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خچِیتبر

 يیاٍل گزگبى یؼیٍ هٌبثغ طج یداًؾگبُ ػلَم وؾبٍرس

 هٌبثغ ٍ یوؾبٍرس ٌِیسه در یػبل آهَسػ هَعغِ

 عبل در داًؾگبُ يیا. بؽذث یه زاىیا در یؼیطج

 یػبل آهَسؽگبُ ػٌَاى ثِ یوؾبٍرس زیٍس تَعط 1336

. ثِ دًجبل رًٍذ رٍثِ رؽذ ذیگزد ظیجٌگل ٍ هزتغ تبع

 هزتغ ،یعِ رؽتِ جٌگل دار ثب، 1355آى در عبل 

 یؼیطج هٌبثغ یػبل هذرعِ ثِ خبن حفبظت ٍ یدار

 ؽىَّوٌذ اًمالة یزٍسیپاس  پظ .داد ًبم زییتغ

 ثِ 1358در عبل  یؼیهٌبثغ طج یهذرعِ ػبل ،یاعاله

 تحتٍ  َعتیپ یٍ فٌبٍر مبتیٍسارت ػلَم، تحم

 1365داًؾگبُ هبسًذراى لزار گزفت. در عبل  پَؽؼ

 هجتوغ ًبم ثِهَعغِ هغتمل  هیهذرعِ ثِ  يیا

 گزگبى یؼیطج هٌبثغ ٍ یوؾبٍرس ػلَم یداًؾگبّ

 ٍ یوؾبٍرس ػلَم داًؾگبُحبضز  درحبل.بفتی ارتمبء

 یػلو بتیّ ػضَ 154 یدارا گزگبى یؼیطج هٌبثغ

 هزتجِ یدارا آًبى درفذ 88 وِ اعتوبم ٍلت ت

 يیچٌ ّن داًؾگبُ يیا. ثبؽٌذ یه ثبالتز ٍ یبریاعتبد

 ثخؼٍ  ّب وِ در داًؾىذُ اعت وبرهٌذ 370 یدارا
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حبل حبضز  در. بؽٌذث یه وبر ِهؾغَل ث هختلف یّب

داًؾگبُ  يیدر ا لیتحق ثِ ؽبغل یداًؾجَ 2885

 آًْب درفذ 36 یؼٌی ّغتٌذ تیهؾغَل فؼبل

 .ثبؽٌذ یه یلیتىو التیتحق یداًؾجَ

 یدارا گزگبى یؼیطج هٌبثغ ٍ یوؾبٍرس ػلَم داًؾگبُ

 .ثبؽذ یه هجشا ظیپزد دٍ در گزٍُ 23ٍ  داًؾىذُ 9

 ٍ یآهَسؽ داًؾگبُ يیتز یافل ٍ يیاٍل داًؾگبُ يیا

در  یؼیٍ هٌبثغ طج یوؾبٍرس مػلَ ٌِیسه در یپضٍّؾ

 ،یهمطغ وبرؽٌبع در رؽتِ.23 یوِ دارا اعت زاىیا

 یدوتز ٍ ارؽذ یوبرؽٌبع همطغ در رؽتِ 84

 ػلَم داًؾگبُ. ػالٍُ ثزآى، ثبؽذ یه یتخقق

 4ٍ  یهل هجلِ 13 گزگبى یؼیطج هٌبثغ ٍ یوؾبٍرس

 .ذیًوب یه هٌتؾز را یػلو یالولل يیثهجلِ 

 ٍ گلغتبى اعتبى هزوش گزگبى، ؽْز در داًؾگبُ يیا

 یدار جٌگل ٍ یوؾبٍرس هٌبطك يیتز هْن اس یىی

. اعتبى گلغتبى در لغوت اعت ؽذُ وؾَر ٍالغ

خشر لزار  یبیدر ٍ بًىبلِیتبالة ه هیًشد زاى،یا یؽوبل

در حذٍد  جبًیاعتبى تمز يیگزفتِ اعت. هغبحت ا

 33/1 هجوَع در وِ ثبؽذ یهزثغ ه لَهتزیو 20461

 يیا در زدیگ یه ثز در را زاىیا یوؾبٍرس یًَاح اس درفذ

 یهحقَالت ٍ داؽتِ یبدیس تیاّو یوؾبٍرس هٌطمِ

 یرٍغٌ یّب داًِ گزید ٍ ولشا ب،یعَ جَ، گٌذم، هبًٌذ

 اعتبى یوَّغتبً یجٌَث یهزسّب . ؽَد یه وؾت

 ثبؽذ یه( ی)ثبراً هزطَة هؼتذل یّب جٌگل یدارا

 ٍ یداخل یّب غتیتَر جذة لیدال اس یىی اهز يیا وِ

 یسًذگ در را یهْو ًمؼ يیچٌ ّن ٍ اعت یخبرج

 بىیهبّ اس شیً زاىیا بریخبٍ يیثْتز. وٌذ یه فبءیا هزدم

 بًىبلِیه تبالة هیًشد ٍ خشر یبیدر در هَجَد یبریخبٍ

 . ذیآ یه ثذعت گزگبى جیخل ٍ

 

 

 

 

 1389-1391یّب عبل یط داًؾگبُ یپضٍّؾ آهبر اس یا ذُیگش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391 1390 1389 ػٌَاى

 392 344 202 یالولل يیث هجالت در ؽذُ چبح همبالت

 1505 1844 1236 یداخل هجالت در ؽذُ چبح همبالت

 300 267 239 یالولل يیث یّب ؼیّوب در ؽذُ ارائِ همبالت

 31 54 52 تزجوِ ٍ فیتبل

 18 17 12 یًَآٍر ٍ اوتؾبف اختزاع،

 110 103 100 ی/داخلیخبرج یمبتیتحم یّب طزح
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 جٌگل ػلَم داًؾىذُ

