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فبضؽ اِتحهیُ ضقتٝی حمٛق ثیٗإُِّ زا٘كٍب ٜػالَٔ ٝجبَجبیی ضٜ
تبضید زضیبفت 1399/07/01:تبضید پصیطـ1400/07/16:

چکیذه
پػٞٚف حبيط ثٛٔ ٝيٛع تؼٟس زِٚتٞب ث ٝایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی زض ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی زض
چبضچٛة حمٛق ثیٗإُِّ ٔیپطزاظزٞ .سف اظ ٍ٘بضـ ایٗ پػٞٚف تجییٗ تؼٟسات حمٛلی زِٚتٞب ث ٝایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی
ؾى٘ٛتٌبٜٞب زض ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی زض چبضچٛة حمٛق ثیٗإُِّ اؾت .ایٗ پػٞٚف ث ٝنٛضت ویفی ،تحّیّی ،تٛنیفی
 ٚث ٝنٛضت وتبثرب٘ٝای ا٘زبْ ٌطفت ٝاؾت .تغییطات الّیٕی اظ رّٕ ٝػٛأّی اؾت و ٝاظ زٞ ٝٞب لجُ پبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب
ضا ثب چبِف ضٚثٝض ٚؾبذت ٚ ٝذؿبضات ثؿیبضی ضا ثٔ ٝحیٍ ظیؿت ثكط ٚاضز آٚضز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ زِٚت ٞب زض لبِت ٔؼبٞسات
 ٚوٛٙا٘ؿیٖٞٛبی ظیؿت ٔحیُی ؾؼی زض وٙتطَ ایٗ پسیسٕٛ٘ ٜزٜا٘سٌ .طچ ٝوٛٙا٘ؿیٖٞٛب  ٚاؾٙبز حمٛلی ثؿیبضی ث ٝتؼٟسات
زِٚتٞب ث ٝپبیساضی ؾى٘ٛتٌبٜٞب زض ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞف ثالیبی َجیؼی وٍٕٞ ٝی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی
ا٘ؿب٘ی ضا زچبض چبِف ٔیؾبظز ،تبویس ٕ٘ٛزٜا٘س ٞ ٚط یه اظ زِٚتٞبی ػً ٛتؼٟساتی ضا رٟت ٔمبثّ ٚ ٝوٙتطَ تغییطات الّیٕی
 ٚوبٞف ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای  ٚاظ َطفی ؾبظٌبضی ٔحیٍظیؿت ثكطی ثب پسیس ٜتغییطات الّیٕی ٕٞچ ٖٛایٕٗؾبظی
ؾى٘ٛتٌبٜٞب  ٚأبوٗ ثكطی ػٟسٜزاض قس٘س ،أب ث ٝزِیُ ٚیػٌی غیطاِعاْ آٚضیقبٖ چٙساٖ ٔٛضز تٛر ٝزِٚتٞب ٘یؿتٙس .أب زض
ٞط نٛضت ٔی تٛا٘ٙس ث ٝػٛٙاٖ ؾبظٚوبضی ٔٛحط زض وٙتطَ تغییطات الّیٕی  ٚایٕٗ ٕ٘ٛزٖ ؾى٘ٛتٌبٜٞب ٔخٕط حٕط ثبقٙس.

کلیذواژهها :سکونتگاههای انسانی ،تعهذ دولتها ،تغییرات اقلیمی ،حقوق بینالملل ،توسعه پایذار.
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مقذمه
ؾى٘ٛتٌبٔ ٜحّی اؾت و ٝافطاز زض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس  ٚث ٝوُ ربٔؼ ٝا٘ؿب٘ی ثب تٕبْ ػٙبنط ارتٕبػیٔ ،بزی،
ؾبظٔب٘یٔ ،ؼٛٙی  ٚفطٍٙٞی اقبض ٜزاضزٞ .ط ٘ٛع ٔؿىٗ ا٘ؿب٘ی ،اظ وٛچىتطیٗ ذبٌ٘ ٝطفت ٝتب ثعضٌتطیٗ قٟط ربیی وٝ
ٌطٞٚی اظ ٔطزْ زض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس  ٚاٞساف ظ٘سٌی ذٛز ضا ز٘جبَ ٔیوٙٙس ٔیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ اؾىبٖ قٙبذتٝ
قٛز ) Jelena zivkovic, 2018(.ضقس  ٚتٛؾؼ ٝرٛأغ ا٘ؿب٘ی ثطحؿت ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ  ٚثب تٛر ٝث ٝظیؿت  ٚفؼبِیت زض
فًبٞبی ؾى٘ٛتٌبٞی ،ثط٘بٔٝضیعی  ٚتٛؾؼ ٝؾى٘ٛتٌبٞی ٔفٔ ٚ ْٟٛهساق پیسا ٔیوٙس .اؾبؾبً حٛظٜٞبی
ؾى٘ٛت ٌبٞی ث ٝػٛٙاٖ لبػس٘ ٜظبْ ؾى٘ٛت  ٚفؼبِیت ّٔی ٘مف اؾبؾی زض تٛؾؼ ٝایفب ٔیوٙس چطا و ٝتٛؾؼ ٝپبیساض
ؾطظٔیٗ زض ٌط ٚپبیساضی ٘ظبْ ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبی ا٘ؿب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ظیط٘ظبْ تكىیُ زٙٞس٘ ٜظبْ ؾطظٔیٗ اؾت .پبیساضی
فًبٞبی ؾى٘ٛت ٌبٞی زض اثؼبز ٔرتّف ٔی تٛا٘س ٘مف ٔٛحطی زض تٛؾؼٙٔ ٝظمٝای ّٔ ٚی زاقت ٝثبقس(.پٛضَبٞطی،
 )541391:تٛؾؼ٘ٝیبفتٍی ٘ٛاحی ؾى٘ٛتٌبٞی  ٚػسْ تٛرٙٔ ٝبؾت ث ٝؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی زض ٘ظبْ والٖ اظ یىؿٛ
ِ ٚع ْٚتؼبزَ ثركی ثٛ٘ ٝاحی ٔ ٚطاوع ؾى٘ٛتٌبٞی زض ثطذ ٛضزاضی اظ ٔٛاٞت تٛؾؼ ٚ ٝذسٔبت ُّٔٛة رٟت ضفغ
٘یبظٞبی آٟ٘ب اظ ؾٛی زیٍطِ ،عٔ ْٚساذّ ٝزض ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبی ا٘ؿب٘ی ضا تٛؾٍ زا٘ف رغطافیبی رسیس ثب تٛر ٝثٝ
ٔبٞیت وبضوطزی آٖ فطا ٓٞوطز ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٙٔ ٝبَك ٛ٘ ٚاحی ؾى٘ٛتٌبٞی ،ث ٝذهٛل زض وكٛضٞبی
رٟبٖ ؾ ْٛاظ رطیبٖ تٛؾؼ ٝثبظٔب٘س ٜا٘س ،ایزبز تؼبزَ  ٚثطاثطی فًبیی  ٚاحیبی ٘مف آ٘بٖ زض رطیبٖ تٛؾؼّٔ ٝی یىی
اظ ٚظبیف زا٘ف رغطافیبی رسیس ،ث ٝػٛٙاٖ زا٘كی و ٝثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ زض ٘ظٓ ثركی ایٗ فًبٞب احطٌصاض ٔیثبقس،
قٙبذت ٝقس ٜاؾت(.ضحٕب٘ی فًّی ،نبزلی)8:1392 ،
تٛؾؼ ٝپبیساض ؾى٘ٛتٌب ٞی .اظ ٘ظط ا٘سیكٕٙساٖ ٔؼبنط یه ٚيؼیت حمٛلی ٔج ٟٓاؾت  ٚثٛ٘ ٝػی ارٕبع زِٚتٞب ثٝ
یه لبػسٟ٘ ٜبیی حمٛق ثیٗإُِّ اؾت(.وكبٚضظ  ٚزیٍطاٖ ) 327:1399 ،أب ٕٞبٍٙٞی ثب ٔحیٍ ظیؿت ،حفظ ویفیت
ٛٞا ،آة ،پٛقف ٌیبٞی رٞ ٍُٙب  ٚذبن زض اؾتب٘ساضزٞبی وبفی ثطای حفظ ا٘ؿبٖ اؾت(.ثط٘بٔ ٝاؾىبٖ ثكطی
 ) 1996تغییطات الّیٕی چبِف ػظیٕی زض ٔمبثُ تٛؾؼ ٝپبیساض اؾت  ٚاحطات ٘بُّٔٛة آٖ تٛا٘بیی تٕبْ وكٛضٞب رٟت
تحمك تٛؾؼ ٝپبیساض ضا تحّیُ ٔی ثطز .افعایف زٔبی رٟب٘ی ،ثبالضفتٗ ؾُح زضیبٞب ،اؾیسی قسٖ الیب٘ٛؼٞب  ٚؾبیط
پیبٔسٞبی الّیٕی ث ٝقست ٔٙبَك ؾبحّی  ٚوٕتط تٛؾؼ ٝیبفت ٚ ٝوكٛضٞبی رعیطٜای زض حبَ تٛؾؼ ٝضا تٟسیس ٔیوٙس.
اظ ایٗ ض ٚپبیساضی  ٚایٕٙی زض ٔمبثُ پسیسٞ ٜبی َجیؼی فىط ثكط ضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛوطز ٜاؾت .اظ ایٗ ض ٚوبٞف
آؾیت پصیطی ؾى٘ٛتٌبٞ ٜب زضثطاثط حٛازث َجیؼی ثٛیػ ٜظِعِ ٚ ٝؾیُ ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ اٞساف انّی ثط٘بٔٝضیعی
قٟطی َ ٚطاحی قٟطی زض ایطاٖ  ٚزض ؾُح ثیٗإُِّ ٔحؿٛة ٔیقٛز(.حیسضیبٖ)99:1384 ،
زض ضاثُ ٝثب پبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب پػٞٚفٞبی ثؿیبضی نٛضت ٌطفت ٝاؾت و ٝاغّت آٖٞب حٔ َٛحٛض تبٔیٗ
ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطای لكط آؾیتپصیط  ٚپبیساضؾبظی أبوٗ ثكطی زض ثطاثط حٛازث َجیؼی ٔیپطزاظ٘س ،وٞ ٝسف آٟ٘ب
یبفتٗ ضاٜحّی ثطای چبِفٞبی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی فطؾٛز ٚ ٜغیطضؾٕی اؾت و ٝزض ؾُح ّٔی  ٚاغّت ث ٝنٛضت
پطاوٙس ٜزض ؾُح ثیٗإِّّی ثطضؾی قس ٜاؾت .أب پػٞٚف حبيط ث ٝتؼٟس زِٚتٞب زض پبیساض  ٚایٕٗؾبظی
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ؾى٘ٛتٌبٜٞب زض ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی زض چبضچٛة حمٛق ثیٗإُِّ ؾؼی ثط آٖ زاضز تب ثؼس حمٛلی تؼٟس
زِٚتٞب ضا زض پبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ثطضؾی ٕ٘بیسٟٓٔ .تطیٗ ٞسف پػٞٚف حبيط تجییٗ تؼٟس زِٚتٞب ث ٝایٕٗ ٚ
پبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٍبٜٞب زض ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی زض چبضچٛة حمٛق ثیٗإُِّ ٔیپطزاظزٟٓٔ .تطیٗ ؾٛاالتی وٝ
زض ایٗ ٔٛضز ثٚ ٝرٛز ٔیآیس آٖ اؾت و ٝزِٚتٞب چ ٝتؼٟساتی زض ایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی زض
ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی اظ زیسٌب ٜحمٛق ثیٗإُِّ ثطػٟس ٜزاض٘س؟  ٚایٙى ٝچبضچٛة حمٛلی حبوٓ ثط تغییطات
الّیٕی چٍ ٝ٘ٛتؼٟسات ّٔی زِٚتٞب زض ظٔی ٝٙایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی ضا ٔتإحط ٔیؾبظز؟
زضایٗ ضاؾتب فطيیٞٝبیی ٚرٛز زاض٘س اظ رّٕ:ٝ
اِف) تؼٟسات انِٛی ٔٙسضد زض وٛٙا٘ؿی ٖٛچبضچٛة ُّٔ ٔتحس( ،)1992پطٚتىُ ویٛت ،)1997(ٛوٛٙا٘ؿیٖٛ
پبضیؽ( ) 2015زض ظٔی ٝٙتغییطات الّیٕی ؤ ٝتًٕٗ تؼٟساتی اِعاْ آٚض  ٚالسأبتی زاَّٚجب٘ ٝاؾت ،زِٚتٞب ضا ٔتؼٟس
ث ٝوبٞف ٔیعاٖ ا٘تكبض  ٚثبِٙتیز ٝتؿٟیُ ارطای تؼٟسات ػطفی  ٚلطاضزازی زض ظٔی ٝٙایٕٗؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی
ا٘ؿب٘ی ٔیوٙس.
ة) تٛضْ ٙٞزبضی اؾٙبز غیطاِعاْآٚض ،فمساٖ ؾٙساِعاْآٚض  ٚفطاٌیط حمٛلی ،ػسْ تٛچ ٝزِٚتٞب ثٔ ٝفبز چبضچٛة
ؾٙسای زض ظٔی ٝٙوبٞف ثالیبی َجیؼی( ٚ )2015ػسْ تهطیح ث ٝتؼٟساتی زض ایٗ ظٔی ٝٙزضوٛٙا٘ؿیٖٞٛبی اِعاْ آٚض
تغییطات الّیٕی ٟٔٓتطیٗ چبِف حمٛلی ایٕٗؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی زض حمٛق ثیٗإُِّ اؾت .ضٚـ ا٘زبْ
ایٗ پػٞٚف ث ٝنٛضت ویفی ،وتبثرب٘ٝای ،تحّیّی  ٚتٛنیفی اؾت .ایٗ پػٞٚف ث ٝنٛضت وتبثرب٘ٝای ا٘زبْ
ٔی ٌیطز .ثٙبثطایٗ اثتسا ثب اؾتفبز ٜاظ وتتٔ ،مبالت ٙٔ ٚبثغ اِىتط٘ٚیىی  ٚایٙتط٘تی ٔٛرٛز ُٔبِت ٔٛضز اؾتفبز ٜضا پیسا
وطز ٚ ٜؾپؽ ث ٝضٚـ تحّیّی-تٛنیفی ث ٝثطضؾی  ٚتسٚیٗ ُٔبِت

ٔیپطزاظیٓ.

