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نقد ی بر اطلس مناطق حفاظت شد ه ایران
 افشین د انه کا ر*

حفاظت از زیستگاه های طبیعی کشور به صورت غیررسمی قد متی فراتر از 150 سال 
د ارد. با این وجود، عمر مد یریت رسمی و د ولتی آن حد ود 60 سال است. پس از انتخاب 
د ر  قمری(   1200( خورشید ی   1164 سال  د ر  کشور  پایتخت  به عنوان  تهران  شهر 
زمان قاجاریه، منطقه ای با نام قرق یا شکارگاه سلطنتی د ر نزد یکی تهران و د ر منطقه 
جاجرود امروزی قرار د اشت که از آن حفاظت می شد و امروزه قد یمی ترین منطقه 
شکار ممنوع د ر کشور به شمار می رود. قرق های سلطنتی، شکارگاه های اختصاصی 
پاد شاه و د رباریان بود و برای حفظ جمعیت وحوش قابل شکار د ر مقابل مرد م و 
شکارچیان محلی قرق می شد. شمار این د سته از قرق ها به تد ریج د ر اطراف تهران و 
د یگر شهرها گسترش یافت، به طوری که د ر سال 1188 خورشید ی بخشی از منطقه 
ورجین قرق سلطنتی شد و ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالد ین شاه و حاکم اصفهان، 
د ر سال 1244 خورشید ی، قمیشلو را به عنوان قرق و شکارگاه اختصاصی اعالم 
کرد. د ر د هه 1290 نیز بخش هایی از یافت آباد، اوین، زرگند ه و قیطریه به عنوان 
شکارگاه های سلطنتی تحت مراقبت قرار گرفت و برای شکار مقرراتی وضع شد. 

به د لیل  خورشید ی(   1297 تا   1293( اول  جهانی  جنگ  د وران  د ر  ایران 
اولویت های اجتماعی و اقتصاد ی نسبت به زیستگاه های طبیعی و حیات وحش 
بی توجه شد، اما با پایان یافتن این د وره برای نخستین بار د ر سال 1307 احکام 
قانونی شکار وضع شد )مواد 179 و 182 قانون مد نی( و برخی از مستشاران 
د اد ند  انجام  ایران  حیات وحش  برای  حمایتی  یا  پژوهشی  فعالیت هایی  غربی 
)مانند فعالیت پیتر اسکات پرند ه شناس انگلیسی د ر سال 1309 خورشید ی یا 
پژوهش های بلگواد د انمارکی د ر سال 1316 د ر مورد ماهیان جنوب کشور(، 
اما د وباره د ر د وران جنگ جهانی د وم )1318 تا 1324 خورشید ی( توجه به 
محیط های طبیعی کشور فروکش کرد. با این وجود، حضور نظامیان خارجی د ر 
کشور و به کار گمارد ن برخی از عشایر محلی به عنوان نگهبان یا نیروی تحت 
اختیار، سبب شد به تد ریج اسلحه های جنگی د ر د ست برخی مرد م محلی رواج 
یابد و این موضوع به تد ریج به شکار د ر محیط های حضور آنها منجر شد. 
د ر سال 1335 خورشید ی و با هد  ف سامان د هی به شکار بی برنامه د ر 
کشور، قانون شکار تصویب و کانون شکار تأسیس شد. یکی از وظایف این 

*  استاد گروه محیط زیست، د انشگاه تهران
danehkar@ut.ac.ir :پست الکترونیک
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کانون گزینش مناطق شایسته حفاظت بود. نخستین منطقه ای که به طور 
رسمی توسط این کانون حفاظت شد ه اعالم شد، منطقه »آلمه و ایشکی« 
تمرکز  و  توجه  بود.  امروز(  گلستان  ملی  )پارک  گنبد  و  بجنورد  بین 
کانون شکار بر معرفی مناطق تحت حفاظت جمعیت حیات وحش قابل 
شکار بود. کانون شکار که وابسته به د ربار بود، مناطقی را حفاظت شد ه 
بزرگ تر شود  آنها  نشوند، شاخ  تا قوچ و کل ها شکار  اعالم می کرد 
و کل ها  قوچ ها  معمول شاخ  )به طور  کنند  ایجاد  تروفه های رکورد  و 
کانون  فعالیت  زمان  د ر  می شود(.  بزرگ تر  سانتی متر   6 تا   5 ساالنه 

