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 انم خدا  هب

 ) مقام معظم رهبری( است. ست: یک مساله حیاتيجه دو نی ي و ردجمالت ت حفظ منابع طبيعي، ربای ما مساله ای یامساله محيط زيست 

 ری (م جمهوریاست محتر –توسعه فرع رب محيط زيست است ) دکتر رئیسي  

 معاونت محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 هاي كاربردي و مساله محور در حوزه حفاظت از تنوع زيستی كشور  شوهپژموضوع: 

 

 باسالم 

 

ع ز تنوااحتراماً به پيوست مهم ترين موضوعات پژوهش هاي كاربردي و مسأله محور پيرامون حفاظت 

است  هشمندزيستي كشور جهت بهره برداري دانشكده هاي مرتبط با حوزه محيط زيست تقديم ميدارد. خوا

 نامه ها ايانپات بالغ به مجموعه هاي ذيربط ، دستور فرمايند اساتيد محترم نسبت به هدايت موضوعضمن ا

 رهايمحو اولويت با مربوطه استان حوزه در و پژوهش هاي دانشگاهي به سمت موضوعات مسأله محور

 .فرمايند اقدام يادشده

ظت محيط ل حفااضافه مي شود همكاران دانشگاهي جهت كسب اطالعات پايه و اوليه مي توانند به ادارات ك

يت ه حمات ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها نسبت بايند . بديهي اسزيست استان ها مراجعه نم

 مود.اهند نهاي لجستيكي از انجام پژوهش هاي مسأله محور در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام خو

  

 

 
 

 رونوشت :

 كل محترم حفاظت محيط زيست استان ها جهت همكاري الزم مديران

 



 به نام یگانه هستی بخش

 تنوع زیستی کشوراز پژوهش های کاربردی و مساله محور برای حفاظت 

از نظر زیسوتای    ممیت  ای  مه  لنط  ایرانی ات   نطینراین امت  ننتی نرا  ایران یکی از مهمترین کشورهای  مطقه   -1

این نه حیلی ات  ک  لنط  ایرانی از نرخی زیستایاهی  مه  حرز  لراکطش  حفیظ  از این گرن ، کشوره ایران می نیدو  

ممن  ممیت  ای  خرن نه ایران قبل از اهتهیء توق  حفیظتی مطیق  حف  دو   ات   ن یهی ات  کیاش قیم  ای از 

ین   این گرن  تقرچ   متش، کل   نز مرمب گرایش نتشوتر این گرن  ن  تذفی  از نامهی  اانی د     تییه  نتن انسین 

نزهگ مث  ها افزایش نان  ات    امتن عیمل نه کیاش م   ممیت  آن مرثر نرن  ات   نطینراین ن  ترال اتیتی   یی 

 مرضرع مه  نرا  نجیت این گرن ، نشرح ذیل عطران می گرنن؛

م تط قیم  ای  اصوونی لنط  لکل   نز، قرچ   متشد نه نرخی مطیق  ت   م یری   دوومیه آخرین  ضوویت   -1-1

ایران حیکی از دکل گتر  ممیت  ای  نسبتیر مطیتبی از این گرن  ای     درق زیسو  مصوورصویر نه فنیت مرکز 

لنط  ن  این زیستایاهی نرا  احتیء عنف خراه نرمسوت   لر ن  صورهت لک  ا  می نید   امکین تطجی میرفی مج ن 

 رن  مرهن ترال می نید  ممیت  ای  آن   ایجین ممیت  ای  لشتتبین نرا  حفیظ  نهتر گ

نرخی زیسووتایاهی  آزان   یی نیًوویر مطیق  ت   م یری  اطرز  ام  لنط  نرن  امی قیم  ای  اصوونی نظتر قرچ    -1-2

متش، کل   نز یی حف  دو   ان  یی ممیت  لیی  نستیه نییتز ناهن  یارنای   م ل تیمتن قیم  ای از قری  میرفی 

 ای  لیی  مرهن ترال ات  عنفصراهان نرمست    یی تهری  ممیت  

آار  ایرانی از ممن  گرن  ای  ند  ز  ایران ات  ک  قبنیر نه اغنب ند  ای  کشره لراکطش گسترن  ا  نادت  ات    -2

مین  تیز       د ن  امرا  دکیه نی ه ی  مرمب حف  این گرن  از -دهرتیز  -امی متیتوفین  تب یل زیسوتای  ل کشی هز 

یلب لک  هأس آار  ایرانی نیقی مین   ک  نتشووتر نه ق 030333ن دوو     نه کل کشووره ح  ن اغنب زیسووتایاهی  مه  خر

می نید   فنفا احتیء ممیت  ای  قینل قبرلی از این گرن  نه تییر زیستایاهی   ای  مطیق  ت   م یری  نی تییهضیت نیلی

