اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انیین
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معرفی شهرستان نايين و عرصه های زيست محيطی تحت مديريت اداره حفاظت محيط زيست
شهرستان نایین از شمال به استان سمنان ،از شرق به شهرستان خور و بیابانک  ،از جنوب به استان یزد و از غرب به
شهرستانهای اردستان و اصفهان محدود میشود .این شهرستان با مساحتی بالغ بر  ۰۰۲۲۲کیلومتر مربع و قرار گرفتن در
چهارراه مواصالتی کشور وسیع ترین شهرستان استان اصفهان است.این شهرستا ن در حال حاضر شامل دو بخش مرکزی و
انارک سه منقطه شهری به نام نایین،بافران،انارک و پنج دهستان می باشد.
شهرستان نایین دارای تنوع زیستی بسیار غنی و دارای اهمیت ملی و جهانی می باشد .این شهرستان دارای دو منطقه تحت
مدیریت شامل :پناهگاه حیات وحش عباس آباد و پناه گاه حیات وحش کوه بزرگی از مناطق تحت حفاظت بوده و بخش
بزرگی از پارک ملی و منطقه حفاظت شده سیاهکوه نیز در حوزه جغرافیایی شهرستان نایین می باشد.

پناهگاه حيات وحش عباس آباد:
با وسعت حدود  361هزار هکتار در  166کيلومتری شمال شرق شهر نايين و در حوزه شهرستانهای نايين و خور واقع شده
است .رشته کوه عظيم و بلند اين منطقه با چشم اندازهای بديع و زيبا  ،شامل  71درصد کوهستان های صخره ای و صعب
العبور با قلل مرتفع و با شکوه و تپه ماهورهای وسيع 73 ،درصد دشتها 6 ،درصد زيستگاههای ماسه ای و تاغزارها و 3
درصد اراضی سيالبی و آ بی در پهنه فالت مرکزی ايران چشم انداز متفاوتی و شرايط زيست محيطی متغيری را به وجود
آورده و به تبع آن متنوع ترين زيستگاهها را به لحاظ ميکروکليماهای محلی فراهم آورده است .بنابراين انواع شکل حيات
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از گونه های کوه زی ،دشتزی و در زيستگاههای آبی آن  ،گونه های آبزی را می توان مشاهده کرد.حيات وحش آن شامل
 73گونه پستاندار 19 ،گونه پرنده دائمی 149 ،گونه پرنده مهاجر و فصلی 17 ،گونه خزنده ،برخی دوزيستان و طيف وسيعی
از بندپايان بوده که به عنوان ذخاير ارزشمند و متنوع ژنتيکی محسوب می گردند .اين پناهگاه ،دارای جمعيت های قابل
توجهی از گونه های مهم ،کمياب و يا در خطر انقراض در سطح ملی ،مانند هوبره ،يوز پلنگ ،پلنگ ،شاه روباه ،جبير ،گربه
شنی ،کاراکال ،زاغ بور ،شاهين ،بحری ،باالبان ،عقاب طاليی ،دليجه ،بوف ،روباه شنی ،وارانوس ،خانواده افعی ها و ...که
مورد توجه ويژه سازمان های بين المللی و ضميمه فهرست سرخ نيز هستند ،بوده ومطلوب ترين زيستگاه های توليد مثل
و زاد آوری آنها در کشور می باشند .پناهگاه حيات وحش عباس آباد با موقعيت منحصر به فرد در مرکز زيستگاههای يوز
پلنگ کشور و در مرکز ثقل شبکه مناطق حفاظت شده چهارگانه نقش حساس ارتباطی داشته و عالوه بر اهميت های
سرشار ذاتی و بومی ،به لحاظ اين ويژگی " کریدور حیات" محسوب می شود .اين منطقه با بهره مندی از شرايط و
تنوع زيستگاهی و جغرافيايی خاص و ويژگی های کم نظير و بعضا منحصر به فرد طبيعی به عنوان ذخيره گاه مادر برای
انواع زيستمندان ايفای نقش نموده و دارای حداکثر توان خودنگهداری ،تحمل پذيری و حداکثر قابليت ترميم ،احياء و
بازسازی ميباشد .به استناد مطالعات علمی شهرستان پهناور نايين استثنايی ترين زيستگاه ها و جمعيت های بی نظيری از
سه گونه شاخص هوبره (پرنده مورد توجه بين المللی و بويژه اعراب)  ،زاغ بور (نماد و تنها پرنده آندميک ايران و گنجينه
منحصر بفرد ژنتيکی و اکوتوريسمی)  ،گربه شنی (کوچکترين گربه سان ايران و مورد توجه جهانيان)را در بر می
گيرد.وجود مجموعه وزيستگاه منحصر بفرد و عظيم « ريگ جن » بعنوان يک اکوسيستم خاص و ويژه .شامل عرصه ها و
چشم انداز های منحصر بفرد از تپه های ماسه ای  ،جنگل های باستانی تاغ و گونه گياهی و جانوری خاص بطور مثال اين
عرصه را می توان بهشت گربه سانان کوچک مانند گربه وحشی  ،گربه شنی و کاراکال و همچنين روباه شنی می باشد.ضمنا
اين منطقه با کوهستان عظيم خود در تعديل آب و هوای کوير مرکزی ايران بسيار موثر بوده پيشروی کوير جلوگيری کرده
و دغدغه های فرا منطقه ای در اين زمينه را کاهش می دهد.

