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مقذمٍ :
تساٍم ذكىؿبلی ٍ ٍلَع ؾطهبظزگی عی ؾبلیبى اذیط ٍ ،احطات ؾَء ظیبًجبض ًبقی اظ ایي پیبهسّب ،لعٍم زؾتیبثی
ثِ یه اؾتطاتػی هؤحط ٍ پبیساض ثطای تَلیس هحهَالت ،ظضاػی ٍ ثبغی زض البلین هرتلف وكَض ضا ایزبة هی
ًوبیس .اظ تزعیِ ٍ تحلیل آهبض عَالًی هست ثبضًسگی زض وكَض چٌیي اؾتجبط هی گطزز وِ ضطیت تغییطات
ثبضـ ّبی ؾبالًِ ٍ فهلی زض اوخط هٌبعك وكَض ثبال ثَزُ وِ ایي اهط ًكبى زٌّسُ ًَؾبى ّبی قسیس هیعاى ثبضـ
اظ ؾبلی ثِ ؾبل زیگط هی ثبقس.
پسیسُ ؾطهبظزگی ٍ ذكىؿبلی ؾبلیبى گصقتِ زض وكَض هب آحبض ٍ پیبهسّبی ًبهغلَة ذَز ضا ًكبى زازُ اؾت ثِ
گًَِ ای وِ ٍضؼیت ثبضًسگی ٍ هحسٍزیت هٌبثغ آثی ٍ قطایظ اللیوی وكَض ایي ٍالؼیت ضا ًكبى هی زّس وِ
ػبلی زض ظهبى ٍلَع ثب آحبض ٍ
ثطای پسیسُ ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی هی ثبیؿت ثطًبهِ زاقت ٍ ثِ نَضت اى ف
پیبهسّبی آى همبثلِ ًوَز.
ػالٍُ ثط ایي لعٍم افعایف ضاًسهبى اؾتفبزُ اظ آة زض وكبٍضظی ،انالح الگَی ههطف ٍ هسیطیت آثیبضی ٍ
تَرِ ثِ ثْطُ ٍضی آة ) (water use Efficiencyثبیس هسًظط لطاض گیطز ،زؾتیبثی ثِ تَلیس پبیساض زض وكَض
اظ عطیك وكت همبٍم ثِ ذكىی ،قَضی ،ؾطهب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّب ٍ قیَُ ّبی هٌبؾت وبضآهس آثیبضی ،ثطضؾی
ًؿجی وكت هحهَالت زض ّط هٌغمِ ٍ  ...اهىبى پصیطاؾت.
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فصل ايل :کليبت
مبدٌ :1معتىذات
ثِ اؾتٌبز هبزُ ( )7قطح ٍظبیف وبضگطٍُ ترههی ذكىؿبلی،

