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 ارت٘بػي ؿ٢شػتبٙ -ٝهؼيت ًالٙ اهتلبدي( 1 -1

 ٘بت ػيبػيٗٞهؼيت رـشاكيبيي ٝ توؼي (1-1-1

ؿٍي٦َ ع٤ٗ ُلٍي  60ؿكر٦ ٣  53ؿٍي٦َ ٣  59ؿكر٦ ٣  ٨ُ13لًتبٟ ًلثي٦ِ ث٦ ٝلّنيت ٨ُل ًلثي٦ِ ثي٠ 

ي ام ًاغظ ؿكيابي   ٝتال  1820ؿٍي٦َ فلٕ ُٞبٙي ٣ ؿك اكتيابؿ   32ؿكر٦ ٣  56ؿٍي٦َ ٣  32ؿكر٦ ٣  ٣2 

غ٤ك ثي٠ اٙٞٚٚي ثيلر٢اـ  ّي٤ٚٝتلي ر٤٢ة ُلً ثيلر٢ـ ٣ ؿك ٝ 66آماؿ ٍلاك ؿاكؿ اي٠ ٨ُلًتبٟ ؿك ىب٦ٚٓ 

ما٧ـاٟ ٣اٍـ ٦ّ ام ُٞبٗ ث٦ ٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ ٣ ام ر٤٢ة ث٦ ٨ُلًاتبٟ ٨١ج٢اـاٟ ٣ ام ُالً ثاب ِّا٤ك       –

٤ُؿ. ىب٦ٚٓ اي٠ ٨ُلًاتبٟ  ّي٤ٚٝتل ٝلم ِٝتلُ ٣ ام ملة ث٦ ٨ُلًتبٟ ثيلر٢ـ ٢ٝت٨ي ٝي 70اىنب١ٌتبٟ ثب 

ّيٚا٤ٝتل   8199ٝتل اًت. ٌٝبعت ٨ُلًتبٟ ّي٤ٚ 170ّي٤ٚٝتل ٣ ام ملة تب ُلً  100ام ر٤٢ة تب ُٞبٗ 

 ٕلؿؿ.ؿكٓـ ٌٝبعت اًتبٟ كا ُبٝ٘ ٝي 6/8ثبُـ ٦ّ ٝلثـ ٝي

ص٨بك  ٧بي ًلثي٦ِ ٣ ٤ٝؿ ٣ ؿاكاياي٠ ٨ُلًتبٟ ؿاكاي ؿ٣ ثؾَ ث٦ ١بٛ ٧بي ٝلّني ٣ ٤ٝؿ، ؿ٣ ٨ُل ث٦ ١بٛ

 348بي ايا٠ ٨ُلًاتبٟ   ٧ا ؿ٧ٌتبٟ ث٦ ١بٛ ٧بي ؿكط، ٠ٝ٤ٝ آثبؿ، ٤ٝؿ ٣ ٨١بكربٟ ٝي ثبُـ. تقـاؿ ّ٘ آثبؿي

 ثبُـ.آثبؿي ؽبٙي ام ٦٢ًْ ٝي 78آثبؿي ؿاكاي ٦٢ًْ  ٣   270آثبؿي  ث٤ؿ٥ ٦ّ ام اي٠ تقـاؿ 

  ُشدؿِشي ٝ تبسيخي پيـي٠ٜ  )2-1-1

٨ُلًتبٟ ثيلر٢ـ اًت ٣ ؿاكاي ٍـٝت تبكيؾي ميبؿي ٝي ثبُـ  ُلًّي٤ٚٝتلي  ٨ُ66لًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك 

ًلثي٦ِ ٨ُلي اًت ٍـيٞي ّا٦ ٍجا٘   » تبة ث٨بكًتبٟ ١َ٘ ٝي٢ْـ ص٢ب٦ْ١ ُيؼ عٌي٠ آيتي ثيلر٢ـي ؿك ّ

٧ٞض٢ي٠ ؿك ّتبة ١ن٦٧ ا٤َٚٙة عٞـا... ٌٝت٤ىي آٝاـ٥ اًات ّا٦    « ام اًالٛ ٝلؿٝبٟ آٟ مكتِتي ث٤ؿ٥ ا١ـ 

اث٤ثْل فٚي اث٠ اٙغٌي٠ ٨ٌٍتب١ي ٝٞـ٣ط ىلؽي ًيٌتب١ي ّا٦ ام فٚٞابو ٣ اؿثابي فٔال ًاٚغبٟ ٝغٞا٤ؿ       

ؿك اعالاه   "ٍاالؿ "ي٠ ٨ُل ث٤ؿ٥ اًت . آحبك ٣ فالئٞي ٦ّ ؿك ٥٤ّ ٤٨ِٝك من٤١ي ث٦ عٌبة ٝي آٝـ٥ ام ا

 ٨ُل ؿيـ٥ ٝي ٤ُؿ ١ِبٟ ٝي ؿ٧ـ ًلثي٦ِ ؿك مٝبٟ ع٤ْٝت اٝلاي ٨ٌٍتبٟ َٝل ع٤ْٝت ث٤ؿ٥ اًت . 

  ١1ؾلي٦ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ 3ؿك ٤ٝكؿ ٣ر٦ تٌٞي٦ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ 

                                                           
 (.1384اًتؽارات ًی ًگار ، ؼْریَر  : هؽْذ )ّاؼوی ،  ظربيؽِ گَّر ًاؼٌاختِ ظيذ عبذ الحعيي  - 1
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ؿاُت٦ ٣ ص٤ٟ ُا٨ل ؿك ٝاـؽ٘ ٣ك٣ؿي   ١ؾلي٦ ا٣ٗ : ؿك ر٤٢ة اي٠ ٨ُل ًلمٝي٠ آثؾين ٣ ًلًجني ٣ر٤ؿ 

 اي٠ ٝغ٘ ًلًجن ث٤ؿ٥ ث٦ آٟ ًلثي٦ِ ٕيت٦ ا١ـ .

١ؾلي٦ ؿ٣ٛ : اي٠ ٢ٝغ٦َ ؿك ك٣مٕبكاٟ ٕقُت٦ ر٢ٖ٘ ٣ ٝغ٘ تزٞـ پل١ـٕب١ي ٝب٢١ـ ًبك ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ث٦ آٟ 

 ًبكثي٦ِ ٕيت٦ ا١ـ ٣ ؿك ٕقك مٝبٟ ث٦ ًلثي٦ِ ٝؾيو ُـ٥ اًت . 

ٝتل ام ًغظ ؿكيب ٣اٍـ ُـ٥ اًت ثا٦ ؿٙيا٘ ًالؿي     ٦1820 اكتيبؿ ١ؾلي٦ ٤ًٛ : ص٤ٟ اي٠ ٨ُل ؿك ؿُتي ث

٤٧ا آٟ كا ًلؿثي٦ِ ١بٝيـ٥ ا١ـ ٦ّ ثقـ٧ب ث٦ ًلثي٦ِ تنييل يبىت٦ اًت. ًبث٦َ اث٢ي٦ تبكيؾي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ 

ث٦ ٓـك اًالٛ ٣ ٍج٘ ام آٟ ٝي كًـ ٣ آحبك تبكيؾي آٟ ام ٍجي٘ ٝغ٤ع٦ ٧ب ٣ تپا٦ ٧ابي ثبًاتب١ي ، ٍٚقا٦ ٣     

 ٍـيٞي ، مبك٧ب ٣ ك٣ًتب٧ب ١ِبٟ ؿ٢٧ـ٥ م٢بي ىل٢٧ٖي ٣ ًبث٦َ تٞـ١ي اي٠ ٢ٝغ٦َ ٝي يبُـ .  ؽب٦١ ٧بي

 ؿي٠ ٝلؿٝبٟ ًلثي٦ِ اًالٛ ٣ مثبٟ آ١بٟ ىبكًي ٝي ثبُـ .

 ؿك اي٠ ٨ُلًتبٟ ٢ٝبعٌ ٕلؿُٖلي ٝتقـؿي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ام ر٦ٚٞ :

 ٠ ٝناك ٝاـى٠ ثاي ثاي    آًتب٦١ ٝجبك٦ّ ثي ثي مي٢ت ؽبت٤ٟ )ى( : ٣اٍـ ؿك ك٣ًتبي ّب٧ي ٦ّ ؿك اي

 مي٢ت ؽبت٤ٟ )ى( ؿؽتل اٝبٛ ٤ًٝي ّبؽٜ )ؿ( ٝي ثبُـ .

       ٛٝناك ًيـ عبٝـ ف٤ٚي )ؿ( : ٣اٍـ ؿك ك٣ًتبي ص٢ِت ّا٦ ًايـ عبٝاـ فٚا٤ي )ؿ( ام ا٣مؿ اٝاب

 رقيل ٓبؿً )ؿ( ٝي ثبُـ .

      ٧ٞض٢ي٠ ٍـٖٝب٥ عضلت اث٤اٙيض٘ )ؿ( ٣اٍـ ؿك ك٣ًتبي ١ل٥ ٢ًٔ ، ٝاناك ؿك٣ياَ ماالٛ فٚاي

ك٣ًتبي ُيلٓ ، ٝناك ًٚغبٟ ثيـاك ٣اٍـ ؿك ك٣ًتبي ؿ٧يِ ٣ ٝناك ًيـ آٍاب ٝقٔا٤ٛ ؿك   ٣اٍـ ؿك 

٤ُا٢ّـ ٣ ١ين ٝي ت٤اٟ ث٦ ٌٝزـ ٢ٕزي ًلثي٦ِ ، ٍٚق٦ ٦٢٨ّ ًلثيِا٦ ، ٌٝازـ پؾات ، ٌٝازـ     

ص٢ْ٨ـ٣ُ ، ٍٚق٦ ص٢ْ٨ـ٣ُ ، ٍٚق٦ ٤١ىلًت ، ٝـك٦ً ٤ٝؿ ٣ ثبك ٣ فٞبكت ٤ٝؿ ٣ مابك ص٢ِات   

 اُبك٥ ّلؿ 

ِ  2ك٣ًتبي ٧ـه ٕلؿُٖلي اًتبٟ  7ام ٝز٤ٞؿ ُبيبٟ فّل اًت  ٣ ص٢ِات ؿك ايا٠    ك٣ًتبي ٝبؽ١٤يا

 ٨ُلًتبٟ ٍلاك ؿاكؿ.

 ( ٝهؼيت صٗيٚ ؿٜبػي 3-1-1

ٝغـ٣ؿ٥ ٝغبٙقبتي ؿك ُلً اًتبٟ ؽلاًبٟ ر٢ا٤ثي ٣اٍاـ ُاـ٥ اًات. ام ؿياـٕب٥ تٌَايٜ ث٢اـي        

 ً ايلاٟ ٍلاك ٝي ٕيلؿ٣اعـ٧بي مٝي٠ ًبؽتي ايلاٟ ، اي٠ ٝغـ٣ؿ٥ ؿك م٣ٟ اىي٤ٙيتي يب م٣ٟ ىٚيَ ُل
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ؿك تٌَيٜ ث٢ـي ٝيبٟ ع٤م٥ اي م٨١٣بي ِٝلً ٣ ر٤٢ة ُلً ايلاٟ م٣ٟ ىٚايَ ، ثٚا٤ُ ٙا٤ت ٣    

م٣ٟ ْٝلاٟ، ٝغـ٣ؿ٥ ٝغبٙقبتي ؿك ثؾَ م٣ٟ ىٚيَ يب م٣ٟ اىي٤ٙيتي ٣اٍـ ُـ٥ اًت. ٦ّ ث٦ فٚت ىلا٣ا١اي  

ي ُا٤ؿ. ؿك ايا٠ م٣ٟ كًا٤ثبت    اىي٤ٙيت ا ٝال١و٧بي ايلاٟ ث٦ ١بٛ م٣ٟ يب ٢ٝغ٦َ ّبٙلؿ ٝال١او ٧اٜ ٕيتا٦ ٝا     

ٍـيٞيتل ام ّلتب٦ً ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٣ كؽٌبك٥ ى٤ٍب١ي ام ٤١ؿ ك٤ًثبت ىٚيَ ٝؾ٤ٚط ثاب ًا٨ٖ٢بي آتِيِاب١ي    

ٝتل ٧ٜ ٝي كًاـ. م٣ٟ ىٚايَ ثِاـت ؽالؿ ُاـ٥ ٣ تْتا١٤يْي ثا٤ؿ٥ ٣         3000اًت ٦ّ ضؾبٝت آٟ ث٦ 

 ؿٕل١٤ٕي كا ؿك ّلتب٦ً پبيب١ي تغٞ٘ ٤ٞ١ؿ٥ اًت. 

اٝتـاؿ كُت٦ اكتيبفبت ٣ ٍٚ٘ پي٤ًت٦ ٕـاكًيب٥ ، ُب٥٤ّ ، ّٞالمكي ، ٣ ّا٥٤   ٨٧٤ّبي ٢ٝغ٦َ ٣ ؿك 

كضبؿككاًتابي ُٞبٙااي ا ر٤٢ثي ث٦ ٝب٢١ـ يِ ؿي٤اك ث٢ٚـ ٝتِْ٘ ام ٨ٖ٢ًبي ًؾت ، ؿُت عجي ٌٝي٢ب  

 كا اماكتيبفبت پلا٢ّـ٥ ٣ تپ٦ ٝب٤٧كي ُلً رـا ٝي ٢ّـ. 

٨ٖبي اىي٤ٙتيِ ؿ٣كاٟ ّلتب٦ً ُابٝ٘  ٝغ٤ك ٧٤ٌّتب١ي ٥٤ّ كضب ؿك ُلً ٨ُلًتبٟ ٝتِْ٘ ام ٢ً

٨ٖ٢ًبي ى٤ً ثبمي ، آ١ـكيو ، ؿا٦١ ؿكُت ، ُ٘ ًجن ٣ اكم٤ا١ي ، ٤ٖٚ٢ّٝلا ٣ ٝبًا٦ ًا٢ٔ ٣ ميال٥ ٝاي     

 ثبُـ. 

٧بي ًجن ٣ اكم٤ا١ي، آ١ـكيت ٧بي ؿا٦١ ؿكُت ٤ٖٚ٢ّٝلا ٣ ٝغ٤ك ٧٤ٌّتب١ي كًِ ٝتِْ٘ ام ُ٘

٢غ٦َ ٝي ثبُـ. ؿك ؿك٥ ٧بي ٝيبٟ ّا٧٤ي پبؿٕب١ا٦   يب ٨ٖ٢ًبي آتِيِب١ي ٕبثل٣ ٣ ٝيْل٣ ٕبثل٣ ؿك ر٤٢ة ٝ

 ٧بي ر٤اٟ ؿ٣كاٟ ٤ّاتل١لي ٝي ثبُـ. پٌت ٣ ٝؾل٣ط اى٦٢ْ

٧بي اًـآثبؿ ، عٌي٠ آثابؿ  ٧بي عجي ٌٝي٢ب ، ؽ٤ُبة ؿك ُلً اي٠ اكتيبفبت ٣ ؿُتتٞبٛ ؿُت

٧ابي  ٧بي ٤ٝؿ ٣ ٝؾتابكاٟ ام ٝؾال٣ط اى٢ْا٦ ٧اب ٣ تالاى     مي٢بة ٣ ؿكط ؿك ملة اي٠ اكتيبفبت ٣ ؿُت

 آثلىتي ؿ٣كاٟ پٚي٠ً٤ ٤ّاتل١لي پ٤ُيـ٥ ُـ٥ اًت.

صي٠ ؽ٤كؿٕي ٧ب ٣ عبؿث ُـٟ عبٍـيي ٣ ١ب٣ؿيي ٧ب ١ين ثل احل ١يل٧٣بي تْت١٤يْي ىِبكي ٦ّ  

ث٦ فٚت ١نؿيْي ع٤م٥ ث٦ ٝلم ٓيغ٦ ايلاٟ ا اىنب١ٌتبٟ ثِـت ٢ٝغ٦َ كا تغات تابحيل ٍالاك ؿاؿ٥ ٣ ثؾاَ      

ت٤ًظ ٌٕ٘ ٧ب ٣ مٙن٦ٙ ٧ب آماؿ ٝي ١٤ُـ، ؿك ٝبك٨١ب ٣ ًبم١ـ٧بي ١لٛ ميبؿي ام اي٠ ١يل٧٣ب فال٥٣ ثل اي٦ْ٢ 

 1ا١ـ.٧ب كا ث٤ر٤ؿ آ٣كؿ٥ ٣ ًبم١ـ٧بي ًؾت كا ث٦ ُـت ؽلؿ ّلؿ٥صي٠ ؽ٤كؿٕي

                                                           
 .9-14ؾ ( ، ]هؽْذ [) بحث زهيي ؼٌاظی ؼروت آب هٌطمِ اي خراظاى ، ؼروت ظازآب ؼرق ، هطالعات ظذ رزُ ، ه -1
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٧بي ثنكٓ ١بعي٦ اي ٝب٢١اـ ٌٕا٘ ؿُات ثيابٕ ،ٌٕا٘      ث٦ ع٤ك ّٚي ٨ُلًتبٟ تغت تبحيل ٌٕ٘

ٌ٘ اكؿ٤ّٗ ، ّليناٟ ٣اٍـ ُـ٥ اًات. ؿك  صب٧ِ ، ٌٕ٘ ؽ٤اه ، ٌٕ٘ ٦١ ؽب٣كي ، ٌٕ٘ ٦١ ثبؽتلي ، ٕ

ّي٤ٚٝتل ٣ ٌٕا٘ اكؿّا٤ٗ ا ّلياناٟ ٣ ص٢اـي٠ ٌٕا٘        110ُلً ٨ُلًتبٟ ١ين ٌٕ٘ عجي ٌٝي٢ب ث٦ ع٤ٗ 

ّي٤ٚٝتل ٣ ص٢ـي٠ ٌٕ٘ آاٚي ٣   20ٝغ٘ ؿيٖل ام ر٦ٚٞ ٌٕ٘ ك٣كا١ـ٥ ؿ٥ كضب ا ١لٕي ث٦ ع٤ٗ ثيَ ام  

تب ُٞبٗ ملثي ا ر٤٢ة ُلٍي ِّايـ٥  ؿك    ىلفي ؿيٖل ٦ّ ٧ٖٞي ّٜ ٣ ثيَ ؿك كاًتبي ُٞبٙي ا ر٤٢ثي 

  ٧1بي فلضي ٤ّصِ ٣ ثنكٓ ٍغـ ُـ٥ ا١ـ.ص٢ـي٠ ١َغ٦ ت٤ًظ ٌٕ٘

 

 ٧ب ( اُْبٗ ١ب٤ٞ٧اكي1-3-1-1
ٍلاك ٕلىت٠ ع٤م٥ آثلين ك٣ؿؽب٦١ ٤ُك ثيلر٢ـ )ؿك ُٞبٗ ٢ٝغ٦َ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦( ؿك ٝزب٣كت ٌٕا٘  

تبٟ اًت. اي٠ ٢ٝغ٦َ كا ثا٦ ياِ ّاب٤١ٟ ىقابٗ     ثنكٓ ٧ليل١٣ـ ٦ّ رـا٢٢ّـ٥ ؿك ث٤ُٚ ثنكٓ ايلاٟ ٣ اىنب١ٌ

تْت١٤يْي ٣ مٝي٠ ًبؽتي ٝجـٗ ًبؽت٦ ٣ اًبًبً آٚي تلي٠ پبكاٝتل ًبم١ـ٥ پيْل ٣ ًيٞبي عجيقت ٢ٝغَا٦  

كا ٝي ت٤اٟ تْت١٤يِ ٢ٝغ٦َ ؿا١ٌت. ثغ٤كي ٦ّ تَليجبً تٞبٝي ع٤م٥ ٧ب ٣ ميلعا٤م٥ ٧ابي ُالً كا تغات     

 ٚي آٟ تجقيت ٝي ٢٢ّـ. اِٙقبؿ ؽ٤ؿ ٍلاك ؿاؿ٥ ٣ ٧ٖٞي ام ك١٣ـ ّ

اكتيبفبت ٝتِْ٘ ام ٍٚ٘ ث٦ ٧ٜ پي٤ًت٦ ٣ ١ٌجتبً ٝلتيـ ث٤ؿ٥ ٦ّ ت٤ًظ ؿًات٦ ٌٕا٨ٚبي ٝا٤امي ؿك    

 اٝتـاؿ ُٞبٙي ا ر٤٢ثي تب ُٞبٗ ملثي ا ر٤٢ة ُلٍي ٣ صي٠ ؽ٤كؿٕي٨بي ٝؾتٚو تِْي٘ ُـ٥ اًت. 

ل٣ ا٣ٙتلاثبمياِ ٣  اكتيبفبت ام ًبم١ـ٧بي ًؾت آ٧ْي ، ىٚيَ ، ٨ٖ٢ًبي آفكي٠ ثبميِ ١ؾيل ٕبث

٤ٖٚ٢ّٝلا٧بي ًؾت ؿ٣كاٟ ٤ًٛ ٣ ؿ٣ٛ تِْي٘ ُـ٥ اًت ٣ پٌتي٨ب فٞـتبً ًبم١ـ٧بي ١لٛ ٝابك١ي ، ٝبًا٦   

 ٨ٖ٢ًبي ١لٛ ، ٨ُٚب ٣ ك٤ًثبت ر٤اٟ تِْي٘ ُـ٥ ا١ـ.

ُٞبٙي اٝتـاؿ ؿاُت٦ ٣ ثا٦ ك٣ؿ ُا٤ك ثيلر٢اـ     -ك٣ؿؽب٦١ ٧ب ؿك ٌٍٞت ُٞبٙي ٨ُلًتبٟ تب ر٤٢ثي

كينؿ ؿك ٌٍاٞت ر٢ا٤ثي ٣ ٝلّاني    ُلٍي ث٦ ؽبُ اىنب١ٌتبٟ ٝي -ثب ر٨ت ملثيپي١٤ـؿ ٦ّ ؿك ٨١بيت ٝي

ر٤٢ثي ؿاُت٦ ٦ّ ؿك ٨١بيت ث٦ صب٧ٌِٖ  -ر٤٢ة ُلٍي ٣ ُٞبٙي –٧ب ر٨ت ُٞبٗ ملثي ٢ٝغ٦َ ك٣ؿؽب٦١

  2كينؿ.اىنب١ٌتبٟ ٝي

                                                           
 . 11ؾ ( ،  ]هؽْذ [)ؼروت آب هٌطمِ اي خراظاى ، هطالعات تىويلی ظذ رزُ  -1

ظازهاى جغرافيایی ارتػ جوَْري اظالهی ایراى، ًمؽِ تَپَگرافی  -2
250000
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 :٧بي ٨ُلًتبٟ ث٦ ؿ٣ ثؾَ تٌَيٜ ٝي ٤ُؿ١ب٤ٞ٧اكي

 اٙو : ٢ٝبعٌ ٧٤ٌّتب١ي 

٨٧بي ُلٍي ايلاٟ ر٨ت ُٞبٙي ا ر٤٢ثي ؿاكؿ. اي٠ ٨٧٤ّاب ام ؿك٥ ك٣ؿ ُا٤ك ؿك ُاٞبٗ     ٦ّ ثب تجقيت ام ٤ّ

٢ٝغ٦َ ُل٣ؿ ٣ ثب ر٨ت تَليجبً ُٞبٗ ملثي ا ر٤٢ة ُلٍي اؿا٦ٝ ٝي يبثـ. ث٢ٚـتلي٠ ١َغ٦ اكتيبفي آٟ ُاب٥   

ٝتل ام ًغظ ؿكيب ؿك ٝغ٤ك ٧٤ٌّتب١ي ر٤٢ة ؿُت ٝؾتبكاٟ  ٝي ثبُاـ. ام ٨٧٤ّابي    ٥٤ّ2633 ثب اكتيبؿ 

   1ٝتل ام ًغظ ؿكيب ٝي ثبُـ. 2617ٝقل٣ه ؿيٖل ٥٤ّ ّب٧ي ثب اكتيبؿ 

٣ر٤ؿ ٧ٞي٠ اكتيبفبت ١قٞتي اًت ٣ ٤ٝرت رقة كع٤ثت ٣ ا١تِابك صِا٦ٞ ًابكاٟ ٣ آثلا٧ا٦      

٧ب ٝلاّن ١٤ًْتي ثٌيبكي كا ؿك ؿاٝبٟ ؽ٤ؿ ٕلؿ آ٣كؿ٥ ا١اـ.  ٧بي ٝتقـؿي ُـ٥ اًت. ٦ّ ؿك ١تيز٦ اي٠ ٥٤ّ

ثغ٤كي ٦ّ اّخل ك٣ًاتب٧بي ٨ُلًاتبٟ كا    2ج٦ْ اكتجبعي كا ١ين ُْ٘ ؿاؿ٥ ا١ـ.ض٠ٞ اي٦ْ٢ ٤١ؿ ٝقيِت ٣ ُ

 ؿك ؿٗ ؽ٤ؿ ربي ؿاؿ٥ اًت. 

ة : ؿُت٨ب ٣ ًلمٝي٨٢بي ٤ٞ٧اك ٦ّ ؿك ر٤٢ة ٣ ملة ٝغ٤ك ٧٤ٌّتب١ي ى٤ً ٣اٍـ ُـ٥ اًات، ؿك مالة   

ب٣كمي ٨٧٤ّبي ٢ٝغ٦َ ؿكط ؿُت عٌي٠ آثبؿ ٣ ؿكط ٣اٍـ ُـ٥ اًت ٦ّ ام ٝلاّان فٞاـ٥ ىقبٙيت٨ابي ِّا    

 ٢ٝغ٦َ ٣ ٨ُلًتبٟ  ٝي ثبُـ. 

٧بي ٤ٞ٧اك ٤ّيل ؿم٦ ت٢ـي ؿك ٤ِّك اىنب١ٌتبٟ ٝي ثبُـ، ٦ّ ؿك ِّا٤ك  ٧ب اؿا٦ٝ ًلمٝي٠ؿك ُلً اي٠ ٥٤ّ

ثبُـ.ام ؿيٖل ؿُت٨ب ٝي ت٤اٟ ث٦ ؿُت٨بي ٤ٝؿ، ٝؾتبكاٟ ٣ ٢ٕٚـكٝب ُبٝ٘ ؿُت ؽ٤ُبة ٣ عجي ٌٝي٢ب ٝي

 اُبك٥ ّلؿ.

 

 ( آة ٝ ١ٞا4-1-1

ايظ آة ٣ ٤٧ايي ١ََ اًبًي ؿك تزٞـ ر٤اٝـ ا١ٌب١ي اييب ٝي ٢ّـ. صلا ٦ّ آة ٣ ٤٧ا اٍٚيٜ ٣ ُل 

٢ّـ ؿك ٤١ؿ ٝيناٟ پ٤َُ ٕيب٧ي ٣ ٝغ٤ٔمت ِّب٣كمي فال٥٣ ثل اي٦ْ٢ ُلايظ م١ـٕي ا١ٌبٟ كا تقيي٠ ٝي

ؿك ٣ ؿاٝي ٤ٝحل ث٤ؿ٥، پتب١ٌي٘ ٣ ت٤اٟ ت٤ٙيـ ٧ل ١بعي٦ كا ِٝؾْ ٝي ٢ّاـ. ام اياا٠ ك٣ ٝغبٙقا٦ ٣ تغَياٌ     

                                                           
تَپَگرافی  ًمؽِظازهاى جغرافيایی ارتػ،   -1

250000

 .1351( ،  ] تْراى [ ، )گسیگ ٍ واّی هٌطمِ   1

 .  29ؾ  ( ، آظتاى لذض رضَي) هؽْذ : احوذیاى ، جغرافياي ؼْرظتاى بيرجٌذ هحوذ علی   -2
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ُلايظ اٍٚيٞي ٧ل ١بعي٦، َٝـ٦ٝ اي ؿك ر٨ت ؿؽ٘ ٣ تٔله فبٍال٦١ ؿك ٝغيظ عجيقي ثلاي ث٨ل٥ ثالؿاكي  

 1ث٨ي٦٢ ام آٟ ث٦ ُٞبك ٝي ك٣ؿ. 

 ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ تغت تأحيل ت٤ؿ٥ ٧بي ٤٧ايي ميل ٍلاك ٝي ٕيلؿ 

ا تغات تابحيل   ّٞلث٢ـ ىِبك ميبؿ ؿي٢بٝيْي ر٢ت عبك٥: اي٠ ًيٌتٜ ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ ايالاٟ ٣ ٢ٝغَا٦ ك   -1

ٍلاك ٝي ؿ٧ـ. احل آة ٣ ٤٧ايي آٟ ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ ثبفج ٣ك٣ؿ ٣ ؽل٣د ًليـ ٣ آًبٟ ا١لهي تبثِي 

 ؽ٤كُيـي ٝي ٤ُؿ ٦ّ ثبفج تيب٣ت ؿٝبي ُت ٣ ك٣م ٣ اىنايَ ٝيناٟ تجؾيل ٣ تقليٌ ٝي ٤ُؿ. 

ػ ٝاي  كهيٜ ًيٌتٞبتيِ ملة ٣ ر٤٢ة ٦ّ ٢ِٝأ آٟ اٍيب٤١ى اعٚي، ؿكيبي ٝـيتلا١ا٦ ٣ ؿكيابي ًال    -2

 ثبُـ ٣ احلات آة ٣ ٤٧ايي آٟ ايزبؿ ثبك١ـٕي ؿك ىٔ٘ پبيين، مٌٝتبٟ ٣ ا٣اي٘ ث٨بك ٝي ٤ُؿ. 

ًيٌتٜ پلىِبك ًيجلي ٦ّ ام ا٣اي٘ آثبٟ ٝب٥ تب ا٣اؽل ؿي ٝب٥ ًجت اىنايَ ىِبك ؿك ٢ٝغ٦َ ُـ٥ ٣ ًجت  -3

 اىت ؿٝب ، ًلٝبي ًؾت ٣ يؾج٢ـا٨١بي ُـيـ ٝي ٤ُؿ.

ٍ كهيٜ ٝب٤ٌ١ٟ ٝق٤ٞمً ؿك ت -4 ٧ابي  بثٌتبٟ ر٤٢ة ُلٍي ٤ِّك كا تغت تبحيل ٍلاك ٝي ؿ٧ـ ٣ ت٤ٙيـ ثابك

 ثبُـ ، ٢ٝغ٦َ كا ث٦ ١ـكت تغت تبحيل ٍلاك ٝي ؿ٧ـ.٢ّـ. اي٠ كهيٜ ٦ّ ٢ِٝأ آٟ اٍيب٤١ى ٢٧ـ ٝيُـيـ ٝي

ّٞي ًابث٦َ   ثلاي ثلكًي ٣ضقيت آة ٣ ٤٧ايي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٣ تقيي٠ ٤١ؿ اٍٚيٜ آٟ ث٦ فٚت  

،ٝؾتبكاٟ،ايٌاتٖب٥  ٧ابي ثابكاٟ ًا٢زي ؿكط    فال٥٣ ثل اًتيبؿ٥ ام آٝبك ايٌتٖب٥  ًي ًلثي٦ِايٌتٖب٥ ٤٧ا٢ُب

٤٧ا٢ُبًي ثيلر٢ـ ٦ّ ام ُالايظ ِٝابث٨ي ثاب ٢ٝغَا٦ ٝا٤كؿ ٝغبٙقا٦        آٝبك ايٌتٖب٥ ام ًلثي٦ِ تجؾيل٢ًزي

 ثب٢ُـ، ١ين اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت.ثلؽ٤كؿاك ٧ٌت٢ـ ٣ ؿاكاي ع٤ٗ ؿ٣ك٥ آٝبكي ٢ٝبًت ٝي

 ر٦ علاكت ( ؿك1-4-1-1
يْي ام ف٢بٓل آٚي ثلاي تِؾيْ آة ٣ ٤٧اي يِ ١بعي٦ ، ؿكر٦ عالاكت ٧ا٤ا ٝاي ثبُاـ ٣      

 ٝق٤ٞمً ثيَ ام ًبيل ف٢بٓل آة ٣ ٤٧ايي ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ٣ ت٤ر٦ ٍلاك ٝي ٕيلؿ

ٝت٤ًاظ  ( ٣ 1346-1387َٝبؿيل ٝغٌٚ ؿكر٦ علاكت عـاّخل ٣ عـاٍ٘ ؿك عا٤ٗ ؿ٣ك٥ آٝابكي )    

-4-1ُاٞبك٥ )  ٖب٥ ثيلر٢ـ ث٦ ٧ٞلا٥ ٝيب١ٖي٠ تقـاؿ ك٣م٧بي يؾج٢ـاٟ ؿك رـ٣ٗؿكر٦ علاكت ٝب٧يب٦١ ايٌت

ؿ٧ـ ٦ّ تياب٣ت ثاي٠ ثيِاتلي٠ ٣ ّٞتالي٠ ؿٝابي كػ ؿاؿ٥ ؿك ايا٠       ( آٝـ٥ اًت. ثلكًي آٝبكي ١ِبٟ ٝي1

ؿكرا٦   ٣5/24 ؿٝبي عاـاّخل   4/8ؿكر٦ ًب١تيٖلاؿ ث٤ؿ٥ اًت ٣ ٝيب١ٖي٠ ًبم٦١ ؿٝبي عـاٍ٘  65ايٌتٖب٥ 

                                                           
 .  9ؾ ،  (1373 ، داًؽگاُ تربيت هعلن) تْراى : فؽاروی ، هباًی آب ٍ َّاؼٌاظی پریذخت   -1
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ؿكر٦ تنييلات ك٣ما٦١ ؿكر٦ علاكت تب عاـ٣ؿي ٝقاله فاـٛ پ٤ُاَ      16ثبُـ ٦ّ ٝت٤ًظ ٝيًب١تيٖلاؿ 

 ٕيب٧ي ٢ٝبًت ٢ٝغ٦َ اًت. 

 ( پبكاٝتل٧بي ؿٝب ؿك ايٌتٖب٥ ًي٤٢پتيِ ثيلر٢ـ ؿك ؿ٣ك٥ آٝبكي  1-1-4-1رـ٣ٗ ) 

 ( )ًب١تيٖلاؿ(1346 – 1387)

 هاّْا             

 پاراهترّا
 ظال آرر  آباى هْر ؼْریَر هرداد تير  خرداد ؽتاردیبْ فرٍردیي اظفٌذ بْوي دي 

 4/16 3/6 8/10 8/16 22 8/25 6/27 4/26 9/21 17 3/11 5/6 4/4 ٝيب١ٖي٠ ٝب٧ب٦١

 5/24 6/13 6/19 6/26 8/31 4/34 4/35 9/34 3/30 3/24 2/18 3/13 11 ٝيب١ٖي٠ عـاّخل

 3/8 -1/1 2/2 9/8 3/12 1/17 7/19 8/17 7/13 6/9 3/4 -2/0 -2/2 ٝيب١ٖي٠ عـاٍ٘

 44 27 29 36 40 43 44 43 6/40 36 32 27 25 عـاّخل ٝغٌٚ

 -8/21 -8/15 -11 -6/5 1 6 2/10 7 0 -5/4 -12 -7/14 -5/21 عـاٍ٘ ٝغٌٚ

تقـاؿ ك٣م٧بي 

 يؾج٢ـاٟ
4/22 7/15 4/6 5/0 0 0 0 0 0 2 3/10 20 3/77 

 1388*هٌبع: ادارُ ول َّاؼٌاظی خراظاى جٌَبی، 

ؿكر٦ ٣ ًلؿتلي٠ ٝاب٥   6/27تلي٠ ٝب٥ ًبٗ تيل ثب ث٦ رـ٣ٗ ى٤ً ِٝب٧ـ٥ ٝي ٤ُؿ ٦ّ ٕلٛثب ت٤ر٦ 

ؿكر٦ ًب١تيٖالاؿ اًت. ٝت٤ًظ عـاّخل ؿٝب ؿك ؿ٣ك٥ ٕلٛ ًبٗ ث٢غ٤ ٍبث٘ ٝالعؾا٦ اي ثبم  4/4ًبٗ ؿي ثب 

َ ٝي ك٣ؿ ؿك اي٠ ؿ٣ك٥ ام ًبٗ ٦ّ ٝيناٟ ثبك١ـٕي ث٦ عـاٍ٘ ّب٧َ ٝي يبثـ، يبىتا٦ ٣   تجؾيل ٣ تقلً اىاناي

 ٤ُؿ.١يبم ٝغ٤ٔمت ث٦ آة ثيِتل ٝي

ٝب٥ ام ًبٗ يق٢ي ام  ٨ٝل تب ىل٣كؿي٠ ٝاب٥ عاـاٍ٘ ؿٝاب ميال ٓايل ٣       7ثلاًبى آٝبك ايٌتٖب٥ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ 

 اعتٞبٗ يؾج٢ـاٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 

 

 ( ثبك١ـٕي 2-4-1-1
 ( پلا٢ّـٕي ٣ ٝيناٟ ثبك١ـٕي 1-2-4-1-1
ر٦ٚٞ ؿ٣كي ٣ ١نؿيْي ث٦ ؿكياب ، اكتيابؿ ، فالٕ     كين٨ُبي ر٤ي تغت تبحيل ف٤اٝ٘ ٝتقـؿي ام 

٧بي ٤٧ايي ٝؾتٚو ٣ ميل٥ ٝي ثبُـ. اي٠ ف٤اٝ٘ ١َاَ اًبًاي ؿك ٝياناٟ كع٤ثات     رنلاىيبيي، ١ي٤ف ت٤ؿ٥

٤ٝر٤ؿ ؿك ر٤ ٣ ٨١بيتبً ٝيناٟ ثبك١ـٕي ؿاك١ـ. ثلاي ثلكًي ٝيناٟ ثبك١ـٕي ؿك ٝغـ٣ؿ٥ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ام آٝبك 
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 ٧ابي ثاابكاٟ ًا٢زي ًلثيِا٦، ؿكط ٣ ٝؾتابكاٟ عاي ؿ٣ك٥      يلر٢ـ، ايٌتٖب٥ثابك١ـٕي ايٌتٖب٥ ًي٤٢پتيِ ث

 اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت.  1370-٣85   1346ا  1387 

 ٧بي ٝقله ٢ٝغ٦َ )ٝيٚيٞتل(( ٝيب١ٖي٠ ثبك١ـٕي ٝب٧يب٦١ ايٌتٖب1٥-1-4-2رـ٣ٗ )

 هاّْا           

 ایعتگاُ
 ًبٗ آفك  آثبٟ ٨ٝل ٨ُلي٤ك ٝلؿاؿ تيل  ؽلؿاؿ اكؿيج٨ِت ىل٣كؿي٠ اًي٢ـ ث٠ٞ٨ ؿي 

 5/172 21 8/7 6/2 1/0 3/0 1/0 6/0 4/8 1/30 1/38 9/30 5/32 ثيلر٢ـ

 189 4/17 7/7 2/2 1/0 1/0 --- 5/0 3/11 7/35 41 38 35 ًلثي٦ِ

 7/129 9/8 1/5 3/2 --- --- --- 4/1 3/11 2/28 23 4/25 1/24 ؿكط

 7/121 7/7 9 4/4 4/0 0 3/0 1 9/5 5/13 9/30 3/28 2/20 ٝؾتبكاٟ

 1387اؿاك٥ ّ٘ ٤٧ا٢ُبًي ٣ ُلّت آة ٢ٝغ٦َ اي ؽلاًبٟ ر٤٢ثي،  ٔٙثـ:* 

 

٧بي ٝقله ٢ٝغ٦َ ، ٝيناٟ ثبك١ـٕي ًبٙيب٦١ ايٌاتٖب٥ ثابكاٟ ًا٢زي    ثلاًبى آٝبك ثبك١ـٕي ايٌتٖب٥

 ٝيٚيٞتل حجت ُـ٥ اًت.121/ ٣7 ٝؾتبكاٟ  5/172، ثيلر٢ـ 189ٝيٚيٞتل، ايٌتٖب٥ ًلثي٦ِ  7/129ؿكط 

 ( كهيٜ ثبك١ـٕي 2-2-4-1-1
٢ُبؽت كهيٜ ثبك١ـٕي يْي ام ىبّت٤ك٧بي ٨ٜٝ ؿك ٝغبٙقبت اٍٚيٜ ٢ُبًي اًت ٦ّ ؿك صٖا١٤ٖي   

٧بي ِّب٣كمي ٣ ٨١بيتبً اٍتٔبؿي تبحيل ثٌنايي ؿاكؿ. آ١ض٦ ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ِٝاْ٘ اًبًاي ِّاب٣كمي    ىقبٙيت

٤ٗ ًبٗ فبٝ٘ ٨ٝٞاي اًات ّا٦    ٕلؿؿ، ّٞج٤ؿ ثبك١ـٕي اًت. ت٤ميـ ١بٝت٢بًت ثبكٍ ؿك عايلاٟ ٝغلط ٝي

ِْٝ٘ تبٝي٠ آة ؿك ثؾَ ِّب٣كمي كا تِـيـ ٝي ٢ّـ ميلا ١يبم آثي ثيِاتل ٝغٔا٤مت ِّاب٣كمي، ؿك    

ىٔ٘ ث٨بك ٣ تبثٌتبٟ اًت ؿك عبٙي٦ْ ثيِتل ثبكاٟ ايلاٟ ؿك ىٔ٘ پبيين ٣ مٌٝتبٟ ٝي ثبكؿ. ؿك ايا٠ ىٔا٤ٗ   

 ٤ؿ ١ـاكؿ. فٞـ٥ اكاضي، فبكي ام ِّت ٝغ٤ٔمت ث٤ؿ٥ ٣ ١يبمي ث٦ آة ٣ر

٧بي ًغغي ث٦ ر٤يجبك٧ب ٣ ك٣ؿ٧ب ِّيـ٥ ُاـ٥ ٣  اي ام ثبكاٟ ث٤ٔكت رليبٟث٢بثلاي٠ ثؾَ فٞـ٥ 

ٕلؿ١ـ. ؿك ص٢ي٠ عبٙتي، ث٦ ٙغابػ ١ب٢ٝبًات ثا٤ؿٟ    ث٦ ٤ًي ؿكيب٧ب ٣ اكاضي ٤ّيلي ٣ ثبتالٍي ًلاميل ٝي

 ٕلؿؿ.عبٓ٘ ١ٞيث٨ل٥ ٣كي ث٨ي٦٢  ا١ـُ ٤ِّكمٝبٟ ثبك١ـٕي ثب ِّت ٝغ٤ٔمت ِّب٣كمي ام ثبكاٟ 

ت٤اٟ ١تيز٦ ٕلىت ٦ّ عـاٍ٘ ثبك١ـٕي ؿك ىٔ٘ تبثٌاتبٟ ٣ عاـاّخل آٟ   ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤ميـ ىٔٚي ثبكٍ ٝي

٧ااابي ثيلر٢اـ، ًلثيِا٦ ؿكط ٣    ؿك ىٔ٘ مٌٝتابٟ اًت . َٝااـاك ثابكٍ ىٔٚااي ؿك ث٨اابك ؿك ايٌتٖب٥
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 4/60،  1/59اٟ ؿك مٌٝتبٟ ثلاثل ثب ؿكٓـ ث٤ؿ٥ اًت. اي٠ ٝين ٣76/16 5/31، 1/25، 5/22ٝؾتبكاٟ ثتلتيت 

 ؿكٓـ ثـًت آٝـ٥ اًت.  ٣24/65  9/55،

 ( ٝيناٟ ٣ ؿكٓـ ثبك١ـٕي ىٔٚي ؿك ايٌتٖب٨٧بي ٝقله ٢ٝغ٦َ )ٝيٚيٞتل/  ؿكٓـ( 1-1-4-٣3ٗ ) رـ

 ى٤ٔٗ            

 ايٌتٖب٥
 مٌٝتبٟ پبيين تبثٌتبٟ ث٨بك  ٣اعـ

 ثيلر٢ـ
 5/101 4/31 5/0 1/39 ٝيناٟ

 1/59 1/18 3/0 5/22 ؿكٓـ

 ًلثي٦ِ
 114 3/27 2/0 5/47 ٝيناٟ

 4/60 4/14 1/0 1/25 ؿكٓـ

 ؿكط
 5/72 3/16 0 9/40 ٝيناٟ

 9/55 6/12 0 5/31 ؿكٓـ

 ٝؾتبكاٟ
 4/79 1/21 7/0 4/20 ٝيناٟ

 24/65 34/17 58/0 76/16 ؿكٓـ

 1388بی، *هٌبع: ظازهاى َّاؼٌاظی خراظاى جٌَ                                  

  1387: ؼروت آب هٌطمِ اي خراظاى جٌَبی    - *                               

 

 ( كع٤ثت ١ٌجي 3-4-1-1
كع٤ثت يب ١ٜ ١ٌجي يْي امف٢بٓل ٨ٜٝ اٍٚيٞي اًت ٦ّ تبحيل صِٖٞيلي ثل ك٣ي ٝيناٟ ثبك١اـٕي   

٤ؿ ؿك آٟ ث٤ٔكت ثؾبك ؿك ٧ل ٢ٝغ٦َ ؿاكؿ. ؿك ٣اٍـ كع٤ثت ١ٌجي ٤٧ا عبٙتي ام اتٌٞيل اًت ٦ّ آة ٤ٝر

آيـ. كع٤ثت يِ فبٝ٘ ضل٣كي ٤ٝحل ؿك ثبك١ـٕي اًت. ؿك ١بعي٦ ٝقي٢ي ٦ّ َٝـاك كع٤ثت ٧ا٤ا پابيي٠   ٝي

 1ثبُـ، ثبك١ـٕي عجيقتبً ًجِ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ، ٖٝل آ٦ْ١ َٝبؿيل ميبؿي كع٤ثت ٣اكؿ ٝغيظ ٤ُؿ.

٤پتيِ ثيلر٢اـ اًاتيبؿ٥   ثلاي ثلكًي ٣ضقيت كع٤ثت ١ٌجي ٢ٝغ٦َ ام آٝبك ٝلث٤ط ث٦ ايٌتٖب٥ ًي٢ 

ُاا٤ؿ ّاا٦ ٝت٤ًااظ كعا٤ثاات     ( ، اي٠ ١تيز٦ عبٓا٘ ٝاي 1-4-4ُـ٥ اًت. ام ثلكًي رـ٣ٗ ُٞبك٥ )

٧ابي  ؿكٓـ ث٤ؿ٥ اًت. ٝيناٟ كع٤ثت ١ٌجي ام آفك تب ىل٣كؿي٠ ثيِتلي٠ َٝاـاك ٣ ٝاب٥   ١36ٌجااي ًبٙيب٦١ 

١ٌجي اًات. ٝياب١ٖي٠ ًابم٦١ ٣     ؽلؿاؿ ، تيل ، ٝلؿاؿ ٣ ٨ُلي٤ك ؽِِ تلي٠ ؿ٣ك٥ ًبٗ ثب عـاٍ٘ كع٤ثت

 ؿكٓـ ٝي ثبُـ.  ٣56  21عـاّخل كع٤ثت ١ٌجي ؿك اي٠ ايٌتٖب٥ ث٦ تلتيت 

 

                                                           
 .117جغرافياي وؽاٍرزي ، ؾ  ،گ . اض ، اض ، دیلَى جاظبر ظيٌ -1
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 ( تنييلات كع٤ثت ١ٌجي ٝب٧يب٦١ ؿك ايٌتٖب٥ ثيلر٢ـ 1-1-4-4رـ٣ٗ )

 هاُ             

 پاراهتر
 ظال آرر  آباى هْر ؼْریَر هرداد تير  خرداد اردیبْؽت فرٍردیي اظفٌذ بْوي دي 

 23 32 22 17 13 13 13 13 16 21 26 32 36 ـاٍ٘ ع

 36 52 39 30 23 23 22 22 29 40 47 55 59 ٝت٤ًظ

 54 75 62 49 38 36 34 36 47 63 73 78 80 عـاّخل 

   1388*هٌبع: ادارُ ول َّاؼٌاظی خراظاى جٌَبی،

 

 ( تجؾيل ٣ تقليٌ  4-4-1-1
ث٦ ًبٗ ؿيٖل ٝتنيل اًت. تجؾيال ٣ تقالً   ثلؽاله َٝـاك ثبك١ـٕي ٦ّ ؿك ٤١اعي ؽِِ ام ًبٙي  

 ٝغٌٚ حبثت اًت. 

٧بي ىلا٣ا١ي امعله ؿا٢ِٞ١ـاٟ اكائ٦ ٕلؿيـ٥ ٦ّ ١تبيذ ؿك ٤ٝكؿ ا١ـام٥ ٕيلي يب ٝغبًج٦ تجؾيل ك٣ٍ

٧ب ؿك يِ ٝغ٘ ثٌيبك ٝتيب٣ت اًت. َٝاـاك تجؾيال ٣ تقالً پتب١ٌاي٘ ثيلر٢اـ ثاب       ٝغبًجبت ثب اي٠ ك٣ٍ

٣ ثال١ي ّليـٗ ر٨ت َٝبي٦ٌ ثب َٝـاك تجؾيل ا١ـام٥ ٕيلي ُـ٥ ام عِت  اًتيبؿ٥ ام ؿ٣ ك٣ٍ ت٤ك١ت ٣يت

 ( ، ث٦ ٤ٓكت ٝب٧يب٦١ آٝـ٥ اًت.1-4-5ؿك رـ٣ٗ ) Aتجؾيل ّالى 

 

 ( ٝغبًج٦ ٝيناٟ تجؾيل ٣ تقلً ث٦ ٦ً ك٣ٍ ؿك ايٌتٖب٥ ثيلر٢ـ 1-1-4-5رـ٣ٗ ) 

 ٝب٥             

 ك٣ٍ
 ًبٗ آفك  آثبٟ ٨ٝل ٨ُلي٤ك ٝلؿاؿ تيل  ؽلؿاؿ كؿيج٨ِتا ىل٣كؿي٠ اًي٢ـ ث٠ٞ٨ ؿي 

 6/2814 9/24 9/126 4/224 3/334 4/428 3/497 401 3/319 155 30 --- --- تجخيشاص ًـت تجخيش 

 8/1601 8/74 6/90 6/122 1/153 7/185 4/206 2/194 9/147 4/138 3/111 7/77 1/72 سٝؽ ثالؽ ًشيذّ

 5/961 7/6 1/20 1/52 8/102 8/157 7/196 2/185 3/126 6/70 4/29 4/6 8/3 سٝؽ تٞسٛت ٝيت

 يكمهحاظبات تح*هٌبع:

 

 ( ثبؿ  5-4-1-1
ثغ٤ك ّٚي ؿك ثلكًي ٣مٍ ثبؿ ام اعالفبت ٣ آٝبك ايٌتٖب٥ ثيلر٢ـ اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت. فاال٥٣ ثال    

ٕاقاكؿ،  ك٣م٥ ًيٌتبٟ ٦ّ تبحيل ثٌنايي ؿك ٝغـ٣ؿ٥ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ثلربي ٝي 120آٟ ٣ضقيت ٣مٍ ثبؿ٧بي 

 ثلكًي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ٤ٝكؿ 
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ٝاب٥ ام ًابٗ    ٣9ضقيت ٣مٍ ثبؿ ؿك ٢ٝغ٦َ ثب ًبيل ٢ٝبعٌ ؽلاًبٟ ٝتيب٣ت اًت. ميلا ؿك عـ٣ؿ  

 ؿكر٦ اًت. 90ؿك ٢٧ٖبٛ ٓجظ ٣مٍ ٝاليٜ ثبؿ٧بي ُلٍي عبّٞيت ؿاُت٦ ٣ ر٨ت ثبؿ مبٙت 

اىانايَ ٝاي يبثاـ.     اٝب ٢٧ٖبٛ ؽ٨ل ٣ ثقـ ام ؽ٨ل عبّٞيت ثب ثبؿ٧بي ملثي اًت ٣ ًلفت آ٨١ب ١ين ا١ـّي

 ؿكر٦ اًت. 270ر٨ت ثبؿ مبٙت ١ين 

ك٣م٥ ماث٘ ثب ٢ِٝب اعتٞبٙي ١٤ٌٝا٤ٟ اًات. ٣ضاقيت    120ؿك تبثٌتبٟ ٦ّ ٝقبؿٗ ؿ٣ك٥ مٝب١ي ٣مٍ ثبؿ٧بي

٣مٍ ثبؿ٧ب ث٦ ُْ٘ ؿيٖلي اًت. ؿك اي٠ مٝبٟ ؿك ٢٧ٖبٛ ٓجظ ر٨ت ٣مٍ ٧ٞض٢بٟ ُلٍي ث٤ؿ٥ اٝاب ثال   

ٕلؿؿ ٣ تيب٣ت آٚي ؿك ر٨ات ٣ ُاـت ثبؿ٧ابي ايا٠     ٥ ٝيًلفت آٟ ١ٌجت ث٦ ؿيٖل ى٤ٔٗ ًبٗ اىن٣ؿ

 1ىٔ٘ ؿك ٢٧ٖبٛ ؽ٨ل ٣ ثقـامؽ٨ل آُْبك ٝي ٤ُؿ.

ك٣م٥ ًيٌتبٟ كا ؽلاًابٟ ر٢ا٤ثي تاب ًيٌاتبٟ ٣ مٝابٟ آٟ كا ىٔا٘        120ٝغـ٣ؿ٥ ٣مٍ ثبؿ٧بي 

ث٦ ًلمٝي٠ ٨ٝلٝب٥ ام اكتيبفبت ُٞبٗ ُلٍي اىنب١ٌتبٟ 15ؽلؿاؿ تب  15ا١ـ. اي٠ ثبؿ٧ب ام تبثٌتبٟ ثيبٟ ّلؿ٥

٧بي ر٤٢ة ُلٍي ايلاٟ ٝي ٣مؿ ٣ ام ؿ٣ ٣يوٕي ًلفت ٣ تـا٣ٛ ميبؿ ثلؽ٤كؿاك١ـ. ر٨ت آ٨١ب ؿك ُٞبٙي

٧بي ٢ٝغ٦َ ) ؿُت ؿكط ، عٌي٠ آثبؿ ، مي٢بة ( ُٞبٗ ُلٍي ٣ ُلٍي ث٤ؿ٥ ٣ ؿك علّات ثا٦   تلي٠ ثؾَ

 2ًٞت ر٤٢ة ر٨ت ٣مٍ ؿك ر٨ت فْي فَلث٦ ٧بي ًبفت ث٦ ُٞبٗ ٢ٝتَ٘ ٝي ٤ُؿ.

لي٠ فٚ٘ ايزبؿ ثبؿ٧بي ٓـ ٣ ثيٌت ك٣م٥ ًيٌتبٟ ث٦ فبٝ٘ آاٚي ث٤را٤ؿ آ٣ك١اـ٥ آٟ ياِ     ٨ٝٞت

ٝلّن ّٜ ىِبك ١ٌجتبً ٤ٍي ؿك ر٤٢ة ُلٍي ايالاٟ ٣ ٧ٞض٢يا٠ ؿ٣ ٝلّن پلىِبك ميبؿ يْي ثل ك٣ي ؿكيابي  

ؽنك ٣ ؿيٖلي ؿك اكتيبفبت ُٞبٗ ُلٍي ؽبكد ام ِّا٤ك اًات. ١َاَ ىلاثابك ؿكيابي ؽانك ام ا٧ٞيات        

لؽ٤كؿاكاًت. اكتيابفابت ُٞبٙاي ٣ ُٞبٗ ُلٍي ايلاٟ يِ فبٝ٘ ّْٞي ٧ٌات٢ـ. احالات آة ٣   ثيِتلي ث

 ٤٧ايي اي٠ ثبؿ٧ب ؿك ٢ٝغ٦َ فجبكت٢ـ ام 

 اٙو ( ّب٧َ ٝيناٟ ؿكر٦ علاكت

 ة ( تبحيل ثل اىنايَ ٝيناٟ تجؾيل ٣ تقلً

                                                           
 . (  4ؼوارُ ، 1380، ]تْراى[ ) هروس هلی اللين ؼٌاظی ، بَلتي علوی ، -1
 .(  1376پایيس )، تحميمات جغرافيایی ،  « بادّاي ـذ ٍ بيعت رٍزُ ظيعتاى» ،  حعيي زادُ ظيذ رضا  -2
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تجؾيل ٣ تقلً ث٦ ك٣م٥ ٝٔبؿه ثب مٝب١ي اًت ٦ّ كع٤ثت ١ٌجي ث٦ عـاٍ٘ كًيـ٥ ٣  120عبّٞيت ثبؿ٧بي 

ثبمتلي٠ عـ ؽ٤ؿ ؿك ٢ٝغ٦َ ٝي كًـ. ث٢بثلاي٠ ١ََ ٨ٝٞي ؿك ؽِِ ُـٟ ٕيب٧بٟ ٝلتقي يٌْب٦ٙ، ّب٧َ 

٧ب اييب ٝي ١ٞبيـ. تجؾيل ُـيـ ٤ٝرت اىنايَ ١يابم آثاي   صلؽ٦ كُـ ٕيب٧بٟ ٣ ؿك ٨١بيت ّٞج٤ؿ تنقي٦ ؿاٛ

ك٣م ٝـاك ٕلؿٍ آة ثا٦ فٚات ّاٜ     5تب  ٤ُ4ؿ. ام عله ؿيٖل ؿك ا٣اؽل ث٨بك ٣ ا٣ائ٘ تبثٌتبٟ ٕيب٧بٟ ٝي

آثي اىنايَ ٝي يبثـ ٦ّ اىنايَ ٝـاك آة ث٦ ٧ٞلا٥ تجؾيل ُـيـ ثبفج ت٢ِٖي ٕيب٧ابٟ ٣ ؿك ٨١بيات اىات    

كا١ـٝبٟ ت٤ٙيـ ٝي ٤ُؿ. تجؾيل ُـيـ ؽ٤ؿ ثبفج اىنايَ ًغ٤ط ١ْٞي ُـ٥ ّا٦ ايا٠ ًاغ٤ط ١ْٞاي ّا٦      

كي ؽبُ ٧بي مكافاي ؿك امٚات ؿُات   ت٤ًظ ثبؿ عاٞ٘ ٝي ٤ُؿ ٢ٝزل ث٦ اىنايَ ًغ٤ط ٤ّيلي ٣ ٤ُ

 ٧بي ؽلاًبٟ ر٤٢ثي ١ؾيل ؿُت ؿكط ٣ ؿُت عٌي٠ آثبؿ مي٢بة ٣ ٝؾتبكاٟ  ٣ عجي ٌٝي٢ب ُـ٥ اًت.

ثيِتلي٠ فْٞٚلؿ ثبؿ٧ب ثؾ٤ّٔ ثبؿ٧بي ٓـ ٣ ثيٌت ك٣م٥ ؿك ٤١اعي ثيبثاب١ي ٨ُلًاتبٟ اًات    

٦ تيْيِ ُبٝ٘ ٤ٝاكؿ فيا٘ ٝاي  ثبُـ ٦ّ ث٧ْتبك ٝي ٧139119بي ثيبثب١ي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ثبٙل ثل فل٦ٓ

 ثبُـ

 ٧ْتبك 29685اكاضي ىبٍـ پ٤َُ ٕيب٧ي ٣ ثيل٣ٟ مؿٕي :  -

 ٧ْتبك ٧11095بي كًي : ؿً -

 ٧ْتبك 1877اكاضي ٤ُك ٣ ١ْٞناك :  -

 ٧ْتبك  83246ماك ماك ٣ ؿكؽتض٦ثي٦ِ -

 ٧ْتبك  ٧13216بي ؿًت ّبُت : ر٢ٖ٘ -

 

 اهٔيٖ( 5-1-1

 تؼييٚ ٛٞع اهٔيٖ( 1-5-1-1

ج٦َ ث٢ـي اٍٚيٞي ٝي ت٤ا١ـ ث٦ تٔٞيٜ ٕيلاٟ ربٝق٦ ِّٞ ١ٞبيـ تب ؿكُ ث٨تل ٣ ك٣ُا٠ تالي ؿك   ع 

ٌٍٞتي ام ٌٝبئ٘ ٢ٝغ٦َ ٦ّ ث٦ اٍٚيٜ ٣ ٣ضقيت ر٤ي ٝلثا٤ط ٝاي ٕالؿؿ ؿاُات٦ ثبُا٢ـ ٣ ثاب ثْابكٕيلي        

 َٝـاك٧بي ّٞي اكائ٦ ُـ٥ ؿٍت ا١تؾبة ؽ٤ؿ كا اىنايَ ؿ٧ـ.

 

 ( ك٣ٍ ؿ٣ٝبكت٠ 1-1-5-1-1
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 1ام اي٠ ك٣ٍ ضليت ؽِْي ام كاثغ٦ ميل ٝغبًج٦ ٝي ٕلؿؿ. ثب اًتيبؿ٥ 

15


T

P
I

 
 ٦ّ ؿك آٟ 

=P  ثبك١ـٕي ًبم٦١ ث٦ ٝيٚيٞتل 

=T ٝت٤ًظ ؿٝبي ًبم٦١ ث٦ ًب١تيٖلاؿ 

  6/5 
26/4 

172/5
 

1016/4

172/5



I

 
راـ٣ٗ ؿ٣ٝابكت٠ ٣ ثاب    ثـًت آٝـ٥ ٦ّ ثال عجاٌ    5/6ثالايا٠ اًابى ضليات ؽِْاي ٢ٝغَا٦ ثالاثال ثب 

 ( اٍٚيٜ ام ٤١ؿ ؽِِ اًت.  I > 15ت٤ر٦ ث٦ )

 ( ك٣ٍ آٝجله2-1-5-1-1٥
علاعي ٕلؿياـ٥ اًات.    ٣Q ٍبئٜ  mؿك اي٠ ك٣ٍ ٓيغ٦ اٍٚيٜ ١ٞب ثب اًتيبؿ٥ ام ٝغ٤ك٧بي اىَي  

 ٦ّm      ٟٝيب١ٖي٠ عـا٨ٍٚبي ؿكر٦ علاكت ؿك ًلؿتلي٠ ٝب٥ ًبٗ ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ٢ٝغ٦َ ٝا٤كؿ ٝغبٙقا٦ َٝاـاك آ

 ١ين ام كاثغ٦ في٘ ثـًت ٝي آيـ. Qؿكر٦ ًب١تيٖلاؿ ٣ ٝلث٤ط ث٦ ٝب٥ ها٤١ي٦ ٝي ثبُـ. ٝغ٤ك  -2/2

                                                           
 . 339، ؾ ( 1380داًؽگاُ فردٍظی هؽْذ ، )هؽْذ:  ظیعليسادُ ٍ دیگراى ، َّا ٍ اللين ؼٌااهيي  - 1
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 ٦ّ ؿك اي٠ ىل٤ٝٗ 

=P  ٝيب١ٖي٠ ثبك١ـٕي ًبم٦١ ثلعٌت ٝيٚيٞتل 

=M  ٝيب١ٖي٠ عـاّخل٧بي ؿكر٦ علاكت ؿك ٕلٝتلي٠ ٝب٥ ًبٗ ثلعٌت ٤ّٚي٠ 

 =m ٍ٘٦ علاكت ؿك ًلؿتلي٠ ٝب٥ ًبٗ ثلعٌت ٤ّٚي٠ ٧بي ؿكرٝيب١ٖي٠ عـا 

   
15/8

270/8308/4

172/52000
22 





Q

 
ثـًت آٝـ٥ اًت. ثب ٍلاكؿاؿٟ ضليت ؽِْي ىا٤ً ؿك ّٚيٞابٕلاٛ آة ٣    8/15ثلاي ٢ٝغ٦َ كٍٜ  Qَٝـاك 

 ٤٧اي ٢ٝغ٦َ ؽِِ تقيي٠ ٝي ٤ُؿ. 

 ثلاي ٝغبًج٦ ضليت ؽِْي ؿك ٢ٝغ٦َ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ام ك٣ٍ ٧بي ٝؾتٚيي اًتيبؿ٥ ُاـ٥ اًات.   

٘ ٨ٜٝ ٦ّ ؿك ًابٗ ٧ابي اؽيال ؿك ٝغاـ٣ؿ٥ ر٢ا٤ة      يفال٥٣ ثل تقيي٠ ٣ ٝغبًج٦ اي٠ ضليت، ام ؿيٖل ٌٝب
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ؽلاًبٟ ام ر٦ٚٞ ؿك ٝغـ٣ؿ٥ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ِْٝالت ثٌيبكي كا ثلاي ىقبٙيت ٧بي ِّب٣كمي ٣ اٍتٔابؿي  

 ثـ١جبٗ ؿاُت٦، پـيـ٥ ؽٌِْبٙي اًت.

 ًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت. ؿك تقيي٠ ضليت ؽِْي ٢ٝغ٦َ ام ك٣ٍ آٝجل٣تلٝيِ ١ين ا

 

 ( ضليت ؽِْي ؿك ؽٌِْبٙي 3-1-5-1-1
 ( ٤ٞ١ؿاك آٝجل٣تلٝيِ 1-3-1-5-1-1
 P=ٝت٤ًظ ؿكر٦ علاكت ٝب٧يب٦١ ث٦ ًب١تيٖلاؿ ٣  P=2T (=Tثل اي٠ اًبى ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ كاثغ٦  

 ٝت٤ًظ ثابك١ـٕي ٝاب٧يب٦١ ث٦ ٝيٚيٞتل( ٝي ت٤اٟ ؿ٣ك٥ ٧بي ؽِِ ٣ تل كا ثاالاي ياِ ْٝابٟ ١ٞابيَ ؿاؿ.    

( ٢ٝغ٢ي آٝجل٣تلٝيِ ٢ٝغ٦َ كا ١ِبٟ ٝي ؿ٧ـ ٦ّ ثل اي٠ اًبى ؿ٣ك٥ ؽِِ ٢ٝغ٦َ ام  1-٤ٞ١2ؿاك ُٞبك٥ ) 

تبكيؼ ؿ٧ٜ آ٣كي٘ ثلاثل ثب ثيٌت ٣ يْٜ ىل٣كؿي٠ ُل٣ؿ ٣ ؿك تبكيؼ پ٢زٜ ؿًبٝجل ثلاثال ثاب ص٨ابكؿ٧ٜ آفك    

ٟ     8پبيبٟ ٝي يبثـ ٣ عـ٣ؿ  ؿ٣ك٥ ٍجا٘ ُال٣ؿ ٣ ؿك    ٝب٥ امًبٗ كا ُبٝ٘ ٝي ٕالؿؿ. ؿ٣ك٥ ٝلعا٤ة ام پبياب

ٝب٥ ؿ٣اٛ ؿاكؿ. ع٤م١ي ث٤ؿٟ ؿ٣ك٥ ؽِْي اي٠ ٣اٍقيت كا آُْبك ٝي ًبمؿ ّا٦   4تبكيؼ ؿ٧ٜ آ٣كي٘ عـ٣ؿ 

ثا٤ؿ٥ ٣ ٍبثٚيات تا٢َ     َٝب٣ٛت٨٢ب ٕيب٧ب١ي ٝي ت٤ا٢١ـ ؿك اي٠ ٢ٝغ٦َ اؿا٦ٝ عيبت ؿ٢٧ـ ٦ّ ١ٌجت ث٦ ؽِْي 

 آثي كا ث٦ ١غ٤ ٝغ٤ٚة ؿاُت٦ ثب٢ُـ.
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 ؽٌِْبٙي  (2-5-1-1
ؿك عبٙي ٦ّ ؽِْي يِ ٓيت اٍٚيٞي اًت ٣ ٤١في ٣يوٕي ؿائٞي آة ٣ ٤٧ايي ٢ٝبعٌ ؽِِ ٝغ٤ٌة  

ٝي ٤ُؿ. ؽٌِْبٙي فبكض٦ اي اًت ٦ّ ام ّب٧َ ميل ٢ٝتؾل٥ ثبكٍ ؿك ٝاـتي ٝقاي٠ ؿك ٢ٝغَا٦ اي ّا٦     

 ٙن٣ٝبً ؽِِ ١يٌت ًلص٦ِٞ ٝي ٕيلؿ. ٝيناٟ اي٠ ّب٧َ آٟ ٍـكي اًات ّا٦ ك١٣اـ فابؿي كُاـ كا ؿك     

٢ٝغ٦َ ٝؾت٘ ٝي ًبمؿ ٣ احلات ثي ؿك١ٔ ٣ ٝضل ثل ِّب٣كمي ٣ احلات ؿكام ٝـت ثل فلض٦ ٢ٝبثـ آة ثا٦  

رب ٝي ٕقاكؿ. ث٢بثلاي٠ ؽٌِْبٙي ٣يوٕي ؿائٞي يِ ٢ٝغ٦َ ١يٌت ٣ ؿك ٧ل كهيٜ آة ٣ ٤٧ايي ٝي ت٤ا١اـ  

  1اتيبً اىتـ.

  2ب١ٖي٠ ٢ٝغ٦َ ثبُـ.ؿكٓـ ٝي 75ؽٌِْبٙي ٣ٍتي ك٣ي ٝي ؿ٧ـ ٦ّ ثبك١ـٕي ؿك يِ ؿ٣ك٥ ّٞتل ام

 ٨ٝٞتلي٠ احلات ؽٌِْبٙي ثل ا٤ًّيٌتٜ ٢ٝغ٦َ فجبكت اًت ام 

٧ب ٧ب ٣ پلا٢َّ ١ب٢ٝبًت ؿاٛثؾَ ؿاٝـاكي: ّب٧َ ٣مٟ م٦ُ ٣ ت٤ٙيـات، ّب٧َ ٢ٝبثـ آة ُلة ؿاٛ -1

 ؿك ًغظ ٝلتـ؛

ثؾَ ٕيب٧بٟ: ّب٧َ ىٔ٘ ٣ ؿ٣ك٥ ك٣يَ، ّب٧َ ؽ٤ٍ ؽ٤كاّي ٣ فؽيل٥ ٣ ّب٧َ ع٤ٗ ؿ٣ك٥ صلا  -2

 نايَ ٕيب٧بٟ ًٞي ٣ ٧ز٤ٛ ٕيب٧بٟ ٨ٝبرٜ، اىنايَ ىِبك صلا؛، اى

ؽبُ: ّب٧َ ٤ٝاؿ مقايي ٣ تغلُ آ٨١ب ؿك ؽابُ ، اىانايَ ىلًابيَ ٧ابي ثابؿي ٣ آثاي تؾليات          -3

 ًبؽتٞبٟ ٣ ثبىت ؽبُ؛

ا١ٌبٟ: ّب٧َ ؿكآٝـ ٣ ٍـكت افٞبٗ صلا، اىنايَ ٧ني٦٢ ٧ب ٣ ت٢َ ٧بي ارتٞبفي اىنايَ كىتبك٧ابي    -4

 كى.تؾليجي ٣ ٤ّس م٣ؿ 

ث٦ ع٤ك ّٚي ؽٌِْبٙي ثبفج ّب٧َ اُتنبٗ ؿك احل ثيْبكي ماكفبٟ ، ّب٧َ ؿكآٝـ ٣ ت٢نٗ ّيييت م١ـٕي 

٧بي ٝؾتٚو، ت٨ـياـ ٣ تغٞا٘ ٧ني٢ا٦ ٧ابي ٕاناه ؿك      ث٦ ًٞت ىَل، تؾليت ًلٝبي٦ ٧بي ٝٚي ؿك ثؾَ

  ٧3بي ٝؾتٚو ٣ ًبيل احلات ارتٞبفي امٍجي٘ اىنايَ ىَل ، ٨ٝبرلت ٣ ميل٥ ٝي ٤ُؿ.ثؾَ

                                                           
 .78، ؾ  60(  : 1380، تحميمات جغرافيایی ،  ) بْار « بررظی الليوی ؼاخؿ ّاي خؽىی ٍ خؽىعالی » هحوذ رضا واٍیاًی ،  -1
رت خؽاىی ٍ  تاثيرات خؽىعاالی بار هراتاع ٍ رٍؼاْایی باراي وااّػ آى ) رٍؼاْاي وااّػ خعاا         » احعاى ؼْریار ٍ دیگراى ،  -2

 .   79( ، ؾ  1382، ) هجوَعِ هماالت ( جْاد وؽاٍرزي ، ) تير « خؽىعالی(
، ففالٌاهِ علوای ٍ ترٍیجای خؽاىی ٍ     « تاثيرات التفادي اجتواعی خؽىعاالی در هٌطماِ ظيعاتاى   » احوذ هْرباى ٍ دیگراى ،   -3

 . 23– 28(  ، ـؿ 1382خؽىعالی وؽاٍرزي ، ٍزارت جْاد وؽاٍرزي ،  ) پایيس 
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 ١بي ر٘ؼيتي ؿ٢شػتبٙ( ٝيظُي6-1-1

 ( ر٘ؼيت ؿ٢شػتبٙ ٝ ٛشخ سؿذ آ1-6-1-1ٙ
 ١6يل ث٤ؿ٥ ٦ّ ثبٙل ثل  41180، ٝقبؿٗ 1388ثل اًبى ثلآ٣كؿ٧بي ث٦ فٞ٘ آٝـ٥، رٞقيت ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

   ٗ -٧85ابي ؿكٓـ رٞقيت اًتبٟ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت. ١لػ كُـ رٞقيت ٨ُلًاتبٟ عاي ًاب

ٓـ ث٤ؿ٥ ٦ّ ام ٝت٤ًظ ١لػ كُـ رٞقيت اًتبٟ ّٞتل اًات. ثلكًاي ١الػ كُاـ     ؿك 43/1، ٝقبؿٗ 1375

، ٣1385  1375رٞقيت ث٦ تيْيِ ٢ٝبعٌ ٨ُلي ٣ ك٣ًتبيي ثيب١ٖل اي٠ اًت ٦ّ ؿك ىب٦ٚٓ ؿ٣ ًلُٞبكي 

ؿكٓـ اىنايَ ؿاُت٦ اًت . تلاّٜ رٞقيت  ٣24/3   76/8رٞقيت ٨ُلي ٣ ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ث٦ تلتيت 

( پبيي٠ تل ١9/6يل ؿك ٧ل ّي٤ٚٝتلٝلثـ اًت ٦ّ ام تلاّٜ رٞقيت اًتبٟ ) 5ٝقبؿٗ  ٨ُ1388لًتبٟ ؿك ًبٗ 

 اًت.