پناهگاه حيات وحش کوه بزرگی:
واقع در شمال غرب انارک با چشم انداز کوهستانی – دشتی واقع شده است .پناهگاه حيات وحش کوه بزرگی با 366666
هکتاردر شهرستانهای نايين و اردستان واقع گرديده ( حدود  146666هکتار در حوزه نايين ) دارای  7نوع تيپ زيستگاهی
کلی شامل کوهستانی  ،تپه ماهوری  ،دشتی و تپه های ماسه ای می باشد  .تاکنون در اين منطقه  39گونه مختلف پستاندار
 43 ،گونه پرنده بومی  39 ،گونه خزنده  ،بالغ بر  336گونه مختلف گياهی  36 ،نوع گياه دارويی و انواع زيادی از پرندگان
مهاجر شناسايی شده است که مهمترين آنها عبارتند از  :قوچ وميش ،کل و بز ،جبير ،کاراکال ،پلنگ ،گربه شنی ،گربه
وحشی،شاه روباه  ،احتمال قريب به يقين بقای يوزپلنگ  ،روباه شنی  ،روباه معمولی  ،تشی  ،گرگ  ،کفتار ،زاغ بور  ،هوبره ،
کبک ،تيهو ،انواع باقرقره ،عقاب طاليی ،وارانوس ،افعی شاخدار و مار  ،گرزه مار والک پشت و درقديم گورخر آسيايی .اين
منطقه تا حدود  36سال پيش از بهترين زيستگاههای گورخر آسيايی بوده که متاسفانه بدليل نبود امکانات حفاظتی به
احتمال قر يب به يقين منقرض شده است ولی شواهد اميد بخشی از بقای پلنگ و يوز پلنگ آسيايی در منطقه وجود
دارد..اين منطقه به جهت پوشش عرصه های زيست محيطی حفاظت شده دارای جايگاه ويژه ای در استان و کشور می
باشد.
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معرفی خدمات و بخش های اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين

حوزه محيط طبيعی:
-

انجام گشت و کنترل مستمر ،مداوم و شبانه روزی و حفظ و حراست از مناطق تحت مديريت در محدوده
پناهگاههای حيات وحش عباس آباد و کوه بزرگی به وسعت  376666هزار هکتار

-

دستگيری متخلفين حوزه شکار و صيد و کشف و ضبط سالحهای غير مجاز و پيگيری پرونده در مراجع قضايی

-

آبرسانی مستمر و مداوم به  14باب از منابع آبی ايجاد شده و اليروبی چشمه ساران و تسطيح مسيرهای آبرسانی به وحوش
در مناطق تحت مديريت

-

تامين آب از سطوح باران گير و هدايت آن به مخازن آبی و اجرای لوله گذاری و بند سيمانی در مناطق تحت مديريت

-

برگزاری مناسبتهای زيست محيطی( روز طبيعت  ،روز زمين پاک  ،هفته محيط زيست  ،هفته هوای پاک و ) ...و انجام 3666

نفر ساعت آموزش های زيست محيطی در مدارس  ،جوامع محلی و دوستداران محيط زيست در سال
-

همکاری الزم با انجمن دوستداران محيط زيست و حيات وحش انارک و منطقه پاکوه جهت اشاعه فرهنگ حفاظت
از محيط زيست

-

انجام امور تحقيقاتی  ،پژوهشی و مستند سازی گو نه های حيات وحش و در خطر انقراض و انجام سرشماری ساليانه و ارسال

اخبار زيست محيطی بطوريکه تاکنون بهترين تصاوير و مستندات تهيه گرديده است
-

همکاری ضابطه مند با گردشگران و بازديد کنندگان از مناطق

-

انجام مطالعات الزم جهت جلوگيری از پديده گرد و غبار و کنترل ريز گردها

-

تيمار داری و درمان حيات وحش مصدوم تحويل شده به اداره با همکاری دوستدارن محيط زيست شهرستان

-

برنامه ريزی وگشت و کنترل مشترک با اداره منابع طبيعی و آبخيزداری در خصوص کنترل و جلوگيری از وقوع
حريق

-

کنترل ورود و خروج دام اهلی در مناطق تحت مديريت جهت جلوگيری و پيشگيری از وقوع بيماريهای مشترک
دامهای اهلی و حيات وحش و نظارت بر موضوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان و ارائه گزارش در جلسات مربوطه

