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 ارتثاط تيي سَخت ّاي سيستي ٍ تَسعِ پايذارتزرسي 

 
 1هجيذ ًصزالْي

 
 ) وبضقٙبؼ فٕطاٖ قٟطزاضي قبظ٘س(وبضقٙبؾي اضقس ٟٔٙسؾي ٔحيظ ظيؿت اظ ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ فبِي ٟٔطاِجطظ  -1

majid.nasrolahi@yahoo.com

 

 

 : چنيذُ

 ٚ عجيقي ٔٙبثـ ٚضقيت ٚ ٔٛلقيت اظ افطاز ته ته آٌبٞي ثب ٕٞطاٜ ٚ ثٛٔي فٕستبً ٞبي فقبِيت تٛؾقٝ پبيساض حبنُ

 يبفتٍي تٛؾقٝ فٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٔي أطٚظٜ وٝ ٞبيي قبذم ٌيطز لطاض ا٘ؿب٘ي ربٔقٝ تٛؾقٝ اؾبؼ ثبيس وٝ اؾت، ظيؿت ٔحيظ

 ظٚاَ ثب وكٛضٞب تٛؾقٝ ضٚ٘س وٝ وطز طضؾيث تٛاٖ ٔي اضتجبط ايٗ زض. اؾت پبيساض تٛؾقٝ ٞبي قبذم ؾٙزيس، وكٛضٞب

ا٘س تٛ ٔي تٛؾقٝ آيب قٛز ظيؿت ٔحيظ ضفتٗ ثيٗ اظ ثبفج فٕٛٔي ضفبٜ ٚ التهبزي پيكطفت اٌط. زاضز اي ضاثغٝ چٝ ظيؿت ٔحيظ

اظ  قٛز. ٘طغى ثٝ ٔٙعِٝ ٔٛتٛض تٛؾقٝ التهبزي، ارتٕبفى ٚ ثٟجٛز ويفيت ظ٘سٌى ا٘ؿبٖ تّمى ٔىأفْٟٛ ٚٔقٙبيي زاقتٝ ثبقس. 

ؾٛى زيٍط، تٛؾقٝ پبيساض ٚ حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت زض ٌطٚ اؾتفبزٜ زضؾت ٚ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ ا٘طغى ثرهٛل ا٘طغيٟبى تزسيس 

ثسٖٚ تطزيس ٔٙبثـ ا٘طغي ٚ ثٝ عٛض ذبل ؾٛذتٟبي فؿيّي أطٚظٜ اظ ٟٕٔتطيٗ ٔٙبثـ زض چطذٝ تِٛيس نٙقتي ثٝ  .پصيط اؾت

 .ٔىبٖ وٙبضٌصاقتٗ ايٗ ٔٙبثـ ثب تىيٝ ثط ٞط ٔٙجـ ا٘طغي زيٍطي لبثُ تهٛض ٘يؿتقٕبض ٔي ضٚ٘س، ثٝ عٛضي وٝ ثٝ ٞيچ ٚرٝ ا

ٞب  اْ ٔغطح قسٜ ثٛز. ثطضؾي20ثٙعيٗ ٚ زيعَ، اظ اٚايُ لطٖ  ثطاي ظيؿتي  ٞبي ظيؿتي ثٝ فٙٛاٖ يه ربيٍعيٗ ٔحيظ ايسٜ ؾٛذت

ٞب،   ٞبي وؿت قسٜ زض عي ؾبَ ز، أب تزطثٝٞب ثطاي ربيٍعيٙي ثٛ زٞٙسٜ پتب٘ؿيُ ذٛة ايٗ ٘ٛؿ ؾٛذت ٚ تحميمبت اِٚيٝ ٘كبٖ

زض ايٗ تحميك ؾقي قسٜ اضتجبط ثيٗ اؾتفبزٜ اظ ؾٛذت ٞبي ظيؿتي ٚ ٌؿتطـ .ثيبٍ٘ط ٚرٛز ٔٛا٘ـ ٚ ٔكىالت رسي اؾت

 تٛؾقٝ پبيسض ٔٛضز ثطضؾي لطاض ثٍيطز.

 

 :مليذي ملوات

  ا٘طغي،  ؾٛذت ظيؿتي،  تٛؾقٝ پبيساض
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 هقذهِ:

ّفيك اٞساف التهبزي،ارتٕبفي ٚ ظيؿت ٔحيغي ثطاي حساوخط ؾبظي ضفبٜ ا٘ؿبٖ فقّي ثدسٖٚ آؾديت ثدٝ    تٛؾقٝ پبيساض ثٝ ٔقٙي ت

 تٛا٘بيي ٞبي ٘ؿُ ٞبي آتي ثطاي ثطآٚضزٖ ٘يبظٞبيكبٖ ٔي ثبقس.

 ؾبظز، ثطآٚضزٜ ضا حبَ ظٔبٖ ٘يبظٞبي وٝ ٞبييٝ تٛؾق زاز اضائٝ ضا انغالح ايٗ ثبض اِٚيٗ ثطاي وٝ ظيؿت ٔحيظ رٟب٘ي وٕيؿيٖٛ

 ٘يبظٞبي ٚيػٜ ثٝ "٘يبظٞب" ٔفْٟٛ زٚ ثٝ تقطيف ايٗا٘ساظز ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زاز. زض  ذغط ثٝ ضا آيٙسٌبٖ ٘يبظٞبي آ٘ىٝ ثسٖٚ

، ارتٕبفي ٚ ظيؿت ٔحيغي وٝ تٛؾظ ٚضقيت التهبزي "ٔحسٚزيت"وٝ ثبيس ثٝ وساْ اِٚٛيت اذتهبل زازٜ قٛز ٚ ٚاغٜ  اؾبؾي

ؾت وٝ ايٗ أط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز حبوي اظ آٖ اؾت وٝ اٞساف تٛؾقٝ پبيساض زض ٞط وكٛضي ثٝ تحٕيُ ٔي قٛز ٔٛضز تٛرٝ ٚالـ قسٜ ا

 عٛض فّٕيبتي ٚ ذبل آٖ وكٛض تقطيف ٔي قٛز.

 ٘كبٖ تٛؾقٝ ٚ ظيؿت ٔحيظ رٟب٘ى وٕيؿيٖٛ ؾٛى اظ 1987 ٌعاضـ اظ ثقس ٚيػٜ ثٝ اذيط ؾبِٟبى زض پبيساض تٛؾقٝ قسٖ ٔغطح

 لطاضٌطفتٝ ارتٕبفى ٚ ظيؿتى ٔحيظ التهبزى، ٔتقسز فكبضٞبى تحت أطٚظ ز٘يبى .زاضز رٟبٖ ظيؿتى ٔحيظ اٚضبؿ ٚذبٔت اظ

 ايسٜ ايٗ ؾبثمٝ اٌطچٝ ذٛضز ٔي چكٓ ثٝ فكبضٞب ثٝ پبؾد ثطاى پبيساض تٛؾقٝ آٔسٖ پسيس اظ ٞبيى ٘كب٘ٝ اذيط زٞٝ ؾٝ زض. اؾت

 آٖ اظ ٚ ثركيسٜ اى ٚيػٜ افتجبض ٔفْٟٛ ايٗ ثٝ "ٔب ٔكتطن آيٙسٜ" ٌعاضـ أب ٌطزز، ثطٔي تٛؾقٝ ٚ ظيؿت ٔحيظ وٕيؿيٖٛ ثٝ

 ٔتقسزي إِّّي ثيٗ وٙفطا٘ؿٟبي. اؾت لطاضٌطفتٝ ُّٔ ؾبظٔبٖ زؾتٛضوبض ٚ تٛرٝ وبٖ٘ٛ زض ظيؿت ٔحيظ ٚ تٛؾقٝ ٔؿبئُ پؽ

 وٕيؿيٖٛ" 1972 ؾبَ زض "اؾتىّٟٓ ظيؿت ٔحيظ وٙفطا٘ؽ "قسٜ تكىيُ پبيساض تٛؾقٝ ٚ ظيؿت ٔحيظ اظ حفبؽت ظٔيٙٝ زض

 ؾبَ زض غٚٞب٘ؿجٛضي" پبيساض  تٛؾقٝ رٟب٘ى ارالؼ" ، 1992 ؾبَ زض ضيٛزٚغا٘يطٚ "ظٔيٗ وٙفطا٘ؽ" ، 1987 ؾبَ زض "ّٙسثطات

 وٙفطا٘ؿٟب ايٗ اظ حبنُ ٌعاضقٟبى ٚ اؾٙبزز. قٛي ٔ ٔحؿٛة آٟ٘ب ٟٕٔتطيٗ اظ 2012 ؾبَ زض " 20+  ضيٛ وٙفطا٘ؽ" ٚ 2002

 ضا فّٕى ضٕٞٙٛزٞبى ٔيرٛاٞيٓ ٔب وٝ اى آيٙسٜ وبض زؾتٛض "غٚٞب٘ؿجٛضي ايىارط ثط٘بٔٝ" ٚ  "ٔكتطن آيٙسٜ ٌعاضـ" رّٕٝ اظ

 رصاثيتٟبي زاضاي ٞٓ وٝ اؾت قطايغي ٚ ٔفبٞيٓ ٔقسٚز اظ پبيساض، تٛؾقٝ .ا٘س وطزٜ اضايٝ ثسؾت آٚضيٓ پبيساض تٛؾقٝ تحمك ثطاى

  ثٝ پبؾد ثطاي پبيساض تٛؾقٝ. زاضز ٘يٕٞرٛا رٛأـ حبزآ آضٔبٟ٘بي ثب ٞٓ ٚ اؾت ؾبظاٖ تهٕيٓ ٚ ؾيبؾتٕساضاٖ ثطاي ذبني

 ٞب، زِٚت تٛؾظ ٌؿتطزٜ عٛض ثٝ ٚ ٔغطح زا٘كٕٙساٖ ؾٛي اظ أطٚظ ز٘يبي ارتٕبفي ٚ ظيؿتي ٔحيظ التهبزي، ٔقضالت

 إٞيت ثط ٕٞچٙيٗ پبيساض تٛؾقٝ. اؾت ٌطفتٝ لطاض پصيطـ ٔٛضز زِٚتي غيط ؾبظٔبٟ٘بيٚ  تزبضي قطوتٟبي، إِّّي ثيٗ ٟ٘بزٞبي

 حّٟبي ضاٜ ثٝ ضؾيسٖ ثطاي وكٛضٞب زضثيٗ رٟب٘ي ٕٞىبضي ٚ أطٚظ فقبِيتٟبي ٘تيزٝ ٔٛضز زض ٔست ثّٙس ا٘ساظٞبي ٓچك ٚرٛز

 ثيٗ ٚ اي ٔٙغمٝ زاذّي، ؾيبؾتٟبي ثٙسي نٛضت ثطاي وّيسي ٞسف نٛضت ثٝ ضا پبيساض تٛؾقٝ ،فٙبنط ايٗ .ٔيٍصاضز تبويس ٔٛحط

 .اؾت آٚضزٜ زض 21 لطٖ زض إِّّي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 پىجمیه کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست
 

5 

 

 ٚ ؾبِٓ ظ٘سٌي يه ٔؿتحك ٞب ا٘ؿبٖ ٚ اؾت پبيساض تٛؾقٝ تٛرٝ ٔحٛض ا٘ؿبٖ، وٝ اؾت آٖ اظ حبوي ضيٛ فالٔيٝا انُ ٕٞچٙيٗ

. زض تٛؾقٝ پبيساض ا٘ؿبٖ ٔحٛض تٛؾقٝ ٚ ؾعاٚاض ثٟساقت، أٙيت، فطًٞٙ، آٔٛظـ، زا٘ف ٚ ثبقٙس ٔي عجيقت ثب ؾبظي زضٞٓ ِٔٛس

 تٛؾقٝ اضتجبعبت ٚ اعالفبت اؾت.

 ذُّ ٚرٛز قه ثي ٕ٘بيس، ظ٘سٌي ؾبِٓ ارتٕبفي ٔحيظ يه زض ٚ ثٛزٜ ؾبِٓ ضٚاٖ ٚ رؿٓ ِحبػ اظ وٝ اؾت ا٘ؿب٘ي ؾبِٓ، ا٘ؿبٖ

 .وطز ذٛاٞس وٙس ضا تٛؾقٝ فطآيٙس 3 ايٗ اظ يه ٞط زض

 ٔيتٛاٖ ارتٕبؿ آٖ ؾالٔت ويفيت ضٚي اظ ضا ارتٕبؿ ٞط يبفتٍي تٛؾقٝ حبضط حبَ زض ٚ ٞبؾت ا٘ؿبٖ تٕبْ ٘يبظ ٚ حك ؾالٔت

 ٌطٟٚٞبي ؾالٔت ٚضقيت زض ٞبيي تفبٚت رغطافيبيي، ٔٛلقيت ٞط زض ٘يع ٚ ؾيبؾي ارتٕبفي، ؾيؿتٓ ٞط زض. زوط لضبٚت

 ٔي ٔكٟٛز وبٔال تفبٚتٟب لجيُ ايٗ ٘يع وكٛض يه زاذّي رغطافيبيي ٔرتّف ٘ٛاحي زض حتي ٔيرٛضز، چكٓ ثٝ ارتٕبفي ٔرتّف

 ٚ ٔي ثبقٙس ظيبزي ٚ زاضاي اقتطاوبت ٞؿتٙس تٙيسٜ ٞٓ ثٝ انِٛي ٚ ٝزاقت ٞٓ ثب تٍٙبتٍٙي اضتجبط پبيساض تٛؾقٝ ٚ ؾالٔت. ثبقٙس

 ٔالحؾبت ؾالٔت، تٛؾقٝ ٚ ثٝ ربٔـ زيسٌبٟٞبي تجييٗ زغسغٝ زاقتٗ. ثبقس ٔي ٚ أٙيت نّح اؾبؼ ٚ پبيٝ ٔطزْ ؾالٔت

 تقٟس رّٕٝ اظ كتطنٔ ٚ ضٚ٘سٞبي انَٛ ثب حبَ فيٗ زض ٔالحؾبت ايٗ. ٔيؿبظز ضا يىپبضچٝ ٔحيغي ظيؿت ٚ التهبزي ارتٕبفي،

 پيٛ٘س ٔي ذٛض٘س. يىسيٍط ثٝ فٕٛٔي ٔكبضوت ٚ ٌطٚٞي ثيٗ الساْ ارتٕبفي، پبيساضي، فساِت ٚ ثطاثطي ثٝ

 تٛؾقٝ، ثٝ يبثي زؾت ثطاي ا٘ؿبٖ تطتيت ثسيٗ ٚ ٌطزز ٔي ٔيؿط ثيكتط ا٘طغي وبضٌيطي ثٝ ثب تٛؾقٝ ثكطي، رٛأـ زض

 ا٘طغي، ٔهطف ٚ ا٘تمبَ تِٛيس،. ؾبظز ٔي زٌطٌٖٛ ضا ذٛز ظيؿت ٔحيظ ٚ يارتٕبف ثيِٛٛغيىي، قيٕيبيي، فيعيىي، ذهٛنيبت

 ٔؿبيُ زض ا٘طغي ثىبضٌيطي ٚ تِٛيس ؾيبؾتٟبي أطٚظٜ. ٌصاضز ٔي ربي ثط ظٔيٗ اوٛؾيؿتٓ زض ٟٕٔي ٔحيغي ظيؿت احطات

 ٌبظٞبي ا٘تكبض ٔٛرت فؿيّي ؾٛذتٟبي ا٘ٛاؿ اظ اؾتفبزٜ .زاض٘س فٟسٜ ثط ضا ٔحٛضي ٘مف اي، ٔٙغمٝ ٚ ٔحّي ٔحيغي ظيؿت

وٝ ايٗ أط ٔٛرت تغييطات آة ٚ ٞٛايي ٚ ٌطْ قسٜ وطٜ ظٔيٗ ذٛاٞس قس. اظ  ٔيكٛز ٔحيغي ظيؿت ٞبي آاليٙسٜ ٚ اي ٌّرب٘ٝ

آ٘زب وٝ ؾٟٓ ثعضٌي اظ تِٛيس ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ ايي زض رٟبٖ ضا ٔي تٛاٖ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ ا٘طغي فؿيّي ٘ؿجت زاز ربيٍعيٙي 

ي وٓ وطثٗ ثطاي وبٞف ايٗ ذغطات ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت. فٙبٚضي ٞبي وٓ وطثٗ ٔب٘ٙس ؾٛذت ٞبي فٙبئطي ٞبي ا٘طغ

 ظيؿتي ٞٓ اوٖٙٛ ٔؿيط ضٚثٝ ضقسي ضا زض تٛؾقٝ فّٕي ٚ فٙبٚضا٘ٝ وكٛضٞب زض پيف ٌطفتٝ ا٘س.

تٛؾظ  ا٘تكبض وطثٗ اظٞبيي چٖٛ ثحطاٖ ا٘طغي وٝ ٘يبظٔٙس أٙيت ا٘طغي ثيكتط ثٛز ٚ ٍ٘طا٘ي  ٞب پؽ اظ فبُٔ ؾٛذت ظيؿت

. ؾٛذت ٞبي ظيؿتي ثط اؾبؼ ٘ٛؿ ٔبزٜ اِٚيٝ ثؿيبض ٔٛضز تٛرٝ فّٕي ٚ ٍٕٞب٘ي لطاض ٌطفت ٞبي فؿيّي ؾٛذت ؾٛظا٘سٖ

 وبضثطزي ثٝ ؾٝ زؾتٝ ٘ؿُ اَٚ ٚ ٘ؿُ زْٚ ٚ ٘ؿُ ؾْٛ تمؿيٓ ٔي قٛ٘س.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
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 :تعاريف تَسعِ پايذار 

 آيٙسٜ" فٙٛاٖ تحت ِٙس ثطا٘ت ٌعاضـ ٕٞبٖ اؾت، قسٜ ٔغطح ضٚيىطز ايٗ اظ تبوٖٙٛ وٝ تقطيفي تطيٗ ربٔـ ٚ تطيٗ ٔقطٚف

 ضا رٟبٖ وٙٛ٘ي ٞبي ٘ؿُ ٘يبظٞبي وٝ اي تٛؾقٝ اظ اؾت فجبضت پبيساض تٛؾقٝ تقطيف، ايٗ اؾبؼ ثط. ٔي ثبقس " ٔب ٔكتطن

 ضاثغٝ يساضپب تٛؾقٝ ايٗ ٚ افىٙس ٔربعطٜ ثٝ ذٛز ٞبي ٘يبظ آٚضزٖ ثط زض ضا آيٙسٜ ٞبي ٘ؿُ تٛا٘بيي ايٙىٝ ثسٖٚ ، ٕ٘بيس تبٔيٗ

 . اؾت رٟبٖ ؾطاؾط زض عجيقت ثب ا٘ؿبٖ

 اؾٙبز يٛ٘ؿىٛ تقطيف ظيط ثطاي ٔفْٟٛ پبيساضي ٔغطح قسٜ اؾت :زض 

، ٕٞب٘ٙس ظٔب٘ي وٝ ايٗ ٔٙبثـ ثط ضٚي وطٜ ظٔيٗ ثٝ ٚرٛز آٔدسٜ ا٘دس،   ٞط ٘ؿُ ثبيس ٔٙبثـ آة، ٞٛا ٚ ذبن ضا ذبِم ٚ ثسٖٚ آِٛزٌي

 ثطاي ٘ؿُ ثقس ثبلي ثٍصاضز.

 آيٙسٜ ٘ؿُ ي اؾتفبزٜ زٚضٕ٘بي ثٝ آؾيجي ٞيچ وٙٛ٘ي ظٔبٖ زض ظيؿت ٔحيظ ٚ ٔٙبثـ اظ اؾتفبزٜ:  زٞس تضٕيٗ وٝ اي تٛؾقٝ

 .ؾبظز ٕ٘ي ٚاضز

 وٝ ٞبيي آِٛزٌي ايزبز اظ پطٞيع ٚ وٙٙس ثبظؾبظي ضا آٟ٘ب تب يبثٙس فطنت عجيقي ٞبي ؾبٔب٘ٝ وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔٙبثـ اظ اؾتفبزٜ

 .وٙٙس ئ ٘بثٛز ضا ظيؿتي ٞبي ؾبٔب٘ٝ

 زاضي ٍ٘ٝ ٘يبظٔٙس زْٚ. ثبقس ٔي ٔحطٚٔيت ٚ فمط حصف ٘يبظٔٙس ٕٞٝ اظ اَٚ. زاضز ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٞبي رٙجٝ پبيساضي[ ٘يؿت تقطيف]

 ٔفْٟٛ ثبيس ايٙىٝ ؾْٛ. وٙٙس تضٕيٗ ٕٞيكٍي ٚ زايٕي عٛض ثٝ ضا فمط حصف تٛا٘ٙس ٔي تٟٙبيي ثٝ وٝ اؾت ٔٙبثقي ثٟجٛز ٚ

  .قٛز قبُٔ ٞٓ ضا فطٍٞٙي ٚ ارتٕبفي تٛؾقٝ ثّىٝ ٘جبقس التهبزي ضقس ثٝ حسٚزٔ فمظ وٝ زٞيٓ ٌؿتطـ ضا تٛؾقٝ

زض يه رٕـ ثٙسي ٔي تٛاٖ ٌفت تٛؾقٝ پبيساض تٟٙب ثٝ ٔقٙي حفبؽت نطف اظ ٔحيظ ظيؿت ٘يؿت. ثٝ فجبضت زيٍط زض ٔفْٟٛ 

ٌطؾٍٙي ٍ٘ٝ زاقت ٚ اظ عطف زيٍط تٛؾقٝ پبيساض ٕ٘ي تٛاٖ لكط فؾيٕي اظ ٔطزْ ضا ثٝ ثٟب٘ٝ حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت زض فمط ٚ 

ٕ٘ي تٛاٖ ثٝ ثٟبي تٛؾقٝ ؽطفيت ٞبي لبثُ تحُٕ ٔحيظ ضا ٘بزيسٜ اٍ٘بقت ٚ ثٝ ثٟب٘ٝ تٛؾقٝ ٚ ترطيت فعايٙسٜ، ٔٙبثـ حيبت 

 ثرف وطٜ ظٔيٗ ضا ٘بثٛز وطز. ثط لطاضي تقبزَ ٚ تٛاظٖ ثيٗ ٔٙبثـ ٚ ٔهبضف وطٜ ظٔيٗ ضوٗ انّي ٘يُ ثٝ پبيساضي اؾت.

اض ثط ؾٝ پبيٝ تٛؾقٝ التهبزي، ارتٕبفي ٚ ٔحيظ ظيؿتي اؾتٛاض اؾت. زض تقطيف رسيس، ضاثغٝ فمط ٚ ثي ؾٛازي ثب پبيس ٝتٛؾق

ترطيت ٔحيظ ظيؿت ضٚقٗ ٔي قٛز.ثطاي ضؾيسٖ ثٝ پبيساضي ٔحيظ ظيؿتي ثبيؿتي ثٝ وطأت ا٘ؿب٘ي ٚ ٌكٛزٖ حك ا٘تربة 

تٛؾقٝ پبيساض تٟٙب ٚؽيفٝ ٚ حك زِٚت هٕيٓ ؾبظي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞبي التهبزي ثطاي ثطاي ا٘ؿبٖ تٛرٝ قٛز. زض ايٗ تقطيف، ت

ٞب ٘يؿت، ثّىٝ ؾبظٔبٖ ٞبي غيط زِٚتي، التهبز ثرف ذهٛني ٚ ٟ٘بزٞبي ارتٕبفي ٚ ٔس٘ي ٍٕٞي قطوبيي ثب حمٛق ثطاثط 

 ٞؿتٙس.
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 زض قىُ قٕبضٜ يه اضتجبط ثيٗ ِٔٛفٝ ٞبي تٛؾقٝ پبيساض لبثُ ٔكبٞسٜ ٔي ثبقس.

