ًام جضیشُ :قـن
هَقؼیت :تضسگتشیي ٍ پشجوؼیت تشیي جضیشُ خلیج فاسع کِ تِ صَست هَاصی تا خط ػاحلی اػتاى ّشهضگاى ٍ دس غشب تٌگِ
ّشهض کِ طَل آى  115کیلَهتش ٍ ػشض آى اص  35تا  10کیلَهتش هیثاؿذ
ً - 1ام اػتاىّ :شهضگاى
هَقؼیت جغشافیایی  :دس هَقؼیت جغشافیایی  55دسجِ ٍ  47دقیقِ ٍ  38ثاًیِ تا  56دسجِ ٍ  16دقیقِ ٍ
56ثاًیِ طَل ؿشقی ٍ  26دسجِ ٍ  40دقیقِ ٍ  13ثاًیِ تا  37دسجِ ٍ صفش دقیقِ ػشض ؿوالی تًگِ ّشهض ٍاقغ ؿذُ
اػت.
ٍػؼت:
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جوؼیتً 81096 :فش
ًقاط هؼکًَی :هٌاطق ّشهض ،ػَصا  ،دسگْاى ٍ قـن
ًقـِ:

لٌذ فشم ٍ تَپَگشافی ػَاحل :ػَاحل طَالًی جضیشُ قـن داسای دٍ ػاختاس هاػِ ای ٍ صخشُ ای هی تاؿذ  .تخؾ اػظن
ػَاحل داسای ػاختاس هاػِ ای هی تاؿٌذ ٍ دس تیي آى ّا ػَاحل صخشُ ای ًیض ٍجَد داسد  .دس تخؾ جٌَتی جضیشُ ،جضایش
کَچك جذا افتادُ ای ٍجَد د اسًذ کِ دس صهاى جضس تِ جضیشُ قـن هتصل هی ؿًَذ ٍ ،لی دس صهاى هذ اص آى جذا هی ؿًَذ .
ضلغ جٌَتی جضیشُ تطَس غالة ؿاهل ػَاحل صخشّای تَدُ کِ حذٍد 30دس صذ اص ایي خط ػاحلی هاػِ ای اػت دس
هٌطقِ صیش جضسٍ هذی ًیض تؼتشّا ػٌگی یثیؾ اص 30دس صذ اص ػَاحل سا پَؿاًذُ اػت

کاستشی ّا:
 - 1صٌؼتی :صٌایغ ًفت ٍگاص  ،فَالد ،صٌایغ دسیایی ٍ ػاصُ ّای فلضی دسیایی ٍگشدؿگشی ٍ.......
 - 2کـاٍسصی :کـت دین ٍ کـت آتی
 - 3ؿیالتی :صیذ ٍ پشٍسؽ هیگَ ،صیذ گاُ ػوذُ هاّی ػاسدیي ،هـتاء ّای ػاحلی ٍ صیذ تشال
 - 4غیشُ
ػاصهاًْا ٍ هٌاطق ٍیظُ ٍ آصاد:
ً - 1ام  :هٌطقِ آصاد تجاسی ٍصٌؼتی قـن
ً - 2قـِ

صیؼتگاّای ػاحلی – دسیایی :جٌگل ّای حشا ،هحل تخن گزاسی الک پـت ّا ی دسیایی ،پشًذگاى دسیایی ٍلکِ
ّای آتؼٌگ ّای هشجاًی ٍ دس هٌطقِ صیش جضسٍ هذی ًیض تؼتشّا ی ػٌگی یثیؾ اص 30دس صذ اص ػَاحل سا پَؿاًذُ کِ
صیؼت گاُ هٌاػة تشای جلثگْای دسیایی ،ػلفْای دسیایی ٍ ػخت پَػتا ى هیثاؿذ

ًاحی الفت ٍخویش ٍاقغ ؿذُ اػت
-اًثَُ تشیي جٌگلْای حشا دس ؿوال غشتی آى تیي ُ

مطالعات قبلي دال بز حضور الکپشتان دريايي در ايه سواحل بزاي تخمگذاري است

هٌاطق تحت هذیشیت :هٌطقِ حفاظت ؿذُ جٌگلْای حشا ٍ تاالب تیي الوللی خَسخَساى ،کِ هٌطقِ حفاظت ؿذُ حشا دس
تٌگِ خَساى تیي جضیشُ قـن ٍ ػَاحل تٌذس خویش ٍاقغ ؿذُ اػت

