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پیشگفتار
طبیعت خراسان جنوبی، با توجه به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، شرایط آب و هوایی و شکل زمین از تنوع 
زیستی فوق العاده ای برخوردار است. اکوسیستم مناطق کویری، قابلیت ها و ارزش های اکولوژیک باالیی دارد. وجود گونه های گیاهی و 
جانوری خاص و طبیعت منحصر به فرد آن، این مناطق را در زمره پر ارزش ترین اکوسیستم های طبیعی قرار داده است. وضعیت آب و 
هوایی این مناطق و وجود چشم اندازهای خاص آن از جمله پدیده شن های روان و وجود گونه های گیاهی و جانوری سازگار با سخت ترین 

شرایط اقلیمی، می تواند این مناطق را به یکی از جذاب ترین مناطق طبیعت گردی کشور تبدیل نماید.
گردشگري در مناطق طبیعي بیشتر براي درك قابلیت هاي آن در جهت توسعه پایدار اکوسیستم ها و تأمین محرك هاي آن در حفاظت 
این مناطق به جاي بهره برداري و استفاده هاي دیگر از آن کاربرد دارد. در واقع گردشگري طبیعي یک نوع فعالیت توریستي است که 
محیط هاي زیست طبیعي و پایداري آن ها را حفظ مي نماید و هم چنین سفري است در ارتباط با مناطق به منظور مشاهدات خاص، 
مطالعه، افزایش تحسین و شگفتي، لذت بردن از مناظری مانند گیاهان و جانوران وحشي، گردش، قایق سواري، کمپینگ، عکاسي، 

مشاهده حیات وحش و دیگر فعالیت هایي که به عنوان هدف گردشگري طبیعي در آمده است.
خراسان جنوبي با نعمت هاي فراوان و خاص خود با مردمي مهربان و خونگرم همراه با عطر جانبخش گل هاي زعفران در شرقي ترین 
نقطه کشورمان واقع شده است. خاك گرم این دیار بستري غالب براي شکوفایي جاذبه هاي طبیعي بسیاري است که چشم هر بیننده اي 

را به خود جلب مي نماید.



تالش ما بر این است به منظور حفظ ذخیره گاه های 
زیستی ژنتیکی و حمایت از گونه های گیاهی و جانوری 
و ژن های بومی منطقه و برای انجام امور تحقیقاتی و 
و  مختلف  گونه های  نسل  حفظ  و  معقول  بهره وری 
به  توجه  با  را  مناطقی  انسان ها،  تعرض  از  جلوگیری 
شرایط خاص منطقه، من جمله وجود گونه های نادر 
پوشش  تحت  جانوری  و  گیاهی  کمیاب  و  باارزش  و 

قرارداده و از آن ها حفاظت و حراست نماییم. 

پرویز آرامنش 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

نیـزار خـور
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استان خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند در شرق ایران 
واقع شده است و هم مرز با استان های خراسان رضوی، 
سمنان، یزد، اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان و 

کشور افغانستان است. 

عنوان مقدار
مساحت)کیلومتر مربع( 150800

سهم مساحت از کشور)درصد( 9/3
کل جمعیت)نفر( 732192

سهم جمعیت از کل جمعیت کشور)درصد( %97
تعداد شهرستان 25

مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست)درصد( 15/4
جمعیت شهری 414173

جمعیت روستایی و غیر ساکن 318019
سهم جمعیت شهری از کل جمعیت 56/6

تعداد شهرستان 11
تعداد بخش 25

تعداد دهستان 61
تعداد شهر 28

بند دره بیرجند



نقشه شماره 1: پراکندگی مناطق مصوب و پیشنهادی

معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 



5

منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ با وسعت 26238 هکتار در شمال شهرستان خوسف واقع 
شده است. از نظر توپوگرافی منطقه عمدتاً کوهستانی و صخره ای است. نواحی دشتی در جنوب 
منطقه واقع شده و در سمت شمال دارای کوهستان های مرتفع و تپه ماهوری می باشد و از نظر 
اقلیمی، منطقه در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و تقریباً تمامی پدیده های طبیعی مثل 
کوه، تپه، چشمه، رودخانه و قنات در آن به چشم می خورد. هدف اصلی از حفاظت این منطقه 

حضور گونه ی کل و بز وحشی و جنگل های تنک بنه و بادامشک در منطقه می باشد. از نظر پوشش گیاهی،گیاه غالب در منطقه آرك و گرنگ 
در حال حاضر در مناطق دشتی درمنه و در ارتفاعات درختچه های بنه و بادامشک می باشد و سایر گیاهان موجود عبارتند از: زیره، مستار، 
کلپوره، گل زوفا، کاکوتی، گل بومادران، آویشن، الله قرمز، آنغوزه، پرند، انجیر کوهی، گون، گز، بید، کاله میرحسن، خارشتر، افدرا، کاسنی و ...

