

دفتر زیست بوم های دریایی

1اخشای هطبلؼبت ثیْلْژیک ( کلشّفیل  ، aفیتْپالًکتْى ،صئْپالًکتْىً ،کتْى ُب ،ثٌتْصُب ّ  )...دس آثِبی خلیحفبسط ،دسیبی ػوبى ّ دسیبی خضس
 2هطبلؼبت ثیْلْژیک ّ اکْثیْلْژیک ،پبیؼ ّ حفبظت صیغتگبُِبی حغبط عبحلی ؽبهل صیغتگبُِبیهشخبًی ،ػلفضاسُب ،خلجکضاسُب ،خٌگلِبی حشا ،هٌبطك تخن گزاسی الک پؾتِبی دسیبیی ،پٌَِ ُبی خضس ّ
(هبکشّفًْب ،هبیْفًْب ّ هیکشّفًْب ) هٌبطك تخن سیضی
هذی ،هصجِب ّ خْسیبت ،اختوبػبت ثغتشصی ّ ثٌتْصُب
پشّسؽگبُی آثضیبى ّ عبیش صیغتگبُِبی حغبط عبحلی ّ خضایش
3تِیَ ّ تذّیي ضْاثط ّ اعتبًذاسدُبی اکْلْژیک ّ ثیْلْژیک هحیط صیغت دسیبیی ّ هٌبطك حغبط)...
(صخشٍ ُبی هشخبًی ،خٌگلِبی حشا ّ
عبحلی
 4ثشسعی ّ پبیؼ اکْلْژیک آثِبی عبحلی ؽبهل پبساهتشُبی فیضیکْؽیویبیی (اکغیژى هحلْل ،حشاست ،ؽْسی ، PH ،کذّست ،چگبلی ،خشیبى ،خضسّ هذ ،کل سّفیل ) ،aثیْلْژیک ّ ُویٌطْس گًَْ ُبی هِن آثضی
(پشًذگبى آثضی دسیبیی ،پغتبًذاساى دسیبیی ،الک پؾت ُبی دسیبیی ،هبُیبى ،هِشٍ داساى ّ ثی هِشگبى
ّاثغتَ ثَ دسیب ) ّ دس هؼشض خطش ّ اًفشاض (ؽبهل پشاکٌؼ ،تْلیذ هثل ،تغییشات خوؼیتی ،رخبیش ّ صیغت
تْدٍ ،هِبخشت ّ  ّ )...صیغتگبُِبی هشثْطَ ؽبهل هٌبطك تخن سیضی ّ پشّسؽگبُی ،هٌبطك تغزیَ ای ّ
هِبخشتی
5پبیؼ ّضؼیت اکْلْژیک ّ ثیْلْژیک ّ عالهت صیغتگبُِبی حغبط ّ تغییشات آى ّ ػْاهل هخشة آى(هٌبطك هشخبًی ،ثغتشُبی ػلفی ،خٌگلِبی حشا ،اختوبػبت ثغتشصی ،هٌبطك تخن گزاسی الک پؾتِب،
)....