 

 1375-٧85بي ( ت٤ميـ رٞقيت ي٦ تيْيِ ٨ُلي ٣ ك٣ًتبيي ؿك ًب1ٗ-1-6-1رـ٣ٗ )

 ًبٗ

 رٞقيت

 1375-١85لػ كُـ  1385 1375

 اًتبٟ ٨ُلًتبٟ اًتبٟ ٨ُلًتبٟ اًتبٟ ٨ُلًتبٟ

 78/1 43/1 636420 39461 531538 25854 رٞقيت

 96/2 76/8 326695 9541 244088 4119 رٞقيت ٨ُلي

 -16/0 24/3 308305 29901 313467 21735 رٞقيت ك٣ًتبيي

 1375-85*هٌبع: هروس آهار ایراى، ًتایج ظرؼواري عوَهی ًفَض ٍ هعىي،                            

 

 ( ِٛبٟ ًٔي ث٠ ر٘ؼيت ؿ٢شي ٝ سٝػتبيي ؿ٢شػتب2-6-1-1ٙ
١يال   ٧29920ب ؿك ٢ٝابعٌ ُا٨لي ٣ ٝابثَي يق٢اي     ١يل آٟ 9541، 1385ّ٘ رٞقيت ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ ام 

ؿكٓاـ ام رٞقيات ٨ُلًاتبٟ ؿك ايا٠ ًابٗ       24ا١ـ ث٦ فجابكت ؿيٖال عاـ٣ؿ    ك٣ًتبيي ٣ ميل ًب٠ّ ث٤ؿ٥

-85ا١ـ ثب َٝبي٦ٌ ١لػ كُـ رٞقيت ٨ُلي ثب ك٣ًاتبيي ٨ُلًاتبٟ ؿك ايا٠ ؿ٣ك٥ مٝاب١ي )    ٨ُل١ِي٠ ث٤ؿ٥

ًابٗ اؽيال،    10ارتٞبفي ٨ُلًاتبٟ ؿك   -ت٤اٟ اففبٟ ؿاُت ٦ّ َٝتضيبت ٣ تغ٤مت اٍتٔبؿي( ٝي1375

٧بي رٞقيتي ؿك ر٨ت ٨ُل١ِي٢ي ٤ًً ؿاؿ٥ اًت ث٦ ١غا٤ي  تغلُ رٞقيت كا فٞـتب ام عليٌ ربثزبيي

٦ّ تغت تبحيل ُلايظ ٣يو٥ اٍٚيٞي ٣ اٍتٔبؿي عبّٜ ثل ٨ُلًتبٟ ٕلايَ ث٦ ٨ُل١ِي٢ي ًالفت ثيِاتلي   
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ت ث٦ ٝت٤ًظ اًتبٟ ؿاُت٦ اًت. ث٦ ٤ٝامات اىنايَ رٞقيت ٨ُلي رٞقيت ك٣ًتبيي ٨ُلًاتبٟ ١يان   ١ٌج

اىنايَ ؿاُت٦ اًت ث٦ ١غ٤ي ٦ّ ٝت٤ًظ كُـ ًبم٦١ رٞقيت ك٣ًاتبيي ٨ُلًاتبٟ ؿك ايا٠ ؿ٣ك٥ مٝاب١ي     

ؿكٓـ  19، 1375ؿكٓـ ث٤ؿ٥ اًت. ثل اي٠ اًبى ١ٌجت رٞقيت ٨ُلي ث٦ ك٣ًتبيي اًتبٟ ؿك ًبٗ  24/3

 كًيـ٥ اًت.  1385ؿكٓـ ؿك ًبٗ  32ؿكٓـ ث٦  ٥13 اًت ٦ّ ثب ١لػ كُـي ٝقبؿٗ ث٤ؿ

 

 1375-١85بي ( ٗوبيؼ٠ پبساٗتش١بي ر٘ؼيتي ؿ٢شػتبٙ دس كبك٠ٔ ػب1ّ-1-6-2رذّٝ )

 اؾتاٖ قٟطؾتاٖ 

1375 1385 1375 1385 

 51 42 24 16 هشيت ؿ٢شٛـيٜي )دسكذ(

 106 78 32 19 ٛؼجت ر٘ؼيت ؿ٢شي ث٠ سٝػتبيي )دسكذ(

 1375-85*هٌبع: هروس آهار ایراى، ًتایج ظرؼواري عوَهی ًفَض ٍ هعىي،                     

 

 ( تلّيت ٢ًي ٣ ر٢ٌي رٞقيت ٨ُلًتب3-6-1-1ٟ
ثبُـ، تلّيت ر٢ٌي رٞقيت اي ٦ّ ثيَ ام ٍـكٝغٌٚ رٞقيت ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٝيؿك ٝغبٙقبت رٞقيتي ٌٝب٦ٙ

ام ١ؾل ر٢ي ٣ تِؾيْ ىن١٣ي يْي ام ؿ٣ ر٢ي ١ٌاجت  اًت ٦ّ ٧ـه ام آٟ ثلكًي ٣ضقيت رٞقيت 

ٕلؿؿ اي٠ ُابؽْ ١ٌاجت   ثبُـ. ٢ًزَ اي٠ ٌٝب٦ٙ ث٦ ٣ًي٦ٚ ١ٌجت ر٢ٌي اْٝبٟ پقيل ٝيث٦ يْـيٖل ٝي

ؿ٧ـ. ثل اًبى ١تبيذ ًلُٞبكي ف٤ٞٝي ١ي٤ى ٣ ٌٝا٠ْ  ١يل رٞقيت م١بٟ ١ِبٟ ٝي 100ٝلؿاٟ كا ؿك ٧ل 

ّاب٧َ   1385ؿكٓـ ؿك ًابٗ   96ؿكٓـ ث٤ؿ٥ ٦ّ ث٦  97، ١ٌجت ر٢ٌي ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ 1375ًبٗ 

ؿكٓـ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ثيب١ٖل  ٣95 100يبىت٦ اًت اي٠ ١ٌجت ث٦ تيْيِ ٢ٝبعٌ ٨ُلي ٣ ك٣ًتبيي ث٦ تلتيت 

 ثبُـ.ٝي ٣ ك١٣ـ ث٦ كُـ ٨ٝبرلت ٧بي ك٣ًتبيي  ٨ًٜ ثيِتل ٝلؿاٟ ؿك ٤١اعي ٨ُلي ٨ُلًتبٟ

٧بي ثبم ٣ پبيي٠ ًبٗ ٣ ثبم ٦ّ ٧لٛ 65ًبٗ ٣  0-٢ً14ي ٧بي ؿ٧ـ ٦ّ ؿك ٕل٥٣آٝبك٧بي ٤ٝر٤ؿ ١ِبٟ ٝي

ًبٗ ٦ّ  15-٧64بي ٢ًي ؿ٢٧ـ ىن١٣ي ٝلؿاٟ ثل م١بٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ؿك عبٙي ٦ّ ٕل٥٣رٞقيت كا تِْي٘ ٝي

 ا١ـ تقـاؿ م١بٟ ثل ٝلؿاٟ ىن١٣ي ؿاكؿ. ٧بي ٝيب١ي ٧لٛ ٍلاك ٕلىت٦ؿك ٌٍٞت

ًبٗ آٟ ؿك ٧ل ؿ٣  15ب ر٤اٟ اًت ميلا رٞقيت ميل رٞقيت ٨ُلًتبٟ ام ١ؾل تلّيت ٢ًي، رٞقيتي ١ٌجت

ؿكٓـ ثا٤ؿ٥ اًات. ث٨جا٤ؿ ٣ضاقيت ث٨ـاُاتي ٨ُلًاتبٟ،        ٣32  47ث٦ تلتيت  ٣1385  1375ًلُٞبكي 
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٧بي ؿ٣ٙات ؿك مٝي٢ا٦ ت٢ؾايٜ ؽاب٤١اؿ٥ ٣ ّاب٧َ      اىنايَ ًغظ ٤ًاؿ ٣ إٓب٧ي ٝبؿكاٟ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ًيبًت

٣ك٥ مٝب١ي ث٤ؿ٥ اًت ث٢بثلاي٠ آٝبك٧بي ٤ٝر٤ؿ ثيب١ٖل ر٤اٟ ؿك اي٠ ؿ ٤ٝاٙيـ ام ؿمي٘ فٞـ٥ ّب٧َ رٞقيت

اي٠ اًت ٦ّ رٞقيت ر٤ا١ي ؽ٤ؿ كا ام ؿًت ؿاؿ٥ ٣ ك٣ ث٦ ٝيب١ٌبٙي ٣ ث٦ ٝال٣ك ًابٙؾ٤كؿٕي اًات ّا٦     

٧بي كىب٧ي ثلاي ًب٢ٞٙـاٟ ؿك تٞبٛ ر٤ا١ت ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍلاك ٕلىتا٦ تاب ضا٠ٞ ىالا٧ٜ     ُبيٌت٦ اًت ثل١ب٦ٝ

بٟ ا٢ٝيت ؽبعلي كا ثلاي رٞقيت ىقبٗ ٦ّ ١َغ٦ اتْبي ٝغٞئ٢ي كا ؿك آ٣كؿٟ م١ـٕي آكاٛ ٣ كاعت ثلاي آ١

 ٢٢ّـ ىلا٧ٜ آ٣كؿ.ؿ٣كاٟ پيلي ثلاي ؽ٤ؿ رٌتز٤ ٝي

 

 ( تلاّٜ ١ٌجي رٞقيت4-6-1-1
تلاّٜ ١ٌجي رٞقيت ٦ّ تلاّٜ كيبضي ٣ يب رنلاىيبيي ١ين ؽ٤ا١ـ٥ ٝي ُا٤ؿ ُبؽٔاي اًات ّا٦      

٧اـ ٣ كاثغا٦ ٣ ١ٌجات ثي٠ ا١ٌبٟ ٣ ىضبي تغت اُنبٗ ٝت٤ًظ تقـاؿ اىلاؿ ؿك ٣اعـ ًغظ كا ١ِابٟ ٝي ؿ

 كا ١ِبٟ  ٝي ؿ٧ـ.

اي٠ ١ٌجت ١ِبٟ ؿ٢٧ـ٥ اي٠ اًت ٦ّ ؿك ٣اعـ ًغظ ٦ّ ٝق٤ٞمً ّي٤ٚٝتلٝلثـ اًت ص٢اـ ١يال م١اـٕي ٝاي     

ؿاكاي رٞقيتي  ٢٢ّ1385ـ. ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ عجٌ ٕناكُبت آؽلي٠ ًلُٞبكي ؿك ًبٗ 

ـ   5ث٤ؿ٥ ، تلاّٜ ١ٌجي رٞقيت ٨ُلًتبٟ،   ١يل 39461ٝقبؿٗ  ٜ   ١يل ؿك ّي٤ٚٝتلٝلثـ ٝاي ثبُا  ّا٦ ام تالاّ

 ( پبيي٠ تل اًت.9/6رٞقيت اًتبٟ )

 

 1388( تلاّٜ ١ٌجي رٞقيت ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 1-1-6-3رـ٣ٗ )

 اًتبٟ ٨ُلًتبٟ 

 9/6 5 تلاّٜ ١ٌجي

  1387*هعاًٍت برًاهِ ریسي اظتاًذاري،ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،

 ( ٨ٝبرلت 5-6-1-1
٨ٝبرلت فجبكت اًت ام ربثزبئي ثي٠ ؿ٣ ٣اعـ رنلاىيبيي ٣ ياب ثا٦ فجابكت ؿيٖال تالُ ياِ        

 1ًلمٝي٠ ٣ اًْبٟ ؿك ًلمٝي٠ ؿيٖل.

                                                           
 174( ، ؾ 1374هععَد هْذٍي،  اـَل ٍ هباًی جغرافياي جوعيت ) تْراى : ًؽر لَهط ،  - 1
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٨ٝبرلت يْي ام ف٤اٝ٘ ت٤ميـ رٞقيت اًت. ٨ٝبرلت ؿك اثقبؿ ٝؾتٚاو ٝاي ت٤ا١اـ ؿك ٢ٝابعٌ      

ا ام ٢ٝبثـ ٝغل٣ٛ ٢ّـ ٣ ؿك ٨ُل٧ب ١ين احلات ٤ًو تبحيلٕقاك ثبُـ. ا٣مً ٨ٝبرلت ٠ْٞٝ اًت ًبيل ٢ٝبعٌ ك

ثل ربي ٕقاكؿ. حب١يبً ٨ٝبرلت ٠ْٞٝ اًت ثب ا١تَبٗ ١يل٣ي ثيْبك ِّاب٣كمي ثا٦ ٢ٝابعَي ّا٦ ؿاكاي ٢ٝابثـ      

 1عجيقي ث٤ؿ٥ ٣ ّٞج٤ؿ ١يل٣ي ّبك ٤ٝار٦ اًت ٤ٝرت تقبؿٗ ؿك ت٤ميـ ١يل٣ي ّبك ٣ ٢ٝبثـ ٤ُؿ.

يبيي ربٝق٦ عْبيت ؿاكؿ. اٝب ٨ٝبرلت ثي ك٣يا٦ ١تيزا٦   اي اًت ًبم١ـ٥ ٦ّ ام پ٨ٝ٤برلت پـيـ٥

٧بي ١ب٧ٞب٢٧ٔ ٣ مٚظ ًيبًي، اٍتٔبؿي، ارتٞبفي، رٞقيتي، ا٤ٙ٤ّهي ٣ ميال٥ اًات ّا٦    ارلاي ًيبًت

 ٧2بي ٝؾتٚو يِ ٤ِّك ٝي ٕلؿؿ.٤ٝرت ا٨١ـاٛ ٣ تؾليت ثؾَ

ب٧َ ٝغٔا٤مت  اي٠ پـيـ٥ ام ي٤ٌْ ك٣ًتب٧ب كا ام ّبكآٝـتلي٠ ١يل٧٣ب ٝغل٣ٛ ّلؿ٥ ٣ ثبفج ّا  

ِّب٣كمي ٣ ٣اثٌتٖي ث٦ ٣اكؿات ٤ٝاؿ مقائي ُـ٥ اًت ٣ ام ٤ًيي ؿيٖل ثل ؿا٦٢ٝ ثيْبكي ٣ فـ٥ ثيْابكاٟ  

٦ّ ؿك ٨ُل٧ب ؿك ٣ضـ عبُي٦ اي ثٌل ٝي ثل١ـ ، اىن٣ؿ٥ اًت ٦ّ ِْٝالت اٍتٔبؿي ٣ ارتٞبفي ؿيٖالي  

  ١3ٞبيـ.كا ؽٌٚ ٝي

، فاـٛ   4ا ١بُي ام ت٤ًاق٦ اٍتٔابؿ ُا٨لي   ٧بي ك٣ًتبيي فٚ٘ ٝؾتٚيي ؿاكؿ. فـ٥ اي آ١ل٨ٝبرلت

اٝب آ١ض٦ ٦ّ ث٦ ك١٣ـ  6يب فٚ٘ ارتٞبفي ٣ اٍتٔابؿي ٝي ؿا٢١ـ. 5ت٤ر٦ ث٦ ك٣ًتب٧اب ) ١ؾلي٦ فجـاٙغٞيـؽبٟ (

٧بي ك٣ًتبيي ؿا٠ٝ ٝي م١ـ، ثي ت٤ر٨ي ث٦ آ٨١ب ؿك ثل١بٝا٦ كياني   ٧بي ٤ّصِ ٣ ٨ٝبرلتىل٣پبُي آثبؿي

 7ؽب٤١اك ؿك عبُي٦ ٍلاك ٝي ٕيل١ـ. ٧50بي ميل آثبؿي٦ّ ٧بي ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي اًت ث٦ ع٤كي

 ٧بي ك٣ًتبيي ؿك ٨ُل ًتبٟ ًلثي٦ِ ث٦ ؿ٣ ٤ٓكت ٣ر٤ؿ ؿاكؿ :٨ٝبرلت

                                                           
، جوعيت : ظازهاى ثبت ٍ احَال وؽَر ) بْار ٍ « ٍضعيت جوعيت رٍظتایی ٍ ًحَُ تَزیع آى در اظتاى خراظاى » هجيذ یاظَري ،  - 1

 .14، ؾ  23-24( : 1377تابعتاى 
، ؾ  2، تحميمات جغرافيایی ، ؼوارُ « ّاي رٍظتایی خراظاى ، تيپ وَّعتاي ٍ درُ اي هْاجرت» ،  هحوذ حعيي پاپلی یسدي   - 2

77. 
 .197( ، ؾ  1371لْعائی زادُ ، جاهعِ ؼٌاظی وؽاٍرزي ) تْراى :  اطالعات ، عبذ العلی   -4
 .  .80، ؾ  ( 1374ل آٍاي ًَر ، چاپ اٍ) تْراى :  تَظعِ ٍ برًاهِ ریسي رٍظتایی ،  واهراىفریذٍى   - 4
، ؾ  (1364عاالی بيرجٌاذ،   آهَزغ هجتوع  ) بيرجٌذ :  عبذالحويذخاى ، ـذ ظال عوراى رٍظتایی ، درظْایی از ٌّذٍظتاى اختر - 5

72 . 
 .43، ؾ  (1375زهعتاى  ) ، جوعيت ، هروس آهار ایراى ، « اؼتغال ٍ تَظعِ هٌابع اًعاًی»   ، هَهٌی احوذ   -6
 57، ؾ  (1382جْاد داًؽگاّی هؽْذ  ) هؽْذ :برًاهِ ریسي رٍظتایی با تاويذ بر ایراى  ، ی لٌگرٍدي هطيعظيذ حعي  -7
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٧بيي ؿاؽٚي ٦ّ ثل احل امؿ٣اد يب ُلايظ اٍتٔبؿي يب فـٛ ا٢ٝيت، رٞقيت ربثزب ٝاي ُا٤ؿ ٣   ٨ٝبرلت -1

قيت فٞـتبً ثل احل ؽٌِْبٙي ث٤ؿ٥ ٦ّ ٧ب ؿاؽ٘ ٨ُلًتبٟ ث٤ؿ٥ اًت. اي٠ ربثزبيي رَٞٝٔـ اي٠ ٨ٝبرلت

ؿك احل ؽِِ ُـٟ ٢ٝبثـ آة ٝزج٤ك ث٦ ٤ّس ارجبكي ُـ٥ ا١ـ. َٝٔـ ٨ٝبرلت٨بي ؿاؽٚي ثيِتل ث٦ ك٣ًتبي 

 ؿكط ٣ ٨ُل ًلثي٦ِ ٣ ك٣ًتبي ١بمؿُت ٣ ٨ُل ٤ٝؿ  ث٤ؿ٥ اًت. 

 13851( ٗيضاٙ ٢ٗبرشت كلٔي دس سٝػتب١بي ٠ٛٞ٘ٛ د١ؼتبٙ دسح دس ػبّ  1-1-6-4رذّٝ ؿ٘بسٟ ) 

 تقـاؿ ك٣ًتب

 55 م٤١

 7 ؿكط

 32 ؿكؽت ت٤ت

 37 ٤ِّٝي

 34 ؽ٤ُبة

 11 فٚي ٧ـي٦

 665 ر٘غ د١ؼتبٙ

 

 ٨ٝبرلت٨بي ؽبكري ث٦ ؿ٣ ٤ٓكت ؿيـ٥ ٝي ٤ُؿ: -2

اٙو ( ٨ٝبرلت ىٔٚي ٦ّ ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ ِٝب٧ـ٥ ٝي ٤ُؿ. َٝٔـ اّخليت آ٨١ب ث٦ ُا٨ل ِٝا٨ـ ر٨ات    

٨ُل٧بي ثيلر٢ـ، ت٨لاٟ، ٢ٕبثابؿ ٣ تلثات عيـكيا٦ ٕني٢ا٦ ٧ابي       –ـ ّبكٕلي ث٤ؿ٥ اًت. ثقـ ام ٨ُل ٨ِٝ

ًبٗ ٝت٤اٙي ٦ّ ٢ٝزل ث٦ ّاب٧َ   ٧7ب ٣ا٢ِّي ؿك َٝبث٘ ؽٌِْبٙي ٧بي ثقـي ٝي ثبُـ، اي٠ ٤١ؿ ٨ٝبرلت

 آثـ٧ي ٤٢ٍات ٣ ثقضبً ؽِِ ُـٟ آٟ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ١بث٤ؿي ؿاٝـاكي اًت ٝي ثبُـ.

٣ًتبيي ٣ پل٢ًِب٦ٝ ٧بي ؽب٤١اك ام ك٣ًتب٧بي ثلاًبى اعالفبت عب٦ٚٓ ام ؽب٦١ ٧بي ث٨ـاُت ك 

)ّالت٦ ُت، ؿكط، اًتؾلؿكام، ثبك ؽ٤ار٦، ّالت٦ ُيل، ّالت٦ ثبم، ؽ٤ُبة، ٤ِّٝي، فٚي ٧ـيا٦،  م١ا٤ ٣   

١يل ام ٕل٥٣ ًا٢ي   665، عـ٣ؿ 1383ؿكؽت ت٤ت( ٣ ٝٔبعج٦ ثب ٌٝئ٤ٗ ع٤م٥ فٚٞي٦ ٝبؽ١٤يِ ؿك تيلٝب٥ 

٨ل٧بي ى٤ً ٣ فٞـتبً ٨ِٝـ ٨ٝبرلت ّلؿ٥ ا١ـ، ثيِاتلي٠ تقاـاؿ   ر٤ا١بٟ ٣ ثنكٌٕبمٟ ر٨ت ّبكٕلي ث٦ ُ

                                                           
پایاى ًاهِ وارؼٌاظی ارؼذ جغرافيا ، داًؽگاُ آزاد اظالهی ، ٍاحذ « )  برًاهِ تَظعِ پٌج ظالِ رٍظتاي درح»ؼَاوٌذي ،ظيذ ابراّين  -1

  ( .  1383هؽْذ، 
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ٝلث٤ط ث٦ ك٣ًتب٧بي ؽ٤ُبة ٣ ٤ِّٝي ٣ ؿكؽت ت٤ت ث٤ؿ٥ ا١ـ ٦ّ ام ٢ٝبثـ آة ّٞاي ثلؽا٤كؿاك ثاا٤ؿ٥    

ا١اـ. اي٠ ٤١ؿ ٨ٝبرلت ص٤ٟ ثب ثبمِٕت ًلٝبي٦ ٣ پ٤ٗ ٝي ثبُـ ٦١ ت٨٢ب ٝضل ١يٌت ث٦ْٚ ٝيياـ ٧اٜ ٝاي    

 1ًتب٧ب ٝي ٤ُؿ.ثبُـ ٣ ثبفج ّب٧َ ىَل ؿك ك٣

 ٧بي ؿائٞي ك٣ًتب ا ٨ُل٨ٝبرلت  -3

 2اي٠ ٨ٝبرلت ٝق٤ٞمً ت٤ًظ اىلاؿ پل ا١لهي، ىقبٗ ٣ تَليجبً ام ١ؾجٖبٟ ك٣ًتب٧ب ٤ٓكت ٝي ٕيلؿ.

ؿك ١تيز٦ اي٠ ٤١ؿ ٨ٝبرلت ثبفج تِـيـ ىَل ؿك ٨ُلًتبٟ ٝي ُا٤ؿ. يْاي ام پيبٝاـ٧بي ثٌايبك ثابكم آٟ      

 يت ّب٧َ ت٤ٙيـات ِّب٣كمي اًتًبٙؾ٤كؿٕي رٞقيت ك٣ًتب٧ب ٣ ؿك ٨١ب

٧بي ك٣ًتبيي ف٤اٝ٘ عجيقي ٝب٢١ـ مٙن٦ٙ، ؽٌِْبٙي ٣ ًي٘ ١يان ؿك  ؿك ٢ّبك ًبيل ف٤اٝ٘ ٨ٝبرلت

 ٧اابي ك٣ًااتبيي٧اابي ك٣ًااتبيي ٝاا٤حل ٧ٌاات٢ـ. احاالات ؽٌِْاابٙي ؿك اىاانايَ ٨ٝاابرلت   ٨ٝاابرلت

٧بي ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟتل اًت. ث٦ ع٤كي ٦ّ رٞقيت ١َبط ) ك٣ًتب ث٦ ٨ُل ( ؿك ر٤٢ة ؽلاًبٟ ١ٞبيبٟ 

ّاب٧َ يبىتا٦    1382ؿكٓاـ ؿك ًابٗ    4/51ؿكٓاـ ثا٦    7/52ام  1381ثيلر٢ـ، ًلثي٦ِ، ٨١ج٢ـاٟ ؿك ًبٗ 

 3.اًت

٧بي ك٣ًتبيي ) ك٣ًتب ث٦ ٨ُل ( عج٦َ ىقبٗ، ٝتغلُ ر٤اٟ ام آ١زب ٦ّ ٝق٤ٞمً ؿك رليبٟ ٨ٝبرلت

٢٢ّـ اي٠ ؽ٤ؿ ثبفاج تِاـيـ ىَال ؿك    ٣ ١ؾجٖبٟ ٣ ٝلى٦ ٦ّ ت٤ا١بيي ٧ني٦٢ ٨ٝبرلت كا ؿاك١ـ ٨ٝبرلت ٝي 

 .ك٣ًتب٧ب ٝي ٤ُؿ

 

 ( ضليت ًلثبكي يب ثبك تْي6-6-1-1٘
 يِ پبكاٝتل ٨ٜٝ ؿيٖل ؿك كاثغ٦ ثب رٞقيت ىقبٗ ٧ل ٢ٝغ٦َ ثبك رٞقيتي يب ثبك تْي٘ اًت.

ثبك تْي٘ ١ِبٟ ؿ٢٧ـ٥ َٝـاك تْيٚي اًت ٦ّ ٝلؿ ىقبٗ ام ١ؾل تبٝي٠ م١ـٕي ٣ ٧ني٦٢ اىالاؿ ميال ىقابٗ ثال     

 4ٍ ؿاكؿ ٣ آٟ فجبكت اًت ام اىلاؿ ؽبكد ام ٠ً ىقبٙيت تٌَيٜ ثل اىلاؿ ٣اٍـ ؿك ٠ً ىقبٙيت.ؿ٣

                                                           
 .  95، ؾ  (1372ًؽر ًيىا ، زهعتاى تْراى :  )ؼْر ٍ رٍظتاّا ، ترجوِ ظيرٍض ظْاهی  برًارد ؼاریِ ،شاى   – 1
ِ  « ظالخَردگی جوعيت ؼاغل در بخػ وؽاٍرزي ایراى» رهضائياى ،هحوذ  -2 ،  36:  (1380، ) زهعاتاى   ، التفاد وؽاٍرزي ٍ تَظاع

 . 222ؾ 
 .  1382هْر  23،  اطالعات ،«  جلط ؼَاري اظالهیگسارغ رئيط جوَْري از عولىرد برًاهِ ظَم تَظعِ بِ ه»   - 3
 .   72، ؾ  ( داًؽگاُ فردٍظی هؽْذ ) هؽْذ : جغرافياي التفادي ایراى ، هطيعی لٌگرٍدي ظيذ حعي   - 4
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 3/55ؿكٓـ ثا٤ؿ٥ اًات ّا٦ ام ٝت٤ًاظ اًاتبٟ       8/67ٝقبؿٗ  1385ثبك تْي٘ ٨ُل ًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ 

 ؿكٓـ ثبمتل اًت.

 

 

 

 

 

 

 
 ( ثبماك ١يل٣ي ّبك7-6-1-1
 ( فلض٦ ١يل٣ي ّبك1-7-6-1-1

ؿ٧ـ ٦ّ رٞقيات ثاب٥٤َٙ ىقابٗ    ١ِبٟ ٝي 1385ثلكًي اعالفبت ًلُٞبكي ف٤ٞٝي ١ي٤ى ٣ ٠ٌْٝ ًبٗ 

 4، ًبم٦١ ث٦ ع٤ك ٝت٤ًاظ  ١1375يل ث٤ؿ٥ ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ  16651بٗ( ؿك اي٠ ًبٗ ً 10-٨ُ64لًتبٟ )

 ؿكٓـ كُـ ؿاُت٦ اًت. 

   ٗ -٧85ابي ثلكًي اعالفبت ٝنث٤ك ١ِبٟ ؿ٢٧ـ٥ اي٠ اًت ٦ّ ١لػ ِٝبكّت اٍتٔبؿي ٨ُلًاتبٟ عاي ًاب

يَ يبىتا٦  اىنا 1385ؿكٓـ ؿك ًبٗ  6/52ث٦  2/49اىنايَ ؿاُت٦ اًت. )١لػ ِٝبكّت اٍتٔبؿي ام  1375

اًت( ١لػ كُـ ثبمتل اىنايَ رٞقيت ىقبٗ ١ٌجت ث٦ رٞقيت ٣اٍـ ؿك ٠ً ّابك ام ف٤اٝا٘ فٞاـ٥ كُاـ     

 ١لػ ِٝبكّت اٍتٔبؿي ؿك اي٠ ؿ٣ك٥ مٝب١ي ث٤ؿ٥ اًت. 

 1385( ٛشخ ٗـبسًت اهتلبدي ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب اػتبٙ دس ػبّ 1-1-6-5رذّٝ )

 سٝػتبيي ؿ٢شي ؿشح

 59 34 ؿ٢شػتبٙ

 49 40 اػتبٙ

 1385*هٌبع: هروس آهار ایراى، ًتایج ظرؼواري عوَهی ًفَض ٍ هعىي، 

8/67; 100  × 

ًبٗ + ٕل٥٣ ٢ًي ميل  65ٕل٥٣ ٢ًي ثبمي 

 ًبٗ 15

 ًبٗ 64تب  15 ٕل٥٣ ٢ًي

3/55; 100  × 

ًبٗ + ٕل٥٣ ٢ًي ميل  65ٕل٥٣ ٢ًي ثبمي 

 ًبٗ 15

 ًبٗ 64تب  15ٕل٥٣ ٢ًي 

 ٟثبك تْي٘ ٨ُلًتب

 ثبك تْي٘ اًتبٟ
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 ( تَبضبي ١يل٣ي ّبك2-7-6-1-1
 ٧بي ٝؾتٚو اٍتٔبؿي( رٞقيت ٣ ٨ًٜ ُبمٚي٠ ث٦ تيْيِ ثؾ1-2-7-6-1-1َ

 33ًاب٦ٙ ٣ ثيِاتل اًاتبٟ ؿك ثؾاَ ِّاب٣كمي،       10ؿكٓـ ام رٞقيت ُابم٘   49، عـ٣ؿ 1385ؿك ًبٗ 

ا١ـ. ك١٣ـي ٦ّ فاـٛ ت٤ًاق٦   ؿكٓـ ؿك ثؾَ ؽـٝبت ٝتٞلّن ث٤ؿ٥ 17ت ٣ ٝقـٟ ٣ ؿكٓـ ؿك ثؾَ ٢ٓق

ٕاقاكاٟ ؿك  ٧بي ممٛ ثلاي ىقبٙيت ًالٝبي٦ ؿ٧ـ. ضقو ميل ًبؽتاٍتٔبؿي ٢ٝغ٦َ كا ث٦ ك٢ُ٣ي ١ِبٟ ٝي

٧اب كا اىانايَ ؿاؿ٥ اًات  ام ؿميا٘     ٕقاكي ؿك اي٠ ثؾ٧َبي ٢ٓقت ٣ ؽـٝبت ٦ّ كيٌِ ًلٝبي٦ثؾَ

 ٧ب  ام ّ٘ رٞقيت ُبمٚي٠ ٨ُلًتبٟ ٝي ثبُـ. ؿٟ ٨ًٜ اي٠ ثؾَفٞـ٥ پبيي٠ ث٤

 ( تشًيت اؿتـبّ ث٠ تلٌيي ثخؾ ١بي ٗختٔق اهتلبدي ٝ ٗوبيؼ٠ آ1ٙ-1-6-6رذّٝ )

 1385ثب اػتبٙ دس ػبّ  

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ؿشح

 34 49 ًـبٝسصي

 25 33 كٜؼت ٝ ٗؼذٙ، آة، ثشم، ُبص ٝ ػبخت٘بٙ

 41 17 خذٗبت
 1385ایراى،  ًتایج ظرؼواري عوَهی ًفَض ٍ هعىي،  *هٌبع: هروس آهار 

 

 ٧بي ُنٚي افالٛ ُـ٥ ت٤ًظ ٝلاّن ّبكيبثي ( تقـاؿ ىلٓت3-7-6-1-1
ؿكٓاـ ام   9/0ٝا٤كؿ ثا٤ؿ٥ ّا٦     114تقـاؿ ىلٓت ُنٚي افالٛ ُـ٥ ت٤ًظ ٝلاّن ّبكيبثي ٨ُلًاتبٟ  

 ٧بي ُنٚي افالٛ ُـ٥ اًتبٟ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت.ىلٓت

 ١52يل )ٝقابؿٗ   ١71بٛ ُـ٥ ٨ُلًتبٟ، ٝتَبضي ّبك حجت 136ؿ٧ـ ٦ّ ام ٝز٤ٞؿ ٤ٝر٤ؿ ١ِبٟ ٝيآٝبك٧بي 

ؿكٓـ ام آ١بٟ كا م١بٟ ث٦ ؽا٤ؿ اؽتٔابّ ؿاؿ٥ ا١اـ. ثيِاتل      15ا١ـ ٦ّ ثيَ ام ؿكٓـ( ث٦ ّبك ٕٞبكؿ٥ ُـ٥

كٓـ ام آ١بٟ ؿ 37ًبٗ ٍلاك ؿاُت٦ ٣ ١نؿيِ ث٦  15-١24بٛ ُـ٥ ٨ُلًتبٟ ؿك ٕل٥٣ ٢ًي ٝتَبضيبٟ ّبك حجت

 ا١ـ.ؿاكاي تغٔيالت ؿيپٜٚ ث٤ؿ٥
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 ( ٗوبيؼ٠ تؼذاد كشكت ١بي ؿـٔي، ٗتوبهيبٙ ًبس ٝ ث٠ ًبس ُ٘بسدٟ ؿذُبٙ 1-1-6-7رذّٝ )

 1387ؿ٢شػتبٙ ثب اػتبٙ دس ػبّ 

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ؿشح
ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ اص اػتبٙ 

 )دسكذ(

 9/0 11786 114 تؼذاد كشكت ١بي ؿـٔي

 9/0 15215 136 ٗتوبهيبٙ ًبس

 2 3958 71 ث٠ ًبس ُ٘بسدٟ ؿذُبٙ
  1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                 

 

 ( ثبصسُبٛي7-1-1

 ( كؼبٓيت ثبصاسچ٠ ٗشصي دسح1-7-1-1
 60ًا٦ٙ٤ ثاب ؽلىيات     3ملى٦ ًبؽت٦ ٣ ًابؽتٞبٟ   16ؿك عبٗ عبضل ثلاي ىقبٗ ًبؽت٠ ثبماكص٦  

ملى٦ ؿك عبٗ ًبؽت اًت. ىقبٗ ًبؽت٠ ثبماكص٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ ؽٌِْبٙي عبّٜ ثل ٢ٝغ٦َ ١ََ ٝا٤حلي ؿك  

ايزبؿ اُتنبٗ ٣ ك١٣ٌ اٍتٔبؿي ٣ ر٤ٕٚيلي ام تقغيٚي ّبكؽب١زبت ٨ُلًتبٟ ؽ٤ا٧ـ ُـ. ؿك عابٗ عبضل 

 ام تٞبٛ ١َبط ايلاٟ ث٦ اىنب١ٌتبٟ ام اي٠ ثبماكص٦ ّبم ٓبؿك ٝي ٤ُؿ. 

 

 1388ثش حؼت تٚ دس ٗبٟ ػبّ  78( ٗيضاٙ كبدسات ًبال ث٠ اكـبٛؼتبٙ اص پبيب٠ٛ ٗشصي ٗيْ 1-1 -7-1 رذّٝ ؿ٘بسٟ )

 ٗيضاٙ كبدسات اسصؽ )دالس( (تٚ) ٗيضاٙ كبدسات

 79/386953 آفك

 2/1547639 ؿي

 5/722881 ث٠ٞ٨

 49/22890114 رٞـ

 1388، اظفٌذ 78هٌبع: پایاًِ هرزي هيل * 
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  78اٙ كبدسات ًبال ث٠ اكـبٛؼتبٙ اص پبيب٠ٛ ٗشصي ٗيْ (ٗيض1-1-7-2رذّٝ ) 

 1388ثش حؼت تٚ دس ٗبٟ  ػبّ 

 

 ٝب٥
 ٤١ؿ ٝجبؿ٦ٙ

ٝيناٟ ٓبؿكات ثل عٌت 

 اكمٍ )ؿمك(

ٝيناٟ ٓبؿكات ثل عٌت 

 ّي٤ٕٚلٛ

 ٨ُلي٤ك
 1904988 4189924 ٓبؿكات ثبماكص٦

 93395 312631 تلا١نيت

 ٨ٝل
 3053837 3410014 ٓبؿكات ثبماكص٦

 283517 1018236 ا١نيتتل

 آثبٟ
 4022521 4141049 ٓبؿكات ثبماكص٦

 705230 1719108 تلا١نيت

 آفك
 1970963 3533786 ٓبؿكات ثبماكص٦

 379129 860398 تلا١نيت

 ؿي
 2053544 4516177 ٓبؿكات ثبماكص٦

 --- --- تلا١نيت

 ث٠ٞ٨
 2719418 4435019 ٓبؿكات ثبماكص٦

 305638 896168 تلا١نيت

 174492180 29032510  رٞـ

   1388،اظفٌذ 78*هٌبع: بازارچِ هرزي هيل                            

 

٤ُؿ عج٤ثبت، ص٤ة، ُاب٧ـا٦١ ٣ ًاپ٢ـ اًات اٝاب     فٞـ٥ تلي٠ ّبم٧بيي ٦ّ ام اىنب١ٌتبٟ ث٦ ايلاٟ ٣اكؿ ٝي

٦ٙ٤ٙ ٣ ُاي٢ٚٔ، آ٧ا٠ آمت،    ٤ُؿ ّبم٧بيي ١ؾيل ٤ٝاؿ مقايي،ّبم٧بيي ٦ّ ام ايلاٟ ث٦ اي٠ ٤ِّك ٓبؿك ٝي

٤٢ٔٝفبت پالًتيْي، ٢ٓبيـ ١ٌبري، ٤٢ٔٝفبت ىٚني ٤ٝاؿ ٤ُي٢ـ٥، ىلٍ، ٝٔبٙظ ًبؽتٞب١ي ٣ تل٥ ثبك كا 

 ٕلؿؿ.ُبٝ٘ ٝي

 ث٦ ُلط في٘ اًت: 78ِْٝالت آٚي ثبماكص٦ ٣ پبيب٦١ ٝلمي ٝي٘ 

 اىت ىِبك ثلً -1

 ّٞج٤ؿ آة ُلة -2

 فـٛ ٣ر٤ؿ ًل٣يي ث٨ـاُتي ٢ٝبًت -3

 ؿ ثب٤ًْٗ ؿك ثبماكص٦ ٣ پبيب١٦١ج٤ -4
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 ١ج٤ؿ ٤ًْي تؾٚي٦ ثبك -5

 ١ج٤ؿ رلحَي٘ -6

 فـٛ ٣ر٤ؿ ثبر٦ ثب١ْي ثلاي اكائ٦ ؽـٝبت -7

 ١ـاُت٠ عٔبك -8

 78فـٛ ٣ر٤ؿ ًبؽتٞبٟ ٢ٝبًت اؿاكي ؿك ثبماكص٦ ٣ پبيب٦١ ٝلمي ٝي٘  -9

 فـٛ ٣ر٤ؿ ا١جبك تؾٚي٦ ثبك ٣ ثبكٕيلي -10

 ؿك اىنب١ٌتبٟفـٛ ثلؽ٤كؿاكي ام كا٥ ٢ٝبًت  -11

 

 ( پّٞ ٝ ثبٌٛذاسي8-1-1

 ( تقـاؿ٣اعـ٧بي ثب١ْي ٨ُلًتب1-8-1-1ٟ

، ٧ِت ثب١ِ ؿ٣ٙتي )تزبكت، ًپ٦، كىب٥ ّبكٕلاٟ، ٓبؿكات، ِّب٣كمي، ٠ٌْٝ ، ٝٚت  1387ؿك ًبٗ  

٣ ٝٚي( ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ىقبٙيت ؿاُت٦ ا١ـ ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ ٍج٘ ام آٟ ٧ايش تنييالي ١ـاُات٦ اًات.     

ؿكٓاـ ٝزٞا٤ؿ    ٣4/4اعـ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ  ٧9بي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك اي٠ ًبٗ  ٝقبؿٗ ثب١ِ تقـاؿ ُقت

 ثبُـ. ٣اعـ٧بي ثب١ْي اًتبٟ ٝي

 

 1386-١87بي (تؼذاد ٝاحذ١بي ثبٌٛي ؿ٢شػتبٙ دسػب1ّ-1-8-1رذّٝ )

  

   

 ػبّ

 

 تزبست

 

 ػپ٠

 

سكبٟ 

 ًبسُشاٙ

 

 كبدسات

 

 ًـبٝسصي

 

 ٗٔت

 

 ٗٔي

1386 1 1 1 1 1 1 1 

1387 1 1 1 1 2 1 1 

 1387ٍ 1386*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                                    

 

 ( تقـاؿ ٣ ٝجٚل ا٤١اؿ ًپلؿ٥ ٧ب ١نؿ ثب٨ْ١بي ٨ُلًتب2-8-1-1ٟ
ِ    86164ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ؿك ٍبٙات   218803ٝجٚل  1387ؿك ًبٗ   ٟ ٧ابي ٨ُلًاتب  ىَال٥ ًاپلؿ٥ ؿك ثب١ا

ؿكٓـ اىنايَ  ٣7/35  6/20ًلثي٦ِ ًپلؿ٥ ٕقاكي ُـ٥ اًت ٦ّ ام ١ؾل تقـاؿ ٣ ٝجٚل ًپلؿ٥ ٧ب ث٦ تلتيت 
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٧بي ٨ُلًتبٟ ٝلث٤ط ث٦ ثب١ِ ِّب٣كمي ثب ٝجٚل ؿ٧ـ. ثيِتلي٠ ٝيناٟ ًپلؿ٥ ٧بي ٤ٝر٤ؿ ؿك ثب١ِ١ِبٟ ٝي

 4/4ٝيٚي٤ٟ كيابٗ )  9580 تلي٠ آٟ ٝتقٌٚ ث٦ ثب١ِ ٠ٌْٝ ثب ٝجٚلؿكٓـ( ٣ ّٜ 2/32ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ) 70604

ؿكٓـ( ث٤ؿ٥ اًت. ؿك اي٠ ًبٗ ٝت٤ًظ ًپلؿ٥ ٕقاكي  ا١زبٛ ٕلىت٦ ت٤ًظ ٧لًاپلؿ٥ ٕاقاك ؿك ٨ُلًاتبٟ    

ٝيٚيا٤ٟ كيابٗ(    2/3تلي ؿك َٝبي٦ٌ ثب ٝت٤ًاظ اًاتبٟ )  ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام كٍٜ ّٜ 5/2ًلثي٦ِ 

 ثلؽ٤كؿاك اًت. 

 1386-١87بي دس ػبّ ١بي ؿ٢شػتبٙٛضد ثبٛي ١ب ( تؼذاد ٝ ٗجٔؾ اٛٞاع ػپشد1ٟ-1-8-2رذّٝ )

          ()تؼذاد / ٗئيٞٙ سيبّ                                                                                  

 ثبٛي

 ػبّ 

 كبدسات سكبٟ ًبسُشاٙ ػپ٠ تزبست

 ٗجٔؾ تؼذاد ٗجٔؾ تؼذاد ٗجٔؾ تؼذاد  ٗجٔؾ تؼذاد

1386 ... 17085 12467 10081 2974 8010 10143 17687 

1387 7525 20088 13685 13169 3695 
1263

5 
12000 23805 

 29 18 58 24 31 8/9 6/17 … 1386-87 تـييشات

 (1-1-8-2ادا٠ٗ رذّٝ )

 ثبٛي

 ػبّ 

 ٗٔي ٗٔت ًـبٝسصي

 ٗجٔؾ تؼذاد ٗجٔؾ تؼذاد  ٗجٔؾ تؼذاد

1386 27544 57584 6575 31679 8146 34137 

1387 31166 70604 7435 32663 9435 36259 

 6 16 6 13 13 -23 1386-87 تـييشات

 1387ٍ  1386*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                                      

 

 ( دسآٗذ١بي ٗبٓيبتي ؿ٢شػتب9-1-1ٙ

ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ث٤ؿ٥ اًت ّا٦ ١ٌاجت ثا٦     4950ٝز٤ٞؿ  ، ؿك1387ؿكآٝـ٧بي ٝبٙيبتي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

 ؿكٓـ كُـ ؿاُت٦ اًت.  74ًبٗ ٍج٘ 
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ثلكًي تلّيت ؿكآٝـ٧بي ٌٝتَيٜ ٝبٙيبتي ٦ّ ُبٝ٘ ٝبٙيبت ثل ُلّت ٧ب، ٝبٙيبت ثل ؿكآٝـ ٣ ٝبٙيبت ثل 

 ٣2 ؿكٓـ ام اي٠ ؿكآٝـ٧ب ام ٝغ٘ ٝبٙيبت ٝبٙيبت ثل ؿكآٝـ  98حل٣ت ٝي ثبُـ ١ِبٟ ٝي ؿ٧ـ ٦ّ ثبٙل ثل 

 ؿكٓـ ام ٝغ٘ ٝبٙيبت ثل حل٣ت ٣ ؿاكايي تبٝي٠ ُـ٥ اًت. 

ؿ٧ـ ٦ّ ؿك ثؾاَ ٝبٙيابت   اكميبثي ؿكآٝـ٧بي ٌٝتَيٜ ٝبٙيبتي ث٦ تيْيِ كؿيو ٧بي ؿكآٝـي ١ِبٟ ٝي

ٝيٚي٤ٟ كيبٗ، ؿك ثؾاَ ٝبٙيابت ثال حال٣ت ٣ ؿاكاياي،       1700ثل ؿكآٝـ، كؿيو ؿكآٝـي ٝبٙيبت ِٝبم٘ ثب 

ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ثبمتلي٠ ٨ًٜ ام تلّيت ؿكآٝـ٧بي ٝبٙيبتي  ١42تَبٗ ًلٍيٚي ثب كؿيو ؿكآٝـي ٝبٙيبت ١َ٘ ٣ ا

 ى٤ً كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت. 

 

(  ٗوبيؼ٠ دسآٗذ١بي ٗبٓيبتي ؿ٢شػتبٙ ثب دسآٗذ١بي ٗبٓيبتي اػتبٙ ث٠ تلٌيي 1-1-9-1رذّٝ )

 )ٗئيٞٙ سيبّ( 1384-87ٛٞع ٗبٓيبت دس ػبّ ١بي 

 ٛٞع ٗبٓيبت
 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ

٢ٖ ؿ٢شػتبٙ اص دسآٗذ١بي ػ

 ٗبٓيبتي اػتبٙ)دسكذ(

1386 1387 1386 1387 1384 1387 

 0 0 104298 102349 0 0 ٗبٓيبت اؿخبف حوٞهي ؿيش دٝٓتي

 5/2 2 192855 140209 4789 2696 ٗبٓيبت ثش دسآٗذ

 1 9/0 9058 8333 4/98 5/73 ٗبٓيبت ثش حشٝت

 0 0 353619 307208 7/62 61 ٗبٓيبت ١بي ؿيشٗؼتويٖ

 1388*هٌبع: ادارُ ول اهَر هالياتی اظتاى خراظاى جٌَبی،                         
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  ّای اقتصادیّای اقتصادیشْزستاى بِ تفكیك بخششْزستاى بِ تفكیك بخشٍضعیت  اقتصادی،اجتواعی ٍضعیت  اقتصادی،اجتواعی 

 

  الف( اهَر تَليذيالف( اهَر تَليذي  

  ة( اهَر زيربٌبيية( اهَر زيربٌبيي  

  ج( اهَر اجتوبعيج( اهَر اجتوبعي  
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  اهَر تَلیذیاهَر تَلیذیٍم: ٍم: فصل دفصل د                                          

    

  ٜٗبثغ ًجيؼيٜٗبثغ ًجيؼي  

  ٜٗبثغ آةٜٗبثغ آة  

  ًـبٝسصيًـبٝسصي  

  كٜؼتكٜؼت  

  ٙٗؼذٙٗؼذ  
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 اٗٞس تٞٓيذي  (2-1

 ( ٜٗبثغ ًجيؼي1-2-1

 1( ىلًبيَ ثبؿي1-1-2-1

 ( اكاضي ؿك ٝقلٕ ت٨ـيـ ىلًبيَ ثبؿي1-1-1-2-1
ؿكٓاـ ٝاي   5-25اي٠ ثؾَ ُبٝ٘ اكاضي ٝلتقي ثب تلاّٜ تبد پ٤َُ ٕيب٧ي )يٌْاب٦ٙ ٣ ص٢ـًاب٦ٙ(   

ثبت٤ر٦ ث٦ ُلايظ اٍٚيٞي عبّٜ ثل ٨ُلًتبٟ، ٝلاتـ ّٜ تالاّٜ ياب ٝلاتاـ ثيبثاب١ي ٌٍاٞت ميابؿي ام        ثبُـ.

 ٤ُؿ ٧ْتبك كا ُبٝ٘ ٝي ٨ُ542528لًتبٟ كا ؿك ثل ٕلىت٦ اًت. اي٠ اكاضي ٌٝبعتي ثبٙل ثل 

 ٧ْتبك 491367ٝلاتـ ّٜ تلاّٜ ثيبثب١ي  -

 ٧ْتبك 2179ؿً كًي  -

 بك٧ْت 1755اكاضي ٤ُك ٣ ١ْٞناك  -

 ٧ْتبك  47227اكاضي ثـ٣ٟ پ٤َُ  -

ؿ٧ـ.( اكاضي ؿك ٝقلٕ ت٨ـيـ ىلًبيَ ثبؿي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ كا ١ِبٟ ٝي1-2-1 -٦َِ١1 )

                                                           
طرح هٌؽاء یابی گرد ٍ غبار ٍ طَفاى حاـل از فرظایػ بادي ٍ راّىارّاي همابلِ با آى در ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى،  - 1

 .  66( ، ؾ 1388،  ]بيرجٌذ [تاى ، ) اظ
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 ( اكاضي ؿك ٝقلٕ ت٨ـيـ ىلًبيَ ثبؿي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦َِ١1-1-2-1٦ِ )
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 ( اكاضي تغت تبحيل ىلًبيَ ثبؿي 2-1-1-2-1
٧بي ؿكط، ؿُت ًلثي٦ِ، عٌاي٠ آثابؿ   أحيل ىلًبيَ ثبؿي ث٦ ١بٛؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ َُ ٢ٝغ٦َ تغت ت

٤١اك ٝلم، ٝؾتبكاٟ ٣ عجي ٌٝي٢ب ٢ُبًبيي ٕلؿيـ٥ اًات. ممٛ ثا٦ يابؿآ٣كي اًات ّا٦       –مي٢بة، تٔ ١ٞـي 

٤١اك ٝلم، ٝؾتبكاٟ، ؿكط ٣ عجي ٌٝي٢ب ث٦ تلتيت  –٧بيي ام ٢ٝبعٌ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي تٔ ١ٞـي ثؾَ

٧ب ١ين ثا٦ ٧ٞاي٠ ١ابٛ ٝا٤كؿ     ٝيبٟ، ثيلر٢ـ ٣ ٨١ج٢ـاٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت ٦ّ ؿك اي٠ ٨ُلًتب٧ٟبي ؿكؿك ٨ُلًتبٟ

 ثلكًي ٍلاكٕلىت٦ اًت.

ثبُاـ ّا٦ ام   ٧ْتبك ٝي 164486ٌٝبعت ّ٘ ٢ٝبعٌ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ثلاثل 

 9464و ٢ٝابعٌ عٞا٘ ٣   ٧ْتابك ران   ٧17796ْتبك رنو ٢ٝبعٌ ثلؿاُت،  137226اي٠ ٌٝبعت ٣ًقتي ثلاثل 

 ٕلؿ١ـ. ٧ْتبك ٝبثَي رنو ٢ٝبعٌ ك٤ًثٖقاكي ٝغ٤ٌة ٝي

٧ْتابك ؿاكاي   71032(، ٧01ْتبك ؿاكاي ُـت ميبؿ ) 17928ام ّ٘ ٌٝبعت ٢ٝغ٦َ ثلؿاُت، ٣ًقتي ثلاثل 

 ( ٝيجبُـ. ٧03ْتبك ٝبثَي ؿاكاي ُـت ّٜ ) 48267( ٣ 02ُـت ٝت٤ًظ )

 ( اًت. T2ٝيجبُـ ٦ّ تٞبٝبً ؿاكاي ُـت ّٜ )٧ْتبك  17796ّ٘ ٌٝبعت ٢ٝغ٦َ عٞ٘ ثلاثل 

٧ْتابك ؿاكاي ُاـت    567(، ٧S1ْتبك ؿاكاي ُـت ىقبٗ ) 4022ٕقاكي ٣ًقتي ثلاثل ام ّ٘ ٢ٝغ٦َ ك٤ًة

 ( اًت. ٧S3ْتبك ٝبثَي ؿاكاي ُـت ّٜ ىقبٗ يب ميل ىقبٗ ) 4875( ٣ ١S2يٜ ىقبٗ )

عٞ٘ ٣ ك٤ًثٖقاكي ٢ٝبعٌ تغت  ( ، ِٝؾٔبت ف٤ٞٝي ٣ ٌٝبعت ٢ٝبعٌ ثلؿاُت،1-2-1-1ؿك رـ٣ٗ )

 تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت.

( ٢ٝبعٌ ثلؿاُت، عٞ٘ ٣ ك٤ًثٖقاكي تغت تبحيل ىلًبيَ ثبؿي ٨ُلًتبٟ ًلثيِا٦  1-2-1-2ؿك ٦َِ١ ) 

 ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت.
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 تحت تأحيش كشػبيؾ ثبدي دس ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٝ ٗؼبحت ٜٗبًن ثشداؿت، حْ٘ ٝ سػٞة ٜٗبًن ( 1-2-1-1رذّٝ )

وام 

 شٍرستان

وام 

مىطقً 

تحت 

تأثير 

فرسايش

 تادي

وام َ كذ  مختصات جغرافيائي

وقشً

تُپُگرافي 

تا مقياس 

002222  :

1 

جٍت يا 

جٍات تاد 

غانة َ 

 فرسايىذي

 مساحت مىطقً تحت تأثير فرسايش تادي تً ٌكتار

 جمع كم

طُل 

 جغرافيائي

عرض 

 يجغرافيائ
 مساحت مىطقً رسُب مساحت مىطقً حمم مساحت مىطقً ترداشت

 جمع S1 S2 S3 جمع T1 T2 جمع 03 02 01 تا از تا از

 سرتيشً

 درح

  َ02 

  َ

02 

  َ20  

  َ02 

  َ22  

  َ20 

  َ10  

  َ20 

 گازيك

NI41-13 

شمال تً 

 جىُب
- - 12000 12000 - - - - - 2780 2780 17228 

دشت 

 سرتيشً

  َ23  

  َ03 

  َ08  

  َ03 

  َ20  

  َ20 

  َ20  

  َ20 

 تيرجىذ

NI40-16 

شمال تً 

جىُب، 

شمال 

شرقي تً 

جىُب 

 غرتي

0232 12322 1022 01003 - - - - 008 - 008 00120 

حسيه 

 آتاد

 غىياب

  َ22  

  َ02 

  َ10  

  َ02 

  َ13  

  َ20 

  َ20  

  َ20 

 گازيك

NI41-13 

شمال 

شرقي َ 

 شماني

10720 12208 11003 27281 - - - - - - - 27281 

ذي تك وم

وُار  –

 مرز

  َ22  

  َ02 

  َ00  

  َ02 

  َ10  

  َ20 

  َ23  

  َ20 

 گازيك

NI41-13 

شمال تً 

جىُب َ 

شماني 

شرقي تً

 غرتيجىُب

- 22021 2302 20202 - 18830 18830 - - - - 02002 

 مختاران
  َ12  

  َ03 

  َ22  

  َ03 

  َ18  

  َ20 

  َ22  

  َ20 

 تيرجىذ

NI40-16 

شمال 

شرقي تً 

جىُب 

 غرتي

- 11022 10202 00072 - - - 2200 - - 2200 22820 

طثس 

 مسيىا

  َ20  

  َ02 

  َ27  

  َ02 

  َ28  

  َ20 

  َ22  

  َ20 

 گازيك

NI41-13 

شمال 

شرقي تً 

جىُب 

 غرتي

- - 1272 1272 - - - - - - - 1272 

 102270 3202 2780 008 2200 18830 18830 - 128000 27008 81221 18307 - - - - - - جمع
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 بحيل ىلًبيَ ثبؿي )ثلؿاُت، عٞ٘ ٣ ك٤ًثٖقاكي ( ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ( ٢ٝبعٌ تغت ت٦َِ١2-1-2-1 ) 
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 ( ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿكط 1-2-1-1-2-1
اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك ر٤٢ة ُلٍي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٣ ؿك ١نؿيْي ٝلم اىنب١ٌتبٟ ٣اٍـ 

ك٣م٥ ثقـ ام ؿك٤١كؿياـٟ ؿُات   120ثبؿ٧بي  ٕلؿؿ .٧ْتبك كا ُبٝ٘ ٝي 18437ُـ٥ اًت ٦ّ ٌٝبعتي ثبٙل ثل 

٤ُؿ ٧بي تٔ ١ٞـي ٣ ٤١اك ٝلم ام ٝغ٘ اكتيبفبت ُٞبٙي ؿُت ؿكط ٣اكؿ ٣ ثل ًلفت ٣ ُـت آٟ اىن٣ؿ٥ ٝي

، ؿُت آثلىتي، ّب٧َ پ٤َُ ٕيب٧ي ٣ ُلايظ ت٤پ٤ٕلاىي ٣ ٣ضقيت اٍتٔبؿي ٣ ارتٞبفي ٝلؿٛ ٢ٝغ٦َ ٝنياـ  

َ ثبؿي كا ث٦اي عٌبى ث٦ ىلًبيَ ثل فٚت ُـ٥ ٣ ٢ٝغ٦َ ٣ر٤ؿ آ٣كؿ٥ اًت . ممٛ ث٦ يبؿآ٣كي اًت ٦ّ ثؾا

 ٧بيي ام اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك ٨ُلًتبٟ ٨١ج٢ـاٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. 

٣اٍاـ ُاـ٥    ٤ً٤ٝNI41-13ٛ ث٦ ٕبميِ ث٦ ُٞبك٥  1:  250000اي٠ ٢ٝغ٦َ ؿك ٦َِ١ ت٤پ٤ٕلاىي ثب َٝيبى 

 04عا٤ٗ ُلٍي ٣ َ 60ْ 32تب َ  60ْ 24كط ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيابيي َاًت . ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثابؿي ؿ

 فلٕ ُٞبٙي ٣اٍـ ٕلؿيـ٥ اًت. 32ْ 16تب َ 32ْ

فٞ٘ آٝـ٥ ِٝؾْ ٕلؿيـ٥ اًت ٦ّ ام ّ٘ ٌٝبعت ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ٧بي ث٦عجٌ ثلكًي

ْتبك آٟ رن٣ ٢ٝغ٦َ ك٤ًة ٧ 4875( ٣  (O3)٧ْتبك آٟ رن٣ ٢ٝغ٦َ ثلؿاُت )تٞبٝبً ثب ُـت ّٜ  13562ؿكط 

 ثبُـ. ( ٝي (S3))تٞبٝبً ثب ُـت ّٜ ىقبٗ يب ميلىقبٗ 

 

 ( ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿُت ًلثي٦ِ 2-2-1-1-2-1
اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك ُٞبٗ ٨ُل ًلثي٦ِ ٣ صٌجيـ٥ ث٦ آٟ ث٤ؿ٥ ٣ ثٔا٤كت ياِ ١ا٤اك    

ع٤اٙي ٥٤ّ ّٞل اًجي ؿك مالة تاب ١لًايـ٥ ثا٦ ك٣ًاتبي عٌا٠       ٤١اعي ُٞبٙي ربؿ٥ ثيلر٢ـ ث٦ ٨١ج٢ـاٟ كا ام 

ُا٤ؿ. ايا٠ ٢ٝغَا٦ تغات تاأحيل      ٢ّٖٚي ؿك ُلً ؿك ثل ٕلىت٦ ثغ٤كي٦ْ تَليجبً تٞبٛ ؿُت ًلثي٦ِ كا ُبٝ٘ ٝي

  35ع٤ٗ ُالٍي ٣  َ  59ْ  57تب  َ 59ْ  ٧39ْتبك ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيبئي  َ 22136ىلًبيَ ثبؿي ثب ٣ًقتي ثلاثل 

ثيلر٢اـ   1:  250000فلٕ ُٞبٙي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. اي٠ ٢ٝغ٦َ ؿك ٦َِ١ ت٤پ٤ٕلاىي ثب َٝيبى  32ْ  45تب  َ 32ْ

 ٍلاك ٕلىت٦ اًت.  NI40-16ث٦ ُٞبك٥ 
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٧بي ثقٞ٘ آٝـ٥ ِٝؾْ ٕلؿيـ ٦ّ ام ّ٘ ًغظ اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ٌٝبعتي عجٌ ثلكًي

٧ْتابك   14933(، 01بك آٟ ؿاكاي ُاـت ميابؿ )  ٧ْتا  ٧5093ْتبك رنو ٢ٝغ٦َ ثلؿاُت ث٤ؿ٥ ّا٦   21569ثلاثل 

٧ْتابك ٝابثَي    567( ٝيجبُـ. ٧ٞض٢اي٠  ٧03ْتبك ٝبثَي ؿاكاي ُـت ّٜ ) 1543( ٣ 02ؿاكاي ُـت ٝت٤ًظ )

ًغظ اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي رنو ٢ٝغ٦َ ك٤ًثٖقاكي ث٤ؿ٥ ٦ّ تٞبٝابً ؿاكاي ُاـت ١يٞا٦ ىقابٗ     

(S2٘ٞٝيجبُـ. اي٠ ٢ٝغ٦َ ىبٍـ ٢ٝغ٦َ ع )  .تِؾيْ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت 

 

 آثبؿ مي٢بة ( ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي عٌي3-2-1-1-2-1٠
آثبؿ مي٢بة ام ع٤اٙي اكاضي مكافي ر٢ت آثابؿ ؿك  اي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك عٌي٠

بٟ ًلثي٦ِ ؿك يبثـ. اي٠ ٢ٝغ٦َ ام ٝلم ٨ُلًتملة تب ٤١اعي ُٞبٗ ُلٍي عٌي٠ آثبؿ مي٢بة ؿك ُلً اؿا٦ٝ ٝي

ُٞبٗ تب ر٤٢ة ك٣ؿؽب٦١ ثبك ٝلك ؿك ر٤٢ة ٌٕتلٍ يبىت٦ اًت. ؿك ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي عٌاي٠  

آثبؿ، ٠ّ ك٣ؿ ٣ ك٣ًتب٧بي پلا٢ّـ٥ ؿيٖل ٣اٍاـ  آثبؿ مي٢بة ك٣ًتب٧بي تبد ٝيل، ١بمؿُت ثبم ٣ پبئي٠، صب٥ ر٢ت

 ٧00ْتبك ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيبئي َ 38471ا١ـ. ٌٝبعت اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ثلاثل ُـ٥

فلٕ ُٞبٙي ٍالاك ٕلىتا٦ اًات. ايا٠ ٢ٝغَا٦ تغات تاأحيل         32ْ  36تب َ 32ْ  19ع٤ٗ ُلٍي ٣  َ 60ْ  15تب َ 60ْ

 ٍلاك ٕلىت٦ اًت.  NI41-13ٕبميِ ث٦ ُٞبك٥  1:  250000ىلًبيَ ثبؿي ؿك ٦َِ١ ت٤پ٤ٕلاىي ثب َٝيبى 

 12835بيَ ثبؿي عٌي٠ آثبؿ مي٢بة ؿك ٢ٝغ٦َ ثلؿاُت ٍلاك ؿاُت٦ ٦ّ ّ٘ ٌٝبعت ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلً

٧ْتابك ٝابثَي ؿاكاي    11269( ٣ ٧02ْتبك ؿاكاي ُاـت ٝت٤ًاظ )   14367(، ٧01ْتبك آٟ ؿاكاي ُـت ميبؿ )

( اًت. ؿك اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ٢ٝغ٦َ عٞا٘ ٣ كًا٤ة تِاؾيْ ؿاؿ٥ ١ِاـ٥     03ُـت ّٜ )

 اًت. 

 ٤١اك ٝلم –١ٞـي غ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي تٔ( 4-2-1-1-2-1٢ٝ
١ا٤اك ٝالم ؿك    –٧بيي ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي تٔ ١ٞـي ثغ٤كي٦ْ ٍجالً ١ين اُبك٥ ٕلؿيـ ثؾَ

٧بي ُٞبٙي اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك ٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ثـي٠ تلتيت ٦ّ ثؾَ

ر٤٢ثي آٟ ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٣اٍـ ٕلؿيـ٥ اًت. اي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغات  ٧بي ٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ ٣ ثؾَ
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تل ام پبًٖب٥ ٝلمي ٧يتبؿ ك٣ؿ ث٦ پبئي٠ ٣ تب پبًٖب٥ ؽلٝب٦ٕ ٍلاك ٕلىت٦ تأحيل ىلًبيَ ثبؿي تٔ ١ٞـي ؿك پبئي٠

٧بي ٝالمي ٣ ثبماكصا٦ ٝالمي ٣ رابؿ٥ ٝالمي ؽٌابكات       اًت. ام ٤ٍ٣ؿ ىلًبيَ ثبؿي ؿك اي٠ ٢ٝغ٦َ پبًٖب٥

٤١اك ٝلم ؿاكاي ٌٝبعتي ثلاثل  –لا٣ا١ي ؿيـ٥ اًت. اي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي تٔ ١ٞـي ى

ع٤ٗ  60ْ  52تب  َ 60ْ  33فلٕ ُٞبٙي ٣  َ 32ْ  39تب  َ 32ْ  ٧15ْتبك ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيبئي  َ 53260

١ا٤اك ٝالم ؿك ١َِا٦     –ٔ ١ٞاـي  ُلٍي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. اي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًابيَ ثابؿي تا   

 ٍلاك ٕلىت٦ اًت.  NI41-13ٕبميِ ث٦ ُٞبك٥  1:  250000ت٤پ٤ٕلاىي ثب َٝيبى 

٧بي ا١زبٛ ُـ٥ ّ٘ ًغظ اي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًابيَ ثابؿي تأ    ثل عجٌ ٝغبٙقبت ٣ ثلكًي

٧ْتابك ؿك ٢ٝغَا٦    ٧35464ْتبك اًت ٦ّ ام اي٠ ٌٝبعت ٣ًاقتي ثلاثال ثاب     ٤١53260اك ٝلم ٝقبؿٗ  –١ٞـي 

( ٧03ْتابك ؿاكاي ُاـت ّاٜ )    4963( ٣ ٧02ْتبك آٟ ؿاكاي ُـت ٝت٤ًظ ) 30501ثلؿاُت ٍلاك ٕلىت٦ ٦ّ 

( ٧T2ْتبك ٝبثَي رنو ٢ٝغ٦َ عٞ٘ اًات ّا٦ تٞبٝابً ؿاكاي ُاـت ّاٜ )      17796ٝيجبُـ. ثقال٥٣ ًغغي ثلاثل 

 اًت. 

 

 ( ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ٝؾتبكاٟ 5-2-1-1-2-1
٧بيي ام اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثابؿي ؿك ٨ُلًاتبٟ ثيلر٢اـ    ٦ْ ٍجالً ١ين اُبك٥ ٕلؿيـ ثؾَثغ٤كي

ٍلاك ٕلىت٦ اًت. اي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ٝؾتبكاٟ ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثيِا٦ ٣اٍاـ ُاـ٥ ٣    

ٝؾتابكاٟ ؿك  ثبُـ. ايا٠ ثؾاَ ام ٢ٝغَا٦ تغات تاأحيل ىلًابيَ ثابؿي        ٧ْتبك ٝي 30702ٌٝبعت آٟ ثبٙل ثل 

فالٕ ُاٞبٙي ٍالاك ٕلىتا٦ اًات.       32ْ  33تاب َ  32ْ 17ع٤ٗ ُلٍي ٣ َ 59ْ 40تب َ 59ْ 13ٝؾتٔبت رنلاىيبئي َ

ثغ٤كي٦ْ ٕيت٦ ُـ ثؾ٨ِبئي ام اي٠ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿك ٨ُلًتبٟ ثيلر٢ـ ٍلاك ٕلىت٦ اًت ٦ّ 

ي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغات تاأحيل ٝؾتابكاٟ ؿك    ثب ٧ٞي٠ ١بٛ ٣ ؿك ٨ُلًتبٟ ى٤ً ٤ٝكؿ ثلكًي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ا

 ٍلاك ٕلىت٦ اًت.  NI40-16ثيلر٢ـ ث٦ ُٞبك٥  1:  ٦َِ١250000 ت٤پ٤ٕلاىي ثب َٝيبى 

٧ْتبكي اي٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ  ٧30702بي ثقٞ٘ آٝـ٥ ام ّ٘ ٌٝبعت ثبت٤ر٦ ث٦ ثلكًي

٧ْتابك رانو ٢ٝغَا٦     11230كؿ ٦ّ ام اي٠ ًغظ ٧ْتبك ؿك ٢ٝغ٦َ ثلؿاُت ٍلاك ؿا 26680ثبؿي، ٌٝبعتي ثلاثل 
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( ٝغٌا٤ة ٝاي  ٧03ْتبك ٝبثَي رنو ٢ٝغ٦َ ثلؿاُت ثب ُـت ّٜ ) 15450( ٣ 02ثلؿاُت ثب ُـت ٝت٤ًظ )

 ثبُـ. ( ٝي٧S1ْتبك رنو ٢ٝغ٦َ ك٤ًة ىقبٗ ) 4022ٕلؿؿ ٝبثَي ًغظ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٝيناٟ 

 

 ( ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي عجي ٌٝي٢ب 6-2-1-1-2-1
٠ ثؾَ ام ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ى٤ً ؿك ُٞبٗ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٣اٍـ ُـ٥ ٣ ٌٝبعتي ثابٙل  اي

عا٤ٗ ُالٍي ٣    60ْ 08تب     َ 60ْ 06ٕلؿؿ. اي٠ ٢ٝغَا٦ ؿك ٝؾتٔبت رنلاىياابيي ٧َْتبك كا ُبٝ٘ ٝي 1480ثل 

ث٢ابٛ  : 250000ٕلاىي ثب َٝيبى ٧بي ت٤پ٤فلٕ ُٞبٙي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. اي٠ ٢ٝغ٦َ ؿك ٦َِ١ 32ْ 40تب َ 32ْ 37َ

َ  NI 41-13ٕنيِ ث٦ ُٞبك٥  ٧ابئي ام ايا٠ ٢ٝغَا٦ تغات تاأحيل ىلًابيَ ثابؿي ؿك        ٣اٍـ ُـ٥ اًت. ثؾا

فٞ٘ آٝـ٥ ِٝؾْ ٕلؿيـ ّا٦ ّا٘ ًاغظ ايا٠ ٢ٝغَا٦      ٧بي ث٨ُ٦لًتبٟ ؿكٝيبٟ ٣اٍـ ُـ٥ اًت. عجٌ ثلكًي

 اًت. (O3)ؿاكاي ُـت ّٜ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ٦ّ ؿك ٢ٝغ٦َ ثلؿاُت ٣اٍـ ُـ٥ تٞبٝبً 

 

 ( اكاضي تغت ؽٌبكت ىلًبيَ ثبؿي 3-1-1-2-1
ؿك اي٠ ٨ُلًتبٟ َُ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ث٦ ١ب٨ٝبي ؿكط، ؿُت ًلثي٦ِ، عٌي٠ آثابؿ، مي٢ابة،   

٧بيي ام ٦ً ّب٤١ٟ ثغلا١اي اؽيال   ٤١اك ٝلم، ٝؾتبكاٟ ٣ عجي ٌٝي٢ب ٢ُبًبئي ُـ٥ اًت ٦ّ ثؾَ –تٔ ١ٞـي 

ٟ   ٨ُلًتبٟث٦ تلتيت ؿك  ٧ابي ثغلا١اي   ٧بي ؿكٝيبٟ، ثيلر٢ـ ٣ ؿكٝيبٟ ٣اٍـ ٕلؿيـ٥ اًت. ّا٘ ٌٝابعت ّاب٤١

٧ْتبك  11723ثبُـ ٦ّ ام اي٠ ٌٝبعت ٣ًقتي ثلاثل ٧ْتبك ٝي 115397ىلًبيَ ثبؿي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ثلاثل 

ّاٜ   ٧ْتبك ٝبثَي ؿاكاي ُاـت  66306( ٣ ٧C2ْتبك ؿاكاي ُـت ٝت٤ًظ ) 64125(، C1ؿاكاي ُـت ميبؿ )

(C3ٟاًت. اي٠ ّب٤١ ) ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ث٦ ٢ٝبثـ ميٌتي ٣ اٍتٔبؿي ؽٌبكت ٣اكؿ ١ٞي ٧24971بي ثغلا١ي ًبٙيب٦١

 ١ٞبي٢ـ.

٧بي ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ٨ُلًاتبٟ ًلثيِا٦ ٧ٞالا٥ ثاب     ( ًغظ ٣ ٤ٍٝقيت ّب1ٟ٤١-2-1-2ؿك رـ٣ٗ )

 ٢ٝبثـ ميٌتي ٣ اٍتٔبؿي تغت تأحيل آ٨١ب ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت. 

 ؿ٧ـ.( ٤ٍٝقيت ّب٨١٤١بي ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ كا ١ِبٟ ٝي1- 3-1-2 ٦َِ١ )
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 ٧بي ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ٧ٞلا٥ ثب ٢ٝبثـ ميٌتي ٣ اٍتٔبؿي تغت تأحيل آ٨١ب ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ( ًغظ ٣ ٤ٍٝقيت ّب1ٟ٤١-2-1-2رـ٣ٗ )

 ٨ُلًتبٟ
١بٛ ّب٨١٤١بي 

 ثغلا١ي

ٝيناٟ ؽٌبكت ث٦  ٨بي ثغلا١ي ث٦ ٧ْتبكٌٝبعت ّب١٤١ ٝؾتٔبت رنلاىيبئي

٢ٝبثـ ميٌتي ٣ 

 اٍتٔبؿي

 )ٝيٚي٤ٟ كيبٗ(

 فلٕ رنلاىيبئي ع٤ٗ رنلاىيبئي

C1 C2 C3 رٞـ 
 تب ام تب ام

 ًلثي٦ِ

 4343 16852 16852 - - 32ْ   16َ 32ْ   04َ 60ْ   32َ 60ْ   24َ ؿكط

 5/5045 15671 - 15671 - 32ْ   45َ 32ْ   35َ 59ْ   52َ 59ْ   41َ ؿُت ًلثي٦ِ

 4740 23524 6736 9087 7701 32ْ   35َ 32ْ   20َ 60ْ   14َ 60ْ   01َ عٌي٠ آثبؿ مي٢بة

٤١اك–١ٞـيتٔ

 ٝلم
َ35   ْ60 َ50   ْ60 َ22   ْ32 َ39   ْ32 - - 27168 27168 5/4157 

 6685 30702 11889 14791 4022 32ْ   33َ 32ْ   17َ 59ْ   40َ 59ْ   13َ ٝؾتبكاٟ

 1480 1480 - - 33ْ  40َ 32ْ  37َ 60ْ  08َ 60ْ  06َ عجي ٌٝي٢ب

٧ب ؿك ؽٌبكت

٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ 

 ؿيـ٥ ُـ٥ اًت

 رٞـ

 
- - - - - 11723 39549 64125 115397 24971 

*هٌبع: ّواى هٌبع
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 ( ٤ٍٝقيت ّب٤١ٟ ٧بي ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٦َِ١3-1-2-1 )
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 ( ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿكط 1-3-1-1-2-1
ثؾِي ام ّب٤١ٟ ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ؿكط ؿك ُٞبٗ ُلٍي ٨ُلًاتبٟ ًلثيِا٦ ٣ ؿك ١نؿيْاي ٝالم     

تب   60ْ ٧24ْتبك ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيبيي َ 18437اىنب١ٌتبٟ ٣اٍـ ُـ٥ اًت . اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ثب ٣ًقت 

َ فلٕ ُٞبٙي ٍالا  32ْ 16تب َ 32ْ 04ع٤ٗ ُلٍي ٣ َ 60ْ 32َ ٧ابيي ام ايا٠ ّاب٤١ٟ ثغالاٟ ؿك     ك ؿاكؿ . ثؾا

 ٨ُلًتبٟ ٨١ج٢ـاٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. 