شکار، د و د سته منطقه تحت حفاظت با عناوین پارک وحش و منطقه 
حفاظت شد ه تعریف و انتخاب شد. د وره فعالیت کانون شکار مصاد  ف 
با نهضت های محیط زیستی جهان پس از جنگ جهانی د وم )ازجمله 
انتشار کتاب های بهار خاموش، شوک آیند ه، حد ود رشد و توجه اذهان 
سازمان های  شکل گیری  محیط زیست(،  مسمومیت های  به  عمومی 
 FAO, IUCN, )مانند  سرزمین  و  محیط زیست  حمایت کنند ه  جهانی 
WWF, UNDP( بود. به تد ریج انتظارات از تنها نهاد رسمی مراقبتی 
محیط زیست طبیعی د ر کشور زیاد شد. د ر سال 1346 قانون تشکیل 
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وزارت منابع طبیعی به تصویب مجلس رسید و کانون شکار 
ایران به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تبد یل شد. فعالیت سازمان 
شکاربانی و نظارت بر صید کماکان متمرکز بر نگهد اری حیات وحش 
قابل شکار یا مد یریت شکار بود. د ر این زمان، د ر د نیای غرب مسائل 
محیط زیستی فراتر از موضوعات شکار و زیستگاه های طبیعی مورد 
توجه قرار می گرفت. د نیای توسعه یافته اواسط قرن بیستم با پیامد های 
مختلف توسعه ازجمله انتشار آالیند ه های مختلف، کاهش کیفیت آب و 
خاک و سمومیت محیط های زند گی انسان روبه رو بود. برای سامان د هی 
به این وضعیت، کشورهای جهان بسیج شد ند تا د ر یک نشست جهانی 
برای مشکالت رو به گسترش د نیای مد رن راهکاری بیابند. از حوالی 
سال 1348 خورشید ی هماهنگی ها و رایزنی های بین د ول برای این 
نشست جهانی آغاز شد. چنین تغییر نگرشی د ر ایران نیز به وجود آمد 
و به موازات تغییر نگاه به مسائل محیط زیست از جنبه های طبیعی به 
جنبه های انسانی، ایران برای مشارکت فعال د ر برپایی کنفرانس استکهلم 
د ر سال 1350 خورشید ی و با مجوز مجلس وقت، سازمان شکاربانی و 
نظارت بر صید را به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام د اد. د ر همین 
سال، وزارت منابع طبیعی منحل و د وباره با وزارت کشاورزی تجمیع شد. 
د و سال پس از شکل گیری سازمان حفاظت محیط زیست، عنوان پارک 

پناهگاه  طبقات  و  شد  تبد یل  ملی  پارک  به  حیات وحش 
حیات وحش و آثار طبیعی ملی نیز به جمع مناطق تحت حفاظت کشور پیوست.
تا زمان شکل گیری سازمان حفاظت محیط زیست، 2 پارک وحش، 
15 منطقه حفاظت شد ه و 5 رود خانه حفاظت شد ه د ر کشور انتخاب شد ه 
بود، با تشکیل این سازمان و تعریف مناطق جد ید، شناسایی و انتخاب 
با برنامه منسجم تری پیش رفت، به شکلی که  مناطق تحت حفاظت 
شمار این مناطق تا سال 1352 به 54 منطقه افزایش یافت و 18 گروه 

