
 کبیر کوه ایالم

منطقه عبارتند  نیواقع شده است. حیات وحش ا المیهکتار در استان ا 1665در حدود  یکوه با وسعت ریمنطقه حفاظت شده کب

زیست  زیاز کل و بز ، خرس و پلنگ و در زیستگاههاي جنوبی و نواحی دشتی و تپه ماهورها حیواناتی نظیر قوچ، میش و آهو ن

 کنند.می

معروف است . طول این رشته « کَوَرْ»یا « کَوِر»مهمترین و بزرگترین رشته کوه استان ایالم است که در محل به نامهاى  کبیرکوه

کیلومتر است که در جهت شمال غربى ـ جنوب شرقى به صورت دیوارى منظم امتداد دارد . بلندترین قله کبیرکوه  160کوه 

 متر از سطح دریا ارتفاع دارد . 3050واقع شده است . این قله « یا ورزرین ورزین»نام دارد که در ناحیه « کان صیفى»

یرکوه قرار دارند و درهشهر در شرق این رشته واقع است . شهرستانهاى ایالم دهلران ، مهران ، آبدانان در غرب کب شهرستانهاى

 ، شیروان و چرداول و ایوان در کوهستانهاى شمال و شمال شرقى استان واقع شدهاند .

 خچهیو تار نام 

نون حفاظت و قا 3و به استناد بند الف ماده  7/1380 /25مورخ  216بر اساس مصوبه شماره  رکوهیحفاظت شده کب منطقه

 خیشده است. از آن تار نییتع یهزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده جنگل ستیمعادل ب یو با وسعت ستیز طیمح يبهساز

از مناطق شاخص  یکیمنطقه  نیبوده و امروزه ا يو جانور یاهیگ يهاگونه شیدر روند افزا یبه بعد منطقه شاهد تحوالت مثبت

 است. يو جانور یاهیوع گتن يدر راستا المیاستان ا

 ییایجغراف تیموقع 

و  یطول شرق E4720تا   E4655 ییایبوده که در مختصات جغراف یکوهستان يامنطقه رکوهیکب یحفاظت شده جنگل منطقه

N3310  تاN3315 واقع شده است المیدر شهرستان دره شهر استان ا یعرض شمال.  

 یو حدود قانون حد

 تعیین شده است: لیبه شرح ذ رکوهیو حدود منطقه حفاظت شده جنگلی کب حد

هاي بدره، الرت، گردکانه، زرانگوش، سیکان و در همان الرأس پشتههاي کشاورزي و خط: از پشته ارشت در امتداد زمینشماالً

 شهر.امتداد به سراب سیکان و فرهادآباد تا منتهی شود به جاده مالرو به سراب دره

 شهر به آبدانان تا ارتفاعات کبیرکوه.شهر و منتهی الیه طرح جنگلکاري و در مسیر جاده آسفالته دره: از سراب درهرقاًش

الرأس کبیرکوه تا منتهی شود به ارتفاعات مشرف به آبریز شهرك : از ارتفاعات کبیرکوه به سمت غرب در امتداد خطجنوباً

 عصر.ولی

 شهرك ولی عصر به پادامنه کبیرکوه و پشته ارشت. : از ارتفاعات مشرف بهغرباً

 ارتباطی هايراه

آبدانان که مرز شرقی منطقه را  -دره شهر در شمال و جاده دره شهر -اطراف منطقه حفاظت شده کبیرکوه دو جاده ایالم  در

ها عبارتند از جاده فرعی ین این راهشود. مهمترهاي فرعی دیگري وارد منطقه میها، راهدهد، وجود دارد. از این راهتشکیل می

پشته ارشت )شمال غرب منطقه( و  -ي خاکی شهرك ولیعصرپیرمحمد )پشته الرت(. جاده ادهامامز -)آسفالته( آبهر پائین 

ر شوند، وجود دارد. دهاي فرعی دیگري مانند پشته زید، فرهادآباد، زرانگوش، سیکان و... که از مرز شمال وارد منطقه میجاده



در منطقه مله خان کشته جاده خاکی وجود  مهمی -قسمت جنوب منطقه حفاظت شده کبیرکوه و در مسیر جاده ملکشاهی 

هاي گذشته تخریب شده است. در داخل منطقه هایی از آن در سالشود و قسمتدارد که به ارتفاعات جنوبی کبیرکوه متصل می

 شود.دارد که از ذکر نام آنها خودداري میهاي خاکی و مالرو زیادي وجود حفاظت شده جاده

توجه به کوهستانی بودن منطقه، تنها روستاي فرهاد آباد در قسمت شمال شرقی منطقه واقع شده است که فعالیت معیشتی  با

دره شهر روستاها و  -این روستا کشاورزي و دامداري سنتی است. در پیرامون منطقه حفاظت شده و در مسیر جاده ایالم

ي کشاورزي از رونق هاي کشاورزي مناسب حرفهاند که با توجه به وجود رودخانه سیمره و زمینهاي زیادي واقع شدهباديآ

خوبی برخوردار است، بطوري که شغل اغلب ساکنین این روستاها بر این اساس مبتنی شده است. همچنین در برخی از روستاها، 

هاي خود از مراتع داخل منطقه حفاظت شده چراي دام يشتی است و روستائیان براهاي معیدامداري نیز از مهمترین فعالیت

 کنند و در برخی مواقع نیز به محیط زیست منطقه خساراتی وارد می نمایند.برداري میبهره

هاي ها، دره، صخرهها، آبشارها، غارهاهاي فیزیکی و زیستی با ارزش و منحصر به فرد فراوان مانند چشمهتوجه به وجود پدیده با

عمیق، زندگی عشایري، حیات وحش، پوشش گیاهی و آثار تاریخی و فرهنگی در سطح منطقه حفاظت شده کبیرکوه صنعت 

توسعه داد و از این طریق ضمن کسب درآمد از تخریب منطقه جلوگیري نمود.  نطقهتوان توسط مردم بومی ماکوتوریسم را می

بایست از طریق باشد که میهاي اکوتوریستی منطقه میه آموزش مردم بومی و معرفی ارزشرسیدن به این مهم نیاز ب يبرا

 ها و ادارات ذیربط انجام شود.سازمان

روستاهاي پیرامون منطقه عبارتند از شهرك ولی عصر، آبهر باال و پایین، زید، زرانگوش، فرهاد آباد، سیکان، جهانگیر  مهمترین

ی، هرانمر، دول گالب، وحدت آباد، قلعه تسمه، اسالم آباد، چغاپوکه. شهرهاي بدره و دره شهر از مهمترین آباد، عباس آباد، هندمین

 اند.حفاظت شده هستند که در شمال و شمال شرقی منطقه حفاظت شده کبیرکوه واقع شده طقهنقاط شهري پیرامون من