ؽا٤ؿ  اي٠ ٢ٝغ٦َ ؿك ٝغـ٣ؿ٥ ٢ٝغ٦َ تغت تأحيل ىلًبيَ ثبؿي ؿكط ٣اٍاـ ُاـ٥ ٣ ثؾِاي ام آٟ كا ثا٦    

 ثبُـ. ٝي (C3)اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت . ّ٘ ًغظ اي٠ ّب٤١ٟ ؿاكاي ُـت ّٜ 

ـ٥ ام ١بعيا٦ ىلًبيَ ثابؿي ثا٦ ٝغٔاا٤مت ِّاب٣كمي ،     فٞ٘ آ٧ٝبي ث٦ؽٌبكات ٣اكؿ٥ عجٌ ثلكًي

ثبُـ ٦ّ ؿك ٧ناك كيبٗ ٝي ٧4343000بي ٤ٝآالتي ٣ ٢ٝبثـ ميٌتي ًبٙيب٦١ ؿك عـ٣ؿ اٝب٠ّ ١٤ٌْٝي ، كا٥

ك٣م٥ ًيٌتبٟ ٦ّ ؿك اي٠ ٢ٝغ٦َ ث٦ ثبؿ ٤ٙاك ٤ً٤ٝٛ اًت )  120اي٠ ٢ٝغ٦َ ؽٌبكت ثيِتل ام عليٌ ثبؿ٧بي 

 ٕلؿؿ .٣مؿ( ٣اكؿ ٝيثيِتل ٝيؿك ىٔ٘ ث٨بك ٣ تبثٌتبٟ 

٧اناك   ٧8000ناك كيبٗ ث٦ ٢ٝابعٌ ٌٝا١٤ْي،    ٧260000بي ١بُي ام اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ام ّ٘ ؽٌبكت

٧ابي  ٧اناك كيابٗ ثا٦ كا٥    ٧35000ناك كيابٗ ثا٦ اكاضاي ِّاب٣كمي ،      1800000كيبٗ ث٦ تأًيٌبت ٨ٜٝ، 

 ٤ُؿ .كؿ ٝي٧ناك كيبٗ ث٦ ٢ٝبثـ ميٌت ٝغيغي ؽٌبكت ٣ا ٤ٝ2240000آالتي ٣ 

 

 1388( ٗيضاٙ خؼبست ث٠ ٜٗبثغ اهتلبدي ٝ صيؼتي دس ًبٛٞٙ ثحشاٛي كشػبيؾ ثبدي دسح 1-2-1-3رذّٝ )

 ٗيضاٙ خؼبست دس ًبٛٞٙ دس ػبّ )١ضاس سيبّ( ٝاحذ ٗوذاس توشيجي ٜٗبثغ تحت خؼبست

 260000 خبٛٞاس 520 ٗؼٌٞٛي

 8000 كوشٟ 1 تأػيؼبت ٢ٖٗ

 1800000 ١ٌتبس 3000 ًـبٝسصي

 35000 ًئٞٗتش 35 ١بي ٗٞاكالتيساٟ

 2240000 ١ٌتبس 14937 ٜٗبثغ صيؼت ٗحيٌي

 4343000 - - ر٘غ

 *هٌبع: ّواى هٌبع                       
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 ( ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿُت ًلثي٦ِ 2-3-1-1-2-1
ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿُت ًلثي٦ِ ؿك ٤١اعي ُٞبٙي ٨ُل ًلثي٦ِ ٣ صٌجيـ٥ ث٦ آٟ ٍلاك ٕلىتا٦ اًات. ايا٠    

  41فلٕ ُٞبٙي ٣  َ 32ْ  45تب  َ 32ْ  ٧35ْتبك ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيبئي  َ 15671ب٤١ٟ ثغلا١ي ثب ٣ًقت ّ

( C2ع٤ٗ ُلٍي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ّ٘ ٌٝبعت اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿاكاي ُاـت ٝت٤ًاظ )   59ْ  52تب  َ 59ْ

 ثبُـ. ٝي

ي ِّاب٣كمي، اٝاب٠ّ   ؽٌبكات ٣اكؿ٥ عجٌ ثلكًي٨بي ثقٞ٘ آٝـ٥ ام ١بعيا٦ ىلًابيَ ثابؿي ثا٦ اكاضا     

٧ناك كيبٗ ثلآ٣كؿ ُـ٥ اًت. ام ّ٘  ١٤ٌْٝ5045500ي، كا٨٧بي ٤ٝآالتي ٣ ٢ٝبثـ ميٌتي ًبٙيب٦١ عـ٣ؿ 

كيابٗ   3159000كيبٗ ث٦ تأًيٌبت ٨ٜٝ،  ٧100000ناك كيبٗ ث٦ ٢ٝبعٌ ١٤ٌْٝي،  ٧966500ب اي٠ ؽٌبكت

يبٗ ثا٦ ٢ٝابثـ ميٌات ٝغيغاي     ك 1800000كيبٗ ث٦ ٣اعـ٧بي ٤ٝآالتي ٣  20000ث٦ اكاضي ِّب٣كمي، 

 ٤ُؿ. ؽٌبكت ٣اكؿ ٝي

ٟ 1-2-1-4ؿك رـ٣ٗ ) ٧ابي ثغلا١اي ىلًابيَ    ( ٝيناٟ ؽٌبكت ث٦ ٢ٝبثـ ميٌتي ٣ اٍتٔبؿي ؿك ّاب٤١

 ثبؿي ؿُت ًلثي٦ِ فلض٦ ُـ٥ اًت. 

 

 1388( ٝيناٟ ؽٌبكت ث٦ ٢ٝبثـ اٍتٔبؿي ٣ ميٌتي ؿك ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿُت ًلثي٦ِ 1-2-1-4رـ٣ٗ )

 ٝاحذ ٗوذاس توشيجي تٜٗبثغ تحت خؼبس
ٗيضاٙ خؼبست دس ًبٛٞٙ دس ػبّ )١ضاس 

 سيبّ(

 966500 خبٛٞاس 1933 ٗؼٌٞٛي

 100000 كوشٟ ؿ٢شى كٜؼتي ٝ ًبسخب٠ٛ ػٞٓلبت تأػيؼبت ٢ٖٗ

 2159000 ١ٌتبس 3159 ًـبٝسصي

 20000 ًئٞٗتش 20 ١بي ٗٞاكالتيساٟ

 1800000 ١ٌتبس 12000 ٜٗبثغ صيؼت ٗحيٌي

 5045500 - - ر٘غ

 *هٌبع: ّواى هٌبع         
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 (ّب٤١ٟ ثغلا١ي عٌي٠ آثبؿ مي٢بة3-3-1-1-2-1
٧بي ٣ًيقي ام ؿُت عٌي٠ آثبؿ كا ؿك ثل ٕلىت٦ اًت. اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١اي ثاب   اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ثؾَ

فالٕ   32ْ 35تاب  َ  32ْ 20ع٤ٗ ُلٍي ٣ َ 60ْ 14تب َ 60ْ ٧01ْتبك ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيبئي َ ٣23524ًقت 

 ٍلاك ٕلىت٦ اًت.  ُٞبٙي

٧ْتابك   9087(، ٧C1ْتبك ؿاكاي ُاـت ميابؿ )   7701ام ّ٘ ٌٝبعت اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ٣ًقتي ثلاثل 

ًاغظ   (1-2-1-5ؿك رـ٣ٗ  )( ٝيجبُـ. ٧C3ْتبك ؿاكاي ُـت ّٜ ) 6736( ٣ C2ؿاكاي ُـت ٝت٤ًظ )

٣ اٍتٔبؿي تغات تاأحيل   ٣ ٤ٍٝقيت ّب٤١ٟ ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي عٌي٠ آثبؿ مي٢بة ٧ٞلا٥ ثب ٢ٝبثـ ميٌتي 

 آٟ فلض٦ ُـ٥ اًت. 

٧بي ١بُي ام ىلًابيَ ثابؿي ؿك ايا٠ ّاب٤١ٟ ثغلا١اي ثابٙل ثال        ٧بي ا١زبٛ ُـ٥ ؽٌبكتعجٌ ثلكًي

٧ناك كيبٗ ثا٦ ٢ٝابعٌ ٌٝا١٤ْي،     ٧150000ب ٧ناك كيبٗ ثلآ٣كؿ ُـ٥ اًت. ام ّ٘ اي٠ ؽٌبكت 4740000

٧ناك كيبٗ  3750000ٗ ث٦ كا٨٧بي ٤ٝآالتي ٣ ٧ناك كيب ٧40000ناك كيبٗ ث٦ اكاضي ِّب٣كمي،  800000

٧بي ى٤ً ث٦ ٝغـ٣ؿ٥ ٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ ث٦ ٢ٝبثـ ميٌت ٝغيغي ؽٌبكت ٣اكؿ ٝي٤ِؿ. ثؾ٨ِبئي ام ؽٌبكت

ٕالؿؿ ٣ ٧ٞض٢اي٠   ٣اكؿ ٝيٖلؿؿ ٦ّ ث٦ ؿٙي٘ ٝغـ٣ؿ ث٤ؿٟ ٣ اي٦ْ٢ فٞـتبً ث٦ ٢ٝبثـ ميٌت ٝغيغاي ٣اكؿ ٝاي  

 ا١ـ. ٧ب ؿك اي٠ ٨ُلًتبٟ ؿيـ٥ ُـ٥٘ ؽٌبكت١نؿيْي اي٠ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ّ

 

 ( ٗيضاٙ خؼبست ث٠ ٜٗبثغ اهتلبدي ٝ صيؼتي دس ًبٛٞٙ ثحشاٛي 1-2-1-5رذّٝ )

 1388حؼيٚ آثبد ؿيٜبة 

 ٗيضاٙ خؼبست دس ًبٛٞٙ دس ػبّ )١ضاس سيبّ( ٝاحذ ٗوذاس توشيجي ٜٗبثغ تحت خؼبست

 150000 خبٛٞاس 300 ٗؼٌٞٛي

 - - - تأػيؼبت ٢ٖٗ

 800000 ١ٌتبس 800 سصيًـبٝ

 40000 ًئٞٗتش 40 ١بي ٗٞاكالتيساٟ

 3750000 ١ٌتبس 25000 ٜٗبثغ صيؼت ٗحيٌي

 4740000 - - ر٘غ

 *هٌبع: ّواى هٌبع                            
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 ٤١اك ٝلم  –( ّب٤١ٟ ثغلا١ي تٔ ١ٞـي 4-3-1-1-2-1
يِا٦ ٣ ؿك ١ا٤اك ٝالمي ِّا٤ك ثاب      اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿك ٤١اعي ُٞبٗ ُلٍي تب ُالً ٨ُلًاتبٟ ًلث  

 60ْ ٧35ْتبك ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيابيي  َ  27168اىنب١ٌتبٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ثب ٌٝبعت 

فلٕ ُٞبٙي ٣اٍـ ُـ٥ اًت. ثؾِي ام اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ثاب   32ْ  39تب َ 32ْ 22ع٤ٗ ُلٍي ٣ َ 60ْ  50تب َ

بُـ ؿك ٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ّ٘ ٌٝابعت  ث٧بي ُٞبٙي ّب٤١ٟ عبضل ٝي٧ٞي٠ ١بٛ ٦ّ ثؾَ

( ًغظ ٣ ٤ٍٝقيات ايا٠ ثؾاَ ام    1- 2-1-6( اًت. ؿك رـ٣ٗ )C3اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿاكاي ُـت ّٜ )

٤١اك ٝلم ٣ ٢ٝبثـ ميٌتي ٣ اٍتٔبؿي تغت تأحيل آٟ اكائا٦ ُاـ٥    –ّب٤١ٟ ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي تٔ ١ٞـي 

 اًت.

٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ُبٝ٘ تأًيٌبت ٨ٜٝ كا٨٧ابي ٤ٝآاال١ي ٣ ٢ٝابثـ    ٧بي ٣اكؿ ُـ٥ ١بُي ام ايؽٌبكت

٧ناك كيبٗ اًت ّا٦   ٧4157500بي ١بُي ام اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ثلاثل ميٌت ٝغيغي ٝيجبُـ. ّ٘ ؽٌبكت

٧اناك كيابٗ ثا٦ تأًيٌابت ٨ٝاٜ )ثبماكصا٦ ٝالمي( ٣         ٧50000ناك كيبٗ ث٦ كا٨٧ابي ٤ٝآاالتي،    35000

 يٌت ٝغيغي ٣اكؿ ٝيٖلؿؿ.٧ناك كيبٗ ث٦ ٢ٝبثـ م 4072500

 

 ( ٗيضاٙ خؼبست ث٠ ٜٗبثغ اهتلبدي ٝ صيؼتي دس ًبٛٞٙ ثحشاٛي ٝ كشػبيؾ ثبدي  1-2-1-6رذّٝ )

 1388ٛٞاس ٗشص  –تَ ٛ٘ذي 

 ٗيضاٙ خؼبست دس ًبٛٞٙ دس ػبّ )١ضاس سيبّ( ٝاحذ ٗوذاس توشيجي ٜٗبثغ تحت خؼبست

 - - - ٗؼٌٞٛي

 50000 كوشٟ 1 تأػيؼبت ٢ٖٗ

 - - - ًـبٝسصي

 35000 ًئٞٗتش 35 ١بي ٗٞاكالتيساٟ

 4072500 ١ٌتبس 27150 ٜٗبثغ صيؼت ٗحيٌي

 4157500 - - ر٘غ

 *هٌبع: ّواى هٌبع                  
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 ثغلا١ي ٝؾتبكاٟ ( ّب5-3-1-1-2-1ٟ٤١
فالٕ   32ْ 31تاب َ  32ْ 17ع٤ٗ ُالٍي ٣ َ  59ْ 40تب َ 59ْ 13اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿك ٝؾتٔبت رنلاىيبئي َ

ُٞبٙي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ثؾِي ام اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ؿك ٨ُلًتبٟ ثيلر٢ـ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ٌٝبعت اي٠ 

٧ْتابك ؿاكاي   14791(، ٧C1ْتابك آٟ ؿاكاي ُاـت ميابؿ )    ٧4022ْتبك اًت ّا٦   30702ّب٤١ٟ ثغلا١ي 

( ًاغظ ٣  1-2-1-7( اًات. ؿك راـ٣ٗ )  ٧C3ْتابك ؿاكاي ُاـت ّاٜ )    11889( ٣ C2ُـت ٝت٤ًظ )

يت ّب٤١ٟ ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ٝؾتبكاٟ ٧ٞلا٥ ثب ٢ٝبثـ ميٌتي ٣ اٍتٔبؿي تغات تاأحيل آٟ فلضا٦    ٤ٍٝق

 ُـ٥ اًت. 

٧اناك كيابٗ    6685000ؽٌبكات ١بُي ام اي٠ ّب٤١ٟ ثغلا١ي ث٦ ٢ٝبثـ ميٌتي ٣ اٍتٔبؿي ًابٙيب٦١ ثلاثال   

اك كيابٗ ثا٦ اكاضاي    ٧ن ٧2400000ناك كيبٗ ث٦ ٢ٝبعٌ ١٤ٌْٝي،  250000ثلآ٣كؿ ُـ٥ اًت. ام اي٠ ٝجٚل 

٧اناك كيابٗ ثا٦ ٢ٝابثـ ميٌات ٝغيغاي        ٧3975000ناك كيبٗ ث٦ كا٨٧بي ٤ٝآالتي ٣  60000ِّب٣كمي، 

 ؽٌبكت ٣اكؿ ٝيٖلؿؿ. 

( ٗيضاٙ خؼبست ث٠ ٜٗبثغ اهتلبدي ٝ صيؼتي ًبٛٞٙ ثحشاٛي ٝ كشػبيؾ ثبدي ٗختبساٙ  1-2-1-7رذّٝ )

1388 

 بست دس ًبٛٞٙ دس ػبّ )١ضاس سيبّ(ٗيضاٙ خؼ ٝاحذ ٗوذاس توشيجي ٜٗبثغ تحت خؼبست

 250000 خبٛٞاس 500 ٗؼٌٞٛي

 - - - تأػيؼبت ٢ٖٗ

 2400000 ١ٌتبس 4000 ًـبٝسصي

 60000 ًئٞٗتش 40 ١بي ٗٞاكالتيساٟ

 3975000 ١ٌتبس 26500 ٜٗبثغ صيؼت ٗحيٌي

 6685000 - - ر٘غ

 *هٌبع: ّواى هٌبع
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 ( ّب٤١ٟ ثغلا١ي عجي ٌٝي٢ب 6-3-1-1-2-1
ي٠ ثؾَ ام ّب٤١ٟ ثغلا١ي ىلًبيَ ثبؿي ى٤ً ؿك ُٞبٗ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٣اٍاـ ُاـ٥ اًات . ايا٠     ا

 60ْ 08تاب  َ  60ْ ٧06ْتبك ؿك ٝؾتٔابت رنلاىيابيي َ   1480ثؾَ ام ّب٤١ٟ ثغلا١ي عجي ٌٝي٢اب ثب ٣ًقت 

ؿك فلٕ ُٞبٙي ٣اٍـ ٕلؿيـ٥ اًات. ثؾِا٨بئي ام ايا٠ ّاب٤١ٟ ثغلا١اي       32ْ 40تب َ 32ْ 37ع٤ٗ ُلٍي ٣ َ

 ٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ ٣اٍـ ُـ٥ اًت. 

اًت ٣ ّٚي٦ ؽٌابكت ٧ابي    (C3)ّ٘ ًغظ اي٠ ثؾَ ام ّب٤١ٟ ثغلا١ي عجي ٌٝي٢ب ؿاكاي ُـت ّٜ 

٣اكؿ ام اي٠ ّب٤١ٟ ٦ّ ت٨٢ب ُبٝ٘ ؽٌبكت ٧بي ميٌت ٝغيغي ٝي ثبُـ ؿك ٨ُلًتبٟ ؿكٝيبٟ ٝغبًج٦ ُـ٥ 

٧بي ارلائي ٨ُلًاتبٟ ًلثيِا٦ ؿك   ٦ ىقبٙيت٧ب ؿك اي٠ ّب٤١ٟ ثاًت. اي٠ اٝل ث٦ ؿٙي٘ ا١ـُ ث٤ؿٟ ؽٌبكت

 اي٠ ٨ُلًتبٟ ٝغبًج٦ ٣ ث٤ٔكت رـإب٦١ اكائ٦ ١ِـ٥ اًت.

  

 ( ؽبُ ٣ اًتقـاؿ اكاضي 2-1-2-1
 ؿًت٦ آٚي تٌَيٜ ٝي ٤ُؿ:  6تيپ اكاضي ٨ُلًتبٟ  ث٦ ع٤ك ّٚي ث٦ 

ين٥ ٧بي ثابؿثن١ي  ٣اك -٧5بي ًيالثي  ؿُت -٧4بي ى٤ٍب١ي  ٧ب ٣ تلاًتىالت -3تپ٦ ٧ب   -٧2ب  ٥٤ّ -1

 اكاضي ٝؾ٤ٚط  -6ُْ٘ ٢ًٔ كين٥ ؿاك  

ٝتلي ٣اٍاـ   212 00اٙي 1400ؿ٧ـ ٦ّ ؿك اكتيبؿ ٧ب تِْي٘ ٝيثيِتل اكاضي ٨ُلًتبٟ كا تپ٦ ٧ب ٣ ٥٤ّ -2

٧بي آفكي٠، ؿٕل١٤ٕي ، ٤ٖٚ٢ّٝلائي ، ٝبكٟ ، ٧بي آ٧ْي ًؾت، ٝب٦ً ٢ًٔ، ٣ٔ٢ً ٝتِْ٘ ام ٢ًٔ

% ٝي ثبُاـ  20فكي٠ ٣ آ٧ْي ٝي ثبُـ. ُيت اي٠ اكاضي ثبمي كًي ٣ مٚج٦ ثب ٨ٖ٢ًبي ؿٕل١٤ٕي ، آ

 ٣ مبٙجبً ٙؾت ٣ ثـ٣ٟ پ٤َُ ؽبّي ثب پ٤َُ ّٜ فٌٞ ؽبُ ٝي ثبُـ. 

٣ ٧ٞض٢ياا٠   Calaric Regosols , Lithiclepiosdsام ١ؾال ًبمٝبٟ ىبئ٤ اي٠ ؽبُ ُابٝ٘   

Gypsic Regosol  .ٝي ثبُـ 

١ٞي ٤ُؿ. ٕيب٧بٟ اًتپي پلا٢ّـ٥ ؿك آٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ  ٧ب اًتيبؿ٥ ص٢ـا١يؿك عبٗ عبضل ام اي٠ ؽبُ 

ٕلؿؿ ٣ ثيِتل ؿك ٢ّبك٥ ؿك٥ ٧اب ، ثبمابت ٣ ٌٍٚٞاتبٟ    ٧بي اتيبٍي يب ىٔٚي اًتيبؿ٥ ٝي٣ ث٦ ٤ٓكت صلإب٥

 ِٝب٧ـ٥ ٝي ٤ُؿ.
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٧ب، ُيت ت٢ـ، ىلًبيَ آثي ميابؿ ٣ ٝغاـ٣ؿيت پ٤ُاَ    ٧بي اًبًي اي٠ ٤١ؿ ؽبُام ٝغـ٣ؿيت 

٧ب فٞٚيبت فٞلا١اي ٣ عيابؽتي ام ٍجيا٘ عيبؽات     لاي٠ ؿك تٞبٛ اي٠ ٦١٤ٕ ؽبُؽبّي ٣ ٕيب٧ي اًت. ث٢بث

 ع٤م٥ آثؾين، ر٤ٕٚيلي ام صلا يب عـاٍ٘ ٢ّتلٗ صلا ، اعيب ت٤ًق٦ ٝلاتـ ممٛ ٣ ضل٣كي اًت.

٧بي ى٤ٍب١ي ؿك ُٞبٗ ُلً ٣ ملة ٣ ٧ٞض٢ي٠ ثا٦ ٓا٤كت ٧ابي    ٧ب ٣ تلاًتتيپ اكاضي ىالت

٧ب تغت ىلًبيَ آثي ٍلاك ؿاكؿ. ٢ٝغ٦َ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. اي٠ ؿًت٦ ام ؽبُ ٦ْٙ ٧بي پلا٢ّـ٥ ؿك ر٤٢ة ٣ ٝلّن

(  302( ٣ ؿك ١ا٤ؿ )   301ؿكٓـ ٝي ثبُـ. پ٤َُ ٕيب٧ي آٟ ّٜ تب ٝت٤ًظ ) ٤١ؿ  10اٙي  2ُيت اكاضي 

 ٝت٤ًظ تب ميبؿ ٝي ثبُـ.

ٝي ثبُـ. ٝغاـ٣ؿيت   Hapliccalcisols , Calcaric Rogolsام ١ؾل ىبئ٤ اي٠ ؽبُ ُبٝ٘  

٧ب ٝغـ٣ؿيت ُيت  ٣ پٌتي ٣ ث٢ٚـي، ىلًبيَ آثي ٝت٤ًظ تب ميابؿ ٣ ٝغاـ٣ؿيت   اًبًي اي٠ ؽب٧ُبي 

٧ب ١يبم٢ٝـ ٢ّتلٗ صالا، فٞٚيابت عيبؽات ؽابُ ٣     فٌٞ ؽبُ ٣ ٣ر٤ؿ ٢ًٖلين٥ ميبؿ ٝي ثبُـ. اي٠ ؽبُ

 اعيبو ٣ ت٤ًق٦ ٝلاتـ ٝي ثبُـ. 

٧ب ام ١ؾل ىبئ٤ رانو  اي٠ ؽبُ ٧بي ًيالثي ىَظ ؿكر٤٢ة ٣ ُلً ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ يبىت ٝي ٤ُؿ.ؿُت

ٝي ثبُـ. ُيت اي٠ ؽبُ ٧Salic pbas ( Sodic solonchaks , Haplicssolonchaksبي)ؽبُ

 ؿكٓـ ثب ؿكر٦ ٤ُكي ٣ ٍٚيبئيت ميبؿ ٝي ثبُـ.  3اٙي  ٧1ب ثي٠ 

٧بي كيان ٣ ؿكُات تِاْي٘    ٧ب ٣ ؿك٥ ٧بي ّٜ فٌٞ ام ٧ٔ٢ًب ، ؿا٦٢ٝ ٧٥٤ّبي ا٣اي٘ ؿُتؽبُ 

اي ِّب٣كمي ٢ٝبًت ١ٞي ثب٢ُـ، اٝب ثلاي تنقي٦ ًيل٥ ٧بي آة ميلمٝي٢ي ٤ٝحل ٧ٌات٢ـ. ثبىات   ٦ّ ثل ُـ٥

٧بي ٝيب١ي ٣ پبيي٠ ؿُت ٝق٤ٞمً ام كينؿا٦١ ٧ب ) ٠ُ ، كى ، ٣مي يب ٙيٞا٤ٟ ( تِاْي٘ ُاـ٥ ٣ ام    ٌٍٞت

ٜ تب ٧بي ٤ٙٝي، ٤ٙٝي كًي ٣ ٙي١٤ٞي ٝي ثب٢ُـ ٣ ٢ٝبًت ثلاي ّبُت ٧ٌت٢ـ.) پ٤َُ ٕيب٧ي ٤١ّؿ ؽبُ

 ٝت٤ًظ ٕيب٧بٟ اًتپي ٣ َٝب٣ٛ ث٦ ٤ُكي ٝي ثبُـ. 

٧ب، ؽغل ًي٘ ٕيلي ؿك ىٔ٘ ثبك١ـٕي، ٤ُكي ٣ ٍٚيبئيت ميبؿ ٣ ٧بي اًبًي اي٠ ؽبُٝغـ٣ؿيت 

٧ب ٣ آثلا٦٧ ٧ب ٣ م٧اِْي ٣ ٌُت٤ِ ٧ب ١يبم٢ٝـ ٢ّتلٗ ٌٝي٘اىانايَ ىالًبيَ ثابؿي ٝي ثبُـ. اي٠ ؽبُ

 ٝي ثبُـ. 
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ضي ٣اكين٥ ٧بي ثبؿثن١ي ُْ٘ ٣ اكاضي ٝؾ٤ٚط ٌٝبعات ميبؿي ١ـاكؿ. اٝاب آ٨١اب   ؿ٣ ٕال٥٣ ؿيٖل تيپ اكا

٧ب ٣ آثلا٦٧ ٧ب ٢ّتلٗ صلا ٣ كفبيت ا٤ٓٗ ٝلتـ ؿاكي ٣ فٞٚيبت ى٢اي عيبؽات   ١ين ١يبم٢ٝـ ث٦ ٢ّتلٗ ٌٝي٘

 1ام ؽبُ كا ؿاك١ـ.

 ( پ٤َُ ٕيب٧ي ٣ ٝلتـ 3-1-2-1
ٝيٚيبكؿ ٝتلْٝقت آة كا ؿاك١ـ ٦ّ  50ؼ ثلاًبى ثلكًي ٧بي ا١زاابٛ ُـ٥ ٝلاتـ ٤ِّك ت٤اٟ عي 

٧ب ٣ ٝلاتـ ؿك عيؼ ٝيٚيبكؿ كيبٗ اًت. ١ََ ر٢ٖ٘ 2500كيبٗ، اكمٍ آٟ ث٦  50ثباعتٌبة ٧ل ٝتلْٝقت 

آة ٣ؽبُ، ت٤ٙيـ اُتنبٗ، پِتيجب١ي ام ِّب٣كمي، ثٌتل عيبت ٣ ت٤ًق٦ پبيـاك ٤٢٧م ربيٖاب٧ي ؿك ِّا٤ك   

 ١2ـاكؿ.

ٝلاتـ ٣ پ٤َُ ر٢ٖٚي عجيقي ٨ُلًتبٟ ًلثيِا٦ ثا٦ تيْياِ     ( ، ٌٝبعت 1ّ٘-2-1-8رـ٣ٗ ُٞبك٥ ) 

 ٤١ؿ ٝلتـ ١ِبٟ ٝي ؿ٧ـ.

 )٧ْتبك( 1388( پ٤َُ ٝلاتـ عجيقي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ  1-2-1-8رـ٣ٗ ) 

ٛٞع پٞؿؾ         

 ُيب١ي 

 

 ٌٜٗو٠

 ًٖ تشاًٖ  ٛي٠٘ ٗتشاًٖ 
ثشٝصدُي ٝ ثذٝٙ 

 پٞؿؾ ًيب١ي

رِْٜ ١بي ٗلٜٞػي ٝ 

 احيبء ؿذٟ 

 ---- 49685 527876 38870 لًتبٟ ّ٘ ٨ُ

250000*هٌبع: ظازهاى جْاد وؽاٍرزي خراظاى ، هعاًٍت آبخيسداري ، ًمؽِ هٌابع اراضی اظتاى ، همياض                 
1

 

٤١ؿ ؿكؽتبٟ ر٢ٖٚي ٨ُلًتبٟ  امٚت ث٦٢ ٣ ثبؿاٛ ٧٤ّي ؿك ٤١اعي ٧٤ٌّتب١ي ٨ُلًتبٟ  ؿك ؿا٦٢ٝ ٧بي ٥٤ّ 

 3اًتب١ٌت  ٝي ثبُـ.غ٦َ م١،٤١ٞـاٟ، ٢ٝ

                                                           

250000ظازهاى جْاد وؽاٍرزي ، هعاًٍت آبخيسداري ، ًمؽِ هٌابع اراضی اظتاى ، همياض   -1
1

 .  ]خراظاى  [، 

250000ظازهاى جْاد وؽاٍرزي ، هعاًٍت آبخيسداري ، ًمؽِ هٌابع اراضی اظتاى ، همياض    - 2
1

 .  ]ىخراظا [ 
 ( . 1388،  ]ظربيؽِ [ ادارُ هٌابع طبيعی ؼْرظتاى ، ٍاحذ آهار ٍ اطالعات ،  )  -3
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(،  Zyyopby11uma Atriplicoides)  ٧ب ٣ ام ١ا٤ؿ ٍايش  پ٤َُ مبٙت ٕيب٧ي ر٢ٖ٘ ؿُت

 ٍااايش ٣ ثاااب تااالاّٜ ّٞتااال تااابك     (ArtemisiaSiebri)(، ؿك٢ٝااا٦ ؿُاااتي  Tamarialٕااان) 

  (Halanglonspp .ٝي ثبُـ )1 

هي ؽ٤كُايـي ٣ رااقة   تابك ١ََ ٤ٝحالي ؿك ثيبثاابٟ مؿايااي ٣ ثبفاج اىانايَ راقة ا١ال     

ا٦ٚٓ ؿك ٧ْتبك ضلك راـي   300كع٤ثت ٝي ٤ُؿ، اٝب ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤اٟ ماؿ آ٣كي ميبؿ آٟ اىنايَ ثيَ ام 

٧بي ميلمٝي٢ي كا ثب ِْٝ٘ ٤ٝار٦ ٝي ًبمؿ ٣ ؿك ١تيز٦ تبك ؽِِ ٝاي ُا٤ؿ.   ث٦ ٝغيظ ٣اكؿ ٝي ٢ّـ، آة

 2اًت. ا٦ٚٓ 100ث٨تلي٠ ا١ج٧٤ي ّبُت تبك ؿك ٧ل ٧ْتبك پي ام كُـ ّبٝ٘ 

ث٦ ع٤ك ّٚي ٕيب٧بٟ ٝلتقي ٨ُلًتبٟ  ُبٝ٘ ؿك٦٢ٝ، آتلپيْٚي، ؽبكُتل، عبد، صلؽ٦، كيَ ثان،  

٤ُك ، ًپ٢ـ، ّب٦ٙ، ّٞب، ٕن، تبك، ا١ِبٟ، ا٢ًْجي٘، يبٗ اًت، ث٦٢، كي٤اى، ٍابكس، تزِاِ، آ١نا٤ك٥، تالػ،     

  3اُتلمبم، ُِٚ ٝي ثبُـ.

ٟ  ثلؽي ام ٕيب٧بٟ ؿاك٣ئي ٨ُلًاتبٟ، ٌٝاتبك،    آ٣يِا٠، ّٚپا٤ك٥،   ، ؽبِّايل، ؿك٢ٝا٦،  ٕا٘ ٕب٣مثاب

 ُب٧تل٥، ّب٤ّتي، كي٤اى، ث٦٢ ٣ ٕ٘ م٣ىب ٝي ثبُـ. ث٤ٝبؿكاٟ، 

ثلاثل ؽلىيت  3تلي٠ ف٤اٝ٘ ١بث٤ؿي ٝلاتـ ٣ ر٢ٖ٘ ٨ُلًتبٟ  تلاّٜ ثيَ ام عـ ؿاٛ ) عـ٣ؿ ٨ٜٝ

 ؿك ٢ٝغ٦َ ث٤ؿ٥ اًت. 1360-70ٝلتـ( ٣ اًتَلاك اىبم٦٢ ؿك ؿ٦٧ 

جبكت٢ـ ام: ثن ٧٤ّي، ُنبٗ، ٕلٓ، آ٤٧، ك٣ثب٥، ٤ٍس، ٝايَ، تْا٦،   )) عي٤ا١بت ٣عِي ٨ُلًتبٟ ف

 ٕلث٦ ٣عِي ٣ پ٢ٚٔ.((

 پل١ـٕبٟ آٟ فجبكت٢ـ ام : تي٤٨ ، ًيب٥ ًي٦٢ ، ّالك ، ّج٤تل ، ٤٧ثل٥ ، ًجنٕلؿٟ ، اكؿُ ٣ مبم. 

 

 ( ٜٗبثغ آة 2-2-1

تٞابفي ٣  آة ٢ِٝبو عيبت ٣ ك١٣ٌ م١ـٕي اًت. ا٧ٞيت آة ؿك تٞبٛ ُئ٤ٟ م١ـٕي اٍتٔابؿي ار  

ىل٢٧ٖي ثِل ٤٨ِٝؿ ثلٌّي پ٤ُيـ٥ ١يٌت. اكمٍ ٣ افتجبك آة ؿك ٢ٝبعٌ ؽِِ تب ١ي٦ٞ ؽِِ ر٨بٟ، ام 

                                                           
پایاى ًاهِ وارؼٌاظی ارؼذ جغرافيا، داًؽگاُ آزاد « ) عَاهل هَثر در تَظعِ رٍظتایی دّعتاى درح » ظيذ ابراّين ؼَاوٌذي ،   -1

 ( . 1383اظالهی ، ٍاحذ هؽْذ ، 
 .205( ،  ؾ 1380ٌذ، ًگيي وَیر ) تْراى : داًؽگاُ تْراى ، هحوذ رضا بٌْيا، بيرج  -2
  ( . 1388،  ] ظربيؽِ [هطالعات گرٍُ تحميماتی، فرهاًذاري ؼْرظتاى ، ) -3
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٧بي آثلًاب١ي ٤ٝياـ ايا٠ عَيَات اًات ّا٦   ًبيل ١َبط ثيِتل اًت. ٣ر٤ؿ ث٢ـ٧بي ٍـيٞي، ٢ٍبت ٣ ّبٗ

 بثـ آة ٤ٞ١ؿ٥ ا١ـ. ٧بي ىلا٣ا١ي ؿك مٝي٦٢ اًتيبؿ٥ ثيِتل ام ٢ٝٝلؿٛ ٢ٝبعٌ ؽِِ تب ١ي٦ٞ ؽِِ ٤َُّ

ثؾَ ٣ًيقي ام ًلمٝي٠ ايلاٟ ؿك ٢ٝغ٦َ ؽِِ ٣ ١ي٦ٞ ؽِِ ٣اٍاـ ٕلؿياـ٥ اًات. ؿك ص٢اي٠     

 ُلايغي ١ن٣مت ر٤ي ٤ِّك ٦ّ تبٝي٠ ٢٢ّـ٥ آة ٤ٝكؿ ١يبم ًلمٝي٠ اًت ، ثٌيبك ا١ـُ ٝي ثبُـ.

ٝت٤ًاظ ثالاي   ٝيٚيٞتل ٝي ثبُـ، ؿك عبٙي٦ْ ايا٠   240ث٦ ع٤ك ّٚي ٝيناٟ ثبكاٟ ًبٙيب٦١ ايلاٟ ثلاثل 

  1ٝيٚيٞتل ثلآ٣كؿ ٕلؿيـ٥ اًت. 726ثيِتل ٣ ثلاي آًيب  800ر٨بٟ 

٤ُؿ ٦ّ ٨ُلًاتبٟ  ام َٝبي٦ٌ ٝيناٟ ثبك١ـٕي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ثب ّ٘ ٤ِّك اي٠ ١تيز٦ عبٓ٘ ٝي

ٝيٚيٞتل ام٣ضقيت ٢ٝبًجي ثلؽ٤كؿاك ١يٌت. ث٦ ٧ٞي٠ ؿٙيا٘ ٢ٝابثـ آة ًاغغي ؿك     189ًلثي٦ِ ثب عـ٣ؿ 

 ت ٧بيي ك٣ثل٣ ٝي ثبُـ. ٢ٝغ٦َ ثب ٝغـ٣ؿي

 

 ( ٢ٝبثـ آة ًغغي1-2-2-1
٢ٝبثـ آة ًغغي ٦ّ ؿك مٝي٦٢ ٧بي ٝؾتٚو ثا٤يو٥ ِّاب٣كمي ٝا٤كؿ اًاتيبؿ٥ ٍالاك ٝاي ٕيل١اـ.         

ك٣ؿ٧بي ايلاٟ ٣ فؽيل٥ آثي ًـ٧بي ثٌت٦ ثل ك٣ي اي٠ ك٣ؿ٧ب ٝي ثبُـ. ثـٙي٘ ُلايظ آة ٣ ٧ا٤ايي ايالاٟ   

ؿ٧بي ايلاٟ كا ك٣ؿ٧بي ىٔٚي تِْي٘ ٝي ؿ٢٧ـ. ٣يوٕي ث٤يو٥ ؿك ٤١اعي ؽِِ ٝلّني ٣ ُلٍي فٞـ٥ ك٣

٧بي كُـ ٣ ٤ٞ١ ٝغ٤ٔمت ِّاب٣كمي، ثا٤يو٥ تبثٌاتبٟ اًات.     اي٠ ك٣ؿ٧ب ، ّٜ آثي ٣ ؽِْي آ٨١ب ؿك ٝب٥

ث٢بثلاي٠ ِّب٣كما١ي ٦ّ ام آة ك٣ؿ٧ب ثلاي آثيبكي اكاضي اًتيبؿ٥ ٝي ٢٢ّـ ؿك ى٤ٔٗ ٕلٛ ًبٗ ثاب ِٝاْ٘   

 2ّٜ آثي ٤ٝار٦ ٝي ثب٢ُـ.

غـ٣ؿ٥ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ تقـاؿ ك٣ؿ٧بي ؿائٞي ا١ـُ ٣ ام ٤١ؿ ىٔٚي ٧ٌت٢ـ. ت٨٢ب ك٣ؿ ؿائٞي ك٣ؿ ؿك ٝ 

ٙيتل ؿك حب١ي٦ اًت ٦ّ ؿك عبٗ عبضل ًـ ًايب٤٧ ثال ك٣ي آٟ ؿك    150ًيب٤٧ ٝي ثبُـ ٦ّ ٝيناٟ آثـ٧ي آٟ 

                                                           
 139( ، ؾ 1388، چاپ یازدّن، ]تْراى  [ٍزارت آهَزغ ٍ پرٍرغ، وتاب جغرافياي دٍم دبيرظتاى،  ) - 1

،  هٌابع آب ٍ هعائل آب اظتاى خراظاى ) هؽْذ:  هَظعِ چاپ ٍ اًتؽارات آظتاى لذض  ظعيذ تَظلی، ظعيذ ٍ ظعذ ا... ٍالیتی -2

 . 13( ، ؾ  1370رضَي، 
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ت ٤ُك عبٗ اعـاث اًت ٣ ت٤اٟ آثيبكي ؿُت ١بم ؿُت ٣ ؿكط ٣ اكاضي پبيبة ًـ كا ؿاكؿ. آة آٟ ١ين ٙ

 1ٝي ثبُـ.

ؿك ثؾَ ُلٍي ٨ُلًتبٟ  ُج٦ْ آثلا٦٧ ر٨ت ملثي ا ُلٍي ؿاُت٦ ٣ ث٦ ؿاؽ٘ ) ٤ّيل( ؿً ت٢ـي  

 60اىنب١ٌتبٟ م٧ِْي ٝي ٤ُؿ. تٞبٝي م٧ِْي اكتيبفبت ِٝله ثل ؿُت ٝلمي ٦ّ ثا٦ فالٕ تَليجاي    

٣ ٝاب٧ي ك٣ؿ ١يان   ّي٤ٚٝتل ام ٝغـ٣ؿ٥ ك٣ًتبي ؽيلآثبؿ ٕنيِ ُل٣ؿ تب ع٤اٙي ٧يتبؿ ك٣ؿ ؿك ١نؿيْي ؿكط 

 ؿً ت٢ـي اىنب١ٌتبٟ اًت. 

ؿك ُٞبٗ ملة ٨ُلًتبٟ  ١ين ُج٦ْ آثلا٦٧ ٧ب ثب ر٨ت ر٢ا٤ثي ا ُاٞبٙي ثا٦ ك٣ؿ ُا٤ك ثيلر٢اـ        

ٝتٔ٘ ٝي ٤ُؿ ٣ ًپي ث٦ ؿُت ٤ٙت  ٝي كينؿ. ؿك ر٤٢ة ٣ ُلً ٨ُلًتبٟ  ك٣ؿ٧ب ر٨ت ُٞبٗ ملثي 

٤ؿ. ؿك ٝز٤ٞؿ ٝي ت٤اٟ ٕيت ٌٍاٞت  ر٤٢ة ُلٍي ؿاُت٦ ٣ ؿك ٨١بيت ث٦ ؿاؽ٘ اىنب١ٌتبٟ م٧ِْي ٝي ُ

 (، 1-2-2-2(، )1-2-2-1افؾٜ آث٨بي ًغغي ٨ُلًتبٟ ث٦ ؿاؽ٘ اىنب١ٌتبٟ م٧ِْاي ٝاي ُا٤ؿ. ١َِا٦ )    

٧بي ًغغي ٣ ميلكٝي٢ي ٨ُلًتبٟ كا ث٦ تيْيِ ؿ٧ٌاتبٟ ١ِابٟ   ( ٣ضقيت آة4-2-2-1( ٣ )3-2-2-1)

 ٝي ؿ٧ـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (  . 1388،  ]بيرجٌذ[، ٍاحذ آهار ٍ اطالعات ، )  اظتاى ؼروت آب هٌطمِ اي -1
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 ( ٦َِ١ ٢ٝبثـ آة ؿ٧ٌتبٟ ؿكط٦َِ١1-2-2-1 )

 
 ( ٦َِ١ ٢ٝبثـ آة ؿ٧ٌتبٟ ٠ٝ٤ٝ آثبؿ٦َِ١2-2-2-1 )
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 ( ٦َِ١ ٢ٝبثـ آة ؿ٧ٌتبٟ ٤ٝؿ٦َِ١3-2-2-1 )

 
 ( ٦َِ١ ٢ٝبثـ آة ؿ٧ٌتبٟ ٨١بكرب٦َِ١4-2-2-1ٟ )
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 ( ٢ٝبثـ آة ميلمٝي٢ي2-2-2-1
ثاب  تلي٠ ٢ٝبثقي ٧ٌت٢ـ ٦ّ ؿك ٢ٝبعٌ ؽِِ ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ماكفي٠ ٍلاك ٝاي ٕيل١اـ.   ٧بي ميلمٝي٢ي ٨ٜٝآة

٧ب ثبياـ ثال اًابى ٝقيبك٧ابيي     ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٢ٝبثـ آة ث٦ ًلفت ٍبث٘ اعيبو ١ٞي ثب٢ُـ، ٙقا اًتيبؿ٥ امآٟ

ثبُـ ٦ّ ت٤ًظ ًبمٝبٟ آة تقيي٠ ٝي ٕلؿؿ. يق٢ي فٌٞ عيبكي ، ٝيناٟ ؿثي ث٨ل٥ ثلؿاكي ٍـكت ٤ٝتا٤ك ٣  

  1ميل٥ امعـ ٝزبم تزب٣م ٢١ٞبيـ .

٧ابي  ام ا٧ٞيات ميابؿي ثلؽا٤كؿاك اًات. ثٌايبكي ام ىقبٙيات       ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٢ٝبثـ آة ميلمٝي٢ي

 ٟ ِّب٣كمي ؿك ٢ٝغ٦َ ثغ٤ك ت٢ٖبت٢ٔ ٣اثٌت٦ ث٦ ثلؿاُت ام اي٠ ٢ٝبثـ اًت. ٧ل ٦١٤ٕ تنييل ؿك ٝيناٟ ؿثاي آ

 ٧ب ، تبحيل ثٌنايي ؿك ت٤ٙيـات ٝغ٤ٔمت ِّب٣كمي ؿاكؿ. 

بت ٝاي ثبُاـ. ؿك ًاغظ    ث٦ ع٤ك ّٚي ٢ٝبثـ آة ميلمٝي٢ي ؿك ٢ٝغَا٦ ُابٝ٘ صاب٥، صِا٦ٞ ٣ ٢ٍا      

ٝيٚي٤ٟ ٝتالْٝقت  03/87عَٚا٦ صاب٥ فٞياٌ ٣ ١يٞا٦ فٞياٌ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ًبٙيب٦١ عـ٣ؿ  ٨ُ230لًتبٟ 

 آة ام آٟ ثلؿاُت ٝي ٤ُؿ. 

كُت٦ ٕناكٍ ُـ٥ اًت. ٝيناٟ تؾٚي٦ ًبم٦١ ام ايا٠ ٢ٍبت٨اب    591تقـاؿ ٤٢ٍات ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ،  

ؿ٧ب٦١ ص٦ِٞ ثاب تؾٚيا٦ ًابم٦١     135غـ٣ؿ٥ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ تقـاؿ ٝيٚي٤ٟ ٝتلْٝقت ث٤ؿ٥ اًت. ؿك ٝ 93/27

 ٝيٚي٤ٟ ٝتلْٝقت ٕناكٍ ُـ٥ اًت.  45/3

 ( ٝٔبكه آة ميلمٝي٢ي1-2-2-2-1

 3/0ؿكٓـ ؿك ثؾَ ِّب٣كمي،  ٧97بي ٝؾتٚو اٍتٔبؿي ٨ُلًتبٟ عـ٣ؿ ام ّ٘ ٝٔبكه آة ثؾَ

 ٥ اًت. ؿكٓـ ؿك ثؾَ ُلة ٣ ًبيل ث٦ ٝٔله كًيـ 7/2ؿكٓـ ؿك ثؾَ ٢ٓقت ٣ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 138ؾ   ( ،1381، جغرافياي التفادي ایراى ) هؽْذ : جْاد داًؽگاّی هؽْذ ، هطيعی لٌگرٍدي ظيذ حعي   -1
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 )ٗئيٞٙ ٗتش ٌٗؼت( 1388( ٝهؼيت ٜٗبثغ آة صيشصٗيٜي ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ 1-2-2-1رذّٝ )

 ؿ٢شػتبٙ اػتبٙ ٝاحذ ػٜٞاٙ
دسكذ ٛؼجت 

 ث٠ ؿ٢شػتبٙ

دسكذ ٛؼجت 

 ث٠ اػتبٙ

تخٔي٠ آة 

 صيشصٗيٜي

 چـ٠٘
 ٗئيٞٙ 

 ٗتش ٌٗؼت
54/48 45/3 3 7 

چبٟ ٛي٠٘ ػ٘ين 

 ٝ ػ٘ين

 ٗئيٞٙ

 ٗتش ٌٗؼت 
97/859 03/87 5/73 10 

 هٜٞات
 ٗئيٞٙ 

 ٗتش ٌٗؼت
62/262 93/27 6/10 6/10 

حزٖ ًْ تخٔي٠ ػبال٠ٛ اص ٜٗبثغ آة 

 صيشصٗيٜي

 ٗئيٞٙ 

 ٗتش ٌٗؼت
13/1171 41/118 100 10 

 1388بی، ٌَ*هٌبع: ؼروت آب هٌطمِ اي خراظاى ج                                            

 

 ٜٗبثغ آة صيشصٗيٜي ث٠ تلٌيي ٛٞع ٗلشف ثش حؼت ٗئيٞٙ ٗتش ٌٗؼت( ٗيضاٙ ٗلشف آة اص 1-2-2-2رذّٝ )

 ٛٞع ٗلشف
دسكذ ٛؼجت  ٗيضاٙ ٗلشف

 ث٠ ؿ٢شػتبٙ

دسكذ ٛؼجت 

 اًتبٟ ٨ُلًتبٟ ث٠ ؿ٢شػتبٙ

 94 97 8/986 26/111 ًـبٝسصي

 1 3/0 7/12 39/0 كٜؼت

 5 7/2 6/52 14/3 ؿشة ٝ ػبيش

 100 100 1/1052 79/114 ر٘غ

 1388َبی، ٌ*هٌبع: ؼروت آب هٌطمِ اي خراظاى ج                                               

 

 ( ِْٝالت ثؾَ آة ٨ُلًتب3-2-2-1ٟ
ّيٚا٤ٝتل   ٧200بي ؽبّي ٣ ٢ًتي ٦ّ ع٤ٗ آٟ ث٦ ت٤ميـ ١بٝت٢بًت مٝبٟ ثبك١ـٕي، اًتيبؿ٥ ام ّب١بٗ 

، فـٛ اعـاث ًاـ ٣ ث٢اـ ثال     ٧بيي ٦ّ ثبك١ـٕي ثيِتل اًتٝي كًـ، فـٛ فؽيل٥ آة ٝبماؿ ثل ١يبم ؿك ٝب٥

ك٣ي ك٣ؿؽب٦١ ٧بي ىٔٚي  ك٣ؿ٧بي ؿائٞي ؿك ُٞبٗ ) ك٣ؿ ٤ُك ثيلر٢اـ ( ٣ ك٣ؿ ُا٤ك ؿكط ؿك ر٢ا٤ة،    

فـٛ اًتيبؿ٥ ام ٢ٝبثـ آة ميلمٝي٢ي ؿُت ؽ٤ُبة، ٧يتبؿ ك٣ؿ، ٝب٧يل٣ؿ ث٦ ؿمي٘ ا٢ٝيتي، فـٛ ث٨ل٥ ثلؿاكي 
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ِْٝالت آٚي ٝلث٤ط ث٦ آة  …يٜ ٢ٝغ٦َ ٣ ٧بي ٢ٝبًت ثب اٍٚٓغيظ ام ٢ٝبثـ آة ٣ فـٛ ا١تؾبة ِّت

 ٢ٝغ٦َ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ اًت.

٧ابي پلثابكاٟ فؽيال٥ ًابمي آة     ث٦ ١ؾل ١ٖبك١ـ٥ ثب اًتيبؿ٥ ام ك٨ُ٣بيي ام ر٦ٚٞ فؽيل٥ ًبمي آة ؿك ٝب٥

٧بيي ٦ّ ١يبم ث٦ آة ١يٌت ، تٌغيظ ٌٝيل رليبٟ آة، اًتيبؿ٥ ام ٤ٙٙا٦ ٧ابي پٚاي اتاي٠ٚ،     ٤٢ٍات ؿك ىٔ٘

٧بي آثيبكي ؿك ٝاناكؿ ٣ ثبمابت ) آثيابكي ّا٤م٥ اي ٝاـكٟ (، ايزابؿ       ٞب١ي، آالط ك٣ًٍبؽت ا٨١بك ًي

اًتؾل ٧بي ًلپ٤ُيـ٥ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ر٤ٕٚيلي ام تجؾيل آة ، تٌَيٜ فبؿم٦١ آة، ث٨ل٥ ثالؿاكي ام ٢ٝابثـ آة   

٧اب ، ٨ٝابك ك٣ؿ٧ابي    ؿصبك ّٞج٤ؿ آة ٧ٌت٢ـ، ّب٧َ ؽل٣راي آة صاب٥  ٦ّ ٝلمي ٣ ا١تَبٗ آٟ ث٦ ٢ٝبؽَي 

) تٞبٛ آة ًغغي ٨ُل ًتبٟ ٠ٝ٤ٝ آثبؿ ٣ ٌٍٞتي ام آة ًغغي ؿ٧ٌتبٟ  عجي ٌٝي٢ب ٣  ي ٣ ؿائٞي،ىٔٚ

٧ٞض٢ي٠ ك٣ؿ ٤ُك ثيلر٢ـ ث٦ ؿاؽ٘ ؿ٧ٌتبٟ  ؿكط م٧ِْي ٣ ام ؿاؽ٘ ؿ٧ٌتبٟ  ث٦ اىنب١ٌتبٟ ٝاي كيانؿ (    

٨ال٥ ٣كي  اًتيبؿ٥ ام ك٨ُ٣بي ٢ًتي فؽيل٥ ًبمي ٣ تنييل ا٤ٖٙي ِّت ٝي ت٤اٟ ام آة ٤ٝر٤ؿ ؿك ٢ٝغ٦َ ث

ث٨ي٦٢ ٤ٞ١ؿ٥ ، ٝت٤ًظ فْٞٚلؿ ؿك ٧ْتبك ٝناكؿ ٣ ثبمبت ٢ٝغ٦َ كا اىنايَ ؿاؿ٥ ٣ اكاضاي ثيِاتلي كا ميال    

ِّت ثلؿ٥ ٣ ؿك ١تيز٦ ثب ايزبؿ اُتنبٗ ٣ ؿكآٝـ ثيِتل، ٤ٝرجابت كُاـ ٣ ُا٤ْىبيي كا ؿك ٢ٝغَا٦ ىالا٧ٜ      

 آ٣كؿ.

 

 ( ًـبٝسصي3-2-1

ئ٤ٙي٠ ثل ٝي ٕلؿؿ. ٦ّ ثا٦ ِّاب٣كمي ثا٦    ٨ًٜ ِّب٣كمي ؿك ؿكآٝـ٧بي ٝٚي ث٦ ١ٖلٍ ٌٝ ّب٧َ

كًيـ٥  1379ؿكٓـ ؿك ًبٗ  9/12ث٦  1372ؿكٓـ ؿك ًبٗ 24ف٤٢اٟ ثؾَ ٝقيِتي ١ٖلًت٦ ٝي ٤ُؿ. )ام 

 1اًت.

ؿك ٤ٓكتي ٦ّ ت٨٢ب كا٥ ك٧بيي ٤ِّك ثقـ ام ١يت اي٠ اًت ٦ّ ث٦ ِّب٣كمي ٣ ِّب٣كمي ٓا٢قتي  

 ت٤ر٦ ٕلؿؿ.

                                                           
1

 . 86، ؾ  (1381داًؽگاّی هؽْذ،  ) هؽْذ :ظيذ حعي هطيعی لٌگرٍدي ، جغرافياي التفادي ایراى  -
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لي٢ي اًت ٦ّ ِّب٣كمي ٝي ت٤ا١ـ اي٠ ١ََ كا ايياب  ٧بي ت٤ًق٦ اٍتٔبؿي، حل٣ت آىيْي ام ك٣ٍ

٢ّـ. ًيبًت ِّب٣كمي ثبيـ ثل ٝغ٤ك ت٤ٙيـ ثبُـ مٝب١ي ٦ّ اىنايَ ؿكآٝـ ٤ٓكت ٕلىات ؽا٤ا٥ ١ابؽ٤ا٥    

 ؽـٝبت كًب١ي ت٤ًظ ؽ٤ؿ ك٣ًتبئيبٟ ٤ٓكت ؽ٤ا٧ـ ٕلىت.

 

 ( ا٤١اؿ ٝبْٙيت مٝي٨٢بي ِّب٣كمي 1-3-2-1
ع٤ٗ تبكيؼ ٣ ثؾ٤ّٔ ؿك ؿ٦٧ ٧بي اؽيل ٌٝئ٦ٚ ٝبْٙيت تلي٠ ٌٝبئ٘ ك٣ًتب٧بي ايلاٟ ؿك ام ٨ٜٝ

مٝي٠ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ اكتجبط ت٢ٖبت٢ٖي ثب ًبيل ٌٝبي٘ ك٣ًاتب ؿاكؿ. ؿك فاي٠ عابٗ ٝبْٙيات مٝاي٠ يْاي ام       

ف٤اٝ٘ فٞـ٥ يْپبكص٦ ًبمي اكاضي ِّب٣كمي ر٨ت ثْبكٕيلي ٝبُي٠ آمت ِّب٣كمي ٝي ثبُـ. ٍج٘ ام 

يت ؿك ايلاٟ ٣ر٤ؿ ؿاُت ٦ّ ٨ٝٞتلي٠ آ٨١ب فجبكت ث٤ؿ٥ ا١ـ ام: ص٢ـ ٤١ؿ ٝبْٙ 1341آالعبت اكضي ًبٗ 

 1ثنكٓ ٝبْٙي، ؽلؿ٥ ٝبْٙي ، اكاضي ؽب٦ٔٙ، اكاضي ٤ٍ٤ٝى٦، اكاضي ًٚغ٢تي.

ك١٣ـ ٝبْٙيت مكافي ٣ ث٦ تجـ آٟ ١ؾبٛ ث٨ل٥ ثلؿاكي ِّب٣كمي يْاي ام ٝا٤اكؿ فٞاـ٥ ؿك ت٤ًاق٦     

٢ابؽت ؿٍياٌ ٝبْٙيت مكافاي ٣ صٖا١٤ٖي   ثؾَ ِّاب٣كمي اي٠ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ث٦ ُٞابك ٝي ك٣ؿ. ُ

ثلاي ثلٍلاكي كاثغ٦  2اًتيبؿ٥ ام اكاضي ميلِّت ؿك ؿاؽ٘ ٢ٝغ٦َ ام ا٧ٞيت ثٌيبك ميبؿي ثلؽ٤كؿاك اًت.

٢ُبؽت ٝبْٙيات ٣ ١ؾابٛ    3ث٨ي٦٢ ٝيبٟ ًب٢ّي٠ آٚي ٢ٝغ٦َ ٣ ٢ٝبثـ ام ر٦ٚٞ تقيي٠ عـ ١ٔبة مٝي٠ مكافي

 ث٨ل٥ ثلؿاكي ام ضل٣كيبت اًت. 

 بْٙيت مكافي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ فجبكت٢ـ ام:ا٧٤ٖٙبي ٝ

 ( ٝبْٙيت ؽ٤ٔٓي1-1-3-2-1
٧بي ثقٞ٘ آٝـ٥ ؿك ٝغـ٣ؿ٥ ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ آا٤م ؿ٣ ١ا٤ؿ ٝبْٙيات ؽ٤ٔٓاي     ثب ت٤ر٦ ث٦ ثلكًي

٣ر٤ؿ ؿاكؿ. اثتـا ٝبْٙيت ؽ٤ٔٓي ٦ّ ؿك تٞبٛ آثبؿي٨بي ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ث٤ٔكت ك٠ُ٣ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ ث٦ ؿ٣ 

بْٙي ٝي ثبُـ. اي٠ ٤١ؿ ٝبْٙيت ثل اكاضي آثي ٣ ثبمبت ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ٣ ٝالم  ُْ٘ فٞـ٥ ٝبْٙي ٣ ؽلؿ٥ ٝ

                                                           
 .35 – 58( ، ؾ 1369عبذ العلی لْعائی زادُ ،  تحَالت اجتواعی در رٍظتاّاي ایراى ) ؼيراز : اًتؽارات ًَیذ،  -1
 .    5، ؾ 1382هْر  5خراظاى ،  ،« هَاًع یىپارچِ ظازي اراضی ٍ هَاًع هَجَد »   -2
همذار زهيٌی وِ یه خاًَار رٍظتایی پٌج ًفرُ بتَاًذ اهرار هعاغ وٌذ. هتَظط آى در اظتاى خراظاى ّفت تا ّؽت ّىتار اظات.  »   -3

راضی اظتاى ًمل از علی اوبر هععَدي، هذیر اهَر ا«  اها در ؼوال خراظاى ایي هيساى ووتر ٍ در جٌَب خراظاى ایي عرف بيؽتر اظت.

 .  5( ، ؾ 1382هْر   5خراظاى، ) خراظاى : 



                                                                           غير قابل استناد                                                                                                               -پيش نويس سند توسعه شهرستان سربيشه

 

 

71 

 

اي٦١٤ٖ٢ اكاضي ِٝؾْ ُـ٥ اًت ٣ ٍغق٦ مٝي٠ ٧ل ُؾْ ّبٝالً ٝزنا اًت ٣ تَليجبً تٞبٝي اكاضي آثي 

 ٧بي ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ٝبْٙيت ؽ٤ٔٓي ؿاُت٦ اًت. ؿك آثبؿي

 ت اػت:٢ٗ٘تشيٚ ػٞاٗٔي ٠ً ثبػج سٝاد خشدٟ ٗبٌٓي ؿذٟ اػت ػجبس

 تٌَيٞبت مٝي٠ ؿك ١تيز٦ آالعبت اكاضي   -1

٣ر٤ؿ ٍب٤١ٟ اكث ؿك اًالٛ ٦ّ ثقـ ام عـاٍ٘ ؿ٣ ١ٌ٘ ثنكٓ ٝبْٙي كا ث٦ ؽالؿ٥ ٝابْٙي تٌَايٜ ّالؿ٥      -2

 اًت؛

 ٢ٝبثـ آة ٦ّ فٞـتب ٝتْي ثل ٢ٍبت ٝي ثبُـ. -3

ُاـ ّا٦   ٧بي ثبكم ٝبْٙيت اكاضي ؿك ك٣ًتب٧ب ٣را٤ؿ ٝبْٙابٟ مبيات ام ؿ٥ ٝاي ثب    يْي ام ٣يوٕي

ا١اـ ياب عاـاٍ٘ ًا١٤ْت ؿ٣ ٕب١ا٦      اّخليت آ١بٟ ١ين ام ؽلؿ٥ ٝبْٙبٟ ٝلى٦ ث٤ؿ ٦ّ ث٦ ٨ُل٧ب ٨ٝبرلت ّلؿ٥

٧ابي  ؿاك١ـ. يْااي ام ف٤اٝٚاي ٦ّ اؽيلاً ث٦ ك٣اد ثنكٓ ٝبْٙي ؿك ؿُات٨ب ّٞاِ ّالؿ٥ اًات عيال صاب٥      

 فٞياااٌ ٝي ثبُـ. 

 

 ( ٝبْٙيت ف٤ٞٝي 2-1-3-2-1
بي ثبيل ٣ ٤ٝات ٝي ُا٤ؿ ّا٦ ؿك ٝغاـ٣ؿ٥ ٣ عاليٜ ك٣ًاتب٧ب ٣      ٧اي٠ ٝبْٙيت ثيِتل ُبٝ٘ مٝي٠

٧ب ؿك اؽتيبك تٞابٝي  ٧بي فٞيٌ ؿك ؿُت٨ُل٧ب ٍلاك ؿاكؿ. اي٠ اكاضي تب ٍج٘ ام كُـ ثي ك٣ي٦ اعـاث صب٥

ا٧بٙي ك٣ًتب٧ب ث٤ؿ٥ ٣ ث٦ ف٤٢اٟ ِّت ؿيٜ ٣ يب ٝلتـ ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝي ٕلىت. اٝب ؿك عابٗ عبضال ام   

 ٥ اًت.٣ًقت آٟ ّبًت٦ ُـ

 ٝبْٙيت ؿ٣ٙيتي (3-1-3-2-1
ْيت ؿك احل ٝٔبؿك٥ ا٤ٝاٗ ٣اثٌتٖبٟ  كهياٜ ٕقُات٦ ث٤را٤ؿ آٝاـ٥ اًات . ثيِاتل ؿك       ٙاي٠ ٤١ؿ ٝب

 اؽتيبك ث٢يبؿ ٌٝتضقيبٟ ٣ رب١جبماٟ اًت. 

 ( ٝبْٙيت ٣ٍيي4-1-3-2-1
 ثب ت٤ر٦ ث٦ افتَبؿات ؿي٢ي ٣ ٝق٧جي ٝلؿٛ اي٠ ٢ٝغ٦َ ثؾِاي ام اكإ آثبؿي٨اب ٣ٍاو ا٧ا٘ ثيات     

فٔٞت ٣ ع٨بكت ٕلؿيـ٥ اًت ٦ّ ٓله ك٣ض٦ ؽ٤ا١ي اٝبٛ عٌي٠)ؿ( ٣ اعقبٛ ٧يئت ٧بي ٝاق٧جي ٝاي   

 ٤ُؿ. اٙجت٦ ؿك ك٣ًتب٧بي ؿكط اٝالُ ٝتقٌٚ ث٦ آًتبٟ ٍـى كض٤ي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 
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 ( سٝٛذ ث٢شٟ ثشداسي اص ٜٗبثغ آة ؿ٢شػتب2-3-2-1ٙ

تلي٠ فبٝا٘ ت٤ٙياـ ؿك   ٨ٜؿك ثٌيبكي ام ٤١اعي ايلاٟ ث٤يو٥ ؿك ٤١اعي ؽِِ ٣ ١ي٦ٞ ؽِِ آة ٝ

ثؾَ ِّب٣كمي اًت. اكمٍ اٍتٔبؿي اكاضي ِّب٣كمي ٣اثٌت٦ ث٦ َٝـاك آثي اًت ٦ّ ث٦ اكاضاي تقٚاٌ   

ؿاكؿ. امٚت ٤ٝاكؿ ث٦ ٢٧ٖبٛ ؽليـ ٣ ىل٣ٍ اكاضي ثغج فٞـ٥ ثال ك٣ي َٝاـاك آة اًات ؿك عابٙي ّا٦      

٤يو٥ ىٔاٚي ثا٤ؿٟ آ٨١اب    ٧بي ًغغي ثَٝـاك مٝي٠ ص٢ـاٟ ٝغلط ١ٞي ثبُـ. ؽِْي ًلمٝي٠ ٣ ّٞج٤ؿ آة

 ٧1بي ميلمٝي٢ي ثب٢ُـ.ًجت ٕلؿيـ٥ تب ايلا١يبٟ ام ٕقُت٦ ٧بي ؿ٣ك ث٦ ىْل ث٨ل٥ ثلؿاكي ام ٢ٝبثـ آة

ؿكٓـ مٝي٠ ٧بي ميل ِّت ّل٥ مٝي٠ آثيبكي ٝي ١٤ُـ. ثب ٣ر٤ؿ اي٠ ٧ٞي٠ َٝـاك ثيَ ام   20ت٨٢ب

ثلاي ت٤ٙيـ مقايي ثيِتل ممٛ اًات   ؿكٓاـ ت٤ٙيااـات ِّب٣كمي ؿ١يب كا ىلا٧ٜ ٝي ٢ّـ. ثـي٠ تلتيت 40

مٝي٠ ٧بيي ٦ّ ثب آثيبكي مكافت ٝي ١٤ُـ ٌٕتلٍ يبث٢ـ ٣ ُج٦ْ ٧ابي آثيابكي ٤ٝرا٤ؿ ١يان ت٤ًاق٦ ؿاؿ٥      

 ١٤ُ2ـ.

ؿك ا١تؾبة ك٣ٍ آثيبكي ف٤اٝٚي ١ؾيل: پٌتي ٣ ث٢ٚـي مٝاي٠، ؽ٤ٔٓايبت ؽابُ، ١ا٤ؿ ٕياب٥ ، َٝاـاك ٣       

بًت ثلاي آثيبكي ثبفج ٝؾبكد اضبىي ت٨ي٦ مٝاي٠ ٣  ّيييت ٣ اكمٍ آة ٝا٤حال اًت. ا١تؾبة ك٣ٍ ١ب٢ٝ

ؽليـ ٤ٙامٛ ٝي ٤ُؿ. ٧ٞض٢ي٠ ٤ٝرت ثبم كىت٠ ٧ني٦٢ ٧بي فٞٚيبت فـٛ ّبكايي آة ٣ ١يال٣ي ا١ٌاب١ي ٣   

 3ّب٧َ ٝغ٤ٔٗ ٝي ٤ُؿ.

 ( ُي٥٤ آثيبكي ؿك ٨ُلًتب1-2-3-2-1ٟ
غ٦َ كي٦ِ ٕياب٧ي  اضابىاا٦ ١ٞاا٤ؿٟ آة ث٦ اكاضي ميل ِّت ث٦ ٢ٝؾ٤ك ايزبؿ كع٤ثت ممٛ ؿك ٢ٝ

(Root  zone.ثلاي كُـ ٕيب٥ تغت ف٤٢اٟ آثيبكي تقليو ٝي ٤ُؿ )4 

٧بي ٢ًتي ٤ٓكت ٝي ٕيلؿ. آثيبكي ث٦ ٤ٓكت كؿييي ٣ يب آثيبكي ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ث٦ ك٣ٍ

٧ب ك٣اد ؿاكؿ ٣ ؿك ثَي٦ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ث٦ ث٦ ٤ٓكت ملٍبثي ٝي ثبُـ. آثياابكي ؽغااي ىَظ ؿك ؿُت

ي ٝي ثبُـ ٦ّ ثبفج ٧ـك كىت٠ ٝيناٟ ثبميي ام آة ُـ٥ ٣ ام علىاي ثبفاج ىلًابيَ آثاي     ٤ٓكت ملٍبث

                                                           
 .141، ؾ (  1377جْاد داًؽگاّی هؽْذ ، ) هؽْذ :  جغرافياي التفادي ایراى  ، هطيعی لٌگرٍديظيذ حعي  -1
 . 8، ؾ (  1368آظتاى لذض ، ) هؽْذ :  ترجوِ، ظيذ هحوذ ابریؽوی ٍ اهيي عليسادُ ، آبياري ظطحی  ، دلَیيوی   -2

 .15-17، ؾ( 1374رضَي ، چاپ چْارم ،  آظتاى لذض)هؽْذ :  آرًَى ، اـَل عوليات آبياري، ترجوِ اهيي عليسادُ ٍ دیگراىاي   -3

 .159، ؾ (  1374پيام ًَر، ) تْراى :  داًؽگاُ  جغرافياي رٍظتایی ایراى ،  هْذٍيهععَد  -2
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مٝي٠ ٧بي ثب اكمٍ ِّااب٣كمي ٝي ُاا٤ؿ. ث٦ ٣يو٥ ؿك ًغ٤ط ُيجاـاك اي٠ ٤١ؿ ك٣ٍ ٧بي آثيبكي ثبفج 

 ىلًبيَ ُـيـ ؽبُ ٝي ٤ُؿ ٣ عبٓٚؾيني ؽبُ كا ُـيـاً ّب٧َ ٝي ؿ٧ـ. 

آثيبكي ؿك ؿُت ؿكط ٤١ؿ ملٍبثي ٝي ثبُـ. صا٤ٟ ايا٠ ُاي٥٤     ث٦ افتَبؿ ِّب٣كماٟ ث٨تلي٠ ك٣ٍ

ثبفج ١ي٤ف ١ِٞ ث٦ فٌٞ ٝي ٤ُؿ ث٦ ؽ٤ّٔ إل ىب٦ٚٓ مٝبٟ آثيبكي ّبًت٦ ٤ُؿ. ٝغبٙقبت ا١زابٛ ُاـ٥   

 ٓغت ٝغٚت ى٤ً كا تبئيـ ٝي ٢ّـ ث٦ ع٤كي ٦ّ يْي ام ُي٥٤ ٧بي ٢ّتلٗ ٤ُكي آثيبكي ملٍبثي اًت.

٣ ٝتـا٣ٗ آثيبكي اًت. ؿك ايا٠ ك٣ٍ ّا٦ ا١ا٤اؿ ٝؾتٚياي     ٧بي ٨ٜٝ آثيبكي ًغغي يْي ام ك٣ٍ

ؿاكؿ ًقي ثل اي٠ اًت ٦ّ آة ث٦ ع٤ك ي٤٢ْاؽت ؿك ًغظ مٝي٠ ٌٕاتلٍ يبثاـ. ث٢ابثلاي٠ عاي فٞٚيابت      

ّبك آثيبكي ًاغغي ؿك مٝاي٠ ٧ابي     1تٌغيظ ثبيـ ًغظ عجيقي مٝي٠ ث٦ يِ ًغظ ُيت ؿاك تجـي٘ ٕلؿؿ.

ؿٟ اّخل مٝي٨٢بي ِّب٣كمي ٨ُلًتبٟ َٝاـاك ميابؿي ام آة   ٌٝغظ ؽيٚي ثيِتل اًت ث٦ ؿٙي٘ ١ب٤ٞ٧اكي ث٤

ِّب٣كمي ٧ـك ٝي ك٣ؿ. ٤ّصِ ث٤ؿٟ ٍغقبت مٝاي٠، ؽالؿ٥، ٝابْٙي ثا٤ؿٟ ٝياناٟ آة، ُالايظ اٍٚيٞاي        

١بٌٝبفـ ١ؾيل ثبؿ٧بي ٓـ ٣ ثيٌت ك٣م٥ ًيٌتبٟ ًجت ٝي ٤ُؿ ٦ّ ك٨ُ٣بي ٤١ي٠ آثيبكي ٝخا٘ ثابكا١ي ...   

 ٝق٤ٞٗ ١جبُـ.

