
 
 

 

    

 

 

                                                                                          

 1388پروژه جنگلکاری از سال 

در منطقه قیقاج پایین دست سد 

قیقاج در این شهرستان شروع 

در حال حاضر مساحت  گردیده و

هکتار جنگلکاری دست  106

که کاشت صورت گرفته است 

پیش بینی می گردد با افزایش 

جنگلکاری  تاثیر بسزایی در سطح 

 هوای منطقه و تعدیل آب و

رسایش آب و خاک جلوگیری از ف

 .و ایجاد فضای سبز داشته باشد
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اصددله اهددال از اددوع    10000تعددداد 

 ،گدز  ،اقاقیدا  ،عرعدر  ،گواه های سنجد

 ، کدددداج و سددددروبدددداداش وح ددددی

تمددامی  وجنگلکدداری گردیددده اسددت 

محدددوده بدده منحددور حراهددت عرصدده 

در تددا  ک ددی گردیددده اسددت.حصددار 

آینده شاهد تررجگداهی بدرای منطقده    

بوده و سدرااه فضدای سدبز شهرسدتان     

 افزایش یابد.



 
 

  

های بهبود  صدددمر مراتز از  ا وطرح

  ،کپه کاری   ،قبیل احداث آب ددد ور  

 ،بذرکاری ،احداث فارو ،کودپاشدددی

ساله در       صمر چ مه همه  قرق و ا

ط   تز    هکتددار از   10000 حسددد مرا

   .شهرستان اجرا می گردد

که این امر در بهبود کیریت سدددطح    

بدده تبز آن بهبود سدددطح         مراتز و  

 .معی ت بهره بردارن می گردد

جرای عملیات ذخیره ازوالت آسماای   ا

فارو(    2000 در سدددطح )اجرای کنتور

مراتز شدددهرسدددتان به منحور   هکتار از

 خاک و  جلوگیری از هدر رفت آب و  

  .ایجاد پوشش گیاهی غنی

ین     جرای ا ترل     طرر هدددا از ا ن ک  ،

منحور   رواااب و ذخیرۀ آن در زمین به  

افزایش پوشددش گیاهی از طریت تیمین 

 است.رطوبت خاک 
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 عملیدددات بیولدددوژیکی واجدددرای 

آب یدددزداری در زیدددر مکددداایکی  

 ،اینجده درسدی   ،حوزه های قیقداج 

حسدن کنددی جهدت    بیک جدان و  

 و جلددوگیری از فرسددایش خدداک  

باالبردن سدطح آبهدای زیدر زمیندی     

 همچنددین حراهددت از اراضدددی   و

پایدداب ایددن سددد هددا در سددطح    

 .شهرستان

م ارکت برای بیش از  عقد قرار داد حراهت و -

  .یکصد هزار هکتار از مراتز

صد در 95خذ سند مالکیت برای بیش از ا -

  .اراضی ملی

 .ازی اق ه های پمک های شهرستانسرقومی  -

میزی و تعیین بهره بردار برای کلیه مراتز م -

 شهرستان و تهیه طرر مرتعداری.

از اراضی ملی  هکتار 20000بر واگذاری بالغ  -

  جهت بهره برداری مناسب و سرمایه گذاری.
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