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زض ز٘يبي أطٚظ وٝ ضلبثت قبِٛزٜ انّي ضٚاثظ ثيٗ وكٛضٞب ضا تكىيُ ٔي زٞس،إٞيت ٚ ٌؿتطزٌي ٔكىالت 

ظيؿت ٔحيغي يىي اظ فٛأُ ٔقسٚز ٚ پطضٍ٘ي اؾت وٝ ٕٞىبضي ٚ ٕٞسِي رٟب٘ي ضا ثطاٍ٘يرتٝ ٚ ّٔتٟب ٚ زِٚتٟب ضا 

ٓ  آٚضزٜ اؾت ٝ ا٘س وٝ تأذيط زض . پيطأٖٛ وبٞف ايٗ ٔكىالت ٌطز ٞ  اوٖٙٛ رٟب٘يبٖ ايٗ ٚالقيت ضا زضيبفت

ٓ پبقيسٜ ٚ پيبٔسٞبي  ٘بٌٛاض ٚ  چبضٜ ا٘سيكي ثطاي ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ٔي تٛا٘س قيطاظٜ ٞبي حيبت ضا اظ ٞ

ٝ  ز٘جبَ زاقتٝ ثبقس .  ٔهيجت ثبضي ثطاي ٕٞٝ ؾبوٙبٖ وطٜ ذبوي ث

ٌطْ قسٖ ظٔيٗ ٚ پيبٔسٞبي الّيٕي ٚ ظيؿتي آٖ، تجسيُ ثٝ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٍ٘طا٘ي ٞبي ضٚظ قسٜ ٚ ٔٛضٛؿ 

رٕقيت رٟبٖ ٕٞچٙبٖ ثب قتبة ضٚ ثٝ افعايف اؾت ٚ . ثؿيبضي اظ ٘كؿتٟبي رٟب٘ي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت

ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي، ٔٙبثـ ٔٛرٛز ضا پيٛؾتٝ تحّيُ ثطزٜ ٚ تأٔيٗ ٘يبظٞبي رٕقيت 

ظ٘سٌي ٔجتٙي ثط ٔٛاز قيٕيبيي؛ آة، ذبن ٚ ٞٛا ضا زض ؾغح  تِٛيس ٚ. ٔٛرٛز ضا ثب زقٛاضي ٔٛارٝ ؾبذتٝ اؾت

ٝ اي زض رٟبٖ ضا ٔي تٛاٖ يبفت وٝ زچبض يه يب چٙس ٘ٛؿ آِٛزٌي  ٌؿتطزٜ آِٛزٜ وطزٜ ثٝ عٛضي وٝ زيٍط ثٙسضت ٘مغ

ٝ ٞبي رب٘ساضاٖ ضا  ترطيت ظيؿتٍبٟٞب زض وٙبض نيس، قىبض ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ثي ضٚيٝ،. ٘كسٜ ثبقس ٘ؿُ تقسازي اظ ٌٛ٘

. ٔٙمطو ؾبذتٝ ٚ ثؿيبضي زيٍط ضا تب آؾتب٘ٝ ا٘مطاو پيف ثطزٜ اؾت

زضيبفت تٟسيسات ٔٛرٛز ثؿيبضي اظ . ٔحيظ ظيؿت ايٗ ثؿتط حيبت زض ذغط اؾت، أب ٞٙٛظربي أيسٚاضي ٞؿت

 اؾتفبزٜ اظ اثعاضٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ اٞطٟٔبي ؾيبؾي، وٛقف ثطاي . ٔطزْ رٟبٖ ضا ثٝ چبضٜ ا٘سيكي ٚ تالـ ٚا زاقتٝ اؾت

ٕٞؿٛ وطزٖ قبِٛزٜ ٞبي التهبز ثب ٔحيظ ظيؿت، ايزبز ٚ ثٝ وبضٌيطي فٙبٚضيٟبي ظيؿت ٔحيغي ٚ ؾبظٌبض ثب 

 ٔحيظ ظيؿت ٚ تالـ ثطاي تغييط ضفتبض ربٔقٝ اظ رّٕٝ ٟٕٔتطيٗ فقبِيتٟبي زض حبَ ا٘زبْ اؾت ٚ ٟٔٓ آ٘ىٝ 

. آٌبٜ ؾبظي، اعالؿ ضؾب٘ي ٚ آٔٛظـ ٘مغٝ قطٚؿ ٕٞٝ ايٗ السأبت ثٛزٜ اؾت

 زض اؾتىّٟٓ ثطٌعاض قس تبوٖٙٛ پيٛؾتٝ ثط إٞيت ٚ 1972اظ اِٚيٗ وٙفطا٘ؽ رٟب٘ي ٔحيظ ظيؿت وٝ زض ؾبَ 

ضطٚضت آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي تأويس  قسٜ ٚ ثطذي اظ وكٛضٞبي تٛؾقٝ يبفتٝ ٘يع السأبت ٔٙؿزٕي ضا ثطاي 

ٝ ا٘س ٚ اوٖٙٛ قبٞس ثٝ ثبض ٘كؿتٗ ايٗ آٔٛظقٟب ٚ حبوٓ قسٖ فطًٞٙ  پيكجطز آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي زض پيف ٌطفت

.  ظيؿت ٔحيغي زض رٛأـ ذٛز ٞؿتٙس

وكٛض ٔب ٘يع ثٝ فٙٛاٖ ثركي اظ ظيؿتىطٜ، اظ يىؿٛ ثطذي اظ ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ضا ثٝ عٛض ٔكتطن ثب ؾبيط 

 لطاض  ٌطفتٗ  ٘مبط رٟبٖ تزطثٝ ٔي وٙس ٚ اظ ؾٛي زيٍط، ثٝ زِيُ ثطذي ٚيػٌيٟبي ذبل ٔب٘ٙس ضقس ثبالي رٕقيت ٚ

زض ٌطٜٚ وكٛضٞبي زض حبَ  تٛؾقٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ٚيػٌيٟب ٚ ٔحسٚزيتٟبي الّيٕي زچبض ٔكىالت ذبل ٚ ٔضبففي 

أب ٔتأؾفب٘ٝ ثطذالف وكٛضٞبي پيكطفتٝ ٚ ٔب٘ٙس ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ، ؾطفت ٚ ٌؿتطزٌي . اؾت

ٖ  ضفت اظ ٔكىالت ثٝ  ثب پصيطـ ايٗ ٚالقيت ٚ ثب افتمبز ثٝ ايٗ وٝ. السأبت چبضٜ  رٛيب٘ٝ ثؿيبض وٓ اؾت ثطاي ثطٚ

ٝ رب٘جٝ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي وكٛض  ثطذٛضزي فقبَ ٘يبظ اؾت، ضطٚضت ا٘زبْ السأبت رسي ٚ ٕٞ

ٝ  وبضٌيطي فٙبٚضيٟبي ؾبظٌبض ثب ٔحيظ ظيؿت، اتربش ؾيبؾتٟبي ٔبِي ٔٙبؾت ٚ  آقىبض ٔي ٌطزز؛ ٚضـ لٛا٘يٗ رسيس، ث
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أب ظيط ثٙب ٚ پيف ٘يبظ اؾبؾي ٕٞٝ ايٗ السأبت آٌبٜ ؾبظي ربٔقٝ . تغييط ضفتبض ربٔقٝ اظ رّٕٝ ايٗ السأبت اؾت

ٝ اَٚ اظ عطيك آٔٛظـ ٚ ؾپؽ اظ عطيك اعالؿ ضؾب٘ي اؾت ايزبز زيسٌبٟٞبي ظيؿت ٔحيغي زضيه لبٍ٘ٛ٘عاض،   .زضٔطحّ

ٖ  ذب٘ٝ زاض ٚ ٞط يه اظ افطاز زيٍط ربٔقٝ اِٚيٗ  اؾتبز زا٘كٍبٜ، ٔقّٓ،زا٘ف آٔٛظ، ٔسيط نٙقت،وبضٌط،وكبٚضظ، وبضٔٙس، ظ

ٝ ؾبظي حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت زض يه ربٔقٝ اؾت وٝ تٟٙب اظ عطيك آٔٛظـ أىب٘پصيط  الساْ الظْ ثطاي ٟ٘بزيٙ

. ٔي ثبقس

ُ  حفبؽت ٔحيظ ظيؿت  ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٟٔٓ ٚ ثٝ ٔٙؾٛض ٌؿتطـ ٞط چٝ ثيكتط آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي، ازاضٜ و

ٝ ٞبي ٔرتّفي ضا ثطاي آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ٔحيظ ظيؿت ثٝ ٌطٟٚٞبي ٔرتّف ربٔقٝ، اظ رّٕٝ  اؾتبٖ انفٟبٖ، ثط٘بٔ

حبضط ٘يع زض ٕٞيٗ ضاؾتب ٚ ثب ٞسف تأٔيٗ يه ٔٙجـ  فطٍٞٙيبٖ ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ زض پيف  ٌطفتٝ اؾت ٚ تٟيٝ ٔزٕٛفٝ

.  تىٕيّي ثطاي قطوت وٙٙسٌبٖ زض وبضٌبٟٞبي  آٔٛظقي نٛضت ٌطفتٝ اؾت آٔٛظقي

زض ثرف اَٚ اثتسا ٔفْٟٛ ٔحيظ ظيؿت ٚ حفبؽت آٖ تكطيح  . ايٗ ٔزٕٛفٝ زض ؾٝ ثرف وّي تسٚيٗ ٌطزيسٜ اؾت

ٌطزيسٜ ٚ ؾپؽ تالـ قسٜ تب ثب اؾتٙبز ثٝ ثطذي آٔبض ٚ ٌعاضقٟبي ٔٛرٛز إٞيت ثحطاٖ ٔحيظ ظيؿت ٚ ضطٚضت 

زض ثرف ثقسي اثتسا ضٚاثظ ثيٗ رب٘ساضاٖ ٚ ٔحيظ ظيؿت تٛضيح زازٜ قسٜ اؾت ٚ     . حفبؽت اظ آٖ تجييٗ قٛز

ؾطا٘زبْ، ثرف پبيب٘ي . پؽ  اظ  آٖ ٔٛضٛفبت ٟٔٓ ظيؿت ٔحيغي ثٝ  نٛضت رساٌب٘ٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ  اؾت

ـ ٔحيظ ظيؿت زض وكٛض      ٝ تكطيح پكتٛا٘ٝ لب٘ٛ٘ي آٔٛظ ٚ إٞيت آٔٛظـ ٔحيظ ظيؿت،ث رعٜٚ ضٕٗ تٛضيح پيكيٙٝ  

ٚ ؾپؽ  فّٕىطز ازاضٜ وُ  حفبؽت  ٔحيظ ظيؿت انفٟبٖ زض ظٔيٙٝ ارطاي آٔٛظقٟبي ٍٕٞب٘ي ٔحيظ ظيؿت زض  پطزاذتٝ 

ٝ ٞبي ٔٛفك وبضٞبي ا٘زبْ قسٜ ضا ثٝ  عٛض  ذالنٝ ٔقطفي ٔي وٙس ٚ  پطٚضـ ضا قطح زازٜ ٚ يىي اظ ٕ٘ٛ٘ ـ   زض . آٔٛظ

ٝ ٞبي فّٕي  ٍ٘بضـ ايٗ ٔزٕٛفٝ تالـ قس تب ٔغبِت ثٝ  عٛض ؾبزٜ ٚ لبثُ فٟٓ ثيبٖ قٛز ٚ ذٛا٘ٙسٌبٖ ثب پيف  ظٔيٙ

ثي قه ٘ؾطٞب ٚ پيكٟٙبزٞبي ؾبظ٘سٜ قٕب ٔي تٛا٘س ٔب ضا زض ٞط چٝ پطثبضتط . ٌٛ٘بٌٖٛ ثتٛا٘ٙس اظ آٖ ثٟطٜ ٔٙس قٛ٘س

. ؾبذتٗ ايٗ ٔزٕٛفٝ يبضي زٞس

ٔحيظ ظيؿت ٚاغٜ اي اؾت وٝ ٞط ضٚظ ثبضٞب ٚ ثبضٞب زض ضؾب٘ٝ ٞب ٚ ٔغجٛفبت ثٝ وبض ٔي ضٚز ِٚي ثؿيبضي اظ افطاز 

ثطذي افطاز ٔحيظ ظيؿت ضا ٔقبزَ فضبي . ربٔقٝ ثطزاقتٟبي ٔتفبٚتي اظ آٖ زاض٘س ٚ تقطيف زضؾت آٖ ضا ٕ٘ي زا٘ٙس

ؾجع ٔي زا٘ٙس ٚ ثطذي زيٍط ٔحيظ ٞبي عجيقي ٔب٘ٙس رٍُٙ ٚ ضٚزذب٘ٝ ضا ٔحيظ ظيؿت ٔي زا٘ٙس ٚ ثطاي ثطذي 

أب ثطاؾتي ثٝ چٝ چيع يب وزب ٔحيظ ظيؿت ٌفتٝ ٔي قٛز؟ . زيٍط ٔحيظ ظيؿت تسافي وٙٙسٜ آِٛزٌي ٞب اؾت

تبوٖٙٛ تقبضيف ظيبزي اظ ٔحيظ ظيؿت اضايٝ قسٜ اؾت ٚ ثطضؾي آٟ٘ب ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ثيكتط آٟ٘ب ثٝ ؾٝ ٚيػٌي 

ٔحيغي وٝ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ضا احبعٝ ٔي وٙس؛ ٔحيغي وٝ ثط ٔٛرٛزات ظ٘سٜ تأحيط ٔي ٌصاضز؛ ٚ ٔحيغي : اقبضٜ زاض٘س

ثٙبثط ايٗ ٔحيغي وٝ زاضاي ايٗ ؾٝ ٚيػٌي ثبقس ضا ٔي تٛاٖ ٔحيظ ظيؿت . وٝ اظ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ تأحيط ٔي پصيطز

زض ظثبٖ فبضؾي، ثب ثطضؾي زٚ ثرف تكىيُ زٞٙسٜ ٚاغٜ ٔحيظ ظيؿت يقٙي ٔحيظ ٚ ظيؿت ٚ تغجيك آٖ ثب . ٘بٔيس

. ٚيػٌيٟبي ٔكتطن تقبضيف ٔحيظ ظيؿت، ٔي تٛاٖ ثٝ تقطيف ٔٙبؾجي اظ آٖ ضؾيس
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 ٘يع زالِت ثط "ظيؿت"ويفيت . ٔحيظ ثٝ آ٘چٝ پيطأٖٛ يه پسيسٜ يب ٔٛرٛز ضا احبعٝ وطزٜ اؾت ٌفتٝ ٔي قٛز

حبِتي زاضز وٝ زض ٔٛرٛز ظ٘سٜ اتفبق ٔي افتس ٚ ٔٛرٛز ظ٘سٜ ثٝ ٔٛرٛزي ٌفتٝ ٔي قٛز وٝ زاضاي چٟبض ذهٛنيت 

ثٙبثط ايٗ، ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔٛرٛزات ظ٘سٜ، ٔي تٛاٖ . تٙفؽ، تغصيٝ، ضقس ٚ تِٛيس ٔخُ ثبقس

أب ٌٛ٘بٌٛ٘ي . ٔٛرٛزات ٔرتّفي ضا ٔكبٞسٜ وطز اظ يه ًٟ٘ٙ، فيُ يب زضذت فؾيٓ اِزخٝ تب يه حكطٜ ثؿيبض ضيع

 ٔٛرٛزات ظ٘سٜ اظ ايٗ ٞٓ فطاتط اؾت، ثؿيبضي اظ ٔٛرٛزات ضيع وٝ ثب چكٓ غيط ٔؿّح زيسٜ ٕ٘ي قٛ٘س ٔب٘ٙس 

پؽ ٔي تٛاٖ زيس وٝ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ تمطيجبً زض ٕٞٝ رب ٚرٛز . ته ؾِّٛي ٞب ٚ ثبوتطثٟب ٘يع ٔٛرٛز ظ٘سٜ ٞؿتٙس

 .  زاض٘س، زض ثركي اظ اتٕؿفط، ؾغح ظٔيٗ ٚ فٕمي اظ ذبن

اظ عطف زيٍط، آٖ ٘مبعي وٝ ثٝ زِيُ قطايظ ؾرت ٔحيغي، فبضي اظ ٔٛرٛز ظ٘سٜ ٞؿتٙس ٘يع ثط ايٗ ٔٛرٛزات تأحيط 

. ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ ٌفت ٔحيظ ظيؿت قبُٔ ٕٞٝ ٘مبط وطٜ ظٔيٗ ٔي قٛز. ٔي ٌصاض٘س يب اظ آٟ٘ب تأحيط ٔي پصيط٘س

ضٚقٗ اؾت آ٘چٝ تٛؾظ اوخط ٔطزْ ثٝ فٙٛاٖ ٔحيظ ظيؿت قٙبذتٝ ٔي قٛز ٔب٘ٙس ثطوٝ، رٍُٙ، ضٚزذب٘ٝ ٚ زضيبچٝ، 

٘يع ثركٟبيي اظ ٔحيظ ظيؿت ٞؿتٙس ٚ ثب تقطيف ربٔـ ٔحيظ ظيؿت ٔغبيطتي ٘ساضز ٚ تٟٙب ثٝ زِيُ قطايظ عجيقي ٚ 

.   تٙٛؿ ٚ تقساز ثبالي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ زض آٟ٘ب تٛرٝ ثيكتطي ضا ثٝ ذٛز رّت ٔي وٙٙس

ٍٞٙبْ ثحج زضثبضٜ ٔحيظ ظيؿت الظْ اؾت ثٝ زٚ ٚيػٌي ٟٔٓ آٖ تٛرٝ زاقتٝ ثبقيٓ؛ 

 .٘رؿت ٘كبٖ زازٖ ٚاوٙف ٚ زْٚ ثسٖٚ ٔطظ ثٛزٖ

 

 

ايٗ ثساٖ ٔقٙبؾت وٝ . اؾت (وٙف ٚ ٚاوٙف)ٔحيظ ظيؿت ٔب٘ٙس ارؿبْ ٚ ؾيؿتٕٟب تبثـ لبٖ٘ٛ فُٕ ٚ فىؽ اِقُٕ 

ثطاي ٔخبَ، ا٘تكبض ٌبظٞبي ٔرطة . ٔحيظ ظيؿت، ٘ؿجت ثٝ فقبِيتٟبيي وٝ زض آٖ اتفبق ٔي افتس ٚاوٙف ٘كبٖ ٔي زٞس

اليٝ اظٖ، ٔٛرت وٓ قسٖ ضربٔت ايٗ اليٝ زض رٛ قسٜ ٚ ايٗ أط ٘يع ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثبفج ٔي قٛز تب اققٝ ٞبي 

ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍط . ٔضط ذٛضقيس اظ رٛ فجٛض وطزٜ ٚ آحبض ٔرطثي ضا ثط ٔٛرٛزات ظ٘سٜ، اظ رّٕٝ ا٘ؿبٖ ثط ربي ٌصاض٘س

ٚضٚز فبضالثٟب ثٝ . چطاي ثي ضٚيٝ زاْ زض ٔطاتـ اؾت وٝ ٔٛرت فطؾبيف ذبن ٚ وبٞف حبنّريعي آٖ ٔي قٛز

ٝ ٞب ٘يع ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍطي اؾت وٝ ثبفج وٓ قسٖ اوؿيػٖ آة ٚ ٔطي ٔبٞيٟب ٔي قٛز ثٙبثط ايٗ، ثب ٞط ٌٛ٘ٝ . ضٚزذب٘

. زؾتىبضي زض عجيقت ثبيس ٔٙتؾط فٛالت ذبني ثٛز

 

ايٗ ثساٖ ٔقٙبؾت وٝ آحبض آِٛزٌي ٚ . ٚيػٌي ٟٔٓ زيٍط ٔحيظ ظيؿت آٖ اؾت وٝ ثط فىؽ وكٛضٞب ٔطظ ٘ساضز

 ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ، ٌبظٞبي . ترطيت زض يه ٘مغٝ، ثٝ آٖ ٘مغٝ ٔٙحهط ٘كسٜ ٚ ثط ٘مبط زيٍط ٞٓ احط ٔي ٌصاضز

ٌّرب٘ٝ اي زض ٞط ٘مغٝ اظ رٟبٖ وٝ تِٛيس قٛ٘س، پيبٔس آٖ يقٙي احط ٌّرب٘ٝ اي ٚ ٌطْ قسٖ ظٔيٗ، زض ٕٞٝ ٘مبط 

ٔكبٞسٜ ذٛاٞس قس؛ يب ترطيت ظيؿتٍبٜ پط٘سٌبٖ ٟٔبرط زض يه وكٛض ثط اوٛؾيؿتٓ وكٛضي وٝ ايٗ پط٘سٜ ثٝ آٖ 
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ٟٔبرطت ٔي وٙس ٘يع تأحيط ذٛاٞس ٌصاقت ٚ يب آِٛزٌي آة يه ضٚزذب٘ٝ ٔكتطن ثيٗ چٙس وكٛض وٝ ٚلتي زض 

.        وكٛض ثبالزؾت اتفبق ٔي افتس ٕٔىٗ اؾت ٔؿيط ضٚزذب٘ٝ ضا تب ا٘تٟب ٚ زض وكٛضٞبي زيٍط آِٛزٜ وٙس

ثٙبثط ايٗ ٕ٘ي تٛاٖ ا٘تؾبض زاقت وٝ احطات آِٛزٌي يب ترطيت ٔحيظ ظيؿت زضٖٚ ٔطظٞبي ؾيبؾي وكٛضٞب ٔحسٚز 

ثٝ فجبضت زيٍط، ٞيچ ٔىب٘ي ٚرٛز ٘ساضز وٝ تحت تأحيط . ثٕب٘س ٚ ثٝ ٔٙبعك ٕٞزٛاض يب زٚض زؾت ؾطايت ٘ىٙس

 .ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ٘مبط زيٍط لطاض ٍ٘يطز تب ثتٛاٖ ثٝ آٖ پٙبٜ ثطز

 

زض ٔحبٚضٜ فٕٛٔي حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت ثٝ وّيٝ فقبِيتٟبيي ٌفتٝ ٔي قٛز وٝ ثٝ عٛض ٔؿتميٓ يب غيط ٔؿتميٓ ٚضـ 

. ٔٛرٛز ٔحيظ ظيؿت ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٔحؿٛؼ ثٟجٛز ٔي ثركس

نطفٝ رٛيي زض ٔهطف آة، آِٛزٜ ٘ىطزٖ ٞٛا، ثبظيبفت ظثبِٝ، حٕبيت اظ رب٘ٛضاٖ، رٌّٛيطي اظ لغـ زضذتبٖ، 

اؾتفبزٜ اظ حُٕ ٚ ٘مُ ٍٕٞب٘ي ٚ اؾتفبزٜ اظ ا٘طغيٟبي پبن اظ رّٕٝ السأبت ثيكٕبضي ٞؿتٙس وٝ ٔٙزط ثٝ حفبؽت 

زض ٚالـ، زلت زض ٘حٜٛ ا٘زبْ وّيٝ فقبِيتٟبي ضٚظا٘ٝ ٔب ٔي تٛا٘س ايٗ فقبِيتٟب ضا ثٝ . اظ ٔحيظ ظيؿت ٔي قٛ٘س

ثٙبثطايٗ زض ٔحبٚضٜ فٕٛٔي، حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت ثيكتط . السأبتي زض رٟت حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت تجسيُ وٙس

. ثٝ ٔقٙي پبؼ زاقتٗ، ثب تأويس ثط ٔفْٟٛ حطٔت ٟ٘بزٖ ٚ ٔٛاؽجت ٕ٘ٛزٖ اؾت

 

آيب ايٗ ٕٞٝ تٛرٝ ثٝ ٔحيظ ظيؿت ضطٚضت زاضز؟ آيب ٔكىالت ٔحيظ ظيؿت ثطاؾتي ٟٔٓ ٞؿتٙس؟ آيب ثٟتط ٘يؿت ثٝ 

ربي ٔحيظ ظيؿت ثٝ ٔكىالت التهبزي پطزاذتٝ قٛز؟ زض ايٗ لؿٕت ؾقي ٔي قٛز تب ثٝ ايٗ پطؾكٟب پبؾد زازٜ 

. قٛز

 اٌط وٕي ثٝ تٛنيفٟبيي وٝ لسيٕي تط ٞب زضثبضٜ عجيقت ٚ ٔحيظ اعطافكبٖ زاض٘س تٛرٝ وٙيٓ، ٔتٛرٝ ٘ىبت 

چكٓ ا٘ساظٞبي عجيقي ٚؾيـ ٚ ظيجبي لسيٓ وٝ ربي ذٛز ضا ثٝ ا٘جٛٞي اظ ؾبذت ٚ . ٍ٘طاٖ وٙٙسٜ اي ذٛاٞيٓ قس

ؾبظٞبي ا٘ؿب٘ي زازٜ ا٘س؛ اظ ثبغٟبي ٔهفب ٚ ثبعطاٚتي وٝ زض لسيٓ زض قٟطٞب پطاوٙسٜ ثٛزٜ ا٘س احطي ٘يؿت؛ رب٘ٛضا٘ي 

وٝ ضٚظٌبضي ثٝ تقساز ظيبز ٚ زض اوخط ٘مبط پطاوٙسٜ ثٛزٜ ا٘س اوٖٙٛ تٟٙب تقساز ا٘سوي اظ آٟ٘ب ٚ آٖ ٞٓ زض ٘مبط تحت 

حفبؽت لبثُ ضؤيت ٞؿتٙس؛ آثٟبي ظالَ ٚ ٞٛاي پبن ثٝ ذبعطٜ ٞب پيٛؾتٝ ا٘س؛ ٔحهٛالت وكبٚضظي فغط ٚ عقٓ 

ٕٞٝ ايٗ ... . ٌصقتٝ ضا ٘ساض٘س؛ ٚ ثيٕبضيٟبي ذغط٘بوي وٝ لجال زيسٜ ٕ٘ي قس٘س اوٖٙٛ ثٝ فطاٚا٘ي ٔكبٞسٜ ٔي قٛ٘س ٚ 

ٔحيظ ظيؿت ثٝ ؾطفت زض حبَ ترطيت اؾت ٚ ويفيت ظ٘سٌي : تٛنيفٟب ضا ٔي تٛاٖ زض زٚ رّٕٝ ذالنٝ وطز

. ا٘ؿبٟ٘ب فّيطغٓ ضقس ٘ؿجي ضفبٜ، افت وطزٜ اؾت

ايٗ ٔٛاضز ضا تحميمبت ٚ ٔغبِقبت زا٘كٕٙساٖ ٞٓ ثٝ احجبت ضؾب٘سٜ ٚ فٟطؾت وبُٔ آٟ٘ب زض ٔٙبثـ فّٕي لبثُ ٔكبٞسٜ 

فٙبٚيٗ ايٗ تٟسيسٞب ثٝ قطح .  ذغط ٚ تٟسيس ٟٔٓ ضا ثطاي وطٜ ظٔيٗ فٟطؾت وطزٜ ا٘س24زا٘كٕٙساٖ تبوٖٙٛ . اؾت

. ظيط اؾت
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وبٞف ضربٔت اليٝ اظٖ - 1

احط ٌّرب٘ٝ اي  - 2

رٍُٙ ظزايي - 3

ثيبثبٖ ظايي - 4

افعايف رٕقيت  - 5

افعايف آِٛزٌيٟب - 6

 وبٞف ٔٙبثـ عجيقي – 7

افعايف ؾغح آة زضيبٞب  - 8

افعايف ٘بضاحتي ٞبي ضٚا٘ي ٚ افعايف رطايٓ - 9

ٚاثؿتٍي ثيف اظ ا٘ساظٜ ثٝ ٔبقيٗ ٚ ٚؾبيُ ٔبقيٙي - 10

 قيٛؿ ثيٕبضيٟبي ٘بقٙبذتٝ ٔب٘ٙس ايسظ- 11

 ذغط زؾتىبضي غ٘تيىي- 12

اؾيسي قسٖ آة قيطيٗ ٚ ذبن حبنّريع - 13

قٛض قسٖ ذبوٟبي حبنّريع - 14

ذٛضاوٛضي آثٟب - 15

افعايف پؿٕب٘س ٚپؿبة - 16

٘بثٛزي ٚ ٔٛضز تٟسيس لطاض ٌطفتٗ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٌيبٞي ٚ رب٘ٛضي - 17

وبٞف ٔٙبثـ آة قيطيٗ ٚ ٞسض ضفتٍي آٖ - 18

نيس ثي ضٚيٝ ٚ ثيف اظ ا٘ساظٜ آثعيبٖ - 19

٘بثٛزي وكتعاضٞب ثٝ ٚاؾغٝ فطؾبيف ذبن - 20

٘بثٛزي ٔٙبثـ غ٘تيىي  - 21

افعايف اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ آفت وف ٚ فّف وف - 22

افعايف رٍٟٙب - 23

ٌطؾٍٙي رٟب٘ي - 24

ثيبٖ آٔبض ٔطثٛط ثٝ ٞط يه اظ ٔٛاضز فٛق ٚ يب قطح ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٟٔٓ آٖ زض ؾغح رٟبٖ، ٘يبظ ثٝ نسٞب ثطي وبغص 

أب ثطاي اضايٝ تهٛيطي ّٕٔٛؼ تط اظ ضٚ٘س لٟمطايي ٔحيظ ظيؿت رٟبٖ ٚ  . ذٛاٞس زاقت ٚ زض ايٗ ٔزبَ ٕ٘ي ٌٙزس

. ٚض ذالنٝ ثٝ ثطذي اظ آٔبضٞب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اقبضٜ ٔي قٛزط ٚضقيت ثحطا٘ي آٖ زض ازأٝ ثٝ

ٔي تٛا٘س ثٝ  زضنس اظ ذكىي ٞبي وطٜ  ظٔيٗ 30تٟٙب . اِٚيٗ ٔكىُ ثبضظ ٔحيظ ظيؿت زض رٟبٖ وٕجٛز ٔٙبثـ اؾت

 ٔيّيٖٛ ويّٛٔتط 1400اظ ٔزٕٛؿ آثٟبي وطٜ  ظٔيٗ . فٙٛاٖ ربيٍبٜ ٔٙبثـ عجيقي ذكىي ثطاي ثٟطٜ ٚضي ثٝ حؿبة آيس

 ٔيّيٖٛ ٔتط 42 زضنس ثبليٕب٘سٜ آٖ يقٙي 3 زضنس آٖ ضا آثٟبي قٛض اليب٘ٛؾٟب تكىيُ ٔي زٞٙس ٚ تٟٙب 97ٔطثـ يقٙي 

. ٔىقت آثٟبي قيطيٗ ٞؿتٙس
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ٔكىُ زيٍط ايٗ اؾت وٝ ٕٞيٗ ٔٙبثـ ٔحسٚز ٔٛرٛز ٘يع ثؿطفت زض حبَ 

ٝ  ضٚظٜ . تحّيُ ضفتٗ ٞؿتٙس  ٞعاض ٞىتبض اظ رٍُٙ ٞبي رٟبٖ ثٝ  ٚاؾغٝ 45ٕٞ

 40تجسيُ ظٔيٗ ٚ اؾتفبزٜ اظ چٛة ٞيعٔي اظ ثيٗ ٔي ضٚ٘س ٚ زض اضٚپب ٘يع 

 40زض عَٛ . ٔيّيٖٛ ٞىتبض اظ رٍّٟٙب زض احط آِٛزٌي ٞٛا زض حبَ ٘بثٛزي ٞؿتٙس

ٝ  زِيُ فطؾبيف اظ ثيٗ  ؾبَ ٌصقتٝ تمطيجبً يه  ؾْٛ ظٔيٟٙبي لبثُ  وكت رٟبٖ ث

ٝ ا٘س ٚ زض  نٛضت ازأٝ ضٚ٘س فقّي فطؾبيف، ؾبال٘ٝ   ٔيّيبضز وكتعاضٞبي رٟبٖ 5/1 ٔيّيٖٛ ٞىتبض اظ ٔزٕٛؿ 10ضفت

ٝ  زؾت آٚضزٖ آة وبفي ثطاي 2زض  حبَ حبضط حسٚز . اظ ثيٗ ذٛاٞٙس ضفت  ٔيّيبضز ٘فط اظ رٕقيت رٟبٖ ثطاي ث

. آقبٔيسٖ، وكبٚضظي ٚ نٙقت ذٛز زچبض ٔكىُ ٞؿتٙس ٚ ايٗ آٔبض ثؿطفت زض  حبَ افعايف اؾت

اظ عطف زيٍط رٕقيت وطٜ ظٔيٗ ثؿطفت زض حبَ افعايف اؾت ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ فكبض ظيبزي ضا ٔتٛرٝ ٔٙبثـ ٔحسٚز 

 ٔيّيبضز ٘فط ٞٓ 6/6 ٔيّيبضز ٘فط ثٛز اوٖٙٛ اظ ٔطظ 8/2 حسٚز 1950رٕقيت رٟبٖ وٝ زض ؾبَ . ظيؿتىطٜ ٔي ؾبظز

 ٔيّيٖٛ ٘فط ثٝ رٕقيت رٟبٖ افعٚزٜ  قس ٚ ايٗ ٔيعاٖ ٕٞٝ ؾبِٝ ضٚ ثٝ ضقس ثٛزٜ تب 37 ،1950زض ؾبَ. ٌصقتٝ اؾت

ٝ  ا٘ساظٜ رٕقيت وكٛض ٔىعيه ثٝ رٕقيت .  ٔيّيٖٛ ٘فط ضؾيس91 وٝ ثٝ 1992زض ؾبَ  يقٙي زض ايٗ ؾبَ تمطيجبً ث

