
  وحش موته اتیپناهگاه ح یلیطرح تفص هیمطالعات ته

  :چکیده

اي  پناهگاههاي حیات وحش ، پارك هاي ملی و سایر مناطق تحت حفاظت امروزه به دالیل متعدد از اهمیت ویژه

براي نسل  ردهاي منحصر به ف استثنایی از مناظر طبیعی دست نخورده و زیستگاههاي  برخوردارند. این مناطق درحفظ نمونه

هاي گیاهی و جانوري و مناظر آنها به  ها به دلیل برخورداري از تنوع گونه گاه اي دارند. این ذخیره العاده حاضر و آتی نقش فوق

هاي تخصصی حائز اهمیت و ارزش زیادي  ینهاي از زم توانند براي طیف گسترده روند که می عنوان منابعی به شمار می

باشند.ولی ثمر بخشی و تداوم نقش آنها در ابعاد گوناگون حفاظتی، پژوهشی، آموزشی و تفرجگاهی منوط به تهیه طرح هاي 

پارکها مدیریت براي حفظ آنها است. با شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی بعمل آمده از منابع و تعیین استعداد اراضی واقع در 

راه هاي استفاده چند جانبه از آنها بطوري که کیفیت ذاتی منابع خود را بطور مستمر حفظ نمایند فراهم می گردد. پس از 

وحش  پناهگاه حیاتطی این مراحل می توان به برنامه ریزي جهت ارائه طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش موته اقدام نمود. 

شهر و میمه،  هاي دلیجان، شاهین باشد. شهرستان زیست استان اصفهان می ت محیطموته، تحت مدیریت اداره کل حفاظ

ها و تپه ماهورها و  وحش موته شامل کوهستان اند.سیماي پناهگاه حیات گلپایگان و محالت در اطراف این منطقه واقع شده

متر و متوسط  2900متر، حداکثر  1493ه حداقل ارتفاع پناهگاباشد. هاي وسیع و شوره زارهایی با گیاهان شور پسند می دشت

بندي اقلیمی،آمبرژه در مناطق پست،  وحش موته، با توجه به سیستم طبقه باشد. اقلیم پناهگاه حیات متر می 2029ارتفاع 

وحش موته در مجاورت زون  شناسی، پناهگاه حیات خشک و در مناطق مرتفع نیمه خشک سرد ارزیابی شده است. از نظرزمین

هاي تزیینی  هاي غیر فلزي و سنگ هاي فلزي طال و مس و کانی واقع شده است. این زون زونی فعال و داراي کانیزاگرس 

وحش موته رودخانه شور رباط ترك است که آب آن به دلیل شوري  تنها منبع آب سطحی دائمی در پناهگاه حیاتباشد. می

باشد. از نظر فرسایش بیشترین نوع  یرزمینی این منطقه نیز فقیر میوحش و آبیاري نامناسب است. منابع آب ز زیاد براي حیات

% 99باشد.وضعیت مراتع پناهگاه حیات وحش موته نامطلوب است به صورتی که  فرسایش در پناهگاه فرسایش سطحی می

ك لخت پناهگاه به باشد. میزان خا درصد می 11ها در وضعیت فقیر یا خیلی فقیر قرار دارند. متوسط تاج پوشش گیاهان  گونه

وحش موته حضور دارند که  گونه پستاندار درپناهگاه حیات 27% است.8/41هاي گوناگون مرتعی معادل  طور متوسط در پوشش

گونه در ضمیمه  2پذیر و  هاي آسیب گروه گونه IUCNبندي  گونه به دلیل کاهش جمعیت جهانی طبق طبقه 3از این تعداد، 

I وII   طبقه بنديCITES هاي آهو، قوچ و میش و کل و بز از  گونه نیز حمایت شده هستند. حضور گله4رار دارند و ق

در انجام مطالعات تفصیلی گردد.  باشد. همچنین وجود گونه گربه پاالس در این محدوده، گزارش می هاي این پناهگاه می ویژگی

هاي متعدد و پیمایش هاي میدانی  له توجیهی، نشستها و گزارشات مرح پناهگاه حیات وحش موته، مشاور پس ازدریافت نقشه
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وحش  متعددي  با حضور کارشناسان اداره کل محیط زیست استان اصفهان انجام گردید  و سپس مرز محدوده پناهگاه حیات

ن زیست استان اصفهان مشخص شد و با توجه به این که ای دریافتی از اداره کل حفاظت محیط GISهاي  موته بر اساس داده

زیست فایل  ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط مرز با مرز مطالعات مرحله توجیهی متفاوت بود، با مراجعه به دفترزیستگاه

GIS وحش موته دریافت شد و به منظور تأیید اداره محیط زیست استان اصفهان طی نامه شماره  محدوده پناهگاه حیات

مورخ  5/210 -1755کل فرستاده شد و پس از بررسی استان طی نامه شماره به این اداره  27/12/1386مورخ  2003-086

این مرز مورد تأیید قرار گرفت و دربازدیدهاي صحرایی که توسط این مشاور درپناهگاه حیات وحش موته انجام  2/2/1387

ه گزارشات مرحله تفصیلی شد، مرز پناهگاه بررسی گردید و به عنوان مرز نهایی محدوده پناهگاه حیات وحش موته در تهی

باشدکه به میزان  هکتار می 204349.67پناهگاه حیات وحش موته مورد استفاده قرار گرفت. وسعت پناهگاه حیات وحش موته 

هایی از شمال و  هکتارکمتراز وسعت محدوده مطالعات مرحله توجیهی است. این اختالف مساحت شامل کاهش بخش 921

هایی از شمال شرق و جنوب شرق  اراضی روستاي ورزنه واقع در جنوب غرب پناهگاه و بخش شمال غرب پناهگاه، بخشی از

هایی از شمال، شمال شرق و جنوب شرق  پناهگاه و همچنین اضافه شدن محدوده شهر الیبید واقع در جنوب منطقه و بخش

العات تفصیلی طرح مدیریت پناهگاه حیات در مرحله بازنگري مطباشد.  پناهگاه نسبت به محدوده مطالعات مرحله توجیهی می

هاي  بینی و جانمایی برنامه تهیه و تدوین شده و همچنین پیش 8تا  1هاي  وحش موته، برنامه تفصیلی و اختصاصی براي زون

هاي توسعه پذیر تأکید گردید در مجموع مطالعات مرحله تفصیلی بازنگري   توسعه براي طراحی و مهندسی به ویژه در زون

  جلد تهیه و ارائه  می گردد. 13موعه پارك ملی و پناهگاه حیات وحش  موته در مج
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