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 یمیحر یدهم دمحم
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 هدیکچ
  نویا رد و تسا یناهج یرت ب یاراد روشک ره رد صات یاه وچراچ زا یرادروترب نیع رد هک تسا یناهج تیلاعف یرگشدرگ 
  نویا فده و دراد دوجو نارگشدرگ قوقح زا تیامح و یت یروت یاه تیلاعف موادت یارب یلومش ناهج و ماع یاه وچراچ هطبار
     رد هوک توسا نویا هولاقم یلصا لاوس .تسا ملاس ت یز اییم زا یرادروترب قح رب دیکات اب یرگشدرگ قوقح ینابم یسررب هلاقم
 نیا شور ؟تسا هدش هت یرگن هنوگچ ملاس ت یز اییم زا یرادروترب قح هلمج زا نآ ینابم و یرگشدرگ الملا نیب قوقح نوتم
   ناوشن هولاقم یاههتفای .تسا یشهوژپ و یملع تالاقم زا هدافتسا و یاهناخباتک اههداد یروآعمج شور .تسا یلیلیت یفیصوت هلاقم
     یوترب دووجو .توسا هدووب ریتا یاه لاس رد یرگشدرگ تعنص ریگمشچ دشر ایالد نیرت مهم زا یکی الملا نیب قوقح هک دهدیم
  یاوه  یرادروب هرهب روظنم هب یخیرات و یگنهرف ،یعیبط نکاما و زکارم زا تظافح یاه هزوح رد یللملا نیب یاه همانتقفاوم و تادهاعم
  یاوه   هومانتقفاوم و تادوهاعم .ت ناد هصرع نیا رد یللملا نیب قوقح یرابگریثأت یاه شور زا یکی ناوت یم ار یعامتجا و یشزومآ
   زا توظافح نویو ناونک) ناوهج یعیبط و یگنهرف ثاریم زا تظافح دروم رد وک نوی نوی ناونک:درب مان هنوگ نیا ناوت یم ار روکبم
  مود اوکتورپ ،(۱۹۷۲) هنایل م تامصاخم نامز رد یگنهرف یاه ییاراد زا تظافح دروم رد ههال نوی ناونک ،(0۹۷۲ یناهج ثاریم
 .(۹۹۷۲)هنایل م تامصاخم ناینابرق زا تظافح دروم رد (۷۱۷۲)ونژ ۀناگراهچ یاه نوی ناونک هب یقایلا اکتورپ ،(۷۷۷۲)ههال
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   همدقم
    رایدسب تدیمها ادیند یاهروشک نایم رد ،دمآرد بسک ر ؤم و نیون یاه شور زا یکی ناونع هب مسیروت ای یرگشدرگ
 ،        ددنرادن یددنمتردق ۀدیلوا عبادنم و ییادنبریز عیاندص هدک اهرودشک ی دخرب یارب هک یروط هب .تسا هدرک ادیپ یدایز
  ینادهج نامزاس رسوت هدش هیهت یاه شرازگ ساسا رب .ددرگ یم بوسطم دمآرد عبنم نیرت یلصا ناونع هب یرگشدرگ
    ودبتم رودشک زا ریغ یرگید یاهروشک هب ناهج رد رفن نویلیم 213 هب میدزن 5520 لاس رد للم نامزاس یرگشدرگ
    متدفه مدی ًاادبیرقت هک دیوگ یم شرازگ نیا ،میریگب رظن رد رفن درایلیم 1 ار نیمز ۀرک تیعمج رگا .دنا هدرک رفس دوخ
    لادس رد هدک دودب هدش ینیب شیپ شرازگ نیا راشتنا لاس رد .دنا هتشاد یللملا نیب یاهرفس لاس نیا رد ناهج تیعمج
  رفادسم 0520  لادس رد رفن درایلیم می دودح هک تفر یم راظتنا ینعی ؛دنک ادیپ شیازفا دصرد 1 ات 9 رادقم نیا 0520
     مدی لادس ندیا رد و ددش ققطم اه ینیب شیپ ،دیدرگ رشتنم 0520 لاس رد هک ییاه شرازگ ساسا رب .دنشاب یللملا نیب
     تدیعمج نآ رد هدک دودب یلادس نیلوا 0520 لاس .دندرک ترفاسم دوخ یاهزرم زا جراخ هب رفن نویلیم 19 و درایلیم
    هددش هدنیزه غلادبم هک داد یم ناشن نینچ مه 5520 لاس یاهرامآ .دیسر رفن درایلیم می زا شیب هب یللملا نیب نارفاسم
          .تدسا هدودب ادیند یاهرودشک مادمت یدلم صلادخان ددمآرد  ودمجم زا دصرد 1 اب ناسمه یللملا نیب نارفاسم رسوت
     تعندص ندیا .تدسا هدروآ نادغمرا هب هصرع نیا نالاعف یارب دمآرد رالد درایلیم 2225 زا شیب یللملا نیب یرگشدرگ
     صادصتخا دودخ هدب ار نادهج یتارداص تامدخ  ومجم زا دصرد 29 و تسا هدرک داجیا لغش نویلیم 190 نینچ مه
 .(1195 ،یمرهج راختفا)تسا هداد
   دودجو .تدس  ا هدودب ردیخا یاه لاس رد تعنص نیا ریگمشچ دشر لیالد نیرت مهم زا یکی للملا نیب قوقح ،دیدرت یب
    هدب یخیرادت و یدگنهرف ، یدعیبط نکاما و زکارم زا تظافح یاه هزوح رد یللملا نیب یاه همانتقفاوم و تادهاعم یخرب
  هدصرع نیا رد یللملا نیب قوقح یراذگری أت یاه شور زا یکی ناوت یم ار یعامتجا و یشزومآ یاه یرادرب هرهب روظنم
   ثاردیم زا تدظافح دروم رد وکسنوی نویسناونک :درب مان هنوگنیا ناوت یم ار روکذم یاه همانتقفاوم و تادهاعم .تسناد
 یاه ییاراد زا تظافح دروم رد ههال نویسناونک ،(0135 یناهج ثاریم زا تظافح نویسناونک)ناهج یعیبط و یگنهرف
 ۀناگراهچ یاه نویسناونک هب یقاطلا لکتورپ ،(3335)ههال مود لکتورپ ،(1135)هناطلسم تامصاخم نامز رد یگنهرف
     نادمه هزودح ندیا رد یدللملا نیب دنس نیرت مهم .(1135)هناطلسم تامصاخم ناینابرق زا تظافح دروم رد (3135)ون 
   ندیا ردگناریو را آ ندش رادیدپ اب و یناهج لوا گنج زا سپ .تسا 0135 خروم یناهج ثاریم زا تظافح نویسناونک
  لادبند هب یکی هک تفرگ لکش هدمع شبنج ود ،میژلب و هسنارف یاهزرم نورد صوصخ هب دربن یاه نادیم رد گنج
   ندیا هدک داد خر یقافتا 3135 لاس رد .دوب هدرک لابند ار تعیبط زا تظفاطم یرگید و دوب یگنهرف زکارم زا تظافح
  تدلود مزع مالعا قافتا نیا .داد قوس رتدیدش تامادقا ماجنا و رت یدج بتارم هب ریبادت ذاختا تمس هب ار شبنج ود
 دباعم مان اب هک ناتساب رصم هب قلعتم یخیرات را آ ،دش یم هتخاس رگا هک دوب ایلع ناوسا مان اب یدس تخاس یارب رصم
     لدقتنم یردگید یادج هدب دباعم هکنآ زا سپ اما دش هتخاس دس ًااتیاهن .درک یم دوبان ًاالماک ار دنا هدش هتخانش لبمیس وبا
 .(1195 ،گنرذآ)دندیدرگ
      ادمجا مدی دادجیا سناردفنک نیا یلصا فده .دش 1135 لاس رد نتگنشاو رد یسنارفنک هب رجنم ناوسا دس ۀلداجم
    .ددنک تدظافح یددعب یاه لسن هدافتسا یارب یعیبط و یخیرات نکاما زا ات دوب ناهج ثاریم زا تظفاطم یارب یناهج
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  مدی 0135 لاس رد زین للم نامزاس رد .تفرگ رارق هعسوت و هدافتسا دروم یفلتخم یاه نامزاس رسوت اهدعب هدیا نیا
  ینادهج ثاریم نویسناونک ،حرط نیا ۀجیتن .دش میدقت ناسنا یگدنز ریطم دروم رد ملهکتسا سنارفنک هب یمسر حرط
  رد نکادما نیا .تسا هدرک تسیل یناهج ثاریم ناونع هب ار یخیرات و یعیبط نکاما زا یدادعت مان نویسناونک نیا .دوب
   .تدسا رودشک 115  رد لدطم 013    ردب لمادش ردضاح لاح رد روکذم تسیل .دنا هتفرگ رارق ایند رد یفلتخم یاهروشک
    هدب یدعیبط و یخیرادت زکارم زا تیامح رما رد هک تسا هدرک سیسأت یناهج ثاریم قودنص می نینچ مه نویسناونک
 تسیل هدهاعم نیا .دنک یم ممک تسا هدش رکذ تسیل رد زکارم نیا نتفرگ رارق لطم ناونع هب ناشمان هک ییاهروشک
   زدکارم هدک دنک یم ممک اهروشک هب و هدیدرگ رکذ یدوبان رطخ ضرعم رد زکارم مان نآ رد هک هدومن هیهت زین یرگید
 .(1195 ،ییاقآ)دننک یدنب تیولوا ار دوخ لرتنک تطت
   هدب تبدسن یمومع یهاگآ حطس شیازفا ثعاب یناهج ثاریم تسیل رد  ونتم زکارم نتشون» هک تسا هدمآ هدهاعم رد
  ردگا .دهد یم شیازفا اه نآ رارقتسا لطم رد ار یتسیروت یاه تیلاعف ًاابقاعتم و هدش اه نآ دایز رایسب شزرا و زکارم نیا
 یا  هدرتدسگ یلام عبانم دناوت یم دوش یهد نامزاس رادیاپ یرگشدرگ لوصا ساسا رب و یزیر همانرب یبوخ هب لئاسم نیا
 ، ثدطب دروم نویسناونک لمکم .دشاب راذگری أت زکرم بحاص روشک یموب داصتقا رد و دنک هناور زکارم نیا تمس هب ار
    نامزادس یمدسر نادگرا می ناونع هب نامزاس نیا .دوش یم هتخانش یناهج یرگشدرگ نامزاس مان اب هک تسا ینامزاس
  میمدصت .  ددش سیدسأت یتیسوکیزکم رد و 2135 لاس رد ًاامسر یناهج یرگشدرگ نامزاس .تسا هدیدرگ سیسأت للم
  نامزادس      هدک د یمدسر یترفادسم یاده   نامزادس یدللملا نیب ۀیداطتا یمومع عمجم ۀسلج رد یناگرا نینچ یراذگ هیاپ
        لقتدسم ینامزادس ناودنع هدب ینادهج یرگدشدرگ نامزاس نامز نآ ات .دش هتفرگ د دش نآ نیشناج یناهج یرگشدرگ
     سیدسأت ردب یدنبم ایناپدسا تلود رظن نتفریذپ اب یناهج یرگشدرگ نامزاس یمومع عمجم دعب لاس 1 .دش یم هتخانش
  نامزادس ،  ددعب لادس می .دش باختنا رظن دروم نامزاس لکریبد نیلوا و درک تقفاوم دیردام رد نامزاس نیا ۀناخریبد
   نامزادس ندیا 9220  لادس رد .دش باختنا دطتم للم نامزاس ۀعسوت ۀمانرب ییارجا رومأم ناونع هب یناهج یرگشدرگ
   نامزادس هدب 5  ینادهج یرگدشدرگ نامزاس زا نآ ناونع دش هتخانش دطتم للم نامزاس متسیس زا یشخب ناونع هب ًاامسر
 .(1195 ،ناراکمه و نوارب)تفای رییغت 0للم نامزاس یناهج یرگشدرگ
  رظادن ود ، رادکمه وضع 1 نینچ  مه نامزاس نیا .دنا هدمآرد نامزاس نیا تیوضع هب روشک 115 دادعت رضاح لاح رد
21 و مئاد    ۀدتیمک یداددعت ،  یدیارجا یارودش ،  (یلادع ندکر)  یمودمع عدمجم لماش نامزاس ناکرا .دراد هتسباو وضع 2
  .تدسا ندرا زا یئافیر بلاط نامزاس یلعف لکریبد .دشاب یم دوش یم هرادا لکریبد رسوت هک هناخریبد می و یصصخت
     ریدطم میدکطت و لادعف ۀعدسوت ،یداصتقا دشر یارب یرازبا ناونع هب یرگشدرگ تعنص ئاقترا نامزاس یلصا فده
   یدقالخا لودصا»  نیوددت شفادها هب ندیسر یاتسار رد نامزاس نیا یاهدروآ تسد زا یکی .تسا هدش مالعا تسیز
          رد قالدخا لادمعا یاردب نونادق ادی ددک مدی هدک ددنک  یدم قیوشت ار اهروشک تکرح نیا .تسا «یرگشدرگ یناهج
     نالادعف ییادمنهار یاردب هدک تسا دعاوق زا عماج ۀعومجم می یقالخا لوصا دک .دننک بیوصت و نیودت یرگشدرگ
   و یرگدشدرگ تعندص ، اده      تدلود نداد راردق بدطاخم ادب ددک نیا .تسا هدش یحارط مسیروت ۀصرع ۀعسوت یدیلک
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        هدب لادح نیدع رد و شدخب ندیا عفادنم و ددیاوف ندناسر ر کادح هب رد هک دراد دصق اه تسیروت و عماوج ،ترفاسم
   .ددیامن ینادسر   مدمک نادهج یاهروشک یگنهرف ثاریم و تسیز ریطم رب نآ یلامتحا یفنم تاری أت ندناسر لقادح
 یلصا لاوس .تسا ملاس تسیز ریطم زا یرادروخرب قح رب دیکات اب یرگشدرگ قوقح ینابم یسررب هلاقم نیا فده
   ملادس تدسیز ریطم زا یرادروخرب قح هلمج زا نآ ینابم و یرگشدرگ للملا نیب قوقح نوتم رد هک تسا نیا هلاقم
 زا هدافتسا و یاهناخباتک اههداد یروآ عمج شور .تسا یلیلطت یفیصوت هلاقم نیا شور ؟تسا هدش هتسیرگن هنوگچ
 .تسا یشهوژپ و یملع تالاقم
 یرظن درکیور
  و تدفر ، ندز رود یادنعم هب Tourns نیتال تغل رد هشیر هک هدش ذخا نتشگ یانعم هب 0روت هملک زا 5مسیروت تغل 
  رد .تدسا   هدتفای هار سیدلگنا هب تیاهن رد و هسنارف ،ایناپسا هب ینانوی زا هک دراد شخرچ و دصقم و أدبم نیب تشگرب
   نامزادس .تدسا    هدودب تحایدس لدعف زا هتفرگرب یبرع یا ه او لصا رد هک دش یم هتفگ زین حایس نارگشدرگ هب هتشذگ
  مدی 1335 لاس رد دندوب هدش هئارا 1335 لاس زا لبق ات هک یرگشدرگ فیراعت یمامت هب هجوت اب یرگشدرگ یناهج
  و ترفادسم دوخ یگدنز یداع ناکم زا ریغ یناکم هب هک یدارفا ای درف یاه تیلاعف هعومجم :درک رشتنم ییاهن فیرعت
      تدغارف تادقوا نددنارذگ زدین نادنآ ترفاسم زا فده و دننک یم تماقا اجنآ رد لاس می ر کادح و بش می لقادح
          فدیرعت ندیا لمادش هدک ینادسک سادسا ندیا ردب .دودش یمن نآ لماش دمآرد بسک و لاغتشا ریظن یفادها هتبلا .تسا
 .(1195 ،رادروخرب)دنوش یم هدیمان رگشدرگ زین دنوش یم
  یرگدشدرگ .دنتفرگ رارق هدافتسا دروم للم هعماج رسوت 1935 لاس رد راب نیلوا «تسیروت» و «مسیروت» تاحالطصا
 10    دوددح ادهنت نادهج 2135   لادسرد .دودش  یدم قالطا تعاس 10 زا شیب نامز تدم اب و روشک زا جراخ هب رفس هب
 رد 1520  لادس رد و دیسر لاس رد رفن نویلیم 101 هب رامآ نیا 1220 لاس رد اما دوب هدید دوخ هب ار تسیروت نویلیم
    کادخ اهرودشک ریادس یشدرگ و یعیبط ،یخیرات دصاقم زا دیدزاب یارب تسیروت رفن نویلیم 909 و درایلیم 5  ومجم
    ندیا هدک ددشاب هتشاد رگشدرگ درایلیم 5٫1 زا شیب ناهج 2920 لاس ات دوش یم ینیب شیپ و دندرک کرت ار دوخ روشک
  یدنعی ،ناهج یاهروشک مجنپراهچ رد یرگشدرگ تعنص .دراد ناهج رد تعنص نیا نشور رایسب زادنا مشچ زا ناشن
    دودخ هدب ار لوا هدبتر ،روشک 21 زا شیب رد و تسا یجراخ زرا بسک یلصا عبنم 1 زا یکی ،روشک 215 زا شیب رد
  رد هدک   نادنچ ،دنا هدنامن بیصن یب تعنص نیا یایازم زا زین هعسوت لاح رد یاهروشک نایم نیا رد .دهدیم صاصتخا
 و دمآرد یلصا عبانم زا یکی یرگشدرگ ،ناریا نوچمه اهروشک یخرب زج هب هعسوت لاح رد یاهروشک عطاق تیر کا
 هعسوت لاحرد یاهروشک یارب یرگشدرگ تعنص هعسوت .تسا هدوب دمآرد عبنم نیرت هدمع ریقف یاهروشک موسکی رد
    یلودصطم مدت دادصتقا و یزرا عبانم تیدودطم ،شودخم یللملا نیب هرهچ ،یراکیب یالاب خرن نوچ یتالضعم اب هک
    لادس رد ادپورا هرادق دطتم للم یرگشدرگ نامزاس رامآ قبط .تسا رادروخرب یناوارف تیمها زا ،دنهجاوم یتفن ًااتدمع
  هرادق .تسا هدرک بسک ار ناهج تسخن هبتر یرالد درایلیم 211 دمآرد و یللملا نیب رگشدرگ رفن نویلیم 511 اب 1520
   و رگدشدرگ نودیلیم 109   ادب میفیدساپایسآ ، مود هدبتر یرالد درالیم 959 دمآرد و رگشدرگ رفن نویلیم 120 اب اکیرمآ

