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 مقدمه

به توسعه و پیشرفت جامعه را در گرو تدوین و اجررای  گذرد که دستیابی  هفت دهه از تفکری در ایران می

یعنری محریط   برنامره هرا   بستر اجرای لیکن داند.  اقتصادی کشور میهای اجتماعی ریزی کالن در بخش برنامه

محریط   عقیده بر این است که آراستن رابطره  کمتر مورد توجه بوده است.توان و حساسیت آن برمبنای زیست 

پایدار و درخور از منابع طبیعی تجدید شرونده در   به تضمین استفاده مستمر،زیست با سایر مولفه های توسعه 

توسعه و پیشرفت انسان در عرصه های مختلف در میان مدت و  منجر شده و به یچارچوب ظرفیت های طبیع

ی قرار دارد و فعالیتی پژوهشری اسرت کره    دراز مدت می انجامد. این نگاه بر اساس داده های پایدار بوم شناخت

و در انتهای آن مکان و میزان قابلیرت برارگزاری کراربری هرای      باشد نتایج آن در مقیاس منطقه ای قابل اجرا

های برد، آسیب های طبیعری بره حرداقل     کالن مشخص گردند تا با پیروی از نقشه بدست آمده و نیز ظرفیت

 مدت به شرط سازوکارهای صحیح توزیع ثروت به رفاه باالتری دست یابرد. برسد و انسان در میان مدت و دراز 

بررسی توان اکولوژیک و برآورد ظرفیت برد، به عنوان دو محرور اصرلی مطالعرات سررزمینی بره ویرژه       در واقع 

  .روستایی مطرح می باشد طراحی اگرو اکوسیستمی

مورد نیاز و  های پایه و استخراجی اطالعات، الیهآوری و ساماندهی  جمعحاضر به  در این فصل از گزارش پروژه

ارزیرابی تروان اکولروژیکی منراطق برنامره ریرزی اسرتان اصرفهان         شرح مختصری از اطالعات مورد استفاده در 

بره منورور   هرای اسرتان   ویژگری  ،با مطالعه اطالعات پایهر این گزارش سعی بر آن است تا دپرداخته می شود. 

توان به طور کامل شناسایی شود تا در ادامه آن خسارات وارده بر محیط زسیت به حداقل بکارگیری در ارزیابی 

 ممکنه کاهش یابد.
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 سیمای طرح

استان اصفهان با برخورداری از موقعیت خاص سیاسی و جغرافیایی در کشور و بهرمندی از مواهب طبیعری  

خدماتی، کشاورزی، گردشگری و صنعتی قرار بی شمار همواره مورد اقبال عمومی از جنبه های مختلف توسعه 

 روبرو گردد.ای  معضالت محیط زیستی عدیده اعالوه بر رشد و شکوفایی بشده  داشته است و همین امر منجر

های انجام شرده   و عدم مطابقت توان اکولوژیک سرزمین با بارگزاری محیط زیست نابسامانی در مدیریت کالن

کولوژیک نسبت به ظرفیت زیستی در استان از مهمترین مشکالتی است کره در  در آن و فزونی یافتن رد پای ا

این امر در طرح های توسعه ای روستایی نیز مشهود است پس ضرروری   بررسی های اولیه به چشم می خورد.

از ایرن رو ارزیرابی    یکی و توان سرزمین به خوبی مورد توجه قرار گیرد.ژابعاد اکولو هااست که در توسعه روستا

ن در اجرای طرح اگرو اکوسیستمی می تواند برپایرداری و ثبرات   آدقیق توان مناطق برنامه ریزی و بکار گیری 

این پروژه برآن است تا با انجام مطالعات پایه و برا   جهت رفع عدم تعادل ها نقش بسزایی داشته باشد. هاروستا

عملی به منوور ساماندهی فضایی سیمای سرزمین به گونره ای   دستیابی به تحلیل های اکولوژیک راهکارهایی

توسعه پایدار را در این اسرتان   حرکت در جهت رقم بخورد تا در آینده شاهد کاهش معضالت محیط زیستی و

 شاهد باشیم.را منحصر به فرد و ارزشمند در کشور 
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 استان اصفهان قسیمات سیاسی و جغرافیایت

دقیقه  01درجه و 17دقیقه تا  71درجه و 12کیلومتر مربع بین  121219استان اصفهان با مساحتی حدود 

النهار گرینویچ قرار گرفته دقیقه طول شرقی از نصف 10درجه و   11دقیقه تا  18درجه و  79عرض شمالی و 

این استان که در مرکز ایران  داده است. درصد از مشور را به خود  اختصاص 5/11که مساحتی معدل   است

های فارس و کهگیلویه و بویراحمد از های مرکزی، قم و سمنان از جنوب به استانواقع شده از شمال به استان

ر اساس آخرین . بو چهارمحال بختیاری محدود استهای لرستان استانشرق به استان یزد و از غرب به 

-دهستان می 101 بخش و  12 شهر،  121شهرستان، 07 این استان شامل 1190  تقسیمات کشوری در سال

های کوه استان اصفهان میان(. 1191)سالنامه آماری استان اصفهان، .آن شهر اصفهان است باشد و مرکز

موقعیت استان در کل کشور و نقشه  1است که شکل  واقع شده های شرق زاگرسمرکزی ایران و دامنه

 دهد.ها را در استان اصفهان نشان میموقعیت دهستان 0ها و شکلوقعیت شهرستانم وتقسیمات سیاسی 
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 های استان اصفهانموقعیت شهرستان - 1شکل 
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 استان اصفهانهای موقعیت دهستان - 0شکل 
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 استخراجی وهای پایه  الیهآوری و ساماندهی اطالعات،  جمع

سیسرتمی اسرتفاده شرده اسرت ترا      جهت ارزیابی توان اکولوژیک از روش رستری و غیرر اکو در این پژوهش 

ای برای مقایسه های آینده بدست آید. روش رستری و غیر اکوسیستمی دارای انعطاف و قابلیت بیشتری زمینه

گیری یرا  سازی و حتی سختتوان با وزن دهی و فازیادغام نقشه هاست و در آن میستمی نسبت به روش سی

 برر  گیری در مورد حضور ویژگی های مورد نور، صحت مختلف داده ها را در فرایند ارزیرابی دخالرت داد.  آسان

ای از مجموعهرفیت برد در سطح استان از های و همچنین ظ برای ارزیابی توان اکولوژیک کاربرین اساس یمه

 های رستری و وکتوری استفاده شده است. الیه

تمرکز  و ظرفیت بردهای پایه و استخراجی مورد استفاده در ارزیابی توان اکولوژیک تهیه الیه رب این گزارش 

کمبود آمار و اطالعات مورد نیراز یکری از    می باشد.اطالعات مذکور  به هنگام سازی و تصحیح درصدد و نموده

ت عمده در این مطالعات می باشد. برای هرگونه بررسی درباره مباحث توسعه داشتن اطالعات صحیح و مشکال

و به هنگام موجرب میشرود کره در     مناسب ضرورت دارد و برای اینگونه مطالعات، نبود اطالعات و آمار مناسب

تلرف علمری و داده هرای    بسیاری از موارد امکان محاسبه صحیح فراهم نشود. در مطالعره حاضرر از منرابع مخ   

ز مورد اسرتفاده قررار خواهنرد    مختلفی استفاده خواهد شد که طبعا در گزارش تصحیح و به روز شده حاضر نی

 ن نماید.ارتا خالء اطالعاتی را جب گرفت

این دسته از مطالعات عالوه بر تصحیح و به روز رسانی اطالعات موجود و بر تولید الیه های جدیرد و یرا در   

به منورور ارزیرابی تروان اکولوژیرک اسرتان      اشاره دارد.  سایر مطالعات مفقود مانده استیه  های که در واقع ال

آوری اطالعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیرل منرابع موجرود، پایگراه     های کالن بعد از جمعاصفهان برای کاربری

و عالوه بر آن برای فایل هرای   زیرهای مذکور از سیستم تصویر به شرح اطالعاتی تشکیل شد. برای کلیه نقشه

 استفاده شده است. متر 12رستری از اندازه سلول 

Cell size: 12m 

Refrence System: Iran Lambert 
Projection: Lambert Conformal Conic 
Datum: WGS 1987 

Ellipsoid: WGS 1987  
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Prime Meridian: Greenwich 

Angular Unit: Degree 
Linear Unit: Meter  (1) 

Central_Meridian: 17 

Standard_Parallel_1:  12 

Standard_Parallel_0:  15 

Central_Parallel:07 

Rows: 11118 

Columns: 19107 

 

 ،توپروگرافی ؛ گرروه مختلرف شرامل    نره بر همین اساس اطالعات پایه مورد نیاز در بخش ارزیرابی تروان بره    

و  مخراطرات طبیعری و انسرانی    ،کاربری اراضی، آبمنابع، هواشانسی، خاکشناسی، شناسیزمین، گیاهیپوشش

 تقسیم شده است که در ادامه به شرح از آن اشاره می شود.  های سرزمینارزش
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 توپوگرافی

طراحی و تدوین هر گونه برنامه برای توسعه مناطق مختلف به شناخت ظرف اصلی و خصوصیات ابعادی آن 

باشرد و حضرور مسرتقیم در روی زمرین و      نیاز دارد. نور به اینکه بستر اصلی توسعه، فضای زمینی اطراف مری 

ر آنهرا دارد، لرذا در تمرامی    بینی هر نوع فضائی احتیاج به روبرو شدن برا پارامترهرای ابعرادی و تغییرر د     پیش

های توسعه بویژه توسعه پایدار بدون در نور گرفتن پارامترهای ابعادی محیط عرالوه برر اینکره زیربنرای      برنامه

توجهی به این پارامترها و در نتیجه خسارت  توسعه با مشکل مواجه خواهد شد، آینده توسعه نیز در مخاطره بی

 جبران ناپذیر قرار خواهد گرفت. 

ناسب با پتانسیل سرزمین، کرامال  ملمروس بروده و    تم سی این پارامترها در ایجاد مناطقنقش بنیادی و اسا

شناسی در درجات اولیه اهمیرت بررای فضاسرازی محریط و اسرتقرار هرگونره        پس از پارامترهای جوی و زمین

های تکتونیکی  امل به ویژگیعملیات بیولوژیکی و مکانیکی قرار دارد. از آنجائی که شدت و ضعف حضور این عو

و ژئودینامیکی و در درجات بعدی به عوامل آب و هوائی بستگی دارد، لذا بررای انجرام هرر گونره عملیراتی در      

هرای توسرعه پایردار     ها در سرفصل مطالعات قراردارد و برای تدوین و طراحی برنامه محیط شناخت این ویژگی

بر پارامترهای خطی )طول، عرض، ارتفاع(، سطحی )مساحت و...(  بایستی نقش مهم و زیربنائی آنها که مشتمل

باشد، به خوبی واضح و تبیین گردد و برای این مهم بایستی کامال  فضای اطراف را از جنبه  و تلفیقی از آنها می

بره  گیری نمرود و از آنهرا    سیل و فرسایش شناسائی و اندازه مانندشیب، جهت، ارتفاع و پارامترهای دیگر مؤثر 

 عنوان اطالعات پایه و سایر محاسبات مربوط به توسعه استفاده کرد. 

نسبتا  ثابت بوده  منطقهشود که مقادیر آنها برای هر  به مجموعه پارامترهایی گفته می توپوگرافیهای  ویژگی

شیب سررزمین، امکران   باشد. خصوصیات  می سرزمینیک بلندی  شرایط پستی ودهنده وضع ظاهری و  و نشان

یالن آبری آن  ها و ب ضریب رواناب، شدت و ضعف دبی سیالبهای مختلف، ها، محدودیتارگذاری انوان کاربریب

های های جغرافییای نیز کیفیت و محدودیت را در برخی از کاربریجهتتاثیر فراوانی دارد و همچنین شیب و 

فی از همرراه داشرتن اطالعرات کرا    و بره   منطقره یک  توپوگرافیاگاهی از خصوصیات می دهد.  تحت تاثیر قرار
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بر اساس خصوصیات اصلی منطقه را  نحوه بارگذاریتواند تصویر نسبتا دقیقی از شرایط آب و هوائی منطقه می

ایرن  کره   و ارتفراع جهرت  ، عبارتند از: شیب توپوگرافی مورد بررسی در این پژوهشهای  دهد. ویژگیمینشان 

 .حاصل شده است ASTERمدل رقومی ارتفاعی سنجنده های  از نقشه ها بررسی

 طبقات ارتفاعی

USGSسایت از وب 0با استفاده از تصاویر ماهواره استر (DEM) 1نقشه رقومی ارتفاع 
بدست آمد.  1 

انجام شد و در نهایت نقشه  Seamless Mosaicبا اجرای دستور  ENVI1.1افزار موزائیک تصاویر در محیط نرم

DEM  (. قدرت تفکیک مکانی 1استان تهیه گردید)شکلDEM  متر در نور گرفته شد.  12در  12مور نور

 7شکل. این نمودار در (1)شکلبرای بررسی تغییرات ارتفاع در منطقه، نمودار فراوانی ارتفاع منطقه تهیه شد

ب شالوده آمایش مطابق طبقه بندی کتا 1ندی ارتفاع از جدولطبقه ب رنمایش داده شده است. به منوو

و  1222های کمتر از بیشتر ارتفاع منطقه در محدوده  1مطابق جدول (. 1181سرزمین استفاده شد)مخدوم،

  متر قرار دارد. 1822تا  1722

                                                           
1 Digital Elevation Model 

0 Aster 

1 https://earthexplorer.usgs.gov 
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 در استان اصفهان یارتفاع مدل رقومی  -1شکل 

 

 اصفهاننمودار فراوانی طبقات ارتفاع در استان  -7شکل 
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 مساحت طبقات ارتفاع منطقه مورد مطالعه  -1جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( طبقه ارتفاع)متر( ردیف

 07.51 0511115.20 1222کمتر از  1

0 1222-1722 1929511.11 11.87 

1 1722-1822 0712919.11 00.11 

7 1822-0022 1819828.7 11.11 

1 0022-0522 1111089.17 10.09 

5 0522-1222 710028.18 7.01 

1 1222-1722 11528.75 2.11 

 2.01 00121.79 1722بیش از  8

 

 شیب 

تهیه شد. برای بررسی پراکنش طبقات شیب در   Slopeو با استفاده از دستور  DEMنقشه شیب از الیه 

. (0)جدول( نقشه شیب به نه طبقه معمول تقسیم شدReclassتوسط دستور بازطبقه بندی )سطح استان 

دهند. را نشان می بندی شده شیب و نمودار فراوانی طبقات شیببه ترتیب نقشه طبقه 5و 1 هایشکل

 درصد قرار دارد 10تا  0منطقه در محدوده همان گونه که از نمودار فراوانی مشخص است، بیشترین شیب 

 .درصد از مساحت استان را در برگرفته اند 18ن سه طبق یکه ا
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 در استان اصفهان نقشه درصد شیب  -1شکل 

 

 

 در استان اصفهان شیب درصد نمودار فراوانی طبقات -5شکل 
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 منطقه مورد مطالعه در  طبقات درصد شیبمساحت  -0جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( درصد شیب ردیف

1 2-0 118102.18 1.00 

0 0-1 0212001.15 19.11 

1 1-8 0111211.10 02.10 

7 8-10 0210811.01 18.81 

1 10-11 921229.95 8.77 

5 11-02 891105.01 8.11 

1 02-12 857171.11 8.28 

8 12-51 1221501.11 9.70 

 0.22 017711.7 51از تر بیش 9

 

 جهت

دهنده جهت تهیه شد. این نقشه نشان Aspectنقشه جهت از مدل رقومی ارتفاع و با استفاده از دستور 

را نشان شیببندی شده جهت نقشه طبقه 1 شکلدار نسبت به تابش نور خورشید است. های شیبدامنه

و جنوب  مشخص است، بیشترین طبقات جهات متعلق به جهت شمال 1جدول دهند. همان گونه که از  می

 .باشدمی

 منطقه مورد مطالعهشیب مساحت طبقات جهت  -1جدول 

 (درصدمساحت ) مساحت )هکتار( طبقه جهت ردیف

 1.17 111528311 دشت )جهات منفی= مناطق بدون شیب( 1

 01.58 2415228312  (درجه 160تا  118شمال ) درجه(، 18تا  0شمال )جهات  2

 07.81 2681884381 درجه( 118تا  18شرق)جهات  1

 01.15 2411410311 درجه( 228تا  118جنوب )جهات  1

 00.51 2120021311 درجه( 118تا  228)جهات غرب  8
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 نقشه جهات اصلی شیب در استان اصفهان  -1شکل 
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   پوشش گیاهی

سی قرار های زراعت و باغداری، جنگل و مرتع مورد برررا می توان تحت گروه پوشش گیاهی استان اصفهان

عمده فوق الذکر تشکیل می دهرد.   هایدرصد اراضی استان را گروه درصد 52داد. الزم به ذکر است که حدودا 

میلیون هکتار اراضی اسرتان بره مراترع،     1.8درحدود  ارد.رصد از اراضی استان به زمینهای بایر اختصاص د 11

میلیون  1/2، دیم و آبی و باغداری میلیون هکتار به زمین های کشاورزی 17/2میلیون هکتار به جنگل،  50/2

و تپه هرای   ، بیرون زدگی سنگی شوره زارمیلیون هکتار را اراضی کویری 1.5ونیز  مناطق انسان سازهکتار به 

شهرستان های نائین، کاشان، نطنز، اردستان، آران بیردگل و بخرش شررقی شهرسرتان     . شنی تشکیل می دهد

های استان را می توان با توجه بره شررایط طبیعری از    بیابان اصفهان در مجاورت کویر مرکزی ایران قرار دارند.

زارهرا و  زارها با پوشش گیراهی و شروره  شنجمله ارتفاع خاک درجه خشکی و پوشش به طبقات مراتع بیابانی 

میلیون هکتاری بیابان های اسرتان، برالب برر یرک      0/1از سطح اراضی کویری فاقد پوشش گیاهی تقسیم نمود.

طبقرات   8مسراحت و شرکل    7جردول های شنی فعال و نیمه فعال تشکیل می دهرد.  میلیون هکتار آن را تپه

 دهد.کاربری اراضی را نشان می

 )منبع: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان(مساحت طبقات پوشش  گیاهی در منطقه مورد مطالعه  -7جدول 

 ردیف طبقه کاربری مساحت )هکتار( مساحت )درصد(

 1 طرح آبخوانداری 1111.10 2.21

 0 جنگلکاری 15215.11 2.17

 1 کشاورزی 192192.19 1.10

 7 ساز انسان 122811.88 2.97

 1 باغ 15118.51 2.17

 5 بایر 1197202.59 11.20

 1 کشاورزی دیم 72102.80 2.11

 8 مخروطه افکنه 12171.01 2.55

 9 مرتع خوب 178772.01 1.19

 12 کویر 111101.09 1.27

 11 جنگل کم تراکم 11701.81 2.78

 10 مسیل 118.15 2.21

 11 شن زار -جنگلکاری  01878.55 2.02
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 17 باغ و کشاورزی 0018.91 2.20

 11 باغ و کشت دیم 121099.90 1.22

 15 مرتع متوسط 112219.01 5.51

 11 مرتع فقیر 7981821.18 75.11

 18 شوره زار 198971.11 1.11

 19 شن زار 191811.91 1.81

 02 جنگل بدون تراکم 1170.82 2.21

 01 تاالب 17101.00 2.59

 00 متوسطجنگل  75111.87 2.71

 01 بیرون زدگی سنگی 901155.11 8.51

 07 دریاچه نمک 157219.11 1.11

 01 محیط آبی 7127.12 2.27

 05 جنگل 782117.21 7.79

 

 

 اراضی در استان اصفهان و کاربری نقشه پوشش  -8شکل 
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 ویژگی های مراتع 

با توجه به گونه غالب انجام گرفته که شامل حداقل دو گونه،  های مرتعی در تیپولوژی گیاهی، معرفی تیپ

ها و مراتع تهیه شد که به های پوشش مرتعی استان از سازمان جنگلبا نسبت پوشش بیشتر است. نقشه تیپ

تیپ مرتعی وجود دارد  59شود. بر این اساس به طور کلی در استان تعداد   تفکیک هر تیپ در ذیل تشریح می

درصد از منطقه بدون  71که ماطبق جدول سازد. ها را مشخص میعیت مکانی هر یک از تیپموق 9شکل 

. نکته قابل درصد بیشترین گونه غالب می باشد 10.7با  Artemisia sieberiپوشش مرتعی غالب و سپس گونه 

فقیر و خیلی  از مساحت منطقه را مرتع خوب تشکیل و مابغی مراتع 01/2توجه این موضوع می باشد که صرفا 

 فقیر می باشند.

 

 در استان اصفهان های مرتعینقشه تیپ  -9شکل    
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 ها و مراتع()منبع:سازمان جنگلهای پوشش مرتعی در استان اصفهانتراکم تیپ  -1جدول 

 

 ردیف

 ویژگی های تیپ پوشش مرتعی های پوشش مرتعیتیپ 

 تراکم مساحت )هکتار( کد تیپ مرتعی نام التین

تولید قابل برداشت 

 )میانگین(

 کیلوگرم در هکتار

 وضعیت مرتع

1 Anabasis aphylla 101 178172.71 < 12 % 01 خیلی فقیر 

0 Anabasis aphylla - 

Artemisia 
 فقیر 12 % 01 - 12 08512.55 108

1 Anabasis aphylla - 

Astragalus 
 فقیر 122 % 12 - 01 11.00 109

7 Anabasis aphylla - 

Launaea 
 خیلی فقیر 01 % 01 - 12 11981.27 111

1 Anabasis aphylla  - 

Peganum 
 خیلی فقیر 01 % 12 > 11818.01 110

5 Anabasis aphylla - 

Scariola 
 فقیر 12 % 01 - 12 11119.15 111

1 Annual grasses - Annual 

forbs 
 فقیر 122 % 01 - 12 85818.11 115

8 Artemsiia aucheri 171 81121.19 01 - 12 % 022 ضعیف 

9 Artemisia aucheri - 

Astragalus 
 ضعیف 022 % 12 - 01 177191.02 177

12 Artemisia aucheri - 

Scariola 
 فقیر 122 % 01 - 12 15101.10 179

11 Artemisia sieberi-

Anabasis 
 فقیر 122 % 01 - 12 082109.70 151

10 Artemisia sieberi-

Astragalus 
 فقیر 022 % 12 - 01 121821.21 155

11 Artemisia sieberi-

Anvillea 
 ضعیف 022 % 12 - 01 01817.11 158

17 Artemisia sieberi - 

Cornulaca 
 فقیر 01 % 01 - 12 117015.51 111

11 Artemisia sieberi - 

Fortuynia 
 فقیر 122 % 01 - 12 05951.51 181

15 Artemisia sieberi - 

Haloxylon 
 خیلی فقیر 01 % 01 - 12 08809.21 181

11 Artemisia sieberi - 

Hammada 
 فقیر 12 % 01 - 12 1211.19 187

18 Artemisia sieberi - 

Pteropyrum 
 فقیر 122 % 01 - 12 11211.11 195

19 Artemisia sieberi - 

Salsola 
 فقیر 12 % 12 - 01 119897.89 198

02 Artemisia sieberi - 

Scariola 
 ضعیف 122 % 01 - 12 759219.01 199

01 Artemisia sieberi - 

Seidlitzia 
 خیلی فقیر 01 % 12 > 08211.02 522

00 Artemisia sieberi - Stipa 527 72519.71 12 - 01 % 022 ضعیف 

01 Artemisia sieberi - 

Zygophyllum 
 ضعیف 122 % 12 - 01 011905.57 521

07 Artemisia sieberi 528 1105011.71 12 - 01 % 12 فقیر 

01 Astragalus - Agropyrum 529 79100.19 01 - 12 % 022 ضعیف 

05 Astragalus - 

Acantholimon 
 فقیر 122 % 12 - 01 1015.19 510

01 Astragalus - Bromus 517 79081.12 > 11 % 022 ضعیف 
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08 Astragalus - Circium 515 8890.11 01 - 12 % 022 ضعیف 

09 Astragalus - Cousinia 518 81901.98 12 - 11 % 022 ضعیف 

12 Astragalus - Daphnae 519 012810.18 12 - 11 % 022 ضعیف 

11 Astragalus - Eryngium 500 05059.59 12 - 01 % 12 فقیر 

10 Astragalus - Ferula 507 01012.17 12 - 11 % 022 خوب 

11 Astragalus - Phlomis 511 1.70 01 - 12 % 122 فقیر 

17 Astragalus - 

Psathyrostachys 
 ضعیف 022 % 01 - 12 108.00 511

11 Astragalus - Scariola 572 81998.10 01 - 12 % 022 ضعیف 

15 Astragalus - Stipa 570 1911.79 01 - 12 % 022 ضعیف 

11 Atriplex - Panicum 511 5215.05 01 - 12 % 022 ضعیف 

18 Convolvulus - Astragalus 511 75555.02 12 - 01 % 122 ضعیف 

19 Cornulaca - Annual 

grasses 
 فقیر 12 % 01 - 12 77018.11 588

72 Cornulaca - Artemisia 592 11121.17 < 12 % 01 خیلی فقیر 

71 Cornulaca - Salsola 590 71088.72 < 12 % 01 خیلی فقیر 

70 Cornulaca - Seidlitzia 591 121110.01 12 - 01 % 01 فقیر 

71 Daphnae - Astragalus 117 0.51 12 - 01 % 12 فقیر 

77 Euphorbia - Hertia 107 2.01 12 - 01 % 122 فقیر 

71 Gundelia - Cousnia 177 111920.01 12 - 01 % 12 خیلی فقیر 

75 Halocnemum 115 11.22 < 12 % 01 خیلی فقیر 

71 Hammada - Artemisia 151 00201.50 12 - 01 % 01 فقیر 

78 Hammada - Polygonum 111 58100.59 12 - 01 % 01 فقیر 

79 Hertia - Noaea 190 7151.71 12 - 01 % 12 فقیر 

12 Hertia - Scariola 191 1185.20 < 12 % 01 خیلی فقیر 

11 Launea - Noaea 821 12810.97 < 12 % 12 خیلی فقیر 

10 Noaea - Cousnia 811 52212.50 < 12 % 01 خیلی فقیر 

11 Rosa persica - Scariola 871 5120.22 < 12 % 01 خیلی فقیر 

17 Salsola sp. 811 121191.17 < 12 % 01 خیلی فقیر 

11 Salsola - Artemisia 817 15972.15 12 - 01 % 01 فقیر 

15 Salsola - Cornulaca 851 15515.00 < 12 % 01 فقیر 

11 Scariola - Astragalus 811 12182.11 12 - 01 % 12 فقیر 

18 Scariola - Cousinia 817 80011.87 12 - 01 % 12 فقیر 
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 زمین شناسی

آگاهی از وضعیت عمومی ساختار زمین، تاریخ شکل گیری، معرفی دوران الیه ها و... عاملی بر تسریع و تسهیل 

صنایع اشاره کرد. عالوه بر آن در توان به توسعه سکونگاه های و پیاده سازی الزامات توسعه می باشد که از آن میان می

جنس و نوع سنگ و خاک، گلها، رانش ولغزش  -ها و سامان دادن به فضا و فعالیت موثر است. شناسایی ایجاد شهرک

تواند در جلوگیری از حوادث آتی موثر بوده و حرکت در جهت اهداف چشم انداز و برنامه های میان مدت را و... می

ها را باال می برد. ساختار زمین شناسی منطقه نشان از عالوه برآن کارایی و بهره وری این برنامهتسریع و راحت نماید. 

