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رويكردهاي بينالمللي در برخورد با منابع طبيعي و
محيط زيست

جواد امينمنصور

چكيدهً :ياز اًساى تِ استفادُ از هٌاتع طثيعي ٍ گسترش فعاليتّاي تَسعِاي در سراسر جْاى تاعث
تخرية تذريجي هٌاتع طثيعي ٍ هحيط زيست شذُ ٍ هتأسفاًِ ايي رًٍذ ّوچٌاى اداهِ دارد .ايي
ٍضعيتّ ،وسهاى ،هَجة ًگراًي تسياري از اًذيشوٌذاى ٍ سياستوذاراى طرفذار هحيط زيست گرديذُ
دٍلتّا ٍ تشنلّاي هردم ًْاد را در سطَح هلي ،هٌطقِاي ٍ تييالوللي تِ فنر چارُجَيي اًذاختِ
است .در ايي راتطِ تامٌَى تصويوات تسياري در هجاهع تييالوللي اتخار گرديذُ مِ در حال اجرا
هيتاشٌذ .در ايي تَافقات دٍ رٍينرد عوذُ هشاّذُ هيگردد .اٍل رٍينرد امَسيستوي ٍ دٍم رٍينرد
تَسعِ پايذارّ .ر يل از ايي دٍ رٍينرد داراي ٍيصگيّاي هشترك ٍ تعضاً هتفاٍتي ّستٌذ مِ قاتل
تأهلٌذ .رٍينردّاي ياد شذُ جْت هثثت دارًذ ٍ دٍلتّا تايستي در چارچَب هٌافع هلي ٍ تا عٌايت
تِ هَقعيت شئَپَلتينشاى يني از آى دٍ را تِعٌَاى استراتصي خَد ترگسيٌٌذ ٍ تذييٍسيلِ رًٍذ ًاتَدي
هحيط زيست را هتَقف سازًذ.
واژگان كليدي :تَسعِ پايذار ،هحيط زيست ،هٌاتع طثيعي ،سازهاىّاي تييالوللي ،امَسيستن.

وّی ٝآٔبض  ٚاذجبضی و ٝتٛؾظ ضؾب٘ٞ ٝبی زؾت ٝرٕقی ٔ ٚطزْ ٔٙتكط ٔیٌطزز
حبوی اظ ٚرٛز ض٘ٚسی ٔٙفی زض رٟبٖ زض ضاثغ ٝثب ٔٙبثـ عجیقی قبُٔ رٍُٞٙب،
ضٚزذب٘ٞٝب  ٚتبالةٞب ،آة  ٚذبن ٛٞ ٚا ،تٛٙؿ ظیؿتی ،حیبت ٚحف٘ ٚ ...یع تغییط آة ٚ
ٛٞا اؾت .ایٗ ٚضقیت ثطای ؾالٔتی ا٘ؿبٖ  ٚذٛز ٔحیظ ظیؿت ٘بٔغّٛة ،ظیب٘جبض ٚ
 .1آقاي جَاد اهييهٌصَر ،مارشٌاض رٍاتط تييالولل ٍ عضَ ّيأت رئيسِ چْاردّويي ٍ ّفذّويي اجالض
مويسيَى تَسعِ پايذار سازهاى هلل هتحذ aminmans@yahoo.com
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ثؿیبض ٍ٘طاٖوٙٙس ٜثٛز ٜزض ثطذی ٔٛاضز ٘ؾیط ا٘مطاو تسضیزی ٌٞٝ٘ٛبی رب٘ٛضی ٌ ٚیبٞی
غیطلبثُ رجطاٖ ٔی ثبقس.
قىی ٘یؿت و ٝتٛؾق ٝارتٕبفی  ٚالتهبزی  ٚزض ایٗ ضاؾتب ثٟط ٜثطزاضی اظ
عجیقت ثطای ذٛقجرتی  ٚضفب ٜثكطیت ضطٚضیؾت ،أب ایٗ الساْ ٘جبیؿتی ث ٝثٟبی
٘بثٛزی عجیقت نٛضت پصیطز .چطا و ٝظ٘سٌی ا٘ؿب٘ی ٘یبظ ث ٝیه ٔحیظ عجیقی ؾبِٓ
زاضز .ا٘ؿبٖ ث ٝآة  ٚغصای ؾبِٓ ٔ ٚحیغی آضاْ  ٚزِپصیط ثطای ازأ ٝظ٘سٌی ذٛز ٘یبظزاضز
 ٚایٗ أط ثس ٖٚتٛر ٝوبفی ث ٝحفؼ  ٚثٟطٜثطزاضی ذطزٔٙسا٘ ٚ ٝپبیساض اظ ٔٙبثـ عجیقی ٚ
ٔحیظ ظیؿت ٔیؿط ٘یؿتٔ .تأؾفب٘ ٝزض ثؿیبضی ٔٛالـ ٔٙفقت عّجی یب زیسٌبٜٞبی
یهثُقسی تٛؾق ٝای  ٚتً٘ٙؾطا٘ٔ ٝب٘ـ اظ آیٙسٍٜ٘طی ٕٝٞ ٚرب٘ج ٝفىط وطزٖ ٔیقٛز  ٚزض
٘تیزٚ ٝذبٔت قطایظ ظ٘سٌی ضا ذهٛنبً ثطای ٘ؿُٞبی آیٙسٛٔ ٜرت ٔیٌطزز .اظ ایٗضٚ
افعایف آٌبٞی فٕٔٛی زض ذهٛل إٞیت  ٚاضظـ ٔٙبثـ عجیقی  ٚتأحیطات ا٘ىبض٘بپصیط ٚ
ٔؿتمیٓ آٟ٘ب ثط ظ٘سٌی ثكطی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ح ٜٛثطذٛضز نحیح ثب ایٌٗٙٔ ٝ٘ٛبثـ ٚ
ٔسیطیت ٔغّٛة آٟ٘ب ثیف اظ ٌصقتٛٔ ٝضز تٛر ٝا٘سیكٕٙساٖ ٔ ٚسیطاٖ زض ؾغٛح
ٔرتّف ّٔیٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ایٗ فطآیٙس زض ؾغح ثیٗإِّّی ث٘ ٝحٛی ثبضظ  ٚفطاٌیط اظ ؾبَ )1351( 1972
اظ وٛٙا٘ؿی ٖٛثیٗإِّّی ٔحیظ ظیؿت ا٘ؿب٘ی زض اؾتى ّٟٓپبیترت ؾٛئس آغبظ  ٚثیؿت
ؾبَ ثقس ثب وٙفطا٘ؽ ثیٗإِّّی تٛؾقٔ ٚ ٝحیظ ظیؿت ٔٛؾ ْٛث« ٝارالؼ ؾطاٖ ظٔیٗ»
زض ؾبَ  )1371( 1992زض ضیٛزٚغا٘یطٚی ثطظیُ ازأ ٝیبفت .وٙفطا٘ؽ یبز قس ٜو ٝاِٚیٗ
ٌطزٕٞبیی ثعضي ؾطاٖ ثِ ٝحبػ ؾغح  ٚتقساز ،پیطأ ٖٛتٛؾقٔ ٚ ٝحیظ ظیؿت ثٛز،
زؾتٛض وبض  21ضا تهٛیت ٕ٘ٛز و ٝزض حمیمت ضإٙٞبی زِٚتٞب  ٚرٛأـ غیطزِٚتی زض
ثطذٛضز ثب ٔحیظ ظیؿت ٔ ٚؿبئُ تٛؾقٝای ثٛز.
فجبضت «تٛؾق ٝپبیساض» ،و ٝزاضای ؾ ٝثُقس تٛؾق ٝالتهبزی  ٚتٛؾق ٝارتٕبفی ٚ
حفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت اؾت ،زض ٕٞبٖ ارالؼ ذّك قس .ث ٝز٘جبَ آٖ ،ربٔقٝ
ثیٗإِّّی ثب ثطٌعاضی ٘كؿتٞبی ٔتقسز زیٍطی ث ٝرؿتزٛی ضاٜٞبی تحمك تٛؾقٝ
پبیساض ازأ ٝزاز و ٝاظرّٕٕٟٔ ٝتطیٗ آٟ٘ب ،ارالؼ ؾطاٖ تٛؾق ٝپبیساض ٔٛؾ ْٛثٝ
«ضی »10+ٛزض ؾبَ  )1381( 2002زض غٞٚب٘ؿجٛضي آفطیمبی رٛٙثی  ،ارالؼ ٞعاضٜ
ؾطاٖ زض ؾبَ  ٚ )1379( 2000ارالؼ ؾطاٖ  )1384( 2005زض ٘یٛیٛضن ٔیثبقٙس.
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ثٛٔ ٝاظات ایٗ ٘كؿتٞبٌ ،طزٕٞبییٞبی ثؿیبض زیٍطی زض لبِت وٛٙا٘ؿیٖٞٛبی
ظیؿتٔحیغی ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی تكىیُ  ٚچٍٍ٘ٛی حفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت ٚ
ضاثغ ٝا٘ؿبٖ ثب آٖ ضا ٔٛضز ثطضؾی ٔ ٚسال ٝلطاض زاز٘س.
حبنُ ایٌٗٔ ٝ٘ٛجبحج  ٚفقبِیتٞب ،نسٚض تقساز ثؿیبضی «لغقٙبٔٚ »ٝ
«تهٕیٓ» ٔی ثبقس وٞ ٝط یه ثب فٙبیت ثٛٔ ٝضٛفبت تحت پٛقف ٘ؾیط تبالةٞب ،تٛٙؿ
ظیؿتی ،تغییط آة ٛٞ ٚا ،ثیبثبٖظزاییٌٞٝ٘ٛ،بی ٟٔبرط ،تزبضت ثیٗإِّّی ٌٞٝ٘ٛبی
رب٘ٛضی ٌ ٚیبٞی زض ٔقطو ا٘مطاو  ... ٚضاٜحُٞبیی اضائ ٝزازٔ ٚ ٜیزٙٞس.
زض ایٗ ضاثغ ٚ ٝثب یه ٍ٘ب ٜوّی ثط ٘تبیذ ٘كؿتٞب ٌ ٚطزٕٞبییٞب ٔیتٛاٖ
اشفبٖ زاقت و ٝربٔق ٝثیٗإِّّی ز ٚضاٜحُ ربٔـ ضا زض ضاثغ ٝثب ٔحیظ ظیؿت ٕٛٞاضٜ
ٔس٘ؾط لطاض زازٔ ٜهٛثبتی ضا ثطای ٞط وساْ زاقت ٝاؾت .ز ٚضاٜحُ ٔٛضز اقبض ٜثب یىسیٍط
ٔغبیطت ٘ساقت ،ٝظیطٔزٕٛفٞٝبی تمطیجبً یىؿب٘ی ضا زض ثط ٔیٌیط٘س  ٚتٟٙب ثِ ٝحبػ ٔیعاٖ
تأویس  ٚاضظـٌصاضی ثط ٞط یه اظ فٙبنط ظیط ٔزٕٛف ٝذٛز ٔتفبٚتٙس .زض ایٗ ٔمبِ ٝتالـ
ٔیقٛز ضاٜحُٞبی ٔصوٛض ث ٝنٛضتی ذالنٛٔ ٝضز اضظیبثی لطاض ٌیط٘س  ٚثطضؾی ٔفهُتط
آٖ ث ٝفطنتی زیٍط ٔٛؤ َٛیقٛز.
