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 چىیذٜ
ؿٟش  آرسثبیزبٖ غشثی دس ٔحیي صیؼتوُ دس اداسٜ  87خشداد  7ٚ  6 "صٖٚ ثٙذی رٟت ٔذیشیت پبیذاس دسیبچٝ اسٚٔیٝ"وبسٌبٜ 

ٔـبسوت خٛثی اص ػٛی دٚ اػتبٖ آرسثبیزبٖ ؿشلی ٚ ٘فش دس ایٗ وبسٌبٜ حوٛس ثٝ ٞٓ سػب٘ذ٘ذ ٚ  60اسٚٔیٝ ثشٌضاس ٌشدیذ. حذٚد 

ٔیضاٖ ٟ٘بدٞبی دِٚتی، تـىُ ٞبی غیش دِٚتی، رٛأغ ٔحّی ٚ دا٘ـٍبٟٞب ٘یض حوٛس داؿتٙذ.  ػالٜٚ ثش. غشثی كٛست پزیشفت

ص ٔذیش وُ ٚ ٔؼبٖٚ ٔذیش وُ اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی ٚ تؼذادی أحیي صیؼت ثب حوٛس وُ حفبظت  اداسٜتؼٟذ 

  وبسٔٙذاٖ ًی وبسٌبٜ ٚ حوٛس تؼذادی اص وبسٔٙذاٖ آرسثبیزبٖ ؿشلی ٘ـبٖ دادٜ ؿذ. 

 

 ٟٕٔتشیٗ دػتبٚسدٞبی ایٗ وبسٌبٜ ػجبست ثٛد اص: 

  ٖٔؼشفی سٚؿٟبی صٖٚ ثٙذی ٔٙبًك حفبظت ؿذٜ تبالثی، ٔـتُٕ ثش یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی اص وـٛس اٍّ٘ؼتب 

 یبچٝ اسٚٔیٝ ٚ تبالثٟبی الٕبسی تٟیٝ پیؾ ٘ٛیغ ٘مـٝ صٖٚ ثٙذی حؼبػیتٟب ثشای دس 

  تٟیٝ پیؾ ٘ٛیغ رذَٚ ٚ ٘مـٝ ٞبی ٘ـبٖ دٞٙذٜ فؼبِیتٟبی فؼّی ا٘ؼب٘ی 

  ثبیذ دس ٞش یه اص پٟٙٝ ٞبی حؼبػیتی ٔزبص ثبؿذ ثحج دس خلٛف ایٙىٝ وذاْ فؼبِیتٟب 

  اوٛتٛسیؼٓ( ٔتٕشوضصٖٚ ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی ٌشدؿٍشی )  ٘مـٝپیؾ ٘ٛیغ ٚ 

ٚ وبسٌشٟٚٞب  وبسؿٙبػبٖ٘تبیذ وبسٌبٜ ٘یبصٔٙذ وٙتشَ ثیـتش تٛػي  هٕب٘ت ارشایی ٚ ٔٛاسد لب٘ٛ٘یٌشفتٗ ٔٛاسد ارشایی، دس ٘ظش  

 خٛاٞذ ؿذ. ٚاسددس ثش٘بٔٝ ٔذیشیت ػپغ ثٛدٜ ٚ 
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 ٔمذٔٝ ٚ ٔفبٞیٓ .1
وـٛس اػت. ایٗ دسیبچٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  ی اسصؿٕٙذدس ایشاٖ ثٛدٜ ٚ یىی اص ثضسٌتشیٗ ٔٙبثغ ًجیؼ دسیبچٝ داخّیدسیبچٝ اسٚٔیٝ ثضسٌتشیٗ 

دس ٔشوض یه حٛهٝ آثخیض ثؼتٝ اػت ٚ ثضسٌتشیٗ ٔخبَ اص ٘ٛع خٛد دس خبٚسٔیب٘هٝ ٔهی     ثؼیبس ؿٛسای والػیه اص یه دسیبچٝ 

 ثبؿذ. دسیبچٝ اسٚٔیٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه پبسن ّٔی، سأؼش ػبیت ٚ رخیشٜ ٌبٜ صیؼتىشٜ ا٘تخبة ؿذٜ اػت. 

حٛهٝ آثخیض فـبس فضایٙذٜ ای سا ثش اسصؿٟب  ، فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی دسآٖ ٟٔٓ صیؼتی، ارتٕبػی ٚ التلبدیثب ٚرٛد اسصؿٟبی ٔحیي 

ثهٝ ٚیهظٜ    ٚ وبسوشد اوٛػیؼتٓ ٚاسد آٚسدٜ اػت ثٝ ٘حٛی وٝ دسیبچٝ دس حبَ حبهش ثب ثحشاٖ اوِٛٛطیىی ؿذیذی ٔٛارهٝ اػهت.   

ت الّیٕهی ػهٌآ آة سا پهبییٗ آٚسدٜ اػهت ٚ ٔیهضاٖ ؿهٛسی سا       احشات تغییشا ٜتٛػؼٝ ٔٙبثغ آة ثشای ٔلبسف وـبٚسصی ثٝ ٕٞشا

ایٗ أش وبسوشد اوِٛٛطیىی دسیبچٝ وٝ یه ص٘زیشٜ غزایی ثؼیبس ٚیظٜ ثشای رّجىٟهب،  تمشیجب تب حذ وشیؼتبِٝ ؿذٖ ثبال ثشدٜ اػت. 

خت ثضسٌهشاٜ وال٘تهشی ٘یهض    تخشیت ٕ٘ٛدٜ اػت. ػهب  سا آستٕیب اٚسٔیب٘ب ٚ پش٘ذٌبٖ آثضی ٘ظیش فالٔیٍٙٛٞبی ثضسي فشاٞٓ ٔی آٚسد

پبسن ّٔی سا اص ٞٓ ٌؼیختٝ اػت ٚ ثش ٞیذسٚدیٙبٔیه دسیبچٝ تبحیش ٌزاؿتٝ اػهت. دس ػهبَ ٌزؿهتٝ ٔیهضاٖ      یىپبسچٍی ٔٙظش

 ًٛال٘ی ٔذت ثٛدٜ ٚ ػٌآ آة ثٝ وٕتش اص دٚ ٔتش سػیذٜ اػت.  یبٍ٘یٗٔثبسؽ وٕتش اص ٘لف 

ثشای تٙٛع صیؼتی ٚ تِٛیذاتی وٝ ثشای رٛأغ ٔحّی فشاٞٓ ٔی ٔی وٙٙذ  تبالثٟبی الٕبسی ؿیشیٗ/ ِت ؿٛس وٝ دسیبچٝ سا احبًٝ

ثٝ ٚاػٌٝ پیـشٚی ٞبی وـبٚسصی ٚ اختالَ دس سطیٓ آثی ؿبٖ ثؼیبس وبٞؾ یبفتٝ  ایٗ خذٔبت، اٌشچٝوٙٙذ ثؼیبس ٟٔٓ ٞؼتٙذ. 

 ا٘ذ. 

ىشدٞبی رذیذ ٔهذیشیت تبالثٟهبی   سٚی اسائٝدسیبچٝ اسٚٔیٝ سا ثٝ ػٙٛاٖ ػبیتی رٟت   UNDP/GEFًشح حفبظت اص تبالثٟبی 

یه اػتشاتظی ثش٘بٔٝ ؿذٜ اػت. ایٗ  تذٚیٗ "سٚیىشد اوٛػیؼتٕی"حفبظت ؿذٜ ایشاٖ ثشٌضیذٜ اػت. یه ثش٘بٔٝ ٔذیشیت ًجك 

ایهٗ  رٟت ٔذیشیت ربٔغ صٔیٗ، آة ٚ ٔٙبثغ ص٘ذٜ ای اػت وٝ حفبظت ٚ اػتفبدٜ پبیذاس سا ثٝ ؿیٜٛ ای ثشاثش استمهب ٔهی ثخـهذ.    

وبسثشاٖ وّیذی اػهت وهٝ اػهتفبدٜ پبیهذاس اص ٘بحیهٝ سا      ثشای یت ؿبُٔ ػیؼتٓ صٖٚ ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی ٝ ٔذیشٔثش٘ب

 ثذٖٚ تخشیت اسصؿٟبی تٙٛع صیؼتی سا ٔیؼش ٔی ػبصد. 

