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 هقذهِ -1
هٌظَس اص آفبت ٍ اهشام ًجبتي كليِ ػَاهل خؼبست صاي  .اػت آفبت ٍ اهشام ًجبتيّوبى هذيشيت سيؼك  آفبت ٍ اهشام ًجبتيهذيشيت خغشپزيشي 

ثغَس هؼتمين ٍ غيش هؼتمين ثِ گيبّبى ٍ تَليذات گيبّي دس ػشكِ ّبي تَليذ ايجبد  صًذُ ٍ غيش صًذُ ّؼتٌذ كِ ثِ ًحَي دس سؿذ ٍ تَليذات گيبّي
صهبى ٍ  ًَع آفت ٍ ثيوبسيدس ايي هذيشيت ثشاػبع . ثشداؿت ثبػج كبّؾ كوي ٍ كيفي هحلَالت كـبٍسصي هي گشدًذ اصاختالل هي كٌٌذ ٍ يب پغ 

ثب اجشاي  (پبيؾهحبػجبت سٍؽ ّبي ثب )ٍ چِ ثؼذ اص ٍلَع  (ثيٌي پيؾ د اص سٍؽ ّبيثشآٍس ثب )ٍ آػيت پزيشي ًبؿي اص آى چِ لجل اص ٍلَع  عغيبى
ًيض هبًٌذ هذيشيت  تياآفبت ٍ اهشام ًتهذيشيت . خَاّذ ؿذ الذام دساصهذت ثشاي كبّؾ ٍ يب ججشاى خؼبسات تب كَتبُ ثشًبهِ ّبي اص پيؾ تٌظين ؿذُ 

احشات ٍ  تؼييي ثب پبيؾ ٍ پيؾ ثيٌي، م ًجبتياآفبت ٍ اهشؿٌبخت هٌبعك هؼتؼذ ثشٍص . ػتا چْبس گبًِّش پذيذُ هخشة عجيؼي ديگش داساي هشاحل 
، ساّكبسّب ،احشات ،تلفيك هشاحل ؿٌبختثٌذي ٍ  ، پًٌَِْع آفت ٍ ثيوبسي ٍ صهبى عغيبىثش اػبع  كـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼيّش هحلَل خؼبسات ٍاسدُ ثِ 

.  ًبهِ ّبي اجشا ؿذُ هي ثبؿذاسصيبثي ثشٍ  ججشاى خؼبسات ،ثشًبهِ ّبي كبّؾ
آفبت ٍ هٌبعك هؼتؼذ ثشٍص  ،كـبٍسصيٍ  ٍ پبيؾ ّبي اًجبم ؿذُ هَجَد ٍ ؿبخق ّبي َّاؿٌبػي ػيؼتن ّبي پيؾ آگبّيدس ايي عشح ثب اػتفبدُ اص 

سات هخشة آى كِ ّوبى خؼبسات ٍاسدُ ، اثًَع آفت ٍ ثيوبسي ٍ صهبى عغيبىؿٌبػبئي هي ؿًَذ ٍ ثب تَجِ ثِ  اػتبى دس  صاٍ خؼبست پش خغش اهشام ًجبتي
الصم  ػپغ. دس ّش هٌغمِ هـخق هي ؿًَذ (جٌگل ّب ٍ هشاتغ) ثش كـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي هي ثبؿذ ثشاي هحلَالت ػوذُ كـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي

تشػين  ت ٍ ثيوبسي ٍ صهبى عغيبىًَع آف تَجِ ثِ ثب ٍ هٌبثغ عجيؼي هحلَالت كـبٍسصيثِ پزيشي  (آػيت)ًمـِ ّبي پٌِْ ثٌذي سيؼك ٍ خغش اػت 
پيؾ ّبي  پزيش ٍ ثحشاًي كـبٍسصي، هذيشاى هي تَاًٌذ ساّكبسّبي هٌبػت ثشاي اًجبم ثشًبهِ ٍ هٌبعك آػيت ثٌذي ًْبيتب ثب تَجِ ثِ ًمـِ پٌِْ. گشدد

