


12درس 
حفاظت از زیستگاه های ایران



ن کشورتنوع شرایط جغرافیایی ایران عامل تنوع گونه گیاهی و جانوری در ای

9000

یگونه گیاه

60000

گونه 

حشرات



جانوریبرخی گونه های گیاهی 

استسرزمین ایران مختص 

مثل



سوسن چلچراغ

سمندر لرستانی

الله واژگون



عوامل تخریب زیستگاه ها



وهمچنین زباله از دیگر عوامل تخریب -4

.زیستگاه است

صید بی رویه سبب کاهش گونه های -3

.جانوری شده است
انجات  افزایش جمعیت سبب افزایش استفاده از کارخ-5

.شده و نیز تولید گازهای سمی

شکار بیش از حد -2



گونه های در معرض انقراض



هوبره یکی از گونه های در خطر انقراض



گونه های جانوری منقرض شده



دالیل حفاظت از  
هازیستگاه 

لذت بردن از
زیبایی ها



وابستگی موجودات زنده به یکدیگر از دیگر عوامل حفاظت از زیستگاهاست



فواید گیاهان و جانوران

:مثالانسان،برای منبع  غذایی برای 

گوشت  تغدیه از 

و چایدام،پرندگان،میوه،غالت،سبزیجات 

وخاصیت دارویی گیاهان 

استفاده برای درمان بیماری ها



آویشن

گل گاوزبان



کنیم؟چگونه از زیستگاه ها محافظت 

دگی آنها  که مهم ترین وظیفه اش جلوگیری از تخریب زیستگاه ها و آلو

و مراقبت از زیستگاه های طبیعی کشور است 



محیط بانی یکی از مشاغل مهم در این 

سازمان است



وظایف محیط بان

مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه-1

را که بازدید از منطقه تحت نظارت خود و شناسایی کلیه رویداد ها یا فعّالیتهایی-2

.موجب تخریب محیط زیست میشوند

ی های  برای مثال، آنها ممکن است قطع درختان، بوته کنی، شکار غیرقانونی، روشن کردن آتش، آلودگ

..ندمحیط زیستی یا سیل و طغیان رودخانه را در یک مکان مشاهده کنند و آن را به سازمان گزارش ده



.تزیست وظیفه همگانی ماسمحیط حفاظت از 

ولی سوال  

اینجاست ما چه 

یم  کمکی می توان

بکنیم؟

نچیدن گل ها-1

ایجاد زیستگاه طبیعی کوچک برای حیوانات-2

کاشت گل و درخت-3

استفاده کمتر از کاغذ-4

نخریدن وسایل ساخته شده از پوست حیوانات-5



منطقه حفاظت شده

ظ و  سازمان حفاظت محیط زیست برخی از مناطق کشور را که در آنجا حف

حفاظت تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصّی دارد به عنوان منطقۀ

کوهستان  جنگل یا مرتع یا دشت ومنطقه ممکن است این .میکندشده اعالم 

.باشد

این بین بردن گیاهان درواز و صید یا قطع درختان در این مناطق شکار 

.منطقه ممنوع است



جنگل حرا
دشت ارژن




