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نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست 

 های بین المللی)جغرافیای انسانی( با نگاهی بر کنوانسیون
 حاجی قاسمی اردبیلی محمد

 ، سمنانواحد ، دانشکده علوم انسانی، حقوق گروه، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

 ایران، سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی

 1علیرضا میالنی
 ایران، اسالمشهر، آزاد اسالمی دانشگاه، اسالمشهرواحد ، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، استادیار

 81/41/8931تاریخ صدور پذیرش: 42/42/8931 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

در این میان تببین نقش و ، المللی قرار گرفته استحقوق محیط زیست در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه بین 

جایگاه حقوق محیط زیست در نظام کیفری کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه ضمانت اجراهای کیفری مهم ترین 

اوانی پاسخ به جرایم زیست محیطی است. رویکرد نظام کیفری ایران نیز درخصوص جرایم زیست محیطی همواره با چالش های فر

مواجه بوده است و در عصر حاضر نیازمند نقد و اصالح است. آنچه از بررسی قوانین داخلی مشخص است آن است که قانونگذار 

کشور ما رویه یکسان و منسجمی در قبال جرایم زیست محیطی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر بطور کلی قوانین کیفری ایران در 

جهانی فاصله دارد و توجه به اسناد بین المللی و کنوانسیون ها در تدوین قوانین زیست محیطی  حوزه محیط زیست از رویکردهای

توجه به اسناد بین المللی و ، از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا عالوه بر ایجاد یک رویکرد منسجم و یکپارچه در قوانین کیفری

 قانونگذار ایران باشد. همگامی با رویکردهای بین المللی نیز باید مورد توجه

 

 مجازات.، جرایم زیست محیطی، اسناد بین المللی، نظام کیفری :گان کلیدیواژ
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 همدقم
 رد رشب هک ینامز زا .تسا هدش عقاو هجوت دروم رایسب یللملا نیب دعب رد هتشذگ نرق مین رد تسیز طیحم قوقح
 قوقح نیمضت و تسا تسیز طیحم قوقح نیمات مزلتسم رادیاپ هعسوت و دشر ،تفایرد یدالیم 5238 و 5638 ههد
 زا یددعتم یللملا نیب دانسا ؛دوب دهاوخ رسیم تسیز طیحم زا تظافح و تیامح قیرط زا اهنت رضاح رصع رد رشب

 .دنا هتخادرپ عوضوم نیا هب یا هقطنم و یللملا نیب یاه نویسناونک هلمج
 درکیور رییغت اب اما تسا هدرک توکس تسیز طیحم قوقح صوصخ رد یبیجع لکش هب رشب قوقح روشنم هچرگا
 مهفرب ،یداصتقا میهافم و للملا نیب قوقح هب یطیحم تسیز یاههغدغد دورو و تسیز طیحم هب یقوقح یاه
 ریثات تحت تدش هب ار یتمیق ره هب یداصتقا دشر ققحت هدیا و هدوب راذگ رثا یداصتقا هعسوت موهفم زا ناسنا
  .دنا هتشگ تسیز طیحم زا تظافح هب دهعتم ددعتم دانسا رد اهتلود اذل تسا هدادرارق
 نآ دوش یم حرطم هک یمهم تالاوس تسا هدش بلج تسیز طیحم زا تظافح هب یناهج هجوت هک یلعف طیارش رد
 میارج هب اهتلود فرط زا دناوت یم ییاه شنکاو هچ و ؟تسیچ یطیحم تسیز میارج اب هلباقم یاه راکهار :هک تسا
 ؟دشاب هتشاد یپرد بولطم ریثات یطیحم تسیز
 هتشاد یرفیک ریغ و یشنکاو ای یشنک هبنج تسا نکمم هک تسیز طیحم بیرخت هب عامتجا یاه خساپ عاونا رب هوالع
 یدایز تیمها زا تسیز طیحم زا تظافح رد یرفیک ماظن شقن یلک روطب و یرفیک یاهشنکاو هاگیاج ،دنشاب
 هجوت دروم یطیحم تسیز میارج اب دروخرب رد لح هار نیرخآ ناونع هب یرفیک یاه شنکاو اریز ،تسا رادروخرب
 یلخاد نیناوق و یللملا نیب دانسا رد تسیز طیحم هاگیاج نییعت اب ات تسا هدش شالت هلاقم نیا رد .دنریگ یم رارق
 (یناسنا ییایفارغج) یطیحم تسیز میارج هب تبسن ناریا یرفیک ماظن درکیور و یرفیک یاه شنکاو قباطت و بسانت
 ناونع هب یللملا نیب یاه نویسناونک رد تسیز طیحم هاگیاج تسخن روظنم نیمه هب .دریگ رارق یسررب و دقن دروم
 شنکاو سپس و دنریگ یم رارق یسررب دروم یلخاد نیناوق نینچمه و یناهج هعماج تساوخ نایب رد بلاق نیرت مهم
 .دش دنهاوخ یسررب و دقن یلخاد نیناوق رد یرفیک یاه
  یللملا نیب دانسا و یلخاد نیناوق رد تسیز طیحم هاگیاج-1
 تلم ره یاهنامرآ و اه شزرا هنیئآ ،یرفیک نیناوق و یساسا نوناق صوصخلا یلع روشک ره نیناوق هکنیا هب هجوت اب
 سکعنم هراومه یللملا نیب دانسا عاونا رد زین رشب عون یارب یناهج یاهنامرآ و اه شزرا ،رگید فرط زا و تسا
 تبسن للملا نیب قوقح و یناهج هعماج درکیور تخانش و ناریا یرفیک ماظن درکیور لیلحن یارب اذل تسا هدیرگ
 .دراد ترورض یقوقح دانسا نیا رد تسیز طیحم هاگیاج یسررب لوا هلحرم رد ؛یطیحم تسیز میارج هب

 یلخاد نیناوق رد تسیز طیحم هاگیاج -1-1

 قوقح ،6398 ،ادنیل ،بیل راجح) رشب قوقح موس لسن قادصم نیرت زراب ناونع هب تسیز طیحم قوقح هب هجوت
 رشب قوقح هب رشب قوقح میسقت هب رجنم ( 518 ،تمس تاراشتنا ،ینیما اضر رتکد همجرت ،تسیز طیحم و رشب

 هبنج تسیز طیحم قوقح هب هنشذگ فالخرب و (818 ،6398 ،بیل راجح) هدیدرگ یمومع رشب قوقح و یصوصخ
 یتسیز طیحم نیناوق یلخاد قوقح دعب رد اما .دش دهاوخ هتخادرپ نآ هب همادا رد هک تسا هداد یصوصخ و یمومع
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 یاهشزرا نماض ناونع هب یرفیک نیناوق هک دنریگ یم رارق ثحب دروم یمومع قوقح هب طوبرم نیناوق نایم رد الوصا
 راذگنوناق دید رد قوقح نیا هاگیاج هدنهد ناشن اذل و تسا هدوب راذگنوناق هجوت دروم هراومه هعماج یتسیز طیحم
  .دش دهاوخ هتخادرپ یلخاد نیناوق نیرت مهم رد تسیز زیحم قوقح هاگیاج هب شخب نیا رد ساسا نیمه رب .تسا

 یتسدالاب دانسا و یساسا نوناق رد تسیز طیحم هاگیاج -1-1-1

 قیداصم هب نآ ءاشنا نامز رد سسوم راذگنوناق و .تسام یرفیک ماظن رد میقتسم و یلصا عبنم نیرتمهم یساسا نوناق
 گنج نایاپ زا سپ رشب قوقح هکنآ حیضوت .تسا هتشاد هژیو هجوت تسیز طیحم زا تظافح هلمج زا رشب قوقح
 زا فیط هس و لسن هس دوجو دهاش هزورما تفای شرتسگ نآ میهافم و تفرگ رارق ناوارف هجوت دروم مود یناهج
 دارفا یصخش و یدرف قوقح رب رظان هک ،یسایس و یندم قوقح :لوا لسن قوقح 8.میتسه یرشب قوقح میهافم
 قوقح .دوش یم شاعم رارما هب طوبرم قوقح لماش هک یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح :مود لسن قوقح .تسا
 رظنب .دریگ یمربرد ار تسیز طیحم زا تظافح و حلص هب طوبرم قوقح هک ،یهورگ و یعمج قوقح :موس لسن
 عوضوم هب نتخادرپ .دشاب رشب قوقح موس لسن ۀرمز رد صخشم و صاخ روطب تسیز طیحم قوقح هک دسر یم
 باسح هب سسوم راذگنوناق هجوت لباق تامادقا هلمج زا زین ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق رد تسیز طیحم
 «یساسا نوناق ییاهن یسررب سلجم» ناگدنیامن رظن زا ،یقوقح و یسایس و یداقتعا مهم ثحابم رانک رد هک دیآ یم
  .(97 ،6398 ،فراع یحلاص)تسا هدنامن رود هب

