
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 122

استان اصفهان، کوه صفه، بهار 1400، عکس از: ؟؟؟؟
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فلور و پوشش گیاهی کوه صفه در جنوب شهر 
اصفهان

آزاده اخوان روفیگر1*و مسعود برهانی2

چكیده
رشته کوه زاگرس بزرگ ترین و طوالنی ترین رشته کوه ایران است و کوه های بزرگ و کوچک آن از نظر غنای 
گونه ای و گونه های انحصاری بسیار ارزشمند هستند. کوه صفه، یکی از کوه های منفک موازی با این رشته کوه 
عظیم، در جنوب شهر اصفهان واقع شده است. این کوه به دلیل شرایط ویژه و قرار گرفتن درون شهر، همچنین 
داشتن جاذبه های گردشگری، منطقه ای جذاب برای گردشگران و کوهنوردان به شمار می رود. همچنین، یکی از 
مراکز غنی ازنظر پوشش گیاهی شهر اصفهان محسوب می شود، به همین دلیل مورد توجه و بررسی بسیاری از 
گیاه شناسان مهم دنیا قرار گرفته و از نظر گیاه شناسی دارای اهمیت تاریخی است. پوشش گیاهی آن بیشتر به دو 
Artemisia sieberi-Stipa hohenackeriana-،صورت خودرو و گیاهان کاشته شده است. تیپ اصلی در این کوه

Acantholimon scorpius است. کوه صفه رویشگاه گونه های گیاهی متعددی است که تعدادی از آنها انحصاری ایران 
هستند. فعالیت های انسانی ازجمله هتل سازی، ایجاد جاذبه های گردشگری و احداث مسیرهای مختلف برای عبور 
کوهنوردان و بازدید کنندگان، این گونه هاي گیاهی را در وضعیت بسیار ناپایداری قرار داده است، بنابراین، حفاظت 

از کوه صفه و گونه های ارزشمند آن و نیز مطالعه پوشش گیاهی و فلورستیک این کوه ضروری است.
واژه      های کلیدی: کوه صفه، پوشش گیاهی، حفاظت، اصفهان. 

The flora and vegetation of Soffeh Mountain in the 
south of Isfahan

A. Akhavan Roofigar 1*and M. Borhani2
Abs trac
The Zagros Mountain chains are the longest mountain range in Iran, and its large and small mountains are 
valuable in terms of species richness and percentage of endemic species. Soffeh Mountain is considered 
one of the isolated mountains parallel with this large mountain chain, located south of Isfahan city. Due to the 
special conditions and being located within the city and having tourist attractions, this mountain is frequently 
visited by tourists and mountaineers. Soffeh Mountain is one of the rich vegetation centers of Isfahan and has 
been explored by many famous botanists of the world and is of historical importance from the botanical point 
of view. The vegetation of Soffeh includes both wild and cultivated species. The main vegetation type in this 
mountain is Artemisia sieberi-Stipa hohenackeriana-Acantholimon scorpius. The Soffeh Mountain inhabits 
many plant species, of which some endemic species are included. Human activities such as building hotels, 
creating tourism facilities, and building various roads for mountaineers and visitors have put them in an 
unstable situation. Therefore, the protection of Soffeh Mountain and its valuable species, as well as floristic 
and vegetation studies of this mountain, are essential.

Keywords: Soffeh Mountain, vegetation, conservation, Isfahan.
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مقدمه
دو  زاگرس  و  البرز  کوه های  و  است  کوهستانی  کشوری  ایران 
 Zohary رشته کوه بزرگ آن محسوب می شوند. بر اساس نظر
مناطق کوهستانی ایران نظیر رشته کوه های البرز، زاگرس و برخی 
غنای  از نظر  کرمان  و  شیرکوه  کرکس،  از جمله  منفرد  کوه های 
 Zohary,( گونه ای و گونه های انحصاری بسیار ارزشمند هستند
خشکی  اکوسیستم های  از  بسیاری  در  کوهستان ها   .)1973
 Kluge & Kessler,( به عنوان پناهگاه تنوع زیستی عمل می کنند
Myers et al., 2000 ;2006( و مخازن تنوع زیستی جهانی هستند، 
و  تنوع زیستی خشکی می شوند  تقریبًا یک چهارم  به طوری که شامل 
نیمی از نقاط مهم تنوع زیستی جهان در آنها متمرکز شده است. ایران با 

مساحتی بیش از 1/6 میلیون کیلومترمربع، یک فالت مرتفع در جنوب 
و  بلند، تشکیل  ارتفاعات  از  از کشور  نیمی  تقریبًا  است.  آسیا   غربی 
دشت های داخلی با کوه های مرتفع احاطه شده است. از جمله می توان 
به کوه های البرز در شمال، کوه های زاگرس امتدادیافته از شمال غربی 
به جنوب شرقی، کوه ها و قلل مرتفع شمال غربی، کوه های کپه داغ در 
 Noroozi et al.,( شمال شرقی و مکران در جنوب شرقی اشاره کرد

 .)2014
رشته کوه زاگرس، بزرگ ترین و طوالنی ترین رشته کوه ایران، از استان 
آذربایجان غربی آغاز شده است و پس از عبور از استان های کردستان، 
بختیاری،  و  چهارمحال  خوزستان،  لرستان،  ایالم،  کرمانشاه،  همدان، 
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و هرمزگان تا شمال تنگه 

شکل1- موقعیت جغرافیایی کوه صفه در استان اصفهان
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هرمز ادامه می یابد و به رشته کوه های مرکزی ایران و ارتفاعات مکران 
توپوگرافی  ساختارهای  مهم ترین  از  یکی  کوه  رشته  این  می پیوندد. 
با  زاگرس  می کند.  پیدا  امتداد  فارس  تا  آذربایجان  از  که  است  ایران 
گونه های گیاهی و جانوری بسیار و با تنوع توپوگرافیک و فاکتورهای 
آب و هوایی گوناگون، یکی از مراکز بزرگ تنوع زیستی شناخته شده در 
ایران است که تنوع زیستی باالیی دارد و از مراکز مهم غنای گونه ای و 
 Sagheb-Talebi et al., 2005;(گونه های انحصاری به شمار می رود

 .)Sabeti, 1994
استان اصفهان در مرز شرقی کوه های زاگرس واقع شده است و یکی 
محسوب  ایران  در  گیاهی  گونه های  غنای  و  تنوع یابی  مهم  مراکز  از 
می شود )Noroozi et al., 2019(. سطح وسیع استان اصفهان و وجود 
ناهمواري هاي مختلف سبب ایجاد تنوع گونه اي باالیی در این استان 
شده است، به طوری که بیش از 2500 گونه گیاهی )بیش از 30درصد 
گونه های گیاهی ایران( در استان اصفهان می روید )مکاتبات شخصی با 
فیضی، 1400؛ نتایج منتشر نشده نگارندگان(. از این تعداد، حدود 450 
گونه )یعنی حدود 18درصد گونه های استان(، انحصاری ایران و بیش از 
40 گونه )1/6درصد گونه های استان(، انحصاری استان اصفهان هستند 

)جانی قربان، 1393؛ جم زاد و جلیلی، 1395(.

موقعیت جغرافیایی کوه صفه
کوه صفه با ارتفاع 2250 متر، واقع در منتهی الیه جنوب شهر اصفهان، 

یکی از مهم ترین کوه های استان به شمار می رود )شکل 1و2(. این کوه 
دارای دو قله است که قله جنوبی آن چند متر بلندتر از قله شمالی است. 
کوه صفه از شمال به جاده کمربندي، از غرب به کوه هاي تخت رستم 
و دره خان، از شرق به شهرك ها و مجتمع هاي مسکوني و از جنوب به 
اراضي باز و خط آهن منتهي مي شود. کوه صفه در سمت غرب، به فضاي 
سنگي مسطحي )صفه( منتهي مي شود که از آن به عنوان وجه تسمیه کوه 
یاد می شود. در سمت چپ کوه، سلسله تپه هاي کوچک و بزرگ به نام 
هزار دره قرار گرفته است که جاده شیراز از وسط آن مي گذرد. بعد از 
این تپه ها و به سمت شرق، کوه هاي کاله قاضي قرار دارد، شاه کوه نیز 
در سمت غرب کوه صفه واقع شده است، پس از آن نیز، بلوك لنجان 
توسط  گونه ها  متعدد  به دلیل جمع آوری های  کوه صفه  مي شود.  آغاز 
گیاه شناسان جهان از گذشته های دور، دارای اهمیت تاریخی است، این 
منطقه، محل تیپ بسیاری از گونه ها و نیز چندین جنس  از فلور ایران است.

ساختار زمین شناسی کوه صفه
کوه صفه بیشتر، مجموعه ای از سنگ های آهکی متعلق به دوره کرتاسه 
تحتانی است و تنها بخش کوچکی از پایین ترین قسمت کوه متعلق به 
دوره ژوراسیک است. براساس طبقه بندی های زمین شناسی، کوه صفه 
در پهنه سنندج- سیرجان قرار دارد که در شرق و موازی با رشته کوه 
ngdir.[ زاگرس است )سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ir[،ا 1400(.

شکل 2- نمای عمومی کوه صفه در استان اصفهان
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اقلیم کوه صفه
کوه صفه از نظر طبقه بندی اقلیمی گوسن، در محدوده منطقه استپی 
سرد و از نظر طبقه بندی اقلیم رویشی، در منطقه استپی واقع است. 
میانگین بارندگی این منطقه حدود 115 میلی متر و میانگین دمای 
ساالنه 13 تا 15 درجه سانتی گراد است، عناصر گیاهی منطقه 
)سازمان  است  استپی  مناطق  خشک  کوهستان های  با  منطبق 

هواشناسی کشور ]irimo.ir[،ا 1400(.

جاذبه های کوه صفه
مسیرهای کوهنوردی در این کوه دارای مناظر بسیار زیبا و جالب با 
پوشش گیاهی غنی است که گردشگران را به سوی خود جذب می کند. 
چشمه ها، غارهای کوچک و بزرگ و صخره های متعدد در این منطقه 
وجود دارد. قلعه شاه دژ، که آن را دیو قلعه نیز می نامند، از دیدنی های 
تاریخی کوه صفه است. عالوه بر این، وجود تله کابین، آبشار مصنوعی و 
باغ وحش از دیگر جاذبه های گردشگری در این منطقه محسوب می شود. 
از  تعدادی  با مساحتی حدود 50000 مترمربع دارای  باغ وحش صفه 
حیوانات از جمله کل و بز، قوچ و میش، گراز، خرگوش، سگ و شتر 
است. همچنین سایر حیوانات مانند روباه، شغال، انواع پرندگان، مار، 
عقرب و ... در این کوه به طور وحشی حضور دارند، از این رو، مطالعه 

جامعی برای تهیه لیست فونستیک این کوه ضروری به نظر می رسد. 
به طور کلی تغییرات ایجاد شده در سیمای طبیعی کوه صفه با دخالت های 
انسانی با هدف ایجاد جاذبه های گردشگری )شکل 3( مانند راه اندازی 
برخی  دکل های  وجود  شاه دژ،  قلعه  مسیرهاي  حصارکشي  تله کابین، 
ارگان های خدمات رسان، ایجاد امکانات رفاهی برای ورزش هایی مثل 
مصنوعی،  آبشار  احداث  نیز  و  سنگ نوردی  و  پیاده روی  کوهنوردی، 
تغییرات  دست خوش  اخیر  سالیان  طی  را  کوه  این  طبیعی  اکوسیستم 
عمده ای کرده است که می تواند منجر به کاهش تنوع گونه های گیاهی 
و جانوری در این اکوسیستم شود. در عین حال، حدود یک صد هکتار 

فضای سبز در این کوه توسط شهرداری اصفهان ایجاد شده است.

سابقه مطالعات گیاه شناسی در کوه صفه
کوه صفه، ازنظر تاریخی بسیار حائز اهمیت است. گیاه شناسان مشهوری 
از قرن هجده تاکنون، نمونه های گیاهی زیادی را از این منطقه جمع آوری 
کرده اند، این نمونه ها، امروزه در هرباریوم های مطرح دنیا مانند مونیخ 
 )TARI( هرباریوم مرکزی ایران ،)W( وین ،)K( کیو ،)B( برلین ،)MSB(
به  می توان  افراد  این  از جمله  می شوند،  نگهداری   )E( ادینبورگ  و 
کرد  Haussknecht ، Kaempfer  ،Stapf  و Wendelbo اشاره 

)جدول 1 و شکل 4(.

شکل 3- تغییرات ایجاد شده در سیمای طبیعی کوه صفه با هدف ایجاد جاذبه های گردشگری
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شکل 4- تصاویر هرباریومی برخی از گونه های گیاهی که از کوه صفه جمع آوری شده اند: A: Atriplex griffithii در هرباریوم وین، B: Glaucium elegans در 
هرباریوم ادینبورگ، C: Astragalus gossypinus در هرباریوم کیو.
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جدول1. فهرست گونه های گیاهی جمع  آوری شده توسط گیاهشناسان قدیمی از کوه صفه مطابق فلورا ایرانیکا

گونهخانوادهجمع آوری کننده

Wendelbo

Amaranthaceae

Atriplex griffithii Moq. 
(=Isotypus for Atriplex wendelboi Aellen)

StapfAnabasis haussknechtii Bunge ex Boiss.

StapfHalothamnus auriculus (Moq.) Botsch
StapfNoaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf.

StapfSalsola montana Litv.

StapfSalsola tomentosa (Moq.) Spach 

StapfSuaeda arcuata Bunge

Stapf
Apiaceae

Pimpinella deverroides Boiss.

WendelboPrangos uloptera DC.

Wendelbo

Asteraceae

Centaurea gaubae (Bornm.) Wagenitz

StapfChamaegeron Bungei (Boiss.) Botsch

StapfCirsium rhizocephalum C. A. Mey.

StapfHelichrysum artemisioides Boiss. & Hausskn.

Lambinon Hertia angustifolia (DC.) Kuntze

WendelboPsychrogeton obovatus (Benth.) Grierson

StapfPulicaria arabica (L.) Cass.

StapfVarthemia persica DC.

Wendelbo

Boraginaceae

Heliocarya monandra Bunge

KapherrHeliotropium brevilimbe Boiss.

WendelboParacaryum rugulosum (DC.) Boiss.
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Wendelbo

Brassicaceae

Aethionema spinosum Bornm.

StapfAlyssum inflatum Nyar

StapfMoriera spinosa Boiss.

StapfPseudocamelina camelinae N. Busch

StapfCaprifoliaceaeScabiosa flavida Boiss. & Hausskn

Wendelbo

Caryophyllaceae

Acanthophyllum spinosum (Desf.) C. A. Mey

StapfBufonia oliveriana Ser. 

HausskenchtDianthus crossopetalus (Fenzl ex Boiss.) Grossh.

Stapf

Cleomaceae

Cleome iberica DC.

StapfCleome quinquenervia DC.

DeickeEphedraceaeEphedra strobilacea Bunge

Stapf

Fabaceae

Astragalus gossypinus Fisch.

LambinonAstragalus supervisus (Kuntze) E. Sheld.

Wendelbo

Lamiaceae

Nepeta persica Boiss.

StapfScutellaria xylorrhiza Bornm.

WendelboStachys inflata Benth.

StapfZiziphora clinopodioides Lam.

WendelboOrobanchaceaeOrobanche ramosa L.

WendelboPapaveraceaeGlaucium elegans Fisch. & C. A. Mey.

WendelboPhyllanthaceaeAndrachne fruticulosa Boiss.

Wendelbo

Plumbaginaceae

Acantholimon aspadanum Bung

WendelboAcantholimon scorpius (Jaub. & Spach) Boiss.

Wendelbo

Poaceae

Bromus danthoniae Trin.

WendelboBromus tectorum L.

StapfStipagrostis plumosa Munro ex T. Anderson

WendelboPteridaceaeAdiantum capillus-veneris L.

WendelboRubiaceaeCallipeltis cucullaris (L.) DC.

WendelboScrophulariaceaeScrophularia striata Boiss.

KapherrThymelaeaceaeDendrostellera lessertii (Wikstr.) Tiegh.

StapfUrticaceaeParietaria judaica L.

فلور و پوشش گیاهی کوه صفه
به طور کلی پوشش گیاهی در کوه صفه شامل گیاهان خودرو و گیاهان 
در  کاشته شده  گیاهان  است.  اصفهان  شهرداری  توسط  کاشته شده 
،)Pinus spp.( بیشتر شامل گونه های درختی مانند کاج  کوه صفه 
خمره ای  سرو   ،)Cupressus arizonica( نقره ای  سرو 
گنجشک  زبان   ،)Acer spp.( افرا   ،)Platycladus orientalis(

 Olea( زیتون   ،)Morus alba( توت   ،)Fraxinus sp.(
 )Robinia sp.( اقاقیا ،)Celtis australis( داغداغان ،)europaea
 ،)Berberis thunbergii( نیز درختچه های زینتی مانند زرشک و 
اُرس ).Juniperus sp( و پیراکاتا ).Pyracantha sp( است. تیپ 
مشاهده شده در میان گیاهان خودروی این منطقه درمنه دشتی- استپی- 
Artemisia sieberi-Stipa hohenackeriana-( کاله میرحسن
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شکل 5- تصویر گونه Cirsium spectabile  در کوه صفه

شکل 6- تصویر گونه Demavendia pastinacifolia  در کوه صفه
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Acantholimon scorpius( است )فیضی و همکاران، 1396(. 
 ،Scutellaria xylorrhiza مانند  گیاهی  گونه های  از  برخی 
انحصاری استان اصفهان است که در کوه صفه نیز می روید )فیضی و 
 Heliotropium esfahanicum همکاران، 1398(. همچنین گونه
انحصاری کوه صفه است )Khatamsaz, 2000( و تاکنون و بعد 

از نمونه تیپ، جمع آوری نشده است. شرایط توپوگرافی و موقعیت خاص 
کوه صفه در شهر اصفهان و نیز وجود گونه های گیاهی متنوع در آن، مطالعه 
فلورستیک و بررسی پوشش گیاهی این کوه را در اولویت تحقیق قرار 
می دهد. در جدول 2 فهرستی از گونه های گیاهی گزارش شده از این کوه و 

در شکل های 5 تا 11، تصاویر برخی از این گونه ها ارائه شده است.

 Stipa و  Tanacetum lingulatum شکل 7- تصویر گونه های
hohenackeriana همراه با درختان کاشته شده ).Cupressus sp( در کوه صفه

شکل 8- تصویر گونه Salsola montana  در کوه صفه

شکل 10- تصویر گونه Scutellaria xylorrhiza  در کوه صفهشکل 9- تصویر گونه Hertia angustifolia  در کوه صفه

شکل 11- تصویر گونه Echinops cephalotes  همراه با درختان کاشته شده ).Pinus sp( در کوه صفه
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SFAHAN جدول 2 فهرست گونه های گیاهی کوه صفه موجود در هرباریوم

Family species

Amaranthaceae (تاج خروسیان)

Anabasis aphylla L.
Anabasis setifera Moq.
Salsola montana Litv.
Salsola tomentosa (Moq.) Spach

Amaryllidaceae (نرگسیان) Allium bungei Boiss.

Apiaceae (چتریان)

Cachrys uloptera Herrnst. & Heyn
Demavendia pastinacifolia (Boiss. & Hausskn.) Pimenov 
Prangos uloptera DC.
Pycnocycla spinosa Decne. 

Asteraceae (کاسنیان)

Acroptilon repens (L.) DC.
Artemisia sieberi Besser
Centaurea gaubae (Bornm.) Wagenitz 
Cirsium spectabile DC.
Cousinia cylindracea Boiss. 
Crepis kotschyana (Boiss.) Boiss.
Echinops cephalotes DC.
Helichrysum artemisioides Boiss. & Hausskn
Hertia angustifolia (DC.) O. kuntze 
Lactuca undulata Ledeb.
Outreya carduiformis Jaub. & Spach
Scorzonera intricata Boiss.
Scorzonera paradoxa Fisch. & C.A.Mey.
Tanacetum lingulatum (Boiss.) Bornm.
Varthemia persica DC.

Boraginaceae (گاوزبانیان) Paracaryum persicum Boiss.(Boiss.)

Brassicaceae  (کلمیان) Erysimum crassicaule (Boiss.) Boiss.
Moriera spinosa Boiss.

Capparaceae  (کبریان) Capparis spinosa L.

Caryophyllaceae  (میخکیان) Acanthophyllum crassifolium Boiss.

Euphorbiaceae (فرفیونیان) Euphorbia heteradena Jaub. & Spach

Fabaceae  (باقالئیان)
Astragalus gossypinus Fisch. 
Astragalus myriacanthus Boiss.
Astragalus verus Olivier
Onobrychis aucheri Boiss.

Geraniaceae  (شمعدانیان) Erodium oxyrhinchum M.Bieb.
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Lamiaceae  (نعنائیان)

Nepeta glomerulosa Boiss.
Nepeta ispahanica Boiss.
Nepeta persica Boiss.
Nepeta saturejoides Boiss.
Salvia macrosiphon Boiss.
Scutellaria multicaulis Boiss.
Scutellaria xylorrhiza Bornm.
Stachys inflata Benth.
Teucrium polium L.
Zataria multiflora Boiss.

Moraceae (توتیان) Ficus carica L.

Oleaceae  (زیتونیان) Fraxinus rotundifolia Mill.

Papaveraceae (شقایقیان) Glaucium oxylobum Boiss. & Buhse
Hypecoum pendulum L.

Plantaginaceae (بارهنگیان) Linaria michauxii Chav.

Plumbaginaceae  (کاله  میرحسنیان) Acantholimon aspadanum Bunge
Acantholimon scorpius (Jaub. & Spach) Boiss.

Poaceae (گندمیان)

Boissiera squarrosa (Sol.) Nevski
Bromus danthoniae Trin.
Bromus tectorum L.
Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski
Stipa haussknechtii Boiss.
Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr.
Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski

Polygonaceae (علف هفت بندیان) Atraphaxis spinosa L.

Resedaceae (اسپرکیان) Reseda lutea L.

Rosaceae  (گلسرخیان) Amygdalus eburnea Spach
Amygdalus lycioides Spach

Salicaceae (بیدیان) Salix alba L.

Solanaceae (بادنجانیان) Lycium depressum Stocks

Ulmaceae  (نارونیان) Ulmus boissieri Grudz.

Urticaceae   (گزنه  ایان) Parietaria judaica L.

Nitrariaceae (قره  داغیان) Peganum harmala L.
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عوامل تهدید کننده رویشگاه
بسیاری از گیاهان این منطقه و به طور کلی پوشش گیاهی آن، تحت 
مهم  مراکز  از  منطقه یکی  این  دارد،  قرار  انسانی  فشار دخالت های 
گردشگری در شهر اصفهان محسوب می شود، به همین دلیل، پوشش 
گیاهی بکر و دست نخورده در این منطقه تخریب شده و بسیاری از 
گیاهان بومی منطقه در معرض خطر قرار گرفته است. خشک سالی 
و تغییر اقلیم، دخالت های انسان با هدف زیباسازی و ایجاد مکان 
عوامل  مهم ترین  از  گذرگاه ها،  احداث  و  گردشگری  برای  مناسب 
اکولوژیک  آشیان  تغییر  سبب  که  است  رویشگاه  این  تهدید کننده 
انقراض آنها را فراهم  برخی از گونه ها می شود و احتمال تهدید و 
از  زیادی  تعداد  متأسفانه،  می دهد،  نشان  میدانی  مطالعات  می کند. 
گیاهان گزارش شده از کوه صفه، که سال ها پیش توسط گیاه شناسان 
مشاهده  اخیر  سال های  در  شده اند،  گزارش  منطقه  این  در  قدیمی 
نشده، یا به صورت بسیار محدود و کمیاب دیده شده اند، به طوری که 
و  ایرانیکا  فلورا  در  صفه  کوه  از  گزارش شده  گونه   50 حدود  از 
Rechinger, 1963-2015; Assadi et al., 1988-( فلور ایران
شده اند  جمع آوری  وندلبو  و  استاپف  توسط  بیشتر،  که   ،)2019
)جدول 1(، در سالیان اخیر، تنها 17 گونه توسط گیاه شناسان مرکز 
هرباریوم  در  و  است  شده  جمع آوری  اصفهان  کشاورزی  تحقیقات 

مرکز اصفهان )SFAHAN( نگهداری می شود )جدول 2(. 

پیشنهادها
در  بارندگی  کاهش  و  دما  افزایش  از جمله  محیط زیستی  تغییرات 
مراکز  ایجاد  هدف  با  انجام شده  اقدامات  همچنین  اصفهان،  استان 
تغییر کرده  را دستخوش  این کوه  توریستی، پوشش گیاهی طبیعی 
و آن را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین، با توجه به اینکه 
به شمار  اصفهان  شهر  گیاهی  پوشش  غنی  مراکز  از  یکی  کوه صفه 
متعددی  غیرانحصاری  و  انحصاری  گونه های  رویشگاه  و  می رود 
ضروری  آن  ارزشمند  گونه های  و  منطقه  این  از  حفاظت  است، 
انجام  خصوص  این  در  متمرکزی  مطالعه  اینکه  به  توجه  با  است. 
گیاهی  پوشش  بررسی  و  فلورستیک  جامع  مطالعات  است،  نشده 
یک  می شود،  پیشنهاد  در نهایت  می شود.  توصیه  به شدت  کوه  این 
رویشگاه  به عنوان  باال  گونه ای  تنوع  با  مشخص  رویشگاه  چند  یا 
حفاظت شده، اعالم و توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

کشور حفاظت شود. 
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