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 هقذهِ

َبي وطبيسصي  اي وطبيسصي دس فبغلٍ سشضمبسي َبي ومًوٍ صي اوزب  آمبسگيشيسيضان ثخص وطبيس سدٌ ومًدن ويبصَبي آمبسي ثشوبمٍآيثٍ مىظًس ثش

ثٍ مشعلاٍ   استبن 31دس  1389خش سبل ايا آمبسگيشي ثبغذاسي طشط دس َميه ساستب .است َبي مشوض آمبس ايشان اص ثذي تأسيس ثًدٌ يىي اص ثشوبمٍ

داساي  َبي يثشداس ثُشٌاي دس مًسد تؼذاد  دس ايه طشط اطالػبت گستشدٌ. دَذ يپًضص م داساي فؼبليت ثبغذاسي سا َبي ثشداسي ثُشٌ دسآمذ وٍارشا 

مماذاس   ،مسبعت ثبؽ ي للمستبن، مسبعت ثبؽ سبدٌ، مسبعت ثبؽ مخلاً  ثشداسان،  يضغ سًاد ي تغػيالت ثُشٌ ان،ثشداس ثُشٌ ، سهفؼبليت ثبغذاسي

ضاذٌ   آيسي رماغ ي داساي فؼبليات ثبغاذاسي   َاب  ثشداسي ثُشٌمػشف ضذٌ دس سم ي  ممذاس وًدي  تًليذ مغػًالت ثبغي، تؼذاد دسخت ثبسيس ي وُبل

َبي ارشاياي   اغطالعبت فىي ي سيش ثبضذ مستلض  آضىبيي ثب مفبَيم،وٍ لبلجي  ضذٌ ثٍ َش ضىل ي دس َش  استفبدٌ وبسثشان اص اطالػبت اسائٍ. است

واٍ اغلات مفابَيم ي اغاطالعبت ماًسد       رب آناص . ضًد بيذ طشط مغسًة ميرضي اليىفه وت ػىًان ثٍدس ايه طشط آمبسگيشي است وٍ  وبس سفتٍ ثٍ

، مفابَيم َبي مًرًد دس ارَبن ػمًمي متفابيت ثبضاذ، ثاذين تًراٍ ثاٍ تؼابسيف ي        ثغج، خبظ ايه طشط آمبسي است ي ممىه است ثب ثشداضت

ضىذ ي َش َذفي اص وبسثشد وتبيذ داضتٍ ثبضاىذ، مطبلؼاٍ   لزا ثٍ آوبن دس َش سطغي وٍ ثب .خًاَىذ ضذ اي ي سليمٍَب ثشداضتوبسثشان مغتش  دصبس 

 .ضًد تًغيٍ مي مفبَيم تؼبسيف ي
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 ّاي آهاري ّا ٍ استفادُ اس جذٍل ًكاتي در هَرد رٍش اًتخاب ًوًَِ

 رٍش اًتخاب ًوًَِ

 ًقاط رٍستايي -1

 2ي  1َاب ثاٍ دي    اياه آثابدي  . اوتخابة ضاذوذ   1382َبي ومًوٍ ثب استفبدٌ اص صبسصًة آمبسي عبغل اص سشضمبسي ػمًمي وطابيسصي   اثتذا آثبدي

 .تمسيم ضذوذ

ثاشداسي   ثشداسان غيش سبوه اص طشيك فُشست ثشداسان داساي ثبؽ ي ثُشٌ رمؼيتي َستىذ وٍ ليست خبوًاسَبي ثُشٌ َبي وم آثبدي :1ّاي گزٍُ  آتادي

ثاشداسان داساي ثابؽ پاس اص ضىبسابيي ثاش عسات يساؼت         ثُشٌثشداسي،  َب عيه فُشست دس ايه آثبدي. آثبدي ي مطلؼيه مغلي آمبدٌ گشديذوبمل 

ضامبسي ماًسد    تماب  گيشي ي صيشگشيٌ دي  ثاٍ سيش   ثشداسان صيشگشيٌ ايل ثٍ سيش ومًوٍ ثُشٌ. فؼبليت ثٍ دي صيشگشيٌ وًصه ي ثضسي تمسيم ضذوذ

فماط داساي دسختابن    ثاشداسان  ثُاشٌ بؽ ي للمساتبن ي  َىتبس ث 3داضته ثشداسان ثٍ ثضسي ي وًصه،  ثىذي ثُشٌ ضبثطٍ طجمٍ. ي لشاس گشفتىذآمبسگيش

ثشداسان وًصاه ومًواٍ لاجال تُياٍ ضاذٌ ي دس       َبي ثُشٌ سديفضمبسٌ  ،ثشاي سًُلت وبس. ثشداس وًصه دس وظش گشفتٍ ضذوذ ثٍ ػىًان ثُشٌپشاوىذٌ 

 .اختيبس مأمًس آمبسگيشي لشاس گشفتٍ ثًد

استخشاد ي  1382َبي سشضمبسي ػمًمي وطبيسصي  َب مستميمب اص فبيل دادٌ يه گشيٌ اص آثبديثشداسان ومًوٍ دس ا فُشست ثُشٌ :2ّاي گزٍُ  آتادي

 .َب ضشيستي وذاضت ثشداسي دس ايه گشيٌ اص آثبدي  ثشاي آمبسگيشي دس اختيبس مأمًس لشاس گشفت لزا فُشست

 شْزيًقاط  -1

ثذين ويابص ثاٍ   ثشداسان ومًوٍ  تؼييه ضذ سپس ثُشٌ 1382وطبيسصي  ضُشي ومًوٍ دس اثتذا ثب استفبدٌ اص صبسصًة آمبسي سشضمبسي ػمًمي ومب 

 .دس اختيبس سبصمبن آمبسگيشي لشاس گشفت 2َبي گشيٌ  اوتخبة ي مبوىذ آثبدي 82ثشداسي مزذد، مستميمب اص سبل  فُشست

اطالػابت ثاًدٌ    تجا حمجىبي  پبسخگً ي تىميل پشسطىبمٍ ثش اسبس اظُبسات فؼبليت ثبغذاسيثشداس داساي  مشارؼٍ ثٍ ثُشٌ دس صمبن آمبسگيشي

 .استفبدٌ ضذٌ استَب  ثشاي تىميل فش  ثشداس مشتجط ثب ثُشٌ ثشداس فشاَم وجًدٌ، اص افشاد دس مًاسدي وٍ امىبن دستشسي ثٍ ثُشٌ .است

 ّاي آهاري ًكات هَرد تَجِ در جذٍل

َب ثٍ دلت تًراٍ   آن ثٍ مىذسربت ستثبي ذٌ است وٍ ميتطىيل ض «مته رذيل»ي  «ستًن ضشط» ،«َب سشستًن» ،«ػىًان»َش رذيل آمبسي اص 

 لبثال  (سشستًن ي ضاشط  ػىًان،) دَىذ ي ثٍ يسيلٍ مىذسربت سٍ لسمت مته رذيل ضبمل اػذادي است وٍ اطالػبت آمبسي سا تطىيل مي. ضًد

 ،َاب  ه وبفي ويست ي ثبيذ ثٍ صيشواًيس دس ثشخي مًاسد، مطبلت مىذسد دس سٍ لسمت وب  ثشدٌ ضذٌ ثشاي دسن اطالػبت مت .َستىذ دسن ي تجييه 

 .آمبسگيشي ويض تًرٍ ضًد مأمًسساَىمبي  مزمًػٍتؼبسيف ي تًضيغبت ايه ساَىمب يب 

. ضًد ولي تًضيظ دادٌ مي طًس ثٍ، صمبن آمبسي ي مبَيت يب مًضًع اػذاد مته رذيل  دس ػىًان رذيل مؼمًالً سطظ رغشافيبيي تغت پًضص

آمابسي وتابيذ اياه     َبي رذيل دس. وىذ دليك مبَيت ي مفًُ  اطالع مىذسد دس خبوٍ مغل تمبطغ سا مطخع مي طًس ثٍَب  ستًن ضشط ي سشستًن

استفبدٌ ضذٌ است ي ممىه است يه للم آمبسي ثب صىذ واًع   فؼبليت ثبغذاسيَبي داساي  ثشداسي ثىذي ثُشٌ طشط اص ستًن ضشط ػمًمبً ثشاي طجمٍ

 :سائٍ ضًدثىذي ي دس صىذ رذيل ثٍ ضشط صيش ا طجمٍ

 (استبوي) رغشافيبيي تمسيمبتثىذي ثش اسبس  طجمٍ (1

 ثبؽ ي للمستبن يسؼت اساضيثىذي ثش اسبس  طجمٍ (2

 ثشداس ثىذي ثش اسبس سه ثُشٌ طجمٍ (3
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ثب َام    َب سطش رمغ َبي متفبيت اسائٍ ضًد دس تمب  آن رذيل ثىذي ضبيبن روش است اگش يه للم اطالع ثب پًضص يىسبن دس صىذ رذيل ثب طجمٍ

