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سخن نخست

انســان و طبيعــت جــزء الینفــک جهــان بينــي اســامي بــوده و در ایــن جهــان بينــی بــه طبيعت 
صرفــأ بــه صــورت ابــزاري و منبــع فایــده نــگاه نمــی شــود. منابــع طبيعــي تجدیــد شــونده بــه 
عنــوان ســرمایه ملــی از مهــم تریــن اجــزای ایــن طبيعــت می باشــد کــه نقش بســيار مهمــی در 
تعــادل بــوم شــناختي، ارتقــاء درآمــد و توســعه پایــدار روســتایی دارد. در دهــه های اخير بــه دالیل 
مختلــف از جملــه اســتفاده بــي رویــه، ســرعت بهــره بــرداري ایــن منابــع بســيار بيشــتر از رونــد 
تجدیــد و بازســازي بــوده اســت. لــذا تدویــن راهبردهــاي حفاظــت و بهــره بــرداري پایــدار از منابع 
طبيعــی بــه عنــوان ضرورتــي بنيادیــن بيــش از پيــش احســاس مــي گــردد. در چنيــن وضعيتــي 
نقــش اثرگــذار بــا تشــکل ها و جوامــع محلــی بــه عنــوان ذینفــع اصلــي مــی باشــد. مشــارکت 
مردمــی در هــر پــروژه ضامــن پایــداري آن بــوده و این مســئله بدليل گســتردگی و تنــوع کارکردها 
در حفاظــت و احيــای پایــدار از منابــع طبيعــي از اهميــت بيشــتري برخــوردار مــي باشــد. زیــرا 
موضوعــات مبتابــه محيــط زیســت و منابــع طبيعــي بــا زندگــي جوامع محلــي درآميخته شــده 
و بــدون شــک توفيــق هــر برنامــه بســته بــه ميــزان مشــارکت ایــن جوامــع خواهــد بــود. بنابرایــن 
نقــش مــردم در تصميــم گيــري، برنامــه ریــزي، اجــرا، نظــارت و ارزشــيابي هــر برنامــه احيــاء و 
حفاظــت، اهميــت حياتــي دارد. هفتــه منابــع طبيعی فرصتی اســت تا ضمــن واکاری سياســت ها 
و برنامــه هــای حــوزه منابــع طبيعــی، مشــارکت جوامــع محلــی و تشــکل ها نمود عينی بيشــتری 
پيــدا کنــد. هفتــه منابــع طبيعــی ســال جــاری بــا شــعار »منابع طبيعــی بــا مــردم و برای مــردم« 
فرصــت مغتنمــی اســت تــا از دانــش و تجربــه همــه دلســوزان و عاقــه منــدان در حراســت از 
جنگل هــا و مراتــع بهــره جســته و دیــن خــود را بــه ایــن امانت الهــی ادا کنيــم. نمونه هــای بخش 
منابــع طبيعــی و آبخيــزداری بــه عنــوان ســرمایه هــای علمــی و تجربــی گرانقــدر بخــش منابــع 
طبيعــی و البتــه بــا تــاش جهــادی در عرصــه منابــع طبيعــی کشــور اثرگــذار بــوده و برماســت تا 
از ایــن تــوان ارزشــمند بــرای حفــظ طبيعــت سرســبز کشــورمان بهــره گيــری نمایيم. اميــد آنکه 
خداونــد متعــال مــا را در ایــن راه ثابــت قــدم نگــه دارد و در راســتای تحقــق فرمــوده رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی یعنــی »تبدیــل فرهنــگ منابــع طبيعــی بــه معــارف عمومــی« حرکــت نمایيم.

                غالمرضا هادربادی
                     مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی

                        و دبیر ستاد برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی و  آبخیزداری
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پیام معاون محترم وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

بشــر در قــرن 21 بــا ســه چالش عمــده: بيابانزایــی، گرمایش زمين و کمبــود آب شــيرین مواجه اســت. امروزه 
موضوعاتــی چــون حفــظ منابــع آب، تنــوع گونه های گياهــی و جانــوری، انتشــار گازهای گلخانــه ای، جنگل 
زایــی و بيابازدایــی از شــاخص هــای عمــده توســعه پایــدار به شــمار مــی آیند که بدون شــک حفــظ و احيای 
منابــع طبيعــی بهبــود ایــن شــاخص هــا را بــه دنبــال دارد. اّمــا حفــظ و احيای عرصــه های منابــع طبيعی به 
تنهایــی از تــوان دولتهــا خــارج بــوده و نيازمنــد مشــارکت و همــکاری متقابــل ذی نفعان و دســت انــدرکاران 
ایــن عرصــه اســت. مشــارکت و تعــاون در امــور خيــر نــه تنهــا در آمــوزه های دینــی، مــورد تأکيد قــرار گرفته 
اســت بلکــه یکی از موضوعات مهم نشســت هــای بين المللی از جملــه 1972 )کنفرانس اســتهکلهم(، 1992 
)اجــاس ریــو( و 2001 )اجــاس اهــداف توســعه هــزاره(، مشــارکت جوامــع محلــی و دســت انــدرکاران حوزه 
منابــع طبيعــی مــی باشــد. اعتقــاد به جلــب مشــارکت و ارتقــای ســرمایه های انســانی در ســند چشــم انداز 
1404 جمهــوری اســامی )1382(، سياســت های کلــی نظــام )ســال 1389(، قانــون افزایش بهره وری )ســال 
1389(، سياســتهای کلــی اصــل 44 قانون اساســی )ســال 1384(، سياســتهای کلــی اقتصادی )ســال1392( 
و در ابــاغ سياســتهای کلــی برنامــه ششــم توســعه )تيــر1394(، توســط مقام معظم رهبری مشــهود اســت. 
مشــارکت ذی نفعــان و دســت انــدرکاران حوزه منابع طبيعــی با رویکــرد داوطلبانه، خودجــوش و غيرانتفاعی 
بــودن در پــرورش روح خاقيــت، مســئوليت پذیــری، همــکاری و نظارت بر فعاليــت های اجرایــی دولت نقش 

دارد. مؤثری 
  اعتقــاد ایــن ســازمان بــر ایــن اســت کــه بــدون مشــارکت همــه دلســوزان ایــن عرصــه و بــه ویــژه نخبــگان 
حــوزه منابــع طبيعــی، حفــظ و مدیریــت پایــدار حــدود 135 ميليــون هکتــار از عرصــه هــای منابع طبيعی 
کشــور، یعنــی حــدود 83% از مســاحت کشــور عزیزمــان، امــکان پذیر نمی باشــد. نمونه هــای منابع طبيعی 
بــه عنــوان گنجينــه هــای بــی بدیــل و بازویــی توانمنــد در حفاظــت و احيــاء پایــدار منابع طبيعی به شــمار 
می آینــد کــه در کنــار بخــش دولتی مــی توانند بــه روند سياســتگذاری، اجــرا و نظارت کمک شــایانی نمایند. 
لــذا شــعار هفتــه منابــع طبيعــی امســال را نيــز بــا عنــوان »منابع طبيعــی بــا مــردم و بــرای مــردم« انتخاب 
نمــوده اســت و در ایــن مســير الهــی، نيازمنــد همراهــی شــما بــه ویژه مجریــان و بهــره بــرداران نمونــه منابع 

طبيعــی می باشــيم.
ضمــن تشــکر از همــت واالی نمونــه های بخش منابع طبيعــی و آبخيــزداری در ســال جاری و ســنوات قبل، 
از همــکاران ســتادی و اســتانی انتظــار دارم در جهــت بهــره گيــری از تــوان ایــن ســرمایه های انســانی از هيچ 
تاشــی دریــغ ننماینــد. در پایــان از تــاش بــی شــائبه همکارانم در شناســایی، انتخــاب و معرفــی نمونه های 

