
  زیست طبیعی در زیستگاههاي شهرستانهاي کاشان، نظنز و سمیرم شناخت و احیاي محیط
  

  چکیده: 
هزار کیلومتر مربع مساحت و تنوع جغرافیایی خود متشکل از ارتفاعات و دشت ها و جلگه  105استان اصفهان با بیش از 

هایی است که هر یک با توجه به شرایط خاص خود استعداد قابل توجهی براي زندگی و بقاي حیات وحش دارند. در این میان 
به لحاظ قرار گرفتن در اقلیم هاي متفاوت در استان اصفهان از اهمیت ویژه زیستگاههاي شهرستانهاي سمیرم، کاشان و نطنز 

گونه در  125انواع پستاندار، پرنده و خزنده در حوزه شهرستان سمیرم،  162اي برخوردار هستند. در این مطالعه درمجموع 
گونه از مهره داران،  160ن بیش از گونه در نطنز شناسایی گردید. براین اساس، شهرستان سمیرم با دارا بود 142کاشان و 

غنی تر از سایر مناطق می باشد و شهرستان کاشان داراي کمترین تنوع مهره داران می باشد. از دالیل بسیار مهم در افزایش 
تنوع هر زیستگاه، وجود خرد زیستگاههاي متنوع در هر منطقه می باشد. شهرستان سمیرم به دلیل دارا بودن سه منطقه با 

ش پادنا، دریاچه حنا و منطقه ونک که هر کدام داراي شرایط طبیعی خاص خود است داراي تنوع به مراتب باالتري به ارز
نسبت دو شهرستان دیگر می باشد. در بین سه منطقه با ارزش این شهرستان، دریاچه حنا پذیراي تنوع بسیار باالیی از 

ش هم از جایگاه ویژه اي برخوردار هستند.اما منطقه کاشان به دلیل بیابانی پرندگان می باشد که در بین آنها گونه هاي با ارز
بودن و تقریبا یکنواختی زیستگاههاي آن، داراي تنوع بالنسبه پایین تري است. این کاهش تنوع به دلیل عدم وجود تاالب یا 

ند باشد.شهرستان نطنز با در اختیار آبگیر و در نتیجه نبود خرد زیستگاههاي متفاوت در سطح زیستگاههاي مختلف می توا
داشتن منطقه شکار ممنوع کرکس نیز یکی از مستعدترین زیستگاه ها را در استان اصفهان دارا می باشد. کوهستان کرکس با 

هزار هکتار زیستگاه انواعی از گونه هاي ارزشمند در نزدیکی مناطق کویري و بیابانی شمال استان  200وسعت نزدیک به 
می باشد. براساس مشاهدات مستقیم و بررسی آثار و نمایه ها، سگ سانان احتماال فراوان ترین گونه هاي گوشتخوار  اصفهان

این منطقه به شمار می روند و گرگ از تعارض باالیی با مردم محلی در این منطقه برخوردار می باشد.شهرستان نطنز به لحاظ 
در سطح پایین تري قرار دارد که این خود می تواند ناشی از یکنواختی  تعداد پستانداران به نسبت دو شهرستان دیگر

زیستگاهی در این منطقه باشد. متاسفانه در سالهاي اخیر به دلیل فعالیتهاي معدنکاري گسترده در منطقه شکار ممنوع 
ه مناسب و قابل دسترس کرکس، امنیت در منطقه کاهش یافته است. از دیگر سو این فعالیتها خود باعث کاهش سطح زیستگا

  براي حیات وحش نیز می گردد. 
  پیشنهادها و راهکارهاي حفاظتی

  براساس مطالعه حاضر و به منظور ارتقاي سطح حفاظت در مناطق موردنظر، راهکارهاي ذیل پیشنهاد می گردد: 
 احداث اداره محیط زیست یا سرمحیط بانی در شهرستان سمیرم .1
 نفر) 5در محدوده منطقه ونک براي حفظ امنیت این منطقه (حداقل احداث یک پاسگاه محیط بانی  .2
 کنترل و حفاظت منطقه ونک .3
 نفر جدید) 5افزایش نیروي حفاظتی منطقه کرکس متناسب با وسعت آن ( .4
 تالش براي ارتقاي منطقه مرنجاب به اثر طبیعی ملی یا پیوستن آن به پارك ملی کویر .5
ظور جلوگیري از گسترش فعالیتهاي اکتشاف معدن در داخل این ارتقاي سطح حفاظتی منطقه کرکس به من .6

 منطقه
 آموزش و تنویر افکار عمومی در میان جوامع محلی هر یک از مناطق با همکاري تشکل هاي غیردولتی محلی  .7
آموزش راهکارهاي پیشگیري از تعارض با حیات وحش (مانند خرس، گراز، گرگ و غیره) به باغ داران، دامداران  .8

 ایر اهالی روستاهایی که از حیات وحش خسارت می بینند.و س
تدوین برنامه مدیریت براي منطقه ونک به منظور کنترل و مدیریت تعارض هاي متعدد ناشی از جوامع انسانی  .9

 اطراف و داخل آن 
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بانان  افزایش تعداد بازدیدهاي کارشناسان و دانشجویان به منظور کنترل بیشتر منطقه و ارتقاي انگیزه محیط .10
 مناطق (حداقل یک بار در ماه)

 ارتقاي سطح تجهیزات واحد حفاظتی سد حنا (دوربین شکاري، وسیله نقلیه و غیره) .11
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