؾ دا اص صٔبٖ آغبص ًشش دس

، 2005 ػبَ دس 2541ثٝ  1990دس ػبَ  100اص وٕشش اص ٔبسخٛس ؿٕبس  وٝ اػز اص آٖ  ضبوی ثٝ ػُٕ آٚسد٘ذ

 اػز.  افضايؾ يبفشٝ ػبَ 2005دس  3146ثٝ  1994دس ػبَ  1173اص  اُسيبَ ٚ سؼذاد سخٕيٙی

 

 الذاْاوشاٜ دِٚز اص ؿٙبػبيی سٚ ثٛدٜ اػز، اص خّٕٝ ٝ لب٘ٛ٘ی سٚثثب فمذاٖ ضٕبيز  ٔذاْدس ايٗ ٔذر، ثش٘بٔٝ 

 يه هٕيٕٝدس ٌٙدب٘ذٖ ٔبسخٛس ، ٚ ضفبظزٔطّی دس ضفبظز، اػٕبَ ٕٔٙٛػيز ؿىبس سٛػي ؿٛساي ّٔی 

CITES ٝايٗ  ثب ٚخٛدذ. وٙ ٔیٔٛاخٝ  ثب ٔـىُٞبي ػٕذٜ ٔب٘ٙذ ايبالر ٔشطذٜ سا  ثبصاس، وٝ كبدسار سشٚفٝ ث

 (WWF)ٕبيز ثيـشش ثش٘بٔٝ ػٕشاٖ ػبصٔبٖ ُّٔ، كٙذٚق ضيبر ٚضؾ اص ض ٚ ثش٘بٔٝ سؿذ وشدٜ ،ٔٛا٘غ

ثشخٛسداس ديٍش ٔدبٔغ ٚ  (Global Environment Facility)دبوؼشبٖ، ٘ؼٟيالر خٟب٘ی ٔطيي صيؼز 

ٔجشٙی ثش ػىبػی ٔٛسد سٛخٝ ثٛدٜ، ثٝ ٚاػٌٝ  اوٛسٛسيؼٓاػز. ٞشزٙذ ػبيش ٔٙبثغ وؼت دسآٔذ ٔب٘ٙذ  ؿذٜ

 ثؼذ ٔؼبفز ثبصديذوٙٙذٌبٖ ا٘ذوی داؿشٝ اػز.

 

TCP/STEP  اص ؿىبس  اػز. دسآٔذ ضبكُ اي ايدبد وشدٜ خب٘ٛاس ٔطّی ٔٙبفغ لبثُ ٔالضظٝ 400ثشاي ضذٚدا

ٔب٘ٙذ ػبخز ٔٙجغ آة، ػذ ٚ وب٘بَ  اخشبع ٔطّی، ٚ ثشاي ٘يبصٞبي ٌبسد ؿىبس 82سشٚفٝ ثشاي دشداخز ضمٛق 

آثيبسي ) ثشاي سبٔيٗ آة دس ٔٛالغ خـىؼبِی(، سٟيٝ ٟ٘بَ دسخشبٖ ٔيٜٛ، يه دبيٍبٜ دسٔب٘ی ٚ أذاد اهٌشاسي 

 اػز. ٔلشف ؿذٜخـىؼبِی دس ٍٞٙبْ 
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