ضٚـ ایٗ پػٞٚف ،ضٚـ تٛنیفی-تحّیّی اؾتٙٔ .ظٛض اظ ضٚـ تحّیّی ،ضٚـ فّؿفی تحّیُ ظثبٖ ٘یؿت ،ثّى ٝزض
ایٗ ضٚـ اَالػبتی و ٝاظ َطیك ثطضؾی ؾٙسٞب ٔ ٚساضن  ٚوتبةٞب ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت ثٌٝ٘ٛ ٝای ؾبظٔبٖ زازٜ
ٔیقٛز و ٝثتٛاٖ پطؾفٞبی پػٞٚكی ضا پبؾد زاز ثٌٝ٘ٛ ٝای وٛٔ ٝضز ضز یب تإییس لطاض ٌیطز  ٚیب زیسٌب٘ ٚ ٜظطیٝای
ضا تٛنیف ٕ٘بیس .زض ایٗ تحمیك اظ ضٚـ ؾٙسوبٚی (ُٔبِؼ ٝای-اؾٙبزی) و ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔطاحُ زض رٕغ آٚضی
اَالػبت ثطای ا٘زبْ تحمیك اؾت ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اظ ٔ ٟٓتطیٗ اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ پػٞٚفٔ ،مبالت التیٗ ٚ
ٔٙبثغ وتبثرب٘ٝای ٔٛرٛز اؾت و ٝثبیس ٔٛضز تطرٕ ،ٝتحّیُ  ٚتسٚیٗ ٌطز٘س.
مبانی نظری
پبیساضی  ٚایٕٙی زض ٔمبثُ پسیسٞ ٜبی َجیؼی  ٚالّیٕی ٕٞیك ٝفىط ثكط ضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛوطز ٜاؾت .زض ٚالغ آ٘چٝ
و ٝظِعِ ٚ ٝؾیُ ضا ث ٝػٛٙاٖ تٟسیس ُٔطح ٔی وٙس ،ػسْ آٔبزٌی ثكط زض ٔمبثّ ٝثب آٖ اؾت .اظ ایٗض ٚوبٞف
آؾیتپصیطی ؾى٘ٛتٍبٞ ٜب زض ثطاثط حٛازث َجیؼی ثٛیػ ،ٜظِعِ ٚ ٝؾیُ ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ اٞساف انّی ثط٘بٔ-ٝضیعی
قٟطی َ ٚ ٚطاحی قٟطی زض ایطاٖ  ٚزض ؾُح ثیٗإُِّ ٔحؿٛة ٔیقٛز(.حیسضیبٖ)99:1384 ،
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اظ َطف زیٍط ،ثالیبی اتفبق افتبز ٜزض ؾبِیبٖ اذیط ثیبٍ٘ط ایٗ ٔٛيٛع اؾت و ٝثطذی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ث ٝنٛضت
فعآیٙسٜای آؾیتپصیطتط قس ٚ ٜضیؿهٞب ٘یع افعایف یبفت ٝاؾت .افعایف آؾیتپصیطی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ،ثبػج ذؿبضات
 ٚتّفبت رب٘ی ٔ ٚبِی ظیبزی ٔیقٛز .ایٗ ٔٛيٛع زض ؾى٘ٛتٌبٜٞبی غیط ضؾٕی ثب تٛر ٝثٚ ٝیػٌیٞبی ؾبذت ٚ
قىٌُیطی ایٗ ؾى٘ٛتٌبٜٞب اظ زضر ٚ ٝقست آؾیتپصیطی ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت .ثطضؾی ٔیعاٖ آؾیتٞب ٚ
نسٔبت ثُٛض ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ثٚ ٝيؼیت ٘بُّٔٛة ثط٘بٔٝضیعی َ ٚطاحی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ٔطثٔ ٌٛیقٛزِ .صا
ٔیتٛاٖ ثب انالح ٚيؼیت قٟطؾبظی  ٚثط٘بٔٝضیعی قٟطی آؾیتپصیطی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ضا زض ثطاثط ظِعِ ٝثٔ ٝیعاٖ
ظیبزی وبٞف زاز .ثٙبثطایٗ ٘مف ػّٕىطزٞب  ٚثط٘بٔٝضیعیٞبی ثیٗإِّّی ایزبز قس ٜزض وبٞف آؾیتپصیطی
ؾى٘ٛتٌبٜٞبی غیطضؾٕی ثب ضٚیىطز یىپبضچٝؾبظی ٕٞطا ٜاؾت(.حیسضیبٖ)99:1384 ،
تب اثتسای ز ، 1970 ٝٞتحت تبحیط ٍ٘طـ ِیجطاِی ،حسالُ زذبِت زِٚت زض أط ٔؿىٗ ٕٞ ٚچٙیٗ پسیس ٜاؾىبٖ
غیطضؾٕی زؾتٛض وبض ثؿیبضی اظ زِٚتٞب ثٛز٘ .بزیسٌ ٜطفتٗ غبِجب ثط ایٗ فطو اؾتٛاض ثٛز و ٝثؿیبضی اظ ایٗ
ؾى٘ٛتٌبٜٞب ارتٙبة ٘بپصیط٘س .أب پسیسٞ ٜبی ٌصضا ٞؿتٙس و ٝثب تٛؾؼ ٝالتهبزی  ٚثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ٔكىُ آٟ٘ب ثطَطف
ذٛاٞس قس.
ا٘تمبزٞبی ٚاضز ثط ضٚیىطز ذٛزیبضی زض زٔ 80 ٚ 70 ٝٞیالزی ،ثؿیبضی اظ زِٚتٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ضا ثط آٖ
زاقت و ٝثٔ ٝؿئّٔ ٝبِىیت  ٚأٙیت تهطف زض ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبی ضؾٕی  ٚغیطضؾٕی تٛر ٝثؿیبضی ضا ٔجص َٚوٙٙس .أب
لٛا٘یٗ ضؾٕی ثیٗإِّّی ثطای ایٕٗؾبظی اظ ؾى٘ٛتٍبٜٞب قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔیقٛز:
اِف) تٙظیٓ اؾٙبز ثیٗ إِّّی ّٔ ٚی زض ایٕٗ ؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب :ؾٙس ٔٛرت آظازؾبظی لسضت التهبزی ٔطزْ
ٔیقٛز .ؾى٘ٛتٌبٜٞبیی و ٝؾٙس ٘ساضز ،اظ زیس الّیٓ قٙبؾبٖ ؾطٔبیٔ ٝطز ٜاؾت .ؾٙس ثبػج ٌطفتٗ ٚاْ ثطای افطاز
ٔیقٛز  ٚثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔیتٛا٘ٙس ث ٝایٕٙی  ٚؾبذت  ٚؾبظ ایٕٙیتط زض ؾى٘ٛتٌبٜٞب ثپطزاظ٘س.
ة) تٙظیٓ  ٚاضتمبی أٙیت تهطف زض ؾى٘ٛتٌبٞ ٜب ،و ٝثبیس ثركی اظ السأبت ث ٓٞ ٝپیٛؾت ٝثبقس و ٝزض آٖ ایزبز
فطنت ثطای زؾتطؾی ث ٝفطنتٞبی قغّی ،اضائ ٝذسٔبت پبی ٚ ٝذسٔبت قٟطی ٌ ٚعیٞٝٙبی ٔٙبؾت لب٘٘ٛی ثطای
پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٌ ٕٝٞطٜٞٚب ث ٝذهٛل فمطأ ،س ٘ظط لطاض ٌیطز)payne, 2014:198(.
د) پطی ٚ ٛوطیؿ َٛثب ثطضؾی ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبی غیطضؾٕی قٟط ٔتطٔٚبِیٙب ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس٘س ػال ٜٚثط ٔٛاضز ٘بْ ثطزٜ
قسٔ ،ٜتغیطٞبی زیٍطی ٕٞب٘ٙس ذسٔبت پبی ٚ ٝظیطؾبذتی ٔحّٔ(ٝخُ ایزبز ٔطاوع ؾالٔت ،ظٔیٗ ثبظی ثطای وٛزوبٖ) ٚ
فطنتٞبی قغّی زض افعایف ایٕٙی تهطف ؾى٘ٛتٌبٜٞب ٔٛحط اؾت.
ز) زض ا٘تٟب ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس٘س و ٝثطای ضؾیسٖ ث ٝایٕٙی تهطف ؾى٘ٛتٌبٜٞب ثبیؿتی ثط٘بٔٞٝبی ٔؿىٗ ث ٝؾٕت
وبٞف فمط  ٚاضائ ٝذسٔبت ظیطثٙبیی زض ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبی غیطضؾٕی ؾٛق زاز)porio, 2016:77(.
ش) ٘بوبٔٛضا ثب ُٔبِؼبت ا٘زبْ زاز ٜزض ٘ٛاحی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی فمیط٘كیٗ قٟط پ ٝ٘ٛث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝیضؾس و ٝثٙٔ ٝظٛض
اضتمبی ایٕٙی تهطف ٔی ثبیؿت زض وٙبض اثعاضٞبی حمٛلی  ٚلب٘٘ٛی اظ اثعاضٞبی ػطفی یب فطالب٘٘ٛی ٘یع اؾتفبز ٜوطز.
ثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی  ٚافعایف زؾتطؾی ث ٝظیطؾبذتٞب  ٚذسٔبت ؾى٘ٛتٌبٜٞب ٔٛرت اضتمبی ایٕٙی تهطف زض
ٔیبٖ ؾبوٙبٖ پ ٝ٘ٛقس ٚ ٜثط ٔیعاٖ اٍ٘یع ٜآٟ٘ب ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ٔؿىٗ(ثٟجٛز قطایٍ فیعیىی فؼّی) افعٚزٜ
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اؾت ) Nakamura, 2016:66(.ثط ایٗ اؾبؼ ،ایٕٙی  ٚأٙیت نطف اظ ثؼس نطفب لب٘٘ٛی ذبضد قسٔ ٚ ٜكرم قس وٝ
قبذمٞبیی ػطفی  ٚفطالب٘٘ٛی ٚرٛز زاض٘س ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ٔیعاٖ ایٕٙی  ٚأٙیت تهطف ؾى٘ٛتٌبٜٞبی
غیطضؾٕی ضا افعایف زٙٞس.
ثٞ ٝط حبَ ،أطٚظ ٜتؼٟسات حمٛلی ثیٗإِّّی ّٔ ٚی حىبیت اظ ِع ْٚتٛر ٝرسیتط ث ٝاؾٙبز ثیٗإِّّی ،قبذمٞبی
اؾٙبز ثیٗإِّّی ثٚ ٝیػ ٜآضٔبٖٞبی تٛؾؼ ٝپبیساض ٕٞ ٚچٙیٗ ٔمطضات ّٔی زض ظٔی ٝٙایٕٗؾبظی  ٚپبیساضؾبظی
ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبؾت .اظ ایٗ ٔٙظط ػال ٜٚثط اؾٙبز  ٚضٚی ٝثیٗإِّّی ،الظْ اؾت تب لٛا٘یٗ ٔهٛة زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙیع ثٝ
َٛض رسی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز و ٝػجبضتٙس اظ:
 لب٘ ٖٛؾبٔب٘سٞی  ٚحٕبیت اظ تِٛیس  ٚػطئ ٝؿىٗ تهٛیت ٘بٔ ٝضارغ ث ٝؾٙس تٛإ٘ٙسؾبظی  ٚؾبٔب٘سٞی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی غیطضؾٕی آییٗ٘بٔ٘ ٝح ٜٛفؼبِیت ؾتبز اؾتب٘ی تٛإ٘ٙسؾبظی  ٚؾبٔب٘سٞی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی غیطضؾٕی ٔهٛثبت ٞیبت ٚظیطاٖ ضارغ ث ٝرٕغآٚضی ا٘كؼبة آة ،ثطقٌ ،بظ  ٚتّفٗ ؾى٘ٛتٌبٜٞب. ثركٙبٔٚ ٝظاضت ٘یط ٚزض ذهٛل رٕغآٚضی ا٘كؼبة غیطٔزبظ ؾى٘ٛتٌبٜٞبی غیطضؾٕی ثٙس د ٔبز 166 ٜتٙفیصی لب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝؾ ْٛتٛؾؼ ٝالتهبزی ،ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖٛٔ ،يٛعٔبز 115 ٜلب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾؼ ٝالتهبزی ،ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ایطاٖ.
محذوده مطالعاتی
ثب آغبظ ا٘مالة نٙؼتی زض ؾبَ ٔ 1830یالزی  ٚضقس ضٚظافع ٖٚتحٛالت ثكطی ،تغییطات ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٘یع زض ظ٘سٌی
ا٘ؿبٖ ٞب ضخ زاز ٜاؾت٘ .یبظ ضٚظافع ٖٚثكط ث ٝا٘طغی ٔ ٚهطف ا٘ٛاع ؾٛذتٞبی فؿیّی ٘ظیط ظغبَ ؾ٘ ،ًٙفت ٚ
ٌبظٞبی َجیؼی ثبػج افعایف قسیس ٔٛازی ٘ظیط زیاوؿیسوطثٗ  ٚثربض آة زض ر ٛقس ٜاؾت .پسیس ٜتغییط آةٛٞٚا
و ٝػٕستب ٔطث ٌٛث ٝافعایف ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای زض ر ٛاؾت اظ ٔخبَٞبی ثبضظ ذُطات ٘بقی اظ نٙؼتی قسٖ ز٘یبؾت
چطا و ٝضٞبیی ثیف اظ حس ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٘ظیط زی اوؿیس وطثٗ ،اوؿیس ٘یتطٔ ،ٚتبٖ  ... ٚزض ر ٛتٛؾٍ ا٘ؿبٖٞب
ثبػج ث ٟٓذٛضزٖ تٛاظٖ ا٘طغی ظٔیٗ قس ٜاؾت .زض َ 100 َٛؾبَ ٌصقت ،ٝوط ٜظٔیٗ ثَٛ ٝض غیط َجیؼی ٌطْتط قسٜ
 ٚایٗ ٔٛيٛع زا٘كٕٙساٖ ضا ٍ٘طاٖ وطز ٜاؾت .زا٘كٕٙساٖ ا٘تظبض زاض٘س و ٝزض َ 100 َٛؾبَ آیٙسٔ ٜتٛؾٍ زٔبی
ظٔیٗ  1/5تب  3/5زضر ٝؾب٘تیٍطاز افعایف یبثس .قبیس فىط وٙیٓ «ایٗو ٝچیعی ٘یؿت« ،أب ٕٞیٗ ٔمساض ٔیتٛا٘س آة ٚ
ٛٞای ظٔیٗ ضا ثَٛ ٝض ثیؾبثمٝای تغییط زٞس .ظٔب٘ی و ٝایٗ پسیس ٜضخ زٞسٕٔ ،ىٗ اؾت تغییطات ثعضٌی زض ؾُح آة
الیب٘ٛؼٞبٔ ،عاضع وكبٚضظی ٛٞ ٚایی و ٝتٙفؽ ٔیوٙیٓ یب آثی ؤ ٝی٘ٛقیٓ ،ضخ زٞس .ثطذی اظ زا٘كٕٙساٖ ٔؼتمس٘س
و ٝزٞٝٞبی پبیبٖ لطٖ ثیؿتٌٓ ،طْتطیٗ ؾبَٞبی  400ؾبَ اذیط ثٛز ٜاؾتٌ .عاضـٞب حبوی اظ آٖ اؾت وٛٔ 10 ٝضز
اظ ٌطْتطیٗ ؾبَٞبی رٟبٖ تٟٙب اظ ؾبَ  1990تب ؾبَ  2007ث ٝحجت ضؾیس ٜاؾت و ٝایٗ ٔیعاٖ زض  150ؾبَ ٌصقتٝ
ثیؾبثم ٝثٛز ٜاؾت .ث٘ ٝظط ٔیضؾس فؼبِیتٞبی نٙؼتی زض ایزبز ایٗ ٔكىُ ثؿیبض ٔؤحط اؾت  ٚثٌ ٝطْ قسٖ وطٜ
ظٔیٗ وٕه ٔیوٙسٌ .بظ زیاوؿیس وطثٗ و ٝػٕستب اظ وبضثطز ؾٛذتٞبی فؿیّی ٘بقی ٔیقٛز ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ
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ػٛأُ افعایف زٔبی ظٔیٗ ُٔطح اؾت(.ػّیزب٘ی ،وبٚیب٘ی )1380 ،قىُ  1قبذم ػّٕىطز تغییطات آة ٛٞ ٚا
 2020ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
قىُ  :1قبذم ػّٕىطز تغییطات آة ٛٞ ٚا 2020

ٔٙجغupload.wikimedia.org :

زا٘كٕٙساٖ ثب ثطضؾی زٚضاٖٞبی الّیٕی ٌصقت ،ٝضاثُٝی ٔؿتمیٕی ثیٗ افعایف

CO2

زض اتٕؿفط  ٚافعایف زٔبی ٛٞا

وكف وطزٜا٘س(ػّیزب٘ی ،وبٚیب٘ی )1380 ،و ٝث ٝتغییطات آةٛٞٚایی ٔٙزط ٔیقٛزٙٔ .كإ تِٛیس ایٗ ٌبظ ٔیتٛا٘س
فؼبِیتٞبی آتكفكب٘یٌ ،طْقسٖ آة الیب٘ٛؼٞب ،آتفؾٛظیٞبی ٌؿتطز ٜزض رٍُٞٙبی ٘ ٚیع افعایف فؼبِیتٞبی
نٙؼتی ا٘ؿبٖ ثبقس .پیفثیٙی قس ٜاؾت و ٝثب ز ٚثطاثط قسٖ ٔمساض

