اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان

نشانی :كاشان  ،ميدان جهاد ،بلوار شهيد علی معمار ،كد پستی  ،8179497778 :تلفکس ، 55598885 :تلفن ، 55598885-6 :
پست الکترونيکkashandoe@yahoo.com :
نشانی وبسایت kashandoe.ir :دارای كانال تلگرام t.me/kashandoe
مشخصات شهرستان كاشان :
مشخصات شهرستان:
وسعت شهرستان كاشان  :حدود 9974كيلومتر مربع
جمعيت  :حدود  944هزار نفر
تعداد شهرها 1 :شهر ( كاشان  ،قمصر  ،نياسر  ،مشکات  ،كامو و چوگان ،جوشقان قالی  ،برزک)
تعداد روستاها 56 :
تعداد صنایع 444 :
تعداد معادن 84 :پروانه بهره برداری معدن
شهرستان كاشان یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین شهرستان های استان اصفهان به شمار می آید كه از روستاهای توریستی و
مناطق كویری و طبيعی زیادی برخوردار است  .نياسر و قمصر و برزک كه ازمعروف ترین مناطق توریستی و پرورش گل و گالب
گيری ایران به شمار می آیند ،در این شهرستان و اقع شده اند  .در فصل گل این مناطق دارای مناظر بسيار بدیع و زیبا می شوند و
اهالی به یاری موسسات و ارگان های توریستی با راه اندازی جشنواره های محلی از خيل بازدیدكنندگان پذیرایی می كنند .
غارنياسر كاشان یکی از معدود آثارباستانی و طبيعی است كه ازمهم ترین جاذبه های منطقه به شمار می آید  .این غار یکی از
عجایب و نوادر آثار باستانی است كه در حدود  7844تا  0444سال قبل در كوه كركس و بر فراز تپه های آهکی مشرف بر
نياسركاشان و احتماال با مقاصد آیينی و مذهبی به صورت تونل سنگی و پر پيچ و خم با ابزار ابتدایی كنده شده است.
شهرستان كاشان یکی از كهن ترین سکونت گاه های ایران است كه آثار كهن فرهنگ و تمدن انسانی یافته شده در آن ،این مطلب
راتایيد می كند .آثار به دست آمده از تپه سيلک كاشان نشان می دهد كه در حدود  6544هزار سال پيش در این منطقه مردمی
زندگی می كردند كه ابزار سنگی و استخوانی می ساخ تند .پرازرش ترین اثری كه از این دوره به جای مانده ،دسته چاقویی است از
استخوان كه به شکل یک انسان در حال ستایش تراشيده شده است.
نخستين سفال های منقوش كه به هزاره پنجم پيش از تاریخ تعلق دارد ،در تپه های سيلک كاشان به دست آمده است .همچنين در
بين نمونه های كشف شده از سيلک سفال های قرمز رنگی نيز به چشم می خورد كه دارای تزیيناتی به صورت لکه های سياه و
دودی است  .قدمت هنر سفال گری را در این شهرستان از آثار باقی مانده از آن دوران می توان یافت  .سفال هایی با نقش های
سياه رنگ از  9044سال پيش از ميالد مسيح و سفالهایی با نقش های سياه و برجسته از  0844سال پيش از ميالد باقی مانده است

كه قدمت این صنعت را نشان می دهد  .عالوه بر این از  6044سال پيش ابزار مسی باقی مانده است كه نشانگر دیرینگی این صنعت
در این شهرستان می باشد  .همه آثار بر جا مانده از دوران پيش از جمله قالی طرح شکاری وین درموزه هنرهای دستی اتریش،
سينی نقره قلمزنی كار كاشان كه در موزه زیبای شهر بوستون آمریکا نگهداری می شود ،نقش ها و تصویر های زیبای بناهای عالی
قاپو در اصفهان كه كار استادان هنرمند كاشان است ،نشانگر قدمت هنرهای دستی در این شهرستان است.امروزه در كاشان صنایع
دستی متنوع و با ارزشی توليد می شود كه عالوه بر مصارف داخلی از اقالم صادراتی كشور نيز به شمار می رود  .از ميان این صنایع
دستی می توان به قالی بافی ،گالب گيری ،سفال گری ،كاشی سازی ،قلم زنی و مسگری ،قلم كاری ،پارچه بافی ،نقاشی ،مخمل
بافی ،ابریشم بافی ،سراميک ،صنایع فلزی ،زیلو بافی ،پتو بافی ،آجر سازی و انواع دوخت ها از جمله  :نقش دوزی ،زغره در دوزی،
ترمه دوزی ،زری دوزی ،اشک دوزی ،تکه دوزی ،لندره دوزی ،خاتمی ،گالبتون دوزی ،ده یک دوزی ،نقده دوزی ،مروارید دوزی،
سرمه دوزی ،ابریشم دوزی ،مروارید دوزی ،پيله دوزی و شرفه دوزی اشاره كرد.

