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  :(Ecosystem)اکَؾیؿتن – ثَهؿبظگبى

  کلیِ ّوطاُ ثِ هحیظ یک خبًساضاى هدوَػِ

ُ ی تكکیل ٍ ػَاهل  کِ اؾت هحیظ آى زٌّس

ّؿتٌس اضتجبط ٍ تؼبهل زض ّن ثب

.غیط ظًسُهدوَػِ ػَاهل •
ُ ّب • .یب گیبّبى کلطٍفیل زاضتَلیس کٌٌس
ُ ّب • ُ ّبی ضزیف اٍل ٍ: قبهل زٍ گطٍُهصطف کٌٌس گَقترَاضاى یب هصطف  گیبّرَاضاى یب هصطف کٌٌس

ُ ّبی ضزیف زٍم .کٌٌس
ُ ّب• .تدعیِ کٌٌس

آىظًسُ هَخَزات ٍ هحیظ

اکوسیستم زیستگاه   جوامع   موجودات 



:اکَؾیؿتن ّبی کطُ ظهیي قبهل 

 Terrestrial: اکَؾیؿتتن ّتبی ذكتک     •

ecosystems
جَاهؼی ازهَجوَاا  زًو ُ ٍ هطوزی زشان وهى روِ ا       

.خ کی پ ش  آه ُ اً 

 Aquatic: اکَؾیؿتتتتن ّتتتبی آثتتت   •

ecosystems
جَاهغ ٍ هَجَاا  زًو ُ  . هانقر ا  پٌِْ ّهی آبی است

آى بِ شک شگر ٍ هطزی آبی رِ ا  آى زًو یی هوی رٌٌو     
. ٍابانِ اً 



اثرات محیط بر موجودات زنده، اثرات موجود زنده بر محیط و روابط »بررسی 

«متقابل بین موجودات زنده

 Ecologyػلن اکَلَغی



Domain: ٌِداه

Kingdom: ِظلعل

Division: (ؼاخِ در هَرد گیاّاى ) (دظتِ در هَرد جاًَرّا)

Class: ُرد

Order: ِراظت

Family:  ُ(تیؽتر در هَرد گیاّاى ٍ پرًذگاى)تیر

Genus: جٌط

Species: ًَِگ

Taxonomy



:اوًاع اکًسیستم خشکی

ٍغة•
تًَذرا •
تایگا•
هقتذل ظرد•
هقتذل گرم•
تیاتاى گرم ٍ خؽِ•
ظاٍاًا•
جٌگلْای خؽِ/ جٌگلْای حارُ ای هَظوی•
جٌگلْای تاراًی حارُ ای •
کًَستان•



ُضاُ ٍ ثلٌس ًؿج  اضتفبع ثب ظهیي ؾغح ّبی ثطخؿتگ  :اکَلَغی ػلن زیسگب 
.ّؿتٌس کَّؿتبً  هحیغ  ّبی ًكبًِ پطقیت، کوبثیف ّبی

 آیٌس ه  قوبض ثِ کَّؿتبً  ّبی هحیظ کلیسی ػٌبصط قیت ٍ اضتفبع.

ِاضتفبع ًیؿت؛ ؾبزُ کَّؿتبى ثطای خْبً  ٍ ضؾو  (اکَلَغی) تؼطیف اضائ 
 هبّیت .ثبقس کبف  هؼیبض کَُ تؼطیف ثطای تَاًس ًو  تٌْبی  ثِ هغلق

  .اؾت هْن ثؿیبض ًیع ؾطظهیي

کٌََّضزی تؼطیف.

 اقیبًَؼ زض [فیلیپیي ًعزیک  زض هبضیبًب گَزال] اقیبًَؾ  گَزال تطیي ػویق ثیي اضتفبع اذتالف

  قلِ تطـ هكَْض ًبم ثِ یب چَهَلًَگوب قلِ یؼٌ  زضیب تطاظ ؾغح فطاظ ثط ًقغِ ثلٌستطیي تب آضام

.اؾت کیلَهتط 20 ثِ ًعزیک اٍضؾت

 کَّؿتبى ؾطظهیي تؼطیف



(فشسایش ی،خًسدگ چیه يفشاوی آتش خًسدگی، گسل) یىذآفش سٍ اص کًَُا  

  آتش َای مخشيط استثىای تٍ َا، کًٌ سشتٍ وتیجٍ دس ي اوذ پزیشفتٍ تأثیش

  شذٌ تشکیل آرسیه َای سىگ ي  سسًتی ي دگشگًوی اوًاع اص اغلة فشاوی

  .اوذ



 َُطبزؼت تق س ّهی جٌبِ به اغلب ّه ر  
  .اا ً  پزًَ ی ّن

 َُبهزاش  پژٍّهى، ااًش برای ّه ر 
   از ٍ  هس از آرٌ ُ هرام ػههِ ٍ رٌٌ یهى
  .ّانٌ 

به بَهی قَهی ّهی اقلزت از بازه ی 
 ا  اغلب تْ ش  خطر ا  ّهی فرٌّگ
 ّه آى از شه زً یی رَّانهًی هٌهطق
  .رٌٌ  هی اسنفهاُ

اػتجبض ٍ اضظـ هٌبعق کَّؿتبً  ( ػوَه ) ثطذ  اظ زالیل



ًها  جهًَ اى ٍ یزهّهى از بازه ی برای 
  ش ُ ایریَى اشنی ٍ ای جلگِ ا اظی
  . ًٍ  هی شوه  بِ اهي پٌهّگهُ آخرشي

فؼهلزت لغسش،  اًش، فرسهشش، ت ف هى،آ  
 ّه، شخچهل پز رٍی بْوي، ای، لرزُ ّهی
.ّه  ٍاخهًِ طغزهى

ّهی ا زش تجوغ از ّهشی رهًَى 
  .ّانٌ  زشبهشٌهسی

بزي هرزّهی اغلب ّه رَُ  شنِ بز نر 
.اٌّ  هی ت کزل  ا ر َ ّه





 ِبه ا زش  ٍی زهزي هٌهبغ آبی رَُ ّه سرچ و

بِ شوه  هی  ًٍ 

 ٍ بازه ی از آى ّه به اشجها په ک ّهی هلی

ا  ... ذخزرُ یهُ ّه ، هٌهطق حفهظت ش ُ ٍ 

اشکهل هخنلف از ًظر قهًًَی هَ ا تَجِ قرا  

یرفنِ اً 

 رَّانهًی حنی ا  بْنرشي ( بزَته)جههؼِ حزهتی

شراشی تطت تٌش ّهی اقلزوی قرا  اا ا





 َُخهک ٍ هَاا ّه، صخرُ از هنٌَػی طزف ّه ر  
  .یزرً  هی ا بر  ا زشهای اٍلزِ ّهی

 َُا  فزسشکی شراشی تغززرا  از الگَشی ّه ر 
 ت ؼ ؼه ، اهه، ًظر از) بهشٌ  هی رَچک هقزهس
 ا  الزل ّوزي بِ (برف پَشش بها، جْت  طَبت،

