
داژن يدنوامد  سدنهم  ياقآ  بانج 
يزرواشک داهج  ترازو  یماد  تادیلوت  روما  مرتحم  نواعم 

رویط   شرورپ  تعنص  اب  طابترا  رد  روشک  رد  رطخ  رپ  قطانم  مالعا  عوضوم : 

؛ مکیلع ُمالس 

شرورپ تعنـص  رد  رطخ  رپ  قطانم  ناونعب  ددـعتم  لیالدـب  هک  روشک  رد  یقطانم  مالعا  اب  طابترا  رد  یلبق  تابتاکم  وریپ  ًاـمارتحا       
یسررب اب  دناسر  یم  راضحتسا  هب  دش ، روظنم  زین  لاس 1400  رد  رویط  شخب  رد  مرتحم  تنواعم  نآ  ياه  تسایـس  رد  مالعا و  رویط 

رد عوضوم  نیا  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  اذلف  .ددرگ یم  دافیا  تسویپ  هب  هک  هدش  یناسرزور  هب  قطانم  نیا  تسیل  رتقیقد  ياه 
.دریگ  رارق  رظن  دم  لاس 1401  رویط  شخب  رد  زوجم  رودص  ياه  تسایس  مالعا 

تارادا يزرواشک و  داهج  نامزاس  ناگدنیامن  روضح  اب  ددعتم  تاسلج  يرازگرب  ینادـیم و  تاعلاطم  زا  سپ  روکذـم  قطانم  نییعت  - 1
.تسا هتفریذپ  تروص  اه  ناتسا  یکشزپماد  لک 

هدوب  رظن  دم  مه  دیلوت  لاغتـشا و  هب  طوبرم  ياه  هغدغد  یتشادهب ، تارطاخم  نتفرگ  رظن  رد  نمـض  رطخ  رپ  قطانم  نییعت  رد  - 2
نییعت اتسور  حطس  ات  یتح  تسا و  هتفای  شهاک  رایسب  لبق  لاس  تبـسن  هب  دیدج  لاس  رد  رطخ  رپ  قطانم  دادعت  ساسا  نیمه  رب   و 

.تسا هدیدرگ 

رطخ رپ  قطانم  ناونعب  يا  هقطنم  نامرک ، بونج  ناتسچولب و  ناتسیس  يوضر ، ناسارخ  مالیا ، یبرغ ، ناجیابرذآ  ياه  ناتـسا  رد  - 3
.تسا هدیدرگن  نییعت 

هیحالصا دیدحالص ، تروص  رد  لاس 1400 ، ییارجا  لمعلاروتـسد  رد  هدش  مالعا  ياه  تیودحم  عفر  ییادز و  عنام  دیلوت ، زا  تیامح  ياتـسار  رد  - 4
.ددرگ لاسرا  طبریذ  ياههاگتسد  ریاس  اه و  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  يارب  رطخ  رپ  قطانم  اب  طابترا  رد  مرتحم  تنواعم  نآ  یلبق  هیغالبا 
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 روستا (-دهستان   -بخش  - مناطق پر خطر ) شهرستان استان  ردیف

 آذربایجان شرقی 1

 ورجوی - بلوک آباد - ی علمدارهاروستا : مراغه
 روستای آخی جهان : آذرشهر

 مشایخ روستای شادآباد : تبریز 
 دیزج پروانه - ی چلقایهاروستا : بناب 
 علیشاه روستای - شهرخامنه - شبستر شهر : شبستر 
 : روستای کلجاه اسکو 

2 
 اردبیل

 بخش هیر بجز کل شهرستان: اردبیل
 سقزچی -نصرعلی کندی  – حور – تیفیهروستاهای  و عنبران علیابخش کل شهرستان بجز :  نمین

 اصفهان 3

 حسین آباد کویرات - جز منطقه مرنجابآران وبیدگل : کل شهرستان ب
 قهاب -جی  - براآن جنوبی  -:  کل شهرستان بجز براآن شمالی  اصفهان 

