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 مقدمه : 
هوکي جوؼیت، تَسط تْتزیي ضکل تَسیغ فؼالیت ّای  آهایص سزسهیي، رسیذى تِ هطلَب تزیي تَسیغ

اقتصادی ٍ اجتواػی در پٌِْ سزسهیي استچٌاى کِ ّز دٍرُ ای اس تَسؼِ هی تَاًذ ًگاُ هتفاٍتی تِ 

سزسهیي ٍ پخص « تصزف»تاضذ ًگاُ آهایطی « تَسؼِ صٌؼتی»سزسهیي داضتِ تاضذ. اگز استزاتژی، 

ضذى ًظز داضتِ « پسا صٌؼتی»ی اگز چٌاًچِ استزاتژی تِ کزدى فؼالیت در گستزُ جغزافیایی است ٍل

تاضذ، در ًگاُ آهایطی پایذاری هحیط سیست ٍ تاسگطت تِ طثیؼت اّویت خَاّذ یافت. تٌاتزایي ّز هزحلِ 

 اس تَسؼِ ٍ ّز هزحلِ اس فؼالیت حکَهتی، ًگاُ سزسهیٌی خَد را خَاّذ داضت.

تَسؼِ پایذار ، تؼادل هٌطقِ ای ، تَسیغ هٌاسة فؼالیتْا ٍ  تذٍى تزدیذ تالش توام تزًاهِ ریشاى رسیذى تِ

استفادُ حذاکثز اس قاتلیتْای هحیطی در فزایٌذ تَسؼِ هٌاطق هی تاضذ . توزکش ضذیذ جوؼیت ٍ فؼالیتْا در 

 یک یا چٌذ ًقطِ جغزافیایی اس هطخصِ ّای تارس اکثز کطَرّای در حال تَسؼِ ، تخصَظ ایزاى است . 

ک کطَر تِ ّز اًذاسُ کِ تاضذ ، تاس ّن هٌاطق کن ٍ تیص ػقة هاًذُ در آى دیذُ هی ضَد رضذ اقتصادی ی

کِ تِ ػلت فقذاى هٌاتغ طثیؼی ٍ دٍری اس هزاکش اصلی فؼالیتْای اقتصادی ًسثت تِ سایز هٌاطق هستؼذ ، 

 هحزٍم هاًذُ اًذ . 

ِ ای کِ ّز هٌطقِ هتٌاسة تا ّذف آهایص سزسهیي تَسیغ تْیٌِ جوؼیت ٍفؼالیت در سزسهیي است تِ گًَ

قاتلیت ّا ، ًیاسّا ٍ هَقؼیت خَد اس طیف هٌاسثی اس فؼالیتْای اقتصادی ٍ اجتواػی تزخَردار تاضذ ٍ 

جوؼیت هٌاسة تا تَاى ٍ ظزفیت اقتصادی خَد پذیزا تاضذ . تِ ػثارت سادُ تز ّذف کلی آهایص سزسهیي 

 یي در چْارچَب هٌاتغ هلی است . ساسهاًذّی فضا تِ هٌظَر تْزُ ٍری هطلَب اس سزسه

 

 

 

بخش          مجید خدا
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 پیش گفتار:
آهایص سزسهیي ، ارسیاتی ًظام هٌذ ػَاهل طثیؼی، اجتواػی، اقتصادی، فزٌّگی ٍ ... تِ 

هٌظَر یافتي راّی تزای تطَیق ٍ کوک تِ جاهؼِ تْزُ تزداراى در اًتخاب گشیٌِ ّایی 

 ٌاسة تزای افشایص ٍ پایذاری تَاى سزسهیي در جْت تزآٍرد ًیاسّای جاهؼِ است.ه

تزخالف رٍیکزد تخطی، آهایص سزسهیي تا رٍیکزد ّوِ سًَگز در چارچَب تَسؼِ فضایی 

سؼی دارد راّکارّای هٌاسة را تزای تحقق تَسؼِ هتَاسى، ّوِ جاًثِ ٍ پایذار در سطح 

 سزسهیي ارائِ ًوایذ.

ا هطالؼات آهایص استاى اردتیل ّوپای سایز استاًْا ٍ در قالة ساس ٍ کار پیص در ایي راست

تیٌی ضذُ در طزح هصَب هطالؼات آهایص سزسهیي، اتالغی ریاست هحتزم ساسهاى 

هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی کطَر تا تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد تا کٌسزسیَم هٌْذسیي 

ا ّوکاری کارضٌاساى ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ هطاٍر رٍیاى ٍ رٍیاى فزاًگار سیستن ٍ ت

تا طی هزاحل هختلف اصالح ٍ تصَیة در  1931ریشی استاى ضزٍع گزدیذ ٍ ًْایتاً در سال 

ًقطِ ّای رقَهی تِ تصَیة ضَرای تزًاهِ  CDجلذ گشارش ٍ  42کارگزٍّْا، در قالة 

 ریشی ٍ تَسؼِ استاى رسیذ.

ّای هطالؼات آهایطی استاى هی تاضذ تصَرت  در ایي قسوت اس هطالؼِ کِ خالصِ یافتِ

کلی ضوي هؼزفی ٍضؼیت استاى ، چطن اًذاس تارس تَسؼِ استاى ضاهل تَسؼِ اقتصادی ، 

تَسؼِ اجتواػی ٍ فزٌّگی ٍ تَسؼِ فضایی ٍ در ًْایت تزًاهِ ریشی ٍ سیاست گذاری 

طقِ تٌذی آهایطی تا هٌ –ضاهل ًَاحی ّوگي تزًام ریشی ، تطثیق ًَاحی ّوگي فضایی 

 طزح کالثذی هٌطقِ ای ٍ راّثزدّای تَسؼِ آهایص تَسؼِ استاى ارائِ گزدیذُ است . 

اهیذ است سٌذ تَسؼِ آهایص استاى اردتیل تِ ػٌَاى یکی اس تاالدست تزیي سٌذ تَسؼِ 

استاى در ًظام تزًاهِ ریشی در اٍلَیت تزًاهِ ریشاى، هذیزاى ٍ تصوین گیزاى استاى قزار 

 گیزد.

است اس تواهی دستگاُ ّای اجزایی کِ تا ارائِ آهار ٍ اطالػات دقیق ٍ اظْار ًظز در  ضایستِ

 تخص ّای هزتَطِ ها را در تذٍیي ایي هطالؼات یاری  ًوَدًذ قذرداًی ٍ تطکز ًواین .

 
 داود شایقی       
 رسیی سازمان مدرییت وربانهم رزیی          
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 اردبیل فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان
  جلذ اٍل: تحليل ٍضعيت ٍ ساختار 

 فصل اٍل: تحليل ٍضعيت استاى 

 تخش اٍل: تحليل ٍضعيت هٌاتع عثيعي ٍ هحيظ سيست  -
 : َّاشٌاسي1پيَست  

 : سهيي شٌاسي2پيَست  

 

    : ارسياتي هٌاتع اراضي3پيَست  

 

 : پَشش گياّي4پيَست   
 : هٌاتع آب سغحي ٍ سيزسهيٌي5پيَست  

 ليل اجتواعي ٍ فزٌّگيتخش دٍم : تح -
 قسوت اٍل: تحَالت جوعيتي در سِ دِّ گذشتِ 
 قسوت دٍم: تحليل ًظام شْزي استاى 

 قسوت سَم: تحليل ًظام رٍستاًشيٌي ٍ عشايزي استاى 

 فزٌّگي ٍ  سزهايِ اجتواعي استاى: تحليل ٍضعيت ٍ پٌجن قسوت چْارم 

 تخش سَم: تحليل اقتصادي  -
 اقتصادي جوعيت قسوت اٍل: تحليل ٍيژگي ّاي 

  قسوت دٍم: تحليل سهيٌِ ّاي فعاليت اقتصادي تزحسة تخش ّاي اصلي 
 : صٌعت ٍ هعذى1پيَست    

 : ساختار مشاٍرسي  2پيَست    

  : خذهات3پيَست    
 ّاي سيزتٌايي    قسوت سَم : تحليل ٍيژگي      

 قسوت چْارم: تحليل عزصِ ّاي فعاليت اقتصادي   
 ي : اقتصاد شْز1پيَست    

 سال  5قسوت پٌجن: تحـــليل اقتصاد مالى استاى ٍ جايـــگاُ آى درسغح هلي در      

 گذشتِ  

 فصل دٍم : تحليل ساختار فضايي هَجَد 

 : تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي تيي سنًَتگاُ ّا فصل سَم 

  اهٌيتي در آهايش استاى –فصل چْارم : هالحظات دفاعي 

 يزي اس هغالعاتفصل پٌجن : جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گ  
 گذاري ٍ ساختار هذيزيت آهايش استاى جلذ دٍم : تزًاهِ ريشي ٍ سياست 
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 چارچَب هغالعات آهايش استاى

 

 تحليل ٍضعيت ٍ ساختار استاى

ٍضعيت هٌاتع عثيعي ٍ 

 هحيظ سيست

ٍضعيت اجتواعي ٍ 

 فزٌّگي

 ٍضعيت اقتصادي 

 –هالحظات دفاعي 

 اهٌيتي در آهايش استاى

تحليل ساختار فضايي 

 هَجَد استاى

تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي 

ّا تيي سنًَتگاُ  

 جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي

تحليل ًقاط قَت ٍ ضعف ، فزصت ّا ٍ 

 (SWOT)تْذيذات  

تزًاهِ ّاي  تزرسي اسٌاد تاالدستي ٍ

 آهايش هلي

ىآهايش استاسٌذ   

 تزًاهِ ريشي ٍ سياست گذاري

 پيش تيٌي ٍ آيٌذُ ًگزي تشخيص ٍ  تفنيل ًَاحي ّوگي تَسعِ فضايي 
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 فٟرست ٔغاِة

 صفحٝ                         عٙٛاٖ                                                                                  

 

 1        اسصياتي ٔٙاتـ اساضي ٚ خان :1

 1       : اسصياتي ٔٙاتـ اساضي 1-1 

 2       تيپ وٟٛٞا  :1-1-1  

 5       : تيپ تپٝ ٞا 2-1-1  

 7     : تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي 3-1-1  

 10      : تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي 4-1-1  

 11    دؿتٟاي سػٛتي سٚدخا٘ٝ اي : تيپ 5-1-1  

 12      : تيپ دؿتٟاي ػيالتي 6-1-1  

13   : تيپ ٚاسيضٜ ٞاي تادتض٘ي ؿىُ ػٍٙشيضٜ داس 7-1-1  

  

 13      : تيپ اساضي ٔخّٛط 8-1-1  

 14       : ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي9-1-1  

 17   : ٔؼاحت تيپ ٞا ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٟ٘اي اػتا2-1ٖ 

 17      ؿٟشػتاٖ اسدتيُ : 1-2-1  

 17      : ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس 2-2-1  

 18      : ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد 3-2-1  

 18      : ؿٟشػتاٖ خّخا4-2-1َ  

 18       : ؿٟشػتاٖ وٛحش5-2-1  

 19       : ؿٟشػتاٖ ٌشٔي6-2-1  

 19      : ؿٟشػتاٖ ٔـٍيٗ ؿٟش7-2-1  

 19       : ؿٟشػتاٖ ٕ٘ي8-2-1ٗ  

 20       : ؿٟشػتاٖ ٘يش 9-2-1  

 26      : تٙاػة اساضي اػتاٖ اسدتي3-1ُ 

 26    : ٔحذٚديت ٞاي فٕذٜ ٔٛرٛد اساضي 1-3-1  
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 صفحٝ                        عٙٛاٖ                                                                                   

 

 28   ت ٚ اِٚٛيت اػتفادٜ اص اساضي : دسرٝ تٙذي لاتّي2-3-1  

 : تٙاػة ٚ اِٚٛيت اػتفادٜ اص اساضي دس اػتاٖ اسدتيُ تشاػاع3-3-1  

 28     ٔغاِقات اسصياتي ٔٙاتـ اساضي                               

 : تٙاػة ٚ اِٚٛيت اػتفادٜ اص اساضي تٝ تفىيه ٞشيه اص 4-3-1  

 33      ػتاٟ٘اي اػتاٖؿٟش                              

 : رٕـ تٙذي ٔغاِقات اسصياتي ٔٙاتـ اساضي تشاي صسافت آتي دس ؿشايظ4-1 

 61   فقّي ٚ آتي تٝ تفىيه ٞشيه اص ؿٟشػتاٟ٘اي ٚالـ دس اػتاٖ                 

 : ٔمايؼٝ تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي دس ؿشايظ فقّي ٚ آتي تشاي 1-4-1  

 ا٘ٛاؿ واستشيٟاي آتي ) صسافت ٚ  دسختىاسي( تٝ تفىيه ٞشيه                               

 67       اص ؿٟشػتاٟ٘ا                               

 71      : خاوـٙاػي ٚ عثمٝ تٙذي اساضي 5-1 

 75  : خاوـٙاػي ٚ عثمٝ تٙذي اساضي دسؿٟشػتاٟ٘اي اػتا1-5-1ٖ  

 87         ٔٙاتـ ٔٛسد اػتفادٜ 
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 َٚفٟرست جذا

 صفحٝ                        عٙٛاٖ                                                                                   

 

 16   (: ٔؼاحت تيپ ٞا ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس اػتاٖ اسدتيُ 1-1رذَٚ )

 21    (: ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ اسدتي1ُ-2رذَٚ)

21   :ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس (1-3رذَٚ)

 22   (:ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد1-4رذَٚ)

 22    (:ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ خّخا1َ-5رذَٚ)

 23    (:ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ وٛحش1-6رذَٚ)

 23    احذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ ٌشٔي(:ٔؼاحت تيپ ٚ 1ٚ-7رذَٚ)

 24   (:ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ ٔـٍيٗ ؿٟش1-8رذَٚ)

 25    (:ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ ٕ٘يٗ 1-9رذَٚ)

 25    (:ٔؼاحت تيپ ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ؿٟشػتاٖ ٘يش1-10رذَٚ)

 ه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دس ؿشايظ(: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشي1-11رذَٚ)

 30       فقّي دس ػغح اػتاٖ                  

 (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دس ؿشايظ1-12رذَٚ)

 34       فقّي دس ؿٟشػتاٖ اسدتيُ                   

 فادٜ ٞا دس ؿشايظ(: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػت1-13رذَٚ)

 37      فقّي دس ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس                    

 (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دس ؿشايظ1-14رذَٚ)

 40      فقّي دس ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد                  

 ٞا دس ؿشايظ  (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفاد1ٜ-15رذَٚ)

 43       فقّي دس ؿٟشػتاٖ خّخاَ                 

 (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دس ؿشايظ1-16رذَٚ)

 46       فقّي دس ؿٟشػتاٖ وٛحش                  
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 صفحٝ                                        عٙٛاٖ                                                                   

 

 (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دس ؿشايظ1-17رذَٚ)

 49       فقّي دس ؿٟشػتاٖ ٌشٔي                   

 (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دس ؿشايظ1-18رذَٚ)

 52      فقّي دس ؿٟشػتاٖ ٔـٍيٗ ؿٟش                  

 (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دسؿشايظ1-19رذَٚ)

 55       فقّي دس ؿٟشػتاٖ ٕ٘يٗ                  

 (: ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞشيه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دسؿشايظ1-20رذَٚ)

 58       ٟشػتاٖ ٘يشفقّي دس ؿ                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-21رذَٚ)

 63      آتي دس ؿٟشػتاٖ اسدتيُ صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-22رذَٚ)

 63      تيّٝ ػٛاس آتي دس ؿٟشػتاٖ صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-23رذَٚ)

 64     آتي دس ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-24رذَٚ)

 64      ٖ خّخاَآتي دس ؿٟشػتا صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-25رذَٚ)

 64      آتي دس ؿٟشػتاٖ وٛحش صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-26رذَٚ)

 65      آتي دس ؿٟشػتاٖ ٌشٔي صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-27رذَٚ)

 65     آتي دس ؿٟشػتاٖ ٔـٍيٗ ؿٟش صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-28رذَٚ)

 66      آتي دس ؿٟشػتاٖ ٕ٘يٗ  صسافت                  

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اساضي، ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا ٚ دسرٝ تٙاػة آٟ٘ا تشاي 1-29رذَٚ)

 66      آتي دس ؿٟشػتاٖ ٘يش صسافت                  



 ج 

 

 صفحٝ                        عٙٛاٖ                                                                                   

 

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ  -: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ اسدتيُ (1-30رذَٚ)

 67      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ اسدتيُ 1-31رذَٚ)

 67    فقّي ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاك                            

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس 1-32رذَٚ)

 67      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس 1-33رذَٚ)

 67    تاك          فقّي ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث                   

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد 1-34رذَٚ)

 68      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد 1-35رذَٚ)

 68    دسختىاسي ٚ احذاث تاك           فقّي ٚ آتي تشاي                  

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ خّخاَ 1-36رذَٚ)

 68      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ خّخاَ 1-37رذَٚ)

 68    ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاك          فقّي                   

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ وٛحش 1-38رذَٚ)

 68      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ وٛحش 1-39رذَٚ)

 68    فقّي ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاك                            

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٌشٔي 1-40رذَٚ)

 69      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٌشٔي 1-41رذَٚ)

 69    فقّي ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاك                            

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٔـىيٗ ؿٟش 1-42رذَٚ)

 69      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 دس ؿشايظ اػتاٖ اسدتيُ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٔـىيٗ ؿٟش1-43رذَٚ)

 69    فقّي ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاك                            



 ح 

 

 صفحٝ                        عٙٛاٖ                                                                                   

 

 يُ دس ؿشايظاػتاٖ اسدت  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٕ٘ي1ٗ-44رذَٚ)

 69      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٕ٘يٗ 1-45رذَٚ)

 70    فقّي ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاك                            

 اٖ اسدتيُ دس ؿشايظاػت  -(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٘يش 1-46رذَٚ)

 70      فقّي ٚ آتي تشاي صسافت آتي                    

 اػتاٖ اسدتيُ دس ؿشايظ –(: تٙاػة ٚاحذٞاي اساضي ؿٟشػتاٖ ٘يش 1-47رذَٚ)

 70    فقّي ٚ آتي تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاك                            

 74   اػتاٖ اسدتيُ(: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس 1-48رذَٚ)

 76  (: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ اسدتي1ُ-49رذَٚ )

 78  (: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس1-50رذَٚ )

 80  (: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد1-51رذَٚ )

 82  ن دس ؿٟشػتاٖ خّخاَ(: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خا1-52رذَٚ )

 82   (: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ وٛحش1-53رذَٚ )

 82  (: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ ٌشٔي1-54رذَٚ )

 84   (: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ ٕ٘ي1ٗ-55رذَٚ )

 86  ؿٟشػتاٖ ٔـىيٗ ؿٟش(: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس 1-56رذَٚ )

 86   (: ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ ٘يش1-57رذَٚ )
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دؿتٟا ٚ غيشٜ تٝ ٘اْ ٔٙاتـ اساضـي   تــــٕأي اساضي يه ٔٙغمٝ افٓ اص وٟٛٞا ، تپٝ ٞا ٚ 

(Land Resources)      ــي ــاتـ اساض ــاتي ٔٙ ــغالم اسصي ــٛ٘ذ ٚ اك ــي ؿ ــٙاختٝ ٔ ــٝ ؿ  آٖ ٔٙغم

(Land Resources Evaluation)      ٗفثاست اػت اص تـخيق ٚ تفىيـه ٔٙـاتـ اساضـي ٚ تقيـي ،

رٍٙـُ ٚ  ٞا، تٙاػة ٚ اػتقذادٞاي آٟ٘ا تشاي اػتفادٜ ٞاي اكـّي ٘ؾيـش، صسافـت، ٔشتــ،      لاتّيت

 دسختىاسي، صيؼتٍاٜ حيات ٚحؾ، تفشرٍاٟٞا ٚ ٔحُ لغثٟاي كٙقتي، ؿٟشي ٚ وـاٚسصي.

تشاػاع اػتا٘ذاسدٞاي فيضيٌٛشافي ٚ ػايش ضٛاتظ ٚ دػتٛساِقّٕٟايي وٝ تٛػـظ ٔٛػؼـٝ   

ايـٗ   ( ٚ تا تٛرٝ تٝ ٔغاِقاتي وٝ پـيؾ اص 212تحميمات خان ٚ آب تٟيٝ ٌشديذٜ )٘ـشيٝ ؿٕاسٜ 

تيـپ   7دس اػتاٖ اسدتيُ ، ٔٙاتـ اساضي اص ٘ؾش ؿىُ ؽاٞشي تـٝ   سػيذٜ اػت، دس اػتاٖ تٝ ا٘زاْ

اكّي تمؼيٓ ؿذٜ اػت. ٞشيه اص تيپ ٞاي اكّي ٞفتٍا٘ٝ تشاػاع ٘ـٛؿ ٔـادٜ تــىيُ دٞٙـذٜ،     

ؿىُ ؽاٞشي، استفاؿ، پٛؿؾ خاوي، پٛؿؾ ٌيـاٞي، اػـتفادٜ فقّـي، فشػـايؾ، ؿـية، ؿـٛسي،       

ٚ ٔا٘ذاتي تٝ چٙذ رضء وٛچىتش تٝ ٘ـاْ ٚاحـذ اساضـي     لّيائيت، فٕك آب صيشصٔيٙي ، ػيُ ٌيشي

ٚاحذ اساضي ؿٙاػايي ٌشديذٜ اػت.  32اػاع، تقذاد ايٗ تمؼيٓ ؿذٜ ا٘ذ وٝ دس اػتاٖ اسدتيُ تش

ٞشيه اص ٚاحذٞاي اساضي ٘يض تشاػاع اختالف رضيي وٝ دس خٛد داس٘ذ تٝ چٙذ رضء وٛچه تـش  

 تٝ ٘اْ ارضاء  ٚاحذٞاي اساضي تمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ.

 تيپ اكّي اساضي ؿٙاػايي ؿذٜ دس اػتاٖ اسدتيُ فثاستٙذ اص: 7

 (1تيپ وٟٛٞا ) -

 (2تيپ تپٝ ٞا ) -

 (3تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي ) -

 (4تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي ) -

 (5تيپ دؿتٟاي سػٛتي سٚدخا٘ٝ اي ) -

 (7تيپ دؿتٟاي ػيالتي ) -
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 (8تيپ ٚاسيضٜ ٞاي تادتض٘ي ؿىُ ػٍٙشيضٜ داس) -

 

دس  كّي فٛق اِزوش، تيپ ٞاي فشفي ديٍشي ٘يض ٕٔىٗ اػت تش حؼة ٔٛسدفالٜٚ تش تيپ ٞاي ا

ٔٙغمٝ ٚرٛد داؿتٝ تاؿٙذ وٝ فثاستٙذ اص: تيپ اساضي ٔخّٛط، تيپ اساضي ٔتفشلٝ ٚ تيپ اساضـي  

دؿتٟاي سػٛتي. تيپ اساضي ٔخّٛط وٝ دس اػتاٖ اسدتيُ تٝ فٙٛاٖ يـه تيـپ فشفـي ؿٙاػـايي     

تيپ اكّي آٟ٘ا ٔـخق ٔي تاؿذ، ِٚـي تـٝ فّـت ٔميـاع     ٌشديذٜ تٝ اساضي اعالق ٔي ؿٛد وٝ 

سٚي  ٘مـٝ تيپ ٞاي اكّي لاتُ تفىيه اص يىذيٍش ٕ٘ي تاؿٙذ، ايٗ تيپ تٝ فٙٛاٖ ٔزٕٛفٝ اي دس

٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. تيپ اساضـي ٔتفشلـٝ تـٝ اساضـي اعـالق ٔـي ؿـٛدوٝ         C٘مـٝ تا فالٔت 

تشسٚي ٘مــٝ   xٚ آٟ٘ا سا تا فالٔت  آٟ٘ا تا ٞيچ يه اص تيپٟاي اكّي ٍٕٞٗ ٕ٘ي تاؿٙذ ٔـخلات

 ٔـخق ٔي وٙٙذ وٝ دس اػتاٖ اسدتيُ ايٗ تيپ ؿٙاػايي ٘ـذٜ اػت.

تيپ اساضي دؿتٟاي سػٛتي تٝ اساضي سػٛتي اعالق ٔي ؿٛدوٝ أىـاٖ عثمـٝ تٙـذي     

ا دؿتٟاي دأٙٝ اي ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ٚ آٟ٘ا سا تا فالٔت يآٟ٘ا تٝ فٙٛاٖ دؿت آتشفتي سٚدخا٘ٝ اي ٚ 

ايٗ حاِت  ايٗ تيپ ٔـاٞذٜ ٌشديذٜ اػت. دس ،٘مـٝ ٘ـاٖ ٔي دٞٙذوٝ دس اػتاٖ اسدتيُ سٚي 4/5

خلٛكيات خان ٚ اساضي ؿثيٝ دؿت آتشفتي سٚدخا٘ٝ اي اػـت، ٞـش چٙـذ، ٞـيچ ٌٛ٘ـٝ ٔٙثــ       

 سػٛب  ٌزاسي دسٔٙغمٝ ٚرٛد ٘ذاؿتٝ تاؿذ.

سدتيـُ  (: ٔؼاحت ٞش يه اص تيپ ٞا ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس اػتاٖ ا1-1رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

 سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ. 

ٔـخلات اكّي تيپ ٞا ٚ ٚاحذٞاي اساضي ؿٙاػايي ؿذٜ دس اػتاٖ اسدتيُ تـٝ ؿـشم    

 صيش ٔي تاؿذ.

      

 (1): تیپ وٟٛٞا 1-1-1

 

ايٗ تيپ اساضي ؿأُ تضسٌتشيٗ فٛاسم ٚ تيشٖٚ صدٌيٟا ٚ ػغٛم تخشيثي ػغح صٔـيٗ  

چيٗ خٛسدٌيٟايي دس پٛػتٝ صٔيٗ عـي   اػت وٝ دس ٘تيزٝ حشوات تىتٛ٘يىي ٚ وٛٞضايي تا ايزاد

 ٘اْ تشدٜ،  دٚساٟ٘اي ٔختّف صٔيٗ ؿٙاػي پذيذ آٔذٜ ٚ اوٖٙٛ ٘يض ادأٝ داسد ٚ تا تٛرٝ تٝ فٛأُ 

 ٚاحذ اساضي تٝ ؿشم صيش سا دستش ٔي ٌيشد. 8

دسكـذ   6/43ٞىتاس، ٔقادَ  780443ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش تا 

 تاؿذ. وُ ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي
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 1.1ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ ؿأُ وٟٛٞاي ٔشتفـ تا لُّ تيض ٚ وـيذٜ ٚ ٔتـىُ اص ػٍٟٙاي ػخت آٞىـي  

اػت وٝ دس حاَ حاضش فٕٛٔاً تذٖٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٚ داساي فٕك وٓ خان تٛدٜ ٚ رـضء اساضـي   

تايش ٔحؼٛب ٔي ؿٛد. اص ٘ؾش حفاؽت حٛصٜ آتخيض الصْ اػت تٝ فٙـٛاٖ ٔٙغمـٝ حفـاؽتي ٔـٛسد     

 تٛرٝ لشاس ٌيشد.

ُ واص 05/0 ٔقادَ،ٞىتاس 2086ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش  

 اػتاٖ ٔي تاؿذ.ٚػقت 

 

 1.2ٍاحذ اراضي  -

ٚاحذ ٔزوٛس وٟٛٞاي ٘ؼثتاً ٔشتفـ تا لُّ ٔذٚس ٔتـىُ اص ػٍٟٙاي ٘شْ آٞىـي ٚ تــىيالت   

ٚاحذ داساي پٛؿؾ خاوي وـٓ فٕـك تـا     ٔتأٛسفيه ٚ تقضاً آتـفـا٘ي سا دستش ٌشفتٝ اػت. ايٗ

٘يٕٝ فٕيك غيش يىٙٛاخت ٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٔتٛػظ تا ٘ؼثتاً خٛب ٔي تاؿذ. دس حاَ حاضش تٙاػة 

وٓ تا ٔتٛػغي تشاي چشاٌاٜ داؿتٝ ٚ دس تقضي دأٙٝ ٞا ٔٛسد وـت ٚ واس ديٓ ٚالـ ٔي ؿٛد. تٝ 

وٝ فّٕيات حفاؽـت خـان ،   ٔٙؾٛس حفاؽت خان ٚ رٌّٛيشي اص اٟ٘ذاْ ٔٙاتـ اساضي الصْ اػت 

 وٙتشَ چشا ٚ رٌّٛيشي اص ديٕىاسي دس ايٗ ٚاحذ اساضي ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد. 

 1/14ٞىتـاس، ٔقـادَ    252113 ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتـش 

 ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ. دسكذ اص

 

 1.3ٍاحذ اراضي  -

ياس ٔشتفــ ٔتــىُ اص ػـٍٟٙاي آٞىـي     ايٗ ٚاحذ اساضي ؿأُ وٟٛٞاي وٓ استفـاؿ تـا تؼـ   

دٌشٌٛ٘ي ٚ تقضاً آتـفـا٘ي ٔي تاؿذ. اص ٘ؾش پٛؿؾ خاوي تؼياس وٓ فٕك تا وٓ فٕـك ٚ اغّـة   

تذٖٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٔي تاؿذ. ايٗ ٚاحذ اساضي ٔي تٛا٘ذ تٙاػة ٔتٛػغي سا تشاي ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ 

 دس كٛست ا٘زاْ الذأات حفاؽتي وؼة ٕ٘ايذ.

دسكـذ   2ٞىتاس، ٔقـادَ   35543ي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساض 

 وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ. ٚػقت اص

 

 1.4ٍاحذ اراضي  -

ٚاحذ ٔزوٛس وٟٛٞاي وٓ استفاؿ فشػايؾ يافتٝ ٚ تشيذٜ سا دستش ٔـي ٌيـشد ٚ فٕٛٔـاً داساي    

س تـىيالت ٔاس٘ي اػت. دس ايٗ ٚاحذ پٛؿؾ خاوي وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك ٚ پٛؿؾ ٌياٞي تؼـيا 

وٓ ٚ فشػايؾ تؼياس ؿذيذ ٔي تاؿذ. تٝ فّت ٘ٛؿ ٔادٜ تـىيُ دٞٙذٜ ٚ فشػايؾ تؼـياس ؿـذيذ   
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ــان     ــايؾ خ ــض ٚ فشػ ــٛصٜ آتخي ــت ح ــش حفاؽ ــذٜ ٚ اص ٘ؾ ــٛس ؿ ــايش ٔٙؾ ــي ت ــشٜ اساض  دس صٔ

 ٔي تايؼت ٔٛسد تٛرٝ خاف لشاس ٌيشد. 

