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چکیذه
٢ٝغَ - ِ١٣ ٦خشػا ٟتا ٝؼاحت حذ٣د ٧ 533/6ضاس ْ٧تاس یْی اص ٢ٝاعٌ آتخیض ٝذیشیتی ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی دس اػتاٟ
اكي٨ا ٟاػت ّ ٦حذ٣د  17/4دسكذ اص ٝؼاحت ای٧٤ّ ٠ؼتا ٟسا دستشٕشىت ٦اػت .دس تش١ا ٦ٝحياؽت  ٣ت٤ػق ٦پایذاس ّ٧٤ؼتاٟ
صإشع ٝشّضی ّ ٦ت ٦ف٤٢اٞ٨ٝ ٟتشی ٠دػتا٣سد عشح صإشع اسائ ٦ؿذ٥اػت ٧ذه ای ٠تش١اٝ ،٦ٝذیشیت ت٤ػق ٦پایذاس ٝ ٣ت٤اصٟ
٢ٝغَ ٦اص عشیٌ ٞ٧ؼ٤ٞ١ ٤د ٟحيؼ ت٤٢ؿ صیؼتی دس ٝذیشیت  ٣ت٨ش ٥تشداسی پایذاس ٢ٝاتـ آبّ ،ـا٣سصی ،خٖٚ٢ذاسیٝ ،شتقذاسی،
ٕشدؿٖشی  ٣آب٧ای ػغحی  ٣صیشصٝی٢یٞ٧ ،چ٢ی ٠یْپاسچ٦ػاصی حياؽت اص ت٤٢ؿ صیؼتی دس ت٤ػق ٦صیشػاخت٧ای فٞشا١ی ٣
تش١ا ٦ٝت٤ػق ٦اٍتلادی  ٣اختٞافی اػت .اص ای ٠س ٣ت٨ی ٦تؼتٝ ٦يٝ٤٨ی اتتْاسات ػثض خٖٚ٢ذاسی  ٣اخشای آ ٟدس ػ٤ٝ ٦سد اص ػاٝا-ٟ
٧ای فشىی ٢ٝغَ-ِ١٣ ٦خشػإ ٟا٤ٝ ٛثشی ت٤د ٥اػت دس دػتیاتی ت ٦ای٧ ٠ذه.
کلیذواشهها:
اتتْاس ػثض دس ت٨ش ٥تشداسی پایذاس خ ،ٖ٘٢ت٤ػق ٦ػثض ،رویکرد مشارکتی و فرابخشی ،ػاٝا ٟفشىی تشآىتاب

1

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار رد زاگرس مرکزی
دانشکذه منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ـ  01و  00شهریور 0931