-

صدور پروانه های شکار و صيد و اطالع رسانی الزم به متقاضيان

-

پايش از معادن و نظارت اصولی بر فعاليت معدنکاری و همکاری الزم

حوزه محيط انسانی :
-

پايش مداوم و شبانه روزی بيش از  166مورد از واحدهای صنعتی  ،خدماتی  ،معادن و  ...بصورت ساليانه

-

پاسخگويی به موقع به استعالمها و صدور بيش از  136مورد مجوزهای زيست محيطی احداث  ،بهره برداری ،
تو سعه  ،افزايش ظرفيت و تغيير خط و انجام بازديد های مرتبط با آنها و ارائه مشاوره های زيست محيطی در
خصوص مکانيابی مناسب

-

صدور اخطاريه های زيست محيطی به واحدهای آالينده و پيگيری شکواييه های زيست محيطی و جلوگيری از
آاليندگی
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-

تشکيل جلسات کارگروه مديرت پسماندها و نظارت بر نحوه دفع اصولی پسماندهای عادی  ،صنعتی  ،ويژه ،
پزشکی  ،کشاورزی و پيگيری امور مربوط به ساماندهی پسماندها در حوزه شهری و روستايی و پيگيری اخذ مجوز
محلهای مربوطه

-

پيگيری نصب سيستم های پايش لحظه ای صنايع بزرگ جهت کنترل به موقع آاليندگی

-

پيگيری اخذ گزارش خود اظهاری صنايع بزرگ و متوسط مقياس به صورت فصلی و بازديد دوره ای ومنظم از
واحدها

-

پيگيری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و همکاری الزم با شهرداريها و همکاری الزم

-

نظارت مدوام بر روند اجرای اصولی پروژه های دارای گزارش ارزيابی زيست محيطی

-

نظارت مستمر بر تحويل به موقع پسماند ويژه صنايع و تحويل به مراکز مجاز امحاء پسماند

-

نظارت بر نحوه صحيح جمع آوری خاکهای آلوده بر اثرحوادث جاده ای و تحويل به مراکز مجاز

-

معرفی حمل کنندگان و تخليه کنندگان پسماندهای ويژه در محيط به مراجع قضايی

-

رسيدگی به شکايات واصله در شهرستان با موضوع آلودگيهای زيست محيطی و پيگيری تا حصول نتيجه

-

پيگيری و نظارت جهت اجرای به موقع تعهدات صنايع شامل ايجاد تصفيه خانه و ....

-

انجام مشاوره های زيست محيطی به متقاضيان واحدهای صنعتی  ،خدماتی و معادن

حوزه آموزش – پژوهش و روابط عمومی
-

همکاری با اصحاب رسانه و ارسال اخبار و رويدادهای زيست محيطی شهرستان
همکاری در انجام جلسات و اقدامات مستمر در خصوص توانمند سازی جوامع و ارتقاء آموزش و دانش جوامع محلی پيرامون
مناطق.

-

ارتباط وتعامل بسيار سازنده با دستگاههای اجرايی و توده های مردم در زمينه توسعه آموزش عمومی و جلب
مشارکت همگانی در گسترش و ارتقای حفاظت از عرصه های زيست محيطی

-

ارتباط سازنده ومستمر با دفاتر مربوطه ستادی  ،دفتر امور حفاظت  ،دفتر مناطق  ،دفتر حيات وحش
تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات مشاوره ای گسترده ای به مراجعين در حوزه صنعت  ،معدن و ...

-

انجام خدمات کارورزی و کارآموزی به دانش جويان و فارغ التحصيالن مرتبط با محيط زيست .

-

همکاری در انجام طرح ها و پروژه های آموزش زيست محيطی مدارس  ،طرح ملی محيط يار در شهرستان

-

در اختيار گذاشتن انواع بسته های آموزشی زيست محيطی  ،کتاب  ،بروشورها و فايلهای فشرده به دوستدران محيط زيست
با هدف اشاعه فرهنگ حفاظت از محيط زيست

