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 هدیکچ
   ررتمک مررج زا یریگشیپ ثحب هب هنافساتم و دشاب یم تازاجم لکش هب تسیز طیحم زا تیامح تهج رد اه همانرب مومع ام روشک رد
 اب هلباقم رد نآ یاه شاچ و درکراک ،نآ تیهام و یعامتجا یریگشیپ یسررب اب هلاقم نیا رد ات تسا نیا رب یعس اذل.تسا هدش هجوت
    ریرر زا هرعماج دارفا هب نداد یهاگآ اب ات تسا نآ رب یعس یریگشیپ عون نیا رد.دوش یسررب یطیحم تسیز یاه یگدولآ و میارج
    یعرس  ریقحت نریا رد . دورش هتشادرب مدق مرج زا یریگشیپ هنیمز رد ،هریغ و یشزومآ یاه همانرب هئارا ،یعمج طابترا لئاسو ،هسردم
 یریگراکب یاه شلاچ و تسیچ یعامتجا یریگشیپ هک دوش هداد تالاوس نیا خساپ یا هناخباتک و یفیصوت -یلیلحت شور اب ات هدش
 دربراکرپ هلمج زا یعامتجا یریگشیپ هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا یاه هتفای .دشاب یم هچ یطیحم تسیز میارج زا یریگشیپ رد نآ
   نورومه یفعرض طاقن یاراد ،عفانم رب هوالع هک تسا یطیحم تسیز یاه یگدولآ و میارج زا یریگشیپ عون نیرترثوم اضعب و نیرت
  .دناسر لقادح هب ار ور شیپ یاه شلاچ ناوت یم یلوصا و حیحص یزیر همانرب ماجنا اب هک دشاب یم ندوب هدزابرید و ندوب رب هنیزه
 
 .یطیحم تسیز مرج و یگدولآ ،تسیز طیحم ،یعامتجا یریگشیپ :یدیلک تاملک
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 همدقم
   و نآ هبب تتبسن رشب یهاگآ ،جیردت هب ،ریخا لاس دنچ هژیو هب هتشذگ ههد دنچ رد هک تسا یعوضوم ،تسیز طیحم
 ی ابه نامزاس و اه هورگ ،اه نمجنا اتسار نیمه رد .تسا هتفای شیازفا ،دنک یم دیدهت ار نانآ یگدنز طیحم هک یتارطخ
  دبعب رد صوصخ هب - یطیحم تسیز برخم لماوع و للع اب رمتسم یشالت اب و دندش لیکشت تسیز طیحم رادفرط
    طیبحم زا تبتافح صوبصخ رد  ابه   تبلم یهابگآ شیازفا رب ار دوخ تیلاعف مها اهنآ .دنتساخرب هزراتم هب - یناهج
  هداد راربق ،     دبنراد مابن تیربشب برتبشم  اربیم هک ییاه طیحم تسیز ظفح ،نآ زا رتارف یهاگ و ناشنوماریپ تسیز
 ت یربشب همه و دش لیاق یزرم و دح تسیز طیحم یارب ناوت یمن هک نیا هب تیانع اب .(larson,2009,158-159)دنا
  هبعماج لک یدوبان بتس یتشک نیا هب بیسآ و همدص هنوگره هک دنشاب یم نیمز هرک مان هب دحاو یتشک کی رب راوس
   یاربب یمابگ ،    یبطیحم تبسیز زارابسخ موبهفم یسررب هک دسر یم رظن هب ،(1 ،9199 ،یمشاهروپ)ددرگ یم تیرشب
   تبسیز زرابسخ ی ابه  صخابش فیرعت هک هنوگ نامه ؛تسا یطیحم تسیز زراسخ نیلووسم ای لووسم ییاسانش
  یاهروبشک .(Romppanen ,2010,37 ) تبسا  یهیدبب  یربما  زبین  زرابسخ نارتج لووسم ییاسانش روظنم هب یطیحم
 نآ  هبب طوبرم لیاسم و دنراد رظن فالتخا یطیحم تسیز تیلؤسم عون هرابرد هکلب زرورض دروم رد اهنت هن ،هیداحتا
  .دوش یم رثاتم یطیحم تسیز یاه یگدولآ گرزب  داوح هب طوبرم یاه یراذگتسایس زا

    هتبشاد رمتبسم زابیح دیاب هک تسا تعیتط زا ییزج ،رشب و تسا دوخ تسیز طیحم هب هدنهد لکش و قولخم ،ناسنا
   دبهاوخ ربطخ هب ًاادیدش زایح نیا ،زین نآ بیرخت اب و هدوب نآ هدننک نیمات ،یطیحم تسیز و یعیتط متسیس و دشاب
       رد یدابصتقا هعبسوت و ربشب داربفا هابفر ربب هک تسا یمهم عوضوم ،نآ دوتهب و ناسنا تسیز طیحم زا تیامح .داتفا
     رد برتبشم دبحاو کبی ناوبنع هب دیاب ار هعسوت ماظن و یناهج تسیز طیحم زا تتافح  .  دراذگ یم رثا ،ناهج رسارس
        و یبطیحم تبسیز یابهزاین زدبحو .تبشاد یگبشیمه و یدبج دیکات نآ زا تتقارم و تیمها رب و تفریذپ ناهج
 زا   تبتافح دبیاب ،    رمتبسم هعبسوت هبب یبابی   تبسد روبظنم هب و تسا هدش مالعا رادیاپ هعسوت لصا هلیسو هب ،هعسوت
 .دیآ باسح هب هعسوت زا یندشنادج ءزج ،تسیز طیحم
 و  قبیقد یاه یزیر همانرب اب زج نیا هک دشاب یم هعماج رد یزاسگنهرف هب زاین هزورما یعیتط عبانم زا تنایص ظفح یارب
 یاه هاگتسد ،طاتترا نیا رد .دیآ یمن دوجو هب یعیتط عبانم هیلع مئارج شهاک رد هناریگشیپ زامادقا ماجنا و یسانشراک
  هدبننک  تبتقارم ،هدننک یریگشیپ رّییغتم ناونع هب یشزومآ و یئاضق ،یرادا یاه هاگتسد ،یتینما یاه داهن هلمج زا یفلتخم
 و ( زازابجم و  بوکربس)  یربفیک  یریگبشیپ  قبیرط ود زا  یرابکهزب  لربتنک . دبشاب یم تّییمها زئاح هدنهد شزومآ و
 دیاب .تسا مأوت رگیدکی اب یریگشیپ عون ود نیا ؛تسا ریذپ ناکما (تیبرت و یشزومآ ،زایقلاخا) یرفیک ریغ یریگشیپ
  یترابتع  هبب  ؛دبنریگ  یبم  راربق  مربج عوقو زا یرفیک ریغ یریگشیپ هدودحم رد ،یعضو و یعامتجا یریگشیپ هک دوزفا
 یریگشیپ ؛دوش یم میسقت یعامتجا و یعضو هب رظنم کی زا ،تسا مرج عوقو زا لتق هب طوبرم هک یرفیک ریغ یریگشیپ
  زامادبقا  لمابش و دراد  یعبضو  یریگبشیپ  هبب  تتبسن یرترادیاپ رثا تسا زّیدم دنلب یزیر همانرب مزلتسم هک یعامتجا
  ابب  یعبضو  یریگبشیپ  ابّیما  تبسا  رثؤبم  مربج یا هشیر للع عفر رد هک تسا یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا هناریگشیپ
  زبکرمتم  هّیوقلابب  هدبید  هزبب  ربب  رتبشیب ار  دوبخ ی ابه  هبمانرب ، مربج  بابکترا ی ابه  هبنیمز  فذبح و  ابه تصرف تیریدم
  .(119-119 ،0199 ،ینیئوخ ،یگیبرکش)دزاس یم