 طبیعی وضعیت

 و بلندي پستی

هزار هکتار، منطقه اي است کوهستانی از سلسله جبال زاگرس که در دامنه  20ی حدود حفاظت شده کبیرکوه با مساحت منطقه

منطقه به لحاظ داشتن تنوع ارتفاعی داراي اکوسیستم هاي مختلف بوده  نیمتر از سطح دریا قرار دارد. ا 2790تا  950ارتفاعی 

ست نخورده باقی مانده اند. همچنین به دلیل پویا به سایر مناطق، به صورت بکر و د تکه اغلب غیر قابل دسترس هستند و نسب

بودن بسیاري از مراحل توالی گیاهی را در بر می گیرد. با توجه به تنوع و تغییرات شرایط فیزیکی که در سطح منطقه وجود 

 باالیی نیز می باشد. توریسماز غناي زیستی داراي ارزش هاي گردشگري و اکو يدارد، عالوه بر برخوردار

ماهور و مشخصات ارتفاعی، شیب و برخی تظاهرات ریخت شناسی عوارض زمین به ترتیب عبارتند از کوهستان، تپه سبراسا

 دشت سر.

هاي سنگی تقریبًا در همه جا رخنمون داشته و کوهستان قسمت اعظم منطقه را فراگرفته است. در این واحد، تیپ حوزه واحد

ها خاك هاي سنگی و تخته سنگنها در ال به الي درز و شکاف و بین بریدگیداراي شیب خیلی تند و فاقد خاك مناسب )ت

دهد. در این منطقه به لحاظ داشتن درصد سطح منطقه را تشکیل می 85از  شمناسب وجود دارد( است. این واحد همچنین بی

هاي منطقه عبارتند ها و درهترین کوهمنابع آبی فراوان چشم اندازهاي زیبایی ایجاد شده است که داراي ارزش فراوانی است. مهم

 از :

 



 هاکوه

توجه به اینکه شیب شمالی کبیرکوه به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم شده لذا تمام مرز جنوبی منطقه را ارتفاعات و  با

کم  يهاده نیز کوهدرصد منطقه(. در قسمت شمال منطقه حفاظت ش 85دهد )تقریباً بیش از هاي کبیرکوه تشکیل میکوه

هاي پشته ارشت، پشته الرت، زید، زرانگوش، فرهاد آباد، سیکان و تري نسبت به مرز جنوبی قرار دارند که عبارتند از کوهارتفاع

هاي آنها اغلب به لحاظ برخورداري از خاك مناسب جهت کشاورزي مورد استفاده دره شهر که داراي پوشش مرتعی بوده و دامنه

 گیرند.قرار می

 هاو تنگه هادره 

 نیاند. اهایی عمیق ایجاد شدهدهد که در بین آنها درهگونه که اشاره شد قسمت اعظم منطقه را کوهستان تشکیل می همان

مناطق به لحاظ داشتن پوشش گیاهی منحصر به فرد، چشم اندازهاي زیبا، منابع آب، حیات وحش و... از ارزش اکوتوریسمی 

هاي پشته ارشت، گردکانه، الرت، زرانگوش، زید، فرهادآباد، سیکان، دره از دره رتندمترین آنها عباباالیی برخوردار است که مه

مذکور مالحظه  ياز دره ها يریتصاو 10شهر که هر کدام از آنها داراي سیماي طبیعی و پوشش گیاهی متفاوتی است. در شکل 

دهد. همچنان که در شکل  ینشان م دیتنگه ز رد دیز يروستا يغالت را بهمراه خرابه ها یمیقد يانبارها 11گردد.  شکل  یم

 تواند در بحث یبرخوردار است و م یخاص تیتنگه از جذاب نیگردد ا یمالحظه م

 .دینما فایرا ا ینقش مهم يگرد عتیطب

 و هوا و اقلیم آب

 1/10متر و بطور متوسط بارندگی به ازاء هر روز بارانی میلی 4/350منطقه حفاظت شده کبیرکوه میانگین بارندگی ساالنه . در

 متر خواهد بود. با استفاده از معادله رگرسیون خطی تغییرات بارندگی نسبت به ارتفاع به شرح ذیل است:میلی

P167/0+97/318= H 

متر افزایش پیدا خواهد کرد. دامنه نوسانات بارندگی در میلی 162ر افزایش ارتفاع در منطقه، بارندگی به ازاء هر کیلومت نیبنابرا

ساله  5است. همچنین براساس بررسی روند تغییرات بارندگی سالیانه هر یک دوره  ریمتر متغمیلی 750تا  350منطقه بین 

 4/99دهد که ها نشان میمتر گزارش شده است. بررسیمیلی 6/234ها و در خشکسالی 3/460ها تغییرات بارندگی ترسالی

دهند. همچنین درصد دیگر در پنج ماه بقیه رخ می 6/1افتد وها در فاصله بین آبان تا اردیبهشت ماه اتفاق میدرصد بارندگی

 سال در منطقه است. فصلترین فصل، تابستان )بدون بارندگی( است. زمستان پر بارانترین خشک

حفاظت شده کبیرکوه کوهستانی بوده و از نظر حرارتی داراي اقالیم گوناگونی است و متوسط درجه حرارت در نقاط  همنطق

دهد که به ازاء هر کیلومتر افزایش ارتفاع میانگین دماي هاي انجام شده نشان میمختلف آن متفاوت است. تجزیه و تحلیل

گراد درجه سانتی 20- 5نابراین میانگین سالیانه دما در ارتفاعات مختلف بین . بدیابگراد کاهش میدرجه سانتی 8/5سالیانه 

 متغیر است.

گراد و میزان متوسط حداقل سالیانه دما در ارتفاعات درجه سانتی 30- 15حداکثر سالیانه دما در ارتفاعات مختلف بین  متوسط

 47منطقه براساس اطالعات ایستگاه هواشناسی ایالم  يدما. حداکثر مطلق کندیم رییگراد تغدرجه سانتی 16 -( -2مختلف )

درجه  6/11و متوسط حداقل دما  7/21گراد، متوسط حداکثر دما درجه سانتی -15گراد، حداقل مطلق دما درجه سانتی

درصد  1/39نه و حداقل مطلق سالیا 1/56، حداکثر مطلق سالیانه 1/47باشد. میانگین رطوبت نسبی ساالنه منطقه گراد میسانتی



را دارا هستند. براساس آمار و اطالعات  سبیاست. مرداد ماه کمترین میزان رطوبت نسبی و بهمن ماه بیشترین میزان رطوبت ن

 گردد.میلیمتر در روز تعیین می58/4موجود میانگین تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه )روش بالنی کریدل( 

متر تجاوز  20کند. سرعت سریعترین بادها گاهی از متر در ثانیه تجاوز نمی 7ي سال از هاسرعت باد در هیچ یک از ماه میانگین

تر هاي پاییز شدت و فرکانس بادها نسبت به فصول دیگر ضعیفکند. جهت غالب بادها عموماً بادهاي غربی است و در ماهمی

 است.

