بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
ثخص تحمیمبت خٌگل ٍ هشتـ دس سبل  1371تبسیس گشدیذ .فوذُ فقبلیتْبی آى دس صهیٌِ ّبی خٌگل ،هشتـ ،گیبّبى
داسٍئی ،گیبّطٌبسی ،چَة ضٌبسی ،ثیبثبى صدایی ،تحمیك دس صهیٌِ صٌَثش ٍ دسختبى سضیـ الشضذ ،آفبت ٍ ثیوبسیْبی
دسختبى خٌگلی ٍ هشاتـ ٍ ّوچٌیي ضٌبسبیی ٍ پظٍّص گیبّبى هشتقی ٍ داسٍئی است.
محذودیت ها و چالشهای پیش رو
هحذٍدیتْبی هَخَد فوذتب هقغَف ثِ ثْشُ ثشداسیْبی غیش اصَلی اص هشاتـ وطَس ثَدُ است وِ ثِ ضشح صیش هیتَاى
تجییي ًوَد:
 ٍسقت صیبد هشاتـ تخشیت یبفتِ ًبضی اص چشای ضذیذ ٍ خبسج اص فصل ٍ دس ًتیدِ فذم اهىبى ثْشُ هٌذیوطَس اص پٌبًسیل تَلیذ هشاتـ
 فشسبیص ضذیذ خبن دس هشاتـ تخشیت یبفتْبی وِ سیضضْبی خَی آى فوذتب ثِ صَست ثبساى هیجبضذ افضایص تشاون گًَْْبی خطجی ٍ غیش خَضخَسان ٍ وبّص گًَِ ّبی هشغَة دس هشاتقی وِ ثخطیفوذُ سیضضْبی خَی آى ثِ صَست ثشف هیجبضذ
 فذم وبسآیی هٌبست اثضاسّبی لبًًَی دس افوبل هذیشیت ثش هشاتـ ،ثِ خصَظ دس صهیٌِ سفبیت ؽشفیتچشای هشاتـ ثشسیْبی اًدبم ضذُ عی یه دٍسُ دٍ سبل ًطبى دادُ وِ ّ 29ضاس پشًٍذُ تخلف دس هَسد
هشاتـ وطَس صَست گشفتِ است ٍ ووتش اص  9دسصذ هٌدش ثِ صذٍسحىن هحشٍهیت هتخلف ضذُ است.
 تجذیل هشاتـ ثِ اساضی صسافی دس هٌبعك پش ضیت ٍ سّب سبصی آًْب پس اص چٌذ سبل صسافت دین ًجَد سٍضْبی هٌبست ٍ سبصگبس ثب ضشایظ وطَس دس صهیٌِ تقییي ؽشفیت ،گشایص ٍ ٍضقیت هشاتـ حضَس دام دس توبم سبل ثِ خض ایبهی وِ هحذٍدیتْبی خَی هبًـ اص حضَس دام دس هشاتـ هیگشدد (دس هشاتـسٍستبیی ثِ دلیل ًؾبم سٌتی ثْشُ ثشداسی اص هشاتـ)
 حضَس خوقیت فشاتش اص تَاى هشاتـ دس للوشٍ هشاتـ وطَس ٍ ثِ تجـ آى حضَس دام ثیص اص ؽشفیت ٍ دس ًتیدِاستوشاس سًٍذ تخشیت هشاتـ
 ًؾبم داهذاسی سٌتی هقیطتی فذم اعالفبت وبفی اص اثشات سًٍذ تغیشات ًبضی اص ثشٍص خطىسبلیْب ثش هشاتـ ٍ دس ًتیدِ ًجَد اعالفبتوبفی ثشای هذیشیت خطىسبلی ثِ خصَظ خطىسبلیْب غیش ًشهبل ٍ ثحشاى صا

 ووجَد فلَفِ ٍ دام هبصادراهکارها و اولویتهای راهبردی تحقیقات مرتع
 هقشفی سٍضْبی افضایص تَلیذ فلَفِ دس ّش یه اص هٌبعك آة ٍ َّایی هتقبدل وشدى ؽشفیت هشاتـ ثب تقذاد دام هقشفی سٍضْبی افضایص سْن هطبسوت هشتقذاساى هقشفی سٍضْبی افضایص داًص هشتقذاساى هقشفی سٍضْبی ثْجَد التصبد هشتـ هقشفی سٍضْبی هٌبست هذیشیت هشاتـ دس ضشایظ خطىسبلی هقشفی ٍ ضٌبسبیی تٌگٌبّبی لبًًَی هذیشیت هشاتـ وطَس -تذٍیي سٍضْبی اًذاصّگیشی ٍ اسصیبثی دس اوَسیستوْبی هشتقی