 922 ...یعامتجا یریگشیپ یاهشلاچ یسررب

  میاربج زا یعامتجا یریگشیپ یور شیپ یاه شلاچ ،یا هناخباتک رازبا اب و یفیصوت -لیلحت شور هب ،شهوژپ نیا رد
 و  رادبم  دبشر  یعابمتجا یریگشیپ تمسق ود هب دوخ یعامتجا یریگشیپ هک دریگ یم رارق هعلاطم دروم یطیحم تسیز
 .تخادرپ میهاوخ اه نآ یسررب هب همادا رد هک دوش یم میسقت رادم هعماج یعامتجا یریگشیپ
  هبچ ات یعامتجا یریگشیپ هک میتسه زالاوس نیا هب ییوگ خساپ لاتندب هلاقم نیا رد هتفگ شیپ بلاطم هب هجوت اب اذل
     عوبن نبیا یریگرابکب رد دوبجوم ی ابه   شلابچ هبکنیا رگید و تسا رثوم یطیحم تسیز میارج زا یریگشیپ رد نازیم
 ؟تسیچ یطیحم تسیز میارج زا یریگشیپ

 طبترم میهافم لیلحت

 تسیز طیحم
      یروبهمج یبساسا نونابق هبلمج نبم اهروشک زا یرایسب یساسا نیناوق و یللملا نیب یاه نویسناونک و زادهاعم رد
 ، تبسیز       طیبحم ببتک زا یبخرب رد ابما .تبسا هدبشن نایب ”یناسنا یایفارغج“ هژاو زا یقوقح فیرعت ،ناریا یمالسا
      و دوبجو هبک یتبسانم یدابم طیبحم ، تبفگ ن اوبت یم تسیزط یحم زا یلک فیرعت رد .تسا هدمآ هژاو نیا فیرعت
 .دشاب یم قلعم زارذ و اوه ،بآ زا بکرم تسا نآ هب طونم ناروناج و ناهایگ یمامت و ناسنا زایح رارمتسا

    .تبسا هدبش ربیتعت ،دراد شنک مهرب نآ اب و هتفرگارف ار زایح دنیارف هک یطیحم“ هب تسیز طیحم ،رگید فیرعت رد
   لبک و هدبش لیکشت دنا هدش هتخاس ناسنا تسد و رکف اب هک ییاهاضف زین و یناسنا عماوج ،تعیتط زا ،تسیز طیحم
   .(11 ،1199 ،یمساق)دریگ یم ارف ار (رفسویب) هرک تسیز ینعی نیمز ی هرک یتسیز یاضف
 :تسیز طیحم هب رظان فادها و یعامتجا یریگشیپ
 یماگنه ات دلوت ماگنه زا ات دراد یعس یریگشیپ زا عون نیا ،دشاب یم یعامتجا یریگشیپ مرج زا یریگشیپ عاونا زا یکی
  ربمع  فبلتخم نارود زا  کبی  ربه رد هک ار ییاهروتکاف و لماوع و للع دشاتیم هعماج رد رمع ندنارذگ لاح رد درف هک
 زا  عنابم و  دبیامن  ییابسانش  مربج  بابکترا  یوبس هب یو ندش هداد قوس یارب دشاب یرتسب و هنیمز تسا نکمم ناسنا
 یاه تّییلاعف زا یخرب طسوت ناسنا .درتب نیب زا ار اهنآ و دیامن هزراتم اهنآ اب دمآ دوجوب هچنانچ ای ددرگ اهنآ ندمآ دوجوب
  طبسوت  بابخ ندومن هدولآ ،اه هداج و ینوکسم قطانم و اه هناخراک هب عرازم و اه غاب لیدتت ،ییادز لگنج دننامه دوخ
 و هدش باخ بیرخت ثعاب ،نآ زاّققتشم و تفن ،ازوترپ داوم یاه دنامسپ ،ییایمیش داوم ،اه بلاضاف ،اه شکتفآ ،اه دوک
 نآ یاج هب دسر یم رظن هب .تسا هدرک لیدتت ریوک هب ار یدایز زیخلصاح یاه نیمز و هداد شهاک ار نآ ندنایور زردق
  میبنک زازاجم لامعا نآ زا سپ و دنوش فّقرصت یّقلم یضارا ای و دنوش هدز شتآ ای دنوش عطق ناتخ رد میهدب هزاجا هک
  هبب  دوبش عطق یتخرد رگا هک مینک هتساحم سپس و تسا رادقم هچ هب مئارج نیا زا یریگشیپ هنیزه هک مینک هجوت ادتبا
 زا سپ لاح ،دش رّیوصتم یتمیق ناوت یمن یعیتط عبانم و ناتخرد یارب هک دومن رّیوصت ناوت یم ؛میا هدید نایز رادقم هچ
 یم عطق روط هب میریگب رظن رد رگا زین ار زازاجم لامعا و یسرداد و فشک و بیقعت ،قیقحت یاه هنیزه ،مرج باکترا
 .(119-919 ،0199 ،ینیئوخ ،یگیبرکش)تسا نامرد زا رتهب یریگشیپ هک تفگ ناوت
  راربق  یبسررب و  هبعلاطم  دروبم  هخابش ود  ابی دعب ود رد ار یعامتجا یریگشیپ میناوت یم هتفگ شیپ بلاطم هب هجوت اب
  مرج زا رادم عامتجا یریگشیپ (ب مرج زا رادمدشر یریگشیپ (فلا .(11 ،7199 ،یودهم)میهد
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  لیکبشت  ینابکرا و رصانع هچ زا یریگشیپ زا عون نیا هک مینیتب دیاب ادتبا رد رادم دشر یریگشیپ یسررب و هعلاطم یارب
  هدبنهد  لیکبشت  ربصانع  مییوبگب  میناوبت  یبم.میرتب یپ نآ تیهام هتمیناوتب نآ ناکرا و رصانع لیلحت اب ات تسا هدیدرگ
  اربیز ،(1-1 ،0199 ،ناراکمه و یدومحم) هناسر و نالاسمه هورگ و هسردم ،هداوناخ :زا دنتراتع رادم دشر یریگشیپ
 رثکادح اذل دنراد اهنآ اب ار لماعت نیرتشیب و دروخرب نیرتشیب ناناوجون و ناکدوک هک دنتسه یدارفا رصانع زا هتسد نیا
 ، هداونابخ  هبک  تبسا  لبیلد  نیبمه  هبب . تبشاد دنهاوخ دارفا نیا زا یفنم ای تتثم تهج رد زین ار یریذپریثأت و یریگدای
 .دنا هتسناد رادمدشر یریگشیپ هدنزاس و هدنهد لیکشت رصانع ءزج ار هناسر و نالاسمه هورگ ،هسردم
  رادم دشر یعامتجا یریگشیپ موهفم -

 نیا رد و ددرگ لمع هصرع دراو ناناوجون و ناکدوک تیصخش یریگ لکش نارود رد ات تسا نآ رب رادمدشر یریگشیپ
 و  ددربگ نانآ روهت و زورب زا عنام و دیامن ییاسانش ار مرج یاه هشیر نامه ای رطخ یاهروتکاف و لماوع و للع نارود
  هبک یروطب دوش تیبرت یناور و یحور رظن زا لداعتم و ملاس یدرف بیترت نیدب ات دیامن هلباقم اهنآ اب زورب زروص رد
 راتفر هعماج رب مکاح یاهراجنه و موسر و بادآ اب رتوسمه و ددرگ هنامرجم و هناراکهزب لامعا بکترم رتمک هدنیآ رد
  ییابناوت راذیاپ دوتهب لاتند هب یریگشیپ عون نیا.دوش هداد قوس هناراکهزب لامعا و ینکشراجنه یوس هب رتمک و دیامن
 (99 ،0199 ،یدواد ،دنم هرهب ).تسا یراکهزب یایند هب نانآ شیارگ رطخ هک تسا یلافطا یعامتجا