نیمه مرطوب سرد است و در روش آمبرژه با توجه به منطقه براساس پارامترهاي هواشناسی موجود در روش دومارتن،  اقلیم

باشد که عبارتند از: اقلیم نیمه خشک معتدل )تا ارتفاع پارامترهاي دما، بارندگی و ارتفاع داراي سه نوع اقلیم به هم مرتبط می

متر(. در شکل  1950تفاع متر(، اقلیم نیمه مرطوب سرد )از ار 1292خشک سرد )تا ارتفاع  یمهمتر از سطح دریا(، اقلیم ن 1014

 باشد. یم انینما یاست بخوب یشناس نیو سازند زم میاز تفاوت اقل یارتفاعات مختلف که ناش یاهیتفاوت پوشش گ ریز

 شناسی زمین

خورده و یا زاگرس خارجی واقع شده و لیتولوژي آن را عموماً حفاظت شده کبیرکوه در واحد زمین شناسی زاگرس چین منطقه

هاي آذرین و دگرگونی و به تبع آن کانسارهاي فلزي در این منطقه وجود ندارد. این دهد. سنگهاي رسوبی تشکیل میسنگ

هاي حیات وحش نقش به اهی و تنوع زیستی منطقه و تشکیل زیستگاهگی شششناسی در پیدایش و تکامل پوواحدهاي زمین

نمایند. واحدهاي زمین شناسی و رسوبات موجود به علت فشارهاي جانبی از دو سوي شمال شرقی و جنوب سزایی را ایفا می

هاي ها و ناودیسیجه طاقدیسنت دراند. کلینوریوم درآمدهاي از آنتیاند که بصورت مجموعهغربی، طوري چین خوردگی پیدا کرده

 هاي منطقه هستند.ها و درهمتعددي به وجود آمده اند که در واقع تشکیل دهنده کوه

 سازندهاي رسوبی موجود در سطح منطقه بطور خالصه به شرح ذیل است: خصوصیات

 تشکیالت دوران دوم -الف

به صورت پنجره تکنونیکی و با رخنمون کم در شمال غربی  سازند گرو )گارو(: این سازند با لیتولوژي آهک شیلی و مارنی -1

 شود. سن این سازند مربوط به کرتاسه تحتانی است.کبیرکوه دیده می

 ها وتاقدیس يسازند سروك: این سازند بیشترین گسترش را در کبیرکوه دارد و در مرکز و البال -2

گردد. این سازند شامل بخش هاي ذیر اخص حوزه محسوب میشود و از سازندهاي شرأس کبیرکوه بصورت عمده دیده می خط

 است:

 دار نیز هستند.هاي ریزدانه خاکستري مقاوم که آهنبخش نازك الیه فوقانی شامل آهک -

متر  408اي که بر روي آن هاي سیلیسی به رنگ قرمز مایل به قهوهاي همراه با ندولبخش میانی شامل گل سفید توده -

 ها قرار گرفته است.اي همراه با قطعاتی از رودیستاي ضخیم الیه و تودههاي قهوهآهک

هاي خاکستري و تیره تا سیاه رنگ بسیار ریزدانه و متراکم همراه با بخش ضخیم الیه تحتانی: شامل رسوباتی بصورت آهک -

 الیه هاي مارنی خاکستري.

نگ خاکستري تیره متمایل به سیاه و آهکی ریزدانه و نازك الیه دار به رهاي پیریتسازند سورگاه: این سازند شامل شیل -3

شود. باشد. گسترش این سازند در منطقه کم بوده و بصورت نوارهایی در کنار سازند سروك در شمال غربی کبیرکوه دیده میمی

 سن این سازند کرتاسه است.



اي است. این سازند همراه با تري تا سفید مایل به قهوهسازند ایالم )کرتاسه(: مقطع تیپ این سازند شامل آهک رسی خاکس -4

ي کبیرکوه به زدگی این سازند را در منطقه حفاظت شدهگیرد. بیرونسازندهاي سروك و سورگاه در گروه بنگستان جاي می

 توان یافت.خصوص پشته سیکان و کلم می

هاي مارنی است. بخش میانی سازند گورپی ی رنگ و آهکهاي تیره و آبسازند گورپی )کرتاسه باالیی(: شامل مارن، شیل -5

 هاي جنوبی منطقه حفاظت شده کبیرکوه قابل تشخیص است.شود که در بخشبخش آهکی امام حسن نامیده می

 تشکیالت دوران سوم: -ب

ایی و سازند پابده: این سازند شامل شیل و آهک رسی خاکستري است بخش باالیی آن مرکب از شیلهاي سیلتی و ماسه -1

هاي مارنی نازك الیه و بخش زیرین آن شامل شیل ارغوانی تا آبی تیره است. این سازند گسترش بسیار کمی در کبیرکوه آهک

 .شودداشته و بطور عمده در دینارکوه دیده می

دار با سن پالئوسن تا ائوسن میانی بندي متوسط و فسیلسازند تله زنگ: لیتولوژي این سازند شامل آهک تیره رنگ با الیه -2

 شود.است. مقطع این سازند در جنوب شرقی منطقه حفاظت شده کبیرکوه مشاهده می

هاي رسی با ژیپس )گچ آبدار(، نمک و الیه سازند گچساران: این سازند از یکسري رسوبات شامل مارنهاي رنگین همراه -3

شناسی در سطح استان ایالم، بیشترین پوشش سطح را به خود تشکیل شده است. این سازند در مقایسه با بقیه سازندهاي زمین

 اختصاص داده است.