 دیزلو به بغم    مسیر -زواره  -بخش مهاباد بجز : کل شهرستان  اردستان
 منطقه هوایی - دنبی -بجز مرغ : کل شهرستان  برخوار

 - جوجوتا انتهای منطقه  کرون  –به سمت کوماسون  کل شهرستان بجز اراضی گالب : کرون تیران و
 حسین آباد –قادر آباد  –منطقه موسی آباد شامل رحمت آباد 

 : کل شهرستان  خمینی شهر
حدفاصل  - تجره مهرآباد -فاصل روستاهای صفادشت  بجز حد خوانسار : کل شهرستان 

 حاجبالغ- روستاهای رحمت آباد
- سه اطراف روستای  - دهستان زرکان -جز بخش میمه ب:کل شهرستان  میمه و شاهین شهر

 بیدشک -دهلر 
 منطقه پرزان  -انتهای جاده شیراز  -کهرویه  -مهیار  :کل شهرستان بجز شهرضا

 : کل شهرستان  فالورجان
 محور جاده کاشان –آب شیرین  –آرنجن  –پنداس  –روستاهای تجره بجز  : کل شهرستان کاشان

 نقاط کم تراکم شهر مشکات  –  ون – ادغان  –سار  –محور جاده کاشان بادرود  -قم
شرق شهرستان ) بعد از روستای های  -شمال گلشهر  -ت شمال دش جزبگلپایگان : کل شهرستان  

 شمال و شرق جلگه -غرب کنار رودخانه -منطقه پشت کوه  -شرقی ( 
 منطقه چمنکوه - صحرای طبس جزلنجان : کل شهرستان ب

 حوض ماهی  -بجز طالخونچه کل شهرستان  : مبارکه
جوزدان سفلی  –کجان  –نیستانک  –تمینان  –اوشن  –آرور  –جاده پاکوه  جز: کل شهرستان ب نائین

 جاده قدیم یزد -و کل بخش انارک  –کافی آباد  –
 جز منطقه مهردشتب: کل شهرستان  نجف آباد

 

 پائین طالقان درشهرستان طالقان  منطقه  بجزتمام استان   البرز 4

 جاده چاووشی به شعاع سه کیلومتر ازجاده به طول یک کیلومتر : دشتی بوشهر 5

6 
بین شهرستان قرچک و ورامین منطقه داودآباد)شعاع   - کیلومتر( 10: منطقه امیرآباد)شعاع  مالرد تهران

 کیلومتر( 10ورامین منطقه جوادآباد)شعاع  -کیلومتر( 10

7 
چهارمحال 
 وبختیاری

 5محدوده  -کیلومتری ازتاالب گندمان 5محدوده حریم  -ازتاالب چغاخور کیلومتری 5محدوده حریم 
 کیلومتری تاالب سولقان

 شمالی خراسان 8
امان  - محمدعلی خان - قلجق – قلعه چه - حصارهنامه – هنامه - : روستاهای رحیم آباد شیروان

 خانلق - قلندرآباد – آباد
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 جنوبی-خراسان

 دشت بجد روستای : بیرجند
 کوشه سفلی - کالته ملک- معصوم آباد - : منطقه تقاب خوسف
 : بخش گزیک درمیان

 : روستای چنشت سربیشه

10 

 خوزستان

 : کل شهرستان آبادان
هالیجان  -فرعی سرقلعه  سفلی و و اهواز فرعی چهارتنگ علیا -: مسیرجاده ایذه  ایذه

فرعی  - جاده راسفندبه سمت نوترگیبیان فرعی  - کیلومتر جاده ایذه2جاده به عمق 5کیلومتر
 - کیلومتر ، جاده ایذه3، عمق  10فرعی روستای میانگران علیا کیلومتر  میانگران سفلی و یروستا

  کیلومتر4عمق  و کیلومتر 1د اصفهان فرعی روستای کوهبا
 کارخانه جوجه کشی صحرای جنوب  و کیلومتری شرکت مرغ مادر صحرای جنوب 6: شعاع باغملک