٧بي ك٣يبم ؽبّي، آثيبكي ملٍبثي ٣ ميل٥ كا١اـٝبٟ ث٨ال٥   اًتيبؿ٥ ام ّب١ب٧ٗبي ٢ًتي آثيبكي، ك٣ٍ

ؿكٓـ تَٚي٘ ٝي ؿ٧ـ. ٙقا اًتلاتوي ت٤ًق٦ ؿك اي٠ ثؾاَ كا ثبياـ    35تب  ٣30كي ام ٢ٝبثـ آة كا ث٦ ٝيناٟ 

 2ؿك ث٨ج٤ؿ ك٨ُ٣بي آثيبكي رٌتز٤ ّلؿ.

 ٨ٝٞتلي٠ ُي٥٤ ٧بي آثيبكي ؿك ًغظ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ فجبكت اًت:

 : آثيبسي ًشتي يب حٞهچ٠ اي آق

٧بي تٌغيظ ١ِـ٥ ٣ ؿك ٤ٝاكؿي ٦ّ ثبيٌتي َٝـاك ميابؿي آة ثا٦ مٝاي٠    اي٠ ٤١ؿ آثيبكي ؿك مٝي٠

ؿاؿ٥ ٤ُؿ ٣ يب ٝلمث٢ـي٨بي ؿائٞي تل ٧ٌت٢ـ ٣ يب ؿك ٤ٝكؿ ؽب٨ّبي ٢ُي ٝل٤ًٛ ٝي ثب٢ُـ. ثلاي ايا٠ ١ا٤ؿ   

ٝي ٢٢ّـ. ث٦ ٧ل ٍغق٦ ٝغـ٣ؿ ُـ٥ ث٤ًي٦ٚ پِت٦  آثيبكي مٝي٠ كا ثب ايزبؿ پِت٦ ٧بي ّٜ ٣ ثيَ ٤ّتب٥ تٌَيٜ

٧ب يِ ّلت ٣ ؿك ٤ٓكتي ٦ّ پِت٦ ٧ب ث٢ٚـ ثب٢ُـ يِ ع٤ضض٦ ٤ٕي٢ـ. اثقبؿ ٧ل ّلت ث٦ پٌاتي ٣ ث٢ٚاـي   

                                                           
 ( . 1368 داًؽگاُ اَّاز ،) اَّاز :  تعطيح اراضی ،  ابي جاللرضا  -1
 .97-98جغرافياي التفادي خراظاى ، ؾ ،  هطيعی لٌگرٍديظيذ حعي   -2
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ٝتل ؿك اثقبؿ ٧ل ضٚـ ٝاي ثبُاـ. ًاغظ ؿاؽٚاي ٧ال       10مٝي٠ ٣ َٝـاك آة ٤ٝر٤ؿ ثٌتٖي ؿاكؿ ٣ ٝق٤ٞمً 

 ؿك ٧ناك( ٝي ؿ٢٧ـ. 1ّلت كا تٌغيظ ٣ ُيت ثٌيبك ّٞي )عـ٣ؿ 

 ة : آثيبسي ؿشهبثي

ؿك اي٠ ك٣ٍ آثياابكي آة ٌٝتَيٞابً ك٣ي ًغاظ مٝي٠ رليبٟ يبىتا٦ ٣ ثا٦ پابي ٕياب٥ ٣ اعالاه      

كي٦ِ ٝي كًـ. ؿك اي٠ ك٣ٍ آثيبكي تٞبٝي ًغظ مٝي٠ كا ام مي٦ اي آة ٝي پ٤ُب٢١ـ تب آة ث٦ ؽبُ ١ي٤ؿ 

ي ملٍبثي آة ث٦ پبي ع٦ٍ٤ ٕيب٥ ١ي٤ؿ ّالؿ٥ ٣ ٌٝاب٦ٙ   ١ٞبيـ ٣ ؽبُ ث٦ عبٙت اُجبؿ ام آة ؿكآيـ. ؿك آثيبك

٧بي ٢ًٖي٠ ٣ ّب٧َ ت٤٨ي٦ ؽبُ ؿك احل آثيبكي پيَ ٝي آيـ. ؿك اي٠ ك٣ٍ آثيابكي، آة  ٦ًٚ ثٌتي ؽبُ

٧ابي  كا ثـ٣ٟ ٧يش ٦١٤ٕ ٢ّتلٙي ث٦ ٍغق٦ اي ام مٝي٠ اضبى٦ ٝي ٢٢ّـ. ثلاي اي٠ فٞ٘ ًغظ آة كا ؿك ر٤ي

٤ؿ ٣ آة ك٣ي مٝي٠ رليبٟ يبثـ. كا١ـٝبٟ ٣ ي٢ْا٤اؽتي ت٤مياـ آة ؿك ايا٠    آثيبكي ثبم آ٣كؿ٥ تب ًلاميل ُ

ك٣ٍ آثيبكي ثٌيبك پبيي٠ اًت. ثغ٤كي ٦ّ مبٙجبً ٌٍٞت٨بيي ام مٝي٠ آة ّبىي ١ؾا٤كؿ٥ ٣ ياب ثا٦ ٓا٤كت     

 1ٝلؿاة ؿك ٝي آيـ.

ثبفج ١ي٤ف ث٦ افتَبؿ ِّب٣كماٟ اي٠ ُي٥٤ آثيبكي ث٨تلي٠ ُي٥٤ آثيبكي ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٝي ثبُـ. ص٤ٟ 

 ١2ِٞ ث٦ مي٦ ٧بي تغتب١ي ٝي ٤ُؿ. ث٦ ؽ٤ّٔ إل ىب٦ٚٓ ثي٠ آثيبكي ّٞتل ٤ُؿ.

 3ثل١ب٦ٝ كيني ؿٍيٌ ؿك اًتيبؿ٥ ٧ل ص٦ ثيِتل ام ٢ٝبثـ آة ث٤يو٥ ٤ٝاكؿ ميل ام ضل٣كيبت ٢ٝغ٦َ اًت.

 اًتيبؿ٥ ام ك٨ُ٣بي آثيبكي پيِلىت٦ ١ؾيل ٍغل٥ اي ث٦ ربي ك٣ٍ ملٍبثي؛ -1

  ((ثبكا١ي ثب ت٤ر٦ ث٦ ُـت ثبؿ٧بي ٓـ ٣ ثيٌت ك٣م٥ ًيٌتبٟ ٢ٝبًت ١ٞي ثبُـ. اٝب ُي٥٤ آثيبكي  ))

 اًتيبؿ٥ ام ّب١ب٨ٙبي اًتب١ـاكؿ ث٦ ربي ّب١ب٨ٙبي ك٣ثبم؛ -2

 ر٤ٕٚيلي ام رليبٟ آث٨بي ًغغي ٣ ؽل٣د آ٨١ب ام ٝلم٧بي ٤ِّك؛ -3

 ر٤ٕٚيلي ام ٧لم ك٣ي آث٨بي ًغغي؛ -4

 ا١ـُ ث٦ آة ىلا٣اٟ ١يبم ؿاك١ـ.ر٤ٕٚيلي ام ِّت٨بيي ٦ّ ؿك اماي ث٨ل٥ ٣كي  -5

 

                                                           
 ( . 1388، ]ظربيؽِ[ (، ٍاحذ آهار ٍ اطالعات، جْاد وؽاٍرزيادارُ   -1
 .  1388، ظربيؽِ ،  .عضَ ؼَراي اظالهی رٍظتاي درح ، ثوَريهفاحبِ با ععگر   -2
 .97-98، ؾ  ( 1373اًتؽارات آظتاى لذض رضَي،  ) هؽْذ :   دي خراظاىجغرافياي التفا ، هطيعی لٌگرٍديظيذ حعي   -3
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 (  ٛيبص آثي ثبؿبت ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب اػتبٙ دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ٠ )ٗتشٌٗؼت(1-2-3-1رذّٝ )

 ؿشح
ٛيبص آثي يي 

 ١M3ٌتبس ث٠ 
 93ػبّ  92ػبّ  91ػبّ  90ػبّ  89ػبّ  88ػبّ 

ٗيبِٛيٚ ٛيبص آثي ٗحلٞالت 

 ٗختٔق دس ؿ٢شػتبٙ 
8128 18055286 20646134 23236983 25827831 28418680 31009529 

ٗيبِٛيٚ ٛيبص آثي ٗحلٞالت 

 ٗختٔق دس اػتبٙ
7867 263798 278483 293167 307852 322536 337221 

            1388*هٌبع: ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى،             

 

 ٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ٠( ٛيبص آثي ثخؾ صساػت ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب اػتبٙ دس ثش1-2-3-2رذّٝ )

 )١ضاس ٗتش ٌٗؼت(

 ؿ٢شػتبٙ
ٗلشف دس ١ش ١ٌتبس 

 M3ث٠ 

 ٗلشف آة ث٠ ١ضاس ٗتش ٌٗؼت 

 93ػبّ  92ػبّ  91ػبّ  90ػبّ  89ػبّ  88ػبّ 

ٗيبِٛيٚ ٛيبص آثي ٗحلٞالت ٗختٔق 

 دس ؿ٢شػتبٙ 
9741 82528 83131 84284 86481 89745 93538 

ٗيبِٛيٚ ٛيبص آثي ٗحلٞالت ٗختٔق 

 تبٙدس اػ
8768 844306 843715 842944 846328 854623 862397 

      1388*هٌبع: ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى،           

        

 1( ْٝب١يناًي٤ٟ ِّب٣كمي ٣ اًتيبؿ٥ ام ٨١بؿ٧بي رـيـ3-3-2-1

ْٝب١يناًي٤ٟ ِّب٣كمي فجبكت اًات ام ثْابكٕيلي ا١ا٤اؿ اثاناك ٣ ٣ًابي٘ ْٝاب١يْي ؿك ت٤ٙياـ،        

ْٝب١يناًي٤ٟ ؿاٗ ثل ٝـك١يناًي٤ٟ ١ٞي ثبُـ. ؿك ِّب٣كمي ٝـك١ين٥ ام تٞابٝي ك٣ُا٨بي فٚٞاي ٣     ث٢بثلاي٠

ى٢ي ثب ت٤ر٦ ث٦ ُلايظ ْٝب١ي ثلاي اىنايَ ت٤ٙيـ ٣ ث٨ل٥ ٣كي ث٨ي٦٢ ٤ًؿ ثلؿ٥ ٝي ٤ُؿ. ؿك اي٠ ِّب٣كمي 

بي ُلٍي ٣ ر٤٢ة اْٝبٟ آٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ام اثناك ْٝب١يْي ّٞتل اًتيبؿ٥ ٤ُؿ. اٝل٣م٥ ؿك ِّب٣كمي آًي

ُلٍي ام ك٨ُ٣بي فٚٞي ٣ ى٢ي ٤ًؿ ثلؿ٥ ٝي ٤ُؿ. ؿك عبٙي٦ْ ث٦ ٙغبػ ُلايظ ْٝاب١ي ام ١يال٣ي ا١ٌاب١ي    

                                                           
 .264 -265ظيذ حعي هطيعی لٌگرٍدي ،  جغرافياي التفادي ایراى )وؽاٍرزي( ) هؽْذ : آظتاى لذض رضَي ( ، ؾ   -1
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ثيِتل ٣ ٝبُي٠ آمت ّٞتال اًتياابؿ٥ ٝي ١ٞبي٢ـ. ؿك اياالاٟ ١ين فا٤اٝٚي ص٢ـ ًجت ايزبؿ ٝغاـ٣ؿيت ؿك  

 ْٝب١يناًي٤ٟ ِّب٣كمي ٝي ٕلؿؿ. 

 ام:٨ٝٞتلي٠ اي٠ ف٤اٝ٘ فجبكت اًت 

 ٣ًقت اكاضي ِّب٣كمي ٧ل ؽب٤١اك؛ -1

 ّٞج٤ؿ ًلٝبي٦ ؿك ثؾَ ِّب٣كمي ؛ -2

 ايزبؿ ثيْبكي ؛ -3

 ّٞج٤ؿ ١يل٣ي ا١ٌب١ي ٝب٧ل ؿك ًغظ ك٣ًتب٧ب -4

٧بي ت٤ٙيـ ؿك اثقبؿ ٣ًايـ ثبفاج ثيْابكي ٣ ؿك ١تيزا٦ ٨ٝابرلت ثاي ك٣يا٦        ْٝب١ين٥ ُـٟ ك٣ٍ

اًت ٦ّ ثا٦ ف٢ا٤اٟ فبٝا٘ ت٤ٙياـ ٝغالط      ك٣ًتبئيبٟ ث٦ ٨ُل٧ب ٝي ٕلؿؿ. ميلا ت٤ٙ٤٢ْهي ُْٚي ام ًلٝبي٦ 

ٕلؿيـ٥ ٣ ٢ٝؾ٤ك ام ت٤ٙ٤٢ْهي اًتيبؿ٥ ام ّبمي ًلٝبي٦ اي پيِلىت٦ تل ٝبُي٠ آمت ِّاب٣كمي ؿك امؿيابؿ   

 1ت٤ٙيـ ٝي ثب٢ُـ تب ربيٖني٠ ٣ يب ْٝٞ٘ ّبكٕلاٟ ٕلؿؿ.

 ( ًغظ ميل ِّت اكاضي ِّب٣كمي 4-3-2-1
، ٝز٤ٞؿ اكاضي ميلِّت ٨ُلًتبٟ ًلثيِا٦  ثلاًبى آٝبك ثـًت آٝـ٥ ام ر٨بؿ ِّب٣كمي اًتبٟ

 ٧8620ْتابك ميلِّات ثبمابت ٣     ٧4341ْتبك ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام ايا٠ َٝاـاك    12961ثلاثل  1388ؿك ًبٗ 

 ٧ْتبك ميلِّت ٝغ٤ٔمت ًبم٦١ مكافي ث٤ؿ٥ اًت.

 ( ػٌح صيشًـت اساهي ثبؿي ٝ صساػي ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ1٠-2-3-3رذّٝ )

 1388دس ػبّ   ث٠ تلٌيي ديٖ ٝ آثي

 ًغظ ميل ِّت  

 ٨ُلًتبٟ

 اكاضي ماكفي اكاضي ثبمي 

 رٞـ مكافي ؿيٜ مكافي آثي ثبمبت ؿيٜ ثبمبت آثي

 9428 956 8472 2120 2221 ٨ُلًتبٟ

   1388، *هٌبع: ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى         

 
 

                                                           
 .24، ؾ 1369تمی زادُ. هحوَد،برًاهِ ریسي التفاد اجتواعی )ٍیصُ جْاى ظَم(، ًؽر گعتردُ  -1
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 ( مكافت 5-3-2-1
اؽتٔابّ ٝاي ؿ٧اـ ٣ ثا٦      ٧بي اٍتٔبؿ ك٣ًتبيي كا ث٦ ؽ٤ؿمكافت ثؾَ ١ٌجتبً ٨ٝٞي ام ىقبٙيت

 ٧1بيي اعالً ٝي ٤ُؿ ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ث٨ل٥ ثلؿاكي ام ّبُت ٕيب٧بٟ يِ ًب٦ٙ ٤ٓكت ٝي ٕيلؿ.ّٚي٦ ىقبٙيت

تلي٠ ت٤ٙياـات مكافاي ِّاب٣كمي ٝاي     ٧ب، صن٢ـك٢ٍـ ٣ پ٢ج٦ ٣ ... ٨ٜٝمالت، عج٤ثبت، ٓييي ٧ب ٣ ًجني

يا٦ رٞقيات ام اكمٍ اٍتٔابؿي ثٌايبك     ثبُـ. ؿك اي٠ ت٤ٙيـات مالت ث٦ ٙغبػ ١ََ پلا٧ٞيات آٟ ؿك تنق 

 2ثلؽ٤كؿاك اًت.

٧ابي   ث٦ ؿميٚي ٧ٞض٤ٟ ٧٤ٌّتب١ي ث٤ؿٟ ثؾَ افؾٜ ٢ٝغ٦َ ٣ر٤ؿ ُيت ١ٌجتب ميبؿ ؿك ثٌيبكي ام ٌٍاٞت 

٨ُلًتبٟ، ٍلاك ٕلىت٠ ؿك ٢ٝغ٦َ ؽِِ، ّٞج٤ؿ ٢ٝبثـ آة ٣ ؽبُ ٣ ٤ّصِ ث٤ؿٟ ٍغقبت اكاضي، مكافت 

ًابٗ ٝتا٤اٙي ثال ايا٠      ٧7ابي  ٥، ٝضابىبً اي٢ْا٦ ؽٌِْابٙي   ؽ٤ٔٓب مكافت آثي ثب ٝغـ٣ؿيت ٤ٝار٦ ث٤ؿ

ٝغـ٣ؿيت ُـت ثؾِيـ٥ اًت. ثغ٤كي٦ْ اكاضي ميل ِّت ٌٝبعت ّٞي ؿاكؿ ٣ فْٞٚلؿ ٝغ٤ٔمت ؿك 

 آ٨١ب پبيي٠ تل ام عـ ٝق٤ٞٗ اًت. 

 فٞـ٥ تلي٠ ؿمي٘ ّب٧َ فْٞٚلؿ ٝغ٤ٔمت مكافي ؿك ٨ُلًتبٟ  فجبكت اًت ام:

 ٤ّصِ ث٤ؿٟ ٍغقبت ِّت؛ -1

 ١ي ث٤ؿٟ ثؾَ افؾٜ ٢ٝغ٦َ ؛٧٤ٌّتب -2

 ىَل اكاضي ث٦ ٙغبػ ٌُت٦ ُـٟ اٝالط ٝقـ١ي ٤ٝر٤ؿ ؿك ؽبُ ثـٙي٘ ُيت ميبؿ؛ -3

احلات ؽٌِْبٙي ٦ّ ًجت ُـ٥ ِّب٣كماٟ ت٢ب٣ة ٢ٝبًت ِّت ٣ ١ين ١ْبت ممٛ ؿك مٝبٟ ِّات كا   -4

 كفبيت ٢١ٞبي٢ـ.

 

 

 

 

                                                           
1-

 .17هععَد هْذٍي، همذهِ اي بر جغرافياي رٍظتایی ایراى، ؾ  
 .171ؾ  )هؽْذ: آظتاى لذض رضَي(، هطيعی لٌگرٍدي ، جغرافياي التفادي ایراىظيذ حعي   -2
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 1388( ػٌح صيشًـت اساهي صساػي ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ 1-2-3-4رذّٝ )

 ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ اص اػتبٙ )دسكذ( اػتبٙ ػشثيـ٠ ٗحلّٞ

 ُٜذٕ

 10 35093 3500 آثي

 4/5 21300 950 ديٖ

 رٞ

 9 16597 1482 آثي

 0 1500 0 ديٖ

 33 60 20 رست دا٠ٛ اي

 3/4 352 12 حجٞثبت

 2 9385 180 پٜج٠

 6/7 392 30 آكتبثِشداٙ

 7/11 128 15 ًٜزذ

 0 0 0 ػبيش دا٠ٛ ١بي سٝؿٜي *

 2/18 2003 365 هٜذ چـٜذس

 4/15 1258 194 رست ػٔٞك٠ اي

 3/2 1096 25 اسصٙ

 2/16 1524 247 رست خٞؿ٠ اي )ػٞسُٕٞ(

 18 4702 845 ٞٛز٠ي

 2/8 7228 593 ػبيش ٗحلٞالت ػٔٞك٠ اي

 4/15 370 57 ػيت صٗيٜي

 2/14 387 55 پيبص

 5/1 265 4 ُٞر٠ كشِٛي

 6/7 369 28 ػبيش ػجضيزبت

 12 2224 270 ١ٜذٝا٠ٛ

 8/10 2758 299 خشثضٟ

 4 76 3 خيبس
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 ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ اص اػتبٙ )دسكذ( اػتبٙ ػشثيـ٠ ٗحلّٞ

 5/9 147 14 ػبيش ٗحلٞالت ربٓيضي

 3/2 9654 220 صػلشاٙ

 4/0 1439 6 ديٖ صيشٟ ػجض

 7/10 84 9 ػبيش ُيب١بٙ داسٝيي

 5/3 143 5 ػبيش ٗحلٞالت صساػي

 8/7 120534 9428 ر٘غ

 8/8 96295 8472 صساػي آثي

       1388ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى،*منبع:                                                                

   

 دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ٠  ـ٠يؿ٢شػتبٙ ػشث يذ ٝ ػٌ٘ٔشد ٗحلٞالت صساػيػٌح ، تٞٓ يٜيؾ ثي(پ1-2-3-5ذّٝ )ر 

 هحصَل

 93 92 91 90 89 88سبل پبيِ 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

کرد عول

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

 گندم

 2818 3737 2671 3654 2532 3583 2400 3536 2276 3512 2157 3500 آبی

 440 950 440 950 440 950 440 950 440 950 440 950 دین

 جو

 2657 2130 2555 1903 2457 1709 2363 1579 2272 1514 2185 1482 آبی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دین

 7800 20 7700 20 7300 20 7000 20 6600 20 6000 20 ذرت دانه ای

 836 12 760 12 705 12 665 12 632 12 612 12 حبوبات

 1850 180 1720 180 1600 180 1560 180 1460 180 1400 180 پنبه

 1000 30 970 30 900 30 850 30 750 30 700 30 آفتابگرداى

 1370 15 1250 15 1180 15 1040 15 800 15 750 15 کنجد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سایر دانه های روغنی *

 33411 365 31520 365 28400 365 25200 365 21511 365 20953 365 چغندر قند

 53210 316 50200 273 48854 236 46975 212 45835 200 43125 194 ذرت علوفه ای

 1478 114 1395 83 1330 56 1270 38 1255 29 1217 25 ارزى
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 هحصَل

 93 92 91 90 89 88سبل پبيِ 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

کرد عول

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

سطح 

 )ّکتبر(

عولکرد 

(Kg/ha) 

 84050 433 79465 368 76904 312 72025 275 68987 256 66329 247 ذرت خوشه ای )سورگوم(

 9455 845 8920 845 8495 845 8168 845 7930 845 7853 845 ونجهی

 28805 593 27174 593 25880 593 24885 593 24160 593 23571 593 علوفه ایسایر هحصوالت 

 14450 57 13635 57 12985 57 12485 57 12120 57 11768 57 سیب زهینی

 15160 55 14305 55 13624 55 13100 55 12720 55 12350 55 پیاز

 26341 4 24850 4 23670 4 22760 4 22095 4 21450 4 گوجه فرنگی

 28435 28 26825 28 25550 28 24570 28 23857 28 23800 28 ایر سبسیجاتس

 25630 270 24180 270 23030 270 22145 270 21500 270 21000 270 هندوانه

 20500 299 19345 299 18425 299 17716 299 17200 299 17000 299 خربسه

 19030 3 17955 3 17100 3 16445 3 15965 3 15500 3 خیار

 20065 14 18930 14 18030 14 17335 14 16830 14 16342 14 سایر هحصوالت جالیسی

 4.97 340 4.65 312 4.43 286 4.12 262 3.81 240 3.6 220 زعفراى

 695 6 655 6 625 6 603 6 585 6 576 6 زیره سبس دین

 1080 9 1018 9 970 9 932 9 905 9 881 9 سایر گیاهاى دارویی

 950 5 895 5 852 5 820 5 798 5 775 5 ت زراعیسایر هحصوال

   10830   10353   9942   9662   9511   9428 جوع

          1388ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى،*منبع: 

 

 ( ثبمـاكي 6-3-2-1
اؽتاله ُـيـ ؿكر٦ علاكت ك٣ما٦١ ٣ ًبم٦١ ؿك ٤١اعي ٝؾتٚو ايلاٟ ًجت ايزبؿ ت٢ا٤ؿ ىالا٣اٟ   

ي ٕلؿيـ٥ اًت. ث٦ ع٤كي ٦ّ ا٤١اؿ ٝغ٤ٔمت ثبمي ١ا٤اعي ٝقتـٙا٦ ١ؾيلًايت، ٕالثاي،     ؿك ت٤ٙيـات ثبم

ٕيالى، ٧ٚا٤ ٣ ... ٧ٞض٢ي٠ ٝغ٤ٔمت ثبمي ٤١اعي ٕلٌٝايلي ٣ ١يٞا٦ ٕلٌٝايلي ١ؾياال ؽلٝاب، ٝا٤م،       

 ؽلٝب٤ٙ ٣ ... كا ٝي ت٤اٟ ؿك ٤ِّك پل٣كٍ ؿاؿ.
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اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ٣ ٧ل ًب٦ٙ اكم  ت٤ٙيـات ثبمي ٨ٝٞتلي٠ اٍالٛ ٓبؿكاتي ثؾَ ِّب٣كمي كا ث٦ ؽ٤ؿ

ىلا٣ا١ي كا ٣اكؿ ٤ِّك ٝي ١ٞبيـ. ث٦ ٙغبػ ّيييات ؽا٤ة ايا٠ ت٤ٙياـات، ام ٍاـكت كٍبثات ٢ٝبًات ؿك        

 ثبماك٧بي ر٨ب١ي ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ٥ ٣ ٦١٤ٕ ٧بيي ام آ٨١ب ١ؾيل پٌت٦، مكُِ ٣ ؽلٝبي ايلاٟ ثي ١ؾيل اًت.

ثا٤يو٥ آة ٣ ٧ا٤ا اًات. ؿكرا٦      ٨ٝٞتلي٠ فبٝ٘ ؿك ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔمت ثبمي، ُالايظ رنلاىيابيي،  

علاكت٨بي عـاٍ٘ مٌٝتبٟ ٣ عـاّخل تبثٌتبٟ، ع٤ٗ ىٔ٘ ك٣يَ، ؿكرا٦ عالاكت ؿك عا٤ٗ ىٔا٘ كُاـ،      

ُـت ٤١ك ٣ َٝـاك ثبكاٟ ٣ كهيٜ ثبكٍ ام ر٦ٚٞ ف٤اٝٚي ٝي ثب٢ُـ ٦ّ ؿك ت٤ٙيـ ايا٠ ٝغٔا٤مت ٣ ت٢ا٤ؿ    

 ٤ٔ1مت ثبمي اًت.ت٤ٙيـات ١ََ ؿاك١ـ ٤١ؿ ؽبُ ١ين ام ر٦ٚٞ ُلايظ ٤ٝحل ؿك ت٤ٙيـ ٝغ

ام ١ؾل اكاضي ٢ٝبًت ثبمـاكي، ث٦ ع٤ك ّٚي مٝي٨٢بي ث٢ٚـي ٦ّ ُيت ثٌيبك ت٢ـ ١ـاُت٦ ثبُـ ثلاي اعـاث 

 2ثبمبت ٝي٥٤ ٣ فٞٚيبت ثبمجب١ي ٢ٝبًت اًت.

 دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ٠ )١ٌتبس(ؿ٢شػتبٙ  ثبؿبتػٌح صيش ًـت  (1-2-3-6رذّٝ) 

 93ػبّ  92ػبّ  91ػبّ  90ػبّ  89ػبّ  88ػبّ  ٛبٕ ٗحلّٞ

 7 7 7 7 7 7 ًيت ثقكي

 5 5 5 5 5 5 ٕالثي

 3 3 3 3 3 3 ث٦

 240 220 200 180 160 140 ا٤ٖ١ك آثي

 264 261 258 255 252 249 ا٤ٖ١ك ؿيٜ

 34 33 32 31 30 29 ا٤١اؿ ت٤ت ٣ ُب٥ ت٤ت

 8 8 8 8 8 8 ت٤ت ٤١مبٟ

 495 493 491 489 487 485 ثبؿاٛ آثي

 2077 2017 1957 1897 1837 1777 ثبؿاٛ ؿيٜ

 80 79 79 78 78 78 ٕلؿ٣

 28 27 26 25 24 23 ٤ٚ٧،ُٚي٘ ٣ُيتب٤ٙ

 48 46 44 42 40 38 مكؿ آ٤ٙ ٣ٍيٌي

 3 3 3 3 3 2 ٕيالى

                                                           
 .213ظيذ حعي هطيعی لٌگرٍدي، جغرافياي التفادي ایراى ) هؽْذ : آظتاى لذض رضَي( ، ؾ  -1
 .5( ، ؾ 1361راى : ويْاى، غالهرضا ٍزیري، درختىاري علوی )تْ  -2
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 93ػبّ  92ػبّ  91ػبّ  90ػبّ  89ػبّ  88ػبّ  ٛبٕ ٗحلّٞ

 5 5 5 5 4 4 آٙجب٤ٙ

 16 16 15 15 15 15 آ٤ٙ ٤ٕ٣ر٦

 1099 1039 979 919 859 799 مكُِ

 337 307 277 247 217 187 ف٢بة آثي

 139 130 121 112 103 94 ة ؿيٜف٢ب

 10 10 9 9 8 7 ٢ًزـ

 985 859 733 607 481 355 پٌت٦

 309 249 189 129 69 9 ا١بك

 6 5 4 3 2 1 ا١زيل آثي

 3 2 2 1 1 0 ا١زيل ؿيٜ

 205 165 125 85 45 5 ميت٤ٟ

 5 4 3 2 1 0 ؽلٝب

 52 45 38 31 24 17 ٕ٘ ٝغٞـي

 11 9 8 6 5 4 ٕٚؾب٦١

 0 0 0 0 0 0 بٟ مي٢تيٕ٘ ٣ ٕيب٧

 6474 6047 5620 5194 4767 4341 رٞـ

 2482 2410 2337 2264 2192 2119 ًغظ ثبمبت ؿيٜ

 3991 3637 3283 2929 2575 2221 ًغظ ثبمبت آثي

 1388ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، * منبع:                                    

 

 )ًئُٞشٕ( 1387ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ ٗيضاٙ تٞٓيذ ثبؿبت ( 1-2-3-7رذّٝ )

 تٞٓيذ  ٛبٕ ٗحلّٞ

 57636 ػيت 

 37600 ُالثي

 27010 ث٠

 433080 اِٛٞس آثي

 829024 اِٛٞس ديٖ
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 تٞٓيذ  ٛبٕ ٗحلّٞ

 315400 اٛٞاع تٞت ٝ ؿبٟ تٞت

 123840 تٞت ٛٞؿبٙ

 865644 ثبدإ آثي

 509922 ثبدإ ديٖ

 173043 ُشدٝ

 231492 ١ٔٞ،ؿٔيْ ٝؿلتبٓٞ

 371232 صسد آٓٞ ٝهيؼي

 10084 ُيالع

 18030 آٓجبٓٞ

 89347 آٓٞ ُٝٞر٠

 613142 صسؿي

 342363 ػٜبة آثي

 0 ػٜبة ديٖ

 11429 ػٜزذ

 233926 پؼت٠

 34740 اٛبس

 1331 اٛزيش آثي

 0 اٛزيش ديٖ

 867 صيتٞٙ

 0 خشٗب

 4518 ُْ ٗح٘ذي

 5334700 ر٘غ 

 1388ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، * منبع:                                                                
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 ( ؿاٝـاكي7-3-2-1
ؿاٝـاكي يْي ام اكّبٟ ٨ٜٝ اٍتٔبؿ ك٣ًتبيي ٝغ٤ٌة ٝي ٤ُؿ ؿك ثلؽاي ام ١َابط ِّا٤ك ٓاـ     

ؿكٓـ ؿكآٝـ ك٣ًتبئيبٟ ام عليٌ ؿاٝـاكي تبٝي٠ ٝي ٤ُؿ. ثيبٟ ت٤مياـ ٣ ا٧٤ٖٙابي ؿاٝاـاكي، رٞقيات ٣     

ات ؿاٝي ٤ِّك ثٌيبك ِْٝ٘ اًت. ميلا ٦ّ ؿاٝـاكي ؿك اّخال ٢ٝابعٌ ك٣ًاتبيي ٣ٙا٤     تلاّٜ ٣ ٝيناٟ ت٤ٙيـ

ثٌيبك ا١ـُ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ ث٦ ١ـكت ك٣ًتبيي ؿك ايلاٟ ٝي ت٤اٟ يبىت ٦ّ ؿك آٟ ام ؿاٛ ٣ ؿاٝاـاكي ١ِاب١ي   

 ١1جبُـ.

ؿاٝپل٣كي ث٦ ف٤٢اٟ ٝقيِت حب٤١ي ؿك ّ٘ پلا٧ٞيت ٣ ْٝٞ٘ اٍتٔبؿ ك٣ًتبيي ٢ُبؽت٦ ٝاي ُا٤ؿ.   

 2ا ِّب٣كمي ٣ ؿاٝپل٣كي ٝي ت٤ا٢١ـ ث٦ ٤ٓكت ىقبٙيت٨بي ْٝٞ٘ يْـيٖل ثب٢ُـ.ميل

٧بي ايلاٟ ك٣اد ؿاكؿ ٣ ثؾَ افؾٜ پل٣كٍ ٤ًٕي٢ـ ٣ ٕب٣ ث٦ ُاي٥٤  ؿاٝـاكي ك٣ًتبيي ؿك آثبؿي

٢ًتي ٣ ث٤ٝي كا تِْي٘ ٝي ؿ٧ـ. اي٠ ُي٥٤ ؿاٝـاكي ثل پبي٦ اًتيبؿ٥ ام پي ٝب١اـ٥ ٧ابي مكافاي ٣ ٝلاتاـ     

ب ث٢يبٟ ٕلىت٦ اًت ٦ّ ؿك ٕقُت٦ ّٞتل ث٦ ٢ٝؾ٤ك ىل٣ٍ ٝغ٤ٔمت ٤ٝكؿ ت٤را٦ ٍالاك ٝاي    اعلاه ك٣ًتب٧

 ٕلىت ٣ ت٤ٙيـات آٟ ث٦ ٝٔله ؽب٤١اؿ٥ ك٣ًتبيي ٝي كًيـ.

 ٣6/9اعـ ؿاٝي ُبٝ٘ ٤ًٕي٢ـ ٣ ثن، ٕب٣ ٣ ٤ًٕاب٦ٙ ٣ ُاتل،    ٨ُ323817لًتبٟ ًلثي٦ِ ثب ؿاكا ث٤ؿٟ 

 ثبُـ. ؿكٓـ ام رٞقيت ؿاٝي اًتبٟ كا ؿاكا ٝي

ؿكٓـ ت٤ٙيـ ٤ُٕات   4/9ت٠ ث٤ؿ٥ ٦ّ  1929ٝقبؿٗ  1388ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٤ُٕت ٍلٝن ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

 اًتبٟ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت.

تا٠ ثا٤ؿ٥ ّا٦ ام ٝت٤ًاظ ايا٠       ١8/46يل رٞقيت ٨ُلًتبٟ ٝقبؿٗ  1000ًلا٦١ ت٤ٙيـ ٤ُٕت ٍلٝن ث٦ 

 ت٠( ّٞتل اًت. 87ُبؽْ ؿك اًتبٟ )

ؿكٓـ ت٤ٙيـ ُايل اًاتبٟ كا ثا٦     7ت٠ ُيل ؿك ٨ُلًتبٟ ت٤ٙيـ ُـ٥ ٦ّ  7400، ٧1388ٞض٢ي٠ ؿك ًبٗ 

 ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت.

ت٠ ث٤ؿ٥ ٦ّ ام ٝت٤ًظ اي٠ ُبؽْ ؿك  ١7/179يل رٞقيت ٨ُلًتبٟ ٝقبؿٗ  1000ًلا٦١ ت٤ٙيـ ُيل ث٦ 

 ت٠( ثبمتل اًت. 8/156اًتبٟ )

                                                           
 .189، ؾ (  1374) تْراى : داًؽگاُ پيام ًَر ،  ، جغرافياي التفادي ایراى هْذٍيهععَد  -1
 . 187، ؾ ( 1341طلَع، ) تْراى :  هسیتی، هباحث داهپرٍريپرٍیس   -2
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 پٜزٖ تٞػؼ٠( پيؾ ثيٜي تؼذاد دإ ػِٜيٚ ؿ٢ش ػتبٙ دس ثشٛب٠ٗ 1-2-3-8رذّٝ )

 93ػبّ 92ػبّ 91ػبّ 90ػبّ 89ػبّ 88ػبّ ٝاحذ ؿشح

 1434 1360 1287 1213 1139 1065 كاى ُبٝ اكيْ

 5816 5388 4960 4531 4103 3675 كاى ُبٝ دٝسٍ

 710 804 898 992 1086 1180 كاى ُبٝ ثٞٗي

 158 157 156 154 153 152 ١يل ؿتش

    1388*هٌبع: ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 

 

 دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ٠ اػتبٙ( پيؾ ثيٜي تؼذاد دإ ػِٜيٚ 1-2-3-9رذّٝ )

 93ًبٗ 92ًبٗ 91ًبٗ 90ًبٗ 89ًبٗ 88ًبٗ ٣اعـ ُلط

 16201 15367 14533 13698 12864 12030 كاى ٌاٚ انيُ

 112263 103997 95731 87466 79200 70934 كاى ٌاٚ زٚضي

 11717 13266 14815 16363 17912 19461 كاى ٌاٚ تٛٔي

 25027 24836 24645 24455 24264 24073 ١يل قتط

    1388*هٌبع: ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 

 

 ( پيؾ ثيٜي تؼذادٝ تٞٓيذات دإ ػجي ؿ٢ش ػتبٙ دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ1٠-2-3-10رذّٝ )

 93ػبّ 92ػبّ 91ػبّ 90ػبّ 89ػبّ 88ػبّ ٝاحذ ؿشح

 103530 104335 105140 105945 106750 107555 كاى ٤ًٕي٢ـ ٣ ثل٥

 212217 213868 215518 217168 218819 220469 كاى ثن ٣ ثنمب٦ٙ

 2841 2773 2705 2637 2568 2500 كاى تِ ًٞيبٟ

 1388*هٌبع:ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 
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 دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ٠ اػتبٙٝ تٞٓيذات دإ ػجي  ( پيؾ ثيٜي تؼذاد1-2-3-11رذّٝ )

 93ػبّ 92ػبّ 91ػبّ 90ػبّ 89ػبّ 88ػبّ حذٝا ؿشح

 1142495 1151380 1160264 1169149 1178033 1186918 كاى ٤ًٕي٢ـ ٣ ثل٥

 1657384 1670273 1683162 1696050 1708939 1721828 كاى ثن ٣ ثنمب٦ٙ

 27390 26732 26074 25416 24758 24100 كاى تِ ًٞيبٟ

 1388*هٌبع:ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 

 1388ذ ُٞؿت  هشٗض ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ يضاٙ ًْ تٞٓيٗ( 1-2-3-12رذّٝ )

 ثشٛب٠ٗ پٜزٖ) تٚ( يػب٢ٓب يٝ ً

  1393ًبٗ  1392ًبٗ  1391ًبٗ  1390ًبٗ  1389ًبٗ  1388ًبٗ ٤١ؿ ؿاٛ

 83 78 74 70 66 61 ٕب٣ آي٘

 308 285 263 240 217 195 ٕب٣ آٝيؾت٦

 25 28 32 35 38 42 ٕب٣ ث٤ٝي

 6 5 5 5 5 5 ُتل

 560 565 569 573 578 582 ٤ًٕي٢ـ

 1005 1013 1020 1028 1036 1044 ثن

 1986 1975 1963 1952 1940 1929 رٞـ

 1388*هٌبع:ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 

 ثشٛب٠ٗ پٜزٖ  ) تٚ( ي١بػبّ يٝ ً 1388ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ  ؿيشذ يضاٙ ًْ تٞٓيٗ( 1-2-3-13رذّٝ )

  1393ًبٗ  1392ًبٗ  1391ًبٗ  1390ًبٗ  1389ًبٗ  1388ًبٗ ٤١ؿ ؿاٛ

 3356 3183 3011 2838 2665 2492 ٕب٣ آي٘

 4886 4526 4166 3806 3447 3087 ٕب٣ آٝيؾت٦

 139 157 175 193 212 230 ٕب٣ ث٤ٝي

 417 420 423 426 430 433 ٤ًٕي٢ـ

 1114 1123 1131 1140 1149 1157 ثن

 9911 9409 8907 8404 7902 7400 رٞـ

 1388*هٌبع:ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 
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 ( پل٣كٍ عي٤ك 1-7-3-2-1
ؿكٓاـ ت٤ٙياـ ٤ُٕات     8/11ت٠ ٤ُٕت ًييـ ؿك اي٠ ٨ُلًتبٟ ت٤ٙيـ ُـ٥ ٦ّ  4499، 1388ؿك ًبٗ 

 ؿ٧ـ.ًييـ اًتبٟ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ٝي

 ( پيؾ ثيٜي تؼذاد ًيٞس ؿ٢ش ػتبٙ دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ1٠-2-3-14رذّٝ )

 1393ػبّ  1392ػبّ  1391ػبّ  1390ػبّ  1389ػبّ  1388 ػبّ ػٜٞاٙ

 3775877 3575641 3386024 3206462 3036422 2875400 ٝلك ٤ُٕتي تزبكي 

 50000 50000         ٝلك ٝبؿك ٤ُٕتي

 150000 150000 150000 150000 150000 150000 ٝلك تؾٖٞقاك

 30000 30000 30000 20000 20000 20000 ث٤ٍٞٚ٤ٟ ٢ٓقتي

 20000 20000         ّجِ ٣ ثٚـكصي٠ ٢ٓقتي

 375 250 250 125 125 0 ُتل ٝلك ٤ُٕتي

 75 50 50 25 25 0 ُتل ٝلك ٤ٝٙـ

 3091 3060 3030 3000 2970 2941 اكؿُ ، مبم ٣ ث٤ٍٞٚ٤ٟ 

 33343 32372 31429 30514 29625 28762 ٝلك ٣ ؽل٣ى ث٤ٝي

 1388*هٌبع:ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 

 ًيٞس ؿ٢ش ػتبٙ دس ثشٛب٠ٗ پٜزٖ تٞػؼ٠ ٗيضاٙ تٞٓيذ ُٞؿت( پيؾ ثيٜي 1-2-3-15رذّٝ )

 1393ػبّ  1392ػبّ  1391ػبّ  1390ػبّ  1389ػبّ  1388ػبّ  ػٜٞاٙ

 5475 5185 4910 4649 4403 4169 ٝلك ٤ُٕتي تزبكي 

 112 112 0 0 0 0 ٝلك ٝبؿك ٤ُٕتي

 99 99 99 99 99 99 ٝلك تؾٖٞقاك

 330 330 330 220 220 220 ٟ ٢ٓقتيث٤ٍٞٚ٤

 5 5 0 0 0 0 ّجِ ٣ ثٚـكصي٠ ٢ٓقتي

 9 6 6 3 3 0 ُتل ٝلك ٤ُٕتي

 1 0 0 0 0 0 ُتل ٝلك ٤ٝٙـ

 3 3 3 3 3 3 اكؿُ ، مبم ٣ ث٤ٍٞٚ٤ٟ 

 9 9 8 8 8 8 ٝلك ٣ ؽل٣ى ث٤ٝي

 6043 5749 5356 4982 4736 4499 رٞـ 

 1388*هٌبع:ظازهاى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، 
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 ( آثنيب2-7-3-2-1ٟ
 اًتؾل پل٣كٍ ٝب٧ي ِٝن٤ٗ ث٦ ىقبٙيت ث٤ؿ٥ اًت. 12ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ  

 1388( پيؾ ثيٜي تٞٓيذ ُٞؿت ػليذ )ٗب١ي( ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ 1-2-3-16رذّٝ )

 93ػبّ 92ػبّ 91ػبّ 90ػبّ 89ػبّ 88ػبّ ٝاحذ ؿشح

 163 129 108 89 74 65 ت٠ ت٤ٙيـ ٤ُٕت ًييـ)ٝب٧ي(

 1388ى جْاد وؽاٍرزي اظتاى، *هٌبع:ظازها

 

 ( ِْٝالت ِّب٣كمي ٢ٝغ8-3-2-1٦َ
 تلي٠ ِّب٣كمي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ فجبكت٢ـ ام:٨ٜٝ

 ّٞي ثبك١ـٕي ٣ ت٤ميـ ١بٝت٢بًت مٝب١ي ثبكٍ ٦ّ ٢ٝغٔل ث٦ ىٔ٘ مٌٝتبٟ ٣ ىل٣كؿي٠ ٝب٥ اًت؛ -1

 ثبم ث٤ؿٟ ٝيناٟ تجؾيل ث٦ ؿٙي٘ ٣مٍ ثبؿ٧بي ٓـ٣ثيٌت ك٣م٥ ؿك ٢ٝغ٦َ ؛ -2

 200اتاله آة ؿك ا٨١ابك ٣ ٣را٤ؿ ُجْا٦ آثلًب١ي ١بٍْ) عا٤ٗ ّب١ب٨ٙابي آثاي ًا٢تي ثا٦ پايَ ام        -3

 ّي٤ٚٝتل ٝي كًـ.(

يْپبكص٦ ١ج٤ؿٟ اكاضي ٣ پلا٢ّـٕي مكافي ٦ّ ؿك ١تيز٦ اْٝبٟ اًاتيبؿ٥ ام ٝبُاي٠ آمت ِّاب٣كمي كا     -4

 ٕلؿؿ؛ّب٧َ ؿاؿ٥ ٣ َٝل٣ٟ ث٦ ٓلى٦ ١يٌت ٣ ٝب١ـ ارلاي فٞٚيبت ميلث٢بيي ٝي 

 ٣ضـ مٝي٠ ٣ ١غ٥٤ ٝبْٙيت آٟ؛ -5

 ٍٚت پ٤َُ ٕيب٧ي ٣ تؾليت ٌٝتٞل ٝلاتـ ث٦ ؿٙي٘ ؽلىيت ثيَ ام عـ ؿك ٝلاتـ؛ -6

 ٧بي ٤ُكي ٣ ٍٚيبيي ؿك ٢ٝغ٦َ ىلًبيَ ؽبُ ٣ ٝغـ٣ؿيت -7

8-  ٟ ٧ابي ٤ٝرا٤ؿ ؿك   فاـٛ اًتيابؿ٥ ٓغيظ ام ٤ّؿ٧بي ُيٞيبيي ٦ّ ثبفج ث٦ ٧اٜ ؽ٤كؿٟ تقبؿٗ ؿك يا٤

 ؿ؛ ؽبُ ٝي ٤ُ

 15ّٞج٤ؿ اكاضي ام ف٤اٝ٘ ٤ٝحل ؿك عبٓٚؾيني ؽب٨ّبي  ٨ُلًتبٟ: آمٝبيِبت ؽب٢ِّبًي ؿك اكاضي  -9

 1ع٦َٚ صب٥ فٞيٌ ؿُت ؿكط ١ِبٟ ؿ٢٧ـ٥ ٤ُكي ، ّٞج٤ؿ ٤ٝاؿ ٝنقي ٣ آٙي ؿك ؽبُ ث٤ؿ٥ اًت؛

 ٣ر٤ؿ ؽغل ًلٝبمؿٕي؛ -10

                                                           
 .( ]هؽْذ[آزهایؽگاُ خان ؼٌاظی ، ؼروت راٍر،طرح هحَري گٌذم، خرها  )  -1
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ن٢ـك٢ٍاـ ٣ پ٢جا٦ ثؾٔا٤ّ اي٢ْا٦     ك٣اد ثقضي ام ِّت٨بي آثؾ٤ك ثب ت٤ر٦ ّٞي ٝيناٟ ثبكاٟ ٝب٢١ـ ص -11

 ؿ٣ك٥ كُـ آٟ ٧ٞنٝبٟ ثب ٣مٍ ثبؿ٧بي ٓـ ٣ ثيٌت ك٣م٥ ًيٌتبٟ اًت. 

 ( كٜؼت4-2-1

 ٧بي ًبؽتبكي ثؾَ ٢ٓقت ٣ ٝقـٟ( ٣يوٕي1-4-2-1

اساي٠ ١ش٠ُٛٞ تلٞيشي اص ٛوؾ ٝ ربيِبٟ ثخؾ كٜؼت ٝ ٗؼذٙ دس آيٜذٟ اهتلبد ؿ٢شػتبٙ ٛيبصٜٗذ اٛزبٕ ٌٗبٓؼ٠

ٚ اي ٝػيغ ٝ ٠٘١ رب سٝ ٛج٠، پيشاٗٞٙ تحٞالت ُزؿت٠ ٝ ٝهغ ٗٞرٞد ايٚ ثخؾ دس اهتلبد ؿ٢شػتبٙ اػت. اص اين

١بي ٝاحذ١بي كٜؼتي ٝ ٗؼذٛي ت٢ي٠ تلٞيشي اص ػي٘بي كٜؼت ٝ ٗؼذٙ ؿ٢شػتبٙ ٝ آُب١ي اص ػٌ٘ٔشد ٝ ٝيظُي

ينبس داؿنتٚ چٜنيٚ    آيذ. دس اختثش ٗجٜبي آٗبس ٝ اًالػبت، ٛخؼتيٚ ُبٕ هشٝسي دس اٛزبٕ ايٚ ٌٗبٓؼ٠ ث٠ ؿ٘بس ٗي

ُينشي  ١بي سؿذ، ثب ث٢شٟتٞاٛذ دس اكالح ٗؼيش تٞػؼ٠ اهتلبدي، سكغ تِٜٜب١ب ٝ ٗحذٝديتُ٘بٙ ٗيتلٞيشي، ثي

 ١ب ٝ حشًت دس ساػتبي سٝٛذ١بي ٗخجت ثٜٔذ ٗذت ٗٞحش ٝاهغ ؿٞد.ث٢تش اص اٌٗبٛبت ٝ كشكت
 

 ( تقـاؿ ٣ ا٤١اؿ ٢ٓبيـ ٣ ٝقبؿٟ ىقبٗ 2-4-2-1

 آق( كٜؼت

 ثبؿٜذ. ١بي كٜؼتي دس ٗشًض ؿ٢شػتبٙ ت٘شًض ايٚ ٝاحذ١ب ٛيض، دس ٛبحي٠ كٜؼتي ػشثيـ٠ ٗؼتوش ٗيػ٘ذٟ ٝاحذ

  ١بي كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ )رٞاص١بي تبػيغ(ًشح (1-2-4-1رذّٝ )

 )١يل( اُتقبٗ )ٝيٚي٤ٟ كيبٗ( ٕقاكيًلٝبي٦ تقـاؿ ٨ُلًتبٟ

 3987 6077351 136 ًلثي٦ِ

   1388آباى  جٌَبی،عات ظازهاى ـٌایع ٍ هعادى خراظاى *هٌبع: آهار ٍ اطال                 

 

 

 ثشداسي(١بي ث٢شٟٝاحذ١بي كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ )پشٝا٠ٛ (1-2-4-2رذّٝ )

 اؿتؼبّ )ٛوش( ُزاسي )ٗئيٞٙ سيبّ(ػشٗبي٠ تؼذاد ؿ٢شػتبٙ

 375 87931 16 ًلثي٦ِ

 1388آباى  ،ٌَبی *هٌبع: آهار ٍ اطالعات ظازهاى ـٌایع ٍ هعادى خراظاى ج              
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  ( ٗـخلبت رٞاص١بي تأػيغ كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ1٠-2-4-3رذّٝ )

ي ُزاس٠يػشٗب تؼذاد تيكؼبٓ ٛٞع

 (بّيس ٞٙئيٗ)

 (ٛلش) اؿتـبّ

 3,987 6,077,351 136 ر٘غ

 474 215,190 22  آؿبٗيذٛي ٝ ؿزايي ٗٞاد كٜبيغ

  ن تٜجبًٞ ٝ تٞتٞٙ اص ٗحلٞالت تٞٓيذ

 ػيِبس

0 0 0 

 400 280,000 1  ٜٗؼٞربت ذتٞٓي

 ًشدٙ سَٛ ٝ آٝسدٙ ػْ٘ ٝ پٞؿبى تٞٓيذ

 خضداس پٞػنننت

2 15,200 57 

 ، ًينق ػبخت ، چشٕ آٝسدٙ ٝػْ٘ دثبؿي

 ًلؾ تٞٓيذ ٝ يشام ٝ صيٚ ، چ٘ننذاٙ

1 2,100 6 

 چٞة ٝ چٞثي ٗحلٞالت ٝ چٞة تٞٓيذ

 ٛي اص ًبال ٝػبخت(  ٗجٔ٘بٙ اص ؿينش) ، پٜج٠

 حليشي ٝٗٞاد

1 1,750 11 

 19 6,200 2  ًبؿز ٗحلٞالت ٝ ًبؿز تٞٓيذ

 7 7,600 1 ؿذٟ هجي ١بي سػب٠ٛ تٌخيش ٝ چبح اٛتـبس،

 ٛلت ١بيپباليـِبٟ ًي، صؿبّ تٞٓيذ كٜبيغ

  اي١ؼت٠ ١بيٝػٞخت

6 13,964 54 

 425 131,240 13  ؿي٘يبيي ٗحلٞالت ٝ ٗٞاد تٞٓيذ كٜبيغ

 127 43,750 8  پالػتيٌي ٝ الػتيٌي ٗحلٞالت تٞٓيذ

 1,229 1,280,757 62  كٔضي ؿيش ًبٛي ٗحلٞالت ػبيش تٞٓيذ

 900 3,891,800 2  اػبػي كٔضات تٞٓيذ

 رض ث٠ كبثشيٌي كٔضي ٗحلٞالت تٞٓيذ

  آالتٗبؿيننٚ

2 56,000 62 

 ثٜذي ًجو٠ تز٢يضات ٝ آالت ٗبؿيٚ تٞٓيذ

   ديِش دسربي ٛـنذٟ

5 30,500 104 

 ٝ حؼنبثِش ٝ اداسي آالت ٗبؿيٚ تٞٓيذ

 ٗحبػجبت

0 0 0 

 ٝ ثشم اٛتوبّ ٝ ٗٞٓذ آالت ٗبؿيٚ تٞٓيذ

 دس ٛـذٟ ثٜذي ًجو٠ ثشهي دػتِب٢١ننبي

  ديِش ربي

3 16,200 32 

 دػتِب٢١بٝ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ ساديٞ تٞٓيذ

  استجبًني ٝػبيْ

0 0 0 

 ٝ اپتيننٌي اثضاس ٝ پضؿٌي اثضاس تٞٓيذ

 اٛٞاع ٝ ٗچي ػبػت٢بي ٝ دهينننن اثنضاس

  ػبػت ديِش

1 3,300 5 

 ٛيٖ ٝ تشئش ، ٗٞتٞسي ٛؤي٠ ٝػبيْ تٞٓيذ

 تشئش

1 65,000 50 

 0 0 0 ٛوْ ٝ حْ٘ ٝػبيْ ػبيش تٞٓيذ

 ثٜذي ًجو٠ ٗلٜٞػبت ٝ ٗجٔ٘بٙ تٞٓيذ

  ديِش ربي دس ٛـنذٟ

2 15,000 20 

 5 1,800 1  ثبصيبكت

   1388 آباى ،*هٌبع: آهار ٍ اطالعات ظازهاى ـٌایع ٍ هعادى خراظاى جٌَبی

 

 ١بي كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠( ٗـخلبت ًبسُب1ٟ-2-4-4رذّٝ )

ي ُزاس٠يػشٗب تؼذاد تيكؼبٓ ٛٞع

 (بّيس ٞٙئيٗ)

 (ٛلش) اؿتـبّ

 375 87,931 16 ر٘غ

 47 5,199 3  آؿبٗيذٛي ٝ ؿزايي ٗٞاد كٜبيغ

 0 0 0 ػيِبس  ن تٜجبًٞ ٝ تٞتٞٙ اص ٗحلٞالت تٞٓيذ

 24 185 1  ٜٗؼٞربت تٞٓيذ

 ًشدٙ سَٛ ٝ آٝسدٙ ػْ٘ ٝ پٞؿبى ٓيذتٞ

 خضداس پٞػنننت

0 0 0 

 ، ًينق ػبخت ، چشٕ آٝسدٙ ٝػْ٘ دثبؿي

 ًلؾ تٞٓيذ ٝ يشام ٝ صيٚ ، چ٘ننذاٙ

0 0 0 

 پٜج٠ چٞة ٝ چٞثي ٗحلٞالت ٝ چٞة تٞٓيذ

 ٛي اص ًبال ٝػبخت(  ٗجٔ٘بٙ اص ؿينش) ،

 حليشي ٝٗٞاد

0 0 0 

 0 0 0  ًبؿز ٗحلٞالت ٝ ًبؿز تٞٓيذ

 0 0 0 ؿذٟ هجي ١بي سػب٠ٛ تٌخيش ٝ چبح ٛتـبس،ا

 ٛلت ١بيپباليـِبٟ ًي، صؿبّ تٞٓيذ كٜبيغ

  اي١ؼت٠ ١بيٝػٞخت

0 0 0 
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ي ُزاس٠يػشٗب تؼذاد تيكؼبٓ ٛٞع

 (بّيس ٞٙئيٗ)

 (ٛلش) اؿتـبّ

 189 8,102 2  ؿي٘يبيي ٗحلٞالت ٝ ٗٞاد تٞٓيذ كٜبيغ

 14 2,100 2  پالػتيٌي ٝ الػتيٌي ٗحلٞالت تٞٓيذ

 87 64,123 7  كٔضي ؿيش ًبٛي ٗحلٞالت ػبيش تٞٓيذ

 0 0 0  اػبػي كٔضات تٞٓيذ

 رض ث٠ كبثشيٌي كٔضي ٗحلٞالت تٞٓيذ

  آالتٗبؿيننٚ

0 0 0 

 ثٜذي ًجو٠ تز٢يضات ٝ آالت ٗبؿيٚ تٞٓيذ

   ديِش دسربي ٛـنذٟ

0 0 0 

 ٝ حؼنبثِش ٝ اداسي آالت ٗبؿيٚ تٞٓيذ

 ٗحبػجبت

0 0 0 

 ٝ ثشم اٛتوبّ ٝ ٗٞٓذ آالت ٗبؿيٚ تٞٓيذ

 ربي دس ٛـذٟ ثٜذي ًجو٠ ثشهي دػتِب٢١ننبي

  ديِش

0 0 0 

 ٝػبيْ دػتِب٢١بٝ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ ساديٞ تٞٓيذ

  استجبًني

0 0 0 

 اثنضاس ٝ اپتيننٌي اثضاس ٝ پضؿٌي اثضاس تٞٓيذ

 ديِش اٛٞاع ٝ ٗچي ػبػت٢بي ٝ دهينننن

  ػبػت

0 0 0 

 ٛيٖ ٝ تشئش ، ٗٞتٞسي ٛؤي٠ ٝػبيْ تٞٓيذ

 تشئش

0 0 0 

 0 0 0 ٛوْ ٝ حْ٘ ٝػبيْ ػبيش تٞٓيذ

 ٛـنذٟ ثٜذي ًجو٠ ٗلٜٞػبت ٝ ٗجٔ٘بٙ تٞٓيذ

  ديِش ربي دس

1 8,222 14 

 0 0 0  ثبصيبكت

   1388آباى  ،*هٌبع: آهار ٍ اطالعات ظازهاى ـٌایع ٍ هعادى خراظاى جٌَبی 

 

 ة( ٗؼذٙ

٢ُبًي، ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ام فؽبيل ٣ ت٤٢ؿ ٝقاـ١ي ٢ٝبًاجي ثلؽا٤كؿاك    ثب ت٤ر٦ ث٦ ُلايظ ف٤ٞٝي مٝي٠

 ثب٢ُـ. ١يل ؿك ٨ُلًتبٟ ِٝن٤ٗ ث٦ ىقبٙيت ٝي ٣590اعـ ٝقـ١ي  ثب اُتنبٗ  22ؿك عبٗ عبضل  ثبُـ.ٝي

 

 ثشداسي(١بي ث٢شٟ( تٞصيغ ؿ٢شػتبٛي ٗؼبدٙ )پشٝا1٠ٛ-2-4-5رذّٝ )

 اؿتـبّ ُزاسي )ٗئيٞٙ سيبّ(ػشٗبي٠ اػتخشاد ػبٓيب٠ٛ )تٚ( ٗيضاٙ رخيشٟ )تٚ( تؼذاد ؿ٢شػتبٙ

 381 55,589.43 174,479 15,862,800 37 ػشثيـ٠

   1388*هٌبع: آهار ٍ اطالعات ظازهاى ـٌایع ٍ هعادى خراظاى جٌَبی ، آباى 
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 ( خالك٠ ٝهؼيت ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ1٠-2-4-6رذّٝ )

 اؿتـبّ )ٛلش( ُزاسي )ٗئيٞٙ سيبّ(ػشٗبي٠ اػتخشاد ػبٓيب٠ٛ)تٚ( ٗيضاٙ رخيشٟ )تٚ( ٗبدٟ ٗؼذٛي

 5 223.00 3,000 575,000 ثبصآت

 4 621.00 7,000 400,000 ثٜتٞٛيت

 6 208.70 2,000 250,000 پشٓيت

 6 165.90 5,000 50,000 تٞف

 6 558.00 3,000 1,000,000 ديبتٞٗيت

 4 153.00 5,000 895,000 ػَٜ الؿ٠ ٗشٗشيتي

 14 1,385.85 7,000 51,500 ًشٝٗيت

 257 42,466.71 105,429 12,117,800 ُشاٛيت

 5 67.20 50 3,200 ُْ ػليذ

 74 9,740.07 37,000 520,300 ٜٗيضيت

 381 55,589.43 174,479 15,862,800 ر٘غ ًْ

   1388آباى  ،*هٌبع: آهار ٍ اطالعات ظازهاى ـٌایع ٍ هعادى خراظاى جٌَبی 

 ( تٞصيغ ؿ٢شػتبٛي رخبيش ٗؼذٛي ث٠ تلٌيي ٗبدٟ ٗؼذٛي1-2-4-7رذّٝ )

 ٗيضاٙ رخيشٟ )تٚ( ٗبدٟ ٗؼذٛي
 ٢ٖ ؿ٢شػتبٙػ

 اص ٗز٘ٞع رخبيش اػتبٙ )دسكذ(

 %100.00 575,000 ثبماٙت

 %2.49 400,000 ث٢ت١٤يت

 %100.00 250,000 پلٙيت

 %100.00 50,000 ت٤ه

 %100.00 1,000,000 ؿيبت٤ٝيت

 %6.38 895,000 ٢ًٔ م٦ُ

 %11.90 51,500 ّل٣ٝيت

 %19.51 12,117,800 ٕلا١يت

 %84.21 3,200 ٕ٘ ًييـ

 %15.94 520,300 يت٢ٝين

   1388آباى  ،*هٌبع: آهار ٍ اطالعات ظازهاى ـٌایع ٍ هعادى خراظاى جٌَبی 
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ؽـٝبت كًب١ي ٣ ىقبٗ ًبؽت٠ ٝقبؿٟ ٣ ايزبؿ مٝي٦٢ ٧بي ٢ٝبًت ر٨ت ًالٝبي٦ ٕاقاكي ؿك ايا٠ ثؾاَ     

  ١ََ ٤ٝحلي ؿك ت٤ًق٦ ٨ُلًتبٟ  ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.

٣  ٤ٞ١ؿ٥ثؾِي ام ّٞج٤ؿ٧بي اُتنبٗ ٢ٝغ٦َ كا ثلعله  ت٤ا١ٌت٦ اًت ٨ُلًتبٟؿك مٝي٦٢ ٢ٓبيـ اًتؾلاري 

. اٝاب ايا٠   كا ىالا٧ٜ آ٣كؿ ١يال   1524ث٨جا٤ؿ م١اـٕي    ُلايظ١يل ث٦ ايزبؿ ُن٘ ِّٞ ٢ّـ ٣  381ثب رقة 

 ٧بي اكتجبعي ٢ٝبًت ّٞتل ٤ٝكؿ ث٨ل٥ ثلؿاكي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ٢ٓبيـ ث٦ ؿٙي٘ ١ج٤ؿ كا٥

ت ًلٝبي٦ ٕقاكي ؿك اي٠ ثؾَ ١ََ ٤ٝحلي ؿك ت٤ًاق٦  ت٤ًق٦ ؽـٝبت كًب١ي ٣ ايزبؿ مٝي٦٢ ٢ٝبًت ر٨

  آٟ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.

ٕلا١يت ٣ ّل٣ٝيت ثا٦ ؿٙيا٘ ٝبْٙيات ميال ثا٤ٝي،       ٤ٝر٤ؿ ؿك ٨ُلًتبٟ ٢ٓبيـ ٢ٓبيـ اًتؾلاري ام ٝيبٟ

١يل ث٤ٝي ٧ٌت٢ـ ( ٣ فؽيل٥ ا١اـُ ) عاـاّخل    90ُبم٘ اي٠ ثؾَ  400اًتيبؿ٥ ام ّبكٕلاٟ ميل ث٤ٝي) ام 

 .اييب ١ٞبيـي ؿك ت٤ًق٦ پبيـاك ٨ُل ًتبٟ ١ٞي ت٤ا١ـ ًبٗ ( ١ََ ٤ٝحل 15

ٝغبٙقبت ُلييي ّيب ٦ّ ثب ٧ْٞبكي ؿىتل ٢ٝبعٌ ٝغل٣ٛ كيبًت ر٤٨ٞكي ٣ اًاتب١ـاكي ؽلاًابٟ ؿكثابك٥    

١ََ ٝقبؿٟ ؿك ت٤ًق٦ ٤١اعي ٝغل٣ٛ ر٤٢ة ؽلاًبٟ ٤ٓكت ٕلىت٦ اًت ث٦ ؿ٣ ١تيز٦ ٨ٜٝ كًيـ٥ اًات  

 ٦ّ1 تبئيـ ٢٢ّـ٥ ٝغٚت ى٤ً اًت.

٤ًق٦ ٝجت٢ي ثل اىنايَ اًتؾلاد ٤ٝاؿ ٝقـ١ي ث٦ ًجت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ا١ـُ ٣ ٤ّتب٥ ًبؽت٠ فٞل ك١٣ـ ت (1

 ٝقبؿٟ ث٦ ف٤٢اٟ ٝب١قي رـي ؿك اٝل ت٤ًق٦ پبيـاك ثلاي ١بعي٦ اكميبثي ٝي ٕلؿؿ. 

( ثؾَ ٝقاـٟ ثا٦ كماٜ اكمٍ اىان٣ؿ٥ ٢ٝابًت ٣ ٍبث٘ ت٤ر٦ ًا٨ٜ ١ابصيني ؿك ت٤ًاق٦ ١بعيا٦ ؿاُات٦      2

عب٦ٚٓ تغت ف٤٢اٟ ٤ًؿ ًلٝبي٦ ، ٧ني٦٢ پل٢ً٘ ميل ث٤ٝي ٝؾبكد اؿاكي ٣ تِاْيالتي   اًت. ؿك آٝـ٧بي

 ام ٢ٝغ٦َ ؽبكد ٝي ٤ُؿ. 

اىاناياَ ٨ًاٜ اُتنابٗ ٢ٝغَا٦ ؿك ٝقابؿٟ ، ٨ًياٜ ُاـٟ ؿك ٝبْٙيت ٝقبؿٟ ، ٣إقاكي ٝقابؿٟ   

 ؿك ٤ّتاب٥ ٝاـت   رـيـ امّتِابه ثا٦ اىالاؿ ثا٤ٝي ٨ُل ًتبٟ ث٦ ٤ٓكت ٣إقاكي ٨ًبٛ ام  عله ؿ٣ٙت

 .اييب ١ٞبيـت٤ًق٦ ٨ُل ًتبٟ ١ََ ٤ٝحلي ؿك ٝي ت٤ا١ـ  

 

                                                           
پایاى ًاهِ وارؼٌاظی ارؼذ جغرافيا ،  ) «ارزیابی ًمػ هحَري ـٌایع ٍ هعادى در اظتراتصي ًَاحی جٌَب» ی ويا ، ؼریفٝغٞـ  1-

 ( .1374 ،، داًؽگاُ فردٍظی هؽْذداًؽىذُ ادبيات ٍ علَم اًعاًی
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 ( ُبؽ٨ٔبي ٨ٜٝ ثؾَ ٢ٓقت ٣ ٝقـ3-4-2-1ٟ
 (1388( ٛ٘بُش١بي كٜؼت ٝ ٗؼذٙ )ػبّ 1-2-4-8رذّٝ )

 ٗوذاس / تؼذاد ٝاحذ ػٜٞاٙ ؿبخق يب ٛ٘بُش
 1 ؿ٢شى كٜؼتي تقـاؿ ٨ُل٨ّبي ٢ٓقتي

 30.17 ١ٌتبس بي ٢ٓقتي٧َٝـاك مٝي٠ ٍبث٘ ٣إقاكي ؿك ٨ُلُ

 2 ٛبحي٠ كٜؼتي تقـاؿ ٤١اعي ٢ٓقتي

 19.04 ١ٌتبس َٝـاك مٝي٠ ٍبث٘ ٣إقاكي ؿك ٤١اعي ٢ٓقتي

 136 كوشٟ تقـاؿ ر٤ام٧بي تأًيي ٓبؿك ُـ٥

 6077351 ٗئيٞٙ سيبّ ٕقاكي ر٤ام٧بي تأًييٝيناٟ ًلٝبي٦

 3987 ٛلش تقـاؿ اُتنبٗ ر٤ام٧بي تأًيي

 10 كوشٟ ؿكٓـ 20ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي  تقـاؿ ر٤ام٧بي تأًيي

 42907 ٗئيٞٙ سيبّ ؿكٓـ 20ٕقاكي ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي ٝيناٟ ًلٝبي٦

 148 ٛلش ؿكٓـ 20تقـاؿ اُتنبٗ ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي 

 7 كوشٟ ؿكٓـ 40تقـاؿ ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي 

 27587 ٗئيٞٙ سيبّ ؿكٓـ 40ٕقاكي ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي ًلٝبي٦ٝيناٟ 

 100 ٛلش ؿكٓـ 40تقـاؿ اُتنبٗ ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي 

 5 كوشٟ ؿكٓـ 60تقـاؿ ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي 

 25050 ٗئيٞٙ سيبّ ؿكٓـ 60ي ٕقاكي ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمٝيناٟ ًلٝبي٦

 80 كوشٟ ؿكٓـ 60تقـاؿ اُتنبٗ ر٤ام٧بي تأًيي ثب پيِلىت ىينيْي ثبمي 

 16 كوشٟ ثلؿاكي ٢ٓقتي٧بي ث٨ل٥تقـاؿ پل٣ا٦١

 87931 ٗئيٞٙ سيبّ ثلؿاكي ٢ٓقتي٧بي ث٨ل٥ٕقاكي پل٣ا٦١ٝيناٟ ًلٝبي٦

 375 ٛلش ثلؿاكي ٢ٓقتي٧بي ث٨ل٥تقـاؿ اُتنبٗ پل٣ا٦١

 5.14 دسكذ ٨ًٜ ٨ُلًتبٟ ام ُبمٚي٠ ٢ٓقت

 10 ًبسُبٟ ١يل ّبك٠ّ( ٧10بي ٢ٓقتي )ثبمي تقـاؿ ّبكٕب٥

 37 كوشٟ ثلؿاكي ٝقـ٧ٟبي ث٨ل٥تقـاؿ پل٣ا٦١

 174 ١ضاس تٚ ثلؿاكي ٝقـ٧ٟبي ث٨ل٥ٝيناٟ ؽلىيت اًتؾلاد پل٣ا٦١

 55589 بّٗئيٞٙ سي ثلؿاكي ٝقـ٧ٟبي ث٨ل٥ٕقاكي پل٣ا٦١ٝيناٟ ًلٝبي٦

 381 ٛلش ثلؿاكي ٝقـ٧ٟبي ث٨ل٥تقـاؿ اُتنبٗ پل٣ا٦١
 17.19 دسكذ ٨ًٜ ٨ُلًتبٟ ام ُبمٚي٠ ٝقبؿٟ
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 ( ٢ٓبيـ ؿًتي4-4-2-1
 ( ٍبٙيجبىي1-4-4-2-1

٢ٓقات ىلٍ ؿك ك٣ًتب٧ب ٤ٝرجبت اُتنبٗ ٣ اًتَلاك ك٣ًتبئيابٟ كا ؿك ٝغايظ ميٌات ؽا٤ؿ كا    

ٝـ اكمي ٝي ٢ّـ ث٦ ع٤كي ٦ّ َٝبٛ آٟ ام ١ؾل ٝيناٟ اكم آ٣كي ىلا٧ٜ ٝي ًبمؿ ٣ ؿك ًغظ ٤ِّك ايزبؿ ؿكآ

 ثقـ ام ١يات ٍلاك ؿاكؿ. 