ايٗ رٕقيت فؾيٓ، ثطاي ثطآٚضزٖ ٘يبظٞبي ذٛز ٘بچبض ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ ظيؿتىطٜ اؾت ٚ اظ آ٘زب . رٟبٖ افعٚزٜ قس

آِٛزٌي ٞبي . وٝ ايٗ اؾتفبزٜ زض ثؿيبضي اظ ٘مبط فّٕي ٚ انِٛي ٘يؿت آِٛزٌي ٚ ترطيت ظيبزي ضا ثٝ ثبض ٔي آٚضز

ٝ  حس ذغط٘بوي ضؾيسٜ  ٚ ؾالٔت ٕٞٝ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ اظ رّٕٝ ا٘ؿبٟ٘ب ضا ثٝ ٔربعطٜ افىٙسٜ اؾت . ظيؿت ٔحيغي ث

تغييط ٚ تجسيُ ظٔيٗ ٞط ضٚظ عجيقت ضا زض ثطاثط ٔحيغٟبي ا٘ؿبٖ ؾبذت ثٝ فمت ٔي ضا٘س ٚ فطنٝ ضا ثط ٌيبٞبٖ ٚ 

ً تط ٔي ؾبظز . رب٘ٛضاٖ تٙ

 زضنس آٟ٘ب پيٛؾتٝ وبٞف ٔي يبثس ٚ اظ ايٗ 70 ٌٛ٘ٝ قٙبذتٝ  قسٜ پط٘سٜ زض رٟبٖ ٚرٛز زاضز وٝ ٘عزيه ثٝ 9775

زض احط ٘بثٛزي ٌؿتطزٜ رٍّٟٙبي ثبضا٘ي ؾٍٙبپٛض .  ٌٛ٘ٝ زض ٔقطو ذغط ا٘مطاو فٛضي لطاض زاض٘س1212تقساز ٘يع 

 زضنس وُ 46 ٘ٛؿ پؿتب٘ساض رٟبٖ ٚ ٘عزيه 4776 زضنس اظ 23.  ٌٛ٘ٝ پط٘سٜ زض ايٗ وكٛض ٔٙمطو قسٜ ا٘س61

ٝ ٞبي ٔبٞيٟبي ز٘يب زض ذغط ٞؿتٙس  ٌٛ٘ٝ ٔبٞي آة قيطيٗ ٔٛرٛز ثٝ ذغط افتبزٜ يب زض 193 ٌٛ٘ٝ اظ 80زض اضٚپب . ٌٛ٘

.  ٔقطو ذغط ا٘مطاو ٞؿتٙس

 ٔيّيٖٛ ٘فط زض ؾطاؾط رٟبٖ ثط احط آاليٙسٜ ٞبي ٞٛا ٔي ٔيط٘س وٝ ايٗ 3عجك ٌعاضـ ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ي ؾبال٘ٝ 

ٝ  ثطزاضي وٝ ثٝ  عٛض تهبزفي اظ 2005زض ؾبَ .  ثطاثط تقساز تّفبت تهبزفبت ضا٘ٙسٌي اؾت3تقساز   زض يه ٕ٘ٛ٘

 ٘ٛؿ 187 ٘ٛؿ ٔبزٜ قيٕيبيي قٙبؾبيي قس وٝ 287 ٘ٛظاز زض ثيٕبضؾتبٟ٘بي آٔطيىب نٛضت ٌطفت، 10ذٖٛ ثٙس ٘بف 

 ٘ٛؿ آٖ ثطاي ٔغع ٚ ؾيؿتٓ فهجي 217 ٘ٛؿ آٖ فبُٔ ٘مبيم ٔبزض ظازي ٚ ضقس غيط عجيقي ٚ 208آٖ فبُٔ ؾطعبٖ، 

. ؾٕي تكريم زازٜ قس٘س

ايزبز ٚ تكسيس رًٙ ٚ ذكٛ٘ت . پيبٔسٞبي ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي رٟبٖ ثؿيبض ٌؿتطزٜ ٚ حتي ثبٚض ٘ىطز٘ي اؾت

ُ  ضفتٗ ٔٙبثـ ٚ وٕجٛز آة ٚ ظٔيٟٙبي لبثُ وكت زض ؾغح . يىي زيٍط اظ ايٗ پيبٔسٞب اؾت افعايف رٕقيت، تحّي

زض حسٚز پٙذ زٞٝ . رٟبٖ ثٝ اذتالفبت زاذّي ٚ ؾيبؾي زأٗ ظزٜ ٚ ٌبٞي ثٝ زضٌيطيٟبي ذٛ٘يٗ ٔٙزط قسٜ اؾت

 ؾبفتٝ ثيٗ ٔطزْ ٞٙسٚؾتبٖ ثب الٛاْ ثٍٙالزقي وٝ زض احط وبٞف ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ٘بچبض ثٝ 5پيف زض يه زضٌيطي 
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زض ٔٛضزي تمطيجبً ٔكبثٝ .  ثٍٙبِي وكتٝ قس٘س1700ٟٔبرطت ثٝ ٘مبط ٕٞزٛاض زض وكٛض ٞٙسٚؾتبٖ قسٜ ثٛز٘س 

ٟٔبرطت تقسازي اظ وكبٚضظاٖ فميط اِؿبِٛازٚض ثٝ ٞٙسٚضاؼ ٔٙزط ثٝ رًٙ چٙس ضٚظٜ اي ٚ وكتٝ قسٖ نسٞب ٘فط 

.  ٌطزيس

ٝ زاضاٖ ٚ وكبٚضظاٖ،  زض قٕبَ وكٛض ٔبِي زض آفطيمب، افعايف رٕقيت ٚ ثيبثب٘عايي، ضلبثت ثط ؾط ظٔيٗ ثيٗ ضٔ

ٗ تط وطزٜ اؾت ٚ قٕكيط ٚ چٛة ربي ذٛز ضا ثٝ والقيٙىف زازٜ اؾت . زضٌيطي ثيٗ زٚ ٌطٜٚ ضا ؾرت تط ٚ ذك

 ٔيّيٖٛ ٘فط 5/7 ٔيّيٖٛ ٘فط ثٝ 4/2 رٕقيت اظ 1993 تب ؾبَ 1950عجيقي اظ ؾبَ - زض ضٚا٘سا زض يه ضٚ٘س ارتٕبفي

افعايف يبفتٝ ٚ پؽ اظ وبٞف قسيس ؾغح رٍّٟٙب ٚ وبٞف ثبضٚضي ذبن، ضلبثت ثط ؾط ٔٙبثـ قسيستط قس ٚ 

 زض يه زضٌيطي ثيٗ زٚ لْٛ ثعضي تٛتؿي   ٞب ٚ ٞٛتٛؼ ٞب، ؽطف ٔست يىهس ضٚظ 1994ؾطا٘زبْ زض ؾبَ 

.   ٞعاض  ٘فط ؾالذي قس٘س800٘عزيه

وكٕىكٟب ٚ زضٌيطي ثؿيبض زيٍطي زض ؾغح رٟبٖ پيف  ثيٙي  قسٜ اؾت ٚ ا٘تؾبض ٔي ضٚز زض آيٙسٜ زضٌيطي ٚ 

ـ  عجيقي ثؿيبضي اظ ٔٙبعك زض لبضٜ ٞبي آؾيب، آفطيمب ٚ آٔطيىبي التيٗ ضا زض  رٍٟٙبي زاذّي ٚ ذبضري ثط ؾط ٔٙبث

. ٌفتٝ ٔي قٛز رٍٟٙبي ثعضي آيٙسٜ، رًٙ ثط ؾط آة ذٛاٞس ثٛز. ثطٌيطز

أطٚظٜ وطٜ  ظٔيٗ زضٌيط ٔكىُ ثعضٌي اؾت وٝ زض . أب پيبٔسٞبي ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ثٝ ٕٞيٗ رب ذتٓ ٕ٘ي قٛز

َ  ٘كسٖ وُ قيطاظٜ حيبت ضا اظ ٞٓ ذٛاٞس پبقيس ْ  قسٖ ظٔيٗ ٚ تغييط الّيٓ ٔكىّي اؾت وٝ . نٛضت وٙتط ٌط

ٝ  اؾت ٌطْ  قسٖ ظٔيٗ ٚ تغييط الّيٓ . زِٚتٕطزاٖ ٚ ؾيبؾتٍعاضاٖ ضا زض ؾغح رٟبٖ ثكست ثٝ تىبپٛ ٚ تمال ٚازاقت

ٝ اي زض رٛ ضخ زازٜ  اؾت اليب٘ٛؾٟب، زضيبٞب، ٔطاتـ، رٍّٟٙب، ضٚزٞب،  ٘بقي  اظ آٖ وٝ زض احط افعايف ٌبظ ٞبي ٌّرب٘

ظٔيٟٙبي وكبٚضظي، ا٘ؿبٟ٘ب، ٌيبٞبٖ، رب٘ٛضاٖ، ٔٙبثـ آة، ٔٙبثـ ذبن ٚ ٞط آ٘چٝ وٝ زض وطٜ  ظٔيٗ اؾت ضا تحت تأحيط 

ٝ اي اؾت، زض رٛ ثٝ ثبالتطيٗ حس ذٛز زض . ذٛز لطاض  زازٜ  اؾت  160تطاوٓ زي  اوؿيس وطثٗ وٝ فبُٔ انّي احطٌّرب٘

 زضنس ثيكتط 25 ٘ؿجت ثٝ ظٔبٖ ا٘مالة نٙقتي 1992تطاوٓ ايٗ ٌبظ زض رٛ زض ؾبَ . ٞعاض ؾبَ ٌصقتٝ ضؾيسٜ اؾت

. ثطآٚضز قسٜ اؾت

ٓ  ظزٜ ٚ وكبٚضظي ٚ تِٛيس غصا ضا ثب ثحطاٖ ضٚثطٚ  ٝ اي، ٘ؾٓ آة ٚ ٞٛايي ضا ثٟ تغييطات الّيٓ ٘بقي اظ احط ٌّرب٘

ٝ  .  ؾبذتٝ  اؾت ٕٞچٙيٗ تغييط الّيٓ افعايف تقساز ٚ قست پسيسٜ ٞبي ؾيُ ٚ ذكىؿبِي  ٚ عٛفبٖ ضا ثٝ  ز٘جبَ زاقت

ٝ  ؾبِٝ زض حبَ افعايف اؾت ٚ ٔكىالت ظيبزي ضا . اؾت ذؿبضات ٔبِي ٚ رب٘ي ٘بقي اظ ؾٛا٘ح عجيقي زض رٟبٖ ٕٞ

ٝ  ٚرٛز  آٚضزٜ اؾت . ثطاي زِٚتٟب ث

 اتفبق افتبز ٚ 1998 يىي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ايٗ عٛفبٟ٘بؾت وٝ زض ؾبَ طوفان ميچ

ايٗ عٛفبٖ زض آٖ . تقسازي اظ وكٛضٞبي آٔطيىبي التيٗ ضا تحت تأحيط لطاض زاز

 290اٌطچٝ ؾطفت ثبز ثٝ ثيف اظ . تبضيد ثعضٌتطيٗ عٛفبٖ لطٖ ِمت ٌطفت

ويّٛٔتط ضؾيس ِٚي ذؿبضت فٕسٜ ايٗ عٛفبٖ ٔطثٛط ثٝ ؾطفت ثبز ٘جٛز، ثّىٝ 

 ٔيّيٕتط ثبضاٖ ؾيُ آؾب ثط ٔٙبعمي فطٚ ضيرت وٝ 1250زض ظٔب٘ي وٛتبٜ . ٘بقي اظ حزٓ فؾيٓ ثبض٘سٌي ثٛز

ذكىؿبِي ٞبي پيكيٗ ٚ رٍُٙ ظزايي ٞبي ٘بقي اظ ثٟطٜ   ثطزاضيٟبي ظيبز تٛؾظ ٔطزْ فميط پٛقف ٌيبٞي ظيبزي 

ٝ  رب ٍ٘صاقتٝ ثٛز ٝ ٞبي فؾيٓ ٌُِ وٝ ثؿيبضي اظ ؾىٛ٘تٍبٟٞب ٚ ظٔيٟٙبي . ثطاي آٖ ث ٘تيزٝ فجبضت ثٛز اظ ايزبز ضٚا٘
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ٖ  زٞٙسٜ ثٛز. وكبٚضظي ضا فطا ٌطفت  ٔيّيٖٛ ٘فط 8/2 ٞعاض ٔفمٛز ٚ 13 ٞعاض وكتٝ، 10. ذؿبضات ايٗ عٛفبٖ تىب

ثيكتطيٗ . ٞبي ذٛز قس٘س ٘بچبض ثٝ تطن ذب٘ٝ(  زضنس اظ رٕقيت20) ٔيّيٖٛ ٘فط 4/1تٟٙب زض ٞٙسٚضاؼ . ثي ذبٕ٘بٖ

 ٔيّيبضز زالض ثٛز وٝ اظ ٘هف 3ذؿبضت ٚاضزٜ . ذؿبضت ايٗ عٛفبٖ ثٝ وكٛض ٘يىبضاٌٛا ٚ ٞٙسٚضاؼ ٚاضز قس

لٟٜٛ ٚ  ٔٛظ،)ٞبي انّي نبزضاتي ٞٙسٚضاؼ   زضنس اظ فطاٚضز70ٜ. ٔزٕٛؿ زضآٔس ايٗ زٚ وكٛض ٞٓ ثيكتط ثٛز

اظ ذؿبضت چٙس زٞٝ رٍٟٙبي زاذّي تٟبي عٛفبٖ ذؿبض وبضقٙبؾبٖ افالْ وطز٘س .عٛفبٖ اظ ثيٗ ضفت احط زض (شضت

  ؾبَ ثٝ فمت 30َ ٌفت  ثب عٛفبٖ ٔيچ ٔب ؾفيط ٞٙسٚضاؼ زض ؾبظٔبٖ ُٔ.  ثيكتط ثٛزٜ اؾتآٔطيىبي ٔطوعي

! ثطٌكتيٓ

 ايبِت فّٛضيسا زض ايبِت ٔتحسٜ 2005ايٗ عٛفبٖ زض ؾبَ .  ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍطي اظ پيبٔسٞبي تغييط الّيٓ اؾتطوفان كاترينا

أٛاد حبنُ اظ عٛفبٖ ٔٛرت ٚيطا٘ي ٞبي ظيبزي زض ؾٛاحُ ِٛئيعيب٘ب، . آٔطيىب ضا ٔٛضز انبثت لطاض زاز

زيٛاضٜ ٞبي ؾبحّي ضٚزذب٘ٝ وٝ اظ ٚضٚز آة . ٔي ؾي ؾي پي ٚ آالثبٔب قس

زضيبچٝ پٛ٘ت  چبضتطيٗ ثٝ قٟط ٘يٛاٚضِئبٖ رٌّٛيطي ٔي وطز٘س، تٛؾظ أٛاد 

.  زضنس ٘يٛاٚضِئبٖ ٌطزيس٘س80اظثيٗ ضفتٙس ٚ ٔٛرت ظيط آة ضفتٗ ثيف اظ 

ٝ تطيٗ 75ذؿبضت ٔبِي وبتطيٙب   ٔيّيبضز زالض ترٕيٗ ظزٜ ٔي قٛز وٝ پطٞعيٙ

ثيف اظ يه ٔيّيٖٛ ٘فط اظ ؾبوٙبٖ ايبِت . عٛفبٖ آٔطيىب تب آٖ تبضيد ٔي ثبقس

ٝ  نٛضت ارجبضي ٚ زض تٕبْ ٘ٛاحي ؾبحّي ارطا قس. فّٛضيسا اظ ٔٙغمٝ ذبضد قس٘س فّيطغٓ ٕٞٝ . ثط٘بٔٝ ذطٚد ث

ٖ  ظزٜ افالْ وطز.  وكتٝ ثطربي ٌصاقت1420عٛفبٖ  آٔبزٌي ٞبي لجّي، . رٛضد ثٛـ ايبِت فّٛضيسا ضا ٘بحيٝ ثحطا

آة ٚ ثطق لغـ قسٜ ثٛز ٚ ذؿبضتٟبي . ٔساضؾي وٝ زض ٔؿيط عٛفبٖ لطاض زاقتٙس ثٝ ٔست زٚ ٞفتٝ تقغيُ قس٘س

. ؾٍٙيٙي ثٝ وكبٚضظي فّٛضيسا ٚاضز قس

ٝ ٞبيي اظ پيبٔسٞبي تغييط الّيٓ ٞؿتٙس ٚ زيٍط آحبض ٔرطة ٚ پط ٞعيٙٝ آٖ ضا ٔي تٛاٖ زض ٕٞٝ  ٝ ٞب ٚ ٌٛق ايٟٙب تٟٙب ٕ٘ٛ٘

ٝ ٞب ضزيبثي وطز ثٝ ظيط آة ضفتٗ رعيطٜ ٞبي وٛچه ٚ ٘ٛاحي ؾبحّي ثطذي وكٛضٞب، اظ ثيٗ ضفتٗ ظيؿتٍبٜ . ظٔيٙ

. رب٘ٛضاٖ لغجي ٚ ثٝ ٞٓ ذٛضزٖ ٘ؾبْ اوٛؾيؿتٓ زض اليب٘ٛؾٟب  اظ رّٕٝ ايٗ پيبٔس ٞب ٞؿتٙس

ـ  . زض وكٛض ٔب ٘يع ٔحيظ ظيؿت ٚضقيت ٔٙبؾجي ٘ساضز افعايف قسيس رٕقيت زض چٙس زٞٝ اذيط، فكبض ظيبز ثط ٔٙبث

ٖ وٙٙسٜ ؾغح آثٟبي ظيطظٔيٙي، آِٛزٌي قسيس  عجيقي، پيكطٚي ثيبثبٟ٘ب، ٘بثٛزي  ٔطاتـ، فطؾبيف  قسيس ذبن، افت ٍ٘طا

ٞٛا زض قٟطٞبي ثعضي، زض ٔقطو  ذغط ا٘مطاو لطاض ٌطفتٗ ثطذي اظ ٌيبٞبٖ ٚ رب٘ٛضاٖ ٚ آِٛزٌي ٔٙبثـ آة ٚ 

ٝ ٞبيي اظ حمبيك ظيؿت ٔحيغي ايٗ ٔطظ ٚ ثْٛ ٞؿتٙس  ٔتط ٔطثـ اظ 360ثط اؾبؼ آٔبض ٔٛرٛز زض ٞط حب٘يٝ . ذبن ٌٛق

 تٗ ذبن زض 33 ٔيّيبضز تٗ ٚ ٔيبٍ٘يٗ آٖ 2ٔيعاٖ فطؾبيف آثي ثيف اظ . ٔطاتـ ٚ رٍّٟٙبي ٔب ترطيت ٔي ٌطزز

٘ؿُ قيط ايطا٘ي ٚ ثجط ٔبظ٘سضاٖ . ؾبال٘ٝ يه ٔيّيٖٛ ٞىتبض ثٝ ٚؾقت ثيبثبٟ٘بي ايطاٖ افعٚزٜ ٔي قٛز. ٞىتبض اؾت

ٝ ا٘س . ٔٙمطو قسٜ ٚ آذطيٗ ثمبيبي يٛظپًّٙ آؾيبيي ٘يع زض ايطاٖ زض ٔقطو ذغط ا٘مطاو لطاض ٌطفت

 آيٙسٜ 2016ٚتب ؾبَ  ثط اؾبؼ ٌعاضـ ثب٘ه رٟب٘ي ذؿبضت ؾبال٘ٝ آِٛزٌي ٞٛا زض ايطاٖ ٞكت ٔيّيبضز زالض اؾت

 ٘فط زض پبيترت ثٝ نٛضت ٔؿتميٓ ٚ 3600 حسٚز 85زض آثبٖ ٔبٜ ؾبَ  تٟٙب .ضؾس  ٔيّيبضز زض ؾبَ ٔي16ايٗ ضلٓ ثٝ 

 پيبٔسٞبي تغييط الّيٓ وكٛض ٔب ضا ٘يع زض ثط ٌطفتٝ ٚ ؾيُ ٞبي  ٔىطض، .ثبذتٙس  غيط ٔؿتميٓ زض احط آِٛزٌي ٞٛا ربٖ
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زض اؾتبٖ انفٟبٖ ؾطٔبي ؾبَ . ذكىؿبِي ٞب، عٛفبٟ٘ب ٚ ؾطٔب ٚ ٌطٔبٞبي  ثي ؾبثمٝ اظ رّٕٝ ايٗ پيبٔسٞب ٞؿتٙس

ايٗ اتفبق ٕٞطاٜ ثب .  ثؿيبضي اظ ثبغٟب اظ رّٕٝ ٘رّؿتبٟ٘ب زض ذٛض ٚ ثيبثب٘ه ٚ ثبغٟبي ا٘بض اضزؾتبٖ ضا ذكىب٘س1386

. ذكىؿبِي ٕٞيٗ ؾبَ ذؿبضتٟبي ظيبزي ضا ٔتٛرٝ وكبٚضظاٖ اؾتبٖ ؾبذت

وٛتبٜ  ٍ٘طي، ثي تٛرٟي ثٝ انَٛ اوِٛٛغيىي ٚ ؾٛز عّجي نطف تبوٖٙٛ ٔهبيت ظيبزي ضا ثطاي ا٘ؿبٟ٘ب ثٝ  ثبض آٚضزٜ 

ٝ ٞبي ظيبزي اظ فزبيـ ظيؿت ٔحيغي ٚرٛز زاضز. اؾت حبزحٝ ثٛپبَ، فبرقٝ چط٘ٛثيُ ٚ زضيبچٝ آضاَ ٔٛاضزي اظ . ٕ٘ٛ٘

ٝ ٘كت ٌبظٞبي ؾٕي اظ توپالحبزحٝ زض . آٖ ٞؿتٙس ثٛپبَ زض زض قٟط تِٛيس وٛز قيٕيبيي لسيٕي   يه وبضذب٘

 ٚ عي زٚ ٞفتٝ پؽ اظ حبزحٝ ٘يع ٞكت  ٞعاض ٘فط زيٍط ثٝ تقساز  قس  ٞعاض تٜٗ ؼ فٛضيٞٙسٚؾتبٖ ٔٙزط ثٝ ٔطي

 ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍطي اظ فزبيـ قٛضٚي ؾبثك  زض لچرنوتياي فبرقٝ ٜ  ا٘فزبض ٘يطٌٚبٜ ٞؿت.لطثب٘يبٖ افعٚزٜ قس

يٕبضي تقساز ظيبزي اظ افطاز ٚ آِٛزٌي ٔيّيٟٛ٘ب ٞىتبض ظٔيٗ قس ٚ زأٙٝ آٖ  ةٔٙزط ثٝ ٔطي ٚظيؿت ٔحيغي اؾت وٝ 

فطٚضيعٜ ٞبي اتٕي حبنُ اظ ايٗ حبزحٝ چٟبض ثطاثط ثيكتط اظ ا٘فزبض ثٕت زض ٞيطٚقيٕب ثطآٚضز . ثٝ اضٚپب ٞٓ ضؾيس

. ٌطزيسٜ اؾت

.  ؾطا٘زبْ، ذكه قسٖ زضيبچٝ آضاَ ٌٛاٜ زيٍطي اظ آؾيجٟبي ٘بقي اظ ثي تٛرٟي ثٝ انَٛ اوِٛٛغيىي اؾت

ثٝ ، رّٛ ٚضٚز آة ٔيٗ آة ٔعاضؿ پٙجٝأؾيبؾتٟبي ا٘تمبَ آة زض قٛضٚي ؾبثك ٚ احساث وب٘بِٟبي آثيبضي ثطاي ت

ٔبٞيٍيطي ٔتٛلف ٚ ٔقيكت ؾبوٙبٖ ثب ذكه  قسٖ آضاَ  . ضا ٌطفت ٚ ٔٛرت ذكه  قسٖ آٖ ٌطزيسزضيبچٝ آضاَ

 . ٌطزيس ؾبوٙبٖ اعطاف آٖزضيبچٝ ٔٛرت ثيٕبضيٟبي ضيٛيغجبض حبنُ اظ ٕٞچٙيٗ  .اعطاف زضيبچٝ زچبض ٔكىُ قس

اؾتسالِٟبي . ثب تٛضيحبت اضايٝ  قسٜ ٔي تٛاٖ تب حسٚزي ثٝ رسيت ٚ ٚذبٔت اٚضبؿ ٔحيظ ظيؿت رٟبٖ پي ثطز

اظ اؾتسالِٟبي ٔصٞجي ٚ فّؿفي ٌطفتٝ تب ظيجبيي قٙبؾي ٚ .ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثطاي حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت ٚرٛز زاقتٝ  اؾت

اظ فّٕي تب اذاللي، أب اوٖٙٛ ضطٚضت تٛرٝ رسي ثٝ ٔحيظ ظيؿت وٕتط ٔٛضز ٔٙبلكٝ اؾت ٚ وكٛضٞبي ٔرتّف 

ٝ ٞبي ٌؿتطزٜ اي ضا ثطاي حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت ذٛز ز٘جبَ  ثط٘بٔ

. ٔي وٙٙس

 

 

 

 

 



 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

هثاحث صيست هحيطي 

اكَسيستن ٍ ػلن اكَلَطي - 1
 . آٖ ٔحيظ اؾت قىيُ زٞٙسٜت ٔزٕٛفٝ رب٘ساضاٖ يه ٔحيظ ثٝ ٕٞطاٜ وّيٝ فٛأُ ،ٔٙؾٛض اظ اوٛؾيؿتٓ

ٞط ٔٛرٛز ظ٘سٜ . تقطيف وطز ٔحيظ ٚ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ آٖ عٛض ذالنٝ اوٛؾيؿتٓ ضا ٔي تٛاٖ ثب فجبضتٜ ايٗ ة ثٙبثط

ٚلتي ٔٛرٛزات . قسٜ اؾت تكىيُ يوٛچىتط ارعاء ظذٛز اٚ  ثٝ تٟٙبيي يه ؾيؿتٓ يب ٔزٕٛفٝ ٔٙؾٓ اؾت٘يع 

ْ  ثظاي يبثٙس، ضْٚظ٘سٜ ارتٕبؿ   ؾيؿتٓ ضا ايٗ ٔزٕٛفٝٚ ٔحيظ ثٝ ٚرٛز آٔسٜ وٝ ي ثيٗ آٟ٘ب  ٚ ٞسفساضٔٙس ٘ؾب

ثٝ ٔكبضوت ٕٞٝ ارعاي انّي زض ؾبذتٕبٖ  ضاًاؾتمطاض پبيساض ٞط اوٛؾيؿتٓ ٔٙحم. ٔي ٘بٔٙسيب اوٛؾيؿتٓ  اوِٛٛغيه

غيط ٕٔىٗ  ظ٘سٜ الظْ ٚرٛز ٘ساقتٝ ثبقس، پبيساضي اوٛؾيؿتٓ ٞٓ ثسيٟي اؾت اٌط ٔخالً فٛأُ غيط. آٖ ثؿتٍي زاضز

ِٚيس وٙٙسٜ ٞب ، ت(ٔب٘ٙس ذبن، آة ٚ ٞٛا) ُٔ غيط ظ٘سٜقبُٔ فٛاي ياوٛؾيؿتٓ اظ ارعاٜ عٛض رعئي ة. ذٛاٞس ثٛز

ُ زا) ٌٛقترٛاضاٖ يب ٔهطف وٙٙسٜ ٞبي   ٚيٌٝيبٞرٛاضاٖ يب ٔهطف وٙٙسٜ ٞبي اَٚ)ٔهطف وٙٙسٜ ٞب ، (ضٌيبٞبٖ وّطٚفي

 .  تكىيُ قسٜ اؾتتزعيٝ وٙٙسٜ ٞبٚ  (حب٘ٛيٝ

اوٛؾيؿتٕٟب ضا ثط اؾبؼ ٚيػٌيٟب ثٝ زٚ ٌطٜٚ اوٛؾيؿتٕٟبي آثي ٚ اوٛؾيؿتٕٟبي 

ي ٔب٘ٙس ضٚزذب٘ٝ، زضيبچٝ ٚ زضيب، اوٛؾيؿتٓ آةزض .  ذكىي عجمٝ ثٙسي ٔي وٙٙس

فٛأُ غيط ظ٘سٜ اي وٝ ٘مف ٟٕٔي زض آٖ زاض٘س فجبضتٙس اظ زٔب ٚ ٌبظٞبي اوؿيػٖ 

ٚ زي اوؿيس وطثٗ ٚ ارعاي ظ٘سٜ آٖ ٞٓ فجبضت اظ ٌيبٞبٖ آثعي، رب٘ٛضاٖ آثعي، 

اوٛؾيؿتٕٟبي ذكىي ثط ضٚي وطٜ ظٔيٗ ٘يع ذٛز زاضاي ا٘ٛاؿ ٔرتّفي ٞؿتٙس وٝ . ثبوتطيٟب ٚ لبضچٟب ٔي ثبقٙس

ثطذي اظ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب فجبضتٙس اظ رٍُٙ، فّفعاض، ٔطتـ ٚ ثيبثبٖ وٝ ٞط وساْ ٚيػٌيٟب ٚ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ذبل ذٛز 

.   ضا زاض٘س

ٝ ٞبي اوِٛٛغي. زض اضتجبط ثب ٔٛضٛؿ اوٛؾيؿتٓ فّٕي ٔغطح ٔي قٛز وٝ اوِٛٛغي ٘بْ زاضز   يىي اظ قبذ

قٙبذت احطات ظيؿت قٙبؾي ثٛزٜ ٚ فجبضت اؾت اظ 

 ظ٘سٜ ثط اتاحطات ٔٛرٛز،  ظ٘سٜاتٔحيظ ثط ضٚي ٔٛرٛز

زض فّٓ . ٞٓ ٔتمبثُ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ثبضٚاثظ ضٚي ٔحيظ ٚ 

فطآيٙسٞبي تِٛيس ٚ تزعيٝ ٔٛاز زض اوٛؾيؿتٕٟب، اوِٛٛغي 

 ٚ قجىٝ ٞبي غصايي، ظ٘زيطٜ ٞب، ا٘طغي رطيبٖ ٔبزٜ ٚ

 ٚ  عجيقت زضپسيسٜ ٞبي ظيؿتيظيؿتٍبٟٞب، چطذٝ ٞب ٚ 

ٝ اي  اوِٛٛغي اظ ثيٗ زا٘كٟبي ثكط.  ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي ٌيط٘سآِٛزٌيٟبي ظيؿت ٔحيغي وٝ ثٝ اؾت تٟٙب ضقت

فّٓ ضس " رٕقي اوِٛٛغي ضا. ا٘ؿبٖ زض ٔحيظ اؾت فٛالت فّٓ ٚ تىِٙٛٛغي ٔي ا٘سيكس ٚ ٍ٘طاٖ افعايف زذبِت
 .٘مف تطٔع ضا ضٚي ٔبقيٗ فّٓ ٚ لسضت ا٘ؿبٖ ثبظي وٙس  چٖٛ ؾقي زاضز،٘بٔيسٜ ا٘س "فّٓ
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صًجيشُ غزايي، ضثكِ غزايي ٍ ضثكِ حيات - 2
ٔٛرٛزات ظ٘سٜ اي وٝ زض عجيقت ظ٘سٌي ٔي وٙٙس  ثب يىسيٍط اضتجبط زاض٘س ٚ پبيٝ ٚ اؾبؼ ايٗ اضتجبط ٚ پيٛؾتٍي 

يه ٌيبٜ ثٝ ٚؾيّٝ رب٘ٛضي ٌيبٞرٛاض ذٛضزٜ ٔي قٛز ٚ رب٘ٛض . ٕٞبٖ ٘يبظ ٞبي غصايي آٟ٘ب ثٝ يىسيٍط اؾت

تٕبٔي رب٘ٛضاٖ ٘يع زض ٟ٘بيت ثٝ ٚؾيّٝ . ٌيبٞرٛاض ٘يع تٛؾظ رب٘ٛضي ٌٛقترٛاض قىبض قسٜ ٚ ٔهطف ٔي قٛز

ٔٛرٛزات ٔيىطٚؾىٛپي تزعيٝ قسٜ ٚ ثٝ چطذٝ ٞبي عجيقي ثط ٔي ٌطز٘س وٝ ثٝ ايٗ ٘ٛؿ اضتجبط ظ٘زيطٜ غصايي 

زض ظ٘زيطٜ ٞبي غصايي ٔبزٜ ٚ ا٘طغي ثٝ ٌطٟٚٞبي ٔرتّف ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٔٙتمُ ٔي قٛز، يقٙي ٞط . اعالق ٔي قٛز

ظ٘زيطٜ ٞبي غصايي ٘يع اظ ٞٓ . ٔٛرٛزي ٔبزٜ ٚ ا٘طغي ضا اظ يه حّمٝ ظ٘زيطٜ ٌطفتٝ ٚ ثٝ حّمٝ ثقسي ٔٙتمُ ٔي وٙس

ثطاي ٔخبَ زض يه ٔطتـ، يه ظ٘زيطٜ غصايي ثب ؾٝ حّمٝ ٌيبٜ، . رسا ٘جٛزٜ ٚ ثب يىسيٍط اضتجبط زاقتٝ ٚ پيٛؾتٝ ٞؿتٙس

