
 

 

 

 

  نشانی و کدپستی ، شماره های تلفن و نمابر ، پست اکترونیک-1

 اداره خفاظت محیط زیست شهرستان فریدن  -کوچه شبنم -بلوار طالقانی –داران  –شهرستان فریدن  -استان اصفهان

 4471456651کد پستی :-

 77146555766تلفن : -

   7146554545نمابر: -

 پست الکترونیک:

E.mail:office_mohitezist_fereidan@yahoo.com   

 

 نشانی وبسایت ، وبالگ و کانال تلگرام :-5

 71175611515شماره تلگرام : 

 

 معرفی واحد ) بخش ها ، وظایف و خدمات (-7

 

 بخشهای اداره : *

 ریاست -

 صدور پروانه و حقوقی–واحد محیط بانی  -

 بایگانی  –امور دفتری  -

 سانیعی و انبیکارشناسان محیط ط -

 

 وظایف ، خدمات: *

 رفیدن حفاظت محیط زیست شهرستاناداره 



ارخانه ها بازدید و بررسی طرحهای مورد استعالم در سطح شهرستان بوئین میاندشت در بخش محیط زیست طبیعی ) معادن و ....( و محیط زیست انسانی ) ک

محیطی ، اخطار به واحدهای آالینده پیگیری  ، صنایع ، واحدهای خدماتی و ...( ، پایش صنایع ، معادن و واحدهای آالینده و جلوگیری از آلودگیهای زیست

نوع ستبله( 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 مم

ایی ، صدور دفترچه شناسایی شکارچیان و انواع پروانه صید ماهی و ، شناسایی و دستگیری صیادان و شکارچیان غیر مجاز و پیگیری پرونده آنها در مراجع قض

رفع  پروانه پرنده ، رسیدگی به شکایات مردمی مرتبط با مسائل و مشکالت زیست محیطی ) محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی ( و تالش در جهت

ع مشکالت زیست محیطی در سطح شهرستان ، برگزاری طرحهای آموزشی معضالت مربوطه ، حمایت از سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در جهت رف

 فراسازمانی در سطح مدارس شهرستان ) طرح محیط یار و یک ساعت با محیط بان( و سایر طرحهای ابالغی از سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 مشخصات شهرستان ، مناطق تحت پوشش و فهرست گونه های شاخص جانوری و گیاهی:-5

 

 .کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است 174کیلومتر مربع در  1176مساحت  به  مرکزیت شهر دارانان فریدن با شهرست

 55475نفر شامل  47777جمعیت شهرستان 1717و بر اساس سرشماری سال  بوده زنده رودبخش مرکزی و  5این شهرستان دارای 

روستای دارای دهیاری  54شهر به نامهای داران و دامنه و تعداد  5ارای نفر روستایی می باشد. این شهرستان د 51755نفر شهری و 

 می باشد.

این شهرستان از طرف شمال با شهرستانهای خوانسار و از سمت شرق با شهرستانهای نجف آباد و تیران و کرون و از سمت جنوب با 

 فریدونشهر هم مرزمی باشد .و  بوئین میاندشتشهرستان چادگان و از سمت غرب و جنوب غرب با شهرستان های 

 

فعالیتهای اقتصادی : عمده فعالیتهای اقتصادی آن کشاورزی ، خدماتی و مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی می باشد و یکی از قطبهای 

شامل کشت  کشاورزی و دامداری استان بوده و کشاورزی این شهرستان با توجه به آب و هوای سرد و کوهستانی منطقه عمدتا تک محصولی و

 ) سیب زمینی ، کلزا ، پیاز ، جو ، گندم ، چغندر قند ، علوغه کاری ، ذرت ، صیفی جات و ... ( می باشد.

میلی متر می باشد و یکی از سرشاخه های اصلی زاینده رود  747این شهرستان دارای آب و هوای سرد کوهستانی بوده و دارای بارندگی متوسط 

حلقه چاه عمیق و  1577شهرستان واقع شده است. الزم به ذکر است اب کشاورزی شهرستان از رودخانه پالسجان ،  )رودخانه پالسجان( در این

 نیمه عمیق و قنوات تامین می شود.

 

 مناطق تحت پوشش:



 منطقه حفاظت شده داالنکوه -1

 منطقه شکار ممنوع گلستانکوه-5

 :حفاظت شده داالنکوه تاریخچه منطقه 
سال به عنوان  77طقه حفاظت شده داالنکوه بر اساس منابع محلی مربوط به دوره قاجاریه بوده که این منطقه به مدت تقریبی سابقه حفاظتی من

ه قرق و شکارگاه ییالقی شاهزاده مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان پسر بزرگ ناصر الدین شاه و حاکم اصفهان ، مورد استفاده قرار می گرفت
به  1741با نام   )) منطقه شکار ممنوع داالنکوه و سد زاینده رود (( رسماً مورد حفاظت قرار گرفته و در سال  1744سال  است .این منطقه در

 عنوان منطقه حفاظت شده با نام )) منطقه حفاظت شده داالنکوه (( ارتقاء سطح یافت .
 موقعیت جغرافیایی و سیمای طبیعی منطقه :

کیلومتری غرب شهر اصفهان قرار دارد این منطقه شامل رشته کوه داالنکوه و دریاچه  17استان اصفهان و در  منطقه حفاظت شده داالنکوه در
   47   51   44شمالی و در طول جغرافیایی      77    71   77تا       75  57   16سد زاینده رود می باشد . منطقه مذکور در عرض جغرافیایی 