استبى آرسثبیدبى غشثی اص خولِ استبًْبی هستقذ اص لحبػ هٌبثـ عجیقی تدذیذ ضًَذُ است ٍ.یظگیْبی آة ٍ َّایی ٍ
اللیوی ،تٌَؿ اوَلَطیىی ٍ ثیَلَطیىی،تیپ هتٌَؿ اساضی ٍ استقذاد خبن ٍ  ...ضشایظ سا ثشای سٍیص اًَاؿ گًَِ
ّبی گیبّی خَدسٍ ٍ استمشاس ٍ صًذگی اًَاؿ خبًَساى ٍحطی دس استبى فشاّن سبختِ است ثِ عَسیىِ دس عی اًدبم
خوـ آٍسی فلَس استبى آرسثبیدبى غشثی دس هشوض تحمیمبت وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی تب وٌَى  105تیشُ 550،خٌس ٍ
ثیص اص  1200گًَِ خوـ آٍسی ٍ ضٌبسبیی ضذُ است.
هٌبثـ عجیقی فالٍُ ثش اّویت التصبدی ،وبسوشدّبی صیست هحیغی (تشسیت وشثي ،سبهبًذّی گشدش آة دس
عجیقت ،تلغیف ٍ پبالیص َّا ،وبّص سیل)-گشدضگشی ٍ تَلیذ گیبّبى داسٍیی ،صٌقتی ،هقغش -حفؼ خبن ٍ
رخبیش طًتیىی داضتِ ٍ ثِ دلیل تدذیذ پزیش ثَدى اّویت آى اص ًفت ٍ گبص ثیطتش است .خٌگلّب ثِ فلت ٍیظگی
هتقذد خَد ًمص پش اسصضی اص خٌجِّبی هختلف ثشفْذُ داسًذ .هثل تَلیذ اوسیظى ،سبهبًذّی گشدش آة دس عجیقت،

تلغیف ٍ پبالیص َّا ،تذاٍم ٍ حفؼ ًؾبم صیستی ،وبّص سیل ،ایدبد هٌؾشگبُّبی تفشخی ٍ تفشیحی ٍ

تشسیت

وشثي ،خٌگلّب ثِ تٌْبیی  65دسصذ آة ضیشیي وطَس سا تأهیي ٍ دس حفؼ خبن ًمص اسبسی داسًذ.
دس حبل حبؽش هسبحت هشاتـ استبى ّ 2668124ىتبس هیجبضذ وِ ّ 550767ىتبس یقٌی  %21آى سا هشاتـ خَة ٍ
ّ 1072331ىتبس آى یقٌی  %40آى سا هشاتـ هتَسظ ٍ ّ 1045026ىتبس یقٌی  %39آى سا هشاتـ فمیش تطىیل هیذٌّذ
وِ همذاس تَلیذ فلَفِ خطه لبثل ثشداضت سبالًِ ثب تَخِ ثِ تذاٍم ٍ تبثیش چٌذ سبلِ خطىسبلی اخیش ٍ وبّص
چطوگیش تَلیذ فلَفِ 5929081تي هیجبضذ ٍ هذت صهبى چشا دس هشاتـ استبى ثب تَخِ ثِ ضشایظ اوَلَطیىی ،ضشایظ
اللیوی ٍلذست تدذیذ حیبت ٍ فشف هحل دس آى هتغیش ثَدُ ٍ حذٍدا 3تب9هبُ دس سبل هیجبضذ .ول تقذاد دام هتىی
ثِ هشاتـ استبى ٍ6925688احذ داهی ثَدُ وِ اص ایي تقذاد

ٍ2947400احذ داهی هدبص هیجبضذ ٍهبثمی ثِ تقذاد

ٍ3978288احذ داهی ثصَست دام غیش هدبص ثَدُ ٍاثشات هخشة صیبدی ثش اوَسیستن ّبی عجیقی ٍهٌبثـ هلی استبى
ٍاسد هی آٍسد.دس ًْبیت ایٌىِ هشاتـ استبى ثِ لحبػ تٌَؿ صیستی ٍ ًمص آى دس تبهیي فلَفِ داهی تبثیش هْوی سا دس
التصبد استبى ثش فْذُ داسدّ.وبًغَس وِ دس ثبال روش ضذ اص حذٍد

ّ2668124ىتبس هشتـ استبى ًضدیه ثِ

ّ550767ىتبس آى خضء هشاتـ دسخِ یه هحسَة هیطًَذ وِ ثِ دلیل ثشٍص خطىسبلی ّبی هوتذ ٍچشای ثی سٍیِ
ّن اوٌَى دس هقشض خغش لشاس داسد .هسبحت خٌگلْبی عجیقی استبى ّ 101000ىتبس است.