هختلف ثشاي اجشاي ثشًبهِ ّبي هذيشيت ثٌذي هٌبعك  اٍلَيتٍ ثب  ًوبيٌذ جلَگيشي ي هْن گيبّياص عغيبى آفبت ٍ ثيوبسي ّب ،آگبّي ٍ پيـگيشي
، اػتبىحفظ ًجبتبت  ثِ ايي ّذف هْن، اعالػبت هَجَد دس هذيشيتثشاي دػتيبثي . سا ثِ اجشا ثگزاسًذ كوك ّبي حوبيتي، آفبت ٍ اهشام ًجبتيسيؼك 

سد اػتفبدُ لشاس هي گيشًذ ٍ ثب ّوكبسي هَ اػتبى تحميمبت گيبّپضؿكي هَػؼِّب، ؿْشػتبىٍالغ دس  (كليٌيك ّبي گيبّپضؿكي)ؿجكِ ّبي هشالجت 
دادُ ّبي َّاؿٌبػي هَسد تحليل ٍ ؿبخق ّبي ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش تؼييي ٍ  اػتبى َّاؿٌبػي ػبصهبىاص جولِ  ّبػبيشػبصهبى

 .ًمـِ ّبي پيؾ آگبّي ايجبد هي گشدد

  ت ٍ ضزٍرت طزح?اّنت ٍ ضزٍرت طزح?اّن    --22

ثِ هَلغ  اػتبىدس هٌبعك هختلف  ٍ ثيوبسي ّبي گيبّي هشثَط ثِ آفبت ايي عشح هيضاى سيؼك عشح ّبي هختلفثب اجشاي ثشًبهِ ّب ٍ هشاحل هختلف 
ساّكبسّب، ػيبػت ّب ٍ فؼبليت ّبي كَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ثب اسائِ دس ايي پشٍطُ  اص ايي سٍ. پيؾ ثيٌي ٍ دس اختيبس كبسثشاى ٍ ثشًبهِ سيضاى لشاس هي گيشد

كبػتِ هي  اػتبىتأحيشات هٌفي ؿيَع ٍ عغيبى آفبت ٍ ثيوبسي ّبي گيبّي ثش هٌبثغ اكَلَطيكي، اجتوبػي، التلبدي ٍ لبثليت تَليذي اص  ّب، ٍ اجشاي آى
آفبت ٍ اهشام ًجبتي ثبيذ كَست پزيشد ٍ لبثليت ّبي ػبصگبسي ٍكبّؾ خؼبسات سا دس  ؿيَعدس ايٌجب فؼبليت ّب ٍ الذاهبت آهبدگي كِ لجل اص . ؿَد

  .سا هذًظش لشاس هي دّذي عغيبى آفبت ٍ ثيوبسي ّبي گيبّي صهبى ّب

  ..طزحطزح  اييايياجزاي اجزاي ّذف اس ّذف اس     --33

ّبي خغش پزيشي  آفبت ٍ اهشام ًجبتي ثب تْيِ ٍ تشػين ًمـِ (خغشپزيشي)ّذف اص ايي عشح تْيِ ٍ تذٍيي يك ثشًبهِ جبهغ ٍ كبسآهذ هذيشيت سيؼك 
.  ي ثشاي سػيذى ثِ ّذف كلي ثـشح ريل هي ثبؿذاّذاف فشع. م ًجبتي اػتهشاثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ ا

 اػتبىآى ّب دسٍ تْيِ اعلغ ثشٍص ٍ عغيبى  پشخغش م ًجبتياؿٌبخت هٌبعك هؼتؼذ ثشٍص آفبت ٍ اهش. 

 پٌِْ ثٌذي ٍ تؼييي ٍػؼت ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش ثب تْيِ ًمـِ ّبي آػيت پزيشي. 

  اػتبىپبيؾ، پيؾ ثيٌي ٍ ّـذاس ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش دس ػتبًي ٍ اؿْشػتبًي ساُ اًذاصي ػبهبًِ ّبي. 

  اػتبىپيؾ ثيٌي ثشًبهِ ّبي اجشايي كَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش دس. 

 اػتبىعشح هذيشيت جبهغ سيؼك ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش دس. 