معرفی اداره حفاظت محیط زیست كاشان:
این اداره دارای بخش های محيط زیست انسانی ،طبيعی ،روابط عمومی و آموزش ،حقوقی ،دبيرخانه و بایگانی می باشد  .كه در
ادامه به شرح وظایف آنها پرداخته می شود :
بخش محیط انسانی اداره
 .7پاسخ به استعالم های واصله
 .0پایش و نظارت بر عملکرد زیست محيطی واحدهای صنعتی خدماتی كشاورزی
 .0بررسی و پاسخگویی به شکایات زیست محيطی دریافتی
 .9شناسایی واحدهای آالینده محيط زیست در محدوده تحت نظارت و اعالم فهرست ليست صنایع آالینده به اداره كل
 .5ابالغ اخطاریه  ،پيگيری قضایی و پلمب جهت برخورد با واحدهای آالینده محيط زیست
 .6كنترل وضعيت آالیندگی واحدهای آالینده و پيگيری تا رفع كامل آلودگی
 .1نمونه برداری از خروجی دودكش كارخانجات(توسط اداره كل)  ،پساب سيستم های تصفيه فاضالب
 .8برقراری گشت پایش شبانه صنایع شهرستان در محورهای مختلف
 .4ملزم نمودن واحدهای صنعتی مستعد آالیندگی در شهرستان به انجام طرح خوداظهاری و ارائه گزارش آن به منظور كنترل
 .74الزام واحدهای صنعتی به ایجاد فضای سبز مشجر به ميزان  %05از عرصه عرصه واگذاری
 .77معرفی صنایعی با رویکردهای زیست محيطی ویژه در سطح شهرستان به اداره كل حفاظت محيط زیست استان جهت اهدای
لوح صنعت سبز
 .70الزام واحدهای صنعتی بزرگ شهرستان به نصب سيستم پایش آنالین
 .70پایش بيمارستان ها و مراكز بهداشتی درمانی و الزام آنها به مدیریت صحيح پسماندهای پزشکی
شهرستان كاشان به دليل داشتن حدود  7544واحد صنعتی ،كشاورزی و خدماتی پس از شهر اصفهان صنعتی ترین شهر استان
محسوب می شود
پرونده های موجود در این اداره بر اساس تعداد عبارتند از:
نساجی-كشاورزی -غذایی -غير فلزی -معادن -شيميایی -سلولزی -الکترونيک -دارویی -چرم

صنایع بزرگی چون سایپا ،فوالد ،سيمان ،درین و استقرار چندین شهرک صنعتی فعال این شهر را از نظر لزوم توجه به مسایل
زیست محيطی و پيگيری كنترل آالینده های صنعتی در شرایط ویژه ای قرار داده است.