 3/11ٞىتـاس، ٔقـادَ    202723ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتـش  

 دسكذ اص ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 1.5ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ سا وٟٛٞاي ٔشتفـ ٚ لُّ ٔذٚس اص ػٍٟٙاي آٞىي ٚ تقضاً ٔـاس٘ي ٚ ٔاػـٝ اي دستـش    

ٌيشد. پٛؿؾ خاوي وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك ػٍٙشيضٜ داس ٚ پٛؿؾ ٌياٞاٖ ٔشتقي ٘ؼثتاً خـٛب   ٔي

اوٓ ٘ؼـثتاً صيـاد ٚرـٛد داسد . ٚاحـذ اساضـي      تاؿذ. دس ايٗ اساضي رٍُٙ ٞاي پٟٗ تشي تا تش ٔي

ٔزوٛس اص ٘ؾش تٛػقٝ ٔٙغمٝ رٍّٙي اص تٙاػة ٘ؼثتاً ٔتٛػظ تشخٛسداس تٛدٜ ٚ تشاي چشاٌاٜ ٔٙاػة 

اػت. ا٘زاْ فّٕيات حفاؽت خان ، وٙتشَ چشا ٚ حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسي اص رٍُٙ ٞا ٔـي ياتـذ ٔـٛسد    

 تٛرٝ لشاس ٌيشد. 

  ٖ َ  ،ٞىتـاس  44249اسدتيـُ تشاتـش    ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتا  5/2 ٔقـاد

 دسكذاص ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

  1.6ٍاحذ اراضي  -

وٟٛٞـاي ٔشتفــ تـا لّـُ ٔـذٚس ٔتــىُ اص ػـٍٟٙاي آٞىـي          ٔـخلٝ اكّي ايٗ ٚاحذ ، 

ٔتـش اص ػـغح    2600تا  1700دسكذ ٚ استفاؿ  100تا  30آتـفـا٘ي ٚ ٌاٞي دٌشٌٛ٘ي تا ؿية 

داساي خاوٟاي وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك تا تافت ٔتٛػظ تا ٘ؼثتاً ػٍٙيٗ ٚ  دسيا ٔي تاؿذ. ايٗ ٚاحذ

پٛؿؾ ٔشتقي ٘ؼثتاً خٛب اػت وٝ دس حاَ حاضش ٘ؼثتاً ٔٙاػة تشاي چشاي فلـّي تـٛدٜ ٚ دس   

 دأٙٝ ٞاي آٖ ديٕىاسي كٛست ٔي ٌيشد.

دسكذ  8/0ٞىتاس، ٔقادَ  14100ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دسػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش  

 ص ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ.ا

 

  1.7ٍاحذ اراضي  -

ٔـخلٝ اكّي ايٗ ٚاحذ، وٟٛٞاي ٘ؼثتاً تّٙذ تا لُّ ٔذٚس ٚ تقضـاً ٔضـشع ٔتــىُ اص     

ػٍٟٙاي آتـفـا٘ي ٚ تٛف ٔي تاؿذ. پٛؿؾ خاوي تؼياس وٓ فٕك تا وٓ فٕك غيـش يىٙٛاخـت ٚ   

ذٜ ٚ الصْ اػـت وـٝ اص   اغّة تذٖٚ پٛؿؾ ٌياٞي اػت. ايٗ ٚاحذ رضء صٔيٟٙاي تايش ٔحؼٛب ؿ

 ٘ؾش حفاؽت حٛصٜ آتخيض ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد.
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 6/7ٞىتـاس، ٔقـادَ    136527ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيـُ تشاتـش   

 دسكذ اص ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 1.8ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ اساضي ؿأُ وٟٛٞاي ٔشتفـ تا تـىيالت آتـفــا٘ي ٚ دٌشٌـٛ٘ي ٔـي تاؿـذ.     

ؿؾ خاوي دس ساع لُّ تؼياس وٓ فٕك ٚ دس دأٙٝ ٞا ٘يٕٝ فٕيك اػت ٚ پٛؿـؾ ٌيـاٞي دس   پٛ

دأٙٝ ٞا وٓ تا ٘ؼثتاً خٛب ٚ دس لؼٕتٟاي ٔيا٘ي تؼياس وٓ اػت. دس سؤع لّـُ، پٛؿـؾ خـاوي    

لاتُ ٔالحؾٝ اي ٚرٛد ٘ذاسد. دس حاَ حاضش دأٙٝ ٞا ٚ لؼـٕتٟاي ٔيـا٘ي ٘ؼـثتاً ٔٙاػـة تـشاي      

ٛست سفايت اكَٛ ٔشتـ داسي ٚ رٌّٛيشي اص وــت ٚ وـاس دس ؿـية ٞـا     چشاٌاٜ اػت ٚ دس ك

 تٛا٘ذ تٙاػة ٘ؼثتاً خٛب تشاي چشاٌاٜ تحت وٙتشَ داؿتٝ تاؿذ. ٔي

 2/5ٞىتـاس، ٔقـادَ    93102ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش      

 دسكذ اص ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

  (2) : تیپ تپٝ ٞا2-1-1

 

ٕٞا٘ٙذ وٟٛٞا دس ٘تيزٝ حشوات تىتٛ٘يىي ٚ تغييش ؿىُ ؽاٞشي صٔيٗ ، ايزاد تيپ تپٝ ٞا 

 چيٗ خٛسدٌيٟا ٚ يا دس احش تغييش ؿىُ استفافات تٝ دِيُ فشػايؾ دس ٔـذت عـٛال٘ي تـٝ ٚرـٛد    

آٔذٜ ا٘ذ. تپٝ ٞا تا تٛرٝ تٝ ٔيضاٖ ؿية ، ٘ٛؿ ٚ ؿذت فشػايؾ ، پؼتي ٚ تّٙذي ، ٘ـٛؿ ٚ فٕـك    

 ٚاحذ اساضي تا ٔـخلات صيش تمؼيٓ ؿذٜ ا٘ذ.  6ُ ديٍش تٝ خان، پٛؿؾ ٌياٞي ٚ فٛأ

دسكـذ اص   8/17ٔقادَ   ٞىتاس، 318204ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش  

 وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 2.1ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ اساضي ؿأُ تپٝ ٞاي ٔشتفـ تا لُّ تيض ٔتـىُ اص ػـٍٟٙاي ػـخت آٞىـي ،     

س وٓ فٕك ٚ اغّة تذٖٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٔي تاؿذ. فذْ ٚرـٛد پٛؿـؾ خـاوي    پٛؿؾ خاوي تؼيا

وافي ٚ داؿتٗ ؿية تؼياس تٙذ ٚ فشػايؾ صياد، ايٗ اساضي سا دس سديف صٔيٟٙاي تايش لـشاس دادٜ  

 ٔي تٛا٘ٙذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيش٘ذ. وٝ اص ٘ؾش حفاؽت حٛصٜ آتخيض

َ  36075ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش  دسكـذ   2 ٞىتاس، ٔقـاد

 اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.
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 2.2ٍاحذ اراضي  -

اص تپٝ ٞاي وٓ استفاؿ تا ٘ؼثتاً ٔشتفـ تـىيُ ٌشديذٜ وٝ داساي خاوٟـاي وـٓ    ايٗ ٚاحذ 

فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك تشسٚي ػٍٟٙاي ٘شْ آٞىي ٔي تاؿذ. پٛؿؾ ٌياٞي ايـٗ ٚاحـذ ٘ؼـثتاً خـٛب     

داساي تٙاػة ٘ؼثتاً خٛتي اػت. دس دأٙٝ ٞـاي ايـٗ ٚاحـذ     تٛدٜ ٚ دس حاَ حاضش اص ٘ؾش چشاٌاٜ

اساضي، ديٕىاسي ٘يض كٛست ٔي ٌيشد. دس كٛست سفايت ٘ىات فٙي تشاي ٔشتــ داسي ٚ چـشاي   

تحت وٙتشَ اص تٙاػة خٛتي تشخٛسداس اػت. لاتُ روش اػت وٝ ٚاحذ ٔزوٛس ٚػيـ تشيٗ ٚاحـذ  

تشاي تشخـي اص واستشيٟـاي اكـّي  ٔٙاػـة      اساضي ايٗ اػتاٖ تٝ ؿٕاس ٔي سٚد. اساضي ايٗ ٚاحذ

 تاؿٙذ. ٔي

 1/7ٞىتـاس، ٔقـادَ    126473ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيـُ تشاتـش   

 دسكذ اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 2.3ٍاحذ اراضي  -

ٚرٛد تپٝ ٞاي ٔشتفـ اص رٙغ ػٍٟٙاي آٞىي ٚ ٔتأٛسفيـه تـذٖٚ پٛؿـؾ ٌيـاٞي اص      

احذ اساضي ٔي تاؿذ. خان وٓ فٕك تا خيّي وٓ فٕك ٚ ٚرٛد ؿـية ٚ  ٔـخلٝ ٞاي اكّي ايٗ ٚ

فشػايؾ ػثة ٌشديذٜ وٝ ٚاحذ اساضي ٔزوٛس دس صٔشٜ اساضـي تـايش ٔحؼـٛب ؿـذٜ ٚ اص ٘ؾـش      

 حفاؽت تايؼتي ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد.

َ   84627ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش       7/4 ٞىتـاس، ٔقـاد

 تاٖ ٔي تاؿذ.دسكذ اص وُ ٚػقت اػ

 

 2.4ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ ؿأُ تپٝ ٞاي وٓ استفاؿ فشػـايؾ يافتـٝ ٚ تشيـذٜ تشيـذٜ )اساضـي ٔخشٚتـٝ(        

تاؿذ وٝ اص ٔاسٟ٘اي ٌچي آٞىي ٚ ٕ٘ىي تٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت. پٛؿؾ خاوي آٖ وٓ فٕـك تـا    ٔي

ٔـادسي   ٘يٕٝ فٕيك ٚ تذٖٚ پٛؿؾ ٌياٞي اػت. ايٗ ٚاحذ تٝ فّت فشػايؾ ؿذيذ ٚ ٘ـٛؿ ٔـٛاد  

 رضء اساضي تايش ٔحؼٛب ؿذٜ ٚ اص ٘ؾش حفاؽت حائضإٞيت ٔي تاؿذ. 

دسكذ اص وُ  1/0ٞىتاس، ٔقادَ  2395ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ  

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. 

 

 2.6ٍاحذ اراضي  -

 ايٗ ٚاحذ اساضي فٕٛٔاً ؿأُ تپٝ ٞاي ٘ؼثتاً ٔشتفـ تا لّـُ ٔـذٚس ٚ فشػـايؾ ٔتٛػـظ     

ٔتـىُ اص ػٍٟٙاي ٔاػٝ اي ٚ وٍّٙٛٔشا ، پٛؿؾ خاوي وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك ٚ پٛؿؾ ٌيـاٞي  
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ٔتٛػظ ٔي تاؿذ. دس حاَ حاضش تشاي چشاٌاٜ اص تٙاػة وٓ تا ٔتٛػظ تشخٛسداس تٛدٜ ٚ تا لاتّيت 

وٓ تا ٔتٛػظ ٔٛسد اػتفادٜ ديٕىاسي لشاس ٔي ٌيشد. ا٘زاْ فّٕيات وٙتشَ چشا ٚ احيـاء ٔشاتــ ٚ   

 ٌيشي اص ديٕىاسي دس ؿية ٞا تٝ ٔٙؾٛس حفؼ ٔٙاتـ اساضي تٛكيٝ ٔي ؿٛد.رّٛ

 8/1ٞىتـاس، ٔقـادَ    32147ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش     

 وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. دسكذ اص

 

 2.7ٍاحذ اراضي  -

فتـي ٚ  ايٗ ٚاحذ ؿأُ تپٝ ٞاي ٘ؼثتاً ٔشتفـ تا لُّ ٔؼغح ٚ ٔذٚس ٔتـىُ اص ٔـٛاد آتش  

ٞاي تا پٛؿؾ خاوي ٘يٕٝ فٕيك تا فٕيك ٔي تاؿذ. دس حاَ حاضش تا پٛؿؾ ٌيـاٞي ٘ؼـثتاً    ٚاسيضٜ

 خٛب تٝ فٙٛاٖ چشاٌاٜ تا ؽشفيت ٔتٛػـظ ٚ رٟـت وــت ٚ وـاس ديـٓ تـا تٙاػـة ٔتٛػـظ دس        

دأٙٝ ٞا ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشد. فشػايؾ ٚ پؼتي ٚ تّٙذي اص فٕذٜ تشيٗ فٛأـُ ٔحـذٚد    

ايٗ ٚاحذ ٔحؼٛب ٔي ؿٛد. وٙتشَ چشا ٚ احياء ٚ تٛػقٝ ٔشاتـ ٚ ٕٞچٙيٗ رٌّٛيشي اص وٙٙذٜ دس 

 وـت ٔحلٛالت ديٓ دس ؿيثٟاي ايٗ ٚاحذ تٛكيٝ ٔي ٌشدد.

َ   15432ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش       9/0 ٞىتـاس، ٔقـاد

 دسكذ اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 2.8ٍاحذ اراضي  -

ُٔ تپٝ ٞاي وٓ استفاؿ تا لُّ تيض ٔتـىُ اص ػٍٟٙاي آتـفـا٘ي تا پٛؿـؾ  ؿاايٗ ٚاحذ  

خاوي تؼياس وٓ اػت. ؿية صياد، ٔحذٚديت فٕك خان ٚ فشػايؾ ؿذيذ، ايٗ ٚاحذ سا دس صٔشٜ 

 اساضي تايش لشاس دادٜ ٚ اص ٘ؾش حفاؽت حٛصٜ آتخيض الصْ اػت ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد.

دسكذ اص وـُ   2/1ٞىتاس، ٔقادَ  21055اسدتيُ تشاتش ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ 

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 (3): تیپ فالتٟا ٚ تراسٟاي فٛلا٘ي 3-1-1

 

ايٗ تيپ فٕذتاً ؿأُ اساضي ٘ؼثتاً ٔشتفـ ٚ ٔؼغح لذيٕي ٔي تاؿذ وٝ اص ٔـٛاد سػـٛتي   

تحـت   حُٕ ؿذٜ تٛػظ سٚدخا٘ٝ ٞاي فلّي يا دائٕي دس صٔاٟ٘اي ٌزؿتٝ تـىيُ ؿذٜ ٚ ػـپغ 

ٚاحذ اساضي تا ٔـخلـات صيـش دس    6تإحيش فشػايؾ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي تٝ 

ايٗ اػتاٖ تمؼيٓ ؿذٜ ا٘ذ. تخـي اص ٚاحذٞاي اساضي ٚالـ دس تيپ فالتٟا ٚ تشاػـٟاي فٛلـا٘ي اص   

 ٘ؾش تشخي واستشيٟاي اكّي ٔٙاػة اسصياتي ٌشديذٜ ا٘ذ.
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دسكـذ   4/24ٞىتـاس، ٔقـادَ    435880سدتيُ تشاتش ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ ا 

 اصوُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 3.1ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ ؿأُ فالتٟا ٚ تشاػٟاي ٔشتفـ ٚ ػغٛم فشػـايؾ يافتـٝ لـذيٕي تـا پٛؿـؾ       

خاوي وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك ٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٔتٛػظ تٛدٜ ٚ دس حاَ حاضش تشاي چشاٌـاٜ ٘ؼـثتاً   

ديٕىاسي اص تٙاػة وٓ تا ٔتٛػظ تشخٛسداس اػـت. ا٘زـاْ فّٕيـات وٙتـشَ     ٔٙاػة تٛدٜ ٚ رٟت 

احياء ٔشاتـ ٚ سفايت ٘ىات فٙي ديٕىاسي ٔٛرة افضايؾ تٙاػة اساضي تـشاي ديٕىـاسي ٚ    ،چشا

 چشاي تحت وٙتشَ خٛاٞذ ؿذ.

 8/11ٞىتـاس، ٔقـادَ    211795تشاتـش  ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ 

 اػتاٖ ٔي تاؿذ.دسكذ اص وُ ٚػقت 

 

 3.2ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ ؿأُ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي تا پؼتي ٚ تّٙذي وٓ تا ٔتٛػظ ٚ پٛؿؾ خاوي  

٘يٕٝ فٕيك تا فٕيك اػت. ايٗ ٚاحذ اساضي دس حاَ حاضش فٕٛٔاً تحت وـت ديٓ اػت ٚ يـا تـٝ   

ٚ تّٙـذي ٚ فشػـايؾ اص    كٛست ٔشاتـ تا لاتّيت ٘ؼثتاً خٛب ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشد. پؼـتي 

 فٕذٜ تشيٗ فٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ دس ايٗ ٚاحذ ٔحؼٛب ٔي ؿٛد.

 6/10ٞىتـاس، ٔقـادَ    188538ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتـش  

 دسكذ اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 3.3ٍاحذ اراضي  -

تشاػـٟاي فٛلـا٘ي ٘ؼـثتاً     ايٗ ٚاحذ ؿأُ فالتٟايي تا پؼتي ٚ تّٙذي ٘ؼثتاً صياد ٕٞشاٜ تا 

ٔؼغح ٔي تاؿذ وٝ تش سٚي ػٍٟٙاي آٞىي ٚ دٌشٌٛ٘ي لشاس ٌشفتٝ اػت. پٛؿؾ خاوي آٖ تؼياس 

وٓ تا وٓ فٕك ٚ داساي پٛؿؾ ٌياٞي وٓ تا ٔتٛػـظ ٔـي تاؿـذ. ايـٗ ٚاحـذ اساضـي تـٝ فّـت         

ٔحذٚديت پؼتي ٚ تّٙذي ٚ وٕي فٕك خان اص تٙاػة وٓ تشاي چشاٌـاٜ ٚ ديٕىـاسي تشخـٛسداس    

اػت وٝ دس كٛست سفايت اكُ ٔشتـ داسي ٚ تثذيُ ديٕضاسٞاي وٓ تاصدٜ تٝ ٔشاتـ ٔي تٛا٘ذ اص 

 تٙاػة ٔتٛػظ تشاي چشاي تحت وٙتشَ تشخٛسداس ؿٛد.

دسكذ اص وـُ   5/0ٞىتاس، ٔقادَ  8127ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش 

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.
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 3.4ٍاحذ اراضي  -

فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي تا پؼتي ٚ تّٙذي ٚ تشيذٌيٟاي ٔتٛػظ تا صيـاد  ايٗ ٚاحذ ؿأُ  

تش سٚي وٍّٙٛٔشاي ٔتحزش اػت. پٛؿؾ خاوي آٖ وٓ فٕك تـا ٘يٕـٝ فٕيـك ٚ پٛؿـؾ ٌيـاٞي      

ٔتٛػظ ٔي تاؿذ. لاتّيت ايٗ ٚاحذ اساضي تشاي چشاٌاٜ ٚ ديٕىاسي تٝ تشتية ٘ؼثتاً ٔٙاػة ٚ وٓ 

ٚ وٕي فٕك خان فٕذٜ تشيٗ فٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ دس ايـٗ   ٔي تاؿذ، پؼتي ٚ تّٙذي ، فشػايؾ

 تاؿذ. ٚاحذ اساضي ٔي

دسكـذ  4/0ٞىتاس، ٔقادَ  7384ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش 

 اص ٚػقت وُ اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 3.6ٍاحذ اراضي  -

وٟـاي وـٓ   ايٗ ٚاحذ ؿأُ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي تا پؼتي ٚ تّٙذي خيّـي صيـاد ٚ خا   

فٕك ٔغثك ٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٔتٛػظ اػت. ايٗ ٚاحذ اساضـي دس حـاَ حاضـش فٕٛٔـاً تـٝ فٙـٛاٖ       

چشاٌاٜ فلّي ٚ تقضاً ديٕىاسي ٚ يا صسافت آتي تا تٙاػة ٔتٛػظ تا وٓ ٔٛسد تٟشٜ تشداسي لـشاس  

ٔشاتـ ٚ وٙتشَ چشا ٔي تٛا٘ذ اص تٙاػة   ٔي ٌيشد وٝ دس كٛست سفايت اكَٛ ٔشتـ داسي ، احياء

 ؼثتاً خٛتي تشاي ٔشاتـ تشخٛسداس تاؿذ.٘

دسكذ اص وُ  2/0ٞىتاس، ٔقادَ  3429ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ 

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 3.7ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ ؿأُ فالتٟا ٚ ٚاسيضٜ ٞاي تادتض٘ي ؿىُ تا ؿية ٔاليٓ ٚ پؼتي ٚ تّٙـذي وـٓ    

اي لشاس ٌشفتٝ اػت. ايٗ ٚاحذ اساضي دس حاَ حاضش فٕٛٔـاً تـٝ    تاؿذ وٝ تش سٚي ٔٛاد ٚاسيضٜ ٔي

فٙٛاٖ چشاٌاٜ فلّي ٚ دس تقضي لؼٕتٟا ديٕىاسي ٔٛسد تٟـشٜ تـشداسي لـشاس ٔـي ٌيـشد وـٝ دس       

كٛست سفايت اكَٛ ٔشتقذاسي ، احياء ٚ وٙتشَ چشا ٔي تٛا٘ذ اص تٙاػـة ٘ؼـثتاً ٔٙاػـثي تـشاي     

 چشاي تحت وٙتشَ تشخٛسداس تاؿذ.

 9/0ٞىتـاس، ٔقـادَ    16607ٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش     ٔؼاحت اي

 وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. دسكذ اص
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 (4)تیپ دضتٟاي دأٙٝ اي :4-1-1

 

دؿتٟاي دأٙٝ اي فٕٛٔاً دس احش ا٘تماَ ٚ تٝ ٘ـؼت رسات سيض ٔٙتمّٝ اص استفافات تٛػـظ  

ٝ     سٚدخا٘ٝ ٞاي فلّي دس لؼٕتٟاي ٔؼغح ٚ تقذ اص ٚاسيضٜ  ٞاي تادتض٘ي ؿـىُ تـٝ رـاي ٌزاؿـت

ٚاحذ اساضي تا ٔـخلات صيش ٔي تاؿٙذ. ٚاحذٞاي اساضي تيپ  4ؿذٜ ا٘ذ ٚ دس ايٗ اػتاٖ داساي  

 دؿتٟاي دأٙٝ اي تشاي تشخي اص واستشيٟاي اكّي ٔٙاػة اسصياتي ٌشديذٜ ا٘ذ.

ص دسكـذ ا  1/9ٞىتاس، ٔقـادَ   162533ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش 

 وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 4.1ٍاحذ اراضي  -

ٚاحذ اساضي ٔزوٛس ؿأُ دؿتٟاي دأٙٝ اي تا ؿية ٔاليٓ ٚ پؼـتي ٚ تّٙـذي وـٓ تـا      

پٛؿؾ خاوي ٘يٕٝ فٕيك تا فٕيك اػت وٝ دس حاَ حاضش اوخشاً صيشوـت ٘ثاتات آتي ٚ تاغات ٚ 

، تاغات ٚ ديٕىاسي ٔٙاػـة   دس تقضي لؼٕتٟا ديٓ ٔي تاؿذ. ايٗ ٚاحذ اساضي تشاي صسافات آتي

تٛدٜ ٚ الصْ اػت فّٕيات فٕشا٘ي اص لثيُ تؼغيح ٔٛضقي ٚ احذاث ؿـثىٝ آتشػـا٘ي ، تـشاي آٖ    

 ٔذ٘ؾش لشاس ٌيشد.

 5/4ٞىتـاس، ٔقـادَ    81269ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش     

 كذاص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.سد

 

 4.2ٍاحذ اراضي  -

دؿتٟاي دأٙٝ اي ٔؼغح تا ؿية تؼـياس ٔاليـٓ ٚ خاوٟـاي فٕيـك تـا      ايٗ ٚاحذ ؿأُ  

ك اػت ٚ دس حاَ حاضش اوخشاً تحت وـت ٘ثاتات صسافي ٚ تاغات )تا تٙاػة ٚ لاتّيت يتؼياس فٕ

٘ؼثتاً خٛب( ٔي تاؿذ. دس تقضي اص لؼٕتٟا ػٍٙيٙي تافت خان، ؿٛسي ٚ تـاال تـٛدٖ ػـفشٜ آب    

اؿذ. احذاث ػيؼـتٓ آتشػـا٘ي ٚ اكـالم تافـت خـان ٚ      صيشصٔيٙي اص فٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ ٔي ت

 صٞىـي دس تقضي لؼٕتٟا اص رّٕٝ الذأات فٕشا٘ي الصْ تشاي ايٗ ٚاحذ اساضي ٔي تاؿذ.

َ   54919ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش       2/3 ٞىتـاس، ٔقـاد

 دسكذ اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 4.3ٍاحذ اراضي  -

دؿتٟاي دأٙٝ اي ٘ؼثتاً ٔؼغح تا پٛؿؾ خاوي فٕيك ٚ تافـت ػـٍٙيٗ   ايٗ ٚاحذ ؿأُ  

ٕٞشاٜ تا ؿٛسي صياد اػت. ايٗ ٚاحذ اساضي دس حاَ حاضـش فٕٛٔـاً تحـت وــت ٘ثاتـات آتـي       
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تاؿذ وٝ اص تٙاػة ٔتٛػغي تشخٛسداس اػت. دس كٛست ؿؼتـٛ ٚ احذاث ػيؼـتٓ صٞىـؾ ٚ    ٔي

تي تشاي صسافتٟاي آتـي يىؼـاِٝ ٚ چٙـذ ػـاِٝ     خاسد ٕ٘ٛدٖ أالم اضافي ٔي تٛا٘ذ اص لاتّيت خٛ

 تشخٛسداس تاؿذ. 

 6/0ٞىتـاس، ٔقـادَ    10651ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش     

 دسكذ اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 4/5.1ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ ؿأُ دؿتٟاي سػٛتي ٔؼغح تا ؿية تؼياس ٔاليٓ ٚ خاوٟاي ٘ؼثتاً فٕيـك تـا    

وٝ دس حاَ حاضش فٕٛٔاً صيش وـت ٘ثاتـات آتـي يىؼـاِٝ ٚ تاغـات     تٛدٜ ٔتٛػظ تا ػٍٙيٗ  تافت

 تاؿذ. ايٗ ٚاحذ اساضي تشاي صسافتٟاي آتي ٚ تاغات ٔٙاػة ٔي تاؿذ. ٔي

 9/0ٞىتـاس، ٔقـادَ    15694ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش      

 دسكذ وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 (5)ٟاي رسٛتي رٚدخا٘ٝ اي : تیپ دضت5-1-1

 

ايٗ تيپ اساضي دس ٘تيزٝ تٝ ٘ـؼت رسات سيض ٔٙتمّٝ تٛػظ سٚدخا٘ـٝ ٞـاي دائٕـي دس    

لؼٕتٟاي ٘ؼثتاً ٔؼغح تـىيُ ٌشديذٜ ، ِٚي ٘ؼثت تٝ تيپٟاي اساضي دؿتٟاي ػـيالتي ٚ اساضـي   

 ٚاضي رـض پؼت ٚ ؿٛس دس عثمات ٔشتفـ تشي لشاس ٔي ٌيش٘ذ. ايٗ تيپ تا داسا تٛدٖ يه ٚاحذ اس

 اساضي ٔٙاػة تشاي صسافت آتي  اسصياتي ٌشديذٜ اػت.

دسكذ اص وُ  6/0ٞىتاس، ٔقادَ  11149تشاتش ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ 

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 5.1ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ اساضي ؿأُ دؿتٟاي آتشفتي ٘ؼثتاً ٔؼغح حاكُ اص ٔٛاد آتشفتي سٚدخا٘ٝ اي  

يٗ اػتاٖ ٔي تاؿذ. داساي پٛؿؾ خاوي فٕيك تا تافت ٔتٛػظ تا ػٍٙيٗ اػت وٝ دس ٔٛرٛد دس ا

تقضي لؼٕتٟا تش سٚي ػٍٙشيضٜ لشاس ٔي ٌيشد. دس حاَ حاضش اوخشاً تحت وــت ٘ثاتـات آتـي ٚ    

تاغات ٔي تاؿذ. ايٗ ٚاحذ اساضي تشاي صسافات آتـي ٚ تاغـات ٔٙاػـة تـٛدٜ ٚ فمـظ دس تشخـي       

 آب صيشصٔيٙي ٚ خغش ػيٍّيشي اػت.لؼٕتٟا داساي ٔحذٚديتٟاي 

 6/0ٞىتـاس، ٔقـادَ     11149ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش    

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. اص وُ دسكذ
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 (7): تیپ دضتٟاي سیالتي 6-1-1

 

ايٗ ٚاحذ اساضي ؿأُ اساضي ٔؼغح ٚ ػيُ ٌيش ٔي تاؿذ ٚ ٔؼيُ ٞـا ٚ آتشاٞـٝ ٞـاي    

تا ٔـخلات صيش لاتُ تـخيق  ٚاحذ اساضي اص ايٗ تيپ دس اػتاٖ 2د. ٔتقذدي سا دستش ٔي ٌيش

 اػت.

 اػت.اساضي ٔٙاػة تشاي ٔشتـ اسصياتي ٌشديذٜ  ٚايٗ تيپ رض

دسكذ اص وُ  1/1ٞىتاس، ٔقادَ  18611 ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 7.1ٍاحذ اراضي  -

التي ٘ؼثتاً ٔؼغح تا آتشاٞٝ ٞـاي تؼـياس صيـاد ٚ تـا خـان      ايٗ ٚاحذ ؿأُ دؿتٟاي ػي 

فٕيك ٚ تافت ػٍٙيٗ ٚ ؿٛسي صياد ٔي تاؿذ وٝ تحت تاحيش آتٟاي صيشصٔيٙـي لـشاس ٌشفتـٝ ا٘ـذ.     

پٛؿؾ ٌياٞاٖ ٔماْٚ تٝ ؿٛسي تا پشاوٙذٌي صياد دس ايٗ ٚاحذ اساضي ديـذٜ ٔـي ؿـٛد. دس حـاَ     

لذأات فٕشا٘ي دس صٔيٙٝ وٙتشَ ٔؼيُ ٞـا ٚ  اساضي تايش ٔحؼٛب ؿذٜ ٚ الصْ اػت ا ٚحاضش رض

 احذاث ػيؼتٓ صٞىـي ٚ ؿؼتـٛي اساضي دس ايٗ ٚاحذ تٝ فُٕ آيذ.

 7/0ٔقـادَ   ،ٞىتـاس  12331ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػـغح اػـتاٖ اسدتيـُ تشاتـش     

 دسكذ اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 7.5ٍاحذ اراضي  -

سٚدخا٘ٝ اسع دس ؿٕاَ اػـتاٖ اسدتيـُ   ايٗ ٚاحذ اساضي ؿأُ اساضي ػيُ ٌيش حاؿيٝ  

دس حاَ حاضـش اوخـشاً تحـت     ٚ ٔي تاؿذ ٚ داساي خان فٕيك تا ٘يٕٝ فٕيك تا تافت ػٍٙيٗ اػت

وـت آتي ٚ دسختىاسي اػت. ٔحذٚديت فٕك خان ٚ ػيُ ٌيشي ٔٛرة واٞؾ تٙاػـة ايـٗ   

اٖ اساضي ٌشديذٜ ٚ دس كٛست رٌّٛيشي اص خغش ػـيُ ٌيـشي تـشاي احـذاث تاغـات ٚ لّٕؼـت      

 ٔٙاػة خٛاٞذ تٛد.

