اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار
-1نشانی وکد پستی و ...

 -2معرفی قسمتها و بخش های واحد
اداره محیط زیست خوانسار شامل سه اتاق مربوط به ریاست اداره ،امور کارشناسی و اتاق محیط بانی و نمازخانه
می باشد
وظایف وخدمات:

بخش محیط زیست انسانی ومحیط زیست طبیعی:
اقدامات کلی :
-

همكاری با واحدهای صنعتی و خدماتی جهت اخذ مجوزهای زیست محیطی جهت احداث  ،افزایش
ظرفیت وبهره برداری
همكاری در موقعیت سنجی صنایع و واحدهای تولیدی ،خدماتی
نظارت وپایش مستمر بر عملكرد واحدهای صنعتی ومعدنی در راستای توسعه پایدار
تهیه طرح مورد نیاز جهت تهیه وتكمیل طرح ارتقاء سطوح حفاظتی مناطقه گلستانكوه خوانسار
تعدیل جانوران زیانكار
تالش ویژه در جهت حفاظت واحیاء گونه های کمیاب گیاهی وجانوری در خطر انقراض
همكاری فعال با کارگروهها،شوراها،کمیسیونها وکمیته های تخصصی درراستای تحقق

اهداف زیست محیطی
-

گشت وکنترل مداوم و شبانه روزی از مناطق آزاد شهرستان خوانسار
شناخت ،احیاءو ساماندهی عرصه های طبیعی منطقه
شناخت قابلیتها،توانمنیهای اکو لوژیك شهرستان خوانسار وروستاهای اطراف
شناخت توانمندیها و جاذبه های اکوتوریسم واطالع رسانی
ارائه اطالعات تخصصی به متقاضیان ودانشجویان
اطالع رسانی و آموزش زیست محیطی همگانی
خدمات کتابخانه ای در زمینه تخصصی محیط زیست

 -3مشخصات شهرستان و مناطق تحت پوشش -فهرست گونه های شاخص گیاهی و جانوری
موقعیت جغرافیائی
این شهرستان درشمال غرب استان اصفهان واقع وازسمت شمال به گلپایگان ازسمت شرق به شهرستان
تیران وکرون ونجف آبادوازجنوب وغرب به شهرستان فریدن محدوداست این شهرستان باوسعتی
حدود099کیلومترمربع در منطقه مرکزی ایران ودردامنه رشته کوه زاگرس (کوه خوانسار)واقع است شهر
خوانسار در33درجه و 13دقیقه عرض شمالی و 09درجه و10دقیقه طول شرقی قراردارد.فاصله این
شهرستان ازمرکز استان  169کیلومتروازمرکزکشور 389کیلومتر می باشد.خوانساردرمنطقه ای کوهستانی
واقع ودارای 2209متر ارتفاع ازسطح دریاست.

مـوقـعیت آب وهـوائی:
به علت ارتفاع زیاداین شهرازسطح دریاهوادر تابستان معتدل وزمستان نسبتاً سرداست وبه همین دلیل دارای
شرایط ییالقی است وجودچشمه های آب فراوان وباغات سرسبزشرایط بسیارمساعدی برای جذب توریسم
فراهم نموده است.

جـمعیت:
جمعیت ساکن دراین شهرستان بالغ بر 33هزارنفربوده که باتوجه به برآوردهای بعمل آمده این رقم روبه
افزایش بوده الزم به توضیح است که جمعیت غیرساکن این شهرستان درنیمه دوم سال به  09هزارنفربالغ
میگردد.
این شهرستان بایك بخش مرکزی وسه دهستان به نامهای چشمه سار ،کوهسار پشت کوه دارای  18روستا
می باشد.