منابع طبيعــی و آبخيــزداری سپاســگزاری می نمایم.
بــرای شــادی روح شــهدا بــه ویــژه 16 نفــر از جــان نثــاران و مدافعــان انفــال عرصــه منابــع طبيعــی کشــور 

صلوات
                                                      خلیل آقایی
                                                                          معاون وزیر
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مقدمه

یکي از شــاخص هاي اساســي توســعه پایدار منابع طبيعی، توســعه انســاني اســت. از این رو ارتقاء 
بهــره وري نيــروي فعــال بخــش منابــع طبيعــي و آبخيــزداري نيازمنــد افزایــش و بهبــود ســطح 
دانــش و مهــارت حرفــه اي مجریــان ایــن بخــش مــي باشــد، کــه عمدتــاٌ بــاً بکارگيــري رهيافــت 
هــا و شــيوه هــاي نویــن و تغييــر در ســطح دانش، بينــش و مهــارت مجریان و بهــره بــرداران منابع 
طبيعــي محقــق مــي شــود. روش انتقــال دانــش و مهــارت هــاي جدیــد از مجــري یــا بهــره بــردار 
بــه مجــري و بهــره بــردار دیگــر بعنــوان شــيوه اي موثــر در اشــاعه و انتقــال یافته هــای تحقيقاتــی 

و علمــی بيــن مجریــان همــواره مــورد تاکيــد محققيــن امــر توســعه پایــدار بــوده و خواهــد بود. 
   از ایــن رو شناســایي و معرفــي مجریــان و بهــره بــرداران نمونه بخش منابع طبيعــي و آبخيزدراي 
بعنــوان گــروه پيشــرو و اثرگــذار بــر ســایر مجریان، نقــش مهمي در دســتيابی بــه اهداف ســازمان 
جنــگل هــا، مراتــع و آبخيــزداری کشــور دارد. در ایــن راســتا همــه ســال دفتــر آمــوزش، ترویــج و 
مشــارکتهای مردمــی بــه همراهــي معاونتهــا و دفاتــر فنــي در هفتــه منابع طبيعــي و آبخيــزداری 
نســبت بــه انتخــاب و معرفــي نمونــه هــاي برتــر براســاس دســتورالعمل اجــراي انتخــاب نمونه ها 
کــه بــه کليــه اســتانها از طــرف ریاســت محتــرم ســازمان ابــاغ گردیــده اقدام مــي نمایــد. عناوین 

نمونــه هــای ملــی هفتــه منابــع طبيعــی و آبخيــزداری بشــرح ذیل می باشــد :

1( مجري نمونه پروژه مشارکت مردمي تثبیت شن و بیابانزدایی
2( آبخیزدار نمونه

3( تولید کننده نمونه نهال غیر مثمر
4( صنوبر کار نمونه

5( مجری نمونه حفاظت مشارکتی  جنگل و مرتع
6( مدیر عامل نمونه تعاونی منابع طبیعی

7( مجری نمونه مدیریت منابع جنگلي
8( مجري و بهره بردار نمونه محصوالت فرعي جنگل و مرتع

9( مرتعدار نمونه
10( چوپان نمونه

11( خیر و حامی نمونه منابع طبیعی 
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12( محیط بان نمونه
13( سازمان مردم نهاد نمونه در حوزه منابع طبیعی

14( دهیار نمونه
15(  شورای اسالمی روستایی نمونه

16( همیار طبیعت نمونه مروج
17( همیار طبیعت نمونه دانش آموزی

18( همیار طبیعت محافظ
19( همیار طبیعت نمونه عضو دستگاه نهضت سبز

20( خانواده جان نثار منابع طبیعی
21( جنگلکار نمونه مشارکتی

22( کتابخوان نمونه منابع طبیعی
23( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت مروج
24( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت مروج

25( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت دانش آموزی
26( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت  دانش آموزی

27( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت محافظ
28( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت محافظ
29( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1395
30( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1395
31( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1395 
32( رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1395

ادامه عناوین نمونه های ملی هفته
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اهمیت و ضرورت انتخاب نمونه های بخش منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 

 شناســایی، انتخــاب و معرفــی الگوهــا و نمونــه هــای برتــر بخش منابــع طبیعی، 
یکــی از رویدادهــای فرهنگــی ارزشــمند در ایــن بخــش اســت. ایــن رویــداد، 
عــالوه بــر ارج نهــادن بــه تــالش جوامــع محلــی، تشــکل هــا و بهــره بــرداران 
و ارتقــای جایــگاه آنــان، مــی توانــد الگویــی عملــی و قابــل اعتمــاد برای ســایر 
بهــره بــرداران باشــد. ایــن فرآینــد از ابتــدای هــر ســال بــا شناســایی مجریان 
و بهــره بــرداران شــاخص آغــاز و فعالیــت هــای آنــان در طــول ســال رصــد و 
ــت و  ــی، ثب ــای ارزیاب ــرم ه ــب ف ــه در قال ــات مربوط ــده و اطالع ــش گردی پای

مســتند مــی شــود. 
 دفتــر آمــوزش، ترویــج و مشــارکتهای مردمــی بــا همــکاری بخــش هــای فنی 
ســازمان بــا تکیــه برتــوان متخصصــان موضوعــی افتخــار دارد کــه بــا تکیــه بر 
تجربــه چندیــن ســاله در زمینه فرآینــد شناســایی، انتخــاب، معرفــی و تجلیل 
از نمونــه هــای برتــر بخــش منابــع طبیعــی، همــگام و متناســب بــا رویکردهای 
اصلــی و شــاخصه هــای مــورد نظــر بخش هــای فنی در ســطح ســتاد و اســتان، 

نســبت بــه معرفــی از نخبــگان بخــش منابــع طبیعــی اقــدام نماید.
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اهداف انتخاب نمونه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 

       ایجــاد انگیــزه بــراي فعــاالن بخــش منابــع طبیعــی و تشــویق آنــان بــراي تالش 
در جهــت صیانــت از منابــع طبیعی 

       الگوســازی و معرفــي الگــوی عملــی و قابــل اعتمــاد همــراه بــا بهــره وری مطلوب 
در مدیریــت مشــارکتی منابــع طبیعــی بــه منظــور ترغیــب ســایر مجریــان و بهــره 

برداران

       ارج نهــادن بــه تــالش جوامــع محلــی و بهــره بــرداران بخــش منابــع طبیعــی و 
ارتقــای جایــگاه آنــان 

       ایجــاد فرصــت و زمینــه بــه منظــور طــرح مســائل و مشــکالت بخــش منابــع 
طبیعــی در ســطوح ملــي، اســتاني و شهرســتان بــا مســئولین اجرایــي مرتبــط

        فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات و دانش بومی بهره برداران با یکدیگر 
 

      معطــوف نمــودن توجــه مدیــران و برنامــه ریــزان بخــش منابــع طبیعــی کشــور 
و همچنیــن اصحــاب رســانه هــا اعــم از رســانه هــای مکتــوب و غیرمکتــوب بــه 

اهمیــت منابــع طبیعــی تجدیدشــونده و ظرفیتهــای موجــود در آن

       بهــره گیــری از تجــارب نمونــه هــای بخــش منابــع طبیعــی در صیانــت از منابــع 
طبیعی
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شاخص های اصلی انتخاب نمونه های هفته منابع طبیعی 