از جمله حیات وحش شاخص منطقه می توان به کل و بز، قوچ و میش، کفتار، خفاش، گرگ، شغال، روباه، خرگوش، تشی، خارپشت، 
کبک، تیهو، باقرقره، کبوترچاهی، زاغ نوك سرخ، دلیجه، باالبان، بحری، کرکس مصری، شاهین، عقاب طالیی، هما، انواع گنجشک سانان، 

تیرمار، مار قیطانی، افعی جعفری، بزمجه، انواع آگاما و الك پشت اشاره نمود.
مراکز تفرجی منطقه: روستای آرك به عنوان یک روستای تفرجی از نظر آب و هوا و محصوالت درختی در منطقه معروف است. 

منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ )خوسف(



روستای آرک
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منطقه حفاظت شده شاسکوه 70300 هکتار وسعت دارد. از نظر طبیعی منطقه 
تشکیل شده از کوهستان به مساحت تقریبی 26989 هکتار، تپه ماهور19747 هکتار، 
دق 1171 هکتار و بقیه وسعت 23634 هکتار را مناطق دشتی و زمین های باشیب 

مالیم تشکیل می دهد. 
فراهم  را  مختلف  جانوران  برای  زیستگاهی  قابلیت  منطقه  توپوگرافیکی  ساختار 

کرده است. صخره های صعب العبور زیستگاه کل و بز است. این زیستگاه قابلیت رها سازی پلنگ را نیز دارا می باشد که در 
گذشته نه چندان دور در این صخره ها می زیسته است. وجود غارها و شکاف های عمیق شرایط مناسبی را برای پناه و زیست 
بعضی گربه سانان و دیگر پستانداران گوشت خوار مهیا نموده است. هم چنین سنگاب هایی جهت تأمین آب وحوش در بعضی 
نقاط صخره ای یافت می شود که فاکتور مهمی برای حفاظت و در امان ماندن از تیررس شکارچیان محسوب می شود. وجود 
صخره های رف دار)طاقچه مانند(، مکان خوبی جهت زادآوری پرندگان شکاری بزرگ از جمله عقاب کوهستان، کرکس، عقاب 

طالیی و دیگر پرندگان شکاری می باشد.
بخش کوهستانی، بیشترین مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است. رشته کوه شاسکوه به طول 33 کیلومتر در جهت شمال 

منطقه حفاظت شده شاسکوه )قاین - زیرکوه( 

کل و بز )پازن(



غربی- جنوب شرقی و در سمت شرق منطقه کشیده شده و مهم ترین بخش منطقه از نظر تنوع زیستی می باشد. وجود یال ها و 
دره های عمیق، حفره ها و فرو رفتگی ها در محیط کوهستان، زیستگاه خوبی برای انواع گونه های جانوری فراهم کرده است. صخره های 
منطقه محل حضور کل و بز، قسمت تپه ماهوری زیستگاه قوچ و میش و در قسمت دشتی می توان گونه های باارزش جانوری از قبیل 
هوبره و زاغ بور را مشاهده نمود. وجود جنگل های تنک بنه و بادام وحشی به عنوان ذخیره گاهی است که از تنوع ژنی قابل مالحظه ای 

برخوردار می باشد.
پوشش گیاهی منطقه شامل بنه، بادام وحشی، گون، تاغ، قیچ، نسترن وحشی، ارغوان، زنبق، فرفیون، کنگر، داوودی، انجیر وحشی، 

انواع گونه های دارویی شامل بومادران، بابونه، کما، چوبک، زیره سبز و سیاه و ... است.
از جمله حیات وحش منطقه می توان به کل و بز، قوچ و میش، آهو، پلنگ، کاراکال، گربه پاالس، گربه وحشی، روباه معمولی، 
گرگ، کفتار، شغال، خرگوش، زرده بر، سمور، تشی، جرد ایرانی، انواع موش، پایکا، خفاش، شاهین، باالبان، دلیجه، قرقی، عقاب 
طالیی، عقاب صحرایی، کرکس، انواع باقرقره، هوبره، کبک، تیهو، کشیم، حواصیل، بوتیمار، اردك سرسبز، چنگر و انواع آگاما 

اشاره نمود.
مراکز زیارتی و تفرجی منطقه: زیارتگاه هایی در سطح منطقه پراکنده اند که دارای پتانسیل گردشگری می باشد. از جمله مزار 
شاسکوه، مزار میرآباد، مزار 12 امام. هم چنین پوشش درختی پراکنده در سطح منطقه محیط جذابی برای گردشگران به خصوص 

مردم بومی منطقه فراهم کرده که به طور مرتب مورد استفاده قرار می گیرد.  
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طرح پرورش، تکثیر و احیای آهو
از جمله قابلیت های مهم منطقه می توان به 
احداث طرح پرورش، تکثیر و احیای آهو اشاره 
نمود که در مجاورت پاسگاه محیط بانی شیخ علی 
به وسعت 45 هکتار و به منظور احیای گونه آهو 
اجرا گردیده است. در حال حاضر تعداد آهوان 

موجود در سایت، بالغ بر 50 رأس می باشد. 

