
 اولویت هاي پژوهشی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

 

 در معرض تهدید کشور گیاهی و جانوري ژنتیکی گونه هاي تهیه شناسنامه -

تعیین روش هاي استاندارد قابل تعمیم برآورد جمعیت حیات وحش قابل بهره برداري با  -
اطالعات پایه مبتنی بر روش توجه به شرایط زیستگاهی و گونه ها  به منظور دستیابی به 

 هاي علمی قابل اتکا

تعیین راهکارهاي توسعه مشاغل جایگزین به منظور کاهش وابستگی معیشتی و بهره  -
( معیشتهاي پایدار جوامع محلی و کاربردهاي سازگار با برداري مستقیم از منابع زیستی

 اهداف حفاظت)

 جهانی موجودتعیین روش هاي حفاظت نوین مناطق بر پایه مدل هاي  -

 گونه هاي غیر بومی و مهاجمهاي مقابله با کارراهبررسی  -

 ایج ماهیان زینتی در سطح کشورمطالعه در خصوص ریسک گونه هاي ر -

در  گونه هاي جانوريهاي سیکل تولید مثلی بررسی فیزیولوژي تولید مثل و تعیین ویژگی -
 ید و انقراضبا اولویت گونه هاي جانوري در معرض تهد اسارتطبیعت و در 

 هاهاي رفتاري در هر گونه و ارزیابی آنمطالعه رفتارشناسی هر گونه و تعیین شاخص -

شناخته شده فعلی و تهیه نقشه پراکندگی  موقعیت هايتعیین وضعیت پراکنش، تعیین  -
 دقیق براي هر گونه

و ارائه  جانوريهاي هاي سرشماري و تجزیه و تحلیل آماري گونهبررسی علمی روش -
 آخرین متدهاي علمی سرشماري در این زمینه

با اولویت گونه هاي  گونه هاي جانوري و گیاهیاقتصادي  هاي اکولوژیکی و تعیین ارزش -
 در معرض خطر تهدید و انقراض

و کشور  در معرض تهدیدگیاهی و جانوري بررسی و تعیین وضعیت گونه هاي مطالعه ،  -
 ارائه برنامه هاي مدیریت حفاظت با توجه به روشهاي نوین 

( خزندگان و اصول تکثیر، پرورش و نگهداري براي هر گونه در محیط آزمایشگاه -
 دوزیستان)

هاي جانوري وحشی شاخص درحیات گونهبررسی،تحقیق و تعیین فون انگلی و میکروبی  -
 وحش 



تحت هاي معیشتی جوامع بومی در مناطق بررسی تاثیرات اقلیمی بر زیستگاهها و فعالیت -
 مدیریت

 و مناطق آزاد مدیریتبررسی مقایسه اي وضعیت کمی و کیفی زیستگاه در مناطق تحت   -

پایش تغییرات کمی و کیفی زیستگاههاي جنگلی و زیست بوم هاي حساس و شکننده  -
 طی دوره هاي زمانی مختلف در داخل و خارج از مناطق تحت مدیریت

ملی موجود در مخازن علمی موزه  جانوري، گیاهی و فسیلمطالعه و شناسایی نمونه هاي  -
 .تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی

 آبی کشور آبزیان منابعذخایر  ارزیابی -

مطالعات فونستیک و فلورستیک مناطق تحت مدیریت سازمان با اولویت گونه هاي در  -
 معرض تهدید و یا گروه هاي تاکسونومیک کمتر مطالعه شده در مناطق مورد اشاره  

مطالعه زیست شناختی و بوم شناختی گونه هاي گیاهی کشور با تأکید بر مناطق تحت  -
 مدیریت سازمان 

بررسی ، شناسایی و ارائه راهکارهاي مناسب درخصوص حفاظت از نمونه هاي گیاهی در  -
 اکوسیستم هاي حساس و شکننده 

ي انجاممطالعاتسیستماتیکوآسیبشناسینمونهها -
 موزهتاریخطبیعی،بیومتري،شناسایی،بازبینیواستحکامبخشیآنهابراساسروشهاینوین

رگاه هاي خصوصی در حفاظت از حیات تعیین نقش و اثرگذاري قرق هاي اختصاصی و شکا -
 وحش

 برآورد میزان ماهیان غیربومی و مهاجم درهریک از منابع آبی -

 پستانداران رفتار شناسی ، نصب ردیاب و مطالعه در خصوص گستره خانگی  -

 هاي با اولویت یوزشناسایی عوامل محدود کننده اتصال زیستگاه -

گونه هاي جانوري  حیات وحش با اولویت شناسایی مهمترین کریدورهاي زیستگاهی  -
  یوز در ایرانزیستگاههاي 

هاي بررسی کیفیت منابع آب در زیستگاههاي یوز با تاکید بر مناطق تحت تاثیر فعالیت -
  صنعتی و معدنی

  بررسی تغییرات پوشش گیاهی در فالت مرکزي ایران در طول یک دهه گذشته -
  اي یوز در ایرانمطالعه اقتصادي اجتماعی جامع در زیستگاهه -



و  زیستگاههاي حساس و مناطق تحت مدیریتمطالعه ظرفیت برد چراي دام اهلی در  -
 بررسی اثرات سوء ناشی از تعلیف احشام در زیستگاههاي مذکور

بررسی اثرات فعالیتهاي معدنی بر زیستگاهها با اولویت مناطق تحت مدیریت و ارائه  -
 راهکارهاي کاهش اثرات منفی

 ضوابط ورود و خروج نمونه هاي گیاهی و جانوريتهیه و تدوین  -

 آسیب شناسی طرح هاي مدیریت مناطق -

تهیه و تدوین ضوابط نگهداري گونه هاي جانوري در باغ هاي وحش و مراکز نگهداري  -
 جانوران وحشی

بررسی وضعیت کیفی و کمی منابع آبی و غذایی گونه هاي جانوري وحشی در  -
 با اولویت گونه هاي جانوري در معرض تهدید زیستگاههاي طبیعی

 بررسی اثرات آبخیز داري و آبخوان داري در مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد -

مناطق  انی در تخریب زیستگاههاي طبیعی دربررسی اثرات سوء ناشی از طرح هاي عمر -
 تحت مدیریت

و  مدیریت و مناطق آزادبررسی مقایسه اي اثرات سوء ناشی از گرد و غبار در مناطق تحت  -
 گرد و غبار کانونهاي از نظر تحت مدیریت پهنه بندي مناطق

 بررسی اثرات ناشی از فرسایش آبی و بادي در مناطق تحت مدیریت -

 تغییر کاربري اراضی در مناطق تحت مدیریتاثرات ناشی از بررسی  -

 راهکارهاي الزمبررسی مبانی حقوقی محیط زیست و تعیین چالش هاي موجود و ارائه  -

بررسی تاثیر مناطق حفاظت شده در کاهش بالیاي طبیعی(سیل، فرسایش و ...)و مقایسه  -
 آن در مناطق آزاد

  

 
 
 
 
  
 