 ییّب داًؾىذُ يیاٍل اس یىیداًؾىذُ ػلَم جٌگل 

داًؾگبُ ٍالغ در هزوش ؽْز  یاعت وِ در هجتوغ افل

 ذیجذ ظیپزد ثِ حبضز حبل در ٍ ذیگزد ظیتبع

 اًتمبل گزگبى ؽْز یغزث یٍرٍد در ٍالغ داًؾگبُ

 1336 عبل ثِ داًؾىذُ يیا خچِیتبر. اعت بفتِی

 ثب راخَد  یػلو یّب تیوِ فؼبل یسهبً گزدد، یهثز

 ٍ هزتغ آغبس ًوَد. یدار جٌگل داًؾىذُ ػٌَاى

 ٍ یدار جٌگل گزٍُ  2یداًؾىذُ ػلَم جٌگل دارا

 .ثبؽذ یه جٌگل یاوَلَص ٍ یؽٌبع جٌگل

 بتیّ یاػضب یمبتیتحم یّب ٌِیسه يیتز هْن اس 

 یّب جبدُ عبخت ثِ تَاى یه یدار جٌگلگزٍُ  یػلو

 جٌگل، اس یثزدار ثْزُ یّب رٍػ ،یوؾ ًمؾِ ،یجٌگل

 دٍر اس عٌجؼ جٌگل، التقبد جٌگل، تیزیهذ ٍ یبثیارس

 گزٍُ. ًوَد اؽبرُ ییبیجغزاف اطالػبت عبهبًِ ٍ

 را آهَسػ ٍ پضٍّؼ جٌگل یاوَلَص ٍ یؽٌبع جٌگل

 جٌگل، یاوَلَص ،یؽٌبع جٌگل یتخقق یّب ٌِیسه در

 ،یَتىٌَلَصیث ٍ یجٌگل یّب ًْبلغتبى ٍ یوبر جٌگل

  دًجبل ثذر یتىٌَلَص ٍ جٌگل یپبتَلَص جٌگل، هیصًت

 

 

 یّب ؾگبُیآسهب ثِ هجْش داًؾىذُ يیا .ٌذیوبً یه

وِ  ثبؽذ، یه GISعٌجؼ اس راُ دٍر ٍ  یثزا ؾزفتِیپ

 ٍ ػلَم َاًٌذت یه هختلف عطَحدر  بىیداًؾجَ

 یدارا يیچٌ ّن. زًذیگ فزا را خَد بسیً هَرد یتىٌَلَص

 خبن شیآًبل ٌِیدر سه یتخقق ؾگبُیآسهب يیچٌذ

 جٌگل یاوَلَص ٍ جٌگل هیصًت جٌگل، یپبتَلَص جٌگل،

 ٍ یآهَسؽ جٌگل یدارا داًؾىذُ يیا .ثبؽذ یه

 ثبؽذ وِ ؽبهل ثخؼ یه ؽقت وال یپضٍّؾ

 ِیوِ ول اعت بیً ثْزام وتزد ًبم ثِ یا ؽذُ حفبظت

 هٌذ ثْزُاس آى  تَاًٌذ یه  بىیٍ داًؾجَ ذیاعبت

 یّىتبر ه 3700ؽقت وال  جٌگل ٍعؼت. ؽًَذ

 غزة در ٍ داًؾگبُ یلَهتزیو 11 فبفلِ در وِ ثبؽذ

 یهختلف یّب ثخؼ. اعت ؽذُ ٍالغ گزگبى ؽْز

 ًْبلغتبى، ،یؽٌبع بُیگ یّب ثبؽ ،یجٌگل پبرن ؽبهل

ؽذُ در  یوبر جٌگل یًَاح ٍ یآث بّبىیگ یّب حَضچِ

ٍ  ذیهٌطمِ حفبظت ؽذُ ٍجَد دارد وِ اعبت يیا

 یپضٍّؾ یّب تیفؼبلتَاًٌذ  یه بىیداًؾجَ

. ٌذیدر آًجب دًجبل ًوب را خَد یٍآهَسؽ
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 جٌگل ػلَم داًؾىذُ در ؽذُ ارائِ یّب رؽتِ

 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع

 یدار جٌگل یدار جٌگل

 جٌگل یاوَلَص ٍ یدار جٌگل یدار جٌگل

 یجٌگل یدر پبرن ّب یدار جٌگل تیزیهذ یدار جٌگل

 یؽْز یدار جٌگل یدار جٌگل

 ارؽذ یوبرؽٌبع
 یدار جٌگل یدار جٌگل

 جٌگل یٍ اوَلَص یؽٌبع جٌگل یدار جٌگل

 یدوتز
 ٍ ػلَم جٌگل یدار جٌگل یدار جٌگل

 جٌگل یٍ اوَلَص یؽٌبع جٌگل یدار جٌگل
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 وبغذ ٍ چَة یهٌْذع داًؾىذُ