پل سنـگی سایت احیاء و تکثیر آهو



دره تجنـود
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منطقه حفاظت شده درمیان با وسعت 79311 هکتار در شمال شهر سربیشه و غرب 
شهرستان درمیان واقع شده است. منطقه درمیان از گذشته های دور به دلیل دارا بودن 
قابلیت های فراوان به ویژه وجود گله های قوچ و میش مطرح بوده است. این منطقه به علت 
داشتن مراتع زیبا و تپه ماهورهای متعدد می تواند مأمن مناسبی برای پرورش قوچ و میش 
وحشی در استان خراسان جنوبی باشد. توپوگرافی منطقه عمدتاً کوهستانی و تپه ماهوری 

است. ارتفاعات منطقه شامل ارتفاعات جوزان، کوه کنده ای، اره کوه، قلعه حسن صباح، تیغ سیاه، خلیل آباد و نصرآباد زیستگاه قوچ 
و میش اوریال می باشد. منطقه در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد و تقریباً تمامی پدیده های طبیعی مثل کوه، تپه، چشمه، 
رودخانه و قنات های مختلف در آن به چشم می خورد، دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و در نواحی کوهستانی به علت ریزش 
باران و برف از آب و هوای معتدل تری برخوردار است. طبیعت درمیان، وجود آبشار و چشمه معدنی آب ترش، قلعه باستانی حسن 

صباح و چنار هزارساله دوشنگان بر ارزش منطقه افزوده است.
از گونه های جانوری منطقه می توان به قوچ ومیش، گربه پاالس،گرگ، روباه، شغال، کفتار، خفاش، خرگوش، تشی، انواع موش، 

منطقه حفاظت شده درمیان )سربیشه- درمیان( 

قـوچ وحشی



زاغ بور، کبک، تیهو، کبوتر چاهی، قمری، عقاب 
باقرقره  هما،  دلیجه،  طالیی،  عقاب  دشتی، 
شکم سیاه، کرکس، انواع مار و الك پشت و 

پامسواکی، پایکا و انواع آگاما اشاره نمود.
پوشش گیاهی مرتعی از قبیل قیچ، نسترن 
وحشی، اورمک، اسپند، گز، کما، زول، کاله 
میرحسن، پرند، خارشتر، نخود وحشی، گون، 
گل ماهور، گل میمون، زنبق، آویشن، سالویا، 
یال اسبی، پوا، چوبک، کاهوی وحشی، چرخه، 

کنگر، شکر تیغال، گل گندم، درمنه، تلخه.
و  آبشار  وجود  منطقه:  تفرجی  مراکز 
چشمه معدنی آب ترش، قلعه باستانی حسن 
اماکن  از  صباح و چنار هزار ساله دوشنگان 

چنار دوشنگانگردشگری در منطقه محسوب می شوند.   
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روستای دوشنگان



منطقه حفاظت شده مظفری با وسعت 83190 هکتار در غرب شهرستان فردوس 
و جنوب شرقی شهرستان بشرویه واقع شده است. از نظر توپوگرافی بیش از نیمی 
از منطقه را عرصه های کویری، بیابانی و تپه ماهور و بقیه اراضی را تیپ کوهستانی 

تشکیل می دهد.
گونه های گیاهی شامل بنه، اسکنبیل، گز، تاغ، قیچ، بادامشک، زرشک وحشی، 
درمنه، آنغوزه، زیره سیاه، گیاهان علفی، گل بومادران، آویشن، الله قرمز، خارشتر، 

افدرا و کاسنی.
حیات وحش منطقه شامل کل و بز، گرگ، آهو، گربه شنی، کاراکال، روباه، شغال، کفتار، خفاش، تشی، شاهین، کبک، 
تیهو، باقرقره شکم سیاه، کبوتر چاهی، زاغ بور، غراب، کمر کولی، انواع چک چک، هوبره، شاهین، عقاب طالیی، دلیجه، قرقی، 

انواع گنجشک سانان، بزمجه، انواع مارها، الك پشت و انواع آگاماست.