CO2

زض اتٕؿفط ،زٔبی وطٜی ظٔیٗ حسٚز ؾٝ

زضر ٝثیكتط اظ زٔبی فؼّی قـٛز(.غیٛضٔ ،ؿؼٛزیبٖ)1376 ،
الیب٘ٛؼٞب  ٚرٍُٞٙب ٔٙجغ انّی رصة

CO2

اتٕؿفط ٞؿتٙس ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛتغییط زض ؾبذتبض ایٗ اوٛؾیؿتٓٞب٘ ،ظٓ ٚ

ضٚاثٍ ٔٛرٛز زض ؾیؿتٓٞبی آةٛٞٚایی  ٚچطذٝی آة  ٚوطثٗ زض َجیؼت ضا ثٔ ٓٞ ٝیظ٘س .أطٚظ ،ٜثٟطٜثطزاضیٞبی
حطیهب٘ٝی ا٘ؿبٖ اظ ٔٙبثغ َجیؼی ثبػج ٘بثٛزی  ٚترطیت رٍُٞٙب  ٚآِٛزٌی زضیبٞب قس ٜاؾت ٔ ٚیتٛا٘س زض
تغییطات آةٛٞٚا ٘مف ٕٟٔی زاقت ٝثبقس .اظ زیسٌب ٜثؿیبضی اظ زا٘كٕٙساٖٚ ،لٛع تغییطات الّیٕی ثط احط زذبِتٞبی
ثكط زض ؾیؿتٓٞبی َجیؼی أطی ٔؿّٓ اؾت .آٖٞب اظ ضاٜٞبی ٔتفبٚت ٞكساضٞبیی ضا ث ٝرٟب٘یبٖ  ٚزِٚتٞب اػالْ
وطزٜا٘س .اظایٗض ٚزض ؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ّٔ ٚیٔ ،مطضات  ٚآییٗ٘بٔٞٝبیی تسٚیٗ قسٜا٘س تب ثط ٔجٙبی آٖٞب،
فؼبِیت ٞبی تِٛیسی  ٚالتهبزی وكٛضٞب ث ٝضػبیت اؾتب٘ساضزٞبیی ٔٛظف ثبقٙس  ٚحسالُ آؾیت ضا ثٔ ٝحیٍ ظیؿت
ثع٘ٙس.
تغییط الّیٓ پسیسٜای آ٘ی ٘ ٚبٌٟب٘ی ٘یؿت ،ثّى ٝثَٛ ٝض آضاْ  ٚذع٘س ٜپیف ٔیضٚز؛ ثَٛٝضی ؤ ٝطزْ ػبزی ٔتٛرٝ
آٖ ٕ٘یق٘ٛس  ٚفمٍ ظٔب٘ی و ٝاحطات تغییط آةٛٞٚا ثط ٔحیٍ آقىبض قس ،آٖ ضا زضن ٔیوٙٙس .أب زا٘كٕٙساٖ ثب
ثطضؾیٞبی ػّٕی  ٚآٔبضی اظ ػٙبنط آةٛٞٚایی ٔیتٛا٘ٙس ،تغییطات آةٛٞٚایی ضا وكف  ٚآٖ ضا پیٌیطی وٙٙس.
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ثٙبثطایٗ،تٛنیٞٝب  ٚاظٟبضات آٖٞب پكتٛا٘ٝی ػّٕی  ٚپػٞٚكی زاضز ٔ ٚطزْ  ٚزِٚتٞب ثبیس ث ٝآٖٞب ػُٕ
وٙٙس .اظ ؾبَ  1880ا٘ساظٌٜیطی زٔبی ٛٞای وط ٜظٔیٗ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ آٔطیىبیی«الیب٘ٛؼ  ٚفًب« آغبظ قس ٜاؾت ٚ
تبو٘ ٖٛٙیع ازأ ٝزاضزٕٞ .چٙیٗ ٌفتٔ ٝیقٛز ٌطْ قسٖ وط ٜظٔیٗ ،تب ؾبَ  2100ثبػج ذكىؿبِی قسیسٌ ،طٔبی
ؾٛظاَٖٛ ،فبٖٞبی ٚحكتٙبن ،ؾیالة  ٚثبال آٔسٖ آة زضیبٞب  ٚزض ٘تیز ٝضفتٗ ٔٙبَك ؾبحّی  ٚرعایط ظیط آة ٚ
ضلیك قسٖ آة الیب٘ٛؼٞب ذٛاٞس قس .ػال ٜٚثط ایٗ ٌطْ قسٖ زٔبی ظٔیٗ ثبػج قس ٜاؾت و ٝزضر ٝحطاضت زاذّی
یرچبَ ٞبی َجیؼی ٚالغ زض ٘مبٌ ٔرتّف رٟبٖ اظ رّٕ ٝیرچبَٞبی ٚالغ زض لُت قٕبَ ،لُت رٛٙة  ٚچیٗ
افعایف پیسا وٙس  ٚزض ٘تیز ٝثب آة قسٖ تسضیزی ،حزٓ ظیبزی اظ شذبیط یرچبَٞب شٚة قٛز .ایٗ ٔؿإِ ٝاظ آ٘زب
حبئع إٞیت اؾت و ٝایٗ یرچبَٞب ثرف ػٕسٜای اظ شذبیط آة آقبٔیس٘ی رٟبٖ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس(.ػّیعاز ،ٜوٕبِی،
 )1381:67ثُٛض ؾبز ،ٜزضر ٝحطاضت ثبالتط ظٔیٗ ٔٙزط ث ٝتجریط ثیكتط آة قس ٚ ٜذكىؿبِی ٌؿتطـ ٔییبثس ٚ
ٕٞعٔبٖ ٚلتی ایٗ ثربض آة ثٝنٛضت ثبضاٖ قسیس ث ٝظٔیٗ فطٔ ٚیضیعز ٔٛرت ؾیالةٞبی ٚیطاٍ٘ط ذٛاٞس

قس.

زض ایٗ ٔیبٖ ؾیُ  ٚذكىؿبِی زض ثرفٞبی ظیبزی اظوط ٜظٔیٌٗ ،طٔب  ٚؾطٔبٞبی َٛال٘ی ،افعایف زٔبَٛ ،فبٖٞب ٚ
ؾیالةٞبی قسیس٘ ،بثٛزی تٛٙع ظیؿتی  ٚثبال آٔسٖ ؾُح آثٟبی آظاز زض ٘تیز ٝآة قسٖ یدٞبی لُجی تغییط زض
اٍِٛی وكتٛ٘ ،ؾب٘بت ظیبز زض زٔبی ضٚظا٘ ،ٝافعایف زٔبی حسالُ  ٚحساوخط ،وبٞف ضٚظٞبی ؾطز  ... ٚآحبض ٔؿتمیٓ
ثط ؾالٔت ا٘ؿبٖ زاضز )www.researchgate.net(.زض  100ؾبَ اذیط ٔیبٍ٘یٗ ؾُح رٟب٘ی زضیبٞب حسٚز  10تب 25
ؾب٘تیٕتط افعایف یبفت ٝاؾت  ٚثط اؾبؼ ثطآٚضزٞب ٔیبٍ٘یٗ افعایف رٟب٘ی ؾُح زضیب تب ؾبَ  2100حسٚز  13تب 94
ؾب٘تیٕتط پیفثیٙی قس ٜاؾت .یىی اظ تجؼبت افعایف ؾُح زضیبٞب تطاٚـ آة قٛض زض آثرٛاٖٞبی ؾبحّی اؾت.
ٌطٔبیف ؾجت افعایف ؾُح زضیب زض احط شٚة یرچبَٞبی ٔٙبَك ٔؼتسَ ٔیٌطززٞ .یإت ثیٗ زِٚتی تغییط آة ٛٞ ٚا
)(IPCCثطآٚضز وطز ٜاؾت و ٝتب ؾبَ  2030ؾُح زضیبٞب  18ؾب٘تیٔتط ثبالتط اظ ؾُح و٘ٛٙی ذٛاٞس ثٛز .چٙیٗ
افعایكی اظ ٔٙظط ایزبز َغیبٖ  ٚؾبیف زض ٔٙبَك ؾبحّی ٔكىالت رسی ضا پسیس ٔیآٚضز .وكٛضٞبیی و ٝاضتفبع آٟ٘ب
وٕتط اظ ؾُح زضیب ٔی ثبقس ٔب٘ٙس ّٙٞس حتی اٌط آة زضیب ثٔ ٝیعاٖ ٘یٕی اظ ٔمساض پیفثیٙی قس ٜافعایف یبثس ٘یبظٔٙس
السأبت حفبظتی ٞؿتٙس .افعایف ؾُح زضیب ٔٙزط ث ٝقٛضتط قسٖ آثٟبی ظیطظٔیٙی زض ٘ٛاحی ؾبحّی قس ٚ ٜتبالةٞب
ضا ث ٝذُط ٔیا٘ساظز .ثطذی اظ رعایط وٛچه و ٝاضتفبع وٕی اظ ؾُح زضیب زاض٘س زض ثطاثط تغییط آة ٛٞ ٚا  ٚافعایف
ؾُح زضیبی ٘بقی اظ آٖ زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز(ٔب٘ٙس رعایط ثبٞبٔبؼ ،ویطیجبتیِٛٔ ،ساٚی ٔ ٚبضقبَ) آؾیتپصیط

ٞؿتٙس.

ضاثُ ٝی ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٔب٘ٙس ٔ ،CO2تبٖ  ... ٚزض اتٕؿفط ظٔیٗ ثب افعایف زٔبی ٛٞا ث ٝاحجبت ضؾیس ٜاؾت .ثب
افعایف زٔب  ٚافعایف تجریط ،ثربض آة زض ر ٛظٔیٗ ثیكتط ٔیقٛز  ٚذبنیت ٌُذب٘ٝای آٖ ضا قست ٔیثركس .ثب
ض٘ٚس فؼّی افعایف ایٗ ٌبظٞب پیفثیٙی ٔیقٛز ،ػال ٜٚثط افعایف شٚة یدٞبی لُجی ،ثی٘ظٕیٞبیی ٘یع زض ثبض٘سٌی
ٔٙبَك ٘ ٚیع قست تجریط آةٞبی ؾُحی ضخ زٞس .افعایف ؾیالةٞبی ٔرطة زض ٔٙبَك حبضٜای  ٚافعایف ذكىی
 ٚثیبثبٖ ظایی زض ٔٙبَك ٔؼتسَ ،اظ پیبٔسٞبی احتٕبِی ایٗ ٚالؼ ٝاؾتٌ .ؿتطـ ثیبثبٖٞبٔ ،طاتغ ٔ ٚعاضع وكبٚضظی ضا
تٟسیس ٔیوٙس ٘ ٚتیزٝی آٖ وبٞف تِٛیس ٔحهٛالت وكبٚضظی  ٚزأی اؾت .فطؾبیف آة  ٚثبز ،ؾطٔبیٝی ٌطاٖثٟبی
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وكٛضٞب(ذبن وكبٚضظی) ضا اظ ثیٗ ٔیثطزٌ .ؿتطـ ذكىی زض ثطذی ٔٙبَك ٘ ٚیع افعایف ثبضـ  ٚایزبز ؾیُ ٚ
ٔطزاةٞب زض ٔٙبَك زیٍط ،ث ٝافعایف ثطذی ثیٕبضیٞبی ّٟٔه  ٚاپیسٔی قسٖ آٖٞب ٔیا٘زبٔس.تغییط ٔىبٖ ،پبؾد
َجیؼی ا٘ؿبٖ ث ٝتغییطات ٔحیُی  ٚالّیٕی اؾت ،ایٗ ٚاوٙفٛ٘ ،ػی ؾبظٌبضی ثب قطایٍ ایزبز قسٔ ٜیثبقس .ایٗ ثٝ
ٔؼٙی زفغ ذُط  ٚافعایف تبة آٚضی  ٚا٘ؼُبف پصیطی ا٘ؿبٖ ثب ایٗ تغییطات ،ثرهٛل ظٔب٘ی و ٝثط٘بٔٝضیعی قسٜ
اؾت ثبقس .ایسٜی پٙبٙٞسٜی الّیٕی یب پٙبٙٞسٌبٖ تغییط الّیٓ ٘ؿجتب رسیس ٔیثبقس .ػّیطغٓ ٟٔبرطتٞبی ثیٗإِّّی وٝ
تحت تإحیط ػٛأُ ٔحیُی زض تبضید ظ٘سٌی ثكط ا٘زبْ قس ،ٜاِٚیٗ ٔجبحج ٔؼٙیزاض  ٚلبثُ تٛر ٝزض اضتجبٌ ثب
پٙبٙٞسٌبٖ تغییط الّیٓ اظ ؾبَ  1990آغبظ قس ٜاؾت  ٚایٗ ٔجبحج ثیكتط تٛؾٍ زا٘كٕٙساٖ الّیٓقٙبؾی  ٚپػٞٚكٍطاٖ
ٔطتجٍ ثب تغییطات الّیٕی ُٔطح ٌطزیس ٜاؾتٔ(.ب٘سَ )1891379: ،اظ ایٗ ض ٚأطٚظ ،ٜوكٛضٞب ثٙٔ ٝظٛض وبٞف آؾیت
پصیطی ٘بقی اظ حٛازث َجیؼی ٔ ٚمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕى الساْ ث ٝتسٚیٗ َطحٞبی آیٙسٍٜ٘ط ،پیكط ٚ ٚوبضثطزی
ٕ٘ٛزٜا٘س .و ٝایٗ َطحٞب  ٚثط٘بٔ ٝضیعیٞب زض ضاؾتبی وبٞف آؾیتپصیطی ،افعایف ایٕٙی  ٚافعایف تٛا٘بیی ٔمبثّ ٝثب
حٛازث َجیؼی اؾت .حٛظٜٞبی ؾى٘ٛتٌبٞی ث ٝػٛٙاٖ لبػس٘ ٜظبْ ؾى٘ٛت  ٚفؼبِیت ّٔی ٘مف اؾبؾی زض تٛؾؼٝ
ایفب ٔی وٙٙس چطا و ٝتٛؾؼ ٝپبیساض ؾطظٔیٗ زض ٌط ٚپبیساضی ٘ظبْ ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ظیط ٘ظبْ تكىیُ
زٙٞس٘ ٜظبْ ؾطظٔیٗ اؾت .زِٚتٞب ثٙٔ ٝظٛض ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕى  ٚایٕٗ  ٚپبیساضؾبظى ؾى٘ٛتٌبٜٞب ٔؼبٞسات
 ٚوٛٙا٘ؿیٖٞٛبیى ضا ٔٙؼمس ٕ٘ٛزٜا٘س ٞ .سف وٛٙا٘ؿیٔ ٖٛمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی ،تٙظیٓ وطزٖ ٔیعاٖ ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای
اتٕؿفط ثَٛٝضی اؾت و ٝاوٛؾیؿتٓ ظٔیٗ فطنت ثبظیبفتٗ چطذَ ٝجیؼی ذٛز ضا زاقت ٝثبقس .وٛٙا٘ؿیٔ ٖٛصوٛض،
وكٛضٞبی ػً ٛضا تكٛیك ٔی وٙس تب ثطای رٕغ آٚضی  ٚث ٝاقتطان ٌصاقتٗ اَالػبت زض ٔٛضز وبٞف ٌبظٞبی
ٌّرب٘ٝای تالـ وٙٙس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝثط اؾبؼ ایٗ وٛٙا٘ؿیٞ ،ٖٛیچ یه اظ فؼبِیتٞبی وكٛضٞب زض ضاؾتبی
اٞساف وٛٙا٘ؿی٘ ٖٛجبیس أ ٙیت ٔٛاز غصایی  ٚتٛؾؼ ٝارتٕبػی  ٚالتهبزی ضا ثب ذُط ضٚثط ٚؾبظز .وكٛضٞبی ػً ٛثٝ
زؾتٞبی شیُ تمؿیٓ ٔیق٘ٛس -1 :وكٛضٞبی ػً ٛپیٛؾت یه  ٚز :ٚوكٛضٞبی نٙؼتی  ٚتٛؾؼ ٝیبفتٝای ٞؿتٙس
و ٝثط اؾبؼ ایٗ پیٕبٖ ّٔعْ ث ٝوبٞف ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای اظ رّٕ ٝوطثٗزیاوؿیس ٔیك٘ٛس -2 .وكٛضٞبی زض
حبَ تٛؾؼ ٝوٞ ٝیچ اِعأی ثطای وبٞف فٛضی ا٘تكبض ٘ساض٘س .ایٗ أط زض انُ ثطای رٌّٛیطی اظ وبٞف تٛؾؼٝ
التهبزی  ٚنٙؼتی ایٗ وكٛضٞبؾت .وٛٙا٘ؿیٔ ٖٛجبضظ ٜثب تغییطات الّیٕی زاضای یه ٔمسٔٔ 26 ٚ ٝبز 2 ٚ ٜيٕیٕٝ
ٔیثبقس .زض انُ ثب اتىب ث ٝانُ ٔكبضوت ،ثس ٖ ٚآ٘ى ٝتىّیفی ثط وكٛضٞب تحٕیُ وٙس ،اِعأبت ضا ث ٝپطٚتىُٞبی آٖ
وٛٙا٘ؿیٛٔ ٖٛوٕٛ٘ َٛز و ٕٝ٘ٛ٘ ٝثبضظ آٖ پطٚتىُ ویٛتٛٔ ٚ ٛافمت٘بٔ ٝپبضیؽ ثٛز(.ؾٟطاثی  ٚزیٍطاٖ)3851399: ،
ایٗ زض حبِیؿت ؤ ٝؼبٞسات اظ رٙؽ حمٛق ثكطی ٔ ٚحیٍ ظیؿتی فبلس ٞطٌ ٝ٘ٛيٕب٘ت ارطای ٔٛحط  ٚوبضآٔسی
ٔی ثبقس .أب اظ ٔیبٖ تٛضْ ٙٞزبضی اؾٙبز غیطاِعاْ آٚض ٔی تٛاٖ وٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ  2015ضا ٘بْ ثطز و ٝتب حسٚزی
تٛا٘ؿت ٝاؾت يٕب٘ت ارطایی ٔٛحط زض ظٔی ٝٙتؼٟسات ظیؿت ٔحیُی  ٚتإویس ث ٝوبٞف ٞطچ ٝثیكتط ا٘تكبض ٌبظٞبی
ٌّرب٘ٝای زاقت ٝثبقسٌ .طچ ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞب آٖ ضا تإییس وطز ،ٜپصیطفت ٝیب آٖ ضا تهٛیت ٕ٘ٛز ٜا٘س أب ثب ایٗ
ٚرٛز ٔٙبفغ التهبزی وكٛضٞب  ٚػسْ زؾتطؾی وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؼ ٝث ٝأىب٘بت  ٚتىِٛٛٙغی رٟت ربیٍعیٙی
ؾٛذتٞبی غیطفؿیّی اظ رّٕٛٔ ٝا٘ؼی زض ضا ٜزؾت یبثی ث ٝاٞساف وٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ وٕٞ ٝب٘ب ٔمبثّ ٝثب تغییطات
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الّیٕی ٔی قٛز )www.berkeleyearth.org(.قىُ ٚ 2يؼیت ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛضا زض ؾبَ٘ 2021كبٖ ٔیزٞس ٔیتٛا٘یٓ
ث ٝذٛثی پی ثجطیٓ و ٝوكٛضٞبیی و ٝاظ تهٛیت ذٛززاضی ٕ٘ٛزٜا٘س التهبزقبٖ ضا ث ٝؾٛذتٞبی فؿیّی ٚاثؿتٝ
ٔیٔب٘ٙس  ٚتب ث ٝأطٚظ اظ تهٛیت آٖ ذٛززاضی ٕ٘ٛزٜا٘س ایٗ زض حبِیؿت و ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝآٖ ضا
تهٛیت  ٚثٔ ٝب٘ٙس لب٘٘ٛی الظْ االرطا ٔیزا٘ٙس.
قىُ ٚ :2يؼیت وٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ (فٛضی)2021ٝ