                                                           
1 . Tourism 
2 . Tour 



 991 ...للملانیب قوقح رد یرگشدرگ ینابم

 11  هدنایمرواخ و مراهچ هبتر دمآرد رالد درایلیم 99 و رگشدرگ نویلیم 91 اب اقیرفآ ،موس هبتر دمآرد رالد درایلیم 519
 .(5195 ،یناطلس مارهب)دراد رارق ناهج رخآ هبتر رد رالد درایلیم 11 دمآرد و لاس رد رگشدرگ نویلیم
   هردیجنز ترودص هب هک یناسک هاگدید زا ؛دراد دوجو یرگشدرگ یارب یلک هاگدید ود ،هزوح نیا نادنمشیدنا رظنم زا

  و یدملع ی اده    هدبنج زا و یعادمتجا ترودص هب هک یناسک هاگدید زا و ؛تسا تعنص ،دننک یم هاگن نآ هب یدمآرد ی
     شیرودکیل و نودسرفج :تدسا هددمآ  اده    هاگددید زا یدخرب ردیز رد .دوش یم یقلت تیلاعف ،دننک یم هاگن یناسنا مولع
        .ددنرادن لودبق تعندص ناودنع هدب ار نآ و ددنا هدردک فیرعت هنیمز نیا رد اضاقت راشف و مدرم تکرح ار یرگشدرگ
      ردظن رد ربتردم تعندص نیددنچ زا یا هدعومجم ناونع هب ار یرگشدرگ تسا رتهب هک تسا هتشاد راهظا زین تیمسا
   مدی بدلاق رد ار نآ فیرعت ،یدرگناهج تعنص ندوب یدعُبب دنچ ،ینف هاگدید زا هک دراد یم راهظا زگمیکنج .میریگب

    نوددب و تدسا هددشن فیرعت نآ یتایلمع یاه صخاش اب دیلوت یلصا ریارش هک ارچ تسا هتخاس نکمم ریغ تعنص
    زدین ردگید یدخرب .دوش یمن نایامن یرگشدرگ تعنص رد یداصتقا دعُبب ،یطیطم و یگنهرف ،یعامتجا لماوع تلاخد
 ،     ددهد یدم نادشن هدک دراد دودجو یدایز دهاوش لاح نیا اب .دنا هداهن مان دود نودب تعنص ار یرگشدرگ ای مسیروت
 .(0195 ،هداز گیب)دنروآ یم رامش هب تعنص یعون ار یرگشدرگ مه زونه ناگدننک فرصم
   قادفتا رگدشدرگ می ترفاسم نایرج رد هک دوش یم قالطا یتیلاعف هعومجم هب مسیروت نوسیروم و لیم هیرظن قبط
   یروآدادی یدتح و تشگزاب ،تماقا ،دصقم هب ترفاسم ،رفس یزیر همانرب لیبق زا یتیلاعف ره لماش دنیارف نیا .دتفا یم
      ددیرخ ردیظن ددهد یدم مادجنا رفس زا یشخب ناونع هب رگشدرگ هک ار ییاه تیلاعف نینچمه .دوش یم زین نآ تارطاخ
  و لدعف و تیلاعف هنوگ ره ناوت یم یلک روط هب .دریگ یم رب رد زین ار نامهیم و نابزیم نایم لماعت و فلتخم یاهالاک
  نودسیروم و لیم عماج فیرعت نیا .درک یقلت یرگشدرگ دتفا یم قافتا رگ تحایس می رفس نایرج رد هک ار یلاعفنا
  لدبق یاه تیلاعف .5 :دنراد یناشوپمه رگیدکی اب هاگ هک تسا هدننک فرصم راتفر زا هلحرم راهچ لماش یدرگناهج زا
    و هدنازور ددیدزاب مدی یارب یزیر همانرب ای اج یرادهگن ،ناتسود و ماوقا زا وج و سرپ ،تاعالطا بسک ریظن رفس زا
   .دودش یدم زین ریسم رد هنابش فقوت لماش الامتحا هک سکعرب و دصقم هب ادبم زا رفس ماجنا .0 .رفس یارب ندش هدامآ
 .1   .ددشاب  ودنت   م رایدسب و نیدعم و تدخاونکی تروص هب تسا نکمم هک دوش یم ماجنا دصقم رد هک ییاه تیلاعف .9
  یرگدشدرگ  .رفدس براجت ی هرابرد ثطب و وگتفگ ،سکع پاچ لبیق زا دریذپ یم ماجنا رفس زا دعب هک ییاه تیلاعف
  رودشک می نانکاس رفس :(Domestic Tourism) یلخاد یرگشدرگ .5:درک میسقت  ون هس هب ناوت یم اضاقت دعُبب زا ار
  یردگید روشک زرم دراو هک نکاس ریغ نارفاسم :(Inbound Tourism) یزرم نورد یرگشدرگ .0 ناشدوخ روشک رد
     یدم جرادخ دودخ یادهزرم زا رفس دصق هب هک روشک می نانکاس :(Outbound Tourism) یزرم نورب .9 .دنوش یم
   نوردب و یزردم نورد ،(یلخاد) یموب یدرگ ناهج یاه ترابع ناوت یم ،میهد رارق روشک ار شجنس رایعم رگا .دنوش
   .تدسا یزردم نورد و یلخاد یرگشدرگ لماش هک یلخاد یرگشدرگ .5 :مینک میسقت ریز یدنب هتسد هس هب ار یزرم
  یرگدشدرگ لماش هک یللملا نیب یدرگ ناهج .9 .تسا یزرم نورب و یلخاد یرگشدرگ لماش هک یلم یرگشدرگ .0
 .(1195 ،یراصنا هداز یقت)تسا یزرم نورب و یزرم نورد
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   هعلاطم دروم طیحم
 رد ، هدودب تسیز ریطم بیرخت یاهب هب تارییغت نیا اما ،هدش داجیا رشب یگدنز رد یفرگش تارییغت ریخا نرق ود رد
  نتدشاد ، ددشاب  یدم   تدسمرس دودخ یهافر و یتشادهب ،یشزومآ ،یملع ،یکی ولونکت یاهتفرشیپ زا ،رشب هک یرصع
   تفردشیپ هیادس رد هدمآ دوجوب شیاسآ .تسا هدمآرد وزرآ تروص هب شیارب ،یگدولآ زا یلاخ و ملاس تسیز ریطم
  نتدشاد یارب ناسنا و تسا هدوب رشب شمارآ نتفر تسد زا نآ هجیتن هک هدوب تسیز ریطم بیرخت یاهب هب یروآ نف
   ردطخ رد زدین رشب هدنیآ تسیز ریطم بیرخت دنور نیا اب .دراد زاین نامزمه شمارآ و شیاسآ هب هنادنمتداعس یگدنز
 ثعاب یگمه ،هریغ و یتوص یگدولآ ،یسیطانغم ورتکلا و ویتکاویدار تاعشعشت ،اوه و کاخ ،بآ یگدولآ .هتفرگ رارق
       هرطادخم هدب ار اهنادسنا یدناور تمالدس و هددیدرگ اه ناطرس و اه تنوفع  اونا و کانرطخ و دیدج یاه یرامیب زورب
 ،   ینددعم داودم و یلیدسف ی اده  تخودس :دننام ریذپان دیدجت عبانم هژیوب عبانم فرصم ،دراوم نیا زج هب .تسا هتخادنا
 .(5195 ،اووساکرچ)تسا هدومن هجاوم میرات یا هدنیآ اب موس ناهج یاهروشک یارب هژیو هب زین ار هعسوت
   مدمک وا هدب ،  یگددنز فدلتخم یاه هبنج رد و هدناسر تفرشیپ زا یندرکنرواب حطس هب ار ناسنا ،نونف و مولع نونکا
       ردشب .ددهد مادجنا هتدشذگ زا ردت نادسآ ار اهراک و دنک لرتنک ار اهیرامیب ،ناوارف هافر هب نتفای تسد نمض ات هدرک
    یودس زا .ددنک یدم تظافح رتهب شدوخ زا ،یعیبط یاه ه داح ربارب رد و دمهف یم رتهب ار ناهج زمر و زار ،یزورما
  جارختدسا ، شیودخ ی اده  تدلاخد اب ناسنا .تسا هدومن وا هجوتم زین ار یریذپان ناربج یاهرطخ ،نونف و مولع ،رگید
    ندردک دوبادن لادح رد و هدز مه رب ار تعیبط رد دوجوم یگنهامه ،یعیبط عبانم زا تسردان یرادرب هرهب و هناصیرح
   تدصرف هدک تسا یا هزادنا هب کاخ و اوه ،بآ یاه یگدولآ نازیم .تسا تادوجوم رگید و شیوخ هراوهگ و هاگداز
   رد تعردس هدب ، ددنا هدمآ دوجو هب لاس نارازه لوط رد هک یعیبط عبانم .تسا هدناتس تعیبط زا ار ناربج و یزاسزاب
   و یگدودلآ لکدشم نونکا .دشابن هدنیآ یاه لسن زاین یوگ خساپ تسا نکمم هک یا هنوگ هب .دشاب یم ندش دوبان لاح
 ، تدسردان ی اده    هدافتدسا زا ردگا هدک هتفایرد یبوخ هب رشب و دنک یم ییامندوخ ینشور هب ،تسیز ریطم عبانم هیلخت
 ریطم ،دنکن حالصا ار تسیز ریطم زا یرادرب هرهب و یگدنز هویش و درادنرب تسد شیوخ هناهاوخدوخ و هناصیرح
  .درک دهاوخ لیدبت کانتشحو یتوهرب هب ار دوخ تنوکس
   یکی ودلویب و ییایمیدش ،  یدمتا هددننکدوبان ی اده   حالدس زا یرادبنا یور زورما لسن ،رگناریو یاه تیلاعف نیا رانک رد
 ،       لردتنک ناودت نتدشادن ادی رادجفنا ترودص رد هدک یی اده حالس ؛تسا هدومن دیلوت دوخ هک دنک یم یگدنز یکانرطخ
  یتدسیز مه ،یراکمه زج یهار ،یتیعقوم نینچ رد .درب دهاوخ ورف یدوبان و گرم ماک هب ار تسیز ریطم و اه ناسنا
    تکرادشم هدب زادین ، یگدودلآ ز  ا رود هدب و ملادس یتسیز ریطم هب یبای تسد یارب .تسین تسیز ریطم اب یهارمه و
      هددمآرد ریذدپانراکنا یتروردض ترودص هدب ،دارفا مت مت یتح و یلم ،یا هقطنم ،یللملا نیب یاه هصرع رد هدرتسگ
  .(1195 ،یفرشا یتجح) تسا
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 ناهج رد یتسیز طیحم تظافح تیعضو :1 هشقن