منطقه حفاظت شده مظفری )فردوس- بشرویه(  

سبـز قبـا
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آگامای چابک

بزمجه بیابانیکل )پازن(

عقاب طالیی



پناهگاه حیات وحش نای بندان طبس 1516993 هکتار وسعت دارد. گونه های مهم 
جانوری این پناهگاه عبارتند از : یوزپلنگ، پلنگ، گربه وحشی، روباه معمولی، جبیر، 
قوچ و میش، کل و بز، کفتار، شغال، خفاش، شاه روباه، کاراکال، هوبره، زاغ بور، کبک، 
تیهو، کرکس، عقاب، سنقر خاکستری، افعی شاخدار، مار جعفری، تیرمار، انواع آگاما 
و بزمجه. تا حدود 30 سال قبل در منطقه »رباط گور« پناهگاه حیات وحش نای بندان، 

گور خر ایرانی زیست می کرده که هم اکنون نسل آن در این منطقه منقرض شده است. جنگال، نام یوزپلنگی است که با حدود 
12 سال سن، به عنوان پیرترین یوزپلنگ جهان شناخته شده است و در این منطقه زندگی می کرده است. الشه جنگال سال 
1390 در نزدیکی پاسگاه علی آباد در پناهگاه حیات وحش نای بندان کشف شد که به دلیل سن زیاد و احتماالً ناتوانی در شکار 

تلف شده است.
مهم ترین گونه های گیاهی منطقه عبارتند از درمنه، بادام کوهی، کروج، قیچ، رمس، تاغ، گز، اشنان، خرما، نی، پرند، کاله 
میرحسن، پیاز گل ریز، گون، اسکنبیل کرمانی، اسکنبیل ایرانی، اسکنبیل طبسی، آنقوزه، کرقیج بیابانی، شن جاز، سگ دندان، 

پناهگاه حیات وحش نای بندان )طبس(

یـوزپلنـگ
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آویشن  خارخسک،  یزدی،  شوره  ابرقویی،  شوره 
شیرازی.

پناهگاه حیات وحش نای بندان طبس، بزرگ ترین 
پناهگاه حیات وحش در ایران و مهم ترین زیستگاه 
یوزپلنگ آسیایی است. وجود تپه های شنی متحرك 
و توده های جنگلی نسبتاً متراکم تاغ که عموماً در 
گستره خشکه رودها و مسیل ها و یا حواشی پالیا 
شکل گرفته اند، از ویژگی های منحصر به فرد این 

منطقه به حساب می آید.
مراکز تفریحی منطقه: از مهم ترین جاذبه های 
گردشگری منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
جنگل عراقی، کوه قلعه کاه، کله قندی دشت 
قلعه کاه، چشمه آب گرم دیگ رستم، برج گلوبیشه، 
قلعه مک شور، برج سرکویر، پیر تلخاب، کاروانسرای 

حوض قربان)خان(، رباط چهل پایه.

روستای نایبندان

زاغ بـور

آبگرم مرتضی علی
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شرقی  شمال  در  هکتار   22765 وسعت  با  نمکزار  کجی  حیات وحش  پناهگاه 
شهرستان نهبندان واقع شده است. از نظر توپوگرافی منطقه عمدتاً به صورت دشتی 
و هموار بوده و در منتهی الیه شمال و تا حدودی شمال غرب منطقه رشته کوهی با 
نام باران و بهاران کشیده شده است که جزء محدوده نقشه اصلی تاالب نیست ولی 

باعث گردیده تا منطقه دارای تنوع اکوسیستمی گردد. 
منطقه از نظر آب و هوایی در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد. کجی نمکزار نهبندان، شوره زاری وسیع در 75 
کیلومتری شمال شرقی شهر نهبندان است که به دلیل پایین بودن سطح ارتفاع آن نسبت به مناطق اطراف، محل تجمع زه 
آب منطقه گردیده و با توجه به این که شوری خاك آن نیز زیاد می باشد به تاالب نمکی تبدیل شده است. از آن جایی که 
در برخی از فصول سال دارای آب بوده، محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی می باشد و همه ساله تعداد زیادی از پرندگان 
مهاجر را در خود جای می دهد و نیز دارای برآمدگی های خشکی همراه با پوشش گیاهی مناسب برای تخم گذاری برخی 

پرندگان می باشد.

پناهگاه حیات وحش کجی نمکزار )نهبندان( 

آبچیلک دودی



منطقه تاالب کجی نمکزار نهبندان نیز همان طور که از نامش پیداست همانند سایر تاالب های کشور پرندگان متنوعی 
را در خود جای داده است و هرساله خصوصاً در فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی، گونه های مختلفی از قبیل 
کشیم بزرگ، آبچیلک پا سبز، آبچیلک پاسرخ، حواصیل خاکستری، حواصیل سفید، غاز خاکستری، فالمینگو، خوتکا و 
اردك سرسبز در آن به چشم می خورد. از دیگر حیات وحش خشک زی حاشیه منطقه می توان عقاب طالیی، دال، پیغوی 
کوچک، بوتیمارکوچک، جغد کوچک، بلدرچین معمولی، کبوتر وحشی، زاغ بور، زاغ نوك قرمز، زاغی، گنجشک درختی، دم 
جنبانک ابلق، چکاوك کاکلی، چکاوك پنجه کوتاه، پرستو، هدهد، سبزقبا، هوبره، کوکر شکم سیاه، دودك، سلیم طوقی، 
مار پلنگی، مار جعفری، الك پشت مهمیزدار، بزمجه بیابانی خاکستری، قوچ و میش، گرگ، کفتار، روباه، تشی، خرگوش، 