 -تهيه و آرشيو زيست محيطی بسيار غنی و متنوع و ارزشمند در موضوعات زيست محيطی

مهمترين ويژگی ها و امتيازات شهرستان در حوزه محيط زيست
 .1برخورداری از حيات وحش غنی و بسيار متنوع شامل  73گونه انواع پستاندار 33 ،گونه انوواع خزنوده ،
 16انواع گونه پرنده بومی 143 ،انواع گونه پرنده مهاجر و انواع بندپايان و حشرات.
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 .1پوشش دادن طيف متنوعی از گونه های نادر ،کمياب و در خطر انقراض جانوری کشور بوويژه يوزپلنوگ،
شاه روباه  ،گربه شنی ،جبير ،هوبره ،زاغ بور ،وارانوس ،بحری ،باالبان ،عقاب طاليی.
 .3پوشش دادن وسيعترين و متنوعترين منطقه حفاظت شده استان و يکی از زيسوت بومهوای کوم نظيور
کشور که همان(( پناهگاه حيات وحش عباس آباد به وسعت تقريبی  766/666هکتار)) است.
 .7پوشش دادن اکوسيستم ارزشمند(( منطقه حفاظت شده و پارک ملی سياهکوه)).
 .3وجود ذخاير ارزشمند ژنتيکی و جنگلی بادام کوهی ،بنه ،پسته وحشی ،انجير وحشی ،تاغ ،گز و.....
 .6وجود بيش از  736گونه گياه مرتعی و بيش  36گونه های گياهی دارويی و صنعتی.
 .4وجود ذخاير ژنتيکی ارزشمند و بعضاً استثنايی گونه های شاخص گياهی و جانوری.
 .1پوشش دادن جمعيتهای استثنايی ومنحصر بفرد هوبره و زاغ بور در کشور بعنوان دو گونه شواخص وبوه
شدت مورد توجه جوامع بين الملل.
 .9داشتن ظرفيتها و توانمنديهای عالی برای توسعه اکوتوريسم در تمامی ابعاد و ايجاد تحول اقتصادی.
 .16موقعيت استثنايی شهرستان در مرکز کشور بعنوان چهارراه ارتباطی اصلی و محوری کشور.
 .11پوشش دادن زيستگاههای ارزشمندی از آخرين بازمانده های يوزپلنگ آسيايی که نماد حيوات وحوش
کشور محسوب می شود از جمله پناهگاه حيات وحش عباس آّباد
 .11داشتن توانمنديهای بسيار برای توسعه پايدار و اشتغالزايی مطمئن از طريق محور قرار دادن جاذبه هوا و
سرمايه گذاريهای طبيعت گردی داخلی و بويژه بين الملل.
 .13داشتن ظرفيتهای عالی برای اجرای طرحهای تکثير انواع حيات وحش در راستای اهداف زيست محيطی
و احيای گونه های جانوری ،اشتغالزايی و توسعه اقتصادی.
 .17داشتن ظرفيتهای بی نظير برای سرمايه گذاری و اجرای طرح کالن « ايجاد مرکز بين المللوی حفاظوت،
تحقيقات ،تکثير و بهره برداری پايدار هوبره»
 .13داشتن ظرفيتهای ارزشمند برای ارائه پروانه شکار تروفه و يا وجود ذخاير طبيعی ديگر بورای گسوترش
مراودات سودمند زيست محيط و توسعه اقتصادی و فرهنگی با خارج از کشور.
 .16وجود شرايط بکر و دست نخورده در اغلب مناطق وعدم وجود فعاليتهای ناموزون ومعارض انسانی که از
امتيازات ويژه وکم نظير طبيعت شهرستان برای توسعه توريسم و تحقق اهداف زيست محيطی از جمله
احيای گونه های شاخص جانوری کشور و مطالعات پژوهشی اکولوژيک می باشد..
 .14وجود ظرفيتها و بسترهای بسيار متنوع و متعدد برای پژوهش و تحقيوق پايودار زيسوتی ،کشواورزی و
اکولوژيک .
 .11وجود شرايط و ظرفيتهای عالی برای ايجاد موزه تاريخ طبيعی و حيات در مرکز شهرستان کوه چهوارراه
اصلی کشور محسوب می شود و طرحوی مهوم در توسوعه  ،آموزشوی ،پژوهشوی و جوذب توريسوم و
اشتغالزايی و توسعه پايدار محسوب می شود.
 .19وجود عرصه و اراضی بسيار وسيع و مسطح و بدون معارض برای اجرای طرحهای کالن سرمايه گذاريهای
فرا منطقه ای و ملی و هدايت صنايع بزرگ و خدمات به آنها.
 .16فراهم بودن شرايط مناسب و عدم وجود محدوديت برای اجرای طرحهای آموايش سورزمين در سوطح
شهرستان بعنوان نياز امروز و آينده.
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مهمترين اقدامات زيست محيطی انجام شده در سالهای اخير:

خالصه پروژه های عمرانی زيست محيطی و توسعه زير ساختهای حفاظتی

عنوان طرح

تکميل و تجهيز پاسگاه محيط بانی بياضه
تکميل و تجهيز سر محيط بانی چوپانان
تجهيز اداره حفاظت محيط زيست نايين و واحدهای تابعه
پيگيريهای الزم برای ساخت و تجهيز سرمحيط بانی انارک
خريد و تهيه تجهيز و امکانات حفاظتی برای واحدها