تخن سیضی ّ پشّسؽگبُی آثضیبى ّ
هٌبطك
 6اًدبم گؾت ُبی تحمیمبتی الیبًْط ًگبسی هحلی ،هلی ّ هٌطمَ ای ّ ثیي الوللی آثِبی فشاعبحل(ثشسعی ُبی ثیْلْژیکی ،اکْلْژیکی ّ فیضیکی ؽبهل پبساهتشُبی فیتْپالًکتًِْب ،صئْپالًکتًِْب ّ ایکیتْپالًکتْى
ُب ،اختوبػبت ثغتشصی هبکشّفْ ى ،هبیْفْى ،هیکشّفْىً ،کتًِْب ّ غیشٍ ،پبساهتشُبی فیضیکْؽیویبیی آة
).
ّثشسعی اهْاج ّ خشیبًبت
 7حفبظت گًَْ ُبی آعیت پزیش ،دس هؼشض خطش ّ دس هؼشض اًمشاض ّ صیغتگبُِبی آى دس هٌبطك عبحلیّ ًٌِگ ُب ّ )...
ّ دسیبیی (ؽبهل توبهی گًَْ ُبی الک پؾتِبی دسیبیی ،هبُیبى خبّیبسی ،دلفیي ُب
8ثشسعی ّ حفبظت اص تٌْع صیغتی دس هٌبطك عبحلی ّ دسیبیی ثب اُویت اکْلْژیک ّ تٌْع صیغتی ثبال)...
(ؽبهل هٌبطك هشخبًی ،حشا ّ
 9ساٍ اًذاصی ثشًبهَ خبهغ احیبء ّ ثبصعبصی صیغتگبُِب ّ اکْعیغتن ُبی عبحلی ّ دسیبیی آعیت دیذٍ(ؽبهل صخشٍ ُبی هشخبًی ،خٌگلِبی حشا،خلجکضاسُب ،ػلفضاسُب ،اختوبػبت ثغتشصی ،هٌبطك تخن سیضی ّ
)....
پشّسؽگبُی آثضیبى دسیبیی ّ
10ثشسعی گًَْ ُبی هِبخن ًبؽی اص آة تْاصى ّ تکثیش ّ پشّسػ گًَْ ُبی ّاسداتی ّ تِذیذات اکْلْژیکهشثْطَ ّ ًحٍْ همبثلَ ثب آى
11ثشسعی هشگ ّ هیش آثضیبى خلیح فبسط ،دسیبی ػوبى ّ دسیبی خضس ًبؽی اص ؽکْفبیی پالًکتًْی ّ عبیشآلْدگی ُب ّ تذّیي ثشًبهَ ُبی کبُؼ ػْاهل هْثش
12تِیَ ّ تذّیي ضْاثط الصم ثشای حفبظت ّ ثِشٍ ثشداسی پبیذاس اص هٌبثغ هحیط صیغت دسیبُب13-اخشای هغئْلیت ُبی هشثْط ثَ کویتَ حفبظت هحیط صیغت ؽْسایؼب