ــع  ــدار عرصــه هــای مناب ــرداری پای ــت و بهــره ب       رعایــت اصــول فنــی درصیان
طبیعــی

        کمیت و کیفیت عملیات بیابانزدایی، مرتع داری، جنگل داری و آبخیزداری

        اجــرای منظــم برنامــه هــای پیــش بینــی شــده براســاس مندرجــات طــرح هــا 
ــه راهنما و کتابچ

      توانایــی جلــب مشــارکت مردمــی در فعالیــت هــای مرتــع داری، جنــگل داری و 
آبخیزداری

      آمــوزش و توانمندســازی نیــروی انســانی، واحدهــای بهــره بــرداری، مجریــان و 
بهــره بــرداران

       همــکاری و ارتبــاط بــا مروجــان و کارشناســان ترویــج و آمــوزش منابــع طبیعــی 
ــای مربوطه ــازمان ه و س

       ارتبــاط مســتمر بــا ســایر مجریــان و بهــره بــرداران منابــع طبیعــی بــه منظــور 
جلــب مشــارکت آنــان در اجــرای برنامــه هــای آموزشــی و ترویجــی

        همکاری و ارتباط مستمر با محققان و مؤسسات / مراکز تحقیقاتی
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نحوه انتخاب نمونه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 

نحــوه انتخــاب نمونــه هــای هفتــه منابــع طبيعــی براســاس دســتورالعمل اجرائــي اباغــي بــه 
ــي باشــد: ــل م ــه شــرح ذی اســتان ها بصــورت خاصــه ب

1- مکاتبــه دبیرخانــه ســتاد هفتــه بــه اســتانها در اردیبهشــت مــاه هــر ســال بــه همــراه 
آخریــن فــرم ارزیابــي کــه هــر چهــار ســال یکبــار در دفاتــر فنــي بــه روز مــي گــردد. در 
ایــن مرحلــه کلیــه فــرم ها بــه شهرســتانها جهــت تکمیــل ارســال و پــس از تائیــد کمیته 

فنــي بــه امضــاي مدیــر کل محتــرم اســتان مــي رســد .
2- جمــع آوري کلیــه فــرم هــاي ارســالي از اســتانها و طبقــه بنــدي براســاس فعالیــت و 

هماهنگــي بــا دفاتــر فنــي ســازمان جهــت تائیــد ســه نمونــه برتــر از هــر فعالیــت.
ــه اتفــاق نماینــده دفتــر فنــي و  ــه برتــر هــر فعالیــت ب 3- بازدیــد از فعالیــت ســه نمون

ــی. ــارکتهای مردم ــج و مش ــوزش، تروی ــر آم ــای دفت ــه ه ــاب نمون ــئول انتخ مس
4- انتخــاب نمونــه برتــر و تنظیــم صورتجلســه مربوطــه توســط کارشناســان موضوعــی 

ــر فنــي و دفتــر آمــوزش، ترویــج و مشــارکتهای مردمــی دفات
5- تهیــه لــوح تقدیــر و هماهنگــي الزم جهــت شــرکت در مراســم هفتــه منابــع طبیعــي و 

دیــدار بــا ریاســت محتــرم ســازمان و مدیــران ســتادي در یــک نشســت مشــترک.

 همچنيــن همــه ســاله در هفتــه منابــع طبيعــي و آبخيــزداری نســبت بــه تشــویق دســتگاه هاي 
فعــال عضــو نهضــت ســبز )دارای تفاهــم نامــه مشــترک( کــه درخصــوص ایجــاد فضــای ســبز، 
اقدامــات فرهنگــی و برگــزاری هفتــه منابــع طبيعــی مشــارکت فعالــی داشــته انــد بــه شــرح ذیل 

اقــدام مــي گــردد:
1( سپاه پاسداران انقالب اسالمي

2( سازمان زندانها و اقدامات تامیني و تربیتي
3( سازمان دانش آموزي

4( نیروي انتظامي
5( شرکت شهرکهاي صنعتي 

6( نهضت سواد آموزي
7( بسیج سازندگي نیروي مقاومت بسیج

8( سازمان شهرداری و دهیاری ها
9( سازمان اوقاف و امور خیریه

10( سازمان جوانان جمعیت هالل احمر
11( کمیته امداد امام خمینی )ره(
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نمودار 1 -  تشکیالت اجرایی و فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان
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نمودار 2 -  تشکیالت اجرایی و فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح ملی
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سیمای منابع طبیعی ایران در یک نگاه
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ادامه سیمای منابع طبیعی ایران در یک نگاه

منابــع طبيعــی، مواهــب طبيعــی که انســان در بوجود آوردن آن نقشــی نداشــته و بــه طور طبيعی 
بــه وجــود آمــده انــد. ایــن منابــع بخشــی از مظاهــر، بــرکات و موهبــت هــای مهــم خداونــدی و 
متعلــق بــه عمــوم مــردم مــی باشــد. در ایــن ویــژه نامــه منظــور از منابــع طبيعــی، منابــع طبيعی 
تجدیــد شــونده شــامل جنــگل هــا، مراتــع، بيشــه هــاي طبيعــي، اراضــي جنگلــي، ذخيــره گاه 
هــای جنگلــی و مرتعــی، چمن زارهــا، بوتــه زارهــا، نيزارهــا، تــاالب هــا، مــرداب هــا، خــاک عرصــه 
هــای منابــع طبيعــی، بيابــان هــا، کویرهــا، شــن زارهــا، رودهــا، آبراهه ها، چشــمه ســارها، زیســت 
بــوم هــاي طبيعــي و اجــزاي آن هــا مــی باشــد. منابــع طبيعــی تجدیــد شــونده بــه ســبب اثــرات 

مســتقيم و غيرمســتقيم خــود مهمتریــن عامــل در امر توســعه اقتصــادی، اجتماعی اســت. 
162/2 ميليــون هکتــار عرصــه کشــور را مــی تــوان در یــک نــگاه بــه صــورت زیــر طبقــه بنــدی 
نمــود. ازایــن مســاحت منابــع طبيعــی تجدیــد شــونده 82/8% از کل خــاک کشــور را بــه شــرح 

ذیــل مــی شــود:
1- جنگل ها                                                                          14/3 میلیون هکتار 
2- بیشه زارها و درختچه زار                                            67 /2 میلیون هکتار 
3- مراتع                                                                             84/8 میلیون هکتار 
4- اراضی بیابانی                                                                 32/6 میلیون هکتار 
5- سایر اراضی )کشاورزی، مناطق مسکونی و ...(       27/85 میلیون هکتار 

 منابــع طبيعــی تجدیــد شــونده کشــور بــه لحاظ نــوع اکوسيســتم و نحــوه مدیریت متفــاوت بوده 
و هــر کــدام بــه طــور مجــزا در ســه بخــش جنــگل و مرتــع و پدیــده هــای بيابانــی طبقــه بنــدی 

ــی گردند.  م

نمودار تقسیم بندی 
منابع اراضی کشور
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جنگل

 از کل عرصــه هــای منابــع طبيعــی ایــران بــه ميــزان 134/4 ميليــون هکتــار، بــر اســاس 
بــرآورد جدیــد ســطح واقعــی جنــگل هــا 14/3 ميليــون هکتــار مــی باشــد کــه در حــدود 
8/83% از ســطح کل کشــور را مــی پوشــاند کــه بــا توجــه بــه جمعيــت کشــور، در حــال 
حاضــر ســرانه جنــگل هــر ایرانــی 0/17 هکتــار مــی باشــد. بدیهــی اســت ایــن رقــم بــا 
توجــه بــه ســرانه جهانــی جنــگل کــه حــدود 0/8 هکتــار اســت بيانگــر اختــاف شــدید در 
قيــاس بــا معيارهــای جهانــی مــی باشــد. الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــران در بيــن 56 
کشــور دارای جنــگل در جهــان، مقــام چهــل و پنجــم را داراســت. جنــگل های ایران شــامل 
جنــگل هــای انبــوه بــا توليــد چــوب جنگل هــای شــمال بــه ميــزان 1/967 ميليــون هکتار 

و جنــگل هــای خــارج از شــمال 12/352 ميليــون هکتــار مــی باشــد. 