  یبم  یعبس هک دارفا تیصخش نیوکت و دشر ،یریگ لکش فلتخم لحارم هب دراد صاصتخا یریگشیپ عون نیا نیاربانب
 هداد  قوبس زا  عنابم  نابس  نیدبب و دیامن رقتسم ناکدوک رد ار ملاس تیصخش فلتخم لحارم رد هلخادم قیرط زا دیامن
 .(199-999 ،0199 ،روپزاین)دوش یعامتجا دض لامعا و مرج یوس هب نانآ ندش
 مرج زا رادم عامتجا یریگشیپ -

 ، هداونابخ :لاثم ناونع هب) دریگ یم زروص یعامتجا یاهداهن و طیارش رییغت روظنم هب یتالخادم ،یریگشیپ عون نیا رد
 .دنشاب یم راذگریثات مرج باکترا رب هک (..و اه نامزاس ،یعامتجا یاهراجنه ،ناتسود
 و  دبیامن  ییابسانش  هبعماج رد ار از  مربج لماوع و للع و اه هنیمز هک تسا نیا شفده رادم هعماج یعامتجا یریگشیپ
 رد ار نآ  زاریثأبت و  رابثآ لقادح ای دیامن یثنخ ار اهنآ هکنیا ای ددرگ اهنآ روهت و زورب زا عنام ییاه همانرب هئارا اب سپس
 ، یبگنهرف ی ابه  هبمانرب و  ریبادبت و اه هویش زا هدافتسا اب ات دراد یعس رادم هعماج یعامتجا یریگشیپ .دهد شهاک هعماج
 هعماج رد لماوع نیا رگا و ددرگ از مرج لماوع دشر و روهت زا عنام ...رقف اب هزراتم ،ییاز لاغتشا ،یعامتجا ،یداصتقا
  هبب ار نآ  رابب نایز و ءوس راثآ ای درتب نیب زا ار اهنآ و دیامن هلباقم اهنآ اب تسا هدرک ادیپ دشر وزورب و روهت لیلد ره هب
  موبمع  یاربب  هبکلب  تبسین هعماج زا صاخ هورگ ای رشق کی یور رب شیاه همانرب یریگشیپ زا عون نیا .دناسرب لقادح
 دیامن یم ششوک و شالت یریگشیپ زا عون نیا عقاو رد دنشاب یم هعماج صاخشا هیلک نآ ناتطاخم و تسا هعماج دارفا
  .دهد قوس مرج باکترا یوس هب ار دارفا تسا نکمم هک از مرج لماوع زا دیامن باپ و ملاس ار عامتجا طیحم ات

 و بادآ  هبعومجم     یبنعی گبنهرف زا داربم .دنبشاب یم داصتقا و تلود ،گنهرف یریگشیپ عون نیا هدنهد لیکشت ناکرا
 مارتحا اهراجنه و اه شزرا نآ هب هعماج دارفا کت کت رگا لاح ،هعماج کی مدرم یاه راجنه و اه شزرا و ننس و موسر
 و  هزبب  نوبچ  هزبب باکترا مدع ینعی نیا دنهدن ماجنا نآ فلاخ رب یلامعا ای لمع و دنیامنن ضقن ار اهنآ ینعی دنراذگب
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 تیامح دروم هک اهراجنه و اه شزرا زا هتسد نآ هچ هعماج رب مکاح یاه شزرا و اهراجنه ضقن زا تستراتع فارحنا
    مربج هبک ابهراتفر و  ابهراجنه زا  هتبسد نآ  هبچ و ددر بگ یم بوسحم مرج نآ ضقن هک تسا هعماج نادرمتلود یمسر
 .تسا مومذم یرما هعماج و فرع هاگدید زا اما تسا هدشن یراگنا

  دوبش  تبیاعر و ظفح نآ یاهراجنه و اه شزرا هعماج کی رد رگا دشاب رثوم نآ تملاس و ظفح رد دناوت یم نکر نیا
 هب مدرم هکنیا یارب .دبای شهاک زافارحنا و مرج ،هزب نازیم هعماج نآرد هک میشاب راودیما یدایز رایسب دح ات میناوت یم
 زا  مبعا مزال  یاهرتبسب و  ابه  هبنیمز ، نیلوئبسم  مبهو  هداونابخ مه دیاب دنراذگب مارتحا دوخ هعماج یاه شزرا و لوصا
 .(119 ،7199 ،ینامرک هدازدمحا) دنیامن داجیا هعماج رد ار یملع ،یعامتجا ،یداصتقا
 یطیحم تسیز مرج و یگدولآ فیرعت
 یگدولآ زا روظنم ،نیاربانب .تسا هدش هتفرگ یکاپان یانعم زا هک تسا سوتولپ ینانوی هملک زا قتشم یگدولآ حالطصا
    هبک یروبط هبب ، هدبش هریغ و طیحم ،بآ ،اوه ،نیمز هب فیثک ای رضم داوم ندوزفا ثعاب هک یدنیآرف زا تسا زراتع
    یبطیحم تبسیز زارابسخ یاج هب بلغا ،یگدولآ زراسخ ای و یگدولآ حالطصا .دشاب بولطمان هنیهب هدافتسا یارب
 همدص.(Springer,1977,556-557, Redgwell,1992,7)دشاب هتشاد یرت هدرتسگ موهفم دناوت یم اما ،دوش یم هدافتسا
  زاعونبصم ،ناسنا هب یتناج ضراوع همه لماش و تسا هدش فیرعت تسیز طیحم یقوقح دانسا رد تسیز طیحم هب
 .(Marie Louise,2009,155-159)تسا تسیز طیحم و وا

  لوبصا رد .تسا یگدولآ زا هداس فیرعت کی ،روآ نایز ای بانرطخ یاهزیچ هوالع هب تسیز طیحم رد یفنم زارییغت
       زا دبیاب تبسیز طیبحم زا تبتافح روبظنم هبب هک تسا هدش هراشا اهنت ،1119 ویر هیمالعا و 1019 ملهکتسا هیمالعا
 EPA9        فبیرعت قبابطم .تبسا هدبشن هبیارا یگدوبلآ زا ینبشور و حیرص فیرعت چیه اما ،دوش یریگولج "یگدولآ"
          درکرابک عنابم تبیفیک ابی ییایمیبش زابتیکرت هبک نبیا لبیلد هب دشاب یم تسیز طیحم رد هدام کی روضح «یگدولآ»
  هبب 1 بابپ یاوه نوناق قباطم .(1)دنک یم داجیا ار یبولطمان یتشادهب و یتسیز طیحم زارثا و تسا یعیتط یاه دنیآرف
  هتخابس ی ابه هناسر ریاس و بآ یکیژولویدار تیمامت ،ییایمیش ،یکیژولویب ،یکیزیف زارییغت حالطصا نیا لاثم ناونع
    یگدوبلآ نبپاژ رد زابفالتخا لصف و لح همانعطق متسیس ساسا رب .تسا هدش فیرعت ناسنا زا یشان ای ناسنا تسد
 :تسا ریز دراوم لماش یطیحم تسیز
 ، زابشاعترا ، زوبص ،  بابخ یگدوبلآ ،(لماش)بآ یگدولآ ،اوه یگدولآ ،یتسیز طیحم تتافح اب لخادت نایم رد -9
     فبیرعت یبطیحم تبسیز یگدوبلآ ،عوتطمان یاهوب و دشاب یم نیمز یرافح زا یشان تسشن یانثتسا هب نیمز تسشن
 .ددرگ یم
 هدرتسگ قطانم رب رثوم-1
 یناسنا یاه تیلاعف ریاس و راک و بسک زا یشان-9
 دنتسه هریغ و ناسنا یگدنز اب طتترم هک دراد ناروناج و ناهایگ زین و ناسنا تمالس اب یکیدزن طاتترا -1
( Environmental Dispute Resolution System in Japan,2011,6). 