 اجنوهػه  از زشهای شوه  رَچک هط ٍاُ شک
  .اا ً  حعَ 

َُّانٌ  اسنرس غزرقهبل ٍ افنهاُ اٍ  اغلب ّه ر. 
 بِ ًابت آًْه ّهی ارَسزانن الزل ّوزي بِ

  .اً  ش ُ ایریَى رونر ،اسنرس قهبل هٌهطق



ّب خوؼیت اًؿبً  کَُ

.اًس زاقتِ حضَض ّب کَّؿتبى اظ ثطذ  زض تبضید اظ پیف ضٍظگبضی اظ ّب اًؿبى

 زض اذیط ؾبل صس چٌس ظطف هطاکف ثطثطّبی یب ًپبل قطپبّبی هبًٌس ّب، گطٍُ اظ زیگط ثؼض  

.اًس قسُ هؿتقط ذَز فؼل  کَّؿتبً  خَاهغ

 

 ثرف هبًٌس ثلٌس ّبی ؾطظهیي زض ٍ ثبقس کن ثؿیبض تَاًس ه  ؾغح ٍاحس زض خوؼیت تطاکن

  .ثطؾس هطثغ کیلَهتط ّط زض ًفط چٌس ثِ اؾت هوکي خوؼیت تطاکن حت  تجت فالت اظ ّبی 



ّبی ذكک  ؾغح ؾَم زٍ از بزش 
.اً  ش ُ ٍاقغ شوهلی ًزوکرُ ا  خْبى

خ کی سطح پٌدن یک ح ٍا رَّْه 
 هانقزوه ٍ پَشهًٌ  هی  ا زهزي ّهی
 خوؼیت زضصس 22 زً یی پهشگهُ
ّانٌ  خْبى

ا ص  ا  هٌهطق رَّانهًیهٌطقِ
20/3اهرشکهی شوهلی ٍ هررسی
29/9اهطیکبی خٌَث 

21اٍ آسزه
23/4آفرشقه
9/6یرشٌلٌ 
---جٌَبگهى

21/9ا  رل جْهى





ًیزرً  هی هٌ هء ّه رَُ از جْهى بس گ  ٍاّهی توهم ػوال

شه شَا، ذخزرُ است هوکي بهش ، برف صَ   بِ به ش ایر 

  ذخزرُ شخچهلی رالّک شکل بِ ّه قرى ته است هوکي

.بوهً  بهقی

فهز رِ ّانٌ  ٍابانِ آبی بِ جْهى جوؼزت از ًزوی از بزش 

 –سزطَى) .رٌٌ  هی آغهز ّه رَُ از  ا خَا چرخِ زهزٌی

(...–سٌ  –جزطَى







  ٍ (خیحَى) آهَزضیب ی زٌّسُ تكکیل ٍ ّب ثطف شٍة اظ حبصل آة ثِ هیبًِ آؾیبی زض قْطّب اظ ثؿیبضی

  .گیطًس ه  ؾطچكوِ قبى تیي ٍ پبهیط ّبی کَُ اظ تطتیت ثِ کِ اًس ٍاثؿتِ (ؾیحَى) زضیب ؾیط

 اؾت ؾٌس ضٍز آة ثط هتک  کِ اًس ٍاثؿتِ خْبى آثیبضی قجکِ ثعضگتطیي ثِ پبکؿتبى هطزم اظ ثؿیبضی

  .گیطز ه  ؾطچكوِ آى هدبٍض ّبی کَُ ضقتِ ٍ قَضٍم قطُ ّبی کَُ اظ کِ

 پبییي ثِ ّب آى آة حول ٍ کَّؿتبً  آثسُ ّبی الیِ ثِ زؾتطؾ  ثطای قٌبت حفط ؾٌت ایطاى، فالت زض

زاضز زضذكبً  ٍ عَالً  ثؿیبض ای ؾبثقِ ظضاػ  هحصَل تَلیس ثطای زؾت

 .اًس ًبهیسُ ظهیي ّوَاض ّبی زقت «آة ثطج» ضا ّب کَُ

زضصس اظ کل ثبضًسگ هٌغقِ
4اهطیکبی قوبل  ٍ هطکعی

3اهطیکبی خٌَث 
11اٍضآؾیب
3آفطیقب

3آؾیبی خٌَة قطق ٍ     اؾتطالیب
1گطیٌلٌس

24زضصس ثبضـ زض هٌبعق کَّؿتبً  ثِ خع خٌَثگبى

ثبضًسگ  زض هٌبعق کَّؿتبً 



Eurasia



 هطکعی فالت زض ثَیػُ ّب کَُ ضقتِ اظ ظیبزی قوبض ٍ چیطُ کَُ ضقتِ زٍ اظ ایطاى ؾطظهیي

 آى فیعیک  ؾیوبی ایطاى ؾطظهیي کطزى تطاٍضؼ ثب ّب کَُ ضقتِ ایي .اؾت قسُ تكکیل

 ّب ضٍزذبًِ ثَؾیلِ کِ آٍضًس ه  ثَخَز ثعضگ  ٍ کَچک آثریع ّبی حَضِ ٍ زازُ قکل ضا

.قًَس ه  ّسایت ...ٍ زضیبّب ّب، تبالة ّب، زضیبچِ ثِ ٍ قسُ ظّکف

آثریع ػٌَاى ثِ ّب کَُ



ِ ای :آثریع (حَضِ) حَظُ ِ ّه تَسی آى  ٍی بر به ش از ًهشی  ٍاًهب رِ است ػرص  آبراّ
 .هی شَا ّ اشت ا شه ٍ شهچِ ا  تهالب، اًبهشت، آب  ٍاخهًِ، ًظزر خرٍجی شک بِ ٍ جوغ آٍ ی

