
 اٍلَیت ّای پظٍّطی هؼاًٍت هحیط صیست طثیؼی ٍ تٌَع صیستی

 

  دس هؼشؼ تْذیذ کطَس گیاّی ٍ خاًَسی طًتیکی گًَِ ّای تْیِ ضٌاسٌاهِ -

تؼییي سٍش ّای استاًذاسد لاتل تؼوین تشآٍسد خوؼیت حیات ٍحص لاتل تْشُ تشداسی تا  -

اطالػات پایِ هثتٌی تش سٍش ضشایط صیستگاّی ٍ گًَِ ّا  تِ هٌظَس دستیاتی تِ  تَخِ تِ 

 ّای ػلوی لاتل اتکا

تؼییي ساّکاسّای تَسؼِ هطاغل خایگضیي تِ هٌظَس کاّص ٍاتستگی هؼیطتی ٍ تْشُ  -

هؼیطتْای پایذاس خَاهغ هحلی ٍ کاستشدّای ساصگاس تا ) تشداسی هستمین اص هٌاتغ صیستی

 (اّذاف حفاظت

 خْاًی هَخَدتؼییي سٍش ّای حفاظت ًَیي هٌاطك تش پایِ هذل ّای  -

 گًَِ ّای غیش تَهی ٍ هْاخنّای هماتلِ تا کاسساُتشسسی  -

 ایح هاّیاى صیٌتی دس سطح کطَسهطالؼِ دس خػَظ سیسك گًَِ ّای س -

دس  گًَِ ّای خاًَسیّای سیکل تَلیذ هثلی  تشسسی فیضیَلَطی تَلیذ هثل ٍ تؼییي ٍیظگی -