 .1رویکرد توسعه پایدار
ثیب٘ی ٝارالؼ ؾطاٖ ظٔیٗ ،زؾتٛض وبض ،21انٔ َٛسیطیت پبیساض رٔ ٚ ٍُٙتٗ
ز ٚوٛٙا٘ؿی« ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی» « ٚتغییط آةٛٞٚا» و ٝرٍّٕی اظ ٘تبیذ ارالؼ ؾطاٖ
ظٔیٗ زض ضیٛزٚغا٘یطٔ ٚحؿٛة ٔیٌطز٘س ،حبنُ یه فطایٙس ٔصاوطاتی فكطز ٜچٙسؾبِٝ
ثٛز٘س  ٚچبضچٛةٞبی اضظقٕٙسی ضا ثطای ازأٔ ٝصاوطات ٕٞ ٚىبضی زض ؾغٛح ّٔی،
ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی پیطأ ٖٛتٛؾقٔ ٚ ٝحیظ ظیؿت تقییٗ وطز٘س.
ثیب٘ی ٝضی ٛزض ٔٛضز تٛؾق ٝپبیساض حبٚی  27انُ اؾت و ٝزض آٖ ٔحٛضیت ثكط،
إٞیت حمٛق ثیٗإُِّ  ٚحبوٕیت زِٚتٞب ثط ٔٙبثـ  ٚؾیبؾتٞبی ٔطثٛط ث ٝتٛؾقٚ ٝ
ٔحیظظیؿت ذٛز ،إٞیت تٛؾقٔ ٚ ٝحیظظیؿت ثطای ٘ؿُٞبی فقّی  ٚآیٙس،ٜ
تفىیه٘بپصیطثٛزٖ ٔالحؾبت ظیؿت ٔحیغی اظ ثط٘بٔٞٝبی تٛؾقٝای ،ضطٚضت ٔح ٛفمط،
ٔكبضوت رٟب٘ی ثطای ؾالٔتی  ٚاحیبی اوٛؾیؿتٓ ظٔیٗ٘ ،یبظ ث ٝوبٞف  ٚحصف
قیٜٞٛبی غیطپبیساض تِٛیس ٔ ٚهطف  ٚانالح ؾیبؾتٞبی رٕقیتی ،ضطٚضت تمٛیت
ؽطفیتؾبظی ٔ ٚجبزِ ٝزا٘ف  ٚفٙبٚضیٞب ثطای تحمك تٛؾق ٝپبیساض ،تسٚیٗ لٛا٘یٗ
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ظیؿتٔحیغی  ٚتٛؾق ٝای ٔؤحط ٘ ٚیبظ ثٕٞ ٝىبضی ثطای ضقس التهبزی  ٚتٛؾق ٝپبیساض
زض وّی ٝوكٛضٞب ،ضطٚضت تٛؾُ ث ٝضٚیىطز احتیبعی زض ٔٛاضزی و ٝآؾیتٞبی غیطلبثُ
رجطاٖ ٚرٛز زاضز ،ا٘زبْ اضظیبثیٞبی ظیؿتٔحیغی ثطای فقبِیتٞبی ثكطی،
اعالؿ ضؾب٘ی زض ٔٛضز آحبض ظیؿت ٔحیغی احتٕبِی ثالیبی عجیقی ،ثؿیذ رٛا٘بٖ،
ثٝوبضٌیطی رٛأـ ٔحّی  ٚاؾتفبز ٜاظ فط ٚ ًٙٞآزاة ؾٙتی آٟ٘ب زض ٔسیطیت ٚ
ثط٘بٔٝضیعیٞب  ٚتفىیه٘بپصیطثٛزٖ ٚ ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ؾ ٝفٙهط نّحٔ ،حیظظیؿت ٚ
تٛؾقٛٔ ٝضز تٛر ٝلطاض ٌطفتٙس.
زؾتٛض وبض ٘ 21یع و ٝحبٚی چٟبض ثرف ٔی ثبقس ٔٛضٛفبتی چٔ ٖٛجبضظ ٜثب فمط،
تغییط اٍِٞٛبی ٔهطف ،اضتمبی ؾالٔتی ،اؾىبٖ ثكطی  ٚتأحیط ٔالحؾبت تٛؾقٝای ٚ
ظیؿتٔحیغی زض تهٕیٌٓیطی ٞب ،حفبؽت ٔ ٚسیطیت ٔٙبثـ ثطای تٛؾق ٝزض ظٔیٞٝٙبی
حفبؽت اظ رٔ ،ٛجبضظ ٜثب رٍُٙظزاییٔ ،سیطیت اوٛؾیؿتٓٞبی حؿبؼٔ ،مبثّ ٝثب ثیبثب٘عایی ٚ
ذكىؿبِی ،اضتمبی وكبٚضظی پبیساض  ٚتٛؾق ٝضٚؾتبیی  ٚحفبؽت اظ تٛٙؿ ظیؿتیٔ ،سیطیت
نحیح ٔٙبثـ آة قیطیٗ  ، ...ٚتمٛیت ٘مف رٛأـ ٔس٘ی  ٚاؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ ارطایی قبُٔ
ٔٙبثـ ٔبِی ،آٌبٞی فٕٔٛی ،ا٘تمبَ فٙبٚضیٞب ،ؽطفیتؾبظی  ٚاعالؿضؾب٘ی ضا زض ثطٔیٌیطز.
چٙب٘چٔ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ثیب٘ی ٝضی ٚ ٛزؾتٛض وبض  ،21زاضای اثقبز ارتٕبفی،
التهبزی  ٚظیؿتٔحیغی یقٙی ٕٞبٖ ؾ ٝضوٗ انّی تٛؾق ٝپبیساض ٔیثبقٙس .زض
ٔهٛثبت ،ثطای ٔٛفمیت زض ٘یُ ثٞ ٝط یه اظ اضوبٖ یبز قس ٜفٙبیت وبفی ٛٔ ٚفمیت زض
تحمك ز ٚضوٗ زیٍط ضطٚضی ٔیثبقس .ث ٝفجبضت زیٍط ،عجك ثطزاقت ربٔق ٝثیٗإِّّی،
تٛؾق ٝثّٙسٔست ٕ٘یتٛا٘س ثس ٖٚحفؼ ٔحیظظیؿت ٙٔ ٚبثـ عجیقی تحمك یبثس ٚ
ثطفىؽ ،حفؼ ٔحیظظیؿت ثس ٖٚتٛؾق٘ ٝیع ٕٔىٗ ٘رٛاٞس ثٛز .اٌط تٛؾق ٝنٙقتی ٚ
ٌؿتطـ ٔٙبعك ٔؿى٘ٛی ثب ثٟطٜثطزاضی ثیضٚی٘ ٚ ٝبزضؾت اظ ٔٙبثـ عجیقی قبُٔ آة ٚ
ذبنٌ ،یبٞبٖٛٞ ،ا ٔ ٚقبزٖ ٘ ٚبثٛزی حیبت ٚحف ازأ ٝیبثس ،زیٍط فٙبنط الظْ ثطای ٘ٝ
تٟٙب تٛؾق ٝثّى ٝازأ ٝظ٘سٌی ا٘ؿب٘ی ٘یع ثبلی ٕ٘یٔب٘ٙس .اظ ؾٛی زیٍط اٌط حفؼ
ٔحیظظیؿت ث ٝفٛٙاٖ یه انُ تّمی ٌطزیس ٚ ٜزض ؾیبؾتٞب ٔحٛض انّی ٔحؿٛة قٛز
 ٚثط٘بٔٞٝبی تٛؾقٝای وٕطً٘ ٌطز٘س٘ ،یبظ  ٚزضذٛاؾت ربٔق ٝثطای ظ٘سٌی ثٟتط ،ضفـ
فمط  ٚتأٔیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی اربظ ٜحفبؽت اظ ٔٙبثـ عجیقی ضا ٘رٛاٞس زاز ٔ ٚحیظ
ظیؿت زؾترٛـ ترطیت ذٛاٞس قس.
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٘ىت ٝزیٍط آ٘ى ،ٝارالؼ ضی ٛزِٚتٞب ضا ٔؿئ َٛانّی ارطای ٔهٛثبت اظرّٕٝ
زؾتٛض وبض  21زض ؾغح ّٔی ٔیزا٘س .زض ایٗ ضاؾتب عجك ؾٙس زؾتٛض وبض  21وٕیؿیٖٛ
تٛؾق ٝپبیساض تكىیُ ٌطزیس وٚ ٝؽیفٝاـ ثطضؾی زازٜٞب ٌ ٚعاضقبت ٚانّ ٝاظ زِٚتٞب ٚ
تكىُٞبی ٔطزْ ٟ٘بزٔ ،طٚضوطزٖ ٔیعاٖ پیكطفت ،قطوتزازٖ تكىُٞبی ٔطزْ ٟ٘بز زض
ٔصاوطات وٕیؿی ،ٖٛثطضؾی ٌعاضقبت ٔطثٛط ث ٝارطای وٛٙا٘ؿیٖٞٛبی ظیؿتٔحیغی،
٘ؾبضت ثط پیكطفتٞبی حبنّ ٝزض ارطای زؾتٛض وبض  ٚ 21اضائ٘ ٝتبیذ ٌفتٍٞٛب اظ عطیك
قٛضای ارتٕبفی ٚالتهبزی ثٔ ٝزٕـ فٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔٔتحس ثطای تهٕیٌٓیطی اؾت.
ؾٙس زؾتٛض وبض ٕٞ 21عٔبٖ ثب ٔقطفی ٌ 9ط ٜٚارتٕبفی تحتفٛٙاٖ «ٌطٜٞٚبی
ثعضي» قبُٔ ظ٘بٖ ،وٛزوبٖ  ٚرٛا٘بٖ ،رٛأـ ثٔٛی ٔ ٚحّی ،تكىُٞبی ٔطزْٟ٘بز،
ٔؿئِٛیٗ ٔحّی ،وبضٌطاٖ ،نٙقت ،ربٔق ٝفّٕی  ٚوكبٚضظاٖ ،ذٛاٞبٖ ٔكبضوت آ٘بٖ زض
ثط٘بٔٝضیعی  ٚارطا زض ؾغٛح ٔرتّف ّٔیٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی ٔیقٛز .تٛنیٞٝبی
ارالؼ ؾطاٖ ظٔیٗ ٘مغٝفغفی زض افعایف ٔكبضوت ٔطزْ زض ٔسیطیت أٛض ٔطثٛط ثٝ
تٛؾقٔ ٚ ٝحیظظیؿت تّمی ٔیٌطزز چطا وٙٔ ٝزط ثٌ ٝؿتطـ ٔحؿٛؼ حضٛض
وبضقٙبؾبٖ غیطزِٚتی زض ٔزبٔـ ثیٗإِّّی قس.