 َابي  َبي رذيل ثبيذ تًرٍ ضًد وٍ سشرمغ. ضذن اػذاد دس آن يرًد داضتٍ ثبضذ وبضي اص گشد رضئيسبيي خًاَىذ ثًد ي ممىه است اختالف م

ٍ ؤي م سسامي  َبي ثشداسان ضشوت ثشداس ثٍ دليل ػذ  پًضص ثُشٌ سه ثُشٌ ثش اسبس ثىذي ضذٌ ثب طجمٍ اسائٍ  ي ػماًمي ومتاش ياب مسابيي     َاب  سسا

ٍ َابي   ساشرمغ َمضىايه   .ضذٌ دس سبيش طجمبت ي تمسيمبت رغشافيبيي خًاَذ ثاًد  َبي اسائٍ رمغ  ثابؽ ي للمساتبن   يساؼت اساضاي   ثىاذي  طجما

 .خًاَذ ثًداستبوي  ثىذي طجمٍَب دس  سشرمغي يب مسبيي  ومتشمغػًالت ثٍ دليل ػذ  پًضص دسختبن پشاوىذٌ، 

 هْن اتحتَضي

 ٌَبي داساي ثبؽ ي للمستبن ي يب دسختبن پشاوىذٌ، متؼلك ثٍ اضخبظ عميماي   ثشداسي ي ثُشٌَبي داساي فؼبليت ثبغذاسي ضبمل تمبم ثشداسي ثُش

 (1سرًع ثٍ رذيل . )ثشايسد ضذٌ استثشداسي  ثُشٌ 2378903داساي فؼبليت ثبغذاسي ي َب سيداثش تؼذاد ايه ثُشٌ. استيب عمًلي 

 ٌثاشايسد ضاذٌ اسات    ثاشداسان   ي وٍ ثش عست سه ي سًاد ي رىس ثُشٌَبي داساي فؼبليت ثبغذاسي متؼلك ثٍ اضخبظ عميم اسيدثش تؼذاد ثُش

 (2سرًع ثٍ رذيل . )ثشايسد ضذٌ است 2376476َب  ي متؼلك ثٍ اضخبظ عمًلي وجًدٌ ي تؼذاد آنبَ ثشداسي ضبمل ثُشٌ

 ٌاػم اص تؼلاك ثاٍ   )مزتمغ است َبي داساي ثبؽ ي للمستبن ثٍ غًست وبضت  ثشداسي َبي داساي ثبؽ ي للمستبن مىغػشا ضبمل ثُشٌ ثشداسي ثُش

 َساتىذ  …َبيي وٍ داساي ثبؽ ي للمستبن ويستىذ يلي داساي دسختبن پشاوىذٌ دس عبضيٍ مضاسع ي ثشداسي ي ثُشٌ( اضخبظ عميمي يب عمًلي

 (ثشداسي ثُشٌ 2081848ثشايسد  -6سرًع ثٍ رذيل ) .گيشد سا دس ثش ومي

 ٌَبي متؼلك ثٍ اضخبظ عمًلي  ثشداسي َبي سىي ثشايسد ضذٌ است ضبمل ثُشٌ ش عست گشيٌَبي داساي ثبؽ ي للمستبن وٍ ث ثشداسي تؼذاد ثُش

 .ثشداسي ثشايسد ضذٌ است ثُشٌ 2079655وجًدٌ ي تؼذاد 

 ٍآثاي ي  ) اوابس، اوزياش   تَبي ارشاي طشط اص طشيك وبَص تؼذاد ومًوٍ تػميم گشفتٍ ضذ اطالػبت مشثً  ثٍ مغػًال ثٍ مىظًس وبَص َضيى

ليسي، صيتًن، سيت، گاشدي،   ،، پشتمبل، پستٍ، صبي، خشمب، صسدآلً(آثي ي ديم) اوًاع آلً ي گًرٍ، اوًاع تجشيضي، ثبدا  ،(آثي ي ديم) ، اوگًس(ديم

دسغاذ   2/92َاب   تًلياذ آن  1382 -وطابيسصي  َبي سشضمبسي ػمًمي ثش اسبس دادٌضليل ي ضفتبلً وٍ  ،آلجبلً، وبسوگي، َلً ،گالثي، گيالس

اساتخشاد   «سبيش مغػًالت»تغت ػىًان مغػًل ي سبيش مغػًالت ثبغي وب  ثٍ تفىيه  دادٌ استسا تطىيل وطًس  غيتًليذ مغػًالت ثب

 .ضًدي مىتطش 

 تًسط وبسضىبسبن مشواض آمابس    مًضًع ي ثشسسي ميذاوي 1َبي گشيٌ  پًضطي دس آثبدي ثٍ دليل يلًع خطبي ومتُشان ي الجشص  َبي دس استبن

 اطالػابت  ايه طاشط ثاب   َبي ومًوٍ فُشست ضذٌ دس آثبدي فؼبليت ثبغذاسيان داساي ثشداس ثُشٌتؼذاد ي ي ممبيسٍ ايشان ي يصاست رُبد وطبيسص

اص ضاشيت   ي اياه دي اساتبن  َاب  آثبدياص  تؼذاد صيبديثشاي وبَص خطب دس  1386ي آمبسگيشي ثبغذاسي  1382سشضمبسي ػمًمي وطبيسصي 

ضبيبن روش اسات سابصمبن ارشاياي طاشط دس اياه دي اساتبن ثاٍ         .استفبدٌ ضذ 1386بل وًصه ي ثضسي فُشست ضذٌ دس س ثشداس ثُشٌتؼذاد 

اص دفتش آمبس ي اطالػبت اساتبوذاسي تُاشان    طشطغًست ياعذ ي تًسط سبصمبن رُبد وطبيسصي ي سبصمبن وظب  مُىذسي استبن تُشان ي وبظش 

 .اوتخبة ضذٌ ثًد

  َبي استبن ثٍ ضذت وابَص يبفتاٍ    ي داساي فؼبليت ثبغذاسي، مسبعت ثبؽ ي للمستبنبَ ثشداسي ثُشٌافضايص تؼذاد  سغم ػليدس استبن سمىبن

 َب ثبؽمسبعت  دسغذ 80ثيص اص  1386سبدٌ استبن وٍ دس سبل  َب ثبؽمسبعت وٍ دسغذ  دَذ ميوطبن  َب پشسطىبمٍثشسسي مغتًاي . است

ثب تًراٍ ثاٍ اياه واٍ     . مخلً  افضايص يبفتٍ است يَب ثبؽمسبعت دسغذ وبَص يبفتٍ ي ثٍ َميه وسجت  25ثٍ  1389دس سبل  ،ثًد استبن

 .اعتيب  اص اطالػبت استفبدٌ ومبيىذ ليذ ثب ضًد مياص اطالػبت استبن سمىبن تًغيٍ  وىىذگبن استفبدٌامىبن اغالط خطب فشاَم وطذ ثٍ 

  ثٍ دليل افضايص عذ وػابة تؼاذاد    تًاوذ مي 1386وسجت ثٍ سبل  1389ي داساي فمط دسختبن پشاوىذٌ دس سبل َب ثشداسي ثُشٌوبَص تؼذاد

ي داساي فماط  َاب  ثاشداسي  ثُاشٌ ثٍ مىظًس رلًگيشي اص افضايص ضبوس اوتخبة  ،مطبلؼبت اوزب  ضذٌ بث. ثبضذ 1389دس سبل  دسختبن پشاوىذٌ

ي  1389دس سبل  اغلٍ 2 ثٍ 1386دس سبل  اغلٍ 1وىذٌ خشمب اص اعذ وػبة تؼذاد دسخت پش ،وًصه ثشداس ثُشٌي َب ومًوٍدسخت پشاوىذٌ دس 

 .افضايص يبفت 1389دس سبل  اغلٍ 10ثٍ  1386دس سبل  اغلٍ 7 تؼذاد دسخت پشاوىذٌ تجشيضي اص

  دس سطظ دي سبصمبن رُبد وطبيسصي  َب ومًوٍىظًس وبَص مطىالت ارشايي مثٍ  دس استبن وشمبن،ثٍ دليل يرًد دي سبصمبن رُبد وطبيسصي

سابصمبن   اطالػبت ،َبي اوتطبساتيدپس اص استخشاد اطالػبت ثٍ مىظًس سػبيت استبوذاس. اپتيمم ضذ مىطمٍ وشمبن ي مىطمٍ ريشفت ي وُىًد

 .است ٌ ضذ مىتطشدس لبلت استبن وشمبن  وشمبن ي مىطمٍ ريشفت رُبد وطبيسصي
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 طزح كليهشخصات 

 ّذف كلي

َبي وطًس ثشاي صمبن آمابسي تؼيايه    سطظ استبن ثبغذاسي دسَذف ولي ايه طشط، ثشآيسد ممذاس يب تغييشات اطالػبت آمبسي مًسد ويبص اص فؼبليت 

 .ضذٌ است

 ّذف  جاهؼِ

َذف سا تطىيل   َستىذ ربمؼٍ 2دس ومب  ضُشي ي سيستبيي وطًس وٍ دس سيص آمبسگيشي داساي فؼبليت ثبغذاسي 1َبي وطبيسصي ثشداسي تمبمي ثُشٌ