ؿك ٤ٓكت ت٤ر٦ رـي ٌٝئ٤مٟ ٣ ؿًت ا١ـكّبكاٟ ث٦ اي٠ ّبمي ٓبؿكاتي ٨ٜٝ ميل١يتاي ّا٦ ام   

ا٧ٞيت ثبميي ثلؽ٤كؿاك اًت، ربيٖب٥ ىلٍ ايلاٟ ؿك ًغظ ر٨بٟ عيؼ ٝي ٤ُؿ ٣ ٧ٞض٢ي٠ اي٠ ٓا٢قت  

 ي ام اُتنبٗ مايي كا ث٦ ؿ١جبٗ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.ؿك ٓـ ثبمي

ؽب٤١اك ٣  501، ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ عـ٣ؿ 1388ثلاًبى آٝبك ٝلّن ث٨ـاُت ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

 ثب٢ُـ. ١يل ث٦ اي٠ ُن٘ ٦ّ فٞـتب م١بٟ ٧ٌت٢ـ ِٝن٤ٗ ٝي 1012رٞقيتي ٝقبؿٗ 

ل ث٨ـاُاتي، فاـٛ ت٤ا١ابيي    تلي٠ ِْٝالت اي٠ ٢ٓقت، فـٛ عٞبيت ؿ٣ٙت، ١ََ ؿممٟ، ىضبي ميام ٨ٜٝ

ًلٝبي٦ ٕقاكي ٌٝتَيٜ ؽب٤١اؿ٥ ٧ب ٝي ثبُـ. اعاـاث ؿاك٧ابي ٍبٙاي ت٤ًظ ٣اًغا٦ ٧ب ٓا٤كت ٕلىتا٦ ٣ 

 ٧ب ىَظ ٧ني٦٢ ثبىت كا ؿكيبىت ٝي ٢٢ّـ.ؽب٤١اؿ٥

 5/3×2،  5/3×4،  3×٨ٝ4ٞتلي٠ ٦َِ١ ٧بي ٍبٙي فجبكت اًت كين٥ ٝب٧ي ، ؽِتي ؿك ا١ـام٥ ٧بي 

 1.ٝي ثبُـ ٦ّ ا١ـام٥ ٧بي ٤ّصِ ثلاي ٓبؿكات ث٦ ٤ِّك٧بي اك٣پبيي يبىت٦ ٝي ٤ُؿ ٝتل ٝلثـ 6×4، 

 ٧1388بي ؽب١ٖي ٍبٙي ثبىي ٨ُلًتبٟ ؿك ىل٣كؿي٠ ٝب٥ ًبٗ ( تقـاؿ ّبكٕب٥ 1-2-4-9رـ٣ٗ ) 

 ث٦ تيْيِ ؿ٧ٌتبٟ

 تقـاؿ ُبمٚي٠ تقـاؿ ؿاك ٍبٙي ١بٛ ؿ٧ٌتبٟ كؿيو

 68 29 ٨١بكربٟ 1

         96 48 ٤ٝؿ 2

 754 377 ؿكط 3

 94 47 ٠ٝ٤ٝ آثبؿ 4

 1012 501 رٞـ 

 1388*هٌبع: هروس بْذاؼت ٍ درهاى ؼْرظتاى ظربيؽِ ، ٍاحذ اطالعات ٍ آهار ،                

                                                           
 .490-499ـؿ  ( ،1380)تْراى: داًؽىاُ تْراى ، بيرجٌذ ، ًگيي وَیر ، بٌْياهحوذ رضا  -1
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 ١يل ِٝن٤ٗ ىقبٙيت ث٤ؿ٥ ا١ـ. 1012ّبكٕب٥ ٍبٙي ثبىي ؿك ٨ُلًتبٟ ىقبٗ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ  501ؿك ٝز٤ٞؿ 

 

 1388بي ميل ؽب١ٖي ٨ُلًتبٟ ؿك ىل٣كؿي٠ ٝب٥ ًبٗ ٧( تقـاؿ ّبكٕب1٥-2– 4-10رـ٣ٗ )

 ث٦ تيْيِ ؿ٧ٌتبٟ 

 تقـاؿ ُبمٚي٠ 50-499 ١يل 20-29 ١يل20ّٞتل ام  ؿ٧ٌتبٟ كؿيو

 54 0 2 3 ٨١بكربٟ 1

 49 0 0 26 ٤ٝؿ 2

 14 0 0 14 ؿكط 3

 389 1 0 165 ٨ُلي 4

 535 1 2 208 رٞـ 5

 1388درهاى ؼْرظتاى ظربيؽِ ، ٍاحذ اطالعات ٍ آهار ،*هٌبع: هروس بْذاؼت ٍ                        
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  اهَر سيزبٌايیاهَر سيزبٌايیفصل سَم: فصل سَم:                           

  

      

  ساٟ ٝ تشاثشيساٟ ٝ تشاثشي  

  اٛشطياٛشطي  

  ػ٘شاٙ ؿ٢شي، ٗؼٌٚ ٝ ػ٘شاٙ سٝػتبييػ٘شاٙ ؿ٢شي، ٗؼٌٚ ٝ ػ٘شاٙ سٝػتبيي  

  پؼت ٝ ٗخبثشاتپؼت ٝ ٗخبثشات  
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 اٗٞس صيشثٜبيي( 1 -3

 ( ساٟ ٝ تشاثشي1-3-1

 ٧بي ٨ُلًتبٟ( ُج٦ْ كا1-1-3-1٥
 612، ٧1387بي تغت پ٤َُ اؿاك٥ ّ٘ كا٥ ٣ تلاثلي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ ٝز٤ٞؿ ا٤١اؿ كا٥

 68ؿكٓـ( ثنكٕلا٥ ص٨بكؽغ٦،  8/1ّي٤ٚٝتل ) ٧11بي ٨ُلًتبٟ، ّي٤ٚٝتل ث٤ؿ٥ اًت. ام ٝز٤ٞؿ ُج٦ْ كا٥

 ٤ٚ40ٝتل )ّي 248ؿكٓـ( كا٥ ىلفي آًيبٙت٦ ٣  47ّي٤ٚٝتل ) 285ؿكٓـ( كا٥ آٚي ٝق٤ٞٙي،  11ّي٤ٚٝتل )

٧بي آٚي اًتبٟ ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٣اٍـ ؿكٓـ ام كا٥ 11ؿكٓـ( كا٥ ٢ُي ث٤ؿ٥ اًت. ؿك اي٠ ًبٗ 

 ُـ٥ ا١ـ. 

ّي٤ٚٝتل ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام ٤ٍٝقيت ث٨تلي ١ٌجت ث٦  ٧97/0بي آٚي ٨ُلًتبٟ ُبؽْ تلاّٜ كا٥

 ثبُـ. ّي٤ٚٝتل( ثلؽ٤كؿاك ٝي72/0ٝت٤ًظ اي٠ ُبؽْ ؿك اًتبٟ )

ؿكٓـ(  33ّي٤ٚٝتل ) 487ّي٤ٚٝتل ث٤ؿ٥ ٦ّ  ٧1476بي ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ كا٥ ع٤ٗ ا٤١اؿ 

ؿكٓـ(  كا٥ ؽبّي ث٤ؿ٥ اًت. تلاّٜ  39ّي٤ٚٝتل ) 570ؿكٓـ( كا٥ ٦ً٤ُ ٣  28ّي٤ٚٝتل ) 419كا٥ آًيبٙت٦، 

 ّي٤ٚٝتل ؿك ٧ل ٓـ ّي٤ٚٝتلٝلثـ ث٤ؿ٥ اًت.  ٧18بي ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ كا٥

 )ًئٞٗتش(   ١1387بي استجبًي ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ ( ًّٞ اٛٞاع سا1ٟ-3-1-1رذّٝ )             

 ؿ٢شػتبٙ ػٜٞاٙ
 ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ اص اػتبٙ

 )دسكذ(

 

 ساٟ اكٔي

 11 چ٢بس خ٠ٌ)ثضسُشاٟ(

 0 ػشين 4/11

 68 ٗؼ٘ٞٓي

 

 ساٟ كشػي آػلبٓت٠

 113 ػشين

 0 دسر٠ يي 11

 172 دسر٠ دٝ

 

 ييسا٢١بي سٝػتب

 487 آػلبٓت٠

 419 ؿٞػ٠ 16

 570 خبًي

 18 248 ػبيش سا٢١بي ؿٜي

 - 612 ر٘غ

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                        
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 ( عٞ٘ ٣ ١َ٘ ف٤ٞٝي ثبك ٣ ٌٝبىل 2-1-3-1  
ٌٝبىلثلي ت٤ًاظ ٣ًابي٘ ١َٚيا٦    ٧بي ًيل ؿك٣ٟ اًتب١ي ام عليٌ پبيب٦١ 11750، تقـاؿ1387ؿك ًبٗ 

ا١اـ.  ٌٝبىل ربثزاب ُاـ٥   109081اي ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ا١زبٛ ُـ٥ اًت ٦ّ ث٦ ٣ًي٦ٚ آٟ ف٤ٞٝي ربؿ٥

ٌٝبىل ؿك اي٠ ًبٗ ا١زبٛ ٕلىتا٦ اًات. ثال اًابى      13959ًيل ثل٣ٟ اًتب١ي ثب ربثزبيي  ٧1541ٞض٢ي٠ 

٣  4/77ٌجت ث٦ ًبٗ ٍج٘ ام آٟ ث٦ تلتيات  اعالفبت ٤ٝر٤ؿ، تقـاؿ ًيل ٣ ٌٝبىل ربثزبُـ٥ ؿك اي٠ ًبٗ ١

 ؿ٧ـ. ؿكٓـ اىنايَ ١ِبٟ ٝي 2/47

اي ٨ُلًاتبٟ  ت٠ ثبك ت٤ًظ ٣ًبي٘ ١َٚيا٦ ثابكي فٞا٤ٝي رابؿ٥      75970، ؿك ٝز٤ٞؿ 1387ؿك ًبٗ 

ؿكٓـ اىنايَ يبىت٦ اًت. ام ٝز٤ٞؿ ثبك ربثزبُاـ٥ ؿك   26ربثزب ُـ٥ اًت ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ ٍج٘ ام آٟ 

 ؿكٓـ ثبك ربثزب ُـ٥ ث٦ ؽبكد اًتبٟ ث٤ؿ٥ اًت.  90ثزبيي ؿك٣ٟ اًتب١ي ٣ ؿكٓـ رب ٨ُ10لًتبٟ 

 

 1387( تؼذاد ػلش ٝ ٗؼبكش ربثزب ؿذٟ  دس ػبّ 1-3-1-2رذّٝ )

 ٛٞع ػلش

 تؼذاد ٗؼبكش تؼذاد ػلش

 اتٞثٞع ر٘غ
ٗيٜي 

 ثٞع
 اتٞثٞع ر٘غ ػٞاسي

ٗيٜي 

 ثٞع
 ػٞاسي

 15526 58769 34786 109081 3882 5560 2308 11750 دسٝٙ اػتبٛي

 24 234 13701 13959 6 16 1519 1541 ثشٝٙ اػتبٛي

 15550 59003 48487 123040 3888 5576 3827 13291 ر٘غ ًْ

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                    

 

 1387دس ػبّ  ( ٝصٙ ثبس ربثزب ؿذٟ تٞػي ٝػبيْ  ٛؤي٠ ثبسي ػ٘ٞٗي ربدٟ اي 1-3-1-3رذّٝ )

 ػبّ
 ربثزبيي دسٝٙ

 اػتبٛي

ربثزبيي 

 ثشٝٙ اػتبٛي
 ر٘غ

1387 7520 68450 75970 

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                                                  
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 طي( اٛش2-3-1

 ( ٝٔله ثل1-2-3-1ً
 5ب٣ات ًبفت ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ٨ًٞي ٝقابؿٗ  ٖٝ 61054، 1387ٝيناٟ ثلً ٝٔلىي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

 ؿكٓـ ثلً ٝٔلىي اًتبٟ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت. 

ت٤ا١اـ ثا٦ ف٢ا٤اٟ ٝقيابكي     ٧بي ٝٔله ٝيثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٝيناٟ ٝٔله ا١لهي ؿك ٧ل يِ ام ثؾَ

كًاـ. آٝابك   ر٨ت اكميبثي ٣ضقيت اٍتٔبؿي آٟ ٢ٝغ٦َ ٝغ٤ٌة ٤ُؿ ٙقا ثلكًي آٟ ضل٣كي ث٦ ١ؾل ٝاي 

ؿكٓـ( كا ثا٦ ؽا٤ؿ اؽتٔابّ     46ؿ٧ـ٦ّ ع٤م٥ ِّب٣كمي ثبمتلي٠ ٝيناٟ ٝٔله ثلً )ؿ ١ِبٟ ٝي٤ٝر٤

ؿكٓـ، تزبكي  14ؿكٓـ، ٢ٓقت ٣ ٝقـ15ٟؿكٓـ، ف٤ٞٝي ٧19بي ؽب١ٖي ثب ٨ًٞي ٝقبؿٗ ؿاؿ٥ ٣ ثؾَ

 ا١ـ. ؿكٓـ ٣ ك٢ُ٣بيي ٝقبثل يِ ؿكٓـ ث٦ تلتيت ؿك كؿ٥ ٧بي ثقـ ٍلاك ٕلىت٦ 2

ٖٝب٣ات ًبفت ث٦ اماي ٧ل ِٝتلُ ثا٤ؿ٥ ّا٦ ام    8/4، 1387ين ؿك ًبٗ ُبؽْ ًلا٦١ ٝٔله ثلً ١

 ٖٝب٣ات ًبفت(ّٞتل اًت.  6/5ٝت٤ًظ ًلا٦١ ٝٔله ثلً اًتبٟ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           غير قابل استناد                                                                                                               -پيش نويس سند توسعه شهرستان سربيشه

 

 

101 

 

 1387( ٗلشف ثشم ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ 1-3-2-1رذّٝ )

 87ػبّ 

 ؿشح

 ٗلشف

 دسكذ ٛؼجت ث٠ اػتبٙ دسكذ ٛؼجت ث٠ ؿ٢شػتبٙ ِٗب ٝات ػبػت

 5 100 61054 ر٘غ

 4 19 11756 خبِٛي

 6 15 9439 ػ٘ٞٗي

 7 47 28604 ًـبٝسصي

 4 14 8613 كٜؼت ٝ ٗؼذٙ

 3 2 1295 تزبسي

 2 1 906 سٝؿٜبيي ٗؼبثش

 2 7/0 441 ٗلبسف آصاد

 1387، *هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی                      

 

 ( ِٝتلّي٠ ثل2-2-3-1ً
ؿكٓاـ تقاـاؿ ّا٘     1/6ثا٤ؿ٥ ّا٦    12750، عـ٣ؿ 1387ٟ ؿك ًبٗ تقـاؿ ّ٘ ِٝتلّي٠ ثلً ٨ُلًتب

 ٕيلؿ ِٝتلّي٠ اًتبٟ كا ؿك ثل ٝي

٧ب ام كُـ ٓق٤ؿي ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ٥ ث٦ ٣يو٥ ؿك ، تقـاؿ ِٝتلّي٠ ّٚي٦ ثؾ1386َ-87عي ؿ٣ك٥ مٝب١ي 

ِٝتلُ اىنايَ يبىتا٦ اًات. ثلكًاي تقاـاؿ      130ث٦  114ثؾَ ٢ٓقت ٦ّ تقـاؿ ِٝتلّي٠ اي٠ ثؾَ ام 

َ  ِتلّي٠ ؿك ثؾَٝ ٧ابي )ِّاب٣كمي ٣   ٧بي ٝؾتٚو ٤ٕيبي اي٠ ٝغٚت اًت ٦ّ ثؾَ ؽاب١ٖي ٣ ثؾا

تلي٠ تقـاؿ ِٝتلّي٠ كا ثا٦ ؽا٤ؿ اؽتٔابّ    ؿكٓـ ث٦ تلتيت ثبمتلي٠ ٣ پبيي٠ ٣2  ٢ٓ88قت ٣ٝقـٟ( ثب 

 ؿاؿ٥ ا١ـ. 
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 ( ٝهؼيت ٗـتشًيٚ ثشم دس١ش يي اص ؿبخ٠ ١بي ٗلشف ؿ٢شػتب1ٙ-3-2-2رذّٝ )

 1387دس ػبّ  

 87ػبّ 

 ؿشح
 ٗـتشى

 دسكذ ٛؼجت ث٠ اػتبٙ دسكذ ٛؼجت ث٠ ؿ٢شػتبٙ تؼذاد

 6 100 12750 ر٘غ

 6 88 11230 خبِٛي

 7 4 496 ػ٘ٞٗي

 9 1 143 ًـبٝسصي

 8 1 130 كٜؼت ٝ ٗؼذٙ

 3 5 574 تزبسي

 1 1 177 ٗلبسف آصاد

 1387، ی*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَب                                

 

 ( ثلً ك٣ًتبيي 3-2-3-1
ؿكٓـ ك٣ًتب٧بي ؿاكاي ٦٢ًْ ٨ُلًتبٟ كا ُبٝ٘ ٝي ٤ُؿ ام ١قٞات ثالً    70ك٣ًتب ٦ّ  191تقـاؿ 

 ؽب٤١اك ث٤ؿ٥ اًت . 8608ا١ـ. تقـاؿ ؽب٤١اك٧بي ك٣ًتبيي ؿاكاي ثلً ٨ُلًتبٟ، ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ٥

ي ثشم ؿ٢شػتبٙ ثب اػتبٙ ( ٗوبيؼ٠ تؼذاد سٝػتب ٝ خبٛٞاس١بي سٝػتبيي داسا1-3-2-3رذّٝ )

 1387دس ػبّ

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ؿشح
 ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ

 اص اػتبٙ )دسكذ( 

 15 1246 191 تؼذاد سٝػتب داساي ثشم

 10 88994 8608 تؼذاد خبٛٞاس داساي ثشم

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                                       
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 ؿ٢شي، ٗؼٌٚ ٝ ػ٘شاٙ سٝػتبيي ( ػ٘شا3-3-1ٙ

 ( فٞلاٟ ٨ُلي1-3-3-1
 ( رٞقيت ٨ُلي1-1-3-3-1

٧بي ًلثيِا٦ ٣ ٝا٤ؿ ٝاي   ثل اًبى آؽلي٠ تٌَيٞبت ٤ِّكي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿاكاي ؿ٣ ٨ُل ث٦ ١بٛ

 9541ثا٦   ١1385يل ث٤ؿ٥ اًت. اي٠ ٝيناٟ ؿك ًبٗ  4119، 1375ثبُـ. رٞقيت ٨ُلي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

ؿ٣ ثلاثل ُـ٥ اًات ثال اًابى اعالفابت ٤ٝرا٤ؿ، كُاـ        1375ت ث٦ ًلُٞبكي ًبٗ ١يل كًيـ٥ ٦ّ ١ٌج

ؿكٓـ ثا٤ؿ٥ اًات. ف٤اٝا٘ ٝؾتٚياي ام رٞٚا٦       76/8رٞقيت ٨ُلي ٨ُلًتبٟ ؿك ىب٦ٚٓ ؿ٣ ًلُٞبكي، 

٧ب ٣ اىنايَ تقـاؿ ٨ُل٧ب ثبفج كُـ رٞقيت ٨ُلي ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ىب٦ٚٓ ٨ٝبرلت ك٣ًتبييبٟ ث٦ ٨ُل

 مٝب١ي ُـ٥ اًت. 

 

 ( تأًيٌبت ٣ ؽـٝبت ٨ُلي2-1-3-3-1
 ( ىضبي ًجن ٨ُلي1-2-1-3-3-1

٧بي ثبُـ. اًتب١ـاكؿ٧ب ٣ ًلا٦١ٝتلٝلثـ ٝي 25تب  20ًلا٦١ ىضبي ًجن ت٤ٓي٦ ُـ٥ ت٤ًظ ًبمٝبٟ ٝٚ٘ 

ىضبي ًجن ؿك ايلاٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤٢ؿ ف٤اٝ٘ عجيقي ٣ اٍٚيٞي آٟ ٝؾتٚو اًت. ثل اًبى ت٤ٓي٦ ا٣ٙي٦ علط 

ٝتلٝلثـ ثلاي ٧ل ١يل ثبُـ. ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ًقت  ٧13/9ب ثبيـ ( ًلا٦١ پبك1349ُربٝـ ت٨لاٟ )٤ٔٝة

 ١77يل(، ًلا٦١ ىضبي ًجن ٨ُلي  ٧10346ْتبك( ٣ رٞقيت ٨ُلي ٨ُلًتبٟ )  80ىضبي ًجن ٨ُلي )

 ٝتل ٝلثـ ثلاي ٧ل ١يل ث٤ؿ٥ اًت.

 ك ٣ًقت ؿاك١ـ. ٧ْتب 4/24پبكُ اًت ٦ّ ؿك ٝز٤ٞؿ  ٧14بي ف٤ٞٝي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ تقـاؿ پبكُ 

 

 ( عٞ٘ مثب2-2-1-3-3-1٦ٙ
 5/7ثبُـ ٦ّ ؿك ٝز٤ٞؿ ك٣ما١ا٦  ؽ٤ؿك٣ ٝي 3، 1387تقـاؿ ؽ٤ؿك٧٣بي عٞ٘ مثب٦ٙ ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

 ٢٢ّـ.ت٠ مثب٦ٙ كا عٞ٘ ٝي
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 ( آتَ ١ِب١ي3-2-1-3-3-1
ب٥ ١يل ام رٞقيت ٨ُلي، ثبيٌتي يِ ايٌتٖ 10000ثل اًبى يِ ضبثغ٦ ّٚي ٣ ف٤ٞٝي، ؿك َٝبث٘ ٧ل 

ايٌتٖب٥ آتَ ١ِب١ي ؿك ١َبط ٨ُلي  2آتَ ١ِب١ي ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ. ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت ٤ٝر٤ؿ، تقـاؿ 

٨ُلًتبٟ ِٝن٤ٗ ث٦ ىقبٙيت ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ثاب ت٤را٦ ثا٦ رٞقيات ُا٨لي ٨ُلًاتبٟ ام ت٤مياـ ٢ٝبًاجي         

 ثبُـ. ثلؽ٤كؿاك ٝي

 

 1387( خذٗبت ٝ تبػيؼبت ؿ٢شي ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ دس ػبّ 1-3-3-1رذّٝ )

٢ش
ؿ

 

ض 
ػج

ي 
وب

ت ك
ػؼ

ٝ

شي
ؿ٢

 

ٗي
ٞ٘

ى ػ
بس

د پ
ذا

تؼ
ؾ  

 آت
ِبٟ

ؼت
 اي

ذاد
تؼ

ٛي
ـب

ٛ
 

)ٚ
 )ت

ب٠ٓ
 صث

يذ
تٞٓ

 

ب٠ٓ
 صث

ْ٘
 ح

سٝ
ٞد

 خ
ذاد

تؼ
 

 2 6 1 9 63 ػشثيـ٠

 1 5/1 1 5 17 ٗٞد

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                                                           

 

 ( آة ٨ُلي4-2-1-3-3-1
ِٝتلُ ث٤ؿ٥ ٦ّ ثاب  1882، ٝقبؿٗ 1384تقـاؿ ِٝتلّي٠ ُج٦ْ آة آُبٝيـ١ي ٨ُلي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

 اىنايَ يبىت٦ اًت. 1387ِٝتلُ ؿك ًبٗ   3329ؿكٓـ اىنايَ ث٦  77

ٝتال   183ٝتل ْٝقت ث٤ؿ٥ ٦ّ ام ٝت٤ًاظ اًاتبٟ )   159ٝت٤ًظ ٝٔله آة ٧ل ِٝتلُ ؽب١ٖي ٨ُلي 

 تل اًت. ْٝقت( پبيي٠
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 (1384-87( تؼذاد ٗـتشًيٚ ٝ ٗوذاس كشٝؽ آة دس ٛوبى ؿ٢شي ؿ٢شػتبٙ )1-3-3-2رذّٝ )

 87ػبّ  84ػبّ  ؿشح ٛٞع ٗلشف
 دسكذ ٛؼجت ث٠

 84اػتبٙ دس ػبّ 

 دسكذ ٛؼجت ث٠

 87اػتبٙ دس ػبّ 

 خبِٛي

 

 3 3 2497 1522 ِٝتلّي٠ )ىَل٥(

 7/2 2 398071 200524 ىل٣ٍ)ٝتلْٝقت(

ٗلبسف 

 اؿتشاًي

 0 0 0 0 تلّي٠ )ىَل٥(ِٝ

 0 0 0 0 ىل٣ٍ)ٝتلْٝقت(

ٗلبسف 

 ػ٘ٞٗي

 5 4 111 69 ِٝتلّي٠ )ىَل٥(

 3 2 87334 42704 ىل٣ٍ)ٝتلْٝقت(

 كوبي ػجض
 3 5 28 19 ِٝتلّي٠ )ىَل٥(

 4/0 7/0 16869 11089 ىل٣ٍ)ٝتلْٝقت(

 تٞٓيذي
 7/2 3 15 3 ِٝتلّي٠ )ىَل٥(

 6/3 15 4525 10052 ىل٣ٍ)ٝتلْٝقت(

 تزبسي
 2/3 3 253 148 ِٝتلّي٠ )ىَل٥(

 2/4 3 34888 11445 ىل٣ٍ)ٝتلْٝقت(

 آصاد
 8 4 425 121 ِٝتلّي٠ )ىَل٥(

 7 11 141608 89874 ىل٣ٍ)ٝتلْٝقت(

ًْ 
 4/3 3 97040 1882 ٗـتشًيٚ )كوشٟ(

 8/2 2 24488984 365688 كشٝؽ)ٗتشٌٗؼت(

   1384-87،اري اظتاى خراظاى جٌَبی*هٌبع: ظالٌاهِ آه                                      

 

2-3-3-1 ٠ٌْٝ ) 
ىَل٥ ث٤ؿ٥ ٦ّ  199ٝقبؿٗ  ٧1387بي ًبؽتٞب١ي ٓبؿك٥ ؿك ٨ُل٧بي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ تقـاؿ پل٣ا٦١

٧بي ًبؽتٞب١ي ثلاثل ُـ٥ اًت. كُـ اي٠ ُبؽْ ثيب١ٖل ك١٣ٌ ىقبٙيت 3،ثيَ ام ١1384ٌجت ث٦ ًبٗ 

 بُـ. ثٝي 1384-٧87بي ٨ُلًتبٟ ؿك ىب٦ٚٓ ًبٗ

  7ؿكٓـ ٝلث٤ط ث٦ ٣اعـ٧بي ١٤ٌْٝي،  89ام ٝز٤ٞؿ پل٣ا٦١ ٧بي ًبؽتٞب١ي ٓبؿك ُـ٥ ٨ُلًتبٟ،  
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ؿكٓـ ٢ٓقتي، آ٤ٝمُي، ث٨ـاُتي ٣  1ؿكٓـ ١٤ٌْٝي ٣ ّبكٕب٥ ت٤اٛ ٣ ١نؿيِ ث٦  2ؿكٓـ ثبمكٕب١ي، 

 ؿكٝب١ي ٣... ث٤ؿ٥ اًت. 

٨ُلًتبٟ ثلعٌت تقـاؿ عجَابت   ٧بي٧بي ًبؽتٞب١ي ٓبؿك ُـ٥ ت٤ًظ ٨ُلؿاكيثلكًي ٝيناٟ پل٣ا٦١

٧ابي ياِ ٣ ؿ٣   ٧ب ت٨٢ب ٝتقٌٚ ث٦ ًبؽتٞبٟؿكٓـ ام اي٠ پل٣ا٦١ 92ؿ٧ـ ٦ّ ثبٙل ثل ، ١ِبٟ ٝي1386ؿك ًبٗ 

 عج٦َ ث٤ؿ٥ اًت. 

ٟ ٧بي ًبؽتٞب١ي ٓبؿك ُـ٥ ت٤ًظ ٨ُلؿاكي٧ٞض٢ي٠ فٞـ٥ پل٣ا٦١ ٧ابي ثاب   ٧بي ٨ُلًتبٟ ث٦ ًابؽتٞب

 ٣ آ٠٧ اؽتٔبّ ؿاُت٦ اًت. ٝٔبٙظ اًْٚت ىٚني، ثت٤ٟ آك٦ٝ ٣ آرل 

 

 

 1384-١1387بي ( ٗوبيؼ٠ پشٝا٠ٛ ١بي ػبخت٘بٛي كبدس ؿذٟ ثشاي احذاث ثٜب ًي ػب1ّ-3-3-3رذّٝ )

 1387 1384 ١بي ػبخت٘بٛي كبدس ؿذٟ ثشاي احذاث ثٜبٝهؼيت پشٝا٠ٛ

 199 58 تؼذاد)پشٝا٠ٛ كبدسٟ(

 47746 13428 ٗؼبحت صٗيٚ)ٗتش ٗشثغ(

 46083 9858 ٗؼبحت صيشثٜبي ًجوبت

 ٛٞع اػتلبدٟ)ًبسثشي(

 177 500 ٗؼٌٞٛي

 5 1 ٗؼٌٞٛي ٝ ًبسُبٟ تٞإٔ

 14 6 ثبصسُبٛي

 -كٜؼتي،   آٗٞصؿي ٝ ث٢ذاؿتي 

 دسٗبٛي
0 0 

 2 0 ػبيش

 ٛٞع ٗلبٓح)تؼذاد(

 181 58 اػٌٔت كٔضي يب ثتٚ آس٠ٗ

 18 0 آرش ٝ آ١ٚ

 0 0 آرش ٝ چٞة

 0 0 ثٔٞى ػي٘بٛي

 0 0 ػبيش

 ذاد ًجوبتتؼ

 101 3 يي

 84 41 دٝ

 12 11 ػ٠

 2 3 چ٢بس
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 1387 1384 ١بي ػبخت٘بٛي كبدس ؿذٟ ثشاي احذاث ثٜبٝهؼيت پشٝا٠ٛ

 0 0 پٜذ ٝ ثيـتش

 تؼذاد ٝاحذ

 122 50 يي

 45 4 دٝ

 6 1 ػ٠

 1 0 چ٢بس

 3 0 پٜذ ٝ ثيـتش

 ثخؾ  ٗتوبهي 

 237 56 خلٞكي

 118 0 تؼبٝٛي

 0 1 دٝٓتي

   1387،ِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی*هٌبع: ظالٌاه                                                                 

 

 ( فٞلاٟ ك٣ًتبيي3-3-3-1
 ( ٣ضقيت رٞقيت ٣ اْٝب١بت ٤ٝر٤ؿ ؿك ٢ٝبعٌ ك٣ًتبيي ٨ُلًتب1-3-3-3-1ٟ

١يل ث٤ؿ٥ ٦ّ ١ٌاجت ثا٦ ًابٗ     29901، 1385رٞقيت ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ عجٌ آؽلي٠ ًلُٞبكي ًبٗ 

ؿكٓـ ث٤ؿ٥ ّا٦   76ًتب١ِي٢ي ٨ُلًتبٟ ؿكٓـ اىنايَ پيـا ّلؿ٥ اًت ثل اي٠ اًبى ١لػ ك٣ 07/1، 1375

 ؿكٓـ(، ثبمتل اًت. 4/48ام ٝت٤ًظ ١لػ ك٣ًتب١ِي٢ي اًتبٟ )

 ( ًجو٠ ثٜذي سٝػتب١بي ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ ثشحؼت تؼذاد خبٛٞاس 1- 3-3-4رذّٝ ) 

  1385دس ػبّ 

 ر٘غ +100 50-100 20-50 20ً٘تش اص  ر٘ؼيت سٝػتب١ب ث٠ خبٛٞاس

 72 4 13 38 17 ؿكط

 100 4 17 40 39 بؿ٠ٝ٤ٝ آث

 40 3 9 24 4 ٤ٝؿ

 58 2 8 17 31 ٨١بكربٟ

 270 13 47 119 91 رٞـ

 100 82/4 41/17 07/44 7/33 ؿكٓـ

 1385*هٌبع: هروس آهار ایراى ظرؼواري عوَهی ًفَض ٍ هعىي،                 
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 پلا٢ّـٕي رٞقيت ك٣ًتب٧بي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ثٌيبك ١ب٤ٝم٣ٟ ٣ ١ب٧ٞب٢٧أ اًات. پلا٢ّاـٕي   

رٞقيت ؿك ك٣ًتب٧بي اي٠ ٨ُل ًتبٟ ثـ٣ٟ ُِ ث٦ ف٤اٝٚي ص٢ـ ام ر٦ٚٞ ٣ضقيت عجيقي ٢ٝغَا٦ ٣ فاـٛ   

٧بي اكتجابعي ٢ٝبًات   ٤٨ًٙت ؿًتلًي ث٦ ثٌيبكي ام ٢ٝبعٌ ثـٙي٘ ٧٤ٌّتب١ي ث٤ؿٟ ٣ ١ج٤ؿ اْٝب١بت ٣ كا٥

 ٧ـ٥ ٝي ٤ُؿ.ٝلتجظ ٝي ثبُـ. ثيِتلي٠ تٞلّن ك٣ًتب٧ب ؿك ٢ٝبعٌ ٧٤ٌّتب١ي ٣ ٧٤ّپبي٦ اي ٨ُلًتبٟ ِٝب

٧بي پي ؿك پي ٣ ّب٧َ آة ٤ٝكؿ ١يبم ثلاي اؿا٦ٝ ىقبٙيت٨بي ِّاب٣كمي ٣ ؿاٝاـاكي ام   ؽٌِْبٙي 

٧ب ٣ رٞقيت ًب٠ّ ك٣ًتب٧ب كا ثـ١جبٗ ؿاُت٦ اًت. ك٣ًاتب٧ب   تلي٠ ِْٝالتي اًت ٦ّ پلا٢ّـٕي آثبؿي٨ٜٝ

٣ عيال صب٨٧ابي فٞياٌ     ثيِتل ؿك ٌٍٞت٨بي ٧٤ّپبي٦ اي ٨ُلًتبٟ ؿك ١تيز٦ ٣ر٤ؿ ٢ٝابثـ آة ميلمٝي٢اي  

 ٌٝتَل اًت. 

٧ب ّا٦ ؿك ٢ٝغَا٦ ام   ّٞجاا٤ؿ اْٝاب١ابت ، فاـٛ ؿًتلًي ث٦ ٢ٝبثـ آة ٢ٝبًت ٣ ثل٣م ؽٌِْبٙي 

 ُـت 

ثيِتلي ؿك َٝبي٦ٌ ثب ؿيٖل ٤١اعي ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ٥ ، ا١ٖين٥ ك٣ًتبئيبٟ كا ثالاي اؿاٝا٦ ىقبٙيات ّاب٧َ ؿاؿ٥     

 اًت. 

رلت ك٣ماىن٣ٟ ك٣ًتبئيبٟ ٣ ؽبٙي ُـٟ ك٣ًتب٧ب ام ٦٢ًْ ث٤ؿ٥ ٧بي اؽيل ُب٧ـ ٨ٝبث٦ ع٤كي ٦ّ عي ًبٗ

ايٜ ث٦ ف٤٢اٟ ٝخبٗ ؿك ؿ٧ٌتبٟ ؿكط ام ر٦ٚٞ ك٣ًتب٧بي ٤١ؿ٥ ًيٚي ، پ٘ ث٢ٚـثبم ، ًا٤كتيل ، ّالتا٦ ؿ٧ا٠    

ؽاب٤١اك ٣   128ؿ١٣ٖي تينبة ٣ًغي ٣ تينبة ًيٚي ، ث٢ـ ٢ّيو ، ثيٖبٟ ، صاب٥ فٞلا١اي ٣ صاب٥ مكؿ ّا٦     

ث٦ ثقـ ؽبٙي ام ٦٢ًْ ُـ٥ ا١اـ، ضا٠ٞ اي٢ْا٦     1381ل كا تِْي٘ ٝي ؿاؿ١ـ ام ًبٗ ١ي 594رٞقيتي ٝقبؿٗ 

ك٣ًتب٧بي امثِ ، ثبك ؽ٤ار٦ ، ثي٦ِ ، ت٤ت ، صب٥ ؽنافي ، صب٥ ؽبِّ ، ؽ٤ُبة ، ؿ٠٧ ت٢ٖا٘ ، ُاج٤ ،   

 1388فجبى آثبؿ ، ىؾلاٙـي٠ ، اًتؾلؿكام، ٢ّيو ، ٤ٕٚثبك ، م٤١ ، ٝب٧ي ك٣ؿ ، ٝل٦ّ ٣ ٤ِّْٝي ؿك ًابٗ  

 1ثب حجبت رٞقيت ٣ اّخلاً ثب ّب٧َ رٞقيت ٤ٝار٦ ث٤ؿ٥ ا١ـ. 1375جت ث٦ ًبٗ ١ٌ

ٗ      487، 1387آًيبٙت٦ ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ ٧بي ك٣ًتبييع٤ٗ كا٥  1384ّي٤ٚٝتل ثا٤ؿ٥ ّا٦ ١ٌاجت ثا٦ ًاب

 ؿكٓـ اىنايَ يبىت٦ اًت.  39ّي٤ٚٝتل( ،  351)

                                                           
-

داًؽگاُ  ازاد  ، جغرافيا پایاى ًاهِ وارؼٌاظی ارؼذ « ) عَاهل هَثر در تَظعِ رٍظتایی دّعتاى درح» ؼَ اوٌذي ، ين ابراّ ظيذ 1

 (1383 ، ٍاحذ هؽْذ ، اظالهی
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ىقبٙيت ؿاُت٦ اًات. ُابؽْ    ؽب٦١ ث٨ـاُت ؿك ٢ٝبعٌ ك٣ًتبيي اًتبٟ 28، ؿك ٝز٤ٞؿ 1387ؿك ًبٗ 

ام  ٣اعـ ث٤ؿ٥ ٦ّ 27، ٧1387ناك ١يل رٞقيت ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ  10تقـاؿ ؽب٦١ ث٨ـاُت ث٦ اماي 

 ٝت٤ًظ اًتبٟ ثبمتل اًت.

ِّي ثلؽا٤كؿاك  ؿكٓـ( ام ١قٞت آة 33٦ٙ٤ٙآثبؿي ) 89آثبؿي ؿاكاي ٦٢ًْ ٨ُلًتبٟ  270ام ٝز٤ٞؿ 

 ؿكٓـ( پبيي٠ تل اًت.  40ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام ٝت٤ًظ اًتبٟ )

 ٧1387بي فٞلاٟ ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ٣ َٝبي٦ٌ آٟ ثب اًتبٟ ( ُبؽ1ْ-3-3-5رـ٣ٗ )

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ػ٘شاٙ سٝػتبيي

 4/48 76 ضليت ك٣ًتب١ِي٢ي

 9029 1476 ٧بي آًيبٙت٦ ك٣ًتبييع٤ٗ كا٥

 40 33 ٧بي ثلؽ٤كؿاك ام آة ٦ٙ٤ٙ ِّيؿكٓـ آثبؿي

 9 27 ١يل رٞقيت ك٣ًتبيي 10000تقـاؿ ؽب٦١ ث٨ـاُت ث٦ 

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                           

 

 ( ٗؼٌٚ سٝػتبيي2-3-3-3-1

ؿك ؿ٣ٙت ؿ٧ٜ ١ين ت٤ر٦ ؽبٓاي ثا٦ ايا٠     ٦ّتأٝي٠ ٠ٌْٝ ٢ٝبًت ؿك ك٣ًتب٧ب ام ٣ؽبيو ؿ٣ٙت ٝي ثبُـ 

٤ّٔ ٌٝاتٚنٛ اعاالؿ ام ٣يوٕاي    ٤ٝض٤ؿ ٕلؿيـ٥ اًت . ٧ل٦١٤ٕ ًيبًتٖناكي ٣ ثل١ب٦ٝ كيني ؿك اي٠ ؽ

  اًت.٧بي ٠ٌْٝ ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ٣ اًتبٟ ٣ َٝبي٦ٌ ّٞيت٨بي فـؿي 

ثلاي كًيـٟ ث٦ ا٧اـاه   ٦ّثيب١ٖل ٣ضقيت ٣اعـ ٧بي ١٤ٌْٝي ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ٝي ثبُـ  في٘ رـا٣ٗ

 ثل١ب٦ٝ ثبيـ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍلاك ٕيلؿ . 

 1387تبٙ ٝ ؿ٢شػتبٙ ثش حؼت ٗذت احذاث ثٜب،  (ٝاحذ١بي ٗؼٌٞٛي ٗؼ٘ٞٓي سٝػتبيي اػ1- 3-3-6رذّٝ ) 

 5ّٞتل ام  رٞـ 

 ًبٗ

 9تب  5

 ًبٗ

 14تب  10

 ًبٗ

 19تب  15

 ًبٗ

 24تب  20

 ًبٗ

 29تب  25

 ًبٗ

ًبٗ ٣  30

 ثيِتل

 22320 4361 7726 9255 12959 6875 5803 69299 اًتبٟ

 582 189 264 1231 1722 1305 744 6036 ٨ُلًتبٟ
 1387 ،طرح آهارگيري از ٍیصگی ّاي هعىي رٍظتایی ،اًمالب اظالهی بٌياد هعىي  :  * هٌبع
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   1387 -( ٝاحذ١بي ٗؼٌٞٛي ٗؼ٘ٞٓي سٝػتبيي اػتبٙ ٝ ؿ٢شػتبٙ ثش حؼت ٝهؼيت ػٜذ1-3-3-7رذّٝ  )

 
 ػٜذ حجتي ر٘غ

داساي ثش٠ُ 

 ٝاُزاسي

داساي ػٜذ خٌي 

 يب هٜٞٓب٠ٗ
 اظ٢بس ٛـذٟ ثذٝٙ ػٜذ ػبيش

 71 35338 1763 15785 3383 12960 69299 اًتبٟ

 0 4836 0 358 64 778 6036 ٨ُلًتبٟ

   1387، طرح آهارگيري از ٍیصگی ّاي هعىي رٍظتایی  ،بٌياد هعىي اًمالب اظالهی  : * هٌبع
 

 ( ٝاحذ ١بي ٗؼٌٞٛي ٗؼ٘ٞٓي سٝػتبيي اػتبٙ ٝ ؿ٢شػتبٙ ثشحؼت ٛٞع ػبصٟ  1-3-3-8رذّٝ) 

 1387دس كوب١بي صيؼتي، 

 ٝؾتٚظ ص٤ثي  ٢بييث ثت٢ي  ىٚني  رٞـ 

 439 25 63475 261 5099 69299 اًتبٟ

 9 0 5668 0 359 6036 ٨ُلًتبٟ

  1387 ، طرح آهارگيري از ٍیصگی ّاي هعىي رٍظتایی –بٌياد هعىي اًمالب اظالهی : * هٌبع                  
 

ٔبٙظ ثْبككىت٦ ؿك ( ٣اعـ ٧بي ١٤ٌْٝي ٝق٤ٞٙي ك٣ًتبيي اًتبٟ ٣ ٨ُلًتبٟ ثلعٌت ٤١ؿ 1ٝ- 3-3-9رـ٣ٗ) 

 1387-ؿي٤اك٧بي ىضب٧بي ميٌتي 

 اؽ٨بك١ِـ٥ ًبيل  صي٦٢  ؽِت  ث٤ُٚ  ٢ًٔ  آرل  رٞـ 

 137 1894 0 32673 330 16138 41156 69299 اًتبٟ

 0 0 0 3902 146 3968 3091 6036 ٨ُلًتبٟ

  1387 ،طرح آهارگيري از ٍیصگی ّاي هعىي رٍظتایی –بٌياد هعىي اًمالب اظالهی  : * هٌبع
( ٣اعـ ٧بي ١٤ٌْٝي ٝق٤ٞٙي ك٣ًتبيي اًتبٟ ٣ ٨ُلًتبٟ ثلعٌت ٤١ؿ ٝٔبٙظ ثْبككىت٦ ؿك 1- 3-3-10رـ٣ٗ)

 1387،ًَو ىضب٧بي ميٌتي 

 ًبيل عٔيل ًيبٗ ثت٠ ؽِت  ص٤ة  ٕ٘ ٣ ٕش آرل  رٞـ 

 4852 2765 497 1202 23089 21236 19384 32791 69299 اًتبٟ

 1056 2765 0 39 943 2827 4631 2259 6036 ٨ُلًتبٟ

 1387 ، طرح آهارگيري از ٍیصگی ّاي هعىي رٍظتایی –بٌياد هعىي اًمالب اظالهی  : * هٌبع
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( ٣اعـ ٧بي ١٤ٌْٝي ٝق٤ٞٙي ك٣ًتبيي اًتبٟ ٣ ٨ُلًتبٟ ثلعٌت ٤١ؿ پ٤َُ ؿك ًَو 1- 3-3-11رـ٣ٗ ) 

 1387،ىضب٧بي ميٌتي 

 ٥اؽ٨بك١ِـ ًبيل  ثت٠ آًيبٙت ٤ٝمائيِ عٚت ًيبٗ ّب٧ٖ٘ رٞـ 

 226 6615 9434 444 110 107 0 52364 69299 اًتبٟ

 0 540 70 234 0 26 0 5166 6036 ٨ُلًتبٟ

 1387 ،طرح آهارگيري از ٍیصگی ّاي هعىي رٍظتایی  –بٌياد هعىي اًمالب اظالهی  : * هٌبع
 

 

 ( پؼت ٝ ٗخبثشات4-3-1

 ( پٌت1-4-3-1
٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ث٦ اكائ٦ ؽـٝبت پٌتي ١ٞبي٢ـٕي پٌتي ؿك  5، يِ اؿاك٥ پٌت ٣ 1387ؿك ًبٗ   

ا١ـ. ٧ٞض٢ي٠ ؿك اي٠ ًبٗ، ٦ً ٢ٓـ٣ً پٌت ٨ُلي ٣ يِ ٢ٓـ٣ً پٌت ك٣ًتبيي ؿكًغظ ِٝن٤ٗ ث٤ؿ٥

٨ُلًتبٟ ىقبٙيت  ؿاُت٦ اًت. تقـاؿ ٣اعـ پٌتي اكائ٦ ؿ٢٧ـ٥ ا٤١اؿ ؽـٝبت پٌتي ؿك ٨ُلًتبٟ ام ٍجي٘ 

٣اعـ ث٤ؿ٥ اًت. تقـاؿ ٝل٤ًمت  9ٝز٤ٞؿ  پٌت پيِتبم، ؽـٝبت ؽ٤ؿك٣يي ٣ ت٤ٔيلي ؿك اي٠ ًبٗ ؿك

٧بي ٤ّصِ ٣ اٝب١بت( ٣ ٝل٤ًمت پٌتي پٌتي ؿاؽٚي ٣اكؿ ُـ٥ ث٦ ٨ُلًتبٟ )١ب٦ٝ، ٝغج٤فبت، ثٌت٦

ٝل٦ٙ٤ً ث٤ؿ٥ اًت. تقـاؿ  ٣43694  92360ؿاؽٚي ٓبؿكُـ٥ ام ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ ث٦ تلتيت 

 2ًبٗ يِ ٝل٦ٙ٤ً ث٤ؿ٥ ٣ ٧ٞض٢ي٠ تقـاؿ  ٝل٤ًمت پٌتي ٣اكؿ ُـ٥ ام ٝجبؿي ؽبكد ام ٤ِّك ؿك اي٠

 3ٝل٦ٙ٤ً پٌتي ام ٨ُلًتبٟ ث٦ َٝٔـ ؽبكد ام ٤ِّك ٓبؿك ُـ٥ اًت. ًلا٦١ ٝل٤ًمت پٌتي ٨ُلًتبٟ 

ٝل٦ٙ٤ً ٝي 10ٝل٦ٙ٤ً ث٤ؿ٥ اًت اي٠ ؿك عبٙي اًت ٦ّ ٝت٤ًظ ًلا٦١ ٝل٤ًمت پٌتي ؿك ًغظ اًتبٟ 

ل ٣ پ٤َُ رٞقيتي ٣اعـ٧بي پٌتي اًتبٟ ؿك ١ي 2255ثبُـ. پ٤َُ رٞقيتي ٣اعـ٧بي پٌتي ٨ُلًتبٟ 

 ١يل ث٤ؿ٥ اًت. 1272اي٠ ًبٗ ٝقبؿٗ 

 

 ( ٝؾبثلات2-4-3-1
ُٞبك٥ ث٤ؿ٥ اًت. تقـاؿ تٚي٠ 10546، ٝقبؿ٧1387ٗبي ٤ٔ٢ٝث٦ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ تقـاؿ تٚي٠

، ١ٌاجت  ُٞبك٥ كًيـ٥ اًت. ثل اًبى اعالفابت ٤ٝرا٤ؿ   ٧9600بي حبثت ِٝن٤ٗ ث٦ ّبك ؿك اي٠ ًبٗ ث٦ 
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ٟ   ٧بي ؿايل ُج٦ْ حبثت ث٦ تقـاؿ تٚي٠تقـاؿ تٚي٠ ثبُاـ. تقاـاؿ   ؿكٓاـ ٝاي   ٧91ابي  ٢ٝٔا٤ث٦ ؿك ٨ُلًاتب

 ِٝتلُ ث٤ؿ٥ اًت.  6343ِٝتلّي٠ تٚي٠ ٧ٞلا٥ ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ 

ضليت ١ي٤ف تٚي٠ ٦ّ ١ِبٟ ؿ٢٧ـ٥ ٨ًٜ ثلؽ٤كؿاكي يِ ربٝق٦ ام تٚي٠ اًت ؿك ٨ُلًتبٟ ثلاي تٚي٠ 

ؿكٓـ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام ٤ٍٝقيت ١بمٙتلي ١ٌجت ثا٦ ٝياب١ٖي٠ آٟ ؿك    ٣6/15  6/23تلتيت  حبثت ٣ ٧ٞلا٥ ث٦

 ثبُـ. اًتبٟ ثلؽ٤كؿاك ٝي

 ا١ـ.ك٣ًتبي ٨ُلًتبٟ ام اكتجبط تٚي٢ي ث٨ل٥ ٢ٝـ ث٤ؿ٥ 252تقـاؿ  1387ُبيبٟ فّل اًت ٦ّ ؿك ًبٗ 

 

 ١1387بي كلْ  پؼت ٝ ٗخبثشات  ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ ( ؿبخق1-3-4-1رذّٝ )

 1385ػبّ  ٜٞاٙػ

 

 ٝاحذ١بي پؼتي

 1 اداسٟ پؼت

 5 ٛ٘بيٜذُي پؼتي

 

تؼذاد ٗشػٞالت 

 پؼتي

 92360 ٗشػٞالت  پؼتي داخٔي ٝاسد ؿذٟ

 43694 ٗشػٞالت پؼتي  داخٔي كبدس ؿذٟ

 1 ٗشػٞالت پؼتي  ٝاسد ؿذٟ اص ٗجبدي خبسد اص ًـٞس

 2 ٗشػٞالت پؼتي  كبدس ؿذٟ ث٠ ٗولذ خبسد اص ًـٞس

 2255 ر٘ؼيتي ٝاحذ١بي پؼتي)ٛلش(پٞؿؾ 

 3 ػشا٠ٛ ٗشػٞالت

 

 تؼذاد تٔلٚ

 10546 تٔلٚ ٜٗلٞث٠

 9600 تٔلٚ ٗــّٞ ث٠ ًبس )ٗـتشًيٚ(

 6343 تٔلٚ ١٘شاٟ

 252 تؼذاد سٝػتب١بي داساي استجبى تٔلٜي

هشيت ٛلٞر 

 تٔلٚ )دسكذ(

 6/23 تٔلٚ حبثت

 6/15 تٔلٚ ١٘شاٟ

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                                        
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  ٍ فزٌّگیٍ فزٌّگی  اهَر اجتواعیاهَر اجتواعیفصل چْارم: فصل چْارم:               

      

  كش١َٜ ٝ ١ٜشكش١َٜ ٝ ١ٜش  

  آٗٞصؽ ٝ پشٝسؽآٗٞصؽ ٝ پشٝسؽ  

  ٙث٢ذاؿت ٝ دسٗبٙث٢ذاؿت ٝ دسٗب  

  ث٢ضيؼتي ٝ تبٗيٚ ارت٘بػيث٢ضيؼتي ٝ تبٗيٚ ارت٘بػي  

  تشثيت ثذٛيتشثيت ثذٛي  
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 ( كش١َٜ ٝ ١ٜش1-4-1

 ( ّتبثؾب1-1-4-1٦١
٣ ّتبثؾب٦١ ف٤ٞٝي ٣ يِ ّتبثؾب٦١ ّاب٤١ٟ پال٣كٍ ىْالي ٤ّؿّابٟ ٣ ٤١ر٤ا١ابٟ ؿك      ، ؿ1387ؿك ًبٗ 

ؿكٓـ اىانايَ ؿاُات٦ اًات. اعالفابت      ٨ُ50لًتبٟ ًلثي٦ِ ىقبٙيت ؿاُت٦ اًت ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ ٍج٘ 

٧بي ّب٤١ٟ پل٣كٍ ىْلي ؿكٓـ ّتبثؾب٦١ 10ؿكٓـ ّتبثؾب٦١ ٧بي ف٤ٞٝي ٣  4/6ؿ٧ـ ٦ّ ٤ٝر٤ؿ ١ِبٟ ٝي

 ا١بٟ اًتبٟ ؿك اي٠ ٨ُلًتبٟ ٍلاك ؿاُت٦ اًت. ٤ّؿّبٟ ٣ ٤١ر٤

١يل رٞقيت ٨ُلًتبٟ، ياِ ّتبثؾب١ا٦    20299ثل اًبى آٝبك ٣ اعالفبت ٤ٝر٤ؿ ؿك اي٠ ًبٗ ث٦ اماي 

١يال ياِ ّتبثؾب١ا٦ فٞا٤ٝي      21267ف٤ٞٝي ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ اًت. ؿك عبٙي ٦ّ ؿك ًغظ اًتبٟ ث٦ اماي ٧ال  

٧ابي ّاب٤١ٟ   ٧ابي فٞا٤ٝي ٣ ّتبثؾب١ا٦   ؿ ؿك ّتبثؾب٦١، تقـاؿ ّتت ٤ٝر٣1387٤ر٤ؿ ؿاُت٦ اًت. ؿك ًبٗ 

رٚاـ ثا٤ؿ٥ اًات. ًالا٦١ ّتات       ٣6386 12304پل٣كٍ ىْلي ٤ّؿّبٟ ٣ ٤١ر٤ا١بٟ ٨ُلًتبٟ ث٦ تلتيات  

رٚـ ث٤ؿ٥ اًت ّا٦ ام  ١1189يل رٞقيت ٨ُلي، ٝقبؿٗ  ٧1000بي ف٤ٞٝي ٨ُلًتبٟ ث٦ اماي ٧ل ّتبثؾب٦١

 ٧1387ابي فٞا٤ٝي ٨ُلًاتبٟ ؿك ًابٗ     فضابو ّتبثؾب١ا٦   رٚـ( ثبمتل اًت. تقـاؿ ا 837ٝت٤ًظ اًتبٟ )

١يل ث٤ؿ٥ اًت. تقـاؿ افضبو ٣ ٤ٝاكؿ  ٧54363ب ؿك اي٠ ًبٗ ١يل ٣ تقـاؿ ٝلارقبت ث٦ ّتبثؾب٦١  455ٝقبؿٗ

ثابك   4980فض٤ ٣  332ٝلارق٦ ث٦ ّتبثؾب٦١ ّب٤١ٟ پل٣كٍ ىْلي ٤ّؿّبٟ ٣ ٤١ر٤ا١بٟ ٨ُلًتبٟ ث٦ تلتيت 

 ث٤ؿ٥ اًت. 

 

 1387( تؼذادًتت،  اػوبء ٝٗٞاسد ٗشارؼ٠ ث٠ ًتبثخب٠ٛ ١بي ؿ٢شػتبٙ  دس ػب1ّ-4-1-1رذّٝ )

 ٗٞاسد ٗشارؼ٠ تؼذاد اػوبء ًتبث٢بي ٗٞرٞد تؼذاد ًتبثخب٠ٛ ػٜٞاٙ

 54363 455 12304 2 ًتبثخب٠ٛ ١بي ػ٘ٞٗي

 ًتبثخب٠ٛ ١بي ًبٛٞٙ پشٝسؽ

 كٌشي ًٞدًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ
1 6386 332 4980 

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،                                       

 

 

 

 



                                                                           غير قابل استناد                                                                                                               -پيش نويس سند توسعه شهرستان سربيشه

 

 

115 

 

 ( ًي٢ٞب ٣ ٝلاّن ١ٞبيَ ثل١ب٦ٝ ٧بي ىل٢٧ٖي ٣ ٢٧لي2-1-4-1
١يال ؿك ٨ُلًاتبٟ    130يِ ًب٠ٙ ٣اثٌت٦ ث٦ اؿاك٥ ىل٢٧ٔ ٣ اكُبؿ  اًالٝي ثاب ؽلىيات    1387ؿكًبٗ 

٦ ٤ًٝيَي ؿك اي٠ ًب٠ٙ ارلا ُـ٥ اًت ًلثي٦ِ ىقبٗ ث٤ؿ٥ اًت. ؿكٝز٤ٞؿ َُ ثل١ب٦ٝ تئبتل ٣ َُ ثل١بٝ

 ا١ـ. ٧ب ثبمؿيـ ٤ٞ١ؿ١٥يل ١ين ام اي٠ ثل١ب٦ٝ ٣1580 

١يال ام ايا٠    ٧3100ٞض٢ي٠ ؿك اي٠ ًبٗ ياِ ١ٞبيِاٖب٥ ّتابة ؿك ٨ُلًاتبٟ ثلٕاناك ٣ ؿك ٝزٞا٤ؿ       

 ١ٞبيِٖب٥ ٧ب ثبمؿيـ ّلؿ٥ ا١ـ. 

 ٣ اّلاٟ ىيٜٚ ث٤ؿ٥ اًت. ، ىبٍـ ًب٠ٙ ًي٢ٞب 1387ُبيبٟ فّل اًت ٦ّ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ 

 

 1387( ٗشاًض ٛ٘بيؾ ثشٛب٠ٗ ١بي كش١ِٜي ٝ ١ٜشي ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ 1-4-1-2رذّٝ )

 ُٜزبيؾ تؼذاد
تؼذاد  تؼذاد ارشا تؼذاد ثشٛب٠ٗ

 ٗٞػيوي تأتش ٗٞػيوي تأتش ت٘بؿبُش

1 130 1 3 6 6 1580 

  1387ظتاى خراظاى جٌَبی، *هٌبع: ظالٌاهِ آهاري ا                                                  

 

 (  آٗٞصؽ ٝ پشٝسؽ2-4-1

 ( تقـاؿ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ٨ُلًتب1-2-4-1ٟ
١يل ثا٤ؿ٥ اًات ّا٦     7686، ٝقبؿٗ 1387-88تقـاؿ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ تغٔيٚي 

ؿكٓـ ّب٧َ ؿاُت٦ اًت. ثلكًي ١غ٥٤ ت٤مياـ ؿا١اَ آٝا٤ماٟ ثا٦ تيْياِ َٝابعـ        ١2ٌجت ث٦ ًبٗ ٍج٘ 

 7/27ؿكٓـ ام ؿا١َ آ٤ٝماٟ اي٠ ٨ُلًاتبٟ ؿك َٝغاـ اثتاـايي،     8/47ؿ٧ـ ٦ّ غٔيٚي ١ِبٟ ٝيٝؾتٚو ت

ؿكٓـ ؿك َٝغـ ٝت٤ًغ٦ ف٤ٞٝي )١ؾلي، ى٢ي على٦ اي ٣ ّبك ٣ ؿا١اَ(   3/20ؿكٓـ ؿك َٝغـ كا٢٧ٞبيي، 

ؿكٓـ ؿك ؿ٣ك٥ آٝبؿٕي ِٝن٤ٗ تغٔي٘ ث٤ؿ٥ ا١ـ. ُبيبٟ فّال   8/1ؿكٓـ ؿك ؿ٣ك٥ پيَ ؿا١ِٖب٧ي ٣  2/2،

ؿكٓـ ام ؿا١َ آ٤ٝماٟ اي٠ ٨ُلًاتبٟ ؿك ؿ٣ك٥ آ٤ٝمُاي    2/0اًت ٦ّ ؿك ًبٗ تغٔيٚي ٝنث٤ك ١نؿيِ ث٦ 

 اًتخ٢بيي ِٝن٤ٗ ث٦ تغٔي٘ ث٤ؿ٥ ا١ـ. 
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 ( تؼذاد داٛؾ آٗٞصاٙ ؿ٢شػتبٙ ث٠ تلٌيي ٗوٌغ تحلئي1-4-2-1رذّٝ )

 )ٛلش( 1387-88دس ػبّ تحلئي  

 اص اػتبٙ )دسكذ(ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ  اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ تؼذاد داٛؾ آٗٞص

 4/6 57398 3672 ٗوٌغ اثتذايي

 3/6 33935 2128 ٗوٌغ سا١ٜ٘بيي

 4/4 35053 1558 ٗوٌغ ٗتٞػ٠ٌ ػ٘ٞٗي

 1387* هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                              

 

 

 ( ٨ًٜ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ؿؽتل ٣ پٌل2-2-4-1
ؿكٓاـ ؿؽتال    48ؿكٓـ پٌال ٣   52، 1385-86ام ٝز٤ٞؿ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ تغٔيٚي 

ؿ٧ـ ث٤ؿ٥ ا١ـ. َٝبي٦ٌ ٨ًٜ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ؿؽتل ٣ پٌل اي٠ ٨ُلًتبٟ ١ٌجت ث٦ ًبٗ تغٔيٚي ٍج٘ ١ِبٟ ٝي

 . ٦ّ عي ؿ٣ك٥ مٝب١ي ٝنث٤ك، ٨ًٜ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ؿؽتل ٨ُلًتبٟ ١نؿيِ ث٦ يِ ؿكٓـ اىنايَ يبىت٦ اًت

 ثبُـ. ٧ٞض٢ي٠ آٝبك٧بي ٝنث٤ك ثيب١ٖل اي٠ اًت ٦ّ ت٤ميـ ر٢ٌيتي ؿا١َ آ٤ٝماٟ ٨ُلًتبٟ ٝقبؿٗ اًتبٟ ٝي

 

 ( تٞصيغ رٜؼيتي داٛؾ آٗٞصاٙ ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب اػتبٙ )دسكذ(1-4-2-2رذّٝ )

 ػبّ
 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ

 دختش پؼش دختش پؼش

87-1386 54 46 52 48 

88-1387 52 48 52 48 

 1387* هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                                       

 

 ( ثلكًي ُبؽْ ٧بي آ٤ٝمُي ٨ُلًتبٟ ث٦ تيْيِ َٝبعـ ٝؾتٚو تغٔيٚي3-2-4-1
 ( َٝغـ اثتـايي1-3-2-4-1

١يل ث٤ؿ٥ ٦ّ ثب  3797، 1386-87تقـاؿ ؿا١َ آ٤ٝماٟ َٝغـ اثتـايي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ تغٔيٚي 

كًيـ٥ اًت. ثلكًي اعالفبت ٤ٝر٤ؿ ١ِبٟ  1387-١88يل ؿك ًبٗ تغٔيٚي  3672ؿكٓـ ّب٧َ ث٦  3/3
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ؿكٓـ ام ؿا١َ آ٤ٝماٟ اًتبٟ كا ث٦  4/6ؿ٧ـ ٦ّ ؿا١َ آ٤ٝماٟ َٝغـ اثتـايي اي٠ ٨ُلًتبٟ ٨ًٞي ٝقبؿٗ ٝي

١يل ث٤ؿ٥ ٦ّ  1775تبٟ ؿك اي٠ ًبٗ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ا١ـ. تقـاؿ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ؿؽتل َٝغـ اثتـايي ٨ُلً

ؿكٓـ ّب٧َ ؿاُت٦ اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ ّب٧َ يٌْبٟ كُـ ؿا١َ آ٤ٝماٟ پٌال، ؿك   ١7/1ٌجت ث٦ ًبٗ ٍج٘ 

 تلّيت ر٢ٌيتي ؿا١َ آ٤ٝماٟ اي٠ َٝغـ تنييلي عبٓ٘ ١ِـ٥ اًت. 

ْ ١يل ؿك ّالى ث٤ؿ٥ ٦ّ ام ٝت٤ًظ اي٠ ُابؽ  15ُبؽْ تلاّٜ ؿا١َ آ٤ٝم ؿك ًبٗ تغٔيٚي ٝنث٤ك 

 تل اًت. ١يل ؿك ّالى( پبيي٠ 18ؿك اًتبٟ )

١يل ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ثب ّب٧ِي  305، ؿك ٝز٤ٞؿ 1386-87تقـاؿ ٝقٚٞي٠ ؿ٣ك٥ اثتـايي ؿك ًبٗ تغٔيٚي 

كًيـ٥ اًت ثب ت٤ر٦ ثا٦ ّاب٧َ تقاـاؿ ؿا١اَ آٝا٤ماٟ       1387-١88يل ؿك ًبٗ  283ؿكٓـ ث٦  2/7ٝقبؿٗ 

ي ُبم٘ ؿك اي٠ َٝغـ، ١ٌجت ؿا١اَ آٝا٤م ثا٦ ٝقٚاٜ     ؿكٓـي ّبؿك آ٤ٝمُ ٨ُ6/5لًتبٟ ث٦ ؿٙي٘ ّب٧َ 

ٟ 1ؿكٓـ كُـ ؿاُت٦ اًت 8ٝقبؿٗ  ؿ٢٧اـ٥ ّاب٧َ ؿًتلًاي    . اىنايَ ١ٌجت ؿا١َ آ٤ٝم ث٦ ٝقٜٚ ٦ّ ١ِاب

 ؿا١َ آ٤ٝماٟ ث٦ ٝقٜٚ ٝي ثبُـ ؿك ث٢ٚـٝـت اىت ّييي آ٤ٝمٍ اثتـايي كا ث٦ ٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. 

 

 1387ٌغ اثتذايي ؿ٢شػتبٙ ثب اػتبٙ دس ػبّ ( ٗوبيؼ٠ ؿبخق ١بي آٗٞصؿي ٗو1-4-2-3رذّٝ )

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ؿبخق

 18 15 تشاًٖ داٛؾ آٗٞص دس ًالع

 17 13 ٛؼجت داٛؾ آٗٞص ث٠ ٗؼٖٔ

   1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                        

 

 

 ( َٝغـ كا٢٧ٞبيي2-3-2-4-1
ؿا١َ آ٤ٝم ؿك َٝغـ كا٢٧ٞبيي ث٦ تغٔي٘ اُتنبٗ  2128، ؿك ٝز٤ٞؿ 1387-88ٚي ؿك ًبٗ تغٔي

آ٤ٝماٟ ث٦ ا١ـ ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ ٍج٘ يِ ؿكٓـ اىنايَ ؿاُت٦ اًت. ثلكًي ١غ٥٤ ت٤ميـ ؿا١َاُت٦ؿ

                                                           
 افسایػ یافتِ اظت. 1387-88ًفر در ظال 13، ب1386ِ-87داًػ آهَز بِ ازاي ّر هعلن در ظال  12ًعبت داًػ آهَز بِ هعلن از  - 1
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ؿكٓـ ام ؿا١َ آ٤ٝماٟ ٨ُلًتبٟ كا ؿا١َ آ٤ٝماٟ ؿؽتل ث٦ ؽ٤ؿ  45ؿ٧ـ ٦ّ تيْيِ ر٢ٌيت ١ِبٟ ٝي

 . اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ا١ـ

١يل ث٤ؿ٥ اًت ّا٦ ام ٝت٤ًاظ ايا٠ ُابؽْ ؿك      18ُبؽْ تلاّٜ ؿا١َ آ٤ٝم ؿك ّالى ؿك اي٠ ًبٗ

 ١يل(ّٞتل اًت. 20اًتبٟ )

١يل ث٤ؿ٥ ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ ٍجا٘   108تقـاؿ ّبك٢ّبٟ آ٤ٝمُي اي٠ َٝغـ ؿك ًبٗ تغٔيٚي ٝنث٤ك ٝقبؿٗ 

ثا٤ؿ٥ ّا٦ ام    20بٗ ٝقابؿٗ  ؿكٓـ اىنايَ ؿاُت٦ اًت.  ُبؽْ ١ٌجت ؿا١َ آ٤ٝم ث٦ ٝقٜٚ ؿك ايا٠ ًا   2

 ١يل( ثبمتل اًت. 16ٝت٤ًظ اي٠ ُبؽْ ؿك اًتبٟ )

 

 1385( ٗوبيؼ٠ ؿبخق ١بي آٗٞصؿي ٗوٌغ سا١ٜ٘بيي ؿ٢شػتبٙ ثب اػتبٙ دس ػبّ 1-4-2-4رذّٝ )

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ؿبخق

 20 18 تشاًٖ داٛؾ آٗٞص دس ًالع

 16 20 ٛؼجت داٛؾ آٗٞص ث٠ ٗؼٖٔ

    1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                                  

 

 ( َٝغـ ٝت٤ًغ٦ ف٤ٞٝي3-3-2-4-1
، اىنايَ يبىت٦ اًت ث٦ ١غ٤ي ٦ّ ام 1387-88رٞقيت ؿا١َ آ٤ٝماٟ اي٠ َٝغـ ؿك ًبٗ تغٔيٚي

اًت. ام  اىنايَ پيـا ّلؿ٥ 1387-١88يل ؿك ًبٗ  1558ث٦  1386-١87يل ؿك ًبٗ تغٔيٚي  1549

ؿكٓـ( ؿك پبي٦ ا٣ٗ ٣  ١46يل )ٝقبؿٗ 724، 1387-88ٝز٤ٞؿ ؿا١َ آ٤ٝماٟ اي٠ َٝغـ ؿك ًبٗ تغٔيٚي 

ا١ـ ٦ّ ام اي٠ تقـاؿ ؿكٓـ( ؿك پبي٦ ٧بي ؿ٣ٛ ٣ ٤ًٛ ٝت٤ًغ٦ ِٝن٤ٗ ث٦ تغٔي٘ ث٤ؿ٥ ١53يل )ٝقبؿٗ 834

 ا١ـ. غٔي٘ اُتنبٗ ؿاُت١٦يل ؿك ؿ٣ك٥ آ٤ٝمُي ّبك ٣ ؿا١َ ث٦ ت ١296يل ؿك ؿ٣ك٥ ٝت٤ًغ٦ ١ؾلي ٣  538

ؿكٓاـ    50ؿ٧ـ ّا٦  ثلكًي ت٤ميـ ر٢ٌيتي ؿا١َ آ٤ٝماٟ اي٠ َٝغـ ؿك ًبٗ تغٔيٚي ٝنث٤ك ١ِبٟ ٝي

ا١ـ ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ ام ؿا١َ آ٤ٝماٟ ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ كا ؿا١َ آ٤ٝماٟ ؿؽتل ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥

 ٟ اىن٣ؿ٥ ُـ٥ اًت. تغٔيٚي ٍج٘، ٝقبؿٗ يِ ؿكٓـ ث٦ ٨ًٜ ؿا١َ آ٤ٝماٟ ؿؽتل ٨ُلًتب
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١يل ؿك ّالى( ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام ٝت٤ًاظ ايا٠    15ُبؽْ تلاّٜ ؿا١َ آ٤ٝم ؿك ّالى ؿك اي٠ َٝغـ )

 ١يل ؿك ّالى( ّٞتل اًت.  17ُبؽْ ؿك اًتبٟ )

١يل ؿا١َ آ٤ٝم اي٠ َٝغـ يِ ٝقٜٚ ٣ر٤ؿ ؿاُات٦ اًات    15، ث٦ اماي ٧ل 1385-86ؿك ًبٗ تغٔيٚي 

 يل ؿا١َ آ٤ٝم ث٦ اماي ٧ل ٝقٜٚ( تنييلي ١ـاُت٦ اًت. ١ ٦ّ15 ؿك َٝبي٦ٌ ثب ًبٗ ٍج٘ )

١يل ام َٝغـ ٝت٤ًغ٦ ىبكك اٙتغٔي٘  354، ؿك ٝز٤ٞؿ 1387-88ُبيبٟ فّل اًت ٦ّ ؿك ًبٗ تغٔيٚي 

 ؿكٓـ( ؿا١َ آ٤ٝؽت٦ ؿ٣ك٥ ٧بي ّبك ٣ ؿا١َ ث٤ؿ٥ ا١ـ.  ١39يل )ٝقبؿٗ  138ا١ـ ٦ّ ام اي٠ تقـاؿ ُـ٥

 

 ي آٗٞصؿي ٗوٌغ ٗتٞػ٠ٌ ػ٘ٞٗي ؿ٢شػتبٙ ثب اػتبٙ ( ٗوبيؼ٠ ؿبخق ١ب1-4-2-5رذّٝ )

 1387دس ػبّ 

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ؿبخق

 22 20 تشاًٖ داٛؾ آٗٞص دس ًالع

 17 16 ٛؼجت داٛؾ آٗٞص ث٠ ٗؼٖٔ

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                                             

 

 ًب٦ٙ ٣ ثبمتل 6ك رٞقيت ( ٣ضقيت ٤ًاؿ ؿ4-2-4-1
، ام ٝزٞا٤ؿ  1385ثلاًبى اعالفبت ث٦ ؿًت آٝـ٥ ام ًلُٞبكي ف٤ٞٝي ١يا٤ى ٣ ٌٝا٠ْ ؿك ًابٗ    

ا١ـ ٦ّ ؿكٓـ( ثب ٤ًاؿ ث٤ؿ٥ ١7/71يل ) 25000ًب٦ٙ ٣ ثبمتل ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ،  ١6يل رٞقيت  34857

ؿكٓاـ اىانايَ ؿاُات٦ اًات.       ١14لػ ثب٤ًاؿي ٨ُلًتبٟ ٝقابؿٗ   ١1375ٌجت ث٦ ١تبيذ ًلُٞبكي ًبٗ 

ثلكًي تلّيت رٞقيت ثب٤ًاؿ ثل عٌت ١غ٥٤ ١٤ًْت ثيب١ٖل اي٠ اًات ّا٦ ام ّا٘ رٞقيات ثاب ًا٤اؿ       

 ا١ـ. ؿكٓـ ؿك ٢ٝبعٌ ك٣ًتبيي ١٤ًْت ؿاُت٦ 72ؿكٓـ ؿك ٢ٝبعٌ ٨ُلي ٣ 2/28، ٨ُ1385لًتبٟ ؿك ًبٗ 

 اكؿ ميل ف٤٢اٟ ٤ٞ١ؿ:فٚت پبيي٠ ث٤ؿٟ ًغظ ٤ًاؿ ٨ُلًتبٟ ١ٌجت ث٦ اًتبٟ كا ٝي ت٤اٟ ؿك ٤ٝ

 ١ؾبٛ اٍتٔبؿي عبّٜ ثل ٢ٝغ٦َ ٦ّ ٝتْي ث٦ اٍتٔبؿ ِّب٣كمي ٣ ؿاٝپل٣كي ث٤ؿ٥ اًت؛ (1
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ىَل اٍتٔبؿي عبّٜ ثل ٢ٝغ٦َ ٣ ص٤ٟ اُتنبٗ ث٦ تغٔاي٘ ١يابم ثا٦ اْٝب١ابت اٍتٔابؿي ؿاكؿ ٣ فٞاـ٥         (2

ي٘ رٞقيت ثب ِْٝالت ٝبؿي ٣ اٍتٔبؿي ٤ٝار٦ ث٤ؿ٥ ا١اـ؛ ؿك ص٢اي٠ ُالايغي اْٝاب١ي ثالاي تغٔا      

 ٤ّؿّبٟ ٣ر٤ؿ ١ـاُت٦ اًت؛

 ّٞج٤ؿ ٝلاّن آ٤ٝمُي ؿك ًغظ اًتبٟ؛ (3

غٚي ّا٦ ٝاب١ـ ام تغٔاي٘ ؿؽتالاٟ ثا٤ؿ٥      ىل٢٧ٔ ف٤ٞٝي ٝلؿٛ ٣ تقٔجبت ؽِِ ٣ آؿاة ٣ ك٤ًٛ ٝ (4

  اًت.

 

 1385( َٝبي٦ٌ ١لػ ثب٤ًاؿي ث٦ تيْيِ ٨ُلًتبٟ ٣ اًتبٟ ؿك ًبٗ 1-4-2-6رـ٣ٗ )

 ١لػ ثب٤ًاؿي 

 ك٣ًتبيي ٨ُلي

 68 83 ٨ُلًتبٟ

 2/72 5/89 اًتبٟ

  1385*هٌبع: هروس آهار ایراى، ًتایج ظرؼواري عوَهی ًفَض ٍ هعىي،                  

 

 آٗٞصؽ ػبٓي  (3-4-1

ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ٧يش ّـاٛ ام ٝلاّن آ٤ٝمى فبٙي )ؿ٣ٙتي ٣ آماؿ ( تب٤٢ّٟ كا٥ ا١ـامي ١ِـ٥ ٣ ٣را٤ؿ  

٦ّ ثيب١ٖل تقـاؿ ؿا١َ ا٤ٝم ؿك َٝغـ ٝت٤ًغ٦ ٝي ثبُـ  ( ٧ٞي٠ ٝجغج 4-2-1ـ٣ٗ) رثب ت٤ر٦ ث٦ . ١ـاكؿ 

 78. فال٥٣ ثل آٟ ٣ر٤ؿ ٝقجل كًٞي ٝي٘  اًتكا٥ ا١ـامي ٝلاّن آ٤ٝمٍ فبٙي ث٤يو٥ پيبٛ ٤١ك ؿاكاي ت٤ري٦ 

ؿك كا٥ ا١ـاكي ٣اعـ ثي٠ اٙٞٚاي پيابٛ ١ا٤ك    ، ؿك اي٠ ٨ُلًتبٟ ٣ ٧ٌٞبيٖي ثب ٤ِّك٧بي ّٞتل ت٤ًق٦ يبىت٦ 

 ًبمؿ. كي ٝياي٠ ٨ُلًتبٟ كا ضل.