ثب ثطٌعاضی ارالؼ ؾطاٖ ثطای تٛؾق ٝپبیساض زض آفطیمبی رٛٙثی« ،ثط٘بٔ ٝارطایی
غٞٚب٘ؿجٛضي ثطای تحمك تٛؾق ٝپبیساض» تهٛیت ٌطزیس ؤ ٝىُٕ ٔهٛثبت لجّی
٘كؿتٞبی ثیٗإِّّی زض ظٔی ٝٙتٛؾق ٝپبیساض ذهٛنبً ارالؼ ؾطاٖ ظٔیٗ ثٛز .زض ایٗ
ثط٘بٔ 62 ٝنفحٝای فال ٜٚثط تأویس ثط ٔٙسضربت زؾتٛض وبض  ٚ 21ثیب٘ی ٝضی ،ٛث ٝتفىیه
تٛرٚ ٝیػ ٜای ثٔ ٝؿبئُ ٔطثٛط ث ٝتٛؾق ٝپبیساض زض پٙذ ٔٙغم ٝرغطافیبیی آفطیمب ،آؾیب،
آٔطیىبی التیٗ ،وكٛضٞبی غطثی  ٚاضٚپبی قطلی ٔجص َٚقس ٜاؾت .فال ٜٚثط آٖ٘ ،مف
زِٚتٞب ٔ ٚزبٔـ ثیٗإِّّی قبُٔ ٔزٕـ فٕٔٛی قٛضای ارتٕبفی -التهبزی ٚ
وٕیؿی ٖٛتٛؾق ٝپبیساض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٕٞ ٚچٙیٗ ؾبیط ٟ٘بزٞبی ٔٙغمٝای ٚ
ثیٗإِّّی رساٌب٘ٔ ٝكرم ٌطزیس ٜاؾت.
ز٘ ٚىت ٝلبثُ تٛر ٝزض ثطٌعاضی ارالؼ ؾطاٖ ثطای تٛؾق ٝپبیساض زض غٞٚب٘ؿجٛضي
ٚرٛز زاقت٘ .ىت ٝا َٚآ٘ى ٝپؽ اظ ٘كؿت ٞعاض ٜؾطاٖ و ٝزض ؾبَ  )1369( 2000تكىیُ
قس ٜثٛز  ٚزض ٘تیز ٝآذطیٗ تحٛالت زض نح ٝٙثیٗإِّّی اظرّٕ ٝتقییٗ ٞ 9سف فٕسٜ
ٔٛؾ ْٛث«ٝاٞساف تٛؾقٞ ٝعاض »ٜضا زض زؾتٛض وبض  21ازغبْ ٕ٘ٛز  ٚثسیٗ تطتیت اٞساف
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ظٔب٘جٙسیقسٜای قبُٔ وبٞف فمط ،تحمك آٔٛظـ اثتسایی ،تٛإ٘ٙسؾبظی ظ٘بٖ ،وبٞف
ٔطئٚیط ٘ٛظ ازاٖ ،ثٟجٛز ؾالٔتی ظ٘بٖ ثٍٙٞ ٝبْ ظایٕبٖٔ ،مبثّ ٝثب ثیٕبضیٞبی ایسظ ٔ ٚبالضیب ٚ
ؾبیط أطاو ،تحمك پبیساضی ٔحیظظیؿت  ٚتٛؾقٔ ٝكبضوت رٟب٘ی ثطای تٛؾق ٝضا زض ؾغٛح
ّٔی  ٚثیٗإِّّی ث ٝفٛٙاٖ فٙبنط تٛؾق ٝپبیساض تب ؾبَ  )1394( 2015زض ٘ؾط ٌطفت٘ .ىتٝ
ز ْٚآ٘ى ٝارالؼ ؾ طاٖ ثطای تٛؾق ٝپبیساض ثٛٔ ٝضٛؿ ا٘طغی تٛرٟی ٚیػٔ ٜجص َٚزاقت ٚ
ذهٛنبً زض ثرفٞبی ٔطثٛط ث« ٝضفـ فمط» « ٚتغییط اٍِٞٛبی ٘بپبیساض تِٛیس ٔ ٚهطف» ثٝ
اؾتفبزٞ ٜط چ ٝثیكتط اظ ا٘طغیٞبی تزسیسپصیط  ٚفٙبٚضی پیكطفت ٝتط زض تِٛیس ٔ ٚهطف
ؾٛذتٞبی فؿیّی ٘ ٚیع افعایف ثبظزٞی ا٘طغی تأویس زاقت .ربِتتٛر ٝآ٘ى ٝتالـ
ثطذی وكٛضٞبی پیكطفت ٝثطای تقییٗ اٞسافی وّی ثطای افعایف ا٘طغی ٞبی تزسیسپصیط زض
ایٗ ٘كؿت فبِیضتج ٝثب ٔربِفت تقسازی اظ وكٛضٞبی تٛؾقٝیبفت ٚ ٝزض حبَ تٛؾق ٝاظرّٕٝ
افضبی اٚپه ٔٛارٌ ٝطزیس ،ٜث ٝربیی ٘طؾیس.
ارالؼ ؾطاٖ ٘ )1(2005یع و ٝث ٝزفٛت زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثب ٞسف
تهٕیٓ ٌیطی پیطأ ٖٛتغییطات ؾبذتبضی زض ؾبظٔبٖ زض ٘یٛیٛضن تكىیُ قس ٜثٛز ،ثٝ
تٛؾق ٝپبیساض  ٚفٙبنط ٔؤحط ثط آٖ تٛر ٝذبنی زاقت .زض ایٗ ضاثغٛٔ ،ٝضٛفبتی چٖٛ
ؾالٔتیٔ ،حیظظیؿت قبُٔ تٛنی ٝث ٝثطضؾی ا٘زبْ تغییطاتی زض ٔسیطیت ظیؿتٔحیغی
ثیٗإِّّی ،تٛؾق ٚ ٝتزبضت ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٌطفتٙس .زض ٔهٛث ٝایٗ ارالؼ ٕٞچٙیٗ ثٝ
اذتهبل ٔ 50یّیبضز زالض ثٛزر ٝاضبفی ثطای ٔمبثّ ٝثب فمط تب ؾبَ  2010ذهٛنبً اظ
ؾٛی وكٛضٞبی تٛؾقٝیبفت ٝاقبض ٜقس و ٝزض تحمك تٛؾق ٝپبیساض ٔؤحط ذٛاٞس ثٛز.
ٕٞچٙیٗ زض ایٗ ؾٙس ثِ ٝع ْٚا٘زبْ انالحبتی زض ؾبذتبض ثیٗإِّّی ٔطثٛط ثٔ ٝسیطیت
ٔحیظظیؿت اقبض ٜقس ٜوٞ ٝطٌ ٝ٘ٛتحِٛی زض ایٗ ظٔی ٝٙزض آیٙسٔ ٜیتٛا٘س ث ٝثبال ضفتٗ
وبضایی ٟ٘بزٞبی ظیؿتٔحیغی ثیٗإِّّی  ٚزض ٘تیز ٝتمٛیت ضوٗ حفبؽت اظ
ٔحیظظیؿت زض تٛؾق ٝپبیساض ٔٙزط ٌطزز.
ٞطچٙس وّی ٝوٕیؿیٞ ٖٛبی فّٕیبتی ٚاثؿت ٝث ٝقٛضای ارتٕبفی  ٚالتهبزی
ؾبظٔبٖ ُّٔ تحمك «زؾتٛض وبض  »21ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز٘س ،وٕیؿی ٖٛتٛؾقٝ
پبیساض ضا ٔیتٛاٖ ٟ٘بز انّی پیٍیطی ٘ٚؾبضت ثط ارطای زؾتٛض وبض ٘ 21بْ ثطز و ٝایٗ
ٔؿئِٛیت ضا اظ ؾٙس ٔهٛة ضیٌ ٛطفت ٝاؾت .وٕیؿی ٖٛتٛؾق ٝپبیساض تبوٞ ٖٛٙفسٜ
٘كؿت ؾبال٘ ٝزاقت ٚ ٝتالـ ٕ٘ٛز ٜاؾت زض ضاؾتبی ٔأٔٛضیت ٔح ِٝٛوّی ٝفٙبنط ٔؤحط
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ثط تٛؾق ٝپبیساض ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز ٜضٕٗ ضؾیسٌی ثٔ ٝكىالت ٛٔ ٚا٘ـ،
ضاٜحُٞب  ٚؾیبؾتٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ضفـ ٔٛا٘ـ  ٚتحمك تٛؾق ٝپبیساض زض ؾغٛح ّٔی،
ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی ضا تقییٗ ٕ٘بیس .زض ایٗ چبضچٛة اٛٔ ٓٞضٛفبت زض زؾتٛض وبض
وٕیؿی ٖٛقبُٔ :فمط ،ظٔیٗ ،وكبٚضظی ،ؾالٔتی ،اؾىبٖ ثكطی ،ثٟساقت ،ا٘طغی ،تٛؾقٝ
نٙقتی ،ر ،ٛآِٛزٌی ٛٞا  /ر ،ٛتغییط آة ٛٞ ٚا ،ذكىؿبِی ،ثیبثب٘عایی ،تٛؾق ٝضٚؾتبیی،
آة ،وٞٛؿتبٖٛٔ ،از قیٕیبیی ؾٕی  ٚپؿٕب٘سٞبی ذغط٘بن ،رٍُٞٙب  ٚتٛٙؿ ظیؿتی،
الیب٘ٛؼٞب  ٚا٘ٛاؿ زضیبٞب  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٔیثبقٙس.