خارپشت و ... را نام برد.
در حال حاضر گیاهان غالب در مناطق دشتی قیچ، گز و تاغ می باشد که از پوشش نسبتاً خوبی برخوردار است و در 
حاشیه تاالب بوته های گز، آتریپلکس، قلیا و نی به چشم می خورد. هم چنین از دیگر گیاهان غیر وابسته با تاالب منطقه 
می توان به موارد ذیل اشاره کرد: درمنه، خارشتر، چرخه، کما، اشنان، هندوانه ابوجهل، سئودا و اسپند. به طور کلی چون 
منطقه در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و از طرفی خشکسالی های چند ساله اخیر بر منطقه حکم فرماست، 
پوشش گیاهی آن فقیر می باشد. هم چنین چرای بی رویه و بهره برداری بدون در نظر گرفتن ظرفیت مراتع بیش از پیش 

باعث تخریب مراتع موجود گردیده است. 
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تاالب کجی نمکزار



منطقه رباط شور 63900 هکتار وسعت دارد. کوه رباط شور با مورفولوژی سنگالخی، 
تقریباً متقارن و قله های مضرس با حداکثر ارتفاع1523 متر در داخل دشت قرار گرفته 
است. سایر نقاط ارتفاعی به صورت تپه ماهورها و تپه های شنی کم ارتفاع در سطح منطقه 
مشاهده می گردد. بنابراین از نظر توپوگرافی منطقه پیشنهادی رباط شور را می توان به سه 

قسمت تقسیم نمود: 
الف( کوه رباط شور که مرتفع ترین نقطه و به صورت سنگالخی و مضرس و اغلب فاقد بافت خاك مناسب است و درصد کمی از 

مساحت منطقه را در برگرفته است.
ب( اراضی دشتی با تپه ماهورهای کم ارتفاع حدود 40 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود.

ج( حدود 55 درصد از وسعت منطقه را ریگزار و تپه های شنی دربرگرفته است. 
گونه های شاخص منطقه شامل کل و بز و آهو که زیستگاه اصلی آن ها به ترتیب کوه رباط شور و ریگ رباط شور است. منطقه 
رباط شور دارای تنوع زیستی باارزشی است. این منطقه زیستگاه مناسبی برای رده های مختلف جانوری به ویژه خزندگان است. کل و 

پناهگاه حیات وحش رباط شور)فردوس- بشرویه(

افعی شاخدار
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بز، خرگوش، آهو، جوجه تیغی، گربه شنی، سیاه 
گوش، روباه معمولی، روباه شنی، زرده بر، خفاش، 
گرگ، شغال، کفتار، تشی، پامسواکی، کرکس، 
کبک، تیهو، هوبره، انواع کوکر، دودك، سبزقبا، 
چکاوك، سنگ چشم، عقاب، سارگپه، دلیجه، 

الك پشت، بزمجه، آگاما، انواع مار و مارمولک.
مراکز تفرجی منطقه: رباط قدیمی و ریگ رباط 
شور از اماکن گردشگری در منطقه محسوب می شوند.





The Wildlife Refuge Area of (Salty Marsh) Robat e Shour
The (Salty Marsh) Robat e Shour area is 63,900 hectares. The (Salty Marsh) Robat e Shour Moun-
tain with a rocky morphology, almost symmetrical with jagged peaks at a maximum altitude of 
1,523 m is located on these plains. The rest consists of low-lying hills and dunes which can be seen 
in the area. So in terms of the topography of the area proposed Robat e Shour can be divided into 
three parts as follows:
A-   The Robat e Shour (Salty Marsh) Mountain which is the highest point is rocky and jagged and 
often lacks soil covers a small percentage of the area.
B- The Plain Lands with low hills included are about 40 percent of the area.
C- About 55 percent of the area surrounding has sandy dunes.
The identified animal species of this area consists of Goats and Deer that are the main habitants 
of the mountains of Robat e Shour (Salty Marsh) and the Rig Robat e Shour (Salty Marsh). The 
Robat e Shour Area has valuable biodiversity. This area is a suitable habitat of various animals, 
particularly reptiles, Goats, Rabbits, deer, Porcupine, Sand Cat, Lynx, Fox, Sand Fox, Bat, Wolf, Jack-
al, Hyena, Porcupine, Pa’mesvaky, Vulture, Partridge, Teyhou, Houbara Buzzard, variety of Coker, 
Doudak, European Roller, Skylark, Shrike, Eagle, Common Buzzard, Kestrel, Turtle, Lizard, Snake 
and types of Agama Lizards.
The Recreation Centers Area: Old stretch of Marsh land and Rig e Shour are the Tourist Area of 
this region.