(. باختر اصفهان را 12های موجود در این منطقه مربوط به دوران پرکامبرین تا عهد جدید است)شکلآن دارد که سنگ

خی از نقاط سنگهای دگرگون شده به وسیله بیشتر رخنمونهای دوران پرکامبرین تشکیل میدهد. در گلپایگان در بر

سنگهای دگرگون نشده پر کامبرین پوشیده شده است. بخش بزرگی از این دگرگون شدگی در شمال گلپایگان و موته 

خمین از فیالدگنیس ساخته شده و با حرکت به طرف مشرق  -دیده می شود. تپه های شمالی جاده گلپایگان 

ود. کانسارهای مهم پرکامبرین شامل آهن در شرق نائین، سرب و روی در نائین و دگرگونی و گنیس زیادتر می ش

اردستان و طال در موته می باشد. از دوره کامبرین )وابسته به پالئوزوئیک( تا پایان دوره سیلورین فعالیت رسوبی و 

ی آواری و کربناتی در غرب و ماگمایی در استان کاهش یافته است. در اواخر دوره سیلورین و طی دوره دونین رسوبها

شمال کوه کرکس به وجود آمده که صاحب نوران آنها را به دوران دونین پائین منتسب میکنند. این رسوب ها در 

19 Scariola - Euphorbia 811 071751.11 < 12 % 01 خیلی فقیر 

52 Scariola - Launea 815 11015.18 12 - 01 % 12 فقیر 

51 Scariola - Stachys 811 00150.29 12 - 01 % 122 فقیر 

50 Scariola - Stipa 818 9.79 12 - 01 % 12 فقیر 

51 Seidlitzia 881 81791.11 12 - 01 % 12 فقیر 

57 Seidlitzia - Artemisia 881 08151.89 < 12 % 01 فقیر 

51 Seidlitzia - Phrgmites 888 15505.92 < 12 % 01 خیلی فقیر 

55 Sophora - Lanunea 897 1111.19 01 - 12 % 12 خیلی فقیر 

51 Stachys - Euphorbia 895 19715.91 < 12 % 01 خیلی فقیر 

58 Stachys - Scariola 891 11507.11 < 12 % 01 خیلی فقیر 

59 Stipa - Artemisia 921 01091.18 12 - 01 % 12 فقیر 
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دامنه غربی و شرقی کوه های کهرود برون زدگی دارد. برون زدگی غربی تا روستای ابیانه و اطراف سه ادامه دارد. در 

های اسه ای و شیلی و الیه های شیل قرمز رنگ از آثار دونین پائین است. بر اساس فسیلشمال زفره و کوه کفتاری م

یافته شده بر روی سنگ آهک های خاکستری رنگ، این سنگ ها را به دوره های داونین میانی و باالیی وابسته 

قهرود و مناطق جنوب غرب میدانند. آثار دونین باالیی عالوه بر فسیلهای یافت شده فوق الذکر، در رشته کوههای 

اردستان به صورت رسوبات شیل و آهکهای براکیومودار مشاهده می گردد. سنگهای کربونیفر پائین، آهکی و ماسه 

سنگی بوده، و در جنوب شرقی منطقه گسترده است. در مناطق مورد مطالعه، آثاری از سنگهای دوران کربونیفر باال 

نی و باالیی در شمال شرقی، جنوب شرقی و همچنین در غرب اصفهان مشاهده دیده نشده است. سنگ های پرمین میا

های مذکور سخت و می شود. این سنگها بیرون زدگی کمی داشته و اغلب به وسیله آبرفت پوشیده شده است. آهک

طراز امتداد  کریستاله بوده و به علت حرکات کوهزایی شدید منطقه خرد شده است. از کوه بیشه داران تا باالی آبادی

های بیشتر آهکی و دولومیتی این دوره در اطراف سه، جنوب ابیانه، کهرود وجود دارد. در این سنگ ها می باشد. نهشته

های دوره تریاس )وابسته به مززوئیک( در جنوب شرقی و این مناطق آثاری از پرمین پائین دیده نشده است. رخنمون

ثار بارز این دوره، رخساره نخلکا است. در شمال شرقی شهرضا، شمال شرقی شمال غربی منطقه دیده می شود. از آ

اصفهان، غرب زفره دولومیت های وابسته به دوره تریاس میانی مشاهده می شود. دوره تریاس دارای دو رخساره به 

ره آلبی بیشتر نامهای رخساره ژرمانیک )تبخیری( و رخساره دریایی )آهکی، آلپی( است که در منطقه اصفهان، رخسا

است. پس از حرکات تریاس میانی، بخش شرقی حوضه زاینده رود از آب خارج شده و به صورت دریایی کم عمق 

درآمد. شرایط کوالبی و دولومیت ساز و یا از نوع کرانهای و مردابی با رسوبات ضخیم شیل و سیلت که از تریاس باالیی 

از مسیر رودخانه زاینده رود را همین رسوبات تشکیل میدهد. در اواخر  کیلومتر 102تا اواسط ژوراسیک ادامه یافت. 

دوره ژوراسیک حرکات کوهزایی، کشور را تحت تاثیر خود قرار داده که دگرگونیها و توده های آذرینی، همچنین 

سیک از مجموعه دگرگونی گلپایگان و ماگماتیسم کاله قاضی حاصل آن است. الزم به ذکر است که نهشته های ژورا

نور سنگ کف سفرههای آب زیرزمینی و جریانهای سطح االرضی اهمیت ویژهای دارد. رخنمون سنگهای کرتاسه 

تقریبا  در سرتاسر منطقه یافت میشود و در قسمتهای جنوبی گسترش بیشتری دارد. کرتاسه طوالنی ترین دوره در 

ژوراسیک میدانند. سنگهای رسوبی این دوره در قاعده با  دوران مزوزئیک است که از بسیاری جهات آن را ادامه یا تکرار

یک کنگومرا و ماسه سنگ قرمز رنگ شروع می شود. و به وسیله آهک، ماران و شیلدنبال می شود. در مجاورت منطقه 

های اطراف بیابانک، شرق گسل نائین، چوپانان، عروسان، جندق، گلپایگان اشکال اصفهان، منطقه پشت بادام تپه
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لف آثار این دوره مشاهده می شود. سنگهای دور ائوسن وابسته به دوره ترسیر در شمال شرق و جنوب غرب مخت

اصفهان دو بخش عویم را به خود اختصاص میدهد. در نواحی آبادی سه )از توابع برخوار و میمه( بهترین مقاطع این 

ور الیگوسن دیده می شود. در منطقه سمیرم دور دیده می شود. عالوه بر آن در کوههای جنوبی و غربی رسوبات د

رسوبات دور میوسن و پلیوسن وجود دارد. در دوره کواترنر در استان نهشته های متفاوتی وجود دارد که به ترتیب 

ها و ها، دریاچه ها و چشمهاهمیت عبارتند از رسوبات آبرفتی، رسوبات بادرفتی، رسوبات تبخیری، واریزها و زمین لغزه

 ه رسوبات و آثار یخچالی.باالخر

ها دارای ویژگیهای خاص خود بوده و از مهمترین پارامترها برای تصمیم گیری امور توسعه هر یک از این نهشته 

شناسی استان از سازمان زمین شناسی کشور  برهمین اساس برای انجام پروژه مطالعاتی، نخست نقشه زمین می باشند.

ها یکسان سازی و توضیحات و تصحیحات  شناسی کدهای آن تهیه شدند. در مرحله بعد، با همکاری کارشناسان زمین

می باشد که جهت انجام محاسبات   shpکتور الییه های موجود  با صرف وقت بسیار تولید گردید. این الیه به صورت و

-طبقات زمین نقشه 11ه به رستر با خصوصیات ثابت تهیه و به اندازه محدوده مورد مطالعه تولید شد. شکل وطمرب

دهد.خصوصیات هر طبقه را نشان می 5شناسی منطقه و جدول 
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 استان اصفهاننقشه سن طبقات زمین شناسی در  -12شکل 
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 نقشه طبقات زمین شناسی در استان اصفهان -11شکل 
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 )منبع:سازمان زمین شناسی(ویژگی های طبقات زمین شناسی در استان اصفهان   -5جدول 

 ردیف
کد واحد زمین 

 شناسی
 مساحت محدوده سنی سن توضیحات فارسی توضیحات انگلیسی

1 Cag 
Grey thick - bedded to massive 

limestone and dolomite ( Aghda Fm ) 
 Cambrian PALEOZOIC 111.7 ماسه سنگ، مارن و سنگ اهک

0 Cl 

Dark red meddium - grained 

arkosic to subarkosic sandstone and 

micaseous siltstone ( LALUN FM ) 

آرکوزی قرمز تیره ماسه سنگ آرکوز تا نیمه 

 متوسط دانه و سیلتستون میکا دار )سازند اللون(
Cambrian PALEOZOIC 7851.7 

1 Cm 

Dark grey to black fossiliferous 

limestone with subordinate black shale 

( MOBARAK FM ) 

دولومیت نازک تا ضخیم الیه، سنگ آهک نرم 

 میال( فسیل دار، سیلتستون و ماسه سنگ )سازند
Carboniferous PALEOZOIC 7111.1 

7 COm 

Dolomite platy and flaggy 

limestone containing trilobite ; 

sandstone and shale ( MILA FM ) 

دولومیت، سنگ آهک سست حاوی تریلوبیت، 

 ماسه سنگ و شیل )سازند میال(
Cambrian PALEOZOIC 111.1 

1 Cs 

Light olive green shale with 

intercalations of quartzarenite and 

fossiliferous limestone ( SARDAR 

FM ) 

شیل با میان الیه های کوارتزیت و سنگ آهک 

 فسیل دار )سازند سردر(
Carboniferous PALEOZOIC 1701.7 

5 Db 

Grey and black, partly nodular 

limestone with intercalations of 

calcareous shale ( BAHRAM FM ) 

سنگ آهک نودوالر با میان الیه های شیل آهکی 

 )سازند بهرام(
Devonian PALEOZOIC 7979.9 

1 DCsh 
Alternation of shale, marl and     

limestone ( SHISHTU FM ) 
 Devonian PALEOZOIC 801.9 تناوب شیل، مارن و سنگ آهک )سازند شیشتو(

8 Dp 

light red to white, thick bedded 

quartzarenite with dolomite 

intercalations and gypsum ( PADEHA 

FM ) 

تناوبی از کوارتزآرنایت صورتی و دولومیت ، حاوی 

دو الیه ضخیم ژیپس افقی در وسط و باال ی الیه 

 )سازند پاده آ(

Devonian PALEOZOIC 8011.1 

9 E1c 
Pale-red, polygenic conglomerate 

and sandstone 
 کنگلومرای پلی ژنیک قرمز و ماسه سنگ

Paleocene-

Eocene CENOZOIC 10118.1 
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12 E1l Nummulitic limestone آهک پالژیک و بیومتریک جلبکی و متریک Eocene CENOZOIC 0110.1 

11 E1m 
Marl, gypsiferous marl and 

limestone 
 Early.Eocene CENOZOIC 0081.0 آهکمارن، مارن ژیپس دار و سنگ 

10 E1s 
Sandstone, conglomerate, marl and 

sandy limestone 

ماسه سنگ، کنگلومرا، مارن و سنگ آهک ماسه 

 ای
Early.Eocene CENOZOIC 1170.5 

11 E0c Conglomerate and sandstone کنگلومرا و ماسه سنگ Middle.Eocene CENOZOIC 1788.1 

17 E0l Nummulitic limestone سنگ آهک Eocene CENOZOIC 5980.5 

11 E0s Sandstone, marl and limestone ماسه سنگ، مارن و سنگ اهک Eocene CENOZOIC 1018.1 

15 E1sm Sandstone and marl ماسه سنگ و مارن Late.Eocene CENOZOIC 11919.0 

11 Ea.bv Andesitic and basaltic volcanics آندزیت و بازالت Eocene CENOZOIC 11218.1 

18 Ea.bvt Andesitic to basaltic volcanic tuff اندزیت تا باستیک Eocene CENOZOIC 15111.9 

19 Eat Andesitic tuff توف آندزیتی Eocene CENOZOIC 7191.5 

02 Eav Andesitic volcanics آندزیت Middle.Eocene CENOZOIC 11911.1 

01 Eavb Andesitic volcanobreccia اندزیت Eocene CENOZOIC 509.0 

00 Eavs Andesitic volcanosediment ریولیت Eocene CENOZOIC 11051.1 

01 Eavt Andesitic volcanic tuff ریولیت Eocene CENOZOIC 81112.5 

07 Ed.asv 
Dacitic to andesitic subvolcanic 

rocks 
 Eocene CENOZOIC 1108.1 داسیت تا اندزیت

01 Ed.at Dacitic to Andesitic tuff داسیت تا اندزیت Eocene CENOZOIC 8115.5 

05 Ed.avs 
Dacitic to Andesitic 

volcanosediment 
 Eocene CENOZOIC 9112.1 داسیت تا اندزیت

01 Edav Dacitic to Andesitic volcanic گدازه های داسیتی تا آندزیتی Eocene CENOZOIC 188.0 

08 Edavt Dacitic andesitic volcanic tuff داسیت تا بازالت Middle- CENOZOIC 187021.1 
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Late.Eocene 

09 Edi Diorite دیوریت Eocene CENOZOIC 1975.1 

12 Edsv 
Rhyolitic to rhyodacitic 

subvolcanic 
 Eocene CENOZOIC 1595.8 ریولیت

11 Edt Rhyolitic to rhyodacitic tuff ریولیت Eocene CENOZOIC 121911.8 

10 Edv Rhyolitic to rhyodacitic volcanics گدازه های داسیتی Eocene CENOZOIC 11100.2 

11 Edvs 
Rhyolitic to rhyodacitic 

volcanosediment 
 Eocene CENOZOIC 19198.1 ریولیت

17 Edvt 
Rhyolitic to rhyodacitic volcanic 

tuff 
 Eocene CENOZOIC 75151.1 توف آندزیتی، بازالتی

11 Egr Granite گرانیت Eocene CENOZOIC 1110.1 

15 Eja 

Grey and brown weathered, 

massive dolomite, low weathered thin 

to medium -beded dolomite and 

massive, feature forming, buff 

dolomitic limestone ( JAHRUM FM. ) 

دولومیت توده ای خاکستری و قهوه ای هوازده، 

دولومیت نازک تا متوسط الیه کمی هوازده و توده 

 ای، دولومیت آهک دار نخودی رنگ)سازند جهرم(

Eocene CENOZOIC 71818.9 

11 Ek 
Well bedded green tuff and 

tuffaceous shale ( KARAJ FM ) 

میان الیه هایی از توف )عضو شیل تیره توف دار با 

 زیرین توف(
Eocene CENOZOIC 05771.1 

18 Ey Gypsum ژیپس Late.Eocene CENOZOIC 1588.1 

19 EOgr 
Eocene - Oligocene granite and 

granodiorite 
 گرانیت

Eocene-

Oligocene CENOZOIC 1518.2 

72 Javt Andesitic volcanic tuff اندزیت ویکانیک Jurassic MESOZOIC 5807.1 

71 JKbl 
Grey, thick - bedded, o'olitic, fetid 

limestone 
 آهک متعفن االیتی توده ای ضخیم الیه خاکستری

Jurassic-

Cretaceous MESOZOIC 11881.2 

70 JKp 

Undivided Khami Group, consist 

of massive thin - bedded limestone 

comprising the following formations : 

گروه خامی شامل: سنگ آهک توده ای نازک الیه 

شامل سازندهای سورمه، انیدریت هیث، فحلیان، 
Jurassic-

Cretaceous MESOZOIC 09278.7 
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Surmeh,Hith Anhydrite, Fahlian, 

Gadvan and Dariyan 
 گدوان و داریان

71 Jl 
Light grey, thin - bedded to 

massive limestone ( LAR FM ) 

نازک الیه خاکستری روشن  -سنگ آهک توده ای

 )سازند الر(

Jurassic-

Cretaceous MESOZOIC 111.0 

77 Jph 
Phyllite, slate and meta-sandstone 

(Hamadan Phyllites) 

فیلیت، نمک و ماسه سنگ با منشا 

 دگرگونی)فیلیت همدان(
Jurassic MESOZOIC 11120.9 

71 Js 

Shale with intercalations of 

conglomerate, sandstone, radiolarite, 

limestone and volcanics 

ماسه سنگ دگرگون شده و شیل بطور محلی  با 

 میان الیه هایی از آهک با فسیل آمونیت

Early-

Middle.Jurassic MESOZOIC 0052.0 

75 Jsc Conglomerate 
میان الیه هایی از کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل با 

 آهک

Early-

Middle.Jurassic MESOZOIC 7117.2 

71 Jsm 

Thick - bedded to massive 

dolomitic limestone, thin - bedded 

argillaceous limestone and marl ( 

SURMEH FM ) 

دولومیت خاکستری تیره، ضخیم الیه، شیل سبز، 

سنگ آهک آرژیلی نازک الیه و مارن )سازند 

 سورمه(

Early-

Middle.Jurassic MESOZOIC 059.1 

78 Jub 

Sandstone, siltstone, Pectinid 

limestone, marl, gypsum ( Bidou 

Series ) 

ماسه سنگ سیلتستون، آهک پکتن دار، مارن و 

 ژیپس)سری بیدو(
Late.Jurassic MESOZOIC 1511.9 

79 Jugr 

Upper Jurassic granite including 

Shir Kuh Granite and Shah Kuh 

Granite 

 Late.Jurassic MESOZOIC 1117.7 گرانیت)شامل گرانیت شیرکوه و شاهکوه(

12 Jugr-di 
Upper Jurassic granite to diorite 

intrusives 
 Late.Jurassic MESOZOIC 512.1 رانیت ژوراسیک باالیی با نفوذیهای دیوریت

11 Jurb 

Sandstone, siltstone, and fine 

grained conglomerate ( Garedu red 

beds ) 

 Late.Jurassic MESOZOIC 5711.1 شوره زاد، زمینه های ماسه ای، کنگرومرا

10 K Cretaceous rocks ingeneral سنگهای غیر متداول کرتاسه Cretaceous MESOZOIC 0111.1 

11 K1avt Andesitic volcanic tuff توف اندزیت Early.Cretaceous MESOZOIC 1009.2 
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17 K1c Red conglomerate and sandstone ماسه سنگ و کنگلومرا Cretaceous MESOZOIC 17115.1 

11 K1m 
Limestone, argillaceous limestone 

; tile red sandstone and gypsiferous 

marl 

 Early.Cretaceous MESOZOIC 8151.1 مارن، شیل، آهک ماسه ای و دولومیت ماسه ای

15 K0d.asv 
Dacitic to andesitic subvolcanic 

rocks 
 Late.Cretaceous MESOZOIC 997.1 داسیت تا اندزیت

11 K0l Hyporite bearing limestone سنگ اهک Cretaceous MESOZOIC 9501.7 

18 K0l0 
Thick - bedded to massive 

limestone ( maastrichtian ) 
 Late.Cretaceous MESOZOIC 70110.1 سنگ آهک توده ای ضخیم الیه)ماستریشتین(

19 K0lm 
Pale - red marl, gypsiferous marl 

and limestone 
 Late.Cretaceous MESOZOIC 02925.8 مارن، شیل و سنگ آهک تخریبی

52 K0m,l Marl, shale and detritic limestone  ،شیلمارن Late.Cretaceous MESOZOIC 12111.1 

51 Kbgp 

Undivided Bangestan Group, 

mainly limestone and shale, Albian to 

Companian, comprising the following 

formations: Kazhdumi, Sarvak, 

Surgah and Ilam 

گروه بنگستان تفکیک نشده، غالبا آهک و شیل، 

 سروک، سورگاه و ایالممشتمل بر: کژدمی، 
Cretaceous MESOZOIC 111981.1 

50 Kbsh 

Dark grey slightly phyllitized shale 

with intercalations of sandstone and 

limestone ( Biabanak Shale ) 

شیل فیلیتی شده با میان الیه های ماسه سنگ و 

 سنگ آهک)شیل بیابانک(
Cretaceous MESOZOIC 51187.5 

51 Kd.av Dacitic to Andesitic volcanic داسیت تا اندزیت Cretaceous MESOZOIC 11111.0 

57 Kda-fa 

Grey to brown, partly oolitic, 

massive limestone; limestone in 

alternation with marl and thick - 

bedded to massive orbitolina bearing 

limestone ( FAHLIAN- DARIAN 

FORMATIONS ) 

سنگ آهک خاکستری تا قهوه ای بطور محلی 

االیتی، تناوب سنگ آهک با مارن و سنگ آهک 

اربیتولین دارضخیم الیه تا توده ای )سازند 

 فحلیان(

Cretaceous MESOZOIC 17500.5 

51 Kdzsh 
Marl, shale, sandstone and 

limestone ( Darreh - Zanjir Fm ) 

