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ای )ٔغاِؼٝ تشسػی تغییشات واستشی اساضی تا تٛجٝ تٝ دٔای ػغح صٔیٗ تا اػتفادٜ اص تصاٚیش ٔاٞٛاسٜ

 : ؿٟش لٛچاٖ(یٔٛسد

 ؿفاٞی

-ٞای تٌْٛشدؿٍشی ٘ؼُ ػْٛ، )ٔٛسد پظٚٞی: الأتٍاٌٜشدی دس تٛػؼٝ ٞای تْٛتشسػی جایٍاٜ الأتٍاٜ 2

 اػتاٖ اصفٟاٖ( ٌشدی 

 پٛػتشی

 4اسصیاتی ویفیت ٘ٛع اػىّت ٚاحذٞای ٔؼىٛ٘ی تا اػتفادٜ اص سٚؽ تاوؼٛ٘ٛٔی ػذدی)ٔغاِؼٝ ٔٛسدی:  3
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 ؿفاٞی

 پٛػتشی دس ٌشدؿٍشی حالَ)ٔغاِؼٝ ٔٛسدی: ٚفاداسی، ٔضیت ٘ؼثی ٚ سلاتتی(: تش٘ذ تجاسی اِىتشٚ٘یه ایشاٖ  4

 تحّیُ ػٛأُ ٔٛثش تش تٕایُ تٝ پشداخت اوٛتٛسیؼٓ ٞا 5

 "ٔغاِؼٝ ٔٛسدی: ٔٙغمٝ حفاظت ؿذٜ تیٙاِٛد"

 ؿفاٞی

 پٛػتشی پزیشیسٚی دس صیؼت٘مؾ پیادٜ 6

 پٛػتشی تاثیش ایجاد ٚ تشچیذٖ ػذ تش سٚدخا٘ٝ 7

 ؿفاٞی ػٛأُ ٔؤثش تش جزب تٛسیؼٓ تٝ اػتاٖ ٕٞذاٖ )ٔغاِؼٝ ٔٛسدی : غاسػّیصذس(تشسػی  8

ٞای سٚػتایی،  ػاِی  )ٔغاِؼٝ ٔٛسدی ػىٛ٘تٍاٜ تحّیُ فضایی ٔخاعشات عثیؼی تا تأویذ تش خـه 9

 ؿٟشػتاٖ سصٖ، اػتاٖ ٕٞذاٖ
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٘یاصٔٙذ  خٛاف ٚ ٌٙاتاد٘مؾ ٔٙاعك ػـایشی)ٔحّٝ ٞا( دس تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی دس ؿٟشػتاٟ٘ای   10

)٘اْ اصالح

٘ٛیؼٙذٌاٖ تٝ 

عٛس وأُ ٘ٛؿتٝ 

 ؿٛد(

 ٌشدؿٍشی ٔمصذ  ٞٛؿٕٙذ ٔذیشیت تشای تاصاسیاتی چاسچٛب عشاحی 11

 (ٔؼافشاٖ ٘ظشات)احؼاػی تحّیُ سٚؽ تٝ

 ٘یاصٔٙذ اصالح

اتتذایی ؿٟش اسائٝ ٔذَ ػّی ػٛأُ ٔٛثش تش سفتاس پایذاس ٔحیظ صیؼتی اص ٘ظش ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  11

 ؿیشاص
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 ٕ٘ٛ٘ٝ) عثیؼی ػٛا٘ح تشاتش دس ؿٟشی آٚسی تاب استمای دس آٖ ٘مؾ ٚ اجتٕاػی ػشٔایٝ ظشفیت ٚاواٚی 11

 (ؿیشاص ؿٟش: ٔٛسدی
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 ؿفاٞی اسصیاتی ٔخاعشٜ خـىؼاِی دس ٚالیت ٞشات افغا٘ؼتاٖ 14

 ایشاٖتشسػی فشصت ٞای تٛػؼٝ ی ٌشدؿٍشی ػاحّی دس ؿٟش ٞای ؿٕاَ  15

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی )ؿٟش ػاحّی تاتّؼش(
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ػٙجؾ سضایتٕٙذی ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ویفیت فضای ؿٟشی )ٔغاِؼٝ ٔٛسدی: ٔحّٝ فمیش٘ـیٗ ٞش٘ذی  16
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 پٛػتش  ٞای ٔشصی غشب ایشاٖ تشسػی پیأذٞای ٞیذسٚپِٛیتیه ٟٔاس سٚدخا٘ٝ 17
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 پٛػتش 

