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ها دارند. تنوع زیستی شامل تنوع در اکوسیستم  اهانسان تنوع زیستی اساس امنیت غذایی جهانی را تشکیل داده  و نقش بزرگی در زندگی  

های بومی و ارقام  نژادهای تجارتی مدرن مورد استفاده کشاورزان و همچنین خویشاوندان  ها و جمعیتها، تنوع ژنتیکی تودهو زیستگاه

ده قرار گیرند. ذخایر ژنتیکی های وحشی است که ممکن است توسط انسان، دام یا سایر جانداران مورد استفاوحشی آنها و سایر گونه

توانند برای مقابله با شرایط بالقوه خطرناک تغییرات محیطی و اقتصادی بکار برده ی منبع سازگاری ژنتیکی هستند که میو کشاورزغذا  

ی ایران از تنوع  کرد. منابع طبیعد شوند. بنابراین فرسایش این منابع در دراز مدت تهدید بزرگی را متوجه امنیت غذایی در جهان خواه

 اقلیمی بسیار وسیعی برخوردار بوده که بالطبع آن شامل تنوع بزرگی از گیاهان و جانوران  است. 

 ها و منابع تنوع زیستی در ایران عرصه  -1جدول 

 واحد تعداد  موضوع  ترتیب 

 میلیون هکتار  8/164 مساحت ایران  1

 میلیون هکتار  6/32 اراضی بیابانی  2

 میلیون هکتار  8/84 مراتع 3

 میلیون هکتار  3/14 جنگل و بیشه زارها 4

 میلیون هکتار  66/5 اراضی دیم  5

 میلیون هکتار  11/6 اراضی آبی  6

 میلیون هکتار  4/2 باغات 7

 کیلومتر 2700 سواحل دریایی  8

 تاالب    84 المللی تعداد تاالبهای ایرانی حائز اهمیت بین 9

 عنوان  24تاالب در قالب    35 تعداد تاالبهای ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر 10

 هکتار   1.486.438 مساحت تاالبهای ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر  11

 رشته 3450 های ایران تعداد کل رودخانه  12

 کیلومتر 13707 رودخانه دائمی  52طول  13

 میلیون متر مکعب 40715 رودخانه اصلی کشور  8مجموع سالیانه  14

 واحد 25161 مزارع پرورش آبزیان  15

 هزار راس 73654 های اهلیدام 16

 هزار قطعه  570202 ماکیان اهلی 17

 هزار قطعه  6533 ماکیان بومی 18



هزار نمونه هرباریومی در مراکز تحقیقاتی   500های وسیعی انجام شده و حدود  برای شناسایی تنوع گیاهی موجود در طبیعت ایران برنامه

  611گونه،    6417)حدود    7576حدود    1377های گیاهی ایران تا سال  مجموع تاکسون آوری و مطالعه شده است.  و دانشگاهی جمع

و    465زیرگونه،   این میان  83واریته  از  که  است،  برآورد شده  داشتن سهمی حدود    ایران  دورگ(  انحصاری،   91/23با  گونه  درصد 

شود. از جمله در های طبیعی ایران یافت می همچنین تنوع وسیعی از جانوران نیز در محیط   دنیا از این لحاظ است.  کشورپانزدهمین  

 کنند. های طبیعی ایران زندگی میداران در عرصهرهاز مه گونه  1072در حدود حال حاضر برآورد می شود که 

 های گیاهی بزرگ فعال در زمینه شناسایی و تاکسونومی گیاهی هرباریوم  -2جدول 

 نمونه تعداد نگهداری  محل نام کلکسیون ردیف

 120000 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع   هرباریوم منابع طبیعی ایران  1

 105000 دانشکده علوم دانشگاه تهران  هرباریوم مرکزی   2

 65000 دانشکده علوم دانشگاه مشهد هرباریوم مشهد  3

 12000  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر هرباریوم بانک ژن گیاهی ملی ایران  4

 89000 گیاهپزشکی   موسسه تحقیقات هرباریوم ملی گیاهان آوندی 5

 6395 گیاهپزشکی   موسسه تحقیقات های هرزهرباریوم علف  6

 634 گیاهپزشکی   موسسه تحقیقات های هرز کلکسیون ملی بذورعلف 7

 88231 مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانی  های استانی هرباریوم  8

 3086 و زیستی ایران  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی  خشک هرباریوم 9

 

شود. واویلوف ایران را بعنوان یکی از مراکز  های زراعی در جهان شناخته میحال ایران بعنوان یکی از مراکز مهم تنوع گونهدر همین

گونه زراعی و باغی اصلی را در ایران شناسایی کرده است. این    83اصلی تنوع گیاهان زارعی در جهان معرفی کرده و حداقل منشا  

اولیه کشاورزی است که برای اولین بار بوسیله بشر اهلی شدند. عالوه بر آن با توجه به اقلیم متنوع ایران اغلب  گونه    8گیاهان شامل  

  توده   28  گاومیش، تیپ  3توده گاو بومی،   6گیاهان زراعی و باغی دنیا در ایران کشت و کار می شوند. همچنین در حال حاضر حداقل 

های آبی نیز در ایران شناسایی شده است. در محیط  شتر  نژاد  6  و  بومی  مرغ  توده  17  و  اسب  نژاد  10  بز،  نژادتوده    12  گوسفند،  نژاد