ِ ّبی خسای  هطظ .اؾت ّب کَّؿتبى الطاؼ ذظثط هٌغجق هؼوَالً یکسیگط اظ آثطیع حَض



اضتفبػبت ثِ ػٌَاى ثؿتط تَلیس ٍ تغصیِ هٌبثغ آة هحؿَة ه  قًَس

 کَیطّبی اظ ثطذَضزاضی ثب کِ اؾت ذكک  هٌغقِ اکَلَغیک  ًظط اظ ایطاى ؾطظهیي

 پیبهسّبی تؼسیل زض کَّؿتبى اّویت قَز ه  ٍصل خْبى ذكک کوطثٌس ثِ گؿتطزُ

 هكرص ثیكتط کكَض ظیؿت  تٌَع ثِ ثركیسى حیبت ٍ ایطاى کَیطّبی ّبی کبؾِ

 .قَز ه 



ًقف آًْب زض هٌبثغ آث  کكَضٍ  یرچبل ّب

یک  اظ هٌبثغ اصل  ٍ هْن آة قیطیي



:ػلل پیسایف یرچبل ّب

ثطف ثِ صَضت  ثلَضّبی  ثب قکلْبی گًَبگَى ثط ضٍی ؾغح ظهیي ؾقَط ه  کٌتس ٍ زض هٌتبعق    

کِ اظ ًظط قطایظ هحیغ  ٍ خَی هؿتؼس تكکیل یرچبل عجیؼ  ّؿتٌس، اًجبقتِ ه  قَز ٍ ثتط ارتط   

ُ   ) اًجبقت زض چبلتِ ّتبی  کتِ ثتِ ًتبم      ( ٍ ؾِ ػبهل هْن تبثف ذَضقیس، تصتؼیس ٍ فكتبض فعایٌتس

.ًبهیسُ ه  قًَس تجسیل ثِ ید ه  گطزز "ؾیطک"



: اًَاع یرچبل ّب

:ثِ ؾِ گًَِ ظیط تقؿین ثٌسی ه  قًَساظ لحبػ هَقؼیت ٍ اًساظُ ثِ عَض کل  یرچبل ّب 

هثل قغت قوبل ٍ خٌَة: ثعضگ

(ثَیػُ ًطٍغ)هثل یرچبل ّبی اؾکبًسیٌبٍی : هتَؾظ

هثل یرچبل ّبی آلپ ایتبلیب ٍ فطاًؿِ ٍ یرچبلْبی هَخَز کَّؿتبًْبی ایطاى(: کَّؿتبً )آلپ  



The Baltoro Glacier in the Karakoram
one of the longest alpine glaciers on earth
63km

http://en.wikipedia.org/wiki/Baltoro_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltoro_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltoro_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Karakoram


The Aletsch Glacier, the largest glacier 
of the Alps, in Switzerland
23km

http://en.wikipedia.org/wiki/Aletsch_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Aletsch_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Aletsch_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Alps






Ak-Sai Glacier
Photo by: Amin Moein



Diagram of glacial plucking and abrasion

plucking  در هم پیچیده شدن سنگ ها با یخچال در حین حرکت یخچال بر روی بستر سنگی به دلیل نفوذ آب زیر

.یخچالی در سنگ ها و یخزدگی و انبساط آب که مثل اهرم سنگ ها را حرکت می دهد

abrasion  این . وقتی یخ و قطعات سنگ داخل آن بر روی بستر سنگ سر خورده و مانند یک سنباده عمل می کند

.  سایش در نهایت منجر به بوجود آمدن دیوار ها و دامنه های تند در کوه می شود





Features of a glacial landscape



:ثِ زٍ ًَع ظیط تقؿین ه  گطزًسلحبػ زهبی  اظ یرچبل ّب 

اگط هتَؾظ زهبی هٌبعق اعطاف یرچبل ظیط صفط ثبقس :ؾطز

اگط هتَؾظ زهبی هٌبعق اعطاف یرچبل ثبالتط اظ صفط ثبقس             :گطم

.ه  ثبقٌسیرچبل ّبی ایطاى اظ ًَع یرچبل ّبی گطم کِ ثط اؾبؼ ایي تقؿین ثٌسی 



یرچبلْبی عجیؼ  ضقتِ کَُ ترت ؾلیوبى•

یرچبلْبی عجیؼ  اعطاف قلِ زهبًٍس•

یرچبلْبی عجیؼ  اعطاف ضقتِ کَُ ؾجالى•

یرچبلْبی عجیؼ  ضقتِ کَُ اقتطاى کَُ•

یرچبلْبی عجیؼ  ضقتِ کَُ ظضز کَُ•



ا  ح  فهصل اٍ قلِ هزهى سِ چهل ٍ  :یرچبل ؾطچبل
تخت سلزوهى

هنری ٍ   4200ابن ای شخچهل اصلی ا  : یرچبل ػلن چبل
اشَا ُ شوهلی ػلن رَُ بر فراز آى برافراشنِ ش ُ است 

ا  جٌهح شوهلی قلِ تخت سلزوهى : یرچبل ترت ؾلیوبى
بِ صَ   شک هررس ًابنهً ػرشط شخچهلی به اٍ زبهًِ شرقی ٍ 

غربی
ا  یَای ح  فهصل اٍ شهل قلل سزهُ   :یرچبل هطخیکف

سٌگ ٍ هرجزکش قرا  یرفنِ
ا  ح  فهصل قلل هرجزکش ٍ ػلن رَ ُ  :یرچبل ذطؾبى

ا  جٌهح جٌَبی اشي قلل ٍاقغ ش ُ

هجوَػِ بس گ ٍ طَشل شخچهل ّفت خَاى بر  ٍی یراًِ ّفت خَاى اهن اا شهفنِ  :یرچبل ّفت ذبى
ٍ ا  بانر خَا ت کزل زبهًِ ّهی رَچک شخچهلی بِ ااخل ا ُ ّهی قلل ّفت خَاى  ا هی اّ 

اشي شخچهل ح  فهصل اٍ قلِ سزهُ سٌگ ٍ چهلَى :یرچبل چبلَى
اشي شخچهل هنصل بِ شخچهل ػلن چهل ته ًساشکی شهًِ رَُ اهن اا اا ا :یرچبل قبًِ کَُ
زبهًِ ای فرػی از هجوَػِ شخچهل ّهی بس گ ّفت خَاى :یرچبل اؾپیلت



:زهبًٍس هٌغقِ ّبی یرچبل

  است یرفنِ قرا  اههًٍ  رَُ شرقی جبِْ ا  شَا هی شٌهخنِ شخه  ا ُ ًهم بِ بز نر : یربض یرچبل
  ٍ شخچهل بلٌ ترشي شخه  شخچهل .بهش  هی فرػی ّهی زبهًِ ٍ اّلزس چٌ شي ٍ اصلی اّلزس شک اا ای .