جنــگل هــای ایــران را مــی تــوان بــه پنــج ناحيــه ی رویشــی بــه شــرح زیــر تقســيم بندی 
نمود: 

الــف - ناحیــه رویشــی هیرکانــی )شــمال( کــه نــوار ســبز شــمال کشــور را 
تشــکیل مــی دهــد.)1/967 میلیــون هکتــار( 

ب - ناحیــه رویشــی ایــران و تورانــی کــه بــه طــور عمــده در شــرق و جنــوب 
شــرق و مرکــز ایــران پراکنــده شــده انــد. )4/033 میلیــون هکتــار( 

ج - ناحیــه رویشــی زاگــرس کــه عمدتــا جنــگل هــای بلــوط غــرب کشــور را 
تشــکیل مــی دهنــد. )6 میلیــون هکتار( 

ــوب  ــاحلی جن ــوار س ــه در ن ــوب ک ــارس و جن ــج ف ــی خلی ــه رویش د - ناحی
ــار(  ــون هکت ــند. )2/119 میلی ــی باش ــده م پراکن

ه - ناحیــه رویشــی ارســبارانی کــه متشــکل از گونــه هــای نــادر و منحصــر به 
فــرد در شــمال غــرب ایــران مــی باشــد. )0/2 میلیــون هکتار( 
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مناطق کویری و بیابانی 

از ســطح 162/2 ميليــون هکتــار وســعت کشــور 32/58 ميليــون هکتــار )معــادل 20/1%( آن را 
مناطــق کویــری و بيابانــی تشــکيل مــی دهــد کــه در ایــن مناطــق تفکيــک پدیــده هــای بيابانی 

مشــتمل اســت بــر: 
1- کویــر: اراضــی پســت بــدون پوشــش گیاهــی و عمومــا دارای امــالح بســیار زیــاد 

بــا ســطح 5/84 میلیــون هکتــار 18 درصــد ســطح بیابــان. 
2- تپــه هــای ماســه ای: تپــه هــای متشــکل از ماســه هــای روان، ســطحی حــدود 

1/76 میلیــون هکتــار )5/4 درصــد ســطح بیابــان( 
ــون  ــطح 0/615 میلی ــا س ــطح، ب ــه ای مس ــی ماس ــه ای: اراض ــای ماس ــه ه 3- پهن

ــان(  هکتــار )1/9 درصــد بیاب
4- دق هــای رســی: ســطوح صــاف و صیقلــی رســی در حاشــیه کویــر، بــا ســطح 

0/436 میلیــون هکتــار )1/3 درصــد بیابــان( 
5- اراضــی شــور و نمــک زار:اراضــی بــا ســطوح نمکــی )حــاوی قشــری از نمــک در 
ســطح خــاک(، بــا ســطح 6/56 میلیــون هکتــار )20/1 درصــد پدیــده هــای بیابانی(. 
6- اراضــی بــدون پوشــش و بیــرون زدگــی ســنگی: اراضــی بــا تراکــم تــاج پوشــش 
گیاهــان مرتعــی کمتــر از 5% و بیرون-زدگــی های ســنگی، ســطحی معــادل 17/37 

میلیــون هکتــار )53/3 درصــد پدیــده هــای بیابانی(. 
بيابــان زائــی و گســترش مناطــق کویــری یکــی از مشــکات اساســی اســت کــه جهــان امــروز بــا 
آن دســت بــه گریبــان اســت. احيــای پوشــش گياهــی و بازآفرینــی شــرایط اکولوژیکــی در مناطق 

بيابانــی تنهــا راه مبــارزه موثــر بــا بيابــان زایی اســت. 

 

اراضی بدون پوشش 
و بیرون زدگی 

;سنگی 
17368883; …

;5839891;کویر 
18%

;تپه های ماسه ای 
1762538;6%

شهری 
15
12%

داخلی 
63

50%

اراضی شور و 
;نمکزار 
6558460;20%

نمودار طبقه بندی مناطق 
کویری و بیابانی کشور 

)ارقام به هکتار(
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آبخیزداری  

آبخيــز پهنــه ای اســت کــه تمــان روانــاب ناشــی از بــارش بــر آن وارد شــده در داخل یــک رودخانه، 
آبــرو، دریاچــه و یــا یــک آب انباشــت دریافت می شــود. 

منابع آب و خاک )حفاظت از آبخیزها( 
ایــران از نظــر طبيعــی بر اســاس مطالعــات جاماب بــه 6 کان حــوزه، 30 حــوزه اصلی )ســفيدرود، 
کرخــه، کارون، اتــرک و ...( و 1081 حــوزه فرعــی طبقــه بنــدی شــده اســت. حــدود 91 ميليــون 
هکتــار از عرصــه هــای حــوزه هــای آبخيــز )55/5% ســطح کشــور( ســيل خيــز مــی باشــد. بــه 
طــوری کــه ایــن عرصــه هــا ســاالنه بيــش از 22 ميليــون مترمکعــب هــرز آب مســتقيم و ســریع 
توليــد می-نماینــد کــه در تشــدید فرســایش و ایجــاد ســياب هــای مخــرب موثــر اســت. بــه 
طــور کلــی در وضعيــت موجــود حــدود 255 شــهر، 8650 پارچــه آبــادی، یــک ميليــون هکتــار 
از اراضــی زراعــی و 20000 رشــته قنــات و بخــش قابــل توجهــی از جــاده هــا و راههــای ارتباطــی 
در معــرض خطــر ســيل گيــری اســت. بــر اســاس اطاعــات بــه دســت آمــده از ایســتگاه هــای 
هيدرومتــری ســدهای بــزرگ و مهــم، ميــزان رســوب حــوزه هــای آبخيــز ســدهای موجــود و در 
دســت ســاختمان معــادل 236 ميليــون مترمکعــب در ســال برآورد شــده اســت که به معنــای آن 
اســت کــه ســاالنه 5 ســد بــا ذخيــره 50 ميليــون مترمکعــب  بــا اســتفاده مــی شــود. بــر اســاس 
آمــار پژوهشــکده حفاظــت خــاک، ميــزان ميانگيــن فرســایش خــاک ســاالنه حــدود 16/7 تــن در 
هکتــار و ميــزان متوســط ســاليانه رســوب معــادل 6 تــن در هکتــار بــرآورد شــده اســت. فعاليــت 
هــای آبخيــزداری در کشــور بــا اجــرای بيــش از 15000 پــروژه در محــدوده 86500 آبــادی نتایــج 
فراوانــی بــه دنبــال داشــته اســت کــه آثــار مســتقيم آن اســتحصال و تغذیــه حــدود 1 /2 ميليــارد 
مترمکعــب آب در ســال، کنتــرل حــدود 20 ميليــون تــن رســوب، کنتــرل فرســایش بــه ميــزان 

26 ميليــون تن اســت. 
فرســایش خــاک در ســطح 134 ميليــون هکتــار از حــوزه هــای آبخيــز کشــور بــه طــور متوســط 
ســاالنه حــدود 16/7 تــن در هکتــار و متوســط ســاليانه رســوب معــادل 6 تــن در هکتار می باشــد. 

