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قطعىامه ايلیه کىگره بیه المللی ي ديمیه کىگره ملی گل ي گیاهان زیىتی ایران
در راستای بروامه های اقتصاد مقايمتی

اٍلیي کٌگطُ تیي الوللی ٍ زٍهیي کٌگطُ هلی گل ٍ گیاّاى ظیٌتی ایطاى تا تَجِ تِ تحطاى کوثَز آب ٍ
ذكکؿالی ٍ تطًاهِ ّای اقتهاز هقاٍهتی تَجِ ذَز ضا زض اؾتفازُ اظ گیاّاى هتحول تِ تٌف ّای

هحیغی زض فضای ؾثع قْطی هتوطکع ًوَزُ ٍ زض ًكؿت ّن اًسیكی هَضخ  20/6935931تا حضَض /3

ًفط اظ اؾاتیس ،ناحة ًؾطاى ،پػٍّكگطاى ،تَلیسکٌٌسگاى ٍ کاضقٌاؾاى ایي حَظُ تِ لعٍم تَجِ ٍ اقسام تِ
فول هَاضز شیل تِ فٌَاى قغقٌاهِ پایاًی تاکیس ًوَزًس:

 .1تغییط ضٍیِ زض ًَؿ کاقت زض فضای ؾثع قْطی تا تَجِ تِ کاضآیی ههطف آب

 .2اؾتفازُ اظ حساکثط تٌَؿ ظیؿتی زض فضای ؾثع قْطی تِ جای اؾتفازُ اًثَُ چٌس گًَِ هحسٍز
 .3اضائِ تطًاهِ کالى تطای اؾتفازُ تسضیجی اظ گیاّاى تَهی زض فضای ؾثع قْطی تا لحاػ توااهای
ضَاتظ ظیؿت هحیغی

 .4تَجِ تِ فسم افطاط ٍ تفطیظ زض ؾیاؾت گصاضیّای حَظُ فضای ؾثع قْطی

 .5ایجاز تقاهل ٍ ّوکاضی ّطچِ تیكتط تیي هطاکع تحقیقاتی ،زاًكگاّی ،هقاًٍت تاغثاًای ٍظاض
جْاز کكاٍضظی ٍ ؾاظهاى پاضک ّا ٍ فضای ؾثع کكَض زض ذهَل تَؾقِ فلوی فضاای ؾاثاع

قْطی

 .6اًجام هغالقا

جسی زض حَظُ آب ٍ ًیاظ آتی گیاّاى جْت اؾتفازُ زض فضای ؾثع قْطی

 .7اؾتفازُ اظ آب ّای ًاهتقاضف زض فضای ؾثع قْطی جْت نطفِ جَیی زض ههطف آب تا ضفایات
.8
آزضؼ :کطج ،جازُ هحوسقْط،
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زتیطذاًِ اًجوي فلوی گل ٍ گیاّاى ظیٌتی
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هَاضز ظیؿت هحیغی

تاکیس تط اؾتطاتػی حفؼ ٍ گؿتطـ فضای ؾثع قْطی تجای حصف فضای ؾثاع بتاا حافاؼ

حساقل ؾطاًِّای هَضز ًیاظ زض فضای ؾثع قْطی) تا اؾتفازُ اظ ضٍـّای ًاَیاي ٍ کااضتاطز
گیاّاى هتحول ،فلیطغن هحسٍزیت هٌاتـ آتی هَجَز زض کكَض

 .9فطٌّگؾاظی زض ذهَل حفاؽت ٍ ًگْساضی اظ گًَِّای ٍحكی ٍ فسم تطزاقت تی ضٍیاِ اظ
ضٍیكگاُّای عثیقی
 .10فطٌّگؾاظی تَؾقِ فضای ؾثع تا گل ٍ گیاّاى عثیقی ٍ ؾاظگاض تا هحیظ
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 .11تَؾقِ پػٍّفّای کاضتطزی زض ذهَل گًَِّای تَهی زض فضای ؾثع قْطی
 .12هقطفی چوي ّای کن ههطف آتی زض فضای ؾثع قْطی تا کاّف زفقا
ؾا

