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در دهههاي اخير در كنار كاميابي بزرگ انسان در جهت دستيابي به تكنولوژی و دانش فني جديد،
بهرهگيري بيرحمانه از منابع طبيعي بدون در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي گسترش چشمگيري
يافته و عواقب تلخ و نگرانكنندهاي ايجاد نموده است .توسعهی بيرويهی فعاليتهاي اقتصادي انسان از
يك سو و وابستگي معيشتي قشر کثيري از جمعيت رو به رشد جهان به طبيعت از سوي ديگر روز به روز
از تنوع زيستي اكوسيستمها و زيستگاهها ميكاهد و محدوديتهاي بيشتري براي زندگي و بقاي حيات
وحش فراهم كرده و عرصههاي زيستي آنها را تنگتر نموده است .نابودي بخش عظيمي از جنگلها و
مراتع ،آلودگي روز افزون آبهاي سطحي و زيرزميني ،از بين رفتن گونههاي متعدد گياهي و جانوري و
بر هم خوردن چرخه زندگي در روي زمين حاصل بخشي از بي توجهي انسان به مواهب خدادادي است.
تخريب زيستگاه به طور عمده نتيجه بهره برداري غير عقالني از محيطهاي طبيعي است و عمدتاً نيز در
اثر تبديل اراضي و تغيير كاربري زمين به وجود ميآيد.
حفاظت از عرصههاي طبيعي ضمن تضمين بهرهوري پايدار از منابع زنده براي تامين نيازهاي مادي و
معنوي جوامع بشري از بعد اخالقي داراي پيامي است که ما زمين را از نياکان خود به ارث نبرده ايم بلکه
امانتي است متعلق به فرزندانمان که مي بايست به نحو مطلوب آن را حفظ کنيم .لذا به منظور حفاظت و
نگهداري مطلوب از زیستگاه ها و تنوع زیستی آن ،در مرحله اول شناسايي و شناساندن ساختار و عملكرد
اكوسيستم هاي طبيعي این مناطق ضروري است .حفظ تنوع ژنتيکي ،نگهداري زيستگاه هاي حيات وحش،
حفظ تنوع زيستي محيطهاي آبي و خشکي ،حفظ ميراثهاي طبيعي ،حفظ رويشگاههاي گياهي به ويژه
گونههاي بومی کمياب يا در معرض خطر انقراض ،تامين شرايط الزم براي بهرهبرداري پايدار جوامع محلي،
آموزش و پژوهش و تحقيق  ،توريسم و تفريح بخشي از فوايد مناطق تحت مدیریت به شمار ميروند.
شناسنامه حاضر در راستای معرفی ويژگيهای طبيعی مناطق تحت مدیریت و با هدف شناساندن آن
به مسئولين و سازمانهای ذيربط از يک سو ،و ضرورت حفاظت و پاسداری از آن توسط اداره كل حفاظت
محيط زيست خراسان جنوبي و جوامع محلی از سوی ديگر تهيه گرديده است .امید است که مورد توجه
عموم عالقه مندان به حفاظت از محیط زیست قرار گیرد.
پرویز آرامنش
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دشت اسفـدن

کلیات
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 .این استان با مصوبه
مجلس شورای اسالمی و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان ،در سال ۱۳۸۲ایجاد شد .در جدول
ذیل اطالعات مختصری از وضعیت استان آورده شده است.
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نقشه شماره  :1پراکندگی مناطق مصوب و پیشنهادی

منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ
منطقه آرك و گرنگ واقع در شمال شهرستان خوسف ،بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره   270
شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ   85/01/19بهعنوان منطقه حفاظت شده معرفي گرديد .منطقه
مذكور با وسعت  26238هكتار بين  58درجه  37دقیقه  9ثانیه طول غربي تا  58درجه  51دقیقه طول شرقي
و بين 32درجه  47دقیقه و  8ثانیه عرض جنوبی تا 33درجه  1دقیقه  4ثانیه عرض شمالي واقع گرديده است.
محدوده قانونی آرک وگرنگ
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از شمال :از کالته شمس در امتداد جاده خاکي تا بين آباد و از اين نقطه تا روستاي آرک و پس از
گذشتن از روستاي حامي تا دهنرود.
از غرب :از دو راهي تقاطع جاده آسفالته کرمان -بيرجند و جاده فرعي روستاي گرنگ تا روستاي دهنرود
از جنوب :از تقاطع جاده قديم بيرجند -خور و جاده آرک به خوسف تا تقاطع جاده آسفالته کرمان-
بيرجند تا دو راهي گرنگ.
از شرق :از دو راهي جاده قديم بيرجند  -کرمان و جاده خوسف و آرک تا دو راهي کالته شمس.
سيماي طبيعي منطقه
از نظر توپوگرافي منطقه عمدتاً كوهستاني و صخرهاي است .نواحي دشتي در جنوب منطقه واقع شده و
در سمت شمال داراي کوهستانهاي مرتفع و تپه ماهوري ميباشد و از نظر اقليمي ،منطقه در ناحيه خشک
و نيمه خشک قرار گرفته و تقريباً تمامي پديدههاي طبيعي مثل کوه ،تپه ،چشمه ،رودخانه و قنات در آن
به چشم ميخورد .هدف اصلی از حفاظت این منطقه حضور گونه کل و بز وحشی و جنگلهای تنک بنه و
بادامشک در منطقه میباشد.
از نظر پوشش گياهي ،گياه غالب در منطقه آرک و گرنگ در حال حاضر در مناطق دشتي درمنه و در
ارتفاعات درختچههاي بنه و بادامشک ميباشد و ساير گياهان موجود عبارتند از :زيره ،مستار ،کلپوره ،گل
زوفا ،کاکوتي ،گل بومادران ،آويشن ،الله قرمز ،آنغوزه ،پرند ،انجيرکوهي ،گون ،گز ،بيد ،کاله ميرحسن،
خارشتر ،افدرا ،کاسني و ...

از جمله حیات وحش شاخص منطقه میتوان به کل و بز ،قوچ و میش ،کفتار ،خفاش ،گرگ ،شغال ،روباه،
خرگوش ،تشي ،خارپشت ،کبک ،تيهو ،باقرقره،کبوتر چاهي ،زاغ نوک سرخ ،دلیجه ،باالبان ،بحری ،کرکس
مصری ،شاهین ،عقاب طالیی ،هما ،انواع گنجشک سانان ،تیر مار ،مار قیطانی ،افعی جعفری ،بزمجه ،انواع
آگاما و الک پشت اشاره نمود.
منطقه مذکور در حال حاضر با تعداد  2پاسگاه محيط باني و پرسنل نمایندگی حفاظت محیط زیست
شهرستان خوسف کنترل میگردد.
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نقشه شماره  :2منطقه حفاظت شده آرک و کرنگ

منطقه حفاظت شده شاسکوه
منطقه شاسکوه بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره  285شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ
 1386/11/12بهعنوان منطقه حفاظت شده معرفی گردید .منطقه مذکور با مساحت  70300هكتار بين
 59درجه  30دقیقه طول غربی تا  60درجه طول شرقي و 33درجه و  35دقیقه عرض جنوبی تا 33درجه
 55دقیقه عرض شمالي واقع گرديده است.

از شمال :از منبع ذخيره آب ابراهيم آباد به تقاطع خط انتقال برق فشار  قوي به جاده تيگاب سپس در
مسير جاده آسفالته تا تقاطع راه خاكي گرد تيغ به راه آسفالته تيگاب و پس از گذر از محل تالقي رودخانه
گرماب و راه خاكي گردتيغ در مسير تپه ماهورهاي انتهاي اراضي كشاورزي گرماب به پل سوم گرماب -تيگاب
و از آنجا در مسير جاده آسفالته به پل دوم تيگاب به گرماب و سپس به منبع ذخيره آب تيگاب و از آنجا
به خانه كشاورزي علي-كامكاري سپس در مسير جاده خاكي كريزان به تقاطع راه خاكي كريزان -بند آخوند
و پس از گذشتن از انتهاي خانههاي عشايري بند آخوند و سد بند -آخوند به انتهاي اراضي كشاورزي بند
آخوند يا (تالقي راه جيب رو و بند آخوند -كريزان) سپس در مسير راه خاكي تا مظهر قنات كريزان.
از شرق :از مظهر قنات كريزان پس از گذشتن از منبع ذخيره آب كريزان و راه خاكي سد نيار و خود
سد در امتداد رودخانه به انتهاي اراضي كشاورزي كالته كافور و سپس به مادر چاه قنات پيكستان و از
آنجا به مادر چاه قنات استند و در مسير راه خاكي انتهاي مزارع كشاورزي استند به جاده آسفالته سپس
در مسير جاده به ايستگاه هواگيري شبكه انتقال آب بهمن آباد سپس در مسير راه خاكي بهطرف روستا
متروكه بهمنآباد پس از گذشتن مظهر قنات -فندخت و سد خاكي و منبع ذخيره آب در مسير جاده
آسفالته تا آبنماي نرسيده به ميرآباد و پس از گذشتن از باغ سنگي ميرآباد تا مادر چاه قنات قديمي
ميرآباد (چنار) و در مسير راه خاكي ميرآباد  -مزار بي بي زينب و تقاطع كانال آب با راه و قبرستان قديمي
ميرآباد به مظهر قنات -اسفاد سپس به قبرستان اسفاد و اسطبل دامداري رستم رمضاني و از آنجا در
مسير راه انتهاي اراضي كشاورزي آبيز به مظهر قنات و قبرستان روستا در مسير راه قديمي آبيز  -دوازده
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امام و مظهر قنات دوازده امام در مسير جاده خاكي به قنات وند پايين و در انتهاي اراضي كشاورزي وند
پايين به جاده قديمي آبيز -دوست آباد و از امتداد آن به انتهاي اراضي ديم حاجي-آباد سپس به آبنماي
پايين سد حاجي آباد.
از جنوب :از آبنماي پايين سد حاجي آباد در مسير جاده آسفالته حاجي آباد تا تقاطع راه خاكي
قديمي حاجي آباد در مسير خط انتقال برق پس از گذشتن از منبع ذخيره آب سيچ و قبرستان در امتداد
راه خاكي قديمي حاجي آباد به تقاطع راه خاكي با جاده آسفالته سپس در مسير جاده آسفالته تا تقاطع
جاده اختصاصي چاههاي آب شرب حاجي آباد و در مسير آن تا انتهاي جاده و از آنجا به چاه آب شرب
اسفدن و در مسير راه خاكي به انتهاي اراضي واگذاري به شنشوئي و استخر ذخيره  آب پيشكوه سپس
در مسير خط انتقال آب شيخ علي و پس از گذشتن تا منبع ذخيره آب روستا ،غسالخانه و انتهاي اراضي
واگذاري به شيخ علي و انتهاي اراضي چاه بلوچ تا تقاطع راه خاكي شيخ علي به جاده جديد آسفالته
قاين -حاجي آباد سپس در مسير جاده جديد تا تقاطع اصلي راه چاههاي سينيدر با جاده.
از غرب :از تقاطع راه اصلي چاه هاي سينيدر با جاده پس از گذشتن از انتهاي اراضي چاه ها سپس بر
روي خط تراز  1275متر با انبار مخروبه در مسير راه خاكي گردتيغ تا سه راهي خواف -گردتيغ سپس
در مسير جاده آسفالته تا روستا تقاطع خط انتقال برق فشار قوي با جاده آسفالته در ابتداي روستا به
دكل فشار قوي  523در مسير راه خاكي به جاده آسفالته سپس در مسير جاده آسفالته به پل يك دهنه
نرسيده به مهدي آباد و از آنجا به منبع آب شرب مهدي آباد.
سيماي طبيعي منطقه
از نظر طبيعي منطقه تشکيل شده از کوهستان به مساحت تقريبی  26989هکتار ،تپه ماهور 19747
هکتار ،دق  1171هکتار و  بقيه وسعت  23634هکتار را مناطق دشتي و زمينهاي با شيب ماليم تشکیل
میدهد.
كوهها و برآمدگيهاي عمده منطقه شاسكوه مربوط به دوران دوم و سوم زمين شناسي است كه جنس
كانيها و سنگهاي آن بيشتر از آهك ،دولوميت ،شيست رسوبي ،فيليت ،كنگلومرا ،ماسه سنگ ،چرت،
ژيپس ،شيل ،مرمريت و بعضاً كانيهاي آذرين مثل گرانيت ،كانيهاي دگرگون شده و آزبست نيز در بين
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ساير رسوبات منطقه قابل رؤيت ميباشد.
در بين سنگهاي رسوبي منطقه فسيلهاي متنوعي از نرم تنان و دوكفهايها مربوط به دورانهاي قبل زمين
شناسي نيز به چشم ميخورد كه از لحاظ زمين شناسي و مطالعات علمي بسيار با ارزش محسوب ميگردند.
شناسايي فسيلها و تشخيص سن دقيق آن نيازمند مطالعات دقيق ديرين شناسي در منطقه ميباشد  .
بخش کوهستاني ،بيشترين مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است .رشته کوه شاسکوه بهطول
 33کيلومتر در جهت شمال غربي -جنوب شرقي و در سمت شرق منطقه کشيده شده و مهمترين بخش
منطقه از نظر تنوع زيستي ميباشد .وجود یالها و درههاي عميق ،حفرهها و فرو رفتگيها در محيط
کوهستان ،زيستگاه خوبي براي انواع گونههاي جانوري فراهم کرده است .صخرههای منطقه محل حضور
کل و بز ،قسمت تپه ماهوري زيستگاه قوچ و ميش و در قسمت دشتي ميتوان گونههاي با ارزش جانوري
از قبيل هوبره و زاغ بور را مشاهده نمود .وجود جنگلهاي تنک بنه و بادام وحشي بهعنوان ذخيره گاهي
است که از تنوع ژني قابل مالحظهاي برخوردار ميباشد.
پوشش گیاهی منطقه شامل بنه ،بادام وحشی ،گون ،تاغ ،قیچ،نسترن وحشی ،ارغوان ،زنبق ،فرفیون،
کنگر ،داوودی ،انجیر وحشی ،انواع گونههای دارویی شامل بومادران ،بابونه ،کما ،چوبک ،زیره سبز و سیاه
و  ...است.
از جمله حیات وحش منطقه میتوان 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 ،اردک سرسبز ،چنگر و انواع آگاما اشاره نمود.
منطقه مذکور در حال حاضر با تعداد  4پاسگاه محيطباني و پرسنل اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان قاین و نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه کنترل میگردد.

