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 بشسسی ٍهطالعِ عَاهل هَثشدس ساهاًذّی طشح ّای سالن ساصی سَاحل دسیای هاصًذساى

 ) هطالعِ هَسدی ضشق گیالى(

  1هحوذسضا طلَعیاى سحین ابادی

 هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی تَسیؼن , رغشافیب  ,داًـىذُ فلَم اًؼبًی ,داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سؿت–وبسؿٌبع اسؿذ رغشافیب  -1
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 چىیذُ

هحذٍدُ تحمیك حبضش ًَاحی ػبحلی ؿشق گیالى ؿبهل ػَاحل ؿْشّبی لٌگشٍد،سٍدػش،والچبی ٍچبثىؼش هی ثبؿذ،دسایي پظٍّؾ ػقی گشدیذُ             

ُ تحمیك هَسد هغبلقِ ٍثشسػی لشاس گیشد ثذیي هٌؾَس لبثلیتْب تب فَاهل هَحش دس ػبهبًذّی عشح ّبی ػبلوؼبصی ػَاحل دسیبی هبصًذساى دس هحذٍد

یِ ثـَد ٍپتبًؼیلْبیی وِ هی تَاًذ هَرت ؿىَفبیی ٍسًٍك ثیـتش عشح ّبی ػبلوؼبصی ،افضایؾ رزة گشدؿگش ًٍْبیتب تبحیش هخجت ثشالتلبد ٍاؿتغبل ًبح

ب ثباػتفبدُ اص فولیبت هیذاًی،هـبّذُ ٍهلبحجِ ٍدادُ ّبی ثذػت آهذُ اص اسصیبثی گشدیذ؛وبػتی ّب ًٍمبط ضقف هَسد ثحج لشاس گشفت،دس ایي ثشسػی ّ

ًـبى  پشػـٌبهِ ًٍؾشخَاّی اص هشدهبى ثَهی ٍگشدؿگشاى ،ٍضـ هَرَد هحذٍدُ ثشای سػیذى ثِ ٍضـ هغلَة هَسد تزضیِ ٍتحلیل لشاس گشفت.ًتبیذ حبكلِ

ّبی وًٌَی ػبحلی ًیبصهٌذ پیًَذ ثب دیگش فٌبكشگشدؿگشی لبثل اػتمشاس دس ثؼتش  هی دّذ رْت سػیذى ثِ ّذف)ػبهبًذّی هَفك عشح ّبی ػبلوؼبصی(عشح

ة دس ػَاحل،پیًَذ استجبعی وَُ ٍدسیب،هـبسوت ثیـتش هشدهبى ثَهی،افضایؾ تقذاد ػبیت ّبی ػبلوؼبصی،افضایؾ تقذاد ًزبت غشیك،اسائِ خذهبت هغلَ

ٍحول ًٍمل،دسهبًی ٍاهٌیتی،ّوچٌیي آهَصؽ ٍاعالؿ سػبًی هی ثبؿذ.ػپغ پیـٌْبدات هحذٍدُ تحمیك،تزْیض صیشػبختْب ثخلَف صیشػبختْبی دػتشػی 

 .ساّجشدی دس پبیبى پظٍّؾ اسائِ گشدیذ

 : گشدؿگشی،ػبهبًذّی،عشح ػبلوؼبصی دسیب،ػَاحل ؿشق گیالىولیذٍاطُ
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Study of effective parameters in Optimization of Caspian Seaside Safety Scheme 

)the case study Guilan east(  

 

Abstract 

This  research  area  includes  the  Guilan  eastern  seashores  such  as  Langeroud, Roudsar,  Kelachai and  

Chaboksar. In  this  study, the effective  factors  in  organizing  the  making  safe  schemes  of  Mazandaran  Sea  are  

studied. Hence, the potentials  and  qualifications  that  can  result  in  improving  making  safe  schemes, increasing  

the absorbing(attracting)  tourists  and  the  positive  effects  on  economics   and  business  of the  area  are  

evaluated  ultimately   and   faults  are  studied.  In  this  study, the  area  condition  in  order  to  meet  the  desired  

condition  is  analyzed  by  field  operation, seeing  and  interview  and  data  which  are  obtained  from  the 

enquiries of  natives  and  tourists.  The  obtained  consequences  demonstrate that  in order to  achieve  the  goal 

(organizing  the  making  safe  scheme),  the  seashore  schemes  need  to make  links  with  other  tourism  factors  

that  exist  in  coasts,  making  links  between  mountain  and  sea, increasing  the  natives'  participations,  increasing  

the safeguards,  offering  desired  services in  the  research  area, equipping the  infrastructures  especially  the  

available  infrastructures  and  transformation,  cure  and  safety  and  also   education   and  informing. Then, the  

effective   suggestions  are  presented  ultimately. 

 

Keywords: organizing; the   making  safe  scheme;  Guilan  eastern  seashores;  tourism 

 

 همذهِ: -1

 خبف، ثلَست هبصًذساى دسیبی وشاًِ دس ٍالـ ؿوبلی اػتبًْبی ػبحلی ًَاحی ٍیظُ هَلقیت ٍ فبم ثلَست گشدؿگشی ًؾش اص ایشاى هوتبص ثبلمَُ هَلقیت ٍرَد ثب  

 دس گشدؿگشی ّبی هضیت .ثشخَسداسثبؿذ خبٍسهیبًِ هٌغمِ یب ٍ رْبى دس اػت آى ػضاٍاس وِ ای ؿبیؼتِ ربیگبُ اص ًتَاًؼتِ دسیبی هبصًذساى هٌغمِ ٍ وـَس ٌَّص

 ؿوبل ٍ خبٍسهیبًِ هشوضی، آػیبی هٌغمِ حتی ٍ وـَس ًمبط ػبیش ثب همبیؼِ دس هٌحلشثفشدی ربیگبُ اص هٌبعك ایي عجیقی ٍیظگیْبی ٍ اػتبى ػِ ایي

 .ًوبیذ هشتفـ ًیض سا هٌغمِ هؼلوبًبى ثَیظُ ى خبسریگشدؿگشا گًَبگَى ًیبصّبی تَاًذ هی داخلی گشدؿگشاى ثشای رزاثیت ثش فالٍُ وِ اػت افشیمبثشخَسداس

 (1374 ،اثشاّین، فشثبًی اكالح)

 ٍ ثشًبهِ سیضی یه دس وـَس هٌبعك ػبیش دس داخلی گشدؿگشی تَاى ثب سا هبصًذساى دسیبی ػبحلی ًَاس ٍالـ دس وـَس ؿوبلی هٌبعك رزاثیتْبی ثتَاى چٌبًچِ

 ًفت كٌقت ثخؾ رولِ اص التلبدی دیگش ثخـْبی ػبیش وـَسّوپبیِ التلبد دس گشدؿگشی ػْن وِ داؿت ًتؾبسا تَاى هی صد، گشُ وبسا ٍ یىپبسچِ هذیشیت

 حبل دس .گشدد هذت تضویي دساص دس اػت همغقی ًفت ثخؾ ثشای وِ آًچِ ثشخالف پبیذاس ثلَست تَاًذ هی ثخؾ گشدؿگشی دسآهذ وِ تفبٍت ایي ثب .ثبؿذ

 ایي اص چٌذاًی اػتفبدُ هَاسد، ػبیش ٍ ثخؾ ایي دس هْبستْب فذم الصم، صیشػبخت ّبی فذم ٍ گشدؿگشی كٌقت ئیًَپب رولِ اص هختلف دالیل ثِ حبضش

 پیگیش، ثلَستی هذت دساص سیضی اكَلی ثشًبهِ گشدؿگشی، صهیٌِ دس پیـشفتی چٌیي الصهِ .گیشد ًوی كَست وـَس ؿوبلی دساػتبًْبی ثفشد هٌحلش ؽشفیتْبی

 ساّی چٌیي پیوَدى اثتذای دس رْبت اص ثؼیبسی دس وـَسهبى حبضش حبل دس وِ اػت ایي هٌغمِ دس گشدؿگشی تَػقِ اّذاف یـجشدپ رْت دس هىشس ٍ پیَػتِ

 (1385)سضَاًی،هحوذسضب، .اػت

عشح  ذیالى ٍ وبسؿٌبػبى ثباص هؼئَ یثِ افتمبد روق ٌشٍیوـَس لشاس داسد اص ا یؿوبل یاػتبًْب ِیدس حبؿ هبصًذساى یبیدس یاص ًَاس ػبحل لَهتشیو 700اص  ؾیث

 شاىیؿوبل ا یثِ ؿْشّب بیاػتفبدُ اص دس یدسكذ هؼبفشاى ٍ گشدؿگشاى ثشا 90حذٍد  ػبالًِاسائِ ؿَد.  یقیربرثِ عج يیاص ا یثْشُ هٌذ یثشا یربهـ ٍ اكَل

 نیحش یدس آصادػبص ـیتؼش لضٍمؿَد. یـتشیتالؽ ثهٌبعك  يیدس ا بیدس یػبلن ػبص یتَػقِ عشحْب یثشا ذیوبسؿٌبػبى ثب ذیثِ تبو يیوٌٌذ، ثٌبثشا یػفش ه

اػت  یدس حبل يیا.شدیلشاس گ ضاىیهَسد تَرِ ثشًبهِ س ذیثب بیدس یػبلن ػبص یعشحْب ضیٍ تزْ زبدیاهىبًبت، ا يیثش ػَاحل، تبه تیشیهذ یػبهبًذّ ب،یدس یلبًًَ
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تٌگٌبّب ٍ هـىالت  ذیثب ب،یدس یػبلوؼبص یعشحْب ؾیٍ افضا زبدیٍُ ثش افال یدس هٌبعك ؿوبل یتَػقِ گشدؿگش یدّذ وِ ثشا یّب ًـبى ه یػٌز بصیوِ ً

هبصًذساى ٍرَد داسد.  یعشح دس ًَاس ػبحل 120اص  ؾیداسد وِ ث تیدس ػَاحل ؿوبل وـَس فقبل بیدس یعشح ػبلن ػبص 150حذٍد  اوٌَىفشاسٍ ثشعشف ؿَد.

