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-1نشانی و کد پستی  ،شماره های تلفن و نمابر  ،پست الکترونیک
نشانی :بوئین میاندشت  ،بلوار امام علی  ،کوی کارمندان
کد پستی 1717115151 :
تلفن 95175735030 :
نمابر 95175733537 :
پست الکترونیک mohitmiyandasht4345@gmail.com :

-3نشانی وبسایت  ،وبالگ و کانال تلگرام :
شماره شبکه های مجازی 90153511313 :

-5معرفی واحد(بخش ها ،وظایف و خدمات):
* بخشهای اداره شامل :
 ریاست واحد محیط بانی  ،صدور پروانه و حقوقی امور دفتری و بایگانی -کارشناسان محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی

* وظایف و خدمات:
بازدید و بررسی طرحهای مورد استعالم در سطح شهرستان بوئین میاندشت در بخش محیط زیست طبیعی ( معادن و
 )....و محیط زیست انسانی ( کارخانه ها  ،صنایع  ،واحدهای خدماتی و  ، )...پایش صنایع  ،معادن و واحدهای آالینده و
جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی  ،اخطار به واحدهای آالینده پیگیری مکاتبات حقوقی تا رفع آلودگی  ،جلوگیری
از شکار و صید غیر مجاز و گشت و کنترل در زیستگاههای آزاد و منطقه تحت پوشش (منطقه شکار ممنوع ستبله) ،
شناسایی و دستگیری صیادان و شکارچیان غیر مجاز و پیگیری پرونده آنها در مراجع قضایی  ،صدور دفترچه شناسایی
شکارچیان و انواع پروانه صید ماهی و پروانه پرنده  ،رسیدگی به شکایات مردمی مرتبط با مسائل و مشکالت زیست
محیطی ( محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی ) و تالش در جهت رفع معضالت مربوطه  ،حمایت از سازمانهای
مردم نهاد زیست محیطی در جهت رفع مشکالت زیست محیطی در سطح شهرستان  ،برگزاری طرحهای آموزشی
فراسازمانی در سطح مدارس شهرستان ( طرح محیط یار و یک ساعت با محیط بان) و سایر طرحهای ابالغی از سازمان
حفاظت محیط زیست

-3مشخصات شهرستان ،مناطق تحت پوشش و فهرست گونه های شاخص جانوری و گیاهی :
شهرستان بوئین میاندشت بر اساس آخرین تقسیمات کشوری مورخ  03/7/33از شهرستان فریدن منفک شد .این
شهرستان به مرکزیت شهر بوئین میاندشت به فاصله  117کیلومتری غرب شهر اصفهان با جمعیت  53999نفر شامل دو
بخش مرکزی و کرچمبو  ،دارای  3شهر بنامهای بوئین میاندشت و افوس و تعداد  50روستا ی دارای سکنه می باشد.
مساحت شهرستان  1939کیلومتر مربع با ارتفاع  3357متر از سطح دریا یکی از مناطق مرتفع کشور به لحاظ
سکونتگاههای انسانی محسوب می شود .این شهرستان دارای قومیتها و مذاهب مختلف بوده و از آن به عنوان سرزمین
رنگین کمان اقوام یاد می شود .و از این نظر یکی از شهرستانهای منحصر بفرد استان و کشور تلقی می گردد.
قومیتها  :فارسی زبانان  ،ترک زبانان  ،بختیاریها  ،گرجیها ( مهاجرت به منطقه توسط شاه عباس صفوی حدود  399سال
پیش از کش ور گرجستان ) و ارامنه ( مهاجرت توسط شاه عباس صفوی به ایران و به این منطقه )
مذهب  :مسلمان (شیعه اثنی عشری)  ،ارامنه
فعالیتهای اقتصادی  :عمده فعالیتهای اقتصادی آن کشاورزی  ،خدماتی و مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی می باشد و
یکی از قطبهای کشاورزی و دامداری استا ن بوده و کشاورزی این شهرستان با توجه به آب و هوای سرد و کوهستانی
منطقه عمدتا تک محصولی و شامل کشت ( سیب زمینی  ،کلزا  ،پیاز  ،جو  ،گندم  ،چغندر قند  ،علوغه کاری  ،ذرت ،
صیفی جات و  ) ...می باشد.الزم به ذکر است مراتع غرب شهرستان واقع در منطقه شکار ممنوع ستبله از بهترین مراتع

استان و جزء  11مرتع برتر کشور به لحاظ کمی و کیفی بوده و از این نظر زیستگاه بسیار مناسبی برای گونه های
شاخص گیاهی و جانوری می باشد.
این شهرستان دارای آب و هوای سرد کوهستانی است بطوری که بر اساس آمار ارائه شده از اداره کل هواشناسی استان
اص فهان شهر بوئین میاندشت از سردترین شهرهای استان اصفهان می باشد .شهرستان بوئین میاندشت با بارندگی
متوسط  579میلی متر و ارتفاع متوسط  3357متر از سطح دریا یکی از شهرستانهای مرتفع استان بوده و منابع آبی
شهرستان شامل  3رودخانه به نامهای نوغان ( سرشاخه رودخانه قم رود  ،سد گلپایگان و سد پانزده خرداد ) و رودخانه
افوس ( سرشاخه رودخانه پالسجان واقع در حوضه آبریز سد زاینده رود)  ،چاههای عمیق و نیمه عمیق  ،قنوات و چشمه
های متعدد (سرچشمه افوس  ،سراب آغچه ،سرچشمه ماهورستان وتنگ بید ) می باشد.

مناطق تحت پوشش شهرستان :
منطقه شکار ممنوع ستبله  :نامگذاری منطقه شکار ممنوع ستبله بر اساس بلند ترین قله واقع در شهرستان بوئین
میاندشت (ضلع جنوبی شهر افوس) صورت گرفته است.
تاریخ حفاظت و سابقه آن  :بصورت رسمی در گذشته هیچ گونه حفاظتی صورت نگرفته ولی در زمان ظل السلطان (والی
اصفهان) محدوده مذکور بعنوان شکارگاه ییالقی مورد استفاده قرار می گرفته است و مکاتبات و مطالعات اولیه منطقه
شکار ممنوع ستبله از سال  1511توسط اداره حفاظت محیط زیست فریدن آغاز گردیده و در تارخ  1509/19/1بعنوان «
منطقه شکار ممنوع ستبله » آگهی گردید و کار تابلو گذاری آن انجام شد.
موقعیت جغرافیایی و توضیع موقعیت آن نسبت به پیرامون خود (فاصله از شهر  ،روستا  ،جاده یا یک محل بارز) :
موقعیت جغرافیایی منطقه شکار ممنوع ستبله در  119کیلو متری غرب شهر اصفهان و عمق  19کیلومتری جنوب محور
ارتباطی بوئین میاندشت – الیگودرز و در  11ک یلومتری جنوب شهر بوئین میاندشت (مرکز شهرستان بوئین میاندشت) و
ضلع جنوبی شهر افوس واقع شده است .وسعت منطقه شکار ممنوع ستبله  33هزارهکتار می باشد.
دامنه تغییرات ارتفاعی از  3579متر تا  3999متر می باشد.
وضعیت طبیعی (توپوگرافی  ،تیپ منطقه  ،وضعیت اقلیمی و  :)...توپوگرافی منطقه شامل دره های عمیق – تپه ماهور و
کوههای صخره ای با ارتفاعات زیاد و تیپ کوهستانی و وضعیت اقلیمی کوهستانی معتدل میباشد.

پوشش گیاهی در دامنه های غربی و جنوب غربی منطقه تیپ درختچه ای بصورت پراکنده از گونه های ذیل می باشد:
زرشک – بادام کوهی – قیچ
گونه های غالب و شاخص مرتعی و بوته زار شامل :
گون -کاله میر حسن – قیچ – آویشن – شقایق – گل گاو زبان – الله واژگون – موسیر

گونه های شاخص جانوری و گیاهی شهرستان :
جانوری  :سیاهگوش ،کبک دری  ،کبک  ،تیهو ،انواع عقابها (عقاب طالیی و،)...سارگپه،اردک کله سبز،دلیجه ،شاهین،انواع
خزندگان،انواع جوندگان،گرگ،شغال ،روباه معمولی  ،بز وحشی ،خرس قهوه ای  ،گراز  ،انواع پرندگان کنار آبزی  ،جغد
،کفتار،راسو،سمور ابی،انواع ماهیان (کپور،قزل اال و)..
گیاهی  :زرین گیاه  ،الله واژگون  ،مو سیر ،گون،گل گاو زبان  ،گز  ،کما  ،کاله میر حسن  ،زرشک  ،درمنه  ،بادام کوهی
(ارژن)  ،انواع آویشن  ،شیرین بیان  ،ریواس

قابلیتهای منطقه:
وجود عرصه های نسبتا بکر جنگلی  ،مرتعی و زیستگاههای رودخانه ای و آبی در محدوده غرب استانوجود مناظر شاخص اکوتوریسمی و گردشگری در منطقه ستبله از جمله سرچشمه افوس و آغچه  ،مراتع زیبای خلعتپوشان  ،ماهورستان و تنگ بید و..
-وجود گونه های شاخص وکمیاب جانوری ازجمله سیاهگوش ،کبک دری،خرس قهوه ای ،عقاب طالیی و..
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