
 



 پيشگفتار

هاي اخير در كنار كاميابي بزرگ انسان در در دهه
جديد،  فني  دانش  و  تكنولوژی  به  دستيابي  جهت 

طبيعيبي  گيريبهره ازمنابع   در   بدون  رحمانه 
گيري چشم  گسترش  محيطي  زيست  حظاتالم  نظرگرفتن

اي ايجاد نموده كنندهيافته و عواقب تلخ و نگران 
توسعه بياست.  فعاليترويهی  انسان ی  اقتصادي  هاي 

کثيري از جمعيت   و وابستگي معيشتي قشر  از يك سو
ديگر سوي  از  طبيعت  به  جهان  رشد  به  به   رو  روز 

اكوسيستم زيستي  تنوع  از  زيستگاهروز  و  ها ها 
هاي بيشتري براي زندگي و بقاي كاهد و محدوديتمي

زيستي آنها را   هايحيات وحش فراهم كرده و عرصه
ها و تر نموده است. نابودي بخش عظيمي از جنگلتنگ

آب افزون  روز  آلودگي  و مراتع،  سطحي  هاي 
گونه رفتن  بين  از  و زيرزميني،  گياهي  متعدد  هاي 

جانوري و برهم خوردن چرخه زندگي در روي زمين حاصل 
گاه به طور عمده نتيجه در تخريب زيست  نيز    بخشي از بي توجهي انسان به مواهب خدادادي است

هاي طبيعي است و عمدتا اثرتبديل اراضي و تغيير كاربري زمين ني از محيطالبهره برداري غيرعق
وري پايدار از منابع زنده براي تامين هاي طبيعي ضمن تضمين بهرهحفاظت از عرصه .آيدمي به وجود

ي است که ما زمين را از نياکان قي داراي پيامال نيازهاي مادي و معنوي جوامع بشري از بعد اخ
مطلوب آن   به ارث نبرده ايم بلکه امانتي است متعلق به فرزندانمان که مي بايست به نحو  خود

آن، زيستی  تنوع  و  زيستگاهها  از  مطلوب  نگهداري  و  حفاظت  منظور  به  لذا  کنيم.  حفظ  در   را 
اكوسيستمهاي عملكرد  و  ساختار  شناساندن  و  شناسايي  اول   ضروري   مناطق  اين  عيطبي  مرحله 

آبي و خشکي،   هايتنوع زيستي محيط  وحش، حفظ  حيات  زيستگاههاي  تنوع ژنتيکي، نگهداري  است.حفظ
 معرض خطر  در  کمياب يا  بومی  هاي گياهي به ويژه گونه  هايرويشگاه  طبيعي، حفظ  هايميراث  حفظ

شرايط تامين  برايال  انقراض،  محلي،    برداريبهره  زم  جوامع  وپژوهشپايدار  تحقيق،   و  آموزش 
شناسنامه حاضردر راستای    .روندتحت مديريت به شمارمي  فوايد مناطق  از  تفريح بخشي  توريسم و

ويژگي بامعرفی  و  مديريت  تحت  مناطق  طبيعی  سازمان  های  و  مسئولين  به  آن  شناساندن  های هدف 
محيط زيست خراسان   اداره كل حفاظت  حفاظت و پاسداری از آن توسط  از يک سو و ضرورت  ذيربط

ه مندان القتوجه عموم ع  جنوبي و جوامع محلی از سوی ديگرتهيه گرديده است. اميد است که مورد
  .به حفاظت از محيط زيست قرارگيرد



 

 اسداله حاتمی
 مديرکل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی



 



 کليات

هاي خراسان  مرکزيت بيرجند در شرق ايران واقع شده است و هم مرز با استان استان خراسان جنوبي با  
اين استان با  رضوي، سمنان، يزد، اصفهان، کرمان و سيستان و بلوچستان و کشور افغانستان است.  
ايجاد شد.    ١٣٨٢مصوبه مجلس شورای اسالمی و پس از تقسيم استان خراسان بزرگ به سه استان، در سال  

يل اطالعات مختصری از وضعيت استان آورده  در جدول ذ 
 ) است.  سازمان  ماخذ:    شده  اطالعات  و  آمار  دفتر 

  )) ١٤٠١مديريت و برنامه ريزی استان ( 

  

 

  

 ١٥١٠١٨ مساحت(کيلومتر مربع)

 ٢٢/٩ سهم مساحت از کشور(درصد)

 ٧٦٨٨٩٨ )١٣٩٥(کل جمعيت(نفر)

سهم جمعيت از کل جمعيت 
 کشور(درصد)

٩٦/٠ 

مناطق تحت مديريت حفاظت محيط 
 زيست(درصد)

٧/١٦ 

 ١١ تعداد شهرستان

 ٢٨ تعداد بخش

 ٦٦ تعداد دهستان

 ٣١ تعداد شهر



 معرفی مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی
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  حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی مناطق چهارگانهليست 

 

 منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ -١

 منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه -٢

 منطقه حفاظت شده شاسکوه -٣

 منطقه حفاظت شده مظفری -٤

 منطقه حفاظت شده باقران -٥

 منطقه حفاظت شده کمرسرخ -٦

 منطقه حفاظت شده پطرگان -٧

 پناهگاه حيات وحش رباط شور -٨

 پناهگاه حيات وحش کجی نمکزار نهبندان  -٩

 پناهگاه حيات وحش نای بندان طبس -١٠

 

 
 حفاظت شده آرک و گرنگنطقه م

قرار دارد. اين   شهرستان خوسفدر    آرك و گرنگمنطقه  

معادل    منطقه وسعتی  طول  بين شدههکتار     ٢٧٥٢٦با 

 دقيقه ٥٤ و  درجه ٥٨ تا دقيقه  ٣٨و درجه ٥٨جغرافيائي های

جغرافيائي شرقي های  عرض   ٣٣ تا دقيقه ٤٩و درجه ٣٢ و 

آرک   واقع گرديده است. منطقه   شمالي دقيقه ٠٢ و درجه

گرنگ شماره    و  مصوبه  رسمي  آگهي  اساس     ٢٧٠بر 



  به عنوان منطقه حفاظت شده معرفي گرديده است.  ١٩/٠١/٨٥شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ 

 محدوده قانونی

ه شمس در امتداد جاده خاکی تا بين آباد و از اين نقطه تا روستاي آرك و پس از التاز کشماال:  

 .گذشتن از روستاي حامی تا دهن رود

بيرجند و جاده فرعی روستاي گرنگ تا روستاي    -از دو راهی تقاطع جاده آسفالته کرمانغربا:  

 .دهن رود

خور و جاده آرك به خوسف تا تقاطع جاده آسفالته کرمان   -رجنداز تقاطع جاده قديم بيجنوبا:  

 .بيرجند تا دو راهی گرنگ -

 .کرمان و جاده خوسف و آرك تا دو راهی کالته شمس -از دو راهی جاده قديم بيرجندشرقا: 

  طبيعی منطقه سيمای

منابع   عمومی منطقه کوهستانی، دشتی است که بيشتر مناطق دشتی در جنوب آن قرار دارند.  سيمای

و چند رشته قنات است. اقليم منطقه خشک تا نيمه خشک است که در   ها  چشمه  آبی منطقه شامل

ويژه   به  بيشتر  رطوبت  دارای  در در  ارتفاعات  منطقه  های  بارندگی  بيشترين  هاست.  دره  درون 

ايل بهار صورت می گيرد. وجود صخره های مرتفع و دره های عميق پناهگاه مناسبی زمستان و او

ه های وک  برای حيات وحش منطقه فراهم آورده که اين موضوع بر اهميت حفاظتی منطقه می افزايد.

متر و حداقل ارتفاع در دشت های   ٢٤٨١منطقه چندان مرتفع نبوده و حداکثر ارتفاع آنها به  

رسد.  ١٣٠٣منطقه به  جنوب   درمنه   متر می  پوشش گياهی منطقه خشکی پسند بوده و شامل انواع 

بيابانی، بنه، بادام کوهی، انجير کوهی، ريش بز، کاله ميرحسن، انواع گون، چوبک، خارشتر، 

آن پرند،  بيد،  زغگز،  کوهی،  الله  آويشن،  کاکوتی،  کوهی،  چای  بومادران،  بيابانی، وزه،  نبق 

گرگ،   قوچ و ميش،  ،بزل و  از گونه های جانوری منطقه می توان به  ککلپوره است.  زيره، زوفا،  

 خرگوش، تشی، گربه وحشی، زرده بر، کفتار، خارپشت،  روباه معمولی، سمور سنگی، پايکا  ،شغال

بلند  ،ايرانی گوش  ايرانی،خارپشت  جرد  بزرگ،  جربيل  خانگی  ،  موش  صحرايی،  عقاب ،  موش  دال، 



طال  صحرايی، دليجهعقاب  تيهوکوچک،   جغد  ،بلند  سارگپه پا  سارگپه معمولی،   ،يی،  ، کبوتر کبک، 

شم خاکستری، چکچک سياه شکم هدهد، سنگ چ  بادخورک کوهی، زنبورخوار معمولی،چاهی، يا کريم،  

 ،  غراب، زاغ نوک سرخ کوکر شکم سياه، انواع پرستو، دم جنبانک ابلق، انواع چکاوک،    سفيد،

و   آسيايی  الک پشت،  مارجعفری،  افعی شاخدار ايرانی  وزغی دم سياه،سر  آگامای  آگامای صخره ای،  

پاسگاه محيط بانی و پرسنل نمايندگی   ٢منطقه مذکور در حال حاضر با تعداد    .اشاره نمود  ....

از جاذبه هاي گردشگری منطقه می توان عکاسی    حفاظت محيط زيست شهرستان خوسف کنترل می شود.

طبيعت و حيات وحش، زمين شناسی، مطالعات اکولوژيکی و 

 بيولوژيکی را نام برد. 

 

 

 

 

 

 



 

 موقعيت منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ:  ٢نقشه 



 و سربيشه منطقه حفاظت شده درميان

با مساحت     اين منطقه  در دو شهرستان درميان و سربيشه قرار دارد.  و سربيشه  درميان  منطقه

دقيقه شرقي و عرض  ٠٢  درجه و ٦٠  دقيقه تا ٤٠  درجه و ٥٩  بين طول های جغرافيائيهکتار    ٥٨٧٧٧

و ٣٢  جغرافيائيهای   تا ٣٤درجه  و ٣٢  دقيقه  منطقه ٥٨  درجه  است.  قرارگرفته  شمالي   دقيقه 

سربيشه و  شماره    درميان  مصوبه  رسمي  آگهي  اساس  مورخ    ٢٨٤بر  زيست  محيط  حفاظت  شورايعالي 

شورايعالی محيط   ٢/١٢/١٣٩٦در جلسه مورخ    و    هبه عنوان منطقه حفاظت شده معرفي شد   ١٢/١١/٨٦

 .است قرار گرفتهاصالح و بازنگری مورد  مرز منطقهنيز  زيست 

 محدوده قانونی 

شماال: از خط الراس ارتفاعات مشرف به جاده و روستای مسک و حرکت به طرف شرق در مسير خط 

باز تا خط الراس مقدر و خونيک الراس ارتفاعات مشرف به اراضی کشاورزی و مسکونی روستاهای  

خط  تا  آنجا  از  و  نوزاد  روستای   مسکونی  و  کشاورزی  اراضی  اليه  منتهی  به  مشرف  ارتفاعات 

الراس ارتفاعات مشرف به روستاهای چک، تخويج، تشوند، کالته آهکی تا خط الراس ارتفاعات مشرف 

روستای سرو و سپس در مسير   به روستاهای بنياب و زليران سپس تا خط الراس ارتفاعات مشرف به

 حرکت به سمت شرق تا خط الراس ارتفاعات مشرف به روستای فورگ. 

شرقا: از خط الراس ارتفاعات مشرف به روستای فورگ و در مسير ارتفاعات به سمت غرب تا خط 

الراس ارتفاعات مشرف به روستاهای درميان،  محمدآباد سفلی و عليا، سپس به سمت شرق در مسير 

الراس ارتفاعات مشرف به روستاهای دادران و خونيک و آنگاه به سمت جنوب شرق تا خط الراس   خط

به  مشرف  ارتفاعات  الراس  خط  مسير  در  سپس  و  پايين  عميدآباد  روستای  به  مشرف  ارتفاعات 

به  مشرف  ارتفاعات  به  آنجا  از  و  جاجنگ  روستای  و  عميدآباد  مرغداری  عميدآباد،  رودخانه 

ی، قيچ سفلی و عليا و در امتداد قنات قيک باال تا ميل چاه آخر قيک باال سپس روستاهای دونخ

الراس  خط  تا  تقنديک  سمت  به  قيک  جاده  به  مشرف  ارتفاعات  الراس  خط  سمت  به  شمال  مسير  در 



ارتفاعات مشرف به منتهی اليه اراضی کشاورزی روستاهای دهيک و اسکيونگ سپس تا حريم جاده 

سربيشه تا محل تقاطع حريم جاده   –س در مسير حريم جاده آسفالته دهيک  مزار سلطان بيداد سپ

 دهيک با حريم جاده آب گرم معدنی گندکان.  –آسفالته سربيشه 

دهيک با حريم جاده آب گرم معدنی گندکان   –جنوبا: از محل تقاطع حريم  جاده آسفالته سربيشه  

به سمت غرب تا محل تالقی جاده آسفالته   درح در مسير جاده  –و در حريم جاده آسفالته سربيشه  

 درح با راه خاکی گورگانی. –سربيشه 

درح با راه خاکی گورگانی و در  مسير حريم راه   –غربا: از محل تالقی جاده آسفالته سربيشه   

کالته  و پس از گذشتن از محدوده اراضی کالته حاجی گورگانی تا خط الراس ارتفاعات مشرف به 

استخر کالته گل ميران و در مسير خط الراس ارتفاعات به سمت روستای دست قيچ   حاجی گرگانی تا 

کالته گورگانی بعد از منتهی اليه قنات و   –و در منتهی اليه ارتفاعات مشرف به راه دست قيچ  

ميل چاه آخر در روستای دست قيچ تا ارتفاعات مشرف به راه دست قيچ به کالته رسک و راه مالرو 

روست به  دره رسک  ورودی  القعر  خط  و  کنگان  روستای  کشاورزی  اراضی  اليه  منتهی  تا  کنگان  ای 

کمايی تا ارتفاعات کمر سياه مشرف به منبع آب زولسک تا منتهی اليه اراضی کشاورزی کالته تگ 

سرخ به سمت روستای زولسک و در مسير خط الراس ارتفاعات مشرف به روستای زولسک تا انتهای 

دروی روستای زولسک و پس از گذشتن از ارتفاعات مشرف به جاده دامنه قدمگاه اراضی کشاورزی با

روستای  جاده  به  مشرف  ارتفاعات  سپس  و  پدافند  اسفالته  جاده  راهی  سه  تا  آبترش  سمت  به 

باغستان و سپس به سمت شمال در مسير خط الراس ارتفاعات مشرف به روستای شيرگ و پس از حذف 

در ارتفاعات به سمت جنوب و شرق در ارتفاعات مشرف به روستاهای   اراضی کشاورزی اين روستا

ميانکوه و درويش آباد سپس در منتهی اليه اراضی کشاورزی اين روستاها در ارتفاعات  به سمت 

روستای بيژائم و در منتهی اليه اراضی کشاورزی و مسکونی روستای بيژائم و گاوداری امپراطور 

وستا  به سمت روستای بشکز در شمال و در ارتفاعات مشرف به جاده شرق در ارتفاعات مشرف به ر



خاکی  اسفزار  و سپس در حريم جاده روستايی به سمت روستای مسک در خط الراس ارتفاعات مشرف 

 به جاده تا خط الراس ارتفاعات مشرف به جاده و روستای  مسک.

  منطقه طبيعیسيمای 

دره های عميق و تپه ماهورهای پرشيب است. وجود تنگه ها و کوهستانی با  سيمای عمومی منطقه   

ديواره های فراوان در منطقه باعث به وجود آمدن پناهگاه های متعددی برای انواع جانوران 

آب و هوای منطقه گرم و خشک است که در ارتفاعات به آب و هوای معتدل و نيمه خشک   شده است.

ارش برف در اين ارتفاعات هستيم. بيشترين ارتفاع در  تغيير می يابد. در زمستان حتی شاهد ب

جنوب شرقی در ميانه منطقه   -متر است که در رشته کوهی با جهت شمال غربی  ٢٨٠٠منطقه در حدود  

تعدادی چشمه و قنات و چند جويبار فصلی آب موردنياز منطقه را فراهم می کند.   قرار دارد.

ار يخبندان گذشته بوده و شباهت زيادی به آسيای پوشش گياهی منطقه که بازمانده ای از اعص

کاله  چوبک،  گون،  از  انواعی  درمنه،  انواع  شامل  دارد  افغانستان  کوهستانی  نواحی  و  ميانه 

کاهوی وحشی،   اسپند وحشی،ميرحسن، ريش بز،   کوهی،  چای  ماهور)، آويشن،  خرگوشک(گل  خارشتر، 

است. از گونه   نسترن وحشی  و  کش، کما، بيد  مريم گلی، شکرتيغال، گل گندم، تلخه، قيچ، کاروان

، گربه پاالس، گرگ، روباه معمولی، کفتار، زرده بر، قوچ و ميشهای جانوری منطقه می توان به  

عقاب طاليی، دال، هما، ،  ، خفاش، جرد ايرانیگربه وحشی،  ،  خارپشت  تشی،  پايکا،    شغال، خرگوش،

ر معمولی، بادخورک کوهی، سنگ چشم خاکستری،  ، جغد کوچک، زنبورخوادليجه، کبک، تيهو، پرستو

 دم دراز ايرانی، شتر   سوسمار  ،فلس ريز  آگامای صخره ای  ،، سسک، سهره، کنجشکچکاوک  انواع  

از جاذبه هاي گردشگری منطقه می توان      اشاره نمود.  و....  آسيايی  الک پشتمار، مار جعفری،  

مشاهده قوج اولایر درميان، چشم اندازهای بهاری بسيار زيبا، عکاسی طبيعت و حيات وحش، باستان 

دوشنگان)   ساله  هزار  چنار  و  صباح  حسن  باستاني  و   و  شناسی(قلعه  اکولوژيکی  مطالعات 

 بيولوژيکی را نام برد.