ت حؼبع تشیٗ ٘ٛاحی اوِٛٛطیه دسیبچٝ ٚ تبالثٟبی الٕبسی ثٛد. ایٗ ٘مـٝ حؼبػیتٕشوض ایٗ وبسٌبٜ ثش ؿٙبػبیی ٚ ٘مـٝ ػبصی 

ثشای تٛػؼٝ فٟشػتی اص فؼبِیتٟب وٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ كٛست پبیذاس دس ٞش صٖٚ كٛست ثٍیشد ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. دس ٟ٘بیهت  

 آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی ثشای ثشخی فؼبِیتٟبی ٕ٘ٛ٘ٝ تذٚیٗ ؿذ٘ذ. 
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 اٞذاف وبسٌبٜ صٖٚ ثٙذی .2
 اٞذاف صیش سا دس ثشداؿت: ٔذیشیت پبیذاس دسیبچٝ اسٚٔیٝثشای صٖٚ ثٙذی 

  دس ساثٌٝ ثب صٖٚ ثٙذی فؼبِیتٟب ثشای ٔذیشیت پبیذاس تبالثٟبی حفبظت ؿذٜ ٔؼشفی ثٟتشیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی رٟب٘ی 

  ٘مـٝ ٞبی دیٍش ٔٛسد٘یبص ثبصٍ٘شی ٘مـٝ ٞبی ٔٛرٛد ٚ ؿٙبخت 

  حؼبعؿٙبػبیی تٛصیغ فوبیی صیؼتٍبٟٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی 

 ٟبی ا٘ؼب٘یؿٙبػبیی تٛصیغ فوبیی فؼّی فؼبِیت 

 پیؾ ٘ٛیغ ثش٘بٔٝ صٖٚ ثٙذی ٔٙبػت ثشای ٔذیشیت پبیذاس ثشای ٔـبٚسٜ ٞبی آتی 

  پیؾ ٘ٛیغ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی ثشای فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی ٔختّف ثشای ٔـبٚسٜ ٞبی آتی 

 

سا ِیٝ رٙٛثی دسیبچٝ خٛد دسیبچٝ اسٚٔیٝ ثٛد ِٚی تبالثٟبی الٕبسی ٔٙتٟی اصٖٚ ثٙذی تٕشوض اكّی وبسٌبٜ  ثش آ٘بِیض حؼبػیت ٚ 

ٚ رضئیبت صٖٚ  تذٚیٗثش٘بٔٝ ٞبی ٔذیشیتی رذاٌب٘ٝ ای ثشای ایٗ تبالثٟب دس آیٙذٜ دس ٘ظش اػت  .ٕ٘ٛدِحبٍ دس ػٌآ ثبالیی ٘یض 

 د. ٛؿ ؼییٗتذی ثیـتش دس ٞش ػبیت دس آٖ ٔشحّٝ ثٙ
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 ٔـبسوت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی .3
٘فش اص ػبصٔبٟ٘ب/ ٌشٜٚ  60یي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی دس ؿٟش اسٚٔیٝ ثشٌضاس ٌشدیذ. دس ٔزٕٛع ٔحوُ وبسٌبٜ دس ػبختٕبٖ اداسٜ 

 ٞبی ریٙفغ صیش دس وبسٌبٜ ؿشوت وشد٘ذ:

  ٘فش 2ٕ٘بیٙذٌبٜ رٛأغ ٔحّی 

  ٘فش 6ٕ٘بیٙذٌبٖ تـىُ ٞبی غیش دِٚتی 

  ٘فش 2ٕ٘بیٙذٌبٖ دا٘ـٍبٟٞب 

 ٘فش 33ٕ٘بیٙذٌبٖ ٟ٘بدٞبی دِٚتی ٔحّی ٚ اػتب٘ی 

 ٘فش 1یٙذٌبٖ ٟ٘بدٞبی دِٚتی ّٔیٕ٘ب 

  ٜ٘فش 7وبسٔٙذاٖ پشٚط 

  ٘فش 4ٔـبٚسیٗ ًشح 

  ٘فش 2ٔـبٚساٖ ثیٗ إِّّی 

 

حوٛس آرسثبیزبٖ غشثی پشسً٘ تش ثٛد چشا وٝ اداسٜ ٔحیي صیؼت ٕ٘بیٙذٌب٘ی اص آرسثبیزبٖ ؿشلی ٚ غشثی حوٛس داؿتٙذ اٌش چٝ 

ثٝ دِیُ ٔىبٖ ثشٌضاسی وبسٌبٜ. فٟشػت وبُٔ ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس آرسثبیزبٖ غشثی ٔؼئَٛ ٔذیشیت پبسن ّٔی اػت ٚ ٕٞچٙیٗ 

 ثٝ تٕبٔی ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس پبیبٖ وبسٌبٜ ٌٛاٞی ٔؼتجشی اسائٝ ؿذ. اسائٝ ؿذٜ اػت. 2هٕیٕٝ 

 

 ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی آغبص ٌشدیذ. حفبظت وال٘تشی ٔذیش وُ ٟٔٙذع وبسٌبٜ تٛػي  آلبی 
 

 

 

 ٘تبیذ ٚ ثحج ٞب .4

 
 ّی اسائٝ ٞبی ٔمذٔبتی. ٘ىبت اك1.4

اص ًشیك صٖٚ ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی ػٙلش اػبػی ٞش ثش٘بٔٝ ٔذیشیت تبالة ثٝ ٔٙظٛس ٔذیشیت فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی 

 پبیذاسی ًٛال٘ی ٔذت ٔی ثبؿذ. ایٗ اثضاس ٞب ثٝ ٔٙظٛس تؼشیف ٔٛاسد صیش ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ: چـٓ ا٘ذاصدػتیبثی ثٝ 

 تبالة ٘ؼجت ثٝ فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی  اِف( حؼبػیت ثخؾ ٞبی ٔختّف

 ، ٚا٘زبْ پزیش٘ذة( چٝ فؼبِیتٟبیی دس ثخؾ ٞبی ٔختّف تبالة ٔی تٛا٘ٙذ یب ٕ٘ی تٛا٘ٙذ 

 پبیذاس٘بد( حذٚد اػتفبدٜ ٞبی پبیذاس ٚ  

 

ٙذ ٚ صٖٚ ثٙذی ثٝ توٕیٗ ایٙىٝ اػتفبدٜ اص ٘بحیٝ ای پبیذاس اػت وٕه ٔی وٙذ تب اص تٙٛع صیؼتی حفبظت ٚ آٖ سا احیب و

ثبیذ  داسای ػبختبس خٛة صٖٚ ثٙذی ثش٘بٔٝوٙذ.  یتؼبسهبت ثیٗ ٌشٟٚٞبی ٔختّف اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ سا حُ وشدٜ ٚ اص آٖ رٌّٛیش

. اص آ٘زب وٝ صٖٚ ثٙذی احشات ٔؼتمیٓ ثش وبسثشاٖ ٔختّف تبالة سا ٔذ٘ظش لشاس دٞذدػتیبثی ثٝ تٕبٔی ایٗ ٘تبیذ ثٝ ًٛس ٕٞضٔبٖ 

  آٟ٘ب ثٝ ًٛس وبُٔ دس ًشاحی ٚ ارشای ایٗ ثش٘بٔٝ دخیُ ثبؿٙذ. الصْ اػت وٝ ،خٛاٞذ داؿت
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اص فؼبِیتٟب ؿبُٔ آٔٛصؽ ٚ آٌبٞی سػب٘ی، تؼّیٓ، لٛاػذ ٚ ٘ظبٟٔبی اػٕبَ صٖٚ ثٙذی ٕٔىٗ اػت ٘یبصٔٙذ ًیف ٚػیؼی ارشا ٚ 

 ٚ ارجبس لب٘ٛ٘ی اص ًشیك  رشیٕٝ ٚ غیشٜ ثبؿذ.   ػیؼتٕٟبی ٔزٛص، )وبسثشاٖ( رٛأغ ٔحّی

 

ؿٙبػبیی صٟٚ٘ب دس ّٚٞٝ ٘خؼت اسصیبثی حؼبػیت ثخؾ ٞبی ٔختّف تبالة ٘ؼجت ثٝ وبسثشی ا٘ؼب٘ی )آ٘بِیض حؼبػیت(، ٚ  سٚ٘ذ

ٔی ثبؿذ )صٖٚ  كٛست پزیش٘ذ،چٍٛ٘ٝ ٚ وزب ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ٔٙظٛس دػتیبثی ثٝ پبیذاسی ایٙىٝ فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی ػپغ تؼییٗ 

  ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی(.

 

تٛهیآ دادٜ ؿذ. اص ًشیك صٖٚ ثٙذی ساتّٙذ دس اٍّ٘ؼتبٖ  آثٟبی  شایی وشدٖ ایذٜ صٖٚ ثٙذی، یه ٌٔبِؼٝ ٔٛسدی اصثٝ ٔٙظٛس ار

 _مٝ تٛسیؼتیٌ، ایٗ تبالة حفبظت ؿذٜ وٝ ثؼیبس صیبد ٔٛسد ثبصدیذ ٚ اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد أىب٘بت تّفیك یه ٔٙوبسآٔذ

 ًجیؼی فشاٞٓ ٔی آٚسد. سا ثب یه رخیشٜ ٌبٜ ثؼیبس اسصؿٕٙذ ػٕذٜ تفشیحی 

 
 

 

 آ٘بِیض حؼبػیت. 2.4
تزبسة ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس وبسٌبٜ رٟت تؼییٗ حؼبع تشیٗ ٚیظٌیٟبی تٙٛع صیؼتی ٚ ٔٙظش تبالة ٚ ٔـخق وشدٖ آٟ٘ب  سٚی 

 تؼذادی اص ٘مـٝ ٞبی ثش سٚی ٞٓ لشاس ٌشفتٝ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت. ایٗ ٚیظٌیٟب ػجبستٙذ اص:

 پش٘ذٌبٖ آثضی ٘ٛاحی ثحشا٘ی صادآٚسی 

 ٘ٛاحی ثحشا٘ی صٔؼتبٖ ٌزسا٘ی پش٘ذٌبٖ آثضی 

 ،(ٌٛصٖ صسد ایشا٘ی ٘ٛاحی ٔٛسد اػتفبدٜ  تٛػي ٌٛ٘ٝ ٞبی دس ٔؼشم تٟذیذ رٟب٘ی )٘ظیش وُ ٚ ثض 

 )صیؼتٍبٟٞبی حؼبع )٘ظیش تبالثٟبی آة ؿیشیٗ، ٘ٛاحی ای وٝ احتٕبَ ٔی سٚد تزٕغ آستٕیب دس آٟ٘ب ثیـتش ثبؿذ 

  ٔٙظشٚیظٌیٟبی اسصؿٕٙذ 

 

خٛاػتٝ ؿذ دسیبچٝ ٚ تبالثٟبی الٕبسی سا ثش ٔجٙبی حؼبػیتـبٖ ثٝ فؼبِیتٟبی ؿشوت وٙٙذٌبٖ  اص ثب اػتفبدٜ اص ایٗ اًالػبت

 ا٘ؼب٘ی ثٝ ػٝ صٖٚ تمؼیٓ وٙٙذ:

 حؼبػیت ثبال: ٘ٛاحی وٝ اختالَ ٚ وبسثشی ا٘ؼب٘ی ثبیذ ثٝ ٔٙظٛس سػیذٖ ثٝ اٞذاف ثش٘بٔٝ ٔذیشیت ثٝ ؿذت ٔحذٚد ؿٛ٘ذ.