 

 ( ث٢ذاؿت ٝ دسٗب4-4-1ٙ

 ؿكٝب١ي -( ٝلاّن ث٨ـاُتي1-4-4-1
 40ؿكٝب١ي ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ىقبٙيات ؿاُات٦ ّا٦     -، ؿك ٝز٤ٞؿ پ٢ذ ٝلّن ث٨ـاُتي1387ؿك ًبٗ 

ؿكٝاب١ي ٨ُلًاتبٟ ثال     -ؿكٓـ ام اي٠ ٝلاّن ؿك ٢ٝبعٌ ك٣ًتبيي ٣اٍـ ُـ٥ ا١ـ. ثلكًاي ٝلاّان ث٨ـاُاتي   



                                                                           غير قابل استناد                                                                                                               -پيش نويس سند توسعه شهرستان سربيشه

 

 

121 

 

ؿ٧ـ ٦ّ ت٨٢ب يِ ٣اعـ ام اي٠ ٝلاّان ثا٦ ٓا٤كت ٌٝاتَ٘ اؿاك٥ ٕلؿياـ٥ ا١اـ       ِبٟ ٝيعٌت  ١غ٥٤ اؿاك٥ ١

ؿكٝب١ي ُاجب٦١ ك٣مي ؿك ايا٠ ٨ُلًاتبٟ ٝاي     -٧ٞض٢ي٠ آٝبك٧بي ٤ٝر٤ؿ ثيب١ٖل ٣ر٤ؿ يِ ٝلّن ث٨ـاُتي

 ثبُـ. 

١يل رٞقيت ٨ُلي ايا٠ ٨ُلًاتبٟ ًا٦     10000ؿ٧ـ ٦ّ ث٦ اماي ٧لثلكًي اعالفبت ٤ٝر٤ؿ ١ِبٟ ٝي

١يل رٞقيت ك٣ًتبيي يِ ٝلّان ث٨ـاُات ك٣ًاتبيي ٣را٤ؿ      ٨ُ10000لي ٣ ث٦ اماي ٧ل  ٝلّن ث٨ـاُت

 ؿاُت٦ اًت. 

 

 ٧بي ث٨ـاُت ك٣ًتبيي( ؽب2-4-4-1٦١
١يل  ٣21460اعـ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ  28، ٧1387بي ث٨ـاُت ىقبٗ ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ تقـاؿ ؽب٦١

ت ث٢بثلاي٠ آٝبك٧بي ٤ٝرا٤ؿ ثياب١ٖل ايا٠    ام رٞقيت ك٣ًتبيي اي٠ ٨ُلًتبٟ كا تغت پ٤َُ ٍلاك ؿاؿ٥ اً

تغات پ٤ُاَ    1387ؿكٓـ ام رٞقيت ك٣ًتبيي ٨ُلًاتبٟ ؿك ًابٗ    71اًت ٦ّ ؿك ٝز٤ٞؿ ١نؿيِ ث٦ 

 ٧بي ث٨ـاُت ك٣ًتبيي ٍلاك ٕلىت٦ ا١ـ.ؽب٦١

 

 1387( ؿبخق ١بي ث٢ذاؿتي ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب اػتبٙ دس ػبّ 1-4-4-1رذّٝ )

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ٗشًض
تبٙ اص ػ٢ٖ ؿ٢شػ

 اػتبٙ )دسكذ(

 7/5 88 5 دسٗبٛي -ٗشاًض ث٢ذاؿتي

 10 283 28 خب٠ٛ ث٢ذاؿت سٝػتبيي

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                                  

 

 ( ُبؽْ ٧بي ؿكٝب١ي3-4-4-1
 ( پن1-3-4-4-1ُِ

ؿكٓـ ام پنُْبٟ  6پنُِ ٣ ؿاك٣ًبم( )ٝقبؿٗ پنُِ )پنُِ، ؿ١ـا١ 22، ؿك ٝز٤ٞؿ 1387ؿك ًبٗ 

ؿكٓـ ام پيلاپنُْبٟ اًتبٟ( ؿك ٝلاّن تغت پ٤َُ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ  4پيلاپنُِ )ٝقبؿٗ 82اًتبٟ( ٣ 

ؿكٝب١ي ٨ُلًتبٟ ِٝن٤ٗ ث٦ ىقبٙيت ث٤ؿ٥ ا١ـ. ثلكًي تلّيت پنُْبٟ ُبم٘  -پنُْي ٣ ؽـٝبت ث٨ـاُتي
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ٙي٘ ّٞج٤ؿ اْٝب١بت ؿكٝب١ي ٢ٝبًت ٣ ؿك ١تيز٦ فـٛ ؿ٧ـ ٦ّ ث٦ ؿثل عٌت ٤١ؿ كُت٦ ٣ تؾْٔ ١ِبٟ ٝي

تٞبي٘ پنُْبٟ ٝتؾْٔ ث٦ ىقبٙيت ؿك اي٠ ٨ُلًتبٟ، ت٨٢ب يِ پنُِ ٝتؾْٔ ؿك ٨ُلًتبٟ ِٝن٤ٗ ث٦ 

 ىقبٙيت ث٤ؿ٥ اًت. 

ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام ٝت٤ًظ  ١5يل رٞقيت ٨ُلًتبٟ ٝقبؿٗ  10000ُبؽْ تقـاؿ پنُِ ث٦ اماي ٧ل 

 ٞتل اًت. پنُِ( ّ 6اي٠ ُبؽْ ؿك اًتبٟ )

 

  ( آمٝبيِٖب2-3-3-4-1٥
٧بي ؿكٓـ ام آمٝبيِٖب٥ ٣5/4اعـ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ  4، 1387تقـاؿ آمٝبيِٖب٥ ٧بي ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 

 اًتبٟ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت. 

١يل ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ١ٌجت ث٦ ًبٗ ٍجا٘  10150ُبؽْ ١ٌجت رٞقيت ث٦ آمٝبيِٖب٥، ؿك اي٠ ًبٗ ٝقبؿٗ

 ٦ اًت ٦ّ ثيب١ٖل ّب٧َ ضليت ؿًتلًي رٞقيت ث٦ آمٝبيِٖب٥ ٝي ثبُـ. ؿكٓـ اىنايَ ؿاُت 4/1

 1385( اٌٗبٛبت دسٗبٛي ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب اػتبٙ دس ػبّ 1-4-4-2رذّٝ )

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ 
ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ اص 

 اػتبٙ )دسكذ(

 6 367 22 پضؿي

 4 1984 82 پيشاپضؿي

 5/4 88 4 آصٗبيـِبٟ

    1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                  

 

 ( ؿبخق ١بي دسٗبٛي ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب اػتب1ٙ-4-4-3رذّٝ )

 اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ؿبخق

 6 5 ٛلش ر٘ؼيت 10000تؼذاد پضؿي ث٠ 

 7492 10150 ٛؼجت ر٘ؼيت ث٠ آصٗبيـِبٟ

    1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري خراظاى جٌَبی،                                                      
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 ( ث٢ضيؼتي ٝ تبٗيٚ ارت٘بػي5-4-1

 ٤ٝك ثي٦ٞ ايا( 1-5-4-1
 ( تبٝي٠ ارتٞبفي1-1-5-4-1

ْي ام ا٧ـاه ٨ٜٝ ١ؾبٛ تأٝي٠ ارتٞبفي عٞبيت ام اٍِبك ٝؾتٚو ربٝق٦ ؿك ثلاثل پيبٝـ٧بي اٍتٔبؿي، ي

ًلپلًتي، ع٤اؿث، ٤ًا١ظ ٣ ١بت٤ا١ي پيلي،ام ّبكاىتبؿٕي، ثيارتٞبفي ٣ عجيقي م١ـٕي ٝب٢١ـ ثبم١ٌِتٖي، 

ثبُـ. ٧يش ٦١٤ٕ آٝبكي ؿك ؽ٤ّٔ تقـاؿ ثي٦ٞ ُـٕبٟ ٣ ٝجٚل ٌٝتٞلي ٧بي رٌٞي، ف٢٧ي ٣ ك٣ا١ي ٝي

٧بي ميل پ٤َُ ًبمٝبٟ تأٝي٠ ارتٞبفي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ پلؿاؽت ُـ٥ ث٦ آ١بٟ ٣ ٧ٞض٢ي٠ تقـاؿ ّبكٕب٥

 ٥ اًت. ؿك ؿًتلى ١ج٤ؿ 1387ؿك ًبٗ 

 ( ؽـٝبت ؿكٝب١ي 2-1-5-4-1
تقـاؿ ثي٦ٞ ُـٕبٟ )آٚي ٣ تجقي( ؽـٝبت ؿكٝب١ي تغت پ٤ُاَ اؿاك٥ ؽاـٝبت ؿكٝاب١ي ٨ُلًاتبٟ     

١يل  ١2145يلث٤ؿ٥ اًت. ام ّ٘ تقـاؿ ثي٦ٞ ُـٕبٟ ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًبٗ،  39122، 1387ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ 

ؿكٓـ( ًبيل اٍِابك   ١1/2يل  ) 771ئيبٟ ٣ ؿكٓـ( ك٣ًتب ١5/92يل ) 36206ؿكٓـ( ّبك٢ّبٟ ؿ٣ٙت،  4/5)

ثب٢ُـ. ُبؽْ ١ٌجت رٞقيت تغت پ٤َُ ؽـٝبت ؿكٝب١ي ث٦ ّ٘ رٞقيت ٨ُلًاتبٟ ؿك ايا٠ ًابٗ    ٝي

ؿكٓاـ( ام كٍاٜ ثابمتلي     74ؿكٓـ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ١ٌجت ث٦ ٝت٤ًظ اي٠ ُابؽْ ؿك ًاغظ اًاتبٟ )    96

 ثبُـ. ثلؽ٤كؿاك ٝي

 تحت پٞؿؾ ثي٠٘ خذٗبت دسٗبٛي ؿ٢شػتبٙ  ( ثي٠٘ ؿذُبٙ )اكٔي ٝ تجؼي(1-4-5-1رذّٝ )

  1387دس ػبّ 

 ػ٢ٖ ؿ٢شػتبٙ اص اػتبٙ )دسكذ( اػتبٙ ؿ٢شػتبٙ ػٜٞاٙ

 3 73174 2145 دٝٓتي

 0 369 0 حشف ٝ ٗـبؿْ آصاد )خٞيؾ كشٗب(

 10 351664 36206 سٝػتبيي

 0 42959 0 ثؼتشي ؿ٢شي

 4 19004 771 ػبيش اهـبس

 8 487170 39122 ر٘غ

 1387*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري اظتاى خراظاى جٌَبی،        
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 ( ا٤ٝك ميل ثي٦ٞ اي 2-5-4-1
 ( ا٤ٝك عٞبيتي 1-2-5-4-1

٣اعـ٧بي اكائ٦ ؿ٢٧ـ٥ ؽـٝبت ارتٞبفي ًبمٝبٟ ث٨نيٌتي ِٝتٞ٘ ثل ٣اعـ٧بي ٨ٖ١ـاكي ام٤ّؿّبٟ ثي

٣ على٦ اي ٣ ًلپلًت، آ٤ٝمٍ ى٢ي ًلپلًت، ؽـٝبت ٨ٝـ ٤ّؿُ، عٞبيت ام ؽب٤١اك٧بي ١يبم٢ٝـ ٣ ثي

، 1387ثبُـ ٦ّ ؿك ٢ٝبعٌ ٨ُلي ٣ ك٣ًتبيي ىقبٙيت ؿاك١ـ. ؿك ًبٗ ؽـٝبت ثل١ب٦ٝ ٤ّؿّبٟ ٣ ٤١ر٤ا١بٟ ٝي

٦ً ٣اعـ اكائ٦ ؿ٢٧ـ٥ ؽـٝبت ارتٞبفي ؿك ١َبط ٨ُلي ٨ُلًتبٟ ؿك مٝي٢ا٦ عٞبيات ام ؽب٤١اك٧ابي ثاي    

ا١اـ  ا تغت پ٤َُ ٍالاكؿاؿ٥ ١يل ام ٝـؿر٤يبٟ ك 504ا١ـ ٦ّ ًلپلًت ٣ ؽـٝبت ٨ٝـ ٤ّؿُ ىقبٙيت ؿاُت٦

٧ٞض٢ي٠ ص٨بك ٣اعـ اكائ٦ ؿ٢٧ـ٥ ؽـٝبت ارتٞبفي ؿك ١َبط ك٣ًتبيي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ىقبٙيت ؿاُت٦ ا١ـ 

 ا١ـ. ١يل ؽـٝبت اكائ٦ ٤ٞ١ؿ٥ ٦ّ15 ث٦ 

 

تؼذاد ٝاحذ١بي اسائ٠ ًٜٜذٟ ٝٗذدرٞيبٙ اػتلبدٟ ًٜٜذٟ اص  خذٗبت ارت٘بػي   (1-4-5-2) رذّٝ

 1387تبٙ، ػبّػبصٗبٙ ث٢ضيؼتي ؿ٢شػ

 

 ػٜٞاٙ

 ح٘بيت اص خبٛٞاس١بي ثي ػشپشػت ٝٛيبصٜٗذ خذٗبت ٢ٗذ ًٞدى

 سٝػتبيي ؿ٢شي سٝػتبيي ؿ٢شي

 0 1 1 2 اسائ٠ د١ٜذٟ خذٗبت  تؼذاد ٝاحذ١بي

 0 429 15 75 تؼذاد ٗذدرٞيبٙ

 1387*هٌبع: ظازهاى بْسیعتی خراظاى جٌَبی،

 

 1( ا٤ٝك ت٤ا١جؾِي2-2-5-4-1  
٤ُؿ ٦ّ اي ام ؽـٝبت پنُْي، آ٤ٝمُي، على٦ اي ٣ ارتٞبفي ٕيت٦ ٝيث٦ ٝز٤ٞف٦ؽـٝبت ت٤ا١جؾِي 

٤ُؿ ٣ ُبٝ٘ ؽـٝبت ٧بي ٤ٝر٤ؿ ؿك ىلؿ ٝق٤ٚٗ ث٦ ّبك ٕلىت٦ ٝيؿك ر٨ت ث٦ عـاّخل كًب١ـٟ ت٤ا١بيي

ت٤ا١جؾِي ارتٞبفي، على٦ آ٤ٝمي ٝق٤ٚٙي٠، ّبكؿكٝب١ي، ٕيتبكؿكٝب١ي، ٢ًزَ ٤٢ُايي ٣ ثي٢بيي، افغبي 

، ؿ٣ ٣اعـ اكائ٦ ؿ٢٧ـ٥ ؽـٝبت ت٤ا١جؾِي ًبمٝبٟ 1387ثبُـ. ؿك ًبٗ ِ ت٤ا١جؾِي ٣ . . . ٝي٣ًبي٘ ّٞ

                                                           
  ( .1387،]خراظاى جٌَبی [ریسي اظتاًذاري، دفتر آهار ٍ اطالعات، ظالٌاهِ آهاري ، )عاًٍت برًاهِه - 1
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١يل ام ٝـؿر٤يبٟ ام  1730ث٨نيٌتي ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ  ىقبٙيت ؿاُت٦ اًت.ؿك اي٠ ًبٗ ؿك ٝز٤ٞؿ 

 ؽـٝبت ت٤ا١جؾِي اي٠ ًبمٝبٟ ث٨ل٥ ٢ٝـ ُـ٥ ا١ـ.

 

 ( ّٞيت٦ اٝـاؿ اٝبٛ ؽٞي٢ي)ك٥( 3-2-5-4-1
ٞيت٦ اٝـاؿ اٝبٛ ؽٞي٢ي )ك٥(  ؽاـٝبت ؽا٤ؿ كا ؿك ٍبٙات ؿ٣ عالط فٞاـ٥  ُا٨يـ كرابيي ٣ عالط         ّ

٢ّـ. ٤ِٞٝٙي٠ علط ٝـؿ ر٤يي ٌّب١ي ٧ٌت٢ـ ّا٦ ٝقٞا٤مً ثا٦    ٝـؿر٤يي ث٦ اٍِبك ١يبم٢ٝـ ربٝق٦ اكائ٦ ٝي

٤ٞٙي٠ ا١اـ. ِٝا  فٚٚي ام ٍجي٘ ثي ًلپلًتي، ام ّبك اىتبؿٕي، ت٢ٖـًتي ٣ ثيٞبكي تغت پ٤َُ ٍلاك ٕلىتا٦ 

ؿ٢٧ـ. ؿك ٧ب تِْي٘ ٝيًبٗ ٠ً ٣ اىلاؿ تغت تْي٘ آٟ 60علط ٨ُيـ كربيي كا ًب٢ٞٙـاٟ ك٣ًتبيي ثبمي 

، ؿ٣ ٣اعـ ّٞيت٦ اٝـاؿ اٝبٛ ؽٞي٢ي )ك٥( ؿك ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ىقبٙيت ؿاُت٦ ا١ـ. ؿك ايا٠ ًابٗ   1387ًبٗ 

 25438ربيي ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٝجٚل ١يل ام ٝـؿر٤يبٟ ؿك ٍبٙت علط ٨ُيـ ك 4779ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ث٦  11157ٝجٚل 

١يل پلؿاؽت ُـ٥ اًت. فال٥٣ ثل آٟ ّٞيتا٦ اٝاـاؿ اٝابٛ     27597ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ؿك ٍبٙت علط ٝـؿر٤يي ث٦ 

ؽٞي٢ي )ك٥( ؿك مٝي٦٢ ؿكٝب١ي ٣ ا٤ٝك ثي٦ٞ، آ٤ٝمُي ٣ ىل٢٧ٖاي، افغابي ٣اٛ، ؽاـٝبت فٞلا١اي ٣ ّٞاِ      

ٝيٚي٤ٟ  280اي٠ ٨١بؿ ٝجٚل  ١1387ٞبيـ. ؿك ًبٗ ي٧ني٦٢ امؿ٣اد ١ين ؽـٝبتي ث٦ اٍِبك ١يبم٢ٝـ ربٝق٦ اكائ٦ ٝ

 7120ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ثبثت ؽاـٝبت ىل٢٧ٖاي ٣ آ٤ٝمُاي،        854كيبٗ ثبثت ؽـٝبت ؿكٝب١ي ٣ ا٤ٝك ثي٦ٞ، 

ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ٣اٛ ٍلٕ اٙغ٦٢ٌ ث٦ اىلاؿ تغت پ٤َُ پلؿاؽت ١ٞا٤ؿ٥   3348ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ٣اٛ ؽ٤ؿّيبيي ٣ 

ثبثت ٧ني٦٢ امؿ٣اد، ؽـٝبت فٞلا١ي ٣ ًبيل ٨ّْٞبي ١َـي ث٦ اىلاؿ  اًت. ٝز٤ٞؿ ٝجٚل پلؿاؽتي اي٠ ٨١بؿ

 ٝيٚي٤ٟ كيبٗ ث٤ؿ٥ اًت.  2270، عـ٣ؿ ١1387يبم٢ٝـ ؿك ًبٗ 

 ( ٗذدرٞيبٙ ٝ اػتلبدٟ ًٜٜذٟ ُبٙ اصخذٗبت ً٘يت٠ اٗذاد اٗبٕ خ٘يٜي )سٟ(1-4-5-3رذّٝ )

 1387ؿ٢شػتبٙ ٝ ٗجبٓؾ پشداختي ث٠ آٛبٙ، ػبّ

 ػٜٞاٙ
ًشح ؿ٢يذ  

 يسربي

ًشح ٗذد 

 رٞيي

خذٗبت دسٗبٛي 

 ٝ اٗٞس ثي٠٘

 خذٗبت آٗٞصؿي

  ٝ كش١ِٜي

 

اػٌبي ٝإ 

 خٞدًلبيي

اػٌبي ٝإ 

 هشم آحؼ٠ٜ

 1062 87 1884 0 21811 4779 تؼذاد ٛلشات

 ٗجٔؾ پشداختي

 )١ضاس سيبّ(
11157 25438 280 854 7120 3348 

 1387اظتاى خراظاى جٌَبی،*هٌبع: ظالٌاهِ آهاري                                                
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 ( تشثيت ثذٛي6-4-1

ًب٠ٙ ٣كمُي  3ٝيـاٟ ى٤تجبٗ،  4ؿك ٝز٤ٞؿ ُبٝ٘  1387تبًيٌبت ٣كمُي ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ ؿك ًبٗ 

ٝز٤ٞؿ ىضب٧بي ٣كمُي ميل ١ؾل اؿاك٥ تلثيات ثاـ١ي ٨ُلًاتبٟ ؿك ًابٗ      1ثبُـ.ٝزتٞـ ٣كمُي ٝي ٣2 

ؿكٓاـ( ىضاب٧بي ٣كمُاي     12ٝتل ٝلثـ ) 4133يناٟ ٝتلٝلثـ ث٤ؿ٥ ٦ّ ام اي٠ ٝ 33283، ؿك ٝز٤ٞؿ 1388

ؿكٓـ( ىضبي ٣كمُي ك٣ثبم ث٤ؿ٥ اًت. ثل اًبى اعالفبت ٤ٝرا٤ؿ،   82ٝتل ٝلثـ ) 29150ًلپ٤ُيـ٥ ٣ 

ؿكٓـ ىضب٧بي ٣كمُي ك٣ثبم اًتبٟ ؿك ٨ُلًتبٟ ٍلاك ٕلىت٦  9ؿكٓـ ام ىضب٧بي ٣كمُي ًلپ٤ُيـ٥ ٣  5

١يل رٞقيت ٨ُلًتبٟ ؿك اي٠ ًابٗ   ٥1000( ث٦ اماي ٧ل اًت. ًلا٦١ ىضب٧بي ٣كمُي )ك٣ثبم ٣ ًلپ٤ُيـ

ٝتال ٝلثاـ( ثابمتل     4/610ٝتل ٝلثـ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ام ٝت٤ًظ اي٠ ُبؽْ ؿك ًاغظ اًاتبٟ )   1649ٝقبؿٗ 

 اًت. 

١يال ثا٤ؿ٥    1348تقـاؿ ُلّت ٢٢ّـٕبٟ ًبمٝب١ـ٧ي ُـ٥ ٨ُلًتبٟ ؿك ٌٝبثَبت ٣كمُاي ؿك ٝزٞا٤ؿ   

ؿكٓاـ(   56ؿكٓـ( ٣ ك٣ًتبيي ٣ فِبيلي ) ٧6/15بي ى٤تجبٗ )ت٦اًت. ثيِتلي٠ تقـاؿ ٣كمُْبكاٟ ؿك كُ

 ىقبٙيت ؿاُت٦ ا١ـ. 

 

 1388(ىضب٧بي ًلپ٤ُيـ٥ ٣ ك٣ثبم ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ 1-4-6-1رـ٣ٗ )

 اًتبٟ ٨ُلًتبٟ ىضبي ٣كمُي

 97790 4883 ىضبي ٣كمُي ًلپ٤ُيـ٥

 311781 29150 ىضبي ٣كمُي ك٣ثبم

 1388*هٌبع: ادارُ ول تربيت بذًی اظتاى،                                               

 

 

 

 

 

                                                           
 ( . 1387، ]خراظاى جٌَبی [ظيواي اظتاى ، )دفتر آهار ٍ اطالعات، هعاًٍت برًاهِ ریسي اظتاًذاري،  - 1
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 ثبُـ.ٝي 1-5-1-٧1بي ٣ضقيت ٤ٝر٤ؿ ٨ُلًتبٟ ث٦ ُلط رـ٣ٗ ( ُبؽ1-5-1ْ

 

 ١بي ٝهؼيت ٗٞرٞد ؿ٢شػتبٙ( ؿبخق1-5-1-1رذّٝ )

 استبى شْرستبى هَجَد()ٍضع  ًَع شبخص رديف 

 ٞاي والٖ قاذم

 95388 8119 88-ٔؿاحت قٟطؾتاٖ  1

 100 59/8 ؾٟٓ قٟطؾتاٖ اظ ٔؿاحت اؾتاٖ 2

 23-49-19 2-4-2 88-تقساز ترف، زٞؿتاٖ، ٘مغٝ قٟطي 3

 1812 270 ٞاي زاضاي ؾىٙٝتقساز آتازي 4

 100 1/6 زضنس اظ خٕقيت اؾتاٖ 5

 100 92/2 اٖ اظ خٕقيت قٟطي اؾتاٖزضنس خٕقيت قٟطي قٟطؾت 6

 100 7/9 زضنس خٕقيت ضٚؾتايي قٟطؾتاٖ اظ خٕقيت ضٚؾتايي اؾتاٖ 7

 100 5/19 قٟطؾتاٖ اظ خٕقيت فكايطي اؾتاٖزض نس خٕقيت فكايطي  8

 42505 10410 خٕقيت زٞؿتاٟ٘اي ٔطظي 9

 100 5/24 ؾٟٓ اظ خٕقيت زٞؿتاٟ٘اي ٔطظي 10

 193362 15215 تقساز قاغّيٗ 11

 671816 41180 88تطآٚضز خٕقيت ؾاَ  12

 67/6 81/4 (85) تطاوٓ خٕقيت 13

 1/81 72/71 (85٘طخ تاؾٛازي ) 14

 34 4/49 (85)ؾٟٓ قاغالٖ ترف وكاٚضظي  15

 25 4/33 (85) ؾٟٓ قاغّيٗ ترف نٙقت، ٔقسٖ ٚ ؾاذتٕاٖ 16

 41 2/17 (85) ؾٟٓ قاغالٖ ترف ذسٔات 17

 تساييآٔٛظـ ات

 3423 283 تقساز ٔقّٕاٖ  1
 28710 764 آٔٛظاٖ قٟطيتقساز زا٘ف 2

 28688 2908 آٔٛظاٖ ضٚؾتاييتقساز زا٘ف 3

 53528 3672 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ زِٚتي 4

 3870 0 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ غيط زِٚتي 5

 50 8/20 آٔٛظ قٟطيزضنس زا٘ف 6

 17 13 آٔٛظ تٝ ٔقّٓ٘ؿثت زا٘ف 7

 3264 250 تقساز والؼ )زايط( 8

 18 15 تطاوٓ زض والؼ )زايط( 9

 آٔٛظـ ضإٞٙايي

 2102 108 تقساز ٔقّٕاٖ 1
 21072 1022 آٔٛظاٖ قٟطيتقساز زا٘ف 2
 12718 1106 آٔٛظاٖ ضٚؾتاييتقساز زا٘ف 3
 2224 138 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ فكايطي 4
 35007 1977 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ زِٚتي 5
 62 48 آٔٛظ قٟطيزضنس زا٘ف 6

 16 20 آٔٛظ تٝ ٔقّٓ٘ؿثت زا٘ف 7
 1666 117 تقساز والؼ )زايط( 8
 20 18 تطاوٓ زض والؼ )زايط( 9
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 ١بي ٝهؼيت ٗٞرٞد ؿ٢شػتبٙ( ؿبخق1-5-1-1رذّٝ )اد٠ٗ  

 استبى شْرستبى )ٍضع هَجَد( ًَع شبخص رديف 

 آٔٛظـ ٔتٛؾغٝ  فٕٛٔي 

اي ٚ ) ٘ؾطي، فٙي  حطفٝ

 واض ٚ زا٘ف(

 2051 107 تقساز ٔقّٕاٖ 1
 27837 968 آٔٛظاٖ قٟطيتقساز زا٘ف 2
 7216 590 آٔٛظاٖ ضٚؾتاييتقساز زا٘ف 3
 33126 1370 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ زِٚتي 4
 1927 188 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ غيط زِٚتي 5
 4/79 62 آٔٛظ قٟطيزضنس زا٘ف 6
 17 15 ٘ؿثت زا٘ف آٔٛظ تٝ ٔقّٓ 7
 1643 78 تقساز والؼ )زايط( 8
 21 20 تطاوٓ زض والؼ )زايط( 9

 آٔٛظـ پيف زا٘كٍاٞي

 157 2 تقساز ٔقّٕاٖ 1
 3531 90 آٔٛظاٖ قٟطيتقساز زا٘ف 2
 658 40 آٔٛظاٖ ضٚؾتاييتقساز زا٘ف 3
 3758 130 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ زِٚتي 4
 431 0 تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ غيط زِٚتي 5
 3/84 2/69 آٔٛظ قٟطيزضنس زا٘ف 6

 33 84 ٘ؿثت زا٘ف آٔٛظ تٝ ٔقّٓ 7
 333 17 تقساز والؼ )زايط( 8
 15 10 تطاوٓ زض والؼ )زايط( 9

 ايآٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ

 3005 0 ائطاوع آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝزا٘ف آٔٛظ تقساز  1
 22 0 اي ٔطاوع آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ تطاوٓ زض والؼ 2
 5678 399 آٔٛظاٖ واض ٚ زا٘فاز زا٘فتقس 3
 19 20 آٔٛظقي واض ٚ زا٘ف )ٔتطٔطتـ(ٔطاوع  تطاوٓ زض والؼ 4
 8 1 ايفٙي ٚ حطفٝ غيط ضؾٕي آٔٛظقي تقساز ٔطاوع 5
 18905 185 تقساز آٔٛظـ زيسٌاٖ ٔطاوع آٔٛظقي فٙي ٚ حطفٝ اي 6

 فطًٞٙ ٚ ٞٙط

  466 ٞاي فٕٛٔئؿاحت ظيطتٙاي وتاترا٘ٝ 1

  ----- ٞاي فطٍٞٙي ٚ ٞٙطئؿاحت ظيطتٙاي ٔدتٕـ 2
 4 0 تقساز ؾيٕٙا 3
 1521 0 تقساز نٙسِي 4
 41 3 تقساز وتاترا٘ٝ 5
 366358 18690 تقساز وتة وتاترا٘ٝ 6

 تٟساقت ٚ زضٔاٖ

 43 3 تقساز ٔطاوع فقاَ تٟساقتي زضٔا٘ي قٟطي 1
 25 2 تقساز ٔطاوع ّٔىي تٟساقتي زضٔا٘ي قٟطي 2
 37 4 تقساز ٔطاوع اٚضغا٘ؽ ٔٛخٛز 3
 283 28 تقساز ذا٘ٝ تٟساقت فقاَ 4
 45 2 تقساز ٔطاوع تٟساقتي زضٔا٘ي ضٚؾتايي فقاَ 5
 40 2 تقساز ٔطاوع تٟساقتي زضٔا٘ي ضٚؾتايي ّٔىي 6

 تطتيت تس٘ي
 311781 29150 ٔؿاحت فضاي ٚضظقي ضٚتاظ )ٔتطٔطتـ( 1

 97790 4883 سٜ )ٔتطٔطتـ( ٔؿاحت فضاي ٚضظقي ؾطپٛقي 2

 فٕطاٖ قٟطي
 926 80 (ٞىتاضٔؿاحت فضاي ؾثع ) 1
 333088 15775 )ٔيّيٖٛ ضياَ( ٔيعاٖ زضآٔس قٟطزاضي 2
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 ١بي ٝهؼيت ٗٞرٞد ؿ٢شػتبٙ( ؿبخق1-5-1-1رذّٝ )ادا٠ٗ  

 استبى شْرستبى )ٍضع هَجَد( ًَع شبخص رديف 

 فٕطاٖ ضٚؾتايي

 834 119 ذا٘ٛاض ٚ تيكتط 20تقساز ضٚؾتاٞاي تاالي  1
 279791 25068 ذا٘ٛاض ٚ تيكتط  20خٕقيت ضٚؾتاٞاي تاالي  2

  4302 ذا٘ٛاض ٚ تيكتط 20خٕقيت واٖ٘ٛ اؾىاٖ فكايط تاالي  3

 551 66 ذا٘ٛاض( 20وكي )تاالي تقساز ضٚؾتاٞاي تٟطٔٙس اظ آب ِِٛٝ 4
 981 162 (1385ذا٘ٛاض( ) 10تقساز ضٚؾتاٞاي تٟطٜ ٔٙس اظ ضٚقٙايي تطق )تاالي  5

 9029 1476 ٞاي ضٚؾتايي ٔٛخٛزعَٛ ضاٜ 6

 37 33 ٞاي ضٚؾتايي٘ؿثت ضاٜ آؾفاِتٝ ضٚؾتايي تٝ وُ ضاٜ 7

 ٔؿىٗ
  93/0 (1385تطاوٓ ذا٘ٛاض زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ) 1
 2251 199 ٞاي ؾاذتٕا٘ي نازض قسٜتقساز پطٚا٘ٝ 2

 أٛض فكايط
 15153 3193 (1385) تقساز ذا٘ٛاض فكايطي 1
 80166 15639 خٕقيت فكايطي تحت پٛقف ذسٔات پكتيثا٘ي 2

 33/74 5/7 تِٛيس ٔحهٛالت اؾاؾي )ٌٙسْ آتي( ٞعاض تٗ 1 

 48/9 42/0 تِٛيس ٔحهٛالت اؾاؾي )ٌٙسْ زيٓ( ٞعاضتٗ 2 

 90/54 12/0 اي( ٞعاضتٗتِٛيس ٔحهٛالت اؾاؾي ) شضت زا٘ٝ 3 

زا٘ٝ ٞاي ضٚغٙي ( ٞعاضتٗتِٛيس ٔحهٛالت اؾاؾي )  4   28/0 33/21 

 09/0 00387/0 تِٛيس ؾايط ٔحهٛالت ظضافي )ٞعاضتٗ( 5 

 875/340 36/45 تِٛيس ٔحهٛالت اؾاؾي )فّٛفٝ( ٞعاض تٗ 6 

 42/57 33/5 تِٛيس ٔحهٛالت تاغي )ٞعاضتٗ( 7 

 552/20 929/1 تِٛيسات زأي )ٌٛقت لطٔع( ٞعاضتٗ 8 

 132/38 499/4 )ٔطك ٚ عيٛض( فيس( ٞعاضتٗتِٛيسات زأي )ٌٛقت ؾ 9 

 171/6 684/1 ( ٞعاضتٗترٓ ٔطكتِٛيسات زأي ) 10 

 48/0 065/0 )ٔاٞي( تِٛيسات زأي)ٌٛقت ؾفيس( ٞعاضتٗ 11 

 347/105 4/7 تِٛيسات زأي ) قيط ذاْ( ٞعاضتٗ 12 

 13 
٘ؿثت ؾغح ٔٙاتـ عثيقي ) خٍّٟٙا ٚ ٔطاتـ ( زاضاي عطح 

 ٔؿاحت خٍّٟٙا ٚ ٔطاتـ ) زضنس(ٔسيطيتي تٝ وُ 
  

   خٍّٟٙاي زض زؾت واقت ) ٞعاضٞىتاض( 14 

   پٛقف حفاؽتي خٍّٟٙا )زضنس( 15 

   ٔؿاحت ٔٙاتـ عثيقي زاضاي عطح ٔسيطيتي ) ٞعاضٞىتاض( 16 

   ٔيعاٖ تِٛيس ٔحهٛالت فطفي خٍّٙي ٚ ٔطتقي )تٗ( 17 

   واٞف زاْ ٔاظاز اظ ٔطاتـ ) زضنس( 18 

   ٛقف حفاؽتي ٔطاتـ ) زضنس(پ 19 

   فّٕيات تياتا٘عزايي )ٞىتاض( 20 

 ٔٙاتـ آب
 24488984 683295 (ٔتطٔىقةٔيعاٖ آب ٔهطفي ) 1
 09/1052 79/114 ٔيعاٖ ترّيٝ اظ ٔٙاتـ آب ظيطظٔيٙي )ٔتط ٔىقة( 2
 90340 3100 حدٓ ٔراظٖ آب قٟطي )ِيتط( 3
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 ٗٞرٞد ؿ٢شػتب١ٙبي ٝهؼيت ( ؿبخق1-5-1-1رذّٝ )ادا٠ٗ 

 استبى شْرستبى )ٍضع هَجَد( ًَع شبخص رديف 

 نٙقت ٚ ٔقسٖ

 113 37 تقساز ٔقازٖ فقاَ 1
 2826494 174479 ٔيعاٖ تِٛيسات ٔقس٘ي )تٗ( 2
 432152237 15862800 ٔيعاٖ شذايط ٔقازٖ )تٗ( 3
 190 10 ٘فط واضوٗ( 10تقساز واضٌاٟٞاي فقاَ نٙقتي )تاالي  4
 100 14/5 اٖ اظ قاغّيٗ نٙقتؾٟٓ قٟطؾت 5
 100 19/17 ؾٟٓ قٟطؾتاٖ اظ قاغّيٗ ٔقازٖ 6

 پؿت ٚ ٔراتطات
 96/30 64/23 ضطية ٘فٛش تّفٗ 1
 6579365 136057 ٔيعاٖ ٔطؾٛالت پؿتي 2
 7/1273 5/2255 خٕقيت تحت پٛقف تٝ اظاي يه ٚاحس پؿتي 3

 ضاٜ ٚ تطاتطي

 13699 2088 عَٛ وُ ضاٜ )ضٚؾتايي ٚ غيط ضٚؾتايي( 1

 9029 1476 عَٛ ضاٜ ضٚؾتايي ٔٛخٛز 2

 2689 309 عَٛ ضاٜ فطفي 3

 37 33 ٘ؿثت ضاٜ آؾفاِتٝ ضٚؾتايي اظ وُ ضاٜ ضٚؾتايي 4

 3/14 5/25 تطاوٓ ضاٜ )ٔدٕٛؿ ضاٟٞا( 5

 82/2 77/3 تطاوٓ ضاٜ فطفي 6

 47/9 18 تطاوٓ ضاٜ ضٚؾتايي 7
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  ١بي تٞػؼ٠ ؿ٢شػتب١ٙبي تٞػؼ٠ ؿ٢شػتبٙب ٝ ٗحذٝديتب ٝ ٗحذٝديت١١هبثٔيتهبثٔيت  

  ٙا١ذاف ثٜٔذ ٗذت تٞػؼ٠ ؿ٢شػتبٙا١ذاف ثٜٔذ ٗذت تٞػؼ٠ ؿ٢شػتب  

  ١بي تٞػؼ٠ ؿ٢شػتب١ٙبي تٞػؼ٠ ؿ٢شػتبٙسا١جشد١ب ٝ ػيبػتسا١جشد١ب ٝ ػيبػت  

  ٙاهذاٗبت ًٔيذي ٝ اٝٓٞيت داس ؿ٢شػتبٙاهذاٗبت ًٔيذي ٝ اٝٓٞيت داس ؿ٢شػتب  
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 ًلثي٦ِ ٨ُلًتبٟ اْٝب١بت ٣ ٧ب٨ٝٞتلي٠ ت٤ا٢ٞ١ـي (2-1-1) رـ٣ٗ

 ُلط ف٤٢اٟ

 

 

 

 

 

 اقلیوی( ٍيژُ )قابلیتْای 

 )هَقعیت جغزافیايی(

 آثبؿ،عزت ٦ِ،ر٢تيٝؾتبكاٟ،٢ٕٚـك،١بمؿُت،ؿكط،ؽ٤ُبة،ًلث)ِّب٣كمي ٨ٜٝي ر٤ؿؿُت٨ب٣•

 (٤ٝؿ ٣ آثبؿ

 ىٔٚي ٣ ؿائٞي ٧بي ك٣ؿؽب٦١ ام ثلؽ٤كؿاكي •

 ٣ر٤ؿ ٢ٝبثـ ا١لهي پبُ ٣ اكماٟ )ا١لهي ثبؿ ٣ ؽ٤كُيـي (•

 ( ٢ٕـّبٟ ، آثتلٍي )ٝقـ١ آةي ٧ب ص٦ِٞ ٣ر٤ؿ•

 ي(  ١ٞـ تٔ) ؽبُ ٣ آة م٢ي ٢ٝبثـ ام ثلؽ٤كؿاكي•

 ثلؽ٤كؿاكي ام ىضبي ثبم ٣ ثـ٣ٟ ٝب١ـ ر٨ت اًتَلاك ٢ٓبيـ ٝبؿك ٣ ٢ًٖي٠•

٣ر٤ؿ آة ٣ ٤٧اي ١ٌجتب ٝقتـٗ ٣ ًلؿ ؿك ٤١اعي ٧٤ٌّتب١ي )مالة ٨ُلًاتبٟ( ّا٦ اْٝابٟ      •

 ِّت ٝغ٤ٔمت ًلؿًيلي كا ىلا٧ٜ ّلؿ٥ اًت

 ٣ر٤ؿ مبك٧بي عجيقي ث٦ ف٤٢اٟ مٝي٦٢ ًبم ت٤ًق٦ ٕلؿُٖلي•

 لًيت ّلث٠ ؿك ؿُت عٌي٠ آثبؿ مي٢بة ٨ُلًتبٟ  ٣ر٤ؿ پل٣ه٥ ت •

 

 آب( )هٌابع 

 آة ْٝقت ٝتل ٝيٚي٤ٟ 17 فؽيل٥ عزٜ ثب ب٤٧يً ك٣ؿؽب٦١ ك٣ي ثل ب٤٧يًـً ٣ر٤ؿ•

 ٣ر٤ؿ ًـ ٝؾن١ي ثل٥٤ّ •

 اعـاث ؿًت ؿك ل٣ؿيٝب٧ ٣ي ٤ِّٝي ٝؾن١ ًـ ٣ر٤ؿ •

 

 

 

 شیالت( ٍ )كشاٍرسی، داهپزٍری 

ٌ  ٣ ؽ٤ُابة  ؿُات ي مكافي ٨ًبٝ ُلّت و٥يث٤ ك٣ًتب٧ب ؿك ِّب٣كمي ك١٣ٌ• ـ  ٢ٝابع  ٌٝاتق

 ِّب٣كمي

ٟ  ٢ٕٚـك، ٦ِ،يًلث ؿكط، ؽ٤ُبة، ؿُت) ٨ُلًتبٟ ؿك عبٓٚؾين ٣ًيـ اكاضي ٣ر٤ؿ•  ٝؾتابكا

 (آثبؿ ر٢ت ٣

 رابت، يييٓا  مكُاِ،ف٢بة، ي تزابك  ٝغٔا٤مت ) ٢ٝغَا٦  ؿاٝـاكي ٣ ِّب٣كمي ي٤ٍ ت٤اٟ•

   ي(ّلّ ثن ٣ مفيلاٟ
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 ًلثي٦ِ ٨ُلًتبٟ اْٝب١بت ٣ ٧ب٨ٝٞتلي٠ ت٤ا٢ٞ١ـي (2-1-1) رـ٣ٗ  اؿا٦ٝ         

 ُلط ف٤٢اٟ

 

 

 سيزساخت ( ٍ بٌا)سيز

ٜ  ١بمؿُات،  ؿكط،) ِا٦ يًلث ٝلّاني  ثؾَ ؿك َٝيبى ثنكٓ ٣ ٝتلاّٜ ك٣ًتب٧بي ر٤ؿ٣•  ًاٚ

 ( آثبؿ

 ٤ِّك ُلًي اكتجبع ٝغ٤ك ؿك ٨ُلًتبٟ ٕلىت٠ ٍلاك•

 ٦ِيًلث -اىنب١ٌتبٟ -ىلا٥ي تيتلا١ن ربؿ٥ ٣ر٤ؿ•

 

 

 باسرگاًی()

ٟ  ت٤ٙياـي  ٝغ٤ٔمت ٓبؿكات اْٝبٟ ٣ اىنب١ٌتبٟ ٤ِّك ثب ٝزب٣كت•  ٌ  ام ٨ُلًاتب  ٝالم  عليا

   ٨ُلًتبٟ اي٠ ؿك( 78 ٝي٘) اًتبٟ كًٞي ٝلم ت٨٢ب ٍلاكٕيلي ث٦ ت٤ر٦ ثب كًٞي

 ي  ٝقـ١ ٣ي ِّب٣كم ٧بي ثؾَ ؿكي ٓبؿكاتي ٧بي ت٤ا٢ٞ١ـ ث٤ؿٟ ؿاكا •

٘  ثق٤٢اٟي ث٤ٝ ٝب٧ل ٣ ٝتؾْٔي ا١ٌب١ي ٧ب ٦يًلٝب امي ثلؽ٤كؿاك •  ؿك ٢ٝغَا٦ ي تزابك  ْٝٞا

 يٓبؿكات اكمٍ ثبي ٢يتنئي ٧ب ٢ًٔ ٣ ىلٍ ٢ٓقت و٥يث٤ي ؿًت ـي٢ٓب ٣ ٤ّصِ ـي٢ٓب

 

 

 

 

 ٍهعذى( )صٌعت

 

ٟ  ٣ ىٚاني  ميال  ٣ ىٚني ٝقـ١ي م٢ي فؽبيل ٣ر٤ؿ •  ٣ پلٙيات  ثبماٙات،  ىالؿ  ثا٦  ٢ٝغٔال  ٝقابؿ

 ؿيبت١٤يت

 ٢ٓقتي ٣اعـ٧بي اًتَلاك ر٨ت ٢ٓقتي ٤١اعي ٣ ٧ب ٨ُلُ ٣ر٤ؿ•

 ميٌت ٧بي ع٤م٥ ثب تـاؽ٘ ثـ٣ٟ ٢ٓبيـ اًتَلاك ثلاي ٢ٝقغو ُلايظ ٣ ٨ُلًتبٟ ٌٕتلؿٕي •

 ٝغيغي

 ؽ٤كُيـ ٣ ثبؿ ١ؾيل اكماٟ ٣ پبُ ا١لهي ثلؿاكي ث٨ل٥ اْٝبٟ •

 ٢ٝغ٦َ ؿك ؿًتي ٢ٓبيـ آي٘ ٧بيكُت٦ ٣ر٤ؿ •

 ِّا٤ك  ٤ٌ١م آرل ٦يا٣ٙ بؿ٥ٝ% 80 ام َيث ٦ّ ٜيني٢ٝ ـياٌّ ٣ ٢ٌّب١تل٥ي ىلآ٣ك ّبكؽب٦١ ٣ر٤ؿ•

 .٢ّـي ٝ ٠يتبٝ كا

 

 

 اجتواعی هحیط

 

   ٨ُلًتبٟ تيرٞق ؿك ر٤ا١بٟ ٨ًٜ ث٤ؿٟ ثبم•

 يٝلم ٝزب٣ك ٢ٝبعٌ ثب ٦ٌيَٝب ؿك ٢ٝبًت تيا٢ٝ ًغظ امي ثلؽ٤كؿاك•

 ٣ ٞبٟ،ص٢ِات يًٚ اًيناك،ثِاٖن،ى٤٢ؿ،ّالت٦ )ٝا٤ؿ  ثؾَ ؿك ثنكٓ ٣ ٝتلاّٜي ك٣ًتب٧ب ٣ر٤ؿ•

   لا٤ٟٝيپ ١َبط ت٤ًق٦ي ٧ب٤١ّٟب ف٤٢اٟ ث٦(  ٝؾتبكاٟ

 

 

 گزدشگزی

٣ر٤ؿ ك٣ًتب٧بي ٢ٝغٔل ث٦ ىلؿ ٕلؿُٖلي)ص٢ِات ، ٝبؽ١٤ياِ ( ٣ ك٣ًاتب٧بي ييالٍاي ؿك     •

 ٣ ث٢ب٧بي تبكيؾي ١ؾيل ٍٚق٦ ٤ٝؿ ثؾَ ٤ٝؿ )٤ُا٢ّـ، ى٤٢ؿ، ٧لي١٤ـ(

اٝابٝناؿ٥ ًايـ    ٣٣ر٤ؿ اٝب٠ّ ٝق٧جي ثؾ٤ّٔ ٝناك ثي ثي مي٢ت ؽبت٤ٟ ؽ٤ا٧ل اٝبٛ كضب)ؿ( •

 ـ ف٤ٚي  عبٝ
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 ؿ٢شػتبٙ تٞػؼ٠ كشاسٝي اػبػي ٝ تِٜٜب١بي , ١ب (چبٓؾ2-2-1رذّٝ )

 شرح عنوان

 

 

 

 طبیعی هحیط

 

 ٨ُلًتبٟ ييك٣ًتب ٣ي ٨ُل ٢ٝبعٌ ؿك ؽِِ ٦ٞي١ ٣ ؽِِ اٍٚيٜ•

 ٣ ٨ُلي فٞلاٟ ِّب٣كمي، ثؾَ ؿك آٟ ٢ٝيي پيبٝـ٧بي ٣ ٕقُت٦ ٧بيًبٗ ؽٌِْبٙي اًتٞلاك•

 ك٣ًتبيي

 ٕلؿؿ ٝي آة تجؾيل اىنايَ ث٦ ٢ٝزل ٦ّ ؿكتبثٌتبٟ امعـ ثيَ ٕلٝبي•

 ٤ُؿي ٝي ِّب٣كم ٝغ٤ٔمتي ًلٝبمؿٕ ثبفج ٦ّ ؿٝب ١بث٢٨ٖبٛ لاتييتن•

 ٌتبٟيً ك٣م٥ ٌتيث ٣ ٓـي ثبؿ٧ب ٣ر٤ؿ•

 

 

 (ّاسيز ساخت ٍ )كوبَدسيزبٌاّا

 

ٟ يي ك٣ًتبي ٧بكا٥%39)ك٣ًتبيي ٧بيكا٥ ث٤يو٥ ث٢ب٧ب ميل ٣ ٧بًبؽت ميل ضقو• ي ّؽاب  ٨ُلًاتب

 (ثب٢ُـي ٝ

 ثنكٕلا٥ ٣ي ٚيك ُج٦ْ ام ٨ُلًتبٟ ثلؽ٤كؿاكي فـٛ•

 (ٝؾتبكاٟ ٣ ؿكط ؿُت) ٝناكؿ ثي٠ ؿك ٢ٝبًت ٧بيكا٥ ام ثلؽ٤كؿاكي فـٛ•

 سػبٛي خذٗبت ٦يعبُ ؿكيي ك٣ًتبي ٧ب١٤ًْتٖب٥ي ليٍلاكٕ•

 ٤١ًاابم ٣اعااـ٧بي ثزاان) ممٛ َٝب٣ٝاات ام ك٣ًااتبيي ٌٝاا١٤ْي ٣اعااـ٧بي ثلؽاا٤كؿاكي فااـٛ •

   (ك٣ًتبيي

 

 ارتباطات( )ضعف 
 (ٝٔله ٣ ت٤ميـ ت٤ٙيـ، فٞـ٥ ٝلاّن) ت٤ًق٦ ٧بي ٍغت ام ميبؿ ىب٦ٚٓ ٣ رنلاىيبيي ؿ٣كاىتبؿٕي•

ٛ ٝ  ُا٨لي  ؿك٣ٟ ٣ ُا٨لي  ثاي٠  ٢ٝبًت ١َ٘ ٣ عٞ٘ اْٝب١بت ١ج٤ؿ•  ُاج٦ْ  امي ثلؽا٤كؿاك  فاـ

 .٢ّـي ٝ ٝؾت٘ كاي كًب١ ؽـٝبت ٣ي كًب١ اٝـاؿ ٦ّي ٨ُل ٣يي ك٣ًتب ٢ٝبعٌ ؿك ّبكآٝـي اكتجبع

 

 

 

 

باغذاری ٍ  ، كشاٍرسی )

 داهپزٍری(

 ِّب٣كي ٝغ٤ٔمت ت٤ٙيـ پبيي٠ ٣فْٞٚلؿ ١بمٗ ٣كي ث٨ل٥ ٣ ٢ًتي ِّب٣كمي مٚج٦•

 ِّب٣كماٟ ٝبٙي تبٝي٠ ِْٝالت ٣ ِّب٣كمي ٝبٙي ث٢ي٦ ضقو•

 ِّب٣كمي ثؾَ ؿك آثيبكي ١بمٗ كا١ـٝبٟ•

 ِّب٣كمي ثؾَ ؿك ٤١ ٧بي ُي٥٤ ثْبكٕيلي فـٛ ٣ ث٤ؿٟ ٢ًتي•

 ِّب٣كمي ت٤ٙيـات ت٢ؾيٜ ؿك ٧ٞب٢٧ٔ ٣ ٤ٝحل ت٤ٙيـي ٧بي ًيبًت ىَـاٟ•

ٟ  ٣ ِّب٣كمي ثؾَ پقيلي ٓـ٦ٝ• َ  ثابماك  اؽاتالمت  ٣ ٤١ًاب١بت  ثلاثال  ؿك ِّاب٣كما  ؿكثؾا

 ِّب٣كمي

  ٧ب آٟ ىقبٙيت ر٨ت ١يبم ٤ٝكؿ ًلٝبي٦ تبٝي٠ ٙن٣ٛ ٣ ٧ب تقب١٣ي ث٤ؿٟ ضقيو•
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 ؿ٢شػتبٙ تٞػؼ٠ كشاسٝي اػبػي١بي ٝ تِٜٜب ١ب ( چبٓؾ2-2-1ادا٠ٗ رذّٝ )

 شرح عنوان

 

 

 

 

 )باسرگاًی( 

 

ـ  ٢ٝؾٜ ًيٌتٜ يِ ايزبؿ ؿك ٧بتقب١٣ي ٣ ثبمكٕب١ي ثؾَ ١بت٤ا١ي• ٍ  ٣ ؽليا  ىال٣

 ِّب٣كمي ٝغ٤ٔمت

 (ثبماكيبثي) ثبمكٕب١ي ٤١ي٠ ٧بيىقبٙيت ٌٕتلٍ فـٛ•

ّ  ؿك عٞابيتي  ٣ تِا٤يَي  ًيبًات٨بي  فـٛ• ـ  ت٤ًاق٦  ؽٔا٤ ٍ  ٣ ٓا٢بي  ٌٕاتل

 ٝلمي تٝجبؿم

ٟ  ؿك ٢ٝبًات  تيا ييّ ثب( ليپق ٨ٝٞبٟ-٧ت٘ي)اٍبٝت ٌبتيتبً ٣ر٤ؿ فـٛ•  ٣ ٨ُلًاتب

 78 ٘يٝي ٝلم ب٦١يپب

 

 

 

 )صٌعت( 

 ٣اعـ٧بي ثنكٓ ٣ ٝبؿك ٢ٓقتي ٣ ٝقـ١ي ١ج٤ؿ•

 ٧بي عٞ٘ ٣ ١َ٘، ٕبم، ثلً ٣ ٝؾبثلاتّٞج٤ؿ ميلث٢ب٧بي آٚي ممٛ ُبٝ٘ ُج٦ْ •

 ٢قت ٣ ٝقـٟ ٨ُلًتبٟفـٛ ٣ر٤ؿ ٝلاّن آمٝبيِٖب٧ي ؿك ثؾَ ٓ •

 ؿك ثؾَ ٢ٓقت ٣ ٝقـٟ ٨ُلًتبٟ ضقو ى٠ آ٣كي ٣ ثبماكيبثي •

١ج٤ؿ ت٤اٟ ٝبٙي ٣ ى٢ي ثبم ؿك ثؾاَ ؽ٤ٔٓاي ثا٦ ٢ٝؾا٤ك ٢ُبًابيي ٣ اّتِابه        •

 فؽبيل ٝقـ١ي

 فـٛ اًتَلاك ٢ٓبيـ تجـيٚي ٣ تْٞيٚي ؿك ع٤م٥ ٝغ٤ٔمت ٝقـ١ي •

 

 

 

 

 

 خذهات

 )اجتواعی، تَلیذی(

 ٍ  رفاّی()آهَسشی، بْذاشتی 

 

 ٝؾتٚو ٧بيثؾَ ؿك ت٤ٙيـ پِتيجبٟ ؽـٝبت ُـيـ ضقو •

َ  ا١ٌاب١ي  ١يل٧٣بي تغٔيالت ًغظ ٝيب١ٖي٠ ث٤ؿٟ پبيي٠•  ِّاب٣كمي،  ي٧اب  ثؾا

 ياٍتٔبؿ ي٧بثؾَ ًبيل ٣ ٢ٓقت

ْ  ا١ٌاب١ي  ١يال٣ي  ّٞج٤ؿ• َ  ٝاب٧لؿك  ١يٞا٦  ٣ ٝؾتٔا ي ،اؿاكيآ٤ٝمُا ي ٧اب  ثؾا

 ي٣اٍتٔبؿ

 يفبٙي مُآ٤ٝ ٝلاّن ام ٨ُلًتبٟي ثلؽ٤كؿاك فـٛ•

 ٢ٝغ٦َ مبٙت ٧بي ىقبٙيت ثب ٝت٢بًت اي ٣على٦ ى٢ي ٧بي ٨ٝبكت ضقو•

   يآ٤ٝمُ ٕب٦١ ٦ً َٝبعـ ؿك ّبٝ٘ي ٚيتغٔ پ٤َُ فـٛ•

   ؿؽتل آ٤ٝماٟ ؿا١َ امي ثقض ٘يتغٔ ؿكاؿا٦ٝي افتَبؿ ٣ي ٤ٍٝ تقٔجبت ث٤ؿٟ ٝب١ـ•

 ك٣ًتب٧ب آ٤ٝمُي ١يبم تبٝي٠ ثلاي ث٤ٝي ٝقٜٚ ّٞج٤ؿ•

 ي  ٢٨ٝـً ١ؾبٛ ٘يٍج ام ي٢٨ٝـً ٣ ّبكىلٝبيي ٨بؿ٧بي١ ام ثلؽ٤كؿاكي فـٛ•

 ٝتؾْٔ ٣ي ف٤ٞٝ پنُِ ّبؿك ام ٧بؿ٧ٌتبٟ ٝلاّني ثلؽ٤كؿاك فـٛ•
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 ؿ٢شػتبٙ تٞػؼ٠ كشاسٝي اػبػي ١ب ٝ تِٜٜب١بي (چبٓؾ2-2-1ادا٠ٗ رذّٝ )

 شرح عنوان

 

 

 

 

 خذهات

 )اجتواعی ٍ تَلیذی(

 )آهَسشی، بْذاشتی ٍ  رفاّی(

 

يي ك٣ًاتب ي ت٨اب ٨ٝبرل َياىنا ك١٣ـ ٣ تيرٞق ّٜ تلاّٜ ثب ٧بآثبؿي ٣ر٤ؿ •

َ  كاي اٍتٔابؿ  ٣ي ث٨ـاُات  ،يآ٤ٝمُي ٧ب ثؾَ ؿكي كًب١ ؽـٝبت ٦ّ  ّاب٧

 ؿ٧ـي ٝ 

ٌ  ثاي٠  ي٣ؿكٝاب١  ؽـٝبتي اْٝب١بت ١بثلاثل ت٤ميـ •  ك٣ًاتبيي  ٣ ُا٨لي  ٢ٝابع

 ٨ُلًتبٟ

 ٣ ٣ٕلؿُٖلي تيليغي اٍبٝتي، اْٝب١بت ٢٧لي، ٣ ىل٢٧ٖي ىضب٧بي ّٞج٤ؿ •

  ث٨ـاُتي ٝلاّن ٧ٞض٢ي٠

 ٨ُلًتبٟ ث٤ؿٟ ييتبً تبم٥ ث٦ ت٤ر٦ ثبي اؿاك ىضب٧بي ّٞج٤ؿ •

 يىل٢٧ٖ ٣ي فبٙ آ٤ٝمٍ ٣ ث٨ـاُتي ف٤ٞٝي، ؽـٝبت ىَل •

 ٝلّان  ثاب  ؿكَٝبي٦ٌ ٨ُلي ؽـٝبت ٣ ٨ُلي كىب٥ ٢ٝبًت اْٝب١بت ىَـاٟ •

 اًتبٟ
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 را٦ ثا٦ تغَيَابت ثا٦ فٞا٘ آٝاـ٥ ثا٦ ُالط ميال          ٨ٝٞتلي٠ ا٧ـاه ث٢ٚـ ٝاـت ت٤ًاق٦ ٨ُلًاتبٟ ثاب ت٤    

 ٝي ثبُـ:

اكضايؾ ٗحلٞالت صساػي ٝ ثبؿي ػبصُبس ثب اهٔيٖ ٌٜٗو٠ اص ًشين اكضايؾ تٞٓينذ دس ٝاحنذ     -1    

 ػٌح ٝ تـييش آِٞي ًـت ٝ تشًيت  دإ 

٣ ت٤ًق٦ ثبمـاكي ٣ اىنايَ ت٤ٙيـ ؿك ٣اعـ ًغظ ٣ تنييل ا٤ٖٙي ِّات ٝت٢بًات ثاب ُالايظ آة             

٤٧ايي ٨ُلًتبٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغـ٣ؿيت ٢ٝبثـ آة ٣ ؽبُ ث٦ ٢ٝؾ٤ك اًتيبؿ٥ ا٤ٓٙي ام ٢ٝبثـ آة ٣ ؽبُ ٣ 

 اىنايَ ٝيناٟ اُتنبٗ ٨ُلًتبٟ ام عليٌ: 

 اٙو ( آالط ُي٥٤ ٧بي آثيبكي ؿك ٨ُلًتبٟ  

 ة ( تنييل تلّيت ؿاٛ ام ؿاٛ ًجِ ث٦ ؿاٛ ٢ًٖي٠ ثب عيؼ فؽبئل ه١تيْي ؿاٛ)ثن ّلّي (.

 اىنايَ پ٤َُ ٕيب٧ي ثب ٧ـه ر٤ٕٚيلي ام ىلًبيَ ؽبُ ٣ َٝبث٦ٚ ث٦ ىلًبيَ ثبؿي ٣ آثي د (  

٧ابي ًا٨بٝي مكافاي   ؿ ( ايزبؿ ٢ٓبيـ تجـيٚي ِّب٣كمي ٣ ؿاٝي ؿك ًغظ ٨ُلًتبٟ ث٦ ٣ياو٥ ؿك ُالّت  

 ٤ٝر٤ؿ

 ٧بي ٨ًبٝي مكافي ٨ُلًتبٟ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ايزبؿ اُتنب٧ٗبي ؿاٝپل٣كي ؿك ر٤اك ُلّت٥ ( ايزبؿ ٝزتٞـ

 (15-65اكضايؾ ٗيضاٙ اؿتـبّ ٝ تٞٓيذ ثب ١ذف رُٔٞيشي اص ٢ٗبرشت ًجو٠ كؼبّ ربٗؼ٠ )  -2

 اكضايؾ ػ٢ٖ كٜؼت دس ايزبد اؿتـبّ اص ًشين  -آق 
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 ت٤ٙيـي ٢ٝغ٦َ ٣ ثؾَ ِّب٣كمي . * ايزبد كٜبيغ تجذئي ٝ ٝاثؼت٠ ث٠ ٗٞاد اٝٓي٠ 

 78* ىقبٗ ّلؿٟ ٤١اعي ٢ٓقتي ٤ٝؿ ، ًلثي٦ِ  ٣ ٝي٘ 

 ٧بي ىلآ٣كي ٢ًٔ، آرل ٤ٌ١م، اٙيبه ثبماٙت ٣ ...ؿ ٢ٓبيـ ميل آة ثل ث٤يو٥ ّبكؽب٦١* ايزب

 * ت٤ًق٦ ٨ُلُ تؾٔٔي ٢ًٔ ًلثي٦ِ.

 * ارلايي ٤ٔٝثبت ٧يئت ٝغتلٛ ؿ٣ٙت ث٦ ٣يو٥ ؿك مٝي٦٢ ارلاي ّبكؽب٦١ ى٤مؿ ٣ كا٥ آ٠٧ ُلً ٤ِّك . 

 * ت٤ًق٦ ٢ٓقت ىلٍ ؿك ك٣ًتب٧ب.

 تل ُـٟ ثؾَ ٠ٌْٝ.* ىقبٗ

 اكضايؾ ػ٢ٖ خذٗبت دس ايزبد اؿتـبّ اص ًشين:ة ( 

 *  تْٞي٘ ّبؿك پل٢ًٚي اؿاكات ثب اًتؾـاٛ ١يل٧٣بي ث٤ٝي.

 * اًتَلاك اؿكاتي ٦ّ ٤٢٧م ؿك ٨ُلًتبٟ تأًيي ١ِـ٥ ا١ـ. 

 .78* ت٤ًق٦ پبيب٦١ ٝلمي ٝي٘ 

 .78* ت٤ًق٦ ثبماكص٦ ٝلمي ٝي٘ 

 ؿ ٣ ًلثي٦ِ ٣ ٢ٝبعٌ ك٣ًتبيي.* ٓـ٣ك پل٣ا٦١ ٌّت ثلاي ِٝبم٘ ٤ٝكؿ ١يبم ؿك ٨ُل٧بي ٤ٝ

* ت٤ًق٦ ٕلؿُٖلي ٣ ايزبؿ ٝلاّن كىب٧ي ٣ تيليغي ، اٍبٝتي ؿك ٢ٝبعٌ ٌٝتقـ ٨ُلًتبٟ ) ٝناك ّاب٧ي ،  

ص٢ِت ، ٝبؽ١٤يِ ، ٤ُا٢ّـ ، ٍٚق٦ ٤ٝؿ ٣ ؿكط ، ك٣ًتب٧بي ييالٍي ٨ُلًاتبٟ ، اٝبٝناؿ٧اب ، آة تالٍ ٣    

 ٢ٕـّبٟ .

 تَبو ك٣ًتبي ؿكط ث٦ ٨ُل.  * اكتَبو ؿ٧ٌتبٟ ؿكط ث٦ ثؾَ ٣ ٧ٞض٢ي٠ اك

 ٗوبٕٝ ػبصي خب٠ٛ ١بي ٗؼٌٞٛي سٝػتبيي ٝ ؿ٢شي  -3

 ًب١ؾ احشات ثبد١ب ٝ خـٌؼبٓي   -4
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 تٞػؼ٠ خذٗبت سػبٛي دس اٗٞس صيشثٜبيي ٝ ارت٘بػي  -5

آق ( ثبصِٛشي ًشح ربٗغ ؿ٢ش ػشثيـ٠ ٝ ُؼتشؽ تٞػؼ٠ ؿ٢ش ث٠ ؿشم ربدٟ اكٔي اص ًشين ايزبد 

 ثبؿؼشا

 ٢ٛجٜذاٙ ثب اٝٓٞيت ً٘شثٜذي ؿشم ؿ٢ش ػشثيـ٠ -ٙ ٗؼيش ثيشرٜذة( دٝثبٛذٟ ؿذ

ً٘ي ث٠ رجشاٙ ًٖ آثي ٝ ٗوبث٠ٔ ثب خـٌؼبٓي اص ًشين ارشاي ًشح ١بي آثخيضداسي ٝ پخنؾ ٝ   -6

 ُؼتشؽ ػيالة

١نبي ثيبثنبٛضدايي ٝ   ١بي ثحشاٙ ثبدي ٝ رُٔٞيشي اص كشػبيؾ خبى ثب ارشاي پشٝطٟحزف ًبٛٞٙ -7

 احيبي ٗشاتغ
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 ؿ٢شػتبٙ تٞػؼ٠ اػبػي (سا١جشد١بي2-4-1رذّٝ )

 شرح عنوان

 )كشاٍرسی( 

 .ؿاٛ ٣ ثبمـاكي مكافت، ٧بي ميلثؾَ ؿك ٝغ٤ٔمت ىلآ٣كي ٣ رـيـ ٧بي ؽلىيت ايزبؿ•

 78 ٘يٝ ٝلمي ب٦١يپب ٝغ٘ ؿك ِّب٣كمي ٝغ٤ٔمت ٓبؿكات ٣ ىلآ٣كي ٝلّن ييتبً•

 ِّات  ىقٚاي  ٧بي ؿكٝغـ٣ؿ٥ آثيبكي كا١ـٝبٟ ث٨ج٤ؿ ٧ـه ثب ٨ُلًتبٟي ٧ب ؿُت م٧ِْي ٣ آثيبكي ُج٦ْ ثبمًبمي ٣ زبؿيا•

 .آثي

 ر٤يي ٓلى٦ ام ١بُي آة ٣ رـيـ ُـ٥ ٨ٝبك آث٨بي ام اًتيبؿ٥ ثب ِّت ميل اكاضي ت٤ًق٦•

ـ  ام ثالؿاكي  ث٨ال٥  ثال  تبّيـ ثب رـيـ آة ٢ٝبثـ ثٌيذ عليٌ ام ثبمبت ٣ ٝناكؿ ِّت ميل ًغظ ت٤ًق٦•  اعاـاث  ٣ ب٤٧يًا  ًا

 يا ٦يتنق بيًـ٧

 ثا٦  پِتيجب١ي اْٝب١بت ٣ ًليـ ١َٚي٦ ٣ًبي٘ ى٢ي، ّبك٢ّبٟ ١ؾل ١َغ٦ ام ي(ـيت٤ٙي ٧بي تقب١٣) ِّب٣كمي ٝلاّن ت٤َيت ٣ تز٨ين•

 ِّب٣كماٟ ث٦ ثبم ًغظ ؽـٝبت اكاي٦ ٢ٝؾ٤ك

 ٣ آثؾيانؿاكي  ٧ابي  عالط  ٣ارلاي ٧ب صب٥ ت٤ًظ ثلؿاكي ث٨ل٥ ٢ّتلٗ امعليٌ ميلمٝي٢ي آة ٧بي ًيل٥ آثـ٧ي پتب١ٌي٘ عيؼ•

 ًيالة پؾَ

 ٨ُلًتبٟ ٝتقـؿي ٧بؿُت ؿك ٢ٓقت ٣ ِّت ٣ي مكافي ٨ًبٝي ٧بُلّتي ٧ب ٝزتٞـ زبؿيا•

 آب( )هٌابع

 

 ٣ًاـ٧بي  ل٣ؿيٝاب٧  ،يِٝا٤ّ  ًـ٧بي اعـاث ٣ ب٤٧يً ًـ تيا٤ٙ٣ ثبي ؿائٞ ٣ي ىٔٚي ٧ب ك٣ؿؽب٦١ ثل ٝؾن١ي ًـ٧بي ٘يتْٞ•

 يا ٦يتنق

 ٣ ٧اب ص٦ِٞ اعيبي ٣ ًغغي ميل آة ٢ٝبثـ اىنايَ ث٦ ِّٞ ٢ٝؾ٤ك ث٦ ٨ُلًتبٟ آثلين ي٧بع٤م٥ ك٣ي ثل ؽبّي ث٢ـ٧بي ارلاي •

 ٤٢ٍات

ِ  ؿك ثبيٌات  ٝاي  ُلة ثؾَ ؿك ( ِّب٣كمي ٣ ف٤ٞٝي – ُلة ثؾَ ؿ٣ ٧ل ؿك آة ٝٔله ا٤ٖٙي ث٨ج٤ؿ• ٟ  ؿ٣ك٥ يا  ٝياب

 ٣ ُاج٦ْ  ام تيبؿ٥اًا  ثاب  فٞا٤ٝي  ٝٔابكه  ٣ ُاـ٥  ىقٚاي  ٝٔاله  رابيٖني٠  ثغلي ام اًتيبؿ٥ ثب ُلة ٝٔله تـكيزبً ٝـت

 َٝيابى  ثاب  ٧ابي  ٠ّ ُيلي٠ آة ام اًتيبؿ٥ ٣ ٤ُؿ تبٝي٠ ، ُلة آة ثب ؿكَٝبي٦ٌ ّٞتل ّيييت ثب ٣ ٤ُك ٙت آث٨بي اؽتٔبّ

 .(١ـاكؿ ٣ر٤ؿ ميلمٝي٢ي ٢ٝبثـ ام آ٨١ب ٝٔلىي آة تبٝي٠ ٦ّ ك٣ًتبيي رٞقيتي ٝلاّن ام ٕل٥٣ آٟ ثلاي ٤ّصِ

)سيزبٌا ٍ  

 سيزساخت(

 ٧ب ٣ ت٤ًق٦ ؽـٝبت ارتٞبفي  ًبمي اًتَلاك ىقبٙيتلث٢بيي ٨ُلًتبٟ ثلاي مٝي٧٦٢بي ميت٤ًق٦ ُج٦ْ•

 ٨١ج٢ـاٟ ثب ا٤ٙ٣يت ّٞلث٢ـ ُلً ٨ُلًتبٟ ًلثي٦ِ -ارلاي ؿ٣ ثب١ـ٥ ُـٟ ٝغ٤ك ثيلر٢ـ •

 ثبم١ٖلي ؿك علط ربٝـ ٨ُل ًلثي٦ِ ثب ٧ـه ٌٕتلٍ ٣ ت٤ًق٦ آٟ ث٦ ُلً كا٥ آٚي •
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 ؿ٢شػتبٙ تٞػؼ٠ اػبػي (سا١جشد١بي2-4-1رذّٝ )

 شرح عنوان

 )باسرگاًی( 

 

  ّبم تيتلا١ن ٣ ١َ٘ ٣ عٞ٘ ٣ ثي٦ٞ ثب١ْي، ؽـٝبت ثل تأّيـ ثب ٤١ي٠ ١يثبمكٕب ؽـٝبت ٌٕتلٍ•

ٞ  ب١ا٦ يپب نيا تز٨ ٣ ٘يتْٞ ٦،ِيًلث ؿك٨ُل كًب١ي ٣اعالؿ ٝلّنآ٤ٝمٍ ايزبؿ امعليٌ ٓبؿكاتي ٣ ٝٚي ثبماكيبثي ث٦ ِّٞ• ي كًا

 يٝلم ٝجبؿمت ٣ ّبم ٓبؿكات ٢ٝؾ٤ك ث٦ 78 ٘يٝ

 ٦ِيًلث ٨ُل ؿكي تزبكي ٧ب ٝزتٞـ اعـاث•

 ٨ُلًتبٟ ؿك ّبم ًبمي فؽيل٥ ا١جبك ٣ ًلؿؽب٦١ اعـاث •

 يٝقـ١ ٣ي ٢ٓقت ٤ٝاؿ ي٨ٖ١ـاك ٣ ا١جبُت ٝلاّن ٣ ٧ب ب٦١يپب ِٖب٥،ي١ٞب زبؿيا •

 ٨ُلًتبٟ ؿكي ٍبٙ ـيؽلي ٢ـٕي١ٞب ييتبً• 

 ٨ُلًتبٟ ؿك ّلُي ٢ـٕي١ٞب ييتبً •

 

 )صٌعت( 

 

 .آٟ ثب ٝلتجظ ؽـٝبت ٣ تْٞيٚي ٣ مقايي ٢ٓبيـ ٝٔلىي، ؿكاتي،ٓب ّبم٧بي ت٤ٙيـ ث٦ ٕلايَ ثب ٢ٓقتي ٧بي ىقبٙيت ت٤ًق٦• •

 ايزبؿ ّبكؽب٦١ ىلآ٣كي ٢ًٔ، آرل ٤ٌ١م ٣ اٙيبه ثبماٙت •

 (ٝقـ١ي ٤ٝاؿ ىلا٣كي ٣ اًتؾلاد اّتِبه،) ٝقـ١يي ٧ب تيىقبٙ ت٤ًق٦ •

   ٝت٤ًظ ٣ ٤ّصِ ٣اعـ٧بي ايزبؿ ثلاي ًبمي ثٌتل ٧ـه ثب ٢ٓقتي ٣ ٝقـ١ي ثنكٓ ٧بيعلط ارلاي •

 ي تؾٔٔي ٧بِٖب٥يآمٝب زبؿيا• 

 ٨ُلًتبٟي اٍتٔبؿ ٧بييٕقاك ٦يًلٝب ؿكي تقب١٣ ٣ي ؽ٤ٔٓي ٧ب ثؾَي ٧بيت٤ا٢ٞ١ـ ام اًتيبؿ٥• 

 ٨ُلًتبٟ ٢ٓقت ثؾَ ت٤ًق٦ي كاًتب ؿكي آث ٢ٝبثـ ام ٦٢يث٨ي ثلؿاك ث٨ل٥ ٣ تؾٔيْ• 

 ثؾَ ٢ٓقت ٨ُلًتبٟ ُتنبٗا َياىنا ٣ ـيت٤ٙ ًغظ اكتَبو ٢ٝؾ٤ك ث٦ ما اُنبٗي ٧بعلط امي ليٕ ث٨ل٥• 

 78تْٞي٘ ٨ُلُ ٢ٓقتي ٝي٘  •

 خذهات 
  ) اجتواعی، 

تَلیذی، 

آهَسشی، 

بْذاشتی ٍ 

 رفاّی(

 

 ت٤ٙيـ پِتيجب١ي ؽـٝبت ثل تأّيـ ثب تؾٔٔي ؽـٝبت ٌٕتلٍ ٣ ايزبؿ •

 ٨ُلًتبٟ ؿكٝب١ي ٣ ث٨ـاُتي ٝلاّن فْٞٚلؿ اكتَبو ٣ ث٨ج٤ؿ• 

 لًتب٨ُٟي بم٧بي١ ثب ٝت٢بًت ٢٧لًتبٟ ييتبً• 

 ٤١ك پيبٛ ؿا١ِٖب٥ ٣يو٥ ث٦ ٨ُلًتبٟ ؿك فبٙي آ٤ٝمٍ ٝلاّن تبًيي •

 ّبك ثبماك ١يبم٧بي ثب ٝت٢بًت ايعلى٦ ٣ ى٢ي ٣ ٨ٝبكتي ٧بيآ٤ٝمٍ ت٤ًق٦ •

 ٨ُلًتبٟ ؿك ؿ٣ك كا٥ ام آ٤ٝمٍ ٝلاّن ت٤ًق٦• 

 ٨ُلًتبٟيي ك٣ًتب ٢ٝبعٌ ؿك ٦ٞيضٞي ٧بّالى ٌٕتلٍ• 

 ٨ُلًتبٟ اؿاكات ؿكي ث٤ٝ ٣ ٝتؾْٔي ل٨٧٣بي١ رقة• 

 ٨ُلًتبٟي اؿاكي بم٧بي١ ثب ٝت٢بًت ٧ب ِٖب٥يآمٝب ٣ ٧بّبكٕب٥ نيتز٨ ٣ زبؿيا• 

 ٨ُلًتبٟيي ك٣ًتب ٣ي ٨ُلي تيرٞق ٝلاّن ٣ ٝـاكى ؿكي ٣كمُي ىضب٧ب ًلا٦١ َياىنا• 

 ٨ُلًتبٟي بتيع ٣ي ث٨ـاُتي ٧ب ُبؽْ ث٨ج٤ؿ• 

 ؿؽتلاٟ ٝيبٟ ؿك ؾ٤ّٔث لًتبٟيؿث ٣يي كا٢٧ٞب َٝبعـ ؿكي ٚيتغٔ پ٤َُ َياىنا• 

 يىل٢٧ٖ ٣ي ٣كمُ ٣ي غيتيلي ىضب٧ب ًلا٦١ ٌٕتلٍ• 

 ِّٞ ث٦ تبٝي٠ ٠ٌْٝ ك٣ًتبيي ٣ ٨ُلي   •
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 ؿ٢شػتبٙ تٞػؼ٠ اػبػي (سا١جشد١بي2-4-1رذّٝ )

 شرح عنوان

 

 

 گزدشگزی

 

   ٤ٝؿ ٍٚق٦ ٣( ِيٝبؽ١٤ ٣ ص٢ِت)٨ُلًتبٟي ٕلؿُٖل ٦١٤ٞ١ي ك٣ًتب٧بيي ٢ُبًب ٣ي ٕقاك ٦يًلٝب  •

 (٢ٕـّبٟ ٣ تلٍ آة)٨ُلًتبٟي ٝقـ١ آةي ٧ب ص٦ِٞ ؿكي ٕقاك ٦يًلٝب ت٤ًق٦  •
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 ( ٗحٞس١بي تٞػؼ٠ ؿ٢شػتب2ٙ-5-1رذّٝ )

ٗحٞس١بي تٞػؼ٠ ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ سا ًـبٝسصي ) داٗذاسي ،صساػت ٝ ثبؿذاسي (،كٜبيغ تجذئي، ثبصسُبٛي،كٜؼت 

 ٝٗؼذٙ  ٝ ُشدؿِشي تـٌيْ ٗي د١ذ.