حریم رودخانه  -کیلومتر 1عمق  کیلومتر 4تا 3کارخانه آرد فاصل شهرک وحدت تا حد بهبهان :
 حریم رودخانه مارون-کیلومتر 10تا7شروع  ( روستای سرحدآقا تا حدفاصل روستا گرمز خیرآباد)

 کیلومتر 6تا 5شروع روستای السبید( )حدفاصل شهرک دامداران آب محک تاروستای چهارآسیاب و
منطقه  -لکیلومترفاصله از دزفو 20تا طیور کشتارگاه دز تا : بخش جنوبی جاده شوشتر دزفول

 کیلومتر 5منطقه سبزآب سمت چپ جاده به شعاعمرغداری  واحد 5فضیلی بخش 
 جاده اصلی از کیلومتر 3به شعاع  اهواز سوسنگرد 18نعیم کیلومتر دشت آزادگان : کل منطقه سید

مسیرحومه شرقی ازدهیور  -کیلومتر 15کیلومتری شهر تا 5اهواز از  -رامهرمز : مسیرجاده   رامهرمز
 کیلومتری  5کیلومتری عمق  20تا  7تا رستم آباد 

 کیلومتری حاشیه تاالب شادگان5: شعاع  شادگان
تمام مسیرجاده  - آهودشت - ذبه -بن معال - چغب – میان آب - )هفت تپه منطقه : شوش
 کیلومتر10حمیدآباد به طول تا پل دزفول  -شوش
 کیلومتر50به شعاع  شریف آباد(-مسیرکانال آب جنوب شرق)سویسه : کارون
 -کیلومتر 3حاجی بابا شعاع  آبید -علییاز – آبید –سنجاب  – : محدوده روستاهای چغامله گتوند

 متر 1000فاصله  کیلومتر 2.5ابتدای جاده ورودی روستاهای کیارس ابتدای خروجی سدتنظیمی تا
 : منطقه تلبزان مسجدسلیمان

)مرغداری  تاسوسنگان )مرغداری آقای الماس اصالنی( منطقه گزین ازسه راهی چمن الله : هفتکل
 میرساالری تا منطقه نمره یک حدفاصل مرغداری محمدطاهر - کیلومتر19به شعاع  علیرضااصالنی(

 کیلومتر18ه شعاع مرغداری خانم منوه فراتصه ب
 تاالب هورالعظیم کیلومتری مجاور5محدوده هویزه : 

11 
 زنجان

 ز دهستانهای صائین قلعه و خرمدرهبخشهایی ا : ابهرو خرمدره
 دهستان معجزات و زنجانرود : زنجان
 دهستان ایجرودباال : ایجرود
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 سمنان
 چنداب -شورقاضی  - : جاده چشمه نادیگرمسار 

-منطقه صیدآباد جاده نظامین- منطقه جنوبی السجرد - منطقه جنوب شرقی عبدل آباد ) : سرخه 
 مومن آباد جاده افترو-جاده بیابانک-اسدآباد
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 فارس

 کیلومتری از2.5تاشعاع  -گوشتی زربال  مرغ اجداد 2و 1کیلومتری ازفارمهای  3: تاشعاع سپیدان
 مرغ مادرگوشتی ماهور سپیدان واحد

 مرغ مادرگوشتی واحد کیلومتری از 2.5تاشعاع  -برم  کیلومتری ازتاالبهای هفت 2: تاشعاع  شیراز
 مهر طیور شیراز 

مرغ مادرگوشتی  3کیلومتری ازفارم 2.5تاشعاع  - مجموعه پارسیرنگ کیلومتری از 3اع تاشعبیضا : 
 گوشتی صادقی کیلومتری از مرغ مادر 2.5تاشعاع  - مجتمع طیور فارس

 فارس گوشتی مجتمع طیور مادر مرغ 2کیلومتری از فارم  2.5 تاشعاع زرقان :
 2.5تاشعاع  -فارس گوشتی مجتمع طیور واحدمرغ مادر1کیلومتری از فارم  2.5: تاشعاع  مرودشت

