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اهداف و اهميت موضوع

• هٌطقِ  7يكي اص هٌبطق ٍاقؽ دس پٌِْ هشكضي ضْش تْشاى است  ،داساي ٍجِْ اي ٍيژُ ٍ پش
اّويت ثِ لحبظ ايي كِ دس قلت تْشاى قشاس گشفتِ داساي ً 5بحيِ ٍ 16هحلِ هيجبضذ .ايي
هٌطقِ خَش آة ٍ َّا ثِ دليل ٍجَد هصلي ثضسگ تْشاى ثِ ؾٌَاى نماد ملی و منحصربه
فرد ٍ ٍجَد هحَس تبسيخي ضويشاى – دكتش ضشيؿتي ٍ ٍاقؽ ضذى دس پٌِْ هشكضي ضْش
تْشاى ٍ پيًَذ ثب استخَاًجٌذي هشكض ضْش تْشاى دس غشة ضشيؿتي هَسد تَجِ ثَدُ است .دس
حبل حبضش ايي هٌطقِ ثِ ؾٌَاى قطت  -تجبسي ٍ هزّجي دس تْشاى ضٌبختِ هيطَد ٍ ثسيبس
جبرة جوؿيت ثَدُ ٍ جشيبى سبخت ٍ سبص ٍ تَسؿِ دس آى ضتبة فشاٍاًي داسد .قَاًيي ٍ
ضَاثط ضْشسبصي ٍ هؿوبسي هَجَد ثِ تٌْبيي پبسخگَي ضشٍست ٍ ًيبص ثِ سبهبًذّي ًوبّبي
ضْشي ٍ استقبء كيفيت هٌػش ضْشي ًويجبضذ .ثٌبثشايي هسئَليي ضْشي ثِ ايي هْن تَجِ
ٍيژّبي داضتِ ٍ تذٍيي ٍ اجشاي ضَاثط ٍيژُ ًوبّبي اثٌيِ سا دس ايي هٌطقِ ،دس دستَس كبس
خَد قشاس دادُ اًذ.

• تَضيح ايي ًكتِ ضشٍسي ست كِ دستيبثي ثِ هكبى ّبي ضْشي ثب َّيت ٍ هٌػش ضْشي
هطلَة ٍ َّيتوٌذ هستلضم تْيِ طشح ّبي فشادست دس هقيبس كالى( دس سطح ضْش
تْشاى )ٍ پس اص آى دس هقيبس هيبًي ٍ دس ًْبيت سطح خشد ثب هَضَؼ كٌتشل ٍ پبيص
ًوبي اثٌيِ دس هٌػش ضْشي هي ثبضذ .ثب ايي ٍجَد كويتِ ًوب ٍ هٌػش ضْشي هٌطقِ تب
صهبى تْيِ طشح يبد ضذُ ثب استٌبد ثِ طشح جبهؽ ٍ تفصيلي جذيذ ضْش تْشاى،هصَثبت
ضَسايؿبلي ضْشسبصي ٍ هؿوبسي ايشاى ٍ ضَساي اسالهي ضْش تْشاى ،دستَس الؿولي جْت
كٌتشل ًوبي اثٌيِ دس هٌطقِ ّفت تذٍيي است
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تٌبست پيذا كشدى كليت ٍ اجضاء ضْش تْشاى
ايجبد َّيت دس سيوبي هؿوبسي ٍ ًوبي ضْش اؾن اص هؿوبسي ثٌبّب ٍ هؿوبسي فضبّبي ضْشي
ؾيٌيت يبفتي ضْش تْشاى ثِ صَست ضْشي هطلَة ٍ هطجَؼ سبكٌبى آى
ضٌبخت صحيح هسئَالى  ،دست اًذسكبساى ٍ هشدم اص ؾَاهل تأثيشگزاس ثش هؿوبسي ًوبّبي
ضْشي
تؿييي هطكالت ،هَاًؽ ٍ اختالالت تحقق َّيت ضْشي دس ًوبّبي كًٌَي ضْش تْشاى ٍ اسائِ
ساّكبسّبي ثشٍى سفت اص ايي هطكالت
اسائِ پيطٌْبد ساّكبسّبي هٌبست دس صهيٌِ ضكل گيشي سبص ٍ كبس هذيشيتي هتٌبست ثشاي
تحقق َّيت ضْشي دس هؿوبسي ًوبّبي ضْش تْشاى
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هْوتشيي اّذاف تْيِ ٍ تذٍيي ضَاثط پبيص ًوبّبي اثٌيِ ثِ ضشح صيش هي ثبضذ؛
-1استقبء كيفي سيوب ٍ هٌػش ضْشي هٌطقِ
-2سبهبًذّي ًوبّبي ضْشي ٍ جلَگيشي اص ايجبد ثي ًػوي ّبي ديذاسي
-3حفع ٍ تقَيت َّيت ٍ ٍيژگي ّبي خبظ هٌطقِ
-4ايجبد ّوبٌّگي ٍ ّوسبصي هؿوبسي اثٌيِ ضْشي ثب ضشايط اقليوي هٌطقِ
-5افضايص كيفيت سبخت ٍ سبصّبي ضْشي ٍ ًػبست حذاكثشي ثش اجشاي خذهبت
هجشيبى ٍ هٌْذسيي طشاح ٍ ًبغش
-6تقَيت هطبسكت ؾوَهي ٍ هشدهي جْت افضايص كيفيت فضبّبي ضْشي

