
 چکیده
گشدضگشی ٍجَد جارتِ ّای گشدضگشی تَیظُ جارتِ ّای طثیؼی است وِ سشهایِ یىی اص اسواى صٌؼت 

ّا  اٍلیِ صٌؼت گشدضگشی سا تطىیل هی دٌّذ.دسیاّا، جٌگلْا، هشاتغ، وَّْا، دسُ ّا، آتطاسّا، هؼادى، چطوِ

گل، هشتغ، اص جولِ جارتِ ّا ی اوَتَسیستی هی تاضٌذ. استاى گیال ى تا هٌاظش دل اًگیض طثیؼی، وَُ، دسیا، جٌ

 ًیض اصجولِ استاًْایی است وِ ّویطِ سَاحل صیثا ، آتطاس ّا، هضاسع تشًج، تاغات چای ٍ هشوثات ٍغیشُ

ٍ طئَتَسیسوی اص لاتلیت  طثیؼت گشداى سا تِ سَی خَد جزب وشدُ ٍ اص ًظش اضىال هختلف اوَتَسیسن

یاّی، هٌاتغ آب غٌی،دسیا،وَّستاى، تاالیی تشخَسداس است. ضْشستاى فَهي تاداسا تَدى اللین،خان، پَضص گ

تاغات سشسثض، استخشّای طثیؼی )تاالب(، آثاس تاسیخی، اجتواػی، فشٌّگی ٍ هزّثی ّویطِ همصذ خَتی 

 تشای هسافشیي تَهی استاى ٍ غیش تَهی هی تاضذ. 

 سٍدخاى للؼِ حَضِ طئَهَسفَلَطی اضىال اسصیاتی تِ تحلیلی ٍ تَصیفی سٍش اص استفادُ تا ًاهِ پایاى ایي

 حَضِ طئَهَسفَلَطی اضىال اسصیاتیهطالؼِ  دسایي تحمیك اصلی ّذف ٍ طئَتَسیسن پشداختِ تاویذتش تا

سٍدخاى ٍ  للؼِ دسحَضِ طئَهَسفَلَطی اضىال ضٌاسایی ٍ طئَتَسیسن، هؼشفی تش تاویذ تا سٍدخاى للؼِ

 ضذُ اًجام هطالؼات .است طئَتَسیسن تَسؼِ دس فَق اضىال اص گیشی تْشُ ساستای دس الصم ساّىاسّای اسائِ

ایي حَضِ یىی وِ دس ایي حَضِ واستشیْای طئَتَسیسوی هتؼذدی یافت ضذُ ٍ دادُ ًطاى فَق حَضِ دس

 تخشیة پَضص گیاّی تخصَظ دستشی ٍحَضِ ّای وَّستاًی استاى گیالى تَدُ وِ تذلیل تغییش واس اص

خَد تجا گزاضتِ است وِ تشخی اص اصطی هتفاٍتی اضىال طئَهَسفَلَ حَضِ ٍاطشاف للؼِ تاستاًیسشچطوِ 

ایي اضىال ًاضی اص ػولىشد اًساى دس ایي هحذٍدُ تِ دلیل فؼالیتْای ػوشاًی تَدُ است. هْوتشیي اضىال 

ایي  دس طئَهَسفَلَطی تَجَد آهذُ وِ افشاد ػاللوٌذ صیادی اص طثیؼت گشداى سا تسَی خَد جزب وشدُ ٍ

ّا، پشتگاّْای سٍدخاًِ ای ٍتشاسْای آتشفتی، لغضش، دسُ ّا، اًَاع داهٌِ تَاى دیذ ػثاستٌذ اص حَضِ هی

ٍجَد هیاًاب، خط الشاسْای فشػی ٍ اصلی، اضىال هختلف فشسایص، هخشٍط افىٌِ ٍ سیضش تیاى ًوَد. 

ّوشاُ تا جشیاى آب دایوی، پَضص گیاّی تىش فَضِ ٍللؼِ ًٍِ ٍ صیشضاخِ ّای هختلف دیگشسٍدخاًِ 

ٍجَد دسختاى ساش تا سدیفْای هٌظن، تستش ػشیض سٍدخاًِ تا ضشایط هتٌَع دس ًماط هختلف اص ، جٌگلی

للؼِ تاستاًی تا جارتِ ّا، ٍجَد  غیش سٌگالخی، ٍجَد تشاسْای آتشفتی دس وٌاس سٍدخاًٍِجولِ سٌگالخی 

ؼی ٍ فصلی ٍ سایشػَاهل طثی ّای گشدضگشی خاصص،پلِ واًْا جْت سسیذى تِ للؼِ ،ٍجَد تاصاسچِ

اى ایي هٌطمِ سا اص اًساًی دیگش وِ تشای گشدضگشاى طثیؼت دٍست جالة هی تاضذ. خَد تاػث ضذُ وِ تَ

دادُ ٍ تا یه تشًاهِ سیضی هٌسجن ًسثت تِ ساحتی هَسد اسصیاتی لشاسگشدضگشی تتَاى تِ ًظش تَسیست ٍ

 استفادُ تْیٌِ اص ایي سشهایِ ّای خذادادی ًْایت تْشُ سا تشد. 
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