اٞذاف ثش٘بٔٝ ٔذیشیت  دس ػیٗ حبَبػیت ٔتٛػي: ٘ٛاحی وٝ ًیف ٔحذٚدی اص فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی ٔی تٛا٘ٙذ كٛست ثٍیش٘ذ ٚ حؼ

 سا تبٔیٗ وٙٙذ. 

اٞذاف ثش٘بٔٝ  دس ػیٗ حبَحؼبػیت وٓ: ٘ٛاحی ای وٝ ًیف ٚػیؼی اص فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی پبیذاس ٔی تٛا٘ٙذ كٛست ثٍیش٘ذ ٚ 

 ٔذیشیت تبٔیٗ ؿٛ٘ذ. 
 

ثش٘بٔٝ صٖٚ ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی دسالٜٚ اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ خٛاػتٝ ؿذ صٖٚ ثبفش سا دس اًشاف تبالة تؼییٗ وٙٙذ وٝ ثبیذ ثٝ ػ

چشا وٝ فؼبِیتٟبی ایٗ صٖٚ ٔی تٛا٘ذ احش ٔؼتمیٓ ثش ٚهؼیت تبالة داؿتٝ ثبؿذ. ٔٛاسد وّیذی دس چٙیٗ  ٔٙظٛس ؿٛدارشایی 

 صیش ػبختٟب، ٚسٚد آالیٙذٜ ٞبی وـبٚسصی ؿیٕیبیی ٚ غیشٜ. احذاث٘بحیٝ ای ػجبستٙذ اص: اختالَ ا٘ؼب٘ی، 

 

٘تبیذ اِٚیٝ آ٘بِیض حؼبػیت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. ٘ٛاحی ثب ثبالتشیٗ ٔیضاٖ حؼبػیت دس ٔٙتٟی اِیٝ غشثی دسیبچٝ ٚالغ ؿذٜ  1٘مـٝ 

سٚدخب٘ٝ ٞبی اكّی ٔی ثبؿٙذ.  ٞبیٝ ٚ ؿبُٔ رضایش اكّی، ٘ٛاحی ػبحّی وٓ ػٕك رٙٛثی ٚ تبالثٟبی الٕبسی ٚ ثشخی اص دٞب٘

٘ٛاحی ثب وٕتشیٗ ٔیضاٖ حؼبػیت دس ٘یٕٝ ؿٕبِی دسیبچٝ ٚالغ ؿذٜ ا٘ذ. ایٗ ٘مـٝ پیؾ ٘ٛیغ ثبیذ ثب رضئیبت وٙتشَ ؿٛد ٚ 

 تٛػي ٔتخللیٗ ٔحّی ٟ٘بیی ؿٛد. 
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 : ٘مـٝ اِٚیٝ صٖٚ ثٙذی ٘ٛاحی حؼبع ثشای دسیبچٝ اسٚٔیٝ ٚ تبالثٟبی الٕبسی1٘مـٝ 
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 غ وبسثشی ٞبی ا٘ؼب٘ی فؼّیتٛصی. 3.4
ثٝ ٔٙظٛس ِحبٍ وشدٖ احشات ٚ ٘یبصٔٙذی ٞبی صٖٚ ثٙذی اص دیذٌبٜ وبسثشی ا٘ؼب٘ی فٟشػتی اص فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی ٔٛرٛد دس 

فؼبِیتٟب ثش سٚی ٘مـٝ ای حجت ؿذ )سرٛع ؿٛد ثٝ ٘مـٝ ایٗ (. ػپغ تٛصیغ 1اًشاف دسیبچٝ ٌشدآٚسی ؿذ )سرٛع ؿٛد ثٝ رذَٚ 

2). 
 

 ْرست فعالیتْای اًساًی. ف1جذٍل

 

 تَضیحات فعالیت

 

 ٌشدؿٍشی
( ثٙذس 2( ثٙذس ٌّٕب٘خب٘ٝ، 1اسٚٔیٝ ًجك لٛا٘یٗ ٔحیي صیؼت ػجبستٙذ اص: پٙذ ػبیت ٌشدؿٍشی دس اًشاف دسیبچٝ 

ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبیت ٌشدؿٍشی ا٘تخبة  وٙؼبٖی ٟیذ وال٘تشی. دس حبَ حبهش سٚػتب( پُ ؿ4( سؿىبٖ، 3ؿشفخب٘ٝ، 

 دیذ ثؼیبس صیجبیی ثٝ رضیشٜ اؿه داسد.  ؿذٜ اػت صیشا

 ،شتویّٛٔ 1تؼٟیالتی ثشای تٛسیؼتٟب ٚرٛد داسد ِٚی پغ اص وبٞؾ ػٌآ آة ٚ وٓ ؿذٖ ػبحُ دسیبچٝ دس حذٚد 

 ٔشدْ ػاللٕٙذ ثٝ سفتٗ ثٝ آ٘زب ٘یؼتٙذ. 

اداسٜ  ِٚی تٟیٝ ٔی وٙٙذؿٟشداسی ٔؼئَٛ ایٗ خذٔبت ٌشدؿٍشی ثٛدٜ ٚ ًشح ٞبی رذیذی ثشای ایٗ ٔٛلؼیت 

ػّٕیبت سا ٔتٛلف وشدٜ ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ ػبخت ٚ ػبص رذیذ ثٝ ٚیظٜ دس ثٙذس ٌّٕب٘خب٘ٝ سا ٔتٛلف وشدٜ ٔحیي صیؼت 

 اػت. 

 ثٝ ٚیظٜ دس ٌّٕب٘خب٘ٝ لجُ اص وبٞؾ ػٌآ آة ثٛد.  ٌشْچـٕٝ ٞبی آة  ،اػتفبدٜ اكّی

كخشٜ ٞب ٚ چـٕٝ ٞبی صیجب ٚرٛد  دس رضایش اػالٔی، وجٛداٖ، اػپیش ثٝ ٚیظٜ رضیشٜ اػالٔی ٔٙظش ٞبی صیجبیی ثب

 داسد. 

 

 ٚسصؽ

 

 ؿٙب ٚ اػت ػٛاسی دس ٌّٕب٘خب٘ٝ، سؿىبٖ، حیذس آثبد ٚ اًشاف دسیبچٝ

 

 آٔٛصؽ/ تؼّیٓ ٚتشثیت

 

استؾ دس سحٕبّ٘ٛ؛ ٔشوض  تؼّیٕبت ٘ظبٔی؛ ٔشوض دس ٌّٕب٘خب٘ٝ ٔشوض آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ اسٚٔیٝ؛ ٔشوض پظٚٞـٟبی آستٕیب

 سؿىبٖ؛ ٔشوض آٔٛصؽ وـتیشا٘ی دس ٌّٕب٘خب٘ٝ؛ ٌیبٞبٖ داسٚیی رضیشٜ اػالٔی.  تحمیمبت رٟبد وـبٚسصی دس

 

 أبوٗ تبسیخی

 

 ػبیت تبسیخی وبظٓ داؿی

 لّؼٝ ٞبی چضیشٜ اػالٔی

 

 وـبٚسصی دیٓ ٚ آثی ٚ ثبغبت پشاوٙذٜ دس اًشاف دسیبچٝ وـبٚسصی

 پیـشٚی ثٝ دسٖٚ تبالثٟبی الٕبسی دس ثشخی ٔٙبًك

 

غٙی دس اًشاف تبالة  یثشای چشا دس ثخؾ غشثی دسیبچٝ ٚرٛد داسد. ٞش سٚػتب ٔشتغ ٔزضایی داسد ٚ ٔشتؼ ٔشاتغ خٛثی دأذاسی

 ثیـتشی دس آ٘زب ؿذٜ اػت.  تخشیتوب٘ی ثشاصاٖ ٚرٛد داسد وٝ ٔٛرت 

ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ ٘یضاسٞبی لذیٕی ٔٙبػت تزشثٝ ٔتفبٚتی دس ٘یضاسٞبی لٛسیٍُ ٚرٛد داسد؛ اداسٜ ٔحیي صیؼت 

ػبَ پیؾ ٘یضاسٞب سا ػٛصا٘ذ٘ذ؛ ػبَ ٌزؿتٝ ثٝ رٛأغ ٔحّی اربصٜ  2دآٚسی پش٘ذٌبٖ ٘یؼتٙذ ٚ ثذیٗ رٟت صا

ثشداؿت اص ٘ی ٞب ثشای چشای داْ ٚ ػبخت كٙبیغ دػتی سا ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌٔبِؼٝ ٔٛسدی داد٘ذ ٚ صادآٚسی پش٘ذٌبٖ 

 افضایؾ یبفت. 