هکتار می باشد که از مساحت کل منطقه داالنکوه و مراتع اطراف آن با وسعت  77671ع شده و مساحت آن شرقی واق   47   56   55تا  
هکتار به عنوان زیستگاه آبی می باشد. حداقل ارتفاع  7577هکتار به عنوان زیستگاه خشکی منطقه و دریاچه سد زاینده رود با وسعت  56514
متر در بخش  7114دست سد تنظیمی مجاور رودخانه زاینده رود ( و حداکثر ارتفاع منطقه  متر در بخش زیستگاه آبی ) زیر 1447منطقه 

ی و زیستگاه خشکی ) قله انالوجه یا داراب شاه رشته کوه داالنکوه ( و قسمت غربی منطقه می باشد .و با توجه به تفاوت عمده گونه های جانور
 ظتی و زیستی آن ، این منطقه را متفاوت از سایر مناطق استان نموده است . گیاهی در دو زیستگاه آبی و خشکی منطقه و تنوع حفا

 واقع شده است . فریدن ، چادگان و تیران و کرونمنطقه حفاظت شده داالنکوه از نظر تقسیمات سیاسی در حوزه استحفاضی سه شهرستان 
 

 حیات وحش منطقه : 
ده داالنکوه در زیستگاه خشکی و آبی منطقه شامل انواع سگ سانان) گرگ ، روباه ، بطور کلی بهترین گونه های حیات وحش منطقه حفاظت ش

د و ... ( شغال ( ، کل و بز ، گراز ، قوچ و میش ، انواع پرنده شکاری ) عقاب ، دلیجه ، عقاب دریایی دم سفید ، سار گپه ، جغد ، شاه بوف ، شبگر
بلدرچین ، کبوتر چاهی ، قمری ، قمری معمولی ، پرستو ، زنبور خوار ، سبز قبا ، هدهد ،  انواع پرندگان خشکی زی ) کبک معمولی ، کبک دری ،

رندگان آبزی انواع چکاوک ها ، بلبل ، انواع دم جنبانک ، انواع سهره ، سار ، کالغ کوهی ، کالغ سیاه ، کالغ ابلق ، انوع گنجشک و ... ( و انواع پ
، اردک تاجدار ، انواع کشیم ، حواصیل ، انواع غازها ، فالمینگو ، کاکایی ، قوی گنگ و ... ( انواع  و کنار آبی ) اردک مرمری ، اردک بلوطی

.. ( و انواع حشره خواران ، انواع جوندگان ، خرگوش ، کفتار و انوع خزندگان ) مارها ،بزمجه و ... ( ، انواع دوزیستان ) وزق ، قورباغه مردابی و .
 ، انواع کپور و ..(  ماهیان سردابی ) قزل آال

 پتانسیلها و قابلیتهای منطقه حفاظت شده داالنکوه از جنبه های مختلف :



ر در بررسی قابلیتها و مشکالت مورد بررسی منطقه بسته به تعادل و باالنس موارد مورد بهره برداری هر عامل می تواند هم قابلیت باشد و د
ی متعادل و صحیح در منطقه می تواند یک قابلیت باشد که در صورت عدم رعایت مسائل بعضی مواقع محدودیت ، به عنوان مثال گردشگر

مختلف توسط گردشگران منطقه و تخریب پوشش گیاهی ، حیات وحش و محیط زیست منطقه ، این عامل می تواند یک محدودیت و مشکل 
 برای منطقه باشد .

 
 پتانسیها و قابلیتهای منطقه حفاظت شده داالنکوه :

 ابلیت گردشگری و تفرجگاهی :ق
در حال حاضر بخشهای عمده ای از زیستگاه آبی منطقه ) اطراف سد زاینده رود و رودخانه زاینده رود ( به عنوان مجتمع ها و دهکده های 

( نیز طبیعت گردان و تفریحی و ویالیی مورد استفاده گردشگران قرار می گیرد .همچنین در قسمت زیستگاه خشکی منطقه ) رشته کوه داالنکوه 
گردشگران زیادی در طول هفته بخصوص ایام تعطیل هفته به منطقه مراجعه می نمایند که با یک برنامه ریزی صحیح می توانند کانونهای 

منطقه مهمی جهت جذب گردشگر هدفمند باشند و بطور کلی این منطقه از نظر گردشگری از پتانسیل باالیی برخوردار است ویژگی های طبیعی 
وجود ارتفاعات بلند  –، تنوع عوارض طبیعی و گردشگری منطقه از جمله وجود چشمه های متعدد در رشته کوه داالنکوه و اطراف سد زاینده رود 

رشته کوه داالنکوه که جذب کننده کوهنوردان زیادی از استان و کشور می باشد . ) کمپ کوهنوردی در محل پیست اسکی کرون و روستای 
پوشش گیاهی نسبتا مناسب ، تنوع و وجود گیاهان دارویی و محصوالت فرعی فراوان در مراتع رشته کوه داالنکوه و مراتع اطراف  –وجه (    انال

قرار داشتن بزرگترین منبع آبی استان ) سد زاینده رود و رودخانه زاینده رود(  –تعدد اشکال و پدیده های ژئوموروفولوژیکی  –سد زاینده رود 
وجود جاده های مناسب  –رایط ایده آلی برای گردشگران و عالقمندان به زیستگاه آبی و بیشه زارهای اطراف آن در منطقه ایجاد نموده است ش

