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 چکیده

کیلَهتزی خٌَة ؽْزعتبى هیٌبة هؾزف ثِ تٌگِ ّزهش ثب هغبحت 25عبیت پزٍرػ هیگَی تیبة در اعتبى ّزهشگبى در 

پزٍرػ هیگَ در اعتبى  ّبی پزٍصُػزض ؽوبلی ٍاقغ اعت.  27٤84٥طَل ؽزقی  56٤46٥ّکتبر ثب هَقؼیت خغزافیبیی  2822

اعت کِ در  ّبیی طزح اسخولِ پزٍری آثشیاعتبى ٍ تَاى ثبلقَُ اکَلَصیکی آى خْت ّزهشگبى ثب تَخِ ثِ اعتؼداد ٍیضُ ایي 

، اعتفبدُ ٍ فزٌّگٍ ایدبد اؽتغبل عبلن، تغییز عبختبر اقتصبدی، اختوبػی  فقزسداییراعتبی ثزًبهِ تَعؼِ کؾَر ٍ در خْت 

. ثب اعتفبدُ هٌبعت اس ثبؽد هیت ایزاى دٍلت ٍ ؽزکت عْبهی ؽیال گذاراى عیبعتٍیضُ  هَردتَخِثْیٌِ اس هٌبثغ طجیؼی 

 خصَؿ ثِػالٍُ ثز ثْجَد ٍضؼیت سًدگی عبکٌبى هٌطقِ، ثب صدٍر هحصَالت ثِ خبرج کؾَر  تَاى هیعَاحل اعتبى 

هشارع پزٍرػ  هحیطی سیغت ثزرعی اثزات اس هب اّداف. کؾَر ًوَدارس ٍارد  تَخْی قبثلهقبدیز  فبرط خلیح ّبی ًؾیي ؽیِحب

 اس تَعؼًِبؽی  هحیطی سیغتاثزات  ٍ هقبیغِ، ثزرعی هحیطی سیغتخْت ارائِ الگَی هدیزیت ِ تیبة ّزهشگبى هیگَ در ًبحی

پزٍرػ  اس هشارعًبؽی  هحیطی سیغت ّبی یآلَدگ ٍ کٌتزلػلوی کبّؼ  ّبی رٍػهشارع پزٍرػ هیگَ در هٌطقِ تیبة ٍ ارائِ 

 اثزات ثزٍس ثیٌی پیؼآى،  ٍ اثزاتس ایي هشارع حبصلِ ا ّبی آلَدگی، ؽٌبعبیی هحیطی سیغتهیگَ خْت طزح هدیزیت 

هشارع  هحیطی سیغت آثبر ثیٌی پیؼ . ثزایثبؽد هیفؼبلیت هشارع پزٍرػ هیگَ  ثِ دلیلهٌطقِ  پبیدار در ٍ هْن هحیطی سیغت

ّبی پبراهتزّبی فیشیکی، پبراهتزثِ تفکیک  ٍاعت  ؽدُ اعتفبدُ هبتزیظ لئَپَلدپزٍرػ هیگَ در ًبحیِ تیبة ّزهشگبى اس رٍػ 

عبیت هشارع پزٍرػ  ثزداری ثْزٍُ هزحلِ  ٍ اخزایعبختوبًی  در هزحلِاقتصبدی، اختوبػی، فزٌّگی  پبراهتزّبیاکَلَصیکی، 

ٍ عبختوبًی  در هزحلِاقتصبدی، اختوبػی، فزٌّگی  پبراهتزّبیگزفتِ  صَرت ثزرعی هطبثققزار گزفت،  هَردثزرعیهیگَ 

اخزای ایي طزح را در هٌطقِ ثب در ًظز  آهدُ دعت ثِزٍرػ هیگَ دارای هقبدیز هثجت عبیت هشارع پ ثزداری ثْزٍُ هزحلِ  اخزای

ثَدُ ٍ  ًبپذیز اختٌبةهحزٍهیت  ثِ دلیل ِثزداؽتگزفتي اثزات عَئی کِ ثز رٍی پبراهتزّبی فیشیکی، پبراهتزّبی اکَلَصیکی در 

 .گزدد هیتبئید  هحیطی سیغتت ًبهطلَة اصالحی خْت خذة ٍ کبّؼ ٍ کٌتزل اثزا ّبی گشیٌِیکغزی  ارائِاخزای پزٍصُ ثب 

 

 هیگَ، لئَپَلد هبتزیظ، هحیطی سیغت هدیزیت الگَی ،تیبة ،پزٍرػ هشارعهاي كلیدي:  واشه
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