  اشراى شخی اّلزسّهی ترشي هرتفغ ا شه سطح از هنری 5200 ا تفهع ا  یرفني قرا  به آى، اّلزسّهی
شَا هی هطاَب

 ته اههًٍ  غربی شوهل ٍ شوهل پرشزب شهل فَاصل ح  رِ  ػرشعی بازه  شخچهل :ؾیَلِ یرچبل
شوهلی شهل

اا ا اهن اا قلِ ته  شرقی شوهل ٍ شوهلی شهل بزي فهصل ح  ا   بلٌ  ای زبهًِ : ؾل زٍث  یرچبل

 هنری 5100 ته4500 ا تفهع ا  پرارٌ ُ ّهی صَ   بِ ّه شخچهل اشي :ػطٍؾکْب ّبی یرچبل
 شخچهلی ًقط8ِ شههل  تقرشبهً شوهلی جٌهح ا  قلِ شرقی شوهل شهل ٍ شوهلی ّهی شهل فَاصل ح 

بسگ ٍ رَچک



  شخچهل اشي :غطث  قوبل یرچبل
 رَُ غرب شوهل اا  سهشِ زاٍشِ ا  بسگ
 ًَ  تهبش زههى رونرشي از رِ اههًٍ 
  است برخَاا  خَ شز 

  ّهی جٌهح ا  :غطث  ّبی یرچبل
 خَ ً  هی چ ن بِ اههًٍ  غربی شهل هخنلف

سزورؽ پٌهّگهُ شوهل ا  آًْه بس ینرشي رِ

  از شخچهل اشي :قطق  خٌَة یرچبل
 رن ٍ ترشي ،طَالًی ترشي شزب پر جولِ
اههًٍ  ّهی شخچهل ترشي ػرض



ؾجالى ّبی یرچبل

 شههل رِ شخچهلْه اشي :ؾجالى قوبل  ّبی یرچبل

 شوهلی ااهٌِ ا  بهش  هی شوهلی پزر شخچهل ٍ شوهلی شخچهل

  غرب سوت ا  پزر شخچهل .اً  ش ُ ٍاقغ سبالى سلطهى قلِ

 ج ا ّن از سٌگی ای یراُ تَسی ٍ یرفنِ قرا  شوهلی شخچهل

  .شًَ  هی

  شخچهل اٍ از شخچهلْه اشي :زاؽ کؿطی ّبی یرچبل

 راری رَُ شوهلی ااهٌِ ا  رِ ش ُ ت کزل بس گ ٍ رَچک

 .اً  ش ُ ٍاقغ ااؽ

  ّرم رَُ اطراف ا  شخچهلْه اشي :زاؽ ّطم ّبی یرچبل

 .اً  یرفنِ قرا  ااؽ



:کَُ ظضز هٌغقِ یرچبلْبی

ز اُ جفت قلِ شرقی شوهل ا  :هیكبى چبل یرچبل

ش ُ ٍاقغ ز اُ جفت قلِ شوهل ا  :ظضزُ خفت یرچبل

 بهش  هی هربغ رزلَهنر 8 تقرشبی هاهحت به ز ارَُ هٌطقِ شخچهل بس ینرشي شخچهل اشي :ذطؾبى یرچبل
است یراش ُ ٍاقغ (ز ارَُ رَُ  شنِ قلِ بلٌ ترشي)رلًَچزي قلِ شوهل ا  رِ

اً  یراش ُ ٍاقغ سزرااى قلِ اطراف ا  شخچهلْه اشي ی ّوِ :1،2،3ٍ4کَّطًگ ّبی یرچبل

ز ارَُ رَُ  شنِ غربی شوهل الزِ هٌنْه ا  :(ایلَک)تٌبى ّفت یرچبل



اشي شخچهل ًابنهً رَچک ا  شوهل غربی اشنراى رَُ زشر قلِ یل یل : یرچبل ذطؾِ زض

اشي شخچهل ح  فهصل قلل سي براى ٍ هزرزاشی: یرچبل چبل ثطاى

ح  فهصل قلل یل یل ٍ سي براى: یرچبل چبل کجَز

اشي شخچهل ح  فهصل قلل فزهلانَى ٍ هزرزاشی : یرچبل فیبلؿتَى

:اقتطاًکَُ هٌغقِ یرچبلْبی



  هتط هلیبضز 3/2 حسٍز ایطاى ّبی یرچبل ایي آة حدن کِ هیسّس ًكبى هحبؾجبت اظ حبصل ًتبیح

.اؾت هکؼت

هیلیبضز 3 :3 کبضٍى ؾس –هیلیبضز 3/3 زظ ؾس - هکؼت هتط هیلیَى 205 : کطج ؾسهرعى ًْبی  حدن

:زیگط هٌبعق قبثل تَخِ یرچبل 

هٌغقِ یرچبل  قبُ الجطظ، ذلٌَ ، زًب ، الًَس ٍ زٍثطاض؛کِ ٌَّظ اعالػبت  زض ایي ظهیٌِ هٌتكط ًگطزیسُ 

. اؾت





ّبی کَّؿتبً  ایطاى زضیبچِ

ِ ّب ِ ّبی ثَیػُ زضیبچ ِ ّبی اًَاع ظیؿتگبُ تٌْب ًِ قیطیي آة زضیبچ   ٍ پطٍضـ کبًَى ٍ حیبت ٍحف گًَ

ّؿتٌس هبّ  صیس

 ػوَه  گطزقگبّ  ٍ تفطخگبّ  هطاکع اظ یک  ثِ ؾَاحل ًَع ٍ اکَؾیؿتن عجیؼ ، هَقؼیت ثِ تَخِ ثب 

  .ه  کٌٌس هحل  هطزم ًصیت ضا ؾطقبضی هٌبفغ ضّگصض ّویي اظ ٍ ه  قًَس تجسیل

متش1500اص دسیاچٍ َای تاالتش 



ِ ّه   - (  پزر ش ى ت  شجی)شَترٍف ش ى ا شهچ

(  ح رُ رش ّه -ػلف رش ّه)ٍا ا رراى آالشٌ ُ ّهی شزوزهشی  -

ه کل سزانن ّهی آبزه ی -

افي زبهلِ-

ِ ّهی غزربَهی بِ هطزی ّهی ج ش  - ٍا ا رراى یًَ

ّهی اسز ی به اى -

هْوتطیي ػَاهل آؾیت ضؾبى



گْط ثعضگ ٍ کَچک

 -سرآًٍ  -ا ب آسنهًِ -ا ٍا -اسنهى لرسنهى: هَقؼیت قطاضگیطی
ِ ره  .یراًِ پٌب

.هنر2590هنر، یْر رَچک 2400یْر بس گ : اضتفبع اظ ؾغح زضیب

ِ  تبض ٍ َّیط :زضیبچ

ا ُ ته  -شْر اههًٍ  :هَقؼیت قطاضگیطی

.هنر2903 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب



زضیبچِ ٍلكت

جهاُ ررج، چهلَس، پس از هرزى آبها،   :هَقؼیت قطاضگیطی
.اٍ اّی پل ذغهل

.هنر 900 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب

زضیبچِ ًئَض

.ا ابزل، خلخهل، اٍ اّی شبلی :هَقؼیت قطاضگیطی

.هنر 2511 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب



!زضیبچِ عكک ٍ ثرتگبى

.خراهِ -شزراز :هَقؼیت قطاضگیطی

هنر ٍ ح ارثر آى 1525 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب
.هنر1540

