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  ذُیچک           
ٖ  ثٟجوٛز  آٖ ٞسف وٝ اؾت تٛؾقٝ ٔرتّف اثقبز ٔیبٖ تٛاظٖ ٚ تقبزَ حبِت پبیساض تٛؾقٝ ٝ  ثركویس  ویفوی  قوطایظ  ثو

تٛؾقٝ پبیساض قٟطی، پسیسٜ ای ثب اثقبز ٌؿتطزٜ ٚ پیچیوسٜ اؾوت ووٝ زض ضقوس ٚ تىوٛیٗ قوٟطٞب        اؾت. ا٘ؿبٖ ظ٘سٌی

تٛؾوقٝ پبیوساض   تأحیطٌصاض ثٛزٜ ٚ فٛأُ التهبزی، ارتٕبفی، ظیؿت ٔحیغی ٚ اوِٛٛغیه ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔوی زٞوس.   

ووطزٖ وٕتوطیٗ یوبیقبه ثوٝ ٔٙوبثـ      قٟطی ٍٟ٘ساضی ٔٙبثـ ثطای حبَ ٚ آیٙسٜ اظ عطیك اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ اظ ظٔیٗ ٚ ٚاضز 

ـ  اظ ٔٙبؾوت  ثوطزاضی ثٟوطٜ  ثٝ ٔٙؾٛض قٟطی پبیساض تٛؾقٝ ثٝ زؾتیبثیتزسیس پصیط ٔغطح اؾت.  ٝ  ایزوبز  ٚ ٔٙوبث  ضاثغو

ٔقطفوی ٚ   .ثبقسٔی قٟطی تٛؾقٝ ٔسیطاٖ ٚ ضیعاٖثط٘بٔٝ ٟ٘بیی ٞسف عجیقت، ٚ ارتٕبؿ ا٘ؿبٖ، ٔیبٖ ٔتٛاظٖ ٚ ٔتقبزَ

وبضثطز قبذم ٞبی تٛؾقٝ پبیساض یطٚضتی اؾت وٝ زض وكٛض ٔب وٕتط ثٝ آٖ تٛرٝ قسٜ اؾت، ثسیٗ ٔقٙب وٝ ثوب تٛروٝ   

ثٝ ضٚ٘س ؾطیـ قٟطی قسٖ ٌؿتطٜ ٚؾیقی اظ فضبٞبی رغطافیبیی ایطاٖ، ثب تقبزَ ثٙیبزیٗ زض اوخط قٟطٞب، ثٝ ٚیػٜ والٖ 

ٔطٚضی ثب ضٚیىطز تٛنویفی ٔوی ثبقوس. ٞوسف پوػٚٞف حبیوط، اضا وٝ        پػٚٞف حبیط اظ ٘ٛؿ  قٟطٞب ٕٞطاٜ ٘جٛزٜ اؾت.

 اعالفبتی ربٔـ زضثبضٜ تبضیرچٝ، تقبضیف، قبذم ٞب ٚ ٘ؾطیبه ا٘سیكٕٙساٖ زضثبضٜ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی ٔی ثبقس.
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 هقذهِ. 1

ُ  ا٘ؿوب٘ی،  ضفوبٜ  ؾغح وبٞف قٟطی، ٘ٛاحی وٙتطَ لبثُ غیط تٛؾقٝ ثٝ ٔٙزط قٟطٞب، ثٝ ٟٔبرطه افعایف ٚ قٟط٘كیٗ رٕقیت ضقس ٝ  ٘یو  ثو

ٝ  ٚ اؾوت  قوسٜ  تٛؾقٝ حبَ زض وكٛضٞبی زض ٚیػٜ ثٝ قٟطی ٔرتّف ٔسیطاٖ ثطای فطاٚاٖ ٔكىاله ثطٚظ ٚ ٘كیٙی حٛٔٝ ؾٕت ٗ  ٔزٕٛفو  ایو

ٔوساضاٖ ضا  ضیعاٖ قوٟطی ٚ ٕٞچٙویٗ ؾیبؾوت   ضیعاٖ قٟطی قسٜ اؾت ٚ ظٔیٙٝ ٔغبِقٝ رسی ٔسیطاٖ، ثط٘بٔٝبٔٝثط٘ ٞبیٍ٘طا٘ی ؾجت فٛأُ،

ای ٔجتٙی ثط ٘یبظٞوبی ٚالقوی ٚ   فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت. یىی اظ ٔجبحج ٟٔٓ پیطأٖٛ ٔؿب ُ قٟطی، ٔفْٟٛ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی اؾت وٝ تٛؾقٝ

 حؾبه ٔرتّف التهبزی، ارتٕبفی ٚ ظیؿت ٔحیغی ٔحؿٛة ٔی ٌطزز.ٞبی فمالیی، ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔالتهٕیٓ ٌیطی

ٞبی ٔرتّف رغطافیب ٞبی آٖ ضا قبذٝٞبی اذیط، ٔفبٞیٓ ٔرتّفی اظ پبضازایٓ تٛؾقٝ پبیساض اضا ٝ قسٜ اؾت وٝ ثیف تط ثرفزض ؾبَ

ُ ظ٘سٌی، قٟط چبضٜ رٛ ٚ قٟط ٔحیغی ٘بْ ، قٟط لبث3، ثْٛ قٟط2زٞس. چٙبٖ وٝ اظ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی ٔفبٞیٕی ٔخُ قٟط ؾجعتكىیُ ٔی

زٞٙس. ثٙبثطایٗ پبضازایٓ تٛؾقٝ پبیساض، تٟٙب ثٝ حفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت عجیقی ٚ ٔی ثط٘س وٝ ٕٞٝ ایٗ ٔفبٞیٓ اظ ثبض لٛی رغطافیبیی ذجط ٔی

ٝ حطٚه، ٔكبضوت ٔطزْ زض تهٕیٓ یب حیبه زٞی ٔحسٚز ٕ٘ی قٛز، ثّىٝ ٔفبٞیٕی ٘ؾیط، قٟط، ضٚؾتب، ا٘طغی، فساِت ارتٕبفی، تٛظیـ فبزال٘

 ٞب ضا قبُٔ ٔی ٌطزز. زض ٚالـ تٛؾقٝ پبیساض ٕٞٝ ظٚایبی ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ أطٚظی ٚ ٘ؿُ ٞبی آیٙسٜ ضا زض ثط ٔی ٌیطز. ٌیطی ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی

 اثقوبز  ٚ ووطٜ  ظیؿوت  ٌؿتطٜ ثط تأحیطاه قٟطٞب اظ ٘بقی ٘یع ؾْٛ ٞعاضٜ انّی ققبض ثٝ فٙٛاٖ پبیساض تٛؾقٝ قسٖ ٔغطح حمیمت زض

ثٝ  قٟطٞب ثٛز. ذٛاٞس ثی ٔقٙب قٟط٘كیٙی ٚ قٟطٞب ثٝ تٛرٝ ثسٖٚ پبیساض ٚ تٛؾقٝ پبیساضی اظ ثحج قه، ثسٖٚ اؾت. ا٘ؿب٘ی ظ٘سٌی ٔرتّف

ٚ  رٟوب٘ی  پبیساضی ٚ قٟطی پبیساضی ٚالـ، زض ٚ ضٚ٘سٔی ثٝ قٕبض رٟبٖ زض ٘بپبیساضی وٙٙسٜ انّی ایزبز فبُٔ فٙٛاٖ  ٚاحوس  ٔفٟوٛٔی  ٞوط ز

ثوٝ عوٛضی ووٝ     آٟ٘بؾوت.  زض پبیوساضی  ٞوبی ٔكرهٝ تحمك فسْ ٘كبٍ٘ط قٟطٞب زض ثٝ ٚیػٜ [. ثٙبثطایٗ ٔؿب ُ ٚ ٔكىاله  ٔٛرٛز6ٞؿتٙس ]

 ویفیوت  ارتٕبفی، فساِت ؾْٛ، رٟبٖ ٟٔٓ قٟطٞبی ٔؿب ُ ثطضؾی ثب ٚ یبثسٔی ایتبظٜ لّٕطٚٞبی ٚ اثقبز ٚیقیت ایٗ زض قٟطی رغطافیبی

پبیساضی  ٞبیٔكرهٝ اظ اوِٛٛغیىی ٚ فضبیی تحّیُ ٚ اضظیبثی یٕٗ غیطٜ، ٚ ارتٕبفی ٞبیاؾبؾی، حٛظٜ ٘یبظٞبی ثٝ قٟطٞب ٔطزْ زؾتطؾی

[. ثط ایٗ اؾبؼ ثوب  8قٛز] فطاٞٓ قٟطٞب ثطای ؾبوٙبٖ ٔٙبؾجی قٟطی ظیؿت ٔحیظ تب وٙس وٕه زاضز ؾقی قٟطی، ٞبیحٛظٜ ٚ ٔٙبعك زض

تأحیط ٌصاضی آٟ٘ب، قٙبذت فٛأُ انّی ٚ وّیوسی زض رٟوت زؾوتیبثی ثوٝ پبیوساضی قوٟطی       تٛرٝ ثٝ پیچیسٌی شاتی قٟطٞب ٚ اثقبز ٔرتّف 

 یطٚضی ٔی ثبقس.

ٞبی عطفساضاٖ ٔحیظ ظیؿت زضثبضٜ ٔؿب ُ ظیؿت ٔحیغی ثرهٛل ٔحیظ ظیؿت قوٟطی  ٘ؾطیٝ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی حبنُ ثحج

قس.زض ایٗ ٘ؾطیٝ ٔٛیٛؿ ٍٟ٘ساضی ٔٙبثـ ثوطای حوبَ ٚ آیٙوسٜ اظ     اؾت وٝ ثٝ ز٘جبَ ٘ؾطیٝ تٛؾقٝ پبیساض ثطای حٕبیت اظ ٔٙبثـ ٔحیغی اضا ٝ

 عطیك اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ اظ ظٔیٗ ٚ ٚاضز وطزٖ وٕتطیٗ یبیقبه ثٝ ٔٙبثـ تزسیس ٘بپصیط ٔغطح اؾت.

