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مشخصات شهرستان اردستان

اردستان یکی از شهرهای تاریخی و کهن ایران است که با جمعیتی حدود  22هزار نفر یکی از توابع پهناور استان
اصفهان می باشد .این شهر در  552کیلومتری شمال شرقی اصفهان و در  252کیلومتری جنوب تهران در دامنه
شرقی کوه های مرکزی در حومه کویر با ارتفاع  5522متر از سطح دریا بین مدار  15درجه و  82دقیقه تا 12
درجه و  58دقیقه عرض شمالی و  85درجه و  88دقیقه تا  81درجه و  58دقیقه طول شرقی از نصف النهار
گرینویچ ،درست در مرکز ایران واقع شده است .اردستان از شمال به شهرستان گرمسار در استان سمنان و از جنوب
به شهرستانهای اصفهان ،برخوار و میمه و از شرق با شهرستان نائین و از غرب به شهرستانهای نطنز و آران و بیدگل
محدود گشته است.
اردستان در سال  5152تبدیل به شهر شد و تا سال  5151بصورت یک بخش مستقل از توابع استان اصفهان بوده
که در این سال به شهرستان تبدیل شده است و در حال حاضر شامل  5بخش (مرکزی ،زواره)  1شهر (اردستان،
مهاباد ،زواره) و  1دهستان (دهستان برزاوند به مرکزیت نیسیان ،دهستان علیا به مرکزیت روستای بغم ،دهستان
کچو به مرکزیت روستای کچومثقال ،دهستان ریگستان به مرکزیت روستای تلک آباد ،دهستان گرمسیر به مرکزیت
موغار و دهستان همبرات به مرکزیت کچوسنگ و دهستان سفلی به مرکزیت شهراب می باشد) .شهر اردستان در
میانه ی راه دو راه اصلی حمل و نقل کشور قرار گرفته است .یکی راه اصلی خسروی (از توابع قصر شیرین کرمانشاه)
به میرجاوه (از توابع زاهدان استان سیستان و بلوچستان) و دیگری راه اصلی نوشهر (استان مازندران) به بندرعباس
(استان هرمزگان) شهرهایی که در مسیر راه اصلی مرز خسروی تا بندر میرجاوه می باشند بترتیب عبارتند از
(خسروی ،قصر شیرین ،کرند ،اسالم آباد غرب ،کرمانشاه ،همدان ،ساوه ،قم ،کاشان ،اردستان ،نائین ،میبد ،یزد،
رفسنجان ،کرمان ،بم ،زاهدان ،میرجاوه) و همچنین شهرهایی که در مسیر راه الی نوشهر به مقصد بندرعباس می
باشد به ترتیب عبارتند از (نوشهر ،آمل ،رودهن ،تهران ،قم ،کاشان ،اردستان ،نائین ،اردکان ،میبد ،یزد ،سیرجان،
بندرعباس) می باشند.
قدمت اردستان را به اعتبار قنات تاریخی معتبر آن بنام (ارونه) بالغ بر دو هزار و پانصد سال دانسته اند و پیشینه
تاریخی شهرستان به قبل از هخامنشیان و به دوران کیانیان و پیشدادیان می رسد .درباره وجه تسمیه شهر اردستان
روایات گوناگونی نقل شده است .بعضی معتقدند اردستان از واژه ارد به معنی مقدس و به واسطه داشتن آتکشده
های متعدد و ستان که مکان معنی می دهد تشکیل شده است .گروهی دیگر از پژوهشگران ،اردستان را ایالت و
استانی متعلق به اردشیر هخامنشی می دانند و معتقدند اردشیر بابکان در این شهر آتشکده ای بنا نهاده که موسوم
به مهر اردشیر می باشد .یعنی هم آن را مخفف ارگدستان دانسته اند که مرکب از دو کلمه «ارک» به معنی کاخ و
قصر و «دستان» رویهم کاخی متعلق به رستم دستان پهلوان ایران باستان که بهرحال حکایت از قدمت محل دارد.

عمده اقتصاد شهرستان مبنی بر کشاورزی و صنایع دستی است .در بخش کشاورزی معروفترین محصول آن انار می
باشد .صیفی جات و سبزیجات تولیدی شهرستان عالوه بر مصرف داخلی شهرهای مجاور را هم تحت پوشش دارد.
صنایع دستی اردستان از گذشته های دور تا کنون جاجیم بافی ،کرباس بافی ،گلیم بافی و قالی بافی بوده است.