-0مقذمه
خ٧ٖ٘٢ای ٝحذ٣د ٥صإشع ٝشّضی دس حاٗ حاضش تحت ا٤١اؿ ت٨ش ٥تشداسی ٧ای ١اپایذاس اف ٜاص چشای ٝيشط دا ،ٛصسافت صیش
اؿْ٤ب ت٤د٧٥ای خٖٚ٢ی ،تاٝی ٠ػ٤خت ٝ ٣لاسه س٣ػتایی اص دسختاٍ ٟشاس داؿت١ ٦ّ ٦تید ٦آ ٟتخشیة  ٣ؿش٣ؿ س١٣ذ ٍَ٨شایی دس
ػیش ت٤اٙی خٖ٘٢اػت .ای ٠ت٨ذیذات ٞ٧شا ٥تا ایداد تنییشات اػاػی دس ػاختاس خ ٣ ٖ٘٢دٕشٕ١٤ی اّ٤ػیؼت٧ٜا ،اص خٞ٨ٝ ٦ٚٞتشی٠
دالی٘ اختالٗ  ٣ت٨ذیذ ت٤٢ؿ صیؼتی ٕیا٧ی  ٣خا٤١سی اػت .تش١ا ٦ٝحياؽت  ٣ت٤ػق ٦پایذاس ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی ،تا س٣یْشد
ٝـاسّتی  ٣تا ٧ذه تٚيیٌ حياؽت اص ت٤٢ؿ صیؼتی ٝ ٣ذیشیت ت٤ػق ٦پایذاس ٝ ٣ت٤اص٢ٝ ٟغَ ٦اص عشیٌ ٞ٧ؼ٤ٞ١ ٤دٝ ٟذیشیت  ٣ت٨ش٥
تشداسی پایذاس ٢ٝاتـ اص خ٢ٝ ٦ٚٞاتـ خٖٚ٢ی تذ٣ی ٠ؿذ ٥اػت  ٣ت ٦د١ثاٗ یْپاسچ٦ػاصی حياؽت اص ت٤٢ؿ صیؼتی دس ت٤ػق٦
صیشػاخت٧ای فٞشا١ی  ٣تش١ا ٦ٝت٤ػق ٦اٍتلادی  ٣اختٞافی دس صإشع ٝشّضی اػت.
ت٤ػق١ ٦یاىتٖی  ٣ت٨ش٥تشداسی٧ای فشىی  ٣تیؾ اص ت٤ا ٟؽشىیت س٣یـٖا ٥خٖٚ٢ی اص یِ ػ ٣ ٤فذ ٛت٤خ ٦ت ٦خایٖا ٥خ٤اٝـ ٝحٚی دس
تلٞی ٜػاصی ٝ ٣ـاسّت دس تش١ا ٦ٝسیضی ٝ ٣ذیشیت ٢ٝاتـ خٖٚ٢ی ،ػثة ؿذ٥اػت ّ ٦تا ّ ٟ٤٢اخشای تش١ا٧٦ٝای ٝت٤٢ؿ ٝ ٣تقذد
خٖٚ٢ذاسی تا ٤ٝىَیت ٞ٧شا١ ٥ثاؿذ.
 -0-0طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکسی
تش اػاع ػ٢ذ عشح حياؽت اص ت٤ؿ صیؼتی صإشع ٝشّضی ّ ٦دس تاسیخ  9ط٣ئ 2004 ٠تی ٠دٙ٣ت خ٤٨ٞسی اػالٝی ایشا ٣ ٟتش١ا٦ٝ
فٞشاٝ ٘ٚٝ ٟتحذ – تؼ٨یالت خ٨ا١ی ٝحیظ صیؼت ت ٦اٝضاء سػیذ ٥اػت ،ػاصٝا ٟحياؽت ٝحیظ صیؼت تٞ١ ٦ای٢ذٕی اص ػ٤ی دٙ٣ت
خ٤٨ٞسی اػالٝی ایشاٝ ٟتق٨ذ ؿذ ٥تا تا حٞایت  ٣پـتیثا١ی ػاصٝا ٟتؼ٨یالت خ٨ا١ی ٝحیظ صیؼت/تش١ا ٦ٝفٞشاٝ ٘ٚٝ ٟتحذ  ٣ػایش
دػتٖا٨٧ای ٚٝی اص خ٣ ٦ٚٞصاست خا٧ ٦١ای ّـ٤س  ٣ػاصٝاٝ ٟیشاث ىشٖ٢٧ی ٕ ٣شدؿٖشی  ٣ك٢ایـ دػتی١ ،ؼثت تٞ٧ ٦ؼ٤ػاصی ت٨ش٥
تشداسی پایذاس  ٣حياؽت اص ت٤٢ؿ صیؼتی دس ىقاٙیت٧ای اٍتلادی ،تش١ا٧٦ٝا  ٣عشح٧ای تخؾ٧ای دٙ٣تی دس ٝحذ٣د ٥صإشع
ٝشّضی ٢ٝ ٣اعٌ آتخیض ٝذیشیتی آ ٟاٍذاٞ١ ٛایذ .عشح حياؽت اص ت٤ؿ صیؼتی صإشع ٝشّضی دس صٝی ٦٢ت٤ػق ٦پایذاس تشای حٞایت
ٝؼتٞش اص تالؽ ٧ایی ّ ٦دس استَای ٝقیـت  ٣ت٤ػق ٦اٍتلادی ٢ٝغَ٤ٝ ٦ثش تاؿذ ،عشاحی ؿذٞ٧ ٣ ٥چ٢ی ٠ا٤ٖٙی ت٤ػق٤ٝ ٦خ٤د دس
٢ٝغَ ٦سا تشسػی  ٣دیذٕا ٥خذیذی اص ت٤ػق ٦سا اسائّ ٦شدٝ ٣ ٥ـاسّت ٤١ی٢ی تشای ت٤ػق ٣ ٦حياؽت ایداد ٝیٞ١ایذ .ؽشىیت ٤ٝسد
١یاص دس ػغح ىشدی ،ػاصٝا١ی  ٣ػیؼتٞی سا دس دػتٖا٧٥ای اخشایی تشای حٞایت ،ایداد  ٣استَای ٝقیـتی ىشا ٜ٧ػاخت٣ ٦
س٣یْشد٧ای ٤١ی٢ی تشای ٝذیشیت ٢ٝاتـ دس ػغح س٣ػتا دسایشاٝ ٟقشىی ٝی ّ٢ذ .حياؽت اص ت٤٢ؿ صیؼتی اص عشیٌ ت٨ش٥تشداسی پایذاس
اص ٢ٝاتـ خٖٚ٢ی یْی اص ا٧ذاه ای ٠عشح ت٤د ٥اػت  ٣دس ساػتای ١ی٘ ت ٦ای٧ ٠ذه ػاصّ٣اس خذیذی تحت ف٤٢ا ٟاتتْاسات ػثض
خٖٚ٢ذاسی ٝقشىی ٤ٞ١د٥اػت.
 -2-0طرح اعتبارات خرد سبس
اتتْاس ػثض دس خٖٚ٢ذاسی پایذاس تا س٣یْشد ٝـاسّتی ت ٦د١ثاٗ ت٨ش٥تشداسی پایذاس اص تٙ٤یذات  ٣خذٝات اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی تذٟ٣
ّاػت ٠اص اسصؿ٨ای راتی  ٣ت٤اٙ٤ٝ ٟذ خٞ٧ ٣ ٖ٘٢چ٢ی ٠تذ ٟ٣تاثیش ػ٤ء تش ٝحیظ ىیضیْی  ٣اختٞافی پیشا ٟ٤ٝخ ٖ٘٢اػت ٦ّ .تا
اىضایؾ تاصد ٥اختٞافی -اٍتلادی ٝ ٣اٙی ٝیت٤ا١ذ دس تقذی٘ ىَش ،اىضایؾ ا٢ٝیت مزایی  ٣تشاتشی اختٞافی  ٣ایداد ٝقیـت پایذاس،
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اثشات ٝثثت ىشا٣ا١ی ت ٦د١ثاٗ داؿت ٦تاؿذ .فذ ٛت٤خ ٦تٝ ٦ـاسّت خ٤اٝـ ٝحٚی پاػخ ت ٦ای١ ٠یاص تذ٣ی ٣ ٠اخشا ؿذ ٥اػت .اتتْاسات
ػثض خٖٚ٢ذاسی ػقی داسد تا دس ّ٢اس ٍ ٜ٧شاس داد ٟؿاخل٨ای اٍتلادی ،اختٞافی  ٣اّ٤ٙ٤طیِ دس ٢ٝغَ ،٦اص عشیٌ ت٨ش٧ثشداسی
پایذاس اص خ ٖ٘٢ت ٦ؿاخل٨ای ت٤٢ؿ صیؼتی دس ٝحذ٣د ٥عشح حياؽت اص ت٤٢ؿ صیؼتی ػیٞای ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی دػت یاتذ.
اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی تا ٧ذه حياؽت پایذاس ،ت٤ػق ٣ ٦تَ٤یت پ٤ؿؾ ٕیا٧ی تا ٝـاسّت ٝشدٝ ٛحٚی اخشا خ٤ا٧ذ ؿذ ّ ٦ض ٠ٞتاص
ػاصی ٢ٝاعٌ تخشیة یاىت ٦اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی  ٣ایداد ٝقیـت پایذاس چ٨اسچ٤تی سا تشای اكالح ١ؾا٧ ٛای تش١ا ٦ٝسیضی ٝحٚی ٣
٢ٝغَ ٦ای  ٣تا س٣یْشد ٝـاسّتی اسایٝ ٦ی ٞ١ایذ .ت٢اتشای ٠اتتْاس ػثش خٝ ٖ٘٢ی ت٤ا١ذ تاٝی٢٢ّ ٠ذ ٥ا٧ذاه اخشایی" :احیا ،تاصػاصی ٣
حياؽت اص اّ٤ػیؼت٧ٜای خٖٚ٢ی دس ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی" " ٣ت٨ث٤د  ٣تَ٤یت ١ؾا ٛتش١ا ٦ٝسیضی ّال ٟت٤ػق ٦ػثض دس تش١ا٦ٝ
حياؽت  ٣ت٤ػق ٦پایذاس ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی" تاؿذ( .تؼتٝ ٦يٝ٤٨ی اتتْاسات ػثض خٖٚ٢ذاسی ،پ٤سَٝذ.)1395،ٛاتتْاس ػثض دس
ت٨ش ٥تشداسی پایذاس خ ٖ٘٢دس ٣اٍـ ٝحذ٣دٕ ٥ؼتشد٥ای اص اٍذاٝات  ٣تش١ا٧٦ٝای اخشایی سا دس تش ٝیٕیشد ّ ٦تا ت٨شٕ٥یشی اص
ؽشىیت٧ای اختٞافی  ٣اّ٤ٙ٤طیِ ت ٦ع٤س ٝؼتَی ٜیا میش ٝؼتَی ٜػثة تشٍشاسی  ٣تذا ٛ٣پایذاسی دس اّ٤ػیؼت٧ٜای خٖٚ٢ی ٕشدد ٣
١یاص٧ای اختٞافی  ٣اٍتلادی خ٤اٝـ ٝحٚی خ١ٖ٘٢ـی ٠سا اص عشیٌ حيؼ ،احیاء  ٣ت٨ش٥تشداسی اص خ٧ٖ٘٢ا تشآ٣سدٞ١ ٥ایذ ،تحت
ف٤٢ا ٟاتتْاس ػثض ١اٝیذٝ ٥یؿ٤دٝ .ـاسّت خ٤اٝـ ت٨ش٥تشداس ٝحٚی دس تش١ا٦ٝسیضی اص ؿاخل٧٦ای اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی پایذاس اػت.
اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی تایذ تت٤ا١ذ دس تاص ٥صٝا١ی ٝـخق اص عشیٌ خٚة ١ؾش تلٞی ٜػاصا ٣ ٟدػت ا١ذس ّاسا ٟتاٝیٝ ٠اٙی ؿ٤د .یْی
اص ٝيا٧یٞی ّ ٦دس تقشیو  ٣اخشای ای ٠اتتْاسات تایذ ٝذ١ؾش ٍشاس ٕیشد ت٤ػق ٦ػثض اػت .ت٤ػق ٦ػثض دس َٝات٘ ىقاٙیت٧ای ت٤ػق٦
١اپایذاس ٝخشب ٢ٝاتـ عثیقی  ٣صیؼتی ٝغشح ٝیٕشدد  ٣س٣یْشدی ٝـاسّتی  ٣ىشاتخـی داسد .ت٤ػق ٦اٍتلادی  ٣اختٞافی خ٤اٝـ

