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 1محيطي مناطق ساحلي كشور.../ تمديريت زيس

 

 چکيذٌ

تطضؾي ٚ زسٚيٗ تط٘أٝ خأـ ٔحيظ ظيؿسي ٔٙاعك ؾاحّي وٝ ٞسف انّي زٟيٝ ٌعاضـ فٛق ٔي تاقس، تٝ ضٚـ خٟٙٝ 

تٙسي ٔٙاعك ٔٛخٛز زض ٘ٛاض ؾاحّي ضا تٝ ؾٝ خٟٙٝ، ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر ٔٛخٛز زض 

فطٍٞٙي ٚ ٌطزقٍطي ٚ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ، ٔحسٚزٜ زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ ٔيطاش  ICZMٔحسٚزٜ ٔغاِقازي عطح 

ٞاي حؿاؼ، زمؿيٓ ٚ  تٝ قٙاؾايي ٔؿائُ ٚ  ٔكىالذ ٔٛخٛز زض ٞط خٟٙٝ خطزاذسٝ اؾر. ؾدؽ تط ٔثٙاي اٞساف 

، تٝ تط٘أٝ ضيعي تطاي ٞط ٔٙغمٝ خطزاذسٝ ايٓ. ٔثٙاي تط٘أٝ  SWOTفّٕيازي زقطيف قسٜ تطاي ٞط خٟٙٝ، تط ٔثٙاي ٔسَ 

 ٚ وسة ٔطزثظ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔي تاقس.  IUCNتط خايٝ ضإٞٙاي  ضيعي ٞاي نٛضذ ٌطفسٝ

ويّٛٔسط ٔطظ زٕاؼ ذكىي ٚ زضيا، زض قٕاَ، خٙٛب ٚ خيطأٖٛ خعايط وكٛض،  3700ٔٙاعك ؾاحّي وكٛض تا حسٚز 

 زٚ تٙاتطايٗ ٘احيٝ ؾاحّي اظٞط يىي اظ ؽطفير ٞاي تاِمٜٛ ٔحيغي تطاي تط٘أٝ ضيعي السهازي ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س.

  إٞير اؾر. السهازي حائع اوِٛٛغيىي ٚخٟر 

زثثير ذظ  قأُ ،فّٕىطزٞاي تاإٞير ٔٙغمٝ ؾاحّي وٝ تطاحسي  ٔي زٛاٖ تطاي آٖ  اضظـ السهازي زقييٗ ٕ٘ٛز

تطذي وكٛضٞا ٔىا٘ي  ٔٙاؾة  ٔحُ زفطيح  ٚ وٙسطَ وٙٙسٜ  ؾيالب اؾر ٚ ٘يع زض  –ٔحُ خطٚضـ آتعياٖ   –وطا٘ٝ 

زضيايي تٝ  -اظ ٟٕٔسطيٗ زاليُ إٞير ٔٙاعك ؾاحّيٙقسي ٚ خصاب تطاي زٛضيؿٓ ٔيثاقٙس. تطاي ازاضاذ تاظضٌا٘ي ٚن

ٔٛاضزي ٔا٘ٙس زٙٛؿ ظيؿسي تاال، اضظقٟاي السهازي ٚ زداضي، اضظقٟاي زحميمازي، ٚخٛز ٔقازٖ ٚ اضظقٟاي ظيثايي 

 قٙاذسي ٚ زفطيحي ٔي زٛاٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز. 

قي تط ٔثٙاي انَٛ زٛؾقٝ خايساض اظ عطيك تط٘أٝ ضيعي زليك، يىي اظ اٞساف زّفيك ضقس ٚ زٛؾقٝ تا حفاؽر اظ ٔٙاتـ عثي

زالـ تطاي ؾآِ ٍ٘ٝ زاقسٗ تٙياز ظيؿر ٔحيغي اؾر ٚ زض ٚالـ قطٚؿ  ICZMاؾاؼ ٔسيطير ٔٙاعك ؾاحّي اؾر. 

وٝ تٝ  تاقس واض تيٗ تركي ؾاظٔاٟ٘ا ٚ اضٌاٟ٘اي ٔرسّف ٚ زّفيك واضاوسطٞاي ازٕؿفط، ٞيسضٚؾفط ٚ ِيسٛؾفط ٔي

 ٚضي تكط ٚ حفاؽر ؾا٘حٝ اظ ٘ٛاحي ؾاحّي ٞط چٝ تيكسط ٘عزيه ذٛاٞس قس.   فّٕىطز اوِٛٛغيىي ٚ تٟطٜ

تط٘أٝ خأـ ٔسيطير ٔٙاعك ؾاحّي، تط اؾاؼ ضٚـ خٟٙٝ تٙسي ٔٙغمٝ ٔغاِقازي تٝ ؾٝ ٔحسٚزٜ، ٔٙاعك زحر ٔسيطير 

ٍي ٚ ٌطزقٍطي ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر، ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ ٔيطاش فطٞٙ

 زض ٔحسٚزٜ ٘ٛاض ؾاحّي نٛضذ ٌطفسٝ اؾر.

(، Threatsخؽ اظ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٞط خٟٙٝ زض ٌاْ ٘رؿر تٝ تطضؾي ٔؿائُ ٚ ٔكىالذ ٔٛخٛز زض خٟٙٝ )زٟسيسٞا 

أىا٘اذ ٔٛخٛز زض ٞط ٔحسٚزٜ )فطنسٟا  (،Weaknesses)٘ماط ضقف  ٔؿائُ ٚ ٔكىالذ ٘اقي اظ ٔسيطير

Opportunities( زض ٟ٘اير ٘ماط لٛذ ٔسيطيسي ٚ)Strengths ٞط ٔٙغمٝ تط ٔثٙاي ٔسَ تط٘أٝ ضيعي )SWOT  ٜخطزاذسٝ قس

 اؾر.
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تا زض ٘ؾط ٌطفسٗ اضظقٟاي اوِٛٛغيه ٚ ٔٙحهط تٝ فطز اوٛؾيؿسٕٟاي ؾاحّي، اٞساف فّٕيازي تط٘أٝ خأـ تا زٛخٝ تٝ 

 ٘يٗ ٚ ٔمطضاذ ٔٛخٛز، اؾسرطاج ٌطزيس.ٚ ؾايط لٛا IUCNتط٘أٝ چٟاضْ زٛؾقٝ وكٛض، ضإٞٙاي 

ٌاْ تقسي تط٘أٝ ضيعي خٟر ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر )ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ 

ٔيطاش فطٍٞٙي ٚ ٌطزقٍطي ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ فالس ايٗ ٌاْ ٔي تاقٙس(، زض ٘ؾط ٌطفسٗ اِٛيسٟاي ظيؿر ٔحيغي 

 تطاي ضؾيسٖ تٝ ٞسف فّٕيازي ضا قأُ ٔي ٌطزز.  السهازي ٚ زقييٗ قاذم ٞا-ٚ اخسٕافي
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3محيطي مناطق ساحلي كشور.../ تمديريت زيس

 

 مقذمٍ-1
 بروامٍ َاي مذيريتي پيشىُادي جُت زيستگاَُا ي گًوٍ َاي حساس

 ايداز خٙاٍٞاٟٞاي حياذ ٚحف .1

 وٙاض ٌصاضزٖ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ اظ تٟطٜ تطزاضي .2

 فط(زٛؾقٝ ؾيؿسٕٟاي حفاؽسي )شذيطٜ ٌاٟٞاي تيٛؾ .3

 ؾأا٘سٞي ٔفاز زٛافك ٘أٝ ٞاي خٟا٘ي زض ؾغح ّٔي .4

ٕٞىاضيٟاي ٔٙغمٝ اي ٚ خٟا٘ي خٟر حفؼ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ٔقطو ا٘مطاو ٔا٘ٙس زض٘اي ؾيثطي،  .5

 زٕؿاح خٛظٜ وٛزاٜ ايطا٘ي، خٍّٟٙاي حطا ، آتؿٍٟٙاي ٔطخا٘ي ٚ...

سٚيٗ ٔمطضاذ زض ذهٛل ٕٔٙٛفير ٚ يا زكىيُ وٙٛا٘ؿيٟٛ٘اي خٟا٘ي ٚ تؿسٗ ٔقاٞساذ تيٗ إِّّي تطاي ز .6

 ٔيعاٖ تٟطٜ تطزاضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف زداضي )ترهٛل زض ٔٛضز ٌٛ٘ٝ ٞاي ٟٔاخط(

 زض خٟر اضزما خسا٘ؿيُ حفاؽر ٚ ٍٟ٘ساضي اظ زٙٛؿ ظيؿسي (NGO)زٛؾقٝ ؾاظٔاٟ٘اي غيط زِٚسي  .7

 يؿرزقييٗ اضظقٟاي السهازي ٌٛ٘ٝ ٞاي حؿاؼ اظ عطيك ضٚقٟاي السهاز ٔحيظ ظ .8

 زّفيك حفاؽر ٚ زٛؾقٝ )زض ٘ؾط ٌطفسٗ انَٛ زٛؾقٝ خايساض( .9

واٞف فكاض تطٚي ٔٙاتـ ظ٘سٜ ٚ ظيؿسٍاٟٞا اظ عطيك تىاض ٌيطي ضٚقٟاي زٛؾقٝ خايساض خٟر ضفـ ٘ياظٞاي  .10

 ؾاوٙيٗ تٛٔي

 حفاؽر اظ حياذ ٚحف زض تطاتط  فقاِيسٟاي ٔٙدط تٝ زرطية ٚ ٘اتٛزي ظيؿسٍاٟٞا  .11

 قيسٟاي حياذ ٚحفخٌّٛيطي اظ خسايي تيٗ خٕ .12

تاظٌطزا٘ي ؾيٕاٞاي ؾطظٔيٗ زرطية يافسٝ اظ عطيك ايداز وطيسٚضٞاي ٔٙاؾة خٟر خاتدايي خٕقيسٟاي  .13

 حياذ ٚحف

 خٌّٛيطي اظ خاوسطاقي  ٚ زثسيُ اضاضي .14

 خٌّٛيطي اظ تٟطٜ تطزاضي ٚ قىاض تي ضٚيٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف .15

 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز ٌٛ٘ٝ ٞاي خسيس تٝ ظيؿسٍاٜ .16