 (/https://en.wikipedia.org) :عبنم

   یادمد ردسوتم ،هدش ربارب 215 زا شیب 2315 لاس هب تبسن وج رد دوجوم مینبرک زاگ نازیم زین اوه یگدولآ رظن زا
  نارونادج و ناهایگ یور یدایز برخم تار ا هک هتفای شیارفا دارگیتناس هجرد می دودح هرود نیا یط رد نیمز هرک
    ددصرد مددص جندپ   و تدسیب دوددح اوه رد دوجوم نژیسکا و هدش انیرتاک و ونینلا دننام ییاه هدیدپ هب رجنم و هتشاد
      هدجیتن .دنتدسه یفادک ردشب لادس 21   یاردب ر کاددح تلاح نیرتهب رد یلیسف یاه تخوس ریاخذ .تسا هتشاد شهاک
 ، ددنا هدش ضرقنم ریخا لاس 21 رد اهنت رادناج هنوگ اهدص ،هدوب راب هعجاف زین ناهایگ و تاناویح یارب رشب تامادقا
   یرونادج هدنوگ 3   و یهادیگ هدنوگ 225   زا شیدب نادهج رد لاس ره رد نیمز سنارفنک رد یناهج ربتعم رامآ ساسا رب
   و ددمحاریوب و هدیولیکهک ،سراف یاهناتسا رد هک یناریا ریش تدم نیا یط رد ناریا رد لا م یارب .دنوش یم ضرقنم
        و گدنلپ لدسن ردضاح لادح رد و تدفر نیدب زا نارددنزام ربب لسن ای و دش ضرقنم یلکب درک یم یگدنز ناتسزوخ
     هادش ادی درودفنالب هادبور ،درز نزوگ ،یناریا شوگ هایس ،ینمکرت هابور ای کاسرک هابور ،سالاپ هبرگ ،یناریا گنلپزوی
 .(9195 ،یقایسریبد)دشاب یم ضارقنا رطخ رد یناریا رخروگ ،یناریا زارگ ،یناریا هابور
 % 29    دوددح رد هدک ددنا   هدردک دروآردب راتکه درایلیم 3/9 دودح رد ار 1520 لاس رد ناهج یاه لگنج یبیرقت حطس
 ، هیدسور :روشک 1 رد نآ موس ود دودح راتکه درایلیم 329 نیا زا هک دینادب تسا بلاج .تسا ناهج یضارا لک حطس
   .دنا هدش عقاو ورپ و الوگنآ ،یزنودنا ،وگنک ،اکیرمآ ،اداناک ،لیزرب
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 ناهج رد تسیز طیحم بیرخت تیعضو :2 هشقن

 (/https://www.carbonbrief.org) :عبنم

    تحادسم زا یدلگنج شدشوپ 11 ددصرد  نتدشاد اب (اپورا برغ لامش رد هیاسمه روشک 0) دئوس و دنالنف یاهروشک
  تبدسن  ندیا هک دنتسه ایند یاهروشک نیب رد روشک لک حطس هب تبسن لگنج حطس دصرد”مقر نیرتشیب یاراد دوخ
     و رادبراوخ نامزادس شرازدگ سادسا ر  دب .ددشاب  یدم  ددصرد 122  قاردع و دصرد 1 ناتسناغفا ،دصرد 21 هیسور یارب
- لدگنج حطس زا دصرد 9 اعومجم 1520 ات 2335 یاه لاس یط ،هدش رشتنم 1520 لاس رد هک 5دطتم للم یزرواشک
   رادتکه نودیلیم 3339 اب راتکه نویلیم 1051 زا نیمز هرک یاه لگنج تحاسم هک یروط هب هدرک ادیپ شهاک ایند یاه
   ندیا حطدس یدصرد 35 شیازفا دهاش دیآ یم نایم هب یتخرد ششوپ اب یضارا زا تبطص هک ینامز اما ؛تسا هدیسر
  .ددشاب یم ناهج رد یهایگ ششوپ یایحا و یراک لگنج یاه تیلاعف تلع هب هک میتسه روکذم یاهلاس یط رد یضارا
      خردن ادب سپدس ادما تدسا هداد خر 1220  ادت 2335 یاهلاس یط یتخرد ششوپ اب یضارا تحاسم شهاک دنور هتبلا
  نودیلیم 1205 هب ناهج ”یتخرد ششوپ اب یضارا“ تحاسم رضاح لاح رد و تسا هدوب هارمه 1520 لاس ات یشیازفا
  هدب (2335  لادس) لادس رد راتکه نویلیم 9/1 زا ریخا لاس 10 رد ایند یاهلگنج حطس شهاک خرن اما ؛دسر یم راتکه
 رد و 15/2   ایدسآ هرادق رد ،11/2 نادهج رد لگنج هنارس 1520 لاس رد .تسا هدیسر 1520 لاس رد راتکه نویلیم 9/9
 .(3195 ،ایندیعس) تسا هدوب راتکه 0/2 زا رتمک ناریا
    نیدب زا ناتدسیزود و ناگددنزخ ،نایهام ،ناگدنرپ ،نارادناتسپ تیعمج زا 21دصرد رسوتم روطب نونکات 2135 لاس زا
 29 رد  اده ناجرم ریاخذ زا دصرد 21 .تسا هدش دیدپان ریخا لاس 21 یط نوزامآ یاه لگنج زا دصرد 20 .تسا هتفر
     .ددهد یدم هدئارا رالد نودیلیرت 105    شزرا هدب یتامددخ هنالادس ناهج حطس رد تعیبط .تسا هدش دوبان هتشذگ لاس
 .دنکیم ممک هریغ و وراد ،ی رنا ،ییاذغ داوم ،ملاس بآ ،هزات یاوه نیمات هب هکیلاحرد

                                                           
1 . FAO 
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 (/https://omidrazavi.wordpress.com) :عبنم  تسیز طیحم زا تظافح صخاش رد ناهج یاهروشک یدنب هبتر :3 هشقن