زضیبچِ اٍاى الوَت

قسٍشي، جهاُ الوَ ،   :هَقؼیت قطاضگیطی
.شْرک الوَ ، اشکزي، اٍاى
هنر 1800 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب



(ظضیَاض)زضیبچِ ظضیجبض 

.هرشَاى، رَالى :هَقؼیت قطاضگیطی

هنر، بلٌ ترشي ًقطِ 1285 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب
.هنر از سطح ا شه ا  شوهل غرب ا شهچ1895ِا تفهػی 

زضیبچِ زقت اضغى

.فه س، شزراز، جهاُ رهز ٍى :هَقؼیت قطاضگیطی

هنر ٍ پات ترشي  3040 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب
.هنر 1987ًقطِ آى 



زضیبچِ چغبذَض

.برٍجي، ا ال، بل اجی :هَقؼیت قطاضگیطی

2270 :اضتفبع اظ ؾغح زضیب



هٌهبغ جٌگلی رَُ ّه



از بزرٍى هرام ٍ کَّؿتبً  خَاهغ ثِ ضا ذسهبت اًَاع رَّانهًی ّهی جٌگل 
 جْهى زشانی تٌَع حفظ ا  رلز ی ًق ی ٍ رٌٌ  هی ػرظِ رَّانهًی هٌهطق
  .اا ً 

یب زاضی هطتغ کكبٍضظی، بر هبنٌی رَّانهى سٌنی ّهی فرٌّگ بز نر 
.اً  بَاُ زاضی خٌگل

 اًساظی چكن ّهی ا زش اشجها ٍ  ٍاًی آسهشش ا  هْوی ًقش ّه جٌگل  
  .اا ً  رَّانهًی هٌهطق از بازه ی

شه هؼهش تأهزي برای غیطچَث  خٌگل  هحصَالت ٍ الَاض ّه، جٌگل از 
.آشٌ  هی است بِ ً زٌهى رَُ تَسی تجه  



ػطصِ ّبی خغطافیبی  ضٍیك  ایطاى



  60ؾبل اذیط، ثب تجسیل ظهیي ّبی ؾبثقبً کكبٍضظی ثِ خٌگل کبضی حسٍز  150زض ؾَئیؽ، ع  
.  زضصس ثط هؿبحت خٌگل ّب افعٍزُ اًس

جٌگلیّای  َُّدرصذ از ٍظقت جٌگلدرصذ از ّل هٌغَِ
317اهریْای ؼوالی ٍ هرّسی

546اهریْا جٌَتی
814اٍرآظیا

431آىریَا
377آظیا ٍ آظیای جٌَب ؼرٍی -اظترالیا

00گریٌلٌذ  
هٌاعٌ َّّعتاًی  ّای  جٌگلدرصذ از ّل 

جْاىظغح در 
23-

زضصس پَقف زضذت  20ّبی هٌبعق کَّؿتبً  ثب ثیف اظ  خٌگل



 .الجطظ کَُ ضقتِ قوبل  ًیوطخ ٍ ذعض زضیبی خٌَث  حبقیِ زض ؾجعی ًَاض

  آى زض ای زضذتچِ گًَِ 50 ٍ ثطگ ؾَظً  گًَِ 4 ثطگ، پْي زضذت  گًَِ 80 اظ ثیف

 قسُ تكکیل تَؾکب افطا، هبظٍ، ،ثلٌس ثلَط هوطظ، ضاـ، ّبی تیپ اظ غبلجبً کِ قسُ قٌبؾبئ 

.اؾت

 ظهطُ زض کِ ثبقس ه  ثبالی  اقتصبزی ٍ هحیغ  ظیؿت ّبی اضظـ زاضای کِ ّب خٌگل ایي

.گطزز ه  هحؿَة خْبً  عجیؼ  هیطاث

ّیطکبً  ضٍیك  ًبحیِ زض ٍاقغ هطعَة ّبی خٌگل•



 قسُ ٍاقغ اضزثیل اؾتبى غطة قوبل ٍ قطق  آشضثبیدبى اؾتبى زض هٌغقِ ایي ّبی خٌگل

.اًس

 اظ ثبال ظیؿت  تٌَع ٍ فطز ثِ هٌحصط ٍ ًبزض گیبّ  ّبی گًَِ ذبعط ثِ اضؾجبضاى ّبی خٌگل

 .قَز ه  حوبیت (ثیَؾفط) ؾپْط ظیؿت ّبی گبُ شذیطُ اظ یک  ػٌَاى ثِ یًَؿکَ ؾَی اظ

 آى گًَِ 55 کِ قسُ قٌبؾبی  قسُ حفبظت هٌغقِ زض فقظ گیبّ  گًَِ 775 اظ ثیف

  .اؾت قسُ گعاضـ ایطاى اظ ثبض اٍلیي ثطای

 اضؾجبضاً  ًبحیِ هطعَة ًیوِ خٌگل ّبی•



خٌگل ّبی ًیوِ ذكک تب هؼتسلِ ذكک ًبحیِ ضٍیك  ظاگطؼ •

. اًس ؾبل شکط کطزُ 5500ّبی ثلَط ظاگطؼ ضا  ثطذ  هٌبثغ قسهت خٌگل

. یک  اظ هؼیبضّبی تؼییي هطظ ایي ًبحیِ گًَِ گیبّ  غبلت آى، ثلَط ایطاً  اؾت

.  ّبی ثلَط ظاگطؼ حفبظت آة ٍ ذبک ّؿتٌس زٍ کبضکطز هْن خٌگل



قؿوت اػظن فالت هطکعی ایطاى ضا زض ثطگطفتِ  

فلَض ایطاى زض ایي قؿوت اػظن ثبقس ثِ ًحَیکِ  ّبی گیبّ  هتٌَع ه  ثسلیل ٍؾؼت ظیبز زاضای گًَِ

ًبحیِ قطاض گطفتِ اؾت

خٌگل ّبی ذكک ًبحیِ ضٍیك  ایطاى ت تَضاً  

گیطزثرك  اظ خٌَة غطة ٍ توبم ؾَاحل خٌَث  ضا زض ثط ه 

ّبی هبًساث  یب هبًگطٍّب ًیع کِ هتكتکل اظ زٍ گًَتِ حتطا ٍ چٌتسل اؾتت زض ایتي ًبحیتِ        خٌگل