 ؿفاٞی تاثیش ػّٕىشد ٘یشٚٞای فشا ٔٙغمٝ ای تش أٙیت ٔشصٞای ؿشلی ایشاٖ 20

 ؿفاٞی ی آتشیض ػیشٚاٖ   ٞای تضسي آتی دس حٛضٝ چاِؾ ٞای ٞیذسٚپّیتیىی عشح 21

  أٙیت ٔشص،صٔیٙٝ ػاص پیـشفت وـٛس)تا تاویذ تش اػتاٖ خشاػاٖ جٙٛتی( 22

 پٛػتش

 اسائٝ ٔذَ ٔتٙاػة ساتغٝ تیٗ ٌشدؿٍشی ؿٟشی ٚ واسافشیٙی 23

 ٔغاِؼٝ ٔٛسدی: ؿٟش ایشا٘ـٟش

 ؿفاٞی

 ٞای حفاظت اص ٔیشاث فشٍٞٙی   تشسػی ساتغٝ ٔـاسوت جأؼٝ ٔحّی تا سٚ٘ك ٌشدؿٍشی اص عشیك ٔؤِفٝ 14

 ) ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ: ٔؼجذ تاسیخا٘ٝ دأغاٖ(

 ؿفاٞی

 پٛػتش  پٟٙٝ تٙذی خغش تیاتاٖ صایی دس ٔٙغمٝ خـه ؿٕاَ ؿشق دسیاچٝ اسٚٔیٝ 15

 غیشسػٕی ؿٟشٞاتحّیُ اٍِٛی فضایی تضٞىاسی دس ٔٙاعك اػىاٖ  16

 ٔٛسدٔغاِؼٝ: ؿٟش پاوذؿت

 ؿفاٞی

 پٛػتشی ٚسی آب وـاٚسصی دس ٔذیشیت پایذاس ٔٙاتغ آب)ٔٛسد ٔغاِؼٝ:ؿٟشػتاٖ دسٔیاٖ(٘مؾ تٟشٜ 17
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ػٙٛاٖ ٔماِٝ : ٌشدؿٍشی ٚ عشاحی ؿٟشی؛ فشصت ٞا ٚ چاِؾ ٞا )تا تاویذ تش ػٛاحُ ؿٟشی دس 

 ٌیالٖ(

 پٛػتش
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 ٘یاصٔٙذ اصالح تاصاسیاتی دس تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی پایذاس ) ٔغاِؼٝ ٔٛسدی اػتاٖ لضٚیٗ(تشسػی ٘مؾ تثّیغات ٚ 

 پٛػتش تشسػی فشصت ٞای تاصاسچٝ ٞای ٔشصی دس تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی )ٔغاِؼٝ ٔٛسدی : تاصاسچٝ ٔشصی ٔیشجاٜٚ( 13
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أُ ٔٛثش تش ادسان ٌشدؿٍشاٖ اص سیؼه ٔخاعشات ٔحیغی دس ٔماصذ سٚػتایی ٚ ٚاواٚی ٘ظشی ػٛ 11

 ٘مؾ آٖ دس واٞؾ ٚفاداسی تٝ ٔمصذ
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 (وًٙ صؿه،

 ؿفاٞی ػثضٚاس جٙٛب صاسٞای تاؽ اص حفاظت دس ٔشدْ ٔـاسوت تش تأثیشٌزاس ػٛأُ تشسػی 68
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  ؿفاٞی

 ٔغاِؼٝ) ANP ٔذَ ٚ GISٔىا٘ی ٞای تحّیُ اص اػتفادٜ تا پؼٕا٘ذ دفٗ ٔؼتؼذ ٞای ػشصٝ ؿٙاػایی 87

 (لائٗ ؿٟشػتاٖ ٔٛسدی

 پٛػتش 

 ٘یاصٔٙذ اصالح ٞٛا آِٛدٌی جزب تشای ؿٟشی اوٛػیؼتٓ اص جضیی ػٙٛاٖ تٝ ػثض ٞای دیٛاس اص اػتفادٜ 88

 ؿفاٞی جاجشٚد آتشیض حٛضٝ دس سػٛب تِٛیذ ٚ خان فشػایؾ تحّیُ ٚ اسصیاتی 89
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 ؿفاٞی )ٔغاِؼٝ ٔٛسدی: چاتٟاس(ػیُ تشاتش دس ؿٟشی جٛأغ پزیشی آػیة 134
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