 کشره نرا  ایجین ممیت  ای  لشتتبین مرهن انتظیه ات  

 

هأس می نید  ک   00333متن ممیت  گرن  ای  نرمسوت  کشره، کل ممیت  مبتر نه ایران ح  ن نر اتویس آخرین تص -0

ممیت  نستیه کمی ات   اگری  لراکطش این گرن  نه کشره گسترن   ،مست  مترتوطاین ع ن نرا  یک گرن  عنف خراه 

نهنر می گترن، امی تراک  ممیتتی آن نه  هدت  کر  البرز   زاگرس ات  ها 2نرن    تهریبیر تمیم فنیت مرکز  ایران ک  نتن 

اغنب زیسوتایاهی نسوتیه لییتن ات   فنفا دطیتییی عنل ع م احتیء ممیت  آن نه زیستایاهی  حفیظ  د     امتطقره 

 میرفی زیستایاهی  مطیتب مه  میرفی مج ن یی تهری  ممیت  لیی  آن مرهن لتشطهین ات  

 

ران، زیستای    م   ن    انتشیه گرهخر ایرانی نرن  ات ، امی نه حیل حیضر نه گفدت  نصش ای  زیین  از ند  ای  ای -4

ن  ممیت  قبتیی از این گرن  نه مطقه  ترهان نه اتووتین توومطین   نهرام گره نه اتووتین فیهس زن گی می کطط   اگری  

ژنتتکی، تطرع یط انی ن اهن  هأس می نید ، امی از نظر 10333ممیت  مطقه  حفیظ  د   نهرام گره از نظر تی ان نیلغ نر 

لیتووصار  افزایش نتشووتر این گرن  نبرن    نی ترم  ن  تب یل زیسووتایاهی     از نظر زیسووتایای نتز ظرفت  نرن مطقه  

امکین لراکطش قبتیی از آن مطقه  ن  زیسووتایاهی  مجی ه ها ن اهن   نه اقرا  زیسووتای  نهرام گره کیهنر  ای  مصتنف

یرفی مج ن گرهخر ایرانی از زیستای  نهرام گره ن  آن زیستای  مرهن   امکین توطجی متای  مطیتوب نطینراین انتصیب زیسو



لتشوطهین اتو   ترمت یر اتوتین ای  فیهس، کرمین،   نصش ای  مطرنی اتتین یزن گزیط  ای  مطیتب تر  نرا  مقیلی  

 می نیدط  

کط    اطرز ن  اتچک ام از زیستایاهی  قبتیی میرفی نتش از نت  قرن اتو  ک  گرزن زهن ایرانی نه اتیهت زن گی می  -5

نشو   اتو   نطینراین امکین توطجی انتصیب زیسوتای  مطیتب   هایتیز  نرم گرن  نه آن زیستایاهی نمطظره لترن  نانن 

 گرن  ن  زیستای  قبتیی مرهن ترال می نید  

اکتیه ات  امی  1303330333مسویح  ح  ن مطقه  حفیظ  دو   نه قیلب مطیق  یهیهگین  نی  033کشوره ایران ناها   -6

 ی   آنصتزناه   فرآیط  انتصیب این مطیق  ت   تیثتر نظرات نتتایاهی  مرثر دیمل  زاهت صم    تیزمین مطینع قبتی

ک  نتشوتر مترم  گرن  ای  کیهیزمی نرن  انتصیب د   ات   کیهدوطیتوین تویزمین حفیظ  م تط زیسو   امتطقره نای 

بک  مطیق  یهیهگین  نه اتووتینهی  مصتنف   کشووره نه حفیظ  از تطرع زیسووتی مرهن توورال اتوو    اهزیینی کیهآیی دوو

لتشطهین حف ، اصنیح، مییازیطی   یی ال یق مطقه  م ی  می تران  نه نهبرن حفیظ  از تطرع زیستی نی ازیط  ای  مرمرن 

 مرثر  اقع درن 

قی تیلهی  گفدت  مقیلییت متی ن  لترامرن هن  نط  ، تیکسرنرمی   مقیلییت ژنتتک ممیت  ای  حتیت  حش انجیم  -7

لفیرفت  اتو ، امی اطرز  اح ای  حفیظ  نرا  گرن  ای  نرمست  ا  نظتر قرچ   متش ک  تطرع ژنتتکی نیلییی ناهن  نه 

 رن نش کشرهرمب حفیظ  نهتر از تطرع ژنتتکی گرن  ای  مه  کشره ایران مشصص نش   ات   انجیم این مه  می تران  م

 

 اثرات تذتتر اقنت  نر لراکطش   فرا انی گرن  ای   اهای  هااکیهای  حفیظ  مقنرب از تطرع زیستی نه نرانر تذتتر اقنت  -8
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