 كـبٍسصي ٍ التلبدي ٍ ايجبد آهبدگي ّبي الصم دس هشدم ٍ  صيبى ّبيكبّؾ  ثِ هٌظَس دس ؿشايظ ثحشاى خذهبت حوبيتي اسائِ حذاكخش
 .ًْبدّبي دٍلتي

 
 
 

شزح خذهات طزح جاهغ هذيزيت خطزپذيزي آفات ٍ اهزاض ًثاتي 

 
اهزاض ًثاتي پز خطز  ٍ تْيِ اطلس طغياى آفات ٍ پزخطز شٌاخت هٌاطق هستؼذ شيَع آفات ٍ اهزاض ًثاتي: 1فاس 

. اػتبىاخز دادُ ّبي َّاؿٌبػي دس -1-1
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 .هحبػجِ تحليلي فشاٍاًي دٍسُ ّبي ثشٍص ٍ عغيبى ثيوبسي ّب ٍ هؼيش حشكت آفبت ٍ اهشام پش خغش -1-2

. اص ًظش ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ ثيوبسي ّبي گيبّي پش خغش  اػتبىهٌغمِ ثٌذي  -1-3
. پش خغش فبت ٍ اًتخبة ؿبخق هٌبػت ثشاي تحليل ثشٍص آفبت ٍ اهشام ًجبتيآ ف ثشٍصهغبلؼِ ٍ ثشسػي ؿبخق ّبي هختل -1-4
. تْيِ هٌحٌي ّبي هٌغمِ اي ؿذت، گؼتشُ ٍ فشٍاًي آفبت ٍ اهشام ًجبتي پشخغش -1-5
. تْيِ اعلغ آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش -1-6
. تي پش خغشؿٌبػبيي ٍ تحليل هٌبعك ثحشاًي ٍ هؼتؼذ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجب -1-7
 .(ثِ تفكيك هيضثبى ٍ ػبثمِ آلَدگي)تْيِ ًمـِ ّبي پٌِْ ثٌذي ٍ ًمـِ پشاكٌذگي ٍ تشاكن آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش  -1-8

اس ًظز ريسك تزٍس ٍ طغياى آفات ٍ اهزاض ًثاتي پزخطز ٍ تْيِ ًقشِ ّاي آسية پذيزي  استاىپٌِْ تٌذي : 2فاس 
ايي فبص هي . فبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش اص جولِ ًيبصّبي ضشٍسي ثشًبهِ سيضاى هذيشيت سيؼك ٍ ثحشاى اػتؿٌبخت هٌبعك هؼتؼذ ثشٍص ٍ عغيبى آ

صاى دس تَاًذ ثب تْيِ ًمـِ هٌبعك آػيت پزيش آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش دس حبل حبضش ٍ يب پيؾ ثيٌي ؿذُ ثشاي هبُ يب فلل آيٌذُ ثِ ثشًبهِ سي
، تبهيي هٌبثغ، اهكبًبت ٍ  م ثشًبهِ ّبي هجبسصُ ٍ كٌتشل عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش هخل تؼييي ٍػؼت عغيبىؿٌبخت هٌبعك ثحشاًي ثشاي اًجب

ثشاي اسصيبثي تبحيش عغيبى ٍ . تجْيضات، ػوليبت هشالجت، پيؾ آگبّي ٍ ًيض اٍلَيت ثٌذي هٌبعك هختلف دس هٌبعك آػيت ديذُ اص عغيبى يبسي سػبًذ
. گيشدپزيش ثبيذ تبحيش پذيذُ ّبي هختلف هحيغي سا ثش جوؼيت ٍ تشاكن آفبت ٍ اهشام ًجبتي هَسد ثشسػي لشاس ؿٌبػبيي هٌبعك آػيت 

طغياى آفات ٍ اهزاض ًثاتي پز خطز تزٍس ٍ تاثيز شزايط هحيطي تز -2-1
  .ثشسػي ساثغِ ثيي تغييش ؿشايظ الليوي ٍ ؿذت ٍ صهبى ثشٍص آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش -2-1-1

 .ثشسػي ساثغِ ثيي تغزيِ گيبُ ٍ ؿذت ٍ صهبى ثشٍص آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش -2-1-2

 .ثشسػي سًٍذ ٍ الگَي صهبًي ٍ هكبًي ؿبخق ّبي ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي هجتٌي ثش ؿشايظ الليوي -2-1-3

 .خغش تحليل فشاٍاًي صهبًي ٍ هكبًي ؿبخق ّبي ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش -2-1-4