 نایب هک تسا یساسا نوناق 50 لصا ،ناریا یساسا نوناق رد رشب قوقح موس لسن هب هجوت درواتسد نیرت مهم
 هب ور یعامتجا تایح نآ رد دیاب دعب یاهلسن و زورما لسن هک تسیز طیحم تظافح ،یمالسا یروهمج رد» :دراد یم
 تسیز طیحم یگدولآ اب هک نآ ریغ و یداصتقا یاهتیلاعف ور نیا زا .ددرگ یم یقلت یمومع ۀفیظو ،دنشاب هتشاد یدشر
 .(59 ،2198 ،ینامیلس ،یتاوعدلا باجتسم )«.تسا عونمم ،دنک ادیپ همزالم نآ ناربج لباقریغ بیرخت ای

 ندوب یمومع ۀفیظو هب ادتبا لصا نیا رد اذل .تسا هناگ هس یاوق مه و مدرم داحآ مه نامزمه لصا نیا بطاخم
 یاوق ۀفیظو رگنایب هک تسا هدش هتخادرپ رضم یاهتیلاعف ندوب عونمم هب همادا رد و هدش هراشا تسیز طیحم ظفح
 ،لصا نیا رد جردنم مکح تیهام دروم رد .تسا نآ ناضقان اب دروخرب و نآ یارجا و مزال نیناوق نیودت رد هناگ هس
 قح کی ،بیرخت زا نآ ظفح و ندرکن هدولآ ،تسیز طیحم زا تظافح هکنیا لوا :دومن جارختسا ناوتیم ار هتکن ود
 هب لئاق ناوتب دیاش اتیاهن .تسا رادیاپ ۀعسوت هب یبایتسد تامزالم زا تامادقا و فیلاکت نیا هکنیا مود .تسا یرشب
 تامادقا نیا یدنمدوس زا غراف و ؛عراش لباقم رد تسا یعرش فیلکت کی تسیز طیحم زا تظفاحم هک دش نیا
 رد ار وا تاقولخم قح هک تسا هتشاذگناسنا ۀدهع رب عراش هک تسا یفیلکت نیا ،رشب هدنیآ ای لاح یگدنز یارب

98 ،فراع یحلاص)دیامن ادا ار اهنآ و هدرک ظفح تعیبط 63، 1). 

 هدهعرب تسیز طیحم زا تظافح هفیظو یلک روط هب هچرگا هک تسا رکذ هب مزال «یمومع هفیظو» ترابع صوصخرد
 شقن یفان عوضوم نیا اما تسا صوصخ نیا رد یرتسگداد صاخ ناطباض و تسیز طیحم زا تظافح نامزاس

                                                           
 ،فسوی ،ییالوم :ک.ر رتشیب هعلاطم یارب .تسا هدش هئارا 3238 رد کچ روشک لها یضاق و نادقوقح «کاساو لراک» یاقآ فرط زا میسقت نیا -8

 ،4 هرامش ،نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد هلجم ،قوقح همانلصف ،نارهت ،ملاس تسیز طیحم هب قح و رشب قوقح موس لسن (6198)
 637-927 صص
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 داهن مدرم یاهنامزاس هب 7398 بوصم یسرداد نییآ نوناق 66 هدام رد ساسا نیمه رب تسین هنیمز نیا رد نارگید
 رد هتفرگ تروص هیحالصا رد هک دوب هدش هداد تسیز طیحم هب طوبرم ءارآ هب ضارتعا نینچمه و مرج مالعا هزاجا

 هراشا هک روطنامه رگید فرط زا .تسا دقن لباق عوضوم نیا هک دیدرگ بلس نانآ زا ءارآ هب ضارتعا قح 4398 لاس
 یلاحرد نیا .تسا هدومن نیمضت مدرم همه یارب مه ار تسیز طیحم رب قح ،فیلکت نایب رب هوالع 50 لصا ،دش
 .درادن دوجو یداع مدرم فرط زا قح نیا یافیتسا و هبلاطم یارب یلحم ییاضق هیور و نیناوق رد هک تسا

 یساسا نوناق 04 لصا دراد نآ ینادابآ و تسیز طیحم اب میقتسم طابترا هک یساسا نوناق مهم لوصا زا رگید یکی
 ، هچایرد ،اهایرد ، نداعم ، هدش اهر ای  تاوم  یاهنیمز  لیبق زا  یمومع  یاهتورث و  لافنا :دراد یم نایب لصا نیا .تسا
  ثرا ، تسین  میرح  هک  یعتارم ، یعیبط  یاه هشیب ،اهرازین ،اهلگنج ،اه هرد ،اه هوک ، یمومع  یاهبآ ریاس و اه هناخدور
  تسا  یمالسا  تموکحرایتخا رد دوش یم درتسم  نیبصاغ زا  هک  یمومع  لاوما و  کلاملا  لوهجم  لاوما و ، ثراو  نودب
 ).دنک یم  نیعم  نوناق ار  کی ره زا  هدافتسا  بیترت و  لیصفت .دیامن  لمع اهنآ  هب  تبسن  هماع  حلاصم  قبط رب ات
 .(91-80 ،6198 ،یفطل ،یموصعم

 یرادرب هرهب و هدافتسا رد هک تسا تسیز طیحم و یعیبط عبانم لصا نیا رد روکذم یمومع یاه تورث و لافنا هدمع
 ثحب یاج نآ رد فرصت تیفیک و لافنا قیداصم و موهفم هتبلا .ددرگ تیاعر یساسا نوناق 50 لصا دافم دیاب نآ زا
 دقن یاج لصا نیا رد تاوم یاه نیمز هب هراشا اما .تسا جراخ هلاقم نیا عوضوم زا نآ هب نتخادرپ هک دراد ناوارف
 زا نیمز طیحم ینادابآ ،دش نایب تسیز طیحم هب تبسن رشب فیاظو نایب رد لوا راتفگ رد هک روطنامه اریز دراد
 رکذ اما .تسا هدش هتسناد کلمت بابسا زا هقف رد تاوم یاه نیمز ءایحا ساسا نیمه رب .تسا ناسنا فیاظو هلمج
 زا ار اهنآ رد فرصت ای تیکلام قح و هدرک دادملق یمومع یاه تورث هرمز رد ار اهنآ هک لصا نیا رد یضارا عون نیا
 هب تلود هکنیا هب تیانع اب مدرم زا قح نیا بلس .دشابیمن یهقف دعاوق اب قفاوم نادنچ تسا هدومن بلس مدرم
 ،روپ یلصا) تسین شریذپ لباق نادنچ درادن ار تاوم یضارا همه ینادابآ یارب یفاک عبانم و هجدوب ،ییاناوت ییاهنت

 یبلطم نینچ تسا یمومع مظن ظفح هک یرتالاب تحلصم تیاعر باب زا دیاش هتبلا ،(727-047 ،4398 ،هداز فیرش
 .تسا هدش نایب

 دراد رارق راذگنوناق هجوت دروم یداع یناوق نیودت رد یساسا نوناق رانک رد هک یتسدالاب و یدربهار نیناوق هلمج زا
 رد و ءاضما یربهر فرط زا و نیودت ماظن تحلصم صیخشت عمجم طسوت هک تسا ناریا هعسوت هلاس تسیب دنس
 زادنا مشچ نیا قفا رد یناریا ی هعماج» : میناوخ یم نینچ دنس نیا ییادتبا شخب رد .تسا هدیدرگ غالبا 7198 لاس
 عیزوت ،ربارب یاهتصرف ،یعامتجا نیمأت ،ییاذغ تینما ،هافر ،تمالس زا رادروخرب ...:تشاد دهاوخ ییاهیگژیو نینچ
 رد نینچمه « .بولطم تسیز طیحم زا دنم هرهب و ضیعبت ،داسف ،رقف زا رود هب هداوناخ مکحتسم داهن ،دمآرد بسانم
 نینچمه و یطیحم تسیز یاه یروانف و مولع هعسوت هب هلاس تسیب زادنا مسچ دنس رد ماظن یلک یاه تسایس دنس
 ینیبم)تسا هدش یا هژیو دیکات عباتم زا حیحص هدافتسا و تسیز طیحم زا تظافح رد هیکت اب روشک رادیاپ هعسوت
  .(44-08 ،3198 ،یدابآ مساق یدارم ،یدرکهد
 شخب رد هک درک هراشا 3298 لاس رد یربهر مظعم ماقم یغالبا ماظن یلک یاه تسایس دنس هب دیاب دنس نیا رب هوالع
 :تسا هدش هراشا دراوم نیا هب یعیبط عبانم یلک یاه تسایس
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 یرو هرهب شیازفا و تظافح یارب یهایگ ششوپ ۀعسوت و هدنوشدیدجت یعیبط عبانم ءایحا رب یلم مزع داجیا- 8»
 رد مدرم تکراشم بلج و یمومع گنهرف هب ندیشخب ءاقترا و عبانم نیا دیلوت دنور هب ندیشخب تعرس و بسانم
  .هنیمز نیا

 هرهب و اهکاخ یتایح یانغ ندربالاب و یروناج -یهایگ یکیتنژ ریاخذ و کاخ و بآ عبانم تظافح و ییاسانش- 7
  .نآ رد یراذگ هیامرس زا رثؤم تیامح و عبانم دادعتسا ساسارب هنیهب یرادرب