 

 

 

 

 

 

 : ِٔٛفٝ ٞبي تكىيُ زٞٙسٜ تٛؾقٝ پبيساض 1 قىُ قٕبضٜ

  سٌذ تَسعِ ّشارُ ٍ سٌذ تَسعِ پايذار :

 ٔرطثي احطات ثٛزٜ الّيٕي تٙٛؿ يب تغييط پسيسٜ اظ ٘بقي وٝ ٞب ؾيالة ٚ ٞب ذكىؿبِي ٞب، آة ثس ويفيت آثي، وٓ قطايظ افعايف

 اؾت السأبتي ا٘زبْ ٚ تقييٗ إِّّي ثيٗ ٚ اي ٔٙغمٝ ي،ّٔ ٟ٘بزٞبي ٚ ؾبظٔبٟ٘ب چبِف انّي .زاضز وكٛضٞب اظ ثؿيبضي ضٚي ثط ضا

 .آيس فبئك ٔكىالت ٌٛ٘ٝ ايٗ ثط ثتٛا٘س وٝ

 SDG(Sustainble ٚ اٞساف تٛؾقٝ پبيساضMDG (Millnnium Development Goals )اٞساف تٛؾقٝ ٞعاضٜ ؾٙس 

Development Goals  ) ثيٗ إِّّي اؾت. ايٗ اؾٙبز ثٝ ضٚقٙي ثقٙٛاٖ لٛي تطيٗ ٚ رسيستطيٗ اؾٙبز اضائٝ قسٜ زض ٔزبٔـ

 ضاٞىبضٞبيي ضا ثطاي ٔمبثّٝ ثب ايٗ ٌٛ٘ٝ چبِف ٞب اضائٝ ٔي زٞس.

)  2015 ؾبَ تب قس٘س ٔتقٟس آٟ٘ب ٕ٘ٛز٘س (MDG) ٞعاضٜ تٛؾقٝ اٞساف ثيب٘يٝ تهٛيت ثٝ الساْ ُّٔ ؾبظٔبٖ فضٛ وكٛض 9تقساز 

 .ثٕٙبيٙس ٞعاضٜ ؾقٝتٛ اٞساف ثٝ زؾتطؾي ثطاي ضا ذٛز تالـ حساوخط ؾبَ( 15

 

 MDG: اٞساف ؾٙس تٛؾقٝ ٞعاضٜ  2قىُ قٕبضٜ
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 لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت ٞفتٕيٗ ٞسف تٛؾقٝ ٞعاضٜ تضٕيٗ پبيساضي ٔحيظ ظيؿت ٔي ثبقس. 2ٕٞبٖ عٛض وٝ زض قىُ قٕبضٜ 

 زض 2015 ؾبَ ؾپتبٔجط زض پبيساض تٛؾقٝ اٞساف ؾٙسزض ذهٛل ؾٙس اٞساف تٛؾقٝ پبيساض ثيبٖ ايٗ ٘ىتٝ الظْ اؾت وٝ 

 پبيساض، تٛؾقٝ اٞساف ثٝ ضؾيسٖ ثطاي ٔتحس ُّٔ . ؾبظٔبٌٖطفت لطاض ثطضؾي ٔٛضز ُّٔ ؾبظٔبٖ فضٛ وكٛض 193 ثٛؾيّٝ ٘يٛيٛضن

 ٔي ٔتقٟس ٚ ٔٛؽف يٛ٘ؿىٛ ٕٞچٖٛ إِّّي ٚ ثيٗ ترههي ٞبي آغا٘ؽ وّيٝ وٝ ٕ٘ٛزٜ تهٛيت ٚ تقييٗ ضا والٖ ٞسف 17

 :اظ فجبضتٙس اٞساف ايٗ. ٕ٘بيٙس تٙؾيٓ ثطايٗ اؾبؼ ضا زذٛ ٔست ثّٙس ٚ ٔست ٔيبٖ ضاٞجطز وٝ ثبقٙس

 .فمط ثٝ زازٖ پبيبٖ -1

 .ٌطؾٍٙي ثٝ زازٖ پبيبٖ -2

 .ضفبٜ ٚاضتمبء ؾبِٓ ظ٘سٌي -3

 .ويفيت ثب آٔٛظـ -4

 .رٙؿيتي ثطاثطي -5

 .ٕٞٝ ثطاي پؿبة ثٟساقتي تهفيٝ ٞبي ؾيؿتٓ ٚ ؾبِٓ آة ثٝ زؾتطؾي تضٕيٗ -6

 نطفٝ ثٝ ٔمطٖٚ ٚ پبن ا٘طغي ثٝ زؾتطؾي -7

 .ٚوبضقبيؿتٝ پبيساض تهبزيال ضقس -8

 .فطاٌيط ٚنٙقتي آٚض ٞبي،تبة ؾبذت ظيط اضتمبء -9

 .٘بثطاثطي وبٞف -10

 .آٚض ٚتبة پبيساض ٚرٛأـ قٟطٞب -11

 .پبيساض ٚٔهطف تِٛيس اٍِٛي -12

 .الّيٓ تغييطات ثب ٔجبضظٜ رٟت السأبت -13

 .ٚزضيبٞب اظاليب٘ٛؼ پبيساض اؾتفبزٜ -14

 .ظيؿتي تٙٛؿ ضفتٗ اظثيٗ ٚرٌّٛيطي اوٛؾيؿتٓ اضتمب -15

 .آٔيع ٚنّح پبيساض ربٔقٝ -16

 .پبيساض تٛؾقٝ ثطاي رٟب٘ي ٔكبضوت احيب -17

 ٕ٘بيٙس تالـ ثبيس ُّٔ ؾبظٔبٖ فضٛ وكٛضٞبي وّيٝ ، 2030 تب 2015 ؾبَ اظ ُّٔ، ؾبظٔبٖ تٛؾظ قسٜ افالْ اٞساف اؾبؼ ثط

 .يبثٙس زؾت إِّّي يٗٚث اي ٔٙغمٝ ّٔي، ؾغح زضؾٝ يىسيٍط تقبُٔ ٚ ٕٞىبضي ثب پبيساض تٛؾقٝ ٞبي قبذم ٚ اٞساف ثٝ وٝ
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 ٞبيكبٖ، ٘يبظ زضتبٔيٗ آتي ٘ؿّٟبي ٞبي تٛا٘بيي ثٝ وطزٖ ٚاضز ذسقٝ ثسٖٚ ضا رٛأـ فقّي ٘يبظ وٝ اي تٛؾقٝ يقٙي پبيساض تٛؾقٝ

 .ٕ٘بيس تبٔيٗ

 

 

 

 

 

 

  SDGٌب٘ٝ تٛؾقٝ پبيساض  17: اٞساف  3قىُ قٕبضٜ

زؾتطؾي ثٝ ا٘طغي پبن ٚ ٔمطٖٚ ثٝ  SDGٞفتٕيٗ ٞسف  3 ٕٞبٖ عٛض وٝ زض ٔغبِت ثبال فٙٛاٖ قس ٚ ثط اؾبؼ قىُ قٕبضٜ

پؽ ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ  نطفٝ ٚ ٞكتٕيٗ ٞسف اظ اٞساف ٞفسٜ ٌب٘ٝ ضقس التهبزي پبيساض ٔي ثبقس

تٛؾقٝ  ٌب٘ٝ تٛؾقٝ پبيساض ٚ اٞساف ٞكت ٌب٘ٝ ؾٙس 17تٛؾقٝ وٝ اضتجبط تٍٙبتٍٙي ثب ٔهطف ا٘طغي زاضز ثبيس ثط اؾبؼ اٞساف 

 ٞعاضٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي الساْ وٙيٓ وٝ زض ٟ٘بيت پبيساضي ٔحيظ ظيؿت تضٕيٗ ٌطزز.

  چگًَگي رسيذى تِ تَسعِ پايذار :

 ٚ عجيقي ٔٙبثـ ٚضقيت ٚ ٔٛلقيت اظ افطاز ته ته آٌبٞي ثب ٕٞطاٜ ٚ ثٛٔي فٕستبً ٞبي تٛؾقٝ پبيساض حبنُ فقبِيت

 يبفتٍي فٙٛاٖ تٛؾقٝ ثٝ تٛاٖ ٔي أطٚظٜ وٝ ٞبيي قبذمٌيطز.  لطاض يا٘ؿب٘ ربٔقٝ تٛؾقٝ اؾبؼ ثبيس وٝ اؾت، ظيؿت ٔحيظ

 ظٚاَ ثب وكٛضٞب تٛؾقٝ ضٚ٘س وٝ وطز ثطضؾي تٛاٖ ٔي اضتجبط ايٗ زض. اؾت پبيساض تٛؾقٝ ٞبي قبذم ؾٙزيس، وكٛض

ا٘س تٛ ٔي تٛؾقٝ بآي قٛز ظيؿت ٔحيظ ضفتٗ ثيٗ اظ ثبفج فٕٛٔي ضفبٜ ٚ التهبزي پيكطفت اٌط. زاضز اي ضاثغٝ چٝ ظيؿت ٔحيظ

 اؾتفبزٜ يبفتٍي تٛؾقٝ ؾٙزف ثطاي ظيط ٔحيغي ظيؿت ٞبي قبذم ٚ ٔقيبض اظ تٛاٖ ٔفْٟٛ ٚٔقٙبيي زاقتٝ ثبقس. ثٙبثطايٗ ٔي

 .وطز

 ٘ؾط ثٝ ظثبِٝ، ثٟساقتي زفـ ثطاي وبفي فضبي ٘جٛز ٚ ؾٛ يه اظ ٔهطف فطًٞٙ قٟط٘كيٙي، ٌؿتطـ ِحبػ ثٝ:  دفع ستالِ -1

 ٘يبظٔٙس ربٔقٝ ؾبظي آٌبٜ ٚ آٚضي فٗ ٚ ٔبِي ٔٙبثـ ثٝ اِجتٝ وٝ. ثبقس ؾبظ ٗ ٔقضُ چبضٜاي حُ زض تٛا٘س ٔي آٖ ثبظيبفت ضؾس ٔي

 .اؾت

 اظ يىي تٛاٖ ٔي ضا ذبن ويفيت ٚ وٕيت حفؼ ثكط، غصاي وطزٖ فطاٞٓ زض ذبن ٚيػٜ ٘مف ِحبػ ثٝ: خاك فزسايص -2

 .زا٘ؿت يبفتٍي تٛؾقٝ ٞبي ٔالن
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ٝ تإحيط فضبي ؾجع ٚ احطات ٔفيس آٖ اظ رّٕٝ افعايف ضعٛثت ٞٛا ٚ ذبن، ث تٛرٝ ثب رٟبٖ ٘مبط الهي زض أطٚظٜ: ماري جٌگل -3

 فضبٞبي ثط ثيكتط چٝ ٞط تب اؾت ايٗ ثط تالـ ظٞىكي، رٌّٛيطي اظ فطؾبيف ذبن، تهفيٝ ٞٛا، تقسيُ ٌطٔبي ٔحيظ ٚ غيطٜ، 

 ٚ زاضز نقٛزي ضٚ٘س ٞب ُرٍٙ ترطيت طفتٝپيك وكٛضٞبي ثطذالف ؾْٛ رٟبٖ وكٛضٞبي زض ٔتإؾفب٘ٝ. قٛز افعٚزٜ عجيقي ؾجع

 تٛا٘س ٔي وٝ چطا. زاضز ظٔيٙٝ ايٗ زض اي وٙٙسٜ تقييٗ ٘مف ا٘ؿبٖ وٝ وطز اشفبٖ ثبيس. ٘يؿت ٔؿتخٙي لبفسٜ ايٗ اظ ٘يع ٔب وكٛض

 فافعاي زض ٟٕٔي ٘مف فّٕي ٔسيطيت ٚ آثيبضي ٞبي عطح وبضٌيطي ثٝ ٚ ٟ٘بَ وكت ٚ پطٚضـ ؾبظٌبض، ٞبي ٌٛ٘ٝ ا٘تمبَ ثب

 ثطاي ٔقيبضي تٛا٘س يفب وٙس. ثٙبثطايٗ ٘حٜٛ ٔطالجت اظ رٍّٟٙب ٚ فضب ٞبي ؾجع عجيقي زض ٞط وكٛضي ٔيا ؾجع فضبٞبي

 ثبقس. يبفتٍي تٛؾقٝ

 ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ عجيقي، ٌبظ: ٘ؾيط ٞبيي ؾٛذت ثب تٛاٖ ٔي. زاض٘س ٞٛا آِٛزٌي زض ٟٕٔي ٘مف فؿيّي ؾٛذتٟبي: َّا آلَدگي -4

 ٔيعاٖ وبٞف ثبفج قٟطي تطاثطي ٚ نٙبيـ زض آِٛزٌي وٙتطَ ٕٞچٙيٗ ٚ وٙٙس يزبز ٔيا ضا وٕتطي زٌيآِٛ وٝ ثبز ٚ ذٛضقيس

 . اؾت فٕٛٔي فطًٞٙ تمٛيت ٚ فٙبٚضي ٚ ٞعيٙٝ ٘يبظٔٙس ايٟٙب أب قس، آِٛزٌيٟب

 اظ ٘بقي يذبو ٚ آثي ٞبي ٔحيظ ثطاحطآِٛزٌي ٞب اوٛؾيؿتٓ حجبت ٚ پبيساضي وٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ ثب :فاضالب هْار ٍ تصفيِ -5

 ٌؿتطـ اظ نٙقتي ٔطاوع ٚ قٟطٞب زض آٖ تهفيٝ ٔيعاٖ ٚ فبضالة ٟٔبض ثب تٛاٖ ٔي قٛ٘س، ٔي ٞبتٟسيس ةفبضال

 .ثبقس ٔي فٕٛٔي فطًٞٙ تمٛيت ٚ ٞعيٙٝ ٚ فٙبٚضي ٘يبظٔٙس ٘يع ايٟٙب أب. وطز ٞبرٌّٛيطي آِٛزٌي

ُ ٔرتّفي ثؿتٍي زاضز وٝ يىي اظ ايٗ فٛأ ثٝ تٛؾقٝ ٞبي ٔالن ثٝ زؾتيبثي وٝ ٌطفت ٘تيزٝ تٛاٖ ٔي فٛق ٔغبِت ثٝ تٛرٝ ثب

 فٛأُ ٚرٛز ثبٚضٞبي فطٍٞٙي ٔٙبؾت زض ربٔقٝ اؾت.

  راتطِ تَسعِ پايذار ٍ تاٍرّاي فزٌّگي :

 ضوٗ تطيٗ اؾبؾي فٙٛاٖ ثٝ ا٘ؿبٖ ثٝ تٛرٟي ا٘ؿبٖ ضا ثٝ ٞيچ ٚرٝ ٘جبيس رسا اظ عجيقت، فطًٞٙ ٚ ٔحيظ فطو وطز ٚ ثي

 اغّت قىؿت ثٝ تٛرٝ ثب پبيساض تٛؾقٝ ِحبػ ايٗ ثٝ. اؾت تٛؾقٝ ٘ؾطيبت ٞبي ٘بوبٔي ٚ قىؿت زاليُ ٟٕٔتطيٗ اظ تٛؾقٝ،

 ٟٕٔي ٘مف ا٘ؿب٘ي ٔمِٛٝ يه فٙٛاٖ ثٝ فطًٞٙ. زا٘س فقبَ ٚ ٔؿتميٓ ٔطزْ ضا قطط تٛؾقٝ ٔي حضٛض تٛؾقٝ، ٔتساَٚ ٘ؾطيبت

 افؾٓ لؿٕت. اؾت ا٘ؿب٘ي ضفتبض اؾبؼ ٚ پبيٝ فطًٞٙ قس بضٜاق لجالً وٝ ٕٞب٘غٛض. وٙس ٔي ايفب ٔحيظ أٙيت ٚ پبيساض تٛؾقٝ زض

 تٛا٘يٓ ٔي ٔب اظ وساْ ٞط. ٌيطز ثبٚضٞبي فطٍٞٙي نٛضت ٔي ثطاؾبؼ ٟٔٓ، ثؿيبض ضفتبض چٝ ٚ إٞيت وٓ ضفتبض چٝ ا٘ؿب٘ي، ضفتبض

....  ٚ زيٍطاٖ ثٝ احتطاْ ٘حٜٛ ن،پٛقب غصا، ٘ٛؿ ٔخالً وٙيٓ، ٍ٘بٜ ٔٙؾط ايٗ اظ زٞيٓ ٔي ا٘زبْ ضٚظ عي وٝ ٞبيي فقبِيت ٚ افٕبَ ثٝ

٘زبْ قسٜ اؾت. زض نٛضت ا٘زبْ ايٗ وبض ا «اؾتسالَ ٚ ٔحبؾجبت» ثطاؾبؼ آٟ٘ب اظ تقساز چٝ ثجيٙيٓ ٚ ثكٕبضيٓ ضا ٞب فقبِيت ايٗ ،
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ٚ لؿٕت فٕسٜ آٖ « ٔحبؾجبت ٚ اؾتسالَ»اٍ٘كت قٕبضي اظ ٔزٕٛفٝ ضفتبضٞبي ٔب ثطاؾبؼ ٔالحؾٝ ذٛاٞيٓ وطز وٝ فمظ تقساز

 ذٛز پيطأٛ٘ي ٔحيظ ثب اضتجبط زض ا٘ؿبٖ ضفتبضٞبي اظ تٛرٟي لبثُ ثرف وٝ آ٘زب اظ. ٌيطز طاؾبؼ ثبٚضٞبي فطٍٞٙي نٛضت ٔيث

 ذٛز پيطأٖٛ عجيقت ٚ ظ٘سٌي ٔحيظ ثب اضتجبط زض ثكطي ربٔقٝ وٝ ضا ضفتبضٞبيي اظ ثؿيبضي ٌيطيٓ  ٔي ٘تيزٝ پؽ. ثبقس ٔي

 احتيبربت وٝ اي تٛؾقٝ) پبيساض تٛؾقٝ وٝ آيس ثطٔي چٙيٗ فٛق ٔغبِت اظ .اؾت ٍٙيفطٞ ثبٚضٞبي ٕٞيٗ اظ ٘بقي زٞس ٔي ا٘زبْ

 ضفتبضٞبي ا٘زبْ ٔؿتّعْ( ٕ٘بيس ثطآٚضزٜ ذٛز، ٘يبظٞبي وطزٖ تإٔيٗ زض آتي ٞبي ؿُ٘ تٛا٘بيي ثٝ ظزٖ ِغٕٝ ثسٖٚ ضا حبضط ٘ؿُ

                                                             .                      اؾت ا٘ؿب٘ي ظ٘سٌي ٔرتّف ٞبي ظٔيٙٝ زض ٚيػٜ ٚ ذبل

 پايذار: تَسعِ فزايٌذ تزاي فزٌّگي هٌاسة تاٍرّاي

 :جاهعِ فزٌّگي تاٍرّاي تز علوي ًگزش حامويت( الف

ي ثط فطًٞٙ بيساض اظ رٙجٝ فطٍٞٙي ثساٖ ٘يبظ زاضز، ايٗ اؾت وٝ ثبيس ٍ٘طـ فّٕپ تٛؾقٝ رطيبٖ وٝ ذهيهٝ تطيٗ ٟٔٓ ٚ اِٚيٗ 

 يب فّت اي حبزحٝ ٞط وٝ ثبقٙس وطزٜ اضبفٝ ضا تفىط ايٗ ذٛز فطٍٞٙي آضاي ٔزٕٛفٝ ثٝ ثبيس ٞب ربٔقٝ حبوٓ قٛز. يقٙي ا٘ؿبٖ

 وٝ اؾت فّّي اظ ٘بقي افتس ت اتفبق ٔيظيؿ ٔحيظ ٚ عجيقت ثب اضتجبط زض وٝ رسيسي حبزحٝ ٞط ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ. زاضز فّّي

 ظيؿت ٔحيظ آِٛزٌي اظ ٘بقي قبيـ، ٞبي ثيٕبضي اظ ثؿيبضي اؾت قسٜ ٔكرم أطٚظٜ. ٌطزز وكف فّٕي نٛضت ثٝ ثبيؿت ٔي

 ٞبي ثيٕبضي ٚ ٞب ؾطعبٖ ،ا٘ٛاؿ فضٛٞب ٘مم. ؾت آثي ٞبي آِٛزٌي اظ ٘بقي غيطٜ، ٚ ٞپبتيت ٚثب، حهجٝ، ٔب٘ٙس أطاضي. ثبقس ٔي

 فّٕي زيس ٞب ا٘ؿبٖ اٌط. ٔب٘س ذٛاٞس ثبلي ؾبَ عاضٞ نسٞب آٖ ظيب٘جبض احطات وٝ اؾت اي ٞؿتٝ ٞبي ؾتي ٘بقي اظ آِٛزٌيپٛ

 پي ٚ اؾت ظٔيٗ قسٖ ٌطْ فٛأُ تطيٗ ٟٔٓ اظ يىي عجيقي ؾجع پٛقف ٚ فضب ضفتٗ ثيٗ اظ وٝ ثطز ذٛاٞٙس پي ثبقٙس، زاقتٝ

ضظي، ٛازث ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔب٘ٙس: ثطٚظ ذكىؿبِي ٚ لحغي، ثحطاٖ آة قطة ٚ وكبٚح زازٖ ضخ ثبفج ظٔيٗ قسٖ ٌطْ وٝ ثطز ذٛاٞٙس

 .قٛز ٔي....  ٚ ثٟٕٗ ؾمٛط ٚ ؾيُ قسٖ ربضي رب٘ٛضي، ٚ ٌيبٞي ٞبي اظ ثيٗ ضفتٗ رٍّٟٙب ٚ ٔعاضؿ، ٘بثٛزي ٌٛ٘ٝ

ربٔقٝ ثٝ ٔؿبيُ ٚ  افطاز ذٛز ثٝ ذٛز قٛز، اضبفٝ ربٔقٝ فطًٞٙ ثٝ فّٕي افتمبز ٚ ثبٚض لبِت زض ٞب آٌبٞي ايٗ اٌط پؽ

 ٔحيظ اظ حفبؽت ٔؿئَٛ ضا ذٛز افطاز ته ته ٚ ثطز ذٛاٞٙس پي يقيعج ٔٙبثـ ٚ ظيؿت پيبٔسٞبي ٘بقي اظ ٘بثٛزي ٔحيظ

 .زا٘ٙس ٔي قبٖ ظ٘سٌي
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 : ديگزاى حقَق رعايت ٍ ّا اًساى تزاتزي تِ اعتقاد( ب

فٙٛاٖ تفىطي فطٍٞٙي زض ربٔقٝ رب ثيفتس وٝ  ثٝ فىط ايٗ وٝ اؾت، ايٗ پبيساض تٛؾقٝ ثطاي ٔٙبؾت فطٍٞٙي ٚيػٌي زٚٔيٗ