 یعشحْب یفشاسٍ یهـخق اص رولِ هـىالت ٍ تٌگٌبّب یٍ ًجَد هتَل كیغش ًزبتبس هٌبػت، ووجَد اهىبًبت، ون ثَدى ؿو یًجَد ثؼتشّب ،یهـىالت هبل

دس  ًیض ٍ آهَصؽ یسٍ اعالؿ سػبً يیگشدد اص ا یثِ گشدؿگشاى ثشه ضیً یاص هـىالت هَرَد ثِ ثْشُ ثشداساى ٍ ثخـ یثخـ.ثبؿذ یدس ؿوبل ه بیدس یػبلن ػبص

 (1378هحوذسضب، همذم، كغشی )اػت. یالضاه ٌِیصه يیا

 لیفقبل ثِ دل یبیدس یآى اػت وِ عشحْب بًگشیث يیاػت ٍ ا یػبلن ػبص یؿوبس غشق ؿذگبى دس خبسد اص عشحْب يیـتشیدّذ وِ ث یّب ًـبى ه یثشسػ

ػبلن  یعشحْب یهتَلؿَد. یضیثشًبهِ س ذیتَػقِ آًْب ثب یداسًذ ٍ ثشا یهحذٍد تیؽشف بیدس یػبلن ػبص یعشحْب.ؼتیً بصّبیً یووجَد اهىبًبت پبػخگَ

ثخؾ  یداسًذ وِ اص ػَ تیفقبل الىیگ یدس ًَاس ػبحل یعشح ػبلن ػبص 17فشاّن وشد. ذیسا ثب بصیهَسد ً یٍ ثؼتشّب شػبختْبیهـخق ؿَد ٍ ص ذیثب بیدس یػبص

ُ هٌبػت ٍ اػتشاحتگب ٌگیتَفمگبُ خَدسٍ، ووپ ی،دػتشػ یساّْب بیدس یػبلوؼبص یعشحْب یثشخ هتبػفبًِ،ؿَد یه تیشیهذ یٍ ؿْشداس یخلَك

 یفیػغح و استمبء،ذًؿَ یؿَد ثِ هشٍس صهبى فشػَدُ ه یًو یؿَد ٍ خَة ًگْذاس یه یاػتفبدُ هَلت بیدس یعشحْب یاص ثشخ ٌىِیا لیثِ دال يیّوچٌ؛ًذاسًذ

دس ؿوبل  بیدس یبل ػبصفق یعشحْب ـتشیث.یبت هی ثبؿذضشٍس اص دس اػتبى بیدس یػبلوؼبص یدس عشح ّب یحیٍ تفش یاهىبًبت سفبّ يیهزضا، تبه یهحل ؿٌب

دس ؿوبل،  بیدس یػبلوؼبص یعشح ّب یػبص ٌِیثْ یّذف اكل؛هَفك اػتفبدُ ؿَد یؿْشّب یاص تزشثِ عشحْب ذیآًْب ثب یػبص ٌِیثْ یٍ ثشا ؼتٌذیهٌبػت ً

دس ؿوبل  بیدس یػبلوؼبص یعشحْب اص یدسكذ ٌىِیتَرِ ثِ ا ثب؛اػت بصیً یعشحْب ثِ تَرِ هل يیهغلَة ا یارشا یگشدؿگش ٍ ؿْشًٍذاى اػت ٍ ثشا نیتىش

 .هی ثبؿذ یضشٍسًیضآى  یسٍ عشاح يیعشح هلَة ًذاسًذ اص ا

 اّذاف تحمیك -1-1

 ّذف ولی: ؿٌبػبیی فَاهل هؤحش دس ػبهبًذّی عشح ّبی ػبلوؼبصی

 :  ؿٌبػبئی تَاى ّب ٍ لبثلیت ّبی ثبلمَُ ػَاحل دس هحذٍدُ تحمیك1ّذف رضئی

 پَؿؾ وبػتی ّب ٍ ضقف ّب دس فشآیٌذ ػبهبًذّی عشح ّبی ػبلوؼبصی هحذٍدُ تحمیك: ؿٌبػبئی ساّىبسّبی 2ّذف رضئی

 

 

 سَال تحمیك  -1-2

چگًَِ هی تَاى دس ػبهبًذّی عشح ّبی ػبلوؼبصی ثِ هَفمیت سػیذ؟ ٍ آیب ایزبد عشح ّبی هٌبػت ٍ هزْض ػبلن ػبصی دس ػَاحل ؿشلی گیالى د            

 ثَد؟ سرزة ثیـتش گشدؿگشاى هؤحش خَاّذ

 فشضیِ تحمیك -1-3

ایزبد عشح ّبی هٌبػت ػبلن ػبصی دس ػَاحل ثب تَرِ ثِ فَاهل هؤحش دس فشآیٌذ ثشًبهِ سیضی گشدؿگشی دس رزة ثیـتش گشدؿگش ٍ تَػقِ            

 .گشدؿگشی سضبیت ثخؾ، ًمؾ ثؼضایی داسد

 سٍش تحمیك  -1-4

ذ، ثِ ایي تشتیت وِ ّوضهبى ضوي پشداختي ثِ تَكیف ؿشایظ هَرَد، فَاهل تأحیش گزاس دس ػبهبًذّی سٍؽ وبس تشویجی اص تَكیفی ٍ تحلیلی هی ثبؿ           

هؼتٌذ گشدیذُ  عشح ّبی ػبلوؼبصی ثب تَرِ ثِ پتبًؼیل ّبی هحذٍدُ تحمیك هَسد تحلیل لشاس گشفتِ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص آساء ٍ ًؾشات گشدؿگشاى ٍ ثَهیبى

فذد پشػـٌبهِ دس ًؾش گشفتِ ؿذ ٍ ثِ تقذاد هؼبٍی دس چْبس هحذٍدُ لٌگشٍد،  320ؿوبس گشدؿگشاى تقذاد ٍ تحمیك  اػت، ثب تَرِ ثِ روقیت هحذٍدُ

 .تبی دیگش تَػظ ثَهیبى تىویل گشدیذ  40پشػـٌبهِ تَػظ گشدؿگشاى ٍ  40سٍدػش، والچبی ٍ چبثىؼش پخؾ گشدیذ اص ایي تقذاد 

 گشدضگشی ساحلی : -2
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ػبختِ ؿذ، رؼتزَ  1ّبی سٍهی دس ثخؾ ؿوبلی اَپٌِیي پٌِیٌؼَال ی سا ثبیذ دس دٍساى سٍم ثبػتبى، ٌّگبهی وِ اٍلیي خبًِسیـة گشدؿگشی دس هٌبعك ػبحل

ّبی ٍاثؼتِ ثِ دسیب هغشح ؿذُ ٍ اص ًیوِ دٍم لشى ثیؼتن  ، ثِ فٌَاى یىی اص ٍیظگی18ای وِ اص ًیوِ لشى  گًَِ ّب فشٌّگ آى سؿذ وشدُ، ثِ وشد. دس عَل لشى

ّبی استمبی هٌؾش  (آًچِ هؼلن اػت ػبحل ثِ فٌَاى یىی اص ؽشفیتUNEP, 2009اػت .)  ّبی ػبحلی ثب گؼتشؽ اًجَُ گشدؿگشاى سٍثِ سٍ ؿذُ فشرگبًُیض ت

ًگیضی ٍ ا ًوبیذ. گزساًذى اٍلبت فشاغت دس وٌبس ثشلشاسی تقبهالت ارتوبفی ٍ ّوچٌیي خبعشُ ؿْشی ٍ رزة تَسیؼت، ًمؾ هْوی سا دس رزة گشدؿگش ایفب هی

ّبی ػبحلی، ثب  ّبی گًَبگَى آة ٍ ...، فشكِ عجیقی ػَاحل سا ثِ یه هىبى دلپزیش ٍ هحجَة گشدؿگشاى تجذیل وشدُ اػت. تفشرگبُ استجبط ثب رٌجِ

تَاى  بحلی، هیگیشی ٍ گؼتشؽ گشدؿگشی ػ تشیي تغییشات حبكلِ دس فشایٌذ ؿىل سٍیىشدّبی رذیذی دس استجبط ثب تَػقِ ٍگؼتشؽ سٍ ثِ سٍ اػت؛ اص هْن

ؿذ، دس حبلی وِ گشدؿگش  تغییش ًَؿ ًگبُ گشدؿگش دس ثشخَسد ثب تفشرگبُ ػبحلی سا ًبم ثشد. صهبًی، ًیبص گشدؿگشاى تٌْب دس ثبصدیذ اص ػبحل ٍ دسیب تقشیف هی

 گی ٍ عجیقی  اػت.فشٌّّبی ٍسصؿی، تفشیحی، اهشٍصی دس رؼتزَی تزشثیبت هتفبٍتی اص فقبلیت

ًیض « كٌقت ثذٍى دٍد»كَست كٌقت گشدؿگشی وِ آى سا  سیضی ّوِ ربًجِ اػت؛ چشاوِ دس غیش ایي  ثِ ایي تغییش ًگبُ، هؼتلضم ثشًبهِ لذس هؼلن رَاثگَیی

ّبی  ثِ فٌَاى یه ًىتِ هْن دس تَػقِ پبیذاس تفشرگبُ 2ؿَد. اص ایي سٍ هجحج ؽشفیت تحول اًذ، هَرت اص دػت سفتي هٌبثـ فشٌّگی ٍ عجیقی هی ًبهیذُ

تَاى حذاوخش تقذاد افشادی وِ ثذٍى افت ویفیت تزشثِ تفشیحی اص هحیظ اػتفبدُ  (. ؽشفیت تحول سا هیGunn, 1994لی ثبیذ هذ ًؾش لشاس گیشد )ػبح

ض اضبفِ ًوَد ًوبیٌذ، تقشیف وشد. الجتِ ثبیذ ثِ ایي تقشیف، فجبست ثذٍى ایزبد احشات هٌفی ًبخَؿبیٌذ ثش ربهقِ، التلبد ٍ فشٌّگ هملذ گشدؿگشی سا ًی هی

(Inskeep, 1991اص ایي سٍ گشدؿگشی ّن هی .)  تَاًذ احشات هخجت ثش هحیظ صیؼت ثگزاسد ٍ ّن احشات هٌفی ٍ یب ایٌىِ ّیچ احش لبثل تَرْی ًذاؿتِ ثبؿذ؛

ّبی  ٍ افضایؾ اهىبًبت سفبّی، صهیٌِ ؿَد. پیبهذّبی هخجت آى، دس ایزبد سیضی ٍ هذیشیت هـخق هی وِ ایي اهش دس استجبط ثب ثشًبهِ تَػقِ ٍ چگًَگی ثشًبهِ

سیضی آى ثب دلت كَست ًگیشد،  یبثذ ٍ اگش تَػقِ گشدؿگشی ٍ ثشًبهِ ّبی التلبدی تحمك هی ّب ٍ ثْجَد پبیِ اؿتغبل، تقبهالت فشٌّگی، آؿٌبیی ثب ًبؿٌبختِ

 (.1388یغی خَاّین ثَد )وشیوی، هح ّبی اوَلَطیىی ٍ صیؼت ّب دس صهیٌِ ؿبّذ احشات هٌفی ٍ ًبهغلَثی ّوچَى اًَاؿ آلَدگی

 پیاهذّای صیست هحیطی تَسعِ گشدضگشی ساحلی  - 2-1

ثشای  ّوبًٌذ ػبیش گشٍّْبی گشدؿگشی، گشدؿگشی ػبحلی ًیض ّش دٍ پیبهذ هخجت ٍ هٌفی سا ثِ ّوشاُ داسد. ثِ عَس یمیي ایي گشدؿگشی هضایبی صیبدی        

َثی ّن ثش هٌبثـ ػبحلی ٍاسد هی آٍسد ثشخی اص ایي پیبهذّب ثشای گشدؿگشّب ٍ رَاهـ هحلی دس رذٍل صیش خالكِ رَاهـ ثَهی ٍ دٍلت داسد. پیبهذ ّب ی ًبهغل

 (35،ف1380)پَسٍخـَسی،  .ؿذُ اػت

 

 گشدضگشّا جَاهع هحلی پیاهذ ّا

 هثبت
ایزبد تؼْیالت ٍ اهىبًبت صیش ثٌبیی ثْتش هٌبفـ التلبدی حفبؽت 

 هٌبثـ عجیقی ٍ فشٌّگی
 ت ٍ افضایؾ دا ًؾ ٍ تزشثِفشكت فشاغ

 هٌفی
اصدیبد فـبس ثش تؼْیالت ٍ اهىبًبت صیش ثٌبیی، آؿفتگی ارتوبفی ـ 

 التلبدی، آػیت ثِ ػٌت ّبی فشٌّگی ٍ هحیظ صیؼت عجیقی

هَارِْ ثب تزبست خبسری، تب سضبیتی دس ثشاثش 

 تَلقبت

 پیبهذّبی هخجت ٍ هٌفی گشدؿگشی ثشای گشدؿگشّب ٍ رَاهـ ثَهی 1-2رذٍل 

 پیاهذّای ٍاسدُ بش اجضای هحیط صیست ساحلی  -2-2

 هَاسدی وِ دس اداهِ ثِ فٌَاى پیبهذ ّبی فوذُ تَػقِ گشدؿگشی ثش هحیظ صیؼت ػبحلی اسائِ هی ؿًَذ دس ػِ گشٍُ فوذُ دػتِ ثٌذی هی ؿًَذ.       