کیل شده اند. این رسوبات سازند بختیاري: این نوع رسوبات مربوط به اواخر مرحله کوهزایی است و در یک محیط پرانرژي تش -4

 باشد.هاي سیلیس قرمز رنگ میشامل کنگلومراي ضخیم با گردشدگی فراوان و حاوي دانه

 شناسیخاك

هاي با پستی و بلندي کم تا هاي مسطح است.. فالتهاي مرتفع تا زمینهاي بلند و تپهحفاظت شده کبیرکوه داراي کوه منطقه

هاي عمیق با بافت سنگین و خیلی درصد حاوي خاك 10تا  2آهکی که شیب عمومی آنها  متوسط بدون سنگریزه بر روي مواد

بوده و در بعضی  Eutric Cambisolو  Cambisols Calcicزیرین یعنی  هايسنگین همراه با تجمع مواد آهکی در الیه

 خورد.ها مقداري سنگریزه در سطح و مخلوط با خاك به چشم میقسمت

هاي آهکی و یا مارنی شمال غرب شامل تپه هاي نسبتاً جنگلی اکثراً با قلل حدود متشکل از سنگ -قسمت غرب  باالتر ارتفاعات

هاي باشد. شامل خاكمتر می 2000تا  1000درصد است و ارتفاع آن از سطح دریا بین  50تا  25باشد. شیب عمومی آنها بین می

ها ( اکثراً داراي پوشش جنگلی بلوط با تراکم متوسط و در بعضی قسمتCalcic Regosols) اردکم عمق تا نیمه عمیق سنگریزه

 ( دیده می شود.Lithosolsهاي سنگی )با بیرون زدگی

هاي بعدي که بیشترین درصد آن ها شیب عمدتاً تند، محدودیت عمق خاك و فرسایش عمل نموده است. قسمتاین قسمت در

 2500تا  1200شود، یعنی ارتفاعات اطق غربی و شرقی و سرتاسر منطقه را شامل میهایی با مشخصات ذیر است، شامل منخاك

تا  40هاي سنگی زیاد آهکی که شیب آنها بین فرسایش متوسط و بیرون زدگی اهاي جنگلی نسبتاً مرتفع بمتر و ... شامل کوه

است. گیاهان  Calcaric Regosols  ،Lithosolsدارهاي کم عمق تا نیمه عمیق سنگریزهدرصد بوده و شامل خاك 100

تشکیالت مارنی دیده  اههاي بلوط و بنه با تراکم متوسط توأم با گیاهان استپی است و در بعضی قسمتطبیعی آن جنگل

 شود.می



 

هاي آهکی هاي بسیار مرتفع با قلل مدور متشکل از سنگباالتر در سرتاسر منطقه حفاظت شده کبیرکوه شامل کوه ارتفاعات

هاي بسیار کم عمق غیر یکنواخت ها خاكدرصد اکثراً بدون خاك و در بعضی قسمت 100تا بیش از  60سخت و شیب 

(Lithosolعاري از پوشش گیاهی و یا بوته )شود. محدودیت ها قلل تیز و کشیده دیده میپراکنده و در بعضی قسمت رهاي بسیا

هاي منطقه خاك و فرسایش بسیار زیاد است. برخی دامنه يرو یود پوششاساسی مناطق مذکور شامل شیب بسیار تند، عدم وج

اي، آهکی و گچی، ماسه يهاهاي کم ارتفاع بریده بریده و فرسایش یافته متشکل از مارنحفاظت شده کبیرکوه شامل تپه

آنها عبارتند از  نیشود که عمده تردار میهاي کم عمق تا عمیق سنگریزهدرصد و خاك 40تا  20با شیب  ییکنگلومرا

Lithosols ،Calcaric Regosols  وGypsiferousmarls. 

  

 آب منابع

متر مکعب  41/2ي منطقه حفاظت شده کبیرکوه، رودخانه سیکان با متوسط دبی سالیانه رودخانه دائمی در محدوده مهمترین

ها فصلی بوده و یا از آبدهی ناچیزي برخوردارند، هباشد. سایر آبراهمیلیون متر مکعب در سال می 05/76در ثانیه و کل حجم آب 

از مهمترین منابع آبی منطقه هستند که در تمام سطح منطقه پراکنش دارند ..  کبیرکوهها در منطقه حفاظت شده ولی چشمه

، چاه کوچکه، هاي پینه، آب غار سنعلی، باریک، گیژگه، دستاوش، دربندزده باالیی و پائین، ریش کل، گالل کش، پل بیدچشمه

باغ جنت، النج باالیی و پایینی، بید، تخت آب،  شمههاي دامنه منطقه امامزاده پیرمحمد، چباریکه دروازه، سراب الرت، چشمه

پلنگ آب، کل ساه، برآفتاب، ملیچک سا، کاکاه، گوسال دزد، بید هفت سال، سرطاف سراب دربند، ورکمر، سیاتنگ، نازي کش، 

 هاي منطقه هستند.. از مهمترین چشمهچل خرسان، خرساب و ..

هاي دومله الرت، چاه وجود دارد که عبارتند از چاه چالگه، میان، گلین، شوقعلی، پلکه، الویزان، چاه يمتعدد يمنطقه چاه ها در

حفاظت  گردند، حوزه آبخیز منطقههاي منطقه سرانجام وارد رودخانه سیمره میسراب زرانگوش. با توجه به اینکه تمامی آب

 شود.شده کبیرکوه زیر حوزه رودخانه سیمره محسوب می

  

اند، باعث بوجود آوردن آبی اشاره شده در منطقه حفاظت شده کبیرکوه عالوه بر این که غناي زیستی منطقه را ارتقاء داده منابع

اند، وتوریسم در منطقه فراهم نمودهتوسعه صنعت گردشگري و اک ياند که شرایط مناسبی را برااندازهاي منحصر به فرد شدهچشم

هاي مختلف از جمله پشته الرت، زرانگوش و... که داراي چشم ساالنه از قسمت يزیاد شگرانبطوري که در حال حاضر گرد

ل ها در داخها و چاهکنند. البته بسیاري از منابع آبی مانند چشمهاندازهاي زیبا بخصوص منابع آبی فراوانی هستند، بازدید می

مصارف مختلف  ياند و برامنطقه حفاظت شده در حال حاضر توسط بومیان محلی، کشاورزان و دامداران منطقه ساماندهی شده

گیرند که الزم است با نظارت دقیق و اعمال مدیریت صحیح حق آبه محیط شرب، کشاورزي، دامداري و... مورد استفاده قرار می

منطقه  االدستها که در ارتفاعات بآنها گردد. بسیاري از چشمه بیشدن و تخر زیست منطقه رعایت شود و مانع از خشک

گیرند و از این نظر نیز حائز حفاظت شده واقع شده و از دسترس مردم بومی دور هستند، مورد استفاده حیات وحش قرار می

 اهمیت هستند.

 

 



 یستگاهیز تنوع

 

 یاهیگ پوشش

برخوردار است. در  يادیمنطقه بخصوص در مناطق باالدست از تنوع ز یاهیمتنوع منطقه، پوشش گ یمیاقل طیتوجه به شرا با

 قرار گرفته است: ییمورد شناسا ریتاکنون بشرح ذ یاهیگ پیت  8منطقه  نیا

 دهیمنطقه د یزراع يهانیو عمدتاً در زم يمتر 800تا ارتفاع  پیت نی: ا Astragalus spp. – Annual grasses پیت

 .شودیم

منطقه واقع  يآسمار التیتشک يو بر رو يمتر 1100در ارتفاع حدود  پیت نی: ا Astragalus spp. – Amygdalus پیت

 شده است.