 زا٘ؿتٗ ٘بثطاثط ٚ ٞب ا٘ؿبٖ ٘ػازي ثٙسي ضزٜ ثطاي ٔقيبضي ٚ ٔجٙب ٞيچ فّٕي ٔغبِقبت زض. ٞؿتٙس ثطاثط يىسيٍط ثب ٚالـ ثٝ ٞب ا٘ؿبٖ

لت ذٛزثٝ ذٛز ثط ايٗ ٚ آٖ قس٘س، ٔقتمس ٞب ا٘ؿبٖ ثطاثطي ثٝ فطٍٞٙي ثبٚض فٕك زض ٚالـ ثٝ ا٘ؿب٘ي ربٔقٝ اٌط. ٘ساضز ٚرٛز آٟ٘ب

 آٖ پيبٔسٞبي ثٝ ٘ؿجت ٚ ؾبظ٘س ٚاضز عجيقت ثٝ ٘بپصيطي رهي ٘جبيس نسٔبت رجطاٖثبٚض ذٛاٞٙس ثٛز وٝ ثطاي ضفبٜ ٚ اؾتفبزٜ ق

 احتيبد اٚ وٝ عٛضي ٕٞبٖ ؾبظز ٔي أط ايٗ ثٝ ّٔعْ ضا ربٔقٝ افطاز ٞب، ا٘ؿبٖ ثطاثطي ثٝ افتمبز. ثبقٙس تفبٚت ثي آيٙسٜ ٘ؿُ ثطاي

 .ثبقٙس ٔي ظ٘سٌي ثطاي ؾبِٓ ٔحيغي ٚ عجيقي ٔٙبثـ ٘يبظٔٙس ٘يع آيٙسٜ ٞبي حيغي ؾبِٓ ثطاي ظ٘سٌي زاضز زيٍطاٖ ٚ ٘ؿُٔ ثٝ

 : تياى آسادي تِ فزٌّگي تاٍر ٍ اعتقاد( ج

ٚ  ؾيبؾي آظازي ثٝ ثبٚض ٚ افتمبز. ثبقس ٔي ربٔقٝ زض ثيبٖ آظازي ثٝ افتمبز پبيساض تٛؾقٝ ثطاي ٔٙبؾت فطٍٞٙي ٚيػٌي ؾٛٔيٗ

 افتمبز چٙيٗ اٌط. ثبقس ربٔقٝ فطٍٞٙي ٞبي اضظـ اظ ثركي ثبيس فٕٛٔي تفبٞٓ يبفتٗ زض ؾقي ٚ ٌٚٛ افتمبز ثٝ ثحج ٚ ٌفت

 ثٝ حطاد چٛة اي ثٟب٘ٝ ٞط ثٝ وٝ زٞٙس ٕ٘ي ضا اربظٜ ايٗ ذٛز ثٝ ٌبٜ ٞيچ ٘فٛش ثب افطاز قٛز، حبوٓ اي ربٔقٝ ٞط زض فطٍٞٙي

 ٛضز ثبظذٛاؾت ٔطزٔي لطاض ذٛاٞٙس ٌطفت.ٔ وٝ چطا ثع٘ٙس ّٔي حطٚت ٚ ٔٙبثـ

 : تِ هٌاتع طثيعي ٍ هحيط سيستد( اعتقاد ٍ تاٍر هعٌَي 

ثبالذطٜ چٟبضٔيٗ ٚيػٌي فطٍٞٙي ٔٙبؾت ثطاي تٛؾقٝ پبيساض ايٗ اؾت وٝ ثبٚض نطفبً ٔبزي ثٝ عجيقت ثبيس اظ ثيٗ ثطٚز. زض 

فطًٞٙ ٔٙبؾت تٛؾقٝ پبيساض ٔطزْ، زض وٙبض تٛرٝ وٕي ثٝ عجيقت ثبيس ثٝ عجيقت ٚ ٔٙبثـ عجيقي اظ ثقس ويفي ٘يع تٛرٝ زاقت. 

 تإحيطي ا٘ؿبٖ، ضٚاٖ ٚ ضٚح ثطاي وٝ آضأكي ثٝ ٘سا٘ؿت،ثّىٝ آيس زضذتبٖ ضا تٟٙب ثٝ ٔيٜٛ ٚ اِٛاضي وٝ اظ آٖ ثٝ زؾت ٔياضظـ 

ايٗ افتمبز زضربٔقٝ ٔب رب  اٌط. زاقت تٛرٝ زاضز ثكطي ربٔقٝ ثطاي وٝ ٔقٙٛي ٔٙبفـ ؾبيط ٚ ٞٙطي آحبض ذّك احؿبؾبت، ضٚي وٝ

 ٚ ؾقي ٟ٘بيت ذسازازي ٘قٕبت ايٗ اظ ٔحبفؾت زض ٚ ٍ٘ط٘س ٔي احتطاْ زيسٜ ثٝ عجيقي ٞبي رّٜٛ تٕبْ ثٝ ٘ؿجت ٞب ثيفتس، ا٘ؿبٖ

 .ثطز ذٛاٞٙس وبض ثٝ ضا ذٛز تالـ

 :پايذار تَسعِ فزايٌذ هٌاسة فزٌّگي تحَل تزاي ساسي سهيٌِ چگًَگي

 ثبيس چٍٛ٘ٝ پبيساض تٛؾقٝ طايٙسف ثطاي فطٍٞٙي تحَٛ ايٗ تط، ارطايي ٚ تط ٔكرم عٛض زاذت وٝ ثٝپط ٔؿإِٝ ايٗ ثٝ ثبيس حبال

 فطًٞٙ وٝ وطز اقبضٜ ثبيس ايٙزب زض. وٙس وٕه تحَٛ ايٗ تط ؾطيـ ا٘زبْ ثٝ تٛا٘س ٔي چٍٛ٘ٝ وكٛض ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ ثٍيطز نٛضت
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ٚ فمبيس ٔٛضز لجَٛ ٘ؿجي فبٔٝ، زض حميمت ثيبٖ وٙٙسٜ قرهيت  آضا ٔزٕٛفٝ ٔفْٟٛ ثٝ يقٙي ٘ٛقتبض، ايٗ ٘ؾط ٔٛضز ٔفْٟٛ ثٝ

 قرهيت وٝ اؾت ؾبٍِي 15 تب 5 زض وٝ قٛز ٔي ٌفتٝ. ٌيطز از اؾت ٚ قرهيت ٞٓ زض ؾٙيٗ وٛزوي ٚ ٘ٛرٛا٘ي قىُ ٔيافط

 ضيعي ٔٝثط٘ب ثطاي وٝ اؾت ثسيٟي ضٚز ٔي قٕبض ثٝ ضٚ٘س ايٗ حؿبؼ زٚضاٖ ٘ٛرٛا٘ي ٚ وٛزوي زٚضاٖ يقٙي قٛز، ٔي ؾبذتٝ

 ؾٙيٗ ايٗ زض ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ. ٞؿتٙس وزب زض قرهيتي ٌيطي ىُق زٚضاٖ زض ٘ٛرٛا٘بٖ، ٚ وٛزوبٖ زيس ثبيس فطٍٞٙي تحَٛ

 ؾبظي فطًٞٙ. ؾبظ٘س ٔي اٍِٛ ٔبزض ٚ پسض اظ ٚ ٔقّٓ اظ آٟ٘ب زٚضاٖ ايٗ زض. ٌصضا٘ٙس ٔي ذب٘ٝ زض يب ٔسضؾٝ زض فٕستبً ضا ذٛز ٚلت

 ٔطحّٝ ٚاضز رسي عٛض ثٝ ٞب ٖظٔٙس ايٗ اؾت وٝ زض ذب٘ٝ ٚ ٔسضؾٝ زضؾت فُٕ وٙيٓ ٚ زض ايٗ ٔىب٘يب پبيساض تٛؾقٝ ثطاي

 .ٌٙزس ٕ٘ي ٘ٛقتبض ايٗ زض وٝ زاضز تطي ٔفهُ ثحج ثٝ احتيبد آٖ قسٖ  فّٕي چٍٍٛ٘ي. قٛيٓ فطٍٞٙي اٍِٛؾبظي

 پايذار ٍ اًزصي :تَسعِ 

ٔحسٚز ثٛزٖ ٔٙبثـ ا٘طغي فؿيّي ٚ ٔكىالت ٘بقي اظ ا٘تكبضات ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ اي ضطٚضت تٛرٝ ثيف اظ پيف ثٝ ا٘طغي ٞبي 

سيس پصيط ضا ثط ٍٕٞبٖ ضٚقٗ ؾبذتٝ اؾت چطا وٝ اظ ايٗ عطيك ٔي تٛاٖ ٔي تٛاٖ زض رٟت اٞساف تٛؾقٝ پبيساض ٘يع ٌبْ تز

 ثطزاقت.

اظ ٟٕٔتطيٗ فٙبنطي وٝ زض تٛؾقٝ پبيساض ٔٛحط اؾت ٔٙبثـ ا٘طغي ٔي ثبقس. زاقتٗ ا٘طغي ٔٙبؾت فٕسٜ تطيٗ فبُٔ التهبزي 

چطا وٝ ا٘ي يه ٘يبظ اؾبؾي ثطاي اؾتٕطاض تٛؾقٝ التهبزي، ضفبٜ ارتٕبفي، ثٟجٛز رٛأـ نٙقتي پؽ اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ؾت. 

ويفيت ظ٘سٌي ٚ أٙيت ربٔـ ٔي ثبقس. اٌط ا٘طغي ثٝ ٘حٛي تِٛيس ٚ ٔهطف قٛز وٝ تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ي ضا زض ثّٙس ٔست زض تٕبٔي 

ٛاٞس يبفت، ِصا تبٔيٗ ا٘طغي پبيساض ضطٚضت اثقبز التهبزي، ارتٕبفي ٚ ظيؿت ٔحيغي تبٔيٗ ٕ٘بيس، ٔفْٟٛ ا٘طغي پبيساض تحمك ذ

تٛرٝ فعايٙسٜ ايي ثٝ تٛؾقٝ پبيساض اؾت. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ زض ؾبِٟبي اذيط زض وكٛضٞبي ٔرتّف افٓ اظ پيكطفتٝ ٚ زض حبَ تٛؾقٝ 

ف ٚاثؿتٍي ثٝ ا٘طغي تزسيسپصيط )ا٘طغي ذٛضقيس، ا٘طغي ثبز، غئٛتطٔبَ ٚ...( رٟت ايزبز تٙٛؿ زض اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ ا٘طغي ٚ وبٞ

 يبثي ثٝ ا٘طغي پبيساض ٔقغٛف زاقتٝ ا٘س.يه حبُٔ ا٘طغي ٚ ٔالحؾبت ظيؿت ٔحيغي ثطاي زؾت 

ثبال ضفتٗ ليٕت ؾٛذت ٞبي فؿيّي، ٔالحؾبت ظيؿت ٔحيغي، أٙيت تبٔيٗ ا٘طغي، پيكطفت تىِٙٛٛغي ٚ تٛريٝ التهبزي زض 

ايٗ لّٕطٚ ثٝ عٛض زائٓ زض حبَ تغييط ثٝ ٞط حبَ پصيط ٞؿتٙس.ثطذي ٔٛاضز ثٝ عٛض فٕسٜ تقييٗ وٙٙسٜ آيٙسٜ ا٘طغي ٞبي تزسيس

 ثٛزٜ ٚ آيٙسٜ ايٗ تغييطات ٕ٘بيبٍ٘ط وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ٚ ٌؿتطـ ٘فٛش آٖ زض ثبظاض ا٘طغي ز٘يب ٚ ضؾيسٖ ثٝ ا٘طغي پبيساض اؾت.

ٛى زيٍط، تٛؾقٝ پبيساض ٚ قٛز. اظ ؾ ٘طغى ثٝ ٔٙعِٝ ٔٛتٛض تٛؾقٝ التهبزي، ارتٕبفى ٚ ثٟجٛز ويفيت ظ٘سٌى ا٘ؿبٖ تّمى ٔىا

ثسٖٚ تطزيس ٔٙبثـ  .حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت زض ٌطٚ اؾتفبزٜ زضؾت ٚ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ ا٘طغى ثرهٛل ا٘طغيٟبى تزسيس پصيط اؾت
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ا٘طغي ٚ ثٝ عٛض ذبل ؾٛذتٟبي فؿيّي أطٚظٜ اظ ٟٕٔتطيٗ ٔٙبثـ زض چطذٝ تِٛيس نٙقتي ثٝ قٕبض ٔي ضٚ٘س، ثٝ عٛضي وٝ ثٝ 

زض ايٗ ٔيبٖ، وكٛضٞبيي چٖٛ  .وٙبضٌصاقتٗ ايٗ ٔٙبثـ ثب تىيٝ ثط ٞط ٔٙجـ ا٘طغي زيٍطي لبثُ تهٛض ٘يؿتٞيچ ٚرٝ أىبٖ 

ٞبي ٌعاف ٚ تٟٙب ثب تمجُ ٞعيٙٝ اؾترطاد، ثٝ عٛض ٚؾيقي أىبٖ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ايٗ ٔٙبثـ ضا زاضا  ايطاٖ ثسٖٚ پطزاذت ٞعيٙٝ

إٞيت تّمي وطزٖ اؾتفبزٜ نحيح ٚ ٔجتٙي ثط ٔٙغك التهبزي  حتي ثيٞؿتٙس ٚ قبيس ايٗ ٔٛضٛؿ ذٛز زِيّي ثط وٓ إٞيت ٚ 

ثطاثط چيٗ اؾت. زضاضٚپب زض ٞط  2ثطاثط وب٘بزا ٚ  4ثطاثط غاپٗ،  17چٙب٘ىٝ قست ٔهطف ا٘طغي زض ايطاٖ  .اظ ؾٛذتٟبي فؿيّي ثبقس

ٔىقت اؾت ٚاٌط ايٗ ضٚ٘س ضقس ٔتط 30ٔي قٛز، زض حبِي وٝ ايٗ ضلٓ زضايطاٖ  ٔتطٔىقت ٌبظ ٔهطف 4ٔتطٔطثـ اظ ؾبذتٕبٖ 

  ٔسيطيت نحيحي زض ذهٛل تٛظيـ ٚ ٔهطف ا٘طغي زض وكٛض نٛضت ٘پصيطز، زض آيٙسٜ ٔهطف ا٘طغي زض وكٛض ازأٝ يبثس ٚ

ٞبي ٔهطف وٙٙسٜ، ثي  ضٚيٝ ٔهطف ٚ ثٝ تجـ آٖ قست ا٘طغي زض ٕٞٝ ثرف افعايف ثي .٘عزيه ثبثحطاٖ ضٚثطٚ ذٛاٞيٓ قس

ٌصاضي زض تٛؾقٝ وبضثطز  ؾبظي ٔهطف ا٘طغي ٚ تٛرٝ ٘ىطزٖ ثٝ ؾطٔبيٝ پػٚٞف ٞبي حٛظٜ ثٟيٙٝ ٌصاضي زض تٛرٟي ٚ ؾطٔبيٝ

ٔحيغي ٚ آحبض ٔٙفي ثط ثٟساقت ٚ ؾالٔت ربٔقٝ، اظ  ٘بپصيط ظيؿت ا٘طغي ٞبي ٘ٛ، لبچبق ا٘طغي ٚ تجقبت ٔٙفي ٚ ثقضبً ثطٌكت

 وٝ اؾت ثب ا٘تكبض ثيكتط آاليٙسٜ ٞبي ظيؿت ٔحيغي ٔهطف ا٘طغي ثيكتط ٔتطازفاظ عطفي  رّٕٝ ايٗ تبحيطات ٔرطة ثٛزٜ اؾت

زض نسض تٟسيسات ظيؿت ٔحيغي ٔؿبِٝ ٌطْ قسٖ وطٜ ظٔيٗ ٔغطح اؾت. ايٗ تٟسيس ؾيبؾت ا٘طغي ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ضا قىُ 

 .زازٜ ٚ الظْ اؾت وٝ ايٗ ٔٛضٛؿ ثب رعئيبت ثيكتطي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز

ؿ ثركي ثٝ ٔٙبثـ ا٘طغي، تٛؾقٝ پبيساض ٚ ايزبز أٙيت ا٘طغي، ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي پبيبٖ پصيطي ٔٙبثـ ؾٛذتٟبي فؿيّي، تٙٛ

٘بقي اظ ٔهطف ا٘طغي فؿيّي اظ يه عطف ٚ پبن ٚ تزسيس پصيط ثٛزٖ ٔٙبثـ ا٘طغيٟبي ٘ٛ ٘ؾيط ذٛضقيس، ثبز، ظيؿت تٛزٜ 

ي ٞبي تزسيس پصيط ٚ افعايف ؾٟٓ تٛؾقٝ ٚ ٌؿتطـ اؾتفبزٜ اظ ا٘طغ ثٝ رٟب٘يبٖ رسي تٛرٝ ثبفج زيٍط عطف اظ…)ثيٛٔبؼ(،

 .ايٗ ٔٙبثـ زض ؾجس ا٘طغي رٟب٘ي قسٜ اؾت

 سيست: هحيط تز فسيلي ّاي سَخت هصزف اثزات

 ٚ ؾٕي ٞبي آاليٙسٜ زاضاي ا٘ٛاؿ ؾٛذتٟب ايٗ. قٛز ٔي تإٔيٗ فؿيّي ؾٛذتٟبي ٚؾيّٝ ثٝ رٟبٖ زض ٔهطفي ا٘طغي افؾٓ ثرف

 ظيؿت احطات ٌطچٝ. قٛ٘س ٔي ٚاضز ا٘ؿبٖ غصايي ظ٘زيطٜ ٟ٘بيت زض ٚ ظيؿت ٔحيظ ثٝ ٔرتّف عطق اظ وٝ ٞؿتٙس ذغط٘بن

 أب اؾت، قٕبض ثي غيطٜ ٚ ٌيبٞي پٛقف ٞٛا، ذبن، ظيطظٔيٙي، آثٟبي ؾغحي، آثٟبي ثط فؿيّي ؾٛذتٟبي اظ اؾتفبزٜ ٔحيغي

 ثبفج فؿيّي ؾٛذتٟبي احتطاق.اؾت تٛرٝ ٔٛضز ثيكتط آٟ٘ب وٙٙسٌي ذٙه احط ٚ شضات ٚ اي ٌّرب٘ٝ احطات ٞٛا، آِٛزٌي ٔجحج

 آاليٙس ا٘تكبض ٔيعاٖ. ٌطزز ٔي ٞٛا زض وطثٗ اوؿيس زي ٚ وطثٗ اوؿيس ٔٛ٘ٛ ٘يتطٚغٖ، ٚ ؾِٛفٛض اوؿيسٞبي اظ فؾيٕي حزٓ ٚضٚز
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 ٔي ٞٛا آِٛزٌي. زاضز ثؿتٍي آِٛزٌي وٙتطَ زض قسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ ٞبي ٔىب٘يعْ ٕٞچٙيٗ ٚ ؾٛذت ٘ٛؿ تطويت، ثٝ فٛق ٞبي ٜ

 عطيك اظ زٚز قىُ ثٝ آِٛزٌي ايزبز انّي فّت قٟطٞب زض. قٛز پسيساض ٔقّك شضات ٚ اؾيسي ثبضاٖ ،ٚزٜز قىُ ثٝ تٛا٘س

 پبيساض، ٌبظٞبي اظ ثطذي ظيبز ؽطفيت زِيُ ثٝ ظٔيٗ وطٜ قسٖ ٌطْ%(.  90 حسالُ) اؾت قسٜ شوط اتٛٔجيّٟب ذطٚري اٌعٚظٞبي

 زي ٔصوٛض، ٌبظٞبي ٔيبٖ اظ. اؾت حطاضت رصة زض ٘يتطٚغٖ ساوؿي ٚ تطٚپٛؾفط اظٖ ٔتبٖ، فطئٟٛ٘ب، وطثٗ، اوؿيس زي ٔب٘ٙس

 ظٔيٗ ؾغح اظ لطٔع ظيط تكقكقبت ذطٚد اظ ثّىٝ ؾبظز، ٔي ٟٔيب رٛ اظ ضا فطاثٙفف تكقكقبت فجٛض أىبٖ تٟٙب ٘ٝ وطثٗ اوؿيس

 ٚ ٘يطٌٚبٟٞب اظ ذطٚري ٔٛاز قبُٔ) ٚظٖ ؾجه شضات زيٍط ٚ غجبض ٚ ٌطز عطفي اظ. وٙس ٔي رٌّٛيطي ٘يع رٛ اظ ذبضد ثٝ

 ثسيٗ ٚ ثٛزٜ ذٛضقيسي تكقكقبت تمّيُ ثٝ لبزض ٔب٘ٙس، ٔي ثبلي ٞٛا زض ذبني ظٔبٖ ٔست زض ٔقّك نٛضت ثٝ وٝ( اتٛٔجيّٟب

 .ٌصاض٘س ربي ثط ظيؿت ٔحيظ زض ضا اي وٙٙسٜ ذٙه احطات تٛا٘ٙس ٔي تطتيت

 سَخت: جايگشيٌي سياست

 نٙقتي افعايف ٘فتي، ٔحهٛالت ليٕت افعايف اي، ٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي ضا٘تكب افعايف فؿيّي، ؾٛذتٟبي اظ افعٖٚ ضٚظ اؾتفبزٜ

 ٕ٘ٛزٖ ربيٍعيٗ ثطاي ٔٙبؾت ؾٛذتي يبفتٗ ز٘جبَ ثٝ زا٘كٕٙساٖ تب قسٜ ثبفج ؾٛذتٟب ايٗ ٔٛرٛز شذبيط وبٞف ٚ ز٘يب ؾبظي

 ٔٙبؾجي ربيٍعيٗ ي،آِٛزٌ وبٞف ٚ ٔٙبثـ ثٛزٖ تزسيسپصيط ٚ ظيبز ٔٙبثـ ذبعط ثٝ ٌيبٞي ؾٛذتٟبي. ثبقٙس فؿيّي ؾٛذتٟبي

 فٕسٜ نٛضت ثٝ آٔطيىب ٚ ثطظيُ وكٛض رّٕٝ اظ ز٘يب وكٛضٞبي اظ ثؿيبضي ضاؾتب، ايٗ زض. ا٘س قسٜ فٙٛاٖ فؿيّي ؾٛذتٟبي ثطاي

 ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ ؾٛذتٟب ايٗ اظ اؾتفبزٜ ٚ تِٛيس ثطاي ز٘يب وكٛضٞبي اوخط ٚ ٞؿتٙس ؾٛذتٟب ايٗ اظ اؾتفبزٜ ٚ تِٛيس حبَ زض

 پيبٔسٞبي ٚ ٔقبيت ٔعايب، فؿيّي ؾٛذتٟبي ثب ٔمبيؿٝ زض ٌيبٞي ؾٛذتٟبي اظ اؾتفبزٜ ٚ تِٛيس اِجتٝ. ا٘س ٕ٘ٛزٜ ٞسفٍصاضي

 .زاضز ٕٞطاٜ ثٝ ٔرتّفي

 پبييس ٘رٛاٞس زيطي ا٘طغي، قٛ٘سٜ تزسيس ٔٙبثـ اظ اؾتفبزٜ ٚ وٙٛ٘ي ضٚ٘سٞبي تساْٚ نٛضت زض وٝ ٔقتمس٘س وبضقٙبؾبٖ اظ ثؿيبضي

 ثٝ ٔحبثب ثي ٚ ٞؿتٙس ٔتىي آٖ ثٝ ثكط تىِٙٛٛغي ٚ نٙقت وٝ ٔٙبثقي وٝ چطا ايؿتبز؛ ذٛاٞس ثبظ حطوت اظ تٕسٖ وبضٚاٖ وٝ

 ضا پصيط تزسيس ا٘طغي ٔٙبثـ تب اؾت آٖ ثط ا٘ؿب٘ي ربٔقٝ زِيُ ٕٞيٗ ثٝ. اؾت تزسيس لبثُ غيط ٚ ٔحسٚز ضؾب٘ٙس، ٔي ٔهطف

 .ؾبظز ربيٍعيٗ

 هحيطي: سيست ّاي دغذغِ فصل ٍ حل ٍ هقاتلِ جْت اًزصي تا هزتثط ّاي حل راُ

 ٜا٘طغي پيكطفتٝ ٞبي فٙبٚضي ٚ پصيط تزسيس ٞبي ا٘طغي اظ اؾتفبز 

 ٝا٘طغي اظ اؾتفبزٜ ٚ ٔٙسي ثٟطٜ زض وبضايي افعايف ٚ ا٘طغي رٛيي نطف 
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 اؾتفبزٜ اظ DH&C /tri-generation/Cogeneration اي ٔٙغمٝ ٌطٔبيف ٚ ؾطٔبيف 

 ُٜ٘م ٚ حُٕ زض ربيٍعيٗ ٞبي ا٘طغي اظ اؾتفبز 

 فؿيّي ٞبي اظ ؾٛذت اؾتفبزٜ ثزبي ظيؿت ٔحيظ ثطاي ضطض ثي ٞبي ؾٛذت اظ اؾتفبزٜ ثٝ آٚضزٖ ضٚي 

 ٜؾًٙ ظغبَ پبن ٞبي فٙبٚضي اظ اؾتفبز 

 ٜا٘طغي ؾبظي شذيطٜ ٞبي ؾيؿتٓ اظ اؾتفبز 

 ا٘طغي ٞبي قبذم اضظيبثي ٚ پبيف 

ؿيّي، ؾٛذت ظيؿتي ٔي ثبقس وٝ زض ازأٝ ثٝ زض ثبال يىي اظ ؾٛذت ٞبي ربيٍعيٗ ؾٛذت فثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت فٙٛاٖ قسٜ 

 ٔقطفي آٖ پطزاذتٝ ٚ زض ذهٛل ٔعايب ٚ ٔقبيت ؾٛذت ظيؿتي ثٝ ثحج ٔي پطزاظيٓ. 