ؾطهبظزگی ٍ هربعطات وكبٍضظی ٍ

تجهطُ ّبی ( )6( ٍ )5شیل آى ،اثالغی عی ًبهِ قوبضُ  12046/31هَضخ  91/2/4لبئن همبم هحتطم قَضای ػبلی
هسیطیت ثحطاى ًٍ،بهِ قوبضُ 80/44/4369هَضخ 1392/2/21قَضای ّوبٌّگی هسیطیت ثحطاى اؾتبًساضی
وبضگطٍُ فطػی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ثب هؿئَلیت هؼبًٍت اهَض تَلیسات گیبّی ؾبظهبى تكىیل ٍ قطح
ٍظبیف ٍ آئیي ًبهِ آى تسٍیي قسُ اؾت.
مبدٌ  : 2اَذاف
اَذاف اصلی
 ایزبز ٍحست ضٍیِ زض ثطًبهِ ضیعی ّبی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی زض ثرف وكبٍضظی قٌبذت ػلوی هؿبئل هطثَط ثِ ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی هحهَالت تسٍیي اؾتطاتػی ٍ ضاّىبضّبی وبّف احطات ًبقی اظ ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ثِ تَلیس هحهَالت ظضاػی ٍثبغی
اَذاف فرعی:
 -1ثطضؾی ٍضؼیت ػَاهل اللیوی زض هٌبعك هرتلف وكبٍضظی ثوٌظَض پیف ثیٌی ثطًبهِ ّبی وكبٍضظی زض
همیبؼ هٌغمِ ای
 -2ثطضؾی ضٍـ ّبی هؤحط اؾتفبزُ اظ آة زض تَلیس هحهَالت وكبٍضظی ثوٌظَض افعایف وبضائی ههطف آة
زض تَلیسات وكبٍضظی
 -3ثطضؾی آحبض ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ثط تَلیس هحهَالت ن قبٍضظی ثوٌظَض زؾتیبثی ثِ اؾتطاتػی ّبی
هٌبؾت زض ثطًبهِ ّبی ظضاػی ٍ ثبغی ً ،ظیط تٌبٍة هٌبؾت ،تطویت هغلَة ظیطوكت ،اؾتفبزُ اظ اضلبم همبٍم ثِ
ذكىی ٍ ؾطهب ،ثْیٌِ وطزى هست ضقس ٍ اؾتفبزُ هغلَة اظ ضٍقْب ٍ ػولیبت ثِ ظضاػی هٌبؾت.
-روغ آٍضی ٍ روغ ثٌسی اعالػبت اظ هٌبثغ زاذلی ٍ ذبضری ثهَضت هساٍم
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-اعالع ضؾبًی هساٍم ٍ هطتت اظ عطیك تسٍیي