اِجت ٝثٙٔٝؾٛض فّٕیؾبذتٗ ؾیبؾتٞبی زض ٘ؾطٌطفت ٝقس ٜپیطأٔ ٖٛؿبئُ
فٛق ثٚ ٝؾبیُ ارطایی ٘ؾیط ٔٙبثـ ٔبِی ،ا٘تمبَ  ٚثٝوبضٌیطی فٙبٚضیٞبی الظْ،
ؽطفیتؾبظی زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ،ٝتسٚیٗ  ٚتهٛیت اؾتطاتػیٞبی تٛؾق ٝپبیساض
زض ؾغح ّٔی  ٚآٔٛظـ  ٚاضتمبی آٌبٞی فٕٔٛی ٘یبظ اؾت ،و ٝزِٚتٞب ثبیؿتی زض
ٕٞىبضی ثب یىسیٍط آٟ٘ب ضا فطا ٓٞآٚض٘س .زض ایٗ ضاثغ ٝزِٚتٞبی وكٛضٞبی
ذٛزتٛؾقٝیبفتٔ ٝؿئِٛیت ثیكتط ٚ ٚیػٜای زاض٘س و ٝزض آٖ ٔیبٖ تقٟس آ٘بٖ ث ٝاذتهبل
 %0/7اظ تِٛیس ٘بذبِم ّٔی ذٛز ث ٝوكٛضٞبی زض حبَتٛؾق ٝزض چبضچٛة «وٕهٞبی
ضؾٕی تٛؾقٝای» لبثُ تٛرٔ ٝیثبقس.
قبیبٖ تٛر ٝآ٘ى ٝوٕیؿی ٖٛتٛؾق ٝپبیساض ٔٛضٛفبت فٛق ضا تب ؾبَ 2015
( )1394رٟت ثطضؾی  ٚتهٕیٓ ٌیطی زض زؾتٛض وبض ذٛز زاضز  ٚایٗ أیس ٚرٛز زاضز
و ٝث ٝتحمك تٛؾق ٝپبیساض  ٚاثقبز ؾٌ ٝب٘ ٝآٖ ؾطفت ثركس٘ .ىت ٝربِت آ٘ى ٝتهٕیٕبت
وٕیؿی ٖٛتٛؾق ٝپبیساض زض ع َٛرّؿبت ذٛز ٕٛٞاض ٜثط تهٕیٕبت ٘كؿتٞبی فبِیضتجٝ
ثیٗ إِّّی ٘ؾیط ارالؼ ؾطاٖ ثطای تٛؾق ٝپبیساض زض غٞٚب٘ؿجٛضي زض ؾبَ ٚ 2002
ارالؼ ؾطاٖ  2005زض ٘یٛیٛضن ٔؤحط ثٛز ٜاؾتٔ .تمبثالً ارالؼ ؾطاٖ ٞعاض ٜزض ؾبَ
 2000زض ٘یٛیٛضن ٘یع و ٝثب تهٛیت اٞساف تٛؾقٞ ٝعاض٘ ٜمغ ٝفغفی زض ٕٞىبضی
ثیٗ إِّّی رٟت پیكجطز اٞساف تٛؾق ٝارتٕبفی  ٚالتهبزی ایزبز ٕ٘ٛز ،ثط فقبِیتٞبی
ثقسی وٕیؿی ٖٛتٛؾق ٝپبیساض احطات ٔخجتی زاقت  ٚوٕیؿی ٖٛضا ٚازاض ؾبذت تب ضٕٗ
ثطضؾی فٙبنط ٔؤحط ثط تٛؾق ٝپبیساض ،ثط٘بٔ ٝظٔبٖثٙسی قس ٜتب ؾبَ  )1394( 2015ضا ٘یع
ثطای ٘یُ ث ٝاٞساف ذبل تقییٗقسٔ ٜس٘ؾط لطاض زٞس.
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٘تیز ٝآ٘ى ٝاٌط اظ ظاٚی ٝتٛؾق ٝپبیساض ثٔ ٝؿبئُ ظیؿت ٔحیغی ٔ ٚسیطیت ٔٙبثـ
عجیقی ٍ٘ب ٜوٙیٓ ،ثبیؿتی ثٝعٛض تٛأٔبٖ ؾ ٝضوٗ تٛؾق ٝالتهبزی ،تٛؾق ٝارتٕبفی ٚ
حفبؽت ٔحیظ ظیؿت ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٞیٓ.
مورد مطالعاتی توسعه پایدار در صربستان

()2

حسٚز ؾ ٝؾبَ پیف عطحی تحت فٛٙاٖ «ٔغبِق ٝآثٟبی ظائس زض نطثؿتبٖ ٚ
أىبٖ ؾٙزی ثطای ٔسیطیت آثٟبی ظائس زض ثٍّطاز» تٛؾظ وٕیؿیّٔ ٖٛی تٛؾق ٝپبیساض
نطثؿتبٖ تٟی ٚ ٝارطا ٌطزیس .اظ ٞسفٞبی انّی ایٗ عطح اضظیبثی وّی ٚضقیت فبضالة
زض ٔٙبعك قٟطی نطثؿتبٖ ثٛز.
زض ایٗ ضاثغٛٔ ٝضٛفبتی چ ٖٛرٕـآٚضی اعالفبت ٔطثٛط ث ٝرٕقیت ٚٚضقیت
رغطافیبیی ،تٛظیـ ٔ ٚهطف آةٚ ،ضقیت فبضالة ،اؾتفبز ٜاظ آة زض نٙقتٛٔ ....ٚ ،ضز
تٛر ٝلطاض ٌطفتٙس .زض ایٗ پطٚغ ٜفهُ  21زؾتٛض وبض  21وٙفطا٘ؽ ثیٗإِّّی تٛؾقٚ ٝ
ٔحیظظیؿت ٔس٘ؾط ثٛز و ٝزض آٖ ثٔ ٝسیطیت نحیح پؿٕب٘سٞبی ربٔس  ٚفبضالة اقبضٜ
قس ٜاؾت.
ٔكىُ آ٘زب ثٛز ٜو ٝزض غبِت ٔٙبعك قٟطی نطثؿتبٖ ٞیچٌ ٝ٘ٛزازٚ ٜ
اعالفبتی زضذهٛل ٚضقیت آثٟبی ظائس ٔ ٚكىالت ٘بقی اظ آٖ ٚرٛز ٘ساقت  ٚاظ ایٗضٚ
رٕـآٚضی زازٜٞب زض ٔٛضز رطیبٖ آةٞبی ظائس زض وب٘بَٞب ثطای ا٘زبْ السأبت ٔمتضی
ضطٚضی ثٛز .فسْ ٚرٛز زازٜٞبی وبفی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛا٘س ث ٝثط٘بٔٝضیعیٞبی غّظ،
فسْ آٔبزٌی وبفی ثطای ایزبز وب٘بَٞبی فبضالة  ٚپیفثیٙی ٔٙبثـ ٔبِی الظْ ثیب٘زبٔس.
فال ٜٚثط آٖٔ ،مطضات الظْ ثطای وٕه ث ٝثرف ثٟساقت ٘یع ثبیؿتی ٚرٛز زاقت ٝثبقٙس.
زض ایٗ چبضچٛةٙٔ ،بعك قٟطی ثبتٛر ٝث ٝچٙسیٗ ٔقیبض قبُٔ :قطایظ تٛظیـ
آةٛ٘ ،ؿ ٔهطف آةٔ ،یعاٖ آثی وٞ ٝسض ٔیضٚزٚ ،ضقیت فبضالة ،چٍٍ٘ٛی ثطذٛضز ٚ
تهفی ٝآةٞبی ظائسٚ ،ضقیت تأؾیؿبت ٔٛرٛز ،آالیٙسٜٞبی نٙقتی  ٚغیط ٜعجمٝثٙسی
قس٘س.
زض ایٗ پطٚغٕٞ ٜچٙیٗ ٚضقیت حٛظٜٞبی آثطیع ضٚزذب٘ٞ ٝب  ٚثبظٌكت
پؿٕب٘سٞبی قٟطی  ٚنٙقتی ث ٝضٚزذب٘ٞٝب اظرّٕ ٝضٚزذب٘ ٝزا٘ٛة ٔٛضز ثطضؾی لطاض

رويكردهاي بينالمللي در برخورد با منابع طبيعي و محيطزيست  827 

ٌطفتٙس .زض پطٚغ ٜیبزقس ٜوبضٔٙساٖ زِٚت  ٚفقبِیٗ تكىّٟبی ٔطزْ ٟ٘بز ٔ ٚطزْ حضٛض
زاقتٙس.
٘تیز ٝآ٘ىٚ ٝضقیت آة آقبٔیس٘ی ثط احط السأبت نٛضت ٌطفت ٝثٟجٛز یبفت ٚ
ٔٙزط ث ٝاضتمبی ٔیعاٖ ؾالٔت زض ربٔق ،ٝحفبؽت ثیكتط اظ آة  ٚوبٞف آِٛزٌی ٔٙبثـ
آثی ،حفؼ ٔحیظ ظیؿت  ٚوبٞف آحبض ؾٛء ؾیالة ٌطزیس.
 .2رویکرد اکوسیستمی
ث ٝعٛض وّی ث ٝضاثغٔ ٝتمبثُ فٙبنط رب٘ساض  ٚثی ربٖ زض عجیقت اوٛؾیؿتٓ
ٔیٌٛیٙس .عجك تقطیف وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی( )3اوٛؾیؿتٓ ٔزٕٛفٝای پٛیب اظ ٌیب،ٜ
حیٛأٖ ،یىطٚاضٌب٘یؿٓٞب ٘ ٚیع ٔحیظظیؿت غیطظ٘س ٜآٟ٘ب ٔیثبقس و ٝثٝفٛٙاٖ یه ٚاحس
فّٕیبتی زض حبَ تقبُٔ ٔی ثبقٙس.
ٔیتٛاٖ ث ٝرطأت اشفبٖ زاقت و ٝاِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٔحیظ ظیؿت
ا٘ؿب٘ی ثب نسٚض ثیب٘ی ٝاؾتى ّٟٓزض ضٚظ  16غٚئٗ  1972اِٚیٗ ٌطزٕٞبیی ضؾٕی
ثیٗإِّّی ثٛز و ٝثس ٖٚاضائ ٝیه تقطیف ٔكرم اظ اوٛؾیؿتٓ ،ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ  ٚاثقبز آٖ
پطزاذت .زض پی آٖ ،ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی زض زؾتٛض وبض ٔ 21هٛة ارالؼ ؾطاٖ ظٔیٗ
زض  ٚ 1992ث ٝز٘جبَ آٖ زض وٛٙا٘ؿیٖٞٛبی ظیؿتٔحیغی ذهٛنبً وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ
ظیؿت ٔحیغی ،وٛٙا٘ؿی ٖٛتغییط آة ٛٞ ٚا  ٚارالؼ ؾطاٖ تٛؾق ٝپبیساض زض ؾبَ 2002
ٔٛضز تٛر ٝثیكتطی لطاض ٌطفت .زض ایٗ ٔیبٖ وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی ثیف اظ ؾبیط
ٔمبِ٘ٝٚبٔٞٝبی ظیؿت ٔحیغی زیٍط ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز ٜثٝ
تقطیف  ٚتكطیح ان َٛآٖ پطزاذت ٝاؾت.