گؿتطـ زاضًس

ّبی هبًگطٍ زض فبصلِ خعض ٍ هس زضیبّب قطاض زاضزضٍیكگبُ خٌگل

خٌگل ّبی ذكک ًیوِ گطهؿیطی ًبحیِ ضٍیك  ذلیح ٍ ػوبً   •





:   2009آهار ظازهاى ىائَ در ظال 

هیلیَى ّْتار 11/075: ظغح جٌگل ّای ایراى 

%6.8: درصذ ظغح جٌگل ًعثت تِ ظغح ّل ّؽَر 

هتر هرتـ 1580در ّر ّْتار یقٌی  0.158: ظراًِ جٌگل در ایراى ترای ّر ًير 

هتر هرتـ  6000:آهار جْاًی 

.ًير در عَل ظال اظت 10ّر ّْتار جٌگل ٍادر تِ تَلیذ اّعیصى هَرد ًیاز •

جٌگل ّای ؼوال ایراى جٌگل ّای ٌّْی ّعتٌذ ِّ ٍذهت آًْا از یِ هیلیَى ظال ّن تیؽتر  •

.اظت

رٍظیِ،ترزیل،ّاًادا،ایاالت هتحذُ : ّؽَر جْاى گعتردُ ؼذُ اظت 10دٍظَم جٌگل ّا در •

آهریْا، چیي،اظترالیا،ٌّگَ،اًذًٍسی،آًگَال ٍ پرٍ

.هیلیَى ّْتار هی تاؼذ 12-18تِ ترتیة  1369ٍ 1341ظغح جٌگل ّای ّؽَر در ظال  •



















کِ اؾت ًَاح  اظ کوتط (تَخِ قبثل گیبّ  پَقف زاضای) خٌگل  ًَاح  زض ،ضٍاًبة 

.زاضًس کوتطی ضؾتٌ  پَقف



ؾیوبی فیعیک  ؾطظهیي ایطاى



  اظت ؼذُ ٍاٍـ خاٍرهیاًِ هٌغَِ در آظیا مرتی جٌَب در ایراى ّؽَر *

  دٌّذ هی تؽْیل فواى دریای ٍ ىارض خلیج ظاحلی هٌاعٌ را آى جٌَتی حذ *

  عره از ٍ اظت هرز ّن هاٍراءالثحر ٍ ٍيَاز حَضِ ّؽَرّای تا آى ؼوالی حذ•

فراً ٍ ترّیِ تا مرب از ٍ پاّعتاى ٍ اىناًعتاى تا ؼرً

  ّای لثِ تا ای چالِ هاًٌذ هتر، 1100 آى در ارتياؿ هیاًگیي ٍ َّّعتاًی ظرزهیٌی *

ّا َُّ ترجعتِ

  هی تحویل درًٍی ىالت تر را خؽْی ؼرایظ رعَتت ًيَر از جلَگیری تا ّا َُّ *

گیرد هی ٍرار ّا َُّ تاراًی چتر ظایِ در ایراى ىالت ٌٌٍّذ

 تعتِ دریای ایي جٌَب ّای َُّ ٍ خسر دریای ظَاحل در تارؼْا تریي ظٌگیي * 

ؼَد هی دیذُ



را جْت ایراىظازهاى حياؽت هحیظ زیعت ایراى هٌاعٌ تا ارزغ زیعت  هحیغی
ُ اظتمىاطق چُاسگاوٍهحاىؾت در ٍالة  .تَعین ّرد



 : پاسک ملی

دارای ٍیصگی ّای خاؾ ٍ اّویت هلی تِ لحاػ زهیي ؼٌاظی، توَم  هٌاعٌ عثیقی تِ ًعثت ٍظیـ ٍ 
، تا ّذه ّای حيؼ ٍضقیت زیعتی ٍ عثیقی، تْثَد جوقیوت  ؼٌاظی، جنراىیای زیعتی ٍ چؽن اًذاز

گًَِ ّای جاًَری ٍ رٍیؽگاُ ّای گیاّی ٍ ّوچٌیي تْرُ ترداری تيرجی تِ فٌَاى پارُ هلی اًتخواب  
.هی ؼًَذ

پاسک ملی 28

 الر -حصارظرخِ  - خجیر–ّالُ ٍاضی



: اثش طثیعی ملی

پذیذُ ّا یا هجوَفِ ّای گیاّی ٍ جاًَری تِ ًعثت َّچِ، جالة، ّن ًؾیر، اظتثٌایی، میر هتقاره ٍ 
ِّ دارای ارزغ ّای حياؽتی، فلوی، تاریخی یا عثیقی تاؼٌذ، تا ّذه حيؼ ٍ  میر ٍاتل جایگسیي

.  حراظت تِ فٌَاى اثر عثیقی هلی اًتخاب هی ؼًَذ
اثش طثیعی ملی  35

ٍلِ دهاًٍذ  
-تخت ظلیواى ٍلل ظِ گاًِ فلن َُّ،ظیاُ ّواى ،

مار چال ًخجیر - مار ٍَری ٍلقِ  - مار پرٍآ - ٍلِ ظثالى



 :يحشپىاَگاٌ حیات 

ِّ تِ هٌؾَر حوایت از جوقیوت  زیعتگاُ ّای عثیقی ًوًَِ ترای جاًَراى ٍحؽی هحذٍدُ ّایی تا 
ّوتریي ٍظقت پٌاّگاُ ّای حیات .گًَِ ّای جاًَری ٍ اىسایػ ظغح ّیيیت آًْا، اًتخاب هی ؼًَذ

ٍحػ تایذ تِ حذی تاؼذ ِّ ضوي رىـ ًیاز گًَِ ّای جاًَری، پیَظتگی ٍ ارتثاط هتَاتل ٍاحوذّای  
ایي هٌاعٌ، تْرُ تورداری ّوای هصورىی ٍ ظوازگار ٍ ّوچٌویي ىقالیوت ّوای        . آًْا را تضویي ٌّذ

 .گردؼگری ٌّترل ؼذُ در پٌاّگاُ ّا هجاز اظت
يحشحیات  پىاَگاٌ 44

.زریَار -تختگاى - هیاًْالِ -  تیعتَى–ًایثٌذاى عثط



 :ٌمىطقٍ حفاظت شذ

اراضی تِ ًعثت ٍظیـ تا ارزغ حياؽتی زیاد ِّ تا ّذه حيوؼ ٍ احیوای رٍیؽوگاُ ّوای گیواّی ٍ      
اًجام ىقالیت ّوای گردؼوگری ٍ تْورُ تورداری هصورىی ٍ      . زیعتگاُ ّای جاًَری اًتخاب هی ؼًَذ