ٍ تجییي ضٍـ ّبی ؾبظگبض ٍ هؤحط رْت وبّف احطات

ضای هحهَالت هرتلف ظضاػی ٍ ثبغی زض هٌبعك هرتلف .
ذكىؿبلی ة
مادٌ: 3تعبریف ياشٌ َب ياصطالحبت :
قبٍضظی
 كارگروه تخصصی  :وبضگطٍُ ترههی ذكىؿبلی ،ؾطهبظزگی ٍ هربعطات ن كارگروه فرعی :وبضگطٍُ فطػی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگیالف  :خشکسالی ):(DroughT
ثِ ًجَز یب اًسن ثَزى ثبضاى زضیه زٍضُ عَالًی گفتِ هی قَز وِ ثبػج ػسم تَاظى زض هیعاى آة ٍ زض ًتیزِ
آى ووجَز آةً ،بثَزی گیبّبى ،ون قسى قست رطثبى آة ،وبّف ػوك آثْبی ؾغحی ٍ ذبن هطعَة هی
قَز.ایي اتفبق ظهبًی ضخ هیسّس وِ تجریط آة اظ گیبّبى اظ حس هؼوَل زض هست هؼیٌی ثیكتط قَز.
انواع خشکسالی:
 -1ذكىؿبلی َّاقٌبؾی
 -2ذكىؿبلی وكبٍضظی
 -3ذكىؿبلی ّیسضٍلَغیىی
 -4ذكىؿبلی التهبزی – ارتوبػی
ب :سرمازدگی):(Chilling
ؾطهبظزگی ثِ ٍلَع پسیسُ افت ًبگْبى زهب ذبضد اظ ظهبى هَضز اًتظبض (ؾطهبی ظٍزضؼ پبئیعُ زیطضؼ ثْبضُ )
اعالق هی قَز  .ؾطهبظزگی زض فهل ضٍیف ٍ زض زهبّبی ثبالی نفط اتفبق هی افتس  .زض نَضتیىِ ید ظزگی
))Freezingزض فهل ضٍیف ٍ یب ظهؿتبى ٍ زض زهبّبی ظیط نفط اتفبق هی افتس.
انواع سرما:
 -1سرمای انتقالی یا جبهه ای:
ایي ًَع ؾطهب گؿتطُ ٍؼیػی زاضز ٍ ّوطاُ ثب ثبزّبی ؾطز ٍَّای اثطی اؾت ٍ هحلی ًوی ثبقس ٍ ثب وبّف ّبی
زهبی قسیس ّوطاُ اؾت ٍ ثِ زلیل ٍؾؼت ظیبز وٌتطل ٍ همبثلِ ثب آى هكىل اؾت.
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 -2سرمای تشعشعی:
ایي ؾطهب هحلی اؾت ٍ ثِ ٍاؾغِ اظ زؾت ضفتي حطاضت شذیطُ ـزُ زض ظهیي ثط احط تكؼكغ ثِ ٍرَز هی آیس .
ایي ًَع ؾطهب زض َّایی وبهالً آضام ،ثسٍى ثبز ٍ اثط ٍ زض ؾبػبت ًعزیه ثِ علَع آفتبة اتفبق هی افتس ٍ زض
نَضتی وِ اظ ضٍـ هٌبؾجی اؾتفبزُ قَز هی تَاى ثب آى همبثلِ وطز.
 ثحران  :قطایغی اؾت وِ زض احط حَازث  ،ضذسازّب ٍ ػولىطزّبی عجیؼی ٍ اًؿبًی ( ثِ رع هَاضز هَضَػِزض حَظُ ّبی اهٌیتی ٍ ارتوبػی ) ثِ عَض ًبگْبًی یب غیط اقثل وٌتطل ثَرَز هی آیس ٍهَرت ایزبز هكمت ٍ
ؾرتی ثِ یه هذ هَػِ یب ربهؼِ اًؿبًی هی گطزز ٍ ثطعطف وطزى آى ًیبظ ثِ الساهبت اضغطاضی ،فَضی ٍ
فَق الؼبزُ زاضز.
 مذیریت جبمع ثحران  :فطایٌس ثطًبهِ ضیعی  ،ػولىطز ٍ الساهبت ارطائی اؾت وِ تَؾظ زؾتگبّْبیزٍلتی  ،غیطزٍلتی ٍ ػوَهی پیطاهَى قٌبذت ٍ وبّف ؾغح هربعطات ( هسیطیت ذغطپصیطی) ٍ هسیطیت
ػولیبت همبثلِ ٍ ثبظؾبظی ٍ ثبظ تَاًی هٌغمِ آؾیت زیسُ (هسیطیت ثحطاى) نَضت هی پصیطز .زض ایي فطآیٌس ثب
هكبّسُ پیف ًكبًگطّب ٍ تزعیِ ٍ تحلیل آًْب ٍ هٌبثغ اعالػب