تؼييي هؼيارّاي آسية پذيزي در تخش آفات ٍ اهزاض ًثاتي تِ هٌظَر تْيِ ًقشِ ّاي آسية پذيزي  -2-2
ثش كويت ٍ كيفيت هحلَالت كـبٍسصي ٍ هٌبثغ  (ًَع آفت ٍ ثيوبسي ٍ صهبى عغيبى)فبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش آثشسػي احشات عغيبى  -2-2-1

 .عجيؼي

 .التلبدي آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش تؼييي خؼبست ٍ ػغح صيبى -2-2-2

  .ثب تْيِ ًمـِ ّبي خغشپزيشيتؼييي ٍػؼت ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش  -2-2-3

 .ٍ ثيوبسي تْيِ ًمـِ ّبي هشثَط ثِ اثضاسّبي پيؾ آگبّي ثشاػبع ًَع آفت -2-2-4

. پش خغش دس هٌبعك ثحشاًيهحبػجِ ٍ تؼييي هيضاى ٍ تشاكن جوؼيت آفبت ٍ اهشام ًجبتي  -2-2-5
 .تْيِ هذل ّبي پيؾ آگبّي آفبت ٍ ثيوبسگشّبي گيبّي پش خغش -2-2-6

پايش، پيش تيٌي ٍ ّشذار تزٍس ٍ طغياى آفات ٍ اهزاض ًثاتي  ٍ استاًي شْزستاًيراُ اًذاسي ساهاًِ ّاي تَسؼِ ٍ : 3فاس 

. استاىپز خطز  در 
ثِ عَسي هي تَاًذ صهيٌِ ػبص پيؾ ثيٌي ٍلَع ايي حَادث ثبؿذ  اػتبىاهشام ًجبتي دس ًمبط هختلف ٍجَد ػبهبًِ ّبي پبيؾ ٍ ّـذاس عغيبى آفبت ٍ 

ايي ػبهبًِ ّب ثب پبيؾ ؿبخق ّبي عغيبى . ثب فؼبل ًوَدى ثشًبهِ ّبي هتٌبػت ثب حبدحِ دس حبل ٍلَع اص افضايؾ خؼبست ّب جلَگيشي كشد هي تَاى كِ
يوي اهكبى پيؾ ثيٌي صهبى ٍ ؿذت عغيبى سا ثِ كبسثشاى ٍ ثشًبهِ سيضاى اعالع هي دّذ ٍ دػتبٍسدّبي ايي آفبت ٍ اهشام ًجبتي ٍ ديگش ػَاهل الل

كـبٍسصي ثِ ػبهبًِ هي تَاًذ دس تلوين گيشي ثشًبهِ سيضاى ٍ ًيض كبسثشاى حميمي هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ ٍ اص ّذس سفت ػشهبيِ ّب ثِ ٍيظُ دس ثخؾ 
. هيضاى صيبدي ثكبّذ

:  ّذف اكلي ساُ اًذاصي ايي ػبهبًِ ّب
. اػتبىدس  صهبًيتَػؼِ، تمَيت ٍ تجْيض ػيؼتن جوغ آٍسي اعالػبت دس صهبى ثحشاى ثِ تٌبػت ًيبص دس ػغَح ػوليبتي ٍ همبعغ  -3-1
  .اػتبىتَػؼِ ٍ ساُ اًذاصي ػبهبًِ ّبي اعالػبت جغشافيبيي آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش دس  -3-2
 .پبيؾ، پيؾ ثيٌي ٍ ّـذاس آفبت ٍ ثيوبسي ّبي گيبّي پش خغش ٍ اػتبًي ؿْشػتبًيساُ اًذاصي ػبهبًِ ّبي تَػؼِ ٍ  -3-3

. پيؾ آگبّي ٍ ؿجكِ ّبي هشالجت ػيؼتن ّبيتَػؼِ ٍ گؼتشؽ ػوليبت هشالجت ٍ پيؾ آگبّي ثب تَػؼِ ٍ گؼتشؽ  -3-4
. دس لبلت ًمـِ ّبي پيؾ آگبّي ؿْشػتبى اسائِ اعالػبت ثٌْگبم اص خغش عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي دس -3-5
. ّـذاس ثِ ٌّگبم ثِ كـبٍسصاى، هذيشاى ٍ ثشًبهِ سيضاى هؼئَل اص عشق سػبًِ ّبي هلي ٍ ٍة ػبيت -3-6