وجود امامزادگان در شهرها و روستاهای اطراف رشته کوه داالنکوه از جمله امام زاده احمد رضا در روستای  –و قابل دسترسی برای گردشگران 
رضا از توابع شهرستان تیران و کرون و امام زاده عبداهلل بن زید حسنی در شهر رزوه ) پدر شاه عبدالعظیم شهر ری ( و امام زادگان شهر  احمد

 دامنه امامزاده عبداهلل و امامزاده ابراهیم شرایط مناسبی را برای جذب گردشگران در این منطقه حفاظت شده ایجاد نموده است . 
 رایط نسبی منطقه جهت بهبود تنوع زیستی و افزایش حیات وحش منطقه :فراهم بودن ش

بر اساس مستندات تاریخی و سابقه حفاظتی و شکارگاهی ) زمان ظله سلطان ( منطقه در هر دو قسمت زیستگاه خشکی و آبی از نظر پوشش 
های ابتدایی حفاظت را سپری می نمایند و مطالعه جامع و گیاهی و حیات وحش بسیار غنی بوده است با توجه به اینکه در حال حاضر منطقه سال

دقیقی در خصوص حیات وحش منطقه انجام نشده است ولی بازهم گونه های متعددی از پرندگان ، پستانداران و خزندگان و ماهیان را می توان 
ت سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و در صورت در منطقه مشاهده نمود الزم بذکر است در صورت برنامه ریزی صحیح و فراهم آوردن امکانا

مدیریت بهینه می توان سه عامل آب ، غذا و امنیت که سه رکن اساسی جهت افزایش گونه های جانوری مطرح است را در منطقه فراهم نمود 
 اگر چه تاکنون نیز تالشهای خوبی در این زمینه ها انجام شده است .

 ب در رشته کوه داالنکوه :پوشش گیاهی و مراتع ییالقی مناس

ین مساله از نظر با توجه به پوشش گیاهی نسبتا غنی منطقه و تنوع پوشش گیاهی منطقه هر ساله دامداران و زنبورداران زیادی را به خود جذب می نماید که ا

 تولید پرتئین ، عسل و محصوالت فرعی مرتعی حائز اهمیت می باشد . 

 

منطقه حفاظت شده داالنکوه اگر چه سالهای ابتدایی حفاظت را می گذراند اما در صورت حفاظت مطلوب در میان  منطقه : قابلیتهای آموزشی و تحقیقاتی

ی مختلف مدت قابلیت حصول به شرایط مطلوب را خواهد داشت و خواهد توانست زمینه مناسبی جهت مطالعه ساختار ، عملکرد و نیز سازگاری اکوسیستم ها

 از رشته های منابع طبیعی را در بر می گیرد ، فراهم سازد .را که طیف وسیعی 

 
منطقه حفاظت شده داالنکوه ازمعدود مناطقی در استان است که دارای دو زیستگاه عمده آبی ) سد زاینده تنوع زیستگاهی در منطقه حفاظت شده داالنکوه : 

اه تنوع فراوانی را در حیات وحش ) پرندگان آبزی ، کنار آبزی ، ماهیان ، کل و بز ( رود ( و خشکی ) رشته کوه داالنکوه (می باشد و این تنوع در زیستگ

 است . گردشگری      ) گردشگری کوهستان و گردشگری اطراف منابع آبی ( و بهره برداری ) صیادان ، دامداران و زنبورداران ( منطقه ایجاد نموده

 فهرست منابع کتابخانه ای موجود در واحد -5



 مشخصات منابع کتابخانه ای موجود در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدنفرم 

نوع )کتاب ،  ردیف
گزارش و ... 

) 

ماه و  ناشر مولف / مجری عنوان
سال 
 انتشار

 توضیحات جلد

عبدالحسین وهاب  شناخت محیط زیست کتاب 1
 زاده

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1745 1  

  1 1745 انتشارات فنی ایران احمد کسایی پور 1اتور محیط زیست به روایت کاریک کتاب 5

  1 1745 انتشارات فنی ایران احمد کسایی پور 5محیط زیست به روایت کاریکاتور  کتاب 7

فرهاد احمدی  راهنمای مصرف سبز کتاب 5
 شیخانی

سازمان محیط 
 زیست

1747 7  

  1 1745 نانتشارات فنی ایرا شادی حامدی صرفه جویی در مصرف آب کتاب 4

  1 1747 انتشارات فنی ایران شادی حامدی انرژی و صرفه جویی کتاب 7

  1 1747 انتشارات فنی ایران شادی حامدی آزاد براق برای نوجوانان کتاب 6

آموزش گام به گام طراحی ) جانوران در  کتاب 4
 خطر نابودی(

  1 1745 انتشارات فنی ایران لی ایمز

  1 1747 انتشارات فنی ایران اد فتوحیشهرز انرژی نو کتاب 1

  1 1745 انتشارات فنی ایران بابک امین تفرشی زباله و بازیافت کتاب 17

صرفه جویی در مصرف انرژی  کتاب 11
 (5)سرگرمی سبز 

  1 1745 انتشارات فنی ایران شادی حامد آزاد

  1 1745 یرانانتشارات فنی ا محمد رضا هراتی صرفه جویی در مصرف انرژی کتاب 15

  1 1747 انتشارات فنی ایران بابک امین تفرشی حفاظت محیط زیست کتاب 15

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی نیایش زمین کتاب 14

  1 1745 انتشارات فنی ایران محمد رضا هراتی سبز نگه داشتن زمین کتاب 17

  1 1747 انتشارات فنی ایران بلوچ حمید رضا مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست کتاب 16