 

 

 

 

 

 كشاٍرسی

 

 ثؾَ ٝغل٣ٝيت ث٦ ت٤ر٦ ثب ِّب٣كمي اؿ٣ات ٞيلتق ٣ ًبؽت ٣ ِّب٣كمي تجـيٚي، ٢ٓبيـ ت٤ًق٦• 

 .ِّب٣كمي

 ٧اـه  ثاب  ٣ اًتب١ي ٣ ٝٚي تغ٤مت ثب ٤ٌٞ٧ ٨ُلًتبٟ ِّب٣كمي ثؾَ ؿك ًبؽتبكي تغ٤ٗ يزبؿا•

  يمكافي ٨ًبٝي ٧بُلّت ٘يتِْ تيا٤ٙ٣ ثب ٓبؿكاتي ٣ كٍبثتي ٝـكٟ، پبيـاك، ِّب٣كمي ث٦ كًيـٟ

  ٢ٓقت ٣ ِتّي ٧ب ٝزتٞـ ت٤ًق٦ ٣ ٧بؿاٛ تيتلّ لييتن •

ٟ  ث٨جا٤ؿ  ٧اـه  ثاب  ٨ُلًتبٟي ٧ب ؿُت م٧ِْي ٣ آثيبكي ُج٦ْ ثبمًبمي ٣ زبؿيا•  آثيابكي  كا١اـٝب

 آثي ِّت ىقٚي ٧بي ؿكٝغـ٣ؿ٥

 ي  تزبك ٝغ٤ٔمت ثلي ٝتْي ثبمـاك ت٤ًق٦•

   ٨ُلًتبٟي ّلّ ثني ْيه١ت فؽبئل ث٦ ت٤ر٦ •

 ٢ٕـٛي ٤ٚيً ًبؽت •

 

 

 باسرگاًی

 

 ٣ ِا٦ يؿكط،ًلث  ؿكي ِّب٣كم ٝغ٤ٔمت ضجظ ب٦١يپب زبؿي،ا 78 ٘يٝي ٝلم ب٦١يپب  تز٨ين ٣ ث٨ٌبمي•

  ٤ٝؿ

 78 ٘يٝي ٝلم ب٦١يپب ٌيعل ام ّبم تيتلا١ن ت٤ًق٦ •

 ٨ُلًتبٟ ؿك 78 ٘يٝي كًٞ ٝقجل ث٦ ٕيلي ٍلاك ت٤ر٦ ثبي تزبك آماؿ ٢ٝغ٦َ زبؿيا •

 ٓق٢تي ٣ي ِّب٣كم ٝقـ١ي،ي ٧ب ثؾَ ؿكي ٓبؿكاتي ٧ب تيا٤ٙ٣يي ٢ُبًب •

 ي٢ٓقت ٣اعـ٧بي زبؿيا ما تيعٞب•

 ًلؿؽب٦١ ٣ ا١جبك اعـاث ر٨ت ؿك تيعٞب• 

      

 

 

 صٌعت

 

 ٣تْٞيٚي مقايي ٢ٓبيـ ٝٔلىي، ٓبؿكاتي، ّبم٧بي ت٤ٙيـ ث٦ ٕلايَ ثب ٢ٓقتي ٧بي ىقبٙيت ت٤ًق٦•

 .آٟ ثب ٝلتجظ ؽـٝبت ٣

 ٝبؿك ٢ٓبيـ ثل تبّيـ ثبي ٝقـ١ ٣ ٢ٓقتي ٧بي ىقبٙيت ت٤ًق٦•

 ي  ٝقـ١ ٤ٝاؿ ىلآ٣كي ٣ اًتؾلاد ، اّتِبه ُبٝ٘ م٤ٟٝ٣ي ت٨بيىقبٙ ت٤ًق٦ •

 يتؾٔٔي ِٖب٨٧بيآمٝب زبؿيا•

 ياٍتٔبؿ ٧بيٕقاك ٦يًلٝب ؿكي تقب١٣ ٣ي ؽ٤ٔٓي ٧ب ثؾَي ٨بيت٤ا٢ٞ١ـ ام اًتيبؿ٥•

 ٢ٓقت ثؾَ ت٤ًق٦ي كاًتب ؿكي آث ٢ٝبثـ ام ٦٢يث٨ي ثلؿاك ث٨ل٥ ٣ ْيتؾٔ•

 اُتنبٗ َياىنا ٣ ـيت٤ٙ ًغظ واكتَب ٢ٝؾ٤ك ث٦ ما اُنبٗي علع٨ب امي ليٕ ث٨ل٥•
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 ( 2-5-1رذّٝ )ادا٠ٗ 

ٗحٞس١بي تٞػؼ٠ ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ سا ًـبٝسصي ) داٗذاسي ،صساػت ٝ ثبؿذاسي (،كٜبيغ تجذئي، ثبصسُبٛي،كٜؼت 

 ٝٗؼذٙ  ٝ ُشدؿِشي تـٌيْ ٗي د١ذ.

 

 گذاری سزهايِ

 

 ٝاـت  ؿكام ؽابكري  ٣ ؿاؽٚاي  ؽ٤ٔٓاي  ٣ ف٤ٞٝي ثؾَ ٕقاكي ًلٝبي٦ اىنايَ ثل تأّيـ •

  تيليغي ٣ ىل٢٧ٖي ،يٕلؿُٖلي،ِّب٣كم  ،يثبمكٕب١ ٧بي ثؾَ ؿك ٣يو٥ ث٦ ٨ُلًتبٟ ت٤ًق٦

    

 

 ٌّز ٍ فزٌّگ

 

ٔ  ت٤ًق٦ ٝلاّن ممٛ ثٌتل٧بي ايزبؿ• ٍ  ٣ ت٤َيات  ٣ ٢ٝغَا٦  ثا٤ٝي  م٢اي  ٢٧ال  ٣ ىل٢٧ا  ٌٕاتل

 .ٝٚي ٣ اي٢ٝغ٦َ ىل٢٧ٖي ٢ٝبًجبت

 ي٣كمُ اْٝب١بت ت٤ًق٦•

 ي٤ٝفٞي ٧ب ّتبثؾب٦١ ت٤ًق٦•

 اعـاث ًب٠ٙ ًي٢ٞب ٣ اّلاٟ ىيٜٚ  •

 

 آب هٌابع

 

ـ  ٘يا تْٞ ثل ـيتبّ ثبي ًغغي آث٨ب ٨ٝبكي ٧بعلطي ارلا•  ؿكي ا ٦يا تنقي ًاـ٧ب  ٣ ب٤٧يًا  ًا

ٟ  آثليان  ٧ابي عا٤م٥  ك٣ي ثال  ؽبّي ث٢ـ٧بي ارلاي ٣ ٢ٝبًتي ْٝب٨١ب ٟ  ؿك ٨ُلًاتب  ٧ابي ْٝاب

 ٢ٝبًت

 ي٤ِّٝ ٣ ل٣ؿيٝب٧ي ٝؾل١ي ًـ٧ب اعـاث •

 

 

 خذهات

 

ٜ  ُا٨ل  ف٤٢اٟ ث٦ ٦ِيًلث ٨ُل ت٤َيت ٣ ز٨ينت • ٟ  پا٢ز ٗ  ر٨ات  اًاتب َ  افٞاب  ؽاـٝبتي  پ٤ُا

ٍ  ت٤ًاق٦  ٣ اًاتب١ي  ّابك  تٔٞيٜ يِ ؿك تٞلّن فـٛ ًيبًت كاًتبي ؿك ٤ٝكؿ١ؾل  ٝلاّنآٝا٤م

 ٝي ت٤ر٦ ٤ٝكؿ اي ١بعي٦ فْٞٚلؿ ًغظ ؿك ؿكٝب١ي ٝلاّن ٣ ي٨ُل ٝجٚٞبٟ ت٤ًق٦ ،ي اؿاك فبٙي،

 .ثبُـ

 آٚي كا٥ ُلً ث٦ آٟ ت٤ًق٦ ٣ ٌٕتلٍ ٧ـه ثب ًلثي٦ِ ٨ُل ٝـرب علط ؿك ثبم١ٖلي •
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 ٤١ؿ علط ًب٨ٙبي ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ٣ ثلآ٣كؿ افتجبك

 ٝغ٘ ارلا

يي
رلا

٥ ا
ٖب

ًت
ؿ

 

ٍيٞت 

 ٣اعـ ّبك
 ف٤٢اٟ ىٔ٘ ف٤٢اٟ ثل١ب٦ٝ ف٤٢اٟ پل٣ه٥ تقـاؿ عزٜ ٣اعـ ّبك

 تْٞيٚي رـيـ 89 90 91 92 93

 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * * 220 250 270 300 320

ت
يـب

تجٔ
 

 خب٠ٛ ػبٖٓ 14 75 ٗتش ٗشثغ 

شي
ٜ١ 

ٝ 
ِي

ش١ٜ
ت ك

٘ب
خ

 

١ٜش
 ٝ

 َ
ش١ٜ

ك
 

 ٗزت٘غ كش١تِي 2 1000 ٗتش ٗشثغ  ٗٞد ٝ دسح  * 600 600 600 600 1000

 بٟ ٗحلٞالت كش١ِٜيكشٝؿِ 1 100 ٗتش ٗشثغ  ػشثيـ٠  * نننننن نننننن 360 390 420

 خب٠ٛ ٛٞس سٝػتبيي 20 70 ٗتش ٗشثغ  ػٌح ؿ٢شػتبٙ  * 210 230 250 270 300

100 100 250 250   * 

 ػشثيـ٠

ي 
ٌش

ؽ ك
ٝس

 پش
ٙٞ

ًبٛ

بٙ
ٞاٛ

ٞر
ٛ ٝ

 ٙ
ًب

ٞد
ً

 

   ٗتش ٗشثغ 
تٌ٘يْ ػبٓٚ آٗلي تئبتش ٗشًض كش١ِٜي ١ٜشي 

 ػشثيـ٠

 اث ٗشًض كش١ِٜي ١ٜشي ٗٞداحذ   ٗتش ٗشثغ   * 300 300 300 300 300

10,00
0 

9,500 7,900 6,600 5,500   

ـ٠
شثي

 ػ
بٙ

ػت
٢ش

ؿ
 

شي
شاث

ٝ ت
اٟ 

س
 

 ٢ِٛذاسي سا٢١بي اكٔي ٝ كشػي   ًئٞٗتش 

اي
دٟ 

رب
 ْ

 ٛو
ٝ 

ْ٘
 ح

٠ٗ
شٛب

ث
 

وْ
ٛ ٝ

 ْ
ح٘

 

 ٢ِٛذاسي سا٢١بي سٝػتبيي   ًئٞٗتش    4,500 5,400 6,500 7,800 9,000

10,00
0 

10,00
0 

10,00
0 

10,00
0 

10,00
0 

  45 ًئٞٗتش 2,500 * 
-ػشثيـ٠-ادا٠ٗ سًٝؾ آػلبٓت ٗحٞس ٗٞد

 ػيذػٔي)ٗٔي(

 ٗختبساٙ-ث٢ؼبصي ٗحٞس ػشثيـ٠  53 ًئٞٗتش 1,500  * 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ًالت٠ ػٔي٘بٙ-ث٢ؼبصي ٗحٞس ٗٞد  40 ًئٞٗتش 1,300  * 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

  150 ٗتش ٗشثغ 2,000  * 0 0 0 0 3,000
-ًلتش ٗيالٙ-ٌٗبٓؼ٠ ٝ احذاث ٗحٞس ٗختبساٙ

 ؿ٢ذاد ًشٗبٙ-ثليشاٙ
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 احذاث ٝ تز٢يض سا١ذاسخب٠ٛ دسح  450 ٗتش ٗشثغ 3,500  * 0 0 0 500 500

 ث٢ؼبصي سا١ذاسخب٠ٛ ؿ٢يذ ساػتِٞ  300 ًئٞٗتش 3,500 *  0 0 0 0 0

 احذاث ٝ تز٢يض سا١ذاسخب٠ٛ ًالت٠ ػٔي٘بٙ  300 ًئٞٗتش 3,500 *  300 0 0 0 0

12,00
0 

12,00
0 

12,00
0 

12,00
0 

12,00
0 

  احذاث ٝ ث٢ؼبصي سا٢١بي سٝػتبيي  150 ًئٞٗتش 100  *

 ػشثيـ٠ *  700 ننننننن ننننننن ننننننن ننننننن

تي
يؼ

٢ض
ث

 

 تٌ٘يْ ٗزت٘غ ح٘بتي ػشثيـ٠ 1 640 ٗتش ٗشثغ 3

دٟ
ٛٞا

خب
 اص

ت
٘بي

ح
 

اٙ
ٛذ

شص
ٝك

 

ػي
٘ب

رت
ٚ ا

بٗي
 ٝت

كبٟ
س

 

 تز٢يضٗزت٘غ ح٘بيتي ػشثيـ٠ 1 640 ٗتش ٗشثغ _____ ػشثيـ٠ *  500 ننننننن ننننننن ننننننن ننننننن

 احذاث ػبخت٘بٙ ث٢ضيؼتي ػشثيـ٠ 1 500 ٗتش ٗشثغ 3 ػشثيـ٠  * 750 500 250 ننننننن ننننننن

 تز٢يض ػبخت٘بٙ ث٢ضيؼتي  ػشثيـ٠ 1 500 ٗتش ٗشثغ ____ ػشثيـ٠  * ننننننن ننننننن 500 250 250

 ٗشًضتٞاٛجخـي ؿ٢شٗٞد 1 680 ٗتش ٗشثغ 3 ٗٞد  * ننننننن 700 800 500 ننننننن

ـي
جخ

ٞاٛ
ت

 تز٢يضٗشًضتٞاٛجخـي ؿ٢شٗٞد 1 680 ٗتش ٗشثغ _____ ٗٞد  * ننننننن ننننننن ننننننن ننننننن 500 

 ً٘ي ث٠ تبٗيٚ ٗؼٌٚ ٗؼٔٞٓيٚ ٝٛيبصٜٗذاٙ ػشثيـ٠ 5 60 ٗتش ٗشثغ _____ ٠ػشثيـ  * 100 100 100 100 100

 ٚ
بٗي

٠ ت
ي ث

ً٘

 ٚ
ٞٓي

ٗؼٔ
 ٚ

ؼٌ
ٗ

اٙ
ٜذ

صٗ
ٛيب

ٝ
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 ػشثيـ٠ *  500 600 _ _ _

ٞس 
 اٗ

ٝ 
بس

ً

ػي
٘ب

رت
ا

 

 ً٘ي ث٠ احذاث ػبخت٘بٙ اداسي ػشثيـ٠ 1 350 ٗتش ٗشثغ 4

ت
يضا

ز٢
ٝ ت

١ب 
 ٙ

٘ب
خت

ػب
 

ٞس 
 اٗ

سٟ
ادا

ٗي
ٞ٘

ػ
 ً٘ي ث٠ احذاث ػبٓٚ ٝسصؿي ًبسُشاٙ ػشثيـ٠ 1 1400 ٗتش ٗشثغ 3.5 ػشثيـ٠  *  2500 1500 1000 1500 

 ػشثيـ٠ *  1500 500 500 500 0

شي٠
خي

ٞس 
 اٗ

ٝ 
ف

ٝهب
ا

 

 تٌ٘يْ ػبخت٘بٙ اداسي 1 400 ٗتش ٗشثغ 7.5

ٞس 
 اٗ

سٟ
ادا

ٗي
ٞ٘

ػ
 

 ٗتش ٗشثغ 21 ػٌح ؿ٢شػتبٙ 130 20 1000 750 500 500 500

١ش 

ٗؼزذ 

100 

 ْ ٝ تٞػؼ٠ ٗؼبرذ ؿ٢شػتبٙتٌ٘ي 150

شي
ٜ١ 

ٝ 
ِي

ش١ٜ
ت ك

ذٗب
خ

 

١ٜش
 ٝ

 َ
ش١ٜ

ْ ك
ل

ك
 

 تٞػؼ٠ ٝ تٌ٘يْ ٗلٔي ٝ ٢ٗذي٠ ػشثيـ٠ 1 1000 ٗتشٗشثغ 2 ػشثيـ٠ *   500 500 500 500

 تٞػؼ٠ ٝ تٌ٘يْ حٞصٟ ػٔ٘ي٠ ػشثيـ٠ 1 2000 ٗتش ٗشثغ 1.25 ػشثيـ٠ *  1000 1000 500 0 0

 تٌ٘يْ ٌٗتت حوشت صيٜت)ع( 1 500 ٗشثغ ٗتش 2 ػشثيـ٠ *    0 500 500

4000 ٗتش ٗشثغ 1.75 ٗضاس ًب١ي  * 1000 1000 500 500 500
0 

 احذاث ٗز٘ٞػ٠ اهبٗتي صٝاس دس ثيذٓي ًب١ي 1

25 150 150 150 150 *  
هذِٗبٟ حوشت 

 اثٞآلوْ
 1 1000 ٗتش ٗشثغ 0.75

احذاث كحٚ ٝ سٝام ٗضاس اثٞآلوْ)ع(ثشاثش ًشح 

 ربٗغ

 ٗح٠ًٞ ػبصي ٝ احذاث ػٞئيت ثشاي ٗضاس چٜـت 1 1000 ٗتش ٗشثغ 0.65 ٗضاس چٜـت  * 100 100 100 100 50

 1 1000 ٗتش ٗشثغ 0.55 ٗضاس ُٔجبَٛ خشاػبٙ  * 200 75 50 50 50
ٗح٠ًٞ ػبصي ٝ احذاث كحٚ ٝ سٝام دس ٗضاس 

 ُٔجبَٛ خشاػبٙ

 شثغٗتش ٗ  ػٌح ؿ٢شػتبٙ 50 50 500 500 300 300 200

١ش 

ٗٞسد 

120 

 تٌ٘يْ ٝ تٞػؼ٠ حؼيٜي٠ ١بي ؿ٢شػتبٙ 100

 ٚ
بً

 اٗ
يْ

ٌ٘
ت

ي٠ 
ؼيٜ

 ح
ٝ 

جي
ز١

ٗ

١ب
 

اٙ
٘ش

/ػ
ِي

ش١
ك
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860 745 675 613 563  * 

 ٜٗبًن ػـبيشي

شي
ـبي

ػ
 

 آثشػبٛي ػيبس  475 خبٛٞاس 1186

بيش
ػـ

ي 
ذ١

ٗبٛ
ػب

 

شي
ـبي

ٝػ
ي 

تبي
ٝػ

ٙ س
٘شا

ٚ،ػ
ؼٌ

ٗ
 

 ٗت ائشاٟ ١بي ػـبيشيٗش  450 ًئٞٗتش 400 *  180 215 275 340 420

 ُبص سػبٛي  450 خبٛٞاس 145 *  65 80 100 125 155

 ٛلت سػبٛي  250 خبٛٞاس 137 *  34 40 47 55 70

_ _ _ _ 500  * _    
تٌ٘يْ حلبسًـي ٝػشايذاسي ٝتؼ٘يش ػ٠ٓٞ اٛجبس 

 ػٔٞك٠   )ٗٔي(

 ث٢ؼبصي ٝ ٗشٗت چـ٠٘  5 ٗٞسد _ *  50 60 70 80 90

 احذاث ٝ ٗشٗت اػتخش  5 5 _  * 20 25 30 35 40

 اليشٝثي ٝٗشٗت چب٢١بي ٗبٓذاسي  5 حٔو٠ _ *  20 24 32 40 50

 احذاث ثٜذ خبًي تـزي٠ اي  5 ٗٞسد _  * 50 55 60 68 80

 حلش ٝ تز٢يض چبٟ ػ٘ين  )ٗٔي(  2 حٔو٠ _  *  _ _ 1000 1000

 ٠ٓٞٓ ًـي ثيٚ ٗضاسع  5000 ٗتش 240  * 200 250 300 350 400

 اٛتوبّ آة چبٟ ث٠ اساهي ًـبٝسصي  1200 ٗتشٌٗؼت 240  * _ _ _ 1200 1300

 تشٝيذ اػتلبدٟ اص ػٞخت كؼئي     *  50 60 70 80 90

 تشٝيذ اػتلبسٟ اصاٛشطي ١بي ٛٞ ٝپبى      * 30 63 14 52 _

 ٗٞد ٝ دسح - * 300 200 - - _

ت
پؼ

 

 تؼ٘يش ٝ تٌ٘يْ دكتش پؼتي ٗٞد  ٝ دسح 1 100 ٗتش ٗشثغ 4.5

 ٝ
١ب 

 ٙ
٘ب

خت
ػب

ت
يضا

ز٢
ت

 

ي 
ٝس

كٜب
 ٝ

ت 
ًب

تجب
اس

ت
ػب

ًال
ا

 

 تؼ٘يشات اداسٟ پؼت ػشثيـ٠ 1 50 ٗتش ٗشثغ 0.6 ػشثيـ٠ * - _ _ 300 - -

 تز٢يض اداسٟ    50 ػشثيـ٠ -  _ 50 50 - -

بد    * 80 70 _ _ _
ثٜي

يذ
ؿ٢

 

ذٗب ارشاي يبدٗبٙ ؿ٢ذاي ؿ٢شػتبٙ دس ٝسٝدي 1 150 ٗتش ٗشثغ 1
خ

ت  ش١ٜ
ك

 ٝ
ي 

ُ

شي
ٜ١

 
ش١

ك

 ٝ
 ٍ ١ٜش
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 ارشاي يبدٗبٙ ؿ٢ذا دس ؿ٢ش ٗٞد 1 50 ٗتش ٗشثغ 1   * _ _ 50 _ _

 ٗتش ٗشثغ 1   * 75 45 30 _ _

١ش 

ٝاحذ 

50 

 150ًالً

3 
ارشا ٗٞصٟ كش١ِٜي ؿ٢ذا دس ًٜبس ُٔضاس ؿ٢ذاي 

 ٗٞدٝ دسح -ؿ٢ش ػشثيـ٠

 تؼ٘يش ٝ تز٢يض اداسٟ ثٜيبد ؿ٢يذ ؿ٢شػتبٙ  200 ٗتش ٗشثغ 7   * _ _ _ 250 250

50 50 20 20 40 *   

يذ
ؿ٢

بد 
ثٜي

 

 60  ػذد 300
ٛلت تلبٝيش ؿ٢ذاي ثضسُٞاس)تبث١ٞٔبي كٌٔؼي( 

 دس ٝسٝدي سٝػتب١ب ٝ ؿ٢ش١ب

شي
ٜ١ 

ٝ 
ِي

ش١ٜ
ت ك

ذٗب
خ

 

١ٜش
 ٝ

 َ
ش١

ك
 

 ث ػبخت٘بٙ اداسي دس ػبيت اداسي ؿ٢شػتبٙاحذا 1 300 ٗتش ٗشثغ 4    400 500 500 100 _

 ارشاي تي ٗضاسي ؿ٢شػتبٙ 5 150 ٗتش ٗشثغ 1    _ _ _ _ _

 ارشاي ًشح تٌ٘ئي ُٔضاس ؿ٢ذاي ؿ٢ش ػشثيـ٠ 1 2500 ٗتش ٗشثغ 1   * 150 _ 500 500 500

_ _ 1300 1300 1300  * 

 

 ٙ
ػب

خشا
ي 

٠ ا
شك

ٝح
ي 

 كٜ
ؽ

ٞص
 آٗ

ًْ
سٟ 

ادا

ثي
ٜٞ

ر
 

  1100 ثغٗتشٗش 5220
تٌ٘يْ ٗشًضآٗٞصؽ كٜي ٝحشك٠ اي خٞا١شاٙ 

 ػشثيـ٠

٘ي
سػ

ؿيش
ؽ 

ٞص
آٗ

 

ؽ
ٞص

آٗ
 

 ػيؼتٖ تبػيؼبت ٗشًض 1  ػذد 500 *  500 _ 200 300 _

 احذاث خٞاثِبٟ ػشثيـ٠  680 ٗتشٗشثغ 660  * _ _ _ 150 150

 تؼ٘يشٝتز٢يضٗشًضثشادساٙ ػشثيـ٠  1000 ٗتشٗشثغ 0.2 *  200 _ _ _ _

 تؼ٘يشٝتز٢يضٗشًضخٞا١شاٙ  1700 ٗتشٗشثغ 0.2 *  _ 340 _ _ _

 تز٢يضخٞاثِبٟ  680 ٗتشٗشثغ   * _ _ _ 500 500

صس    _ _ _ _ _
ثب

ٛي
ُب

 

 ػبخت٘بٙ اداسي  500 ٗتش ٗشثغ 

 ٖ
ظي

تٜ

اس 
بص

ث

خٔ
دا ي

صس 
ثب

ي 
ُبٛ  ٝ ٙٝ
تؼب
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  11    پشٝطٟپشٝطٟ 18000 78ٗيْ   * 3600 3600 3600 3600 3600
ٚ ٗالهبت تزبس ٝ ػ٠ٓٞ ١بي تخٔي٠ ٝ ػبخت ػبٓ

 ثبسُيشي ًبال

_ _ _ 3000 7000 *   

ٛي
ثذ

ت 
شثي

ت
 

 اػتخش ؿٜب 1 1151 ٗتش ٗشثغ 10000

ٛي
ِب

٘١
ؽ 

سص
ٝ 

ؽ
ؼتش

ُ
 

ٛي
ثذ

ت 
شثي

ت
 

 ػبٓٚ ٝسصؿي ثبػتبٛي 1 400 ٗتش ٗشثغ 2800   * 2000 800 _ _ _

 ٌبساٙخٞاثِبٟ ٝسصؿ 1 200 ٗتش ٗشثغ 4500   *  3000 1500 _ _

 تٌ٘يْ ٝ ث٢ؼبصي ٗز٘ٞػ٠ ٝسصؿي 1 25000 ٗتش ٗشثغ 1800  *  2500 1000 100 _ _

 تٌ٘يْ ٝ ث٢ؼبصي ٗز٘ٞػ٠ ٝسصؿي 1 20000 ٗتش ٗشثغ 1500  *  800 500 500 _ _

 تٌ٘يْ ٝ ث٢ؼبصي ٗز٘ٞػ٠ ٝسصؿي 1 1300 ٗتش ٗشثغ 1500  *  500 500 250 250 _

 تٌ٘يْ ػبٓٚ ٝسصؿي ثبٛٞاٙ 1 1300 ٗتش ٗشثغ 1500  *  750 500 250 250 _

 تٌ٘يْ ػبٓٚ ٝسصؿي چٜذ ٜٗظٞسٟ 1 1008 ٗتش ٗشثغ 1800  *  750 500 300 250 _

_ _ 250 250 500  *  
ٛي

ثذ
ت 

شثي
ت

 

 تٌ٘يْ ػبٓٚ ٝسصؿي 1 900 ٗتش ٗشثغ 1000

ٛي
ِب

٘١
ؽ 

سص
ٝ 

ؽ
ؼتش

ُ
 

ٛي
ثذ

ت 
شثي

ت
 

 تٌ٘يْ ػبٓٚ ٝسصؿي 1 22000 ٗشثغ ٗتش 1500  *  400 500 200 2001 200

 تٌ٘يْ ًشح هشثتي سٝػتبيي 1 1044 ٗتش ٗشثغ 1300  *  300 300 300 300 100

 تٌ٘يْ ًشح هشثتي سٝػتبيي 1 5000 ٗتش ٗشثغ 5500  *  400 300 300 300 _

 احذاث ػبٓٚ ٝسصؿي 1 900 ٗتش ٗشثغ 500   * _ _ 300 250 _

 احذاث ػبٓٚ ٝسصؿي 1 900 ٗتش ٗشثغ 500   * _ _ _ 3000 2500

 احذاث ػبٓٚ ٝسصؿي 1 900 ٗتش ٗشثغ 500   * _ _ _ 3000 2500

 احذاث ػبٓٚ ٝسسؿ٢بي سصٗي 1 900 ٗتش ٗشثغ 500   * 2500 1000 1000 1000 _
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500 700 900 1000 1100 

 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * -

صي
ٝس

ـب
ً 

بد
ر٢

 

 210 ١ٌتبس 20

 

صي اساهي ٝ رُٔٞيشي اص تؼٌيح ٝ يٌپبسچ٠ ػب

 خشدٟ ٗبٌٓي

ػبٗبٛذ١ي اساهي 

 ًـبٝسصي

ؼي
ًجي

غ 
ٜبث

ٗ ٝ
ي 

سص
بٝ

ًـ
 ْ

ل
ك

 

200 1000 1200 1500 2100 

 200 ١ٌتبس 30 دؿت خٞؿبة - *

 

حلش ٝ تز٢يض ػ٠ حٔو٠ چبٟ ػ٘ين ٝ ٛٞػبصي 

 اساهي ر٢ت سٝػتب١بي ١ِٜش ٝ ثيـ٠

4000 3000 2400 1600 1000 
  600 ١ٌتبس 20 بٙػٌح ؿ٢شػت كٜي ٝ اػتجبسي

 تز٢يض ٝ تؼٌيح اساهي

  18 ًئٞٗتش 230 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 1000 1000 940 700 500
 ٠ٓٞٓ ُزاسي ٝ اٛتوبّ آة

  10.8 ًئٞٗتش 100 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 300 250 200 180 150
 احذاث ربدٟ ثيٚ ٗضاسع

  500 ١ٌتبس 1 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 100 100 100 100 100
 ٝ احيبء ثبؿبت ٗيٟٞ اكالح

اكضايؾ تٞٓيذ 

 ٗحلٞالت ثبؿي

  1000 ١ٌتبس 0.7 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 140 140 140 140 140
 ٗحٔٞٓپبؿي ثبؿبت

  1000 ١ٌتبس 0.5 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 100 100 100 100 100
 ١شع ثبؿبت

  500 ١ٌتبس 0.6 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 60 60 60 60 60
 تـزي٠ خبًي ثبؿبت

  6 ١ٌتبس 34 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - * 0 0 84 70 50
 احذاث ٢ٛبٓؼتبٙ تخللي ػٜبة

  3 ١ٌتبس 67 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - * 0 0 0 134 67
 احذاث ٢ٛبٓؼتبٙ اٛبس

  500 ٗتش ٗشثغ 0.4 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 0 0 0 0 200
 احذاث ُٔخب٠ٛ ٗيؼت)تٞٓيذ ػٜبة(

 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 200 170 150 120 100

ًـ
بد 

ر٢
صي

ٝس
ب

 

 1480 ١ٌتبس 0.5

 

ٗجبسصٟ ثب آكبت ١ِ٘بٛي ٝ تٞػؼ٠ ٝ تز٢يض هشٌٛي٠ٜ 

 ٛجبتي

اكضايؾ تٞٓيذ 

 ٗحلٞالت ثبؿي

ؼي
ًجي

غ 
ٜبث

ٗ ٝ
ي 

سص
بٝ

ًـ
 ْ

ل
ك

 

  24 دػتِبٟ 30 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 190 170 140 120 100
 تٞػؼ٠ ٌٗبٛيضاػيٞٙ ثبؿبت ٗيٟٞ

  5 ١ٌتبس 50 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 50 50 50 50 50
 ٗبٛذ١ي ُٔخب٠ٛ ١بػب

  20 ١ٌتبس 250 ػشثيـ٠ * - 1100 1000 1000 1000 900
 ايزبد صيش ثٜب١بي ٗزت٘غ ١بي ُٔخب٠ٛ اي
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  60 ١ٌتبس 8 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 120 120 100 80 60
 اكالح،احيبء ٝ اكضايؾ ُيب١بٙ صيٜتي داسٝئي

  2850 ٗتش ٗشثغ 0.3 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 215 200 170 150 120
 ث٢جٞد تـزي٠ دإ ٝ ًيٞس

اكضايؾ تٞٓيذ 

 ٗحلٞالت داٗي

  3500 ساع 0.2 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 180 160 140 120 100
 ػبٗبٛذ١ي ٝ ث٢جٞد تٞٓيذات داٗي

  350 ًٜذٝ 0.9 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 55 80 70 60 50
 ث٢جٞد تٞٓيذات ًيٞس ٝ صٛجٞس ػؼْ

200 200 200 0 0 

* - 
ػشثيـ٠ ٝ  -ػٖٔ آثبد

 بصدؿتٛ
 3 ٗح٠ٔ 200

 

 ٌٗبٓؼ٠ ر٢ت ايزبد ٗح٠ٔ ١بي داٗذاسي

3000 3000 3000 2000 1000 
  3 ٗح٠ٔ 12000 ؿ٢شػتبٙ كٜي ٝ اػتجبسي

 ً٘ي ث٠ ػبخت ٗح٠ٔ ١بي داٗذاسي

11000 11000 9000 7000 2000 
  1 ٗزت٘غ 40000 ػشثيـ٠ كٜي ٝ اػتجبسي

 ٗزت٘غ ثؼت٠ ثٜذي ُٞؿت

  4 اٛجبس 1025 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - * 1000 1000 1000 1000 100
 احذاث اٛجبس رخيشٟ ػٔٞك٠

  30 آثـخٞس 30 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 240 210 180 150 120
 احذاث آثـخٞس دإ

اكضايؾ تٞٓيذ 

 ٗحلٞالت داٗي

  1 ايؼتِبٟ 1500 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - - 400 350 300 250 200
 شًيتٌ٘يْ ، تز٢يض ٝ ث٢شٟ ثشداسي اص ايؼتِبٟ ثض ً

  30 ١ٌتبس 200 ٗٞد * - 2000 1000 1000 1000 1000
 تبٗيٚ صيشػبخت ١بي ٗزت٘غ ١بي داٗپشٝسي )ٗٞد(

  20 ١ٌتبس 350 ػشثيـ٠ * - 2000 2000 1000 1000 1000
 تبٗيٚ صيشػبخت ١بي ٗزت٘غ ١بي داٗپشٝسي

  1 پؼت 420 78ٗيْ  - * 80 80 80 80 100
 78ٛجبتي ٗيْ  تٞػؼ٠ ٝ تز٢يض پؼت هشٌٛي٠ٜ

اكضايؾ تٞٓيذ 

 ٗحلٞالت صساػي

  25 دػتِبٟ 35 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 225 200 180 150 120
 تٞػؼ٠ ٌٗبٛيضاػيٞٙ صساػي

  2500 ١ٌتبس 0.45 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 275 260 240 200 150
 اػتلبدٟ اص ًٞد ُُٞشد دس اساهي ؿٞس

  1575 بس١ٌت 0.8 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 300 280 250 230 200
 ٗحٔٞٓپبؿي اساهي صساػي

 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 180 150 120 100 80

بد 
ر٢

صي
ٝس

ـب
ً

 

 2100 ١ٌتبس 0.3

 

 ٗجبسصٟ ثب آكبت صساػي
اكضايؾ تٞٓيذ 

ْ  ٗحلٞالت صساػي
ل

ك

ي 
سص

بٝ
ًـ

غ 
ٜبث

ٗ ٝ

ؼي
ًجي
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  2650 ١ٌتبس 0.4 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 280 250 200 180 150
 اكضايؾ تٞٓيذ ٗحلٞالت صساػي

  3150 ١ٌتبس 0.2 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 180 150 120 100 80
 ػبٗبٛذ١ي ٗبٌٓيت ٝ كذٝس ػٜذ اساهي ًـبٝسصي

  3550 ٛلش سٝص 0.3 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 295 250 200 180 140
 كؼبٓيت٢بي آٗٞصؿي تشٝيزي ًـبٝسصي

اكضايؾ ػٌح پٞؿؾ 

 خذٗبت تشٝيزي

100 120 140 150 195 

 2350 لش سٝصٛ 0.3 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * -

 

آٗٞصؽ صٛبٙ سٝػتبئي ، ح٘بيت ٝ تٞػؼ٠ اؿتـبّ 

 خبِٛي

  200 ٗتش ٗشثغ 2.5 ٗٞد * - 100 100 100 100 100
 حلظ ٝ ٢ِٛذاسي ٗشًض تشٝيذ ٝ خذٗبت ٗٞد

  200 ٗتش ٗشثغ 2.5 دسح * - 100 100 100 100 100
 حلظ ٝ ٢ِٛذاسي ٗشًض تشٝيذ ٝ خذٗبت دسح

  20 ٗٞسد 50 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - * 250 250 200 200 100
 ح٘بيت ٝ ساٟ اٛذاصي كٜذٝم اػتجبسات خشد صٛبٙ

10 15 20 25 30 

 1 ٗٞسد 100 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - *

 

ح٘بيت اص ٗشًض سؿذ صٛبٙ ًبس آكشيٚ ثخؾ 

 ًـبٝسصي

  1500 ٛلش سٝص 0.2 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - * 60 60 60 60 60
 تشٝيذ كؼبٓيت٢بي رٜجي ًـبٝسصي

 30 تٚ 30 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 150 200 200 200 150

 

 تٞػؼ٠ آثضي پشٝسي دس آث٢بي داخٔي
اكضايؾ تٞٓيذ آثضيبٙ 

 پشٝسؿي

  3600 ٗتش ٌٗؼت 0.5 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 500 400 350 300 250
 احذاث اػتخش رخيشٟ آة ًـبٝسصي

 تبٗيٚ ٝ ػشه٠ آة

ة
ْ آ

ل
ك

 

  20 ًئٞٗتش 300 ػٌح ؿ٢شػتبٙ * - 1500 1200 1200 1200 900
 احيبء ٝ ٗشٗت هٜٞات

  710 ٗي٠ٔ چبٟ 2 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - * 350 320 300 250 200
 ً٘ش ثٜذ ٛ٘ٞدٙ ٗي٠ٔ چب٢١ب

150 200 250 300 346 

 8.9 ًئٞٗتش 140 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - *

 

احذاث ديٞاس ػبحٔي حلبظت اص هٜٞات ، ٗضاسع ٝ 

 ثبؿبت
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 500 ٗتش ٗشثغ 1.5 ػشثيـ٠ * - 200 180 150 120 100

 

 تؼ٘يش ٝ تز٢يض ٗشًض آٗٞصؽ
آٗٞصؽ ؿيش سػ٘ي 

 كٜي ٝ حشك٠ اي

ؽ
ٞص

 آٗ
لْ

ك
 

 590 ٗتش ٗشثغ 1.5 ػشثيـ٠ * - 245 200 180 140 120

 

ث٢ؼبصي ، تٌ٘يْ ٝ تز٢يض ػبخت٘بٙ اداسي 

 ٗذيشيت
 اداسٟ اٗٞس ػ٘ٞٗي

كلْ ساٟ 

 اٛذاصي

 ٗٞد  * 200 550 600 650 700

ٞد
ي ٗ

داس
٢ش

ؿ
 

 آػلبٓت ٝ صيشػبصي ٗؼبثشؿ٢ش  50,000 ثغٗتشٗش 0.2

ٞس 
 ػج

ٞد
ث٢ج

 ٝ
 ْ

 ٛو
ٝ 

ْ٘
 ح

٠ٗ
شٛب

ث

شي
ؿ٢

ٝس 
ٗش

 ٝ
 

 ٝ
ي 

تبي
ٝػ

ي،س
٢ش

 ؿ
اٙ

٘ش
ٚ،ػ

ؼٌ
ٗ

شي
ـبي

ػ
 

 رذِٝٓزاسي ٗؼبثش  12,000 ٗتشًّٞ 0.24 ٗٞد  * 576 576 576 576 576

 احذاث پْ ٝسٝدي ُٞسػتبٙ  180 ٗتشٌٗؼت 1 ٗٞد  * 36 36 36 36 36

 ايزبد ٝ تٞػؼ٠ كوب١بي ػجض ػ٘ٞٗي  20,000 ٗتشٗشثغ 0.5 ٗٞد  * 500 550 600 650 700

  250 250   *  
ػي

ؿٜب
ٞا

١
 

 استوبء ػبٗب٠ٛ خٞدًبس ١ٞاؿٜبػي ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ 1  ايؼتِبٟ 500

ػي
ؿٜب

١ٞا
ت 

ذٗب
خ

 

ضي
 سي

٠٘
شٛٔ

ٝ ث
ت 

يشي
ٗذ

 ، 
ٜي

، ك
ٓي

 ٗب
ت

ذٗب
خ

 

 ١ٞاؿٜبػي ػيٜٞپتيي دسحاحذاث  1  ايؼتِبٟ 2000   * 150 250 750 450 450

 ػبخت٘ب٢ٛبي ربٛجي  120 ٗتش ٗشثغ 600   *     

 تٌ٘يْ ٗح٠ًٞ ١ٞاؿٜبػي ػشثيـ٠ 1 6000 ٗتش ٗشثغ 150   * 450 150 150  

 ايزبد ؿج٠ٌ ثبساٙ ػٜذ خٞدًبس 8  ايؼتِبٟ 1600   *    750 750

 تؼ٘يش ٝ ٢ِٛذاسي تز٢يضات كٜي    500   *    250 250

 1  ايؼتِبٟ 3500   * * * * * *
ت٢ي٠ ٛلت ػبٗب٠ٛ ١ٞاؿٜبػي خٞدًبس  ُشد٠ٛ 

 پذساٙ
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 ػشثيـ٠  * 700 400 100  

ٙٝ
تؼب

سٟ 
ادا

 

 300 ٗتش ٗشثغ 4
2

 ًجو٠
 احذاث ػبخت٘بٙ اداسي ٛ٘بيٜذُي تؼبٝٙ ؿ٢شػتبٙ

 ٝ
١ب 

 ٙ
٘ب

خت
ػب

ت
يضا

ز٢
ت

 

ٙٝ
تؼب

 ٝ
ي 

ُبٛ
صس

ثب
 

 1ًجو٠ 150 ٗتش ٗشثغ 2 ػشثيـ٠  *  400 300  
احذاث ػبخت٘بٙ ػ٢بٕ ػذآت ٛ٘بيٜذُي تؼبٝٙ 

 ؿ٢شػتبٙ

        

شم
ث

 

 15  ًئٞ ٗتش 
خبٛٞاس  10ثشهشػبٛي ث٠ سٝػتب١بي ثذٝٙ ثشم ثبالي 

 سٝػتب 15ث٠ تؼذاد 

شم
ث

طي 
اٛش

 

         *   
ًئٞ ٝات ر٢ت ؿ٢شى كٜؼتي  20احذاث ؿج٠ٌ 

 ٗٞد

 دؿت خٞؿبة ثشهشػبٛي ث٠ ػبيت اػٌبٙ   *         

         *   
ثشم سػبٛي ث٠ ػبيت اػٌبٙ ػـبيش ؿ٢شى ٝٓيؼلش 

 دؿت دسح

 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ *  200 200 200 200 
ؽ 

ٞص
آٗ

ؽ
ٝس

پش
 

 ػبخت٘بٙ ٗذيشيت آٗٞصؽ ٝ پشٝسؽ 1 2290 ٗتش ٗشثغ 350

ي 
داس

ا

تي
دٝٓ

 

ؽ
ٞص

آٗ
 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠  * 200 200 200 200  

ي 
بص

ٞػ
ٛ ٙ

صٗب
ػب

ع
ذاس

ٗ
 

 دثيشػتبٙ ؿجب٠ٛ سٝصي دختشا٠ٛ ٠ٛٞ٘ٛ ػلبف 1 2290 تش ٗشثغٗ 350

شي
 ٛظ

٠ٌ
ٞػ

ٗت
 

 سٝػتبي ػٖٔ آثبد  * 200 200 200 200 

ع
ذاس

ي ٗ
بص

ٞػ
ٛ ٙ

صٗب
ػب

 

 سا١ٜ٘بيي ؿجب٠ٛ سٝصي 1 2290 ٗتش ٗشثغ 350

يي
٘ب

ا١ٜ
س

 

ؽ
ٞص

آٗ
 

 ػيؼتٖ ُشٗبيؾ ٗذاسع ؿجب٠ٛ سٝصي 5 430 ٝاحذ 300 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠  * 750 750   

س
 ٝ

ي 
٘بي

ا١ٜ

٠ٌ
ٞػ

ٗت
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 ػشٝيغ ث٢ذاؿتي دثؼتبٙ ًبٓوبٛي 8 35 ٗتش ٗشثغ 500 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠  * 175    

يي
ذا

اثت
 

 1 200 ٗتش ٗشثغ 500 ؿ٢ش ػشثيـ٠ *  700    
ديٞاس ًـي ٝ ٗح٠ًٞ ػبصي ٝ ػشٝيغ ث٢ذاؿتي 

يي ٗذسػ٠ ه٘ش ثٜي ١بؿٖ
ذا

اثت
 

 سا١ٜ٘بيي ػ٠ ًالػ٠ ٛبصدؿت 1 145 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ *  250 250   

يي
٘ب

ا١ٜ
س

 

 ػبٓٚ چٜذ ٜٗظٞسٟ ٗشحٕٞ ٗح٘ٞدي 1 145 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠ *  500    

 ٠ٌ
ٞػ

ٗت

شي
ٛظ

 

 تٞػؼ٠ دثؼتبٙ كب٠ً٘ 1 40 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠ *  130    

يي
ذا

اثت
 

 ٠ خٞاثِبٟتٞػؼ 3 860 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠  * 1000 1000 1000  

 ٠ٌ
ٞػ

ٗت

شي
ٛظ

 

 تٞػؼ٠ دثؼتبٙ ُٔٞثبؽ 1 60 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠ *  200    

يي
ذا

اثت
 

 سا١ٜ٘بيي 1 575 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠  * 500 500 500 500 

يي
٘ب

ا١ٜ
س

 

 ًالػ٠ 6دثؼتبٙ  1 575 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠  * 500 500 500 500 

يي
ذا

اثت
 

 تٌ٘يْ ػبٓٚ چٜذ ٜٗظٞسٟ ًبٓوبٛي 1 45 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠ *  150    

يي
ذا

اثت
 

 ػبٓٚ چٜذ ٜٗظٞسٟ 15 1715 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠  *  200 150 150 100

ًغ
ٗوب

 ٠
ًٔي

 

 ٗؼٖٔ ػشا 3 690 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢شػتبٙ ػشثيـ٠  * 2400 500 750 1000 *

 ٝ
 َ

ش١ٜ
ك

١ٜش
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 خب٠ٛ ٗؼٖٔ 1 1145 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠  * * 750 750 15000 1000

 َ
ش١ٜ

ك

١ٜش
 ٝ

 

 ػشدخب٠ٛ ٗٞاد ؿزايي 1 175 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠  * 150 150 200 100 

٠ٌ
ٞػ

ٗت
 

 پض١ٝـؼشا تؼٔيٖ ٝ تشثيت 1 575 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠  *  *   

 ٝ
 َ

ش١ٜ
ك

١ٜش
 

 آؿپضخب٠ٛ ٗشًضي 1 430 ٗتش ٗشثغ 350 ؿ٢ش ػشثيـ٠  * 250 250 250 500 750

 ٠ٌ
ٞػ

ٗت

شي
ٛظ

 

 تٌ٘يْ ػبٓٚ ٝسصؿي ص١شٟ ثشاتيبٙ 1 2290 ٗتش ٗشثغ 350  ؿ٢ش ػشثيـ٠  * 100 150 200 200 150

ٛي
ثذ

ت 
شثي

ت
 

 

 ١ٜشػتبٙ كٜي حشك٠ اي 1 2290 ٗتش ٗشثغ 350  ؿ٢ش ػشثيـ٠  * 100 150 200 200 150

ؾ
داٛ

بس 
ً

 

 

 تٌ٘يْ دثيشػتبٙ ؿجب٠ٛ سٝصي ٗٞد 1 1715 ٗتش ٗشثغ 350  ؿ٢ش ٗٞد *  1000 1000 2000 1000 1000

ؾ
داٛ

بس 
ً

 

 

 ٗٞد * *   350 250 100

ٞد
ا ٗ

ٗذ
٠ ا

٘يت
ً

 

 ػبخت٘بٙ اداسي 1  ٗتش ٗشثغ 

١ب 
 ٙ

٘ب
خت

ػب

ت
يضا

ز٢
ٝ ت

 

ٞس 
 اٗ

سٟ
ادا

ٗي
ٞ٘

ػ
 

 ٜٗبصّ ٗؼٌٞٛي ٗذدرٞيبٙ 50  ٗتش ٗشثغ 1.5 ٗٞد * * 100 100 100 100 100

ت 
٘بي

ح

ٞاد
خبٛ

اص
 ٟ اٙ

ٛذ
شص

ٝك
  ٚ

بٗي
 ٝت

كبٟ
س

ػي
٘ب

رت
ا

 

 ٗزت٘غ ًبسُب١ي ٗذدرٞيبٙ 10  ٗتش ٗشثغ  ٗٞد  * 150 150 150 150 160

 سٝػتبي ٗختبساٙ  * 250 650   

 ٕٞ
ػٔ

بٟ 
ـِ

داٛ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ذ 
رٜ

ثيش
ي 

ؿٌ
پض

 ٝ
ت 

اؿ
٢ذ

) ث

)ٙ
سٗب

د
 

ػ ربدٟ اي ٗختبساٙ 115تبػيغ اٝسطاٛغ   120 ٗتش ٗشثغ 2.8
 ٝ

٢ب 
٘بٛ

خت
ب

ت
يضا

ز٢
ت

 

ت
الٗ

 ػ
ٝ 

ت
اؿ

٢ذ
ث

 

 78ايزبد ٗشاًض هشٌٛي٠ٜ ٗشصي ٗيْ   180 ٗتش ٗشثغ 2.2 78ثبصاسچ٠ ٗشصي ٗيْ   * 400    
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 احذاث ٗشًض ث٢ذاؿتي ٝ دسٗبٛي الٛٞ  180 ٗتش ٗشثغ 4.4 سٝػتبي الٛٞ  * 800    

 اػتيبداحذاث ًٔيٜيي تشى   120 ٗتش ٗشثغ 6.6 ؿ٢ش ػشثيـ٠  *  800   

 ؿجب٠ٛ سٝصي ٛ٘ٞدٙ ٗشًض ٗٞد  200 ٗتش ٗشثغ 60 ؿ٢ش ٗٞد *  360    

 تبػيغ آٗٞصؿٌذٟ ث٢ذاؿت ٝ پيشاپضؿٌي   ٗتش ٗشثغ  ؿ٢ش ػشثيـ٠  *   2000 1000 

 احذاث ػبخت٘بٙ اداسي ؿج٠ٌ ٝ ٗشًض ث٢ذاؿت  500 ٗتش ٗشثغ 40 ؿ٢ش ػشثيـ٠  *   2000  

 ٗؼت٘ش * 154 157 161 164 166

ـ٠
شثي

 ػ
بٙ

ػت
٢ش

ؿ
 

ٌي
ضؿ

اٗپ
د

 

 ٗجبسصٟ ثب ثي٘بسي٢بي ٝاُيش ًيٞس دس ؿ٢شػتبٙ  3646 ٠ٛٞ٘ٛ 0.22

ؾ 
ضاي

اك

ذ 
ٞٓي

ت

ت 
ٞال

ل
ٗح

ٞس
ًي

 ٝ
إ 

د
 

ؼي
ًجي

غ 
ٜبث

ٗٝ
ي 

سص
بٝ

ًـ
 

 5.3 ٗؼت٘ش * 4124 4243 4358 4449 4640
١ضاس 

 ٛٞثت ػش
 ٗجبسصٟ ثب ثي٘بسي٢بي ٝاُيش دإ دس ؿ٢شػتبٙ  4116

يذ
تٞٓ

ؾ 
ضاي

اك
إ  

ت د
ٞال

ل
ٗح

ٞس
ًي

 ٝ
 

 ٗجبسصٟ ثب ثي٘بسي٢بي ٝاُيش آثضيبٙ دس ؿ٢شػتبٙ  2427 ٠ٛٞ٘ٛ 0.21 ٗؼت٘ش * 98 100 102 104 106

ؾ 
ضاي

اك

 ٙ
ضيب

 آث
يذ

تٞٓ

ؿي
ٝس

پش
 

 5.3 ٗؼت٘ش * 1650 1697 1743 1780 1856
١ضاس 

 ٛٞثت ػش
 ٗجبسصٟ ثب ثي٘بسي٢بي اِٛٔي دإ دس ؿ٢شػتبٙ  1646

ذ 
ٞٓي

ؾ ت
ضاي

اك ل
ٗح

 ٝ
إ 

ت د
ٞال

ٞس
ًي

 

 5.3 ٗؼت٘ش * 474 481 484 489 492
١ضاس 

 ٛٞثت ػش
 ٗجبسصٟ ثب ثي٘بسي٢بي ٗـتشى اٛؼبٙ ٝ دإ  457

ذ 
ٞٓي

ؾ ت
ضاي

اك

 ٝ
إ 

ت د
ٞال

ل
ٗح

ٞس
ًي
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 ًٜتشّ كشآٝسدٟ ١بي خبٕ داٗي دس ؿ٢شػتبٙ  75 ١ضاس تٚ 138 ٗؼت٘ش * 2019 2046 2075 2111 2132

ذ 
ٞٓي

ؾ ت
ضاي

اك

ت 
ٞال

ل
ٗح إ 
د

ٞس
ًي

 ٝ
 

 خذٗبت ث٢ذاؿتي صٛجٞسػتب٢ٛب دس ؿ٢شػتبٙ  1563 ٠ٛٞ٘ٛ 0.22 ٗؼت٘ش * 66 67 69 70 71

ذ 
ٞٓي

ؾ ت
ضاي

اك

ت 
ٞال

ل
ٗح

ٞس
ًي

 ٝ
إ 

د
 

 5.3 ٗؼت٘ش * 620 638 655 669 698
١ضاس 

 ٛٞثت ػش
 پٞؿؾ خذٗبت ث٢ذاؿتي دإ ػـبيش  619

ذ 
ٞٓي

ؾ ت
ضاي

اك

 ٝ
إ 

ت د
ٞال

ل
ٗح

ٞس
ًي

 

 ٠ػشثيـ  * 30 _ _ _ _

اّ
حٞ

ت ا
 حج

ًْ
سٟ 

ادا
 

 خشيذ صٗيٚ 1 1500 ٗتش ٗشثغ 30

ت
يضا

ز٢
ٝ ت

٢ب 
٘بٛ

خٜ
ػب

 

ٗي
ٞ٘

 ػ
ٞس

 اٗ
سٟ

ادا
 

 احذاث ػبخت٘بٙ 1 750 ٗتش ٗشثغ 2500 ػشثيـ٠  * 500 650 845 1099 1428

 خشيذ خٞدسٝ 1 1 دػتِبٟ 150 ػشثيـ٠  * 150 _ _ _ _

 الٛٞ  * 300    

ـ٠
شثي

 ػ
ذاد

 اٗ
يت٠

ً٘
 

 ًبسُبٟ هبٓيجبكي       تز٘يؼي الٛٞ 1 100 غٗتش ٗشث 300

 ٝ
ي 

 كٜ
بي

٢ٌ
ً٘

ؾ 
ثخ

 ٠
ي ث

بس
ػتج

ا

ٛي
بٝ

 تؼ
ٝ 

كي
لٞ

خ
 

ي 
٘ؼ

 ر
بي

٠ ١
ػبٛ

س

شي
ؿِ

شد
ُ 

ٝ
 

 ًبسُبٟ هبٓيجبكي   تز٘يؼي دسح 1 100 ٗتش ٗشثغ 300 دسح  * 300    

 ًبسُبٟ هبٓيجبكي تز٘يؼي ٛبصدؿت 1 100 ٗتش ٗشثغ 300 ٛبصدؿت  * 300    

 ػشثيـ٠ * - 100 100 100 100 100

ثي
ٜٞ

 ر
بٙ

اػ
خش

ي 
ثلب

ت آ
شً

ؿ
 

 ث٢ؼبصي ٝ ٛٞػبصي اٛـؼبثبت  250 كوشٟ 2

يي
ػتب

سٝ
 ٝ

ي 
٢ش

 ؿ
ة

آ
  , 

شي
ؿ٢

 ٙ
٘شا

 ػ
, ٚ

ؼٌ
ٗ

شي
ـبي

 ػ
ٝ 

يي
ػتب

سٝ
 

 اكالح ٝ تٞػؼ٠ ؿج٠ٌ تٞصيغ آة  15 ًئٞٗتش 667 ػشثيـ٠ * - 2000 2000 2000 2000 2000

 ث٢ؼبصي ٝ ٛٞػبصي اٛـؼبثبت  500 كوشٟ 2 ٗٞد * - 250 250 150 150 200

 اكالح ٝ تٞػؼ٠ ؿج٠ٌ تٞصيغ آة  15 ًئٞٗتش 500 ٗٞد * - 1500 1500 1500 1500 1500

 ارشاي ًشح كبهالة ػشثيـ٠ )ٗٔي(  3000 ٗـتشى 20 ػشثيـ٠ - * 15000 25000 20000 * *

 ٚ
بٗي

ت

 ٝ

 ٠
ه

ػش

ة
آ

غ  
ٜبث

ٗ

ة
آ
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 ٗتشٌٗؼجي 2000احذاث ٗخضٙ   2000 ش ٌٗؼتٗت 3 ػشثيـ٠ - * * 2500 2500 * *

 حلش چبٟ رذيذ  2 حٔو٠ 1.750 ػشثيـ٠ - * 1500 * * 2000 *

 ارشاي خي اٛتوبّ ٝ ثشُـت اص ٗخبصٙ  5 ًئٞٗتش 600 ػشثيـ٠ - * * 1500 1500 * *

 حلش چبٟ رذيذ  2 حٔو٠ 3.000 ٗٞد - * 2500 0 0 3500 0

 ارشاي خي اٛتوبّ چبٟ رذيذ  5 ًئٞٗتش 700 ٗٞد - * 1500 0 0 2000 0

 ٗشٗت ٝ ث٢ؼبصي تبػيؼبت آثي  4 كوشٟ 250 ػشثيـ٠ * - 200 200 200 200 200

 ٗشٗت ٝ ث٢ؼبصي تبػيؼبت آثي  3 كوشٟ 500 ٗٞد * - 1000 150 100 100 150

 ػشثيـ٠  * 1000 - - - -

ؿبد
 اس

ٝ 
َ

ش١ٜ
ك

 

 ػبخت٘بٙ اداسي 1 300 ٗتش ٗشثغ 7

ث
ذا

اح
ؼ٠ 

ٞػ
ذ ت

ػٜ
 

 ٗزت٘غ كش١ِٜي ١ٜٝشي 3 4500 ٗتش ٗشثغ " " * * 1000 _ 1000 _ 1000

شي
ٜ١ 

ٝ 
ِي

ش١ٜ
ت ك

ذٗب
خ

 

١ٜش
 ٝ

 َ
ش١ٜ

ك
 

 ػبٓٚ ارت٘بػبت 3 750 ٗتش ٗشثغ 10 " * * 1000 1000 _ 1000 _

 ِٛبس خب٠ٛ 3 750 ٗتش ٗشثغ 7 "  * - 1000 1000 1000 _

 كش١ِٜؼشا 3 750 ٗتش ٗشثغ " "  * - - 1000 1000 1000

 ػٚ سٝثبص 1 250 ٗتش ٗشثغ " " *  1000 - - - -

 ػيٜ٘ب 1 1000 ٗتش ٗشثغ 10 "  * - 1000 - - -

 ًتبثخب٠ٛ تخللي 3 250 ٗتش ٗشثغ 7 "  * 1000 - 2000 - -

 ًتبثخب٠ٛ ػ٘ٞٗي ؿ٢شي 5 450 ٗتش ٗشثغ " "  * 2000 3000 - - 

 ًتبثخب٠ٛ ػ٘ٞٗي سٝػتبيي 50 100 ٗتش ٗشثغ " "  * 15000 15000 - 10 10
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 چبپخب٠ٛ 1 100 ٗتش ٗشثغ " "  * - - - 1 -

 ًتبثخب٠ٛ تخللي هشآٛي 1 250 ٗتش ٗشثغ " "  * - 1000 - - -

0 0 1600 1400 1500  * 
سٝػتب١بي تحت 

 پٞؿؾ

ثي
ٜٞ

 ر
بٙ

اػ
خش

س  
ثلب

ت آ
شً

ؿ
 

 ختٗزت٘غ آثشػبٛي پ - 18 ًئٞٗتش 250

يي
ػتب

سٝ
 ٝ

ي 
٢ش

 ؿ
ة

آ
 

ئي
ػتب

سٝ
 ٝ

ي 
٢ش

 ؿ
اٙ

٘ش
ٚ،ػ

ؼٌ
ٗ

 

 ٗزت٘غ آثشػبٛي دسح ًالت٠ ثبال - 21 ًئٞٗتش 190 ″ *  1300 1400 1300 0 0

 ٗزت٘غ آثشػبٛي ٗبخٞٛيي - 12.5 ًئٞٗتش 320 ″ *  1500 1600 900 0 0

 لضاسٗزت٘غ آثشػبٛي اػ - 21.5 ًئٞٗتش 474 ″ *  2000 1900 1900 1950 2450

 ٗزت٘غ آثشػبٛي اػتبٛؼت - 19.8 ًئٞٗتش 500 ″ *  1900 2000 1950 1980 2070

 ٗزت٘غ آثشػبٛي ريي ٝ صيذس - 28 ًئٞٗتش 370 ″  * 2000 1900 1850 2100 2500

 ٗزت٘غ آثشػبٛي خٞؿبة - 50 ًئٞٗتش 425 ″  * 2500 3000 3000 4000 4500

 ٗزت٘غ آثشػبٛي ١٘ت آثبد - 19 ًئٞٗتش 466 ″  * 1500 1800 1900 2000 1650

 ٗزت٘غ آثشػبٛي ثبؽ ػِٜي - 14.5 ًئٞٗتش 413 ″  * 1500 1400 1200 1900 0

 ٗزت٘غ آثشػبٛي ًبٓت آثبد - 19 ًئٞٗتش 400 ″  * 1000 1200 1500 1900 2000

 ًپُٞض ًٝالت٠ ًشٗبٛيآثشػبٛي  - 22.3 ًئٞٗتش 403.5 ″  * 1000 1200 1500 2300 3000

 ٗذيشيت ٗلشف ٝ ١ذسسكت آة - - - - ″   1500 1500 1850 1900 2000

 آثشػبٛي ثب تبٌٛش ػيبس - - - - ″   800 750 680 640 550

 دسح،چٜـت،اكـّٞ - - - - ″  *     
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 ػٌح ؿ٢شػتبٙ - * 2400 2400 2400 2400 2400

ٗي
ػال

ة ا
وال

ٚ اٛ
ؼٌ

د ٗ
ٜيب

ث
 

 22 9250 ٗتش 1300000
ارشاي ديٞاس ػبحٔي ٝ ػيْ ثٜذ١بي  ؿ٢شػتبٙ 

 )حٞادث(

ة
هال

 كب
ٝ 

ة
ؼب

ي پ
ذ١

ٗبٛ
ػب

 

 , 
شي

ؿ٢
 ٙ

٘شا
 ػ

, ٚ
ؼٌ

ٗ

شي
ـبي

 ػ
ٝ 

يي
ػتب

سٝ
 

 ت٢ي٠ ًشح ١بدي سٝػتب ١بي ؿ٢شػتبٙ 55 - - 75 - - * 830 830 830 830 830

 ارشاي ًشح ١بدي 20 - -  - - * 5000 5000 5000 5000 50000

3000 6000 6000 5000 5000 * - - 

يي
ػتب

سٝ
 ٙ

بٝ
تؼ

 

 اكالح ػبختبس اتحبدي٠    

كي
لٞ

 خ
ؾ

ثخ
 ٠

ي ث
بس

ػتج
ٝ ا

ي 
 كٜ

بي
٢ٌ

ً٘
 ٠

ٛبٗ
ثش

 

ٙٝ
تؼب

 ٝ
ي 

ُبٛ
صس

ثب
 

 آٗٞصؽ اسًبٙ ٝ ًبسًٜبٙ تؼبٝٛي٢ب     - - * 50 50 50 50 50

 تٞػؼ٠ ٝ ػبٗبٛذ١ي تؼبٝٛي٢بي تخللي     - - * 1000 1000   

  5000 5000 5000 * - -     
تٞػؼ٠ ٝ تٌ٘يْ ػبٗب٠ٛ يٌپبسچ٠ ٛظبست ٝ 

 حؼبيشػي

 تٞػؼ٠ ٝ توٞيت كٜذٝم تؼبٝٙ     - - * 600 600 600 600 300

650 650 650 650 650 * - -     
تٞػؼ٠ ٝ تٌ٘يْ ٝ تز٢يض صيش ػبخت٢بي ؿج٠ٌ 

 تؼبٝٛي٢ب

500 500 500 500 500 * - -     
٢يض كشٝؿِبٟ ٗلشف ٝ ٗٞاد احذاث ٝ ٗشٗت ٝ تز

 ٛلتي

200 200 200 200 200 * - -     
پيـتيجبٛي داٗي ثشاي تبٗيٚ ٝ تٞصيغ ٢ٛبدٟ ١بي 

 ًـبٝسصي

 پـتيجبٛي ٗبٓي ثشاي خشيذ ٗحلٞالت ًـبٝسصي     - - * 500 500 500 500 500

 صدٟاحذاث ٝ ساٟ اٛذاصي ًشح ١بي صٝد ثب     - - * 500 500 500 500 500

     * - -      
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 پروژه هاي پيشنهادي دستگاههاي استاني

 ٘ٛؿ عطح   ؾاَ ٞاي تط٘اٜ پٙدٓ ٚ تطآٚضز افتثاض
 زؾتٍاٜ اخطايي ٔحُ اخطا

ليٕت ٚاحس 
 واض

 فٙٛاٖ تط٘أٝ فٙٛاٖ پطٚغٜ تقساز ٚاحس واض
فٙٛاٖ 
 فهُ

 تىٕيّي خسيس 89 90 91 92 93

 پاضن ؾطتيكٝ * ــــ 700 500 ــــــ ــــــ ــــــ
 -حفؼ آثاض

 قٟطزاضي
 حطْ قٟساي ٌٕٙاْ 1 ـــــــــ ــــــــــ

ذسٔات فطٍٞٙي ٚ 
 ٞٙطي

فطًٞٙ ٚ 
 ٞٙط 

 قٟط ؾطتيكٝ  * _ _ 675 _ _ _

ي 
ٙٛت

 خ
اٖ

اؾ
ذط

ت 
يؿ

ظ ظ
حي

ت ٔ
اؽ

حف
 ُ

 و
ضٜ

ازا
 

 150 ٔتط ٔطتـ  4500

تٛؾقٝ ؾاذتٕاٖ ازاضي ٚاحساث 
آظٔايكٍاٜ ٔطوع تحميمات 

ؾاذتٕاٟ٘ا ٚ  ٔحيغي قٟطؾتاٖ ظيؿت 
 تدٟيعات

ت
يؿ

ظ ظ
حي

ٔ
 

 130 ٔتط 2000 قٟط ؾطتيكٝ  * _ _ 260 _ _ _
زيٛاض وكي ٚ٘طزٜ وكي 

 ؾاذتٕاٖ ازاضي 

 ٔحٛعٝ ؾاظي ؾاذتٕاٖ ازاضي  1000 ٔتطٔطتـ  500 قٟط ؾطتيكٝ  * _ _ _ 500 _ _

 ساث پاؾٍاٜ ٔحيظ تا٘ي اح 160 ٔتط ٔطتـ 5000 قٟطؾتاٖ  ؾطتيكٝ  _ * _ _ 800 _ _

احساث پاؾٍاٜ 
احيا -ٔحيظ تا٘ي

ظيؿتٍاٟٞا 
ٚظيؿت تْٛ ٞاي 

 ذكىي

 فٙؽ وكي پاؾٍاٜ ٔحيظ تا٘ي  400 ٔتط 1000 قٟطؾتاٖ  ؾطتيكٝ  * _ _ _ _ 400 _
احيا ظيؿتٍاٟٞا 

ٚظيؿت تْٛ ٞاي 
 10000 ٔتط ٔطتـ  100 قٟطؾتاٖ  ؾطتيكٝ  * _ _ _ _ _ 1000 ذكىي

پاؾٍاٜ ٔحيظ ٔحٛعٝ ؾاظي 
 تا٘ي 
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 _ _ _ قٟطؾتاٖ  ؾطتيكٝ  _ * 200 200 200 _ _
تدٟيع ؾاذتٕاٟ٘اي ازاضي 

 ٚٔحيظ تا٘ي ٞاي قٟطؾتاٖ 

احساث ٚتدٟيع 
 پاؾٍاٟٞا

 _ _ _ قٟط  ؾطتيكٝ  _ * _ 300 300 _ _

تطضؾي ٚ ٔغاِقٝ ٔسيطيت 
فاضالتٟاي ذاٍ٘ي ٚنٙقتي 

 ٔسيطيت پؿٕا٘سٞا ؾطتيكٝ 

 _ _ _ قٟط  ؾطتيكٝ  _ * _ _ _ 400 400
تطضؾي ٚ ٔغاِقٝ پؿٕا٘سٞاي 
 ذاٍ٘ي ٚ نٙقتي ؾطتيكٝ 

 78000 ٞىتاض  _ قٟطؾتاٖ  ؾطتيكٝ  _ * _ 300 _ _ _

ٔغاِقٝ ٚاضظياتي تٛاٖ ظيؿتي 
ٔٙغمٝ زضح خٟت اضتما ؾغح 

 حفاؽتي قىاض ٕٔٙٛؿ 
احيا ظيؿتٍاٟٞا 

ٚظيؿت تْٛ ٞاي 
 ذكىي

 80000 ٞىتاض  _ ؾطتيكٝ  قٟطؾتاٖ  _ * _ _ 400 _ _

ٔغاِقٝ ٚاضظياتي تٛاٖ ظيؿتي 
ٔٙغمٝ ذٛقاب  خٟت اضتما 
 ؾغح حفاؽتي قىاض ٕٔٙٛؿ 

 10000 ٞىتاض  1000 قٟطؾتاٖ  ؾطتيكٝ  _ * _ _ _ _ 10000
ٔغاِّقٝ ٚاخطاي پاضن عثيقت 

 ؾطتيكٝ 

 قٟط  ؾطتيكٝ  *   570 740 _ _ _

ي
ٔٛ

فٕ
ي 

ٞا
 ٝ

را٘
تات

 و
وُ

ضٜ 
ازا

 

