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  چكیدُ
ؿٛد. اص ايٗ ايشاٖ ثؼيبس ٘بثؼبٔبٖ اػت ٚ وٕتش تٛرٟي ثٝ ٔؼبئُ تٛػقٝ پبيذاس دس آٟ٘ب ٕ٘ي دسٔقٕبسي فضبٞب ٚ ػبختٕبٟ٘ب 

 پبيذاس تٛػقٝ اٞذاف ساػتبي دس ٔحيغي ٚ ارتٕبفي التلبدي، فٙي، ؿشايظ ثب ٔٙغجك ٞبٔقٕبسي فضب عشاحيسٍٞزس؛ 

ثشسػي ٔقيبسٞبي عشاحي پبيذاس ٔٙغجك ثب ؿشايظ ٔزوٛس ثب ٞذف استمبي ويفيت وبسثشي فضبٞب ثٝ  ِٝٔمبايٗ  ضشٚسي اػت.

اػت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبثـ وتبثخب٘ٝ اي، ايٙتش٘تي ٚ ٘يض ثشداؿت  "تحّيّي-تٛكيفي"ٚ ػبختٕبٟ٘ب ٔي پشداصد. سٚؽ تحميك، 

بْ ٘تيزٝ ٌيشي ٚ رٕـ ثٙذي، ٔقٕبسي ٔٛػْٛ ثٝ ٞبي ٔيذا٘ي، الذاْ ثٝ تحّيُ ٚ ثشسػي ٔي ٕ٘بيذ. دس ٟ٘بيت دس ٔم

ٔقٕبسي پبيذاس، رٟت سػيذٖ ثٝ ػٝ اكُ پبيذاسي ٔحيغي، التلبدي ٚ ارتٕبفي ٘يبصٔٙذ تحِٛي اػبػي اػت تب ثتٛا٘ذ 

 ٍٕٞبْ ثب ٔجبحج سٚص د٘يب، اٍِٛيي ٔٙبػت اص ٔقٕبسي پبيذاس سا دس ايشاٖ اسائٝ ٕ٘بيذ.

 

 ، عشاحي ٔقٕبسيپبيذاس، ٔقٕبسي پبيذاسپبيذاسي، تٛػقٝ  کلیدی: ّبی ٍاشُ
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  هقدهِ -1
ػبختٕبٖ ٞب، ثٝ فٙٛاٖ ٔلشف وٙٙذٜ تمشيجبً ٘يٕي اص ا٘شطي، ٘بٌضيش ثٝ پزيشؽ يه تئٛسي وبُٔ ٚ فشاٌيش رٟت ثٟجٛد  ؿشايظ 

دس پي  ثٛدٜ وٝٞب ٚ سٚيىشدٞبي ٘ٛيٗ ٔقٕبسي ثشخبػتٝ اص ٔفبٞيٓ تٛػقٝ پبيذاس  ٔقٕبسي پبيذاس يىي اص ٌشايؾٔزوٛس ٞؼتٙذ. 

اػت. ػبختٕب٘ي وٝ ثب عشاحي پبيذاس ؿىُ ثٍيشد ٟ٘بيتبً ثش سٚ٘ذ تٛػقٝ پبيذاس، تبحيشي  ػبصٌبسي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب ٔحيظ صيؼت

ٞب ضشٚسي اػت. ٔقٕبسي پبيذاس، رٟت دػتيبثي ثٝ ٔخجت خٛاٞذ ٌزاؿت. ثٙبثشايٗ تٛرٝ ثٝ سٚيىشد ٔقٕبسي پبيذاس دس ٕٞٝ حٛصٜ

سٌيشي ػٝ اكُ پبيذاسي ٔحيغي، التلبدي ٚ ارتٕبفي اػت. دس ٔمبِٝ حبضش، تىيٝ ثش إٞيت ايٗ تئٛسي ايٗ ٚكف ٘يبصٔٙذ ثىب

ٚضـ "ي ٔقٕبسي تب تلٛيشي ٚالـ ثيٙب٘ٝ اص ٕٞشاٜ اػت ثب ثحج دس ٔٛسد اكالح ػبختبسٞبي وبِجذي، فّٕىشدي ٚ صيجبيي ؿٙبػب٘ٝ

ٛ ثشاي ثٟجٛد ٚضـ فقّي فضبٞب، ٔؼتّضْ دا٘ؾ ٚ آٌبٞي ربٔـ دس ٚ ٕٞچٙيٗ ٘يبصٞب فشضٝ ٌشدد. دػت يبفتٗ ثٝ يه اٍِ "ٔٛرٛد

 ٕٞٝ اثقبد ٚ رٛا٘ت ٔؼئّٝ پبيذاسي اػت.
 

 . عرح هسئل1-1ِ
ٚضـ ٔٛرٛد فضبٞبي ػبختٕبٟ٘بي دِٚتي دس ايشاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔشاوضي وٝ ٘مؾ وّيذي دس اسائٝ خذٔبت ايفب ٔي ٕ٘بيٙذ اص ِحبػ 

ي ٚ الّيٕي ثؼيبس ٘بثؼبٔبٖ اػت. ػيٕبي فٕٛٔي ايٗ فضبٞب دس ايشاٖ، غبِجبً ٚضـ وبِجذي، فّٕىشدي، صيجبيي ٚ تٛرٟبت ثٛٔ

٘بٞٙزبسي داسد. ٕٞچٙيٗ ٘ذاؿتٗ حذالُ فضبٞبي اػتب٘ذاسد، ٔغّٛة ٚ ٔتٙبػت ثب فّٕىشدٞبي ٔختّف ٚ ٘بػبصٌبسي ػبختٕبٟ٘ب 

وٝ ٕٞٝ ايٗ ٔٛاسد ٞٓ اص ٘ؾش  اػت ـٟٛدٔ وبٔالًدس فضبٞبي ٔٛرٛد،  ٔحيغيصيؼت   فٛأُ ثٝ تٛرٝ ثب ؿشايظ الّيٕي ٚ فذْ

ايزبد ٔؼئّٝ وشدٜ ٚ ٞٓ ثٝ ِحبػ وبسوشدي ٔـىُ آفشيذٜ اػت. اص رّٕٝ ٔٛاسدي وٝ ثشاي ضشٚست ايٗ أش  "فضبيي -وبِجذي"

 ٔي تٛاٖ ثشؿٕشد فجبست ا٘ذ اص:

 فذْ سفبيت اكَٛ پبيذاسي ٚ صيؼت ٔحيغي 

 ٓ٘بػبصٌبسي ٔيبٖ ػبختٕبٖ ثب الّي 

  فضبيي اص ٘ؾش ثلشيفمذاٖ اسصؽ ٞبي 

  فمذاٖ حذالُ فضبٞبي اػتب٘ذاسد ثشاي فّٕىشدٞبي ٔختّف 

 ٘بػبصٌبسي ٔيبٖ فضب ٚ فقبِيت ٚ ضقف وبسوشد 

 

 . هبٌبی هغبلعِ ٍ جوع آٍری اعالعبت1-2
 ثٝ ٔٙؾٛس دػتيبثي ثٝ ٔقٕبسي پبيذاس دا٘ؼتٗ ٔؼبئّي دس دٚ حٛصٜ ٔغبِقبتي صيش اص ّٔضٚٔبت اػت:

 

ثٝ دِيُ فذْ ٚرٛد اعالفبت ربٔـ، ٔب٘ـ ٚ ٔذٖٚ لبثُ دػتشػي دس وـٛس، ثش اػبع ّر فضب:  الف( هبّیت ٍ هَجَدیت

ٔغبِقبت ٔيذا٘ي ٌؼتشدٜ اص فضبٞبي ٔٛرٛد دس الّيٓ ٞبي ٔختّف ايشاٖ ٚ ٘يض ثشسػي ٕٞيٗ فضبٞب دس ػبيش وـٛسٞبي تٛػقٝ 

ب وٕه ايٗ اعالفبت ٚ ٕٞچٙيٗ ؿٙبخت ٚؽبيف يبفتٝ ٚ ٔلبحجٝ ثب فٛأُ ٔشثٛعٝ، اعالفبت اِٚيٝ الصْ ثذػت آٔذٜ اػت. ث

تٛاٖ ثٝ ؿٙبخت ٘ٛؿ فقبِيت، فّٕىشد ٚ ٘يبصٔٙذي ٞبي يه فضب دػت يبفت ٚ دس ٟ٘بيت ثش٘بٔٝ فيضيىي،  ٔشتجظ ثب ٞش فضب ، ٔي

 ػشا٘ٝ ٞب، اػتب٘ذاسدٞبي فضبيي ٔٛسد ٘يبص سا تذٚيٗ ٕ٘ٛد. 