 پیبهذّبی ٍاسدُ ثش هٌبثـ هَسد اػتفبدُ اًؼبى. -3.پیبهذّبی ٍاسدُ ثش هحیظ اوَلَطیه -2.پیبهذ ّبی ٍاسدُ ثش هحیظ صیؼت فیضیىی -1

 هحیط فیضیىی 2-2-1

ثشخی اص پیبهذّبی چـوگیش البهت ٍاثؼتِ ثِ گشدؿگشی ثش هحیظ فیضیىی ػبحل ؿبهل فشػبیؾ خبن اُفت ویفیت آة ساًؾ صهیي تغییش خظ ػبحلی ٍ       

 غیشُ

 فشسایص خان  -الف

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

5 

 

 ب ـ اُفت ویفیت آب.

 ج ـ تغییش خطَط ساحلی

 پیاهذّای ٍاسدُ بش هحیط اوَلَطیه 2-2-2

 پیبهذّبی هحیغی اوَلَطیه ؿبهل وبّؾ گًَِ ّبی حیَاًی، گیبّی، آلَدگی ٍ خـه ؿذى آثْبی صیش صهیٌی ٍ ػغحی.        

 

 

 پیاهذّای ٍاسدُ بش هٌابع هَسد استفادُ اًساى 2-2-3

 الف( دستشسی عوَهی بِ وٌاس دسیا

ٌذ ثْتشیي ًمغِ وٌبس دسیب سا دس اختیبس خَدؿبى لشاس دٌّذ ثذٍى ایي وِ ساُ دػتشػی ثِ ایي ًمبط سا ثشای فوَم فشاّن هقوَال ػشهبیِ داساى تالؽ هی وٌ

 ػبصًذ.

 ب( واسبشی صهیي

یي صهیي ّب تَػقِ صیبد گشدؿگشی دس ثقضی هٌبعك ثبفج تجذیل ًَاحی ػبحلی ثِ هىبى ّبی تزبسی ٍ دس ًتیزِ ربثزبیی ػبوٌیي ٍ كیبداى ثَهی ٍاثؼتِ ثِ ا

 ؿذُ اػت.

 ج( چطن اًذاص

هٌغمِ  ػبخت ٍ ػبص ٍ هقوبسی ًب ّوبٌّگ ثب ػبختوبى ّبی ػٌتی هٌغمِ ٍ اػتمشاس تؼْیالت ٍ تأػیؼبت البهتی هذسى ثبفج اُفت چـن اًذاص ّبی عجیقی

 هی ؿَد. 

 هضایای تَسیسن دس هٌاطك ساحلی  -2-3

 دسآهذ صایی -2-3-1

بد ایي كٌقت ٍ ػشهبیِ گزاسی ون ثب ػَد ثبال ثؼیبسی اص وـَسّب، گشدؿگشی كٌقت اٍل آًبى هی ثبؿذ. ٍ ثیـتش ؿبى ثِ آى ثِ فلت دس آهذ صایی صی        

 )42،ف1380هقغَف ؿذُ اػت ثذیْی اػت ػشهبیِ گزاسی دس هٌبعك ػبحلی هی تَاًذ ثبفج پیـشفت التلبدی وـَس هتجَؿ گشدد. )پَسٍخـَسی، 

 اضتغال صایی - 2-3-2

تأحیش گشدؿگشی ثش اؿتغبل دس ثؼیبسی اص وـَسّبی وَچه ثِ گًَِ ای لبثل هالحؾِ اػت وِ ػجت ٍاثؼتگی ایي وـَسّب ثِ ایي كٌقت ٍ دس آهذ          

دسكذ اص  5دسكذ اص روقیت ؿبغل، دس اػتخذام ثخؾ گشدؿگشی هی ثبؿٌذ وِ تٌْب ثشا ی 50حبكل اصآى ؿذُ اػت. دس ثؼیبسی اص وـَسّبی وبسائیت، 

ػت. یت وبسی ایي وـَسّب ایزبد اؿتغبل وشدُ اػت. ثِ ّش كَست ایي كٌقت دس همبیؼِ ثب ّش كٌقت دس حبل سؿذ دیگش ایزبد اؿتغبل ثیـتشی وشدُ اروق

تَػظ  ذُایي هغلت ثِ ٍیظُ دس هَسد وـَسّبی دس حبل تَػقِ كبدق اػت، وِ اؿتغبل ایزبد ؿذُ تَػظ كٌقت كبدسات ثِ هشاتت ون تش اص اؿتغبل ایزبد ؿ

 )42كٌقت گشدؿگشی اػت. )ّوبى ،ف

 تَسعِ صیش بٌایی -2-3-3

 تَسیؼن ثبفج ثْجَد صیش ػبختْب ؿبهل ػیؼتن آة  فبضالة، ػبخت ٍ ػبص ؿْشی ٍ ... ثب تَرِ ثِ ًیبص گشدؿگش هیـَد.         
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 عَاهل هؤثش دس هَفمیت طشح ّای سالن ساصی هحذٍدُ ساحلی ضشق گیالى   -3

ٌَى اص عشح ػبلن ػبصی اػتٌجبط هی گشدد ٍ ّش فشدی اص هحذٍدُ تحمیك دس همبم پبػخگَیی ثِ ػئَال عشح ػبلن ػبصی چیؼت؟ هفَْهی وِ او      

آى ثِ خَاّذ گفت ایؼتگبّْبیی دس ػبحل دسیب وِ تَػظ حبئل ّبیی هحلَس گشدیذُ ٍ داسای دٍ لؼوت آلبیبى ٍ ثبًَاى ثَدُ ٍ تقذادی ًزبت غشیك دس 

 دٌّذ. ؿٌبگشاى خذهبت هی

هبًذگبس ٍ اهب صهبًی وِ كحجت اص هَفمیت ثِ هیبى هی آیذ هی ثبیؼت اّذاف تَػقِ پبیذاس سا تأهیي ًوبیذ یقٌی هحیظ صیؼتی ػبلن ثب التلبدی پَیب ٍ 

ل خَد سا ثشای ثبصدیذ اص وبسآهذ ثشای هشدم ثَهی ایزبد ًوبیذ، صهبًی ایي التلبد ٍ اؿتغبل ثشای ثَهیبى پبیذاس ٍ هبًذگبس هی گشدد وِ گشدؿگشاى توبی

 هحذٍدُ سا اص دػت ًذٌّذ ٍ دس توبم فلَل ػبل)ًِ تٌْب فلل گشم( اًگیضُ ػفش ثِ ایي هٌبعك سا پیذا وٌٌذ.

ي س دّین؛ ایاگش ثخَاّین اص ثیي توبهی فٌبكش گشدؿگشی تٌْب ثِ همَلِ عشح ّبی ػبلن ػبصی ثپشداصین ٍ هَفمیت یب فذم هَفمیت آى سا هَسد اسصیبثی لشا

ػبلن اسصیبثی ثبیذ اص دٍ ثقذ ویفی ٍ ووی ثبؿذ. اص ًؾش ووی ثب تَرِ ثِ هـبّذات ٍ هلبحجِ ّبی كَست گشفتِ دس هحذٍدُ تحمیك تقذاد ػبیت ّبی 

 .ػبصی ٍ تقذاد ًزبت غشیك ؿبغل دس آى رَاثگَی تقذاد گشدؿگشاى فقلی ًوی ثبؿذ چِ سػذ ثِ ایٌىِ ثخَاّین گشدؿگشاى ثیـتشی سا رزة ًوبئین

بت اهب اص ًؾش ویفیت ّوبًغَس وِ دس اثتذای هغلت روش ؿذ عشح ػبلن ػبصی خذهبت ٍیظُ ای اسائِ ًوی دّذ ٍ تٌْب ثِ حلبس پشدُ ای ٍ خذهبت ًز

 غشیك ثؼٌذُ ؿذُ، گَ ایٌىِ ّویي ٍضقیت فقلی ًیض ثِ دلیل ضقف اعالؿ سػبًی ٍ ضقف صیش ػبختْبی دػتشػی ٍ حول ٍ ًمل ثب هـىالتی هَارِ هی

 ثبؿذ.

همَلِ گشدؿگشی ؿبهل یه عیف گؼتشدُ ٍ ٍػیـ اص فٌبكش یه هحذٍدُ وبفی هی ثبؿذ ٍ ًوی تَاى یه فٌلش سا رذا ٍ هٌفه اص ػبیش فٌبكش 

شی دس پیشاهًَؾ دس ًؾش گشفت ثٌبثشایي دس اهش گشدؿگشی ًیض ثبیذ ثب یه ًگبُ ػیؼتوبتیه ثِ هؼئلِ ًگشیؼتِ ؿَد ٍ استجبط فی هبثیي فٌبكش گشدؿگ

 هحذٍدُ ثشسػی گشدد.

ؽ ّبی ثَهی چشا رْت ثبال ثشدى ویفیت عشح ّبی ػبلن ػبصی، ثیي عشح ٍ ػبیش تَاًوٌذیْبی گشدؿگشی پیًَذ ایزبد ًىٌین؟ ًؾیش اسائِ غزاّبی هحلی ٍ ٍسص

اهل اًؼبًی عشح ّبی ػبلوؼبصی، هحلی ًؾیش وـتی گیلِ هشدی، الفٌذ ثبصی ٍ ... دس ًضدیىی عشح، اػتفبدُ اص پَؿؾ ٍ گَیؾ هحلی تَػظ پشػٌل ٍ فَ

  تزْیض هؼیشّبی حول ٍ ًمل ٍ دػتشػی رْت اػتفبدُ آػبى ٍ اًتمبل ساحت گشدؿگشی ثِ ػَی ػبیذ ًمبط رزاة هٌغمِ ًؾیش وَُ ٍ ییالق ٍ رٌگل.

خذهبتی هی ثبؿٌذ وِ دس ؿْش ٍ گشدؿگشاًی وِ ثِ هحذٍدُ هَسد هغبلقِ رْت اػتفبدُ اص ػَاحل هشارقِ هی وٌٌذ وبهال ثذیْی اػت ًیبصهٌذ اسائِ 

ٌیتی، هحل صًذگی خَد دسیبفت هی ًوبیٌذ، خذهبتی ًؾیش خذهبت ثبًىی، تْیِ آػبى هبیحتبد هَسد ًیبص ثب لیوت هٌبػت، خذهبت ثْذاؿتی، دسهبًی، اه

ػت گشدؿگشاى اػتمجبل ووتشی اص هحذٍدُ اعالؿ سػبًی ٍ ... ٍلتی هٌغمِ هیضثبى تَاًبیی پـتیجبًی دس صهیٌِ خذهبت هزوَس سا ًذاؿتِ ثبؿذ پشٍاضح ا

 ًوَدُ یب ثِ كَست گزس اص آى سد هی ؿًَذ.

ش دس حبل حبضش گشدؿگشاى تٌْب دس فلل گشم ػبل یقٌی تبثؼتبى اص عشح ّبی ػبلن ػبصی اػتفبدُ هی وٌٌذ . هی تَاى ثب ایزبد پیًَذ هیبى فٌبك

ل ًؾیش ٍسصؽ ّبی ػبحلی)ٍالیجبل، فَتجبل،دٍهیذاًی،لبیك ػَاسی،هَد ػَاسیَ...( گشدؿگشی یب احیبء ؽشفیت ّبی ثبلمَُ ػَاحل دس فلَل ػشد ػب

 د.دس ًَاحی ػبحلی سًٍك ایزبد ًوَ توبؿبی پشًذگبى دسیبیی ٍ اهَاد دسیب، توبؿبی فولیبت هبّیگیشی)پشُ( ٍ..