طرح پرورش ،تکثیر و احیا ی آهو
از جمله قابلیتهای مهم منطقه میتوان به
احداث طرح پرورش ،تکثیر و احیای آهو اشاره
نمود که در مجاورت پاسگاه محیطبانی شیخ علی
به وسعت  45هکتار و به منظور احیای گونه آهو
اجرا گردیده است .در حال حاضر تعداد آهوان
موجود در سایت بالغ بر  50رأس میباشد.
معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی و گونـه های شاخص جانـوری آن
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نقشه شماره  :3منطقه حفاظت شده شاسکوه

منطقه حفاظت شده درمیان
منطقه درميان در شمال شهر سربیشه و غرب شهرستان درمیان بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره
  284شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ   86/11/12بهعنوان منطقه حفاظت شده معرفي گرديد.
اين منطقه با وسعت  79311هكتار  بين  59درجه  35دقیقه طول غربي تا 60درجه  1دقیقه طول شرقي
و بين 32درجه و  34دقیقه عرض جنوبی تا  33درجه عرض شمالي واقع گرديده است.

از شمال :از روستاي مسك در امتداد جاده خاكي به طرف شرق پس از گذشتن از روستاهاي مرغدر،
خونيكباز ،نوزاد ،چك ،تخويچ ،تشوند ،كالته آهكي تا سه راهي برقندوك و از اين نقطه در امتداد جاده
خاكي تا سه راهي غوزشك و  در ادامه همان جاده خاكي تا تقاطع جاده آسفالته اسدآباد به درميان و از
اين نقطه پس از گذشتن از سه راهي  فورگ تا روستاي درميان.
از شرق :از روستاي درميان در امتداد جاده آسفالته درميان سربيشه به طرف جنوب تا دو راهي جاده
خاكي جاجينگ درميان و در امتداد همين جاده خاكي تا روستاي دشت آباد و از اين نقطه پس از گذشتن
از سه راهي كالته نو به طرف جنوب تا دو راهي تقنديك و از اين نقطه در امتداد همان جاده خاكي تا
روستاي دهيك و درامتداد جاده خاكي اسكيوند تا روستاي دوغ و از اين نقطه بهطرف جنوب تا تقاطع
جاده خاكي آبگرم حسن كلنگي و جاده آسفالته سربيشه درح و از اين نقطه در امتداد همان جاده آسفالته
تا جاده خاکي كنگان و زولسك.
از جنوب :از سه راه جاده آسفالته سربيشه به درح با جاده خاكي كنگان زولسگ در امتداد جاده خاكي
به طرف سه راهي روستاي كنگان و از آن نقطه در امتداد جاده خاكي پس از گذشتن از روستاي زولسگ
به طرف شرق در امتداد همان جاده پس از گذشتن از تقاطع جاده خاكي قدمگاه و نيروي هوايي در امتداد
همان جاده تا تقاطع جاده خاكي آب ترش با جاده دوم نيروي هوايي در امتداد همان جاده تا تقاطع جاده
آسفالته باغستان شيرك و در امتداد همان جاده خاكي پس از گذشتن از دو راهي ميانكي و روستاي
درويش آباد ،بيژايم ،بشگز تا روستاي اسفزار.
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از غرب :از روستاي اسفزار به سمت شمال در امتداد جاده خاكي تا سه راهي اسفزار -مسك -درميان
از اين نقطه به طرف شمال در امتداد همان جاده پس از گذشتن از روستاي اسديه تا روستاي مسك.
سيماي طبيعي منطقه

معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی و گونـه های شاخص جانـوری آن

18

منطقه درميان از گذشتههاي دور به دليل دارا بودن قابليتهاي فراوان به ويژه وجود گلههاي قوچ و
ميش مطرح بوده است .اين منطقه به علت داشتن مراتع زيبا و و تپه ماهورهاي متعدد ميتواند مأمن
مناسبي براي پرورش قوچ و ميش وحشي در استان خراسان جنوبي باشد .توپوگرافي منطقه عمدتاً
كوهستاني و تپه ماهوري ميباشد .ارتفاعات منطقه شامل ارتفاعات جوزان ،کوه کندهاي ،اره کوه ،قلعه
حسن صباح ،تيغ سياه ،خليل آباد ،نصرآباد زیستگاه قوچ و میش اوریال ميباشد .منطقه در ناحيه خشک
و نيمه خشک قرار دارد و تقريباً تمامي پديدههاي طبيعي مثل کوه ،تپه ،چشمه ،رودخانه و قناتهاي
مختلف در آن به چشم میخورد ،داراي آب و هواي گرم و خشک بوده و در نواحي کوهستاني به علت
ريزش باران و برف از آب و هواي معتدلتري برخوردار است .طبيعت درميان ،وجود آبشار و چشمه معدني
آب ترش ،قلعه باستاني حسن صباح و چنار هزار ساله دوشنگان بر ارزش منطقه افزوده است.
از گونههای جانوری منطقه میتوان به قوچ و ميش ،گربه پاالس ،گرگ ،روباه ،شغال ،کفتار ،خفاش،
خرگوش ،تشي ،انواع موش ،زاغ بور ،کبک ،تيهو ،کبوتر چاهي ،قمري ،عقاب دشتي ،عقاب طاليي ،دليجه،
هما ،باقرقره شکم سیاه ،کرکس ،انواع مار و الک پشت و پامسواکی ،پایکا و انواع آگاما اشاره نمود.
پوشش گياهي مرتعي از قبيل قيچ ،نسترن وحشي ،اورمک ،اسپند ،گز ،کما ،زول،کاله ميرحسن ،پرند،
خارشتر ،نخود وحشي ،گون،گل ماهور،گل ميمون ،زنبق ،آويشن ،سالويا ،يال اسبي ،پوا ،چوبک ،کاهوي
وحشي ،چرخه ،کنگر  ،شکر تيغال ،گل گندم ،درمنه ،تلخه.
منطقه مذکور در حال حاضر با تعداد  2پاسگاه محيط باني و تحت نظارت پرسنل محیطبان نمایندگی
حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه و نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان کنترل
میگردد.
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نقشه شماره  :4منطقه حفاظت شده درمیان

م طنقه حفاظت شده مظفری

منطقه حفاظت شده مظفری

منطقه مظفري واقع در غرب شهرستان فردوس و جنوب شرقی شهرستان بشرویه بر اساس آگهي
رسمي مصوبه شماره  280شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ   86/11/12بهعنوان منطقه حفاظت
شده معرفي گرديد .منطقه مظفري با مساحت  83190هكتار بين 57درجه  26دقیقه طول غربي تا 57
درجه  57دقیقه طول شرقي و بين 34درجه و  2دقیقه عرض جنوبي تا  34درجه و  20دقیقه عرض
شمالي واقع گرديده است.

سيماي طبيعي منطقه
از نظر توپوگرافي بيش از نيمي از منطقه را عرصههاي كويري ،بياباني و تپه ماهور و بقيه اراضي را
تيپ كوهستاني تشكيل ميدهد.
گونههای گیاهی شامل بنه ،اسكنبيل ،گز ،تاغ ،قيچ ،بادامشک ،زرشك وحشي ،درمنه ،آنغوزه ،زيره
سياه ،گياهان علفي ،گل بوماداران ،آويشن ،الله قرمز ،خارشتر ،افدرا و کاسني.
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محدوده قانونی
از شمال :از محل اتصال كال نمك و جاده روستاي نيگنان تا تقاطع راه حوض حاج ميرك و سپس
در امتداد شرق پس از عبور از منتهي اليه اراضي كشاورزي و حریم روستاي چاه نو تا يك كيلومتري
روستاي كجه و سپس به سمت جنوب تا تقاطع رودخانه فصلي با جاده پلوند به سنگ سوراخ و سپس
به طرف شرق در امتداد كوه كفتاري به سمت سنگ سوراخ و سپس در امتداد رودخانه فصلي به طرف
شمال تا پوزه الخ قلندر و از آنجا تا تقاطع جاده آسفالته كجه به طاهرآباد.
از شرق :از تقاطع كال با جاده به سمت شمال تا روستا ابراهيم آباد.
از جنوب :از محل اتصال جاده بشرويه به سمت شرق و عبور از جنوب كوه آونج و حوض آونج و در
امتداد كال تا تقاطع آن با جاده
از غرب :از محل اتصال كال نمك و جاده روستا نيگنان به سمت جنوب و در امتداد كال نمك پس
از عبور از جنوب كوههاي سه كوهه و علي جمال تا اتصال آن به جاده بشرويه.
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حياتوحـش منطقـه شـامل كل و بـز،
گـرگ ،آهـو ،گربـه شـني ،كاراكال ،روبـاه،
شـغال ،کفتـار ،خفـاش ،تشـي ،شـاهين،
كبـك ،تيهـو ،باقرقـره شـکم سـیاه ،کبوتر
چاهـي ،زاغ بـور ،غـراب ،کمرکولـي ،انـواع
چکچـک ،هوبره ،شـاهين ،عقـاب طاليي،
دليجـه ،قرقـي ،انـواع گنجشکسـانان،
بزمچـه ،انـواع مارهـا ،الكپشـت و انـواع
آگامـا اسـت.
منطقه مذکور در حال حاضر با یک
پاسگاه محيطباني و توسط پرسنل اداره
حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس
کنترل میگردد.