تاالب کشور نیز به فهرست جهانی کنوانسیون رامسر پیوست.
تالش سازمان حفاظت محیط  زیست د ر طول فعالیت خود، معرفی 
د ر  آن  کارکرد های  و  اهمیت  بر  تأکید  با  تحت حفاظت  مناطق  مؤثر 
جامعه بود ه است. به همین منظور، برای تعد اد ی از این مناطق شناسنامه 
و  یکپارچه  الگوی  از  مکتوبات  این  اما  کرد،  منتشر  کتابچه هایی  و 
با  طبیعت،  د وستد اران  همواره  و  نبود ند  برخورد ار  منسجمی  محتوای 
توجه به غنای تنوع زیستی و جغرافیای طبیعی کشور، د ر انتظار اثری 
د رخور و ارزشمند برای معرفی بخشی از میراث طبیعی و ملی کشور 
بود ند. این انتظار پس از گذشت نیم قرن از تالش های رسمی حفاظت از 
تنوع زیستی د ر کشور و با انتشار اثر وزین »اطلس مناطق حفاظت شد ه 
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ایران« د ر سال 1385 به سر آمد. 
»اطلس مناطق حفاظت شد ه ایران« د ر قطع سلطانی، د ر 157 صفحه )و 
10 صفحه ترجمه انگلیسی کلیات( به همت د کتر علی اصغر د رویش صفت، 
با  محیط زیست،  حفاظت  سازمان  برای  تهران  د انشگاه  صاحب نام  استاد 
همکاری کارشناسان این سازمان، پس از چند سال انجام عملیات مید انی، 
فعالیت های سنگین د  فتری و نقشه سازی تد وین و توسط د انشگاه تهران به 
زیور چاپ آراسته شد ه است. این اثر وزین تمام رنگی، 160 منطقه تحت 
حفاظت شامل 19 پارک ملی، 16 اثر طبیعی ملی، 33 پناهگاه حیات وحش 
و 92 منطقه حفاظت شد ه کشور را به صورت مصور و با توضیحات مختصر 
معرفی می کند. این اطلس د ر بخش کلیات با ذکر پیشینه ای از تاریخچه 
حفاظت محیط زیست د ر ایران، مناطق چهارگانه منطقه شکار ممنوع، منطقه 
امن، رود خانه حفاظت شد ه و ذخیره گاه زیست کره را د ر کشور معرفی و 
با تشریح مناطق رویشی ایران، به توزیع مناطق تحت حفاظت د ر این 
را  حفاظت  تحت  مناطق  کمی  تغییرات  روند  سپس  می پرد ازد.  مناطق 
از سال 1346 تا 1383 معرفی و نقشه پراکنش مناطق تحت حفاظت 
را د ر گستره ملی ارائه می د هد. توزیع مناطق چهارگانه تحت مد یریت 
سازمان حفاظت محیط زیست د ر استان های مختلف )30 استان( از د یگر 

فرازهای بخش کلیات این اثر است. 
پس از بخش کلیات تمام مناطق تحت حفاظت که تا زمان تهیه اثر 
به ثبت رسمی رسید ه بود، به تفکیک و به د و زبان فارسی و انگلیسی 
از  عکس هایی  و  نقشه  همراه  به  منطقه  هر  معرفی  می شود.  معرفی 
از  باشکوهی  نقش بند ی  که  است  طبیعی  جاذبه های  و  حیات وحش 

جلوه های کم نظیر جغرافیای طبیعی کشور است. 
از ژئوماتیک، محیط زیست و هنر  تلفیق زیبایی  این اطلس که 

غنی  طبیعت  زیبایی های  شایسته ای  به نحو  است،  گرافیک 
حیات وحش و قابلیت های بالقوه گرد شگری د ر طبیعت ایران 
را نیز ارائه می د هد. این اطلس می تواند مورد استفاد ه عموم افراد 
به ویژه د انشجویان، کارشناسان و عالقه مند ان به محیط زیست، 
منابع طبیعی، جغرافیا، سنجش از د ور و کارتوگرافی قرار گیرد. 
حتی تورق این اطلس و سرکشی به جذابیت های اغلب ناآشنای 
گوشه و کنار کشور هر ایرانی را با غرور ملی د لنشین، افتخار 
کشور  طبیعی  میراث  مقابل  د ر  مسئولیت  و حس  بود ن  ایرانی 
امروز شمار مناطق تحت حفاظت کشور  اگرچه  همراه می کند. 
به 285 منطقه )31 پارک ملی، 38 اثر طبیعی ملی، 46 پناهگاه 
حیات وحش و 170 منطقه حفاظت شد ه( افزایش یافته و ضروری 
است جلد د وم این اطلس نیز منتشر شود، اما معرفی همین تعد اد از 
مناطق نیز پنجره ای به شکوه و عظمت تنوع جغرافیایی، گوناگونی 
و  است  کشور  طبیعی  ملی  ثروت  و  گونه ای  غنای  اکوسیستمی، 
مطالعه و بازد ید از این اطلس به تمام فعاالن حوزه منابع طبیعی، 
محیط زیست و جغرافیای طبیعی کشور توصیه می شود. بد ون ترد ید 
با سیری د ر این اطلس نگاه هر طبیعت د وستی نسبت به سرمایه های 
شد. خواهد  بسیط  و  عمیق  بیش از پیش  خاک  و  آب  این  طبیعی 

»اطلس مناطق حفاظت شد ه ایران« د ر بیست و د ومین نمایشگاه 
به عنوان  شد،  برگزار  مسکو  د ر  که   )1386( کارتوگرافی  بین المللی 
و  انتخاب  د ر سال های 2007 - 2006  برتر جهان  اطلس  د ومین 
معرفی شد. شایان ذکر است که تا آن زمان همیشه کشورهای اروپایی 
و آمریکایی د ر این نمایشگاه مقام می آورد ند و برای نخستین بار این اثر 

وزین توانست یکی از کشورهای خاورمیانه را به این جایگاه برساند.
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