 سَخت سيستي : 

 زِيُ ثٝ. ضٚز ٔي ثكٕبض ٚي ٟٔٓ ٞبي زغسغٝ رّٕٝ اظ ٞبؾت لطٖ ثكط، اؾبؾي ٘يبظٞبي اظ يىي فٙٛاٖ ثٝ ا٘طغي تإٔيٗ

 ٞبي ؾٛذت يبفتٗ ثطاي تالـ ٔحيغي، ظيؿت ٞبي ٍ٘طا٘ي ٚ ثٙعيٗ ليٕت افعايف ٚ ّيفؿي ؾٛذتٟبي ٘جٛزٖ تزسيسپصيط

 اظ اؾتفبزٜ وٝ ٚالقيت ايٗ ٚ ذبْ ٘فت شذبيط ثٛزٖ ٔحسٚز .اؾت ٌطفتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز اذيط ؾبِٟبي زض ربيٍعيٗ، تزسيسپصيط

 ٚ وكٛضٞب نٙبيـ ٌؿتطـ رٕقيت، افعٖٚضٚظ افعايف ٚ ٕٞطاٜ زاضز ثٝ ٔحيغي ظيؿت آِٛزٌي ثٙعيٗ، اظ قسٜ ٔكتك ٔحهٛالت

 ا٘طغي ٔٙجـ ظيؿتي ؾٛذتٟبي. اٍ٘يعا٘س ثطٔي ضا ظيؿتي ٞبي اظ ؾٛذت اؾتفبزٜ اٍ٘يعٜ ا٘طغي، ٔهطف ثٝ ضٚظافعٖٚ ٘يبظ ٘تيزٝ زض

 طيوبضٌي ثٝ ثطاي ٔٙبؾجي ٔٙجـ فٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ ثتٛاٖ تب اؾت الظْ تحميك ثيكتطي ٚ تٛؾقٝ ِٚي ٞؿتٙس لجِٛي لبثُ ٚ ٔٙبؾت

 .وطز اؾتفبزٜ ٌؿتطزٜ ؾغح زض

 ؾٛذتٟبي ظيؿت تقطيف، ايٗ. آيس ٔي زؾت ثٝ تٛزٜ ظيؿت ٔٙبثـ اظ وٝ اؾت ؾٛذت اظ ٘ٛفي Biofuel يب ظيؿتي ؾٛذت

 ٚ ثٛز ثيكتط ا٘طغي أٙيت ٘يبظٔٙس وٝ ا٘طغي ثحطاٖ چٖٛ ٞبيي فبُٔ اظ پؽ ٞب ؾٛذت ظيؿت .ٔيٍيطز زضثط ضا ٌبظ ٚ ٔبيـ ربٔس،

ثب اؾتفبزٜ اظ ؾٛذت  .ٌطفت لطاض ٍٕٞب٘ي ٚ فّٕي تٛرٝ ٔٛضز ثؿيبض فؿيّي ٞبي ؾٛذت ؾٛظا٘سٖ تٛؾظ وطثٗ كبضا٘ت اظ ٍ٘طا٘ي

 ٕٔىٗ ظيؿتي، التهبز. ٔي قٛز ثطزاقتٝ ظيؿت ٔحيظ حفؼ ٚ پبيساض تٛؾقٝ اٞساف ثٝ ضؾيسٖ ضاؾتبي زض ٟٔٓ ظيؿتي ٌبٔي

 وبٞف ثٝ ٔٙزط وٝ ثبقس ضٚؾتبيي ٘ٛاحي زض قغّي ٟبيفطنت افعايف( 1) قبُٔ وٝ وٙس فطاٞٓ ضا ظيبزي ّٔي ٔعيت اؾت

 ٔي ضٚؾتبيي ارتٕبفبت ٔيبٖ زض ثٟساقت ٔٙبؾت ٚ ؾالٔت افعايف (2) .         قٛز ٔي زيٍط ٘ٛاحي ثٝ ثٛٔي افطاز ٟٔبرطت

 .وٙس ٔي فطاٞٓ ثٛٔي افطاز ثطاي ضا رسيس ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٞبي فطنت ٚ( 3) .قٛز
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 هٌاتع سَخت سيستي :

 ضٚغٗ غالت، ، ٘يكىط ، وكبٚضظى ٔحهٛالت ٞبى تفبِٝ ، چٛثى ضبيقبت ثٝ تٛاٖ ٔي ظيؿتى ؾٛذتٟبى اِٚيٝ ٔٙبثـ اظ وّي عٛض ثٝ

 اظ) تبظٜ ٌيبٞبٖ ضٚغٗ( ضؾتٛضاٟ٘ب زض قسٜ اؾتفبزٜ آقپعي ضٚغٗ ٚ ٔطك چطثي لجيُ اظ)ضٚغٗ پؿٕب٘سٞبي ؾجعيزبت، ٚ ٌيبٞبٖ

 .وطز اقبضٜ (ٞب رّجه ضٚغٗ ٕچٖٛٞ) ذٛضاوي غيط ٔحهٛالت ٚ (ؾٛيب زا٘ٝ ضٚغٗ لجيُ

 اًَاع سَخت سيستي :

عجك تقطيف ؾٛذت ظيؿتي، ؾٛذت ثسؾت آٔسٜ اظ ٔٛاز آِي ؾت وٝ قبُٔ ؾٝ زؾتٝ انّي ٔي ثبقٙس.ؾٛذت ظيؿتي ربٔس يب 

 تٛزٜ ظيؿتي، ؾٛذت ظيؿتي ٔبيـ )ثيٛ زيعَ ٚ ثيٛاتبَ٘ٛ(، ؾٛذت ظيؿتي ٌبظي يب ثيٌٛبظ.

 ثط پبيٝ پبضأتطٞبي ٔتفبٚتي اظ رّٕٝ ٘ٛؿ ٔبزٜ اِٚيٝ زض چٟبض ٘ؿُ عجمٝ ثٙسي وطز:ؾٛذت ظيؿتي ٔبيـ ضا ٔي تٛاٖ 

 ٌيبٞي ٔب٘ٙس شضت، ؾٛيب ٚ ٘يكىط ثٝ زؾت ٔي آيٙسؾٛذت ٞبي ظيؿتي اظ لٙسٞب، ٘كبؾتٝ ٚ چطثي ٞبي  : ًسل اٍل

 ٛ٘س.اظ ٔحهٛالت غيط غصايي، ضبيقبت وكبٚضظي ٚ ظيؿت تٛزٜ ِيٍٙٛؾِّٛعي ؾبذتٝ ٔي ق : ًسل دٍم

 : ثط پبيٝ اؾتفبزٜ اظ ضيع رّجه ٞب اؾتٛاض اؾت. ًسل سَم

: اظ ٌيبٞبٖ ٟٔٙسؾي قسٜ يب ظيؿت تٛزٜ وٝ ٕٔىٗ اؾت فّٕىطز ا٘طغي ثبالتط يب ٔٛا٘ـ وٕتط ثطاي قىؿت ؾِّٛعي  ًسل چْارم

 زاقتٝ ثبقٙس ٚ يب لبزض ثٝ ضقس زض ظٔيٗ ٞبي غيط وكبٚضظي ٚ يب آة ٞؿتٙس تكىيُ ٔي قٛ٘س.

 ضا...وب٘ٛال ٚ آفتبثٍطزاٖ ؾٛيب، ٚ ٌٙسْ شضت، رّٕٝ اظ ضا وكبٚضظي ٔحهٛالت اظ ٌطٚٞي اِٚيٝ ٔٛاز اَٚ، ٘ؿُ ظيؿتي بيزضؾٛذتٟ

 پؿٕب٘سٞبيي ٚ ظائسات اظ زْٚ ٘ؿُ ظيؿتي ؾٛذتٟبي حبِيىٝ زض. ثبقس زاقتٝ ٘يع زيٍطي وبضثطزٞبي تٛا٘س ٔي وٝ قٛز ٔي قبُٔ

 .ٞؿتٙس اضظـ ثي يب اضظـ وٓ وٝ قٛز ٔي اؾتفبزٜ

 ًقص مطاٍرسي در سَخت سيستي :

( ٔٛاز ٚ قيٕيبي ٔٛاز) افعٚزٜ اضظـ ثب ٔحهٛالتي ٚ ٔبيـ ٞبي ؾٛذت رّٕٝ اظ وبالٞب الالْ ثطاي ٔٛاز ٔٙجـ ي اضائٝ ثب وكبٚضظي

 ٚ ٔغٕئٗ( زاْ) ذٛضان ٚ غصايي ٔٛاز ي اضائٝ وكبٚضظي حبَ فيٗ زض. ثبقس ؾٛذت ظيؿتي ٔطوعيت وٝ زاضز ضا پتب٘ؿيُ ايٗ

 تبظٜ چيع ظيؿتي ثقٙٛاٖ وكبٚضظي ذبْ ٔٛاز اظ اؾتفبزٜ. سٙيبث اضتمبء آٖ ربيٍطيٗ ٞبي ٔٛلقيت قبيس ٚ ٌطفتٝ يفپ زض ضا ؾبِٓ

 ٞب ظيؿتٍبٜ اضظقٕٙس، ٔٙبؽط اظ حفبؽت. اؾت ربيٍعيٗ ظٔيٗ ثب ضلبثت ثٝ ٔزجٛض وكبٚضظي حبضط حبَ زض حبَ، ايٗ ثب. ٘يؿت اي
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 آيس، ٔي ثسؾت ظيؿتي التهبز اظ وٝ إِٙفقٝ فبْ وبالٞبي ٔٙبفـ. زاضز لطاض ؾيبؾتٍصاضاٖ ثطذي زؾتٛض اِٚٛيت زض ظيؿتي تٙٛؿٚ 

 .اؾت ٘بپصيط ا٘ىبض

 اقتصاد سيستي :

 زض ٔغبِقٝ ثب وٝ ٔحممبٖ فؿيّي ؾٛذت نٙقت ثب ضلبثت ثطاي ربيٍعيٙي ثقٙٛاٖ ظيؿتي التهبز ٔحهٛالت اظ اؾتفبزٜ تكريم

 اؾتفبزٜ ثب التهبز التهبز ظيؿتي ٘بٔيسٜ ٔي قٛز. فٙٛاٖ ثٝ ٔقٕٛال زٞٙس، ٔي ا٘زبْ قيالت ٚ زاضي رٍُٙ وكبٚضظي، ٞبي ثرف

 ٔحهٛالت تِٛيس ثب ا٘تكبض تب وٙٙس ٔي وٕه ظيؿتي ٚضي ثٟطٜ فطايٙسٞبي ثيِٛٛغيىي، اثعاضٞبي پصيط، تزسيس ظيؿتي ٔٙبثـ اظ

 (GHG) اي ٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي،  قيٕيبيي ٔٛاز طغي،غصايي،ا٘ ٔٛاز تكريم ٞبي قيٜٛ پعقىي، زضٔبٟ٘بي ثطاي پبيساض ظيؿتي

 .يبثس وبٞف ظ٘سٌي، ٞبي اؾتب٘ساضز ٚ ظيؿت ٔحيظ ويفيت ثٟجٛز حيٗ زض عجيقيتط، ٔٛاز ٚ ، ٔٛازي ظيؿتي، ٔٙبثـ

 غيطٜ ٚ پطٚتئيٟٙب ،(ٌيّٙيٗ) چٛة ٔبزٜ ؾِّٛع، چٛة قىط، ٘كبؾتٝ، وٝ ٞؿتٙس ٌيبٞي ٘ؾبْ عيف اظ ٔكتك ٔٛازي ظيؿتي، ٔٙبثـ

 .ٔيٍيط٘س ثط زض ضا

 رٙجي، ٔحهَٛ اظ قسٜ فُٕ آٚضي ٔحهَٛ ٚ اذتهبني ٔحهٛالت ٔحهَٛ، پؿٕب٘س تٛزٜ، ظيؿت ٔب٘ٙس ٔرتّف ٔٙبثـ ايٗ

 ظيؿت ٚ(  ثيٛزيعَ ٚ اتبَ٘ٛ) ٔبيـ ٞبي ؾٛذت قىُ زض ا٘طغي ظيؿتي، التهبز زض قسٜ تِٛيس وبالي تطيٗ فٕسٜ .ا٘س قسٜ تِٛيس

 ٔٛضز غيطٜ ٚ ثطلي ِٛاظْ ٘مُ ٌطٔبيف، ٚ حُٕ: زض رّٕٝ اظ( تِٛيسات) ٔحهٛالت ايٗ اظ قسٜ ستِٛي ا٘طغي ا٘ٛاؿ .ثبقس ٔي ٌبظ

 ٔقٕٛال. قٛ٘س ٔي اؾتفبزٜ ٔصوٛض ظيؿتي ؾٛذتٟبي ؾبذت زض ٔقٕٛال وكبٚضظي ٚ رٍّٙي ٔحهٛالت .ٔي ٌيط٘س لطاض اؾتفبزٜ

 انّي اِٚيٝ ٔٛاز. زاض٘س فٟسٜ ثٝ ضا ظيؿتي، ا٘طغي ٚيػٜ ثٝ ظيؿتي ٔحهٛالت تِٛيس زض اِٚيٝ ٔٛاز تِٛيس ا٘ٛاؿ وكبٚضظي فقبِيتٟبي

 حسٚز اظ ثطذٛضزاضي ثب وب٘بزا .ثبقٙس ٔي زأي فضٛالت ٚ ٔحهٛالت پؿٕب٘س رّٕٝ اظٔحهَٛ ظيؿت تٛزٜ  وكبٚضظي فقبِيتٟبي

 فؿيّي ٞبي ؾٛذت رّٕٝ اظ) ظيؿتي ا٘طغي ثطاي اِٚيٝ ٔٛاز ي اضائٝ( ؽطفيت) پتب٘ؿيُ وكبٚضظي، ظٔيٗ ٞىتبض ٔيّيٖٛ  5/67

 .اؾت زاضا ضا(

 ٔحهٛالت ٚ(  وتبٖ ثصض ٚ ؾٛيب، وّعا،) ضٚغٗ ،(نحطايي رٛ شضت، رٛ، ٌٙسْ،) ضقس ثطاي ٔيّيٖٛ ٞىتبض 87/31 ٔٙغمٝ ايٗ زض

 يب اٌعا 2 حسٚز حبٚي ٚ ؾبَ زض ذبِم وطثٗ تٗ ٔيّيٖٛ 5/33 حبٚي ،(ذكه يٛ٘زٝ ٚ شضتٔعضفٝ ي  ؾيبٜ، ٌٙسْ) اي فّٛفٝ

 اؾت ٕٔىٗ. اؾت قسٜ ظزٜ ترٕيٗ ؾبَ زض تٗ ٔيّيٖٛ 56 حسٚز وكبٚضظي ٔحهَٛ  پؿٕب٘س ٔحتٛاي ايٗ ثط الٜٚف. ثطاثط زٚ

 6/14 حبٚي ثبظيبفتي ثرف .قٛز تطويت ذبن ثب وطثٗ ٔحتٛاي ٚ ذبن ريعيحبنّ حفؼ ثطاي ٞب پؿٕب٘س ايٗ اظ ٔمساضي
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 ضبيقبت تٛاٖ ٔي ثطآٚضز ايٗ ثٝ m 0) ٔقبزَ وٝ . اؾتزاض ضا 52/0 ٔمساض ثٝ ا٘طغي پتب٘ؿيُ ٚ ثبقس ٔي ؾبَ زض تٗ ٔيّيٖٛ

 اؾت. EjYr 065/0وٝ ٔقبزَ  ثيٌٛبظٔتطٔىقت( )ثيّيٖٛ 3 اظ ثيف وٝ وطزٜ اضبفٝ ضا وب٘بزا زض زأي

 تعزيف پايذاري : -1

ٝ  ضا پبيساضي تٛؾقٝ، ٚ ظيؿت ٔحيظ رٟب٘ي رٟب٘ي وٕيؿيٖٛ. اؾت اؾتمبٔت ٚ زٚاْ ٔٛضز زض شاتب پبيساضي ٖ  ثد  ؽطفيدت »   فٙدٛا

. وٙدس  ٔدي  تقطيدف  «ذٛز ٘يبظ ثٝ پبؾرٍٛيي زض آيٙسٜ ٘ؿّٟبي تٛا٘بيي ا٘ساذتٗ ذغط ثٝ ثسٖٚ حبضط ٞبي ٘يبظ ثٝ پبؾرٍٛيي ثطاي

ٝ  ا٘ؿدبٖ،  ٘يبظٞبي ثٝ پبؾرٍٛيي ثطاي ضا التهبزي ضقس ارتٕبفي، ي تٛؾقٝ وٝ زاضز تبويس ضاٞجطزي ٞبيي ثط٘بٔٝ ضٚي پبيساضي  ثد

ٖ  2005زضاردالؼ  . وٙدس تٕطودع زاضز   رّدٌٛيطي  ظيؿت ٔحيظ آِٛزٌي ٚ ضٚيٝ ثي ثطزاضي ثٟطٜترطيت،  اظ وٝ ٞبيي ضٚـ  ؾدطا

ؾت ٔدي   پبيساضي ضوٗ ؾٝوٝ ٕٞبٖ  ٔحيغي ظيؿت ٚ التهبزي ارتٕبفي، ٞبي ذٛاؾتٝ تّفيك ٘يبظٔٙس ثط٘بٔٝ، ايٗ وٝ قس اقبضٜ

 ثبقس.

 :سيستي اقتصاد( هفَْم) ضزايط در پايذاري -2-1

 ثٝ ايٗ اظ ثيف ٚ قٛز ٔي التهبز ثٝ ٔٙزط وٝ ذبعط ايٗ ثٝ فمظ ٘ٝ وٙس وٕه پبيساض ربٔقٝ يه ثٝ ٛا٘ست ٔي ظيؿتي التهبز

 اظآة اؾتفبزٜ ثب ٚ وٕتط ا٘طغي ٔهطف ثب وٕتط، ظثبِٝ تِٛيس ثب ٘يؿت، ثّىٝ ٚاثؿتٝ نٙقتي ذبْ ٔٛاز ٚ ا٘طغي ثطاي فؿيّي ؾٛذت

 حبَ ايٗ ثب .اؾت وطزٜ ايزبز نٙبيـ ثيكتط ضقس ثطاي فطنتي ظيؿتي زٜاؾتفب ايٗ ثط فالٜٚ. وٙس ٔي وٕه ربٔقٝ ايٗ وٕتط، ثٝ

( EAC؟ وٕيتٝ ثبظضؾي ٔحيظ ظيؿت )اؾت پبيساض شاتب ظيؿتي، ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ ثب تِٛيس ايٗ آيب ايٗ ؾٛاَ ٔغطح ٔي قٛز وٝ

 ثٝ ظٔب٘ي  ظيؿتي ٞبي ٛذتؾ. زاضز تبويس ٔرتّف پبيساض ٞبي ٔحسٚزيت ٚ ظٔيٗ ثٝ زؾتطؾي ٔيعاٖ ثٝ ٔحسٚزيتٟبي ثٛزرٝ،

 ليٕت ثب آظاز ٞبي ثبظاض زض فؿيّي ٞبي ؾٛذت ثب ثتٛا٘ٙس وٝ ٌطفت ذٛاٞس لطاض تٛرٝ ٔٛضز پبيساض ٞبي ؾٛذتربيٍعيٗ  فٙٛاٖ

 ضا ذسٔبت ٚ ٞب وبال زيٍط ٚ غصايي ٔٛاز ثٝ زؾتطؾي ٚ ظيبٖ حسالُ ظيؿتي، ٔحيظ تِٛيسات ٞبي ٞعيٙٝ ثٝ تٛرٝ ثب ٔٙبؾت ٞبي

 ثٝ ضلبثت ثپطزاظ٘س. ظٔبٖ ٌصض زض تحجب فيٗ زض

 اقتصادي: پايذاري - 3-1

 شضت اتبَ٘ٛ نٙقت ٔب٘سٌبضي. زاضز فطضٝ ثبظاض ليٕت ٚ تِٛيس، ٞبي ٞعيٙٝ ثٝ ثؿتٍي ظيؿتي ٞبي ؾٛذت التهبزي پبيساضي

 ٔٙزط تٛا٘س ٔي شضت ليٕت زض تٙٛؿ. زاضز شضت ليٕت زض ٞٓ ٚ ثٙعيٗ ليٕت زض ٞٓ ٘ٛاؾب٘بت ثب ٔمبثّٝ زض آٖ تٛا٘بيي ثٝ ثؿتٍي
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 ٔٛرٛزي وٝ يبثس ٔي قست ظٔب٘ي فطضٝ، ٞبي قٛن احط ثط ظيؿتي ؾٛذت نٙقت ٚضقىؿتٍي ٚ قٛز التهبزي ضٚ٘ك چطذٝ ثٝ

 وٓ ثبقس. وبال

 ٞبي ؾٛذت اوخط. زٞٙس ضا وبٞف ٘مُ ٚ حُٕ زض اي ٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي ا٘تكبض ٔيعاٖ تٛا٘ٙس ٔي ظيؿتي ٞبي ؾٛذت چٙس ٞط

 ثطاي الظْ  وبضايي اغّت ظيؿتي ٞبي ؾٛذت اوخط. ٌصاض٘س ٔي ظيؿت ٔحيظ ضٚي ثط زائٕي آٚض ظيبٖ احط اَٚ، ٘ؿُ ظيؿتي

ثب ٔمبيؿٝ فٗ آٚضي ٞبي  .٘ساضز ضا ثٛزٖ نطفٝ ثٝ ٔمطٖٚ يب اي ٌّرب٘ٝ ٞبي ٌبظ ا٘تكبض وبٞف ٘ؾط اظ چٝ ظيؿتي ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ

تٛرٟي اظ ٌعيٙٝ ٞبي فؿيّي ٔٛضز اؾتفبزٜ وٙٛ٘ي پبيساضتط ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ ؾٛذت ٞبي ظيؿتي ثغٛض لبثُ ٔرتّف 

 ٔحيظ زض تٛا٘س ٔي فمظ وٝ اؾبؾي پطؾكي ٔب٘س، ٔي ثبلي پبيساضظيؿتي  ٞبي ؾٛذت اظ اؾتفبزٜ ٔيعاٖ چٝ حبَ، ايٗ ثبٞؿتٙس. 

