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 هٌْذع خؼفش تاتاصادُ
 كاسؿٌاع اسؿذ ؿيالت

99اسدیثْـت  

 
 
 
 

دسیاي خضس تٌْا پٌِْ آتي دس دًياػت كِ پٌح گًَِ تا اسصؽ هاّياى خاٍیاسي      

ؿاهل فيل هاّي، اٍصٍى تشٍى،قشُ تشٍى، چالثاؽ ٍ ؿيپ تِ صَست طثيؼي دس ایي 

دسیا صیؼت هي كٌٌذ.. دليل اّويت ایي گًَِ ّا، تاال تَدى اسصؽ اقتصادي  تِ دليل 

 اُ دس دًيا هـَْس ؿذُ اػت . اػتحصال خاٍیاس اص آًْا تَدُ كِ تِ طالي ػي

تشسػي ّاي صَست گشفتِ حاكي اص آى اػت كِ  گًَِ ّاي هختلف هاّياى    

ؿيشیي ٍلة خاٍیاسي سا هي تَاى دس اػتاى ّاي غيشػاحلي ٍ تا اػتفادُ اص هٌاتغ آتي 

 دسچـوِ ّا، قٌَات ٍ... پشٍسؽ داد. تطَسیكِ  ّوچَى چاُ ّاي كـاٍسصي،ؿَس 

 هاّياى خاٍیاسي تشاي تَليذ گَؿت ٍ اػتحصال خاٍیاس دس اخيش پشٍسؽ ّاي ػال

تا اػتقثال تاالیي اص طشف تخؾ دسحال گؼتشؽ تَدُ ٍ ّاي غيشػاحلي  اكثش اػتاى

سع الگَئي تِ اًدام اچٌذیي هضسػِ دسقالة هض خصَصي هَاخِ گشدیذُ ٍ دسحال حاضش

هاّياى  ل خاٍیاس اصحتي تشخي هَفق تِ اػتحصاٍ  ایي فؼاليت هـغَل ّؼتٌذ

 خولِ اسصؽ  ؿذُ اًذ. دليل ایي اػتقثال سا هي تَاى دس ػَاهلي اص پشٍسؿي خَد

تِ دليل اػتحصالي اص آًْا  ٍ خاٍیاس هاّياى خاٍیاسي   تاالي گَؿتاقتصادي 

 . خؼتدَ ًوَدتشاي كـَس هحصَل اسص آٍسي  تاصاسپؼٌذي تاال ٍ

:سيستي َاي وياس  

دس اػتخشّاي  سا هاّياى اص اي ّشگًَِ پشٍسؽ ٍ تكثيش تخَاّين ایٌكِ تشاي اصَالً

 ًظش اص سا الصم صیؼتي ؿشایط كِ اػت ایي هؼتلضم اًدام دّين ایي كاس پشٍسؿي

دس  آًْا صًذگي طثيؼي هحيط دس صیؼتي ؿشایط هـاتِ تغزیِ ٍ تشاكن پشٍسؽ، فضاي

 تِ تيـتشي ًضدیكي صیؼتي ؿشایط ایي چِ ّش. كٌين فشاّن ًيض ؿذُ كٌتشل هحيط

 ؿذُ اًدام فؼاليت ًؼثت، ّواى تِ تاؿذ داؿتِ هاّياى طثيؼي صیؼت هحيط ؿشایط

 ساسمان جُادكشايرسي

استان تُزان   



 دس یك سا هاّياى اص تيـتشي تيَهغ ٍ تؼذاد تَاًين هي ٍ تَد تشخَاّذ اقتصادي

 .دّين پشٍسؽ ٍ ًگْذاسي تاالتش تاصهاًذگي ٍ سؿذ هيضاى تا ٍ ثاتت فضاي

 ؿَسي ٍ حشاست دسخِ ػاهل دٍ تِ تاػواّياى پشٍسؽ دس هَثش فاكتَسّاي هياى اص

 :كٌين هي اؿاسُ داسًذ پاساهتشّا تا ػایش دس هقایؼِ تيـتشي اّويت كِ آب

 هٌاػة حشاست دسخِ ًظش اص خاٍیاسي هاّياى ّاي اصگًَِ ّشكذام:  حشاست دسخِ(1

