دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک

نشانی واحد  :شهرستان خورو بیابانک – شهر خور – میدان ایثارگران –بلوار آیت اله فاطمی ( ره) – بلوار امام خامنه
ای – دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک
کد پستی 1478766648:
شماره تلفن 03847364148-03847364140:
شماره نمابر 03847364140:
پست الکترونیک mohitzist khoor@gmail.com :

معرفی واحد :
بخش ها :
الف  :محیط طبیعی:
وظایف :
 -8گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت و آزاد شهرستان
 -6حفاظت از ذخایر طبیعی و تنوع زیستی در مناطق تحت پوشش
- -3سرشماری وحوش
 -4مرمت و بازسازی چشمه سارها  ،مرمت و بازسازی و ساخت آبشخورهای حیات وحش5
 - -5صدور دفترچه شناسائی شکارچیان
 -7تعدیل جانوران زیانکار وحشی

ب  :محیط انسانی :
وظایف :
 -1اجرای قوانین و ضوابط مربوط به استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی
 -2کنترل واحدهای آلوده کننده محیط زیست و الزام آنها به رعایت ضوابط و استانداردهای موجود

 -3جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای آالینده
 -4نمونه برداری ،بررسی و کنترل مواد آلوده کننده محیط زیست در مراکز شهری و صنعتی
 -5رسیدگی به شکوائیه ها و اختالفات مربوط به مسائل محیط زیست
 -6رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه آلودگیهای زیست محیط

خدمات :
 -8اعالم نظر زیست محیطی برای تأسیس ،بهرهبرداری و فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی
 -2اطالع رسانی و آموزش زیست محیطی همگانی
 -3پایش آلودگی واحدهای صنعتی و خدماتی
 -4رسیدگی به شکوائیه های زیست محیطی

مشخصات شهرستان

شهرستان خوروبیابانک در منتهی الیه شرق استان اصفهان و در  400کیلومتری مرکز استان واقع شده است.
شهرستان خوروبیابانک به مرکزیت شهر خور با وسعتی برابر  88767/5کیلومتر مربع  ،در حدود  80درصد از کل مساحت
اصفهان را در اختیار دارد .
شهرستان خوروبیابانک از شمال به استان سمنان  ،از جنوب و شرق به استان یزد و از غرب به بخش انارك شهرستان
نایین محدود است  .شهرستان خوروبیابانک  66000نفر از کل جمعیت استان اصفهان را در سال  8315در خود جای داده
است .
شهرستان خوروبیابانک از سه شهر بنام شهرهای خور  ،جندق و فرخی و سه دهستان بنام دهستان های بیابانک ،
جندق و نخلستان تشکیل شده است  .مجموعا در این شهرستان خوروبیابانک 660روستا  ،مزرعه و مکان مستقل وجود
دارد که تعدادی از آن ها به علت مهاجرت روستائیان خالی از سکنه می باشد و در میان روستاهای دارای جمعیت
شهرستان خوروبیابانک تعداد  86روستا به ا سامی چاهملک  ،قادر آباد  ،جعفر آباد  ،مصر  ،مهرجان  ،بیاضه  ،گرمه ،
عروسان  ،اردیب  ،ایراج و هفتومان دارای شورای اسالمی و دهیاری می باشد  .از لحاظ تاریخی به درستی مشخص نیست

از چه زمانی مردم این سرزمین را برای سکونت برگزیده اند قدیمی ترین اسنادی که از اسامی پاره ای از روستاهای منطقه
در آن آمده است به قرن چهارم و پنجم تعلق دارد .

مناطق تحت پوشش :
پناهگاه حیات وحش عباس آباد و منطقه شکار ممنوع کالته از مناطق تحت مدیریت اداره حفاظت محیط زیست در
شهرستان خوروبیابانک می باشد  ،که مساحت موجود پناهگاه حیات وحش عباس آباد در شهرستان نایین 817768/14
هکتار و مساحت موجود در شهرستان خوروبیابانک  801868/10هکتار می باشد که این منطقه در قسمت جنوبی
شهرستان واقع می باشد  .همچنین مساحت منطقه شکار ممنوع کالته در شمال شهرستان  837113هکتار می باشد .