زيٍطي ٘يع ٜ  ٚ ظ٘زيطفتٝذطٌٛـ ٚ ٌطي اؾتمطاض يب

. ثب ؾٝ حّمٝ ٌيبٜ، ٌٛؾفٙس ٚ ٌطي تكىيُ ٔي قٛز

 ٔكتطن اؾتٜ ثيٗ زٚ ظ٘زيطيقٙي ٌطي حّمٝ ؾْٛ 

ٔزٕٛفٝ ظ٘زيطٜ ٞبي . ٞٓ پيٛ٘س ٔي زٞسٜ ضا ةآٟ٘ب  ٚ

ٝ ٞبي ٔكتطن زاض٘س  وٝ ثب غصايي ضا  ٘يع ٞٓ حّم

قجىٝ زض انغالح قجىٝ اي ضا تكىيُ ٔي زٞٙس وٝ 

.  غصايي ٘بٔيسٜ ٔي قٛز

پبيٝ ٞبي ظ٘زيطٜ ٞبي غصايي عجيقت ضا تِٛيس 

ايٗ . وٙٙسٌبٖ يب ٕٞبٖ ٌيبٞبٖ تكىيُ ٔي زٞٙس

ٔٛرٛزات زض عي فطآيٙس فتٛؾٙتع ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ٛض 

ذٛضقيس، آة ٚ زي اوؿيس وطثٗ، ٔٛاز غصايي ٚ 

 اوؿيػٖ ٔي ؾبظ٘س ٚ زض اذتيبض ٔٛرٛزات ظ٘سٜ 

ا٘طغي اِجتٝ ثبوتطيٟبيي ٘يع زض عجيقت ٚرٛز زاض٘س وٝ تِٛيس وٙٙسٜ ا٘س ِٚي ثب ٌيبٞبٖ ؾجع ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ . ٔي ٌصاض٘س

 ؾپؽ ثٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ اِٚيٝ ٔي ضؾيٓ وٝ رب٘ٛضاٖ ٌيبٞرٛاض . ٔي ٌيط٘س ذٛز ضا اظ تطويجبت ؾبزٜ غيط آِي

تزعيٝ . ٔي ثبقٙس ٚ زض ٔطحّٝ ثقسي ثٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ حب٘ٛيٝ ضؾيسٜ وٝ ٕٞبٖ رب٘ٛضاٖ ٌٛقترٛاض ٔي ثبقٙس

ضا تزعيٝ  آٖ ثسٖ پؽ اظ ٔطي ٞط ٔٛرٛز ظ٘سٜ ايوٙٙسٌبٖ ٘يع زض پبيبٖ ظ٘زيطٜ ٞب ٚ قجىٝ ٞبي غصايي لطاض زاض٘س وٝ 

فُٕ  ٔٛاز غصايي ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت وٝ تزعيٝ وٙٙسٌبٖ زض ضٕٗ ظيطا رؿس ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٔٙجـ ؾطقبضي اظ،  ٔي وٙٙس

ؾيط ٔبزٜ ٚ  ٞؿتٙس ٚ اؾبؼ حيبتٔبزٜ ٚ ا٘طغي . ٔٛاز ضا آظاز ٚ اظ آٖ اؾتفبزٜ ٔي وٙٙس تزعيٝ، ا٘طغي ٔٛرٛز زض آٖ

 ثبيؿتي ثب تٛرٝ ثٝ ٔزٕٛؿ فٛأُ ظ٘سٜ ٚ اي ٞط ٔٛرٛز ظ٘سٜ  ا٘طغي زض عجيقت آ٘چٙبٖ پيچيسٜ اؾت وٝ ٔغبِقٝ

ايٗ فٛأُ ثٝ ٘حٛي ثب يىسيٍط زض اضتجبط ٞؿتٙس وٝ تكىيُ يه قجىٝ غصايي . يطزي غيط ظ٘سٜ اعطاف آٖ نٛضت

.  زيب قجىٝ حيبت ضا ٔي زٞٗ فؾيٓ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔتٛرٝ قسيٓ تٕبٔي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ضٚي وطٜ ظٔيٗ ٚ ٕٞچٙيٗ ارعاي غيط ظ٘سٜ عجيقت ثٝ يىسيٍط 

ايٗ ٔٛضٛؿ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ آؾيت ثٝ . اضتجبط زاض٘س ٚ ٚرٛز ٚ حيبت آٟ٘ب ثٝ يىسيٍط ٚاثؿتٝ اؾت
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زض نٛضتي وٝ يه حّمٝ اظ . ٔحيظ ظيؿت عجيقي ٔي تٛا٘س ثط ثميٝ ارعاي آٖ احطات ٘بٔغّٛة ٚ ٔرطة ثٍصاضز

ظ٘زيطٜ ٞب يب قجىٝ ٞبي غصايي اظ ثيٗ ثطٚز رطيبٖ ٔبزٜ ٚ ا٘طغي ٕ٘ي تٛا٘س ثٝ حّمٝ ٞبي زيٍط ا٘تمبَ يبفتٝ ٚ تقبزَ 

.    اوِٛٛغيه عجيقت ثٝ ٞٓ ذٛاٞس ذٛضز ٚ زض ٟ٘بيت پيبٔسٞبي ٔٙفي آٖ ثٝ ظ٘سٌي ا٘ؿبٟ٘ب ٘يع ِغٕٝ ٚاضز ذٛاٞس وطز

 

تٌَع صيستي - 3
غصا، ضفتبض ٚ . رب٘ساضا٘ي وٝ ثط ضٚي وطٜ ظٔيٗ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس  زاضاي قىّٟب، ضٍٟ٘ب ٚ ا٘ساظٜ ٞبي ٔرتّفي ٞؿتٙس

رب٘ساضاٖ ضيع ٚ . ظيؿتٍبٜ آٟ٘ب ٘يع ثب ٞٓ ٔتفبٚت اؾت وٝ ثٝ ايٗ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٚ تفبٚتٟب تٙٛؿ ظيؿتي ٔي ٌٛيٙس

ٔيىطٚؾىٛپي، وطٟٔب، پطٚا٘ٝ ٞب، ٔبٞي ٞب، لٛضثبغٝ ٞب، ٔبضٞب، پط٘سٌبٖ، ٌيبٞبٖ، لبضچٟب ٚ حتي ٘ػازٞبي ٔرتّف 

ايٗ تٙٛؿ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي رب٘ساضاٖ زض عَٛ ؾبِٟبي ثؿيبض عٛال٘ي وٝ اظ . ا٘ؿبٟ٘ب تكىيُ زٞٙسٜ تٙٛؿ ظيؿتي ٔي ثبقٙس

.  فٕط ظٔيٗ ٔي ٌصضز قىُ ٌطفتٝ ٚ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ تغييط وطزٜ ٚ تىبُٔ يبفتٝ اؾت

 

 

 

 

  ٔيّيبضز ؾبَ تىبُٔ اؾت وٝ ٔٛرت قسٜ 4تٙٛؿ ظيؿتي وٝ زض ز٘يب زض حبَ حبضط ٚرٛز زاضز حبنُ تمطيجبً 

 ٔيّيٖٛ ٚ 1تقساز ٌٛ٘ٝ ٞبي قٙبؾبيي قسٜ رب٘ساضاٖ زض ز٘يب زض حسٚز . ٌٛ٘ٝ ٞبي ثؿيبضي ضا زض عجيقت زاقتٝ ثبقيٓ

ثطآٚضز قسٜ اؾت ٚ ثطضؾيٟبي رسيسي وٝ ٞط ضٚظ زض ؾطاؾط ز٘يب ا٘زبْ ٔي قٛز ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ  چٟبضنس ٞعاض

ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ زض تحميمي وٝ زض پب٘بٔب نٛضت . تقساز ٚالقي ٌٛ٘ٝ ٞبي رب٘ساضاٖ ثؿيبض ثيكتط اظ ايٗ تقساز اؾت

ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾي ايٗ حكطٜ ٞب ٘كبٖ زاز وٝ زض حسٚز .  ٕ٘ٛ٘ٝ ؾٛؾه رٕـ آٚضي قس1200 زضذت 19ٌطفت، اظ 

 14 تب 13أطٚظٜ تقساز ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔٛرٛز ثط ضٚي وطٜ ظٔيٗ .  زضنس اظ آٟ٘ب ثطاي ز٘يبي فّٓ ٘بقٙبذتٝ ثٛزٜ ا٘س80

 ٌٛ٘ٝ  هسار10 تا 5ٔيّيٖٛ ترٕيٗ ظزٜ ٔي قٛز وٝ ثيكتطيٗ تقساز آٟ٘ب ضا ثٙسپبيبٖ تكىيُ ٔي زٞٙس ٚ ٞط ؾبِٝ ثيٗ 

لؿٕت افؾٓ ايٗ تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ اي زض ٘ٛاحي ذكىي وطٜ ظٔيٗ . قٙبؾبيي ٔي قٛ٘س وٝ ثيكتط آٟ٘ب حكطات ٞؿتٙس

ثؿيبضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٘بقٙبذتٝ زض . ٔتقّك ثٝ رٍّٟٙبي اؾتٛايي ٚ زض آثٟبي زضيبيي ٔطثٛط ثٝ تپٝ ٞبي ٔطرب٘ي اؾت

٘ٛاحي ظ٘سٌي ٔي وٙٙس  وٝ ٞٙٛظ ثٝ عٛض زليك ٔغبِقٝ ٘كسٜ ا٘س، ثٝ عٛض ٔخبَ زض ثؿتط زضيبٞب چكٕٝ ٞبي آة ٌطٔي 

ايٗ ثبوتطيٟب . ٚرٛز زاضز وٝ زض زضٖٚ آٟ٘ب ثبوتطيٟبيي ظيؿت ٔي وٙٙس  وٝ ثؿيبضي اظ آٟ٘ب ٞٙٛظ قٙبؾبيي ٘كسٜ ا٘س

 ٚاثؿتٝ ثٝ ا٘طغي ايٗ چكٕٝ ٞب ٞؿتٙس ٚ پبيٝ ٞبي قجىٝ ٞبي ثعضي غصايي ضا زض افٕبق زضيبٞب تكىيُ 

زض ٔٛضز ٔحيغٟبي زضيبيي زا٘كٕٙساٖ ٔقتمس ٞؿتٙس وٝ زض ثؿتط زضيبٞب زض حسٚز يه ٔيّيٖٛ ٌٛ٘ٝ ظيؿت . ٔي زٞٙس

.       ٔي وٙٙس

 ٌٛ٘ٝ پط٘سٜ، 502 ٌٛ٘ٝ پؿتب٘ساض، 162وكٛض ايطاٖ زاضاي ا٘ٛاؿ لبثُ تٛرٟي اظ حيبت ٚحف اؾت، ثٝ عٛضي وٝ 

 ٌٛ٘ٝ ٟٔطٜ زاض زاضز، ٚ تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ اي آٖ ثٝ 1062 ٌٛ٘ٝ زٚظيؿت ٚ زض وُ 20 ٌٛ٘ٝ ٔبٞي، 174 ٌٛ٘ٝ ذع٘سٜ، 204
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ٕٞچٙيٗ . حسي اؾت وٝ ثٝ عٛض ٕ٘ٛ٘ٝ تٙٛؿ پؿتب٘ساضاٖ آٖ ثٝ تٟٙبيي ثٝ ا٘ساظٜ تٙٛؿ پؿتب٘ساضاٖ لبضٜ اضٚپب ٔي ضؾس

. ٌٛ٘ٝ ٞبي ثيكٕبضي اظ ثي ٟٔطٌبٖ ٘يع زض وكٛض ٔب ٚرٛز زاض٘س

ٔب ذٛضان ٚ . تٙٛؿ ظيؿتي ثطاي ٔب فٛايس ثؿيبضي زاضز، ثٝ عٛضي وٝ ثسٖٚ آٖ ٕ٘ي تٛا٘يٓ ثٝ ظ٘سٌي ذٛز ازأٝ زٞيٓ

 ِجبؾٟبي ذٛزٔبٖ ضا اظ رب٘ساضا٘ي وٝ زض اعطاف ٔب ظ٘سٌي ٔي وٙٙس  ثسؾت ٔي آٚضيٓ، ذب٘ٝ ذٛز ضا ثب وٕه آٟ٘ب 

ٔي ؾبظيٓ، ثب ٚرٛز آٟ٘ب ؾالٔت ٚ تٙسضؾت ذٛاٞيٓ ثٛز ٚ ثب وكبٚضظي ٚ پطٚضـ زازٖ، اظ آٟ٘ب ثطاي ظيؿتٗ ذٛز 

زضذتبٖ ٚ ٌيبٞبٖ ثطاي ٔب اوؿيػٖ ٔي ؾبظ٘س ٚ ٚاضز ٞٛا ٔي وٙٙس  ٚ ٔب اظ آٟ٘ب ٔٛاز غصايي، زاضٚ ٚ . اؾتفبزٜ ٔي وٙيٓ

ٕٞچٙيٗ ثطاي ٔب ٔحّٟبي تفطيح، رٍّٟٙب ٚ پبضوٟب ضا ثٝ ٚرٛز ٔي آٚض٘س . ٔحهٛالت ٔفيس زيٍط ثسؾت ٔي آٚضيٓ

ٚرٛز تٙٛؿ ظيؿتي زض ثيٗ ز٘يبي رب٘ساضاٖ ٕٞچٙيٗ . وٝ ٔٛرت آؾبيف ٚ آضأف ٔب زض اٚلبت فطاغت ٔي قٛ٘س

ٔٛرت افعايف لسضت ٚ پبيساضي آٟ٘ب زض عجيقت قسٜ ٚ ٔمبٚٔت آٟ٘ب ضا زض ثطاثط ثيٕبضيٟب ٚ ذغط ا٘مطاو افعايف 

.  ٔي زٞس

 

 

 

 

 

تٙٛؿ ظيؿتي ز٘يب ثٝ ذهٛل زض ؾبِٟبي اذيط زض ٔقطو ذغط ٚ تٟسيس لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ فبُٔ آٖ ا٘ؿبٖ اؾت وٝ 

ثب افعايف رٕقيت، ترطيت ظيؿتٍبٜ رب٘ساضاٖ، نيس ٚ قىبض ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ثيف اظ ا٘ساظٜ، ايزبز ا٘ٛاؿ آِٛزٌيٟب 

ٔب٘ٙس ظثبِٝ ٞب، فبضالة ٞب ٚ ؾٕپبقي ٔعاضؿ وكبٚضظي ٚ ا٘تمبَ ٌٛ٘ٝ ٞب اظ يه ٔٙغمٝ ثٝ ٔٙغمٝ اي زيٍط، ثؿيبضي اظ 

ا٘تمبَ ٌٛ٘ٝ ٞب اظ ٔحّي ثٝ ٔحّي زيٍط ٔٛرت ٔي قٛز وٝ . رب٘ساضاٖ ضا اظ ثيٗ ٔي ثطز ٚ ٘ؿُ آٟ٘ب ضا ٘بثٛز ٔي وٙس

ٌٛ٘ٝ ٞبي رسيسي وٝ ٟٔبرٓ قسٜ ا٘س زض ثطذي ٔٛاضز ثٝ تقساز . ايٗ ٌٛ٘ٝ ٞب زض اوٛؾيؿتٓ رسيس ٟٔبرٓ قٛ٘س

 زض ايٗ حبِت ضلبثت ثيٗ ٌٛ٘ٝ رسيس ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبي ثٛٔي ثٝ ٚرٛز .  ثؿيبض ظيبز تِٛيس ٔخُ وطزٜ ٚ تىخيط ٔي وٙٙس

حتي ٌٛ٘ٝ رسيس . ٔي آيس ٚ ٔٙبثـ غصايي ٔحيظ وبٞف يبفتٝ ٚ ثطاي ٌٛ٘ٝ ٞبي ثٛٔي ٔٙغمٝ ايزبز ذغط ٔي ٕ٘بيس

ا٘تمبَ ٌٛ٘ٝ ٞب زض ثطذي اظ . ٕٔىٗ اؾت ٌٛ٘ٝ ٞبي ثٛٔي ضا قىبض ٕ٘بيس ٚ ثٝ تسضيذ آٟ٘ب ضا اظ ٔحيظ حصف وٙس

.  ٔٛاضز اٍُ٘ ٞب ٚ ٔيىطٚثٟبي ثيٕبضيعا ضا ا٘تمبَ زازٜ ٚ ٔٛرت ثيٕبضي ٚ يب ٔطي ٌؿتطزٜ رب٘ساضاٖ ثٛٔي ٔي قٛز

زض ٘تيزٝ فقبِيتٟبي ا٘ؿب٘ي، ثؿيبضي اظ رٍُٙ ٞب، زضيبچٝ ٞب ٚ ضٚزذب٘ٝ ٞب ٘يع زض حبَ ذكه قسٖ ٚ ترطيت 

حتي ٟٔبرطت رٕقيتٟبي ا٘ؿب٘ي ثٝ ٔىبٟ٘بي . ٞؿتٙس وٝ ايٗ ٔؿئّٝ ثبفج ٔي قٛز ظيؿتٍبٜ رب٘ساضاٖ ٘يع اظ ثيٗ ثطٚز

زيٍط ٘يع ثٝ فٙٛاٖ فبّٔي ٟٔبرٓ ثطاي ؾطظٔيٟٙبي رسيس ٔحؿٛة قسٜ ٚ ثٝ ٞٓ ضيرتٍي اوٛؾيؿتٕٟبي رسيس ضا ثٝ 

ا٘ؿبٖ ثٝ ايٗ فىط اؾت وٝ ٞط چٝ ٔي تٛا٘س اظ ٔحيظ ظيؿت ذٛز اؾتفبزٜ وٙس وٝ ايٗ ٔٛرت ذطاثي ٚ . ٕٞطاٜ زاضز

ٚيطا٘ي آٖ ٔي ٌطزز ٚ اٌط رّٛي فقبِيتٟبي آؾيت ضؾبٖ ا٘ؿبٖ ثٝ عجيقت ٌطفتٝ ٘كٛز، زض ؾبِٟبي آيٙسٜ تقساز 

تٙٛؿ ظيؿتي يه ٔيطاث فؾيٓ عجيقي اؾت وٝ ازأٝ حيبت ثط ضٚي . ثؿيبضي اظ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٘بثٛز ذٛاٞٙس قس

. وطٜ ظٔيٗ زض ٌطٚ حفبؽت اظ آٖ اؾت ٚ ثٙبثطايٗ ثبيس اظ آٖ ٔحبفؾت وطز
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اًقشاض جاًذاساى - 4
افعايف رٕقيت ا٘ؿبٖ ٚ ٌؿتطـ قٟطٞب ٚ نٙبيـ ثبفج قسٜ اؾت وٝ ثؿيبضي اظ رب٘ٛضاٖ ثب ذغط ا٘مطاو ضٚثطٚ 

قٛ٘س ٚ زا٘كٕٙساٖ ٔقتمس٘س وٝ ؾطفت اظ ثيٗ ضفتٗ رب٘ساضاٖ ٞٓ اوٖٙٛ ثيكتط اظ ٞط ظٔبٖ زيٍطي زض تبضيد حيبت 

فٛأّي وٝ ثبفج ا٘مطاو يه رب٘ٛض ٔي قٛ٘س زٚ چيع ٞؿتٙس، يىي قىبض آٖ ٚ زيٍطي ترطيت ٚ اظ . ثكط اؾت

ثيٗ ضفتٗ ظيؿتٍبٜ آٖ وٝ ٔٛرت ٔي قٛز آٖ رب٘ٛض ٔحيظ أٗ ثطاي ظ٘سٌي ٚ تِٛيس ٔخُ ٚ غصا ثطاي ذٛضزٖ 

زض ايٗ حبِت ايٗ ٔٛرٛزات يب ٔي ٔيط٘س ٚ يب زض رؿتزٛي ٔىبٟ٘بي أٗ ثطاي ظ٘سٌي ٚ يب يبفتٗ غصا . ٘ساقتٝ ثبقس

. اظ عطفي اذتطاؿ اؾّحٝ ٞبي پيكطفتٝ ٚ ٔتٙٛؿ ٔٛرت ؾِٟٛت زض قىبض حيٛا٘بت ٌطزيسٜ اؾت.  ٟٔبرطت ٔي وٙٙس

ٌيبٞب٘ي وٝ زض عجيقت ٔي ضٚيٙس ٘يع ثب تغييطاتي وٝ زض ٔحيظ ظيؿت ايزبز قسٜ اظ ثيٗ ٔي ضٚ٘س ٚ ثٛتٝ ظاضٞبي ؾجع 

ثطذي اظ ٔغبِقبت ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ زض حسٚز يه ٞكتٓ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٌيبٞي زض . ثٝ ثيبثبٟ٘بي ذكه تجسيُ ٔي قٛ٘س

 اظ رب٘ساضاٖ وطٜ  100ٌٝ٘ٛ ثطضؾيٟب ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ زض ٞط ضٚظ زض حسٚز. رٟبٖ زض ٔقطو ذغط ا٘مطاو ٞؿتٙس

 ٔيّيٖٛ فطو وٙيٓ، زض عي 6ظٔيٗ اظ ثيٗ ٔي ضٚ٘س ٚ زض نٛضتي وٝ تقساز وُ ٌٛ٘ٝ ٞب ضا ثٝ عٛض ذٛـ ثيٙب٘ٝ 

.   ؾبَ آيٙسٜ تٕبٔي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ وطٜ ظٔيٗ ٔٙمطو ذٛاٞٙس قس150حسٚز  

 

 

 

 

 

 

ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ زض وكٛض ايطاٖ، قيط . زض ثركٟبي ٔرتّف ز٘يب ا٘ٛاؿ ٔتٙٛفي اظ رب٘ٛضاٖ ٚ ٌيبٞبٖ ٔٙمطو قسٜ ا٘س

زض حبَ حبضط ٞٓ . آؾيبيي ٚ ثجط ٔبظ٘سضاٖ اظ ٌٛ٘ٝ ٞبي رب٘ٛضي ٞؿتٙس وٝ زض ؾبِٟبي ٌصقتٝ ٔٙمطو ٌطزيسٜ ا٘س

نحجت اظ ٘بثٛزي يٛظپًّٙ آؾيبيي اؾت وٝ زض ثيكتط وكٛضٞبي آؾيبيي ظيؿت ٔي ٕ٘ٛزٜ، زض حبِي وٝ زض ظٔبٖ 

ا٘ٛاؿ زيٍطي اظ حيٛا٘بت وٝ ٘ؿُ آٟ٘ب .  حبضط تقساز ثؿيبض ٔحسٚزي اظ آٖ فمظ زض وٛيطٞبي ايطاٖ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس

زض وكٛض ٔب زض حبَ اظ ثيٗ ضفتٗ اؾت قبُٔ ا٘ٛافي اظ ٌطثٝ ٞبي ٚحكي، ضٚثبٜ ٞب، زِفيٗ ٞب ٚ ٍٟٟ٘ٙب، ذطؼ ؾيبٜ، 

 اظ پط٘سٌبٖ زض حبَ ا٘مطاو زض ايطاٖ ٘يع ٔي تٛاٖ ثطذي اظ فمبثٟب، . ٌٛضذط ايطا٘ي ٚ رجيط ٔي قٛ٘س

تٕؿبح ايطا٘ي وٝ زض ضٚزذب٘ٝ ٞبي . اضزوٟب ٚ ٕٞچٙيٗ زض٘بي ؾيجطي ٚ پّيىبٖ ذبوؿتطي ضا ٘بْ ثطز و قبٞيٗ ٞب

رٙٛة قطلي ايطاٖ ظ٘سٌي ٔي وٙس ٚ الوپكت ٞبي زضيبيي وٝ زض آثٟبي ٌطْ رٙٛة وكٛض ظيؿت ٔي وٙٙس  ٚ ثطذي 

ثٙبثط ايٗ ٔتٛرٝ ٔي قٛيٓ وٝ ز٘يبي . اظ ٔبٞيبٖ ٔب٘ٙس ٔبٞي وٛض غبض ٚ ؾٕٙسضٞب ٘يع زض حبَ اظ ثيٗ ضفتٗ ٞؿتٙس

 حيبت ٚحف ثب چٝ ؾطفتي زض حبَ ٘بثٛزي اؾت ٚ ثب ايٗ قطايظ فطظ٘ساٖ ٔب ٚ ٘ؿّٟبي آيٙسٜ زيٍط 

. ٕ٘ي تٛا٘ٙس اظ ٔكبٞسٜ ايٗ ٔٛرٛزات وٝ ثرف ٟٕٔي اظ عجيقت ٞؿتٙس ثٟطٜ ٔٙس ٌطز٘س

 

 ٌٛض ذط ايطا٘ي رجيط تٕؿبح ايطا٘ي زض٘بي ؾيجطي
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دسخت، جٌگل ٍ جٌگل صدايي - 5
ايٗ رب٘ساضاٖ . زضذتبٖ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ اي ٞؿتٙس وٝ ثبفج ؾطؾجعي ٔٙبؽط عجيقت ٔي قٛ٘س

ثب وٕه ٘ٛض ذٛضقيس، زي اوؿيسوطثٗ ٚ آة، ٔٛاز ٔقس٘ي وٝ اظ ذبن ثٝ زؾت ٔي آٚض٘س ضا ثٝ 

ٕٞچٙيٗ اوؿيػٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي تٙفؽ ا٘ؿبٟ٘ب ٚ . ٔٛاز غصايي تجسيُ وطزٜ ٚ زض ا٘سأٟبي ذٛز شذيطٜ ٔي وٙٙس

زضذتبٖ زض اعطاف ذٛز ؾبيٝ فطاٞٓ وطزٜ ٚ ٔٛرت ظيجبيي ٔحيظ قٟطٞب، .  ٔٛرٛزات ظ٘سٜ زيٍط ضا تِٛيس ٔي وٙٙس

زضذتبٖ ٔيٜٛ ٞبي ٔتٙٛؿ ٚ ٔغصي تِٛيس ٔي وٙٙس  وٝ ٔب اظ آٟ٘ب زض . ٔٙبظَ، ثبغٟب، پبضوٟب، زقتٟب ٚ وٛٞؿتبٟ٘ب ٔي قٛ٘س

ثؿيبضي اظ رب٘ٛضاٖ ٔب٘ٙس پط٘سٌبٖ، ٔيٕٟٛ٘ب، . تغصيٝ ٚ تٟيٝ ٔحهٛالت ٔرتّف ٘ؾيط ٔٛاز زاضٚيي اؾتفبزٜ ٔي وٙيٓ

 ؾٙزبة ٞب، ذع٘سٌبٖ، حكطات ٚ ٌطٟٚٞبي زيٍط رب٘ٛضي اظ ٔيٜٛ ٞبي زضذتبٖ تغصيٝ وطزٜ ٚ ثط ضٚي زضذتبٖ 

زضذتبٖ ا٘ٛافي اظ ٌبظٞب ٚ تطويجبت آِٛزٜ وٙٙسٜ اي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ . ال٘ٝ ؾبظي ٔي وٙٙس  ٚ حتي تِٛيس ٔخُ ٔي ٕ٘بيٙس

نٙبيـ ٚ فقبِيتٟبي زيٍط ا٘ؿب٘ي ٚاضز ٞٛا قسٜ ا٘س ضا رصة وطزٜ ٚ ٞٛا ضا تهفيٝ 

ٕٞچٙيٗ ٔٛرت ٘فٛش آة حبنُ اظ ثبض٘سٌي زض ظٔيٗ ٔي قٛ٘س ٚ اظ فطؾبيف .  ٔي وٙٙس

 ٚ ترطيت ذبن رٌّٛيطي وطزٜ ٚ قست ٚ ذؿبضت ؾيُ ٚ عٛفبٖ ضا وبٞف 

. ٔي زٞٙس

زضذتبٖ زض ثطذي اظ ٔٙبعك رٍّٟٙب ضا ثٝ ٚرٛز ٔي آٚض٘س ٚ رب٘ٛضاٖ ثؿيبضي ٞٓ اظ 

 4/9رٍّٟٙب .  رٍّٟٙب ثٝ فٙٛاٖ پٙبٍٞبٜ ٚ ٔحّي أٗ ثطاي ظ٘سٌي ذٛز اؾتفبزٜ ٔي وٙٙس

  زضنس اظ وُ ٘ٛاحي ذكىي وطٜ ظٔيٗ ضا اقغبَ 30زضنس اظ ؾغح وطٜ ظٔيٗ ٚ 

 رٍّٟٙب . وطزٜ ا٘س ٚ ثرف ٟٕٔي اظ اوٛؾيؿتٕٟبي ؾيبضٜ ظٔيٗ ضا تكىيُ ٔي زٞٙس

ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔرتّف زضذتبٖ ٚ ٌيبٞبٖ ضا زض ذٛز زاض٘س، زض ٔٙبعك ٔرتّف وطٜ ظٔيٗ زاضاي قىُ ٞب ٚ ٚيػٌيٟبي 

ٔرتّف ٞؿتٙس ٚ قبُٔ رٍُٙ ٞبي اؾتٛايي پط ثبضاٖ، رٍّٟٙبي پٟٗ ثطي ٔٙبعك ٔقتسِٝ، رٍُٙ ٞبي ؾٛظ٘ي ثطي ٚ 

 .  غيطٜ ٔي ثبقٙس

 جنگل زدايئقضّي وٝ أطٚظٜ زضذتبٖ ٚ رٍُٙ ٞبي ز٘يب ضا تٟسيس ٔي وٙس پسيسٜ 

زض ايٗ پسيسٜ ثٝ زاليُ ٔرتّف ٔب٘ٙس لغـ وطزٖ زضذتبٖ ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ . اؾت

چٛة، اظ ثيٗ ثطزٖ رٍُٙ ثٝ ذبعط ايزبز ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ٚ احساث ربزٜ ٞب، آتف 

ؾٛظي ٞب، ثبضاٟ٘بي اؾيسي ٚ فٛأُ زيٍط، رٍّٟٙب زض حبَ ذكه قسٖ ٚ يب اظ ثيٗ 

ٌبٞي ا٘تمبَ ٌٛ٘ٝ ٞبي غيط ثٛٔي زضذتبٖ ثٝ يه ٔحيظ رٍّٙي ٘يع ٔٛرت . ضفتٗ ٞؿتٙس

احط ٌصاضي ثط ٌٛ٘ٝ ٞبي ثٛٔي قسٜ ٚ ثب آٟ٘ب ضلبثت ايزبز وطزٜ ٚ يب حتي ٌٛ٘ٝ ٞبي ثٛٔي 

اِجتٝ فٛأُ عجيقي ٔب٘ٙس حكطات ٚ ثيٕبضيٟب ٘يع زض ثطذي ٔٙبعك احطات . ضا اظ ثيٗ ٔي ثطز

رٍّٟٙب اوٛؾيؿتٓ ٞبي ثب اضظقي ٞؿتٙس وٝ زض ٔقطو تٟسيس . ٔرطة ثط رٍّٟٙب زاض٘س

ٗ ضفتٗ ٞؿتٙس42000ثطضؾيٟب ٘كبٖ زازٜ وٝ زض ٞط ضٚظ ثٛزٜ ٚ  ٔٛؾؿٝ ٔٙبثـ .  ٞىتبض اظ رٍّٟٙبي ز٘يب زض حبَ اظ ثي

 زضنس اظ رٍّٟٙبي ز٘يب ثٝ نٛضت زؾت ٘رٛضزٜ 20 ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ فمظ 1997عجيقي رٟب٘ي زض ؾبَ 
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 ضٚؾيٝ ٚ ي زضنس اظ ايٗ ٔمساض رٍُٙ زؾت ٘رٛضزٜ ٚ ثىط ٘يع قبُٔ رٍُٙ ٞبي قٕب75َثبلي ٔب٘سٜ ا٘س ٚ ثيف اظ 

.  وب٘بزا ٚ رٍُٙ ٞبي ثبضا٘ي ثطظيُ ٔي ثبقٙس

زأٙٝ . ٔتأؾفب٘ٝ پسيسٜ ترطيت رٍّٟٙب ضٚ٘س ؾطيقي ضا زض پيف ٌطفتٝ اؾتٚؾقت رٍّٟٙب زض وكٛض ٔب وٓ اؾت ٚ 

 زض ضٚظٌبضي ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٔٙبعك ٟٔٓ وكٛض ٔب اظ ِحبػ پٛقكٟبي ا٘جٜٛ ٌيبٞي، قٕبِي وٟٛٞبي اِجطظ 

٘ٝ چٙساٖ زٚض پٛقيسٜ اظ رٍُٙ ٚ ثيكٝ ثٛزٜ اؾت، ِٚي اوٖٙٛ ثٝ زِيُ ثي تٛرٟي ا٘ؿبٖ ٞب زض ٔقطو ٘بثٛزي وبُٔ 

ثب تٛرٝ ثٝ ٚضقيت ٔٛرٛز ٚ ذغطاتي وٝ رٍّٟٙب ضا أطٚظٜ . لطاض ٌطفتٝ ٚ فطؾبيف ذبوٟب ضا ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ اؾت

تٟسيس ٔي وٙٙس  ٚ إٞيتي وٝ ايٗ اوٛؾيؿتٕٟب زاض٘س، ثيف اظ ٌصقتٝ ثٝ رٍّٟٙب ٘يبظٔٙس ٞؿتيٓ تب تساْٚ حيبت ضا ثط 

ٖ پصيط وٙٙس  ثٝ ٕٞيٗ فّت ثبيس آٟ٘ب ضا حفؼ وٙيٓ ٚ ثب السأٟبيي ٔب٘ٙس وبقت زضذت ٚ . ضٚي وطٜ ظٔيٗ أىب

 زض حبَ حبضط ثطذي اظ وكٛضٞبي ز٘يب وٝ  .نطفٝ رٛيي زض ٔهطف وبغص، ثبفج ٘زبت زضذتبٖ ثؿيبضي ٌطزيٓ