طرح پرورش ،تکثیر و احیای گونههای کویری
از جمله قابلیتهای مهم منطقه میتوان به
احداث طرح پرورش ،تکثیر و احیای گونههای
کویر اشاره نمود که در مجاورت پاسگاه محیط
بانی پلوند به وسعت  100هکتار احداث شده
است.
معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی و گونـه های شاخص جانـوری آن
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نقشه شماره  :6منطقه حفاظت شده مظفری

پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس
منطقه نایبندان طبس بر اساس آگهی رسمی مصوبه شماره  200شورایعالی حفاظت محیط زیست
مورخ  80/7/25بهعنوان پناهگاه حيات وحش معرفی گردید .این منطقه با مساحت  1516993هکتار بين
ي  55درجه و  36دقیقه تا  57درجه و  33دقیقه طول شرقی و عرضهايجغرافيایي
ي جغرافيائ 
طولها 
ي قرار گرفته است و دامنه ارتفاعی آن نیز
 31درجه و  50دقیقه تا  33درجه و  15دقیقه عرض شمال 
ن  568تا  2965متر از سطح دریا متفاوت میباشد.
بي 
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محدوده قانونی
از شمال :از سه راهی نیستان در امتداد جاده خاکی و پس از گذشتن از جنوب کارگاه معدن مزینان تا
تقاطع جاده با جاده آسفالته طبس -یزد.
از شرق :از سه راهی علی آباد در امتداد جاده شوسه به سمت شمال تا سه راهی نیستان.
از جنوب :از محل تالقی سه استان به سمت شرق تا جنگلهای نخل عراقی و تالقی آن با جاده آسفالته
طبس -کرمان و در امتداد جاده تا سه راهی علی آباد.
از غرب :در امتداد جاده آسفالته طبس  -یزد تا مرز استان یزد نرسیده به رباط پشت بادام ،جاده آسفالته
جداشده و در امتداد مرز دو استان خراسان و یزد به سمت جنوب تا محل تالقی سه استان یزد ،کرمان و
خراسان.
سیمای طبیعی منطقه
گونههای 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 بزمچه .تا حدود ۳۰سال قبل در منطقه
“رباط گور” پناهگاه حیات وحش نایبندان ،گورخر ایرانی زیست میکرده که هم اکنون نسل آن در
این منطقه منقرض شده است .جنگال ،نام یوزپلنگی است که با حدود  ۱۲سال سن ،بهعنوان پیرترین
یوزپلنگ جهان شناخته شده است و در این منطقه زندگی کرده است .الشه جنگال سال  1390در

نزدیکی پاسگاه علیآباد در پناهگاه حیات وحش نایبندان کشف شد که به دلیل سن زیاد و احتماالً
ناتوانی در شکار تلف شده است.
مهمترین گونههای گیاهی منطقه عبارتند از درمنه ،بادام كوهي ،كروج ،قیچ ،رمس ،تاغ ،گز ،اشنان،
خرما ،ني ،پرند ،کاله میرحسن دم عقربی ،پیاز گل ریز ،گون ،اسکنبیل کرمانی ،اسکنبیل ایرانی،
اسکنبیل طبسی ،آنقوزه ،کرقیج بیابانی ،شن جاز ،سگ دندان ،شوره ابرقویی ،شوره یزدی ،خارخسک،
آویشن شیرازی.
معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست
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کجي نمکزار واقع در شمال شرقی شهرستان نهبندان به استناد بند «و» ماده  6قانون حفاظت و
بهسازي محيط زيست از تاريخ  86/11/15به مدت  5سال بهعنوان منطقه شكار ممنوع اعالم گرديد.
منطقه مذكور بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره   312شورايعالي حفاظت محيط زيست بهعنوان  
پناهگاه حيات وحش كجي نمكزار معرفي گرديد .مساحت منطقه   22765هكتار و بين 59درجه و 50
دقیقه طول غربي تا  60درجه طول شرقي و بين  31درجه  54دقیقه عرض جنوبي تا  32درجه و 10
دقیقه عرض شمالي واقع گرديده است.
محدوده قانونی
از شمال :از تقاطع راه خاکي قديمي نهبندان با جاده آسفالته فيروزآباد به انتهاي روستاي فيروزآباد و
پس از گذشتن از منتهي اليه اراضي کشاورزي فيروزآباد و منتهي اليه اراضي چاه اميني و چاه هاشمينژاد
به چاه قلعه کهنه و سپس به چاه چشمه و در مسير راه خاکي تا چاه پوره و سپس در مسير جاده به تقاطع
راه خاکي چاه دراز با راه خاکي شورک.
از شرق :از تقاطع راه خاکي چاه دراز و راه خاکي شورک در امتداد راه خاکي چاه دراز و پس از گذشتن
از منتهياليه اراضي کشاورزي چاه دراز به روستاي چاه دراز و سپس در مسير راه خاکي داخل رودخانه
تا تقاطع جاده قديمي نهبندان
از جنوب :تقاطع راه چاه دراز با جاده خاکي قديمي بيرجند -نهبندان
از غرب :از تقاطع راه چاه دراز با جاده خاکي قديمي بيرجند -نهبندان در امتداد جاده خاکي قديمي تا
تقاطع راه خاکي چاه کشاورزي بهرامي و پس از گذشتن از منتهي اليه کوره محمد دانش و اراضي کشاورزي
چاه کرماني به راه خاکي قديمي نهبندان_بيرجند ،سپس در مسير جاده به تقاطع جاده با راه فيروزآباد.
سيماي طبيعي منطقه
  از نظر توپوگرافي منطقه عمدتاً بهصورت دشتي و هموار بوده و در منتهياليه شمال و تا حدودي شمال
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غرب منطقه رشته کوهي با نام باران و بهاران کشيده شده است که جزء محدوده نقشه اصلي تاالب نيست
ولي باعث گرديده تا منطقه داراي تنوع اکوسيستمي گردد  .
منطقه از نظر آب و هوايي در ناحيه خشک و نيمه خشک قرار دارد .کجي نمکزار نهبندان شوره زاري
وسيع در  75کيلومتري شمال شرقی شهر نهبندان است که به دليل پايين بودن سطح ارتفاع آن نسبت به
مناطق اطراف محل تجمع زه آب منطقه گرديده است و با توجه به اينکه شوري خاک آن نيز زياد ميباشد
به تاالب نمکي تبديل گرديده است .از آنجايي که در برخی از فصول سال داراي آب بوده ،محل امني
براي پرندگان مهاجر آبزي ميباشد و همه ساله تعداد زيادي از پرندگان مهاجر را در خود جاي ميدهد و
نيز داراي برآمدگيهاي خشکي همراه با پوشش گياهي مناسب براي تخمگذاري برخی پرندگان ميباشد.
منطقه تاالب کجي نمکزار نهبندان نيز همانطور که از نامش پيداست همانند ساير تاالبهاي کشور
پرندگان متنوعي را در خود جاي داده است و هر ساله خصوصاً در فصل مهاجرت پرندگان آبزي و کنار آبزي،
گونههاي مختلفي از قبيل کشیم بزرگ ،آبچيليك پاسبز ،آبچيليك پاسرخ ،حواصيل خاكستري ،حواصيل
سفيد ،غاز خاکستری ،فالمینگو ،خوتكا و اردك سرسبز در آن به چشم ميخورند .از دیگر حیات وحش
خشکزی حاشیه منطقه میتوان عقاب طاليي ،دال ،پيغوي کوچک ،بوتیمار کوچک ،جغد کوچک ،بلدرچين
معمولي،کبوتر وحشی ،زاغ بور ،زاغ نوک قرمز ،زاغي ،گنجشک درختي ،دم جنبانک ابلق ،چکاوک کاکلي،
چکاوک پنجه کوتاه ،پرستو ،هدهد ،سبز قبا ،هوبره ،کوکر شکم سياه ،دودک ،سليم طوقی ،مار پلنگی ،مار
جعفری ،الک پشت مهميزدار ،بزمچه بيابانی خاکستری ،قوچ ومیش ،گرگ ،کفتار ،روباه ،تشی ،خرگوش،
خارپشت و . ...
در حال حاضر گياهان غالب در مناطق دشتي قيچ ،گز و تاغ ميباشد که از پوشش نسبتاً خوبي برخوردار
ميباشد و در حاشيه تاالب بوتههاي گز ،آتريپلکس ،قليا و ني به چشم ميخورد .همچنين از ديگر گياهان
غیر وابسته با تاالب منطقه ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد :درمنه ،خارشتر ،چرخه ،کما ،اشنان ،هندوانه
ابوجهل ،سئودا و اسپند .بهطور کلي چون منطقه در ناحيه خشک و نيمه خشک قرار گرفته است و از طرفي
خشکساليهاي چند ساله اخير بر منطقه حکم فرماست ،پوشش گياهي آن فقير ميباشد .همچنين چراي بي
رويه و بهره برداري بدون در نظر گرفتن ظرفيت مراتع بيش از پيش باعث تخريب مراتع موجود گرديده است.
شایان ذکر است پروانههای چرای دام توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قبل از معرفی

29

منطقه به عنوان پناهگاه حیاتوحش صادر شده است ،لذا دامداران منطقه دارای حقوق عرفی هستند و
بایستی پروانههای چرای آنها خریداری گردد.
منطقه مذکور در حال حاضر با تعداد یک پاسگاه محيطباني و پرسنل اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان نهبندان کنترل میگردد.
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پناهگاه حیات وحش رباط شور
منطقه رباط شور با مساحت  63900هکتار ،به استناد بند «الف» ماده  3قانون حفاظت و  بهسازي محيط
زيست و با مصوبه شماره  347شورايعالي حفاظت محيط زيست مورخ 89/9/14به عنوان پناهگاه حیات وحش
معرفی گردید .منطقه رباط شور با مساحت  63900هکتار بين  57درجه  24دقیقه طول غربي تا  57درجه و
 58دقیقه طول شرقي و بين  33درجه  48دقیقه عرض جنوبي تا  34درجه عرض شمالي واقع گرديده است.
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محدوده قانونی
از شمال از محل اتصال راه خاکي بشرويه به چاهنو با جاده شرکت گاز و در مسير اين جاده به طرف شرق تا
محل اتصال آن به راه  خاکي محله دامداري آقاي جعفرزاده به روستاي پلوند.
از شرق :در مسير جاده  راه خاكي محله دامداري آقاي  جعفرزاده  تا دامداري مذكور به شرق تا پوزه ريگي و
سپس در خط مستقيم مفروض تا حوض حاجي مندلي ،چاه طبسي و از آنجا مستقيم  بهطرف جاده آسفالته  
فردوس به بشرويه تا حريم جاده مذكور
از جنوب :از حريم جاده آسفالته فردوس  -بشرويه به سمت بشرويه  تا  10كيلومتري پاسگاه شهيد زارع
مستقيماً به طرف شمال و از نقطه فوق مستقيم متصل به راه خاكي رباط شور به سد کالوگي و  در مسير راه
خاكي تا سد كالوگي و  سپس در امتداد مسير كوره راه تا حوض آقا.
از غرب :از حوض آقا مستقيماً متصل به حريم  جاده خاکي بشرويه به چاهنو( حدود  12کيلومتر مانده به
تقاطع آن با جاده شرکت گاز) به سمت چاه نو در حريم جاده فوق تا اتصال آن به جاده خاکي شرکت گاز.
سيماي طبيعي منطقه
کوه رباط شور با مورفولوژي سنگالخي ،تقريباً متقارن و قله هاي مضرس با حداکثر ارتفاع  1523متر در
داخل دشت قرارگرفته است .ساير نقاط ارتفاعي بهصورت تپه ماهورها و تپههاي شني کم ارتفاع  درسطح منطقه
مشاهده مي گردد .بنابراين از نظرتوپوگرافي منطقه  پيشنهادي رباط شور  را ميتوان به سه قسمت تقسيم نمود:
الف) کوه رباط شور که مرتفعترين نقطه  و بهصورت سنگالخي  و مضرس و اغلب فاقد بافت خاک مناسب
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است و درصد کمي از مساحت منطقه  را در برگرفته است.
ب) اراضي دشتي با تپه ماهورهاي کم ارتفاع حدود 40درصد از مساحت منطقه را شامل ميشود.
ج) حدود  55درصد از وسعت منطقه را ريگزار و تپههاي شني در برگرفته است.
گونههاي شاخص منطقه شامل کل و بز و آهو که زيستگاه  اصلي آنها بهترتيب کوه رباط شور و ريگ رباط
شور است .منطقه رباط شور داراي تنوع زيستي  با ارزشي است .اين منطقه زيستگاه  مناسبي  براي ردههاي  
مختلف جانوري به ويژه خزندگان است .کل و بز ،خرگوش ،آهو ،جوجه تيغي ،گربه شني ،سياه گوش ،روباه
معمولي ،روباه شني ،زرده بر ،خفاش ،گرگ ،شغال ،کفتار ،تشي ،پامسواکي ،کرکس ،کبک ،تيهو ،هوبره ،انواع
کوکر ،دودوک ،سبزقبا ،چکاوک ،سنگ چشم ،عقاب ،سارگيه ،دليجه ،الک پشت ،بزمجه ،آگاما ،انواع مار و
مارمولک.
پوشش گياهي  منطقه علي رغم اقليم بياباني و نيمه بياباني ،کمبود بارندگي وخشکساليهاي مداوم ،از نظر
تنوع و در برخي نقاط از نظر سطح پوشش چشمگير ميباشد .از نظر تيپ پوشش گياهي ميتوان منطقه  را  به
پنج تيپ تقسيم نمود:
الف) کوه رباط شور :گونه غالب آن درمنه کوهي  و از گونههاي همراه آن گياهان بوتهاي گدسک که در فصل
بهار با گلدهي  و ميوه دهي زيبايي خاصي به طبيعت کوهستان  و اراضي حاشيه و پايکوه ميبخشد .پرند،
مخلصه ،هوم ،انواع گياهان  دارويي  و خوراکي مانند ريواس ،کلپوره ،کاکوتي ،زيره سياه و گونه هاي علفي يکساله
و چند ساله.
ب) اراضي پيراموني و گرداگرد کوه رباط شور :اين محدوده با تراکم و درصد پوشش بيشتر گونه غالب درمنه
دشتي از ساير محدودهها مجزا و مشخص ميباشد .از گونههاي همراه آن قيچ ،پرند ،پرچم ،الله و ساير گونههاي
علفي يکساله  و چندساله را ميتوان نام برد.
ج) دشت مرکزي :بين کوه رباط شور و ريگزار حاشيه آبراههها داراي پوشش گياهي به نسبت ضعيف و پراکنده
است .درمنه ،خارشتر ،انواع شور ،اسپند ،قيچ ،گونههايي از گياهان  علفي يکساله نمونههايي از پوشش گياهي
اين قسمت ميباشد .درحاشيه ريگزار پوشش غالب بوتههاي جفنه با سطح پوشش خوب تشکيل ميدهد .اين
شرايط در قسمتهايي از اراضي شمال منطقه نيز حاکم و جمعاً حدود 30درصد از مساحت کل منطقه را شامل
ميشود.
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د) ريگزار و تپههاي ماسهاي( :حدود  55درصد از
کل مساحت منطقه)
درفصل بهار با رويش گياهان علفي يکساله این
قسمت از منطقه سرسبزي خاصي به خود ميگيرد.
اين سرسبزي در برخي نقاط با  ادامه حيات گياهاني
مانند سيف ،نخود وحشي و هندوانه ابوجهل در
فصل تابستان  و پاييز نيز ادامه داشته و منبع غذايي
خوبي براي گياهخواران وحشي بهويژه آهو محسوب
ميشود .درختان تاغ بهصورت پراکنده مشاهده
ميشوند .اسکنبيل بهصورت متراکم يا پراکنده
قسمتهايي از اين محدوده را پوشش داده است.
جفنه ،پرچم ،حلمه ،چربوک ،نيز از جمله گونههاي
گياهي ديگر آن است.