 وكساض حياذ ٚحف تطاي حٕاير اظ زاْ ٚ ٔحهٛالذ ظضافيخٌّٛيطي اظ  .17

 خٌّٛيطي اظ زرطية تي ضٚيٝ خٍّٟٙاي حطا .18

وٙسطَ فقاِيسٟاي نيس ٚ قىاض ٚضظقي زض ظيؿسٍاٟٞاي ؾاحّي )ٕٔا٘قر اظ نيس قىاض زض ظٔاٟ٘اي حؿاؼ  .19

 تطاي حياذ ٚحف(

 خايف فقاِيسٟاي ٔرطب ظيؿسٍاٟٞاي حياذ ٚحف .20
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 ٝ فٙٛاٖ غصا خٌّٛيطي اظ قىاض حياذ ٚحف ت .21

 وٙسطَ ٚ خايف زض ظٔيٙٝ خٕـ آٚضي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تطاي خػٚٞكٟاي فّٕي .22

 وٙسطَ ٚ خايف آاليٙسٞاي ٚضٚزي )خؿاتٟا( تٝ ظيؿسٍاٟٞاي آتي ٚ ذكىي .23

 حفاؽر اظ زاالتٟا ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ .24

نٙقسي زض اعطاف زاالتٟا ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ خٟر خٌّٛيطي اظ لغـ  -خٌّٛيطي اظ زٛؾقٝ قٟطي .25

  (Landscape Fragmentation)زثاط تيٗ ظيؿسٍاٟٞاي يه اوٛؾيؿسٓ اض

 زض ٘ؾط ٌطفسٗ ٔقياضٞاي تيِٛٛغيىي زض ا٘سراب ٔٙاعك حفاؽر قسٜ ٔا٘ٙس: .26

 ظيؿسٍاٜ تٟيٙٝ تطاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ذغط ا٘مطاو -

 ٔٙاعمي وٝ زاضاي تيكسطيٗ زٙٛؿ ظيؿسٍاٞي ٚ ٌٛ٘ٝ اي ٞؿسٙس. -

 يؿسٕي تطذٛضزاض٘س.ٔٙاعمي وٝ اظ حساوثط زٙٛؿ اوٛؾ -

 ٔٙاعمي وٝ اظ حساوثط خايساضي ٚ ايٕٙي تطذٛضزاض٘س. -

 السهازي زض ا٘سراب ٔٙاعك حفاؽر قسٜ -زض ٘ؾط ٌطفسٗ ٔقياضٞاي اخسٕافي .27

 تٟطٜ تطزاضي ٔقمَٛ ٚ حفاؽر ٔٛثط اظ ٔٙاتـ ظيؿسي  .28

 اضزماء ؾغح آٌاٞي ٔطزْ زض ٔٛضز إٞير حفاؽر اظ ٔٙاتـ ظيؿسي .29

 ٘يٗ ٚ ٔمطضاذ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر زض ٔمياؾٟاي ّٔي ٚ ٔٙغمٝ ايزٙؾيٓ ؾياؾسٟا ٚ لٛا .30

احساش ٚ زٛؾقٝ شذيطٜ ٌاٟٞاي عثيقر خٟر حفؼ ٔٙاتـ غ٘سيىي ٚ اوٛؾيؿسٕٟا )ٔا٘ٙس زض٘اي ؾيثطي،  .31

 زٕؿاح خٛظٜ وٛزاٜ ايطا٘ي، خٍّٟٙاي ٔاٍ٘طٚ، آتؿٍٟٙاي ٔطخا٘ي ٚ...(

 زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ(ايداز ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ )ٔقطفي ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي  .32

 ايداز ٕٔٙٛفير ظٔا٘ي، ٔىا٘ي، ٘ٛفي خٟر نيس ٚ قىاض حياذ ٚحف .33

 تٝ واضٌيطي ضٚقٟاي اضظياتي ظيؿسٍاٜ زض زقييٗ اضظقٍصاضي السهازي ظيؿسٍاٜ .34

 ا٘سماَ زىِٙٛٛغيٟاي الظْ تطاي حفاؽر ٚ تٟطٜ تطزاضي اظ زٙٛؿ ظيؿسي .35

 كاٚضظي زض تاالزؾر ضٚزذا٘ٝ ٞا ٚ ٚضٚز آٟ٘ا تٝ اوٛؾيؿسٕٟاي ٔطخا٘يوٙسطَ فطؾايف ذان ٘اقي اظ و .36
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 حساس يي گًوٍ َا ي ساحليستگاَُايز-2

 اَذاف عملياتي جُت بروامٍ مذيريتي زيستگاَُا ي  گًوٍ َاي حساس-1-2

 (17، 12، 6، 2زٛؾقٝ ضٚقٟاي حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي حؿاؼ ) .1

خٛز زض ٞط ٔٙغمٝ اظ ٘ؾط زقساز، ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ، ٘طخ ٔطي ٚ ٔيط، لّٕطٚ ٔٛضز ٘ياظ خايف ٚضقير حياذ ٚحف ٔٛ .2

ٞط ٌٛ٘ٝ، تيٛٔؽ ، فقاِيسٟاي اثط ٌصاض تط ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف ٔا٘ٙس نيس ٚ ٔاٞيٍيطي ٚ...  تٝ نٛضذ 

 (11، 6، 3، 1زٚضٜ اي )

 (5،12،17، 3،6حّي )ٍٟ٘ساضي، حفاؽر ٚ تاظٌطزا٘ي ٔٙاعك حؿاؼ زاضاي زٙٛؿ ظيؿسي تاال زض ٘ٛاحي ؾا .3

 (17، 7، 6وٙسطَ ويفي ٔٙاتـ آب ٚ ذان ) .4

 ( 17، 12، 10، 9، 8زٛؾقٝ خايساض ٚ ٔسيطير ٚضقير ٔقيكسي خٛأـ ٔحّي ) .5

 (6،17قٙاذر ٚ خايف خٛأـ تٛٔي ٔٙغمٝ  ) .6

 (17، 7، 6) تٟثٛز زؾسطؾي تٝ ذسٔاذ اضائٝ قسٜ تٝ خٛأـ تٛٔي .7

ضذ أىاٖ ٔقطفي ٔٙاعك خسيس خٟر ٔسيطير ظيؿسٍاٟٞا ٚ زٛؾقٝ ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ، يا زض نٛ .8

 (17، 15، 13، 12اوٛؾيؿسٕٟا )

 (6، 3، 2زض ٘ؾط ٌطفسٗ انَٛ زٛؾقٝ خايساض زض تٟطٜ تطزاضي اظ ٔٙاتـ ظيؿسي ) .9

 (6، 3، 2خايثٙسي تٝ وٙٛا٘ؿيٟٛ٘اي تيٗ إِّّي )  .10

 (17، 12تطآٚضز اضظقٟاي السهازي حياذ ٚحف ٚ ظيؿسٍاٟٞاي عثيقي ) .11

آٚضزٜ قسٜ  3 ياِ 1زض خساَٚ  ياضظـ حفاؽس يزاضا يح ٌعاضـ فٖٛ ٚ فّٛض فٟطؾر ٌٛ٘ٝ ٞايزٛخٝ تٝ ٘سا تا

 اؾر.
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 های تحقيقاتی / گسارش نهايی طرح8
 

 فُرست ي مشخصات سيستماتيك ي پراكىش جغرافيايي ماَيان درياي خسر ي حًضٍ آبريس آن  -2ذيل ج

 مالحظات

 يضعيت

 
CITES  
IUCN 

 زيستگاٌ
وام 

 محلي

وام 

 فارسي

وام 

 اوگليسي

وام علمي 

 )جىس ي گًوٍ(
 خاوًادٌ

ف
دي

ر
 

 V 

ذعض 

ٟٔاخط 

تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

 ٔاض

 ٔاٞي

ٔاٞي 

زٞاٖ 

 ٌطز

Caspian 

lamprey 

Caspimyzon 

wagneri 

(kessler, 

1870) 

 زٞاٖ ٌطزٔاٞياٖ
Petromyzonidae  

1 

اظ تٝ ي٘

ٔحافؾر 

 زاضز.

EN 

ذعض 

ٟٔاخط 

تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

 چاِثاـ

زاؼ 

ٔاٞي 

 ضٚؾي

Russian 

sturgeon 

Acipenser 

guldenstadti 

(Brandt, 

1833) 

زاؾٕاٞياٖ 
Acipenseridae 

2 

EN 

ذعض 

ٟٔاخط 

تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

 Spiny قيح قيح

sturgeon 

Acipenser 

nudiventris 

(Lovetsky, 

1828) 

3 

EN 

ذعض 

ٟٔاخط 

تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

 تطٖٚ لطٜ

زاؼ 

ٔاٞي 

 ايطا٘ي

Persian 

sturgeon 

Acipenser 

persicus 

(Borodin, 

1897) 

4 

EN 

ذعض 

ٟٔاخط 

تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

اظٖٚ 

 تطٖٚ

اظٖٚ 

 -تطٖٚ

 زضاوَٛ

Stellatus 

sturgeon 

Acipenser 

stellatus 

(Pallas, 

1771) 

5 

 

EN 
EN 
 

زضياي 

ذعض 

ٟٔاخط 

تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

زضياي 

ذعض 

ٟٔاخط 

تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

فيُ 

 ٔاٞي

فيُ 

 ٔاٞي

فيُ 

 ٔاٞي

فيُ 

 ٔاٞي

Great 

sturgeon 
Great 

sturgeon 

Huso huso 

(Linnaeus, 

1758) 
 

 6 
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 مالحظات

 يضعيت

 
CITES  
IUCN 

 زيستگاٌ
وام 

 محلي

وام 

 فارسي

وام 

 اوگليسي

وام علمي )جىس 

 ي گًوٍ(
 خاوًادٌ

ف
دي

ر
 

 W  
زاالب ٚ 

 ضٚزذا٘ٝ
 Bream ؾيٓ ؾيٓ

Abramis brama 

orientalis 
 (Berg, 1905) 

ودٛض ٔاٞياٖ 
Cyprinidae 

 

7 

اظ تٝ ي٘

حافؾر ٔ

 زاضز.