   اههتفای
   نآ تدیاعر هدک تسا یقالخا تادهعت ،هدش هتفرگ هدیدان بلغا یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رد هک یمهم رصانع زا یکی
  یرگدشدرگ یارب یقالخا یاهدک تخانش ااطل نیمه هب .دیامن افیا ار یمهم شقن یگنهرف لماعت ققطت رد دناوت یم
   نامزادس یادضعا .دیامن نییعت دیدج هرازه رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت نیلوئسم یارب ار یعجرم بوچراچ دناوت یم
 ، ریدطم رب یرگشدرگ یفنم تار ا ندناسر لقادح هب ممک تهج روکذم رباوض هک دنرواب نیا رب یرگشدرگ یناهج
  .ددشاب  یدم    زادین درودم یرگدشدرگ یاه دصقم رد میقم دارفا یارب ایازم ندناسر ر کادح هب نینچمه و یگنهرف ثاریم
 ،  رودت نایددصتم  ،اده  تدلود ،دصاقم یارب ینیناوق زا تیاکح نآ هدام هن هک دشاب یم هدام هد رب لمتشم یقالخا یاهدک
 دددیکأت یددیارجا تاددکن رددب نآ مددهد هداددم و دددیامن یددم نارفاددسم و ناددنکراک ،یترفاددسم نارازگراددک ،نازددیر هددمانارب
 .(اتیب ،ییابطابط)دراد
 عماوج و مدرم نیب مارتحا و لباقتم تخانش :لوا هدام
 ، مدردم یمامت تاداع و یعامتجا ننس ،یقالخا و یفسلف یاهرواب ،بهاذم صوصخ رد فراعتم و یقالخا یاه شزرا
     و تافدص ادب گدنهامه ترودص هب دیاب یرگشدرگ یاه تیلاعف .دنوش هدرمش مرتطم و ییاسانش دیاب ارقف و اه تیلقا
       هویدش هدب ماردتحا تخاندش .ددردگ تیادده ، تادادعو موسر ،نیناوق هب مرتحا نمض ،نابزیم یاهروشک و قطانم ننس
 .روکذم یاه هنیمز رد شورپ و شزومآ یریگراک هب و نارگشدرگ تاراظتنا و هقئاذ ،یگدنز
                                                   یعامتجا و یدارفنا ییافوکش یارب یا هلیسو ناونع هب یرگشدرگ :مود هدام
 ، ناگدروخلادس ،    نادکدوک لدیبق زا ریذدپ بیدسآ یاه هورگ یدرف قوقح جیورت صخالاب و نز و درم یواست هب مارتحا
 یموب مدرم و یموق یاه تیلقا ،نیلولعم
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 یسانش نابز ای یگنهرف ،یشزومآ ،یتسردنت ،یبهذم دصاقم یارب ترفاسم لیبق زا رگشدرگ دنمدوس ماسقا قیوشت
   تاردطخ ادی و اهنآ یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یایازم اب هطبار رد صوصخ هب یلیصطت یاه هرود قیوشت و یفرعم
 اه نآ زا یشان یلامتحا
 رادیاپ هعسوت لماوع زا یکی ناونع هب یرگشدرگ :موس هدام
     ددحات و (ی ردنا و بآ صخالادب) ادهب نارگ و بایمک عبانم ییوج هفرص بجوم هک یرگشدرگ هعسوت ماسقا یمامت
   درودم و دنودش هداد تیطجرا یلطم و یا هقطنم ،یلم یتلود عجارم رسوت دیاب ،دندرگ یم دیلوت فالتا زا عنام ناکما
 .(1195 ،یولع)دنریگ رارق قیوشت
    ندیا رد نزاودت ظدفح تهج شالت و نارگشدرگ موجه عقاوم رد ریطم یور رب یرگشدرگ یاه تیلاعف راشف شهاک
 .یلطم داصتقا و یرگشدرگ تعنص رب نآ دنمدوس تار ا ندومن نوزفا روظنم هب صوصخ
      و یدعیبط ثاردیم ندرمدش مردتطم نمدض ،نآ رد یرگشدرگ عضو یانغ و تیاده و مسیروتوکا نتخانش تیمسر هب
 روکذم یاه لطم رد دوجوم تیفرظ ظفح و یلطم تیعمج
 نآ دوبهب رد هجوت دروم تاکن و یرگشدرگ رد یگنهرف ثاریم هاگیاج :مراهچ هدام
 یگنهرف ثاریم لابق رد یلطم عماوج صاخ تادهعت و قوقح
  اده  نآ زا ددیاب هک یسانش ناتساب و یرنه یاه اریم ندرمش مرتطم یاتسار رد دیاب یرگشدرگ یاه تیلاعف و اه تسایس
 ، یخیرادت را آ تیعضو حالصا و تظفاطم هب هژیو هجوت و ددرگ هرادا ،دوش هداد لاقتنا یدعب یاه لسن هب و تظفاطم
  و ددردگ ، ددشاب  یدم     زادب هددننک ددیدزاب نارگدشدرگ یارب ری ک یتروص هب هک یناتساب یاه ناکم نینچمه و اه هاگترایز
  یدعیبط ی اده     زادین هدب نتدشاد بدصعت نودب ،ناش ناکلام قوقح ندرمش نمض ،یبهذم یاه نکاما زا دیدزاب نینچمه
    تالودصطم یزادس نادسمه یاج هب هک دشاب یوطن هب دیاب یرگشدرگ یاه تیلاعف .دریگ رارق قیوشت دروم ،شتسرپ
 .(5195 ،یمساق)ددرگ اه نآ دشر و اقب هب رجنم ،یناتساب ننس و هنیشیپ ،یگنهرف
 یلطم عماوج و نابزیم یاهروشک یارب دنمدوس تیلاعف می ناونع هب یرگشدرگ :مجنپ هدام
  و یعادمتجا ،   یدادصتقا یادیازم زا ادهنآ هنالداع یدنمرهب و یرگشدرگ یاه تیلاعف اب یلطم یاه تیعمج ندوب ربترم
   نآ زا یدشان میقتدسم ریغ ای میقتسم یتروص هب هک یلغاشم داجیا رد صخالاب اه نآ ندش میهس و نآ زا یشان یگنهرف
 .ددرگ یم
         و ددردگ ددیدزاب درودم قطادنم یاهدرادناتدسا ءادقترا بدجوم هدک ددرگ یلمع یوطن هب دیاب یرگشدرگ یاه تسایس
 اج ،اه هاگداعیم یرگشدرگ تایلمع و نآ یرامعم نف هب طوبرم درکیور و یزیر همانرب .دزاس هدروآ رب ار اه نآ یاهزاین
  تودص رد و دشاب اه نآ ندرک هچراپکی شفده ،یعامتجا و یداصتقا یلطم یاه تفاب رد ناکما دح ات دیاب ،اه لزنم و
   و یلحادس یحاودن یصاصتخا تالکشم هب یتسیاب .دوش هداد یلطم یناسنا یورین هب دیاب تیطجرا ،اه تراهم یواست
 .(3195 ،کرالک)ددرگ صاخ هجوت ،یناتسهوک قطانم ای ییاتسور ریذپ همدص قطانم و یا هریزج یاهورملق
 یرگشدرگ هعسوت رد عفنیذ یاه هورگ تادهعت :مشش هدام
 ،      تافدادصت هدب تبدسن تدینما و یدنمیا صودصخ رد یتلود عجارم اب یراکمه هب یرگشدرگ ناصصختم هقالع زاربا
       بدلط ار نادشتمدخ هدک یداردفا تدهج ییاذدغ تینما و ینامرد ششوپ ،تافداصت هب تبسن تینما و ینامرد ششوپ
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    صودصخ رد هددش زیودجت یاه تیلوئسم شریذپ نینچمه و همیب بسانم متسیس دوجو زا نانیمطا لوصح و دننک یم
 .نامیپ تادهعت ماجنا رد روصق هظحالم نامز رد هنافصنم تراسخ تخادرپ و یلم تاررقم هطساو هب ییوگخساپ
  یاردب مزال ی اده   مزینادکم ینیزگیادج زا ،ناشیاه نمجنا و ربر یذ ناصصختم اب یعاسم کارتشا رد دیاب یتلود عجارم
  نادنیمطا ،  تدسا هدودمن یهدنامزاس ار اه نآ ترفاسم هک یا هسسؤم یگتسکشرو نامز رد نارگشدرگ تراسخ ناربج
 .دیامن لصاح
   صودصخ رد ددیاب ،   یدکینورتکلا لیادسو لمادش  اده هناسر ریاس و ترفاسم یصصخت تاعوبطم صخالاب و تاعوبطم
 نینچمه اه نآ .دنهد راشتنا نوزوم و هناقداص تاعالطا ،دراذگ ری أت نارگشدرگ دنور رب ناوت یم هک یعاضوا و عیاقو
 ، دودصقم نیا ماجنا یارب و دنیامن هیهت دامتعا لباق و حیطص تاعالطا ،یرگشدرگ تامدخ ناگدننک فرصم یارب دیاب
 .(1195 ،ییالوک)دبایب هعسوت زین یکینورتکلا تراجت یروانف و دیدج تاطابترا دیاب
   نارگشدرگ قوقح :متفه هدام
 ی اده       تیدوددطم مامدضنا هدب تدغارف تادقوا و تحارتدسا قح یقطنم هجیتن ناونع هب دیاب یرگشدرگ یمومع قوقح
     یمودمع هدینایب رادهچو تدسیب هدام هطساو هب هدش نیمضت تخادرپ اب هارمه یا هرود تالیطعت و راک تاعاس لوقعم
 .دریگرارق ااطل دروم یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح یللملا نیب دادارق تفه هدام و یناسنا قوقح
   تالیدطعت و ترفادسم ، تدغارف تاقوا تهج شتالیهست هک یعمج هتسد یرگشدرگ صخالاب و یعامتجا یرگشدرگ
 .ددرگ تیامح یتلود عجارم هطساو هب دیاب ،دشاب سرتسد رد و لوادتم اج همه رد
 .ددرگ لیهست و قیوشت دیاب زجاع صاخشا یارب دشرا دارفا و نازومآ شناد ،ناناوج ،هداوناخ یرگشدرگ
 نارگشدرگ ناکم رییغت هرابرد یدازآ:متشه هدام
 رد  صخالادب ،اه نآ هب طوبرم تاعالطا و یصخش یاه هداد ندوب هنامرطم قوقح زا دیاب ناگدننک دیدزاب و نارگشدرگ
          یدادصتقا تیعدضو هدک ییادجنآ ادت ددیاب نارفادسم .ددنرب هردهب ، ددندرگ یم هریخذ یکینورتکلا تروص هب هک یعقاوم
    یاردب زادین درودم ی اده     لودپ لیددبت لدباق جدیار ی اده سانکسا هب دنناوتب ،دهد هزاجا ،دنیآ یم اه نآ هب هک ییاهروشک
   یدسرتسد یجرادخ ای یلخاد تاطابترا ماسقا هب دیاب ناگدننک دیدزاب و نارگشدرگ .دنشاب هتشاد یسرتسد ،ناشترفاسم
      ددیاب و ددنرب هردهب یتدشادهب و یقودقح تامدخ ،یلطم تارادا هب ناسآ و یروف یسرتسد زا دیاب اه نآ .دنشاب هتشاد
  هعومجم)دندشاب دازآ ،   لودمعم یدسایس یادهدادرارق قبط رب أدبم یاهروشک رد ناشیلوسنک ناگدنیامن اب طابترا تهج
 .(2195 ،تشهبیدرا ،رشب قوقح یللملا نیب شیامه نیمود تالاقم
 یرگشدرگ تعنص رد نانیرفآراک و نانکراک قوقح :مهن هدام
     تارادا ترادظن تدطت ددیاب نآ هدب هتسباو یاه تیلاعف و یرگشدرگ تعنص رد مادختسا و ریگب قوقح ینوناق قوقح
  هدک یصاخ عناوم شریذپ اب نینچمه دشاب هدش نیمضت ،نابزیم مه و أدبم یاهروشک یاه تلود رد مه ،یلطم و یلم
  یدم ار اهنآ یریذپ فاطعنا ،راک تیهام ربانب بلغا ،تعنص یناهج دعب ،دوش یم اه نآ ندوب یلصف هب طوبرم صخالاب
 .دبلط
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   فدیلکت و قدح ،  نآ هدب هتدسباو یاه تیلاعف و یرگشدرگ تعنص رد مادختسا دوخ و ریگب قوقح نانکراک تسا مزال
   ییادجات و دندشاب رادروخرب یفاک یعامتجا تیامح زا دیاب اه نآ .دنشاب اراد ار موادم و یتامدقم یلغش شزومآ بسک
       هدب یعادمتجا هادفر صودصخ رد یا هژدیو تدلزنم دیاب و دوش دودطم دیاب ناشیا یلغش تینما مدع ،تسا نکمم هک
  دادجیا ی اده   هدسسؤم نیدب ن وزودم رباور یزادنا هار و تکراشم تسا مزال .ددرگ هضرع شخب نیا رد یلصف نانکراک
 ،یبلطم  )ددبای هعادشا ،   نآ ددشر زا یدشان یادیازم هنالداع عیزوت و یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رد ،هدننک تفایرد و هدننک
0195). 
 یرگشدرگ یارب یناهج یقالخا نیناوق لوصا یارجا :مهد هدام
   رظادن و دندشاب هتشاد یراکمه روکذم لوصا یارجا رد دیاب یرگشدرگ هعسوت رد یصوصخ و یتلود عفنیذ یاه هورگ
   نادیم رد هدک) یللملا نیب یاه هسسؤم شقن دیاب یرگشدرگ هعسوت رد عفنیذ یاه هورگ .دنشاب اه نآ شخبر ا دربراک رب
      هعدسوت و دربدشیپ یا هزودح رد ؛یدتلود ردیغ ی اده      نامزادس و (دراد ار لوا هدبتر یرگدشدرگ ینادهج نامزادس اه نآ
         ًاالمادک لدلملا نیدب نونادق یمودمع لودصا ندرمدش مردتطم اب ار هریغ و تشادهب ،یناسنا قوقح تیامح ،یرگشدرگ
    و ریدسفت ادی دربرادک صوصخ رد ی طب ره هب  وجر تهج شیوخ دصق دیاب رکذلا قوف عفنیذ یاه هورگ .دنسانشزاب
   ینادهج هدتیمک هب حلطصم ،فرط یب صخش می اب هطلاصم قیرط زا ار یرگشدرگ یارب یناهج قالخا رباوض ریبعت
 .(0195 ،دحوم)دنراد زاربا ،یرگشدرگ قالخا لوصا هرابرد
 ، اوده ی اده  یگدودلآ زا معا نآ را آ ای یگدولآ هراچ هار نتفای تهج رد یتامادقا هدنکارپ روطب خیرات رسارس رد دنچره
   یددیدج اتبدسن  وضوم ،نآ زا یا هدمع شخب رد ای یتایح هیال لک هب تبسن یهاگآ اما هدش ماجنا ادص و کاخ ،بآ
      یور ار فدده یدللملا نیدب یاهنویدسناونک یدتقو یتح .ددرگیم رب یدالیم 21 ههد رخاوا هب نآ شیادیپ ادبم و تسا
 ،  داد راردق ناگددنرپ ای نایهام ل م ،میمانیم تسیز ریطم زورما ام هچنآ زا تمسق نآ یور ای نیعم یاهتیلاعف زا یشخب
   نیدب یادهدادرارق مهدزون نرق لوط رد.دوب حرطم یداصتقا یدنمدوس دعب زا اهنآ زا یرادرب هرهب میظنت یلصا  وضوم
 هب رتمک ابلاغ و دنزیم رود یریگیهام قطانم روطم رب اهنآ رتشیب هک تسا هدیدرگ دقعنم یریگیهام صوصخ رد یللملا
  رد ناودت یم ار تسیز ریطم للملا نیب قوقح لکش ره هب ..دراد هیکت یداصتقا داعبا هب رتشیب و یتظافح تاعوضوم
 :دومن یسررب یخیرات هرود 9
 زا – ج    (ودیر و ملهکتدسا یاهدسنارفنک لصاف دح) 0335 ات 0135 -ب (ملهکتسا سنارفنک) 0135 لاسزا لبق – فلا
 لاح هب ات 0335