ٔٙجغ:

www.berkeleyearth.org

ایٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾی وٛٙا٘ؿیٞ ٖٛبی ٔطث ٌٛث ٝتغییطات الّیٕی  ٚاؾٙبز ؾرت ٘ ٚطْ اؾت  ٚث ٝتحّیّی اظ
قبذمٞبی حمٛلی ٔطتجٍ ثب ِع ْٚپبیساضؾبظی  ٚایٕٗؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی  ٚوبٞف ٔربَطات َجیؼی زض
ٔمطضات ثیٗإِّّی ٕٞ ٚچٙیٗ پبیجٙسی ث ٝتؼٟسات ثیٗإِّّی ّٔ ٚی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیپطزاظز .اٞسافی و ٝزض ایٗ
پػٞٚف ٔس٘ظط اؾت ثیكتط حٔ َٛحٛض تجییٗ تؼٟسات  ٚتساثیط ثیٗإِّّی زِٚتٞب ث ٝایٕٗؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب
ٔی ٌطزز .چبِكی و ٝزض ضا ٜایٗ پػٞٚف لطاض زاضز آٖ اؾت و ٝتؼٟسات ظیؿتٔحیُی ثیٗإِّّی فمساٖ يٕب٘ت
ارطای فطاٌیط ٞؿتٙس  ٚثٕٞ ٝیٗ تطتیت ٕ٘ی تٛاٖ ا٘تظبض زاقت ث ٕٝٞ ٝیب ثرف اػظٓ تؼٟسات ػُٕ قٛز .وكٛضٞبی
تٛؾؼ ٝیبفت ٝث ٝزِیُ ػّٓ  ٚتىِٛٛٙغی وبفی زض ضاؾتبی ػُٕ ث ٝتؼٟسات ثیٗإِّّی پیكٍبْ ٞؿتٙس ٚ .ث ٝتؼٟساتی وٝ
ثب ٔٙبفغ التهبزی آٟ٘ب ٔؼبضو ٘جبقس ،الجبَ زاض٘س .ایٗ پػٞٚف تٟٙب ث ٝرٙج ٝحمٛلی تؼٟسات زِٚتٞب زض ظٔی ٝٙایٕٗ ٚ
پبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ٔیپطزاظز  ٚؾبیط ٔٛيٛػبت اػٓ اظ ثؼس ؾیبؾی  ٚارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔس ٘ظط ٕ٘یثبقس.
یافته های پژوهش
 -1-1ػُّ  ٚاحطات تغییطات الّیٕی زض پبیساضی ؾى٘ٛتٌبٜٞب
ثٛٔ ٝرت ثٙس ٔ 2بز 1 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛؾبذتبضی ُّٔ ٔتحس زض ذهٛل تغییطات آة ٛٞ ٚایی« ،تغییط زض آةٛٞٚا ثٝ
ٔؼٙی آٌٖ ٝ٘ٛتغییطی زض آةٛٞٚا اؾت و ٝثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ یب غیطٔؿتمیٓ ٘بقی اظ فؼبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی ثبقس و ٝثبػج
تغییط زض تطویجبت ٛٞاؾپٟط رٟب٘ی ٔیٌطزز .ایٗ تغییطات ث ٝغیط اظ تغییطات َجیؼی زض آةٛٞٚا اؾت و ٝزض زٚضٜٞبی
ظٔب٘ی ٔكبثٔ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز «.ثب آغبظ ا٘مالة نٙؼتی زض ؾبَ ٔ 1830یالزی  ٚضقس ضٚظافع ٖٚتحٛالت ثكطی،
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تغییطات ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٘یع زض ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب ضخ زاز ٜاؾت٘ .یبظ ضٚظافع ٖٚثكط ث ٝا٘طغی ٔ ٚهطف ا٘ٛاع ؾٛذتٞبی
فؿیّی ٘ظیط ظغبَ ؾ٘ ،ًٙفت ٌ ٚبظٞبی َجیؼی ثبػج افعایف قسیس ٔٛازی ٘ظیط زیاوؿیسوطثٗ  ٚثربض آة زض رٛ
قس ٜاؾت .پسیس ٜتغییط آة ٛٞٚا و ٝػٕستب ٔطث ٌٛث ٝافعایف ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای زض ر ٛاؾت اظ ٔخبَٞبی ثبضظ
ذُطات ٘بقی اظ نٙؼتی قسٖ ز٘یبؾت چطا و ٝضٞبیی ثیف اظ حس ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٘ظیط زیاوؿیسوطثٗ ،اوؿیس
٘یتطٔ ،ٚتبٖ  ...ٚزض ر ٛتٛؾٍ ا٘ؿبٖٞب ثبػج ث ٟٓذٛضزٖ تٛاظٖ ا٘طغی ظٔیٗ قس ٜاؾت.
أطٚظ ،ٜثٟطٜثطزاضیٞبی حطیهب٘ٝی ا٘ؿبٖ اظ ٔٙبثغ َجیؼی ثبػج ٘بثٛزی  ٚترطیت رٍُٞٙب  ٚآِٛزٌی زضیبٞب قسٜ
اؾت ٔ ٚیتٛا٘س زض تغییطات آةٛٞٚا ٘مف ٕٟٔی زاقت ٝثبقس .اظ زیسٌب ٜثؿیبضی اظ زا٘كٕٙساٖٚ ،لٛع تغییطات الّیٕی
ثط احط زذبِتٞبی ثكط زض ؾیؿتٓٞبی َجیؼی أطی ٔؿّٓ اؾت .آٖٞب اظ ضاٜٞبی ٔتفبٚت ٞكساضٞبیی ضا ث ٝرٟب٘یبٖ ٚ
زِٚتٞب اػالْ وطزٜا٘س .اظایٗض ٚزض ؾبظٔبٖٞبی ثیٗ إِّّی ّٔ ٚیٔ ،مطضات  ٚآییٗ٘بٔٞٝبیی تسٚیٗ قسٜا٘س تب ثطٔجٙبی
آٖٞب ،فؼبِیت ٞبی تِٛیسی  ٚالتهبزی وكٛضٞب ث ٝضػبیت اؾتب٘ساضزٞبیی ٔٛظف ثبقٙس  ٚحسالُ آؾیت ضا ثٔ ٝحیٍ
ظیؿت

ثع٘ٙس.

تغییط الّیٓ پسیسٜای آ٘ی ٘ ٚبٌٟب٘ی ٘یؿت ،ثّى ٝثَٛٝض آضاْ  ٚذع٘س ٜپیف ٔیضٚز؛ ثَٛٝضی ؤ ٝطزْ ػبزی ٔتٛر ٝآٖ
ٕ٘یق٘ٛس  ٚفمٍ ظٔب٘ی و ٝاحطات تغییط آةٛٞٚا ثط ٔحیٍ آقىبض قس ،آٖ ضا زضن ٔیوٙٙس .أب زا٘كٕٙساٖ ثب
ثطضؾیٞبی ػّٕی  ٚآٔبضی اظ ػٙبنط آةٛٞٚایی ٔیتٛا٘ٙس ،تغییطات آةٛٞٚایی ضا وكف  ٚآٖ ضا پیٌیطی وٙٙس.
ثٙبثطایٗ ،تٛنیٞٝب  ٚاظٟبضات آٖٞب پكتٛا٘ٝی ػّٕی  ٚپػٞٚكی زاضز ٔ ٚطزْ  ٚزِٚتٞب ثبیس ث ٝآٖٞب ػُٕ وٙٙس.
ذكىؿبِی ٞبَٛ ،فبٖ ٌ ٚطزثبز ،ؾیُ  ٚثبالآٔسٖ ؾُح آة ٍٕٞی احطات تغییطات الّیٕی ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس ؤ ٝی
تٛا٘س ظ٘سٌی ثكط ضا زچبض چبِف ؾبظ٘س  ٚؾجت اظ ثیٗ ضفتٗ ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی ٟٔ ٚبرطت ارجبضی افطاز ثطای
تبةآٚضی  ٚؾبظٌبضی ثب قطایٍ ایزبز قس ٜث ٝقٕبض ٔی ضٚز .تغییطات الّیٕی  ٚث ٝز٘جبَ آة ثبال آٔسٖ ؾُح زضیبٞب
ؾجت ایزبز ذؿبضتٞبی ثؿیبضی ث ٝؾى٘ٛتٌبٜٞب  ٚظیطؾبذتٞبی ؾبحّی ٔیٌطزز  ٚنٙبیغ تِٛیسی  ٚأىب٘بت
ٌطزقٍطی ضا تحت تأحیط لطاض

زٞس(John Connell, 2018:16).