ثط٘بٔوٝ  یبفتس، ثّىٝ یه فطایٙس پٛیب ٚ ٞسفٕٙس اؾت وٝ زض عَٛ ظٔبٖ ٚ ثب ث اتفبق یىجبضٜ وٝ ٘یؿت ضٚیساز یب اتفبق یه پبیساض تٛؾقٝ

ضیعی تحمك ٔی یبثس ٚ ٞسف آٖ اضتمبء ؾغح حیبه ا٘ؿبٖ اؾت ٚ ٘یبظ ثٝ ٞٛقٕٙسی، تزطثٝ، قٙبذت ٚ ذاللیت زاضز. ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ ٘ؾطیوٝ  

تٛرٝ ثٝ فساِت ارتٕبفی اؾت، یقٙی تٛؾقٝ پبیساض ثبیس زض ضٚ٘س ذٛز ٕٞٛاضٜ فساِت ارتٕبفی ضا ٔس ٘ؾط لطاض زٞس ٚ ٘بثطاثطی ٞبی ارتٕوبفی  

٘ؾط فطٍٞٙی ٚ التهبزی زض ٔؿیط ذٛز ثعزایس. ٘ىتٝ غبیی ایٗ تقطیف افعایف ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٚ تٛإ٘ٙس ؾبظی ربٔقٝ اؾت. یقٙوی تٛؾوقٝ    ضا اظ

 [.1] پبیساض زض فطایٙس ذٛز ثبیس ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ضا افعایف زٞس وٝ ا٘ؿبٖ ٞبیی آٌبٜ، وبضآٔس ٚ ذالق تطثیت وٙس

 . اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق2

زضنس اظ ؾغح ظٔیٗ ضا اقغبَ وطزٜ ا٘س، ثیف اظ ٘یٕی اظ رٕقیت رٟبٖ ضا زض اذتیبض زاض٘س، قٟط٘كیٗ  2ثب ٚرٛز ایٗ وٝ قٟطٞب تٟٙب حسٚز 

زضنس ٔٙبثـ رٟبٖ ضا ٔهطف وطزٜ ٚ انّی تطیٗ تِٛیس وٙٙسٜ یبیقبه زض رٟبٖ ٞؿتٙس. قٟطٞب ثٝ زِیُ ٘یبظ ثٝ ا٘وطغی ٚ ذوٛضان ثوٝ     75ٞب 

ي اٍّ٘ی تٟی وٙٙسٜ ٚ تحّیُ ثط٘سٜ رٟبٖ تجسیُ قسٜ ا٘س. ٔهطف وٙٙسٌب٘ی ثی ضحٓ، آِٛزٜ وٙٙسٌب٘ی ثی ٔطٚه ٚ ؾطؾرت ؾبذتبضٞبی ثعض

. ٔمیبؼ قٟط٘كیٙی ٚ ٔكىاله ٘بقی اظ آٖ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٝ پیبٔسٞبی آٟ٘ب زض حبَ حبیط رٟب٘ی ٞؿتٙس. ثطای ٔخبَ قٟطٞب ٞٓ اوٙوٖٛ  
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ؾٛی ذٛز رصة ٔی وٙس. تحّیوُ ضفوتٗ ٚ ترطیوت الیوٝ ی اظٖ، تٟسیوسی ضا ووٝ ثوٝ ٚؾویّٝ قوٟطٞب ٚ           ٔٙبثـ ٚ ٔٛاز ضا اظ ؾطاؾط رٟبٖ ثٝ

ؾبظٚوبضٞبی تٛؾقٝ ای آٟ٘ب ٔغطح ٔی قٛ٘س، وبٔأل ضٚقٗ ٔی ٕ٘بیس. ثٙبثطایٗ ثحج انّی زض ٔٛیٛؿ پبیساضی، ثبیس افعایف تؿوّظ قوٟطٞب ٚ   

 ی ٘فٛشقبٖ ثبقس. ٌؿتطـ ٔٙبعك حٛظٜ

بٖ ٔٙغمٝ ای آٟ٘ب تغییطاه چكٍٕیطی ضا ثٝ ٚاؾغٝ ی تغییطاه ارتٕبفی ٚ التهبزی ٘بقی اظ رٟب٘ی قسٖ ٚ زٌطٌٛ٘ی ؾبذتبض قٟطٞب ٚ ؾبظٔ

زض فطنٝ اضتجبعبه ٚ اعالفبه ذٛاٞٙس پصیطفت ٚ قٟطٞب ٘یبظٔٙس ثبظؾبذت زٚثبضٜ ذٛیف زض رٟت ٕٞطاٞی ثب ایٗ زٌطٌٛ٘ی ٞب ذٛاٞٙس ثٛز. 

ٚ ٔسیطیت قٟطٞب ٚ ٘ٛاحی پیطأٛ٘كبٖ ثٝ فٙٛاٖ پبیٝ ٚ اؾوبؼ قوىُ ٌیوطی ووٙف ٞوب ٚ تقوبٔاله       ثب افعایف ؾّغٝ رٟب٘ی قٟطٞب، تٛؾقٝ 

ارتٕبفی ٚ التهبزی، وٝ ثبیس ثٟتط زضن قٛ٘س، یطٚضی اؾت. چطا وٝ پبیساضی رٟب٘ی تجسیُ ثٝ ٔٛیٛؿ ضٚظ ربٔقٝ رٟب٘ی ٔقبنط قسٜ اؾت 

 وبِجسی تٕسٖ ثكطی ثٝ ٘ؾط غیط ٕٔىٗ ٔی ضؾس. -ٗ فضبییٚ ضؾیسٖ ثٝ ایٗ پبیساضی ثسٖٚ قٙبذت قٟطٞب ثٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ تطی

 

 . بیاى هسأل3ِ

زض زٜ ؾبَ اذیط، ٔفبٞیٓ ٔرتّفی اظ تٛؾقٝ پبیساض اضا ٝ قسٜ اؾت، ٔفبٞیٕی ٘ؾیط قٟط، ضٚؾوتب، ا٘وطغی، فوساِت ارتٕوبفی، تٛظیوـ فبزال٘وٝ       

زض ٚالـ ٕٞٝ ظٚایبی ظ٘سٌی ا٘ؿوبٖ أوطٚظی ٚ ٘ؿوُ ٞوبی      ٌطزز ٚحطٚه، ٔكبضوت ٔطزْ زض تهٕیٓ ٌیطی ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ٞب ضا قبُٔ ٔی

ْ   اؾوت.  «پبیساض یتٛؾقٝ »ٔفْٟٛ قسٜ، تٛؾقٝ ازثیبه ٚاضز اذیط ٞبیؾبَ زض وٝ آیٙسٜ ضا زض ثط ٔی ٌیطز. ٔفٟٛٔی ٗ  ثوط  ایوٗ ٔفٟوٛ  ایو

ـ  زض حس اظ ثیف تهطف زذبِت ٚ ثسٖٚ ضا ا٘ؿبٖ ظ٘سٌی یاِٚیٝ اؾتب٘ساضزٞبی ؾغح وٝ اؾت اؾتٛاض حمیمت ٝ  ٔٙوبث  ٚ عجیقوی  یاِٚیو

 ضقس ثٝ زض پبؾد پبیساض تٛؾقٝ ٔفْٟٛ پیسایف [. 12زٞس] افعایف اؾت، ثكط اثٙبی یثٝ ٕٞٝ ٔتقّك وٝ ظیؿت ٔحیظ ترطیت ٚ تغییط

ٝ  تٛؾقٝ زا٘ؿت ٚ ٔحیظ ظیؿت رٟب٘ی ٔؿب ُ ثٝ ٘ؿجت تبظٞبی آٌبٞی ثبیس ضا ٔٙغمی ٝ  فطآیٙوسٞبی  توأحیط  تحوت  وو  ٚ ا٘ؿوب٘ی  تٛؾوق

 افعایف رٕقیت ٚ تغییطاه ؾبذتبض ؾیبؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٔحیغی، ظیؿت ٔؿب ُ التهبزی،

 زض ٘ٛؽٟٛضی ٚ ثی ؾبثمٝ ٔكىاله ٚ رٛأـ ٔؿب ُ التهبزی  -ارتٕبفی ؾبظٔبٖ اضوبٖ زض فٕیك ٞبیزٌطوٛ٘ی ٚ نٙقتی ا٘مالة ثطٚظ ثب

 ثوب  ٔتٙبؾت قٟطؾبظی ٚ ضیعیثط٘بٔٝ فطًٞٙ ثط تىِٙٛٛغی ٚ نٙقت ضقس پیكی ٌطفتٗ اظ ٘بقی فٕسٜ ثٝ عٛض وٝ آٔس ٚرٛز ثٝ قٟطٞب

 ثوطای  ٔرتّفوی  ٚ اٍِٛٞوبی  ٞوب عطح ٚ قٟطی ٔتقسز ضٚیىطزٞبی ثیؿتٓ لطٖ اظ پؽ ٕٞچٙیٗ ٚ ظٔبٖ ایٗ زض اؾت. رسیس ثٛزٜ قطایظ

اؾت وٝ « تٛؾقٝ پبیساض قٟطی» [. یىی اظ زیسٌبٜ ٞبیی وٝ زض ایٗ ٔمِٛٝ ٔغطح ٔی قٛز ٘ؾطیٝ 13قٛز]ٔی اضا ٝ قٟطٞب فضبیی زٞیؾبٔبٖ