  1 1745 انتشارات فنی ایران شهرزاد فتوحی سرگذشت یک وال کتاب 14

  1 1745 انتشارات فنی ایران شهرزاد فتوحی پرواز را بخاطر بسپار کتاب 11

  1 1747 انتشارات فنی ایران هایده کروبی خرسهای سبز کتاب 57

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی جنگلهای بارانی استوایی کتاب 51

  1 1745 انتشارات فنی ایران شهرزاد فتوحی خاطرات یک مورچه کتاب 55

لیال شمس زاده  نجات جنگلهای بارانی کتاب 57
 امیری

  1 1744 انتشارات فنی ایران

  1 1745 انتشارات فنی ایران محمد رضا هراتی حفاظت آب ها کتاب 55

علی اصغر عطاء  یافت برای کودکانباز کتاب 54
 الهی

  1 1744 انتشارات فنی ایران

  1 1747 انتشارات فنی ایران رضا کروبی آلودگی صوتی کتاب 57

  1 1745 انتشارات فنی ایران محمد رضا هراتی حمایت حیوانات کتاب 56

  1 1747 انتشارات فنی ایران بابک امین تفرشی طبیعت در خطر است کتاب 54

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی الفبای نابودی جانوران کتاب 51

  1 1745 انتشارات فنی ایران شادی حامدی آزاد 1آب یعنی آبادانی سرگرمیهای سبز  کتاب 77

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی بازی گوزن کتاب 71

مارمولک و صرفه جویی در مصرف  کتاب 75
 آب

  1 1745 انتشارات فنی ایران رضا بلوچحمید 

  1 1744 انتشارات فنی ایران هایده کروبی نجات بچه فیل کتاب 77

  1 1747 انتشارات فنی ایران سید رضا کروبی خانه خطرناک ما کتاب 75

  1 1741 انتشارات فنی ایران محمد رضا هراتی حفاظت ذخایر زیر زمینی کتاب 74



  1 1741 انتشارات فنی ایران حمید رضا بلوچ زیافتمارمولک و با کتاب 77

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی سرود درخت کتاب 76

  1 1745 انتشارات فنی ایران شادی حامدی آزاد 5محیط زیست سرگرمی سبز  کتاب 74

  1 1741 انتشارات فنی ایران حمید رضا بلوچ مارمولک و حمایت حیوانات کتاب 71

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی دایناسور حافظ محیط زیست کتاب 57