 

 

 كٙؼت
 ػٛدا وبٜٚ(؛ ثشداؿت ٕ٘ه )ػٙتی ٚ ةآٔیب٘ذٚبیغ ؿىش چؼت؛ ؿٟش كٙؼتی چشْ تجشیض؛ كٙ ؿٟش كٙؼتی چی
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 یس: تٛصیغ فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی فؼّی دسیبچٝ اسٚٔیٝ ٚ تبالثٟبی الٕب2٘مـٝ 
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 . فؼبِیتٟبی ٔزبص دس صٟٚ٘بی ٔختّف4.4
ؼبِیتٟب ثبیذ دس پغ اص تؼییٗ صٟٚ٘بی حؼبع ٔختّف ٚ فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی فؼّی دس ٌٔٙمٝ، ٌبْ ثؼذی تؼییٗ ایٗ اػت وٝ وذاْ ف

  ٘ذ.آیٙذٜ دس ٞش صٖٚ كٛست ٌیش

 

فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی ٔزبص دس ٔحذٚدٜ پبسن ّٔی ٚرٛد داؿت. ٕ٘بیٙذٌبٖ اداسٜ ٔحیي صیؼت دس ٔٛسد حذٚد  ٔزاوشات لبثُ تٛرٟی

بٖ ارػبٖ داؿتٙذ وٝ ًجك لبٖ٘ٛ ٔحیي صیؼت دػتشػی ثٝ ٘ٛاحی ثب حؼبػیت ثبال ٕٔٙٛع اػت. ٔؼٟزا، ػبیش ؿشوت وٙٙذٌ

 ػبخت ثضسٌشاٜ وال٘تشی ٚ ٕٞچٙیٗ فؼبِیت ٞبی استؾ دس صٟٚ٘بی ثب حؼبػیت ثبال سا خبًش ٘ـبٖ وشد٘ذ. ثٝ ػالٜٚ دسیبچٝ اسٚٔیٝ

 .ٜ اػتثٝ ػٙٛاٖ یه ػبیت ٌشدؿٍشی تلٛیت ؿذ ؿٛسای ٚصیشاٖ تٛػي 

 

ثش  هٛاثي ٚاهآ ٚ سٚؿٗ سٞجشیي وٝ تٛػ دس كٛستی٘تبیذ ثحج ایٗ ثٛد وٝ فؼبِیتٟبی پبیذاس دس ٞش صٖٚ ثبیذ ٔزبص ثبؿٙذ 

. ٕٞٝ ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثش ایٗ ثبٚس ثٛد٘ذ وٝ ٔؼئِٛیتٟبی اداسٜ ٔحیي صیؼت ثبیذ اص یه ـتیجب٘ی ؿٛ٘ذپٔجٙبی ٌٔبِؼبت دلیك 

 ٘مؾ كشفب لبٍ٘ٛ٘زاسی/ حٕبیتی ثٝ ٟ٘بدی تؼٟیُ ٌش ٚ پبیؾ وٙٙذٜ فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی تغییش یبثذ. 

 

فٟشػت  أىبٖ ٟ٘بیی ٕ٘ٛدٖصٖٚ حؼبع سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. ٔتبػفب٘ٝ، ثٝ دِیُ وٕجٛد صٔبٖ،  فؼبِیتٟبی فؼّی دس ٞش 2رذَٚ 

. ثٙبثشایٗ ػتٖٛ ٟ٘بیی دس رذَٚ ثبیذ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚٛیت تٛػي ٚرٛد ٘ذاؿتفؼبِیتٟبیی وٝ ٔی تٛا٘ٙذ دس ٞش صٖٚ كٛست ٌیش٘ذ 

 وبسٌشٜٚ ٞب تىٕیُ ؿٛد. 

 

 

ًشاى هی  فعالیتْای هجاز در ّر زٍى رادریاچِ ارٍهیِ ٍ تاالبْای اقواری کِ فْرست اٍلیِ فعالیتْای اًساًی در . 2جذٍل 

 دّذ. 

 

فؼبِیت ٞبیی وٝ ثبیذ ٔزبص  فؼبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی فؼّی ٔىبٖ حؼبػیت

 ؿٕشدٜ ؿٛ٘ذ

 

 ثبال
ایٗ ػتٖٛ ثبیذ تٛػي وبسٌشٜٚ  ، ثٝ رض فؼبِیت ٞبی حفبظتیوذاْٞیچ  رضایش

 ٞب تىٕیُ ؿٛد

تبالثٟبی 

 الٕبسی

ا، تفشیآ ٚ تفشد، ثشداؿت آة، تبالة ٔلٙٛػی ػِٛذٚص، وـبٚسصی چش

  ىب٘یضٜٔ

 

 

ٔلت 

 سٚدٞب

 ٔلت ٞبی ؿٟشچبی ٚ ثبساٖ دٚص: وـبٚسصی 

 ٔلت ٞبی صسیٙٝ سٚد ٚ ػیٕیٙٝ سٚد: پشٚسؽ ٔبٞی

 سٚدخب٘ٝ ٟٔبثبد: ػبیت تفشیحی وب٘ی ثشاصاٖ

 سٚدخب٘ٝ ٌذاس: ٔشتغ 

 

 

 ٔتٛػي

ثخـٟبی 

دٚس اص 

 ػبحُ

 

  ْیچ وذاٞ



 کارگاه زون بندی برای مدیریت پایدار دریاچو ارومیو و تاالبهای اقماری

 78 خرداد

 

Page 9 of 24 

 طرح حفاظت از تاالبهای ایران 

 

٘ٛاحی 

 ػبحّی

ؿشق: ػبخت ٚ ػبص تفشیحی ؿشفخب٘ٝ، ػبیت تفشیحی، ٔلت آری 

ػبیت چشا، پشٚسؽ آستٕیب، دس ػزت ؿیش،   ٘ظبٔیچبی،  ػبیت ٔب٘ٛس 

(، وـبٚسصی، ربدٜ، وبٜٚ ػٛداتفشیحی، ثشداؿت ٕ٘ه )ػٙتی ٚ ٞبی 

تحمیمبت ٔٙبثغ ًجیؼی، چشا، ػبیت تفشیحی رٟبد ػبیت ٘ظبٔی، 

 وـبٚسصی.

ٔشوض آٔٛصؽ ٚ تفشیآ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی، ػبیت تفشیحی،  غشة:

ایؼتٍبٜ تحمیمبتی پبسن ّٔی اسٚٔیٝ، ثشداؿت ػٙتی ٕ٘ه، ٔحُ دفٗ 

صثبِٝ ٞبی ربٔذ سٚػتب، ٔشوض تفشیحی ٌّٕب٘خب٘ٝ، ٔشوض پظٚٞـٟبی 

آستٕیب، پبدٌبٖ ٘ظبٔی، وـبٚسصی ٌّخب٘ٝ ای، ؿٟشن كٙؼتی )خبسد اص 

 .ٔشصٞب(، وـبٚسصی، دأذاسی

 

 

رضیشٜ 

 اػالٔی

  ٞیچ وذاْ

 

 وٓ
ػبیت تفشیحی ثبسی، ػبیت ٔب٘ٛس ٘ظبٔی، ٔشتغ، ػبیت تفشیحی ػبحّی،  

 وـبٚسصی
 

 

 

 . ٘مـٝ ٞبی صٖٚ ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی ٌشدؿٍشی5.4
آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٘مـٝ صٖٚ ثٙذی اِٚیٝ ٚ  ،ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبِی دس صٔیٙٝ تذٚیٗ هٛاثي رضئی ٞش فؼبِیت ا٘ؼب٘ی

ایٗ ٔٛهٛع ثٝ دِیُ تمبهبی افضایؾ ٌشدؿٍشی دس . سا تٟیٝ وشد٘ذارشایی ٌشدؿٍشی دس دسیبچٝ اسٚٔیٝ ٚ تبالثٟبی الٕبسی آٖ 

 ٌٔٙمٝ ٚ دس ٘تیزٝ ٘یبص ثٝ هٛاثي ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی ٔٛسد ػاللٝ ٕٞٝ ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثٛد.

 

( تفشیآ ٚ تفشد 3( اوٛتٛسیؼٓ )ًجیؼت ٌشدی وٓ احش(، 2( تٛسیؼٓ ٔتٕشوض، 1ػٝ ٘ٛع ٌشدؿٍشی سا روش وشد٘ذ:  ؿشوت وٙٙذٌبٖ

 )تٛػي ٔشدْ ٔحّی(. ثحج تٟٙب ثش سٚی دٚ ٔمِٛٝ اَٚ اػتٛاس ثٛد وٝ ثبیذ ٘یبصٞبی تفشری ٔحّی سا ٘یض پٛؿؾ دٞٙذ. 

 

تب ؿشفخب٘ٝ ٚ ثبسی دٚس اص اص ٘ٛاحی  دس ثخؾ ؿٕبِی دسیبچٝ اص ثضسٌشاٜ وال٘تشی ثٝ ًٛس وّی، فؼبِیتٟبی تٛسیؼٓ ٔتٕشوض ثبیذ تٟٙب

حؼبع ثٝ صٖٚ ٔی تٛا٘ٙذ دس ػبیش ٘ٛاحی  ، فؼبِیت ٞبی ًجیؼت ٌشدی وٓ احشاٌشچٝثب حؼبػیت ثبال ٚ ٔتٛػي كٛست ٌیش٘ذ. 

صٟٚ٘ب ٔزبص ثبؿٙذ ثٝ  ٞش یه اص فؼبِیتٟبی ٌشدؿٍشی وٝ ثبیذ دس  3تٛػؼٝ یبثٙذ. دس رذَٚ  ،ثٙذی دلیك ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی

    ًٛس خالكٝ آٔذٜ اػت. 