تطیٗ پبضازایٓ ٞبی تٛؾقٝ ثطای اٚاذط لطٖ ثیؿتٓ ٔغطح ثٝ ایٗ عطف، ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ ٟٔٓ 1992اظ ظٔبٖ ثطٌعاضی وٙفطا٘ؽ ؾطاٖ زض ؾبَ 

 .[16قسٜ اؾت]

 

 . ادبیات هَضَػی تحقیق4
 هفَْم تَسؼِ. 4.1

اظ قطایظ اِٚیٝ ٚ فمت ٔب٘سٌی ثب فجٛض اظ ٔطاحّی تىبّٔی ٚ وٓ ٚ ثیف یىؿبٖ تٛؾقٝ زض فطف ثٝ فطایٙسی ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ عی آٖ رٛأـ 

ٚ تحُٕ زٌطٌٛ٘ی ٞبی وٕی ٚ ویفی ثٝ رٛأـ تٛؾقٝ یبفتٝ تجسیُ قٛ٘س ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ِٚفٍبً٘ ظاوؽ ٌفت تٛؾقٝ ضٚ٘وسی تهوٛض قوسٜ    

 [.15«]تهبزی ضٕٖٞٙٛ ٔی قٛ٘سٔطزْ اظ تٛؾقٝ ٘یبفتٍی ثٝ ؾٛی ؾط٘ٛقت رٟب٘ی ٚ ٔحتْٛ ضفبٜ ال» اؾت وٝ عی آٖ 

-زض لبِت ٔقیبضٞبی تٛؾقٝ زٚ ٔٛیٛؿ ٟٔٓ التهبز ٚ ظیؿت ٔحیغی ثب ٞٓ ٔغطح ٔی قٛ٘س زض حبِیىٝ ایٗ زٚ زض تمبثُ ثب یىسیٍط٘س؛ ظیطا ٞٓ

-، آة ٚ ذبن ٔیوٝ ضقس اتفبق ٔی افتس ٔٙبثـ ٔهطف ٔی قٛز اؾتفبزٜ ثی ضٚیٝ اظ ٔٙبثـ ٔٙزط ثٝ ٔؿب ُ ٔرتّف اظ رّٕٝ آِٛزٌی ٞٛاچٙبٖ

ٌطزز ثٙبثطایٗ ثب ضقس التهبزی ٔحیظ ظیؿت آِٛزٜ ٔی قٛز. ظٔب٘ی ٔفْٟٛ تٛؾقٝ التهبزی ثب ثٟجٛز ویفیت ٔحیظ ظیؿت ٕٞطاٜ ٔوی قوٛز   

ٞبی التهوبزی، لوبٖ٘ٛ   وٝ تغییطاه ؾبذتبضی زض التهبز قبُٔ تٛظیـ ٔٙبؾت ٔٙبثـ ٔبِی، ثٟطٜ ثطزاضی اظ ٔٙبثـ ظیطظٔیٙی، تبٔیٗ ظیط ؾبذت
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ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی ٔس  حبثت ٚاضزاه ٚ نبزضاه ثٝ ثطلطاضی فساِت زض ٕٞٝ ؾغٛح التهبزی، سی ٚ حبوٕیت لبٖ٘ٛ، ؾیبؾت ٞبی ضٚقٗ ٚٔٙ

 [.9٘ؾط لطاض ٌیطز]

 

 تَسؼِ پایذار. 4.2

تحٕوُ زٌطٌوٛ٘ی   یٙسی تهٛض ٔی قٛز وٝ عی آٖ رٛأـ ٔرتّف ثب فجٛض اظ ٔطاحُ تىبّٔی وٓ ٚ ثویف یىؿوبٖ ٚ   آتٛؾقٝ پبیساض زض آغبظ فط

ایوٗ   .ٞبی ویفی ٚ وٕی اظ قطایظ اِٚیٝ فمت ٔب٘سٌی ٚ تٛؾقٝ ٚ تٛؾقٝ ٘یبفتٍی فجٛض وطزٜ ٚ ثٝ رٛأـ تٛؾقٝ یبفتوٝ تجوسیُ ذٛاٞٙوس قوس    

 .ثٝ ثٗ ثؿت ضؾیس 1981ٞبی زٞٝٚیػٜ زض ؾبَٝ ث 1971پطتٛ ٘مسٞبی ٔتٙٛؿ ٚ ٔتقسز زٞٝ ظ تٛؾقٝ زضا  یهغتّمی ایس ِٛٛ

ؿفٝ فّٕی اؾت وٝ زض آٖ ثط پبیٝ تحّیّی ؾیؿتٕبتیه ٚ ٘ؾبْ ٔٙس اظ ٔؿب ُ رٛأـ ضاٜ حُ ٞبیی تقییٗ ٔی قٛ٘س ووٝ  تٛؾقٝ پبیساض یه فّ

ثطاثطی، فساِت ٚ نّح ضا زض ٘ؾبْ رٟب٘ی ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت. وٕیؿیٖٛ رٟب٘ی ٔحیظ ظیؿت تٛؾقٝ پبیساض ضا ایٍٙٛ٘ٝ تقطیوف ٔوی وٙوس:    

ٌیطی تٛؾقٝ تىِٙٛٛغی ٚ تغییطی ٟ٘بزی اؾوت  ٞب، ؾٕتزض اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ، ٞسایت ؾطٔبیٝ ٌصاضی تٛؾقٝ پبیساض فطایٙسی تغییطی اؾت وٝ

   ٝ ای ووٝ ٘یبظٞوبی   وٝ ثب ٘یبظٞبی حبَ ٚ آیٙسٜ ؾبظٌبض ٔی ثبقس. اظ ٘ؾط وٕیؿیٖٛ رٟب٘ی ٔحیظ ٚ تٛؾقٝ، تٛؾقٝ پبیوساض فجبضتؿوت اظ تٛؾوق

[. تٛؾقٝ پبیساض تٛؾوقٝ ای اؾوت ووٝ پبؾورٍٛی     21ٔیٗ احتیبربتكبٖ ثطآٚضزٜ ؾبظز. ]ٞبی آیٙسٜ زض تبوٙٛ٘ی ضا ثسٖٚ وبؾتٗ اظ تٛاٖ ٘ؿُ

 [.9٘یبظٞبی فقّی ثبقس ثسٖٚ آ٘ىٝ تٛاٖ ٘ؿُ ٞبی آیٙسٜ زض تبٔیٗ ٘یبظٞبی ذٛز ضا تحت تبحیط لطاض زٞس]

 

 اطَل تَسؼِ پایذار. 4.2.1

اؾتٛاض اؾت. پبیوساضی ثوْٛ قوٙبذتی     لتهبزیپبیساضی ا ٚ فطٍٞٙی تٛؾقٝ پبیساض ثط ؾٝ انُ فٕسٜ پبیساضی ثْٛ قٙبذتی، پبیساضی ارتٕبفی

 [. پبیوساضی 7]تضٕیٗ وٙٙسٜ آٖ اؾت وٝ تٛؾقٝ ثب حفؼ فطایٙسٞبی اؾبؾی ظیؿت ٔحیغی، تٙٛؿ ٚ ٔٙبثـ ٌٛ٘ٝ ٞبی ظیؿوتی ؾوبظٌبض ثبقوس   

ٝ  ٞٛیت ٚ ثٛزٜ ؾبظٌبض ٞؿتٙس آٖ اظ ٔتأحط وٝ ٔطزٔی ٞبی اضظـ ٚ فطًٞٙ ثب تٛؾقٝ وٝ وٙس ٔی تضٕیٗ ارتٕبفی فطٍٞٙی  حفوؼ  ضا ربٔقو

یٗ ٔی وٙس وٝ تٛؾقٝ ٚارس وبضایی التهبزی ثٛزٜ ٚ ٔٙبثـ ثٝ تطتیجی ازاضٜ قٛ٘س وٝ ثتٛا٘ٙس پكتیجبٖ ٘ؿُ ٞوبی  تضٕ التهبزی پبیساضی. وٙس

 .آیٙسٜ ثبقٙس. چٖٛ ا٘ؿبٖ ثٝ فٙٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔطوع تٛرٟبه تٛؾقٝ پبیساض ٔقطفی قسٜ اؾت

 ٝ پبیساض . تبضیرچٝ تٛؾق4.2.2

ثؿیبض ثٝ وبض ٌطفتٝ اؾت. أطٚظٜ ثحج تٛؾقٝ پبیساض یىی اظ ثحوج   1973ٔیالزی ٚ پؽ اظ ثحطاٖ ٘فتی  71ٚاغٜ تٛؾقٝ پبیساض اظ اٚاؾظ زٞٝ 

ٓ      ٞبی ثؿیبض ٟٔٓ ٚ ضایذ زض ؾغح ثیٗ إِّّی اؾت. ؾبظٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بزٞبی ٔحیظ توطیٗ  ظیؿت زض رٟوبٖ ٚ ٕٞچٙویٗ ؾوبظٔبٖ ّٔوُ اظ ٟٔو

التهوبزی   - قوٛضای ارتٕوبفی   71بی زذیُ زض ایٗ أط ٞؿتٙس. ثٝ ٔٙؾٛض حُ ٔكىاله ٔتقسزی زض ٔحیظ ظیؿت زض اٚایوُ زٞوٝ   ٞاضٌبٖ

ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثب فٙٛاٖ ایٗ ٔغّت وٝ ؾالٔت ٔحیظ ظیؿت زض ٌطٚ تٛؾقٝ پبیساض ٔی ثبقس. ثط ٔحوُ تاللوی ٔحویظ ظیؿوت ٚ تٛؾوقٝ      

 ثطٌعاض ٌطزیس. « ا٘ؿبٖ ٚ ٔحیظ» زض اؾتىّٟٓ ثب فٙٛاٖ  1972زض ؾبَ پبیساض تٛرٝ ٚ تبویس ٕ٘ٛز. اِٚیٗ ارالؼ 