    و اهرودشک نادیم هدبناج ود یاهدادرارق تروص هب امومع تسیز ریطم للملا نیب قوقح :2701 لاس زا لبق - فلا
       ندیا رد هدک تدشاد دودجو صادخ هدقطنم می تسیز ریطم زا تظافح یارب یا هقطنم – یللملا نیب یاه نویسیمک
 :درک هراشا رکذلا لیذ یاه نویسناونک هب ناوت یم صوصخ
 .دنتسه دیفم یزرواشک رد هک یناگدنرپ زا تظافح صوصخ رد سیراپ 0235 نویسناونک*
 نتگنشاو نویسناونک هب موسوم ،اکیرمآ و اداناک نایم یزرم یاهبآ زا تظافح قوقح رد 3235 نویسناونک*
 9935 لاس رد ندنل نویسناونک هب فورعم ،ناهایگ و نایزبآ زا تظافح نویسناونک*
 1135 لاس رد یناهج تشادهب نامزاس همانساسا*
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  .دشیم لیکشت صاخ هقطنم می زا تظافح یارب هک دوب اهنآ ندوب یا هقطنم ،اهنویسناونک نیا صاخ یاه یگژیو
 :2001 ات 2701 زا - ب
  مازدلاریغ ینتم می ییآ مه درگ نیا هجیتن رد هک هدمآ مهدرگ ملهکتسا رد ناهج یاه تلود نارس زا یرایسب 0135رد
 .دش داجیا 0135 هینایب ناونع تطت روآ
    تاردج هدب هدینایب نیا ری ات صوصخ رد اما دنرادن ار تادهاعم یقوقح شزرا و تسا روآ مازلاریغ نتم می هینایب نیا
      ریدطم لدلملا نیدب قودقح رد هدینایب نیا را آ نیرتمهم زا .تسا هدوب یللملا نیب تادهاعم زا شیب هک تفگ ناوت یم
      و لدماکت هدب مدمک و تدسیز ریدطم یللملا نیب قوقح رد یقوقح لوصا و یمومع دعاوق داجیا هب ناوت یم تسیز
 .(1195 ،تگاه)درک هراشا هتشر نیا هعسوت
   زا یدشان هدک دنک جردنم دوخ رد یلوصا ات تسناوت هینایب نیا اما درادن دوجو روآ مازلا دعاوق 0135 هینایب رد دنچ ره
 روآ مازلاریغ یقوقح نتم می رد ار هدنکارپ یفرع لوصا زا یخرب تسناوت هینایب نیا رگید ترابع هب دوب یفرع قوقح
    زا لدبق ددنچ رده دوش یم هدرمش تسیز ریطم للملا نیب قوقح فطع هطقن 0135 لاس تلع نیمه هب .دیامن عمج
 0135 ملهکتسا هینایب اما هدوب هدش هتفرگرظن رد تسیز ریطم زا تظافح یارب اهتلود یوس زا هدنکارپ یتامادقا 0135
 .دیآ یم رامش هب تسیز ریطم تظافح یارب یناهج مادقا می
 یناهج روشنم .دیسر اهروشک بیوصت هب دطتم للم نامزاس رقم رد تعیبط یناهج روشنم 0135 لاس رد ،دعب لاس هد
  هددنکارپ ی اده    فردع هددننک عدیمجت ًااینا  هدوب روآ مازلاریغ ًاالوا 0135 ملهکتسا هینایب دننامه هک تسا یروشنم تعیبط
 .(0195 ،دحوم)تسا تسیز ریطم للملا نیب قوقح
  :لاح هب ات 2001 زا - ج
 تطت تشاد ییازس هب ری ات للملا نیب قوقح هعسوت رد هک روآ مازلاریغ یقوقح نتم نیموس ،ملهکتسا زا دعب لاس 20
    نیدب قودقح رد یددیلک هطقن می ناونع هب رادیاپ هعسوت هلاسم ،ویر هینایب رد .دش بیوصت و نیودت ویر هینایب ناونع
 ، یطادیتحا ،  یریگدشیپ لودصا ،  لدیبق زا ددیدج یقوقح لوصا زا یرایسب هینایب نیا رد .دش حرطم تسیز ریطم للملا
 .تسا هدش حرطم رادیاپ هعسوت لصا و یریگولج
    تاردییغت نویدسناونک هدب ناوت یم هک دمآ دوجوب للملا نیب قوقح رد یمهم یللملا نیب یاه نویسناونک 0335 لاس زا
     صودصخ رد ددطتم لدلم نامزادس 1335 نویسناونک ای ییاوه و بآ تارییغت صوصخ رد وتویک لکتورپ ،اوه و بآ
  زا ددعب لاس 25 ینعی 0220 لاس رد .درک هراشا یناریتشکریغ دصاقم رد یللملا نیب یاه هار و اه ههاربآ زا یرادرب هرهب
 ،  یبلطم)ددش ردادص ویر هینایب رد هدش حرطم لوصا رب دیکات اب یبونج یاقیرفآ رد عقاو گروبسناهو  هینایب ،ویر هینایب
0195). 
 تسیز طیحم للملا نیب قوقح عبانم
  یدلوا .دروآ رامش هب تسیز ریطم میهافم نیرت یمیدق ناونع هب ار اهنآ ناوت یم هک تسا تسد رد یا هقطنم دنس ود
     نارود یادقیرفا رد اردجا لدباق یدعیبط ی اده  تدلاح رد ناهایگ و ناروناج زا تظافح هب عجار ندنل 9935 نویسناونک
          یدشحو تادناویح  اودنا زا یدخرب لدسن زا قدیقد تدظافح و یدعیبط یادهکراپ ثادحا بجوم هک دشاب یم رامعتسا
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     هدک تدسا یدبرغ هردکمین رد شحو تایح و تعیبط تظافح هب عجار نتگنشاو 2135 نویسناونک مود دنس .ددرگ یم
    نیدنچمه .ددهد یدم رارقرظن دم ار رجاهم ناگدنرپ هژیوب و تاتابن و یشحو تاناویح زا تظافح و اههاگقرق ثادحا
    لدباق صودصخ رد تاددهاعم رد یگ  دودلآ ردکذ اب اه هچایرد و اه هناخدور زا یخرب یگدولآ ،یناهج گنج ود نیب رد
  تدشاد رارمتسا اپورا رد رتشیب مود یناهج گنج زا دعب اه ششوک نیا تسا هدمآ اهروشک زرم زا یگدولآ ندوب لاقتنا
  یادهبآ یگدولآ لرتنک روظنمب نمل هچایرد و نیار ،لازوم یاه هناخدور اب هطبار رد یللملا نیب یاه تیرومام هجیتن رد
  نویدسناونک .دمآ دیدپ یدالیم 21 ههد لوط رد اه ایرد یگدولآ اب هزرابم ،اه ششوک نیا هجیتنرد تسا هدما دوجوب اهنآ
   .ددیآ یدم باسح هب اتسار نیا رد یشیامزآ ماگ نیتسخن یتفن یگدولآ زا اهایرد تظافح هب عجار 1135 لاس رد ندنل
    هددهاعم .ددش یرتدشیب یللملا نیب تاررقم هب رجنم یا هتسه ی رنا زا یرادرب هرهب هوطن صوصخ رد دیدج یروانف
  یدنارگن تسا هنومن نآ زا بآ ریز و وج یاروام ،وج رد یا هتسه یاهحالس شیامزآ تیعونمم رب ینبم وکسم 9135
   هددهاعم ددننام ،   دودش یدم راکدشآ یمومع یللملا نیب قوقح نوتم رد یا هدنیازف روط هب تسیز ریطم هب تبسن رشب
 و ددر دگ  یدم      عدنم نادهج هرادق نیمدشش رد یا هتدسه یاه تیلاعف همه نآ بجوم هب هک 3135 لاس رد بونج بطق
 1135   لادس رد ردگید هدهاعم .دوش یم عقاو لوبق دروم هراق نیا رد ناهایگ و ناروناج صوصخ رد یتظافح تامادقا
 زا   ودج یاروادم یاضف زا یرادرب هرهب و فاشکا هنیمز ار اهروشک تیلاعف رب مکاح لوصا وج یاروام یاضف هب عجار
 هرک رب ری ات تابجوم هک یروآ نایز یگدولآ زا دیاب اه تلود دیوگ یم و دننک یم مالعا ینامسآ مارجا ریاس و هام هلمج
 .(1195 ،ییالوک)دننک بانتجا دننز یم همدص نیمز هب هک یداوم دیلوت زا ای دنک یم مهارف ار نیمز
   نیرتکچودک ردب مکاح یا هیاپ لوصا یدعاصت روط هب یللملا نیب یاههاگداد ییاضق هیور یخیرات لوطت نیا رانک رد
    تدسا یرواد یار ادهنآ نیدلوا .داهن ناینب یزرمارف یاه یگدولآ هب عجار ار تسیز ریطم للملا نیب قوقح یاه شخب
    لمدسا لدیرت) دزادس یم دراو ییاکیرماآ نازرواشک هب اداناک نیمزرس رد سم زلف بوذ هناخراک هک یتراسخ هب عجار
  هدنوگ هب ار نآ زا هدافتسا هزاجا ای و دنک هدافتسا یعون هب دوخ نیمزرس زا درادن قح یتلود چیه :دراد یم مالعا هک (رت
  رد صاخدشا لاوما هک یرگید تلود نیمزرس هب تراسخ ثعاب هدننک هدولآ یاهزاگ رشن اب نآا هجیتن رد هک دهدب یا
    چیده :هدک ددنک  یدم  مالدعا وفروک هگنت هیضق رد ههال یللملا نیب یرتسگداد ناوید یار 3135 رد .دوشب دراد رارق ناآ
 یار 1335      لادس رد اردیخا زادب .ددنک دراو همددص اهتلود رگید هب درادن قح دوخ روشک نیمزرس زا هدافتسا رد یتلود
     نآ هدجیتن رد هدک ددسانش یدم تیمسر هب اهتلود یارب ار یناگمه یمازلا دوجو یرتسگداد یللملا نیب ناوید یتروشم
     تدسیز ریدطم هدب همددص بجوم اهنآ ییاضق ورملق هدودطم لخاد رد هدش ماجنا لامعا هک دننک نیمضت دیاب اهتلود
 .ددرگن اهنآ یملع هدودطم یاروام یاه هصرع ای اهروشک رگید لرتنک تطت
 :ملهکتسا سنارفنک
    نیردتگرزب و ددش لیکدشت ملهکتسا رد 0135 نئو  15 ات 1 خیرات زا دطتم للم نامزاس راکتبا هب یناهج سنارفنک نیا
  هدب روشک 955 زا یگدنیامن هب رفن 2221 زا شیب نآ رد و دوب هدش لیکشت خیرات نیا ات هک تسا یللملا نیب سنارفنک
   ندیا رد ددنا هتشاد تکرش یتلودریغ یللملا نیب یاه نامزاس زا ینارظان و یللملا نیب یاه نامزاس زا یناگدنیامن هارمه
        رد هدهد ود لودط رد یدلمع یادمنهار ادتقیقح هدک تدسا یلوصا هدننک میظنت هک رشب تسیز ریطم هیمالعا سنارفنک
       هدلحرم رد تدسیز ریدطم قودقح هعدسوت ددنور سنارفنک نیا زادعب دیسر بیوصت هب دیآ یم رامش هب ناهج رسارس
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 ر      اردق بیودصت درودم یدللملا نیدب دردب اب یدانسا و دنک یم حرط ار تسیز ریطم تاعوضوم زا ینیعم دراوم تسخن
     بدیترت نیدمه هدب و شدحو تایح و کاخ ،اوه ،ینیمزریز یاهبآ ،اه سونایقا :زادنترابع هحورطم تاعوضوم دریگ یم
       ریادس زا مده یدصاخ تارردقم و ددبای یدم یرست اهروشک رتشیب رد یلخاد یراذگ نوناق ورملق رد هعسوت دنور نیا
 .(2195 ،ناریا رد وکسنوی یلم نویسیمک)دوش یم عضو رت یلک بلاق می رد یرتالاب هبترم رد تسیز ریطم لئاسم
 تعیبط یناهج روشنم
      لدلملا نیدب قودقح هدرتدسگ هعدسوت دنور ر وم روط هب هک یدانسا هلمج زا تفگ دیاب هصالخ روط هب زیچره زا لبق
 زا دعب یدج یلیخ روط هب ار تسیز ریطم تظافح یداینب ینالقع و ینهذ یاه هیاپ و دنک یم مهارف ار تسیز ریطم
    رد ددطتم لدلم نامزادس یمومع عمجم هلیسو هب امسر هک تسا تعیبط یناهج روشنم دنک یم حرطم ملهکتسا هیمالعا
       تدهجرد ددیاب یدیارجا تارردقم هدک ددنک  یدم ینیب شیپ روشنم نیا .دش مالعا و بیوصت 0135 لاس ربتکا 10 خیرات
    هدک دودش یدم دیکات یداصتقا یزیر همانرب و یعامتجا لئاسم اب هطبار رد هژیو هب ،دوش هتفرگ راکب تعیبط زا تظافح
 .ددرگ هدافتسا اهرازبا نیا زا دیاب
 :ویر سنارفنک
    لدلم نامزادس یمودمع عمجم هک ددرگ یم رب دنل تنور شرازگ هب هعسوت و تسیز ریطم یناهج سنارفنک یلصا ادبم
    ینادهج سناردفنک هدب ار ناهج یاهروشک 0335 لاس رد هک دریگ یم میمصت نا ساسارب و دنک یم بیوصت ار نا دطتم
     هدتیمک ددطتم لدلم نامزادس یمومع عمجم هبوصم هب انب نآ ماجن ا زا لبق .دیامن توعد هعسوت و تسیز ریطم مان هب
 ی اده     هتدشر نادسانشراک صودصخ هدب  اده  تدلود زا یگدنیامن یاه تایه لماش دطتم للم یاضعا تکرش اب یتامدقم
    و دودمن یدم یدسررب ار تالکشم 0335 ات 2335 یاهلاس نیب تسشن هس رد یتامدقم هتیمک ددرگ یم لیکشت فلتخم
     لمادش هددننک تکردش ردفن 22225 دودح سنارفنک نیا رد .دوش لیکشت یمسر تارکاذم زا ود هب هتیمک ییاهن هسلج
  ندیا  داندسا زا یکی دنتفای روضح اهراگن همانزور و ربتعم یتلودریغ ناگدنیامن ،اهتلود ناگدنیامن هارمه هب اهتلود نارس
  لدصا  .ددشاب یم 50 راک روتسد هب فورعم هک تسا یلمع همانرب می و هعسوت و تسیز ریطم هیمالعا لماش سنارفنک
        زا ددیاب راددیاپ هعدسوت مدی هدب یبایتدسد یاردب اهتلود .دیوگ یم هک ییاجنا رد دوش یم یقلت مهم هیمالعا نیا مراهچ
 یسررب دروم هناگادج روط هب ار نآ دیاین و دنیامن یقلت هعسوت ریذپان میکفت ءزج ناونعب ار تسیز ریطم زا تظافح
 .(5195 ،یمساق)دنهد رارق
  وقو دنیآرف رد دنمناوت دیدج نارگیزاب ناونع هب اهنآ ندش رادیدپ و یمومع راکفا ناگدنیامن شقن تفگ دیاب نایاپرد
    هدیال تدظافح لدیبق زا ییاه نامیپ صوصخ رد هرکاذم و ویر سنارفنک کرادت نایرج لوط رد هک یللملا نیب تاررقم
     نیدنچمه و ینادهج تدسیز ریدطم یقوقح می ر لیمکت تهج رد نیصصختم ناونعب اهنآ تسا نایامن یبوخ هب نزا
   ادب یهادگ یتح و یملع تاعالطا رازبا هچ و هیلوا کرطم ماقم رد هچ یللملا نیب فلتخم عماجم تارکاذم رد تکرش
        تادیه ناودنع هدب ینادسر مده هدب رودضح ،  موزدل مادگنه رد یتح و یللملا نیب مهم یاه همان قفاوت سیون شیپ هیهت
   مودهفم رد هعدسوت و تسیز ریطم هطبار ندرک لماک .دنراد یم رب ماگ اه سالجا رد تکرش و تلود یمسر یگدنیامن
  ردب هک 50 راک روتسد و ویر هیمالعا روآ مازلاریغ دنس ود بجوم هب تسا هدش هتخانش تیمسر هب رادیاپ هعسوت دیدج
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     لدلم نامزادس سناردفنک جیادتن زا ، هتدشاد ری ات تسیز ریطم للملا نیب قوقح هب ندیشخب لماک ینوناق تردق و ماوق
        رتدشیب هعدسوت عدنوی مادکح یارودش یرادشفاپ رد ا رد نآ لابند هب .تسا هعسوت و تسیز ریطم صوصخ رد دطتم
   نیدب قودقح دانسا دشر هب ور شیازفا .تسا هدومن بیوصت رادیاپ هعسوت فده رد ار تسیز ریطم للملا نیب قوقح
    تدسیز تاددهعت ادب هلئسم لوبق هب (یللملا نیب یاه نامزاس و اهتلود) یلصا نارگیزاب میرطت و تسیز ریطم للملا
  یدنبم ار تبقارم روتسد و رودص یشخب نانیمطا دح رد دیدج و میدق یاهشور .تسا هدوب هارمه یللملا نیب یطیطم
   .(1195 ،یولع)دراد رب رد ،هزوح نیا رد تامازلا یارجا رب
     زا رتدشیب هدنیمز ندیا رد ادهنآ دادعت نونکا هک تسا «یدادرارق یاهراجنه» ،تسیز ریطم للملا نیب قوقح عبنم نیلوا
 0    هدادم .ددنراد ردب رد تسیز ریطم اب طابترا رد ار یمک دافم ًاافرص اه همانتقفاوم زا یرایسب هچرگا ،دشاب یم رازه می
  مدی»  :ددنک  یدم  فدیرعت هنوگنیا ار «هدهاعم» ،تادهاعم قوقح صوصخرد 3135 نیو نویسناونک (5 دنب فلا فیدر)
 رظن فرص ،دشاب للملا نیب قوقح لومشم و هدش میظنت یبتک تروصب هک تساه تلود نایم هدقعنم یللملا نیب قفاوت
 ی اده  هدمانتقفاوم هیلک فیرعت نیا .«دنشاب مه هب ربترم دنس دنچ ای دحاو یدنس رد هکنیا زا معا و نآ صاخ ناونع زا
   یادهیرازگراک ردسوت هک ییاه همانتقفاوم نینچمه ،دنتسه اهنآ وضع یتلودریغ ای یلودلا نیب یاهنامزاس هک یللملا نیب
   ادما ؛دردیگ یمن رب رد ار دننک یمن دهعتم ار اهتلود هک دنوش یم دقعنم (کرمگ تارادا ای ردنب تاماقم لا م یارب) یلخاد
    تدسیز ریدطم زا تدیامح یارب ،قفاوت دروم یاهراجنه ساسارب ،یراکمه دصق اب یا هدنیازف وطن هب اهداهن نیا مامت
 .(5195 ،یناطلس مارهب)دننک یم دقعنم ار ییاه همانقفاوم
            هددنریگربرد داندسا زا یا هرادپ .تدسا توادفتم یا هدرتدسگ نازدیم هدب یدطیطم تدسیز تاددهاعم ییایفارغج ۀطیح
   یاهنویدسناونک لوا لدکتورپ 19  ۀدادم 9  ددنب لا م یارب .دنشاب یم یللملا نیب هعماج لک رب رظان هک دنتسه ییاهراجنه
  یریگرادکب زا یتامصاخم نینچ رد ،ار اهتلود ،یللملا نیب هناطلسم تامصاخم ناینابرق زا تیامح هب طوبرم 3135 ون 
   ادی هددش  یزدیر  هدمانرب  یدعیبط تسیز ریطم هب هدرتسگ و تدمدنلب ،دیدش بیسآ یارب هک یگنج یاهرازبا ای اه هویش
 زین و دازآ یاهایرد یگدولآ صوصخرد 9135 و 0135 ندنل یاهنویسناونک .دنک یم عنم ،دشاب نینچ هک دور یم راظتنا
      یدم ینادهج تالکدشم هدب هبادشم روط هب ،ضارقنا ضرعم رد یاه هنوگ یللملا نیب تراجت دروم رد CITES تاررقم
 ،  بآ یدنعی تدسیز ریطم «یتنس» شخب 1 یارب یللملا نیب قوقح هدرتسگ یناهج بوچراچ می تقیقحرد .دنزادرپ
 .تسا هدش داجیا یتسیز  ونت و اضف ،کاخ