 

ؿٙبخت  تقشيف آٖ ٚ ،ٔفْٟٛ پبيذاسي أٔٙـ ٚ أشٚسي ثش ٔجذپغ اص ٔ ٔيـٛد ػقي ة( عراحی بب رٍیكرد هعوبری پبیدار:

دس ٟ٘بيت ثب سٚؽ تغجيمي  ٚ اكَٛ ٔقٕبسي پبيذاس ثيبٖ ؿٛد. پشداختٝ آٖثٝ ثشسػي ٚ تحّيُ  ٔقٕبسي، ٔفبٞيٓ پبيذاسي دس وبسثشد

سٚؽ تحميك دس ايٗ  خٛاٞيٓ پشداخت.پبيذاس دس ايشاٖ  پبيذاس ثٝ تذٚيٗ اٍِٛيي ٔٙبػت رٟت عشاحي فضبٞبي  ٔقٕبسياكَٛ 

ٚ ضٛاثظ ٚ  دػتٛساِقُٕ ٚ ٔقيبسٞبي ثيٗ إِّّي  ]1[ٔمشسات ّٔي وـٛس  19اػت ٚ اص ٔجحج ثٝ كٛست وتبثخب٘ٝ اي  ثخؾ،

 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.
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 . هحدٍدیت ّب ٍ ًبرسبیی ّبی هعوبری در کشَر2
ٔقتذَ ٚ "، "ٌشْ ٚ خـه"، "٘يػشد ٚ وٛٞؼتب" الّيٓ چٟبس دس وـٛس ػغح دس ٔختّف ٞبي ربٔقي اص فضبٞبي ثشسػي

 اوخش٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ  ٞب ػبختٕبٖ ٔٛرٛد ٚضـ اص آٌبٞي ٚ اعالؿ ٚ وؼت اسصيبثي ساػتبي دس" ٌشْ ٚ ٔشعٛة"ٚ  "ٔشعٛة

، سفبيت اكَٛ ثلشي ٞبي ويفيت ٚ فٕٛٔي ػيٕبي ، فّٕىشدي،وبِجذي-فضبيي ويفيت ِحبػ اص ايشاٖ دس ٛرٛدفضبٞبي ٔ

 لبثُ ٚ ديشيٙٝ تبسيخي ٔقٕبسي، ِحبػ اص ٔب وـٛس ٞشچٙذ ي ثٝ ػش ٔي ثش٘ذ.٘بٔغّٛثٚضقيت الّيٕي ٚ صيؼت ٔحيغي، دس 

 ٚ ٔجٟٓ ػجىي داساي غبِجبً ٚ ؿذٜ فشاٚا٘ي ٞبي آؿفتٍي ٚ تغييشات دػتخٛؽ ٔب ٔقبكش ٔقٕبسي ٔتبػفب٘ٝ أب داسد،ي سا افتخبس

ٚ ٔٛسد ثي تٛرٟي لشاس ٌشفتٝ ٚ  ٘يؼت ٔؼتخٙب لبفذٜ ايٗ اص ٞٓ ٔٛرٛدفضبٞبي فٕٛٔي  .اػت ّٔي ٚ تٙبػت الّيٕي ٞٛيت فبلذ

ثٝ يه فضبي وٓ إٞيت تجذيُ ؿذٜ اػت، دس حبِي وٝ وبسٚا٘ؼشاٞب ٚ ػبختٕبٖ ٞبي لذيٓ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي اسصؿٕٙذ ٔقٕبسي 

 ػت. ايشاٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ وٝ دس ٕٞٝ وتبة ٞبي ٔشثٛط ثٝ ٔقٕبسي ايشاٖ ٚ ػفش٘بٔٝ ٞبي رٟبٍ٘شداٖ اص آٖ ٞب يبد ؿذٜ ا

 ٚ ٔحيغي فٛأُ ثٝ تٛرٝ .ؿٛد ٔي ٔحؼٛةٔٛرٛد  ٞبي ٘بسػبيي اص پيشأٛ٘ـبٖ، ٔٙغمٝ الّيٓ ثب ٞب، ػبختٕبٖ ٘بػبصٌبسي

 ٘تيزٝ دس ٚ ٞب ٞضيٙٝ وبٞؾ ،ٔحيغي ٔـىالت وبٞؾوبسثشاٖ،  آػبيؾ دسسا ٔي تٛا٘ذ   اي فٕذٜ ٘مؾ ،عشاحي دس الّيٕي

 .وٙذ ايفب ،پبيذاس تٛػقٝ اص ٞبيي رٙجٝ ثٝ سػيذٖ

 صيش ؿشح ثٝ ٞبيي ٘بسػبيي ،ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي الّيٓ دس فضبٞبي خلٛكي ٚ فٕٛٔي وـٛس اغّت  ثشسػي اص وّي ثٙذي رٕـ يه دس

 ٌشديذ: ٔـبٞذٜ

 ٖثلشي ٘ؾش اص فضبيي ٞبي اسصؽ فمذا 

 ٖوبِجذي-فضبيي ويفيت حذالُ فمذا  

 ٖرٟت ٔٛارٟٝ ثب فّٕىشد اػتب٘ذاسد فضبٞبي حذالُ فمذا 

 وبسوشد ضقف ٘تيزٝ دس ٚ فقبِيت ٚ ضبف ٔيبٖ ٘بػبصٌبسي 

 ْفذْ اػتحىبْ الص 

 ٔٙغمٝ الّيٓ ثب ثٙب ٔيبٖ ٘بػبصٌبسي 

 ْٔحيغي صيؼت ٔؼبئُ ثٝ تٛرٝ فذ  

 ٜٞبي آة ٚيظٜ ثٝ صيؼت ٔحيظ آِٛدٌي پتب٘ؼيُ ٘تيزٝ دس ٚ يشٜخر رٟت ٘بٔٙبػت ٚ اػتب٘ذاسد غيش ٞبيا٘جبس اص اػتفبد 

 صٔيٙي صيش ٚ  ربسي ػغحي،

 ٜ٘بٔٙبػت لبِحٔ اص اػتفبد 

 ٔٙبػت ػبختٕب٘ي ٞبي تىِٙٛٛطي فذْ اػتفبدٜ اص  

 ٜ(پزيش تزذيذ ٞبي ا٘شطي) پبن ٞبي ا٘شطي اص ثي تٛرٟي ثٝ اػتفبد 
 

 تَسعِ پبیدار-3
دس ٘يٕٝ اَٚ دٞٝ ٞفتبد لشٖ ثيؼتٓ ٔيالدي، ثب پيذايؾ ثحشاٖ ا٘شطي، ثشاي اِٚيٗ ثبس، ٔٛضٛؿ يىپبسچٝ ثٛدٖ وُ ػيؼتٓ رٟب٘ي، 

ي ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفت ٚ دس پي آٖ، ٔلشف ثي سٚيٝ ا٘شطي دس فشكٝ ٞبي ٔختّف ص٘ذٌي ٔزْٔٛ ؿٕشدٜ ؿذ ٚ ثٝ عٛس رذ

حفبؽت اص ٔحيظ صيؼت ٚ ٘يض ِضْٚ سفبيت حمٛق صيؼت ٔحيغي، ثٝ تذسيذ ٔٛسد تٛرٝ ٔحبفُ، ٟ٘بدٞب ٚ ٔٛػؼبت ثيٗ إِّّي ٚ 

افضايؾ حؼبػيت افىبس فٕٛٔي ٘ؼجت ثٝ ايٗ ٔؼئّٝ، ٟ٘بدٞبيي ٔخُ اص رّٕٝ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ لشاس ٌشفت. دس ٕٞيٗ ساػتب ٚ ثب 

دس رٟت حفبؽت اص ٔحيظ صيؼت دس ػغح رٟبٖ ثٝ ٚرٛد آٔذ٘ذ.  "ثش٘بٔٝ صيؼت ٔحيغي ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ"ٚ  "كّح ػجض"

 جبست ا٘ذ اص:ٟٕٔتشيٗ تٛافمٙبٔٝ ٞبيي وٝ دس ٔميبع رٟب٘ي ٚ دس ساثغٝ ثب ٔؼبيُ صيؼت ٔحيغي ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ ثٝ اختلبس ف