  .نآ ۀعسوت و ظفح یارب شالت و عبانم نیا یرادیاپان لماوع راهم و یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب ماظن حالصا- 9

 بسانتم یناویح و یهایگ یاه هنوگ حالصا و یکیتنژ و یطیحم تسیز یاهیروانف و یدربراک تاقیقحت شرتسگ- 4
 «یناسر عالطا ماظن و شزومآ تیوقت و یتاعالطا یاه هاگیاپ داجیا و ناریا یطیحم طیارش اب

 یاهتسایس موس دنب .تسا هدش یلسن نیب تلادع و قوقح هب هراشا زین تسیز طیحم یلک یاه تسایس رد نینچمه
 روظنم هب یتسیز طیارش حالصا» :درادیم ررقم 4398 لاس رد یربهر مظعم ماقم طسوت هدش غالبا تسیز طیحم یلک
  .«یلسن نیب قوقح و تلادع تیاعر و ملاس تسیز طیحم زا هعماج نتخاس رادروخرب

  یداع نیناوق رد تسیز طیحم هاگیاج -1-1-2

 .تسا نیناوق مروت اعبط و تسیز طیحم هب طوبرم میهافم ترثک تسیز طیحم هب طوبرم نیناوق تایصوصخ هلمج زا
 نیا زا فده .دنهد یمرارق یسررب و لیلحت دروم نیناوق نیرت مهم ناگدنراگن نیا رد ،هزوح نیا نیناوق ددعت دوجو اب
 .تسا دارفا فیلاکت و قوقح حیرشت و نیناوق رد تسیز طیحم هاگیاج نییعت دش هراشا هک روطنامه راک

 قوقح یلصا عبنم نیرتالاب ناونعب تسیز طیحم صوصخ رد ماظن یلک یاه تسایس و یساسا نوناق رد هک هچنآ 
 قوقح یدعب عبانم زا هک تسیز طیحم هزوح هب طوبرم یاهداهن تابوصم و یداع نیناوق رد تسا هدش رکذ یرفیک
 ار یدربهاردانسا و یساسا نوناق رد هدش ینیب شیپ یاهقفا یارجا لمحم و هتفای یلجت زین دنور یم رامشب یرفیک
 تسیز طیحم رب میقتسم رثا هک دنتسه یداع نیناوق نیا یلمع ظاحل هب .دومن وجتسج یداع نیناوق رد ناوتیم

 رد تموکح یلک یاه تسایس رد تسیز طیحم هاگیاج و تلم دارفا فیلاکت و قوقح ردقچره ینعی .تشاد دنهاوخ
 یقیقح روهظ و زورب و دریگ یم دوخ هب یلمع یبنج یداع نیناوق رد دراد نیدامن هبنج ،ردام نیناوق و یساسا نوناق
 اب 9098 بوصم تسیز طیحم یزاسهب و تظافح نوناق» تسیز طیحم هنیمز رد نیناوق نیرت مهم زا .دبای یم
  8.تسا «8298 تاحالصا

 نوناق نیا رد هنافساتم اما تسا هدومن مالعا عونمم ار یلکشره هب تسیز طیحم ندرک هدولآ روکذم نوناق 3 هدام
 دروخرب تیفیک نوناق نآ 58 هدام و هدشن ینیب شیپ تسیز طیحم ناگدننک هدولآ اب دروخرب رد یرفیک یارجا تنامض
 اب دروخرب تیفیک روکذم همان نییآ رد هتبلا .تسا هدومن عاجرا نوناق نیا ییارجا همان نییآ هب ار عوضوم نیا اب
 یاه کراپ رد هعونمم لامعا قیداصم 78 یلا 2 داوم زا نآ مود لصف رد اما تسا هدشن رکذ یتسیز طیحم نیمرجم
 .تسین صخشم هدش ناونع یاه تیعونمم یارجا تنامض هک تسا یلاحرد نیا .تسا هدیدرگ نایب هدش تظافح یلم

                                                           
 تسا تسیز طیحم هزوح رد یراذگ تسایس عجرم نیرت یلاع روهمج سیئر تسایر اب تسیز طیحم یلاعیاروش ناونع تحت ییاروش نوناق نیا ساسا رب - 8

  .دنک یم تیلاعف اروش نیا رظن ریز یطیحم تسیز نیناوق یرجم و یلوتم ناونع هب تسیز طیحم زا تظافح نامزاس و
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 و 9098 تاحالصا اب 6798 بوصم دیص و راکش نوناق» تسیز طیحم عوضوم اب مهم رایسب نیناوق زا رگید یکی
 دیص و راکش یارب 98 یلا 58 داوم زا و دشاب یم زین یرفیک یاهارجا تنامض یخرب لماش نوناق نیا .تسا «0298
 یدقن یازج و سبح تازاجم دندرگ ضارقنا لاحرد تاناویح ای و زاجمریغ لحمرد ایو هناورپ نودب و زاجم ریغ
  .تسا هدومن ینیب شیپ

 دنزادرپب دیص و راکش هب ات دهد یم ار ناـکما نـیا نادایـص و نایچراکـش هب هک تسا یزوجم هـناورپ 58 هدام ربارب
8.  

 و هدـش تـظافح قطانم رد ینتـسر هنوگره و ناهایگ ندرـب نیب زا راذگنوناق 4 دنب قباطم رگید یوس زا
 نیا .دوشیم یقلت زوجم نودب دیص و راکش قیداصم زا ار هدش دای قطانم رد بیرخت و شـحو تاـیح یاه هاـگهانپ
 هژاو زا هدافتسا اب .تسا اهنآ هاگتسیز و یشـحو تاناویح نایم کـیدزن هطبار هـب راذـگنوناق صاخ تیانع عوضوم
 افتکا عوضوم هب راذگنوناق ،هکنیا رگید مهم هتکن .دوش رت هدرتسگ دنب نیا لومش هنماد تسا هدش شالت «اـه ینتـسر»
 باب زا هدام نیا رد قیداصم نایب .تسا هدرـک ناهایگ ندرب نیب زا قیداصم نایب هب مادقا ،دنب نیا یاهتنا رد و هدرکن
 دهاوخ رب رد ار دوش هدام رد روکذم صاخ قطانم رد بـیرخت و زواـجت ثعاب هک یرگید مادقا عون ره هدوـب لـیثمت
 .(818-368 ،6398 ،یتمشح)تفرگ

 و گنر رپ رایسب شقن ناریا یمالسا یروهمج یرفیک دک ناونع هب یمالسا تازاجم نوناق ،صاخ نیناوق نیا رب هوالع
 326 داوم) تسیز طیحم هب طوبرم داوم یسررب زا اما دراد یطیحم تسیز میارج اب دروخرب و یراگنا مرج رد یمهم
 هنیمز نیا رد یفرگش ینوناق یاه الخ دهاش دعب هب (0298 بوصم تاریزعت شخب یمالسا تازاجم نوناق هب
 مود تمسق رد اما تسا دارفا تیکلام قح زا تیامح رب رظان یمالسا تازاجم نوناق 326 هدام زا یشخب.میتسه
 نهذ رد ار لاوس نیا هدام رد نتشک هژاو زا هدافتسا هتبلا .میتسه تسیز طیحم یاه هلوقم زا یکی زا تیامح دهاش
 رد اقلطم هک 516 هدام هب هجوت اب اما ؟ریخ ای تسا هدوب دیص و راکش راذگنوناق روظنم ایآ هک دیامن یم داجیا

                                                           
 دهاوخ هنامرجم ناونع لمع تروصنیا ریغ رد دنوش تیاعر زین راکش هناورپ رد جردنم یاـهتیدودـحم دیاب هـکلب ،تسین یفاک ییاهنت هب هناورپ ذخا اما -8

 زوجم نتـشاد دـنم زاـین زـین اـه هنوگ نیا رودص و شورف ،هضرع ،لمح هب مادقا ،ناروناج دیص و راکش هناورپ ذخا ترورـض رب هوالع رگید یوس زا.تشاد

 همانلصف ،نارهت ،یلمارف دانسا رب یلمات اب یروناج یاه هنوگ زا تظافح رد یلم یرفیک ریبادت لیلحت ،(6168) ،حتفلاوبا ،یقلاخ :ک.ر رتشیب هعلاطم یارب .تسا

 رد راذگنوناق ،یشحو ناروناج رودـص و یرادـهگن ،لـمح ،شورف و دیرخ مهم عوضوم اب طابترا رد .298-338 صص ،2هرامش ،یصوصخ قوقح تاعلاطم

 هتشک و هدـنز یشـحو ناروناج هیلک رودص و لمح و یرادهگن و هضرع -شورف و دیرخ» :درادیم نایب 86 هدام رد دیـص و راکش نوناق ییارجا همان نییآ

 مالـعا زاجم تسیز طیحم تظافح یلاعیاروش فرط زا هـچنآ یانثتسا هب تسا عونمم تسیز طیحم تظافح نامزاـس زا هـناورپ لیصحت نودب اـهنآ ءازـجاو

 رـیغ هـب ًااتحارص هب دیص راکش نوناق 9 هدام رد اما ،درادن یتحارص یشحو ناروناج ندوب یموب ریغ ای یموب صوصخ رد راذگنوناق روکذم هدام رد «.دشاب هدـش