 -1-2حك ٔؿىٗ  ٚؾى٘ٛتٍبٜ
حمٛقثكط غیطلبثُ تمؿی ٓ  ٚثٚ ٓٞ ٝاثؿتٞ ٝؿتٙس٘ .مى  ٚػسْ ویفیت ٔٙبؾت ٔؿىٗ ٕٔىٗ اؾت زض ثطذٛضزاضی اظ
َیف ٚؾیؼی اظ زیٍط حمٛق ثكط تإحیط ثٍصاضز  ٚثبِؼىؽ .زؾتیبثی ثٔ ٝؿىٗ ٔٙبؾت ٔیتٛا٘س پیف قطٌ ثطذٛضزاضی
اظ چٙسیٗ حمٛق ثكط اظ رّٕ ٝحمٛق وبض ،ثٟساقت ،أٙیت ارتٕبػی ،ضؤی ،حطیٓ ذهٛنی یب تحهیُ ثبقس .ثٙبثطایٗ
ٞسف اظ ؾبذت آٖ فمٍ تِٛیس ٘یؿت ثّى ٝوبضثطی آٖ ٔس٘ظط اؾت؛  ٚویفیت ٘مف ٕٟٔی ضا زض وؿت ضيبیت
ٔتمبيیبٖ ٔؿىٗ زاضز .اضتمبی ویفیت أبوٗ ثكطی یىی اظ ػٛأُ تإحیطٌصاض ثط ُّٔٛثیت ٔحیُی زض ٘ظط ٌطفتٝ
ٔیقٛز ؤ ٝیتٛا٘س ویفیت ظ٘سٌی  ٚضيبیتٔٙسی ثكط ضا تحت تإحیط لطاض زٞس)united habitat, 9(.
َجك ٔبزٔ 11 ٜیخبق حمٛق ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی اظ زِٚتٞب ا٘تظبض ٔیضٚز و ٝزض ٔٙغ تجؼیى زض زؾتطؾی ٔؿىٗ ثطای
اقربل ٔساذّٕ٘ ٝبیس  ٚث ٝایٗ تطتیت ٞیچ وؽ ٘جبیس ث ٝػّت رٙؿیتّٔ ،یت یب ؾبیط اقىبَ تجؼیى اظ حك زاقتٗ
ٔؿىٗ ٔٙغ ٌطزز .چطاو  ٝزض ایٗ نٛضت تؼٟس ث ٝحٕبیت اظ حك ٔؿىٗ ٘مى ٌطزیسٕٞ .ٜچٙیٗ زض ثط٘بٔ ٝاؾىبٖ
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ثكطی اظ أبوٗ ثكطی ث ٝػٛٙاٖ ؾطپٙب٘ ٜبْ ٔی ثطز .ؾطپٙبٙٔ ٜبؾت ثطای ٍٕٞبٖ ضا یه ٘ٛع حك ث ٝقٕبض ٔی
آٚضز )united Nations conference on human settlements/Habitat II(.أب لبٍ٘٘ٛصاض ایطا٘ی ث ٝایٗ ٔؿئّ ٝث ٝػٛٙاٖ حك
ٕ٘ی ٍ٘طز  ٚپؿ٘ٛس(ٔٙبؾت) ثطای ثطذٛضزاضی اظ ٔؿىٗ ثطای ٍٕٞبٖ زض ٘ظط لبٌٖ٘ٛصاض ایطا٘ی اظ ربیٍبٞی ثطذٛضزاض
٘یؿت .اظ ایٗ ضٚؾت و ٝتؼٟسات زِٚت زض ٘ظبْ حمٛلی ایطاٖ زض ظٔیٔ ٝٙؿىٗ تٟٙب ث ٝحك افطاز زض ثطذٛضزاضی اظ
ٔؿىٗ ٔحسٚز ٔیٌطزز  ٚلٛا٘یٙی زض ظٔی ٝٙتؼطیف ،تًٕیٗ  ٚتإٔیٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت زض ٘ظبْ حمٛلی ایطاٖ ث ٝچكٓ
ٕ٘یذٛضز ٕٝ٘ٛ٘ .ایٗ ؾیبؾت ٌصاضی ضا زض َطح ّٔی ٔؿىٗ ٟٔط ٔیتٛاٖ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜزَ .طح ّٔی ٔؿىٗ ٟٔط ثٝ
ٔٙظٛض ایزبز ظٔی ٚ ٝٙثؿتطؾبظی ٔٙبؾت رٟت تإٔیٗ ٔؿىٗ  ٚزض ضاؾتبی حه َٛث ٝػساِت ارتٕبػی  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی
ٌطٞ ٜٚبی وٓ زضآٔس ،تمٛیت ٘مف حبوٕیتی زِٚت زض أط تإٔیٗ ٔؿىٗ ثب ضٚیىطز تمٛیت تؼب٘ٚیٞبی ٔؿىٗ ٚ
ذیطیٗ ٔؿىٗ ؾبظ ،حهٔ َٛسیطیت یىپبضچٙٔ ٚ ٝؿزٓ ،ظٔی ٝٙوبٞف ؾ ٟٓظٔیٗ زض لیٕت تٕبْ قسٚ ٜاحس ٔؿى٘ٛی
 ٚحٕبیت ٞ ٚسایت ا٘ج ٜٛؾبظی ،الیح ٝؾبٔب٘سٞی  ٚحٕبیت اظ تِٛیس  ٚػطئ ٝؿىٗ ثب پیكٟٙبز ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ
قٟطؾبظی ث ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی ثط٘بٔ ٝضیعی ٔؿىٗ ٞ ٚسایت ثرف ٔؿىٗ تٟی ٚ ٝزض اضزیجٟكت  1386ث ٝتهٛیت ٞیئت
ٚظیطاٖ ضؾیس و ٝث ٝػٛٙاٖ یه ثط٘بٔ ٝفطازؾتی٘ ،مف غیطلبثُ ا٘ىبضی زض ؾبذتبض  ٚاؾترٛاٖ ثٙسی قٟطٞب ثب تٛر ٝثٝ
حبزتط قسٖ ٔٛيٛع وٕجٛز ٌ ٚطا٘ی ٔؿىٗ زض وكٛض  ٚثٛیػ ٜزض قٟطٞبی ثعضي  ٚافعایف وٓؾبثم ٝلیٕت آٖ زاقتٝ
اؾت(.ػجبؼظازٌبٖ ) 471388: ،پیبز ٜؾبظی پطٚغٔ ٜعثٛض زض ذبضد اظ ثبفت قٟطی  ٚث ٝزٚض اظ ذسٔبت ضفبٞی ؾجت
قس اظ اٍِٛی پبیساض قٟطٞب فبنٌّ ٝیطز ٔ ٚؿبفت ظیبز ٔیبٖ ٔحُ وبض ،ؾى٘ٛتٔ ،طاوع تزبضی ٔ ٚطاوع تفطیحی ضا
پسیس آٚضز و ٝذٛز ؾجت افعایف آٔس ٚقس ثٔ ٝطوع قٟط  ٚیىی اظ ػٛأُ ٔ ٟٓترطیت ظیؿتٔحیُی زض احط افعایف
ٔهطف ؾٛذتٞبی فؿیّی  ٚآِٛزٌی ٛٞا ٔیثبقسٌ .طچ ٝاحساث ؾبذتٕبٖٞبی ٔؿىٗ ٟٔط ثب ٞسف وبٞف
ثبفتٞبی فطؾٛز ٚ ٜاؾىبٖٞبی غیطضؾٕی ٔٛضز تٛر ٝلطاضٌطفت ٝاؾت أب ثبیس ایٗ ٘ىت ٝضا  ٓٞاظ زض ٘ظط زاقت وٝ
احساث ایٗ پطٚغ ٜزض ذبضد اظ ٔحسٚز ٜقٟطی ٕ٘یتٛا٘س ثٞ ٝسف تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی ربٔ ٝػُٕ ثپٛقب٘س ٕٞ ٚچٙیٗ
ؾبوٙبٖ آٖ ضا الكبض وٓ زضآٔس ٟٔ ٚبرطا٘ی تكىیُ ٔیزٙٞس و ٝاظ ػٟس ٜتإٔیٗ ٔؿىٗ زض قٟطٞب ثطٕ٘یآیٙس  ٚثٝ
ػجبضتی ث ٝحبقی ٝضا٘س ٜقس٘س ثٙبثطایٗ ؾبذتبض ارتٕبػی و ٝزض ایٗ ٔحسٚزٜٞب قىُ ٔیٌیطز ،ؾبذتبضی اؾت،
غیط ٚ ٍٕٗٞثب ٛٞیت ارتٕبػی پبییٗ چطاو ٝرسایی ارتٕبػی اظ ؾبیط ٌطٜٞٚب و ٝزض قٟط أىبٖ حًٛض زاض٘س ،ذٛز
ٔٙزط ث ٝرسایی اظ ٔىبٖٞبیی ٔیقٛز و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ ٛٞیت پیسا ٔیوطزٜا٘س ٟٓٔ ٚتطیٗ ػٙهطی و ٝاػًبی ایٗ
رٛأغ ضا زض وٙبض  ٓٞلطاض ٔیزٞسٚ ،ر ٝتكبث ٝزض ؾُح زضآٔسی آٟ٘بؾت(.ضيٛیبٖ ،ؾؼیسیفط)11-10 :1395 ،
حك ٔؿىٗ  ٚثٟطٙٔ ٜسی اظ ؾطپٙب ٜضا ٔی تٛاٖ اظ حمٛق اؾبؾی  ٚثٙیبزیٗ ثكط ٔحؿٛة ٕ٘ٛز و ٝزض ٔبز 25 ٜاػالٔیٝ
حمٛق ثكط ٔ ٚبزٔ 11 ٜیخبق حمٛق التهبزی ،ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ایٗ حك ث ٝضؾٕیت قٙبذت ٝقس ٜاؾت  ٚث ٝػٛٙاٖ
ثركی اظ ظ٘سٌی اؾتب٘ساضز ٔ ٚتؼبزَ ربی ٔیٌیطز  ٚثٙبثطایٗ تؼٟسات زِٚتٞب زض ضاثُ ٝثب پبیساضی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ثط
ایٗ اؾبؼ فٛضیت ٔییبثس  ٚلسْ ا َٚآٖ اؾت و ٝزِٚتٞب ث ٝثبظٍ٘طی زض وّی ٝلٛا٘یٗ ٔطث َٝٛثپطزاظ٘س ثب ایٗ ٞسف
و ٝلٛا٘یٗ ّٔی ثب لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی ؾبظٌبضی یبثس چطاو ٝتب آٖؾبٖ و ٝلٛا٘یٗ ثیٗإِّّی رعئی اظ وبِجس لٛا٘یٗ ّٔی
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لطاض ٍ٘یطز ،السأبت زِٚتٞب وبفی ٘رٛاٞس ثٛز )Edgar Bill, 2002(.اِجت ٝضٚیىطزٞبی ز٘ َٚؿجت ث ٝایٗ حك ٔتفبٚت
اؾت .لبٍ٘٘ٛصاض زض انُ  31لب٘ ٖٛاؾبؾی ایطاٖ ثٟطٙٔ ٜسی اظ حك ٔؿىٗ ٔتٙبؾت ضا حك ٞط فطز  ٚذب٘ٛاز ٜایطاٖ
زا٘ؿت ٝاؾت  ٚث ٝایٗ تطتیت ٚنف ایطا٘ی ثٛزٖ ث ٝػٛٙاٖ پیف قطٌ ثٟطٙٔ ٜسی افطاز ثط ٔكىُ ٔتٙبؾت حبوی اظ آٖ
اؾت و ٝلبٍ٘٘ٛصاض ایطا٘ی زض قٙبؾبیی  ٚترهیم ایٗ حك اٍِٛیی ٔجتٙی ثط ٘ظبْ حمٛق قٟط٘ٚسی تبثؼیت ٔحٛض ضا
اتربش ٕ٘ٛز ٜاؾت.
 -2حسٚز  ٚحمٛض تؼٟسات زِٚتٞب زض ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی  ٚایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب
 -2-1تؼٟسات زِٚت ٞب ثٔ ٝمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی زض چبضچٛة وٛٙا٘ؿی ٖٛؾبذتبضی ؾبظٔبٖ ُّٔ ،پطٚتىُ ویٛتٚ ٛ
وٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ 2015
تغییطات الّیٕی  ٚچبِف ٞبی حبنُ اظ آٖ اظ رّٕ ٝافعایف ٌطٔبی ظٔیٗ ،ثبال آٔسٖ آة زضیبٞب  ٚالیب٘ٛؼٞب ،افعایف
تطاوٓ ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ؾجت قس تب زِٚتٞب ثٔ ٝطحّٝای ثطؾٙس و ٝضاٜحُ ٔكىالت ٘بقی اظ تغییطات الّیٕی ضا زض
چبضچٛة ٕٞىبضی ٔٙبؾت ٛٔ ٚحط ثیٗإِّّی رؿتٚر ٛوٙٙس .زِٚتٞب زض وٛٙا٘ؿی ٖٛؾبذتبضی ؾبظٔبٖ ُّٔ
ٔتحس(ارالؼ ظٔیٗ ضی )1992 ٛزض وٙبض حك حبوٕیت ثٟطٜثطزاضی اظ ٔٙبثغ ذٛز ٔؿئِٛیت زاض٘س تب ثب لبٌٖ٘ٛصاضی
ٔؤحط ثطای ٔحیٍظیؿت ،فؼبِیتٞب زض حیُ ٝنالحیت  ٚوٙتطَ آٟ٘ب ؾجت ثطٚظ ذؿبضت ثٔ ٝحیٍظیؿت ؾبیط
وكٛضٞب یب ٘ٛاحی ٔبٚضاء حیُ ٝحمٛق ّٔی ٍ٘طزز .وٛٙا٘ؿی ٖٛؾبذتبضی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٞیچ ٘ٛع تؼٟساِعاْآٚضی
ضا ثطای زِٚتٞب زض ثط ٘ساضز  ٚثب ُٔبِؼ ٝثٙس ؾٔ ْٛمسٔ ٝآٖ ٔیتٛاٖ ٔزٛظ ا٘تكبض وٙتطَ قسٌ ٜبظٞبی ٌّرب٘ٝای ضا
تٛؾٍ زِٚتٞبی زضحبَ تٛؾؼ ٝضا اؾتٙجبٌ وطز .ثٛ٘ ٝػی ٕٞیٗ ٘مف ٔٙفؼُ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝایزبز ػسْ
تؼبزَ زض ایفبی تؼٟسات زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیٌطزز .ػسْ اِعاْآٚضی ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛتب حسٚزی ثب تؼٟسات زِٚتٞب زض
چبضچٛة ویٛت ٛرجطاٖ قس .پطٚتىُ ویٛتٌ ٛطچٔ ٝبٞیت ٔٙؼُفی ٘ؿجت ث ٝؾٙس اِعاْآٚض زاضز أب ا٘ؼُبفپصیطی زض
ارطای تؼٟسات ٔی تٛا٘س وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝضا ٔكبضوت زٞس ایٗ ؾٙس يٕٗ تؼییٗ حسٚز تؼٟسات ٔٙسضد زض
وٛٙا٘ؿی ٖٛؾبذتبضی وبٞف ثیكتط ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ضا تٛؾٍ زِٚتٞبی تٛؾؼٝیبفت ٝػً ٛوٛٙا٘ؿی ٖٛتًٕیٗ ٕ٘بیس.
زض ٔیبٖ تؼٟسات ظیؿت ٔحیُی تٛافمٙبٔ ٝپبضیؽ ضا ٔی تٛاٖ اظ رّٕ ٝثبضظتطیٗ ٔ ٚتفبٚتتطیٗ تٛافمٙبٔٞٝبی
ظیؿتٔحیُی زض ظٔی ٝٙحمٛق ثكط زا٘ؿت .و ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞب زض آٖ ػًٛیت زاض٘س ٌطچ ٝتؼسازی اض اػًبی آٖ
تبو ٖٛٙاظ تهٛیت وٛٙا٘ؿی ٖٛذٛززاضی وطز٘س أب زض ٘ٛع تؼٟسات ٔحیٍظیؿتی ثی ؾبثمٝ
اؾت)(www.diplomatie.gouv.fr

زض ایٗ تٛافمٙبٔ ٝزض وٙبض تٕطوع ث ٝوبٞف ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ثب ٕٞیٗ رسیت ث ٝؾبظٌبضی ثب تغییطات الّیٕی
ضؾیسٌی ٔیوٙس  ٚزِٚتٞب ضا ٔٛظف ثٕٞ ٝىبضی زض ظٔی ٝٙؾبظٌبضی ثب زض ٘ظطٌطفتٗ ٌطٜٞٚب  ٚرٛأغ آؾیتپصیط،
ٌعاضـ زٚضٜای تالـ ٞبی ّٔی ذٛز  ٚتمٛیت حٕبیت ٔبِی ضا اضائ ٝزٙٞس (jake Schmidt, 2015).قىُ ٔ 3یعاٖ ا٘تكبض
ٌبظٞبی ٌّرب٘ ٝای ضا تٛؾٍ وكٛضٞبی زاضای اٞساف الّیٕی زض وٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ ضا ث ٝذٛثی ٘كبٖ ٔی زٞس.
قىُ ٔ :1یعاٖ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ ٝای وكٛضٞبی ػً ٛوٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ
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ٔٙجغwww.nrdc.org :

ٕٞبُ٘ٛض و ٝزض قىُ ٔ 1كبٞسٔ ٜیوٙیٓ ؾ ٟٓایبالت ٔ تحس ٜآٔطیىب ،چیٗ  ٚثؼس اظ آٖ ٙٞس  ٚثطظیُ زض ا٘تكبض ٌبظٞبی
ٌّرب٘ٝای ثیكتط اظ ؾبیط وكٛضٞبی ػً ٛوٛٙا٘ؿیٔ ٖٛیثبقس .ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ٔتؼٟس قس ٜاؾت و ٝزض ؾبَ
ٔ 2025یطاٖ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ذٛز ضا  28-26زضنس وٕتط اظ ؾُح  2005زض ؾبَ  2025وبٞف زٞس ٚ
ثٟتطیٗ ػّٕىطز ضا زض وبٞف ا٘تكبض  28زضنسی ا٘زبْ زٞس .ایٗ أط قبُٔ ٔحسٚزیتٞبی زیاوؿیسوطثٗٔ ،تبٖ،
اوؿیس٘یتط ،ٖٚپطفّٛضٚوطثٗٞبٌٌٛ ،طز  ٚغیطٔ ٜی قٛز و ٕٝٞ ٝآٟ٘ب ثٌ ٝطْ قسٖ وط ٜظٔیٗ وٕه ٔیوٙسٕٛ٘ .زاض 1
چكٓ ا٘ساظ ٔیعاٖ ا٘تكبض ثیٗ ؾبَٞبی  2020تب  2025ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثب ایٗ ٞسف و ٝزض ؾبَ
٘ 2025ؿجت ث ٝؾبَ ٔ 2020یعاٖ ا٘تكبض  17زضنس وبٞف پیسا وٙس)earth institute, 2015( .
ٕ٘ٛزاض ٔ :1یعاٖ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ ٝثیٗ ؾبِٟبی  2020تب  2025ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب

ٔٙجغnews.climate.columbia.edu :