ٝ عٛض رسي  ثٛيػٜ زاضاي رٍّٟٙبي ٚؾيـ ٔي ثبقٙس، زض نسز ثط آٔسٜ ا٘س وٝ ث

ٝ فطز ضا حفؼ وٙٙس يىي اظ ايٗ وكٛضٞب ثطظيُ . ايٗ اوٛؾيؿتٕٟبي ٔٙحهطث

  ٚ ثٝ ضٚ٘س رٍُٙ ظزايي2015تهٕيٓ ٌطفتٝ اؾت تب ؾبَ آٖ زِٚت اؾت وٝ 

ضا تٛؾقٝ رٍُٙ ٞبي ثٛٔي ذبتٕٝ زازٜ ٚ لب٘ٛ٘ي زضذتبٖ رٍّٙي  لغـ غيط

  .زٞس

 

آلَدگي آب  - 6
 ي  ٘مف،ذٛال ٚيػٜ زِيُ زاقتٗ ثٝٚ آة ضطٚضي تطيٗ ٔبزٜ ثطاي حفؼ ٚ تساْٚ حيبت ٚ ٔحيظ ظيؿت اؾت 

 آٖ آة  درصذ3 زضنس اظ وطٜ ظٔيٗ ضا آة فطا ٌطفتٝ، ِٚي وٕتط اظ 70ثب ايٙىٝ ثيف اظ  .ضزتٙؾيٓ وٙٙسٜ  زض عجيقت زا

قيطيٗ اؾت وٝ ثيكتطيٗ آٖ زض لّٝ ٞبي يري ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ قىُ آثٟبي ظيط ظٔيٙي ثٛزٜ ٚ ٔمساض ثؿيبض وٕي اظ آٖ 

 زض 

آة آقبٔيس٘ي ٘يع زض ثؿيبضي اظ . ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ زضيبچٝ ٞب ثطاي ا٘ؿبٖ ٚ رب٘ساضاٖ زيٍط لبثُ اؾتفبزٜ اؾت

.  وكٛضٞبي ز٘يب وٓ اؾت ٚ ثٝ ٚيػٜ ثطاي ٔطزٔي وٝ زض ضٚؾتبٞب ظ٘سٌي ٔي وٙٙس  يه ٘قٕت ثعضي ثٝ حؿبة ٔي آيس

يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٔكىالتي وٝ آثٟب ضا تٟسيس ٔي وٙس آِٛزٜ قسٖ آٟ٘ب ثب ٔٛاز قيٕيبيي ٚ فٛأُ ٔيىطٚثي اؾت وٝ اظ 

 آِٛزٜ قسٖ آثٟب ٔٛرت . عطيك پؿبثٟب ٚ فبضالثٟب، ظثبِٝ ٞب ٚ ٔٛاز قيٕيبيي ٚ ٘فتي ٚاضز ٔحيغٟبي آثي ٔي قٛ٘س

پؿبثٟب يب . ٔي قٛز تب ا٘ؿبٖ ٚ ؾبيط ٔٛرٛزات ظ٘سٜ اظ شذبيط ٔحسٚز آة قيطيٗ ٘تٛا٘ٙس ثرٛثي اؾتفبزٜ وٙٙس

فبضالثٟب ٔحِّٟٛبيي ٞؿتٙس وٝ پؽ اظ ٔهطف آة زض فقبِيتٟبي ٔرتّف ا٘ؿب٘ي ثٝ ٚرٛز ٔي آيٙس ٚ قبُٔ ؾٝ ٌطٜٚ 

ا٘ٛاؿ آٖ  زض پؿبثٟبي قٟطي زض ٔٙبظَ تِٛيس قسٜ وٝ .، وكبٚضظي ٚ نٙقتي ٞؿتٙس(قٟطي ٚ ضٚؾتبيي)ذبٍ٘ي 

ٚ وٛزٞبي ؾْٕٛ  ثمبيبي وكبٚضظيپؿبثٟبي زض .  ٚرٛز زاضز ٚ ٔٛاز قيٕيبيي ٔب٘ٙس قٛيٙسٜ ٞب ٚيطٚؾٟب،ٔيىطٚثٟب

ٔي قٛ٘س ٚ تِٛيس  تنٙـ٘يع زض فقبِيتٟبي ثرف نٙقتي پؿبثٟبي . وكبٚضظي ٚ ٕٞچٙيٗ أالح ذبن ٚرٛز زاض٘س

تٕبٔي ايٗ پؿبثٟب ثب ٚاضز قسٖ ثٝ آة . حبٚي ا٘ٛاؿ ٔٛاز قيٕيبيي ٚ فّعات ؾٍٙيٗ ٔب٘ٙس ريٜٛ ٚ ؾطة ٞؿتٙس
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قسٜ ٚ ٔٛرت آثعيبٖ ٔبٞي ٞب ٚ زيٍط ثبفج آِٛزٌي آة ٚ ٔطي ضٚزذب٘ٝ ٞب، زضيبچٝ ٞب، زضيبٞب ٚ آثٟبي ظيط ظٔيٙي 

ثيٕبضيٟبي ٔرتّف ٘بقي اظ آِٛزٌي آة ٔي تٛاٖ ٚثب، حهجٝ اظ . ٔؿْٕٛ قسٖ، ثيٕبضي ٚ ٔطي ا٘ؿبٟ٘ب ٘يع ٔي ٌطز٘س

ٕٞچٙيٗ آِٛزٌي آثٟب يىي اظ . ٚ اؾٟبَ ضا ٘بْ ثطز وٝ ضٚظا٘ٝ ٔٛرت ٔطي ٞعاضاٖ ٘فط زض ز٘يب زض ٞط ضٚظ ٔي قٛز

ؾطعبٖ ٚ ٔكىالت رؿٕي ٚ شٞٙي ثٝ ذهٛل زض وٛزوبٖ فٛأّي اؾت وٝ ٔي تٛا٘س ٔٛرت ثيٕبضيٟبيي ٘ؾيط 

.  ٌطزز

 

 

 

 

 

 

 زضنس اظ ٔطزْ ز٘يب ٚاثؿتٝ ثٝ آثٟبيي ٞؿتٙس وٝ اظ وكٛضٞبي زيٍط ٔي آيس ٚ آِٛزٌي آثٟب ٔي تٛا٘س 40ثيف اظ 

ثٛؾيّٝ ضٚزذب٘ٝ ٞب، آثٟبي ظيط ظٔيٙي ٚ زضيبٞب اظ يه وكٛض ثٝ وكٛض زيٍط ٔٙتمُ قٛز ٚ ثٙبثط ايٗ يه ٔؿئّٝ ٟٔٓ 

وكٛض ٔب ٘يع اظ رّٕٝ وكٛضٞبيي اؾت وٝ ثبض٘سٌي وٓ زاقتٝ ٚ ثب وٕجٛز . رٟب٘ي اؾت وٝ ثط ٕٞٝ رب احط ٔي ٌصاضز

ا تٛرٝ ثٝ إٞيت ةپؽ . آة ٔٛارٝ ٔي ثبقس ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ حفؼ ويفيت آثٟبي ٔٛرٛز زاضاي إٞيت ظيبزي اؾت

ٚ ٘مف آة زض ظ٘سٌي، ٔحسٚز ثٛزٖ ٚ پيٛؾتٍي ٔٙبثـ آٖ ثٟتط اؾت زض ٔهطف آة نطفٝ رٛيي قٛز ٚ زض ٍٞٙبْ 

 زض ٔٙبظَ وٕتط اظ ٔٛاز قيٕيبيي ٚ ٕٞچٙيٗ . ٘ؾبفت، قؿتكٛٞب ٚ آثيبضي ثٝ عٛض نحيح اظ آٖ اؾتفبزٜ ٌطزز

 . قٛيٙسٜ ٞب اؾتفبزٜ قسٜ ٚ زض ظٔيٟٙبي وكبٚضظي وٛزٞب ٚ آفت وكٟب ثٝ ٔيعاٖ ٔحسٚزتطي ثىبض ثطزٜ قٛ٘س

اضذب٘ٝ ٞب، وبضٌبٟٞب ٚ نٙبيـ ٘يع ثبيس فبضالة ذٛز ضا لجُ اظ ترّيٝ ثٝ ضٚزذب٘ٝ تهفيٝ وٙٙس ٚ اظ ايٗ پؿبثٟبي ن

.  وطزاؾتفبزٜ تهفيٝ قسٜ ٔي تٛاٖ ثطاي آثيبضي ظٔيٟٙب ٘يع 

 

فلضات سٌگيي - 7
فّعات ؾٍٙيٗ ٌطٚٞي اظ فٙبنط ٞؿتٙس وٝ ذبنيت فّعي زاقتٝ ٚ اغّت اظ ؾْٕٛ پط ذغط زض ٔحيظ ظيؿت 

اظ ا٘ٛاؿ ايٗ فّعات ٔي تٛاٖ ؾطة، آِٛٔيٙيْٛ، ريٜٛ، ٔؽ، وبزٔيْٛ، وطْٚ، ٘يىُ ٚ آضؾٙيه ضا . ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س

اِجتٝ ثطذي اظ ايٗ فٙبنط ثٝ قىُ يٖٛ ٚ ثٝ ٔمبزيط وٓ ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٚ ا٘ؿبٖ ٞؿتٙس ٚ زض . ٘بْ ثطز

ايٗ حبِت ذبنيت ؾٕي ٘ساض٘س ٚ ثطاي ؾالٔتي الظْ ٔي ثبقٙس، ِٚي ٚلتي ٔمساض آٟ٘ب ثيف اظ حس عجيقي ٌطزز ٚ يب 

ثٝ قىُ فّعي ثبقٙس ثٝ فٙٛاٖ آِٛزٜ وٙٙسٜ ٔحيظ ظيؿت تّمي قسٜ ٚ ٚرٛز آٟ٘ب زض ثسٖ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٚ اظ رّٕٝ 

ا٘ؿبٖ ٔٛرت اذتالَ زض وبضوطز ثسٖ، ٔؿٕٛٔيت، ثيٕبضيٟبي رسي ٚ يب حتي ٔطي قسٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثٝ آٟ٘ب 

ٚيػٌي وٝ ايٗ فّعات زاض٘س ايٗ اؾت وٝ ٕ٘ي تٛا٘ٙس زض فطآيٙسٞبي ؾٛذت ٚ ؾبظ . فّعات ؾٕي ٘يع ٌفتٝ ٔي قٛز

ثٝ ٚؾيّٝ ثسٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيط٘س ٚ ثٝ زِيُ ايٙىٝ زفـ ٕ٘ي قٛ٘س، زض ثسٖ ا٘جبقتٝ قسٜ ٚ اظ عطيك ظ٘زيطٜ ٞب ٚ 

فبّٔي وٝ ٔٛرت آِٛزٌي ٞٛا، . قجىٝ ٞبي غصايي ثٝ رب٘ٛضاٖ ٔرتّف ٚ زض ٟ٘بيت ثٝ ثسٖ ا٘ؿبٖ ٔٙتمُ ٔي قٛ٘س

 آِٛزٌي ٘بقي اظ ترّيٝ فبضالثٟب  ترّيٝ فبضالثٟب ثٝ ضٚزذب٘ٝ  ٔطي ٔبٞي ٞب زض احط آِٛزٌي ضٚزذب٘ٝ 
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ترّيٝ فبضالة ٞب ٚ پؿبثٟبي نٙقتي، وكبٚضظي ٚ . آة ٚ ذبن ثٝ ايٗ فّعات ٔي قٛز فقبِيت ٞبي ا٘ؿب٘ي اؾت

ذبٍ٘ي زض آة ضٚزذب٘ٝ ٞب، زضيبچٝ ٞب ٚ زضيبٞب ثبفج ٔي قٛز ايٗ ؾْٕٛ زض ٟ٘بيت زض آة آقبٔيس٘ي، آثعيبٖ 

ٔقسٖ ٞب، ٚاحسٞبي آثىبضي فّعات، ضيرتٝ ٌطي ٞب، وبضذب٘ٝ ٞبي شٚة . ٔهطفي ٚ ٔٛاز غصايي ٔب ٚاضز قٛ٘س

. فّعات، ٘يطٌٚبٟٞبي ظغبَ ؾٍٙي، ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ٚ وٛزٞبي قيٕيبيي اظ ٔٙبثـ ٟٔٓ تِٛيس ايٗ فّعات ٞؿتٙس

ٕٞچٙيٗ ايٗ فّعات ؾٕي زض ٔٛاز ٔرتّفي زض ٔحيظ ظ٘سٌي ٔب ٚرٛز زاض٘س، ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ زض ثطذي اظ ؽطٚف ٚ 

 ِٛاظْ آقپعذب٘ٝ، پٛقبن، زاضٚٞب، ِٛاظْ آضايكي، پطوٙٙسٜ ٞبي ز٘سا٘ي، ذٕيط ز٘ساٟ٘ب، حكطٜ وكٟب، 

قٛيٙسٜ ٞبي ذبٍ٘ي، قيكٝ ٞب ٚ آيٙٝ ٞب، ضً٘ ٞب، ثبعطي ٞب، ٔٛاز ٘فتي، چؿجٟب، وٛزٞب، ِِٛٝ ٞب، الؾتيىٟب، 

 پالؾتيىٟب ٚ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي، وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٔٛاز، فّعات ؾٍٙيٗ ٔٛرٛز زض آٟ٘ب ٚاضز ٔحيغٟبي آثي 

ثبضـ ثبضاٟ٘بي اؾيسي ٘يع ثبفج قؿتٝ قسٖ فّعات ؾٍٙيٗ اظ ذبن ثٝ زضٖٚ ٔٙبثـ آثي ٚ زض ٘تيزٝ . ٔي قٛ٘س

اظ آ٘زبيي وٝ فّعات ؾٍٙيٗ تزعيٝ ٕ٘ي قٛ٘س، زض تٕبٔي ثرف ٞبي ٔحيظ ظيؿت ثٝ نٛضت . آِٛزٌي آٟ٘ب ٔي قٛز

. پبيساض ثبلي ٔي ٔب٘ٙس

 

 

 

 

 

 

 

ؾٛذتٟبي فؿيّي ٔب٘ٙس ثٙعيٗ ٔٛرت ٚضٚز فّعاتي ٘ؾيط ؾطة ثٝ ٞٛا قسٜ وٝ اظ عطيك تٙفؽ ٚاضز ضيٝ ٞب  ؾٛظا٘سٖ

اؾتٙكبق ايٗ فٙبنط زض ٔحيظ وبض ٚ يب ٘ٛاحي وٝ زض آٟ٘ب آِٛزٌي ٚرٛز زاضز ٚ يب ٔهطف ٔٛاز . ٚ ثسٖ ٔب ٔي قٛ٘س

غصايي ثٝ ٚيػٜ غصاٞبي زضيبيي وٝ ٔمبزيط ظيبزي اظ فّعات ؾٍٙيٗ زض ذٛز زاض٘س اظ ضاٟٞبي زيٍط ٚضٚز فّعات 

ثطذي اظ احطات ٟٔٓ فّعات ؾٍٙيٗ ثط ؾالٔتي ا٘ؿبٖ فجبضتٙس اظ ففٛ٘ت زض ثسٖ، . ؾٍٙيٗ ثٝ ثسٖ ا٘ؿبٖ ٔي ثبقٙس

اذتالالت فهجي، ؾطعبٖ، ؾمظ رٙيٗ، اذتالالت تٙفؿي ٚ لّجي، آؾيت ثٝ وجس، وّيٝ ٞب ٚ ٔغع، آِطغي، وٓ ذٛ٘ي، 

 ذؿتٍي، تٟٛؿ ٚ اؾتفطاك، ؾطزضز ٚ ؾطٌيزٝ، ضقيف قسٖ ؾيؿتٓ ايٕٙي ثسٖ، آؾيت ثٝ غٟ٘ب، اذتالالت پٛؾتي، 

 .وٓ قسٖ حبفؾٝ، ثي اقتٟبيي، ضيعـ ٔٛ، پٛوي اؾترٛاٖ، ثي ذٛاثي، پيطي ظٚز ضؼ ٚ ٔطي

 زض غاپٗ ضخ زاز ٚ 1956يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ فزبيـ ظيؿت ٔحيغي ٔطثٛط ثٝ فّعات ؾٍٙيٗ ثيٕبضي ٔيٙبٔبتب ثٛز وٝ زض ؾبَ 

فّت ثطٚظ ايٗ فبرقٝ ترّيٝ ٔتيُ ريٜٛ ثٝ ٕٞطاٜ پؿبثٟبي يه وبضذب٘ٝ قيٕيبيي ثٛز وٝ اظ . فبُٔ آٖ فّع ريٜٛ ثٛز

 زض ضٚزذب٘ٝ نٛضت ٌطفتٝ ثٛز ٚ رب٘ٛضاٖ اّٞي ٚ ا٘ؿبٟ٘ب زض عي ؾي ؾبَ ثٝ ايٗ ٔبزٜ ثؿيبض ؾٕي آِٛزٜ 1932ؾبَ 

ٔتيُ ريٜٛ زض ثسٖ نسف ٞب ٚ ٔبٞيبٖ زضيبيي ذّيذ ٔيٙبٔبتب ٚ زضيبي قيطا٘ٛيي شذيطٜ قسٜ ٚ ٔطزْ . قسٜ ثٛز٘س

 ٔحّي ايٗ ٔٛرٛزات ضا نيس وطزٜ ٚ اظ آٟ٘ب تغصيٝ ٔي وطز٘س ٚ زض ٘تيزٝ تطويجبت ؾٕي ريٜٛ ٚاضز ثسٖ آٟ٘ب 

 ثطذي اظ ٔٙبثـ آِٛزٜ وٙٙسٜ حبٚي فّعات ؾٍٙيٗ 



 20 

ثي حؽ قسٖ زؾت ٞب ٚ پبٞب، ٘بٕٞبٍٞٙي حطوت ٔبٞيچٝ ٞبي ثسٖ، ٔحسٚز قسٖ زأٙٝ ثيٙبيي، . ٔي قسٜ اؾت

.  آؾيت ثٝ قٙٛايي ٚ ٌفتبض، رٖٙٛ، فّذ قسٖ ٚ ٔطي اظ ٘تبيذ حبنُ اظ ايٗ ٘ٛؿ آِٛزٌي ظيؿت ٔحيغي ثٛز

زض وكٛض ٔب ٘يع ٔغبِقبتي زض ظٔيٙٝ فّعات ؾٍٙيٗ ا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت، ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ثط اؾبؼ يه تحميك وٝ زض ٔطوع 

تحميمبت ٔحيظ ظيؿت زا٘كٍبٜ فّْٛ پعقىي تٟطاٖ نٛضت ٌطفت، ثٝ ثطضؾي ٔيعاٖ فّعات ؾٍٙيٗ زض ٘بٟ٘بي فطضٝ 

ٔغبِقٝ وٙٙسٌبٖ ٘تيزٝ ٌطفتٙس وٝ ٔيعاٖ ؾطة، وبزٔيْٛ ٚ ٘يىُ ثيف .  تٟطاٖ پطزاذتٝ قس17قسٜ زض ثبظاض زض ٔٙغمٝ 

اظ حس اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي اؾت ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ غصاي انّي ٔطزْ ايطاٖ ضا ٘بٖ تكىيُ 

ٔي زٞس، ثطضؾي ٔيعاٖ فّعات ؾٍٙيٗ زض ٘بٖ ٚ حتي ٕ٘ه ٔهطفي ٚ ٘ؾبضت ثط وّيٝ ٔطاحُ تٟيٝ ٚ تِٛيس ٌٙسْ، آضز، 

.  ٘بٖ ٚ ٕ٘ه تٛنيٝ قسٜ اؾت

پؽ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ذغطات فّعات ؾٍٙيٗ، ثبيس تالـ وطز اظ ٔٛاز ٚ ٚؾبيُ حبٚي ايٗ تطويجبت ؾٕي وٕتط 

 . اؾتفبزٜ قٛز تب ايٗ فٙبنط وٕتط ٚاضز ٔحيظ ظيؿت قسٜ ٚ ثٝ ؾالٔتي ٔب ٚ زيٍط رب٘ساضاٖ آؾيت ٚاضز ٘ىٙٙس

ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ايٗ ٔٛاز ؾٕي ٔغٕئٙبً ثٝ ثسٖ ٔب ٚاضز ٔي قٛ٘س، اؾتفبزٜ اظ آة ٔيٜٛ ٞبي عجيقي ٚ يب قيط ضٕٗ 

رٛأـ ثيٗ إِّّي ٘يع ثب تٛرٝ ثٝ .  آ٘ىٝ ثؿيبض ٔغصي ٔي ثبقٙس، ثبفتٟبي ثسٖ ضا قؿتكٛ زازٜ ٚ اظ ؾْٕٛ پبن ٔي وٙٙس

إٞيت ٔٛضٛؿ، تالقٟبيي ضا زض رٟت قٙبذت احطات ٔٙفي ايٗ فّعات ثط ؾالٔتي ا٘ؿبٖ ٚ وبٞف آِٛزٌيٟبي ٘بقي 

. اظ آٟ٘ب آغبظ وطزٜ ا٘س

 

 

صتالِ ٍ تاصيافت - 8
ظثبِٝ اؾت ٜ اؾت ٚرٛز آٚضزةظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ثط ضٚي وطٜ ظٔيٗ يىي اظ ٔكىالتي وٝ 

افعايف رٕقيت ا٘ؿبٖ ٞب زض .  تُٗ اظ آٖ زض قٟطٞب تِٛيس ٔي قٛزاٖوٝ ضٚظا٘ٝ ٞعاض

ؾبِٟبي اذيط ٔٛرت قسٜ اؾت وٝ ٔيعاٖ تِٛيس ايٗ ظثبِٝ ٞب ثيكتط قسٜ ٚ 

ظثبِٝ ٞب قبُٔ ٔٛازي ٔب٘ٙس ثبليٕب٘سٜ . ٔحيظ ظيؿت ضا زض ؾغح ٚؾيقتطي تٟسيس ٕ٘بيس

  ٚ غيطٜچٛثي، لٛعي ٞب، ِجبؾٟبي وٟٙٝ، ٔٛاز ؾبذتٕب٘ي، ٔٛاز غصايي، پالؾتيه، قيكٝ، وبغص، ؽطٚف يىجبض ٔهطف

٘مُ ٚ ا٘تمبَ ظثبِٝ ٞب ثب ضٚقٟبي .  ثٝ عٛض غيط انِٛي نٛضت ٔي ٌيطزز٘يبزفـ ظثبِٝ ٞب زض ثيكتط ٔٙبعك . ٔي ثبقٙس

اظ رّٕٝ ايٗ ضٚقٟبي زفـ غيط ٘بزضؾت، ا٘جبقت آٟ٘ب زض ٔحيغٟبي ثبظ، زفٗ ٘بزضؾت آٟ٘ب زض ظٔيٗ ٚ ؾٛظا٘سٖ، 

زض ٔحيظ ايزبز ايٗ ٔؿئّٝ ٔٛرت ٔي قٛز وٝ ٔٙبؽط عجيقي اعطاف ٔب ظقت قسٜ ٚ ثٛي ٘بٔغجٛفي . انِٛي ٞؿتٙس

ٚ ٔٛـ ٞب، ؾً ٞب ٚ تِٛيس ٔخُ وطزٜ ظثبِٝ ٞب حكطات ٔٛشي ٔب٘ٙس ٍٔؽ ٞب، پكٝ ٞب ٚ ؾٛؾىٟب زض ٔيبٖ ايٗ . قٛز

 ايٗ رب٘ٛضاٖ ثيٕبضيٟبيي ٔب٘ٙس حهجٝ، ٚثب، اؾٟبَ ذٛ٘ي، .  ٔحُ ٞب تزٕـ ٔي وٙٙسايٗ ٌطثٝ ٞبي ٍِٚطز ٘يع زض 

فّذ اعفبَ، ؾبِه، عبفٖٛ، تيفٛؼ، ٔؿٕٛٔيت غصايي ٚ اٍُ٘ ٞبي زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ضا زض ا٘ؿبٖ ٔٛرت قسٜ ٚ 

ٕٞچٙيٗ ظثبِٝ ٞب آثٟب ٚ ذبن ضا . آؾيت ٔي ثيٙٙسزض احط ايٗ آِٛزٌيٟب ا٘تمبَ ٔي زٞٙس ٚ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ زيٍط ٘يع 

، ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ زض ٍٞٙبْ ثبض٘سٌي، قيطاثٝ ٞبي حبنُ اظ ظثبِٝ ٞب وٝ ثكست آِٛزٜ ٞؿتٙس ثٝ آة  آِٛزٜ ٔي وٙٙس

ثٛيػٜ زض فهَٛ ظثبِٝ ٌي ا٘جبقت.  اعطاف ٔٙتمُ قسٜ ٚ ٚ ٔٛرت آِٛزٌي ٔي قٛ٘سٞبي چبٟٞب ٚ ذبن،ضٚزذب٘ٝ ٞب
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ٌبٞي ظثبِٝ ٞب ضا زض ٔحّٟبي زفـ ٔي ؾٛظا٘ٙس وٝ ايٗ . ٔي قٛزٞٛا ثٝ ٔٛرت تِٛيس ٚ ا٘تكبض ٌبظٞبي ؾٕي ٌطْ 

زض ثيٗ ايٗ . ذٛز ثبفج ايزبز زٚز ٚ ٌبظٞبي ٔضط قسٜ ٚ ٞٛا ضا آِٛزٜ ٔي وٙس ٚ فٛأُ ثيٕبضيعا ضا ا٘تكبض ٔي زٞس

پالؾتيىٟب ٚ فّعٞب ٔي تٛا٘ٙس ؾبِيبٖ عٛال٘ي زض ذبن ثبلي ثٕب٘ٙس ثسٖٚ ٔٛاز ظايس 

  .ايٙىٝ تزعيٝ قٛ٘س

ظثبِٝ ٞب ايٗ اؾت وٝ ثبيس زض ويؿٝ ٞبي ٔرهٛل زفـ ضٚـ نحيح زض ٔٛضز 

ٚؾبيُ ٘مّيٝ ثب ظثبِٝ ٚ ؽطٚف زضة زاض رٕـ آٚضي قسٜ ٚ زض ٔٛلـ ٔٙبؾت 

ثٟساقتي ثٝ ٔحُ ٞبي ذبني وٝ زٚض اظ ٔحُ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ اؾت حُٕ قسٜ ٚ 

زفٗ ظثبِٝ ٞب ثبيس زض ٔىبٟ٘بي ٔٙبؾت وٝ ٔكىّي ثطاي ٔحيظ ظيؿت ايزبز ٘ىٙس ٚ زض ٔزبٚضت شذبيط . زفٗ ٌطز٘س

 زض ضٚـ زيٍطي ظثبِٝ ٞب ضا زض وٛضٜ ٞبي ٔرهٛل . آثٟبي ظيط ظٔيٙي ٚ ؾغحي ٘يع ٘جبقس ا٘زبْ ٌيطز

ايٗ ضٚـ ثطاي ظثبِٝ ٞبي ثيٕبضؾتب٘ي وٝ حبٚي ٔيىطٚثٟبي ٚ ٔي ؾٛظا٘ٙس وٝ تجسيُ ثٝ ٌبظ ٚ ذبوؿتط ٔي قٛ٘س 

زض ثقضي ٔٛاضز ٞٓ ايٗ ضٚـ ثطاي زفـ ظثبِٝ ٞبي نٙقتي ثٝ . ثيٕبضيعا ٚ ذغط٘بن ثؿيبضي ٞؿتٙس اؾتفبزٜ ٔي قٛز

ثٝ ٞط حبَ ؾٛظا٘سٖ ظثبِٝ ٞب زض ظثبِٝ ؾٛظٞب ٘يع ٘يع ضاٜ حُ ٔغّٛثي ثٝ قٕبض ٕ٘ي آيس، ظيطا ثبفج . وبض ٔي ضٚز

.  تِٛيس ٌبظٞبي ثؿيبض ؾٕي ٚ ذغط٘بن ٔي قٛز

ٔٛضٛفي وٝ زض چٙس ؾبَ اذيط ثٝ آٖ تٛرٝ قسٜ اؾت ثبظيبفت ظثبِٝ اؾت وٝ ثٝ ٔقٙبي اؾتفبزٜ زٚثبضٜ اظ ثطذي 

 ثبظيبفت فالٜٚ ثط وبٞف آِٛزٌيٟبي ظيؿت ٔحيغي، ٔٛرت . ظثبِٝ ٞب ٚ تجسيُ آٟ٘ب ثٝ ٔٛاز لبثُ ٔهطف اؾت

ٔٛازي وٝ ثطاي ايٗ وبض ٔٙبؾت ٞؿتٙس قبُٔ قيكٝ ٞب، ارؿبْ . نطفٝ رٛيي زض ٔهطف ا٘طغي ٚ ٔٛاز ٔي ٌطزز

زيٍطي وٝ زض آٖ ٔحّٟبي  ٔٙبظَ ٚ يب ثطاي ايٗ وبض ثبيس ظثبِٝ ٞب زض . آٞٙي، پالؾتيه ٞب، وبغص ٞب ٚ ٔمٛاٞب ٔي ثبقٙس

ٚ زض ؾغُ ٞبي ٔرتّفي وٝ ثطاي ٞط ٘ٛؿ ظثبِٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت ضيرتٝ قسٜ  اظ يىسيٍط رسا  ٔي قٛ٘ستِٛيس

 زض ضٚـ زيٍطي . قٛ٘س ٚ ثٝ ٔطاوع ثبظيبفت ٔٛاز تحٛيُ ٌطز٘س

 اظ يىسيٍط رسا  ظثبِٝ ٞب پؽ اظ رٕـ آٚضي زض ٔطاوع ثبظيبفت

پؽ اظ رساؾبظي، ثب ا٘زبْ ٔطاحّي ثط ضٚي ا٘ٛاؿ ظثبِٝ، آٟ٘ب . ٔي قٛ٘س

أطٚظٜ زض وكٛضٞبي . ضا ثٝ ٔٛاز لبثُ ٔهطف تجسيُ ٔي ٕ٘بيٙس

ٝ ٞبي ثعضيپيكطفتٝ،   ي ٔٛاز ظايس،ثؿيبضي اظ فطٚقٍبٟٞب ٚ وبضذب٘

ٝ ٞبي ثبعّٝ ضا ثٝ  ٝ اي ٚ ضٚظ٘بٔ ٔب٘ٙس لٛعي ٞبي وٙؿطٚ، ثغطي ٞبي قيك

 . ٔي وٙٙساضئٙؾٛض ثبظيبفت اظ ٔكتطي ذطيس

زض ايٗ ضٚـ ظثبِٝ ٞبي لبثُ تزعيٝ اظ عطيك ا٘زبْ . تِٛيس وٕپٛؾت يىي زيٍط اظ ضٚقٟبي حُ ٔكىُ ظثبِٝ اؾت

فّٕيبتي ذبل ٚ پؽ اظ ٔست ظٔب٘ي ٔكرم تجسيُ ثٝ وٛز ٔي قٛ٘س ٚ ٔي تٛاٖ اظ آٟ٘ب ثطاي ظٔيٟٙبي وكبٚضظي 

ظثبِٝ ٞبي قٟطي ٚ ثبليٕب٘سٜ ٔٛاز ٌيبٞي ا٘ٛافي اظ . اؾتفبزٜ وطز وٝ ٔٛرت حبنّريعي ٚ ضقس ٌيبٞبٖ ٔي ٌطز٘س

.  ظثبِٝ ٞؿتٙس وٝ ثطاي ايٗ وبض ٔي تٛا٘ٙس ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيط٘س

 ثٙبثط ايٗ ثٝ .تِٛيس ٔي قٛزوكٛض ٔب  ٞعاض تُٗ ظثبِٝ قٟطي ٚ ضٚؾتبيي زض 45ضٚظا٘ٝ آٔبض ٔٛرٛز ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ 

ٔب ثبيس زض رٟت پبويعٜ ٔب٘سٖ ٔحيظ ظيؿت زض ثطاثط ايٗ ٔكىُ السأبتي ضا تٛرٝ ثٝ حزٓ ٚؾيـ ظثبِٝ ٞبي تِٛيسي، 

 ثُغطي ٞب ٚ ؽطٚف لبثُ ثبظيبفت
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ا٘زبْ زٞيٓ، اظ رّٕٝ ثبيس ؾقي وٙيٓ زض ٔهطف ٔٛاز نطفٝ رٛيي ٕ٘بييٓ، ٞط چٝ ٔي تٛا٘يٓ وٕتط ظثبِٝ تِٛيس وٙيٓ ٚ 

اظ ؽطٚف يىجبض ٔهطف ٚ ٔٛازي وٝ زض آٟ٘ب ثؿتٝ ثٙسي قسٜ ا٘س . ضٚقٟبي نحيح زفـ ظثبِٝ ٞب ضا ثٝ وبض ثٍيطيٓ

وٕتط اؾتفبزٜ وٙيٓ، نٙقت ثبظيبفت ضا ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض زٞيٓ ٚ ٔحيظ ظ٘سٌي ٚ قٟط ٚ ضٚؾتبي ذٛز ضا ثب ضيرتٗ 

.  ظثبِٝ ٞب آِٛزٜ ٘ىٙيٓ تب ٔحيظ ظيؿتي ؾبِٕتط زاقتٝ ثبقيٓ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آلَدگي َّا - 9

اؾت وٝ اظ ٚ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ حيبتي تطيٗ ٘يبظٞبي ا٘ؿبٖ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٚ هوا 

تكىيُ قسٜ زيٍط ٌبظٞبي ٔمساض وٕي اظ ٘يتطٚغٖ، اوؿيػٖ، ثربض آة ٚ ٌبظٞبي 

ٔكىّي وٝ زض اضتجبط ثب ٞٛا ثٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت ايٗ اؾت وٝ ثب افعايف . اؾت

رٕقيت ا٘ؿبٟ٘ب ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ پيكطفت تىِٙٛٛغي ٚ ٌؿتطـ ٚ فقبِيت نٙبيـ، 