                                                           
1- Environmental Programe Agency- EPA 
2- The Clean Air Act(CAA) 
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  یبم ناسنا طسوت تسیز طیحم هب یژرنا ای داوم میقتسم ریغ ای میقتسم دورو ار یگدولآ ،ییایرد تسیز طیحم قوقح
 زین ناسنا تمالس یارب یارب یتح و ،تسایرد رد زادوجوم مامت ررض هب هک یلکش هب ،دراد یکانرطخ زارثا هک دناد
     هعبسوت یدابصتقا و یرابکمه نامزابس ، بوچرابچ نیمه رد .( Caspian Sea convention,2003,6) تسا بانرطخ
    ربیغ ابی میقتبسم روط هب ناسنا طسوت تسیز طیحم هب ییاه یژرنا ای داوم دورو» :دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار یگدولآ
 ،    دبسرب بیبسآ متبسیس وبکا و هدنز عبانم هب ،دتفیب رطخ هب یناسنا تشادهب اه نآ راب نایز زارثا هجیتن رد هک میقتسم
 «    دببشاب هتببشاد لخادببت تببسیز طیببحم زا عورببشم یاببه     هدافتببسا رببگید اببب اببی و دببنک لببتخم ار زاببناکما
(www.oecd.org/environment). نابسنا طسوت دیاب رضم رثا یگدولآ هک تسا نیا فیرعت نیا صاخ یاه یگژیو زا  
  ابه   تبلود یبللملا نیب تیلووسم بجوم ییاه یگدولآ اذل .دوش داجیا یعیتط طیحم هب بانرطخ داوم ندرک هفاضا اب و
  ربه»    زا تبسا زرابتع یبملع فیرعت یانتم رب تسیز طیحم یگدولآ نینچ مه .دشاب هتشاد یناسنا أشنم هک ددرگ یم
  میقتبسم روط هب و ددرگ نکممان اه نآ زا نیشیپ هدافتسا هک یروط هب طیحم لکشتم یازجا یاه یگژیو رد رییغت هنوگ
   زا تبسا زرابتع یگدولآ یرگید فیرعت اب قباطم .«دزادنا هرطاخم هب ار هدنز زادوجوم زایح و عفانم میقتسم ریغ ای
    زا یربگید فبیرعت رد نبیا رب هوالع ."نیمز ای بآ ،اوه یکیژولویب و ییایمیش ،یکیزیف صاوخ رد بولطمان رییغت"
   هبک دبش اب یا هزادبنا هب ،طیحم رد ییایمیش لماع کی تظلغ هک دوش یم داجیا ینامز یگدولآ» هک تسا هدمآ یگدولآ
-11-91 ،1199 ، یدهبشم)«دوش یتخانش موب زارییغت هجیتن رد هدنز زادوجوم هلیسو هب یکیژولویزیف شنکاو ثعاب
 ،      مارآ سونابیقا بوبنج هبقطنم تبسیز طیبحم و یبعیتط عبانم زا تتافح یارب ایمون نویسناونک 1 هدام ف دنب .(179
 ندش هفاضا ،میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب ،ناسنا طسوت "یگدولآ" یانعم» :تسا هدومن فیرعت نینچ نیا ار یگدولآ
    نابیز زاربثا هبب رجنم دایز لامتحا هب ای و هجیتن رد هک تسا (بصم هلمج زا) ییایرد تسیز طیحم هب یژرنا ای داوم
  زا ییابیرد ی ابه  تبیلاعف یارب یعنام ،رشب تمالس یارب زارطخ ،ییایرد زایح و یگدنز عبانم هب بیسآ ناونع هب راب
  یهابفر زاناکما شهاک و ایرد بآ زا هدافتسا تیفیک رد لالتخا ،ایرد زا عورشم یاه هدافتسارگید و یریگ یهام هلمج
  .Noumea convention,1986,16) )«تسا هدش یفرعم
  هتبشاد  مالبعا  ییابیرد یگدولآ فیرعت رد 9 هدام 9 دنب رد ندع جیلخ و خرس یایرد زا تتافح یا هقطنم نویسناونک
  تبسا ییایرد تسیز طیحم هب یژرنا ای داوم ندش هفاضا ،میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب ،ناسنا طسوت یگدولآ» :تسا
   هبلمج زا ییابیرد ی ابه تیلاعف هب ناسنا تمالس یگدنامزاب زارطخ ،هدنز عبانم هب بیسآ لثم ار یروآ نایز زارثا هک
 Jedda)      دراد لاببتند هببب یهاببفر زاببناکما شهاببک و اببیرد بآ زا هدافتببسا تببیفیک رد لالتببخا ، یرببیگ یهاببم

Convention,1986.6).  
 فیرعت رد 1 هدام9 دنب رد 7771 ،رضم و بانرطخ داوم طسوت  داوح یگدولآ هب یراکمه و هلباقم ،یگدامآ لکتورپ
 و  یزوبس  شبتآ هلمج زا ،تساءاشنم نامه اب عوقو زا یا هعومجم ای عوقو» :دراد یم راعشا نینچ نیا یگدولآ هعقاو
       و ددبنویپب عوبقو هبب یمبس و بابنرطخ داوبم راشتنا ای ییاهر ،هیلخت هجیتن رد تسا نکمم ای و هجیتن رد هک ،راجفنا
 ،  دبیامن حربطم روشک دنچای کی هب طوبرم عفانم ای یلحاس طخ ای و ییایرد تسیز طیحم یارب یدیدهت تسا نکمم
 .(hns protocol,2000, 4)«دشاب یم زاین دروم یروف شنکاوای یرارطضا مادقا هک
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 1  هدابم 1     دبنب قبابطم لابثم روبط هب ؛تسا هدش هتخادرپ یگدولآ فیرعت هب زین اهروشک یخرب یلخاد قوقح ماظن رد
      زابصتخم رد ربییغت هبنوگره زا زرابتع تبسیز طیحم یگدولآ 9119 بوصم مانتیو تسیز طیحم زا تیامح نوناق
   میقتبسم ربی غ ابی میقتسم دورو هب» یگدولآ دنله قوقح رد .تسا یطیحم تسیز یاهدرادناتسا ضقن و تسیز طیحم
   وربتکلا و شابعترا ، ادبص ، ابمرگ ،اه یژرنا لیتق زا ،دنیوگ نیمز و اوه ،بآ رد یناسنا یاه تیلاعف رثا رب یژرنا ای داوم
 ،  یبگنهرف  اربیم ،لاوما هب زراسخ و تسیز طیحم تیفیک ،ناسنا یتمالس رب یراب نایز زارثا یاراد هک اه سیطانغم
 .«دشاب تعیتط زا عورشم یاه هدافتسا ریاس اب تمحازم ای تعیتط یتخانش اتیز یاه شزرا بیرخت
 زا ار  فبیرعت نیا ،یمالسا زازاجم نوناق 111 هدام و 9199 بوصم تسیز طیحم یزاس هب و تتافح نوناق 1 هدام 
  داوبم نتخیمآ ای شخپ زا تسا زراتع تسیز طیحم نتخاس هدولآ زا روظنم» :دهد یم هیارا «یطیحم تسیز یگدولآ»
   هبمه یاربب       هبک یروبط هبب ار نآ ییایمیبش ابی یبکیزیف  تبیهام هک ینازیم هب نیمز ای باخ ای اوه ای بآ هب یجراخ
   و (نابسنا ربیغ و ناسنا) تسیز طیحم رصانع همه هب هجوت فیرعت نیا یگژیو .«دهد رییغت دشاب بانرطخ زادوجوم
  نابیب هدش هیارا یطیحم تسیز یگدولآ زا هک یرگید فیرعت .تسا فیرعت نیا رد روحم ناسنا و تعیتط یاهدرکیور
    هبک یروبط هبب ،تسیز طیحم هدنهد لیکشت ءازجا یاه یگژیو رد رییغت هنوگره زا تسا زراتع یگدولآ» هک دراد یم
     هرطابخم هبب ار هدبنز زادوبجوم زایح و عفانم میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب و ددرگ نکممان اه نآ زا نیشیپ هدافتسا
 .دوش یم یناهج زاکرتشم و تسیز طیحم هب زراسخ و ررض دورو ثعاب اه یگدولآ نیا .(191 ،1199 ،ییاتف)«دزادنا
 ،  یبطیحم تبسیز یگدولآ هک تسا نیا دشاب یم طاتنتسا لباق و برتشم قوف فیراعت رد هک یا هلاسم دسر یم رظن هب
 .دزاس یم ینوگرگد و رییغت راچد ار نآ و هدز مه رب ار تسیز طیحم نزاوت و لداعت هک تسا یدنیآرف