Adder, Spurred Tortoise, Gray Desert Bozmacheh, 
Sheep, Wolf, Hyena, Fox, Porcupine, Rabbit, Hedge-
hog etc….
The dominant plants on the plain areas are Ghich, 
Tamarisk and Haloxylon that relatively have a 
good coverage and bushes of Tamarisk, Atriplex, 
Alkali and Straw can be found around the pond 
area. As well as other non-affiliated plants with 
this wetland area, are as follow: Artemisia, Cam-
el Thorn, Cycle, Coma, Seidlitzia, Aboujahl Melen, 
Seouda and Espand. In general, because the area 
is located in the arid and semi-arid area and due 
to the recent prevailing multi-year drought in the 
region vegetation is poor in this area. Overgrazing 
and exploitation, regardless of the range capacity 
has been more damaging to the existing pastures.
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The Wildlife Refuge Area of Kaji Namakzar (Nehbandan)
The Wildlife Refuge Area of Kaji Namakzar of 22,765 hectares is located north east of Nehbandan. 
The topography is mostly flat plains and to the far north and to some extent in the North West of 
the region which stretches to the mountains of Baran and Baharan which is not a main part of the 
lagoon but was caused by the region›s diverse ecosystem.
This area is located in an arid and semi-arid climate. The Kaji Namakzar of Nehbandan is the 
great salt marsh which is located 75 Km north east of Nehbandan. Because of the low height of 
the surrounding area it has been the gathering place for water drainage therefore it has a high soil 
salinity which has turned into salt marshes. While in some seasons this area has water it is a safe 
place for migratory birds that return every year in large numbers as well as to a large vegetated 
land area with suitable vegetation for nesting of birds.
The Kaji Namakzar Lagoon of Nehbandan like other lagoons has a variety birds. Every year, es-
pecially during the migrating season waterfowl and waders can be seen in various species in this 
pond, like: The Great Grebe, Green Hen Leg, Red Leg Plover, Gray Heron, White Heron, Gray Goose, 
Flamingo, Duck, Cotton Pygmy and Lush. Other wildlife xerophytes at the border area consist of: 
the Golden Eagle, Slab, Shikra, Little Bittern, Little Owl, Common Quail, Wild Pigeon, Blond Crow, 
Red Tip Raven, Magpie, Tree Sparrow, Crested Lark, Short Toed Lark, Swallow, Hoopoe, European 
Roller, Houbara Bustard, Black Bellied Coker, Dodecane, Common Ringed Plover, Leopard Snake, 



point to: the Iraqi Forest (Jangale Araghi), the 
Mountain of Ghaleh Kah, the Sugarloaf Plain (Kaleh 
Ghandi) or Ghaleh Kah, the Hot Water Spring of 
Dig-e Rostam, Galou Bisheh Tower, Mak Shour Cas-
tle, Sar-e Kavir Tower, Pir-e Talkhab, Hoze Ghorban 
(Khan) Carvanseray, and Chehel Payeh Rabat.

12



The Wildlife Refuge Area of Naybandan (Tabas)
The Wildlife Refuge of Nehbandan is 1,516,993 hectares. The important animal species of this 
shelter are as follows: Cheetahs, Leopards, Wild Cats, Normal Foxes, Jubair, Sheep, Goats, Hyenas, 
Jackals, Bat, King Fox, Caracal, Houbara Bustard, Pleske, Quebec, Teyhou, Vulture, Eagle, Gray Fal-
con, Horned Viper, Adder, Viper, Agama and Bozmacheh. Until about 30 years ago in the «Rabat 
Gour» the Wildlife Refuge Area of Naybandan had occupation in the environment of the Iranian 
Zebra, which is now extinct, also, marsupials of the region. Jangal is the name of Leopard, which 
is about 12 years old, and is the oldest Cheetah known in the world and lived in this area. The 
corpse of Jangal in 2011 was found near the Ali Abad post of duty at the Wildlife Shelter Area of 
Naybandan probably unable to hunt due to the old age and disability was the reason for its death.
The vegetation of this area consists of: Artemisia, Peanuts, Karoj, Ghich, Rams, Haloxylon, Tama-
risk, Palm, Straw, Parand, Kolah Mir Hassan, and Onions with small flowers, Astragalus, Calligo-
num Kermani, Iranian Calligonum, Calligonum Tabasi, Asafetida, Desert Karghich, Shen Jazz, Dog 
Teeth (Dandan-e Sag), Abargouei, Seborrheic Yazdi, Thistle, and Shiraz Thyme.
The Wildlife Refuge Area of Nehbandan is the largest Wildlife Refuge within Iran and there is im-
portant for the habitat of the Asian Cheetah. Being it has moving sandy hills and a relatively dense 
forest of Haloxylon which generally forms in the range of dry rivers and canals or on the margins 
of Playais, this considered a unique feature of this area.
The recreation centers of this area: From the important Tourism attractions of this area we can 