ايٗ ٌبظٞبي آاليٙسٜ . ٌبظٞبي ٔرتّفي ٚاضز ٞٛا ٔي قٛ٘س وٝ اظ ارعاي عجيقي ٞٛا ٘جٛزٜ ٚ آاليٙسٜ ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س

 ثب ثربض آة، ٌبظٞب ٚ ٔٛاز زيٍط ٔٛرٛز زض ٞٛا آٔيرتٝ قسٜ ٚ ثبفج تكىيُ ثبضاٟ٘بي اؾيسي ٚ ٔٝ زٚزٞبي ؾٕي 

آِٛزٌي ٞٛا ٕٞچٙيٗ ثبفج . زاض٘سٔي قٛ٘س وٝ احطات ظيبٖ ثرف ثط آة، ٞٛا، ذبن، رب٘ٛضاٖ، ٌيبٞبٖ ٚ ذٛز ا٘ؿبٖ 

ٝ اي ٞبيپسيسٜايزبز  ٞط وساْ فٛاضو ذغط٘بوي ضا ثطاي قسٜ وٝ  اليٝ اظٖ ترطيت ٚ ، ٚاضٍٚ٘ي زٔب احط ٌّرب٘

ٔب٘ٙس ٘فت ٚ ثٙعيٗ زض ؾٛذت ٞبي فؿيّي ٌبظٞبي آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞٛا ثيكتط اظ ؾٛظا٘سٖ . ثبض ٔي آٚض٘سٜ  ةٔحيظ ظيؿت

نٙبيـ، ٔٙبظَ ٚ ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي تِٛيس ٔي قٛ٘س ٚ قبُٔ اوؿيسٞبي ٘يتطٚغٖ، اوؿيسٞبي ٌٌٛطز، ٔٙٛ اوؿيس 

 وطثٗ، 

 زي اوؿيس وطثٗ، تطويجبت آِي فطاض، شضات ٔقّك، فّعاتي ٔب٘ٙس ؾطة، وبزٔيْٛ ٚ ٔؽ ٚ ٔٛاز قيٕيبيي زيٍط 

ٚ ز ٔمبزيط ظيبزي زٚزٜ ٖٔي تٛاٖ٘يع اؾتقٕبَ زذب٘يبت ٚ آقپعي ، حتي ؾٛظا٘سٖ چٛة ٚ ظغبَ چٛة. ٔي ثبقٙس

 . ٖزضا ٚاضز ٞٛا وٌٗبظٞبي ٔضط 

٘بضاحتيٟبي پٛؾتي،   ٔب٘ٙس تٍٙي ٘فؽ، شات اِطيٝ، ثطٚ٘كيت ٚ ؾطفٝ، ففٛ٘تٟبي زؾتٍبٜ تٙفؿي، لّجي ٞبيثيٕبضي

ٝ ٞب ،ٞبؾطعبٖ  تٟٛؿذؿتٍي،  چكٕٟب، ثيٙي ٚ حّك، ؾطزضز،  ٚ ؾٛظـحؿبؾيت، آؾيت ثٝ ٔغع، افهبة، وجس ٚ وّي

ٔيّيٖٛ  4/2ثٙبثط آٔبض ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ي زض ٞط ؾبَ .  ثركي اظ ٘تبيذ آِٛزٌي ٞٛا ٔي ثبقٙس ٔطي ظٚزضؼٚ

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اظ ؾغُ ٞبي ثبظيبفت رٟت رساؾبظي ٚ رٕـ آٚضي ا٘ٛاؿ ظثبِٝ 
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زض ثطاثط آِٛزٌي ٞٛا ٘يع آؾيت پصيطي ثطذي افطاز . ٔي زٞٙس ٘فط زض رٟبٖ زض احط آِٛزٌي ٞٛا ربٖ ذٛز ضا اظ زؾت

 .ثيكتط اظ زيٍطاٖ اظ آِٛزٌي ٞٛا آؾيت ٔي ثيٙٙس ؾبِٕٙسافطاز وٛزوبٖ ٚ ، ثٝ عٛضي وٝ ثؿيبض ثيكتط اظ ؾبيطيٗ اؾت

ثؿيبضي اظ . ٘يع ٔي قٛزضقس آٟ٘ب ٚ وٓ قسٖ ثيٕبضيٟب ٚ  زض ثطاثط آفت ٞبٌيبٞبٖ ٚزٌي ٞٛا ثبفج ضقيف قسٖ آَ

ٝ اي ال ثٛؾيّٝ قبخ ٚ ثطي آٟ٘بايٗ پسيسٜ پٛقيسٜ قسٖ  زض حبِت ٔطي ٞؿتٙس وٝ فّت ٞبي آِٛزٜزضذتبٖ زض قٟط ي

 آِٛزٌي ٞٛا ٔقٕٛالً زض ٔطاوع قٟطي ثعضي ٚ پطرٕقيت زيسٜ ٔي قٛز، ثٝ ذهٛل زض .ؾتايٙسٜ اظ شضات آال

ثط اؾبؼ تحميمبت ا٘زبْ قسٜ . ٔٙبعمي وٝ زض آٟ٘ب لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ظيؿت ٔحيغي ثٝ زضؾتي ضفبيت ٕ٘ي قٛز

 . آِٛزٜ تطيٗ قٟطٞبي ز٘يب اظ ِحبػ ٔيعاٖ شضات ٔقّك لبٞطٜ، زّٞي ٚ وّىتٝ ٞؿتٙس

 

 

 

 

 

 

 ٞٛاي ٌطْثطٚظ ايٗ پسيسٜ ثٝ ايٗ نٛضت اؾت وٝ . يىي اظ پسيسٜ ٞبي ٔطتجظ ثب آِٛزٌي ٞٛا ٚاضٍٚ٘ي زٔب اؾت

ٓ حطوت ٍٞٙبْ ٔٛرٛز ثط ؾغح ظٔيٗ وٝ ٔقٕٛالً آِٛزٜ اؾت، زض  ٝ اي ٞ زٔب اظ ٞٛا وٝ تٛؾظ  ثٝ ؾٕت ثبال، ثب الي

 ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثبال ٘طفتٝ ٚ ثب ثركٟبي ثباليي رٛثطذٛضز وطزٜ ٚ  تبثف ذٛضقيس زض عجمبت فٛلب٘ي رٛ تكىيُ قسٜ

 اؾت وٝ ثب ٌصقت ظٔبٖ ٚ ٞبثبالي قٟطآِٛزٜ زض پٛقكي  تكىيُ يه ؾغحايٗ پسيسٜ ٘تيزٝ . ٕ٘ي ٌطززتجبزَ 

 ٔيٗ ثبلي ٔب٘سٜ ٚ ثبالاعطاف ظزض ٔٛرٛز زض آٖ اظ رٛ ظٔيٗ ذبضد ٘كسٜ ٚ اي ا٘ؿب٘ي، ٔٛاز آاليٙسٜ ت ٜافعايف فقبِي

ثٝ زض ؾبِٟبي اذيط  زٔبپسيسٜ  ٚاضٍٚ٘ي .  ٚ زض ٘تيزٝ ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ٟٕٔي ثٝ ٚرٛز ٔي آٚض٘سٕ٘ي ضٚ٘س

 ٔٛرٛزات ظ٘سٜظٔيٗ ٚ ؾالٔت ٚزٜ قسٜ اؾت ٚ افعثٝ ذهٛل زض قٟطٞبي ثعضي ؾبيط ٔكىالت ظ٘سٌي قٟطي 

 . آٖ ضا تٟسيس ٔي وٙس

 

 

 

 

 

 

 

ٔٝ زٚز فتٛ قيٕيبيي پسيسٜ اي زيٍط ٘بقي اظ آِٛزٌي ٞٛا اؾت وٝ زض آٖ ٌبظٞبي آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞٛا ٔب٘ٙس اوؿيس ٞبي 

٘يتطٚغٖ ٚ تطويجبت آِي فطاض تحت احط ٘ٛض ذٛضقيس ثب يىسيٍط تطويت قسٜ ٚ تطويجبت حب٘ٛيٝ اي ٘ؾيط شضات ٔقّك ٚ 

اوؿيسٞبي ٘يتطٚغٖ زض ٘تيزٝ تطويت قسٖ اوؿيػٖ ٚ . ٌبظ اظٖ ضا ايزبز ٔي وٙٙس  وٝ ثؿيبض ٔضط ٚ ذغط٘بن ٞؿتٙس

ٚاضٍٚ٘ي زٔب زض قٟطٞب  
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٘يتطٚغٖ تحت قطايظ ٌطٔبي ظيبز ٔب٘ٙس آ٘چٝ زض ٔٛتٛضٞبي اتٛٔجيّٟب، 

وبٔيٟٛ٘ب، ٘يطٌٚبٟٞبي ظغبَ ؾٍٙي ٚ ثطذي وبضذب٘ٝ ٞب ٚرٛز زاضز تكىيُ 

قسٜ ٚ تطويجبت آِي فطاض ٘يع اظ ٔٙبثقي ٔب٘ٙس ثٙعيٗ، ضٍٟ٘ب، حالِٟب ٚ آفت 

 رعءوٝ ثٝ ايٗ عطيك ثٝ ٚرٛز ٔي آيس  ياظٌٖبظ . وكٟب تِٛيس ٔي قٛ٘س

ٔحؿٛة ٔي قٛز ٚ ثطاي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ زض ؾغح ظٔيٗ  ٘بٔغّٛثي اظ ٞٛا

ذغط٘بن اؾت ٚ ثب آٖ اليٝ اظٖ وٝ زض عجمبت ثباليي رٛ ٚرٛز زاقتٝ ٚ ٔب٘ـ اظ ضؾيسٖ اققٝ ٞبي ظيبٖ ثرف 

 ٔٝ زٚز فتٛ قيٕيبيي زض تٕبٔي قٟطٞبي ثعضي ٚ ٔسضٖ ثٝ ٚرٛز . ذٛضقيس ثٝ ؾغح ظٔيٗ ٔي قٛز ٔتفبٚت اؾت

ٔي آيس، أب زض قٟطٞبي ثب آة ٚ ٞٛاي آفتبثي، ٌطْ ٚ ذكه ٚ ثب تقساز ظيبز ٚؾبيُ ٘مّيٝ، ثيكتط زيسٜ ٔي قٛز ٚ زض 

.  قٟطٞبيي ٞٓ وٝ ثٝ ٚؾيّٝ وٟٛٞب ٚ تپٝ ٞب احبعٝ قسٜ ا٘س ضايذ تط اؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

زض ٔٛضز حُ ٔكىُ آِٛزٌي ٞٛا ٚ پيكٍيطي اظ ثطٚظ پسيسٜ ٞبي ظيبٖ ثرف ٔطتجظ ثب آٖ، الظْ اؾت تساثيط ٔٙبؾجي 

ذطٚد نٙبيـ ٚ ٞب، انالح قيٜٛ ٞبي قٟطؾبظي، وٙتطَ رٕقيت قٟط. اتربش قسٜ ٚ السأبتي رسي نٛضت ٌيطز

ٔقبيٙٝ  اظ قٟطٞب، ٘هت فيّتط ثط زٚزوف وبضذب٘ٝ ٞب، اؾتفبزٜ ٞط چٝ وٕتط اظ ذٛزضٚٞبي قرهي، ٔكبغُ ٔعاحٓ

ربثزبيي ثب زٚچطذٝ، اؾتفبزٜ اظ ، فٕٛٔي٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ  افعايف، انالح ويفيت ؾٛذت، فٙي ذٛزضٚٞب

ٝ ٞبا٘طغيٟبي پبن، زضذتىبضي ٚ ٌؿتطـ فضبٞبي ؾجع ٚ ثىبضٌيطي وٕتط  اظ رّٕٝ ايٗ ضٍٟ٘بي ضٚغٙي  ٚ افكب٘

اظ آ٘زب وٝ آِٛزٌي ٞٛا زض فضبٞبي ثؿتٝ ٔب٘ٙس ذب٘ٝ ٞب ٚ ٔحّٟبي وبض ٘يع يىي اظ فٛأُ ٟٔٓ ثٝ . تساثيط اؾت

يىي اظ . ٔربعطٜ افتبزٖ ؾالٔتي اؾت الظْ اؾت زض ايٗ ٔحيغٟب تٟٛيٝ ٚ رطيبٖ وبفي ٞٛا ٚرٛز زاقتٝ ثبقس

ثٝ ٚيػٜ زض فضبٞبي ثؿتٝ ٔحسٚزيت زض اؾتقٕبَ زذب٘يبت  ٚ زٚز ؾيٍبض اؾتٚزٜ وٙٙسٜ ٞبي ٞٛا ذغط٘بوتطيٗ آَ

ٔطزْ ٚ ٔؿئِٛيٗ ٔٝ ٔكبضوت ٜ ثطاي ثطذٛضزاضي اظ ٔحيغي ؾبِٓ .ايس ثٝ زضؾتي افٕبَ قٛزةاؾت وٝ ٟٕٔي الساْ 

 . ضطٚضي اؾت

 

 

 

 

 ٔٝ زٚز زض ٘يٛ يٛضن

 (ؾٕت چپ)ٚ زض يه ضٚظ ثقس اظ ثبضـ ثبضاٖ  (ؾٕت ضاؾت)قٟط ثيزيًٙ زض يه ضٚظ آفتبثي ٚ ٚارس ٔٝ زٚز ٘ٛض قيٕيبيي 
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تاساى اسيذي  - 10
ايٗ ثبضاٖ ثيكتط زض احط . ثبضاٖ اؾيسي ثبضا٘ي اؾت وٝ ثٝ عٛض غيط عجيقي حبِت اؾيسي زاضز

 تكىيُ ٔي تطويت قسٖ ٌبظٞبي آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞٛا ثب شضات ثربض آة ٚ اوؿيػٖ ٔٛرٛز زض ٞٛا

يب شضات ٔقّك ٞٛا ثٝ ؾغح   وٝ ٔٛاز اؾيسي ايزبز ٔي وٙٙس  ٚ ثٝ ٕٞطاٜ ثبضاٖ، ثطف، ٔٝ ٚقٛز

 ٘ؾيط ٘فت، ثٙعيٗ ٚ ظغبَ ؾًٙ زض ٘يطٌٚبٟٞبي ثطق، ٔٛاز فؿيّيايٗ ٌبظٞب زض احط ؾٛظا٘سٖ . ظٔيٗ ٚاضز ٔي قٛ٘س

ايٗ ٌبظٞب ٔي تٛا٘ٙس ثب . ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي تِٛيس قسٜ ٚ زض ٞٛا ٔٙتكط ٔي قٛ٘سٔطاوع نٙقتي ٚ وبضذب٘ٝ ٞب، 

ٌبٞي حٛازحي ٔب٘ٙس رًٙ ٞب . ٚ٘س ٚ ثٝ وكٛضٞبي زيٍط ثطؾٙسٚظـ ثبز ٚ رطيب٘بت ٞٛا تب نسٞب ويّٛٔتط ربثزب ـ

.  وٝ ثٝ آتف ؾٛظيٟبي ثعضي ٔٙزط ٔي قٛ٘س ٘يع ٔٛرت آِٛزٌي قسيس ٞٛا ٔي قٛ٘س

ثبضاٟ٘بي اؾيسي احطات ٔرتّفي زاض٘س ثٝ عٛضي وٝ ٚاضز ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ زضيبچٝ ٞب قسٜ ٚ ثب 

حّعٟٚ٘ب ٚ ذطچٍٟٙبي  ٔبٞي ٞب، ضقس ٚ تِٛيس ٔخُثبال ثطزٖ ذبنيت اؾيسي آة، ثط 

ٕٞچٙيٗ ايٗ .  احطات ٔٙفي ٚ ٔرطة ٔي ٌصاض٘سآة ٚ زيٍط ٔٛرٛزات ظ٘سٜ زضٖٚ آثعي

ثبضاٟ٘بي .  ٚ ٔٛرت ضيعـ ثطي زضذتبٖ  قسٜ ٚ رٍّٟٙب ضا ذكه ٔي وٙٙسثبضيسٜ ثبضاٟ٘ب ثط ضٚي زضذتبٖ ٚ رٍّٟٙب 

اؾيسي زض ٍٞٙبْ ضيعـ ٔٛرت قؿتٝ قسٖ ٔٛاز غصايي ذبن قسٜ ٚ ثبفج ٚاضز قسٖ فّعات ؾٕي ٔٛرٛز زض 

ٌيبٞبٖ، پط٘سٌبٖ ٚ ٌطٟٚٞبي زيٍط ٔٛرٛزات ظ٘سٜ زيٍط ٘يع زض ٘تيزٝ ايٗ ثبضاٟ٘ب . ذبن ثٝ ٔحيغٟبي آثي ٔي قٛ٘س

ثبضاٟ٘بي اؾيسي ثب احط ثط آة آقبٔيس٘ي ثبفج ثيٕبضيٟبي . آؾيت ٔي ثيٙٙس

اظ آ٘زب وٝ . تٙفؿي، ٌٛاضقي، ٔؿٕٛٔيت، آؾيجٟبي ٔغعي ٚ ؾطعبٖ ٔي قٛ٘س

ٔهبِح ثٝ وبض ضفتٝ زض ؾبذتٕبٖ ٞب ٚ ثٙبٞبي تبضيري ثٝ عٛض فٕسٜ اظ 

تطويجبتي ٔب٘ٙس وطثٙبت وّؿيٓ تكىيُ قسٜ ا٘س، زض احط ثبضـ ثبضاٟ٘بي اؾيسي 

  .آؾيت زيسٜ ٚ ترطيت ٔي قٛ٘س

  ظٔيٗثؿيبضي اظ ٘مبط وطٜ زضاؾيسي  ٞبي ثبضاٖؾبِٟبي اذيط ثب افعايف رٕقيت ٚ ٌؿتطـ فقبِيت نٙبيـ،زض 

وكٛضٞبي اضٚپبيي، أطيىب، ضٚؾيٝ، .  آٔسٜ وٝ ٔطظ ٕ٘ي قٙبؾسزضٚ ثٝ نٛضت ٔكىّي رسي ٚ رٟب٘ي افعايف يبفتٝ 

چيٗ، غاپٗ ٚ ٞٙس ثيكتط اظ زيٍط وكٛضٞب اظ ايٗ ثبضاٟ٘ب آؾيت زيسٜ ا٘س ٚ زض ؾبِٟبي اذيط زض قٟطٞبي ثعضي ايطاٖ 

ثٝ ٍٞٙبْ ٚرٛز ٔمساض ظيبز زٚزٜ ٚ ؾبيط آِٛزٌي ٞب، ٔقٕٛالً زض قٟطٞب ثٝ زِيُ . ٘يع ايٗ ٔكىُ زيسٜ قسٜ اؾت

 ثٟتطيٗ وبض زض ٔٛضز وٓ وطزٖ احطات ٚ .ٌطز٘س ٔي ؾغح ظٔيٗقؿتٝ قسٜ ٚ ٚاضز ٘سٌي، ايٗ آِٛزٌيٟب قطٚؿ ثبض

ٔمساض ثبضاٟ٘بي اؾيسي وبٞف تِٛيس ٌبظٞبي آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞٛا اؾت وٝ ايٗ وبض ضا ٔي تٛاٖ ثب نطفٝ رٛيي زض ٔهطف 

ٕٞچٙيٗ وبضذب٘ٝ ٞب ثبيس اظ ؾٛذتٟبيي وٝ آِٛزٌي ٞٛاي . ا٘طغي ٚ اؾتفبزٜ وٕتط اظ ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ا٘زبْ زاز

.   وٕتطي زاض٘س اؾتفبزٜ وٙٙس ٚ ثب ٘هت فيّتط ضٚي زٚزوكٟبي ذٛز ٔيعاٖ آاليٙسٜ ٞبي ذطٚري ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘ٙس

 

 

 

 احط ثبضاٖ اؾيسي ثط ٔزؿٕٝ ٞبي تبضيري
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ِ اي- 11   اثش گلخاً

وٝ ثٝ ظٔيٗ ٔي تبثس ثٝ عٛض فٕسٜ تٛؾظ ؾغح ظٔيٗ رصة قسٜ ٚ ٔٛرت ٌطْ قسٖ وطٜ ظٔيٗ  يذٛضقيسا٘طغي 

ثسٖٚ آ٘ىٝ  ٔٛرٛز ثط ؾغح ظٔيٗ ٚ ٕٞچٙيٗ رٛ، ٚ آة  يد،ٚؾيّٝ ثطفٜ ةٔمساضي اظ ايٗ ا٘طغي ٘يع . ٔي ٌطزز

زضيبفت ٔب٘ٙس ٞط رؿٓ ٌطْ زيٍط ا٘طغي  پؽ اظ ٌطْ قسٖ، ظٔيٗ. ٖز ثٝ فضب ثط ٔي ٌطز ٚز ٔٙقىؽ قسٜٖرصة قٛ

 وٝ ذبنيت ٌطْ وٙٙسٌي  اؾتلطٔع ٘ٛض ظيطثٝ نٛضت ا٘طغي ٔٙتكط قسٜ وطزٜ ضا ثبظتبة ٚ ا٘تكبض زازٜ وٝ ايٗ 

ظيط لطٔع اققٝ ٞبي ايٗ تٕبْ   ثٙبثط،وٙٙس ظيط لطٔع ضا رصة٘ٛض ٔي تٛا٘ٙس ي ٔٛرٛز زض ٞٛا ثقضي اظ ٌبظٞب. زاضز

ثبفج ٌطْ قسٜ ٚ ثٝ ؾغح ظٔيٗ ٞسايت ثركي اظ آٖ زٚثبضٜ ٚ ٌكتٝ ٖ ٔٙتكط قسٜ اظ ؾغح ٚ رٛ ظٔيٗ ثٝ فضب ثبظ

 فّتشضات آة ٘يع زض رصة اققٝ ٞبي ذٛضقيسي ٘مف زاض٘س ٚ . ٖز ٔي قٛي اعطاف آٖٔيٗ ٚ ٞٛاظقسٖ ثيكتط 

يه ٌّرب٘ٝ اٌط ثٝ . زض رٛ ايٗ ٔٙبعك ٔي ثبقس آة ثربض  ثب ٚرٛز ضٚظٞبي ثؿيبض ٌطْ ٘جٛزٖثيبثبٖقجٟبي ؾطز 

ٚالقي ٘يع تٛرٝ وٙيٓ ايٗ حبِت ضا زض آٖ ٔي ثيٙيٓ، ثٝ عٛضي وٝ ٞٛاي زضٖٚ آٖ ذيّي ٌطٔتط اظ ٞٛاي ٔحيظ ثيطٖٚ 

آٖ اؾت، ظيطا اققٝ ٞبي ذٛضقيسي 

ٚاضز آٖ قسٜ ِٚي زض ٍٞٙبْ ا٘قىبؼ ٚ 

ثبظٌكت، قيكٝ ٞبي ٌّرب٘ٝ اظ ذبضد 

.  قسٖ ثركي اظ آٟ٘ب رٌّٛيطي ٔي وٙٙس

ثٝ زِيُ تكبثٝ فطآيٙس ٌطْ قسٖ وطٜ 

ثٝ آٖ فٙٛاٖ ظٔيٗ ثب قطايظ ٌّرب٘ٝ ٞب، 

ٝ اي  . زازٜ ا٘ساحط ٌّرب٘

يىي اظ ٔؿبئّي وٝ زض حبَ حبضط 

وطزٜ زا٘كٕٙساٖ ٔحيظ ظيؿت ضا ٍ٘طاٖ 

ٝ اياؾت افعايف ؾطيـ     احط ٌّرب٘

فقبِيتٟبي ا٘ؿبٖ ٚ ٔهطف . ثبقس ٔي 

ظيبز ؾٛذت ٞبي فؿيّي ٔب٘ٙس ٘فت، 

ثٙعيٗ ٚ ظغبَ ؾًٙ ثبفج ٔي قٛز 

ثبضاٖ اؾيسي ٔٛرت ضيرتٗ ثطٌٟب ٚ ذكه قسٖ زضذتبٖ رٍُٙ 

 (وٛٞؿتبٟ٘بي ريعضا زض رٕٟٛضي چه)قسٜ اؾت 

 ٔؿٕٛٔيت ٚ ٔطي ٔبٞيبٖ زض ٔٙبثـ آثي اؾيسي قسٜ

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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ثبال ضفتٗ ٔمساض ايٗ ٌبظٞب زض رٛ ظٔيٗ ٔٛرت ٔي ٌطزز ٘ٛضٞبي ظيط لطٔع . ٌبظٞبي آاليٙسٜ زض ٞٛا افعايف يبثٙس

 ٔٙتكط قسٜ اظ ؾغح ظٔيٗ ثيكتط زض ٞٛاي اعطاف وطٜ ظٔيٗ ثٝ زاْ ثيفتٙس ٚ زٔبي وطٜ ظٔيٗ ٚ ٞٛاي اعطاف آٖ 

تطويجبت ٌبظي ٟٕٔتطيٗ ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ اي زي اوؿيس وطثٗ ٚ ٔتبٖ ٞؿتٙس، ِٚي . ثٝ عٛض غيط عجيقي افعايف يبثس

٘مف .  زض ايزبز ايٗ پسيسٜ ٘مف زاض٘س ٘يع ثٝ ٔيعاٖ وٕتطزي اوؿيس ٘يتطٚغٖ ٚ فّٛئٛضٚوطثٟٙب وّطٚزيٍط ٔب٘ٙس 

وكٛضٞبي ٔرتّف زض تِٛيس ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ اي ٔتفبٚت اؾت، ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ زي اوؿيس وطثٗ زض 

 .  ز٘يب ضا ايبالت ٔتحسٜ، چيٗ ٚ ضٚؾيٝ تِٛيس ٔي وٙٙس

تغييط آة ٚ . زض احط تكسيس احط ٌّرب٘ٝ اي ٚ افعايف زٔبي وطٜ ظٔيٗ، ٘ؾٓ آة ٚ ٞٛايي ثٟٓ ذٛضزٜ ٚ تغييط ٔي وٙس

ٞٛا ثبفج ايزبز ؾيُ، ذكىؿبِي، عٛفبٟ٘بي قسيس، يرجٙساٟ٘ب، ؾطٔب ٚ ٌطٔبي ثي ؾبثمٝ قسٜ ٚ ذؿبضتٟبي ظيبزي 

يىي زيٍط اظ پيبٔسٞبي ٟٔٓ احط ٌّرب٘ٝ اي شٚة قسٖ يد لغجٟب ٚ . ثٝ ٔحيظ ظيؿت ٚاضز ٔي وٙس

ثب شٚة قسٖ يرٟب وٝ ثركي اظ ظيؿتٍبٜ عجيقي رب٘ٛضاٖ لغجي . يرچبِٟبي عجيقي اؾت

شٚة . ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س، ٘ؿُ ايٗ رب٘ٛضاٖ ٔٙحهط ثٝ فطز ٕٔىٗ اؾت ثٝ ا٘مطاو وكيسٜ قٛز

قسٖ يرٟب ٕٞچٙيٗ ثبفج ثبال آٔسٖ ؾغح آة زضيبٞب ٚ اليب٘ٛؾٟب قسٜ ٚ ثب ثبال آٔسٖ آة زضيبٞب ثؿيبضي اظ ظٔيٟٙبي 

.  ؾبحّي ثٝ ظيط آة ٔي ضٚ٘س

 

 

 

 

 

ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ احطات ايٗ پسيسٜ ثٝ ذهٛل زض ؾبِٟبي اذيط، اوٖٙٛ ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ٚ ٔطزْ رٟبٖ زض تالـ 

وكٛض ايطاٖ ثٝ فٙٛاٖ . ثطاي وٓ وطزٖ ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ اي ٚ چبضٜ رٛيي ثطاي رٌّٛيطي اظ ٌطْ قسٖ ظٔيٗ ٞؿتٙس

 ؾيعزٕٞيٗ تِٛيس وٙٙسٜ ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ اي زض رٟبٖ اؾت ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ذٛز ٔب ٘يع ثب 

نطفٝ رٛيي زض ٔهطف ثطق، اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٚ ٚؾبيُ ٘مّيٝ فٕٛٔي ٚ تِٛيس ا٘طغي اظ ٔٙبثـ تزسيس پصيط ٔب٘ٙس 

 نٙبيـ ٞٓ . ذٛضقيس ٚ ثبز ثزبي ٔٛاز ؾٛذتي ٔي تٛا٘يٓ زض رٌّٛيطي اظ ٌطٔتط قسٖ وطٜ ظٔيٗ ٔإحط ثبقيٓ

ٔي تٛا٘ٙس ثب اؾتفبزٜ اظ فٗ آٚضيٟبي رسيس ٚ ٔٙبؾت ا٘طغي ٔهطفي ذٛز ضا وبٞف زازٜ ٚ ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ اي 

ٔتبٖ ٘يع وٝ زٚٔيٗ ٌبظ ٟٔٓ زض ايزبز احط ٌّرب٘ٝ اي اؾت اظ ضاٟٞبي ٔرتّفي اظ رّٕٝ . وٕتطي ضا ثٝ رٛ ٚاضز وٙٙس

.  ايٗ ٌبظ وٕه ٔي وٙسا٘تكبض انِٛي آٟ٘ب ثٝ وبٞف زفٗ ا٘جبقتٝ قسٖ ظثبِٝ ٞب ٚ فضٛالت زأي تِٛيس ٔي قٛز وٝ 

 

 

 

 

 

 طوفانهاي ويرانگر سيل و اثرات آى
 (سوت چپ)و تبذيل آى  به درياچه پس از روب يخها  (سوت راست)يخچال طبيعي 

 اقذاهاتي كه ها در جهت كاهش آلودگيهاي زيست هحيطي هي توانين انجام دهين

 استفاده از وسايل نقيله عووهي  دوچرخه سواري حول و نقل بذوى آلودگي درختكاري 
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اليِ اصى - 12
ويّٛٔتطي ثبالي ؾغح ظٔيٗ  50 تب 15حسٚز ثٝ نٛضت اليٝ اي زض فبنّٝ آثي وٕطً٘ اؾت وٝ ثٝ ضً٘  يٌبظ اظٖ

ؾغح ظٔيٗ  ٚ اظ ضؾيسٖ آٖ ثٝوطزٜ رصة ذٛضقيس ٔب٘ٙس فطاثٙفف ضا ذغط٘بن ٞبي اليٝ اظٖ اققٝ . لطاض زاضز

.  تضطٚضي اؼ ضٚي وطٜ ظٔيٗ ثطرب٘ساضاٖ  ثطاي ازأٝ حيبت ٚرٛز آٖوٙس ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ  رٌّٛيطي ٔي

ترطيت ٚ وبٞف ضربٔت   اؾتقسٜٚ ا٘ؿبٟ٘ب زا٘كٕٙساٖ  وٝ زض ؾبِٟبي اذيط ثبفج ٍ٘طا٘يٚضٛفبتي يىي اظ ْ

 وٝ ٔٛرت ضؾيسٖ اققٝ ٞبي ظيبٖ ثرف ثٝ ؾغح  اؾت رٙٛة لغت زضآٖ ثٝ ٚيػٜ  ايزبز حفطٜ زض  ٚاليٝ اظٖ

ظيؿت ٔحيغي اؾت وٝ زض فبّٔي وٝ ٔٛرت آؾيت ضؾيسٖ ثٝ ايٗ اليٝ ٔي ٌطزز ٌبظٞبي آاليٙسٜ . ظٔيٗ ٔي ٌطزز

 ٘بٔيسٜ وّطٚفّٛئٛضوطثٗٞٛا ا٘تكبض ٔي يبثٙس ٚ اظ رّٕٝ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب ٌبظٞبيي ٞؿتٙس وٝ 

ٔي قٛ٘س ٚ زض ٚؾبيُ ؾطز وٙٙسٜ ٔب٘ٙس يرچبِٟب، فطيعضٞب ٚ آة ؾطزوٗ ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ 

. زض اؾپطي ٞب، وپؿَٛ ٞبي آتف ٘كب٘ي ٚ آفت وف ٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س

ايٗ ٔٛاز ٌبظٞبي پبيساضي ثٛزٜ وٝ ثب ٚاضز قسٖ ثٝ اليٝ ٞبي ثبالي رٛ زض احط تطويت ثب 

.  ٌبظ اظٖ، ٔٛرت اظ ثيٗ ضفتٗ ٚ وبٞف ضربٔت اليٝ اظٖ ٔي قٛ٘س

ترطيت ٚ اظ ثيٗ ضفتٗ اليٝ اظٖ ٔٛرت ٚضٚز اققٝ ٞبي ذغط٘بن ذٛضقيسي ثٝ ظٔيٗ قسٜ ٚ ثط ٔحيظ ظيؿت ٚ 

ؾطعبٖ ايٗ پسيسٜ زض ا٘ؿبٖ ثبفج ثيٕبضيٟبيي ٘ؾيط . ٔٛرٛزات ظ٘سٜ آٖ احطات ثيٕبضيعا ٚ حتي وكٙسٜ ٔي ٌصاضز

زض زضيبٞب ٚ اليب٘ٛؾٟب ٔٛرت اظ ثيٗ ضفتٗ ٔي ٌطزز ٚ ثيٕبضيٟبي چكٕي ٚ  ضقيف قسٖ ؾيؿتٓ ايٕٙي ثسٖ پٛؾت،

 . ٌيبٞبٖ ته ؾِّٛي، تغييطات غ٘تيىي زض ٘ٛظازاٖ ٔٛرٛزات زضيبيي ٚ وٓ قسٖ ظاز ٚ ِٚس ٔبٞيٟب ٔي ٌطزز