 پابده واقع شده است. التیتشک يدر وسط حوزه و بر رو پیت نی. : اTrifolium – Astragalus spp  پیت

 .شودیم دهید یگورپ التیتشک يحوزه و بر رو يمتر 1600تا  1200در طبقه  پیت نی: ا Trifolium – Hordeum پیت

که بصورت درهم  یلغزش يو بر رو ایاز سطح در يمتر 1600تا  900در ارتفاع  پیت نی: هم Bromus –Trifoliom پیت

 سازندها وجود دارد. یختگیر

سورگاه واقع  المیا التیتشک يو بر رو يمتر 1500تا 1000 یدر محدوده ارتفاع پیت نی: ا  Amygdalus- Echinops پیت

 شده است.

 یشناس نیزم التیتشک يو بر رو يمتر 2400تا  1700 یدر محدوده ارتفاع پیت نی:  اAmygdalus – Astragalus پیت

 سروك واقع شده است.

 سروك واقع شده است.   التیتشک يبه باال و بر رو يمتر 1700در محدوده  پیت نی: اAcantholimon – Astragalus پیت

 

 ارتفاعات و شهر دره – المیا یبوده که در اطراف محور ارتباط یو مرتع یجنگل یپوشش يدارا رکوهیحفاظت شده کب منطقه

 یاراض کهیقرارگرفته است، بطور دیشد بیدر معرض تخر یاز پوشش نبات هیرویمفرط و ب يبرداربهره لیمحور بدل نیا به مشرف

از درختان  يبرداربهره نیدرآمده است. همچن یو خندق ياریاشکال مختلف ش بهخاك  شیدر اثر فرسا عیوس اریدر سطوح بس

درختان با ارزش شده و  يموجب نابود یو مصارف روستائ یاستحصال محصوالت فرع ایها و علوفه دام نیبمنظور تأم یجنگل

 یاهیگ يهاشده است. از گونه نیگزیگون، پالخور، ارژن )ارجنگ(، محلب و ... جا ریخاردار نظ يهاها و بوتهآنها درختچه يبجا

را نام  غالیاوپه و انواع شکرت ،یخارگون – ونیانواع فرف توانیباشد، م یم هیناح نیمراتع ا یقهقرائ ریکه نشان دهنده س يگرید

 یکوهستانهرچه از روستاها دورتر شده و به مناطق و  افتهی رییتغ جیبتدر یاهیپوشش گ تیوضع رکوهیکب يهابرد. در دامنه

 .کندیم دایپ يوضع بهتر اهیشود پوشش گ یم کینزد

. شوندیغالب ظاهر م يهااست، بصورت گونه یرانیبا بلوط ا تیکه غالب یدرخت يهاگونه میشو کیبه ارتفاعات منطقه نزد هرچه

 Pterocaryaبنام لرگ ) ینادر درخت يهااز گونه یکیشهر بدره و در پشته بدره  یکیو در نزد رکوهیدر منطقه حفاظت شده کب



fraxinifoliaرا در آن منطقه به  يانندهیوجود دارد که نظر هر ب هیپا 100منطقه با حدود  يهاها و چشمه( در اطراف آبراهه

 . کندیخود جلب م

  

 جانوري تنوع

باشد. زیستگاه محلی است که یک گونه بدون توجه به هاي آن میبا تنوع زیستگاهبیولوژیک هر منطقه طبیعی، متناسب  غناي

ها در آن زندگی کرده و نیازهاي زیستی خود را برآورده موقعیت مشخص آن در اکوسیستم از نظر تغذیه و رابطه با سایر گونه

و متنوعی باشند. گستره کوهستانی منطقه  توانند داراي طیف وسیعها میزیستگاه هسازد. این تعریف بیانگر آن است کمی

هاي هاي دور از دسترس و همچنین ارتفاعات بلند و درهها و حفرهالعبور، شکافحفاظت شده کبیرکوه با داشتن مناطق صعب

ي اپذیر و حاشیهاکوسیستم کالن، آسیب یکسارها و آبشخورهاي فراوان، به عنوان عمیق و داشتن پوشش گیاهی متنوع، چشمه

 شود.محسوب می

باشند و در صورت برهم خوردن تعادل پذیر و شکننده میها بنا به ماهیت سرشتی خود بسیار آسیبقبیل اکوسیستم این

باشد. البته پذیري خود دارند، بسیار دشوار میاکولوژیک، برگشت پذیري آنها به شرایط اولیه بدلیل محدودیتی که در ترمیم

فایده بودن آنها نیست، بلکه استفاده نابجا و نادیده گرفتن به معناي بی هایستمذیر این قبیل اکوسپماهیت شکننده و آسیب

دهد. چراي بیرویه دام، تخریب مراتع و نابودي پوشش ظرفیت آنهاست که موجودیت این مناطق را در معرض تهدید قرار می

روند. به همین دلیل منطقه مذکور بشمار می لهها از جماکوسیستمگیاهی در اثر انواع توسعه از جمله مسائل حاد و دیرپاي این 

ها متوقف شده و سپس استفاده ها تا درجه معینی حفاظت و روند تخریب در آضروري است که ابتدا طبیعت این اکوسیستم

 هاي آنها صورت پذیرد.عقالنی و متناسب با قابلیت

ماهورها، اراضی کم شیب ناهموار، ها، تپهو برخورداري از صخره يو بلند یحفاظت شده کبیرکوه بعلت شرایط خاص پست منطقه

هاي عمیق شامل طیف متنوع زیستگاهی است و بهمین دلیل توان بالقوه مناسبی براي ازدیاد حیات وحش زارها و درهبیشه

اي دارد و آنچه که وسیع و گستردهاز حیات وحش این منطقه نیاز به مطالعات  کاملاي خصوصاً کل و بز دارد. تهیه شناسنامه

وحش  هاي مختلف حیاتاز توان و پتانسیل منطقه مذکور در جلب و حفظ گونه یدر این بررسی آورده شده است بیانگر بخش

 باشد.هاي مختلف میدر رده

 

 پستانداران -الف

باشد. تمامی پستانداران ایران که ان میداران و جفت دارگذاران، کیسهپستانداران در سراسر جهان شامل سه گروه تخم رده

 عمدتًا وابسته به اقلیم حیاتی پالئارکتیک هستند به گروه جفت داران تعلق دارند.