وكٛض چیٗ ٘یع ثب ثیف اظ یه ٔیّیبضز رٕؼیت ؾٌ ٟٓؿتطز ٜای زض تِٛیس ٌبظٞبی ٌّرب٘ ٝای زاضز .زض ؾبَ  2010ثیف
اظ ٔ 600یّی ٖٛچیٙی اظ ؾٛذت ٞبی ربٔس(چٛة ،ثمبیبی ٔحه ،َٛظغبَ ؾ )ًٙاؾتفبز ٜوطز٘س ٚ .تزٕغ ایٗ
ذب٘ٛاضٞب زض یه ُٔٙم ٝقٟطی آِٛزٌی قسیس زاذّی  ٚذبضری ایزبز ٕ٘ٛز .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض ثیٗ ؾبَٞبی  2000تب
 2013ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ؾیط نؼٛزی ثؿیبضی زاقت ٝاؾت )www.climatechangenews.com( .وكٛض چیٗ زض
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وٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ ٔ 2015تؼٟس قس حساوخط ا٘تكبض وطثٗ ضا تب ؾبَ  2030وبٞف زٞس  ٚؾٛذتٞبی غیطفؿیّی ذٛز
ضا تب  20زضنس افعایف زاز ٚ ٜا٘تكبض وطیٗ ضا ثیٗ  60تب  65زضنس تب ؾبَ  2030زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبَ  2005وبٞف
زٞسٕٛ٘ )Gerard Wynn, 2014(.زاض 2ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ ٝای چیٗ ضا ثب فطو وبٞف تب ؾبَ  2030ضا ٘كبٖ ٔی
زٞس.
نمودار  :2پروژه کاهش انتشار گاز  co2کشور چین بین سال های  2102تا 2101

ٔٙجغ:

climatechangenews.com

وكٛض ٙٞس ٘یع ثب ٔیعاٖ لبثُ تٛرٟی اظ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٔتؼٟس قس ٜاؾت و 30 ٝزضنس اظ ٔیعاٖ ا٘تكبض ذٛز
ضا تب ؾبَ  2030وبٞف زٞس .زضحبِی و ٝالتهبز ض ٚث ٝضقس آٖ ثؿت ٝث ٝتح َٛقست ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٚ
ثطآٚضز قست ا٘تكبض ایٗ ٌبظٞب زض آیٙس ٜذجط اظ افعایف ا٘تكبض ٔیزٞسٕٛ٘ .زاضٔ 3یعاٖ ا٘تكبض ثب تٛر ٝث ٝتؼٟسات ایٗ
وكٛض  ٚپیف ثیٙی ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی التهبزی ثب تٛر ٝث ٝضقس تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ضا ٔكرم ٔیٕ٘بیس.

(David

)Evison, 2015

نمودار  :0ارزیابی انتشار گازهای گلخانه ای کشور هنذ

ٔٙجغ:

www.carbonbrife.org

ایٗٞب فمٍ تؼسازی ٕ٘ٛزاض  ٚپیفثیٙی وبٞف قست ٔیعاٖ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای اؾت زض حبِیؤ ٝتٗ وٛٙا٘ؿیٖٛ
پبضیؽ ث ٌٝ٘ٛ ٝای تٙظیٓ قس ٜاؾت وٞ ٝیچ يٕب٘ت ارطای ٔؤحطی زض تؼٟسات َطفٞبی وٛٙا٘ؿی ٖٛپیفثیٙی ٘كسٜ
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اؾت .چطاؤ ٝیعاٖ ٔكبضوت ٞطوكٛض تٛؾٍ ٕٞبٖ وكٛض تؼییٗ ٔی قٛز ثب ایٗ  ٕٝٞایٗ ٔكبضوت ٔب٘ٙس یه لبٖ٘ٛ
ثیٗإِّّی حمٛق ؾرت اِعاْ آٚض ٘یؿت .ظیطا اظ ٚیػٌیٞبی الظْ ثطای ایزبز ػٛأُ اِعاْآٚض ثطذٛضزاض ٘یؿتٞ ٚ .یچ
ٌٔ ٝ٘ٛىب٘یعٔی ثطای ٚازاض وطزٖ یه وكٛض ثطای تؼییٗ اٞساف زض ٔكبضوت ّٔی آٟ٘ب زض ظٔب٘ی تؼییٗ قسٚ ٜرٛز
٘ساضز ٞ ٚیچ ارجبضی ثطای ارطای اٞساف تؼییٗ قس ٜزض٘ظط ٌطفت٘ ٝكس ٜاؾت .اِعاْآٚضی نطفب اظ َطیك یه ثط٘بٔٝ
تكٛیمی ،تٙجیٟی زض ایٗ پیٕبٖ ٌٙزب٘س ٜقس ٜاؾتٚ .یعٌی ٕٔتبظ ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛایٗ اؾت و ٝوٛٙا٘ؿی ٖٛپبضیؽ ثٝ
ؾبظٌبضی ثب تغییطات الّیٕی تٛرٚ ٝیػٜای زاضز  ٚایٗ ذٛز ٘كبٖ اظ نجغ ٝحمٛق ثكطی ایٗ وٛٙا٘ؿی٘ ٖٛؿجت ث ٝؾبیط
وٛٙا٘ؿیٖٞٛب زاضز.
 -2-2تؼٟسات زِٚتٞب ثٔ ٝمبثّ ٝثب ٔربَطات َجیؼی  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب
ٔربَطات َجیؼی ،تحمك ٔؿئِٛیت ثیٗإِّّی زِٚتٞب ضا زض ظٔی ٝٙحفبظت اظ افطاز ،ث ٝایٗ زِیُ و ٝرٌّٛیطی اظ ٚلٛع
ظِعِ ،ٝؾیٌُ ،طزثبز ،ؾ٘ٛبٔی  ٚزیٍط ٔربَطات َجیؼی زض تٛاٖ زِٚتٞب ٘یؿتٙٔ ،تفی ٕ٘یوٙس  ٚایٗ أط ٕ٘یتٛا٘س ثٝ
تؼٟسات زِٚتٞب زض احتطاْ ث ٝحمٛق ثكط ثٚ ٝیػ ٜحك حیبت  ٚقإٖ ا٘ؿب٘ی ذّّی ٚاضز وٙس  ٚزِٚتٞب ٔتؼٟس ثٝ
اتربش السأبتی ثطای حفبظت اظ ظ٘سٌی اقربل زض ثطاثط تٟسیسٞب اظ رّٕ ٝتٟسیسٞبی ٘بقی اظ ٔربَطات َجیؼی
ٞؿتٙس .زض ٔمیبؼ رٟب٘ی ،وٕیت ٝحمٛق ثكط ثیبٖ زاقت ٝاؾت و ٝزِٚتٞب ٔٛظف ث ٝاتربش السأبت ایزبثی زض رٟت
حفظ حك ظ٘سٌیا٘س .اظ رّٕ ٝایٗ السأبت ٔیتٛاٖ ث ٝپصیطـ وٕهٞبی ثكطزٚؾتب٘ ٝاظ َطف ربٔؼ ٝرٟب٘ی ثٍٙٞ ٝبْ
ثطٚظ ٔربَطات َجیؼی اقبض ٜو طز ،ثٚ ٝیػ ٜزض ظٔب٘ی و ٝزِٚت ٔربَط ٜظز ،ٜذٛز ث ٝتٟٙبیی لبزض ث ٝتإٔیٗ ٔٙبثغ الظْ
ثٙٔ ٝظٛض حفظ ربٖ لطثب٘یبٖ ٘یؿت .ایزبز ٙٞزبضٞبی رٟب٘ی رسیس زض ٔٛاضزی و ٝزِٚتٞبی ٔربَط ٜظز ٜػّى ضغٓ
٘یبظ لطثب٘یبٖ اظ پصیطـ وٕهٞبی ثكطزٚؾتب٘ ٝثیٗإِّّی ؾط ثبظ ٔیظ٘ٙس ،يطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضؾسٞ .طچٙس زض نٛضت
٘پصیطفتٗ وٕهٞب ،ث٘ ٝظط ٔیضؾس ثتٛاٖ وٕه ضؾب٘ی ث٘ ٝیبظٔٙساٖ ضا ث ٝزِٚت تحٕیُ وطز .ث٘ ٝظط ٔیضؾس ٔساذّ ٝزض
یه زِٚت نطفبً ث ٝلهس ضؾب٘سٖ وٕه ٞبی ثكطزٚؾتب٘ ،ٝآ٘چ ٝأطٚظ ٔساذّ ٝثكطزٚؾتبٌ٘ ٓٞ ٝفتٔ ٝیقٛز ،زاضای
ٚربٞت لب٘٘ٛی ثبقس(.ثیً ظاز)1386 ،ٜ
اٌط زِٚت ٞب ؾٟٛاً یب ػٕساً اظ ػُٕ ث ٝتؼٟسات ثیٗ إِّّی ذٛز ،یب تؼٟساتكبٖ زض ظٔی ٝٙحفبظت اظ حمٛق ثكط زض
ثطاثط تٟسیسٞبی ٘بقی اظ ٔربَطات َجیؼی ذٛززاضی وٙٙس ،زض ذهٛل ذؿبضاتی  ٓٞو ٝث ٝاتجبع ثیٍب٘ ٝزض احط لهٛض
یب ػٕس زِٚت زض ٔٛالغ ثطٚظ ٔربَطات َجیؼیٚ ،اضز ٔیقٛز ،اظ َطیك حٕبیت زیپّٕبتیهٔ ،یتٛاٖ زِٚت ذبَی ضا ثٝ
رجطاٖ ذؿبضات ٔىّف وطز .زض ظٔی ٝٙتؼٟسات زِٚت ٞب زض حفبظت  ٚحٕبیت اظ حمٛق ثكط ،ث٘ ٝظط ٔیضؾس أىبٖ
َطح ٔؿئِٛیت زِٚت ثب اؾتٙبز ثٔ ٝیخبقٞبی حمٛق ثكط  ٚلٛاػس آٔطٚ ٜرٛز زاقتٝ

ثبقس.

اظ رّٕ ٝالسأبت ٔ ،ٓ ٟتهٛیت ضاٞجطز ثیٗ إِّّی وبٞف ٔربَطات) (ISDRثٛز و ٝثطاؾبؼ آٖ ،ضٚیىطز پبؾرٍٛیی
ثٔ ٝربَطات ث ٝؾٕت وبٞف ٔربَطات تغییط وطز  ٚاضتمبی فط ًٙٞپیكٍیطی اِٛٚیت یبفت  ٚضاٞجطز ثیٗإِّّی
وبٞف ٔربَطات رٟبٖ أٗتط َی لُؼٙبٔٝای زض ٔزٕغ ػٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ث ٝتهٛیت ضؾیس .ثطاؾبؼ ایٗ
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ؾٙس ثبیس  ٕٝٞرٛأغ زض ثطاثط ٔربَطات َجیؼی ،تىِٛٛٙغیىی  ٚظیؿتٔحیُی تبةآٚضتط ق٘ٛس  ٚضیؿهٞبی ٔٙزط
ث ٝآؾیت پصیطیٞبی التهبزی  ٚارتٕبػی زض ربٔؼٔ ٝسضٖ وبٞف

یبثس.

زض غا٘ٛی ، 2005 ٝچبضچٛة وبضی ٞی ٌٛٛزض زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ رٟب٘ی وبٞف ٔربَطات ثطای ػُٕ  2015-2005تهٛیت
قس .زض ایٗ ؾٙس ،پٙذ اِٛٚیت ث ٝػٛٙاٖ اِٛٚیتٞبی ارطایی زض فبنّ ٝز ٜؾبِ 2005 ٝتب

2015

قٙبؾبیی قس .ایٗ پٙذ

اِٛٚیت ػجبضت ثٛز٘س اظ :حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝوبٞف ذُطپصیطی ٔربَطات ث ٝیه اِٛٚیت زض ؾُح ّٔی ٚ
ٔحّی تجسیُ قٛز؛ قٙبؾبیی  ٚاضظیبثی  ٚوٙتطَ ٔ ٚطالجت زض ظٔی ٝٙذُطپصیطی ؾٛا٘ح  ٚتٛؾؼ ٝؾیؿتٓٞبی
ٞكساضزٞی اِٚیٝ؛ اؾتفبز ٜاظ زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضی  ٚآٔٛظـ ثطای ایزبز فط ًٙٞایٕٙی زض  ٕٝٞؾُٛح؛ وبٞف ػٛأُ
ذُطپصیطی ٔ ٚ ٟٓزض ٟ٘بیت تمٛیت آٔبزٌی زض ثطاثط ثحطاٖ ثٙٔ ٝظٛض ٔمبثّٔ ٝؤحط ثب آٖ(.ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس)2004 ،
چبضچٛة ؾ ٙسای ثطای وبٞف ضیؿه ٔربَطات زض ؾٔٛیٗ وٙفطا٘ؽ رٟب٘ی وبٞف ذُطپصیطی ؾٛا٘ح اظ ؾٛی
ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ؾبَ
آیٙس ٜتب

2030

2015

زض قٟط ؾٙسای غاپٗ تهٛیت قس .زض ایٗ ؾٙسٞ 7 ،سف  4 ٚاِٛٚیت ثطای  15ؾبَ

ٔؼتجط قٙبذت ٝقس ٚ ٜػٛٙاٖ وبٞف ذُط پصیطی ؾٛا٘ح ،ثطای اِٚیٗ ثبض ،ثطای وٙفطا٘ؽ رٟب٘ی زض ٘ظط

ٌطفت ٝقس و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜافعایف تٛر ٝوكٛضٞب  ٚؾبظٔبٟ٘بی ثیٗ إِّّی ثٛٔ ٝيٛع وبٞف ٔربَطات

اؾت.

ٛٔ -2-3ا٘غ  ٚضاٞىبضٞبی ایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی
ُٔبثك ثٙس ٘رؿت ٔبز 9 ٜوٛٙا٘ؿی«:ٖٛوكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝثبیس ٔٙبثغ ٔبِی ،ثطای حٕبیت اظ وكٛضٞبی زض حبَ
تٛؾؼ ،ٝثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٞط ز ٚثرف وبٞف ا٘تكبض  ٚؾبظٌبضی ،زض وٙبض ٚظبیف فؼّی ذٛز فطإ٘ ٓٞبیٙس «.أب تطزیس
٘یؿت و ٝایٗ ٔبز ٜثیبٍ٘ط یه چبضچٛة تهٕیٓ اؾت  ٚث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘س حمی ضا ثطای وكٛض ٔؼیٙی ٔمطض وٙس یب
تىّیفی ضا ثط زٚـ وكٛض زیٍطی لطاض زٞس .ظیطا اٌط چٙیٗ ٔی ثٛزٔ ،فبز ٔطث ٌٛث ٝاػُبی وٕه ٔبِی ث ٝوكٛضٞبی زض
حبَ تٛؾؼ ٝتٛؾٍ وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝزض وٛٙاؾی ٖٛچبضچٛة ٔحٛض تغییط الّیٓ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔیثبیؿت ٔٛرس
حك  ٚتىّیف ٔیثٛز .زض ثٙس ؾ ْٛایٗ وٛٙا٘ؿیٔ ٖٛبز 4 ٜو٘ ٝبظط ثط تؼٟسات اػًب ٔیثبقس چٙیٗ ٔمطض قس:
« وكٛضٞبی پیكطفت ٝػً ٛالساْ ث ٝتبٔیٗ ٔٙبثغ رسیس ًٔ ٚبػف ٔبِی ثطای پطزاذت ٞعیٞٝٙبیی ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز وٝ
وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝػً ٛوٛٙا٘ؿی ٖٛثط ٔجٙبی تؼٟسات ذٛز نطف ٕ٘ٛزٜا٘س .ایٗ وكٛضٞب ٕٞچٙیٗ ثطای
پطزاذت ٞعیٞ ٝٙبی افعٚز ٜوبُٔ ارطای السأبتی و ٝثیٗ یه وكٛض زض حبَ تٛؾؼ ٝػً ٚ ٛیه ٔٛؾؿ ٝیب ٔٛؾؿبت
ثیٗ إِّّی ٔٛضز تٛافك لطاض ٌطفت ٝالساْ ث ٝتبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛضز ٘یبظ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٗٔ ٝرّٕ ٝثطای ا٘تمبَ
تىِٛٛٙغی ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .ارطای ایٗ تؼٟسات ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘یبظ ث ٝوفبیت  ٚلبثّیت پیف ثیٙی زض ٚاضیع اػتجبضات ٚ
إٞیت ٔكبضوت ٔٙبؾت وكٛضٞبی پیكطفت ٝزض تحُٕ ثبض ٔبِی ٔطث َٝٛا٘زبْ ٔی پصیطزٕٞ «.چٙیٗ زض ثٙس ٞفتٓ ٕٞبٖ
ٔبز ٜآٔس ٜاؾتٔ :یعاٖ « ا٘زبْ ٔٛحط تؼٟسات وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝثٛٔ ٝرت ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛث ٝارطای ٔٛحط
تؼٟسات ٔبِی  ٚا٘تمبَ تىِٛٛٙغی وكٛضٞبی پیكطفت ٝثٛٔ ٝرت ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛث ٝارطای ٔٛحط تؼٟسات ٔبِی  ٚا٘تمبَ
تىِٛٛٙغی وكٛضٞبی پیكطفت ٝثٛٔ ٝرت وٛٙا٘ؿی ٖٛثؿتٍی ذٛاٞس زاقت  ٚایٗ أط ضا وبٔال زض ٘ظط ذٛاٙٞس ٌطفت
و ٝتٛؾؼ ٝالتهبزی  ٚارتٕبػی  ٚفمطظزایی اظ اِٛٚیتٞبی ٔ ٟٓوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٔ ٝیثبقٙس .ضٚقٗ اؾت وٝ
ایٗ اِعأبت ثس ٖٚتؼییٗ قسٖ ؾبظ  ٚوبض ارطایی ٔكرم ٕ٘یتٛا٘س ؾجت ٔىّف قسٖ یه وكٛض ٌطزز .اظ ٘ىتٝ

تعهد دولتها به ایون و پایدارسازی سکونتگاهها589 ...