گونه از ماهیان در دریای   180گونه ماهیان  درخلیج فارس و دریای عمان و    900تنوع وسیعی از آبزیان وجود دارند از جمله حداقل  

 یک است.  گونه اندم   19خزر شناسایی شده است که حداقل شامل  

های طبیعی و خارج از عرصه طبیعی است. یکی از های حفاظت از توع زیستی کشور شامل از حفاظت از منابع زیستی در عرصهبرنامه

درصد مساحت کشور را شامل می    10ناحیه حفاظت شده است که تقریبا    274های حفاظت در عرصه طبیعی، حدود  مهمترین برنامه

 .شود

  



 2010عداد نواحی حفاظت شده در سال  انواع و ت -3جدول 

 درصد از مساحت کل کشور  مساحت )هکتار( تعداد  نوع محیط حفاظت شده

 1.21 2001624 29 پارکهای ملی

 0.02 37576 35 یادگارهای طبیعی ملی

 3.40 5595746 44 ذخیره گاه حیات وحش 

 5.53 9116779 166 نواحی حفاظت شده

 10.16368 16751725 274 جمع 

 

های طبیعی احداث گردیده است که در آنها های بزرگ و مجهز برای حفاظت از منابع ژنتیکی در خارج از عرصههمچنین مجموعه

آوری  ها جمعهزار نمونه گیاهان زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی، دام و طیور، آبزیان و میکروارگانیسم 250هایی شامل بیش از  مجموعه

 شود های زنده یا فریز شده نگهداری میاز زیستگاه اصلی بصورت نمونهو در خارج 

 های بزرگ حفاظت و نگهداری از گیاهان زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی در خارج از رویشگاه اصلی مجموعه  -4جدول 

 واحد تعداد  موضوع نگهداری  نام مجموعه  ترتیب 

 نمونه بذری 69598 گیاهان زراعی بانک ژن گیاهی ملی ایران  1

 نمونه بذری 50027 گیاهان زراعی های موسسات و مراکز تحقیقاتی استانی سایر کلکسیون 2

 نمونه بذری 11.500 غالت و حبوبات بانک ژن دانشکده کشاورزی  3

 نمونه بذری و زنده 9795 دارویی، زینتی، زراعی  ران یا  یستیو ز ی ک یژنت ریذخا یمرکز مل 4

 نمونه زنده 6073 درختان میوه، گیاهان زینتی و چای  یباغبانموسسه تحقیقات علوم  یهاونیکلکس 5

 نمونه زنده 4000 درختان میوه  های مراکز تحقیقات استانی سایر کلکسیون 6

 نمونه بذری 46799 گیاهان جنگلی و مرتعی ی عیبانک ژن منابع طب یهاونیکلکس 7

 نمونه بذری 8221 گیاهان جنگلی و مرتعی تحقیقات استانی های مراکز سایر کلکسیون 8

 نمونه زنده 6420 باغات گیاهشناسی ها و مراتعموسسه تحقیقات جنگل 9

 

  



 های بزرگ نگهداری از منابع ژنتیکی دام و آبزیان در خارج از زیستگاه طبیعیمجموعه -5جدول 

 واحد تعداد  موضوع نگهداری  نام مجموعه  ترتیب 

 دام زنده 2932 انواع دام ها های موسسه تحقیقات علوم دامیکلکسیون 1

 ویال 4800 دام های بومی کشور DNA های موسسه تحقیقات علوم دامیکلکسیون 2

 کندو 700 کندوی زنبور عسل های موسسه تحقیقات علوم دامیکلکسیون 3

 قطعه  آبزیان زنده 37159 آبزیان   های شیالت کلسیون  4

 

 هامجموعه های بزرگ نگهداری از منابع ژنتیکی میکروارگانیسم  -6جدول 

 واحد تعداد  موضوع نگهداری  نام مجموعه  ترتیب 

 نمونه فریز شده 798 کلکسیون میکروارگانیسم های خاک  موسسه تحقیقات خاک و آب 1

 فریز شدهنمونه  55 بانک ژن میکروارگانیسم ها پژوهشکده آبزی پروری ابهای داخلی  2

 نمونه فریز شده 6 بانک ژن میکروارگانیسم ها پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان  3

 نمونه فریز شده 1354 هابانک میکروارگانیسم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  4

 

 های غیر زنده های بزرگ نگهداری از نمونه مجموعه  -7جدول 

 واحد تعداد  موضوع نگهداری  نام مجموعه  ترتیب 

 نمونه غیر زنده 1600 ها هرباریوم گیاهان غیرآوندی و جلبک ی اهپزشک یگ  قاتیموسسه تحق 1

 نمونه غیر زنده 4025864 انیمهرگان بند پا یب ونیکلکس ی اهپزشک یگ  قاتیموسسه تحق 2

 نمونه غیر زنده 20185 قارچ ها و شبه قارچ ها  ونیکلکس ی اهپزشک یگ  قاتیموسسه تحق 3

 نمونه غیر زنده 35024 انیمهرگان بند پا یب ونیکلکس های مراکز تحقیقات استانی سایر کلکسیون 4

 

 