 

؛ سدهای موجود 
%16؛ 19.44

سدهای در دست 
؛ 16.10؛ ساخت 

13%
…رودخانه های 

شهری  
15
12%

داخلی  
63

نمودار سطوح 50%
حوزه های آبخیز کشور
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نمونه های ملی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری ســال 1396



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

23

مجری نمونه پروژه مشارکت 
مردمی تثبیت شن و بیابانزدایی

اکبر فالحی زاده

52 سال
جنوب کرمان )جیرفت وکهنوج(

1- همــکاری موثــر و مفيــد بــا اداره منابــع طبيعــی شهرســتان و اســتفاده از نظــرات 
کارشناســان ذیربــط

2- کنترل حرکت شن های روان
3- کمک به حفظ اراضی منابع طبيعی با مشارکت روستایيان

ــر  ــات ب ــرای عملي ــان و اج ــی کارشناس ــی و ترویج ــای فن ــه ه ــری توصي 4- بکارگي
اســاس طــرح مصــوب

ــری  ــی و بکارگي ــی- ترویج ــای آموزش ــا و دوره ه ــتمر در کارگاه ه ــرکت مس 5- ش
ــان ــای کارشناس ــه ه توصي

جیرفت 

09904226104     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

24

همیار نمونه عضو دستگاه 
نهضت سبز

مجتبی صادقی گنجه

27 سال 
هالل احمر استان تهران

1- تحقيــق کارشناســی ارشــد و برگــزاری ســمينار بــا موضــوع بررســی تاثيــرات خشکســالی 
بر توســعه روســتایی

2-  مشارکت فعال در غرس نهال
3- ترغيب گروه های داوطلب برای کاشت نهال به مناسبت هفته منابع طبيعی

4-  پاکسازی طبيعت و محيط زیست به مناسبت روز طبيعت
5- پيگيری ایده ترویج و طراحی فضای سبز در آپارتمان ها و واحدهای مسکونی

تهران

09126331698     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

25

مجری نمونه حفاظت 
مشارکتی  

امید لطفی مقدم

32 سال
آذربایجان غربی

1- همکاری در جلب مشارکت و بسيج جوامع محلی در مواقع بحرانی و الزم
2- حضور مستمر در منطقه و نظارت الزم

3- همــکاری بــا اداره منابــع طبيعــی شهرســتان در اشــاعه فرهنــگ حفــظ و احيــای منابــع 
طبيعی

4- شرکت در کارگاه های آموزشی- ترویجی و بکارگيری توصيه های کارشناسان
5- شــناخت کافــی نســبت بــه منطقــه و ارائــه اطــاع بــه موقــع بــه مامــوران منابــع طبيعی 

در شــرایط الزم
6- همکاری درجلب مشارکت نيروهای مردمی در شرایط بحرانی

سردشت

09149445189     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

26

صنوبرکار نمونه

امید نقی پور

34 سال
اردبیل

ــرات  ــتفاده از نظ ــتان و اس ــی شهرس ــع طبيع ــا اداره مناب ــد ب ــر و مفي ــکاری موث 1-  هم
ــط ــان ذی رب کارشناس

2- شرکت در دوره های آموزشی - ترویجی کاشت، داشت و برداشت صنوبر
3- رعایت اصول فنی و ترویجی در اجرای عمليات زراعت چوب 

4- انجــام عمليــات مراقبتــی و پرورشــی و مبــارزه بــا آفــات و بيماریهــا در مزرعــه زراعــت 
چــوب

5-کاشت گونه های متناسب با منطقه بر اساس توصيه های تحقيقاتی
6-رعایت فاصله مناسب با گونه و هدف از توليد

کوثر

09143575326     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

27

مجری نمونه تولیدکننده نهال 
غیرمثمر

محمود نهاوندی

 58 سال
البرز

1- همــکاری مؤثــر و مفيــد بــا اداره کل منابــع طبيعــی و اســتفاده از نظــرات 
کارشناســان ذی ربــط

2- رعایت اصول فنی و مراقبتی  و کنترل آفات و بيماریها در نهالستان
3- کميته اشتغالزایی و درآمدزایی از طریق توليد و کشت نهال توسط زنان 

4- استفاده از سيستم آبياری بارانی در نهالستان

کرج

09123631417      موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

28

مجری نمونه مدیریت منابع 
جنگلی

علی آذری

36سال
کرمانشاه

ــق و  ــان تحقي ــا کارشناس ــتقيم ب ــاط مس ــی و ارتب ــای ترویج ــرکت در فعاليته 1- ش
اجــرا

2- به کارگيری توصيه های فنی و انتقال توصيه ها به سایر بهره برداران
3- شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

4- شرکت در فعاليتهای اجتماعی و فرهنگی روستا
ــع طبيعــی و توســعه و غنــی ســازی جنــگل  ــای مناب 5- مشــارکت در حفــظ و احي
و صيانــت از عرصــه هــای منابــع طبيعــی در ســامانه هــای عرفــی محــدوده روســتا

اسالم آباد غرب

09189915145     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

29

مرتعدار نمونه

کاظم رضایی

43 سال 
لرستان

1- تعامــل مناســب بــا اداره منابــع طبيعــی وآبخيــزداری شهرســتان و به کارگيــری رهنمودهای 
کارشناسان

2- قرق بانی 800 هکتار اراضی مرتعی وجلوگيری از تعرض دامداران به منطقه قرق
3- تناسب تعداد دام موجود با تعداد پيش بينی شده در طرح مرتعداری

4- تشویق سایر مرتعداران به کنترل واجرای مدیریت چرا
5- شرکت در دوره های آموزشی مختلف 

6- پيگيری ثبت شرکت تعاونی فراگير منابع طبيعی
7- اجرای کليه موارد در طرح از جمله حفظ، احياء، کاهش دام و ایجاد اشتغال پایدار

8- رعایت کامل زمان ورود و خروج دام به عرصه و رعایت تعداد دام مجاز در طرح
9- رعایــت پراکنــش مناســب دام هــای بهــره بــرداران در عرصــه بــه منظــور جلوگيــری از تراکم 

دام و تخریــب عرصــه بــا توجــه بــه شــرایط منطقه
10-کنترل کامل آتش سوزی در سطح طرح

ازنا

09169663093     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

30

آبخیزدار نمونه

غالمرضا مارزی

66 سال 
جنوب کرمان  )جیرفت و کهنوج (

ــرات  ــتفاده از نظ ــی و اس ــع طبيع ــا اداره مناب ــد ب ــر و مفي ــکاری موث 1-  هم
ــزداری  ــان آبخي کارشناس

2- کاشــت تــوام درختــان مثمــر و غيــر مثمــر در طــرح )گــردو، ســيب، هلــو، 
صنوبــر( بــر اســاس شــرایط منطقــه

3- رعایت اصول فنی در عمليات اجرائی آبخيزداری
4- شــرکت فعــال در دوره هــای آموزشــی -  ترویجــی آبخيــزداری و بکارگيــری 

توصيــه هــای فنــی آموختــه شــده
5- تاش در جهت حفظ پوشش گياهی و تغذیه سفره های آب زیرزمينی

جیرفت 

09131489021     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

31

مجری و بهره بردار نمونه 
محصوالت فرعی جنگل و 

مرتع

صمد محمودی

63 سال 
فارس

1- مجری طرح احياء و بهره برداری گياه انغوزه در کوه ملک تير
2- احياء و بازسازی عرصه های منابع طبيعی