 1972 )ٖٔٛافمت ٘بٔٝ وٙفشا٘غ اػتىّٟٓ ثب ٔٛضٛؿ ٔحيظ صيؼت ثـش )اٍّ٘ؼتب 

 1979 )ٔٛافمت ٘بٔٝ ط٘ٛ دس ٔٛسد آِٛدٌي ٞٛا ) ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ 
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 1981  اػتشاتظي رٟب٘ي حفبؽت اص ٔٙبثـ عجيقي(IUCN) 

 1983  ُدس ٔٛسد اليٝ اصٖٚ )ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ(« ٔٛ٘تشاَ»پشٚتى 

 1987 ٖٛثشتّٙذ ثب ٔٛضٛؿ آيٙذٜ ٔـتشن ٔب )ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ( وٕؼي 

 1991 )كفحبت ػجض ثش فشاص ٔحيظ ٞبي ؿٟشي )اتحبديٝ اسٚپب 

 1992 )وٙؼشػيْٛ صٔيٗ )سيٛ( )ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ 

 1996 )وٙفشا٘غ صيؼت ثْٛ )ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ 

 1997 وٙفشا٘غ ويٛتٛ دس ٔٛسد ٌشٔبي رٟب٘ي 

 2111 الّيٓ وٙفشا٘غ الٞٝ دس ٔٛسد تغييش 

 2112 )وٙؼشػيْٛ رب٘ؼجشي دس ٔٛسد تٛػقٝ پبيذاس )ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ 

 2111 ارالع وپٟٙبن دس ٔٛسد وبٞؾ ٌبصٞبي ٌّخب٘ٝ اي 

 داسد. ٘ؾش ٔذ ٘يبصٞبيؾ تبٔيٗ دس آيٙذٜ ٘ؼُ تٛا٘بيي ثٝ تٛرٝ ثب سا ا٘ؼبٖ حبَ ٘يبصٞبي وٝ اػت اي تٛػقٝ « پبيذاس تٛػقٝ»

  .(1987٘يٛيٛسن،  آوؼفٛسد؛ دا٘ـٍبٜ آيٙذٜ؛ تٛػقٝ ٚ صيؼت ٔحيظ رٟب٘ي وٕيؼيٖٛ )ثيب٘يٝ

پبيذاسي دس تٛػقٝ، ٔٛضٛفي اػت وٝ ثبيذ تٛرٝ ربٔقٝ رٟب٘ي سا دس حبَ ٚ آيٙذٜ ثٝ خٛد ٔقغٛف وٙذ.ٌضاسؽ وٕيؼيٖٛ ثشتّٙذ 

 تٛا٘بيي ٞبي ثـش سا ايٍٙٛ٘ٝ تٛكيف وشدٜ اػت: 1987« ص٘ذٌي ٔـتشن ٔب»تحت فٙٛاٖ 

  « شلشاسي تٛػقٝ پبيذاس ثذٖٚ ايزبد اختالَ دس تٛا٘بيي ٘ؼُ ٞبي ثقذي، سا داسد.ا٘ؼبٖ، تٛا٘بيي ث»

ايٗ تقشيف، فّيشغٓ ٚرٛد تفؼيشٞبي ٔتقذد اص آٖ، ثٝ فٙٛاٖ يه تقشيف ٔجٙب ٚ اػتب٘ذاسدي رٟب٘ي، داساي وبسثشد اػت ٚ ثٝ 

چـٍٕيشي سا دس ثشداؿتٝ اػت. ٌضاسؽ دس فشكٝ  تٛػقٝ رٟب٘ي ٔغشح اػت ٚ ٘تبيذ  21فٙٛاٖ ثضسٌتشيٗ ٚ تٟٙب حىٓ لشٖ 

ٌشديذ. وٙفشاع سيٛ  1992ثشتّٙذ ثقذٞب ٔجٙبي ٔزاوشات دِٚتٟب رٟت تٟيٝ ٚ ثشٌضاسي وٙفشاع سيٛ )ارالع صٔيٗ(، دس ػبَ 

ؿٛد. ايٗ وٙفشاع ثب حضٛس ػشاٖ ٚ ٟٕٔتشيٗ الذاْ ٚ حشوت فّٕي دس ٔٛسد فقبِيتٟبي صٔيٙٝ ػبص تٛػقٝ پبيذاس ٔحؼٛة ٔي

دس ؿٟش سيٛدٚطا٘يشٚي ثشصيُ تـىيُ ٌشديذ. اص  (NGO)وـٛس رٟبٖ ٚ ؿٕبس صيبدي اص ػبصٔبٟ٘بي غيش دِٚتي 172ٖ ٕ٘بيٙذٌب

آٖ پغ، تٛػقٝ پبيذاس ثٝ فٙٛاٖ يىي اص ٔجبحج اكّي ثش٘بٔٝ سيضي، ٔغشح ٌشديذ ٚ ػبصٔبٖ ُّٔ  ثشاي ٘ؾبست ثش تقٟذات پزيشفتٝ 

ارالع )صٔيٗ "اد ٚ ٔٛضٛفبت ٔتٙٛفي سا دس خلٛف تٛػقٝ پبيذاس دس عي دس ٘يٛيٛسن تـىيُ رّؼٝ د 21ؿذٜ دس دػتٛس وبس 

 [2ٔٛسد ثشسػي لشاس داد. ] "(5+

ٚاطٜ پبيذاس اوٖٙٛ ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ تشي پيذا وشدٜ اػت ٚ ثٝ عٛس ٚػيقي دس فّْٛ ٚ دا٘ؾ ٞبي ٔختّف اػتقٕبَ ٔي ؿٛد. ٞش 

اٖ ؿذٜ، ِٚي دس وّيٝ تقبسيف، تٛرٝ ثٝ آيٙذٜ، يه ديذٌبٜ چٙذ تقبسيف ٌٛ٘بٌٛ٘ي تٛػظ افشاد ٔختّف ثشاي ايٗ ٔٛضٛؿ فٙٛ

 [2] تٛاٖ ثٝ چٟبس ٔٛسد صيش تمؼيٓ وشد:ٞبي اكِٛي تٛػقٝ پبيذاس سا ٔئـتشن ثٛدٜ اػت. ػيبػت

 ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٔلشف ٔٙبثـ عجيقي تزذيذ ٘بپزيش 

 ثٟيٙٝ ػبختٗ ٔلشف ٔٙبثـ عجيقي تزذيذ پزيش 

 ٌٞب دس حذ ؽشفيت رزة ٔحّي ٚ رٟب٘ييٍٟ٘ذاؿتٗ ٔمذاس ضبيقبت ٚ آِٛد 

 تأٔيٗ ٘يبصٞبي اػبػي ٚ فٕٛٔي ا٘ؼب٘ي ٚ ارتٕبفي  

ثب ٌؼتشؽ ثيـتش ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبيذاس، ٚرٛد ساثغٝ اي ٔتمبثُ ثيٗ ػٝ حيغٝ تٛػقٝ ارتٕبفي، التلبدي ٚ ٔحيغي ثيؾ اص 

 پيؾ آؿىبس ٌشديذ. 

ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘تبيذ الذأبت ا٘ؼب٘ي ٔشتجظ ثب حٛصٜ ٞبي  شصيحذ ٚ ٔ ،دس فضبي ٔحذٚد خٛد (1)ؿىُ ؿٕبسٜ  ٔخّج پبيذاسي

وٝ  ،أٛس ٚ فشآيٙذٞبيي سا دس ثش ٔي ٌيشد دأٙٝ ٚػيقي اص اسصؿٟب، ،ارتٕبفي ٚ ٔحيغي اػت. دس تٕبٔي ربٔقٝ التلبدي،

اص ايٗ سٚ ٔفْٟٛ  ٘ذ.ثشاي وبٞؾ كذٔبت ٚ افضايؾ اسصؿٟبي التلبدي، ارتٕبفي ٚ ٔحيغي ثبيذ دس ٘ؾش ثٍيشي ٔختّف ٟ٘بدٞب

پبيذاسي، دس ٔحٛس ٞبي ٔتقذدي لبثُ ثشسػي اػت. پبيذاسي صيؼت ٔحيغي ٟٔٓ تشيٗ ايٗ ٔحٛسٞبػت، ِٚي دس تشػيٓ اٍِٛي 