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

7 

 

 

 فَاهل هؤحش دس هَفمیت عشح ّبی ػبلن ػبصی هحذٍدُ ػبحلی ؿشق گیالى -1-3ًوَداس 

 

 

 

 

 

 

 

ربدثِ ّبی گشدؿگشی ٍ فقبلیت ّبی , عیف ّبی هختلف هحلَالت هَسد ًیبص گشدؿگشی اص لجیل البهتی, ربثزبییدس رذاٍل صیش هب ٍضقیت فشضِ 

 ػبحلی سا دس ؿْشػتبًی آػتبًِ اؿشفیِ , الّیزبى , لٌگشٍد ٍ سٍدػش ثِ تفىیه ثشسػی ًوَدُ ٍهیضاى ثَدى ٍ پتبًؼیل داؿتي ایي ایتن ّب دس

 ْبی فَق الزوش هـخق وشدین.ؿْشػتبً

 پتاًسیل هَجَد ًَع الاهت

 ++++ + ّتل

 ++++ - هتل

 ++++ - خَاثگبُ

 ++++ ++ هٌبصل اربسُ ای

 ++++ - البهت دس هضسفِ

 ++++ - وبسٍاى

 ++++ - ووپ

 ++++ - البهتگبّْبی داًـزَئی

 ++++ - البهتگبّْبی خلَكی لَوغ

 ++++ - آپبستوبًْبی اربسُ ای صهبًی

 ++++ - پبسوْبی هلی/ رٌگلی

 ++++ - هبلىیت صهبًی آپبستوبى

 ++++ - ووپ آصاد

 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت البهتی دس ػبحل ؿْشػتبى لٌگشٍد -1-3رذٍل 

 پتاًسیل هَجَد ًَع جابجایی

 + - اتَثَع ّبی اربسُ ای 

 ++++ - اتَهجیل ٍ ٍى ّبی اربسُ ای 

 ++ - گیشیگـتْبی هؼبفشی دسیبئی ٍ هبّی

 +++ - ػشٍیغ ّبی وـتی تفشیحی ٍ تبوؼی آثی

 ++ + ثشگضاسی تَس ثِ ّوشاُ ساٌّوب ٍ هشثی

 + - سفت ٍ آهذ َّایی
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 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت ربثزبئی دس ػبحل ؿْشػتبى لٌگشٍد  -2-3رذٍل 

 پتاًسیل هَجَد ًَع جاربِ

 ++++ - ػشگشهی/ پبسوْبی ته هٌؾَسُ/ هزتوـ ّبی تفشیحی

 ++++ - ًوبیـگبُ ّب ی ٌّشی

 ++++ + هىبى ّب ٍ ػبختوبى ّبی تبسیخی

 ++++ + هىبًْب ٍ ػبختوبًْبی یبد ثَد ٍ یب ٍیظُ

 ++++ + صیبستگبّْب ٍ هىبًْبی هزّجی

 ++++ - تبًػیؼبت آثی هبًٌذ ػذ ٍ ػبیش تبًػیؼبت هشتجظ

 ++++ - فولیبت وـبٍسصی )ًـب وبسی، فشآٍسی هحلَالت ػٌتی ٍ یب هذسى(

 ++++ - فولیبت هبّیگیشی دس دسیب ٍ یب سٍدخبًِ

 ++++ - فشآٍسیْبی ؿیالتی ٍ تىخیش ٍ پشٍسؽ

 ++++ - كٌبیـ ربرة )ًَؿبثِ ػبصی ،چبیؼبصی ٍ فشآٍسیْبی ػٌتی وـبٍسصی، هَاد غزائی ٍ كٌقتی(

 ++++ - هؼبثمبت ٍسصؿی

 ++++ - تزشثیبت فشٌّگی ؿبهل اًَاؿ سػَم ثَهی ٍ هٌحلش ثفشد

 ++++ + یخشٍد، غبس، سٍدخبًِ، دسیبچِ، آثـبس، وَّؼتبى عجیقی، هٌبؽش ٍ چـن اًذاصّبی رٌگلی

 ++++ ++ عجیقت) دسیب ٍ ػبحل، تبالة، هٌبعك حفبؽت ؿذُ، رٌگل، دسیبچِ، ثبك ٍحؾ، حیبت ٍحؾ، آوَاسین(

 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت ربرثِ دس ػبحل ؿْشػتبى لٌگشٍد -3-3رذٍل 

 پتاًسیل هَجَد گشدضگشی دس فعالیتْا طیف هحصَالت

 ++++ - WD 4هبرشارَیی ثب اتَهجیل ّبی 

 ++++ - وَُ پیوبیی

 ++++ - اػىی سٍی آة

 ++++ - اػىی سٍی چوي

 ++++ - فقبلیتْبی دسهبًی

 ++++ - فقبلیتْبی رـٌَاسّبی ٍ ّوبیـْبی ٍیظُ

 ++++ - هبرشارَییْب ٍ ػشگشهیْب دس َّای آصاد

 ++++ + یلبیك ػَاس

 ++++ - دٍچشخِ ػَاسی/ دٍچشخِ ػَاسی دس وَّؼتبى

 ++++ + ؿٌب

 ؟؟ - ؿیشرِ

 - - اػتفبدُ اص آة گشم هقذًی

 ++++ - گشدؽ دس عجیقت ّوشاُ ثب تَس

 ++++ - هبّیگشی

 ++++ - اػتفبدُ اص َّاپیوب ثی هَتَس )گالیذس(

 ++++ - هؼبثمبت اص رولِ گلف

 - - اػت ػَاسی

 ++++ - اص ثبلَى َّای گشماػتفبدُ 

 ++ - ؿىبس ٍ تیش اًذاصی

 ++++ + Bird Watchًؾبسُ ٍ پبیؾ پشًذگبى 

 ++++ - چتش ثبصی ٍ ػمَط آصاد
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 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت فقبلیتْب دس ػبحل ؿْشػتبى لٌگشٍد  -4-3رذٍل

 یب هٌفی      ؟؟ ًب هـخق خیلی ون ٍ -++++ ثؼیبس صیبد     +++ صیبد      ++ هتَػظ        + ون       

 

 پتاًسیل هَجَد ًَع الاهت

 ++++ + ّتل

 ++++ - هتل

 ++++ - خَاثگبُ

 ++++ ++ هٌبصل اربسُ ای

 ++++ - البهت دس هضسفِ

 ++++ - وبسٍاى

 ++++ - ووپ

 ++++ - البهتگبّْبی داًـزَئی

 ++++ - البهتگبّْبی خلَكی لَوغ

 ++++ - آپبستوبًْبی اربسُ ای صهبًی

 ++++ - پبسوْبی هلی/ رٌگلی

 ++++ - هبلىیت صهبًی آپبستوبى

 ++++ - ووپ آصاد

 چبثىؼش(-والچبی-ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت البهتی دس ػبحل ؿْشػتبى سٍدػش)سٍدػش  -5-3رذٍل 

 

 پتاًسیل هَجَد ًَع جابجایی

 + - اتَثَع ّبی اربسُ ای 

 + - ػشٍیغ ّبی لَوغ )لیوَصیي( ٍ ساًٌذُ / تَس

 ++++ - اتَهجیل ٍ ٍى ّبی اربسُ ای 

 + -- لغبس

 ++ - گـتْبی هؼبفشی دسیبئی ٍ هبّیگیشی

 +++ - ػشٍیغ ّبی وـتی تفشیحی ٍ تبوؼی آثی

 ++ + ثشگضاسی تَس ثِ ّوشاُ ساٌّوب ٍ هشثی

 + - سفت ٍ آهذ َّایی

 چبثىؼش(-والچبی-ٍدػشٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت ربثزبئی دس ػبحل ؿْشػتبى سٍدػش)س -6-3رذٍل 

 

 پتاًسیل هَجَد ًَع جاربِ

 ++++ - ػشگشهی/ پبسوْبی ته هٌؾَسُ/ هزتوـ ّبی تفشیحی

 ++++ - ًوبیـگبُ ّب ی ٌّشی

 ++++ + هىبى ّب ٍ ػبختوبى ّبی تبسیخی

 ++++ + هىبًْب ٍ ػبختوبًْبی یبد ثَد ٍ یب ٍیظُ

 ++++ + صیبستگبّْب ٍ هىبًْبی هزّجی
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 ++++ - هبًٌذ ػذ ٍ ػبیش تبًػیؼبت هشتجظتبًػیؼبت آثی 

 ++++ - فولیبت وـبٍسصی )ًـب وبسی، فشآٍسی هحلَالت ػٌتی ٍ یب هذسى(

 ++++ - فولیبت هبّیگیشی دس دسیب ٍ یب سٍدخبًِ

 ++++ - فشآٍسیْبی ؿیالتی ٍ تىخیش ٍ پشٍسؽ

 ++++ - ائی ٍ كٌقتی(كٌبیـ ربرة )ًَؿبثِ ػبصی ،چبیؼبصی ٍ فشآٍسیْبی ػٌتی وـبٍسصی، هَاد غز

 ++++ - هؼبثمبت ٍسصؿی

 ++++ - تزشثیبت فشٌّگی ؿبهل اًَاؿ سػَم ثَهی ٍ هٌحلش ثفشد

 ++++ + یخشٍد، غبس، سٍدخبًِ، دسیبچِ، آثـبس، وَّؼتبى عجیقی، هٌبؽش ٍ چـن اًذاصّبی رٌگلی

 ++++ ++ ت ٍحؾ، آوَاسین(عجیقت) دسیب ٍ ػبحل، تبالة، هٌبعك حفبؽت ؿذُ، رٌگل، دسیبچِ، ثبك ٍحؾ، حیب

 ++++ - سفت ٍ آهذ)لغبس، ػفش ثب لبیك، ػفش ثب َّاپیوب(

 چبثىؼش(-والچبی-ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت ربرثِ دس ػبحل ؿْشػتبى سٍدػش)سٍدػش  -7-3رذٍل 

 

 پتاًسیل هَجَد طیف هحصَالت گشدضگشی دس فعالیتْا

 ++++ - WD 4هبرشارَیی ثب اتَهجیل ّبی 

 ++++ - یوَُ پیوبی

 ++++ - اػىی سٍی آة

 ++++ - اػىی سٍی چوي

 ++++ - فقبلیتْبی دسهبًی

 ++++ - فقبلیتْبی رـٌَاسّبی ٍ ّوبیـْبی ٍیظُ

 ++++ - هبرشارَییْب ٍ ػشگشهیْب دس َّای آصاد

 ++++ + لبیك ػَاسی

 ++++ - دٍچشخِ ػَاسی/ دٍچشخِ ػَاسی دس وَّؼتبى

 ++++ + ؿٌب

 ؟؟ - ؿیشرِ

 - - فبدُ اص آة گشم هقذًیاػت

 ++++ - گشدؽ دس عجیقت ّوشاُ ثب تَس

 ++++ - هبّیگشی

 ++++ - اػتفبدُ اص َّاپیوب ثی هَتَس )گالیذس(

 ++++ - هؼبثمبت اص رولِ گلف

 - - اػت ػَاسی

 ++++ - اػتفبدُ اص ثبلَى َّای گشم

 ++ - ؿىبس ٍ تیش اًذاصی

 ++++ + Bird Watchًؾبسُ ٍ پبیؾ پشًذگبى 

 ++++ - چتش ثبصی ٍ ػمَط آصاد

 ++++ - پیبدُ سٍی، ساّپوبیی

 چبثىؼش(-والچبی-ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت فقبلیتْب دس ػبحل ؿْشػتبى سٍدػش)سٍدػش -8-3رذٍل 
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 خیلی ون ٍ یب هٌفی      ؟؟ ًب هـخق -++++ ثؼیبس صیبد     +++ صیبد      ++ هتَػظ        + ون       

