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 : خالصه طرح

. یبثٌ ذ  یه   یشهشکالت افضا یيسٍص ا ٍ هتبسفبًِ ّش ثشد یثِ سش ه یؼیٍ هٌبثغ طج یستص یطدس ثحشاى هشکالت هحایشاى  ّبست کِ سبل

هشات غ ٍ خش      ی ت تخش ی،دس آسوبى خَصستبى، کوجَد هٌبثغ آث   یضگشدّب، ّجَم سیقبًًَ یشجٌگل ّب، شکبس غ یَّا، آتش سَص یآلَدگ

 ی ي اص ا ییثختگ بى ٍ...ًوًَ ِ ّ ب    ی بى، جبصهَس ین،سٍد، ّ َسالؼظ  یٌ ذُ ّ بهَى، صا  ی ِ، اسٍه یشثضسگ کشَس ًظ یّب یبچِتبالة ّب ٍ دس شذى

 ی ي اص ا یثؼض   ّوچٌ یي  .یس ت ً یشاًْب اهکبى پ ز  یّستٌذ کِ رکش کشدى توبه یغهشکالت آًقذس ٍس یيثبشٌذ ٍ هتبسفبًِ ا یهشکالت ه

جبى  یضگشدّبکِ ّن اکٌَى دس آسوبى اَّاص سخ دادُ ٍ س یگشفتِ است. هبًٌذ اتفبق داس ّستٌذ کِ داهي اجتوبع سا ّن یشِهشکالت آًقذس س

 یه   یس ت ص یطٍ هح یؼیدس حَصُ هٌبثغ طج یحصح یشیتهشکالت ػذم هذ یيػوذُ ا یکی اص ػلل اص ّوَطٌبًوبى سا گشفتِ است. یػذُ ا

 اه شٍص  .ً ذاسد  یتٌبس ج  یچس بصهبى ّ    یيثب سبختبس ا تیسص یطسبصهبى حفبظت هح یّب یتٍ هبهَس یفثبشذ. هتبسفبًِ دس حبل حبضش ٍظب

ح ل   یث شا  ی ذ ٍاگ زاس ش ذُ اس ت ک ِ ثب     یستص یطهح یؼٌیسبصهبى ّب  یيتش یفاص ضؼ یکیکشَس ثِ  یّب یتٍ هبهَس یفٍظب یيهْن تش

 اشبسُ کشد. حَصُ یيدس ا یتَاى ثِ ًذاشتي ثَدجِ کبف یه یح،ًبصح یشیتاتخبر کشد اهب فشاتش اص هذ ییهشکالت آى ساّکبسّب

است.  هطشح شذُ یبسیَىٍ س یستص یطاص فؼبالى هح یتَسط ػذُ ا یستص یطٍ هح یؼیخبًِ هٌبثغ طجٍصاست یلاست کِ طشح تشک هذتی

 یطهؼتقذًذ ک ِ س بصهبى هح     یضٍ ً ینهقتذس ّست یاخبًِ ٍصاست یبصهٌذً یطیهح یستحل هؼضالت ص یطشح هؼتقذًذ کِ ثشا یيهَافقبى ا

اداسُ اه َس ٍ   یٍ اهکبً بت ث شا   ی ضات تجْ یيکوت ش  یيس بختبس، ّوچٌ    یيتش یفٍ هٌبثغ، ضؼ یاًسبً یشٍیً یيدس حبل حبضش کوتش یستص

ّس تٌذ ک ِ ث ِ     یفِدس حبل اًجبم ٍظ یستص یطٍ ّن ػشض هح یهَاص یاست کِ سبصهبى ّب یدس حبل یيداسد. ا یبسّب سا دس اخت یتهبهَس

 کٌذ. یه یذاپ یشدٍلت افضا یّب یٌٍِ ّض کٌٌذ یه یلسا ثِ کشَس تحو ییبسثس ییاجشا یّب یٌِن ّضتطَس ح

 یطسبصهبى هح یثشا یکبف یاًسبً یشٍیاست ٍ ثب اختصبص هٌبثغ ٍ ً یسبص یٌٍِصاست خبًِ ّض یيا یلطشح هؼتقذًذ کِ تشک یيا هخبلفیي

ثش دس جْت ثشسسی ایي اختالف ًظش، َع ٍ ًیض ثب تَجِ ثِ اّویت هَض سا حل کشد. یطیهح یستص یهشکالت ٍ چبلش ّب، هی تَاى یستص

 یداساٍ  یس ت ص یطٍ هح   یؼ ی هٌ بثغ طج  یػلو   یاًجو ي ّ ب   یِاتحبد یشُهذ یبتّ یسسئ) سالجقه یدکتر عل آى شذین تب ثب دػَت اص

 هَضَع فَق ثپشداصین.ثشسسی ثِ  (یکباهش UCFآة اص  یػلَم هٌْذس یهذسک فَق دکتش
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