 .دَذ مي

 آهارگيزي  جاهؼِ

َاب اطالػابت عبغال اص     دس ضُشَب ي ثشخي آثبديثشداس ثًدن  مالن ثُشٌ)فؼبليت ثبغذاسي دس سيص آمبسگيشي  َبي وطبيسصي داساي ثشداسي تمب  ثُشٌ

رواش اسات واٍ     ضابيبن . دَىاذ  مًسد آمبسگيشي طشط سا تطاىيل ماي    ، ربمؼٍ(دس وظش گشفتٍ ضذٌ است 1382سشضمبسي ػمًمي وطبيسصي سبل 

 .دس ومب  ضُشي اص پًضص ربمؼٍ َذف خبسد ضذٌ است سبوه ثشداسَبي غيش َبي متؼلك ثٍ ثُشٌ ثشداسي ثُشٌ

 ٍاحذآهاري

متش مشثغ ثابؽ ي للمساتبن    200ثشداسي وطبيسصي داساي فؼبليت ثبغذاسي دس سيص آمبسگيشي است وٍ داساي عذالل  ياعذ آمبسي ايه طشط يه ثُشٌ

 .ثبضذ

َبي سسمي يب مؤسسبت ػماًمي   ثشداسان غيش سبوه، خبوًاسَبي مؼمًلي غيش سبوه ي ضشوت ي ضبمل خبوًاسَبي مؼمًلي سبوه، ثُشٌثشداسان وطبيسص ثُشٌ -1

َابي متؼلاك ثاٍ خبوًاسَابي مؼماًلي سابوه        ثاشداسي  دس لبلات ثُاشٌ  ( دس غًست يرًد)َبي متؼلك ثٍ خبوًاسَبي مؼمًلي غيش سبوه  ثشداسي ثُشٌ. َستىذ

 .ضًوذ آمبسگيشي مي

ثاشاي مغػاًالت صياش دس غاًست     . متش مشثغ ثبؽ ي للمستبن ثبضذ 200ثشداس وطبيسصي دس غًستي داساي فؼبليت ثبغذاسي است وٍ داساي عذالل  يه ثُشٌ -2

 .ضًد َذف ايه طشط مغسًة مي  ثب تًرٍ ثٍ تؼذاد دسخت رضي ربمؼٍ( متش مشثغ ثبؽ ي للمستبن 200عذالل )ثشلشاس وجًدن ضش  مزوًس 

 تؼذاد درخت صَلًام هح

 تش اغلٍ ي ثيص 2 خشمب، گشدي، پشتمبل، ثبدا  ي اوزيش

 تش اغلٍ ي ثيص 10 اوًاع تجشيضي
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 سهاى آهاري

 .است 1389گش سبل تمًيمي صمبن آمبسي ثشاي ثخطي اص الال ، سيص آمبسگيشي ي ثشاي ثخطي دي

 سهاى آهارگيزي

 .گشفتٍ ضذٌ است دس وظش 1389اسفىذ سبل  22ثُمه تب  23صمبن آمبسگيشي ايه طشط 

 رٍش آهارگيزي

 .اي است سيش آمبسگيشي دس ايه طشط، آمبسگيشي ومًوٍ

 اطالػات آٍري جوغرٍش 

ثاشاي  . ضاًد  آيسي ماي  ثاشداس رماغ   ثشداس ي يب يىي اص اػضابي خابوًاس ثُاشٌ    ثشداس سبوه اص طشيك مػبعجٍ عضًسي ثب ثُشٌ اطالػبت خبوًاسَبي ثُشٌ

غًست اص طشيك مػابعجٍ عضاًسي ثاب      اص طشيك مػبعجٍ ثب يي ي دس غيش ايه غيش سبوهثشداس  دس غًست دستشسي ثٍ ثُشٌ غيش سبوهثشداسان  ثُشٌ

 .ضًد آيسي مي مطلؼيه مغلي، اطالػبت رمغ

 سطح ارائِ تزاٍردّا

 .سطظ َش استبن ي ول وطًس لبثل اسائٍ است ثشايسدَب دس

 پاراهتزّاي هَرد ًظز

 َبي داساي فؼبليت ثبغذاسي ثشداسي ثشايسد تؼذاد يب ثشايسد تغييشات تؼذاد ثُشٌ -

 ثشايسد مسبعت يب ثشايسد تغييشات مسبعت ثبؽ ي للمستبن -

 (مغػًلي ته)َبي داساي وبضت سبدٌ  ثشايسد مسبعت يب ثشايسد تغييشات مسبعت ثبؽ -

 (صىذمغػًلي)َبي داساي وبضت مخلً   ثشايسد مسبعت يب ثشايسد تغييشات مسبعت ثبؽ -

 ثشداسان داساي فؼبليت ثبغذاسي َب ثش عست سه، رىس ي سًاد ثُشٌ ثشداسي ي تؼذاد ثُشٌ َب ثبؽثشايسد مسبعت يب ثشايسد تغييشات مسبعت  -

 َب تفىيه مغػًالت مًسد وظش استبنبسيس ي وُبل ثٍ ثشايسد تؼذاد يب ثشايسد تغييشات تؼذاد دسختبن ث -

 ثشايسد ممذاس يب ثشايسد تغييشات ممذاس تًليذ مغػًالت ثبغي مىتخت وطًس -

َب يرًد  اي ي ارشايي، امىبن پًضص تمبمي مغػًالت دس تمبمي استبن َبي َضيىٍ ثب تًرٍ ثٍ گستشدگي تؼذاد مغػًالت ثبغي ي مغذيديت :ًكتِ

واٍ  ( 2راذيل  )مغػاًل   18، تػميم گشفتٍ ضذ ايه طشط ثش اسابس  1382سشضمبسي ػمًمي وطبيسصي  فبيل صبسصًة سسيپس اص ثش. وذاضت

َاب ثاش اسابس     ثٍ ايه تشتيت ثشاي َش مغػًل، اساتبن . دَىذ ثُيىٍ ضًد دسغذ تًليذ ي مسبعت مغػًالت ثبغي وطًس سا تطىيل مي 90اص   ثيص

ٍ داضاتىذ   سا اي اص تًلياذ آن مغػاًل دس وطاًس    َبيي واٍ ساُم ػماذٌ    ضذوذ ي استبن ميضان تًليذ آن مغػًل ثٍ غًست وضيلي مشتت  ػىاًان  ثا

 .مغػًل مىتخت ثشگضيذٌ ضذ، اوتخبة ضذوذ ػىًان ثٍَب  َبيي وٍ آن مغػًل دس آن استبن

 گيزي پذيزفتِ شذُ خطاي ًوًَِ

عاذاوخش خطابي وساجي پزيشفتاٍ ضاذٌ ثاشاي       . دسغاذ اسات   10ثشاثاش   1ثىذي عذاوخش خطبي وسجي پزيشفتٍ ضذٌ دس ايه طشط ثشاي متغيش طجمٍ

استخىبئًب دس اساتبن الجاشص مياضان خطابي وساجي ثاشاي مغػاًالت        . دسغذ متغيش است 25تب  10مغػًالت مىتخت دس َش استبن متفبيت ي ثيه 

 .گيشي تًضيظ دادٌ ضذٌ است ثىذي دس ثخص سيش ومًوٍ متغيش طجمٍ -1
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 .دسغذ دس وظش گشفتٍ ضذٌ است 29ضفتبلً ثشاثش  ي دسغذ ي َلً، ضليل 27آلجبلً ثشاثش  ي گيالس

 گيزي وًَِچارچَب ً

 :گيشي ثٍ ضشط صيش است اص مشاعل ومًوٍ َشيهگيشي دس دي مشعلٍ اوزب  ضذٌ است، صبسصًة الص  ثشاي  وٍ ومًوٍ ثب تًرٍ ثٍ ايه

 .دَذ ايل سا تطىيل مي  اوذ، صبسصًة مشعلٍ داساي فؼبليت ثبغذاسي ثًدٌ 1382َبي وطًس وٍ دس سبل  فُشست تمب  ضُشَب ي آثبدي :اٍل  هزحلِ

است  11 َبي گشيٌ گيشي مشعلٍ دي  ثشاي آثبدي صبسصًة ومًوٍ 1389ثشداسان وطبيسصي داساي فؼبليت ثبغذاسي دس سبل  فُشست ثُشٌ :دٍم  هزحلِ

 1382ثشداسان داساي فؼبليت ثبغاذاسي دس سابل    فُشست تمب  ثُشٌ. ضًد ثشداسي تُيٍ مي  فُشست سيش  ثٍوٍ دس عيه ارشا تًسط مأمًس آمبسگيش ي 

 .دَذ اص ايه ياعذَب سا تطىيل مي گيشي صبسصًة مشعلٍ دي  ومًوٍ( دس ومب  ضُشي غيش سبوهثشداسان  ثزض ثُشٌ) 2گشيٌ  َبي َب ي آثبديضُشدس 