ی زض زؾتطؼ تالـ هی قَز ثِ نَضت
ت

یىپبضچِ ،ربهغ ٍ ّوبٌّگ ثب اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی هَرَز اظ ثحطاًْب پیكگیطی ًوَزُ یب زض نَضت ثطٍظ آًْب
ثب آهبزگی الظم زض رْت وبّف ذؿبضت ربًی ٍ هبلی ثِ همبثلِ ؾطیغ پطزاذتِ تب قطایظ ثِ ٍضؼیت ػبزی
ثبظگطزز.
چرخٍ مذیریت ثحران :چْبضهطحلِ هسیطت ثحطاى قبهل پیكگیطی،آهبزگی،همبثلِ ٍثبظؾبظی اؾت. -1پيشگيری  :هزوَػِ الساهبتی اؾت وِ ثب ّسف رلَگیطی اظ ٍلَع حَازث ٍ یب وبّف آحبض ظیبًجبض آى ،
ؾغح ذغط پصیطی ربهؼِ ضا اضظیبثی ًوَزُ ٍ ثب هغبلؼبت ٍ الساهبت الظم ؾغح آى ضا تب حس لبثل لجَل وبّف
هی زّس .
- 2آمبدگی  :هزوَػِ الساهبتی اؾت وِ تَاًبئی ربهؼِ ضا زض اًزبم هطاحل هرتلف هسیضیت ثحطاى افعایف
هیسّس وِ قبهل روغ آٍضی اعالػبت  ،ثطًبهِ ضیعی ،ؾبظهبًسّی ،ایزبز ؾبذتبضّبی هسیطیتی ،آهَظـ ،تبهیي
هٌبثغ ٍ اهىبًبت ،توطیي ٍ هبًَض اؾت.
 -3مقبثلٍ  :اًزبم الساهبت ٍ اضائِ ذسهبت اضغطاضی ثِ زًجبل ٍلَع ثحطاى اؾت وِ ثب ّسف ًزبت ربى ٍ هبل
اًؿبًْب ،تبهیي ضفبُ ًؿجی ثطای آًْب ٍ رلَگیطی اظگؿتطـ ذؿبضات اًزبم هی قَز .ػولیبت همبثلِ قبهل اعالع
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ضؾبًیّ ،كساض ،رؿت ٍ رًَ ،زبت ٍ اهساز ،ثْساقت ،زضهبى ،تبهیي اهٌیت ،تطاثطی ،اضتجبعبت ،فَضیتْبی
ضل هَاز ذغطًبن ،ؾَذت ضؾبًی ،ثطلطاضی قطیبًْبی حیبتی
پعقىی ،تسفیي ،زفغ پؿوبًسّب ،هْبض آتف ،وٌت
ٍؾبیط ذسهبت اضغطاضی شیطثظ اؾت.
 -4ثبزظبزی ي ثبزتًاوی  :ثبظؾبظی قبهل ولیِ الساهبت الظم ٍ ضط ٍضی پؽ اظ ٍلَع ثحطاى اؾت وِ ثطای
ثبظگطزاًسى ٍضؼیت ػبزی ثِ هٌبعك آؾیت زیسُ ثب زض ًظط گطفتي ٍیػگیْبی تَؾؼِ پبیساض ،ضَاثظ ایوٌی،
هكبضوتْبی هطزهی ٍ هؿبئل فطٌّگی  ،تبضیری  ،ارتوبػی هٌغمِ آؾیت زیسُ اًزبم هی گیطز.
ثبظتَاًی ًیع قبهل هزوَػِ الساهبتی اؾت وِ رْت ثبظ گطزاًسى قطایظ رؿوی ،ضٍحی ٍ ضٍاًی ٍ ارتوبػی
آؾیت زیسگبى ثِ حبلت عجیؼی ثِ اًزبم هی ضؾس.
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فصل ديم  :شرح يظبیف تخصصی
مبدٌ  -4شرح يظبیف
۞ :ثروبمٍ ریسی َ،مبَىگی يوظبرت در مذیریت خشکعبلی ي ظرمبزدگی:
 -1ؾیبؾت گصاضی ٍ تؼییي ضاّجطزّبی ربهغ زض ظهیٌِ هسیطیت ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی زض اؾتبى
 -2تْیِ ٍ تسٍیي ثطًبهِ ّبی ضاّجطزی ،وَتبُ هست ،هیبى هست ٍثلٌس هست هتٌبؾت ثب ثطًبهِ ّبی پٌذ

ؾبلِ

تَؼعُ التهبزی ٍارتوبػی وكَض ٍاؾتبى
 -3تْیِ ٍ تسٍیي ثطًبهِ ّبی هٌغمِ ای زض رْت اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ آة هَرَز زض ثرف وكبٍضظی ٍوبّف
خؾبضت ّبی ًبقی اظ ذكىؿبلی ثب اٍلَیت زقتْبی ثحطاًی
 -4ثطًبهِ ضیعی رْت تأهیي هٌبثغ هبلی ٍ اػتجبضی هَضز ًیبظٍ تزْیعات الظم.
 -5تأئیس ،تهَیت ٍ اًؼمبز تَافمٌبهِ ،لطاضزاز ٍ ؾبیط الساهبت ثِ هٌظَض تْیِ ٍ تأهیي