 تـظافح نامزاـس زا راکش زوجم ذخا موزـل ،تـسا هدـش دـیکات نآ هب همان نیییآ و نوناق رد هـک یا هلاسم .تسا هدـش هراـشا یشـحو تاناویح ندوب یموب

 نویسـناونک تاررـقم ،تـسا هدـش تبث ستیاس نویسناونک تسیل رد ناشـمان هـک یشحو تاناویح تارداص و دورو صوصخ رد اما .تـسا تسـیز طیـحم

 کر رتشیب هعلاطم یارب .دـنا هـتفریذپ وضع یاهروشک هک تـسا یتادـهعت ماـجنا تهج رد نویسناونک تاررقم تـیاعر هــتبلا .دوش تیاعر دیاب مزال روکذم

 ،مود هرامش ،یتشهب دیهش هاگشناد یطـیـحم موـلـع هلجم ،نارهت ،ناریا رد یروناج یاه هنوگ زا یرفیک تیامح ،(1168) ،نیسح دمحم ،یدابآ ماوق یناضمر

 .26-99 صص
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 دقاف دیاب ،326 هدام رد روکذم تاناویح ندرک فلتو نتشکرد مرجم دسر یم رظن هب دشاب یم دیص و راکش صوصخ
 .دش دهاوخ 516 هدام لومشم عوضوم تروص نیا ریغ رد اریز دشاب راکش دصق
 یللملا نیب یاه نویسناونک رد تسیز طیحم هاگیاج -1-2
 دعب هب متسیب هدص مود همین زا اصوصخ للملا نیب قوقح رد تسیز طیحم قوقح هاگیاج و تسیز طیحم موهقم
 فادها و اهنامرآ زا یکی ناونع هب رادیاپ هعسوت .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم (رادیاپ هعسوت) موهفم یارجم زا امومع
 دیکات دروم فلتخم یاه هبنج زا یللملا نیب دانسا رد ،رشب قوقح مهم قیداصم زا یکی ناونع هب نینچمه و رشب عون
 زج یفده تیاهن رد دنا هدیدرگ میظنت تسیز طیحم عوضوم اب هک یللملا نیب دانسا زا یرایسب اذل و تسا هتفرگ رارق
 یا هعسوت و یداصتقا لئاسم هب یطیحم تسیز یاههغدغد دورو هک تشاد هجوت دیاب هتبلا .دنرادن رادیاپ هعسوت نیمات
 طیحم هاگیاج هب همادا رد .تسا هدیدرگ (هعسوت و یداصتقا دشر) هلمج زا طبترم میهافم ودرکیور رییغت هب رجنم
 .دش دهاوخ هتخادرپ یللملا نیب یاه نویساونک نیرت مهم زا یخرب رد تسیز

  ملهکتسا سنارفنک -1-2-1
 هعماج کرتشم عفن هب هجوت اب7238 نئوژ16 تسیز طیحم هب عجار دحتم للم سنارفنک رد ملهکتسا هیمالعا لوصا
 لاس رد دحتم للم نامزاس یمومع عمجم ،نیمز هرک هب هدراو یاهدیدهت ریاس و تسیز طیحم زا تظافح رد یرشب

 روضح اب سنارفنک نیا1972 ،نئوژ رد ماجنارس و تفرگ تسیز طیحم سنارفنک کی یرازگرب هب میمصت1968
 یمومع عمجم هک ،سنارفنک نیا بقاعتم و دیدرگ رازگرب (دئوس) ملهکتسا رد ناهج یاهروشک زا هدنیامن رفن1200

 لصا شش و تسیب یواح یا هیمالعا رد دومن ،دحتم للم تسیز طیحم همانرب داجیا هب تردابم دحتم للم نامزاس
  .(21-41 ،6398 ،نایلالج ،ییاضر)دش هتفریذپ ،روشک113 طسوت یناهج تسیز طیحم هعسوت و تظافح دروم رد
 قبط و للملانیب قوقح لوصا و دحتم للم روشنم یانبم رب هک هنوگنامه اهروشک :مکی و تسیب لصا اب قباطم
 لصاح نانیمطا دنلوئسم ،دنشابیم دوخ عبانم زا یرادربهرهب یارب تیمکاح قح یاراد دوخ تسیز طیحم یاهتسایس
 دودح یارو قطانم ای اهروشک ریاس تسیز طیحم هب ناشلرتنک ای تیحالص هطیح رد ناشیاه تیلاعف هک دنیامن

 :هدمآ هیمالعا نیا رد .دیامنن دراو یا همدص ،نانآ یلم تیحالص
 تراسخ ناربج و تیلوئسم نییعت روظنم هب للملا نیب قوقح رتشیب هعسوت یارب یتسیاب اهروشک :مود و تسیب لصا
 لرتنک ای تیحالص هطیح رد هک یتامادقا طسوت هک یطیحم تسیز تاراسخ ریاس و یگدولآ زا ناگدید نایز یارب

 .دنیامن یراکمه ،ددرگیم داجیا ناشتیحالص یارو قطانم هیلع ییاهروشک نینچ
 زا معا اهروشک هیلک طسوت یتسیاب تسیز طیحم حالصا و تظافح هب طوبرم یللملانیب لئاسم :مراهچ و تسیب لصا
 .ددرگ هرادا یعاسم کیرشت حور و یواست یانبم رب کچوک و گرزب
 طیحم حالصا و تظافح یارب یللملانیب یاهنامزاس هک دنیامن لصاح نانیمطا یتسیاب اهروشک :مجنپ و تسیب لصا
 .دنیامن یم ءافیا ،هدننک گنهامه و دمآراک ،لاعف یشقن تسیز
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 نییعت اهروشک یارب ار یتبثم فیاظو اهروشک ریاس هب یطیحم تسیز تامدص داجیا زا یریگولج یارب لوصا نیا
 یللملا نیب و یلم قرط زا تسیز طیحم تظافح للملانیب قوقح هعسوت تهج یراکمه یارب ار اهنآ و دیامنیم
 .دیامن یم توعد
 تسیزتسایس نیلوا هک تسا هدومن زاغآ ار تسیز طیحم هب طوبرم تسایس و یلمع همانرب هس اپورا یداصتقا هعماج
 8138 لاسرد 6138 ات 7138 یاه لاس یارب یلمع همانرب نیموس و تسا هدیدرگ ذاختا9238 ربماون رد هعماج یطیحم
 یعیبط عبانم حیحص تیریدم ،هکلب تسیز طیحم و ناسنا یتمالس زا تظافح اهنت هن همانرب نیا.تسا هدش بیوصت
 رظن رد ار تسا هدیدرگ ماجنا یعامتجا و یداصتقا هعسوت یهدنامزاس و یزیر همانرب رد یفیک تاظحالم اب هک
 .تشاد
 :رسمار نویسناونک -1-2-2
 (اه بالات نویسناونک) یزبآ ناگدنرپ هاگتسیز یاه بالات هژیو هب یللملا نیب مهم یاه بالات هب طوبرم نویسناونک
 .تفرگ رارق بیوصت دروم ناهج روشک18 روضح اب ناریا رسمار رهش رد7098 لاس رد رسمار نویسناونک هب فورعم
 و تسا یعیبط عبانم زا یقطنم یرادرب هرهب و تظافح نوماریپ یلودلا نیب یناهج نیون هدهاعم نیتسخن نویسناونک نیا
 لاس رد هک تسا یللملا نیب یا هدهاعم رسمار نویسناونک .دوش یم لماش ایند رسارس رد ار یمسر وضع498 نونکا مه
 نویسناونک نیا رد .تسا هدش ءاضما اهروشک زا یضعب طسوت و هیهت اهبالات زا یرادهگن و ظفح روظنم هب8238
 بالات468 اب ایناتیرب تسرهف نیا رد .دراد ترهش «رسمار تسرهف» هب هک هدش هیهت زین ناهج مهم یاهبالات زا یتسرهف
 ینبم یا هدیا7638 لاس زا .تسا راد دروکر تعسو ظاحل زا ،بالات عبرم رتمولیک رازه 798 اب اداناک و دادعت ظاحل زا
 هدیا نینچ ات دیشک لوط لاس 1 المع اما .تفرگ لکش اه بالات زا تظافح یارب یللملا نیب هدهاعم داجیا رب
 تسیز طیحم نالووسم و ناراکردناتسد نیب یشیدنامه تسشن نیدنچ8238 ،لاس ات و دبای ققحت یا هنارکفنشور
 نامزاس قباس سیئر ،زوریف ردنکسا شالت اب(ش3498) لاس رد ماجنارس هکنیا ات دش رازگرب ناهج یاهروشک یخرب
 .تفای ققحت رما نیا ،ناریا تسیز طیحم
 هیهت زین ناهج مهم یاهبالات زا یتسرهف نویسناونک نیا رد.تسا هدام هدزاود و همدقم کی رب لمتشم نویسناونک نیا