ٝحٚی ّٝ ٦ثت٢ی تش ؽشىیت٧ای ٍات٘ ت٨ش ٥تشداسی ٝ ٣ت٢اػة تا ت٤ا ٟس٣یـٖا٧ی دس ح٤ص٧ ٥ای آتخیض ؿْ٘ ٝیٕیشد تحت ف٤٢اٟ
ت٤ػق ٦ػثض ٝغشح ٝیٕشدد.
س٣یْشدی ّ ٦دس اخشای ای٤١ ٠ؿ اتتْاس اٞ٧یت ٝییاتذ س٣یْشد ٝـاسّتی  ٣ىشاتخـی اػت .ت ٦فثاستی تش١ا٦ٝسیضی دس اتتْاس ػثض اص
َٝیاع ٝحٚی آماص ؿذ ٣ ٥تا ت ٦سػٞیت ؿ٢اختٝ ٠حذ٣د٧٥ای فشىی ت٨ش٥تشداسا ٟدس ح٤ص ٥آتخیض ٝـاسّتی ٕؼتشؽ ٝی یاتذ .تشػیٜ
چـ ٜا١ذاص ت٤ػق ٦اٍتلادی ٝ ٣قیـت پایذاس تشای خ٤اٝـ ٝحٚی دس اتتْاس ػثض ٝـاسّت آ١ا ٟسا دس تش١ا٦ٝسیضی تٞ٧ ٦شا ٥خ٤ا٧ذ
داؿتٙ .ض ٛ٣تيْش خٞقی ،تقا ٘ٝتی ٠تخـی  ٣ت٤خ ٦ت ٦ا٤ٙیت٧ای تٞاٝی ری٢يقا ٣ ٟدػتٖا٧٥ای اخشایی دس تذ٣ی ٠تش١ا٧٦ٝای اخشایی
س٣یْشد ىشاتخـی اتتْاس ػثض سا تشخؼتٝ ٦یػاصد.
اتتْاسات ػثض تایذ ت١ ٦ح٤ی تذ٣ی ٣ ٠اخشایی ٕشدد ّ ٦فال ٥٣تش تاٝی١ ٠یاص٧ای اختٞافی  ٣اٍتلادی ،حيؼ  ٣ت٤ػق ٦پ٤ؿؾ خٖٚ٢ی
 ٣ت٤٢ؿ صیؼتی دس صإشع ٝشّضی سا ت ٦د١ثاٗ داؿت ٦تاؿذ  ٣دس اتقاد ٝختٚو پاػخٖ ٤ا١تؾاسات ٝشت٤ع ٦تاؿذّٚ .ی ٦اتتْاسات ػثض
ّاٝال ٢ٝغثٌ تش ؿشایظ اّ٤ٙ٤طیِ  ٣ؽشىیت ٧ای عثیقی اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی اػت  ٣تایذ دس اٙ٣یٕ ٠ا ٛؿشایظ  ٣ت٤ا ٟاّ٤ٙ٤طیِ
اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی ،تٙ٤یذات  ٣خذٝات اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی ٤ٝسد اسصیاتی دٍیٌ ٍشاس ٕیشد.
ؿ٢اػایی ١یاص٧ای ٝقیـتی  ٣ؿشایظ اختٞافی  ٣اٍتلادی خ٤اٝـ خٖٚ٢ی ٕا ٛتقذی دس اسای ٦اتتْاست ػثض ٝیتاؿذ .ؿ٢اػایی  ٣ثثت
دا١ؾ تٝ٤ی دس ای ٠ساػتا تؼیاس ضش٣سی  ٣ػ٤د٢ٝذ اػت .ت٤خ ٦ت ٦ا٤ٙیت٧ا  ٣تقاٝالت تی ٠تخـی ػثة اىضایؾ ٤ٝىَیت اخشای اتتْاس
ػثض خ٤ا٧ذ ت٤د.
ا١تؾاساتی ّ ٦دس اتقاد ٝختٚو تایذ اص عشیٌ ت٤ػق ٦ػثض تاٝیٕ ٠شدد فثاست اػت اص:
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تقذ ٝحٚی:
١یاص٧ای ٝقیـت خ١ٖ٘٢ـی٢ا ٟتایذ تاٝی ٠ؿذ ٣ ٥اسای ٦خذٝات اّ٤ػیؼتٞی ت ٦ع٤س ٝؼتٞش تضٞی ٣ ٠ادا ٦ٝیاتذ.
تقذ اٍتلادی -اختٞافی:
تٙ٤یذ ٝؼتٞش چ٤ب ٝ ٣حل٤الت میشچ٤تی خٕ ،ٖ٘٢یا٧ا ٟداس٣یی  ...٣تضٞیٕ ٠شدد  ٣چـ ٜا١ذاص خ ٣ ٖ٘٢خ٢ث٧٦ای تيشخی ٝذ
١ؾش ٍشاس ٕیشد ٢ٝ ٣اتـ دسآٝذی ػثض تشای خ٤اٝـ ٝحٚی ایداد ٞ١ایذ.
تقذ اّ٤ٙ٤طیْی:
ت٤٢ؿ صیؼتی ،حیات ٣حؾ  ٣پ٤ؿؾ ٕیا٧ی حيؼ ٕشددّٞ .یت ّ ٣یيیت ٢ٝاتـ خٖٚ٢ی حيؼ  ٣ت٤ػق ٦یاتذ.
تقذ خ٨ا١ی:
رخیش ٣ ٥تشػیة ّشت ٠سا تٞ٧ ٦شا ٥داؿت ٦تاؿذ  ٣اثشات تنییشات اٍٚیٞی سا تقذی٘ ٞ١ایذ.
اك ٗ٤اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی پایذاس فثاست٢ذ اص:
ٝ -1ـاسّتی  ٣ىشاتخـی ت٤د ٟدس تش١ا ٦ٝسیضی  ٣اخشا
 -2تش١ا ٦ٝسیضی اص ػغح ٝحٚی آماص  ٣ػپغ دس ػغ٤ح تاالتش ت٤ػقٝ ٦ی یاتذ.
 -3تا ت٤ا ٟس٣یـٖا ٣ ٥ؽشىیت٨ای اّ٤ٙ٤طیِ ٞ٧خ٤ا١ی داسد.
 -4تا ایداد ٝقیـت پایذاس٢ٝ ،اتـ پای ٦حيؼ  ٣سیؼِ ٧ای آتی ّا٧ؾ یاتذ.
 -5اكالح ١ؾا ٛتش١ا٦ٝسیضی دس خ٨ت دػتیاتی ت ٦اٍتلاد  ٣ت٤ػق ٦ػثض
 -6ؽشىیت ػاصی دس خ٤اٝـ ٝحٚی  ٣ت٤ػق ٦ا١ؼا١ی
ػیاػت٨ای اتتْاسات ػثض دس ت٨ش ٥تشداسی پایذاس اص خ ٖ٘٢فثاست٢ذ اص:
-

حياؽت  ٣تاصػاصی چـ ٜا١ذاص ػیٞای ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی

-

خاٝـ ٖ١شی دس ٝذیشیت اّ٤ػیؼت٧ ٜای صإشع ٝشّضی تا س٣یْشد ىشاتخـی

-

ت٤ػقٝ ٦ـاسّت ٝشدٝی  ٣ری٢يقاٟ

-

ّا٧ؾ ػ ٜ٨افتثاسات دٙ٣تی دس ٝذیشیت اّ٤ػیؼت ٜصإشع ٝشّضی

-

اىضایؾ ػ ٜ٨اسصؽ اٍتلادی ّاسّشد٧ا  ٣خذٝات اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی دس تٙ٤یذ ١اخاٙق ٚٝی

-

٨ٝاس ت٤ػق١ ٦اپایذاس اص عشیٌ ت٤ػق ٦ػثض

سا٧ثشد٧ای اتتْاسات ػثض دس ت٨ش ٥تشداسی پایذاس اص خ ٖ٘٢فثاست٢ذ اص:
-

حيؼ ت٤٢ؿ صیؼتی ٤ٝخ٤د  ٣ػالٝت اّ٤ػیؼت٧ ٜا

-

استَای إٓا٧ی  ٣خٚة ٝـاسّت تلٞیٕ ٜیشا٨١ ،ٟاد٧ای ٝذ١ی ٝ ٣شد ٛدس حياؽت اص اسصؽ٧ای ت٤٢ؿ صیؼتی

-

احیا ،تاصػاصی  ٣حياؽت اص اّ٤ػیؼت٧ٜای خٖٚ٢ی دس ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی

-

اػتَشاس  ٣استَای ١ؾا ٛتش١ا٦ٝسیضی ٢ٝغَ٦ای  ٣ت٤ػق ٦اتضاس٧ای ٝذیشیت ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی

-

ت٢ؾی ٣ ٜتقذی٘ ػیاػت٧ا٤ٍ ،ا١یَٝ ،٠شسات  ٣خظ ٝـی٧ای حٞایتی تشای حياؽت اص ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی
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-

ت٤ػق ٦اسصیاتی سا٧ثشدی ٝحیظ صیؼت  ٣تقیی ٠اسصؽ اٍتلادی ّاسّشد٧ا  ٣خذٝات اّ٤ػیؼتٞی

-

ت٨ث٤د  ٣تَ٤یت ١ؾا ٛتش١ا٦ٝسیضی ّال ٟت٤ػق ٦ػثض

-

حياؽت  ٣احیای اسصؿ٨ا  ٣ىش ٔ٢٧تٝ٤ی  ٣ػ٢ت٧ای ػاصٕاس ٝحیظ صیؼت

عشح صإشع پغ اص اخشای ٝشح ٦ٚپای٤ٚت ای ٠عشح دس ػاٗ ٣ 1393اػتخشاج دسعآ٤ٝخت٧٦ا ،تا تدٞیـ ١تایح تذػت آٝذ ٥اص
ٝشح٦ٚی آصٝایـیِ ای ٠عشح ،اّ ٟ٤٢ت ٦د١ثاٗ ت٤ػق ٣ ٦تقٞی ٜآ ٟدس ٢ٝاعٌ آتخیض ٝذیشیتی ت ٦ف٤٢ا ٟتخـی اص تش١ا٦ٝی حياؽت ٣
ت٤ػق ٦پایذاس ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی ٝیتاؿذ (تؼتٝ ٦يٝ٤٨ی اتتْاسات ػثض خٖٚ٢ذاسی ،پ٤سَٝذ .)1395،ٛدس ٝشح ٦ٚپای٤ٚت
چ٢ذی ٠پش٣ط ٥اص ای٤١ ٠ؿ دس ٢ٝغَ ٦صإشع ٝشّضی تا پـتیثا١ی  ٣تؼ٨یٕ٘شی عشح صإشع ٝشّضی ت ٦اخشا دسآٝذ ٥اػت ّ ٦یِ
 ٦١٤ٞ١آ ٟاخشای اتتْاسات ػثض خٖٚ٢ذاسی دس ػاٝا ٟتشآىتاب دس ٢ٝغَ ٦آتخیض ٝذیشیتی -ِ١٣خشػاٝ ٟیتاؿذ.

 -9-0ضرورت اجرای ابتکارات سبس جنگلذاری در منطقه آبخس مذیریتی ونک-خرسان
دس ٢ٝغَ ٦آتخض ٝذیشیتی -ِ١٣خشػا ٟا٤١اؿ ت٨ش٥تشداسی ١اپایذاس  ٣تیؾ اص ت٤ا ٟتٙ٤یذی  ٣اّ٤ٙ٤طیِ اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی تشای تاٝی٠
ٝقیـت ١ ٣یاص٧ای اٍتلادی خ٤اٝـ ّ٣ ٦اتؼت ٦ت ٦خ٧ ٖ٘٢ؼت٢ذ ،ػثة ّا٧ؾ ّٞیت ّ ٣یيیت ای ٠اّ٤ػیؼت ٜؿذ ٣ ٥تش س٣ی یْی اص
ٜ٨ٝتشی ٠ؿاخل٨ای پایذاسی اّ٤ػیؼت٧ٜای خٖٚ٢ی یق٢ی ت٤٢ؿ صیؼتی تاثیش ٢ٝيی ایداد ٤ٞ١د٥اػتٙ٤ٝ .ي٧ ٦ای اخشایی دس اتتْاس
ػثض خ ٖ٘٢ت١ ٦ح٤ی اػت ّ ٦دس خ٨ت ّا٧ؾ ف٤ا١ ٘ٝاپایذاسی  ٣ت٨ذیذ اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی دس ػغح ٢ٝاعٌ آتخیض ٝذیشیتی اثش
ٕزاس خ٤ا٧ذ ت٤دٞ٨ٝ .تشی ٠ف٤ا ٘ٝت٨ذیذ  ٣تخشیة  ٣اتتْاسات ػثض ٝت٢اػة تا آ٨١ا دس ای٢ٝ ٠غَ ٦فثاست٢ذ ؿخ ٜاساضی صیش اؿْ٤ب
خ٨ٖٚ٢ا ،تقٚیو  ٣تشدد دا٧ٛای س٣ػتایی  ٣فـایشی دس ػشاػش ىل ٗ٤ػاٍٗ ،غـ میش ٝداص ٍ ٣اچاً چ٤ب  ٣رماٖٙیشی ،تش٣ص آىاتی
١ؾیش خ٤ا ٦١خ٤اس  ٣تشٓ خ٤اس ت٤ٚط ،توسعه بیماری ذغالی بلوط و طغیان سوسکهای چوبخوار ،داس٣اؽ  ٣ا٤١اؿ تیٞاسی٧ای ٍاسچی ٣
تاّتشی
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 -4-0محذوده اجرای طرح ابتکارات سبس در بهره برداری پایذار از جنگل
ػاٝا ٟفشىی تشآىتاب یْی اص ػاٝا٧ٟای ا٤ٖٙیی داسای پ٤ؿؾ خٖٚ٢ی اػت ّ ٦دس ؿٞاٗ مشتی ٢ٝغَ ٦آتخیض ٝذیشیتی – ِ١٣
خشػا٢ٝ(ٟغَٝ ٦قشىی ؿذ ٥ت٤ػظ عشح صإشع تشای اخشای تش١ا ٦ٝحياؽت  ٣ت٤ػق ٦پایذاس ٝحذ٣د٧٤ّ ٥ؼتا ٟصإشع ٝشّضی دس
ؿ٨شػتا ٟػٞیش ٛاػتا ٟاكي٨ا ٣ )ٟدس مشب ح٤ص ٥ا٤ٖٙیی (ِ١٣پای٤ٚت اداس٢ٝ ّ٘ ٥اتـ عثیقی اػتا ٟاكي٨ا ٟتشای اخشای ٝذیشیت
خاٝـ ٢ٝاتـ عثقی ّـ٤س)اػتٝ .ؼاحت ّ٘ ػاٝا ٟفشىی ٝقادٗ ْ٧ 255.02تاس اػت  ٣دس ٝد٤ٞؿ  2.7دسكذ ػغح ػاٝا ٟفشىی
داسای پ٤ؿؾ خٖٚ٢ی تا تشاّٝ ٜتيا٣ت ٝی تاؿذ .ػغح پ٤ؿؾ ٕ٧ ٦١٤ای خٖٚ٢ی دس ای ٠ػاٝاٝ ٟقادٗ ْ٧ 7.01تاس تشآ٣سد ٕشدیذ٥
ٞ٨ٝ ٣تشی ٠فا ٘ٝتخشیة س٣یـٖا ٥خٖٚ٢ی ّ ٣ا٧ؾ ت٤٢ؿ صیؼتی دس ای ٠ػاٝا ٟفشىی چشای تیؾ اص حذ دا ٛدس خ ٣ ٖ٘٢اص تی ٠سىت٠
٨١ا٨ٙای تدذیذ حیات عثیقی دسختاٝ ٟی تاؿذ.