 -13هرباریوم ً :وًَِ ّبی ضوبسُ داس ضذُ ّشثبسین ثِ تقذاد
 1260گًَِ سا ضبهل هی ضَد .ثضسگتشیي تیشُ هَخَد دس ّشثبسین

 8672هَسد ثَدُ وِ حذٍد  95تیشُ 520 ،خٌس ٍ
 Astraceaeثب  65خٌس ٍ  176گًَِ است .

تیشّْبی ثضسي ثقذی ثِ تشتیت ثب ثیطتشیي تقذاد گًَِ فجبستٌذ اصتیشُ  Fabaceaeثب  140گًَِ ،تیشُ  Poaceaeثب
 87گًَِ Brassicaceae،ثب  86گًَِ ٍ  Lamiaceaeثب  83گًَِ هی ثبضذ.
-14طرحهای صنوبر:
ایستگبُ تحمیمبتی سبفتلَ ثِ ٍسقت ّ 41ىتبس ٍ ایستگبُ تحمیمبتی سسَل آثبد ثِ ٍسقت ّ 9ىتبس ثشای تحمیمبت
دس استجبط ثب صٌَثش احذاث ضذُ است .دس حبل حبضش دٍ عشح آصهبیص هشحلِ ًْبیی سبصگبسی دٍ سگْبی ثیي گًَِ
ای صٌَثش ٍ آصهبیص هشحلِ ًْبیی سبصگبسی اسلبم هختلف صٌَثش خْت هقشفی هٌبسجتشیي آًْب ثِ اخشا دس ایستگبُ

سسَل آثبد ضْشستبى هیبًذٍآة دس حبل اخشا هی ثبضذ (.صٌَثش اص هحصَالت صسافی است وِ دس آرسثبیدبى غشثی
وطت ٍ تَلیذ هی ضَد ّ 20968ىتبس اص اساضی استبى صیش وطت صٌَثش است وِ ثب تَلیذ ّ 467ضاس هتشهىقت ستجِ
دٍم وطَس سا ثِ خَد اختصبظ هی دّذ ًتبیح اٍلیِ تحمیمبت دس لبلت عشح سبصگبسی ٍ هیضاى تَلیذ ولَى صٌَثشدس
استبى ثیبًگش ایي است وِ  populus nigraثب ولَى  154اص ًغش تَلیذ سضذ سشیقی داسد ٍ همبٍهت آى ثِ آفبت ٍ
اهشاض گًَبگَى ثیطتش اص سبیش گًَِ ّب است).
جذول -1مشخصات پرسنل بخش
سدیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

1

احوذ احوذی

2

هٌْبص حیذسی

سضتِ تحصیلی
ّیئت فلوی ٍ داًطدَی دوتشی

ٍؽبیف
هدشی ٍ ّوىبس عشح

فلَم هشتـ
ّیئت فلوی ٍ داًطدَی دوتشی فلَم

هدشی ٍ ّوىبس عشح

گیبّی
3

صّشا ّبضوی

دوتشی

هدشی ٍ ّوىبس عشح

4

هظگبى الستی

فَق لیسبًس سیستوبتیه گیبّی

هدشی ٍ ّوىبس عشح

5

صبثش لبسوپَس

فَق لیسبًس خٌگلذاسی

ّوىبس عشح

6

پشی ضبًىی

فَق لیسبًس صسافت

ّوىبس عشح

7

ثْوي فلیضادُ

فَق لیسبًس صسافت

هدشی ٍ ّوىبس عشح

8

سیبهه حٌیفِ

داًطدَی دوتشی گیبّپضضىی

هدشی ٍ ّوىبس عشح

9

سحوبى سحین دخت

فَق لیسبًس هشتقذاسی

هدشی ٍ ّوىبس عشح

10

ضْشیبس ییاللی

فَق لیسبًس هشتقذاسی

هدشی ٍ ّوىبس عشح

11

هحوذ فلی هْذی پَس

فَق لیسبًس آگشٍاوَلَطی

12

سقیذ ثشادساى

فَق لیسبًس صسافت

13

وشین ٌّشٍس

لیسبًس هشتقذاسی

هسئَل ایستگبُ سبفتلَ

14

فلی خذاوشیوی

لیسبًس فلَم گیبّی

هدشی ٍ ّوىبس عشح

15

یًَس افطبس

لیسبًس هشتقذاسی

هسئَل ایستگبُ سسَل آثبد

16

وبٍُ پیشٍتی

صیش دیپلن

ًگْجبى ایستگبُ سسَل آثبد

17

خلیل اوجشصادُ

س دیپلن

ًگْجبى ایستگبُ سبفتلَ

18

صلفقلی ضجذس ضىش

صیش دیپلن

ًگْجبى ایستگبُ سبفتلَ ٍ ساًٌٌذُ تشاوتَس

ّوىبس عشح ٍ ّوىبسی دس عشحْبی
دسآهذصایی ایستگبُ
ّوىبس عشح