 

 پتاًسیل هَجَد ًَع الاهت

 ++++ + ّتل

 ++++ - هتل

 +++ - خَاثگبُ

 ++++ ++ هٌبصل اربسُ ای

 ++++ - البهت دس هضسفِ

 ++++ - وبسٍاى

 ++++ - ووپ

 ++++ - البهتگبّْبی داًـزَئی

 +++ - البهتگبّْبی خلَكی لَوغ

 ++++ - آپبستوبًْبی اربسُ ای صهبًی

 ++++ - پبسوْبی هلی/ رٌگلی

 ++++ - صهبًی آپبستوبى هبلىیت

 ++++ - ووپ آصاد

 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت البهتی دس ػبحل ؿْشػتبى ّبی آػتبًِ ٍالّیزبى  -9-3رذٍل 

 هٌجـ:ًگبسًذُ

 پتاًسیل هَجَد ًَع جابجائی

 ++++ - اتَهجیل ٍ هَتَس اربسُ ای ثب تؼْیالت ػىًَت

 + - اتَثَع ّبی اربسُ ای 

 ++++ - ای  اتَهجیل ٍ ٍى ّبی اربسُ

 + - لغبس

 ++ - گـتْبی هؼبفشی دسیبئی ٍ هبّیگیشی

 +++ - ػشٍیغ ّبی وـتی تفشیحی ٍ تبوؼی آثی

 ++ + ثشگضاسی تَس ثِ ّوشاُ ساٌّوب ٍ هشثی

 + - سفت ٍ آهذ َّایی

 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت ربثزبئی دس ػبحل ؿْشػتبى ّبی آػتبًِ ٍالّیزبى -10-3رذٍل 

 

 

 پتاًسیل جَدهَ ًَع جاربِ

 ++++ - ػشگشهی/ پبسوْبی ته هٌؾَسُ/ هزتوـ ّبی تفشیحی

 ++++ - ًوبیـگبُ ّب ی ٌّشی

 ++++ + هىبى ّب ٍ ػبختوبى ّبی تبسیخی
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 ++++ + هىبًْب ٍ ػبختوبًْبی یبد ثَد ٍ یب ٍیظُ

 ++++ ++ صیبستگبّْب ٍ هىبًْبی هزّجی

 ++++ - تبًػیؼبت آثی هبًٌذ ػذ ٍ ػبیش تبًػیؼبت هشتجظ

 ++++ - فولیبت وـبٍسصی )ًـب وبسی، فشآٍسی هحلَالت ػٌتی ٍ یب هذسى(

 ++++ - فولیبت هبّیگیشی دس دسیب ٍ یب سٍدخبًِ

 ++++ - فشآٍسیْبی ؿیالتی ٍ تىخیش ٍ پشٍسؽ

 ++++ - كٌبیـ ربرة )ًَؿبثِ ػبصی ،چبیؼبصی ٍ فشآٍسیْبی ػٌتی وـبٍسصی، هَاد غزائی ٍ كٌقتی(

 ++++ - ؿیهؼبثمبت ٍسص

 ++++ - تزشثیبت فشٌّگی ؿبهل اًَاؿ سػَم ثَهی ٍ هٌحلش ثفشد

 ++++ + یخشٍد، غبس، سٍدخبًِ، دسیبچِ، آثـبس، وَّؼتبى عجیقی، هٌبؽش ٍ چـن اًذاصّبی رٌگلی

 ++++ ++ عجیقت) دسیب ٍ ػبحل، تبالة، هٌبعك حفبؽت ؿذُ، رٌگل، دسیبچِ، ثبك ٍحؾ، حیبت ٍحؾ، آوَاسین(

 ++++ - هذ)لغبس، ػفش ثب لبیك، ػفش ثب َّاپیوب(سفت ٍ آ

 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت ربرثِ دس ػبحل ؿْشػتبى ّبی آػتبًِ ٍالّیزبى  -11-3رذٍل 

 هٌجـ : ًگبسًذُ

 پتاًسیل هَجَد طیف هحصَالت گشدضگشی دس فعالیت ّا

 ++++ - WD 4هبرشارَیی ثب اتَهجیل ّبی 

 ++++ - وَُ پیوبیی

 ++++ - اػىی سٍی آة

 ++++ - اػىی سٍی چوي

 ++++ - فقبلیتْبی دسهبًی

 ++++ - فقبلیتْبی رـٌَاسّبی ٍ ّوبیـْبی ٍیظُ

 ++++ - هبرشارَییْب ٍ ػشگشهیْب دس َّای آصاد

 ++++ + لبیك ػَاسی

 ++++ - دٍچشخِ ػَاسی/ دٍچشخِ ػَاسی دس وَّؼتبى

 ++++ + ؿٌب

 ؟؟ - ؿیشرِ

 - - اػتفبدُ اص آة گشم هقذًی

 ++++ - گشدؽ دس عجیقت ّوشاُ ثب تَس

 ++++ - هبّیگشی

 ++++ - اػتفبدُ اص َّاپیوب ثی هَتَس )گالیذس(

 ++++ - هؼبثمبت اص رولِ گلف

 - - اػت ػَاسی

 ++++ - اػتفبدُ اص ثبلَى َّای گشم

 ++ - ؿىبس ٍ تیش اًذاصی

 ++++ + Bird Watchًؾبسُ ٍ پبیؾ پشًذگبى 

 ++++ - آصادچتش ثبصی ٍ ػمَط 

 ؟؟ ؟؟ لبیك ػَاسی ٍ هَد ػَاسی دس سٍدخبًِ

 ؟؟ - ٍسصؽ ّبی ثشفی

 ++++ - پیبدُ سٍی، ساّپوبیی
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 ٍضقیت فشضِ عیف هحلَالت فقبلیتْب دس ػبحل ؿْشػتبى ّبی آػتبًِ ٍالّیزبى  -12-3رذٍل 

 یب هٌفی      ؟؟ ًب هـخقخیلی ون ٍ  -++++ ثؼیبس صیبد     +++ صیبد      ++ هتَػظ        + ون        

؛ اص هیبى پشػـٌبهِ ّبیی وِ دس ثیي گشدؿگشاى هحذٍدُ ؿْشّبی ّوبًغَس وِ دس رذاٍل هـبّذُ هی ًوبییذ ٍ دس ًوَداسّبی صیش ًـبى دادُ ؿذُ لؼت 

قیت هٌبػت تشی اص لحبػ تىویل گشدیذ ؿْش چبثىؼش ٍضثشای ثشسػی ویفیت اهىبًبت سفبّی دس ایي ؿْش ّب لٌگشٍد، سٍدػش، چبثىؼش ٍ والچبی 

ی لشاس اهىبًبت ٍ تزْیضات گشدؿگشی ًؼجت ثِ ػِ ؿْش دیگش اص ًگبُ گشدؿگشاى ثشخَسداس ثَدُ ٍ پغ اص آى ثِ تشتیت ؿْشّبی لٌگشٍد، سٍدػش ٍ والچب

 گشفتٌذ.

   

 

 

 

 

 ویفیت اهىبًبت سفبّی گشدؿگشی ؿْش لٌگشٍد اص دیذ گشدؿگشاى -2-3 ًوَداس

 

 

 

 

 

 ویفیت اهىبًبت سفبّی گشدؿگشی ؿْش سٍدػش اص دیذ گشدؿگشاى - 3-3ًوَداس 

 

 

 

 

 

 

 ویفیت اهىبًبت سفبّی گشدؿگشی ؿْشوالچبی اص دیذ گشدؿگشاى -4-3ًوَداس 
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 ویفیت اهىبًبت سفبّی گشدؿگشی ؿْش چبثىؼش اص دیذ گشدؿگشاى  -5-3ًوَداس 

ذات الصم دس ًَاس ػبحلی هحذٍدُ تحمیك ,ٍیظگی ّبی فشٌّگی ٍ ارتوبفی رزاة دس هحذٍدُ ثب تَرِ ثِ پشػـٌبهِ ّبی پشؿذُ تَػظ گشدؿگشاى هَاسد توْی

صیش اٍسدُ ؿذُ اػت. ٍ اٍلَیت ّبی ّبی ًوَداس ٍٍل اتحمیك , پیبهذّبی هخجت گشدؿگشی ٍ هـبس هشدهی ٍ تَػقِ گشدؿگشی  ثشسػی ؿذ وِ ًتبیذ آى دس رذ

 شدیذ.هختلف ثب تَرِ ثِ دیذگبُ هشدم هقلَم ٍ هـخق گ

 

 دسصذ توْیذات ٍ صیش ساختْای الصم دس ًَاس ساحلی هحذٍدُ تحمیك اص ًگاُ گشدضگشاى

 2/34 افضایؾ عشح ّبی ػبلن ػبصی ٍ ًزبت غشیك

 1/5 افضایؾ اهٌیت ٍ اًتؾبهبت

 5/6 ثْجَد ٍضقیت ثْذاؿتی

 7/22 ثْجَد ساُ ّبی دػتشػی

 5/14 افضایؾ هىبى ّبی اػىبى گشدؿگشاى

 3/4 خَد پشداص ثبًىی  اسائِ خذهبت

تأػیؼبت ٍ صیش ػبختْبی هَسد ًیبص گشدؿگشی ًؾیش ثلَاس ػبصی، ػشٍیغ ثْذاؿتی، هشاوض تْیِ هبیحتبد، 

 ویَػه 
7/12 

 توْیذات ٍ صیش ػبختْبی الصم دس ًَاس ػبحلی هحذٍدُ تحمیك اص ًگبُ گشدؿگشاى -13-3رذٍل 

 هٌجـ: ًگبسًذُ

 

 

 

 

 

 

 ش ػبختْبی الصم دس ًَاس ػبحلی هحذٍدُ تحمیك اص ًگبُ گشدؿگشاىتوْیذات ٍ صی  -6-3ًوَداس 

( ًـبى هی دّذ وِ گشدؿگشاى ػبحلی اٍلَیت ًیبصّبی خَد دس صهیٌِ ثشخَسداسی اص ػبحل ٍ دسیب سا اثتذا ٍرَد عشح ّبی ػبلوؼبصی 13-3رذٍل )

 دسكذ( هی داًٌذ. 5/14اػىبى ) دسكذ( ٍ افضایؾ هىبى ّبی 7/22دسكذ(، ػپغ ثْجَد ساُ ّبی دػتشػی) 2/34هٌبػت)

 

 دسصذ ٍیظگی ّای فشٌّگی ٍ اجتواعی جزاب هحذٍدُ تحمیك اص ًگاُ گشدضگشاى

 7/42 هْوبى ًَاصی ٍ ثشخَسد هتمبثل

 8/41 غزاّبی هحلی ٍ كٌبیـ دػتی

 3/6 ٍسصؽ ّبی هحلی

 2/9 ػجه هقوبسی خبًِ ّب ٍ ثبفت هؼىًَی

 ی رزاة هحذٍدُ تحمیك اص ًگبُ گشدؿگشاىٍیظگی ّبی فشٌّگی ٍ ارتوبف -14-3رذٍل 
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 ٍیظگی ّبی فشٌّگی ٍ ارتوبفی رزاة هحذٍدُ تحمیك اص ًگبُ گشدؿگشاى -7-3ًوَداس 