ٍ ّبي جْبد كـبٍسصي هذيشيت، ؿجكِ ّبي هشالجت ٍالغ دس  اػتبىحفظ ًجبتبت  هذيشيتثشاي دػتيبثي ثِ ايي ّذف هْن، ثشاػبع اعالػبت هَجَد دس 
ّوچٌيي ايي . َّاؿٌبػي ايجبد هي گشدد اداسُهشتجظ اص جولِ  ٍ ػبصهبى ّبي اداساتٍ ًيض ثب ّوكبسي  ّب ؿْشػتبىكليٌيك ّبي گيبّپضؿكي ٍالغ دس 
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هتٌي  دس پبيبى گضاسؽ ّب ثِ كَست. ًوبيٌذهـخق سا هٌبعك ثحشاًي  GISػبهبًِ ّب لبدسًذ پغ اص دسيبفت دادُ ّب ٍ پشداصؽ آى ّب ثِ كوك هحيظ 
. ساس هي دّذٍ ّوشاُ ثب ًمـِ ٍ جذاٍل الصم ٍضؼيت هٌبعك سا اص عشيك ٍة ػبيت، كذا ٍ ػيوب ٍ يب پيبهك دس اختيبس كبسثشاى ٍ ثْشُ ثشداساى كـبٍسصي ق

. استاىكَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت تزٍس ٍ طغياى آفات ٍ اهزاض ًثاتي پز خطز در  تزًاهِ ّاي اجزايي پيش تيٌي: 4فاس 
ا هيضاى آهبدگي ٍ ػبصگبسي ثب پذيذُ ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي ثِ هٌظَس كبّؾ خؼبست ّبي ًبؿي اص آى الصم اػت تَاًبيي پيؾ ثشاي استك

ؿجكِ  34ثب داؿتي  لبدس اػت حفظ ًجبتبت هذيشيت. ثيٌي ثشًبهِ سيضاى هذيشيت سيؼك ٍ هذيشيت ثحشاى دسخلَف اثؼبد هختلف ايي پذيذُ افضايؾ يبثذ
 ضوي اسصيبثي ٍضؼيت هَجَد ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي هختلف ثْتشيي سٍؽ اجشاي ثشًبهِ ّبي پيـگيشي ٍ پيؾ آگبّي ٍ ًيض اػتبىلجت دس ػغح هشا

: ػوليبت كٌتشل سا ثِ اجشا ثگزاسد كِ ايي اهش ثب سٍؽ ّبي صيش اهكبى پزيش هي ثبؿذ
ثب تَػؼِ ٍ ساُ اًذاصي دس ؿشايظ ثحشاى ثشاي همبثلِ ثب آفبت ٍ اهشام ًجبتي پشخغش  ايجبد ػيؼتن ّبي ّـذاس ػشيغ ٍ اجشاي پشٍطُ ّبي ػوليبتي -4-1

  .پبيؾ، پيؾ ثيٌي ٍ ّـذاسٍ اػتبًي  ؿْشػتبًيػبهبًِ ّبي 

 .ؿْشػتبًيٍ  اػتبىتَػؼِ آهبدگبُ ّب اص ًظش خشيذ ثِ هَلغ ػوَم ٍ ػشٍيغ فٌي تجْيضات ٍ ادٍات همبثلِ ثِ ٍيظُ ػن پبؽ ّب دس ػغَح  -4-2

تَػؼِ ٍ ساُ اًذاصي ؿجكِ ّبي اعالع سػبًي ٍ هذيشيتي الصم دس هَسد كبّؾ احشات خؼبست ثبس آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش اص عشيك سػبًِ  -4-3
 .ّبي گشٍّي

. تلفيمي ثب اٍلَيت اػتفبدُ اص دؿوٌبى عجيؼي ٍ گؼتشؽ هجبسصُ تَػؼِ ٍ گؼتشؽ ػوليبت كٌتشل غيشؿيويبيي ٍ ػَاهل كٌتشل ثيَلَطيك -4-4
 .دس ساػتبي اجشاي ؿجكِ ّبي هشالجت ٍ پيؾ آگبّي هحلَالت كـبٍسصي (كليٌيك گيبّپضؿكي) اػتفبدُ اص ًيشٍّبي ثخؾ خلَكي -4-5