 

 . فعالیتْای گردشگری در زًٍْای هختلف3جذٍل 

 

 صٖٚ ثب حؼبػیت وٓ صٖٚ ثب حؼبػیت ٔتٛػي صٖٚ ثب حؼبػیت ثبال

 ٞیچ ٌٛ٘ٝ فؼبِیت ا٘ؼب٘ی ٔزبص ٘یؼت ثٝ رض:

 )ًجیؼت ٌشدی وٓ احش )ثب ٔزٛص 

  ،فؼبِیت ٞبی حفبظتی )ٔذیشیت

 تحمیمبت، پبیؾ(

 

ػالٜٚ ثش فؼبِیتٟبی صٖٚ ثب حؼبػیت ثبال ، 

 فؼبِیتٟبی صیش ٘یض ٔزبص٘ذ:

 ْؿٙب چـٕٝ ٞبی آة ٌش ٚ 

 )لبیك ػٛاسی )ثذٖٚ ٔٛتٛس 

  تؼٟیالت ًجیؼت ٌشدی وٓ احش

)ِٚی ٞیچ ٌٛ٘ٝ ػبخت ٚ ػبص ثشای 

 تٛسیؼٓ ٔتٕشوض ٔزبص ٘یؼت(

ت یحؼبػػالٜٚ ثش فؼبِیتٟبی ٔزبص دس صٟٚ٘بی داسای 

 بِیتٟبی صیش ٘یض ٔزبص٘ذ:ٔتٛػي ٚ ثبال، فؼ

 اػىّٝ ٞبیی ثشای لبیمشا٘ی دس آة 

  تؼٟیالت ػبدٜ تٛسیؼٓ ٔتٕشوض ثشای

 وٕپیًٙ ٚ پیه ٘یه

  ػبختٕبٟ٘بی اكّی تٛسیؼٓ ٔتٕشوض ثبیذ

دٚس اص ػبحُ احذاث ؿٛ٘ذ تب اص ٔٙظش 

 ٔحبفظت ؿٛد.
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 ٛاسد صیش ثبؿٙذ:دػتٛساِؼُٕ ٞبی وّی ثشای تٕبٔی صٟٚ٘ب ٚ تٕبٔی ا٘ٛاع ٌشدؿٍشی ثبیذ ؿبُٔ ٔ

 ٔذیشیت ٔٛحش پؼٕب٘ذ 

 ؿىبس ٕٔٙٛع 

 َوٓ وشدٖ كذا/ اختال 

 آِٛدٌی ٕٔٙٛع 

 ثشافشٚختٗ آتؾ ٕٔٙٛع 

 حفبظت اص پٛؿؾ ٌیبٞی 

  ٖٛخي ػبحّی ٕٔٙٛع خبوشیضی دس ٚ سیضیثت 

 دس ٞش ٌٛ٘ٝ تٛػؼٝ ا٘زبْ دلیك اسصیبثی احشات صیؼت ٔحیٌی 
  

 

 کن اثر(. آییي ًاهِ ّای اکَتَریسن )طبیعت گردی 1.5.4

 رذَٚ صیش ثشای تـشیآ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی اوٛتٛسیؼٓ پیؾ ٘ٛیغ ؿذ:

 

 ػبیش آییٗ ٘بٔٝ ٞب چٍٛ٘ٝ وزب فؼبِیتٟب

تٕبؿبی پش٘ذٌبٖ، 

تٕبؿبی ٔٙظشٜ، 

وٛٞٙٛسدی، 

تحمیمبت پیشأٖٛ 

 حیبت ٚحؾ،

 آٔٛصؽ، ػىبػی

رضایش، تبالثٟبی 

 الٕبسی، ػبحُ

 تٕبؿبی پش٘ذٌبٖ ٚ حیبت ٚحؾ:

 بَ ثٝ رض صٔبٖ تٕبْ ًَٛ ػ

 دس رضایش پشسیضیٚ  رفتٍیشی

  ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔحذٚدیت فلّی

 ثشای تبالثٟبی الٕبسی

 تحمیمبت ٚ آٔٛصؽ

  ٜتٕبْ ًَٛ ػبَ ثٝ رض دٚس

 ٞبی رٛرٝ آٚسی دس رضایش

  َتحمیمبت دس تٕبْ ًَٛ ػب

ثب ٔزٛص اداسٜ ٔحیي صیؼت 

 ٔزبص اػت

  تٕبٔی ثبصدیذ ٞبی دسیبچٝ ثبیذ دس

ؿٛد )دس تبالثٟبی  حوٛس ٔحیي ثب٘بٖ ا٘زبْ

 الٕبسی ثب سإٞٙبی ٔحّی(

  ؿىبس ٚ ٔبٞیٍیشی دس ٘ٛاحی ثب

 حؼبػیت ثبال ٕٔٙٛع اػت

  اوٛتٛسیؼت ٞبی ؿخلی ٔی تٛا٘ٙذ

اص دسیبچٝ تٟٙب اص ًشیك ٟ٘بدٞبی ٔؼئَٛ یب 

 .ؿشوت ٞبی ٔتخلق ثبصدیذ وٙٙذ

  ٞضیٙٝ ٚسٚدی ثبیذ ٘ؼجتب ثبال ثبؿذ تب

ٔذ اص ؿّٛغی رٌّٛیشی ؿٛد ٚ ٔٙجغ دسآ

ایزبد وٙذ. حذاوخش تؼذاد ؿشوت وٙٙذٌبٖ 

 دس سٚص ثبیذ ثٝ دلت ٔـخق ؿٛد. 

  ُٚػبیُ ثی ػش ٚ كذای حُٕ ٚ ٘م

ؿبُٔ: لبیك )تؼذاد/ ػشػت/ ٔحذٚدیتٟبی 

ٔٛتٛسی(، پیبدٜ سٚی، دٚچشخٝ ػٛاسی، 

صیشػبختٟبی اػت دٚا٘ی ثبیذ ثش ٔجٙبی 

آییٗ ٘بٔٝ ٞبی اوٛتٛسیؼٓ ثبؿذ )دس ٘ٛاحی 

 فمي ٔؼیش پیبدٜ، ػالئٓ، ثب حؼبػیت ثبال

ػشٚیغ ثٟذاؿتی، ػبیت ٞبی وٕپیًٙ، 

ثشد تٕبؿبی پش٘ذٌبٖ، تّؼىٛح، ٚ ٔـخق 

 وشدٖ ٔشصٞب(

 ُدس ٘ٛاحی ثب حؼبػیت وٓ ٔح 

 .البٔت )ٞتُ( ٔزبص اػت
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 ٘ٛاحی پیـٟٙبد ؿذٜ ثشای ٌشدؿٍشی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. 3٘مـٝ 
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 ییي ًاهِ ّای تَریسن هتورکسآ. 2.5.4

 

 رذَٚ صیش ثشای تـشیآ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی تٛسیؼٓ ٔتٕشوض پیؾ ٘ٛیغ ؿذ:

 

 

 ػبیش آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی صٔبٖ ٔىبٖ فؼبِیتٟب

 

 ُٞت 

 

 ًٙوٕپی 

 

 ًٙپبسوی 

 

 ٖٔشوض ثبصدیذ وٙٙذٌب 

 

 ٜاوٛٔٛص 

 

 ػشٚیغ ثٟذاؿتی 

 

 ایؼتٍبٜ پّیغ 

 

 اٚسطا٘غ 

 

 ٖسػتٛسا 

 

 ٔٙجغ آة 

 

 یٝ فبهالة تلف 

 

 فوبی ػجض 

 

ثخؾ ؿٕبِی دسیبچٝ، 

 صٖٚ ثب حؼبػیت وٓ

تٕبْ ًَٛ ػبَ، ثذٖٚ 

 ٔحذٚدیت

  /تؼٟیالت ثبیذ ثب ٕٞبٍٞٙی ثب ًجیؼت دسیبچٝ ًشاحی

ثش ٔٙظش دسیبچٝ ٚ ویفیت آة سا  تأحیشٔىبٖ یبثی ؿٛ٘ذ تب 

 ثٝ حذالُ ثشػب٘ٙذ

 صثبِٝ ثبیذ دٚثبس دس سٚص ثٝ ؿٟشٞبی ثضسٌتش ٔٙتمُ ؿٛد 

 ة ثبیذ ًجك اػتب٘ذاسدٞبی ػبصٔبٖ ٔحیي فبهال

 ؿٛد وٙتشَصیؼت 

 ػشٚكذا ثبیذ تمّیُ یبثذ 

 دػتشػی ثٝ دسیبچٝ اص ًشیك ثٙذسٞبی ٔٛرٛد 

 
 

 

 . ٔٛاسد اداسی4.6
 

، لٛا٘یٗ، ٘یبصٔٙذی ٞبی تغییشات لٛا٘یٗػوٛ ثشای ثحج پیشأٖٛ اٞذاف پبسن ّٔی، ٟٕٔتشیٗ  14دس ایٗ وبسٌبٜ وبسٌشٚٞی ثب 

 ارشای صٖٚ ثٙذی ٚ الذأبت ػشیغ دس صٔیٙٝ ارشااداسی  ٕٞبٍٞٙیٟبی سٚیىشد ارشای صٖٚ ثٙذی ثب لٛا٘یٗ ٔٛرٛد، تحشیٓ ٞب،

 تـىیُ ؿذ.