 تا اٍلَیت گًَِ ّای خاًَسی دس هؼشؼ تْذیذ ٍ اًمشاؼ اساستطثیؼت ٍ دس 

 ّا ّای سفتاسی دس ّش گًَِ ٍ اسصیاتی آى هطالؼِ سفتاسضٌاسی ّش گًَِ ٍ تؼییي ضاخع -

ضٌاختِ ضذُ فؼلی ٍ تْیِ ًمطِ پشاکٌذگی  هَلؼیت ّایتؼییي ٍضؼیت پشاکٌص، تؼییي  -

 دلیك تشای ّش گًَِ

ٍ اسائِ  خاًَسیّای  تحلیل آهاسی گًَِّای سشضواسی ٍ تدضیِ ٍ  تشسسی ػلوی سٍش -

 آخشیي هتذّای ػلوی سشضواسی دس ایي صهیٌِ

تا اٍلَیت گًَِ ّای  گًَِ ّای خاًَسی ٍ گیاّیالتػادی  ّای اکَلَطیکی ٍ تؼییي اسصش -

 دس هؼشؼ خطش تْذیذ ٍ اًمشاؼ

ٍ کطَس  دس هؼشؼ تْذیذگیاّی ٍ خاًَسی تشسسی ٍ تؼییي ٍضؼیت گًَِ ّای هطالؼِ ،  -

  اسائِ تشًاهِ ّای هذیشیت حفاظت تا تَخِ تِ سٍضْای ًَیي 

خضًذگاى ٍ ) اغَل تکثیش، پشٍسش ٍ ًگْذاسی تشای ّش گًَِ دس هحیط آصهایطگاُ -

 (دٍصیستاى

ّای خاًَسی ٍحطی ضاخع دسحیات  گًَِتشسسی،تحمیك ٍ تؼییي فَى اًگلی ٍ هیکشٍتی  -

 ٍحص 



تحت تشسسی تاثیشات اللیوی تش صیستگاّْا ٍ فؼالیتْای هؼیطتی خَاهغ تَهی دس هٌاطك  -

 هذیشیت

 ٍ هٌاطك آصاد هذیشیتتشسسی همایسِ ای ٍضؼیت کوی ٍ کیفی صیستگاُ دس هٌاطك تحت   -

پایص تغییشات کوی ٍ کیفی صیستگاّْای خٌگلی ٍ صیست تَم ّای حساع ٍ ضکٌٌذُ  -

 داخل ٍ خاسج اص هٌاطك تحت هذیشیتطی دٍسُ ّای صهاًی هختلف دس 

هلی هَخَد دس هخاصى ػلوی هَصُ  خاًَسی، گیاّی ٍ فسیلهطالؼِ ٍ ضٌاسایی ًوًَِ ّای  -

 .تاسیخ طثیؼی ٍ رخائش طًتیکی

  آتی کطَس آتضیاى هٌاتغرخایش  اسصیاتی -

هطالؼات فًَستیك ٍ فلَسستیك هٌاطك تحت هذیشیت ساصهاى تا اٍلَیت گًَِ ّای دس  -

 هؼشؼ تْذیذ ٍ یا گشٍُ ّای تاکسًََهیك کوتش هطالؼِ ضذُ دس هٌاطك هَسد اضاسُ  

هطالؼِ صیست ضٌاختی ٍ تَم ضٌاختی گًَِ ّای گیاّی کطَس تا تأکیذ تش هٌاطك تحت  -

 هذیشیت ساصهاى 

ائِ ساّکاسّای هٌاسة دسخػَظ حفاظت اص ًوًَِ ّای گیاّی دس تشسسی ، ضٌاسایی ٍ اس -

 اکَسیستن ّای حساع ٍ ضکٌٌذُ 

 تیَهتشی، طثیؼی، تاسیخ هَصُی ّا ًوًَِ ضٌاسی آسیة ٍ سیستواتیك هطالؼات اًدام -

 ًَیي سٍضْای اساع تش آًْا تخطی استحکام ٍ تاصتیٌی ، ضٌاسایی

ضکاسگاُ ّای خػَغی دس حفاظت اص حیات تؼییي ًمص ٍ اثشگزاسی لشق ّای اختػاغی ٍ  -

 ٍحص

 تشآٍسد هیضاى هاّیاى غیشتَهی ٍ هْاخن دسّشیك اص هٌاتغ آتی -

 پستاًذاساى سفتاس ضٌاسی ، ًػة سدیاب ٍ هطالؼِ دس خػَظ گستشُ خاًگی  -

 ّای تا اٍلَیت یَص ضٌاسایی ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ اتػال صیستگاُ -

گًَِ ّای خاًَسی  حیات ٍحص تا اٍلَیت ضٌاسایی هْوتشیي کشیذٍسّای صیستگاّی  -

یَص دس ایشاى صیستگاّْای 

ّای  تشسسی کیفیت هٌاتغ آب دس صیستگاّْای یَص تا تاکیذ تش هٌاطك تحت تاثیش فؼالیت -

غٌؼتی ٍ هؼذًی 

تشسسی تغییشات پَضص گیاّی دس فالت هشکضی ایشاى دس طَل یك دِّ گزضتِ  -

ای یَص دس ایشاى هطالؼِ التػادی اختواػی خاهغ دس صیستگاِّ -



ٍ  صیستگاّْای حساع ٍ هٌاطك تحت هذیشیتهطالؼِ ظشفیت تشد چشای دام اّلی دس  -

 تشسسی اثشات سَء ًاضی اص تؼلیف احطام دس صیستگاّْای هزکَس

تشسسی اثشات فؼالیتْای هؼذًی تش صیستگاّْا تا اٍلَیت هٌاطك تحت هذیشیت ٍ اسائِ  -

 ساّکاسّای کاّص اثشات هٌفی

 ضَاتط ٍسٍد ٍ خشٍج ًوًَِ ّای گیاّی ٍ خاًَسیتْیِ ٍ تذٍیي  -

 آسیة ضٌاسی طشح ّای هذیشیت هٌاطك -

تْیِ ٍ تذٍیي ضَاتط ًگْذاسی گًَِ ّای خاًَسی دس تاؽ ّای ٍحص ٍ هشاکض ًگْذاسی  -

 خاًَساى ٍحطی

تشسسی ٍضؼیت کیفی ٍ کوی هٌاتغ آتی ٍ غزایی گًَِ ّای خاًَسی ٍحطی دس  -

 تا اٍلَیت گًَِ ّای خاًَسی دس هؼشؼ تْذیذ صیستگاّْای طثیؼی

 تشسسی اثشات آتخیض داسی ٍ آتخَاى داسی دس هٌاطك تحت هذیشیت ٍ هٌاطك آصاد -

هٌاطك  اًی دس تخشیة صیستگاّْای طثیؼی دستشسسی اثشات سَء ًاضی اص طشح ّای ػوش -

 تحت هذیشیت

ٍ  هذیشیت ٍ هٌاطك آصادتشسسی همایسِ ای اثشات سَء ًاضی اص گشد ٍ غثاس دس هٌاطك تحت  -

 گشد ٍ غثاس کاًًَْای اص ًظش تحت هذیشیت پٌِْ تٌذی هٌاطك

 تشسسی اثشات ًاضی اص فشسایص آتی ٍ تادی دس هٌاطك تحت هذیشیت -

 تغییش کاستشی اساضی دس هٌاطك تحت هذیشیتاثشات ًاضی اص تشسسی  -

 ساّکاسّای الصمتشسسی هثاًی حمَلی هحیط صیست ٍ تؼییي چالص ّای هَخَد ٍ اسائِ  -

ٍ همایسِ ...(سیل، فشسایص ٍ )تشسسی تاثیش هٌاطك حفاظت ضذُ دس کاّص تالیای طثیؼی -

 آى دس هٌاطك آصاد

 

 

 

 

  

 

 