س ػجه ّبی هقوبسی ثِ لحبػ ایٌىِ ثِ دػت فشاهَؿی ػپشدُ ؿذُ، ّوچٌیي ٍسصؽ ّبی ثَهی ثِ دلیل ًبؿٌبختِ ثَدى ووتش هَسد تَرِ گشدؿگشاى لشا

 اّب ٍ كٌبیـ دػتی ٍ هْوبى ًَاصی ثَهیبى هَسد تَرِ گشدؿگشاى پبػخ دٌّذُ ثَدُ اػت.گشفتِ اهب غز

 

 

 

 

 

 

 پیبهذّبی هخجت تَػقِ گشدؿگشی دس هحذٍدُ تحمیك -8-3ًوَداس

ْب ثِ گضیٌِ ی دسكذ تٌ 5/12( دس كَست سًٍك گشدؿگشی ، هحمك هی گشدد ، 20-4دسكذ پبػخ دٌّذگبى هقتمذًذ وِ ّوِ هَاسد هٌذسد دس رذٍل )  3/66

 دسكذ ثِ گضیٌِ هْیب ؿذى ثؼتش فشضِ هحلَالت ٍ تَلیذات سای دادُ اًذ 8/7دسكذ ثِ گضیٌِ ایزبد اؿتغبل ٍ  4/13سًٍك التلبدی ، 

 دسصذ  ووبَدّای طشح ّای سالن ساصی دایش دس هحذٍدُ تحمیك 

 8/27 ًبوبفی ثَدى ػبیت ّبی عشح ػبلن ػبصی 

 2/30 كًبوبفی ثَدى تقذاد ًزبت غشی

 9/7 فذم اسائِ خذهبت هٌبػت تَػظ هتَلیبى 

 1/34 ًبوبفی ثَدى صیشػبختْب ٍ ػشٍیغ ّبی خذهبتی 

 ووجَدّبی عشح ّبی ػبلن ػبصی دایش دس هحذٍدُ تحمیك  -15-3رذٍل 

 د ػبیت ّبی ػبلن ػبصی هی داًؼتٌذ ثیـتشیي ووجَدّب سا دس ًبوبفی ثَدى صیشػبختْب ، ووجَد ًزبت غشیك ٍ ووجَد تقذا 15-3گشدؿگشاى هغبثك رذٍل 

 دسصذ  هَفمیت طشح ّای گشدضگشی بِ دلیل هطاسوت هشدهاى بَهی 

 5/95 هَافك

 5/4 هخبلف

 هـبسوت هشدهی ٍ تَػقِ گشدؿگشی -16-3رذٍل  (هٌجـ : ًگبسًذُ)

 دسكذ پبػخ دٌّذگبى هـبسوت هشدم دس هَفیت عشح ّبی گشدؿگشی سا تبییذ ًوَدًذ . 5/95
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 یجِ گیشیًت  -4

دس پظٍّؾ حبضشػقی گشدیذ فَاهل هَحش دسػبهبًذّی عشح ّبی ػبلوؼبصی هَسد اسصیبثی لشاس گیشد ٍساُ ّبی سػیذى ثِ هَفمیت دس ایي صهیٌِ             

تِ ؿذ.ثشخی وبػتی ّب هَسد ثشسػی لشاس گشفت؛دسایي ساػتب ثِ ًمبط ضقف ٍپتبًؼیل ّبی هَرَددس هحذٍدُ وِ هی تَاًؼت ثِ ًَفی احشگزاس ثبؿذ پشداخ

 هشثَط ثِ عشح ّبی هَرَد ثَدًؾیش ووجَد ًزبت غشیك،ووی ػبیت ّبی ػبلن ػبصی،فذم اعالؿ سػبًی،ًجَد صیشػبختْبی حول ًٍمل ٍخذهبتی دسهبًی

ثِ آى پشداختِ ؿذًؾیش  هفلال 4هٌبػت ٍ...ٍثشخی دیگش ًبؿی اص فذم پیًَذ ثب ػبیش فٌبكشگشدؿگشی وِ پتبًؼیل آى دس هحذٍدُ ٍرَد داؿتِ ٍدس فلل 

 ٍسصؽ ّبی دسیبیی ،فشضِ هحلَالت ثَهی ٍفشٌّگی،تفشیحبت ػبحلی،پیًَذ ًَاحی ػبحلی ثب ًَاحی وَّؼتبًی هحذٍدُ تحمیك ٍ...

ػپغ سًٍك اص آًزبئیىِ ّذف تحمیك سػیذى ثِ هىبًیضم فولی ػبهبًذّی هَفك عشح ّبی ػبلن ػبصی هی ثبؿذوِ ًْبیتب هٌزش ثِ افضایؾ ٍسٍد گشدؿگشاى ٍ

دُ ًوبئین التلبدی هحذٍدُ تحمیك هی ؿَد ایي ًتیزِ ثِ دػت آهذ وِ اگش هب ثخَاّین ؿوبس گشدؿگشاى سا افضایؾ دادُ ٍػَد التلبدی هٌبػجی ًلیت هحذٍ

یذ ٍثتَاًذ رْت البهت ساحت،اهي ثبیذ الذام ثِ تبػیغ ٍساُ اًذاصی هشاوض یب ثؼتشّبیی ًوبیین وِ ثتَاًذ صهیٌِ ثشٍص ّیزبى ٍتفشیح گشدؿگشاى سا فشاّن ًوب

هحلی رْت  ٍلزت ثخؾ ثشای هذت ًؼجتب عَالًی آًبى سا ثیبًگیضاًذ،حتی ثب تَرِ ثِ ٍیظگی ّبی هزّجی،صیشػبختْب ثِ ًَفی فشاّن گشددتب ایي هحذٍدُ ثِ

 هملذگشدؿگشی رْبًگشداى هؼلوبى تجذیل گشدد.

ٍپتبًؼیل ّبالصم ثَد تب رائمِ ّب ٍػلیمِ ّبی گشدؿگشاى وِ دس ٍالـ هـتشیبى آتی ایي عشح ّب  ثٌبثشایي فالٍُ ثش ثشسػی ٍضقیت هَرَدٍؿٌبخت وبػتی ّب

 هی ثبؿٌذًیض هَسد اسصیبثی لشاس گیشد.

كَست  دس پبیبى پغ اص ثشسػی ّبی هیذاًی ًٍؾشخَاّی اص گشدؿگشاى ٍهشدهبى هحلی ًتبیذ صیش حبكل ؿذ وِ الصم اػت ثشای سفـ هـىالت الذاهبت الصم

 یشد:پز

 فذد دس هحذٍدُ ثشپبگشدیذُ اػت. 4هحذٍدُ تحمیك لبثلیت فشاٍاًی رْت افضایؾ تقذادػبیت ّبی ػبلن ػبصی داسد وِ هتبػفبًِ تٌْب -

 سػبًی عشح ّبی ػبلن ػبصی هَرَد ثشای ثؼیبسی اص گشدؿگشاى داخل اػتبى ًبؿٌبختِ اػت چِ سػذ ثِ گشدؿگشاى خبسد اػتبى.ثٌبثشایي الصم اػت اعالؿ -

 ثیـتشی كَست پزیشد.

 هشاوض خشیذ هٌبػت دس هزبٍست عشح ّب ٍرَد ًذاسد.  -

 هشاوض اػىبى ٍالبهت هٌبػت دس هزبٍست عشح ّب ٍرَد ًذاسد.   -

 هشاوض دسهبًی هٌبػت ٍهختق گشدؿگشاى وِ ثِ ػَْلت پزیشای آًبى ثبؿذ دس هزبٍست عشح ّب لشاس ًذاسد.  -

 ت عشح ّب لشاس ًذاسد.  هشاوض پَلی ٍثبًىی هٌبػت دس هزبٍس -

 ی ٍ...(ػبیش هحلَالت ثَهی ٍفشٌّگی وِ هی تَاًذ دس وٌبس عشح ّبی ػبلوؼبصی ثِ گشدؿگشاى فشضِ گشدد هغفَل هبًذُ اػت)ًؾیش غزاّب،ٍسصؽ ّب،هقوبس -

د ًؾیش پشٍاص ثب گالیذس ثش فشاص دسیب،ثبلَى ثؼیبسی اص هحلَالت گشدؿگشی ٍدسیبیی هذسى وِ هی تَاًذ دس وٌبس عشح ّبی ػبلن ػبصی فشضِ گشدد ٍرَد ًذاس -

 ػَاسی ٍ...

ٌبثشایي الصم پیًَذ ثیي وَُ ٍدسیب ثِ دسػتی ثشلشاس ًوی ثبؿذ؛ثؼیبسی اص گشدؿگشاى اص هٌبؽش ٍربرثِ ّبی وَّؼتبًی هحذٍدُ تحمیك ّیچ اعالفی ًذاسًذ،ث -

 اػت ضقف دػتشػی ٍ اعالؿ سػبًی هشتفـ گشدد. 

 مل سیلی،تبوؼی دسیبیی وِ هی تَاًذ ثؼیبس اًگیضاًٌذُ ثبؿذ اكال دس هحذٍدُ تحمیك ٍرَد ًذاسد. اًَاؿ ٍالؼبم حول ًٍ -
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 پیطٌْادّا  - 5

سیْبی كَست ثب ٍرَد ؽشفیتْبی ثؼیبس ثبالی هحذٍدُ ػبحلی دسیبی هبصًذساى ٍ ول پٌِْ اػتبى دس رلگِ ٍ استفبفبت الجشص، هتبػفبًِ تب وٌَى ثْشُ ثشدا         

هٌبثـ  ِ اص ایي ؽشفیتْب ثیـتش رٌجِ خلَكی داؿتِ وِ ثب تخشیت ؿذیذ هحیظ ٍ هٌبثـ هحیغی ّوشاُ ثَدُ ٍ اّذاف گشدؿگشی دساػتفبدُ اص اهىبًبت ٍگشفت

ًگبّی  هحیغی هَرَد هذ ًؾش ًجَدُ اػت. دس فیي حبل الذاهبت ػبیش دػتگبّْبی ارشایی هتَلی ػبهبًذّی ٍضقیت ػبحلی دسیبی هبصًذساى وِ كشفبً ثب

 الصم اػت دس دساص هذت ثؼتش الصم ثشای اّذاف صیش فشاّن آیذ:.وبلجذی كَست گشفتِ،تب وٌَى ثِ ًتبیذ هغلَثی دػت ًیبفتِ اػت

بی ؿغلی تبهیي صیش ػبختْب ٍ ػشٍیؼْبی الصم ثشای رزة گشدؿگشاى خبسری ثَیظُ هؼلوبى ٍ دس ًتیزِ سًٍك التلبد هحلی ،افضایؾ دسآهذ ٍ ایزبد فشكتْ-1

وبّؾ احشات صیبًجبس --3ػبهبًذّی ًحَُ اػتفبدُ گشدؿگشاى اص هحیغْبی عجیقی ٍ اًؼبًؼبخت. --2ٍ سفـ ثیىبسی ،دسآهذ ٍ سفبُ ارتوبفی هشدم هٌغمِ.

َد عجیقی ، حفؼ ٍ تَػقِ هٌبثـ ٍ استمبء ؽشفیتْبی هَر--4ارتوبفی، وبّؾ فـبس ثش هٌبثـ هحیغی دس ًتیزِ سًٍك التلبدی ًبؿی اص فقبلیتْبی گشدؿگشی.

حفبؽت اص چـن اًذاص ّبی عجیقی ٍ --5فشٌّگی ٍ تبسیخی ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اصایي هٌبثـ ٍ اهىبًبت ٍ رلَگیشی اص تخشیت فیضیىی ٍ غیش لبثل ثشگـت آًْب.