سنگ و سنگ آهک)سازند دره مارن، شیل ، ماسه 

 زنجیر(
Cretaceous MESOZOIC 79155.1 
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55 KEpd-gu 

Grey and brown, medium - bedded 

to massive fossiliferous limestone ( 

KAZHDUMI FM ) 

 Late.Cretaceous MESOZOIC 1811.1 سنگ اهک

51 r Granite گرانیت Cretaceous MESOZOIC 1575.1 

58 u 

Bluish grey marl and shale with 

subordinate thin - bedded argillaceous 

-limestone ( GURPI FM ) 

مارن خاکستری مایل به آبی و شیل بصورت فرعی 

 حاوی آهک آرژیلی نازک الیه )سازند گورپی(
Cretaceous MESOZOIC 15171.1 

59 Kl 
Lower Cretaceous undifferentiated 

rocks 
 Cretaceous MESOZOIC 12211.1 تفریق نافته کرتاسه پایینسنگهای 

12 Klsm 
Marl, shale, sandy limestone and 

sandy dolomite 
 Early.Cretaceous MESOZOIC 55011.0 مارن، شیل

11 Klsol 
Grey thick - bedded to massive 

orbitolina limestone 
 Early.Cretaceous MESOZOIC 179199.1 خاکستریآهک اربیتولین دار توده ای ضخیم الیه 

10 Kns 
Red sandstone and conglomeratic 

sandstone 
 Early.Cretaceous MESOZOIC 01111.7 ماسه سنگ

11 KPeam 

Dark olive - brown, low weathered 

siltstone and sandstone with local 

development of chert conglomerates 

and shelly limestone ( AMIRAN FM ) 

سیلتستون کمی هوازده زیتونی تیره تا ثهوه ای و 

ماسه سنگ با توسعه محلی از کنگلومرای چرتی و 

 آهک صدفی )سازند امیران(

Cretaceous-

Paleocene 
MESOZOIC-

CENOZOIC 
1985.2 

17 Ksm,l 
Marl and calcareous shale with 

intercalations of limestone 

مارن و شیل آهکی با میان الیه هایی از سنگ 

 آهک
Cretaceous MESOZOIC 181811.8 

11 Ktb 

Massive, shelly, cliff - forming 

partly anhydritic limestone ( 

TARBUR FM ) 

آهک انیدریت دار توده ای حاوی صدف )سازند 

 تاربور(
Late.Cretaceous MESOZOIC 01817.1 

15 Ktl 

Thin to meddium bedded 

argillaceous limestone and thick 

bedded to massive, grey orbitolina 

bearing limestone ( Taft Fm ) 

سنگ آهک آرژیلی نازک الیه و سنگ آهک 

 اربیتولین دار ضخیم الیه و تا توده ای
Early.Cretaceous MESOZOIC 89121.1 

11 Ktzl 

Thick bedded to massive, white to 

pinkish orbitolina bearing limestone ( 

TIZKUH FM ) 

سنگ آهک اربیتولین دار ضخیم الیه تا توده 

 ای)سازند تیزکوه(
Early.Cretaceous MESOZOIC 17111.0 
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18 Ku 
Upper cretaceous, undifferentiated 

rocks 
 Late.Cretaceous MESOZOIC 11211.9 سنگهای تفکیک نشده کرتاسه باالیی

19 Kupl Globotrunca limestone آهک پالژیک گلوبوترونکانادار Late.Cretaceous MESOZOIC 1195.8 

82 Kur Radiolarian chert and shale چرت رادیوالری و شیل Late.Cretaceous MESOZOIC 1711.0 

81 L.E-Oa.bv Andesitic to basaltic volcanic  باستیکاندزیت تا 
Cretaceous-

Paleocene 
MESOZOIC-

CENOZOIC 
710.5 

80 L.E-Oa.bvt Andesitic to basaltic volcanic tuff توف اندزیک تا باستیک 
Eocene-

Oligocene CENOZOIC 195.8 

81 L.E-Obv Basaltic volcanic باسلتیک ولکانیک 
Late.Eocene-

Oligocene CENOZOIC 117.7 

87 L.E-Od.av Dacitic to andesitic volcanic داسیت تا بازالت 
Eocene-

Oligocene CENOZOIC 1117.9 

81 L.E-Odi Diorite دیوریت 
Eocene-

Oligocene CENOZOIC 5291.7 

85 mb Marble مرمر Triassic MESOZOIC 19111.0 

81 Md.av 
Dacitic to andesitic subvolcanic 

rocks 
 Miocene CENOZOIC 7501.2 تا آندزیتیسنگهای آتشفشانی داسیتی 

88 Mur 

Red marl, gypsiferous marl, 

sandstone and conglomerate (Upper 

red Fm.) 

مارن، مارن ژیپس دار، ماسه سنگ و 

 کنگلومرا)سازند قرمز باالیی(
Miocene CENOZOIC 91881.7 

89 Murc Red conglomerate and sandstone کنگلومرای قرمز Miocene CENOZOIC 8908.9 

92 Murm 

Ligth - red to brown marl and 

gypsiferous marl with sandstone 

intercalations 

مارن و مارن ژیپس دار، با میان الیه های ماسه 

 سنگ
Miocene CENOZOIC 187111.1 

91 Murmg Gypsiferous marl مارن ژیپس دار Miocene CENOZOIC 5192.8 

90 Mursh 
Varigated shale, gypsiferous marl 

and sandstone 
 Miocene CENOZOIC 788.7 شیل، مارن ژیپس دار و ماسه سنگ

91 Odi Diorite دیوریت Oligocene CENOZOIC 02155.1 
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97 Odvt 
Rhyolitic to rhyodacitic volcanic 

tuff 
 Oligocene CENOZOIC 1087.1 ریولیت

91 Ogr-di Granite to diorite گرانیت و دیوریت Oligocene CENOZOIC 07118.1 

95 Olav 
Rhyolitic to rhyodacitic volcanic 

rocks 
 Oligocene CENOZOIC 11092.1 گدازه های آندزیتی

91 Olc,s Conglomerate and sandstone کنگلومرا و ماسه سنگ Oligocene CENOZOIC 07997.1 

98 Olgy Gypsum ژیپس Oligocene CENOZOIC 117.5 

99 Olm,s,c 

Red and green silty, gypsiferous 

marl, sandstone and gypsum (Lower 

Red FM) 

شیل سیلتی، مارن ژیپس دار، ماسه سنگ و 

 ژیپس)سازند قرمز تحتانی(
Oligocene CENOZOIC 51211.0 

122 OMas 

Cream to brown - weathering, 

feature - forming, well - jointed 

limestone with intercalations of shale ( 

ASMARI FM ) 

آهک شدیدا درزه دار کرم تا خرمایی رنگ هوازده 

 با میان الیه هایی از شیل)آسماری(
Miocene CENOZOIC 5110.2 

121 OMav Andesitic volcanic آندزیت Oligocene CENOZOIC 11911.5 

120 OMgr-di Granite to diorite گرانیت تا دیوریت 
Oligocene-

Miocene CENOZOIC 1112.0 

121 OMq 
Limestone, marl, gypsiferous marl, 

sandymarl and sandstone (QOM FM ) 

سنگ آهک، مارن ، مارن ژیپس دار، مارن ماسه 

 ای و ماسه سنگ)سازند قم(

Oligocene-

Miocene CENOZOIC 97052.7 

127 OMql 
Massive to thick - bedded reefal 

limestone 
 سنگ آهک ریفی توده ای تا ضخیم الیه

Oligocene-

Miocene CENOZOIC 15129.0 

121 OMqm 
Marl with intercalations of 

limestone 
 مارن با میان الیه های سنگ آهک

Oligocene-

Miocene CENOZOIC 58158.1 

125 OMr 

Red, grey, and green silty marls 

interbedded with subordinate silty 

limestone and minor sandstone ribs ( 

RAZAK FM) 

 مارن
Oligocene-

Miocene CENOZOIC 1175.1 

121 OMrb 
Red Beds composed of red 

conglomerate, sandstone, marl, 
با کنگلومرای قرمز،  الیه های قرمز ترکیب شده Oligocene-

Miocene CENOZOIC 119.7 
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gypsiferous marl and gypsum ماسه سنگ، مارن، مارن ژیپس دار و ژیپس 

128 P Undifferentiated Permian rocks سنگهای تفکیک نشده پرمین Permian PALEOZOIC 17521.1 

129 pCam Amphibolite آمفیبولیت PreCambrian PROTEROZOIC 111.1 

112 pCav Andesitic volcanic اندسینیک ولکانیک PreCambrian PROTEROZOIC 1171.9 

111 pC-Ch 

Rock salt, gypsum & blocks of 

contorted masses of sedimentary 

material such as black laminated fetid 

limestone, brown cherty dolomite, red 

sandstone & varigated shale in 

association with igneous rocks such as 

diabase, basalt, rhyolite and trachyte 

سنگ نمک، ژیپس و بلوکهایی از توده های 

جورشده از مواد رسوبی مانند بلوکهای آهن متعفن 

ورقه ورقه، چرت دولومیتی قهوه ای، ماسه سنگ 

 قرمز و شیل خال دا

PreCambrian-

Cambrian 
PROTEROZOIC-

PALEOZOIC 
112.9 

110 pCgn 
Gneiss, granite gneiss and locally 

including migmatite 
 PreCambrian PROTEROZOIC 1177.0 گنیس -میگماتیت، گنیس و گرانیت

111 pCgr 
Precambrian granite to 

granodiorite (DORAN GRANITE) 
 PreCambrian PROTEROZOIC 1105.2 گرانیت پرکامبرین شامل گرانیت دوران

117 pCk 

Dull green grey slaty shales with 

subordinate intercalation of quartzitic 

sandstone ( KAHAR FM ; Morad 

series and Kalmard Fm ) 

شیل اسلیتی با میان الیه های فرعی ماسه سنگ 

کوارتزیتی )سازند کهر، سریهای مراد و سازند 

 کلمرد(

PreCambrian PROTEROZOIC 111.5 

111 pCmb Marble مرمر PreCambrian PROTEROZOIC 1707.1 

115 pCmt1 
Meddium - grade, regional 

metamorphic rocks ( Amphibolite 

Facies ) 

سنگهای با درجه کم تا متوسط 

 دگرگونی)آمفیبولیت شیست(
PreCambrian PROTEROZOIC 01187.9 

111 pCmt0 
Low - grade, regional metamorphic 

rocks (Green Schist Facies ) 

سنگهای با درجه کم دگرگونی)رخساره شیست 

 سبز(
PreCambrian PROTEROZOIC 190095.5 

118 pCph Phyllite فیلیت PreCambrian PROTEROZOIC 1051.8 

119 pCr Dolomite and limestone, partly  دولومیت، ماسه سنگ و سنگهای ولکانیکی PreCambrian PROTEROZOIC 0912.1 
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cherty ; redish sandy shale and 

sandstone, volcanic rocks and tuffs 

(Rizu Series ) 

 )سریهای رزو(

102 pCrr Acidic volcanic rocks )ریولیت دگرگونی)رخساره آمفیبولیت PreCambrian PROTEROZOIC 0188.5 

101 Pd 

Red sandstone and shale with 

subordinate sandy limestone ( 

DORUD FM ) 

 Permian PALEOZOIC 1911.9 ماسه سنگ

100 pd 
Peridotite including harzburgite, 

dunite, lerzolite and websterite 

پریدوتیت شامل: هارزبورژیت، دونیت، لرزولیت و 

 وبستریت

Triassic-

Cretaceous MESOZOIC 7271.5 

101 Pda 

Limestone, dolomite, dolomitic 

limestone and thick layers of anhydrite 

in alternation with dolomite in middle 

part ( DALAN FM ) 

سنگ آهک، دولومیت، سنگ آهک دولومیتی و 

الیه های ضخیم انیدریت با میان الیه های 

 دولومیت در بخش میانی)سازند داالن(

Permian PALEOZOIC 7211.2 

107 PeEpd 

Blue and purple shale and marl 

interbedded with the argillaceous 

limestone ( Pabdeh FM ) 

شیل آبی و زرشکی و مارن با میان الیه هایی از 

 آهک آرژیلی )سازند پاپده(
Paleogene CENOZOIC 11011.1 

101 PeEsa 

Pale red marl, marlstone,  

limestone, gypsum and dolomite  ( 

SACHUN FM ) 

مارن قرمز کم رنگ، مارن سنگ، آهک، ژیپس و 

 دولومیت )سازند ساچوان(

Paleocene-

Eocene CENOZOIC 1121.7 

105 Pel 
Medium to thick - bedded 

limestone 
 آهک ومارن سفید توده ای ضخیم الیه

Paleocene-

Eocene CENOZOIC 81701.8 

101 Pem 
Marl, gypsiferous marl and 

limestone 
 مارن و مارن ژیپس دار و سنگ آهک

Paleocene-

Eocene CENOZOIC 5811.1 

108 Pes 
Sandstone, calcareous shale and 

mudstone 

ماسه سنگ قرمز، ماسه سنگ کنگلومرایی و 

 گلسنگ ژیپس دار
Paleocene CENOZOIC 1101.1 

109 Pgkc 

Light-red coarse grained, 

polygenic conglomerate with 

sandstone intercalations 

 کنگلومرا و ماسه سنگ
Paleocene-

Eocene CENOZOIC 7191.1 

112 Pj 
Massive to thick - bedded, dark - 

grey, partly reef type limestone and a 
سنگ آهک ضخیم الیه تا توده ای و دولومیت  Permian PALEOZOIC 15988.1 
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thick yellow dolomite band in the 

upper part ( JAMAL FOR ) 
 )سازند جمال(

111 Plbk 

Alternating hard of consolidated, 

massive, feature forming 

conglomerate and low -weathering 

cross -bedded sandstone ( 

BAKHTYARI FM ) 

ای سیمانی با دگرسانی شدید و کنگلومرای توده 

ماسه سنگ کمی هوازده با چینه بندی متقاطع 

 )سازند بختیاری(

Pliocene CENOZOIC 71121.7 

110 Plbv Basaltic lava flows گدازه های بازالتی Pliocene CENOZOIC 11288.1 

111 Plc 
Polymictic conglomerate and 

sandstone 
 Pliocene CENOZOIC 059780.8 سنگ و ماسه کنگلومرای پلی متال

117 Pld.asv 
Dacitic to andesitic subvolcanic 

rocks 
 Pliocene CENOZOIC 0212.8 ساب ولکانیکهای داسیتی تا آندزیتی

111 Pld.at Dacitic andesitic tuff داسیت اندزیت Pliocene CENOZOIC 15120.1 

115 Pldsv 
Pliocene rhyolitic to rhyodacitic 

subvolcanics 
 Pliocene CENOZOIC 811.1 ساب ولکانیکهای داسیتی

111 Pldv Rhyolitic to rhyodacitic volcanics کنگلومرا و ماسه سنگ Pliocene CENOZOIC 15582.9 

118 PlQc 
Fluvial conglomerate, Piedmont 

conglomerate and sandstone. 
 کنگلومرای پلی ژنیک سست

Pliocene-

Quaternary CENOZOIC 111.1 

119 PTR 
Undifferentiated Permo - Triassic 

sedimentary rocks 
-Permian-Triassic PALEOZOIC سنگهای تفکیک نشده پرموتریاس

MESOZOIC 
5072.1 

172 Pz 
Undifferentiated lower Paleozoic 

rocks 
 Early.Paleozoic PALEOZOIC 5150.1 سنگهای تفکیک نشده پالئوزوئیک

171 Pz1mt 

Gneiss, anatectic granite, 

amphibolite, kyanite, staurolite schist, 

quartzite and minor marble ( Barreh 

Koshan Complex and Rutchan 

Complex ) 

 Early.Paleocene CENOZOIC 7725.7 سنگهای تفکیک نشده پالئوزوئیک

170 Qal 
Stream channel, braided channel 

and flood plain deposites 
 Quaternary CENOZOIC 71981.0 کانال جریانی، نهشته های سیالبی
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171 Qcf Clay flat پهنه رسی Quaternary CENOZOIC 715111.1 

177 Qdi Diorite دیوریت Quaternary CENOZOIC 1729.5 

171 Qft1 
High level piedmont fan and vally 

terrace deposits 

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای 

 قدیمی مرتفع
Quaternary CENOZOIC 051811.7 

175 Qft0 
Low level piedment fan and vally 

terrace deposits 

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای 

 جدید کم ارتفاع
Quaternary CENOZOIC 7707051.1 

171 Qgb Gabbro گابرو Quaternary CENOZOIC 511.2 

178 Qm Swamp and marsh )پهنه های متشکل از نمک و رس )گل Quaternary CENOZOIC 11818.1 

179 Qs Sand duens and sand sheet رسوبات ماسه ای سست در بردارنده تلماسه ها Quaternary CENOZOIC 01102.8 

112 Qs,d 
Unconsolidated  wind blown sand 

deposite including sand dunes 
 Quaternary CENOZOIC 181189.9 رسوبات ماسه ای سست در بردارنده تلماسه ها

111 Qsf Salt flat پهنه نمکی Quaternary CENOZOIC 021910.1 

110 Qsl salt lake لس Quaternary CENOZOIC 119195.1 

111 Qsw Swamp )پهنه های متشکل از نمک و رس )گل Quaternary CENOZOIC 1921.1 

117 Qtr Teravertine تراورتن Quaternary CENOZOIC 1011.0 

111 sp 
Spilitic rocks locally with pillow 

structure 
 Cretaceous MESOZOIC 12929.1 سنگهای اسپیلیتی بطور محلی با ساختار بالشی

115 sr Serpentinite سرپانتنیت 
Triassic-

Cretaceous MESOZOIC 1275.8 

111 TRavt Andesitic volcanic tuff توف اندزیک وکانیک Middle.Triassic MESOZOIC 1717.1 

118 TRe 

thick bedded grey o'olitic 

limestone ; thin - platy, yellow to 

pinkish shaly limestone with worm 

tracks and well to thick - bedded 

dolomite and dolomitic limestone ( 

سنگ آهک االیتی، سنگ آهک شیلی، دولومیت، 

 سنگ آهک دولومیتی        )سازند الیکا(

Early-

Middle.Triassic MESOZOIC 1715.1 
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ELIKAH FM . ) 

119 TRe1 
Thin bedded, yellow to pinkish 

argillaceous limestone with worm 

tracks 

سنگ آهک ضخیم الیه آرژیلی با ترکهای کرمی 

 شکل
Triassic MESOZOIC 15708.5 

152 TRJs 
Dark grey shale and sandstone ( 

SHEMSHAK FM. ) 

ماسه سنگ، سیلتستون و گلسنگ و تناوب الیه 

 هایی از زغالسنگ رگه ای
Triassic-Jurassic MESOZOIC 155197.1 

151 TRkk-nz 

Thin to meddium - bedded, dark 

grey dolomite ; thin - bedded 

dolomite, greenish shale and thin - 

bedded argillaceous limestone ( 

KHAMEH Kat and NEYRIZ FM.) 

ماسه سنگ، سیلتستون و گلسنگ و تناوب الیه 

 هایی از زغالسنگ رگه ای
Triassic MESOZOIC 1905.1 

150 TRml 

Meta- limestone, meta - 

quartzarenite, phyllite and meta- 

volcanics 

شیل و ماسه سنگ با الیه هایی از زغال)سازند 

 میانکوهی(

Triassic-

Cretaceous MESOZOIC 7211.5 

151 TRn 

Sandstone, quartz arenite, shale 

and fossiliferous limestone ( 

NAIBAND FOR ) 

 Mesozoic MESOZOIC 18101.1 مایل به سبز و آهک خاکستریشیل خاکستری 

157 TRs Calcareous red shale 
شیل آهکی با میان الیه های سنگ آهک نازک 

 )سازند سرخ شیل(
Triassic MESOZOIC 1151.2 

151 TRsh 
Well - bedded, dense, yellow 

dolomite ( SHOTORI FM. ) 
 دولومیت شتری

Early-

Middle.Triassic MESOZOIC 72101.1 

155 TRuJm 

Transitional zone composed of 

phyllite with intercalations of 

crystalized limestone and acidic 

volcanics horizons 

زون انتقالی ترکیب شده از: فیلیت با میان الیه 

هایی از آهک کریستالی و افق های آتشفشانی 

 اسیدی

Triassic-Jurassic MESOZOIC 11111.0 



 ...آوری و ساماندهی اطالعات جمع ....ارزیابی توان اکولوژیک مناطق برنامه ریزی استان اصفهان 

 

 38صفحه  

 

های مورد نور، فازی ( تناسب الیه سنگ برای کاربری1در ادامه براساس مدل اکولوژیکی مخدوم )جدول

 .گردید

 

 (1180)منبع: شالوده آمایش سرزمین،ها برای انواع توسعهتوان سنگ   -1جدول  

ک

 د

توسعه شهری و  مرتعداری جنگلداری کشاورزی سنگ

 روستایی

 مقاومت به فرسایش

  خ م خ م خ م خ م  

 مقاوم + + - + - + × - ماسه سنگ 1

 × × × + × + _ + سنگ رس 2

 غیر مقاوم به فرسایش

غیر مقاوم به لغزش اگر همراه 

 دیگران باشد

 مقاوم در شیب کم × × - + - + - + سنگ آهک 1

 مقاوم فقط به لغزش - + + + - + - + گرانیت 1

 غیر مقاوم به لغزش + + × + × + × + بازالت قدیمی 8

 غیر مقاوم به لغزش × × × + + + - + شیست 6

 _ × _ + × × _ _ تپه ماسه 4
غیر مقاوم به فرسایش )اگر 

 بریده شود(

5 
رسوبات فالت 

 قاره
× × × × × × _ _ 

 مقاوم

4 
آبرفت های 

 دره ساز
× × × × × × + + 

 مقاوم

1

0 
 × × × × × × × × مخروطه افکنه

- 

1

1 
 × × + + _ + + + لس

 حساس

1

2 

های دشت

 سیالبی
+ × + × - × × × 

ستگی به خاک دارد، معموال 

 به لغزش مقاوم است

توان متوسط( ×: : توان کم،    -(     )م: مرطوب  خ: خشک ،   +: توان باال،   1154منبع )مخدوم،     
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 خاکشناسی

جهت تولید نقشه خاک از دو پایگاه معتبر استفاده شد. نقشه درصد ترکیب اجزای خاک و عمق خاک از 

دریافت شد. سپس بافت خاک با استفاده از مثلث بافت خاک  https://www.soilgrids.orgسایت 

 های درصد اجزای خاک تهیه شد. ( از الیه1192)اسماعیلی و عبدالهی، 8مطابق جدول 11شکل

 

 (1180خاک )رفاهی،مثلث بافت   -10شکل 

 

 (1180اجزای تشکیل دهنده  بافت خاک )رفاهی، -8جدول 

 ترکیب خاک )درصد(

 بافت خاک

 رس سیلت شن

 شنی 12-2 17-2 122-85

 لومی شنی 11-2 12-2 85-12

 شنی لومی 02-2 12-2 12-12

 لومی 01-1 12-08 10-01

 سیلتی لومی 01-2 88-17 12-02

 سیلتی 10-2 122-88 02-2

 شنی رسی لومی 72-01 08-2 82-71

 رسی لومی 72-01 10-11 71-02

 سیلتی رسی لومی 72-01 11-72 02-2

 شنی رسی 11-11 02-2 51-71

 سیلتی رسی 52-72 52-72 02-2
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 رسی 122-72 72-2 71-2

 

خاک نقش مؤثری در تداوم حیات و تکامل آن دارد و اهمیت آن را می توان در حفاظت از تجزیه شدن 

، پایین نگاه داشتن پتانسیل اسمزی در آب، تأمین قابلیت جذب زیاد  UVمولکول های آلی توسط اشعه 

کاتیون های  اصلی در نسبتی مشابه با ترکیبات گیاهان و جانوران و در اختیار قرار دادن فسفات ها و یون های 

نده فلزی حد واسط داشت. از طرفی دیگر نیز خاک به عنوان بستر اصلی فعالیت ها و یکی از عناصر تشکیل ده

ای می باشد و نحوه استفاده از اراضی به مقدار زیادی بستگی به خصوصیات خاکها طبیعت دارای اهمیت ویژه 

خاک تولید و مطابق  طبقات بافت خاک الیه  18بر همین اساس و مطابق شکل   و شکل ظاهری زمین دارد.