مهرنوش ضیاء  گندموکی می خوره کتاب 51
 شهابی

  1 1745 انتشارات فنی ایران

  1 1747 انتشارات فنی ایران شهرزاد فتوحی ارزش آب کتاب 55

  1 1744 انتشارات فنی ایران شهرزاد فتوحی آلودگی هوا کتاب 57

  1 1744 انتشارات فنی ایران نیلوفر مهدیان نجات حیات وحش کتاب 55

  1 1744 انتشارات فنی ایران هایده کروبی رویای سبز کتاب 54

  1 1744 انتشارات فنی ایران هایده کروبی نگهبابان طبیعت کتاب 57

مهرنوش ضیاء  زنده باد زاینده رود کتاب 56
 شهابی

  1 1745 انتشارات فنی ایران

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی نشت نفت کتاب 54

 –معصومه صفایی  پارک ملی خجیر و سرخه حصار کتاب 51
 محمد رضا محمدی

  1 1744 انتشارات فنی ایران

  1 1745 انتشارات فنی ایران بابک امین تفرشی طبیعت در خطر است کتاب 47

  1 1745 نتشارات فنی ایرانا هایده کروبی جادوگر دهکده کتاب 41

  1 1741 انتشارات فنی ایران هایده کروبی جانوران در خطر نابودی کتاب 45

  5 1745 انتشارات فنی ایران محمد رضا هراتی در سیاره ما چه خبر است کتاب 47

  1 1745 انتشارات فنی ایران شادی حامدی آزاد ارزش برق کتاب 45

  1 1747 انتشارات فنی ایران ا کروبیسید رض آموزش سبز کتاب 44

مقدمه ای بر اکولوژی آبهای زیر  کتاب 47
 زمینی

دکتر سید هادی 
 خاتمی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1741 1  

  1 1745 انتشارات فنی ایران هایده کروبی رنگ آمیزی جانوران در خطر نابودی کتاب 46

  1 1744 ات فنی ایرانانتشار شهرزاد فتوحی دنیای ما خانه ما کتاب 44

  1 1741 انتشارات فنی ایران شهرزاد فتوحی قهرمانان حفاظت از طبیعت کتاب 41

  1 1744 انتشارات فنی ایران حمید کاشانیان پیامد های نشت نفت کتاب 77

  1 1747 انتشارات فنی ایران محمد رضا هراتی حفاظت ذخایر زیر زمینی کتاب 71

  1 1741 انتشارات فنی ایران محمد رضا هراتی حمایت حیوانات کتاب 75

اقتباس محمد رضا  خودروی سبز کتاب 77
 افضلی

  1 1745 انتشارات فنی ایران

راهنمای صرفه جویی در مصرف  کتاب 75
 انرژی خانگی

  1 1741 انتشارات فنی ایران پریسا کاوه

لیال شمس زاده  راز مرگ سینه سرخ کتاب 74
 امیری

  5 1747 انتشارات فنی ایران

  5 1745 انتشارات فنی ایران ناهید صفایی تمساح گمشده کتاب 77

  1 1744 انتشارات فنی ایران منیر شاخساری بازهم زباله کتاب 76

   1744 انتشارات فنی ایران نیلوفر مهدیان گونه های درخطر کتاب 74

  1 1745 ت فنی ایرانانتشارا نیلوفر مهدیان فاجعه در ساحل کتاب 71

سازمان حفاظت  بهرام کیانی پارک ملی گلستان کتاب 67
 محیط زیست

1764 1  

آشنایی با منابع آب زیرزمینی و طرح  کتاب 61
 تعادل بخشی

شرکت آب منطقه  شهرام نخعی
 ای اصفهان

1744 1  



 –حسین تقدیسیان  تغییر آب و هوا کتاب 65
 سعید میناپور

سازمان حفاظت 
 زیستمحیط 

1746 1  

پارک ملی و منطقه حفاظت شده  کتاب 67
 تندوره

سید حسین آقامیری 
حسین گلستانی  –
 محمود بیژنی –

اداره کل محیط 
 زیست خراسان

1744 1  

منطقه حفاظت شده جنگلی باغ  کتاب 65
 کشمیر

سید حسین 
محمود  –آقامیری

 حواد دامن –بیژنی 

اداره کل محیط 
 زیست خراسان

1744 1  

اداره کل حفاظت  فیروزه سعادتی بچه ها از کره زمین حفاظت کنیم کتاب 64
محیط زیست استان 

 اصفهان

1746 1  

مرجع کامل مدیریت کیفیت تولید کود  کتاب 67
 آلی

 -اصغر ابراهیمی
 –شهاب خزائلی 

 علی شهسواری

موسسه علمی دانش 
 پژوهان برین

1746 1  

ت سازمان حفاظ فامه یاراحمدی آب کتاب 66
 محیط زیست

- 1  

موسسه فرهنگی  رویا محمدنیا اکولوژی کتاب 64
 قدس

1745 1  

سازمان حفاظت  فامه یاراحمدی جنگل و مرتع کتاب 61
 محیط زیست

- 1  

سازمان حفاظت  فامه یاراحمدی خاک کتاب 47
 محیط زیست

- 4  

موسسه فرهنگی  فاطمه مظفر نژاد حفاظت از محیط زیست کتاب 41
 قدس

1745 1  

دانستنی های زیست محیطی برای  کتاب 45
 زنان روستایی

سازمان حفاظت  فامه یاراحمدی
 محیط زیست

- 1  

گزارش فرهنگی سازمان حفاظت  کتاب 47
 47محیط زیست سال 

 -داریوش کریمی
 فریبت همتیان

  1 1745 کیان مهر

طرح ریزی زیست محیطی پناهگاه  کتاب 45
 حیات وحش لوندویل

یان هنریک مجنون
حمید گشتاسب  –

 میگونی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1745 5  

راهنمای احیای دریاچه های کم عمق  کتاب 44
 تغذیه گرا

سازمان حفاظت  برهان ریاضی
 محیط زیست

1746 5  

آزمون های آماری در علوم زیست  کتاب 47
 محیطی

سازمان حفاظت  سید هادی خاتمی
 محیط زیست

1745 5  

ارزیابی پیامدهای توسعه بر  راهنمای کتاب 46
 محیط زیست

 –پرستو میراب زاده 
 محمد دانش

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1747 1  

آموزش زیست محیطی / منابع  کتاب 44
 اقیانوس و نواحی ساحلی

سازمان حفاظت  سید مجتبی عزیزی
 محیط زیست

1747 1  

دایره المعارف علوم و مهندسی محیط  کتاب 41
 زیست

 –دری سعید اسکن
 حسین عالئی و ...

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1745 1  

سازمان حفاظت  علی یخکشی منابع تجدید پذیر و توسعه پایدار  17
 محیط زیست

1746 7  

حمید  –فرزانه بهار  1114وضعیت جهان  کتاب 11
 سیادت و ...