زض پی تٛنی ٝچٟبضٔیٗ ٘كؿت عطفٞبی وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی زض ؾبَ
ٟ٘ ،)1367( 1988بز فّٕی وٛٙا٘ؿی« ٖٛؾبثؿتب»()4ث ٝتكطثح اثقبز ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی
()5
پطزاذت .ثط آٖ اؾبؼ ،پٙزٕیٗ ٘كؿت وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی ثب اتربش تهٕیٕی،
زٚاظز ٜانُ ٔطثٛط ث ٝضٚیىطز اوٛؾیؿتٓ ضا ثط قٕطز و ٝث ٝقطح ظیط ٔیثبقٙس:
 .1اٞساف ٔسیطیت ظٔیٗ ،آة ٙٔ ٚبثـ ظ٘س ٜیه ا٘تربة ارتٕبفی ٞؿتٙس .الكبض
ٔرتّف ارتٕبفی ثٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔطزْ ثٔٛی ثط اوٛؾیؿتٓ اظ ظاٚی٘ ٝیبظٞبی ارتٕبفی،
التهبزی  ٚفطٍٙٞی ذٛز ٔی ٍ٘ط٘س.
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ٔ .2سیطیت اوٛؾیؿتٕی ثبیس حتیاالٔىبٖ غیطٔتٕطوع قس ٜث ٝپبییٗتطیٗ
ؾغح ذٛز ثطؾسٔ .سیطیت غیطٔتٕطوع ثبفج ثبالضفتٗ وبضایی  ٚتأحیط ٔیقٛزٞ .طچٝ
ٔسیطاٖ ث ٝاوٛؾیؿتٓ ٘عزیهتط ثبقٙسٔ ،ؿئِٛیتپصیطی ،پبؾدٌٛییٔ ،كبضوت  ٚاؾتفبزٜ
اظ زا٘ف ٔحّی افعایف ٔییبثس.
ٔ .3سیطیت اوٛؾیؿتٓ ثبیؿتی آحبض فقبِیتٞبی ذٛز ثط اوٛؾیؿتٓٞبی زیٍط
ذهٛنبً اوٛؾیؿتٓٞبی اعطاف ضا ٔس٘ؾط لطاض زٞسٔ .قٕٛالً ٔسیطیت یه اوٛؾیؿتٓ آحبض
ثبِفقُ یب ثبِم ٜٛزاضز و ٝثبیؿتی ثٛٔ ٝلـ ٔٛضز اضظیبثی  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌیط٘س تب
آحبض ٔٙفی آٖ ث ٝحسالُ ثطؾس.
 .4اشفبٖ ث ٝزؾتبٚضزٞبی ثبِم٘ ٜٛبقی اظ ٔسیطیت٘ ،یبظ ث ٝزضن ٔسیطیت
اوٛؾیؿتٓ زض یه لبِت التهبزی زاضز .ثعضٌتطیٗ تٟسیس ٘ؿجت ث ٝتٛٙؿ ظیؿتی اؾتفبزٜ
اظ ضٚـٞبی ربیٍعیٗ زض اؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ ٔیثبقس .زض ثطذی ٔٛاضز ٔرسٚـقسٖ
زازٚؾتس  ٚاذتهبل یبضا٘ ٝث ٝتغییط وبضثطی ظٔیٗٞب ،ث ٝوٓ اضظـ قسٖ ٔٙبثـ عجیقی ٚ
٘یع وبٞف اٍ٘یعٜٞب ثطای حفؼ تٛٙؿ ظیؿتی ٔٙزط ٔیق٘ٛس.
 .5حفؼ اوٛؾیؿتٓ ثٙٔ ٝؾٛض ازأ ٝاؾتفبز ٜاظ ذسٔبت آٖ ثبیؿتی زض اِٛٚیت
ثبقس .فّٕىطز اوٛؾیؿتٓ  ٚازأٛٔ ٝرٛزیت آٖ زض ٌط ٚازأ ٝتقبُٔ ارعای زاذّی
ٞطٌ ،ٝ٘ٛضاثغ ٝثیٗ ا٘ٛاؿ ٌٞٝ٘ٛب ٘ ٚیع ثیٗ ٌٞٝ٘ٛب ٔ ٚحیظظیؿت آٟ٘بؾت .ثطای حفؼ
تٛٙؿ ظیؿتی ثبیؿتی ایٌٗ ٝ٘ٛضٚاثظ  ٚتقبٔالت ازأ ٝیبثٙس وٛٔ ٝضٛفی فطاتط اظ حفؼ
ٌٞٝ٘ٛب ؾت.
 .6اوٛؾیؿتٓٞب ثبیؿتی زض ٔحسٚز ٜوبضوطز ذٛز ٔسیطیت ٌطز٘س .زض ایٗ ضاثغٝ
ثبیؿتی ث ٝقطایظ ظیؿتٔحیغیو ٝثبفج تحسیس ثٟطٜٚضی عجیقی ،ؾبذتبض اوٛؾیؿتٕی،
وبضوطز  ٚتٛٙؿ ٔی ق٘ٛس فٙبیت وبفی ٔجصٌ َٚطزز.
 .7ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ثبیس زض ٔمیبؼٞبی ٔٙبؾت ا٘زبْ پصیطز .ث ٝفجبضت
زیٍطٔ ،حسٚزٔ ٜسیطیتی ثٚ ٝؾیّ ٝاؾتفبزٜوٙٙسٌبٖٔ ،سیطاٖ ،زا٘كٕٙساٖ ٔ ٚطزْ ٔحّی
 ٚثبتٛر ٝث ٝاٞساف ٔٛضز٘ؾط ،تقطیف فّٕیبتی ٔیق٘ٛس.
 .8ثب فٙبیت ثٔ ٝمیبؼٞب  ٚآحبض وٛتبٜٔست  ٚزضاظٔست و ٝض٘ٚسٞبیاوٛؾیؿتٕی
ضا ٔكرم ٔیوٙٙس ،اٞسف زضاظٔست ٔسیطیت اوٛؾیؿتٕی ثبیس تقییٗ ٌطزز .ض٘ٚسٞبی
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اوٛؾیؿتٕی زضاظ ٔست ثٛز ٚ ٜثب ذٛاؾتٞبی ثكطی و ٝثٝز٘جبَ زؾتبٚضزٞبی وٛتبٜٔست
اؾت ٔغبیطت زاض٘س.
ٔ .9سیطیت ثبیؿتی اشفبٖ وٙس و ٝتغییطات ارتٙبة٘بپصیط ٞؿتٙس .اوٛؾیؿتٓٞب
زض حبَ تغییط٘س ٔ ٚسیطیت ثبیؿتی ذٛز ضا ثب آٖ تغجیك زٞس .ایٗ تغییطات ذٛزثٝذٛزی،
زض احط زذبِتٞبی ا٘ؿب٘ی تكسیس ٔیٌطز٘س ٔ ٚسیطیت ثبیؿتی ث ٝایٗ ٔ ٟٓتٛر ٝوبفی
ٕ٘بیس.
 .10ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ٔی ثبیؿتی زض پی ثطلطاضی تٛاظٖ ٔٙبؾت ثیٗ
یىپبضچٍی  ٚحفبؽت  ٚاؾتفبز ٜاظ تٛٙؿ ظیؿتی ثبقس .حیبت ثكطی ث ٝذسٔبت  ٚأىب٘بت
٘بقی اظ اوٛؾیؿتٓٞب ٚاثؿت ٝاؾت .ثبیؿتی ؾیبؾتٞبی ٔطثٛط ث« ٝحفبؽت» ٚ
«ثٟطٜثطزاضی» ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقٙس وٚ ٝضقیت ا٘قغبفپصیطی ضا ثٚٝرٛز آٚض٘س  ٚتٛاظٖ حفؼ
ٌطزز.
 .11ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ثبیؿتی تٕبٔی اقىبَ اعالفبت ٔطثٛعٔ ،ٝكتُٕ ثط
زا٘فٛ٘ ،آٚضی  ٚضٚـٞبی فّٕی ،ثٔٛی ٔ ٚحّی ضا ٔس٘ؾط لطاض زٞس .رٕـآٚضی اعالفبت
اظ تٕبٔی ٔٙبثـ زضذهٛل وبضوطز اوٛؾیؿتٓ  ٚاحطات ثٟطٜثطزاضی ا٘ؿب٘ی ثطای اؾتفبزٜ
زض ٔسیطیت  ٚتقییٗ ضاٞجطزٞب ضطٚضی اؾت؛ ٔسیطیتی و ٝزض آٖ وّی ٝفٛأُ زضٌیط
اظرّٕٔ ٝطزْ ٔحّی ،ؾبظٔبٖ ٞبی غیطزِٚتی ٔطثٛعٔ ٚ ٝسیطاٖ زض ؾغٛح ّٔی ٔ ٚحّی زض
آٖ ؾٟیٓ ٞؿتٙس.
 .12ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ٔیثبیؿتی تٕبٔی الكبض ربٔق ٚ ٝقبذٞٝبی فّٕی ضا
زضٌیط ٕ٘بیس .ثؿ یبضی اظ ٔكىالت ٔطثٛط ثٔ ٝسیطیت تٛٙؿ ظیؿتی پیچیسٞ ٜؿتٙس ٚ
پیبٔسٞب  ٚآحبض رب٘جی ثؿیبضی زاض٘س .زض ٘تیز ٝزض ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ثبیؿتی اظ
ترهم  ٚتزطثیبت ٌصقت ٝفٛأُ زضٌیط قبُٔ ٔطزْ ٔحّیٔ ،سیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ّٔی
 ٚثیٗإِّّی ثٟط ٜثطز.
ایٗ ان َٛو ٝحبنُ تزطثیبت ثیٗإِّّی زض ٔسیطیت اوٛؾیؿتٓٞب  ٚوبضوطز
آٟ٘ب ٔیثبقٙس اثقبز ٔرتّف ظیؿتٔحیغی ،ارتٕبفی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی زاض٘س وٝ
لبثُتأُٔ ٔیثبقٙس .پٙزٕیٗ ٘كؿت عطفٞبی وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی ث ٝشوط انَٛ
ثؿٙس٘ ٜىطز ٜضٕٛٙٞزٞبیی ضا ٘یع ثطای فّٕیبتیوطزٖ ان َٛزض پٙذ ثٙس اضائٔ ٝیٕ٘بیس.