آٔس. ایٗ ؾبظٔبٖ زض ٌعاضـ ذٛز ثب   4عجیقی ٔٙبثـ اظ حفبؽت رٟب٘ی ؾبظٔبٖ ٌعاضـ زض ثطای ٘رؿتیٗ ثبض ٘بْ تٛؾقٝ پبیساض 1981زض ؾبَ 

ٝ تٛؾقٝ ٘ٝ تٟٙب ثطای عجیقت ٔضط ٘یؿت، ثّىٝ ثٝ یبضی آٖ ٘بْ اؾتطاتػی حفؼ ٔٙبثـ عجیقی ایٗ ٚاغٜ ضا ثطای تٛنیف ٚیقیتی ثٝ وبض ثطز و

پبیساضی زض ٔٙبثـ عجیقی، پبیساضی ؾیبؾی، پبیساضی ارتٕوبفی ٚ پبیوساضی التهوبزی.    ؛ تٛا٘س چٟبض رٙجٝ زاقتٝ ثبقس آیس. پبیساضی ٔی ٞٓ ٔی

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.1سَٚ )ٟٔٓ تطیٗ ارالؼ ٞبی ثیٗ إِّّی ثب ٔٛیٛفیت تٛؾقٝ پبیساض ٚ حفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت زض ر

 : هْن تزیي اجالس ّای بیي الوللی با هَضَػیت تَسؼِ پایذار ٍ حفاظت اس هحیط سیست1جذٍل 

                                                           
4
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 دستاٍردّا هَضَع سال اجالس

وٙفطا٘ؽ اؾتىّٟٓ 

 ؾٛ س
 ثطضؾی قطایظ ٍ٘طاٖ وٙٙسٜ ظیؿت ٔحیغی 1972

  ٚ تٛنیٝ ٘بٔوٝ زض ٔوٛضز    116نسٚض ثیب٘یٝ ٔحیظ ظیؿت

 ا٘ؿبٖ ثٝ ٔحیظ ظیؿتٚاثؿتٍی 

 اؾتفبزٜ ٔٙغمی اظ ٔٙبثـ 

 آٔٛظـ ٍٕٞب٘ی ثطای حفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت 

 تأؾیؽ ؾبظٔبٖ ٞبی ظیؿت ٔحیغی 

 1992 وٙفطا٘ؽ ضیٛ ثطظیُ

ؾبِٝ ّٔی ٚ ثیٗ  21ثطضؾی فقبِیت ٞبی 

إِّّی زض ٔٛضز ٔحیظ ظیؿت ٚ تٛؾقٝ تحت 

 «وٙفطا٘ؽ ظٔیٗ»فٙٛاٖ 

  21تهٛیت زؾتٛض وبض 

  ٛپیطأٖٛ ٔحیظ ظیؿت ٚ تٛؾقٝثیب٘یٝ ضی 

 ٗانَٛ فٕسٜ ٔسیطیت پبیساض رٍُٙ ٞبی ظٔی 

 1996 وٙفطا٘ؽ اؾتب٘جَٛ

زؾتٛض وبض »اضظیبثی پیكطفت ٞبی ارطایی 

عطح ٔٛیٛفبه ٚؾیـ زض ظٔیٙٝ تٛؾقٝ « 21

 «5وٙفطا٘ؽ ظٔیٗ + »پبیساض تحت فٙٛاٖ 

 تأِیف ضٚیىطزٞبی تٛؾقٝ پبیساض 

  ٚ ٖثط٘بٔٝ ضیعاٖ زض پبوؿوبظی  تأویس فٕسٜ ثط ٘مف ٔسیطا

 ٚ ؾجع وطزٖ ٔحیظ ظیؿت ثرهٛل زض قٟطٞب

وٙفطا٘ؽ 

 غٚٞب٘ؿجٛضي
2112 

ثطضؾی ظٔیٙٝ ٞبی ٔرتّف تٛؾقٝ پبیساض 

ارتٕبفی ٚ حفبؽت اظ ٔحیظ  -التهبزی

 ظیؿت

 ضاٞىبضٞبی فّٕی ثطای فمط ظزایی 

 تغییط اٍِٛی تِٛیس ٚ ٔهطف 

 حفبؽت ٚ ٔسیطیت ٔٙبثـ عجیقی 

 

 ّای تَسؼِ پایذارهشخظِ . 4.2.3

 ثطای ایٗ وٝ ثتٛاٖ تٛؾقٝ ضا پبیساض ٘بٔیس، ثبیس زاضای چٟبض ٔكرهٝ ثبقس وٝ فجبضه اؾت: 

التهبزی وٝ تِٛیس غصا ٚ زیٍط  -ثٟطٜ ٚضی زض ٚالـ یه ٔقبزِٝ پٛیبؾت ثیٗ ؾیؿتٓ عجیقی ٚ ؾیؿتٓ ٞبی ارتٕبفی :بْزُ ٍری .1

ثطای ؾیؿتٓ یطضی زاقتٝ ثبقس. ثٟطٜ ٚضی ؽطفیت ربٔقٝ ثطای اؾوتفبزٜ یوب   وبالٞب ضا ثطای ٔطزْ تضٕیٗ ٔی وٙس، ثسٖٚ ایٗ وٝ 

 تغییط قىُ ؾیؿتٓ ٞبی عجیقی زض تِٛیس غصا ٚ وبال ثب ثبظزٜ ثٟیٙٝ ضا ٔی ؾٙزس.

فساِت یقٙی ؽطفیت ربٔقٝ زض تٛظیـ فبزال٘ٝ فطنت ٞب ٚ تٟسیسٞبیی وٝ ٘بقی اظ وبضثطز یب تغییط ؾیؿتٓ ٞبی عجیقوی   :ػذالت .2

ٞؿتٙس، ٔب٘ٙس تٛظیـ آٖ چٝ وٝ اظ فطایٙس تٛؾقٝ حبنُ ٔی قٛز. ایٗ انغالح زض ٔٛضز تٛظیـ حطٚه زض ثیٗ ٔطزْ ٘یع ثوٝ  پیطأٖٛ 

 وبض ٔی ضٚز

ا٘قغبف پصیطی ثٝ ؽطفیت ربٔقٝ زض ٚاوٙف ثٝ فكبضٞبی عجیقی یب تحٕیّی یب یطثٝ ٞبی ٘بٌٟب٘ی ٌفتوٝ ٔوی    :اًؼطاف پذیزی .3

 ؾیؿتٓ ثطای تطٔیٓ یب ٍٟ٘ساضی ؾغح ثٟطٜ ٚضی زض ثی ٘ؾٕی ٞبی وٛتبٜ یب عٛال٘ی ٔسه.قٛز. ا٘قغبف پصیطی یقٙی لبثّیت 

 [.14]حجبه یقٙی ؽطفیت ربٔقٝ زض ازأٝ اؾتفبزٜ یب تغییط فطایٙس ؾیؿتٓ ٞبی عجیقی ثسٖٚ زٌطٌٛ٘ی قسیس .:ثبات .4

 هحَرّای اطلی بزای دستیابی بِ تَسؼِ پایذار. 4.2.4

 قٟط ٚ ٘مف ٔٙغمٝ آٖ )چكٓ ا٘ساظ(ضیعی ٕٞعٔبٖ ثب تبٔیٗ ٘یبظٞبی أطٚظ ربٔقٝ ٍ٘طـ ثّٙس ٔسه زض ثط٘بٔٝ .1

 اقتغبَ، فطًٞٙ ٔحّی، ٔحیظ عجیقی ظ٘سٌی.ظیؿت ٔحیغی(  -ارتٕبفی -ربٔـ ٍ٘طی زض ثط٘بٔٝ ضیعی )اثقبز التهبزی .2

 .ٔحیظ ظیؿت عجیقی ٚ آٔبیف ٔٙغمٝ فطٍٞٙی -ارتٕبفی -ظیط ؾبذت ٞبی التهبزیٞبی پبیساض ؾیبؾت .3

 اضتمبی ؾغح ظ٘سٌی ٔطزْ ٚ ضفبٜ ارتٕبفیتٛرٝ ثٝ ٞسف انّی تٛؾقٝ  .4

 ضفبیت انُ پیكٍیطی ٞٛقٕٙسا٘ٝ زض ثط٘بٔٝ ضیعی )ٔسیطیت ضیؿه ٚ حٛازث غیط ٔتطلجٝ( .5

 ٔكبضوت ٚالقی ٔطزْ ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ ارطا. .6

 فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىبٖ زؾتطؾی ٍٕٞبٖ ثٝ اثعاض ٚ أىب٘به تٛؾقٝ. .7

 ُ ؾٛز ٚ ظیبٖ ظیؿت ٔحیغی ٌعیٙٝ ٞب زض تٛؾقٝ.حؿبثطؾی ربٔـ ٚ وبٔ .8
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 دیذگاُ ّای ًظزی در خظَص تَسؼِ پایذار. 4.2.5

وٙوس.   ٞبی ارتٕبفی ٚ التهبزی آٖ ٞوٓ تٛروٝ ٔوی    تٛؾقٝ پبیساض تٟٙب ثط رٙجٝ ظیؿت ٔحیغی اتفبلی تٕطوع ٘ساضز، ثّىٝ ثٝ رٙجٝ .9

زا٘ٙس وٝ زض آٖ تأٔیٗ ٔؿوتٕط   ضا ٘یع ٔفٟٛٔی ٔی« ؾقٝ پبیساضتٛ»تٛؾقٝ پبیساض ٔحُ تاللی ربٔقٝ، التهبز ٚ ٔحیظ ظیؿت اؾت. 