 یػلو یّب تیچَة ٍ وبغذ فؼبل یداًؾىذُ هٌْذع

جٌگل ٍ  یثِ  ًبم آهَسؽگبُ ػبل 1336خَد را در عبل 

ؽذى ثِ هجتوغ  لیهزتغ آغبس ًوَد. ثؼذ اس تجذ

گزگبى در  یؼیٍ هٌبثغ طج یػلَم وؾبٍرس یداًؾگبّ

 داًؾىذُ ثِ یؼیطج هٌبثغ داًؾىذُ ،1367عبل 

. بفتی ؼِچَة ٍ وبغذ تَع یهٌْذع ٍ یدار جٌگل

دٍ داًؾىذُ  ثِ 1390 عبلدر  شیداًؾىذُ ً يیا

ثِ ًبم داًؾىذُ ػلَم جٌگل ٍ داًؾىذُ  یتخقق

داًؾىذُ  وِ ذیگزد هیتفىچَة ٍ وبغذ  یهٌْذع

ٍ وبغذ ٍ گزٍُ  زیچَة ٍ وبغذ اس دٍ گزٍُ خو یهٌْذع

. اعت ؽذُ لیتؾى چَة یهٌْذع ٍ یتىٌَلَص

 "ػوذتبداًؾىذُ  يیا یػلو بتیّ یاػضب هطبلؼبت

 چَة چَة، یهٌْذع هزوت، یّب آٍردُفز ٌِیسه در

 زیخو یچَة ٍ فٌبٍر هیحفبظت چَة، هىبً ،یؽٌبع

 ؾگبُیآسهب يیچٌذ ثِ داًؾىذُ يیا. ثبؽذ یهٍ وبغذ 

 هیهىبً چَة، هیشیف ٍ یآًبتَه ؽبهل یتخقق

 وبغذ، یتىٌَلَص ز،یخو یفٌبٍر چَة، یویؽ چَة،

چَة، حفبظت  عبسُ چٌذ یّب فزآٍردُچَة،  یَلَصیث

. ثبؽذ یه چَة هجْش NDTعطح ٍ  تیفیچَة، و

 هتز 6 تیظزف ثب الَار وزدى خؾه یثزا لَتیپب هی

 یافل هجتوغ در وِ چَة ثشري وبرگبُ هی ٍ هىؼت

 داًؾىذُ يیا ذیاعبت تَعط ؽذُ ٍالغ داًؾگبُ

 .ؽَد یه تیزیهذ
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 وبغذ ٍ چَة یهٌْذع داًؾىذُ در ؽذُ ارائِ یّب رؽتِ

 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع

 چَةٍ افالح  حفبظت وبغذ ٍ چَة یهٌْذع

 ٍ وبغذ زیخو غیفٌب وبغذ ٍ چَة یهٌْذع

 چَةهزوت  یفزآٍردُ ّب غیفٌب وبغذ ٍ چَة یهٌْذع

 ارؽذ یوبرؽٌبع
 ----- ٍ وبغذ زیخو غیفٌب

 ----- ٍ افالح چَة حفبظت

 ----- چَة عبسُ چٌذ یّب فزآٍردُ 

 ----- وبغذ ٍ زیخو غیفٌب یدوتز

 ------ چَة هزوت یّب فزآٍردُچَة ثب  غیفٌب

 

 

یشداریآثخ ٍ هزتغ داًؾىذُ

داًؾىذُ ثِ عبل  يیا یگزٍُ ّب ظیتبع خچِیتبر 

ّب ثِ فَرت  آى گغتزػ ثذًجبل وِ گزدد یثزه 1371

داًؾىذُ هغتمل  هیعزاًجبم ثِ  یٍ ػلو یبدیثٌ

 ،یدار هزتغ گزٍُ 3ؽذ. در حبل حبضز  لیتجذ

داًؾىذُ  يیا در یبثبًیث هٌبطك  تیزیهذ ٍ یشداریآثخ

 يیا یػلو بتیّ ػضَ 13. ٌذیًوب یه تیفؼبل

 ،وؾَر ٍ گلغتبى اعتبى بسیً ثزاعبط داًؾىذُ

 گزیىذی ثب یتٌگبتٌگ فَرت ِآهَسػ ٍ پضٍّؼ را ث

 يیرا ث یخَث یّوىبر یفضب اهز يیا. دٌّذ یه اًجبم

 ٍ هَعغبت اس یداًؾىذُ ٍ افزاد یػلو بتیّ یاػضب

اعت  ذیٍ اه وٌذ یه دجبیا یا هٌطمٍِ  یهزاوش هل

 یٍ پضٍّؾ یآهَسؽ یبسّبیثتَاًذ ً یّوىبر يیا

هزتغ  یرؽتِ ّب درعبسد. داًؾىذُ  هزتفغهٌطمِ را 

ٍ در همبطغ  یبثبًیٍ هٌبطك ث یشداریآثخ ،یدار

 تیدر حبل فؼبل یارؽذ ٍ دوتز یوبرؽٌبع ،یوبرؽٌبع

 یآهَسؽ ٍ یپضٍّؾ اهىبًبت ثِ يیچٌ ثبؽذ. ّن یه

ٍ  یذرٍلَصی)ّ هختلف یّب ؾگبُیآسهب ؽبهل یهٌبعج

(، هزوش َمیّزثبر ٍ هزتغ یخبن، اوَلَص ؼیفزعب

 .ثبؽذ یه هجْش َتزیهزوش وبهپ ٍ هیصئَهبت
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 یشداریآثخ ٍ هزتغ تیزیهذ داًؾىذُ در ؽذُ ارائِ یّب رؽتِ
 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 -- یشداریهزتغ ٍ آثخ یوبرؽٌبع

 ارؽذ یوبرؽٌبع
 -- یدار هزتغ

 -- یشداریآثخ

 -- یبثبًیث هٌبطك تیزیهذ 

 یدوتز

 یدار هزتغ ٍ هزتغ ػلَم ییسدا بثبىیٍ ث یشداریٍ آثخ یدار هزتغ هجوَػِ

 ییسدا بثبىیث ییسدا بثبىیث ٍ یشداریآثخ ٍ یدار هزتغ هجوَػِ

 یشداریآثخ یهٌْذع ٍ ػلَم/ یشداریآثخ ییسدا بثبىیث ٍ یشداریآثخ ٍ یدار هزتغ هجوَػِ
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 غتیس طیهح ٍ التیؽ داًؾىذُ