ه) عرصه جنوبي منطقه و رودخانه فصلي کالوگي:
در داخل رودخانه فصلي کالوگي شرايط مناسبي
براي رشد درختچههاي گز ايجاد شده دورنماي آن
بهشکل نوار سبز رنگي مشخص ميباشد .در اراضي
دشتي و تپه ماهوري جنوب منطقه ،جنگل تاغ و درمنه
دشتي تيپ غالب گياهي را تشکيل ميدهد و از ساير
گونههاي اين محدوده ميتوان به قيچ ،پرچم ،چرخه،
گز ،الله ،مخلصه  و  انواع گياهان  علفي يکساله و چند
ساله اشاره نمود.
منطقه مذکور در حال حاضر فاقد پاسگاه محیط
بانی بوده و توسط پرسنل اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان فردوس کنترل میگردد.
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رديف

نام منطقه

سطح مديريتي

مساحت (هكتار)

نام شهرستان

1

آرك و گرنگ

حفاظت شده

26238

خوسف

2

درميان

حفاظت شده

79311

درميان  -سربيشه

3

شاسكوه

حفاظت شده

70300

قاين -زیرکوه

4

مظفري

حفاظت شده

83190

فردوس  -بشرويه

5

كجي نمكزار نهبندان

پناهگاه حيات وحش

22765

نهبندان

6

رباط شور

پناهگاه حيات وحش

63900

فردوس  -بشرويه

7

نایبندان

پناهگاه حیات وحش

1516993

طبس

8

دشت اسفدن

شكار ممنوع

52000

قاين

9

كمرسرخ

شكار ممنوع

11485

سرايان

10

لشگرگاه

شكار ممنوع

11900

قاين

11

جيك و زيدر

شكار ممنوع

42000

نهبندان -سربیشه

12

درح

شكار ممنوع

78000

سربيشه  -نهبندان

13

باقران

شكار ممنوع

8000

بيرجند -خوسف

14

عشق آباد

شكار ممنوع

22255

بشرويه

15

آرك و گرنگ

شكار ممنوع

12000

خوسف

16

آهنگران

شكار ممنوع

20000

زیرکوه

17

علی حیدر

شکارممنوع

35543

بشرویه

18

باقران

پيشنهادي حفاظت شده

13590

بیرجند -خوسف

19

دق پطرگان

پيشنهادي حفاظت شده

142795

زیرکوه

20

کمرسرخ

پيشنهادي حفاظت شده

5283

سرایان

جمع

     کل مناطق تحت مدیریت                                      2317548
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پستانداران
يوزپلنگ
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Acinonyx jubatus

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ضمیمه I

CR

ایران
در معرض خطر
انقراض

یوزپلنگ از راسته گوشتخواران و خانواده گربهسانان
است .تنها گربهساني كه از دور شباهت زيادي به  
سگسانان دارد .دست و پايي بلند ،بدن كشيده و
باريك سينه فراخ  قسمت پشت قوز كرده رنگ پشت
زرد متمايل به قرمز و زير بدن سفيد است .سطح
بدن از خالهاي گرد سياه و توپر پوشيده شده است

و هیچ دو یوزپلنگی را نمیتوان یافت که خالهای
روی بدن یا صورتشان یکسان باشد ،درست مانند اثر
انگشت انسانها که در هیچ دو فردی یکسان نیست.
دو نوار تيره رنگ از اطراف چشم تا كنار لبها قرار
گرفته كه به آن خط اشكي ميگويند .خط اشکی
چند کارکرد دارد :از بازتاب نور جلوگیری میکند
و وسیلهای برای استتار بیشتر است بهعالوه با به
حداقل رساندن زنندگی نورخورشید برای چشمان
جانور باعث افزایش دقت دید آن میشود در حقیقت
خط اشک عینک آفتابی یوزپلنگهاست.
بر خالف ساير گربه سانان ناخنها جمع نميشوند و
حالتآشكاردارند(بچههاتاششماهگيقادرندناخنها
را جمع كنند)  .يوز سريعترين دونده جهان است که
در مواقع ضروري ميتواند با سرعت  110كيلومتر در
ساعت بدود .پينههاي سفت كف پا (در ساير گربهسانان
كه مجبورند بيصدا به طعمه خود نزديك شوند پينهها
نرماند) و ناخنهاي بلندش قابليت چرخش ناگهاني و
توقف سريع را به اين حيوان ميدهند.
طعمههای اصلي يوز ايراني قوچ و ميش ،کل و
بز ،جبير و آهو است .همچنين ،خيلی اوقات يوزها
مبادرت به شکار خرگوش مینمايند.
توليد مثل :جفتگيري در اواسط زمستان
شروع ميشود .مدت بارداري  95روز است 1تا  6و
معموالً  2تا  4نوزاد به دنيا ميآورند.

زيستگاه :دشتهاي باز و تپه ماهورهاي واقع در
مناطق استپي و بياباني
پراکندگی :پناهگاه حیات وحش نایبندان
(شهرستان طبس)  یکی از زیستگاههای اصلی یوز
در کشور محسوب میشود .جنگال اولین یوزپلنگی
است که در دوربینهای تلهای ثبت شده است.

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

ضمیمه I

EN

حمایت و
حفاظت شده

از راسته گوشتخواران و خانواده گربهسانان است.
داراي بدني نرم و انعطاف پذير هستند .رنگ عمومي
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پلنگ

panthera pardus

بدن از خاكستري تا قهوه اي روشن كه در قسمت
پشت  و پهلوها يكسري خالهاي توخالي كه از كنار
هم قرار گرفتن  2تا  5لكه سياه  بهوجود آمده است.
در قسمت شكم خالهاي توپري وجود دارد .داراي  
جثهاي بزرگ سري پهن و ناخنهاي تيز و بلند
هستند  .بزرگترين گربهسان ايران است .موجودي
است كه درجه سازگاري آن فوق العاده باالست  .
حس شنوايي بسيار قوي دارد.
از اكثر پستانداران بزرگ و كوچك بهخصوص پازن،
قوچ و ميش و همچنين پرندگان ،خزندگان ،ماهيها
و حشرات تغذيه ميكند .به شكار و خوردن گوشت
روباه و سگ اهلي عالقهمند است در مواقعي كه طعمه
در دسترس نباشد به حيوانات اهلي نظير گاو،گوسفند،
اسب ،االغ و حتي مرغ و خروس حمله ميكند.
توليد مثل :جفتگيري معموالً در اواسط زمستان
صورت ميگيرد .مدت بارداري  95روز است و از 1تا
 6نوزاد بهدنيا ميآورد.
زيستگاه :در اكثر زيستگاههاي كشور اعم از
جنگلي ،كوهستاني ،بياباني ،استپي و در ارتفاعات
مختلف از صفر تا نزديك  4000متر زندگي ميكند.
پراکندگی :منطقه حفاظت شده شاسکوه
(شهرستانهای قاین و زیرکوه) ،منطقه شکار ممنوع
آهنگران (شهرستانهای قاین و زیرکوه) ،پناهگاه
حیات وحش نای بندان (شهرستان طبس)   
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Caracal caracal

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

ضمیمه II

NT

حمایت و
حفاظت شده

از راسته گوشتخواران و خانواده گربهسانان است.
جثه بزرگتر از گربه اهلي است ،رنگ عمومي بدن
زرد متمايل به خاكستري ،دست و پاها بلند و پاها
بلندتر از دستها است .گوشهاي بزرگ و مثلثي
شكل با دستهاي از موهاي سياه  به طول تقريبي
 6سانتي متر در انتهاي آن دارد .اين گربهسان به
قدري چابك است كه با پرش عمودي ،پرنده را در

هوا شكارميكند و اگر به دستهاي از پرندگان برسد،
به سرعت تعدادي از آنها را در زمين و هوا شكار
ميكند .از پستانداران كوچك به اندازه موش تا بزرگ
به اندازه جبير ،پرندگاني نظير هوبره ،مارهاي سمي و
حشرات تغذيه ميكند .به آب زيادي احتياج ندارد و
آب مورد نياز را از بدن طعمه تأمين ميكند.
توليد مثل :معموالً در اواسط زمستان جفت
گيري ميكند .مدت بارداري حدود  70روز است و
1تا  6نوزاد بهدنيا ميآورد.
زيستگاه :دشتها و تپه ماهورهاي مناطق
بياباني و استپي.
پراکندگی :پناهگاه حیات وحش نای بندان
طبس.