 گيزي ٍاحذ ًوًَِ

 :ضشط صيش است  گيشي ثٍ اص مشاعل ومًوٍ َشيهگيشي دس  ياعذ ومًوٍ

گيشي مشعلاٍ ايل سا تطاىيل    اوذ، ياعذ ومًوٍ داساي فؼبليت ثبغذاسي ثًدٌ 1382ل َبي وطًس وٍ دس سب ي اص ضُشَب ي آثبد َشيه :اٍل  هزحلِ -الف

 .دَذ مي

 :هزحلِ دٍم -ب

گياشي مشعلاٍ دي  سا    ومًوٍ، ياعذَبي ومًوٍ 1َبي گشيٌ  دس آثبدي 1389ثشداسان داساي فؼبليت ثبغذاسي دس سبل  اص ثُشٌ َشيه :1ّاي گزٍُ  آتادي

 .دَىذ تطىيل مي

ومًواٍ، ياعاذَبي    2َابي گاشيٌ    دس ضاُشَب ي آثابدي   1382ثاشداسان داساي فؼبليات ثبغاذاسي دس سابل      اص ثُشٌ َشيه :2 اي گزٍُّ شْزّا ٍ آتادي

 .دَىذ دي  سا تطىيل مي  گيشي مشعلٍ ومًوٍ

 گيزي رٍش ًوًَِ

 .ضذٌ است  ثىذي اي طجمٍ مشعلٍ گيشي دس ايه طشط، دي سيش ومًوٍ

َابي داساي فؼبليات    ثىذي ضُشَب ي آثابدي  ، ثشاي طجمٍلف ثب يىذيگش تفبيت داسوذَبي مخت ش دس استبنوٍ مغػًالت مًسد وظ ايه  ثب تًرٍ ثٍ

 :ثبغذاسي دس َش استبن، ثٍ غًست صيش ػمل ضذٌ است

 َب ثش اسبس ياه تشويات خطاي اص ممابديش تًلياذ      َب تؼذادي مغػًل اوتخبة ضذٌ است ضُشَب ي آثبدي َبيي وٍ دس آن اص استبن َشيهدس  -الف

 .اوذ ثىذي ضذٌ مغػًالت ثشگضيذٌ آن استبن طجمٍ

 .اوذ ثىذي ضذٌ َب ثش اسبس مسبعت ول صيش وطت ثبؽ، طجمٍ است ضُشَب ي آثبدي  َبيي وٍ َيش مغػًلي اوتخبة وطذٌ دس استبن -ة

است اص ممذاس تًلياذ َمابن    ثىذي ػجبست است، ػبمل طجمٍ  ػىًان مغػًل ثشگضيذٌ مؼشفي ضذٌ َبيي وٍ فمط يه مغػًل ثٍ دس مًسد استبن -ح

 .مغػًل ته

ٍ  وٍ تًصيغ متغيش طجمٍ ثب تًرٍ ثٍ ايه ٍ     ثىاذي ضاُشَب ي آثابدي    ثىذي صًلٍ است، ثشاي طجما ايل اص سيش   َابي داساي فؼبليات ثبغاذاسي دس مشعلا

 :ضًد مي غًست صيش اوزب  گيشي ثٍ َب، ومًوٍ ثىذي ضُشَب ي آثبدي پس اص طجمٍ .است ضذٌ  ثىذي فبصي استفبدٌ  خًضٍ

 .ضًوذ  َبي ومًوٍ ثٍ سيش تػبدفي سبدٌ ثذين ربيگزاسي اوتخبة مي اص طجمبت، ضُشَب ي آثبدي َشيهدس  :اٍل  هزحلِ

 :غًست صيش است  ثٍ 2َبي گشيٌ  ي ضُشَب ي آثبدي 1َبي گشيٌ  دس آثبدي( ثشداسان ومًوٍ ثُشٌ)دي    َبي مشعلٍ سيش اوتخبة ومًوٍ :هزحلِ دٍم

 04َا از تعداد كل خاوًارَاي آبادي كمتر از  فعاليت باغداري در آن برداران داراي خاوًار دارود ي يا سُم بُرٌ 044َايي كٍ تقريباً بيش از  شُرَا ي َمچىيه آبادي  َمٍ -1

 .اود در وظر گرفتٍ شدٌ 0َاي گريٌ  عىًان آبادي َا بٍ ساير آبادي. دَىد را تشكيل مي 2َاي گريٌ  درصد است، شُرَا ي آبادي
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ٍ  َب، صبسصًة الص  ثشاي اوتخبة ثُشٌ دس ايه گشيٌ اص آثبدي :1 ّاي گزٍُ آتادي ثاشداسي تُياٍ    سيش فُشسات  ثشداسان ومًوٍ، تًسط مأمًس آمبسگيش ي ثا

ثشداسان داساي فؼبليت ثبغذاسي ثش اسابس مسابعت ثابؽ ي للمساتبن      دس ايه طشط ثُشٌ. ضًوذ ثشداسان ومًوٍ اص ايه صبسصًة اوتخبة مي ضذٌ ي ثُشٌ

ثاشداسان ثاضسي ي    ثبضىذ، ثُاشٌ  تش ثيصَىتبس ي  3ثشداساوي سا وٍ داساي مسبعت ثبؽ ي للمستبن  آن دستٍ اص ثُشٌ. ضًوذ دي گشيٌ تمسيم ميَب ثٍ  آن

ثاشداسان وًصاه    ضاًوذ يلاي اص ثُاشٌ    ثاشداسان ثاضسي، سشضامبسي ماي     روش است ثُاشٌ  ضبيبن. گًييم ن وًصه مياثشداس ثشداسان سا ثُشٌ سبيش ثُشٌ

 .آيذ ي ثٍ ػمل ميگيش ومًوٍ

ثشداسان  لجل اص صبسصًة ثُشٌ  ثشداسان ثضسي دس ياعذَبي اوتخبثي مشعلٍ َمٍ ثُشٌ 2َبي گشيٌ  دس مًسد ضُشَب ي آثبدي :2ّاي گزٍُ  شْزّا ٍ آتادي

ثشداسان داساي  اص صبسصًة ثُشٌثشداسان وًصه ومًوٍ ويض ثب استفبدٌ  ثُشٌ. ضًوذ ومًوٍ استخشاد مي ػىًان ثٍ، 1382داساي فؼبليت ثبغذاسي دس سبل 

 .ضًوذ ، اوتخبة مي1382فؼبليت ثبغذاسي دس سبل 
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 تؼاريف ٍ هفاّين

 ّاي كشاٍرسي فؼاليت

اي، پشيسش دا ، پشيسش  صساػت، ثبغذاسي، تًليذ گلخبوٍ: َبي وطبيسصي مًسد وظش ػجبست ثًدوذ اص فؼبليت 1382سشضمبسي ػمًمي وطبيسصي در 

َبي  دس ايه آمبسگيشي فمط فؼبليت ثبغذاسي مًسد وظش است ي سبيش فؼبليت. يسش صوجًس ػسل ي پشيسش وش  اثشيطممبويبن ثٍ سيش سىتي، پش

 .گيشوذ وطبيسصي ويض رذاگبوٍ مًسد مطبلؼٍ ي آمبسگيشي لشاس مي

 فؼاليت تاغذاري

سيي صميه، دس فضبي ثبص يب  دائميپشيسش وجبتبت  ولي طًس ثٍَبي مخمش ي غيش مخمش ضبمل للمستبن ي  مىظًس اص ثبغذاسي، اعذاث ي وگُذاسي ثبؽ

گيبَبوي َستىذ وٍ غبلجبً تىٍ يب سبلٍ صًثي داسوذ ي پس اص ثشداضت مغػًل، تمب  يب لسمتي اص گيبٌ دس  دائميوجبتبت . صيش پًضص مًلت است

مغمذي  وىذ پشتمبل، َلً، اوگًس، ثًتٍ صبي ي گلَبي مخمش مب اوًاع دسختبن ي دسختضٍ. دَذ مبوذ ي مزذداً دس سبل ثؼذ مغػًل مي صميه ثبلي مي

 .ضًوذ مغسًة مي دائميي اوًاع دسختبن غيش مخمش مبوىذ تجشيضي ي سپيذاس، وجبتبت 

 تزداري داراي فؼاليت تاغذاري تزداري كشاٍرسي ٍ تْزُ تْزُ

ذٌ وبمي  «ثشداسي وطبيسصي ثُشٌ»ست وٍ ا «ياعذ تًليذي وطبيسصي»َبي وطبيسصي وٍ تغت مذيشيت ياعذي لشاس داسد، يه  تمبمي فؼبليت

( اضخبظ عمًلي)يب تًسط يه ضشوت سسمي يب مؤسسٍ ػمًمي ( اضخبظ عميمي)ايه مذيشيت تًسط اػضبي يه يب صىذ خبوًاس . ضًد مي

داسوذ ي سًد ي صيبن ثشداسي سا ثٍ ػُذٌ  ثشداسي وٍ مسئًليت امًس فىي ي التػبدي ثُشٌ وىىذگبن ثُشٌ يب اداسٌ  وىىذٌ اداسٌ. ضًد اػمبل مي