عمده ترین صنعت این شهر صنعت نساجی می باشد .واحدهای توليد و تکميل فرش و ریسندگيها دارای ضایعات زیادی می باشند
كه در سالهای قبل به دليل نا آگاهی صا حبان صنایع  ،داخل واحد صنعتی یا نقاط مختلف شهر سوزانده می شدند كه این كار
موجب وارد شدن مقادیر زیادی دود و گازهای سمی به محيط زیست می شد و تبعات آن دامنگير كليه ساكنين شهر می گردید .اما
در سالهای اخير با پيگيریهای كارشناسی و اطالع رسانی تا حد زیادی از تکرار چنين مواردی جلوگيری شده است.
دفع غير اصولی پسماند نيز از دیگر مشکالت مهم شهر بوده كه خوشبختانه با برگزاری جلسات كارگروه مدیریت پسماند آموزش
شهروندان و همکاری موثر ارگانهای ذیربط با محوریت محيط زیست نقش بسزایی در حل این مشکل داشته است .همچنين
بازدیدهای مرتبط با پسماند از واحدهای صنعتی و خدماتی انجام گرفته است
جهت پاسخگویی به كليه استعالمات بازدید كارشناسی انجام می گيرد و سپس با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهای زیست محيطی
به مرجع استعالم كننده پاسخ داده می شود.
پایش:
مهمترین و اصلی ترین وظيفه سازمان حفاظت محيط زیست پایش صنایع می باشد.
پایش عبارتست از بازدید كليه واحدهای صنعتی ،كشاورزی و خدماتی داخل حوضه شهرستان به طور مستمر در طول سال ،تهيه
مستندات آالیندگی( در صورت محرز بودن آن ) و پيگيری تا رفع كامل آالیندگی
پایش در قالب برنامه زمان بندی و بصورت مستمر انجام می گيرد و واحدهای صنعتی مورد بازدید و بررسی كارشناسی قرار می
گيرند.
نتيجه پایش مداوم صنایع مشاهده مستقيم فعاليت خط توليد ،بررسی وضعيت خروجيهای هوا و فاضالب و  ..كه به دليل مراجعه
سرزده به واحد از هر گونه تغيير احتمالی به منظور كتمان نواقص جلوگيری می شود.
بررسی دوره ای مراكز دفن زباله نيز از جمله فعاليتهای مداوم و دوره ای كارشناسان این بخش است كه منتهی به مشخص شدن
مشکالت مراكز و پيگيری جهت رفع آنها و بهبود شرایط می شود.
بخش محیط طبیعی اداره
از جمله وظایف این بخش گشت و كنترل منطقه حفاظت شده،دستگيری متخلفين شکار و صيد ،پيگيری پرونده های
قضایی،سرشماری حيات وحش منطقه،ساخت و تعمير آبشخور در منطقه و تامين علوفه مورد نياز وحوش در فصل سرد سال ،صدور
دفترچه و پروانه شکار پرنده و چهارپا ،جذب همياران افتخاری می باشد.
بخش روابط عمومی و آموزش اداره
 .7تحت پوشش قرار دادن  04هزار دانش آموز در  764واحد آموزشی در مقاطع مختلف در قالب اجرای طرح ملی محيط یار در
مدارس شهرستان بمنظور آموزش های زیست محيطی
 .0اجرای طرح ساعتی با محيط بان در  08مدرسه حواشی منطقه حفاظت شده قمصر و برزک به منظور آشنایی دانش آموزان با
تنوع زیستی منطقه ،محيط بانان ،شرح وظایف آنها و سختی های حرفه محيط بانی

 .0برگزرای مراسمات زیست محيطی و ایراد سخنرانی ها با موضوعات مرتبط با محيط زیست متناسب با تقویم زیست محيطی
 .9اجرای طرح بی زباله ( با شعار" :از خودمان شروع كنيم" ) در مدارس ،گروههای مختلف گردشگری و سایر شهروندان و با
همکاری سمن های زیست محيطی  ،شهرداری ها و شوراهای شهرها و روستاهای شهرستان
 .5ارتباط زیست محيطی مستمر و تنگاتنگ با سمن های زیست محيطی و تالش در جهت افزایش تشکل های زیست محيطی
 .6انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاههای دولتی شهرستان در راستای همکاری های مشترک در زمينه های زیست محيطی
وظایف این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
ارتباط رسانهای ( انجام مصاحبه  ،ارسال خبر  ،اطالعيه  ،پيامک  ،مقاله و جوابيه به مطبوعات)
اطالع رسانی ( طرح تکریم ارباب رجوع )
توليد یا توزیع انتشارات ( تهيه پوستر و نشریه دیواری  ،بروشور  ،بولتن)
سمعی و بصری ( تهيه فيلم های گزارشی  ،نمایش فيلم ،عکسبرداری و توزیع فيلم)
تبليغات و مراسم ( برگزاری آیين های دینی و ملی  ،برگزاری مناسبت های زیست محيطی  ،برگزاری دوره های آموزشی همایش و
سمينار ،برگزاری نمایشگاه و جشنواره)
خدمات كتابخانهای
جلب مشاركت ( مشاركت های مردمی  ،مشاركت های بين دستگاهی )
آموزش و برنامه ریزی
آموزش همگانی (طرح ملی هميار محيط زیست ،جلسه كارگروه آموزش همگانی).