گونه  38گونه جوندگان،  57باشد که به ترتیب گونه می 170خانواده با حدود  33راسته شامل  9ایران رده پستانداران داراي  در

گونه فرد سمان 1گونه خرگوشها،  2گونه زوج سمان،  8گونه نهنگها،  11خواران، گونه حشره 15، گونه گوشتخواران 30خفاشها، 

باشد گونه می 19اند. سهم پستانداران منطقه حفاظت شده کبیرکوه از کل پستانداران کشور گونه گاو دریایی شناسایی شده 1و 

 اند.خانواده بشرح زیر قرار گرفته 12راسته و  5که در 

ها و علفزارهاي خارپشت با دو گونه خارپشت گوش بلند و خارپشت اروپایی است که در دامنه خواران شامل خانوادهحشره تهراس

 گذرانند.اراضی تپه ماهوري منطقه کبیرکوه روزگار می



 

 گردند.هاست که در اغلب نقاط کبیرکوه مشاهده میها شامل یک گونه از خانواده خرگوشخرگوش راسته

اند. از میان افراد این راسته، خانواده، بیشترین تعداد پستانداران منطقه را بخود اختصاص داده 5گونه از  11گوشتخواران با  تهراس

اي از هاي منطقه پراکنش دارند. حضور خرس قهوههاي گرگ، شغال و روباه معمولی در تمام زیستگاهخانواده سگسانان با گونه

هاي پشته زید، زرانگوش، الرت و هاي منطقه گزارش شده است. این جانور در زیستگاهاکثر زیستگاه رها نیز دخانواده خرس

هاي سمور، راسو و رودك از خانواده اي در این منطقه است. گونهنماید. پشته زید زیستگاه اصلی خرس قهوهکبیرکوه زیست می

. همچنین از خانواده کفتارها، گونه کفتار به تعداد نسبتا فراوان نمایندهاي کبیرکوه، پشته بدره و کلم زیست میراسوها در دامنه

روند، مجموعه سانان بشمار میهاي گربه وحشی، سیاهگوش و پلنگ که از خانواده گربهدر منطقه پراکنش داشته و گونه

گردد معموال محسوب می هوهاي شاخص منطقه کبیرکدهند. پلنگ که یکی از گونهگوشتخواران منطقه موصوف را تشکیل می

هاي نماید. مناطق پشته الرت، گردکانه، ارشت و ارتفاعات کبیرکوه از زیستگاهارتفاعات و مناطق جنگلی را براي زیست انتخاب می

 روند.مهم این حیوان در منطقه بشمار می

 

هاي نمایند. بخشدر منطقه زیست می هاي کل و بز و خوك وحشیراسته زوج سمان دو خانواده گاوسانان و خوکها با گونه از

اي و کوهستانی گردکانه، بدره، پشت الرت و ارشت که با شرایط زیستی کل و بز تناسب دارند مامن مناسبی براي این صخره

هاي نه چندان دور باشند که در زمانمهم کل و بز در منطقه کبیرکوه می هايتگاهباشند. این مناطق از جمله زیسحیوان می

اند. گراز یا خوك گذراندند اما امروزه به تعداد محدودي تقلیل پیدا کردهمعیت قابل توجهی از این حیوان در آنجا روزگار میج

هاي حیات وحش این منطقه شوند ایام خود را بهتر از سایر گونههاي بزرگ دیده میوحشی که در اکثر نقاط منطقه در گله

 نمایند.سپري می

هاي حیات وحش بیش از آن چیزي است که در حال پتانسیل و توان بالقوه این منطقه در جلب و حفظ گونه مسلم است آنچه 

هاي حیات وحش منطقه در صورت کاستن عوامل تهدیدکننده آن سازي و احیاء گونهشود و بطور حتم با غنیحاضر دیده می

 قه تضمین کرد.را در منط تريهاي بیشتوان حضور گونهبویژه شکار غیرمجاز می

 پرندگان -ب 

بندي بین بندي جانوران جایگاه خاصی دارند و از نظر ردهدهند و در طبقهداران را تشکیل میگروه قابل توجهی از مهره پرندگان

 گیرند.پستانداران و خزندگان قرار می

گونه آن را گنجشک  500شود که گونه را شامل می 950حیاتی پالئارکتیک حدود  شود که فون پرندگان اقلیمزده می تخمین

باشد. علیرغم گستردگی مناطق خشک دهند. بخش عمده فون پرندگان ایران مربوط به این اقلیم زیستی میسانان تشکیل می

ه پرنده در این سرزمین گزارش شده است. براساس آمار ارائه شده از سوي گون 500و نیمه خشک حاکم بر کشور تاکنون بیش از 

خانواده  78جنس و 22تیره،  79راسته،  20رسد که در گونه می 502سازمان حفاظت محیط زیست تعداد پرندگان ایران به 

 درصد از پرندگان زیستمند خاور میانه است. 6/5اند. این تعداد معادل بندي شدهطبقه

مهاجرت در  يگونه دارا 24گونه زمستان گذرند،  90کنند. گونه در ایران زاد و ولد می 323هاي پرندگان ایران ان گونهمی از

 یم دهید یگونه بصورت اتفاق 40. ندیآ یم یبه سواحل جنوب يریگونه خارج از فصل جفت گ 50هستند،  زییفصول بهار و پا



زاد و ولد  رانیگونه که در ا 323 انیاز م نیاز خارج وارد شده اند. همچن زیه نگون 4نامشخص دارند و  تیگونه وضع 16شوند. 

 اند.گونه کامال بومی 100کنند،  یم

تیره  19راسته و  7باشد که در گونه می 46منطقه حفاظت شده کبیرکوه از پرندگان ایران که تاکنون گزارش شده است  سهم

باشد. پرندگان منطقه حفاظت اي پرندگان نیز غنی میها از نظر تنوع گونهزیستگاه گیرند این منطقه با توجه به تنوعجاي می

هاي نمایند. وجود پرندگان شکاري گوشتخوار از راستهاین منطقه به خوبی استفاده می کهاي اکولوژیشده کبیرکوه از آشیان

روند که مطابق قوانین و مقررات این منطقه بشمار میترین فون پرندگان ساکن گونه از جمله با ارزش 10قوشیان و شاهینیان با 

اي هم دارند. استفاده این پرندگان از جانوران پستاندار کوچک و باشند اما نیاز به توجه و حمایت ویژهموجود حمایت شده می

 نمایند.ده میهاي اکولوژیک غذایی نیز بخوبی استفابزرگ و پرندگان ریز و درشت بیانگر این نکته است که از آشیان

هاي دیگر از گونه تاکنون شناسایی شده است که در صورت مطالعات بیشتر امکان شناسایی گونه 25راسته گنجشک سانان  از

 هاي پرندگان دور از دسترس نیست.این راسته و سایر راسته

آوري ي، در منطقه زاد و ولد و جوجههاي پرندگان شکارهاي موجود در منطقه کبیرکوه به استثناء تعدادي از گونهگونه اغلب

هاي ها در منطقه افزوده خواهد شد. فهرست و ویژگیهاي آنها، هرساله بر جمعیت این گونهدارند که در صورت حراست از زیستگاه

 اندشناسایی شده نطقهپرندگانی که تاکنون در این م

 خزندگان و دوزیستان -ج 

میلیون سال پیش و قبل از ظهور پستانداران در کره زمین وجود داشتند. در منطقه جانورانی هستند که از یکصد  خزندگان