آمبسگيشي داساي فؼبليت   ثشداسي وطبيسصي وٍ دس سيص دس ايه آمبسگيشي َش ثُشٌ. ضًوذ وبميذٌ مي «ثشداس ثُشٌ»َب است،  ثشداسي متًرٍ آن ثُشٌ

 .ضًد تلمي مي «ثشداسي داساي فؼبليت ثبغذاسي ثُشٌ» ػىًان ثٍ صيش ثبضذَبي  ثبغذاسي ثش اسبس عذ وػبة

ثشداسي داساي  ذ، ثُشٌىمتش مشثغ ثبؽ ي للمستبن ثبض 200َبي وطبيسصي داساي فؼبليت ثبغذاسي وٍ دس سيص آمبسگيشي داساي عذالل  ثشداسي ثُشٌ -

 .دَىذ فؼبليت ثبغذاسي سا تطىيل مي

مًرًد دس سيص  ثب تًرٍ ثٍ تؼذاد دسخت (مشثغ ثبؽ ي للمستبن متش 200عذالل ) ثشاي مغػًالت صيش دس غًست ثشلشاس وجًدن ضش  مزوًس -

 :ضًد دس ايه طشط داساي فؼبليت ثبغذاسي مغسًة مي آمبسگيشي،

 .تش ثيصاغلٍ ي  10 اوًاع تجشيضي ي تش ثيصاغلٍ ي  2 يب اوزيش ، ثبدا گشدي، پشتمبل ،خشمب

 خاًَار

ثش ايه  ثىب. خًسوذ ؼمًالً ثب َم غزا ميخشد َستىذ ي م وىىذ، ثب يىذيگش َم ضًد وٍ ثب َم دس يه البمتگبٌ صوذگي مي خبوًاس اص افشادي تطىيل مي

فشدي وٍ . ثٍ ػجبست ديگش خبوًاس لضيمبً ثب خبوًادٌ يىي ويست. الص  ويست وٍ اػضبي يه خبوًاس عتمبً ثب يىذيگش ساثطٍ خًيطبيوذي داضتٍ ثبضىذ

 .ضًد ىذ ويض خبوًاس تلمي ميو ثٍ تىُبيي صوذگي مي
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 تزداري شزيكي تزداري اختصاصي ٍ تْزُ تْزُ

ثشداس  ثشداسي وطبيسصي تغت مذيشيت اضخبظ عميمي است وٍ تًسط اػضبي يه خبوًاس يب تًسط يه وفش ثُشٌ ثشداسي اختػبغي وًػي ثُشٌ ثُشٌ

طًس  ثٍ ثشداس وٍ ػضً يه خبوًاس ويستىذ ثشداسي وطبيسصي است وٍ تًسط دي يب صىذ ثُشٌ ثشداسي ضشيىي وًػي ثُشٌ ثُشٌ .ضًد ثٍ تىُبيي اداسٌ مي

 .ضًد ي فبلذ ضخػيت عمًلي است شن اداسٌ ميمطت

 تزدار اًَاع تْزُ

 خاًَار هؼوَلي ساكي

ثًدٌ ي يب دس مذيشيت « ثشداسي اختػبغي ثُشٌ»وٍ دس مغذيدٌ آثبدي يب ضُش مغل سىًوت خًد داساي  فؼبليت ثبغذاسيثشداس داساي  خبوًاس ثُشٌ

ثشداسان اص طشيك مشارؼٍ ثٍ مىبن مغل سىًوت  ايه ثُشٌ. اوذ وذ، دس ايه گشيٌ لشاس گشفتٍا ثشداسي ثب سبيش خبوًاسَب مطبسوت داضتٍ يه يب صىذ ثُشٌ

 .اوذ ضىبسبيي ي آمبسگيشي ضذٌ

 غيز ساكيتزدار  تْزُ

 آوبن ثًدٌ است،  فؼبليت ثبغذاسيثشداسي داساي  َب ضُش يب آثبدي غيش اص ضُش يب آثبدي مغل يلًع ثُشٌ اضخبظ عميمي وٍ مغل سىًوت آن

وبميذٌ ضذٌ ي دس  «ثشداس غيش سبوه ثُشٌ»ثبضىذ يب وجبضىذ  فؼبليت ثبغذاسيوظش اص ايه وٍ دس ضُش يب آثبدي مغل سىًوت خًد ويض داساي   غشف

ثبضىذ، دس  فؼبليت ثبغذاسيثشداسي داساي  ثشداسان اگش دس مغل سىًوت خًد ويض داساي ثُشٌ ثذيُي است وٍ َميه ثُشٌ. اوذ ايه گشيٌ لشاس گشفتٍ

 .اوذ لشاس گشفتٍ( ثشداس ثُشٌ)رب دس گشيٌ خبوًاسَبي مؼمًلي سبوه  آن

 خاًَار هؼوَلي غيز ساكي

دس غًستي وٍ . اوذ اوذ دس ايه طشط آمبسگيشي وطذٌ دس عبل وًس ثًدٌخًد ثشداساوي وٍ دس صمبن ارشاي آمبسگيشي ثب تمبمي اػضبي خبوًاس  ثُشٌ

 .اوذ اوذ، تغت ػىًان خبوًاس مؼمًلي سبوه فُشست ضذٌ دس آثبدي لطالق خًد مستمش ثًدٌ خبوًاسَبي مؼمًلي غيش سبوه دس صمبن آمبسگيشي

 سسِ ػوَهيؤشزكت رسوي، ه

َبي ومًوٍ  دس ايه گشيٌ لشاس گشفتٍ ي دس آثبدي فؼبليت ثبغذاسيداساي ( اضخبظ عمًلي)َبي سسمي ي مؤسسبت ػمًمي  تمبمي ضشوت

، اص آن آمبسگيشي ضذٌ  َب ثًدٌ َب دس غًستي وٍ ضشوت سسمي يب مؤسسٍ ػمًمي دس فُشست ومًوٍدس ضُش. اوذ ثشداسي ي آمبسگيشي ضذٌ فُشست

 .است

 فؼاليت تاغذاريتزدار داراي  تْزُ

ثشداسي ي مسئًليت فىي  ضخػي است عميمي يب عمًلي وٍ ثٍ تىُبيي يب ثب مطبسوت ديگشان، مذيشيت امًس ثُشٌداساي فؼبليت ثبغذاسي  ثشداس ثُشٌ

 .دي آن سا ثٍ ػُذٌ داضتٍ ي مستميمبً دس سًد ي صيبن آن سُيم استي التػب

 فؼاليت تاغذاريتزدار داراي  خاًَار تْزُ

 ثش اسبس  فؼبليت ثبغذاسي، خبوًاسي است وٍ عذالل يىي اص اػضبي آن دس سيص آمبسگيشي داساي فؼبليت ثبغذاسيثشداس داساي  خبوًاس ثُشٌ

 .َبي تؼييه ضذٌ ثبضذ عذ وػبة
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 ّاي هْنِ يافت

 ي داراي فؼاليت تاغذاريّا تزداري تْزُ

ي داساي فؼبليت ثبغذاسي دس وطاًس  ثشداس ثُشٌ َضاس 378ميليًن ي  2 ثيص اص 1389اسبس وتبيذ عبغل اص ايه طشط آمبسگيشي دس اسفىذ سبل بر 

ي فبلذ ثبؽ ي للمساتبن يلاي داساي   ثشداس ثُشٌ َضاس 297 ثيص اصي داساي ثبؽ ي للمستبن ي ثشداس ثُشٌَضاس  81 ي ميليًن 2 ثيص اص يرًد داضتٍ وٍ

 ثاٍ غاًست پشاوىاذٌ     َابي تؼيايه ضاذٌ    ثاش اسابس عاذ وػابة    ( اوزيش، خشمب، پشتمبل، گشدي، ثابدا  ي اواًاع تجشياضي   )يىي اص مغػًالت عذالل 

 .اوذ ثًدٌ

 يت تاغذاريالي داراي فؼّا تزداري تْزُاى تزدار تْزٍُضغ سي، جٌس ٍ سَاد 

 .سا صوبن تطىيل دادٌ استآوبن دسغذ  6/4 ان داساي فؼبليت ثبغذاسي سا مشدان يثشداس ثُشٌدسغذ  4/95 وٍ دَذ ميص ايه طشط وطبن وتبيذ عبغل ا

 .اوذ سًاد ثًدٌ دسغذ آوبن ثي 8/39يت ثبغذاسي ثبسًاد ي لان داساي فؼبثشداس ثُشٌدسغذ  2/60َمضىيه

 هساحت تاؽ ٍ قلوستاى

    دسغاذ آن ثابؽ ي للمساتبن سابدٌ     5/68ثاشآيسد ضاذٌ واٍ    َىتابس  َاضاس   880ميلياًن ي   1يص اص ثا مسبعت ثبؽ ي للمساتبن وطاًس 

  دَاذ  ماي وتبيذ عبغال اص اياه آمابسگيشي وطابن      .ثًدٌ است (صىذمغػًلي) دسغذ آن ثبؽ ي للمستبن مخلً  5/31ي  (مغػًلي ته)