هٌبثغ اظ زاذل ٍ ذبضد

وكَض زض لبلت لَاًیي ربضی وكَض
ضًبهِ ضیعی الظم رْت قٌبؾبیی ظطفیت ّب ٍ اؾتؼسازّبی اؾتبى
 -6ة
 -7تْیِ ٍ اضائِ زؾتَضالؼولْبی ارطایی ،وَتب ُ ٍ هیبى ٍثلٌس هست رْت وبّف ذؿبضت ّبی ًبقی

اظ

ؾطهبظزگی ٍ ذكىؿبلی زض هحهَالت ظضاػی ٍ ثبغی اؾتبى
 -8روغ آٍضی اعالػبت هَرَز زض اضتجبط ثب ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ،تكىیل ثبًه اعالػبتی اظ هٌبثغ زاذل
ٍ ذبضد ٍ اضائِ ضاّىبضّبی هؤحط.
 -9تسٍیي ثطًبهِ ّبی ًظبضتی ٍ اضظیبثی عطح ّب ٍ پطٍغُ ّبی اضائِ قسُ
 -10ثطضؾی ٍ تهَیت وبضگطٍّْبی ترههی ظیط هزوَػِ ؾطٍیؽ اؾتبًی
۞  :پصيَش در مذیریت خشکعبلی ي ظرمبزدگی:
 -1پبیف هؤلفِ ّبی َّاقٌبؾی
 -2تْیِ ًمكِ اللیوی گیبّبى ظضاػی ٍ ثبغی
 -3پیف ثیٌی ؾبذتبضّبی هغبلؼبتی ثطای تحلیل ،اضظیبثی ٍ هسیطیت ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی
 -4پبیف ) (monitoringؾبظگبضی گیبّبى ثِ ذكىی ٍ ؾطهب ( ثطحؿت ًَع گیبُ ،ضلن ،هٌبعك ،قطایظ ٍ
فهل وبقت)
 -5ثطضؾی ٍ پیكٌْبز ضٍـ ّبی هٌبؾت ػولیبت ظضاػی ،ؾیؿتن وبقت ،تطاون وكت رْت اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ
آة هَرَز
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 -6ثطضؾی ٍ اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی ًَیي ایزبز گیبّبى هتحول ثِ ذكىی ٍ ؾطهب ( زثل ّبپیلَئیسّب ،هٌْسؾی
غًتیه ،ثیَتىٌَلَغی)
 -7ثطضؾی ٍ پیكٌْبز تٌبٍة ظضاػی هٌبؾت زضزقتْب ٍ البلین هرتلف
 -8ثطضؾی ٍ اضائِ ضاّىبضّبی ػولی هسیطیت هجبضظُ ثب ؾطهبظزگی زض هٌبعك هرتلف زض ثحطاى ؾطهبظزگی
 -9ثطضؾی ٍ اضائِ ضاّىبضّبی هٌبؾت رْت اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی هرتلف آثیبضی زض اًَاع هحهَالت ظضاػی ٍ
ثبغی
 -10ثطضؾی ٍ اضائِ ضاّىبضّبی ػولی هسیطیت ترهیم ٍ ههطف آة وكبٍضظی زض هٌبعك هرتلف وكَض زض
قطایظ ثحطاى ذكىؿبلی ٍ ذكىی
 -11ثطضؾی ضٍـ ّبی افعایف ظطفیت ًگْساضی آة زض ذبن ( اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی ظضاػی ،قرن ثْبضُ،
وٌتطل ػلفْبی ّطظ ،ههطف وَزّبی آلی ،وَز ؾجع ٍ )......
 -12ثطضؾی ٍ اضائِ ضاُ وبضی ػول ی رْت اؾتفبزُ اظ آة ّبی ًب هتؼبضف (آثْبی قَض ،فبضالة قْطی ٍ
ضٍؾتبیی ،ظُ آثْب ٍ)....
 -13ثطضؾی آحبض ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ثِ ٍضؼیت ارتوبػی ٍ التهبزی وكبٍضظاى ٍ ؾبیط گطٍّْب.
-14تْیِ ًمكِ ّبی پٌِْ ثٌسی ضیؿه ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی هحهَالت وكبٍضظی .
رمبزدگی:
۞  :پيش آگبَی يپيشگيری در مذیریت خشکعبلی ي ض
 -1ایربز پبیگبُ اعالػبت ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی وكبٍضظی
 -2ایزبز ثبًه اعالػبت زض ظهیٌِ اللین ،هحهَل ،آة ٍ ذبن ،هؿبئل ارتوبػی ٍ التهبزی
 -3اًتكبض یبفتِ ّب ٍ زؾتبٍضزّبی تحمیمبتی
 -4ثطگعاضی وبضگبّْبی آهَظقی ٍ هكَضتی زضظهیٌِ ؾطهبظزگی ٍ ذكىؿبلی
 -5تكىیل رلؿبت هطتت زض اضتجبط ثب ؾطهبظزگی ٍ ذكىؿبلی
 -6پیف ثیٌی ٍ عطاحی ؾیؿتن ّبی پیف آگبّی  ،قجىِ ّبی هطالجت ٍ اعالع ضؾبًی ثطای هسیطیت ٍ وبّف
احطات ظیبى ثرف ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی.
 -7فطاّن آٍضزى قطایظ الظم ثطای ایزبز ٍ تَؾؼِ قجىِ ّبی اعالع ضؾبًی ٍ قجىِ ّبی هطالت اظ
عطیك ضؾبًِ ّبی ػوَهی ٍ گطٍّی.
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هعاضع اظ