کیلومتری ازمرغ مادر  2.5تاشعاع  -گوشتی فاروق ماکیان  مرغ مادر واحد 2و1کیلومتری از فارم های 
  -لومتری ازحاشیه سد درودزن  کی 3تاشعاع  کفدهک(  -ت تخ )روستای شمس آباد بومی جهاد

 2و 1کیلومتری ازفارم  2.5تاشعاع  - کیلومتری از واحد مرغ مادرگوشتی مهرجوجه سرحد 2.5تاشعاع 
 کیلومتری حاشیه دریاچه مهالو 5تاشعاع  - مرغ مادرگوشتی شرکت چیک
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 قزوین

 کل شهرستان آبیک :
 کیلومتر 5فاصله بوئین زهرا به  -: طرفین جاده قزوین بوئین زهرا

 سبزدشت کیلومتری واحدهای پرورش شترمرغ اجداد  5- : بخش مرکزی تاکستان
 رشت( - محورهای قزوین هب کیلومتر5شعاع  تا ) بخش کوهین - : بخش مرکزی قزوین

15 

 قم
سلفچگان و  تا 10 کیلومتر جاده اراک از -کیلومتر 7 به شعاع 30کیلومتر تهران تا - جاده قم

 شهرستان کهک و - کیلومتر 7به شعاع جاده دستجرد ورزبند-محدوده جاده باریت ازسلفچگان تا
 جاده کاشان نارچ و جاده و

16 

 کردستان

 سراب فامیش -آبیدر - آرندان –حومه  ی : روستاها سنندج
 صاحب  - زیویه – سرا: روستاهای  سقز

 خاوومیرآباد - زریوار –: روستاهای  سرگل  مریوان
 روستای شوی  : بانه

 امیرآباد - : روستا های موچش کامیاران
 : روستای حومه دیواندره
 : روستای کوساالن  سروآباد

 روستای کرانی   : بیجار
 خورخوره  روستای  روستای :

 : بخش مرکزی  دهگالن
 قورچایروستای  روستای :
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 کرمان

 شکرآباد روستای  : ارزوئیه
 روستای جنت آباد -مجتمع دامداری  : انار

 روستای آسیاب قاضی -روستای کهک اسفیچ : بافت
 کیلومتر 3جاده نگار بهرامجرد  به شعاع : بردسیر

 نسا سد  اراضی مجاور - اراضی دارزین - : روستای دولت آباد بم
  10کیلومتر ابتدای جاده ناق تا - ناصریه – حمیدآباد – قاسم آباد : رفسنجان

 روستای ده عباس - بهارستانروستای  : زرند
 آباد سعادت - روستای ملک آباد : سیرجان

 کیلومتر 15به سیرجان جاده رباط  : شهربابک
 جاده قدیم ماهان کرمان و عرب آباد - چترود – چشمه گز - روستای بوج - بی بی حیات : کرمان

 حمدآباد شیخ  - : مومن آباد نرماشیر 

18 

 کرمانشاه

)دهستان  ش ماهیدشتمیان دربند( بخ- دربند )دهستان باال روستاهای :  کرمانشاه 
 هفت آشیان( )دهستان بخش کوزران ماهیدشت(

 کل شهرستان : روانسر 
 عبدالتاجدین -هزارخانی  - ان خزل و روستاهای حصاردهست : کل شهرستان بجز کنگاور 

19 
 کهگیلویه و
 تلخاب شیرین - امامزاده جعفر روستاهای  : گچساران بویراحمد

20 

 گلستان

کیلومتری  5فاصله  -ترکمنر بند – گمیشان – شهرستانهای بندرگز کیلومتری ازساحل در 5فاصله 
سدها،  کیلومتری ازسایر 2ازتاالبهای بین المللی اعالم شده ازطرف اداره کل محیط زیست و شعاع 

 و شمال غرب شهرستان بندرقسمت غرب و جنوب غربی و شمال  - آب بندانها و تاالبهای فعال
 2.5کیلومتری از زنجیره کاسپین چیکا،  5شعاع  -کیلومتری از دریا 5ترکمن با احتساب فاصله 