پروژه های مديريت بحران خشكسالی بهسازی و ساماندهی مناطق
عنوان طرح

تعداد

مرمت اساسی و بهسازی چشمه ساران در مناطق تحت مديريت

 163دهنه

اليروبی و بهداشتی نگهداشتن مستمر منابع آبی حيات وحش

46دهنه

ساخت آبشخورهای بتونی وحفر کانال و لوله گذاريهای الزم

33حوضچه

ساخت و تجهيز مخازن آبی زيستگاههای تحت مديريت

 14باب

تهيه بانک اطالعات رقومی چشمه ساران حساس و کريدورهای اصلی زيستگاهی

 133چشمه

پروژه های ارتقاء سطح اکوسيستم ها و ايجاد مناطق حفاظت شده در سال های اخير

 -.1پروژه ی ملی  :تصويب رسمی و ارتقاء سطح اکوسيستم شاخص عباس آباد به ((پناهگاه حيات وحش )) با وسعت قريب
به  766666هکتار که وسيعترين و متنوع ترين منطقه حفاظت شده و تحت مديريت در اسوتان اصوفهان محسووب شوده و
بعنوان يک طرح ملی و حتی برخوردار از فوايد فرا ملی تاثير شگرفی در حفظ ذخاير و سرمايه های ژنتيکی استان و کشور
بويژه گونه های کمياب  ،نادر و در خطر انقراض دارد.
 -.1پروژه ی ملی  :تصويب رسمی پناهگاه حيات وحش عباس آباد (( بعنوان يکی از مهمترين زيستگاههای آخرين
بازمانده های يوزپلنگ آسيايی )) که نماد حيات وحش کشور محسوب می شود .اين طرح مصوب پروژه بين المللی حفاظت
از يوزپلنگ آسيايی بوده و در راستای اتخاذ برنامه های حفاظتی ويژه وهمچنين در اعتالی اعتبار تنوع زيستی شهرستان
و استان نزد مجامع ملی و بين المللی از اهميت بسزايی برخوردار است.
 -3پيگيری جهت ارتقاء سطح اکوسيستم متنوع کوههای بزرگی انارک به(( پناهگاه حيات وحش )) به وسعت 366666
هکتار.
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پروژه های حفاظت و ساماندهی محيط طبيعی

 .1نظارت وکنترل مستمر مناطق و اجرای طرحهای الزم جهت جلوگيری از شيوع بيماری مشترک انسان،
دام و طيور و نظارت مستمر و اجرای طرحهای ساماندهی ،احياء و ارتقای تنوع زيستی .
 .1پيگيری و خريد تعدادی از سامانه های عرفی دامداران جهت ايجاد منطقه امن عباس آباد و جلوگيری از
پديده گرد و غبار
 .3راه اندازی و عملياتی کردن پروژه تهيه بانک ژن از گونه های جانوری و گياهی راه اندازی و عملياتی
کردن پروژه های مستند سازی طبيعت و حيات وحش سطح شهرستان و تهيه بيش از  3363عکس و
بيش از  1666دقيقه فيلم مستند.
 .7تهيه و معرفی جاذبه های متنوع طبيعت گردی و توسعه توريسم شهرستان.
 .3ارتقاء و تجهيز چند برابری منابع انسانی حفاظتی .
 .6معرفی جامع وتثبيت جايگاه ويژه طبيعت و تنوع زيستی شهرستان در استان و کشور.
 .4فعال بودن طرحهای درمان  ،احياء و برگشت به طبيعت حيات وحش مصدوم و رهاسازی گونه های احياء
شده در طبيعت شهرستان
 .1علوفه رسانی گسترده به حيات وحش خصوصاً گونه های کمياب در مواقع بحرانی
 .9تهيه و تدوين نقشه های رقومی و تصاوير ماهواره ای طبيعت سطح شهرستان و مناطق پيرامونی.
 .16شناخت و تهيه بانک اطالعات زيستگاهها و کريدورهای حساس حيات وحش.
 .11نظارت و پايش مستمر فعاليتهای معدنی .
 .11تهيه و تدوين اطالعات و نقشه های رقومی مناطق حفاظت شده و مزرعه های پيرامونی .
 .13شناخت  ،نگهداری و حفاظت و معرفی تنوع زيستی شهرستان .

تهيه و پيشنهاد طرحهای کالن زيست محيطی برای سرمايه گذاريهای داخلی و خارجی و در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی و زيست محيطی

 .1پيشنهاد پروژه (( ايجاد مرکز بين المللی حفاظتی  ،تحقيقاتی ،تکثير و بهره بورداری پايودار هووبره در
منطقه چوپانان )).
 .1پيشنهاد پروژه(( ايجاد آژانس فرا منطقه ای توسعه صنعت طبيعت گردی فالت مرکزی با مرکزيت شوهر
تاريخی انارک)).
 .3طرح پيشنهادی(( ايجاد مراکز تکثير پستانداران و پرندگان وحشی دراسارت در سطح شهرستان)).
 .7طرح پيشنهادی ايجاد قرق و شکارگاههای خصوصی در سطح شهرستان.
 .3طرح پيشنهادی ايجاد نمايشگاه و موزه تاريخ طبيعی و حيات وحش در مرکز شهرستان نايين.
 .6طرح بررسی گردشگری ضابطه مند در مزرعه تاريخی کبودان در پناهگاه عباس آباد