سیاه گوش

Lynx lynx

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

ضمیمه II

LC

حمایت و
حفاظت شده

صورت می گیرد  و نوزادان آن ها در بهار متولد می شوند.
زیسـتگاه :زیسـتگاههای جنگلـی و بوتـه زارهـای
بلنـد زندگـی میکنـد.
پراکندگـی :منطقـه حفاظت شـده شاسـکوه
(شهرسـتانهای قایـن و زیرکـوه) ،مناطـق آزاد
بیرجنـد ،سربیشـه و بشـرویه.
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از راسته گوشتخواران و خانواده گربهسانان است.
Felis silvestris
جثه ای متوسط ،بدنی کوتاه و حجیم ،دستها و پاهایی گربه وحشی
بلند ،دمی بسیار کوتاه با نوکی سیاه و نیز موهای بلند و
ریش مانندی روی گونهها دارد .گوشهایش پهن ،بزرگ
و مثلثی شکلاند و در انتهای هر یک دستهای موی سیاه و
بلند روییده است .گاهی با یوزپلنگ اشتباه گرفته میشود.
از پستانداران کوچک ،خرگوش و نوزاد پستانداران
بزرگی مانند گراز ،شوکا ،قوچ و میش ،کل وبز ،روباه ،و
نیز پرندگان ،خزندگان و حشرهها تغذیه میکند .سیـاه
گوشها در دو حالت به سراغ گیاهان هم میروند :وقتی
که گرسنهاند و شکمشان خالی است و زمانی که سیرنـد
و شکمـشان پـر است .در هنـگام گرسنـگی ،گیاهان رده بندی حفاظتی:
پوششی در داخل معده به وجود میآورنــد و دیواره
IUCN
ایران
CIIES
ی آن را از آسیب شیرهی هضـم کنندهی قوی معده
Red List
نجات میدهند .در هنگام سیری نیز گیـاهان پـوشش
LC
ضمیمه II
مناسبی در برابر استــخوانهای تیــزی هستند که
ممکن است به دیوارهی معده آسیب برسانند.
از راسته گوشتخواران و خانواده گربهسانان است.
تولید مثل :جفتگیری سیاه گوشها در زمستان از اجداد گربه اهلي است و شباهت زيادي به آن دارد،
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ولي دمش كلفتتر و بلندتر است .به رنگهاي متفاوتي
از پلنگي ،راه راه ،شني تا خاكستري روشن مشاهده
ميشود .در دو طرف بدن  12نوار اريب تيره مشاهده
ميشود كه ممكن است بهصورت نقطه چين تقليل
يافته يا به كلي محو شده باشند.
از پستانداران كوچك ،پرندگان و تخم و جوجه
آنها ،خزندگان ،ماهي ،قورباغه ،حشرات و حيوانات
اهلي از قبيل مرغ و خروس ،بزغاله و گاهي مواد
گيــاهي تغذيــه ميكنـد .در منـاطقي كـه جانـوران
وحشـي نابـود شـدهانـد بــه دامهـاي اهلـي نظيـر
گوسفنـد و حتـي اسب و االغ حمله ميكنـد.
توليد مثل :جفتگيري در فصل زمستان انجام
ميگيرد ،طول دوره بارداري  60روز است و تعداد  3تا 5
نوزاد كور بهدنيا ميآورد.
زيسـتگاه :اكثـر زيسـتگاههاي ايـران اعـم از
جنگلـي ،كوهسـتاني مرتفع ،اسـتپي ،بياباني ،نزديك 
اماكـن مسـكوني.
پراکندگی :درسطح استان

گربه پاالس

Felis manul

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

ضمیمه II

-

در معرض خطر
انقراض

از راسته گوشتخواران و خانواده گربهسانان
است .جثه به اندازه گربه معمولی ولی سر پهن
است.گوشها کوچک،گرد ،و با فاصله زیاد از هم
و تقریباً در دو طرف سر قرار دارند .دمی بلند و
کلفت دارد .موهای بدن خاکستری متمایل به زرد
اخرایی که نوک سفید موها آنها را به رنگ برفکی
نقرهای درآورده است .بر روی پیشانی خالهای
مشخصی دیده میشود موهای گونهها بلند با دو

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

ضمیمه II

NT

در معرض خطر
انقراض

از راسته گوشتخواران و خانواده گربهسانان
است ،جثه از گربه خانگی کوچکتر است .سر
پهن ،گوشها بزرگ و پهن و با فاصله به نسبت
زیاد از هم قرار دارند .دست و پا کوتاه است .بر
خالف سایر گربهها کف دستها و پاها موهای بلند
قهوهای یا سیاهی دارند که پینهها را میپوشاند.
موها نرم و متراکم رنگ موهای پشت زرد شنی
گاهی با خالها و نوارهای نسبتا تیره پایین بدن
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نوار قهوهای رنگ در هر طرف سر موها بلندتر و
متراکمتر از سایر گربههاست موهای زیر بدن نیز
بسیار بلند و طول آنها تقریبا دو برابر موهای
پشت و پهلوهاست .این موها عایق بسیار خوبی
در مقابل زمینهای یـخ زده و بـرفی بهشمار
میرود .از پرندگان و جوندگان تغذیه میکند.
زیستگاه :مناطق استپی مرتفع با پوشش
گیاهی نسبتاً متراکم.
تولید مثل :احتماالً در زمستان جفتگیری
میکند بعد از حدود  65روز یک تا  6بچه میزاید.
پراکندگی :منطقه حفاظت شده شاسکوه
(شهرستان قاین) ،منطقه حفاظت شده درمیان
(شهرستان های سربیشه و درمیان) ،منطقه
حفاظت شده کمرسرخ (شهرستان سرایان)،
ارتفاعات باقران (شهرستان بیرجند).

گربه شنی

Felis margarita
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سفید است یک نوار گندمگون متمایل به قرمز از
گوشه چشمها به سمت گونهها مشاهده میشوند.
از پستانداران کوچک ،پرندگان ،خزندگان و
حشرات  تغذیه میکند.
تولید مثل :جفتگیری در اواسط زمستان
صورت میگیرد و احتماالً دوبار در سال تولید مثل
میکند .بعد از  63روز دو تا چهار بچه کور میزاید.
زیستگاه :مناطق استپی و بیابانی این گربه
خود را با مناطق فوق العاده خشک و تپههای شنی
تطابق داده است.
پراکندگـی :منطقـه حفاظـت شـده مظفـری
(شهرسـتانهای فـردوس و بشـرویه) ،منطقـه
حفاظـت شـده شاسـکوه (شهرسـتانهای قایـن و
زیرکـوه) ،مناطـق آزاد نهبنـدان ،منطقـه پطـرگان
(شهرسـتان زیرکـوه) و پناهگاه حیـات وحش رباط
شـور و ریگزارهـای شهرسـتان بشـرویه.

روباه شنی

Vulpes rueppellii

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

-

LC

حمایت و
حفاظت شده

از راسته گوشتخواران و خانواده سگسانان است.
اين حيوان به رنگ شن ديده ميشود و در مقايسه
با روباه معمولي جثه كوچكتر وگوشهاي نسبتاً
بزرگتري دارد .در دو طرف صورت دو تا نوار تيره
رنگ از زير چشمها تا كنار لبها امتداد يافته است.
دم به رنگ زرد متمايل به قهوهاي و انتهاي آن سفيد
رنگ است و بين انگشتان دست و پا يكسري موهايي
وجود دارد كه باعث ميشود اين جانور در بيابانهاي

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

-

VU

-

از راسته گوشتخواران و خانواده راسوها است.
داراي جثهاي كوچك ،پوزه كوتاه و دمي بلند و پشمالو
با انتهاي تيره ميباشد .رنگ عمومي بدن قهوهاي است
كه لكههاي پهن زرد رنگي در نواحي سر ،پشت و دم  
وجود دارد .اطراف چشمها نوار قهوهاي رنگي ديده
ميشود .شبزي است و در النه متروك ساير جانوران
ساكن ميشود يا خود النه زير زميني حفر ميكند.
معموالً از جوندگان ،خرگوش ،پرندگان و خزندگان
تغذيه ميكند.

معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست
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گرمسيري وقتي روي شن و ماسه راه ميرود پاهايش
نسوزد و مانع فرو رفتن حيوان در شن ميشود.
از مواد حيواني نظير سوسك ،جوندگان كوچك،
خزندگان ،الشه حيوانات و مواد گياهي نظير برگ،
دانههاي آبدار و صيفيجات تغذيه ميكند.
توليد مثل :در اوايل فصل بهار بين 2تا  3نوزاد
بهدنيا ميآورد.
زيستگاه :مناطق بياباني و استپي
پراکندگی :منطقه حفاظت شده مظفری
(شهرستانهای فردوس و بشرویه) ،منطقه حفاظت
شده شاسکوه (شهرستان های قاین و زیرکوه) ،مناطق
آزاد نهبندان ،منطقه پطرگان (شهرستان زیرکوه)،
پناهگاه حیات وحش نایبندان (شهرستان طبس) و
پناهگاه حیات وحش رباط شور و ریگزارهای شهرستان
بشرویه.
حیوان خانواده دوست :روباهها حیواناتی
خانواده دوستاند .آنها برای فرزندانشان النه
میسازند و در زمان تولد نوزاد ( )4-8مادر در النه
میماند و پدر برای او غذا میآورد .بچه ها تا 4
ماهگی از شیر مادر تغذیه میکنند و پس از آن
مستقل میشوند .روباهها به قدری خانواده دوست
هستند که برای نوزادان خود دو النه مجزا درست
میکنند تا هنگام احساس خطر فوری آنها را
جابه جا کنند.

زرده بر

Vormela peregusna
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توليد مثل :جفتگيري در فصل زمستان انجام
ميگيرد و طول دوره بارداري حدود  2ماه است و
تعداد  4تا   8نوزاد بهدنيا ميآورد.
زيستگاه :مناطق استپي و اغلب در اراضي باز
مشاهده ميشود.
پراکندگی :درسطح استان
معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی و گونـه های شاخص جانـوری آن

قوچ اوریال

Ovis orientalis
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رده بندی حفاظتی:
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ایران

ضمیمه II

VU

حمایت و
حفاظت شده

از راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان میباشد.
بزرگترين قوچ ايران است .نرها شاخهاي بلندي

دارند  .رکورد ثبت شده در استان مربوط به منطقه
حفاظت شده درمیان است که  93سانتی متر
طول دارد (بلندترین شاخ که مربوط به پارک ملی
گلستان است و رکورد جهانی محسوب میشود
 113سانتی متر طول دارد) .شاخها حلزوني شكل
هستند كه به اطراف و پهلوي صورت هم ميرسند.
مادهها داراي شاخهاي كوتاهي هستند ،نرها داراي
موهاي پيش سينهاي بلند و سفيد رنگ و سطح
مقطع شاخها به صورت مثلثي است.
قـوچ و میـش اوریـال (بـزرگ تریـن قـوچ و میش
ایـران) بـه عنـوان یکـی از گونه های نادر و شـاخص
جانـوری ایـران و خراسـان جنوبـی ،در لیسـت قرمز
 IUCNبـه عنـوان یک گونه حسـاس و آسـیب پذیر
معرفـی شـده اسـت .طـی بازدیدهـای میدانـی بـه
عمـل آمده در سـال هـای اخیر ،اکثر کارشناسـان و
صاحـب نظـران بر ایـن باورند که با توجـه به ویژگی
هـای موفولوژیـک قـوچ و میـش واقـع در منطقـه
حفاظـت شـده درمیـان خراسـان جنوبـی و تفـاوت
هـای بـارز آن بـا سـایر قـوچ و میـش هـای اوریال،
ایـن گونـه مسـتقل از سـایر گونه های قـوچ و میش
اوریـال ناخالـص اسـت و چه بسـا کـه با آزمایشـات
ژنتیکـی بـه عنـوان گونـه ای مجـزا مشـخص گردد.
وضعیـت رده بنـدی قـوچ و میشهـای ایران بسـیار
مهـم و پیچیده اسـت و بـرای تعیین جایـگاه آنها در

پازن (كل و بز ،بز كوهي)

Capra aegagrus
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رده بنـدی جهانـی نیـاز مبرمـی بـه انجـام مطالعات
و تحقیقـات مختلـف بـه خصـوص از نظـر ژنتیکـی
میباشـد ،ولی متأسـفانه در سـالهای اخیـر اقدامات
موثـری در ایـن زمینه انجام نگرفته اسـت و به همین
دلیـل اکثـر نظریـات و دیدگاههـای فعلـی نمیتواند
بـه طـور قطع مـورد قبـول قـرار گیرد.
زيستگاه :تپه ماهورها و دامنه كوهستانها
پراکندگی :درسطح استان