دسكـذ   4/0ٞىتاس، ٔقادَ  6280ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش 

 اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.
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 ( 8 )تیپ ٚاريسٜ ٞاي تادتس٘ي ضىُ سٍٙريسٜ دار  :7-1-1

 

فٕٛٔاً ايٗ تيپ سا اساضي ػٍٙشيضٜ داس ٚ ؿيثذاس تـىيُ ٔـي دٞٙـذ وـٝ اص ٔـٛاد سيـض ٚ      

ت ٚ ػٍٙشيضٜ حاكُ ؿذٜ ا٘ذ. ايٗ ٔٛاد ، تٝ ٚػيّٝ ٔؼيُ ٞاي فلّي حُٕ ؿذٜ ٚ تٝ ٘ؼـة  دسؿ

احش لٜٛ حمُ ٚ ؿذت رشياٖ آب دس ػغٛم ؿيثذاس ٚ تٝ ٔٛاصات وٟٛٞا تش راي ٌزاؿتٝ ٔي ؿٛ٘ذ 

 ٚ داساي يه ٚاحذ اساضي دس ايٗ اػتاٖ ٔي تاؿذ.

دسكذ اص وـُ   02/0ادَ ٞىتاس، ٔق 500تشاتش ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ 

 ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 8.1ٍاحذ اراضي  -

ايٗ ٚاحذ ؿأُ ٚاسيضٜ ٞاي تادتض٘ي ؿىُ ػٍٙشيضٜ داس تا پؼـتي ٚ تّٙـذي ٔتٛػـظ تـا       

صياد ٚ پٛؿؾ ٌياٞي وٓ تا ٔتٛػظ ٚ تا خان وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك ٚ تافت ٔتٛػظ  تـا ػـٍٙيٗ   

ٚ دس حاَ حاضش تٝ فٙٛاٖ چشاٌاٜ فلّي تـا لاتّيـت   ٕٞشاٜ تا ٔمذاس صيادي ػًٙ ٚ ػٍٙشيضٜ تٛدٜ 

وٓ ٔٛسد اػتفادٜ اػت. وٙتشَ چشا ٚ سفايت اكَٛ ٔشتـ داسي ٔي تٛا٘ذ تافج افـضايؾ تٙاػـة   

 اساضي تشاي چشاي تحت وٙتشَ ؿٛد.

اسصيـاتي   تشاي ٞش ٘ـٛؿ وـاستشي    ايٗ ٚاحذ تٝ دِيُ ػٍٙشيضٜ ٚ فٕك وٓ خان ٘أٙاػة

 02/0ٞىتاس، ٔقـادَ   500ذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش ٌشديذٜ اػت. ٔؼاحت ايٗ ٚاح

 دسكذ اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. 

 

 ( C): تیپ اراضي ٔخّٛط  8-1-1

 

ٔزٕٛفٝ تفىيه ؿذٜ اي اص چٙذ تيپ اكّي تٛدٜ ٚ داساي ،ايٗ تيپ تٝ دِيُ ٔمياع ٘مـٝ

 42115دتيـُ تشاتـش   ٔؼاحت ايٗ تيپ دس ػغح اػتاٖ اس ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اػت. ػٝ

 دسكذ اص ٚ وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ.  4/2ٞىتاس، ٔقادَ 

 

 C.1ٍاحذ اراضي  -

 ,3.1)ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي ، فالتٟا  (2.3)ٔزٕٛفٝ ٚاحذٞاي اساضي تپٝ ٞا ٗ ٚاحذ ــــــاي  

 تا خان وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك ٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٔتٛػظ ٔي تاؿذ.  (3.2

دسكذ  5/1ٞىتاس، ٔقادَ  26842اػتاٖ اسدتيُ تشاتش  ٚػقت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح

 اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. 
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 C.2ٍاحذ اراضي  -

تا خان  (3.1)ٚ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي  (2.2)ايٗ ٚاحذ ٔزٕٛفٝ ٚاحذٞاي اساضي تپٝ ٞا  

 وٓ فٕك تا ٘يٕٝ فٕيك ٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٘ؼثتاً خٛب ٔي تاؿذ.

دسكذ  7/0ٞىتاس، ٔقادَ  12513اػتاٖ اسدتيُ تشاتش ٚػقت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح  

 اص وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. 

 

 C.3ٍاحذ اراضي  -

تا خان  (3.2)ٚ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي  (2.2)ايٗ ٚاحذ ٔزٕٛفٝ ٚاحذٞاي اساضي تپٝ ٞا  

٘يٕٝ فٕيك تا فٕيك ٚ پٛؿؾ ٌياٞي ٘ؼثتاً خٛب ٔي تاؿذ وٝ دس حاَ حاضش فٕٛٔاً تحت وــت  

 يٓ لشاس ٔي ٌيشد. د

دسكذ اص  2/0ٞىتاس، ٔقادَ  2760ٚػقت ايٗ ٚاحذ اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيُ تشاتش  

 وُ ٚػقت اػتاٖ ٔي تاؿذ. 

 

9-1-1 :Urban )ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي( 

 

دسكـذ اص وـُ ٚػـقت     8/0ٞىتاس، ٔقادَ  13731ٔؼاحت ايٗ ٚاحذ دس اػتاٖ اسدتيُ  

 تاؿذ.  ٔي

 1/0ٞىتاس، ٔقادَ  1387ُ ٔؼاحت اػتاٖ، ٔؼاحتي تشاتش الصْ تٝ تٛضيح اػت وٝ اص و 

دسكـذ اص   1/0ٞىتـاس، ٔقـادَ    1717دسكذ اص ٚػقت وُ اػتاٖ تٝ اساضي ٔشتٛط تٝ فشٚدٌاٜ، 

دسكذ اص ٚػقت وُ  02/0ٞىتاس، ٔقادَ   513تشاتش  يٚػقت وُ اػتاٖ تٝ دسياچٝ ٞا ٚ ٔؼاحت

 اختلاف يافتٝ اػت.  ٞا اػتاٖ تٝ سٚدخا٘ٝ

ُ  1-1ٕاسٜ )٘مـٝ ؿ   (، ٔٛلقيت ٔىا٘ي تيپ ٞا ٚ ٚاحذٞاي اساضي دس ػغح اػتاٖ اسدتيـ

سإٞٙاي ٔٙاتـ اساضي ٚ لاتّيت اػتفادٜ اص اساضـي اسايـٝ   ٘يض  دس ا٘تٟاي ٌضاسؽ سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ.

 ؿذٜ اػت. 
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 )ٚاحذ: ٞىتار(   (: ٔساحت تیپ ٞا ٚ ٚاحذٞاي اراضي در استاٖ اردتیُ  1-1جذَٚ ) 

 تیپ اراضي ٔساحت درصذ وذ ٚاحذ اراضي ٔساحت تٝ ٞىتار حت تٝ درصذٔسا

05/0 2086 1.1 

 (1)وٟٛٞا  780443 6/43

1/14 252113 1.2 

2 35543 1.3 

3/11 202723 1.4 

5/2 44249 1.5 

8/0 14100 1.6 

6/7 136527 1.7 

2/5 93102 1.8 

2 36075 2.1 

  (2)ٞاتپٝ  318204 8/17

1/7 126473 2.2 

7/4 84627 2.3 

1/0 2395 2.4 

8/1 32147 2.6 

9/0 15432 2.7 

2/1 21055 2.8 

8/11 211795 3.1 

4/24 435880 
فالتٟا ٚ تراسٟاي  

 (3)فٛلا٘ي 

6/10 188538 3.2 

5/0 8127 3.3 

4/0 7384 3.4 

2/0 3429 3.6 

9/0 16607 3.7 

5/4 81269 4.1 

1/9 162533 
دضتٟاي دأٙٝ اي 

(4) 

1/3 54919 4.2 

6/0 10651 4.3 

9/0 15694 4.5.1 

6/0 11149 5.1 6/0 11149 
دضتٟاي رسٛتي 

(5) 

7/0 12331 7.1 
1/1 18611 

دضتٟاي سیالتي 

(7) 4/0 6280 7.5 

02/0 500 8.1 02/0 500 
ٚاريسٜ ٞاي 

 (8) تادتس٘ي 

5/1 26842 C.1 

 2/0 2760 C.3  (c)اراضي ٔخّٛط  42115 4/2

7/0 12513 C.2 

1/0 1387 Air- Port 1/0 1387  ٜفرٚدٌا 

1/0 1717 Lake 1/0 1717  ٝدرياچ 

02/0 513 River 02/0 513  ٝ٘رٚدخا 

8/0 13731 Urban 8/0 13731  ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي 

100 1786784 Grand Total 100 1786784 
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 : ٔساحت تیپ ٞا ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٟ٘اي استا2-1ٖ

 

( ، ٔؼـاحت تيـپ ٚ ٞشيـه اص ٚاحـذٞاي اساضـي دس      1-10( تا ) 1-2دسرذاَٚ ؿٕاسٜ ) 

ؿٟشػتاٟ٘اي اػتاٖ اسدتيُ اسايٝ ؿذٜ اػت. تشاػاع ايٗ رذاَٚ يه رٕـ تٙذي تـٝ ؿـشم صيـش     

 تشاي ٞش يه اص ؿٟشػتاٟ٘ا اسايٝ ٔي ٌشدد.

 

 : ضٟرستاٖ اردتیُ 1-2-1

  

دسكذ تـٝ تيـپ    3/43ٞىتاس ٚػقت ؿٟشػتاٖ،  249870دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ، اص ٔزٕٛؿ  

دسكذ تٝ تيپ دؿت ٞاي  4/12دسكذ تٝ تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي،  6/35تپٝ ٞا،  ٚ وٟٛٞا

ي دسكذ ٘يض تٝ تيپ ٚاسيضٜ ٞاي تـادتض٘  2/0 ٚ دسكذ تٝ تيپ دؿت ٞاي ػيالتي 1/2دأٙٝ اي، 

 3/2دسكذ ، ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي  6/3ؿىُ ػٍٙشيضٜ داس اختلاف يافتٝ اػت. تيپ اساضي ٔخّٛط  

دسكـذ ٚ سٚدخا٘ـٝ ػـغح تؼـياس      2/0دسكذ، اساضي ٔشتـٛط تـٝ فشٚدٌـاٜ     3/0دسكذ، دسياچٝ 

 دسكذ سا تٝ خٛد اختلاف دادٜ ا٘ذ. 07/0٘اچيضي حذٚد 

دسكذ اص  9/78شاػٟاي فٛلا٘ي رٕقاً ايٗ ؿٟشػتاٖ وٟٛٞا، تپٝ ٞا ٚ فالتٟا ٚ ت تٙاتشايٗ دس 

ٌيش٘ذ وٝ ايٗ أش  دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا دس تش ٔي 3/27ٚػقت ؿٟشػتاٖ ٚ اساضي دؿتي 

 حىايت اص ػيٕاي ٘ؼثتاً وٛٞؼتا٘ي ؿٟشػتاٖ داسد.

 

 : ضٟرستاٖ تیّٝ سٛار 2-2-1

 

ي دسكذ تٝ اساضـ  1/57ٞىتاس ٚػقت ؿٟشػتاٖ،  175834ايٗ ؿٟشػتاٖ، اصٔزٕٛؿ  دس 

دسكـذ تـٝ دؿـتٟاي     1/9دسكذ تٝ تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي ،  8/32تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، 

 02/0دسكذ تٝ اساضي ٔشتٛط تٝ ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي ٚ ٚػقت تؼـياس ٘ـاچيضي حـذٚد     1دأٙٝ اي، 

 كذ تٝ دسياچٝ اختلاف يافتٝ اػت.سد

تشاػٟاي فٛلـا٘ي حـذٚد   تٙاتشايٗ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، تيپ اساضي وٟٛٞا، تپٝ ٞا ٚ فالتٟا ٚ  

دسكـذ اص ٚػـقت ؿٟشػـتاٖ سا دس تـش      1/9دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ ٚ اساضي دؿـتي   9/89

 ٌيش٘ذ وٝ ايٗ أش حىايت اص ػيٕاي وٛٞؼتا٘ي ايٗ ؿٟشػتاٖ داسد. ٔي
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 : ضٟرستاٖ پارس آتاد3-2-1

 

دسكذ تٝ اساضـي   7/26ٞىتاس ٚػقت ؿٟشػتاٖ،  138280ايٗ ؿٟشػتاٖ، اص ٔزٕٛؿ  دس 

دسكـذ تـٝ تيـپ     5/37دسكذ تٝ تيپ فالتٟـا ٚ تشاػـٟاي فٛلـا٘ي،     6/29تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، 

دسكذ تٝ اساضي ٔشتٛط تٝ ٔٙـاعك   4/1دسكذ تٝ تيپ دؿتٟاي ػيالتي،  4/4اي ،  دؿتٟاي دأٙٝ

 دسكذ تٝ اساضي ٔتقّك تٝ فشٚدٌاٜ اختلاف يافتٝ اػت. 2/0 دسكذ تٝ دسياچٝ ٚ 2/0ٔؼىٛ٘ي، 

ايٗ ؿٟشػتاٖ تيپ اساضي وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا ٚ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي حـذٚد   تٙاتشايٗ دس 

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا دس تش ٔـي ٌيش٘ـذ    9/41دسكذ ٚ تيپ اساضي دؿتي حذٚد  3/56

وٝ ايٗ أش تا تٛرٝ تٝ ؿية وٓ تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي دسايٗ ؿٟشػتاٖ حىايت اص ػيٕاي 

 دؿتي ايٗ ؿٟشػتاٖ داسد.

 

 : ضٟرستاٖ خّخا4-2-1َ

 

دسكذ تـٝ   2/91ٞىتاس ٚػقت ؿٟشػتاٖ، حذٚد  280047ايٗ ؿٟشػتاٖ، اص ٔزٕٛؿ  دس 

دسكذ تـٝ تيـپ    2/4دسكذ تٝ تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي ،  4/4ا ٚ تپٝ ٞا، ٟاساضي تيپ وٛٞ

 اختلاف يافتٝ اػت.ٔؼىٛ٘ي دسكذ تٝ اساضي ٔشتٛط تٝ ٔٙاعك  2/0 دؿتٟاي دأٙٝ اي ٚ حذٚد

ايٗ ؿٟشػتاٖ تيپ اساضي وٟٛٞا ٚ تپـٝ ٞـا ٚ  فالتٟـا ٚ تشاػـٟاي فٛلـا٘ي       تٙاتشايٗ ، دس 

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا دس تش ٔـي ٌيش٘ـذ    2/4دسكذ ٚ تيپ اساضي دؿتي  6/95ٔزٕٛفاً 

 وٝ ايٗ أش حىايت اص چٟشٜ وأالً وٛٞؼتا٘ي ايٗ ؿٟشػتاٖ داسد.

 

 : ضٟرستاٖ وٛثر5-2-1

 

دسكذ تٝ  7/70ٞىتاس ٚػقت ؿٟشػتاٖ، حذٚد  129298اص ٔزٕٛؿ ايٗ ؿٟشػتاٖ ،  دس 

دسكذ تـٝ تيـپ    8/4دسكذ تٝ تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي،  7/4اساضي  تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، 

دسكـذ تـٝ اساضـي     1/0دسكذ تٝ تيپ اساضي ٔخّٛط ، حـذٚد   7/19حذٚد  ،دؿتٟاي دأٙٝ اي

دسكذ تٝ دسياچٝ اختلاف يافتـٝ   04/0ذٚد ٔشتٛط تٝ ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي ٚ ػغح تؼياس ٘اچيضي ح

ايٗ ؿٟشػتاٖ ، تيپ اساضي وٟٛٞا، تپٝ ٞا ٚ فالتٟا ٚ تشاػـٟاي فٛلـا٘ي رٕقـاً     اػت. تٙاتشايٗ، دس

وـٝ ٔخّـٛعي اص تيـپ     ٔخّـٛط دسكذ ٚ اساضـي   7/4دسكذ ٚ اساضي دؿتي حذٚد  4/75 حذٚد

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا  7/19 ي ٔي تاؿذ،دؿتٟاي ػيالتي ٚ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘  ٞا، تپٝ

 ٌيش٘ذ وٝ ايٗ أش حىايت اص ػيٕاي وٛٞؼتا٘ي ايٗ ؿٟشػتاٖ داسد. دستش ٔي



 19 

 

 : ضٟرستاٖ  ٌرٔي6-2-1

 

دسكـذ تـٝ    78ٞىتاس ٚػقت ؿٟشػتاٖ،  حذٚد  205862دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ، اص ٔزٕٛؿ  

دسكذ تٝ تيـپ   5/3 دسكذ تٝ تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي، 9/17اساضي تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، 

دسكذ تٝ اساضي ٔتقّك تٝ ٔٙـاعك ٔؼـىٛ٘ي، ٚ ٚػـقت تؼـياس ٘ـاچيضي       6/0دؿتٟاي دأٙٝ اي، 

 دسكذ تٝ دسياچٝ ٚ سٚدخا٘ٝ اختلاف يافتٝ اػت. 01/0ٚ 04/0دسحذٚد 

ٞا  تپٝ  دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا تيپ وٟٛٞا، 9/95 تٙاتش ايٗ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ حذٚد 

دسكذ سا اساضي دؿتي دس تش ٌشفتٝ ٔي ٌيش٘ذوٝ ايٗ أش  5/3حذٚد  لا٘ي ٚٚ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛ

 حىايت اص ػيٕاي وأالً وٛٞؼتا٘ي ايٗ ؿٟشػتاٖ داسد.

 

 : ضٟرستاٖ ٔطىیٗ ضٟر7-2-1

 

دسكـذ تـٝ    2/62ٞىتاس ٚػقت اساضـي، حـذٚد    382507ايٗ ؿٟشػتاٖ، اص ٔزٕٛؿ  دس 

دسكـذ تـٝ تيـپ     5/4ٚ تشاػٟا،  تيپ فالتٟادسكذ تٝ اساضي  9/30اساضي تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، 

ٔشتٛط تٝ ٔٙـاعك  دسكذ تٝ اساضي  3/0ٔخّٛط،  دسكذ تٝ اساضي  2/0 ،اي اساضي دؿتٟاي دأٙٝ

دسياچـٝ اختلـاف    تٝ سٚدخا٘ٝ ٚ 03/0ٚ  دسكذ 08/0 ٔؼاحت تؼياس ٘اچيضي حذٚد ٔؼىٛ٘ي ٚ

 يافتٝ اػت.

تپٝ ٞا   ؿٟشػتاٖ سا تيپ وٟٛٞا،دسكذ اص ٚػقت  1/93تٙاتشايٗ دسايٗ ؿٟشػتاٖ ، حذٚد  

دسكذ سا اساضي دؿتي دستش ٔي ٌيش٘ذ وٝ ايٗ أـش حىايـت اص    5/4 ٚ فالتٟاٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي ٚ

 چٟشٜ وأالً وٛٞؼتا٘ي ايٗ ؿٟشػتاٖ داسد.

 

 : ضٟرستاٖ ٕ٘یٗ 8-2-1

 

دسكذ تـٝ   1/39ٞىتاس ٚػقت ؿٟشػتاٖ، حذٚد   103658دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، اصٔزٕٛؿ  

كـذ  سد 5/14دسكذ تٝ اساضي تيپ فالتٟاٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي ،  9/26وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا،  اساضي تيپ

دسكـذ تـٝ    7سٚدخا٘ـٝ اي ،   كذ تٝ تيپ دؿتٟاي سػٛتي ٚسد 8/10تٝ تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي، 

دسكـذ تـٝ اساضـي ٚاسيـضٜ ٞـاي       04/0تيپ دؿتٟاي ػيالتي ٚ ٚػقت تؼياس ٘اچيضي دسحـذٚد  

 5/0دسكذ تٝ اساضي ٔش تٛط تـٝ ٔٙـاعك  ٔؼـىٛ٘ي ٚ      2/1ٚد  تادتض٘ي ؿىُ ػٍٙشيضٜ داس، حذ

 دسياچٝ اختلاف يافتٝ اػت. دسكذ تٝ اساضي ٔشتٛط تٝ فشٚدٌاٜ ٚ 04/0دسكذ ٚ  
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 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا تيپ اساضـي وٟٛٞـا،   66 ايٗ ؿٟشػتاٖ حذٚد تٙاتشايٗ، دس 

ي دس تش ٔي ٌيش٘ـذ وـٝ ايـٗ أـش     دسكذ سا اساضي دؿت 3/32 تپٝ ٞا ٚ فالتٟاٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي ٚ 

 حىايت اص چٟشٜ ٘ؼثتاً دؿتي ٘ؼثت تٝ ؿٟشػتاٟ٘اي ديٍش تٝ غيش اص پاسع آتاد داسد.

 

 : ضٟرستاٖ ٘یر9-2-1

 

دسكذ تـٝ   4/55ٚػقت ؿٟشػتاٖ، حذٚد  ٞىتاس 121427دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، اص ٔزٕٛؿ  

دسكذ تٝ  5/5اػٟاي فٛلا٘ي، دسكذ تٝ تيپ اساضي فالتٟا ٚ تش 6/38اساضي تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، 

دسكذ تٝ اساضي ٔشتٛط تـٝ   2/0دسكذ تٝ اساضي ٔخّٛط،  01/0تيپ اساضي دؿتٟاي دأٙٝ اي، 

 دسكذ تٝ دسياچٝ ٚ سٚدخا٘ٝ اختلاف يافتٝ اػت. 02/0ٚ  3/0ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي ٚ

تپـٝ ٞـا ٚ فالتٟـا ٚ      ،ادسكذ سا تيپ اساضـي وٟٛٞـ   94تٙاتشايٗ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، حذٚد  

دسكذ آٖ سا اساضي دؿتي دس تش ٔي ٌيش٘ذ وٝ ايٗ أش حىايت اص چٟـشٜ   5/5ٟاي فٛلا٘ي ٚ تشاػ

 وٛٞؼتا٘ي ؿٟشػتاٖ داسد. وأالًً
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 : ٞىتار(ٚاحذ)  ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٖ  اردتیُ  (: ٔساحت تیپ1-2جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 وٟٛٞا

(1) 
85659 3/34 

1.1 141 06/0 

1.2 3111 3/1 

1.4 31849 7/12 

1.7 26598 6/10 

1.8 23960 6/9 

 تپٝ ٞا 

(2)  

 
 

22565 9 

2.2 8412 37/3 

2.3 6566 63/2 

2.6 1506 6/0 

2.8 6081 43/2 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

88818 6/35 

3.1 35069 1/14 

3.2 53749 5/21 

 ٔٙٝ ايدضت ٞاي دا

(4) 
30895 4/12 

4.1 4506 8/1 

4.2 12906 2/5 

4/5.1 13483 4/5 

 1/2 5248 (7)دضتٟاي سیالتي 
7.1 5073 03/2 

7.5 175 07/0 

ٚاريسٜ ٞاي تادتس٘ي 

ضىُ سٍٙريسٜ دار 

(8) 

460 2/0 8.1 460 2/0 

 ( C )اراضي ٔتفرلٝ  

 
8864 6/3 

C.1 1372 6/0 

C.2 4739 9/1 

C.3 2753 10/1 

 5736 3/2 U 5736 3/2 (U)ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي  

 665 2/0 A 665 27/0 (A)فرٚدٌاٜ 

 776 3/0 L 776 3/0 (L)درياجٝ

 185 07/0 R 185 07/0 (R)رٚدخا٘ٝ 

 100 249870 - 100 249870 جٕع وُ

 

 )ٚاحذ: ٞىتار(                      (: ٔساحت تیپ ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٖ  تیّٝ سٛار 1-3جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 وٟٛٞا

(1)  
44416 3/25 

1.2 22794 13 

1.7 21622 3/12 

 تپٝ ٞا 

(2)  

 
 

55961 8/31 

2.1 2624 5/1 

2.2 39217 3/22 

2.6 6657 8/3 

2.7 7463 2/4 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي
57737 8/32 

3.1 38551 9/21 

3.2 19186 9/10 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
15949 1/9 

4.1 13390 6/7 

4.2 103 06/0 

4.3 2456 4/1 

 U 1738 1 U 1738 1ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي  

 Lake 34 02/0 L 34 02/0درياجٝ 

 100 175834 - 100 175834 جٕع وُ
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 )ٚاحذ: ٞىتار(  پارس آتاد  (: ٔساحت تیپ ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستا1ٖ-4جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 5/8 11721  (1)وٟٛٞا 
1.2 325 2/0 

1.7 11396 3/8 

 تپٝ ٞا 

(2)  

 
 

25202 2/18 

2.1 1086 8/0 

2.2 2508 8/1 

2.4 2395 7/1 

2.6 19213 9/13 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

40932 6/29 

3.1 29812 6/21 

3.2 11120 8 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
51911 5/37 

4.1 3679 7/2 

4.2 40037 9/28 

4.3 8195 9/5 

 4/4 6105 7.5 4/4 6105 (7)دضتٟاي سیالتي 

 1925 4/1 U 1925 4/1 (U)ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي 

 Airport 205 2/0 A 205 2/0فرٚدٌاٜ 

 Lake  279 2/0 L 279 2/0درياچٝ

 100 138280 - 100 138280 جٕع وُ


 

 )ٚاحذ: ٞىتار(   (: ٔساحت تیپ ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٖ  خّخا1َ-5جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 وٟٛٞا

(1) 
227996 4/81 

1.1 271 1/0 

1.2 180334 4/64 

1.3 5374 9/1 

1.4 22895 2/8 

1.5 5022 8/1 

1.6 14100 5 

  (2)تپٝ ٞا 

 
 

27456 8/9 
2.1 15932 7/5 

2.2 11524 1/4 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

12371 4/4 

3.1 5311 9/1 

3.2 7060 5/2 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
11641 2/4 4.1 11641 2/4 

 U 581 2/0 U 581 2/0ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي  

 100 280047 - 100 280047 جٕع وُ
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 )ٚاحذ: ٞىتار(  (: ٔساحت تیپ ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٖ  وٛثر1-6جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 وٟٛٞا

(1) 
67307 52 

1.1 1674 3/1 

1.2 35592 5/27 

1.3 19679 2/15 

1.4 10362 8 

  (2)تپٝ ٞا 

 
 

24156 7/18 

2.1 2864 2/2 

2.2 4544 5/3 

2.3 16748 13 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

6045 7/4 

3.1 2758 1/2 

3.2 3287 6/2 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
6149 8/4 

4.1 6149 8/4 

 25471 7/19 C.1 25471 7/19 ( C )اراضي ٔخّٛط 

ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي  

Urban 
124 1/0 

 U 124 1/0 

 Lake 47 04/0  L 47 04/0درياچٝ  

 100 129298 - 100 129298 وُ جٕع

 

 )ٚاحذ: ٞىتار(  (: ٔساحت تیپ ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٖ  ٌرٔي1-7جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 وٟٛٞا 

(1) 
98431 8/47 

1.2 8867 3/4 

1.4 19777 6/9 

1.5 13884 7/6 

1.7 55903 2/27 

 تپٝ ٞا 

(2)  

 
 

62093 2/30 

2.1 209 1/0 

2.2 34864 9/16 

2.3 8997 4/4 

2.6 4538 2/2 

2.7 6536 2/3 

2.8 6949 4/3 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

36890 9/17 

3.1 13555 6/6 

3.2 23335 3/11 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
7218 5/3 4.1 7218 5/3 

٘ماط ٔسىٛ٘ي 

Urban 
1124 6/0 U 1124 6/0 

 Lake 87 04/0 L 87 04/0درياچٝ 

 River 18 01/0 R 18 01/0رٚدخا٘ٝ 

 100 205862 - 100 205862 جٕع وُ
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 )ٚاحذ: ٞىتار(  ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٖ ٔطىیٗ ضٟر (: ٔساحت تیپ1-8جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 وٟٛٞا 

(1) 
196080 3/51 

1.2 1090 3/0 

1.3 10489 7/2 

1.4 99269 9/29 

1.5 17324 5/4 

1.8 67908 7/17 

 تپٝ ٞا 

(2)  

 
 

41915 9/10 

2.1 12923 3/3 

2.2 14181 7/3 

2.3 5353 4/1 

2.7 1433 4/0 

2.8 8025 1/2 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

118262 9/30 

3.1 54595 3/14 

3.2 35504 3/9 

3.3 8127 1/2 

3.6 3429 9/0 

3.7 16607 3/4 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
17022 5/4 

4.1 15188 4 

4.2 1834 5/0 

 C 7774 2 C2 7774 2اراضي ٔخّٛط 

 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي 

Urban  
1029 3/0 U 1029 3/0 

 Lake 133 03/0 L 133 03/0درياچٝ 

 Riuer 291 08/0 R 291 08/0 رٚدخا٘ٝ

 100 382507 - 100 382507 جٕع وُ 





 25 

 

 )ٚاحذ: ٞىتار(  (: ٔساحت تیپ ٚ ٚاحذٞاي اراضي در ضٟرستاٖ ٕ٘ی1ٗ-9جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 وٟٛٞا 

(1) 
16147 6/15 

1.4 26 02/0 

1.5 8019 7/7 

1.7 8102 8/7 

 تپٝ ٞا 

(2)  

 
 

24325 5/23 

2.2 8245 8 

2.3 15847 3/15 

2.6 233 2/0 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

27926 9/26 

3.1 10450 1/10 

3.2 17476 8/16 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
15035 5/14 

4.1 12785 3/12 

4.2 39 04/0 

4/5.1 2211 2/2 

دضت ٞاي رسٛتي  

(5) 
11149 8/10 5.1 11149 8/10 

 7 7259 7.1 7 7259 (7)دضتٟاي سیالتي 

ٚاريسٜ ٞاي تادتس٘ي 

ضىُ سٍٙريسٜ دار 

(8) 

40 04/0 8.1 40 04/0 

 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي 

Urban 
1220 2/1 U 1220 2/1 

 فرٚدٌاٜ 

Airport 
517 5/0 A 517 5/0 

 Lake 41 04/0 L 41 04/0درياچٝ 

 100 103658 - 100 103658 جٕع وُ

 

 )ٚاحذ: ٞىتار(  اراضي در ضٟرستاٖ  ٘یر ٚاحذٞاي ٚ  (: ٔساحت تیپ1-10جذَٚ )

 درصذ ٔساحت ٚاحذ اراضي درصذ ٔساحت تیپ اراضي

 9/26 32686 (1)وٟٛٞا 

1.4 18545 3/15 

1.7 12907 6/10 

1.8 1234 1 

 تپٝ ٞا 

(2)  

 
 

34531 5/28 

2.1 437 4/0 

2.2 2978 5/2 

2.3 31116 6/25 

فالتٟا ٚ تراسٟاي 

 (3)فٛلا٘ي

 

46898 6/38 

3.1 21694 8/17 

3.2 17820 7/14 

3.4 7384 1/6 

 دضت ٞاي دأٙٝ اي

(4) 
6712 5/5 4.1 6712 5/5 

 C 7 01/0  C.3 7 01/0اراضي ٔخّٛط 

 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي 

Urban 
254 2/0 U 254 2/0 

 Lake 320 3/0 L 320 3/0درياچٝ 

 River  18 02/0 R 18 02/0رٚدخا٘ٝ 

 100 121427 - 100 121427 جٕع وُ 
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 : تٙاسة اراضي استاٖ اردتیُ 3-1

 

دسايٗ ٔثحج، تا تٛرٝ تٝ ٘تايذ ٔغاِقات اسصياتي ٔٙـاتـ ، اتتـذا ٔحـذٚديت ٞـاي فٕـذٜ       

ٔٛرٛد دس ٔٙاتـ اساضي اػتاٖ اسدتيُ ٔٛسد تشسػي لشاس خٛاٞذ ٌشفت ٚ ػپغ لاتّيت ٚ اِٚٛيـت  

 اكّي ٔـخق خٛاٞذ ؿذ. اػتاٖ ٚ ٞش يه اص ؿٟشػتاٟ٘ا تشاي اػتفادٜ

 

 : ٔحذٚديت ٞاي عٕذٜ ٔٛجٛد اراضي1-3-1

 

 )الف(: هحذٍديت ّاي َّا ٍ اقلين 

فٛأـُ  ٟٕٔتـشيٗ  دس اػتاٖ اسدتيُ، اصٔيـاٖ ، ؿـاخق ٞـا ٚ فٛأـُ الّيٕـي ، يىـي اص        

ٔي تاؿذ، چٙاٖ وٝ دس ايـٗ اػـتاٖ دس ايؼـتٍاٟٞاي ٔشتفــ     دوٙٙذٜ پاسأتش دٔا ٚ يخثٙذاٖ ٔحذٚ

اػتاٖ  يسٚص دسػاَ تٝ عٛسٔتٛػظ  يخثٙذاٖ ٔالحؼ ٔي ٌشدد.حتي دس لؼٕت ؿٕاِ 170اػتاٖ تا

سٚص دس ػاَ  50تٝ رٟت پؼت تٛدٖ ٔٙغمٝ داساي آب ٚ ٞٛاي ٔقتذَ اػت، تٝ عٛس ٔتٛػظ وٝ 

  ٖ  3 ٚرـٛد ػـشٔاي وٕتـش اص    ٚ ؿاٞذ يخثٙذاٖ ٔي تاؿيٓ. تٙاتشايٗ، عَٛ دٚسٜ ػشٔا دسايـٗ اػـتا

دسرٝ دس تشخي اصٔٙاعك ٞٓ چٖٛ پاسع آتـاد ٚ   40حشاستٟاي تاالي  دس استفافات ٚ دسرٝ دسرٝ

 تيّٝ ػٛاس، يىي اص فٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ الّيٕي دس ايٗ اػتاٖ ٔي تاؿذ.