جاذبه های طبیعی شهرستان:
پارك سرچشمه
یكی ازمراکزتفرجگاهی وگردشگری خوانسارپارك سرچشمه این شهرمی باشد این پارك باوسعتی حدود10
هكتاردرجنوب شهر خوانسار ودر دامنه کوه خوانسارقرارداردپارك زیبا که درطول سال ودرفصول مختلف
پذیرایی میهمانان وگردشگران زیادی ازشهرهای استان ودیگرنقاط کشور می باشدوبدلیل وجودچشمه های
آب متعددازجمله چشمه مرزنگوش -چشمه شترخون -چشمه پیرکه درجنب آرامگاه شیخ اباعدنان
قرارداردازطراوت وزیبائی خاص برخوردارشده همچنین وجود جنگل انبوه ازدرختان مختلف دردامنه کوه
ومحلهای استراحت وسكوهای مخصوص مسافران ومیهمانان برجاذبه طبیعی این پارك زیباافزوده
است.چشمه اصلی این پارك ضمن افزایش برزیبائی پارك تأمین کننده آب کشاورزی خوانساربوده وانهار11
گانه خوانسارازآن بهره مندمی شوند.

تفرجگاه گلستانكوه
منطقه ای است درجنوب شهرستان خوانساردرفاصله  19کیلومتری شهر خوانسار این منطقه
سرسبزوبسیارخوش آب وهواودارای شرایط ییالقی مناسب می باشدسرتاسرمنطقه گلستانكوه پوشیده از گونه
های گزانگبین -پیاز وحشی (موسیر)وانواع گلهای زیباکه ازآن جمله می توان گلهای الله اشك مژگان انواع
الله های سرنگون -سرنگونی ایرانی -حنائی -الله بیشه زار -الله آتشی -الله کوهی رانام برد.گلستانكوه
ازمناطق دیدنی وزیبای خوانساراست که درفصل بهارپرازگلهای اشك مژگان والله سرنگون می شوداین گلها
درمیان بوته های گزانگبین وحتی به روی صخره هامی رویندوخاصیت داروئی نیز دارندوبازیبائی
خودهربیننده ای را مجذوب ومسحورخود می کند.
مسافران خسته ومشتاق طبیعت بـرای ساعتی هم کـه شده خودرا به آغوش گرم وباصفای گـلستانكـوه می
سپارندوازیبائی های آن لذت می برند.اوج زیبائی این منطقه باصفا ازاواسط فروردین تا اواسط خردادماه می
باشد.
باعنایت به مواردفوق ووجودآب وهوای مطلوب وطبیعت دلپذیر وبسیارمطبوع دراین منطقه یكی ازبهترین
راههای رونق اقتصادی خوانسارگسترش صنعت توریسم وتبدیل آن به یكی از قطبهای گردشگری استان می
باشد.

پوشش گیاهی منطقه گلستانكوه:
خوانسار در ناحیه ای نه چندان دور از کویر مرکزی ایران در فاصله حدود  109کیلومتری شمال غربی شهر
اصفهان با پوشش گیاهی متنوع که الله های واژگون آن معروف هستند قرار دارد .
با ذوب برفها در دامنه کوههای سرد خوانسار ،هزاران الله سرخ واژگون از بطن خاك سیاه گلستانكوه می
رویند و در دامن طبیعت سرود زندگی آغاز می کنند رویش هزاران الله واژگون در اوان هربهار در دشت
زیبای «گلستانكوه» جلوه بی نظیر و کمیاب طبیعت گوناگون حیات وحش در ایران را نمایان می کند.
در کنار گلستانكوه اقلیم کوهستانی و برف گیر رو به شمال کوهساران زاگرس از رویشگاههای طبیعی الله
های واژگون در ایران است در کنار رویش الله های واژگون گلهای بنفش رنگ ،موسیر ،گزانگبین ،باربچه و
انواع دیگری از گیاهان مرتعی در هر بهار زینت بخش گلستانكوه است .مناظر زیبا و پوشش گیاهی منحصر
به فرد این منطقه همه ساله هزاران نفر از مشتاقان طبیعت را به سوی خود می کشاند .وجود چشمه های
پرآب ،این دشت زیبا را به نقطه ای بی نظیر در استان اصفهان بدل کرده است .ولی این طبیعت بی نظیر هر
روز رو به تخریب و نابودی می رود و دوستداران طبیعت در هر سال نشانه های کمتری از این طبیعت بكر را
نسبت به سالهای قبل از آن می یابند .بوته کنی بی رویه ،بهره برداری افزون بر ظرفیت و نیز تغییرات
طبیعی ناشی از عوامل مخرب عرصه طبیعی گلستانكوه خوانسار را کوچكتر کرده است .این منطقه به سبب
رویش گونه های منحصر به فرد از گیاهان مرتعی و نیز الله های واژگون در دومین ماه از بهار هرسال،
غنیمتی از طبیعت در استان اصفهان است که به تدریج از کف می رود .بوته کنی و چیدن الله های واژگون
آن هم در فصل تكثیر و رویش کندن زمین جهت یافتن موسیر که گیاهی است درمانی وخوراکی و قیمت
دار توسط عده ای از روستائیان مناطق اطراف گلستانكوه موجب بیرون افتادن ریشه و پیاز گل الله واژگون و
نابودی و عدم رویش مجدد گل در سالهای بعد شده و به عینه گلستانكوه در حال تبدیل شدن به کویر است.
و دیری نخواهد پایید که در گلستانكوه دیگر گلی نخواهد روئید و این دشت زیبا بر نام بی مسمای خود
خواهد گریست .از دیگرگیاهان مرتعی این منطقه به موارد ذیل نیز میتوان اشاره نمود:
-1
-2
-3
-4
-0
-6
-3