در  1364در عبل  غتیس طیٍ هح التیؽ داًؾىذُ

 داًؾگبُ ثِ فَرت دٍ گزٍُ هجشا یهجتوغ افل

 ٍ یپضٍّؾ یّب تیفؼبل داًؾىذُ يیا .ذیگزد لیتؾى

 پزٍرػ ٍ زیتىث ثب هزتجط یّب رؽتِ ثب را خَد یآهَسؽ

 فزآٍردُ یفزآٍر بى،یآثش یثزدار ثْزُ ٍ ذیف بى،یآثش

ٍ  غتیس طیهح تیزیهذ ب،یدر یاوَلَص ،یالتیؽ یّب

 در یهتفبٍت یّب رؽتٍِ  وزدُ دًجبلٍحؼ  بتیح

  ارائِ یدوتز ٍ ارؽذ یوبرؽٌبع ،یوبرؽٌبع همبطغ

 طیهح ٍ التیؽ گزٍُ دٍ اس داًؾىذُ يیا. ذیًوب یه

 یػلو بتیػضَ ّ 30 یدارا ٍ ؽذُ لیتؾى غتیس

 ؾگبُیآسهب يیچٌذ ثِ هجْش يیچٌ ّن. ثبؽذ یه

 یثزدار ثْزُ ٍ ذیف ،ییبیدر هحقَالت یؽبهل فزآٍر

 پزٍرػ ٍ زیتىث بى،یهبّ هیصًت ،یَلَصیذرٍثیّ بى،یآثش

 هزوش هی ،یذرهیتبوغ ٍ ٍحؼ بتیح بى،یآثش

 . ثبؽذ یه َتزیوبهپ هزوش دٍ ٍ هیصئَهبت

 

 

 

 ٌِیسهدر  یشاتیتجْ یداراداًؾىذُ  هیصئَهبتهزوش 

GIS ٍ  را  یخَث بریثغ طیؽزا وِ اعتعٌجؼ اس دٍر

 .عبسد یه فزاّن بىیٍ داًؾجَ ذیاعبتپضٍّؼ   یثزا

 یفزآٍر ب،یدر یاوَلَص بى،یآثش پزٍرػ ٍ زیتىث

اس  بىیآثش یثزدار ثْزُ ٍ ذیف ،یالتیؽ هحقَالت

 یاػضب تَجِ هَرد ٍ یمبتیتحم یّب ٌِیسه يیهْوتز

 ثزآى، ػالٍُ. ثبؽذ یه التیؽ گزٍُ یػلو بتیّ

 ،یَلَصیذرٍثیّ هثل یگزید یّب ٌِیسه در ذیاعبت

 شیً بىیهبّ یوبریث ٍ بىیهبّ هیصًت ،یوٌَلَصیل

ٍ  یبثیٍحؼ، ارس بتیح تیزیهذ .ٌذیًوب یه تیفؼبل

عجش،  یفضب یاوَلَص غت،یس طیهح یعبس هذل

 یٍحؼ، طزاح بتیح هیعجش، صًت یفضب یهؼوبر

 طیهح یٍ آلَدگ یطیهح غتیس يیلَاً غت،یس طیهح

 گزٍُ ذیاعبت تَجِ هَرد هجبحث يیتز هْناس  غتیس

 ثبؽذ. یه غتیس طیهح
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 غتیس طیٍ هح التیداًؾىذُ ؽ ارائِ ؽذُ در یّب رؽتِ
 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع

 بىیشثآ پزٍرػ ٍ زیتىث التیؽ

 بىیآثش یؽٌبع ثَم التیؽ

 یالتیؽ هحقَالت یفزآٍر التیؽ

 بىیآثش یثزدار ثْزُ ٍ ذیف التیؽ

 ----- غتیس طیهح 

 ارؽذ یوبرؽٌبع

 بىیآثش پزٍرػ ٍ زیتىث التیؽ

 یالتیؽ بىیآثش یؽٌبع ثَم التیؽ

 یالتیؽ هحقَالت یفزآٍر التیؽ

 بىیآثش یثزدار ثْزُ ٍ ذیف التیؽ

 ----- غتیس طیهح

 يیسه ؼیآهب ٍ یبثیارس غتیس طیهح

 غتیس طیهح یّب یآلَدگ غتیس طیهح

 یغتیس تٌَع ٍ ّب غتگبُیس غتیس طیهح

 یدوتز

 پزٍرػ ٍ زیتىث التیؽ

 التیؽ التیؽ

 یالتیؽ بىیآثش یؽٌبع ثَم التیؽ

 یالتیؽ هحقَالت یفزآٍر التیؽ

 ذیف یثزدار ثْزُ ٍ ذیتَل التیؽ

 ٍحؼ بتیح تیزیهذ ٍ یؽٌبع ثَم غتیس طیهح

 غتیس طیهح یبثیارس غتیس طیهح
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 یبّیگ ذیتَل داًؾىذُ