 تٛػقٝ پبيذاس ٔحٛسٞبي ديٍشي چٖٛ پبيذاسي التلبدي ٚ ارتٕبفي ٘يض  ٘مؾ ٞبيي ساٞجشدي داس٘ذ.
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 [3يٙذٞبي صيؼت ٔحيغي، ثيِٛٛطيه ٚ ٔٙبثـ ري سثظ ػبصٌبس اػت. ]پبيذاسي ٔحيغي؛ ثذيٗ ٔقٙي وٝ تٛػقٝ ثب حفؼ فشا-

ؿٛد ٚ تٛػقٝ، ثب فٛأُ پبيذاسي ارتٕبفي؛ ثذيٗ ٔقٙي وٝ تٛػقٝ، ٔٛرت غّجٝ ا٘ؼبٖ ثش ص٘ذٌي خٛد ٚ ٔٙؾٓ ؿذٖ أٛسؽ ٔي -

 [2ٌشدد. ]ٔقٝ ٔيٌيش٘ذ، ٔٙبفبت ٘ذاسد ٚ ٔٛرت تمٛيت ٞٛيت ربفشٍٞٙي ٚ اسصؿي وٝ دس ايٗ ساٜ تحت تبحيش لشاس ٔي

پبيذاسي التلبدي؛ پبيذاسي التلبدي تضٕيٗ ٔي وٙذ تٛػقٝ ٚارذ وبسآيي التلبدي ثٛدٜ ٚ كٙبيـ ثٝ تشتيجي اداسٜ خٛاٞٙذ ؿذ -

 [3] وٝ ثتٛا٘ٙذ پـتيجبٖ ٘ؼُ ٞبي آتي ثبؿٙذ.
 

 
 هثلث پبیداری ٍ چشن اًداز تَسعِ پبیدار :1شكل شوبرُ 

 

 هعوبری پبیدار-4
 ٔىب٘ي ٚ حٛادث ٚ ثاليبي عجيقي ٚ ؿشايظ ٔحيغي ٚ ٞب ٚيظٌي ثٝ ٘ؼجت وٝ ٔقٕبسي اي دا٘ؼت سا ٔي تٛاٖ پبيذاس ٔقٕبسي

ثٟيٙٝ،  اػتفبدٜ ٔحيغي ٔغّٛة ؿشايظ ايزبد ساػتبي دس خٛد، ؿٙبختي ثْٛ ثؼتش ٞبي لبثّيت اص ٚ تٛإ٘ٙذ ثبؿذ ٚ پبػخٍٛ

 ٔحيظ صيؼت ثش سا كذٔبت وٕيٙٝ يقٙي ثٛد، خٛاٞذ ثشخٛسداس ؿٙبختي ثْٛ تقبدَ اص تشتيت يه ٔقٕبسي پبيذاس ثذيٗ  ٕ٘بيذ.

 ٚاػغٝ ثٝ ٚ اػت تذاْٚ پزيش ٘تيزٝ دس داسد ٚ  ا٘غجبق ٘يبصٞب، لبثّيت  ٚ ؿشايظ تغييشات، ثٝ ايٗ، ٘ؼجت ثش فالٜٚ داسد ٚ

  ثبؿذ. ٔي تفىيه لبثُ ٚ ٔتٕبيض ٔىب٘ي، ٞبي ٚيظٌي ثشخٛسداسي اص

 اي دس حيغٝ ٞبي صيش داسد: پبيذاسي دس ٔقٕبسي تبحيش ٌؼتشدٜ 

 ٖٞب سا عشاحي وٙيٓ.چٍٛ٘ٝ ػبختٕب 

 ٖٞب سا ثؼبصيٓ.چٍٛ٘ٝ ػبختٕب 

 ٖٞب سا ٔذيشيت وٙيٓ.چٍٛ٘ٝ ػبختٕب 

، "ٔحيظ"دس رٟت دػتيبثي ثٝ ساٞذاسخب٘ٝ پبيذاس ثٝ فٙٛاٖ ٔلذالي اص ٔقٕبسي پبيذاس الصْ اػت تب ثش پبيذاسي، دس ػٝ ثقذ اكّي 

 (1)رذَٚ ؿٕبسٜ  بويذ ؿٛد.ت "التلبد"ٚ  "ارتٕبؿ"

 پبيذاسي ٞبي ؿبخلٝ وّيٝ ٚارذ. چٙيٗ ٔقٕبسي اي ثبيذ اػت ثشسػي لبثُ ٔتقذدي ٔحٛسٞبي پبيذاس ٔقٕبسي اٍِٛي تشػيٓ دس 

 ايدٞذ ٚ حذالُ كذٔبت ٚ آحبس ٔٙفي سا ثشاي ٔحيظ صيؼت داؿتٝ ثبؿذ. چٙيٗ ٔقٕبسي  پبػخ خٛد ٔحيغي ٔؼبئُ ثٝ ثبؿذ ٚ

 آة، ا٘شطي، لجيُ اص ٔزٕٛفٝ وفبيي خٛد ثشاي ػبختي صيش ٘يبصٞبي ٚ أىب٘بت تٕبْ، اػتب٘ذاسد ٔٛسد ضبٞبيف داؿتٗ ثش فالٜٚ

 داسد.  ٞؼتٙذ سا دس خٛد ثحشاٖ ٔذيشيت دس ػبختي صيش اِضأبت اص ٕٞٝ وٝ ... ٚ ٔخبثشات استجبعبت، ثشق،

. ثٙبثشايٗ فضبي ؿٛد ٔي ٔقشفي ا٘شطي ؾش ٔلشفٓ ٞضيٙٝ اص ٘و ٚ خٛدوفب عشح يه كٛست ثٝ وّي عٛس ثٝ "پبيذاس ٔقٕبسي"

ػبختٝ ؿذٜ ثش ايٗ اػبع ٘ٝ تٟٙب دس ٔمبثُ فٛأُ ٘بٔؼبفذ رٛي، فّٕىشد خٛثي خٛاٞذ داؿت )پبيذاسي ٔحيغي(، ثّىٝ اص ِحبػ  

 التلبدي ٞٓ ثٝ رٟت وبٞؾ ٔلشف ا٘شطي ٞبي فؼيّي ثٝ كشفٝ تش  )پبيذاسي التلبدي( ٚ ٕٞچٙيٗ يه ٔحيظ وبسي ا٘ؼب٘ي

ػبِٓ ٚ صيجب ثشاي وبسوٙبٖ خٛد فشاٞٓ خٛاٞذ وشد. )پبيذاسي ارتٕبفي( دس ٘تيزٝ دس يه ٔقٕبسي پبيذاس ٞش ػٝ ثقذ پبيذاسي، 

 يقٙي پبيذاسي ٔحيغي، التلبدي ٚ ارتٕبفي ِحبػ ؿذٜ اػت.

ثشداسي ٚ ٍٟ٘ذاسي پشٚطٜ  ، ثٟشٜارشا ،عشاحيثش٘بٔٝ سيضي،  ٔغبِقٝ، ٔشاحُٕٞٝ  دسي پبيذاسي ثبيذ ٔقيبسٞباكَٛ ٚ  اص اػتفبدٜ

 ٞبي ػبختٕب٘ي ا٘قىبع يبثذ.
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 هبٌبی عراحی هعوبری پبیدار : 1جدٍل شوبرُ 

 پبیداری تئوری

 ٝالتلبدي: حفؼ ػشٔبي 

 ٔحيغي: حفؼ فّٕىشدٞبي ٔحيغي 

 ارتٕبفي: حفؼ ٕٞجؼتٍي ٚ سفبٜ ارتٕبفي 

 استراتژی
چبرچوة 

 توسعه پبیدار

 ؿخق سا ثبصؿٙبػب٘ذ. فشآيٙذ ارتٕبفي وٝ ٘يبصٞبي ارتٕبفي ٞش 

 تأحيشات حفبؽت اص ٔحيظ 

 حفؼ سٚ٘ك التلبدي 

هبشبخص  

 )...ٚ ٔذيشيت  ٔٙبثـ )ا٘شطي، آة، ٔلبِح 

 ٔحبفؾت اص ٔحيظ 

 ٗاػتفبدٜ اص فٙبٚسي ٞبي ٘ٛ ي 

 ٖتٛرٝ ثٝ ا٘ؼب 

 فضبي پبیدار طراحی

 

 هْوتریي ٍیصگی ّبی هعوبری پبیدار -5
 ضبیی جْت هَاجِْ بب کبرکردّب. رعبیت ضَابظ فٌی ٍ استبًداردّبی ف5-1

 

وبِجذي آٖ ٞب ٚ ايزبد ػبصٌبسي ٔيبٖ فضب ٚ فقبِيت -ايزبد فضبٞبي اػتب٘ذاسد ثشاي فّٕىشدٞبي ٔختّف ٚ استمبء ويفيت فضبيي

 اص اكَٛ ٔقٕبسي پبيذاس اػت. ثٝ ٞش حبَ اٌش عشحي ثٝ عٛس ٔٛحش پبػخٍٛي ٔزٕٛفٝ اي اص فّٕىشدٞب ٘جبؿذ، پبيذاس ٘خٛاٞذ ثٛد. 