CR 

زضياي 

ذعض ٚ 

ٟٔاخط تٝ 

 ضٚزذا٘ٝ

ظضزٜ 

 خط

ؾؽ 

ٔاٞي 

زضياي 

 ذعض

Caspian 

barbel 

Barbus 

brachycephalus 

caspius 
 (Berg, 1714) 

8 

 R 
 -زاالب 

 ضٚزذا٘ٝ
- 

ؾً 

ٔاٞي 

 خٛيثاضي

Sping 

loach 

Cobitis taenia 

(Linnaeus, 

1758) 

ؾً ٔاٞياٖ 

خٛيثاضي 
Cobitidae 

9 

٘ياظ تٝ 

فؾر ٔحا

 زاضز

EN- 

CR 

زضياي 

 ذعض

ٔاٞي 

 ظيثا

ٔاٞي 

آظاز 

 ظيثا

White 

salmon 

Stenodus 

leucichthys 

(Guldenstadti, 

1772) 

 آظاز ٔاٞياٖ

Salmonidae 
10 

 VU ؾٛف زاالب 

ؾٛف 

حاخي 

 عطذاٖ

Perch 

Perca 

fluviatilis 

(Linnaeus, 

1758) 

 ؾٛف ٔاٞياٖ 
Percidae 

11 

 W 

 

زضياي 

 -ذعض

 زاالب

 

 

 

 ؾٛف
ؾٛف 

 ٔقِٕٛي

Pike 

perch 

Sander 

lucioperca 

(Linnaeus, 

1758) 

12 

  

 
W 

زضياي 

 ذعض

 

 

 

 

ؾً 

 ٔاٞي

ٌاٚ 

 ٔاٞي

Marbled 

goby 

Proterorhinus 

marmoratus 
 (Pallas, 1814) 

ٌاٚ ٔاٞياٖ 
Gobiidae 

13 
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 اليىذٌ َاي زيست محيطيآلًدگيُا ي آ-3

بروامٍ مذيريتي پيشىُادي جُت كىترل آلًدگيُا ي آاليىذٌ َاي مىاطق ساحلي شمال ي -1-3

 جىًب     

اي ٕٞچٖٛ ذّيح فاضؼ، زضياي فٕاٖ ٚ زضياي ذعض اظ خّٕٝ  خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ تا ٚخٛز زضياٞاي ٔٙغمٝ

زضنس اظ ؾٟٓ ٚاضزاذ  96عٛضي وٝ  تٝ  ،تاقس ايٗ عطيك ٔيوكٛضٞاي فقاِي زض ظٔيٙٝ زضيا٘ٛضزي ٚ زطا٘عير واال اظ 

، زقساز ٚ 1زض خسَٚ  (. 1386تاقس )فساواض،  ٔيّيٖٛ زٗ واال زض ؾاَ ٔي 160وكٛض اظ عطيك زضيا تٛزٜ ٚ تاِغ تط 

 اضائٝ قسٜ اؾر.  1384ؽطفير قٙاٚضٞاي ٚضٚزي تٝ تٙازض وكٛض زض ؾاَ 

 
 1334 -باالي َسار ته( يريدي بٍ بىادر كشًرتعذاد ي ظرفيت شىايرَاي ) - 5  -1جذيل 

 بىذروام  وام استان واحيٍ دريايي
 ظرفيت)َسارته( تعذاد)فريوذ(

GRT خارجي ايراوي 

 ذّيح فاضؼ

 ذٛظؾساٖ

 27503 1149 273 أاْ ٚ ٔاٞكٟطتٙسض 

 798 168 103 ذطٔكٟطتٙسض 

 18 13 0 آتازاٖتٙسض 

 ٞطٔعٌاٖ

 51551 1775 744 تٙسضفثاؼ -قٟيس ضخايي

 2282 34 428 تٙسضفثاؼ -قٟيس تاٞٙط

 744 1 336 ٍِٙٝتٙسض 

 6044 443 143 تٛقٟط تٛقٟط

 ؾيؿساٖ ٚ تّٛچؿساٖ زضياي فٕاٖ
 829 6 30 چاتٟاض -قٟيس تٟكسي

 258 8 14 چاتٟاض -قٟيسوال٘سطي

 زضياي ذعض

 2969 914 130 ا٘عِيتٙسض  ٌيالٖ

 ٔاظ٘سضاٖ

 800 232 29 أيطآتازتٙسض 

 1457 379 71 ٘ٛقٟطتٙسض 

 4434 853 0 ٘ىاءتٙسض 

 99689 5975 2301 خٕـ

 1384ٔاذص : فّٕىطز ؾاظٔاٖ تٙازض ٚ وكسيطا٘ي زض ؾاَ 

 

زضنس قٙاٚضٞاي تاالي ٞعاضزٗ  زض تٙازض خٙٛب حضٛض زاض٘س. تيكسطيٗ زضنس قٙاٚض  3/90تٙا تٝ خسَٚ فٛق ، حسٚز 

زضنپس ( زض   6/27زضنس( ٚ ؾپدؽ زض تٙپازض  أپاْ ٚ ٔاٞكپٟط)      7/51)تٙسضفثاؼ ض قٟيس ضخايي تاالي ٞعاض زٗ زض تٙس

 5/4زض نس تٙازض قٕاَ ،تيكسطيٗ زضنس قٙاٚض تپاالي ٞپعاضزٗ     7/9خٙٛب  تٛزٜ اؾر. ايٗ زض حاِي اؾر وٝ اظ ؾٟٓ 

 زضنس   ٔطتٛط تٝ تٙسض ٘ٛقٟط  ٔيثاقس.  
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                                                                                                   )ياحذ: ته( 1334در سال  كشًر در بىادر شمال ي جىًبر فعاليت َاي وفتي كل بىاد  - 5  -2جذيل 

 ياردات صادرات بىذروام 

 جمع كل كاپًتاش تراوسيت
جمع 

 تخليٍ فعاليت
بارگير

 ي
 بارگيري تخليٍ بارگيري تخليٍ

اْ أ

 ذٕيٙي
173587 3701 0 9769 0 0 3701 183356 187057 

 10477389 8888016 1589373 1300066 0 0 0 1589373 7587950 ٔاٞكٟط

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذطٔكٟط

 16039 16039 0 0 0 0 0 0 16039 آتازاٖ

قٟيس 

 ضخايي
5701923 4898169 0 5268 

133823

42 
216665 18280511 5923856 24204367 

قٟيس 

 تاٞٙط
16707 0 0 0 257204 53526 257204 70233 327437 

ٍِٝٙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 129908 356635 تٛقٟط
117548

3 
0 1305391 356635 1662026 

قٟيس 

 تٟكسي
0 0 0 0 626292 0 626292 0 626292 

قٟيس 

 وال٘سطي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 238702 840 237862 0 0 0 235678 2184 840 ا٘عِي

 4062 0 4062 0 0 0 4062 0 0 أيطآتاز

 413541 19 413522 0 0 0 73225 340297 19 ٘ٛقٟط

 334407 0 ٘ىاء
376632

8 
0 0 0 4100735 0 4100735 

قٙاٚضٞاي 

 وٛچه
104192 13105 11646 4044 124867 184344 149618 292580 442198 

 7311144 13957892 خٕـ
409093

9 
19081 

1556618

8 
1754601 26968271 15731574 42699845 

 1384ٔاذص : فّٕىطز ؾاظٔاٖ تٙازض ٚ وكسيطا٘ي زض ؾاَ 
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فقاِيسٟاي ٘فسي زض تٙازض أاْ ذٕيٙي،ٔاٞكٟط،آتازاٖ،قٟيس ضخايي ،قٟيس تاٞٙط،تٛقٟط  ٚ قٟيس تٟكسي زض خٙٛب ٚ  

تيكسطيٗ فقاِير ٘فسي ثثر قسٜ زض  ،1384اض ؾاَ تٙازض ا٘عِي ،أيط آتاز،٘ٛقٟط ٚ ٘ىاء زض قٕاَ ا٘داْ ٔيكٛز. عثك آٔ

، فّر آٖ ٘اقي اظ تاال تٛزٖ ٔيعاٖ نازضاذ ،ٚاضزاذ زض خساَٚ اضائٝ قسٜ اؾرٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ  تٙسض قٟيس ضخايي اؾر.

 واخٛزاغ ٘ؿثر تٝ ؾايط تٙازض اؾر. "ٚ ذهٛنا
 

 )ياحذ: ته( 1334سال در  در شمال ي جىًب بىادر كشًر كل فعاليت َاي غير  وفتي  - 5  -3جذيل 

 ياردات صادرات بىذر
جمع  جمع كل كابًتاش تراوسيت

 بارگيري تخليٍ بارگيري تخليٍ بارگيري تخليٍ فعاليت

 18434752 5221457 132213295 109720 673015 0 28905 12511375 5210485 أاْ ذٕيٙي

 67685 67685 0 0 0 0 0 0 67685 ٔاٞكٟط

 326205 19807 306398 0 0 0 0 306398 19807 ذطٔكٟط

 0 0 0 531239 0 0 0 0 0 آتازاٖ

 23688076 10089996 13598080 0 1852 737281 14879 13581349 8821476 قٟيس ضخايي

 409664 316827 92837 90569 29 29 11306 81502 316798 قٟيس تاٞٙط

ٍِٝٙ 0 1135 0 0 51146 14001 52281 90569 142850 

 858765 174332 684433 0 2720 0 0 681713 160331 تٛقٟط

 139368 0 139368 0 0 0 0 139368 0 قٟيس تٟكسي

 165561 0 165561 0 0 0 0 165561 0 قٟيسوال٘سطي

 3144892 121673 3023219 0 0 20011 271627 2751592 101662 ا٘عِي

 792504 10058 782446 0 0 284 22312 760134 9774 أيطآتاز

 974280 97633 876647 0 0 4209 549 876098 93424 قٟط٘ٛ

 1066 0 1066 0 0 0 0 1066 0 ٘ىاء

قٙاٚضٞاي 

 وٛچه
2089795 1140493 227689 2097 985009 1230570 2353191 3322462 5675653 

 54821321 19532499 35288822 1877351 1713771 763911 577267 32997784 16891237 خٕـ

 1384ىطز ؾاظٔاٖ تٙازض ٚ وكسيطا٘ي زض ؾاَ ٔاذص : فّٕ
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، فقاِيسٟاي غيط٘فسي زض تٙازض أاْ ذٕيٙي،ٔاٞكٟط،آتازاٖ،ذطٔكٟط ،قٟيس ضخايي ،قٟيس تاٞٙط،ٍِٙٝ 1384عثك آٔاض ؾاَ 

،تٛقٟط ،قٟيس تٟكسي  ٚ قٟيس وال٘سطي زض خٙٛب ٚ تٙازض ا٘عِي ،أيط آتاز،٘ٛقٟط ٚ ٘ىاء زض قٕاَ ا٘داْ 