 چبضچٛةتقييٗ  .قٛز زازٜ پبؾد ظٔيٗ اظ اؾتفبزٜ ٞبي اِٚٛيت ٚ ا٘ساظٞب چكٓ ٚ ٞب ٘يبظ ٔٛضز زض ٌيطي تهٕيٓ ٚ اي ٔٙغمٝ

 ثب وبٞف ثسٖٚ ٚ اذاللي ٞبي ٔحسٚزيت ثٝ تٛرٝ ثب وبال ؾطا٘ٝ ؾٛزتٛؾظ  ٟ٘بيت زضثبيس  پبيساض ؾٛذت ا٘تربة ٌطايب٘ٝ ؾٛزٔٙس

 ٞبي ؾٛذت ٞبي ظٔيٙٝ زض پبيساض ٘تبيذ اؾترطاد ثطاي تٛا٘س ٔي ٌطايب٘ٝ ؾٛز چبضچٛة قٛز. قٙبؾبيي ٚ ٔقٙي ظٔبٖ ٌصقت

 ٔهطف( فبيسٜ) ؾٛز وٝ فطو ايٗ ثب. قٛز اؾتفبزٜ ٞب آٖ ٔيعاٖ ٚ قٛ٘س، تِٛيس ثبيسوٝ  ظيؿتي ٞبي تؾٛذ قٙبؾبيي ٚ فؿيّي

 فٙبٚضي ٘فت، ليٕت ٔٛضٛؿ ثٝ ٚ آيس ٔي ثسؾت زيٍط اذتهبني وبالٞبي ٚ( ظيؿتي ؾٛذت فؿيّي، ؾٛذت) ؾٛذت غصا،

 تبحيط ظيؿتي ؾٛذت نٙقت التهبز ب٘سٌبضئ ثط ٘يع تزبضت ٔٛا٘ـ ٚ ؾِّٛعي، ظيؿتي ٞبي ؾٛذت تِٛيس ثطاي تزبضي ٔٙبؾت

. اؾت ٔؤحط آٖ ي فطضٝ ثط شضت، تِٛيس ٞبي ٞعيٙٝ افعايف ظيطا .ٔيىٙس وٕه شضت ليٕت افعايف ثٝ ٘فت ليٕت افعايف. ٌصاض٘س

 بٜزؾتٍ ثٝ اتبَ٘ٛ ٞبي فطآٚضزٜ ا٘تمبَ ثطاي ؾبذت ظيط ثٛزٖ زؾتطؼ زض ٚ اتبَ٘ٛ، ثطاي تمبضب فطضٝ، عطف ٔالحؾبت ثط فالٜٚ

 .ٞؿتٙس ظيؿتي ؾٛذت نٙقت ي تٛؾقٝ پكتيجبٖ ٔحطن، ٘يطٚٞبي ٚ تطويت ٞبي

 هحيطي: سيست پايذاري -4-1

 ٔٛضز زض رسي ٞبي ٍ٘طا٘ي أب قٛ٘س، ٔي ٔقطفي فؿيّي فبلس ٚ ذٙخي وطثٗ ثقٙٛاٖ ٔحيغي ظيؿتي ٞبي ؾٛذت اٚلبت اغّت

 اظ وٝ ا٘طغي اظ تٛرٟي لبثُ ٔمساض ظيؿتي ٞبي ٛذتؾ ٚالـ زض. اؾت قسٜ ٔغطح وٙٛ٘ي ظيؿتي ٞبي ؾٛذت اظ وطثٗ ٔعايبي

ظيؿتي  ٞبي ؾٛذت تِٛيسات وٝ اؾت ٟٔٓ ٚالقيت ايٗ ا٘ساظٜ ٕٞيٗ ثٝ. وٙٙس ٔي ٔهطف ضا قٛز ٔي ٌطفتٝ فؿيّي ٞبي ؾٛذت

 زض ٌطفتٗ لطاض احطات قيٕيبيي، وٛز ضٚيٝ ثي ٔهطف ٚ ٔساْٚ وبقت ثقّت ذبن فطؾبيف رّٕٝ اظ زيٍطي ٔحيغي تأحيطات

 .زاض٘س ضا ظٔيٗ وبضثطز تغييط ثقّت ظيؿتي ٞبي ٌٛ٘ٝ تّفبت ٚ ظيؿتٍبٜ ٞب، وف آفت طؤق

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 پىجمیه کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست
 

11 

 

 ظيؿتي ؾٛذتٟبي اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ ٔطغٛة ٘ب ويفيت يزاضا وٝ اتبَ٘ٛ اِٚيٝ ٔبزٜ تِٛيس ثطاي اؾتفبزٜ ٔٛضز ي زا٘ٝ ثطفىؽ،

 ضا ظٔيٗ ٞىتبض ٞط اظ ثيكتطي ظيؿتي ٛذتؾ تِٛيس پتب٘ؿيُ( چٕٗ) ٔب٘ٙس آيٙس ٔي ثٛرٛز ؾبِٝ چٙس ٞبي فّف اظ وٝ ؾِّٛعي

 .قٛز ٔي وٕتط ٔؿتميٓ غيط ثغٛض ظٔيٗ اظ اؾتفبزٜ اظ ٘بقي تبحيطات تطتيت ايٗ ثٝ ٚ زاض٘س

 :اجتواعي پايذاري -5-1

 ٞبي ٌطٜٚ ٞب، وكٛض ثيٗ ظيؿتي ٞبي ؾٛذت ٔعايبي ٚ ليٕت ٞبي ٞعيٙٝ تٛظيـ ثٝ ظيؿتي ٞبي ؾٛذت ارتٕبفي پبيساضي

 ٟٕٔي ٔٛضٛفبت ٘يع فساِت ٚ ؾالٔت ثكط، حمٛق وٝ ثبقيس زاقتٝ ذبعط ثٝ. زاضز ثؿتٍي ضٚؾتبيي ٚ ٟطيق ٔٙبعك زضآٔس،

 ٔعضفٝ زضآٔس ظيؿتي ٞبي ؾٛذت ثطاي تمبضب افعايف ثٝ پبؾد زض ٔحهَٛ ثبال ليٕت. ٔطثٛعٙس ارتٕبفي پبيساضي ثٝ وٝ ٞؿتٙس

 آتي ٔٙبفـ وٝ قٛز ٔٙبثـ ليٕت ٚ ظٔيٗ ي اربضٜ افعايف ثٝ ٙزطٔ اؾت ٕٔىٗ وبال ثبالتط ليٕت حبَ، ايٗ ثب. ثركس ٔي ثٟجٛز ضا

 فكبض ثبفج وٝ يبثس افعايف ٘يع وٙٙسٌبٖ ٔهطف ثطاي غصايي ٔٛاز ليٕت اؾت ٕٔىٗ. زٞس ٔي لطاض اِكقبؿ تحت ضا وكبٚضظ

 ٔب٘ٙس ضا ٝزؾت ايٗ اظ ٔؿبيّي ٚ ثطاثطي اؾت ٕٔىٗ ظيؿتي ٞبي ؾٛذت تِٛيس ٌؿتطـ. قٛز ٔي قٟطي فميط لكط ثٝ ؾٍٙيٗ

 تٛا٘س ٔي ٔؿبئُ ايٗ ٚتٕبٔي ثبقس، زاقتٝ ضا ٔٙبؾت ٘ب قطايظ ٚ ذطز ٔبِىبٖ ٔمبثُ ٞبي ٔحسٚزيت ٔعاضؿ، زض وبضٌطاٖ قطايظ

 .زٞٙس لطاض تبحيط تحت ضا ارتٕبفي حجبت ٚ ضفبٜ

 سيستي: اًزصي ي تَسعِ( ثثات) پايذاري ارسياتي ّاي ضاخصِ ٍ ضَاتط

 ذبن فطؾبيف ٔيعاٖ:  ٔخبَ ثطاي .ضٚز ثىبض ظيؿتي ا٘طغي تِٛيس ذبل تبحيط وٕيت ٌيطي اظٜا٘س ثطاي تٛا٘س ٔي چٙسيٗ قبذم

 ٚ تزعيٝ اظ ثبيس تزبضة، ٚ تجسيُ ظيؿتي، ا٘طغي تبحيطات ٚ ظيؿتي ا٘طغي اؾتفبزٜ ٔٛضز پبيساضي اضظيبثي ثطاي اَ، ايسٜ حبِت زض

 . وطز اؾتفبزٜ پبيساض ي تٛؾقٝ ثقس ؾٝ ي ٔحبؾجٝ ثب يىپبضچٝ ٌبٜ زيس يه تحّيُ

 التهبزي وبضايي) ؾٛز ٚ ٔحيغي ظيؿت تبحيطات ،( ظيؿت ٔحيظ ويفيت حفؼ) ؾيبضٜ ،(ارتٕبفي تبحيطات ارتٕبفي، ضفبٜ) ٔطزْ

 ٔي تّمي پبيساض ظٔب٘ي تٟٙب ظيؿتي ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ ٚ تِٛيس. (التهبزي زيٍط تبحيطات ٚ آٖ ضفبٜ تبحيطات ٚ ظيؿتي ا٘طغي تِٛيس

 ٚ تِٛيس پبيساضي اضظيبثي ٚ ٘ؾبضت ثطاي ٘يبظ ٔٛضز وبضثطزي ٞبي قبذهٝ يب ٚ ٞب ٔقيبض ٚالـ. زض ثبقس بِم،ٔخجتذ تبحيط وٝ قٛز

 .ٞؿتٙس ظيؿتي ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ
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 مطاٍرسي : هٌاتع اس پايذار استفادُ –سيستي اقتصاد

 نسٚض عطيك اظ اظ آٖ اؾتفبزٜ ٚ ظيؿتي ا٘طغي تِٛيس پبيساضي اظ اعٕيٙبٖ ثطاي ا٘زبْ حبَ زض ٔرتّف ٞبي عطح اظ ٞسف

 ٔقيبض ثب ٔغبثك ٔٛضز اؾتفبزٜ ٔٙجـ وٝ ؾبظز ٔي ٔغٕئٗ ضا ظيؿتي ا٘طغي ذطيساض وٝ اؾت اضتجبط اظ قىّي ثٝ نٛضتٌٛاٞيٙبٔٝ،

 زض ٞبي ٘ؾبْزاضاي  حبضط حبَ زض ّٞٙس ٚ اٍّ٘ؿتبٖ ٚيػٜ ثٝ ذبل، ٞبي وكٛض ثطذي ٚ اضٚپب اتحبزيٝ. اؾت ذبِم پبيساض ٞبي

 وبٞف ثب ضا ظيؿتي ا٘طغي ي ٌٛاٞيٙبٔٝ نسٚض ثطظيُ، ٔخبَ ثطاي زيٍط، ٞبي وكٛض. ٞؿتٙس ٌٛاٞيٙبٔٝ نسٚض ي ٛؾقٝت حبَ

 زِٚتي غيط ٔرتّف ٞبي ؾبظٔبٖ ٕٞچٙيٗ. ا٘س زازٜ پيٛ٘س پبيساض، ظيؿتي ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ تحطيه ثطاي ٞب ٔكٛق زيٍط ٚ ٔبِيبت

 .ٞؿتٙس ٔٙسي ٘ؾبْ پبيساضي ٞبي ٔقيبض زاضاي

 سيستي: ّاي سَخت هحيطي سيست اثزات -2

  .زاضز ٚرٛز ا٘طغي ايٗ ٔٛضز زض ثؿيبضي ٔقبيت ٕٞچٙيٗ ظيؿتي، ٞبي ؾٛذت ٔخجت ٞبي ثب ٚرٛز ثؿيبضي اظ ٚيػٌي

ؾٛذت ٞبي ظيؿتي ذطٚري ا٘طغي پبييٗ تطي اظ ؾٛذت ٞبي ؾٙتي زاضز ٚ زض ٘تيزٝ ثطاي تِٛيس ٕٞبٖ ٔمساض ا٘طغي، ثبيس ٔٙبثـ 

ٔغبِقبت ٔتقسزي ثٝ تزعيٝ ٚ تحّيُ وطثٗ اظ ؾٛذت ٞبي ظيؿتي ا٘زبْ قسٜ اؾت، ٚ زض حبِي وٝ  .ي ٔهطف قٛزا٘طغي ثيكتط

آٖ ٞب ٕٔىٗ اؾت ثطاي ؾٛظا٘سٖ پبن ثبقٙس، زاليُ لٛي ٚرٛز زاضز وٝ ضٚ٘س تِٛيس ؾٛذت اظ رّٕٝ ٔبقيٗ آالت الظْ ثطاي 

ٕٞچٙيٗ أىبٖ اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ ٌيبٞي رٟت تِٛيس  .توكت ٔحهٛالت ظضافي ٚ ٌيبٞبٖ، زاضاي ا٘تكبض وطثٗ ؾٍٙيٗ اؾ

ٔحهٛالت وكبٚضظي أىبٖ آِٛزٜ ٕ٘ٛزٖ ذبن ٚ آثٟبي ظيط ظٔيٙي ضا زاضز.اظ عطف زيٍط وكت ثي ضٚيٝ ٔحهٛالت وكبٚضظي 

ظٔيٗ ٞبي أىبٖ ثطٚظ پسيسٜ فطؾبيف زض ذبن ٚ اظ ثيٗ ثطزٖ اوٛؾيؿتٓ ٚ تٟسيس ٔٙبثـ آثي  ضا زاضز ٚ ٕٞچٙيٗ زض آٔبزٜ ؾبظي 

 اظ حس اظ ثيفٍ٘طا٘ي ٞبيي ٚرٛز زاضز وٝ اؾتفبزٜ  .وكبٚضظي ايٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز وٝ رٍُٙ ٞب ٚ زضذتبٖ عجيقي اظ ثيٗ ثطٚ٘س

ٞبي ٔٛاز غصايي تبحيط زاقتٝ ثبقس ٚ احتٕبال ٔي تٛا٘س ثٝ وٕجٛز ٔٛاز  ٞعيٙٝ ثط تٛا٘س ٔي ؾٛذت ٔحهٛالت وكت ثطاي ظاض ٌٙسْ

 ز . غصايي ٔٙزط قٛ

 اي: گلخاًِ ّاي گاس ًطز -1-2

 ظيؿتي ؾٛذت ٔحيغي ظيؿت فبيسٜ ثقٙٛاٖ اغّت فؿيّي ؾٛذت ٞبي ربيٍعيٗ ثب ٔمبيؿٝ زض اي ٌّرب٘ٝ ٞبي ٌبظ ٘كط وبٞف

ٌّرب٘ٝ ايي وٕتطي تِٛيس ٔي  زضنس ٌبظٞبي 60ؾٛذت ٞبي ظيؿتي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾٛذتٟبي فؿيّي .ٌيطز ٔي لطاض تٛرٝ ٔٛضز
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 وبٞف ثٝ ٔحهَٛ، پؿٕب٘س ٚ تٛزٜ ظيؿت ٔحهٛالت اظ اؾتفبزٜ ثب ظيؿتي ٞبي ؾٛذت زْٚ ٘ؿُ اؾت قسٜ ظزٜ ترٕيٗ وٙٙس.

 .يبثس زؾت اي ٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي زضنس 50 اظ ثيف

 سيستي: تٌَع ٍ سهيي اس استفادُ -2-2

ضطٚضي ٔي  ايٗ ثحج تٛؾظ ٔحممبٖ فٙٛاٖ قس وٝ ٔحسٚزيت ٞبي ٔٛرٛز ثطاي ا٘ؿبٖ ٚ ٘يبظ ثٝ ٔحهٛالت اِٚيٝ 2010زض ؾبَ 

 وبٞف ظٔبٖ زض غصايي ٔحهٛالت ٚ ظيؿتي ٞبي ؾٛذت تبٔيٗ ثٝ لبزض رٟبٖ تٛا٘س ٔب٘ـ ثعضي تِٛيس ؾٛذت ٞبي ظيؿتي ثبقس.

 ثّىٝ ٘يؿت ظٔيٗ ٔمساض تٟٙب ظٔيٗ اظ اؾتفبزٜ تبحيط. ثٛز ٘رٛاٞس ٔؿىٗ ٚ نٙقت ٘مُ، ٚ حُٕ ضٚ٘س ثطاي وكبٚضظي ٞبي ظٔيٗ

 .ثبقس ٔي ٌيطز ٔي لطاض ؾتفبزٜا ٔٛضز چٍٛ٘ٝ ايٙىٝ ٚ ظٔيٗ وساْ

 ظيؿتي ؾٛذتٟبيٚرٛز زاضز ثسيٗ نٛضت وٝ  ظيؿتي تٙٛؿ زض افعايف ثب ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس ٔٛضز زض ثبِمٜٛ ؾٙبضيٛي يه

 تٛزٜ اظ ؾتفبزٜا.ثبقس  ظيؿتي التهبز ضقس ثطاي ٔؤحط ٚ ٔٙبؾت ضٚـ يه تٛا٘س ٔي نٙقتي ٚ تزبضي ٞبي وبضثطز ثطاي ربٔس

 زض ضا رسيس فطنت يه ٔي تٛا٘س تٟٙب ٘ٝ سٜ ثبقسق تِٛيس پيچيسٜ ٞبي فّف ٚ ٘ي چٛة، اظ تٛا٘س ٔي وٝ قىُ ٌِّٛٝ ظيؿتي ٞبي

ٚ ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ ايي  فؿيّي ٞبي ؾٛذت ثٝ ٚاثؿتٍي وبٞف ثّىٝ وٙس ٔي فطاٞٓ وكبٚضظي نٙقت ٚ رٍُٙ ايزبز ثطاي تزبضت

 ضا ؾجت ٔي قٛز.

 عطاحي ثطاي ٞب ؾيؿتٓ اوٛ حؿبؾيت ٚ فبزات ٚ ضفتبضٞب ظٔيٗ، اظ بُٔ اؾتفبزٜق قسٜ ا٘زبْ رغطافيبيي ٞبي تحّيُ ٚ تزعيٝ

 .ضؾب٘س ٔي حسالُ ثٝ ضا قسٜ شذيط ٚ پٟٙب٘ي ظيؿتي تٙٛؿ تبحيط ظيؿتي ا٘طغي زاضاي ٔحهَٛ

 

 ضذُ: تقَيت ّاي سهيي حاصلخيشي -3-2

 زض. وطز اؾتفبزٜ رصاة نٛضت ثٝ ٔفيس ظيؿتي ا٘طغي تبٔيٗ ثطاي ٞب ا٘جبض زض ؾبظي شذيطٜ ثطاي تٛاٖ ٔي زا٘ٝ ٞبي تفبِٝ اظ

 ثطزاقت. ٞؿتٙس پبييٗ ٘ؿجتب ٞبي ٞعيٙٝ زاضاي ٚ زاض٘س ٚرٛز ظيبز ٞبي حزٓ زض ٚ زٞٙس ٕ٘ي وبٞف ضا غصا تِٛيس آٟ٘ب حبِيىٝ

 ثٝ بظ٘ي ؾطا٘زبْ پؿٕب٘سٞب ثطزاقت چٝ اٌط .اؾت ثطزاقت لبثُ احتٕبِي ثهٛضت زضنس 30 تب 20 اظ قس چيسٜ ٔحهَٛ ي تفبِٝ

 .زاقت ذٛاٞس ظٔيٗ تغصيٝ ٚ وطزٖ ربيٍعيٗ ثطاي اضبفي وٛز
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 سيستي: ي پايِ تز اقتصادي تاثيزات -3

 ٞبي ٞعيٙٝ ؾبظي، شذيطٜ ٔٙبثـ اضظـ ٚ فؿيّي ٞبي ؾٛذت ليٕت ثٝ ثؿتٍي اؾبؾي ظيؿتي ثهٛضت ٞبي ؾٛذت اظ التهبز

 ضزأٛ ِٛرؿتيه ٞبي ٞعيٙٝ ٚ ا٘تمبَ ؾبظي، شذيطٜ .ضزفطفي زا ٞبي فطآٚضزٜ ٚ ٔحهَٛ تٛؾظ قسٜ تِٛيس ٞبي ثبظزٜ تجسيُ ٚ

 فطٚـ ٚ ؾٛذت فطٚـ اظ ظيؿتي ؾٛذت تِٛيسات ٚ ٔحهٛالت ثبظزٜ قبُٔ ٟٔٓ ٔٙجـ زٚ. قٛز ٔي قبُٔ ضا ثرف ايٗ زض ٘يبظ

 ٞبي زا٘ٝ ي اضبفٝ ثٝ وطثٗ زيبوؿيس ٚ ٌّيؿيطيٗ ٚ قسٜ تمغيط ذكه ٞبي زا٘ٝ قبُٔ اؾت ٕٔىٗ وٝ ؾت فطفي ٔحهٛالت

 .ثبقس  ؾٛيب ٞبي زا٘ٝ يب قسٜ ٙيغ

 .ٔيىٙس پيسا افعايف ضٚؾتبيي ٘ٛاحي التهبز ٔيسٞس، پبؾد غصا ٔطؾْٛ ثبظاضٞبي ثٝ وٝ رسيس ثبظاضٞبي ٚرٛز ثب الظْ ثٝ شوط اؾت

 رٍستايي: ًَاحي پيطزفت ٍ ضغل ايجاد -1-3

 ٔؿتميٓ ثهٛضت( ثيِٛٛغي) ظيؿتي ا٘طغي نٙقت اؾت ظيؿتي ا٘طغي نٙقت عطيك اظ قغُ ايزبز ٔٛفك ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ اظ يىي ثطظيُ

. ثبقس ٔي ٔطحّٝ زٚ زض فؿيّي ؾٛذت ٞبي وبضذب٘ٝ زض وبض فضبي تِٛيس. وٙس ٔي ايزبز قغّي ٞبي فطنت ٔؿتميٓ غيط ٚ

 أب. اؾت ظيبز ذيّي پطؾُٙ ٌيطي وبض ثٝ ٚ اؾترساْ تبحيط ؾبذت، فبظ يب ٚ ؾطي عي زض. فّٕيبت ي ٔطحّٝ ٚ ؾبذت ي ٔطحّٝ

 وٝ فٟٕيس 2006 ؾبَ زض چه اضيٗ .وٙس ٔي تِٛيس پبيساض ٞبي قغُ أب وٕتط وبضذب٘ٝ تِٛيس فّٕيبت. اؾت لتئٛ ثهٛضت

