مناطق چهارگانه:
براساس ماده  3قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عرصه های طبیعی با عنوان پارک های ملی ،آثار طبیعی ملی ،پناهگاه
حیات وحش و منطقه حفاظت شده حتت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد که هرگونه دخل و تصرف در
اراضی مشمول این مناطق ،تابع مقررات ویژه ای بوده و سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام کلیه سازمان ها و وزارختانه های دیگر
است ،تعیین مناطق چهارگانه وتصویب حدود این مناطق از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد.

-6منطقه حفاظت شده قمصر و برزک
مساحت 60 :هزار هکتار
موقعیت :جنوب غربی شهرستان کاشان ،داخل گستره جغرافیایی شهرهای
مهم برزک ،قمصر ،کامو و جوشقان قالی و در حاشیه شهر توریستی قمصر
پوشش گیاهی  :پوشش گیاهی متنوعی در این ناحیه رویش دارد که بطور عمده از نوع بوته ای -علوفه ای است .در این منطقه
گونه ای از ناحیه رویشی خلیج عمانی وارد شده که در محل های صخره سنگی و رو به آفتاب شدید که ارتفاع از سطح دریا
در آن زیاد نیست می روید و با گلهای زرد و قرمز رنگ خود جلب توجه می مناید.
پوشش جانوری :گونه های جانوری شاخص این منطقه نیز کل و بز و قوچ و میش است .گونه های جانوری دیگر موجود در این
منطقه عبارتند از  :پلنگ ،گربه وحشی ،گربه پاالس ،کفتار ،گرگ ،روباه ،پایکا ،انواع جوندگان و خزندگان ،انواع پرندگان
ازجمله کبک ،تیهو ،بلدرچین ،کوکر شکم سیاه ،عقاب صحرایی ،پیغو و ..

-4پناهگاه حیات وحش عباس آباد -تنگلها
مساحت 305 :هزار هکتار
موقعیت 100 :کیلومتری شمال شرق شهر نایین
پوشش گیاهی  :پوشش گیاهی شاخص این منطقه درمنه ،گز و تاغ است و تاکنون  153گونه گیاهی در آن شناسایی و ثبت شده است.
پوشش جانوری :یکی از با ارزشترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی است و  30گونه پستاندار 48 ،گونه پرنده و  26گونه خزنده
در این منطقه شناسایی شده است گونه های جانوری متعددی در این منطقه دیده می شوند که مهمترین آنها عبارتند از یوزپلنگ
آسیایی ،پلنگ ،جبیر ،کاراکال ،گربه شنی  ،شاه روباه ،هوبره و زاغ بور ( گونه اندمیک ایران ).
 -5منطقه حفاظت شده کرکس
مساحت 114 :هزار هکتار
موقعیت :در منتهی الیه شمال شرقی استان اصفهان قرار
دارد از مست جنوب شرقی به کویر بزرگ اردستان و
از مست غرب و جنوب غربی به بیابان های حد فاصل
شهرهای اصفهان و میمه محدود می شود.
پوشش گیاهی  :گونه های گیاهی متنوعی در این منطقه
رویش دارند .بر اساس مطالعات اجنام یافته تعداد290
گونه گیاهی متعلق به  206جنس و  52خانواده گیاهی در
منطقه کرکس وجود دارد.
پوشش جانوری :تعداد  13گونه پستاندار 62 ،گونه
پرنده 12 ،گونه خزنده و یک گونه دوزیست در این منطقه

 -7منطقه حفاظت شده کهیاز
مساحت 92 :هزار هکتار
موقعیت 5 :کیلومتری شرق شهرستان اردستان
پوشش گیاهی  :گیاهان شاخص گون ،گز و تاغ در این منطقه رویش دارند
پوشش جانوری :زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری نادر و با ارزش ازجمله جبیر ،پلنگ ،هوبره و احتماال یوزپلنگ آسیایی است.

زاغ بور

-2پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو
مساحت 113 :هزار هکتار
موقعیت 45 :کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان
پوشش گیاهی :انواع گیاهان بوته ای و درختچه ای شامل تعداد 344
گونه گیاهی متعلق به  223جنس و  55خانواده و گونه های شاخص
گیاهی منطقه درمنه دشتی است و انواع گون ،بادام کوهی ،خارشتر و
جاوشیردر منطقه شناسایی و ثبت شده است
پوشش جانوری :تعداد  37گونه پستاندار 82 ،گونه پرنده 32 ،گونه
خزنده و دو گونه دوزیست در منطقه شناسایی و ثبت شده است ".قوچ
و میش اصفهان " گونه شاخص جانوری این زیستگاه است.گونه های
جانوری دیگر عبارتند ازگرگ ،کفتار ،شغال ،قوچ و میش ،کل و بز،
آهو ،انواع جوندگان ،انواع پرندگان به خصوص کبک ،تیهو ،دلیجه ،دلیجه
کوچک ،عقاب صحرایی ،عقاب طالیی ،انواع چکچک و چکاوک.

-3پناهگاه حیات وحش موته
مساحت 205 :هزار هکتار
موقعیت :شمال غربی استان اصفهان واقع در چهار شهرستان دلیجان ،میمه ،محالت و گلپایگان
پوشش گیاهی  :انواع گیاهان بوته ای و درختچه ای به ویژه درمنه ،گون ،خارشتر ،جاوشیر ،بادام کوهی ،پسته کوهی واجنیر
وحشی رویش دارند .در مجموع  478گونه گیاهی متعلق به  240جنس و  53خانواده در این منطقه شناسایی شده است.
پوشش جانوری :تعداد  25گونه پستاندار 88،گونه پرنده 25 ،گونه خزنده و یک گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت
شده است " .آهوی ایرانی" گونه شاخص جانوری در دشت موته است .از گونه های جانوری دیگر عبارتند از قوچ ومیش ،کل
و بز ،پلنگ ،گربه وحشی ،کفتار ،گرگ ،شغال ،روباه ،گراز ،انواع جوندگان ،انواع خزندگان ،انواع پرندگان از جمله کبک،
تیهو ،کوکر شکم سیاه ،انواع چکچک ،انواع چکاوک ،شاهین ،باالبان ،دلیجه و کرکس.