هاي علمی جدي نمایند که متاسفانه تاکنون مورد توجه و بررسیهاي متعددي از خزندگان زیست میحفاظت شده کبیرکوه گونه

هاي تعادل طبیعت و جایگاه خاص آنها در زنجیرهها در و نقش سودمند این گونه اهمیتاند. با توجه به و درازمدت قرار نگرفته

کننده طغیان جمعیت غذایی و رابطه اکولوژیکی موثري که خزندگان با سایر موجودات نظیر جوندگان دارند و از عوامل کنترل

عاتی و تحقیقاتی هاي مطالاین منطقه در برنامه ندگانشناسایی هرچه بیشتر و بهتر فون خز يروند، جا دارد که براآنها بشمارمی

در  باشد،یمنطقه م يشده در منطقه مورد مطالعه که مربوط به مارها ییاي اختصاص یابد. فهرست خزندگان شناساجایگاه ویژه

 نشان داده شده است. 4جدول 

 منطقه اهمیت 

سازد و تنوع آب و هوائی شگرفی را از نواحی شمالی جدا می المیاي سترگ بخش جنوبی استان اکبیرکوه همانند دیواره ارتفاعات

گراد بوده در درجه سانتی 50هاي جنوبی داراي دمائی معادل شود، بطوري که در هنگام تابستان دشترا در استان موجب می

هاي مانشت تصور دشت هاي کبیرکوه وو خنک را شاهد هستیم. با دیدن برف در نوك قله دلحالی که در نواحی شمالی هواي معت

 باشد.گرم و سوزان در دهلران و مهران در همان مقطع زمانی بسیار سخت است و این همه بواسطه وجود رشته کوه کبیر کوه می

العبور ها و مناطق صعبمتر ارتفاع از سطح دریا  در کبیرکوه واقع گردیده است. وجود دره 2600ارتفاع استان با بیش از  بلندترین

هاي گیاهی ارزشمند را از گزند اي که همگی ناشی از توپوگرافی کوهستانی منطقه است، جمعیت حیات وحش و گونهصخره

 یو دست نخوردگ هاستگاهیوحش و ز اتیکه تنوع و ترکم ح يهاي طبیعی و انسان ساخت حفظ نموده است، به نحوآسیب

 است. ریآن کاماًل چشمگ يبرتر زیمناطق استان ن انیم داشته و در یمنطقه کاماًل ارزش حفاظت يهاستمیاکوس ینسب

و  یآموزش ،یپژوهش يهاارزش يدارا يو جانور یاهیتنوع گ ،یستگاهیاز تنوع ز يو برخوردار یعیطب طیشرا لیبدل منطقه

 مختلف است که متاسفانه تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. يهانهیدر زم يادیز یقاتیتحق



 یعیطب يهاستگاهیاز ز ریبه غ کهیاست، بطور يادیز يهاتیقابل ياز نظر تفرج دارا زین رکوهیکب یده جنگلحفاظت ش منطقه

 هستند: ریآن بشرح ذ یسمیاکوتور يرهایاز مس يااست که پاره یفراوان یو باستان یمذهب يهامکان يدارا

 پشته الرت تفرجگاه 

نسبتًا کم  ياست، مرغزارها يتند بیش يو دارا ياکه عمومًا صخره نیبا توجه به شکل زم رکوهیمنطقه حفاظت شده کب در

به لحاظ وجود امامزاده، داشتن منابع  هیناح نیآنها پشته الرت است. در ا نیهکتار( وجود دارد که مهمتر 15-10وسعت )حدود 

 تیحائز اهم اریه فرد در استان بسو درختان منحصر ب يریعشا یغارها، زندگ ها،خرهمانند ص بایز ياندازهاآب فراوان، چشم

 .کنندیم دیساالنه از آن بازد يادیدر حال حاضر گردشگران ز کهیاست، بطور

 هاتنگه 

و با  بایز يهاها، درهتنگه يو منحصر بفرد دارا ژهیو یو توپوگراف نیشکل زم تیبا توجه به وضع رکوهیحفاظت شده کب منطقه

 است: ریبه شرح ز یستیارزش اکوتور

 پشته بدره، دروازه، ارشت، دربند. کان،یس د،یزرانگوش، ز تنگه

 غارها 

به آنها صرفًا بدون استفاده از  یغار کوچک و بزرگ وجود دارد که دسترس يادیتعداد ز رکوهیداخل محدوده حفاظت شده کب در

 عبارتند از: يغارها از نظر گردشگر نیا نی. مهمترباشدینم ریامکانپذ يو صخره نورد يو امکانات کوهنورد زاتیتجه

منطقه از آنها بعنوان انبار  ریبخصوص عشا یمحمد واقع در پشته الرت که هم اکنون مردم بوم ریاطراف امامزاده پ يغارها  -

 .کنندیدام استفاده م يمحل نگهدار ایغله و 

. باشدیگونه کل و بز م ستگاهیدر پشته گردکانه واقع شده است و اغلب ز رکوهیغار در دامنه کب نیهفت سال: ا ایگردکانه  غار

 يگردشگر تیاهم ينظر دارا نیلذا از ا باشد،یم ينوردو صخره يکوهنورد زاتیبه امکانات و تجه ازیبه آن ن یبه منظور دسترس

 است.

 یبه افراد راهنما و بوم ازیبه آن ن یدسترس يغار در پشته ارشت منطقه حفاظت شده واقع شده است. برا نیغار دروازه: ا -

 است. يو صخره نورد يامکانات کوهنورد زات،یمنطقه، تجه

 هاصخره

تمام منطقه  نیبنابرا دهد،یم لیتند تشک یلیخ بیبا ش ییهارا صخره رکوهیقسمت اعظم منطقه حفاظت شده کب نکهیبه ا نظر

(، هفت سال و ارشت که از نظر 31)شکل  دیها عباتند از دره پشته زرانگوش،  زصخره نیاست. مهمتر تینظر با اهم نیاز ا

 برخوردارند. ياژهیو تیاز اهم بایز عتیآسان و طب یدسترس

 (رمامهی)پ رمحمدیامامزاده پ •

مختلف از جمله واقع شده است .  وجود درختان  رکوهیکب یشمال يهادو دره سرسبز و پرآب در دامنه انیامامزاده در م نیا

 .انددهیبه آن بخش بایز يامنطقه جلوه يبایز يهاداغداغان و لرگ و چشمه

 محوطه الرت یدره باستان •



واقع  هیثان 38و  قهیدق 47درجه و  46و  یعرض شمال هیثان 16و  قهیدق 15درجه و  33 یائیجغراف تیبا موقع یدره باستان نیا