پظ اس تَعؼِ  1389در عبل  یبّیگ ذیتَل داًؾىذُ

 داًؾىذُ 5 ثِ یٍ گغتزػ داًؾىذُ ػلَم وؾبٍرس

 داًؾىذُ يیا. ذیگزد ظیتبع هغتمل ٍ یتخقق

 ،یَتىٌَلَصیثٍ  ًجبتبت افالح سراػت،گزٍُ  4 یدارا

 .ثبؽذ یه یپشؽى بُیگ ٍ یثبغجبً ػلَم

 پزٍرػ ٍ آهَسػ ،سراػت گزٍُ یافل ّذف 

 لبدر وِ اعت یا وبرآسهَدُ ٍ یا حزفِ بىیداًؾجَ

 ذیتَل ٌِیسه در را خَد یپضٍّؾ یّب ثزًبهِ ثَد خَاٌّذ

 یاوَلَصاگزٍ ،یسراػ بّبىیگ یَلَصیشیف ،یسراػ بّبىیگ

 یدارا گزٍُ يیا. ٌذیًوب تیزیثذر هذ یٍ تىٌَلَص

 بّبىیگ یَلَصیشیف ه،یصًت سراػت، یّب ؾگبُیآسهب

 اهىبًبت ٍ فزفت وِ ثَدُ ثذر یتىٌَلَص ٍ یسراػ

 تب دّذ یه ارائِ ذیاعبت ٍ بىیداًؾجَ ثِ را یهٌبعج

 دًجبل هىبى يیا در را هطبلؼبتؾبى ٍ مبتیتحم

 ثب یا گلخبًِ گزٍُ، يیا عبختوبى هجبٍرت در. ٌذیًوب

 ؼیآسهب اًجبم یثزا هجشا یؾگبّیآسهب ٍاحذ يیچٌذ

 هی يیّن چٌ .دارد لزار وبرؽٌبعبى ًظز تحت ّب

ّىتبر در داخل  8ثِ هغبحت  یسراػ يیلطؼِ سه

ٍ  یآهَسؽ یّب تیاًجبم فؼبل یداًؾگبُ ثزا ظیپزد

هشرػِ  يیؽذُ اعت. ػالٍُ ثز ا ذُیتذارن د یپضٍّؾ

هطبلؼبت پضٍّؼ  یداًؾگبُ ثزا یلَهتزیو 60در  یا

 در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. یسراػ یّب

 عِ یدارا یَتىٌَلَصیث ٍ ًجبتبت افالح گزٍُ

 هیصًت ًجبتبت، افالح ؽبهل هجْش ؾگبُیآسهب

  درٍطگزٍُ  يیا .ثبؽذ یه ىظیپزٍتئَه ٍ یهَلىَل

 افالح ،ّب ؼیآسهب طزحآهبر،  ه،یصًت لیلج اس یهختلف

 ٍ درٍط یوبرؽٌبع درهمطغ یَتىٌَلَصیًجبتبت ٍ ث

 ه،یَاًفَرهبتیث ،یَتىٌَلَصیث ،یهَلىَل هیصًت

 همطغ در را ؾزفتِیپ هیصًت ٍ هیصًت یهٌْذع

 .ذیًوب یارائِ ه ارؽذ یوبرؽٌبع

 ٍ ذیگزد ظیتبع 1374در عبل  یثبغجبً ػلَم گزٍُ

 رؽتِ در یوبرؽٌبع همطغ ثبرا  خَد یػلو تیفؼبل

 بّبىیگ ،یَتىٌَلَصیث. ًوَد آغبس یثبغجبً ػلَم

 یخقـ افلت 4 یوبر َُیه ٍ یٌتیس بّبىیگ ،یدارٍئ

 ّن. ؽَد یه ارائِ بىیداًؾجَ ثِ اعت وِ گزٍُ يیا

 بّبىیگ ذیتَل ٍ كیتحم یثزا یا خبًِ گل یدارا يیچٌ

 یّب ؾگبُیآسهب يیا ثز ػالٍُ  .ثبؽذ یه یٌتیس

اس  پظ یَلَصیشیف  ،ٍ وؾت ثبفت یَتىٌَلَصیث

 گزٍُ يیا اهىبًبت گزید اس بّبىیگ شیآًبل ٍثزداؽت 

 .اعت

 افالح ٍ سراػت گزٍُ اس یثخؾ لجالً یشؽىپ بُیگ گزٍُ

 ثِ ٍ ؽذ جذا گزٍُ يیا اس 1374عبل  درٍ  ثَد ًجبتبت

 ٍ یؽٌبع حؾزُ هثل یهختلف یّب ؾگبُیآسهب

گزٍُ اس  يیا ذی. اعبتذیگزد شیتجْ یّبیگ یّب یوبریث

در  1381ٍ اس عبل  یوبرؽٌبع عطح در 1374عبل 

 بىیداًؾجَ نیتؼلارؽذ هؾغَل ثِ  یعطح وبرؽٌبع

 یوبریث ٍ یؽٌبع حؾزُ ِترؽ دٍ یدارا. ثبؽٌذ یه

 یّب ؾگبُیآسهب يیچٌ ّن ٍ ثبؽذ یه یبّیگ یؽٌبع

 ،یؽٌبع زٍطیٍ ،یؽٌبع یثبوتز ٌِیسه در هجْشوبهالً 

 یه تیحبل فؼبل در یؽٌبع لبرچ ٍ یؽٌبع حؾزُ

 .ثبؽٌذ
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 یبّیگ ذیداًؾىذُ تَل ارائِ ؽذُ در یّب رؽتِ
 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع

 ----- سراػت

 ------ ًجبتبتافالح 

 ----- یپشؽى بُیگ

 ----- یثبغجبً ػلَم

 ارؽذ یوبرؽٌبع

 ----- سراػت

 ----- ّزس یّب ػلف ثب هجبرسُ ٍ ییؽٌبعب

 ----- هیاوَلَص یوؾبٍرس یهٌْذع

 یوبر َُیه یثبغجبً ػلَم

 یا ًَؽبثِ ٍ یا ِیادٍ ،یدارٍئ بّبىیگ یثبغجبً ػلَم

 یوبر یعجش یثبغجبً ػلَم

 یٌتیس بّبىیگ یثبغجبً ػلَم

 -- یبّیگ یؽٌبع یوبریث

 -- یوؾبٍرس یؽٌبع حؾزُ

 -- یوؾبٍرس در یَتىٌَلَصیث

 -- ًجبتبت افالح

 یدوتز

 یسراػ بّبىیگ یَلَصیشیف سراػت

 ثذر یتىٌَلَصٍ  ػلَم سراػت

 یسراػ بّبىیگ  یاوَلَص سراػت

 یؽٌبع لبرچ یبّیگ یؽٌبع یوبریث

 یبّیگ یَتىٌَلَصیث ٍ ًجبتبت افالح یا ّغتِ یوؾبٍرس
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 ییغذا غیفٌب داًؾىذُ

ػٌَاى گزٍُ  ثِ 1374در عبل  ییغذا غیفٌب داًؾىذُ

 یدر داًؾىذُ ػلَم وؾبٍرس ییغذا غیػلَم ٍ فٌب

گزٍُ ػلَم  ،1389. در عبل ًوَد آغبس را خَد تیفؼبل

 گزٍُ 2ثب  ییغذا غیثِ داًؾىذُ فٌب ییغذا غیٍ فٌب

هَاد ٍ  یٍ گزٍُ هٌْذع ییغذا غیػلَم ٍ فٌب یهجشا

 9 یداراداًؾىذُ  .بفتیارتمبء  ییغذا غیفٌب یطزاح

 یػلو بتیّ يیتوبم ٍلت ٍ چٌذ یػلو بتیّػضَ 

 یّب تخقـ در وِ ثبؽذ یه ِیپبرُ ٍلت ٍ ثَرع

 یویؽ ،ییهَاد غذا یهٌْذع ،ییغذا هَاد یتىٌَلَص

 تیفؼبل ییهَاد غذا یَلَصیىزٍثیٍ ه ییهَاد غذا

پظ اس  یّن چَى تىٌَلَص یًوَدُ ٍ درٍط هختلف

 یرٍغي ّب یغالت، تىٌَلَص یثزداؽت، تىٌَلَص

 یفزآٍردُ ّب ،گَؽت یفزآٍر بت،یلجٌ غیفٌب ،یخَراو

 یه ظیّب را تذر یٍ عجش َُیه یٍ فزآٍر یالتیؽ

 یتخقق ؾگبُیآسهب 3 ثِ داًؾىذُ يیا .ٌذیًوب

 ٍ ییغذا هَاد یفزآٍر ،ییغذا هَاد یَلَصیىزٍثیه

 یگًَبگًَ شاتیتجْ اسٍ  ثَدُ هجْش ییغذا هَاد ِیتجش

 ،یوي اًجوبد خؾه ثبفت، یزیاًذاسُ گ دعتگبُهثل 

 غىَهتز،یٍ فَهتز،ٍاعپىتز ،دار خچبلی فَصیعبًتز

 زُیغ ٍ یپبؽؾ وي خؾهدعتگبُ  ،اٍپزاتَر یرٍتبر

 هزثغهتز 1000 هغبحتثِ  یٌیثزد. لطؼِ سه یثْزُ ه

 ییغذا غیفٌب لَتیپب عبخت یداًؾىذُ ثزا يیثِ ا

  .اعتاختقبؿ دادُ ؽذُ 
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 ییغذا غیفٌبداًؾىذُ  ارائِ ؽذُ در یّب رؽتِ
 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع
 ییغذا هَاد لیتجذ ییغذا غیفٌب ٍ ػلَم

 ----- ییغذا غیفٌب یهَاد ٍ طزاح یهٌْذع

 ارؽذ یوبرؽٌبع

 ییغذا هَاد یَلَصیىزٍثیه ییغذا غیفٌب ٍ ػلَم

 ییغذا غیفٌب یتىٌَلَص ییغذا غیفٌب ٍ ػلَم

 ییغذا هَاد یویؽ ییغذا غیفٌب ٍ ػلَم

 -- ییغذا غیفٌب یٍ طزاح هَاد یهٌْذع

 یدوتز

 ییغذا هَاد یَلَصیىزٍثیه ییغذا غیفٌب ٍ ػلَم

 ییغذا هَاد یتىٌَلَص ییغذا غیفٌب ٍ ػلَم

 ییغذا هَاد یویؽ ییغذا غیفٌب ٍ ػلَم

 ییغذا غیفٌب یهٌْذع ییغذا غیفٌب یطزاح ٍ هَاد یهٌْذع

 