طرح ملی هميار محيط زیست در سال تحصيلی  81-86با حدود  04دانش آموز تحت پوشش طرح اجرا گردید  ،به مرور زمان این
طرح در سطح شهرستان با حضور مستمر مربيان فعال زیست محيطی و كارشناسان آموزش محيط زیست در مدارس مشمول طرح
ملی هميار ارتقا و پيشرفت چشمگيری داشته است به طوری كه تعداد  764مدرسه و  094مربی و تعداد  04444دانش آموز تحت
پوشش این طرح هستند.
مشخصات سازمان های مردم نهاد:
جمعيت كویر سبز (سال تاسيس)7014:
جمعيت فردای سبز برزک (سال تاسيس)7040:
آفتاب مهرگان قمصر (سال تاسيس)7049:
تشکل زیست محيطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی كاشان (سال تاسيس)7049:
تفاهم نامه های فی مابين اداره حفاظت محيط زیست كاشان و :
آموزش و پرورش كاشان
بسيج مهندسين مشاور
شركت آب و فاضالب كاشان
دانشگاه آزاد اسالمی كاشان

بخش حقوقی اداره
واحد حقوقی این اداره در دو بخش انسانی و طبيعی نسبت به پيگيری دعاوی حقوقی اقدام می نماید
روند حقوقی بخش انسانی  :در صورتيکه موضوع شکایت رسيده مربوط به مسائل زیست محيطی بوده و رسيدگی به آن در حيطه
وظایف این سازمان باشد پس از بررسی موضوع طی دونوبت اخطاریه رفع آالیندگی با تعيين مهلت داده می شود و در صورت عدم
رفع آالیندگی در مهلت مقرر موضوع به مقام قضایی ارجاع داده می شود تا طبق قانون از ادامه روند آالیندگی جلوگيری شود
در صورت عدم توجه یک واحد صنعتی آالینده در خصوص رفع مشکالت زیست محيطی و كنترل آالینده های هوا موارد براساس
قانون هوای پاک به مقام قضایی منعکس و متعاقب آن حکم پلمب واحد صادر و واحد تا رفع كامل آالیندگی و تایيد كارشناسان
اداره حفاظت محيط زیست شهرستان تعطيل می شود.
روند حقوقی بخش طبیعی  :یگان حفاظت منطقه حفاظت شده قمصر و برزک ضمن برقراری عمليات گشت و كنترل نسبت به
دستگيری متخلفين شکار و صيد ،ضبط ادوات شکار و تنظيم صورتجلسه تخلف اقدام و مراتب را جهت پيگيری حقوقی به اداره
حفاظت محيط زیست شهرستان ارسال می نمایند.