هٌاتغ  گفت تَاى هي دسكل اها داسًذ تفاٍت تاّن حذٍدي تا تاصهاًذگي ٍ سؿذ تشاي

ایي  پشٍسؽ تشاي قشاسداسد ػاًتيگشاد دسخِ 11 -42 دسهحذٍدُ آًْا آب دهاي كِ آتي

 . تاؿٌذ هي تش هٌاػة گًَِ ّا

 ٍ دس ليتش گشم 11 حذٍد خضس دسیاي آب ؿَسي هتَػط ایٌكِ تِ تاتَخِ: آب ؿَسي(4

تيـتش گًَِ ّاي هاّياى ٍخَد،  ایي تا ؿَد هي تٌذي طثقِ ؿَس لة آتْاي خضٍ

هشحلِ اًگـت قذي تِ تؼذ سا هي تَاى تِ ساحتي دس آتْاي ؿيشیي ًيض  خاٍیاسي اص

صهاى  تچِ هاّياى دسًوَدى  ایي خصَف ػاصگاس پشٍسؽ داد. هْوتشیي ًكتِ دس

 .ؿَسي ٍدهاي آب هي تاتـذهٌثغ آتي خذیذ اص ًقطِ ًظش سّاػاصي تِ 

 گًوٍ َاي قاتل پزيرش:

قشُ تشٍى ٍ تشخي گًَِ  چالثاؽ ٍ اٍصٍى تشٍى، هاّي، فيل: ؿاهلگًَِ ّاي تَهي 

ّؼتٌذ كِ تشخي اص تاػواّي ػيثشي  ،اػتشلياد  اصخولِ تؼتش، ّاي ّيثشیذ ٍ دٍسگِ

گًَِ ّایي اص ایي هاّياى تِ طَس كلي  .آًْا دس هضاسع كـَس ًيض پشٍسؽ دادُ هي ؿًَذ

تشاي پشٍسؽ  ذٌاقتصادي تش تاؿ ٍتاصهاًذگي تاالتش  داسايتَدُ، ػشیغ الشؿذ  كِ

كِ اص ایي ًظش گًَِ ّاي فيل هاّي ٍ اصٍى تشٍى ًؼثت تِ ػایش گًَِ  هٌاػة ّؼتٌذ

 .داساي هضیت پشٍسؿي ّؼتٌذ

 فضاي پزيرش:

ّـت ضلؼي،  ،خولِ دایشُ اي اصاؿكال هختلف  اتاػتخشّاي  دس هاّياى خاٍیاسي   

ّش ًَع اػتخشي كِ اص قثل تِ هٌظَس رخيشُ  .داسًذپشٍسؽ قاتليت  هشتغ ٍ هؼتطيل

ٍ  آب كـاٍسصي احذاث ؿذُ ٍداساي اؿكال هختلف ركش ؿذُ تَدُ ٍ اص خٌغ ػيواًي

طئَهوثشاى تاؿذ تا اػوال اًذكي تغييشات اص قثيل تقؼين اػتخش دس صَست تضسگ یا 

تَدى ػطح ٍحدن تِ اػتخشّاي كَچكتش تا ًصة تَسیْاي هخصَف ًٍصة تَسي 

، ًصة تشج َّادُ تشاي خشٍج گاصّاي هضش ي هاّياى تشاي فشاس آًْا دس خشٍخ

)دسصَستيكِ هٌثغ آتي چاُ تاؿذ.(ًصة دػتگاّْاي َّادّي ٍ... طثق ًظش 

 هْوتشیي ًكتِ دساهكاى  پشٍسؽ ایي هاّياى سا خَاٌّذ داؿت.  كاسؿٌاػاى ؿيالت،

 ایي تشاكن كِ تَدُ دسطَل دٍسُ پشٍسؽ هٌاػة ایي صهيٌِ سػایت تشاكن ًگْذاسي 

تطَسیكِ تشاي تچِ  . هختلف ٍ دس ػٌيي هختلف، هتفاٍت اػتگًَِ ّاي تشاي 

تشاي هاّياى خَاى یك  ،كيلَ گشم دسهتش هشتغ 1 -3هاّياى  دسهشاحل اٍليِ سؿذ آًْا 

 تشاي هاّياى تالغ ػِ ػال تِ تاال ٍ هَلذیي ٍ كيلَ گشم دسهتشهشتغ  1 -11 ،تا دٍػالِ

 هٌاػة هي تاؿذ.كيلَ گشم دسهتشهشتغ  11 -31

 وياسَاي تغذيٍ اي :