 

 هحذٍديت ّاي تَپَگزافي  ) ب (:

ؿية ٚ پؼتي ٚتّٙذي اص رّٕٝ ٔحذٚديت ٞايي اػت وٝ ٘ٛؿ تٟشٜ تشداسي اساضي سا تـٝ   

اػتاٖ اسدتيُ تٝ ِحاػ ٚيظٌيٟاي تٛپٌٛشافي، ٔٙغمٝ اي وٛٞؼتا٘ي ؿذت تحت تاحيش لشاس ٔيذٞذ، 

تٝ ؿٕاس ٔي سٚد وٝ دؿتٟاي ٔٛرٛد دس ايٗ اػتاٖ اص ٚػقت لاتُ تٛرٟي تشخٛسداس ٕ٘ي تاؿٙذ ٚ 

وـٝ تـش ايـٗ     فٕٛٔاً تٝ كٛست رٍّٝ ٞاي وٛچه ٚ تضسي آتشفتي پايىٛٞي ٔـاٞذٜ ٔـي ٌشد٘ـذ  

ٔحذٚديت ٞاي ٔٛرٛد دس ايٗ اػتاٖ ٔـي تاؿـذ. تـٝ     اػاع ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ تٛپٌٛشافي يىي اص

فّٕيات وـت ٚ واس تؼياس ٔحـذٚد ٚ يـا    عٛسي  وٝ دس اساضي تا ؿية تاال ٚ پؼتي ٚ تّٙذي صياد،

اكالً ٘إٔىٗ ٔي ٌشددٚ فّٕيات ؿخٓ ٚ وـت ٚ واس دس ايٗ ٌٛ٘ٝ اساضي تٝ فشػايؾ ٚ تخشيـة  

 ذ.ٚ ٘اتٛدي ٞشچٝ تيـتش ٔٙاتـ ٚ اساضي ٔٙزش خٛاٞذ ؿ
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 فزسايش خاك هحذٍديت ّاي تخزية ٍ  ) ج (:

تا تٛرٝ تٝ ٚضـقيت تٛپـٌٛشافي ٚ استفـافي ٔٙغمـٝ ، تخشيـة ٚ فشػـايؾ خـان، يىـي          

اصٟٕٔتشيٗ فٛأُ ٘اتٛدي ٚ تخشية ٔٙاتـ عثيقي دس اػتاٖ ٔي تاؿذ وـٝ ٔـي تايؼـت اص عشيـك     

 ٌشدد. سفايت ٘ٛؿ تٟشٜ تشداسي ٚ ؿيٜٛ وـت ٚ واس تٙؾيٓ

 

 حذٍديت ّاي جٌس خاك ٍ حاصلخيشي آىه د (: )

ٞ    60ايٗ اػتاٖ تا تٛرٝ تٝ ايٗ وٝ حذٚد   دس  ا ٚ ٟـ دسكذ اص ٚػـقت اػـتاٖ سا تيـپ وٛ

ٞا وٝ داساي ٔحذٚديت رٙغ ٚ فٕك خان ٔي تاؿٙذ تـىيُ ٔي دٞٙذ، رٙغ خـان، تافـت    پٝت

حـذٚد  خان ٚ صٞىـي خان، يىي اص ٔحذٚديت ٞاي ايٗ اػتاٖ تٝ ؿٕاس ٔي آيذ. ضٕٗ آٖ وٝ 

دسكذ اص ٚػقت اػتاٖ سا فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي تـىيُ ٔي دٞٙذوٝ اساضي ٚالـ دسايٗ  4/24

فٕذتاً رٟت صسافت ديٓ ٚ يا ٔشتـ  داساي ٔحذٚديت رٙغ ٚ تافت ٚ فٕك خان تٛدٜ ٚ تيپ ٘يض

 ٚ چشاٌاٜ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ.

 

 (: هحذٍديت ّاي سيلگيزي  ) ّـ

 ٔفلـُ دس  داؿتٝ وٝ دس ٔثحج ٔشتٛط تٝ خٛد تـٝ عـٛس   اٖ ٚرٛدايٗ ٔحذٚديت دس اػت 

دؿتٟا دس ٘ضديىي سٚدخا٘ٝ ٞا ٚ تاال آٔذٖ آب دس ٔٛالـ پشآتي،  ٔٛسد آٖ تحج خٛاٞذ ؿذ. ٚرٛد

 يىي اص ٔحذٚديت ٞاي ٔٛرٛد ٔي تاؿذ.

 

 ٍ  (: هحذٍديت ّاي شَري ٍ قليائيت ٍ سّنشي   )

اص فٛأّي اػت وٝ ٔي تٛا٘ذ دس وـاٞؾ ايـٗ    ٚ يا لّيايي تٛدٖ خان، يىي تٛرٝ تٝ ؿٛس 

 سػٛتيدؿتٟاي  ٔحذٚديت ٔٛحش ٚالـ ؿٛد. چٙاٖ وٝ دس اساضي ٚالـ دس تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي ٚ

، اساضي پؼت ٚ دؿتٟاي ػيالتي، ؿٛسي، خغـش ػـيٍّيشي ، ٚضـقيت صٞىــي ٘أٙاػـة ٚ آب      

اضي اػتاٖ اسدتيـُ ٔـي  ٔٛرٛد دس اس ٟٕٔتشيٗ ٔحذٚديت ٞاي ا٘ذٌي دس فلُ تاس٘ذٌي اصــــٔ

 تاؿذ.

ُ » رذَٚ پيٛػت ٌضاسؽ تا فٙٛاٖ  دسچٙاٖ وٝ ٌفتٝ ؿذ،   « رذَٚ سإٞٙاي اػتاٖ اسدتيـ

يه اص ٚاحذٞاي اساضي، ٔـخلـات خاوٟـا، ٌياٞـاٖ عثيقـي،      وّيٝ ٔٛاسد اص رّٕٝ ٔـخلات ٞش

ا٘ـي  حاَ حاضش ٚ ٞـٓ چٙـيٗ فّٕيـات فٕش    ٞاي اػاػي ٚ لاتّيت اػتفادٜ اص اساضي دس ٔحذٚديت

 ِضْٚ ٚ لاتّيت اػتفادٜ اص اساضي پغ اص ا٘زاْ فّٕيات فٕشا٘ي رٕـ تٙذي ٌشديذٜ اػت. ٔٛسد
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 : درجٝ تٙذي لاتّیت ٚ اِٚٛيت استفادٜ از اراضي 2-3-1

 

ديٍش تشاػاع ؿذت ٚ ضقف  دسرٝ تٙذي تٙاػة اساضي تشاي وـاٚسصي ٚ يا ٞش ٔٙؾٛس 

ٗ ٘ٛؿ اػتفادٜ ا٘زاْ ٔي ٌيشد، تـذيٗ ٔقٙـي   ٘ؾش ٌشفت ٔحذٚديت ٞاي ٔٛرٛد دسآٖ اساضي تا دس

دسرٝ تٙاػة اساضي تشاي ٘ٛؿ اػتفادٜ ٔٛسد   وٙٙذٜ ؿذيذ تاؿذ، وٝ اٌش يىي اص ايٗ فٛأُ ٔحذٚد

٘أٙاػة خٛاٞذ تٛد. ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞاي آٖ وٝ اكٛالً اساضي تشاي آٖ اػتفادٜ  ٘ؾش خيّي وٓ ٚ يا

ٔحذٚديت ٞايي وـٝ تـشاي صسافـت آتـي ٔغـشم      اكّي تؼتٝ تٝ ٘ٛؿ اػتفادٜ ٔتفاٚت اػت، ٔخالً 

 تاؿذ، ٕٔىٗ اػت دس صسافت ديٓ إٞيت چٙذا٘ي ٘ذاؿتٝ تاؿذ.  ٔي

والػٟاي تٙاػة اساضي تشحؼة ؿذت ٚ ضقف ٔحذٚديت ٞا تٝ والػٟاي صيش دسرـٝ   

 تٙذي ؿذٜ ا٘ذ:

S1  اساضي وٝ وأالً تشاي تٟشٜ تشداسي ٔٙاػة ٞؼتٙذ :(High suitable)  

S2 ٝتٙاػة وٕتشي تشاي ٘ٛفي تٟشٜ تشداسي داس٘ذ  : اساضي و(Suitable) 

S3  اساضي وٝ تشاي تٟشٜ تشداسي تٙاػة ٔتٛػغي داس٘ذ :(Moderately suitable)  

S4  اساضي وٝ تٙاػة وٕي تشاي تٟشٜ تشداسي ٔٛسد ٘ؾش داس٘ذ :(Marginally suitable)  

N1 : ٝي ؿـذيذي ٞؼـتٙذ، ِٚـي تحـت     ٔحذٚديت ٞـا  داساي اساضي ٘أٙاػة دس ؿشايظ فقّي و

  (Currently Notsuitable)ٔي تٛاٖ ايٗ ٘ٛؿ ٔحذٚديت ٞا سا تشعشف وشد.  يؿشايغ

N2    اساضي ٘أٙاػة ٕٞيـٍي ٞؼتٙذ وٝ ٔحذٚديت ٞاي ٔٛرٛد دس آٖ خيّي ؿذيذ تـٛدٜ ٚ تـا :

ــذاسد.   ـــــــح ذي اػــت وــٝ ٞــيچ ٌٛ٘ــٝ أىــا٘ي تــشاي اػــتفادٜ ٔــٛسد ٘ؾــش ٚرــٛد ٘
(Permancently notsuitable) 

 

اراضي در استاٖ اردتیُ تراساس ٔغاِعاات ارزيااتي ٔٙااتع    از : تٙاسة ٚ اِٚٛيت استفادٜ 3-3-1

 اراضي 

 

تا تٛرٝ تٝ ٔزٕٛؿ ٔغاِقات ا٘زاْ ؿذٜ دس صٔيٙٝ اسصياتي ٔٙاتـ اساضي ٚ لاتّيـت اساضـي    

 ي ؿٛد. اػتاٖ اسدتيُ، اِٚٛيت اػتفادٜ اص اساضي ٘يض تقييٗ ٌشديذٜ وٝ ريالً تـشيح ٔ

اص تيـپ دؿـتٟاي دأٙـٝ اي ٚ     4.5.1ٚ  4.1 ,4.2 ,4.3دس اػتاٖ اسدتيُ ٚاحذٞاي اساضـي   -

اص تيپ دؿتٟاي سػٛتي ٚ سٚدخا٘ٝ اي رٕقاً تٝ  5.1دؿتٟاي آتشفتي ٚ ٚاحذٞاي اساضي 

تاؿٙذ.  كذ ػغح اػتاٖ ٔؼتقذ صسافت آتي ٔيدس 7/9 ، ٔقادَٞىتاس 173682ٚػقت 

وٓ ٚ تيؾ تٝ صسافت آتي اختلاف يافتٝ ا٘ذ. دس تشخـي   ايٗ اساضي دس حاَ حاضش ٘يض

اص ٔٛاسد اػتفادٜ ٞاي ديٍشي ٘ؾيش وـت ديٓ دس ايٗ فشكٝ ٞا ا٘زاْ ٔي پـزيشد وـٝ   
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پغ اص ا٘زاْ فّٕيات فٕشا٘ي الصْ ٚ تأيٗ آب آتياسي تشاي صسافت آتي لاتُ تٛكـيٝ  

 ٔي تاؿٙذ. 

ٚ  3.1 ,3.2 ,3.4ٚاحذٞاي اساضـي  اساضي ٔؼتقذ صسافت ديٓ دس اػتاٖ اسدتيُ سا فٕذتاً  -

ايـٗ اساضـي داساي ٚػـقت     .اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي تــىيُ ٔـي دٞٙـذ    3.6

ػغح اػتاٖ سا ٔي پٛؿا٘ٙذ. تـٝ فـالٜٚ تشخـي اص    اص دسكذ  23ٚ تٛدٜ ٞىتاس  411146

دس حـاَ حاضـش تـٝ ٚيـظٜ دس      8.1ٚ  1.4,1.2 ,2.2.1.8 ,2.6 ,2.7لؼٕتٟاي ٚاحذٞاي اساضي 

ي دأٙٝ اي خاوذاس ٚ داساي ؿية ٔؼافذ لاتّيت وٓ تا ٔتٛػغي تـشاي ديٕىـاسي   ٘ٛاح

داس٘ذ ِٚي دس ايٗ ٔغاِقٝ تٝ دِيُ وٛچىي اتقاد ٚ ٔمياع ٘مـٝ ٞا تفىيه ٘ـذٜ ٚ رضء 

 اساضي تا اِٚٛيت ديٕىاسي ٔحؼٛب ٍ٘شديذٜ ا٘ذ. 

)اص تيـپ   1.6 , 1.8ٚ  1.2 ,1.3 ,1.4 ,1.5تٝ عٛس وّي لؼٕتٟاي فٕـذٜ ٚاحـذٞاي اساضـي     -

 7.1فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي(،  تيپ )اص 3.7ٚ  3.3 ،)اص تيپ تپٝ ٞا( 2.7ٚ  2.2 ,2.6 ،وٟٛٞا(

 C.1)اص تيپ ٚاسيضٜ ٞاي تادتض٘ي ؿـىُ ػـٍٙشيضٜ داس( ٚ    8.1)اص تيپ دؿتٟاي ػيالتي( 

دسكذ اص ػـغح اػـتاٖ سا    1/50ٞىتاس، ٔقادَ 895562)اص اساضي ٔخّٛط( تا ٚػقت 

دس حاَ حاضش داساي تٙاػة ٔتٛػظ تا ٘ؼثتاً خٛب تـشاي ٔشتــ    وٝ ٙذپٛؿؾ ٔي دٞ

تٛدٜ ٚ يا پغ اص ا٘زاْ فّٕيات الصْ تٝ ايٗ تٙاػة خٛاٞٙذ سػيذ. ؿاياٖ روش ايـٗ وـٝ   

فالذ تٙاػة ٔزوٛس تٛدٜ ِيىٗ تـا تٛرـٝ تـٝ ٔميـاع      1.8لؼٕتٟاي ٔشتفـ ٚاحذ اساضي 

 ٘مـٝ ٞا أىاٖ تفىيه آٟ٘ا ٚرٛد ٘ذاؿتٝ اػت. 

دسكـذ(   4/0ٞىتـاس )  6280اص تيپ دؿتٟاي ػيالتي رٕقاً تٝ ٚػقت  7.5ذ اساضي ٚاح -

وٝ دس حاَ حاضش صيشوـت ٘ثاتات صسافي ٔي تاؿذ، پـغ اص ا٘زـاْ فّٕيـات فٕشا٘ـي     

الصْ ٚ تأيٗ آب تشاي دسختىاسي ٚ احذاث تاغات ٔٙاػة خٛاٞٙذ تٛد. لؼٕتي اص ايٗ 

ا تـىيُ ٔي ٞٙذ. چٙا٘چـٝ تـأيٗ آب   اساضي دس حاَ حاضش ٘يض تاغات اػتاٖ اسدتيُ س

 فّٕي ٘ثاؿذ اص آٟ٘ا تٝ فٙٛاٖ چشاٌاٜ اػتفادٜ ٔي ٌشدد. 

)اص تيپ  2.8ٚ  2.1 ,2.3 ,2.4ٚاحذٞاي اساضي  ،)اص تيپ وٟٛٞا( 1.7ٚ  1.1ٚاحذٞاي اساضي  -

تٝ دِيـُ   اص ػغح اػتاٖ، دسكذ 8/15ٔقادَ  ،ٞىتاس 282765تپٝ ٞا( تٝ ٚػقت وّي 

ٟاي ؿذيذ تٛپٌٛشافي، فشػايؾ، فٕك ٚ رٙغ خـان، سخٕٟٙٛ٘ـاي   داسا تٛدٖ ٔحذٚديت

ػٍٙي ٚ ٘ؾيش آٟ٘ا ٔٙاػة تشاي اػتفادٜ ٞاي اكّي ٘ثٛدٜ ٚ رضء اساضي تايش ٚ حفاؽتي 

ت دس اػتاٖ اسدتيـُ تـشاي   ياػتاٖ اسدتيُ تٛكيٝ ؿذٜ ا٘ذ. تيـتشيٗ ػغٛم داساي اِٚٛ

ٓ   ٞ 895562اػتفادٜ ٞاي اكّي ٔشتٛط تٝ ٔشتـ ٚ چشاٌـاٜ تـا     تـا  ىتـاس ٚ صسافـت ديـ

ٞىتاس ٚ صسافت آتـي   282765ٞىتاس ٚ پغ اص آٖ اساضي تايش ٚ حفاؽتي تا  411146
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( ٔؼاحت اساضي تشاي  1-11. دس رذَٚ ؿٕاسٜ )داس٘ذ لشاس ٚػقت ٞىتاس 179962تا 

 ٞش يه اص ا٘ٛاؿ اػتفادٜ ٞا دس ؿشايظ فقّي اسائٝ ٌشديذٜ اػت. 

ُ    )ٔٙاتـ اساضي( حذٞاي اساضي( ، ٔٛلقيت ٚا 1-2دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )  ٚ دس  دس وـُ اػـتاٖ اسدتيـ

)تٙاػـة اػـتفادٜ اص    (، ٔٛلقيت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تـشاي واستشيٟـاي اكـّي    1-3٘مـٝ ؿٕاسٜ )

 ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  اساضي(

 
 در سغح استاٖ (: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي 1-11جذَٚ ) 

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي استفادٜ از اراضي ٘ٛع

 1/10 179962 7.5 ,5.1 .4.5/1 ,4.3 ,4.2 ,4.1 زراعت آتي 

 23 411146 3.6 ,3.4 ,3.2 ,3.1 زراعت ديٓ 

 ,3.3 .2.7 ,2.6 ,2.2 ,1.8 ,1.6 ,1.5 ,1.4 ,1.3 ,1.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

3.7, 7.1, 8.1, C.1, C.2, C.3 

895562 1/50 

 8/15 282765 2.4 .2.8 .2.3 .2.1 ,1.7 .1.1 راضي تاير ٚ حفاظتي ا

ٔٙاعك ٔساىٛ٘ي  فرٚدٌااٜ    

 درياچٝ ٚ رٚدخا٘ٝ

 Urban , Airport , Lake, River 17348 1 

 100 1786783 جٕع وُ 
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 : تٙاسة ٚ اِٚٛيت استفادٜ از اراضي تٝ تفىیه ٞر يه از ضٟرستاٟ٘اي استاٖ 4-3-1

 

خؾ اص ٌضاسؽ تا تٛرٝ تٝ ٘تايذ ٔغاِقات اسصياتي ٔٙـاتـ ٚ لاتّيـت اساضـي تـٝ     دس ايٗ ت 

 اِٚٛيت اػتفادٜ اص اساضي دس ٞش يه اص ؿٟشػتاٟ٘اي اػتاٖ پشداختٝ خٛاٞذ ؿذ: تقييٗ 

 

 شْزستاى اردتيل 

ٚ احـذ   ٚ اص تيپ دؿـتٟاي دأٙـٝ اي   4/5.1ٚ  4.1 ,4.2ٞاي اساضي ذدس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٚاح 

دسكـذ اص   5/12ٞىتـاس، ٔقـادَ    31070پ دؿتٟاي ػيالتي رٕقاً تـٝ ٔؼـاحت   اص تي 7.5اساضي 

اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػـٟاي   3.1ٚ  3.2ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت آتي، ٚاحذٞاي اساضي 

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي وـاستشي   6/35ٞىتاس، ٔقادَ  88818فٛلا٘ي رٕقاً تٝ ٔؼاحت 

اص تيپ وٟٛٞا، تپٝ ٞـا،   C1, C2, C3, 1.2, 1.4  ٚ8.1 ,7.1 , ,1.8 2.2 ,2.6صسافت ديٓ، ٚاحذٞاي اساضي 

يضٜ ٞاي تادتض٘ي ؿىُ ػٍٙشيضٜ داس ٚ اساضـي ٔتفشلـٝ، رٕقـاً تـٝ ٔؼـاحت      سدؿتٟاي ػيالتي، ٚا

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تـشاي وـاستشي ٔشتــ ٚ چشاٌـاٜ داساي      3/33ٞىتاس، ٔقادَ  83235

 اِٚٛيت ٔي تاؿٙذ. 

 39386اص تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، رٕقـاً تـٝ ٔؼـاحت     2.8ٚ  1.1 ,1.7 ,2.3ٚاحذٞاي اساضي  

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تٝ اساضي تايش ٚ حفاؽتي اختلاف يافتـٝ اػـت.    7/15ٔقادَ  ،ٞىتاس

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػـتاٖ سا ٘يـض ٔٙـاعك ٔؼـىٛ٘ي ٚ ػـايش اساضـي        9/2ٞىتاس، ٔقادَ  7362

 تـىيُ دادٜ اػت. 

صسافـت  دسكـذ تـٝ   6/35ٖ اسدتيُ اِٚٛيت اَٚ واستشي تا اختلاف تٙاتشايٗ دس ؿٟشػتا 

دسكـذ ٚ   6/35آتي تا اختلاف صسافت ٚ ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ ٚ پغ اص آٖ تٝ تشتية واستشيٟاي  ديٓ

 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.  5/12

٘ـاْ   ي(، ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞش يـه اص واستشيٟـا  1-12دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

 ٜ اسايٝ ٌشديذٜ اػت. تشد

دس ؿٟشػتاٖ اسدتيـُ ٚ   )ٔٙاتـ اساضي( (، ٔٛلقيت ٚاحذٞاي اساضي1-4دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ ) 

)تٙاػـة اػـتفادٜ اص   (، ٔٛلقيت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي واستشيٟـاي اكـّي   1-5دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ)

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اسايٝ ؿذٜ اػت. اساضي ( 
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 تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي در ضٟرستاٖ اردتیُ(: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ  1-12جذَٚ )

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 5/12 31070 7.5 ,4.1 ,4.2 .4/5.1 زراعت آتي

 6/35 88818 3.2 ,3.1 زراعت ديٓ 

 ,C.1 ,8.1 ,7.1 ,1.2 ,1.4 ,1.8 ,2.6 ,2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ

C.2, C.3 

83235 3/33 

 7/15 39386 2.3 ,2.8 ,1.7 ,1.1 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban , Lake, River, AirPort 7362 9/2 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي ٚ درياچٝ  رٚدخا٘ٝ ٚ فرٚدٌاٜ

 100 249870 جٕع وُ 
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 شْزستاى تيلِ سَار 

اي رٕقـاً تـٝ   اص تيـپ دؿـتٟاي دأٙـٝ     4.2 ,4.1ٚ  4.3دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٚاحذٞاي اساضي  

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػـتاٖ تـشاي وـاستشي صسافـت آتـي،       1/9ٞىتاس، ٔقادَ  15949ٔؼاحت 

، ٞىتـاس   57737اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلـا٘ي رٕقـاً تـا ٔؼـاحت      3.2 ,3.1ٚاحذٞاي اساضي 

 , 2.7 ,2.6دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت ديٓ، ٚاحـذٞاي اساضـي    8/32ٔقادَ 

دسكـذ اص ٚػـقت    4/43ٞىتاس، ٔقادَ  76131تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا رٕقاً تا ٔؼاحت  اص 2.2 ,1.2

اص  2.1ٚ  1.7ٚاحـذٞاي اساضـي   ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ داساي اِٚٛيت ٔـي تاؿـٙذ.   

دسكذ اص ٚػـقت ؿٟشػـتاٖ    7/13ٞىتاس، ٔقادَ  24246تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا رٕقاً تا ٔؼاحت 

 اؽتي اختلاف يافتٝ اػت. تٙاتشايٗ، دس ايٗ ؿٟشػتاٖ واستشي ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ تٝ اساضي تايش ٚ حف

دس اِٚٛيت اَٚ لشاس ٌشفتٝ ٚ پغ اص آٖ تٝ تشتية اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ دسكذ  4/43تا اختلاف 

دسكـذ اص ٚػـقت    1/9دسكـذ ٚ   8/32واستشيٟاي صسافت ديـٓ ٚ صسافـت آتـي تـا اختلـاف      

 ؿٟشػتاٖ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. 

(، ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞش يه اص واستشيٟاي فـٛق   1-13ٕاسٜ )دس رذَٚ ؿ 

 اسايٝ ٌشديذٜ اػت. 

دس ؿٟشػـتاٖ تيّـٝ   )ٔٙـاتـ اساضـي (   (، ٔٛلقيت ٚاحذٞاي اساضي  1-6دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ ) 

)تٙاػـة   (، ٔٛلقيت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ا٘ٛاؿ واستشيٟاي اكـّي 1-7ػٛاس ٚ دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ)

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  ي(اػتفادٜ اص اساض

 
 (: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي در ضٟرستاٖ تیّٝ سٛار  1-13جذَٚ ) 

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 1/9 15949 4.3 .4.2 ,4.1 زراعت آتي 

 8/32 57737  3.2 ,3.1 زراعت ديٓ 

 4/43 76131 2.7 .2.6 ,1.2 .2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 7/13 24246 2.1 .1.7 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban , Lake 1771 1 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي ٚ درياچٝ 

 100 175834 جٕع وُ 
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 شْزستاى پارس آتاد  

ي دأٙـٝ اي ٚ  اص تيـپ دؿـتٟا   4.3 ,4.2 ,4.1ٚ  (7.5)دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، ٚاحـذٞاي اساضـي    

دسكذ اص ٚػـقت ؿٟشػـتاٖ تـشاي     42ٞىتاس، ٔقادَ  58016دؿتٟاي ػيالتي رٕقاً تا ٔؼاحت 

اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي، رٕقاً تا ٔؼاحت  3.1ٚ  3.2واستشي صسافت آتي، ٚاحذٞاي اساضي 

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافـت ديـٓ، ٚاحـذٞاي     6/29ٞىتاس، ٔقادَ  40932

دسكذ  7/17ٔقادَ  ،ٞىتاس 24441تپٝ ٞا تا ٔؼاحت  ٚ  اص تيپ وٟٛٞا 2.4 ,2.2 ,1.2ٚ  2.6ساضي ا

ٚ  2.1ي ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ، داساي اِٚٛيت ٔي تاؿٙذ. ٚاحذٞاي اساضي شاص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واست

ٚػـقت   صدسكـذ ا  9ٞىتـاس، ٔقـادَ    12482اص تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا ٘يض رٕقاً تـا ٔؼـاحت    1.7

 اٖ تٝ اساضي تايش ٚ حفاؽتي اختلاف يافتٝ اػت. ؿٟشػت

دسكـذ اص ٚػـقت    42دس ؿٟشػتاٖ پـاسع آتـاد صسافـت آتـي تـا اختلـاف        ،تٙاتشايٗ 

چشاٌاٜ تٝ تشتيـة تـا    ٔشتـؿٟشػتاٖ دس اِٚٛيت لشاس ٌشفتٝ ٚ پغ اص آٖ واستشي صسافت ديٓ ٚ 

 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ لشاس داس٘ذ. 7/17ٚ  6/29اختلاف 

ٔؼاحت اساضي تٛكـيٝ ؿـذٜ تـشاي واستشيٟـاي فـٛق اسايـٝ        ،( 1-14ؿٕاسٜ ) دس رذَٚ 

دس ؿٟشػـتاٖ   )ٔٙاتـ اساضـي( (، ٔٛلقيـت ٚاحـذٞاي اساضـي   1-8ٌشديذٜ اػت. دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )

تٛكيٝ ؿذٜ تشاي )تٙاػة اػتفادٜ اص اساضي( ( ٔٛلقيت اساضي 1-9دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ)ٚ  پاسع آتاد 

 شػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ا٘ٛاؿ واستشيٟاي اكّي دس ايٗ ؿٟ

 
 (: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي در ضٟرستاٖ پارس آتاد     1-14جذَٚ )   

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 42 58016 (7.5) 4.1 .4.2 ,4.3 زراعت آتي 

 6/29 40932 3.2 .,3.1 زراعت ديٓ 

 7/17 24441 2.6 ,2.4 ,2.2 ,1.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 9 12482 2.1 ,1.7 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban, Lake , Airport 2409 7/1 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي ٚ فرٚدٌاٜ  درياچٝ 

 100 138280 جٕع وُ 
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   شْزستاى خلخال 

 11641اص تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي رٕقاً تـا ٔؼـاحت    4.1ٚاحذ اساضي  ،دس ايٗ ؿٟشػتاٖ 

ٚ  3.2دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت آتي، ٚاحذٞاي اساضـي   2/4ٔقادَ ٞىتاس، 

دسكذ تشاي وـاستشي صسافـت ديـٓ، ٚاحـذٞاي      4/4ٞىتاس، ٔقادَ  12371رٕقاً تا ٔؼاحت  3.1

َ  ،ٞىتـاس 239249  رٕقاً تا ٔؼـاحت ، 1.6 ,1.5 ,1.4 ,1.3 ,1.2ٚ   2.2 اساضي دسكـذ اص   4/85 ٔقـاد

 ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ داساي لاتّيت ٔي تاؿٙذ. 