از راسـته زوج سـمان و خانـواده گاوسـانان
میباشـد .از نظـر جثـه بزرگتـر از بزهـاي اهلـي
اسـت .بـه نرهـاي ايـن جانـور كل و بـه مادههـا
بـز گفتـه ميشـود .نرهـا داراي شـاخهاي بلنـد و
كنگـرهدار هسـتند كه هر كنگره نمايانگر يكسـال
عمـر جانـور اسـت همچنيـن نرهـاي ايـن جانور
داراي ريـش بلنـد و سـياه هسـتند در صورتي كه
مادههـا شـاخ هـاي كوتاهـي دارنـد و فاقـد ريش
هسـتند .رنـگ بـدن در بزهـا و كلهـاي جـوان
قهـوهاي متمايـل بـه خاكسـتري و روي پشـت و
شـانه آنهـا نوار تيـرهاي وجـود دارد كـه در ناحيه
سـينه پهـن شـده و بهصـورت طوقـي درميآيـد.
بـه پـازن سـلطان صخرهها هـم گفته ميشـود به
دليـل اينكـه خيلي راحـت از صخرههاي سـخت
باال مـيرود.
بهطـور عمـده موجوداتـي سـر شـاخه چـر
( )Browserهسـتند و اكثرا ً از شـاخه درختچهها
و همچنيـن علوفـه تغذيـه ميكنـد.
توليد مثل :جفتگيري در مناطق گرمسير اوايل
پاييز و در مناطق سردسير اواخر پاييز ميباشد .نرها
براي تصاحب مادهها در فصل جفتگيري دست به
نبرد ميزنند و هر نر با  5تا  15ماده تشكيل حرمسرا
داده ولي معموالً بين  15تا  20درصد مادهها باردار
نميشوند .طول دوره بارداري  160روز است يك و
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اغلب دو و به ندرت سه بچه بهدنيا ميآورند و اكثرا ً
دوقلو زا هستند.
زيسـتگاه :از صخرههـاي سـنگي سـاحلي تـا
ارتفاعـات باالتـر از  4000متـر
پراکندگی :درسطح استان  

آهو (غزال)

Gazella subgutturosa

معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست
خراسان جنوبی و گونـه های شاخص جانـوری آن
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رده بندی حفاظتی:
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-
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حمایت و
حفاظت شده

از راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان میباشد
نرها داراي شاخ و مادهها فاقد شاخ هستند (ولي
گاهي مادهها شاخهاي كوتاهي دارند ).معموالً شاخها

در قاعده و پايين نزديك بهم بوده و در قسمت باال
از هم فاصله ميگيرند به همين دليل اگر از پهلو
به شاخها نگاه كنيم به شكل   Sديده ميشود .در
فصل تابستان موها كوتاه و شني رنگ و در زمستان
موها بلندتر و متمايل به قهوهاي هستند ،زير بدن
و كفلها سفيد ،موهاي دم نسبتاً بلند و سياه رنگ
است .مهمترين مشخصه آهو كه آنرا از جبير متمايز
ميكند حالت برآمدگي و متورم گواتر مانند  زير
گلو بهخصوص در نرها است به همين جهت به
اسم  Subgutturosaنامگذاري شدهاند .بهصورت
اجتماعي زندگي ميكند.
از علوفه و بوتهها تغذيه ميكند .گاهي اوقات به
مزارع غالت و صيفي جات دستبرد ميزند.
توليد مثل :جفتگيري در مناطق گرمسير
اوايل پاييز و در مناطق سرد سير اواخر پاييز  انجام
ميگيرد .طول دوره بارداري  170روز و تعداد  1تا 2
نوزاد بهدنيا ميآورد.
زيستگاه مناطق استپي و بياباني (درمنه زارهاي
واقع در دشتهاي مسطح را ترجيح ميدهد).
وضعيت فعلی :حمايت و حفاظت شده
پراکندگی :منطقه حفاظت شده مظفری
(شهرستان فردوس) ،منطقه شکار ممنوع درح
(شهرستان سربیشه) ،منطقه مرک (شهرستان
بیرجند) ،منطقه حفاظت شده درمیان ،پناهگاه حیات

وحش رباط شور (شهرستان فردوس) ،مناطق آزاد
زیرکوه ،منطقه حفاظت شده شاسکوه (شهرستان
های قاین و زیرکوه) ،منطقه حفاظت شده آرک و
گرنگ (شهرستان خوسف) ،منطقه حفاظت شده
کمرسرخ (شهرستان سرایان) ،منطقه شکار ممنوع
عشق آباد و علی حیدر (شهرستان بشرویه).

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

ایران

-

-

حمایت و
حفاظت شده

از راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان میباشد.
اين جانور شباهت زيادي به آهو دارد .عمدهترين
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جبیـر

Gazella bennettii

تفاوت اينجانور با آهو اين است كه  گوشها و دم
آن معموالً از آهو بلندتر است .مادهها  بر خالف آهو
داراي شاخهاي نازك و بلند  هستند شاخ جبيرهاي
نر قوس زيادي به خارج ندارد و قدري موازي به
نظر ميرسد .حيوان پرطاقتي است و شرايط سخت
مناطق كويري را بهخوبي تحمل ميكند .به آب
كمي نياز دارد و آب مورد نياز بدن خود را از گياهان
تأمين ميكند .مثل آهو تشكيل گلههاي بزرگ
نميدهد و در مناطق خشكتر زندگي ميكند .از
نظر رنگ شبيه آهوست.
از علوفه ،بوتهها و برگ درختان  تغذيه ميكند.
توليد مثل :جفتگيري در مناطق گرمسير
اوايل پاييز و در مناطق سرد سير اواخر پاييز  انجام
ميگيرد .طول دوره بارداري  170روز و تعداد  1تا
 2نوزاد بهدنيا ميآورد .دو بار در سال توليد مثل
ميكند.
زيستگاه :مناطق بياباني و استپي .معموالً تپه
ماهورهاي كوتاه و بوته زارهاي بلند را به دشتهاي
صاف ترجيح ميدهد.
وضعيت فعلی :حمايت و حفاظت شده
پراکندگی :پناهگاه حیات وحش نایبندان
(شهرستان طبس) ،منطقه قله ریگ (شهرستان
نهبندان)
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فیلوش ،یلوه ،چنگر نوک سرخ ،چنگر معمولی ،سلیم
پرندگان آبزی
طوقی کوچک ،فاالروپ گردن سرخ ،پاشلک معمولی،
سارگپه معمولی ،انواع سنقر ،عقاب تاالبی ،دلیجه ،ماهی
مهاجران و ساکنین آبگیرهای خراسان جنوبی
خورک کوچک ،دم جنبانک ابلق و  ...اشاره نمود .در ذیل
مهاجرت طوالنی از ویژگیهای پرندگان است.
به معرفی چند گونه شاخص می پردازیم.
مهاجرت راهی برای غلبه بر تغییر وضع آب و هوای
زیستگاههای مناسب برای زندگی و تولیدمثل است.
Podiceps cristatus
توانایی مهاجرت غریزی است .حتی در قفس نیز کشیم بزرگ
پرندگان  رفتارهای آمادگی مهاجرت مانند افزایش
پرریزی و تغذیهی بیشتر را نشان میدهند.
پرندگان مهاجر آبزي كه در مناطق شمالي كره زمين
به صورت مجتمع با ساير پرندگان هم نوع خود زيست
مي نمايند ،همه ساله به خاطر فرار از سرما و به دست
آوردن غذا با خط سيرهاي متفاوت به سمت مناطق
گرم جنوبي مهاجرت مي نمايند .يكي از اين خط سير
مهاجرت ها ،خط مهاجرتي آسياي مركزي است كه از
تنها گونه از  5نوع کشیمی است که در تاالب دیده
استان خراسان جنوبي ميگذرد 22 .آبگير ،بركه و تاالب شده است .پرندهای است از خانواده کشیمیان به
استان و در راس آنها پناهگاه حیات وحش کجی نمکزار ،طول  49سانتیمتر که برای زندگی در محیطهای
در اوج آب گيري خود پذيراي حضور این گونه های آبی و تغذیه از ماهیها سازگاریهای خاصی پیدا
مهاجر است .از جمله پرندگان مهاجر و ساکن در این کرده است .منقارش بسیار باریک و نوک تیز و بدنش
آبگیرها می توان به انواع آبچلیک ،باکالن بزرگ ،کشیم دوکی شکل است و بهراحتی مسافتهای طوالنی را
بزرگ ،حواصیل خاکستری ،حواصیل ارغوانی ،اگرت در زیر آب شنا میکند .در فصل زاد و ولد با یک جفت
بزرگ و کوچک ،بوتیمار بزرگ و کوچک ،لک لک سیاه ،کاکل تیره رنگ و طرههای بلوطی و سیاه دور سر به
اکراس سیاه ،کفچه نوک ،فالمینگو ،غاز خاکستری ،آسانی شناخته میشود .ظاهرا ً بدون دم بهنظر میآید
پلیکان ،آنقوت ،خوتکا ،اردک سرسبز ،اردک سرحنایی ،و گردنش باریک است .آشیانه خود را روی آب و در

میان علفها میسازد و غذای اصلیاش ماهی است.
پرنده با خوردن ماهیها و گاهی نرم تنان و دوزیستان
نقش خود را در چرخه حیات و تعادل طبیعت بهویژه
در محیطهای آبی ایفا میکند .این پرنده خود نیز
طعمهای برای عقابهاست و گاهی انسان نیز آن را
شکار میکند.

منقار قوی ،بزرگ و مضرص آنها سبب شده تا علفها
را ببرند و اصطالحاً چرا کنند .بیشتر از گیاهان اطراف
رودخانهها و جلبکهای آبهای شیرین و دانههای
گیاهان و حشرات تغذیه میکند.

خو تکا

Anas crecca

غاز خاکستری به طول  75سانتیمتر از اجداد
غازهای اهلی است که پرندهای مهاجر ،پر سر و صدا
و پر تعداد است و بر خالف سایر مرغابیها غذای
خود را بهجای آب در خشکی جستجو میکند .غازها
پرندگانی اجتماعی هستند که کلیه فعالیتهای
اجتماعی خود از قبیل تغذیه ،زادآوری ،مهاجرت
و النهسازی را بهطور گروهی انجام میدهند .قرار
گرفتن پاها درست در زیر شکم سبب میشود تا به
راحتی روی زمین و میان علفها راه بروند .از طرفی

خوتکا به طول  35سانتیمتر از خانواده غازیان،
کوچکترین اردک بهشمار میرود .به دلیل داشتن
جثه کوچک سرعت بال زدن آنها از مرغابیهای دیگر
بسیار بیشتر است ،بهطوری که گاهی نمیشود باور
کرد مرغابی هستند .آنها در یک چشم به هم زدن
و بهصورت کام ً
ال عمودی از سطح آب بلند میشوند.
خوتکاها  اولین مهاجران استان هستند که با فرا رسیدن
فصل سرما به سمت مناطق گرمتر پرواز میکنند.
از گیاهان آبزی ،ساقه و برگها و علفهای کنار
رودخانهها و کرمها و حشرات پراکنده بر روی سطح
آب و الرو آنها تغذیه میکند .مدفوع خوتکاها
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مدفوع اردکهای سرسبز منبع غذایی ماهیانی
منبع غذایی ماهیانی است که در آبگیرهای محل
زندگی آنها هستند .پرندگان شکارچی مانند است که در آبگیرهای محل زندگی آنها زندگی
میکنند .پرندگان شکارچی مانند عقابهای دریایی
عقابهای دریایی هم خوتکا را شکار میکنند.
هم اردکهای سرسبز را شکار میکنند.