ٔختّف اص ٔالحؾبتي اػت وٝ ثبيذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ حذاوخش  وبسوشدٞبي ٘يبص ٔٛسد اػتب٘ذاسد ضبٞبيف

وبِجذي ٚ ػبصٌبسي ٔيبٖ فضب ٚ فقبِيت دس ثخؾ ٞبي ٔختّف -اػتب٘ذاسد رٟت وبسوشدٞبي ٔختّف ٚ ثٟيٙٝ ي ويفيت فضبيي

تٛاٖ ثٝ ؿٙبخت ٘ٛؿ فقبِيت، فّٕىشد ٚ  ٞش وبسثشد ٚ فّٕىشد خبف ٔئزٕٛفٝ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. ثٝ ٚػيّٝ ؿٙبخت ٚؽبيف 

 ٘يبصٔٙذي ٞبي يه وبسثشد سػيذ ٚ دس ٟ٘بيت ثش٘بٔٝ فيضيىي ٔٛسد ٘يبص سا تذٚيٗ ٕ٘ٛد.

 

 . استفبدُ از فٌبٍری5-2

 

 ٞبي تىِٙٛٛطيفّْٛ ٚ اػتفبدٜ اص فٙبٚسي ٞبي ٘ٛيٗ، ؿبُٔ فٙبٚسي دس فشكٝ ٞبي ا٘شطي، كٙبيـ ٚ عشاحي ٚ ٕٞچٙيٗ اػتفبدٜ اص 

سٚص د٘يب رٟت ػبخت پبيذاس أشي ضشٚسي اػت. پبيذاسي، ثٝ فٙٛاٖ يه سٚيىشد رذيذ ٔجتٙي ثش اثذافبت فٙبٚسي، اٍِٛي رذيذي 

آٚسد ٞب سا ثٝ ٚرٛد ٔياص عشاحي سا پذيذ آٚسدٜ اػت. آٔيختٗ فٙبٚسي ٚ ثْٛ ؿٙبختي، أىبٖ عشاحي ٘ؼُ رذيذي اص ػبختٕبٖ

 دٞٙذ.يقي ثشخٛسد ثب ٔحيظ سا وبٞؾ ٔيوٝ ثٝ ٔيضاٖ ٚػ

 

 . استحكبم 5-3

 

حذالُ  وٝ ػبختبسٞبيي يه عشاحي اٌش دس ػبخت، ثٝ ا٘ذاصٜ وبفي ٔؼتحىٓ ٘جبؿذ، اص ٘ؾش صيؼت ٔحيغي پبيذاس ٘يؼت. عشاحي

 ٔي پبيذاس شاحيع اٞذاف ٚ اكَٛ صٔشٜ دس داس٘ذ عجيقي سا غيش ٚ عجيقي ثاليبي ػبيش ٚ ثبد ِشصٜ، صٔيٗ ثب ٔٛارٟٝ دس تخشيت

 ٞضيٙٝ وٓ يوبسثشد ٞبي عشح ثب ٕٞشاٜ ٔٛحش الذأبت ثىبسٌيشي ثب تٛاٖ ٔي ثحشاٖ ٔذيشيت ربٔـ ٞبي ثش٘بٔٝ اص اػتفبدٜ ثب .ثبؿٙذ

 خغشات اص ٘بؿي تّفبت ٚ خؼبسات ٌؼتشدٌي ٚ ؿذت اص صيبدي ٔيضاٖ ثٝ ثحشاٖ، اص لجُ آٔبدٌي ٔشحّٝ دس ٔٙؾٛسٜ چٙذ ٚ

 ٞبيخغش رٌّٛيشي اص رٟت ساٞىبسي فٙٛاٖ ثٝ اػت وٝ غيشفبُٔ پذافٙذ اكَٛ ثىبسٌيشي تٕٟيذات، ٗاي ٟٕٔتشيٗ اص  .وبػت
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 لشاس تٛرٝ ٔٛسد ثشداسي ثٟشٜ ٚ ارشا عشاحي، سيضي، ثش٘بٔٝ ٔختّف ػغٛح دس ثبيذخغش   ٚلٛؿ اص پغ وبسايي افضايؾ ٚ ٔختّف

 ٔقٕبسي پبيذاسي ثٝ تٛا٘ذ ٔي شيت ثحشاٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد،تٕٟيذات پذافٙذ غيشفبُٔ وٝ فٙلش ٟٕٔي دس ٔذي . اػتفبدٜ اصٌيشد

دس  ٚ غيش عجيقي عجيقي ػٛا٘ح ثشاثش دس الصْ تٕٟيذاتآٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ثبيذ ٚ ؿبيذ  أش ايٗ سغٓ فّي ٔتبػفب٘ٝ .[4ؿٛد ] ٔٙزش

 .اػت ٘ـذٜ ثيٙي پيؾفضبٞبي فٕٛٔي 

 

 اصَل زیببیی شٌبسی . عراحی بر اسبض5-4

 

ديٍش اص ٔحذٚديت ٞب ٚ ٘بسػبيي ٞبي فضبٞبي ٔٛرٛد دس ػغح وـٛس، فمذاٖ اسصؽ ٞبي فضبيي  ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٌفتٝ ؿذ يىي

اسصؽ ٚ افتجبسي  اؽ ٌشايب٘ٝ ٔذاسا٘ٝ ٚ ا٘ؼبٖ عشاحي پبيذاس ٚ تٛػقٝ پبيذاس ثخبعش اثقبد ا٘ؼبٖاغّت آٖ ٞب اص ٘ؾش ثلشي اػت. 

يه ٔحيظ وبسي صيجب ٚ ثب ٘ـبط، اص اكَٛ عشاحي پبيذاس اػت. سفبيت اكَٛ صيجبيي ؿٙبػي دس عشاحي ثشاي ايزبد  خبف يبفتٝ

 عشاحي دس اكُ اػت. يه عشاحي اٌش ٔٛرجبت سضبيت خبعش وبسثشاٖ ٚ ٘بؽشاٖ سا فشاٞٓ ٘ىٙذ اص ٘ؾش ارتٕبفي پبيذاس ٘يؼت. ايٗ

ٝ ٔقٕبسي، اكَٛ ٚ ٞبي صيجبيي ؿٙبػب٘ؽاي اص ٍ٘شا٘ؼبٖ ٞبػت. عشاحي ثبيذ اص عشيك ٔزٕٛفٝ سٚا٘ي آػبيؾ تبٔيٗ ثٝ د٘جبَ

ثبؿذ ٚ ثتٛا٘ذ ػبختٕبٖ سا تقشيف  داؿتٝ فّٕىشد ثب ٔتٙبػت ٕ٘بيي لٛافذ عشاحي ٚ ٞٙذػي ثٝ تلٛيش وـيذٜ ؿٛد. ٕٞچٙيٗ ثبيذ

 لبثُٚ ػِٟٛت  يثٝ آػب٘فالٜٚ ثش ؿبخق ثٛدٖ ثٙب ثٝ فٙٛاٖ يه ٕ٘بد،  د وٌٝشد يبثئىبٖ ي ٚ عشاح يثٝ ٌٛ٘ٝ إ٘بيذ. ٕٞچٙيٗ 

دس ٘ؾش ٌشفتٗ سً٘ ػبصٔب٘ي ثشاي ػبختٕبٖ ٔي تٛا٘ذ فبُٔ ٟٕٔي دس  ثبؿذ.ٚرٛد داؿتٝ ثب آٖ  استجبط ٚ ي، دػتشػيقتـخ

ؿٙبػبيي ٚ ٞٛيت ثخـي ثٝ ايٗ ٘ٛؿ اثٙيٝ ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ الصْ اػت ٕٞبًٞٙ ثب ٔحيظ اعشاف خٛد ثبؿذ ٚ ثٝ كٛست ٔحيغي 

 آؿٙب، أٗ ٚ ٔفشح رّٜٛ وٙذ.