  .زض ٔحيغٟبي ذكىي ٘يع ثبفج وبٞف ضقس ٌيبٞبٖ ٚ ٔحهٛالت وكبٚضظي ٔي قٛز

 أطٚظٜ ثب تٛرٝ ثٝ قٙبذتٝ قسٖ فٛايس ٟٔٓ اليٝ اظٖ ٚ زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٚضقيت ٚيػ٠ آٖ، ا٘ؿبٟ٘ب ثٝ ايٗ ٘تيزٝ 

 ضا ٔي ؾبظ٘س وٝ ٔحهٛالتيثٝ ٕٞيٗ رٟت أطٚظٜ ثطذي اظ وبضذب٘ٝ ٞب . ضؾيسٜ ا٘س وٝ ثبيس اظ آٖ ٔحبفؾت وٙٙس

ٔٛاز ترطيت وٙٙسٜ اظٖ ضا ٘ساض٘س ٚ فالٔت ذبني ٘يع ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض ثط ضٚي ايٗ ٔحهٛالت ٘هت قسٜ وٝ ٘كبٖ 

ثٝ فٙٛاٖ ٔٛرٛزاتي وٝ ثبفج ترطيت   ٔب ا٘ؿبٖ ٞب. آٖ ٔحهَٛ زٚؾت اظٖ ثٛزٜ ٚ احط ٔرطة ثط آٖ ٘ساضزٔي زٞس

ثسيٗ ٔٙؾٛض . اليٝ اظٖ قسٜ ٚ ذٛز ٘يع اظ آٖ آؾيت ٔي ثيٙيٓ ٚؽيفٝ زاضيٓ ثطاي حفؼ ٚ ثبظؾبظي ايٗ اليٝ ثىٛقيٓ

اظ آ٘زب وٝ . الظْ اؾت اظ ثٝ وبض ثطزٖ ٔٛاز ٚ ٚؾبيّي وٝ زاضاي ٌبظٞبي ترطيت وٙٙسٜ اظٖ ٞؿتٙس ذٛززاضي وٙيٓ

رٛأـ ثيٗ إِّّي زض رٟب٘ي اؾت ٚ ٔحسٚز ثٝ يه وكٛض يب ٔٙغمٝ ٘يؿت، ايٗ ٔٛضٛؿ  ٔكىُ اليٝ اظٖ يه ٔؿئّٝ

 ٚ ٔٛاز زٜفّٛئٛضٚوطثٟٙب ثٝ تسضيذ وبؾتٝ ـ وّطٚاظ ٔهطف وٝ اؾت ايٗ قسٜ ثط لطاض ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ ٚ 

.  ٌطززٟ٘بيٍعيٗ آزيٍطي رب

 

 

 

يرچبَ ٞب ٚ اؾپطي ٞب زاضاي   

 ٌبظٞبي ترطيت وٙٙسٜ اليٝ اظٖ
 فالٔتٟبي زٚؾت اظٖ وٝ ثط ضٚي ثطذي اظ ٔحهٛالت ٘هت ٔي قٛ٘س 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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اًشطي - 13
ٔب ثطاي . وٙيٓ ٔرتّف اظ ا٘طغي اؾتفبزٜ ٔيقىُ ٞبي ٔب ٞط ضٚظٜ ثٝ ٚ ظ٘سٌي ٔب ٕٞطاٜ ثب ٔهطف ا٘طغي ثٛزٜ 

. ربثزب قسٖ ٘يبظ ثٝ ا٘طغي زاضيٓ ٚ ٔٛاز غصايي ٚ ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ ظ٘سٌي ٔب ثب ٔهطف ا٘طغي تِٛيس ٔي قٛ٘س

ثب .  اتٛثٛؾٟب، ٔبقيٗ ٞب ٚ لغبضٞب ثطاي حطوت ذٛز اظ ا٘طغي حبنُ اظ ؾٛظا٘سٖ ٔٛازي ٔب٘ٙس ثٙعيٗ اؾتفبزٜ ٔي وٙٙس

.  اؾتافعايف زض حبَ ضٚظ ثٝ ضٚظ ٘يع ا٘طغي ٔهطف   وطٜ ظٔيٗ،ضقس رٕقيت

ٍٞٙبْ زض  ٞؿتٙس وٝ ثكطثطاي ا٘طغي وٙٙسٜ ٔيٗ أٔٙبثـ انّي ت ظغبَ ؾًٙ، ٘فت ٚ ٌبظ تٟبي فؿيّي ٔخُؾٛخ

ٕٞيكٝ ثٝ ا٘طغي احتيبد ٔب  .وطزٜ ٚ ٔٛرت ا٘تكبض ٌبظٞبي آاليٙسٜ ثٝ رٛ ٔي قٛ٘سؾٛذتٗ اظ ذٛز ا٘طغي آظاز 

ٞتطيٗ ة وٝ ٔكغَٛ تحميك زض ظٔيٙٝ تِٛيس ا٘طغي ثسٖٚ ايزبز آِٛزٌي ٞؿتٙس أطٚظٜ زا٘كٕٙساٖ زاقت ٚ ذٛاٞيٓ

 ا٘طغيٟبي تزسيس پصيط زض 2004 ضا اؾتفبزٜ اظ ا٘طغيٟبي تزسيس پصيط يب پبن زا٘ؿتٝ ا٘س، ثٝ عٛضي وٝ زض ؾبَ ضٚقٟب

ٔٙبثـ تزسيس پصيط ٟٔٓ ا٘طغي فجبضتٙس اظ ا٘طغي آثي، .  زضنس اظ ا٘طغي ٔهطفي رٟبٖ ضا تأٔيٗ وطزٜ ا٘س7حسٚز 

 ٔمساض ا٘طغي ذٛضقيسي وٝ ثٝ ؾغح ؾيبضٜ ظٔيٗ . ا٘طغي ذٛضقيسي، ا٘طغي رعض ٚ ٔسي، ا٘طغي أٛاد ٚ ا٘طغي ثبزي

ٔي ضؾس ثؿيبض ظيبز اؾت، ثٝ عٛضي وٝ ٔيعاٖ آٖ زض يه ؾبَ ثٝ ا٘ساظٜ زٚ ثطاثط وُ ٔمساض ا٘طغي اؾت وٝ اظ تٕبٔي 

ثركي اظ ايٗ . ٔٙبثـ تزسيس ٘بپصيط ا٘طغي ظٔيٗ ٔب٘ٙس ظغبَ ؾًٙ، ٘فت، ٌبظ عجيقي ٚ اٚضا٘يْٛ ٔي تٛا٘س ثٝ زؾت آيس

فتبثي وطٜ آزض ٔٙبعك  ذٛضقيسزؾتٍبٟٞبي رصة وٙٙسٜ ٘ٛض  اظ يا٘طغي ذٛضقيسي زض حبَ حبضط تٛؾظ تقساز

زض ٔٙبعمي ٞٓ وٝ ٚظـ ثبزٞب ٔٙبؾت اؾت اظ ا٘طغي ثبز ثطاي تِٛيس ثطق اؾتفبزٜ . ٌيطز ظٔيٗ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

زض ٘ٛاحي ؾبحّي ٞٓ زض ؾبِٟبي اذيط اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي أٛاد ٚ رطيب٘بت آثي زضيب زض ٍٞٙبْ رعض ٚ ٔس . قٛزٔي 

زض ٔٙبعمي ٞٓ وٝ زاضاي شذبيط ٌطٔبيي زضٖٚ ظٔيٗ ٞؿتٙس اظ ا٘طغي ظٔيٗ . ٔٛضز تٛرٝ ٚ اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت

.  وكٛض رٟبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز70ٌطٔبيي اؾتفبزٜ ٔي قٛز وٝ ايٗ ضٚـ زض حبَ حبضط زض ثيف اظ 

اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ تزسيس پصيط زض عي ؾبِٟب افعايف يبفتٝ اؾت ٚ إِٓبٖ، چيٗ، ايبالت ٔتحسٜ، اؾپب٘يب، غاپٗ ٚ 

احساث ؾسٞب ٚ تأٔيٗ ا٘طغي ثٝ . ٞٙسٚؾتبٖ وكٛضٞبيي ثٛز٘س وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضيٟبي ثعضٌي زاقتٝ ا٘س

  زضنس اظ اِىتطيؿيتٝ رٟبٖ ضا تِٛيس 19ٚؾيّٝ آة پكت ؾسٞب ٘يع ضٚقي اؾت وٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز ٚ 

ثب ايٗ وٝ ؾسٞبي ثعضي ٞٙٛظ زض ثطذي وكٛضٞب زض حبَ عطاحي ٚ ؾبذت ٞؿتٙس، ِٚي احساث ثيكتط . ٔي ٕ٘بيس

ايٗ ؾسٞب ثٝ ٔٙؾٛض تِٛيس ا٘طغي تٛنيٝ ٕ٘ي قٛز ظيطا ذٛز ايٗ ؾسٞب پيبٔسٞبي ٔٙفي ظيؿت ٔحيغي ٟٕٔي زاض٘س وٝ 

.    تغييط زض اوٛؾيؿتٕٟبي آثي ٚ ذكىي ٚ ٔؿبيُ ارتٕبفي اظ رّٕٝ ايٗ پيبٔسٞب ٞؿتٙس

 

 

 

 

 

 ِٔٛس ٞبي ا٘طغي رعض ٚ ٔسي ِٔٛس ٞبي ا٘طغي ذٛضقيسي  ِٔٛس ٞبي ا٘طغي ثبزي  
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ثٙبثط ايٗ، ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت ا٘طغي ٚ ٞعيٙٝ ٞبي ظيبزي وٝ تِٛيس آٖ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚ ٕٞچٙيٗ آِٛزٌي ٞب ٚ 

ترطيجٟبي ٘بقي اظ تِٛيس آٖ، ثبيس زض ٔهطف ا٘طغي نطفٝ رٛيي وطز تب ٘يبظ وٕتطي ثٝ تِٛيس آٖ زاقتٝ ثبقيٓ ٚ ثٝ 

ضاٟٞبي نطفٝ رٛيي ٔرتّف ٞؿتٙس، ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ثٟتط . ايٗ عطيك آِٛزٌيٟبي ظيؿت ٔحيغي ٘يع وبٞف زازٜ قٛ٘س

ٔٙبظَ ذٛز ضا ثطاي . اؾت اظ ٚؾبيُ ثطلي وٓ ٔهطف اؾتفبزٜ وطزٜ ٚ ٚؾبيُ ثطلي اضبفي ضا ٘يع ذبٔٛـ وٙيٓ

رٌّٛيطي اظ ٚضٚز ٚ ذطٚد ٌطٔب ٚ ؾطٔب فبيك وٙيٓ ٚ اظ زٚچطذٝ ٚ ٚؾبيُ ٘مّيٝ فٕٛٔي ثطاي ربثزبيي اؾتفبزٜ 

ثسيٟي اؾت وٝ نطفٝ رٛيي زض ٔهطف ا٘طغي فالٜٚ ثط ٔعايبي ظيؿت ٔحيغي، ٔعايبي التهبزي ٘يع زاضز ٚ . ٕ٘بئيٓ

  .   ثب افعايف ضٚظ افعٖٚ ليٕت رٟب٘ي ا٘طغي، اظ اتالف پَٛ رٌّٛيطي ٔي قٛز

 

آلَدگي صَتي - 14
آِٛزٌي نٛتي فجبضت اؾت اظ نساٞبي ٘بذٛـ آيٙسي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ فقبِيتٟبي ا٘ؿبٖ ٚ يب ٔبقيٗ آالت ؾبذتٝ قسٜ 

تٛؾظ اٚ تِٛيس ٔي قٛ٘س ٚ فقبِيت ٚ تٛاظٖ ظ٘سٌي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٚ ذٛز ا٘ؿبٖ ضا ٔرتُ وطزٜ ٚ ثط ٔحيظ ظيؿت 

آِٛزٌيٟبي نٛتي ثٝ عٛض فٕسٜ زض ٘تيزٝ نٙقت حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ ٚيػٜ اتٛٔجيُ ٞب، . احطات ٘بٔغّٛة ٔي ٌصاض٘س

لغبضٞب ٚ ٞٛاپيٕبٞب ٚ ٕٞچٙيٗ فقبِيت ٔبقيٗ آالت وبضذب٘ٝ ٞب، وبضٌبٟٞب ٚ نٙبيـ، وبضٞبي ؾبذتٕب٘ي ٚ ٚؾبيُ 

عطاحي ٞبي ٘بنحيح قٟطي وٝ زض آٖ ٔطاوع نٙقتي ٚ ٔؿىٛ٘ي زض ٔزبٚضت . ثطلي ٚ نٛتي ايزبز ٔي قٛ٘س

.  يىسيٍط ؾبذتٝ ٔي قٛ٘س ثبفج احطٌصاضي آِٛزٌيٟبي نٛتي ٘بقي اظ نٙبيـ ثط ٔحُ ؾىٛ٘ت ا٘ؿبٖ ٞب ٔي قٛز

نسا ثب ذٛز ا٘طغي ثٝ ٕٞطاٜ زاضز وٝ ايٗ ا٘طغي ثٝ ؾيؿتٓ قٙٛايي ا٘ؿبٖ ٚ رب٘ساضاٖ زيٍط ٔٙتمُ قسٜ ٚ آؾيت ٚاضز 

نساٞبي ٘بٔغّٛة ٚ ٘بذٛاؾتٝ احطات . ٞب ثّٙس ثبقٙس احطات آٟ٘ب قسيستط اؾتنسأي وٙس ٚ زض نٛضتي وٝ ايٗ 

آظضزٌي، پطذبقٍطي، ٍ٘طا٘ي، افعايف فكبض . فيعيِٛٛغيىي ٚ ضٚا٘ي زاقتٝ ٚ ٔٛرت تغييط ضفتبض زض ا٘ؿبٖ ٔي ٌطز٘س

ذٖٛ ٚ ضطثبٖ لّت، ثبال ضفتٗ ٔيعاٖ اؾتطؾٟبي ٚاضزٜ، ظً٘ ظزٖ ٌٛـ، آؾيت ثٝ قٙٛايي، ٘بضاحتي ٞبي فهجي، 

آقفتٍي ذٛاة ٚ احطات ظيبٖ ثرف زيٍط اظ پيبٔسٞبي نساٞب ٞؿتٙس وٝ ذٛز ٘يع فطأٛقي، افؿطزٌي ٚ اضغطاة ٚ 

اٌط ا٘ؿبٖ زض ٔقطو زٜ ٚ زض ا٘ؿبٖ ثبفج ٘بقٙٛايي ٔٛلت  ـ نسا ٞبي قسيس وٛتبٜ ٔست. تطؼ ضا ثٝ ز٘جبَ زاض٘س

نساٞب ٜ ةثسٖ ا٘ؿبٖ زض ذٛاة ٘يع  .ْ پيف ٔي آيسئست عٛال٘ي تطي لطاض ٌيطز ٘بقٙٛايي زا نساٞبي ثّٙس ثطاي

ٝ ٞب ٚ ثسٖٚ ايٙىٝ فطز اظ ذٛاة ثيساض قٛز ٚ ثبفج ٔي قٛز پبؾد ٔي زٞس  تغييط ي اٚضطثبٖ لّت ٚ حبالت ٔبٞيچ

.  وٙس

آِٛزٌي نٛتي احطات ظيبٖ ثرف ثط ضٚي رب٘ٛضاٖ زاضز، ثٝ عٛضي وٝ زض ظ٘زيطٜ ٞب 

ٚ قجىٝ ٞبي غصايي ٚ ضٚاثظ ثيٗ رب٘ٛضاٖ قىبضچي ٚ قىبض قٛ٘سٜ، ضٚاثظ ثيٗ 

رٙؽ ٞبي ٘ط ٚ ٔبزٜ زض ٍٞٙبْ رفتٍيطي ٚ ٟٔبرطت ٚ ٔؿيطيبثي رب٘ٛضاٖ اذتالَ 

ايزبز وطزٜ ٚ ثب احط ثط قٙٛايي ٔي تٛا٘س ٔٛرت فّذ قسٖ ٚ يب ٔطي ٚ ٔيط زض 

ٚرٛز نساٞب زض يه ٔحيظ ٔٛرت فطاض ٚ ٟٔبرطت رب٘ٛضاٖ اظ آٖ ٔحيظ ٚ ظيؿتٍبٜ قسٜ ٚ . رٛأـ رب٘ٛضي ٌطزز

يىي اظ ثٟتطيٗ ٔخبِٟب زض ٔٛضز احطات ٔرطة نساٞب ثط رب٘ٛضاٖ ٔطي . حتي ٔي تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ا٘مطاو ٌٛ٘ٝ ٞب ٌطزز
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زِفيٟٙبيي اؾت وٝ أٛاد نٛتي تِٛيس قسٜ ثٝ ٚؾيّٝ فقبِيتٟبي ٘ؾبٔي زض زضيبٞب ثبفج ٌطيرتٗ آٟ٘ب اظ  ٍٟٟ٘ٙب ٚ

  .آثٟبي زضيبيي ٚ ثٝ ٌُ ٘كؿتٗ ايٗ ٔٛرٛزات ٚ زض ٘تيزٝ ٔطي آٟ٘ب ٔي ٌطزز

 

 

 

 

 

 

 

ثبيس اظ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ احطات ٔٙفي نسا ثط ٔحيظ ظيؿت ٚ ؾالٔتي ٚ حيبت ٔٛرٛزات ظ٘سٜ آٖ ٚ اظ رّٕٝ ذٛز ٔب، 

وبضذب٘ٝ ٞب، نٙبيـ ٚ فطٚزٌبٟٞب زٚض اظ ؾقي قٛز ثبيس اظ رّٕٝ . آِٛزٜ قسٖ ٔحيظ ذٛز ثٝ نساٞب رٌّٛيطي وٙيٓ

 ٔي وٙٙسايزبز آِٛزٌي نٛتي اؾتب٘ساضز  وٝ ثيف اظ حس ئبقيٗ آالتاظ فقبِيت . ٔطاوع ٔؿىٛ٘ي احساث قٛ٘س

ٚ ٔطٚض فجٛض . رٌّٛيطي قسٜ ٚ وبضذب٘ٝ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي عطاحي قٛ٘س وٝ نساي زؾتٍبٟٞب اظ آٟ٘ب ذبضد ٘كٛز

ٌطزز ٚ ذٛز ٔب ٘يع وٕتط اظ ٚؾبيُ تِٛيس وٙٙسٜ نسا ٚ حسٚز ٚ ٕٔٙٛؿ ْا ثٟتط اؾت  ٘مّيٝ پط نسيُوبٔيٟٛ٘ب ٚ ٚؾب

وطزٖ قيكٝ پٙزطٜ ٞب زض رٟت  اليٝ زٚ زضثطاثط نسا ٚ ؾبذتٕبٟ٘بفبيك وطزٖ . ثٛق اتٛٔجيُ ذٛز اؾتفبزٜ ٕ٘بييٓ

زض ٔٙبظَ فضبي ؾجع ايزبز ٚ  ٕٞچٙيٗ وبقت زضذتبٖ. ٔإحط اؾتا٘تمبَ نسا ثٝ زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ آٟ٘ب رٌّٛيطي اظ 

ٝ فٙٛاٖ ٔب٘قي زض ثطاثط ٚضٚز ٚ ذطٚد نسا فُٕ ٔي وٙس .   ث

 

 

تياتاى صايي - 15
ٚيػٌيٟبي ذبل زاقتٝ ٚ ثٝ عٛض عجيقي  اؾت وٝ ييب اوٛؾيؿتٓ ثيبثبٖ ؾطظٔيٗ

ٜ اؾت، ِٚي يىي اظ  ظٔيٗ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٠ؾغح ٚؾيقي اظ وط

ٔكىالتي وٝ أطٚظٜ رٟبٖ ثب آٖ ٔٛارٝ اؾت ٌؿتطـ ايٗ اوٛؾيؿتٓ ٚ ثٝ 

 ظايي يب ثيبثب٘ي قسٖ پسيسٜ اي اؾت  ثيبثبٖ. انغالح پسيسٜ ثيبثبٖ ظايي ٔي ثبقس

زض ايٗ پسيسٜ ظٔيٗ ٚ ذبن ثٝ ذهٛل زض . زض احط فّٕىطز ٘بزضؾت ا٘ؿبٖ زض عجيقت پسيس ٔي آيسثٝ عٛض فٕسٜ  وٝ

ٔٙبعك ذكه ٚ ٘يٕٝ ذكه تٙعَ ويفيت پيسا ٔي وٙس، پٛقف ٌيبٞي وبٞف يبفتٝ ٚ ذبن زض ٔقطو فطؾبيف لطاض 

ٕٞچٙيٗ ثيبثب٘ي قسٖ ٔٛرت وبٞف حبنّريعي ذبوٟب ٚ زض ٘تيزٝ وبٞف تِٛيس ٔحهٛالت وكبٚضظي . ٔي ٌيطز

.  ٔي قٛز

ٗ ٞبي وكبٚضظيي ظيبزٜ اظ حس اثٟطٜ ثطزاضٔقٕٛالً افعايف رٕقيت ا٘ؿبٖ ٞب ٔٛرت   ضٚيٝ ثي، چطاي ٔفطط ٚ ظ ظٔي

 قسٜ ٚ زض ٘تيزٝ ثبفج ٌؿتطـ ثيبثبٟ٘ب ٚ پسيسٜ ظيطظٔيٙي  ثي ضٚيٝ اظ ؾفطٜ ٞبي آةزاقتثطتٛؾظ حيٛا٘بت اّٞي ٚ 

 ٞٛاپيٕبٞب ٚ ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي اظ فٛأُ ٟٔٓ تِٛيس وٙٙسٜ آِٛزٌي نٛتي 
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ٖ ظايي ٔي ٌطزز ثب ايٗ السأبت حبنّريعي ذبوٟب ٚ ظٔيٟٙب وبٞف يبفتٝ، پٛقكٟبي ٌيبٞي ثٛٔي ٚ رٍّٟٙب . ثيبثب

تغييطات آة ٚ ٞٛايي وطٜ . ترطيت قسٜ ٚ ثٝ تٙٛؿ ظيؿتي ٘يع آؾيت ٚاضز ٔي قٛز

ظٔيٗ وٝ زض ؾبِٟبي اذيط زض احط ٔهطف ثي ضٚيٝ ؾٛذتٟبي فؿيّي ثٝ ٚرٛز آٔسٜ 

. اؾت ٘يع زض ايزبز ايٗ پسيسٜ ٔإحط اؾت

يه قكٓ رٕقيت أطٚظٜ احطات ثيبثبٖ ظايي ٌؿتطزٜ تط قسٜ اؾت، ثٝ عٛضي وٝ 

زضنس تٕبٔي ٔطاتـ ضا تكىيُ زازٜ ٚ  73 ٔيّيبضز ٞىتبض اظ ٔطاتـ رٟبٖ وٝ 3/3 ٚ يه چٟبضْ ٔؿبحت رٟبٖ، رٟبٖ

 ٚ فمط حيط احطات ٔٙفي ذٛز لطاض ٔي زٞسأضا تحت ت ثباليي ثطاي ا٘ؿبٖ ٚ زاْ زاضز  ثؿيبض ٚ فٛايسلبثّيت، ؽطفيت

ٖ زيٍط آحبض ٌؿتطزٜ ٘يع اظ   زضنس اظ وُ ٔؿبحت ايٗ وكٛض 10زض فالت ٔطوعي ٔطتفـ ٔبزاٌبؾىبض . اؾتظايي  ثيبثب

. ثٝ زِيُ لغـ زضذتبٖ ٚ ٌيبٞبٖ ثٝ ٚؾيّٝ ٔطزْ ثٛٔي زض رٟت ايزبز ظٔيٟٙبي وكبٚضظي تجسيُ ثٝ ثيبثبٖ قسٜ اؾت

 2025زض آفطيمب ٘يع زض نٛضتي وٝ ضٚ٘س ترطيت ظٔيٟٙب ٚ ثيبثب٘ي قسٖ ازأٝ پيسا وٙس، ايٗ لبضٜ ٕٔىٗ اؾت تب ؾبَ 

.  زضنس اظ رٕقيت ذٛز ثبقس25فمظ لبزض ثٝ تٟيٝ ٔٛاز غصايي ثطاي 

ايٗ پتب٘ؿيُ ثب افٕبَ . تٛاٖ ثباليي ثطاي ثيبثب٘ي قسٖ زاضزٔٙبعك ذكه زيٍط ايطاٖ ثب زاقتٗ زٚ وٛيط ثعضي ٚ 

ثٛزٜ ؾبَ اذيط ٕٞٛاضٜ زض حبَ افعايف  50زض ٚ قيٜٛ ٞبي ٘بزضؾت ثٟطٜ ثطزاضي اظ آٖ ٔرطة ٘ؿجت ثٝ عجيقت 

  زاض٘س ٔقطو پسيسٜ ثيبثب٘عايي لطاض زضايطاٖ  ٔيّيٖٛ ٞىتبض اظ اضاضي 100حسٚز تحميمبت ٘كبٖ ٔي زٞس زض . اؾت

زفبؿ  زي پٛقف ٌيبٞي رٍّٙي ٚ ٔطتقي ٚ ثي ٘بثٛ. وٝ ايٗ ثٝ ٔقٙبي افعايف ضٚ٘س ثيبثب٘ي قسٖ اضاضي وكٛض اؾت

ٔٙزط ثٝ افعايف قسيس فطؾبيف آثي ٚ ثبزي ، ٞبي قسيسٖعٛفبٚ  ثبز ٞبي ٔرطة،ٌصاقتٗ ذبن زض ٔٛارٟٝ ثب ؾيالة

 ز٘جبَ  ٞبي ارتٕبفي التهبزي ٚ اوِٛٛغيىي زيٍطي ضا ثٝيٞب ٚ زضٔب٘سي ٘بثؿبٔب٘ي  وٝ ايٗ ذٛز زض وكٛض قسٜ اؾت

.  زاضز

 ثٝ ٔقٙي رٌّٛيطي اظ ثيبثب٘ي ثيبثبٖ ظزايي. ٠ زيٍطي ٔغطح ٔي قٛز وٝ ثيبثبٖ ظزايي ٘بْ زاضزٚاغزض ٕٞيٗ اضتجبط 

ٕٞب٘ٙس ؾبيط اوٛؾيؿتٓ ثيبثبٖ ٘يؿت، چطاوٝ ايٗ اوٛؾيؿتٓ ظزٚزٖ ٚ اظ ثيٗ ثطزٖ  آٖٔٙؾٛض اظ  ٚ قسٖ اؾت

ا٘فقبالت پسيسٜ ٞبي اوِٛٛغيىي اؾت ٚ قبيس ا٘ؿبٖ ٞطٌع لبزض ٘جبقس وٝ آٖ ضا اظ   حبنُ فقُ ٚتعجيـثركٟبي 

 ظزايي اؾت، رٌّٛيطي اظ  چٝ وٝ ٔٛضز ٘ؾط ٚاغٜ ثيبثبٖٖٚالـ آ زض. وطٜ ظٔيٗ حصف وٙساوٛؾيؿتٕٟبي  ٠ٔزٕٛؿ

ٗ ٞبيي اؾت وٝ زض احط افٕبَ ٔرطة ا٘ؿبٖ زض ٔقطو ثيبثب٘ي قسٖ لطاض ترطيت ٚ  زض ايٗ . زاض٘سثيبثب٘ي قسٖ ظٔي

 ٚ فالٜٚ ثط ٘ؾط ٌطفت  ٞبي انالحي زض ثبيس ثط٘بٔٝاضاضي ٚ ٔٙبثـ عجيقي، ترطيت اضتجبط ٚ رٟت رٌّٛيطي اظ 

ـ ٞب وكٛض، حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي اضاضي رٍّٙي ٚ ٔطتقي    .ٚز ّٔي ٚ ٍٕٞب٘ي تجسيُ ـٜثٝ فعْ ٚ اضازثبيس تال

ٔٙبعك زض زض   ؾغح ظ٘سٌيي اضتمبرٍُٙ وبضي، زضذت وبضي، احيبي ٔطاتـ، ا٘زبْ ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾقٝ ثيبثبٖ ظزايي،

ٖ ظايي ٚزض ذهٛل  ظيؿت ٔحيغي ٞبيآٔٛظـ ٚ افعايف آٌبٞيٟبي فٕٛٔي ٚ افٕبَ ٔقطو ثيبثبٖ ظايي  وٙتطَ ثيبثب

.  ، زض رٟت رٌّٛيطي اظ ٌؿتطـ ثيبثبٖ ٞب ثبيس ٔس ٘ؾط لطاض ٌيطزآحبض ذكىؿبِي
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سضذ جوؼيت  - 16
رٕقيت رٟب٘ي فجبضت اظ تقساز وُ ا٘ؿبٟ٘بي ظ٘سٜ ثط ضٚي وطٜ ظٔيٗ زض يه ظٔبٖ 

ايٗ رٕقيت اظ ٌطٟٚٞبي لٛٔي تكىيُ قسٜ اؾت وٝ ثٝ زِيُ ٟٔبرطت . ٔقيٗ اؾت

ا٘ؿبٟ٘ب زض عي ؾبِٟب زض ٘مبط ٔرتّف ز٘يب، زض ٘ٛاحي ٔتٙٛفي اظ وطٜ ظٔيٗ ؾىٙي 

رٕقيت وُ  (1387ٔغبثك ثب تيط ٔبٜ ) ٔيالزي 2008زض ٔبٜ رٛالي . ٌعيسٜ ا٘س

  ٔيّيٖٛ ٘فط ترٕيٗ ظزٜ قسٜ اؾت ٚ ثب ضقس رٕقيتي وٝ قبٞس آٖ ٞؿتيٓ پيف ثيٙي 684 ٔيّيبضز ٚ 6رٟب٘ي ثطاثط ثب 

ثيكتطيٗ رٕقيت ٔٛرٛز زض . ثطؾس ( قٕؿي1421ؾبَ ) ٔيالزي 2042 ٔيّيبضز زض ؾبَ 9ٔي قٛز ايٗ تقساز ثٝ 

ٔيعاٖ ضقس . رٟبٖ ضا ثٝ تطتيت لبضٜ ٞبي آؾيب، افطيمب ٚ اضٚپب ٚ وٕتطيٗ آٖ ضا لبضٜ اؾتطاِيب زض ذٛز ربي زازٜ ا٘س

رٕقيت زض ٘ٛاحي ٔرتّف ز٘يب ٘يع ثب يىسيٍط ٔتفبٚت اؾت، ثٝ عٛضي وٝ زض لبضٜ ٞبي آؾيب، افطيمب ٚ أطيىبي 

 ٔيّيبضز ٚ ٞكتهس ٔيّيٖٛ ٘فط، 3لبضٜ آؾيب ثب . ت ضا زاضيٓيالتيٗ ثيكتطيٗ ضقس ٚ زض لبضٜ اضٚپب ٘يع ضقس ٔٙفي رٕـ

 1 زضنس اظ رٕقيت رٟبٖ ضا تكىيُ زازٜ اؾت ٚ چيٗ ٚ ٞٙس زٚ وكٛضي ٞؿتٙس وٝ ٞط وساْ ثب رٕقيت ثبالي 60

وكٛض ايطاٖ ٘يع يىي اظ وكٛضٞبي . ٔيّيبضز، ضٚي ٞٓ ضفتٝ زض حسٚز يه ؾْٛ رٕقيت رٟبٖ ضا زاضا ٞؿتٙس

 ثطاثط ثب 1300 ٘فط ثطآٚضز قسٜ وٝ زض ؾبَ 70472846 ٔقبزَ ثب 1385پطرٕقيت رٟبٖ ثٛزٜ ٚ رٕقيت آٖ زض ؾبَ 

 ٘فط 3923255 ثٝ 1375٘فط ٚ زض ؾبَ  3287898 ثٝ 1365ؾبَ زض رٕقيت اؾتبٖ انفٟبٖ ٘يع .  ثٛزٜ اؾت9707000

.    ٘فط افالْ قسٜ اؾت4559256اؾتبٖ ايٗ  رٕقيت 1385ؾبَ  ٚ زضضؾيسٜ 

ٔكىّي وٝ زض اضتجبط ثب ٔؿئّٝ رٕقيت ٚرٛز زاضز ايٗ اؾت وٝ وطٜ ظٔيٗ زاضاي تٛا٘بيي ٚ ؽطفيت ٔكرهي اؾت 

ٚ ٔي تٛا٘س تقساز ٔقيٙي اظ ا٘ؿبٟ٘ب ٚ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ زيٍط ضا ثط ضٚي ذٛز ٍ٘ٝ زاقتٝ ٚ ثطاي آٟ٘ب غصا، پٙبٍٞبٜ ٚ 

افعايف ثيف اظ ا٘ساظٜ تقساز رب٘ساضاٖ ثٝ ذهٛل رٕقيت ا٘ؿبٖ ٞب وٝ ثٝ قىُ ٞبي . ٘يبظٞبي زيٍط ضا تأٔيٗ ٕ٘بيس

، ايٗ ؾيبضٜ ضا ثب ٔكىالت رسي ٔٛارٝ ؾبذتٝ اؾت ٚ زض  ٔرتّف ٘يع ثٝ ٔحيظ ظيؿت وطٜ ظٔيٗ آؾيت ٚاضز ٔي وٙٙس

فالٜٚ ثط ايٗ، افعايف ؾطيـ ٚ ثي ضٚيٝ رٕقيت . ؾبِٟبي آيٙسٜ ٍ٘طا٘يٟب زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘يع افعايف ذٛاٞٙس يبفت

زض عي لطٖ ثيؿتٓ رٟبٖ . ٔٛرت افت ويفيت ظ٘سٌي ا٘ؿبٟ٘ب قسٜ ٚ ثٝ ضفبٜ ٚ آؾبيف رٕقيت ٔٛرٛز ِغٕٝ ٔي ظ٘س