3- ارتباط تنگاتنگ با کارشناس منابع طبيعی شهرستان
4- عضویت در تعاونی فراگير منابع طبيعی

5- جلوگيری از قاچاق انغوزه در منطقه
6- همکاری دربرگزاری برنامه های هفته منابع طبيعی

7- رعایت اصول فنی و علمی مندرج درطرح
8- انجام عمليات و توسعه رویشگاه

الرستان

09173914015     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

32

محیط بان نمونه 

 منصور احمدی

40 سال
خوزستان 

1- خدمت در مناطق محروم و صعب العبور 
2- گشــت وکنتــرل در عرصــه هــای منابــع طبيعــی و مناطــق حفاظــت شــده 

شهرســتان اميدیــه
3- همکاری با اداره منابع طبيعی و اداره محيط زیست استان

4- اصابت سه گلوله در حين گشت زنی و ماموریت

امیدیه

09168148027     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

33

خیر و حامی نمونه منابع 
طبیعی 

برهان الدین ولدبیگی

60 سال 
کرمانشاه

1- فرهنــگ ســازی و تــاش در امــر  حفــظ منابــع طبيعــی  بــا نصــب تابلوهای 
ترویجــی بــا هزینه شــخصی

2- تاليف کتب در حوزه منابع طبيعی و محيط زیست با هزینه شخصی
ــی و  ــع طبيع ــظ مناب ــت حف ــا محوری ــی ب ــای آموزش ــزاری کارگاه ه 3- برگ

ــت ــط زیس محي
4- تاسيس انجمن سبز اورامان )اسا( با هدف صيانت از منابع طبيعی

پاوه

09183589845     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

34

 چوپان نمونه 

ارسالن ملکی

33 سال
کرمانشاه

ــی  ــی و احيائ ــات اصاح ــام عملي ــا انج ــع ب ــت از مرت ــکاری در حفاظ 1-  هم
ــی ــی و احيائ ــات اصاح ــام عملي ــا انج ــع ب ــت از مرت ــکاری در حفاظ هم

2- شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی توجيهی
3- رعایت زمان مناسب ورود و خروج دام )رعایت فصل مناسب چرا(

ــزوم و  ــع ل ــتان در مواق ــی شهرس ــع طبيع ــا اداره مناب ــر ب ــکاری موث 4- هم
ــی بحران

داالهو

09183316587     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

35

مدیر عامل نمونه تعاونی

داوود اکبری

44 سال 
قزوین

1-  مشارکت درانجام فعاليتهای عمرانی در سطح روستا
2- راه اندازی کانال چناسک نيوز جهت اطاع رسانی اخبار روستا

3- توليــد 10000 اصــل نهــال )8000 بــادام تلــخ و 2000 ســنجد( بــا مشــارکت جوامــع محلــی بــه ویــژه زنان 
روســتایی در ســال هــای 94 و 95

4- برگزاری جلسات آموزشی برای توليد نهال با هدف توانمندسازی جوامع محلی
5- توليد سبزی ارگانيک توسط زنان روستایی

6- غرس نهال توسط زنان روستا در هفته منابع طبيعی
7- ذخيــره نــزوالت جــوی بــا احــداث هالــی هــای آبگيــر وکاشــت بــذر بــادام بــه مســاحت 40 هکتــار در 

ســال هــای 93 و 94
8- احداث آبشخور برای دام ها

9- خرید ادوات کشاورزی توسط شرکت تعاونی
10- مشارکت اهالی روستا بویژه زنان روستایی در جمع آوری حبوبات )عدس، نخود( و گياهان دارویی

11- برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی
12- ایجاد اشتغال در سطح روستا با هدف کاهش وابستگی معيشتی به منابع طبيعی و 

جلوگيری از مهاجرت

آبیک

09123822830     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

36

شورای اسالمی روستایی نمونه

عظیم الدین احراری

33 سال 
خراسان جنوبی

1- تاش در جهت آموزش و ترویج فرهنگ منابع طبيعی در بين روستائيان
2- جلب مشارکت و بسيج جوامع محلی در پيشگيری و اطفاء حریق

ــاف  ــع اخت ــه و رف ــداران منطق ــکات دام ــع مش ــت رف ــات جه ــرکت درجلس 3- ش
ــداران دام

4- شــرکت در دوره هــای آموزشــی، ترویجــی منابــع طبيعــی و آبخيــزداری و جلســات 
طه بو مر

5- مشارکت و همکاری در جلوگيری از بروز تخلفات
6- همکاری در احداث هالی آبگير به منظور ذخيره آب

7- همکاری در برگزاری مراسم هفته منابع طبيعی
8- برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی

9- کمک به احيای عرصه های منابع طبيعی با مشارکت مردمی و نظارت

زیرکوه

09367720193     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

37

دهیار نمونه

سید رضا راستین

31 سال 
اصفهان

1- احــداث کمربنــد ســبز  و کاشــت درخــت در مــرز روســتا و اراضــی منابــع 
طبيعــی

2- کاشت 500 نهال در محدوده روستا  و ایجاد فضای سبز
3- همکاری دراجرای طرح بوستان روستایی در قسمت شرقی روستا

4- اجرای سيستم آبياری قطره ای در مزارع و باغات روستا
5- اجرای سه طرح آبخيزداری و ایجاد بند خاکی

6- حفاظــت از عرصــه هــای منابــع طبيعــی در محــدوده رودخانــه هــای فصلــی 
و جلوگيــری از قطــع بــی رویــه درختــان

شاهین شهر و میمه 

09132099374     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

38

رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در 
زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت 

دانش آموزی

اکرم میرحاج

56 سال
سمنان

ــه اســتانی ســازمانهای مــردم نهــاد درجــذب  1- اســتفاده از ظرفيــت دبيرخان
هميــاران طبيعــت

2- تهيه  و به روز رسانی بانک اطاعات همياران طبيعت
3- جــذب بيشــترین هميــار طبيعــت دانــش آمــوزی )19107 نفــر( تــا شــش 

ماهــه اول ســال1396
ــوالد  ــه ف ــاری در منطق ــاش درجهــت ایجــاد صنــدوق هــای خــرد اعتب 4- ت

محلــه

سمنان

09128312560     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

39

رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در زمینه 
جذب بیشترین همیار طبیعت 

دانش آموزی

محمد منصوری

51 سال 
هرمزگان

1- اســتفاده از ظرفيــت دبيرخانــه  اســتانی ســازمانهای مــردم نهــاد درجــذب 
هميــاران طبيعــت

2- تهيه  و به روز رسانی بانک اطاعات همياران طبيعت
3- جــذب بيشــترین هميــار طبيعــت دانــش آمــوزی )10704نفــر( تــا شــش 

ماهــه اول ســال1396

رودان

09176244238     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

40

رئیس اداره آموزش و ترویج نمونه در 
زمینه جذب بیشترین همیار طبیعت 

مروج

 داریوش حیدری

44 سال 
لرستان

1- اســتفاده از ظرفيــت دبيرخانــه  اســتانی ســازمانهای مــردم نهــاد درجــذب 
هميــاران طبيعــت

2- تهيه و به روز رسانی بانک اطاعات همياران طبيعت
3- جــذب بيشــترین هميــار طبيعــت مــروج )4113نفــر( تــا شــش ماهــه اول 

ســال1396

خرم آباد

09163678827     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

41

رئیس اداره آموزش و ترویج 
نمونه در زمینه جذب بیشترین 

همیار طبیعت مروج

علی حسن زاده

49 سال 
کرمانشاه

1- اســتفاده از ظرفيــت دبيرخانــه  اســتانی ســازمانهای مــردم نهــاد درجــذب 
هميــاران طبيعــت