 یطیحم تسیز میارج زا رادم دشر یریگشیپ رب مکاح یاه شلاچ
 ساسارب سپس و دریگ ماجنا نآ یتاعلاطم دنور و ریس دیاب ادتبا دوش ارجا یاهمانرب و حرط دهاوخب یا هعماج رد هاگره
 رد  یعناوبم و زال کبشم ًااملسم هزات و عیدب و دیدج تسا یرما نوچ اذل .ددرگ ارجا و نیودت ییاه همانرب هلصاح جیاتن
 زا  رادمدبشر  یریگبشیپ  سابسا نیمه رب .دوش یم هتفگ شلاچ نآ هب ًااحالطصا هک دراد دوجو نآ یارجا و ماجنا هار رس
  ورببور یی ابه  شلابچ و زال کبشم  ابب ارجا و لمع هلحرم ات هتفرگ یتاقیقحت و یتاعلاطم ریس زا دوخ ریسم رد زین مرج
 .درک میهاوخ هراشا اهنآ زا یخرب هب همادا رد هک دوب دهاوخ
 (ندوب هدزابرید) تدمدنلب رد رثا -

  عوبن  نبیا  یعبس و  فدبه هک ددرگیم مولعم و صخشم دوش یم هتفگ زین سردوز یریگشیپ نآ هب هکرادمدشر یریگشیپ
  یبثنخ ار  ابهنآ و ییاسانش ار رطخ للع و لماوع ناناوجون و ناکدوک دشر فلتخم یاه هرود رد هک تسا نیا یریگشیپ
  هداز یلوبتم)  ددربگ  نابناوجون و  نابکدوک  طبسوت  هبناراکهزب یاهراتفر زورب زا عنام بیترت نیدب و دهد شهاک ای دیامن
 (119 ، ،1199 ،ینییان
 ، هداونابخ زا  دبنتراتع  هبک  ددربگیم ریذپ هعماج اهنآ طسوت درف هک ار ییاهداهن و اه طیحم دراد یعس رادمدشر یریگشیپ
 و اه طیحم نیا رد تسا نکمم هک ار یلماوع و للع و دهد رارق یسررب و هعلاطم دروم هسردم و نالاسمه هورگ ،هسردم
  دبض و  یبشزرا  دبض  لابمعا  یوبس  هبب  ناوبجون و بدوک ندش هداد قوس یارب ددرگ بوسحم یرتسب و هنیمز اهداهن
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  فدبه. دبیامن رت گنر مک ار اهنآ راثآ لقادح ای درب نیب زا ار اهنآ ناوت دح رد سپس و دهد رارق ییاسانش دروم یراجنه
 یارب اذل .تسا هدوب هچ از مرج لماوع دنبایرد ات تسا یگلاس 19 ات یکدوک نارود زا دارفا هعلاطم یریگشیپ عون نیا
  نبیا دو بش  یبم هتفگ حالطصا هب میراد ینالوط ینامز زدم هب زاین مییامن هدعاشم المع ار یریگشیپ عون نیا جیاتن هکنیا
 .تسا هدزابرید یریگشیپ عون
  شهابک ار  لبماوع و للع نیا دیاب هنوگچ هک میاهداد یروئت و زت لاح میا هدرک ییاسانش ار رطخ لماوع و للع ام اریز
 یتیبرت و یشزومآ یاه همانرب هئارا قیرط زا دراد یعس رادمدشر یریگشیپ دش هتفگ هک روطنامه نوچ و درب نیب زا ای داد
 ددرگ ناناوجون و ناکدوک یراکهزب عنام هعماج رب مکاح یاه شزرا ندرک هنیداهن و ندرک ینورد زروص هب یگنهرف و
  یژولوئدبیا  کبی و شزرا  کبی ، روابب کی ،رما کی ندرک هنیداهن اریز تسا رتنامز و هدزابرید ،زدمدنلب ًااتعیتط رما نیا
 و  اهبشزرا  ندبش  هبنیداهن و  ندبش  یبنورد هک تسا ناسنا یدوجو و یرطف یاه هصیصخ زا نیا .زدمدنلب تسا یراک
  تبسا  یربما یو  تبیبرت و  شزوبمآ ، شروربپ  ربگید  یترابتع هب و یو رد هعماج رب مکاح لوصا اب وسمه یاهراجنه
 .دراد نامز رذگ هب زاین هک یجیردت

 یداصتقا لئاسم -
 یسررب و هعلاطم یریگشیپ عون نیا یعس و فده هک یتفگ رادمدشر یریگشیپ هدنهد لیکشت ناکرا و رصانع تمسق رد
  نبیا رد از  مربج  لبماوع و للع ات ددرگ یم ریذپ هعماج اهنآ طسوت ای اهنآ رد درف هک تسا ییاه طیحم و اهداهن یور رب
 ای و دیامن یثنخ ار اهنآ ای دوش للع نآ ندمآ دوجوب عنام ییاه همانرب هئارا اب سپس و دیامن ییاسانش ار اه طیحم و اهداهن
  مربج ی ابه هنیمز رد صصختم یدایز دادعت دیاب رما نیا یارب مینیب یم لقع مکح هب اذل .دهد شهاک ار اهنآ راثآ لقادح
 یسررب و هعلاطم هنیمز نیا رد لاس نیدنچ هک دنوش مادختسا و تیبرت ...و یئاضق ،یسانشناور ،یعامتجا مولع ،یسانش
 . دبنیامن  هدابیپ هعماج رد ینعی دنهد رارق یبایزرا دروم یبرجت زروص هب دنا هدروآ تسد هب هک ار یجیاتن سپس دنیامن

  هبک  یربگید نامزاس و داهن ره ای تلود رگا هک دراد یدایز رایسب یلام زاناکما و هجدوب هب زاین ییاههژورپ نینچ ماجنا
  مابجنا  هبب ار  دوبخ  هژوربپ  دوبب دهاوخن رداق دشاب هتشادن رایتخا رد یفاک هجدوب دناسرب ماجنا هب ار هژورپ نیا دهاوخیم
 .دشاب یداصتقا و یلام شلاچ و ینارگن و هغدغد دناوت یم هزوح نیا رد اه هغدغد زا یکی نیاربانب ،دناسرب