اردک سرسبز
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Anas platyrhynchos

اردک سرسبز بهطول  50-60سانتیمتر از خانواده
غازیان ،بزرگترین اردک بهشمار میرود .رنگ
اردکهای سرسبز نر و ماده با هم تفاوت دارد ،زیرا
اردکهای ماده در زمان خوابیدن روی تخم برای
حفاظت از آن باید خود را استتار کنند .این تفاوت
رنگ در پرندهی نر و ماده در بیشتر گونههای اردک
دیده میشود .در فصل زادآوری اردکهای سرسبز
از رنگهای درخشان سر و بالهای خود برای جلب
توجه جفت استفاده میکنند و با نرهای دیگر به رقابت
میپردازند .اینگونه در میان شاه پرهای خود چند
پر رنگین بسیار براق دارند که به آن «آینهی بالی»
میگویند و یکی از راههای مهم شناسایی آنهاست.

فالمینگو

phoenicopterus rubber

فالمینگو بهطول 130سانتیمتر از خانواده
فالمینگویان ،منقارشان شکل خاص دارد و به پایین
برگشته است .به رنگهای زیبای صورتی مایل به
قرمز و سفید دیده میشود و جوانها به رنگ دودی
چرکی با پاهای قهوهای تیره مشاهده میشوند .نر
و ماده همشکلاند ولی ماده اندکی کوچکتر است.
فالمینگو در مقایسه با فالمینگوی کوچک از جمعیت
و پراکندگی بیشتری برخوردار است.
این پرنده در مناطق ساحلی دریاها و دریاچهها و
دریاچههای شور و کم عمق به سر میبرد و آشیانه را

چنگر

Fulica atra
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به شکل تودهای کاسه مانند که از گِل است و کمی
باالتر از آب قرار دارد ،میسازد و همانجا تولید مثل
میکند .فالمینگوی نر در فصل زادآوری برای یافتن
جفت مناسب خود ،حرکاتی رقص مانند به رقابت با
سایر نرها میپردازند .آنها در این حالت سر و گردن
خود را به دو طرف تکان میدهند و در سطح آب
میدوند .فالمینگوی ماده  1یا  2تخم سبز کم رنگ
میگذارد و نر و ماده هر دو به نوبت روی تخمها
میخوابند .جوجهها  75روز پس از خارج شدن از
تخم میتوانند پرواز کنند  .
فالمینگو از سختپوستان داخل آب تغذیه
میکنند .و در مقابل خود این پرندگان و تخمهایشان
غذای حیوانات دیگری مانند شغال ،روباه و پرندگان
شکاری هستند .این پرنده جزو پرندگان حمایت شده
است و در ضمیمه  IIکنوانسیون سایتیس قرار دارد.

چنگر به طول  37سانتی متر از خانواده یلوه ییان،
پرندهای است خوش اشتها با بدن سیاه رنگ و نوک
سفید و پاهای بلند که پردههای میان انگشتان پای
آنها متفاوت از پرندگان دیگر و شبیه برگهای
کوچکی در اطراف انگشتان است .این نوع عجیب
پرده انگشتی به پرنده کمک میکند که با پاهایش به
شاخههای گیاهان بچسبد یا روی گیاهان سطح آب
راه برود .هر چند برای شنا کردن در آب هم از همین
پردههای انگشتی بهره میبرد.
چنگر در زیستگاههای آب شیرین زندگی میکند
و به ندرت وارد آب دریا و آبهای شور میشود .یکی
از راههای تغذیه چنگر این است که سر و نیمی از
بدن خود را در زیر آب فرو میبرد و با کمک نوک
کوتاه و تیز خود غذا میخورد .راه دیگر شیرجه زدن
به زیر آب است .در این حالت چنگر به کمک پاهای
پـردهدار و بالهـایش در زیر آب حرکت میکنـد و
غذای خود را که گیاهان آبزی ،نرم تنان و مهرهداران
کوچک است ،جمع میکند.
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پرندگان خشک زی
عقاب طالیی
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جمعیت برخی گونههایی را که نقش آفت دارند را
کنترل میکند تا ارکان طبیعت پایدار بماند.

Aquila chrysaetos

عقاب طالیی به طول  75-88سانتیمتر و پهنای دو
بال  190-230سانتی متر از خانواده قوشیان ،محتاطترین
شکارچی به شمار می رود .این عقاب بزرگ جثه در باالی
کوهها و دامنهها پرواز میکند و گاه آن چنان باال میرود
که بهصورت یک نقطه تیره رنگ کوچک دیده میشود.
این شکارچی محتاط با سرعت باور نکردنی از اوج آسمان
به سمت پایین شیرجه بزنند .عقاب طالیی معموالً شکار
خود را از فواصل دور زیر نظر میگیرد و از نقطه کور به
آن حمله میکند و میتواند طعمههایی تا وزن  4کیلوگرم
را در حین پرواز حمل کند.
این عقاب چون در رأس هرم غذایی قرار دارد ،بنابراین
وجود تعداد زیادی از آنها در یک منطقه نشانهی سالم
و پایدار بودن آن زیست بوم است .در کنترل جمعیت
طعمههای خود در طبیعت نقش مهمی دارد .این پرنده

دلیجه

Falco tinnunculus

دلیجه به طول  32-38سانتی متر و پهنای دو بال
 70-78سانتی متر از خانواده شاهینیان ،کوچکترین
و فراوان پرنده شکاری ایران است .دلیجه استاد در جا
بال زدن در آسمان است .معموالً پس از در جا بال
زدن و در وقت مناسب با سرعت زیاد به سمت شکار
خود شیرجه میزنند و آنها را میگیرند.
آنها از النه اجارهای در فصل تخمگذاری استفاده
و پس از بازسازی النههای قدیمی و رها شده کالغها
یا سایر پرندگان در آنها تخم میگذارند .پرندگان این
خانواده سریعترین پرواز را در بین پرندگان دارند .به
خوردن حشرات و پرندگان کوچک پر تعداد مانند
گنجشک سانان عالقه زیادی دارند.

سارگپه معمولی

Buteo buteo

این پرنده  95تا  105سانتیمتر طول دارد و
جثهاش بزرگ و بسیار سنگین است .بالهایی پهن
و گسترده دارد و در پرواز شاهپرهایش گسترده
است .دم مستطیل شکل و بسیار کوتاه به رنگ
تیره و سر و گردنش تنها دارای کرک پرهای ریز
و سفید چرکی است که به رنگ شنل نخودی کم
رنگی در سینه منتهی میشود .زیر تنه قهوهای کم
رنگ ،شاهپرهای اولیه و ثانویه قهوهای تیره ،رو تنه
قهوهای کم رنگ و شاهپرها و دمش قهوهای تیره
است .پرنده نابالغ تیرهتر و کرکیتر است.
این پرنده در هنگام تغذیه از الشهی حیوانات
و هنگام استراحت بهصورت اجتماعی دیده
میشود .این پرنده در ایران بومی است و در نواحی
کوهستانی به سر میبرد.
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ایـن پرنـده  50سـانتیمتر طـول دارد .رنـگ پر و
بالـش بسـیار متنـوع ،بـا راه راه عرضـی روی دم و
نـواری تیـره کم رنـگ در انتهای دم دیده میشـود.
زیر بالها غالباً کم رنگ اسـت و در سـطح شـکمی
لکههـای سـفید فراوانـی بـه چشـم میخـورد .در
زیـر خـم بالهـا لکههـای بزرگ تیـره رنگـی دیده
میشـود و پاهـا بـدون پـر و بـه رنـگ زرد کم رنگ
اسـت .سـر و گردنش کوتاه و حالـت جثهاش جمع
و جور اسـت .پروازش نسـبتاً سنگین و کند است و
گاهـی نیـز در جا بـال زنی میکنـد .از ارتفاع پایین
روی شـکارهای کوچـک ماننـد خرگـوش و گاهـی
پرنـدگان جهیده و شـکار میکند .به الشـه و مردار
عالقـه دارد و از آنهـا تغذیـه میکند.

کرکس (د ا ل )

Gyps fulvus chukar
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پرندگان دیگر گوشهای آنها دارای الله گوش
Bubo bubo
شاه بوف
است که به جمعآوری امواج صوتی اطراف کمک
زیادی میکند .جغدها منقار قوی و قالب مانند
دارند .آنها چنگالهای بسیار قوی و تیز نیز دارند.
اوایل صبح و هنگام غروب به شکار پرداخته و
طعمههای بزرگ تا اندازه خرگوش را شکار میکند.
جغدها در ایجاد تعادل در طبیعت نقشی انکارناپذیر
دارند و نماد دانایی است ،بنابراین وجود باورهای
منفی دربارهی این حیوان زیبا و سودمند ،نشانهی
این پرنده  68سانتیمتر طول دارد و بزرگترین شناخت کم انسانها از این آفریدهی خداست.
جغد ایران است .این پرنده شبگرد است و پرواز
بیصدا ،ماهرانه و شگفتانگیزی دارد .پر و بال
Alectoris chukar
کبک
قهوهای تیره چشمها درشت و نارنجی و پاهای
پوشیده از پرهای نخودی تیره دارد .قرار گرفتن
چشمهای درشت جغدها در جلوی سر یکی از
ویژگیهایی است که شکار کردن در شب را برای
آنها ممکن میسازد .محل قرار گرفتن چشمها
سبب شده است آنها نتوانند پهلوها و پشت سر
خود را ببینند .برای همین ،ساختمان گردن آنها
طوری است که میتواند آنقدر بچرخاند که پشت
کبک به طول  33سانتیمتر از خانواده قرقاولیان،
سر خود را ببیند  .این دید دو چشمی به پرنده
امکان میدهد که کوچکترین حرکت یا جابجایی از شناختهترین پرندگان ایران است و میتوان آن را
شکار و فاصله آن را تشخیص دهد .افزون بر این مرغ وحشی خواند .رنگ بدن کبکها بسیار شبیه رنگ
جغدها دارای گوشهای ویژهای هستند و برخالف محل زندگی این پرندگان است .آنها از این خصوصیت

زاغ بور به طول  24سانتیمتر از خانواده کالغیان
است اما رنگ پرهایش روشن است و به همین سبب
به آن زاغ بور ،بور مرغ و یا کالغ بلوند میگویند.
رنگ نخودی مایل بهصورتی پر و بالهایشان به آنها
کمک میکند که خود را بهخوبی درمناطق بیابانی
استتار کنند  .
جفت نر و مادهی زاغ بور در سراسر طول سال
با هم زندگی میکنند .آنها به کمک هم آشیانهی
گردی با شاخههای در هم تنیده در میان بوتههای
قیچ میبافند .آنگاه زاغ بور ماده در آنجا تخم
میگذارد .گفته میشود که زاغهای بور وابستگی
زیادی به گیاه قیچ که از مهمترین گیاهان بیابانی
است دارند و تنها در قیچ زارها زندگی میکنند ولی
شواهد نشان داده که اینگونه نیست و آنها فقط
این گیاه را بر گیاهان دیگر ترجیح میدهند.
زاغ بور تنها پرنده بومی و خاص ایران است .جز
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استفاده کرده و در میان علفزارهای کوهستانی از دید
دشمنان خود پنهان میشوند .کبک در هنگام احساس
خطر یکباره از داخل علفها بلند میشود ،مسافتهای
کوتاهی را میپرد و بقیهی مسیر را به سرعت بهسوی
حاشیهی باالیی کوهستان میدود .صدای بلندی که
در اثر بال زدن این پرنده به هنگام برخاستن ناگهانی
از میان علفها ایجاد میشود ،حیوان یا انسان حاضر
در محل را میترساند .اگر حیواناتی مانند روباه و سمور
تخم کبکها را بخورند ،آنها قادرند در همان فصل
دوباره تخم بگذارند.
عمدهترین نقش کبک در طبیعت پراکنش بذور
گیاهی است .برخی از بذرهای گیاهان برای آنکه آماده
جوانه زنی شوند باید از دستگاه گوارش یک حیوان
بگذرند .هم چنین کبکها با خوردن برخی حشرات
آفت به کنترل جمعیت آنها کمک میکنند .هر چند
کبکها و تخمهایشان منبع غذایی خوبی برای حیواناتی
مانند روباه ،سمور و پرندگان شکارچی هستند.

زاغ بـور

Podoces pleskei
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در مناطق بیابانی در جای دیگری دیده نمیشود.
مهمترین پوشش گیاهی نواحی زیستی زاغ بور
شامل قیچ ،بادام کوهی ،تاغ ،شور ،درمنه ،افدرا،
گز ،اسکنبیل ،اشنان ،خارشتر ،کاروان کش و بنه
است.

