
 :چکیده

 های ستگاهیز نتریمهم طی دهه های اخیر یکی از و رانیپناهگاه وحش در ا نتریبزرگ بندان،یوحش نااتیناهگاه حپ

متر از سطح دریا قرار گرفته است و  3005تا  568ارتفاع  بین از لحاظ ارتفاعی این پناهگاه  است. یی بودهایآس وزپلنگی

موجود در آن و قنات  و تعدادی چاهفراوان های  چشمه ه،یناح نیآب ا یمنبع اصل  هکتار می باشد. 1517000مساحت آن 

ها و یا که عموما در گستره خشکه رودها و مسیلمتراکم تاغ نسبتا  یجنگل هایمتحرک و توده یشن هایاست. وجود تپه

پناهگاه  نیا یمهم جانور یهاگونه .دآی یمنطقه به حساب م نیمنحصر به فرد ا هاییژگیاز وحواشی پالیا شکل گرفته اند، 

کرکس، عقاب، سنقر  هو،یپازن، کفتار، شاه روباه، کاراکال، هوبره، زاغ بور، کبک، ت ،گوسفند وحشی ر،یپلنگ، جبوزشامل ی

وحش پناهگاه حیات” رباط گور“سال قبل در منطقه 30حدود  تامی باشد.  مار و بزمجه ریت ،یشاخدار، مار جعفر یافع ،یخاکستر

روستاهای نایبند و زردگاه  منطقه منقرض شده است. نیکرده که هم اکنون نسل آن در ا یم ستیز یرانیگورخر ا بندانینا

به منظور ارایه طرح تفصیلی مدیریت تنها سکونتگاه های دایمی انسانی در حاشیه شرقی پناهگاه حیات وحش واقع شده اند. 

بروزرسانی مطالعات مرحله قبل و بازنگری در زون بندی قبلی منطقه ضروری می باشد. به پناهگاه حیات وحش نایبندان ، 

این منظور در این مطالعه ابتدا اطالعات مرحله شناسایی منابع  بروزرسانی و سپس با توجه به اطالعات جدید بر اساس 

درصد،  21تایج زون بندی زون امن  حدود دستورالعمل های موجود در زون بندی مرحله قبلی بازنگری شده است. بر اساس ن

درصد و زون های طبیعت  2درصد، زون سپر بازدارنده  8درصد، زون سایر استفاده ها  5درصد، زون بازسازی  61زون حفاظت 

گردی گسترده و طبیعت گردی متمرکز و زون تاریخی فرهنگی و زون  استفاده های ویژه حدودا یک درصد از سطح منطقه 

می گیرند. پس از زون بندی مهم ترین برنامه های مدیریتی پناهگاه حیات وحش نایبندان  بر اساس ویژگی های  را در بر

زون های مختلف ارایه شده است در این برنامه ها با تاکید بر مشارکت مردمی و آموزش راهکارهای حفاظت از تنوع زیستی 

ی اثرات محیط زیستی طرح های پیشنهادی، مهم ترین راهکارهای و برنامه های طبیعت گردی تدوین و در آخر ضمن ارزیاب

 جلوگیری از بروز اثرات منفی در قالب برنامه های مدیریتی ارایه شده است.

 