 ثط وبُٔ ٔكبضوت وٝ ظز ترٕيٗ اٚ .س٘قٛ ٔي ضٚؾتبيي ٘ٛاحي زض پيكطفت ثبالتطيٗ ثبفج ظيؿتي ؾٛذت وبضذب٘زبت نبحجبٖ

 فمساٖ تبحيط اظ ثبالتط زضنس 56 اظ ثيكتط اتبَ٘ٛ ٞبي ضذب٘ٝوب ثب ٔكبضوتي ٕٞىبضي ٚ ٔعاضؿ نبحجبٖ زض ثٛٔي التهبز ضٚي

 يه( 1. )زاضز ٚرٛز ٞب وبضذب٘ٝ نبحجبٖ ٚ وكبٚضظي ثيٗ ٕٞىبضي انّي ٚ ٟٔٓ فبوتٛض زٚ ايٗ. اؾت زاضاٖ وبضذب٘ٝ ثيٗ ٕٞىبضي

 زض نبحجبٖ ٚ وكبٚضظاٖ ثٝ ٞب پطزاذت تمؿيٓ تٛظيـ( 2)آيس ٔي ثٛرٛز ٔحّي ٚ ثٛٔي ارتٕبفبت زض ٔكبضوتي فّٕيبتي ٕٞىبضي

 .ثبقس ٔي آٟ٘ب ٞبي ذب٘ٛازٜ ٚ وكبٚضظاٖ ثطاي اضبفي ٞبي زضآٔس ٘كبٖ ٔكبضوتي ثهٛضت اتبَ٘ٛ ي وبضذب٘ٝ ارطايي فّٕيبت

 تجارت: تَاسى تْثَد -2-3

 ٕٛفٝٔز ظيط ٔٛاضز، ثقضي زض ظيؿتي ؾٛذت ي تٛؾقٝ ٕٞب٘ٙس تٛا٘ٙس ٔي ظيؿتي فقبِيت ثطاؾبؼ التهبز ثب فقبَ ٞبي ٕٞىبضي

 ٔزٕٛؿ، زض. ٔي ٌطزز وكبٚضظي ٔحهٛالت تٙٛؿ تٙؾيٓ ؾجت ثٝ وٝ ،ضا قبُٔ قٛز  وكبٚضظي ٔٙبؾت ٚؾبيُ نبزضات زض ٞب

 .قٛز ٔي اؾتفبزٜ ٔست عٛال٘ي ثيٙي پيف لبثُ زٚضٜ يه عَٛ زض التهبزي ٔتغيط ثهٛضت ظيؿتي پبيٝ التهبز
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 مطَر: در جذيذ صٌعت يل تاسيس -3-3

 ثٝ وٝ قٛز ٔي پؿٕب٘سٞب ٚ ٔحهَٛ تِٛيس افعايف ثٝ ٔٙزط نٙقت ثطاي غصايي ٔٙبثـ ؾبظي طٜشذي ٚ تِٛيس زض افعايف

 ٔيبٖ زض آضايكي ٚ ثٟساقتي ٚؾبيُ ٞبي نٙقت چبضپبيبٖ، ثطاي ٔحهٛالت تِٛيس ٔب٘ٙس زيٍط، ٞبي ثرف ثطاي ذبْ ٔٛاز نٛضت

 ٞبي وبضذب٘ٝي زيٍط اظ لجيُ تِٛيس ٞبي تنٙقٔحطن  ظيؿتي ٔٛاز ا٘جٜٛ تِٛيسزيٍط  آٚضز زؾت. ٔي ٌطزز زيٍط ٞبي ثرف

 ٔي ثبقس. ؾبظي وٛز ثٝ ٔطثٛط ٞبي نٙقت ٚ وكبٚضظي ٞبي اثعاض ي وٙٙسٜ تِٛيس

 سيستي: سَخت ّاي پيطزفت رٍي تز هالياتي ٍ هالي تاثيزات -4-3

 ٌبٜ زيس اظ( 1: ) تطويجي ضٚـ ؾٝ يب يه ثبقس ٔؤحط ٞب زِٚت ٔيبٖ زض ؾغح چٙسيٗ زض تٛا٘س ٔي ٔحيغي ظيؿت ي تٛؾقٝ

 ؾٛذت ذالف ثط. زِٚت ٞبي ٞعيٙٝ ٚ آٔسزض ثط تغييط( 3) ٚ زِٚتي ٞبي پؿٕب٘س اظ ٔٙبثـ ٔتفبٚت ٚ رسيس تِٛيس( 2) ٔحيغي

 ٚ ا٘س پصيطفتٝ ضا ظيؿتي ؾٛذت فٕٛٔي ٞبي رٙجٝ ثٝ ٘يبظ لسضت ثؿيبضي. ٘يؿت ضلبثتي ثهٛضت ظيؿتي ؾٛذت ٔقَٕٛ، ٞبي

 ثط٘بٔٝ زيٍط ثطاي ربيٍعيٙي ثهٛضت تٛا٘س ٔي ظيؿتي ؾٛذت حٕبيت ي ثط٘بٔٝ چٙس، ٞط. ٘سا زازٜ افعايف ضا آٖ فٕٛٔي زِيُ

ثبقس. ثقٙٛاٖ ٔخبَ ٔحبؾجٝ ٔبِيبت ايزبز نٙقت ؾٛذت ظيؿتي ٚ تِٛيس اتبَ٘ٛ اظ شضت زض آٔطيىب عجك ٌفتٝ ٞبي  وكبٚضظي ٞبي

ي زض تِٛيس ؾٛذت ظيؿتي  ثٝ ربي اؾتفبزٜ اظ ثؿيبض ثبالؾت ِٚي زض نٛضت ربيٍعيٙي پؿٕب٘سٞبي زِٚت 2003ٌبض٘ط زض ؾبَ 

 .تطي زاضز ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ٚاضز آٔسٜ ثط زِٚت ضا ثس٘جبَ زاضزٕشضت ٔيعاٖ ٔبِيبت و

 اجتواعي: هفاّين -5

 افعايف ٚ ظ٘سٌي ٞبي اؾتب٘ساضز افعايف. زاضز ٚرٛز ظيؿتي ٞبي پبيٝ اؾبؼ ثط نٙقت ثرف زض ٟٔٓ ارتٕبفي ٔعيت زٚ

 زضآٔس آٚضي رٕـ ٚ تِٛيس ثٝ ظيؿتي ٞبي ٔعيت اؾبؼ ثط ٞبي نٙقت وٝ ؿتحبِي زض، ايٗ ارتٕبفي حجبت ٚ ارتٕبفي پيٛؾتٍي

 .وٙس ٔي وٕه

 اجتواعي: هشيتْاي -1-5

ٔي قٛز ٚ ثبفج  ارتٕبفي ٚ ذبٍ٘ي ٔكبغُ زض زضآٔس افعايف ٚ ضٚؾتبيي ٘ٛاحي زض افطاز ظ٘سٌي ٚضقيت زض ويفيت ثٟجٛزثبفج 

 فطنتٟبي ٚ غصايي ٔحهٛالت ظٔيٗ، آة،: ٔخبَ ثطاي) ٔٙبثـ ثٟساقتي، ٔطالجت تحهيّي، ٔٙبؾت ٞبي ٔٛلقيت ثٝ آٟ٘ب زؾتطؾي

 وٝ ٌيطز، ٔي لطاض ضٚؾتبيي ي ٘بحيٝ زض ثبقس، ظيؿتي ٔٙبؾت ٔٙبثـ پبيٝ ثط وٝ نٙقتي. قس ذٛاٞس( غيطٜ ٚ ٔٙبؾت قغّي
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 ثٝ اؾت ٕٔىٗ ٞب زضآٔس افعايف ٔزٕٛؿ زض. وٙس اٞٓفط ثٛٔي افطاز ثطاي ظ٘سٌي قطايظ فطنت ثطاي ضا ظيبزي ٔعيت اؾت ٕٔىٗ

 .وٙسي فطاٚا٘ وٕه رٛأـ اؾتحىبْ يب پيٛؾتٍي

 افزاد: سالهت ٍ تْذاضت تْثَد -1-1-5

 ربٔقٝ افطاز أٙيت ٚ افطاز ؾالٔت ثٝ ٔطثٛط ثرف زض ضا ٟٕٔي ٘مف اؾت ٕٔىٗ ثبقس ظيؿتي ي ضٚيٝ ثطاؾبؼ وٝ التهبزي

 نٛضت ايٗ غيط زض قس ذٛاٞس اؾتفبزٜ فيجطي ٞبي نفحٝ ٚ وبغص ؾبذت ثطاي ٘يكىط ٞبي تفبِٝ ٔخبَ ثطاي. ثبقس زاقتٝ ثطفٟسٜ

. ٕٞچٙيٗ زض نٛضت اؾتفبزٜ ثيف اظ حس اظ ثٙعيٗ ثبفج آِٛزٌي ثٛز ذٛاٞس ٔضط ٞٛا آِٛزٌي ثطاي قٛز ؾٛظا٘سٜ ٔعاضؿ زض اٌط

فبزٜ اظ ٔحهٛالتي وٝ ثط پبيٝ ظيؿتي ٞؿتٙس ايٗ ذغطات ٞٛا ٚ ثيٕبضيٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ اظ لجيُ آؾٓ ٚ... ذٛاٞس قس.زض نٛضتيىٝ اؾت

 ضا وبٞف ذٛاٞٙس زاز.

 تَهي: افزاد تزاي اجتواعي ٍ اقتصادي تاثيزات -2-1-5

 ٜوٙٙس تِٛيس حبِت ثٝ ذٛز ظ٘سٌي ي ٘بحيٝ زض ضا ثٛٔي ارتٕبفبت ستٛا٘ ٔي ظيؿتي ٔٙبؾت ٞبي عطح ثٝ ٔطثٛط ٞبي پطٚغٜ

 ٔساضوي وب٘بزا، زض ثقٙٛاٖ ٔخبَ .ثٟجٛز ثركس عجيقي ٔٙبثـ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔٙبؾت ثهٛضت ٘ٛاحي ايٗ زض ضا ٔقيكت ضٚ٘س ٚ زضآٚضز

 ٚ ٕٞىبضي ضٚؾتبيي اي ٔٙغمٝ ٘ٛاحي التهبزي ي تٛؾقٝ ٞبي عطح زض ٞطٌع ثٛٔي غيط ٞبي ؾبظٔبٖ ٚ ارتٕبفبت وٝ زاضز ٚرٛز

 ٔي فطاٞٓ ضٚؾتبيي ضا ٘ٛاحي زض افطازبيٝ ٌصاضي ايٗ ؾطٔ ثطاي ضا فطنت ايٗ ظيؿتي ٚضي ثٟطٜ التهبز ِٚي وٙٙس ٕ٘ي ٔكبضوت

 .وٙس

 سيستي: ٍري تْزُ تزاساس اقتصاد تا ارتثاط در اجتواعي ّاي ّشيٌِ -2-5

 ذبن، ٚ ظٔيٗ اظ اؾتفبزٜ حمٛق قبُٔ آيس ثٛرٛز ظيؿتي ٚضي ثٟطٜ نٙقت ثطاؾبؼ اؾت ٕٔىٗ وٝ ٞب چبِف ايٗ اظ ثقضي

 .اؾت زيٍط ٔٛاضز ٚ َ،ٔقٕٛ ضؾٛٔبت ثطزٖ ثيٗ اظ غصا، أٙيت

 سهيي: تِ دستزسي در آى تاثيز ٍ سهيي اس استفادُ در تغييز -1-2-5

 ٔحهٛالت ٚ ظيؿتي ؾٛذت ٔحهٛالت ٚ ٞب زا٘ٝ ٚ تِٛيس وكبٚضظي ٞبي ظٔيٗ تٛؾقٝ طايث ظٔيٗ اظ اؾتفبزٜ ضٚ٘س زض تغييط

 التهبزي اضظـ افعايف ٔزٕٛؿ، زض .ٔي ٌصاضز تبحيط ثؿعايي ثرف ايٗ زض ثٛٔي افطاز حمٛق ٚ ظٔيٗ ٚضي ثٟطٜ ضٚي ثط ظيؿتي

 ا٘جبض ٚ شذيطٜ وٝ وٙس رصة ضا وكبٚضظي ٔحهٛالت وٙٙسٌبٖ تِٛيس اؾت ٕٔىٗ ظيؿتي ا٘جٜٛ وكبٚضظي ثطاي قسٜ ايزبز
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 ٔب٘ٙس ثبقس ٌصاض تبحيط زيٍط ٞبي ثرف ثط اؾت ٕٔىٗ ٔؿتميٓ غيط ثهٛضت تغييط ايٗ. زٞٙس تغييط ضا غصايي ٔٛاز يب ٔحهٛالت

 زض ٚ يبثس ٔي افعايف ظٔيٗ اضظـ. زاضز غصايي ٞبي زا٘ٝ ٚ ٔحهٛالت ثٝ ثؿتٍي ٔٛضقي ٚ وبُٔ ثهٛضت وٝ ٔقيكت قيتٚض

 لبثُ افعايف ايٗ ثبقس ٔحيغي ظيؿت ضٚ٘س ثب ٔٙبؾت ٔحهٛالت تِٛيس رٟت زض ثبظاض زضذٛاؾت ٚ ٌصاضي ؾيبؾت وٝ ظٔب٘ي

 فميط افطاز تٛؾظ ٞب ظٔيٗ تغييط ٚ ربيٍعيٙي ثطاي اؾت ٕٔىٗ ؾتا يبفتٝ افعايف وٝ ٞب ظٔيٗ ٌصاضي اضظـ ايٗ. اؾت تٛرٝ

 .ٌيطز نٛضت

 فزٌّگي: تاثيزات ٍ غذايي اهٌيت -2-2-5

 أٙيت ايزبز ثطاي رسي ثهٛضت ظيؿتي ٚضي ثٟطٜ ثب ٔحهٛالت ثطاي تمبضب زضذٛاؾت افعايف ٔٛضز زض تحميك ٔٛضز چٙسيٗ

 افعايف ثٝٔٙزط  وٝ ظيؿتي ٔحهٛالت ٚضي ثٟطٜ ي پبيٝ ثط نٙقت ي ٛؾقٝت وّي، ثهٛضت. اؾت قسٜ زازٜ پيكٟٙبز افطاز غصايي

 وكبٚضظي ٞبي ظٔيٗ تجسيُ ٔب٘ٙس، ظٔيٗ اظ ؾتفبزٜا تغييط. ٕٞچٙيٗ قس ذٛاٞس ٞب قٟط ي حبقيٝ ٘ٛاحي ٚ فميط افطاز ٚضقيت

 التهبزي، اثقبز ٚ غصايي أٙيت ضٚي ثط ٔٙفي تبحيط تٛا٘س ٔي ظيؿتي ؾٛذت ٚ ظيؿتي ٚضي ثٟطٜ ٔربظٖ ثٝ ٞب زا٘ٝ ي تِٛيسوٙٙسٜ

 .قٛز ظٔيٗ اظ اؾتفبزٜ زض فطٍٞٙي ٚ ارتٕبفي

 ٔب٘ٙس قٛز، ٔي التٙهبزي ٚ فطٍٞٙي ٞبي فقبِيت ؾبذتبض زض تغييطثبفج  ظيؿتي ثٟطٚضي نٙقت زض قغّي ٞبي فطنت افعايف 

 اتبَ٘ٛ تِٛيس ثطاي ثطاي ٔغصي( تٔحهٛال) ٞبي زا٘ٝ ٚ غصا اظ اؾتفبزٜ ٔزٕٛؿ زض. ٌصاضي تّٝ ٕٞچٙيٗ ٚ ٌيطي ٔبٞي قىبض،

 ٚ ٘بٖ ٔخبَ، ثطاي) قٛز ٔي ٔكتك آٖ اظ ٔؿتميٓ نٛضت ثٝ وٝ زاقت ذٛاٞس ز٘جبَ ثٝ ضا غصايي ٞبي ثرف زيٍط ليٕت افعايف

 تبحيط ٔي ٌصاضز.(  قيط ٚ ٔطك ترٓ ٔطك، ليٕت ضٚي ثط)  ٔؿتميٓ غيط ثهٛضت يب(  غالت

 ٔحيغي، ٞبي ٔعيت تٛا٘س ٔي ٌيطز، ا٘زبْ زضؾتي ثٝ اٌط زاضز ٚرٛز ؿتيظي التهبز ثطاؾبؼ وٝ چكٍٕيط ٞبي فطنت ايٗ

 ضا التهبز تٛا٘س ٔي وٝ اؾت وكبٚضظي ثطاي ٔٙبؾت فطنت يه ٔحٛض ظيؿت التهبز. وٙس ايزبز ضا فطاٚا٘ي ارتٕبفي ٚ التهبزي

. ٞؿتٙس ثبالتط ويفيت زاضاي ٚ ٔٙبؾت تنٛض ثٝ وٝ ٘يبظوٙس ٔٛضز فيجط ٚ ٞب زا٘ٝ غصا، ٞبي ٘يبظ تبٔيٗ ثطاي ٔحهَٛ تِٛيس ثٝ لبزض

 زض ٌؿتطزٜ ٞبي حٕبيت ثٝ ٘يبظ وٝ ٔيىٙس پيسا ٌؿتطـ ٘يع ربٔقٝ ثرف ثٝ ٚ وكبٚضظي اظ فطاتط ظيؿتي التهبز ايٗ ٔعيت أب

 .زاضز ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ فٕٛٔي ٞبي ٌصاضي ؾيبؾت عي

 افعايف( 1) قبُٔ وٝ وٙس فطاٞٓ ضا ظيبزي ّٔي ٔعيت اؾت ٕٔىٗ لطاضٌيطز، تٛرٝ ٔٛضز ضٚؾتبيي ٘ٛاحي زضاٌط  ظيؿتي، التهبز

 ٚ ؾالٔت افعايف( 2) قٛز ٔي زيٍط ٘ٛاحي ثٝ ثٛٔي افطاز ٟٔبرطت وبٞف ثٝ ٔٙزط وٝ، ضٚؾتبيي ٘ٛاحي زض قغّي ٞبي فطنت

  ضٚؾتبيي ارتٕبفبت ٔيبٖ زض ٔٙبؾت ثٟساقت
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 .ٔيىٙس فطاٞٓ ثٛٔي افطاز ثطاي ضا رسيس ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٞبي فطنت ٚ( 3)

 تقييٗ ٚ تكريم اٚال،. ٌيطز لطاض تٛرٝ ٔٛضز ثبيس ٟٔٓ ٘يبظ زٚ ظيؿتي ٚضي ثٟطٜ ٔجٙبي ثط التهبز ٔٙبؾت ي تٛؾقٝ ثطاي

 ٔي ثىبض اؾبؾي ثهٛضت وكبٚضظي فطآيٙس عي زض ٔقَٕٛ نٛضت ثٝوٝ  ظيؿتي ٔٛاز ا٘جٜٛ ٔٙبؾت،اظ تِٛيس ثطاي ٞبيي ٔىب٘يؿٓ

. اؾت ظٔيٙٝ ايٗ زض قسٜ ا٘زبْ ٘بٔٙبؾت ٞبي فقبِيت رٟت زض تغصيٝ أٙيت ٚ ظيؿت ٔحيظ ثب ٔطتجظ چبِف ثب تمطيجب ٚ ضٚز

 . اؾبؾي ثهٛضت ظيؿتي ؾٛذت ثطاي ظيؿتي ٞبي تٛزٜ اظ تجسيُ ٚضي ثٟطٜ ثٟجٛز رٟت زض تىِٙٛٛغي تٛؾقٟي زٚٔب

 ٚ التهبزي ٞبي ٝٞعيٙ وبٞف زض ثّىٝ زٞس تٛؾقٝ ظيؿتي ٞبي ؾٛذت ثرف زض ضا ا٘طغي ٔمساض تٛا٘س ٔي تٟٙب ٘ٝ ضٚ٘س ايٗ

 ثهٛضت ربٔقٝ ثطاي ضا ا٘طغي ٘يبظ تبٔيٗ ثطاي ٔٙبؾت ٞبي ويفيت تٛا٘س ٔي وٙٙسٜ أيسٚاض ثهٛضت ٚ ثبقسٔي  ٔٛحط ٔحيغي

 .وٙس تبٔيٗ ثركي ضضبيت

 هشايا ٍ هعاية تَليذ ٍ استفادُ اس سَخت ّاي گياّي در هقايسِ تا سَخت ّاي فسيلي :

پطزاذتٝ ذٛاٞس  ٛذت ٞبي ٌيبٞي ٔعايب ٚ ٔقبيت فطاٚا٘ي ٚرٛز زاضز وٝ زض ايٗ لؿٕت ثٝ آٟ٘بزض ضاثغٝ ثب تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾ

 قس.