[. زض ضاثغٝ ثب تٛؾقٝ پبیساض زیسٌبٜ ٞبی 2]زٞس ٘یبظٞب ٚ ضیبیتٕٙسی افطاز ٕٞطاٜ ثب افعایف ویفیت ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ضا ٔس٘ؾط لطاض ٔی

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.2ٔرتّفی اضا ٝ قسٜ اؾت وٝ زض رسَٚ )

 
 دیذگاُ ّای ًظزی در خظَص تَسؼِ پایذار :2جذٍل 

٘ؾطیٝ ٞبی ِٕٗ ٚ 

 5وبوؽ

ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙوی اؾوت ووٝ ٔجتٙوی ثوط فٙوبٚضی ٚ ٕٞوطاٜ ثوب فوساِت           ـاظ ٘ؾط ایٗ زٚ زا٘كٕٙس تٛؾقٝ پبیساض فطایٙس انالح ٚ ثٟجٛز التهبزی 

٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ ٘ؾطیٝ تٛرٝ ثوٝ فوساِت ارتٕوبفی اؾوت؛ یقٙوی      ارتٕبفی ثبقس ثٝ عطیمی وٝ اوٛؾیؿتٓ ضا آِٛزٜ ٚ ٔٙبثـ عجیقی ضا ترطیت ٘ىٙس. 

ٞبی ارتٕوبفی ضا اظ ٘ؾوط فطٍٞٙوی ٚ التهوبزی زض ٔؿویط      تٛؾقٝ پبیساض ثبیس زض ضٚ٘س ذٛز ٕٞٛاضٜ فساِت ارتٕبفی ضا ٔس ٘ؾط لطاض زٞس ٚ ٘بثطاثطی

 (.45: 1381ذٛز ثعزایس )اؾالٔی،

 ٘ؾطیٝ اؾتطاً٘

 

احتطاْ ثٝ ا٘ؿبٖ، عجیقت ٚ ٔحیظ ظیؿت ضا انُ لطاض زاز ٚ اظ ٔفْٟٛ رسیس تٛؾقٝ پبیساض ثٝ فٙٛاٖ تٛؾقٝ ٔتٙبؾت ثوب قوبٖ ٚ عجیقوت     اؾتطاً٘

فٙٛاٖ ٔفْٟٛ چٙس ثقسی ٚ ثب تٛرٝ ذبل ثٝ پبیساضی فطَٔٛ ثٙسی ٚ تقطیف قس ِوصا تٛؾوقٝ   ٝ ٔیالزی تٛؾقٝ ث 81ثٙبثطایٗ زض اٚایُ زٞٝ  .٘بْ ثطز

تٟٙب قبُٔ التهبز ٚ ٔٙبؾجت ٞبی ارتٕبفی ٔی قس وٝ ٔؿئّٝ رٕقیت ، قیٜٛ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ عجیقی ٚ ثٝ ٚیػٜ تبحیطاه ایوٗ فٛأوُ   پبیساض ٘ٝ 

 (.51ثط ٔحیظ ظیؿت ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیطز.)ٕٞبٖ ٔٙجـ: 

 6٘ؾطیٝ چٌَٛٛ

 

ض ایٗ ضاؾتب اؾتفبزٜ پبیوساض اظ ٔٙوبثـ تزسیوس قوٛ٘سٜ روصة      زا٘س ٚ زضا ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٔهطف ٔٙبثـ تزسیس ٘بقس٘ی ٔی تٛؾقٝ پبیساضچٌَٛٛ 

 (.5: 1381ؽطفیت ٞبی ٔحّی ٚ پبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی ثكط ضا ٔس ٘ؾط لطا ٔی زٞس.)فعیعی،

 ٘ؾطیٝ آزأع

تٛا٘س زض یوه  زثّیٛ. اْ. آزأع زض وتت ٔحیظ ظیؿت ٚ پبیساضی زض رٟبٖ ؾْٛ ثٝ زضؾتی ٔتصوط قس وٝ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ پبیساض ٕ٘ی  1991زض ؾبَ 

ذالء تبضیری ثٝ ذٛثی زضن قٛز. ثطای قٙبذت چبِف ٞب ٚ ؽطایف ٚ ؽطفیت ٞبی آٖ پیكبپیف الظْ اؾوت زٌطٌوٛ٘ی ٞوبیی ووٝ زض ا٘سیكوٝ ٚ      

فُٕ پیطأٖٛ ؾطفهُ تٛؾقٝ ثٝ ٚلٛؿ پیٛؾوتٝ اؾوت ٚ ٘یوع تزوبضثی ووٝ ثوٝ قوىُ ٌیوطی ایوٗ ٔفٟوْٛ رسیوس ٔٙزوط قوس ٔوٛضز تٛروٝ لوطاض                 

 (.26: 1383ٌیطز)پبي،

٘ؾطیٝ ٞبی 

 آ٘بِسٚضا ٚاِیٖٛ

 

وٙٙس وٝ ضقس التهبزی ثٝ ذٛزی ذٛز ٕ٘ی تٛا٘س ثبفج ثٟجوٛز  ( ثطایٗ ٘ىتٝ تبویس ٔی1993آ٘بِسٚضا ٚاِیٖٛ زض تىٕیُ تحمیمبه ذٛز زضثبضٜ فمط )

ٕٛٔی عوٛضی عطاحوی قوسٜ    ویفیت ظ٘سٌی ٚ اضتمبء قطایظ ثٟساقتی قٛز ثّىٝ ثٝ ٘حٜٛ تٛظیـ تٛؾقٝ ثؿتٍی زاضز ٚ ایٙىٝ آیب ذظ ٔكی ٞبی ف

 ٞبی ارتٕبفی لطاض ٌیطز یب ذیط.وٝ ذسٔبه ثٟساقتی وبفی زض اذتیبض تٕبْ ٌطٜٚ

٘ؾطیٝ اوِٛٛغِیؿت 

 ٞبی ؾجع

 

(قطح زازٜ اؾت اوِٛٛغیؿت ٞبی ؾجع ثطای حُ ٔكىاله ظیؿت ٔحیغی ٚ اتربش ؾیبؾت ٞوبی التهوبزی حوبفؼ    1998ٕٞبٖ عٛضی وٝ ثبضی)

حتی ٞطد ٚ ٔطد عّجب٘ٝ ضا ز٘جبَ ٔی وٙٙس . ثطذالف آٟ٘ب عطفساضاٖ تٛؾقٝ قٟطی ثوب تبویوس ثوط پوطٚغٜ ٞوبی       ٔحیظ ظیؿت ضٚـ ٞبی افطاعی ٚ

ارتٕبفی ٚ زِٚتی ضا زض ٘ؾط ثٍیط٘س ٚ ٚالـ ٌطایب٘ٝ ثوٝ ٔؿوب ُ ٍ٘وبٜ     – ٔٙغمی ثطای افعایف پبیساضی ؾقی ٔی وٙٙس تب تٕبْ رٙجٝ ٞبی التهبزی

التهوبزی ٚ   – زِٚتی ٚ التهبزی زض ٘ؾط ٌطفتٝ قوٛز . انوالحبه ٔوس٘ی    – پبیساض ثبیس تٕبْ قطایظ ٔس٘ی وٙٙس زض ٚالـ ثطای زؾتیبثی ثٝ تٛؾقٝ

زِٚتی ثبیس زض لبِت فطایٙس ٞبی ارتٕبفی ٚ ؾیبؾی قىُ ثٍیطز. زض ٔٛضز تٛؾقٝ قٟطی پبیساض ٘یع ٕٞیٗ ٔؿئّٝ نسق ٔی وٙس ٚ ثبیس ثوبتقٕك ٚ  

 (.26: 1383ؾیبؾی ٚ ظیؿت ٔحیغی نٛضه ثٍیطز.)پبي، – بزیالته – ؾٙزیسٌی ٚ زض لبِت ٔٙبؽطاه ارتٕبفی
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 7تَسؼِ پایذار شْزی. 4.3

ٗ . ا٘وس  قوسٜ  پبیساضی ثحج تٛرٝ وبٖ٘ٛ ذسٔبه، ٚ وبالٞب انّی وٙٙسٜ تٛظیـ ٚ وٙٙسٜ ٔهطف فٙٛاٖ ثٝ قٟطٞب أطٚظٜ .11 ٝ  ثٙوبثطای  ثو

ثٝ قٟطٞبی پبیساض یطٚضی ٔی ٕ٘بیس.  حهَٛ رٟت ٞبیی ؾیبؾت تسٚیٗ قٟطٞب، زض ٚالقی پبیساض ٚیقیت یه ثٝ زؾتیبثی ٔٙؾٛض

ٚ تب ثٝ أطٚظ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض  1991ای ٟٔٓ تحت فٙٛاٖ تٛؾقٝ قٟطی پبیساض زض عَٛ زٞٝثٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛض ٔمِٛٝ

اظ ؾوىٙٝ،   ثؿیبضی اظ قٟطٞبی رٟبٖ ٔؿب ُ ٚ چبِف ٞبی اؾبؾی ٔب٘ٙس تطافیه ٚ تطاوٓ ظٔیٗ، ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔتطٚن ٚ ذوبِی 

تغییط وبضثطی ظٔیٗ، آِٛزٌی نٛتی، آِٛزٌی آة ٚ ثؿیبضی اظ ٔٛیٛفبه ظیؿت ٔحیغی زیٍط ٔٛیٛؿ پبیساضی قوٟطٞب ضا ٔغوطح   

ٔی وٙٙس. ِصا ثب تٛرٝ ثٝ ٔؿب ُ ٚ ٔكىالتی وٝ وال٘كٟطٞب زاض٘س ثبیؿتی ثٝ اثقبز ٚ انَٛ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی تٛرٝ ٕ٘ٛز ٚ ثطای 

٘ؿب٘ی، قٟط پبیساض ٚ پبیساضی قٟطی، ثبیس ثط٘بٔٝ ضیعاٖ، قٟطؾبظاٖ ٚ ٔسیطاٖ قٟطی، ثب ٔسیطیت نوحیح  ضؾیسٖ ثٝ تٛؾقٝ پبیساض ا

 ٚ ؾبِٓ ثتٛا٘ٙس فضبیی ؾبِٓ ٚ زضذٛض ثطای ٔطزْ ایزبز وٙٙس. 