ٞىتاس، ٔقادَ  16203اص تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا رٕقاً تا ٔؼاحت  1.1ٚ  2.1ٚاحذٞاي اساضي  

 اختلاف دادٜ ا٘ذ. تٝ خٛد دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا اساضي تايش ٚ حفاؽتي  8/5

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ ٘يض تٝ ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي اختلاف يافتـٝ اػـت. دس ايـٗ     2/0 

دسكذ اص  4/4دسكذ ٚ صسافت ديٓ  2/4ؿٟشػتاٖ چٙاٖ وٝ ٔالحؾٝ ٔي ٌشدد، صسافت آتي تٟٙا 

ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا تٝ خٛد اختلاف دادٜ اػت ٚ اص ا٘ٛاؿ واستشيٟاي اكّي، ٔشتـ ٚ چشاٌـاٜ تـا   

 واستشي اساضي لشاس داسد.  اَٚ شػتاٖ دس اِٚٛيتدسكذ اص ٚػقت ؿٟ 4/85اختلاف 

ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞش يه اص ا٘ٛاؿ واستشيٟا دس  ،( 1-15دس رذَٚ ؿٕاسٜ) 

 ؿشايظ فقّي اسايٝ ؿذٜ اػت. 

دس ؿٟشػتاٖ خّخاَ ٚ  )ٔٙاتـ اساضي( (، ٔٛلقيت ٚاحذٞاي اساضي1-10دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ ) 

) تٙاػـة  اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تـشاي ا٘ـٛاؿ واستشيٟـاي اكـّي    ٔٛلقيت  ،( 1-11دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  اػتفادٜ اص اساضي(

 
 (: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي در ضٟرستاٖ خّخاَ     1-15جذَٚ )   

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 2/4 11641 4.1 زراعت آتي 

 4/4 12371 3.2 ,3.1 زراعت ديٓ 

 4/85 239249 1.2 .1.3 ,1.4 ,1.5 ,1.6 ,2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 8/5 16203 2.1 ,1.1 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban 581 2/0  ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي 

 100 280047 جٕع وُ 
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 شْزستاى مَثز 

 6149اص تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي، رٕقاً تـٝ ٔؼـاحت    4.1ساضي دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، ٚاحذ ا 

ٚ  3.2دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت آتي، ٚاحذٞاي اساضـي   8/4ٞىتاس، ٔقادَ 

 دسكـذ اص   7/4ٞىتـاس، ٔقـادَ    6045اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلـا٘ي، رٕقـاً تـا ٔؼـاحت      3.1

اص تيـپ   C.1 ,1.2 .1.3 ,1.4 ,2.2ٞاي اساضـي  ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافـت ديـٓ، ٚاحـذ   

دسكـذ اص ٚػـقت    74ٞىتـاس، ٔقـادَ    95648وٟٛٞا، تپٝ ٞا ٚ اساضي ٔخّٛط رٕقاً تا ٔؼـاحت  

اص  2.3 ,2.1 ,1.1ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ داساي اِٚٛيت ٔي تاؿٙذ. ٚاحذٞاي اساضي 

دسكذ سا اساضي تـايش ٚ حفـاؽتي    5/18 ٔقادَ ،ٞىتاس 21286تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا ٘يض تا ٚػقت 

تـىيُ ٔي دٞٙذ. اساضي ٔشتٛط تٝ ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي ٚ دسياچٝ ٞا دس ايٗ ؿٟشػـتاٖ تـا ٔؼـاحتي    

 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا دس تشٌشفتٝ ا٘ذ.  1/0ٞىتاس، ٔقادَ  171تشاتش 

اص دسكذ ٚ پـغ   74تٙاتشايٗ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اِٚٛيت اَٚ تا واستشي ٔشتـ تا اختلاف  

 دسكذ تٝ صسافت آتي ٚ ديٓ اختلاف يافتٝ اػت.  7/4 ٚ دسكذ 8/4 تا آٖ تٝ تشتية

ٝ ؿذٜ تشاي ٞش يه اص ا٘ٛاؿ واستشيٟا دس ي(، ٔؼاحت اساضي تٛك1-16دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

 ؿشايظ فقّي اسايٝ ؿذٜ اػت. 

ٚ  )ٔٙاتـ اساضي( (، ٔٛلقيت ٚاحذٞاي اساضي 1-12دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )   دس ؿٟشػتاٖ وـٛحش 

)تٙاػـة  ( ، ٔٛلقيت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تـشاي ا٘ـٛاؿ واستشيٟـاي اكـّي     1-13دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. اػتفادٜ اص اساضي ( 

 
 (: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي در ضٟرستاٖ وٛثر 1-16جذَٚ )

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ذٞاي اراضيٚاح ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 8/4 6149 4.1 زراعت آتي 

 7/4 6045 3.2 .3.1 زراعت ديٓ 

 C.1 95648 74 ,1.2 ,1.3 ,1.4 ,2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 5/16 21286 2.3 ,2.1 ,1.1 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban , Lake 171 1/0 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي ٚ درياچٝ 

 100 129298 جٕع 

 



 48 

 

 



 49 

 

 



 51 

 

 تاى گزهي شْزس 

ٞىتـاس،   7218اص تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي، تا ٔؼـاحت   4.1دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، ٚاحذ اساضي  

اص  3.1ٚ  3.2دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت آتي، ٚاحـذٞاي اساضـي    5/3ٔقادَ 

دسكـذ اص ٚػـقت    9/17ٞىتاس، ٔقـادَ   36890تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي، رٕقاً تا ٔؼاحت 

تيپ وٟٛٞا ٚ  اص 1.2 ,1.5 ,1.4 ,2.2ٚ  2.7 ,2.6تشاي واستشي صسافت ديٓ، ٚاحذٞاي اساضي  ؿٟشػتاٖ

دسكذ اص ٚػـقت ؿٟشػـتاٖ تـشاي وـاستشي      43ٞىتاس، ٔقادَ  88466تپٝ ٞا، رٕقاً تا ٔؼاحت 

اص تيپ وٟٛٞا ٚ تپـٝ   2.3 ,2.8 ,1.7ٚ 2.1 اساضي  ٞائشتـ ٚ چشاٌاٜ داساي اِٚٛيت ٔي تاؿٙذ. ٚاحذ

دسكذ ا صٚػـقت ؿٟشػـتاٖ سا اساضـي تـايش ٚ حفـاؽتي       35ٞىتاس، ٔقادَ  72058ٚػقت  ٞا تا

 1229تـىيُ ٔي دٞٙذ. اساضي ٔشتٛط تٝ ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي دس ايٗ ؿٟشػتاٖ تـا ٔؼـاحتي تشاتـش    

 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا دس تشٌشفتٝ ا٘ذ.  6/0ٞىتاس، ٔقادَ 

دسكذ ٚ  43شتـ ٚ چشاٌاٜ تا اختلاف تٙاتشايٗ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اِٚٛيت اَٚ تا واستشي ٔ 

دسكذ ٚ دس ٟ٘ايت صسافت آتي تـا اختلـاف    9/17پغ اص آٖ واستشي صسافت ديٓ تا اختلاف 

 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ ٔي تاؿذ.  5/3

ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞش يه اص ا٘ـٛاؿ واستشيٟـا    ،( 1-17دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

 دس ؿشايظ فقّي اسايٝ ؿذٜ اػت. 

دس ؿٟشػتاٖ ٌشٔي ٚ  )ٔٙاتـ اساضي( ٔٛلقيت ٚاحذٞاي اساضي ،( 1-14ـٝ ؿٕاسٜ )دس ٘م 

)تٙاػـة  ٔٛلقيت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تـشاي ا٘ـٛاؿ واستشيٟـاي اكـّي      ،( 1-15دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ ) 

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.اػتفادٜ اصاساضي( 

 
 اع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي در ضٟرستاٖ ٌرٔي(: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛ 1-17جذَٚ )

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 5/3 7218 4.1 زراعت آتي 

 9/17 36890 3.2 ,3.1 زراعت ديٓ 

 43 88466 2.7 .1.5 ,2.6 ,1.2 ,1.4 .2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 35 72058 2.1 ,2.3 ,2.8 ,1.7 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban , Lake , River 1229 6/0 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي  رٚدخا٘ٝ  درياچٝ 

 100 205862 جٕع وُ 
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  شْزستاى هشنيي شْز 

اص تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي، رٕقاً تا ٔؼاحت  4.1ٚ  4.2دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، ٚاحذٞاي اساضي  

ت آتـي، ٚاحـذٞاي   دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي وـاستشي صسافـ   5/4ٞىتاس، ٔقادَ   17022

ٞىتـاس، ٔقـادَ    93528اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي، رٕقاً تـا ٔؼـاحت    3.2 ,3.1ٚ  3.6اساضي 

 دسكــذ اص ٚػــقت ؿٟشػــتاٖ تــشاي وــاستشي صسافــت ديــٓ، ٚاحــذٞاي اساضــي         5/24

2.2, 1.8, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 3.7, 3.3, C.2   ٚ2.7  فٛلا٘ي،اص تيپ وٟٛٞا، تپٝ ٞا ٚ فالتٟا ٚ تشاػٟاي  ٚ

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي  8/63ٞىتاس، ٔقادَ  244202رٕقاً تا ٔؼاحت  اساضي ٔخّٛط،

اص تيپ تپٝ ٞا تـا    2.3 ,2.1ٚ 3.8واستشي ٔشتـ ٚ چشاٌاٜ داساي اِٚٛيت ٔي تاؿٙذ. ٚاحذٞاي اساضي 

تي ؿٟشػتاٖ سا اساضي تـايش ٚ حفـاؽ   ٚػقت دسكذ اص 9/6ٞىتاس، ٔقادَ  26301 ٔؼاحتي تشاتش

تـىيُ ٔي دٞٙذ. ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي ٚ ػايش اساضي ٔشتٛط تٝ سٚدخا٘ٝ ٚ دسياچٝ دس ايٗ ؿٟشػـتاٖ  

 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا دس تشٌشفتٝ ا٘ذ.  3/0ٞىتاس، ٔقادَ  1453ٔؼاحتي تشاتش 

دسكـذ داساي   8/63تٙاتشايٗ، دس ايٗ ؿٟشػتاٖ واستشي ٔشتــ ٚ چشاٌـاٜ تـا اختلـاف      

 5/4دسكـذ ٚ   5/24واستشي صسافت ديٓ ٚ آتي تٝ تشتية تا اختلاف اِٚٛيت اَٚ ٚ پغ اص آٖ 

 دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ دس اِٚٛيتٟاي تقذي لشاس داس٘ذ. 

(، ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞش يه اص ا٘ٛاؿ واستشيٟـا   1-18دس رذَٚ ؿٕاسٜ )  

 دس ؿشايظ فقّي اسايٝ ؿذٜ اػت. 

دس ؿٟشػتاٖ ٔــىيٗ   )ٔٙاتـ اساضي(ساضي(، ٔٛلقيت ٚاحذٞاي ا1-16دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )  

 (، ٔٛلقيت اساضـي تٛكـيٝ ؿـذٜ تـشاي ا٘ـٛاؿ واستشيٟـاي اكـّي        1-17ؿٟش ٚ دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  )تٙاػة اػتفادٜ اص اساضي(

 
 ر ضٟرستاٖ ٔطىیٗ ضٟر(: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي د1-18جذَٚ ) 

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 5/4 17022 4.2 ,4.1 زراعت آتي 

 5/24 93528 3.1 ,3.2 ,3.6 زراعت ديٓ 

 C2 244202 8/63 ,2.7 ,3.3 ,3.7 ,1.2,1.5 ,1.3 ,1.4 ,1.8 ,2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 9/6 26301 2.3 ,2.8 ,2.1 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي  درياچٝ ٚ 

 رٚدخا٘ٝ 

Urban, Lake , River  1453 3/0 

 100 382507 جٕع وُ 
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  شْزستاى ًويي 

اص تيـپ دؿـتٟاي دأٙـٝ اي ٚ     4/5.1 ,4.2 ,4.1ٚ  5.1دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، ٚاحـذٞاي اساضـي    

دسكـذ اص ٚػـقت    3/25ٞىتـاس، ٔقـادَ    26184دؿتٟاي سػٛتي سٚدخا٘ٝ اي، رٕقاً تا ٔؼاحت 

اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلـا٘ي،   3.1ٚ  3.2ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت آتي، ٚاحذٞاي اساضي 

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافـت   9/26ٞىتاس، ٔقادَ  27926رٕقاً تا ٔؼاحت 

ي، رٕقـاً تـا   اص تيپ وٟٛٞا، تپٝ ٞـا ٚ اساضـي ػـيالت    1.4 ,2.6 ,2.2ٚ  8.1 ,7.1ديٓ، ٚاحذٞاي اساضي 

دسكذ اص ٔؼاحت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي ٔشتـ ٚ چشاٌـاٜ   2/15ٞىتاس، ٔقادَ  15803ٔؼاحت 

 داساي اِٚٛيت ٔي تاؿٙذ. 

ٞىتـاس،   31968ص تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا رٕقاً تا ٔؼاحت ا  1.5ٚ  2.3 ,1.7ٚاحذٞاي اساضي  

يافتٝ اػـت. اساضـي    دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تٝ اساضي تايش ٚ حفاؽتي اختلاف 9/30ٔقادَ 

دسكذ  7/1ٞىتاس، ٔقادَ  1778تشاتش  قاً ٔؼاحتئشتٛط تٝ ٔٙاعك ٔؼىٛ٘ي، دسياچٝ، فشٚدٌاٜ رٕ

 اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ سا دس تشٔي ٌيشد. 

تـا اختلـاف تـٝ     صسافت ديـٓ ٚ آتـي   تٙاتشايٗ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اِٚٛيت اَٚ تا واستشي 

استشيٟـاي ٔشتــ ٚ چشاٌـاٜ تـا اختلـاف      دسكذ ٚ پغ اص آٖ ٔشتٛط تٝ و 3/25ٚ  9/26تشتية 

 دسكذ ٔي تاؿذ.  2/15

دسكـذ اص ٚػـقت ؿٟشػـتاٖ سا اساضـي تـايش ٚ حفـاؽتي تـٝ خـٛد          9/30ضٕٗ آٖ وٝ  

(، ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞش يه اص ا٘ٛاؿ  1-19اختلاف دادٜ ا٘ذ. دس رذَٚ ؿٕاسٜ )

 واستشيٟا دس ؿشايظ فقّي اسايٝ ؿذٜ اػت. 

دس ؿٟشػتاٖ ٕ٘ـيٗ ٚ  )ٔٙاتـ اساضي( (، ٔٛلقيت ٚاحذٞاي اساضي 1-18)دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ  

)تٙاػـة  ( ٔٛلقيت اساضي تٛكيٝ ؿـذٜ تـشاي ا٘ـٛاؿ واستشيٟـاي اكّي     1-19دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ )  

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  اػتفادٜ اص اساضي(

 
 ٜ ٞا در ضرايظ فعّي در ضٟرستاٖ ٕ٘یٗ(: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفاد 1-19جذَٚ )

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 3/25 26184 5.1 .4/5.1 ,4.2 ,4.1 زراعت آتي 

 9/26 27926 3.2 .3.1 زراعت ديٓ 

 2/15 15803 2.6 ,8.1 ,7.1 ,1.4 ,2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 9/30 31968 2.3 ,1.7 ,1.5 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban , Lake , Airport 1778 7/1 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي  فرٚدٌاٜ ٚ درياچٝ

 100 103658 جٕع وُ 
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  شْزستاى ًيز 

ٞىتـاس،   6712اص تيپ دؿتٟاي دأٙٝ اي، تا ٔؼـاحت   4.1دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، ٚاحذ اساضي  

 3.2 ,3.1ٚ  3.4ساضي دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت آتي، ٚاحذٞاي ا 5/5ٔقادَ 

دسكذ اص ٚػـقت   6/38ٞىتاس، ٔقادَ  46898اص تيپ فالتٟا ٚ تشاػٟاي فٛلا٘ي رٕقاً تا ٔؼاحت 

، اص تيپ وٟٛٞا، تپٝ ٞـا   C.3  ٚ2.2, 1.8, 1.4 ؿٟشػتاٖ تشاي واستشي صسافت ديٓ، ٚاحذٞاي اساضي 

ٞىتاس، ٔقـادَ   22764 رٕقاً تا ٔؼاحتػٍٙشيضٜ داس، تادتض٘ي ؿىُ  ٚ ٚاسيضٜ ٞاي اساضي ٔخّٛط

دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػـتاٖ تـشاي وـاستشي ٔشتــ ٚ چشاٌـاٜ داساي اِٚٛيـت ٔـي تاؿـٙذ.          8/18

ٞىتـاس، ٔقـادَ    44460اص تيپ وٟٛٞا ٚ تپٝ ٞا، رٕقاً تا ٔؼـاحت   2.3 ,1.7ٚ  2.1ٚاحذٞاي اساضي 

ىٛ٘ي دسكذ اص ٚػقت ؿٟشػتاٖ تٝ اساضي تايش ٚ حفاؽتي اختلاف يافتٝ اػت. ٔٙاعك ٔؼ 6/36

دسكـذ اص ٚػـقت ايـٗ ؿٟشػـتاٖ سا دس      5/0ٞىتاس، ٔقـادَ   592ٚ ػايش اساضي ٔؼاحتي تشاتش 

 تشٌشفتٝ ا٘ذ. 

دسكذ تٝ واستشي صسافت ديٓ  6/38تٙاتشايٗ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ، اِٚٛيت اَٚ تا اختلاف  

دسكـذ ٔشتـٛط تـٝ وـاستشي ٔشتــ ٚ        5/5 ٚ دسكـذ  7/18ٚ پغ اص آٖ تٝ تشتية تا اختلاف 

دسكـذ اص ٚػـقت ايـٗ ؿٟشػـتاٖ سا اساضـي تـايش ٚ        6/36تي ٔي تاؿذ. ضٕٙاً آٖ وٝ صسافت آ

 حفاؽتي تٝ خٛد اختلاف دادٜ ا٘ذ. 

ٔؼاحت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ٞش يه اص ا٘ـٛاؿ واستشيٟـا     (، 1-20دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

 دس ؿشايظ فقّي اسايٝ ؿذٜ اػت. 

دس ؿٟشػتاٖ ٘يش ٚ دس  تـ اساضي()ٔٙا ٔٛلقيت ٚاحذٞاي اساضي ،( 1-20دس ٘مـٝ ؿٕاسٜ) 

)تٙاػة اػـتفادٜ   ٔٛلقيت اساضي تٛكيٝ ؿذٜ تشاي ا٘ٛاؿ واستشيٟاي اكّي ،( 1-21٘مـٝ ؿٕاسٜ )

 دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  اص اساضي(

 
 ردر ضٟرستاٖ ٘ی(: ٔساحت اراضي تٛصیٝ ضذٜ تراي ٞر يه از ا٘ٛاع استفادٜ ٞا در ضرايظ فعّي   1-20جذَٚ ) 

 درصذ ٔساحت )ٞىتار( ٚاحذٞاي اراضي ٘ٛع استفادٜ از اراضي

 5/5 6712 4.1 زراعت آتي

 6/38 46898 3.4 .3.2 .3.1 زراعت ديٓ 

 C3 22764 8/18 .1.4 .1.8 .2.2 ٔرتع ٚ چراٌاٜ 

 6/36 44460 2.1 ,2.3 ,1.7 اراضي تاير ٚ حفاظتي 

 Urban , Lake , River 592 5/0 ٔٙاعك ٔسىٛ٘ي   درياچٝ ٚ رٚدخا٘ٝ 

 100 121428 جٕع وُ 
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: جٕع تٙذي ٔغاِعات ارزياتي ٔٙاتع اراضي تراي زراعت آتي در ضرايظ فعّي تٝ 4-1

 تفىیه ٞر يه از ضٟرستاٟ٘اي ٚالع در استاٖ 

 

ٞىتاس اساضـي ٔـٛسد ٔغاِقـٝ، ػـغحي تشاتـش       249870دس ؿٟشػتاٖ اسدتيُ رٕقاً اص  -

)ٔحـذٚديت خيّـي وـٓ(،     S1دسكـذ اص آٖ دس وـالع    4/12ٞىتاس، ٔقـادَ   30895

 165051)ٔحذٚديت صياد( ٚ  S4دسكذ اص آٖ دس والع  6/21ٞىتاس، ٔقادَ  53924

)ٔحذٚديت ٞاي ؿذيذ( لشاس ٌشفتٝ  N2  ٚN1دسكذ اص آٖ دس والع  66ٞىتاس، ٔقادَ 

 اػت. 

غحي تشاتـش  ٞىتاس اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ، ػـ  175834دس ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس، رٕقاً اص  -

)ٔحـذٚديت خيّـي وـٓ ٚ     S2  ٚS1دسكذ اص آٖ دس والع  1/9ٞىتاس، ٔقادَ  15949

 140700)صيـاد( ٚ  S4 دسكـذ اص آٖ دس وـالع    9/10ٞىتـاس، ٔقـادَ    19186وٓ(، 

 )ٔحذٚديت ؿذيذ( لشاس ٌشفتٝ اػت.  N2دسكذ اص آٖ دس والع  80ٞىتاس، ٔقادَ 

تاس اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ، ػغحي تشاتـش  ٞى 138280دس ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد، رٕقاً اص  -

)داساي ٔحذٚديت خيّي وٓ(،  S1دسكذ اص آٖ دس والع  5/37ٞىتاس، ٔقادَ  51911

)ٔحذٚديت صيـاد( ٚ ػـغحي    S4دسكذ اص آٖ دس والع  5/12ٞىتاس، ٔقادَ  17225

)ٔحذٚديت ؿـذيذ( لـشاس    N2دسكذ اص آٖ دس والع  50ٞىتاس، ٔقادَ  69144تشاتش 

 ٌشفتٝ اػت. 

ٞىتاس اساضـي ٔـٛسد ٔغاِقـٝ، ػـغحي تشاتـش       280047س ؿٟشػتاٖ خّخاَ، رٕقاً اص د -

)ٔحذٚديت خيّـي وـٓ( لـشاس     S1دسكذ اص آٖ دس والع  2/4ٞىتاس، ٔقادَ   11641

دسكـذ اص آٖ دس   8/95ٞىتاس، ٔقادَ  268406ٌشفتٝ ٚ ٔاتمي اساضي تا ػغحي تشاتش 

 )ٔحذٚديت ؿذيذ( ٚالـ ٌشديذٜ ا٘ذ.  N2والع 

 6149ٞىتاس اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ، ػغحي تشاتش  129298ٟشػتاٖ وٛحش، رٕقاً اص دس ؿ -

)داساي ٔحذٚديت خيّـي وـٓ(، ػـغحي     S1دسكذ اص آٖ دس والع  8/4ٞىتاس، ٔقادَ 

)داساي ٔحذٚديت صيـاد( ٚ   S4دسكذ اص آٖ دس والع  5/2ٞىتاس، ٔقادَ  3287تشاتش 

)ٔحـذٚديت   N2آٖ دس وـالع  دسكـذ اص   7/92ٞىتاس، ٔقادَ  119862ػغحي تشاتش 

 ؿذيذ( لشاس ٌشفتٝ اػت. 

ٞىتـاس اساضـي ٔـٛسد ٔغاِقـٝ، ػـغحي تشاتـش        205862دس ؿٟشػتاٖ ٌشٔي، رٕقاً اص  -

)داساي ٔحـذٚديت خيّـي وـٓ(،     S1دسكذ اص آٖ دس والع  5/3ٞىتاس، ٔقادَ  7218

)ٔحـذٚديت صيـاد(، ػـغحي     S4دسكذ اص آٖ دس والع  3/11ٞىتاس، ٔقادَ  23335
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)ٔحـذٚديت ؿـذيذ(    N2دسكذ اص آٖ دس وـالع   2/85ٞىتاس، ٔقادَ  175309 تشاتش

 لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. 

ٞىتاس اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ، ػغحي تشاتش  382507دس ؿٟشػتاٖ ٔـىيٗ ؿٟش، رٕقاً اص  -

 55540)ٔحذٚديت خيّي وٓ(،  S1دسكذ اص آٖ دس والع  5/4ٞىتاس، ٔقادَ  17022

)ٔحـذٚديت صيـاد( ٚ ػـغحي تشاتـش      S4وـالع  دسكذ اص آٖ دس  5/14ٞىتاس، ٔقادَ 

)ٔحذٚديت ؿذيذ( لشاس ٌشفتٝ  N2دسكذ اص آٖ دس والع  81ٞىتاس، ٔقادَ  309945

 اػت. 

ٞىتـاس اساضـي ٔـٛسد ٔغاِقـٝ، ػـغحي تشاتـش        103658دس ؿٟشػتاٖ ٕ٘يٗ، رٕقاً اص  -

)ٔحـذٚديت خيّـي وـٓ(،     S1دسكـذ اص آٖ دس وـالع    3/25ٞىتاس، ٔقـادَ   26184

)ٔحذٚديت صيـاد( ٚ ػـغحي    S4دسكذ اص آٖ دس والع  9/16اس ٔقادَ ٞىت 17476

)تـا ٔحـذٚديت    N1  ٚN2دسكـذ اص آٖ دس وـالع    8/57ٞىتاس، ٔقادَ   59998تشاتش 

 ؿذيذ( لشاس ٌشفتٝ اػت. 