تذٍام ػوليبت سديبثي ٍ الذام ثِ خشيذ خذهبت كبسؿٌبػي ثشاي حضَس هؼتوش كبسؿٌبػبى هتخلق دس ػشكِ كـبٍسصي دس هٌبعك هختلف ٍ  -4-6
. ي ػيؼتوبتيك ؿجكِ ّبي هشالجت ٍ پيؾ آ گبّي ثب اػتفبدُ اص كبسؿٌبػبى ثخؾ خلَكيتؼشيف ٍ اجشا

. دس تبهيي هٌبثغ ٍ اػتفبدُ اص ظشفيت ّبي آى ّب دس ؿشايظ ثحشاى (كليٌيك گيبّپضؿكي)استمب ػغح كيفي ٍ كوي ٍاحذّبي خلَكي  -4-7
 .ػبستجوغ آٍسي آهبس ٍ اعالػبت اص هٌبعك خؼبست ديذُ جْت ثشآٍسد خ -4-8

ثشًبهِ سيضي جْت تبهيي هٌبثغ هَسد ًيبص ثشاي تجْيض ٍ ثبصػبصي ًبٍگبى ؿجكِ ّبي هشالجت ٍ  تجْيضات، هبؿيي آالت ٍ لَاصم آصهبيـگبّي  -4-9
. جْت ثشگـت پزيشي پغ اص ٍلَع ثحشاى اػتبى ٍؿْشػتبًيدس ػغَح  اػتبىلشًغيٌِ ّبي گيبّي 

. پبيؾ، پيؾ ثيٌي ٍ ّـذاس آفبت ٍ ثيوبسي ّبي گيبّي پش خغش ٍ اػتبًي ّشػتبًيؽثبصػبصي ٍ ساُ اًذاصي ػبهبًِ ّبي  -4-10

استاى هذيزيت جاهغ ريسك تزٍس ٍ طغياى آفات ٍ اهزاض ًثاتي پز خطز در : 5فاس 
فؼبليت ّبي كَتبُ هذت دس ايي پشٍطُ ساّكبسّب، ػيبػت ّب ٍ . ّذف اص ايي فبص تكويل ثشًبهِ جبهغ ٍ كبسآهذ هذيشيت سيؼك آفبت ٍ اهشام ًجبتي اػت

دس ايٌجب فؼبليت . كبػتِ هي ؿَد اػتبىيكي، اجتوبػي، التلبدي ٍ لبثليت تَليذي طٍ ثلٌذ هذت ٍ اجشاي آى اص تبحيشات هٌفي ايي حَادث ثش هٌبثغ اكَلَ
ػبسات سا دس صهبى ّبي حبدحِ ثْجَد ّب ٍ الذاهبت آهبدگي كِ لجل اص ٍلَع حبدحِ ثبيذ كَست پزيشد ٍ لبثليت ّبي ػبصگبسي، همبٍم ػبصي ٍ كبّؾ خ

ثب اجشاي ثشًبهِ ّبي ٍ هشاحل هختلف ايي عشح هيضاى سيؼك عشح ّبي هختلف التلبدي، كـبٍسصي ٍ كٌؼتي هٌبعك تحت . ثخـذ هذ ًظش اػت
. ثحشاى ثِ هَلغ پيؾ ثيٌي ٍ دس اختيبس كبسثشاى ٍ ثشًبهِ سيضاى لشاس هي گيشد

:  اػتهشاحل اًجبم ايي فبص ثِ ؿشح ريل  
 .اػتبى تغجيك هفبّين هذيشيت سيؼك آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش ثب ؿشايظ هٌبعك هختلف -5-1

. پيؾ ثيٌي ػبختبسّبي هذيشيتي دس همبعغ صهبًي ػبدي ٍ ثحشاًي جْت ثشآٍسد خؼبست ّبي ٍاسدُ -5-2
  .ظش گشفتي ّوكبسي ّبي هٌغمِ اي دس هَسد كبّؾ سيؼكثب دس ى ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پشخغش هحلي سيؼكاػتبًي ٍ اسصيبثي  -5-3