تٌَع گًَِ ای دسیایی:
 - 1جاًَسی:
اص گشٍُ پؼتاًذاساى دس جضیشُ قـن گًَِ ّای سٍتاُ ،جَجِ تیغی ،هَؽ خشها ،جثیش ٍ هَؽ ػیاُ
هـاّذُ هی ؿًَذ .اص خضًذگاى ،الکپـت دسیایی ،هاس ّای ػوی ٍ دسیایی ،اًَاع هاسهَلك ٍ ػَػواس
دس آى ٍجَد داسًذ .هتٌَع تشیي گشٍُ جاًَساى جضیشُ قـن سا پشًذگاى تـکیل هی دٌّذ کِ تِ دلیل
ٍجَد ػَاحل گلی ٍ هاػِ ای پْي ٍ تِ خصَف صیؼتگاُ ّای پَؿیذُ اص جٌگل ّای حشا دس ػاحل
ؿوال هشکضی جضیش ُ هی تاؿٌذ .دس صیؼتگاُ ّای ػاحلی ٍ جٌگل ّای حشا  134گًَِ پشًذُ ؿٌاػایی
ؿذُ اػت
-1کاکایی پـت ػیاُ کَچك
 - 2دیذٍهك
 - 3آتچلیك پا ػشخ
 - 4قاس ػاحلی
 - 5صذف خَاس
 - 6آتچلیك تاالتی
 - 7صذف خَاس
 - 8پشػتَدسیایی گًَِ ػفیذ
 - 9گیالًـاُ اتشٍ ػفیذ
- 10قاس کَچك
- 11گیالًـاُ

- 12کاکایی ػشػیاُ
- 13کاکایی صَستی
- 14کاکایی تضسگ

-2گیاّی :ػطح جضیشُ کن ٍ تیؾ اص گًَِ ّای هختلف گیاّی هقاٍم تِ خـکی پَؿیذُ ؿذُ اػت .دسختاى
گض ،لَس ،کٌاس ،کَْس دس آى هـاّذُ هی ؿًَذ .گًَِ ّای هشتؼی تیـتش اص ًَع گٌذهیاى هی تاؿٌذ کِ
دسصذ کوی اص ػطح جضیشُ سا دس فصل تْاس تِ هذت کَتاّی هی پَؿاًٌذ

تْذیذات صیؼت هحیطی تا رکش ًام  :فؼالیتْای صٌؼتی  ،تَػؼِ هٌاطق ؿْشی ،تخشیة ػَاحل ٍ صیؼتگاُُ ا
،فؼالیتْای صیادی  ،آلَدگی (ًفتی ٍ غیشُ)  ،فاضالب  ،صتالِ ،تشداؿت ؿي ٍ هاػِ اص ػَاحل ٍفشػایؾ.......

قاتلیت ّای گشدؿگشی تا رکش دقیق هحل:
جٌگل ّای دسیایی حشا  ،غاس ًوکذاى ،غاس خشتغ  ،دسخت اًجیش هؼاتذ ،دسُ ػتاسگاى ،دط ّای پشتغالی ،قلؼِ قـن،
کَّای قـن ٍهحل تخوگزاسی الک پـت ّا

لیؼت پشٍطُ ّای (هشتَط تِ جضیشُ ) اًجام ؿذُ دس هؼاًٍت هحیط صیؼت دسیایی:
پشاکٌؾ ٍ اسایِ ساّکاس ّای حفاظتی جْت تاص ػاصی ٍحفظ رخایش الک پـت ّای دسیایی دس آتْای خلیج فاسعتشسػی پشاکٌؾ ٍاسایِ ساّکاسّای حفاظتی جْت تاص ػاصی ٍحفظ رخایش الک پـت ّای دسیایی دس آتْای خلیجفاسع

سفشًغ ّا:
ػؼیذ پَس  ،تْضاد ،تْاس ، 1384پشاکٌؾ ٍ اسایِ ساّکاس ّای حفاظتی جْت تاص ػاصی ٍحفظ رخایش الک پـتّای دسیایی دس آتْای خلیج فاسع

 اداسُ کل هحیط صیؼت اػتاى ّشهض گاى، 1385،تشسػی پشاکٌؾ ٍاسایِ ساّکاسّای حفاظتی جْت تاص ػاصیٍحفظ رخایش الک پـت ّای دسیایی دس آتْای خلیج فاسع
 -ػایت هيطقِ آصاد قـن