-8عطاحی ؾیؿتن ّبی ًَیي ثیوِ ای (ثیوِ ّبی قبذم آّة ٍ َّا ) ثِ هٌظَض وبّف ضیؿه ذكىؿبلی ٍ
ؾطهبظزگی زض رْت افعایف ضطیت اهٌیت غصایی زض وكَضٍاؾتبى .
-9هكرم ًوَزى هٌبعك ثب ضیؿه ثبالی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ثب تَرِ ثِ آهبض ٍ اعالػبت غطاهتْبی
پطزاذتی ؾٌَات گصقتِ نٌسٍق ثیوِ وكبٍضظی .
۞  :آمبدگی در مذیریت خشکعبلی ي ظرمبزدگی:
 -1ثطگعاضی ّوبیف ّب ،وبضگبّْب ٍ ًكؿت ّبی ػلوی ـ ترههی ثب هَضَع ذكىی

 ،ذكىؿبلی ٍ

ؾطهبظزگی زضحَازث غیط هتطلجِ ثِ هٌظَض تجبزل اعالػبت ٍ ثْطُ گیطی اظ پتبًؿیل هطاوع ٍ هزبهغ ترهیهی
ػلوی ٍ ارطای وكَضٍاؾتبى.
خنهی ٍ ػوَهی ثطای آقٌب قبذتي وكبٍضظاى ثب هؿبئل هطثَط ثِ
 -2تسٍیي ثطًبهِ ّبی آهَظقی ،فطٌّگی ،ت
ذكىی ٍ ؾطهبظزگی ٍ ضٍـ ّبی هسیطیت ضیؿه ٍ عطح ّبی وبٌّسگی ذؿبضت .
 -3عطاحی ٍ ثطگعاضی وبضگبّْبی آهَظقی ٍ تطٍیزی،ؾویٌبضّب ثِ نَضت هلی ،هٌغمِ ای ٍ اؾتبًی
 -4عطاحی ٍ ثبظزیس اظ وكَضّبیی وِ ثب هؿئلِ ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ضٍثطٍ ثَزُ ٍ اؾتفبزُ اظ تزبضة آًْب
ّ -5وبٌّگ ًوَزى ٍظبیف  ،اذتیبضات ٍ هؿئَلیت ّبی ولیِ ثرف ّبٍ ،احسّب ٍ تكىیالت زٍلتی ٍ
غیطزٍلتی زضاهط هسیطیت ثحطاى ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی
ّ -6وىبضی ٍ ػضَیت زض ثطًبهِ ّبی هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی همبثلِ ثب حَازث ٍ ثحطاى ّب
 -7تحلیل ٍضؼیت آة ٍ َّا زض گصقتِ ٍ پیف ثیٌی ٍضؼیت آیٌسُ