ثعضٌتطيٗ افعايف ضا زض رٕقيت زض تبضيد ثكطي تزطثٝ وطز وٝ زِيُ آٖ پيكطفتٟب زض فّٓ پعقىي ٚ افعايف تِٛيس 

افعايف رٕقيت ا٘ؿبٖ ٔٛرت ٘يبظ ثيكتط ثٝ ٔٛاز غصايي ٚ ٔحُ ثطاي ظ٘سٌي قسٜ ٚ ثٝ . ٔحهٛالت وكبٚضظي ثٛز

، ؾقي وطز ثٝ ظٔيٟٙبي ...ٕٞيٗ زِيُ ا٘ؿبٖ قطٚؿ ثٝ ترطيت عجيقت وطز ٚ ثب اظ ثيٗ ثطزٖ رٍّٟٙب، ٔطاتـ، ثطوٝ ٞب ٚ 

اظ عطف زيٍط ٘يبظ ثيكتط ثٝ غصا ٔٛرت ثٟطٜ ثطزاضي . ثيكتطي ثٝ ٔٙؾٛض وكبٚضظي ٚ ؾبذت ٔؿىٗ زؾت پيسا وٙس

ٚ نيس ثيف اظ ا٘ساظٜ آثعيب٘ي ٕٞچٖٛ ٔبٞيبٖ زضيبيي قسٜ ٚ شذبيط ايٗ ٔٛرٛزات ضا زض ز٘يب ثب وبٞف چكٍٕيطي 

يىي زيٍط اظ ٔقضالت ٔطثٛط ثٝ افعايف رٕقيت ا٘ؿبٟ٘ب تِٛيس فبضالة ٚ ظثبِٝ ثيكتط زض . ٔٛارٝ ؾبذتٝ اؾت

افعايف تقساز ٚؾبيُ ٘مّيٝ، وبضذب٘ٝ ٞب ٚ ٔطاوع نٙقتي ٘يع اظ . قٟطٞب ٚ زض ٘تيزٝ آِٛزٜ قسٖ ثيكتط ٔحيظ اؾت

پيبٔسٞبي زيٍط ايٗ ٔقضُ ٞؿتٙس وٝ ذٛز ٔٛرت آِٛزٌيٟبي ٞٛا، آة ٚ ذبن ٔي قٛ٘س ٚ ٔحيظ ظيؿت وطٜ ظٔيٗ 

ثٙبثط ايٗ ٕٞچٙبٖ وٝ . ضا ٔؿْٕٛ ٚ ثطاي ؾالٔت ٚ ازأٝ حيبت ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٚ ا٘ؿبٖ ٞب ذغط٘بن ٔي ؾبظ٘س
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ٔكبٞسٜ ٔي قٛز ضقس رٕقيت ضيكٝ ثؿيبضي اظ ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي اؾت ٚ وٙتطَ آٖ ثبيس ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ 

.   اؾبؾي تطيٗ اِٚٛيتٟبي رٟبٖ ٔٛضز تٛرٝ ٔطزْ، زِٚتٟب ٚ ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي لطاض ٌيطز

 

فشسايص خاك - 17
يىي اظ ٔكىالتي وٝ ظٔيٗ ثب آٖ ٔٛارٝ قسٜ اؾت پسيسٜ فطؾبيف ذبن 

فطؾبيف ذبن ثٝ ٔقٙبي قؿتٝ قسٖ ٚ حطوت زازٜ قسٖ . اؾت

ضؾٛثبت، ذبوٟب ٚ ؾٍٟٙب ثٝ ٚؾيّٝ فٛأّي ٔب٘ٙس آة ٚ ثبز ثٝ ٔىبٟ٘بي 

فطؾبيف ضٚ٘سي اؾت وٝ ثٝ عٛض عجيقي زض عجيقت نٛضت . زيٍط اؾت

ٔي ٌيطز، ِٚي اؾتفبزٜ ٘بنحيح ٚ غيط انِٛي اظ ظٔيٟٙب تٛؾظ ا٘ؿبٖ 

.  قست آٖ ضا ثيكتط وطزٜ اؾت

فبّٔي وٝ ٔٛرت حفبؽت ذبوٟب زض ثطاثط فطؾبيف ٔي قٛز ٌيبٞبٖ ٚ پٛقف ٞبي ٌيبٞي ضٚي ؾغح ظٔيٗ ٞؿتٙس 

 . وٝ اظ ثيٗ ثطزٖ آٟ٘ب ٔٛرت ٔي قٛز ظٔيٗ ثسٖٚ ٔحبفؼ ثبلي ٔب٘سٜ ٚ آؾب٘تط زض ٔقطو فطؾبيف لطاض ٌيطز

رٍُٙ ظزايي، ضاٞؿبظي، احساث ٔقبزٖ، ذب٘ٝ ؾبظي ٚ چطاي ثي ضٚيٝ زض ٔطاتـ ٚ رٍُٙ ٞب، السأبتي ٞؿتٙس وٝ ثٝ 

فٛأّي ٔب٘ٙس تغييطات آة ٚ ٞٛا، . ٚؾيّٝ ا٘ؿبٖ نٛضت ٌطفتٝ ٚ ايزبز وٙٙسٜ ٚ تؿطيـ وٙٙسٜ فطؾبيف ٔي ثبقٙس

.  ثبض٘سٌيٟب، ؾطفت ثبز، عٛفبٟ٘ب، ثبفت، تطويت ٚ قيت ذبن ٘يع زض تكسيس فطآيٙس فطؾبيف ٔإحط ٞؿتٙس

ٔقٕٛالً ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ٘ؿجت ثٝ ظٔيٟٙبي ثب پٛقكٟبي ٌيبٞي عجيقي ٔيعاٖ فطؾبيف 

ثيكتطي ضا ٔتحُٕ ٔي قٛ٘س ٚ زِيُ آٖ ايٗ اؾت وٝ زض ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ٔحهٛالت 

. ٌيبٞي ثطزاقت ٔي قٛ٘س ٚ ظٔيٗ ثسٖٚ پٛقف ثبلي ٔب٘سٜ ٚ آؾيت پصيطتط ٔي ٌطزز

ا٘زبْ ثقضي اظ فّٕيبت ٔب٘ٙس قرٓ ظزٖ ٚ آثيبضي غيط انِٛي ٘يع اظ فٛأُ ٟٔٓ 

.  فطؾبيف زض ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ٞؿتٙس

زض احط فطؾبيف ذبن ؾبال٘ٝ چٙسيٗ ٔيّيٖٛ ٞىتبض اظ اضاضي وكبٚضظي رٟبٖ ثٝ وبْ 

 ٔيالزي يه ؾْٛ تب يه 2010٘بثٛزي وكيسٜ ٔي قٛ٘س ٚ پيف ثيٙي ٔي قٛز وٝ تب ؾبَ 

 40آٔبضي زيٍط ٘كبٖ ٔي زٞس تمطيجبً . پٙزٓ اظ ايٗ اضاضي ثط احط فطؾبيف ذبن فميٓ ٚ غيط لبثُ اؾتفبزٜ قٛ٘س

ثط اؾبؼ ٌعاضـ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٞط . زضنس اظ ظٔيٟٙبي وكبٚضظي رٟبٖ ثٝ قست زچبض ترطيت ٚ افت ويفيت قسٜ ا٘س

ؾبِٝ ظٔيٟٙبي حبنّريعي ثٝ ٚؾقت وكٛض اوطايٗ ثٝ زِيُ ذكىؿبِي، رٍُٙ ظزايي ٚ تغييطات آة ٚ ٞٛا اظ ثيٗ 

.  ٔي ضٚ٘س

ٔتأؾفب٘ٝ أطٚظٜ، ثب تٛرٝ ثيكتط ثٝ ٌؿتطـ نٙقت ٚ تٛرٝ وٕتط ثٝ ٔؿئّٝ وكبٚضظي ٚ ٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٔكىالت آٖ، 

ايٗ ٔقضُ ؾطفت ٚ قست ثيكتطي ثٝ ذٛز ٌطفتٝ اؾت ٚ زض ظٔطٜ ٍ٘طا٘يٟبي زيٍط ظيؿت ٔحيغي لطٖ حبضط لطاض 

رٍّٟٙب ٚ . يىي اظ اؾبؾي تطيٗ ٔؿبيّي وٝ ثبفج فطؾبيف زض ايطاٖ ٚ رٟبٖ قسٜ اؾت ؾيالثٟب ٞؿتٙس. ٌطفتٝ اؾت

ٔطاتـ عي لطٖ ٞبي عٛال٘ي ٔٛرت پبيساضي ذبن ٚ شذيطٜ ؾبظي آة ٚ ضٚ٘ك فقبِيتٟبي وكبٚضظي ثٛزٜ ا٘س، ِٚي ثٝ 

زض ٍٞٙبْ . ٔطٚض ظٔبٖ ثب اظ ثيٗ ضفتٗ تسضيزي آٟ٘ب، ربضي قسٖ ؾيالثٟب ٔتساَٚ ٚ ثٝ أطي فبزي تجسيُ قسٜ اؾت
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ثبض٘سٌي زض نٛضت ٘جٛز پٛقف ٞبي ٌيبٞي، ظٔيٗ ثسٖٚ ٔحبفؼ ٔب٘سٜ ٚ فالٜٚ ثط وبٞف ٘فٛش آة ثٝ زاذُ ظٔيٗ، 

فسْ ٘فٛش آة زض ذبن ٔٛرت پبييٗ ضفتٗ ؾغح ؾفطٜ ٞبي آثٟبي ظيط ظٔيٙي ٔي ٌطزز . ذبوٟب ٘يع قؿتٝ ٔي قٛ٘س

.  وٝ انّي تطيٗ ٔٙجـ تأٔيٗ آة ٔٛضز ٘يبظ ٌيبٞبٖ زض ٔٙبعك ذكه ٞؿتٙس

ثٝ فميسٜ . قطايظ آة ٚ ٞٛايي ٚ ٚضقيت ظٔيٗ قٙبؾي ايطاٖ ٔٛرت قسٜ وٝ وكٛضي ٔؿتقس فطؾبيف ثبقس

افعايف رٕقيت ا٘ؿبٟ٘ب، افعايف ٘يبظٞبيي اظ لجيُ . وبضقٙبؾبٖ، ٟٕٔتطيٗ فبُٔ فطؾبيف ذبن فٛأُ ا٘ؿب٘ي اؾت

. ٔؿىٗ ٚ غصا ضا ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ اؾت ٚ ثطآٚضزٖ ايٗ ٘يبظٞب ٘يع ٔٙزط ثٝ افعايف تهبفسي فطؾبيف ذبن قسٜ اؾت

 ؾبَ 10 ٔقبزَ يه ٔيّيبضز تٗ ثٛزٜ وٝ زض 1355ثط اؾبؼ ثطآٚضزٞبي ا٘زبْ قسٜ فطؾبيف ذبن زض وكٛض زض ؾبَ 

 10زض ثطآٚضز زيٍطي فطؾبيف ذبن اظ .  ٔيّيبضز تٗ افعايف يبفتٝ اؾت5/2 ثٝ 75 ٔيّيبضز تٗ ٚ زض ؾبَ 5/1ثقس ثٝ 

ثطضؾيٟب ٘يع ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔست ظٔبٖ .  ضؾيسٜ اؾت70 تٗ زض ٞىتبض زض زٞٝ 20تٗ زض ٞىتبض زض زٞٝ قهت ثٝ 

ثٝ ٕٞيٗ زاليُ الظْ اؾت ثب اؾتفبزٜ اظ .  ؾبَ اؾت400 ؾب٘تيٕتط ذبن زض وكٛض ايطاٖ زض حسٚز 1الظْ ثطاي تكىيُ 

تزطثيبت ؾبيط وكٛضٞب ٚ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ زا٘ف ٚ فّْٛ ٔطثٛعٝ ٘ؿجت ثٝ وٙتطَ ٕٞٝ فٛأُ ا٘ؿب٘ي، عجيقي ٚ 

.   فيعيىي فطؾبيف ذبن زض وكٛض الساْ قٛز

 زاضاي فطؾبيف ذبوي ثطاثط 1975ٔخبِي اظ تزطثيبت رٟبٖ زض ظٔيٙٝ ٔجبضظٜ ثب فطؾبيف وكٛض ٞٙس اؾت وٝ زض ؾبَ 

 ايٗ وكٛض زفتط ّٔي فٕطاٖ اضاضي 1985ايٗ ٔٛضٛؿ ثبفج قس تب زض ؾبَ .  ٔيّيبضز تُٗ ذبن زض ؾبَ ثٛزٜ اؾت5ثب 

 ٔيّيٖٛ ٞىتبض اظ اضاضي ثبيط ايٗ وكٛض ٚ 5ٞسف ٚ ثط٘بٔٝ ايٗ زفتط ثٝ ظيط وكت ثطزٖ ؾبال٘ٝ . ضا تأؾيؽ ٕ٘بيس

. تجسيُ آٖ ثٝ ظٔيٟٙبي وكبٚضظي ثٛز وٝ ثٝ ٕٞطاٜ حفؼ رٍّٟٙب اظ فطؾبيف ذبن ٘يع رٌّٛيطي وطزٜ اؾت
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آهَصش هحيط صيست 

تاسيخچِ 
زض وكٛض ٔب ٘يع ايٗ آٔٛظقٟب ثب فبنّٝ .  ٔيالزي ثط ٔي ٌطزز1970پيكيٙٝ آٔٛظقٟبي ٔحيظ ظيؿت زض رٟبٖ ثٝ زٞٝ 

ٝ عٛضي وٝ زض اٚايُ زٞٝ   ِعْٚ ٌٙزب٘سٖ ٔغبِت ظيؿت ٔحيغي زض زضٚؼ 1350ظٔب٘ي وٕي ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفت، ث

ٝ ٞبي نسا ٚؾيٕب زض ثطذي اظ لٛا٘يٗ ٔٛضز تهطيح لطاضٌطفت ٚ پطٚضـ ٚ ثط٘بٔ ـ  ِيىٗ، فّيطغٓ تٛرٝ . آٔٛظ

ٝ زِيُ قطايظ ذبل ارتٕبفي ٝ ٞبي -ظٚزٍٞٙبْ ثٝ ٔٛضٛؿ، ث  ذٛضقيسي، آٔٛظقٟبي 60 ٚ 50ؾيبؾي زٞ

ظيؿت ٔحيغي ثؿيبض وٕطً٘ ٚ تمطيجب ٔتٛلف قس تب ايٙىٝ پؽ اظ پبيبٖ رًٙ تحٕيّي ٚ ثب ٌؿتطـ ؾطيـ فقبِيتٟبي 

 ثب انالح ثطذي لٛا٘يٗ ٔٛرٛز ٚ 1370 زض اٚايُ زٞٝ . فٕطا٘ي، ضطٚضت تٛرٝ ثٝ ٔحيظ ظيؿت زٚثبضٜ آقىبض قس

ٝ قٛز زض ايٗ ٔيبٖ، ثطذي ٚلبيـ ٟٔٓ رٟب٘ي . ٚضـ لٛا٘يٙي رسيس تالـ قس تب ايٗ آٔٛظقٟب زٚثبضٜ اظؾطٌطفت

ٞٓ ثٝ وٕه  آٔس ٚ ٔٛرت افعايف تٛرٝ ٔطزْ ٚ ٔؿئٛالٖ ثٝ - ٔب٘ٙس ارالؼ ضيٛزٚغا٘يطٚ-زضفطنٝ ٔحيظ ظيؿت

. ٔحيظ ظيؿت ٌطزيس

ٗ حبَ ثب يه ضٚ٘س وّي  ٚ ذيعٞبي ٔتٙبٚة ٚ زض في ٖ ظٔبٖ تب وٖٙٛ، آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي زض وكٛض ثب افت  اظ آ

ٝ نٛضت ٔٙؿزٓ ٚ  ٝ اؾت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ لٛا٘يٗ اذيط ٚ ضٚ٘س ٔٛرٛز ا٘تؾبض ٔي ضٚز زضآيٙسٜ ث افعايكي ازأٝ زاقت

. ٞسفٕٙس پي ٌطفتٝ قٛز

 

جايگاُ هحيط صيست دس فشٌّگ ديٌي ٍ هلي ها                                                                           
ٖ ٔي زٞس وٝ افتمبزات ٚ ثبٚضزاقتٟبي ٔطثٛط ثٝ پبؾساقت ٚ  ثطضؾي ارٕبِي ازيبٖ، ازثيبت  ٚ تبضيد وكٛض ٘كب

ٝ اؾت ايٗ افتمبزات چٝ پيف اظ اؾالْ ٚ چٝ . ٌطأيساقت عجيقت زض فطًٞٙ وكٛض ٔب ٕٞٛاضٜ ربيٍبٜ ٚيػٜ اي زاقت

ٓ ٔي  ذٛضز ٝ چك ٝ ٞبي ٔرتّف حيبت ارتٕبفي ايطا٘يبٖ ث ٖ زيٙي ٚ . ثقس اظ آٖ، زض رٙج زض ضطة إِخّٟب، حىبيبت، ٔتٛ

حتي زض ضٚقٟبي  وكبٚضظي، زأساضي ٚ ؾجىٟبي ٔقٕبضي لسيٕي وٝ ٔي تٛاٖ آٖ ضا  تزؿٓ قيٜٛ تفىط ٔطزٔبٖ آٖ 

.  ضٚظٌبض زا٘ؿت، ايٗ عجيقت   فٟٕي ضا آقىبضا ٔي تٛاٖ ٔكبٞسٜ  وطز

 

اّويت آهَصش هحيط صيست  
اٌطچٝ ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ثؿيبض ٔتٙٛؿ ٚ پيچيسٜ ثٛزٜ ٚ ضفـ آٟ٘ب ٘يبظٔٙس السأبت ٌؿتطزٜ ترههي اؾت ِٚي 

اظ آ٘زب وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ضيكٝ زض فقبِيتٟبي ا٘ؿب٘ي زاض٘س، ايزبز يب پيكٍيطي ايٗ ٔكىالت ٘يع ثٝ ته ته ا٘ؿبٟ٘ب 

ضٚيىطز رٛأـ ٔرتّف ثٝ ٔحيظ ظيؿت ٔتفبٚت اؾت، ثقضي اظ رٛأـ زض حفبؽت اظ آٖ ثؿيبض وٛقب . ثطٔي ٌطزز

اٌطچٝ ايٗ ضٚيىطز ثٝ . ٞؿتٙس ٚ ثطاي ثطذي زيٍط ٔحيظ ظيؿت زض ٔيبٖ ٔؿبيُ  ٚ ٔكىالت ٌٛ٘بٌٖٛ اِٚٛيتي ٘ساضز

فٛأُ ٔرتّف التهبزي، ؾيبؾي ٚ ارتٕبفي ٚاثؿتٝ اؾت ِٚي ٘مف ثبضظ ٚيػٌيٟبي فطٍٞٙي ضا زض آٖ ٕ٘ي تٛاٖ 

. ٘بزيسٜ ٌطفت
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ُ قسٜ ا٘س ٚ ٞط فطز ٘يع ضٚظا٘ٝ ضفتبضٞبي ظيبزي اظ ذٛز ثطٚظ ٔي زٞس ثٙبثطايٗ آ٘چٝ زض . رٛأـ اظ افطاز ٔتقسز تكىي

ٚ ؾٛي ضٚيىطز رٛأـ ثٝ ٔحيظ ظيؿت ضا تقييٗ ٔي  وٙس، ٕٞبٖ عطظ فىط ٚ ضفتبضٞبي ته ته ا٘ؿبٟ٘ب  ٟ٘بيت ؾٕت 

ٚ  افعايف آٌبٞيٟبي ظيؿت ٔحيغي افطازٔي ثبقس ـ   افطازي وٝ . اؾت ٚ ثسيٟي اؾت وٝ تغييط ايٗ ضفتبضٞب ٘يبظٔٙس آٔٛظ

ُ اٍ٘بضي زضلجبَ آٖ اٌبٞٙس،  ٝ زضؾتي قٙبذتٝ ٚ ضٚاثظ ثيٗ ارعاي آٖ ضا زضن ٔي وٙٙس ٚ اظ پيبٔس ؾٟ ٔحيظ ظيؿت ضا ث

. زض ٞط ٔٛضـ ٚ ٔٛلقيتي ٔطالت ضفتبضٞب ٚ تهٕيٕبت ذٛز ذٛاٞٙس ثٛز

 

جايگاُ  كَدكاى ًٍَجَاًاى دس آهَصضْاي هحيط صيست  
ٝ ضٚظٜ آٔبزٜ  ُ ٌيطي اؾت ٚ شٞٗ آٟ٘ب ٕٞ ٝ فٙٛاٖ ٌطٚٞي اظ ربٔقٝ وٝ ضفتبضٞبي آٟ٘ب زضحبَ قى وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ث

اٌطچٝ ايٗ آٔٛظقٟب ثبيس . پصيطـ ٚالقيتٟب ٚ افىبض تبظٜ ٔي ثبقس، ربيٍبٜ ذبني زض آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي زاض٘س

ٝ زاليُ ظيط إٞيت ثيكتطي زاضز : ٕٞٝ ٌطٟٚٞبي ربٔقٝ ضا زضثطٌيطز، ِٚي آٔٛظـ وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ث

 شٞٙي،  زٚضاٖ وٛزوي زض ضقس ٚپطٚضـ ا٘ؿبٟ٘ب إٞيت ٚيػٜ اي زاضز ٚ پبيٝ ٚاؾبؼ ضقس رؿٕي ،

 .فبعفي ٚ ارتٕبفي وٛزوبٖ زض ايٗ ؾبِٟب قىُ ٔي ٌيطز

  ٌصاضي اؾت وٝ ؾٛز ثيكتطي ضا فبيس ٝ ٝ ٔٙعِٝ ؾطٔبي  آٔٛظـ وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ  زض ٔمبيؿٝ ثب زيٍطاٖ ث

 .ٔي وٙس چطا وٝ ثبظزٜ آٖ زض ٔمغـ ظٔب٘ي ثيكتطي تساْٚ ذٛاٞس زاقت

 وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ آٔبزٌي ثيكتطي ثطاي يبزٌيطي ٚ تغجيك ضفتبض ذٛز ثب ٘يبظٞبي ظيؿت ٔحيغي زاض٘س .

 وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ  زض وكٛض ٔب ثرف ظيبزي اظ رٕقيت ضا تكىيُ ٔي زٞٙس. 

 وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ زضآيٙسٜ فٟسٜ زاض ٔؿئِٛيت ٍٟ٘جب٘ي اظ ظٔيٗ ذٛاٞٙس ثٛز. 

 

آٟ٘ب فمظ ثٝ اعالفبت ٚ قٟبٔت ٚ ٟٕٔتط اظ ٕٞٝ ثٝ . وٛزوبٖ ٚ٘ٛرٛا٘بٖ فاللٝ ثؿيبضي ثٝ ايفبي ٘مف ذٛز زاض٘س

ايزبز تٛا٘بيي زض وٛزوبٖ اظ حمٛق ٔؿّٓ . زاقتٗ ايٗ ثبٚض ٘يبظ زاض٘س، وٝ ثطاي ايزبز تغييط ٘يطٚي وبفي زاض٘س

.                  آٟ٘بؾت ٚ ثبيس ثٝ آٟ٘ب ثيبٔٛظيٓ وٝ ٔي تٛا٘ٙس ثطاي ٔحيظ ظيؿت ذٛز وبضٞبي ثب اضظقي ا٘زبْ زٞٙس

ثبيس قطايظ ٔٙبؾجي ضا ايزبز وطز وٝ وٛزوبٖ ثتٛا٘ٙس ". پيٕبٖ رٟب٘ي حمٛق وٛزن، چٙيٗ آٔسٜ اؾت29زض ٔبزٜ 

                                                                                                            ".ٔحيظ ٚ عجيقت اعطاف ذٛز ضا ثكٙبؾٙس ٚ ثطاي حفؼ ٔحيظ ظيؿت ذٛز تالـ وٙٙس

ٝ اي رٟب٘ي ٚٔسٖٚ ثطاي زؾتيبثي ثٝ تٛؾقٝ پبيساض زض لطٖ ثيؿت ٚيىٓ ٚ اظ زؾتبٚضزٞبي ٟٔٓ 21زؾتٛض وبض   ثط٘بٔ

زض ايٗ زؾتٛض وبض فهّي ثب فٙٛاٖ . اؾت1992وٙفطا٘ؽ ثيٗ إِّّي تٛؾقٝ ٚٔحيظ ظيؿت زض ضيٛزٚ غا٘يطٚ زض ؾبَ 

.                        وٛزوبٖ ٚرٛا٘بٖ زض تٛؾقٝ پبيساض اذتهبل زازٜ قسٜ اؾت

 آٔسٜ اؾت وٝ زِٚتٟب ثبيس ثٝ ٌؿتطـ فطنتٟبي آٔٛظـ ثطاي وٛزوبٖ ٚ رٛا٘بٖ اظ رّٕٝ 21 زؾتٛض وبض 25زض فهُ 

آٔٛظـ ٔؿئِٛيت زض لجبَ ٔحيظ ظيؿت ٚ تٛؾقٝ ثب تٛرٝ ذبل ثٝ آٔٛظـ زذتطاٖ ذطز ؾبَ ثپطزاظ٘س ٚ ايٗ أط 

.  ٟٔٓ، ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٚٔٙغمٝ اي ضا ٔي عّجس
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                                                 :آموزش محيط زيست در پي آن است كه كودكان و نوجوانان

.                                                                                         زا٘ف، قٙبذت، آٌبٞيٟب ٚ ٟٔبضتٟبي ٔٛضز ٘يبظ ضا ثٝ ٔٙؾٛض ثحج زضثبضٜ ٔؿبيُ ظيؿت ٔحيغي وؿت وٙٙس- 

.                                                                                                                  رٟبٖ ٚ ٘مف ٔٙبثـ عجيقي ضا زضن وٙٙس ٚ ثٝ أىب٘بت ٔٛرٛز ثطاي ٔحبفؾت ٚ ٔسيطيت ٔحيظ ظيؿت پي ثجط٘س- 

.                                         اظ زيسٌبٟٞبي ٔرتّف ثٝ ثطضؾي ٚ تحّيُ ا٘ٛاؿ ٔحيظ ظيؿت ثپطزاظ٘س- 

.                                                                                                             زضثبضٜ ٔحيظ ظيؿت ذٛزقبٖ آٌبٜ ٚ ٞٛقيبض ثبقٙس ٚ فقبال٘ٝ زض حُ ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ذٛز قطوت ٕ٘بيٙس- 

      

اّويت آهَصش ٍ پشٍسش دس آهَصش هحيط صيست 
ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ تغييط . اضتمبي آٌبٞيٟبي ظيؿت ٔحيغي ربٔقٝ ٔي تٛا٘س ثٝ نٛضت ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي ا٘زبْ قٛز

ْ ٔٙس ٚ ٔؿتٕط  ضفتبض ٘ؿجت ثٝ ٔحيظ ظيؿت اظ عطيك تغييط ٍ٘طـ حبنُ ٔي قٛز ٚ ايٗ أط ٔؿتّعْ آٔٛظـ ٘ؾب

ٚ پطٚضـ ٔكرم ٔي ٌطزز ـ  ٚ پطٚضـ ٔي تٛا٘س چٙيٗ أىب٘ي ضا فطاٞٓ وٙس، ٘مف ٔٛحط آٔٛظ ـ  . ٔي ثبقس ٚ آٔٛظ

ـ ٚ پطٚضـ زض ٞط زٚ ٘ٛؿ آٔٛظقٟبي ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي ٔحيظ ظيؿت، يىي اظ ٔٙبؾت تطيٗ ثؿتطٞب  زضٚالـ آٔٛظ

. اؾت

   

ًكاتي دستاسُ آهَصش هحيط صيست                                                                        
.  زض آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي چٙس ٘ىتٝ ثبيس ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌيطز

ـ ٔحيظ ظيؿت :انتخاب و ضناخت مخاطة اصلي -1 ٝ ضيعيٟبي آٔٛظ  قٙبذت ٌطٟٚٞبي تبحيطٌصاض زض ثط٘بٔ

ٝ ٌطٟٚٞبي  ٔربعت ٔٛرت تؿطيـ زض زؾتيبثي ثٝ اٞساف ٔٛضز ٘ؾط . ثؿيبض إٞيت زاضز اِٚٛيت زازٖ ث

 .آٔٛظـ ذٛاٞس قس

 ٟٔٓ اؾت وٝ ٔغبِجي وٝ ثطاي آٔٛظـ ا٘تربة ٔي قٛز، ٔٛضز ٘يبظ ٌطٜٚ :انتخاب محتوای آموزضي -2

ٗ ٌطزز ثٙبثطايٗ، تكريم ايٙىٝ وساْ . ٔربعت ثٛزٜ ٚ ٔتٙبؾت ثب قطايظ ؾٙي ٚ فّٕي ٚ ٔحيغي آٟ٘ب تسٚي

ْ ٌطٜٚ اضايٝ قٛزضطٚضت زاضز  .ٔغّت ظيؿت ٔحيغي ثٝ وسا

، ٔٛضٛفي ... احط ٌصاضي پيبْ ثب تٛرٝ ثٝ حؿبؾيتٟبي ٔربعجبٖ، تبحيطوّٕبت، تبحيط ضٚـ ٚ :نحوه پيام رساني -3

ْ ضؾـب٘ي ٚ ٘ٛؿ پيــبْ . اؾت وٝ ٔي تٛا٘س زض ٌطٚٞـٟبي ٔرتّف ٔتفبٚت ثبقس ثٙبثطايٗ، الظْ اؾت ٘حٜٛ پيب

ٕ٘بيف فيّٓ، ثطٌـعاضي رّؿبت ؾرٙـطا٘ي، تسضيؽ زض . ثطاي ٞط ٌـطٜٚ ٔربعت ثسلت ا٘تربة قٛز

والؾٟبي زضؼ، تٛظيـ وتبة ٚ رـعٜٚ، وبضٞبي فّٕي ٚ ثبظزيــس اظ رّٕٝ ضٚقٟبي پيبْ ضؾب٘ي ٞؿتٙس ٚ 

ْ اؾت ثب زلت ٚ حؿبؾيت ا٘تربة قٛ٘س تب ثيكتطيٗ تبحيطٌصاضي ضا زاقتٝ ثبقٙس  .الظ

 الظْ اؾت آٔٛظقٟبي اضايٝ قسٜ ٔٛضز اضظقيبثي لطاض ٌيط٘س تب ٘مبط ضقف ٚ لٛت آٟ٘ب قٙبذتٝ :ارزضياتي -4

 .قسٜ ٚ زض آٔٛظقٟبي ثقسي ٘ٛالم ثطعطف ٚ ٘مبط لٛت تمٛيت قٛ٘س
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 ٌطٟٚٞبي ٔربعت ضا ٘جبيس ثب آٔٛظقٟبي ٔرتهط ضٞب وطز، ثّىٝ ٔي ثبيس اضتجبط :پيگيری پس از آمـوزش -5

آٔٛظقي ثب آٟ٘ب حفؼ قٛز تب ٘تبيذ آٔٛظـ زض آٟ٘ب تخجيت قسٜ ٚ ٞسف ٟ٘بيي آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ٔحيظ ظيؿت 

.                                                                     وٝ ٕٞب٘ب تغييط ضفتبض اؾت، ثٝ زؾت آيس

فالٜٚ ثط ثطذي ٔٛاضز ظيؿت ٔحيغي وٝ ثٝ نٛضت ٔٛضٛفي زض ثط٘بٔٝ ؾبال٘ٝ ٔساضؼ تسضيؽ ٔي قٛز، آٔٛظـ 

اظ رّٕٝ ايٗ فقبِيتٟب  ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط . ٔحيظ ظيؿت ٔي تٛا٘س اظ عطيك فقبِيتٟبي غيط ضؾٕي ٘يع ا٘زبْ ٌطزز

 .اقبضٜ وطز
اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثقي وٝ زض والؼ ٔقطفي ٔي قٛ٘س  - 

ا٘زبْ تىبِيفي وٝ اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾتٝ ٔي قٛز - 

ٝ اي -  قطوت وطزٖ زض پطٚغٜ ٞب ٚ عطحٟبي تحميمبتي ٟ٘بزٞبي غيط ٔسضؾ

وبضٞبي ٌطٚٞي ٚ ٔكبضوتي ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ثٟتطيٗ قيٜٛ ٞب زض ظٔيٙٝ آٔٛظـ ٔحيظ ظيؿت - 

 

تشسسي هفاّين صيست هحيطي دس كتة دسسي هقاطغ تحصيلي هختلف 
اظ ٍٞٙبْ پيسايف آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝ قيٜٛ رسيس ٚ تبؾيؽ ٔساضؼ ٘ٛيٗ زض وكٛض، وتبثٟبي ٔرتّفي ثطاي 

اظ لسيٕي تطيٗ ايٗ وتبثٟب زٚ وتبة فّٓ االقيبء ثٛزٜ وٝ اظ وتبثٟبي . آٔٛظـ ظيؿت قٙبؾي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٙس

ٖ قٙبؾي، . فطا٘ؿٛي پِٛجط التجبؼ قسٜ ثٛز٘س فٙٛاٖ ايٗ وتبثٟب ؾبِيبٖ ثقس ثٝ تبضيد عجيقي ٔكتُٕ ثط ؾٝ ثرف حيٛا

ٗ قٙبؾي تغييط يبفت ْ يبفت ٚ پؽ اظ . ٌيبٜ قٙبؾي ٚ ظٔي زض ؾبِٟبي ثقس ايٗ وتبة تحت فٙٛاٖ ظيؿت قٙبؾي تغييط ٘ب