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1766 1  



جهاد دانشگاهی  حمید طراوتی عالئم حیاتی کره زمین کتاب 15
 مشهد

1764 1  

عبدالحسین وهاب  مبانی محیط زیست کتاب 17
 زاده

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1747 1  

عبدالحسین وهاب  تنوع حیات  15
 زاده

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1745 1  

عبدالحسین وهاب  مقدمه ای بر اکولوژی رفتار کتاب 14
 زاده

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1745 1  

جهاد دانشگاهی  منصور مصداقی شناسی بوم کتاب 17
 مشهد

1745 1  

مراقبت از زمین راهبردی برای زندگی  کتاب 16
 پایدار

عبدالحسین وهاب 
 زاده

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1766 1  

 –عوض کوچکی  پیامدهای اکولوژی تغییر اقلیم کتاب 14
-حمیدرضا شریفی

 اسکند زند

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1766 1  

مجید عرفان منش  محیط زیست آب خاک و هوا آلودگی  11
 مجید افیونی –

  5 1746 ارکان

سازمان حفاظت  محمد مسافری مدیریت فاضالب صنایع غذایی کتاب 177
 محیط زیست

1741 1  

دیکرانوهی  شگفتی های تنوع زیستی کتاب 171
 هواکمیان

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1746 1  

سازمان حفاظت  عبدالکریم شاحیدر ایرانشکار و صید در حقوق  کتاب 175
 محیط زیست

1767 5  

سید -شهرام سپهرنیا صدای محیط کتاب 177
 حامد اعرابی

  1 1745 دایره سبز

راهکارهای توسعه بهینه زیست   175
 محیطی در گردشگری ساحلی

سازمان حفاظت  زهرا پوروخشوری
 محیط زیست

1747 1  

ا... شیخ حواد آیت  االسالم و البیئته کتاب 174
 آملی

  5 1746 داراالسراءللنشر

سازمان حفاظت  حبیب ا... نجاری تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان کتاب 177
 محیط زیست

1745 1  

سازمان حفاظت  فاطمه واعظ جوادی ماکروفسیل های گیاهی ایران کتاب 176
 محیط زیست

1746 5  

  1 1747 انتشارات فنی ایران اتیمحمد رضا هر سبز نگه داشتن زمین کتاب 174

سازمان حفاظت  سید مهدی نبی یان فنون عکس برداری از حیات وحش  171
 محیط زیست

1746 1  

معرفی مناطق تحت مدیریت استان  کتاب 117
 اصفهان

اداره کل حفاظت  مریم فرهمند
محیط زیست استان 

 اصفهان

1741 1  

سازمان حفاظت  گروه تدوین زن و توسعه پایدار کتاب 111
 محیط زیست

1764 1  

شاهرخ وزیر دفتری  اقتصاد در تنگنای اکولوژی کتاب 115
 منصوره شجاعی –

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1761 7  

سازمان حفاظت  سید هادی خاتمی مقدمه ای بر اکولوژی آبهای زیرزمینی کتاب 117
 محیط زیست

1741 1  



مان حفاظت ساز احمد زواره ای پالئونتولوژی  115
 محیط زیست

1746 1  

 –علیرضا محرابیان  تغییر اقلیم تهدید یا فاجعه کتاب 114
 مهدی حسینی

اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان 

 مرکزی

1744 1  

برنامه جامع آموزش همگانی محیط  کتاب 117
 زیست

دفتر مشارکت و 
آموزش همگانی 
سازمان حفاظت 

 محیط زیست

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1746 1  

تخریب پوشش گیاهی ناشی از آتش  کتاب 116
 سوزی

 –عبدالهی  –صفار 
 –روستایی 

 بارباز-حسینی

اداره کل منابع 
 طبیعی اصفهان

1747 1  

دفتر ترویج و  اکبر ملکان راد منابع طبیعی و خانواده کتاب 114
 مشارکت مردمی

1746 1  

  1 1745 انتشارات کیان مهر یشادی دیبای تقویم آموزشی ضمن خدمت کارکنان  111

سازمان حفاظت  حبیب ا... نجاری تاالب بین المللی گاو خونی اصفهان کتاب 157
 محیط زیست

1745 1  

سازمان حفاظت  175آئین نامه اجرایی بند ج ماده  کتاب 151
 محیط زیست

  5 1747 انتشارات دایره سبز

احمد رضا سیف  آفت بذر خوار تاغ کتاب 155
 الهی

ازمان جهاد س
کشاورزی استان 

 اصفهان

1744 5  

سازمان جهاد  مسعود ترابی تولید بذر یونجه کتاب 157
کشاورزی استان 

 اصفهان

1744 5  

روشهای کالبد گشایی و نمونه برداری   155
 از حیوانات وحشی

سازمان حفاظت  منیژه رامون
 محیط زیست

1744 1  

اخالقیات و ارزشهای معنوی در  کتاب 154
 خدمت

احمد رضا اشرف 
 العقالبی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1761 5  

موسسه عالی آموزش  سید کاظم امینی آیین نگارش مکاتبات اداری کتاب 157
و پژوهش مدیریت و 

 برنامه ریزی

1767 1  

معاونت امور  چشم انداز بیست ساله استان اصفهان کتاب 156
اقتصادی و برنامه 

 ریزی

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان 

 اصفهان

1744 1  

اداره کل حفاظت  حسین آبساالن قوانین و مقررات شکار پرنده کتاب 154
محیط زیست 
 خراسان شمالی

1747 1  

اداره کل حفاظت  آنفوالنزای پرندگان را بشناسیم کتاب 151
محیط زیست 

 همدان

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1747 1  

  1 1767 شرکت آفست فیروزه برومند ی محیط زیستآموزش بین الملل کتاب 177

عبدالحسین وهاب  اخالق محیط زیست کتاب 171
 زاده

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1745 1  

  1 1741جهاد دانشگاهی  –مظفر شریفی  جغرافیای زیستی کتاب 175



 –زینب همتی 
 ابراهیم قمری

 مشهد

ب عبدالحسین وها آخرین واحه آب ، مایه حیات کتاب 177
 امین علیزاده –زاده 

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1761 1  

محمد مهدی  اخالق زیست محیطی کتاب 175
 رستمی شاهرودی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1745 5  

محمد مهدی  طبیعت مهربان به سوی اقلیم عاطفه کتاب 174
 رستمی شاهرودی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1745 7  