طرحها و پروژه های محيط انسانی

 .1تهيه و تدوين بانک اطالعات رقومی صنايع و معادن سطح شهرستان.
 .1پيگيری استقرار نظام مديريت سبز در دستگاههای اجرايی سطح شهرستان و انتخاب شهرستان بعنوان شهرسوتان
برتر استان در اين زمينه.
 .3تهيه و تدوين بانک اطالعات رقومی پسماندهای پزشکی و شهری سطح شهرستان.
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 .7تهيه و تدوين نقشه های رقومی و ماهواره ای سطح شهرستان.
.3مطالعه و تهيه طرحهای مديريت پسماندهای صنعتی و شهری و انتقال پسماندهای ويژه به مراکز مجاز امحاء
 .6بررسی وضعيت واحدهای مشمول گزارش اريابی زيست محيطی و پيگيری الزم
 .4نظارت براجرای دقيق تعهدات صنايع و پايش به موقع از آنها
 .1نظارت های دقيق فنی و کارشناسی جهت استقرار اصولی صنايع و توسعه صنعت کشاورزی.
 .9کنترل و پايش دقيق و مستمر صنايع و بررسی گزارش خود اضهاری واحدهای مشمول بصورت فصلی
 .16صدور اخطاريه های زيست محيطی و کنترل آاليندگی واحدهای صنعتی
طرحها و پروژه های تحقيقاتی و پژوهشی انجام شده

اجرای پروژه شناسايی حيات وحش سطح شهرستان به شرح جدول ذيل:
عنوان

تعداد گونه

انواع پستانداران وحشی

73

انواع پرندگان بومی و دايمی

16

انواع پرندگان مهاجر

143

انواع خزندگان

33

انواع گونه های گياهی مرتعی

736

 .1تهيه طرح مطالعه جامع پناهگاه حيات وحش عباس آباد.
 .1تهيه طرح مطالعه جامعه منطقه حفاظت شده سياهکوه.
 .3تهيه طرح مطالعات جامع گونه های کمياب و در خطر انقراض.
 .7تهيه و چاپ  3مقاله داخلی با موضوعات تنوع زيستی شهرستان .
 .3تهيه و چاپ  7مقاله بين المللی در نشريات معتبر خارجی با موضوعات مختلف.
 .6تهيه و چاپ کتاب معرفی پناهگاه حيات وحش عباس آباد.

نیازمندیهای زیست محیطی در راستای ارتقاء و توانمند سازی مدیریت بحران که با عنایت ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و
حمایتهای مستمر شورای برنامه ریزی استان و شهرستان و ستاد مدیریت بحران در حال پیگیری و تامین می باشد.
 تسریع در اختصاص بودجه و ساخت و تجهیز سر محیط بانی انارک برای مدیریت بهینه بخشش بسشیار پهنشاور انشارک و بخششوسیعی از حوزه کویر .
 تجهیز و تقویت سیستم بی سیم ادارة نایین و راه اندازی سیستم بی سیم سر محیط بانی چوپانان و محیط بانی بیاضه خرید گوشی تلفن ماهواره ای برای هر یک از سه واحد بعنوان نیاز مبرم با توجه به شرایط خاص مناطق کویری خرید و تهیه سه دستگاه موتور برق برای استفاده در مواقع ضروری برای هر یک از سه واحد نایین  ،چوپانان و بیاضه. تهیه خودرو مناسب و قوی برای اداره نایین و واحدهای تابعه بعنوان نیاز اساسی. تهیه موتور سیکلت مناسب و قوی برای هر یک از سه واحد با توجه به فرسودگی موتور سیکلتهای موجود و وضشعیت صشعبالعبور اغلب مناطق .
 تکمیل و ارتقاء منابع انسانی مورد نیاز هر یک از واحد ها بشویژه جش ب محشیط بانشان بشرای صشیانت از تنشوع زیسشتی سشطشهرستان بویژه در پناهگاه حیات وحش عباس آباد .
 ردی ف های بودجه اختصاصی و مناسب برای نگهداری  ،حفاظت و بهسازی مناطق تحت مدیریت .8
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اختصاص ردیف های بودجه پایدار برای نگهداری ،حفاظت و ساماندهی اکوسیستم های خشکی.
تهیه قفسهای استاندارد برای نگهداری موقت حیوانات صدمه دیده ودر حال درمان اعم از قفش گوششتخواران  ،سشم داران و
پرندگان
تهیه سالحهای مخصوص بیهوشی حیات وحش جهت کاربرد در مواقع ضروری .
ساخت یک انبار نگهداری علوفه در منطقه چوپانان جهشت علوفشه دهشی بشه حیشات وحشش در مواقشع بسشیار ضشروری اعشم از
خشکسالیهای مفرط یا کوالک و یخبندانهای شدید و استفاده چند منظوره مانند پارکینگ و....
تهیه و خرید یک دستگاه تراکتور برای کاربرد گسترده در ساخت  ،مرمت واحیای چشمه ساران ،آبشخور های حیات وحشش و
لوله گ اری .
خرید یک دستگاه تانکر مخصوص حمل آب به مناطق و اکوسیستم های شاخص و مناطق تحت مدیریت .