 ٔعايب :

ٟب، ظيبز ؾٛذت ٟٕٔتطيٗ ٔعايبي ؾٛذتٟبي ٌيبٞي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾٛذتٟبي فؿيّي فجبضتٙس اظ: أٙيت ا٘طغي، ٔٙبثـ ظيبز تِٛيس ايٗ

ٔحيغي،  پيبٔسٞبي بض ٌبظٞبي ٌّربٟ٘بي ٚ زي اوؿيس وطثٗ، وبٞفا٘تك قسٖ ٔٙبثـ ؾٛذتي، پبيبيي، افعايف قغُ، وبٞف

اؾت وٝ  آٔيع ثرهٛل زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي. ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ا٘طغي نّح ٔجبزالت اضظي ٚ ٔؿبئُ ارتٕبفي ٚ التهبزي وبٞف

 زاضز. ٘يب ٚرٛزٔٙبثـ ايٗ ؾٛذتٟب تزسيسقس٘ي ٞؿتٙس وٝ زض ؾطاؾط ز .تٕبْ وكٛضٞبي ز٘يب ٔيتٛا٘ٙس اظ آٖ اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس

 ٔقبيت :

 ٞبي ٌيبٞي ٔٛضز ثحج ٞؿتٙس فجبضتٙس اظ: اظ زؾت ضفتٗ ٌٛ٘ٝ اظ ٟٕٔتطيٗ ٔٛاضزي وٝ ثطاي تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾٛذتٟبي

 ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ا٘س وٝ تٕبْ اِجتٝ ٔغبِقبت اذيط ٘كبٖ زازٜ .ٔرتّف ٌيبٞي ٚ رب٘ٛضي، فطؾبيف ذبن ٚ وبٞف ٔٙبثـ آة

ٟبي فؿيّي فٛايس لبثُ تٛرٟي ٘ساضز. يقٙي فٛائس ؾٛذتٟبي ؾٛذت فٙبٚضيٟبي ٔتفبٚت زض ٔمبيؿٝ ثب تّف ٚحبنُ اظ ٔٛاز اِٚيٝ ٔر

ٔىبٖ  ٚ ٔٛاز اِٚيٝ اؾتفبزٜ قسٜ زاضز. ٕٞچٙيٗ ايٗ فٛائس ثٝفٙبٚضي  ٌيبٞي ٘ؿجت ثٝ ؾٛذتٟبي فؿيّي، ثيكتط ثؿتٍي ثٝ

 اؾت. رغطافيبيي تِٛيس ٚ ٔهطف ايٗ ؾٛذتٟب ٘يع ٚاثؿتٝ
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 گياّي: سَختْاي هختلف ايپياهذّ

ٔحيغي  ٌيبٞي ٚرٛز زاضز وٝ اظ رّٕٝ آٖ ٔيتٛاٖ رٙجٝ التهبزي، پيبٔسٞبي ٔرتّفي زض ضاثغٝ ثب تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾٛذتٟبي

پتب٘ؿيُ وبٞف  ليٕت ؾٛذتٟبي ٘فتي، ثحخٟبي غصا زض ٔمبثُ ؾٛذت، ٚ پيبٔسٞبي فٙي ضا ٘بْ ثطز. ايٗ ٔٛاضز قبُٔ: وبٞف

 ٞبي ٔرتّف ظزايي ٚ فطؾبيف ذبن، اظ ثيٗ ضفتٗ ٌٛ٘ٝ ؾٛذت ٌيبٞي، رٍُٙ ا٘تكبض وطثٗ، پبيبيي تِٛيسات تٟيسؾتي، ٔيعاٖ

 ، ٔٙبثـ آة ٚ وبضايي ٚ تقبزَ ا٘طغي ٔي ثبقس.رب٘ٛضي ٚ ٌيبٞي

  اقتصادي ٍ اجتواعي تاثيزّايالف (  

ٌطٜٚ ثٝ نٛضت  4التهبزي اؾت وٝ زض تبحيطات ارتٕبفي ٚ  يىي اظ پيبٔسٞبي ٟٔٓ تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي

 :ثٙسي ٔيكٛز ظيطزؾتٝ

 ت :افتساَ ليٕت ٘ف 

 .فؿيّي ضٚ ثٝ وبٞف ذٛاٞس ثٛز ثب افعايف تِٛيسات ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ليٕت ؾٛذتٟبي 

 ثحج غصا زض ثطاثط ؾٛذت  : 

 زِيُ قبلجب ليٕت غصا ثٝثبفج افعايف ليٕت ٔحهٛالت وكبٚضظي ٚ ٔت ٔربِفبٖ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ازفب ٔيىٙٙس وٝ ايٗ ؾٛذتٟب 

ثؿيبض  عطفساضاٖ ايٗ ؾٛذتٟب ٔقتمس٘س وٝ افعايف ليٕت وكبٚضظي احط افعايف ليٕت ٔٛاز اِٚيٝ افعايف ذٛاٞس يبفت. اظ عطفي

ا٘سوي زض ليٕت ٟ٘بيي ٔٛاز غصايي وٝ ثٝ زؾت ٔهطفىٙٙسٜ ٔيطؾس ضا  وٕي ثط ضٚي ليٕت غصا زاضز؛ ظيطا ٞعيٙٝ وكبٚضظي ؾٟٓ

غصاي  اؾت أب زض وكٛضٞبي فميط زضؾت ٘يؿت؛ ظيطا زض ايٗ وكٛضٞب يٗ أط زض وكٛضٞبي تٛؾقٝ يبفتٝ زضؾتزاضز. اٌطچٝ ا

 .ليٕت غصاي ايٗ وكٛضٞب ثيكتط ٚاثؿتٝ ثٝ ليٕت ٔٛاز اِٚيٝ اؾت ٘كسٜ( اؾت ِصا ٔطزْ ثيكتط ثٝ نٛضت ٔٛاز اِٚيٝ )پطزاظـ

رٟبٖ  زٖ احط تِٛيسات ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثط تبٔيٗ ٔٛاز غصايي زضٕ٘ٛ ضاٟٞبي ٔرتّفي تٛؾظ زا٘كٕٙساٖ ٚ ٔحممبٖ ثطاي حسالُ

حبنُ اظ  غيطغصايي وٝ اظ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب ٔيتٛاٖ ثٝ ضٚغٟٙبي ثالاؾتفبزٜ ٞبي اضائٝ قسٜ اؾت. ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ، اؾتفبزٜ اظ ٌعيٙٝ

ايٗ ٔٛاز ٚ ٘جٛز  ط ٞعيٙٝ ثبالي تِٛيستِٛيس ؾٛذتٟبي ٌيبٞي اظ ايٗ ٔٛاز ثٝ ذبع آقپعي ضا ٘بْ ثطز. اِجتٝ چبِكٟبي ظيبزي ثطاي ،

 .يبفتٝ زض ٔمبيؿٝ ثب تِٛيس ؾٛذتٟبي ٌيبٞي اظ ٔٛاز اِٚيٝ غصايي ٚرٛز زاضز فٙبٚضي تٛؾقٝ

 پتب٘ؿيُ وبٞف تٟيسؾتي : 

، حُٕ ٚ  ذٛاٞس قس؛ قغّٟبيي ثطاي تِٛيس )وكبٚضظي(، زضٚ )ثطزاقت( تِٛيسات ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثبفج ايزبز تٛؾقٝ اقتغبَ 

 .ٔقتمس٘س وٝ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٔيتٛاز ثبفج وبٞف فمط زضوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ قٛز. ٔحممبٖ فطاٚضـ ٚ ثبظاضيبثي٘مُ ، 
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 تِٛيسات ؾٛذت ٌيبٞي پبيب :  

 ٞبي ٌيبٞي، فسْ تبحيط ثط التهبزي ربٔقٝ، تبحيط ٘ساقتٗ ثط ٌٛ٘ٝ  ٔفْٟٛ پبيبيي زض ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثٝ ٔقٙي وٕه ثٝ ضٚ٘ك

وٕه  ؾبظي ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٔف ٔقتجط ٚ ٔٙبؾت ٔيتٛا٘س ثٝ تزبضي اثعاضٞبي التهبزي ٚ ذظ.  ... اؾت ويفيت ٚ وٕيت آة ٚ

 .التهبزي ضا زض آفطيمب، آٔطيىبي التيٗ ٚ آؾيبي فميط ضٚ٘ك ثركس ا٘ساظ ؾبظي ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٔيتٛا٘س چكٓ وٙس ٚ تزبضي

  هحيطي تاثيزّاي ب( 

 ثٙسي ٌطٜٚ ثٝ نٛضت ظيط زؾتٝ 4تبحيطٞبي ٔحيغي اؾت وٝ زض  اظ ؾٛذتٟبي ٌيبٞياظ پيبٔسٞبي ٟٔٓ زيٍط تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ 

 :س٘قٛ ٔي

 ترطيت رٍُٙ ٚ فطؾبيف ذبن : 

تمبضب  ٞبي ٌيبٞي ٚ غيطٜ ذٛاٞس قس. افعايف اي، وبٞف ٌٛ٘ٝ ٌّرب٘ٝ لغـ ٚؾيـ زضذتبٖ ثبفج ٌطْ قسٖ ٞٛا، ا٘تكبض ٌبظٞبي

 .ذٛاٞس قس ٝ ظٔيٟٙبيي رٟت وكت ٌيبٞبٖ )ثطاي تِٛيس ؾٛذت(ثطاي ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٔٙزط ثٝ تجسيُ رٍّٟٙب ث

 تبحيط ثط ٔٙبثـ آة :  

ٔحهٛالت  آة ثطاي آثيبضي ٌيبٞبٖ ٚ -1ٌصاضز:  ٔٙبثـ آة تبحيط ٔي افعايف اؾتفبزٜ اظ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي حسالُ اظ زٚ ضاٜ ثط

ٔرهٛنب  ت ٌيبٞي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔيٍيطز،ٞبي تِٛيس ؾٛذ پباليكٍبٜ آة زض -2ٌيطز.  ؾٛذت ٌيبٞي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

تِٛيسات ؾٛذتٟبي ٌيبٞي  .رٟبٖ ثطاي ضقس ٌيبٞبٖ آثيبضي وبُٔ ٘يبظ اؾت ثطاي رٛقب٘سٖ ٚ ذٙه وطزٖ. زض ثؿيبضي اظ ٘مبط

سٜ اؾت. أٙيت غصا ثٝ أٙيت آة ق ٔٙبثـ آة ٞبيي زض ذهٛل وبٞف وكٛض ٞٙس ثبفج ايزبز ثحج زض ٔٙبعك ٌطٔؿيطي ٔب٘ٙس

ٔحسٚزوٙٙسٜ ٟٔٓ زض تِٛيس  ز٘يب ٚاثؿتٝ اؾت. ِصا أٙيت آة ثٝ ربي أٙيت ظٔيٗ يه فبُٔ اوخط ٘مبط زض حبَ تٛؾقٝ زض

ٔب٘ٙس ٘يكىط، ضٚغٗ ذطٔب ٚ  رٟبٖ اؾت. ثؿيبضي اظ ٌيبٞبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي تِٛيس ؾٛذت، ؾٛذت ٌيبٞي زض ثؿيبضي اظ ٔٙبعك

زاضاي ثبضـ ظيبز ثبضاٖ  ايٗ ٔحهٛالت فمظ زض قطايظ آثيبضي يب ٔٙبعمي وٝ زاض٘س؛ ِصا شضت ٔمساض ظيبزي آة ثطاي ضقس ٘يبظ

آٖ ٕٔىٗ اؾت ثبفج ضلبثت  ؾبظي وكبٚضظي زض رٟت تِٛيس ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثطاي تزبضي تٛا٘ٙس ضقس وٙٙس. ضقس ٞؿتٙس، ٔي

 .تِٛيسات ٔٛاز غصايي قٛز ثيٗ تِٛيسات ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٚ

 ٌٝ٘ٛ ٖيٞبي ٔرتّف ٌيبٞ اظ زؾت زاز  : 

 ٔحيغي اؾت. تِٛيسات ظيبز ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٔيتٛا٘س تبحيط ٞبي تِٛيسات ؾٛذتٟبي ٌيبٞي يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٍ٘طا٘ي
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ثٝ ظٔيٗ تجسيُ قسٜ ثطاي وبقت ٌيبٞبٖ ؾٛذتي، ٚضقيت  ٔٙفي ٚ ٕٞچٙيٗ تبحيط ٔخجت ثط ٔحيظ زاقتٝ ثبقس. ايٗ تبحيطات

ٔحهٛالت ٌيبٞي ؾٛذتي وبقتٝ قسٜ ٚ ٘ٛؿ وكبٚضظي  ٔيٗ ٚ ثٝٞبي ٌيبٞي لجُ اظ وكت ٌيبٞبٖ ؾٛذتي زض آٖ ظ ٌٛ٘ٝ

 Biodiversity ا٘زٕٗ رب٘ٛضي زض يه ٔٙغمٝ اؾت. ٞبي ٔرتّف ٌيبٞي ٚ ا٘جٛٞي ٌٛ٘ٝ Biodiversity ٔمهٛز اظ زاضز. ثؿتٍي

كٕٙساٖ ذٛاؾتٝ ٌيبٞي ٚ رب٘ٛضي فٙٛاٖ وطزٜ ٚ اظ زا٘ ٞبي ذٛز ضا اظ تبحيط تِٛيسات ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثط تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ٍ٘طا٘ي

رب٘ٛضي تقييٗ ٕ٘بيٙس. افعايف تِٛيسات ؾٛذتٟبي  ٞبي ٌيبٞي ٚ ٔخجت ٚ ٔٙفي تِٛيسات ايٗ ٌيبٞبٖ ضا ثط تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ تبحيطات

 زاليُ آٟ٘ب اظ ثيٗ ضفتٗ ٚ تجسيُ ٔحّٟبي ؾىٛ٘ت ٚ تكسيس اظ رّٕٝ،  تبحيطات ٔٙفي ثط ايٗ ٔٛضٛؿ ذٛاٞس زاقت ٌيبٞي

 .وكبٚضظي اؾت

 آِٛزٌي: 

زض  اي اؾت. زض حبِت وّي ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ظيبز ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ ظ ثعضٌتطيٗ ايطازات ٚاضز ثط ؾٛذتٟبي فؿيّي ا٘تكبضيىي ا

ٌبظٞبي  وٙٙس. اِجتٝ تبحيط تٛؾقٝ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثط ا٘تكبض تِٛيس ٔي اي ٔمبيؿٝ ثب ؾٛذتٟبي فؿيّي ٔمساض وٕتطي ٌبظ ٌّرب٘ٝ

 .ايٗ ؾٛذتٟب ثؿتٍي زاضز سٜ ثطاي تِٛيسق اي ثيكتط ثٝ ٘ٛؿ ٔحهَٛ اؾتفبزٜ ٌّرب٘ٝ

 : تنٌيني تاثيزّاي ج(

 ثٙسي ٌطٜٚ ثٝ نٛضت ظيط زؾتٝ 3تبحيطٞبي تىٙيىي اؾت وٝ زض  اظ پيبٔسٞبي ٟٔٓ زيٍط تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي

 :س٘قٛ ٔي

  وبضايي ا٘طغي ٚ تقبزَ ا٘طغي: 

تقبزَ (. ثطاي وكبٚضظي، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تجسيُ ثٝ ٔحهٛالت ٟ٘بيي) زتِٛيس ؾٛذتٟبي ٌيبٞي اظ ٔٛاز اِٚيٝ ثٝ ا٘طغي ٘يبظ زاض

ايٗ  ثطاي تِٛيس ايٗ ؾٛذتٟب ثٝ ٚؾيّٝ ٔيعاٖ ا٘طغي حبنُ اظ ؾٛذت ا٘طغي ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثب ٔمبيؿٝ ٔمساض ا٘طغي ٔٛضز ٘يبظ

اؾت. ثٝ  يس ؾٛذت ٌيبٞي ٔتفبٚتثٝ ٔٛاز اِٚيٝ اؾتفبزٜ قسٜ ثطاي تِٛ ٔيكٛز. ايٗ أط ثب تٛرٝ ؾٛذتٟب زض ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٔكرم

 .٘ؿجت ثٝ ثٙعيٗ زاضز فٙٛاٖ ٔخبَ، ؾٛذت ٌيبٞي اتبَ٘ٛ چٍبِي ا٘طغي وٕتطي

  ٗا٘تكبض وطث : 

ؾٛذتٟب ٔمساض  ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ا٘زبْ قسٜ اؾت. ثب ايٙىٝ اظ ؾٛذتٗ ايٗ چٙسيٗ عطح ثطاي ٔغبِقٝ ٚ آ٘بِيع ضزپبي ثبلي ٔب٘سٜ اظ

آالت الظْ ثطاي  زٞس فطآيٙس تِٛيس ايٗ ؾٛذتٟب )ٔبقيٗ ٚرٛز زاضز وٝ ٘كبٖ ٔي ٞبي لٛي فتٝوٕتطي وطثٗ تِٛيس ٔيكٛز ِٚي يب

 .ٔيىٙس ٔمساض ثؿيبض ظيبزي وطثٗ تِٛيس ٚ..( وبقتٗ ايٗ ٌيبٞبٖ، حُٕ ٌيبٞبٖ ثٝ وبضذب٘ٝ
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  تغييطات الظْ ثطاي ٔٛتٛضٞبي احتطاق: 

 ٞي وبض وٙٙس ثٝ ٘ٛؿ ٔٛتٛض ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ ٘ٛؿ ؾٛذت ٔهطفيٌيب تغييطات الظْ ثطاي ٔٛتٛضٞبي احتطاق ثطاي ايٙىٝ ثب ؾٛذت

 .تغييطات ثب اتبَ٘ٛ ٌيبٞي وبض وٙٙس تٛا٘ٙس ثب ا٘سوي ثؿتٍي زاضز. ثطاي ٔخبَ ٔٛتٛضٞبي ثٙعيٙي ٔي

 سَخت سيستي ًسل سَم :

 ٘ؿُ رعٚ ظيؿتي ٞبي ؾٛذت اظ ٘ٛؿ ايٗ ٌصقتٝ زض. ا٘س ٌطفتٝ لطاض اي رساٌب٘ٝ ٌطٜٚ زض اذيطؤ رّجه، اظ قسٜ ٔكتك ؾٛذتٟبي

 ٔٛاز ٔيعاٖ ٚ ثبالتط ضا٘سٔبٖ ثب ضا ظيؿتي ؾٛذتٟبي لبزض٘س ٞب رّجه وٝ ٌطزيس ٔكرم ظٔب٘يىٝ ِٚي قس٘س، ٔي ٔحؿٛة زْٚ

 زاقتٝ ضا ذٛزـ ذبل ٌطٜٚ رّجه، اظ حبنُ ؾٛذتٟبي وٝ وطز٘س پيكٟٙبز وبضقٙبؾبٖ اظ ثؿيبضي ٕ٘بيٙس، تِٛيس وٕتط ٚضٚزي

 تِٛيس تٙٛؿ ٚ ٔمساض زض رّجه ثب تٛا٘س ٕ٘ي اي اِٚيٝ ٔبزٜ ٞيچ آيس، ٔي ٔيبٖ ثٝ ؾٛذت تِٛيس تب٘ؿيُپ اظ نحجت ظٔب٘يىٝ .ثبقس

 ٔبزٜ تِٛيس ٔٛضز، اِٚيٗ. ثبقس ٔي إٞيت حبئع زٚ زِيُ ثٝ رّجه، اظ حبنُ ظيؿتي ؾٛذت تٙٛؿ. ٕ٘بيس ضلبثت ظيؿتي ؾٛذت

 ؾٛذت تِٛيس أتيبظ زٚٔيٗ. قٛز ٔي تجسيُ ثٙعيٗ اظ ذبني تطويجبت يب ٚ زيعَ ثٝ ضاحتي ثٝ وٝ ثبقس ٔي رّجه تٛؾظ ضٚغٙي

 .ثبقس ٔي (زيعَ) ٌبظٚئيُ ٚ ثٙعيٗ تب ثٛتبَ٘ٛ ٚ اتبَ٘ٛ اظ تطويجي ٞط ٔؿتميٓ تِٛيس ثطاي آٖ غ٘تيىي تٛا٘بيي رّجه اظ

 .ثبقس ئ رت ؾٛذت ٚ ٌيبٞي ضٚغٗ اتبَ٘ٛ، ٔتبٖ، ثٙعيٗ، ثٛتبَ٘ٛ، ثيٛزيعَ،: قبُٔ رّجه اظ حبنُ ؾٛذتٟبي ا٘ٛاؿ

. ثبقٙس ٔي ؾِّٛي چٙس ٚ ؾِّٛي ته ا٘ٛاؿ قبُٔ وٝ اتٛتطٚف فٕستب ٚ ؾبزٜ ٞبي اضٌب٘يؿٓ اظ ٔتقسزي ٚ ثعضي ٌطٜٚ ٞب رّجه

 ؾبذتبضٞبي اظ ذيّي أب, وٙٙس ٔي فتٛؾٙتع ٌيبٞبٖ ٕٞب٘ٙس آٟ٘ب. ٘بٔٙس ٔي زضيبيي فّف ضا ٞب آٖ تطيٗ پيچيسٜ ٚ تطيٗ ثعضي

 .وٙٙس ٔي ٔؿتخٙي ٌيبٞبٖ ٌطٜٚ اظ ضا ٞب ايٗ فٕستب يُزِ ٕٞيٗ ثٝ ٘ساض٘س ضا ٌيبٞبٖ

 .ثطز ٘بْ آؾيب زض ٚيػٜ ثٝ غصايي ٔٛاز اظ ٟٕٔي ٔٙجـ فٙٛاٖ ثٝ آٟ٘ب اظ تٛاٖ ٔي وٝ ٞؿتٙس ٔتٙٛؿ وبضثطزٞبي زاضاي ٞب رّجه

 ؾغح Parietochloris incise رّجه ٔخبَ ثطاي زاضز اقجبؿ غيط چطة ٞبي اؾيس اظ ثباليي ؾغح ٞب رّجه اظ حبنُ ضٚغٗ

 اظ. قٛز ٔي اؾتفبزٜ زاْ غصاي ٚ ذبن وطزٖ ٘طْ ٔب٘ٙس ٔتقسزي ٔٛاضز زض ٞب رّجه أطٚظٜ زاضز آضاقيسٚ٘يه اؾيس اظ ثباليي

 اظ اؾتفبزٜ فُٕ ايٗ قٛز ٔي پبوؿبظي ٞب رّجه تٛؾظ فبضالة. قٛز ٔي اؾتفبزٜ ٞب اؾترط فبضالة پبوؿبظي ثطاي ٞب رّجه

.  قٛز ٔي اؾتفبزٜ قيٕيبيي ٞبي ؾٛذت ا٘ٛاؿ ي تٟيٝ ثطاي ٞب رّجه اظ. زٞس ٔي اوبٞفض قيٕيبيي ؾْٕٛ ثبالي ٔمبزيط

 تِٛيس ثطاي اضٚپب اتحبزيٝ ِصا.  اؾت اي ربزٜ ٘مُ ٚ حُٕ آِٛزٌي وبٞف ٞبي ٌعيٙٝ اظ يىي ٌيبٞي ٞبي ؾٛذت اظ اؾتفبزٜ

 .اؾت ٕ٘ٛزٜ ٌصاضي ٞسف وٙٙس، وبض ٌيبٞي ؾٛذت ثب وٝ ٞبيي اتٛٔجيُ
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 :سيستي سَخت تَليذ هٌثع عٌَاى تِ اّ جلثل ريش

 ضا آٖ تٛاٖ ٔي چٙيٗ ٞٓ. ثبقس ٔي ضٚغٗ ٚ ٞيسضٚغٖ ٔتبٖ، اتبَ٘ٛ، :قبُٔ ظيؿتي ٞبي ؾٛذت تِٛيس ثٝ لبزض ٔيىطٚ رّجه

 اظ ٞب رّجه. اؾت وٙٙسٌي تِٛيس ٘مف آثي ٞبي اوٛؾيؿتٓ زض ٞب رّجه ٘مف ثعضٌتطيٗ. ؾٛظا٘س ثطق تِٛيس ثطاي ٚ وطز ذكه

 ثب ضلبثتي ٌٛ٘ٝ ٞيچ ٞب رّجه .وٙٙس پبن ٚ تٕييع ضا ٞٛا ٚ آة ٚ وطزٜ رصة ضا وطثٗ اوؿيس زي لبزض٘س ٚ ثٛزٜ ٌيبٞبٖ تٛا٘بتطيٗ

 ٘ؾط اظ. ٘ساضز ز٘جبَ ثٝ غصايي ٔٙبثـ زض ضا ٔحسٚزيتي ٌٛ٘ٝ ٞيچ ؾٛذت تِٛيس زض آٟ٘ب اظ اؾتفبزٜ ٚ ٘ساض٘س ثكط ٘ؿُ غصايي ٔٙبثـ

 اي ٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي ا٘تكبض وبٞف ثٝ ٔٙزط ٚ اؾت نطفٝ ثٝ ٔمطٖٚ ٞب رّجه اظ ظيؿتي َٛاتب٘ ٚ ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس التهبزي

 ثطذٛضزاض ظيبزي إٞيت ٚ اضظـ اظ ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس وٝ ثبقس ٔي ٔٛضٛؿ ايٗ اظ حبوي رٟب٘ي رسيس ٞبي فٙبٚضي. قٛز ٔي

 ٔٙبثـ ٚ وكبٚضظي ٔحهٛالت ٔرتّف الالْ ثيٗ زض ِصا ثبقس ٔي ظيبزي تِٛيس زاضاي ثبال ضٚيف ؾطفت زِيُ ثٝ رّجه ٚ ثٛزٜ

 زض ٕ٘بيٙسٜ ثعضٌتطيٗ فٙٛاٖ ثٝ ٞب رّجه ضيع. اؾت قسٜ ا٘تربة رٟبٖ زض اتبَ٘ٛ ٚ ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس ثطاي رّجه عجيقي

 ٘ؾط ثٝ ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس ثطاي ٔٙبؾت ٔٙجـ تٟٙب وٝ اؾت ٞب ٔيىطٚاٚضٌب٘يؿٓ ثيٗ زض ٘بقٙبذتٝ ٞبي ٌطٜٚ اظ يىي حبَ فيٗ