The Protected Area of Mozaffari (Ferdows- Boshrouyeh)
The Protected Area of Mozaffari is located West of Ferdows and Southeast of Boshrouyeh with 
83,190 hectares. The topography of this area consists of more than half of this region which is 
desert, foothills and the mountain.
The vegetation of grassland consists of: Mastics, Calligonum, Tamarisk, Tamarix, Ghich, Badamashk, 
Wild Barberry, Sagebrush, Asafoetida, Cumin, Grasses, Yarrow Flowers, Thyme, Red Tulips, Camel 
Thorn, Ephedra and Chicory.
The habitat of this area consists of: Goats, Wolves, Deer, 
Sand Cat, Caracal, Fox, Jackal, Hyena, Bat, Porcupine, Hawk, 
Partridge, Dull Yellow Partridge, Black Belly Grouse, Wild 
Pigeons, Pleske, Raven, Nuthatch, Czech czech, Houbara 
Bustard, Falcon, Golden Eagle, Kestrel, Sparrow Hawk, 
Sparrows, Bozmacheh, a variety of Snakes, Turtles and a 
variety of Agama.
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The Protected Area of Darmiyan (Sarbisheh – Darmiyan)
The Protected Area of Darmiyan is located north of Sarbisheh and west of Darmiyan with 79,311 
hectares. This area due to numerous picturesque meadows and hills can be a good place to raise 
wildsheep and ewe in the County of South Khorasan. The animal species in this area include: 
Sheep, Pallas›s cat, Wolf, Fox, Jackal, Hyena, Bat, Rabbit, Porcupine, types of Mice, Pleske, 
Partridge, Dull Yellow Partridge, Wild Pigeon, Dove, Desert Eagle, Golden Eagle, Kestrel, Homa, 
Black Belly Grouse, Vulture, a variety of Snakes and Turtles and Pamsvaky, Pikas and Agama.
The vegetation of grassland consists of: Ghich, Wild Rose, Avermaki, Tamarisk, Coma, Zul, 
Kolah-e Mir Hassan, Parand, Camel Thorn, Wild Peas, Vetch, 
Vervain, Snapdragon, Lily, Thyme, Salvia, Horse Mane, Poa, 
Chubak, Wild Lettuce, Cycle, Artichoke, Sugar Tighal, Cornflower, 
and Sagebrush.
The Recreation Centers of this area are: Waterfalls and Mineral 
Sour Water Springs, Ancient Castle of Hassan Sabbah and 
Sycamore Trees of a thousand years old in Doshangan are the 
Tourism places in this area.



Lily, Spurge, Artichokes, Daisies, Wild Figs and the medicinal plants 
of Yarrow, Chamomile, Coma, Choubak, Cumin and Caraway.
The wildlife of this area includes: Goats, Sheep, Deer, Leopard, 
Caracal, Pallas Cat, Wild Cat, Fox, Wolf, Hyena, Jackal, Rabbit, 
Zardeh-Bar, Otter, Porcupine, Meriones, Mice, Pikas, Bat, Hawk, 
Balaban, Kestrel, Sparrow Hawk, Golden Eagle, Steppe Eagle, 
Vulture, Grouse, Houbara Bustard, Quebec, Teyhou, Keshim, Heron, 
Bittern, Mallard, Coot, and a variety of Agama.
Pilgrimage Centers and Recreational Areas: There are Shrines 
scattered across this area which have Tourism potentials including 
the Shaskouh Tomb, the Tomb of Mirabad and 12 other tombs of 

the Imams. The tree coverage in this region has provided an attractive environment for Tourists, 
especially for local people of this area who regularly visit there.

The Breeding, Reproduction and Restoration Plan for Deer:
Among the important features of this area is the breeding, reproduction and vivification of Deer 
which is adjacent to the Environmental Monitoring Station in an area of 45 hectares and has been 
implemented in order to restore the Deer species. At moment the number of the Deer in this area 
is 50 head.
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The Protected Area of Shaskouh (Ghayen-Zirkouh):
The Protected Area of Shaskouh covers 70,300 hectares. This natural area consists of, mountain 
areas of approximately 26,989 hectares, 19,747 hectares of foothills, playa (Dagh) 1,171 hectares 
and the plains and lands have gentle slopes of 23,634 hectares.
The topography structure of this area has provided the habitat for various animals. Impassable cliffs 
are the living area for the goats.T hese habitats also have the ability for Tigers that in the not too 
distant past lived on there. There are caves and deep crakes which provide good conditions for shelter 
and an environment for some wild cats and other carnivorous mammals. Some water gullies for wild 
animals can be found in some parts of the reef which is an important factor for the protection and to 
be safe from the reach of predators. There are rock shelves or recesses, which are a good place for the 
breeding of large birds such as the Mountain Eagle, Vulture, Golden Eagle and other preying birds.
The largest part of this area is allocated on the mountains. The Shaskouh Mountain range is 33 
km northwest to southeast and in the eastern region it is the most important part in biodiversity. 
Being that the edges and deep valleys, holes and depressions in this mountainous environment it 
has provided good a habitat for a variety of animal species. The cliff area is the place where goat’s 
line the foothills of the sheep habitat, and on the plain can be seen the valuable animal species such 
as the Houbara Bustard and Pleske. With the thinning of the forests of Pistachio and Almond it has 
produced storage of considerable genetic diversity.
The vegetation of this area consists of: Pistachio, Almond, Haloxylon, Ghich, Wild Rose, Lavender, 