از جمله آثار تاریخی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
 )5مسجد جامع اردستان :از بناهای دوره سلجوقی که دارای کتبیه های متعددی به خط کوفی و ثلث است.
 ) 5مسجد امام حسن (ع) :در بازار محله کبودان وجود دارد .از بناهای قرن هشتم هـ  .ش و دارای سردری زیبا و خوش طرح
مزیّن به کتیبه هایی به خط کوفی در متن کاشی و فیروزه ای است.
 )1مسجد حشرو در سه طبقه واقع در محله رامیان از دوره قاجار
 ) 2سنگ سفید مقبره امیر اوییس از آل نوشروان و از سرکردگان شاه اسماعیل صفوی در گوشه شمال غربی ،دشت محله
محال شهر با دو سنگ مرمر زیبا با طرح های اسلیمی و ختایی.
 )8مسجد دشت واقع در محله رامیان که گویند محل آتشکده مهراردشیر بوده است.
 ) 2تقسیم بندی آب فرزه های آب ارونه و فاصله برای محالت فهره ،کبودان ،بازار ،رامیان و قریه تلک آباد از ابتکارات خواجه
نصیر طوسی در جنوب غربی ساختمان شهرداری نزدیک خیابان شمالی ،جنوبی شهر.
 )1قنات دو طبقه «زیر و رو» در محلّه مون از شاهکار های قنات سازی قدیم.
 )5خانقاه پیر مرتضی علی اردستانی ،از عرفای اواخر قرن هشتم هـ .ش در محلّه فهره اردستان.
 )9آب انبار حاج حسن در جنوب شرقی مسجد جامع
 )52آب انبار بزرگ بازار در میدان بازار محله کبودان
 )55آب انبار حاج میر رحیم در ابتدای محلّه مون
 )55آب انبار حاج معدل «محمد مهدی» معروف به حاج معدل السلطان واقع در نزدیکی مسجد خسرو در محله رامیان

موقعیت شهرستان اردستان نسبت به استان درنقشه :

نقشه شهرستان اردستان :

مشخصات مناطق تحت پوشش

منطقه حفاظت شده کهیاز

این منطقه درتاریخ  5155/1/5به منطقه شکارممنوع کهیازنام گذاری گردید ومجددا درتاریخ  51/9/5شکارممنوع
آن تمدید شدوسپس درتاریخ 51 92/5/52به منطقه حفاظت شده کهیازارتقاء پیدا کرد.
موقعیت منطقه کهیاز
این منطقه در شرق اردستان شامل یک رشته کوه که از غرب به شرق کشیده شده به طول  12کیلومتر ودشتها
وجنگلهای تاغزار در شمال واقع گردیده کل وسعت این منطقه  95222هکتار می باشد
آب وهوا منطقه حفاظت شده کهیاز
آب وهوای این منطقه به مدد رشته کوههای آن نیمه کوهستانی می باشد ودارای چشمه ها وقناتهای متعدد آب
شیرین است که هر چه به طرف شمال حرکت واز کوهها فاصله می گیریم هوا گرمتر می شود .
پوشش گیاهی منطقه کهیاز
دراین منطقه درخچه های بادام کوهی  ،انجیر کوهی  ،وقلم  ،پرچم  ،قیج  ،گون  ،دم اسبی  ،آویشن  ،درمنه  ،زیره
کوهی  ،ریواس وجود دارد واز پوشش مناسبی درتمام فصول برای حیات وحش منطقه دارد .

تنوع زیستی منطقه

قوچ ومیش  ،کل وبز  ،آهو  ،وپرندگان باارزشی مانند زاغ بور و هوبره زیست می کنند که از جمله زیستگاه هوبره
دراستان این منطقه رامی توان نام برد  ،سایر پستانداران و پرندگان بومی نیز دراین مناطق وجود دارند .
ویژگی های طبیعی منطقه
در این زیستگاه از کوههای صخرهای دیان و عباس آباد و رامش سنجدو و تپه ماهورهای درباغ  ،نصرند  ،بابا احمد
ودر شمال دشتهای ناصریه  ،انجیره که برای زیست آهو این منطقه بسیار مناسب می باشند  ،بطورکلی این منطقه

به دلیل یکپارچگی رشته کوههای آن که درهیچ کجای آن قطع نمی شود وپیوسته است زیستگاه مناسبی برای
پستانداران بومی منطقه فراهم شده.
موقعیت جغرافیایی خارو
منطقه شکار ممنوع خارو بین  122522عرض شمالی  288151طول شرقی واقع گردیده .
نقشه محدوده پناهگاه حیات وحش خارو کوه بزرگی