تيكسطيٗ فقاِير غيط ٘فسي زض تٙازض قٟيس ضخايي ٚأاْ ذٕيٙي زض خٙٛب ٚ تٙسض ا٘عِي زض قٕاَ تٛزٜ اؾر. ؾٟٓ .ٔيكٛز

تاقس. ؾاال٘ٝ حسٚز ٘يٓ ٔيّيٖٛ زٗ ٘فر اظ  ٔيّيٖٛ زٗ زض ؾاَ ٔي 600حُٕ ٚ ٘مُ ٘فر اظ عطيك ذّيح فاضؼ حسٚز 

 وٙس.  ظيؿر زضيايي ضاٜ خيسا ٔي ٞا ٚ يا حٛازش تٝ ٔحيظ خايي ايٗ ٔحهَٛ زٛؾظ ٘فسىف عطيك خاتٝ
 

 مُمتريه اَذاف عملياتي جُت بروامٍ مذيريتي پيشىُادي -2-3

 ٍٟ٘ساضي آب ٚ ويفير ضؾٛب -

 وٙسطَ ٚ خايف غّؾر آاليٙسٜ ٞاي ٚضٚزي تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞا -

 خايف ٘ٛؿ آاليٙسٜ ٞاي ٚضٚزي تٝ ٔٙاعك ؾاحّي )٘اقي اظ نٙايـ ٔرسّف ٔؿسمط زض ؾاحُ( -

 سٞاي عثيقي، قيٕيايي، فيعيىي ٔٛخٛز زض ٞط ٔٙغمٝحفؼ فطايٙ -

 زقييٗ زضخٝ زرطية اضاضي وٝ ويفير ٔحيظ ؾاحّي ضا زحر زاثيط لطاض ٔي زٞٙس. -

 حفؼ ؾيٕاي ؾطظٔيٗ ٔٙاعك ؾاحّي زض تطاتط فطؾايف ٚ ضؾٛب -

 حفؼ ؾيٕاي ؾطظٔيٗ ٔٙاعك ؾاحّي زض تطاتط ٚضٚز آِٛزٌي ٞاي ٔرسّف  -

 ٞا، اوٛؾيؿسٕٟا ٚ ظيؿسٍاٟٞا زض تطاتط آِٛزٌيٍٟ٘ساضي ٚ حفؼ ٌٛ٘ٝ  -

 واٞف حدٓ آِٛزٌي ٞاي زِٛيس قسٜ -

 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز ا٘ٛاؿ آِٛزٌي ٞا تٝ آب زاالب ٞاي ٔٙغمٝ ؾاحّي -

 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز ضؾٛتاذ تٝ زاالتٟا -

 خٌّٛيطي اظ زداٚظ تٝ حطيٓ زاالتٟا، ذٛضٞا ٚ ٔهثٟا ٚ ضٚزذا٘ٝ ٞا -

 سٍاٟٞا ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼحفاؽر تيكسط اظ ظيؿ -

 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز يا واٞف ٚضٚز خؿاتٟا تٝ ٔٙاتـ آتي تقّر زغييط زض اوٛؾيؿسٓ  -

 حفاؽر اوٛؾيؿسٕٟاي ؾاحّي زض تطاتط آِٛزٌي -
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 وكاٚضظي ٚاضز قسٜ تٝ زاالب ا٘عِي -آِٛزٌي ٞاي نٙقسي -

ي ٚ٘فسي نيازي زض وا٘اَ ا٘عِي احسٕاَ تقٙٛاٖ ٔٙثـ تاِمٜٛ زِٛيس آِٛزٌي زض قطايظ اضغطاض وكسيٟاي تاضزطزز  -

 )حٛازش ٚ ؾٛا٘ح زضيايي ٚ...( 
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 واٞف ويفير اوٛؾيؿسٕٟاي عثيقي زض اثط زرّيٝ خؿاب تٝ آٟ٘ا  -

 زرّيٝ خؿاتٟاي وكاٚضظي، نٙقسي ٚ ذاٍ٘ي تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞاي اؾساٖ  -

 ٞاي ٔٛخٛز زض اؾساٖٚخٛز ٔٛاز آِي زض خؿاب  -

نٙقر ؾِّٛعي چٛب ٚ واغص ايطاٖ پ چٛوا اظ تعضٌسطيٗ نٙايـ ايٗ اؾساٖ ٔحؿٛب قسٜ ٚ تيكسطيٗ ؾٟٓ خؿاب  -

 ٚضٚزي تٝ ٔٙاتـ آتي ضا قأُ ٔي قٛز. 

 نٙايـ فٕسٜ آاليٙسٜ اؾساٖ ٔطتٛط تٝ ٌطٜٚ نٙايـ غصايي )تٝ اؾسثٙاي چٛوا( اؾر.  -

 ٔٙاتـ آتي اؾساٖ ٚضٚز خؿاب حاٚي ٔٛاز ٔغصي تٝ -

 زرّيٝ خؿاب قٟطوٟاي نٙقسي ٔٛخٛز زض ٔٙغمٝ تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞاي ظضخٛب -

 .تٝ نٙايـ فطآٚضي قيالزي اؾرفٕسٜ ظتاِٝ ٞاي نٙقسي اؾساٖ ٌيالٖ ٔسقّك تٝ ٌطٜٚ  -

 ا٘ثاقر خؿٕا٘سٞا زض خٍُٙ، ٔطازـ ٚ حاقيٝ ضٚزذا٘ٝ ٞا -

 يؿسٓ ٞاي آتيٚضٚز آاليٙسٜ ٞاي واضٌاٟٞاي خطٚضـ ٔاٞي تٝ اوٛؾ -

ٟٕٔسطيٗ ضٚزذا٘ٝ ٞاي اؾساٖ ٌيالٖ  وٝ احسٕاَ ٚضٚز ا٘ٛاؿ آاليٙسٜ ٞا زض آٟ٘ا ٚخٛز زاضز ٚ تٝ فٙٛاٖ خصيط٘سٜ آاليٙسٜ 

 ٌطٜٚ  ضٚزذا٘ٝ ٞاي حٛضٝ غطتي ٚ قطلي لطاض ٔي ٌيط٘س:  2ٞا ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س، زض 

چاي ، حٛيك ، وطٌا٘طٚز ، قفاضٚز ، ؾفيسضٚز قأُ ضٚزذا٘ٝ ٞاي آؾساضا:  ريدخاوٍ َاي حًضٍ غربي استان گيالن

 ٚ ٕٞچٙيٗ زاالب ا٘عِي ) وا٘اَ ا٘عِي ( ٔيثاقٙس.

 : زٟٙا ضٚزذا٘ٝ ايٗ ٘احيٝ قّٕاٖ ضٚز ٔي تاقس.ريدخاوٍ حًضٍ شرقي استان گيالن 
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 وٛزٞاي قيٕيايي ٚ ؾْٕٛ زض وكاٚضظيواضتطز وٕسط  -

 واضتطز وٛزٞاي ؾاظٌاض تا ٔحيظ ظيؿر )زاضاي فّعاذ ؾٍٙيٗ وٕسط( -

 اؾسفازٜ اظ آفر وكٟاي تيِٛٛغيىي -

 اؾسفازٜ اظ فيّسط زض نٙايـ ٔرسّف ٚالـ زض اؾساٖ )قٟطوٟاي نٙقسي ٚ نٙايـ خطاوٙسٜ زض ؾغح اؾساٖ( -

 ٞاي يٛزطٚف ٔا٘ٙس زاالب ا٘عِيا٘داْ فّٕياذ ٔطتٛط تٝ احياي زاالب  -

 ايداز زهفيٝ ذا٘ٝ فاضالب قٟطي زض ٔٙاعك زاضاي زٛاٖ ظيؿر ٔحيغي -

 زاؾيؽ زهفيٝ ذا٘ٝ زض نٙايـ ٚ ٕٞچٙيٗ زض قٟطوٟاي نٙقسي -

 ايداز ٔٙغمٝ ؾدط زض اعطاف زاالتٟا، ٔٙاعك ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ -

 تاذايداز ٔٙغمٝ ؾدط زض اعطاف ضٚزذا٘ٝ ٞا خٟر زهفيٝ ضؾٛ -
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 ٔسيطير ٔٛاز ظائس خأس ذغط٘ان )ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي ٚ نٙقسي ٚ ...( -

 ٔسيطير ؾيؿسٓ خٕـ آٚضي ظتاِٝ ٞا خٟر حفؼ ويفير اوٛؾيؿسٓ ٞا ٚ حفؼ تٟساقر خٛأـ ٔحّي -

 احساش فضاي ؾثع زض اعطاف ٘ٛاحي نٙقسي خٟر وٙسطَ آِٛزٌي ٞٛا -

 ضٚزذا٘ٝ ٞا زٛؾظ ازاضٜ ٔحيظ ظيؿر زقييٗ قسذ آِٛزٌي، وٙسطَ ويفير  ٚ خايف آب -

 حفؼ ويفير ٔٙاتـ آب زض حس فقّي اظ خٙثٝ وكاٚضظي -

 خٌّٛيطي اظ زفٗ ظتاِٝ زض ٘عزيىي ؾاحُ -

ايداز ٔىاٟ٘ايي ٔا٘ٙس ٘ٛاحي ٚ قٟطوٟاي نٙقسي زض ؾغح اؾساٖ خٟر زٕطوع نٙايـ خٟر وٙسطَ آِٛزٌي ٞاي  -

 ؿٕا٘سٞاي زِٛيس قسٜزِٛيس قسٜ زض ؾغح اؾساٖ ٚ ٔسيطير خؿاتٟا ٚ خ

 ايداز قٟطوٟاي نٙقسي تٝ ٕٞطاٜ زهفيٝ ذا٘ٝ ٔطوعي زض ٞط قٟطن  -

 اؾسفازٜ اظ خؿٕا٘سٞاي يه نٙقر زض نٙايـ خايي زؾسي -

 زأيٗ آب ٔٛضز ٘ياظ زأساضي اظ ٔٙاعك تاالزؾر ضٚزذا٘ٝ  -

 ٞا  ٞاي ٔيىطٚتي زض ضٚزذا٘ٝ ضفـ آِٛزٌي -

 زهفيٝ آب قطب زض ٘ٛاحي ضٚؾسايي -

 احساش زيٛاضٞايي زض اعطاف ؾاحُ ضٚزذا٘ٝ -

 خٌّٛيطي اظ تطزاقر تي ضٚيٝ قٗ ٚ ٔاؾٝ اظ تؿسط ضٚزذا٘ٝ ٞا -

 واقر خٛقف ٌياٞي ٔٙاؾة زض حطيٓ ضٚزذا٘ٝ ٞا -

 قٙاذر ٔٙاتـ زاضاي واٖ٘ٛ آِٛزٌي ٔا٘ٙس قٟطوٟاي نٙقسي، واضذا٘ٝ چٛوا، اؾىّٝ ٞا ٚ تٙازض  -

