بسمه تعالی

قطعنامه دوازدهمیه همایش ملی علوم و مهنذسی آبخیسداری ایران
دٚازدٕٞیٗ ٕٞایص ػّٟٙٔ ٚ ْٛذسی آتخیسداری تا ٔحٛریت وٕیسازی ٔ ٚذَ سازی تحراٖ ٞای ٔحیغی عی رٚزٞای
ٞجذٛ٘ ٚ ٓٞزد ٓٞیه ٞسار  ٚسیصذٛ٘ ٚد ٚضص (  )1396در دا٘طٍأ ٜالیر تا حضٛر تیص از دٚیست ٘فر از
ٔتخصصیٗ ،استاداٖ ،صاحة ٘ظراٖ ،وارضٙاساٖ اجرایی ،پیصوسٛتاٖ ،دا٘طجٛیاٖ ٔ ٚحممیٗ سراسر وطٛر  ٚپرٚفسٛر
 Walter Dragoniاز دا٘طٍا ٜپرٚجیا ایتاِیا ،تٛسظ ا٘جٕٗ آتخیسداری ایراٖ  ٚدا٘طٍأ ٜالیر  ٚتا ٕٞىاری ارز٘ذٜ
سازٔاٖ جٞ ٍُٙأ ،راتغ  ٚآتخیسداری ،پصٞٚطىذ ٜحفاظت خان  ٚآتخیسداری ،عرح والٖ ٔذیریت جأغ آتخیس
ترٌسار ٌردیذ .در پایاٖ د ٚرٚز ٔطاروت فؼاَ  ٕٝٞػاللٕٙذاٖ تٙٔ ٝاتغ آب  ٚخان در تحث  ٜای وارضٙاسی  ٚتا ػٙایت
ت ٝتحراٖٞای ٔحیغی (سیُ ،ریس ٌردٞا ،خطه ساِی ،فرسایص  ٚ )... ٚپیأذٞای ٔحیظ زیستی آٟ٘ا در وطٛر ،
ضروتىٙٙذٌاٖ در ٕٞایص ت ٝاتفاق آراء تٙٔ ٝظٛر حُ ٔؼضالت ٔٛجٛد تر ٔٛارد زیر تاویذ داضتٙذ.


تذا ْٚپایص  ٚتٟی ٝتا٘ه ٞای اعالػاتی  ٚا٘تطار ٌسارش ٞای الزْ تا استفاد ٜاز دادٞ ٜای جٕغآٚری ضذ ٜاز

حٛزٜٞای آتخیس ٔؼرف ٕ٘ ٚایطی ٔٛجٛد  ٚتٛسؼ ٝآٟ٘ا تٙٔ ٝظٛر تحّیُ رفتار ٞای ٞیذرِٛٚشیه  ٚارزیاتی ػّٕىرد
الذأات آتخیسداری در اتؼاد ٔختّف التصادی ،اجتٕاػی ،فرٍٙٞی ،فٙیٟٔٙذسی  ٚتیِٛٛشیه


ٔذیریت تحراٖ ٞای ٔحیغی ٔثتال ت ٝحٛزٞ ٜای آتخیس وطٛر  ٚاجرای ػّٕی عرح آٔایص ػّٕی

تٕٞٝرا ٜپیصتیٙی تستٞٝای ٔختّف اٍ٘یسضی از عریك ت ٝوارٌیری دا٘ص آٔٛختٍاٖ عِ ْٛآتخیسداری در ٔماعغ ٔختّف
تٛسظ سازٔاٖٞا ٔ ٚراوس دِٚتی  ٚغیردِٚتی ٔرتثظ تا ٔذیریت ٔٙاتغ حٛزٜٞای آتخیس در لاِة عرحٞای ٔذیریت جأغ ٚ
٘مطٞٝای راٜ



استفاد ٜتٟی ٝٙاز پتا٘سیُ ٞای ٔٛجٛد در ضثىٞ ٝای ارتثاط جٕؼی تٚ ٝیص ٜصذا  ٚسیٕا در آٌاٞی ،فر ًٙٞسازی

 ٚآٔٛزش اٍِٞٛای ٔذیریت تحراٖ ٞای ٔحیغی


تحّیُ  ٚاػتثارسٙجی یافتٞٝای اِٚی" ٝعرح والٖ ّٔی ٔذیریت جأغ حٛزٜٞای آتخیس"  ٚوارتست ٔٙاسة آٖ

در تر٘أٞٝای تٛسؼ ٝاجرایی  ٚایجاد ٌ ٓٞرایی الزْ تیٗ تخص ٞای اجرا ،پصٞٚص ،آٔٛزش ،سیاستيز اری ،حىٓرا٘ی ٚ
ا٘جٕٗٞای ػّٕی


تطىیُ وٕیتٞ ٝای فٙی استا٘ی تا ٔطاروت فؼاال٘ ٝتخص ٞای ٔختّف آٔٛزضی اجرایی ،پصٞٚطی ،سیاست يز اری

 ٚا٘جٕٗ ٞای ٔردْ ٟ٘اد تٙٔ ٝظٛر أىاٖ سٙجی ،پیطٟٙاد  ٚیا اجرای عرح ٞای تٛسؼ ٝای پیطٟٙادی از سایر تخص ٞای
اجرایی در حٛزٙٔ ٜاتغ عثیؼی در راستای واٞص خغر رخ داد تحراٖٞای ٔحیغی


تاویذ تر اتالؽ  ٚتحمك ْ ظٚتات ضٛرای ػاِی أٙیت ّٔی وطٛر در ارتثاط تا ٔذیریت تحراٖ ٞای ٔحیغی

درخصٛظ ٔٛضٛػات ٔرتثظ تا آتخیسداری  ٚحفاظت از ٔٙاتغعثیؼی ٔ ٚحیظزیست


تٛسؼ ٝسأا٘ٞٝای پیصآٌاٞیٞ ،طذار ،پایص  ٚپیص تیٙی رفتار حٛز ٜآتخیس  ٚتٟی ٚ ٝتٍٙٞ ٝاْسازی اعّسٞای

ٔخاعرات عثیؼی


تاویذ تر ِسٌ ْٚفتٕاٖ تیص تر تیٗ تخص ٞای اجرا ،آٔٛزش  ،پصٞٚص  ،سیاستٌساری  ٚحىٓرا٘ی تٙٔ ٝظٛر

ارتماء ٌٓٞرایی در ٔفْٟٛسازی ،تذٚیٗ تؼاریف تخصصی ٚاٍِٞ ٛای ٔذیریت جأغ حٛزٞ ٜای آتخیس تا استفاد ٜاز
تٛإ٘ٙذیٞا ٔ ٚذیریت ا٘جٕٗ آتخیسداری ایراٖ

ترٌساروٙٙذٌاٖ ٕٞایص