 ظاحل زا ،بالات عبرم رتمولیک رازه 798 اب اداناک و دادعت ظاحل زا بالات 468 اب ایناتیرب تسرهف نیا رد هک دش
 نییعت ار دوخ نیمزرس تیمها زئاح یاهبالات هک دنفظوم نویسناونک نیا رد هدهاعم یاهفرط .تسا راددروکر تعسو
 ار اهنآ زا حیحص یرادرب هرهب و تسارح و ظفح هک دننک ارجا و میظنت یوحن هب ار اهبالات یحالصا یاه هشقن ،دنیامن
 ار هطوبرم یاهبالات رد یزبآ ناگدنرپدادعت دننک ششوک حیحص تیریدم لامعا اب ،دنیامن لیهست دوخ نیمزرس رد
 نامزاس و هدنیامن .دننک مهارف اهبالات هقطنم رد یزبآ ناگدنرپ و اهبالات تظافح یارب مزال تالیهست ،دنهد شیازفا
 .دراد هدهعرب ار نآ یارجا و تراظن تیلوؤسم هک تسا تسیز طیحم نامزاس ،ناریا رد رسمار نویسناونک عجرم
 ترازو یاههدنیامن روضحاب رسمار نویسناونک یلم هتیمک مان اب یاهتیمک ،راک تفرشیپ یارب زین تسیز طیحم نامزاس
 لیکشت یتلود ریغ یاهنامزاس زا هدنیامن ود و ...،یزرواشک داهج ترازو ،هجراخروما ترازو ،تفن ترازو ،مولع
 ملع اب دهاعتم یاهفرط هک هدمآ نویسناونک نیا رد .دنتسه هطبار نیا رد هدنریگ میمصت یاه هورگ نیرترب هک تسا هداد
 هدننک میظنت ناونع هب اه بالات کیژولوکا یساسا تالاعفناو لعف هب هجوت اب دوخ تسیز طیحماب ناسنا یگتسبمه هب
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 اب یزبآ ناگدنرپ صخالاب قطانم نیاب صوصخم تاناویح هاگتسیزو یموب تاتابن دشر لحم ناونع هب و اهبآ میژر
 ریذپان ناربج اهنآ مادهنا هک تسا یشزرارپ عبنم یحیرفت و یملع و یگنهرف و یداصتقا رظن زا اهبالات هکنیا هب داقتعا
 هکنیا هب ملع اب هدنیآ رد و رضاح نامز رد اهنآ مادهنا و اهبالات نیا هب یجیردت زواجت زا یریگولج هب لیامت اب ،تسا
 نیب عبنم کی ناونعب دیاب ظاحل نیدب و دنیامن روبع اهروشک زرم زا تسا نکمم یلصف یاهترجاهم یط یزبآ ناگدنرپ
 ندومن ماوت اب تسا نکمم نآ تاناویح و تاتابن و اهبالات تسارح و ظفح هکنیا هب نانیمطا اب ،دندرگ یقلت یللملا

 ،ینامکرت یمیلس)دندومن قفاوت تاررقم هب تبسن ،ددرگ گنهآ مه یللملا نیب تامادقا اب هنانیب عقاو یلم یاهتسایس
5398، 328-518).  
 سیتیاس نویسناونک -1-2-3
 زا یخرب یارب9238 لاس رد (ضارقنا رطخ ضرعم رد یروناج و یهایگ یاه هنوگ تراجت عنم نویسناونک) سیتیاس
 تراجت رد ییاه تیدودحم یرارقرب و لرتنک قیرط زا هیور یب یرادرب هرهب ربارب رد ضارقنا رطخ رد یاه هنوگ
 مه و دشاب یم همیمض 9 و هدام 07،همدقم کی یاراد هک دیسر بیوصت هب نتگنشاو رد اه نآ ( تادراو و تارداص)
 .دراد یمسر وضع ناونع هب ار روشک568 نونکا
 و ناروناج یتسیز عونت ظفح یاتسار رد تسیز طیحم یللملا نیب یاه نویسناونک نیرت مهم زا یکی نویسناونک نیا
 نآ یلم عجرم و دمآرد نویسناونک نیا تیوضع هب 0098 لاس رد ناریا یمالسا یروهمج روشک .دشاب یم ناهایگ
 هب اه هنوگزا هدافتسا زا نانیمطا ،اهنآ تیعضو و اه هنوگ جورخ و دورو لرتنک .دشاب یم تسیز طیحم تظافح نامزاس
 تخادرپ و اه هتیمک رد لاعف تکرش ،مئامض را اه هنوگ جورخ ای مامظنا یارب داهنشیپ ،هیدیئات رودص ،یناسنا دصاقم

 .(76-30 ،3198 ،تخبدازآ ،یریبد)دشاب یم اهروشک تادهعت زا تیوضع قح

  :CEP نویسناونک -1-2-4
 یراکمه اب ایرد نیا یلحاس یاهروشک ،نآ رب مکاح بولطمان طیارش و رزخ یایرد موب تسیز تیمها هب هجوت اب
 تهج ینوناق -یقوقح بسانم بوچراچ کی یرارقرب یارب ار یتامادقا UNEPللم نامزاس تسیز طیحم همانرب

 تسیز طیحم ظفح یارب یی هقطنم یلحاس یاهروشک ،نویسناونک نیا دافم ساسارب .دندرک زاغآ ایرد نیا زا تظافح
 ،مجاهم یاه هنوگ ندرب نیب زا و لرتنک ،دورو زا یریگولج ،یگدولآ لرتنک و شهاک ،یریگولج هنیمز رد رزخ یایرد
 رزخ یایرد یلحاس قطانم تیریدم و ییایرد هدنز عبانم و ایحا و یرادهگن و تظافح ،یطیحم تسیز یرارطضا دراوم
 .(88و8 ،2198 ،یمظاکروپ) درک دنهاوخ یراکمه

  :تیوک یا هقطنم نویسناونک -1-2-5
 ،سراف جیلخ یلحاس یحاون و ییایرد تسیز طیحم هعسوت و تیامح هرابرد یراکمه یارب تیوک یی هقطنم نویسناونک
 یاه تلود نیب یی هقطنم نویسناونک کی نیا .تفرگ لکش یگدولآ ربارب رد برع یایرد زا یتمسق و نامع یایرد
 هقطنم ییایرد تسیز طیحم یگدولآ .تسا یبرع هدحتم تاراما و ناتسبرع ،رطق ،نامع ،تیوک ،قارع ،ناریا ،نیرحب
 رد ای و یکشخ رد ناسنا یاه تیلاعف زا یشان یمس ای رضم داوم ریاس ای تفن طسوت روکذم یاهروشک نیب کرتشم
  .(92-82 ،7398 ،دافسا یفجن ،این یباراد)ایرد
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 :یتسیز عونت نویسناونک -1-2-6
 هب هعسوت و تسیز طیحم صوصخ رد دحتم للم نامزاس سنارفنک دنور زا یشخب ،CBD یتسیز عونت نویسناونک
 وضع184 نونکا مه و دش ارجالا مزلا9338 لاس رد و اضما وریناژودویر رد7338 لاس رد هدهاعم نیا .دور یم رامش
 ندش میهس و نآ رادیاپ دربراک تیفرظ ندربلااب ،یتسیز عونت زا تظافح یلصا فده هس یانبم رب نویسناونک نیا .دراد
 نویسناونک نیا هب یمسر روط هب0298 دادرخ رد ناریا .دش لیکشت یکیتنژ ریاخذ هدافتسا زا لصاح عفانم رد هنلاداع
 تامازلا زا یکی ءزج هک یتسیز عونت زا تظافح صوصخ رد یلم مادقا همانرب و اهدربهار نییعت هب تبسن و تسویپ
 .(397-697 ،7198 ،هداز مرک)درک مادقا ،دوب نامیپ نیا هب نتسویپ زا یشان

 : ییایرد یگدولآ زا یریگولج نویسناونک -1-2-7
 لاس رد ناریا تلود و دیسر اهروشک زا یدادعت ناگدنیامن یاضما هب ندنل رهش رد7238لاس رد نویسناونک نیا داوم 
 ییایرد یگدولآ زا یریگولج و لرتنک ،نویسناونک نیا بیوصت زا فده .تسویپ نآ هب سلجم بیوصت اب یسمش0298
 نویسناونک نیا لمکم یی هقطنم یاه همانقفاوت و اهدادرارق داقعنا زا تیامح و قیوشت و دئاز داوم عفد و هیلخت زا یشان
 .(7-8 ،0198 ،سلجم روما و تیریدم هعسوت تنواعم)تسا

 :ىروناج - ىهایگ ىاه هنوگ عونت نویسناونک -1-2-1
 مزال 9338 ودیسر بیوصت هب وریناژودویر رد 7338 ربماسد 37 رد و دندرک اضما روشک 155 زین ار نویسناونک نیا
 زا تظافح اب رما نیا .تسا نیمز هرک ىتخانش تسیز عونت ظفح ىتامدقم نویسناونک نیا فده .دیدرگ ارجالا