کبک

قوچ اصفهان

-1پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی
مساحت 50911 :هکتار
موقعیت :جنوب شرقی اصفهان در مجاورت شهر جدید بهارستان
ارتفاع بلندترین قله 2534 :متر با نام " کاله بزرگ "
پوشش گیاهی :انواع گیاهان بوتهای و درختچهای شامل تعداد  252گونه گیاهی متعلق به  192جنس و  46خانواده .تیپ اصلی
پوشش گیاهی درمنه زار است.
پوشش جانوری :تعداد  17گونه پستاندار 44 ،گونه پرنده 11 ،گونه خزنده و یک گونه دوزیست در این زیستگاه شناسایی و ثبت
شده است  " .کل و بز " گونه شاخص جانوری منطقه کاله قاضی است و سایر گونه های جانوری منطقه شامل :پلنگ ،گرگ،
کفتار ،گربه وحشی ،مسور سنگی ،قوچ و میش ،آهو ،تشی ،انواع خزندگان ،انواع پرندگان به خصوص کبک ،تیهو ،کوکر شکم
سفید ،انواع چکچک و چکاوک ،عقاب صحرایی ،عقاب طالیی ،دلیجه و بحری است.

شناسایی و ثبت شده است " .کل و بز" و " گراز" از گونه های جانوری
شاخص این منطقه است .از گونه های جانوری دیگر می توان پلنگ،
گربه پاالس ،گربه وحشی ،گرگ ،کفتار ،شغال ،روباه ،کل و بز ،قوچ
و میش ،انواع جوندگان و خزندگان ،انواع پرندگان بخصوص کبک،
تیهو ،بلدرچین ،انواع چکچک و چکاوک ،شاهین ،عقاب طالیی ،انواع
سارگپه ،قرقی ،هما ،پیغو و بحری را نام برد.

 -8منطقه حفاظت شده داالنکوه و دریاچه سد زاینده رود
مساحت 35 :هزار هکتار
موقعیت :شمال غربی استان اصفهان
پوشش گیاهی :گونه های مختلف گیاهی از قبیل انواع گون ها ،جاوشیر ،اجنیر وحشی ،بادام وحشی و سروکوهی در این ناحیه رویش دارند
پوشش جانوری :زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری است به خصوص در فصل زمستان انواع گونه های پرندگان مهاجر برای
زمستان گذرانی مدتی را در این ناحیه سپری می کنند .یکی از سه محل اصلی جوجه آوری " کاکایی ارمنی" در کشور ،دریاچه

سد زاینده رود است که همه ساله از اواسط خرداد تا اواخر تیرماه
این گونه در جزایر دریاچه سد زاینده رود ختم گذاری می کند.

فالمینگو

 -9اثر طبیعی ملی سپاهان
مساحت :وسعت تقریبی  6/3هکتار
موقعیت 11 :کیلومتری شمال شرقی شهر کمشچه از توابع
شهرستان برخوار
پوشش گیاهی  :قسمت عمده منطقه متشکل از رخنمون های
سنگی و فاقد پوشش گیاهی است.
پوشش جانوری :این منطقه مملو از فسیل های بی مهره اعم
از جلبک ،اسفنج ،مرجان و ...بوده و یکی از رخنمون های
فسیلی مربوط به دوران تریاس به شمار می آید.

کاراکال

نام منطقه

موقعیت در استان

مساحت (هکتار)

مناطق شکار ممنوع:
عالوه بر مناطق چهارگانه سازمان می تواند به منظور حفظ حیات
وحش ،برخی از مناطق دیگر را نیز حتت حفاظت و مدیریت
قراردهد که در این مورد می توان به مناطق شکار ممنوع،رودخانه ها
و تاالب ها اشاره کرد.
مناطق شکار ممنوع ،مناطق مستعدی هستند که در صورت ایجاد
شرایط الزم قادرند به صورت یک زیست بوم (اکوسیستم)
طبیعی فعال مطرح شده و به عنوان پشتوانه ای برای حفاظت از
ذخایر طبیعی کشور در ردیف مناطق حتت حفاظت قرار گیرند.
تاالب ها نیز به دلیل فراهم منودن زیستگاهی حیاتی برای گونه های
بی شماری از پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان،
ماهیان و بی مهرگان و ارزش های متعدد اقتصادی ،اجتماعی و بوم
شناختی حتت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرند.

اصفهان،شهرضا،دهاقان

67300

فریدن ،فریدون شهر

22000

شاهین شهر و میمه

27840

کوه بزرگی

		
انارک نائین

248000

منت :مریم امیدی  -کارشناس ارشد محیط زیست

		
یخاب

		
آران و بیدگل

پلنگ گالون

جنف آباد ،تیران

		
تاالب بین املللی گاوخونی اصفهان

		
حنا
		
خارو
		
دشتک
		
زرچشمه
		
ستبله

			
مسیرم
		
اردستان ،نائین

مسیرم،شهرضا

شاه قنداب

اصفهان ،شهرضا

		
کالته

			
خور

		
کرکس

		
ونک

		
مسیرم

35000
63000

78000

100594

55700
82000

133700

26120

271000