 ٔي ضقس ؾطفت ثٝ زاض٘س وٝ اي ؾبزٜ ؾبذتبض ذبعط ثٝ وٝ قٛ٘س ٔي تمؿيٓ يٛوبضيٛت ٚ پطٚوبضيٛت ٌطٜٚ زٚ ثٝ آٟ٘ب. آيٙس ٔي

 قجيٝ ؾبذتبضي ِٔٛىِٛي ٚ ؾبذتبضي ِحبػ ثٝ وٝ ضٚغٙي يبثس ٔي تزٕـ رّجه ٞبي ؾَّٛ زض ضٚغٗ ٞب رّجه ضقس ثب. وٙٙس

 تزٕـ ٚ ؾٙتع تٛا٘بيي وٝ اؾت قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض ظيؿتي ؾٛذت پبيساض جـٔٙ يه فٙٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ثٝ ٞب رّجه .زاضز ذبْ ٘فت

 ضيع. آٟ٘بؾت ذكه ٚظٖ%  80 آٟ٘ب اظ ثقضي زض ِيپيس ٔمساض وٝ اؾت زازٜ ٘كبٖ ٔغبِقبت. زاض٘س ضا ٞب ِيپيس اظ زاضي ٔقٙي ٔمساض

 تطويت 3 زاضاي ٞب رّجه. ا٘س قسٜ قٙبؾبيي ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس ثطاي ضٚغٙي ٕ٘بيٙسٜ ثعضٌتطيٗ فٙٛاٖ ثٝ ؾجع ٞبي رّجه

 ٔٙبؾت ٘ٛؿ وٝ اؾت تطيٍّيؿيطيس ٞب رّجه ضٚغٗ اظ اي فٕسٜ ثرف. ِيپيسٞب 3 ٞب پطٚتييٗ 2 وطثٛٞيسضاتٟب1 ٞؿتٙس فٕسٜ

 ٞبي زا٘ٝ ٘ؿجت ثٝ ٞب يٛوبضيٛت ٚ ٞب ؾيب٘ٛثبوتطي ٔب٘ٙس ٔيىطٚؾىٛپي ٞبي رّجه. اؾت ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس ثطاي ضٚغٗ

 قطايظ تحت يبفتٝ ضقس ٞبي رّجه چٙيٗ ٞٓ ٚ. وٙٙس تِٛيس ثيكتطي ظيؿتي ؾٛذت وٕتط ظٔيٗ ٚ آة اظ ٜاؾتفبز ثب ضٚغٙي

 2008 ؾبَ زض .وٙٙس ٔي تِٛيس ضٚغٗ وّعا ٚ ؾٛيب ٔب٘ٙس ذكىي ضٚغٙي ٞبي زا٘ٝ اظ ثيكتط ٞىتبض زض ثبض 20 اظ ثيف قسٜ وٙتطَ

 تمبضبي ثٝ ٌٛيي پبؾد ثطاي ثباليي پتب٘ؿيُ زاضاي وٝ اؾت تزسيسپصيط ثيٛزيعَ تٟٙب ٔيىطٚ رّجه اظ ثيٛزيعَ وٝ قس حبثت

 .ثبقس ٔي ٘فت ثطاي رٟب٘ي

 ايٗ ضفتٗ ٞسض اظ وٝ ثبقيٓ ايٗ ز٘جبَ ثٝ ثبيس ٔب وٝ آيس ٔي حؿبة ثٝ وكٛضٔبٖ ّٔي ؾطٔبيٝ فٙٛاٖ ثٝ ٘بپصيط تزسيس ؾٛذت

 ٔؿتميٓ عٛض ثٝ ٌيبٞي ٞبي ضٚغٗ اظ تٛاٖ ٕ٘ي وٝ اؾت زازٜ ٘كبٖ ٞب ثطضؾي. وٙيٓ حفؼ آيٙسٜ ثطاي ٚ وطزٜ رٌّٛيطي ؾطٔبيٝ

 آٟ٘ب ظيبز ٘ؿجتب ِعٚرت ٚ ٌيبٞي ٞبي ضٚغٗ ظيبز ِٔٛىِٛي رطْ. ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ زيعَ ؾٛذت ثطاي ٔٙبؾجي ربيٍعيٗ فٙٛاٖ ثٝ
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 ٕ٘ي ؾٛذت ظيؿت تِٛيس ثطاي ٔطؾْٛ ٌيبٞي ٔٙبثـ. وٙس ٔي ٔحسٚز زيعَ ؾٛذت فٙٛاٖ ثٝ ضا ٔصوٛض ٞبي ضٚغٗ اظ اؾتفبزٜ

 ٞٓ. اؾت ٘يبظ ٔٛضز ظيبزي وكبٚضظي ٞبي ظٔيٗ ٔٛاز ايٗ تِٛيس ثطاي. وٙٙس ثطآٚضزٜ ضا ؾٛذت ٔٙبثـ ثٝ افعٖٚ ضٚظ ٘يبظ تٛا٘س

 ثٝ اي ٌّرب٘ٝ ٞبي ٌبظ ٚ ٞب آاليٙسٜ تِٛيس ٘طخ زيٍط ؾٛي اظ. اؾت وٙس آٟ٘ب زٞي ٔحهَٛ فطوب٘ؽ ٚ ٌيبٞبٖ ايٗ ضقس ٘طخ چٙيٗ

 ٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي ٔيعاٖ وٙتطَ وٝ ٕ٘ٛز اؾتٙتبد چٙيٗ تٛاٖ ٔي ضاحتي ثٝ ٔصوٛض ٔكىالت ثٝ تٛرٝ ثب.  اؾت افعايف ضٚثٝ قست

 ضقس ٘طخ ٚ ثبالتط ثبظزٞي وٝ ضفت تطي ٔٙبؾت ٔٙبثـ ز٘جبَ ثٝ ثبيس ِصا. اؾت ٕٔىٗ غيط وبضي اَٚ ٘ؿُ ذبْ ٔٛاز وٕه ثٝ اي

 ٔي ٚ زاضيٓ عجيقي عٛض ثٝ ضا رّجىي ٞبي ٌٛ٘ٝ اظ يثؿيبض وٝ وكٛضٔبٖ رغطافيبيي قطايظ ثٝ تٛرٝ ثب. ثبقٙس زاقتٝ تطي ؾطيـ

 ثٝ زؾتيبثي رٟت زض ٌبٔي تٛا٘س ٔي تزسيسپصيط ؾٛذت فٙٛاٖ ثٝ رّجه ا٘تربة وطز، ثطزاضي ثٟطٜ ٚ تِٛيس ضاحتي ثٝ تٛاٖ

 اظ. إٞيتبؾت زاضاي ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس ثطاي پبيساض ٔٙجـ هي فٙٛاٖ ثٝ ٞب رّجه ضيع اظ اؾتفبزٜ ثٙبثطايٗ .ثبقس پبيساض تٛؾقٝ

 ٞبي ؾبَ زض. اؾت ؾِٛفٛضي ٚ آضٚٔبتيه تطويت ٘ٛؿ ٞط اظ فبضي ظيطا قٛز ٔي يبز پبن ؾٛذت يه فٙٛاٖ ثٝ ظيؿتي ؾٛذت

 زض ٞب رّجه ضيع اظ ظيؿتي ؾٛذت اؾترطاد ظٔيٙٝ زض ظيبزي ٔغبِقبت ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس ٞعيٙٝ آٚضزٖ پبييٗ ٔٙؾٛض ثٝ اذيط

 ثيكتط تٛزٜ ظيؿت تِٛيس ٚ فتٛؾٙتعي ثبظزٜ زاضاي ذكىي، پطچطة ٞبي زا٘ٝ ثب ٔمبيؿٝ زض ٟ٘بآ .اؾت ٌطفتٝ ا٘زبْ رٟبٖ ؾطاؾط

 افعايف ثبفج ٞب رّجه ضيع چطثي زض  MUFA ٚ اقجبؿ چطة اؾيسٞبي ثبالي زضنس چٙيٗ ٞٓ. ٞؿتٙس تطي ؾطيـ ضقس ٚ

 زضنس ٚ قسٜ تِٛيس تٛزٜ ظيؿت يعأٖ فبُٔ زٚ تبحيط تحت ٞب رّجه ضيع اظ ظيؿتي ؾٛذت تِٛيس. ٌطزز ٔي ثيٛزيعَ ويفيت

 اظ يىي. زاضز ٚرٛز ٞب رّجه ضيع تٛؾظ تٛزٜ ظيؿت تِٛيس افعايف رٟت ٔرتّفي ٞبي ضٚـ. زاضز لطاض قسٜ تِٛيس چطثي ٚظ٘ي

 ثب ٚ وٛتبٜ ظٔبٖ زض وٝ ٔٙبؾت وكت ٔحيظ اظ اؾتفبزٜ آٖ ثط فالٜٚ ثبقس ٔي ٞب رّجه ضيع وكت قطايظ زض تغييط ٞب ضٚـ ايٗ

 ثيٛزيعَ، تِٛيس ضا٘سٔبٖ افعايف ثطاي وٝ ٌطفت ٘تيزٝ چٙيٗ تٛاٖ ٔي. قٛز تٛزٜ ظيؿت ثباليي ٔمبزيط تِٛيس ثٝ ٔٙزط وٓ ٞعيٙٝ

 نطفٝ وٝ ٘يع آٟ٘ب تِٛيس چٍٍٛ٘ي آٖ ثط فالٜٚ. اؾت ٌطفتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز ٔٙبؾت وب٘سيس يه فٙٛاٖ ثٝ ٞب رّجه ضيع اظ اؾتفبزٜ

 ضيع ثباليي ٔمبزيط تٛا٘يٓ ٔي ٞب فبضالة ٚ ثؿتٝ وكت ٞبي ؾيؿتٓ وٕه ثٝ ثٙبثطايٗ. تاؾ إٞيت حبئع ثبقس زاقتٝ التهبزي

 ثٝ ٔمطٖٚ ثيٛزيعَ تِٛيس ثطاي اؾتفبزٜ ٔٛضز ضٚغٙي ٞبي زا٘ٝ ثب ٔمبيؿٝ زض وٝ آٚضيٓ زؾت ثٝ وٛتبٞي ظٔبٖ ٔست زض رّجه

 .ثبقس ٔي نطفٝ
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 تحث ٍ ًتيجِ گيزي :

ؿتي ٘ٛؿ اَٚ ايزبز ضلبثت ثيٗ وبضثطز ٔٛاز اِٚيٝ ثطاي تِٛيس ؾٛذت ظيؿتي يب ٔٛاز يىي اظ ٔقبيت اؾتفبزٜ اظ ؾٛذت ٞبي ظي

 غصايي ٔي ثبقس وٝ ايٗ أط ثبفج وٕجٛز ٔٛاز غصايي يب افعايف ليٕت ٔٛاز غصايي ٔي قٛز.

ذبعط  ثٝ ثبفج افعايف ليٕت ٔحهٛالت وكبٚضظي ٚ ٔتقبلجب ليٕت غصا ٔربِفبٖ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ازفب ٔيىٙٙس وٝ ايٗ ؾٛذتٟب

ثؿيبض  عطفساضاٖ ايٗ ؾٛذتٟب ٔقتمس٘س وٝ افعايف ليٕت وكبٚضظي احط افعايف ليٕت ٔٛاز اِٚيٝ افعايف ذٛاٞس يبفت. اظ عطفي

ضؾس  وٙٙسٜ ٔي ا٘سوي زض ليٕت ٟ٘بيي ٔٛاز غصايي وٝ ثٝ زؾت ٔهطف ظيطا ٞعيٙٝ وكبٚضظي ؾٟٓ .وٕي ثط ضٚي ليٕت غصا زاضز

غصاي  اؾت أب زض وكٛضٞبي فميط زضؾت ٘يؿت؛ ظيطا زض ايٗ وكٛضٞب ٛضٞبي تٛؾقٝ يبفتٝ زضؾتضا زاضز. اٌطچٝ ايٗ أط زض وك

 .ليٕت غصاي ايٗ وكٛضٞب ثيكتط ٚاثؿتٝ ثٝ ليٕت ٔٛاز اِٚيٝ اؾت ٘كسٜ( اؾت ِصا ٔطزْ ثيكتط ثٝ نٛضت ٔٛاز اِٚيٝ  )پطزاظـ

بفج ٔي قٛز وٝ ثؿيبضي اظ ٔعاضؿ وكت شضت رٟت ثقٙٛاٖ ٔخبَ اٌط اظ شضت ثقٙٛاٖ ؾٛذت ظيؿتي اؾتفبزٜ وٙيٓ ايٗ أط ث

اؾتفبزٜ ثقٙٛاٖ ؾٛذت ظيؿتي اقغبَ ٌطزز ٚ تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔبزٜ ثب اضظـ ثقٙٛاٖ ذٛضان زاْ ٚ ا٘ؿبٖ ٘بزيسٜ ٌطفتٝ قٛز.ٕٞچٙيٗ 

تٛرٝ  ؾٛذت زض ٞط وكٛضي ثقٙٛاٖ يه وبالي اؾتطاتػيه لّٕساز ٔي قٛز ِصا زض نٛضت اؾتفبزٜ اظ شضت ثقٙٛاٖ ؾٛذت ظيؿتي

وكبٚضظاٖ ثٝ فطٚـ ٔحهَٛ رٟت اؾتفبزٜ ثقٙٛاٖ ؾٛذت ٔقغٛف ٔي ٌطزز.چطا وٝ لغقب شضت ثقٙٛاٖ ؾٛذت ظيؿتي ثٟبي 

 ثيكتطي ذٛاٞس زاقت ٘ؿجت ثٝ شضت ثقٙٛاٖ ذٛضان زاْ.

بضظٜ ثب احطات الظْ ثٝ شوط اؾت رٟبٖ أطٚظ ثب يه تضبز ضٚثطٚ قسٜ اؾت ، اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ٌيبٞي ثطاي تٟيٝ ؾٛذت ثٝ ٔٙؾٛض ٔج

ٌّرب٘ٝ ايي ثٝ ليٕت ٔحطْٚ ٕ٘ٛزٖ ٔيّيٖٛ ٞب تٗ اظ ٔطزْ وطٜ ذبوي ثٝ زؾتيبثي رٟت ٔٛاز غصايي تٕبْ ٔي قٛز.ثٝ فجبضت 

زيٍط اعٕيٙبٖ يبفتٗ اظ ايٗ وٝ ثركي اظ رٕقيت وطٜ ظٔيٗ آاليٙسٜ ٞبي وٕتطي ايزبز ذٛاٞٙس وطز ٔٙزط ثٝ ايٗ ذٛاٞس قس وٝ 

ظٔيٗ تٛا٘بيي الظْ رٟت تغصيٝ ٚ ؾيط وطزٖ ذٛيف ٘ساضز. پط وطزٖ ثبن ذٛزضٚٞبي ثركي اظ ثرف زيٍطي اظ رٕقيت وطٜ 

رٕقيت ظٔيٗ ثٝ ليٕت ذبِي ٔب٘سٖ قىٓ ثرف زيٍطي اظ رٕقيت وطٜ ذبوي تٕبْ ٔي قٛز.زض حميمت آ٘چٝ ضا وٝ ثقٙٛاٖ 

ٙب ٚ اؾتٛاض ٔي ثبقس.ِصا تطٚيذ قتبثعزٜ تٛؾقٝ پبيساض اظ آٖ يبز ٔي قٛز ثط ؾٝ پبيٝ اؾبؾي ٔحيظ ظيؿت ، ربٔقٝ ٚ التهبز ث

ٔهطف ؾٛذت ظيؿتي ٔٙزط ثٝ ٌطؾٙٝ ٔب٘سٖ ثركي اظ رٕقيت ٚ ٘بثٛزي يىي اظ پبيٝ ٞبي تٛؾقٝ پبيساض يقٙي ربٔقٝ ذٛاٞس 

ثٛز.٘تيزٝ ايٙىٝ ضقس ٔهطف ؾٛذت ظيؿتي ثٝ ٌؿتطـ پبيساض ٔٙزط ٘كسٜ ثّىٝ ثط ضس آٖ فُٕ ذٛاٞس وطز ، زض حميمت ٘يبظي 

ٚ زض ا٘تٟب لبثُ شوط اؾت وٝ آ٘چٝ ايٗ تضبز ٚ فالٔت ؾٛاَ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ  حك ٘ساضيٓ وٝ يىي ضا ثط زيٍطي تطريح زٞيٓ. ٘يؿت ٚ

ايي ضضبيت ثرف حُ ٔي وٙس ٌؿتطـ حُٕ ٚ ٘مُ ٍٕٞب٘ي رٟت وبٞف ٔهطف ؾٛذت ٚ رٌّٛيطي اظ ثٝ ذغط ا٘ساذتٗ 

ٞٓ ضا٘سٔبٖ تِٛيس ؿتي )ضيع رّجه ٞب( چطا وٝ ايٗ ٔٛاز ٚ يب اؾتفبزٜ اظ ٘ؿُ ؾْٛ ؾٛذت ٞبي ظي ظٔيٗ ٞبي وكبٚضظي ؾت
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ؾٛذت ظيؿتي ثبالتطي ٞؿتٙس ٚ ٞٓ اظ ِحبػ التهبزي ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ تط ٔي ثبقٙس ٚ زاضاي قطيظ تغجيك ثيكتطي ثب قبذم 

 ٞبي تٛؾقٝ پبيساض ٔي ثبقٙس.

ٔغبِقبت  ّفي ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. ثب تٛرٝ ثٝؾٛذتٟبي فؿيّي پيبٔسٞبي ٔرت تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي زض ٔمبيؿٝ ثب

 :ثٙسي ٕ٘ٛز نٛضت فٕسٜ زض چٟبض ٌطٜٚ ثٝ نٛضت ظيط زؾتٝ قسٜ، ايٗ پيبٔسٞب ضا ٔيتٛاٖ ثٝ ا٘زبْ

 ؾيبؾي ٚ پيبٔسٞبي فٙبٚضا٘ٝ. ٕٞچٙيٗ زض ضاثغٝ ثب تِٛيس ٚ پيبٔسٞبي التهبزي ٚ ارتٕبفي، پيبٔسٞبي ٔحيغي، پيبٔسٞبي

حبِت وّي ٔعايب، ٔقبيت ٚ پيبٔسٞبي تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ  ايب ٚ ٔقبيت فطاٚا٘ي ٘يع ٚرٛز زاضز. زضاؾتفبزٜ اظ ايٗ ؾٛذتٟب ٔع

تِٛيس( ثؿتٍي زاضز؛ ِصا ٞط وكٛضي ثبيس ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبثـ  ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ثيكتط ثٝ ٔٛاز اِٚيٝ اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ٔىبٖ)وكٛض

 ضيعي ٚ تِٛيس ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٕ٘بيس. زض حبَ حبضط، ثط٘بٔٝ ٔٙبثـ آة، ٚضقيت ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ٚ غيطٜ الساْ ثٝ ٌيبٞي،

ٔمساض  اِٚيٝ آٟ٘ب غيط ذٛضاوي ٚ زاضاي ضقس ؾطيـ ثٛزٜ ٚ ثب وٕتطيٗ زا٘كٕٙساٖ ثيكتط ثٝ ز٘جبَ ؾٛذتٟبي ٌيبٞي ٞؿتٙس وٝ ٔٛاز

 .آة ٔهطفي ٚ تب حس أىبٖ ثب آثٟبي ظايس ضقس وٙس

 هٌاتع:

 ثٟساقتي ظٔؿتبٖ تحميمبت ا٘ؿتيتٛ ٚ ثٟساقت زا٘كىسٜ ٔزّٝ،  «ٛؾقٝ پبيساض زض ايطاٖ ٚضقيت ت » ، ؾّغب٘ي پٛض ، زٔبضي -1

 چٟبضْ قٕبضٜ ، 14 زٚضٜ ، 1395

ترههي ا٘طغي ٞبي  –، فهّٙبٔٝ فّٕي  «ا٘طغي ٞبي تزسيس پصيط ٚ تٛؾقٝ پبيساض زض ايطاٖ  » ، ثطيٕب٘ي ، وقجي ٘ػازيبٖ -2

 1393ٚ ٘ٛ ، قٕبضٜ اَٚ ، ثٟبض تزسيس پصيط

،  «قٙبؾبيي قىؿت ٞبي ؾيتٓ زض تحّيُ ٘ؾبْ ٘ٛ آٚضي فٙبٚضا٘ٝ ؾٛذت ظيؿتي زض ايطاٖ  »ٔيط فٕبزي ، ضحيٕي ضاز ،   -3

 1395، ثٟبض  1فهّٙبٔٝ فّٓ ٚ فٙبٚضي ، ؾبَ ٞكتٓ ، قٕبضٜ 

ٔمبيؿٝ ثب ؾٛذت ثطضؾي پيبٔسٞبي حبنُ اظ تٛؾقٝ فٙبٚضي تِٛيس ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾٛذت ٌيبٞي زض  »اثطاٞيٕي ، ضحٕب٘ي ،   -4

 1391، فهّٙبٔٝ تٛؾقٝ تىِٙٛٛغي نٙقتي ، قٕبضٜ ٘ٛظزٜ ، تبثؿتبٖ  «ٞبي فؿيّي 

ثطضؾي ٔمبيؿٝ اي احط آِٛزٌي ظيؿت ٔحيغي ثط قبذم تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ي زض وكٛضٞب ثب ؾغٛح  »ذٛقٙٛيؽ ، پػٚيبٖ ،   -5

 1395ثٟبض ،  48قٕبضٜ  ، فهُ ٘بٔٝ ٔغبِقبت التهبز ا٘طغي ، ؾبَ زٚاظزٞٓ ، «ٔرتّف تٛؾقٝ يبفتٍي

، وٙفطا٘ؽ فٙبٚضي ٞبي  «تِٛيس ٚ ٔهطف ثيٛ اتبَ٘ٛ ؾٛذتي ٚ تبحيط آٖ ثط ٔحيظ ظيؿت ٚ ؾالٔتي ٔطزْ  »قيسا٘ي ، پطٚيٗ   -6

 ٘ٛؿ زض نٙبيـ ثبظيبفت 

 1385، ٔطزاز  26، قٕبضٜ ، ٘كطيٝ ا٘طغي ايطاٖ ، ؾبَ زٞٓ  «ا٘طغي تٛؾقٝ ٚ ٔحيظ ظيؿت »فجسِي ،   -7
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، وٙفطا٘ؽ  «ؾٛذت ظيؿتي رٟت اؾتفبزٜ اظ پؿٕب٘س وكبٚضظي ٚ ٘مف آٖ زض تٛؾقٝ پبيساض  »سي ويب ، ٔطازي ، ضقي  -8

 1395، ذطزاز  3، رّس  3تٛؾقٝ پبيساض ، ؾبَ زْٚ ، قٕبضٜ 

، زي  81، فهّٙبٔٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيب ، قٕبضٜ  «ٔىب٘يعْ ثٟجٛز ثبظزٜ تِٛيس ؾٛذت ظيؿتي اظ رّجه  »ذّزي ، ٞسايتي ،   -9

1395 

 ّٔي ، ٞفتٕيٗ ٕٞبيف"ثٙعيٗ ؾٛذتي ٟٔٓ ٚيػٌي چٙس ثط ثيٛاتبَ٘ٛ ٌيبٞي ؾٛذت تإحيط ثطضؾي"لجبزيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ؛   -10

 1395ا٘طغي، 
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