هوبـره

Chlamydotis undulate
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هوبره به طول  60سانتی متر از خانواده هوبره
ییان ،پرنده ای است که به دلیل شیوهی عجیب
دفاعیاش در برابر پرندگان شکارچی به پرنده بمب
انداز شهرت دارد .اگر هوبره در هنگام پرواز با خطر
حملهی یک پرنده شکاری رو به رو شود ،از روش
جالبی برای دفاع از خود استفاده میکند؛ در این
حالت مدفوع چسبناک خود را مانند بمب به سمت
پرندهی شکاری تعقیب کننده پرتاب میکند! این
بمب طبیعی که بسیار چسبنده است ،پر وبال

پرندهی شکاری را به هم میچسباند و مانع ادامهی
پرواز میشود.
متأسفانه در سالهای اخیر با توجه به عوامل
گوناگون از جمله تخریب زیستگاه ،شکار بی رویه و
قاچاق پرنده و تخم آن نسل هوبره به شدت تهدید
میشود .هوبره از حشرات و حیواناتی مانند مارمولک
تغذیه میکند .همچنین با خوردن بذر گیاهان و
دفع آنها در مناطق دیگر به پراکنش گیاهان یاری
میرساند .این پرنده نقش مهمی در زنجیره غذایی
مناطق بیابانی و نیمه بیابانی دارد .بسیاری از طبیعت
گردان برای دیدن آن مسافتهای طوالنی را در
بیابانها و مناطق کویری طی میکنند .در مجاورت
پاسگاه شیخعلی شهرستان قاینات محوطهای برای
تیمار محمولههای هوبره قاچاق احداث شده است.
سایت هوبره  735/5مترمربع در ضلع شمالی سایت
تکثیر آهو قرار دارد و دیواره آن با فنس و سقف آن
نیز با تور مسقف شده است .دارای یک باب آبشخور
است و یک نفر محیطبان مسئول کنترل روزانه
این سایت بوده و نسبت به بازدید و پاکسازی از
آبشخور ،تغذیه با غذای مناسب و مکملهای غذایی،
جلوگیری از ورود دامهای اهلی و افراد متفرقه در
حوالی سایت  اقدام مینماید .و دامپزشک نیز به
صورت دورهای سه ماهه نسبت به واکسیناسون
اقدام می نماید   .

همچنين در طبقات فهرست سرخ اتحادیه جهانی
حفاظت ( )IUCNاين پرنده در رده حساس و
آسیبپذیر( )VUقرار دارد.
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وضعيت جمعيتي و حفاظتي
نام هوبره در ضميمه ( )Іكنوانسيون جهاني
گونههاي گياهي و جانوري در خطر انقراض
( )CITESثبت شده است .اين ضميمه گونههاي
در خطر انقراض را در بر ميگيرد و تجارت اين
دسته از گونهها به هر نحو غيرقانوني است.

زيستگاههاي هوبره در خراسان جنوبي
هوبـره پرنـده دشـتهاي وسـيع لـم يـزرع،
دشـتهاي كويـري بـا اندكـي پسـتي بلنـدي،
زيسـتگاههاي اسـتپي ،نيمه بياباني ،تپههاي شني
داراي پوشـش گياهـي انـدك از بوتههـاي كويري
ميباشـد .اغلـب بوتههـا متعلـق بـه گونههـاي
درمنـه ،تـاغ يـا گـز هسـتند .ايـن پرنده باشـکوه
در دشـت ،تپـه ماهـور ،ريـگ زار ،بيابـان و نواحي
کويـري که داراي تراکم گياهـي و درختي انبوهي
نيسـتند ،زندگـي ميکنـد.
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خزندگان
الك پشت مهميزدار
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Testudo graeca

قوی و محکم دارد که وسیلهای دفاعی خوبی در برابر
دشمنان است ،ولی بهعلت سنگینی باعث کندی
حرکت جانور میشود .این الک پشت با خوردن مواد
گیاهی سبب نقل و انتقال دانههای آنها میشوند و
در توسعه پوشش گیاهی نقش دارند .شکار بیرویه
و خوردن تخم و نوزاد این الک پشتها ،بسیاری از
گونههای این خانواده را در معرض خطر قرار داده
است  .

الك پشت آسيايي Testudo horsfieldii

رده بندی حفاظتی:
CIIES

IUCN
Red List

-

VU

ایران
حمایت و
حفاظت شده

الک این الک پشت سخت به طول  30-35سانتی
متر ،گنبدی شکل و پوشیده از صفحات شاخی بزرگی
است که دوایر هم مرکز دارد .برآمدگی مخروطی
شکل بزرگی شبیه مهمیز ،در پشت رانهای عقب
اینگونه وجود دارد و به همین سبب ،الک پشت
مهمیزدار نامیده میشود .این الک پشت الکی بسیار
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سـر گـرد و شـبیه به سـر وزغ اسـت .منفـذ گوش
در آنهـا دیـده نمی شـود .بـدن پهن شـده و دم کوتاه
اسـت .فلس های پشـتی یکنواخت نیسـتند و برخی
ناخـن ماننـد و بیرون زده اند .سـطح پشـتی قهوه ای
روشـن و یـا خاکسـتری با لکـه های پراکنده اسـت.
آگامای سروزغی ایرانی به طول حداکثر 116میلی
متر از خانواده آگاماها ،به دلیل داشتن سرعت کمتر
از سایر مارمولکها ،رنگآمیزی بدنش را به شکل
محیطی در میآورد که در آن زندگی میکند تا از
چشم دشمنانش در امان بماند .این آگاما به مانند
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ایـن الک پشـت بـه طـول  16تـا  25سـانتی متـر
جـزو الک پشـتهای کوچـک محسـوب میشـود.
زیسـتگاه اصلی این الک پشت آسیای میانه ،روسیه
و افغانسـتان اسـت و بومـی ایران نیسـت  .نـام آن از
طبیعت شـناس آمریکایی()Thomas Horsfield
گرفته شـده اسـت.
الک پشـت نـر کمـی از الک پشـت مـاده
کوچکتـر اسـت و دارای دم بلندتری میباشـد که
در اطـراف آن چیـن خوردگی مشـاهده میشـود.
طـول الک پشـت  10تـا  20سـانتیمتر کـه در
طبیعـت تـا  23سـانتیمتر نیـز میرسـد .الک
برآمـده و بیضـی شـکل میباشـد .بـر روی الک
فلسهـای برآمـده وجـود دارد .روی الک زیتونـی
رنـگ اسـت .بـر روی هـر فلـس برآمدگـی وجـود
دارد کـه رنـگ آن کمـی تیرهتـر از زیتونی اسـت.
الک شـکمی روشـنتر از الک پشـتی اسـت.
دسـت و پـا قهـوهای مایـل بـه زیتونـی اسـت.
زیسـتگاه ایـن الک پشـت جلگههای شـنی همراه با
علفزارهـا و چمـن زارهـا اسـت .عالقه زیـادی به حفر
کـردن دارنـد و در سـاعات گـرم روز و شـبها به زیر
خـاک میرونـد .از گیاهـان علفی تغذیـه میکنند و
جانـوری علفخـوار اسـت و در زمسـتانها به خواب
زمسـتانی میروند.

آگاماي سروزغي ايراني Phrynocephalus
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اغلب آگاماهای سروزغی ،عالقه خاصی به سنگها و
بوتههای کوچک دارد ،لکن به محض احساس خطر،
خود را در ال به الی شکاف سنگها و زیر بوتهها مخفی
میکند .بر خالف این آگاما ،آگامای سروزغی تورانی
هنگام احساس خطر انتهای دم خود را حلقه می کند
و باال می آورد .سپس دهانش را باز می کند تا پوست
چین خورده ای که در دو گوشه ی دهانش قرار دارد،
از هم باز شود .با این کار دهان و پوست چین خورده ی
اطراف آن بزرگ می شود و به سبب ورود خون به آن
چین ها و سطح داخلی دهان به رنگ قرمز روشن در
میآید .این مارمولک برای ترساندن بیشتر شکارچی باال
و پایین میپرد و در این هنگام پا به فرار می گذارد! در
حین فرار نیز با حرکات لرزشی شکم به طرفین ،دریک
محل مناسب در شن ها حفره ای ایجاد میکند و با ادامه
ی حرکات لرزشیدر آن حفره پنهان میشود.
این گونه در دشت های غیر خشک با خاک شنی یا
رسی آمیخته با سنگریزه با پوشش گیاهی اندک ،در
مجاورت آبراهه ها یا زمین های کشاورزی زندگی می کند.
آگامای سروزغی با خوردن انواع حشرهها مانند
مورچه ،سوسک ،ملخ و الرو آنها ،عنکبوتها و حتی
برخی مارمولک های کوچک و تخم آنها ،به حفظ
تعادل جمعیت این موجودات در طبیعت کمک
میکند .این جانور خود غذای برخی پرندگان ،مارها،
روباهها ،گربهها و بسیاری از حیوانات دیگر است.

افعی شاخدار ایرانی
Pseudocerastes persicus
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این مار به طول حداکثر  116سانتیمتر دارای پوزه
كوتاه ،سر پهن و نسبت به گردن كام ً
ال مشخص،
مردمك چشم عمودي ،پولكهاي سطح فوقاني سر
كوچك و تيغهدار ،داراي دو زائده شاخي شكل در
قسمت باالي چشم ،پولكهاي سطح قدامي و فوقاني
پوزه صاف است .رنگ بدن مختلف ،خاكستري يا قهوه
اي روشن يا خاكستري متمايل به سربي يا آبي ،سطح
پشتي با چهار سري خال درشت تيره كه دو سري

از خالهاي مياني آن به شكل زيگزاك و تيره رنگ،
در دو طرف سر تا زير چشم داراي دو خط مورب
قهوهاي تيره است .تغذيه از مارمولكها و موشها
انجام میشود .حركت مار مانند مار جعفري از پهلو
انجام ميگيرد .زيستگاه  آن مناطق شني ،صخرهاي،
بوته زارها و در زير تخته سنگها است.

ردهبندی حفاظتی:
اندازهی نوك پوزه تا مخرج  78ميليمتر دم 71
ميليمتر است .داراي چين پوستي ريشهدار در گوشه
دهان ،بر روي انگشتها ريشههاي پهلويي و مياني به
خوبي رشد يافته اند؛ دم  92تا  114درصد اندازه نوك 
پوزه تا مخرج.
پشت حنايي با شبكهها و نقاط سياه و سفيد؛ يك 
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آگامای سروزغی
phrynocephalus mystaceus

رديف از لكههاي تيره بزرگتر در هر طرف ستون مهرهها؛
شكم سفيد؛ روي دم با نوارهاي عرضي كمرنگ ،يك 
سوم قسمت انتهايي روي دم خاكستري و در سطح
زيري سياه؛ اغلب داراي لكه روي قفسه سينه؛ چانه
و گلو خاكستري مشبك .در نواحي بياباني خشك ،در
تپههاي شني روان ،همراه با پوشش گياهي بوتهاي و
علفي اندك زندگی می کند.
در روز فعالند؛ معموالً در نواحي بين تودهها و تپههاي
شني حفاري ميكنند ،حفره عميق 70،تا 80سانتيمتر
سطح (تا سطح نمناك) و در انتها داراي اطاق وسيع
است؛ هنگام احساس خطر توسط حركات سريع
بدن با حفر كردن به درون ماسه يا شن پناه ميبرند.
در فصل زمستان خوابي كه معموالً از اواخر مهر ماه تا
پايان فروردين يا ارديبهشت است ،در عمق  1/30متري
قرار مي گيرند .داراي ويژگي خاصي براي تهديد كردن
دشمن هستند ،قسمت جلويي بدن را به كمك اندامهاي
جلويي باال ميبرند ،دهان را باز ميكنند ،با تكان دادن
پهلوها ،دهان بار زا نمايش كي دهند ،در حاليكه غشاء
مخاطي دهان و چينهاي پوستي قرمز رنگ مي شود
با صداي فيس فيس دم را حلقه كرده و ممكن است به
سمت دشمن بپرند .از حشرات تغذيه مي كنند.
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