سازمان حفاظت  سید هادی خاتمی های شیرینبی مهرگان کف زی آب کتاب 177
 محیط زیست

1747 1  

  5 1744 چاپ تدبیر حسن نقاش باران اسیدی کتاب 176

مهناز مظاهری  ایمنی زیستی برای همه کتاب 174
 مریم وفا –اسدی 

  1 1747 انتشارات موج سبز

  5 1746 چاپ مهرداد حسن نقاش تنوع زیستی و عوامل تهدید آن کتاب 171

جمعیت حمایت از  نگاه سبز به اصفهان کتاب 157
منابع طبیعی و 
 محیط زیست

دانشگاه صنعتی 
 اصفهان

1744 1  

مهری سادات علوی  پازلی درباره ارزشهای بازیافت کتاب 151
 نسب

  1 1747 انتشارات دایره سبز

جهاد دانشگاهی  علی حقی سه چالش با اخالق کتاب 155
 مشهد

1745 1  

عبدالحسین وهاب  خاموشبهار   157
عوض  –زاده 

امین  –کوچکی 
 علیزاده

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1741 1  

 –حمید طراوتی  برای چند نفر جا هست کتاب 155
 فرزانه بهار

جهاد دانشگاهی 
 مشهد

1767 1  

        

مهرنوش ضیاء  زنده باد زاینده رود کتاب 154
 شهابی

  1 1744 انتشارات فنی ایران

گروه متخصصین  IUCNدستور العمل های  کتاب 157
 گونه های مهاجم

  1 1744 کیان مهر

سازمان حفاظت  ناصر قاسمی حقوق کیفری محیط زیست  156
 محیط زیست

1747 1  

 –محمد دانش  مدیریت زیست محیطی کوهستان کتاب 154
 –هادی غبرایی 

 هنریک مجنونیان

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1747 5  

یریت سبز تعاریف ، قوانین و مد کتاب 151
 راهکارهای اجرایی 

 –مریم کرمانی 
 اعظم روانفر

مجموعه فرهنگی 
 گل گندم 

1715 1  

هنریک مجنونیان  حفاظت محیط زیست کوهستان   147
 –محمد دانش  –

 –هادی غبرایی 
 پرستو میراب زاده 

سازمان حفاظت 
 محیط زیست 

1747   

   1747 دایره سبز  بتکارتقی ا دل در هوای پاک  کتاب 141

   1745 دایره سبزهنریک مجنونیان کاربرد مفهوم ذخیره گاههای زیستکره  کتاب 145



 جمشید منصوری – دریایی  –در مناطق ساحلی 

پاالیش خاک و آب آلوده به آفت کش  کتاب 147
 ها 

غالمحسین حق نیا 
احسان رضوی  –

 طوسی 

سازمان حفاظت 
 محیط زیست 

1746   

راهنمای انتخاب و تهیه طرح های  کتاب 145
مدیریت مناتطق حفاظت شده ساحلی 

 دریایی 

هنریک مجنونیان 
– 

   1717 معارف

سازمان حفاظت  نادر شکوفه  حفاظت محیط زیست در معادن  کتاب 144
 محیط زیست 

1745   

اولین مرجع کامل مدیریت کیفیت  کتاب 147
 تولید کود آلی

 –اصغر ابراهیمی 
رضا پور  حمید

شهاب  –عالقبندان 
علی  –خزائلی 

اعظم  -شهسواری
 صالحی 

   1746 دانش پژوهان برین 

راهنمای احیای دریاچه های کم عمق  کتاب 146
 تغذیه گرا 

سازمان حفاظت  برهان ریاضی
 محیط زیست 

1746   

طرح ریزی زیست محیطی پناهگاه  کتاب 144
 حیات وحش لوندویل 

هنریک مجنونیان 
د گشتاسب حمی–

 میگونی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست 

1745   

      macroecology کتاب 141

      ecotoxicology کتاب 177

 Environmental education کتاب 171

and solid waste 

management 

     

      geodiversity کتاب 175

      ecology کتاب 177

      Risk and reason کتاب 175

      Islam and ecology کتاب 174

 Air pollution کتاب 177

development at what 

gost? 

     

 Bioavailability کتاب 176

bioaccessibility and 

mobility of 

environmental 

contaminants 

     

 New vision on stomatal کتاب 174

theory 
     

 Natural disasters and کتاب 171

environment 
     

      Life in the balance کتاب 167

تحلیل رفتار متقابل پیشرفته و بازی  کتاب 161
 های مخوف روانی 

هوشنگ یحیی 
 ابادی

   1717 نقش نگین

راهنمای برنامه ریزی و مدیریت  کتاب 165
 گردشگری پایدار در مناطق حفاظت

سازمان حفاظت  مزدک دربیکی
 محیط زیست

1746 5  

فرهنگ پرندگان آبزی خلیج فارس و  کتاب 167
 دریای عمان

سازمان حفاظت  بهروز بهورزی راد
 محیط زیست

1746 7  



آلودگی صوتی در سیستم های حمل و  کتاب 165
 نقل

 –محمود صفار زاده 
 فرزاد رحیمی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1745 1  

 سازمان حفاظت سروش مدبری واژه نامه محیط زیست کتاب 164
 محیط زیست

1746 5  

دیکرانوهی  شگفتی های تنوع زیستی کتاب 167
 هواکمیان

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1746 1  

 –بهرام کیابی  منطقه حفاظت شده جهان نما کتاب 164
 رمضان قائمی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1761 1  