.  اسائِ ثشًبهِ ّبي ػبصگبسي ثب ثشٍص ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پشخغش دس صهبى ٍلَع آى -5-4
 .همبثلِ ثب آفبت ٍ ثيوبسي ّبي پش خغش دس ؿشايظ ثحشاى ّـذاس، پيـگيشي ٍ تْيِ دػتَسالؼول ّبي فٌي دس ساػتبي -5-6

. سي آهبس، اعالػبت هَسد ًيبص ٍ ايجبد ثبًك اعالػبتي تخللي جْت سديبثي، هذيشيت ؿيَع ٍ عغيبى آفبت ٍ اهشام ًجبتي پش خغش جوغ آٍ -5-7
داصي ايجبد ػيؼتن ّبي ّـذاس ػشيغ ٍ اجشاي پشٍطُ ّبي ػوليبتي دس ؿشايظ ثحشاى ثشاي همبثلِ ثب آفبت ٍ اهشام ًجبتي پشخغش ثب تَػؼِ ٍ ساُ اى -5-8

. پبيؾ، پيؾ ثيٌي ٍ ّـذاس ٍ اػتبًي ؿْشػتبًيّبي  ػبهبًِ
. تجضيِ ٍ تحليل الذاهبت اًجبم ؿذُ ٍ ًتبيج ثذػت آهذُ ثشاػبع هؼتٌذات هَجَد -5-9
. تذٍيي دٍسُ ّبي آهَصؿي ثِ هٌظَس استمب ػغح آگبّي كبسؿٌبػبى ٍ ثْشُ ثشداساى -5-10
 .ثِ هٌظَس تجبدل اعالػبت ٍ ثْشُ گيشي اص هٌبثغ ٍ هلي اػتبًيح استجبط الصم ثب هشاكض ٍ هجبهغ تخللي هشثَعِ دس ػظ -5-11

 .تْيِ ًـشيبت ػلوي ٍ تشٍيجي، ثَلتي ّبي خجشي، اعالػيِ ٍ اػالهيِ ّبي الصم -5-12

ًظَس ثشاي كبسؿٌبػبى ثخؾ دٍلتي ٍ خلَكي ٍ ثْشُ ثشداساى ثخؾ كـبٍسصي ثِ م ؿْشػتبىٍ اػتبى  ثشگضاسي كبسگبُ ّبي آهَصؿي دس ػغح -5-13
. ثبال ثشدى تَاى ػلوي ٍ ػولي جْت ثشخَسد اكَلي دس ؿشايظ ثحشاى
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هَضَع پزٍسُ هَضَع پزٍسُ فاس فاس 
سال سال 

اػتثار هَرد ًياس اػتثار هَرد ًياس جوغ كل جوغ كل 
پٌجن پٌجن چْارم چْارم سَم سَم دٍم دٍم اٍل اٍل 

فبص اٍل فبص اٍل 

راض نباتي شناخت مناطق مستعد شيوع آفات و ام

پزخطز و تهيه اطلس طغيان آفات و امزاض نباتي 

پز خطز 

3 
هيليبسد 
سيبل 

3 
هيليبسد 
سيبل 

3 
هيليبسد 
سيبل 
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فبص دٍم فبص دٍم 

اس نظز ريسك بزوس و طغيان آفات  استانپهنه بندي 

و امزاض نباتي پزخطز و تهيه نقشه هاي آسيب 

پذيزي 

3 
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سيبل 

3 
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سيبل 
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سيبل 
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فبص ػَم فبص ػَم 

 استانيو شهزستانتوسعه و راه انداسي سامانه هاي 

پايش، پيش بيني و هشدار بزوس و طغيان آفات و 

استان امزاض نباتي پز خطز  در 
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سيبل 

  99  
  هيليبسد سيبل

فبص فبص 

چْبسم چْبسم 

كوتاه مدت و بلند  پيش بيني بزنامه هاي اجزايي

مدت بزوس و طغيان آفات و امزاض نباتي پز خطز در 

استان 

   
10 

هيليبسد 
سيبل 

10 
هيليبسد 
سيبل 
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فبص پٌجن فبص پٌجن 
مديزيت جامغ ريسك بزوس و طغيان آفات و امزاض 

استان نباتي پز خطز در 
   

10 
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سيبل 
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