-2مواد و روش ها
 -0-2روش اجرا
دس اتتذای اٝش تا اػتياد ٥اص ١ش ٛاىضاس َ١ GISـ٧٦ای ا١ث٧٤ی خ ،ٖ٘٢تیپ٧ای خٖٚ٢ی ،دس ای ٠ػاٝا ٟفشىی ت٨ی ٦ؿذ .دس اداٝ ٦ٝقیاس
٧ایی تشای ػ٢دؾ  ٣اسصیاتی دس تذ٣ی ٣ ٠اخشای اتتْاسات ػثض دس ای ٠ػاٝا ٟفشىی ت ٦ؿشح ری٘ ٚٝح٤ػ ؿذ:
حزه  ٣یا ّا٧ؾ ىقاٙیت٧ای ٝقیـتی ١اپایذاس ٝ ٣خشب اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی صإشع ٝشّضی دس اصای اخشای تش١ا٦ٝت٨ث٤د ؿاخق ت٤٢ؿ صیؼتیّٞ ،یت ّ ٣یيیت س٣یـٖا ٥خٖٚ٢یتش١ا٧ ٦ٝای ٤ٝسد پزیشؽ ت٨ش ٥تشداسا ٣ ٟری٢يقاٝ ٟحٚیت٤ػقٝ ٦ـاسّت ٝشد ٛدس ٝذیشیت اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی صإشع ٝشّضیىقاٙیت خٞقی  ٣ىشاتخـی دس تذ٣ی ٣ ٠اخشای تش١ا٧٦ٝای اتتْاس ػثضػاصٕاسی اتتْاسات ػثض تا ػاختاس  ٣ت٤ا ٟاّ٤ٙ٤طیِ (ٝیضا ٟتاس١ذٕی٣ ،ضقیت ٢ٝاتـ آتی ،حاكٚخیضی  ٣حياؽت خاُٝ ،یضاٟس٣یؾ  ٣تٙ٤یذات خ) ... ٣ ٖ٘٢
ت٤ػق ٦اٍتلاد ػثض دس خ٤اٝـ ٝحٚی خ١ٖ٘٢ـی٠ؽشىیتػاصی  ٣ت٤ػق ٦دا١ؾ تٝ٤ی دس اخشای اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسیدس پایا ٟپش٣ط٧٥ای پیـ٨٢ادی اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی پایذاس تشای ػاٝا ٟفشىی تشآىتاب پیـ٨٢اد ؿذ.
 -2-2برنامه اجرایی
دس ١خؼتیٕ ٠ا ٛاص تش١ا ٦ٝاخشایی اتتذا ٝؼاحت تیپ٧ای ٕ٧ ٦١٤ای خٖٚ٢ی  ٣عثَات ا١ث٧٤ی خ ٖ٘٢ت ٦ؿشح افذاد ٢ٝذسج دس خذاٗ٣
ری٘ اػتخشاج ؿذ.
جذول شماره  :1طبقات انبوهی جنگل در سامان عرفی برآفتاب

مساحت به هکتار

کالسه انبوهی جنگل
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F4

انبوهی  01تا  52درصد

F5

انبوهی  2تا  01درصد

F6

انبوهی  0تا  2درصد

5.57
0.82
0.62

جمع

7.01

جذول شماره  :2تیپ های جنگلی سامان عرفی برآفتاب

تیپ

مساحت به هکتار

Fraxinus rotundifolia-Amygdalus orientalis-Juniperus

0.61

Amygdalus orientalis-Crataegus

6.4

جمع

7.01

دس اداٝ ٦ٝقیاس٧ای پایؾ  ٣اسصیاتی ٍیذ ؿذ ٥دس تش١ا ٦ٝحياؽت  ٣ت٤ػق ٦پایذاس ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی ت ٦ف٤٢ا ٟػ٢ذ ىشادػتی ٣
اتضاس اسصیاتی  ٣ػ٢دؾ پغ اص عی د٣س ٥صٝا١ی  10ػاٝ ٦ٙذ ١ؾش ٍشاس ٕشىت.
-

حزه  ٣یا ّا٧ؾ ىقاٙیت٧ای ٝقیـتی ١اپایذاس ٝ ٣خشب اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی صإشع ٝشّضی دس اصای اخشای تش١ا٦ٝ

-

ت٨ث٤د ؿاخق ت٤٢ؿ صیؼتیّٞ ،یت ّ ٣یيیت س٣یـٖا ٥خٖٚ٢ی

-

تش١ا٧ ٦ٝای ٤ٝسد پزیشؽ ت٨ش ٥تشداسا ٣ ٟری٢يقاٝ ٟحٚی

-

ت٤ػقٝ ٦ـاسّت ٝشد ٛدس ٝذیشیت اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی صإشع ٝشّضی

-

ىقاٙیت خٞقی  ٣ىشاتخـی دس تذ٣ی ٣ ٠اخشای تش١ا٧ ٦ٝای اتتْاس ػثض

-

ػاصٕاسی اتتْاسات ػثض تا ػاختاس  ٣ت٤ا ٟاّ٤ٙ٤طیِ (ٝیضا ٟتاس١ذٕی ٣ ،ضقیت ٢ٝاتـ آتی  ،حاكٚخیضی  ٣حياؽت خاُ

ٝ ،یضا ٟس٣یؾ  ٣تٙ٤یذات خ ) ... ٣ ٖ٘٢اّ٤ػیؼت ٜخٖٚ٢ی صإشع ٝشّضی
-

ت٤ػق ٦اٍتلاد ػثض دس خ٤اٝـ ٝحٚی خ١ٖ٘٢ـی٠

-

ؽشىیت ػاصی  ٣ت٤ػق ٦دا١ؾ تٝ٤ی دس اخشای اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی

دس ٝشح ٦ٚتقذ ،اٍذاٝات ّٚی ری٘ ت٢ٝ ٦ؾ٤س ١ی٘ ت ٦ا٧ذاه ّٞی ٝشتثظ پیـ٨٢اد ؿذ:
اٍذا ٛؿٞاسّ – 1 ٥اؿت  ٣ت٤ػقٝ ٕ٘ ٦حٞذی
اٍذا ٛؿٞاس – 2 ٥خْٖٚ٢اسی تا ٕ ٦١٤صتا٢ٕ ٟدـِ  ٣اسط(ٟتا ٝـاسّت ت٨ش ٥تشداسا ٟفشىی)
اٍذا ٛؿٞاسٍ – 3 ٥شً ّا ٘ٝخ٧ٖ٘٢ای داسای ّالػ ٦ا١ث٧٤ی  5دسكذ ت ٦تاال (ت٤ػظ خ٤د ت٨ش٥تشداسا ٟدس  10ػاٗ)
اٍذا ٛؿٞاس – 4 ٥فٚٞیات حياؽتی دس ٝحذ٣د ٥ػاٝا ٟفشىی(تق٨ذات ت٨ش ٥تشداس ؿاٝ ٘ٝشاٍثت اص فشك ٦دس َٝات٘ تنییش ّاستشی ،
ّ٢تشٗ ٣س٣د  ٣خش٣ج دا ٛت ٦ػاٝا ٟفشىی  ٣ؿخ ٜمیش ٝداص)
جذول شماره  :3جذول معیار ها و شاخص های ارزیابی و پایش

معیار

شاخص

هذف کمی

بهبود کمیت و کیفیت رویشگاه

جنگلکاری و توسعه جنگل با کاشت ارصن بادامک  ،سبانگنجشک ،

 46هکتار
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ارصن

جنگلی

لزق رویشگاه جنگلی

 7هکتار

پیشگیزی و اطفاء حزیك

 522هکتار

تعدیل چزای دام و اصالح پزوانه چزا

 01واحد دامی

واگذاری طزح در لالب ماده سه لانون حفاظت و بهزه بزداری جنگلها
و مزاتع کشور

 522هکتار

عضویت وسزمایه گذاری مجزی در صندوق توسعه منابع طبیعی

به میشان  7511هشار
ریال

کشت گل محمدی

 6.4هکتار

حفاظت از رویشگاه جنگلی و
کاهش عوامل تخریب

مشارکت مردم

ٞ٧چ٢ی ٠ػغ٤ح اٍذاٝات اخشایی  ٣افتثاسات ٤ٝسد ١یاصتشای اتتْاسات ػثض خٖٚ٢ذاسی پایذاس دس ػاٝا ٟفشىی تشآىتاب ت ٦ؿشح
خذا ٗ٣ری٘ اسائ ٦ؿذ:
جذول شماره  :4حجم عملیات و اعتبار مورد نیاز و سال اجرا

ردیف

عنوان عملیات

مساحت به هکتار

مبلغ واحد به
هشار ریال

اعتبار کل  -هشار ریال

سال شزوع
عملیات

0

کشت گل محمدی

6.4

01111

066111

سال اول

5

جنگلکاری و توسعه جنگل

46

02111

041111

سال دوم

0

لزق جنگل با انبوهی باالی  2درصد

7

0111

50111

سال اول

6

عملیات حفاظتی

522

-

مجزی

سال اول

جمع

001.4

0052111

جذول شماره  :5سطوح اجرای عملیات احیایی به تفکیک سال اجرا

ردیف

عنوان عملیات

0

کشت گل محمدی

5

جنگلکاری با بادامک و سبانگنجشک و ارصن

سال اول سال دوم سال سىم سال چهارم

5.6

5.6

1

0

51

51

06

01

جذول شماره  :6سطوح اجرای عملیات حفاظتی به تفکیک سال اجرا

ردیف

عنوان عملیات

مساحت (هکتار)

مدت اجزا

0

لزق جنگل با انبوهی باالی  2درصد

7

 01سال

5

عملیات حفاظتی

522

 01سال

جذول شماره  :7برآورد تولیذ و درآمذ ناخالص از اجرای عملیات
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ردیف

عنوان عملیات

مساحت (هکتار)

میشان متوسط تولید به
کیلو گزم

درآمد ناخالص (
هشارریال )