.اٍتصادی هتٌاظة تا ًَاحی ّر هٌغَِ ٍ تر اظاض عرح جاهـ هذیریت هٌاعٌ، هجاز اظت
مىطقٍ حفاظت شذ166ٌ 

.َُّ ّوآ -اؼتراًَُْ -ظيیذَُّ -آلوَتالك -دًووووا -ّرّط-ٍرجیي -ّثیر َُّ -ارظثاراى



:ممىًع شکاس مىاطق

  اظت ّاّػ تِ رٍ رٍیِ تی ؼْار دلیل تِ آًْا جاًَری جوقیت ِّ تارز ّای ٍیصگی تا ّایی زیعتگاُ در

  هی هوٌَؿ ؼْار ،ظال 5 تا 3 هقوَل عَر  هحذٍد هذتی تِ ٍ ترای دارًذ، ًیاز حوایت تِ رٍ ایي از ٍ

 .ؼَد

(ىارض) هْارلَ –(تلَچعتاى ٍ ظیعتاى) تسهاى –(تْراى) الر هٌغَِ



هتخصصیي ٍ ّارؼٌاظاى ارؼذ هحیظ زیعت تر ایذُ ًَیٌی تحت فٌَاى رخیرُ گاُ  1960در دِّ  
گاُ زیعت ّرُ در یًَعَْ تِ  زیعت ّرُ تِ تَاىٌ رظیذًذ ٍ از ّواى ظالْا ایجاد ٍ تاظیط رخیرُ

.  جذیت پیگیری ؼذ

رٍغ ترًاهِ ریسی ٍ هذیریت ٍجِ توایس رخیرُ گاُ ّای زیعت ّرُ از دیگر عثَات حياؽت ؼذُ، 
تر پایِ اظتيادُ ّای چٌذ هٌؾَرُ ٍ ظپردى ًَػ اظاظی ٍ ظازًذُ تِ جَاهـ هٌاظة آًْاظت ِّ 

در ایي ترًاهِ ریسی ّا، تَجِ تِ ارتثاط هتَاتل اًعاى ٍ هٌاتـ عثیقی ٍ اظتيادُ . هحلی اظتَار اظت
پایذار، زهیٌِ حياؽت ٍ حوایت از هٌاتـ شًتیْی گیاّی ٍ جاًَری، پصٍّػ، ًؾارت ٍ ٌّترل پیَظتِ  

. زیعت هحیغی را ىراّن هی ظازد

ّؽَر جْاى تاظیط ٍ ایراى از جولِ ّؽَرّای  107گاُ زیعت ّرُ در رخیرُ 553در حال حاضر 
پیؽگام ٍ هَثر در تحٌَ ترًاهِ ّای اًعاى ٍ ّرُ هعَْى ظازهاى یًَعَْ هحعَب هی ؼَد ٍ تِ 

 10حال حاضر دارای فٌَاى یْی از افضای ىقال ّویعیَى هلی اًعاى ٍ ّرُ هعَْى یًَعَْ در 
رخیرُ گاُ زیعت ّرُ 

.ٍ پریؽاى، گٌَ، حرا ،دًا ٍ دریاچِ ارٍهیِ هی تاؼذ تَراى، َّیر، گلعتاى، هیاًْالِ، ارشى

 Biosphere Reserves ٌرخیشٌ گاٌ صیست کش





کًٌ َای ایشان



کًٌ َای شمالی -1

صاگشس -2 کًٌ َای ششقی -3

کًٌ َای مشکضی -4

کًٌ َای مکشان -5

عثَِ تٌذی َّّْای ایراى



شمالی کًَُای -1

آررتایجاى َّّْای (الو

 هی تؽوار ّؽَر درًٍی پرالتْاب هراّس از یْی ؼٌاظی زهیي ًؾر از آررتایجاى هٌغَة ّلی تغَر

 ایي هثیي آرارات ٍ ظٌْذ ٍ ظثالى چَى هتقذدی ّای آتؽيؽاى ٍ هْیة ّای لرزُ زهیي .آیذ

.هذفاظت ایي تر دال زهیي هتَالی ّای ٍدگرگًَی تَدُ التْاب

: ًوَد تَعین تَاى هی زیر تؽرح گرٍُ ؼػ تِ را آررتایجاى َّّْای
(داك ٍراجِ) ارظثاراى َّّعتاى (1
جليا-ظثالى رؼتة (2
تسٍَغ -ظٌْذ رؼتِ (3
مرتی آررتایجاى َّّْای رؼتِ (4
تْاب یا داغ ٍرُ َّّعتاى (5
داك هیؽَ رؼتِ (6



  ؼرٍی الثرز ٍ ی هرّس الثرز - مرتی الثرز ٍعوت ظِ تِ ِّ الثرز َّّْای : (گشاوکًٌ)الثشص َای کًٌ (ب

.اظت گردیذُ تَعین

 مرتی ّای داهٌِ تِ ظراًجام ٍ گردیذُ ؼرٍؿ ظثالى ٍ تسٍَغ ظٌْذ ّای رؼتِ ؼرٍی ّای داهٌِ از 

 ؼرٍؿ ایراى مرتی ؼوال از فؾین ٍَض یِ هاًٌذ گردد هی هٌتْی ؼوالی خراظاى َّّْای رؼتِ

 هتصل پاهیر ىالت ٍ ٌّذٍّػ ّای َُّ تِ ًْایت در ٍ زًذ هی دٍر را خسر دریای مرتی ظَاحل ٍ ؼذُ

.گردد هی



 ّیلَهتر 110 تا 25 فرض تِ ٍ ّیلَهتر 950 تَریثی عَل

 هرتـ ّیلَهتر 51500 ٍظقت تِ ای پٌِْ

دارد ارتياؿ هتر 5610 حذٍد دهاًٍذ گراًَُْ، ایي ٍلِ تلٌذتریي

  از را خسر دریای حَضِ ِّ اظت گرىتِ ٍرار آى هیاًی ٍعوت در تخػ تریي پرؼیة ٍ تلٌذتریي

ٌّذ هی جذا ایراى داخلی ّای حَضِ از جٌَب ظوت

اظت چؽوگیر ّاهالً َّّعتاى ایي جٌَب تِ ؼوال از تاراى ؼذى هحَ ٍ تذریجی ّاّػ



 :صاگشس َای کًٌ -2

اًذ ؼذُ ّؽیذُ ّؽَر ؼرٍی جٌَب مرتی ؼوال جْت در ایراى مرتی ؼوال از ّاللی ؼْل تِ

هرتـ ّیلَهتر ّسار 332 تر تالل هعاحتی ٍ ّیلَهتر 300 تا 100 تیي فرض ٍ ّیلَهتر 1400 عَل