منطقه خارو
بر اساس مصوبه شماره  222شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ 5195/2/58به استناد بند الف ماده  1قانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه خاروکوه بزرگی واقع در استان اصفهان را با حدود اربعه زیر به عنوان
پناهگاه حیات وحش با وسعت152222هکتار تصویب و اعالم نمود.
حدود :پناهگاه حیات وحش خارو کوه بزرگی محدود بحدود زیر است:
شماال  :از سه راهی چرک-چاه شمس-بوالعظیم در امتداد جاده خاکی موجود به سمت شرق با عبور از کوه های
سبز،چقندری،قرقر و فلفلی تا محل چاه بوالعظیم سپس در امتداد جاده خاکی از سه راهی چاه بوالعظیم-چاه تلخه-
کوه مهدی تا اغل لکاب و تا نقطه ای به مختصات  1125195و 125522بر روی منحنی میزان  182و در ادامه در

جهت جنوب شرق و در امتداد خط مستقیم مفروض پس از عبور از کویر پایین بزرگی نقطه ای به مختصات
 1111252و  122525واقع در کپه ماسه ای حلوانی .شرقا :از نقطه ای به مختصات  1111252و  122525واقع
کپه ماسه ای حلوانی به سمت جنوب شرق و در امتداد خط مستقیم فرضی پس از گذر از مزرعه علم صدراباد تا به
مختصات  1151228و  188155بر روی جاده ی جیپ روو شور پایین و سپس در امتداد همین جاده تا مختصات
 1121522و  182855در مجاورت چاه شور پایین .جنوبا  :از مختصات  1121522و  182855در مجاورت چاه
شور پایین به سمت شمال غرب و در امتداد جاده خاکی تا نقطه ای به مختصات  1155529و  122511در حاشیه
حوض حاج لطفی و سپس در امتداد جاده خاکی مزرعه عشین تا تقاطع با جاده طالمسی و پس از ان در امتداد
جاده طالمسی تا سه راهی مزرعه سید طالب و سپس در امتداد جاده چاه پنیر تا سه راهی چاه پنیر-چاه قلی-مزارع
قاسمیه وعامری .و از این نقطه در امتداد جاده چاه قلی تا تقاطع با جاده حوض سلطان و سپس به سمت شمال و
در امتداد جاده جیپ رو تا چشمه گوهر در امتداد جاده گردنه باریکه سپس از چشمه گوهر تا گردنه دوشاخ سپس
از گردنه دوشاخ به سمت غرب در امتداد جاده خاکی تا سه راهی دو شاخ-انارکی –خرده طال بعد از این سه راهی
در امتداد جاده خاکی تا گردنه خرگوشی و سپس خرده طال .از خرده طال در امتداد جاده خاکی به طرف سه چاه به
سمت شمال تا دو راهی مهاباد-چرک ،سپس از دو راهی اخیر در امتداد جاده چرک تا سه چاه و از این نقطه
همچنان به سمت شمال تا گردنه چرک.
سپس از گردنه چرک در امتداد رودخانه فصلی چرک تا سه راهی چرک-چاه شمس-بوالعظیم .غربا :از خرده طال در
امتداد جاده خاکی به طرف سه چاه به سمت شمال تا دو راهی مهاباد -چرک سپس از دوراهی اخیر در امتداد
دوراهی جاده چرک تا سه چاه و از این نقطه همچنان به سمت شمال تا گردنه چرک .سپس از گردنه چرک در
امتداد رودخانه فصلی چرک تا سه راهی چرک-چاه شمس -بوالعظیم.
اقلیم آب و هوا
داخل منطقه شکارممنوع خارو فاقد هرگونه ایستگاه هواشناسی است وبراساس ایستگاه هواشناسی زواره و مهاباد
که پیرامون منطقه واقع شده اندآب وهوا گرم وخشک ودرمنطقه نیمه بیابانی واقع گردیده است  .سیمای عمومی
منطقه شامل وضعیت زیستگاهی{جنگل،مرتع،ابی بیابانی } تغییرات ارتفاعی – شیب عمومی منطقه و نقشه عمومی
منطقه .
با در نظر گرفتن سیمای کلی و عمومی منطقه که شامل دشت های بیابانی در شمال و جنوب و رشته کوه هایی که
از غرب منطقه به نام سه چاه شروع و به سمت شرق به رشته کوه های کوه سیل ها در حوضه شهرستان اردستان
قطع شده و سپس در دامنه وسیعی از بیابان و با حرکت به سوی شرق به رشته کوه های بزرگی و طالمسی متصل
میگردد .این زیستگاه دارای جنگل خاصی نیست ،مرتع ان بیشترقشالقی و در صورت بارندگی مناسب در پاییز
دامداران که پروانه چرای دام در این زیستگاه را دارند در فصل اواخر پاییز و زمستان به این منطقه کوچ میکنند و با
توجه به گرم شده این منطقه در اواسط فروردین از این مراتع خارج میشوند .در این زیستگاه رودخانه دائمی وجود
نداشته و در صورت بارش باران های بهاری احتمال ابگیری رودخانه های فصلی وجود دارد .بیشتر اب مورد نیاز
حیات وحش توسط چشمه ها و سنگاب ها تامین میشود .از لحاظ اقلیم این منطقه نیمه بیابانی با تغییرات ارتفاعی

که هراندازه به سمت شمال حرکت میکنیم بر ارتفاع منطقه افزوده میشود .با فاصله کمی از رشته کوه ها در جهت
شمال و جنوب شیب زمین شروع و هرچقدر این فاصله بیشتر شود از شیب بندی منطقه کاسته شده و اراضی
پیرامون مسطح میگردد.