 ه دک یم ادگنه ،تسا هدش هبرجت رشب قوقح هنیمز رد هک هنوگنآ ،للم هعماج لک یارب هدش هتفریذپ یاهراجنه و لوصا
  هدک تسنیا 5دطتم للم تسیز ریطم همانرب فده .دنشاب یم رتر ؤم بلغا ،دنوش یم ارجا و لامعا یا هقطنم حطس رد
     رد فدلتخم ییادیرد قطادنم هدب طوبرم یاهنویسناونک قیرط زا یا هقطنم حوطس رد ار تسیز ریطم للملا نیب قوقح
 ،  نددع جیدلخ ، خردس یایرد ،یقرش بونج هیسونایقا ،یبرغ یاقیرفآ ،سراف جیلخ ،هنارتیدم هلمجنم ،نیمز هرک رسارس
    ار ادهراجنه نادمه یدلک روط هب و دنتسه یکتم لوصا نامه رب اهنویسناونک نیا .دریگ راکب یقرش یاقیرفآ و بیئاراک

                                                           
1. UNEP 
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 هک اهنآ زا یا هراپ هلمجزا ،دنا هدش نایب ینشور هب یناهج دانسا رد ًاالبق هک ار ییاهراجنه و لوصا بلغا و دنا هتفریذپ
 .(0195 ،هداز گیب)دنریگ یمرب رد ار دنشاب یمن ارجالا مزال زونه
       ادب زردم مده و هیادسمه یاهرودشک نادیم یتسیز ریطم و ییایفارغج تهابش هطساوب بلغا یا هقطنم تفایهر هزیگنا
 یم ءاقترا هباشم یسایس و یگنهرف ،یداصتقا ریارش هطساوب دراوم زا یرایسب رد و دوش یم داجیا یا هقطنم یاهایرد
  و ددنناوت یم یا هقطنم یاهایرد رد ار یتوافتم (یکی ولوکا) یتخانش میلقا ریارش ،روبزم یاه همانتقفاوم ،نامزمه .دبای
     صادخ یدطیطم تدسیز تالکدشم ،عنوی یا هقطنم یاهایرد دنم ماظن ۀمانرب زا ریغ هب .دنهد یم رارق رظندم لمع رد
   یگدودلآ ادب هزر ادبم .دنوش یم لرتنک ر أتم لود زا یمک دادعت رسوت یرتهب وطن هب ًاالومعم دودطم یایفارغج اب قطانم
 نوچمه ییاهنامزاس شالت لصحام ،یا هقطنم یموب ناروناج و ناهایگ یموب یاه هنوگ شهاک و اه هچایرد و اه هناخدور
  لدح یارب یدادرارق یاه لح هار رد لوطت هب مادقا ًاابترم هک تسا 5هعسوت و یداصتقا یراکمه نامزاس ای اپورا یاروش
 ، ددشاب     یدم متدسیسوکا زا تدیامح یاتدسار رد هک روبزم دنور ،نیارب هوالع .دنیامن یم وضع لود نایم تالکشم نیا
 .دزاس یم ریذپ ناکما ار درفنم یکیزیف وئ  یاضف می تالکشم هب تبسن رگن یلک یتفایهر
    زا و هدودب یکرتدشم تایدصوصخ یاراد ،نانآ ییایفارغج یورملق و یعوضوم  ونت مغریلع یطیطم تسیز تادهاعم
 :دشاب یم لیذ حرش هب نانآ هدمع یاهیگژیو .دنشاب یم ربترم مه هب زین بلغا و دنیامن یم هدافتسا هباشم یقوقح نونف
 د  9 ،       ردگید یاهدندس هدب دندس مدی زا یعادجرا ادی مه هب ربترم داوم د  0 ،تادهعت رد ل م هب هلماعم دوجو مدع د  5
       نیدشیپ ادی دودجوم یادهداهن لیهدست ادی دیدج یاهداهن داجیا د  1 ،ررکم یتقوم دربراک د  1 ،یراتخاس یاه همانتقفاوم
   یلیهدست یادهرازبا د  1 ،یدنبیاپ مدع و یدنبیاپ هب طوبرم یعادبا یاه هویش و نییئآ د  1 ،موادم یراکمه ِءءاقترا تهج
 .حالصا ای لیدعت و حرج یارب
    هدب ندیا هدتبلا   .تدسناد وا تدسیز ریطم هنیمز رد رشب یرادیب یاه هرود ناوت یم ار 2135 و 2135 یاه ههد عقاو رد
  لدلملا نیب قوقح هعسوت و یتسیز ریطم تضهن یلو .تسین نآ زا شیپ ات هدش ماجنا یاه تیلاعف نتفرگ هدیدان ینعم
    عبادنم .تدسا هرود ندیا رد یتسیز ریطم لئاسم صوصخ رد ینارگن ساسحا و صاخ هجوت رگ نایامن هنیمز نیا رد
  هماندساسا 19  هدادم) ،   یرتدسگداد یدللملا نیدب ناوید همانساسا 19 هدام 5 دنب اب قباطم تسیز ریطم للملا نیب قوقح
    نیردتکد و ییادضق هدیور ،یقوقح یلک لوصا ،فرع ،تادهاعم ینعی یتنس عبانم نامه (یرتسگداد یللملا نیب ناوید
  و تادعالطا ،   روکذدم عبادنم زا مدیره هنیمز رد دیدرت نودب (115 ص ،نیشیپ ،یفطصم ،یراصنا ،هداز یقت) .دشاب یم
 ،      ردگید یودس زا عبادنم زا یدخرب یودس هدب یمومع لابقا و یفرط زا  وضوم ندوب دیدج اما دشاب یم دوجوم یقباوس
  هدنماد لئاسم یخرب زورب و  وقو رد یفرع تاررقم و فرع ًاال م .تسا هدادن عبانم رد ینگمه و قمع داجیا هب یلاجم
   هدک نادنچمه .تسین نآ شقن و تیمها نتشاگنا هدیدان یانعم هب زگره هتبلا هک هدادن صاصتخا دوخ هب ار یا هدرتسگ
     همددص هدب ردجنم هدک دننک هدافتسا یا هنوگ هب دوخ ورملق زا ات دنفظوم اه تلود ،راذگری أت یفرع هدعاق می اب قباطم
 .ددرگن نیریاس ورملق هب ندز

                                                           

1. OECD 
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 تالوطت یوگخساپ دناوتب هک تسا نآ زا رتدنک رایسب یفرع یقوقح ،نارظن بحاص و اه تلود یخرب رظن هب انب نکیل
 لاح رد فرع زا رت شیپ ًااضعب یدادرارق دعاوق هک ار تشادرب نیا دیاش .دشاب هنیمز نیا رد مادقا یاه تیروف و عیرس
   ددعاوق ندیا ،نآ زا سپ ای نویسناونک می دافم بیوصت ماگنه هک نآ دننام ؛درک یقلت حیطص ناوتب دنتسه یریگ لکش
    بدلج رد ادهدادرارق ری أدت هدنهد ناشن دناوت یم هک دننک یم زاب اهروشک یرایسب نیناوق رد ار دوخ هاگیاج تعرس هب
 لاح رد دادرارق ممک اب هزوح نیا رد فرع هک تفگ نینچ ناوت یم رگید ینایب هب .دشاب  وضوم نیا هب تبسن هجوت
  نادشن ار فرع زا رت شیب یدشر زین عبانم ریاس هعسوت هک نیا هب هجوت اب .(1195یراصنا هداز یقت)تسا یریگ لکش
 . دودش یم بوسطم اهنآ نیرت هجوت لباق زا هنیمز نیا رد للملا نیب قوقح یدادرارق نودم عبانم تفگ دیاب ،دهد یمن
  نیدب ی اده   نامزادس روآ مازدلا ی اده  هدمانعطق ،یللملا نیب تادهاعم یدایز دادعت لماش تسیز ریطم للملا نیب قوقح
        .دنتدسه تدیمها زئادح ندودب روآ مازدلا ردیغ مدغر هب هک تسا یروآ مازلاریغ یاه همانعطق و نوتم نینچمه و یللملا
    هدب نآ رامدش دیادش هک هتشاد یریگمشچ شیازفا دعب هب 21 ههد نایاپ زا ًااصوصخ هنیمز نیا رد یللملا نیب تادهاعم
  زدین ار هبناج ود تادهاعم هتبلا .تسا هدش طوبرم تسیز ریطم هب نآ زا یشخب ای مامت هک دسرب هدهاعم 229 زا شیب
 ی اده       تیحالدص هدلمج زا ادهنآ روددص هدک روآ مازدلا ی اده  هدمانعطق .(50-90 صص ،نامه) .دوزفا دادعت نیا هب دیاب
  ادی  اده          نامزادس مادمت هدک ادجنآ زا و دوزدفا ددیاب زدین ار روآ مازدلا ردیغ ی اده همانعطق و تسا یللملا نیب یاه نامزاس
   داددعت شیدپ دروم فالخ رب دننکن مه یدهعت داجیا و دننک رداص ییاه همانعطق نینچ دنناوت یم یناهج یاه سنارفنک
     یاردب تدسا یتادمیلعت لمادش هک یا هیصوت یاه همانعطق :دنمسق هس یوتطم ااطل هب اه همانعطق نیا .تسا رایسب اهنآ
  هدک  یلودصا ی اده   هدیمالعا هددنریگربرد ی اده همانعطق ،ناشتادهعت یارجا یگنوگچ یروآدای تهج هب وضع یاهروشک
 رد ،     لدلملا نیدب قودقح هزادت ددعاوق داجیا نمض هک تسا نیا شفده و دنک یم میسرت اه تلود یارب ار یلک طوطخ
      نیدعم دودش مادجنا ددیاب هدک ار ییاهراک هک لمع همانرب یواح یاه همانعطق و دوش هدناجنگ روآ مازلا تادهاعم نمض
       هدب طودبرم نودتم نیردت یدساسا و نیردت لماک ناونع هب ملهکتسا هیمالعا زا دیاب یلوصا یاه هیمالعا نایم رد .دنک یم
   هدیمالعا ندیا لوصا زا سابتقا اب ار دوخ یاه تیلاعف هدمع اه نامزاس بلغا هک درب مان تسیز ریطم للملا نیب قوقح
 .دنا هدرک زاغآ
   لئادسم هدب هجوت رد یفطع هطقن یناهج سنارفنک نیرت مهم ناونع هب ملهکتسا نوکسم هرک و ناسنا سنارفنک عقاو رد
 یاهروشک زا یری ک دادعت روضح اب 0135 رد و دوب هدش زاغآ 21 ههد زا نآ نیودت هک تسا تسیز ریطم هب طوبرم
 .(1195 ،یفرشا یتجح)تفای یناهج داعبا ناهج
    ددطتم لدلم نامزادس تسیز ریطم همانرب" ناونع اب موادم یلو ریذپ فاطعنا همانرب می هدولاش ،سنارفنک نیا لابند هب
   لئادسم هدب طوبرم یاه تیلاعف یگنهامه ،شیامه نآ درواتسد نیرت مهم ناونع هب هک دش هتخیر "تسیز ریطم یارب
   یدطیطم نتدشاد یارب رشب قح نیمضت و ناسنا تسیز ریطم نیمأت و ظفح شفده و دراد هدهع رب ار یتسیز ریطم
     زا یدشان یگدودلآ لردتنک هدنیمز رد     یرادکمه هدب یدللملا نیدب ی اده  نامزادس و اه تموکح بیغرت نینچ مه و ملاس
      رد تدسیز ریدطم بدیرخت و یگدودلآ زا یدشان تراسخ ناربج یارب یللملا نیب نیناوق هعسوت و یرشب یاه تیلاعف
      تدسشن نیتدسخن هدک لدیلد ندیا هب و ندوب یمسر لیلد هب ملهکتسا سنارفنک .تسا لود نیب کرتشم قطانم و اهزرم
 رد مهم و یدج یاه نویسناونک ًااتدمع .تسا رادروخرب یا هژیو هاگیاج و تیمها زا تسا هنیمز نیا رد یناهج ریگارف
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    رد یدللملا نیدب شدشوک نیتسخن لا م ناونع هب) تسا هتشاذگ ینوزف هب ور مهلکتسا سنارفنک نیا زا سپ ،هنیمز نیا
    یدلو ددش زادغ      آ ادهتلود نیدب یگنهادمه دادجیا یاردب نتگندشاو رد یسنارفنک یط 1035 رد اهایرد یگدولآ اب هزرابم
    ردطخ لدیلد هدب سنارفنک نیا .دیسرن بیوصت هب دوب سنارفنک نیا رکتبم دوخ هک اکیرمآ هلیسو هب یتح نآ تامیمصت
  دروآ نیدنچ شا یا هدام 195 داهنشیپ رد  وضوم نیا تیمها کرد اب تسوربور نآ اب تسیز ریطم هک یدشر هب ور
  یدللملا نیب همان تقفاوم می تطت ،دنتسه یللملا نیب تیمها اب یاه متسیسوکا فرعم هک ار یقطانم دیاب اه تلود :هک
  .دنهد رارق تظافح روظنم هب
 نآ ، یردبارب و یدازآ رانک رد ملاس تسیز ریطم نتشاد هب اه ناسنا قح نداد رارق اب مهلکتسا تسشن هیمالعا لوا هدام
     و یردبارب و یدازآ نتدشاد یاردب نادسنا دراد  یدم  رردقم هدام نیا .دنک یم دادملق نیداینب قوقح قیداصم زا ًااتحارص ار
    .تدسا رادرودخرب نیدادینب قوقح زا دهدب ار تداعس اب مأوت یگدنز هزاجا وا هب هک یطیطم رد یگدنز بسانم ریارش