 ( تفشیآ ٚ تفشد. 4( آٔٛصؽ، ٚ )3تحمیمبت، )( 2( حفبظت، )1اٞذاف پبسن ّٔی ثٝ لشاس صیش ٞؼتٙذ: )
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ٚ استمبی لٛا٘یٗ ٔحیي صیؼت، اساهی احیب ؿذٜ اص دسیبچٝ، لبٖ٘ٛ  ٟٕٔتشیٗ لٛا٘یٗ ٔشثٛى ثٝ دسیبچٝ اسٚٔیٝ ػجبستٙذ اص: حفبظت

 .12/6/1385تلٛیت ٌشدؿٍشی دس ػفش اػتب٘ی ٞیئت دِٚت ثٝ تبسیخ ، ػبدال٘ٝ آة تٛصیغ 

یي صیؼت ٚ اساهی حبكّٝ اص دسیبچٝ الصْ اػت ٘مـٝ ٞبی تلٛیت ؿذٜ ثٝ تٕبٔی رٟت ارشای حفبظت ٚ استمبی لبٖ٘ٛ ٔح

 ثش سٚی صٔیٗ ٌزاؿتٝ ؿٛد.  ػالٔتٟبییٚ ٕٞچٙیٗ ٟ٘بدٞب اثالؽ ؿٛد 

 

ٔبدٜ تٛػي ٚصاست ا٘شطی تٟیهٝ   109دس دػت ثبصٍ٘شی اػت. ثٝ ػالٜٚ ٘ؼخٝ ٟ٘ٓ لبٖ٘ٛ ربٔغ آة ؿبُٔ  تٛصیغ ػبدال٘ٝ آةلبٖ٘ٛ 

ی تهبالة  ٞیچ فوبیی ثشای اختلبف ٘یبصٞبی اوِٛهٛطیىی ٚ ٞیهذسِٚٛطیى  ؿذٜ اػت وٝ تؼبسهبتی ثب ٘ظشات رٟبد وـبٚسصی داسد. 

تٛػي ػبصٔبٖ ٔحیي صیؼت تذٚیٗ ؿذٜ ٚ ثٝ دِٚت ٚرٛد ٘ذاسد. ػالٜٚ ثش تٕبٔی ٔٛاسد فٛق، پیؾ ٘ٛیغ لبٖ٘ٛ ویفیت ٔٙبثغ آة 

 پیـٟٙبد ؿذٜ اػت. 

، پٙذ ٘بحیٝ ثٝ صٟٚ٘بی اوٛتٛسیؼٓ اختلهبف دادٜ   12/6/85ٌٔبثك تلٛیت ًشح ٌشدؿٍشی دس ػفش اػتب٘ی ٞیئت دِٚت ٔلٛة 

 ب٘ٝ، ثبسی، سؿىبٖ، ؿشفخب٘ٝ، ...( اٌش چٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔحذٚدیتی ثشای آٖ ٚرٛد ٘ذاسد. ؿذٜ ا٘ذ )ٌّٕب٘خ

 

 الذأبت صیش ثشای ػّٕی وشدٖ ثش٘بٔٝ صٖٚ ثٙذی ثؼیبس ٟٔٓ ٞؼتٙذ: 

  ٙآٌبٞی سػب٘ی ػٕٛٔی )ٌشدؿٍشاٖ، ٔحممبٖ، افشاد ٔحّی ٚ...(تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ ثٝ ٍٞٙبْ تلٛیت لٛا٘ی 

o  ٔشصٞبیی سا ثش سٚی صٔیٗ ٔـخق وشدثبیذ ثٝ ٕٞٝ )ٟ٘بدٞب، رٛأغ ٔحّی(،  ٚدٜٚ ٔحذ ٘مـٝ ٞب اسائٝثشای 

 ٗؿفبفیت لٛا٘ی 

 لٛا٘یٗ وبسثشدی 

 دسیبچٝ اسٚٔیٝ ثبیذ ٔجٙبی تٕبٔی ثش٘بٔٝ ٞبی ٌٔٙمٝ ثبؿذ 

o  ٚ ،حوٛس ٔتخللیٗ اداسٜ ٔحهیي صیؼهت ثهشای تٌهبثك ههشٚسی       ًشح تفلیّیثٝ خلٛف دس تٟیٝ ثش٘بٔٝ ربٔغ

 اػت. 

  ٚ پبػخٍٛییٔؼئِٛیت 

  تحمیك ٚ ثشسػی دس صٔیٙٝ لٛا٘یٗ ٔٛاصی ٚ تٙبلوبت لب٘ٛ٘ی دس ٟ٘بدٞبی ٔختّفتـىیُ وٕیتٝ ای ثشای 

اص آ٘زب وٝ چٙیٗ تغییشاتی دس تشتیجبت ٚ لٛا٘یٗ الذأبت ثّٙذ ٔذت ٞؼتٙذ، اٌ٘جبق ثش٘بٔٝ صٖٚ ثٙذی ثب لٛا٘یٗ فؼّی ثؼهیبس ٟٔهٓ   

 ؿٛ٘ذ: اػت. ثش ایٗ ٔجٙب، الذأبت صیش پیـٟٙبد ٔی

  .ٞیچ لب٘ٛ٘ی دس تٙبلن ثب صٖٚ ثٙذی ٚرٛد ٘ذاسد. ثب ایٗ ٚكف، تٟٙب ٔـىُ ارشا ٘ـذٖ لٛا٘یٗ اػت 

  .ثش٘بٔٝ صٖٚ ثٙذی ثبیذ تٛػي وبسٌشٜٚ ٞبی اػتب٘ی دس ػٝ اػتبٖ تلٛیت ؿٛد 

  ؿٛد.  اثالؽثش٘بٔٝ ثبیذ دس ػفش سیبػت رٕٟٛسی ثٝ اػتبٟ٘ب 

 ٔذیشیت اوٛػیؼتٓ(اسصؽ آةیشیت حٛهٝ، تؼییٗ تبویذ دس چٟبسٔیٗ ثش٘بٔٝ پٙذ ػبِٝ )ٔذ ٚ ، 

 وٕیتٝ ساٞجشی یاثالؽ ٘تبیذ وبسٌبٜ ثٝ صیش ٌشٟٚٞب 

 اثالؽ ٘تبیذ وبسٌبٜ ثٝ ٟ٘بدٞبی اػتب٘ی 
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 ٍی، شٌشدؿٍ ػبصٔبٖٔحیي صیؼت،  ػبصٔبٖ حفبظتی ثیٗ شدس ػٌآ ّٔی: تٛافمبت ثیٗ ٚصاستخب٘ٝ ای ) تٛافمبت ٌشدؿ

 ٚ ػبصٔبٖ رٍّٟٙب(

 ٘بٔٝ ٞب ثشای دسیبچٝ اسٚٔیٝ صیشا ٟ٘بدٞهب ٚ ػٕهْٛ    تثشای تلٛیت ثشخی ٔٛافمبدٜ اص ٔٛلؼیت ثحشا٘ی فؼّی حذاوخش اػتف

 ٔشدْ آٌبٜ ٞؼتٙذ.

 

پیـٟٙبد خٛثی ثشای آٌبٞی سػب٘ی ػٕٛٔی ٚ آٔٛصؽ دس پبسن ّٔی ٚ صٖٚ ثٙذی ٚرٛد داؿت: لشاس دادٖ ثش٘بٔٝ دس دسع رغشافیهب  

 ی ؿٛد. ٔ تذسیغوٝ دس دثیشػتبٟ٘بی اػتبٟ٘ب 

 

الذأبت ػشیغ ٔٛسد ٘یبص ػبصٔبٖ ٔحیي صیؼت رٟت ارشای ثش٘بٔٝ ثٛد وٝ ؿبُٔ ٞفهت ٔشحّهٝ ٔهی     ،ٔٛسد ثحج هٛعٔٛآخشیٗ 

 ثبؿذ:

 ْاػتخذاْ ٔتخللیٗ الص 

  

  ػهبیش  وبسؿٙبػهبٖ  وٕه ٌشفتٗ اص تـىُ ٞبی غیش دِٚتی ٚ رٛأغ ٔحّی دس تٟیٝ ٌضاسؽ ٔـبٞذات، وٕه ٌشفتٗ اص

 ٟ٘بدٞب 

 ٔثٝ ػْٕٛ اثالؽ ثش٘ب ٝ 

 آٔٛصؽ ٔٛاسد ٔشتجي ثٝ ٔتخلیٗ ٔحیي صیؼت 

 فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ تؼٟیالت وبفی ٚ ٔٙبػت 

   اػتب٘ذاسی ثب ٔـٛست اداسٜ وُ حفبظهت ٔحهیي   تحت ٘ظبست ؿٛسای اػالٔی ؿٟش یب وٕه ٌشفتٗ اص ؿٟشداس ػبحّی

 صیؼت
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 . اسصیبثی ؿشوت وٙٙذٌب5ٖ
 

   فٌی 

 ضعیف  هتَسط  خَب  عالی  

 - - %72 %27 ثٙذی رّؼبتت صٔبٖسػبی

 - %5 %68 %26 ویفیت ٌٔبِت ٚ اسائٝ آٖ

 - %5 %73 %21 ویفیت تشرٕٝ

 - %26 %47 %26 وٙٙذٌبٖ دس وبسٌبٜٔیضاٖ ٔـبسوت ؿشوت

 - %10 %73 %16 اسصیبثی وّی

 

 پشتیباًی ٍ اجرایی 

 ضعیف  هتَسط  خَب  عالی  

 - %21 %42 %37 ایبة ٚ رٞبة 

 - - %52 %47 ٔحُ البٔت 

 %5 %5 %63 %26 پزیشایی ثیٗ سٚص 

 - %10 %37 %52 ٕٞىبسی ٌشٜٚ ارشایی

 - %5 %63 %31 اسصیبثی وّی 

  

  ُارزیابی کلی کارگا 

 _هؼیف                          _%                  ٔتٛػي 74%                   خٛة  26 ػبِی                            
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 . پیٍیشی ٞب6
 