 ،خشاسابن سضاًي، آرسثبيزابن غشثاي، مبصواذسان      استبن وطًس ضابمل وشمابن، فابسس،    َفتي وطًس دس َب للمستبني  َب ثبؽدسغذ  57

 .يالغ ضذٌ است ي لضييه آرسثبيزبن ضشلي

ومتش ثب مسبعت  يَب ثشداسي ثُشٌوطًس دس  يَب للمستبني  َب مسبعت ثبؽدسغذ  5/21 عذيد وٍ دَذ ميوتبيذ عبغل اص ايه آمبسگيشي وطبن 

ي  َاب  ثابؽ مسابعت  دسغاذ اص  2/27َىتبس ي  5الي  1 ي ثب مسبعتَب ثشداسي ثُشٌوطًس دس  يَب للمستبني  َب ثبؽمسبعت دسغذ  3/51َىتبس،  1اص 

ومتش اص داساي ثبؽ ي للمستبن  يَب ثشداسي ثُشٌدسغذ  5/70 .اوذ يالغ ضذٌ تش ثيصيب َىتبس ي  5ي ثب مسبعت َب ثشداسي ثُشٌوطًس دس  يَب للمستبن

 داساي داساي ثابؽ ي للمساتبن   ي َاب  ثاشداسي  ثُاشٌ دسغاذ   2/2 َىتابس ي  5الاي   1 ي داساي ثابؽ ي للمساتبن  َاب  ثشداسي ثُشٌدسغذ  3/27َىتبس،  1

 .َستىذ ثبؽ ي للمستبن تش ثيصي يب  َىتبس 5

 تَليذ هحصَالت تاغي

ٍ  ته ميليًن  11 عذيدتًليذ مغػًالت ثبغي  1389 دس سبل  اوگاًس ثاب   مغػاًل   4مشثاً  ثاٍ    وطاًس  دسغاذ تًلياذ ثابغي    59 عاذيد  ثاًدٌ وا

تًليذ ثًدٌ ته  َضاس 53ميليًن ي  1َضاس ته ي خشمب ثب  412ميليًن ي  1اس ته، پشتمبل ثب ضَ 842ميليًن ي  1َضاس ته، سيت ثب  113ميليًن ي  2

 .است
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 (يتزدار تْزُ) ّاي داراي فؼاليت تاغذاري تزداري تْزُرًٍذ تغييزات  -الف

 سبل
 َبي ثشداسي تؼذاد ول ثُشٌ

 داساي فؼبليت ثبغذاسي

 َبي  سيثشدا تؼذاد ثُشٌ

 داساي ثبؽ ي للمستبن

 َبي ثشداسي تؼذاد ثُشٌ

 داساي فمط دسخت پشاوىذٌ

1389   .......................................... 3298732 3381808 379322 

1386   ...........................................3253253 3352032 079128 

1382   .......................................... 3372990 1502320 508203 

1372   .......................................... 1292903 1023723 133813 

1367 ...........................................  1502303 1089583 129253 

 (ّكتار) ي كشَرّا قلوستاى رًٍذ تغييزات هساحت تاؽ ٍ -ب

 ثبؽ ي للمستبن مخلً  ثبؽ ي للمستبن سبدٌ ثبؽ ي للمستبن ول سبل

1389   ........................................... 1883332 1389309 273928 

1386   ...........................................  1373382 083933 

1382   ...........................................  1103093 232253 

1372   ...........................................   - -

1367   ...........................................   - -

 (تي) غيػوذُ تاهحصَل  4رًٍذ تغييزات تَليذ  -ج

 خشمب پشتمبل سيت اوگًس سبل

1389   .......................................... 3113935 1803793 1013391 1322891 

1386   .......................................... 3322593 1553023 1233817 1332135 

1382   .......................................... 1012983 1109285 922135 239823 

1372   .......................................... 807233 810103 231309 309193 

1367  ..........................................  851033 722353 037183 192703 

 :حي  ة، الفَبي  رذيل مأخز

 .سشضمبسي ػمًمي وطبيسصي مشوض آمبس ايشان 1382ي  1372، 1367َبي  ي سبلثشا -
 .گيشي ثبغذاسي مشوض آمبس ايشان آمبسگيشي ومًوٍ 1386ثشاي سبل  -
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 (تي -يتزدار تْزُ) 1389: ىتز حسة استا تاغي ّاي داراي فؼاليت تاغذاري ٍ تَليذ كل هحصَالت تزداري تْزُ -1

 استبن
 َبي ثشداسي تؼذاد ثُشٌ

 داساي فؼبليت ثبغذاسي
 تًليذ مغػًالت ثبغي

 13727801 3298732 ....................................................  كل كشَر 

 210202 192180 ............................................................  آرسثبيزبن ضشلي 

 928038 137025 ..............................................................  آرسثبيزبن غشثي 

 31239 02223 ..............................................................................  اسدثيل 

 385331 132727 .............................................................................  اغفُبن 

 252852 35212  .................................................................................. الجشص 

 31829 9225 ..................................................................................  يال  ا

 117923 02892 ...............................................................................  ثًضُش 

 355378 29853 ................................................................................  تُشان 

 52925 21235 ...................................................  صُبسمغبل ي ثختيبسي 

 03732 08781 ..............................................................  خشاسبن رىًثي 

 505283 125237 ...............................................................  خشاسبن سضًي 

 180923 03801 ..............................................................  خشاسبن ضمبلي 

 77125 02033 .........................................................................  خًصستبن 

 193192 29700 ...............................................................................  صوزبن 

 185703 32717 ..............................................................................  سمىبن 

 372710 133757 ....................................................  ي ثلًصستبن  سيستبن

 1223028 105013 ................................................................................  فبسس 

 977185 92322 ...............................................................................  لضييه 

 35225 7227......................................................................................  لم 

 123099 53051..........................................................................  وشدستبن 

 803053 182828 ...............................................................................  وشمبن 

 128052 37830 ..........................................................................  وشمبوطبٌ 

 22293 33322 ....................................................  وُگيلًيٍ ي ثًيشاعمذ 

 182339 27395 ............................................................................  گلستبن 

 215081 312090 ...............................................................................  گيالن 

 321759 29279 .............................................................................  لشستبن 

 1228522 332938 ...........................................................................  مبصوذسان 

 308207 55051 .............................................................................  مشوضي 

 295839 92012 ..........................................................................  َشمضگبن 

 172772 82132 ..............................................................................  َمذان 

 359129 91383 ....................................................................................  يضد 
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 :استتاى  ٍ تزدار تْزُ ّاي داراي فؼاليت تاغذاري هتؼلق تِ اشخاص حقيقي تز حسة ٍضغ سَاد ٍ هذرك تحصيلي تزداري تْزُ -2

 (تزداري تْزُ) 1389

 سًاد ثي استبن

 ثش عست مذسن تغػيلي ثبسًاد

 رمغ
 اثتذايي ي

 سسمي غيش

 ساَىمبيي ي

 متًسطٍ

 فًق ديپلم ي

 وطبيسصي ثبالتش

 فًق ديپلم ي

 وطبيسصي ثبالتش غيش

 93951 37920 078273 821580 1023988 702588 ...................  كل كشَر 

 2372 253 17731 53829 85273 88901 ....................  آرسثبيزبن ضشلي 

 1928 939 17297 20232 25209 22385 ......................  ن غشثي آرسثبيزب

 1222 180 2358 32228 23102 12280 ......................................  اسدثيل 

 0075 1172 31582 00189 91251 20232 .....................................  اغفُبن 

 3325 3223 9989 9803 33012 5375  .......................................... الجشص 

 122 21 3330 3288 0927 3929 ..........................................  ايال  

 572 1380 13335 19812 37818 10300 .......................................  ثًضُش 

 1280 3359 19257 11898 23878 0871 ........................................  تُشان 

 235 293 2557 13382 15539 10893 ...........  صُبسمغبل ي ثختيبسي 

 2132 529 5328 33227 23129 15815 ......................  خشاسبن رىًثي 

 3703 1023 35003 55252 79192 28775 .......................  خشاسبن سضًي 

 993 132 9092 13125 18082 30238 ......................  خشاسبن ضمبلي 

 1372 00 9950 12919 33833 33293 .................................  خًصستبن 

 213 185 8825 39703 29373 33023 .......................................  صوزبن 

 252 912 2337 11388 12290 8225 ......................................  سمىبن 

 3707 275 11109 32108 27827 52393 ............  سيستبن ي ثلًصستبن 

 3737 1825 27339 51933 132913 03200 ........................................  فبسس 

 1303 209 10903 32530 27922 22025 .......................................  لضييه 

 192 08 2081 2817 9231 1832..............................................  لم 

 132 20 9703 18237 35038 22771..................................  وشدستبن 

 9509 0122 27032 22990 132333 98013 .......................................  وشمبن 