زض رْت نسٍض ّكساضّبی الظم

ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی .
۞  :ثبز ظبزی در مذیریت خشکعبلی ي ظرمبزدگی:
 -1پیـ ثیٌی ؾبذتبضّبی هسیطیت زض همبعغ ظهبًی ػبزی ٍ ثحطاًی رْت ثطآٍضز نس مات ٍ ذؿبضات حبنلِ
اظ ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی .
 -2روغ آٍضی آهبض ٍ اعالػبت اظ هٌبعك ذؿبضت زیسُ رْت ثطآٍضز ذؿبضت ٍاضزُ ٍ اؾتفبزُ زض حَازث
احتوبلی ثؼسی ثطای تؼییي ؾطی ّبی ظهبًی .
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 -3ثطًبهِ ضیعی رْت تأهیي هٌبثغ هَضز ًیبظ ،ثبظؾبظی ذؿبضات ٍاضز قسُ ثِ ثْطُ ثطزاضاى .
 -4ترهیم ٍام ّبی ون ثْطُ ٍ تْیِ ثؿتِ ّبی حوبیتی ثب ّسف ووه ثِ ذؿبضت زیسگبى .
ّطُ ثطزاضاى زض ذهَل هٌبثغ ٍ تزْیعات اؾتبًی ٍوكَضی .
 -5آگبُ ًوَزى ة
-6پطزاذت اػتجبضات ذؿبضات لْطی اظ وبًبل ثیوِ وكبٍضظی ثِ ذؿبضت زیسگبى ًبقی اظ ذكىؿبلی ٍ
ؾطهبظزگی ثطاثط هبزُ  10لبًَى تٌظین ثركی اظ همطضات هبلی زٍلت ههَة . 1366
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فصل ظًم :اعضبء کبرگريٌ
مبدٌ  :5ترکيت اعضبء کبرگريٌ:
اعضبی اصلی :
هؼبٍى اهَض تَلیسات گیبّی ؾبظهبى ( ضئیؽ وبضگطٍُ) هسیطظضاػت ( لبئن همبم) وبضقٌبؼ هؼبًٍت ( زثیطوبضگطٍُ فطػی ترههی ) هسیطّوبٌّگی تطٍیذ وكبٍضظی ؾبظهبى هسیطحفظ ًجبتبت هؼبًٍت.هسیطآة ٍذبن ؾبظهبى هسیطثبغجبًی هؼبًٍتهسیطن هٌبثغ عجیؼی اؾتبى
ل
ً.وبیٌسُ ؾبظهبى چبی وكَض ضئیؽ هطوعتحمیمبت وكبٍضظی ٍهٌبثغ عجیؼی اؾتبى . ًوبیٌسُ هَؾؿِ تحمیمبت ثطًذ وكَض . ًوبیٌسُ نٌسٍق ثیوِ هحهَالت وكبٍضظی اؾتبى ًوبیٌسُ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی وكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی اؾتبى . ًوبیٌسُ ؾبظهبى تؼبٍى ضٍؾتبئی اؾتبىًوبیٌسُ هؼبًٍت ثْجَزتَلیسات زاهی ؾبظهبى هسیطاهَضػكبیطی ؾبظهبى .اعضبی َمکبر :
ًوبیٌسُ هسیطول هسیطیت ثحطاى اؾتبىًوبیٌسُ ؾبظهبى نٌؼت ،معز ى ٍ تزبضت اؾتبىًوبیٌسُ زاًفوسُ وكبٍضظی زاًكگبُ گیالى .ًوبیٌسُ ازاضُ ول َّاقٌبؾی اؾتبى.ًوبیٌسُ ؾبظهبى آة هٌغمِ ای اؾتبىتجصرٌ :1ثبؾتٌبزتجهطُ ( )5هبزُ ( )7قطح ٍظبیف وبضگطٍُ ترههی ذكىؿبلی ،ؾطهبظزگی ٍ هربعطات
ثرف وكبٍضظی ،ضیبؾت وبضگطٍُ فطػی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ثط ػْسُ هؼبٍى اهَض تَلیسات گیبّی ؾبظهبى
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ذَاّس ثَز وِ ثب حىن ضئیؽ وبضگطٍُ ترههی ذكىؿبلی ،ؾطهبظزگی ٍ هربعطات ثرف وكبٍضظی هٌهَة
هیـٍز .
تجصرٌ  :2ثبؾتٌبز تجهطُ ( )5هبزُ ( )7قطح ٍظبیف وبضگطٍُ ترههی ذكىؿبلی ،ؾطهبظزگی ٍ هربعطات
ثرف وكبٍضظی ،ضئیؽ ٍزثیطوبضگطٍُ فطػی ترههی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی ثِ ػٌَاى اػضبی انلی

