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 نشانی و تلفن اداره: -1

حفاظت محیط زیست شهرستان فتر نمایندگی د –روبروی تعاونی فرهنگیان  –خیابان دهه فجر  –چادگان نشانی: 

 چادگان
 95137775100تلفن: 

 95137775157نمابر: 

 

 معرفی واحد: -2

 

 :معرفی قسمتها و بخشهای واحد -2-1
 ریاست- 1

 (استعالم ، پایش ، حقوقی)کارشناسی - 7

 آزمایشگاه- 5

 دبیرخانه- 1

 محیط بانی-3

 :اهداف -2-2

الف: تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و 

 .تضمین بهره مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار

 .ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیستب: پیشگیری و 

 چادگان فاظت محیط زیست شهرستاندفتر نمایندگی ح 
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 (ج: حفاظت از تنوع زیستی )گیاهی، جانوری و طبیعی

 وظایف و خدمات: -2-3
 محیط زیست طبیعیو  محیط زیست انسانیحوزه  7محیط زیست در سطح شهرستان در 

 فعالیت می کند که مهمترین وظایف آنها در هر حوزه به شرح ذیل می باشد:

 

 بخش محیط زیست انسانی: های اهم فعالیتالف( 

برداری و افزایش ظرفیت و تغییر خط واحدهای  اعالم نظر زیست محیطی در خصوص احداث، بهره-1

 تولیدی

 اعالم نظر زیست محیطی در خصوص موارد مربوط به معادن-7

 اندازه گیری پساب خروجی واحدهای صنعتی توسط آزمایشگاه- 5

 .زیستخدمات کتابخانه ای در زمینه محیط - 1

 .اطالع رسانی و آموزش زیست محیطی- 3

پایش واحدهای صنعتی و خدماتی و الزام واحدهای آالینده به رفع آلودگی و در صورت نیاز پیگیری - 5

  .قضایی

 پیگیری در خصوص همکاری دستگاههای اجرای شهرستان در جهت نیل به اهداف زیست محیطی-7

 .رسیدگی به شکوائیه های زیست محیطی- ۸

 برگزاری همایش ها و جلسات به مناسبتهای مختلف زیست محیطی- 0

 های موجود از طریق شناسایی منابع آلوده کننده ـ مبارزه با آلودگی19

گاهها با اعمال ضوابط و مقررات  ـ جلوگیری از تمرکز منابع آلوده کننده در در داخل و مجاور سکونت11

 مربوط به استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

 و روستایی های شهری یابی محل دفع زباله ـ مکان17

 ـ مبارزه با منابع آلوده کننده، با مراجعه، دادن اخطار، اعمال جرایم و تعطیلی آنها تا رفع آلودگی15

 کننده آب و خاک و هوا ـ مطالعه و بررسی منابع آلوده11

 های معاینه فنی خودرو ـ کنترل و نظارت بر ایستگاه13

 

 فعالیتهای بخش محیط زیست طبیعی:اهم ب( 

 بررسی مشکالت و مسائل مربوط به محیط زیست طبیعی شهرستان و ارائه راهکار مناسب -1

 ارائه پیشنهاد و بررسی راهکارهایی جهت حفظ تنوع زیستی -7

 ـ صدور دفترچه مشخصات شکارچیان5

 مان مرکزیهای صادره از ساز و صید ماهی طبق مجوز ـ صدورپروانه شکار پرنده1

 ـ پاسخگویی به استعالم سایر ادارات در خصوص موارد مربوط به مناطق تحت حفاظت3

 های رسیده از معادن، نظارت و پایش فعالیت معادن ـ بررسی شکواییه5

 ـ سرشماری پستانداران و پرندگان به صورت سالیانه7
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 جانوری و گیاهی:مشخصات شهرستان ، مناطق تحت پوشش و فهرست گونه های شاخص  -3

در ایران است. مرکز این شهرستان  استان اصفهان های شهرستان یکی از چادگان شهرستان

  . است چادگان شهر

درجه  39دقیقه تا  15درجه و  39ای به مختصات  شهرستان چادگان در محدوده: شهرستان موقعیت ریاضی