کمترین شنی یشترین و لومی دارای ب ی نشان داده شده است که طبقه شنیطبقات خاکشناس 11جدول 

 مساحت از طبقه خاکشناسی را پوشش می دهد.

 در منطقه مورد مطالعه بافت خاکمساحت و طبقات  -9جدول 
 ردیف نام طبقه خاکشناسی مساحت)هکتار(

 1 شنی لومی 7129211.77

 0 لومی 1515051.51

 1 شنی رسی لومی 0700271.19

 7 لومیرسی  1819555.7

 1 سیلتی رسی لومی 070217.1

 5 سیلتی رسی 120.81

 1 رسی 952.91

 8 لومی شنی 791.17

 9 شنی 8.57
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 مورد مطالعهمنطقه در  درصد رسنقشه  -11شکل 

 

 مورد مطالعهمنطقه در  درصد سیلتنقشه  -17شکل 
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 مورد مطالعهمنطقه در  درصد شننقشه  -11شکل 

 

 مورد مطالعهمنطقه در  درصد ماده آلی خاکنقشه  -15شکل 
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 مورد مطالعهمنطقه در  خاک pHنقشه  -11شکل 
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 مطالعهمورد منطقه در  طبقات بافت خاکنقشه  -18شکل 

 

استفاده شد  12بندی بافت خاک و جدول  های هیدرولوژیک خاک از طبقه های گروه برای تولید الیه

طبقات و مساحت های گروه های  11و جدول  19که مطابق آن شکل  (.1190)ماهینی وهمکاران،

 هیدرولوژیکی را نشان می دهند.

 (1190)منبع: ماهینی و همکاران،خاک ژیکیهیدرولوطبقه بندی گروه های -12جدول 

 

های  گروه

 هیدرولوژیک خاک
 شرح بافت خاک

A 
شنی،  -شنی، لومی

 لومی -شنی

که کامال  مرطوب هستند.  هایی با شدت نفوذپذیری باال حتی هنگامیخاک

دارای زهکشی خوبی هستند و آبگذری باالیی دارند. توان تولید رواناب در 

 است.ها ضعیف  آن

B لومی یا لومی -سیلتی 

که مرطوب هستند.  هایی با شدت نفوذپذیری متوسط حتی هنگامیخاک

هایی که عمیق بوده و زهکشی متوسط تا خوب داشته و دارای بافت خاک

ها متوسط بوده و توان متوسطی ازنور  باشند. آبگذری آن ریز تا متوسط می

 تولید رواناب دارند.

C لومی -رسی -شنی 

ای که مرطوب هستند. اغلب دارای الیه هایی با نفوذپذیری کم وقتیخاک

گردد و یا دارای بافت  تر میهای پایینهستند که مانع نفوذ آب به قسمت

ریز تا نسبتا  ریز بوده و ضریب آبگذری کمی دارند، توانایی تولید رواناب 

 ها نسبتا  زیاد است. آن

D 

 -لومی، سیلتی -رسی

 -شنیلومی،  -رسی

رسی یا  -رسی، سیلتی

 رسی

که مرطوب هستند.  هایی با نرخ نفوذپذیری خیلی پایین هنگامیخاک

های سخت رسی هایی با الیههایی با یک سفره آب باال و دائمی، خاکخاک

عمق روی تشکیالت تقریبا  غیرقابل  های کمدر سطح و یا نزدیک آن و خاک

 توانایی تولید رواناب زیادی وجود دارد.شوند. در این گروه  نفوذ را شامل می
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 مورد مطالعه منطقه در گروهای هیدرولوژیکینقشه  -19شکل 

 

 در منطقه مورد مطالعه های هیدرولوژیک خاکگروهمساحت و طبقات  -11جدول 

 ردیف طبقه گروه هیدرولوژیک مساحت)هکتار(

7107217.19 A 1 

1519181.21 B 0 

0701192 C 1 

0121198.11 D 7 
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 مورد مطالعهمنطقه در  عمق خاکنقشه  -02شکل 
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 کاربری اراضی

 هاراه -

سایر شهرهای های اصلی از نوع آسفالته بوده که مرکز استان را به  از نور شبکه راه منطقه دارای جاده

کند و  نیز از منطقه عبور می شیراز تهران کند. همچنین راه های مهمی همچون آزادراه متصل می همجوار

های آسفالته اصلی وجود  گذرد. بین شهرهای استان راه نیز از محدوده استان می تهران_شیرازراه آهن 

های  اط قسمتهای آسفالته، شوسه و خاکی وجود دارد که ارتب داشته و بین روستاهای استان نیز راه

تهیه شد و پس  shpصورت وکتور ها بهالیه جاده ها،برای تهیه الیه جاده مختلف را با هم بر قرار می کند.

شد. در مرحله بعد، الیه رستری الیه در دیتا بیس ذخیره به صورت  ArcGISافزار از اصالح نهایی در نرم

-نقشه جاده 01وده مورد مطالعه برش داده شد. شکل متر تهیه و به اندازه محد 12ها با اندازه سلول جاده

 دهد.نشان می راه آهن استان را 00و استان های همجوار و شکل  های استان

 
 های اصلی و فرعی در استان و حومه استان اصفهاننقشه موقعیت راه -01شکل 
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 آهن در استان اصفهاننقشه موقعیت راه -00شکل  

 شهری و روستاییمناطق  -

ای و نقشه موجود از مناطق موجود گرا تصاویر ماهوارهشیبندی به کمک طبقه شهریالیه مناطق  

و  تدقیق arc bruetileو افزونه  ArcMapافزار منطقه تهیه شد. سپس، این الیه بر روی نرمشهری 

ای با فرمت به صورت چشمی نیز اصالح شد. الیه روستاها نیز به صورت نقطه شهریهای مناطق محدوده

shp. زار افموجود بوده است. این الیه نیز بر روی نرمGoogle Earth  قرار گرفت و برای اصالح الیه مناطق

متر آماده و به اندازه محدوده مورد  12با اندازه سلول فاصله از مناطق مسکونی مسکونی استفاده شد. الیه 

را  نقشه نهایی مناطق روستایی 07شهری و شکل نقشه نهایی مناطق  01مطالعه برش داده شد. شکل 

 دهد.نشان می
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 نقشه موقعیت شهرها در استان اصفهان -01شکل 
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 نقشه موقعیت روستاها در استان اصفهان -07شکل 

 فرودگاه

ها و نقطه ای، اطالعات حدودی فرودگاه ت هایموقعیو  Google Earthتصاویر به کمک الیه فرودگاه ها 

الیه مناطق  آنها و ادغام وقت گیر چگونه ترکیب از  بحثاین مشد. در منطقه تهیه  اراضی نقشه کاربری

پلیگن نقشه نهایی مناطق  01. شکل پرهیز شده استممکن  صحتحداکثر در راستای  هافرودگاه

 .دهدرا نشان می هافرودگاه

 
 نقشه موقعیت فرودگاه ها در استان اصفهان -01شکل 

 

  مناطق صنعتی -

اصالح گردید. عات سایر اطالتعیین شد و با  Google Earthافزار بر روی نرمهای صنعتی صنایع و شهرکموقعیت جغرافیایی 

افزار ایدریسی شد و به الیه اصالح نهایی شد. الیه مناطق صنعتی وارد نرم ArcGISدر  shpسپس، این الیه به صورت الیه 

نشان داده  05های رستری منطقه تبدیل شد. نقشه نهایی مناطق صنعتی در شکل رستری با مشخصات مشابه سایر الیه

 . شده است
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 نقشه موقعیت مناطق صنعتی در استان اصفهان -05شکل 

 

 معادن -

فاصله از افزار ایدریسی وارد شد. الیه رستری تهیه شد، این الیه به نرم shpالیه معادن به صورت وکتور 

نقشه  01متر توسط تهیه و به اندازه محدوده مورد مطالعه برش داده شد. شکل  12عادن با اندازه سلول م

 .دهدمعادن منطقه را نشان می
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 نقشه موقعیت معادن در استان اصفهان -01شکل 

 خطوط انتقال برق و گاز -

را نشان  موقعیت خطوط مذکورنقشه نهایی  08شکل . موجود بوده استها به فرمت وکتوری  خطوط انتقال برق و گازالیه 

 .دهدمی
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 نقشه موقعیت خطوط انتقال برق و گاز در استان اصفهان -08شکل 

 

 هواشناسی

گیری های توسعه می  در آمایش سرزمین،اقلیم شناسی به عنوان مهره کلیدی کلیه برنامه ریزی ها و جهت

باشد، که دید جامعی جهت تحقق اهداف طرح و بهره برداری پویا را ارائه می دهد. مطالعات علمی اقلیم 

Climatology  اقالیم و کاربرد اطالعات شامل توصیف و نمایش اقلیم و تجزیه و تحلیل عوامل و تفاوت بین

اقلیمی در حل مسائل جامعه می باشد. استان اصفهان به لحاظ اقلیم و هواشناسی از تنوع آب و هوایی باالیی 

برخوردار است .  در دوره گرم سال نیز توده های کم فشار محلی و پرفشار جنب حاره ای شبه جزیره عربستان 

آب وهوایی استان  به علت موقعیت رشته کوه های زاگرس نسبت به  استان را تحت تاثیر قرار می دهند. تنوع

جهت وزش بادهای مرطوب غربی ، ارتفاع نسبتا زیاد منطقه از سطح دریا ، فشردگی کوهها ، واقع شدن در 

عرض جغرافیایی متوسط ، ناهمواری های سطح زمین ، پوشش گیاهی ، اثر بادهای گرم جنوبی ایران و اختالف 

 .باشدارتفاع می
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 دما

اصفهان دارای پستی و بلندی زیاد بوده و با توجه به این وضعیت و همچنین عرض جغرافیایی، از تنوع آب 

و هوایی زیادی برخوردار است. رژیم دمایی استان به گونه ای است که می توان ادعا کرد، تقریبا تابع ارتفاع می 

ای کوهستانی بوده و میانگین درجه یدن، سمیرم منطقهباشد. مناطقی مثل فریدونشهر، خوانسار، گلپایگان، فر

حرارت هوا در آنها نسبت به شرق استان که یک منطقه پست و کویری می باشد پائین تر است. مناطقی مثل 

انارک، خور، جندق و... از میانگین درجه حرارت باالیی برخوردار است. در گزارشی  آورده شده که به ازاء 

درجه سانتیگراد کاهش پیدا می کند. برای بررسی و  5ر ارتفاع، متوسط دمای هوا مت 1222افزایش هر 

شناخت رژیم گرمایی از شاخص هایی مثل میانگین درجه حرارت ساالنه، میانگین حداکثر، میانگین حداقل، 

نه از حداکثر مطلق، حداقل مطلق، تعداد روزهای یخبندان و... استفاده می شود. میانگین درجه حرارت ساال

میانگین ماهانه و میانگین ماهانه از میانگین درجه حرارت روزانه به دست می آید و لذا احتمال تغییرات زیاد 

 12در میانگین درجه حرارت ساالنه از سالی به سال دیگر اندک است. میانگین ساالنه درجه حرارت هوا طی 

درجه سانتیگراد در  18/19در فریدونشهر تا درجه سانتیگراد  80/9( در استان اصفهان از1910-0220سال )

ایستگاه خور و بیابانک در نوسان بوده است. در تمام فصول سال ایستگاه فریدونشهر پائین ترین میانگین درجه 

حرارت و ایستگاه خور و بیابانک باالترین درجه حرارت هوا را داشته اند. در مجموع مناطق کوهستانی غرب و 

درجه حرارت پائین و منطقه شرق و شمال شرقی استان دارای میانگین درجه حرارت جنوب غربی میانگین 

های هواشناسی در استان باید طوری طراحی شود که در آینده از این ایستگاه باالیی هستند. پراکنش ایستگاه

ی برنامه های ها بتوان استان را از دیدگاه اقلیمی به صورت مطلوبتری زون بندی کرد و بر اساس این زون بند

ها و آمایش را بهتر عملیاتی نمود. در اینجا یادآور میشود که در آینده، مکان یابی برای استقرار ایستگاه

های نو باید سرلوحه برنامه های هواشناسی قرار گیرد. بیشترین میانگین حداکثر همچنین استفاده از فناوری

بیابانک و کمترین میانگین حداکثر دما مربوط به دمای ایستگاه های منتخب مربوط به ایستگاه خور و 

سانتیگراد را نشان می دهد. به طور متوسط میانگین  89/15و  87/05فریدونشهر می باشد که به ترتیب 

حداکثر درجه حرارت هوا در ایستگاههای خور و بیابانک، نائین و کاشان گزارش شده که هر سه منطقه کویری 
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مربوط به شهرستان  1910-0220گین حداقل درجه حرارت هوا طی سال های می باشد. پائین ترین میان

درجه 58/10و  5/1فریدونشهر و باالترین آن مربوط به خور و بیابانک می باشد. ارقام گزارش شده به ترتیب

سانتیگراد است. همانند بیشترین میانگین حداکثر ایستگاه های خور و بیابانک، اردستان و کاشان به طور 

وسط باالترین میانگین حداقل درجه حرارت هوا را داشته اند و مناطق کوهستانی پائینترین میانگین حداقل مت

سینوپتیک و برای تهیه الیه دما از آمار  ایستگاه درجه حرارت هوای ساالنه را به خود اختصاص داده اند.

های هواشناسی استفاده شد. ابتدا ایستگاه هاییابی دادهکلیماتولوژی استان و ایستگاه های حومه استان و درون

تهیه شد. برای تهیه الیه پیوسته دما از  shpای با فرمت میزان دمای متوسط در هر ایستگاه یک الیه نقطه

افزار ایدریسی شد. نقشه استفاده شد. سپس، این الیه وارد نرم ArcGIS 12.1افزار در نرم IDWروش درونیابی  

 نشان داده شده است. 09ساالنه در شکل  نهایی میانگین دمای

 

 استان اصفهان دماینقشه هم -09شکل 
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 بارش

ریزد.بارش ازجمله پارامترهای هواشناسی می بارش هرگونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو

برف ریزه و ...  صورت باران، برف، تگرگ،بوده که در چرخه هیدولوژی تاثیر بسزایی دارد. بارش ممکن است به 

شدن در جو، به عود هوای مرطوب و در نتیجه سرد به سطح زمین برسد. به طور کلی، بارش ها بسته به نوع ص

 ؛سه نوع کلی تقسیم می شوند که عبارت است از

 بارش های جبهه ای -1

 بارش های کوهستانی -0

 بارش های جابجایی -1

بر بارش استان می توان به نوع منابع رطوبت، ارتفاع، عرض جغرافیایی و... اشاره کرد. از عوامل اصلی موثر 

اکثر بارش های استان را بارش های کوهستانی تشکیل می دهد که وجود کوههای زاگرس در غرب استان از 

ی آید و با عوامل اصلی آن است. بارش های جبهه ای از برخورد جبهه های هوای گرم و سرد منطقه به وجود م

توجه به نوع بارش که به آرامی انجام شده و معموال  در شب صورت می گیرد، در ذخیره سازی رطوبت در 

خاک بسیار موثر است. بارش های جبهه های هوای سرد که از برخورد هوای شرد مهاجم با هوای گرم منطقه 

رگبارهای شدیدی را در روزهای گرم شکل میگیرد باعث پیدایش ابر شده که در صورت داشتن ضخامت کافی، 

 زمستان به وجود می آورد.

استان اصفهان از منابع رطوبتی دور بوده و با توجه به کوههای موجود در استان مثل زاگرس در غرب، در 

طول سال به رطوبت کمی دسترسی دارد که از عوامل اصلی بارش به حساب می آید. در استان اصفهان 

در غرب استان بوده و کمترین آن در شرق استان می باشد. رژیم بارش در استان تا  باالترین میزان بارش

اندازهای از ارتفاع پیروی میکند و هرچه ارتفاع زیادتر شود به همین اندازه میزان بارندگی زیاد می شود. میزان 

 ت شرقی در نوسان است.میلیمتر در نواحی پس 52میلیمتر در ارتفاعات غربی تا  1122بارش در پهنه استان از 
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در نواحی کوهستانی استان به ویژه در غرب وجود توپوگرافی باعث پیدایش بارش های کوهستانی قابل 

توجهی می شود.با حرکت توده های هوا به طرف شرق، از خاصیت بارانزایی آن کاسته میشود به طوری که 

 بارد.میلیمتر بارش در نواحی پست شرقی ب 52ممکن است ساالنه زیر 

 
 استان اصفهان بارشنقشه هم -12شکل 

 

 تبخیر

تبخیر پدیده ای فیزیکی است که نقش مهمی در سیکل هیدرولوژی و در برآورد میزان نیاز آبی شرب و 

اراضی کشاورزی و پروژه های جمع آوری آب و میزان آب قابل دسترسی در منطقه، ایفا می کند. پدیده تبخیر 

باعث هدررفتن آب در محیط می گردند و بدین جهت تبخیر پتانسیل پارامتر ترکیبی می باشند که مجموع 

تلفات آب از خاک و گیاه را معین می کنند و به عواملی مثل باد، دما، تابش آفتاب و رطوبت نسبی و در 

زاد آب در منطقه را نشان مقادیر تبخیر ساالنه از سطح آنقشه پهنه  11شکل دسترس بودن آب بستگی دارند.

در مطالعه حاظر بر  .دهدمینشان میلیمتر را به دهد که میزان میانگین ساالنه تبخیر در محدوده مطالعاتی  می
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ایستگاه تبخیر  01های یابی دادهبرای تهیه الیه تبخیر از دروناساس مطالعات شرکت مدیرت منابع آب، 

استفاده شد. برای تهیه الیه پیوسته تبخیر و  محدوده مورد مطالعاتیتگاه سینوپتیک در اطراف سای 9سنجی و 

 استفاده شد. ArcGISافزار یابی در نرمتعرق از درون

 

 استان اصفهان تبخیر درنقشه هم -11شکل 

 

 رطوبت

یک توده هوا عبارت از حجم عویمی از هواست که خصوصیات فیزیکی آن به ویژه از نور پراکندگی افقی 

دما و رطوبت نسبی و فشار و آهنگ کاهش دما با ارتفاع در سطح افقی برای صدها تا هزاران کیلومتر 

ت و درجه یکسان باشد. برای تعیین ماهی“ همسان بوده و افت محیطی دما در همه جای آن تقریبا

توان از عوامل اصلی مانند ماهیت سطح منشاء، جهت حرکت و تغییراتی که در طی  یکنواختی توده هوا می

 شود و نیز عمر توده هوا کمک گرفت.  حرکت در ساختار حاصل می
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ای از تنویم خودبخودی اختالفات اساسی ناشی از توزیع  در مقیاس جهانی خواص فیزیکی توده هوا، نتیجه

النه گرما، رطوبت و فشار است. لذا موازنه تکانه و حرارت در دراز مدت امکان پذیر خواهد بود، اما در ناعاد

موازنه   روز بر روی یک ناحیه جغرافیایی استقرار یابد، 1تا  1مقیاس کوچک هر گاه توده هوایی به مدت 

 یرد. بین شرایط سطحی و خواص توده هوا توسط تابش و آمیختگی عمودی صورت می گ

های فشاری  های هوا دارای سطحی وسیع و یکنواخت هستند که توسط سیستم بیشتر نواحی منشا توده

بندی پایدار با وارونگی دمایی  شبه ساکن پوشیده شده اند و در این مسیر واچرخندی، توده هوا دارای چینه

عمودی ناپایداری الیه های نشستی در الیه میانی توام می باشد. وجود وارونگی دمایی مانع از گسترش 

بندی  زیرین می شود، بنابراین شرایط وضعیت جوی در چرخند و واچرخند کامال متفاوت هستند. طبقه

ای، قطبی،  گیرد که دما آنها را به حاره های هوا بر پایه دو عامل دما و نوع سطح منشاء صورت می توده

 کند. ی میبند ای تقسیم آرکتیکی و عامل دوم به دریایی و قاره

ابتدا از میزان رطوبت در  های هواشناسی استفاده شد.های ایستگاهیابی دادهبرای تهیه الیه رطوبت از درون

در  IDWیابی تهیه شد. برای تهیه الیه پیوسته رطوبت از درون shpای با فرمت هر ایستگاه یک الیه نقطه

 10افزار ایدریسی شد. نقشه نهایی رطوبت در شکل استفاده شد. سپس، این الیه وارد نرم ArcGISافزار نرم

 .نشان داده شده است
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 استان اصفهان نقشه رطوبت در -10شکل 

 

 )ساعات آفتابی، سرعت میانگین باد، روزهای یخبندان(سایر پارامترهای اقلیمی 

از عناصر اساسی شناخت هوا می باشد و د. نمی باش سرزمینعناصر اساسی شناخت  یکی از پارامترهای اقلیمی

در  پارامترهای مذکورکه نقش مهمی در پراکنش حیوانات و گیاهان ایفامی نماید. از طرف دیگر دامنه تغییرات 

مقیاس های مختلف زمانی و مکانی، تاثیر قایل انکاری در زندگی اجماعی و همچنین فعالیت های کشاورزی و 

بر همین اساس سه پاراکتر ساعات آفتابی، میانگین سرعت باد، و روزهای یخبندان در آمایش سرزمین دارد.  

 های هواشناسی استفاده شد.های ایستگاهدهیابی دابرای تهیه الیه رطوبت از درون اند.این پژوهش بررسی شده

اقلیمی تهیه شد. برای تهیه الیه پیوسته  shpای با فرمت ابتدا از میزان رطوبت در هر ایستگاه یک الیه نقطه

افزار ایدریسی شد. استفاده شد. سپس، این الیه وارد نرم ArcGISافزار در نرم IDWیابی از درون مذکور

 .ندنشان داده شده ا 11الی  11های شکل بت درنقشه نهایی رطو
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 استان اصفهان نقشه ساعات آفتابی در -11شکل 
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 استان اصفهان نقشه میانگین سرعت باد در -17شکل 

 
  استان اصفهان نقشه روزهای یخبندان در -11شکل 
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 منابع آب

که جریان آب وکیفیت آن وحفظ حیات گونه  ابع حیاتی پایداری هستندمن ها و سایر منابع آبی،رودخانه

، آب به علت داشتن چرخه وسیع و گسترده در طبیعت ارتباط بیشتری با اجزای اندوابسته آنهای زیستی به 

وری است و متقابال از محیط زیست و انسان دارد و در کنش متقابل با خاک و پوشش گیاهی و حیات جان

فعالیتهای انسان در تغییر کاربری زمین، آلودگی، مصارف صنعتی، کشاورزی و شهری ،روستایی آسیب پذیر 

ابزار مدیریتی جهت رعایت مالحوات زیست محیطی و یکی از روشهای مقبول  توان اکولوژیکارزیابی  باشد.می

جهت شناسایی و به عنوان فعالیتی  توان اکولوژیکزیابی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد. ار

 های بارگذاری کاربری های کالن راپیامدهای احتمالی پروژهویر کشیدن آن، با به تصبررسی شرایط موجود و 

 برمحیط در جهتی سوق می دهد که کمترین اثرات نامطلوب زیستی را به دنبال داشته باشد.