از توابع بخش بدره شهرستان دره شهر قرار دارد که از شمال به دره الرت و از جنوب  نیآبهر پائ يجنوب روستا يلومتریک 4در 

 .باشدیهکتار م 30کوه بوده و مساحت آن  يو از شرق و غرب محدود به بلند رکوهیالعبور کبو صعب ياارتفاعات صخره

 محوطه پشته ارشت یاثر باستان •

 5در فاصله  هیثان 17و  قهیدق 57درجه و  46و  یعرض شمال هیثان 38و  قهیدق 18درجه و  33 یائیجغراف تیاثر با موقع  نیا

 پشته ارشت قرار دارد. یو بر کنار چشمه دائم رکوهیکب یشرق يهاهیدر کوهپا عصریجنوب شهرك ول يلومتریک

 منطقه یمردم بوم اعتقادات

شود. به درختان جوار امامزاده  یمنطقه محسوب م یو جوامع محل یاز اعتقادات مردم بوم یکیپارچه و قفل به درختان  بستن

 یبخصوص توسط افراد مسن بسته م ازهایمحمد )ع( در پشته الرت پارچه و قفل جهت استجابت دعا و برآوردن حاجات و ن ریپ

 یگردد که برخ یبعضا مشاهده م نیشود. همچن یقفل، حاجات آنها برآورده م شدنافراد معتقدند که در صورت باز  نیشود. ا

 بندند. یگونه در ختان م نیسر خود را به ا يمو یبه هدف خاص دنیرس ای یکس نیافراد جهت نفر

  

 کننده دیفعالیت هاي موثر و عوامل تهد مشکالت،

در هاي عمیق و شیب زیاد امکان ایجاد جاده وجود ندارد. فقط سازي: با توجه به صعب العبور بودن منطقه و وجود درهجاده -1

 هاي فرعی احداث شده است که عبارتند از:هاي آن جادهو دامنه یچند مورد در حواش

 راه ارتباطی ایالم به دره شهر در حاشیه شمالی منطقه  -

 دهد.راه ارتباطی دره شهر به آبدانان که مرز شرقی منطقه را تشکیل می -

 کنند.عشایر در فصل ییالق از آن استفاده میجاده خاکی که از بدره به دامنه شمالی منطقه کشیده شده و  -

 هاي شمالی منطقه کشیده شده است.هاي متعدد دیگر که از روستاهاي حاشیه شمالی تا دامنهجاده -

اي که توسط جهاد سازندگی وقت براي استفاده عشایر منطقه از بخش میمه زرین آباد به حاشیه جنوبی منطقه و از آنجا جاده -

 کبیرکوه کشیده شده و دسترسی به منطقه را بسیار سهل و آسان نموده است.به خط الراس 

معدن: باتوجه به توپوگرافی بسیار سخت منطقه و عدم امکان بردن امکانات استخراج و اکتشاف معادن خوشبختانه فعالیت  -2

حاشیه ضلع شمال غربی منطقه موافقت  معدنی چشمگیري در منطقه انجام نمی گیرد. اما اخیرا با احداث کارخانه سیمان بدره در

 حاشیه منطقه در آینده وجود دارد. عادنگردیده که احتمال برداشت از برخی م

مجاز: متاسفانه شکار و صید بی رویه و غیر مجاز، جمعیت حیات وحش منطقه را کاهش داده است اما به  ریشکار و صید غ -3

پوگرافی خاص منطقه قدرت حفظ و احیاء  جمعیت حیات وحش منطقه را داشته رسد با اتخاذ تدابیر حفاظتی بیشتر  تونظر می

 باشد.

قرار داده است. منطقه حفاظت  يجد يدیمنطقه از جمله بلوط را در معرض تهد یجنگل يگیاه نیمه انگلی لورانتوس گونه ها -4

باشد اما در صورت عدم  یورانتوس آلوده مل یانگل مهین اهیاستان کمتر به گ تیریمناطق تحت مد رینسبت به سا رکوهیشده کب

 مناطق آلوده خواهد شد. ریهمانند سا ندهیان آیسال یط زیمنطقه ن نیمبارزه با آن ا



هاي مرتعی چراي دام: با توجه به وجود دام تا چهار برابر ظرفیت مراتع استان فشار چراي دام در تمام مناطق که داراي عرصه -5

 هستند مشهود است که منطقه حفاظت شده کبیرکوه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اي انجام شده و اراضی واقع در داخل در مناطق حاشیهبا توجه به صعب العبور بودن منطقه، تبدیل اراضی و عبور خطوط نیرو  -6

 اند.منطقه از این مشکل در امان مانده

 .یحفاظت گانیعدم وجود  -7
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 کنترلی و نظارتی امکانات

هاي طبیعی توجه به اینکه هنوز تشکیالت مستقلی براي منطقه حفاظت شده کبیرکوه تعریف نشده است لذا حفاظت از عرصه با

بانی بدره نیز شود که به تازگی محیطشهر و آبدانان انجام میهاي درهمنطقه توسط ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان

توسط محیط زیست استان و ایجاد تشکیالت مستقل براي منطقه کنترل و پایش،  ناحداث شده است. امید است با تقویت کادر آ

 منطقه یاد شده ساماندهی گردد.

  

 منطقه مدیریت

سال از تصویب آن به عنوان حفاظت شده بدلیل تنگناهاي قانونی  10با وجود اهمیت فون و فلور غنی منطقه با گذشت  متاسفانه

 براي این منطقه تعریف نشده است.موجود هنوز تشکیالت اداري مستقلی 

هاي شود که با توجه به محدودیتبا ارزش منطقه توسط ادارات حفاظت محیط زیست دره شهر و آبدانان کنترل می هايعرصه

منطقه مذکور  نیگیرد. همچنهاي غنی آن بطور بهینه انجام نمیامکانات و تجهیزات ادارات یاد شده قطعًا حفاظت از زیستگاه

آن  يهاتیحوزه منطقه با توجه به قابل لیدل نیدر آن صورت نگرفته است، به هم يبندنرو زو نیبوده و از ا تیریطرح مد فاقد



 ،یاز نظر حفاظت هاتینشده و با وجود تمام قابل کیتفک گریکدیچندگانه مورد انتظار از  يهااستعداد و هدف ،ياز نظر کاربر

 تیریمد نهیدر زم یینبوده و فاقد طرح اجرا یشخصبرنامه م يدارا تیریفقدان طرح مد لیبدل یو تفرجگاه یآموزش ،یپژوهش

 ياست که در صورت عدم توجه به آن و عدم اجرا شیالعبور بودن منطقه تعارض به منطقه در حال افزا. با توجه به صعبباشدیم

 روبرو خواهد شد. يادهیبا مشکالت عد کینزد ياندهیمنطقه در آ تیریطرح مد