 ا٘ؿيُ آِٛزٌي )٘ٛاحي زض ٔقطو آِٛزٌي(قٙاذر ٚ زقييٗ ٔٙاعك زاضاي خس -

 زسٚيٗ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاذ ٔسٙاؾة تا الّيٓ اؾساٟ٘اي قٕاِي زض ذهٛل زفٗ تٟساقسي ظتاِٝ ٚ زفـ خؿاب  -

 آٔٛظـ ٚ اعالؿ ضؾا٘ي خٟر زفىيه ظتاِٝ -

 زكٛيك ٚ زطغية نٙايـ تٝ زٛؾقٝ نٙقر ؾثع -

 آٔٛظـ ٞاي ظيؿر ٔحيغي تٝ ٔسيطاٖ نٙايـ -

 قساز زفقاذ خٕـ آٚضي ظتاِٝ زض ؾغح اؾساٖ خٟر وٙسطَ تٟساقر خٛأـ ٔحّيافعايف ز -

 تاظيافر ظتاِٝ ٞا ٚ خؿٕا٘سٞاي قٟطي -

 ضٚقٟاي نحيح تاظيافر ظتاِٝ ٞا ٔا٘ٙس اؾسفازٜ اظ ضٚقٟاي وٕدٛؾر ٔسٙاؾة تا ٔٙاعك ٔطعٛب قٕاَ وكٛض -

آٔايف ؾطظٔيٗ )تا زٛخٝ تٝ الّيٓ ٔطعٛب اؾساٟ٘اي  زقييٗ ٔىاٖ زفٗ ٔٛاز ظائس ٚ ظتاِٝ ٞاي قٟطي تا زٛخٝ تٝ انَٛ -

 قٕاِي(
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 ا٘سماَ ظتاِٝ ٞاي ففٛ٘ي تيٕاضؾسا٘ي اؾساٟ٘اي قٕاِي تٝ ٔٙاعك زاضاي الّيٓ ذكه زاضاي زٛاٖ ظيؿر ٔحيغي الظْ  -

 اؾسفازٜ اظ ظتاِٝ ؾٛظٞاي تيٕاضؾسا٘ي خيكطفسٝ زض ؾغح اؾساٖ ٚ ٔسيطير ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي تٝ نٛضذ ٔٙغمٝ اي -

 زفٗ تٟساقسي ظتاِٝ تٝ خاي ضٞا ؾاظي آٟ٘ا زض اعطاف ضٚزذا٘ٝ ٞا، زاالتٟا ٚ ؾايط اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ -
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ض قٟطٞاي ؾاحّي اؾساٖ تٛقٟط فٕسزاً قأُ خسطٚقيٕي ٞا، وكسي ؾاظي ٚ ِٙح ؾاظي، زِٛيس لغقاذ نٙايـ ٔٛخٛز ز

فايثطٌالؼ، ذسٔاذ ٔٛزٛضٞاي زضيايي، واضذا٘ٝ ٞاي زِٛيس ٔٛاز غصايي، وٙؿطٚ ٔاٞي، خٛزض ٔاٞي، فُٕ آٚضي 

 .ٔيٍٛ، واضٌاٟٞاي زىثيط ٔيٍٛ، ٔعاضؿ خطٚضـ ٔيٍٛ ٚ ... ٞؿسٙس

 ٟطٞاي ؾاحّي اؾساٖ ٞطٔعٌاٖ قأُ خااليكٍاٜ ، نٙايـ فٛالز ، آِٛٔيٙيٓ ،ٔؽ ٚضٚي ، ؾيٕاٖ ،نٙايـ ٔٛخٛز زض ق

 ٞاي  زِٛيس ٔٛاز غصايي ،وٙؿطٚ ٔاٞي، خٛزض ٔاٞي ،فُٕ آٚضي ٔيٍٛ ، ِٙح ؾاظي ،زِٛيس لغقاذ فايثطٌالؼ ،واضذا٘ٝ

ٞاي آب قيطيٗ وٗ ،زِٛيس ٔراظٖ  زِٛيس يد ،ؾطزذا٘ٝ ،واضٌاٟٞاي زىثيط ٔيٍٛ  ،ٔعاضؿ خطٚضـ ٔيٍٛ ٚ واضذا٘ٝ

 آب ٚ٘فر ، ا٘ٛاؿ ؽطٚف ٚ ويؿٝ ٞاي خالؾسيىي ،زيطچٝ تّٛن ٚ ٔٛظاييه ٚ.... ٞؿسٙس.

خااليكٍاٜ، ٘يطٌٚاٜ،نٙايـ فٛالز، ٔاقيٗ   نٙايـ ٔٛخٛز زض قٟطٞاي ٔٛضز تطضؾي اؾساٖ ذٛظؾساٖ قأُ خسطٚقيٕي،

ٛيٙسٜ ٞا(، وكسي ؾاظي، ِِٛٝ ؾاظي، نٙايـ خالؾسيىي، تؿسٝ ؾاظي، زِٛيس ٔٛاز قيٕيايي )چطتيٟاي نٙقسي، ضٍٟ٘ا، ق

 تٙسي ٚ ... اؾر.

ٞاي  نٙايـ ٔٛخٛز زض قٟطٞاي چاتٟاض ٚ وٙاضن )قٟطؾساٟ٘اي ؾاحّي اؾساٖ ؾيؿساٖ ٚ تّٛچؿساٖ( قأُ واضذا٘ٝ

ـ ٔيٍٛ ٚ وٙؿطٚ ٔاٞي، خٛزض ٔاٞي ،فُٕ آٚضي ٔيٍٛ ،زِٛيس يد ،ؾطذا٘ٝ ،واضٌاٟٞاي زىثيط ٔيٍٛ  ،ٔعاضؿ خطٚض

 واضذا٘ٝ ٞاي آب قيطيٗ وٗ ،واضٌاٟٞاي زيطچٝ ٚ تّٛن ٚ  ٚ ِٙح ؾاظي ٞؿسٙس وٝ  غاِثا زض خيٛ٘س تا زضيا ٔيثاقٙس.

ٝ ٔٙاتقي . تا ٌؿسطـ ٚ زٛؾقٝ حُٕ ٚ ٘مُ زضيايي ،آاليٙسٜ ٞاي ٘اقي اظ آٖ ٘يع افعايف يافسٝ ا٘س تپٝ فٙپٛاٖ آاليٙپسٜ     وپ

 اظ:  فثاضزٙپس  ،قپٛ٘س  دٝ حُٕ ٚ ٘مپُ زضيپايي ٔٙدپط تپٝ آِپٛزٌي زضياٞپا ٔپي       زض ٘سي ٞاي تسٖٚ واٖ٘ٛ ٔغطح ٔيثاقٙس ٚ

 (.1382)ذسأي ،

 )حُٕ ٚ ٘مُ ٚ زطافيه زضيايي( زطزز قٙاٚضٞا -1  

 زهازْ ٚ ؾٛا٘ح  -2 

 ا٘ؿا٘ي ذغاٞا ٚ اقسثاٞاذ -3 

 ٘كر ٘فر )ضيعقٟاي ٘فسي( -4 

 آب زٛاظٖ -5 

 ٔٛاز ظايس -6 
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 يط ٚ تاظؾاظي قٙاٚضٞا()فّٕياذ زقٕ ٞا اؾىطاج وكسي -7 

 فّٕياذ اليطٚتي -8 

 ٞا وكسيزطززٞاي خٛي حانُ اظ  آِٛزٌي -9 

 آِٛزٌيٟاي نٛزي حانُ اظ زطزز وكسي ٞا -10

 
 اظ ٟٕٔسطيٗ ٔؿائُ ٚ ٔكىالذ ؾٛاحُ خٙٛتي تٝ ٔٛاضز ظيط ٔي زٛاٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز: 

 حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاز ٘فسي زض ؾٛاحُ ذّيح فاضؼ )٘كر( -

 ٞا ٚ يا ا٘فداض زض ؾغح ؾٛاحُ خٙٛتي ٛازش ٘فسىفآِٛزٌي ٘فسي، ح -

 تيٕاضؾسا٘ي تٝ ٔحيظ ٚ زفٗ غيط انِٛي آٟ٘ا-نٙقسي -زرّيٝ خؿٕا٘سٞاي قٟطي -

 زفٗ غيط انِٛي ظتاِٝ ٞاي قٟطي )قٟط آتازاٖ زض زاالب قازٌاٖ( -

 آِٛزٌي ٞٛاي ٘اقي اظ اؾسمطاض نٙايـ -

 طي آِٛزٌي ٘اقي اظ فقاِيسٟاي وكاٚضظي ٚ ٔهاضف قٟ -

 ٚضٚز خؿاب نٙايـ تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞا )ترهٛل واضٖٚ زض اؾساٖ ذٛظؾساٖ( -

 آِٛزٌي عثيقي ٞٛا ٘اقي اظ ٚظـ تازٞاي قسيس زض ؾٛاحُ خٙٛتي -

 آِٛزٌي ٞٛاي ٘اقي اظ نٙايـ ٘فر ٚ ٌاظ ٚ خسطٚقيٕي ٚ ... -

 آِٛزٌي ٔيىطٚتي ٘اقي اظ ٚضٚز فاضالب تٝ ٔٙاتـ آتي ٚ ؾٛاحُ -

 يقاذ ٚ خؿٕا٘سٞاي نٙايـ ٔرسّف زفٗ غيط انِٛي ضا -

 آِٛزٌي حطاضزي ٘اقي اظ خااليكٍاٜ -

 ٚخٛز ظيط ؾاذسٟاي ٘أٙاؾة ا٘سماَ ٘فر زض ٔٙغمٝ وٝ ؾثة آِٛزٌيٟاي ٔرسّف ظيؿر ٔحيغي ٔي قٛ٘س. -