    ردب هددنیآ و ردضاح ی اده لسن یارب ار تسیز ریطم دوبهب و تظافح تیلوئسم ًاامسر اه ناسنا ،هیمالعا نیا بجوم هب
     راردق ددیکأت و ددییأت درودم فلتخم یللملا نیب دانسا رد ملاس تسیز ریطم رب قح دعب هب خیرات نیا زا و دنراد هدهع
 :هلمج نآ زا هک هتفرگ رارق هجوت دروم زین یللملا نیب دانسا ریاس رد تحارص هب  وضوم نیا هب هجوت تیمها دریگ یم
  فیلادکت و فیاظو نییعت اب دطتم للم نامزاس یمومع عمجم ربتکا 10 بوصم تعیبط یناهج روشنم 10 ات 15 لوصا
         تدسیز ریدطم قدح هدب طودبرم لودصا یاردجا و مادجنا هوطن هب ،یناسنا یاه هورگ زین و یتلود یاهداهن و اه تلود
  ناودنع هب ویر هیمالعا 25 لصا .تسا یهباشم دعاوق یواح (0335) ویر هیمالعا 25 ات 5 لوصا .تسا هتفای صاصتخا
   طودبرم لیادسم لصا نیا رد .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا تسیز ریطم رب قح یاوتطم تخانش یارب یدیهمت
 ، نادمه) .تسا هدش هدرمش یرورض و مزال ،بولطم یططس رد ربر یذ نادنورهش هیلک تکراشم اب تسیز ریطم هب

  رد یدللملا  نیدب یورملق رد ارجالا مزال دنس نیلوا ناونع هب ار کرامناد 1335 نویسناونک ناوت یم نینچمه (225 ص
   .(9195 ،یقایسریبد)درب مان یطیطم تسیز تاعالطا هب یمومع یسرتسد صوصخ
 ی اده نویسناونک :دنشاب یم هراشا لباق هنیمز نیا رد یرگید مهم یاه هنومن ناونع هب ریز یاه نویسناونک و لوصا ،دانسا
      هدب طودبرم یدمود و ادیرد رد تاددیاز ،ینیشن هت زا یشان یگدولآ زا یریگ شیپ هب طوبرم یلوا ،ندنل 9135 و 0135
 3135  نویدسناونک ،  یدشحو تادناویح لسن زا تظافح دروم رد نب 3135 نویسناونک .اه یتشک هلیسو هب ایرد یگدولآ
     عبادنم ظدفح درودم رد ارادبناک 2135 نویسناونک ،اهروشک نیب کانرطخ تادیاز لقن و لمح لرتنک دروم رد (9) لزاب
    زا یدشان تارادسخ لادبق رد تمارغ تخادرپ و تیلوئسم دروم رد ندنل 1335 نویسناونک ،بونج بطق ییایرد هدنز
     تروردض ناودنع تدطت ددطتم للم نامزاس یمومع عمجم 2335 همانعطق ،ایرد هلیسو هب رضم و کانرطخ داوم لمح
 د  ندس نیدلوا ،1335  ادپورا هیداطتا یارزو سنارفنک بوصم لوصا ،درف ره یتسیزهب یارب ملاس تسیز ریطم نیمضت
   و شدخب تیادضر یتسیز ریطم زا دنراد قح ماوقا هیلک دراد یم مالعا نآ 1 هدام) ،5135 رشب قوقح ییاقیرفآ روشنم
 رد .1335    ردشب قودقح ییادکیرمآ نویسناونک هب یقاطلا لکتورپ .(دنشاب رادروخرب دوخ هعسوت یارب بسانم و عماج
    رادرودخرب یدساسا یمودمع تامدخ زا و دنک یگدنز ملاس تسیز ریطم رد دراد قح درف ره :تسا هدمآ نآ 55 هدام
   .(3195 ،ایندیعس)ددرگ
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  راردق تیامح دروم و ییاسانش اهروشک زا یرایسب یساسا نیناوق رد ملاس تسیز ریطم رب قح دعب هب ،2135 ههد زا
 0135 لیروآ 35 یساسا نوناق 11 هدام -5135 ناتسراغلب لیروآ 15 یساسا نوناق 29 هدام نآ یاه هنومن) تسا هتفرگ
 - نادنوی 1135  ندئو  3  یدساسا نوناق 10 هدام -قباس یوالسگوی 1135 هیروف 50 یساسا نوناق 11 هدام -ناتسراجم
  نونادق 55   هدادم .قبادس یروش 1135 ربتکا 15 یساسا نوناق 15 هدام -لاغترپ 1135 لیروآ 50 یساسا نوناق 11 هدام
   یدساسا نونادق 21 هدام -ناتسهل 1135 هیروف 25 یساسا نوناق 05 هدام -نیچ قلخ یروهمج 1135 سرام 1 یساسا
   .(ناریا یمالسا یروهمج
    رادرودخرب یا هژدیو هادگیاج زا  وضوم ندوب رت ناوج دوجو اب یتسیز ریطم ثحابم زین رشب قوقح دانسا هزوح رد
   .ددش ردشتنم 1135  لادس رد رشب قوقح هیمالعا نیلوا ،دراد هاتوک یا هقباس شنیب زورما حالطصا اب رشب قوقح .تسا
   هدقبط هوردگ هس رد هرشتنم دانسا یمامت .تسا هتفای هعسوت فلتخم ییاه هنیمز رد لاس 21 دودح لوط رد رشب قوقح
 ، یعادمتجا ،یندم قوقح لماش رشب قوقح مود لسن ،یسایس قوقح لماش رشب قوقح لوا لسن :لماش دنا هدش یدنب
  .تسیز ریطم و هعسوت و قوقح لماش رشب قوقح موس لسن ،یگنهرف و یداصتقا
      ار نآ هدک ییاهرودشک یاردب داندسا ندیا .دیآ یم رامش هب زورما رشب قوقح نیریز گنس عقاو رد رشب قوقح هیمالعا
        ادهنآ داودم زا ادت ددنا هدردک تدقفاوم مالدعا تادهاعم نیا وضع یاهروشک .دنروآ مازلا و  ابتا مزال دنا هدرک بیوصت
  رد هدک یتامادقا و ییارجا دنور زا یا هرود تروص هب و دنهد رییغت اهنآ قباطم ار دوخ یلخاد قوقح و هدومن یوریپ
      عبادنم زا نیدنچ مده ودیر و ملهکتدسا سنارفنک ود یاه هینایب .دنهد شرازگ دنا هداد ماجنا دانسا نیا زا یوریپ یاتسار
   ریدطم و هعدسوت قوقح هرابرد مه یرگید دانسا ،هینایب ود نیا رانک رد .دنوش یم بوسطم رشب تسیز ریطم قوقح
        هددنیآ ناودنع تدطت هعدسوت و تدسیز ریدطم ینادهج نویسیمک شرازگ :هلمج زا دنتسه تیمها یاراد رشب تسیز
    هدردک داهندشیپ ینونادق و ییارجا یاهراکهار رادیاپ تسیز ریطم زا تیامح یارب لصا 00 رد هک (1135) ام کرتشم
 ،   راددیاپ هعدسوت یاردب 50 راک روتسد ،دطتم للم نامزاس یمومع عمجم بوصم (0135) تعیبط یناهج روشنم ،تسا
   و یدللملا نیدب و یا هقطنم ،یلم تامیمصت یارجا یریگیپ یاه شرازگ لماش هعسوت و تسیز ریطم نویسیمک دانسا
      ندیا زا نکیدل ددنرادن روآ مازدلا هدبنج هچ رگا دانسا هنوگ نیا .دوش یم هیهت نویسیمک نیا هلیسو هب هک یدانسا ریاس
              تدیمها ددجاو ددنیآ یدم رامدش هدب تدسیز ریدطم قودقح هرادبرد هددهاعم سیودن شیدپ هیهت زاس هنیمز هک تهج
 .(اتیب ،ییابطابط)دنتسه
   یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
      ددیورآ ردتکد تدلام رودشک هددنیامن رسوت 1135 توا 15 رد تیرشب کرتشم ثاریم هلئسم ناهج رد راب نیلوا یارب
  بودسطم تیرشب کرتشم ثاریم اه سونایقا و اهایرد رتسب ریز و رتسب عبانم ات دش نآ راتساوخ و دیدرگ حرطم ودراپ
   نامزادس یمودمع عمجم رد تلام روشک نیمه دعب اه لاس .تفرگ رارق یناهج هعماج شریذپ دروم داهنشیپ نیا .دنوش
   نیددب و دودمن داریا تیرشب کرتشم ثاریم ناونع هب اوهو بآ زا تظافح ناونع اب یا همانعطق سیون شیپ دطتم للم
   ثاردیم مودهفم  اده  نویدسناونک زا یرایسب رد هکنانچ .درک ادیپ هژیو یهاگیاج للملا نیب قوقح رد  وضوم نیا بیترت
 و 195   داودم رد هدک درک هراشا اهایرد قوقح 0135 نویسناونک هب ناوت یم هلمج نآ زا هک دیدرگ دیق تیرشب کرتشم
     رد نیدنچمه .تدسا هددش هرادشا تیرشب کرتشم ثاریم ناونع هب هب اه سونایقا رتسب ریز و رتسب عبانم زا 215 و 195
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      ثاردیم ءزدج هادم هردک هدلمج نم و اضف ،اضف و اوه للملا نیب قوقح دروم رد هک دطتم للم نامزاس 1135 همانعطق
  کرتدشم    ثاردیم و تدسیز ریدطم نیب هک تسا یمکطم هطبار رگنایب اه شلات نیا ،تسا هدش دادملق تیرشب کرتشم
   قدلعتم ودج یاروام رد دوجوم عبانم و ناگبونج هراق اه سونایقا و اهایرد رتسب هک روط نامه اریز دراد دوجو تیرشب
 ،      ددتفاین ردطخ هدب هددنیآ و ردضاح لدسن تایح هک دوش یرادرب هرهب نآ زا یروط دیاب و تسا هدنیآ و رضاح لسن هب
     هددننک ددیدهت مده تدسیز ریطم یدوبان و بیرخت ،ندرک هدولآ اریز ،دشاب هنوگنیا دیاب مه تسیز ریطم زا هدافتسا
 .دوب دهاوخ هدنیآ یاهلسن مه و رضاح لسن تایح
     هدتفرگ راردق بیودصت درودم یا هلحرم دنچ یاه هویش اب یللملا نیب تادهاعم زا یا هدنیازف دادعت 2135 ههد زاغآ زا 
 ، دردیگ یم رارق بیوصت دروم یلک یاهرتسگ اب هک ینویسناونک هک تسا ینعم نیا هب «یراتخاس یاهنویسناونک» نف .دنا
   هدک ار یقادطلا ی اده  لدکتورپ تایئزج ،نآ ءاضعا .تسا لصاح یدنمتیاضر اهنآ رب هک دنک یم مالعا ار ینیداینب لوصا
 ی ا هدقطنم یاهایرد یاه همانتقفاوم رد راب نیتسخن یارب هویش نیا .دننک یم ینیب شیپ ،دنشاب یم تادهعت حورشم لماش
   یاهنویدسناونک .ددش زاغآ یگدولآ لباقم رد هنارتیدم یایرد زا تیامح 1135 نویسناونک اب و تفرگ رارق هدافتسا دروم
 ی اده  لدکتورپ رد تاررقم حورشم .دنریگیم راکب دهاعتم ءاضعا هک دننک یم نایب ار ینیداینب لوصا ،یا هقطنم یاهایرد
       ًااددعب ادهنآ یقبادم تادیئزج هدب .دنودش یم ءاضما یلصا دنس ناونع هب نامزمه اهنآ زا یا هراپ ،دوش یم مالعا یقاطلا
     هدطوبرم هدقطنم یاردب یا هعدسوت یاهحرط هدنریگرب رد یاهقطنم یاهایرد یتادهاعم یاهماظن بلاغ .دوش یم هتخادرپ
 .تسا
  یقودقح  یراتخادس ،توافتم یورملق می رد ،اوه تدم ینالوط یزرمارف یگدولآ صوصخ رد 3135 ون  نویسناونک
 یلک تادهعت حورشم یاوتطم هک ییاه لکتورپ زا یاهعومجم اب روبزم نویسناونک .دومن داجیا یدعب تارکاذم یارب ار
 و [10   ]نوزوا ۀدیال زا تدیامح یاردب 1135 نویسناونک .تسا هدش لیمکت ،دنهدیم لیکشت ار یلصا ۀدهاعم رد جردنم
       و تدسیز ریدطم درودم رد ددطتم لدلم سناردفنک یاهنتم نایم رد .دنیامن یم یوریپ وگلا نیا زا زین لارتنوم لکتورپ
 یاه همانتقفاوم یلک روط هب .تسا هتفریذپ ار درکیور نیا ،ییاوه و بآ تارییغت هب عجار یراتخاس نویسناونک ،هعسوت
  رتنادسآ ،   ددش ددهاوخ لادبند هک یمادقا ترورض رب و یداینب لوصا رب  امجا اهنآ رد هک دنراد ار تیزم نیا یراتخاس
      ندیا ددناوت یدم رتدشیب تارکاذدم .دراد ینف یگژیو می بلغا هک مادقا نآ دوخ تایئزج رب  امجا ات دریگ یم تروص
 یدیدج لوصا نینچمه .دزاس نشور یندم هعماج و یداصتقا یاه تکرش ناگدنیامن ،نادنمشناد یراکمه اب ار ریبادت
  نادشن ، هددش هدروآ نوزوا هیال زا تیامح دروم رد لارتنوم لکتورپ رد هنومن یارب هک هنوگنامه ،تفریذپ ناوت یم ار
      نیدنچ .تدسا هدودب ندیو نویدسناونک بیوصت زا سپ بونج بطق یالاب رد نوزوا هیال «خاروس» فشک هک دهد یم
   تدسیز یتظادفح ی اده   تروردض ادب یا هژیو وطن هب ار یراتخاس تادهاعم ،یداینب میهافم یتح و شناد رد یتارییغت
 .دزاس یم راگزاس یطیطم
  مئاردج زا هتسد نیا .تسا یرفیک للملانیب قوقح نیوکت ر وم تامدقم زا زین یلخاد نیناوق رد یراگنا مرج هب فیلکت
    قودقح رد یدلک رودطب هک دنتسه یمئارج .درک دای یللملانیب تیمها یاراد دیدش تایانج ناونع هب ناوت یم اهنآ زا هک
        هدردک تدقفاوم ینادهج تیطلادص بوچرادچ رد ادهنآ نداد راردق اب اه تلود هکنآیب ،دنا هدش هتخانش تیانج للملانیب
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    ردظن رد نادشتاررقم  دقن یارب ار یراگنامرج فیلکت ،تحارص هب یللملانیب نویسناونک شش زا شیب رد اهتلود.دشاب
 »    یللملادنیب تدیمها یاراد دیددش تادیانج« ار یطیطم تسیز تادهعت زا یاهراپ  قن لامع اتسار ًا نیا رد و هتفرگ