 یداه ػلَم داًؾىذُ

 ییّبداًؾىذُ  يیذتزیجذ اس یىی یداه ػلَم داًؾىذُ

 تیتزث تیثب هغئَل 1389اعت وِ در عبل 

 ظیدر داًؾگبُ تبع یدر رؽتِ ػلَم داه بىیداًؾجَ

 یسهبً 1374داًؾىذُ در عبل  يیا ِیاٍل ذُی. اذیگزد

داًؾجَ در  25را ثب  اػ تیفؼبل یداه ػلَم گزٍُ وِ

در  َریدام ٍ ط ِیتغذ ؼیثب گزا یهمطغ وبرؽٌبع

 درحبل آغبس وزد ؽىل گزفت. یداًؾىذُ ػلَم وؾبٍرس

ٍ  َریدام ٍ ط ِیگزٍُ تغذ 2 اس داًؾىذُ يیاحبضز، 

 رٍد یهؽذُ ٍ اًتظبر  لیتؾى َریدام ٍ ط یَلَصیشیف

 يیػٌبٍ ثب گزید ذیجذ رؽتِ دٍ هیًشد یا ٌذُیآ در

 آى ثِ دام ػلَم تیزیهذ ٍ َریط ٍ دام ًضاد افالح

ٍ  یػلو بتیػضَ ّ 18 یدارا داًؾىذُ .ؽَد اضبفِ

 یوبرؽٌبع یداًؾجَ 250وِ حذٍد  ثبؽذ یه وبرهٌذ

. دٌّذ یه لزار آهَسػ تحترا  یلیتىو التیتحق ٍ

 در هیصًت ٍ یَلَصیشیف دام، ِیتغذ ؾگبُیآسهب 3

 یٍ آهَسؽ یپضٍّؾ یّب پزٍصُ یثزا داًؾىذُ

 یؾیهشرػِ آسهب هی يیچٌ ّن .اعت بفتِی اختقبؿ

 در گزید بسیً هَرد اهىبًبت ٍ ّىتبر 400 هغبحت ثِ

ؽوبل داًؾگبُ  یلَهتزیو 25 در لال، آق ؽْزعتبى

 اّذاف اًجبم یثزاالسم  طیؽزااهىبًبت  يیلزار دارد. ا

داًؾىذُ را  ذیٍ اعبت بىیداًؾجَ یپضٍّؾ ٍ یآهَسؽ

 ٌِیسه در یهتخققبً یدارا داًؾىذُ. عبسد یفزاّن ه

 ٍ دام یَلَصیشیف ٍ دام ًضاد افالح ،َریٍ ط دام ِیتغذ

 . ثبؽذ یه َریط
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 یداًؾىذُ ػلَم داه ارائِ ؽذُ در یّب رؽتِ
 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع
 ----- یداه ػلَم

 ----- َریط ػلَم

 ارؽذ یوبرؽٌبع

 َریط ٍدام  ِیتغذ یداه ػلَم

 َریط ٍدام  یَلَصیشیف یداه ػلَم

 یداهپزٍر تیزیهذ یداه ػلَم

 دام ًضاد افالحٍ  هیصًت یداه ػلَم

 یدوتز

 َریطدام ٍ  ِیتغذ یداه ػلَم

 ٍ طیَر دام یَلَصیشیف یداه ػلَم

 

 

 

 



16 

 

 

