
  کرکس منطقه حفاظت شده توسعه پایگاه داده 

  

  بخش هوا اقلیم:

یکی از عوامل مهم زندگی انسان آب و هوا است و به عنوان یکی از عوامل اصلی جغرافیایی مورد توجه قرار می گیرد. امروزه 

کمیت هاي مشخص کننده وضع هواي آب و هوا شناسی به صورت یک رشته کامال محرز علمی در آمده است.حالت میانگین 

منطقه را بدون توجه به لحظه وقوع آنها اقلیم یا آب و هواي منطقه می نامند.به عبارت دیگر مقادیر پارامتر هاي هوا شناسی 

هدف از مطالعه هوا و اقلیم شناسی در این منطقه تعیین خصوصیات آب حول کمیت هاي اقلیمی متناظرشان نوسان می کند.

از قبیل بارندگی، درجه حرارت، تبخیر و تعرق، باد رطوبت نسبی و نوع اقلیم می باشد براي مطالعه هوا و اقلیم و هوایی 

شناسی منطقه به علت عدم وجود ایستگاه معرف از آمار ایستگاههاي اطراف و با استفاده از روابط رگرسیون بین پارامتر ها و 

ژیم هاي  هاي جوي کوتاه مدت با دوره برگشتهاي مختلف محاسبه شده و رارتفاع استفاده گردید.در بخش بارندگی ریزش 

بارندگی تعیین شده است و تعیین دوره خشکسالی و تر سالی نیز حائز اهمیت می باشد. در بخش دما نیز پنج پارامتر حرارتی 

منطقه بخش دیگري از مطالعات  و همچنین تغییرات ماهیانه دما تعیین شده است. تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی در

را شامل می شود تعیین اقلیم حوزه به روش هاي مختلف نیز در اولویت مطالعه کنجانده شده است. تعیین رژیم هاي رطوبتی 

ماهیانه و سالیانه نیز انجام شده است و در نهایت نتیجه گیري کلی در مورد بررسی پارامترهاي هواشناسی و تعیین اقلیم 

  ص شده است.منطقه مشخ

  بخش حیات وحش:

هزار هکتار در حوضه شهرستان نطنز در استان اصفهان واقع شده است.  7/97منطقه حفاظت شده کرکس با وسعتی معادل 

غالب بخش هاي این منطقه را مناطق کوهستانی شامل صخره هاي صعب العبور و مناطق پر شیب تشکیل داده است. نواحی 

با شیبی مالیم به سوي کوهستانهاي مرتفع و صعب العبور ادامه یافته و در نهایت به دره هاي دشتی از مرز منطقه شروع و 

درجه  1/2میلیمتر و  240تنگ و تاریک منتعی می گردد متوسط بارندگی و درجه حرارت سالیانه در این منطقه به ترتیب 

بلندي ها، استپ هاي بیابانی و باغات و  سانتی گراد می باشد. به واسطه شرایط نسبتا متنوع آب و هوایی، پستی و

درختزارهایی که به صورت سنتی اداره می شوند، گونه هاي متنوعی از حیات وحش مهره دار در ان دیده می شود.  جهت 

مطالعه حیات وحش مهره دار منطقه کرکس زیستگاههاي این منطقه به زیستگاههاي دشتی، کوهستانی، و باغات و جنگلهاي 

طبقه بندي شد و کشف مهره داران منطقه بر اساس مشاهده مستقیم، زنده گیري، استفاده از نمایه ها (شامل دست کاشت 
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صدا، ردپا، النه آثار طعمه خواري و فضوالت صورت گرفت.با توجه به مطالعات میدانی، مصاحبه با افراد محلی و محیط بانان 

 Artiodactylaو Rodentia ،Lagomorphae ، Carnivoraي گونه پستاندار متعلق به راسته ها 13منطقه از حضور 

گونه  12خانواده و تعداد  25جنس از  42گونه پرنده بومی و مهاجر متعلق به  62اطمینان حاصل شد. عالو ه بر این تعداد 

شناسایی  خانواده و همچنین یک گونه دو زیست در منطقه ثبت گردید.از نظر وضعیت حاظتی گونه هاي 6خزنده متعلق به 