 190 ٔطتـ  ٔتط  
تٛؾقٝ وتاترا٘ٝ اؾتاز 

ذسٔات فطٍٞٙي ٚ  فثساِحؿٗ فطظيٗ 
 ٞٙطي

ٙط 
ٞ 

ٚ ً
ٙٞ

فط
 

 وتاترا٘ٝ وٛچىٙط اظ اؾتا٘ساضز 750 ٔتطٔطتـ    ٔٛز _ * 1500 1900 2500 _ _

 1وتاترا٘ٝ تيپ  120 ٔتطٔطتـ    زضح  _ * 360 470 _ _ _
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 تاترا٘ٝ ؾياضو ٚاحس 1 ٔتط ٔطتـ   چٙكت _ * 2000 _ _ _ _

 ؾغح قٟطؾتاٖ    * * * * * *

ٕا 
ؾي

 ٚ 
نسا

 

 احساث ؾأا٘ٝ ٞاي واتّي  50 ضٚؾتا  150

ضؾا٘ٝ ٞاي زيساضي 
 ٚ قٙيساضي

ط 
ٙٞ

 ٚ 
ً

ٙٞ
فط

 

 احساث ايؿتٍاٜ ٌساض  1 ايؿتٍاٜ  200 ٌساض ؾطتيكٝ    * * *      

 7 ايؿتٍاٜ  200 ؾغح قٟطؾتاٖ  *   *        
اي ته ٚ زٚ افعايف قثىٝ ٞ

 تط٘أٝ 

 احساث زفتط ذثطي 500 ٔتطٔطتـ 200.000 ؾطتيكٝ   * * *      

 تاؾيؽ ٚاحس ثثتي زض قٟطؾتاٖ       ثثت اؾٙاز                
ؾاذتٕاٟ٘ا ٚ 

ٛض  تدٟيعات
 أ

ضٜ
ازا

ٔي
ٕٛ

ف
 

 78تدٟيع ٌٕطن ٔطظ ضؾٕي ٔيُ        ٌٕطن 78ٔيُ  *     20000      

ٚ ت
ٟا 

ٕا٘
ذت

ؾا
ت

يعا
دٟ

 

ٖٚ
تقا

 ٚ 
ي

ٌا٘
اظض

ت
 

 ذطيس زؾتٍاٜ ايىؽ ضي وأيٛ٘ي        ٌٕطن 78ٔيُ  *     40000      

       ٌٕطن 78ٔيُ  *     15000      
احساث ا٘ثاض ٔؿافطي ٚ لضايي 

 78ٔيُ 

 احساث ٔٙاظَ ٔؿىٛ٘ي        ٌٕطن 78ٔيُ  *     15000      

       ٌٕطن 78ٔيُ  *     10000      
ؾاذتٕاٖ زضب ٚضٚز ٚ ذطٚج ٚ 

 آؾايكٍاٜ ٌاضز

 78ٔيُ  *            
ؾاظٔاٖ حُٕ ٚ 

 ٘مُ
 اؾتطاحتٍاٜ تطاي ضا٘ٙسٌاٖ       

 78ٔيُ  *            
ؾاظٔاٖ حُٕ ٚ 

 ٘مُ
 پاضويًٙ       

 ضؾتٛضاٖ        ترف ذهٛني 78ٔيُ  *            
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شِیسزب:  شْزستاى ًام                                                                                                  ًيــبز هَرد هـبلــي هٌـببــع  

 شِیسزب شْزستاى-ساسهاى پیشٌْادی كوی اّذاف اساس بز - جٌگل بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ طَل در ای سزهايِ ٍ هالی هٌابع تخصیص

 ٘ياظ ٔٛضز افتثاض ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات يوٕ ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 وُ خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 واقت زؾت خٍّٟٙاي تٛؾقٝ

 (خٍّٙىاضي)

 2327.0 1060.0 425.5 360.0 315.0 166.5 ضياَ ٔيّيٖٛ ( تصضواضي ٚ ٟ٘اِىاضي) خٍّٙىاضي

 5500.1 1424.5 1239.5 1078.6 943.5 814.0 ضياَ ّيٖٛٔي خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت،

 44.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ خٍّٙي ٟ٘اِؿتاٟ٘اي ٍٟ٘ساضي ٚ تدٟيع

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٟ٘اَ تِٛيس

 7871.1 2528.5 1665.0 1438.6 1258.5 980.5 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

2 

 پٛقف تحت ؾغٛح افعايف
  خٍُٙ ٔسيطيت عطحٟاي

 خٍّٟٙاي احياء ٚ ٔسيطيت)
 (ٔرطٚتٝ

 265.0 0.0 265.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ ٚ خٍُٙ پايساض ٔسيطيت عطح تٟيٝ

 1551.6 440.0 475.0 442.0 94.5 100.1 ضياَ ٔيّيٖٛ  خٍُٙ پايساض ٔسيطيت طايياخ فّٕيات

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ اخطايي فّٕيات

 63.2 0.0 0.0 63.2 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي تٟيٝ

 2.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 ضياَ ٔيّيٖٛ (تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي فطنٝ زض) تٛؾقٝ ٚ احياء فّٕيات

 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 ضياَ ٔيّيٖٛ تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ تاظٍ٘طي

 9960.0 9960.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ ٘مكٝ تٟيٝ

 11900.2 10400.6 740.5 505.7 94.9 158.5 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

  .است شذُ هحبسبِ پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق اعتببرات:                    تَضيحبت
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 شِیسزب شْزستاى -استاى پیشٌْادی كوی اّذاف اساس بز - جٌگل بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ طَل در ای سزهايِ ٍ هالی هٌابع تخصیص

         1388/10/29: تٙؾيٓ اضيدت

 ٘ياظ ٔٛضز افتثاض ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 وُ خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 واقت زؾت خٍّٟٙاي تٛؾقٝ

 (خٍّٙىاضي)

 97.3 25.2 22.0 19.1 16.6 14.4 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٟ٘اِىاضي

 1077.3 277.2 239.4 214.2 182.7 163.8 ضياَ ٔيّيٖٛ  تصضواضي

 1174.6 302.4 261.4 233.3 199.3 178.2 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

2 

 پاضوٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت
 ٚ ٟ٘اِؿتاٟ٘ا خٍّٙي،

 ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي

 6301.3 1632.0 1420.1 1235.7 1080.9 932.6 ضياَ ٔيّيٖٛ خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت،

 411.6 120.8 97.5 78.7 64.0 50.6 ضياَ ٔيّيٖٛ  ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت

 631.9 164.0 142.7 124.0 107.6 93.6 ضياَ ٔيّيٖٛ خٍّٙي ٟ٘اِؿتاٟ٘اي ٍٟ٘ساضي ٚ تدٟيع

 630.0 162.0 144.0 121.5 108.0 94.5 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٟ٘اَ تِٛيس

 7974.8 2078.8 1804.3 1559.9 1360.5 1171.3 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ ـخٕ

3 

 پٛقف تحت ؾغٛح افعايف
  خٍُٙ ٔسيطيت عطحٟاي

 خٍّٟٙاي احياء ٚ ٔسيطيت)
 (ٔرطٚتٝ

 652.8 303.8 149.1 191.5 4.5 3.9 ضياَ ٔيّيٖٛ خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ ٚ خٍُٙ پايساض ٔسيطيت عطح تٟيٝ

 4761.0 1188.0 1881.0 1071.0 270.0 351.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  خٍُٙ پايساض ٔسيطيت اخطايي ياتفّٕ

 1044.0 234.0 207.0 180.0 153.0 270.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ اخطايي فّٕيات

 30.5 9.5 8.2 5.7 5.0 2.2 ضياَ ٔيّيٖٛ تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي تٟيٝ

 6.4 1.7 1.4 1.3 1.1 1.0 ضياَ ٔيّيٖٛ (تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي فطنٝ زض) تٛؾقٝ ٚ احياء فّٕيات

 64.9 7.1 7.1 7.5 17.0 26.1 ضياَ ٔيّيٖٛ  تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ تاظٍ٘طي

 8422.7 2390.0 2596.5 2259.0 1177.2 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ   ٘مكٝ تٟيٝ

 14982.3 4134.1 4850.3 3716.0 1627.8 654.2 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

  :تَضيحبت

 .است شذُ هحبسبِ پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق اعتببرات
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 شِیسزب شْزستاى -ىاستا پیشٌْادی كوی اّذاف اساس بز - هزتع بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ طَل در ای سزهايِ ٍ هالی هٌابع تخصیص

         شِیسزب:  شْزستاى ًام

 ٘ياظ ٔٛضز افتثاض ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 وُ خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 عطحٟاي اخطايي ؾغٛح افعايف

  ٔطتقساضي

 235.6 50.0 70.0 76.0 39.6 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ ٔطتقساضي عطحٟاي تٟيٝ

 1607.2 450.8 364.0 317.2 254.4 220.8 ضياَ ٔيّيٖٛ ٔطاتـ انالح

 4925.0 1449.0 1260.0 976.0 550.0 690.0 ضياَ ٔيّيٖٛ ٔطاتـ احياء

 91.4 24.1 20.7 18.3 14.6 13.8 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٔطتقساضي عطحٟاي اخطاي تط ٘ؾاضت

 6859.2 1973.9 1714.7 1387.5 858.6 924.6 ياَض ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

 552.0 160.0 175.0 91.5 79.5 46.0 ضياَ ٔيّيٖٛ ٔطاتـ ٕٔيعي  ٔطاتـ ٕٔيعي 2

 552.0 160.0 175.0 91.5 79.5 46.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

 1860.9 507.5 441.4 370.7 316.3 225.0 ياَض ٔيّيٖٛ ٔطتـ زض زاْ چطاي ؾأا٘سٞي  ٔطتـ زض زاْ چطاي ؾأا٘سٞي 3

 1860.9 507.5 441.4 370.7 316.3 225.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

  :تَضيحبت

 .است شذُ هحبسبِ پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق اعتببرات
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 شِیسزب شْزستاى - بیاباى بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ طَل در ای سزهايِ ٍ هالی ابعهٌ تخصیص

 ٘ياظ ٔٛضز افتثاض ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 وُ خٕـ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 

 ٚ تياتا٘عزايي فّٕيات اخطاي
 تحطا٘ي واٟ٘ٛ٘اي وٙتطَ

 تياتا٘عا

 185.4 48.0 42.0 36.0 31.8 27.6 ضياَ ٔيّيٖٛ لطق ٚ اؽتحف

 7005.0 1800.0 1575.0 1380.0 1200.0 1050.0 ضياَ ٔيّيٖٛ آتياضي ٔطحّٝ 6 تا ٕٞطاٜ ٟ٘اِىاضي

 4004.0 1050.5 913.0 797.5 693.0 550.0 ضياَ ٔيّيٖٛ * ؾٙٛاتي آتياضي

 2164.5 420.0 477.0 460.0 440.0 367.5 ضياَ ٔيّيٖٛ تصضواضي

 تياتا٘عزايي تيٛٔىا٘يه فّٕيات
 *( ؾغحي آتٟاي ضٚاٖ ٔسيطيت ٚ وٙتطَ) 

 8032.0 1910.0 1660.0 1740.0 1512.0 1210.0 ضياَ ٔيّيٖٛ

 7700.0 2100.0 1830.0 1590.0 1380.0 800.0 ضياَ ٔيّيٖٛ تياتا٘عزايي ذال عطح اخطاي

 18150.0 4160.0 3640.0 3950.0 3400.0 3000.0 ضياَ ٔيّيٖٛ تياتا٘ي ٔٙاعك واقت زؾت خٍّٟٙاي ٔسيطيت عطح اخطاي

 420.0 0.0 0.0 0.0 420.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  تياتا٘ي ٔٙاعك ٔسيطيت اخطايي عطح تٟيٝ

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  تازي فطؾايف تحطا٘ي واٟ٘ٛ٘اي وٙتطَ اخطايي عطح تٟيٝ

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  تياتا٘ي ٔٙاعك واقت زؾت خٍّٟٙاي ٔسيطيت ايياخط عطح تٟيٝ

 47660.9 11488.5 10137.0 9953.5 9076.8 7005.1 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

  .است شذُ هحبسبِ پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق اعتببرات:         تَضيحبت
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 شِیسزب شْزستاى-استاى پیشٌْادی كوی اّذاف اساس بز - حفاظت بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ طَل در ای سزهايِ ٍ هالی هٌابع تخصیص

         1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 ٘ياظ ٔٛضز افتثاض ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ أٝتط٘

 وُ خٕـ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 اظ حفاؽت ضطية اضتماء

 ٔطاتـ ٚ خٍّٟٙا

 1014.3 345.1 255.6 185.9 132.3 95.5 ضياَ ٔيّيٖٛ  حفاؽتي ؾاذتٕاٟ٘اي ٔطٔت ٚ تدٟيع تىٕيُ، احساث،

 379.2 109.0 88.5 73.9 60.6 47.3 ضياَ ٔيّيٖٛ  حطيك اعفاء ٚ پيكٍيطي

 376.5 110.4 89.6 72.3 58.1 46.2 ضياَ ٔيّيٖٛ ( ٌياٞي تيٕاضيٟاي ٚ آفات وٙتطَ) ٔطاتـ ٚ خٍّٟٙا اظ تحٕاي

 2019.0 909.3 524.5 306.4 176.4 102.5 ضياَ ٔيّيٖٛ  ا٘تؾأي ٚ ٘ؾأي ٘يطٚي تىاضٌيطي

 5388.2 2419.8 1404.9 818.0 472.2 273.2 ضياَ ٔيّيٖٛ  حفاؽتي ٘يطٚي تىاضٌيطي

 671.1 300.6 175.6 101.9 58.8 34.2 ضياَ ٔيّيٖٛ  حفاؽتي ٘يطٚي تدٟيع

 5362.5 1560.0 1276.8 1040.0 825.6 660.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٔطالثت ٚ ٌكت

 1781.2 558.0 441.0 411.8 250.4 120.1 ضياَ ٔيّيٖٛ  حفاؽتي وٕطتٙس

 5362.4 1560.0 1276.8 1040.0 825.6 660.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ييضازيٛ قثىٝ ٍٟ٘ساضي ٚ تقٕيط تىٕيُ، انالح، احساث،

 22354.4 7872.2 5533.4 4050.0 2860.0 2038.9 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

2 

 خٍُٙ فؿيّي ؾٛذت تأٔيٗ
 ٔحّي خٛأـ ٚ فكايط ٘كيٙاٖ،

 تياتا٘ي ٚ ٔطتقي اضاضي زض

 4344.1 1126.4 979.2 852.8 740.8 644.8 ضياَ ٔيّيٖٛ عطح تٟيٝ ٚ ٔغاِقٝ

 4966.4 1288.0 1120.0 976.0 846.4 736.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ؾٛذت ٔهطف اٍِٛي تغييط ٚ تأٔيٗ

 1080.0 280.0 243.2 212.8 184.0 160.0 ضياَ ٔيّيٖٛ پايف ٚ ٘ؾاضت

 10390.5 2694.4 2342.4 2041.6 1771.2 1540.8 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

  .است شذُ هحبسبِ پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق اعتببرات:                  تَضيحبت
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 شِیزبس شْزستاى -استاى پیشٌْادی كوی اّذاف اساس بز - هویشی بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ طَل در ای سزهايِ ٍ هالی هٌابع تخصیص

         1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 ٘ياظ ٔٛضز افتثاض ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف

 پٙدٓ تط٘أٝ
 وُ خٕـ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 تفىيه ٚ اضاضي ٕٔيعي

 ٔؿتثٙيات
 6138.0 0.0 0.0 3019.5 1669.5 1449.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ؾٙس اذص

 6138.0 0.0 0.0 3019.5 1669.5 1449.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز ثاضافت وُ خٕـ

2 
 ؾأا٘ٝ ٚ عثيقي ٔٙاتـ وازاؾتط

 ظٔيٗ تٛنيفي اعالفات ٞاي
 3163.5 1026.0 811.8 643.5 390.6 291.6 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞا ٘مكٝ ٔٛظاييه ٚ انالح

 3163.5 1026.0 811.8 643.5 390.6 291.6 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

3 
 واضتطي تقييٗ ٚ اؾتقسازياتي

 اوِٛٛغيه تٛاٖ اؾاؼ تط

 ّٔي اضاضي ترهيم ٚ اؾتقسازياتي ياتي، ٔىاٖ قٙاؾايي،
  تالٔقاضو زِٚتي ٚ قسٜ

 2329.7 724.5 630.0 410.4 357.8 207.0 ضياَ ٔيّيٖٛ

 2329.7 724.5 630.0 410.4 357.8 207.0 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

  :تَضيحبت

 .است شذُ هحبسبِ پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق اعتببرات

  كٝيؾطت قٟطؾتاٖ -آتريعزاضي ترف - تٛؾقٝ پٙدٓ تط٘أٝ عَٛ زض اي ؾطٔايٝ ٚ ٔاِي ٔٙاتـ ترهيم

 ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 ٔٛضز افتثاض

 ٘ياظ

 پٙدٓ تط٘أٝ
 وُ خٕـ

1389 1390 1391 1392 1393 
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1 
 حٛظٜ زض آتريعزاضي فّٕيات

 ؾسٞا

 3885.0 1219.2 923.4 712.8 574.2 455.4 ضياَ ٔيّيٖٛ ذاوطيعي فّٕيات

 9712.8 3048.1 2308.5 1782.1 1435.5 1138.6 ضياَ ٔيّيٖٛ تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 1942.4 609.6 461.7 356.3 287.2 227.6 ضياَ ٔيّيٖٛ ؾٍٙي فّٕيات

 971.1 304.7 230.9 178.0 143.6 113.9 ضياَ ٔيّيٖٛ چيٗ ذكىٝ فّٕيات

 2913.8 914.4 692.6 534.8 430.5 341.6 ضياَ ٔيّيٖٛ تيِٛٛغيه فّٕيات

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي تٛخيٟي ٔغاِقات

 1.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 ضياَ ٔيّيٖٛ ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي اخطايي ٔغاِقات

 19426.7 6096.5 4617.4 3564.3 2871.3 2277.2 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

2 
 ؾايط زض آتريعزاضي فّٕيات

 ٞا حٛظٜ

 13991.7 4247.6 3385.8 2673.0 2114.1 1571.1 ضياَ ٔيّيٖٛ ذاوطيعي فّٕيات

 18655.5 5663.5 4514.4 3563.9 2818.8 2094.9 ضياَ ٔيّيٖٛ تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 6995.8 2123.8 1692.9 1336.6 1056.9 785.6 ضياَ ٔيّيٖٛ ؾٍٙي فّٕيات

 2331.9 707.9 564.3 445.5 352.4 261.8 ضياَ ٔيّيٖٛ چيٗ ذكىٝ فّٕيات

 4664.0 1415.9 1128.6 891.1 704.6 523.8 ضياَ ٔيّيٖٛ تيِٛٛغيه اتفّٕي

 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 ضياَ ٔيّيٖٛ ؾسٞا حٛظٜ اظ ذاضج زض آتريعزاضي تٛخيٟي ٔغاِقات

 2.3 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 ضياَ ٔيّيٖٛ ؾسٞا حٛظٜ اظ ذاضج زض آتريعزاضي اخطايي ٔغاِقات

 46641.5 14159.4 11286.6 8910.5 7047.6 5237.5 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ظ٘يا ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

3 

 پرف فّٕيات اخطاي
 ٞا آترٛاٖ تغصيٝ ٚ ؾيالب

 ضٚؾتايي ٚ قٟطي حٛظٜ زض

 7800.7 2173.5 1889.9 1509.8 1192.5 1035.0 ضياَ ٔيّيٖٛ ذاوطيعي فّٕيات

 1560.1 434.7 378.0 301.8 238.5 207.1 ضياَ ٔيّيٖٛ تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 3120.4 869.4 756.0 604.0 477.1 413.9 ضياَ ٔيّيٖٛ ؾٍٙي فّٕيات

 3120.4 869.4 756.0 604.0 477.1 413.9 ضياَ ٔيّيٖٛ تيِٛٛغيه فّٕيات

 15601.6 4347.0 3779.9 3019.6 2385.2 2069.9 ضياَ ٔيّيٖٛ  ٞسف ٘ياظ ٔٛضز افتثاض وُ خٕـ

  .است شذُ هحبسبِ پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق عتببراتا:              تَضيحبت
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 جٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات ّشيٌِ ًزم

 ساسهاى پیشٌْادی - جٌگل بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ در

 88 پايٝ ؾاَ ٞسف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 واقت زؾت خٍّٟٙاي تٛؾقٝ

 (خٍّٙىاضي)

 5,300,000 4,600,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,610,000 ٞىتاض ( تصضواضي ٚ ٟ٘اِىاضي) خٍّٙىاضي

 77,000,000 67,000,000 58,300,000 51,000,000 44,000,000 38,300,000 ٞىتاض خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ثت،ٔطال

 4,400,000 3,800,000 3,300,000 2,900,000 2,500,000 2,180,000 ٞىتاض  ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت

 35,000,000 30,500,000 26,500,000 23,000,000 20,000,000 17,400,000 ٞىتاض خٍّٙي ٟ٘اِؿتاٟ٘اي ٍٟ٘ساضي ٚ تدٟيع

 3,600,000 3,200,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 1,800,000 انّٝ ٞعاض  ٟ٘اَ تِٛيس

 - - - - - - - (ضزيفي) ٞسف وُ خٕـ

2 

 عطحٟاي پٛقف تحت ؾغٛح افعايف
  خٍُٙ ٔسيطيت

 (تٝٔرطٚ خٍّٟٙاي احياء ٚ ٔسيطيت)

 60,000 53,000 46,000 40,000 34,500 30,000 ٞىتاض خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ ٚ خٍُٙ پايساض ٔسيطيت عطح تٟيٝ

 2,200,000 1,900,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 ٞىتاض  خٍُٙ پايساض ٔسيطيت اخطايي فّٕيات

 2,600,000 2,300,000 2,000,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 ٞىتاض  خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ اخطايي فّٕيات

 21,000 18,200 15,800 13,800 12,000 10,400 ٞىتاض تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي تٟيٝ

 10,500 9,130 7,950 6,900 6,000 5,220 ٞىتاض (تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي فطنٝ زض) تٛؾقٝ ٚ احياء فّٕيات

 6,110 5,320 4,620 4,020 3,500 3,040 ٞىتاض اضيتطز تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ تاظٍ٘طي

 664,000 577,000 502,000 436,000 380,000 330,000 ٞىتاض ٘مكٝ تٟيٝ

 - - - - - - -  ٞسف وُ خٕـ

 .است شذُ گرد سبل ّر بِ هربَط رقن برًبهِ سبلْبي كل در عوليبت ّر ًرم هحبسبِ از پس وٌبًض. است شذُ اًجبم پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق هحبسببت: تَضيحبت
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 - جٌگل بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرجٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات ّشيٌِ ًزم

 استاى پیشٌْادی

 ضياَ تٝ ٘طْ       1388/10/29: تٙؾيٓ تاضيد

 88 پايٝ ؾاَ ٞسف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 واقت زؾت خٍّٟٙاي تٛؾقٝ

 (خٍّٙىاضي)

 14,000,000 12,200,000 10,600,000 9,200,000 8,000,000 6,950,000 ٞىتاض  ٟ٘اِىاضي

 2,200,000 1,900,000 1,700,000 1,450,000 1,300,000 1,100,000 ٞىتاض  ضواضيتص

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

2 
 خٍّٙي، پاضوٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت

 ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٚ ٟ٘اِؿتاٟ٘ا

 77,000,000 67,000,000 58,300,000 51,000,000 44,000,000 38,300,000 ٞىتاض خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت،

 4,400,000 3,800,000 3,300,000 2,900,000 2,500,000 2,180,000 ٞىتاض  ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت

 35,000,000 30,500,000 26,500,000 23,000,000 20,000,000 17,400,000 ٞىتاض خٍّٙي ٟ٘اِؿتاٟ٘اي ٍٟ٘ساضي ٚ تدٟيع

 3,600,000 3,200,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 1,800,000 نّٝا ٞعاض  ٟ٘اَ تِٛيس

 - - - - - - - (ضزيفي) ٞسف وُ خٕـ

3 

 عطحٟاي پٛقف تحت ؾغٛح افعايف
  خٍُٙ ٔسيطيت

 (ٔرطٚتٝ خٍّٟٙاي احياء ٚ ٔسيطيت)

 60,000 53,000 46,000 40,000 34,500 30,000 ٞىتاض خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ ٚ خٍُٙ پايساض ٔسيطيت عطح تٟيٝ

 2,200,000 1,900,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 ٞىتاض  خٍُٙ پايساض ٔسيطيت اخطايي فّٕيات

 2,600,000 2,300,000 2,000,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 ٞىتاض  خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ اخطايي فّٕيات

 21,000 18,200 15,800 13,800 12,000 10,400 ٞىتاض تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي تٟيٝ

 10,500 9,130 7,950 6,900 6,000 5,220 ٞىتاض (تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي فطنٝ زض) تٛؾقٝ ٚ احياء فّٕيات

 6,110 5,320 4,620 4,020 3,500 3,040 ٞىتاض  تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ تاظٍ٘طي

 664,000 577,000 502,000 436,000 380,000 330,000 ٞىتاض   ٘مكٝ تٟيٝ

 - - - - - - - (ضزيفي) ٞسف وُ خٕـ

 :تَضيحبت

 .است شذُ گرد سبل ّر بِ هربَط رقن برًبهِ سبلْبي كل در عوليبت ّر ًرم هحبسبِ از پس ضوٌبً. است شذُ اًجبم پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق هحبسببت



                                                                           غير قابل استناد                                                                                                               -پيش نويس سند توسعه شهرستان سربيشه

 

 

177 

 

 - هزتع بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرجٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات ّشيٌِ ًزم

 استاى پیشٌْادی

 ضياَ تٝ ٘طْ       1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 88 پايٝ ؾاَ ٞسف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 عطحٟاي اخطايي ؾغٛح افعايف

  ٔطتقساضي

 10,000,000 8,750,000 7,600,000 6,600,000 5,800,000 5,000,000 ٞىتاض ٞعاض ٔطتقساضي عطحٟاي تٟيٝ

 16,100,000 14,000,000 12,200,000 10,600,000 9,200,000 8,000,000 ٞىتاض ٞعاض ٔطاتـ انالح

 1,610,000,000 1,400,000,000 1,220,000,000 1,100,000,000 920,000,000 800,000,000 ٞىتاض ٞعاض ٔطاتـ احياء

 402,000 350,000 305,000 265,000 230,000 200,000 ٞىتاض ٞعاض  ٔطتقساضي عطحٟاي اخطاي تط ٘ؾاضت

 - - - - - - -  ٞسف وُ خٕـ

 40,000,000 3,500,000 3,050,000 2,650,000 2,300,000 2,000,000 ٞىتاض ٞعاض ٔطاتـ ٕٔيعي  ٔطاتـ ٕٔيعي 2

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

 875,000 761,000 662,000 575,000 500,000 435,000 ٞىتاض ٞعاض ٔطتـ زض زاْ چطاي ؾأا٘سٞي  ٔطتـ زض زاْ چطاي ؾأا٘سٞي 3

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

 :تَضيحبت

 .است شذُ گرد سبل ّر بِ هربَط رقن برًبهِ سبلْبي كل در عوليبت ّر ًرم هحبسبِ از پس ضوٌبً. است شذُ اًجبم پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق هحبسببت
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 بیاباى بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرجٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف يتعیی در هؤثز شاخص عولیات ّشيٌِ ًزم

 ضياَ تٝ ٘طْ       1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 88 پايٝ ؾاَ ٞسف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 وٙتطَ ٚ تياتا٘عزايي فّٕيات اخطاي

 تياتا٘عا تحطا٘ي واٟ٘ٛ٘اي

 40,000 35,000 30,000 26,500 23,000 20,000 ٞىتاض لطق ٚ حفاؽت

 6,000,000 5,250,000 4,600,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 ٞىتاض آتياضي ٔطحّٝ 6 تا ٕٞطاٜ ٟ٘اِىاضي

 1,910,000 1,660,000 1,450,000 1,260,000 1,100,000 950,000 ٞىتاض * ؾٙٛاتي آتياضي

 600,000 530,000 460,000 400,000 350,000 300,000 ٞىتاض تصضواضي

 تياتا٘عزايي تيٛٔىا٘يه فّٕيات
 *( ؾغحي آتٟاي ضٚاٖ ٔسيطيت ٚ وٙتطَ) 

 1,910,000 1,660,000 1,450,000 1,260,000 1,100,000 950,000 ٞىتاض

 7,000,000 6,100,000 5,300,000 4,600,000 4,000,000 3,500,000 ٞىتاض تياتا٘عزايي ذال عطح اخطاي

 5,200,000 4,550,000 3,950,000 3,400,000 3,000,000 2,590,000 ٞىتاض تياتا٘ي ٔٙاعك واقت زؾت خٍّٟٙاي ٔسيطيت عطح اخطاي

 31,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,500 ٞىتاض  تياتا٘ي ٔٙاعك ٔسيطيت اخطايي عطح تٟيٝ

 76,000 67,000 58,000 50,000 44,000 38,000 ٞىتاض  تازي فطؾايف تحطا٘ي واٟ٘ٛ٘اي وٙتطَ اخطايي عطح تٟيٝ

 79,000 69,000 60,000 52,000 45,000 39,500 ٞىتاض  تياتا٘ي ٔٙاعك واقت زؾت خٍّٟٙاي ٔسيطيت اخطايي عطح تٟيٝ

 - - - - - - -  ٞسف وُ خٕـ
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 حفاظت بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرجٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات ّشيٌِ ًزم

 ضياَ تٝ ٘طْ       1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 88 يٝپا ؾاَ ٞسف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 ٚ خٍّٟٙا اظ حفاؽت ضطية اضتماء

 ٔطاتـ

 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,600,000 2,250,000 ٔتطٔطتـ  حفاؽتي ؾاذتٕاٟ٘اي ٔطٔت ٚ تدٟيع تىٕيُ، احساث،

 201 175 152 135 115 100 ٞىتاض  حطيك اعفاء ٚ پيكٍيطي

 184 160 139 121 105 91 ٞىتاض ( ٌياٞي تيٕاضيٟاي ٚ آفات وٙتطَ) ٔطاتـ ٚ خٍّٟٙا اظ حٕايت

 60,500,000 52,500,000 46,000,000 40,000,000 34,500,000 30,000,000 ٘فط * ا٘تؾأي ٚ ٘ؾأي ٘يطٚي تىاضٌيطي

 80,500,000 70,000,000 61,000,000 53,000,000 46,000,000 40,000,000 ٘فط  حفاؽتي ٘يطٚي تىاضٌيطي

 10,000,000 8,750,000 7,600,000 6,600,000 5,750,000 5,000,000 ٘فط  حفاؽتي ٘يطٚي تدٟيع

 2,600 2,280 2,000 1,720 1,500 1,300 ٞىتاض  ٔطالثت ٚ ٌكت

 40,000,000 35,000,000 30,500,000 26,500,000 23,000,000 20,000,000 ويّٛٔتط  حفاؽتي وٕطتٙس

 2,600 2,280 2,000 1,720 1,500 1,300 ٞىتاض  ضازيٛيي قثىٝ ٍٟ٘ساضي ٚ تقٕيط تىٕيُ، انالح، احساث،

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

2 

 ٘كيٙاٖ، خٍُٙ فؿيّي ؾٛذت تأٔيٗ
 اضاضي زض ٔحّي خٛأـ ٚ فكايط

 تياتا٘ي ٚ ٔطتقي

 7,040 6,120 5,330 4,630 4,030 3,500 ٞىتاض عطح تٟيٝ ٚ ٔغاِقٝ

 8,050 7,000 6,100 5,290 4,600 4,000 ٞىتاض  ؾٛذت ٔهطف اٍِٛي تغييط ٚ تأٔيٗ

 1,750 1,520 1,330 1,150 1,000 870 ٞىتاض پايف ٚ ٘ؾاضت

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ
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  هویشی بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرجٌَبی خزاساى استاى اریآبخیشد ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات ّشيٌِ ًزم

 ضياَ تٝ ٘طْ       1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 88 پايٝ ؾاَ ٞسف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

1389 1390 1391 1392 1393 

 40,000 35,000 30,500 26,500 23,000 20,000 ىتاضٞ  ؾٙس اذص ٔؿتثٙيات تفىيه ٚ اضاضي ٕٔيعي 1

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

2 
 ٞاي ؾأا٘ٝ ٚ عثيقي ٔٙاتـ وازاؾتط

 ظٔيٗ تٛنيفي اعالفات
 9,500 8,200 7,150 6,200 5,400 4,700 ٞىتاض  ٞا ٘مكٝ ٔٛظاييه ٚ انالح

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

3 
 تط واضتطي تقييٗ ٚ اؾتقسازياتي

 اوِٛٛغيه تٛاٖ ؾاؼا

 ّٔي اضاضي ترهيم ٚ اؾتقسازياتي ياتي، ٔىاٖ قٙاؾايي،
  تالٔقاضو زِٚتي ٚ قسٜ

 80,500 70,000 60,800 53,000 46,000 40,000 ٞىتاض

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

 :تَضيحبت

 .است شذُ گرد سبل ّر بِ هربَط رقن برًبهِ سبلْبي كل در عوليبت ّر ًرم هحبسبِ از پس ضوٌبً. است شذُ اًجبم پٌجن بهِبرً سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق هحبسببت
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  خیشداریآب بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرجٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات ّشيٌِ ًزم

 ضياَ تٝ ٘طْ       1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 88 پايٝ ؾاَ ٞسف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

1389 1390 1391 1392 1393 

 ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي فّٕيات 1

 44,000 38,000 33,000 29,000 25,000 22,000 ٔتطٔىقة ذاوطيعي فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٔتطٔىقة تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٔتطٔىقة ؾٍٙي فّٕيات

 610,000 530,000 460,000 400,000 350,000 300,000 ٔتطٔىقة چيٗ ذكىٝ فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٞىتاض يهتيِٛٛغ فّٕيات

 0 0 0 0 0 0 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي تٛخيٟي ٔغاِقات

 81,000 70,000 61,000 53,000 46,000 40,000 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي اخطايي ٔغاِقات

 - - - - - - - (اخطايي فّٕيات) ٞسف وُ خٕـ

 ٞا حٛظٜ ؾايط زض آتريعزاضي فّٕيات 2

 44,000 38,000 33,000 29,000 25,000 22,000 ٔتطٔىقة ذاوطيعي فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٔتطٔىقة تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٔتطٔىقة ؾٍٙي فّٕيات

 610,000 530,000 460,000 400,000 350,000 300,000 ٔتطٔىقة چيٗ ذكىٝ فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٞىتاض تيِٛٛغيه فّٕيات

 81,000 70,000 61,000 53,000 46,000 40,000 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ اظ ذاضج زض آتريعزاضي تٛخيٟي ٔغاِقات

 81,000 70,000 61,000 53,000 46,000 40,000 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ اظ ذاضج زض آتريعزاضي اخطايي ٔغاِقات

 - - - - - - - (اخطايي فّٕيات) ٞسف وُ خٕـ

 30,000 26,000 23,000 20,000 17,000 15,000 ٔتطٔىقة ذاوطيعي فّٕيات ٚ ؾيالب پرف فّٕيات اخطاي 3
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 ٚ قٟطي حٛظٜ زض ٞا آترٛاٖ تغصيٝ
 ضٚؾتايي

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٔتطٔىقة تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٔتطٔىقة ؾٍٙي فّٕيات

 1,150,000 1,000,000 910,000 790,000 690,000 600,000 ٞىتاض تيِٛٛغيه فّٕيات

 - - - - - - - ٞسف وُ خٕـ

 :تَضيحبت

 .است شذُ گرد سبل ّر بِ هربَط رقن برًبهِ سبلْبي كل در عوليبت ّر ًرم هحبسبِ از پس ضوٌبً. است شذُ اًجبم پٌجن برًبهِ سبلْبي در (زضنس 15) تَرم ًرخ احتسبة بب ٍ 88 سبل ّسيٌِ ًرم اسبس بر فَق هحبسببت

 شِیسزب شْزستاى -جٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف يتعیی در هؤثز شاخص عولیات

 ساسهاى پیشٌْادی - جٌگل بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ در

         1389/01/16: تٙؾيٓ تاضيد

 ٔتقاضف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 واقت زؾت خٍّٟٙاي تٛؾقٝ

 (خٍّٙىاضي)

 528 200 92.5 90 90 55.5 ٞىتاض ( تصضواضي ٚ ٟ٘اِىاضي) خٍّٙىاضي

 92.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 ٞىتاض خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت،

 10 10 0 0 0 0 ٞىتاض  ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت

 0 0 0 0 0 0 ٞىتاض خٍّٙي ٟ٘اِؿتاٟ٘اي ٍٟ٘ساضي ٚ دٟيعت

 0 0 0 0 0 0 انّٝ ٞعاض * ٟ٘اَ تِٛيس

 630.5 228.5 111 108.5 108.5 74 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

2 

 عطحٟاي پٛقف تحت ؾغٛح افعايف
  خٍُٙ ٔسيطيت

 (ٔرطٚتٝ خٍّٟٙاي احياء ٚ ٔسيطيت)

 5000 5000 5000 0 0 0 ٞىتاض خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ ٚ خٍُٙ پايساض ٔسيطيت عطح تٟيٝ

 850 850 650 400 140 77 ٞىتاض  خٍُٙ پايساض ٔسيطيت اخطايي فّٕيات

 0 0 0 0 0 0 ٞىتاض  خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ اخطايي فّٕيات

 4000 4000 4000 4000 0 0 ٞىتاض تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي تٟيٝ
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 300 300 240 180 120 60 ٞىتاض (تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي فطنٝ زض) تٛؾقٝ ٚ احياء فّٕيات

 16583 0 0 0 0 16583 ٞىتاض * تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ تاظٍ٘طي

 15000 15000 0 0 0 0 ٞىتاض  * ٘مكٝ تٟيٝ

 10150 10150 9890 4580 260 137 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

 تا خٍّٙىـاضي ٚ تٛز ٘رٛاٞـس ٔـٛفك تٛٔـي اي ٌٛ٘ٝ تا قطايغي ٞيچ تحت ٟ٘اَ تا خٍّٙىاضي( وٛٞؿتا٘ي) ذـال ضٚيكٍاٞي ٚضقيت ٚ اؾتـاٖ خٍّٙي تٛٔي ٞاي ٌٛ٘ـٝ اوِٛٛغيىي ذال تؾطق ٚ ٔىطض ذكىؿاِيٟاي ٚ اؾتاٖ ٞٛايي ٚ آب قطايظ تٝ تٛخٝ تا  1-
 .٘ساضز اخطايي لاتّيت عثيقي خٍّٙي ضٚيكٍاٟٞاي اظ ذاضج% 15 ٔيـعاٖ تٝ اؾتـاٖ خٍّٟٙاي تٛؾقـٝ ِـصا. زاقت ٞس٘رٛا چٙـسا٘ي ٔٛفميت آيٙـسٜ زض ٔٛخـٛز ضٚيكٍاٟٞاي اظ ذاضج تٛيػٜ ٚ ذكىؿـاِي ازأـٝ نـٛضت زض ٘يع تـصض

 تٛؾقـٝ ِـصا. ضؾيس ذٛاٞيـٓ خٙـٍُ تٛؾقـٝ اٞساف تٝ اؾتـاٖ تياتا٘ي الّيـٓ زض التطتا ٚ% 25 تٝ% 10 اظ وٕتـط پٛقف تاج ٔيعاٖ افعايف ٚ ٔٛخٛز خٍّٟٙاي ؾـاظي غٙي ٚ احيـا ٚ خٍّٙي ٔٙاتـ ٔسيطيت عطحٟاي اخطاي نٛضت زض فٛق ٞاي ٔحسٚزيت تٝ تٛخٝ تا  2-
 .ٔيٍطزز تيٙي پيف خٍّٟٙا احيا ٚ ؾاظي غٙي ٚ ٔسيطيت عطح لاِة زض ٔٛخٛز تٙه خٍّٟٙـاي ٔحسٚزٜ زض اؾتاٖ خٍّٟٙـاي ؾغـح% 15 ٔيعاٖ تٝ خٙـٍُ

 .اؾت ٍ٘طزيسٜ ِحاػ ٚ ٔحاؾثٝ وٕي ٞسف ٔيعاٖ تقييٗ زض «٘مكٝ تٟيٝ» ٚ «تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ ظٍ٘طيتا» ،«ٟ٘اَ تِٛيس» فّٕيات زض قسٜ تيٙي پيف احداْ *

 ٔطالثت، ٔثاَ فٙٛاٖ تٝ) پصيطز ٔي ا٘داْ ثاتت ؾغح يه زض ؾاِٝ ٕٞٝ قسٜ ياز فّٕيـات فٕالً اٌطچٝ اؾت شوط تٝ الظْ. اؾت ٌطزيسٜ زضج قسٜ ياز فّٕيات ؾـاِٝ پٙح احداْ ؾطخٕـ قىُ تٝ وٕي ٞسف خٕـ ؾتٖٛ زض ٔصوٛض فّٕيات قسٜ تيٙي پيف احداْ *
 تٝ أط ايٗ اؾت تسيٟي اؾت، سٌٜطزي زضج ٚ ٔحـاؾثٝ فـٛق قىُ تٝ ٔٛاضز وٕي ٞسف خٕـ ؾتٖٛ زض قسٜ تيٙي پيف اضلاْ ؾطخٕـ نحت عطفي اظ ٚ ؾاِيا٘ٝ افتثاض تيٙي پيف تٝ تٛخٝ تا ِٚي( ٞىتاض 235/5 ؾغح زض ؾاِٝ ٕٞٝ خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي

 .تٛز ذٛاٞس پٙدٓ تط٘أٝ ؾاَ 5 عي زض ٚ( ثاتت) ٞىتاض 235/5 ؾغح زض فٛق فّٕيات اخطاي ٔقٙاي تٝ تّىٝ تاقس ٕ٘ي ٞىتاض 1177/5 ؾغح زض خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت، ٔٙعِٝ

 هحوَدي عببسعلي عببس پَر حسيي هحوذ

 جٌگلکبري ٍ جٌگلذاري ادارُ رييس  يبردار بْرُ هسٍَل كبرشٌبس

 - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرشْیسزب شْزستاى -جٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات

 استاى پیشٌْادی - جٌگل بخش

         1389/01/16: تٙؾيٓ تاضيد

 ٔتقاضف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ مقاذ فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 واقت زؾت خٍّٟٙاي تٛؾقٝ

 (خٍّٙىاضي)

 81.8 20 20 20 20 1.8 ٞىتاض (1) ٟ٘اِىاضي

 5726 1400 1400 1400 1400 126 ٞىتاض (1) تصضواضي

 5807.8 1420 1420 1420 1420 127.8 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

2 
 خٍّٙي، پاضوٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت

 ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٚ ٟ٘اِؿتاٟ٘ا

 106 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 ٞىتاض خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت،

 119.5 27.5 25.7 23.9 22.1 20.3 ٞىتاض (3) ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت
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 23.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 تاضٞى خٍّٙي ٟ٘اِؿتاٟ٘اي ٍٟ٘ساضي ٚ تدٟيع

 225 45 45 45 45 45 انّٝ ٞعاض * ٟ٘اَ تِٛيس

 249 53.4 51.6 49.8 48 46.2 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

3 

 عطحٟاي پٛقف تحت ؾغٛح افعايف
  خٍُٙ ٔسيطيت

 (ٔرطٚتٝ خٍّٟٙاي احياء ٚ ٔسيطيت)

 12262.5 12262.5 7200 4387.5 225 112.5 ٞىتاض خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ ٚ خٍُٙ پايساض ٔسيطيت عطح تٟيٝ

 2610 2610 2070 1080 450 270 ٞىتاض (4) خٍُٙ پايساض ٔسيطيت اخطايي فّٕيات

 540 540 450 360 270 180 ٞىتاض (5) خٍّٙي ٌاٟٞاي شذيطٜ اخطايي فّٕيات

 1800 1800 1350 900 540 180 ٞىتاض تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي تٟيٝ

 7787.5 7787.5 630 472.5 315 157.5 ٞىتاض (تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي فطنٝ زض) ؾقٝتٛ ٚ احياء فّٕيات

 15826.8 1170 1333.1 1632.8 4230 7460.9 ٞىتاض * تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ تاظٍ٘طي

 15300 3600 4500 4500 2700 0 ٞىتاض  * ٘مكٝ تٟيٝ

 25000 25000 11700 7200 1800 900 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

 .تاقس ٔي خٍّٙي ضٚيكٍاٟٞاي اظ ذاضج زض ؾثع فضاي ايداز ٚ ٟ٘اِىاضي ٔٙؾٛض، 1-

 .تاقس ٔي( زضنس  5 تا 1 خٍّٙي پٛقف تا) خٍّٙي اضاضي زض تصض تا خٍُٙ تٛؾقٝ ٚ تصضواضي ٔٙؾٛض، 2-

 .           ٔيثاقس خٍّٙي ضٚيكٍاٟٞاي اظ ذاضج زض ٟ٘اِىاضي فّٕيات عي قسٜ ايداز ٚ ٔٛخٛز ؾٙٛاتي خٍّٙىاضيٟاي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالثت ٔٙؾٛض،  3-

 .ٔيثاقس خٍّٙي ضٚيكٍاٟٞاي زض...  ٚ لطق ٚ حفاؽت ٟ٘اِىاضي، تصضپاقي، تصضواضي، قأُ( ٔٙؾٛضٜ چٙس خٍّٙساضي) خٍُٙ پايساض ٔسيطيت اخطايي فّٕيات ضزيف ايٗ اخطايي فّٕيات 4-

 .ٔيثاقس...  ٚ لطق ٚ حفاؽت-ٟ٘اِىاضي-تصضپاقي-تصضواضي -ؾغحي ذطاـ قأُ خٍّٙي ايٌاٟٞ شذيطٜ اخطايي فّٕيات ضزيف ايٗ اخطايي فّٕيات 5-

 .اؾت ٍ٘طزيسٜ ِحاػ ٚ ٔحاؾثٝ وٕي ٞسف ٔيعاٖ تقييٗ زض «٘مكٝ تٟيٝ» ٚ «تطزاضي تٟطٜ عطحٟاي احياء ٚ تاظٍ٘طي» ،«ٟ٘اَ تِٛيس» فّٕيات زض قسٜ تيٙي پيف احداْ *

 .اؾت قسٜ تٙؾيٓ خٙٛتي ذطاؾاٖ اؾتاٖ زض -غيثي ٟٔٙسؼ آلاي- ايكاٖ ٔحتطْ ٔقاٖٚ ٚ -يٛؾفي زوتط آلاي خٙاب- وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ؾاظٔاٖ خٍّٙي ٔٙاتـ أٛض زفتط ٔحتطْ وُ ٔسيط تاحضٛض 1387/09/25 خّؿٝ تهٕيٕات اؾـاؼ تط ٞسف زض ٔٛثط ٚ مقاذ فّٕيات ٚ وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ -

( ٞىتاض 235/5 ؾغح زض ؾاِٝ ٕٞٝ خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت، ٔثاَ فٙٛاٖ تٝ) پصيطز ٔي ا٘داْ ثاتت ؾغح يه زض ؾاِٝ ٕٞٝ قسٜ ياز فّٕيـات فٕالً اٌطچٝ اؾت شوط تٝ الظْ. اؾت ٌطزيسٜ زضج قسٜ ياز فّٕيات ؾـاِٝ پٙح احداْ ؾطخٕـ قىُ تٝ وٕي ٞسف خٕـ ؾتٖٛ زض ٔصوٛض فّٕيات قسٜ تيٙي پيف احداْ *
 ؾغح زض فٛق اتفّٕي اخطاي ٔقٙاي تٝ تّىٝ تاقس ٕ٘ي ٞىتاض 1177/5 ؾغح زض خٍّٙي پاضوٟاي تدٟيع ٚ ٍٟ٘ساضي ٔطالثت، ٔٙعِٝ تٝ أط ايٗ اؾت تسيٟي اؾت، ٌطزيسٜ زضج ٚ ٔحـاؾثٝ فـٛق قىُ تٝ ٔٛاضز وٕي ٞسف خٕـ ؾتٖٛ زض قسٜ تيٙي پيف اضلاْ ؾطخٕـ نحت عطفي اظ ٚ ؾاِيا٘ٝ افتثاض تيٙي پيف تٝ تٛخٝ تا ِٚي
 .تٛز ذٛاٞس پٙدٓ تط٘أٝ ؾاَ 5 عي زض ٚ( ثاتت) ٞىتاض 235/5

 هحوَدي عببسعلي عببس پَر حسيي هحوذ

 جٌگلکبري ٍ جٌگلذاري ادارُ رييس  برداري بْرُ هسٍَل كبرشٌبس
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 - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرشْیسزب شْزستاى -جٌَبی ساىخزا استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات

 استاى پیشٌْادی - هزتع بخش

         1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 ٔتقاضف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 ٔطتقساضي عطحٟاي اخطايي ؾغٛح افعايف

(1) 

 29 5 8 10 6 0 ٞىتاض ٞعاض * ٔطتقساضي عطحٟاي تٟيٝ

 128 28 26 26 24 24 ٞىتاض ٞعاض ٔطاتـ انالح

 3.85 0.9 0.9 0.8 0.5 0.75 ٞىتاض ٞعاض ٔطاتـ احياء

 294 60 59 60 55 60 ٞىتاض ٞعاض * ٔطتقساضي عطحٟاي اخطاي تط ٘ؾاضت

 131.85 28.9 26.9 26.8 24.5 24.75 ٞىتاض ٞعاض  ٞسف وُ خٕـ

 40 40 50 30 30 20 ٞىتاض ٞعاض ٔطاتـ ٕٔيعي (2) ٔطاتـ ٕٔيعي 2

 40 40 50 30 30 20 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

 580 580 580 560 550 450 ٞىتاض ٞعاض ٔطتـ زض زاْ چطاي ؾأا٘سٞي (3) ٔطتـ زض زاْ چطاي ؾأا٘سٞي 3

 580 580 580 560 550 450 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

 ضييؽ ٘ؾط عثك وٝ تاقس ٔي( ٞىتـاض ٞعاض 109 ؾـاَ ٞط) ٞىتاض ٞعاض 545 تٛؾقٝ پٙدٓ تط٘أٝ پاياٖ زض «ٔطتقساضي عطحٟاي اخطايي ؾغٛح افعايف» وٕي ٞسف تطاي وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ؾاظٔاٖ ؾٛي اظ قسٜ افالْ ؾغح  1)
 .ٌطزز ٔي افالْ ٞىتاض ٞعاض 1300 تط٘أٝ پاياٖ زض فٛق خسَٚ ٔغاتك اؾتاٖ پيكٟٙاز ِصا تٛزٜ وٓ ؾغح ايٗ وُ ازاضٜ ٔطتـ ؾتازي ازاضٜ

 .تاقس ٔي «لطق ٚ حفاؽت» ٚ «زاْ قطب آب تأٔيٗ» قأُ «ٔطاتـ انالح» قاذم زض قسٜ تيٙي پيف فّٕيات -

 .تاقس ٔي «واضي تٛتٝ» ٚ «تصضپاقي تا تٛأْ ٘يآؾٕا ٘عٚالت شذيطٜ» ،«تصضپاقي تا تٛأْ آتٍيط ٞالِي» قأُ «ٔطاتـ احياء» قاذم زض قسٜ تيٙي پيف فّٕيات -

(2 ٚ3  تاقس ٔي ٞىتـاض ٞعاض 2350 آٖ پـايـاٖ زض ٚ ٞىتاض ٞعاض 2022 پٙدٓ تط٘أـٝ زضاتتـساي «ٔطتـ زض زاْ چـطاي ؾـأا٘سٞي» ٚ «ٔطاتـ ٕٔيـعي» وٕي اٞـساف تطاي وكـٛض آتريـعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ؾاظٔاٖ ؾٛـي اظ قـسٜ افالْ ؾغـح 
 .تاقس ٞىتاض ٞعاض 6288 ٔقازَ ٚ نسزضنس تط٘ـأٝ پاياٖ زض آٖ فّٕىطز ٌطزز ٔي تيٙي پيف ٚ تٛزٜ ٞىتـاض ٞعاض 4000 ٚ 4600 ؾغح زض تطتية تٝ ٞا ظٔيٙٝ ايٗ زض اؾتـاٖ فقّي خـايٍاٜ وٝ حاِيؿت زض ايٗ
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 .اؾت ٍ٘طزيسٜ ِحاػ ٚ ٔحاؾثٝ وٕي ٞسف ٔيعاٖ تقييٗ زض «ٔطتقساضي حٟايعط اخطاي تط ٘ؾاضت» ٚ «ٔطتقساضي عطحٟاي تٟيٝ» فّٕيات زض قسٜ تيٙي پيف احداْ *

 - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرشْیسزب شْزستاى -جٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات

  بیاباى بخش

         1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 ٔتقاضف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ايٞسفٟ فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 وٙتطَ ٚ تياتا٘عزايي فّٕيات اخطاي

 تياتا٘عا تحطا٘ي واٟ٘ٛ٘اي

 6000 1200 1200 1200 1200 1200 ٞىتاض لطق ٚ حفاؽت

 1500 300 300 300 300 300 ٞىتاض آتياضي ٔطحّٝ 6 تا ٕٞطاٜ ٟ٘اِىاضي

 2700 550 550 550 550 500 ٞىتاض ؾٙٛاتي آتياضي

 4750 700 900 1000 1100 1050 ٞىتاض تصضواضي

 تياتا٘عزايي تيٛٔىا٘يه فّٕيات
 (ؾغحي آتٟاي ضٚاٖ ٔسيطيت ٚ وٙتطَ) 

 5500 1000 1000 1200 1200 1100 ٞىتاض

 1400 300 300 300 300 200 ٞىتاض تياتا٘عزايي ذال عطح اخطاي

 4600 800 800 1000 1000 1000 ٞىتاض تياتا٘ي ٔٙاعك واقت زؾت خٍّٟٙاي ٔسيطيت عطح اخطاي

 20000 0 0 0 20000 0 ٞىتاض * تياتا٘ي ٔٙاعك ٔسيطيت اخطايي عطح تٟيٝ

 0 0 0 0 0 0 ٞىتاض  * تازي فطؾايف تحطا٘ي واٟ٘ٛ٘اي وٙتطَ اخطايي عطح تٟيٝ

 0 0 0 0 0 0 ٞىتاض  * تياتا٘ي ٔٙاعك واقت زؾت خٍّٟٙاي ٔسيطيت اخطايي عطح تٟيٝ
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 26450 4850 5050 5550 5650 5350 ٞىتاض  ٞسف وُ خٕـ

 تقييٗ زض «تياتا٘ي ٔٙاعك واقت زؾت خٍّٟٙاي ٔسيطيت اخطايي عطح تٟيٝ» ٚ «تازي فطؾايف تحطا٘ي واٟ٘ٛ٘اي وٙتطَ اخطايي عطح تٟيٝ» ،«تياتا٘ي ٔٙاعك ٔسيطيت اخطايي عطح تٟيٝ» قأُ عطح تٟيٝ فّٕيات زض قسٜ تيٙي پيف احداْ *
 .اؾت ٍ٘طزيسٜ ِحاػ ٚ ٔحاؾثٝ وٕي ٞسف ٔيعاٖ

 - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرشْیسزب شْزستاى -جٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات

  حفاظت بخش

         1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 ٔتقاضف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

1 
 ٚ خٍّٟٙا اظ حفاؽت ضطية اضتماء

 ٔطاتـ

 274.5 76.68 63.9 53.1 44.1 36.72 ٔتطٔطتـ (1) حفاؽتي ؾاذتٕاٟ٘اي ٔطٔت ٚ تدٟيع تىٕيُ، احساث،

 2393709.8 542098.35 505958.4 485930.25 448551 411171.8 ٞىتاض (2) حطيك اعفاء ٚ پيكٍيطي

( ٌياٞي تيٕاضيٟاي ٚ آفات وٙتطَ) ٔطاتـ ٚ خٍّٟٙا اظ حٕايت
(3) 

 2600051.45 600012 560011.05 520010.1 480009.6 440008.7 ٞىتاض

 39.06 15.03 9.99 6.66 4.41 2.97 ٘فط (4) ا٘تؾأي ٚ ٘ؾأي ٘يطٚي تىاضٌيطي

 78.39 30.06 20.07 13.41 8.91 5.94 ٘فط (5) حفاؽتي ٘يطٚي تىاضٌيطي

 78.39 30.06 20.07 13.41 8.91 5.94 ٘فط (6) حفاؽتي ٘يطٚي تدٟيع

 2600051.45 600012 560011.05 520010.1 480009.6 440008.7 ٞىتاض (7) ٔطالثت ٚ ٌكت

 54.72 13.95 12.6 13.5 9.45 5.22 ويّٛٔتط (8) يحفاؽت وٕطتٙس

 2600051.45 600012 560011.05 520010.1 480009.6 440008.7 ٞىتاض  ضازيٛيي قثىٝ ٍٟ٘ساضي ٚ تقٕيط تىٕيُ، انالح، احساث،

 10194389 2342300 2186118 2046061 1888656 1731255 زضنس ٞسف وُ خٕـ

 2400047.73 800016.03 640012.68 480009.51 320006.34 160003.17 ٞىتاض عطح تٟيٝ ٚ ٔغاِقٝ اٖ،٘كيٙ خٍُٙ فؿيّي ؾٛذت تأٔيٗ 2
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 اضاضي زض ٔحّي خٛأـ ٚ فكايط
 تياتا٘ي ٚ ٔطتقي

 2400047.73 800016.03 640012.68 480009.51 320006.34 160003.17 ٞىتاض (9) ؾٛذت ٔهطف اٍِٛي تغييط ٚ تأٔيٗ

 2400047.73 800016.03 640012.68 480009.51 320006.34 160003.17 اضٞىت پايف ٚ ٘ؾاضت

 7200143.19 2400048.09 1920038.04 1440028.53 690019.02 480009.51 زضنس ٞسف وُ خٕـ

                   

 قاذم فٙٛاٖ تٝ «ٔطالثت ٚ ٌكت» فّٕيات ِصا تاقس ٔي( ٌياٞي تيٕاضيٟاي ٚ آفات وٙتطَ ٚ حطيك اعفاء ا٘تؾأي، ٚ ٘ؾأي ٘يطٚي تىاضٌيطي حفاؽتي، ٘يطٚي تىاضٌيطي خّٕٝ اظ) عطح ايٗ زض قسٜ تيٙي پيف قاذم فّٕيات ؾايط تحمك ٔؿتّعْ ٔطالثت ٚ ٌكت قاذم تحمك فٕالٌ ايٙىٝ تٝ تٛخٝ تا
 . اؾت ٌطفتٝ لطاض فُٕ ٔالن پٙدٓ تط٘أٝ ؾاِٟاي عَٛ زض عطح وٕي اٞساف تطآٚضز ٚ تقييٗ زض فّٕيات

 ًژاد رفعتي هحوَد طبّري رضب

 حوبيت ٍ حفبظت ادارُ رييس يگـبى فرهـبًذُ

          

          

          

          

 توضيحات بخش حفاظت:
          

 ٔتطٔطتـ يىهس ظيطتٙاي تا حفاؽتي ؾاذتٕاٖ ٚاحس يه  احساث ٞىتاض، ٞعاض 300 ٞط اظاء تٝ ٔطتٛعٝ ٔقاٚ٘ت تٛافك ٚ حٕايت ٚ ؽتحفا ازاضٜ ضييؽ افالْ تطاتط( احساث فّٕيات) حفاؽتي ؾاذتٕاٟ٘اي ٔطٔت ٚ تىٕيُ احساث، پطٚغٜ پيكٟٙازي ؾغٛح ٔحاؾثٝ زض 1)
 اضتماء» ٞسف تطاي پٙدٓ تط٘أٝ ؾاِٟاي زض وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ٔحتطْ ٖؾاظٔا تٛؾظ قسٜ افالْ وّي ؾغح ٚ ٔٛخٛز ؾاذتٕاٟ٘اي حفاؽتي، ٘يطٚٞاي تقساز قٟطؾتاٖ، ّٔي ٔٙاتـ ٞاي فطنٝ فٛق ٔحاؾثٝ ٔثٙاي. اؾت ٌطزيسٜ ِحاػ ٚ تيٙي پيف

 .تاقس ٔي «ٔطاتـ ٚ خٍّٟٙا اظ حفاؽت ضطية

 خٍّٟٙا، ٔحتطْ ؾاظٔاٖ ؾٛي اظ قسٜ افالْ ضيعي تط٘أٝ اؾاؼ تط وّي قسٜ تقييٗ ؾغح ضز ؾٍٙي تيطٚ٘عزٌيٟاي ٚ ضؾي ٞاي زق ٔؿاحت وؿط اظ پؽ قٟطؾتاٟ٘ا ّٔي ٔٙاتـ ٞاي فطنٝ ٔؿاحت حطيك اعفاء ٚ پيكٍيطي فّٕيات تيٙي پيف ٚ ٔحاؾثٝ ٔثٙاي 2)
 .تاقس ٔي پٙدٓ تط٘أٝ ؾاِٟاي عي وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ
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 وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ٔحتطْ ؾاظٔاٖ ؾٛي اظ قسٜ افالْ ضيعي تط٘أٝ اؾاؼ تط وّي قسٜ تقييٗ ؾغح زض ٟ٘اقٟطؾتا ّٔي ٔٙاتـ ٞاي فطنٝ ٔؿاحت( ٌيـاٞي تيٕاضيٟـاي ٚ آفات وٙتـطَ) ٔطاتـ ٚ خٍّٟٙا اظ حٕايت فّٕيات تيٙي پيف ٚ ٔحاؾثٝ ٔثٙاي 3)
 .تاقس ٔي پٙدٓ تط٘أٝ ؾاِٟاي عي

 زض ضطية ايٗ ضفايت ٚ ؾاِيا٘ٝ ضقس زضنس 50 ضطية افٕاَ ٕٞچٙيٗ ٚ وُ ازاضٜ ايٗ ٔٛخٛز ٘ياظ اؾاؼ تط ٚ ا٘تؾأي ٚ ٘ؾأي ٘يطٚي ٘فط ٞط تطاي ٞىتاض ٞعاض 40 حفاؽتي پٛقف ؾغح فطو تا «ا٘تؾأي ٚ ٘ؾأي ٘يطٚي ٌيطي تىاض» پطٚغٜ پيكٟٙاز ٚ ٔحاؾثٝ زض 4)
 .اؾت ٌطزيسٜ الساْ پٙدٓ تط٘أٝ عَٛ

 ايٗ ضفايت ٚ ؾاِيا٘ٝ ضقس زضنس 50 ضطية افٕاَ عطفي اظ ٚ 1388 ؾاَ پاياٖ زض ٔٛخٛز حفاؽتي پطؾُٙ ٘فط 32 تقساز ٔثٙاء ٚ ؽتيحفا ٘يطٚي ٘فط ٞط تطاي ٞىتاض ٞعاض 20 حفاؽتي پٛقف ؾغح فطو تا «حفاؽتي ٘يطٚي تىاضٌيطي» پطٚغٜ پيكٟٙاز ٚ ٔحاؾثٝ زض 5)
 .اؾت ٌطزيسٜ الساْ پٙدٓ تط٘أٝ عَٛ زض ضطية

 ٔطاتـ ٚ خٍّٟٙا اظ حفاؽت ضطية اضتماء تٝ ٔطتٛط قسٜ تيٙي پيف زضنس ٚ عثيقي ٔٙاتـ ؾغٛح تا تط٘أٝ اتتساي ؾاِٟاي زض چٝ اٌط «٘تؾأيا ٚ ٘ؾأي ٘يطٚي تىاضٌيطي» ٚ «حفاؽتي ٘يطٚي تىاضٌيطي» فّٕيات زض قسٜ تيٙي پيف احداْ اؾت شوط تٝ الظْ -
 .تاقس ٔي ٘فط ٞط حفاؽتي پٛقف ؾغح اؾاؼ تط تط٘أٝ زض قسٜ تيٙي پيف ضطية ٚ ؾغح ٔغاتك تط٘أٝ ا٘تٟاي زض ِٚي ٘ساضز ٕٞرٛا٘ي

 .تاقس ٔي زؾتٍاٜ حفاؽتي ٘يطٚٞاي ا٘فطازي تدٟيعات تاتت  پٙدٓ تط٘أٝ ؾاِٟاي زض آٖ زضنسي 15 افعايف ٚ ضياَ 5،000،000 ٔقازَ ضلٕي 1388 ؾاَ زض ٘فط ٞط اظاء تٝ حفاؽتي ٘يطٚي تدٟيع فّٕيات تيٙي پيف ٚ ٔحاؾثٝ ٔثٙاي 6)

 .تاقس ٔي پٙدٓ تط٘أٝ ؾاِٟاي عي وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ٔحتطْ ؾاظٔاٖ ؾٛي اظ قسٜ افالْ ضيعي تط٘أٝ اؾاؼ تط وّي قسٜ تقييٗ ؾغح زض قٟطؾتاٟ٘ا ّئ ٔٙاتـ ٞاي فطنٝ ٔؿاحت ٔطالثت ٚ ٌكت فّٕيات تيٙي پيف ٚ ٔحاؾثٝ ٔثٙاي 7)

 .اؾت ٌطزيسٜ فُٕ قٟطؾتاٟ٘ا ٚ اؾتاٖ زض ٔٛخٛز اخطايي تٛاٖ تٝ تٛخٝ تا ٚ قٟطٞا حاقيٝ حؿاؼ ٔٙاعك تٛيػٜ اؾتاٖ ؾغح زض «ٙياتٔؿتث تفىيه ٚ اضاضي ٕٔيعي» پطٚغٜ اتٕاْ فسْ خٟت تٝ پٙدٓ تط٘أٝ عَٛ زض حفاؽتي وٕطتٙس ؾغٛح پيكٟٙاز ٚ ٔحاؾثٝ زض 8)

 وُ پٙدٓ تط٘أٝ پاياٖ تا وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ٔحتطْ ؾاظٔاٖ ؾٛي اظ قسٜ افالْ يعيض تط٘أٝ اؾاؼ تط وٝ عطيمي تٝ تٛزٜ فُٕ ٔالن قٟطؾتاٟ٘ا عثيقي ٔٙاتـ اضاضي ؾغٛح ؾٛذت ٔهطف اٍِٛي تغييط ٚ تأٔيٗ فّٕيات تيٙي پيف ٚ ٔحاؾثٝ ٔثٙاي 9)
 .قٛز زازٜ پٛقف ّٔي ٔٙاتـ اضاضي ؾغٛح

          

 - تَسعِ پٌجن بزًاهِ ذرشْیسزب شْزستاى -جٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات

  هویشی بخش

         1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 ٔتقاضف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 

 225000 0 0 99000 63000 63000 ٞىتاض (1) ؾٙس اذص ٔؿتثٙيات تفىيه ٚ اضاضي ٕٔيعي 1



                                                                           غير قابل استناد                                                                                                               -پيش نويس سند توسعه شهرستان سربيشه

 

 

190 

 

 225000 0 0 99000 63000 63000 اضٞىت ٞسف وُ خٕـ

2 
 ٞاي ؾأا٘ٝ ٚ عثيقي ٔٙاتـ وازاؾتط

 ظٔيٗ تٛنيفي اعالفات
 414000 108000 99000 90000 63000 54000 ٞىتاض (2) ٞا ٘مكٝ ٔٛظاييه ٚ انالح

 414000 108000 99000 90000 63000 54000 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

3 
 اؾاؼ تط واضتطي تقييٗ ٚ اؾتقسازياتي

 اوِٛٛغيه اٖتٛ

 ّٔي اضاضي ترهيم ٚ اؾتقسازياتي ياتي، ٔىاٖ قٙاؾايي،
 (3) تالٔقاضو زِٚتي ٚ قسٜ

 36000 9000 9000 6750 6750 4500 ٞىتاض

 36000 9000 9000 6750 6750 4500 ٞىتاض ٞسف وُ خٕـ

          

 .اؾت قسٜ ا٘داْ ثثت ازاضات ٚ وُ ازاضٜ ايٗ تٛاٖ اؾاؼ تط ٚ ىيتٔاِ ؾٙس اذص ؾطيقتط چٝ ٞط ضطٚضت تٝ تٛخٝ تا «ؾٙس اذص» فّٕيات تٙسي ظٔاٖ 1)

 .تاقس ٔي ٔدسز تطزاضي ٘مكٝ احتٕاالً ٚ تاظتيٙي ٘ياظٔٙس وٝ اؾت ؾٙٛاتي ٞاي ٘مكٝ ؾغٛح ٔيعاٖ ٞا، ٘مكٝ ٔٛظاييه ٚ انالح فّٕيات تيٙي پيف ٚ ٔحاؾثٝ ٔثٙاي 2)

 تالٔقاضو قسٜ ّٔي اضاضي ياتي اؾتقساز ٚ ياتي ٔىاٖ قٙاؾايي، تٝ ٘ؿثت تايؿت ٔي اتتسا حمٛلي ٚ حميمي اقرال تٝ ٚاٌصاضي خٟت وكاٚضظي غيط ٚ وكاٚضظي عطحٟاي اخطاي تطاي زِٚتي ٚ قسٜ ّٔي اضاضي ٚاٌصاضي قطايظ ٚ ضٛاتظ اِقُٕ زؾتٛض تٝ فٙايت تا 3)
 . تاقس ٔي( پٙدٓ تط٘أٝ پاياٖ تا ٞىتاض 5000 ؾاَ ٞط اؾتاٖ پيكٟٙازي)  اؾتاٖ ٘ياظ اظ تيكتط تؿياض ٚ وكٛض آتريعزاضي ٚ ٔطاتـ خٍّٟٙا، ٔحتطْ اظٔاٖؾ ؾٛي اظ اتالغي وٕي اٞساف اؾاؼ تط فٛق خسَٚ زض پيكٟٙازي حدٓ اِثتٝ وٝ ٕ٘ٛز الساْ

          

 ًجفي هحوذ فذايي هحوذرضب

 هٌْذسي ادارُ رييس هويسي ادارُ رييس

 شِیسزب شْزستاى -جٌَبی خزاساى استاى آبخیشداری ٍ طبیعی هٌابع تَسعِ سٌذ كوی اّذاف تعییي در هؤثز شاخص عولیات

 استاى پیشٌْادی - آبخیشداری بخش - تَسعِ پٌجن بزًاهِ در

         1388/10/28: تٙؾيٓ تاضيد

 ٔتقاضف ٚاحس ٞسف زض ٔؤثط ٚ قاذم فّٕيات وٕي ٞسفٟاي فٙاٚيٗ ضزيف
 پٙدٓ تط٘أٝ

 خٕـ
1389 1390 1391 1392 1393 
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 ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي فّٕيات 1

 111625.65 27709.65 24300 21600 19800 18216 ٔتطٔىقة ذاوطيعي فّٕيات

 10384.65 2650.5 2308.5 1958.4 1817.1 1650.15 ٔتطٔىقة تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 2076.75 530.1 461.7 391.5 363.6 329.85 ٔتطٔىقة ؾٍٙي فّٕيات

 2011.05 499.5 435.6 387 359.1 329.85 تطٔىقةٔ چيٗ ذكىٝ فّٕيات

 3115.35 795.15 692.55 587.7 544.95 495 ٞىتاض تيِٛٛغيه فّٕيات

 0 0 0 0 0 0 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي تٛخيٟي ٔغاِقات

 23.94 5.85 5.31 4.77 4.23 3.78 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ زض آتريعزاضي اخطايي ٔغاِقات

 129237.39 32190.75 28203.66 24929.37 22888.98 21024.63 ٞىتاض ٞعاض (اخطايي فّٕيات) ٞسف وُ خٕـ

 ٞا حٛظٜ ؾايط زض آتريعزاضي فّٕيات 2

 402382.35 96537.15 89100 81000 72900 62845.2 ٔتطٔىقة ذاوطيعي فّٕيات

 19959.75 4924.8 4514.4 3916.35 3568.05 3036.15 ٔتطٔىقة تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 7484.85 1846.8 1692.9 1468.8 1337.85 1138.5 ٔتطٔىقة ؾٍٙي فّٕيات

 4822.65 1160.55 1064.7 968.4 881.1 747.9 ٔتطٔىقة چيٗ ذكىٝ فّٕيات

 4990.05 1231.2 1128.6 979.2 891.9 759.15 ٞىتاض تيِٛٛغيه فّٕيات

 9 0 0 0 9 0 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ ظا ذاضج زض آتريعزاضي تٛخيٟي ٔغاِقات

 36.27 8.55 8.1 7.2 6.57 5.85 ٞىتاض ٞعاض ؾسٞا حٛظٜ اظ ذاضج زض آتريعزاضي اخطايي ٔغاِقات

 439684.92 105709.05 97508.7 88339.95 126762.43 68532.75 ٞىتاض ٞعاض (اخطايي فّٕيات) ٞسف وُ خٕـ

3 
 تغصيٝ ٚ ؾيالب پرف فّٕيات اخطاي

 ضٚؾتايي ٚ قٟطي حٛظٜ زض ٞا ٛاٖآتر

 331290.9 72450 72692.1 65641.5 59625 60882.3 ٔتطٔىقة ذاوطيعي فّٕيات

 1689.75 378 378 331.65 301.95 300.15 ٔتطٔىقة تٙسي ٌاتيٖٛ فّٕيات

 3379.5 756 756 663.75 603.9 599.85 ٔتطٔىقة ؾٍٙي فّٕيات

 3379.5 756 756 663.75 603.9 599.85 ٞىتاض تيِٛٛغيه فّٕيات

 339739.65 74340 74582.1 67300.65 61134.75 62382.15 ٞىتاض ٞعاض ٞسف وُ خٕـ

          

 .اؾت قسٜ ازپيكٟٙ ٚ تٟيٝ افتثاض تأٔيٗ ِحاػ تٝ ٌصقتٝ ؾٙٛات فّٕىطز تٝ تٛخٝ تا ٚ اخطايي تٛاٖ ٚ پتا٘ؿيُ تا ٔتٙاؾة وُ ازاضٜ آتريعزاضي ٔقاٚ٘ت ٘ؾط عثك فٛق احداْ *
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 ثبًَي حسيٌي هحوذ      

 آبخيسداري هسئَل كبرشٌبس      
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