 ىتخانش تسیز تازیهجت و کیتنژ عبانم زا هدافتسا لرتنک نینچمه و عبانم ،اه متسیس وکا ،ىروناج -ىهایگ ىاه هنوگ
 ىاه شرازگ ،هدومن ظفح ار ىروناج - ىهایگ ىاه هنوگ عونت دندش فظوم هدننک اضما ىاهروشک.دریذپ ىم تروص
 نییبت لوصا دریگ ىم رارق ىسررب دروم ىللملا نیب تروص هب زین اه شرازگ نیا هک دنهد هیارا هنیمز نیا رد ىمظنم
 نیا هب اما ،دوب هدومن نییعت اهروشک ىارب ار ىقوقح ،لوصا نیا دوب طورشم و مهبم ،زیگنارب لاجنج رایسب ناشورملق

 زا سپ :ىرادلگنج لوصا .دوش میسقت ىواسم و هنالداع تروص هب اهروشک نایم عبانم نیا زا لصاح جیاتن هک طرش
 تیریدم ىارب لوصا نیا .دنداد رد نت لوصا نیا هب دندشن ىرادلگنج نویسناونک داجیا هب قفوم ىبرغ ىاهروشک هکنآ
 ىم اهنآ ملسم قح ار ناشیاه لگنج زا اهروشک هدافتسا هوحن لاح نیع رد و دنا هدش عضو ىلگنج عبانم تظافح و
 .(947-747 ،7398 ،ناراکمه و دار ینموم)دنناد
 یطیحم تسیز میارج هب تبسن ناریا یرفیک تسایس -2
 و یرفیک یاه شنکاو عاونا یسررب ،یطیحم تسیز میارج هب تبسن ناریا یرفیک ماظن درکیور لیلحت یارب
 یاهتازاجم عاونا یسررب هب تمسق نیا رد ور نیا زا .دراد ترورض میارج نیا لابقرد هدش ینیب شیپ یاهتازاجم
 .دش دهاوخ هتخادرپ ناریا یقوقح ماظن یرفیک هناخدارز رد دوجوم
                                                            ناریا قوقح رد یطیحم تسیز یاهتازاجم عاونا -2-1
 هتشذگ رد .دراد بیشن و زارفرپ و ینالوط یتشذگرس ،ازج قوقح خیرات رد نآ نوگانوگ ماسقا و اهتازاجم هچخیرات
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 و تازاجم تحت نیمرجم ،هنالداعریغ و هنامحریب یلکش هب و هدوب لوادتم یناسناریغ و نشخ یاهتازاجم عاونا
 .دنتفرگیم رارق لمحت لباقریغ و دیدش یاههجنکش
 اب هارمه و هناتسود ناسنا و نیون راکفا هئارا و نانادقوقح ریگیپ یاهشالت و ازج قوقح تالوحت اب و جیردت هب
 هب ار دوخ یاج هنالداعریغ و نشخ یاهتازاجم و هتفرگ رارق لماکت و حالصا دروم اهتازاجم متسیس ،تلادع
 تالوحت زا نآ ندرک یدرف زین و اهتازاجم ندوب ینوناق لصا .داد مرج اب بسانتم و هنالداع و میالم یاهتازاجم
 .دوریم رامش هب اهتازاجم متسیس رد مهم
 و هتشاد ار دوخ صاخ ماسقا و لاکشا اهتازاجم ،عماوج زا کی ره یگنهرف و ینید یاهرواب و تاداقتعا هب هجوت اب
 و عون یهدننک نییعت مهم یاهروتکاف رگید زا ،عماوج زا کی ره هاگدید زا مئارج تیمها و عون نایم نیا رد .دراد
 هدوب لوادتم قالش و دیعبت ،سبح ،مادعا یاهتازاجم ،ناتساب ناریا یرفیک متسیس رد .دشابیم اهتازاجم تدش
 ،صاصق ،قالش ،سبح ،مادعا لیبق زا ینوگانوگ یاهتازاجم ناهج رد ًااعومجم هزورما (31 ،3698 اهبرون ).تسا
 رارق هدافتسا دروم ...و هناورپ طبض ای وغل ،هسسؤم یلیطعت ،لاوما هرداصم ،دیعبت ،یدقن یازج و همیرج ،وضع عطق
 رد هک دشابیم نارگید باعرا و بکترم تازاجم ،مرج عوقو زا یریگشیپ ،اهتازاجم لامعا زا فده.دریگیم

 .(28 -18 ،7398 ،ییابق نیرز یرقاب)تسا هییاضق هوق هدهع هب مهم نیا یارجا ناریا یمالسا یروهمج

 سبح -2-1-1
 راگزاس زاب و نداد ازس ،ندناسرت ،درک هصالخ روحم هس لوح ناوتیم ار اهرفیک ریذپانیتشآ هاگ و هدیچیپ یاهفده
 زا و دنهد رازآ ار مرجم ییوس زا دنناوتیم هک دنتسه یتایصوصخ یاراد اهتازاجم .(178 ،3198 ،یلیبدرا)ندرک
 .(709 ،3698 ،اضر اهبرون)دننادرگ هبنتم ار هعماج ای و دننک حالصا ار وا رگید یوس

 تازاجم کی ناونع هب سبح زا هدافتسا هب تبسن .دشابیم سبح ،اهروشک رد لوادتم رایسب یاهتازاجم زا یکی
 یارب هک) سبح هکنیا رب ینبم دراد دوجو یاهدنیازف عامجا ریخا یاهلاس رد .تسا هدش هئارا یفلتخم تارظن ،رثؤم

 ینادنز صخش و هدوب ریثأتیب حالصا شور ای یباعرا هلیسو کی ناونع هب بلغا ،(دشابیم زین جرخرپ رایسب هعماج
 زا اما .ددرگ مرج ددجم باکترا بجوم تسا نکمم یتح و لیمحت شاهداوناخ هب زین یتازاجم و دنکیم دساف زین ار
 دروم ًاالعف اذل ،میرادن کانرطخ نیمرجم و مهم مئارج دروم رد نآ یارب یبسانم و لماک نیشناج زونه ام هک اجنآ
 .میهدیم رارق هدافتسا

 دوشیم هظحالم تسیز طیحم هیلع مئارج دروم رد دوجوم ییاضق هیور و یرفیک یاههدنورپ هب هجوت اب ام روشک رد
 صاخشا یوس زا تسیز طیحم هیلع هک یمئارج دروم رد ًااصوصخم .دوشیم هدافتسا مک رایسب سبح تازاجم زا هک
 .تسا هدش هدافتسا سبح تازاجم زا تردنب ،دباییم باکترا (اههاگراک و تاجناخراک دننام) یقوقح
 تازاجم هزورما .تسا هدوب هجوت دروم راکهزب و یراکهزب هیلع هزرابم رد یرثؤم یهبرح ناونع هب نادنز زابرید زا

 یاهتازاجم ءزج .(968 ،3198 ،یلیبدرا)دیآیم رامش هب اهتازاجم نیرتجیار ناراکهزب یراگزاس فده اب سبح
 یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا هعسوت لوا همانرب نوناق ساسارب هکنیا هب فاضم.تسا هدننک دودحم ای و یدازآ بلاس
 .دشابیم یدقن یازج هب لیدبت لباق زور 83 زا رتمک سبح یاهتازاجم ،ناریا یمالسا یروهمج
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 دسریم رظن هب عومجم رد .تسا رصتخم نیا شیاجنگ زا جراخ و عیسو و هدرتسگ سبح تازاجم دروم رد ثحب
-یم تروص یهجوتیب و هحماسم رثا رب هک یمئارج زین و تسیز طیحم هیلع کچوک مئارج یارب سبح زا هدافتسا
 یزاسهدولآ و بیرخت ،اهلگنج یدمع ندز شتآ دننام یمهم مئارج رد اهنت نآ زا هدافتسا دیاش .دشابن بسانم دریگ
 .دشاب لوبق و هیجوت لباق ...و تسیز طیحم یدمع و عیسو

 یدقن یازج -2-1-2
 اهروشک یمامت رد و هدوب سبح زا رتشیب نآ یگدرتسگ هک دشابیم ییاهتازاجم زا رگید یکی یدقن یازج ای همیرج
 .تسا تلود هنازخ هب تازاجم ناونع هب لوپ یغلبم یرابجا تخادرپ زا ترابع همیرج.دشابیم لوادتم
 یدقن یازج ،دوشیم تفای ناریا زین و ناهج نوگانوگ یاهروشک یرفیک هناخدارز رد هک یرگید یاهخساپ هلمج زا
 زا رتدنمدوس و رتهب ار خساپ نیا ،دراوم رتشیب رد و تسا هدش نایب ینوگانوگ بلاطم نآ هرابرد هک تسا همیرج ای
 .(177 ،8298 ،یعناص زیورپ)دناهتسناد سبح یرفیک خساپ
-خساپ اب هارمه زین یهاگ .تسا هدش عضو هناگادج تروص هب خساپ نیا یهاگ یطیحم تسیز تاررقم و نیناوق رد
 هلیسو ددرت زا تعنامم و یدقن یازج ای و سبح و یدقن یازج دننام تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رگید یرفیک یاه
 عون ود ره زا هکنیا ای و یدقن یازج ای سبح زا دروم ره رد دریگب میمصت هک دشابیم هاگداد صیخشت هب نیا .هیلقن
 یارب ،هتشاد دوجو زین هتشذگ یاهنامز زا اهتازاجم نیا .دیامن موکحم نآ لمحت هب ار مرجم و هدافتسا تازاجم
 هوحن نوناق 17 هدام رد هک دوب یخساپ ،هدننک هدولآ یروتوم هیلقن هلیسو تکرح زا یریگولج و یدقن یازج لاثم