   هناریگشیپ جیاتن و راثآ دروآرب یراوشد -

  زاریثأبت و  جیابتن و یتاعلاطم ریس اریز دراد زدم ینلاوط ینامز هزاب هب زاین رادمدشر یریگشیپ دش هتفگ هک روط نامه
 تسادیپ شمان زا هک روطنامه یریگشیپ عون نیا فده دریگب زروص ناسنا دشر نارود لوط رد دیاب یریگشیپ عون نیا
  یگدبنز  یمبسج و یحور دشر نارود لوط رد یشزومآ و یتیبرت یاه همانرب زا هدافتسا اب هلخادم قیرط زا هک تسا نیا
  هبسورپ  هبب  زابین  نیاربابنب . ددربگ نانآ یراکهزب عنام نارود نیا رد از مرج لماوع شهاک ای ندرک یثنخ و ریثأت اب دارفا
  ربییغت  ابهروتکاف زا  یبخرب رد  دربف یگدنز تیعضو و طیارش تسا نکمم نامز نیا یط رد هکدراد زدم ینالوط ینامز
 و  یببرجت زاتثا هدیقع هب انب اذل دراد ناوارف یلام عبانم و فلتخم زاناکما هب زاین یاهژورپ نینچ ماجنا نینچمه .دیامن
 .(90 ،9199 ،یلدنج) تسا راوشد و تخس یراک رادمدشر یریگشیپ درکیور هناریگشیپ راثآ و جیاتن یلمع
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  یصوصخ میرح ضقن -
 ییاهداهن و اه طیحم رد از مرج لماوع و للع ندرب نیب زا ای ندرک یثنخ و ییاسانش و فشک یپ رد رادمدشر یریگشیپ
  اذبل .دشاتیم هداوناخ داهن ،ناکرا و رصانع و اهداهن نیا زا یکی .ددرگ یم ریذپ هعماج اهنآ هلیسوب ای اهنآ رد درف هک تسا
  یریگبشیپ ، دبعب  هبلحرم رد .دش ییاسانش تقرس ای تنوشخ دننام راجنهبان یراتفر اب یزومآ شناد هسردم رد رگا الثم
 زومآ شناد نآ دروم رد دیاب هسردم سانشناور ای و رواشم اجنیا رد اذل دوش ییاسانش دیاب نآ للع هک دیوگ یم رادمدشر
 زا  وبج و  سربپ و یو  یگدبنز طیحم هب نتفر مزلتسم هدیقع هب رما نیا ًااتعیتط هک دیامن یسررب و قیقحت یو هداوناخ و
  ربما  نبیا . دبشاب یم هداوناخ یاضعا زا یکی زا لکشم هک دوش صخشم رگا هک دشاب یم وا هداوناخ و نایانشآ و ناتسود
 و  ناربگید  یبصوصخ  میربح  هبب دورو  یبنعی  نبیا هک تسوا هداوناخ اب راکددم و رواشم طسوت هطبار یرارقرب مزلتسم
 زا  یبکی  هبک  یلابح رد  نابنآ  یابهرواب و دیاقع ،راکفا یگنوگچ و اهنآ یگداوناخ طباور و لئاسم رد یسررب و شاکنک
 ی ابه   هبمانرب نیبنچمه .(09 ،0199 ،  هبلاچ هبلاچ)  دبشاب  یبم یصوصخ میرح ظفح و نتشاد اهناسنا یهمه هیلوا قوقح
   و زالکبشم لبح رد  ابه  نآ یعابمتجا ی ابه زراهم و ناکدوک یتخانش دشر زا تیامح رب زکرمتم امومع رادم هسردم
    ریثابت ابسب هبچ و دو بش  یبم  دراو نابنآ یصوصخ میرح هب یللخ رتمک ور نیمه زا دنتسه میارج لاتق رد دوخ لرتنک
 .(0 ،1199 ،یمشاه ،ینابرج)دشاب هتشاد زین یرتشیب

 رادم عامتجا یریگشیپ هدنهد لیکشت ناکرا و تیهام
  دبیامن  یبم  ابفیا  مربج زا  یریگبشیپ رد ار  یبمهم رایسب شقن گنهرف ظفح هک مییوگب میناوت یم قافو هیرظن ساسا رب
  زوربب دهاش ام دورب ندش یشلاتم و یدوبان هب ور هعماج نآ یاه راجنه و اه شزرا یتراتع هبو یگنهرفراتخاس هچنانچو
 دنتسه هعماج رب مکاح لوصا و اهراجنه و اه شزرا نیا اریز دوب میهاوخ هعماج نآ رد هنافرحنم یاه راتفر و هزب و مرج
 و  نابکرا زا  یبکی  دبنور لالحمضا هب ور و دنوش هجاوم ضرعت اب اهنآ هک ینامز و دنا هدرک ظفح ار عامتجا نآ نایک هک
  یاربب  یتبسانم  رتبسب و  هبنیمز دناوت یم گنهرف نیاربانب .تسا هدیدرگ لکشم و لزلزت راچد هعماج ظفح یلصا رصانع
  هبک  فاربحنا و هزب نازیم لقادح اب و باپ و ملاس یا هعماج نتشاد یارب هعماج دارفا کت کت و دشاب مرج زا یریگشیپ
 و  لوبصا  هبک  دبنیامن ششوک و شالت دیاب ،ناشدوخ ییافوکش و دشر و تینما و شمارآ داجیا هب ددرگ یم رجنم ًااتیاهن
  لبقتنم  زبین دوخ زا دعب لسن و نادنزرف هب یتسرد هب ار نآو دنراذگب مارتحا نآ هب و دنیامن تیاعر ار هعماج یاه سزرا
 .(11 ،1199 ،هدوتس) دنیامن

 مناوت یم زأرج هب .دشاب یم داصتقا نکر و رصنع روحم هعماج یعامتجا یریگشیپ هدنزاس رصانع و ناکرا زا رگید یکی
  تبشیعم زا  یبشان  تلاکبشم و  یرابکیب و رقف و داصتقا لماع ازج مرج لماوع و للع زا یکی عماوج همه رد هک میوگب
  تلاکبشم و رقف .تسا هدش هراشا نآ زا یریگشیپ و ییاز مرج رد داصتقا شقن هب زین ینید یاه هزومآ و نیدرد .دشاب یم
 . دبشاب  یبم  هزبب و مرج باکترا یوس هب هعماج مدرم ندش هدناشک یارب دعتسم و مهم رایسب یاه هنیمز زا یکی یداصتقا
  نابسنا ءاقب و ظفح و تمالس یارب هک دشاب یم نکسم و باشوپ ،باروخ هب زاین اهناسنا هیلک هیلوا یاه زاین زا یکی اریز
  نبیا  ینونابق و  ملابس و  تبسرد ی ابه هار قیرط زا دنناوتن یلیلد ره هب هعماج دارفا هچنانچ لاح .دشاب یم بجاو و مزال
  میناوبت  یبم .ددر بگ یم بوسحم مرج اههار نیا هک دنروآ یم ینوناق ریغ یاه هار هب ور دنیامن فرط رب ار دوخ یاهزاین
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  هبب ور  رابچان  هبب  دبیامن نیمأت ینوناق و عورشم یاه هار زا ار دوخ هیلوا یاه زاین یتلع ره هب دناوتن درف هچنانچ مییوگب
 باشوپ و باروخ دننام هیلوا زاتجاو نیمأت هب زاین ندنام هدنز و زایح همادا یارب اریز دنروآ یم مرج و فلاخ باکترا
 .(119-919 ،1199 ،نسگ)تسا رقف هویم و هرمث تیانجو مرج هنیمز نیا رد هک مییوگب میناوت یم .دراد

  هبک  دبشاب  هبعماج رد  مربج یاهرتسب و اه هنیمز زا یکی دناوت یم یداصتقا زالکشم و لیاسم و رقف دش هتفگ هچنآربانب
  لیکبشت  نابکرا و  ربصانع زا یکی نیا رب هوالع .دومن شالت دیاب نآ ندرب نیب زا یارب ناوت زروص رد ای و شهاک یارب
 همدص داهن نیا هب ًااملسم دشاب یتالکشم ای لکشم یاراد هچنانچ هک دشاب یم داصتقا رصنع رادم هعماج یریگشیپ هدنهد
 یاه بیسآ شهاک یارب نیاربانب .دبای تسد هعماج رد دوخ هناریگشیپ فادها هب دناوت یمن داهن نیا و دز دهاوخ همطل و
  هبعماج رد  یبشزرا ی ابه همانرب و اهراک ماجنا و یزاس گنهرف رب هوالع نادرم تلود یداصتقا زالکشم و رقف زا یشان
  دبنلب ی ابه  هبمانرب و  هدوبمن تیلاعف ییاز لاغتشا و یراکیب ،یداصتقا زالکشم و لیاسم عفر و ییادزرقف تهج رد دیاب
 .دنهد ماجنا صوصخ نیا رد ییانبریز و زدم