2- تهيه  و به روز رسانی بانک اطاعات همياران طبيعت
3- جــذب بيشــترین هميــار طبيعــت مــروج )3596 نفــر( تــا شــش ماهــه اول 

ســال1396

کرمانشاه

09188340566     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

42

رئیس اداره آموزش و ترویج 
نمونه در زمینه جذب بیشترین 

همیار طبیعت محافظ

یازمراد غراوی

45 سال 
گلستان

1- اســتفاده از ظرفيــت دبيرخانــه  اســتانی ســازمانهای مــردم نهــاد درجــذب 
هميــاران طبيعــت

2- تهيه  وبه روز رسانی بانک اطاعات همياران طبيعت
ــا شــش ماهــه  ــار طبيعــت محافــظ )3197 نفــر( ت 3- جــذب بيشــترین همي

ــال1396 اول س

مینودشت

09112776327     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

43

رئیس اداره آموزش و ترویج 
نمونه در زمینه جذب بیشترین 

همیار طبیعت محافظ

نصرت اهلل اکبری

48 سال
 مرکزی

ــا شــش ماهــه  ــار طبيعــت محافــظ )1950 نفــر( ت 1- جــذب بيشــترین همي
ــال1396 اول س

2- نيازسنجی به موقع آموزشی برای همياران طبيعت محافظ استان
3- اســتفاده از ظرفيــت هميــاران طبيعــت محافــظ در حفــظ و احيــاء عرصــه 

هــای منابــع طبيعــی اســتان
4- ایجاد بانک اطاعات همياران طبيعت 

5- ارســال بــه موقــع اطاعــات هميــاران طبيعــت محافــظ بــه دفتــر آمــوزش 
و ترویــج اســتان

اراک

09166662719     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

44

رئیس اداره آموزش و ترویج 
نمونه درهفته منابع طبیعی 

وآبخیزداری سال 95 

حمیدرضا زمانی

50 سال
 قم

1- تبليغات گسترده محيطی در سطح شهر قم درهفته منابع طبيعی
ــع  ــه مناب ــد درهفت ــام تقلي ــع عظ ــا مراج ــدار ب ــرای دی ــی الزم ب 2- هماهنگ

ــی طبيع
3- برگزاری کارگاه های آموزشی همياران طبيعت

4- مستندسازی اصولی از فعاليت های هفته در قالب سی دی و کتابچه
5- افتتاح پروژه های آبخيزداری و پروژه بوستان روستایی

 قم

09352780866     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

45

رئیس اداره آموزش و ترویج 
نمونه درهفته منابع طبیعی 

وآبخیزداری سال 95 

بهمن مرادی

50 سال
کردستان

1- مستندســازی اصولــی از فعاليــت هــای هفتــه منابــع طبيعــی در قالــب ســی 
دی و کتابچــه

2- 2160ساعت کارگاه ترویجی برای معلمان و دانش آموزان بيمار
3- انعکاس مطالب و گزارش هفته در نشریات و سایت ها

4- اجرای تئاتر خيابانی به عنوان قرارداد بين انسان و آتش
5- افتتاح  پروژه جنگلکاری مشارکتی اقتصادی )800 هکتار(

سنندج

09183738418     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

46

رئیس اداره آموزش و ترویج 
نمونه درهفته منابع طبیعی 

وآبخیزداری سال 95 

داوود جلیل نژاد

48 سال 
 تهران

1- تهيه و توزیع نهال با مشارکت تشکل های مردمی
2- برگزاری شب شعر با موضوع منابع طبيعی

3- بهره برداری از ظرفيت های تبليغات اتوبوس رانی، مترو و شهرداری
ــکاران و  ــدان، ورزش ــی هنرمن ــوذ اجتماع ــت و نف ــره گيــری از ظرفي 4- به

ــگان نخب

 تهران

09122244080     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

47

رئیس اداره آموزش و ترویج 
نمونه درهفته منابع طبیعی 

وآبخیزداری سال 95 

مژگان رضایی

44 سال 
 البرز

1- توليــد نماهنــگ هــای عطــر طبيعــت، زمزمــه هســتی، رمــز حيــات بــا مضاميــن منابــع 
طبيعی

ــنواره  ــت در جش ــط زیس ــی و محي ــع طبيع ــوزه مناب ــتند در ح ــن مس ــب برتری 2- کس
ــتانها ــز اس ــدات مراک تولي

3- همکاری در احداث بوستانهای روستایی
4- نصــب بنــردر جلــوی اتوبــوس هــای درون شــهری نصــب پيــام هــای ترویجــی پشــت 
صندلــی راننــده اتوبــوس هــای درون شــهری )300( دســتگاه بــا مشــارکت ســازمان هــای 

زیباســازی شــهرداری کــرج
5- مشارکت خيرین فرهنگی در خرید کتاب زیست محيطی

6- نصــب بيلبــورد آموزشــی در مســير اتوبــان کــرج - تهــران و ســطح شــهر، نصــب بنــر 
آموزشــی وترویجــی

7- بهره گيری از ظرفيت هنرهای دستی در تبيين موضوعات منابع طبيعی
8- همکاری در اجرای طرح تولد هر درخت

 کرج

09124639421     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

48

همیار طبیعت محافظ نمونه

علی اکبر  ملکی

56 سال 
مرکزی

1- همکاری در تمدید پروانه چرا
2- همکاری  در خروج و ورود دام

3- فرهنگ سازی و معرفی متخلفين به عرصه های منابع طبيعی
4- همکاری در برگزاری کاس های آموزشی

5- همکاری در مميزی مراتع
6- همکاری درجانمایی سازه های آبخيزداری با همکاران منابع طبيعی

7- پيشگيری و اطفاء حریق

اراک

09187638299     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

49

همیار طبیعت محافظ نمونه

عبدالخلیل تاقانی

41 سال
 گلستان

1- فرهنگ سازی و معرفی متخلفين به عرصه های منابع طبيعی
2- همکاری در برگزاری کاس های آموزشی

3- پيشگيری واطفاء حریق
4- گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبيعی شهرستان

5- جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبيعی

کالله

0911764306     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

50

همیار طبیعت مروج نمونه

احسان صفری  

33 سال 
کرمانشاه

1- همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی
ــی  ــع مل ــوزه مناب ــای ح ــق ه ــای حری ــل اطف ــی مراح ــال در تمام ــور فع 2-  حض

ــوار ــای همج ــتان ه ــواردی در شهرس ــی در م ــه و حت ــتان مربوط شهرس
3-  استفاده از وسایل و امکانات شخصی در امر اطفاء حریق
4-  تشویق و ترغيب جوانان به حفاظت و حراست از منابع 

5- ترویج فرهنگ منابع طبيعی و کمک به جذب همياران طبيعت
6-  حضــور فعــال در تمامــی برنامــه هــای مرتبــط بــه منابــع طبيعــی از قبيــل: هفتــه 
ــی از  ــع طبيع ــازی مناب ــق؛ پاکس ــاء حری ــای اطف ــه؛ مانوره ــی؛ جنگان ــع طبيع مناب

زبالــه و ....
7-  کاشت بذور جنگلی با کمک دوستان خود و سایر همياران طبيعيت

8-  حضــور در عرصــه هــای جنگلــی و قطــع مکانيکــی گيــاه انگلــی دارواش بــر روی 
درختــان بلــوط بــه منظــور کنتــرل و کاهــش خســارت ایــن گيــاه.