میزان دما :حداکثر 25/2وحداقل منفی  1می باشد .
رطوبت هوا :حداکثر  %22وحداقل  %8می باشد .
محدوده جدید منطقه حفاظت شده خاروکوه بزرگی :

فهرست کتب و مجالت
 -5مجموعه قوانین محیط زیست جلد یک ودو  -5راهکارهای توسعه بهینه زیست محیطی  -1پستانداران ایران
جلد 5و -2 1بوم شناسی ومدیریت حیات وحش  -8تنوع حیات  -2پیامدهای اکولوژیکی تعقیراقلیم -1
استانداردهای مدیریت محیط زیست  -5جغرافیای زیستی  -9طرح ریزی ملی برای مناطق حفاظت شده  -52تالب
گاوخونی  -55آموزش بین المللی محیط زیست  -55درسنامه طراحی مهندسی درطبیعت  -51طبیعت مهربان
 -52بوم شناسی گیاهی  -58اخالق محیط زیست  -52عالئم حیاتی کره زمین  -51شرح حدیث نورانیت -59
آئین نگارش  -52رازمرگ سینه سرخ  -55کتاب سبز  81جلد  -55به یاداستاد  -51زن وتوسعه پایدار  -52روش
گشایش ونمونه برداری ازحیوانات وحشی  -58اخالقیات وارزشهای معنوی درخدمت  -52محیط بانان 5جلد -51
تنوع زیستی5جلد  -55نشریه ترویجی 5جلد  -59فوائد تاالبها  -12مقدمه ای به اکولوژی آبهای زیرزمینی -15
اقتصاددرتنگناه اکولوژی  -15تعقرات آب وهوا  -11چشم انداز  52ساله اصفهان  -12جرعه ای ازمدیریت -18
مبارزه بادخانیات  -12زنده باد زاینده رود  - 11طرح امید آینده محیط زیست  -15 .نگرشی به کمیته فرعی
رفع آلودگی  -19تقویم آموزسی  -22 5155وضعیت جهان  -25 -5995طرح امید -25خودروسبز -21راهنمای
صرفه جویی انرژی خانگی -22مراقبت اززمین -28تالش -22تعمیرات دوربینهای عکاسی -21شهرنشینی
درایران -25دومین جشنواره محیط زیست درایران-29کنوانسیون تاالبها-82روش عکاسی بازنیت -85اثرات زیست
محیطی -85نمایه ها -81انسان وایمان -82نگاه سبز اصفهان -88نهضتهای اسالمی -82وحی ونبوت -81ضوابط
واستانداردهای محیط زیست -85ازسری هشدارهای محیط زیست -89سه چالش بااخالق -22بهارخاموش-25
آخرین واحد-25کارنامه اهم عملکرداستان5158بیست ودوجلد -21صنعت محورشکوفایی -22دولت سبز-28
آموزش محیط زیست -22چکیده گزارش طرح جامع کاشان-21کارگاه تخصصی سمنان-25کاخ سرهنگ آباد-29
آیین نامه گارد -12کلیات پرنده شناسی -15راهنمای پرندگان ایران.
مجالت زیست محیطی :
 اولین کنفرانس دامپروری -5خبرنامه دولت سبز 5جلد -1جنگل ومرتع-2آشنایی بامحیط زیست  -8مجموعهعلوم برای نوجوانان دوجلد -2محیط زیست اصفهان -1راهنمای مصرف سبز دوجلد -5حمایت ازمحیط زیست
دریایی -9سبزکوش دوجلد  -52هیات -55هوا - 55هفته بهزیستی -51پروژه یوزایرانی -52پارک داری-58
پرندگان رابشناسیم -52ویزه نامه نوروز-51آشنایی بامنابع آب زیرزمینی -55دومین همایش محیط زیست-59
محیط کوهستان هفت جلد -52فرصتی به زمین بدهیم سه جلد -55دانستنیهای زیست محیطی کوهستان-55
تنوع زیستی سه جلد -51بچه هاومحیط زیست .