لی الیبًْط ؽٌبعی

ُ14وکبسی هغتوش ثب هشاکض تحمیمبتی ّ ػلوی هلی ،هٌطمَ ای ّ ثیي الوللی دس صهیٌَ ُبی هشتجط ثبهحیط صیغت دسیبیی
15-اخشای هغئْلیت ُبی ًبؽی اص پیوبى ُبی هٌطمَ ای ّ ثیي الوللی دسیبیی

16خوغ آّسی ّ تکویل اطالػبت تخصصی17ثشسعی ّ اخشایی ًوْد ى ّ ًظبست ثش حغي اخشای پشّتکل ُبی هشثْط ثَ کٌْاًغیْى کْیتدس چبسچْة ؽشذ ّظبئف دفتش اکْثیْلْژی دسیبیی
ساپوی)

(عبصهبى

18ثشسعی ّ اخشایی ًوْدى ّ ًظبست ثش حغي اخشای پشّتکل ُبی هشثْط ثَ کٌْاًغیْى تِشاى دس چبسچْةؽشذ ّظبئف دفتش اکْثیْلْژی دسیبیی
19ثشسعی ّ ا خشایی ًوْدى ّ ًظبست ثش حغي اخشای کٌْاًغیْى لٌذى ّ پشّتکل ُبی هشثْطَ دس چبسچْةؽشذ ّظبئف دفتش اکْثیْلْژی دسیبیی
ُ20وکبسی دس اخشای کٌْاًغیْى تٌْع صیغتی ،کٌْاًغیْى حوبیت اص گًَْ ُبی ّحؾی هِبخش ،کٌْاًغیْىهشثْط ثَ تبالة ُبی هِن ثیي الوللی ثْیژٍ تبالة ُبی صی عتگبٍ پشًذگبى آثضی (ساهغش) ،کٌْاًغیْى تدبست
ثیي الوللی گًَْ ُبی خبًْساى ّ گیبُبى ّحؾی دس هؼشض خطش اًمشاض ّ ًبثْدی ،اتحبدیَ ثیي الوللی
حفبظت اص طجیؼت ّ هٌبثغ طجیؼی ّ عبیش کٌْاًغیْى ُب دس چبسچْة ؽشذ ّظبئف دفتش اکْثیْلْژی دسیبیی
ُ21وکبسی ثب عبیش دفبتش عتادی عبصهبى حفبظت هحیط صیغت ّ دیگش دفبتش ریشثط عبصهبًِبی هشتجط دسصهیٌَ اسصیبثی پیبهذُبی عْء ثِشٍ ثشداسی اص هٌبثغ ثیْفیضیکی دسیب
22اصالذ لْاًیي ّ همشسات ّ حمْق هشثْط ثَ دسیب ثب هؾبسکت اسگبًِبی دسیبیی ثَ هٌظْس حفبظت ثِتش اصلفبت
هحیط صیغت دسیبیی ّ همبثلَ ثب تخ
23تؾشیک هغبػی هلی ّ فشاهلی دس خِت حفظ اکْعیغتن ُب ّ صیغتگبٍ ُب24ساٍ اًذاصی ثشًبهَ خبهغ پبیؼ هغتوشهحیط صیغت دسیبیی آثِبی خٌْثی ّ ؽوبلی کؾْستٌْع صیغتی ،فیضیکْؽیویبیی ،خشیبًبت اکْلْژیک ّ ثیْلْژیک

(خٌجَ ُبی
)

25ثشًبهَ دلیك اسصیبثی ّضؼیت هحیط صیظ ت دسیبیی ثش اعبط ًتبیح پبیؼ دایوی اکْثیْلْژیکی ّ فیضیکْؽیویبیی
26ظشفیت عبصی دس خِت اًدبم هطبلؼبت اکْ ثیْلْژیک ّ حفظ هحیط صیغت عبحلی دسیبیی27ثبصعبصی هٌبطك ّ صیغتگبُِبی حغبط عبحلی ّ دسیبیی آعیت دیذٍ (ثْیژٍ صخشٍ ُبی هشخبًی ّخٌگلِبی حشا ّ عبیش صیغتگبُِبی حغبط ) ثب حوبیت ّ ُوکبسی عبیش اسگبًِبی دسیبیی ّ خْاهغ هحلی ّ
عبصهبًِبی غیشدّلتی
28اخشای ثشًبهَ ُبی افضایؼ آگبُی ػوْهی ّ گغتشػ آهْصؽِبی تخصصی دس صهیٌَ هحیط صیغتثشداسی
دسیبیی ّ ُوکبسی ثب عبصهبى ُبی غیش دّلتی ّ خْاهغ هحلی عبحلی دس ساعتبی حفبظت ّ ثِشٍ
ُوکبسی دفتش آهْصػ ّ هؾبسکت ُبی هشدهی
پبیذاس هحیط صیغت دسیبیی ثب
 29ؽٌبعبیی ّ ثشسعی ثیْاًذیکبتْسُب ّ پبالیٌذٍ ُبی طجیؼی ّ اعتفبدٍ اص آًِب خِت ؽٌبعبیی ّضؼیتهحیط صیغت دسیب ّ اسائَ ساُکبسُبی حفبظتی
30اسصػ گزاسی هٌبثغ صیغتی دسیبییػ ّ هذیشیت هٌبثغ ّ رخبیش ؽیالتی ّ فؼبلیتِبی صیذ ّ صیبدی ّ ُذایت آى ثَ عوت ؽیٍْ
 31ثشسعی ،پبیُبی ثِشٍ ثشداسی پبیذاس هٌبثغ صیغتی دسیب