و موجود بوده است. نقاط موقعیت سدها  shpبه صورت  های آبیاریو کانالها قناتو  هاچاه، الیه سدها

با استفاده از تصاویر های مذکور شد. در مرحله بعد الیه ArcGISوارد  shpبه صورت الیه ها الیه خطی کانال

قه های رستری منطبا مشخصات مشابه سایر الیه فاصله از آن  و به الیه رستری تصحیح bingماهواره ای 

-نشان داده شده 71الی  18 هایدر شکل های آبیاریها و کانالها و قناتچاهتولید گردید. نقشه نهایی سدها، 

 .اند
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 استان اصفهان نقشه موقعیت سدها در -15شکل 

 

 استان اصفهان در هاچاهنقشه موقعیت  -11شکل 
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 استان اصفهان در قنواتنقشه موقعیت  -18شکل 

 

 استان اصفهان نقشه موقعیت کانال آبیاری در -19شکل 
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-ها از شرکت مدیریت منابع آب تهیه شدند. در مرحله بعد الیهها و چشمهها، تاالبرودخانه ها و آبراههالیه 

-با مشخصات مشابه سایر الیه فاصله از آن  و به الیه رستری ارت چشمی تصحیحهای مذکور با استفاده از نو

 .اندنشان داده شده 71الی 72 هایدر شکلتولید گردید. نقشه نهایی های رستری منطقه 

 

 استان اصفهان ها درنقشه موقعیت رودخانه -72شکل 
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 استان اصفهان ها درموقعیت آبراهه نقشه -71شکل 

 

 استان اصفهان ها درنقشه موقعیت تاالب -70شکل 
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 استان اصفهان نقشه موقعیت چشمه ها در -71شکل 
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 طبیعی و انسانی  تاطراخم

 خطر زلزله -

کیلومتر مربع از  1791حدود  خطر نسبی بسیار باال گزارش نشده است.بنابر گزارشات موجود در استان، زلزله با 

مساحت استان در پهنه با خطر نسبی باال قرار دارند. این مناطق عبارتنداز مناطق غربی وجنوبی فریدونشهر، جنوب 

کیلومتر  11119حدود  "با خطر نسبی نسبتا  باال"غربی فریدن، شمال سمیرم و بخشی از شمال شرق نائین، مناطق 

مربع استان را پوشش می دهد که جنوب غرب و مرکز شهرستان سمیرم،جنوب غرب شهرضا، شمال غرب فریدونشهر، 

جنوب غربی فریدن، مرکز شهرستان نطنز، مقداری از غرب اردستان، جنوب شرقی کاشان، شمال شرقی نائین، جنوب 

قرار می گیرند  "با خطر نسبی متوسط"استان در طبقه کیلومتر مربع وسعت  01121مبارکه و لنجان را شامل میشود. 

و قسمتهای جنوب و شرق تیران و کرون، شرق و شمال شرق کاشان، غرب اردستان، شمال نطنز و بخشی از 

کیلومترمربع وسعت  05171 "خطر نسبی نسبتا  پائین "شهرستانهای برخوار و میمه و نائین را پوشش میدهد. مناطق با

 71511خطر نسبی پایین "جلگه ای و دشتهای شمال غربی و مرکز استان را دربر میگیرد. مناطق با دارد که نواحی 

کانون  موقعیت  77شکل کیلومترمربع میباشد که بیشتر شامل نواحی بیابانی و صحرایی، مرکز و شرق استان می باشد. 

 دهد.اصفهان نمایش میمیزان خطر زلزله را در پهنه استان  71شکل دهد.زلزله را نشان میهای

 
 های زمین لرزه در استان اصفهاننقشه موقعیت کانون -77شکل 
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 نقشه پهنه خطر زلزله در استان اصفهان -71شکل 

 

 گسل ها -

 قرار گرفته است که در زیر آورده می شود.  اصفهان در چهار واحد ساختمانی )زون(

 زون زاگرسی چین خورده -1

 زون زاگرس مرتفع -0

 سیرجان -زون سنندج -1

 زون ایران مرکزی-7 

گسل مهم ایرران، چنرد گسرل یرا امترداد آنهرا در اصرفهان قررار دارنرد. بعضری از آنهرا عبارتنرد از              12از 

زفرره درونره و گسرل کاشران کره ذیرال  خالصره ای از         -بافت، گسرل زاگررس، گسرل قرم     -گسل دهشیر

 ای آنها آورده می شود.ویژگیه

 بافت( -بافت )نائین  -گسل دهشیر  -



  هشتی ـ پژوهشکده علوم محیطیدانشگاه شهید ب سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 

 71صفحه  

 

حاضرر بری خطرر اسرت ولری ممکرن اسرت منشراء لررزه          به عقیده صراحب نورران، ایرن گسرل در حرال     

 های فعال بعدی باشد.

 زفره -گسل قم  -

در مورد این گسل ونحوه عملکررد آن تابره حرال توضریح قابرل قبرولی ارائره نشرده اسرت. ایرن گسرل از            

جنوب قرم ترا جنروب زفرره ادامره دارد. تصرور میشرود ایرن گسرل ترا براتالق گراوخونی ادامره              کوههای 

داشررته باشررد. ترراکترن در طررول ایررن گسررل کررانون زلزلرره دیلرره نشررده اسررت ولرری بنررابر بعضرری منررابع  

موجود در محدوده ایرن گسرل زمرین لرزههرایی در شررق اردسرتان و مورچره خرورت درمحردوده سرال           

دی رخ داده است. برا توجره بره تراریخ هرای ذکرر شرده، وجرود ایرن زلزلره هرا            میال 1911تا 1919های 

 به نور معتبر می آید.

 گسل کاشان  -

جنروب شررق کشریده شرده اسرت. نرام دیگرر        -این گسل از جنوب فین شروع و به صرورت شرمال غررب   

 1922این گسرل بره جهرت شرروع از فرین بره نرام فرین خوانرده مری شرود. زلزلره کاشران کره قبرل از                

 1951و  1977دی رخ داد مربوط بره ایرن گسرل بروده اسرت. عرالوه برر زلزلره مرذکور زلزلره هرای            میال

فرین و منراطق قمصرر و قهررود گردیرد      -را می توان یاد آور شد که اولری باعرث تخریرب نرواحی کاشران     

 ریشتردرجنوب کاشان رخ داد. 1/7و دومی با شدت 

 گسل درونه   -

کیلرومتر ترا مررز     122نام دیگر آن، گسل کویر بزرگ اسرت کره از شهرسرتان نرائین شرروع و برا طرول         

افعانستان امترداد دارد و میرزان ارتعاشرات آن نسربت بره دیگرر نقراط ایرران کمترر اسرت. ایرن گسرل از             

حرروالی آبررادی درونرره، امتررداد بخررش شرررقی و غربرری آن از نوررر شرردت زلزلرره خیررزی متفرراوت اسررت.   

س گزارشررات موجررود مراکررز زلزلرره مخرررب تنهررا در بخررش شرررقی ایررن گسررل )خررارج از اسررتان  براسررا
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 5برمری گرردد و بره ترتیرب برا بزرگری        1972مراه مره    7و  1911اکتبرر  11اصفهان( دیده شده که بره  

 ریشتر بوده است. 5/1و 

 گسل زاگرس -

بره حسراب مری    جنروب شررقی و از گسرلهای بنیرادین کشرور       -گسل زاگررس برا امترداد شرمال غربری      

کیلرومتر اسرت کره از سررحدات شرمالی ایرران ترا تنگره هرمرز را پوشرش            1111آید طرول ایرن گسرل    

قراره اسرت. در عرضری هرای برین       -میدهرد. ایرن گسرل بره عقیرده زمرین شناسران، حرد برخرورد قراره          

درجه شرمالی در چنرد گسرل از گسرلهای تشرکیل دهنرده آن، کانونهرای مخررب زلزلره وجرود            11-11

ریشررتر و 1/7بررا 1929از آن میرران میترروان برره زلزلرره بررین گلپایگرران و خوانسررار در سررال    داشررته کرره

 .ریشتر را نام برد 1/1با  1951جنوب شهرستان سمیرم در سال 

هرا بره کمرک کارشناسران ارشرد زمرین        هرا بره صرورت وکترور موجرود بروده اسرت. ایرن داده        الیه گسل

یره مجتمرع درآمدنرد.بر ایرن اسراس در جردول       شناس پروژه بررسی و اصالح شردند و بره شرکل یرک ال    

(. در ادامره بررای اسرتفاده از    75طول گسرل هرای موجرود در منطقره نشران داده شرده است)شرکل         10

 به صورت یک الیه جداگانه تهیه شد.  ArccGISافزار این الیه در نرم

 
 اطالعات گسل های موجود در استان اصفهان -10جدول 

 طول)کیلومتر( نوع گسل ردیف 

 01/0171 اصلی 1

 0118 فرعی 0

 1/771 معکوس 1
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 نقشه موقعیت گسل ها در استان اصفهان -75شکل 
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 زمین لغزش -

. این مخاطره (Clague et al., 0210)زمین لغزش یکی از مخرب ترین و کشنده ترین مخاطرات می باشد 

می تواند اثراتی نا مطلوبی از قبیل مرگ، آسیب به اموال و تغییر سیمای سرزمین را به همراه داشته باشد. 

برآورد گردیده است. این رقم هر  میلیارد دالر 1میزان خسارات اقتصادی زمین لغزش تنها در آمریکا در حدود 

ساله در جهان، صدها میلیارد دالر می باشد. همچنین هرساله در صدها هزار نفر در اثر زمین لغزش جان خود 

زمین لغزش عبارتست از حرکت توده صخره، سنگ ها و زمین . (USGS Survey, 0211)را از دست می دهند 

نمی توان جلوی وقوع این پدیده را گرفت، ولی با پیش بینی  . اگرچه(Cruden, 1991)به سمت پایین شیب 

وقوع آن می توان تا حدود زیادی از خسارات وقوع آن کاست. زمین لغزش معموال در مناطق تپه ای و 

کوهستانی رخ می دهد که در آن شیب، پایداری کمی را دارا می باشد. پایداری شیب تحت تاثیر فاکتورهای 

(. معموال مهمترین فاکتورهایی Christanto, 0228ورهای اقلیمی و شکل زمین می باشد )زیادی از جمله فاکت

که بر وقوع زمین لغزش موثر هستند عبارتند از زمین شناسی سنگ بستر )سنگ شناسی، ساختار، میزان 

، هوازدگی(، ژئومرفولوژی )شیب، جهت، پستی و بلندی نسبی(، خاک )عمق، ساختار، نفوذپذیری و تخلخل(

(. زمین لغزش معموال Clague et al., 0210; Vames, 1987کاربری/پوشش اراضی و شرایط هیدرولوژیک )

سبب بسته شدن راه رودخانه ها و در نتیجه جمع شدن آب و تشکیل دریاچه می شوند. با رها شدن ناگهانی 

 (. Clague et al., 0210این آب در رودخانه، در پایین دست، سیالب تشکیل می شود )

نمایش داده شده است. همانگونه که در این شکل مشخص  71نقاط وقوع زمین لغزش در گذشته در شکل 

و ارتفاعات استان واقع شده است. الزم به ذکر  غرباست، بیشترین میزان وقوع زمین لغزش در استان، در 

 عدد می باشد.  12است که تعداد زمین لغزش هایی که در نقشه قابل مشاهده می باشند، 
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 های زمین لغزش در استان اصفهاننقشه موقعیت کانون -71شکل 

 

 فرسایش -

خاک منبع و مقصد مهمی برای عناصر و اجزای مولکولی سیاره زمین می باشد. حیات بروی کره زمین 

بارور و فون میکروبی که در بطور مستقیم به خاک زنده و اکوسیستم های آبی وابسته است و بدون خاک 

آن زندگی می کنند، محصوالت کشاورزی رشد نخواهند نمود، مواد مرده تجزیه و مواد غذایی بازیابی 

.  فرسایش آبی یعنی جداسازی، حمل و نشست ذرات خاک بوسیله (Oldeman et al., 1991)نخواهند شد 

. فرسایش خاک را می توان به عنوان (Batjes, 1995)نیروی فرساینده باران یا جریانات آب سطحی 

. یکی از (1191و همکاران،  )رضائیتهدیدی برای منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست در نور گرفت 

اثرات مستقیم فرسایش خاک، از دست رفتن حاصلخیزی خاک و کاهش محصوالت کشاورزی می باشد 

(Batjes, 1995)( فرسایش آبی که مهمترین نوع تخریب خاک 1991. طبق برآورد اولدمن و همکاران ،)

. (Oldeman et al., 1991)میلیون هکتار از اراضی را تحت تاثیر قرار داده است  1297می باشد، نزدیک به 

در کشورهای آسیایی، جنگل زدایی، کشاورزی ناصحیح و چرای بی رویه دام از مهمترین فاکتورهای 

درصد از کاهش تولید در جهان از  11. در حدود (Oldeman et al., 1991)فرسایش خاک می باشند 
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. در گام نخست مبارزه با این مشکل، باید (1189)واعوی و همکاران، فرسایش خاک ناشی می شود 

یار برآوردی از کمیت و موقعیت مکانی آن داشت. تهیه نقشه پراکنش تلفات خاک به روش های سنتی، بس

 Renard). معادله جهانی فرسایش خاک بازبینی شده(1191)باباییو همکاران، مشکل و هزینه بر می باشد 

et al., 1991; Renard et al., 1991; Renard et al., 0211)  امروزه در سراسر جهان برای برآورد میزان

 تلفات خاک مورد استفاده قرار می گیرد. 

 11از تصحیح سیستم مختصات واد نرم افزار ادریسی شد. جدول  نقشه فرسایش آبی دریافت و پس

 فرسایش آبی را نشان می دهند. 78اطالعات مربوط به شکل 

 طبقات فرسایش آبی در استان اصفهان -11جدول 

 مساحت طبقه فرسایش خاک کد

1 I 07110.12 

0 II 18527.11 

1 III 127892.78 

7 IV 1251857.12 

1 V 1075592.12 

5 VI 1111515.99 

1 VII 7812111.58 

8 VIII 192559.81 

9 IX 778798.15 

12 X 510201.21 
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 نقشه فرساش آبی در استان اصفهان -78شکل 

 ارزشهای سرزمین

 

ها، رودخانه زیبایی چون: پوشش گیاهی،اندازهای های طبیعی استان اصفهان، شامل عارضه ها و چشمجاذبه

شوند که هر یک از ارزش های کویری میها و بیابانها، غارها، دشت ها، درهآبشارهای موجود در استان، کوه

موقعیت جاذبه های طبیعی و گردشگری در  12و  79شکل های  های خاص جهانگردی برخوردار هستند.

 دهند.استان را نشان می



 ...آوری و ساماندهی اطالعات جمع ....ارزیابی توان اکولوژیک مناطق برنامه ریزی استان اصفهان 

 

 78صفحه  

 

 

 نقشه موقعیت جاذبه های طبیعی در استان اصفهان -79شکل 
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 نقشه موقعیت تاریخی فرهنگی در استان اصفهان -12شکل 

 

توان به گونه های گیاهی ارزشمند و همچنین جانوران اشاره کرد که در ادامه به می موقعیت مناطقدر کنار 

 شود.پرداخته میشرح مختصری از آن 

 های گیاهیگونه -

زیست و  گیاهان عالوه بر جایگاه محوری خود در چرخه حیات، نقش بسیار مهمی در زندگی، اقتصاد، محیط

ها و  شود. پایداری اکوسیستم تاریخ تمدن بشری ایفاء کرده و از منابع مهم توسعه هر کشوری محسوب می

ان و تنوع ذخایر گیاهی است. به طور کلی شناسایی و معرفی های تولید نیز شدیدا  تحت تأثیر میز سیستم

های یک منطقه برای دسترسی آسان و سریع به گونه گیاهی خاص در محل و زمان معین، تعیین رستنی

های در حال انقراض و کمک به حفظ  های مقاوم و گونه های رویشی منطقه، شناسایی گونه پتانسیل و قابلیت

 . ای دارد پوشش گیاهی منطقه اهمیت ویژهآنها و کمک به تعیین 

کیلومترمربع، از لحاظ آب و هوا و خاک بسیار متفاوت و رویشگاه  1،578،222فالت پهناور ایران با وسعت 

های گسترده در این منطقه، باشد. این اختالف شرایط اقلیمی و نیز کثرت کوههای بیشمار گیاهی میگونه

عی دیگر، در طی زمان سبب پیدایش جوامع گوناگون گیاهی با ترکیباتی همراه با برخی عوامل بومی طبی

های محدود، گسسته و های مختلف گشته است. پوشش گیاهی کشور، به طور اخص، از پهنهمتفاوت از گونه

ها در نواحی شمالی و برخی نواحی شمال غربی و پرباران پراکنده تشکیل یافته است. درصد پوشش این پهنه

باشد ولی در نواحی خشک و کم باران که تبخیر آن چندین برابر بارش است، درصد آن بسیار  اال میبسیار ب

های های گیاهی در ایران در مقایسه با سایر کشورای زیادی همراه است. تنوع گونهپائین ولی با تنوع گونه

خانواده از گیاهان  151ایران باشد. در  رقمی چشمگیر و جزء یکی از کشورهای کم نویر جهان از این حیث می

 1011های گیاهی سراسر جهان، رقمی نسبتا  باال و شامل آوندی وجود دارد، که در مقایسه با شمار کل خانواده

)قهرمان و  همکاران، شوندگونه را شامل می 122جنس است که برخی از آنها فقط یک گونه و برخی تا 

1111.) 
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رویش آن است که تحت تأثیر پارامترهای محیطی؛ میزان نور، مواد  زیستی یک گیاه در واقع نحوهشکل

هرای رویشری در یرک     باشد. این حالت غذایی، عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک بروز کرده و به صور مختلف می

تروان از آن در   منطقه معین به علت ثبات نسبی شرایط محیطی حالت نسبتا  پایداری از خود نشان داده که می

های اکوسیستم از  های کمی و کیفی گیاهی منطقه استفاده نموده و اطالعات مفیدی از ویژگی و تحلیلتجزیه 

بنردی   های مختلفری بررای رده   ای، تراکم پوشش گیاهی و غیره به دست آورد. روش های بین گونه جمله رقابت

شرود. اسراس ایرن     مری  شکل زیستی وجود دارد، اما روش ران کرایر در مطالعرات اکولروژیکی بیشرتر اسرتفاده     

های تولیدکننده رشرد در سرال    بندی نحوه گذراندن فصل نامساعد رشد گیاهان و محل قرار گرفتن جوانه طبقه

(، Hem(، همری کریپتوفیرت)  Phهرای کلری؛ فانروفیرت)    باشد که برر ایرن اسراس گیاهران بره دسرته       بعدی می

شود. مناطق انتشرار یرا    ( تقسیم میGeفیت)(، ژئوEpفیت)(، اپیTh(، تروفیت)Ccha(، کامفیت)Crکریپتوفیت)

-(، اروپرا Mای)(، مدیترانره ITها براسراس فلرور ایرانیکرا بره طبقرات ایرران و ترورانی)        پراکنش جغرافیایی گونه

نوع زندگی نیز بر اسراس طبقره بنردی رونیکره بره       و( COSmوطن)(، جهانEnd(، اندمیک ایران)ESسیبری)

 شوند.می( تقسیم و تعیین Ed(، خشکی پسند)Hygپسند)وبت(، رطHyd(، آبزی)Helطبقات مردابی)

خانواده  81جنس و  192گونه گیاهی از  912از  در منطقه مورد مطالعه)با تاکید بر مناطق بیابانی(، بیش

شامل گیاهان اندمیک، با ارزش ژتیکی، داراویی، زینتی خوراکی وصعنتی شاناسایی شده است. از مهمترین 

گیاهان حاشیه تاالب می توان به گز، کاسنی، شب بو، قیچ، خارشتر، گون، کاروانکش، کهورک و شیرین بیان را 

گونه گیاهی، بیشترین فراوانی و تنوع زیستی را در  11انواده اسفناج با داشتن بیش از نام برد. از طرف دیگر خ

 09گونه بومی ) 112تعداد  استان اصفهان با دارا بودن(. مناطق کویری 1188باشد)امیدی، منطقه دارا می

اده است. باالترین های بوم زاد را در نسبت به مناطق بیابانی به خود اختصاص د درصد(، باالترین درصد گونه

باشد. از گونه گیاهی می 05با  )حبوباتPapilionaceae (ای در این استان مربوط به خانواده میزان تنوع گونه

گونه دارای  1گونه بومی به عنوان جاذبه طبیعی،  52، تعداد زاد موجود در محدوده مورد مطالعههای بومگونه

باشد، که این امر نقش موثری را در زمینه جذب رویی بین المللی میگونه با ارزش دا 1خواص دارویی محلی و 
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-های آندمیک ایران بر عهده داردگردشگران خاص به این منطقه با هدف انجام مطالعات در زمینه گونه

 (.1181گردآوری آرمانشهر، )

 

 ( 1181آرمانشهر،  [)منبع:، فاقد شرایط رر   oواجد شرایط ]ههای گیاهی بومی موجود در منطقه مورد مطالع گونه-17جدول 

ف
ردی

 

ی تیره
نام علم

ی تیره 
س

نام فار
 

نام  نام علمی گونه

ی منظر فارسی گونه
زیبای

 

ی
ن الملل

ی بی
داروی

 

ی
حل

ی م
داروی

ی 
جاذبه طبیع

 

ش
ت وح

ط پایه حیا
شرای

 

1 Alliaceae پیاز Allium  Bungei پیاز کویری O رر رر o o 

0 Alliaceae پیاز Allium  hirtifolium  موسیر) پیاز

 موسیر(

O رر رر o o 

1 Alliaceae پیاز Allium  minutiflorum پیاز گل ریز O رر رر o o 

7 Boraginaceae گل گاو زبان Heliocarya monandra  ر

 ر

 رر رر رر رر

1 Boraginaceae گل گاو زبان Heliotropium  brevilimbe آفتاب پرست 

 جنوبی

O رر رر o رر 

5 Boraginaceae گل گاو زبان Heliotropium  samoliflorum  آفتاب پرست

 دشتی

O رر رر o رر 

1 Boraginaceae گل گاو زبان Heliotropium halame  O رر رر o رر 

8 Boraginaceae گل گاو زبان Heliotropium sultanense  O رر رر o رر 

9 Boraginaceae  زبانگل گاو Onosma   stenosiphon  زنگوله ای لوله

 باریک )باریک(

ر

 ر

 o o رر رر

12 Boraginaceae گل گاو زبان Onosma  asperrimum ر زنگوله ای زبر

 ر

 o o رر رر

11 Boraginaceae گل گاو زبان Trachelanthus cerinthoides 

var  cerinthoides 

ر 

 ر

 رر o رر رر

10 Caryophyllaceae میخک Acanthophyllum 

pachycephalum 

چوبک انبوه 

 )کپه ای(

ر

 ر

 o o رر رر

11 Caryophyllaceae میخک Arenaria  persica ر مرجانی ایرانی

 ر

 رر رر رر رر

17 Caryophyllaceae میخک Dianthus  macranthoides  میخک اشتران

 کوهی

ر

 ر

 رر o o رر

11 Caryophyllaceae میخک Gypsophila  acantholimoides  گچ دوست ر  رر o رر رر
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 ر خاردار

15 Caryophyllaceae میخک Gypsophila  adenophora  گچدوست

 کرک غده ای

ر

 ر

 رر o رر رر

11 Caryophyllaceae میخک Gypsophila  caricifolia  گچ دوست برگ

جگنی )طوقه 

 ای(

ر

 ر

 رر o رر رر

18 Caryophyllaceae میخک Gypsophila  melampoda  گچدوست سیاه

 ساق

ر

 ر

 رر o رر رر

19 Caryophyllaceae میخک Gypsophila  persica  گچدوست

قزوینی  

 )فارسی(

ر

 ر

 رر o رر رر

02 Caryophyllaceae میخک Gypsophila  

pseudomelampoda 

گچدوست  

 مردآبادی

ر

 ر

 رر o رر رر

01 Caryophyllaceae میخک Paronychia caespitosa ر عقربک کرمانی

 ر

 رر رر رر رر

00 Caryophyllaceae میخک Silene  albescens ر سیلن پیرزن

 ر

 رر رر رر رر

01 Caryophyllaceae میخک Silene  gynodioica   subsp 

peduncularis 

ر سیلن خویی

 ر

 رر o رر رر

07 Caryophyllaceae میخک Silene  pseudonurensis  سیلن فرامرزی

 کرمانی

ر

 ر

 رر o رر رر

01 Chenopodiaceae اسفناج)چغند

 ر(

Halanthium purpureum ر گل شوره زار

 ر

 o رر رر رر

05 Chenopodiaceae اسفناج)چغند

 ر(

Halothamnus cinerascens 

subsp  vestitus 

ر 

 ر

 o رر رر رر

01 Chenopodiaceae اسفناج)چغند

 ر(

Haraninova platyptera ر نوک عقابی

 ر

 o رر رر رر

08 Chenopodiaceae اسفناج)چغند

 ر(

Salsola yazdiana ر شور یزدی

 ر

 o رر رر رر

09 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Scorzonera  aispahanica  شنگ اسبی