 اظ عطفی ثب ٟٔبرطه ثی ضٚیٝ ثٝ وال٘كٟطٞب، ٔجبحخی ٔب٘ٙس اؾىبٖ قٟطٚ٘ساٖ، حبقیٝ ٘كیٙی ٚ ثیىبضی ٔغطح ٔوی ٌوطزز. ثروف    .11

زٞس وٝ ثبفت ٔٛرٛز پبؾرٍٛی ٘یبظٞب ٚ ا٘تؾبضاه رٕقیوت ؾوبوٗ زض آٖ    فٕسٜ ای اظ ٌؿتطـ افمی قٟطٞب ثٝ ایٗ زِیُ ضخ ٔی

تط ٔحیظ ا٘ؿبٖ ؾبذت رسیسی ضا زض ثؿتطی رسیس ثٙیبٖ اؾت.  ٘یؿت ٚ ارتٕبؿ ؾبوٗ زضرؿتزٛی ٔحیظ پبؾرٍٛتط ٚ ٔٙبؾت

قٛز، ثوبفتی   بظ ٚ ا٘تؾبضاه قٟطٚ٘ساٖ آٖ ٘جٛزٜ ٚ اظ رٕقیت انّی تٟی ٔیٞبی تبضیری ٘ٛاحی ٔطوعی قٟطٞب، پبؾرٍٛی ٘ی ثبفت

 [.9]وٝ اظ ِحبػ ظیؿت ٔحیغی ٚ اوِٛٛغیىی پبیساض ثٛزٜ، أب پبیساضی ارتٕبفی ٚ التهبزی ضا اظ زؾت زازٜ اؾت

ٞبؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ایوٗ ووٝ   تٛؾقٝ پبیساض قٟطی ثٝ ٔقٙی ثٟطٜ ٚضی زض اؾتفبزٜ اظ ظٔیٗ ٚ تكٛیك ثٝ اؾتفبزٜ ٔزسز اظ ؾبذتٕبٖ  .12

أطٚظٜ ثب ٔؿب ّی ٕٞچٖٛ ٌطْ قسٖ ٞٛا، ٔهطف ثی ضٚیٝ ا٘طغی ٚ اؾتفبزٜ ثی لیس ٚ ثٙس اظ ٔٙبثـ تزسیس ٘بپصیط ضٚثوطٚ ٞؿوتیٓ ٚ   

قٟطٞب رعٚ فٛأُ انّی ثطٚظ ایٗ ٘بٞٙزبضی ٞب زض ا٘ؿبٖ ٚ عجیقت ٔی ثبقٙس، ثبیس ؾیبؾت ٌصاضی ٞبی انِٛی ٚ فطأٙغمٝ ای ضا 

ٚالـ قٟطٞبیی زض لطٖ ٞبی آتی لبثُ ظیؿوت ذٛاٞٙوس ثوٛز ووٝ پبیوساضی ذوٛز ضا        وبضٌیطی ٚ ٔهطف زض پیف ثٍیطیٓ. زض زض ثٝ

 [.3]ٔسیٖٛ فطٚتٙی، فغٛفت ٚ لجَٛ ٔفْٟٛ لٙبفت ٞؿتٙس

بفتوٝ،  ثب تٛؾقٝ قٟطٞب ٚ تٕطوع پیٛؾتٝ ضٚ ثٝ ضقس ٚ فقبِیت ٞبی التهبزی زض ٔطاوع قٟطی، ثٝ ٚیػٜ زض وكٛضٞبی وٕتطتٛؾوقٝ ی  .13

ظیطا ثی تٛرٟی ثٝ پبیساضی قٟطٞب، ؾجت ذٛاٞس قس ٔؿبیُ ٚ ٔكىاله [. 11]پبیساضی قٟطی ثیكتط ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت

ٔٛرٛز زض قٟطٞب، اظ لجیُ: ٘بثطاثطی ٚ فمط، وبٞف ؾغح ویفیت ظ٘سٌی، ٚیقیت ٔؿوىٗ ٚ تٛؾوقف فیعیىوی قوٟطٞب، ثیىوبضی ٚ      

افعایف یبثس. ثٙبثطایٗ، ٘ٝ تٟٙب ثی تٛرٟی ثٝ پبیساضی زض فطآیٙوس تٛؾوقٝ، ثوط قوٟطٞب      اقتغبَ وبشة ٚ رطْ ٚ فؿبز، ثیف اظ پیف

تأحیط ٔٙفی ذٛاٞس ٌصاقت، ثّىٝ زض ٔٙبعك پیطأٖٛ ٚ ؾىٛ٘ت ٌبٜ ٞبی ا٘ؿب٘ی وٛچه)ضٚؾتبٞب( ٘یع تأحیطاه ٔٙفی ذٛاٞس زاقت 

 ٔٝ ضیعی ثٟیٙٝ ٔٙغمٝ ای یطٚضی ٔی ٕ٘بیسوٝ ایٗ أط، ِعْٚ تٛرٝ ثٝ پبیساضی قٟطٞب ضا زض ٌطٚ تٛؾقف ٔٙغمٝ ٚ ثط٘ب

      

 ًظزیِ تَسؼِ پایذار شْزی. 4.3.1

وبٞف ؽطفیت ٞبی تِٛیوس   -٘ؾطیٝ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی ٔٛیٛؿ ٞبی رٌّٛیطی اظ آِٛزٌی ٞبی ٔحیظ ظیؿت قٟطی ٚ ٘بحیٝ ای .14

اظ ثیٗ ثطزٖ قىبف ٔیبٖ فمیط ٚ غٙی ضا فسْ حٕبیت اظ تٛؾقٝ ظیبٖ آٚض ٚ  -٘بحیٝ ای ٚ ّٔی حٕبیت اظ ثبظیبفت ٞب -ٔحیظ ٔحّی

ٔغطح ٔی وٙس. ٕٞچٙیٗ ضاٜ ضؾیسٖ ثٝ ایٗ اٞساف ضا ثب ثط٘بٔٝ ضیعی إٞیت ثؿیبضی ٔی زٞس ٚ ٔقتمس اؾوت زِٚوت ٞوب ثبیوس اظ     

اٍِوٛی ٔوٛحط    اٍِٛی پبیساضی ؾىٛ٘ت ٌبٜ ٞوب،  ٔحیظ ظیؿت قٟطی حٕبیت ٕٞٝ رب٘یٝ ای وٙٙس. ایٗ ٘ؾطیٝ پبیساضی قىُ قٟط،

٘مُ زض ظٔیٙٝ ٔهطف ؾٛذت ٚ ٘یع قٟط ضا زض ؾّؿّٝ ٔطاتت ٘بحیٝ قٟطی ثطضؾی ٔی وٙس. ظیطا ایزبز قٟط ضا فمظ ثوطای   حُٕ ٚ

 [.19زا٘س]ِصه قٟط ٘كیٙبٖ ٔی
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 شاخض ّای تَسؼِ پایذار شْزی. 4.3.2

 [.11]ٞؿتٙس قبذم ٞبیی وٝ قبیؿتٝ اؾت زض ثطضؾی پبیساضی قٟطٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز، قبُٔ ٔٛاضز شیُ .15

انّی تطیٗ فبُٔ زض ثحج اظ پبیساضی قٟطی، رٕقیت ٚ احطاه التهبزی، ارتٕبفی، ظیؿت ٔحیغی ٚ ٟ٘بیتبً ٔوسیطیتی آٖ ضٚی  : جوؼیت. 1

تطیٗ فبٔوُ  ثبقس. پؽ ثزبؾت زض ثحج اظ پبیساضی قٟطی ٚ قبذم قٙبؾی آٖ ثٝ رٕقیت ٘یع ثٝ فٙٛاٖ ٟٔٓقٟطٞب ٚ حتی ظیؿت وطٜ ٔی

تٛا٘وس زض ضؾویسٖ ثوٝ    تقساز رٕقیت، ٘طخ ضقس آٖ، ٔیعاٖ ٟٔبرطه ٞب ٚ احطاه آٖ زض ؾوبذتبض رٕقیتوی قوٟط ٚ ... ٔوی    تٛرٝ ٕ٘ٛز. ثطضؾی 

 پبیساضی قٟطی ٔؤحط ٚالـ قٛز.

قٟطٞب ثٝ فٙٛاٖ ؾیؿتٓ ٞبی ثبظ زض فهط رٟب٘ی قسٖ ٚ زٞىسٜ رٟب٘ی ٚ اضتجبعبه ثٝ ٘بچوبض زض رٟوت توساْٚ ٚ     هَقؼیت اقتظادی:. 2

ٌؿتطـ اضتجبعبه ثب ؾغٛح ٔٙغمٝ ای، ّٔی ٚ رٟب٘ی ذٛاٞٙس ثٛز. ٞسف انّی قٟط زض یه ٔحیظ ضلبثت رٟوب٘ی ثبیوس ثوط زٚ    ثمبء، ٘یبظٔٙس 

٘ىتٝ ٔتٕطوع قٛز: یىی حساوخط اؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿیُ ٞب ٚ لبثیّت ٞبی التهبزی ٚ زٚٔی تأویس ثط ایزبز فقبِیوت ٞوبی التهوبزی ٔتٙوٛؿ زض     

ٔمبثُ ٘ٛؾب٘به ٚ اذتالاله غیط ٔٙتؾطٜ ٔحیظ رٟب٘ی ا٘قغبف پوصیطی ٚ توٛاٖ ٔمبٚٔوت الظْ ضا زاقوتٝ     قٟط، ثسیٗ رٟت وٝ قٟط ثتٛا٘س زض 

 ثبقس.