نسترن ها rosa spp
زرشك berberis spp
ارس juniperus spp
گون astragalus spp
درمنه Artemisia aucheri
کاله میرحسنacantolimon spp
چوبك acantophllum spp

 -8یونجه ها medicago spp
 -0سریش eremurus spp
شكر تیغال echinops spp
-19
گل گاوزبان echium spp
-11
گل قاصد taraxacum spp
-12
-13الله واژگون Faitillaria raddeana
-14و....
حیات وحش منطقه گلستانكوه:
الف  -پستانداران:
علیرغم چشم اندازهای بسیار زیبایی که منطقه گلستانكوه خوانسار داراست بعلت عدم حفاظت مستمر و
برهم زدن آرامش چرخه زیستی بسیاری از گونه های جانوری مهاجرت نموده نظیر حیواناتی مانند پلنگ
،خرس،بزو پازن و ..در این میان بسیاری از گونه های جانوری ذیل توسط افراد محلی بصورت مكرر مشاهده
گردیده اندنظیر:
 -1خرس با نام علمی ursus arctow
 -2گرگ با نام علمی canis lupus
 -3شغال با نام علمی canis aureus
 -4تشی با نام علمی hystrix indica
 -0سمور با نام علمی martes foina
 -6سنجاب با نام علمی glis glis
 -3خوك وحشی با نام علمی sus scrofa
 -8پازن با نام علمی capra aegagrus
 -0قوچ ومیش ovis ammon
 -19کفتار با نام علمیhyaena hyaena
 -11خرگوش با نام علمی lepus capensis

ب -پرندگان:
منطقه گلستانكوه خوانسار فون بسیار غنی و قابل توجهی از انواع پرندگان میباشد و بعلت کوهستانی بودن
منطقه و پوشش گیاهی بسیار خوب آن گونه های بسیار با ارزشی از انواع پرندگان شكاری وسایر پرندگان
میباشد که بر اهمیت منطقه می افزاید که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میشود:
 -1سارگپه با نام علمی buteo buteo
 -2قرقی با نام علمی accipiter nisus
 -3عقاب طالیی با نام علمی aqulia chrysaetos
 -4شاهین بانام علمی falco pelegrinoides
 -0دلیجه با نام علمیfalco naumanni
 -6کبك با نام علمی alectoris chukar
 -3تیهو با نام علمی ammoperdix grisegularis
 -8فاخته با نام علمی Columba oenas
 -0کبوتر چاهی با نام علمی streptopelia turtur
 -19جغد با نام علمی athene noctua
 -11سبز قبا با نام علمی coracias garrulous
 -12هد هد با نام علمی upupa epops
 -13چكاوك با نام علمی calandarella
 -14پرستو با نام علمی hirundo rustica
 -10دم جنبانك زرد با نام علمیmotacilla flava
 -16سار با نام علمی starnus vulgaris
 -13گنجشك معمولی با نام علمی passer domesticus
 -18و ...

ج -خزندگان:
از نظر تنوع گونه های خزنده تاکنون شناسایی دقیقی در این منطقه صورت نگرفته و نیاز به بررسی
وشناسایی بیشتری دارد و میتوان به موارد ذیل که مشاهده گردیده اند اشاره نمود:
 -1انواع الك پشت
 -2انواع مارها
 -3انواع آگاما
 -4و...
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