 تلود -
 و  ریبادبت  هبعماج  داربفا  شیابسآ و تینما نیمأت و عامتجا ظفح یارب عامتجا نارادمدرس و نادرم تلود عماوج همه رد
 و  تبلم هک قوقح زا یکی اریز .دنا هتفرگراکب فارحنا و مرج اب هزراتم یارب ار یفلتخم و زوافتم و ددعتم یاهراکهار
 یا  هدبیچیپ  موبهفم  تبینما  موبهفم .تسا ...و یمسج ،یعامتجا ،یداصتقا ،یلام زا معا تینما نتشاد دنراد هعماج دارفا
  ظبفح و داجیا هفیتو ًااتعیتط هک (91 ،0199 ،ینارفابروپ)دریگ یمربرد ار ناسنا یگدنز یاهروحم و داعبا یمامت هک تسا
 تینما عامتجا کی رد رگا اریز ،دشاتیم عامتجا نارادمدرس و نادرمتلود ینعی نانآ ناگدنیامن هدهع هب هعماج مدرم تینما
  دابعبا رد  عابمتجا و  روبشک نآ  هعبسوت و دشر رد للاتخا بجوم دشاب فیعض ای دشاب هتشادن دوجو نآ زا یدعب ره رد
  هبغدغد ...و  یهابفر و  یتبشادهب ،یلغش ،یداصتقا فلتخم یاهروحم رد تینما ظفح هغدغد اریز دش دهاوخ نوگانوگ
 نآ  هبجیتن و  دبنیامن نآ فرص ار دوخ ناوت و زاناکما و یژرنا رتشیب هعماج دارفا دوش یم بجوم و ددرگیم مدرم یلصا
  دش دهاوخ

  هبک  تبسا  نبیا  ربب  دابقتعا . تبسا  هدبش زکرمتم مرج زا سرت و مرج شهاک فده اب ییاه شالت رب ،مرج زا یریگشیپ
 زاناکما و رازبا هیلک نادرم تلود هکیئاجنآ زا .تسا نینکاس نایم رد ینمیا ءاقترا موهفم کی زا یشخب مرج زا یریگشیپ
  یبم  دبنهد ماجنا یتسرد هب ار دوخ هفیتو هچنانچ دنراد رایتخا دروم یتاغیلتت و ییارجا و یلام ،یئاضق ،یقوقح ،ینوناق
  تبتافح و  ظبفح  هبعماج  مدربم تینما بیترت نیدب و دبای شهاک هعماج رد فارحنا و مرج و هزب هک دوب راودیما ناوت
  .ددرگ
 یطیحم تسیز میارج زا رادم دشر یریگشیپ رب مکاح یاه شلاچ

 ندوب هدزاب رید -

  هدزابب رید و ندوب زدم دنلب هدنب رظن هب روحم هعماج یعامتجا یریگشیپ یور شیپ تلاکشم و اه شلاچ زا رگید یکی
  نبیا ی ابه همانرب و میدیسر ارجا و لمع هلحرم هب یروئت هلحرم زا ام هک یماگنه ینعی دشاب یم یریگشیپ عون نیا ندوب
  تبتثم  جیابتن و راثآ دهاش یهاتوک نامز زدم رد و یدوز هب میناوت یمن میدومن هدایپ فده هعماج رد ار یریگشیپ عون
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 زا  هبک تسا نیا یعامتجا یریگشیپ فده .میشاب ،تسا هعماج رد هناراکهزب لامعا و فارحنا ،مرج شهاک نامه هک نآ
  لاغتبشا ،یمومع نامرد و تشادهب ،گنهرف حطس ندرب الابو یتیبرت ،یشزومآ ،یتشیعم ،یداصتقا تیعضو دوتهب قیرط
  نیبب زا ار لماوعو للع نآ و هدراذگ ریثأت هعماج رد از مرج لماوعو للعو اهریغتم و اهروتکاف یور رب رقف هزراتم ،ییاز
 .دهد شهاک ای و درتب