دػبصی ػَاحل اص هبلىیت ّبی فشاّن ؿذى صهیٌِ آصا--6ػَاحل ثقٌَاى ػشهبیِ ّبی هْن هلی دس هٌغمِ هغبلقبتی ثشای تضویي پبیذاس ثبصاس گشدؿگشی وـَس.

ایزبد صهیٌِ الصم ثشای حفبؽت اص اساضی ٍ صهیي ٍ وٌتشل ٍ -7ؿخلی ٍ ػبصهبًی ٍ اػتفبدُ اص ایي هٌبعك ثشای فوَم اص عشیك عشحْبی تَػقِ گشدؿگشی.

 رلَگیشی اص ٍاػغِ گشی دسهقبهالت ٍ افضایؾ وبرة لیوت صهیي.

 هٌطمِ دس تَسیسن صٌعت تَسعِ یبشا ًیاص هَسد ساصهاًی تشتیبات پیطٌْاد-5-1

 هطالعاتی هحذٍدُ دس پیطٌْادی گشدضگشی تَسعِ الگَی ساّبشد-5-2

 گشدضگشی ٍ هحیطی هٌابع اص حفاظت پیطٌْاد- 5-3

 آب سطح ًَساًات استباط با دس همابلِ بجای هاصًذساى دسیای با ّوضیستی ٍ ساحلی هٌابع حفاظت پیطٌْاد -5-4

 ثذلیل داسد َّائی ٍ آة هٌـبء آى فلت اكلی وِ دسیبػت ایي آة ػغح تشاص ًَػبًبت هبصًذساى دسیبی دس اػتخٌبئی ٍلی عجیقی ّبی پذیذُ اص یىی        

 ثِ ًبپزیشی رجشاى خؼبسات آة ػغح ثبًَػبًبت وِ گشدیذ هَرت ػبحل اص ًبهٌبػت پیبهذّبی ؿٌبخت فذم ٍ اهش ایي ثِ هؼئَالى ٍ هشدم فذم تَرِ

 ػبحلی خظ ثِ هشدم هـىل دػتشػی ؿذى ثذتش هَرت ػبحلی تبػیؼبت ثِ التلبدی صیبد خؼبسات آٍسدى ٍاسد ضوي ایي اهش .ذآی ٍاسد ػبحلی هحیظ

 ٍهؼبئل اػت الیبًَػی سفتبس ثِ ؿجیِ ثیـتش اػت دسیبچِ یه وِ هبصًذساى دسیبی سفتبس.دس ٍالـ ؿذ ثؼتِ هشدم سٍی ثِ ثیـتشی ػبحلی خغَط ٍ گشدیذ

 اػت ؿَد ؿوشدُ هی آسام دسیبئی وِ فبسع خلیذ اص تش پیچیذُ ثوشاتت آى بئیدسی ٍ ػَاحل هٌْذػی

 

 هٌابع حفاظت دس هشدهی هطاسوت ٍ ساصی آگاُ-5 -5

 گشدضگشی هحصَالت تَسعِ ٍ هٌابع اص استفادُ پیطٌْاد-5-6

 فقبلیتْب، اًَاؿ ثِ ثخـیذى تٌَؿ دس صیبدی اًبئیْبیاوَتَسیؼن،تَ ّبی ؽشفیت ٍ رزاة ٍ هتٌَؿ عجیقی هحیظ اص ثشخَسداسی ثش فالٍُ هغبلقِ هَسد هٌغمِ

حفبؽت  ثِ ًیبص وِ اًذ تخشیت حبل دس تبسیخی اهبوي اص ثؼیبسی .یبثذ استمبء ًیض آًْب ویفیت ثبیؼت وِ هی داسد هزّجی اهبوي ٍ تبسیخی ٍ فشٌّگی آحبس

 ثْویي .گشم ػشصهیٌْبی عشف ثِ ؿوبلی ػشدًیوىشُ ؿوبلی صهیٌْبیػش هؼیش ساُ ػش ثش وِ هٌغمِ ایي اص پشًذگبى هْبرشت ٍ ٍحؾ حیبت تٌَؿ .داسد

 ثلَست سٍػتبئی ٍ عجیقی فضبی دس اهىبى البهت ٍ هَػیمی ٍ فشٌّگ ػٌتْب، ّوشاُ ثِ هشتجظ فقبلیتْبی ٍ وـبٍسصی اساضی ٍ سٍػتبّب اص هی تَاى تشتیت

 . ثشد ًبم گشدی ثؼیبسی ثلٌذٍ استفبفبت فقبلیت ٍ ربرثِ اص اػتفبدُ اهىبى گؼتشدُ،

 دستشسی بشای ًمل ٍ حول پیطٌْادساختاس-5-7
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 لشاس تَرِ هَسد دػتشػی تَػقِ دس هشاتت ثِ ػلؼلِ تَرِ ثب یىپبسچِ ًؾبهی دس ثبیذ اهش ایي ٍ ثبؿذ هی تَسیؼن تَػقِ فبوتَس هْوتشیي دػتشػی        

اص  ثبیذ هٌغمِ دػتشػی تؼْیل ثشای .ثبؿذ دػتشع دس ػبدگی ثِ تَسیؼتی یولیذ ثبصاسّبی ثشای هبصًذساى ثبیذ دسیبی ًبحیِ وِ ایٌؼت ثش اكل .گیشد

 ؿشلی ساػتبی دس دػتشػی هؼئلِ هٌغمِ، ثِ گشدؿگشاى خبسری ٍ وـَس دسٍى اص هٌبػت دػتشػی هؼئلِ اص فجبستٌذ وِ ؿَد تَرِ آى ثِ دیذگبُ چٌذیي

 .عجیقی هحیظ ّبی ربرثِ ٍ هٌبعك ثِ دػتشػی هؼئلِ ،ػبحلی خظ ٍ دسیب ثِ هؼئلِ دػتشػی هغبلقبتی، هحذٍدُ دسٍى دس غشثی

 عوَهی ساختْای صیش پیطٌْاد-8 -5

 ػیؼتن ٍایزبد هیجبؿذ استجبعبت ٍ ثشق آة، تبهیي ؿبهل اساضی اص اػتفبدُ ٍ ؿْشی سیضی ثشًبهِ اص هْوی فوَهی ثخـی ػبختْبی صیش دس ّب اٍلَیت       

 ٍ آٍسی روـ گشدؿگشی تَػقِ اهش دس هَفمیت ثشای هٌغمِ ًیبص هْوتشیي.اػت ؿْشی تَػقِ سیضی شًبهِث دس هْن لؼوتی ًیض فبضالة دفـ ٍ آٍسی روـ

 تَسیؼتْب اػىبى ؿبهل هىبى ؿْشی ثیشٍى هٌبعك ٍ ؿْشّب ػغَح دس ربهذ صثبلِ ّبی دفـ ٍ روـ آٍسی ثقذی، هْن هؼئلِ.ثبؿذ صثبلِ هی ٍ فبضالة دفـ

 .ثبؿذ هی آى ًؾیش ٍ عجیقی رٌگلی پبسوْبی رٌگلْب، ،ػبحل، عجیقی هحیظ دس

 تَسیست سساًی اطالع پیطٌْاد-5-9

 .بیي الوللی اعتباسی واستْای پزیشش -اسص تبذیل خذهات پیطٌْاد-5-11

 پضضىی خذهات پیطٌْاد-5-11

 ذاٍل صیش اسائِ هیىیٌن.ثب تَرِ ثِ توبم ثشسػی ّبی اًزبم گشفتِ سئَع الذاهبت پیـٌْبدی تىویلی ثشای تَػقِ عیف هحلَالت گشدؿگشی سادس ر

 سئَع الذاهبت پیـٌْبدی تىویلی ثشای تَػقِ عیف هحلَالت گشدؿگشی  -1-5رذٍل  .

 تَضیحات سئَع فعالیتْا  الذاهات پیطٌْادی تَسعِ هحصَل

دس هٌاطك ساحلی 

 سَاحل

 تَػقِ ّب فجبست خَاّذ ثَد اص:

  ٍ هؼبئل هشتجظ ثِ وبسثشی اساضی ػبحلی، حشین ّب

 فضبّبی ثبص

 ل هؼبئل دػتشػیْبی ػبحلی ثحَی وِ دس ساّجشد ح

 هشتجظ ثِ دػتشػیْب گفتِ ؿذ.

 )ویفیت هٌبػت آة دسیب )پشچن آثی 

 روـ آٍسی ٍ هذیشیت صثبلِ دس ػَاحل 

  خذهبت پـتیجبًی ٍ اهىبًبت ػبحلی ٍ دس توبهی عیف

 ّب

 ثْؼبصی ٍ استمبء ؿْشّبی ػبحلی 

 پبسویٌگ 

 ایوٌی دسیب 

 لَاًیي ٍ همشسات ػبخت ٍ ػبص 

اص آًزبئیىِ ػَاحل دسیبی هبصًذساى ثقٌَاى اكلی تشیي ربرثِ 

هغشح اػت ثبیؼتی دس دسرِ اٍل لبثل دػتشع ثشای توبهی 

تَسیؼتْب افن اص داخلی ٍ یب خبسری ثبؿذ ٍ اص ًؾش اهىبًبت ٍ 

هذیشیت هٌبثـ دس ثبالتشیي ػغح اػتبًذاسد ثیي الوللی لشاس 

 داؿتِ ثبؿذ.

هٌاطك جلگِ ای ٍ 

ّای  دس داهٌِ

 هطشف بِ دسیا

  ٍ هؼبئل هشتجظ ثِ وبسثشی اساضی دس پؼىشاًِ، حشین ّب

 فضبّبی ثبص ٍ اساضی وـبٍسصی

 حل دػتشػی ؿشلی غشثی 

  ِتَػقِ اوَتَسیؼن ٍ هـبسوتْبی هشدهی دس تَػق

 گشدؿگشی ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت هشدهی

 تَػقِ تَسیؼن فشٌّگی تبسیخی 

 ِهذیشیت صثبل 

فالٍُ ثش ایٌىِ هٌبعك رلگِ ای هی تَاًذ اًَاؿ هحلَلت 

وبیذ، ای گشدؿگشی افن اص عجیقی، تبسیخی ٍ فشٌّگی سا اسائِ ً

هٌبعك ثب تَرِ ثِ اهىبًبت هْیب هی تَاًذ ثقٌَاى هشاوض اكلی 

اسائِ خذهبت ٍ پـتیجبى هٌبعك ػبحلی فول ًوبیذ. هٌبعك 

رلگِ ای دس فول تأهیي وٌٌذ هَاد اٍلیِ ٍ ػبختِ ؿذُ 

هلشفی ٍ غیش هلشفی ثِ هٌبعك ػبحلی ٍ استفبفبت ًیض 

 خَاٌّذ ثَد.
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 لَاًیي ػبخت ٍ ػبص 

 صی ٍ استمبء ؿْشّبی رلگِ ایثْؼب 

 ِحفؼ ثبفت ػٌتی سٍػتبّبی ٍالـ دس رلگ 

  خذهبت پـتیجبًی ٍ اهىبًبت دس هٌبعك رلگِ ای ثب

 تَرِ ثِ اػتقذادّب ٍ تمبضبی ثبصاس دس توبهی عیف ّب

 هٌجـ :ًگبسًذُ

 سئَع الذاهات پیطٌْادی تىویلی بشای تَسعِ طیف هحصَالت گشدضگشی -1-5اداهِ جذٍل 

 تَضیحات سئَع فعالیتْا ٍ الذاهات پیطٌْادی تَسعِ هحصَل

 غزا ٍ سستَساًْا

ویفیت ٍ ػالهتی غزا ثبیذ ثذسػتی وٌتشل گشدد. دس 

ایي ساػتب ػبصهبى گشدؿگشی هی تَاًذ سػتَساًْبئی سا 

تأئیذ لشاس گشفتِ  وِ ویفیت ٍ ػالهتی غزای آى هَسد

 ثقٌَاى سػتَساًْبی ٍیظُ هقشفی ٍ افالم ًوبیذ.

