ًام جضیشُ:

ػیشی

هَقؼیت:
ً - 1ام اػتاى:

ّشهضگاى

- 2هَقؼیت جغشافیایی :جضیشُ ػیشی دس جٌَب ؿشقی خلیج فاسع ٍ دس فاصلِ

 240میلَهتشی

جٌَب غشبی بٌذس ػباع با هختصات جغشافیایی  54دسجِ ٍ  29تا 35دقیقِ طَل جغشافیایی ٍ
اى ّشهضگاى ؿْشػتاى ابَهَػی قشاس داسد .
 25دسجِ ٍ 53تا 56دقیقِ ػشض جغشافیایی د س اػت
هؼاحت آى  16.5میلَهتش هشبغ ٍ بلٌذ تشیي استفاع آى  36.7هتش اػت  .فاصلِ آى تا هشمض
ؿْشػتاى ابَهَػی مِ دس قؼوت ؿشقی جضیشُ ػیشی ٍاقغ ؿذُ ،دسحذٍد بیؼت ٍ ّفت
میلَهتش اػت ّوچٌیي فاصلِ دسیایی آى تا هشمض اػتاى ،دس حذٍد  152هایل دسیایی اػت.
ٍػؼت:
جوؼیت:

 16.5میلَهتش هشبغ (طَل  14میلَهتش ػشض  7میلَهتش)
هتغییش

ًقاط هؼنًَی  :دس قؼوت ّای ؿوالی ٍ ًضدیل ػَاحل جضیشُ ،هٌاطق هؼنًَی ّوشاُ با ػایش
تأػیؼات جای گشفتِ اًذ .دس گزؿتِ اّالی بَهی جضیشُ اص طشیق ها ّیگیشی ٍ صیذ هیگَ ٍ مـاٍسصی
هحذٍد ،صًذگی ٍ اهشاس هؼاؽ هی مشدًذ ٍ ّوچٌیي ػذُ ای اص هشدم جضیشُ دس تأػیؼات ًفتی

ماس

هیمشدًذ .امٌَى جضیشُ خالی اص ػنٌِ بَهی ؿذُ اػت  .ػامٌاى فؼلی ؿاهل ماسمٌاى ؿشمت ًفت،
پیواًناساى هشبَطِ ٍ ًظاهیاى ّؼتٌذ مِ جوؼیت آًْا هتغیش اػت ٍ اص ؿْشّای هختلف بِ ایي هحل هی
آیٌذ.
ًقـِ:
1

ًقـِ جضیشُ ػیشی -ؿْشػتاى ابَهَػی
لٌذ فشم ٍ تَپَگشافی ػَاحل:

ًذاسد

ماسبشی ّا:
2

- 1صٌؼتی

ًفتی

 - 2مـاٍسصی
 - 3ؿیالتی
 - 4غیشُ
هٌاطق ٍیظُ ٍ آصاد:
ً - 1امً :ذاسد
ً - 2قـِ
صیؼتگاّای ػاحلی – دسیایی:

هٌطقِ تخن گزاسی الك پـت ّای دسیایی ٍ ٍجَد هٌطقِ امَػیؼتن

ّای هشجاًی دس اطشاف جضیشُ
هٌاطق تحت هذیشیتً :ذاسد
تٌَع گًَِ ای دسیایی:
 - 1جاًَسی:

بِ ػلت ٍػؼت من ،هحصَس بَدى جضیشُ دس آبً،بَد صًجیشُ ماهل غزاییً،بَد ػلَفِ ،حیات
بِ خصَف بشای پؼتاًذاساى هحذٍد اػت  .تٌْا ؿشمت ًفت دس ػال  1370تؼذاد  15ساِع جبیش دس
جضیشُ سّا ػاصی مشد مِ امٌَى پغ اص حنایت تؼذاد آًْا بِ بیؾ اص  150ساع سػیذُ اػت.
پشًذگاى داسای تٌَع ٍ تؼذاد بیـتشی هی باؿٌذ .اص جولِ  :اًَاع مامایی ،بلبل خشها ،دم ػشخ،
پشعتَ ،ػْشُ،گٌجـل ،قوشی ،ػؼل ٍ مالؽ
خضًذگاى ًیض ؿاهل هاس،هاسهَلل ٍ بضهچِ ّؼتٌذ.
 - 2گیاّی
3

دس ػطح جضیشُ ػیشی پَؿؾ گیاّی ،هحذٍد ٍ ضؼیف بَدُ ٍ هٌحصش بِ گیاّاى ػلَفِ ای هٌاطق
گشم ٍ خـل جٌَب مـَس هاًٌذ لَس،یًَجِ ٍحـی ،تاتَسُ،ؿَس ٍ خاسؿتش هی باؿذ

 .پَؿؾ

دسختی ٍ دسختچُ ای ًیض هحذٍد بَدُ ٍ ؿاهل مشت ،مَْس ٍ گض هی باؿذ ّ .وچٌیي ؿشمت هلی
ًفت فالت قاسُ بِ ماؿت ٍ پشٍسؽ اًَاع گیاّاى دس هحَطِ ّای باغی پشداختِ اػت .اطالػات
مافی دس هَسد گیاّاى دسیایی پیشاهَى جضیشُ ػیشی ٍجَد ًذاسد ،اها اًَاع جلبنْا (ػبض ،قَُْ ای
ٍ قشهض) دس بؼتش ػَاحل اطشاف جضیشُ ٍجَد داسد.
دس ایي جضیشُ تؼذاد قابل تَجْی ًخل خشها بطَس پشامٌذُ ٍجَد داسد مِ هحصَل آى فقط
هصشف هحلی داسد

تْذیذات صیؼت هحیطی با رمش ًام :

 آلَدگی ػظین هَاد ًفتی ٍ فلضات ػٌگیي
4

 آب تَاصى مـتی ّا
 حَادث دسیایی
ً ـت اص لَلِ ّای اًتقال ًفت
 ػنَُ ای اػتخشاج ًفت
قابلیت ّای گشدؿگشی با رمش دقیق هحل:
لیؼت پشٍطُ ّای (هشبَط بِ جضیشُ ) اًجام ؿذُ دس هؼاًٍت هحیط صیؼت دسیایی:

تامٌَى پشٍطُ ای اًجام ًـذُ ٍ صشفا یل باصدیذ  2سٍصُ تَػط هؼاًٍت اص جضیشُ صَست گشفتِ
اػت
 لطفا تواهی هَاسد با رمش دقیق سفشًغ یا سفشًغ ّای هشبَطِ اسائِ گشدد.

سفشًؼی ٍجَد ًذاسد
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