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ٚاضح اؾت و ٝتحمك ان َٛفٛق ٘یبظ ث ٝاضاز ٜؾیبؾی زض ؾغح ّٔی ٕٞ ٚىبضی
ثیٗ ثركی زاضز .ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ثبیؿتی زض عطاحی  ٚثطضؾی اؾتطاتػیٞب ٚ
ثط٘بٔٞٝبی فُٕ تٛٙؿ ظیؿتی ٔس٘ؾط لطاض ٌیطز .زض ایٗ ضٚیىطز فقبِیتٞبی ِٔٛس ٘ؾیط
وكبٚضظی ،قیالت ،رٍّٙساضی و ٝثٛ٘ ٝفی ثط تٛٙؿ ظیؿتی ٔؤحط٘س ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٔیٌیط٘س .زض ایٗ چبضچٛة ٔسیطیت ٔٙبثـ عجیقی ٘یبظ ث ٝاضتجبط ثیٗ ثركی فعایٙسٚ ٜ
ٕٞىبضی ثیٗ ٚظاضترب٘ٞٝبی زِٚتی  ٚزیٍط وبضٌعاضاٖ زاضز .ایزبز ٟ٘بزٞبی فطا ثركی زض
زِٚت رٟت ٕٞبٍٙٞی ،تجبزَ اعالفبت  ٚتزطثیبت زض ثبالثطزٖ وبضاییٞب ٔؤحط ذٛاٞس ثٛز.
وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی زض ٘كؿتٞبی ذٛز ٕٞچٙیٗ ثٝتسضیذ ٚاضز رعئیبت
ثیكتطی قس ٜثط٘بٔٞ ٝبی وبضی تٛٙؿ ظیؿتی زضیبیی  ٚؾبحّی اظرّٕ ٝقیالت ،وكبٚضظی،
ر ،ٍُٙآةٞبی زاذّی ٘ ٚیع تٛٙؿ ظیؿتی ٔٙبعك ذكه ضا اضائٔ ٝیزٞس .زض ایٗ ثط٘بٔٞٝب
ٔسیطیت ٕٞب ٚ ًٙٞیىپبضچ ،ٝتسٚیٗ ضاٞجطزٞبی الظْ زض ؾغح ّٔی ،حفبؽت،
ثٟط ٜثطزاضی پبیساض اظ ٔٛرٛزات رب٘ساضٕٞ ،ىبضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثیٗ ٟ٘بزٞبی ٔرتّف زضٌیط،
اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضیٞب  ٚفّ ْٛرسیس ،اؾتفبز ٜاظ زا٘ف  ٚتزطثیبت ٔطزْ ٔحّی ،ضٚیىطز
احتیبعی زض ٔٛضز ٌٞٝ٘ٛبی ثیٍب٘٘ ٚ ٝیع ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی زؾتوبضی قس ٜثِ ٝحبػ
غ٘تیىی ،حفبؽت اظ ظیؿتٍبٞ ٜبی عجیقی اظرّٕ ٝثب ایزبز ٔٙبعك حفبؽت قس ،ٜاضظیبثی ٚ
٘ؾبضت زائٕی ثط فّٕىطزٞب  ٚآحبض آٟ٘ب ،تجبزَ اعالفبت  ٚایزبز ثب٘ه زازٜٞب  ٚفطآٞآٚضزٖ
اثعاضٞبی حمٛلی الظْ اظرّٕ ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛضز ٘یبظ زض ؾغٛح ّٔی ٔ ٚحّی تٛنیٝ
ٔیٌطز٘س.
زضذهٛل ٞط یه اظ ظٔیٞٝٙبی فٛق زض ؾغح ثیٗإِّّی تبو ٖٛٙپیكطفتٞبیی
نٛضت ٌطفت ٝاؾت .ثٝفٛٙاٖ ٔخبَ زضذهٛل تٛٙؿ ظیؿتی زضیبیی  ٚقیالت ثیب٘یٝ
ضیىبٚیه( )6نبزض قس ٜو ٝزض آٖ ثیف اظ  50زِٚت تقٟس ٕ٘ٛزٜا٘س ٔالحؾبت
اوٛؾیؿتٕی ضا زض ٔسیطیت قیالت ذٛز ٔس٘ؾط لطاض زٙٞس .زضذهٛل ر ،ٍُٙانَٛ
رٍّٙساضی ضا زاضیٓ و ٝزض ارالؼ ؾطاٖ ظٔیٗ زض ضیٛزٚغا٘یط ٚتهٛیت ٌطزیس  ٚاؾبؼ
تهٕیٕبت ٌطفت ٝقس ٜثقسی زض ٘كؿتٞبی وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی ٔحؿٛة ٔیٌطز٘س.
ث ٝز٘جبَ آٖ تهٛیت ؾٙس حمٛلی غیطاِعاْآٚض ٔسیطیت پبیساض ر ٍُٙزض ٞفتٕیٗ ٘كؿت
ٔزٕـ رٔ ُّٔ ٍُٙتحس( )7تح َٛلبثُتٛرٟی زض افعایف تفب ٓٞثیٗإِّّی ثطای ٔسیطیت
پبیساض رٍُٞٙب ثٚ ٝرٛز آٚضز.
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ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی زض وكبٚضظی ٘یع قبٞس تحٛالتی زض ؾغح ثیٗإِّّی ثٛزٜ
اؾت .زض ایٗ چبضچٛة زض ٔزبٔـ ٔرتّف زضذهٛل ٔٙبعك حبضٜای ،حكطٜوفٞب،
ٔىب٘یعٜوطزٖ وكبٚضظی ،وكبٚضظی اضٌب٘یه ،وٙتطَ ثیِٛٛغیىی آفبتٔ ،سیطیت نحیح
ٌیبٞبٖ ثٙٔ ٝؾٛض افعایف ذسٔبت ٘بقی اظ اوٛؾیؿتٓٞب ،حبنّریعی ذبن ،وٙتطَ حكطات ٚ
حكطٜوفٞبی ضس آفبت ٘جبتی  ٚغیط ٜتهٕیٕبتی اتربش قس ٜاؾت.
چٙب٘چٔ ٝكرم اؾت ،ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی یه ضٚیىطز ٔٙغمٝای ربٔـ ٔیثبقس
و ٝعی آٖ حفبؽت  ٚاحیبی اوِٛٛغی ثب ٘یبظٞبی ا٘ؿب٘ی زض ٔ ٓٞیآٔیع٘س  ٚضٚاثظ اؾبؾی
ثیٗ ذٛقجرتی ارتٕبفی  ٚالتهبزی ثب ضفبٔ ٜحیغی ضا تمٛیت ٔیٕ٘بیٙس .زض ایٗ ضٚیىطز،
زِٚتٔ ،ؿئِٛیٗ ٔحّی ،ثرف ذهٛنی ،تكىُٞبی ٔطزْ ٟ٘بزٔ ،طزْ ٔحّی  ٚزیٍط فٛأُ
زضٌیط چبضچٛثی ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسف اوٛؾیؿتٓٞبی ؾبِٓ پبیساض تكىیُ ٔیزٙٞس وٝ
ذسٔبت  ٚوبالٞبی ٔتقسزی ضا زض رٟت تأٔیٗ ٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ فطأ ٓٞی آٚضزٞ .سف اظ
پیفٌطفتٗ ایٗ ضٚیىطز ،احیب  ٚپبیساضی فُٕ اوٛؾیؿتٓٞب ،ؾالٔت ثكطی ،افعایف ثٟطٜٚضی،
حفؼ تٛٙؿ ظیؿتی  ٚثبال ثطزٖ ویفیت ظ٘سٌی اؾت و ٝثب اٞساف التهبزی  ٚارتٕبفی زض ٓٞ
آٔیرتٝا٘س .ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ثبفج ٌؿتطـ ٌطزقٍطی ،ثٟجٛز ٚضقیت ٔٙبثـ عجیقی
اظرّٕ ٝتٙؾیٓ ویفیت  ٚوٕیت آة  ٚحفبؽت اظ ظیؿتٍبٜٞبی عجیقی ٔیقٛز.
مورد مطالعاتی رویکرد اکوسیستمی در حوزه آبریس انسلی
ثب فٙبیت ث ٝثحطا٘ی ثٛزٖ ٚضقیت تبالة ا٘عِی  ٚحجت آٖ زض فٟطؾت ٔ٘ٛتط ٚ
وٛٙا٘ؿی ٖٛضأؿطٔ ،ؤؾؿ ٝتٛؾقٕٞ ٝىبضی ثیٗ إِّّی غاپٗ ٔٛؾ ْٛث« ٝربیىب»(ٔ )8غبِقبتی
ضا ثط ضٚی حٛظ ٜآثطیع ا٘عِی زض اٚایُ ؾبَ  1382آغبظ ٕ٘ٛز و ٝتب اٚاذط ؾبَ  1383ازأٝ
زاقت .حبنُ ایٗ ٔغبِقبتٌ ،عاضقی تحت فٛٙاٖ «ٔغبِقٔ ٝسیطیت یىپبضچ ٝاوٛؾیؿتٓ
تبالة ا٘عِی زض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ»( )9ثٛز و ٝثب ٕٞىبضی ثطذی ٟ٘بزٞبی زاذّی اظرّٕٝ
ؾبظٔبٖ ٔحیظ ظیؿت تٟیٌ ٝطزیس ٚزض آٖ فال ٜٚثط ٔقطفی تٟسیسات ٔ ٚربعطات ،ضاٜحُٞبیی
ثطای حفبؽت  ٚثٟطٜثطزاضی پبیساض اظ تبالة ا٘عِی اضائ ٝقس ٜاؾت.
تبالة ا٘ عِی ثسِیُ لطاض زاقتٗ زض ٔؿیط پط٘سٌبٖ ٟٔبرط زض رٛٙة زضیبی ذعض اظ
إٞیت ثیٗإِّّی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜاظ ایٗض ٚزض ؾبَ  )1975(1354زض زثیطذب٘ ٝوٛٙا٘ؿیٖٛ
ضأؿط ثٝفٛٙاٖ «ؾبیت ثیٗإِّّی ضأؿط» حجت ٌطزیسٔ .ؿبحت تبالة ا٘عِی  193ویّٔٛتط
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ٔطثـ ٔ ٚؿبحت حٛظ ٜتحت پٛقف تحمیمبت (حٛظ ٜآثطیع)  3610ویّٔٛتط ٔطثـ ثٛز ٜوٝ
زاضای رٕقیتی حسٚز ٔ 1116یّی٘ ٖٛفط اؾت .پیف ثیٙی ٔیقٛز ثب ضقس  %1/8رٕقیت ،ایٗ
ضلٓ زض ؾبَ ٞسف یقٙی  1398ثٔ 1/52 ٝیّی٘ ٖٛفط افعایف یبثسٕٞ .چٙیٗ پیفثیٙی
ٔیقٛز تِٛیس ٘بذبِم اؾتبٖ ٌیالٖ تب ؾبَ ٞسف ثب ضقس  %5ثٔ 4/13 ٝیّیبضز تٔٛبٖ ثطؾس.