دس اػتخشّاي  پلت گًَِ ّاي تاػواّياى ایشاى سا هي تَاى تِ تغزیِ تا غزاّاي   

غزاّاي كٌؼاًتشُ ػاختِ ؿذُ تشاي ایي  پشٍسؿي ػادت داد. تطَسیكِ تِ ساحتي اص

تِ ساحتي تغزیِ هي  ٍحتي غزاي تَليذ ؿذُ تشاي هاّي قضل آالي پشٍسؿي گًَِ ّا

كٌٌذ. ؿكل حفشُ دّاًي ایي هاّياى تِ گًَِ اي اػت كِ تا كوك اًذام تَیایي قَي 

هيضاى  كِ داسًذ تِ ساحتي پلت ّاي غزائي سا اص كف اػتخش گشفتِ ٍ تغزیِ هي كٌٌذ.



تچِ هاّياى  ؿثاًِ سٍص دس دسصذ ٍصى تذى دس 21 -31غزاي هَسد ًياص ایي هاّياى اص

هيضاى غزادّي   هي تاؿذ. ٍصى تذى دس ؿثاًِ سٍص دس هاّياى تالغ هتغيشدسصذ  4-3تا 

؛ ّش چِ سٍصاًِ تشاػاع دسصذ ٍصى تذى ٍاتؼتِ تِ دهاي آب ٍ ٍصى هاّياى هي تاؿذ

دهاي آب تِ دهاي هٌاػة سؿذ هاّياى ًضدیكتش تاؿذ هيضاى غزادّي سٍصاًِ هاّياى 

تَػط كاسخاًِ ّاي تَليذ كٌٌذُ ًيض تيـتش هي ؿَد.ایي دس صذّاي غزادّي هؼوَالً 

  غزا سٍي كيؼِ ّاي غزا دسج هي ؿًَذ.

طًل ديرٌ پزيرش: در مُماقذامات تزخي اس   

سػایت تؼذاد سّاػاصي هٌاػة هاّي تش اػاع ظشفيت ٍاقؼي اػتخش هطاتق تا  -

 .دػتَسالؼولْاي هَخَد

ثثت ٍ ضثط اطالػات سٍصاًِ اص خولِ دهاي آب، تؼذاد تلفات، هيضاى سؿذ هاّياى،  -

 هيضاى غزادّي دس دفاتش هخصَف.

تويضًگْذاؿتي اػتخش اص طشیق ؿؼتـَي هؼتوش تا تْيِ خاسٍّاي هخصَف ٍ  -

 خاسج ًوَدى فضَالت ٍ تاقيواًذُ غزاي هصشف ًـذُ اص آب.

 ماَيان خايياري دامىٍ مىاسة تزخي پارامتزَا در پزيرش

 دامىٍ قاتل قثًل                                            پارامتز    

 11-42 دسخِ حشاست )دسخِ ػاًتيگشاد(

 6‹  اكؼيظى هحلَل) هيلي گشم دس ليتش(

 21-11 يت )هيلي گشم دس ليتش(ئقليا

 1 -11 ؿَسي )گشم دسليتش(

PH  1- 6.1 

 ليتش دس ثاًيِ 1تشاي تَليذّشتي گَؿت       هَسد ًياص  تاصُ دتي آب

 وحًٌ پيگيزي متقاضيان

مذيزيت شيالت ي امًر آتشيان ساسمان جُاد كشايرسي استان تُزان آمادٌ راَىمايي ي 

داراي امکاوات آب )چاٌ متقاضيان َمچىيه  َذايت عالقمىذان اجزاي طزح مي تاشذ .

تًاوىذ تٍ مذيزيت جُاد كشايرسي مي داراي پزياوٍ تُزٌ تزداري مجاس( ي استخز 

شُزستان يا ومايىذگي ساسمان وظام مُىذسي كشايرسي ي مىاتع طيعي استان در 

 مذيزيت جُادكشايرسي شُزستان متثًعٍ مزاجعٍ ي در خًاست خًد را ارائٍ دَىذ .

 

 