 کیلومتری اجداد و یک کیلومتری مرغ مادر

21 

 گیالن
 بخش میرزاکوچک خان شهرستان بجز کلصومعه سرا : 

 کل شهرستان خمام : 
 خشکبیجار - لشت نشاءروستای رشت:  
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 لرستان

 
 سوری لکی - بوگالب– منطقه اوالدقباد بجز کل شهرستان : کوهدشت

 دشت جایدر -تنگ فنی -گری بملک - روستای ولیعصر - دشت واشیان ی: ابتدا پلدختر
 : کل شهرستان بروجرد

 بخش مرکزی : الشتر
 بخش مرکزی : خرم آباد

 رماوند – پادروند - حسین آباد - رومیانیحوالی روستاهای  -چغابل  : حوالی غربی شهر رومشکان
 گیژان - کهریز –

 –  ترشاب –و رودخانه های سزار و تاالب تنور روستاهای چمنار رضور مرووک  : اطراف سد دورود
 بهرام آباد -باال بهرام آباد  -چغابهام   - سنگر - کامحمدرضا قلعه  - سیاهرگ – ژان  - چغادون

پیش  - داریاب –خاتون  چنار – لبان پائین - لبان باال - گوشه پل - تنوردر – بابامحمد –پائین 
 افراونده - کشان
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 مازندران

 دشت بخش الریجان و دابو هرستان بجزکل ش : آمل
 کل شهرستان : جویبار
 میانکالهروستای  : بهشهر

 کیلومتر 5شعاع  محله تا وزرا : محمودآباد
 ( کیلومتر5به شعاع  ) : تاالب ازباران بابلسر
 شبکال – اسبوکال – اسپورز – سوته – فرح آباد - سلیم بهرام - امره – روستاهای)نگه لته : ساری

 - دونه سر -معلم کال - گلچوب – گاودشت-کرکنار - باریکال-طور سفید -دیوا  -بابل کنار -
 – مقریکال امیرکال - محله مال– بیشه سر هتکه پشت -راهکال  -مرزون آباد  - گتاب – شیرسوار
سرخدشت  - افراتخت بهنمیر – تازه آباد - میرود – آرمیجکا - بابل پشت - احمدکال – برسمنان

میرده  - میرده علیا - زیارکال –بی نمد  - خشکرود – نفت چال بهنمیر - عربخل بهنمیر - بهنمیر
دشت  - رستم کال - کیلهسه  - جلیکان – علی آباد - رزن -  شومیا – بولیده - المیزده– سفلی

 مرکزی - کنار
 باالتجن - علی آباد - بیشه سر - روستاهای کوهساران : ئمشهرقا

 ()فقط حریم سد لفور – هتکه – چایباغ یروستاها : سوادکوه شمالی
 راستوپیروستای  : سوادکوه
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 مرکزی

 مزرعه نو روستای : آشتیان
 تاالب میقان روستای  حاشیه از کیلومتر 15 : اراک

 خشکرود روستای : زرندیه
 قره کهریز روستای : شازند
 الغدیر سد کیلومتراز  5 : ساوه
 محمدآباد روستای : خمین
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 هرمزگان

بستک به  شهر  -ف  منطقه تنگ بسنک به طرف فتوئیه تنگ بستک به طرف چاه بنارد از : بستک
 طرف کوئیج و فاریاب       

زیستگاه پرندگان    -جنگلهای حرا ی ساحل نوار کیلومتری از 5فاصله  - باغاتروستای  : حاجی آباد
 سد و  مهاجر
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 همدان

 بخش شرا  : دهستان شوردشت از همدان
 آبرومند  -دیم کاران  -دهستان های مهاجران  بجزکل شهرستان  : بهار

 پیرسلمانبخش  بخش مرکزی و دهستان پیرسلمان از دهستان جلگه از : اسدآباد
 دهستان شیرین سواز بخش شیرین سو  : کبودرآهنگ

 حوض جعفر دربید، دشت ده وروستای   بجز کل شهرستان  یزد : یزد 27

 