 .دوب هتفرگ رارق راذگنوناق هجوت دروم اوه یگدولآ زا یریگولج
 و اهتیدودحم هک یناسک نینچمه و دنیامنیم ددرت زاجمریغ هدننک هدولآ یروتوم هیلقن لیاسو اب هک یدارفا»
 ات لایر رازه جنپ زا یدقن یازج هب حلاص هاگداد مکح هب دنیامنن تیاعر ار نوناق نیا 2 هدام عوضوم یاهتیعونمم
 زا ًاانمض .دش دنهاوخ موکحم مرج رارکت تاعفد و یگدولآ نازیم ،روتوم مجح ،ردنلیس دادعت رب انب لایر رازه دصکی
 «.دمآ دهاوخ لمع هب یریگولج یگدولآ تابجوم عفر ات روکذم هدننک هدولآ هیلقن لیاسو ددرت
 یلام یهدافتسا و یئوجدوس یاههبنج ًااتدمع ،تسیز طیحم هیلع مئارج رد هک اجنآ زا دسریم رظن هب عومجم رد
 یدقن همیرج ،یلام تازاجم زا ،نآ یزاسیثنخ و هلباقم تهج رد تسا بسانم اذل ،دشابیم اهنآ نیبکترم رظن دروم
 .دومن هدافتسا

 لاوما هرداصم -2-1-3
 لاومازا یتمسق ای مامت طبض زا ترابع لاوما هرداصم .دشابیم لاوما هرداصم ،یلام یاهتازاجم ماسقا زا رگید یکی
 لاوما همه لماش رگا و هدوب «اهتازاجم ندوب یصخش» لصا ریاغم تازاجم نیا .تسا تلود عفن هب هیلع موکحم
 طیحم هب طوبرم یرفیک تاررقم رد.دوشیم نیموکحم هداوناخ تشیعم و مظن لالتخا بجوم همیرج زا شیب ،دوش
 هب ینوناق داوم یخرب رد نکیل .دروخیمنمشچ هب نادنچ تازاجم ناونع هب ،لاوما یهرداصم دراوم ،ام روشک تسیز
 .تسا هدش هراشا ...و یراکش ریت و گنفت ای و یدایص لئاسو دننام مرج باکترا لئاسو و رازبا یهرداصم
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 باختنا تروص رد و .دشابن یبسانم تازاجم ،لاوما یهرداصم ،تسیز طیحم هیلع مئارج رد دسریم رظن هب
 .دوش هدافتسا یدقن یازج نامه زا تسا رتهب ،یلام یاهتازاجم
 هسسؤم ندرک لیطعت -2-1-4
 هب و نآ رد هک تسا یاهسسؤم نتسب زا ترابع ،تسا یلیمکت یاهتازاجم عاونا زا یکی هک هسسؤم ندرک لیطعت
 یوس زا تسیز طیحم هیلع مهم مئارج زا یرایسب هکنیا هب هجوت اب.دشاب هتفای باکترا مئارج زا یضعب ،نآ تبسانم
 اههنیزه رد ییوجهفرص و یئوجدوس دصق اب هارمه و دریگیم تروص اههاگراک و اههناخراک و تاسسؤم و اهتکرش
 یاهتیلاعف اب هلباقم تهج رد دیفم و رثؤم رازبا زا یکی ،طیحم هدننک هدولآ یاهدحاو ندومن لیطعت اذل ،دشابیم
 .دشابیم یگدولآ زا یریگولج و تسیز طیحم هیلع برخم
 رتدایز تاراسخ لمحتم و هدش لیطعت اهنآ هاگراک ،تسیز طیحم ندولآ رثا رد دننیبب هدننک هدولآ یاهدحاو رگا
 یئوجدوس ینعی شیوخ یلصا فادها نامه ققحت تهج رد لقادح ،دومن دنهاوخ شالت هک تسا یعیبط ،دنوش یم
 رگا ،تسا یهیدب لالدتسا نیا اب .دنیامن یراددوخ تسیز طیحم ندولآ زا ،ررض زا یریگولج ای و دمآرد بسک و
 تسا نکمم ،دشابیم هلصاح یاهدوس زا رتمک هسسؤم یلیطعت زا یشان تاراسخ هک دنبایرد هدننک هدولآ یاهدحاو
 .دشابیم قداص تاسسؤم تقوم ندرک لیطعت دروم رد رما نیا هتبلا .دنهد همادا تسیز طیحم ندولآ هب نانچمه

 تسا هدش هداد هزاجا یرایسب دراوم رد تسیز طیحم تظافح نامزاس هب زین ام روشک یطیحم تسیز تاررقم رد
 دیابن هتبلا .دیامن مادقا طیحم هدننک هدولآ یاهدحاو تقوم ای مئاد یلیطعت هب تبسن ییاضق عجارم قیرط زا ای ًااسأر
 دروم رد و دشاب هتشاد قادصم دناوتیم یقوقح صاخشا دروم رد طقف تازاجم عون نیا یریگراک هب هک درک شومارف
 .دومن هدافتسا اهتازاجم عاونا ریاس زا دیاب ،دنوشیم یطیحم تسیز مئارج بکترم هک یقیقح صاخشا
-هناخراک هزیناولاگ یراکبآ دحاو ندوب هدننک هدولآ لیلد هب جرک ناتسرهش تسیز طیحم تظافح هرادا 1298 لاس رد
 ماقم .دنک رداص ار دحاو نیا ندش لیطعت روتسد هک دنکیم اضاقت جرک یرتسگداد ییاضق تنواعم زا ،درالم رد یا
 همان نییآ 3 هدام و اوه یگدولآ زا یریگولج هوحن نوناق 68 هدام دانتسا هب 1298 /4 /57 خیرات رد زین هدش دای ییاضق
 دحاو نیا یلیطعت روتسد ،تسیز طیحم یزاسهب و تظافح نوناق 88 هدام هب دنتسم ،بآ یگدولآ زا یریگولج یارجا
 .دنکیم رداص ار
 نآ تفرگ ناوتیم تسیز طیحم هدننک هدولآ یاهدحاو لاقتنا و یلیطعت هنیمز رد ییاضق تامیمصت نیا زا هک یاهجیتن
 و رتهب یرفیک یاهخساپ رتشیب زا هدافتسا اب هسیاقم رد خساپ نیا لامعا یاتسار رد ییاضق عجارم تامادقا هک تسا
 رگید یرفیک یاهخساپ زا ،رتشیب یگدولآ زا تسیز طیحم ظفح یارب هک دوش یعس دیاب ور نیا زا .تسا هدوب رتدیفم
 .دوش هدافتسا بسانم و بولطم لکش هب زین

 دیعبت و مادعا -2-1-5
 هن مرج باکترا زا بکترم دصق هک دناهدش عضو یطیحم تسیز مئارج زا هتسد نآ دروم رد تازاجم عون ود نیا
 عجار ینوناق هحیال قبط رب ًاالثم .دشابیم ناریا یمالسا یروهمج اب هلباقم هکلب تسیز طیحم هب ندناسر بیسآ اهنت
 رد مادعا تازاجم 1098 / 3 / 77 بوصم یقوقح و یقیقح صاخشا زا معا مدرم و یمومع لاوما هب نیزواجتم هب
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 یرهش یعورزم یضارا و اهنامتخاس و تاوم یضارا و کالما هب تبسن هناحلسم روط هب هک یناسک یارب نآ 9 هرصبت
 و یقیقح صاخشا هب قلعتم اهاتسور و اهرهش یهدودحم رد عقاو یلم عبانم ...و بآ عبانم و اهناتسملق و تاغاب و
 هب ،دیامن قح زا تعنامم و تمحازم و یناودع فرصت و بصغ و زواجت هنوگره یصوصخ ای یتلود زا معا یقوقح
 .دشابیم مادعا بجوتسم بالقنا دض لامعا ناونع
 دیعبت تازاجم هب نیبکترم دریگن تروص هناحلسم تروصب روکذم لامعا هچنانچ ینوناق هحیال نیمه 7 هرصبت ربارب
 یمالسا تازاجم نوناق 316 هدام بجوم هب .دنوشیم موکحم دیامنیم نییعت هاگداد هک یلحم ای یلصا هاگداد لحم هب
 ای لتق هب یهتنم یمومع تشادهب هیلعرب تامادقا ریاس و ندومن هدولآ و بیرخت و قرح هکیتروص رد 0298 بوصم
 و صاصق هب دروم بسح روکذم یاهتازاجم رب هوالع بکترم دوش یناسنا همدص و تحارج ای وضع صقن
 .(82 ،5398 ،هجگین یناخ)دش دهاوخ موکحم هدراو تاراسخ هیدأت و هید تخادرپ
 یریگ هجیتن
 درکیور هک تسا نآ تسا صخشم یا هقطنم و یللملا نیب یاه نویسناونک ًااصوصخ یللملا نیب دانسا یسررب زا هچنآ