 لبثُ ٚ ٟٔٓ ٔؼبئُ اص يىي ٔزٕٛفٝ ػبصي صيجب ٚ فٕٛٔي ػيٕبي ٚ ثلشي ويفيت استمب ،ش فضبٞ اص رذيذي تلٛيش ايزبد ثشايِزا 

 ٔي ، وٝ رٟت افضايؾ ويفي ٚ وٕي ٚ ٘ضديه ؿذٖ ثٝ اػتب٘ذاسدٞبي ثيٗ إِّّي تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔٛضٛؿ اِضأي اػت وٝاػت تٛرٝ

 ي رذيذ ٚ يب عشح ثبصػبصي ٕٞٝ ايٗ ٔٛاسد ٔذ ٘ؾش ثبؿذ.ثٙبٞب دس ثبيذ

 

 . عراحی هحیغی5-5

 

فٙلش ِٟٔٓ وٕبَ يه ٔحيظ ٔلٙٛؿ پبيذاس، ثٟيٙٝ ػبصي ٔلشف ا٘شطي ٔي ثبؿذ، ٚ تٛرٝ ثٝ ٚضقيت ٔحيغي ٚ الّيٕي ٚ تبحيش »

دس ساع ٞشْ لشاس داسد، ٚ ثْٛ ٚ ٔحيظ پبيذاس  ٔٙبثـ ا٘شطي دس ٔجحج تٛػقٝآٖ ثش ٔحيظ ٔلٙٛؿ ٟٕٔتشيٗ فبُٔ پبيذاسي اػت.  

دس ٔزٕٛؿ  اػت، وٝٔشتجظ  ٔحيظ ٔلٙٛؿ ٚ ٘يض ثب الّيٓاي ديٍش دس چشخٝ  ٚ ٕٞچٙيٗ ا٘شطي، ٌيش٘ذ ٔيدس ثش  لبفذٜ آٖ سا

 (2[ )ؿىُ ؿٕبسٜ 5.« ]دٞٙذ ـىُ ٔيتٔجٙبي آػبيؾ ا٘ؼبٖ سا 

 

 
 پبیدار هٌببع تَسعِ ٍ آسبیش اًسبى بب ارتببط درجبیگبُ اقلین  :2شكل شوبرُ 

 

فالٜٚ ثش تٛرٝ ثٝ ػبختٕبٖ ثبيذ . اػت ٚ صيؼت ثْٛ ٚ ٔحيظ الّيٓػٝ فٙلش ا٘شطي،  ٘يبصٔٙذ پيٛ٘ذ ٚ تقبُٔ حي ٔحيغيعشا

ا٘شطي ( ٚ چٍٍٛ٘ي تبحيش ػبختٕبٖ ثش صيؼت ثْٛ دس ٔميبع ٚػيـ تٛرٝ وٙذ. ، ٔلبِح ٚ...ديٍش ٔٙبثـ ٔحيغي )آة ثٝا٘شطي  حفؼ

اص عشيك اػت وٝ تمّيُ ٔلشف ا٘شطي  پبيذاسحش دس عشاحي ٚ ؿبوّٝ ثٙبي اص ٟٕٔتشيٗ فٛأُ ٔٛدس ساع ٕٞٝ ٔٛاسد لشاس داسد. 

 انرژی
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 عشاحي. حبكُ ٔي ؿٛدٚ ٔٙبثـ ا٘شطي  ٔلشف ٔلٙٛؿ كشفٝ رٛ دس ٞبي ٚ ٔحيظ ،ٚ الّيٓ عجيقئحيظ تٛرٝ ثٝ ٚضقيت 

ٚ ٞضيٙٝ  ٔـىالت تٛا٘ذ ٔي صيبدي حذ تب ا٘شطي ٔلشف ػبصي ثٟيٙٝ ٚ تزذيذپزيش ٞبي ا٘شطي اص اػتفبدٜ الّيٓ، ؿشايظ ثب ٕٞؼبص

ٔشاحُ  دس) ٔختّفػغٛح  دسٚ ثىبسٌيشي ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ٔلشف ا٘شطي  كشفٝ رٛيي دس. دٞذ وبٞؾ سا ٔب ا٘شطيٞبي 

فقبِيت ٞبيي وٝ ثشاي  .دس ايٗ صٔيٙٝ اػتفبدٜ ٌشدد٘ٛيٗ  فٖٙٛ فّْٛ ٚ، ٚ اص دس٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد ( ثبيذثٟشٜ ثشداسي ،ػبخت ،عشاحي

 ( آٚسدٜ ؿذٜ اػت.3دس رذَٚ ؿٕبسٜ ) تٛاٖ ثىبس ٌشفتي ٔ الّيٓ ٚ ٔحيظ ٚ صيؼت ثْٛػٝ فٙلش ا٘شطي،  ساييوب دػتيبثي ثٝ

 

 ّبیی برای دستیببی بِ کبرایی سِ عٌصر اًرشی، اقلین ٍ هحیظ ٍ زیست بَمفعبلیت : 3جدٍل شوبرُ 

 اًرشی

 ٞبي فؼيّي ثٝ ٔٙبثـ ا٘شطي تزذيذپزيشحشوت اص ػٛخت

 حي ثب سٚيىشد كشفٝ رٛيي ا٘شطي ثٝ خذٔت ٌشفتٗ عشا

ٍ٘شؽ ثٝ ػبختٕبٖ ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛذ ا٘شطي )اػتفبدٜ اص فتِٛٚتبئيه، وّىتٛس خٛسؿيذي، تٛسثيٗ ثبدي، پذيذٜ 

 ٌّخب٘ٝ اي، ديٛاس تشٚٔت، دٚدوؾ حشاستي ٚ...(

 تٛرٝ ثٝ ٕٞٝ وبسثشدٞبي ا٘شطي )ٌشٔبيؾ، ػشٔبيؾ، سٚؿٙبيي، تٟٛيٝ ٚ حُٕ ٚ٘مُ(

 ثبصيبفت ؿذٜ اػتفبدٜ اص ٌشٔبي

 اقلین

 اػتمشاس كحيح ػبختٕبٖ )استجبط ثب صٔيٗ( 

 رٟت ٌيشي كحيح ثشاي وبٞؾ ثبس ا٘شطي

 ا٘تخبة فشْ وبِجذي ٔٙبػت

 آسايؾ دسػت فضبٞب )استجبط فضبٞبي ثبص، ٘يٕٝ ثبص ٚ ثؼتٝ( 

 تٛرٝ ثٝ ٚيظٌي فضبٞب )ثبص، ٘يٕٝ ثبص ٚ ثؼتٝ(

 ؿىُ ٔٙبػت ثبْ

 تٛرٝ ثٝ ٚيظٌي ثبصؿٛٞب

 ة كحيح ٔلبِح )٘ٛؿ، سً٘ ٚ ثبفت(ا٘تخب

 تٛرٝ ثٝ تٟٛيٝ ٔٛسد ٘يبص 

 پٛؿؾ ٌيبٞي ٔتٙبػت ثب الّيٓ ٚ اػتفبدٜ اص ٌيبٞبٖ ثشاي پٙبٍٞبٜ ٚ ثبصدٞي ا٘شطي

هحیظ ٍ زیست 

 بَم

 تٛرٝ ثٝ احش ٔحيغي دس رجٟٝ ٚػيـ

 تٛرٝ ثٝ حفبؽت اص ٔٙبثـ )صٔيٗ، آة ٚ ٔلبِح(

 ـي اص فشآيٙذ تٛػقٝ ٞب ثٝ فٙٛاٖ ثخاحيبي صٔيٗ ٚ ػبختٕبٖ

 ارتٙبة اص آِٛدٌي اص عشيك عشاحي

 ٞبي صيؼتيتٛرٝ ثٝ تأحيش ا٘تخبة ٔلبِح ثش تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ

 ٞبي اوِٛٛطيىيٞبي عشاحي ثٝ ػيؼتٓاستجبط دادٖ ػيؼتٓ

 اي اص ثبصيبفت صثبِٝ ٍ٘شؽ ثٝ تٛػقٝ، ثٝ فٙٛاٖ حّمٝ ثؼتٝ

 حذاوخش تٙٛؿ اص حذالُ ٔٙبثـ

 ف ٚ ثبصػبصيعشاحي ثشاي دٚاْ، ا٘قغب

 عشاحي ثشاي ػالٔتي، آػبيؾ ٚ ايٕٙي

 