عجك ٌعاضـ ،تبالة ا٘عِی زچبض تٟسیسات رسی ٔی ثبقس  ٚثطای رٌّٛیطی اظ
٘بثٛزی آٖ ٘یبظ ث ٝضفـ تٟسیسات  ٚعطاحی  ٚارطای ثط٘بٔٞٝبی ربٔـ  ٚزضاظٔست زض حٛظٜ
آثطیع ٔیثبقس .تٟسیسات انّی زض حبَ حبضط ث ٝقطح ظیط ٔیثبقٙس:
ٚ .1ضٚز آةٞبی آِٛز ٚ ٜفبضالة ٞبی حٛظ ٜآثطیع ث ٝتبالة؛
ٚ .2ضٚز ظثبِٞٝبی (زفٗقس ٚ ٜزفٗ٘كسٔ )ٜطزْ ٔحّی  ٚپؿٕب٘سٞبی نٙبثـ ٚ
فقبِیتٞبی وكبٚضظی زض حٛظ ٜآثطیعث ٝتبالة؛
 .3ؾطاظیطقسٖ ضؾٛثبت (افٓ اظ اضٌب٘یه  ٚغیطاضٌب٘یه) ث ٝتبالة ذهٛنبً اظ ٔٙبعك
ثبالزؾتی حٛظ ٜآثطیع؛
ٚ .4رٛز ٌٟٔ ٝ٘ٛبرٓ ثیٍب٘ ٝث٘ ٝبْ آظٚال زض تبالة؛
 .5پبئیٗثٛزٖ ؾغح اعالفبت ٚآٌبٞیٞبی فٕٔٛی اظ تٟسیسات  ٚپیبٔسٞبی آٖ ثطای تبالة؛

 .6فسْ ٚرٛز ؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾت ثطای ٕٞبٍٙٞی ٟ٘بزٞبی زضٌیط زض حٛظ ٜآثطیع؛
 .7فسْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ٔطزْٟ٘ ،بزٞبی زاذّی ٔؿؤ ٚ َٚؾبیط فٛأُ ٔؤحط ثط تبالة؛
عجك ٌعاضـ ،رٟت تحمك حفبؽت ٔحیظ ظیؿت  ٚثٟطٜثطزاضی پبیساض تبالة،
عطاحی  ٚارطای قف ثط٘بٔ ٝتب ؾبَ ٞسف ثكطح شیُ ضطٚضیؿت:
 .1ثط٘بٔٔ ٝسیطیت اوِٛٛغیىی تبالة؛
 .2ثط٘بٔٔ ٝسیطیت حٛظ ٜآثطیع؛
 .3ثط٘بٔٔ ٝسیطیت فبضالةٞب؛
 .4ثط٘بٔٔ ٝسیطیت پؿٕب٘سٞبی ربٔس؛
 .5ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی ظیؿت ٔحیغی؛
 .6ثط٘بٔ ٝؾبذتبضی ثطای ارطا.
ثسیٟی اؾت زض چبضچٛة ثط٘بٔٞٝبی یبزقس ٜوّی ٝفٛأُ ٔؤحط ثط ٚضقیت تبالة زض
حٛظ ٜآثطیع اظرّٕ ٝپؿٕب٘سٞب  ٚفبضالةٞبی نٙبیـ ٙٔ ٚبعك ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضیٔ ،یعاٖ ثبضـ
 ٚآةٞبی ٚضٚزی ث ٝحٛظ ،ٜؾبظٚوبضٞبی ٔطثٛع ،ٝزأپطٚضی ،حیبت ٚحف ،وكبٚضظی،
ظثبِٞٝبی ٔطاوع پعقىی ،افعایف آٌبٞی فٕٔٛی  ٚآٔٛظـ ٔٛضز ذغبة لطاض ٌیط٘س .ربِتتٛرٝ
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ایٙى ٝعجك ٘تیز ٝتحمیمبت ،ثبیس وّیٟ٘ ٝبزٞبی زِٚتی  ٚغیطزِٚتی ٔطثٛع ٝوكٛض اظرّٕٝ
ؾبظٔبٖ ٔحیظ ظیؿتٚ ،ظاضت رٟبز وكبٚضظیٚ ،ظاضت نٙبیـٚ ،ظاضت ٔؿىٗ  ٚقٟطؾبظی،
ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـٚ ،ظاضت آٔٛظـ فبِی ،قٟطزاضیٞب ،قٛضاٞبی قٟط  ٚضٚؾتب،
تكىُ ٞبی ٔطزْ ٟ٘بز  ٚحتی ضٞجطاٖ ٔصٞجی  ٚثرف ذهٛنی ثبیؿتی زض حُ ٔكىالت،
ضفـ ٔٛا٘ـ  ٚثط٘بٔٝضیعی  ٚارطا ٔكبضوت ٕ٘بیٙس.
نتیجه گیری
زض ایٗ ٔمبِ ٝتالـ قس ز ٚضٚیىطز فٕس ٜزض ؾغٛح ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی یقٙی
«تٛؾق ٝپبیساض» « ٚاوٛؾیؿتٕی» زض ثطذٛضز ثب ٔٙبثـ عجیقی ٔ ٚحیظ ظیؿت تكطیح
ٌطزز .ربِت تٛر ٝآ٘ى ٝفٙبنط انّی ٔٛضز تٛر ٚ ٝتكىیُ زٙٞسٞ ٜط ز ٚضٚیىطز ٔكبثٝ
ٔیثبقٙسٞ .ط ز ٚضٚیىطز ٔٛضزتٛر ٝربٔق ٝثكطی ٞؿتٙس ٔ ٚكىّی زض قٙبذت  ٚاحجبت
إٞیت آٟ٘ب ٚرٛز ٘ساضزٞ .ط ز ٚزاضای اثقبز ارتٕبفی ،التهبزی  ٚظیؿتٔحیغی ٞؿتٙس .أب
ٚرٛز ٔالحؾبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٞط ٔٙغم ٝرغطافیبیی اظرّٕٔ ٝالحؾبت ّٔی  ٚؾیبؾی ٔب٘ـ
اظ آٖ قس ٜو ٝربٔق ٝثیٗ إِّّی ثتٛا٘س زض ٔصاوطات ٔطثٛع ٝپیكطفت ٔغّٛة ٛٔ ٚضز ا٘تؾبض
ضا زاقت ٝثبقسٔ .مبیؿ ٝز ٚضٚیىطز ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضٚیىطز تٛؾق ٝپبیساض فطاٌیطتط ثٛزٜ
زض ٔهٛثبت رٛأـ ثیٗإِّّی ٙٔ ٚغمٝای اظ ٔمجِٛیت  ٚپیكطفت ثیكتطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ
اؾت.
زض ضٚیىطز تٛؾق ٝپبیساض ضوٗ «حفبؽت اظ ٔحیظظیؿت» زض ٔٛضقی ٔتٛاظٖ ٚ
قب٘ ٝث ٝقب٘ ٝز ٚضوٗ «تٛؾق ٝارتٕبفی» « ٚتٛؾق ٝالتهبزی» لطاض زاضز  ٚزض آٖ
چبضچٛة ثبیؿتی ٕٞعٔبٖ ثٞ ٝط ؾ ٝضوٗ تٛر ٝزاقت  ٚآحبض ٔٙفی ٔ ٚخجت ٞط یه ثط
زیٍطی ضا اضظیبثی ٕ٘ٛز .عجك تهٕیٓ ارالؼ ؾطاٖ ظٔیٗ ،ضٚیىطز تٛؾق ٝپبیساض ٔتِٛی
زاضز  ٚآٖ وٕیؿی ٖٛپبیساض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس اؾت و ٝفقبال٘ ٚ ٝثب ثطذٛضزاضی اظ ثط٘بٔٝ
وبضی تب ؾبَ  )1394(2015ث ٝثطضؾی ٔكىالت ٛٔ ٚا٘ـ ٘ ٚیع تقییٗ ؾیبؾتٞب زض
ؾغٛح ٔرتّف ّٔی ٙٔ ٚغمٝای ثطای ضفـ ٔٛا٘ـ ٔیپطزاظز .فال ٜٚثط آٖ ،زض ٔمیبؼ
وٕتطی ٟ٘بزٞبی ٚاثؿت ٝث ٝوٛٙا٘ؿیٖٞٛبی ظیؿت ٔحیغی ،وٕیؿیٖٞٛبی ظیطٔزٕٛفٝ
قٛضای ارتٕبفی  ٚالتهبزی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٘ؾیط وٕیؿیٔ ٖٛمبْ ظٖ ،وٕیؿیٖٛ
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تٛؾق ٝارتٕبفی ٔ ٚزٕـ ر ٍُٙؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس رٟت ٘یُ ث ٝتٛؾق ٝپبیساض تالـ
ٔیوٙٙس.
ٞط چٙس ازأ ٝوبض وٕیؿی ٖٛتٛؾق ٝپبیساض ثب الجبِی رٟب٘ی ضٚثط ٚاؾت ،ثطذی
زِٚتٞب اظرّٕ ٝزِٚت ٞبی فض ٛاتحبزی ٝاضٚپب ثب اثطاظ ٘بضضبیتی اظ فسْ تٛر ٝوبفی آٖ
وٕیؿی ٖٛث ٝاثقبز ظیؿت ٔحیغی ،ذٛاٞبٖ ؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾتتطی ثطای حفؼ ٔحیظ
ظیؿت ٞؿتٙس و ٝربی عطح ٔفهُتط آٖ زض ایٗ ٔمبِ٘ ٝیؿت.
ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ٘یع ثب ٔٛا٘قی زض ؾغح ثیٗإِّّی ٔٛار ٝاؾت  ٚاظ ایٙطٚ
تحمك آٖ ثب ؾطفت وٕتطی ث ٝپیف ٔی ضٚز .زض ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ثُقس ٔحیظ ظیؿت
اظ ربیٍب ٜانّی  ٚثطتط ثطذٛضزاض اؾت .حفؼ ٔٙبثـ ٌیبٞی ،آة ،ذبن ٛٞ ٚا اظ اِٛٚیت
ثطذٛضزاض٘س.