ٔی تٛاٖ ث ٝإٞیت تؼییٗ ؾبظ  ٚوبض ارطایی قسٖ ایٗ تؼٟس پی ثطز .اظ ایٗ ضٚؾت و ٝثطذی اظ پػٞٚكٍطاٖ ث ٝثطضؾی
ٔٛقىبفب٘ٔ ٝىب٘یؿٓ ارطایی قسٖ ایٗ تؼٟسات ٔیپطزاظ٘س .ظیطا یه ٔىب٘یؿٓ ارطایی ٘بوبضآٔس ثبػج ٞسض ضفتٗ
تالـٞبیی ٔیقٛز و ٝنطف زؾتیبثی ث ٝوٛٙا٘ؿی ٖٛقسٜ

اؾت.

اظ زیٍط ٔٛا٘غ ایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب تجؼیى  ٚتٛؾؼ٘ ٝبٔتٛاظٖ زض ؾُح ثیٗإِّّی اؾت .یىی اظ
ٟٔٓتطیٗ اؾتب٘ساضزٞبی حمٛق ثكطی زض ارطای تؼٟسات زِٚتٞب ،ػسْ تجؼیى زض حٕبیت اظ افطاز ؾبوٗ زض لّٕطٚ
ؾطظٔیٙی آٟ٘بؾت .اظٟبض ٘ظط وّی قٕبضٜی  31وٕیتٝی حمٛق ثكط  ٚثٙس ٔ 1بزٜی  2وٛٙا٘ؿی ٖٛثیٗإِّّی حمٛق
ٔس٘ی  ٚؾیبؾی ثط ایٗ ٔ ٟٓتإویس زاض٘س .انُ ػسْ تجؼیى زض ثؿیبضی اظ اؾٙبز ثیٗإِّّی تهطیح قس ٜاؾت .ایٗ
انُ زض چٙسیٗ ٔبز ٜاظ وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق ٔس٘ی  ٚؾیبؾی ٘یع آٔس ٜاؾت .وٕیتٝی حمٛق ثكط زض اظٟبض ٘ظط وّی
قٕبضٜی  28زض ظٔی ٝٙی حمٛق ثطاثط ظٖ ٔ ٚطزٛٔ ،از ٔطتجٍ ثب انُ ػسْ تجؼیى ضا ثط ٔیقٕطز  ٚضاثُٝی آٟ٘ب ضا قطح
ٔیزٞس .إٞیت انُ ػسْ تجؼیى تب ثساٖ ربؾت و ٝثطذی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔسػی قسٜا٘س وٛٙا٘ؿی ٖٛثیٗإِّّی حمٛق
ٔس٘ی  ٚؾیبؾی زض انُ ثطاثطی  ٚػسْ تجؼیى ذالنٔ ٝیقٛز .اظ ٘ظط وٕیتٝی حمٛق ثكطٞ ،ط افتطالی تجؼیى
ٔحؿٛة ٕ٘ی قٛزٔ ،كط ٌٚث ٝایٙى ٝچٙیٗ افتطالی ٔؼمٞ ٚ َٛسفٕٙس  ٚثطای زؾتیبثی ث ٝیىی اظ اٞساف ٔٙسضد زض
وٛٙا٘ؿی ٖٛثبقسٔ .ف ْٟٛتجؼیى ،ثطذالف انُ ثطاثطی ثیكتط ؾّجی اؾت .ظٔیٞٝٙبیی و ٝثطاؾبؼ آٟ٘ب تجؼیى ٕٔٛٙع
اػالْ قس ٜاؾت ػجبضتٙس اظ٘ :ػاز ،ضً٘ ،رٙؿیت ،ظثبٖٔ ،صٞتٌ ،طایف ؾیبؾی ،ػمیسّٔ ،ٜیتَ ،جمٝی ارتٕبػی،
ٔبِىیت ،تِٛس یب زیٍط ظٔیٞٝٙبیی ؤ ٝب٘غ اظ تٕتغ  ٚثطذٛضزاضی یىؿبٖ افطاز اظ حمٛق  ٚآظازیٞب ٔیقٛزٛٔ .ازی اظ
وٛٙا٘ؿی ٖٛو ٝانُ ػسْ تجؼیى ضا زض ٚيؼیت ػبزی ثیبٖ وطزٜا٘س ٞیچ وساْ ترُی٘بپصیط اػالْ ٘كسٜا٘س ،أب ػٙبنط
یب اثؼبزی اظ انُ ػسْ تجؼیى و ٝزض ٔبزٜی  4شوط قس ٜا٘س نطاحتب ترُی ٘بپصیط اػالْ قس ٜاؾت  ٚاؾتخٙبپصیط
٘یؿت .زض پط٘ٚسٜٞبی ُٔطح قس ٜزض زیٛاٖ اضٚپبیی حمٛق ثكط ٔطث ٌٛث ٝاػٕبَ تطٚضیؿتی ،زیٛاٖ ثبضٞب تإویس وطزٜ
اؾت السأبت  ٚتساثیط اتربشی ٘بقی اظ اػٕبَ ٔبزٜی  15وٛٙا٘ؿی ٖٛاضٚپبیی حمٛق ثكط ثبیس ثس ٖٚتجؼیى ارطا قٛز
٘ ٚیع تجؼیى زض ٚيؼیت ايُطاض ػٕٔٛی ضا ٘مى تؼٟسات حمٛق ثكطی زِٚتٞب تّمی وطز ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ
ؾیبؾتٞبی افتطالی یب تجؼیى ٔخجتٔ ،مج٘ ٚ َٛبظط ثٚ ٝيؼیت ػبزی اؾت  ٚتجؼیى ٔٙفی ثط ٞط ٔجٙبیی زض ٚيؼیت
ايُطاض ػٕٔٛی یب ٚيؼیت ػبزی ٕٔٛٙع

اؾت.

زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝضقس ٌ ٚؿتطـ فًبیی والٖ قٟطٞب ٕٛٞاض ٜثب ظٟٛض ٔؿبئُ ٔرتّف قٟطی ٕٞطا ٜثٛزٜ
 ٚث ٝثطٚظ ا٘ٛاع ٔكىالت ظیؿتٔحیُی  ٚوبٞف ویفیت ظ٘سٌی ظیؿتٍبٜٞبی ا٘ؿب٘ی)2004:85, Simon, 2008:125
et al,

 ٚ(Tomasضقس ؾطیغ  ٚفبلس ثط٘بٔٝضیعی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ثب زضآٔس پبییٗ (ؾى٘ٛتٌبٜٞبی غیط ضؾٕی) زض

حبقی ٝوالٖ قٟطٞب ا٘زبٔیس ٜاؾت و ٝثب ح٘ ٝٔٛكیٙی زض وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝوبٔالً ٔتفبٚت ثٛز ٜایٗ ٔٙبَك ثٝ
زِیُ ػسْ پبیساضی  ٚيؼف ٔبِی  ٚػسْ زؾتطؾی ث ٝأىب٘بت ذسٔبتی  ٚثٟساقتی زچبض آؾیتٞبی ارتٕبػی
قس(ٜأیٙی  ٚزیٍطاٖ ٚ ) 608:1399 ،تسا ْٚآٖ قطایٍ ٔٛرٛز ضا زض آیٙسٜای ٘ ٝچٙساٖ زٚض ٚذیٓتط ذٛاٞس
ٕ٘ٛز(Cohen, 2006:2).
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زض قٙبذت  ٚپبیف تحٛالت ٘ظبْ ؾى٘ٛت ٌبٞی زض ُٔٙم ٝوالٖ قٟطی تٟطاٖ ،اثتسا فطایٙس قىُ ٌیطی ،اٍِٛی
فًبیی ،ػٛأُ ثٙیبزی زض ؾُح والٖ  ٚذطز ٔٛضز تٛر ٚ ٝؾپؽ ضاٞىبضٞبی ثط ٖٚضفت اظ قطایٍ ٘بپبیساض فًبیی
ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیٌیطز .ظیطا ایٗ ٔٛيٛع إٞیت حیبتی زض ؾبظٔبٖزٞی ٘ظبْ ؾى٘ٛتٌبٞی زض زؾتیبثی ث ٝتٛؾؼٝ
پبیساض ُٔٙمٝای ّٔ ٚی اؾت.
افعایف تؼساز والٖ قٟطٞب ٘بقی اظ تٕطوع فٛق اِؼبز ٜرٕؼیت زض فًبٞبی پیطاقٟطی ٘بقی اظ ضلبثتٞبی ٘بثطاثط
التهبزی زض فًب اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ٚرٛز فًبٞبی ٔحسٚز تزٟیع قس ٚ ٜػٕستبً زض ٔطاوع پبیترتی ایٗ وكٛضٞب
ٌطایف ث ٝتٕطوع ؾطٔبی ،ٝفؼبِیت  ٚرٕؼیت ضا زض آٟ٘ب تكسیس وطز ٜاؾت .زض ایٗ لُت ٞب ثب تٕطوع ٔبظاز التهبز ّٔی
ظٞىكی قس ٜاظ ؾطاؾط وكٛض ،فًبیی ٔؤحط ثطای رصة رٕؼیت ذّك ٔیقٛزٔ .حسٚزیت فًبیی والٖ قٟطٞب ٚ
ؾطضیع رٕؼیت  ٚپطاوٙف فؼبِیت زض ٘ٛاحی پیطأ٘ٛی آٟ٘ب تحٛالت ٔٙفی ٔ ٚخجت ثؿیبضی ثط فًب  ٚػّٕىطز ٘ٛاحی
پیطأ٘ٛی زاضز ثٌٝ٘ٛ ٝای وٛ٘ ٝاحی ٌؿتطزٜای زض ٔؼطو پسیسٜٞبی ٕٞچ ٖٛازغبْ ،ذعـ  ٚقىٌُیطی
ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبی غیط ضؾٕی لطاض زاض٘س  ٚزض پی ؾبذت  ٚؾبظٞبی فطاٌیط  ٚثب ثبضٌصاضی ذسٔبت ِزبْ ٌؿیرت ٚ ٝزض
ٟ٘بیت اغتكبقبت فًبیی  ٚوبٞف لبثّیتٞبی تٛؾؼ ٝضا ثبػج ٔیقٛز(.افطاذت ٚ ٝحزیپٛض)1394 ،
ثب ضزیبثی زض ازثیبت تٛؾؼٚ ٝثٛیػُٔ ٜبِؼبت ا٘زبْ قس ٜزض اغّت وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؼ ،ٝػٕٔٛبً اظ ض٘ٚس تٛؾؼٝ
فًبیی ٘ظبْ ؾى٘ٛتٌبٞی ٘ٚح ٜٛتٛظیغ ُٔٙمٝای رٕؼیت فؼبِیتٞبی ذٛز اثطاظ ٘بضايی ٔیٕ٘بیٙس66).

:

(Mathur, 1997

 -2-4ضاٞىبض ایٕٗ ؾبظی  ٚپبیساض ؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی
ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ٘ظبْ ٞبی رغطافیبییٔ ،تإحط اظ ػٛأُ ٘ ٚیطٞٚبی فًبؾبظ زض یه فطآیٙس ظٔب٘ی-
ٔىب٘ی ثٚ ٝرٛز آٔسٕٛٞ ٚ ٜاض ٜتحت تإحیط فطآیٙسٞبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی(ارتٕبػی ،فطٍٙٞی ،التهبزیٔ ،حیُی-
اوِٛٛغی) زض حبَ تغییط  ٚتحَٛ

ثٛزٜا٘س .

ٟٔٓتطیٗ ضاٞىبض ایٕٗؾبظی  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ا٘ؿب٘ی تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی اؾت .أطٚظ ٜتٛؾؼ ٝپبیساض
فطآیٙس پیكطفتٝای اؾت و ٝثس ٖٚوبٞف تٛا٘بیی ٘ؿُٞبی آیٙس ٜزض ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبیقبٖ٘ ،یبظٞبی ٘ؿُ و٘ٛٙی ضا
تبٔیٗ ٔیٕ٘بیس ،ثط ایٗ اؾبؼ أطٚظ ٜتٛؾؼ ٝپبیساض اظ ثٙیبزیتطیٗ ٔٛيٛػبت حمٛق ثیٗإُِّ ٔحیٍ ظیؿت ث ٝقٕبض
ٔیضٚز  ٚثس ٖٚقه ٔیتٛاٖ اظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ انّیتطیٗ ٞسف تسٚیٗ  ٚتٛؾؼ ٝحمٛق ثیٗإُِّ ٔحیٍظیؿت ٘بْ ثطز.
تٛر ٝث ٝتٛؾؼ ٝپبیساض ث ٝػٛٙاٖ یه ٞسف ،زض تؼساز ظیبزی اظ اؾٙبز ٔ ٚؼبٞسات ثیٗإِّّی زض ذهٛل ٔحیٍ
ظیؿت ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .ثیب٘یٞٝبی ضی ٚ ٛاؾتى ،ّٟٓزؾتیبثی ث ٝتٛؾؼ ٝپبیساض ضا ٔؿتّعْ حفبظت اظ
ٔحیٍ ظیؿت ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜزؾتٛضوبضی ثطای تٛؾؼ٘ ٝیع ایٗ زٔ ٚف ْٟٛضا اظ یىسیٍط غیط لبثُ تفىیه زا٘ؿتٝ
اؾت(.پٛضٞبقٕی )165-162 :1392 ،ثیب٘ی ٝوٙفطا٘ؽ اؾتى :) 1972( ّٟٓایٗ وٙفطا٘ؽٔ ،طحّٔ ٝمسٔبتی زض ثطلطاضی
اضتجبٌ ثیٗ حفبظت اظ ٔحیٍ ظیؿت  ٚتٛؾؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔفٔ ْٟٛطوعی تٛؾؼ ٝپبیساض ثٛز .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ انُ  8اػالٔیٝ
اؾتى ،ّٟٓتٛؾؼ ٝالتهبزی  ٚارتٕبػی ضا ثطای تًٕیٗ ٔحیٍظیؿت ُّٔٛة  ٚثطای ظ٘سٌی  ٚوبض الظْ زا٘ؿت ٚ ٝیب
انُ  9ثبظ  ٓٞثط ایزبز ٔكىالت ظیؿت ٔحیُی ٘بقی اظوٕی تٛؾؼ ٝنحٌ ٝصاضز ٜاؾت .انُ  11اػالٔی٘ ٝیع ٔمطض
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ٔیزاضز و ٝؾیبؾتٞبی ظیؿت ٔحیُی زض رٟت ثٟجٛز ثبقس ٘ ٝایٗ و ٝث ٝنٛضتی ٔؼىٛؼ ثط تٛؾؼ ٝثبِم ٜٛو٘ٛٙی ٚ
آیٙس ٜوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝاحط

ثٍصاضز .