 6712ٞىتاس اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ، ػغحي تشاتـش   121428دس ؿٟشػتاٖ ٘يش، رٕقاً اص   -

ٞىتـاس،   17820)ٔحذٚديت خيّي وـٓ(   S1والع دسكذ اص آٖ دس  5/5ٞىتاس، ٔقادَ 

 96896)ٔحـذٚديت صيـاد(، ػـغحي تشاتـش      S4دسكذ اص آٖ دس وـالع   7/14ٔقادَ 

 )ٔحذٚديت ؿذيذ( لشاس ٌشفتٝ اػت.  N2دسكذ اص آٖ دس والع  8/79ٞىتاس، ٔقادَ 

تـشاي ٞـش يـه اص    فـٛق  ( رٕــ تٙـذي   1-29( اِـي )   1-21تا تٛرٝ تٝ رذاَٚ ؿٕاسٜ ) 

  ٌشديذٜ اػتا دس استثاط تا دسرٝ تٙاػة اساضي تشاي صسافت آتي اسايٝ ؿٟشػتاٟ٘
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 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراعت آتي در ضٟرستاٖ اردتی1ُ-21جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 141 ضذيذ عٕك خانضیة  فرسايص ٚ  1.1

 N2 3111 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.2

 N2 31849 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.4

 N2 26598 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.7

 N2 23960 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.8

 N2 8412 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 6566  ضذيذ ضیة   فرسايص ٚ عٕك خان  2.3

 N2 1506 ضذيذ  ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان  2.6

 N2 6081 ضذيذ ضیة   فرسايص ٚ عٕك خان 2.8

 N2 35069 ضذيذ سٍٙريسٜ  فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.1

 S4 53749 زياد فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.2

 S1 4506 خیّي وٓ سٍٙريسٜ  پستي ٚ تّٙذي 4.1

 S1 12906 خیّي وٓ ضٛري 4.2

 S1 13483 خیّي وٓ سٍٙريسٜ 4/5.1

 N1 5073 خیّي زياد ضٛري  زٞىطي ٚ سیٍّیري 7.1

 S4 175 زياد عٕك خان ٚ سیٍّیري  7.5

 N2 460 ضذيذ سٍٙريسٜ  عٕك خان ٚ پستي ٚ تّٙذي 8.1

C1 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي  سیٍّیري ٚ فرسايص N2 1372 

C2 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي  سیٍّیري ٚ فرسايص N2 4739 

C3 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي  سیٍّیري ٚ فرسايص N2 2753 

Urban, Lake, River, 

Airport                             

- - - 7362 

 249870 جٕع

 

 

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراعت آتي در ضٟرستاٖ تیّٝ سٛار1-22جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٚاحذ اراضي

 N2 22794 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.2

 N2 21622 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.7

 N2 2624 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.1

 N2 39217 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 6657 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.6

 N2 7463 ضذيذ یة  فرسايص ٚ عٕك خانض 2.7

 N2 38551 ضذيذ سٍٙريسٜ  فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.1

 S4 19186 زياد فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.2

 S1 13390 خیّي وٓ پستي ٚ تّٙذي 4.1

 S1 103 خیّي وٓ ضٛري ٚ سغح آب زيرزٔیٙي 4.2

 S2 2456 وٓ ضٛري ٚ زٞىطي 4.3

Urban, Lake - - - 1772 
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 175834 جٕع
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 ( : ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراعت آتي در ضٟرستاٖ پارس آتاد1-23جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 325 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.2

 N2 11396 يذضذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.7

 N2 1086 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.1

 N2 2508 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 2395 ضذيذ  ضة ٚ فرسايص 2.4

 N2 19213 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.6

 N2 29812 ضذيذ سٍٙريسٜ  فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.1

 S4 11120 زياد فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.2

 S1 3679 خیّي وٓ سیٍّیري ٚ پستي ٚ تّٙذي 4.1

 S1 40037 خیّي وٓ ضٛري ٚ تاال تٛدٖ سفرٜ آب 4.2

 S1 8195 خیّي وٓ ضٛري ٚ زٞىطي 4.3

 S4 6105 زياد عٕك خان ٚ سیٍّیري 7.5

Urban,Lake, 
AirPort 

- - - 2409 

 138280 جٕع

 

 درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراعت آتي در ضٟرستاٖ خّخاَ (: ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا 1ٚ-24جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 271 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.1

 N2 180334 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.2

 N2 5374 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.3

 N2 22895 ضذيذ ٚ عٕك خانضیة  فرسايص  1.4

 N2 5022 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.5

 N2 14100 ضذيذ  ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.6

 N2 15932 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.1

 N2 11524 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 5311 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي سٍٙريسٜ   فرسايص  3.1

 N2 7060 زياد ٚ تّٙذي فرسايص   پستي  3.2

 S1 11641 خیّي وٓ سٍٙريسٜ ٚ پستي ٚ تّٙذي 4.1

Urban - - - 581 

 280047 جٕع

 

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراعت آتي در ضٟرستاٖ وٛثر1-25) جذَٚ 

 ت )ٞىتار(ٔساح والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 1674 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.1

 N2 35592 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.2

 N2 19679 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.3

 N2 10362 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.4

 N2 2864 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.1

 N2 4544 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 16748 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.3

 N2 2758 ضذيذ سٍٙريسٜ  فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.1

 S4 3287 زياد فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.2
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 S1 6149 خیّي وٓ سٍٙريسٜ  پستي ٚ تّٙذي 4.1

C.1 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري ٚ فرسايص N2 25471 

Urban,  Lake - - - 171 

 129298 جٕع

 

 

 (: ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراعت آتي در ضٟرستاٖ ٌرٔي1-26) جذَٚ 

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 8867 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.2

 N2 19777 ضذيذضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.4

 N2 13884 ضذيذ  ضیة  فرسايص   عٕك خان  1.5

 N2 55903 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان  1.7

 N2 209 ضذيذ  ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان  2.1

 N2 34864 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 8997 ضذيذ  ضیة ٚ پستي ٚ تّٙذي  2.3

 N2 4538 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.6

 N2 6536 ضذيذ  ايص ٚ عٕك خان ضیة  فرس 2.7

 N2 6949 ضذيذ  ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان  2.8

 N2 13555 ضذيذ فرسايص   پستي ٚ تّٙذي ٚ عٕك خان 3.1

 S4 23335 زياد فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.2

 S1 7218 خیّي وٓ پستي ٚ تّٙذي 4.1

Urban, 

lake, 
River 

- - - 1229 

 205862 جٕع

 ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراعت آتي در ضٟرستاٖ ٔطىیٗ ضٟر( : 1-27)  جذَٚ

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 1090 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.2

 N2 10489 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.3

 N2 99269 ضذيذٚ عٕك خان ضیة  فرسايص 1.4

 N2 17324 ضذيذ  ضیة  فرسايص   عٕك خان 1.5

 N2 67908 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.8

 N2 12923 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.1

 N2 14181 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 5353 ضذيذ  ضیة  فرسايص   عٕك خان 2.3

 N2 1433 ضذيذ  نضیة  فرسايص   عٕك خا 2.7

 N2 8025 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.8

 N2 54595 ضذيذ سٍٙريسٜ   فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.1

 S4 35504 زياد فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.2

 N2 8127 ضذيذ عٕك خان ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.3

 S4 3429 زياد ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان  3.6

 S4 16607 زياد ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 3.7
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 S1 15188 خیّي وٓ پستي ٚ تّٙذي 4.1

 S1 1834 خیّي وٓ ضٛري ٚ سغح آب زيرزٔیٙي 4.2

C2 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري ٚ فرسايص N2 7774 

Urban, 

lake, 
River 

- - - 1453 

 382507 جٕع

 ٕ٘یٗ راي زراعت آتي در ضٟرستاٖ(: ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا ت1-28جذَٚ  )

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 26 ضذيذضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.4

 N2 8019 ضذيذ  ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان  1.5

 N2 8102 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.7

 N2 8245 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 15847 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.3

 N2 233 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.6

 N2 10450 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص 3.1

 S4 17476 زياد پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص 3.2

 S1 12785 خیّي وٓ پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص 4.1

 N2 39 ضذيذ ضٛري ٚ سغح آب زيرزٔیٙي 4.2

 S1 2211 خیّي وٓ ٍٙريسٜس 4/5.1

 S1 11149 خیّي وٓ ضٛري 5.1

 N1 7259 خیّي زياد ضٛري   زٞىطي ٚ سیٍّیري 7.1

 N2 40 ضذيذ  سٍٙريسٜ   فرسايص ٚ عٕك خان  8.1

Urban, Lake - - - 1778 

 103658 جٕع

 

 ٘یر ت آتي در ضٟرستاٖ(: ٚاحذٞاي ٔختّف اراضي  ٘ٛع ٔحذٚديت ٞا ٚ درجٝ تٙاسة آٟ٘ا تراي زراع1-29جذَٚ  )

 ٔساحت )ٞىتار( والس تٙاسة ضذت ٔحذٚديت ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 N2 18545 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.4

 N2 12907 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.7

 N2 1234 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 1.8

 N2 437 ضذيذ  ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان  2.1

 N2 2978 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.2

 N2 31116 ضذيذ ضیة  فرسايص ٚ عٕك خان 2.3

 N2 21694 ضذيذ سٍٙريسٜ   فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.1

 S4 17820 زياد فرسايص ٚ پستي ٚ تّٙذي 3.2

 N2 7384 ضذيذ عٕك خان ٚ پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص 3.4

 S1 6712 خیّي وٓ پستي ٚ تّٙذي 4.1

C.3 ضذيذ پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري   فرسايص N2 7 

Urban, River, Lake - - - 592 

 121428 جٕع
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: ٔمايسٝ تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي در ضرايظ فعّي ٚ آتاي تاراي ا٘اٛاع وارتريٟااي آتاي      1-4-1

 ٚ درختىاري( تٝ تفىیه ٞر يه از ضٟرستاٖ ٞا )زراعت

 

ــا ) 1-30دس رــذاَٚ ؿــٕاسٜ )   اػــة ٚاحــذٞاي اساضــي دس ٞــش يــه اص  تٙ ،(1-47( ت

ؿٟشػتاٟ٘ا دس ؿشايظ فقّي ٚ آتي پغ اص فّٕيات اكالحي تا روش ٘ـٛؿ ٔحـذٚديت ٞـاي اكـّي     

 اسايٝ ؿذٜ اػت. 

 
 استاٖ اردتیُ در ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي –(: تٙاسة ٚاحذ ٞاي اراضي ضٟرستاٖ اردتیُ 1-30جذَٚ  )   

عّٕیات  تٙاسة فعّي صّي٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي ا ٚاحذ اراضي

 اصالحي

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي

سیٍّیري ٚ سٍٙريسٜ در تعضي  –پستي ٚ تّٙذي  4.1

 لسٕتٟا

S1 - S1 4506 

 S1 - S1 12906 ضٛري ٚ سغح آب زيرزٔیٙي –تافت خان  4.2

 S1 - S1 13483 سٍٙريسٜ در عثمات زيريٗ 4.5.1

 30895 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي درختىاي ٚ احذاث تاغ  -ذٞاي اراضي ضٟرستاٖ اردتیُتٙاسة ٚاح (:  1-31جذَٚ )  

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 S3 53749 تسغیح ٚ تراس تٙذي S4 پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص 3.2

 S3 - S3 4506 تافت سٍٙیٗ ٚ زٞىطي تذريجي 4.1

 S3 - S3 12906 زٞىطي ضعیف –تافت سٍٙیٗ  4.2

 71161 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي  –تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ تیّٝ سٛار  (     :1-32جذَٚ    )

 تار(ٞى)ٔساحت  تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 S1 - S1 13390 پستي ٚ تّٙذي ٚ سیٍّیري  4.1

 S1 - S1 103 تافت خان   ضٛري ٚ سغح آب زيرزٔیٙي 4.2

 S1 2456 احذاث زٞىص ٚ اصالح اراضي S2 ضٛري ٚ زٞىطي 4.3

 15949 جٕع

 

 

 تراي درختىاري ٚاحذاث تاغ استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي –تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ تیّٝ سٛار  (  :1-33جذَٚ  )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 S3 19186 تسغیح ٚ تراس تٙذي S4 پستي ٚ تّٙذي ٚ عٕك خان 3.2

 S3 - S3 13390 تافت خان ٚ زٞىطي 4.1

 S3 - S3 103 تافت خان ٚ زٞىطي 4.2

 S3 - S3 2456 تافت خان ٚ زٞىطي 4.3

 35135 جٕع
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 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي  –تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ  پارس آتاد  (  :1-34جذَٚ )

ٔساحت  تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 )ٞىتار(

 S1 - S1 3679 پستي ٚ تّٙذي ٚ سیٍّیري  4.1

 S1 - S1 40037 ضٛري ٚ سفرٜ آب زيرزٔیٙي 4.2

 S1 8195  احذاث زٞىص S2 ضٛري ٚ زٞىطي 4.3

 S4 6105 وٙترَ سیالتٟا ٚ احذاث سیُ تٙذ N1 عٕك خان ٚ سیٍّیري 7.5

 58016 جٕع

 

 

   تراي درختىاري ٚ احذاث تاغ   استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي –تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ پارس آتاد  (  :1-35جذَٚ    )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 S3 11120 تسغیح ٚ تراس تٙذي S4 پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص خان 3.2 

 S3 - S3 3679 تافت خان ٚ زٞىطي 4.1

 S3 - S3 40037 تافت خان ٚ زٞىطي 4.2 

 S3 - S3 8195 خان ٚ زٞىطيتافت  4.3

 S3 6105 وٙترَ سیالتٟا ٚ احذاث سیُ تٙذ S4 پستي ٚ تّٙذي ٚ سیٍّیري 7.5

 69136 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي  –تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ خّخاَ  (  :1-36جذَٚ  )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي یات اصالحيعّٕ تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري ٚ سٍٙريسٜ در تعضي  4.1

 لسٕتٟا

S1 - S1 11641 

 11641 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي درختىاري ٚ احذاث تاغ  –تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ خّخاَ ( :1-37جذَٚ   )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي صّي٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي ا ٚاحذ اراضي

 S3 - S3 11641 تافت خان  4.1

 11641 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي  – وٛثرتٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ   ( :1-38جذَٚ  )

 ٔساحت )ٞىتار( اسة آتيتٙ عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 S1 - S1 6149 پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري ٚ سٍٙريسٜ در تعضي لسٕتٟا 4.1

 6149 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي درختىاري ٚ احذاث تاغ – وٛثرتٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ  (  :1-39جذَٚ  )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي ّٕیات اصالحيع تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 S3 3287 تسغیح ٚ تراس تٙذي S4 پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص 3.2

 S3 - S3 6149 تافت سٍٙیٗ ٚ زٞىطي تذريجي 4.1

 9436 جٕع
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 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي  –ٌرٔيتٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ   (  :1-40جذَٚ   )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي احذ اراضيٚ

 S1 - S1 7218 پستي ٚ تّٙذي ٚ سیٍّیري  4.1

 7218 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي  درختىاري ٚ احذاث تاغ  –ٌرٔيتٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ   (    :1-41جذَٚ   )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي اراضيٚاحذ 

 S3 23335 تسغیح ٚ تراس تٙذي S4 پستي ٚ تّٙذي ٚ فرسايص  3.2

 S3 - S3 7218 تافت سٍٙیٗ خان  4.1

 30553 جٕع

 

 

 رايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي استاٖ اردتیُ در ض –  ٔطىیٗ ضٟرتٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ  (   :1-42جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري ٚ سٍٙريسٜ در تعضي  4.1

 لسٕتٟا

S1 - S1 15188 

 S1 - S1 1834 تافت خان   ضٛري ٚ سغح آب زيرزٔیٙي 4.2

 17022 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي  درختىاري ٚ احذاث تاغ  –ٔطىیٗ ضٟرتٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ  (  :1-43جذَٚ    )

ٔساحت  تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 )ٞىتار(

 S3 35504 تسغیح ٚ تراس تٙذي S4 پستي ٚ تّٙذي  فرسايص ٚ عٕك خان 3.2

اجراي آتیاري تحت فطار ٚ تسغیح  S3 عٕك خان  3.6 

 تراس تٙذي

S2 3429 

 S3 - S3 15188 تافت خان  4.1

 S3 - S3 1834 تافت خان  4.2

 55955 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي  –ٕ٘یٗ تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ  ( :1-44جذَٚ  )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ديت ٞاي اصّي٘ٛع ٔحذٚ ٚاحذ اراضي

پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري ٚ سٍٙريسٜ در تعضي  4.1

 لسٕتٟا

S1 - S1 12785 

 S1 - S1 39 تافت خان   ضٛري ٚ سغح آب زيرزٔیٙي 4.2

 S1  S1 2211 سٍٙريسٜ در عثمات زيريٗ 4.5.1

 S1 - S1 11149 ر سیٍّیريآب زيرزٔیٙي در تعضي لسٕتٟاي خغ 5.1

 26184 جٕع
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 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي  درختىاري ٚ احذاث تاغ  –ٕ٘یٗ   تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستاٖ   (    :1-45جذَٚ   )

 ٔساحت )ٞىتار( تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 S3 17476 تسغیح ٚ تراس تٙذي S4 ّٙذي ٚ عٕك خانپستي ٚ ت 3.2

 S3 - S3 12785 تافت خان ٚ زٞىطي 4.1

 S3 - S3 39 تافت خان ٚ زٞىطي 4.2

 S1 - S1 2211 سٍٙريسٜ در عثمات زيريٗ 4.5.1

آب زيرزٔیٙي در تعضي لسٕتٟاي خغر  5.1

 سیٍّیري

S1 - S1 11149 

 43660 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي زراعت آتي  –احذٞاي اراضي ضٟرستاٖ ٘یر تٙاسة ٚ ( :   1-46جذَٚ  ) 

ٔساحت  تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 )ٞىتار(

 S1 - S1 6712 پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري  4.1

 6712 جٕع

 

 

 استاٖ اردتیُ در  ضرايظ فعّي ٚ آتي تراي درختىاري ٚ احذاث تاغ  –ٖ ٘یر تٙاسة ٚاحذٞاي اراضي ضٟرستا ( :1-47جذَٚ  )  

ٔساحت  تٙاسة آتي عّٕیات اصالحي تٙاسة فعّي ٘ٛع ٔحذٚديت ٞاي اصّي ٚاحذ اراضي

 )ٞىتار(

پستي ٚ تّٙذي   سیٍّیري ٚ سٍٙريسٜ در تعضي  3.2

 لسٕتٟا

S4  تسغیح ٚ تراسي

 تٙذي 

S3 17820 

 S3 - S3 6712  تافت خان ٚ زٞىطي 4.1

 24532 جٕع 
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 : خاوطٙاسي ٚ عثمٝ تٙذي اراضي 5-1

 

ٞىتـاس اص اساضـي دس ػـغٛم ٔختّـف ٔـٛسد       440000اػتاٖ اسدتيُ تيـتش اص دس ػغح  

، ٔؼـاحت  1(1-48ٔغاِقٝ خاوـٙاػي ٚ عثمٝ تٙذي اساضي لشاس ٌشفتٝ اػت. دس رذَٚ ؿـٕاسٜ ) 

 ؿذٜ اػت. والػٟا ٚ تحت والػٟا دس اػتاٖ اسدتيُ اسايٝ 

 

 ذ:ٙوالػٟاي عثمٝ تٙذي اساضي ؿأُ ٔٛاسد صيش ٔي تاؿ

: اساضي تذٖٚ خغشات ٚ يا ٔحذٚديت ٞاي ٔـٟٛد اص ِحاػ )قاتل مشاٍرسي( Iمالس  -

 خلٛكيات خان، ؿٛسي خان يا صٞىـي تشاي صسافت آتي تحت ؿشايظ فقّي. 

ِحـاػ   اساضي داساي خغشات ٚ يا ٔحذٚديت ٞـاي رضيـي اص   )قاتل مشت(: IIمالس  -

خلٛكيات خان، ؿٛسي خان، ٘إٞٛاسيٟا ٚ يا صٞىـي تشاي صسافت آتـي دس ؿـشايظ    

 فقّي. 

اساضي داساي خغشات ٚ يا ٔحذٚديت ٞاي ٔتٛػظ اص ِحاػ  )قاتل مشت(: IIIمالس  -

 خلٛكيات ٚ ؿٛسي خان، ٘إٞٛاسي يا صٞىـي تشاي صسافت آتي دس ؿشايظ فقّي.

ي داساي ٔحذٚديت ٞاي ؿـذيذ اص ِحـاػ   اساض )تا قاتليت مشت هحذٍد(: IVمالس  -

 خلٛكيات خان، ٘إٞٛاسي ٚ يا صٞىـي تشاي صسافت آتي تحت ؿشايظ فقّي. 

اساضي داساي خغشات ٚ يـا ٔحـذٚديت ٞـاي     )تا قاتليت مشت ًاهشخص(: Vمالس  -

ؿذيذ اص ِحاػ خلٛكيات خان، ؿٛسي خان يا صٞىـي تشاي ٞش ٘ٛؿ صسافـت آتـي   

 تحت ؿشايظ فقّي.

اساضي داساي خغشات ٚ ٔحذٚديت ٞاي ؿذيذ تشاي ٞش  يزقاتل مشت(:)غ VIمالس  -

٘ٛؿ صسافت آتي تحت ؿشايظ فقّي تٛدٜ ٚ اكالم آٟ٘ا اص ِحـاػ التلـادي ٔمـذٚس تـٝ     

 كشفٝ ٕ٘ي تاؿذ. 

تا تٛرٝ تٝ خلٛكيات ٔشتٛط تٝ ٞش يه اص والػٟاي ٔزوٛس ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ دس اػـتاٖ  

 اسدتيُ: 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    2ٔقادَ ٞىتاس،  8818ػغحي تشاتش تا  -

 Iدس والع 

                                                 
1
ٔأخز: ٔٛػؼٝ تحميمـات خـان ٚ آب وــٛس، آب ٔٙغمـٝ اي اػـتاٖ، ٌضاسؿـات ٚ ٘مــٝ ٞـاي ٔغاِقـات           - 

 خاوـٙاػي 
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دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي  7/35ٞىتاس، ٔقادَ  157202ػغحي تشاتش تا  -

   IIؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضـي خاوـٙاػـي    9/43ٞىتاس، ٔقادَ  193048ػغحي تشاتش  -

 IIIؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ  5/9ٞىتاس، ٔقادَ  41880ػغحي تشاتش  -

   IVدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ  5/2ٞىتاس، ٔقادَ  10846ػغحي تشاتش  -

 Vدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ  8/5ٞىتاس، ٔقادَ  25538ػغحي تشاتش  -

  VIدس والع 

ساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس دسكذ اص ٚػقت وُ ا 2/0ٞىتاس، ٔقادَ  792ػغحي تشاتش  -

   IVT+VI/Rوالع 

 لشاس ٔي ٌيش٘ذ. 

 359068تذيٗ تشتية اص وُ ٔؼاحت خاوـٙاػي ؿذٜ دس ػغح اػتاٖ ػغحي تشاتش تـا   

( تشاي آتياسي ٔٙاػة ٚ ٔاتمي تـا ػـغحي   II, I  ٚIIIدسكذ )رٕـ والػٟاي  6/81ٞىتاس، ٔقادَ 

)رٕـ والػـٟاي   ي خاوـٙاػي ؿذٜدسكذ اص ٚػقت وُ اساض 4/18ٞىتاس، ٔقادَ  80932تشاتش 

IVT+VI/R, VI, V, IV )تٝ ٔٙؾٛس آتياسي ٘أٙاػة اسصياتي ٔي ٌشد٘ذ. ٚ تذٖٚ والع 

ٔٛلقيـت  ) عثمـٝ تٙـذي اساضـي(    ( تحت فٙٛاٖ ٘مـٝ خاوـٙاػـي   1-22٘مـٝ ؿٕاسٜ ) 

 والػٟا ٚ تحت والػٟاي خان سا دس وُ ػغح اػتاٖ ٘ـاٖ ٔي دٞذ. 
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 الس ٚ تحت والسٟاي خان در استاٖ اردتیُ(: ٔساحت و1-48جذَٚ ) 

 ٔساحت )ٞىتار( نتحت والس خا والس خان درصذ

2 I - 8818 

 I 8818جٕع والس  2

8/0 

II 

IIA 3826 

6/2 IIAS 11335 

9/1 IIAST 8441 

4/0 IIASTW 1974 

1/1 IIAT 4807 

2/11 IIS 48982 

2/8 IIST 35803 

8/1 IISTW 8065 

2/7 IIT 31719 

5/0 IVASTW 2250 

 II 157202جٕع والس  7/35

8/5 

III 

IIIA 25516 

05/0 IIIAS 261 

4/4 IIIAT 19140 

3/0 IIIAW 1337 

9/3 IIIS 17322 

8/1 IIIST 8010 

03/0 IIISW 154 

9/25 IIIT 114026 

7/1 IIIW 7282 

 III 193048جٕع والس  9/43

1/1 

IV 

IVS 5005 

2/0 IVSTW 675 

5/0 IVSW 2247 

7/7 IVT 33953 

 IV 41880جٕع والس  5/9

9/1 

V 

VA 8415 

05/0 VAW 230 

5/0 VW 2201 

 V 10846جٕع والس  5/2

03/0 

VI 

VI/A 140 

5/1 VI/E 6220 

03/0 VI/F 165 

01/0 VI/M 56 

5/0 VI/RW 2404 

4/0 VI/T 1939 

3/3 VI/U 14614 

 VI 25538الس جٕع و 8/5

2/0 IVT+VI/R  792 

 IVT+VI/R  792جٕع والس  2/0

4/0 Not Surveyed  1876 

 Not Surveyed 1876جٕع والس  4/0

 440000 وُ ضٟرستاٖ اردتیُ  عجٕ 100
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 خاوطٙاسي ٚ عثمٝ تٙذي اراضي در ضٟرستاٟ٘اي استاٖ : 1-5-1

 

صسافت آتي تٝ تفىيه ٞـش   ٟا ٚ تحت والػٟاي خان تشايػدس ايٗ ٔثحج ٔؼاحت وال 

 يه اص ؿٟشػتاٟ٘اي اػتاٖ تٝ ؿشم صيش اسايٝ ٌشديذٜ اػت. 

 

 شْزستاى اردتيل 

(، ٔؼاحت والػٟا ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ اسدتيُ 1-49دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

ٞىتـاس اساضـي    89266اسايٝ ؿذٜ اػت. رٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾٝ ٔي ٌـشدد، اص ٔزٕـٛؿ   

 ؿٟشػتاٖ اسدتيُ :  ٔٛسد ٔغاِقٝ دس

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    7/2ٞىتاس، ٔقادَ  2408ػغحي تشاتش  -

 Iدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     1/64ٞىتاس، ٔقادَ  57217ػغحي تشاتش  -

   IIؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     2/20ٞىتاس، ٔقادَ  18072ػغحي تشاتش  -

 III ؿذٜ دس والع

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    4/4ٞىتاس، ٔقادَ  4132ػغحي تشاتش  -

   IVدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس  3/0ٞىتاس، ٔقادَ  263ػغحي تشاتش  -

  Vوالع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿـذٜ دس   8ٞىتاس، ٔقادَ  7174ػغحي تشاتش  -

   VIوالع 

 لشاس ٔي ٌيش٘ذ. 

تذيٗ تشتية اص وُ ٔؼاحت خاوـٙاػي ؿذٜ دس ػغح ؿٟشػتاٖ اسدتيُ، ػغحي تشاتش تا  

ٔـاتمي تـا   ٚ ( تشاي آتياسي ٔٙاػـة  II, I  ٚIIIدسكذ )رٕـ والػٟاي  87ٞىتاس، ٔقادَ  77697

( تـشاي آتيـاسي   V, IV  ٚ VIدسكـذ )رٕــ والػـٟاي     13ٞىتاس، ٔقـادَ   11569ػغحي تشاتش 

 ذ. ٘أٙاػة اسصياتي ٔي ٌشد٘
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 (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ اردتیُ  1-49جذَٚ ) 

 ٔساحت )ٞىتار( تحت والس خان والس خان درصذ

7/2 I - 2408 

 I 2408جٕع والس  7/2

9/1 

II 

IIAS 1680 

3/0 IIAST 239 

6/44 IIS 39824 

6/15 IIST 13913 

6/1 IIT 1444 

1/0 IIASTW 117 

 II 57217ع والس جٕ 1/64

2 

III 

IIIA 1809 

6/0 IIIAW 525 

8/3 IIIS 3351 

2/0 IIIST 191 

2/0 IIISW 154 

5/9 IIIT 8413 

1/4 IIIW 3629 

 III 18072جٕع والس  2/20

3/3 

IV 

IVS 2928 

6/0 IVSW 563 

7/0 IVT 641 

 IV 4132جٕع والس  6/4

3/0 V VA 263 

 V 263جٕع والس  3/0

06/0 

VI 

VI/M 56 

1/0 VI/RW 90 

3/0 VI/T 254 

6/7 VI/U 6774 

 VI 7174جٕع والس  8

 89266 جٕع وُ ضٟرستاٖ اردتیُ  100
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   شْزستاى تيلِ سَار 

(، ٔؼاحت والػٟا ٚ تحت والػٟاي خـان دس ؿٟشػـتاٖ تيّـٝ    1-50دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

ٞىتـاس،   108892ٝ ٔي ٌـشدد، اص ٔزٕـٛؿ   ػٛاس اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾ

 اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ دس ؿٟشػتاٖ تيّٝ ػٛاس: 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس  7/0ٞىتاس، ٔقادَ  724ػغحي تشاتش  -

 Iوالع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضـي خاوـٙاػـي    1/28ٞىتاس، ٔقادَ  30589ػغحي تشاتش   -

 IIؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     6/50، ٔقادَ ٞىتاس 55149ػغحي تشاتش  -

 IIIؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     1/14ٞىتاس، ٔقادَ  15439ػغحي تشاتش  -

  IVؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس  5/0ٞىتاس، ٔقادَ  504ػغحي تشاتش  -

  Vوالع 

ذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ   دسك 8/4ٞىتاس، ٔقادَ  5179ػغحي تشاتش  -

 2/1ٞىتـاس، ٔقـادَ    1308لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ضٕٗ آٖ ػـغحي تشاتـش تـا     VIدس والع 

 دسكذ لاتُ عثمٝ تٙذي دس ٞيچ يه اص والػٟا ٘ثٛدٜ ا٘ذ. 