تمّيُ لبثُ تٛرٟي ايزبد ؿٛد.  آٖ، ، تب دس تمبضبي ا٘شطيدثٝ وبس ٌشفتٝ ؿٛ ٔي تٛا٘ذ عشق ٔختّفيثٝ  ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش

لشاس ٌيشد.  فٕذتبً، ا٘شطي خٛسؿيذي ثٝ دٚ كٛست ػيؼتٓ ٞبي فقبَ ٚ ػيؼتٓ ٞبي غيشفقبَ خٛسؿيذي ٔي تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبدٜ

٘يشٚي ٔحشوـبٖ سا اص ا٘شطي تزذيذپزيش ٔخُ ا٘شطي خٛسؿيذ تبٔيٗ  "ٔٙؾٛس اص ػيؼتٓ ٞبي فقبَ، ػيؼتٓ ٞبيي اػت وٝ فٕذتب

ٔي ٕ٘بيٙذ، ِٚي ٔؼتّضْ اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ ٞب ٚ تبػيؼبت ٔىب٘يىي ٞؼتٙذ. ٔب٘ٙذ اػتفبدٜ اص وّىتٛسٞبي خٛسؿيذي )رٟت 

 ٘ٛ ثب ٍ٘شؽ فٙبٚسيٟبي اص اػتفبدٜٞبي فتِٛٚتبييه )رٟت تِٛيذ ثشق(. شْ ٔلشفي( ٚ ػٌَّٛشٔبيؾ، ػشٔبيؾ ٚ تبٔيٗ آة ٌ
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 دس عشاحي ٞب ثبيذ ِحبػ ٌشدد.   خٛدوفب تزذيذپزيش ٞبي پشٚطٜ ػٛي ثٝ ٘بپزيش تزذيذ ٔٙبثـ ثشداسي ثٟشٜ اص حشوت

ٚ رشيبٖ عجيقي ا٘شطي تزذيذپزيش بدٜ اص ػيؼتٓ ٞبي غيشفقبَ ثٝ ويفيت ٚ چٍٍٛ٘ي ٔقٕبسي ػبختٕبٖ ثؼتٍي داسد تب ثب اػتف

عشاحي ػبٔب٘ٝ ػشٔبيـي ٚ ٌشٔبيـي ثب اػتفبدٜ اص ٘ٛس خٛسؿيذ . ٕبيذ٘ ثذٖٚ ٘يبص ثٝ ا٘شطي ٞبي فؼيّي ٚ يب ٘يشٚي ٔىب٘يىي فُٕ

ي غيشفقبَ ٔب٘ٙذ ديٛاس تشٚٔت، پذيذٜ ٌّخب٘ٝ اي، احش دٚدوؾ ٚ... ثٝ فٙٛاٖ ػيؼتٓ ٞبٚ ثذٖٚ ثٟشٜ ٌيشي اص تبػيؼبت ٔىب٘يىي 

 ػبختٕبٖ ػشٔبيؾ ٚ ٌشٔبيؾ اص لبثُ تٛرٟي حذٚد تب تٛا٘ذ ٔي ٚ ثبد خٛسؿيذ تبثؾ ٔيضاٖ ثٝ تٛرٝ ثب ٔحؼٛة ٔي ٌشدد وٝ

اػتفبدٜ اص آٖ ثٝ كٛست عجيقي ثبفج وٓ ٞضيٙٝ تش ؿذٖ ػيؼتٓ ٞبي ٔىب٘يىي ٔي ؿٛد. دس عشاحي ٞب، ايٗ  ٕ٘بيذ. تأٔيٗ سا

دس اػتشاتظي ثٟيٙٝ ػبصي ٔلشف ا٘شطي ٔي ثبيؼت دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد. اص اثتذا ثبيذ  ػيؼتٓ ثٝ فٙٛاٖ يىي اص فٛأُ ٟٔٓ

تٕٟيذات الصْ رٟت ثٝ وبس ٌيشي ا٘شطي خٛسؿيذي ثٝ كٛست غيشفقبَ ٚ ٕٞچٙيٗ دس عشح تٛػقٝ آيٙذٜ ٕٞٝ آٖ ٞب اػتفبدٜ اص 

 ا٘شطي خٛسؿيذي ثٝ كٛست فقبَ پيؾ ثيٙي ٌشدد. 

، ؽشافت دس عشاحي ثٙب، ٘ؾبْ فضبيي فّٕىشد ٞب ٚ ٘ؾبست ثش ػيؼتٓ ٞبي غيشفقبَآٔذٜ اص ا٘شطي ثذػت  ي رٟت ٔلشف ثٟيٙٝ 

فبُٔ كشفٝ رٛيي دس ٔلشف ا٘شطي ٚ ثبيذ اص إٞيت خبكي ثشخٛسداس ٔي ثبؿٙذ. عشاح،  ػيؼتٓ ٞبي غيشفقبَػبخت دليك 

فجبستٙذ اص: فبيك ثٙذي ٔٙبػت  ايٗ سٚيىشد ٔلبديك ٟٔٓرٌّٛيشي اص اتالف آٖ سا ثقٙٛاٖ يه اكُ ثٙيبدي ٔٛسد تٛرٝ لشاس دٞذ. 

 [5] .ٚ..ديٛاسٞب، تٙبػت ػغح ثٝ حزٓ، اػتفبدٜ اص ٔلبِح ثٛٔي، صثشي ٚ ٘شٔي پٛػتٝ ٞب ٚ ا٘تخبة ٔٛسفِٛٛطي ٕ٘ب 

ػبختٕبٖ.( سٚؿي  اص خبسد ٚضقيت اص كشف ٘ؾش ٔحذٚدٜ آػبيؾ، دس ػبختٕبٖ سيض الّيٓ ٚضقيت عشاحي الّيٕي، )ٍٟ٘ذاسي

وبٞؾ ٕٞٝ رب٘جٝ ٔيضاٖ ٔلشف ا٘شطي يه ػبختٕبٖ. ِزا دس تٕبْ آة ٚ ٞٛاٞب، ػبختٕبٖ ٞبيي وٝ ثش عجك اكَٛ اػت ثشاي 

عشاحي الّيٕي ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ، ضشٚست ٌشٔبيؾ ٚ ػشٔبيؾ ٔىب٘يىي سا ثٝ حذالُ وبٞؾ ٔي دٞٙذ ٚ دس اصاي آٖ اص ا٘شطي 

ٝ دس دساص ٔذت ٔٛسد كشفٝ رٛيي لشاس ٔي ٌيشد، ٔٛرت ٔي ٞبي عجيقي ) پبن ( اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ. دس ايٗ كٛست ٔجبِغي و

ؿٛد وٝ ارشاي تىٙيىٟبي عشاحي الّيٕي ٘ٛفي ػشٔبيٝ ٌزاسي ٔحؼٛة ؿٛد. ثؼيبسي اص ايٗ سٚؽ ٞبي الّيٕي ثشاي ارشايي 

 ؿذٖ چٙذاٖ ٞضيٙٝ اي ٘ذاس٘ذ ٚ تٟٙب ٔؼتّضْ فّٓ ٚ آٌبٞي اص اكَٛ عشاحي الّيٕي ٔي ثبؿٙذ. 