 .دوش یم هتخادرپ اه نویسناونک نیا اب ربترم تاررقم هب لایذ ه ًا ک دناهتسناد
   0135 ربماسد 30 بوصم داوم رگید و تادیاز نتخیر زا یشان ییایرد یگدولآ زا یریگولج نویسناونک-5
 هب و 0 دنب یط نویسناونک تاررقم یارجا نیمضت یارب وضع یاهتلود فیلاکت یاصحا ماقم رد نویسناونک نیا 1 هدام
     ردپ .تدسا هدودمن هرادشا وضع یاهتلود لخادرد نویسناونک تاررقم نیضقان تازاجم یارب تلود فیلکت هب تحارص
    ودضع یادهتلود یدلخاد قوقح نویسناونک تاررقم  قن یراگنامرج ،یفیلکت نینچ یادا طرش شیپ هک تسا حضاو
   یادهراتفر تازادجم و یریگولج یارب یضتقم تامادقا دوخ نیمزرس رد وضع تلود ره 0 دنب نیا بجوم هب .دشابیم
 .درک دهاوخ ذاختا ار نویسناونک نیا تاررقم اب ریاغم
  ندئو  1     بودصم یکدشخ رد رقتدسم عبادنم زا یشان ییایرد یگدولآ زا یریگولج صوصخ رد سیراپ نویسناونک-0
1135   
  یاده  تدلود دودخ 05   هدادم مدی دنب رد .تسا هدش حلاصا یلکتورپ قاطلا اب 1135 لاس سرام رد هک نویسناونک نیا
  هدیلک -5 ددنک  یدم نیفلختم تازاجم و هناریگشیپ مادقا ذاختا قیرط زا دوخ تاررقم تیاعر نیمضت هب فلکم ار وضع
         یاردب ار یدضتقم ریباددت هدیلک و هدودمن نیمدضت ار نویدسناونک ندیا تاررقم لامعا هک دوشیم دهعتم وضع یاهتلود
  زا ار نویدسیمک ،  ودضع یاده تدلود -0  ددنیامن ذادختا ار نویسناونک نیا تاررقم ریاغم یاهراتفر تازاجم و یریگشیپ
 درک دنهاوخ علطم قوف دنب تاررقم یارجا یارب هک یذاختا یئاضق و یرادا تامادقا
 9135 بوصم (لپرام)اهیتشک زا یشان ،ییایرد یگدولآ زا یریگولج هب عجار نویسناونک-9
     یتدسیاب نویدسناونک ندیا یدساسا تاررقم  قن ره -5 .دنک یم ررقم نینچ »تافلخت« ناونع اب نویسناونک نیا 1 هدام
  زا یدتلود رگا .ددرگ تازاجم ،دوشیم باکترا نآ رد هک (مچرپ بحاص یشک تموکح)یتلود نیناوق قباطم و  ونمم
   ردسا رد دیاب نآ دوش عناق روکذم یاه قن بیقعت یارب یفکم یدانسا دوجو هب تبسن و هدش علطم ییاهضقن نینچ
 .دیامن بیقعت هب مادقا شدوخ نیناوق اب قباطم تقو
     روکذدم تدلود نیناودق ادب قباطم دیاب ،دوشیم باکترا وضع تلود تیحالص رد هک نویسناونک نیا یاهضقن هیلک-0
    یدلخاد نیناودق قبادطم - فدلا :    ددیاب ودضع تدلود دریذدپ تروص یضقن نینچ هک ییاج ره .دوش تازاجم و  ونمم
   رد هدک ار یدمزلا کرادم و تاعلاطا مچرپ بحاص روشک تموکح یارب -ب ؛هدومن نیفلختم بیقعت هب مادقا شدوخ
  نیردت     مدهم زا یدکی لیکدشت هدب یدهتنم هک نویسناونک نیا رب هدراو داقتنا نیرتمهم -9دیامن لاسرا و هیهت دراد رایتخا
   لادقتنا عدفر لماک تیعونمم یاج هب نویسناونک ور نیا زا .تسا هدش ناب لزاب ینعی یتلود ریغ یللملانیب یاهنامزاس
 .تسا هدومن هدنب نآ لرتنک و تیدودطم هب دئاز داوم
       بودصم یدوبادن و ضاردقنا ردطخ ضردعم رد یدشحو ناهایگ و تاناویح یاههنوگ یللملانیب تراجت نویسناونک-1
  CITES هب فورعم 9135
  بیودصت دنشابیم ضارقنا ضرعم رد هک یروناج و یهایگ یاههنوگ زا هتسد نآ یاقب نیمضت یارب هک نویسناونک نیا
     مدی ددنب )فدلا( ددنب ریز .تسا هدرک دوخ تاررقم یاهضقن ندرک تازاجم هب فلکم زا ار دوخ وضع یاهتلود ،هدش
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      ار مزدلا تاماددقا نویدسناونک ندیا فاردط یاه تلود هیلک دراد یم ررقم نینچ صوصخ نیا رد نویسناونک نیا 1 هدام
  ندیا .تشاد دنهاوخ لومعم نآ تاررقم فلاخ رب اههنوگ تراجت زا یریگولج و نویسناونک نیا تاررقم یارجا یارب
 اههنوگ نیا تیکلام ای تراجت نتسناد تازاجم لباق :زا دوب دنهاوخ ترابع تامادقا
  ردب  هدراو تادادقتنا دوجو اب اهنآ عفد و شخبنایز دیاز دئاوم یزرمارف تاداقتنا لرتنک صوصخ رد لزاب نویسناونک-1
 رامش هب تسیز ریطم زا تظافح یللملانیب یاهنویسناونک نیرتمهم هلمج زا دیاب ار نویسناونک نیا ،لزاب نویسناونک
 هیلع شخبنایز دیاز داوم و تاعیاض یزرمارف عفد و لاقتنا زا نکمم دح ات هک تسا نآ رب نویسناونک نیا شالت .دروآ
 3  هدادم 1 دنب اتسار نیا رد دهاکب ار یتراسخ نینچ یرشب و یتسیز دض را آ ای و هدرک یریگولج رشب و تسیزطیطم
    یبدسانم یدلم تارردقم دیاب نویسناونک وضع ره :دنک یم ریغ لامعا تازاجم هب فلکم ار وضع یاهتلود ،نویسناونک
  تدهج رد    ددیاب نویدسناونک یادضعا .دیامن عضو لامعا نیا تازاجم ای هلابز ینوناق ریغ لاقتنا زا یریگولج روظنم هب
 .دنیامن یراکمه رگیدکی اب هدام نیا ققطت
 5335   بودصم ادقیرفآ رد شخب نایز دیاز داوم تیریدم و یزرمارف تاداقتنا لرتنک صوصخ رد وکاماب نویسناونک-1
  تدیاعر رد یرفیک نیناوق عضو هب فلکم ار وضع یاه تلود ،لزاب نویسناونک زا یسات اب و دننام هب وکاماب نویسناونک
 0  :دراد رردقم نینچ ینوناق ریغ لاقتنا و لقن ناونع اب نویسناونک نیا 3 یاهدام 0 دنب .تسا هدومن نویسناونک تاررقم
    تادراو نیدنچ هدک یدصاخشا هیلک هیلع یرفیک یاه تازاجم لامعا یارب ار یبسانم یلم نیناوق دیاب وضع تلود ره د
  ادت دنشاب دیدش یفاک هزادنا هب دیاب اه تازاجم نیا .دیامن عضو ،دننک یم تنواعم اب باکترا ،یزیر همانرب ار ینوناقریغ
 .دنیامن باعرا و تازاجم ار روکذم لامعا باکترا زا
   عبانم
 ،  تدسیز ریدطم قوقح شیامه تالاقم :نارهت ،هعومجم ،للملا نیب هصرع رد تسیز ریطم قوقح لوطت ،(1195)زردوگ ،یمرهج راختفا

 .تسیز ریطم نامزاس للملا نیب شخب
 .ریبکریما تاراشتنا :نارهت ،تسیز ریطم نارطب و ی ولونکت ،(1195)نیسطلادبع ،گنرذآ
 .شناد جنگ هناخباتک :نارهت ،ناریا لئاسم و اهایرد للملا نیب قوقح ،(1195)نمهب ،ییاقآ
  .نیورآ رشن :نارهت ،یتوارط دیمح همجرت ،ناهج تیعضو هب یهاگن ،(1195)ناراکمه و رتسل ،نوارب
 .رون مایپ هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،تسیز ریطم تخانش ،(1195)هشفنب ،رادروخرب
     و یزادسرهش تادقیقطت و تادعلاطم زدکرم :نارهت ،(تسیز ریطم) یزاسرهش یاه شور و ثحابم هعومجم ،(5195)زیبماک ،یناطلس مارهب

 .لوا پاچ ،ناریا یرامعم
 .موس لاس ،ناریا زبس یاضف نیسدنهم نمجنا ،10 هرامش ،زبس مایپ هیرشن ،یطیطم تسیز عبانم یراذگ شزرا ،(0195)فیدص ،هداز گیب
 .تمس تاراشتنا :نارهت ،ناریا رد تسیز ریطم قوقح ،(1195)یفطصم ،یراصنا هداز یقت
 .51 نمهب ،موس و تسیب لاس مود و تسش و تسیود هرامش ،وکسنوی مایپ ،رطخ مالعا ،ایرام ،اووساکرچ
 .شناد جنگ تاراشتنا :نارهت ،یمالسا یاهاروش و یرادرهش یاشطمُ تاررقم و نیناوق لماک هعومجم ،(1195)اضرمالغ ،یفرشا یتجح
 .زورما ثیدح تاراشتنا :نیوزق ،تسیز ریطم نارطب ،9195()رهچونم ،یقایسریبد
 .روشک یاه یرادرهش نامزاس  تاراشتنا ،مود دلج ،یرادرهش زبس   باتک ،یرهشزبس یاضف ،(3195)دمحا ،ایندیعس
 .متشه دلج ،ییابطابط همالع یگنهرف و یملع داینب رشن :نارهت ،نازیملا ریسفت ،(اتیب)نیسح دمطم ،ییابطابط
 .تسیز ریطم و مالسا شیامه نیلوا تالاقم هعومجم :نارهت ،تسیز ریطم هنیمز رد یهقف ینابم ،(1195)فسوی دمطم ،یولع



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 991

 .قطلا لامج تاراشتنا :نارهت ،تسیز ریطم یرفیک قوقح ،(5195)رصان ،یمساق
 .نوتیز گرب تاراشتنا :نارهت ،تسیز ریطم قوقح شیامه نیتسخن تالاقم هعومجم ،(1195)هیئاضق هوق
 .نارهت :لوا پاچ ،رهم شقن تاراشتنا ،یکتشد یدمطم بنیز و دهاز یلعدمطم همجرت ،ایرد یگدولآ ،(3195)یب .رآ ،کرالک
   یا هدفرح و یدنف ،یملع شزومآ شخب ،تسیز ریطم یللملا نیب شزومآ ،دنمجرا زوریف همجرت ،(2195)ناریا رد وکسنوی یلم نویسیمک

 .لوا پاچ ،تسفا تکرش :نارهت ،وکسنوی
 هاگشناد تاراشتنا ،یلزق نید خرف و نایناقهد شوایس همجرت ،اه یراذگ تسایس و تسیز ریطم -یعیبط عبانم داصتقا ،(1195)ههلا ،ییالوک

 .مود پاچ ،دهشم یسودرف
 .1195 ،لوا پاچ ،دیفم هاگشناد رشب قوقح تاعلاطم زکرم ،2195 تشهبیدرا ،رشب قوقح یللملا نیب شیامه نیمود تالاقم هعومجم
 .موس لاس ،ناریا زبس یاضف نیسدنهم نمجنا ،10 هرامش ،زبس مایپ هیرشن ،رشب قوقح و تسیز ریطم ،(0195)دمطم ،یبلطم
  و یعادمتجا ،   یدادصتقا قودقح یدللملا نیب قا یم ،رشب قوقح یناهج هیمالعا اب هارمه ،تسا سک رگا هناخ رد ،(0195)یلع دمطم دحوم

 .همانراک رشن :نارهت ،یسایس و یندم قوقح للملا نیب قا یم ،یگنهرف
  و ینادسر   الدطا -یگنهرف هسسؤم ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس ،(1195)روشک ترازو

 .یتاعوبطم
 .موس پاچ ،تمس تاراشتنا ،داژن یزردوگ روپاش رتکد همجرت ،ون یبیکرت ایفارغج ،(1195)رتیپ ،تگاه

https://en.wikipedia.org 
https://www.carbonbrief.org 
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