 ثٝ ٔٙظٛس ٟ٘بیی وشدٖ ٘مـٝ ٞبی صٖٚ ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارشایی، الذأبت صیش پیـٟٙبد ٔی ؿٛ٘ذ:

 ثب ویفیت ثبال یٚ آٔبدٜ وشدٖ ٘مـٝ ٞبی GISاِف( ٚسٚد اًالػبت ٘مـٝ ػبصی ؿذٜ ثٝ ػیؼتٓ 

 رٟت تبییذ ٔشصٞب دس كٛست ِضْٚ GISذا٘ی ثب ، ؿبُٔ ثبصدیذ ٔیوبسؿٙبػبٖ ٔزشةة( ثبصٍ٘شی ٘مـٝ ٞبی حؼبػیت تٛػي 

 تٛػي وبسٌشٜٚ تٙٛع صیؼتی "فؼبِیتٟبی ٔزبص"د( تبییذ ٘مـٝ ٞبی حؼبػیت ٚ رذَٚ 

 ٌٙزب٘ذٖ ٘مـٝ حؼبػیت ٟ٘بیی ٚ رذَٚ فؼبِیت ٔزبص دس ثش٘بٔٝ ٔذیشیت، ثٝ د٘جبَ تلٛیت تٛػي وٕیتٝ فٙید( 

 ایی وٝ تٛػي اداسٜ ٔحیي صیؼت ثب ٕٞىبسی تٍٙبتًٙ ثب ٞش ٌشٜٜٚ( تىٕیُ ٘مـٝ ٞبی صٖٚ ثٙذی ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ارش

ثٝ كٛست ٔٙظٓ ثٝ ػٙٛاٖ ثخؾ رذایی ٘بپزیش ثبصٍ٘شی ٚ اسصیبثی ثش٘بٔٝ ٔذیشیت وّی ٚ( ٔٛحش ثٛدٖ ػیؼتٓ صٖٚ ثٙذی ثبیذ 

 ثبصٍ٘شی ؿٛد.
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 . ثش٘بٔٝ وبسٌب1ٜهٕیٕٝ 
 87خشداد  6دٚؿٙجٝ ، سٚص اَٚ.

 

 (09:00 -10:15٘ـؼت اَٚ: افتتبحیٝ ٚ ٔؼشفی وبسٌبٜ )

  ( ٓ5آیبتی اص لشآٖ وشی )ٝدلیم 

 ( 10افتتبحیٝ ٚ خٛؽ آٔذٌٛیی اص ًشف ٔذیش اداسٜ وُ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی)ٝدلیم 

  ٜدلیمٝ( 10ٔختلشی اص پیـشفت پشٚطٜ ) ٔذیش ّٔی پشٚط 

  ( 25ٔـبٚس اسؿذ ّٔی پشٚطٜ صٖٚ ثٙذی ثٝ ػٙٛاٖ یه اثضاس دس ٔذیشیت تبالة  )ٝدلیم 

 ،دلیمٝ( 10تٛهیآ ٌٔبِؼبت ٘مـٝ ثشداسی ٔٛرٛد )آلبی ٌِفی 

  ٖٚدلیمٝ ( 15ٌٔبِؼٝ ٔٛسدی اص صٖٚ ثٙذی دس اٍّ٘ؼتبٖ ) دوتش ا٘ذی ثشا 

 10:15 -10:45پزیشایی 

 (10:45 -12:30ؿشایي حبهش ) –٘ـؼت دْٚ : تٛصیغ فوبیی اسصؿٟب ٚ فؼبِیتٟب 

 ٚؿشوت وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔیُ خٛد دس ٞشیه اص ٌشٜٚ ٞب لشاس ٔی ٌیش٘ذ(تـىیُ دٚ وبسٌش( ٜ 

 ٌٜٚشA ٔحیي ًجیؼی : 

 تؼٟیٍّش: خب٘ٓ ٟٔٙذع پٛسِه 

تٙٛع صیؼتی  -ٚظیفٝ ایٗ ٌشٜٚ اِف( تٟیٝ ٚ تبئیذ یه ِیؼت پیؾ ٘ٛیغ اص ٟٕٔتشیٗ اسصؽ ٞبی ًجیؼی دسیبچٝ

ٕتشیٗ ٔٙبًك ٞشوذاْ اص ایٗ اسصؽ ٞب سٚی ٘مـٝ ٚ د( )صیؼتٍبٜ ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب ( ٚ ػیٕبی ػشصٔیٗ ٚ ة( ؿٙبػبیی ٟٔ

 اػتفبدٜ اص ایٗ اًالػبت ثشای تمؼیٓ ثٙذی دسیبچٝ ثٝ چٟبس صٖٚ )ثب دِیُ ٔٛرٝ( اػت:

A صٖٚ ثب اػتفبدٜ چٙذٌب٘ٝ )ٔی تٛا٘ذ ربیٍبٜ پبیذاستشیٗ فؼبِیتٟب ثبؿذ وٝ ثب اٞذاف ثش٘بٔٝ ٔذیشیتی ٕٞخٛا٘ی داس٘ذ(؛ . 

B ٜٔحذٚد )ٔی تٛا٘ذ ربیٍبٜ ؿٕبس ٔحذٚدی اص فؼبِیتٟبی پبیذاس ثبؿذ وٝ ثب اٞذاف ثش٘بٔٝ ٔذیشیتی  . صٖٚ ثب اػتفبد

 ٕٞخٛا٘ی داس٘ذ(؛

C صٖٚ أٗ )ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ثش٘بٔٝ ٔذیشیتی، ثٟشٜ ثشداسی ٚ اختالَ ٔی ثبیؼت اویذا وٙتشَ ؿٛد(؛ . 

D  ُوٝ ٕٔىٗ اػت احش خبكی ثش دسیبچٝ داؿتٝ ثبؿذ ثبیؼتی . صٖٚ حبئُ )فؼبِیت ٞبی ثیشٖٚ اص دسیبچٝ ثٝ ایٗ دِی

 وٙتشَ ؿٛ٘ذ(؛

 تٛرٝ وٙیذ وٝ ثٟشٜ ثشداسی اص ثؼوی صٟٚ٘ب ٕٔىٗ اػت  تٟٙب دس یه فلُ خبف ٔحذٚد ؿٛد.

 

 : فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی Bٌشٜٚ 

 تؼٟیٍّشاٖ: خب٘ٓ ٟٔٙذع وٙؼب٘یبٖ، آلبی ٟٔٙذع وٕبالٖ

-ؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی دسٖٚ ٚ دس حبؿیٝ دسیبچٝ ٚ اسصیبثی اسصؽ التلبدیٚظیفٝ ایٗ ٌشٜٚ اِف( ایزبد یه رذَٚ اص ف

ارتٕبػی ) إٞیت ثبال،ٔتٛػي ٚ وٓ ( ٚ ایٙىٝ آیب فلّی اػت یب ٘ٝ ٚ ة( ؿٙبػبیی ٚلٛع ٞشوذاْ اص فؼبِیتٟب ثش سٚی 

 ٘مـٝ ٞب اػت.

 (12:30-14:00ٕ٘بص / ٘بٞبس )

 (14:00 -15:30ثخؾ چبِؾ ( )-٘ـؼت ػْٛ ) ؿشایي حبهش

 دلیمٝ( 60خؾ چبِؾ )ث 

دس ًَٛ ایٗ ثخؾ، یه ٕ٘بیٙذٜ ٚ یه ٌضاسؽ دٞٙذٜ ثشای ٞشوذاْ اص ٔٛهٛػبت صیش ؿٙبػبیی ٔی ؿٛ٘ذ : اِف( 

اسصؿٟبی ًجیؼی؛ ة( فؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی؛ د( صٖٚ ٞبی ٔمذٔبتی.دیٍش ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثٝ ػٝ ٌشٜٚ تمؼیٓ خٛاٞذ ؿذ، 

 ٚ د ثحج خٛاٞٙذ وشد.             ) ثٝ ًٛس چشخـی( ثش سٚی ٞش وذاْ اص ٔٛهٛػبت اِف، ة  ٚ ٞش ٌشٜٚ
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 ( 20ٌضاسؽ دادٖ ٌضاسؽ دٞٙذٌبٖ وٝ ؿبُٔ ٘ىبت  ٌٔشح ؿذٜ دسًَٛ ثخؾ چبِؾ اػت )ٝدلیم 

 ( 10ثحج ٚ تجبدَ ٘ظش)ٝدلیم 

 (15:30 -16:00پزیشایی)

 (16:00-17:30٘ـؼت چٟبسْ. فؼبِیتٟب دس صٖٚ ٞبی ٔختّف )

  ٖدس ٞٓ ادغبْ ٔی ؿٛ٘ذ( ٞش دٚ ٌشٜٚ وبسی سٚی ٕٞبٖ ٔٛهٛع ثحج تـىیُ دٚ ٌشٜٚ )ؿشوت وٙٙذٌب

 دلیمٝ( 60) خٛاٞٙذ ٕ٘ٛد

ٞش ٌشٜٚ ثبیذ رذِٚی خبْ اص فؼبِیتٟبی ٞش صٖٚ سا فشاٞٓ ثیبٚسد.ػپغ ٌشٜٚ ثبیؼتی لبِت رذَٚ سا ثب ٘ـبٖ دادٖ ایٙىٝ چٝ       

یب ایٙىٝ ثؼوی ٌضاسؿبت داسای كالحیت اػت ٚغیشٜ ،  "خیش" ، "ثّٝ"فؼبِیتٟبیی دس چٝ صٚ٘ی ٔزبص اػت،پش وٙذ.رٛاثٟب ٔی تٛا٘ذ 

 ٚ غیشٜ ثبؿذ. "ثبٔزٛص" "ٔحذٚد"

 ( 20ٌضاسؽ ٌشٜٚ ٞب)ٝدلیم 

 بحث رٍی پیشرفت ًکات 

 87خرداد  7.سِ شٌبِ 2رٍز

 (08:30 -10:00صٖٚ ثٙذی وبسثشی )  ٘ـؼت پٙزٓ.