The Ark and Garang Protected Area of Khoosf:
The Ark and Garang Protected Area of Khoosf with an area of 26,238 hectares are located north 
of the City of Khoosf. The topography of this area is mostly mountainous and rocky. Plain areas 
located in the south of the region and on the north side are high mountains foothills and in terms 
of climate, this area is arid and semiarid and almost all natural phenomena such as mountains, 
hills, springs, rivers and canals are there. The main purpose is to protect this region and keep the 
species of wild goats in the area and sparse forests of Pistachio and Badamshk.
Now the vegetation, in the Ark and Garang areas in the plain area is sagebrush and at altitudes are 
mastic shrubs and Badamshk and the other plants consist of  Cumin, Mstar, TP, Hyssop flowers, 
Ziziphora, Yarrow flowers, Thyme, Red Tulips, Asafoetida, Birds, 
Mountain Figs, Tamarisk, Willow, Mir Hassan Hat or Kolah-e Mir 
Hassan, Thorns, Ephedra, Chicory etc.
The wild life of this area consists of Goats, Sheep, Hyena, Bat, Wolf, 
Jackal, Fox, Rabbit, Porcupine, Partridge, Dull Yellow Partridge, 
Grouse, Wild Pigeon, Red Tip Crow, Kestrel, Balaban, Bahri, Egyptian 
Vulture, Falcon, Golden Eagle, Homa, Sparrows, Shooting Snake, 
Braiding, ASP Parsley, Lizard, Turtle and the Agama.
Recreational Centers in this region: The Village of Ark is a recreational 
village and is famous for its climate and tree produce.
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Birjand is the center of South Khorasan 
and is located to the East of Iran 
and has common borders with the 
Counties of Khorasan Razavi, Semnan, 
Yazd, Esfahan, Kerman and Sistan 
and Baluchestan and the Country of 
Afghanistan.

AmountTitle

150800Space(Sq km(
9/3The portion of Space of the country (percent)

732192Total population (person)

97%
The portion of population from the total population of 

the country (present)

25Number of Township

15/4Areas under the environmental protection management 

(percent)

414173Urban population

318019Rural and non-residents population

56/6The portion of urban population from the total 

population  
11Number of Township

25Number of Section

61Number of Rural District

27Number of city



increasing admiration and awe, to enjoy the scenery, such as wild 
plants and animals, circulation, boating, camping, photography, 
wildlife viewing and other activities has become the tourism 
nature target.
South Khorasan with its special and abundant blessings, with kind 
and friendly people, along with the animating aroma of Saffron 
flowers is located to the west of Iran; with the warm soil of this 
land it is the best point of prosperity of many natural attractions 
that the eyes of each viewer are drawn to.
It is our effort, according to the specific circumstances of the region, 
including rare, valuable species of plants and animals, we can 
cover and protect some areas to preserve the bio-genetic reserve 
to protection the species of animals, plants and native genes and 
to conduct research with reasonable efficiency to maintain during 
different generations and to prevent the violation of human beings.

Mr. Parviz Ara Manesh
The Director General of Environmental Protection
 of the County of South Khorasan
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Introduction 

The nature of  South Khorasan, due to factors such as the 
geographical location, altitude above sea level, geological 
structure, weather conditions and the shape of the land have an 
extraordinary biodiversity. The desert ecosystem has a usability 
and high ecological value. The specific species of the plant and 
animals and its unique nature has put these areas among the most 
valuable natural ecosystems. The weather conditions in these 
areas, with its special landscape like the phenomenon sand dunes, 
and the species of plants and animals are compatible with the most 
difficult climatic conditions, which has made these areas one of 
the most nature attraction areas.
Tourism in these natural areas is to understand more about its 
capabilities in providing incentives for sustainable development 
and ecosystem protection in rather than to exploit it and use it for 
other reasons. In fact, natural tourism is a tourist activity that the 
natural environments maintain their stability and this is a journey 
in connection with in these areas to specific observations, study, 



آهـوآبگرم مرتضی علی - طبس



دشت شقایق اسفدن - زیرکوه تاالب کجی نمکزار-نهبندان



کبک ُدم یوز - منطقه حفاظت شده مظفری



گیاه سریش - کویر همت آباد قاینقوچ وحشی



میش



منطقه مصعبی کریمو - سرایان



تپه های مینیاتوری - نهبندان



همایش کویر نوردی - بشرویه
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