ٌعاضـ وٕیؿی ٖٛثط٘ٚتّٙس( :)1987ایٗ ٌعاضـ و ٝث« ٝآیٙسٔ ٜكتطن ٔب« ٔؼطٚف اؾت ،حبنُ ثیف اظ ؾ ٝؾبَ وبض
وٕیؿی ٖٛثط٘ٚتّٙس اؾت و ٝزض ؾبَ  1987ث ٝتهٛیت ٔزٕغ ػٕٔٛی ضؾیس ٜاؾت .زض ایٗ لُؼٙبٔ ٝتؼطیف ٔؼطٚف
تٛؾؼ ٝپبیساض ،تاللی ٘یبظٞبی حبَ ثس ٖٚاظ یبز ثطزٖ ٘یبظٞبی ٘ؿُ آیٙس ٜشوط قس ٜاؾت .ثب تهٛیت ایٗ لُؼٙبٔ،ٝ
تٛؾؼ ٝپبیساض ،ضؾٕب ٚاضز ازثیبت حمٛلی ثیٗ إِّّی قس .ایٗ وٕیؿی ٖٛتٛؾؼ ٝپبیساض ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼطیف ٕ٘ٛز ٜاؾت:
« ٘ٛػی اظ تٛؾؼ ٝاؾت و٘ ٝیبظٞبی ٘ؿُ حبيط ضا ثطآٚضز ٜوٙس ،ثی آ٘ى ٝتٛا٘بیی ٘ؿُ آیٙس ٜضا ثطای ثطآٚضز ٜوطزٖ
٘یبظٞبی ذٛز تًؼیف ٕ٘بیس( «.پٛضٞبقٕی)165-162 :1392 ،
ثیب٘ی ٝاػالٔی ٝضی :)1992(ٛپؽ اظ پبیبٖ ز ،1980 ٝٞوّیس حُ ٔؿبیُ ایٗ زٚض ٜزض حٛظٜی حفبظت اظ ٔحیٍ ظیؿت
«تٛؾؼ ٝپبیساض« ثٛز ٜاؾت .زض َٔ َٛصاوطات وٙفطا٘ؽ ٞبی ٔحیٍظیؿت ،وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝتٛا٘ؿتٙس ثب
ارٕبع ،حك تٛؾؼ ٝضا زض انُ اػالٔی ٝضی ٛثٍٙزب٘ٙس؛ و ٝثیبٖ ٔیزاضز حك تٛؾؼ ٝثبیس ث٘ ٝحٛی اػٕبَ قٛز و ٝثٝ
َٛض ٔؿبٚی ٘یبظٞبی ٘ؿُ و٘ٛٙی ٘ ٚؿُ ٞبی آیٙس ٜضا زض ظٔی ٝٙتٛؾؼ ٚ ٝحفظ ٔحیٍ ظیؿت ثطآٚضز ٜؾبظز .أب زض
ػٛو وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝتٛا٘ؿتٙس ارٕبػی زض ٔٛضز انُ  4وؿت وٙٙس .الظْ ث ٝشوط اؾت انُ  4اػالْ ٔی
زاضز ،ثٙٔ ٝظٛض ٘یُ ث ٝتٛؾؼ ٝپبیساض ،فطآیٙس تٛؾؼ ٝثبیس ٕٞب ًٙٞثب حفبظت اظ ٔحیٍظیؿت ثبقس ٕ٘ ٚیتٛا٘س رسا اظ
آٖ زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز  .ایٗ ز ٚانُ زض ٚالغ لّت اػالٔی ٝضیٔ ٛی ثبقٙس ِ ٚعٔٚبً ثبیس ثب  ٓٞزض ٘ظط ٌطفت ٝق٘ٛس .انُ
 3ثؿیبض قجی ٝث ٝتؼطیف تٛؾؼ ٝپبیساض زض وٕیؿی ٖٛثط٘ٚتّٙس اؾت .انُ ٘ 4یع ٔحیٍظیؿت ضا رعء تفىیه ٘بپصیط
تٛؾؼٔ ٝی زا٘س .تٟٙب تفبٚت ایٗ ز ٚانُ ایٗ اؾت و ٝتإویس اِٚی ثیكتط ثط تٛؾؼ ٚ ٝتإویس زٔٚی ثط ٔحیٍظیؿت
ٔیثبقس.
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
حك ٔؿىٗ ٔٙبؾت اظ رّٕٟٓٔ ٝتطیٗ حمٛق ثكط ٔحؿٛة ٔیٌطزز چطاو ٝپیف قطٌ ثطذٛضزاضی اظ ؾبیط حمٛق
ثكط اظ رّٕ ٝحمٛق وبض ،ثٟساقت ،أٙیت ذهٛنی ٔحؿٛة ٔی ٌطزز .إٞیت ایٗ حك تب آ٘زبؾت و ٝزض ٔبز25 ٜ
ٔیخبق حمٛق التهبزی ارتٕبػی فطٍٙٞی  ٚؾبیط تؼٟسات ٘طْ  ٚؾرت ایٗ أط ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز٘سٌ .طچٛٔ ٝاضز
ثؿیبضی پبیساضی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ضا زچبض چبِف ٔیوٙس أب تغییطات الّیٕی ضا ٔیتٛاٖ اظ رّٕٟٓٔ ٝتطیٗ  ٚقسیستطیٗ
ػبّٔی و ٝؾى٘ٛتٌبٜٞب ضا تٟسیس ٔیوٙس٘ ،بٔیس.
زِٚتٞب زض غبِت وٛٙا٘ؿیٞ ٖٛب  ٚتؼٟسات ؾرت ٘ ٚطْ ٔٛظف ث ٝوبٞف  ٚوٙتطَ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٚ
ؾبظٌبضی ؾى٘ٛتٌبٞ ٜب ثب تغییطات الّیٕی ٞؿتٙس .اِجت ٝالظْ ث ٝشوط اؾت و ٝا٘سن ثٛزٖ لسضت اِعاْآٚضی ایٗ
تؼٟسات  ٚثیتٛرٟی زِٚتٞب ثٔ ٝفبز آٖٞب  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞتط فمساٖ يٕب٘ت ارطای وبفی ؾجت ٔیقٛز و ٝایٗ
تؼٟسات رٙجٕ٘ ٝبزیٗ ث ٝذٛز ٌطفت  ٚ ٝاغّت وبضؾبظ ٘جبقٙس .اظ یىؿ ٛوكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفتٔ ٝبیُ ث ٝتؼییٗ ؾبظوبضی
ثطای وبٞف ٘ساض٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؼ ٝثب ایٗ ػصض و ٝػسْ أىب٘بت وبفی ثطای وبٞف احطات
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تغییطات الّیٕی  ٚؾبظٌبضی ثب آٖ زاض٘س ،زض ایٗ أط تؼُّ ٔیوٙٙس .أب ثٞ ٝطحبَ ایٗ ٘ٛع تؼٟسات ٌطچ ٝاظ وٕتطیٗ
ل ٜٛلبٞط ٜثطذٛضزاض٘س أب ٔیتٛا٘ٙس زض ایٗ ضاؾتب ٔٛحط ثبقٙس.
ٔمبثّ ٝثب تغییطات الّیٕی پی٘ٛسی ٘بٌؿؿتٙی ثب ؾبظٌبضی ثب پیبٔسٞبی آٖ زاضز  ٚثبیس تالـ قٛز ػّی اِرهٛل ض٘ٚس
ؾبظٌبضی لجُ اظ ٚلٛع حٛازث َجیؼی ٘بقی اظ تغییطات الّیٕی نٛضت ٌیطز .ثٛیػ ٜزض وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؼ ٝوٝ
ػٕستب ؾبظٌبضی ث ٝثؼس اظ ٚلٛع حٛازث ٔحسٚز ٔیٌطزز.
َطح ٔؿىٗ ٟٔط اظ رَّٕ ٝطح ٞبیی اؾت و ٝثٙٔ ٝظٛض تأٔیٗ ٔؿىٗ ثطای لكط آؾیت پصیط ربٔؼ ٝزض٘ظط ٌطفت ٝقسٜ
اؾت .أب ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝپؿ٘ٛس ٔٙبؾت ثٛزٖ آٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ پؿ٘ٛس ٔٛضز تبویس ٔیخبق حمٛق التهبزی،
ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی اظ ایٗ ٘ٛع حك ٔس٘ظط زاقت .چطاؤ ٝؿىٗ أٗ  ٚپبیساض ثب ؾبیط ِٔٛفٞٝبی قٟط٘كیٙی اظ رّٕٝ
فبنّ ٝآٖ ثب ٔحُ وبض  ٚتحهیُ افطاز ،ذسٔبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی  ٚظیجبؾبظی َ ٚطاحی آٖ تٛؾٍ ؾبوٙبٖ آٖ أبوٗ
پی٘ٛسی ٟ٘بزی ٝٙزاضز .تؼٟسات زِٚتٞب ثٔ ٝجب٘ی حمٛق ثكطی و ٝزض ثحج ایٕٗ ؾبظی ؾى٘ٛتٌبٜٞب ثب تؼٟسات
ٔحیٍ ظیؿتی آٟ٘ب ػزیٗ قس ٜاؾت ،فبلس ٞطٌ ٝ٘ٛيٕب٘ت ارطا  ٚلٜٛی لبٞطٜای اؾت و ٝثط ا٘زبْ تؼٟسات آٟ٘ب
٘ظبضت وٙس و ٝایٗ ٔٛضز ٟٔٓتطیٗ يؼف زض ٔسیطیت چبِف ٞبی حبنُ اظ تغییطات الّیٕی ثط ایٕٗ ؾبظی
ؾى٘ٛتٌبٞ ٜبؾت .ثٙبثطایٗ تٟٙب اظ َطیك ٕٞىبضی  ٕٝٞرب٘ج ٝزِٚتٞب ٔیتٛاٖ ث ٝتحمك تؼٟسات ٔحیٍظیؿتی أیس
زاقت.
ضاٞىبضٞبیی رٟت ثط ٖٚضفت اظ ٔؼًالت تغییطات الّیٕی  ٚایٕٗ  ٚپبیساضؾبظی ؾى٘ٛتٍبٞ ٜب :
 -1ثب تٛر ٝث ٝتغییطات الّیٕی  ٚتإحیطات آٖ زض ػسْ پبیساضی ثؿیبضی اظ ؾى٘ٛتٌبٜٞب زض وكٛضٞبی زضحبَ
تٛؾؼ ،ٝؾبیط وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝثب ا٘تمبَ تىِٛٛٙغی  ٚفٙبٚضی ث ٝایٗ وكٛضٞب ٚ ،زضرٟت تالـ ثطای
وبٞف ا٘تكبضٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٔ ٚتٙبؾت ؾبظی ؾى٘ٛتٌبٞ ٜب ٔؿبػست ٕ٘بیٙس.
 -2زِٚتٞب ثب لطاض زازٖ أىب٘بت ٔٛضز ٘یبظ زض ُٔٙمٔ ٝحُ ؾى٘ٛت افطاز أىبٖ زؾتیبثی ثٔ ٝحُ وبضٔ ،طاوع
ذسٔبتی  ٚثٟساقتی ضا فطا ٓٞوٙس ٚ .ثب ٔكبضوت افطاز ؾى٘ٛتٌبٜٞبیی أٗ  ٚزضذٛضقبٖ ٙٔ ٚعِت افطاز تٟیٝ
ٕ٘بیس.
 -3زِٚتٞبی رٛأغ زض حبَ تٛؾؼ ٝثىٛقٙس ثٔ ٝؼبٞسات ٔحیٍظیؿتی  ٚحمٛقثكطی ربٔغ ػُٕ ثپٛقب٘ٙس ٚ
اظ ایٗ َطیك وٕهٞبی ؾبیط وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝضا زض رٟت ٔمبثّ ٝثب تغییطات آة ٛٞٚایی  ٚزض ٘تیزٝ
اضتمبی ؾُح ظ٘سٌی افطاز لّٕطٚی ذٛیف ،رصة ٕ٘بیٙس.
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پٛضَبٞطیٟٔ ،سی؛ ٘ ٚمٛیٔ ،حٕسضيب( .)1391تٛؾؼ ٝوبِجسی ؾى٘ٛتٌبٜٞبی ضٚؾتبیی ثب ضٚیىطز تٛؾؼٝ
پبیساض(ٔفبٞیٓ٘ ،ظطیٞٝب ،ضاٞجطزٞب) ،فهّٙبٔٔ ٝؿىٗ ٔ ٚحیٍ ضٚؾتب.53-70 ،)127(31،
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ضحٕب٘ی فًّی ػجساِطيب؛  ٚنبزلیٔ ،ظفط( .)1393اٍِٛی ذسٔبتضؾب٘ی ضٚؾتبیی وكبٚضظی ٔجتٙی ثط فٙبٚضی
اَالػبت  ٚاضتجبَبت اؾتبٖ فبضؼ ،فهّٙبٔٔ ٝسیطیت قٟطی.7-25 ،)34(13،
ضحیٕیٔ ،حٕس؛  ٚحیسضیبٖ ،قیسا(٘ .)1394مف ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی زض اضتمبی تبةآٚضی ؾى٘ٛتٍبٜٞبی غیطضؾٕی
زض ذُط ثالیب ثب تإویس ثط قبذمٞبی وبِجسی ،ؾٔٛیٗ وٍٙط ٜثیٗ إِّّی ػٕطاٖ ٔؼٕبضی  ٚتٛؾؼ ٝقٟطی.99 ،
ػجبؼظازٌبٖٔ ،هُفی( .)1388تٛؾؼ ٝپبیساض قٟطی ٔ ٚؿىٗ ٟٔط٘ ،كطیٙٔ ٝظط ،ـ .2
ػّیزب٘ی ،ثَّٟٛ؛  ٚوبٚیب٘یٔ ،حٕسضيب(ٔ .)1380جب٘ی آة ٛٞ ٚاقٙبؾی .تٟطاٖ :ا٘تكبضات ؾٕت.
ضيٛا٘یبٖٔ ،حٕستمی؛ ؾؼیسیفط ،فطا٘ه؛  ٚنبِحیٙٔ ،ب(َ .)1392طح ٔؿىٗ ٟٔط  ٚاُ٘جبق آٖ ثب ان َٛقٟطؾبظی
٘ٛیٕٗٞ ،بیف ّٔی قٟطؾبظی ٔ ٚؼٕبضی زض ٌصض ظٔبٖ.
ثیًظاز ،ٜاثطاٞیٓ( .)1386ربی پبی وٕه ٞبی ثكط زٚؾتب٘ ٝزض ٔربَطات َجیؼی  ٚؾٛا٘ح نٙؼتی زض حمٛق
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ضٚؾتبیی ،ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض.4 ٜ
پٛضٞبقٕی ،ؾیسػجبؼ؛  ٚاضغٙس( .)1392وّیبت حمٛق ثیٗ إُِّ ٔحیٍ ظیؿت .تٟطاٖ٘ :كط زازٌؿتط.
ػّیعاز ،ٜأیٗ؛  ٚوٕبِی ،غالٔؼّی( .)1385احط تغییط الّیٓ ثط افعایف ٔهطف آة وكبٚضظی زض زقت ٔكٟس ،تحمیمبت
رغطافیبیی،
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غیٛض ،حؿٙؼّی؛ ٔ ٚؿؼٛزیبٖ ،ؾیس اث ٛاِفًُ( .)1376احط ٌطْ قسٖ ظٔیٗ ثط چطذ ٝآة زض َجیؼت ،تحمیمبت
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