ٞىتـاس،   86462تذيٗ تشتية دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اص وُ ٔؼاحت خاوـٙاػي ؿـذٜ ػـغحي تشاتـش    

( تشاي آتياسي ٔٙاػة ٚ ٔاتمي تـا ػـغحي تشاتـش    II, I  ٚIII دسكذ )رٕـ والػٟاي 4/79ٔقادَ 

( تشاي آتياسي  VI, V, IV  ٚNot Surveyedدسكذ )رٕـ والػٟاي  6/20ٞىتاس، ٔقادَ  22430

 ٘أٙاػة اسصياتي ٔي ٌشدد. 
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 تیّٝ سٛار  ر ضٟرستاٖ(: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان د  1-50جذَٚ ) 

 ٔساحت )ٞىتار( نتحت والس خا والس خان درصذ

7/0 I - 724 

 I 724جٕع والس  7/0

2/1 

II 

IIA 1359 

5/0 IIAS 557 

6/0 IIAST 681 

7/0 IIAT 717 

3/16 IIST 17711 

8/8 IIT 9564 

 II 30589جٕع والس  1/28

2/5 

III 

IIIA 5694 

5/2 IIIAT 2682 

9/42 IIIT 46773 

 III 55149جٕع والس  6/50

1/14 IV IVT 15439 

 IV 15439جٕع والس  1/14

5/0 V VA 504 

 V 504جٕع والس  5/0

3 

VI 

VI/E 3283 

2/0 VI/F 165 

4/0 VI/RW 439 

3/0 VI/T 304 

9/0 VI/U 988 

 VI 5179جٕع والس  8/4

2/1 Not Surveyed  1308 

 Not Surveyed 1308جٕع والس  100

 108892 جٕع وُ ضٟرستاٖ تیّٝ سٛار
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   شْزستاى پارس آتاد 

(، ٔؼاحت والػٟا ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ پاسع  1-51دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

ٞىتـاس،   124955آتاد اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾـٝ ٔـي ٌـشدد اص ٔزٕـٛؿ     

 اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ دس ؿٟشػتاٖ پاسع آتاد:

ت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ   دسكذ اص ٚػق 8/3ٞىتاس، ٔقادَ  4759ػغحي تشاتش  -

   Iدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     1/19ٞىتاس، ٔقادَ  23855ػغحي تشاتش  -

 IIؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     8/48ٞىتاس، ٔقادَ  60954ػغحي تشاتش  -

   IIIؿذٜ دس والع 

خاوـٙاػـي  دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي    1/14ٞىتاس، ٔقادَ  17709ػغحي تشاتش  -

 IVؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    4/7ٞىتاس، ٔقادَ  9217ػغحي تشاتش  -

  Vدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    4/6ٞىتاس، ٔقادَ  7987ػغحي تشاتش  -

دسكـذ،   4/0ٞىتاس، ٔقادَ  474لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ضٕٗ آٖ ػغحي تشاتش  VIدس والع 

 دس ٞيچ يه اص والع ٞا ٘ثٛدٜ ا٘ذ.  لاتُ عثمٝ تٙذي

  89568تذيٗ تشتية دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اص وُ ٔؼاحت خاوـٙاػي ػـغحي ؿـذٜ ػـغحي تشاتـش     

( تشاي آتياسي ٔٙاػة ٚ ٔاتمي تـا ػـغحي   II, I  ٚIIIدسكذ )رٕـ والػٟاي  7/71ٞىتاس، ٔقادَ 

( تـشاي   VI, V, IV ٚ Notsurveyedدسكذ )رٕــ والػـٟاي    3/28ٞىتاس، ٔقادَ   35387تشاتش 

 آتياسي ٘أٙاػة اسصياتي ٔي ٌشد٘ذ. 
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 آتاد  (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ پارس      1-51جذَٚ )   

 ٔساحت )ٞىتار( نتحت والس خا والس خان درصذ

8/3 I - 4759 

 I 4759جٕع والس  8/3

9/0 

II 

IIA 1193 

1/7 IIAS 8921 

7/1 IIAST 2129 

1/3 IIAT 3888 

6/0 IIST 691 

8/0 IIS 1043 

8/4 IIT 5990 

 II 23855جٕع والس  1/19

4/14 

III 

IIIA 18013 

2/0 IIIAS 261 

2/13 IIIAT 16458 

3/0 IIIAW 389 

2/0 IIIST 278 

8/18 IIIT 23514 

6/1 IIIW 2041 

 III 60954جٕع والس  8/48

05/0 
IV 

IVS 72 

1/14 IVT 17637 

 IV 17709جٕع والس  1/14

6/5 
V 

VA 7016 

8/1 VW 2201 

 V 9217جٕع والس  4/7

4/2 

VI 

VI/E 2937 

9/0 VI/RW 1106 

1/1 VI/T 1381 

1/2 VI/U 2563 

 VI 7987جٕع والس  4/6

4/0 Not Surveyed  474 

 Not Surveyed 474جٕع والس  4/0

 124955 پارس آتاد وُ ضٟرستاٖ  عجٕ 100
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  شْزستاى خلخال 

(، ٔؼاحت والػٟا ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ خّخاَ 1-52دس رذَٚ ؿٕاسٜ )  

ٞىتاس اساضي ٔٛسد  1252اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾٝ ٔي ٌشدد، اص ٔزٕٛؿ 

 لشاس ٌشفتٝ ٚ لاتُ آتياسي اسصياتي ٕ٘ي ٌشد٘ذ.  VIٔغاِقٝ، وُ ايٗ اساضي دس والع 

 

 تاى مَثز شْزس 

(، ٔؼاحت والع ٞا ٚ تحـت والػـٟاي خـان دس ؿٟشػـتاٖ      1-53دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

ٞىتاس اساضـي   1376وٛحش اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾٝ ٔي ٌشدد، اص ٔزٕٛؿ 

 ٔٛسد ٔغاِقٝ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ: 

دسكذ اص وُ ٚػقت اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    6/31ٞىتاس، ٔقادَ  435ػغحي تشاتش  -

 IIدس والع 

دسكذ اص وُ ٚػقت اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    9/24ٞىتاس، ٔقادَ  342ػغحي تشاتش  -

   IIIدس والع 

دسكذ اص وُ ٚػقت اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    4/10ٞىتاس، ٔقادَ  143ػغحي تشاتش  -

  IVدس والع 

دسكذ اص وُ ٚػقت اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    1/33ٞىتاس، ٔقادَ  456ػغحي تشاتش  -

   VIدس والع 

 ٔي ٌيش٘ذ.  لشاس

، ٔالحؾٝ ٕ٘ي ٌشدد ٚ ػـغحي تشاتـش تـا     Iتذيٗ تشتية دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اساضي والع  

( تشاي آتياسي II  ٚIIIدسكذ اص اساضي ٔغاِقٝ ؿذٜ )رٕـ والع ٞاي  5/56ٞىتاس، ٔقادَ  777

دسكذ تشاي آتياسي ٘أٙاػـة اسصيـاتي    5/43ٞىتاس، ٔقادَ  599ٔٙاػة ٚ ٔاتمي تا ػغحي تشاتش 

 شد٘ذ. ٔي ٌ

 

  شْزستاى گزهي 

(، ٔؼاحت والػٟا ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ ٌشٔي  1-54دس رذَٚ ؿٕاسٜ ) 

اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾٝ ٔي ٌشدد اص وُ اساضـي ٔغاِقـٝ ؿـذٜ دس ايـٗ     

ٚ ٘أٙاػـة تـشاي آتيـاسي     VIٞىتاس ٔي تاؿذ، وُ اساضي دس وـالع   1155ؿٟشػتاٖ وٝ تشاتش 

 اتي ٔي ٌشد٘ذ. اسصي
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 (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ خّخاَ   1-52جذَٚ ) 

 ٔساحت )ٞىتار( نتحت والس خا والس خان درصذ

 VI VI/U 1252  خّخاَ 

 VI 1252جٕع والس 

 1252 جٕع وُ ضٟرستاٖ خّخاَ 

 
 (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ وٛثر  1-53جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( تحت والس خان والس خان درصذ

8/11 
II 

IIST 1252 

8/19 IISTW 273 

 II 435جٕع والس  6/31

9/24 III IIIT 342 

 III 342جٕع والس  9/24

4/10  IV IVT 143 

 IV 143جٕع والس  4/10

1/9 
VI 

VI/RW 126 

24 VI/U 330 

 VI 456جٕع والس  1/33

 1376 جٕع وُ ضٟرستاٖ وٛثر 100

 
 (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ ٌرٔي  1-54جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( تحت والس خان والس خان درصذ

 VI VI/U 1155  ٌرٔي 

 VI 1155جٕع والس 

 1155 جٕع وُ ضٟرستاٖ ٌرٔي 

 

  شْزستاى ًويي 

ٕ٘ـيٗ  (، ٔؼاحت والع ٚ تحت والػٟاي خان دس ؿٟشػتاٖ  1-55دس رذَٚ ؿٕاسٜ )  

ٞىتـاس اساضـي    49537اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾٝ ٔي ٌـشدد، اص ٔزٕـٛؿ   

 ٔٛسد ٔغاِقٝ، دس ايٗ ؿٟشػتاٖ: 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس  9/1ٞىتاس، ٔقادَ  927ػغحي تشاتش  -

 Iوالع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     3/60ٞىتاس، ٔقادَ  29863ػغحي تشاتش  -

   IIؿذٜ دس والع 

دسكذ اص ٚػقت وـُ اساضـي خاوـٙاػـي     6/20ٞىتاس، ٔقادَ  10217ػغحي تشاتش   -

   IIIؿذٜ دس والع 
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دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ  5/13ٞىتاس، ٔقادَ  6707ػغحي تشاتش  -

  IVدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿـذٜ   5/1ٞىتاس، ٔقادَ    726ػغحي تشاتش  -

 V ع دس وال

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ    6/1ٞىتاس، ٔقادَ   792ػغحي تشاتش  -

   IVT+VI/Rدس والع 

دسكذ اص ٚػقت وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس  4/0ٞىتاس، ٔقادَ  211ػغحي تشاتش  -

  VIوالع 

ٞىتاس اص ايٗ اساضي لاتُ عثمٝ تٙذي دس ٞيچيه اص والػـٟا   94لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ضٕٗ آٖ حذٚد 

 دٜ ا٘ذ. ٘ثٛ

دسكـذ اص   8/82ٞىتـاس، ٔقـادَ    41007تذيٗ تشتية دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ػـغحي تشاتـش    

( تشاي آتياسي ٔٙاػة ٚ ٔاتمي تا ػغحي تشاتـش  II, I  ٚIIIاساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ )ٔزٕٛؿ والػٟاي 

(  VI, IVT+VI/R, V, IV  ٚNot Surveyedدسكذ )ٔزٕٛؿ والٞـاي   2/17ٞىتاس، ٔقادَ  8530

  ٘أٙاػة اسصياتي ٔي ٌشد٘ذ.تشاي آتياسي 
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 (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ ٕ٘یٗ   1-55جذَٚ )

 ٔساحت )ٞىتار( تحت والس خان والس خان درصذ

9/1 I - 927 

 I 927جٕع والس  9/1

6/2 

II 

IIA 1274 

9/10 IIAST 5392 

7/3 IIASTW 1857 

4/0 IIAT 202 

4/16 IIS 8115 

2/6 IIST 3062 

7/15 IISTW 7792 

3/4 IIT 2169 

 II 29863جٕع والس  3/60

8/0 

III 

IIIAW 423 

8/5 IIIS 2883 

6/0 IIIST 281 

1/10 IIIT 5018 

3/3 IIIW 1612 

 III 10217جٕع والس  6/20

4/4 

IV 

IVASTW 2250 

1/4 IVS 2005 

4/1 IVSTW 675 

4/3 IVSW 1684 

2/0 IVT 93 

 IV 6707جٕع والس  5/13

3/1 
V 

VA 632 

2/0 VAW 94 

 V 726جٕع والس  5/1

6/1 IVT+VI/R 792 

 IVT+VI/R  792جٕع والس  6/1

3/0 
VI 

VI/A 140 

1/0 71 

 VI 211جٕع والس  4/0

2/0 Not Surveyed  94 

 Not Surveyed 94جٕع والس  2/0

 49537  ٕ٘یٗ جٕع وُ ضٟرستاٖ  100
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 هشنيي شْز  شْزستاى 

(، ٔؼـاحت وـالع ٚ تحـت والػـٟاي خـان دس ؿٟشػـتاٖ        1-56دس رذَٚ ؿٕاسٜ )  

 62102ٔـىيٗ ؿٟش اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾـٝ ٔـي ٌـشدد، اص ٔزٕـٛؿ     

 ٞىتاس اساضي ٔٛسد ٔغاِقٝ دس ايٗ ؿٟشػتاٖ: 

ذٜ دس دسكذ اص وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـ   4/20ٞىتاس، ٔقادَ  12678ػغحي تشاتش  -

 IIوالع 

دسكذ اص وُ اساضي خاوـٙاػـي ؿـذٜ دس    4/76ٞىتاس، ٔقادَ  47440ػغحي تشاتش  -

   IIIوالع 

دسكـذ اص وـُ اساضـي خاوـٙاػـي ؿـذٜ دس       2/3ٞىتاس، ٔقادَ  1984ػغحي تشاتش  -

 ٔالحؾٝ ٍ٘شديذٜ اػت.  Iلشاس ٔي ٌيش٘ذ. دس ايٗ ؿٟشػتاٖ اساضي والع  VI والع 

اساضي ٔغاِقٝ  اصدسكذ  8/96ٞىتاس، ٔقادَ  60118ػغحي تشاتش  تذيٗ تشتية دس ايٗ ؿٟشػتاٖ

 1984( تشاي آتياسي ٔٙاػة ٚ ٔاتمي اساضي تـا ػـغحي تشاتـش    II  ٚIIIؿذٜ )رٕـ اساضي والع 

 ( تشاي آتياسي ٘أٙاػة اسصياتي ٔي ٌشد٘ذ. VIدسكذ )اساضي والع  2/3ٞىتاس، ٔقادَ 

 

  شْزستاى ًيز 

حت والع ٚ تحت والػٟاي خـان دس ؿٟشػـتاٖ ٘يـش    ( ٔؼا 1-57دس رذَٚ ؿٕاسٜ )  

اسايٝ ؿذٜ اػت. چٙاٖ وٝ دس ايٗ رذَٚ ٔالحؾٝ ٔي ٌشدد، اص وُ اساضي ٔغاِقـٝ ؿـذٜ دس ايـٗ    

 ٞىتاس ٔي تاؿذ: 1465ؿٟشػتاٖ وٝ تشاتش 

دسكـذ اص وـُ اساضـي خاوـٙاػـي ؿـذٜ دس       5/21ٞىتاس، ٔقادَ  315ػغحي تشاتش  -

   IIوالع 

دسكـذ اص وـُ اساضـي خاوـٙاػـي ؿـذٜ دس       7/59ٔقادَ ٞىتاس،  874ػغحي تشاتش  -

   IIIوالع 

دسكذ اص وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس وـالع   3/9ٞىتاس، ٔقادَ  136ػغحي تشاتش -
V  

دسكذ اص وُ اساضي خاوـٙاػي ؿذٜ دس والع  5/9ٞىتاس، ٔقادَ  140ػغحي تشاتش  -
VI   

 ي ٌشدد. ٔالحؾٝ ٕ٘ Iلشاس ٔي ٌيش٘ذ. دس ايٗ ؿٟشػتاٖ ٘يض اساضي والع 

دسكذ اص اساضي  2/81ٔقادَ  ٞىتاس، 1189تذيٗ تشتية دس ؿٟشػتاٖ ٘يش، ػغحي تشاتش  

( تشاي آتياسي ٔٙاػة ٚ ٔـاتمي اساضـي تـا    II  ٚIIIلشاس ٌشفتٝ )رٕـ اساضي والع  ٔغاِقٝٔٛسد 

( تـشاي  V  ٚVIدسكـذ اص اساضـي )رٕــ اساضـي وـالع       8/18ٞىتاس، ٔقادَ  276ػغحي تشاتش 

 اػة اسصياتي ٔي ٌشد٘ذ. آتياسي ٘أٙ
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 (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ ٔطىیٗ ضٟر 1-56جذَٚ ) 

 ٔساحت )ٞىتار( تحت والس خان والس خان درصذ

2/0 
II 

IIST 126 

2/20 IIT 12552 

 II 12678جٕع والس  4/20

9/17 

III 

IIIS 11088 

7/11 IIIST 7260 

8/46 IIIT 29092 

 III 47440س جٕع وال 4/76

1 
VI 

VI/RW 643 

2/2 VI/U 1341 

 VI 1984جٕع والس  2/3

 62102 جٕع وُ ضٟرستاٖ ٔطىیٗ ضٟر  100

 
 (: ٔساحت والس ٚ تحت والسٟاي خان در ضٟرستاٖ ٘یر 1-57جذَٚ ) 

 ٔساحت )ٞىتار( تحت والس خان والس خان درصذ

4/9  
VI 

IIST 138 

1/12 IIAS 177 

 II 315جٕع والس  5/21

7/59 III IIIT 874 

 III 874جٕع والس  7/59

3/9 V VAW 136 

 V 136جٕع والس  3/9

5/9 VI VI/U 140 

 VI 140جٕع والس  5/9

 1465 جٕع وُ ضٟرستاٖ ٘یر 100

 



 89 

 

 ٔٙاتع ٔٛرد استفادٜ  

 

  .ا٘تـاسات ٔٛػؼٝ تحميمات خان ٚ آب .1

 .ان ٚ آب ٔٛػؼٝ تحميمات خ 212اػتفادٜ اص دػتٛساِقُٕ ؿٕاسٜ  .2

(، اسصيـاتي  2ٔغاِقات ػٙتض عشم رأـ تٛػقٝ وـاٚسصي، اػاٖ اسدتيُ ، ٌضاسؽ ؿٕاسٜ ) .3

ٔٙاتـ اساضي ٚ خان، ٟٔٙذػيٗ ٔـاٚس رأـ ايشاٖ ، ٔٛػؼٝ پظٚٞـٟاي تش٘أٝ سيـضي ٚ  

  .التلاد وـاٚسصي

ٔغاِقات أىاٖ ػٙزي تٛػقٝ سٚؿٟاي آتياسي تحت فــاس دس اػـتاٖ اسدتيـُ، ٌـضاسؽ      .4

ٔٙاتـ خان ٚ اساضي، ٟٔٙذػيٗ ٔــاٚس تٛػـقٝ تىِٙٛـٛطي وــاٚسصي ٔٙاػـة       اسصياتي

 .1384)تىٓ(، ٔشداد 

، ٚصاست ٔؼىٗ  4:1ٔىاٖ ياتي ٚ لاتّيت اساضي ٔٙغمٝ آرستايزاٖ، تشسػيٟاي پايٝ، ٘ـشيٝ  .5

 .1372اسي ، عشم واِثذي ّٔي ايشاٖ، قٕٚ ؿٟشػاصي ٚ ٔ
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ُجذَٚ  پیٛست رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي استاٖ اردتی  

 

 رإٞٙاي لاتّیت استفادٜ از اراضي رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي 

تیپ 

 اراضي

عالئٓ رٚي 

 ٘مطٝ

ٔطخصات خاوٟا ٚ عثمٝ تٙذي آٟ٘ا  ٔطخصات ٚاحذ اراضي

 ترٚش فائٛ

ٌیاٞاٖ عثیعي ٚ 

استفادٜ عٕذٜ از اراضي 

 در حاَ حاضر

ساير ٔطخصات ٚ 

 ٔساحت

لاتّیت استفادٜ از اراضي  ٔحذٚديتٟاي اساسي

حاضر در حاَ  

لاتّیت استفادٜ از اراضي پس  عّٕیات عٕرا٘ي ٔٛرد ِسْٚ

 از ا٘جاْ عّٕیات عٕرا٘ي

 ٔساحت

 درصذ ٞىتار

ٟا
ٞٛ
 و

1.1 

وٟٛٞاي ٔرتفع تا لّاُ تیاس ٚ وطایذٜ     -

ٔتطىُ از سٍٟٙاي سخت آٞىي ضایة  

تا  1700ارتفاع  –درصذ  100تا  40تیٗ 

 ٔتر از سغح دريا  3000

اوي ٚ يا تا خان عٕٛٔاً تذٖٚ پٛضص خ -

 خیّي وٓ عٕك غیريىٙٛاخت

Lithic Leptosols 

اوثااراً تااذٖٚ پٛضااص  -

ٌیاٞي ٚ يا تاا پٛضاص   

 ٌیاٞي تسیار پراوٙذٜ 

 اراضي تاير -

در تعضااي لساإتٟا در  -

دأٙٝ ٞا خاوٟائي ٘یٕٝ 

 عٕیك سٍٙريسٜ دار 

- "Calcaric 
Regosols" 

 ضیة تسیار تٙذ  -

 فرسايص ضذيذ  -

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘ اار    - حفاظت حٛزٜ آتخیس  - ر اراضي تاي -

 آتخیسداري 

 اراضي تاير  -

2086 05/0  

1.2 

وٟٛٞاي ٘سثتاً ٔرتفع تا لّاُ ٔاذٚر ٚ    -

ٔتطااىُ از سااٍٟٙاي آٞىااي ٘اارْ ٚ 

ٔتأٛرفیه ٚ تعضاً آتطفطا٘ي ضیة تیٗ 

تاا   1500ارتفااع   –درصذ  100تا  30

  سغح دريأتر از 3000

ٕٞراٜ تا خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك  -

 تیرٖٚ زدٌیٟاي سٍٙي

"Lithic Leptosols 
 Calcaric Regosols" 

پٛضص ٔتٛسظ تا ٘ساثتاً   -

 خٛب ٌیاٞاٖ ٔرتعي 

 چراٌاٜ فصّي  -

در تعضااي لساإتٟا در  -

دأٙٝ ٞا ديٕىاري ٚ در 

 حاضیٝ درٜ ٞا تاغات 

تماياااي جٍّٟٙااا تااا   -

 پراوٙذٌي زياد 

در تعضااي لساإتٟا    -

 فرسايص 

 زٔیٗ ِغسٜ اي  -

 تٙذ  ضیة تسیار -

 فرسايص تسیار زياد  -

 ٔحذٚديت عٕك خان   -

تٙاسة وٓ تا ٔتٛسظ تراي  -

 چراٌاٜ 

ة وٓ تراي ديٕىاري ستٙا -

 در دأٙٝ ٞا 

 حفاظت حٛزٜ آتخیس  -

وٙتاارَ چاارا  رعاياات اصااَٛ  -

 ٔرتعذاري

 جٌّٛیري از ديٕىاري  -

 

تٙاسة ٔتٛسظ تراي چراي تحت  -

 وٙترَ 

252113 1/14  

1.3 

ٔرتفاع تاا   وٟٛٞاي وٓ ارتفاع تا تسیار  -

لُّ تیس ٚ تعضاً ٔذٚر ٔتطىُ از سٍٟٙاي 

دٌرٌاٛ٘ي ٚ ضایُ ٚ    –آٞىي ساخت  

 100تاا   40ضایة   –ٌاٞي آتطفطا٘ي 

ٔتار از   3300تاا   1500درصذ ارتفاع 

 سغح دريا 

خاوٟاي تسیار وٓ عٕك تاا وآ عٕاك     -

 ٕٞراٜ تا تیرٖٚ زدٌیٟاي سٍٙي 

 
 Lithic Leptosols 

 

غاِثاااً تااذٖٚ پٛضااص  -

وآ   ٌیاٞي ٚ يا تٛضص

 ٌیاٞاٖ استپي 

 چراٌاٜ فصّي ٚ اتفالي  -

 اراضي تاير  -

در تعضي لسٕتٟا وٟٛٞا  -

از ارتفااااع وٕتاااري 

 ترخٛردار٘ذ

در تعضي لسإتٟاخان   -

٘یٕٝ عٕیاك ٚ پٛضاص   

 ٌیاٞي ٔتٛسظ

 ضیة تسیار تٙذ  -

 فرسايص  -

 ٔحذٚديت عٕك خان   -

 اراضي تاير  -

تٙاسة تسیار وآ تاراي    -

 چراٌاٜ 

 حفاظت حٛزٜ آتخیس  -

ٚ رعايات اصاَٛ   وٙترَ چارا   -

 ٔرتعذاري 

 اراضي تاير -

ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘ اار    -

 آتخیسداري 

35543 2 

1.4 

وٟٛٞاي وٓ ارتفااع فرساايص يافتاٝ     -

ٔتطىُ از ٔارٟ٘اي ٌچاي  آٞىاي ٚ   

درصذ ارتفااع   100تا  30ضیة  –ٕ٘ىي 

 ٔتر از سغح دريا  2300تا  1000

خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا تافات   -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ 

"Calcaric Regosols (Gypsi 
Perous Marls)" 

 اراضي تاير -

پٛضااص واآ ٌیاٞاااٖ  -

 استپي 

 چراٌاٜ اتفالي  -

تیرٖٚ زدٌیٟاي سٍٙي  -

 تصٛرت ٔٛازي 

 فرسايص تسیار ضذيذ  -

 ضیة تسیار تٙذ  -

 ضٛري   -

 حفاظت حٛزٜ آتخیس - اراضي تاير  -

 جٌّٛیري از چرا  -

 

 اراضي تاير  -

ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘ اار    -

 آتخیسداري 

202723 3/11  

1.5 

وٟٛٞاي ٔرتفع تا لُّ ٔذٚر ٔتطاىُ از   -

سٍٟٙاي آٞىي ٚ تعضاً آٞىي ٔار٘ي ٚ 

 100تا  40پٛضص جٍّٙي ٔتٛسظ ٚ ضیة 

ٔتار از   3100تاا   3000درصذ ارتفاع 

 سغح دريا 

خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك سٍٙريسٜ  -

 ار تا تافت ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ 

"Calcaric Regosols" 

پٛضص جٍّٙي تا تراوٓ  -

سظ ٚ پٛضص ٔرتعي ٔتٛ

 ٘سثتاً خٛب 

 چراٌاٜ فصّي  -

ديٕىاااري در لغعااات  -

 وٛچه

درٜ ٞاي عٕیك ٚ تیرٖٚ  -

زدٌیٟاااي سااٍٙي در 

 تعضي لسٕتٟا 

 ضیة تسیار تٙذ  -

 ٔحذٚديت عٕك خان   -

 تٙاسة ٔتٛسظ تراي جٍُٙ  -

 ٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراٌاٜ  -

 جٌّٛیري از لغع جٍّٟٙا  -

 احیاء جٍّٟٙا  -

 ٝ آٟ٘ا وٙترَ چرا ٚ احیاء ٚ تٛسع -

 ٘سثتاً ٔٙاسة تراي جٍُٙ  -

 ٔٙاسة تراي چراي تحت وٙترَ  -

44249 5/2  

1.6 

وٟٛٞاي ٔرتفع تا لُّ ٔذٚر ٔتطاىُ از   -

سٍٟٙاي آٞىي آتطفطاا٘ي ٚ ٌااٞي   

درصذ ارتفاع  100تا  30دٌرٌٛ٘ي ضیة 

 ٔتر از سغح دريا  3600تا  1700

خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا تافات   -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ 

"Calcaric and Eutric Regosols" 

پٛضص ٔرتعاي ٘ساثتاً    -

 خٛب 

 چراٌاٜ فصّي  -

 در دأٙٝ ٞا ديٕىاري  -

تماياي جٍّٟٙاي لثّاي   -

 تا پراوٙذٌي زياد 

در تعضااي دأٙااٝ ٞااا  -

 خاوٟاي 

"Calsic kastano 
zems" 

 ضیة تسیار تٙذ  -

 فرسايص ضذيذ  -

 ٔحذٚديت عٕك خان   -

 ٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراٌاٜ  -

يٕىاري تٙاسة وٓ تراي د -

 در دأٙٝ ٞا 

وٙترَ چارا ٚ رعايات اصاَٛ     -

 ٔرتعذاري 

حفاظت خاان ٚ جّاٌٛیري از    -

جّاااٌٛیري از  ٚ فرساااايص

 ديٕىاري 

8/0 14100 ٔٙاسة تراي چراي تحت وٙترَ  -  

1.7 

وٟٛٞاي ٘سثتاً ٔرتفع تا لّاُ ٔاذٚر ٚ    -

تعضاااً ٔضاارس ضااىُ از سااٍٟٙاي  

تا  60ضیة  اِیٍٛٔراتٛف ٚ  –آتطفطا٘ي 

 درصذ  100

ٔتار از ساغح    2750تا  1500فاع ارت -

 دريا 

خاوٟاي خیّي وٓ عٕك تاا وآ عٕاك     -

 غیريىٙٛاخت

Lithic Leptosols  
 

 

 

اغّاة تاذٖٚ پٛضااص    -

ٌیاٞي ٚ يا تاا پٛضاص   

 ٔرتعي وٓ 

 اراضي تاير  -

 چراٌاٜ اتفالي  -

درٜ ٞاي عٕیك ٚ تیرٖٚ  -

زدٌیٟاي سٍٙي تسایار  

 زياد 

 ضیة تسیار تٙذ  -

 فرسايص ضذيذ  -

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

 حفاظت حٛزٜ ٞاي آتخیس - اراضي تاير -

 جٌّٛیري از چرا  -

ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘ اار    -

 آتخیسداري 

136527 6/7  

1.8 

وٟٛٞاي تسیار ٔرتفع تاا لّاُ ٔاذٚر     -

 –ٔتطااىُ از تطااىیالت آتطفطااا٘ي  

تاا   40ضیة  .دٌرٌٛ٘ي ٚ تعضاً آٞىي

تاا   2800درصذ ارتفااع   100تیص از 

 ٔتر از سغح دريا  4811

عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا  خاوٟاي تسیار وٓ -

 تافت سٍٙیٗ 

Eutric and Calcric Regosols  
Lithic Leptosols 

راس لّااُ عاااري از   -

پٛضص ٌیاٞي لسٕتٟاي 

ٔیا٘ي ٚ دأٙٝ ٞا داراي 

پٛضص وٓ تا ٘سثتاً خٛب 

 ٌیاٞاٖ ٔرتعي 

 چراٌاٜ فصّي  -

راس لُّ عٕٛٔاً داراي  -

يخچاِٟاااي عثیعااي ٚ 

ترف دائٕي ٔي تاضاذ  

الٖ )لُّ ساٟٙذ ٚ ساث  

ضاأُ ٘ثااٛد( آتٍاارْ  

 ٔعذ٘ي در دأٙٝ ٞا 

 ضیة تسیار تٙذ  -

 فرسايص زياد  -

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

 سرٔاي ضذيذ   -

دأٙٝ ٞا ٚ لسٕتٟاي ٔیا٘ي  -

 ٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراٌاٜ 

تٙاسة وٓ تراي ديٕىاري  -

 در ضیة ٞاي پائیٗ 

 وٙترَ چرا ٚ احیاء ٔراتع  -

 حفاظت حٛزٜ آتخیس -

ي تٙاسة ٘سثتاً خٛب تراي چارا  -

 تحت وٙترَ در دأٙٝ ٞا 

93102 2/5  
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جذَٚ  پیٛست رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي استاٖ اردتیُادأٝ   
 

 رإٞٙاي لاتّیت استفادٜ از اراضي رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي 

تیپ 

 اراضي

عالئٓ رٚي 

 ٘مطٝ

ٔطخصات خاوٟا ٚ عثمٝ تٙذي آٟ٘ا  ٔطخصات ٚاحذ اراضي

 ترٚش فائٛ

ٌیاٞاٖ عثیعي ٚ 

ز اراضي استفادٜ عٕذٜ ا

 در حاَ حاضر

ساير ٔطخصات ٚ 

 ٔساحت

لاتّیت استفادٜ از اراضي  ٔحذٚديتٟاي اساسي

 در حاَ حاضر

لاتّیت استفادٜ از اراضي پس  عّٕیات عٕرا٘ي ٔٛرد ِسْٚ

 از ا٘جاْ عّٕیات عٕرا٘ي

 ٔساحت

 درصذ ٞىتار

ٞا
 ٝ
 تپ

 

تپٝ ٞاي ٔرتفع تا لُّ تیاس ٔتطاىُ از    - 2.1

 50تاا   40ضیة  . يسٍٟٙاي سخت آٞى

 درصذ 

 ٔتر از سغح دريا  2000تا  1500ارتفاع  -

خاوٟاي تسیار وٓ تا وٓ عٕك ساٍٙريسٜ   -

 دار

"Lithic Leptosols Calcaric 
Regosols" 

پٛضااص واآ ٌیاٞاااٖ  -

 ٔرتعي 

 اراضي تاير  -

 چراٌاٜ اتفالي  -

در تعضي لسٕتٟا تیرٖٚ  -

 زدٌیٟاي سٍٙي زياد 

 ضیة تٙذ  -

 فرسايص زياد  -

 ٕك خان ٔحذٚديت ع  -

 اراضي تاير  -

 تٙاسة وٓ تراي چراٌاٜ  -

ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘ اار    - حفاظت حٛزٜ آتخیس لرق  -

 آتخیسداري 

36075 2 

تپٝ ٞاي وٓ ارتفاع تا ٘سثتاً ٔرتفع تا لُّ  - 2.2

ٔذٚر ٔتطىُ از سٍٟٙاي آٞىي ٘ارْ ٚ  

 درصذ  40تا  15تعضاً دٌرٌٛ٘ي ضیة 

 ٔتر از سغح دريا  1800تا  1400ارتفاع  -

اي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا تافات  خاوٟ -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ سٍٙريسٜ دار 

"Calcaric Regosols" 

پٛضص ٌیاٞي ٔتٛساظ   -

 تا ٘سثتاً خٛب 

 چراٌاٜ فصّي  -

ديٕىاااري در تعضااي  -

 لسٕتٟا 

در تعضااي لساإتٟا    -

خاوٟاي عٕیاك وأاُ   

 يافتٝ 

"Calcaric amhisols" 

 ضیة تپٝ  -

 فرسايص  -

 ٔحذٚديت عٕك خان   -

اي تٙاسااة ٔتٛسااظ تاار -

چراٌاٜ تٙاساة وآ تاا    

ٔتٛسظ تراي ديٕىاري در 

 دأٙٝ ٞا 

وٙترَ چارا ٚ رعايات اصاَٛ     -

 ٔرتعذاري

حفاظت خاان ٚ جّاٌٛیري از    -

 فرسايص 

جّاااٌٛیري از ديٕىااااري در  -

 ضیثٟاي تٙذ 

1/7 126473 ٔٙاسة تراي چراي تحت وٙترَ  -  

تپٝ ٞاي ٔرتفع سٍٙي تاا لّاُ تیاس ٚ     - 2.3

ٍٟاي فرسايص تسیار زياد ٔتطىُ از سٙ

 آٞىي ٚ ٔتأٛرفیه 

 درصذ  55تا  25ضیة  -

 ٔتر از  سغح دريا  2000تا  1600ارتفاع  -

خاوٟاي خیّي وٓ عٕك تاا وآ عٕاك     -

غیريىٙٛاخت ٕٞراٜ تا تیرٚ ٖ زدٌیٟاي 

 سٍٙي 

Lithic Leptosols 

اوثااراً تااذٖٚ پٛضااص  -

 ٌیاٞي 

 اراضي تاير  -

 ضیة تسیار تٙذ  - درٜ ٞاي تاريه ٚ عٕیك  -

 د فرسايص تسیار زيا -

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

 اراضي تاير  -

تٙاسة تسیار وآ تاراي    -

 چراٌاٜ 

 حفاظت حٛزٜ آتخیس  -

 جٌّٛیري از چرا  -

ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘ اار    -

 آتخیسداري 

84627 7/4  

تپٝ ٞاي وٓ ارتفاع فرساايص يافتاٝ ٚ    - 2.4

ٔتطاىُ از   (badland)تريذٜ تريذٜ 

ضیة  .ٌچي ٚ ٕ٘ىي –ٔارٟ٘اي آٞىي 

 درصذ  60تا  30

 ٔتر از سغح دريا  1600تا  1200ع ارتفا -

خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا تافات   -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ تررٚي ٔٛاد ٔار٘ي 