  ایي هرّس در (دال حَض -هعتاى ٍاغ –دًا) هتر 4400 حذٍد َّّعتاى ایي ارتياؿ تلٌذتریي

اظت ؼذُ ٍاٍـ  َُّ رؼتِ

.ؼًَذ هی تخلیِ ّارٍى ٍ دجلِ ّای رٍدخاًِ تِ زاگرض ّای َُّ رٍاًاب افؾن تخػ



 ٍ هذیتراًِ دریای هرعَب ٍ هالین َّای حاٍی ِّ مرب َّائی جریاى هَاتل در زاگرض َّّْای

 دریای هغلَب رعَتت ًيَر هاًـ ٍ گرىتِ ٍرار فؾیوی ٍ پْي دیَار ّواًٌذ اظت اعلط اٍیاًَض

 َّیرّای ٍ ّا دؼت ٍ ایراى هرّسی ىالت خؽْی تِ ٍ گردد هی ّؽَر داخلی ًَاحی تِ هذیتراًِ

.ٌّذ هی ّوِ ًاحیِ ایي در هَجَد

: ؼوالی زاگرض ( الو
 ٍاٍـ در رٍدخاًِ درُ تا ًَذُ ؼْرظتاى در ٍاٍـ گَار رٍدخاًِ درُ از جٌَب تِ ؼوال اهتذاد در ِّ
.ؼذُ ّؽیذُ آتاد خرم ؼْرظتاى در

: هرّسی زاگرض ( ب
 ّای َّّپایِ تا ٍ گردیذُ آماز دز رٍدخاًِ درُ از خاٍری جٌَب تِ تاختری ؼوال اهتذاد در ِّ

 یا ؼاّپَر رٍدخاًِ تا ّازرٍى ؼیراز هحَر حذٍد ٍ تختگاى دریاچِ ؼوال ٍ هرٍظت َّیر خاٍر
. دارد اداهِ تَؼْر اظتاى در ٍاٍـ دالْی

 تا ؼاّپَر رٍدخاًِ ٍ ّازرٍى- ؼیراز هحَر حذٍد از خاٍر تِ تاختر از تَرتیاً ِّ: جٌَتی زاگرض ( ج
 َّّعتاى تخػ تریي ُ پراٌّذ ٍ تریي پعت ٍ ؼذُ ّؽیذُ ّاّذاى ٍ ؼیخ ٍدُ ّل ّای رٍدخاًِ
.اظت دادُ تؽْیل را زاگرض



: َُّ ّای ؼرٍی -3

رؼتِ َُّ ّای ّن ارتيافی ّعتٌذ ِّ در ظراظر هرز ؼرٍی ایراى در جْت ؼوال تِ جٌَب ٍ از ؼوال 

خراظاى تا جٌَب تلَچعتاى ّؽیذُ ؼذُ اًذ 

:تِ چْارگرٍُ زیر تَعین هی ؼًَذ 
خراظاى جٌَتی ٍ َُّ ّا ی تلَچعتاى -خراظاى هرّسی  -خراظاى ؼوالی 

ترخی از حَضِ ّای جذا اىتادُ درًٍی را از یْذیگر جذا هی ٌٌّذ ٍ از ّیرهٌذ تا آتریسّای ؼرٍی 

. ارتيافات خؽِ ٍ ترٌِّ تا تقذاد اًذّی از رٍدخاًِ اًذ. گعتردُ اًذ

تسهاى –تيتاى  -تیٌالَد-ٍلل خراظاى رؼتِ ّسار هعجذ



:هرّسی ّای َُّ -4

  .اًذ ؼذُ ایسٍلِ ّا َُّ تَظیلِ ِّ دارًذ ٍجَد زیادی ّن از جذا ّای حَضِ ایراى ىالت داخل در

 ٍ تَدُ هستَر ٍَض ٍتر ایراى هرّس َّّْای ، ًوائین تؽثیِ دایرُ از ٍَظی تِ را زاگرض ّای َُّ اگر

.دٌّذ هی تؽْیل را ایراى هرّسی ىالت تخػ تریي هرتيـ

 ارتيافات تا ّاؼاى از اًذ ؼذُ ّؽیذُ ؼرٍی جٌَب –مرتی ؼوال جْت در ِّ ّا َُّ ایي از ترخی

  .ٌٌّذ هی جذا یْذیگر از را اراُ ٍ یسد ّرهاى، اصيْاى، حَضِ ٍ یاتٌذ هی اداهِ تلَچعتاى هرّسی

(... ٍ زار اللِ –اردّال –ّرّط –جَپار –ّسار –ؼیرَُّ) هرّسی ّای َُّ



  دارًذ تعیاری اّویت هختلو ّای ّاًی ٍجَد ًؾر از َّّْا ایي

 از هحذٍد زرافت ٍ رٍدّا تَدى ىصلی -َّا ًاگْاًی تنییرات -ؼذیذ تادّای ٍزغ - تاراى ّوی
.آیذ هی تؽوار آى ٍیصگیْای

 هی هؽاّذُ آًْا در دائوی ُ گیا ّوتر ٍ ترٌِّ ٍ تایر خاٍری ّای َُّ ّواًٌذ ایراى هرّسی َّّْای
  ؼَد

  تذلیل ٍ دارًذ ترخَردار َّّعتاًی َّای ٍ آب از دارًذ ِّ زیادی ًعثتاً ارتياؿ تذلیل هستَر ّای َُّ
 هْوتریي از ِّ ٌّذ هی تَلیذ را چٌذی هحلی تادّای آى هجاٍر ّای دؼت ٍ هٌاعٌ ایي در دها اختاله

.ترد ًام تَاى هی را ّاؼاى ؼْریاری تاد آًْا



 :هْراى ّای َُّ -5

 .ؼًَذ هی ّؽیذُ پاّعتاى تا فواى خلیج ٍ جازهَریاى حَضِ تیي آى اداهِ در ٍ زاگرض اًتْای از

.ّعتٌذ آتؽيؽاًی ارتيافات دارای ٍ رًٍذ هی ؼوار تِ جذیذ ؼٌاظی زهیي ًؾر از ّا َُّ ایي

 .ّعتٌذ ًؽذُ هْار ٍ تْر تاراى، ّن خؽِ، تعیار

.ؼًَذ هی پراٌّذُ ّا آى در ٍ ّردُ ًيَد َّچْتری ّای حَضِ داخل تِ ّا َُّ ایي