اِجت ٝقىی ٘یؿت و ٝثب حفؼ ٔٙبثـ عجیقی  ٚثٟطٜثطزاضی پبیساض اظ آٟ٘ب ٕٝٞ
ٔطزْ زض زضاظٔست ؾٛز ٔیثط٘س  ٚضا ٜثطای تٛؾق ٝارتٕبفی  ٚالتهبزی ٘ ٚیع حفؼ تٛٙؿ
فطٍٙٞی  ٚتٛٙؿ ظیؿتی ٕٛٞاض ٔیٌطزز ،أب ایٗ ضا ٜثب ؾٍٙالخٞب ٛٔ ٚا٘ـ ثیكتطی
ذهٛنبً زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٛٔ ٝار ٝاؾت .ثؿیبضی اظ ٔطزْ زض ایٗ زؾت ٝاظ
وكٛضٞب ث ٝزِیُ ٚرٛز فمط  ٚفمساٖ تٛؾق ،ٝثطای ازأ ٝحیبت  ٚثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی اِٚیٝ
ذٛز ث ٝاؾتفبز٘ ٜبپبیساض  ٚثیضٚی ٝاظ ٔٙبثـ عجیقی ٔیپطزاظ٘س .ثطای تأٔیٗ ا٘طغی ،وؿت
زضآٔس ٘ ٚیُ ث ٝتٛؾق ٝث ٝالسأبتی زؾت ٔیظ٘س وٙٔ ٝزط ث ٝرٍُٙظزایی ،آِٛزٜقسٖ
آة  ٚذبن ،اظ ثیٗ ضفتٗ ٔٙبثـ آة  ٚپٛقف ٌیبٞی٘ ،بثٛزی حیبت ٚحف  ٚافعایف
ثالیبی عجیقی اظرّٕ ٝؾیُ  ٚضا٘ف ظٔیٗ ٔیق٘ٛس  ٚزض ٟ٘بیت ثبفج ٘بثٛزی
اوٛؾیؿتٓٞب ٔیٌطز٘س .ثط ایٗ ٘بضؾبییٞب ثبیؿتی ٔسیطیت ٘بٔغّٛة ٔٙبثـ عجیقی ٚ
ٔحیظ ظیؿت ا٘ؿب٘ی ٔ ٚكىالت ٘بقی اظ فسْ ٕٞىبضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثیٗ ٟ٘بزٞبی
ٔرتّف  ٚزضٌیط ضا افعٚز .زض غبِت وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ،ٝاضظـٌصاضی ٚالقی
التهبزی ثط ضٚی ٔٙبثـ عجیقی نٛضت ٍ٘طفتِ ٚ ٝصا ث ٝفٙبنط تكىیُزٙٞس ٜاوٛؾیؿتٓٞب
اظرّٕ ٝآة ،ذبنٌ ،یبٛٞ ،ٜا  ٚرب٘ساضاٖ ثٟبی وٕی زازٔ ٜیقٛز .آٔٛظـ  ٚاعالؿضؾب٘ی
زض حس ٔغّٛة ٘یؿت  ٚاظ ایٗ ضٔ ٚطزْ ٔ ٚؿؤِیٗ فبلس آٌبٞی وبفی اظ اضظـ ٔٙبثـ
عجیقی  ٚپیبٔسٞبی فبرق ٝثبض ٘بثٛزی اوٛؾیؿتٓٞب زض وٛتبٜٔست  ٚزضاظٔست ٞؿتٙس.
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اٌط ث ٝاظ ثیٗ ضفتٗ تسضیزی ٔحیظ ظیؿت زض ؾغح ٚؾیـ ثیافتٙب ثبقیٓ زض
ضاٞی پط ذغب لسْ ٌصاضزٜایٓ .فسْ ضفبیت حطیٓ ٔٙبعك ٔحسٚز حفبؽتقس ٚ ٜتزبٚظ ثٝ
حطیٓ آٟ٘ب ثب عطحٞبی ٘بپبیساض تٛؾقٝای ٘ؾیط احساث ربز ،ٜقٟطنؾبظی ،اؾترطاد
ٔقبزٖ  ٚغیط ٜذٛز ٘كب٘ٝای ضٚقٗ اظ فسْ آٌبٞی ٔ ٚؿؤِیتپصیطی ٘ؿجت ث ٝپیبٔسٞبی
٘بٌٛاض ایٌٗ ٝ٘ٛالسأبت زض زضاظٔست اؾت .فال ٜٚثط آٖ ،ثطذی السأبت وكٛضٞبی
تٛؾقٝیبفت ٝزض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق٘ ٝؾیط ثٟطٜثطزاضی ثیضٚی ٝاظ آثعیبٖ -آ٘چ ٝزض
ؾٛاحُ الیب٘ٛؼ اعّؽ زض غطة آفطیمب ٔیٌصضز ٚ -چٛة رٍُٞٙب ٙٔ ٚبثـ ٔقس٘ی ثطای
تأٔیٗ ٔبیحتبد ذٛز ض٘ٚس ٘بثٛزی اوٛؾیؿتٓٞب زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝضا تكسیس
ٔیٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ذٛززاضی وكٛضٞبی پیكطفت ٝاظ افعایف وٕهٞبی ٔبِی ،ا٘تمبَ
فٙبٚضیٞبی پیكطفت ٝث ٝوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝثب ٘طخٞبی ٔٙبؾت  ٚتطریحی ٚ
تجبزَ زا٘ف  ٚتزطثیبت ذٛز ثبفج ٔیٌطز٘س و ٝزِٚتٞبی زض حبَ تٛؾق ٝتقٟسات
وٕتطی ضا زض ضاثغ ٝثب ٔحیظ ظیؿت  ٚپیف ٌطفتٗ ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی زض ٔزبٔـ
ثیٗإِّّی ثپصیط٘س.
ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی ٔتِٛی ذبنی زض ٟ٘بزٞبی ثیٗإِّّی ٘ساضز ِٚی ٔیتٛاٖ اظ
وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی ثٝفٛٙاٖ یه اثعاض حمٛلی اِعاْآٚض و ٝزض ثطٞٝٞبی ظٔب٘ی ذبنی
فٙبنط ٔؤحط ثط حفؼ اوٛؾیؿتٓ ٞب ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٚ ٜضٕٛٙٞزٞبیی ضا اضائ ٝوطزٜ
اؾت یبز ٕ٘ٛز .اِجت ٝایٗ أیسٚاضی ٚرٛز زاضز و ٝثب ٌصض ظٔبٖ  ٚافعایف آٌبٞی ثكطی
٘ؿجت ث ٝفٛالت ٘بٌٛاض ٘بثٛزی ٔحیظظیؿت ٙٔ ٚبثـ عجیقی ثبیؿتی ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی
ثیكتط ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز ٕٞ ٚىبضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞط چ ٝثیكتط ٟ٘بزٞبی زاذّی زِٚتی
ٔ ٚس٘ی زض ؾغح ّٔی ٘ ٚیع ٕٞىبضی زِٚتٞب زض فطن ٝثیٗإِّّی  ٚافعایف ٔٙبثـ ٔبِی ٚ
ا٘تمبَ فٙبٚضی ٔٛضز ٘یبظ ضا ثٝز٘جبَ زاقت ٝثبقسٕٞ .چٙیٗ ثبیؿتی أیسٚاض ثٛز وٝ
ٔسیطاٖ زض ؾغٛح ّٔی  ٚثیٗاِ ّّٕی ثب اؾتفبز ٜاظ تزطثیبت ٌصقت ٚ ٝآذطیٗ تحٛالت زض
فطن ٝفّٓ  ٚزا٘ف ثٌٝ٘ٛٝای فُٕ ٕ٘بیٙس وٞ ٝط یه اظ ؾ ٝضوٗ تٛؾق ٝپبیساض یقٙی
تٛؾق ٝارتٕبفی ،تٛؾق ٝالتهبزی  ٚحفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت ٕٞعٔبٖ زض ٔطاحُ ٔرتّف
لبٌٖ٘ٛصاضی  ٚارطا ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیط٘س ٞ ٚیچوساْ لطثب٘ی زیٍطی ٍ٘طزز .ربٔقٝ
ثكطی ثبیؿتی ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜثبقس و ٝپیكطفت زض ظٔیٞ ٝٙط ضوٗ اظ اضوبٖ ؾٌٝب٘ٝ
تٛؾق ٝپبیساض ثس ٖٚپیكطفت زض زیٍط اضوبٖ ٕٔىٗ  ٚپبیساض ٘یؿت.
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زض ایٗ ثیٗ ثبیؿتی ٔتصوط قس و ٝتحمك تٛؾق ٝپبیساض  ٚضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی
زض ٞط وكٛض ٘یبظ ث ٝثٟطٌٜیطی اظ زا٘ف  ٚتزطثیبت زاذّی ٘ ٚیع ذبضری زاضز تب ثتٛاٖ زض
وٛتبٜتطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ اٞساف  ٚچبضچٛةٞب ٔ ٚؿیط ضا ٔكرم ٕ٘ٛز ٚ ٜحطوتٞبی الظْ
زض ؾغح ّٔی نٛضت پصیطز .ایٗ ٕٔٞ ٟٓچٙیٗ ٘یبظ ث ٝتسٚیٗ  ٚتهٛیت ضاٞجطزٞبی
ذبل ذٛز ٘ؾیط «ضاٞجطز تٛؾق ٝپبیساض» زاضز ثٌٝ٘ٛٝای و ٝپؽ اظ عی ٔطاحُ
وبضقٙبؾی  ٚتهٛیت عجك ٔمطضات زاذّی ،پبی ٚ ٝاؾبؼ حطوت ٔ ٚكرموٙٙسٚ ٜؽبیف
ٟ٘بزٞبی زضٌیط ٔ ٚؿؤ َٚثبقس .ثب زضن إٞیت ٚرٛز ضاٞجطز تٛؾق ٝپبیساض ،ؾطاٖ
قطوتوٙٙس ٜزض وٙفطا٘ؽ ثیٗإِّّی ٔحیظ ظیؿت  ٚتٛؾق ٝزض ضیٛزٚغا٘یط ٚاظ وّیٝ
زِٚتٞب ٔی ذٛاٙٞس و ٝضاٞجطزٞبی تٛؾق ٝپبیساض ّٔی ذٛز ضا تسٚیٗ ٕ٘ٛز ٜث ٝارطا
ٌصاض٘س )10(.آذطیٗ ٌطزٕٞبیی فبِیضتج ٝثیٗإِّّی ،ارالؼ ؾطاٖ ثطای تٛؾق ٝپبیساض
ٔیثبقس و ٝزض ثط٘بٔ ٝفُٕ ذٛز( )11اظ وّی ٝزِٚتٞبیی و ٝضاٞجطز ّٔی ذٛز زض ظٔیٝٙ
تٛؾق ٝپبیساض ضا ٔكرم ٕ٘ٛٙزٜا٘س ٔیذٛاٞس و ٝحساوخط تب ؾبَ )1384( 2005
ضاٞجطزٞبی ّٔی ذٛز زضذهٛل تٛؾق ٝپبیساض ضا تهٛیت ٕ٘ٛز ٜث ٝارطا زضآٚض٘س.
٘تیز ٝآ٘ى ،ٝفّیضغٓ ٚرٛز ثطذی اذتالفبت زض ؾغح ثیٗإِّّی ،ثط وّیٝ
وكٛضٞب فطو اؾت و ٝاظ فطنت اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜثب ا٘تربة ضٚیىطزی ٔٙبؾت  ٚتسٚیٗ ٚ
تهٛیت ضاٞجطزٞبی ربٔـٌ ،بْٞبی فّٕی زض رٟت تٛؾق ٝپبیساض  ٚحفبؽت اظ
اوٛؾیؿتٓٞبی ّٔی  ٚفطأّی ثطزاض٘س.
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