ٞبی آتی، قٙبذت تغییطاه ٘بقی اظ قٟط٘كیٙی زض الّیٓ رٟب٘ی زض ثب تٛرٝ ثٝ ٌؿتطـ ثیف اظ پیف قٟط٘كیٙی زض ؾبَ تغییز اقلین:. 3

پبیساضی رٟب٘ی، یطٚضی ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس. ثٝ عٛض وّوی ٔقبٞوساه ثویٗ إِّّوی ظیؿوت       رٟت زؾتیبثی ثٝ پبیساضی قٟطی یب ثٝ فجبضه ثٟتط

ٔحیغی یه ؾبظ ٚ وبض وّیسی ایزبز ٔی وٙس وٝ زض آٖ ُّٔ ٚ وكٛضٞبی ٔرتّف ثوٝ یوه زضن ٔكوتطن اظ ٔكوىاله ظیؿوت ٔحیغوی ٚ       

 تٛافمبه زٚ رب٘جٝ رٟت حُ ٚ وبٞف ایٗ ٔكىاله ٔی ضؾٙس.

ِٛزٜ وٙٙسٜ ٞبی ویفیت ٞٛای ٔحیظ ظیؿت زض ٔمیبؼ ٔحّی، ّٔی ٚ ثیٗ آیٗ ٔٛیٛؿ وٝ قٟطٞب انّی تطیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ا آلَدگی َّا:. 4

إِّّی ا٘س، قٙبذت فٛأُ آِٛزٜ ؾبظ ٚ تكسیس وٙٙسٜ آٖ ٞب زض ٔحیظ ٞبی قٟطی ٚ تالـ زض رٟت وبٞف آٖ ٞب اظ یطٚضه ٞبی زؾتیبثی 

 ثٝ پبیساضی قٟطی ا٘س.

ی یه قٟط ثٝ فٙٛاٖ پبیساض، فطاٞٓ وطزٖ ٔٙبثـ آثی ؾبِٓ ٚ ثٟساقتی ثطای ؾبوٙبٖ، رٌّٛیطی اظ ایزوبز  الظٔٝ تّم کیفیت آب طبیؼی:. 5

اذتالَ زض ویفیت ثیِٛٛغیىی ٚ ظیؿتی ٔٙبثـ آثی ؾغحی ٚ ظیطظٔیٙی پیطأٖٛ قٟطٞب ٚ فسْ ایزبز آِٛزٌی ٚ یب اذتالَ زض ٔٙبثـ آثی ؾوبیط  

 اؾتفبزٜ ثیف اظ ا٘ساظٜ ٚ یب آِٛزٜ وطزٖ ٔٙبثـ ظیؿتی ایٗ قٟطٞب ٔی ثبقس. قٟطٞب ٚ ٘ٛاحی ظیؿتی پیطأٖٛ قٟطٞب اظ عطیك

قوٛ٘س.  قٟطٞب ٘ٝ تٟٙب ؾغٛح ٔرتّف ؾّؿّٝ ٔطاتجی ٔكرم ضا اقغبَ ٔی وٙٙس، ثّىٝ ثركی اظ یه قجىٝ ٘یع ٔحؿٛة ٔیجاهؼِ باس: . 6

ٔتمبثُ ٚؾیـ ٔیبٖ ایٗ قوٟطٞب ثوٝ فٙوٛاٖ تضوٕیٗ      زضن ٔكتطن قٟطٞب زض ایٗ قجىٝ ٘ؿجت ثٝ ٔٛلقیت ذٛز ٚ ؾبیطیٗ ٚ ٚرٛز اضتجبعبه

وٙٙسٜ پبیساضی زض ایٗ قجىٝ ذٛاٞس ثٛز. ٚرٛز پیٛؾتٍی ٔتمبثُ ٔیبٖ قٟطٞب زض حٛظٜ ٞبی ٔرتّف التهبزی، ظیؿت ٔحیغی، ارتٕوبفی ٚ  

  ی ذٛز ثبقٙس.فطٍٞٙی ٚ ... ثبفج قسٜ اؾت وٝ قٟطٞب زض قجىٝ قٟطی رٟب٘ی ٘یبظٔٙس ٕٞطاٞی ثب یىسیٍط زض رٟت زٚاْ ٚ ثمب

: أطٚظٜ ثیف اظ ٌصقتٝ ایٗ ٘ىتٝ ٔٛضز تأویس لطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی قٟطی وبضآٔوس ٚ  بزًاهِ ریشی ٍاحذ ٍ یکپارچِ. 7

ٔؤحط، یىپبضچٍی زض لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضاه ٚ یٛاثظ ارطایی زض ثیٗ ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔؿئَٛ یطٚضی اؾت. ایزبز ٚ ووبضثطز ٔزٕٛفوٝ ای اظ   

ًٞٙ فوطاٞٓ ٔوی آٚضز ووٝ    بٛاثظ ٚ لٛا٘یٗ یىپبضچٝ ٚ ٘ؾبْ ٔٙس، ضٚقی اؾت وٝ ثبظزٜ ٔؤحطی ضا اظ عطیك ٕٞىبضی ٞبی ا٘سیكٝ قسٜ ٚ ٕٞی

 أىبٖ ثبظذٛضز ٞبی آٖ ٞب ثٝ فٙٛاٖ ضاٞىبض پبیٝ ای اظ عطف قٟطٞب ثطای تمٛیت اضتجبعبه، ا٘ؿزبْ ٚ پیٛؾتٍی ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز.

ثطای ایٗ وٝ قٟطی ؽطفیت ٚ پتب٘ؿیُ ا٘غجبق پصیطی ٚ ؾبظٌبضی ضا زاضا ثبقس، ثبیوس لوبزض ثوٝ     ل ًَآٍری ٍ ابذاع:تَاًایی ٍ پتاًسی. 8

٘ٛآٚضی ٚ اثساؿ ثبقس. ثسٖٚ ٚرٛز ٘ٛآٚضی ٔٙبؾت ٚ ظیطثٙبیی، یه قٟط لبزض ٘رٛاٞوس ثوٛز ثوب ؾوطفت فٕوُ ٔٙبؾوت زض ظٔوبٖ اذوتالاله ٚ         

وٙس. تٛا٘بیی تىبُٔ زض زضٖٚ یه ثبظاض ضلبثت رٟب٘ی، اؾبؼ ٚ پبیٝ ای ضا ثطای یه اٍِٛی قوٟطی   ٘بثؿبٔب٘ی ٞب، ثب قطایظ رسیس ا٘غجبق پیسا

 . ؾبظٌبض ایزبز ٔی وٙس
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 ضا قٟط وٝ اؾت تزٟیعاتی  ٔٙؾٛض اظ پتب٘ؿیُ ٞبی ظیطؾبذتی، تأؾیؿبه ٚ پتاًسیل ٍ ظزفیت هزبَط بِ سیزساخت هٌطقِ ای:. 9

 ٞوب  ظیطؾوبذت  ایٗ. اضتجبعبه ٚ( زضیبیی ای، ربزٜ ٞٛایی، ضیّی،)٘مُ ٚ حُٕ ٞبی ؾیؿتٓ ٔب٘ٙس زٞس، ٔی لطاض اضتجبط زض رٟبٖ ٘مبط ثمیٝ ثب

. ثطای اضظقیبثی ایٗ قبذم ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاضزی چٖٛ ؽطفیوت  ٍ٘طزز ایزبز رٟب٘ی التهبز زض قٟط ٔكبضوت ثطای ٔب٘قی تب یبثٙس تٛؾقٝ ثبیس

ٚاضزاه وبالٞب ٚ ذسٔبه ٔب٘ٙس ؽطفیت فطٚزٌوبٜ ٞوب زض اضتجوبط ثوب حٕوُ ثوبض ٚ ٔؿوبفط،        زضٚاظٜ ٞبی ٚضٚزی ٚ ذطٚری قٟط ثطای نبزضاه ٚ 

ؽطفیت پبیب٘ٝ ٞبی ٔؿبفطثطی ٚ ثبضثطی ٚ ویفیت تأؾیؿبه ٚ تزٟیعاه آٖ ٞب، ویفیت اضتجبعبه ضاٜ زٚض زض قٟط ٕٞب٘ٙوس تقوساز ٔكوتطویٗ    

 تّفٗ ٚ ایٙتط٘ت ٚ غیطٜ اقبضٜ وطز.

قٙبذت ٔیعاٖ ٚ یب ؽطفیت ؾطٔبیٝ ارتٕبفی زض قٟطی ٔی تٛاٖ اظ قبذم ٞبی ظیط اؾتفبزٜ ووطز: تقوساز ٚ   : ثطای سزهایِ اجتواػی. 11

٘ٛؿ تكىُ ٞب، ؾبظٔبٖ ٞب ٚ ا٘زٕٗ ٞبی غیط زِٚتی ٚ ٔحّی، ؾطا٘ٝ آٖ ٞب ٚ عَٛ ظٔبٖ فضٛیت، ٌطٜٚ ٞبی ارتٕبفی ٚ تقساز ؾوطا٘ٝ آٖ ٞوب،   

رتٕبفی. ثٝ فجبضه زیٍط ؾطٔبیٝ ارتٕبفی اظ عطیك ؾٙزف ٔیعاٖ فضٛیت زض ٌطٜٚ ٞب ٔیعاٖ آٌبٞی ٚ قٙبذت ٔطزْ ٘ؿجت ثٝ ؾبذتبضٞبی ا

 ٚ قجىٝ ٞب تقییٗ ٔی قٛز.