بخش دبیرخانه و بایگانی:
استفاده از سيستم اتوماسيون جهت ثبت نامه های وارده و صادره همچنين ثبت مشخصات پرونده ها در برنامه  ،Excelآمارگيری
ماهيانه دفتر اندیکاتور(در خصوص تعداد نامه های وارده_صادره_استعالم های احداث-بهره برداری صنایع و معادن_پایش بخش
محيط انسانی_شکوایيه ها_تعداد متخلفين و ،)...جمع فيش های كارشناسی به صورت ماهيانه  ،بایگانی پرونده ها از دیگر وظایف
این بخش می باشد.
واحد آزمایشگاه:
آزمایشگاه این اداره در بخش شيمی آب فعاليت دارد كه نمونه های فاضالب از نظر پارامترهای آالیندگی سنجش می شود و در
صورت اثبات عدم تطابق با استانداردهای زیست محيطی ،راهکارهای رفع آالیندگی ازجمله احداث تصفيه خانه  ،بهسازی عملکرد
تصفيه خانه و ...به متقاضی اعالم می گردد.
این آزمایشگاه در صورت داشتن كارشناس شيمی و تجهيز به دستگاههای سنجش آلودگی هوا می تواند كارایی كاملتری جهت
سنجش آالینده ها داشته باشد.
جاذبه های طبیعی شهرستان
شهرستان كاشان به دليل موقعيت جغرافيایی خاص خود از جاذبه های طبيعی و محورهای گردشگری طبيعی بسياری برخوردار
است كه از آن جمله ميتوان به محورهای گردشگری طبيعی ذیل اشاره نمود:
محور نياسر -نشلج
محور برزک -مرق
محور قمصر
محور قهرود-كامو

شایان ذكر است تمامی این محورها دارای جذابيت های طبيعی شامل :كوه های سر به فلک كشيده ،پوشش گياهی انبوه و متنوع
(كه در فصل بهار چشم اندازهای منحصر به فردی را بوجود می آورد) ،آبشارهای طبيعی ،چشمه سارها ،دشت هایی مملو از باغات
معطر گل محمدی و گونه های جانوری متنوع می باشد
از بين مناظر طبيعی زیبای كاشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
دره پریان روستای دره
یيالق مرق و آبشار زیبای آن
باغ تاالر و آبشار نياسر در كنار چشمه اسکندریه
شهر قمصر و باغات زیبا و معطر گل محمدی
شهر برزک و مناظر دیدنی گروس ،رودخانه كشک و ویشنگ
شهر كامو و منطقه گردشگری چشمه كبير كامو
یيالقات روستاهای جهق ،تتماج ،اسحاق آباد ،رهق ،سار ،قه ،وادقان و ازناوه كه هر كدام تنوعی از چشم اندازهای طبيعی ،باغات و
چشمه سارها را در خود جای داده است

مشخصات منطقه حفاظت شده قمصر و برزک
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک ما بين طول جغرافيایی  57درجه و  9دقيقه تا  57درجه و  04دقيقه شرقی وعرض جغرافيایی
 00درجه و  06دقيقه تا  00درجه و  56دقيقه شمالی واقع شد هاست .این منطقه در داخل گستره جغرافيایی چهار شهر كاشان،
برزک ،قمصر و كامو ،چوگان قرارگرفته است.
وضعيت استقرار شهرها و روستاهای اطراف منطقه حفاظت شده
همانطور كه ذكر گردید این منطقه توسط شهرها و روستاهای تابعه شهرستان كاشان احاطه گردیده است به طوری كه شهر كاشان
در جهت شمال شرقی منطقه ،شهر برزک در غرب ،شهر قمصر در جهت شرق و شهر كامو،چوگان در جهت جنوب منطقه حفاظت
شده قمصر و برزک واقع شده است .همچنين روستاهای حاشيه این منطقه عبارتند از مرق ،سادیان ،نابر ،ویدوج ،ازوار ،ویدوجا،
آزران ،الزگ ،قهرود ،جوینان ،قزاآن ،مسلم آباد ،حسين آباد ،خنب ،دره و جزه.