توضیحات

0

کشت گل محمدی

6.4

06611

751111

غنچه و گل

تصویر شماره :1نقشه عملیات اجرایی در سامان عرفی برآفتاب

٤ٝض٤فات تاٝی ٠افتثاس ١ ٣ح ٥٤اخشای اتتْاسات ػثض خ ٖ٘٢اص ٤ٝاسد دیٖشی ت٤د ّ١ ٦یاص ت ٦تقشیو داؿت.
افتثاس ٤ٝسد ١یاص تشای اخشای پش٣ط٧٥ای اتتْاس ػثض ت ٦ك٤ست ٝـاسّتی دس١ؾشٕشىت ٦ؿذ .تذی٢ٝ ٠ؾ٤س ت٨ش ٥تشداسا ٟفشىی تقذ اص
تـْی ٘ تقا١٣ی  ٣فض٤یت دس ك٢ذ ً٣حٞایت اص پش٣ط٧ ٥ای ٢ٝاتـ عثیقی  ٣تاٝی ٠ػ ٜ٨آ٣سد خ٤د٧ ،ضی٧٦٢ای ٤ٝسد ١یاص سا دس ٍاٙة
تؼ٨یالت دسیاىت ٝی ٞ١ای٢ذ.
تثلش:٥
افتثاس ٝشت٤ط ت ٦خْٖٚ٢اسی ٍ ٣شً ٢ٝاعٌ خٖٚ٢ی اص ٝح٘ افتثاسات ت ِٚٞداسایی٧ای ػشٝای ٦ای عشح ٝذیشیت خاٝـ ح٤ص ٥آتخیض ٣
افتثاسات اػتا١ی خْٖٚ٢اسی  ٣عشح ٚٝی كیا١ت اص خ٨ٖٚ٢ای صإشع تاٝیٝ ٠ی ٕشدد ٝ ٣یضا ٟآ ٟتشاتش اىضایؾ ت٤س ٛػاال ٦١اىضایؾ
ٝی یاتذ.
9
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دسفی ٠حاٗ اخشای فٚٞیات حياؽتی خضء تق٨ذات ٝدشی ت٤دٝ ٣ ٥دشی ٝتق٨ذ اػت تا دس اصای اخشای اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی پایذاس
اص ٝحذ٣د ٥ػاٝا ٟفشىی حياؽت ٞ١ایذ.
اتتْاس ػثض خٖٚ٢ذاسی پایذاس دس ٍاٙة ٍشاس داد ٝادٍ 3 ٥ا ٟ٤١حياؽت  ٣ت٨ش ٥تشداسی اص خ٨ٖٚ٢ا ٝ ٣شاتـ ّـ٤س  ٣تشای ّ٘ ٝحذ٣د٥
ػاٝا ٟفشىی تٝ ٦ذت  10ػاٗ تٝ ٦دشی ٣إزاس ٝی ٕشددّٚ .ی ٦تق٨ذات ٝدشی اف ٜاص فٚٞیات حياؽتی  ٣اٍذاٝات پیؾ تی٢ی ؿذ٥
دس عشح دس ٍشاس داد رّش خ٤ا٧ذ ؿذ ٍ ٣شاس داد دس ك٤ست اخشای تق٨ذات ّاٝ ٘ٝدشی تشای د٣س٧ ٥ای  10ػا ٦ٙتٞذیذ ٝی ٕشدد.
تش١ا ٦ٝسیضی  ٣اخشای اتتْاس ػثض ّاٝال خ٢ثٝ ٦ـاسّتی داسد  ٣تایذ تا حض٤س َ١ ٣ؾ ىقاٗ ری٢يقا ٟعشاحی  ٣تا س٣یْشد ىشاتخـی ت٦
ٝشح ٦ٚاخشا دسآیذ.
دس ٞ٧ی ٠ساػتاّٞ ،یتٝ ٦ذیشیت ٢ٝغَ ٦آتخیض ٝذیشیتی ،تق٤٢ا ٟػاختاسی ىشاتخؾ  ٣ىشاؿ٨شػتا١ی (ح٤ض٦ای) خ٨ت ٝذیشیت
ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی دس ػغح ٢ٝاعٌ آتخیض ٝذیشیتی ،تقیی ٠ؿذ ٥اػت .ایّٞ ٠یتٝ ٦تـْ٘ اص ىشٝا١ذاساٞ١ ٣ ٟای٢ذٕا ٟری٢يقاٟ
ّٚیذی ٧ش یِ اص ؿ٨شػتا٧ ٟای اكٚی ٣اٍـ دس ٢ٝغَ ٦آتخیض ٝذیشیتی اػت  ٣سیاػت آ ٟتا حْ ٜاػتا١ذاس ت ٦ع٤س چشخـی یا
ٝتٞشّض ت ٦ىشٝا١ذاساٝ ٟش ت٤ع ٣ ٦یا یْی اص ىشٝا١ذاسا ٟاتالك  ٣دتیشی آ١ ٟیض تق٨ذ ٥دتیشخا ٦١اخشایی اػتا١ی ٝذیشیت ّ٧٤ؼتا ٟصإشع
ٝشّضیٝ ،ی تاؿذ.
فال ٥٣تش آ ،ٟت٤خ ٦ت ٦ایْ١ ٠ت ٦ضش٣سی اػت ّٞ١ ٦ای٢ذٕا ٟاداس٢ٝ ٥اتـ عثیقی ؿ٨شػتا ٣ ٟاك٢اه  ٣اتحادی ٦ت٨ش٥تشداسا ٟدس ّٞیت٦
ٝذیشیت ٢ٝاعٌ آتخیض ،فض ٤یت داؿت ٣ ٦حٌ سای داس١ذ ٙ ٣زا اص ایٝ ٠دشا ٝی ت٤ا ٟایذ٧ ٥ا ،اتتْاسات  ٣عشح ٧ای پیـ٨٢ادی سا دس
تؼتشی ٝـاسّتی ت٨ی ،٦اخشا  ٣اسصیاتی ٤ٞ١د.
بحث و نتیجهگیری
اخشای عشح اتتْاسات ػثض دس ت٨ش ٥تشداسی پایذاس اص خ ٖ٘٢دس ػاٝا ٟفشىی تشآىتاب دس ٢ٝغي ٦آتخیض ٝذیشیتی -ِ١٣خشػا ٟدس
ؿ٨شػتا ٟػٞیش ٛیْی اص ىقاٙیت ٧ای تقشیو ؿذ ٥ت٤ػظ عشح حياؽت اص ت٤٢ؿ صیؼتی صإشع ٝشّضی  ٣دس ساػتای تحٌَ ٧ذه
سا٧ثشدی ؿٞاس ٥چ٨اس تش١ا ٦ٝحياؽت  ٣ت٤ػق ٦پایذاس ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی تحت ف٤٢ا" ٟت٤ػق ٦پایذاس دس س١٣ذ ت٨ش٥تشداسی
٢ٝاتـ" ٧ ٣ذه اخشایی ؿٞاس ٥ػیضد ٥ای ٠تش١ا ٦ٝتا ف٤٢ا" ٟت٨ث٤د  ٣تَ٤یت ١ؾا ٛتش١ا٦ٝسیضی ّال ٟت٤ػق ٦ػثض"  ٣پیش ٣ت٨ی ٦تؼت٦
ٝيٝ٤٨ی اتتْاسات ػثض تا ٝح٤سیت ٝـاسّت تـْ٘٧ای ٝحٚی تقشیو ؿذ  ٣تا صٝی ٦٢ػاصی تشای تؼ٨یٖٚشی دس ت ٦آصٕ ٟ٤ٝزاس١ذٟ
اْٝا ٟاخشایی ؿذٞ٧ ٟؼ٤یی ت٤٢ؿ صیؼتی دس ىقاٙیت٧ای ری٢يقاٝ ٟختٚو دس ػغ٤ح ٝختٚو ٝذیشیتی (اص ػغ٤ح ٚٝی تا ٝحٚی)
ىقاٙیت ٤ٞ١دٝ .ـاسّتی ت٤د ٟاخشای ای ٠عشح اص ٣یظٕی ٧ای تاسص آ ٟاػت ٕا٧ٛای ٝذیشیت ٝـاسّتی اتتْاس ػثض فثاست ت٤د ٥ا١ذ
اص:
ٕا ٛا - ٗ٣تقیی٧ ٠ذه ،اسصیاتی اّ٤ػیؼت ٣ ٜؿ٢اػایی ف٤ا ٘ٝت٨ذیذ
ٕا ٛد - ٛ٣ؿ٢اػایی ت٨ش ٥تشداسا ٟفٞذ ٣ ٥ری٢يقاٝ ٟحٚی
ٕا ٛػ - ٛ٤ا٤ٙ٣یتت٢ذی ف٤ا ٘ٝاختٞافی  ٣اٍتلادی اثش ٕزاس
ٕا ٛچ٨اس - ٛتقیی ٠ؽشىیت٧ای ٤ٝخ٤د ٍات٘ ت٨ش ٥تشداسی اّ٤ػیؼت ٜخ ٖ٘٢دس ٢ٝغَ ٦آتخیض ٝذیشیتی  -ِ١٣خشػاٟ
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ٕا ٛچ٨اس - ٛتشٕضاسی خٚؼات ٝـ٤ستی تشای ت٨ی ٦پیؾ عشح تا ١ؾش ری٢يقاٟ
ٕا ٛپ٢د - ٜاسای ٦ساّ٥اس ٧ای اٍتلادی اتتْاس ػثض تش اػاع س٣یْشد ت٤ػق ٦ػثض
ٕا ٛؿـ - ٜتقییٝ ٠قیاس٧ای اسصیاتی  ٣اسای ٦خذا ٗ٣صٝا١ی ْٝ ٣ا١ی  ٣افتثاسی اٍذاٝات اخشایی اتتْاسات ػثض
ٕا٧ ٛيت -ٜت٨ی ٦عشح  ٣اسائ ٦آ ٟدس ّٞیت٧ ٦ای ٝذیشیت ّ٧٤ؼتا ٟصإشع دس ػغ٤ح ٢ٝاعٌ آتخیض ٝذیشیتی  ٣اػتا :ٟدس ای٠
خل٤ف یادآ٣س ٝی ؿ٤د
ٕا٧ ٛـت -ٜت٤دخ ٦اخشای اتتْاس ػثض اص ٝح٘ افتثاسات اػتا١ی  ٣یا ٚٝی ٣ ،دس ٍاٙة تش١ا٧ ٦ٝای پ٢ح ػا ٣ ٦ٙػاال ٦١ت٤ػقٚٝ ٦ی ٣
اػتا١ی ،تاٝیٝ ٠یٖشدد .ت٨شٕ ٥یشی اص ؽشىیت ٧ای تاٝی ٠افتثاس اص عشیٌ ك٢ذ٧ ً٣ای افتثاسی خشد دس س٣ػتا٧ا ١ؾیش ك٢ذ ً٣حٞایت
اص پش٣ط٧٥ای ٢ٝاتـ عثیقی ّ ٦تا ٝـاسّت ت٨ش ٥تشداسا ٣ ٟتـْ٘٧ای ك٢يی سا ٥ا١ذاصی ؿذ ٥اػت ٝیت٤ا١ذ دس ت٤ػقٝ ٦ذیشیت
ٝـاسّتی ٤ٝثش تاؿذ.
ٕا - ٜ٨١ ٛپایؾ  ٣اسصیاتی ٞ٧شا ٥تا ت٨یٕ ٦ضاسؽ  ٣اسائ ٦آ ٟتّٞ ٦یتٝ ٦ذیشیت ٢ٝاعٌ آتخیض ٝذیشیتی ّ٧٤ؼتا ٟصإشع ٝشّضی
خ٨ت تل٤یة  ٣خٚة حٞایت ٧ای ٤ٝسد ١یاص.
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منابع

