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  : خالصه طرح

ط سیستی ایزاى در ثذتزیي دٍراى تبریخی خَد است ٍ ػولکزد در حَسُ هحیط سیست فبجؼِ ثَدُ، ایي رٍس ّب اس آًجبیی کِ ضزایط هحی

ضبّذ ٍقبیغ اسفجبری چَى خطک ضذى ثسیبری اس دریبچِ ّب، ًبثَدی یک سَم اس جٌگل ّبی کطَر، آلَدگی َّای کالى ضْزّب، 

اٍضبع هحیط سیست ایزاى ّزرٍس پیچیذُ تز هی گزدد ٍ چٌبًچِ دٍلت  ن.گزدٍغجبر خَسستبى، هطکالت ثی آثی ، خطکسبلی ٍ...ثَدُ ای

اهزٍسُ ثب ارتقب آگبّی ّبی  ًتَاًذ هطبرکت ٍاقؼی هزدم را در حفظ سزسهیي جلت کٌذ، ثی گوبى آًچِ اس دست هی رٍد ایزاى است.

دی ٍ صٌؼتی ثز هحیط سیست، حسبسیت ػوَهی ًسجت ثِ هحیط سیست ٍ آضکبرضذى اثزات ججزاى ًبپذیز ًبضی اس فؼبلیت ّبی اقتصب

هزدم ًسجت ثِ تخزیت هٌبثغ طجیؼی افشایص یبفتِ است. ّوچٌیي ػالٍُ ثز تغییزات ایجبد ضذُ تَسط فؼبلیت ّبی اًسبًی، هسبئل هحیط 

ضذُ اًذ ٍ ثٌبثزایي گزٍُ ّبی هزدهی ثب ّذف حفظ هحیط سیست تطکیل  سیست ٍ اجتوبػی ثطَر جذایی ًبپذیزی در ّن تٌیذُ ضذُ اًذ.

اس طزفی تقَیت ٍ تؼبهل دٍسَیِ هیبى دٍلت ٍ ضجکِ  هی تَاًٌذ ًقص هْوی در جلَگیزی اس ًبثَدی ٍ تخزیت هحیط سیست داضتِ ثبضٌذ.

 هلی تطکل ّبی هحیط سیست ٍ هٌبثغ طجیؼی کطَر، یک راُ هْن ثزای تَسؼِ ٍ تقَیت سزهبیِ اجتوبػی است.

طجیؼی، اس حکوزاًی دٍلتی ثِ سوت حکوزاًی هجتٌی ثز خَاست ٍ ارادُ هزدم حزکت  ضزٍری است ثزای حفظ هحیط سیست ٍ هٌبثغ

 کٌین سیزا تجزثِ ًطبى دادُ است یکی اس راّکبرّبی هْن هقبثلِ ثب چبلص ّبی ثشرگ هلی، ّوزاُ کزدى تَدُ جوؼیت ٍ آحبد هزدم است.

ٍش ّبی هؼوَل دٍلت ثزای حفبظت اس هحیط سیست ٍ اهزٍس ضبخص ّبی هحیط سیست ٍ هٌبثغ طجیؼی در کطَر گَیبی آى است کِ ر

هٌبثغ طجیؼی ًتیجِ هثجتی ثِ ّوزاُ ًذاضتِ است ثٌبثزایي ثبیذ ثِ اصالح رٍش ّبی گذضتِ ٍ تَسؼِ سزهبیِ ّب ٍ هطبرکت ّبی اجتوبػی 

س ّویي رٍ، ضزٍری است ثب اصالح ضؼف ّب ٍ رًٍذّبی کًٌَی اثغ طجیؼی ثِ صَرت جذی تَجِ کٌین. ثزای حفظ هحیط سیست ٍ هٌب

ثزای قذرتوٌذ کزدى ضجکِ هلی هحیط سیست ٍ هٌبثغ طجیؼی کطَر کِ ثٌب ثز سبثقِ ٍ تجزثِ، جبیگبُ ٍ ظزفیتی هغتٌن ٍ هْن دارد، تالش 

یط سیستی در ایزاى ایي هَضَع را ثِ اس ایي رٍ در ًظز دارم ثب تطکیل ًطستی ثب ّذف ثزرسی فزاس ٍ ًطیت ّبی جٌجص ّبی هح کٌین.

کبرضٌبسی ارضذ ، هحیط سیست )رٍسًبهِ ًگبر تخصصی حَسُ مژگان جمشیذی مهنذسسخٌزاًبى ایي ًطست  گفتوبى در ثیبٍرم.

در اهَر اجتوبػی ٍ  ستبى هطْذ)هؼبٍى داد دکتر بخشی محبیٍ  (ضَ ّیئت هذیزُ اًجوي صٌفی رٍسًبهِ ًگبراى، هحیط سیست

 هیجبضذ. ایي دٍ ًفز ًطست ّب ٍ سخٌزاًی ّب ٍ فؼبلیت ّبی سیبدی در ایي حَسُ داضتِ اًذ. (ٍقَع جزم پیطگیزی اس
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