است.  دقیقه عرض شمالی واقع شده 3۸درجه و  57دقیقه تا  57درجه و  57دقیقه طول شرقی و  31و 

کیلومتر  1/17دقیقه یا  3۸/73کیلومتر و عرضی معادل  0/3۸دقیقه یا  ۸/5۸بنابراین از طولی معادل 

 .باشد برخوردار می

کیلومتری غرب مرکز استان واقع  113مرکز شهرستان در فاصله تقریبی : شهرستان موقعیت نسبی

مربع از سمت شمال و شرق با شهرستان تیران و کرون، از سمت  کیلومتر 1799است و با مساحت  گردیده

استان چهار محال و از سمت جنوب با  شهرستان فریدونشهر، از سمت غرب با شهرستان فریدنشمال غرب با 

 .باشد هم مرز می و بختیاری

متر و  0135ترین نقاط ارتفاعی شهرستان به ترتیب برابر  بلندترین و پست: شهرستان موقعیت توپوگرافی

شود، در  متر محاسبه می 7057متر از سطح دریا هستند که بر این اساس ارتفاع متوسط منطقه  1039

متر نشان  7399تا  7199صورتیکه تراز سطوح ارتفاعی، میانگین ارتفاع شهرستان را بین خطوط تراز 

داالن متر( و  7037 )بزی نوهای شهرستان در حاشیه شمالی شامل ارتفاعات  ترین رشته کوه مهم .دهد می

متر(، در  5599 )کوه گرگونکمتر( و  5939 )کوه خوربهمتر(، در حاشیه جنوب غربی شامل  5013 )کوه

 کوه برآفتابمتر( و در حاشیه جنوبی شامل  59۸3 )کوه ترکیمتر( و  5715 )کوه سفیدحاشیه غربی شامل 

باشند. شیب عمومی منطقه در دو جهت، از سمت شمال به جنوب  متر( می 7۸19 )کوه شیدامتر( و  5113)

 .است متر محاسبه گردیده 7519یابد. ارتفاع متوسط شهر چادگان  و از سمت غرب به شرق کاهش می

که ایران را به نه واحد  تقسیمات اشتوکلینشهرستان چادگان بر اساس : شهرستان یشناس موقعیت زمین

است. این واحد در مرز جنوبی خود  قرار گرفتهسیرجان –رسوبی تقسیم کرده در واحد سنندج–ساختمانی

هرستان باشد و از دیدگاه جغرافیایی ارتفاعات موجود در ش و هم روند با آن می زون زاگرس مرتفعچسبیده به 

به حساب آورده و به همین جهت از آن به پیش کوه  (کوههای بختیاری ) را قسمتی ازسلسله جبال زاگرس

ی مختلف در آن یافت ها پهنه زمین ساختی شهرستان متنوع بوده و تشکیالت دوران .شود بختیاری نیزیاد می

دوره و رسوبات آبرفتی  دوره دومهای  و ماسه سنگ شیل، دولومیت، آهکگردد که قسمت اعظم آن را  می

آید که از دو سو  به نظر می ناودیساست. ساختمان زمین ساختی شهرستان به شکل یک  تشکیل داده چهارم

غرب به جنوب شرق را حفظ  ها روند شمال است. محور ناودیس و تاقدیس احاطه گشته هایی تاقدیستوسط 

 .سیرجان است–کرده که مطابق با روند عمومی زون سنندج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3
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کند.  های گسلی موجود نقش موثری در عملکرد فرآیندهای فرسایشی و شکل زایی در منطقه ایفا می سیستم

و  کارستهای سخت آهکی هستند و پدیده  ها عامل عمده پدیده انحالل در سنگ ها و شکست همچنین گسل

های کارستی تأمین کننده آب منطقه محسوب  انتقال زیرزمینی آب در بسیاری از نقاط به صورت چشمه

شود در منتهی  د میهای کشور قلمدا ترین گسل ترین و فعال گردد. گسل رانده زاگرس که یکی از طویل می

وارد مرزهای  زاینده رود، جایی که رودخانه کوگانکالیه جنوب غربی محدوده شهرستان در نزدیکی روستای 

و به صورت  گسله زاگرسکند. همچنین سه خط گسله اصلی دیگر، هم روند  شود خودنمایی می شهرستان می

پهنه شهرستان را در  سد زاینده رودو محل  روستای علی آباد، روستای هرمانکبه ترتیب در امتداد  پوشیده

 .نوردد می

ای تقسیم  براساس تقسیمات باکر سرزمین ایران به شش حوضه منطقه: شهرستان موقعیت هیدرولوژیک

ترین آن حوضه آبی ایران مرکزی است. حوضه مرکزی خود به هفت زیر حوضه از جمله  گردیده که بزرگ

کیلومتر مربع تفکیک شده، که این حوضه، خود جند حوضه  197157حوضه آبی باتالق گاوخونی به مساحت 

شود. حوضه آبی  کیلومتر مربع را شامل می 77379مانند حوضه آبی زاینده رود به مساحت تر  کوچک

 .گردد های زاینده رود محسوب می شهرستان چادگان یکی از زیر حوضه

واقع در  کوه کارکناندر پای  زردکوه بختیاریزاینده رود یا زند رود به طور طبیعی از جبهه شمال شرقی 

کیلومتری خود تا مصب، شعب کوچک و بزرگ بیشماری  559گیرد و در طول مسیر  سرچشمه می چهلگرد

رویم از مقدار آب وارده و  ریزد. هر چه از سرچشمه به طرف مصب یعنی باتالق گاوخونی پیش می به آن می

کیلومتری شمال شرق  ۸9در  سد زاینده رودگردد تا جائیکه بعد از رسیدن به محل  می تعداد شعب کاسته

های  اصلی تأمین کننده آب زاینده رود دهستانشود. اجماال مناطق  سرچشمه، شعب دائمی آن قطع می

شوراب، تنگ گزی، چنارود و گرچمبو بوده و شعب آب زری، خوش آب، کوهرنگ )تونل اول و دوم و سوم(، 

آب چم در، چشمه دیمه، آب خوربه، آب کوگانک، آب خرسانک و رود اورگان تأمین کنندگان آب زاینده رود 

میلیون متر مکعب  1139ه این رودخانه به طور متوسط بیش از گردند. حجم آورد سالیان محسوب می

 .باشد می

رودخانه پالسجان یا اسکندری زهکش نیمی از شهرستان فریدن است که از سه شعبه دامنه، دهق و نهر خلج 

پیوندند و نهایتا در نزدیکی روستای علی آباد )قلعه  تشکیل یافته که در حوالی روستای سواران به هم می

 .شود رخ( در منتهی الیه غرب دریاچه سد زاینده رود به رودخانه زاینده رود ملحق میشاه

 

با نام )) منطقه شکار ممنوع داالنکوه و سد  15۸۸در سال منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود 

به عنوان منطقه حفاظت شده با نام )) منطقه  15۸0زاینده رود (( رسماَ مورد حفاظت قرار گرفته و در سال 

 حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود (( ارتقاء سطح یافت .

هکتار می باشد که از مساحت کل منطقه داالنکوه و مراتع اطراف آن با  55751منطقه مذکور با  مساحت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF
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هکتار به  5155د با وسعت هکتار به عنوان زیستگاه خشکی منطقه و دریاچه سد زاینده رو 77703وسعت 

متر در بخش زیستگاه آبی ) زیر دست سد  1۸39حداقل ارتفاع منطقه  .عنوان زیستگاه آبی می باشد

متر در بخش زیستگاه خشکی ) قله  5013تنظیمی مجاور رودخانه زاینده رود ( و حداکثر ارتفاع منطقه 

نطقه می باشد و با توجه به تفاوت عمده گونه انالوجه یا داراب شاه رشته کوه داالنکوه ( و قسمت غربی م

های جانوری و گیاهی در دو زیستگاه آبی و خشکی منطقه و تنوع حفاظتی و زیستی آن ، این منطقه را 

 متفاوت از سایر مناطق استان نموده است .