(

ًوبیٌسُ هؼبًٍت هطثَعِ ) زض وبضگطٍُ ترههی ذكىؿبلی ،ؾطماظزگی ٍ هربعطات ثرف وكبٍضظی ذَاٌّس
ثَز.
تجصرٌ ّ :3طیه اظ ًوبیٌسگبى پؽ اظ هؼطفی تَؾظ همبم هؿئَل زؾتگبُ هتجَع ثب حىن ضئیؽ وبضگطٍُ فطػی
ترههی ثطای هست زٍ ؾبل ثِ ػضَیت وبضگطٍُ فطػی ترههی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی هٌهَة هی قًَس.
تجصرٌ  :4وبضگطٍُ فطػی ترههی هی تَاًس حؿت هَضز زض هَضَع هَضز ثحج اظافطاز زیگط رْت قطوت
زض رلؿبت ثسٍى حك ضأی زػَت ثؼول آٍضز.
تجصرٌ  :5وبضگطٍُ فطػی ترههی می تَاًس ثطای پیكجطز اهَض هطثَعِ ثِ ذَز ًؿجت ثِ تكىیل ظیطوبضگطٍُ
ّبی فطػی ترههی اظ هیبى اػضبی ذَز  ،اػضبی ّیأت ػلوی زاًكگب ّْب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی،
هترههبى ،وبضقٌبؾبى زؾتگبّْبی ارطائی السام ًوبیس.
تجصرٌ  :6وبضگطٍُ فطػی هی تَاًس ثٌب ثِ ضطٍضت ًؿجت ثِ ازغبم ٍ اًح الل ظیطوبضگطٍّْبی فطػی ترههی
السام ًوبیس.
تجصرٌ  :7آئیي ًبهِ زاذلی وبضگطٍُ فطػی ترههی ذكىؿبلی ٍ ؾطهبظزگی پؽ اظ تهَیت زض وبضگطٍُ
ترههی ذكىؿبلی ،ؾطهبظزگی ٍ هربعطات ثرف وكبٍضظی تَؾظ ضئیؽ وبضگطٍُ فطػی اثالؽ ذَاّس قس.
ایه شرح يظبیف در َفت مبدٌ ي َفت تجصرٌ پط از تصًیت در جلعٍ مًرخ 1392/2/26کبرگريٌ
تخصصی خشکعبلی ،ظرمبزدگی ي مخبطرات ثخش کشبيرزی طی وبمٍ شمبرٌ

 106/1/15272مًرخ

 1392/2/30ثٍ معبين محترم امًر تًليذات گيبَی ثٍ عىًان رئيط کبرگريٌ فرعی تخصصی خشکعبلی
ي ظرمبزدگی جُت اجرا اثالغ می گردد.
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