جهاد دانشگاهی  حمید طراوتی طرح امید آینده و محیط زیست کتاب 161
 شهدم

1746 1  

  5 1744 چاپ کوثر فیروزه سعادتی کتاب سبز کتاب 147

چقدر کافیست جامعه مصرفی و آینده   141
 زمین

عبدالحسین وهاب 
 زاده

انتشارات جهاد 
 دانشگاهی مشهد

1765 1  

 –امیر محمود زاده  آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران کتاب 145
 سعید پیراسته

  1 1744 انتشارات علم آفرین

  1 1746 انتشارات علم آفرین امیر محمود زاده با زلزله بیشتر آشنا شویم کتاب 147

احمد رضا الهیجان  مجموعه مقاالت زاگرس مرکزی کتاب 145
 زاده

موسسه آرمان سبز 
 آریا

1741 1  

راهکارهای توسعه فرهنگ محیط  کتاب 144
 زیست

سید جالل الدین 
 شایگان

  1 1745 انتشارات کیان مهر

راهکارهای توسعه بهینه زیست  کتاب 147
 محیطی در گردشگری ساحلی

سازمان حفاظت  زهرا پوروخشوری
 محیط زیست

1747 1  

راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر  کتاب 146
 محیط زیست

 –پرستو میراب زاده 
 –محمد دانش 

 هنریک مجنونیان

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

1747 7  

 
 
 
 

 فصلنامه های اداره فریدن لیست مجالت و
 

مجله و  1
 فصلنامه

حیدرزاده  –محمد هادی  51محیط زیست 
 مقدم

سازمان حفاظت محیط 
 زیست

1747 5  

مجله و  5
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  سید مجتبی عزیزی 77محیط زیست 
 زیست

1761 5  

مجله و  7
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  ناصر محرم نژاد 77محیط زیست 
 یستز

1747 5  

مجله و  5
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  داریوش کریمی 71محیط زیسن 
 زیست

1745 7  

مجله و  4
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  داریوش کریمی 74محیط زیست 
 زیست

1741 5  

مجله و  7
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  ناصر سروش 7جلد 7محیط زیست 
 زیست

1767 1  

مجله و  6
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی عزیزی 17جلد  7محیط زیست 
 زیست

1767 7  



مجله و  4
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی عزیزی 56محیط زیست 
 زیست

1764 7  

مجله و  1
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی عزیزی 71محیط زیست 
 زیست

1761 7  

مجله و  17
 فصلنامه

زمان حفاظت محیط سا مجتبی عزیزی 54محیط زیست 
 زیست

1764 7  

مجله و  11
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  داریوش کریمی 5محیط زیست 
 زیست

1745 7  

مجله و  15
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی کبودانیان اردستانی 54محیط زیست 
 زیست

1766 5  

مجله و  17
 فصلنامه

حیط سازمان حفاظت م محمد علی رجب زاده 57محیط زیست 
 زیست

1764 1  

مجله و  15
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی عزیزی 74محیط زیست 
 زیست

1747 5  

مجله و  14
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی اردستانی 57محیط زیست 
 زیست

1766 5  

مجله و  17
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی عزیزی 17جلد  5محیط زیست 
 زیست

1766 5  

جله و م 16
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  محمد علی رجب زاده 56محیط زیست 
 زیست

1744 5  

مجله و  14
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  دکتر مجتبی اردستانی 51محیط زیست 
 زیست

1764 5  

مجله و  11
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  ناصر سروش 6جلد  5محیط زیست 
 زیست

1765 5  

مجله و  57
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مجتبی اردستانی 77محیط زیست 
 زیست

1761 4  

مجله و  51
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  ناصر سروش 7جلد  1محیط زیست 
 زیست

1767 4  

مجله و  55
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  ناصر سروش 6جلد  1محیط زیست 
 زیست

1765 5  

مجله و  57
 فصلنامه

  5 1746 نشر گستر امروز ناطقی مزینانیحمید رضا  شکار و طبیعت

مجله و  55
 فصلنامه

شیما  –رسول پرنده  باغ پرندگان
 شهبازی و ...

روابط عمومی شهرداری 
 افهان

1747 1  

مجله و  54
 فصلنامه

  1 1744 رویش سبز ارمغان نادره ستایش طبیعت سبز

مجله و  57
 فصلنامه

حیط سازمان حفاظت م  جلد 17خبرنامه دولت سبز 
 زیست

جلد  17 1745
 متفاوت

 

مجله و  56
 فصلنامه

  1 1746 پژوهشکده علوم محیطی مسعود شیدایی 5علوم و محیطی شماره 

مجله و  54
 فصلنامه

  1 1746 پژوهشکده علوم محیطی مسعود شیدایی 5علوم محیطی شماره 

مجله و  51
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  سید حسن صدوق 55محیط زیست 
 زیست

1747 5  



مجله و  77
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مصطفی قادریان زیستگاه اصفهان
 زیست

1741 1  

مجله و  71
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  محمد علی رجب زاده 56محیط زیست 
 زیست

1744 1  

مجله و  75
 فصلنامه

گزارش مراسم بزرگداشت روز 
 جهانی تنوع زیستی

حفاظت محیط  سازمان انتشارات دایره  سبز
 زیست

1746 1  

مجله و  77
 فصلنامه

سازمان حفاظت محیط  مهدی جمالی بحری شکار و طبیعت
 زیست

1741 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


