خم
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ینی شهر

نشانی :خمینی شهر – میدان قدس – بلوار مطهری – نرسیده به فلکه آزادی جنب دفترخانه اشرفی
کد پستی63631-63731 :
شماره تلفن33131336 - 33161631 :
نمابر33161637 :
پست الکترونیکkhominshahr@gmail.com :

مشخصات واحد:
این واحد شامل بخش های ریاست  ،بخش معاونت ،بخش محیط انسانی (استعالم  ،پایش)  ،بخش دبیرخانه و بایگانی و
میزخدمت میباشد.

مشخصات شهرستان:
شهرستان خمینی شهر بامساحت 3/673کیلومترمربع وارتفاع 6353متردرمرکزاستان درشمال غربی اصفهان و چسبیده
به شهراصفهان و در مجاورت شهرهای فال ورجان ،نجف آباد ،شاهین شهر و اصفهان واقع شده است .ازدو بخش
کوهستانی (درشمال) و منطقه دشت(درجنوب)تشکیل شده است .حداکثر دما درتیرماه  36درجه سانتی گراد و حداقل
دما در دی ماه  -66درجه سانتی گراد بوده است ،متوسط بارندگی سالیانه شهرستان حدود  665میلیمتر است که

بیشترین میزان بارندگی در زمستان وبهار می بارد .جهت وزش باد غالبا از جنوب غربی و غرب به سمت شمال شرقی
وشرق شهرستان می باشد .شهرستان دارای یک بخش ،سه دهستان (ماربین علیا ،ماربین وسطی و ماربین سفلی)و 3
مرکز شهری با 67آبادی بوده که مرکز این شهرستان خمینی شهر و بزرگترین شهر شهرستان نیز می باشد .شهرهای
درچه و کوشک و اصغر آباد سه شهر دیگر شهرستان هستند.

مناطق تحت مدیریت سازمان:
یک درصد از پناهگاه حیات وحش قمیشلو در شهرستان خمینی شهر ،در اراضی شمال و شمال غرب شهر خمینی شهر
معروف به دره آهو واقع گردیده است.

پوشش گیاهی:
بعلت موقعیت جغرافیایی و نوع اقلیم  ،در شهرستان خمینی شهر جنگل به معنای واقعی وجود ندارد ودر شهرستان
خمینی شهر وجود باغهای میوه و اراضی زراعی مهمترین پوشش گیاهی محسوب می گردند .میزان مراتع نیز بسیار کم
وحدود  6536هکتار می باشد که با توجه به مساحت شهرستان ( 67373هکتار) مراتع  %7/6مساحت را شامل می
شوند.

گونه های شاخص جانوری و گیاهی:
پوشش گیاهی در منطقه استپی از ناحیه بزرگ رویشی ایران و تورانی قرار داشته و بوتهپزارهای منطقه نشاندهنده
سیمای کلی جامعه مناطق استپی یعنی  Ar Temisia – Astragalusمیباشد .طبق آخرین طرح تحقیقاتی انجام شده در
منطقه  376گونه گیاهی متعلق به  533جنس و  13تیره گزارش شدهاست .بزرگترین تیره ،تیره کاسنی با  33جنس و
 33گونه میباشد.
گونههای شاخص گیاهی Astragalus sp, Anabasis apylla, Artemisia siebri, Launaea acanthodes, Noaea
mucrunatu ,Scariola orientalis
گونه های جانوری  :قوچ و میش اصفهان ،آهوی ایرانی ،کل و بز وحشی گرگ ،کبک ،تیهو ،کفتار ،روباه  ،شغال

تصاویر محیط زیستی شهرستان خمینی شهر:

فهرست منابع کتابخانه ای موجود در اداره خمینی شهر:


حفاظت محیط زیست در معادن



راهنمایی ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست



راهنمای انتخاب و تهیه ی طرح های مدیریت



مجموعه مقاالت اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی



منابع تجدید پذیر و توسعه ی پایدار



راهنمای احیای دریاچه های کم عمق تغذیه گرا



خالصه ویژگی های مناطق آبخیز مدیریتی



جمع آوری فاضالب



دل در هوای پاک



تصفیه فاضالب



آالینده های آلی



زمین شیمی



هنریک مجنونیان پرستو میراب زاده



گزارش اجالس جهانی توسعه ی پایدار



کارنامه زیست محیطی دولت



گزارش ملی توسعه ی پایدار



کارنامه ی زیست محیطی دولت



دانش زیست محیطی زنان برای توسعه ی پایدار



ارزیابی اثرات زیست محیطی



ضوابط استانداردهای زیست محیطی



مدیریت زیست محیطی کوهستان



راهنمای زیست محیطی توسعه ی پایدار کوهستان



حفاظت محیط زیست کوهستان



پالئونتولوژی



پاالیش آب و خاک آلوده به آفتکش ها



کتاب سبز



توسعه پایدار



آلودگی محیط زیست آب ،خاک و هوا



شیخ بهایی در آینه ی عشق



اولین مرجع کامل مدیریت کیفیت تولید کود آلی



دایره المعارف علوم و مهندسی محیط زیست



تعهد سازمانی



هندبوک مدیریت انرژی



آموزش بهداشت و روان ویژه ی عموم مردم



دانش نامه ی احادیث پزشکی  6و 5



دقایقی با قرآن



راهنمای محیط بان



پرستش آگاهانه



تاب



والیت فقیه



ژئومورفولوژی ساختمانی



امام خمینی و جهان اسالم



پدرمهربان



راه و رسم منزل ها



امام رضا و زندگی



 566نکته طالیی برای زندگی بهتر



برنامه حفاظت و توسعه ی پایدار کوهستان زاگرس مرکزی



کارنامه زیست محیطی دولت



دولت سبز



علوم محیطی

مطالب پیشنهادی مورد نیاز برای مراجعین:
 -6در صورت ارائه استعالم منتظر پیامک ارسال شده توسط سامانه ی استقرار بمانند سپس اقدام به تکمیل پرونده در
سامانه ی مذکور نمایند و بعلت شیوع بیماری کرونا از هرگونه حضور غیر ضررویی اجتناب شود.
 -5شکایات خود از هرگونه واحد آالینده به صورت مکتوب به این اداره ارسال نمایند.