 Gazellaو آهوي ایرانی  Capra aegagrus، کل و بزOvis  orientalisشده در منطقه، در رده پستانداران قوچ و میش 

subgutturosa ) در منطقه آسیب پذیر(VU  و زیر گونه پلنگ ایرانیPanthera pardus saxicolor  در گروه در معرض

) و از NTدر رده نزدیک به تهدید (  Coracias garrulous) قرار دارد. از پرندگان منطقه تنها سبز قبا ENخطر انقراض (

در منطقه آسیب پذیر قرار دارند.نقشه پراکندگی گونه هاي  Testudo graecaرده خزندگان تنها الك پشت مهمیزدار غربی 

کالس فراوانی مشخص شده  5یده و فراوانی نسبی گونه ها در کشف شده در منطقه با توجه به نقاط حضور ثبت شده تهیه گرد

  است.

  بخش پوشش گیاهی:

هاي  هکتار در قسمت مرکزي استان اصفهان واقع گردیده و جز اکوسیستم 92193منطقه شکار ممنوع کرکس با مساحت 

 -هی با روش فیزیونومیکهاي گیا خشک و نیمه خشک ایران محسوب می شود.مطالعات مرتع و  تفکیک اولیه جوامع و تیپ

بندي شده  برداري تصادفی طبقه گیاهی با روش نمونه برداري جوامع اکولوژیک مطالعه شد. براي این منطور نمونه -فلوریستیک

متر مربع) پوشش تاجی گیاهان، پوشش الش و  100متر ( 10×10انجام گرفت. با استفاده از کوادراتهاي مربعی در ابعاد 

گریزه و خاك لخت  در آنها اندازه گیري شد. طبقه بندي جوامع گیاهی با استفاده از روش آنالیز الشبرگ، سنگ و سن

اي انجام گرفت. فاکتورهاي فیزیوگرافیک شامل  ارتفاع از سطح دریا و شیب و پارامترهاي بارندگی شامل دما و بارش در  خوشه

اي در منطقه  جامعه گیاهی با استفاده از آنالیز خوشه 15اد که این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان د

تاثیر   وجود دارد. با توجه به نتایج، می توان گفت که در استقرار جوامع گیاهی منطقه کرکس عوامل فیزوگرافیک و اقلیمی

شند. از نکات قابل توجه در بسیار زیادي دارند و این عوامل با تاثیر بر یگدیگر عامل عمده پراکنش گونه هاي گیاهی می با

دکانی  - در این منطقه است. بر اساس مطالعات زهري این گونه جزء قلمرو سودانی  stellata Ebenusمنطقه حضور گونه 

در مناطق مرتفع   Artemisia aucheriاست. در این منطقه  گونه  شود که در رویشگاه ایران و تورانی وارد شده محسوب می

در مناطق دشتی منطقه گسترش دارد و این گونه با عامل دما رابطه مستقیم و  Artemisia sieberiنه مستقر می شود، گو

با عامل ارتفاع از سطح دریا رابطه غیر مستقم دارند. عامل ارتفاع به دلیل تاثیر در اقلیم منطقه در پراکنش این گونه موثر است. 

گونه گیاهی 99جنس گیاهی مختلف است که شامل 206خانواده و  52گونه گیاهی از  290اي تهیه شده از منطقه  لیست گونه
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تیپ مرتعی شناسایی شد. متوسط  360شود. در منطقه  گونه گیاهی آسیب پذیر در معرض انقراض  می 59دارویی و صنعتی ، 

واحد دامی در هکتار و کل ظرفیت چرایی  3/0ظرفیت چرایی بالفعل تیپ هاي مرتعی مختلف در منطقه شکار ممنوع کرکس 

 9/4031هاي مرتعی مختلف براي طول دوره چرا در مجموع  واحد دامی است. ظرفیت چرایی بالفعل تیپ 2/24191آن  بالفعل

 1/8راس دام است. از لحاظ وضعیت، مراتع منطقه مورد مطالعه از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نمی باشند. بطوریکه 

درصد آن داراي وضعیت  3/23درصد آن داراي وضعیت فقیر و  3/65درصد از وسعت مراتع منطقه داراي وضعیت خیلی فقیر، 

  باشند. متوسط می
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