 خؿاتٟا ٚ خؿٕا٘سٞاي قٟطي -

 آِٛزٌي ٘اقي اظ خؿاب اؾسرطٞا ٚ ٔعاضؿ زىثيط ٚ خطٚضـ ٔيٍٛ  -

 ٝ ٘احيٝ ؾاحّي ٚضٚز ٔٛاز ٔغصي ت -

 اظ ٔٙاعك زاضاي خسا٘ؿيُ زِٛيس آِٛزٌي زض ؾٛاحُ خٙٛتي تٝ ٔٛاضز ظيط ٔي زٛاٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز: 
 ٚيػٜ السهازي ا٘طغي خاضؼٔٙغمٝ 

 خسطٚقيٕي ٟاي قطوس

 خااليكٍاٜ ٞا

 واضذا٘داذ زِٛيسي فّعاذ
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 ٘يطٌٚاٟٞا

( تٝ زِيُ آِٛزٌي ٞاي ز زض اؾساٖ ٞطٔعٌاٖاؾىّٝ قٟيس حما٘ي، اؾىّٝ قٟيس ضخايي، قٟيس تاٞٙط ٚ فٛالاؾىّٝ ٞا )

 ٘فسي
 

 ريستايي سًاحل جىًب -بروامٍ َاي مذيريتي پيشىُادي جُت كىترل آاليىذٌ َاي شُري -6-3

 ٔسيطير ٘حٜٛ خٕـ آٚضي ٚ زفٗ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي -

 ٔىاٖ ياتي انِٛي خٟر زفٗ ظتاِٝ ٞاي ذغط٘ان تيٕاضؾسا٘ي -

 نٙايـوٙسطَ ذطٚخي آاليٙسٜ ٞاي  -

 احساش زهفيٝ ذا٘ٝ ٔطوعي زض نٙايـ زاضاي آِٛزٌي تاال -

 اؾسفازٜ اظ اتعاضٞاي وٙسطَ آِٛزٌي ٞٛا زض نٙايـ ٔرسّف ٔا٘ٙس اؾسفازٜ اظ فيّسط ٚ اؾىطاتط -

 واقر زضذساٖ ٚ ٌياٞاٖ زض ٔحسٚزٜ اعطاف واضذا٘داذ ٚ ٘ٛاحي زحر اثط آِٛزٌي -

 ٔىاٖ ياتي انِٛي نٙايـ -

 فانّٝ ٔداظ واضتطي ٞاي نٙقسي اظ ٔٙاعك ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ )خٍّٟٙاي حطا(زض ٘ؾط ٌطفسٗ  -

 خسا ؾاظي ٔىاٖ زفٗ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي اظ ظتاِٝ ٞاي قٟطي -

 تاال تطزٖ ؾغح آٌاٞي ٞاي فٕٛٔي زض ظٔيٙٝ ٘حٜٛ زفىيه ٚ زفـ ظتاِٝ ٞاي ذاٍ٘ي -

 ؾغح آتٟاي ظيط ظٔيٙي زض قٟطٞاي ؾاحّئىاٖ ياتي انِٛي ٔحُ زفٗ ظتاِٝ تا زٛخٝ تٝ تاال تٛزٖ  -

 خسا ؾاظي ٔىاٖ زفٗ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي اظ ظتاِٝ ٞاي قٟطي -

 زدٟيع زهفيٝ ذا٘ٝ ٞاي ٔٛخٛز زض ؾغح اؾساٖ -

 احساش زهفيٝ ذا٘ٝ ٞاي خسيس زض ٞط اؾساٖ -

 اٟٞاي زِٛيسيواٞف ٔيعاٖ آاليٙسٜ ٞاي ذطٚخي اظ واضذا٘داذ ٚ نٙايـ اظ عطيك خايف ؾيؿسٕٟا ٚ زؾسٍ -

 خايف آاليٙسٜ ٞاي ذطٚخي اظ واضذا٘ٝ ٞا ٚ ٚضٚز آٟ٘ا تٝ ٔحيظ ظيؿر ؾاحّي )ذكىي، زضيايي( -

زٟيٝ ٌعاضـ اضظياتي اثطاذ ظيؿر ٔحيغي ٘اقي اظ احساش ٚ تٟطٜ تطزاضي اظ واضذا٘ٝ ٞا ٚ نٙايـ ٔرسّف زض ٔٙاعك  -

 ؾاحّي ترهٛل اؾساٖ ٞطٔعٌاٖ

 -اػ فانّٝ ٔٙاؾة تا ٔٙاعك ٔؿىٛ٘ي، اوٛؾيؿسٕٟا ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ ؾاحّئىاٖ ياتي انِٛي نٙايـ اظ ِح -

 زضيايي

 زقييٗ ٘ماط حؿاؼ زض تطاتط آِٛزٌي تا اؾسفازٜ اظ ؾيؿسٓ اعالفاذ خغطافيايي -

 ٔغاِقٝ ٚتطضؾي عطحٟاي زٛؾقٝ آزي اظ ٘ؾط ؾاظٌاضي تا ٔحيظ ظيؿر -
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طزاضي اظ نٙايـ ٔرسّف تا زٛخٝ تٝ حؿاؾير تاالي ٔٙاعك زٟيٝ ٌعاضـ اضظياتي ضيؿه حانُ اظ احساش ٚ تٟطٜ ت -

 ؾاحّي

 خٌّٛيطي اظ خيكطفر يٛزطيفيىاؾيٖٛ ٚ احياي تركٟاي يٛزطٚف -

 ا٘داْ فّٕياذ ٔطتٛط تٝ احياي زاالتٟا ٚ ٔٙاتـ آتي يٛزطٚف -

ٗ زض ؾغح زض ٘ؾط ٌطفسٗ زٕٟيساذ الظْ زض ذهٛل احسٕاَ تطٚظ اذسالَ زض ؾيؿسٓ واضذا٘ٝ ٞاي آب قيطيٗ و -

 اؾساٖ تٛقٟط
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 َاراَکارَا ي پيشىُاد-4

 راَکارَاي پيشىُادي سًاحل شمالي كشًر-1-4

 راَکارَاي عام:

ايداز زقازَ زض زٛظيـ خٕقير ٚ فقاِير، ٔسٙاؾة تا ٔٙاتـ، زٛاٖ ٔحيغي ٚ ؽطفيپر زحٕپُ اوٛؾيؿپسٓ ٞپا زض      -1

 ٔٙاعك ٔؿسقس زٛؾقٝ 

ٞاي الظْ تطاي آظاز ؾاظي حطيٓ ؾٛاحُ زضيا ٚ ضٚزذا٘ٝ ٞا، خٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٚ حفؼ ازراش ؾاظ ٚ واض -2

 ٔحيظ ظيؿر ٚ وٙسطَ ٚ ٘ؾاضذ ٔؿسٕط تط حفاؽر ايٗ حطيٓ.

 زدٟيع ٚ زمٛير ظيط ؾاذر ٞاي زٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ٔٙاعك زاضاي زٛاٖ  -3

فپؼ ٔٙپاتـ ٚ شذپايط    اضزماء ؾغح ٔسيطيسي ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾپاظٔاٖ حفاؽپر ٔحپيظ ظيؿپر، خٟپر ح      -4

 ٔٛخٛز ٚ خٌّٛيطي اظ تٟط تطزاضي ٞاي غيط ٔداظ ٚ ٚضٚز آاليٙسٜ ٞا تٝ ايٗ ٔٙاعك 

زقييٗ حطيٓ ٔٙاؾة ٚ ٔحسٚزٜ أٗ زض اعطاف ٔٙاعك چٟپاض ٌا٘پٝ زحپر ٔپسيطير ؾپاظٔاٖ حفاؽپر ٔحپيظ         -5

زض ٞپط يپه   ظيؿر ٚ زاالب ٞاي وكٛض تٝ زِيُ إٞير اوِٛٛغيه آٟ٘ا، ٕٞچٙيٗ زقييٗ واضتطي ٞاي ٔداظ 

 اظ ٔحسٚزٜ ٞا ٚ حطيٓ ٞا 

زٙثيٝ، تٝ ِحاػ زرّيٝ خؿاب ٞپاي   -٘ؾاضذ تيكسط تط نٙايـ ٔٛخٛز زض ٔٙغمٝ ٚ تىاض ٌيطي ؾيؿسٓ ٞاي زكٛيك -6

 زِٛيسي تٝ حٛاقي زضيا ٚ ضٚزذا٘ٝ ٞا

ضظي( ٕٞاٍٞٙي تا ؾاظٔاٟ٘ا ٚ ازاضاذ ٔطزثظ تا زٛظيـ ؾٓ ٚ وٛز ٔٛضز ٘ياظ وكاٚضظاٖ )ٔا٘ٙس ازاضٜ خٟاز وكاٚ -7

 ٚ زقييٗ حس ٔداظ ٔهطف آٟ٘ا 

 خٌّٛيطي اظ ٌؿسطـ تي ضٚيٝ قٟطٞاي ٘ٛاض ؾاحّي  -8

 ؾأا٘سٞي ٔطاوع خسيس اؾىاٖ زض ٘ٛاض ؾاحّي تا زٛخٝ تٝ ٔحسٚزيسٟا ٚ ؽطفير تطز ايٗ ٘ٛاحي -9

 زٛؾقٝ حفاؽر اظ اوٛزٛضيؿٓ ٘ٛاض ؾاحّي -10

آِپٛزٌي تپٝ ايپٗ ٔٙپاتـ اظ عطيپك      وٙسطَ ٚ حفاؽر اظ ٔٙاتـ آب ٚ ذان ٘ٛاض ؾپاحّي ٚ خّپٌٛيطي اظ ٚضٚز    -11

 زمٛير ٔسيطير ٔحيظ ظيؿر زض ايٗ ٘ٛاحي

 تاظؾاظي ٚ حفاؽر اظ ٔٙاتـ ظ٘سٜ زضيايي، ٔماتّٝ تا زرطية خٍُٙ ٞا ٚ ... -12

زدٟيع اؾىّٝ ٞا ٚ تٙازض نيازي، زٛؾقٝ آتعي خطٚضي، افعايف نٙايـ قيالزي تا زٛخٝ تٝ زض ٘ؾط ٌطفسٗ شذايط  -13

يسي زض زٕاْ ؾغٛ ح زٛؾقٝ زدٟيپعاذ ٔپٛضز ٘يپاظ زض تٙپازض زدپاضي تپا زٛخپٝ تپٝ         آتعياٖ، اظ عطيك تٟثٛز ٔسيط