رزاثیت ٍ هغلَثیت ٍیظُ سػتَساًْب ٍ غزاّب دس هٌغمِ 

ثبیؼتی ثـذت حفؼ ؿَد، لزا اختلبف ربیضُ ٍ 

ثشگضاسی هشاػن ٍیظُ ثشای افغبی رَایض ثِ ثْتشیٌْب 

 هی تَاًذ ایذُ خَثی دس ایي ساػتب ثبؿذ.

 فعالیتْای ٍسصضی

ػتبسُ ثبیؼتی ثب اًَاؿ  5یب  4یه اص ّتلْبی  ّش

ٍػبیل ٍ اهىبًبت ٍسصؿی ثشای رلت سضبیت ٍ رزة 

گشدؿگشاى تزْیض گشدد. ثب ّوىبسی وویتِ هلی 

الوپیه ایشاى حذالل یه هشوض ٍسصؿی دس هٌغمِ 

ثبیؼتی دس حذ اػتبًذاسد ٍسصؿْبی الوپیه تب حذ وِ 

حبل  ثب هٌغمِ هٌبػجت داؿتِ ثبؿذ تزْیض ؿَد. دس

حبضش ّیچگًَِ هیذاى گلفی دس هٌغمِ ٍرَد ًذاسد. 

ایزبد چٌذ هیذاى گلف دس هٌغمِ تَكیِ هی ؿَد. 

ٍسصؽ ّبی آثی هبًٌذ اػىی سٍی آة، لبیمشاًی ٍ 

لبیمْبی ثبدثبًی ٍ هَد ػَاسی هی تَاًذ یىی دیگش اص 

 ربرثِ ّب ثشای فلَل هختلف دس هٌغمِ ثبؿذ. 

صؿی ثشای تَسیؼت ٍ صٍى ٍ یب صًٍْبئی ثب اهىبًبت ٍس

ّوچٌیي ٍسصؿىبساى حشفِ ای ثبیذ ثقٌَاى ثخـی اص 

چْشُ هٌغمِ ؿٌبختِ ؿَد. تَػقِ تؼْیالت ٍسصؿی 

دس سؿتِ ّبی هختلف وِ یبد ؿذ هی تَاًذ ثقٌَاى 

ثشخی اص ؿبخق تشیي ٍرَُ تَسیؼتی هٌغمِ دسیبی 

 خضس ثبؿذ.

 هٌجـ : ًگبسًذُ

 

 

 

 هٌابع : -6

 ،عشاحی هزوَفِ تَسیؼتی تفشیحی رَوٌذاى تبلؾ، پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ هقوبسی داًـگبُ آصاد ٍاحذتجشیض1380اثشاری هشیبًی ،هشین،[1]

 ثبتبویذثشرغشافیب،تْشاى،ًـشلَهغ اًؼبًی فلَم دس فلوی تحمیك ّبی ٍتىٌیه ؿٌبػی ،سٍؽ 1384 هـیشی، ٍػیذسحین ػبیؾ،حؼیي[2] 

 .ًی اًتـبسات -سئَهَسفَلَطی .ؿْش عجیقی رغشافیبی . 1378 هحوذسضب، همذم، اكغشی [3]

 گیالى وتبة ، 1374 ،اثشاّین، فشثبًی اكالح[4]

 تْشاى،هشوضًـشداًـگبّی ساُ، ٌّذػی عشح ،ساّؼبصی 1385 ثْجْبًی،حویذ، [5]
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 ػوت تْشاى،اًتـبسات پیشاهَى، ٍ ؿْش ّبی ًؾشیِ ، 1386 ، ػٌبرشدی سرجی ٍحؼیي حؼیي هحوذ ، یضدی پبپلی[6]

 ،رغشافیب ٍكٌقت تَسیؼن،تْشاى،اًتـبسات پیبم ًَس1385َاًی،هحوذسضب،سض [7]

،ًمؾ ػشهبیِ گزاسی دس كٌقت تَسیؼن ٍاحش آى ثش دسآهذ هلی،پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ داًـگذُ افتلبدداًـگبُ فالهِ عجبعجبیی 1375ػشله،احوذ، [8]

 تْشاى

 رْبًگشدی، تْشاى،دفتشپظٍّؾ ّبی فشٌّگی،ثشًبهِ سیضی هلی ٍهٌغمِ ای 1379فجذا...صادُ،هحوَد، [9]

 ػوت اًتـبسات - ای ًبحیِ سیضی ،ثشًبهِ 1380 ، وشین دلیش، صادُ حؼیي [10]

 

 پیَست: -7

 1پشسطٌاهِ ضواسُ  -7-1

 فَاهل هؤحش دس پیـشفت ٍ تَػقِ هٌبعك ػبحلی دسیبی هبصًذساى وذام اػت؟ -1

ّوِ  -5 هـبسوت هشدهبى ثَهی  -4    بی وبسآهذ ٍرَد عشح ّ -3 رزة ػشهبیِ گزاسی  -2 هذیشیت كحیح  -1

 هَاسد

 فَهل هؤحش دس هَفمیت عشح ّبی ػبلن ػبصی سا دس چِ هی داًیذ؟ -2

  هـبسوت هشدهبى ثَهی -2 پیًَذ ثب ػبیش تَاًوٌذیْبی گشدؿگشی -1 

 اسائِ خذهبت هَسد ًیبص گشدؿگشی -4 احذاث صیش ػبختْب -3 

 اػتبًذاسدّبی ثْذاؿتیسفبیت  -6 تأهیي اهٌیت فوَهی -5 

 ّوِ هَاسد -8  احیبء ؽشفیت ّبی ثبلمَُ ػَاحل دس فلَل ػشد ػبل -7 

  ثِ ًؾش ؿوب تَػقِ اهىبًبت گشدؿگشی دس هحذٍدُ تحمیك چِ پیبهذّبی هخجتی ثشای هٌغمِ داسد؟ -3

 ایزبد اؿتغبل رْت افشاد ثَهی -2   سًٍك التلبدی -1 

 هی دس ثؼتشّبی هْیب ؿذُفشضِ ػبیش هحلَالت ٍ تَلیذات ثَ -3 

 ّوِ هَاسد -4 

 افضایؾ ٍ تزْیض عشح ّبی ػبلن ػبصی چِ ووىی دس اهش گشدؿگشی هی ًوبیذ؟ -4

 ثبال سفت اعویٌبى خبعش ٍ اهٌیت گشدؿگشاى اص لحبػ ًزبت غشیك -1 

 افضایؾ ًؾن ٍ اًضجبط دس ػَاحل ٍ فذم ػشدسگوی گشدؿگشاى غیش ثَهی -2 

 دس هٌغمِ چِ ووجَدّبیی داسد؟ عشح ّبی ػبلوؼبصی دایش -5

 ًبوبفی ثَدى ػبیت ّبی عشح ػبلن ػبصی -1

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

21 

 

 ًبوبفی ثَدى تقذاد ًزبت غشیك -2  

 فذم اسائِ خذهبت هٌبػت تَػظ هتَلیبى -3 

 ًبوبفی ثَدى صیش ػبختْب ٍ ػشٍیغ ّبی خذهبتی -4 

 ذٍدُ سا دس افضایؾ رزة تَسیؼن هؤحش هی داًیذ؟آیب ًمؾ ثبصاسیبثی، اعالؿ سػبًی ٍ تجلیغبت دس صهیٌِ اهىبًبت گشدؿگشی هح -6

 خیش -2    آسی  -1 

 آیب ًمؾ آهَصؽ وبسوٌبى ثخؾ تَسیؼن اص لحبػ استجبعبت فشٌّگی ثب گشدؿگشاى ٍ حتی آهَصؽ صثبًْبی خبسرِ دس استجبط ثب گشدؿگشاى خبسری دس -7

 افضایؾ رزة ٍ سضبیتوٌذی گشدؿگشاى هؤحش هی داًیذ؟

 شخی -2    آسی  -1 

 ثِ ًؾش ؿوب اگش اهىبًبت گشدؿگشی رَاثگَی ؿوبس گشدؿگشاى ًجبؿذ چِ لغوبت ٍ صیبًْبیی هوىي اػت حبدث ؿَد؟ -8

 تخشیت هحیظ صیؼت -1 

 تلفبت ربًی )تلبدفبت ربدُ ای ٍ غشق ؿذى ٍ ...( -2 

 وبّؾ اهٌیت فوَهی -3 

 ٍاػغِ گشی ٍ داللی -4 

 پبئیي آهذى ػغح ثْذاؿت -5 

 دؿگشاى ٍ فذم سغجت آًبى ثشای ػفشّبی ثقذی ثِ هٌغمًِبسضبیتی گش -6 

هؼیشّبی آیب اػتفبدُ اص عشح ّبی ػبم ػبصی دسیب ًیبص ثِ تَػقِ سیضػبختْبی خذهبت پـتیجبى ثشای گشدؿگشاى ًؾیش خذهبت ثبًىی، ووپیٌگ، پبسگیٌگ،  -9

 دػتشػی، سػتَساى، هشاوض خشیذ ٍ ... ًذاسد؟

 ًذاسد -2    داسد -1 

 عشح ّبی گشدؿگشی ػبحلی دس كَست هـبسوت هشدهبى ثَهی هَفك اػت یب فذم هـبسوت آًبى؟ تَػقِ -10

 فذم هـبسوت هشدم -2   هـبسوت هشدم -1 

 ثِ ًؾش ؿوب تَػقِ عشح ّبی گشدؿگشی)ثَیظُ عشح ّبی ػبلن ػبصی( دس چِ كَست هَفك تش ٍ ػشیـ تش كَست خَاّذ پزیشفت؟ -11

 ٍ ًؾبست دٍلتی رلت ػشهبیِ گزاسی ثخؾ خلَكی -1 

 ػشهبیِ گزاسی دٍلتی ٍ ًؾبست دٍلتی -2 

 ثِ ًؾش ؿوب چگًَِ هی تَاى ػشهبیِ گزاسی تَػظ ثخؾ خلَكی سا تَػقِ ثخـیذ؟ -12

ثب دس ًؾش گشفتي هـَق ّبی الصم ثشای ثخؾ خلَكی)ًؾیش ووه دس اهش اًتؾبهبتی ٍ تقبهل ثب ػبصهبى ّبی ریشیظ تَػظ هتَلی ٍ حوبیت  -1 

 ًی ٍ ...(ّبی ػبصهب
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 ػپشدى ثخؾ هذیشیتی ٍ وٌتشلی ثِ ثخؾ خلَكی -2 

  تؼْیل دس اخز هزَصّبی الصم -3 

 تجلیغبت -4 

 )هخصَظ گشدضگشاى( 2پشسطٌاهِ ضواسُ  -7-2

 ثِ ًؾش ؿوب اهىبًبت سفبّی ٍ گشدؿگشی هحذٍدُ ػبحلی ؿْش چگًَِ اػت؟ -1

 ضقیف -4  هتَػظ  -3  خَة  -2  فبلی -1 

 توْیذات ٍ صیش ػبختْبیی الصم اػت تب هحذٍدُ ػبحلی ؿشایظ هٌبػت تشی رْت پزیشایی اص گشدؿگشاى سا ثذػت آٍسد؟ ثِ ًؾش ؿوب چِ -2
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