ثب تٛرٝ ثٝ اػتفبدٜ اص ا٘شطي ٞبي عجيقي ٚ پبن فالٜٚ ثش ٔٙبفـ التلبدي، ؿشايظ آػبيؾ ثٟتشي سا ثشاي  عشاحي ػبختٕبٖ ٞب

وبسثشاٖ ػبختٕبٖ ٞب فشاٞٓ ٔي ٕ٘بيذ. ثٝ ربي تىيٝ ثش ػيؼتٓ ٞبي ٌشٔبيؾ ٚ ػشٔبيؾ ٔىب٘يىي، خٛد ثٙب  ٔي تٛا٘ذ ا٘شطي 

ٕ٘بيذ، ثٙبثشايٗ، ػبختٕبٟ٘بي ػبختٝ ؿذٜ ثش ايٗ اػبع دػتٛس وبس  سا اص عشيك ػيؼتٓ ٞبي غيشفقبَ تبٔيٗ ٞبي ٔٛسد ٘يبص خٛد

ػٝ ثخـي پبيذاسي دس حٛصٜ ٞبي ارتٕبفي، التلبدي ٚ ٔحيغي سا ثىبس ٔي ٌيشد. يه ػبختٕبٖ پبيذاس دس ٔمبثُ فٛأُ ٘بٔؼبفذ 

بيذاسي التلبدي( ٚ رٛي فّٕىشد خٛثي خٛاٞذ خٛاٞذ داؿت )پبيذاسي ٔحيغي( اص ِحبػ  التلبدي ثٝ كشفٝ تش اػت  )پ

 ٕٞچٙيٗ ثٝ ايزبد يه ساثغٝ ارتٕبفي ػبِٓ دس ٔميبع ٞبي ٔختّف رٛأـ ثـشي وٕه ٔٛحشي ٔي ٕ٘بيذ. )پبيذاسي ارتٕبفي( 

ٔلبِح پبيذاس، يقٙي ٔلبِحي وٝ ثب دس ٘ؾش داؿتٗ ػالٔت، دٚاْ ٚ اػتفبدٜ ٔفيذ اص ٔٙبثـ ػبختٝ ؿٛ٘ذ ٚ وٕتشيٗ اصاػتفبدٜ 

طي ٟ٘فتٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثيـتشيٗ لبثّيت ثبصيبفت سا داؿتٝ ثبؿٙذ، يىي اص اكَٛ عشاحي پبيذاس اػت. ؿبخق ٞبي ٔحيغي ٚ ا٘ش

 [. 1ا٘تخبة كحيح ٔلبِح ثشاي ٚاوٙؾ ثٟتش دس ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي اص ٔٛاسد ٟٔٓ ثٟيٙٝ ػبصي ٔلشف ا٘شطي ٔي ثبؿذ. ]
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 ًتیجِ گیری-6
ي ٔٛرٛد دس وـٛس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اػت وٝ اص اٍِٛي پبيذاسي ثشخٛسداس ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثيبٖ ؿذ، ٔحذٚديت ٞب ٚ ٘بسػبيي ٞبي فضبٞب

ثٝ  ٔقٕبسي، ٔفبٞيٓ پبيذاسي دس ؿٙبخت وبسثشد تقشيف آٖ ٚ ،ٔفْٟٛ پبيذاسيٚ ٔملذ  أٔٙـأ، پغ اص ٔشٚسي ثش ٔجذ٘يؼت. 

پبيذاس ٚ فغف   ٔقٕبسيثب سٚؽ تغجيمي اكَٛ  ،دس ٟ٘بيت ٚ اكَٛ ٔقٕبسي پبيذاس ثيبٖ ؿذٜ اػت. پشداختٝ آٖثشسػي ٚ تحّيُ 

 اص آٖ ٔٙتذ ؿذٜ اػت. ،پبيذاس دس ايشاٖ ٘ؾش ثٝ ؿشايظ الّيٕي ٚ ٔٛاد ٚ ٔلبِح يه اٍِٛي اِٚيٝ ثشاي ٔقٕبسي

، ثٟشٜ ثشداسي ٚ ٍٟ٘ذاسي پشٚطٜ ٞب ثٝ ِحبػ ارشا ،عشاحيثش٘بٔٝ سيضي،  ٔغبِقٝ، ٔشاحُ دسي پبيذاسي ٔقيبسٞباكَٛ ٚ  اص اػتفبدٜ

وٝ ثبيذ ثٝ كٛست  اػت ثشخٛسداس اي ٚيظٜ إٞيت اص ارشا ٚ عشاحي ويفيت استمبي ، صيؼت ٔحيغي ٚالتلبدي ٚ فٙي تٛريٝ

 ا٘شطي، ٔلشف دس رٛيي كشفٝ ا٘شطي، ٔٙبثـ اص حفبؽت تشٚيذ پبيذاس عشاحي دس ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ سٚيىشدي يىپبسچٝ ِحبػ ٌشدد.

 يه ايزبد ضبيقبت، سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ٚ ٔحيغي صيؼت احشات ثٝ تٛرٝ آة، اص حفبؽت ،پزيشتزذيذ ٞبي ا٘شطي اص ٔٙذي ثٟشٜ

 احشات ٕٞچٙيٗ ٚ آٖ ارضاي ٚ ػبختٕبٖ فٕش تٕبْ چشخٝ ٍٟ٘ذاسي، ٚ ػبخت ٞبي ٞضيٙٝ ٚ فّٕيبت وبٞؾ أٗ، ٚ ػبِٓ ٔحيظ

ٞبي پبيذاس ؿبُٔ ٚيظٌي ٞبيي ٔب٘ٙذ دس ساع ٕٞٝ ٔٛاسد لشاس ٌشفتٝ اػت. پشٚطٜ فّٕىشدي ٚ التلبدي ٚ ٔحيغي صيؼت

ٚسي دس اػتفبدٜ اص ديٍش ٔٙبثـ ثخلٛف آة، ػبصٌبسي ثب الّيٓ، عشاحي تحىبْ، وبسايي، صيجبيي، ا٘شطي وبسآٔذ، خٛدوفبيي، ثٟشٜاػ

 ثشاي فٕش عٛال٘ي ٚ عشاحي ثشاي ثيـيٙٝ ثبصيبفت ٞؼتٙذ.

 خٛد ثٝ سا ـٛسو ُو ا٘شطي  ػٟٓ % 47 ػبختٕبٖ ثخؾ دس ا٘شطي ٔلشف ػٟٓ ٝو اػت آٖ اص يوحب دٞٙذٜ تىبٖ آٔبس

 دس ا٘شطي ٔلشف ػشا٘ٝ ٚ ثبؿذ ٔي ثيـتش ـبٚسصيوٚ كٙقت ٞبي ثخؾ دس ا٘شطي ٔلبسف ٔزٕٛؿ اص فٕال ٝو دادٜ اختلبف

. ثش اػبع تحميمبت، ثبؿذ ٔي چيٗ ـٛسو دس ا٘شطي ٔلشف ػشا٘ٝ ثشاثش 13 ٚ رٟب٘ي ٔتٛػظ ثشاثش 5 اص ثيؾ ٔب ـٛسو

ثؼيبسي اص دا٘ـٕٙذاٖ، تحّيُ ٌشاٖ ٚ حتي »ٔقشفي ؿذٜ اػت.  ثٝ فٙٛاٖ ساٜ حّي رٟبٖ ؿَٕٛ ٚ فشاٌيش« پبيذاسي»

ػيبػتٕذاساٖ  ٔقتمذ٘ذ وٝ تغييش ٚضقيت وٙٛ٘ي ثٝ ػٛي پبيذاسي، ٔؼتّضْ يه تحَٛ دس تفىش ٚ يب يه تغييش ثٙيبدي دس ٘حٜٛ 

سؿتٝ تخللي ٔحممبٖ ٚ ٔتخللبٖ ٞش سؿتٝ ٚ صٔيٙٝ خبف ٔي ثبيؼت ػقي وٙٙذ اكَٛ پبيذاسي سا ثٝ « فىش ٚ فُٕ ٔبػت.

خٛد تقٕيٓ دادٜ ٚ ثٝ تحمك رٟب٘ي پبيذاس وٕه ٕ٘بيٙذ. پيـٟٙبد ٔي ٌشدد دس پظٚٞؾ ٞبي آيٙذٜ، تحميك دس حٛصٜ ٞبي ٔختّف 

% اص ا٘شطي ا٘زبْ ٌشدد ٚ اكَٛ پبيذاسي دس ايٗ حٛصٜ  ثيبٖ، تحّيُ ٚ ثشسػي تب 31 "حُٕ ٚ ٘مُ، ثٝ فٙٛاٖ ٔلشف وٙٙذٜ تمشيجب

 مُ پبيذاس ٌبْ ثشداؿتٝ ؿٛد.دس رٟت ٘يُ ثٝ حُٕ ٚ ٘
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ػٛا٘ح،  ػٛٔيٗ وٙفشا٘غ ثيٗ إِّّي  ثشاثش دس خغشپزيشي وبٞؾ رٟت ساٞىبسي ٔقٕبسي دس فبُٔ غيش اثشاٞيٓ، پذافٙذ صسٌش، حبري[ 4]

 ٔذيشيت ربٔـ ثحشاٖ دس حٛادث غيش ٔتشلجٝ عجيقي 

 .1388؛ اِٚيٗ رـٙٛاسٜ ّٔي ػجض، ثٟٕٗ ايؼتب ٔفيذي، ػيذ ٔزيذ، ٔجب٘ي پبيذاسي دس ٔقٕبسي[ 5]