 نیمه ساسا رب هک تشاد هجوت دیاب اما ،دراد لیامت یرفیک یاه خساپ هب رت مک ،للملا نیب قوقح و للملا نیب هعماج
 ،ناگدنراگن داقتعا هب تیلوئسم نیا .دنا هدیدرگ تسیز طیحم یزاسزاب و تظافح هب فظوم اهروشک ،یللملا نیب دانسا
 بیرخت هب اه شنکاو هک تشاد هجوت دیاب هتبلا.دش دهاوخن ییارجا و نیمات ،یرفیک یاهارجا تنامض هب لسوت نودب
 هب زاین ،یطیحم تسیز میارج ققحت ددعتم لیالد و داعبا اریز دوش یرفیک یاه شنکاو هب دودحم دیابن تسیز طیحم
  .تسا هتخاس نایع شیپ زا شیب ار یرفیک ماظن هژیو درکیور رانک رد یقارتفا ییانج تسایس کی نیودت
 و ریبادت هک تسا نآ دراد دوجو یطیحم تسیز میارج و تسیز طیحم قوقح هب یللملا نیب درکیور هب هک یداقتنا
 هب هجوتاب ناگدنراگن داقتعا هب ساسا نیمهرب .دنشاب یم ارجا تنامض دقاف ًااساسا یللملا نیب دانسا زا یشان تامازلا
 یارب یللملا نیب (ناوید) هاگداد کی لیکشت ،رشب قوقح نیمات رد نآ شقن و تسیز طیحم نوزفا زور تیمها
 یللملا نیب ناوید تیحالص زا یدیدج لصف ندش هفاضا ای و یللملا نیب دعب رد یطیحم تسیز میارج اب دروخرب
 هنوگراعش تیعضو زا ار میارج نیا اب دروخرب هب یللملا نیب درکیور دناوت یم ،یطیحم تسیز میارج اب طبترم یرفیک
 .دیامن جراخ
 و یگچراپ کی هب دیاب ماجسنا مدع و یگدنکارپ تلاح زا نیناوق دسر یم رظن هب زین رتتدم دنلب و یلخاد دعبرد
 اب و هنارگن هدنیآ یدرکیوراب اهتازاجم و میارج رب لمتشم هک یعماج نوناق نیودت قیرط زا مهم نیا ؛دسرب تدحو
 یصاصتخا هاگداد زین تدم هاتوک و تدم نایم رد .دوب دهاوح رسیم روشک یلم و یناهج یاههغدغد هب هجوت

 رظن رد نودب فرص یرفیک درکیور اما .دوش ارجا رفص حماست اب و عطاق دیاب هزوح نیا رد زین ییاضق تسایس
 نوناق رد یناگمه شزومآ هلمج زا اهنآ زا یخرب هک یرفیک ریغ بسانتم یاه شنکاو و هناریگشیپ تامادقا نتفرگ
 میارج یقارتفا یراگنا مرج دسر یم رظن هب اذل ؛دوب دهاوخن رثوم و قفوم لماک لکش هب تسا هدش نایب دیص و راکش
 زا هدافتسا و تسیز طیحم زا تظافح یاهدراگ تیوقت نینچمه ،بسانتم یاهتازاجم زا هدافتسا اب یطیحم تسیز
 هناریگشیپ تامادقا و شزومآ رانک رد صصخت یاه هاگداد لیکشت و تسیز طیحم هزوح رد صصخت یاراد تاضق
 دشاب رثوم یطیحم تسیز نیناوق فادها هب ندیسر رد دنمفده
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 عبانم
 بتک

 و هاجنپ هسلج عوضوم ،«1098 یساسا نوناق ییاهن یسررب سلجم تارکاذم حرشم یناوخزاب تاسلج هلسلس » ،لداع ؛فراع یحلاص
 6398 ،نابهگن یاروش هدکشهوژپ ،یساسا نوناق 50 لصا یسررب مراهچ

 3198 ناتسبات ،مود و تسیب پاچ ،نازیم یقوقح داینب ،مود دلج ،یمومع یازج قوقح ،یلعدمحم یلیبدرا

 8298 ،شناد جنگ رشن ،نارهت ،یمومع یازج قوقح ،زیورپ ،یعناص
 3698 ،نارهت ،یرتسگداد یالکو نوناک تاراشتنا ،یمومع یازج قوقح ،اضر ،اهبرون
 7398 ،نارهت ،یدنسرخ ،ناتسلگنا و ناریا یقوقح ماظن رد یطیحم تسیز یرفیک یاه تنامض ،نیسح ،ییابق نیرز یرقاب

 6398 ،نارهت ،تمس تاراشتنا ،ینیما اضر همجرت ،تسیز طیحم و رشب قوقح ،ادنیل ،بیل راجح

 نیب عماجم و تادهاعم ،(7)ناریا تسیز طیحم تاررقم و نیناوق هعومجم ،(یقوقح رتفد)سلجم روما و تیریدم هعسوت تنواعم
 0198 ،یمالسا یاروش سلجم ،نارهت ،(اه یتشک زا یشان ایرد یگدولآ زا یریگولج یللملا نیب نویسناونک)یللملا

 :تالاقم

 2198 ،8ش ،یزکرم یایساروا تاعلاطم ،تسیز طیحم نویسناونک و رزخ یایرد هدنز عبانم ؛دمحم ،یمظاکروپ

 5398 ،10ش ،دربهار ،تسیز طیحم للملا نیب قوقح رظنم زا هیمورا هچایرد یطیحم تسیز لکشم یسررب ؛تجح ،ینامکرت یمیلس

 هاگشناد هلجم ،سراف جیلخ ییایرد تسیز طیحم رب تیوک یا هقطنم نویسناونک درکلمع یسررب ،یضترم ،دافسا یفجن ،یضترم ،این یباراد
 7398 ،63یپایپ هرامش ،ناردنزام یکشزپ مولع

 ضرعم رد یاه هنوگ زا تظافح فده اب ناریا یقوقح ماظن رد CITES هدهاعم ییارجا یاه مسیناکم یسررب ،اتیب تخبدازآ 2داهرف یریبد
 3198 ،(24لسلسم) 4ش ،78هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،ضارقنا رطخ

 هزوح رد تسیز طیحم رب مکاح میهافم و لوصا ندش هنیداهن و شزومآ دنور رد7238 ملهکتسا هینایب ذوفن ؛رکسع ،نایلالج ؛یلع ،یئاضر
 6398 ،48ش ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم شزومآ ،للملا نیب قوقح

 هرامش ،هقف و قوقح ،یسایس مولع تاعلاطم ،«تسیز طیحم زا تظافح رد ریثات و یطیحم تسیز یرفیک نیناوق یسررب » ،نیما ،یتمشح
8، 6398 

 ،19ش ،مهد لاس ،شهوژپ و سلجم ،رادیاپ هعسوت رد یا هعلاطم :یرکف تیکلام قوقح و یتسیز عونت نویسناونک ،کمایس ،هداز مرک
7198 

 هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد هلجم ،قوقح همانلصف ،«ملاس تسیز طیحم هب قح و رشب قوقح موس لسن » ،فسوی ،ییالوم
 6198 ،4 هرامش ،نارهت

 ،8 هرامش ،98 هرود ،یهقف یاهشهوژپ همانلصف ،«یمومع لاوما رد اهبآ هاگیاج یقوقح -یهقف یسررب » ،هللادسا ،یفطل ،دوعسم ،یموصعم
6198 

 ،«یمومع یریگ میمصت فراعتم تایرظنرتسب رد روشک یطیحم تسیز یراذگ تسایس دربهار» ،حاتف ،هداز فیرش ،نیسح ،روپ یلصا
 4398 ،91 هرامش ،دربهار و سلجم همانلصف

 همانلصف ،«یدربهار تیریدم یرکف بتاکم رظنم زا روشک هلاس 57 زادنا مشچ دنس» ،هللا جرف ،یدابآ مساق یدارم ،یلع ،یدرکهد ینیبم
 3198 ،84 هرامش ،کیژتارتسا ،یعافد تاعلاطم

 هرامش ،یتشهب دیهش هاگشناد یطـیـحم موـلـع هلجم ،«ناریا رد یروناج یاه هنوگ زا یرفیک تیامح» ،نیسح دمحم ،یدابآ ماوق یناضمر
7، 1198 

 قوقح هلجم ،یرکف تیکلام یناهج ماظن رد یتنس شناد و یتسیز عونت زا تیامح ،رصان ،یزیزع ؛یلع ،نیدلا باهش؛دمحا ،دار ینموم
 7398 ،34ش ،للملا نیب
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 تاررقم و نیناوق

 حیقنت و نیودت لک هرادا ،تسیز طیحم زا تظافح تاررقم و نیناوق هعومجم» ،(2198) ،یفطصم ،ینامیلس و دادرهم ،یتاوعدلا باجتسم
 2198 ،روشک تاررقم و نیناوق حیقنت و نیودت ،شهوژپ تنواعم ،«یروهمج تسایر تاررقم و نیناوق

 همان نایاپ
 دیهش هاگشناد ،قوقح هدگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا تسیز طیحم یرفیک قوقح رد عفنیذ و عفن ،5398 ،هحیلم هجگین یناخ

 یتشهب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