  یریگبشیپ  عوبن  نبیا  تبیلاعف هطیح هک ییاه هزوح مینیب یم رادم دشر یریگشیپ فده و لیلحت و فیرعت ساسا رب اذل
  بوبسحم  هبعماج  ربه رد (  دابصتقا ، گبنهرف ،  شزوبمآ نوبچمه) یساسا و ییانب ریز ی اه هزوحءزج ًااتدمع دشاب یم
 رد  ربییغت  دابجیا الثم دوب دهاوخ زدم ینالوط و رب نامز اه هزوح نآ رد رییغت داجیا و اهنآ رب ندراذگ ریثأت هک دنوش یم
 نآ  ربب  مکابح یاهراجنه و لوصا تیاعر هک دورب ییوس و تمس هب یگنهرف رظن زا هعماج هک یوحن هب یگنهرف هزوح
  تبسا  نابمز رذگ مزلتسم و یجیردت یرما دوش هنیداهن اهنآ نورد رد رما نیا و ددرگ یشزرا و یساسا یرما مدرم یارب
  کبی  میهاوبخ  یبم ام هک یتقو دریگ یم زروص ًااجیردت و بدنا بدنا هک تسا یرما یشزومآ و یتیبرت روما ماجنا اریز
  مزلتبسم  ربما  نبیا  ددربگ  یبنورد وا رد رگید یتراتع هب و ددرگ بوسحم شزرا کی درف ردلمع کی ماجنا مدع ای لمع
  ینابمز  هبسورپ و  هزابب  هبب زاین دوخ نیا هک تسا رارکت و موادت مزلتسم زین تیبرت و شزومآ هک تسا تیبرت و شزومآ
  لابح  ربه رد.دومن میهاوخن هدهاشم زدم هاتوک ینامز هزاب کی رد ام ار نآ راثآ و جیاتن ینعی دراد زدم ینالوط ًااتیرقت
  رادبم  هبعماج  یریگبشیپ  تبیهام و زاذ زا یشان و تسا یریگشیپ عون نیا یور شیپ هک تسا یشلاچ ندوب هدزاب رید
  شلابچ نیا زارثا ندرک رتمک یارب دنهد ماجنا دنناوت یم صوصخ نیا رد ناراذگ تسایس و نادرمتلود هک یراک تسا
 ، یعابمتجا ، یدابصتقا  مزبلا یاه رتسب و اه تخاس ریز تعرس هب و ناوارف راکتشپ و تیدج اب دنیامن یعس هک تسا نیا
  ابب  نابمز مه و وسمه هعماج رد ار یریگشیپ عون نیا ندش ییارجا یارب مزلا یاه هنیمز هیلک یلک روط هب و...و یگنهرف
 هتشاد ار مزلا زراظن و یریگیپ زین و دنشاب هتشادن راک ماجنا رد للعتو هفقو هیلوا زراتسا زا دعب و دنروآ مهارف رگیدکی
  .دنشاب هتشاد زین ار مزال تعرس و دنوش ماجنا رگیدکی اب ماگمهو وسمه اه رتسب و اه هنیمز داجیا و ماجنا دنیامن یعس و
 یلوتم یاهداهن تارایتخا دودح و فیاظو ندوبن صخشم -
 ، یدابصتقا ، یبگنهرف ، یبشزومآ یاه همانرب قیرط زا ات دراد یعس روحم هعماج یریگشیپ دش هتفگ زین التق هک هنوگنامه
  گبنرمک و هداد  شهابک  هبعماج رد ار هزب و مرج باکترا نازیم ،هعماج مدرم یاه یهاگآ و یملع حطس شیازفا ،یتیبرت
  یاربجا  دبنمزاین  زبین  ربما  نبیا هک دراد یسررب و قیقحت و شهوژپ و هعلاطم هب زاین رما نیا لوا هلحو رد نیاربانب دیامن
  نبیا  دبشاب یم فلتخم یاه هنیمز رد سانشراک و صصختم دارفا هک تسادنمزاین هناریگشیپ یاه همانرب حیحص و تسرد
 ، یعابمتجا ، یبگنهرف زا  مبعا  دبنزادرپب هنیمز نیا رد مزال یاه لح هار و اه دومنهر هئارا هب دیاب ناسانشراک و ناصصختم
 ، ابهناگرا ، ابه  دابهن  ندبش  لبیخد و  ندبش  ربیگ رد  مزلتبسم  دوبخ رما نیا هک...و ،یهافر ،یقوقح ،یئاضق ،یسانش مرج
 و  ابهداهن و  ابهناگرا  نبیا هکنیا یارب.دشاب یم ییارجا هنیمز رد هچ و یشهوژپ هنیمز رد هچ فلتخم زارادا و اه نامزاس
  ادبیپ  تبسد دشاب یم هعماج رد هزب و مرج شهاک ًااتیاهن و از مرج لماوع و للع شهاک هک دوخ فده هب دنناوتب زارادا
  ربه  یاربب ی زبیر همانرب و تیریدم هب زاین رما نیا هک دشاب نیعم و صخشم اهنآ زا مادک ره فیلکت و همانرب دیاب دنیامن
 و ماع روطب یفلتخم و ددعتم یاهناگرا و اهداهن و زارادا هتفگ هب انب هک ناریا روشک رد ًااصوصخ دراد اه داهن نآ زا مادک
 .(91 ،1199 ،یهاشناریا)دراد دوجو مرج زا یریگشیپ یارب صاخ
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 هک یرورض و مزال تسا یرما روحم هعماج یریگشیپ رمارد لیخد یاه نامزاس و اه ناگراو اهداهن ی هفیتو کیکفت اذل
 یور  شیبپ زال کبشم  ابت ددرگ تیریدم و نیعم ،صخشم روشک نالوئسم صیخشت هب انب ناگرا و داهن کی طسوت دیاب
 و تخانش انامه هک دوخ فده هب ندیسر هنیمز رد دوب دهاوخ رترثوم دوب راودیما ناوتب و دوش رتمک یریگشیپ عون نیا
 نازیم شهاک ًااتیاهن و للع نآ ندرک گنرمک و شهاک لقادح ای و یزاس یثنخ ًااتیاهن و هعماج رد از مرج لماوع اب هلباقم
 .دشاب یم روشک رد هزب و مرج باکترا
 یریگ هجیتن
       نبید و تبیعبات و ناببز و داژبنزا ربظن فربص مدرم همه هدهعرب تسیز طیحمزا تتافح و یرادساپ هفیتو عقاو رد
   تنامبض و هدیبشیدنا یریبادت تسیز طیحمزا تیامح ی هنیمزرد زین فلتخم یاهروشک دشاب یم ناکمرهو نامزرهرد
      و هدوبتن ینثتبسم هدبعاق نبیازا زبین ام روشک دنا هداد رارق یطیحم تسیز نیناوق و دعاوق ضقن یارب یفلتخم یارجا
  ثبحب هب یرتمک هجوت هنافساتم اما تسا هدرک ینیب شیپ یرفیک و یقوقحزا معازا یفلتخم ریبادت زاررقم و نیناوقرد
  مربج  دبننام فلتخم مولع رد رشب تفرشیپ اب.تسا هدش نآ اب طتترم لئاسم و تسیز طیحم یاه یگدولآ زا یریگشیپ
 هزب اب هزراتم یارب زین ار یرگید یاه هویش یشنکاو هویش رب هوالع رشب ،مولع رگید یسانشناور و یسانش هعماج ،یسانش
 زورب زا ندش عنام ینعی دشاب یم مرج زا یریگشیپ اه هویش نیا زا یکی.دزادرپب یرتمک یاه هنیزه ات دومن ذاختا و ناحتما
  فدبه  تبسا  یعابمتجا  یریگبشیپ  ابهنآ زا  یبکی  هبک دشاب یم یعاونا یاراد مرج زا یریگشیپ .هعماج رد مرج روهت و
 و  یبتیبرت ، یبشزومآ ، یبگنهرف روما قیرط زا هعماج رد مرج روهت و زورب لماوع و للع ندناکشخ یعامتجا یریگشیپ
  یریگبشیپ و سر دوز  رادبم  دبشر  یعابمتجا  یریگبشیپ هخاش ود هب ناوت یم ار یعامتجا یریگشیپ .دشاب یم یداصتقا
 ریخا یاه ههد رد و دشاب یم ناوج رایسب یریگشیپ زا عون نیا .دومن کیکفت و میسقت روحم هعماج رادم هعماج یعامتجا
  .درادن ینادنچ هقباس ام روشک ردو تسا هدیدرگ سیسأت ییاکیرما و ییاپورا ناسانش مرج طسوت

 ناکدوک اصوصخ دارفا یناورو یحور و یرکف و ینامسج دشر فلتخم یاه ههرب رد ات دراد یعس رادم دشر یریگشیپ 
 و  دبیامن  ریذبپ  هبعماج ار اهنآ هعماج رب مکاح یاهراجنه و اه شزرا ندرک هنیداهن قیرط زا و هدومن هلخادم ناناوجون و
  نبیا  طبسوت  هبناراکهزب و  هبنافرحنم لامعا باکترا عنام رگید یتراتع هب و اهراجنه و اه شزرا ضقن عنام بیترت نیدب
  .ددرگ هعماج دارفا زا هورگ

  هنابسر و نالاسمه هورگ ،هسردم ،هداوناخ زا دنتراتع هک تسا هدیدرگ لیکشت یرصانع و ناکرا زا رادم دشر یریگشیپ
 و  موبسر و بادآ و دراذ بگ  یبم  یابپ نآ رد  دبلوت زا  دبعب  بدوبک هک تسا یتاعامتجا نیلوا و نیتسخن زا یکی هداوناخ
  قبیرط زا  مربج زا یریگشیپ رد یرثوم و مهم رایسب شقن هسردم و هداوناخ نیا ربانب .دزومآ یم ار اه شزرا و اهراجنه
  دنتبسه  یرادربب  وبگلا نینس رد نوچ ناکدوک نینچمه دراد دوخ نادنزرف هب هعماج رب مکاح لوصا و اه شزرا شزومآ
   طیبحم طبفح رد  هداونابخ  کبی  هداونابخ رگا اذل دنیامن یم یرادرب وگلا هداوناخ یاضعا و نیدلاو راتفر زا عیرس یلیخ
 ریذپ هعماج ،هعماج رب مکاح لوصا یاتسار رد هداوناخ نیا نادنزرف ای دنزرف هک تشاد دیما ناوت یم دشاب اشوک تسیز
  هداونابخ  هبچنانچ اما دوب دهاوخ رتمک یو طسوت یطیحم تسیز یگدولآ و میارج باکترا لامتحا زین هدنیآرد و ددرگ
   و هبسردم نیبنچمه.دور  یبم   الابب ببتارم هب صخش رارکت و نتفرگ وگلا لامتحا دشاب یتالکشم و لئاسم یاراد دوخ
   یبم تبسدب اجنآ زا ار یتیصخش یاهوگلا یخرب صاخشا هک دوش یم هتخانش یناکم ناونع هب زین یشزومآ یاه طیحم
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       رد نآ یالابب شزرا و تبسیز طیبحم زا تبیامح و ظبفح ابب طتترم یاه هاگراک و یشزومآ بتک رد رگا لاح دنروآ
   هبب یبطیحم تیسز یاه یگدولآ و میارج زا یریگشیپ رب یدایز ریثات کش نودب دوش هتخومآ دارفا هب اه ناسنا یگدنز
 .تشاد دهاوخ ههارمه
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