-1

دس٣یـیٝ ،حؼ ٣ ٠احٞذ فاتذی ػش٣ػتا١ی .1393 ،خٖٚ٢ذاسی ٝـاسّتی صٝی ٦٢ػاص خٖٚ٢ذاسی پایذاسٞ٧ ،ایؾ
ٚٝی تنییشات اٍٚی٢٨ٝ ٣ ٜذػی ت٤ػق ٦پایذاس ّـا٣سصی ٢ٝ ٣اتـ عثیقی ،ت٨شا ،ٟؿشّت ف ٣ ٜٚك٢قت ع٤ٚؿ ىشصی.٠

-2

٨ٝذ٣ی ،اػقذ٧ ،ذایت مض٢يشی ،ت٢يـٍ ٦ذستی  ٣ػٞیشا ػٚیٞی .1388 ،ت٤ا٢ٞ١ذػاصی خ٤اٝـ ٝحٚی ح٤ص ٥عشح
ػاٝا١ذ٧ی ٝ ٣ذیشیت ٕالص١ی ٢ٝغَ ٦آسٝشد ٣ ٥س٣ػتای ٣ ٦٧اس ٥خ( ٗ٤ؿ٨شػتا ٟتا ،٦١اػتاّ ٟشدػتا )ٟتا ٧ذه
استَاء ػغح ٝقیـت پایذاس (تش اػاع پش٣ط ٥دس حاٗ اخشای ٢ٝغَ ،)٦ػٝ٤یٞ٧ ٠ایؾ ٚٝی خّ ،ٖ٘٢شج ،ا١د٠ٞ
خٖٚ٢ثا١ی ایشا.ٟ

-3

افؾ ٜسضایی ّ ٣اٝشا ٟفادٙی .1394 ،تشسػی َ١ؾ تقا١٣ی ٧ا ٣اثشات آ٧ ٟا دس خ ٖ٘٢داسی اختٞافی (ساْ٧اسی
تشای ت٤ػق ٦اٍتلادی تٙ٤یذات ٢ٝاتـ خٖٚ٢ی٢ّ ،يشا١غ تی ٠اٚٚٞٙی ىشكت ٧ای ػشٝایٕ ٦زاسی دس اػتاٙ ٟشػتا،ٟ
ٙشػتا ،ٟدا١ـٖاٙ ٥شػتا.ٟ

-4

پاسػاپ٤سٝ ،حٞذّاؽ .ٜیقَ٤ب ایشا٢ٞ١ؾ  ٣حؼ ٠خ٨ا١ثاصی ٕ٤خا١ی .1393 ،تشسػی َ١ؾ خ٤اٝـ ٝحٚی دس
ٝذیشیت فشك٧ ٦ای خٖٚ٢ی (ٝغاٙق٤ٝ ٦سدی٢ٝ :غَ ٦خٖٚ٢ی د٣پال ٟاػتا ٟچ٨اسٝحاٗ  ٣تختیاسی) ،دٝ٣یٞ٧ ٠ایؾ
ٚٝی ٢ٝاتـ عثیقی ایشا ٟتا ٝح٤سیت ف ٛ٤ٚخّ ،ٖ٘٢شدػتا ،ٟدا١ـٖاّ ٥شدػتا ،ٟدا١ـْذ٢ٝ ٥اتـ عثیقی ٕش ٥٣خ.ٖ٘٢

-5

یضدیٝ ،حٞذخ٤ادٝ .حٞذ٧ادی ٝقیشی ،ػیذىض٘ اهلل فٞادیاٝ ٣ ٟحٞذسضا ؿ٨شّی .1391 .تشسػی ٤ٝا١ل ٣
ٝـْالت ١اؿی اص تخشیة دس خ٧ ٖ٘٢ای صإشع ،اٙ٣ی٢ّ ٠يشا١غ ٚٝی ساْ٧اس٧ای دػتیاتی ت ٦ت٤ػق ٦پایذاس،
ت٨شا٣ ،ٟصاست ّـ٤س.

-6

خؼش٣ی ،ؿیذا  ٣سحی١ ِٚٝ ٜیا .1391 .ضش٣ست ٝـاسّت ری٢يقا ٟدس دػتیاتی ت ٦ت٤ػق ٦پایذاس َ١ ٣ؾ آ ٟدس
ٝذیشیت خ ،ٖ٘٢اٙ٣ی٢ّ ٠يشا١غ ٚٝی ساْ٧اس٧ای دػتیاتی ت ٦ت٤ػق ٦پایذاس ،ت٨شا٣ ،ٟصاست ّـ٤س.

-7

٤ٝػ٤ی ٢ّ٤١ذ ،٥ػیذ ٝشتضیٝ ،حٞذ ٧ادی ٝقیشی  ٣فثذاٙشػ ٗ٤ػٞٚاٝ ٟا٧ی٢ی .1393 .ری٢يقاٝ ٣ ٟذیشیت
ٝـاسّتی خ٧ ٖ٘٢ا ،دٝ٣یٞ٧ ٠ایؾ ٚٝی دا١ـد ٤یی ف ٛ٤ٚخّ ،ٖ٘٢شج ،ا١د ٠ٞفٞٚی دا١ـد٤یی خٖٚ٢ذاسی
دا١ـٖا ٥ت٨شا.ٟ
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سضایی ،ػیذ ّٞاٗ ٝ ٣حٞذ ٧ادی ٝقیشیٝ .1392 .ش٣سی تش اك ٗ٤خٖٚ٢ذاسی اختٞافی ٝ ٣ـاسّتی ،اٙ٣ی٠
ٞ٧ایؾ ػشاػشی ّـا٣سصی ٢ٝ ٣اتـ عثیقی پایذاس ،ت٨شا٤ٝ ،ٟػؼ ٦آ٤ٝصؽ فاٙی ٨ٝش اس١٣ذٕ ،ش ٥٣تش٣یدی
د٣ػتذاساٝ ٟحیظ صیؼت  ٣ ٣ا١د ٠ٞحٞایت اص عثیقت ایشا.ٟ
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كاٙحی صا١یا١یٝ ،حٞذ  ٣ىشؿت ٦خ٤صی .1393 .اٞ٧یت ٝذیشیت پایذاس خ ٖ٘٢دس خ٧ ٖ٘٢ای صإشع ،دٝ٣ی٠
ٞ٧ایؾ ٚٝی دا١ـد٤یی ف ٛ٤ٚخّ ،ٖ٘٢شج ،ا١د ٠ٞفٞٚی دا١ـد٤یی خٖٚ٢ذاسی دا١ـٖا ٥ت٨شا.ٟ
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