 3331 371 2223 13782 18839 13777 ..................................  وشمبوطبٌ 

 3217 983 2702 0285 12523 8277 ............  وُگيلًيٍ ي ثًيشاعمذ 

 1103 182 12819 8829 30333 12352 ....................................  گلستبن 

 11505 1732 53203 92183 109392 58233 .......................................  گيالن 

 1527 021 8020 13810 31298 15315 .....................................  لشستبن 

 2509 5122 98310 21708 101753 52013 ...................................  مبصوذسان 

 1322 339 13080 35920 03099 32751 .....................................  مشوضي 

 512 155 9953 32518 23127 01309 ..................................  َشمضگبن 

 1383 312 13838 22871 08172 20820 ......................................  َمذان 

 2927 080 13032 37755 05513 30321 ............................................  يضد 
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ُ   ٍّاي داراي فؼاليت تاغذاري هتؼلق تِ اشخاص حقيقي تز حسة ٍضغ سَاد ٍ هذرك تحصيلي  تزداري تْزُ -3 : تتزدار  ستي تْتز

 (تزداري تْزُ) 1389

 سًاد ثي ثشداس سه ثُشٌ

 ثش عست مذسن تغػيلي ثبسًاد

 رمغ
 اثتذايي ي

 سسمي غيش

 ساَىمبيي ي

 متًسطٍ

 فًق ديپلم ي

 وطبيسصي ثبالتش

 فًق ديپلم ي

 وطبيسصي ثبالتش غيش

 93951 37920 078287 821580 1023988 702588.................  كليِ سٌيي 

 3 3 3 3 3 3 ....................  سبل  15ومتش اص 

 3 399 1153 1378 3229 73 ...........................  سبلٍ  19-15

 1982 202 8579 5327 19350 1221 ...........................  سبلٍ  24-20

 2705 3392 27782 19933 52730 3720 ...........................  سبلٍ  29-25

 5522 1732 50733 37712 132292 13313 ...........................  سبلٍ  34-30

 8318 2975 58373 55732 109321 10238 ...........................  سبلٍ  39-35

 13933 2292 99313 79071 188979 03392 ...........................  سبلٍ  44-40

 13353 2533 135250 129992 327832 90015 ...........................  سبلٍ  49-45

 12123 2310 52822 101373 332092 122592 ...........................  سبلٍ  54-50

 9223 1795 22092 117880 153885 112232 ...........................  سبلٍ  59-55

 2232 0339 19125 71320 119732 120523 ...........................  سبلٍ  64-60

 3302 313 8923 09782 28792 138021 ...........................  سبلٍ  69-65

 591 238 0389 27389 00222 129973 ...........................  سبلٍ  74-70

 029 327 1899 33822 32035 98351 ...........................  سبلٍ  79-75

 25 5 512 10258 12332 92707 ..................   تش ثيصسبلٍ ي  80

ٍستؼت   ٍتتزدار   ّاي داراي فؼاليت تاغذاري هتؼلق تِ اشخاص حقيقي تز حسة ٍضغ سَاد ٍ هذرك تحصيلي تْزُ تزداري تْزُ -4

 (تزداري تْزُ) 1389 :اراضي تاؽ ٍ قلوستاى

 سًاد ثي يسؼت اساضي ثبؽ ي للمستبن

 ثش عست مذسن تغػيلي ثبسًاد

 رمغ
 اثتذايي ي

 سسمي يشغ

 ساَىمبيي ي

 متًسطٍ

 فًق ديپلم ي

 وطبيسصي ثبالتش

 فًق ديپلم ي

 وطبيسصي ثبالتش غيش

 93951 37920 078273 821580 1023988 702588 ..................................  جوغ 

 27825 19899 372552 230257 892759 273015 .............  َىتبس  1رمغ ومتش اص 

 8877 2773 92903 123238 317127 129723 ........................  َىتبس  1/0ومتش اص 

 9728 0380 25271 70727 152223 78293 ............  َىتبس  2/0تب ومتش اص  1/0

 10210 2222 72123 193185 382189 182832 ............  َىتبس  5/0تب ومتش اص  2/0

 8932 0307 93033 130719 338393 108371 ................  َىتبس  1تب ومتش اص  5/0

 17901 8958 133983 177811 207133 317017 .....  َىتبس  5تب ومتش اص  1رمغ 

 13125 2277 92038 133325 312328 103097 ....................  َىتبس  2تب ومتش اص  1

 2180 3258 21995 22853 72188 28227 ....................  َىتبس  3تب ومتش اص  2

 3031 1333 12295 32872 03890 33281 ....................  َىتبس  5تب ومتش اص  3

 2308 1229 12392 12510 22392 11035 ...........   تش ثيصَىتبس ي  5رمغ 

 1709 521 13087 13323 32219 7220 .................  بس َىت 10تب ومتش اص  5

 980 003 2335 3232 5720 1373 ..............  َىتبس  20تب ومتش اص  10

 005 333 1121 912 3223 252 ..............  َىتبس  50تب ومتش اص  20

 91 05 338 135 091 177 .......................   تش ثيصَىتبس ي  50

 9712 1993 57393 72573 193009 130008......................  ثذين ثبؽ ي للمستبن 
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 (تزداري تْزُ) 1389 :تزدار ٍ استاى ّاي داراي فؼاليت تاغذاري هتؼلق تِ اشخاص حقيقي تز حسة جٌس تْزُ داريتز تْزُ -5

 رمغ استبن

 رىس

 صن مشد

 137530 3355822 3295099 ..................................................................  كل كشَر 

 0121 193783 192121 ............................................................................  آرسثبيزبن ضشلي 

 3235 139139 137022 .............................................................................  آرسثبيزبن غشثي 

 2255 03151 02235 ..............................................................................................  اسدثيل 

 2297 133232 132880 ............................................................................................  اغفُبن 

 225 32725 35211  .................................................................................................. الجشص 

 382 9321 9212 .................................................................................................  ايال  

 1312 03809 02853...............................................................................................  ثًضُش 

 1373 25077 29987 ...............................................................................................  تُشان 

 3277 37133 21077 ..................................................................  صُبسمغبل ي ثختيبسي 

 1230 09007 08792 ..............................................................................  خشاسبن رىًثي 

 9593 108233 125193 ..............................................................................  خشاسبن سضًي 

 3111 03583 03972 ..............................................................................  خشاسبن ضمبلي 

 373 02378 02287.........................................................................................  خًصستبن 

 1772 22923 29900...............................................................................................  صوزبن 

 395 32522 32737 .............................................................................................  سمىبن 

 5003 75093 133713....................................................................  سيستبن ي ثلًصستبن 

 2173 103852 105322 ...............................................................................................  فبسس 

 2573 91217 92337 ...............................................................................................  لضييه 

 183 7150 7200 .....................................................................................................  لم 

 720 27002 53277 .........................................................................................  وشدستبن 

 13837 193282 182013 ..............................................................................................  وشمبن 

 1079 38237 37832 ..........................................................................................  وشمبوطبٌ 

 179 31821 33338 ...................................................................  وُگيلًيٍ ي ثًيشاعمذ 

 1201 29930 27352 ............................................................................................  گلستبن 

 15951 178521 312273 ...............................................................................................  گيالن 

 388 29235 29270.............................................................................................  لشستبن 

 11057 172735 332292 ..........................................................................................  مبصوذسان 

 3327 50297 55028 .............................................................................................  مشوضي 

 2717 59089 92035..........................................................................................  َشمضگبن 

 3239 83233 82307 .............................................................................................  َمذان 

 2005 59019 93852 ....................................................................................................  يضد 
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 (ّكتار -تزداري تْزُ) 1389: استاى تز حسة داراي تاؽ ٍ قلوستاىّاي  تزداري تؼذاد ٍ هساحت تْزُ -6

 استبن

 ول ثبؽ ي للمستبن
 وبضت سبدٌ

 (مغػًلي ته)

 وبضت مخلً 

 (صىذمغػًلي)

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

تؼذاد 

 ثشداسي ُشٌث
 مسبعت

3381808188333213738231389309781708273928 ..........................................  كل كشَر 

15387070578502280280513229823823 ................................................  آرسثبيزبن ضشلي 

13702513782993228591030792803919 ..................................................  آرسثبيزبن غشثي 

270332203113588199113722219913 ..................................................................  اسدثيل 

1329202317327895221222058319329 .................................................................  اغفُبن 

338833388772932223172933220  ...................................................................... الجشص 

928208313352129822182302 ......................................................................  ايال  

3303222375185893887018320333 ...................................................................  ثًضُش 

3097730323122230933259231298 ....................................................................  تُشان 

21083332131292875571972713802 .......................................  صُبسمغبل ي ثختيبسي 

05707253892882523539125172583 ..................................................  ىًثي خشاسبن ر

122297121011713951381738133002331 ...................................................  خشاسبن سضًي 

032972092937138325321937511123 ..................................................  خشاسبن ضمبلي 

232233527121232353171327193 .............................................................  خًصستبن 

299920272903302238323852811123 ...................................................................  صوزبن 

3271715373912302371582111781 ..................................................................  سمىبن 

1958033321101101532228292798 ........................................  سيستبن ي ثلًصستبن 