ٖ ؾبظي ٔحتٛاي وتبثٟب زض تٕبْ وكٛض ٚتقييٗ ٞسف ثطاي 1341تكىيُ ؾبظٔبٖ وتبثٟبي زضؾي زض ؾبَ   يىؿب

ْ عجيقي ثطاي ٘رؿتيٗ ثبضا٘زبْ قس ٚ اظ آٖ تبضيد تب أطٚظ احط ٘بٔحؿٛؾي اظ ٔٛضٛفبت ظيؿت ٔحيغي .آٔٛظـ فّٛ

. زض وتبثٟبي ظيؿت قٙبؾي ٚ ثطذي زيٍط اظ وتبثٟبي زضؾي ٔب٘ٙس قيٕي، رغطافيب ٚ فّْٛ تزطثي ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت

 

: اتتذايي
 زض زثؿتبٖ وؿت آٌبٞي اظ ٔحيظ ظيؿت ٚ تٛرٝ ثٝ آٖ ٚ حؿبؼ قسٖ زض ثطاثط آؾيجٟبي ٚاضزٜ ثبيس ثيكتط ٔٛضز 

ٔب٘ٙس نطفٝ رٛيي زض )زضايٗ ٔمغـ، زضزضرٝ اَٚ ٔٛضٛفبتي وٝ ثٝ ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ اضتجبط زاضز .تٛرٝ لطاض ٌيطز 

تهٛضي وٝ . اظ اِٚٛيت ثطذٛضزاض٘س( ٔب٘ٙس آِٛزٜ ٘ىطزٖ ٞٛا)ٚ ؾپؽ حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت (ٔهطف آة ٚ ثطق

ثيكتط وٛزوبٖ ٘ؿجت ثٝ . وٛزوبٖ اظ حيبت ٚحف زاض٘س، ثيكتط قبُٔ حيٛا٘بت ثعضي، ٔب٘ٙس قيط ٚ ثجط ٚ پًّٙ اؾت

.                                                                                                 رب٘ٛضاٖ وٛچه، ٌيبٞبٖ ٚ ٔيىطٚثٟب چٙساٖ آٌبٞي ٚٞٛقيبضي ٘ساض٘س

زض وتت زضؾي ايٗ ٔمغـ تقساز وُ نفحبتي وٝ ثٝ عٛض ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ ٚ رعيي ثٝ ٔؿبيُ ظيؿت ٔحيغي ٚ 

ايٗ تقساز نفحبت زض ٔمبيؿٝ ثب وُ حزٓ وتبة ثؿيبض ٘بچيع  . حفؼ ٔحيظ ظيؿت اقبضٜ قسٜ ثؿيبض ٔحسٚز ٔي ثبقس

.  فالٜٚ ثطآٖ اظ ٘ؾط ويفيت ٚغٙبي ٔغبِت ٘يع زض حس ضقيفي اؾت.  زض نس اظ وُ ٔي ثبقس5/1ٚ زض حسٚز 

 



 41 

: ساٌّوايي تحصيلي
زض ايٗ زٚضٜ ثٝ افعايف آٌبٞي اظ ٔفبٞيٓ ظيؿت ٔحيغي ٔطتجظ ثب ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ ٚ افعايف ٟٔبضتٟبي فّٕي زض ضاثغٝ 

.   ثب ٔحيظ ظيؿت، ثبيس تٛرٝ ثيكتطي قٛز

زض وتبثٟبي زضؾي ٔمغـ ضإٞٙبيي ٘يع ٔغبِت ٔحيظ ظيؿتي، ثٙسضت ٔكبٞسٜ ٔي قٛز ٚ تٟٙب زض وتبثٟبي رغطافيب، 

ٝ ٚفٗ اقبضٜ ٞبيي رعيي ثٝ ٔحيظ ظيؿت ثٝ چكٓ ٔي ذٛضز ثيكتطيٗ ٔغبِت ٔطثٛط ثٝ ٔحيظ ظيؿت . فبضؾي ٚحطف

. زض وتبة رغطافي ايٗ ٔمغـ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز ٚ ٔغبِت ايٗ وتبة ٘يع يه آٌبٞي وّي اظ ٔحيظ ظيؿت اضايٝ ٔي زٞس

ٔغبِت ٔطثٛط ثٝ ٔحيظ ظيؿت زض ٔمغـ ضإٞٙبيي ٘يع ٔب٘ٙس ٔمغـ اثتسايي غيط ٔؿتميٓ ٔي ثبقس ٚ ٞيچ اقبضٜ اي ثٝ 

.                ٔكىالت ٚ ذغطات آيٙسٜ ٚ إٞيت ٚ ضٚقٟبي حفؼ، احيب ٚ ثٟطٜ ثطزاضي نحيح اظ ايٗ ٔٙبثـ زض آٖ ٚرٛز ٘ساضز

                                                  

: هتَسطِ
آٔٛظـ ٔفبٞيٓ ٔحيظ ظيؿتي زض ايٗ .ٔحتٛاي فّٕي ٚ ٔفبٞيٓ ظيؿتي ثبيس زض ايٗ زٚضٜ ثيكتط اظ زٚضٜ ٞبي لجّي ثبقس

ٚ تحميمي ثبقس ٖ ٔي زٞس وٝ تٟٙب زض وتبثٟبي .زٚضٜ ثبيس ٕٞطاٜ ثب وبض فّٕي  ٘تيزٝ ثطضؾي ٔتٖٛ آٔٛظقي ايٗ ٔمغـ ٘كب

ٝ ٞبي . ظيؿت قٙبؾي ،ظٔيٗ قٙبؾي ٚ رغطافيب ٔغبِجي زض ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿت ٚرٛز زاضز ٕٞچٙيٗ اظ ثيٗ ضقت

.                                                                                      زثيطؾتب٘ي، ضقتٝ فّْٛ تزطثي ثيكتطيٗ ٔغبِت ٔطثٛط ثٝ ٔحيغعيؿت ضا زاضاؾت 

ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِجي وٝ زضثبضٜ ٔؿبيُ ٔطثٛط ثٝ ٔحيظ ظيؿت زض ٔتٖٛ آٔٛظقي ٌفتٝ قس، ٔكرم ٔي قٛز وٝ ايٗ 

. ٔتٖٛ ٞٓ اظ ٘ؾط حزٓ ٔغبِت ٘ؿجت ثٝ وُ ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ زضؾي ٚ ٞٓ اظ ٘ؾط ويفيت ٔغبِت ٘بوبفي ٚ ٘بوبضا اؾت

ِصا اٌط ثرٛاٞيٓ ٔحتٛاي ٔتٖٛ آٔٛظقي زض تجييٗ ٍ٘طقٟبي زا٘ف آٔٛظاٖ ٘مف ثؿعايي زاقتٝ ثبقس ثبيس ايٗ ٔتٖٛ زض 

ٝ ٘حٛي تسٚيٗ قٛز وٝ ثتٛا٘س پبؾرٍٛي ٘يبظٞبي آٔٛظقي يبزقسٜ زض  ضاؾتبي اٞساف آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي ٚ ث

.                         ثبال ثبقس

                                       

 قَاًيي ٍ هقشسات هشتَط تِ آهَصش هحيط صيست دس كطَس
ٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي ٞٓ ٔٛرٛز اؾت ٟٕٔتطيٗ لٛا٘يٙي وٝ . ذٛقجرتب٘ٝ زض وكٛض ٔب ثطاي آٔٛظقٟبي ظيؿت ٔحيغي پكتٛا٘

: ثٝ نٛضت ٔؿتميٓ يب غيطٔؿتميٓ زضايٗ ظٔيٙٝ ٚرٛز زاض٘س فجبضتٙس اظ

 انُ پٙزبٞٓ لبٖ٘ٛ اؾبؾي 

 (6/7/1374نٛضتزّؿٝ ٔٛضخ )ٔهٛثٝ قٛضاي فبِي حفبؽت ٔحيظ ظيؿت 

 لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ ظيؿت 

  ٜلبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛؾقٝ التهبزي، ارتٕبفي ٚ فطٍٞٙي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ 198ثٙس اِف ٔبز  

آييٗ ٘بٔٝ ارطايي آٖ  

. زض نٛضت تٕبيُ ثٝ آٌبٞي ثيكتط، ٔي تٛا٘يس ٔتٗ لٛا٘يٗ يبز قسٜ ضا زض لؿٕت پيٛؾتٟب ٔغبِقٝ فطٔبييس
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(آهَصش هحيط صيست)189هادُ   

 

: ساصهاى حفاظت هحيط صيست هكلف استـ189هادُ  

ِ هٌظَس حفظ هحيط صيست ٍ تا تأكيذ تش      الف ـ دس ساستاي استقاي آگاّي ّاي ػوَهي ٍ دستياتي تِ تَسؼِ پايذاس ت

گشٍّْاي اثشگزاس ٍ اٍلَيت داس اص اتتذاي تشًاهِ پٌجن تَسؼِ اقتصادي، اجتواػي ٍ فشٌّگي جوَْسي اسالهي ايشاى، 

كليِ . آئيي ًاهِ اجشائي هشتَط سا تا پيطٌْاد ضَساي ػالي حفاظت هحيط صيست تِ تصَية ّيأت ٍصيشاى تشساًذ

ِ ّاي آهَصضي  ِ ّاي دٍلتي ٍ صذا ٍ سيواي جوَْسي اسالهي ايشاى هلضم تِ اجشاي تشًاه دستگاّْاي ري ستط، سساً

.تذٍى دسيافت ٍجِ هَضَع ايي هادُ قاًًَي هي تاضٌذ  

ِ اي، هلي ٍ استاًي تا پاياى سال اٍل تشًاهِ پٌجن         ب ـ ًظام اطالػات صيست هحيطي كطَس سا دس سطَح هٌطق

دستگاّْاي ري ستط هكلفٌذ دس تذٍيي . ايجاد ًوايذ تا صهيٌِ پايص، اطالع سساًي ٍ اسصياتي صيست هحيطي فشاّن گشدد

.ٍ اجشائي ًوَدى ايي ًظام ّوكاسي ًوايٌذ  
       

 

 قبًَى ثشًبهِ پٌج سبلِ پٌجن تَسؿِ جوَْسی اسالهی ايشاى (189)هبدُ  (الف)آئيي ًبهِ اجشايی ثٌذ 

 :دس ايي آئيي ًبهِ اصطالحبت صيش دس هؿبًی هطشٍح هشثَطِ ثِ کبس هی سًٍذ- 1هبدُ 

 سبسهبى حفبظت هحیط سیست: سبصهبى- الف

 لبًَى ثزًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسؼِ (222)ولیِ دستگبُ ّبی اجزایی هَضَع هبدُ : دستگبُ ّبی اجشايی- ة

 9/3/1388هَرخ  40662 /51474ثزًبهِ پیَست ثخطٌبهِ ضوبرُ : ثشًبهِ جبهؽ آهَصش ّوگبًی هحيط صيستی- ج

دس ساستبی استقبء آگبّی ّبی ؾوَهی ٍ دستيبثی ثِ تَسؿِ پبيذاس ثِ هٌػَس حفع هحيط صيست کبس گشٍّی - 2هبدُ 

 :هتطکل اص ًوبيٌذگبى ری سثط دستگبُ ّبی اجشايی ثِ ضشح صيش تطکيل هی ضَد

 (رئیس وبر گزٍُ)سبسهبى حفبظت هحیط سیست - الف

 ٍسارت جْبد وطبٍرسی- ة

 ٍسارت ًفت- ج

 ٍسارت غٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت- د

 ٍسارت ػلَم، تحمیمبت ٍ في آٍری- ُ

 ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش- ٍ

 ٍسارت ًیزٍ- س

 ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی- ح

 ٍسارت وطَر- ط

 ٍسارت ثْذاضت، درهبى ٍ آهَسش پشضىی- ی

 ٍسارت راُ ٍ ضْزسبسی- ن

 ٍسارت تؼبٍى، وبر ٍ رفبُ اجتوبػی- ل

 ٍسارت ٍرسش ٍ جَاًبى- م

 سبسهبى غذا ٍ سیوبی جوَْری اسالهی ایزاى- ى

 هؼبًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ سزهبیِ اًسبًی رئیس جوَْر- س

 هؼبًٍت ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت راّجزدی رئیس جوَْر- ع

 یه ًفز هتخػع آهَسش ّبی هحیط سیستی ثِ پیطٌْبد رئیس سبسهبى ٍ تػَیت ضَرای ػبلی حفبظت هحیط سیست- ف
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 یه ًوبیٌذُ اس ضَرای ػبلی استبى ّب- ظ

 .دثیزخبًِ وبرگزٍُ در سبسهبى هستمز خَاّذ ثَد- تجصشُ

 :ٍغبيف کبسگشٍُ ثِ ضشح صيش هی ثبضذ -3هبدُ 

 ثزًبهِ ریشی ٍ اًجبم ّوبٌّگی ّبی السم ثِ هٌظَر اجزای ثزًبهِ جبهغ آهَسش ّوگبًی هحیط سیست- الف

 ارسیبثی ػولىزد دستگبُ ّب در اجزای ثزًبهِ جبهغ آهَسش ّوگبًی هحیط سیست ٍ ارائِ گشارش ثِ ّیئت ٍسیزاى- ة

 ثِ رٍس رسبًی ثزًبهِ جبهغ آهَسش ّوگبًی هحیط سیست ٍ ارائِ پیطٌْبد اغالحی ثِ ّیئت ٍسیزاى- ج

 ثزرسی اثزثخطی اجزای ثزًبهِ جبهغ آهَسش ّوگبًی هحیط سیست- د

هؤظف است ثب ّوىبری سبسهبى، ثزًبهِ ارتمبء داًص سیست  هؿبًٍت تَسؿِ هذيشيت ٍ سشهبيِ اًسبًی سئيس جوَْس- 4هبدُ 

هحیطی را هتٌبست ثب ًیبس وبروٌبى ٍ هذیزاى دستگبُ ّبی اجزایی تْیِ ٍ در لبلت آهَسش ّبی ثذٍ ٍ حیي خذهت ثِ هزحلِ اجزا 

 .درآٍرد

ّوبٌّگی سبسهبى، حوبیت ّبی السم را اس تَلیذ ٍ اًتطبر  ثب ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی هؤغف است -5هبدُ 

ٍ ارتمبء فزٌّگی ػوَهی  (اػن اس فیلن، وتبة، ، هحػَالت دیجیتبل ٍ ًظبیز آى ّب)هحػَالت فزٌّگی هحیط سیستی 

 .ثِ ػول آٍرد
 :ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش هؤغف است ًسجت ثِ اًجبم هَاسد صيش اقذام ًوبيذ -6هبدُ 

ارتمبء وویت ٍ ویفیت هطبلت آهَسش هحیط سیست در وتبة ّبی درسی همبطغ هختلف تحػیلی ثب ّوبٌّگی سبسهبى ٍ ثب تَجِ - الف

تٌظین ٍ اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسضی هحیط سیستی هؼلویي، ثزًبهِ ریشاى آهَسضی، ثزًبهِ ّبی هزاوش تزثیت هؼلن ٍ - ثِ ًیبس سهبى ة

 فَق ثزًبهِ داًص آهَساى هتٌبست ثب ًیبسّبی آهٍَسضی آى ّب ثب ّوبٌّگی سبسهبى

 هؤظفٌذ آهَسش ّبی هحیط سیستی دسهبى ٍ آهَصش پضضکی، ٍصاستخبًِ ّبی ؾلَم، تحقيقبت ٍ في آٍسی ٍ ثْذاضت- 7هبدُ 

 . پیص ثیٌی ًوبیٌذثزًبهِ ّبی آهَسضی رضتِ ّبی تحػیلی داًطگبّیالسم را در 

هؤظف است ثب درخَاست وبرگزٍُ، ثزًبهِ ّبی آهَسضی، تزٍیجی ٍ آگبّی سبصهبى صذا ٍ سيوبی جوَْسی اسالهی ايشاى - 8هبدُ 

 .ًوبیٌذٍى دریبفت ٍجِ تْیِ ٍ پخص ثخطی در حَسُ هحیط سیست را در لبلت ّبی هختلف، ثذ

 هؤظفٌذ ثز حست درخَاست وبرگزٍُ ًسجت ثِ اطالع رسبًی ػوَهی در هسبئل هحیط خجشگضاسی ّب ٍ هطجَؾبت دٍلتی- 9هبدُ 

 .سیستی ثذٍى دریبفت ٍجِ الذام ًوبیٌذ

سا اجشا  (2) هبدُ "ج"کليِ دستگبُ ّبی اجشايی هؤغفٌذ ثشًبهِ جبهؽ آهَصش ّوگبًی هحيط صيست هَضَؼ ثٌذ - 10هبدُ 

 .ًوبيٌذ

 (هذيشيت سثض)190هادُ 
 كليِ دستگاّْاي اجشائي ٍ هؤسسات ٍ ًْادّاي ػوَهي غيشدٍلتي هَظفٌذ جْت كاّص اػتـثاسات ـ190هادُ       

ِ اي دٍلت، اػوال سياستْاي هصشف تْيٌِ هٌاتغ پايِ ٍ هحيطضيست تشاي اجشاي تشًاهِ هذيشيت سثض ضاهل هذيشيت  ّضيٌ

دس ساختواًْا ٍ )، كاّص هَاد صائذ جاهذ ٍ تاصيافت آًْا (ضاهل كاغز)هصشف اًشطي، آب، هَاد اٍليِ ٍ تجْيضات 

ِ اي كِ تَسط ساصهاى حفاظت هحيط صيست ٍ هؼاًٍت تا ّوكاسي دستگاّْاي ري ستط تْيِ  (ٍسايط ًقليِ طثق آئيي ًاه

 .ٍ تِ تصَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ اقذام ًوايٌذ
قبًَى ثشًبهِ پٌج سبلِ پٌجن تَسؿِ جوَْسی اسالهی ايشاى  (190)آئيي ًبهِ اجشايی هبدُ 

 

: دس ايي آييي ًبهِ اصطالحبت صيش دس هؿبًی هطشٍح هشثَط ثِ کبس هی سٍد-1هبدُ 

سبصهبى حفبغت هحيط صيست :سبصهبى -الف

قبًَى ثشًبهِ پٌج سبلِ پٌجن تَسؿِ جوَْسی اسالهی ايشاى (222)دستگبّْبی  هَضَؼ هبدُ : دستگبُ ّبی اجشايی-ة

دستگبّْبی اجشايی ٍهَسسبت ًٍْبدّبی ؾوَهی غيش دٍلتی هَغفٌذ اقذاهبت صيش سا ثشای تحقق اّذاف ثشًبهِ - 2هبدُ 

: هذيشيت سجض اًجبم دٌّذ
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       الف ـ اطالع رسبًی ٍ ارتمبی آهَسش وبروٌبى در سهیٌِ ثزًبهِ هذیزیت سجش 

       ة ـ ثْیٌِ سبسی هػزف اًَاع حبهل ّبی اًزصی 

       ج ـ ثْیٌِ سبسی هػزف آة 

       دـ وبّص هػزف وبغذ ثب تَجِ ثِ ًَع فؼبلیت دستگبّْب ٍ هؤسسبت 

       ّـ ـ هػزف ثْیٌِ هَاد اٍلیِ، هَاد هػزفی ٍ تجْیشات 

       ٍ ـ وبّص تَلیذ پسوبًذ اس طزیك ثْزُ گیزی اس فٌبٍری ّبی هٌبست ٍ افشایص ثْزُ ٍری  

       سـ ثْجَد ًظبم تؼویز ٍ ًگْذاری ٍسبیل ٍ تجْیشات ثِ جبی تؼَیض 

       ح ـ ثبسیبفت ضبیؼبت، تػفیِ ٍ ثبسچزخبًی آة ثب سیستن ّبی هٌبست 

       ط ـ استفبدُ اس فٌبٍری ّبی پبن ٍ سبسگبر ثب هحیط سیست 

       ی ـ وبرثزد هَاد هػزفی سبسگبر ثب هحیط سیست 

       ن ـ هذیزیت پسوبًذّبی جبهذ ثب تأویذ ثز تفىیه اس هجذاء 

ـ سبصهبى هَغف است ثِ هٌػَس اًتقبل سشيؽ تجشثِ ّبی هَفق داخلی ٍ خبسجی، دس اختيبس گزاسدى سٍش ّب ٍ 3       هبدُ

فٌبٍسی ّبی هٌبست، اثالـ دستَسالؿول ّب ٍ ثشًبهِ ّبی اجشايی هشتجط ثب هذيشيت سجض، ًسجت ثِ ثٌْگبم سبصی هستوش 

 .اقذام ًوبيذ« دسگبُ دٍلت سجض»

. ـ سبصهبى هَغف است تب پبيبى سبل دٍم ثشًبهِ پٌجن تَسؿِ، ضبخص ّبی هذيشيت سجض سا تذٍيي ٍ اثالـ ًوبيذ4هبدُ       

 ـ هؿبًٍت تَسؿِ هذيشيت ٍ سشهبيِ اًسبًی سييس جوَْس هَغف است ضبخص ّبی هذيشيت سجض دستگبّْبی 5       هبدُ

قبًَى هذيشيت  (82)ٍ  (81)هَضَؼ هَاد )اجشايی سا ثِ ؾٌَاى ثخطی اص ضبخص ّبی اسصيبثی ؾولکشد دستگبّْبی يبد ضذُ 

دستـگبّْبی اجشايی هَغفٌذ ضبخص ّبی اؾالم ضذُ سا هحبسجِ ٍ دس چـبسچَة ضبخص . لحبظ ًوبيذ (خذهبت کطَسی

. ّبی اسصيبثی ؾولکشد دستگـبّْبی هتجَؼ خَد لحبظ ًوبيٌذ

 ـ دستگبّْبی اجشايی هَغفٌذ گضاسش سبالًِ هذيشيت سجض ضبهل اقذاهبت اًجبم ضذُ ٍ تحقق ضبخص ّبی 6       هبدُ

. هشتجط سا ثِ سبصهبى اسسبل ًوبيٌذ تب پس اص اسصضيبثی ٍ جوؽ ثٌذی، گضاسش هشثَط ثِ ّيئت ٍصيشاى اسايِ ضَد

: هٌــاتغ

 

. 1387،ا٘تكبضات  رٟبز  زا٘كٍبٞي  ٔكٟس، (آيٙسٜ ٚ ٔحيظ ظيؿت)عطح أيس.ثطاٖٚ، ِؿتط- 

ٗ ؾٗ،ربٖ - ٝ ٔحٕس ٟٔسي ضؾتٕي قبٞطٚزي،ا٘تكبضات ؾبظٔب1ٚ2ٖاذالق ظيؿت ٔحيغي،رّس.ث حفبؽت   ،تطرٕ

 . 1383ٔحيظ ظيؿت،

ٚ يىٓ، تطرٕٝ زوتط فّي ٔحٕس ذٛضقيسزٚؾت، .رٛي اِي،پبِٕط-  ـ ٔحيظ ظيؿت زض لطٖ ثيؿت  . 1382آٔٛظ
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ٖ حفبؽت -  وطيٕي،زاضيٛـ ٚ فطيجب ٕٞتيبٖ،ضاٞىبضٞبي تٛؾقٝ فطًٞٙ ٔحيظ ظيؿت، ا٘تكبضات ؾبظٔب

. 1384ٔحيظ ظيؿت،

. 1380ٔرسْٚ ٔزيس، قبِٛزٜ آٔبيف ؾطظٔيٗ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ،- 

 1385، ا٘تكبضات ؾبظٔبٖ، 2 ٚ 1ٕٞتيبٖ، فطيجب ٚ اضزٚاٖ ظض٘سيبٖ،آٔٛظـ ٔحيظ ظيؿت، رّس - 
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پيَست 
 

هتي قَاًيي ٍ هقشسات هشتَط تِ آهَصش هحيط صيست دس كطَس 
 اصل پٌجاّن قاًَى اساسي

ضقسي زاقتٝ  ثقس ثبيس زض آٖ حيبت ضٚثٝ وٝ ٘ؿُ أطٚظ ٚ ٘ؿّٟبي حفبؽت ٔحيظ ظيؿت اؾالٔي ايطاٖ زض رٕٟٛضي

 يب ترطيت ٔي ٌطزز ٚ اظ ايٙطٚ فقبِيتٟبي التهبزي ٚ غيط آٖ وٝ ثب آِٛزٌي ٔحيظ ظيؿت تّمي ٚؽيفٝ ٍٕٞب٘ي ثبقٙس

 .غيطلبثُ رجطاٖ آٖ ٔالظٔٝ پيسا وٙس ٕٔٙٛؿ اؾت

 

( 6/7/1374صورتجلسه مورخ )هحيط صيست  هصَتِ ضَساي ػالي حفاظت

زا٘كزٛيبٖ، ٔقّٕبٖ،  ٔٙؾٛض اضتمبي آٌبٞي ٞبي ظيؿت ٔحيغي زض تٕبْ ؾغٛح ربٔقٝ افٓ اظ فْٕٛ ٔطزْ، ثٝ- 8ثٙس 

االرطا قسٖ ايٗ ٔهٛثٝ ؽطف ٔست يىؿبَ   زا٘ف آٔٛظاٖ، وبضٔٙساٖ، ٔسيطاٖ ٚ تهٕيٓ ٌيطاٖ اظ تبضيد الظْ

 :ٔي ثبيؿتي السأبت ظيط ا٘زبْ پصيطز

ٝ ٞبي ٌطٚٞي، نسا ٚ - 8-1 قٛضاي فطًٞٙ فٕٛٔي، ثط٘بٔٝ ي آٔٛظـ ظيؿت ٔحيغي فْٕٛ ٔطزْ ضا اظ عطيك ضؾب٘

 . ؾيٕب، ٔغجٛفبت ٚ ٔزالت تٟيٝ وٙس

اثتسايي ٚ ٔتٛؾغٝ  قٛضاي فبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظـ ظيؿت ٔحيغي ضا زض ٔمبعـ تحهيّي- 8-2

. ٚ ٕٞچٙيٗ ٔطاوع تطثيت ٔقّٓ تٟيٝ وٙس

ٝ ضيعي زضٚؼ زا٘كٍبٞي ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظـ ٔحيظ ظيؿت ضا زض ؾغٛح -8-3  :ظيط تسٚيٗ وٙس قٛضاي فبِي ثط٘بٔ

 .ثط٘بٔٝ آٔٛظقي زض ؾغح ِيؿب٘ؽ ٔحيظ ظيؿت(اِف

ٟٔٙسؾي فٕطاٖ،  زضٚؼ ظيؿت ٔحيغي ثطاي ضقتٝ ٞبي ٔطتجظ ثب ٔحيظ ظيؿت  ٘ؾيط ٌطٜٚ پعقىي ٚ ضقتٝ ٞبي (ة

 .قيٕي، ٌطٟٚٞبي ٟٔٙسؾي، قٟطؾبظي، ٔقٕبضي ٚ غيطٜ

 .ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي زض ؾغح وبضقٙبؾي اضقس ٚ زوتطاي ٔحيظ ظيؿت (د

ٝ ضيعي وكٛض - 8-4  ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظـ (ؾبظٔبٖ أٛض ازاضي ٚ اؾترسأي ؾبثك)ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔ

 .ظيؿت ٔحيغي ثطاي تهٕيٓ ٌيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ضا تٟيٝ وٙس

. اذتيبض قٛضاٞبي ٔصوٛض لطاض ذٛاٞس زاز ؾبظٔبٖ حفبؽت ٔحيظ ظيؿت  اعالفبت الظْ ضا زض: تجهطٜ

 

صيست  قاًَى حفاظت ٍ تْساصي هحيط
 ٚ انالحيٝ ي آٖ زض تبضيد 28/3/1353حفبؽت ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ ظيؿت  ٔهٛة  اظ ٔبزٜ ي لبٖ٘ٛ (ز)ثٙس  -1

 زض وّيٝ فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾالٔي ضا ثٝ ٕٞبٍٞٙي ثب ؾبظٔبٖ حفبؽت ٔحيظ ظيؿت   ٚظاضت24/8/1371

  .تٕ٘ٛزٜ اؼ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي، فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي ذٛز ّٔعْ
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ٝ ي ارطايي لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ ظيؿت ٔهٛة 23ز ثٗ- 2 ٞيأت ٚظيطاٖ ٚ  3/12/54 اظ آييٗ ٘بٔ

ٚ زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىي ضا   ثٟساقت انالحبت ثقسي آٖ، ٚظاضترب٘ٝ ٞبي فّْٛ، تحميمبت ٚ فٗ آٚضي،

 ثطاي زٚضٜ ٞبي تحهيّي ٔمبعـ ٔرتّف زض  ٕ٘ٛزٖ زضٚؾي تحت فٙٛاٖ قٙبذت ٔحيظ ظيؿت ثٝ ِحبػ

. ي ٚاحسٞبي زضؾي فٕٛٔي، ٔٛؽف ٕ٘ٛزٜ اؾت ظٔطٜ

  ٚظيطاٖ  تا ٞي3/12/54ي ارطايي لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ ظيؿت  ٔهٛة  آييٗ ٘بٔٝ 23ي ٔبزٜ -3

ثط٘بٔٝ ٞبي   شيطثظ زض انالحبت ثقسي آٖ ؾبظٔبٖ حفبؽت ٔحيظ ظيؿت  ضا ّٔعْ ثٝ ٕٞىبضي ثب ٔطارـ

٘حٜٛ حفؼ ٚ ثٟؿبظي  زضؾي زٚضٜ ٞبي اثتسايي، ضإٞٙبيي ٚ ٔتٛؾغٝ ثط ٌٙزب٘سٖ ٔؿبيُ ٔطثٛط ٚ

. ٕ٘ٛزٜ اؾت ٔحيظ ظيؿت  

ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ  اِصوط، ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔٛؽف اؾت ثب  اظ ٔبزٜ لب٘ٛ٘ي فٛق4ثط اؾبؼ ثٙس  -4

عٛض  ٔحيغي ضا ثٝ حفبؽت ٔحيظ ظيؿت  زض وّيٝ ي ٔمبعـ تحهيّي ٔغبِت ٔٙبؾت ٚ ٕٞبًٞٙ ظيؿت

ٞبي ؾٛاز آٔٛظي، آٔٛظـ  ٔؿتٕط زض وتت زضؾي وّيٝ ٔمبعـ تحهيّي، آٔٛظقٟبي ضٕٗ ذسٔت، زٚضٜ

 .ذب٘ٛازٜ ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي پطٚضقي ٔٙؾٛض ٕ٘بيس

ٝ ي ارطايي لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ ظيؿت  ٔهٛة 23 اظ ٔبزٜ ي (5)اؾبؼ ثٙس  ثط -5  3/12/54 آييٗ ٘بٔ

 زض ثط٘بٔٝ ٞبي وّيٝ  ٞيأت ٚظيطاٖ ٚ انالحبت ثقس آٖ ثٝ ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾيٕب تٛنيٝ قسٜ اؾت وٝ

ثٍٙزب٘س ٚ اظ ٘كط ثط٘بٔٝ ٞبيي وٝ  قجىٝ ٞبي تحت پٛقف ذٛز، آٔٛظـ ٚ اقبفٝ فطًٞٙ ظيؿت ٔحيغي ضا

 .زاضي وٙس ثٝ ٘ٛفي ترطيت ٔحيظ ظيؿت  ضا اِمب ٔي ٕ٘بيس ذٛز

ٝ ضيعي وكٛض ٔٛؽف اؾت زض لبِت (6)ض اؾبؼ ثٙس ة -6 ي  ثٛزرٝ ٕٞيٗ لبٖ٘ٛ ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔ

آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ؾبظٔبٖ حفبؽت ٔحيظ ظيؿت  افتجبض ٔٙبؾت ضا ثطاي حٕبيت اظ حطوتٟبي فطٍٞٙي ٚ 

لبٖ٘ٛ، وّيٝ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ  ٕٞيٗ (7)ٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ ثٙس . آٔٛظقي تكىُ ٞبي ٔطزٔي پيف ثيٙي ٕ٘بيس

ظيؿت، ٔتٖٛ  ٔحيظ ؾبظٔبٖ حفبؽت زؾتٍبٟٞبي زِٚتي ازاضي ثرف ٞبي آٔٛظقي ٔٛؽفٙس ثب ٕٞبٍٞٙي

 .زٔحيغي ضا زض زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ذٛز ٔٙؾٛض ٕ٘بيٗ ظيؿت

ارطايي وّيٝ زؾتٍبٟٞبي ارطايي وٝ ثٝ  لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ ظيؿت  آييٗ ٘بٔٝ (8)اؾبؼ ثٙس  ثط  -7

وكبٚضظي، ٘يطٚ،  ، ٘ؾيط ٚظاضترب٘ٝ ٞبي رٟبز ٔٙبثـ ظيؿت ٔحيغي اؾتفبزٜ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ٔي وٙٙس ٘حٛي اظ

٘فت، نٙبيـ ٚ ٔقبزٖ ٚ قٟطزاضي ٞب ٔٛؽفٙس ثب ٞسف ٌؿتطـ فطًٞٙ ظيؿت ٔحيغي ثٛزرٝ اي ضا اظ ٔحُ 

 .زضآٔسٞبي ذٛز ٔٙؾٛض ٚ ٞعيٙٝ ٕ٘بيٙس

ٝ ضيعي وكٛض ٔٛؽف اؾت زض (9)ثط اؾبؼ ثٙس  -8 ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي  ٕٞيٗ لبٖ٘ٛ، ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔ

 .زثٍٙزبٖ ٔٙتٟي ثٝ اذص ٔسضن تحهيّي ٚاحسي ثٝ ٘بْ ٔسيطيت ٔحيظ ظيؿت  ضا

 

 