Calcaric and Gypsic Regosols 
(Sailferoas) 

فرسايص خٙذلي ضذيذ  - اراضي تاير  -

 در تعضي لسٕتٟا 

 فرسايص ضذيذ  -

 ضیة تٙذ  -

 اار ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘  - حفاظت حٛزٜ آتخیس  - اراضي تاير -

 آتخیسداري 

2395 1/0  

تپٝ ٞاي ٘سثتاً ٔرتفع تا لّاُ ٔاذٚر ٚ    - 2.6

فرسايص ٔتٛسظ ٔتطاىُ از ساٍٟٙاي   

 –ٔاسٝ اي ٚ وٍّٙٛٔراي ٘سثتاً ٔتحجار  

 درصذ  50تا  20ضیة 

ٔتر از ساغح   2000تا  1400ارتفاع  - -

 دريا 

خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا تافات   -

 سثه تا ٔتٛسظ 

"Calcaric Regosols and Areno 
sols" 

 پٛضص ٌیاٞي ٔتٛسظ  -

 چراٌاٜ فصّي  -

 دأٙٝ ٞا ديٕىاري  -

خاوٟاي تسیار وٓ عٕك  -

 در تعضي لسٕتٟا 

"Lithic Leptosols"  

 ضیة تٙذ  -

 فرسايص  -

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

تٙاسة وٓ تا ٔتٛسظ تراي  -

 چراٌاٜ 

تٙاسة وٓ تا ٔتٛسظ تراي  -

 ديٕىاري در دأٙٝ ٞا 

وٙترَ چارا ٚ رعايات اصاَٛ     -

 اري ٔرتعذ

جّاٌٛیري   ٚ احیاء تٛسعٝ ٔراتع -

 از ديٕىاري در ضیثٟا 

٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراي تحات   -

 وٙترَ 

٘سثتاً ٔٙاسة تراي ديٕىااري   - -

 در دأٙٝ ٞا 

32147 8/1  

تپٝ ٞا ٘سثتاً ٔرتفع تا لُّ ٔسغح ٚ ٔذٚر  - 2.7

ٚ فرسايص ٔتٛسظ ٔتطاىُ از ٔاٛارد   

 آترفتي ٚ ٚاريسٜ اي 

 درصذ  60تا  15ضیة  -

 ٔتر از سغح دريا  2000تا  1500فاع ارت -

خاوٟاي ٘یٕٝ عٕیك تا عٕیك تاا تافات    -

 سثه تا سٍٙیٗ 

"Calcaric Regosols and 
Arenosols" 

پٛضص ٌیااٞي ٘ساثتاً    -

 خٛب 

 چراٌاٜ فصّي  -

 ديٕىاري در دأٙٝ ٞا  -

 فرسايص  - درٜ ٞاي تاريه ٚ عٕیك  -

 پستي ٚ تّٙذي  -

 ضیة تٙذ  -

تٙاسااة ٔتٛسااظ تااراي  -

 چراٌاٜ 

ٔتٛسااظ تااراي تٙاسااة  -

 ديٕىاري در دأٙٝ ٞا 

احیااء ٚ تٛساعٝ    –وٙترَ چارا   -

 ٔراتع 

 جٌّٛیري از فرسايص  -

٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراي تحات   -

 وٙترَ 

 دأٙٝ ٞا ٔٙاسة ديٕىاري  - -

15432 9/0  

تپٝ ٞاي وٓ ارتفاع ٚ ٘إٞٛار تا لُّ تیس  - 2.8

ٚ فرسااايص تساایار زياااد ٔتطااىُ از 

سااٍٟٙاي آتطفطااا٘ي پیرٚوساایٗ ٚ  

 درصذ  40تا  25ضیة  –٘ذزيتي آ

 ٔتر از سغح دريا  1400تا  1200ارتفاع  -

پٛضص خاوي تسیار وٓ عٕك ٚ رخٕٖٙٛ  -

 ٞاي سٍٙي زياد 

"Lithic Leptosols" 

پٛضااص واآ ٌیاٞاااٖ  -

 استپي 

 چراٌاٜ اتفالي  -

 اراضي تاير  -

ديٛارٜ ٞاي ساٍٙي در   -

 وٙار درٜ ٞا 

 ضیة زياد  -

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

 فرسايص ضذيذ  -

 ي تاير اراض -

 لاتّیت وٓ تراي چراٌاٜ  -

ٔٙغمااٝ حفاااظتي از ٘ اار    - حفاظت حٛزٜ ٞاي آتخیس -

 آتخیسداري 

 اراضي تاير  -

21055 2/1  
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جذَٚ  پیٛست رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي استاٖ اردتیُادأٝ   
 

 رإٞٙاي لاتّیت استفادٜ از اراضي رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي 

تیپ 

 اراضي

عالئٓ رٚي 

 ٘مطٝ

ئطخصات ٚاحذ اراض ٔطخصات خاوٟا ٚ عثمٝ تٙذي آٟ٘ا  

 ترٚش فائٛ

ٌیاٞاٖ عثیعي ٚ 

استفادٜ عٕذٜ از اراضي 

 در حاَ حاضر

ساير ٔطخصات ٚ 

 ٔساحت

لاتّیت استفادٜ از اراضي  ٔحذٚديتٟاي اساسي

 در حاَ حاضر

لاتّیت استفادٜ از اراضي پس  عّٕیات عٕرا٘ي ٔٛرد ِسْٚ

 از ا٘جاْ عّٕیات عٕرا٘ي

 ٔساحت

تر
   
ٟا
الت
ف

ي
لا٘
فٛ
ي 
ٟا
اس

 

فالتٟااا ٚ تراسااٟاي ٔرتفااع ٚ سااغٛح  - 3.1

فرسايص يافتٝ لذيٕي تا پستي ٚ تّٙذي 

 ٔتٛسظ تا زياد 

 درصذ  8تا  1ضیة عٕٛٔي  -

 درصذ 25تا  8ضیة جا٘ثي  -

خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا تافات   -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ 

"Calcaric Regosols" 

پٛضص وٓ تاا ٔتٛساظ    -

 ٌیاٞاٖ ٔرتعي 

  چراٌاٜ فصّي -

 ديٕىاري  -

در تعضااي لساإتٟا    -

خاوٟاي عٕیك تىأاُ  

 يافتٝ 

"Calcaric cambisols" 

 پستي ٚ تّٙذي  -

 فرسايص  -

 سٍٙريسٜ  -

٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراٌاٜ  -

تٙاسة وٓ تا ٔتٛسظ تراي 

 ديٕىاري 

احیااء ٚ تٛساعٝ    –وٙترَ چارا   -

 تسغیح  –ٔراتع 

 وطت ٘ٛاري  -

 ٔٙاسة تراي چراي تحت وٙترَ  -

 ديٕىاري  ٘سثتاً ٔٙاسة تراي -

211795 8/11  

فالتٟا ٚ تراسٟاي فٛلا٘ي تاا پساتي ٚ    - 3.2

 تّٙذي وٓ تا ٔتٛسظ 

 درصذ  5تا  2ضیة عٕٛٔي  -

 درصذ  12تا  6ضیة جا٘ثي  -

خاوٟاي ٘یٕٝ عٕیك تا عٕیك تاا تافات    -

ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ اغّة ٕٞراٜ تا تجٕع 

 ٔٛاد آٞىي در عثمات زيريٗ 

"Calcaric Canbisols Calcaric 
Regosols" 

وطت ديآ   تجٗعٕٛٔاً  -

 غالت 

 چراٌاٜ  فصّي  -

در تعضااي لساإتٟا در  -

حاضیٝ درٜ ٞا زراعات  

 آتي 

در تعضي لسإتٟا تپاٝ    -

فرساايص يافتاٝ    يٞا

 ضٛد ٔي را ضأُ

 پستي ٚ تّٙذي  -

 فرسايص  -

٘سااثتاً ٔٙاسااة تااراي   -

 ديٕىاري  

 ٔٙاسة تراي چراٌاٜ  -

وٙترَ چارا ٚ رعايات اصاَٛ     -

احیاااء ٚ تٛسااعٝ  –ٔرتعااذاري 

رعايت اصَٛ فٙي وطت  –تع ٔرا

 ٚ وار ديٓ 

 ٔٙاسة تراي ديٕىاري  -

تٙاسة خٛب تراي چراي تحات   -

 وٙترَ 

188538 6/10  

فالتٟايي تا پستي ٚ تّٙذي ٘سثتاً زيااد   - 3.3

ٕٞراٜ تا تراسٟاي فٛلا٘ي ٘سثتاً ٔسغح 

وٝ تررٚي سٍٟٙاي آٞىي ٚ دٌرٌٛ٘ي 

 لرار ٌرفتٝ 

 درصذ  8تا  2ضیة عٕٛٔي  -

 درصذ  15ا ت 5ضیة جا٘ثي  -

خاوٟاي تسیار وٓ عٕك تا وٓ عٕاك تاا    -

 "Lithic Leptosols"تافت سثه 

پٛضص وٓ تاا ٔتٛساظ    -

ٌیاٞاٖ ٔرتعي چراٌاٜ 

 فصّي 

در تعضااي لساإتٟا    -

 ديٕىاري

در اراضي حاضایٝ درٜ   -

در  .ٞا تاغاات اٍ٘اٛر  

تعضي لسٕتٟا خاوٟااي  

 ٘یٕٝ عٕیك تىأُ يافتٝ 

"Calcaric cambisols" 

ٚ پساااتي ٚ تّٙاااذي  -

 ٔحذٚديت عٕك خان 

 تٙاسة وٓ تراي چراٌاٜ  -

 تٙاسة وٓ تراي ديٕىاري  -

وٙترَ چارا ٚ رعايات اصاَٛ     -

 ٔرتعذاري 

 احیاء ٚ تٛسعٝ ٔراتع  -

تٙاسیة ٔتٛسظ تراي چراي تحت  -

 وٙترَ 

8127 5/0  

فالتٟا ٚ تراسٟاي فٛلا٘ي تاا پساتي ٚ    - 3.4

تّٙذي ٚ تريذٌیٟاي ٔتٛسظ تاا تسایار   

ٔتحجر لرار زياد وٝ تررٚي وٍّٙٛٔراي 

 ٌرفتٝ 

 درصذ  10تا  6ضیة عٕٛٔي  -

 درصذ  25تا  15ضیة جا٘ثي  -

خاوٟاي وٓ عٕك تا تافت سٍٙیٗ عٕٛٔاً  -

 ٕٞراٜ تا تٕروس عثمٝ آٞىي 

"Calcaric Regosols Calcaric 
cambisols" 

پٛضص ٔتٛسظ ٌیاٞااٖ   -

استپي چراٌاٜ فصّي در 

ٚ ساغح  ٔلسٕت ٞاي 

 ديٕىاري 

در تعضااي لساإتٟا    -

 خاوٟاي 

"Haplic kastano 
zems" 

پستي ٚ تّٙذي  -  

فرسايص  -  

ٔحذٚديت عٕك خان  -  

تٙاسااة ٔتٛسااظ تااراي  -

تٙاساة وآ تاا     .چراٌاٜ

 ٔتٛسظ تراي ديٕىاري 

وطت   احیاء ٔراتع –چرا  وٙترَ  -

 احذاث وٙتٛر فارٚ ٚ  ٘ٛاري

٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراي تحات   -

 وٙترَ ٚ ديٕىاري 

7384 4/0  

لا٘ي تاا پساتي ٚ   فالتٟا ٚ تراسٟاي فٛ - 3.6

تّٙذي خیّي زياد ٚ خان وآ عٕاك ٚ   

  غثكٔ

 درصذ  5تا  3ضیة عٕٛٔي  -

 درصذ  25ضیة جا٘ثي حذٚد  -

پٛضص ٔتٛسظ ٌیاٞااٖ   - خاوٟاي وٓ عٕك ٚ ٔغثك سٍٙريسٜ دار  -

 ٔرتعي 

ٔجٕٛعاً چراٌاٜ فصّي  -

در تعضااي لساإتٟا   

 ديٕىاري 

ٞا  در اراضي حاضیٝ درٜ -

وٝ تاٝ آب دسترساي   

 دار٘ااذ تاغااات ٔیااٜٛ

  .خصٛصاً تاوستاٖ

 ضیة ٚ پستي ٚ تّٙذي  -

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

 فرسايص  -

 ٘سثتاً ٔٙاسة تراي چراٌاٜ  -

لاتّیت وٓ تراي  زراعات   -

 ديٓ 

لاتّیت ٔتٛسظ تراي تاغات  -

 در صٛرت تأیٗ آب 

حفاظت خاان ٚ جّاٌٛیري از    -

ٚ وٙترَ چرا ٚ احیاء ٚ  فرسايص

 تٛسعٝ ٔراتع 

 ٔٙاسة تراي چراي تحت وٙترَ  -

 ٔٙاسة تراي ديٕىاري  ٘سثتاً -

3429 2/0  

فالتٟا ٚ ٚاريسٜ ٞاي  تادتس٘ي ضىُ تاا   - 3.7

ضیة ٔاليٓ ٚ پستي ٚ تّٙاذي وآ واٝ    

 تررٚي ٔٛاد ٚاريسٜ اي لرار ٌرفتٝ 

 درصذ  8تا  3ضیة عٕٛٔي  -

 درصذ  5تا  4ضیة جا٘ثي  -

خاوٟاي وٓ عٕك سٍٙريسٜ دار تا ساخت  -

  "Eutric Regosols"ٔتٛسظ 

اٖ پٛضص ٔتٛسظ ٌیاٞا  -

 استپي 

 عٕٛٔاً چراٌاٜ فصّي  -

درتعضاااي لسااإتٟا  -

 ديٕىاري 

در سغح اراضي لغعات  -

تااسري سااًٙ ديااذٜ 

 ضٛد  ٔي

 ٔحذٚديت عٕك خان  -

 سیّٟاي فرسايطي ٔ -

 خغر سیٍّیري   -

تٙاسااة ٔتٛسااظ تااراي  -

 چراٌاٜ 

 تٙاسة وٓ تراي ديٕىاري  -

 وٙترَ چرا ٚ احیاء ٔراتع  -

 سیّٟاي فرسايطئوٙترَ  -

راي تحات  ٘سثتاً ٔٙاسة تراي چ -

  ٚ وٙترَ

 لاتّیت ٔتٛسظ تراي ديٕىاري  -

16607 9/0  
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جذَٚ  پیٛست رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي استاٖ اردتیُادأٝ   
 

 رإٞٙاي لاتّیت استفادٜ از اراضي رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي 

تیپ 

 اراضي

عالئٓ رٚي 

 ٘مطٝ

ٔطخصات خاوٟا ٚ عثمٝ تٙذي آٟ٘ا  ٔطخصات ٚاحذ اراضي

 ترٚش فائٛ

ثیعي ٚ ٌیاٞاٖ ع

استفادٜ عٕذٜ از اراضي 

 در حاَ حاضر

ساير ٔطخصات ٚ 

 ٔساحت

لاتّیت استفادٜ از اراضي  ٔحذٚديتٟاي اساسي

 در حاَ حاضر

لاتّیت استفادٜ از اراضي پس  عّٕیات عٕرا٘ي ٔٛرد ِسْٚ

 از ا٘جاْ عّٕیات عٕرا٘ي

 ٔساحت

ي
ٟا
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ي 
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ي
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4.1 

ٓ ٚ پستي دضتٟاي دأٙٝ اي تا ضیة ٔالي -

 5تاا   2ٚ تّٙذي وٓ تا ٔتٛساظ ضایة   

 درصذ 

خاوٟاي ٘یٕٝ عٕیك تا عٕیك تاا تافات    -

 سٍٙیٗ ٚ عٕٛٔاً تىأُ پرٚفیّي 

"Calcaric combisols Haplic 
Calcisols" 

عٕٛٔاً زيروطت ٘ثاتاات   -

در  –آتااي ٚ تاغااات  

 تعضي لسٕتٟا ديٕىاري 

در تعضااي لساإتٟا    -

خاوٟاي عٕیك سٍٙريسٜ 

دار تاااذٖٚ تىأاااُ 

 پرٚفیّي 

Calcaric Regosols   

 پستي ٚ تّٙذي  -

در تعضي لسٕتٟا خغر   -

 سیٍّیري 

٘سثتاً ٔٙاسة تراي زراعت  -

آتااي ٚ تاغااات ٔٙاسااة 

 ديٕىاري 

 سیسااتٓاحااذاث  –تسااغیح  -

آٚري ساًٙ ٚ   جٕع  –آترسا٘ي 

سااٍٙريسٜ سااغحي در تعضااي 

 لسٕتٟا 

5/4 81269 ٔٙاسة زراعت آتي ٚ تاغات  -  

4.2 

سغح تا ضیة تسیار ٔدضتٟاي دأٙٝ اي  -

 ٔاليٓ 

 درصذ  2تا  5/0ضیة  -

خاوٟاي عٕیك تا تسیار عٕیك تا تافات   -

سٍٙیٗ تا خیّي سٍٙیٗ ٕٞراٜ تا تٕروس 

 عثمٝ آٞىي 

"Haplic Calcisols Calcaric 
Cambisols" 

عٕٛٔاً زيروطت ٘ثاتاات   -

 آتي ٚ تاغات 

٘ااٛار تاريااه وٙااار   -

اٞرچاي ٚ لرٜ سٛ جسء 

ايٗ ٚاحذ ٔحسٛب ضذٜ 

 خاوٟايداراي 

 Calcaric Flinisols  

 سٍٙیٗ تٛدٖ تافت خان  -

ضاٛري ٚ تاااال تااٛدٖ    -

سفرٜ آب زيرزٔیٙي در 

 تعضي لسٕتٟا 

٘سثتاً ٔٙاسة تراي زراعت  -

 آتي ٚ تاغات 

 احذاث سیستٓ آترسا٘ي  -

 اصالح تافت خان  -

ضستطٛ ٚ احاذاث زٞىاص در    -

 تعضي لسٕتٟا 

1/3 54919 ٔٙاسة زراعت آتي ٚ تاغات  -  

4.3 

دأٙٝ اي ٘سثتاً ٔسغح تا پستي  دضتٟاي -

 ٚ تّٙذي وٓ ٚ ضٛري زياد 

خاوٟاي عٕیك تا تافت رياس ٚ تاذٖٚ    -

 سٍٙريسٜ ٕٞراٜ تا ضٛري زياد 

"Haplic solon chaks" 

وطاات  تحااتعٕٛٔاااً  -

 ٘ثاتات آتي 

در تعضااي لساإتٟا    -

 خاوٟاي 

"Calcic solonchaks" 

 ضٛري  -

 ٘أٙاسة تٛدٖ  -

 ٚضعیت زٞىطي  -

٘سااثتاً ٔٙاسااة تااراي   -

 راعتٟاي آتي ز

 احذاث سیستٓ زٞىطي  -

 ضستطٛ ٚ اصالح اراضي  - -

6/0 10651 ٔٙاسة تراي زراعتٟاي آتي  -  

4.5.1 

ضتٟاي آترفتي ٔسغح تا ضیة تسایار  د -

 ٔاليٓ 

 درصذ  5/0ضیة وٕتر از  -

خاوٟاي ٘سثتاً عٕیك تا تافت ٔتٛسظ تاا   -

سٍٙیٗ وٝ تاررٚي عثماات ساخت ٚ    

 سٍٙريسٜ لرار ٌرفتٝ

 "Calcaric Flavisols" 

عٕٛٔاً زيروطت ٘ثاتاات   -

آتي يىسااِٝ خصٛصااً   

 سیة زٔیٙي 

در تعضي لسٕتٟا تاغات  -

 ٔیٜٛ 

در تعضااي لساإتٟا    -

تصااٛرت ٔٛضااعي آب 

 .ست ا زيرزٔیٙي تاال

ٔمذار زيادي سٍٙريسٜ  -

 در عثمات زيريٗ 

ٔٙاسة تراي زراعت آتي  -

 ٚ تاغات 

احذاث ضثىٝ ٞااي آتیااري ٚ    -

 تأیٗ آب ٔٛرد ٘یاز 

9/0 15694 اي آتي ٚ تاغات ٔٙاسة زراعتٟ -  
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5.1 

دضتٟاي آترفتي ٘سثتاً ٔساغح واٝ از    -

ٔٛاد رسٛتي رٚدخا٘ٝ ٞاي ٔٛجاٛد در  

 ٔٙغمٝ تطىیُ ضذٜ 

 درصذ  3تا  5/0ضیة  -

خاوٟاي عٕیك تا تافت ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ  -

وٝ در تعضي لسٕتٟا تررٚي ساٍٙريسٜ  

 لرار ٌرفتٝ 

"Calaric comhisols calcaric 
flavisols" 

عٕٛٔاً زيروطت ٘ثاتاات   -

 آتي يىساِٝ ٚ تاغات 

ضأُ دضات رساٛتي    -

رٚدخا٘ااٝ لاارٜ سااٛ  

 ضٛد  ٔي

تاريىٝ ٞااي دضاتٟاي    -

 سیالتي ضأُ ٔي ضٛد 

ٔحااااااذٚديت آب  -

زيرزٔیٙااي در تعضااي 

 لسٕتٟا ٚ خغر سیٍّیري 

٘سثتاً ٔٙاسة تراي ٘ثاتاات   -

 آتي ٚ تاغات 

  وٙترَ سایالب  –تسغیح جسئي  -

سیسااتٓ آترسااا٘ي ٚ احااذاث 

احذاث زٞىص در لسٕتٟايي وٝ 

 آب تاالست 

ٔٙاسة تراي زراعتٟاي آتاي ٚ   -

 تاغات 

11149 6/0  
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7.1 

دضتٟاي سیالتي ٘سثتاً ٔسغح تا ضاٛري   -

  زياد ٚ تعذاد زيادي تسترٞاي سیالتي

 درصذ 1ضیة وٕتر از 

خاوٟاي عٕیك تا تافت سٍٙیٗ ٚ ضٛري  -

ٟااي زيرزٔیٙاي   زياد وٝ تحت تاثیر آت

 لرار ٌرفتٝ 

"Gleyic Solon Chaks" 

ٌیاٞاٖ ٔماْٚ تطٛري تا  -

 پراوٙذٌي زياد 

 اراضي تاير -

در تعضي لسٕتٟا ضٛري  -

وٕتر ٚ اراضاي تحات   

 ي ٔي تاضذ اوطت آت

Sodic Solonchaks  

  ضااٛري تساایار زياااد -

 ٚ سیٍّیري 

 ٘أٙاسة تٛدٖ زٞىطي  -

 اراضي تاير  -

 تٙاسة وٓ تراي چراٌاٜ -

یّٟا ٚ احذاث سیُ تٙذ وٙترَ ٔس -

 –احااذاث سیسااتٓ زٞىطااي  –

 اصالح اراضي 

تٙاسة وٓ تاراي چاراي تحات     -

 ٚ وٙترَ 

 اراضي تاير -

12331 7/0  

7.5 
 اراضي سیٍّیر حاضیٝ رٚدخا٘ٝ ارس  -

 درصذ  1تا  5/0ضیة  -

 خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك سٍٙیٗ  -

Calaric Ragosols and Flonisols 

زراعت آتي يىسااِٝ ٚ   -

 ري درختىا

 تستر سٍٙالخي رٚخا٘ٝ -

 ٘یس ضأُ ٔي ضٛد  را

 –ٔحذٚديت عٕك خان  -

 سیٍّیري 

تٙاسة وٓ تاراي زراعات    -

 آتي ٚ درختىاري 

جٌّٛیري از خغار سایٍّیري ٚ    -

 وٙترَ ٔسیّٟا 

٘سااثتاً ٔٙاسااة درختىاااري ٚ  -

 لّٕستاٖ 

6280 4/0  
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8.1 

سٜ دار ٚاريسٜ ٞاي تادتس٘ي ضىُ سٍٙري -

 تا پستي ٚ تّٙذي ٔتٛسظ تا زياد 

 درصذ  8تا  2ضیة  -

خاوٟاي وٓ عٕك تا ٘یٕٝ عٕیك تا تافات   -

ٔتٛسااظ ٚ ٔمااذار زيااادي سااًٙ ٚ 

 سٍٙريسٜ 

Eutric Leptosols,Calcaric 
Regozols 

پٛضص وٓ تاا ٔتٛساظ    -

 ٌیاٞاٖ ٔرتعي 

 چراٌاٜ فصّي ٚ اتفالي  -

ٚجٛد تعاذاد زياادي    -

ٞاي وٓ عٕاك ٚ   آتراٞٝ

 ٔٛازي

ٚجٛد ٔمذاري ساًٙ ٚ   -

 سٍٙريسٜ 

 پستي ٚ تّٙذي  -

 ٔحذٚديت عٕك خان   -

وٙترَ چارا ٚ رعايات اصاَٛ     - تٙاسة وٓ تراي چراٌاٜ  -

احیاااء ٚ تٛسااعٝ  –ٔرتعااذاري 

 جٌّٛیري از فرسايص  –ٔراتع 

تٙاسة ٔتٛسظ تراي چراي تحت  -

 وٙترَ 
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جذَٚ  پیٛست رإٞٙاي ٔٙاتع اراضي استاٖ اردتیُادأٝ   
 

إٞٙاي ٔٙاتع اراضي ر  رإٞٙاي لاتّیت استفادٜ از اراضي 

تیپ 

 اراضي

عالئٓ رٚي 

 ٘مطٝ

ٔطخصات خاوٟا ٚ عثمٝ تٙذي آٟ٘ا  ٔطخصات ٚاحذ اراضي

 ترٚش فائٛ

ٌیاٞاٖ عثیعي ٚ 

استفادٜ عٕذٜ از اراضي 

 در حاَ حاضر

ساير ٔطخصات ٚ 

 ٔساحت

لاتّیت استفادٜ از اراضي  ٔحذٚديتٟاي اساسي

ردر حاَ حاض  

لاتّیت استفادٜ از اراضي پس  عّٕیات عٕرا٘ي ٔٛرد ِسْٚ

 از ا٘جاْ عّٕیات عٕرا٘ي

 ٔساحت

لٝ
فر
ٔت
ي 
اض
ار

 

C.1 

(2.3)ٔجٕٛعٝ ٚاحذٞاي اراضي تپٝ ٞاي    ٚ

ٚ تراسٟاي فٛلا٘ي   فالتٟا (3.1,3.2) 

خاوٟاي وٓ عٕك تا عٕیاك تاا تافات     -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ

 Calcaric and gypsic 
 regosols coleyic solonchaks 

پٛضص وٓ تاا ٔتٛساظ    -

 ٌیاٞاٖ استپي 

اراضي  –چراٌاٜ فصّي  -

ديٕىاااري در  –تاااير 

 لغعات وٛچه

تیرٖٚ زدٌیٟاي سٍٙي  -

 در تعضي لسٕتٟا 

 پستي ٚ تّٙذي  -

 سیٍّیري  -

 فرسايص  -

حفاظت خاان ٚ جّاٌٛیري از    - تٙاسة وٓ تراي چراٌاٜ  -

جّاااٌٛیري از  –فرساااايص 

 وٙترَ چرا  –ديٕىاري 

تٛسظ تراي چراي تٙاسة وٓ تا ٔ -

 تحت وٙترَ 

26842 50/1  

C.2 

ٚ   (2.2)ٔجٕٛعٝ ٚاحذٞاي اراضي تپٝ ٞاا  

 (3.1)فالتٟا ٚ تراسٟاي فٛلا٘ي 

خاوٟاي وٓ عٕك تا عٕیاك تاا تافات     -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ

 Calcaric and gypsic 
 regosols coleyic solonchaks 

پٛضص وٓ تاا ٔتٛساظ    -

 ٌیاٞاٖ استپي 

اراضي  –چراٌاٜ فصّي  -

ديٕىاااري در  –تاااير 

 لغعات وٛچه

تیرٖٚ زدٌیٟاي سٍٙي  -

 در تعضي لسٕتٟا 

 پستي ٚ تّٙذي  -

 سیٍّیري  -

 فرسايص  -

حفاظت خاان ٚ جّاٌٛیري از    - تٙاسة وٓ تراي چراٌاٜ  -

جّاااٌٛیري از  –فرساااايص 

 وٙترَ چرا  –ديٕىاري 

تٙاسة وٓ تا ٔتٛسظ تراي چراي  -

 تحت وٙترَ 

12513 7/0  

C.3 

تپٝ ٞاا   ٔجٕٛعٝ ٚاحذٞاي اراضي (2.2)   ٚ

 (3.2)فالتٟا ٚتراسٟاي فٛلا٘ي 

خاوٟاي وٓ عٕك تا عٕیاك تاا تافات     -

 ٔتٛسظ تا سٍٙیٗ

 Calcaric and gypsic 
 regosols coleyic solonchaks 

پٛضص وٓ تاا ٔتٛساظ    -

 ٌیاٞاٖ استپي 

اراضي  –چراٌاٜ فصّي  -

ديٕىاااري در  –تاااير 

 لغعات وٛچه

تیرٖٚ زدٌیٟاي سٍٙي  -

 در تعضي لسٕتٟا 

 پستي ٚ تّٙذي  -

 سیٍّیري  -

 فرسايص  -

حفاظت خاان ٚ جّاٌٛیري از    - تٙاسة وٓ تراي چراٌاٜ  -

جّاااٌٛیري از  –فرساااايص 

 وٙترَ چرا  –ديٕىاري 

تٙاسة وٓ تا ٔتٛسظ تراي چراي  -

 تحت وٙترَ 

2760 2/0  
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Urban 

- - - - - - - - 13731 8/0  

اٜ
دٌ
رٚ
 ف

Airport 

- - - - - - - - 1387 1/0  

در
چٝ
يا

 

Lake 

- - - - - - - - 1717 1/0  

ٝ٘
خا
ٚد
 ر

River 

- - - - - - - - 513 02/0  
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