  آة ٍ خبن یهٌْذع داًؾىذُ

اس  ثؼذ 1389آة ٍ خبن در عبل  یهٌْذع داًؾىذُ 

 5ثِ  یػلَم وؾبٍرس یویتَعؼِ داًؾىذُ لذ

 ی. داًؾىذُ هٌْذعذیگزد ظیتبع یداًؾىذُ تخقق

ػلَم خبن ٍ  ،آة یهٌْذع گزٍُ 3 یآة ٍ خبن دارا

 .ثبؽذ یه یوؾبٍرس یّب يیهبؽ هیهىبً

 ثب 1374خَد را اس عبل  تیػلَم خبن فؼبل گزٍُ

 يیدر ػلَم خبن آغبس ًوَد. ا یارائِ همطغ وبرؽٌبع

 خبن، یَلَصیث ٌِیسه در را یگًَبگًَدرٍط  گزٍُ

 ؼیفزعب ٍ لیتؾى خبن، یویؽ خبن، یَلَصیشٍیف

 ارائِ زُیخبن ٍ غ یًمؾِ ثزدار ي،یسه یبثیخبن، ارس

 ٍ یویؽ ْشجوبهالً ه ؾگبُیآسهب ٍد. ذیًوب یه

 ىبلیىزٍهَرفَلَصیه شاتیتجْ يیچٌ ّن ٍ خبنهیشیف

 یّب تیفؼبل. ثبؽذ یه هَجَد گزٍُ در X اؽؼٍِ 

 گزٍُ يیا یػلو بتیّ یاػضب یپضٍّؾ ٍ یآهَسؽ

خبن،  یشیخ حبفلٍ  یویؽ یافل ؽتِر 4 در ؾتزیث

 خبن حفبظت ٍ هیشیفخبن،  یَلَصیث ،یؽٌبع خبن

 .اعت ؽذُ هتوزوش

 1374خَد را اس عبل  تیفؼبل آة یهٌْذع گزٍُ

 22ثَد ثب  یاس داًؾىذُ ػلَم وؾبٍرس یوِ ثخؾ یسهبً

آة  یهٌْذعٍ در رؽتِ  یدر همطغ وبرؽٌبع داًؾجَ

 طزح تیزیهذ یبریآث گزٍُ یافل ّذف. ًوَد آغبس

ٍ  یبریآث ٌِیدر سه بىیداًؾجَ تیٍ تزث یپضٍّؾ یّب

 وِ یثِ ًَػ ثَدُ یهٌبثغ آث آة ٍ یهٌْذع  ،یسّىؾ

 هٌطمِ ٍ یهل یّب  ؽزوت ٍ ّب عبسهبى در ذٌثتَاً

 ثىبر هؾبٍر يیهٌْذع یّب ؽزوت ٍ یدٍلتهزاوش ،یا

 در هجْش یّب ؾگبُیآسهب یدارا گزٍُ. ؽًَذ گزفتِ

 ٍ یذرٍلَصیّ بالت،یع هیهىبًٍ  هیذرٍلیّ ٌِیسه

 ٍ یسّىؾ ٍ یبریآث خبن، هیهىبً آة، هٌبثغ

 .ثبؽذ یه یَّاؽٌبع

 هیهىبً رؽتِ ،یوؾبٍرس یّب يیهبؽ هیهىبً گزٍُ

ٍ  یوبرؽٌبع بىیاًؾجَد یثزا را یسوؾبٍر یّب يیهبؽ

 یداراگزٍُ  يیا .ذیًوب یه ارائِارؽذ  یوبرؽٌبع

 تیفؼبل یثزا السماعت وِ اهىبًبت  یوبرگبُ هجْش

 را بىیٍ داًؾجَ ذیاعبت یپضٍّؾٍ یآهَسؽ یّب

 يیا یػلو بتیّ یاػضب مبتیتحم. عبسد یه فزاّن

 ،یوؾبٍرس یّب يیهبؽ یطزاح ٌِیسه در ؾتزیث گزٍُ

 ،یوؾبٍرس هحقَالت یىیشیف خَاؿ ، خبن حفبظت

 یتىٌَلَصٍ  یوؾبٍرس یّب يیهبؽ تیزیهذ ٍ یطزاح

ثبؽذ. یه یوؾبٍرساس ثزداؽت هحقَالت  پظ
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 خبن ٍ آة یهٌْذعداًؾىذُ  ؽذُ در ارائِ یّب رؽتِ

 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع

 ----- آة هٌبثغ یهٌْذع

 ----- یوؾبٍرس یّبيیهبؽ هیهىبً

 ----- خبن ػلَم

 ارؽذ یوبرؽٌبع

 ----- یسّىؾ ٍ یبریآث یهٌْذع

 ----- آة هٌبثغ یهٌْذع

 ----- یآث یّب عبسُ

 ----- یوؾبٍرس یّب يیهبؽ هیهىبً

 خبن یبثیٍ ارس یردُ ثٌذ ؼیذایپ خبن ػلَم

 خبن یَلَصیث خبن ػلَم

 خبن یشیخ حبفل ٍ یویؽ خبن ػلَم

 خبن حفبظت ٍ هیشیف خبن ػلَم

 یدوتز

 خبن یبثیٍ ارس یثٌذ ردُ ؼیذایپ خبن ػلَم

 خبن یَلَصیث خبن ػلَم

 خبن  یشیخ حبفل ٍ یویؽ خبن ػلَم

 خبن حفبظت ٍ هیشیف خبن ػلَم
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  یوؾبٍرس تیزیهذ داًؾىذُ

اس دٍ گزٍُ التقبد  یوؾبٍرس تیزیهذ داًؾىذُ

 لیتؾى یٍ آهَسػ وؾبٍرس جیٍ گزٍُ تزٍ یوؾبٍرس

. عتا ذُیگزدٍالغ  داًؾگبُ ذیجذ ظیپزدؽذُ ٍ در 

 هْبرت تَعؼِ ٍ ارائِ یوؾبٍرس التقبد گزٍُ فِیٍظ

ٍ  ثبسار لیٍ تحل ِیتجش یثزا بىیداًؾجَ بسیهَرد ً یّب

 اطالػبت ارائٍِ  یثخؼ وؾبٍرس ثز هَثز یفٌػَاهل 

گزٍُ  الىی. فبرؽ التحقثبؽذ یه یتجبر وبتیتقو در

 لیلج اس یهتؼذد یؽغل یفزفت ّب یالتقبد وؾبٍرس

 ،یعتبًا ٍ یهل یّب ؽزوت در یالتقبد تیفؼبل

 ٍ وؾت یّب ؽزوت ٍ هشارع یا حزفِ زاىیهذ

 ،یوؾبٍرس یوبالّب تجبرت ،یبثیثبسار زاىیهذ فٌؼت،

 ثخؼ گذاراى بعتیع ٍ یالتقبد گزاى لیتحل

گزٍُ  یػلو بتیّ یاػضب تیفؼبل دارًذ یوؾبٍرس

 یگذار بعتیع ،ییغذا هَاد تیاهٌ ٌِیسه در "ػوذتب

هشرػِ ٍ  تیزیهذ ذ،یالتقبد در تَل ،یوؾبٍرس ثخؼدر 

 ،یتَعؼِ وؾبٍرس غه،یر تیزیهذ ،یحغبثذار

 یهتوزوش ه یؼیطجآة ٍ التقبد هٌبثغ  تیزیهذ

 .ثبؽذ

 تَعؼِ، یوؾبٍرس آهَسػ ٍ جیتزٍ گزٍُ فِیٍظ

ٍ  جیدر تزٍ یٍ ػلو یا حزفِ وبهالً تیّذا ٍ تیحوب

ٍ  یٍ اًتؾبر ٍ تَعؼِ داًؼ ػلو یآهَسػ وؾبٍرس

 یسًذگ ؾزفتیٍ پ یووه ثِ وؾبٍرس یثزا یفٌ

 یه بفتِیتَعؼِ  یثزًبهِ ّب  كیاس طز ییرٍعتب

ارائِ  تیتجبرة ثب ارسػ ٍ ظزف یدارا گزٍُ يیا. ثبؽذ

 ثِ یا هؾبٍرٍُ  یمیتحم ،یجیتزٍ ،یآهَسؽ تبخذه

 .ثبؽذ یه جبهؼِ
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 یوؾبٍرس تیزیهذ داًؾىذُ در ؽذُ ارائِ یّب رؽتِ 
 ؼیگزا رؽتِ همطغ

 یوبرؽٌبع

 -- یوؾبٍرس التقبد

 -- یوؾبٍرس آهَسػ ٍ جیتزٍ

 ارؽذ یوبرؽٌبع

 -- یوؾبٍرس التقبد

 -- یوؾبٍرس آهَسػ ٍ جیتزٍ

 -- ییرٍعتب تَعؼِ یوؾبٍرس یهٌْذع

 
 