نترل قرار نفر محیط بان بصورت شبانه روزی مورد گشت و ک 1این منطقه با دو پاسگاه محیط بانی و تعداد 

 می گیرد.

روز استراحت  7روز کار و  1محیط بانان این منطقه با یک دستگاه خودرو و در دو شیفت مجزا به صورت 

 مشغول فعالیت هستند.

همچنین با یک دستگاه قایق موتوری گشت و کنترل آبی و جلوگیری از تخلفات شکار و صید در دریاچه 

 م می گیرد.سدزاینده رود در فصول ممنوعه صید انجا

منطقه حفاظت شده داالنکوه از نظر تقسیمات سیاسی در حوزه استحفاضی سه شهرستان فریدن ، چادگان و 

 تیران و کرون واقع شده است . 

 

 محدوده منطقه حفاظت شده داالنکوه را می توان به دو نوع زیستگاه کالن به شرح زیر تقسیم کرد :

 :گیر ( زیستگاه خشكی ) كوهستانی و برف –الف 

کوهستانی و برف گیر و مراتع  کیلومتری و کامالً 45این نوع زیستگاه شامل رشته کوه داالنکوه بطول تقریبی 

های مختلف بادام وحشی  ییالقی که پوشش گیاهی آن عمدتا گونه های مختلف گون ، علفزارها و تک درخت

با توجه به ارتفاعات و صخره های بسیار بلند  عتدل وی زمستانی بسیار سرد و تابستانی مو ... می باشد و دارا

زیستگاه مناسبی برای کل و بز می باشد و با توجه به نزدیکی به پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو و 

 در ضلع شرقی و بروز خشکسالی در آن پناهگاه و پوشش گیاهی مناسب این منطقه در بعضی از سالها گاهاً

الزم بذکر  .قوچ و میش به ارتفاعات کم شیب این منطقه گزارش شده استی کوچکی از مهاجرت گله ها

ه و پوشش گیاهی خوب منطقه و فراوانی منابع آبی ) وجود برف طاست با عنایت به وضعیت آب و هوای منق

ز زیستگاه بسیار مناسبی یدر ارتفاعات ، سنگ آبها ، چشمه ها ( در ارتفاعات در فصل بهار و تابستان و پای

ای کل و بز در گذشته و حال بوده است و گفته می شود کل و بز این منطقه از نظر وزن ، شاخ و سایر بر

مالیم روستای آبادچی واقع  موارد رکوردار بوده است . قسمتی دیگر از زیستگاه خشکی شامل مراتع با شیب

ه کوه داالنکوه به زیستگاه ل اتصال زیستگاه رشتمحشرقی و جنوبی رشته کوه داالنکوه می باشد که  در ضلع

آبی منطقه ) سد زاینده رود و رودخانه زاینده رود ( می باشد و شیب آن بطرف سد زاینده رود بوده و در 

 فصل زمستان عمدتا زیستگاه پرندگان ارتفاعات مجاور می باشد . 

 

 زیستگاه آبی : –ب 
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کیلومتری در زمان پر آبی ( سد تنظیمی  32این زیستگاه شامل دریاچه سد زاینده رود ) به طول تقریبی 

زاینده رود و قسمتی از روخانه زاینده رود در پایین دست دریاچه سد زاینده رود می باشد و با توجه به وجود 

بزرگترین منبع آبی استان در این محدوده و موقعیت خاص جغرافیایی منطقه زیستگاه بسیار مناسبی برای 

 باشد .  آبزی مهاجر و بومی و انواع ماهیان سردابی میانواع پرندگان آبزی و کنار 

 

 وجه تسمیه منطقه :

متر با جهت شمال کیلو 45نام منطقه حفاظت شده بر گرفته از نام رشته کوه داالن مانند آن و طول تقریبی 

 45غربی به جنوب شرقی و این رشته کوه در جهت زاگرس واقع شده است و قسمت ورودی این داالن 

 3915تری در شرق این رشته کوه ) روستای دو تو ( و انتهای بسته آن بلندترین قله داالنکوه به ارتفاع کیلوم

 متر در غرب این رشته کوه واقع شده است . 