 ًٛسٚص دْٚ تىٕیُ ؿٛد )ٔذیش ّٔی ٚ خالكٝ ای اص پیـشفت ٚ ٘ىبتی اص سٚص اَٚ ٚ الذأبتی وٝ ثبیذ دس َ

 دلیمٝ(10ٔـبٚس اسؿذ ثیٗ إِّّی ًشح،

  ؿٙبػبیی وبسثشیٟبیی وٝ دس صٖٚ ثٙذی وبسثشی ٘ٛؿتٝ ؿذٜ ٚ وٕه وٙٙذٜ خٛاٞٙذ ثٛد )حذالُ لبیك

داْ ٌؼتشی، تفشد، ثشداؿت اص ٘یضاسٞب، وـبٚسصی، چشا، ؿىبس، تحمیك ٚ پبیؾ( )ٔذیش  سا٘ی، ٔبٞیٍیشی،

 دلیمٝ( 10ّٔی ًشح 

 ٞٚدلیمٝ( 70ثشای ؿٙبػبیی ػٙبكش وّیذی وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ٞش صٖٚ ثٙذی وبسثشی اػت ) ٟبتـىیُ ٌش 

  ػالٜٚ ثش ایٗ ٌشٜٚ ٞبی وٛچه ٕٔىٗ اػت ثٝ ٔٙظٛس تالؽ ثشای پیـشفت دس ٔٛهٛػبت خبف ٌٔشح

 تـىیُ ؿٛ٘ذ. ٔٙبلـبتؿذٜ/ 

 (10:00 -10:30پزیشایی )

 (10:30 -12:00بِؾ( )ثخؾ چ -٘ـؼت ؿـٓ )صٖٚ ثٙذی وبسثشی

 ( 70ثخؾ چبِؾ )ٝدلیم 

دس ًَٛ ایٗ ثخؾ، یه ٕ٘بیٙذٜ ٚ یه ٌضاسؽ دٞٙذٜ ثشای ٞش وذاْ اص صٚ٘جٙذیٟبی وبسثشی ؿٙبػبیی 

خٛاٞٙذ ؿذ. دیٍش ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼیٓ ؿذٜ ٚ ٞش ٌشٜٚ ثش سٚی صٖٚ ثٙذی وبسثشی 

 تجبدَ ٘ظش خٛاٞٙذ وشد )ثٝ ًٛس چشخـی(

  ثشای ؿٙبػبییدادٖ ٌضاسؽ 

 (12:00 -12:30٘ـؼت ٞفتٓ.٘تیزٝ ٌیشی ٚ لذٟٔبی آتی ) 

  دلیمٝ(10خالكٝ ٘تبیذ ٚ آ٘چٝ وٝ ٞٙٛص ٘یبصٔٙذ ا٘زبٔـبٖ ٞؼتیٓ )ٔـبٚساسؿذ ثیٗ إِّّی ًشح 

 ( 10دیذٌبٜ ٞبی ربٔؼٝ ٔحّی )ٝدلیم 

  دلیمٝ( 10ثؼذی ٚ صٔبٖ ثٙذی )ٔذیش ّٔی ًشح  ٌبٟٔبیتٛافك ثش سٚی 

 دلیمٝ( 5داسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی، )ا ٘ىبت پبیب٘ی 

 ( ٚ ػضیٕت12:30 -13:30ٕ٘بص/ ٘بٞبس )
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 . فٟشػت ؿشوت وٙٙذٌب2ٖهٕیٕٝ 
  آدسع پؼت اِىتشٚ٘یىی   ػٕت  ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی 

  wetlandnpm@yaoo.com ٔذیش ّٔی ًشح ػّی ٘ظشی دٚػت 1

صسٔبیه ٔٛ 2   mike-moser@supanet.com  ٔـبٚس اسؿذ ثیٗ إِّّی  

  brownae@talk21.com ٔـبٚس ثیٗ إِّّی  ا٘ذی ثشاٖٚ 3

  ٔذیش وُ اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی ویٛٔشث وال٘تشی 4

بلذحٕیذ سػٙ 5   ٔؼبٖٚ ٔذیش وُ اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی 

  alotfipandam@neda.net ٔـبٚس اسؿذ ّٔی ًشح احٕذ ٌِفی 6

  lpourlak@gmail.com ٔـبٚس ّٔی ًشح ِیؼب پٛسِه 7

بٚس ّٔی ًشحٔـ حٕیذسهب وٕبالٖ 8  hkamalan@yahoo.com  

  Mkanan.is@gmail.com ٔـبٚس ّٔی ًشح ٔٛ٘ب وٙؼب٘یبٖ 9

  Mehrin3000@yahoo.com ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ آٌبٞی سػب٘ی ػٕٛٔی ٚ استجبًبت ٟٔشی احٙی ػـشی 10

  sarakoochaki@gmail.com دػتیبس ًشح ػبسا وٛچىی 11

  najafi2@yahoo.com ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ آرسثبیزبٖ ؿشلی ػّی ٘زفی 12

ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ آرسثبیزبٖ ؿشلیدػتیبس   ػّیشهب ػیذ لشیـی 13  as.ghoreishi@gmail.com  

  دػتیبس ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ آرسثبیزبٖ ؿشلی  سػَٛ احٕذی 14

  Hashemi_2002ir@yahoo.com ٕ٘بیٙذٜ دا٘ـٍبٜ ٔختبس ٞبؿٕی 15

  abiameri@yahoo.com اداسٜ ٔحیي صیؼت ٔحٕذ اثشاٞیٓ ػبٔشی 16

  Uromia hospitality association داٚٚد ػتبسی 17

  NGO تٛحیذ ػبثذی 18

  NGO حجیت فشًٞٙ 19

  ثبؿٍبٜ خجشٍ٘بساٖ فبًٕٝ حبری ٘ظشی 20

  ثبؿٍبٜ خجشٍ٘بساٖ ٘ذا ػّی یبسی 21

   Uromiyeh hospitality association ٔؼلٛٔٝ تمی پٛس 22

  Uromiyeh hospitality association سهب ػتبسی 23

  رٛأغ ٔحّی آرسثبیزبٖ غشثی اثشاٞیٓ ػٛسچی 24

  آة ٌٔٙمٝ ای آرسثبیزبٖ غشثی رالَ اِذیٗ تشاثی 25

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ ؿشلی ٔیش حؼیٗ لٕی 26

وُ ؿٟبٚ٘ذاثٛاِف 27   shahavand@hotmail.com رٟبد وـبٚسصی آرسثبیزبٖ ؿشلی  

  ٔٙبثغ ًجیؼی آرسثبیزبٖ ؿشلی ٘یه پیشاٖ 28

  اػتب٘ذاسی آر. ؿشلی ٞب٘یٝ یٛػفی 29

  Bagheri3@yahoo.com اػتب٘ذاسی آر. ؿشلی وشیٓ ثبلشی 30

  ؿیالت آر. ؿشلی  ٔحٕذ كٕذصادٜ 31

  ٔیشاث فشٍٞٙی آر. ؿشلی  وشیٕی 32

  NGO hasanzademh@yahoo.com ٔحٕذ حؼیٗ حؼٗ صادٜ 33

  NGO آثبدی پؼٙذ 34

  NGO Saped2006@yahoo.com ػٟیال  كفشی 35

  آة ٌٔٙمٝ ای آرسثبیزبٖ غشثی سأیٗ سٚػتب 36
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 طرح حفاظت از تاالبهای ایران 

 

Ramin_salmanzadeh@yahoo.co اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی سأیٗ ػّٕب٘ضادٜ 37

m  

 S_shahand2000@yahoo.com اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی ػؼیذ ؿبٞٙذ 38

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی ػیشٚع خّیّی 39

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی حزت رجبسی 40

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی اوجش دٞمب٘ی 41

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی ػضیض ػٌبئی 43

ا وال٘تشیِیذ 42   اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی 

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی صٞشا ػجذاِٝ صادٜ 44

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی  ٔٙٛچٟش لذستی 45

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ غشثی حبٔذ ثشصٌش 46

  رٟبد وـبٚسصی آرسثبیزبٖ غشثی  حؼٙؼّی ٚسٔضیبس 47

فش پشٚیض سیبهی 48       riazifarp@yahoo.com اداسٜ ٔٙبثغ ًجیؼی آر. غشثی 

  اػتب٘ذاسی آر. غشثی ایشاٖ پٙبٜ 49

   ؿیالت آر. غشثی ٔحٕذ ثبلش لشیـی 50

  k_farri@urmiainfo.com ٔیشاث فشٍٞٙی آر. غشثی  خؼشٚ فشی 51

  ٔشوض پظٚٞـٟبی آستٕیب دا٘ـٍبٜ اسٚٔیٝ ٘بكش آق 52

  n-peykaran@ifro.ir ٔشوض پظٚٞـٟبی آستٕیب  ٘ؼٕت پیىشاٖ 53

   NGO  ٞبؿٓ خبتٓ پٛس 54

  اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ ؿشلی كبثش ٔحٕذ ػّی ِٛ 55

سداٚٚد غٙی پٛ 56   اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ ؿشلی 

  Shahin512000@yahoo.com اداسٜ ٔحیي صیؼت آرسثبیزبٖ ؿشلی ؿبٞیٗ سحیٓ اٚغّی 57
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