 اصفهانی

ر

 ر

 o رر رر رر

12 Compositae  کاسنی Scorzonera  intericata  شنگ اسبی کم ر  o رر رر رر
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 ر گل)بهم تنیده( )کاهو(

11 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Scorzonera  mucida  شنگ اسبی

کپکی )کپک 

 زده(

ر

 ر

 o رر رر رر

10 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Scorzonera  persepolitana  شنگ اسبی

 پرسپولیس

ر

 ر

 o رر رر رر

11 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Scorzonera  rupicola  شنگ اسبی

اراکی )صخره 

 روی(

ر

 ر

 رر رر رر رر

17 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Tragopogon  caricifolius ر شنگ نی مانند

 ر

 o رر o رر

11 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Tragopogon  Jezdianus ر شنگ یزدی

 ر

 o رر رر رر

15 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Anthemis Gayana ر بابونه اصفهانی

 ر

 رر رر o رر

11 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Anthemis gilanicica ر بابونه گیالنی

 ر

  رر o رر

18 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Artemisia kermanensis ر درمنه کرمانی

 ر

 o رر رر رر

19 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Centaurea Gaubae  گل گندم

 سفید)بیابانی(

ر

 ر

 رر رر رر رر

72 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Centaurea intricata subsp 

intricata 

گل گندم گچ 

 دوست

ر

 ر

 رر رر رر رر

71 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Centaurea ispahanica  گل گندم

 اصفهانی

ر

 ر

 رر رر رر رر

70 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Centaurea ustulata  گل گندم

 ارومیه ای

ر

 ر

 رر رر رر رر

71 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Cousinia eriobasis  هزار خار پاپنبه

 ای

ر

 ر

 رر رر رر رر

77 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Cousinia kashanensis  هزار خار

 کاشانی

ر

 ر

 رر رر رر رر

71 Compositae  کاسنی Cousinia kotschyi  هزار خار سره ر  رر رر رر رر
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 ر ای) آسپاسی( )کاهو(

75 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Cousinia Manouchehrii  خار هزار

 قمصری

ر

 ر

 رر رر رر رر

71 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Cousinia pugionifera  هزار خار خنجر

 دار

ر

 ر

 رر رر رر رر

78 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Cousinia rhaphiocephala  هزار خار کپه

 سوزنی

ر

 ر

 رر رر رر رر

79 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Hertia angustifolia کرقیچ بیابانی O رر رر o o 

12 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Hymenocephalus rigidus  ر

 ر

 رر رر رر رر

11 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Tanacetum lingulatum  مینای

اصفهانی)مینای 

 زبانکی(

ر

 ر

 رر رر رر رر

10 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Helichrysum artemisioides  گل بی مرگ

درمنه ای 

 )صخره روی(

ر

 ر

 o o رر رر

11 Compositae  کاسنی

 )کاهو(

Pentanema pulicariiforme  ر

 ر

   رر رر

17 Cruciferae )شب بو)کلم Aethionema stenopterum  آتشین بال

) آتشین  باریک

 اصفهانی(

O رر رر o o 

11 Cruciferae )شب بو)کلم Chorispora persica  ر

 ر

 رر رر رر رر

15 Cruciferae )شب بو)کلم Erysimum crassicaule  خاکشیرتلخ

اصفهانی)بیابانی

) 

ر

 ر

 رر رر رر رر

11 Cruciferae )شب بو)کلم Hesperis leucoclada  شب بوی ایرانی

 )شاخه سفید(

ر

 ر

 رر رر رر رر

18 Cruciferae )شب بو)کلم Isatis biscutellifolia وسمه O رر رر o رر 

19 Cruciferae )شب بو)کلم Isatis campylocarpa  وسمه میوه

 خمیده

O رر رر o رر 
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52 Cruciferae )شب بو)کلم Matthiola ovatifolia  چلیپای معطر

)چلیپای 

 اصفهانی(

O رر رر رر رر 

51 Cruciferae )شب بو)کلم Pseudocamelina camelinae ر صدفی اصفهانی

 ر

 o رر رر رر

50 Cruciferae )شب بو)کلم Pseudocamelina 

campylocarpa 

صدفی میوه 

 خمیده

ر

 ر

 o رر رر رر

51 Cruciferae )شب بو)کلم Pseudocamelina violacea ر صدفی بنفش

 ر

 رر رر رر رر

57 Cruciferae )شب بو)کلم Sterigmostemum 

longistylum 

ر 

 ر

 رر o رر رر

51 Euphorbiaceae شیرسگ Andrachne fruticulosa  ناز بیابانی

 درختچه ای

ر

 ر

 رر رر رر رر

55 Euphorbiaceae شیرسگ Euphorbia decipiens ر فرفیون فریبنده

 ر

 رر رر رر رر

51 Euphorbiaceae شیرسگ Euphorbia malleata ر فرفیون چکشی

 ر

 رر رر رر رر

58 Euphorbiaceae شیرسگ Euphorbia teheranica ر فرفیون تهرانی

 ر

 رر رر رر رر

59 Iridaceae تیره زعفران 

 یا زنبق

Iris hymenospatha subsp  

hymenospatha 

زنبق سیمین 

 رگه

O رر رر o رر 

12 Labiatae نعناعیان Ajuga Chamaecistus subsp 

tomentella 

لبدیسی بوته 

 ای نمدی

ر

 ر

 o o رر رر

11 Labiatae نعناعیان Eremostachys pulvinaris  سنبل بیابانی

 اصفهانی

ر

 ر

 o o رر رر

10 Labiatae نعناعیان Eremostachys pulvinaris  سنبل بیابانی

 اصفهانی

ر

 ر

 o o رر رر

11 Labiatae نعناعیان Hymenocrater incanus  گل اروانه

 خاکستری

O رر رر o o 

17 Labiatae نعناعیان Lagochilus Aucheri لب خرگوشی O رر رر o o 

11 Labiatae نعناعیان Nepeta  lasiocephala  پونه سای

 کوهسری

ر

 ر

 رر رر رر رر
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15 Labiatae نعناعیان Nepeta glomerulosa subsp 

glomrulosa 

ر پونه سای انبوه

 ر

 رر رر رر رر

11 Labiatae نعناعیان Nepeta laxiflora ر پونه سای تنک

 ر

 رر رر رر رر

18 Labiatae نعناعیان Nepeta prostarata  پونه سای

 گسترده

ر

 ر

 رر رر رر رر

19 Labiatae نعناعیان Nepeta sessilifolia  پونه سای

 قهرودی

ر

 ر

 رر رر رر رر

82 Labiatae نعناعیان Phlomis elliptica  گوش بره

بلوطستانی 

 )بوته ای(

ر

 ر

 رر رر رر رر

81 Labiatae نعناعیان Salvia eremophila  مریم گلی

 بیابانی

ر

 ر

 رر o رر رر

80 Labiatae نعناعیان Salvia persepolitana  مریم گلی

 پرسپولیسی

ر

 ر

 رر o رر رر

81 Labiatae نعناعیان Scutellaria pinnatifida  subsp 

mucida 

بشقابی سنبله 

 ای رودباری

ر

 ر

 رر o رر رر

87 Labiatae نعناعیان Scutellaria xylorrhiza  بشقابی پشته

 ای )کهرودی(

ر

 ر

 رر o رر رر

81 Linaceae کتان Linum album ر کتان سفید

 ر

o o رر رر 

85 Malvaceae ختمی Alcea longipedicellata  ختمی دم گل

 دراز

O رر رر o رر 

81 Malvaceae ختمی Alcea xanthochlora  ختمی جلفایی

 )زرد(

O رر رر o رر 

88 Papaveraceae خشخاش Glaucium calycinum ر شقایق اصفهانی

 ر

 رر رر رر رر

89 Papilionaceae حبوبات Astragalus anserinifolius ر گون

 ر

 رر رر رر رر

92 Papilionaceae حبوبات Astragalus ashuricus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

91 Papilionaceae حبوبات Astragalus brachyodontus ر گون  رر رر رر رر
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 ر

90 Papilionaceae حبوبات Astragalus brevipetiolatus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

91 Papilionaceae حبوبات Astragalus Callistachys 

subsp Callistachys 

ر گون

 ر

 رر رر رر رر

97 Papilionaceae حبوبات Astragalus cephalanthus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

91 Papilionaceae حبوبات Astragalus cornu - caprae ر گون

 ر

 رر رر رر رر

95 Papilionaceae حبوبات Astragalus erythrolepis ر گون

 ر

 رر رر رر رر

91 Papilionaceae حبوبات Astragalus glaucacanthos گون O رر رر o o 

98 Papilionaceae حبوبات Astragalus indistinctus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

99 Papilionaceae حبوبات Astragalus ischredensis ر گون

 ر

 رر رر رر رر

122 Papilionaceae حبوبات Astragalus jesdianus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

121 Papilionaceae حبوبات Astragalus keyserlingii ر گون

 ر

 رر رر رر رر

120 Papilionaceae حبوبات Astragalus kohrudicus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

121 Papilionaceae حبوبات Astragalus leucocerciformis ر گون

 ر

 رر رر رر رر

127 Papilionaceae حبوبات Astragalus longistylus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

121 Papilionaceae حبوبات Astragalus mucronifolius ر گون

 ر

 رر رر رر رر

125 Papilionaceae حبوبات Astragalus myriacanthus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

121 Papilionaceae حبوبات Astragalus ovoideus ر گون

 ر

 رر رر رر رر
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128 Papilionaceae حبوبات Astragalus schystocalyx گون O رر رر o o 

129 Papilionaceae حبوبات Astragalus sclerocladus ر گون

 ر

 رر رر رر رر

112 Papilionaceae حبوبات Astragalus stapfii ر گون

 ر

 رر رر رر رر

111 Papilionaceae حبوبات Astragalus ulothrix ر گون

 ر

 رر رر رر رر

110 Papilionaceae حبوبات Astragalus verus گون O رر رر o O 

111 Papilionaceae حبوبات Hedysarum  criniferum  اسپرسی

 همدانی

ر

 ر

 O رر رر رر

117 Papilionaceae حبوبات Onobrychis  melanotricha  اسپرس سیاه

 کرک

ر

 ر

 O رر رر رر

111 Plumbaginaceae  کاله میر

 حسن

Acantholimon  

leucacanthum 

کاله میرحسن 

 خار سفید

ر

 ر

 o O رر رر

115 Plumbaginaceae  کاله میر

 حسن

Acantholimon aspadanum  کاله میرحسن

 اصفهانی

ر

 ر

 o O رر رر

111 Plumbaginaceae  کاله میر

 حسن

Acantholimon curviflorum  کاله میرحسن

کهرودی 

 )کمانی(

ر

 ر

 o O رر رر

118 Plumbaginaceae  کاله میر

 حسن

Acantholimon schahrudicum  کاله میرحسن

 شاهرودی

ر

 ر

 o O رر رر

119 Plumbaginaceae  کاله میر

 حسن

Acantholimon scorpius  کاله میرحسن

 دم عقربی

ر

 ر

 o O رر رر

102 Plumbaginaceae  کاله میر

 حسن

Acantholimon 

tragacanthinum 

کاله میرحسن 

پرخار)ارومیه 

 ای(

ر

 ر

 o O رر رر

101 Plumbaginaceae  کاله میر

 حسن

Limonium nudum  شصت عروسان

 عریان

 )گرگانی(

ر

 ر

 o O رر رر

100 Polygonaceae  علف هفت

 بند

Calligonum Persicum  اسکنبیل

رودباری 

)اسکنبیل 

O رر رر o O 
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 ایرانی(

101 Polygonaceae  علف هفت

 بند

Pteropyrum  Aucheri پرند O رر رر رر O 

107 Polygonaceae  علف هفت

 بند

Pteropyrum  Olivieri پرند تهرانی O رر رر رر O 

101 Primulaceae تیره پامچال Dionysia caespitosa  عروس سنگ

 کپه ای

ر

 ر

 رر o رر رر

105 Ranunculaceae آالله Consolida linarioides  زبان در قفای

 اصفهانی

  o رر رر 

101 Resedaceae ورث Ochradenus Ochradeni   var  

Ochradeni 

 o O رر رر O شمح بیابانی

108 Resedaceae ورث Ochradenus Ochradeni  var  

minor 

شمح بیابانی 

 صغیر

O رر رر o O 

109 Resedaceae ورث Reseda bungei var scabrida ر ورث بیابانی

 ر

 رر رر رر رر

112 Resedaceae ورث Reseda macrobotrys  ورث درشت

 کپسول

ر

 ر

 رر رر رر رر

111 Rhamnaceae )کنار) عناب Rhamnus persica  سیاه تنگرس

 فارسی

O رر o رر O 

110 Rosaceae گل سرخ Amygdalus eburnea  بادام عاجی 

)بادام 

 خاکستری(

ر

 ر

 o O رر رر

111 Rubiaceae روناس Rubia albicaulis  روناس اصفهانی

 )ساقه سفید(

ر

 ر

 رر o رر رر

117 Scrophulariaceae گل میمونی Verbascum intricatum ر گل ماهور درهم

 ر

 رر رر رر رر

111 Scrophulariaceae گل میمونی Verbascum disjectum  گل ماهور

 بیابانی

ر

 ر

 رر رر رر رر

115 Scrophulariaceae گل میمونی Verbascum disjectum  گل ماهور

 بیابانی

ر

 ر

 رر رر رر رر

111 Scrophulariaceae گل میمونی Verbascum straussii ر گل ماهور اراکی

 ر

 رر رر رر رر
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118 Solanaceae سیب زمینی Hyoscyamus leocanthera  بذر البنج سفید

 پرچم

ر

 ر

  o رر رر

119 Tamaricaceae گز Tamarix ispahanica گز اصفهانی O رر رر رر O 

172 Umbelliferae جعفری Aphanopleura breviseta  ر

 ر

 رر رر رر رر

171 Umbelliferae جعفری Dorema ammoniacum )ر وشق )وشا

 ر

 o O رر رر

170 Umbelliferae جعفری Echinophora platyloba خوشاریزه O رر o رر رر 

171 Umbelliferae جعفری Ferula kashanica ر کمای کاشانی

 ر

 رر رر رر رر

177 Umbelliferae جعفری Ferula macrocolea ر کمای مرتفع

 ر

 رر رر رر رر

171 Umbelliferae جعفری Malabaila isfahanica   شقاقل صحرائی

 اصفهانی

ر

 ر

 رر رر رر رر

175 Umbelliferae جعفری Pimpinella deverroides  جعفری کوهی

صفه 

 ای)اصفهانی(

ر

 ر

 رر رر رر رر

171 Umbelliferae جعفری Prangos cheilanthifolia  جاشیر

 آذربایجانی

ر

 ر

 رر o رر رر

178 Umbelliferae جعفری Pycnocycle spinosa var  

spinosa 

سگ دندان 

 خاردار

ر

 ر

 رر o رر رر

179 Umbelliferae جعفری Scaligeria nodosa  زیره وش گره

 دار

ر

 ر

 رر رر رر رر

112 Umbelliferae جعفری Thecocarpus meifolius ر دانه قفسی

 ر

 رر o رر رر

 

 حیات وحش جانوری -

ت ها وابسرتگی دارنرد، حیرا   های طبیعی تکامل می یابند و به این محیطکلیه مهره داران وحشی که در محیط

متشکل از گونه هایی است که به اکوسیستم   . حیات وحش منطقه عموما منطقه را تشکیل می دهند وحش یک
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ای های منطقه وابسته اند و به عنوان بخش زنده و اثرگذار بر اکوسیستم در کنار پوشش گیاهی از اهمیت ویژه

ده دارد و به عنوان شراخص  برخوردار می باشد و نقش مهمی در چرخه انرژی و مواد در عرصه طبیعی را به عه

را با رفتار ذاتری خرود نمایران     های زیستی هرگونه تغییرات ایجاد شده در وضعیت محیط زیست و زیستگاه ها

زارهرا   و نری   های باتالقی، رودخانه ، زمین به علت وجود دریاچه استان اصفهان با وجود تاالب گاوخونیسازد. می

ها و... باعث گردیرده ترا در موقرع پرآبری و      ها، حشرات، ماهی انند جلبکوسیع و درنهایت تولید منابع غذایی م

شرایط مناسب، این مناطق مأوای صدها هزار پرنده مهاجر، خصوصا  پرندگان آبزی و کنار آبرزی گرردد کره بره     

المللی حیات وحش بره عنروان یکری از منراطق     دلیل میزبانی دیرینه و شایسته از پرندگان، توسط سازمان بین

هم برای زیست پرندگاه تشخیص داده شده است. تخریب زیستگاه ها و تغییر کاربری اراضری در اثرر فعالیرت    م

های توسعه، اثرات اکولوژیکی فراوانی بر محیط زیست می گذارد، لذا شناخت تنوع زیستی و ارزش هرای کلری   

در این بخش ضمن شناسرایی و   آنها تأثیرات قابل توجه در برنامه ریزی های طرح های توسعه و حفاظت دارد.

حیات وحش در محدوده مورد مطالعه، پراکنش و فراوانی گونه های مهم و با ارزش حفاظتی در  اجمالی معرفی

 محدوده مطالعاتی ارائه می گردد.

و  IUCNالمللری) جهت بررسی وضعیت زیستی و حمایتی جانوران در محدوده مورد مطالعه در دو سرطح برین  

CITES(1185مبارکی، )و مقررات ملی زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است ( و قوانین. 

طبقره   8های جرانوری را در  ( با استفاده از معیارهایی گونهIUCNدر همین خصوص اتحادیه جهانی حفاظت )

 (.11)جدول بندی نموده استحفاظتی دسته

 

 

 

 (1185مبارکی،  )منبع:IUCN  0228بندی حفاظتی جانوران ایران بر اساس لیست سرخ طبقه  -11جدول 

 توضیحات عالمت اختصاری وضعیت گونه

 EX Extinct های منقرض شدهگونه

 EW Extinct in the wild های منقرض شده در طبیعتگونه
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 CR Critically Endangered شدت در معرض خطر یا بحرانیهای بهگونه

 EN Endangered های در معرض خطر انقراضگونه

 VU Vulnerable پذیرهای آسیبگونه

 LR Lower Risk های در خطر کمترگونه

 DD Data Deficient هاهای دارای کمبود دادهگونه

 NE Not Evaluated های ارزیابی نشدهگونه

 

شدت در معرض خطر یا بحرانی، در معرض های بههای جانوری در سه طبقه حفاظتی، گونهدر این گزارش گونه

 پذیر مورد بررسی قرار گرفته است.خطر انقراض و آسیب

های گیاهی و ( تا حد زیادی تجارت فراوردهCITESهای در خطر انقراض )های کنوانسیون تجارت گونهفعالیت 

-در حال انقراض را شرامل مری  های ( فهرست سایتیس گونه Іجانوران وحشی را محدود کرده است. ضمیمه ) 

هرا مشرروط بره کنتررل و      گیررد کره بقرا آن   هایی را در بر مری ( فهرست این کنوانسیون گونه(ІІشود. ضمیمه 

های است که هرر  ( فهرست سایتیس شامل گونه І І Іها در سطح جهانی است و ضمیمه ) ساماندهی تجارت آن

ها محردود شرود.    شود که تجارت جهانی آندرخواست می یک در دو یا چند کشور در خطر تهدید قرار دارند و

( و IUCNجهانی حفاظت ) اندکار حفاظت در سطح محلی همراه با اتحادیههای دستسایتیس با همکاری گروه

های در خطر تهدیرد و  ( و دیگر کارگزاران حفاظت در شناسایی گونهUNEPبرنامه محیط زیست سازمان ملل )

 (.15)جدول  کنندالعاده در بقاء حیات وحش ایفا  میقشی فوقممنوعیت تجارت جهانی ن

 (1187)مجنونیان و همکاران،  CITES 0228حفاظتی جانوران ایران بر اساس ضمائم  بندیطبقه  -15جدول 

 توضیحات عالمت اختصاری وضعیت گونه

 Apendix I (I) های در معرض نابودیگونه

 Apendix II (II) المللی(در معرض خطر)بینهای گونه

  Apendix III (III) های در معرض خطر)ملی(گونه

 

شرورای عرالی برا     11/1/1119مرورخ   112مبحث قوانین و مقررات ملی زیست محیطی با اسرتفاده از مصروبه   

عرالی مرورخ   شرورای   158اصالحات بعدی )بهای جانوران وحشری از لحراظ مطالبره ضررر و زیران( و مصروبه       
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ها( تکمیرل گردیرده   بندی آنهای جانوران  وحشی مشمول قانون شکار و صید و طبقه)تعیین گونه1/5/1118

 است. 

 

 پرندگان -

مهمترری ویژگری   همانگونه که بیان شد وجود تاالب گاوخونی نقش بسیار مهمی در حیات وجش استان دارد. 

باشد. این تاالب در گذشته زیستگاه بسیار مناسربی بررای   ها برخورداری از تنوع زیستی غنی پرندگان میتاالب

های متوالی و آبگیرری   زمستان گذرانی و نیز زاد آوری پرندگان آبزی بوده است که متأسفانه در پی خشکسالی

سد از حجم ورودی به آن کاسته شده است و از کارکرد زیسرتگاهی آن کاسرته شرده اسرت. چنانچره در سرر       

از چهل هزار پرنده مهراجر، تراالب گراوخونی را برای زمستان گذرانی خرود انتخراب   بیش  1150شماری سال 

های های مختلف بر اساس مقدار و کیفیت آن تاالب تغییر و در همین راستا جمعیتکردند و این تعداد در سال

 های پرندگان کنار آبزی  آن کاسته شده است.  گونه

باشد و بخشی از زادآوری را  زیستگاه پرندگان مهاجر در فصول مختلف میبا توجه به اینکه این تاالب به عنوان 

-کنند و نیز به عنوان محل تغذیه پرندگان دیگر سایت ها قرار میدر دوره حیاتی خود در این مکان سپری می

وضرع  ها داشته باشد. اما در  تواند نقش بسیار مهمی در افزایش جمعیت این گونهگیرد بهبود وضعیت تاالب می

های پوشش گیاهی و خشرک برودن ایرن زیسرتگاه برا توجره بره مسرائل         ها و تخریب فعلی با توجه به برداشت

های پرندگان آبزی و کنار آبزی مناسب اسرت   خشکسالی و کم آّی ها تنها برای توقف و تغذیه معدودی از گونه

 تواند حمایت کند.های پرندگان نمی چنانچه مانند سابق از گونه

دیگر تاالب با توجه به قرار گیری این تاالب در مرکز کشور که می تواند بره عنروان محلری در مرکرز      از سمت 

کشور قرار گیری در در چهار راه طبیعی که تاالب های مختلفی در شمال و تاالب های شرقی هامون و جنوبی 

هرا میتوانرد جایگراه     ر دیگر سایتبختگان و ... را به یکدیگر می تواند اتصال دهد که این مهم قرارگیری در کنا

 .مناسبی برای تغذیه پرندگان فراهم آورد و توانسته است خدمت زیستگاهی خود را به خوبی ارائه دهد
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محدوده مطالعاتی این طرح با طبیعتی متنوع تعداد زیادی از پرندگان را در خود جای داده است . بر اساس 

ارائه شده است ولی آمار  11 شناسایی شده  که مطابق جدول گونه در سطح استان 018مطالعات انجام شده 

زیستگاه عمده بر حسب فون پرندگان ویژه آنها  5دقیقی از جمعیت گونه ها در دست نیست . در منطقه 

 شناسایی گردیده است که گونه های غالب شناسایی شده به شرح ذیل می باشند:

 زیستگاه های کوهستانی  -1

 درخت زارهازیستگاه های جنگلی و  -0

 زیستگاه تاالبی -1

 زیستگاه های کوهپایه ای و تپه ماهور -7

 زیستگاه های بیابانی و نیمه بیابانی -1

 

 

 

 

 (1181)منبع: آرمانشهر،فهرست پرندگان محدوده مورد مطالعه  -11جدول 

 نام علمی تیره ردیف
نام فارسی 

 تیره
 نام فارسی گونه نام علمی گونه

وضعیت 

حضور 

 گونه

1 Ardeidae 
حواصیلیا

 ن
Ardea cinerea حواصیل خاکستری 

زادآور

 ی

0 Ardeidae 
حواصیلیا

 ن
Ardea purpurea حواصیل ارغوانی 

زادآور

 ی

1 Ardeidae 
حواصیلیا

 ن
Botaurus stellaris بوتیمار 

زادآور

 ی

7 Ciconiidae 
لک 

 لکیان
Ciconia ciconia )حاجی لک لک )لک لک سفید 

زادآور

 ی

1 Falconidae 
شاهینیا

 ن
Falco naumanni دلیجه کوچک 

زادآور

 ی

5 Falconidae 
شاهینیا

 ن
Falco subbuteo لیل 

زادآور

 ی

1 Burhinidae 
چاخ 

 لقیان
Burhinus oedicnemus چاخ لق 

زادآور

 ی

8 Glareolidae 
گالریولیا

 ن
Cursorius cursor دودوک 

زادآور

 ی

9 Scolopacidae 
آبچلیکیا

 ن
Limosa limosa 

گیالنشاه دم سیاه )گیالنشاه 

 بال سفید(

زادآور

 ی

12 Columbidae کبوتریان Streptopelia turtur قمری معمولی 
زادآور

 ی

11 Strigidae جغدیان Otus scops مرغ حق 
زادآور

 ی
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10 Caprimulgidae 
شبگردیا

 ن
Caprimulgus europaeus )شبگرد )شبگرد معمولی 

زادآور

 ی

11 Apodidae 
پرستویا

 ن
Apus apus )پرستو )بادخورک 

زادآور

 ی

17 Meropidae 
زنبور 

 خواریان
Merops apiaster 

زنبور خوار )زنبور خوار 

 معمولی(

زادآور

 ی

11 Coraciidae 
سبز 

 قبایان
Coracias garrulus سبز قبا 

زادآور

 ی

15 Upupidae هدهدیان Upupa epops )هدهد )شانه به سر 
زادآور

 ی

11 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه کوتاه 

زادآور

 ی

18 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Calandrella acutirostris چکاوک پنجه کوتاه هیوم 

زادآور

 ی

19 Hirundinidae 
چلچله 

 ییان
Hirundo obsoleta چلچله بیابانی 

زادآور

 ی

02 Hirundinidae 
چلچله 

 ییان
Hirundo rustica )چلچله )پرستو 

زادآور

 ی

01 Hirundinidae 
چلچله 

 ییان
Delichon urbicum چلچله دمگاه سفید 

زادآور

 ی

00 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Motacilla flava )دم جنبانک زرد )شکم زرد 

زادآور

 ی

01 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Anthus similis پی پت نوک دراز 

زادآور

 ی

07 Laniidae 
سنگ 

 چشمیان
Lanius senator 

سنگ چشم سرحنایی)سنگ 

 چشم کله سرخ(

زادآور

 ی

01 Laniidae 
سنگ 

 چشمیان
Lanius nubicus سنگ چشم پیشانی سفید 

زادآور

 ی

05 Cinclidae 
زیر 

 آبروکیان
Cinclus cinclus زیرآبروک 

زادآور

 ی

01 Prunellidae 
صعوه 

 ییان
Prunella ocularis سفید صعوه ابرو 

زادآور

 ی

08 Turdidae توکایان Irania gutturalis سینه سرخ ایرانی 
زادآور

 ی

09 Turdidae توکایان Cercotrichas galactotes دم چتری 
زادآور

 ی

12 Turdidae توکایان Phoenicurus phoenicurus )دم سرخ )دم سرخ معمولی 
زادآور

 ی

11 Turdidae توکایان Oenanthe oenanthe )چکچک )چکچک کوهی 
زادآور

 ی

10 Turdidae توکایان Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی 
زادآور

 ی

11 Turdidae توکایان Oenanthe finschii چکچک پشت سفید 
زادآور

 ی

17 Turdidae توکایان Oenanthe hispanica چکچک گوش سیاه 
زادآور

 ی

11 Turdidae توکایان Oenanthe deserti  بیابانیچکچک 
زادآور

 ی

15 Turdidae توکایان Oenanthe isabellina چکچک دشتی 
زادآور

 ی

11 Turdidae توکایان Monticola saxatilis طرقه کوهی 
زادآور

 ی
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18 Turdidae توکایان Monticola solitarius طرقه آبی 
زادآور

 ی

19 Sylviidae سسکیان Hippolais caligata سسک درختی کوچک 
زادآور

 ی

72 Sylviidae سسکیان Hippolais pallida سسک درختی زیتونی 
زادآور

 ی

71 Sylviidae سسکیان Hippolais languida سسک درختی بزرگ 
زادآور

 ی

70 Sylviidae سسکیان Sylvia nana سسک بیابانی 
زادآور

 ی

71 Sylviidae سسکیان Sylvia hortensis سسک چشم سفید 
زادآور

 ی

77 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Rhodopechys obsoleta سهره خاکی 

زادآور

 ی

71 Passeridae 
گنجشک

 یان
Petronia brachydactyla گنجشک خاکی 

زادآور

 ی

75 Oriolidae 
پری 

 شاهرخیان
Oriolus oriolus پری شاهرخ 

زادآور

 ی

71 Anatidae مرغابیان Anser anser 
غاز خاکستری)غاز 

 پاخاکستری(
 بومی

78 Anatidae مرغابیان Tadorna ferruginea بومی آنقوت 

79 Anatidae مرغابیان Anas platyrhynchos )بومی سرسبز )اردک کله سبز 

12 Accipiteridae قوشیان Milvus migrans )بومی کور کور سیاه )کورکور 

11 Accipiteridae قوشیان Gyps fulvus )بومی کرکس )دال 

10 Accipiteridae قوشیان Gypaetus barbatus بومی هما 

11 Accipiteridae قوشیان Circaetus gallicus بومی عقاب مارخور 

17 Accipiteridae قوشیان Buteo rufinus بومی سارگپه پا بلند 

11 Accipiteridae قوشیان Circus aeruginosus بومی سنقر تاالبی 

15 Accipiteridae قوشیان Aquila clanga 
خالدار بزرگ)عقاب عقاب 

 تاالبی(
 بومی

11 Falconidae 
شاهینیا

 ن
Falco tinnunculus بومی دلیجه 

18 Phasianidae ماکیانیان Ammoperdix griseogularis بومی تیهو 

19 Phasianidae ماکیانیان Alectoris chukar بومی کبک 

52 Rallidae یلوه ییان Rallus aquaticus بومی یلوه آبی 

51 Rallidae یلوه ییان Gallinula chloropus )بومی چارخو )چنگر نوک سرخ 

50 Otididae هوبره Chlamydotis undulata بومی هوبره 

51 Otididae هوبره Otis tarda بومی میش مرغ 

57 Glareolidae 
گالریولیا

 ن
Cursorius cursor بومی دودوک 

51 Charadriidae سلیمیان Charadrius alexandrinus بومی سلیم کوچک 

55 Laridae کاکاییان Larus genei بومی کاکایی صورتی 
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51 Pteroclidae 
باقرقره 

 ییان
Pterocles alchata 

باقرقره شکم سفید )کوکر شکم 

 سفید(
 بومی

58 Pteroclidae 
باقرقره 

 ییان
Pterocles orientalis 

باقرقره شکم سیاه)کوکر شکم 

 سیاه(
 بومی

59 Pteroclidae 
باقرقره 

 ییان
Pterocles coronatus )بومی باقرقره گندمی )کوکر گندمی 

12 Columbidae کبوتریان Columba livia بومی کبوتر چاهی 

11 Columbidae کبوتریان Columba palumbus )بومی کبوتر جنگلی )فاخته 

10 Columbidae کبوتریان Streptopelia senegalensis  بومی خانگیقمری 

11 Columbidae کبوتریان Streptopelia dacaocto بومی یاکریم 

17 Strigidae جغدیان Bubo bubo بومی شاه بوف 

11 Strigidae جغدیان Strix aluco بومی جغد جنگلی 

15 Strigidae جغدیان Athene noctua بومی جغد کوچک 

11 Alcedinidae 
ماهی 

 خورکیان
Alcedo atthis بومی ماهی خورک 

18 Picidae 
دارکوبیا

 ن

Dendrocopos syriacus (Picoides 
syriacus) 

 بومی دارکوب سوری  )دارکوب باغی(

19 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Alaemon alaudipes بومی چکاوک هدهدی 

82 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Melanocorypha calandra 

طرقه چکاوک )چکاوک 

 گندمزار(
 بومی

81 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Melanocorypha bimaculata بومی چکاوک طوقی 

80 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Melanocorypha yeltoniensis بومی چکاوک سیاه 

81 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Ammomanes cincturus بومی چکاوک سردم سیاه 

87 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Ammomanes deserti 

چکاوک بیابانی )چکاوک 

 سنگالخ(
 بومی

81 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Calandrella rufescens بومی چکاوک کوچک 

85 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Galerida cristata بومی چکاوک کاکلی 

81 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Eremophila alpestris بومی چکاوک  شاخدار 

88 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Motacilla cinerea  بومی خاکستریدم جنبانک 

89 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Motacilla alba بومی دم جنبانک ابلق 

92 Laniidae 
سنگ 

 چشمیان
Lanius isabellinus بومی سنگ چشم دم سرخ 

91 Troglodytidae الیکاییان Troglodytes troglodytes بومی الیکایی 

90 Turdidae توکایان Oenanthe monacha بومی چکچک دم سفید 

91 Turdidae توکایان Oenanthe finschii بومی چکچک پشت سفید 

97 Turdidae توکایان Turdus merula بومی توکای سیاه 
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91 Turdidae توکایان Turdus ruficollis بومی توکای گلوی سیاه 

95 Sylviidae سسکیان Acrocephalus stentoreus بومی سسک پر سر و صدا 

91 Sylviidae سسکیان Scotocerca inquieta بومی سسک جنبان 

98 Sylviidae سسکیان Sylvia nana بومی سسک بیابانی 

99 Paridae 
چرخ 

 ریسکیان
Parus major بومی چرخ ریسک بزرگ 

122 Sittidae 
کمرکولیا

 ن
Sitta neumayer بومی کمرکولی کوچک 

121 Emberizidae 
زردپره 

 ییان
Emberiza calandra بومی زردپره مزرعه 

120 Emberizidae 
زردپره 

 ییان
Emberiza cia بومی زردپره کوهی 

121 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Carduelis carduelis بومی سهره معمولی 

127 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Carduelis cannabina بومی سهره سینه سرخ 

121 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Rhodopechys githaginea بومی سهره صورتی 

125 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Rhodopechys obsoleta بومی سهره خاکی 

121 Passeridae 
گنجشک

 یان
Passer domesticus بومی گنجشک خانگی 

128 Sturnidae ساریان Sturnus vulgaris بومی سار 

129 Sturnidae ساریان Acridotheres tristis بومی مینا 

112 Oriolidae 
پری 

 شاهرخیان
Oriolus oriolus بومی پری شاهرخ 

111 Corvidae کالغیان Pica pica بومی زاغی 

110 Corvidae کالغیان Pyrrhocorax pyrrhocorax بومی کالغ نوک سرخ 

111 Corvidae کالغیان Corvus corone بومی کالغ ابلق 

117 Corvidae کالغیان Corvus corax بومی غراب 

111 Podicipedidae کشیمیان Tachybaptus  ruficollis کشیم کوچک 
تابستان 

 گذارنی

115 Podicipedidae کشیمیان Podiceps cristatus کشیم بزرگ 
تابستان 

 گذارنی

111 Podicipedidae کشیمیان Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه 
تابستان 

 گذارنی

118 Phalacrocorac
idae 

 باکالن Phalacrocorax carbo باکالنیان
تابستان 

 گذارنی

119 Ardeidae 
حواصیلیا

 ن
Ardea cinerea حواصیل خاکستری 

تابستان 

 گذارنی

102 Ardeidae 
حواصیلیا

 ن

Egretta alba (Cosmerodius 
albus) 

حواصیل سفید بزرگ )اگرت 

 بزرگ(

تابستان 

 گذارنی

101 Ardeidae 
حواصیلیا

 ن
Egretta garzetta اگرت )قار( کوچک 

تابستان 

 گذارنی

100 Phoenicopteri
dae 

فالمینگو

 یان
Phoenicopterus ruber فالمینگو 

تابستان 

 گذارنی
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101 Anatidae مرغابیان Anser anser 
غاز خاکستری)غاز 

 پاخاکستری(

تابستان 

 گذارنی

107 Anatidae مرغابیان Tadorna ferruginea آنقوت 
تابستان 

 گذارنی

101 Anatidae مرغابیان Tadorna tadorna تنجه 
تابستان 

 گذارنی

105 Anatidae مرغابیان Anas penelope گیالر 
تابستان 

 گذارنی

101 Anatidae مرغابیان Anas strepera اردک ارده ای 
تابستان 

 گذارنی

108 Anatidae مرغابیان Anas crecca خوتکا 
تابستان 

 گذارنی

109 Anatidae مرغابیان Anas platyrhynchos )سرسبز )اردک کله سبز 
تابستان 

 گذارنی

112 Anatidae مرغابیان Anas acuta فیلوش 
تابستان 

 گذارنی

111 Anatidae مرغابیان Anas clypeata نوک پهن 
تابستان 

 گذارنی

110 Anatidae مرغابیان Aythya ferina اردک سر حنایی 
تابستان 

 گذارنی

111 Accipiteridae قوشیان Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید 
تابستان 

 گذارنی

117 Accipiteridae قوشیان Aegypius monachus )کرکس سیاه )دال سیاه 
تابستان 

 گذارنی

111 Accipiteridae قوشیان Gyps fulvus )کرکس )دال 
تابستان 

 گذارنی

115 Accipiteridae قوشیان Neophron percnopterus )کرکس کوچک )دال سفید 
تابستان 

 گذارنی

111 Accipiteridae قوشیان Buteo buteo )سارگپه معمولی )سارگپه 
تابستان 

 گذارنی

118 Accipiteridae قوشیان Buteo rufinus سارگپه پا بلند 
تابستان 

 گذارنی

119 Accipiteridae قوشیان Circus macrourus سنقر سفید 
تابستان 

 گذارنی

172 Accipiteridae قوشیان Accipiter nisus قرقی 
تابستان 

 گذارنی

171 Accipiteridae قوشیان Aquila clanga 
عقاب خالدار بزرگ)عقاب 

 تاالبی(

تابستان 

 گذارنی

170 Accipiteridae قوشیان Aquila nipalensis عقاب صحرایی 
تابستان 

 گذارنی

171 Accipiteridae قوشیان Aquila  heliaca )شاه باز )عقاب شاهی 
تابستان 

 گذارنی

177 Accipiteridae قوشیان Hieraeetus fasciatus عقاب دو برادر 
تابستان 

 گذارنی

171 Falconidae 
شاهینیا

 ن
Falco columbarius ترم تای 

تابستان 

 گذارنی

175 Falconidae 
شاهینیا

 ن
Falco cherrug باالبان 

تابستان 

 گذارنی

171 Falconidae 
شاهینیا

 ن
Falco peregrinus )شاهین )بحری 

تابستان 

 گذارنی

178 Falconidae 
شاهینیا

 ن
Falco pelegrinoides )بحری )شاهین 

تابستان 

 گذارنی
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179 Phasianidae ماکیانیان Coturnix coturnix بلدرچین 
تابستان 

 گذارنی

112 Gruidae درناییان Grus grus درنا 
تابستان 

 گذارنی

111 Rallidae یلوه ییان Gallinula chloropus )چارخو )چنگر نوک سرخ 
تابستان 

 گذارنی

110 Rallidae یلوه ییان Fulica atra چنگر 
تابستان 

 گذارنی

111 Otididae هوبره Chlamydotis undulata هوبره 
تابستان 

 گذارنی

117 Burhinidae 
چاخ 

 لقیان
Burhinus oedicnemus چاخ لق 

تابستان 

 گذارنی

111 Charadriidae سلیمیان Vanellus vanellus خروس کولی 
تابستان 

 گذارنی

115 Charadriidae سلیمیان Charadrius hiaticula سلیم طوقی 
تابستان 

 گذارنی

111 Charadriidae سلیمیان Charadrius alexandrinus سلیم کوچک 
تابستان 

 گذارنی

118 Scolopacidae 
آبچلیکیا

 ن
Tringa nebularia آّبچلیک پاسبز 

تابستان 

 گذارنی

119 Scolopacidae 
آبچلیکیا

 ن
Tringa ochropus آّبچلیک تک زی 

تابستان 

 گذارنی

152 Scolopacidae 
آبچلیکیا

 ن
Gallinago gallinago پاشلک معمولی 

تابستان 

 گذارنی

151 Laridae کاکاییان Larus cachinnans کاکایی پازرد 
تابستان 

 گذارنی

150 Laridae کاکاییان Larus ridibundus کاکایی سر سیاه 
تابستان 

 گذارنی

151 Columbidae کبوتریان Columba oenas (فاخته)کبوتر کوهپایه 
تابستان 

 گذارنی

157 Columbidae کبوتریان Columba palumbus )کبوتر جنگلی )فاخته 
تابستان 

 گذارنی

151 Strigidae جغدیان Asio flammeus جغد تاالبی 
تابستان 

 گذارنی

155 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Melanocorypha calandra 

طرقه چکاوک )چکاوک 

 گندمزار(

تابستان 

 گذارنی

151 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی 

تابستان 

 گذارنی

158 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Ammomanes cincturus چکاوک سردم سیاه 

تابستان 

 گذارنی

159 Alaudidae 
چکاوکیا

 ن
Eremophila alpestris چکاوک  شاخدار 

تابستان 

 گذارنی

112 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری 

تابستان 

 گذارنی

111 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Anthus pratensis  صحراییپی پت 

تابستان 

 گذارنی

110 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Anthus cervinus پی پت گلوسرخ 

تابستان 

 گذارنی

111 Motacillidae 
دم 

 جنبانکیان
Anthus spinoletta پی پت تاالبی 

تابستان 

 گذارنی

117 Pycnonotidae 
بلبل 

 خرمایان
Pycnonotus leucotis بلبل خرما 

تابستان 

 گذارنی

111 Laniidae 
سنگ 

 چشمیان
Lanius excubitor 

سنگ چشم خاکستری )سنگ 

 چشم بزرگ(

تابستان 

 گذارنی
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115 Bombycillidae 
بال 

 الکیان
Bombycilla garrulus بال الکی 

تابستان 

 گذارنی

111 Prunellidae 
صعوه 

 ییان
Prunella ocularis صعوه ابرو سفید 

تابستان 

 گذارنی

118 Prunellidae 
صعوه 

 ییان
Prunella modularis )صعوه جنگلی )صعوه باغی 

تابستان 

 گذارنی

119 Turdidae توکایان Erithacus rubecula سینه سرخ 
تابستان 

 گذارنی

182 Turdidae توکایان Phoenicurus erythronota دم سرخ پشت بلوطی 
تابستان 

 گذارنی

181 Turdidae توکایان Phoenicurus ochruros  سیاهدم سرخ 
تابستان 

 گذارنی

180 Turdidae توکایان Saxicola torquatus چک 
تابستان 

 گذارنی

181 Turdidae توکایان Oenanthe monacha چکچک دم سفید 
تابستان 

 گذارنی

187 Turdidae توکایان Oenanthe finschii چکچک پشت سفید 
تابستان 

 گذارنی

181 Turdidae توکایان Turdus torquatus توکای طوقی 
تابستان 

 گذارنی

185 Turdidae توکایان Turdus merula توکای سیاه 
تابستان 

 گذارنی

181 Turdidae توکایان Turdus ruficollis توکای گلوی سیاه 
تابستان 

 گذارنی

188 Turdidae توکایان Turdus pilaris توکای پشت بلوطی 
تابستان 

 گذارنی

189 Turdidae توکایان Turdus philomelos توکای باغی 
تابستان 

 گذارنی

192 Sylviidae سسکیان Acrocephalus stentoreus سسک پر سر و صدا 
تابستان 

 گذارنی

191 Sylviidae سسکیان Phylloscopus collybita سسک چیف چاف 
تابستان 

 گذارنی

190 Regulidae 

تاج 

طالئی 

 سسکیان

Regulus regulus سسک تاج طالیی 
تابستان 

 گذارنی

191 Emberizidae 
زردپره 

 ییان
Emberiza calandra زردپره مزرعه 

تابستان 

 گذارنی

197 Emberizidae 
زردپره 

 ییان
Emberiza citrinella زردپره لیمویی 

تابستان 

 گذارنی

191 Emberizidae 
زردپره 

 ییان
Emberiza  schoeniclus زردپره تاالبی 

تابستان 

 گذارنی

195 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Fringilla coelebs سهره جنگلی 

تابستان 

 گذارنی

191 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Carduelis chloris سهره سبز 

تابستان 

 گذارنی

198 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Carduelis spinus سهره زرد 

تابستان 

 گذارنی

199 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Carduelis cannabina سهره سینه سرخ 

تابستان 

 گذارنی

022 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Rhodopechys githaginea سهره صورتی 

تابستان 

 گذارنی

021 Fringillidae 
سهره 

 ییان
Rhodopechys obsoleta سهره خاکی 

تابستان 

 گذارنی
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020 Passeridae 
گنجشک

 یان
Passer hispaniolensis گنجشک سینه سیاه 

تابستان 

 گذارنی

021 Sturnidae ساریان Sturnus vulgaris سار 
تابستان 

 گذارنی

027 Corvidae کالغیان Corvus monedula کالغ گردن بور 
تابستان 

 گذارنی

021 Corvidae کالغیان Corvus frugilegus کالغ سیاه 
تابستان 

 گذارنی

025 Anatidae مرغابیان Anas querquedula 
)خوتکای خوتکای ابرو سفید 

 سفید(
 اتفاقی

021 Accipiteridae قوشیان Milvus migrans )اتفاقی کور کور سیاه )کورکور 

028 Accipiteridae قوشیان Circus pygargus اتفاقی سنقر گندمزار 

029 Accipiteridae قوشیان Accipiter brevipes اتفاقی پیغو 

012 Phasianidae ماکیانیان Coturnix coturnix اتفاقی بلدرچین 

011 Rallidae یلوه ییان Porzana porzana اتفاقی یلوه خالدار 

010 Otididae هوبره Otis tarda اتفاقی میش مرغ 

011 Recurvirostrid
ae 

نوک 

 خنجریان
Himantopus himantopus اتفاقی چوب پا 

017 Scolopacidae 
آبچلیکیا

 ن
Tringa glareola اتفاقی آّبچلیک دودی 

011 Scolopacidae 
آبچلیکیا

 ن
Calidris minuta اتفاقی تلیله کوچک 

015 Scolopacidae 
آبچلیکیا

 ن
Calidris ferruginea اتفاقی تلیله بلوطی 

011 Sylviidae سسکیان Phylloscopus trochiloides اتفاقی سسک بیدی سبز 

018 Sylviidae سسکیان Phylloscopus trochilus اتفاقی سسک بیدی 

 

  

 سمت چپ شاهین و سمت راست چکاوک در تاالب گاوخونی -11شکل 

 بررسی سطح حفاظتی پرندگان 
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شناسایی شدند. کره از   تاالب گونه در  15های دارای حمایت های ملی و بین المللی تعداد  از میان گونه

هرای  گونره در ضرمیمه   72باشرند.  گونه حمایت شده یا در خطر انقراض می 11این تعداد از نور حمایت ملی 

گونه قابل توجره در ایرن تراالب شناسرایی      111نیز  IUCNکنوانسیون سایتس و از میان لیست سرخ  1و0،1

 زیر ارائه گردید است.  18گردیدند چنانچه در جدول 

 (1181)آرمانشهر،پرندگان محدوده مورد مطالعه هایوضعیت حفاظتی گونه  -18 جدول

 نام فارسی گونه ردیف

 طبقه حفاظتی

CITE
S 

مشمول  

قوانین و مقررات 

 زیست محیطی

IUC
N 

 VU مشمول II دلیجه کوچک 1

 -  مشمول II لیل 0

  - مشمول   دودوک 1

  - مشمول II مرغ حق  7

  - مشمول   پرستو )بادخورک( 1

غاز خاکستری)غاز  5

 پاخاکستری(
  - مشمول  

  - مشمول   آنقوت 1

  - مشمول II کور کور سیاه )کورکور( 8

  - مشمول II کرکس )دال( 9

 -  مشمول II هما 12

  - مشمول II عقاب مارخور 11

  - مشمول II سارگپه پا بلند 10

  - مشمول II تاالبیسنقر  11

عقاب خالدار بزرگ)عقاب  17

 تاالبی(
II مشمول VU 

  - مشمول II دلیجه 11

  - مشمول   تیهو 15

  - مشمول   کبک  11

 VU مشمول I هوبره 18

 VU مشمول II میش مرغ 19

  - مشمول   دودوک 02

  - -    سلیم کوچک 01
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 نام فارسی گونه ردیف

 طبقه حفاظتی

CITE
S 

مشمول  

قوانین و مقررات 

 زیست محیطی

IUC
N 

 VU مشمول II دلیجه کوچک 1

 -  مشمول II لیل 0

  - مشمول   کاکایی صورتی 00

شکم سفید )کوکر باقرقره  01

 شکم سفید(
  - مشمول  

باقرقره شکم سیاه)کوکر  07

 شکم سیاه(
  - مشمول  

  - مشمول II شاه بوف 01

  - مشمول II جغد جنگلی 05

 -  مشمول II جغد کوچک 01

حواصیل سفید بزرگ )اگرت  08

 بزرگ(
  - مشمول  

  - مشمول   اگرت )قار( کوچک 09

  - مشمول II فالمینگو 12

غاز خاکستری)غاز  11

 پاخاکستری(
  - مشمول  

  - مشمول   آنقوت 10

  - مشمول I/r عقاب دریایی دم سفید 11

  - مشمول II کرکس سیاه )دال سیاه( 17

  - مشمول II کرکس )دال( 11

 EN مشمول II کرکس کوچک )دال سفید( 15

  - مشمول II سارگپه معمولی )سارگپه( 11

  - مشمول II بلندسارگپه پا  18

  - مشمول II سنقر سفید 19

  - مشمول II قرقی 72

عقاب خالدار بزرگ)عقاب  71

 تاالبی(
II مشمول VU 

  - مشمول II عقاب صحرایی 70

 VU مشمول I/r شاه باز )عقاب شاهی( 71

  - مشمول II عقاب دو برادر 77

  - مشمول II ترم تای 71

 EN مشمول II باالبان 75

  - مشمول I/r شاهین )بحری( 71
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 نام فارسی گونه ردیف

 طبقه حفاظتی

CITE
S 

مشمول  

قوانین و مقررات 

 زیست محیطی

IUC
N 

 VU مشمول II دلیجه کوچک 1

 -  مشمول II لیل 0

  - مشمول I/r بحری )شاهین( 78

 CE مشمول II درنا 79

 VU مشمول I هوبره 12

  - مشمول II جغد تاالبی 11

  - مشمول -  سینه سرخ 10

  - مشمول II کور کور سیاه )کورکور( 11

  - مشمول II سنقر گندمزار 17

  - مشمول II پیغو 11

 VU مشمول II میش مرغ 15

 

 پستانداران -

این گروه جانوران در محدوده مطالعاتی که شامل زیستگاه های متنوع کوهستانی، تپه مراهور، زیسرتگاه هرای    

گونه از پستانداران، شناسرایی و گرزارش شرده انرد. تنروع و       15جنگلی و دشتی و تاالبی می باشد مشتمل بر 

. نا امرن شردن زیسرتگاه هرا،     تغییرات چشمگیری داشته استجمعیت پستاندارن منطقه در طی سالهای اخیر 

، تبدیل اراضی به زمینهای کشاورزی و حضور دام اهلی و رقابت آنها علفخواران بزرگ منطقره از  شکار بی رویه

عوامل تأثیر گذار بر تغییرات جمعیتی پستاندارن می باشد. در این میان به خصوص جمعیت گونه های شکاری 

چار خسارت زیادی شده است. با توجه به کمبود اطالعرات در زمران انجرام مطالعرات صررفا بره       )قابل شکار( د

.  بر همرین  (19)جدولهای جانوارن در محدوده استان مورد مطالعه پرداخته شد بررسی اجمالی بعضی از گونه

گونره پلنرگ    1ن تعرداد  اند. از ایگونه جای گرفته 15خانواده و  15راسته،  1اساس در این استا پستانداران در 

 باشند. ایرانی، هامستر دم دراز زاگرسی و قوچ اصفهان بومی ایران می
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در محدوده مورد مطالعره، آهرو و قروچ اصرفهان در رده      0228در سال   IUCNشدهبر اساس فهرست ارائه 

کاراکرال،   0228در سرال   CITESهای آسیب پذیر جای گرفته است. همچنین در فهرست ارائره شرده از   گونه

های در معرض نابودی قرار گرفته است. گربه وحشی، گربه شنی، گربه پلنگ ایرانی و قوچ اصفهان در رده گونه

های گردد. شغال، روباه معمولی و سمور سنگی از گونههای در معرض خطر محسوب میپاالس و گرگ از گونه

 جای دارد. CITESحفاظتی  IIIدر معرض خطر در ایران معرفی شده و در طبقه 

 پستانداران مشمول قوانین و مقررات ملی زیست محیطی در محدوده مورد مطالعه عبارتند از: 

گرگ، روباه معمولی، سمور سنگی، گربه وحشی، گربه شنی، گربه پاالس، کاراکال، پلنگ ایرانی، آهو و قوچ 

 اصفهان.

شرغال، سرمور سرنگی، کفترار، گربره       های شاخص در استان عبارتند از: جربیل بلوچی، تشری، گررگ،  گونه

 وحشی، گربه شنی، کاراکال، پلنگ ایرانی، گراز، آهو و قوچ اصفهانی

 (1181)آرمانشهر،محدوده مورد مطالعه پستاندارانفهرست   -19جدول 

ف
ردی

نام علمی  

 تیره

نام فارسی 

 تیره
 نام علمی گونه

نام فارسی 

 گونه

وضع

یت 

 گونه

IU
C

N
 C

IT
E

S
 

ت 
ی زیس

ت مل
ن و مقررا

قوانی

ی
محیط

ص 
گونه شاخ

 

1 Erinace
idae 

 Paraechinus خارپشت
hypomelas 

خارپشت 

 برانت)ایرانی(

غ

 یر بومی
- - - - 

0 Rhinolo
phidae 

های خفاش

 اسبینعل

Rhinolophus 
ferrumequinum 

-خفاش نعل

 اسبی بزرگ

غ

 یر بومی
- - - - 

1 Rhinolo
phidae 

های خفاش

 اسبینعل

Rhinolophus 
blasii 

-خفاش نعل

 اسبی کوهستانی

غ

 یر بومی
- - - - 

7 Vespert
ilionidae 

های خفاش

شامگاهی)معمول

 ی(

Myotis blythii 

خفاش 

موشی گوش

 کوچک

غ

 یر بومی
- - - - 

1 Vespert
ilionidae 

های خفاش

شامگاهی)معمول

 ی(

Pipistrellus 
pipistrellus 

خفاش لب 

 کوتاه

غ

 یر بومی
- - - - 

5 Vespert
ilionidae 

های خفاش

شامگاهی)معمول

 ی(

Pipistrellus 
kuhlii 

خفاش بال 

 سفید

غ

 یر بومی
- - - - 

1 Gliridae
(Myoxidae) 

 Dryomys هاسنجابک
nitedula 

سنجابک 

 درختی

غ

 یر بومی
- - - - 
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ف
ردی

نام علمی  

 تیره

نام فارسی 

 تیره
 نام علمی گونه

نام فارسی 

 گونه

وضع

یت 

 گونه

IU
C

N
 C

IT
E

S
 

ت 
ی زیس

ت مل
ن و مقررا

قوانی

ی
محیط

ص 
گونه شاخ

 

8 Calomy
scidae 

هامسترهای 

 درازدم

Calomyscus 
bailwardi 

-هامستر دم

 زاگرسیدراز 

بو

 می
- - - - 

9 Cricetid
ae 

هامسترهای 

 ها(طالیی)ول

Cricetulus 
migratorius 

هامستر 

 خاکستری

غ

 یر بومی
- - - - 

12 Cricetid
ae 

هامسترهای 

 ها(طالیی)ول

Microtus 
socialis 

ول 

 اجتماعی

غ

 یر بومی
- - - - 

11 Cricetid
ae 

هامسترهای 

 ها(طالیی)ول

Ellobius 
fuscocpillus 

ول حفار 
 افغانی

غ
یر 
 بومی

- - - - 

10 Murida
e 

 Gerbillus هاموش
nanus 

جربیل 

 بلوچی

غ

 یر بومی
- - - 

11 Murida
e 

 Tatera indica هاموش
جربیل 

 هندی

غ

 یر بومی
- - - - 

17 Murida
e 

 Meriones هاموش
persicus 

 جرد ایرانی
غ

 یر بومی
- - - - 

11 Murida
e 

 Meriones هاموش
libycus 

 جرد لیبی
غ

 یر بومی
- - - - 

15 Murida
e 

 Meriones هاموش
crassus 

جرد ناخن 

 زرد

غ

 یر بومی
- - - - 

11 Murida
e 

 Rhombomys هاموش
opimus 

جربیل 

 بزرگ

غ

 یر بومی
- - - - 

18 Murida
e 

 Mus musculus هاموش
موش 

 خانگی

غ

 یر بومی
- - - - 

19 Murida
e 

 Nesokia هاموش
indica 

موش 

 ورامین

غ

 یر بومی
- - - - 

02 Dipodid
ae 

 Allactaga دوپاها
elater 

دو پای 

 کوچک

غ

 یر بومی
- - - - 

01 Dipodid
ae 

 Jaculus دوپاها
blanfordi 

پا مسواکی 

 بزرگ

غ

 یر بومی
- - - - 

00 Hystrici
dae 

 تشی Hystrix indica هاتشی
غ

 یر بومی
- - - 

01 Leporid
ae 

 Lepus هاخرگوش
europaeus 

خرگوش 

 غربی

غ

 یر بومی
- - - - 

07 Canida
e 

 گرگ Canis lupus سانانسگ
غ

 یر بومی
- II  

01 Canida
e 

 شغال Canis aureus سانانسگ
غ

 یر بومی
- III - 

05 Canida
e 

 Vulpes vulpes سانانسگ
روباه 

 معمولی

غ

 یر بومی
- III  - 

01 Musteli
dae 

 Martes foina راسوها
سمور 

 سنگی

غ

 یر بومی
- III  
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 تیره
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N
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ی
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08 Hyaeni
dae 

 Hyaena کفتارها
hyaena 

 کفتار
غ

 یربومی
- - - 

09 Felidae سانانگربه Felis silvestris گربه وحشی 
غ

 یر بومی
- II  

12 Felidae سانانگربه Felis 
margarita 

 گربه شنی
غ

 یربومی
- II  

11 Felidae سانانگربه Felis manul گربه پاالس 
غ

 یربومی
- II 

 

10 Felidae سانانگربه Caracal 
Caracal 

 کاراکال
غ

 یربومی
- I  

11 Felidae سانانگربه Panthera 
pardus saxicolor 

 پلنگ ایرانی
غ

 یربومی
- I  

17 Suidae هاخوک Sus Scrofa گراز 
غ

 یربومی
- -  

11 Bovida
e 

 Gazella گاوسانان
subgutturosa 

 آهو
غ

 یربومی

V
U 

-  

15 Bovida
e 

 Gazella گاوسانان
bennettii 

 جبیر
غ

 یر بومی
- -  

11 Bovida
e 

 Ovis orientalis گاوسانان
isphahanica 

 قوچ اصفهان
بو

 می

V
U 

I  

 
 جربیل بزرگ در حوضه آبریز مورد مطالعه -10شکل 

 

 خزندگان -
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هرا خراص منطقره    گونه خزنرده و دوزیسرت وجرود دارد. بسریاری از گونره      022ایران بیش از در کشور 

هرا برا بریش از    ها یا مارمولکشود. سوسمارخاورمیانه بوده و جزء مهمی از تنوع ژنتیکی کشورمان را شامل می

 11گونره خزنرده و    118. در محدوده بیابانی کشرور،  گونه از نور تنوع و جمعیت بر سایرین برتری دارند 122

 گونه دوزیست وجود دارد.   

 این منطقه بخشی از منطقه فیزیو گرافیک حد واسط زاگرس و کوههای مرکزی است .  

تیره مارمولک و یک تیره از الکپشت ها زیست می کنند . در جدول  5تیره از مارها  و  1در این منطقه 

 فهرست خزندگان منطقه ارائه شده است . 02

 

 (1119برخی خزندگان موجود )مارها( در محدوده مورد مطالعه) لطیفی،    -02جدول 

 ردیف

 
 نام علمی تیره

نام فارسی 

 تیره
 نام علمی گونه

نام فارسی 

 گونه
 سمیت وضعیت گونه

1 Boidae بوا Eryx jaculus 
familiaris 

 غیر سمی غیر بومی کور مار

0 Boidae بوا Eryx miliaris 
کور مار 

 سلیمانی
 غیر سمی غیر بومی

1 Colubridae کلوبریده Coluber jugularis 

 مار آتشی

)سیاه 

 سوجه(

 غیر سمی غیر بومی

7 Colubridae کلوبریده Coluber karelini غیر سمی غیر بومی مار خالدار 

1 Colubridae کلوبریده Coluber najadum 
dahlii 

 سمی غیر غیر بومی قمچه مار

5 Colubridae کلوبریده Coluber 
ravergieri ravergieri 

 غیر سمی غیر بومی مار پلنگی

1 Colubridae کلوبریده Coluber 
rhodorachis 

مار 

 قیطانی
 غیر سمی غیر بومی

8 Colubridae کلوبریده Coluber 
ventrimaculatus 

 غیر سمی غیر بومی مار دستی

9 Colubridae کلوبریده Eirenis 
punctatolineata 

 غیر سمی غیر بومی تیرک مار

12 Colubridae کلوبریده Lytorhynchus 
ridgewayi 

مار 

 درفشی
 غیر سمی غیر بومی

11 Colubridae کلوبریده Natrix tessellata 
tessellata 

 غیر سمی غیر بومی مار چلیپر

10 Colubridae کلوبریده 
Spalerosophis 

diadema 
schirazianus 

شتر مار 

 شیرازی
 غیر سمی غیر بومی

11 Colubridae کلوبریده Spalerosophis 
microlepis 

مار 

 گورخری
 غیر سمی بومی
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 ردیف

 
 نام علمی تیره

نام فارسی 

 تیره
 نام علمی گونه

نام فارسی 

 گونه
 سمیت وضعیت گونه

17 Colubridae کلوبریده Spalerosophis 
diadema clifordi 

 غیر سمی غیر بومی مار شتری

11 Colubridae کلوبریده Psammophis 
lineolatus 

 نیمه سمی بومی غیر تیر مار

15 Colubridae کلوبریده Psammophis 
schokari 

 نیمه سمی غیر بومی تیر مار

11 Colubridae کلوبریده Telescopus 
fallax iberus 

 نیمه سمی غیر بومی سوسن مار

18 Colubridae کلوبریده Telescopus 
rhinopoma 

افعی 

 پلنگی
 نیمه سمی غیر بومی

19 Colubridae کلوبریده Telescopus 
tessellatus martini 

افعی 

 سوسن
 نیمه سمی غیر بومی

02 Viperidae 
 ویپریده

 ها()افعی

Pseudocerastes 
persicus persicus 

مار 

 شاخدار
 سمی غیر بومی

01 Viperidae 
 ویپریده

 ها()افعی

Vipera lebetina 
obtusa 

 افعی

)گرزه  

 مار(

 سمی غیر بومی

 

 

 ها( در محدوده مورد مطالعهها و الکپشتبرخی خزندگان موجود )مارمولک  -01جدول 

 ردیف

 

نام علمی 

 تیره

نام فارسی 

 تیره
 نام علمی گونه

نام فارسی 

 گونه

وضعیت 

 گونه

قوانین 

حمایت و 

حفاظت 

محیط 

 زیست

IU
C

N
 C

IT
E

S
 

1 Gekk
onidae 

 جکوها
Cyrtopodi
on caspium 

جکوی 

انگشت کج 

 خزری

غیر 

 بومی
  

-  

0 Gekk
onidae 

 جکوها
Cyrtopodi
on scabrum 

جکوی 

 دارسنگی تیغه

غیر 

 بومی
  

-  

1 Gekk
onidae 

 جکوها
Teratosci

ncus 
bedrigai 

جکوی 

 سقنقر بدریاگا

غیر 

 بومی
  

-  

7 Gekk
onidae 

 جکوها
Teratosci
ncus scincus 
keyserlingii 

جکوی 

 سقنقر معمولی

غیر 

 بومی
  

-  

1 Gekk
onidae 

 جکوها
Tropiocol

otes latifi 

مینی 

 جکوی لطیفی
   بومی

-  

5 Gekk
onidae 

 جکوها
Bunopus 
tuberculatus 

جکوی 

 سنگی بلوچی

غیر 

 بومی
  

-  

1 Gekk
onidae 

 جکوها
Bunopus 
crassicaudu

s 

جکوی دم 

 دارکلفت زگیل
   بومی

-  
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 ردیف

 

نام علمی 

 تیره

نام فارسی 

 تیره
 نام علمی گونه

نام فارسی 

 گونه

وضعیت 

 گونه

قوانین 

حمایت و 

حفاظت 

محیط 

 زیست

IU
C

N
 C

IT
E

S
 

8 Gekk
onidae 

 جکوها
Agamura 

persica 

جکوی 

 ایرانیعنکبوتی 

غیر 

 بومی
  

-  

9 Lacer
tidae 

 السرتاها
Eremias 

persica 

السرتای 

 ایرانی

غیر 

 بومی
  

-  

12 Lacer
tidae 

 السرتاها
Eremias 
velox velox 

السرتای 

 آسیای مرکزی

غیر 

 بومی
  

-  

11 Lacer
tidae 

 السرتاها
Mesalina 
watsonana 

سوسمار دم 

 دراز ایرانی

غیر 

 بومی
  

-  

10 Lacer
tidae 

 السرتاها
Ophisops 

elegans 

مارمولک 

 چشم ماری

غیر 

 بومی
  

-  

11 Scinci
dae 

 هااسکینک
Ablephar

us 
pannonicus 

اسکینک 

چشم ماری 

 آسیایی

غیر 

 بومی
  

-  

17 Scinci
dae 

 هااسکینک
Eumeces 
schneiderii 

princeps 

اسکینک 

 خال قرمز

غیر 

 بومی
  

-  

11 Urom
astycidae 

آگاماهای 

 دم تیغی

Uromasty
x asmussi 

آگامای دم 

 تیغی ایرانی

غیر 

 بومی
  II 

15 Varan
idae 

 هابزمجه
Varanus 

griseus 

بزمجه 

 بیابانی

غیر 

 بومی
   I 

11 Agam
idae 

 آگاماها
Phrynoce

phalus 
persicus 

آگامای 

 سروزغی ایرانی

غیر 

 بومی
  

-  

18 Agam
idae 

 آگاماها
Phrynoce

phalus 
scutellatus 

آگامای 

سروزغی 

 خاکستری

غیر 

 بومی
  

-  

19 Agam
idae 

 آگاماها

Phrynoce
phalus 

maculatus 
maculatus 

آگامای 

سروزغی دم 

 سیاه

غیر 

 بومی
  

-  

02 Agam
idae 

 آگاماها
Trapelus 

agilis 

آگامای 

 استپی

غیر 

 بومی
  

-  

01 Agam
idae 

 آگاماها
Trapelus 

lessonae 

آگامای 

 فلس شاخی

غیر 

 بومی
  

-  

00 Testu
dinidae 

-پشتالک

 های زمینی

Testudo 
graeca 

zarudnyi 

پشت الک

 مهمیزدار

غیر 

 بومی
  VU II 

01 Testu
dinidae 

-پشتالک

 های زمینی

Testudo 
graeca ibera 

پشت الک

 مهمیزدار

غیر 

 بومی
  VU II 
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 گونه آگاما در منطقه مورد مطالعه -11شکل 

 دوزیستان 

مهرگران مرورد تغذیره     که دوزیستان، تغذیه زیادی دارند در تنویم جمعیت هزاران گونه از بری  ازآنجایی

ها قادر  جهت آن نوبه خود بسیار فراوان هستند و تولیدمثل سریعی دارند. بدین نقش بسزایی دارند. دوزیستان به

دهند و بر جمعیت شکارچیان براالی  ( خود را خیلی سریع افزایش Biomassخواهند بود که تعداد و بیوماس )

سرختی   قدری زیراد اسرت کره بره     زنجیره غذایی غلبه نمایند. اهمیت دوزیستان برای چرخش در اکوسیستم به

مورد مطالعه را   د. از جمله دوزیستان در تاآلبهای موجودات یکسان فرض کر توان آن را بااهمیت سایر گروه می

( اشاره کرد Bufo Kavirensusاره کرد. از جمله آنها می توان به وزغ کویری )ها، قورباغه ها اش توان به وزغمی

. 
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 مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

شوند. این مناطق به مناطق چهارگانه مناطقی هستند که تحت نور سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت می

 ترتیب اهمیت عبارتند از: 

های طبیعی در آنها باید ضمن ای که دارای اهمیت ملی هستند و میراثو برجسته های ملی: مناطق وسیعپارک

 حفاظت، نیازهای تفرجگاهی، آموزشی و پژوهشی را برآورده نماید.

توانند حفاظت حیات وحش را تضمین کرده و تا های حیات وحش: طیفی از مناطق آبی و خشکی که میپناهگاه 

 شود. آنها مجاز شمرده میحد معینی دخالت های انسانی در 

ماندة گیاهی و جانوری های برجسته منحصر به فرد و آثار باقیمناطق حفاظت شده: مناطق نسبتا  کوچک یا نمونه

 های زمین شناسی که غیر قابل جانشین هستند. یا پدیده

یاز به احیاء و ترمیم آثار طبیعی ملی: مناطقی که از جنبه حفاظت گیاهان و جانوران حایز اهمیت هستند ولی ن

 دارند. 

منطقه با نام های پارک ملی کاله قاضی، پناهگاه حیات وحش موته، پناهگاه  5در استان اصفهان در حال حاضر 

هزار هکتار از  182حیات وحش قمیشلو، مناطق شکار ممنوع کرکس، حنا، کهیاز وجود دارد که سطحی در حدود 

وارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان حفاظت میمساحت استان را پوشانده است و تحت ن

 .)www.ngdir.irشود)

نیز می باشد که نقش ممی در مدیریت مناطق حفاظت شرده   مناطق شکار ممنوعو در کنار این مناطق، 

 دارد.

کاله قاضی، پناهگراه حیرات وحرش موتره،     منطقه با نام های پارک ملی  5در استان اصفهان در حال حاضر 

 182پناهگاه حیات وحش قمیشلو، مناطق شکار ممنوع کرکس، حنا، کهیاز وجود دارد که سرطحی در حردود   

هزار هکتار از مساحت استان را پوشانده است و تحت نوارت اداره کل حفاظت محیط زیسرت اسرتان اصرفهان    

 .(17)شکلشودحفاظت می

http://www.ngdir.ir/
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 نقشه مناطق تحت مدیریت در منطقه مورد مطالعه -17شکل  
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 جمع بندی

ناسرب برا پتانسریل    تم سری شرناخت پارامترهرا در ایجراد منراطق     نقش بنیادی و اساهمانگونه که بیان شد 

دارد. از برارگزاری کراربری را   برای اسرتقرار هرگونره   بسزایی در درجات اولیه اهمیت و سرزمین، کامال  ملموس 

بستگی دارد، لذا  زیرساختیو در درجات بعدی به عوامل  محیطیهای  به ویژگی بارگزاری کاربری هاآنجائی که 

هرای نقرش مهرم     ها برای تدوین و طراحری برنامره   شناخت این ویژگی ،برای انجام هر گونه عملیاتی در محیط

د، سعی شد اطالعات پایره جمرع آوری شرده    در این فصل با توجه به محدودیت های موجو باشد.برخوردار می

 بیان شود تا در ادامه راه پروژه مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