چويظًای زض عاَ

 .13افالم پطٍغُ ّای تحقیقاتی هَضز ًیاظ زض ظهیٌِ تْثَز گل ٍ گیاّاى ظیٌتی اظ عطیقپاػٍّكاکاسُ
هلی گل ٍ گیاّاى ظیٌتی ،زاًكگاُ ّا ٍ اًجوي فلوی گل ٍ گیاّاى ظیٌتی تا ّوکاضی زفتط گل

ٍ گیاّاى ظیٌتی ٍظاض

جْازکكاٍضظی

 .14ایجاز هطکعی تطای جوـ آٍضی ٍ ًگْساضی هٌاتـ غًتیکی گیاّاى تَهی جْت اؾتفازُ زض تطًاهاِ
تًِػازی هطاکع تحقیقاتی ٍ زاًكگاُّا ٍ قطکتّای ذهَنی
 .15ایجاز ؾاظ ٍ کاض قاًًَی ٍ اضائِ هجَظ زض تِ ضؾویت قٌاذتي فاضك التحهیالى ضقتِ فضای ؾثاع
ٍ هواًقت اظ فقالیت افطاز حقیقی ٍ حقَقی غیطهترهم تِفٌَاى پیواًکاض ٍ عطاح فضای ؾثع

 .16پیگیطی ایجاز حساکثط تقاهل تیي ؾاظهاى پاضکّای کل کكَض تا هطاکع تحقیقاتی ٍ زاًكگاّای
زض ذهَل هقطفی گیاّاى هتحول تِ ذكکی اظ عطیق ٍظاض

کكَض

 .17تَنیِ تِ ؾاظهاى پاضکّا ٍ فضای ؾثع قْطی جْت ایجاز کكت ّای الگَیی تا اؾاتافاازُ اظ
هٌاتـ گیاّی هتحول تِ ذكکی ٍ حوایت اظ پطٍغُّای هطتثظ

 .18زضذَاؾت اظ ٍظاض

جْاز کكاٍضظی جْت لحاػ ًوَزى تَؾقِ گل ٍ گیاّاى ظیٌتی زض کكاَض

زض ضاؾتای تطًاهِ ّای اقتهاز هقَهتی تا ّسف اضظ آٍضی ٍ اقتغا ظایی ٍ تَؾقاِ کكاتّاای

گلراًِای

 .19فسم اؾتفازُ اظ کَزّای غیط اؾتاًساضز زض فضای ؾثع قْطی
 .20تَجِ تِ تواهی جٌثِّای تٌف ّای هحیغی قاهل ذكکی ،قَضی ،گطها ٍ ؾطها زض تاطضؾای ٍ
هغالقا

هطتَط تِ فضای ؾثع قْطی

 .21هحاؾثِ فلوی فضای ؾثع هَضز ًیاظ ّط کالى قْط هتٌاؾة تا هحسٍزیتّای ظیؿت هحیغی
 .22فسم تَؾقِ غیط هٌغقی تام ؾثع جایگعیي پاضک بتا تَجِ تِ فسم اثطگصاضی تط ؾاالهات ضٍاًای
جاهقِ ٍ قطایظ آب ٍ َّایی ًاهٌاؾة زض کكَض جْت تَؾقِ تام ؾثع)

 .23تاییس تواهی هَاضز قغقٌاهِ اٍلیي کٌگطُ گل ٍ گیاّاى ظیٌتی ایطاى کِ تِ عَض جاهـ هاثااحا
هرتلف چالفّا ٍ فطنتّای گل ٍ گیاّاى ظیٌتی ضا تطضؾی ًوَزُ اؾت.
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