اسامی کتاب های کتابخانه اداره نايين
رديف

عنوان

مولف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34

مناطق حفاظت شده ایران
زیستگاه ها و حیات وحش
آلودگی محیط زیست  ،آب خاک هوا
تنوع حیات
اولین مرجع کامل مدیریت کیفیت کود آلی
برای چند نفر جا هست
راهنمای برنامه ریزی و مدیرین گردشگری
واژه نامه محیط زیست
پالئو نتولوژی
ماکروفسیل های گیاهی ایران
طبیعت مهربان
آلودگی های صوتی در سیستم حمل و نقل
اخالق زیست محیطی جلد اول
اخالق زیست محیطی جلد دوم
بی مهرگان کف زی آبهای شیرین
قوانین و مقررات محیط زیست ایران ()1
قوانین و مقررات محیط زیست ایران ()2
قوانین و مقررات محیط زیست ایران ()1
قوانین و مقررات محیط زیست ایران ()2
قوانین و مقررات محیط زیست ایران
دایره المعارف محیط زیست
راهنمایی پیامدهای توسعه در محیط زیست
پروانه های ایران
شکار و صید در حقوق ایران
پرندگان آبزی خلیج فارس و دریای عمان
صدای محیط
طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل
معیارهای پدافند غیر عامل
بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
پارک ملی گلستان
دستور العمل IUCN
تغییر اقلیم تهدید یا فاجعه
منطقه حفاظت شده کوه بافق
پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر

هنریک مجنونیان
هنریک مجنونیان
عرفان منش و مجید افیونی
ادوارد ویلسون
ابراهیمی  ،خزائلی و صالحی
لستر براون – هال کین
مک کول
دکتر فرید مور – سروش مدبری
دکتر احمد زواره ای
دکتر فائزه جوادی
کی میلتون
دکتر محمود صفارزاده
جان بن سن
جان بن سن
دکتر سید هادی خاتمی
تدوین  :دفتر حقوقی مجلس
تدوین  :دفتر حقوقی مجلس
تدوین  :دفتر حقوقی مجلس
تدوین  :دفتر حقوقی مجلس
تدوین  :دفتر حقوقی مجلس
اسکندری  -خلعتبری
هنریک مجنونیان – پرستو میراب زاده
وازریک نظری
عبد الکریم شاه حیدر
دکتر بهروز بهروزی راد
شهرام سپهر نیا – حامد اعرابی
سید جواد هاشمی فشارکی
سید بهشید حسینی
دکتر گرام کالی –آنتونی سینکالیر
هنریک مجنونیان – دره شوری
سارا کوچکی
علیرضا محرابیون
صبا سهرابی نیا – حسینی زواره ای
منصور عطاردی

9

35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
81
82
83
84
85
86
87

پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس
منطقه شکار ممنوع هاللی
فهرست توصیفی فیلم های زیست محیطی
پناهگاه حیات وحش موته
قانون الحاق دولت به پروتکل ایمنی زیستی
فرمانده من
آنفالنزای فوق حاد پرندگان را بشناسیم
منطقه حفاظت شده سیاه کشیم
برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست
تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان
بیاد استاد
کاربردهای مشترک GIS &GPS
مقدمه ای بر اکولوژی آبهای زیر زمینی
آموزش محیط زیست
مقاالت اولین همایش اسالم و محیط زیست
قوانین و مقررات شکار پرنده
چقدر کافیست ؟
راهنمای تهیه راهبرد ملی توسعه پایدار
آخرین واحه آب مایه حیات
زمین تب کرده است
کتاب های سبز راز مرگ سینه سرخ
اقتصاد در تنگنای اکولوژی
رویکرد سیستمی به تجزیه اکوسیستم ها
راهنمای فنی دفع مواد زائد خطرناک
روش های کالبد گشایی و نمونه برداری
محیط بانان
آیین نامه اجرایی بند ج ماده 114و 134
چشم انداز  21ساله استان اصفهان
نمایه ها
قانون الحاق جمهوری اسالمی
ماهیان آب شیرین
آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران
حفاظت محیط زیست کوهستان
راهکار زیست محیطی در گردشگری ساحلی
زنده باد زاینده رود کتاب دوم
اخالق زیست محیطی در اسالم
قوانین و مقررات محیط زیست و تعالی کشور
حقوق کیفری محیط زیست
آموزش بین المللی محیط زیست
مبانی محیط زیست در اسالم
کتاب شناسنامه فعالیت محیط زیست
ضوابط و استانداردهای زیست محیطی
سیره امام رضا
زیستن در محیط زیست
ذخیرگاه های زیستکره
خودآموز ویندوز 98
آموزش مهارت کار و رایانه
تغییرات آب و هوا
تحقیقات جغرافیایی
دومین جشنواره فیلم های محیط زیست ایران
خودروی سبز
آیین نگارش مکاتبات اداری
نگاه سبز به اصفهان