 شده داالنکوه در قسمت زیستگاه خشکی ) کوه داالنکوه (: منطقه حفاظتپوشش گیاهی 

یف دام ، تامین فراورده های پرتئینی ، حفاظت خاک ، پوشش گیاهی مراتع رشته کوه داالنکوه به لحاظ تعل

نفوذ آب حاصل از نزوالت آسمانی در خاک و وجود گیاهان با ارزش و دارویی و خوراکی ، حمایت از حیات 

وحش و غیره از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوریکه در کتب تاریخی مراتع منطقه فریدن و مراتع این 

ه واقع شده است را منطقه علف خیز با آبی فراوان و مراتعی بی طی از آن در این منقرشته کوه که بیش از نیم

های بعمل آمده گونه های غالب تیپ پوشش گیاهی این رشته کوه  پایان ذکر کرده اند و بر اساس بررسی

 عبارتند از : 

  Agropyron . spانواع قیاقها

  Astracantha .spگونه های تیغ دار 

  Cominia.bachtiaricaکرک  

 Contaureaقنقالها     

 Anoel forbaگیاهان یکساله 

 –اسپرس  –ماشک  –الله سرنگون  –زول  –بروموس  –کره  –موسیر  –و گیاهان دیگر نظیر بومادران 

 –ریواس  –کاله میر حسن  –جو وحشی  –ارژن  –حلر  –آنغوزه  –آویشن  –جاز  –یال اسبی  –جاشیر 

ی از آنها نیز در پخت غذاهای محلی مورد استفاده افراد محلی و روستائیان اطراف منطقه کنگر که بعض

 داالنکوه قرار می گیرد . مراتع رشته کوه داالنکوه در حوزه شهرستان چادگان به شرح ذیل می باشد . 

مرتع  –علی عرب  مرتع –مرتع ده کلبعلی  –مرتع معروف آباد  –مرتع قرقر  –مرتع چاله گاو  –مرتع انالوجه 

 خشکه 

 :  حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود منطقهحیات وحش 

بطور کلی بهترین گونه های حیات وحش منطقه حفاظت شده داالنکوه در زیستگاه خشکی و آبی منطقه 

اع پرنده شکاری    کل و بز ، گراز ، قوچ و میش ، انو کفتار ، شامل انواع سگ سانان) گرگ ، روباه ، شغال ( ،

، سار گپه ، جغد ، شاه بوف ، شبگرد و ... ( انواع پرندگان خشکی زی ) کبک معمولی ، کبک ) عقاب ، دلیجه 

دری ، بلدرچین ، کبوتر چاهی ، قمری ، قمری معمولی ، پرستو ، زنبور خوار ، سبز قبا ، هدهد ، انواع چکاوک 
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، سار ، کالغ کوهی ، کالغ سیاه ، کالغ ابلق ، انوع گنجشک و ...( و  ها ، بلبل ، انواع دم جنبانک ، انواع سهره

انواع پرندگان آبزی و کنار آبی ) اردک مرمری ، اردک بلوطی ، اردک تاجدار ، انواع کشیم ، حواصیل ، انواع 

  ع خزندگانانوواران ، انواع جوندگان ، خرگوش و غازها ، فالمینگو ، کاکایی ، قوی گنگ و ... ( انواع حشره خ

آال ، انواع  ...( و انواع ماهیان سردابی ) قزل) مارها ،بزمجه و ...( ، انواع دوزیستان ) وزق ، قورباغه مردابی و 

 کپور و ...(  

 فهرست منابع کتابخانه ای موجود در واحد: -4

 

