
 وزارت جهاد کشاورزی             

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور        

 کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و آموزش  مرکز تحقیقات

 

واحدهای پرورش طیور و صنایع وابسته با استفاده از سامانه  یابینقشه جامع مکانتهیه عنوان پروژه:  -

 4-51-13-92106شماره مصوب:  نیاستان قزواطالعات جغرافیایی در 

 محصص مسعود مستشارینام و نام خانوادگی مجری:  -

لطف   هوشنگ ،تیاب دیسع،  وحید کشاورز ،محمدرضا صفری ،شاپورزاده یعلنام و نام خانوادگی همکاران:  -

، محمد مافی، امیر حسین طاهری، خدارحم اسماعیل حقیقی نژاد ی،گمرکچ نیافشی، تواتر یهاد نیحس محمد ،الهیان

 زندی، یوسف جلوخانی، علی هاشمی

 نام و نام خانوادگی مشاور:  -

 استان قزوین محل اجرا:  -

 1392خرداد  تاریخ شروع:  -

 ماه 7و سال  3مدت اجرا:  -

 دامی کشورناشر: موسسه تحقیقات علوم  -

 شمارگان )تیراژ(: -

 1399تاریخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و مدارك علمی کشاورزی به       57500با شماره       20/2/99این اثر در مورخ  -

 ثبت رسیده است. 

 و نمودارها با ذکر مأخذ  بالمانع است. هایمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاویر، جداول،  -



 چکیده:
 نیسرزم شیاست. هدف آما یو مل یامنطقه  یریگمیو تصم یزیربرنامه یابزار اصل نیسرزم شیآما یهاطرح       

 فیاز ط تشیو موقع ازهاین ها،تیکه هر منطقه متناسب باقابل یاگونهاست؛ به نیدر سرزم تیو فعال تیجمع نهیبه عیتوز

مدت بلندمدت و کوتاه یزیربرنامه ی. معاونت امور دام برادمند باشبهره یو اجتماع یاقتصاد یهاتیاز فعال یمناسب

است  یموارد نیتریاز اصل یکی هایمرغدار یدارد. اطالعات مختصات مکان هایمرغدار هیپابه اطالعات ازیخود ن

 نییتعو  یابیپروژه مکان یشود. هدف از اجرا نییتع دیبا هااستیدر خصوص ابالغ س یریگمیکه قبل از هرگونه تصم

. درمرحله اول اطالعات موجود باشدیم نیبخش در استان قزو نیوابسته به ا یو واحدها هاینقشه پراکنش مرغدار

از  وریوابسته به ط عیو صنا یپرورش یو  مشخصات الزم در خصوص همه واحدها یابیسپس مکان شده،یآورجمع

با استفاده از  تیثبت شد. درنها ییاینقطه جغراف 800از  شیپروژه ب نی. در ادیگرد نییتع یدانیم هایدیبازد  قیطر

نشان داد که در  جیشد. نتا مهیو اطالعات هر واحد به آن ضم هیاستان ته یهایمرغدار ینقشه پراکندگ GISافزار نرم

مناطق  ی( و در عوض در بعضکیتاکستان و آب ن،یقزو یهاوجود داشته ) شهرستان ادیز اریاز استان تراکم بس یمناطق

 نیبا استفاده ا رداریواگ یماریدر صورت بروز ب گریاندك است )الموت و آوج(. از طرف د اریبس هایتعداد مرغدار

استفاده  قابل یراحتجوار بههم یو واحدها یطیعوارض مح ،یدسترس یهااطالعات راه یابیو مکان یبندپهنه یهانقشه

 است.

.وریپرورش ط ،یابیمکان ،اطالعات جغرافیایی سیستم ،استان قزوینکلمات کلیدی:     