 ؽطفير ٞاي ٔٛخٛز ٚ افعايف زماضا زض آيٙسٜ

 زرهيم واضتطي اضاضي ٔسٙاؾة تا زٛاٖ ٚ لاتّير ٞاي ٔحيظ ؾاحّي -14
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 حفاؽر اظ ٔٙاعك تيٛزٛج ٞا تٝ زِيُ اضظقٟاي اوِٛٛغيه ٚ زٙٛؿ ظيؿسي آٟ٘ا ٔا٘ٙس ٔهة ٞا  -15

 طفسٗ زٛاٖ ؾطظٔيٗ خٟر زٛؾقٝ واضتطي ٞاي حاضطزض ٘ؾط ٌ -16

 زٛؾقٝ نٙايـ خان ٚ ؾاظٌاض تا ٔحيظ ظيؿر  -17

خط ضً٘ زط قسٖ ٘مف ؾاظٔاٖ خٍّٟٙا، ٔطازـ ٚ آتريع زاضي وكٛض زض خٟر خٌّٛيطي اظ تٟطٜ تطزاضي ٞاي  -18

 اوٛزٛضيؿٓ( غيط ٔداظ اظ ٔٙاتـ خٍّٙي )ٔثال ٔقطفي خاضوٟاي خٍّٙي زض ٘ٛاحي زاضاي زٛاٖ ٚ خسا٘ؿيُ خصب

 ٔقطفي ٔٙاعك زاضاي ٌٛ٘ٝ ٞاي خٍّٙي زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ شذيطٜ ٌاٟٞاي خٍّٙي -19

ٕٞىاضي ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر ٚ ؾاظٔاٖ خٍّٟٙا، ٔطازـ ٚ آتريع زاضي وكٛض زض ذهٛل حفاؽر  -20

 يٗ ٘ٛاحي اظ اوٛؾيؿسٓ ٞاي زض حاَ زرطية ٚ ٔقطفي آٟ٘ا تقٙٛاٖ ٔٙاعك زحر لطق خٟر تاظٌطزا٘ي عثيقي ا

 زسٚيٗ عطحٟاي خأـ ٚ زفضيّي شذيطٜ ٌاٟٞاي خٍّٙي -21

 ا٘داْ ٔغاِقاذ خأـ ٔقطفي ٔٙاعك خصب زٛضيؿٓ ٚ اوٛزٛضيؿٓ  -22

 خايثٙسي تٝ زٛافك ٘أٝ ٞاي ٔٙغمٝ اي زض ذهٛل واٞف آِٛزٌي ٞاي نٙقسي زضياي ذعض  -23

 ؾأا٘سٞي ٔفاز زٛافك ٘أٝ ٞاي خٟا٘ي زض ؾغح ّٔي -24

 س ذغط٘ان ٚ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي ٔسيطير ٔحُ زفٗ ٔٛاز ظائ -25

 

 راَکارَاي خاص: 

خٌّٛيطي اظ زغييط واضتطي اضاضي ٔٙاعك چٟاض ٌا٘ٝ زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿپر )خٙاٍٞپاٜ    -1

 حياذ ٚحف ِٛ٘سٚيُ(

 ٕٞىاضيٟاي ٔٙغمٝ اي ٚ خٟا٘ي خٟر حفؼ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ٔقطو ا٘مطاو ٔا٘ٙس زض٘اي ؾيثطي  -2

سٗ زٛاٖ زفطخي ٚ ؽطفير تطز خٟر فقاِيسٟاي زفطخي خاضن ّٔي تٛخپاق، ٔٙغمپٝ حفاؽپر قپسٜ     زض ٘ؾط ٌطف -3

 ؾطٚالذ ٚ خٛاٞط زقر، خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف فطيسٚ٘ىٙاض

 زقييٗ ٔحسٚزٜ أٗ خاضن ّٔي تٛخاق -4

خٌّٛيطي اظ نيس ٚ قىاض تي ضٚيٝ زض ٔحسٜٚ )خاضن ّٔي تٛخاق( اظ عطيپك تپاال تپطزٖ فّٕىپطز اخطايپي ٚ       -5

 اظ اتعاضٞاي لا٘ٛ٘ي ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿراؾسفازٜ 

خٌّٛيطي اظ وكر اضاضي زاالتي زض حٛاقي خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف أيطواليٝ، اثط عثيقي ّٔي ذكپىٝ زاضاٖ،   -6

 خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف فطيسٚ٘ىٙاض 

 نٙقسي زض حاقيٝ خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ِٛ٘سٚيُ -خٌّٛيطي اظ زٛؾقٝ اضاضي قٟطي -7

 اي خٍّٙي تٝ ؾايط واضتطي ٞا )خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ِٛ٘سٚيُ(خٌّٛيطي اظ زغييط واضتطي ٞ -8
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وٙسطَ ٔهطف ؾْٕٛ ٚ وٛزٞاي قيٕيايي تىاض ضفسٝ زض اضاضي ظضافي ٚ زقييٗ حپس ٔدپاظ ٔهپطف ؾپْٕٛ ٚ      -9

 ، ؾياٜ وكيٓوٛزٞاي قيٕيايي ترهٛل زض اضاضي وكاٚضظي اعطاف خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ؾّىٝ

زٙثيپٝ( خٟپر    -تىاضٌيطي ؾيؿسٓ ٞاي زكپٛيك   يف زٚضٜ اي نٙايـ،اؾسفازٜ اظ اتعاضٞاي لا٘ٛ٘ي )تاظضؾي ٚ خا -10

 وٙسطَ فاضالتٟاي ذطٚخي اظ نٙايـ تٝ ٔحسٚزٜ خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ؾّىٝ، ِٛ٘سٚيُ، ؾياٜ وكيٓ  

 ٔثاضظٜ تيِٛٛغيه تا ٌٛ٘ٝ ٟٔاخٓ آظٚال ترهٛل زض زاالب ا٘عِي، خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ؾّىٝ -11

 ٖ زض ذّيح ٌطٌاٖ ٚ زاالب ٔيا٘ىاِٝحفاؽر اظ ٔهثٟا ٚ ٔحُ زرٓ ضيعي ٔاٞيا -12

 ٔىا٘ي( ٔىاٟ٘اي زفطخي زض حاقيٝ زاالب ٔيا٘ىاِٝ -تط٘أٝ ضيعي زليك )ظٔا٘ي -13

 خٌّٛيطي اظ زٛؾقٝ قثىٝ خسيس ضاٜ ترهٛل زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ اِثطظ ٔطوعي  -14

تپطي  ٔسيطير ٔقطفي ٌٛ٘ٝ ٞاي خسيس تٝ ٔٙاعك چٟاض ٌا٘ٝ زحر ٔسيطير ٔا٘ٙس ٔقطفي ٌٛ٘ٝ ٞپاي ؾپٛظ٘ي    -15

 تداي ٌٛ٘ٝ ٞاي تٛٔي خٟٗ تطي زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ اِثطظ ٔطوعي

 زٛضيؿسي تا زض ٘ؾط ٌطفسٗ زٛاٖ ٔٙغمٝ ٚ افعايف زماضا زض اؾساٖ ٌيالٖ -زٛؾقٝ ٔطاوع زفطيحي -16

 

 راَکارَاي پيشىُادي سًاحل جىًبي كشًر -2-4

 راَکارَاي عام:  -

ٔقازٖ ٔٛخٛز ٘فر، ٌاظ ٚ خسطٚقيٕي ٚ... ٔسٙاؾة تا زٛاٖ زٛؾقٝ ٚ اؾسمطاض فقاِيسٟاي نٙقسي ٔثسٙي تط شذايط ٚ  -1

 ٔحيظ ظيؿر ٚ تا زٛخٝ تٝ اؾسمطاض فقاِيسٟاي ٔطزثظ زض ؾٛاحُ ذّيح فاضؼ

ايداز زقازَ زض زٛظيـ ٚ زطوية خٕقير ٚ زمٛير ٔطاوع خٕقيسي ٔٛخٛز ترهپٛل زض قپٟطٞاي وٛچپه     -2

 ؿسمط زض ؾٛاحُ ذّيح فاضؼ ٚ زضياي فٕاٖ حاقيٝ ٘ٛاض ؾاحّي تا زٛخٝ تٝ چكٓ ا٘ساظ زٛؾقٝ فقاِيسٟاي ٔ

 زمٛير ٚ زأيٗ ظيط ؾاذر ٞاي زٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ اوٛزٛضيؿٓ زض ٔٙاعك ٔؿسقس -3

آِپٛزٌي ٞپاي ٔحپيظ ظيؿپر زضيپايي، زفپـ         تط٘أٝ ضيعي انِٛي زض ٔٛاخٝ تا ٔؿايّي ٔا٘ٙس فطؾايف ذان، -4

 فاضالب ٚ ...

 اي ٔحيغي ٔا٘ٙس ٚضٚز خؿاب ٚ ٔحُ زفٗ خؿٕا٘سٞا حفاؽر اظ زاالب ٞا ٚ ٔٙاعك حؿاؼ زض تطاتط آِٛزٌي ٞ -5

 زمٛير اؾىّٝ ٞا ٚ تٙازض نيازي، زٛؾقٝ نيس ٚخطٚضـ آتعياٖ ٔسٙاؾة تا زٛاٖ ٔحيغي آتٟاي ؾٛاحُ خٙٛتي -6

 زٛؾقٝ ٚ اضزماي ظيط ؾاذسٟاي تاظضٌا٘ي تٝ ٔٙؾٛض اؾسفازٜ ٔغّٛب زط اظ ؽطفير ٞاي ٔٛخٛز -7

 اؾة تا واٖ٘ٛ ٞاي اؾسمطاض خٕقير ٚ ٔىاٟ٘اي خاشب زٛضيؿٓزٛؾقٝ ٚ تٟؿاظي ظيط ؾاذر ٞاي ٔٛخٛز ٔسٙ -8

ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي اثطاذ ٔحيظ ظيؿسي ٘اقي اظ اخطاي خطٚغٜ ٞپاي نپٙقسي زض ٔحپسٚزٜ ٞپاي ٔهپٛب       -9

 ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر 
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زپاالب ٞپا ٚ ٔٙپاعك     اؾسفازٜ اظ اتعاضٞاي لا٘ٛ٘ي خٟر خٌّٛيطي اظ زٛؾپقٝ ٘پٛاحي اعپطاف ٔٙپاعك حؿپاؼ،      -10

اضٌا٘ٝ زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿپر. )ٔا٘ٙپس خّپٌٛيطي اظ فثپٛض ذغپٛط ٘فپر ٚ ٌپاظ،        چٟ