گیالن غرب

09189355849     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

51

همیار طبیعت مروج نمونه

احمد علیخانی

43 سال 
لرستان

1- ارشاد و فرهنگ سازی متخلفين به عرصه های منابع طبيعی
2- همکاری در برگزاری کاس های آموزشی و ترویجی

3- ارتبــاط مناســب بــا همــکاران اداره کل منابــع طبيعــی اســتان و اداره منابــع 
ــتان طبيعی شهرس

4- جلب مشارکت مردم در ترویج صيانت از منابع طبيعی

کمیجان

09166613951     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

52

همیار طبیعت دانش آموزی 
نمونه

درسا ترکمنی

16 سال 
 هرمزگان

1- مشارکت در جنگل کاری ساحلی )مانگرو(
2- مشارکت در طرح جنگانه

3- ارسال نقاشی و انتخاب آن با محوریت منابع طبيعی
4- نوشتن تحقيقی با عنوان نقش جنگلها در حفاظت خاک

بندرعباس

09176244238     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

53

همیار طبیعت دانش آموزی 
نمونه

امیرعلی محمدی

11سال 
سمنان

1- همکار ی در کاشت نهال در مدارس
2- کاشت نهال درب منازل

3- ارائه نقاشی های مربوط به طبيعت
4- شرکت در مسابقات منابع طبيعی

5- تــاش در جهــت جلــب مشــارکت ســایر هميــاران طبيعــت دانــش آمــوزی 
بــرای فرهنــگ ســازی اهميــت منابــع طبيعــی

6- آموزش سایر همياران طبيعت در زمينه حفاظت از منابع طبيعی

 میامی

09128312560     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     تاریخ تولد جانثار:

     استان:
     شهرستان:

     علل موفقیت:

فضل اهلل علیپور

1343/12/25
1395/3/7     تاریخ جانثاری:

مازندران
نور

1-  مقابله با متعرضين به جنگل و اراضی ملی
2- مسئوليت پذیری و انضباط کاری
3- از اعضای فعال محافظين جنگل
4- عضو فعال شرکت تعاونی جنگل

5- ایشــان در منطقــه جنگلــی شهرســتان نــور در حــال گشــت زنــی و مراقبــت 
ــه  ــرو شــده کــه ب ــا قاچاقچيــان چــوب منطقــه روب از عرصــه هــای جنگلــی ب
آنهــا فرمــان ایســت و بازرســی مــی دهنــد کــه متاســفانه قاچــاق چيــان اقــدام 

بــه تيرانــدازی نمــوده و بــه مقــام جانثــاری نائــل مــی گردنــد.

09115744727     موبایل:

جانثار منابع طبیعی

54



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

55

جنگل کار نمونه مشارکتی

فرخ طوسی

58 سال
 گلستان

ــع شهرســتان مينودشــت در  ــردم روســتای ده چناشــک از تواب ــده م 1- نماین
ــکاری مشــارکتی ــروژه جنگل اجــرای پ

2- بســيج مردمــی در احيــاء، توســعه و نگهــداری پــروژه جنگلــکاری مشــارکتی 
بــه مســاحت 300 هکتــار بــا گونــه هــای مثمــر و غيــر مثمــر )30درصــد گونــه 
مثمــر گــردو و 70درصــد گونــه غيــر مثمــر ماننــد بلــوط( و احيــاء گونــه هــای 

جنگلــی ممــرز و افــرا
3- پيشــرو در هدایــت مــردم و جوامــع محلــی در امــر جنگلــکاری مشــارکتی 

از ســال1393 تاکنــون
4- مشــارکت در امــر حفاظــت و قــرق منطقــه اجــرای پــروژه از ســال 

1393تاکنــون

مینودشت

09117682912     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

56

همیار طبیعت نمونه

حجت االسالم والمسلمین
محمد احمدی 

45 سال 
گلستان

1- خاقيــت و نــوآوری در زمينــه حفاظــت و احيــاء منابــع طبيعــی از جملــه اجــرای 
پــروژه هــای حفــظ و احيــای مشــارکتی منابــع طبيعــی

2- بسترســازی و فرهنــگ ســازی کشــت زعفــران در 200 هکتــار از اراضــی روســتای 
ــتگی  ــش وابس ــدف کاه ــا ه ــاور ب ــتاهای مج ــی روس ــار در اراض ــان و 100 هکت ایش

معيشــتی بــه منابــع طبيعــی
ــن،  ــان، آویش ــت گل گاوزب ــج کش ــا تروی ــه ب ــادی در منطق ــول اقتص ــاد تح 3- ایج

ــا ــرآوری آنه ــران و ف زعف
4- جلب مشارکت مردم در مدیریت پایدار منابع طبيعی

5- بازگشــت و مهاجــرت معکــوس روســتایيان بخاطــر اجــرای پــروژه هــای توســعه 
ــع طبيعــی ای و مناب

6- برگزاری جشنواره تبرسوزان

آزادشهر

09113745311     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

57

سازمان مردم نهاد نمونه در 
حوزه منابع طبیعی

سعید طهماسبیان

38 سال
تهران

1- همکاری در برگزاری اولين جشنواره روز ملی جنگلبان در سال1396
2- عضــو و نماینــده تشــکل هــاي مــردم نهــاد در »کارگــروه ملــي مقابله بــا بيابانزایــي« – از 

ــاه 1393 تاکنون آذرم
3- هماهنــگ کننــده ملــي دبيرخانــه تشــکل هــاي مــردم نهــاد تخصصــي منابــع طبيعــي 
کشــور )تحــت حمایــت ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخيــزداري کشــور( - از ســال 1392 

ن کنو تا
4- عضــو کميتــه راهبــري ملــي و اجرایــي »برنامــه مدیریــت جامــع حــوزه هــاي آبخيــز 

ــال 1395  ــور« - از س کش
5- دبير اجرایي نخستين همایش ملي تغيير اقليم و راهي بسوي آینده پایدار

6- عضو هئيت موسس  و بازرس بنياد خيرین طبيعت ایران
7- برگــزاری کارگاه هــای توانمندســازی و مشــارکت مردمــی در حــوزه حفاظــت و احيــای 

منابــع طبيعــی
8- دبير برگزاري نشست و کارگاه ملي توانمندسازي سازمان هاي مردم

 نهاد حوزه منابع طبيعي

تهران

09121361543     موبایل:



ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری سال 96

     نام و نام خانوادگی:

     سن:
     استان:

     شهرستان:
     علل موفقیت:

58

کتابخوان نمونه در حوزه منابع 
طبیعی

سعیده رنجبر نایینی

47 سال
تهران

1- همکاری با کتابخانه در جهت معرفی منابع مهم و تخصصی جدید
2- استفاده مداوم از مدارک موجود در کتابخانه

3- پيگيری، مداومت و مطالعه کتابهای تخصصی و ارزیابی کتابها
4- ارائه پيشنهاد درخصوص کتابهای مرتبط با منابع طبيعی

5- شناســاندن منابــع مفيــد موجــود در کتابخانــه و ارتبــاط آن بــا زمينــه هــای 
ــازمان موضوعی س

6- آشنایی و شناسایی تمام منابع معتبر حرفه ای و کار با آنها
7- اســتفاده مســتمر از کتابهــای فارســی تخصصــی مرتبــط بــا وظيفــه خــود و 

ارائــه طرحهــا براســاس آن 
8- تهيه یا همکاری در تهيه منابع تخصصی برای کتابخانه و

 ارائه راهکارها برای این موضوع

تهران

09133270114     موبایل:





توسط:
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی