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه 

٣  :

موقعي

ت 

منطقه 

حفاظت 

 شده درميان و سربيشه

 



 حفاظت شده شاسکوه منطقه

  ٦٩٤١٢با وسعتی معادل  قرار دارد. اين منطقه  در شهرستان های قاين و زيرکوه  شاسکوه  منطقه  

 ٣٣ و عرض های جغرافيائي شرقي دقيقه ٥٨ و درجه  ٥٩ تا دقيقه  ٣١ و درجه ٥٩ جغرافيائي طول های هکتار بين

بر اساس آگهي رسمي شاسکوه      منطقه  .است گرفته قرار  شمالي دقيقه ٥٦ و درجه ٣٣ تا دقيقه ٣٦و درجه

شماره   مورخ     ٢٨٥مصوبه  زيست  محيط  حفاظت  شده   ١٢/١١/٨٦شورايعالي  حفاظت  منطقه  عنوان  به 

اصالح و مورد    مرز منطقهنيز    شورايعالی محيط زيست    ٢/١٢/١٣٩٦جلسه مورخ    ه و درمعرفي شد

 .قرار گرفته استبازنگری 

 محدوده قانونی

  قوي   فشار  برق  انتقال   خط  تقاطع  به  آباد)  آباد (ابراهيم  مهدي  شرب  آب  ذخيره  منبع  از:  شماال

 تيگاب   راه آسفالته  به  گردتيغ  خاكي  راه  تقاطع  تا  آسفالته  جاده  مسير  در  سپس  تيگاب  جاده  به

 انتهاي   ماهورهاي  تپه  مسير  در  گردتيغ  خاكي  راه  و  گرماب  رودخانه  تالقي  محل  از  گذر  از  پس  و

 دوم   پل  به  آسفالته  جاده  مسير  در   آنجا  از  و  تيگاب  گرماب  سوم  پل  به  كشاورزي گرماب  اراضي

 خواجه   باغ  انتهاي  به  يعقوبي  علي  بندسارهاي   انتهاي  و  رودخانه  مسير  در  سپس  گرماب  به  تيگاب

 موتوري   راه  مسير  نادي در  محمد  بند   مجاور  كوچک  الخ  به  تيگاب  روستاي  شرب  آب  منبع  به  سپس  غالم

 و  رحيمي  عيدمحمد  و   صمدي  خداداد  خواجه  بندسارهاي  انتهاي  مسير  پيمودن  از  پس   و  گنده  چاه

محمد  جاده   مسير  در  و  شركا  و  راضي  محمد  بندسارهاي  به  كامكار  غالم  و  كامكار  بندسارهاي 

 بند   مسكوني  هاي  خانه  پشت  به  خاكي  مسير راه  در  و  آخوند  بند  خاكي  راه  تقاطع  به  آسفالته

انتهاي   تا  آنجا  از   و  واگذاري  اراضي   و  ها  خانه  مجاور  ماهورهاي  تپه  ابتداي  مسير  در  آخوند

 بند   به  واگذاري  هاي  خانه  انتهاي  به  سد  زير  راه  مسير  در  سپس  خاكي  سد  شرقي  به  غربي  سمت

 مراد   بندسارهاي  پشت  به  يال  مسير  در  آنجا  از  و  تلفن مخابرات  دكل  به  يال  مسير  در  آخوند

 باني كريزان. محيط پاسگاه محدوده انتهاي به خاكي جاده مسير در سپس نادي



باني  پاسگاه  از:  شرقا   در   و  نيار  سد  به  سبز  تپه  و  ديم  اراضي  انتهاي  در  كريزان،  محيط 

 چاه   مادر  به  رودخانه  مسير  در  و  كافور  كالته  اراضي كشاورزي  انتهاي  به  كافور  رودخانه  امتداد

 كشاورزي   انتهاي مزارع  خاكي  راه  مسير   در  و  استند  قنات  چاه  مادر  به   آنجا  از  و   پيكستان  قنات

 آباد   بهمن  آب  انتقال  شبكه  هواگيري  ايستگاه  به  جاده  مسير  در  سپس  آسفالته  جاده  به  استند

فندخت  مسير  در  سپس  روستاي   طرف  به  خاكي    جاده  مسير  در  آب  ذخيره  منبع  و  سدخاكي  و  راه 

 از   پس  و  ميرآباد  به  نرسيده  آبنماي  تا  قنات آسفالته  مظهر  گذشتن  از  پس  آباد  بهمن  متروكه

 راه خاكي   مسير  در  و  ميرآباد (چنار)  قديمي  قنات  چاه  مادر  تا  ميرآباد  سنگي  باغ  از  گذشتن

 قنات   مظهر  به  ميرآباد  قديمي  قبرستان  و  راه  با  آب  كانال  تقاطع  و   زينب  بي  بي  مزار  ميرآباد

 انتهاي   راه  مسير  در   آنجا  از  و   رمضاني  رستم  دامداري   اسطبل  اسفاد و   قبرستان  به  سپس  اسفاد

 مسير   در  سپس  روستا  به قبرستان  خاكي  راه  مسير  در  و  قنات  مادرچاه  به  آبيز  كشاورزي  اراضي

 در   امام  دوازده  قنات  مظهر  سپس  و  امام  دوازده  باني  محيط  تا  امام  دوازده  آبيز  قديمي  راه

 دوست آبيز قديمي جاده به وندپايين كشاورزي اراضي انتهاي در و پايين وند قنات به خاكي مسير جاده

 آباد. حاجي سد پايين آبنماي  به سپس آباد حاجي ديم اراضي  انتهاي به آن امتداد  از و آباد

 حاجي  قديمي خاكي راه  تقاطع تا حاجي آباد آسفالته جاده  مسير در آباد سدحاجي پايين آبنماي از  :جنوبا 

 انتقال  لوله  امتداد خط در قبرستان و  سيچ  آب ذخيره منبع  از  گذشتن از  پس  برق انتقال خط  مسير  در آباد

 راه مسير در پيشكوه ارتفاعات ابتداي به رودخانه مسير در اسفدن آب منبع به ۵ شماره آبشرب چاه تا آب

 علي  شيخ  روستاي آب انتقال  خط تقاطع به  رودخانه مسير در آن  كشاورزي اراضي  و  پيشكوه هاي به خانه خاكي

 ابتداي به آن مسير در رودخانه، تقاطع به روستا آب ذخيره منبع تا از گذشتن پس آن مسير در سپس و

 شيخعلي باني محيط پاسگاه به   )آهو فنس كنار به ورود افراد عدم جهت( اداره احداثي خاكريز به تاغكاري

 جديد جاده به علي شيخ راه خاكي تقاطع تا بلوچ چاه اراضي انتهاي و علي شيخ به واگذاري اراضي انتهاي و

  جاده. با سينيدر هاي چاه راه اصلي تقاطع تا  جديد جاده مسير در سپس آباد حاجي قاين آسفالته



 بندسار به ها چاه اراضي انتهاي از گذشتن از پس جاده با سينيدر هاي چاه اصلي راه تقاطع از :غربا

 در  سپس گردتيغ  خواف راهي  سه به ادامه در  و گردتيغ  خاكي  راه تالقي  تا حصار  كال كند  مسير در سپس  سينيدر

 راه مسير در ۵٢٣ و ۵٢٢ قوي فشار دكل به رود تا فرخي بندسارهايدور   خاكي راه تا آسفالته جاده مسير

 به آنجا از و آباد مهدي به نرسيده دهنه پل يک به جاده مسير در سپس آسفالته جاده دوم باند به خاكي

 .)آباد ابراهيم( آباد مهدي شرب آب ذخيره منبع

 

 

  سيمای طبيعی منطقه

که   است  کوهستانی  منطقه  عمومی  منطقه سيمای  است.  برگرفته  در  وسيع  های  دشت  را  آن  حاشيه 

دارای ديواره های صخره ای بلند و دره های عميق و پرتگاهی است. اين رشته کوه دارای تنوع 

اقليمی و پوشش گياهی بااليی است و گاه می توان گونه های گياهی و جانوری خاصی را در آن 

استان هستند. آب و هوای منطقه گرم و نيمه   مشاهده کرد که دارای پراکنش بسيار محدودی در

 ٢٨٠٠خشک است که در ارتفاعات معتدل تر می شود. بلندترين قله های رشته کوه شاسکوه به حدود  

متر کاهش می يابد. پوشش گياهی منطقه غنی   ١٢٠٠متر می رسد و در دشت های حاشيه به حدود  

کاروان کش، قيچ، علف شور، پده، درمنه بوده و شامل بنه، بادام کوهی، زرشک، ،پنج انگشت،  

از گونه های جانوری منطقه می توان انواع گندميان فصلی است.    و  کوهی، الله کوهی، چوبک، گون

کل و بز، قوچ و ميش، گربه وحشی، گربه پاالس، پلنگ، گرگ، شغال، روباه معمولی، کفتار، به  

دوپ بزرگ،  پامسواکی  کاراکال،  برانت،  خارپشت  بر،  ليبی، زرده  جرد  بزرگ،  جربيل  کوچک،  ای 

خفاش، کبک ، تيهو، عقاب طاليی، عقاب صحرايی، هما، قرقی، دليجه، سارگپه معمولی، هوبره، شاه 

بوف، جغد کوچک، زنبورخوار ، پرستو، قمری معمولی، سبزقبا، طرقه چکاوک، دم جنبانک زرد، پی 

ينه سرخ، سهره پيشانی سرخ، زرده پت صحرايی، سنگ چشم دم سرخ، دم چتری، سسک جنبان، سهره س



پر سرخاکستری، کمرکولی بزرگ، گنجشک درختی، کالغ نوک سرخ، غراب، آگامای صخره ای فلس ريز ، 

الک و    جکو سقنقر معمولی، ارمياس ايرانی، اسکنيک اشنايدر، مار جعفری، افعی شاخدار ايرانی

چشم اندازهای زيبا و بکر   منطقه می توان بهجاذبه هاي گردشگری  از      اشاره نمود.  پشت آسيايی

کوهنوردی   کوهستانی، رويشگاه متنوع گياهی در بهار، پرنده نگری، عکاسی طبيعت و حيات وحش،

نمود.   براياشاره  جذابي  محيط  منطقه  سطح  در  پراکنده  درختي  پوشش  بخصوص   همچنين  گردشگران 

ب که  کرده  فراهم  منطقه  بومي  گيرد.  مردم  مي  قرار  استفاده  مورد  مرتب  سنگهاي طور  بين  در 

رسوبي منطقه فسيل هاي متنوعي از نرم تنان و دوكفه اي ها مربوط به دوران هاي قبل زمين 

شناسي نيز به چشم مي خورد كه از لحاظ زمين شناسي و مطالعات علمي بسيار با ارزش محسوب مي 

ن نيازمند مطالعات دقيق ديرين شناسي در منطقه مي شوند. شناسايي فسيل ها و تشخيص سن دقيق آ

 باشد.  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤  : نقشه 

 موقعيت منطقه حفاظت شده شاسکوه

 منطقه حفاظت شده مظفری



 ٩١٦١٦با مساحتی معادلقرار دارد. اين منطقه  در شهرستان های فردوس و بشرويه  مظفري  منطقه  

 ٠٢و درجه ٣٤ و عرض جغرافيائي شرقي دقيقه ٥٧ و درجه ٥٧ تا دقيقه ٢٥ و درجه ٥٧ طول جغرافيائي بين  هکتار

بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره مظفری    منطقه    است. گرفته قرار شمالي دقيقه ٢٠ و درجه ٣٤ تا دقيقه

 به عنوان منطقه حفاظت شده معرفي گرديد.  ١٢/١١/٨٦شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ   ٢٨٠

 قانونیمحدوده 

شماال : از روستای ابراهيم آباد به سمت شمال و غرب و در امتداد جاده تا روستای کجه و سپس 

ادامه راه تا تقاطع آن با حوض حاج ميرک و سپس در خط مستقيم مفروض تا محل اتصال کال نمک و 

 جاده روستای نيگنان.

 ابراهيم آباد.ل تا روستای اشرقا : از تقاطع کال با جاده به سمت شم

جنوبا : از محل اتصال جاده بشرويه به سمت شرق و عبور از جنوب کوه آونج و حوض آونج  و در 

 امتداد کال تا تقاطع جاده.

نمک پس از غربا: از محل اتصال کال نمک و جاده روستای نيگنان به سمت جنوب و در امتداد کال

 اتصال آن با جاده بشرويه. جمال تا کوهه و علیهای سهعبور از جنوب کوه

 سيمای طبيعی منطقه

سيمای عمومی منطقه را دشت های باز و تپه ماهورهای شنی و مناطق کويری و نيز چند رشته کوه 

آب و هوای منطقه گرم و خشک است که بيشترين بارش در آن   کم ارتفاع صخره ای تشکيل می دهند.

پوشش گياهی منطقه از نوع خشکی و شوری پسند    در اواخر زمستان و اوايل بهار صورت می گيرد. 

بوده و شامل انواع گز، تاغ، قيچ، اسکنبيل، کاروان کش، درمنه، آنقوزه، خارشتر، ريش بز، 

چوبک گون،  بيابانی،  زنبق  کوهی،  به  است.    الله  توان  می  منطقه  جانوری  های  گونه  وسفند گاز 

روباه شنی، شغال، تشی، کفتار، خارپشت گوش  وحشی، کل وبز ، کاراکال، گرگ، آهو، گربه شنی،  

بزرگ کوچک، جربيل  دوپای  شکم سياه، ،بلند، پامسواکی بزرگ،  عقاب صحرايی، کبک، تيهو، کوکر 

زاغ بور، جغدکوچک، سبزقبا، سنگ چشم خاکستری، زنبورخوار، پرستو، چکچک سياه شکم سفيد، پی 



انواع گکوها، آگامای ،  دم چتری، غراب  پت صحرايی، چلچله بيابانی، سسک جنبان، سسک بيابانی،

افعی شاخدار ايرانی، تيرمار  بيابانی،  ارمياس سيستان، بزمجه   ، اشاره   مارجعفری  و  سروزغی 

عکاسی طبيعت و حيات وحش ، زمين شناسی ، باستان   منطقه می توان  جاذبه هاي گردشگری  نمود. از

 .را نام بردکويرنوردی و شناسی، ديرين شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه 
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يت 
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 حفاظت شده مظفری

 منطقه حفاظت شده باقران



 ١٣٥٩٠با وسعتی معادلقرار دارد. اين منطقه    خوسف و    بيرجنددر شهرستان های    باقرانمنطقه   

 درجه ٣٢ جغرافيائيو عرض های   شرقي دقيقه ١٦ و  درجه ٥٩ تا  دقيقه ٠ و درجه٥٩جغرافيائي ل هایطو بين هکتار

بر اساس آگهي رسمي مصوبه   باقران  است. منطقه گرفته قرار شمالي دقيقه  ٥١ و درجه ٣٢ تا دقيقه ٤٢و

 به عنوان حفاظت شده معرفي گرديد.  ٢٥/٠٤/٩٨شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ   ٤٥١شماره 

 محدوده قانونی

 ٦٨٩٧٧٩ ٤٠sشماال: از ارتفاعات مشرف به روستای زمان آباد در نقطه ای به مختصات جغرافيايی  

و پس از کسر حريم و اراضی کشاورزی مجاور آن روستا و سپس در امتداد شمال شرق تا   ٣٦٢٩٩٤٣

و سپس در امتداد جنوب شرق تا نقطه ای به   ٣٦٣٠٤١٥ ٦٩٠٧٣٩ ٤٠sنقطه ای به مختصات جغرافيايی  

جغرافيايی   اراضی   ٣٦٢٩٤٠٩ ٦٩١٨٨٠ ٤٠sمختصات  اليه  منتهی  تا  غرب  جنوب  سمت  به  آنجا  از  و 

کشاورزی و مسکونی مجاور روستای باتجگ و سپس به سمت جنوب شرق تا منتهی اليه اراضی کشاورزی 

و مسکونی مجاور روستای رچ و از آنجا مستقيم به سمت جنوب تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی 

٤٠s و از آنجا به سمت شرق پس از کسر اراضی کشاورزی مجاور و حريم مسکونی روستای   ٣٦٢٥٥٢٧ ٦٩٢٤٣٣

و از آنجا به طرف شمال تا نقطه   ٣٦٢٥٤٩٩ ٦٩٣٨٨١ ٤٠sسنجدوک تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی  

به   و سپس مستقيم به طرف شمال شرق تا نقطه ای  ٣٦٢٧٨١٨ ٦٩٣٧٨٠ ٤٠sای به مختصات جغرافيايی  

جغرافيايی مختصات   ٣٦٢٨٢٩٩ ٦٩٤٠٦٩ ٤٠s مختصات  به  ای  نقطه  تا  غرب  شمال  سمت  به  مستقيم  سپس 

مختصات جغرافيايی    ٣٦٣٠٢٠٧ ٦٩٣١٣٧ ٤٠sجغرافيايی   به  ای  تا نقطه  سمت شمال شرق   ٤٠sسپس به 

م٣٦٣١٠٨٩ ٦٩٣٨٦٠ ٤٠s و سپس به نقطه  ٣٦٣٠٧٥٦ ٦٩٣٤٤٤ به  ختصات ، سپس به سمت جنوب شرق تا نقطه ای 

سپس به سمت جنوب شرق پس از کسر اراضی کشاورزی و حريم مسکونی    ٣٦٣٠٧٦٩ ٦٩٤٤٢٧ ٤٠sجغرافيايی  

 ٤٠sو تا نقطه ای به مختصات    ٣٦٣٠٦٤٥ ٦٩٤٨٥٥ ٤٠sمجاور روستای مساوری تا نقطه ای به مختصات  

خر  ٣٦٣٠٥٠٨ ٦٩٥٩٠٩ اليه  منتهی  تا  سپس  و  گليان  روستای  به  مشرف  جنوبی  ارتفاعات  های در  من 

سپس به سمت   ٣٦٣٠٢٧١ ٦٩٦٠٣٦ ٤٠sروستای گليان مشهور به کال در نقطه ای به مختصات جغرافيايی  

و سپس   ٣٦٢٩٤٥٨ ٦٩٧٠٩١ ٤٠sجنوب شرق در منتهی اليه اراضی کشاورزی نوبهار به مختصات جغرافيايی  



جغرافيايی   مختصات  به  ای  نقطه  تا  شرق  شمال  سمت  ک  ٣٦٣٠٢٢٤ ٦٩٧٣٨٢ ٤٠sبه  از  اراضی پس  سر 

در مجاورت سد گيوک   ٣٦٣٠٠٣٢ ٦٩٩٣٥١ ٤٠sکشاورزی روستای گيوک تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی  

مختصات  به  ای  نقطه  تا  عليا  گيوک  کشاورزی  اراضی  اليه  منتهی  تا  شرق  شمال  سمت  به  سپس 

روس  ٣٦٣١٩٣٢ ٧٠٠٥٠٢ ٤٠sجغرافيايی   کشاورزی  اراضی  کسر  از  پس  غرب  سمت  به  مستقيم  سپس  تای ، 

سپس به سمت شمال غرب تا نقطه ای به   ٣٦٣١٨٣٧ ٦٩٧٢٧٣ ٤٠sنوکند در نقطه ای به مختصات جغرافيايی

جغرافيايی   حريم   ٣٦٣٢٧١٠ ٦٩٦٣٢٨ ٤٠sمختصات  و  کشاورزی  اراضی  کسر  از  پس  شمال  سمت  به  سپس 

سپس به   ٣٦٣٥٧١٨ ٦٩٦٢٠٢ ٤٠sروستاهای کالته قناد، زينی و دهنو تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی  

سمت شرق و پس از کسر اراضی کشاورزی و حريم روستاهای مسگر، دولت آباد و هاشم آباد تا نقطه 

سپس به سمت جنوب شرق پس از کسر اراضی کشاورزی و حريم   ٣٦٣٥٦١٢ ٦٩٨٣٦٢ ٤٠s ای به مختصات جغرافيايی

سپس مستقيم به سمت شرق تا   ٣٦٣٤٦٩٧ ٦٩٩١٧٤ ٤٠s روستای منجگان تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی

سپس به خط مستقيم به سمت جنوب تا نقطه ای   ٣٦٣٤٤٥١ ٧٠١٣٩٠ ٤٠sنقطه ای به مختصات جغرافيايی  

سپس به سمت شرق و پس از کسر اراضی کشاورزی و حريم   ٣٦٢٩٨٩٣ ٧٠١٥٥٥ ٤٠sبه مختصات جغرافيايی  

سپس   ٣٦٢٩٩١٧ ٧٠٦٠٠٨ ٤٠sمجاور روستاهای گود محمود و تگ خارو تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی  

به سمت شمال شرق و پس از کسر اراضی کشاورزی مجاور روستاهای دزگ و زردان تا نقطه ای به 

سپس مستقيم به سمت شرق تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی   ٣٦٣٢٠١٤ ٧٠٧٩٧٩ ٤٠sمختصات جغرافيايی  

٤٠s ٣٦٣٢٢٧٩ ٧١٠٣٨٧.  

شرقا: از نقطه انتهايی ضلع شمالی با مختصات فوق الذکر به سمت جنوب شرق به خط مستقيم تا  

ا و از آنجا به سمت جنوب غرب در خط مستقيم ت   ٣٦٣٠٥٤٩ ٧١٠٩٨٥ ٤٠sنقطه ای به مختصات جغرافيايی  

و از آنجا مستقيم به سمت جنوب تا نقطه ای   ٣٦٢٩٨٤٩ ٧٠٩٤٩٣ ٤٠sنقطه ای به مختصات جغرافيايی  

 .٣٦٢٤٩٩٠ ٧٠٩٥٤٣ ٤٠sبه مختصات جغرافيايی 

جنوبا: از نقطه انتهايی مرز شرقی منطقه با مختصات فوق الذکر به سمت غرب و به خط مستقيم 

و سپس به خط مستقيم به سمت جنوب غرب تا   ٣٦٢٥٠٤٩ ٧٠٨١٦٥ ٤٠sتا نقطه ای به مختصات جغرافيايی  



، سپس به سمت شمال غرب به خط مستقيم تا نقطه ٣٦٢٤٠٤٢ ٧٠٦٩٥٠ ٤٠sنقطه ای به مختصات جغرافيايی  

، سپس به خط مستقيم به سمت شمال تا نقطه ای به   ٣٦٢٤٩٥٢ ٧٠٥١٢٨ ٤٠sای به مختصات جغرافيايی  

، سپس به خط مستقيم به سمت غرب تا نقطه ای به مختصات   ٣٦٢٩٤٨٥ ٧٠٤٥٨٣ ٤٠sمختصات جغرافيايی

سپس به خط مستقيم به سمت جنوب تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی   ٣٦٢٩٣٩١ ٧٠١٧٨١ ٤٠sجغرافيايی  

٤٠s سپس به سمت جنوب غرب و پس از کسر اراضی کشاورزی و حريم روستاهای هويگان،   ٣٦٢٦٢٧٥ ٧٠١٨١٢

سپس به سمت جنوب   ٣٦٢٤٤٢١ ٦٩٧٢٧٨ ٤٠sقطه ای به مختصات جغرافيايی  نودر، زادنبه و دوستکام تا ن

غرب و پس از کسر اراضی کشاورزی و حريم روستاهای قصبه و چهکندوک تا نقطه ای به مختصات 

علی آباد خليران و   - سپس به سمت غرب و در مسير راه خاکی قصبه    ٣٦٢٣٦٦٨ ٦٩٧١٢٠ ٤٠sجغرافيايی  

مذکور و نيز کسر اراضی کشاورزی و حريم روستای علی آباد خليران پس از کسر حريم راه خاکی  

سپس به خط مستقيم به سمت غرب تا نقطه ای   ٣٦٢١٦٦٨ ٦٩٣٥٧٣ ٤٠sتا نقطه ای به مختصات جغرافيايی  

سپس به خط مستقيم به سمت شمال غرب تا نقطه ای به   ٣٦٢١٤٣٥ ٦٨٩٦٢٨ ٤٠sبه مختصات جغرافيايی  

 .٣٦٢٢٠٣١ ٦٨٨١٠٣ ٤٠sمختصات جغرافيايی 

غربا: از نقطه انتهايی ضلع جنوبی به مختصات فوق الذکر به خط مستقيم به سمت شمال تا نقطه 

جغرافيايی   مختصات  به  کسر اراضی   ٣٦٢٨٣٣٩ ٦٨٨٩٧٦ ٤٠sای  از  پس  سمت شمال شرق  به  از آنجا  و 

جا مستقيم به سمت شمال و از آن  ٣٦٢٨٧٩٨ ٦٨٩٧٤٤ ٤٠s کشاورزی موجود تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی

 تا نقطه ابتدايی مرز شمالی منطقه.

 سيمای طبيعی منطقه

.  پوشش گياهی منطقه غالبا کوهستانی و با ارتفاعات صعب العبور می باشد  سيمای عمومی منطقه

درمنه شامل   كوهي،  درمنه  وحشي،  نسترن  وحشي،  انجير  تنگرس،  گون،  ارغوان،  بادامشك،  بنه، 

مريم  پيچك،  كاروانكش،  شيرسگ،كاكوتي،  پونه،  خاكشير،  چرخه،  گز،  اسبي،  دم  فرفيون،  دشتي، 

ريواس،   زيره، گلي،  شكرتيغال،  آتريپلكس،  بومادران،  سپند،  خارشتر،  باريجه،  چوبك،  پرند، 

 و   قوچ و ميش مي باشد  حيات وحش منطقه  گونه غالباست.    سهاي يكساله و ...آويشن، انواع گرا



روباه، شغال، خرگوش، تشي،  گربه پاالس،  گرگ،    می توان به   منطقه  ساير گونه های حيات وحش  از

، دليجه ، عقاب، زنبور خوار، سبزقبا، انواع سسک، کبک، تيهو، دودوک،  شاهين،انواع جوندگان

هدهد،   طرقه،  وحشي، انواع  کبوتر  سهره،  انواع  چکاوک،  انواع  زاغي،  جنبانک،  دم  کمرکولي، 

 اشاره نمود.   ، کگو و ...، الكپشت مهميزدار  شاخدار، آگاما  مار،  انواع گنجشک سانان، باقرقره

،  از   طبيعت  عکاسی  کوهستانی،  ييالقات  توان  می  منطقه  گردشگری  هاي  پرنده جاذبه  کوهنوردی، 

 نگری را نام برد.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش

 ٦ه 

 :

موق

 عيت منطقه حفاظت شده باقران

 منطقه حفاظت شده کمرسرخ



هکتار    ٥٢٨١  با مساحتی معادل  شهرستان سرايان قرار دارد. اين منطقه   شمال  در  کمرسرخمنطقه  

 قيقهد  ٥٩ و درجه ٣٣ و عرض جغرافيائي شرقي دقيقه ٣٨ و درجه ٥٨ تا دقيقه  ٢٨و درجه ٥٨جغرافيائي طول بين

 ٤٤٩بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره    منطقه کمرسرخ  است. گرفته قرار  شمالي دقيقه ٠٦ و  درجه ٣٤ تا

 به عنوان حفاظت شده معرفي گرديد.  ٢٥/٠٤/٩٨شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ 

 محدوده قانونی  

و به سمت شرق در امتداد مرز سياسی   ٣٧٧١٧٧٤ ٦٣٧١٢٥ ٤٠sشماال: از نقطه ای با مختصات جغرافيايی  

 .٣٧٦٩٤٤٩  ٦٤٩٥٥٣ ٤٠sفعلی خراسان جنوبی و خراسان رضوی تا نقطه ای با مختصات جغرافيايی 

شرقا: از نقطه انتهايی مرز شمالی منطقه (با مختصات فوق الذکر) به سمت جنوب غربی تا نقطه 

شرق تا نقطه ای به مختصات جغرافيايی   سپس به سمت  ٣٧٦٧١٧١  ٦٤٩٠٢٦ ٤٠sای با مختصات جغرافيايی

٤٠s ٤٠  آنگاه به سمت جنوب تا نقطه ای با مختصات جغرافيايی ٣٧٦٦٦٩٩ ٦٥٠٦٣٤s ٣٧٦٣٠٢٨ ٦٥٠٦٧٧ . 

به سمت غرب تا نقطه ای با مختصات   ٣٧٦٣٠٢٨  ٦٥٠٦٧٧ ٤٠s جنوبا: از نقطه ای با مختصات جغرافيايی  

 ٦٤٩١٨٧ ٤٠sسمت شمال تا نقطه ای با مختصات جغرافيايی  آنگاه به ٣٧٦٢٨٤١  ٦٤٩٢٦١ ٤٠sجغرافيايی 

و به سمت شمال تا   ٣٧٦٥١٦٤  ٦٤٦٣٣٨ ٤٠s سپس به سمت غرب تا نقطه ای با مختصات جغرافيايی    ٣٧٦٥٠٨٧ 

 و به سمت شرق تا نقطه ای با مختصات جغرافيايی٣٧٦٦٠١٤  ٦٤٦٢٦١ ٤٠s نقطه ای با مختصات جغرافيايی 

٤٠s اي تا كوه سياه ارتفاعات جنوبي دامنه از گذشتن از پسو     ٣٧٦٦٠١١  ٦٤٤٨٢٨  مختصات  به نقطه 

رجب،  دره سنگک، سرخي، تک بوسي، امين، روستاهاي مزارع كه اي گونه به ،٣٧٦٨٤٩٧  ٦٣٨١٣٤ ٤٠sجغرافيايي

 . شوند واقع منطقه مرز از خارج در متر ۵٠٠ حريم با كريمو روستاي باالدست مزارع كليه نيز و سفيد خال

غربا: از نقطه انتهايی مرز جنوبی منطقه (با مختصات فوق الذکر) به سمت شمال تا نقطه ای با 

 ٦٣٥٥٦٦ ٤٠s و به سمت غرب تا نقطه ای با مختصات جغرافيايی٣٧٦٩٦٩٤  ٦٣٨٠٤٧ ٤٠s مختصات جغرافيايی  

 و به سمت شمال شرق تا نقطه ابتدايی مرز شمالی منطقه.  ٣٧٦٩٧١٠

 سيمای طبيعی منطقه



اين منطقه محل تردد گونه شاخص قوچ وميش و حلقه اتصال .  سيمای عمومی منطقه کوهستانی است

شهرستان  سرايان، قاين، گناباد و فردوس مي باشد و بيشتر بعنوان    ٤تمام زيستگاههاي حوزه  

نقطه حفاظتي مي باشد که ارزش حفاظتي، اکولوژيکي و ذخيره گاهي آنرا دو چندان منطقه امن و  

مي نمايد. با توجه به جهت ارتفاعات منطقه، اقليم و منابع آبي موجود، پوشش گياهي منطقه  

از وضعيت خوب و متنوعي برخوردار است. در کف دره ها و در مسير رودخانه ها که آب جريان 

ست از قبيل پونه، گزنه، بيد، بارهنگ، پده، بيد، نسترن وحشي، گز، ني، دارد گياهان آب دو

وحشي،  انجير  بنه،  توان  مي  منطقه  وارتفاعات  خشک  مناطق  در  و  است  روييده  زبان  شيرين 

پيچک  گاوزبان،  گل  اسفند،  سياه،  زيره  آنغوزه،  ريواس،  سريش،  فرفيون،  درمنه،  بادامشک، 

اسپرس بيان،  تلخه  کاکوتي،  بندصحرايی،  هفت  علف  حسين  ،  مير  کاله  گون،  بومادران،  ديگر ،  و 

نيز  ارتفاعات  از  بعضي  دامنه  نمود. در  مشاهده  را  خشبي  و  دوساله  يکساله،  علفي  هاي  گونه 

شاهد نيزارهاي کوچک، انواع درختچه ها و بعضي از گونه هاي آب دوست هستيم که نشان دهنده 

 نقاط حاصلخيز و مرطوب در دل كوه مي باشد. گونه های جانوري متنوعي در منطقه زيست مي کنند 

بصورت  منطقه  سراسر  در  که  برد  نام  اولایر(ناخالص)  وميش  قوچ  توان  مي  را  آن  شاخص  گونه  که 

در  موجود  شناختي  زمين  اشكال  و  باد  سرعت  و  جهت  منطقه،  ارتفاعات  شوند.  ديده مي  پراکنده 

منطقه بر ميزان پراكنش حيات وحش و تنوع زيستگاهها در منطقه تاثير گذاشته است. از ديگر 

گرگ، شغال، روباه، گربه وحشي، خرگوش، خفاش، خارپشت، جربيل، به  مي توان    ش منطقه حيات وح

عقاب طاليي، سارگپه، شاهين، دليجه، جغد، هدهد، زنبورخوار، انواع گنجشک، کالغ ،  پايکا، تشي

ي معمولي، زاغي، دم جنبانک، زرده پره، وسياه، کالغ کوهي نوک سرخ، سار، چکاوک، سهره، کوک

 ، انواع مرغابي سانانو  اردک سرسبز، آبچيلک،    ،تيهو، کوکر شکم سياه، کبوتر چاهي   قمري، کبک،

از .  اشاره نمودقورباغه و وزغ    ،قيطاني  مار  بزمجه، آگاما، مار جعفري، تير مار، مار زنگي،

ييالقات کوهستانی، چشمه ها و آبشارهای فصلی، مشاهده حيات   جاذبه هاي گردشگری منطقه می توان



 کوهنوردی عکاسی طبيعت و حيات وحش، زمين شناسی، باستان شناسی، ديرين شناسی    نوردی، وحش، غار

 را نام برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : موقعيت منطقه حفاظت شده کمرسرخ٧نقشه 



 



 منطقه حفاظت شده پطرگان 

هکتار ١٢٧٩٩٩  در شرق شهرستان زيرکوه قرار دارد. اين منطقه با وسعتی معادل  پطرگانمنطقه  

  ٣٣و عرض جغرافيايی    رقیدقيقه  ش  ٥٠درجه و    ٦٠دقيقه تا    ١٩درجه و    ٦٠بين طول جغرافيايی  

بر اساس آگهي رسمي     پطرگانمنطقه    قرار دارد.شمالی  دقيقه    ٣٤درجه و    ٣٣دقيقه تا    ٥درجه و  

به عنوان حفاظت شده معرفي    ٠٦/١١/٩٩شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ     ٨٠٠شماره  مصوبه  

  گرديد.

 محدوده قانونی

يزدان و در مسير حريم جاده ترانزيتی تا روبروی اراضی واگذاری   -از سه راهی چاه زرد   :شماال 

 شرکت تعاونی مرزنشينان زيرکوه.     

از حريم جاده ترانزيتی به اراضی واگذاری شرکت تعاونی مرزنشينان زيرکوه و سپس مرز   :  شرقا 

 يان.     ايران افغانستان تا تقاطع مرز سياسی شهرستانهای قاين و درم

 درميان  -مرز سياسی قاين  :جنوبا 

با خط مستقيم    ٣٦٦٤٣٦٠ ٢٤٩٩١١ S ٤١درميان در نقطه ای با مختصات    –مرز سياسی قاين    از  :غربا 

راه گرماب و در مسير رودخانه به   ٣٦٧٤٧٣٦ ٢٤٩٩٧٥ S ٤١تا نقطه ی    ٣٦٧١٩٥٣ ٢٥٠٠٥٥ S ٤١تا نقطه ی  

تقاطع راه و دوباره در مسير راه تا رودخانه نرسيده به مزارع کمادو و در مسير رودخانه تا 

تقاطع دو مسيل سپس ادامه تا به تقاطع راه پايين خونيک و در مسير آن بطرف گزخت و انتهای 

هر و  جاده آسفالته و در مسير اراضی کشاورزی واگذار شده پايين دست روستا به مرغداری فرو

اراضی  انتهای  و  ملکی  بسمت  آباد  همت  جاده  تا  رودخانه  مسير  در  و  تجنود  رودخانه  تا  آن 

واگذاری آن سپس در مسير جاده خاکی تا مزرعه مازهللا نهتانی و مجددا در مسير راه تا اراضی 

زرد چاه  بسمت  جاده آسفالته  مسير  در  سپس  عميق  و    -چاه  آباد  کشاورزی معصوم  اراضی  انتهای 

 يزدان. -معصوم آباد در مسير راه خاکی به جاده آسفالته و به سه راهی چاه زرد

 سيمای طبيعی منطقه 



يك نژاد از آهوي   سيمای عمومی منطقه را دشت های وسيع با تپه ماهورها و دق تشکيل می دهد.

در منطقه دق پطرگان زيست مي كند كه قبال" پراكنش   Gazella subgutturosa seistanicaگواتردار ايراني بنام  

آن در شرق استان هاي خراسان، سيستان و بلوچستان و بلوچستان پاكستان وجود داشته اما فقط  

در نوار مرزي شهرستان قاين يعني همين منطقه مورد بحث و نوار مرزي گزيك بجا مانده و در 

منطقه گرم و خشک و دارای زمستانهای سرد و اقليم    بقيه نواحي ذكر شده از بين رفته است.

وضعيت ميلی   ١٨٠تابستانهای گرم  با متوسط بارندگی   متر  می باشد. به لحاظ منابع آبی از 

می قنوات  و  دق  آبخيز،  چشمه،  شامل  و  است  برخوردار  متوسط  منطقه   باشد.نسبتا"  گياهی  پوشش 

گيا و  شوره  گز،  آتريپلکس،  ديودال،  قيچ،  و  تاغ  و غالبا  انجير  بادامشک  بنه  و  علفی  هان 

سياه تجنوددرمنه،  رودخانه  در  تمشک  حتی  و  افدرا  اسکنبيل،  وحشی،  نسترن  و  از    است.    چوب 

گربه وحشی ، گربه شنی ، روباه   می توان بهعالوه بر آهوی ايرانی    گونه های جانوری منطقه

هوبره ، زاغ بور، ،  جوندگان  شنی، زرده بر، سمور، گرگ ، روباه ، شغال ، خرگوش، تشی ، انواع

دودوک، کبک، تيهو ، شاهين، بحری، دليجه ، بعضي عقابها، زنبور خوار، سبزقبا، انواع سسک ، 

طرقه کوهی و کبود ، هدهد ، کمر کولی، دم جنبانک، زاغی، انواع چکاوکها ، سهره ها، قمری ، 

انواع   سبز، حواصيل، فاالروپ،کبوتر ، انوع گنجشک ، بعضي پرندگان مهاجر آبزي مثل خوتكا و سر

قنوات و رودخانه ها غالبا سياه   و درمار ها و مارمولکها، وارانوس و الکپشت مهميزدار شرقی  

منطقه می توان   از جاذبه هاي گردشگری    اشاره نمود.ماهي، گامبوزيا و خرچنگ سياه و قورباغه  

طر گان که در سالهای پرباران دره تجنود، كوههاي مرتفع گزخت تجنود، کوير همت آباد،  دق پ

 عکاسی حيات وحش را نام برد. و به يک منطقه تاالبی تبديل می شود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : موقعيت منطقه حفاظت شده پطرگان٨نقشه 

 پناهگاه حيات وحش رباط شور

قرار   شهرستان های فردوس و بشرويه  پناهگاه رباط شور در

طو ل   بينهكتار     ٧٢٧٠٠دارد. اين منطقه با وسعتی معادل  

و  شرقي دقيقه ٥٧ و درجه ٥٧ تا دقيقه ٢٨ و درجه ٥٧ جغرافيائي های

 دقيقه ٠٣ و درجه ٣٤ تا دقيقه ٤٧ و درجه ٣٣ عرض های جغرافيائي

سطح  است.   گرفته قرار شمالي از رباطمنطقه  ارتقاء  شور 

آزاد به پناهگاه از مصوبات سفر رياست محترم جمهور وقت 

پناهگاه  است. در همين راستا    ٨٠به استان در اواخر دهه  

بند  شوررباط  وحشحيات استناد  ماده    به  قانون   ٣"الف" 

شماره   مصوبه  با  و  زيست  محيط  بهسازي  و   ٣٤٧حفاظت 



 ارتقاء سطح يافته است.  ١٤/٩/٨٩شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ 

  ده قانونیومحد

شماال: از محل اتصال راه خاکی بشرويه به چاه نو با جاده شرکت گاز و در مسير جاده به طرف  

 اکی محله دامداری جعفر زاده به پلوند.شرق تا محل اتصال آن به راه خ

شرقا: در مسير راه خاکی محله دامداری جعفرزاده تا دامداری مذکور به شرق تا پوزه ريگی و  

مندلی حاجی  حوض  تا  مفروض  مستقيم  خط  در  جاده   -سپس  طرف  به  مستقيم  آنجا  از  و  طبسی  چاه 

 آسفالته فردوس به بشرويه تا حريم جاده مذکور.

کيلومتری پاسگاه شهيد   ١٠بشرويه به سمت بشرويه تا    -جنوبا: از حريم جاده آسفالته فردوس

زارع مستقيما به طرف شمال و از نقطه فوق مستقيم به راه خاکی رباط شوربه سد کالوگی و در 

 مسير جاده خاکی تا سد کالوگی و سپس در امتداد مسير کوره راه تا حوض آقا.

کيلومتر مانده   ١٢تقيما متصل به حريم راه خاکی بشرويه به چاه نو(حدود  غربا: از حوض آقا مس

به تقاطع آن با جاده شرکت گاز) به سمت چاه نو و در حريم جاده تا اتصال آن با جاده خاکی 

 شرکت گاز.

 يمای طبيعی منطقهس

سيمای عمومی منطقه را دشت های وسيع با تپه ماهورها و  

ک کوهی  رشته  و  شنی  های  با تپه  ای  صخره  و  ارتفاع  م 

تشکيل می دهند. تپه های شنی و ريگ    ١٥٢٣حداکثر ارتفاع  

درصد آن را تشکيل   ٥٥زارها بخش بزرگی از منطقه در حدود  

  ٤٠داده اند و دشت های خشک و تپه ماهورها نيز در حدود  

آب و هوای منطقه گرم و     درصد منطقه را شامل می شوند.

سال طول  بيشتر  در  و  است  نمی    خشک  ديده  بارش  از  اثری 



مرهون  که  دارد  وجود  منطقه  در  را  خود  خاص  جانوری  و  گياهی  پوشش  وجود  اين  با  ولی  شود. 

 گياهانی است که با ريشه های عميق خود آب زير سطحی را کشيده و موجب حيات منطقه می شوند. 

بيابانی، خارشتر، علف شور، پرند، گلپوره، قيچ، کاروان کش، درمنه    پوشش گياهی منطقه شامل

گز،  تاغ،  گون،  از  انواعی  چوبک،  ابوجهل،  هندوانه  آتريپلکس،  اسکنبيل،  اشنان،  اسپندوحشی، 

کل و بز، آهو، گربه وحشی، کاراکال، است. از حيات وحش منطقه می توان به    بادامشک و ....

جربيل   تشی،  شغال،  گرگ،  کفتار،  معمولی،  روباه  شنی،  روباه  شنی،  ايرانی، گربه  جرد  بزرگ، 

هوبره، کوکر شکم سياه، دودوک، کبک، بلدرچين، دال، عقاب صحرايی، جغد کوچک،  ،  دوپای کوچک  

آگامای وزغی ، ارمياس ، بزمجه بيابانی، گکوی دم  سنگ چشم خاکستری، چکاوک بيابانی،    هدهد،

قه می توان تپه از جاذبه هاي گردشگری منطاشاره نمود.    الک پشت    و  پخکايزرلينگ، مار جعفری

های ماسه ای شگفت انگيز، عکاسی طبيعت و حيات وحش، باستان شناسی،کوير نوردی، خزنده شناسی 

 را نام برد.

 

 

 

 



 

 : موقعيت پناهگاه حيات وحش رباط شور٩نقشه 



 نهبندان کجی نمکزار پناهگاه حيات وحش

در   نمکزار  کجی  معادل   نهبندان  شهرستانپناهگاه  وسعتی  با  پناهگاه  اين  دارد.  قرار 

 و عرض های جغرافيائي شرقي دقيقه ٥٩ و درجه ٥٩ تا دقيقه ٥٠ و درجه ٥٩ جغرافيائي طول های بينهكتار ٢٢٢١٩

به استناد بند "و" ماده کجي نمکزار است.  گرفته قرار شمالي دقيقه  ٥٣ و  درجه ٣٢ تا دقيقه  ٠٩ و درجه ٣٢

سال به عنوان منطقه شكار   ٥به مدت    ١٥/١١/٨٦بهسازي محيط زيست از تاريخ  قانون حفاظت و    ٦

شورايعالي حفاظت محيط    ٣١٢منطقه مذكور بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره    ممنوع اعالم شد.

به عنوان  پناهگاه حيات وحش   ٧/٢/٨٩مورخ    ١٨٩٧٦و شماره روزنامه رسمي    ٣١/١/٨٩مورخ  زيست  

 كجي نمكزارمعرفي شد.

 محدوده قانونی 

جاده با  نهبندان  قديمی  خاکی  راه  تقاطع  از  روستای   یشماال:  انتهای  به  فيروزآباد  آسفالته 

اليه اراضی چاه آباد و منتهی اليه اراضی کشاورزی فيروزفيروزآباد و پس از گذشتن از منتهی

و در مسير راه خاکی تا چاه   نژاد به چاه قلعه کهنه و سپس به چاه چشمهامينی و چاه هاشمی

 .دراز با راه خاکی شورکپوره و سپس در مسير جاده به تقاطع راه خاکی چاه

راز و پس از ددراز و راه خاکی شورک در امتداد راه خاکی چاهشرقا: از تقاطع راه خاکی چاه

منتهی از  چاهگذشتن  کشاورزی  اراضی  چاهاليه  روستای  به  خاکی دراز  راه  مسير  در  سپس  و  دراز 

 .داخل رودخانه تا تقاطع جاده قديمی نهبندان

 .نهبندان - خاکی قديمی بيرجند یدراز با جادهجنوبا: تقاطع راه چاه

خاکی   ینهبندان در امتداد جاده  -خاکی قديمی بيرجند  یدراز با جاده  غربا: از تقاطع راه چاه 

قديمی تا تقاطع راه خاکی چاه کشاورزی بهرامی و پس از گذشتن از منتهی اليه کوره محمد دانش 

به  جاده  مسير  در  سپس  نهبندان_بيرجند،  قديمی  خاکی  راه  به  کرمانی  چاه  کشاورزی  اراضی  و 

 .تقاطع جاده با راه فيروزآباد

 



 

   يعی منطقهسيمای طب

گز، تاغ، نی، آتريپلکس، شامل    پوشش گياهی منطقه  است.    تاالبیو    بيابانی    سيمای عمومی منطقه

 کاروان کش   و  درمنه، جگن، اشنان، علف شور، اسپندوحشی، خارشتر، کما، هندوانه ابوجهل، قيچ

به    است. توان  می  منطقه  وحش  حيات  روباه  از  شنی،  روباه  گرگ،  خرگوش، کفتار،  معمولی،تشی، 

جربيل  بزرگ،  پامسواکی  کوچک،  دوپای 

بلند گوش  خارپشت  تنجه، ،  بزرگ،  آنقوت، 

حواصيل  خاکستری،  حواصيل  سرسبز، خوتکا، 

پاسبز،  آبچليک  سرخ،  پا  آبچليک  سفيد، 

سياه،  شکم  کوکر  بور،  زاغ  هوبره، 

عقاب  دودوک،  لق،  چاخ  سرخ،  چنگرنوک 

هدهد،   سبزقبا،  کوچک،  جغد  سنگ صحرايی، 

چکچک   ابلق،  چک  چتری،  دم  خاکستری،  چشم 

سرخ،   نوک  کالغ  جنبان،  سسک  سفيد،  دم 

فالمينگو بلدرچين،  وزغی ،  غراب،  آگامای 

پخ   دم  گکوی   ، اسکنيک   ، گکو  سياه،  دم 

ارمياس   مار ،  بلوچی،  بيابانی،  بزمچه 

اشاره   الک پشت افغانی  و  جعفری، تير مار 

می    از.  نمود منطقه  گردشگری  هاي  جاذبه 

عکاسی طبيعت و حيات وحش و ،   وان تاالبت

 پرنده نگری را نام برد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه 

١٠ :

موقع



 يت پناهگاه حيات وحش کجی نمکزار نهبندان

 پناهگاه حيات وحش نای بندان طبس

 بين  هکتار  ١٥١٦٩٩٣  نايبندان در شهرستان طبس قرار دارد. اين پناهگاه با وسعتی معادل  منطقه

 ٥٠ و درجه ٣١ های جغرافيائيو عرض   شرقي دقيقه ٣٣ و  درجه ٥٧ تا دقيقه ٣٦ و درجه ٥٥ جغرافيائي طول های

اساس آگهي رسمي مصوبه نايبندان طبس بر  منطقه    .  است گرفته قرار شمالي دقيقه  ١٥ و درجه ٣٣ تا دقيقه

به عنوان پناهگاه حيات وحش مصوب    ٢٥/٠٧/٨٠شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ     ٢٠٠شماره  

 گرديد.

 محدوده قانونی 

از جنوب کارگاه معدن مزينان تا   گذشتنشماال: از سه راهی نيستان در امتداد جاده خاکی پس از

 يزد. –طبس  آسفالته جاده با جاده اين تقاطع

 شرقا: از سه راهی علی آباد در امتداد جاده شوسه به سمت شمال تا سه راهی نيستان.

های   جنگل  تا  شرق  سمت  به  استان  سه  تالقی  محل  از  آن  نخل  جنوبا:  تالقی  و  جاده بعراقی  ا 

 تا سه راهی علی آباد.امتداد جاده کرمان و در  -طبسآسفالته 

از به رباط پشت بادام    يزد نرسيده  زد تا مرز استاني  -غربا: در امتداد جاده آسفالته طبس

استان خراسان و يزد به سمت جنوب تا محل تالقی سه مرز دو  جاده آسفالته جدا شده و در امتداد  

 .کرمان و خراسان يزرد،  استان

 سيمای طبيعی منطقه

است.    کوهستانی  منطقه  عمومی  حپسيمای  نااتيناهگاه  وحش   نتريبزرگ  بندان،ی  وحش  پناهگاه 

ها چشمه  ه،يناح  نيآب ا  یمنبع اصل  است.  يیايآس  وزپلنگهای ي  ستگاهيز  نتريمهميکی از    و  رانيا

-كه عموما در گستره خشكهتاغ  ی  جنگل  هایمتحرک و توده  یشن  هایموجود در آن است. وجود تپه  ی

منطقه به   نيمنحصر به فرد ا  هاییژگياز واند،  ها و يا حواشي پاليا شكل گرفتهرودها و مسيل

آب و هوای منطقه گرم و خشک است که بيشترين بارش در آن در اواخر زمستان و   .دآيیحساب م



درمنه، اوايل بهار صورت می گيرد. پوشش گياهی منطقه از نوع خشکی و شوری پسند بوده و شامل  

 ٢٠٧درمنطقه تعداد    است.بادام كوهي، كروج، قيچ، رمس، تاغ، گز، اشنان، خرما، ني و پرند  

به   متعلق  گياهي  و    ٨٥گونه  از    ٤٢جنس  است.  شده  شناسايي  شده   ٢٠٧خانواده  شناسايی  گونه 

-Ferula asssaگونه دارای ارزشهای حفاظتی ويژه هستند و در فهرست سرخ قرار دارند. گونه    ١٧تعداد  

foetida  .انقراض است خطر  حفاظتي در معرض  وحش  داراي ارزش  به  از حيات  می توان  گوسفند منطقه 

وحشی، کل و بز، يوزپلنگ، کاراکال، جبير، روباه شنی، گربه شنی، شغال، تشی، کفتار، خارپشت 

ايرانی جرد  موش،  کوچک،  دوپای  جغدکوچک، ،  ايرانی،  بور،  زاغ  تيهو،  کبک،  طاليی،  عقاب 

،  ، زاغ نوک سرخ چکچک دشتی،  سسک جنبانزنبورخوار ، پرستو، چلچله، گنجشک خاکی، غراب، سار،  

 جاذبه هاي گردشگری   از   .اشاره نمود  مارجعفری  و  بزمجه بيابانی، افعی شاخدار ايرانی، تيرمار

توان  می  بکر و  منطقه  بيابانی  اندازهای  هدف   چشم  روستای  وحش،  حيات  و  طبيعت  عکاسی  زيبا، 

طبيعی، زمين شناسی، گردشگری نايبند، قله نايبند، مشاهده حيات وحش در زيستگاه بسيار بکر و  

 را نام برد. کوهنوردیو  باستان شناسی، ديرين شناسی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بندان طبس : موقعيت پناهگاه حيات وحش نای١١نقشه 
 



 فهرست مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان خراسان جنوبی

 نام شهرستان مساحت(هكتار) سطح مديريتي نام منطقه رديف

خوسف -بيرجند  ١٣٥٩٠ حفاظت شده باقران ١  

 سرايان ٥٢٨١ حفاظت شده کمرسرخ ٢

زيرکوه-قاين ٦٩٤١٢ حفاظت شده شاسكوه ٣  

 خوسف ٢٧٥٢٦ حفاظت شده آرك و گرنگ ٤

درميان و  ٥
 سربيشه

سربيشه  -درميان ٥٨٧٧٧ حفاظت شده  

بشرويه  -فردوس ٩١٦١٦ حفاظت شده مظفري ٦  

 زيرکوه ١٢٧٩٩٩ حفاظت شده پطرگان ٧

بشرويه  -فردوس ٧٢٧٠١ پناهگاه حيات وحش رباط شور ٨  

كجي نمكزار  ٩
 نهبندان

 نهبندان ٢٢٢١٩ پناهگاه حيات وحش

 طبس ١٥١٦٩٩٣ پناهگاه حيات وحش نايبندان طبس ١٠

 نهبندان ١٠١٠٥١ شكار ممنوع استند ١١

 قاين ٤٤٧٩٩ شكار ممنوع لشگرگاه ١٢

ممنوعشكار  عشق آباد ١٣ طبس-بشرويه ٤٩٧١٨   

طبس-بشرويه ٣٥٥٤٤ شكار ممنوع علی حيدر ١٤  

خوسف -بيرجند ٢١٥٩٠ شکار ممنوع باقران ١٥  

 فردوس -سرايان ٣٦٦٨٥ شكار ممنوع کمرسرخ مهويد ١٦

 ٢٢٩٥٥٠١ جمع کل

 



 



 پستانداران

  
.  است   سانان گربه   خانواده   و   خواران گوشت   راسته   از   يوزپلنگ 

  دست .  دارد   سانان سگ    به   زيادي   شباهت   دور   از   كه   ساني گربه   تنها 
  قوز   پشت   قسمت    فراخ   سينه   باريك   و   كشيده   بدن   بلند،   پايي   و 

  سطح .  است   سفيد   بدن   زير   و   قرمز   به   متمايل   زرد   پشت   رنگ   كرده 
  دو   هيچ   و   است   شده   پوشيده   توپر   و   سياه   گرد   هاي خال   از   بدن 

  صورتشان   يا   بدن   روي   هاي خال   که   يافت   توان نمي   را   يوزپلنگي 
  دو   هيچ   در   که   ها انسان   انگشت   اثر   مانند   درست   باشد،   يکسان 
  كنار   تا   چشم   اطراف   از   رنگ   تيره   نوار   دو .  نيست   يکسان   فردي 
  چند   اشکي   خط .  گويند مي   اشكي   خط   آن   به   كه   گرفته   قرار   ها لب 

  براي   اي وسيله   و   کند مي   جلوگيري   نور   بازتاب   از :  دارد   کارکرد 
  زنندگي   رساندن   حداقل   به   با   عالوه به   است   بيشتر   استتار 

  شود مي   آن   ديد   دقت   افزايش   باعث   جانور   چشمان   براي   نورخورشيد 
  .  هاست يوزپلنگ   آفتابي   عينک   اشک   خط   حقيقت   در 
  ها ناخن   قادرند   ماهگي   شش   تا   ها بچه (   دارند   آشكار   حالت   و   شوند نمي   جمع   ها ناخن   سانان   گربه   ساير   خالف   بر   
  در   كيلومتر   ١١٠  سرعت   با   تواند مي   ضروري   مواقع   در   که   است   جهان   دونده   ترين سريع   يوز ) .  كنند   جمع   را 

  شوند   نزديك   خود   طعمه   به   صدا بي   مجبورند   كه   سانان    گربه   ساير   در (   پا   كف   سفت   هاي پينه .  بدود   ساعت 
  .  دهند مي   حيوان   اين   به   را   سريع   توقف   و   ناگهاني   چرخش   قابليت   بلندش   هاي ناخن   و )  اند نرم   ها پينه 
 : حفاظتي   بندي   رده 
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  آهو   و   جبير   بز،   و   کل   ميش،   و   قوچ   ايراني   يوز   اصلي   هاي طعمه 
  خرگوش   شکار   به   مبادرت   يوزها   اوقات   خيلي   چنين، هم .  است 
  .  نمايند مي 

  بارداري   مدت .  شود مي   شروع   زمستان   اواسط   در   گيري جفت :  مثل   توليد 
  .  آورند مي   دنيا   به   نوزاد   ٤  تا   ٢  معموال   و   ٦  تا ١  است   روز   ٩٥

  بياباني   و   استپي   مناطق   در   واقع   ماهورهاي   تپه   و   باز   هاي دشت :  زيستگاه 
  کشور   در   يوز   اصلي   هاي زيستگاه   از   يکي )   طبس   شهرستان (   بندان ناي   وحش   حيات   پناهگاه :  پراکندگي 

  . است   شده   ثبت   اي تله   هاي دوربين   در   که   است   يوزپلنگي   اولين   جنگال .  شود مي   محسوب 
  
  

  

  بدني   داراي .  است   سانان گربه   خانواده   و   خواران گوشت   راسته   از 
  قهوه   تا   خاكستري   از   بدن   عمومي   رنگ .  هستند   پذير   انعطاف   و   نرم 
  از   كه   توخالي   هاي خال   يكسري   پهلوها   و    پشت   قسمت   در   كه   روشن   اي 

  در .  است   آمده   وجود به    سياه   لكه   ٥  تا   ٢  گرفتن   قرار   هم   كنار 
  پهن   سري   بزرگ   اي جثه    داراي .  دارد   وجود   توپري   هاي خال   شكم   قسمت 

.  است   ايران   سان گربه   ترين بزرگ .    هستند   بلند   و   تيز   هاي ناخن   و 
  شنوايي   حس .   باالست   العاده   فوق   آن   سازگاري   درجه   كه   است   موجودي 
  . دارد   قوي   بسيار 

  و   ميش   و   قوچ   پازن،   خصوص به   كوچك   و   بزرگ   پستانداران   اكثر   از 
  و   شكار   به .  كند مي   تغذيه   حشرات   و   ها ماهي   خزندگان،   پرندگان،   چنين هم 

  نظير   اهلي   حيوانات   به   نباشد   دسترس   در   طعمه   كه   مواقعي   در   است   مند عالقه   اهلي   سگ   و   روباه   گوشت   خوردن 
  . كند مي   حمله   خروس   و   مرغ   حتي   و   االغ   اسب،   گاو،گوسفند، 

  ضميمه 

I 
  

CR 
  خطر   معرض   در 

 انقراض 



  : مثل   توليد                                                              : حفاظتي   بندي   رده 
  روز   ٩٥  بارداري   مدت .  گيرد مي   صورت   زمستان   اواسط   در   معموال   گيري جفت 
  . آورد مي   دنيا به   نوزاد   ٦  تا ١  از   و   است 
  كوهستاني،   جنگلي،   از   اعم   كشور   هاي زيستگاه   اكثر   در :  زيستگاه    

      متر   ٤٠٠٠  نزديك   تا   صفر   از   مختلف   ارتفاعات   در   و   استپي   بياباني، 
  . كند مي   زندگي 

  ، ) زيرکوه   و   قاين   هاي شهرستان (   شاسکوه   شده   حفاظت   منطقه   : پراکندگي 
  پناهگاه   ، ) زيرکوه   و   قاين   هاي شهرستان (   آهنگران   ممنوع   شکار   منطقه 
  )    طبس   شهرستان (   بندان   ناي   وحش   حيات 

  
  
  
  
  
    
  

  
  از   بزرگتر   جثه .  است   سانان گربه   خانواده   و   گوشتخواران   راسته   از 
  و   دست   خاكستري،   به   متمايل   زرد   بدن   عمومي   رنگ   است،   اهلي   گربه 
  شكل   مثلثي   و  بزرگ   هاي گوش . است  ها دست  از  بلندتر  پاها  و   بلند  پاها 
  انتهاي   در   متر   سانتي   ٦  تقريبي   طول   به    سياه   موهاي   از   اي دسته   با 
  پرنده   عمودي،   پرش   با   كه   است   چابك   قدري   به   سان گربه   اين .  دارد   آن 
  سرعت   به   برسد،   پرندگان   از   اي دسته   به   اگر   و   كند شكارمي   هوا   در   را 

  پستانداران   از .  كند مي   شكار   هوا   و   زمين   در   را   ها آن   از   تعدادي 
  نظير   پرندگاني   جبير،   اندازه   به   بزرگ   تا   موش   اندازه   به   كوچك 

  احتياج   زيادي   آب   به .  كند مي   تغذيه   حشرات   و   سمي   مارهاي   هوبره، 
  .  كند مي   تأمين   طعمه   بدن   از   را   نياز   مورد   آب   و   ندارد 
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  : حفاظتي   بندي   رده 
  

  مدت .  كند مي   گيري   جفت   زمستان   اواسط   در   معموال :  مثل   توليد 
  .  آورد مي   دنيا به   نوزاد   ٦  تا ١  و   است   روز   ٧٠  حدود   بارداري 

  . استپي   و   بياباني   مناطق   ماهورهاي   تپه   و   ها دشت   : زيستگاه 
 . طبس   بندان   ناي   وحش   حيات   پناهگاه   : پراکندگي 

  بدني   متوسط،   اي   جثه .  است   سانان گربه   خانواده   و   خواران گوشت   راسته   از 
  و   سياه   نوکي   با   کوتاه   بسيار   دمي   بلند،   پاهايي   و   ها دست   حجيم،   و   کوتاه 
  و   بزرگ   پهن،   هايش گوش .  دارد   ها گونه   روي   مانندي   ريش   و   بلند   موهاي   نيز 

.  است   روييده   بلند   و   سياه   موي   اي دسته   يک   هر   انتهاي   در   و   اند شکل   مثلثي 
  . شود مي   گرفته   اشتباه   يوزپلنگ   با   گاهي 
 گراز،  مانند  بزرگي   پستانداران   نوزاد   و   خرگوش  کوچک،   پستانداران   از 

 هاحشره   و  خزندگان   پرندگان،  نيز   و   روباه،   وبز،   کل   ميش،  و   قوچ  شوکا، 
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  خالي   شکمشان   و   اند گرسنه   که   وقتي :  روندمي   هم   گياهان   سراغ   به   حالت   دو  در   ها گوش   سيـاه .  کند مي   تغذيه 
 وجود   به   معده   داخل   در  پوششي   گياهان   گرسنـگي،   هنـگام   در .  است   پـر   شکمـشان   و   سيرنـد   که   زماني   و   است 
  نيز   سيري   هنگام  در .  دهند مي   نجات   معده   قوي   ي کننده   هضـم  يشيره   آسيب   از   را   آن  ي   ديواره   و   آورنــد مي 
  آسيب   معده   ي ديواره   به  است   ممکن   که  هستند   تيــزي   هاي استــخوان   برابر  در  مناسبي   پـوشش  اهان ـ گي 

 .برسانند 
  : حفاظتي   بندي   رده 
  

  نوزادان   و    گيرد   مي   صورت   زمستان   در   ها گوش   سياه   گيري جفت :  مثل   توليد 
  . شوند   مي   متولد   بهار   در   ها   آن 

  .کند مي   زندگي   بلند   زارهاي   بوته  و  جنگلي   هاي زيستگاه :  زيستگاه 
  و   قاين   هاي شهرستان (   شاسکوه   شده   حفاظت   منطقه   : پراکندگي 

  بشرويه   و   سربيشه   بيرجند،   آزاد   مناطق   ، ) زيرکوه 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  گربه   اجداد   از .  است   سانان گربه   خانواده  و   خواران گوشت   راسته   از 
 بلندتر   و  تر كلفت   دمش   ولي   دارد،   آن  به  زيادي  شباهت   و  است  اهلي 
  روشن  خاكستري   تا   شني   راه،   راه   پلنگي،   از   متفاوتي   هاي رنگ   به .  است 

  كه   شود مي   مشاهده   تيره  اريب   نوار   ١٢  بدن   طرف   دو   در .  شود مي   مشاهده 
  . باشند   شده   محو   كلي  به   يا   يافته   تقليل   چين   نقطه  صورت به   است   ممكن 
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  از   اهلي   حيوانات   و   حشرات   قورباغه،   ماهي،   خزندگان،   ها، آن   جوجه   و   تخم   و   پرندگان   كوچك،   پستانداران   از 
  وحشـي   جانـوران   كـه   منـاطقي   در .  كنـد مي   تغذيــه   گيــاهي   مواد   گاهي   و   بزغاله   خروس،   و   مرغ   قبيل 

  .  كنـد مي   حمله   االغ   و   اسب   حتـي   و   گوسفنـد   نظيـر   اهلـي   هـاي دام   بــه   انـد شـده   نابـود 
  
  
  

  : حفاظتي   بندي   رده 
  

  بارداري   دوره   طول   گيرد، مي   انجام   زمستان   فصل   در   گيري جفت   : مثل   توليد 
  .  آورد مي   دنيا به   كور   نوزاد   ٥  تا   ٣  تعداد   و   است   روز   ٦٠

  مرتفع،   كوهستاني   جنگلي،   از   اعم   ايران   هاي زيستگاه   اكثر :  زيستگاه 
  . مسكوني   اماكن   نزديك   بياباني،   استپي، 

    استان   درسطح   : پراکندگي 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  اندازه   به   جثه .  است   سانان گربه   خانواده   و   خواران گوشت   راسته   از 
  زياد   فاصله   با   و   کوچک،گرد،   ها گوش . است   پهن   سر   ولي   معمولي   گربه 
  کلفت   و   بلند   دمي .  دارند   قرار   سر   طرف   دو   در   تقريبا   و   هم   از 

  سفيد  نوک   که   اخرايي   زرد   به   متمايل   خاکستري   بدن   موهاي .  دارد 
  پيشاني   روي   بر .  است   درآورده   اي نقره   برفکي   رنگ   به   را   آنها   موها 
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  موها   سر   طرف   هر   در   رنگ   اي قهوه   نوار   دو   با   بلند   ها گونه   موهاي   شود مي   ديده   مشخصي   هاي خال 
  دو   تقريبا   ها آن   طول   و   بلند   بسيار   نيز   بدن   زير   موهاي   هاست گربه   ساير   از   تر متراکم   و   بلندتر 
  بـرفي   و   زده   يـخ   هاي زمين   مقابل   در   خوبي   بسيار   عايق   موها   اين .  پهلوهاست   و   پشت   موهاي   برابر 

  . کند مي   تغذيه   جوندگان   و   پرندگان   از .  ود ر مي   شمار به 
  

  
  
  

  : حفاظتي   بندي   رده 
  .  متراکم   نسبتا   گياهي   پوشش   با   مرتفع   استپي   مناطق   : زيستگاه 
  ٦٥  حدود   از   بعد   کند مي   گيري جفت   زمستان   در   احتماال   : مثل   توليد 

  . زايد مي   بچه   ٦  تا   يک   روز 
  منطقه   ، ) قاين   شهرستان (   شاسکوه   شده   حفاظت   منطقه   : پراکندگي 

  منطقه   ، ) درميان   و   سربيشه   هاي   شهرستان (   درميان   شده   حفاظت 
  باقران   ارتفاعات   ، ) سرايان   شهرستان (   کمرسرخ   شده   حفاظت 

  ). بيرجند   شهرستان ( 
  

  
  
  
  

  
  

  
  گربه   از   جثه   است،   سانان گربه   خانواده   و   خواران گوشت   راسته   از 

  به   فاصله   با   و   پهن   و   بزرگ   ها گوش   پهن،   سر .  است   تر کوچک   خانگي 
  خالف   بر .  است   کوتاه   پا   و   دست .  دارند   قرار   هم   از   زياد   نسبت 
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.  پوشاند مي   را   ها پينه   که   دارند   سياهي   يا   اي قهوه   بلند   موهاي   پاها   و   ها دست   کف   ها گربه   ساير 
  بدن   پايين   تيره   نسبتا   نوارهاي   و   ها خال   با   گاهي   شني   زرد   پشت   موهاي   رنگ   متراکم   و   نرم   موها 
  از .  شوند مي   مشاهده   ها گونه   سمت   به   ها چشم   گوشه   از   قرمز   به   متمايل   گندمگون   نوار   يک   است   سفيد 

  . کند مي   تغذيه    حشرات   و   خزندگان   پرندگان،   کوچک،   پستانداران 
  
  

  : حفاظتي   بندي   رده 
  

  احتماال   و   گيرد مي   صورت   زمستان   اواسط   در   گيري جفت :  مثل   توليد 
  چهار   تا   دو   روز   ٦٣  از   بعد .  کند مي   مثل   توليد   سال   در   دوبار 
  . زايد مي   کور   بچه 

  مناطق   با   را   خود   گربه   اين   بياباني   و   استپي   مناطق   : زيستگاه 
  .  است   داده   تطابق   شني   هاي تپه   و   خشک   العاده   فوق 

  و   فردوس   هاي شهرستان (   مظفري   شده   حفاظت   منطقه   : پراکندگي 
  و   قاين   هاي شهرستان (   شاسکوه   شده   حفاظت   منطقه   ، ) بشرويه 

  و   شور   رباط   وحش   حيات   پناهگاه   و )  زيرکوه   شهرستان (   پطرگان   منطقه   نهبندان،   آزاد   مناطق   ، ) زيرکوه 
  . بشرويه   شهرستان   ريگزارهاي 

  
  
  
  

  

  
  
  به   حيوان   اين .  است   سانان سگ   خانواده   و   گوشتخواران   راسته   از 
  تر كوچك   جثه   معمولي   روباه   با   مقايسه   در   و   شود مي   ديده   شن   رنگ 
  تيره   نوار   تا   دو   صورت   طرف   دو   در .  دارد   بزرگتري   نسبتا   هاي وگوش 
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NT  خطر   معرض   در  

 انقراض 



  انتهاي   و   اي قهوه   به   متمايل   زرد   رنگ   به   دم .  است   يافته   امتداد   ها لب   كنار   تا   ها چشم   زير   از   رنگ 
  در   جانور   اين   شود مي   باعث   كه   دارد   وجود   موهايي   يكسري   پا   و   دست   انگشتان   بين   و   است   رنگ   سفيد   آن 

  شن   در   حيوان   رفتن   فرو   مانع   و   نسوزد   پاهايش   رود مي   راه   ماسه   و   شن   روي   وقتي   گرمسيري   هاي بيابان 
  .  شود مي 

  برگ،   نظير   گياهي   مواد   و   حيوانات   الشه   خزندگان،   كوچك،   جوندگان   سوسك،   نظير   حيواني   مواد   از 
  كند مي   تغذيه   جات صيفي   و   آبدار   هاي دانه 
  
  

  : حفاظتي   بندي   رده 
  دنيا به   نوزاد   ٣  تا ٢  بين   بهار   فصل   اوايل   در   : مثل   توليد 

  . آورد مي 
  استپي   و   بياباني   مناطق   : زيستگاه 
  و   فردوس   هاي شهرستان (   مظفري   شده   حفاظت   منطقه   : پراکندگي 

  و   قاين   هاي   شهرستان (   شاسکوه   شده   حفاظت   منطقه   ، ) بشرويه 
  شهرستان (   پطرگان   منطقه   نهبندان،   آزاد   مناطق   ، ) زيرکوه 
  و )  طبس   شهرستان (   بندان ناي   وحش   حيات   پناهگاه   ، ) زيرکوه 
  . بشرويه   شهرستان   ريگزارهاي   و   شور   رباط   وحش   حيات   پناهگاه 

  سازند مي   النه   فرزندانشان   براي   ها آن .  اند دوست   خانواده   حيواناتي   ها روباه   : دوست   خانواده   حيوان 
  ٤  تا   ها   بچه .  آورد مي   غذا   او   براي   پدر   و   ماند مي   النه   در   مادر )  ٤- ٨(   نوزاد   تولد   زمان   در   و 

  دوست   خانواده   قدري   به   ها روباه .  شوند مي   مستقل   آن   از   پس   و   کنند مي   تغذيه   مادر   شير   از   ماهگي 
  جابه   را   ها آن   فوري   خطر   احساس   هنگام   تا   کنند مي   درست   مجزا   النه   دو   خود   نوزادان   براي   که   هستند 

. کنند   جا 
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  پشمالو  و  بلند  دمي  و  كوتاه  پوزه  كوچك،   اي ثه ج   داراي .  است  راسوها  خانواده  و  خواران گوشت   راسته   از 
  و   پشت   سر،   نواحي   در   رنگي   زرد   پهن   هاي لكه   كه   است   اي قهوه   بدن   عمومي   رنگ .  باشد مي   تيره   انتهاي   با 
  ساير   متروك   النه   در   و   است   زي شب .  شود مي   ديده   رنگي   اي قهوه   نوار   ها چشم   اطراف .  دارد   وجود    دم 

  .  كند مي   حفر   زميني   زير   النه   خود   يا   شود مي   ساكن   جانوران 
  . كند مي   تغذيه   خزندگان   و   پرندگان   خرگوش،   جوندگان،   از   معموال 

  
  
  
  

  : حفاظتي   بندي   رده 
  

  دوره   طول   و   گيرد مي   انجام   زمستان   فصل   در   گيري جفت   : مثل   توليد 
  دنيا به   نوزاد    ٨  تا   ٤  تعداد   و   است   ماه   ٢  حدود   بارداري 

  . آورد مي 
  . شود مي   مشاهده   باز   اراضي   در   اغلب   و   استپي   مناطق   : زيستگاه 
  استان   درسطح   : پراکندگي 

  
  
  
  
  
  

  

  
  قوچ   ترين بزرگ .  باشد مي   گاوسانان   خانواده   و   سمان   زوج   راسته   از 

  استان   در   شده   ثبت   رکورد .   دارند   بلندي   هاي شاخ   نرها .  است   ايران 
  طول   متر   سانتي   ٩٣  که   است   درميان   شده   حفاظت   منطقه   به   مربوط 

CIIES IUCN    
Red  List 

 ايران 

 - VU  و   حمايت    

 شده   حفاظت 



  متر   سانتي   ١١٣  شود مي   محسوب   جهاني   رکورد   و   است   گلستان   ملي   پارک   به   مربوط   که   شاخ   بلندترين (   دارد 
  هاي شاخ   داراي   ها ماده .  رسند مي   هم   صورت   پهلوي   و   اطراف   به   كه   هستند   شكل   حلزوني   ها شاخ ).  دارد   طول 

  مثلثي   صورت   به   ها شاخ   مقطع   سطح   و   رنگ   سفيد   و   بلند   اي سينه   پيش   موهاي   داراي   نرها   هستند،   كوتاهي 
  .  است 
  و   ايران   جانوري   شاخص   و   نادر   هاي   گونه   از   يکي   عنوان   به )  ايران   ميش   و   قوچ   ترين   بزرگ (   اولایر   ميش   و   قوچ 

  بازديدهاي   طي .  است   شده   معرفي   پذير   آسيب   و   حساس   گونه   يک   عنوان   به   IUCN  قرمز   ليست   در   جنوبي،   خراسان 
  به   توجه   با   که   باورند   اين   بر   نظران   صاحب   و   کارشناسان   اکثر   اخير،   هاي   سال   در   آمده   عمل   به   ميداني 
      درميان   شده   حفاظت   منطقه   در   واقع   ميش   و   قوچ   موفولوژيک   هاي   ويژگي 
  : حفاظتي   بندي   رده 

  
  اين   اولایر،   هاي   ميش   و   قوچ   ساير   با   آن   بارز   هاي   تفاوت   و   جنوبي   خراسان 
  بسا   چه   و   است   ناخالص   اولایر   ميش   و   قوچ   هاي   گونه   ساير   از   مستقل   گونه 
  وضعيت .  گردد   مشخص   مجزا   اي   گونه   عنوان   به   ژنتيکي   آزمايشات   با   که 
  تعيين   براي   و   است   پيچيده   و   مهم   بسيار   ايران   هاي ميش   و   قوچ   بندي   رده 

  و   مطالعات   انجام   به   مبرمي   نياز   جهاني   بندي   رده   در   آنها   جايگاه 
  در   متأسفانه   ولي   باشد، مي   ژنتيکي   نظر   از   خصوص   به   مختلف   تحقيقات 

  به   و   است   نگرفته   انجام   زمينه   اين   در   موثري   اقدامات   اخير   هاي سال 
  .  گيرد   قرار   قبول   مورد   قطع   طور   به   تواند نمي   فعلي   هاي ديدگاه   و   نظريات   اکثر   دليل   همين 
    ها كوهستان   دامنه   و   ماهورها   تپه   : زيستگاه    

                                                                                     
    استان   درسطح   : پراکندگي 
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  به .  است   اهلي   بزهاي   از   تر بزرگ   جثه   نظر   از .  باشد مي   گاوسانان   خانواده   و   سمان   زوج   راسته   از 
  كه   هستند   دار كنگره   و   بلند   هاي شاخ   داراي   نرها .  شود مي   گفته   بز   ها ماده   به   و   كل   جانور   اين   نرهاي 

  هستند   سياه   و   بلند   ريش   داراي   جانور   اين   نرهاي   چنين هم   است   جانور   عمر   يكسال   نمايانگر   كنگره   هر 
  جوان   هاي كل   و   بزها   در   بدن   رنگ .  هستند   ريش   فاقد   و   دارند   كوتاهي   هاي   شاخ   ها ماده   كه   صورتي   در 

  پهن   سينه   ناحيه   در   كه   دارد   وجود   اي تيره   نوار   آنها   شانه   و   پشت   روي   و   خاكستري   به   متمايل   اي قهوه 
  از   راحت   خيلي   كه اين   دليل   به   شود مي   گفته   هم   ها صخره   سلطان   پازن   به .  آيد درمي   طوقي   صورت به   و   شده 
  شاخه   از   اكثرا   و  هستند )  Browser(   چر   شاخه   سر   موجوداتي   عمده   طور به   . رود مي   باال   سخت   هاي صخره 

  .  كند مي   تغذيه   علوفه   چنين هم   و   ها درختچه 
  
  
  

  : حفاظتي   بندي   رده 
  مناطق   در   و   پاييز   اوايل   گرمسير   مناطق   در   گيري جفت   : مثل   توليد 
  فصل   در   ها ماده   تصاحب   براي   نرها .  باشد مي   پاييز   اواخر   سردسير 

  تشكيل   ماده   ١٥  تا   ٥  با   نر   هر   و   زنند مي   نبرد   به   دست   گيري جفت 
  باردار   ها ماده   درصد   ٢٠  تا   ١٥  بين   معموال   ولي   داده   حرمسرا 

  به   و   دو   اغلب   و   يك   است   روز   ١٦٠  بارداري   دوره   طول .  شوند نمي 
  . هستند   زا   دوقلو   اكثرا   و   آورند مي   دنيا به   بچه   سه   ندرت 

  از   باالتر   ارتفاعات   تا   ساحلي   سنگي   هاي صخره   از   : زيستگاه 
    متر   ٤٠٠٠

     استان   درسطح   : پراکندگي 
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  داراي   نرها   باشد مي   گاوسانان   خانواده   و   سمان   زوج   راسته   از   

  كوتاهي   هاي شاخ   ها ماده   گاهي   ولي (   هستند   شاخ   فاقد   ها ماده   و   شاخ 
  در   و   بوده   بهم   نزديك   پايين   و   قاعده   در   ها شاخ   معموال .)  دارند 
  به   پهلو   از   اگر   دليل   همين   به   گيرند مي   فاصله   هم   از   باال   قسمت 
  موها   تابستان   فصل   در .  شود مي   ديده    S  شكل   به   كنيم   نگاه   ها شاخ 

  اي قهوه   به   متمايل   و   بلندتر   موها   زمستان   در   و   رنگ   شني   و   كوتاه 
  سياه   و   بلند   نسبتا   دم   موهاي   سفيد،   ها كفل   و   بدن   زير   هستند، 

  كند مي   متمايز   جبير   از   را آن   كه   آهو   مشخصه   مهمترين .  است   رنگ 
  نرها   در   خصوص به   گلو   زير    مانند   گواتر   متورم   و   برآمدگي   حالت 

  و   علوفه   از . كند مي   زندگي   اجتماعي   صورت به .  اند شده   گذاري نام   Subgutturosa  اسم   به   جهت   همين   به   است 
  . زند مي   دستبرد   جات   صيفي   و   غالت   مزارع   به   اوقات   گاهي .  كند مي   تغذيه   ها بوته 

  

  : حفاظتي   بندي   رده 
  

 مناطق  در   و   پاييز   اوايل   گرمسير   مناطق  در   گيري جفت   : مثل  توليد
 ١٧٠  بارداري  دوره   طول .  گيرد مي   انجام   پاييز  اواخر   سير  سرد 
  . آورد مي   دنيا به  نوزاد   ٢  تا  ١  تعداد  و   روز 

  در   واقع   زارهاي   درمنه (   بياباني   و   استپي   مناطق   زيستگاه 
  .)  دهد مي   ترجيح   را   مسطح   هاي دشت 

  شده   حفاظت   و   حمايت   : فعلي    وضعيت 
  منطقه   ، ) فردوس   شهرستان (   مظفري   شده   حفاظت   منطقه   : پراکندگي 

  درميان،   شده   حفاظت   منطقه   ، ) بيرجند   شهرستان (   مرک   منطقه   ، ) سربيشه   شهرستان (   درح   ممنوع   شکار 
  مناطق                                              ، ) فردوس   شهرستان (   شور   رباط   وحش   حيات   پناهگاه 

  و   آرک   شده   حفاظت   منطقه   ، ) زيرکوه   و   قاين   هاي   شهرستان (   شاسکوه   شده   حفاظت   منطقه   زيرکوه،   آزاد 
  و   آباد   عشق   ممنوع   شکار   منطقه   ، ) سرايان   شهرستان (   کمرسرخ   شده   حفاظت   منطقه   ، ) خوسف   شهرستان (   گرنگ 
  ).  بشرويه   شهرستان (   حيدر   علي 
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  جانور  اين .  باشد مي   گاوسانان   خانواده   و   سمان   زوج   راسته   از 

  آهو   با   جانور اين   تفاوت   ترين عمده .  دارد   آهو   به   زيادي   شباهت 
.  است   بلندتر   آهو   از   معموال   آن   دم   و   ها گوش    كه   است   اين 
  شاخ   هستند    بلند   و   نازك   هاي شاخ   داراي   آهو   خالف   بر    ها ماده 

  نظر   به   موازي   قدري   و   ندارد   خارج   به   زيادي   قوس   نر   جبيرهاي 
  را   كويري   مناطق   سخت   شرايط   و   است   پرطاقتي   حيوان .  رسد مي 
  نياز   مورد   آب   و   دارد   نياز   كمي   آب   به .  كند مي   تحمل   خوبي به 
  هاي گله   تشكيل   آهو   مثل .  كند مي   تأمين   گياهان   از   را   خود   بدن 
  رنگ   نظر   از .  كند مي   زندگي   تر خشك   مناطق   در   و   دهد نمي   بزرگ 
  .  كند مي   تغذيه    درختان   برگ   و   ها بوته   علوفه،   از .  آهوست   شبيه 

  : حفاظتي   بندي   رده 
  

  در   و   پاييز   اوايل   گرمسير   مناطق   در   گيري جفت   : مثل   توليد 
  بارداري   دوره   طول .  گيرد مي   انجام    پاييز   اواخر   سير   سرد   مناطق 
  سال   در   بار   دو .  آورد مي   دنيا به   نوزاد   ٢  تا   ١  تعداد   و   روز   ١٧٠

  . كند مي   مثل   توليد 
  كوتاه   ماهورهاي   تپه   معموال .  استپي   و   بياباني   مناطق   : زيستگاه 

  . دهد مي   ترجيح   صاف   هاي دشت   به   را   بلند   زارهاي   بوته   و 
  شده   حفاظت   و   حمايت   : فعلي   وضعيت 

                                                                                      
  ) نهبندان   شهرستان (   ريگ   قله   منطقه   ، ) طبس   شهرستان (   بندان ناي   وحش   حيات   پناهگاه   : پراکندگي 
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 آبزي پرندگان 
 

  جنوبي   خراسان   آبگيرهاي   ساکنين   و   مهاجران 
  هواي   و   آب   وضع   تغيير   بر   غلبه   براي   راهي   مهاجرت .  است   پرندگان   هاي ويژگي   از   طوالني   مهاجرت 
  نيز  قفس   در   حتي .  است   غريزي   مهاجرت   توانايي .  است   توليدمثل   و   زندگي   براي   مناسب   هاي زيستگاه 
  . دهند مي   نشان   را   بيشتر   ي تغذيه   و   پرريزي   افزايش   مانند   مهاجرت   آمادگي   رفتارهاي    پرندگان 
  مي   زيست   خود   نوع   هم   پرندگان   ساير   با   مجتمع   صورت   به   زمين   كره   شمالي   مناطق   در   كه   آبزي   مهاجر   پرندگان 
  گرم   مناطق   سمت   به   متفاوت   سيرهاي   خط   با   غذا   آوردن   دست   به   و   سرما   از   فرار   خاطر   به   ساله   همه   نمايند، 
  استان   از   كه   است   مركزي   آسياي   مهاجرتي   خط   ها،   مهاجرت   سير   خط   اين   از   يكي .  نمايند   مي   مهاجرت   جنوبي 
  در   نمکزار،   کجي   وحش   حيات   پناهگاه   آنها   راس   در   و   استان   تاالب   و   بركه   آبگير،   ٢٢.  گذرد مي   جنوبي   خراسان 

  آبگيرها   اين  در   ساکن   و   مهاجر   پرندگان   جمله  از .  است  مهاجر  هاي  گونه  اين  حضور  پذيراي  خود   گيري  آب   اوج 
  و   بزرگ   اگرت   ارغواني،   حواصيل   ستري، خاک   حواصيل   بزرگ،   کشيم   بزرگ،   باکالن   آبچليک،   انواع   به   توان   مي 

  پليکان،   خاکستري،   غاز   فالمينگو،   نوک،   کفچه   سياه،   اکراس   سياه،   لک   لک   کوچک،   و   بزرگ   بوتيمار   کوچک، 
  کوچک،  طوقي  سليم  معمولي،  چنگر  سرخ،  نوک  چنگر  يلوه،   فيلوش،  سرحنايي،  اردک  سرسبز،  اردک  خوتکا،  آنقوت، 
  دم  کوچک،  خورک  ماهي  دليجه،   تاالبي،  عقاب  سنقر،  انواع  معمولي،   سارگپه  معمولي،  پاشلک  سرخ،  گردن  فاالروپ 
  . پردازيم   مي   شاخص   گونه   چند   معرفي   به   ذيل   در .  نمود   اشاره ...    و   ابلق   جنبانک 

  
        Podiceps cristatus           بزرگ کشيم
.  است   شده   ديده   تاالب   در   که   است   کشيمي   نوع   ٥  از   گونه   تنها 
  که   متر سانتي   ٤٩  طول   به   کشيميان   خانواده   از   است   اي پرنده 
  هاي سازگاري   ها ماهي   از   تغذيه   و   آبي   هاي محيط   در   زندگي   براي 
  بدنش   و   تيز   نوک   و   باريک   بسيار   منقارش .  است   کرده   پيدا   خاصي 
  شنا   آب   زير   در   را   طوالني   هاي مسافت   راحتي به   و   است   شکل   دوکي 
  هاي طره  و  رنگ  تيره   کاکل   جفت   يک   با   ولد  و  زاد  فصل  در .  کند مي 



.  است   باريک   گردنش   و   آيد مي   نظر به   دم   بدون   ظاهرا .  شود مي   شناخته   آساني   به   سر   دور   سياه   و   بلوطي 
  ها ماهي   خوردن   با   پرنده .  است   ماهي   اش اصلي   غذاي   و   سازد مي   ها علف   ميان   در   و   آب   روي   را   خود   آشيانه 

  آبي   هاي محيط   در   ويژه به   طبيعت   تعادل   و   حيات   چرخه   در   را   خود   نقش   دوزيستان   و   تنان   نرم   گاهي   و 
  . کند مي   شکار   را   آن   نيز   انسان   گاهي   و   هاست عقاب   براي   اي طعمه   نيز   خود   پرنده   اين .  کند مي   ايفا 
  
  
  
  

 PodicepsAnser anser      خاکستريغاز 
  است   اهلي   غازهاي   اجداد   از   متر سانتي   ٧٥  طول   به   خاکستري   غاز 
  خالف   بر   و   است   تعداد   پر   و   صدا   و   سر   پر   مهاجر،   اي پرنده   که 

.  کند مي   جستجو   خشکي   در   آب   جاي به   را   خود   غذاي   ها مرغابي   ساير 
  اجتماعي   هاي فعاليت   کليه   که   هستند   اجتماعي   پرندگاني   ها غاز 
  طور به   را   سازي النه   و   مهاجرت   زادآوري،   تغذيه،   قبيل   از   خود 

  سبب   شکم   زير   در   درست   پاها   گرفتن   قرار .  دهند مي   انجام   گروهي 
  از .  بروند   راه   ها علف   ميان   و   زمين   روي   راحتي   به   تا   شود مي 

  را   ها علف   تا   شده   سبب   آنها   مضرص   و   بزرگ   قوي،   منقار   طرفي 
  ها رودخانه   اطراف   گياهان   از   بيشتر .  کنند   چرا   اصطالحا   و   ببرند 

  . کند مي   تغذيه   حشرات   و   گياهان   هاي دانه   و   شيرين   هاي آب   هاي جلبک   و 
       Anas crecca       خوتکا
  اردک   ترين کوچک   غازيان،   خانواده   از   متر سانتي   ٣٥  طول   به   خوتکا 

  از   ها آن   زدن   بال   سرعت   کوچک   جثه   داشتن   دليل   به .  رود مي   شمار به 
  کرد   باور   شود نمي   گاهي   که   طوري به   است،   بيشتر   بسيار   ديگر   هاي مرغابي 
  از   عمودي   کامال   صورت به   و   زدن   هم   به   چشم   يک   در   ها آن .  هستند   مرغابي 

  با   که   هستند   استان   مهاجران   اولين    خوتکاها .  شوند مي   بلند   آب   سطح 
  گياهان  از   . کنند مي   پرواز   تر گرم   مناطق   سمت   به   سرما   فصل   رسيدن   فرا 

  حشرات   و   ها کرم   و   ها رودخانه   کنار   هاي علف   و   ها برگ   و   ساقه   آبزي، 
  .  کند مي   تغذيه   ها آن   الرو   و   آب   سطح   روي   بر   پراکنده 



 Anas platyrhynchos        سرسبز اردک 
  غازيان،   خانواده   از   متر سانتي   ٥٠- ٦٠  طول به   سرسبز   اردک 
  با   ماده   و   نر   سرسبز   هاي اردک   رنگ .  رود مي   شمار به   اردک   ترين بزرگ 
  تخم   روي   خوابيدن   زمان   در   ماده   هاي اردک   زيرا   دارد،   تفاوت   هم 

  در   رنگ   تفاوت   اين .  کنند   استتار   را   خود   بايد   آن   از   حفاظت   براي 
  فصل   در .  شود مي   ديده   اردک   هاي گونه   بيشتر   در   ماده   و   نر   ي پرنده 

  براي   خود   هاي بال  و   سر  درخشان   هاي رنگ  از   سرسبز   هاي اردک   زادآوري 
  رقابت   به   ديگر   نرهاي   با   و   کنند مي   استفاده   جفت   توجه   جلب 
  بسيار  رنگين   پر  چند   خود   پرهاي   شاه   ميان   در   گونه اين .  پردازند مي 

  هاي راه   از   يکي   و   گويند مي   » بالي   ي آينه «   آن   به   که   دارند   براق 
  .  هاست آن   شناسايي   مهم 

  آبگيرهاي   در   که   است   ماهياني   غذايي   منبع   سرسبز   هاي اردک   مدفوع 
  هاي عقاب   مانند   شکارچي   پرندگان .  کنند مي   زندگي   ها آن   زندگي   محل 

  .  کنند مي   شکار   را   سرسبز   هاي اردک   هم   دريايي 
  
  

       phoenicopterus rubber       فالمينگو
  فالمينگويان،   خانواده   از   متر سانتي   ١٣٠طول به   فالمينگو 
  به .  است   برگشته   پايين   به   و   دارد   خاص   شکل   منقارشان 

  و   شود مي   ديده   سفيد   و   قرمز   به   مايل   صورتي   زيباي   هاي رنگ 
  مشاهده   تيره   اي قهوه   پاهاي   با   چرکي   دودي   رنگ   به   ها جوان 
  تر کوچک   اندکي   ماده   ولي   اند شکل هم   ماده   و   نر .  شوند مي 
  و   جمعيت   از   کوچک   فالمينگوي   با   مقايسه   در   فالمينگو .  است 

  مناطق   در   پرنده   اين   .  است   برخوردار   بيشتري   پراکندگي 
  به   عمق   کم   و   شور   هاي درياچه   و   ها درياچه   و   درياها   ساحلي 

  از   که   مانند   کاسه   اي توده   شکل   به   را   آشيانه   و   برد مي   سر 
  جا همان   و   سازد مي   دارد،   قرار   آب   از   باالتر   کمي   و   است   ِگل 

  براي   زادآوري   فصل   در   نر   فالمينگوي .  کند مي   مثل   توليد 



  حالت   اين   در   ها آن .  پردازند مي   نرها   ساير   با   رقابت   به   مانند   رقص   حرکاتي   خود،   مناسب   جفت   يافتن 
  سبز   تخم   ٢  يا   ١  ماده   فالمينگوي .  دوند مي   آب   سطح   در   و   دهند مي   تکان   طرف   دو   به   را   خود   گردن   و   سر 
  شدن   خارج   از   پس  روز   ٧٥  ها جوجه .  خوابند مي   ها تخم  روي   نوبت   به   دو  هر   ماده   و   نر   و  گذارد مي   رنگ   کم 
  .  کنند   پرواز   توانند مي   تخم   از 
    

      Fulica atra             چنگر
  ييان،   يلوه   خانواده   از   متر   سانتي   ٣٧  طول   به   چنگر 

  و   سفيد   نوک   و   رنگ   سياه   بدن   با   اشتها   خوش   است   اي پرنده 
  متفاوت   آنها   پاي   انگشتان   ميان   هاي پرده   که   بلند   پاهاي 

  انگشتان   اطراف   در   کوچکي   هاي برگ   شبيه   و   ديگر   پرندگان   از 
  که   کند مي   کمک   پرنده   به   انگشتي   پرده   عجيب   نوع   اين .  است 
  سطح   گياهان   روي   يا   بچسبد   گياهان   هاي شاخه   به   پاهايش   با 
  همين   از   هم   آب   در   کردن   شنا   براي   چند   هر .  برود   راه   آب 

  آب   هاي زيستگاه   در   چنگر   . برد مي   بهره   انگشتي   هاي پرده 
  شور   هاي آب   و   دريا   آب   وارد   ندرت   به   و   کند مي   زندگي   شيرين 

  نيمي   و   سر   که   است   اين   چنگر   تغذيه   هاي راه   از   يکي .  شود مي 
  کوتاه   نوک   کمک   با   و   برد مي   فرو   آب   زير   در   را   خود   بدن   از 
  آب   زير   به   زدن   شيرجه   ديگر   راه .  خورد مي   غذا   خود   تيز   و 

  خود   غذاي   و   کنـد مي   حرکت   آب   زير   در   هـايش بال   و   دار پـرده   پاهاي   کمک   به   چنگر   حالت   اين   در .  است 
  . کند مي   جمع   است،   کوچک   داران مهره   و   تنان   نرم   آبزي،   گياهان   که   را 
  
  
  

 زي خشک پرندگان
 

       Aquila chrysaetos      طاليي عقاب
  سانتي   ١٩٠- ٢٣٠  بال   دو   پهناي   و   متر سانتي   ٧٥- ٨٨  طول   به   طاليي   عقاب 

  عقاب  اين .  رود   مي  شمار   به   شکارچي   ترين محتاط   قوشيان،   خانواده  از  متر 



  رنگ   تيره   نقطه   يک   صورت به   که   رود مي   باال   چنان   آن   گاه   و   کند مي   پرواز   ها دامنه   و   ها کوه   باالي   در   جثه   بزرگ 
  عقاب .  بزنند   شيرجه   پايين  سمت   به   آسمان  اوج   از   نکردني  باور  سرعت  با  محتاط  شکارچي  اين . شود مي  ديده  کوچک 
  تواند مي   و   کند مي   حمله   آن   به   کور   نقطه   از   و   گيرد مي   نظر   زير   دور   فواصل   از   را   خود   شکار   معموال   طاليي 
  . کند   حمل   پرواز   حين   در   را   کيلوگرم   ٤  وزن   تا   هايي طعمه 

Falco tinnunculus         دليجه
  متر   سانتي   ٧٠- ٧٨  بال   دو   پهناي   و   متر   سانتي   ٣٢- ٣٨  طول   به   دليجه 

.  است   ايران   شکاري  پرنده   فراوان   و  ترين کوچک   شاهينيان،   خانواده   از 
  بال   جا   در   از   پس   معموال .  است   آسمان   در   زدن   بال   جا   در   استاد   دليجه 
  زنند مي   شيرجه   خود   شکار   سمت   به   زياد   سرعت   با   مناسب   وقت   در   و   زدن 
  . گيرند مي   را   ها آن   و 

  بازسازي   از   پس   و   استفاده   گذاري تخم   فصل   در   اي اجاره   النه   از   ها آن 
  تخم   آنها   در   پرندگان   ساير   يا   ها کالغ   شده   رها   و   قديمي   هاي النه 
  بين   در   را   پرواز   ترين سريع   خانواده   اين   پرندگان .  گذارند مي 

  مانند   تعداد   پر   کوچک   پرندگان   و   حشرات   خوردن   به .  دارند   پرندگان 
  . دارند   زيادي   عالقه   سانان   گنجشک 

     Buteo buteo      معمولي سارگپه
  بسيار   بالش   و   پر   رنگ .  دارد   طول   سانتيمتر   ٥٠  پرنده   اين 

  در   رنگ   کم   تيره   نواري   و   دم   روي   عرضي   راه   راه   با   متنوع، 
  سطح   در   و   است   رنگ   کم   غالبا   ها بال   زير .  شود مي   ديده   دم   انتهاي 
  ها بال   خم   زير   در .  خورد مي   چشم   به   فراواني   سفيد   هاي لکه   شکمي 
  رنگ   به   و   پر   بدون   پاها   و   شود مي   ديده   رنگي   تيره   بزرگ   هاي لکه 
  جور   و   جمع   اش جثه   حالت   و   کوتاه   گردنش   و   سر .  است   رنگ   کم   زرد 
  بال   جا   در   نيز   گاهي   و   است   کند   و   سنگين   نسبتا   پروازش .  است 
  و   خرگوش   مانند   کوچک   شکارهاي   روي   پايين   ارتفاع   از .  کند مي   زني 
  دارد   عالقه   مردار   و   الشه   به .  کند مي   شکار   و   جهيده   پرندگان   گاهي 

  . کند مي   تغذيه   آنها   از   و 
  

 Gyps fulvus chukar )دال( کرکس



  بزرگ  اش جثه  و  دارد   طول  سانتيمتر  ١٠٥ تا   ٩٥ پرنده  اين 
  در   و   دارد   گسترده   و   پهن   هايي بال .  است   سنگين   بسيار   و 

  بسيار   و   شکل   مستطيل   دم .  است   گسترده   پرهايش شاه   پرواز 
  پرهاي  کرک   داراي  تنها  گردنش  و  سر   و  تيره  رنگ  به   کوتاه 
  در   رنگي   کم   نخودي   شنل   رنگ   به   که   است   چرکي   سفيد   و   ريز 
  پرهاي شاه   رنگ،   کم   اي قهوه   تنه   زير .  شود مي   منتهي   سينه 
  و   رنگ   کم   اي قهوه   تنه   رو   تيره،   اي قهوه   ثانويه   و   اوليه 
  تر تيره   نابالغ   پرنده .  است   تيره   اي قهوه   دمش   و   پرها شاه 
  . است   تر کرکي   و 
  هنگام   و   حيوانات   ي الشه   از   تغذيه   هنگام   در   پرنده   اين   

  در   پرنده   اين .  شود مي   ديده   اجتماعي   صورت به   استراحت 
  . برد مي   سر   به   کوهستاني   نواحي   در   و   است   بومي   ايران 

 
       Bubo bubo        بوف شاه
  پرواز   و   است   شبگرد   پرنده   اين .  است   ايران   جغد   ترين بزرگ   و   دارد   طول   سانتيمتر   ٦٨  پرنده   اين 
  پاهاي   و   نارنجي   و   درشت   ها چشم   تيره   اي قهوه   بال   و   پر .  دارد   انگيزي شگفت   و   ماهرانه   صدا، بي 

  هاي چشم   گرفتن   قرار .  دارد   تيره   نخودي   پرهاي   از   پوشيده 
  شکار   که   است   هايي ويژگي   از   يکي   سر   جلوي   در   جغدها   درشت 
  گرفتن   قرار   محل .  سازد مي   ممکن   ها آن   براي   را   شب   در   کردن 
  خود   سر   پشت   و   پهلوها   نتوانند   ها آن   است   شده   سبب   ها چشم 
  که   است   طوري   آنها   گردن   ساختمان   همين،   براي .  ببينند   را 
  اين .   ببيند   را   خود   سر   پشت   که   بچرخاند   قدر آن   تواند مي 
  يا   حرکت   ترين کوچک   که   دهد مي  امکان  پرنده   به   چشمي  دو  ديد 

  اين   بر   افزون .  دهد   تشخيص   را   آن   فاصله   و   شکار   جابجايي 
  ديگر  پرندگان   برخالف   و   هستند   اي ويژه   هاي گوش   داراي  جغدها 
  امواج   آوري جمع   به   که   است   گوش   الله   داراي   ها آن   هاي گوش 
  قالب   و   قوي   منقار   جغدها .  کند مي   زيادي   کمک   اطراف   صوتي 
  نيز   تيز   و   قوي   بسيار   هاي چنگال   ها آن .  دارند   مانند 



  شکار  را   خرگوش   اندازه   تا   بزرگ   هاي طعمه   و   پرداخته   شکار   به   غروب   هنگام   و   صبح   اوايل .  دارند 
  بنابراين   است،   دانايي   نماد   و   دارند   انکارناپذير   نقشي   طبيعت   در   تعادل   ايجاد   در   جغدها .  کند مي 

  اين   از   ها انسان   کم   شناخت   ي نشانه   سودمند،   و   زيبا   حيوان   اين   ي درباره   منفي   باورهاي   وجود 
  . خداست   ي آفريده 

  
 Alectoris chukar      کبک

  از   قرقاوليان،   خانواده   از   متر سانتي   ٣٣  طول   به   کبک 
  وحشي   مرغ   را   آن   توان مي   و   است   ايران   پرندگان   ترين شناخته 
  اين   زندگي   محل   رنگ   شبيه   بسيار   ها کبک   بدن   رنگ .  خواند 

  در   و   کرده   استفاده   خصوصيت   اين   از   ها آن .  است   پرندگان 
  پنهان   خود   دشمنان   ديد   از   کوهستاني   زارهاي علف   ميان 
  ها علف   داخل   از   باره يک   خطر   احساس   هنگام   در   کبک .  شوند مي 

  را   مسير   ي بقيه   و   پرد مي   را   کوتاهي   هاي مسافت   شود، مي   بلند 
  بلندي   صداي .  دود مي   کوهستان   بااليي   ي حاشيه   سوي به   سرعت   به 
  ناگهاني   برخاستن   هنگام   به   پرنده   اين   زدن   بال   اثر   در   که 
  روباه   مانند   حيواناتي   اگر .  ترساند مي   را   محل   در   حاضر   انسان   يا   حيوان   شود، مي   ايجاد   ها علف   ميان   از 
  در   کبک   نقش   ترين عمده   . بگذارند   تخم   دوباره   فصل   همان   در   قادرند   آنها   بخورند،   را   ها کبک   تخم   سمور   و 

  از   بايد   شوند   زني   جوانه   آماده   که آن   براي   گياهان   بذرهاي   از   برخي .  است   گياهي   بذور   پراکنش   طبيعت 
  با   ها کبک   چنين   هم .  بگذرند   حيوان   يک   گوارش   دستگاه 
  کمک   آنها   جمعيت   کنترل   به   آفت   حشرات   برخي   خوردن 

  خوبي   غذايي   منبع   هايشان تخم   و   ها کبک   چند   هر .  کنند مي 
  شکارچي   پرندگان   و   سمور   روباه،   مانند   حيواناتي   براي 
  . هستند 

     Podoces pleskei         بـور زاغ
  کالغيان   خانواده   از   متر سانتي   ٢٤  طول   به   بور   زاغ 
  آن   به   سبب   همين   به   و   است   روشن   پرهايش   رنگ   اما   است 



  ها آن   به   هايشان بال   و   پر   صورتي به   مايل   نخودي   رنگ .  گويند مي   بلوند   کالغ   يا   و   مرغ   بور   بور،   زاغ 
  .   کنند   استتار   بياباني   درمناطق   خوبي به   را   خود   که   کند مي   کمک 