 ؾاذر ضاٜ ٚ...(

 ا٘داْ ٔغاِقاذ ٔىاٖ ياتي خٟر اؾسمطاض نٙايـ -11

 حفاؽر اظ ذٛضٞا ٚ ٔهثٟا تٝ زِيُ اوٛزٖٛ تٛزٖ ايٗ ٘ٛاحي  -12

 طٚخي اظ واضذا٘داذّٔعْ ٕ٘ٛزٖ نٙايـ ٔؿسمط زض حاقيٝ ٘ٛاض ؾاحّي تٝ خايف آاليٙسٜ ٞاي ذ -13

زمٛير ٘مف ٔسيطيسي ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر ٚ ٔسِٛياٖ ٔحيظ ظيؿر ٞط اؾپساٖ خٟپر خّپٌٛيطي اظ     -14

 قىاض ٚ نيس تي ضٚيٝ حياذ ٚحف ٚ زرطية خٛقف ٌياٞي

 ٘ؾاضذ تط اخطاي ضٛاتظ ظيؿر ٔحيغي تٟطٜ تطزاضي اظ خٍُٙ ٞا ٚ ٔطازـ -15

 خاشب ٌطزقٍطياحساش ٔدسٕـ ٞاي زفطيحي چٙس ٔٙؾٛضٜ زض ٔٙاعك  -16

زكىيُ وٙٛا٘ؿيٟٛ٘اي خٟا٘ي ٚ تؿسٗ ٔقاٞساذ تيٗ إِّّي تطاي زسٚيٗ ٔمطضاذ زض ذهٛل ٕٔٙٛفيپر ٚ يپا    -17

 ٔيعاٖ تٟطٜ تطزاضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف زداضي

ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي ضيؿه حانُ اظ احساش ٚ تٟپطٜ تپطزاضي اظ نپٙايـ ٘فپر ٚ خسطٚقپيٕي تپا زٛخپٝ تپٝ          -18

 ؾاحّي حؿاؾير تاالي ٔٙاعك

 

 راَکارَاي خاص: -

 ٔقطفي ٔٙاعك زاضاي ٌٛ٘ٝ ٞاي خٍّٙي زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ شذيطٜ ٌاٟٞاي خٍّٙي )ٔاٍ٘طٚٞا( -1

حفاؽر اظ اوٛؾيؿسٓ ٘ٛاض ؾاحّي تا زاويپس تپط ظيؿپسٍاٟٞاي ٌٛ٘پٝ ٞپاي حؿپاؼ ٚ آؾپية خپصيط ٌيپاٞي ٚ           -2

 ٘ي ٚ آتؿًٙ ٞاي ٔطخا٘ي(خا٘ٛضي )ٔا٘ٙس خٍّٟٙاي ٔاٍ٘طٚ، ظيؿسٍاٜ زٕؿاح خٛظٜ وٛزاٜ ايطا

 تاال تطزٖ ؾغح آٌاٞي ٞاي فْٕٛ اظ اضظـ ٞاي زاالب ٞا )ٔا٘ٙس زاالب قازٌاٖ( -3

خٌّٛيطي اظ تٟط تطزاضي ٞاي غيط انِٛي اظ آب زاالب قازٌاٖ ٚ ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ حّٝ )خٟر خپطٚضـ   -4

 ٔيٍٛ( 

 تاال تطزٖ زٛاٖ ٔسيطيسي زاالب تيٗ إِّّي قازٌاٖ  -5

تي اثطاذ زٛؾقٝ ٘اقي اظ احساش ؾپس تپط اضاضپي خپاييٗ زؾپر زپاالب قپازٌاٖ، ٔٙغمپٝ         ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظيا -6

 حفاؽر قسٜ حّٝ تٝ زِيُ اظ تيٗ تطزٖ ظيؿسٍاٜ خط٘سٌاٖ ٚ آتعياٖ

 ٘ؾاضذ ضؾٕي زِٚر )ؾاظٔاٟ٘اي شيطتظ( تط زغييط واضتطي ٞاي زاالب قازٌاٖ -7

 خايف ٚ وٙسطَ آِٛزٌيٟاي ٘فسي ٚاضز قسٜ تٝ زاالب قازٌاٖ -8
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ي اظ احساش خازٜ تٝ زِيپُ اظ تپيٗ تپطزٖ ظيؿپسٍاٜ خط٘پسٌاٖ ٚ حيپاذ ٚحپف ترهپٛل زض زپاالب          خٌّٛيط -9

 قازٌاٖ، خاضن ّٔي ٘ايثٙس

ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي اثطاذ اؾسطازػيه خٟر زٛؾقٝ ٔيازيٗ ٌاظي زض ٔٙغمٝ خاضؼ خٙپٛتي ٚ زپاثيط آٖ تپط     -10

 خاضن ّٔي ٘ايثٙس

 طاتط آِٛزٌي ٞاي ٘فسي زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ ٔٙسحفاؽر اظ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ ٔاٍ٘طٚٞا ترهٛل زض ت -11

تاال تطزٖ أٙيپر ظيؿپسٍاٜ ٞپاي ٔٛخپٛز زض ٔٙپاعك زحپر ٔپسيطير ؾپاظٔاٖ حفاؽپر ٔحپيظ ظيؿپر ٔا٘ٙپس              -12

 خٌّٛيطي اظ قىاض غيط ٔداظ خط٘سٌاٖ زض ذغط زٟسيس ٔا٘ٙس ٞٛتطٜ زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ ٔٙس

 ٚزذا٘ٝ حّٝ حفاؽر ٚ خٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٔهة ضٚزذا٘ٝ ٞا ٔا٘ٙس ض -13

ٕٞىاضيٟاي ٔٙغمٝ اي ٚ خٟا٘ي خٟر حفؼ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ٔقطو ا٘مطاو ٔا٘ٙپس زٕؿپاح خپٛظٜ     -14

 وٛزاٜ ايطا٘ي )ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ ٌا٘سٚ(، خٍّٟٙاي حطا ، آتؿٍٟٙاي ٔطخا٘ي ٚ...

ٕٞىاضي ٞاي تيٗ ؾپاظٔاٟ٘اي خٟپاز وكپاٚضظي ٚ ٔحپيظ ظيؿپر خٟپر وٙسپطَ وپٛز ٚ ؾپْٕٛ ٔپٛضز ٘يپاظ             -15

 ٚضظاٖ ترهٛل زض اضاضي وكاٚضظي حاقيٝ ضٚزذا٘ٝ حّٝ وكا

ٕٞىاضي ٔٙغمٝ اي )ترهٛل ايطاٖ ٚ لغپط( زض ظٔيٙپٝ حفاؽپر اظ اوٛؾيؿپسٓ حؿپاؼ آتؿپٍٟٙاي ٔطخپا٘ي         -16

 )خٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٞاي ٘فسي(

 حفاؽر اظ اوٛؾيؿسٕٟايي وٝ وٕسط زض ٔقطو زرطية  ٚ آِٛزٌي لطاض زاض٘س )خعيطٜ قيسٚض( -17

تيٗ إِّّي( زض  -ٟاي حؿاؼ زض تطاتط آِٛزٌي ٞاي ٘فسي ٚ ا٘داْ السأاذ حفاؽسي )ّٔيحفاؽر اظ ظيؿسٍاٞ -18

 نٛضذ تطٚظ قطايظ اضغطاض

اضظياتي نسٔاذ ٘اقي اظ تطٚظ حٛازش عثيقي )ذكىؿاِي( تط ٔيعاٖ خٕقيپر حيپاذ ٚحپف )زٕؿپاح خپٛظٜ       -19

 وٛزاٜ ايطا٘ي زض ٔٙغمٝ ٌا٘سٚ(

ن خكساٖ زضيايي )تٝ ذهٛل زض خعايط ٔٙس ٚ فپاضٚض(  حفاؽر وأُ اظ ؾٛاحُ فٕسٜ ٔحُ زرٓ ٌصاضي ال -20

 ٚ خٌّٛيطي اظ زدٕـ نيازاٖ زض ظٔاٖ ذطٚج ٘ٛظازاٖ اظ زرٓ

خٌّٛيطي اظ ٚضٚز قىاضچياٖ تٝ ٔٙپاعك وّيپسي، ظٔؿپساٖ ٌپصضا٘ي ٚ اؾپسطاحر خط٘پسٌاٖ ٟٔپاخط زض ذغپط          -21

 ا٘مطاو ترهٛل ٌيال٘كاٜ ذاِساض زض زاالب قازٌاٖ

 طفي ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ(ايداز ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ )ٔق -22

زض ٘ؾط ٌطفسٗ فانّٝ ٔداظ واضتطي ٞاي نٙقسي اظ ٔٙاعك ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ )خٍّٟٙاي حطا  زض اؾساٖ  -23

 ٞطٔعٌاٖ(
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رسّف ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي اثطاذ ظيؿر ٔحيغي ٘اقي اظ احساش ٚ تٟطٜ تطزاضي اظ واضذا٘ٝ ٞا ٚ نٙايـ ٔ -24

 زض ٔٙاعك ؾاحّي ترهٛل ؾٛاحُ اؾساٖ ٞطٔعٌاٖ
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ظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ . ٔدٕٛفٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاذ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر، ا٘سكاضاذ ؾا1379زفسط حمٛلي ٔدّؽ.  -

 نفحٝ.  560ظيؿر. 
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Abstract: 
Coastal areas with about 3700 kilometers of border land and sea, in the north, south and around the islands of the 

country, one of the potential environmental capacity are economic planning. The coastal area of both the ecological 

and economic importance. 
The most important reasons such as marine coastal area of high biodiversity, economic and commercial values, the 

values of research, mines and aesthetic and recreational values can be cited. 
Combining development with conservation of natural resources through careful planning based on the principles of 

sustainable development, one of the objectives of the Coastal Zone Management . 
Integrated management plan for coastal areas, based on zoning study area into three regions, areas managed by the 

Department of Environment, Cultural Heritage and Tourism Organization management areas and sensitive habitats 

within the coastal area have been made. 
After identify each area as a first step to study the problems of the zone (threat Threats), due to management 

problems (weaknesses Weaknesses), the facilities available in each area (opportunities Opportunities) and the 

management strengths ( Strengths) each region based on the SWOT model, planning will be discussed. 
Considering the unique ecological values of coastal ecosystems, the operational objectives of the comprehensive 

program given the country's Fourth Development Plan, IUCN guidelines and other rules and regulations were 

extracted. 
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