وسعت و دامنه تغييرات ارتفاع
وسعت منطقه حدود64هزارهکتاراست.
اغلب این منطقه كوهستانی است وبخش محدودی رامناطق دشتی فرا گرفته است.
 70/9درصد منطقه زیر  7944متر
 59/45درصدمنطقه بين  7944تا  0544متر
 08درصد منطقه بين  0544تا  0444متر
 0/65درصدمنطقه باالی  0444متر
بلندترین ارتفاع منطقه مربوط به قله گرگش با ارتفاع  0518متر می باشد كه در جنوب منطقه حفاظت شده قرار دارد .از دیگر
ارتفاعات باالی  0444متر می توان به قله گروس در جنوب غربی شهر برزک با ارتفاع  0741متر ،قله دنب اشتر در جنوب شهر
برزک با ارتفاع  0541متر ،قله اژدره با ارتفاع  0484متر  ،قله اسبی قمصر با ارتفاع  0044متر و قله دربند علی با ارتفاع  0445متر
همگی در غرب شهر قمصر و قله زرد ميدان در مركز منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با ارتفاع  0044متر.

پاسگاههای محیط بانی
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک دارای یک باب پاسگاه محيط بانی در منطقه چوگان می باشد .و راه اندازی یک باب پاسگاه در
شهر برزک در دست اقدام می باشد.
گونه های شاخص گیاهی منطقه
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با توپوگرافی كوهستانی و اقليمی سرد تنوع باالیی از فلور گياهی ناحيه ایران و توران كوهستانی
را در دل خود جای داده است .در این منطقه گونه ای از ناحيه رویشی خليج عمانی وارد شده كه در محل های صخره سنگی و رو
به آفتاب شدید كه ارتفاع از سطح دریا در آن زیاد نيست مشاهده شده است .این گونه جو سيخ (  ) Ebenusstellataاست كه
با گلهای زرد و قرمز رنگ خود جلب توجه می نما ید .پوشش گياهی غالب منطقه در ارتفاعات فالت قاره ایران زیاد بوده و از تغييرات
محلی برخوردار است .تعداد عناصر درختی و درختچه ای به علت محدودیت درجه حرارت ،ميزان بارندگی و فصل بارندگی كوتاه به
چند گونه محدود می گردد كه از آن جمله می توان به دو گونه از بادام كوهی ،قيچ ،انجير كوهی ،زرشک ،نسترن وحشی اشاره
نمود.سایر گياهان مرتعی این منطقه شامل گونه های متنوعی نظير :انواع گونه های گون ،درمنه ،گرامينه  ،پرند ،گل ماهور ،شکر
تيغال ،كما ،جاشير ،كاله ميرحسن ،چوبک ،استپی ریش دار ،گل خيار  ،بومادران ،قدومه ،بابونه ،علف مار ،گل گندم ،توت
روباهی،خاكشير ،كاكوتی ،زرین گياه ،مریم گلی و  ....می باشد.
گونه های شاخص جانوری
از نظر فون جانوری این منطقه دارای غنای گونه ای باالیی شامل  796گونه جانوری از چهار راسته پستانداران( 20گونه ) ،پرندگان
(  740گونه ) ،خزندگان (  07گونه ) ،دوزیستان ( یک گونه ) می باشد كه گونه های شاخص آن شامل موارد ذیل می باشد.
پستانداران شامل :كل و بز وحشی ،گوسفند وحشی ،آهو ،گرگ ،شغال ،روباه معمولی ،كفتار ،كاركال ،انواع موشهای دوپا
خزندگان شامل :الک پشت مهميزدار غربی ،آگامای قفقازی،گرزه مار ،مار شاخدار ایرانی ،شترمار شيرارزی
پرندگان :انواع چکاوک ،عقاب طالیی ،عقاب صحرایی ،انواع سسک،انواع چکچک و تنوع باالیی از خانواده شاهين سانان

فهرست منابع كتابخانه ای:
برای دریافت لیست كتب این اداره اینجا كلیک فرمایید.