115021302300993231973890897752929 ....................................................................  فبسس 

923238551921790003222188103283 ...................................................................  لضييه 

722787382371533751733897..........................................................................  لم 

270372575901325333912380315875..............................................................  وشدستبن 

1833153785331313133353715013793221 ...................................................................  شمبن و

3952238277525079073195318823 ..............................................................  وشمبوطبٌ 

3332231933921985781071812330 ........................................  وُگيلًيٍ ي ثًيشاعمذ 

150231888882851539281853812 ................................................................  گلستبن 

1875279121313503053871788288531 ...................................................................  گيالن 

23339317933375812512113935229 .................................................................  لشستبن 

18131372873115359580325927239057 ...............................................................  مبصوذسان 

528230508321723235913322512837 .................................................................  مشوضي 

299970088305375379201182212135 ..............................................................  َشمضگبن 

83952088539275801522125009332 ..................................................................  َمذان 

91383833322781592178192182332 ........................................................................  يضد 



8319 –كشور هاي آمارگيري از باغداري طرحنتايج چكيده 31

 (ّكتار -تزداري تْزُ) 1389: تزدار تْزُ سي تز حسة داراي تاؽ ٍ قلوستاىّاي  تزداري تؼذاد ٍ هساحت تْزُ -7

 ثشداس سه ثُشٌ

 ول ثبؽ ي للمستبن
 وبضت سبدٌ

 (مغػًلي ته)

 وبضت مخلً 

 (صىذمغػًلي)

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

3397522183809213872311333572781320282983........................................  يِ سٌيي كل

1203803935813915 ................................................  سبل  15ومتش اص 

1002915223035725237 .......................................................  سبلٍ  19-15

12280137878012920129222507 .......................................................  سبلٍ  24-20

221112835320583323573025212172 .......................................................  سبلٍ  29-25

729329193853352073110173533079 .......................................................  سبلٍ  34-30

12892811551571933822222512321382 .......................................................  سبلٍ  39-35

1709931539291329591373138990521209 .......................................................  سبلٍ  44-40

38339332022019151219322012853382983 .......................................................  سبلٍ  49-45

23752935371918222019303312332388215 .......................................................  سبلٍ  54-50

30253733995812270212535111208091239 .......................................................  سبلٍ  59-55

30582233187712578312755211235553325 .......................................................  سبلٍ  64-60

120152127931738031125329582005377 .......................................................  سبلٍ  69-65

15829912535875292712198829250721 .......................................................  سبلٍ  74-70

722999075328139232390822330520 .......................................................  سبلٍ  79-75

818039239025878219112373231253 ..............................................   تش ثيصلٍ ي سب 80

 (ّكتار -تزداري تْزُ) 1389: ٍسؼت اراضي تاؽ ٍ قلوستاى تز حسة داراي تاؽ ٍ قلوستاىّاي  تزداري تؼذاد ٍ هساحت تْزُ -8

 ثبؽ ي للمستبن يسؼت اساضي

 ول ثبؽ ي للمستبن
 وبضت سبدٌ

 (مغػًلي ته)

 وبضت مخلً 

 (صىذمغػًلي)

د تؼذا

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 مسبعت

3381808188333213738231389309781708273928 ..................................................   جوغ

1059395032393823277300935939137128200 .................................  َىتبس  1رمغ ومتش اص 

2993191938315932291303392277728 ............................................  َىتبس  1/0ومتش اص 

351732231781230921920312183010527 ................................  َىتبس  2/0ش اص تب ومت 1/0

0913281280373782838033831533120031 ................................  َىتبس  5/0تب ومتش اص  2/0

22557231225332038712532012125297235 ....................................  َىتبس  1تب ومتش اص  5/0

258733752331033235529570328229239239 .........................  َىتبس  5تب ومتش اص  1رمغ 

222919011770300912357582102722103237 ........................................  َىتبس  2تب ومتش اص  1

12185322293913732233135850220113527 ........................................  َىتبس  3تب ومتش اص  2

52232317231052031057033830893297 ........................................  َىتبس  5تب ومتش اص  3

028912117102970003083915052139389 ...............................   تش ثيصَىتبس ي  5رمغ 

23888332372359311239151329723298 .....................................  َىتبس  10تب ومتش اص  5

8217132928938998282379032222 ..................................  َىتبس  20تب ومتش اص  10

2299795032385895935057758 ..................................  َىتبس  50تب ومتش اص  20

8891390035218532035231288 ...........................................   تش ثيصَىتبس ي  50
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 1389 :وي تز حسة ًام هحصَلئاري، سطح كاشت سادُ، تؼذاد درخت ٍ هقذار تَليذ هحصَالت داتزد تؼذاد تْزُ -9

 (تي -ّشار اصلِ -ّكتار -تزداري تْزُ)

 وب  مغػًل

 (مغػًلي ته)وبضت سبدٌ  ول

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 تًليذ

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ
 سطظ وبضت

 تؼذاد دسخت
 تًليذ

 وُبل ثبسيس

30518211399020821087982930527 ................................................  آلجبلً 

2988735033277232927723228359281232252 ....................................................  اوبس 

135312232700279010893823818838 ........................................  اوزيش آثي 

159235223051928117292332012833832  ........................................ اوزيش ديم 

222259170521123727515282317920123901935702 .........................................  اوگًس آثي 

137313155012270120520895822312100378  ........................................ يم اوگًس د

09257938891738112139125173123199920 ............................ اوًاع آلً ي گًرٍ 

01577830133782233221181327923795287355 ............................   (1ي2)اوًاع تجشيضي

37203891179203252523113982317732009 .........................................  ثبدا  آثي 

523993137523729233379193385213739  ......................................... ثبدا  ديم 

023823101339111510251338310372357833793 .............................................  پشتمبل 

12102329853712033923082232983373338292289 ................................................  پستٍ 

038371328730383732729××132873 ................................................. صبي 

2938151322891127790122231173802232528519 ................................................  خشمب 

0537353372253922313302037193121227 ..............................................  صسدآلً 

223092232912232319983239325522213 ..............................................  صيتًن 

535323180379312937712381300873130121193135 ................................................  سيت 

22725723312712227812977  ............................................. ضفتبلً 

2788311029233003218137232323832  ............................................... ضليل 

237021570881231113310999  .............................................. ليسي 

8282552877821252535322277002219151113 ................................................  گشدي 

1979501359222303322578839233329 ...............................................  گالثي 

32892312803282272232121231922852 ............................................  گيالس 

15102507333323012105202297225339032 .............................................  وبسوگي 

322903223223172031033353371237133802 ...................................................  َلً 

0782089070288000802390327308223079032 .................................................  سبيش 
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 (دًثالِ) 1389 :تزداري، سطح كاشت سادُ، تؼذاد درخت ٍ هقذار تَليذ هحصَالت دائوي تز حسة ًام هحصَل تؼذاد تْزُ -9

 (تي -ّشار اصلِ -ّكتار -تزداري تْزُ)

 وب  مغػًل

 وبضت پشاوىذٌ (صىذمغػًلي)وبضت مخلً  

تؼذاد 

 ثشداسيٌ ثُش

 تؼذاد دسخت
 تًليذ

تؼذاد 

 ثشداسي ثُشٌ

 تؼذاد دسخت
 تًليذ

 وُبل ثبسيس وُبل ثبسيس

331359112923317133591033221122799050 ...............................  آلجبلً 

19309391213222115890115830138930217533 ...................................   اوبس

239272323221339107203322182072 .......................  آثي  اوزيش

9373905901738399508179100751  .......................يم اوزيش د

18822332793370032031128092039582122 ........................  آثي  اوگًس

013392129831721038733190193532  ....................... اوگًس ديم 

23911511728002017532211885991217310913 ...........  اوًاع آلً ي گًرٍ

105315120938293133120187753102031212037987 ...........   (1ي2)اوًاع تجشيضي

17833913598210800058073208331202383 ........................  آثي  ثبدا 

173550252323922512297003337812  ........................ ثبدا  ديم 

1990321189212830250221025322350023120855 ............................   پشتمبل

1031091788237992299172352 ...............................   پستٍ

×××××××× ................................  صبي

0502327292881751351808202177789177108 ...............................   خشمب

2078221101339221098578999228111913108 .............................   صسدآلً

72353231701275122721701221 .............................   صيتًن

033232301195381552235713850313397233 ...............................   سيت

335322952509291133080312723  ............................ ضفتبلً 

0329123887028183112231132301791  .............................. ضليل 

31531922392123921320790121378  ............................. ليسي 

225257120522038311739179231123903015708 ...............................   گشدي

10390001397728223220321129212272 ..............................   گالثي

187189733132797870201023357832272 ...........................   گيالس

911532129357307750513553713213822 ............................   وبسوگي

197585139202087331857222732303329825 ..................................   َلً

33902392003222330272188335332529309053 ................................   سبيش

 .…تجشيضي، سپيذاس، وجًدٌ، ضبله، پذٌ، اضه ي( 1)

 .تًليذ مغػًالت تجشيضي ثٍ ياعذ َضاس اغلٍ است( 2)