 نام کتاب ردیف

 قوانین محیط زیست 1

 حفاظت محیط زیست در معادن 2

 مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهانمعرفی مناطق تحت  3

 راهنمای ارزیابی پیامد های توسعه بر محیط زیست 4

 زاگرس مرکزی )مجموعه مقاالت بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه( 5

 (1علوم محیطی ) 6

 (2علوم محیطی ) 7

 (3علوم محیطی ) 8

 (4علوم محیطی ) 9

 کوهستانحفاظت محیط زیست  11

 پاالیش خاک و آب آلوده به آفت کش ها 11

 پالئونتولوژی 12

 مدیریت زیست محیطی کوهستان 13

 همایش راهبردهای توسعه پایدار 14

 کتاب سبز )نخستین شناسنامه فعالیتهای محیط زیستی استان اصفهان( 15

 زمین شیمی زیست محیطی فلزات بالقوه سمی 16

 پایدار )چشم انداز جهان سوم(توسعه و توسعه  17

 راهنمای پرندگان ایران 18

 دریایی-مناطق حفاظت شده ساحلی 19

 پارکها برای زندگی 21

 طبیعت مهربان به سوی اقلیم عاطفه 21

 اسالم و محیط زیست 22

 اخالق زیست محیطی )جلد دوم( 23

 آنچه الزم است ضابطین دادگستری بدانند 24
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 وحش عباس آبادپناهگاه حیات  25

 شگفتی های تنوع زیستی 26

 بهینه سازی مصرف آب 27

 دانش زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار 28

 گزارش اجالس توسعه پایدار )ژوهانسبورگ( 29

 راهنمای احیای دریاچه های کم عمق تغذیه گرا 31

 منابع تجدید پذیر و توسعه پایدار 31

 پایدارآموزش برای یک آینده  32

 آثار زیست محیطی جنگ در عراق 33

 5جلد  1شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  34

 6جلد  1شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  35

 7جلد  1شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  36

 8جلد  1شماره علمی سازمان حفاظت محیط زیست( )فصلنامهمحیط زیست  37

 9جلد  1شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  38

 11جلد  1شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  39

 6جلد  2شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  41

 7جلد  2شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  41

 8جلد  2شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  42

 9جلد  2شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  43

 6جلد  3شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  44

 8جلد  3شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  45

 9جلد  3شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  46

 8جلد  4شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  47

 9جلد  4شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  48

 25شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  49

  26شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  51

  27شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  51

  28شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  52

  29شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست( محیط زیست 53

  31شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  54

  31شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  55
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  32شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  56

  33شماره علمی سازمان حفاظت محیط زیست()فصلنامه محیط زیست  57

  34شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  58

  35شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  59

  36شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  61

  37شماره حفاظت محیط زیست()فصلنامه علمی سازمان محیط زیست  61

  38شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  62

  39شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  63

  41شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  64

  41شماره زیست()فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط محیط زیست  65

  42شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  66

  43شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  67

  45شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  68

  46شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  69

  47شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  71

  48شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  71

  49شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  72

  54و  53شماره )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست(محیط زیست  73

 آب )مجموعه دانستنی های زیست محیطی( 74

 هوا )مجموعه دانستنی های زیست محیطی( 75

 حفاظت از محیط زیست )مجموعه علوم برای نوجوانان( 76

 اکولوژی )مجموعه علوم برای نوجوانان( 77

 کودکان پاک 78

 شکار و طبیعت 79

 شیمی محیط زیست 81

 دریاییدستورالعمل مناطق حفاظت شده  81

 محیط بانان 82

 مصرف بهینه و فناوریهای سبز 83

 )قدیمی(معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان  84

 منطقه حفاظت شده جهان نما 85

 برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست 86



[10] 
 

 آلودگی هوا و راهکارهای کاهش آن 87

 ویژه نامه محیط طبیعی استان تهران 88

 پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 89
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