فهرست گونه های شاخص جانوری
مهمترین گونه های جانوری در منطقه عبارتند از :
پستاندارن :
الف :خانواده گاوسانان
-8کل و بز -6قوچ و میش -3جبیر
ب  :خانواده سگ سانان
-8گرگ  - 6روباه شنی
ج  :خانواده گربه سانان
-8یوزپلنگ  -6پلنگ  -3گربه شنی -4گربه وحشی  - 5کاراکال  -7سیاه گوش
پرندگان :
-8زاغ بور  -6هوبره  - 6کبک و تیهو - 3سار گپه  -4عقاب طالیی  -5شاهین  -7الشخور  -6باالبان  -1دلیجه
خزندگان :
بزمچه وآگامای صخره ای و انواع مارهای رسمی  ،تیر مار  ،کج مار  ،مار سیاه

فهرست گونه های شاخص گیاهی :
تاغ  ،گز ،آنغوذه  ،اسكمبيل  ،اشنون  ،قيچ  ،ريواس  ،پرسياوش  ،بنه  ،بادام كوهي  ،انجير كوهي  ،قدومه  ،خاشتر
فهرست منابع کتابخانه ای موجود در واحد
ردیف

نام کتاب

1

آلودگی صوتی در سیستم های حمل و نقل

2

مناطق حفاظت شده وتوسعه ی پایدار

3

طبیعت مهربان

4

ماکروفسیل های گیاهی ایران

5

دایره المعارف علوم ومهندسی محیط ذیست

6

راهنمای ارزیابی پیامد های توسعه بر محیط زیست

7

مدیریت خدمات فن آوری اطالعات سبز

8

مدیریت زنجیره تامین پایدار

9

تعهد سازمانی

10

معرفی مناطق تحت مدیریت استان اصفهان

11

راههای پیشگیری وکنترل بیماریهای قلبی وعروقی

12

مدیریت زیست محیطی کوهستان

13

حفاظت محیط زیست در معادن

14

مجموعه  6جلدی دانستنیهای محیط زیست

15

طبیعت در قرآن

16

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار

17

آلودگی محیط زیست هوا  -آب  -خاك  -صوت

18

تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان

19

آالیندههای آلی

20

دقایقی باقرآن

21

کتاب سبز

22

فرهنگ پرندگان آبزی خلیج فارس و دریای عمان

23

آموزش بهداشت روان ویژه مردم

24

موضوعات و شیوه گفتگو بانسل جوان

25

مجموعه اشعار انتظار

26

نایب حسین کاشانی در خوروبیابانک

27

اقتصاد محیط زیست ومنابع طبیعی

28

توسعه و توسعه پایدار

29

هند بوك مدیریت انرژی

30

آموزش قرآن ونماز

31

توصیه های بهداشتی انواع گوشت سفید

32

پالئونتولوژی

33

بررسی اثرات خشکسالی بر تنوع زیستی جزایر دریاچه ارومیه و راهکارهای جایگزین تامین آب

34

آیینه میراث

35

بی مهرگان کف زی آبهای شیرین

36

محیط بان

37

بر ساحل کویر نمک

38

شگفتی ها تنوع زیستی

39

هدایت در پرتو خورشید والیت

40

واژه نامه محیط زیست

41

مصرف بهینه و فناوریهای سبز

42

دل در هوای پاك

43

آلودگی هوا و راهکارهای کاهش آن

44

علوم محیطی

45

دانش طبیعت

46

نمایه ها و کاربرد آنها در شناسایی پستانداران

47

آیین زندگی

48

اسالم البیئه

49

اسالم و محیط زیست

50

جنگ جنگل

51

به یاد استاد(مرحوم ابتکار)

52

آشنایی بامفاهیم مدیریت بحران

53

نامه های حضرت امام خمینی به حضرت حجه االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی

54

راهکارهای توسعه بهینه زیست محیطی در گردشگری ساحلی

55

توسعه گردشگری و نقش آن در دگرگونی چهره خوروبیابانک