  ي آشيانه   هم   کمک   به   ها آن .  کنند مي   زندگي   هم   با   سال   طول   سراسر   در   بور   زاغ   ي ماده   و   نر   جفت 
  تخم   جا آن   در   ماده   بور   زاغ   گاه آن .  بافند مي   قيچ   هاي بوته   ميان   در   تنيده   هم   در   هاي شاخه   با   گردي 
  گياهان   ترين مهم   از   که   قيچ   گياه   به   زيادي   وابستگي   بور   هاي زاغ   که   شود مي   گفته .  گذارد مي 

  نيست   گونه اين   که   داده   نشان   شواهد   ولي   کنند مي   زندگي   زارها   قيچ   در   تنها   و   دارند   است   بياباني 
  . دهند مي   ترجيح   ديگر   گياهان   بر   را   گياه   اين   فقط   ها آن   و 

.  شود نمي   ديده   ديگري   جاي   در   بياباني   مناطق   در   جز .  است   ايران   خاص   و   بومي   پرنده   تنها   بور   زاغ 
  افدرا،   درمنه،   شور،   تاغ،   کوهي،   بادام   قيچ،   شامل   بور   زاغ   زيستي   نواحي   گياهي   پوشش   ترين مهم 
  . است   بنه   و   کش   کاروان   خارشتر،   اشنان،   اسکنبيل،   گز، 

 Chlamydotis undulate        هوبـره
  ييان،   هوبره   خانواده   از   متر   سانتي   ٦٠  طول   به   هوبره 
  برابر   در   اش دفاعي   عجيب   ي شيوه   دليل   به   که   است   اي   پرنده 

  اگر .  دارد   شهرت   انداز   بمب  پرنده   به   شکارچي  پرندگان 
  رو   شکاري   پرنده   يک   ي حمله   خطر   با   پرواز   هنگام   در   هوبره 

  استفاده  خود   از   دفاع   براي   جالبي   روش   از   شود،   رو   به 
  به   بمب   مانند   را   خود   چسبناک   مدفوع   حالت   اين   در   کند؛ مي 
  بمب   اين !  کند مي   پرتاب   کننده   تعقيب   شکاري   ي پرنده   سمت 

  را   شکاري   ي پرنده   وبال   پر   است،   چسبنده   بسيار   که   طبيعي 
  . شود مي   پرواز   ي ادامه   مانع   و   چسباند مي   هم   به 

 از   گوناگون   عوامل   به   توجه   با   اخير   هاي سال   در  متأسفانه
 تخم  و   پرنده   قاچاق   و   رويه   بي  شکار  زيستگاه،  تخريب  جمله 
. کندمي   تغذيه  مارمولک  مانند  حيواناتي  و   حشرات  از  هوبره .  شودمي   تهديد  شدت  به   هوبره   نسل   آن
 اين.  رساند مي   ياري  گياهان  پراکنش  به   ديگر  مناطق  در  هاآن   دفع  و  گياهان   بذر  خوردن  با  چنينهم 

 گردان   طبيعت  از  بسياري.  دارد  بياباني  نيمه  و   بياباني  مناطق  غذايي  زنجيره   در  مهمي  نقش  پرنده
 پاسگاه  مجاورت  در.  کنندمي   طي  کويري  مناطق  و  هابيابان   در  را  طوالني  هايمسافت   آن  ديدن  براي
 هوبره  سايت.  است  شده  احداث  قاچاق  هوبره  هايمحموله   تيمار   براي   ايمحوطه   قاينات  شهرستان  عليشيخ 
 تور   با   نيز   آن  سقف   و   فنس   با  آن ديواره  و  دارد قرار   آهو   تکثير  سايت   شمالي   ضلع  در   مترمربع   ٥/٧٣٥



 و   بوده  سايت  اين  روزانه  کنترل  مسئول  بانمحيط   نفر  يک  و  است  آبشخور  باب  يک  داراي.  است  شده   مسقف
 ورود  از  جلوگيري  غذايي،  هايمکمل   و  مناسب   غذاي  با   تغذيه   آبشخور،   از   سازي پاک   و  بازديد  به   نسبت 
 سه   ايدوره   صورت  به  نيز  دامپزشک  و.  نمايدمي   اقدام   سايت  حوالي  در  متفرقه  افراد  و  اهلي  هايدام 
 .   نمايد مي اقدام واکسيناسون  به  نسبت ماهه 
 وضعيت جمعيتي و حفاظتي  

هاي گياهي كنوانسيون جهاني گونه )  Іنام هوبره در ضميمه ( 

) ثبت شده است. اين ضميمه CITESو جانوري در خطر انقراض ( 

مي گونه  بر  در  را  انقراض  خطر  در  اين هاي  تجارت  و  گيرد 
گونه  از  است.دسته  غيرقانوني  نحو  هر  به  در هم   ها  چنين 

  ) قرار دارد.VUپذير( آسيب ) اين پرنده در رده حساس و  IUCNطبقات فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت ( 

 هاي هوبره در خراسان جنوبيزيستگاه 
هاي استپي، نيمه هاي كويري با اندكي پستي بلندي، زيستگاه هاي وسيع لم يزرع، دشت هوبره پرنده دشت 

ها متعلق به باشد. اغلب بوته هاي كويري مي هاي شني داراي پوشش گياهي اندك از بوته بياباني، تپه 
و هاي  گونه  بيابان  زار،  ريگ  ماهور،  تپه  دشت،  در  باشکوه  پرنده  اين  هستند.  يا گز  تاغ  درمنه، 

 کند. نواحي کويري که داراي تراکم گياهي و درختي انبوهي نيستند، زندگي مي 

  ندگان ز خ 
  

 Testudo graecaپشت مهميزدار     الك
 و  شکل  گنبدي  متر،  سانتي  ٣٠- ٣٥  طول  به  سخت  پشت  الک  اين  الک 

. دارد  مرکز  هم  دواير  که  است  بزرگي  شاخي  صفحات  از  پوشيده
 عقب  هايران   پشت   در   مهميز،   شبيه  بزرگي  شکل  مخروطي  برآمدگي 

 ناميده  مهميزدار  پشت   الک  سبب،  همين  به  و  دارد  وجود   گونه اين 
 اي وسيله   که   دارد   محکم  و  قوي  بسيار  الکي  پشت  الک  اين.  شودمي 

 کندي   باعث  سنگيني  علتبه   ولي  است،   دشمنان  برابر   در  خوبي   دفاعي
 و   نقل  سبب  گياهي  مواد  خوردن  با  پشت  الک  اين.  شود مي   جانور  حرکت

 نقش   گياهي   پوشش  توسعه   در  و   شوندمي   ها آن   هايدانه   انتقال 
 ها،پشت   الک  اين  نوزاد  و  تخم  خوردن   و   رويه بي   شکار.  دارند



 .  است   داده قرار  خطر معرض  در را خانواده  اين هايگونه   از  بسياري
 را   دارند  آفت  نقش  که  را  هاييگونه   برخي  جمعيت  پرنده  اين.  دارد  مهمي  نقش  طبيعت  در  خود  هايطعمه 

 .بماند  پايدار طبيعت ارکان تا کندمي  کنترل
 

  :حفاظتي  بندي  رده 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  Testudo horsfieldiiالك پشت آسيايي   
  

  
 الک  جزو  متر  سانتي  ٢٥  تا  ١٦  طول  به  پشت  الک  اين
 پشت   الک  اين   اصلي  زيستگاه.  شودمي   محسوب  کوچک  هاي پشت 

 ايران   بومي  و   است  افغانستان  و  روسيه   ميانه،  آسياي
 Thomas( آمريکايي  شناس  طبيعت  از  آن  نام.   نيست 

Horsfield  (پشت  الک   از  کمي  نر  پشت  الک    .است   شده  گرفته 
 در  که  باشدمي   بلندتري  دم   داراي   و   است   ترکوچک   ماده 

 ١٠  پشت  الک   طول .  شود مي   مشاهده   خوردگي  چين   آن  اطراف
 نيز  مترسانتي   ٢٣  تا  طبيعت   در  که   مترسانتي   ٢٠  تا
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 رنگ   زيتوني  الک  روي.  دارد  وجود  برآمده  هايفلس   الک  روي  بر.  باشدمي   شکل  بيضي  و  برآمده  الک.  رسدمي 
 از   تر روشن   شکمي  الک.  است  زيتوني  از  تر تيره   کمي   آن   رنگ   که  دارد  وجود   برآمدگي   فلس   هر  روي  بر . است
 با  همراه  شني  هايجلگه   پشت  الک   اين   زيستگاه.  است  زيتوني   به  مايل  ايقهوه   پا   و   دست.  است  پشتي   الک

 زير   به   ها شب   و  روز  گرم   ساعات  در  و  دارند  کردن  حفر   به  زيادي  عالقه.  است   زارها  چمن  و   علفزارها
 زمستاني خواب به  ها زمستان   در   و  است  خوار علف   جانوري   و   کنند مي  تغذيه  علفي   گياهان   از .  روندمي   خاک 
 .روندمي 

 :حفاظتي بندي رده 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  Phrynocephalusآگاماي سروزغي ايراني      
  

 ديده   آنها  در  گوش  منفذ.  است   وزغ  سر  به  شبيه   و  گرد  سر
 پشتي   هاي  فلس.  است  کوتاه  دم  و  شده  پهن  بدن.  شود  نمي

. اند  زده  بيرون  و  مانند  ناخن  برخي  و  نيستند  يکنواخت
 هاي  لکه  با  خاکستري  يا  و  روشن  اي  قهوه  پشتي  سطح

 حداکثر  طول  به  ايراني  سروزغي  آگاماي.  است   پراکنده
 سرعت  داشتن   دليل   به  آگاماها،   خانواده   از  متر   ميلي ١١٦
 شکل   به   را  بدنش   آميزي رنگ   ها، مارمولک   ساير   از   کمتر 

 چشم   از   تا  کندمي   زندگي   آن   در   که  آورد مي   در   محيطي
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 و  هاسنگ   به  خاصي  عالقه  سروزغي،  آگاماهاي  اغلب  مانند  به  آگاما  اين.  بماند  امان  در  دشمنانش
 مخفي   هابوته   زير   و  هاسنگ   شکاف  الي   به  ال  در   را   خود   خطر،  احساس  محض  به   لکن   دارد،  کوچک  هاي بوته 
 کند   مي  حلقه  را  خود دم  انتهاي   خطر   احساس  هنگام  توراني  سروزغي   آگاماي  آگاما،  اين  خالف  بر .  کندمي 
 قرار   دهانش   ي  گوشه  دو  در  که  اي  خورده  چين  پوست   تا  کند  مي  باز  را  دهانش  سپس.  آورد  مي   باال  و

 . شود   باز هم از دارد،
 

 :حفاظتي بندي رده 
 مي   بزرگ  آن  اطراف   ي  خورده  چين  پوست  و  دهان  کار  اين  با
 دهان   داخلي   سطح   و   ها   چين   آن  به   خون  ورود   سبب   به   و   شود 
 . آيد مي  در  روشن  قرمز  رنگ به

 پايين   و   باال  شکارچي   بيشتر   ترساندن   براي   مارمولک  اين 
 فرار   حين   در !  گذارد   مي   فرار   به   پا   هنگام   اين   در   و   پرد مي 
 شن   در   مناسب   محل  دريک  طرفين،  به شکم لرزشي حرکات با   نيز 
 آن  لرزشيدر   حرکات   ي  ادامه   با  و   ميکند   ايجاد   اي   حفره   ها 

 خاک  با   خشک  غير   هاي   دشت   در   گونه   اين   . شود مي   پنهان   حفره 
 در  اندک،  گياهي  پوشش   با   سنگريزه  با  آميخته   رسي  يا  شني 

 مانند   ها حشره   انواع   خوردن   با   سروزغي   آگاماي.  کند   مي  زندگي  کشاورزي  هاي   زمين   يا  ها   آبراهه  مجاورت
  تعادل   حفظ   به   آنها،   تخم   و   کوچک   هاي  مارمولک   برخي   حتي   و   ها عنکبوت   ها، آن   الرو   و   ملخ   سوسک،   مورچه، 
 ها گربه   ها،روباه   مارها،   پرندگان،   برخي   غذاي  خود   جانور   اين.  کند مي   کمک  طبيعت  در   موجودات   اين  جمعيت

 .است  ديگر   حيوانات   از   بسياري   و 
 

 Pseudocerastes persicus     ايراني شاخدار افعي
 

 سر   كوتاه،  پوزه  داراي  مترسانتي   ١١٦  حداکثر  طول  به  مار  اين
 سطح   هايپولك   عمودي،   چشم  مردمك  مشخص،  كامال   گردن  به   نسبت   و  پهن

 قسمت   در  شكل   شاخي  زائده  دو  داراي  دار،تيغه   و  كوچك  سر  فوقاني
 بدن   رنگ.  است   صاف  پوزه  فوقاني  و  قدامي  سطح  هايپولك   چشم،  باالي 

 سربي   به   متمايل   خاكستري  يا  روشن  اي   قهوه   يا   خاكستري  مختلف، 
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 و   زيگزاك  شكل   به  آن  مياني  هاي خال   از   سري   دو   كه  تيره  درشت   خال   سري  چهار   با   پشتي   سطح   آبي،   يا 
 و   ها مارمولك   از   تغذيه.  است   تيره   ايقهوه   مورب   خط  دو   داراي   چشم   زير  تا   سر   طرف   دو  در   رنگ،  تيره 
 شني،  مناطق  آن   زيستگاه .  گيرد مي   انجام  پهلو  از  جعفري  مار  مانند   مار  حركت.  شودمي   انجام  هاموش 
 . است هاسنگ  تخته  زير در و  زارها  بوته اي، صخره 

 
  
  
  

  :حفاظتي  بندي رده 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
  

 phrynocephalus mystaceus  سروزغي آگاماي
 

.  است   ميليمتر   ٧١  دم   ميليمتر   ٧٨  مخرج   تا  پوزه  نوك  ي اندازه 
  هاي ريشه   ها انگشت   روي   بر   دهان،   گوشه   در   دار ريشه  پوستي  چين  داراي 
  درصد   ١١٤  تا   ٩٢  دم   اند؛   يافته   رشد   خوبي   به   مياني   و   پهلويي 
  . مخرج   تا   پوزه   نوك   اندازه 
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 معرض   در 
  انقراض  خطر 



  ها؛ مهره   ستون   طرف   هر   در  بزرگتر   تيره   هاي لكه   از   رديف   يك   سفيد؛   و   سياه   نقاط   و   ها شبكه   با  حنايي   پشت 
  زيري   سطح   در   و   خاكستري   دم   روي   انتهايي   قسمت   سوم   يك   كمرنگ،   عرضي   نوارهاي   با   دم   روي   سفيد؛   شكم 

  هاي تپه  در  خشك،  بياباني  نواحي   در .  مشبك   خاكستري  گلو  و  چانه   سينه؛  قفسه  روي  لكه  داراي  اغلب   سياه؛ 
  نواحي  در  معموال  فعالند؛  روز  در   . کند   مي   زندگي   اندك   علفي   و   اي بوته   گياهي   پوشش   با  همراه   روان،   شني 
  در   و )  نمناك   سطح   تا (   سطح   سانتيمتر   ٨٠  تا   ٧٠  عميق،   حفره   كنند، مي   حفاري   شني   هاي تپه   و   ها توده   بين 

  شن   يا   ماسه   درون   به   كردن   حفر   با   بدن   سريع   حركات   توسط   خطر   احساس   هنگام   است؛   وسيع   اطاق   داراي   انتها 
  . برند مي   پناه 

  
  

  :حفاظتي  بندي رده 
  

  پايان   تا   ماه   مهر   اواخر   از   معموال   كه   خوابي   زمستان   فصل   در 
.  گيرند   مي   قرار   متري   ١/ ٣٠  عمق   در   است،   ارديبهشت   يا   فروردين 
  جلويي   قسمت   هستند،   دشمن   كردن   تهديد   براي   خاصي   ويژگي   داراي 
  باز   را   دهان   برند، مي   باال   جلويي   هاي اندام   كمك   به   را   بدن 
  در   دهند،   كي   نمايش   زا   بار   دهان   پهلوها،   دادن   تكان   با   كنند، مي 

  با   شود   مي   رنگ   قرمز   پوستي   هاي چين   و   دهان   مخاطي   غشاء   حاليكه 
.  بپرند   دشمن   سمت   به   است   ممكن   و   كرده   حلقه   را   دم   فيس   فيس   صداي 

  . كنند   مي   تغذيه   حشرات   از 

  

  

 تنظيم و گردآوری کنندگان:    
  ١٤٠١شهريور    - فاطمه سلطان پور   - راضيه دری گيو    - رويا هدايتی زاده 

 منابع: 
 ؛١٣٨٨جمعي از نويسندگان ، فرهنگ نامه حيات وحش ايران، طاليي، تهران، -١
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-  
LC 

   و  حمايت 
  شده حفاظت 



راضيه،گونه  -٢ گيو،  سرخ دري  ليست  در  جنوبي  خراسان  و  ايران  تهديد  معرض  در  جانوري  هاي 
٢٠١٤)Red List(  ) طبيعي  منابع  و  طبيعت  از  حفاظت  جهاني  چهاردرخت،IUCNاتحاديه  بيرجند،   ). 
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رستگار پوياني، نصرهللا؛ جوهري، سيد مرتضي و پارسا، حسين، راهنماي صحرايي خزندگان ايران، -٣

 ؛١٣٧٣ي، کرمانشاه، انتشارات دانشگاه راز
ضيايي،هوشنگ، راهنماي صحرايي پستانداران ايران، کانون آشنايي با حيات وحش، تهران،    -٤

 ؛١٣٨٨
 ؛١٣٨٧منصوري، جمشيد، راهنماي پرندگان ايران، کتاب فرزانه، تهران،  -٥
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