یط ٚ تحطن ارتٕبفی ثب تٛا٘بیی ؾیؿتٓ آٔٛظقی ثطای ٔزٟع وطزٖ رٕقیت ثٝ ٟٔبضه ٞوبی ظ٘وسٌی ٚ ٕٞچٙویٗ اقوتغبَ     یتغ آهَسش:. 11

پیف رٟب٘ی ٔی قٛز ٚ ثرف ذسٔبه ٔتٙٛؿ تط ٔی قٛز، قغُ ٞب ترههوی توط ٔوی    ٔطتجظ ٔی ثبقس. زض ظٔب٘ی وٝ التهبز قٟطٞب ثیف اظ 

  قٛ٘س ٚ زض ٘تیزٝ ٘یبظ ثٝ افعایف آٌبٞی ٞب ثطای اضتجبط ثب رٟب٘ی ٘ٛیٗ ثٝ ؾطفت تٛؾقٝ پیسا ٔی وٙس.

ٝ ثطلطاضی أٙیت ثٝ فٙٛاٖ اؾبؾی تطیٗ ٘یبظ ا٘ؿب٘ی، ٔی تٛا٘س فالٜٚ ثط تأٔیٗ ٘یبظٞبی انّی)فی اهٌیت:. 12 توأٔیٗ  ؾوبظ   عیِٛٛغیه(، ظٔیٙو

  ؾبیط ٘یبظٞب ٔب٘ٙس تقّك، احتطاْ ٚ ذٛزقىٛفبیی ٘یع ثبقس. یه قٟط پبیساض ٘یبظٔٙس یه ٔحیظ پبیساض ٚ ایٕٗ ثطای ؾبوٙب٘ف اؾت.

  

 ٍیژگی ّای یک شْز پایذار بز اساس ًظز کویسیَى جْاًی هحیط سیست. 4.4
 ثٝ فٙٛاٖ ٚیػٌی ٞبی یطٚضی یه قٟط پبیساض فٙٛاٖ ٔی وٙس:وٕیؿیٖٛ رٟب٘ی ٔحیظ ظیؿت ٚ تٛؾقٝ، انَٛ ظیط ضا 

 افعایف فطنت ٞبی التهبزی ٚ ارتٕبفی، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ؾبوٙبٖ قٟطی ضا پٛقف زٞس.. 1

 وبٞف ؾٟٓ ا٘طغی زض ضقس قٟطی. 2

 اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ زض ٔهطف آة، ظٔیٗ ٚ ؾبیط ٔٙبثقی وٝ ٔٛضز ٘یبظ چٙیٗ ضقس قٟطی اؾت.. 3

 عاٖ تِٛیس ظثبِٝ ٚ فبیالة ٚ ثیكیٙٝ وطزٖ ثبظیبفت اظ پؿٕب٘سٞبوٕیٙٝ وطزٖ ٔی. 4

 ایزبز ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ثب لسضه ٚ وبضایی وبفی رٟت ٘یُ ثٝ اٞساف التهبزی، ارتٕبفی ٚ ظیؿت ٔحیغی. 5

 ؾٛق زازٖ فٗ آٚضی ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض قٟط ثٝ ؾٕت اٞساف تٛؾقٝ پبیساض. 6

زض ضاؾتبی رٌّٛیطی ثب پبؾد ٌٛیی ثٝ تٟسیساه ٚ اٞساف التهبزی، ارتٕبفی ٚ ظیؿت ٔحیغی وٝ تمٛیت تٛاٖ ٔٙبعك ٔرتّف قٟطی، . 7

زض ٘تیزٝ فٛأُ عجیقی یب ا٘ؿب٘ی ثٝ ٚرٛز ٔی آیٙس، ٕٞچٙیٗ ا٘قغبف پصیطی زض ضٚثطٚیی ثب اذتالاله غیطٔٙتؾطٜ زض ؾیؿتٓ قٟط. زض ایٗ 

 [.9]ارتٕبفی، تٙٛؿ ٚ أىبٖ ظ٘سٌی ثب ویفیت ٔغّٛة تحمك یبثساضتجبط قٟط پبیساض قٟطی اؾت وٝ زض آٖ ثٟجٛز زض فساِت 
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  گیزی . ًتیج5ِ

ٕویٗ اؾوبؼ، ثوٝ    ٞ ثوط  ٚ اؾت زقٛاض أطی آٖ فٙبنط تٕبْ ثطای وبُٔ ٚ زلیك ضیعی ثط٘بٔٝ ٚ پٛیبؾت ٚ پیچیسٜ چٙسثقسی، ای پسیسٜ قٟط

فٙٛاٖ ٔهطف وٙٙسٜ ٚ تٛظیـ وٙٙسٜ انّی وبالٞب ٚ ذسٔبه، وبٖ٘ٛ تٛرٝ ثحج پبیساضی قسٜ ا٘س. ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ تٛؾقٝ پبیساض ثیف اظ ٞط 

ت ٔقیبضی ثط ٔقیبضٞبی ویفی ٚ ا٘ؿب٘ی تأویس ٔی وٙس، ثٙبثطایٗ ثٝ ٔٙؾٛض زؾتیبثی ثٝ یه ٚیقیت پبیساض ٚالقوی زض قوٟطٞب، توسٚیٗ ؾیبؾو    

ٞبیی رٟت حهَٛ ثٝ قٟطٞبی پبیساض یطٚضی ٔی ٕ٘بیس. فّی ضغٓ إٞیت رٙجٝ ٞبی التهبزی تٛؾقٝ، ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس وٝ تٛؾوقٝ چیوعی   

ثیف اظ ضقس التهبزی اؾت ٚ ٌصقتٝ اظ ثٟجٛز ؾغح ٔبزی ظ٘سٌی، فساِت ارتٕبفی ٚ اضظـ ٞب ٚ ؾٙت ٞبی ثٛٔی ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیطز. ِصا 

 ٔقٙبی اضتمبء ٔؿتٕط ربٔقٝ ٚ ٘ؾبْ ارتٕبفی ثٝ ؾٛی ظ٘سٌی ثٟتط زا٘ؿت. تٛؾقٝ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ 

تٛؾقٝ قٟطی پبیساض ثٝ فٙٛاٖ ثرف ٟٕٔی اظ تٛؾقٝ پبیساض ثط پبیٝ اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ ٚ ٔٙبؾت اظ ٔٙبثـ عجیقی اؾتٛاض اؾوت ٚ تٛؾوقٝ   

یٗ فساِت ارتٕبفی حطوت ٔی وٙس. تٛؾقٝ پبیساض قٟطی ثٝ فٙٛاٖ رع ی اظ ؾیبؾت ٞبی تٛؾقٝ ّٔی زض ضاؾتبی تحمك ضقس التهبزی ٚ تأٔ

ؾبظز وٝ زاضای چبضچٛة اضظقی ٚ اذاللی اؾت ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ ٔبِی، عجیقوی ٚ ؾوطٔبیٝ ارتٕوبفی ضفوبٜ      قٟطی، قٟطی ضا ٔتجّٛض ٔی

 فطاٞٓ ٔی وٙس.وٙس ٚ ثٝ ایٗ تطتیت پٛیبیی ٚ آؾبیف ارتٕبفی زض ضٚ٘س تٛؾقٝ پبیساض قٟطی ضا  ارتٕبفی ضا ثطآٚضزٜ ٔی

ثطای تٛؾقٝ پبیساض قٟطٞب، ٚیػٌی ٞبی یه قٟط پبیساض ثبیس ثٝ عطلی وٝ لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ ؾٙزف ثبقس ٚ زضن ٚ قٙبذت ثٟتوط  

تقبٔاله پیچیسٜ ی ثیٗ ٔحیظ، ربٔقٝ ٚ التهبز ضا فطاٞٓ آٚضز، ٔكرم قٛز. قٟط یه ؾیؿوتٓ ٔٙفوطز ٘یؿوت، اظ یوه عوطف قوٟط ضٚی       

وٝ زض زضٖٚ ذٛیف لطاض زاض٘س، ٕٞب٘ٙس ارتٕبفبه ا٘ؿب٘ی، ؾیؿتٓ حُٕ ٚ ٘مُ، التهبز ٚ .. تأحیط ٔی ٌصاضز ٚ اظ عطف پبیساضی ؾیؿتٓ ٞبیی 

 زیٍط آٟ٘ب ضٚی ؾیؿتٓ ٞبیی وٝ قٟطٞب ضا احبعٝ وطزٜ ا٘س اظ لجیُ اوٛؾیؿتٓ ٞب ٚ التهبز ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ رٟب٘ی تأحیط ٔی ٌصاض٘س.

ْ پبیساضی زض قٟط ٚ ٘بحیٝ قبُٔ ایٗ ٔٛاضز ٔوی قوٛز: ووبٞف آِوٛزٌی، ٍٟ٘وساضی ٔٙوبثـ       زض یه زیس ارٕبِی ٔجٙبی ٘ؾطی ٔفٟٛ

ایزبز  افعایف ثیف اظ حس رب٘ساضاٖ ٔفیس زض قٟط ٚ ضٚؾتب ثب ٔهطفی، غیافعایف ثبظیبفت ٞب،وبٞف ا٘ط عجیقی، وبٞف حزٓ یبیقبه قٟطی،

افعایف تطاوٓ ٔتٛؾظ زض حٛٔوٝ ٞوبی قوٟطی ٚ     پطاوٙسٌی ٞب،وبٞف  ٚ ربٔقٝ رٍّٙی ٚ زضذتبٖ قٟطی ٚ ٘ٛاحی ؾجع، فسْ تٕطوع قٟطی

تٛؾوقٝ قوٟطٞبی وٛچوه ثوطای      ایزبز اقتغبَ ٔحّی، تٛؾقٝ ٔتٙٛؿ ٔؿبوٗ زض ٔطاووع اقوتغبَ،   قٟط ٞبی وٛچه،وبٞف فٛانُ اضتجبعی،

بیقبه ثبظیبفت ٘كوس٘ی ٚ  ٔسیطیت ی حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ٚ وبٞف تطافیه ربزٜ ای، ارتٕبؿ ٔتقبزَ، ؾبذتبض وبٞف اتىب ثٝ قٟطٞبی ثعضي،

 تٟیٝ غصای پبیساض ٔحّی.
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