کانون هم اندیشان سبز گستر
حسین آقا میری  -گلستانی
ایرج صبا
محمدتقی معینیان
دبیرخانه طرح تدوین
رحیم مخدومی  -امیریان
آموزش اداره کل محیط زیست همدان
برهان ریاضی
معاونت آموزش و پژوهش
حبیب ال ...نجاری
به اهتمام محیط یست
میر محمد صادقی
سید هادی خاتمی
داریوش کریمی – بهرام پور
دانشگاه تربیت مدرس
حسین آبساالن
آلن درنینگ
امینی رنجبر – داریوش تمدنی
ساندرا پوستل
هوشنگ یحیی آبادی
هر جرج
هروه کمف
شهریار محمد رضایی
معاونت محیط زیست انسانی
منیژه رامون
اداره نظارت و بازرسی
معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی
صادق خالق زاده بیک
دبیرخانه طرح تدوین استراتژیک
جواد دقیق روهی
محمود زاده – پیراسته
هنریک مجنونیان
زهرا پور خشوری
مهرنوش ضیاشهابی
محسن امیر – فضل ال ...حسینی
دفتر حقوقی و امور مجلس محیط زیست
دکتر ناصر قاسمی
فیروزه برومند
صادق اصغری
معاونت محیط زیست انسانی
دکتر محمد صالحی
دکتر مجید مخدوم
هنریک مجنونیان
مایکل مارت – پائول کامل
کورش کریمی طاری
حسین تقدسیان – سعید میناپور
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
جشنواره فیلم سبز
محمدرضا افضلی
سید کاظم امینی
جمعیت پیام سبز
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سه چالش با اخالق
بهار خاموش
حفاظت محیط زیست
اصول تفسیر عکس های هوایی
اکولوژکی
پیامدهای
ِ
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
راهنمای آزمایش آب و فاضالب
مراقبت از زمین
پالئو نتولوژی بی مهرگان
راهکارهای توسعه فرهنگ محیط زیست
فرهنگ دوسویهعلوم محیط زیست
مبانی محیط زیست
جغرافیای زیستی
فناوری و ایمنی زیستی
عالئم حیاتی کره زمین
آموزش مهارت رایانه درجه دو
تمساح حفاظت وپرورش
شگفتی های تنوع زیستی
آلودگی دریا
مجموعه مقاالت زاگرس مرکزی
خاطرات سیاسی ری شهری
اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی
حقوق کیفری محیط زیست
سیمای سرزمین ما ایران
سیاره محبوب من
وضعیت جهان 1998
مقد مه ای بر اکولوژی رفتار
مجموعه اولین همایش محیط زیست و اسالم
زیستن در محیط زیست
بوم شناسی گیاهی
مبانی محیط زیست
صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی
اخالق محیط زیست
طرح امید
عروس کویر
جایگاه پرندگان در طبیعت
مرغابی سانان ایران
پرتوی از اسرار نماز
محیط زیست در قلمرو شعر
حیات وحش ایران مهره داران
پستانداران ایران
منطقه حفاظت شده باغ کشمیر
دنیای جانوران
پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده
زن و توسعه پایدار
آلودگی هوا و راهکارهای کاهش آن
پارک ملی تندوره

جیمز پی – استربا – علی حقی
راشکارسول – عبدالحسین وهاب و ...
گروه زمین کاران
دکتر محمود زبیری
دکتر عوض کوچکی-حمیدرضا شریفی
محمد جواد صفار
و -دین  -آدامز
عبدالحسین وهاب زاده
آر.اچ – بلک – دکتر علی میثمی
سید جالل الدین شایگان
دکتر مسعود منوری
کنت وات – عبدالحسین وهاب زاده
کوکس و مور
دکتر نعمت اله خوانساری
لستر براون – حمید طراوتی
کورش کریمی طاری
اصغر مبارکی – سید امیر ایافت
دکتر هوا کیمیان
آر  .بی کالرک
محمدی ری شهری
گرنت – پدرسن
دکتر مصطفی تقی زاده انصاری
یدال ...آرمی سه ساری
پرستو میراب زاده
لستر براون
کرنر و ریویس
محققان حوزه دانشگاهی
پروفسور جی تی مبیلر
منصور مصداقی
کنت وات
الکس ویلسون
جان بنسون
لستر براون – حمید طراوتی
علیرضا عرب بافرانی
جون درست – کامبیز بهرام سلطانی
بهروز بهروزی راد
محسن قرائتی
محمدعلی امامی نایینی
اسکندر فیروز
هوشنگ ضیایی
حسین آقامیری – جواد رافی پاک
هنریک مجنونیان
هنریک مجنونیان
دکتر پروین معروفی
احمدرضا الهیجان زاده – هلنا کعبی
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